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سخن سردبیر؛ مجريان قانون كه بي قانونند
پرده اول: 

در روزهای آغاز ماه جوالی تلويزيون الجزيره خبری منتشر كرد كه شوک ناشی از آن تا 
مدت ها همچنان بر اهالی ورزش و عالقه مندانش سايه خواهد افکند: »يک داور مسابقه 

فوتبال توسط تماشاگران برزيلی سر بريده شد!!« 
اين داور پس از اعتراض يکی از بازيکنان به اخراج از زمین، با وی درگیر شد و بازيکن 

معترض را وسط زمین چمن، به ضرب چاقو مجروح كرد. فرد مذكور در بیمارستان از شدت 
جراحات در گذشت. داور اما خیلی زود مجازات شد و سرش در وسط مستطیل سبز به 

نمايش گذاشته شد!! 
پرده دوم: 

كمی آن سو تر و صبح روز هشتم ماه جوالی، ۵٠ كشته و ۴٠٠ زخمی حاصل درگیری 
طرفداران محمد مرسی با ارتشیان بود. طرفداران مرسی می گفتند او اولین ريیس جمهور 
تاريخ مصر است كه بر آمده از صندوق آرا مردمی است. اما ارتش مرسی را در سیصد و 

شصت و هشتمین روز رياستش بركنار كرد. اين خشونت ها زمانی به وقوع پیوست كه بعد 
از كودتای ارتش، حزب اخوان مسلمین كه حامی مرسی بود از طرفداران خود خواست 

شورش كنند. 
پرده سوم: 

تالش برای حذف فیزيکی مخالفین در ايران نیز البته نه در فوتبال بلکه در حوزه سیاست و 
فرهنگ همواره به اشکال ديگری مطرح بوده است. يکی از معروف ترين آن ها در سال های 

اخیر، قتل های معروف به زنجیره ای در دهه هفتاد است. 
عالوه بر اين، همواره افراد نظامی و غیرنظامی وابسته حکومت نیز منتقدين نظام را تحت 
كنترل داشته و بهانه هايی در دست داشتند كه همچون شمشیر معروف داموكلوس باالی 

سر آن ها نگه می داشتند. آن ها اما همه اعمال خشونت آمیز خود را به پای دين و فرمان آن 
می گذاشتند، معروف ترين اين جمله ها شايد نقل قول از ريیس سازمان بسیج كشور سردار 

نقدی باشد كه گفته بود: »من سردار نقدی حکم خدا را اجرا می كنم.« 
اعتقاد سردار به اين جمله شايد سبب شد كه پس از سركوب دانشجويان در ١٨ تیر ماه 

١٣٧٨ با كشته شدن يک دانشجو و تخريب خوابگاه های كوی دانشگاه، از میان همه 
آمران و عامالن خشونت ها، تنها يک سرباز وظیفه به اتهام دزديدن ماشین ريش تراش 
محکوم شد و بقیه، همگی تبرئه شدند.  در جديد ترين نمونه از اين دست نیز دادستان 

وقت تهران سعید مرتضوی در دادگاه قربانیان كهريزک محاكمه شد اما تنها به پرداخت 
دويست هزار تومان محکوم شد. اين در حالی است كه در جريان بازداشت معترضین 
به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ١٣٨٨ پنج تن در بازداشتگاه كهريزک كشته 

شدند و مرتضوی مسئول مستقیم بازداشت افراد درآن زمان بود.  اقدامات اين چنینی در 
ايران تنها محدود به اين دو مثال نیست بلکه از سال ١٣۵٧ حذف فیزيکی افراد در موارد 

بسیاری به اشکال مختلف از جمله اعدام های دهه شصت صورت گرفته است. 
اين خشونت عیان كه اكنون از زمین سبز فوتبال در سر زمین اسطوره هايش سر بر آورده 
تا قاهره، سرزمینی دارای تمدن چندين هزار ساله و ايران، كشوری كه اين روز ها يادمان 
چهاردهمین سالگرد فاجعه كی دانشگاه را پاس می دارد، حکايت از نهادينه شدن آن در 

اشکال مختلف اش دارد. 
سوال اين است كه آيا خشونت عیان، بدل به امری رائج در قرن حاضر شده و جای گفتگو 

را گرفته است؟! پاسخ به اين سوال هر چه باشد بنظر نقش مجريان قانون  در اجراي 
قانون چه در مقام داور مسابقه، ارتش كه بايد حافظ منافع ملي باشد و دادستان يک 

مملکت كه هر كدام قانون  را به تعبیر خود به اجرا در مي أورند ، قابل تامل است!!

http://tableaumag.com/
https://www.facebook.com/TableauMagazine
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هنوز به اندازه »سید« محبوب نشده تا 
مردم واژه ای خاص و دوستانه را برای 
خطاب کردنش به کار بربند و هنوز بر 

صندلی ریاست جمهوری تکیه نداده 
تا از رنگ عبایش و فرم قبایش و برق 
کفش هایش داستان هایی در ستایشش 
بسازند. با این همه، با آن صورت گرد 

و به ظاهرمهربان، ابروهایی که هنگام 
خندیدن باال می رود و عبا و قبایی خوش 

دوخت، ظرفیت آن را دارد تا در دل 
مردم و شاید هم جوانان جایی برای 

خود دست و پا کند. با این 
که هنوز مردان سیاست 

از شوک ناشی از 
انتخابش در نیامده اند 

و مردان اقتصاد، 
تغییری در آمار و 

ارقامشان نداده اند، 
اما کار شناس و 
غیر کار شناس 

اعرتاف می کنند 
که روحیه مردم 

بهرت شده و 
حاال دیگر 

در کوچه و 
خیابان ها 
می توان 

لبخند را بر 
لبان مردم 

دید. 

 »رئیس جمهور فریدون« 
اگر   هامن سال های قبل از انقالب، روحانی خوش 
س��خن انقالبی تصمیم نگرفته بود که نام فامیلش 
را عوض کند، االن به جای حس��ن روحانی، حس��ن 
فری��دون رئیس جمهور ایران بود و همه ش��عار ها 
و تبلیغ��ات و جوک ه��ا حال و ه��وای دیگری پیدا 

می کرد. 
اما آن روحانی جوان که می گویند خوش سخن بود 
و زبان نسل جوان را می فهمید، البد می دانست که 
نام »حسن روحانی«، برای قبای یک شیخ برازنده تر 
از »حسن فریدون« است. او نام آبا و اجدادیش را 
عوض کرد تا کمی هم گزک بدهد دست کسانی که 
از انتخاب او به عن��وان یازدهمین رئیس جمهوری 

اسالمی برآشفته اند. 
حس��ن روحانی، دومین رئیس جمهور زاده سمنان 
است، انگار مقدر این است که همه روسای جمهور 
در ای��ن کش��ور چهار فص��ل از رسزمین های گرم و 
خش��ک بر آیند. بعد از هاش��مِی کرمانی و خامتِی 
یزدی، احمدی نژاد و روحانی هر از سمنان می آیند. 
حسن آقا، فرزند »حاج اسدالله فریدون« است که 
در بازار سمنان مغازه داش��ت اما مناینده آیت الله 
بروجردی هم بود. حسن دوره ابتدایی را در رسخه 
س��منان گذران��د و دروس دینی را از س��ال ۱۳۳۹، 
آموخت. س��ال۴۰ به حوزه علمیه قم رفت و س��ال 
۴۱ به زندان، نوش��ته اند که بیش از ۲۰ بار دستگیر 
و زندانی ش��د. ُش��بهه مدرک تحصیل��ی اش هم از   
هامن کاغذهای س��اواک آغاز ش��د، جایی که او را 
دکرت روحانی معرفی کردند و هنوز که هنوز است، 

دع��وا بر رس مدرک تحصیلی از دانش��گاه کلدونین 
گالس��کو ادامه دارد. ام��ا جز دک��رتا، تکلیف بقیه 
مدارک تحصیلی او مش��خص اس��ت. در حوزه پای 
درس اساتیدی چون سید محمد محقق داماد، شیخ 
مرتضی حائری، سید محمدرضا گلپایگانی، سلطانی، 
محم��د فاضل لنکرانی و ش��یخ محمد ش��اه آبادی 
نشسته، هم زمان در سال ۴۸ به دانشگاه تهران راه 
یافته و در س��ال ۵۱ دانش نامه لیسانس خود را در 
مقطع کار شناسی در رشته حقوق قضایی اخذ کرد. 
او با کسب پروانه وکالت از کانون وکالی دادگسرتی 

مرکز در سال ۸۶، وکیل پایه یک دادگسرتی شد. 
در مورد خانواده آقای رئیس جمهور، مش��هور به 
رئی��س جمهور منتخب، هر چ��ه بخواهید خواهید 
یاف��ت. در م��ورد خواهران و برادران��ش در کتاب 
خاطراتش که س��ال ۸۸ منترش ش��ده، نوشته است: 
»م��ا دو برادر و س��ه خواهر هس��تیم. ب��رادر من 
آقای حس��ین فریدون )روحانی( است که در اوایل 
پی��روزی انقالب فرمان��دار نیش��ابور و بعد مدتی 
فرماندار کرج بود، س��پس س��فیر جمهوری اسالمی 
ایران در مالزی شد و چند سال هم از سفرای ج. ا. ا 
در سازمان ملل متحد در نیویورک بود و هم اکنون 
به عنوان مشاور وزیر امور خارجه فعالیت می کند. 
هر س��ه خواهرم، یعنی خانم ه��ا: طوبی، فاطمه و 
طاه��ره ازدواج کرده اند. داماد اول ما آقای حس��ن 
نجار اس��ت که فرهنگی است و بعد از انقالب هم 
مدتی مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان سمنان بود 
و در حال حارض بازنشس��ته شده است. داماد دوم 
ما آقای عبدالله ساموی است که مهندس کشاورزی 
اس��ت و کارمند وزارت کش��اورزی بود، ایشان هم 
فعال بازنشسته اس��ت. داماد سوم ما آقای اسدالله 
وطنی اس��ت که ایش��ان هم فوق  لیسانس و دبیر 

آموزش و پرورش بود که بازنشسته شده است.« 
اما در مورد هم��ر و فرزندانش، وقتتان را تلف 
نکنید، هیچ پیدا نخواهید کرد. تنها خربگزاری ایسنا 
در تاری��خ ۷/۸/۱۳۹۱ در گزارش��ی ب��ه نقل از وی 
نوشته اس��ت: »انتخاب همر توس��ط خانواده ام 
ص��ورت گرفت و خان��واده ارصار داش��تند که من 

در برنامه ای رادیویی که از اعضای 
خانواده همه کاندیدا ها دعوت به 

عمل آمده بود، خانواده روحانی 
حارض نشدند و در هیچ یک از 

مراسم تبلیغاتی و پوسرت ها و 
عکس ها هیچ نشانی از خانواده او 

پیدا نخواهید کرد
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ازدواج کنم. س��ن من هم حدود ۲۰ سال بود. پدرم 
ارصار داش��ت، مادرم هم همینطور، من هم خیلی 
بی می��ل نب��ودم.« تنها از فحوای کالم مادر حس��ن 
روحانی در گفت و گو با نرشیات ایران برمی آید که 
روحانی و همرش، دخرتخاله و پرخاله بوده اند. 
اگر ش��ام هم اطالعات بیشرتی پیدا کردید هم با ما 

tableau.mag@gmail.com :در میان بگذارید
ای��ن جای خالی همر و فرزندان تنها س��والی از 
رس کنجکاوی نیس��ت، در برنامه ای رادیویی که از 
اعضای خان��واده همه کاندیدا ه��ا دعوت به عمل 
آم��ده بود، خان��واده روحانی حارض نش��دند و در 
هیچ یک از مراسم تبلیغاتی و پوسرت ها و عکس ها 

هیچ نشانی از خانواده او پیدا نخواهید کرد. 

ام��ا جز این ها، ش��ناخت رئیس جمه��ور منتخب 
چندان دش��وار نیس��ت. پای سیاس��ت که به میان 
بیاید، او نامی دارد به   هامن شهرت حسن روحانی: 

»شیخ دیپلامت«
 برای بیش��رت مردم هم آش��نا ترین تصوی��ر از او، 
تصویری است در کنار سه وزیر امور خارجه از سه 
کش��ور مهم اروپایی. اما هدایت پرونده هسته ای 
ایران تنها سابقۀ مدیریتی روحانی نیست. او سال ها 
مناین��ده مردم تهران در مجلس خربگان رهربی بود. 
از سال ۱۳۷۰ به عضویت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام درآمد. پیش از آن، در س��ال ۶۸، به عضویت 
در ش��ورای عالی امنی��ت ملی در آم��ده بود و از 
۱۳۷۱ هم ریاس��ت مرکز تحقیقات اس��رتاتژیک را 

برعهده دارد. نایب رئیس��ی مجلس شورای اسالمی 
در دوره های چهارم و پنجم و دبیری ش��ورای عالی 
امنیت ملی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ را هم در کارنامه 
ثبت کرده است. او همچنین در دوران جنگ ایران 
و عراق، س��مت هایی چ��ون معاون��ت فرماندهی 
جنگ و ریاست قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا را نیز 

عهده دار بوده است. 

کلیددار جمهوری
حس��ن روحان��ی، در روز ۲۲ فروردین، با ش��عار 
»دولت تدبیر و امید« رسامً اعالم کاندیداتوری کرد. 
روحانی که پیش تر اعالم کرده بود مستقل می آید، 
در هامیش اعالم کاندیداتوری خود که در آن فاطمه 
و ی��ارس، فرزندان آی��ت الله هاش��می هم حضور 
داش��تند، گفت:» رئیس جمهوری باید مسئولیت را 

به عهده بگیرد که ملی باشد نه حزبی.«
ش��اید همین تربی جس��ن از هر حزبی سبب شد 
که صالحیت او هم در کنار هفت نامزد دیگر تایید 
شود و در   نهایت با وس��اطت هاشمی رفسنجانی، 
محمد خامتی، حس��ن خمینی و ناطق نوری، محمد 
رض��ا عارف به نفع او کناره گیری کند و راه را برای 

پیروزی او هموار سازد. 
ش��یخ دیپل��امت در برنامه زن��ده تلویزیونی خود 
کلیدی را به عنوان »کلید تدبیر« از جیب در آورد و 
به مردم نشان داد. پس از آن بود که ستاد انتخاباتی 

وی اعالم کرد »کلید« مناد ستاد انتخاباتی اوست. 
ب��ا اینکه بس��یاری ایده کلید را نپس��ندیدند و به 
آن خندیدند اما ش��وخی یا ج��دی، مردم معتقدند 
کلیدش تا به همین حاال قفل های زیادی را باز کرده 
است. دو روز بعد از برگزاری جشن پیروزی حسن 
روحان��ی که بدون هی��چ دخالتی از س��وی نیروی 
انتظامی به ش��ادی و آرامش در اکرث نقاط کش��ور 
برگزار ش��د، تیم ملی فوتبال ای��ران کرده جنوبی را 
شکست داد تا بدون اما و اگر به جام جهانی برود. 
بعد از آن تیم ملی والیبال، ایتالیا و کوبا را شکست 
داد و تیم فوتس��ال سالنی زنان، نایب قهرمان آسیا 
شد. حاال دیگر هر دری که به تخته می خورد مردم 
می گوین��د: »روحانی مچکریم.« و ب��ه گفته خود 
می خندند. آن ها ش��ادند، حتی اگ��ر روحانی علی 
رغم هم��ه وعده های انتخاباتی خود، گفته باش��د 
که روزگار س��ختی در پیش است و خاطره روزهای 

جنگ را پیش چشم مردم آورده باشد.

عکس از: هوتن سالمتعکس از: هوتن سالمت
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در حال��ی که کمرت از یک م��اه به آغاز کار دولت 
جدید با ریاس��ت حسن روحانی باقی مانده است، 
بازار گامنه زنی ها برای ساختار کابینه همچنان داغ 
اس��ت و نام مردان اهل سیاس��ت برای پست های 
مختل��ف ب��ر رس زبانهاس��ت. هرچن��د در برنامه 
ه��ای اولیه دول��ت که به دول��ت » تدبیر و امید« 
مش��هور ش��ده، نامی از وزارت زنان نبود اما آقای 
روحان��ی در مناظره های تلویزیون��ی و هم باتأیید 
مش��اورانش در ط��ول رقابت ه��ای انتخاباتی قول 
داد  ای��ن وزارت خانه جدید را ب��رای اولین بار در 
تاریخ جمهوری اس��المی تاس��یس کند. این روز ها 
بح��ث و گفتگو بر رس تأس��یس وزارت زنان، بحثی 
داغ در میان فعاالن حقوق زنان اس��ت. با منصوره 
شجاعی و آس��یه امینی، فعاالن حقوق زنان، آزاده 
کیان استاد مطالعات جنسیتی در دانشگاه و جواد 
اکربین دین پژوه و تحلیل گر سیاس��ی به گفت و گو 
نشس��ته ایم و از آن ها پرس��یده ایم وزارت زنان در 
کابین��ه  آین��ده چه فوای��دی دارد و حضور زنان در 

دولت چقدر می تواند موثر باشد؟ 
منصوره شجاعی، فعال برابری جنسیتی می گوید: 
»اگر در جامعه ای زنان و جنبش زنان حضوری فعال 
نداشته باشد و زیرساخت های مدنی محکم نباشد 
و وزارت زنان نتواند مطالبات زنان را منایندگی کند، 

وجود چنین ساختاری پوشالی و بی اهمیت خواهد 
بود. وزارت خانه ها یا نهادهای دولتی که با تاکید بر 
مسائل زنان تشکیل می شود، تنها زمانی مفهوم پیدا 
کرده و می تواند ب��ازوی حامیتی برای جنبش زنان 
باش��د که اوالً جنبش زنان و س��اختار مدنی وجود 
داش��ته باش��د که مطالباتش را مطرح کرده باشد و 

دوما این مطالبات در جامعه جاری شده باشد.
برای پیش��ربد مطالبات برابری خواهانه ما با س��ه 
جریان روبرو هستیم:  جنبش زنان، جریان توده های 
عادی مردم که بر اس��اس نیازهای روزمره می دانند 
مطالباتش��ان چیس��ت و بخ��ش دیگ��ر، حاکمیت 
و نهاده��ای وابس��ته هس��تند که اتفاقا بواس��طه 
ائتالف هایی که قبالً ش��کل گرفته و زیرساخت های 
مدن��ی که قب��الً در جامع��ه وجود داش��ته از این 
مطالبات مطلع ش��ده اند. حاال برای مثال اگر کسی 
مثل خانم الهه کوالیی وارد وزارت زنان شود، کسی 
وارد س��اختار دولت می ش��ود که به مس��ائل زنان 
ناآش��نا نیست و می تواند این مطالبات را منایندگی 
کند. اما کس��ی مثل خانم مرضیه وحید دستجردی 
که س��ابقه وزارت بهداشت هم دارد کدام بخش از 
مطالبات حقوقی زن��ان را منایندگی می کند؟ رصف 
اینک��ه یک نهاد ویژه زنان وجود داش��ته باش��د یا 

نهاد زنانه ای که زنان اداره اش بکنند تأس��یس شود،   
منی تواند برای ما ایده آل باشد. موضوع اینست که 
این نهاد ها چقدر مطالب��ات ما و مطالبات زنان را 

منایندگی می کنند.« 
آس��یه امینی، فع��ال برابری خ��واه و جنبش زنان 
معتقد است:  «وزارت زنان می تواند هم خیلی کار ها 
را بکن��د و هم خیلی کار ه��ا را نکند. ما می توانیم 
یک فهرست ازکارهای اجرایی و تأثیرگذاری بر روند 
قانون گذاری و یا حتی تأثیرگذار بر روند دادرس��ی 
و یا مس��ائلی که به دو قوه دیگر مربوط می شوند، 
ولی قوه مجریه می تواند برآن ها تأثیر بگذارد، تهیه 
کنیم. ولی مسأله اصلی این است که آیا این دولت 
می خواه��د بر روند برابری جویان��ه و برابری پویانه 

حقوق زن و مرد تأثیرگذار باشد یا نه؟«
او ادامه می دهد: »آخرین چیزی که راجع به نقش 
زنان در جامعه ش��نیدیم پیام مس��تقیم رهرب بوده 
مبنی بر اینکه وزارت و مدیریت زنان افتخار ندارد 
و لزوم��ی ندارد که زن ها وارد کار اجرایی بش��وند. 
بنابرای��ن چالش برابری زنان و مردان تنها چالش ما 
با یک دولت نیس��ت، چال��ش درون حکومت هم 
هس��ت. اگر دولت بخواهد یک مرکز یا نهاد ویژه 
زن��ان را ایج��اد بکند و یا یک وزارت زنان تأس��یس 
کند تا ق��درت چانه زنی اش را در مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظ��ام و مجلس باال بربد، من��وط به این 
است که اوال دولت اراده ای برای پیش بردن وجوه 
مثبت این قضیه داش��ته باش��د و دوم این که توان 
روبرو ش��دن با دو چالش درون ساختار حکومت و 
رهرب و از س��ویی دیگر چالش ه��ای بیرون از آن را 

داشته باشد.« 
رسکار خانم وزیر؟ 

محمد جواد اکربین درمورد حضور زنان در کابینه 
می گوید:»از تأکید بر تاسیس وزارت زنان در کابینه 
آینده هم معنایى خوب م��ى توان فهمید هم بد! 
معناى بدش این اس��ت که حت��ى مدافعان حقوق 
زن��ان هم به تفکیک جنس��یتى قائل اند؛ اینکه اول 
حض��ور ی��ک زن در کابینه را اص��ل بدانیم و بعد 
بپردازیم ب��ه اینکه توانای��ى اش را دارد یا نه، خود 
نوعى عدِم التزام به برابرى جنس��یتى اس��ت. باید 
نخس��ت پرسید وقتى زنان کش��ور ما تا کنون حتی 
فرص��ِت فرمان��دارى و اس��تاندارى را نیافته اند آیا 

منصوره شجاعی : وزارت خانه ها 
یا نهادهای دولتی که با تاکید بر 
مسائل زنان تشکیل می شود، تنها 

زمانی مفهوم پیدا کرده و می تواند 
بازوی حامیتی برای جنبش زنان باشد 

که اوالً جنبش زنان و ساختار مدنی 
وجود داشته باشد که مطالباتش 
را مطرح کرده باشد و دوما این 

مطالبات در جامعه جاری شده باشد
آسیه امینی: چالش برابری زنان و 
مردان تنها چالش ما با یک دولت 
نیست، چالش درون حکومت هم 

هست

آزاده کیانمنصوره شجاعی
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آمادگ��ى و تجربه کاىف براى وزارت دارند؟ مى توان 
ب��ه جاى پیگیرِى حضور منادی��ِن یک زن در کابینه، 
از دولت خواس��ت به برابرى جنس��یتى در رسارس 
مناصب کش��ور پاى بند باش��د و لیاقِت فرماندارى 
و اس��تاندارى و مدیر کلىّ و س��ایر امور را در میان 
زناِن توامنند هم جستجو کند نه اینکه یک زن را به 
عنوان وزیر بگ��ذارد تا دل بیش از نیمى از جامعه 
مثال خوش باش��د که ما دولت متمدىن هستیم، بعد 
در رسارس کشور حتى یک زن هم به مدیریت ارشد 
دولتى نرس��د. بنا برهمین نگاِه معیوِب منادین، هم 
دولت محمود احمدى نژاد وزیر زن داش��ت هم در 
مجلِس اصولگرایان چند مناینده زن بود؛ اما آسیبى 
که همین زنان به حقوق زنان رس��اندند از دولت و 

مجلىس با »جهان بینِى زن ستیزانه« کمرت نبود. 
اما چنین سختگیر و »ظریف اندیش« اگر نباشیم   
هامن حض��وِر منادین هم معناى خ��وىب دارد؛ زیرا 
ممکن اس��ت وزارت زنان به رسعِت شکس��ِن قبح 
مدیریت زن در کشورى که بنیادگرا کم ندارد کمک 
کند و شاید بتواند باقیامنده این سدىّ ضخیم و بلند 
را زود تر بشکند. به هر حال ما در کنار بنیادگرایاىن 
زندگ��ى م��ى کنیم که نگاه »دش��من محور«ش��ان 
نخست متدن غرب و همه محصوالت و تجربه هایش 
)از جمله در حوزه زنان( را دشمن اسالم و بقاى آن 
تصور مى کند و س��پس همه »نخواس��ن« هایش را 
با خواس��ن هاى آن »دش��من« تعریف مى کند؛ از 
ای��ن منظر، مادر و همر بودن، »متام« هویت زن 
را تش��کیل مى دهد و همه امور دیگر باید در ذیل 
این تصویر، تصور شود. پیش فرض آن ها )بنا بر پاره 
اى از متون منسوخ( این است که زن حقىّ »والیت« 
ندارد و هرگونه مدیریت وى مصداق والیت است 
و اگر روزگار، ما را به سپردن پاره اى از مدیریت ها 
به زن مجبور کرد، خارج از قاعده و از رس رضورت 
است که تحمل مى شود اما نباید ترویج شود. شاید 
حض��ور زن در کابینه بتواند قدم��ى »رواىن« براى 

مهار طالبانیسم آن هم از نوع شیعى اش باشد.«
آسیه امینی هم معتقد است اگر صدارت و وزارت 
و حت��ی نیمی از دولت را هم ب��ه زن ها اختصاص 
بدهی��م، اگر آن دولت نخواهد ب��رای حقوق برابر 
و ب��رای پیرشف��ت متعادل و مت��وازن زن و مرد در 
عرصه ه��ای مختلف ق��دم بردارد، تع��داد زنان در 

دولت تأثیر مستقیمی بر برابری جنسیتی نخواهد 
داشت. او می گوید:  «اگر چه من اعتقاد دارم بخشی 
ی اس��ت،  از مش��ارکت زن ها در همه عرصه ها کمىّ
ولی باید دانست که حتی اگر زن های عضو دولت، 
اندیشه برابری خواهانه نداشته باشند و کیفیت کار 
یت تاثیرگذارند. به  را تغییر ندهن��د، حداقل در کمىّ
نظر من حض��ور کمی زن ها در کابینه بی تردید در 

الیه های مختلف جامعه تأثیر می گذارد.«
خوش بین باشیم؟ 

با این هم��ه آزاده کیان، ی��ادآوری می کند وجود 
وزارت زنان کافی نیس��ت و باید به ساختار و رشح 
وظایفش هم توجه کرد. او می گوید:   »وزارت زنان 
در کش��ورهای مس��لامن، تنها وزارت زنان نیس��ت 
و زن��ان با خانواده در هم آمیخته اس��ت و این به 
خودی خود امر مثبتی نیست. وقتی وزارت زنان با 
خانواده و بچه ها یکی می شود، یک بار دیگر زنان 
تنها در بعد مادری یا همری دیده شده اند و برای 
پیشربد برابری زن و مرد کافی نخواهد بود. در نظر 
گرفن زن به عنوان یک فرد، جدای نقش های مادری 
و همری، طبیعتاً رویکرد و هم انتظارات متفاوتی 
به دس��ت می دهد. وقتی ما بحث برابری می کنیم، 
اف��رادی را به عنوان انس��ان در نظ��ر می گیریم و 
جنس��یت، گرایش جنسی، نژاد و مذهب و غیره در 

این میزان موثر نیست. 
چیزی که تابحال در مورد ایران شنیده ایم تأسیس 
وزارت زنان در ایران است و به نظر می رسد خانواده 

و فرزن��دان در ن��ام و رشح وظایفش نیس��ت. پس 
ممکن اس��ت س��اختار این وزارت خانه بیشرت شبیه 
وزارت حقوق زنان در فرانسه و یا وزارت خانه های 

مشابه در برخی کشورهای غربی باشد.  
اما این که چرا وزارت زنان تأسیس می شود به این 
دلیل است که سایر وزارت خانه ها، نه فقط در ایران 
که در متام دنیا مردانه هس��تند و قدرت در دست 
مردان و مردانه اس��ت. برای مث��ال مطابق قوانین 
کار در ایران دس��تمزد زن و مرد باید برابر باشد اما 
وقتی قوانینی داریم که مرد را نان آور و رسپرس��ت 
خانواده می داند، نه تنها کارفرما زنان را اس��تخدام 
می کنن��د، بلکه ب��ه تبع، زنان را ب��ه عنوان موجود 
فرودس��ت در نظر می گیرند. ب��رای نیل به جامعه 
برابر، نیازمند این هستیم که روابط قدرت مشخص 
ش��ود. وزارت زنان مس��وول این کار کارشناسیت تا 
تعیین ش��ود که دقیقا این نابرابری ها و تبعییضات 
جنسیتی کجا هستند و بعد نابرابری ها هم از عرصه 
قانون حذف ش��ود و هم در عملک��رد اجتامعی و 

سطح جامعه به برابری برسیم.«
آس��یه امینی معتقد است ما باید در مورد مسائل 
زنان واقع نگری داشته باشیم و توقعِ رصف می تواند 
ناامی��دی و رسخوردگی ایجاد کن��د. ما می توانیم و 
باید به عنوان بخشی از جریان برابری خواه ایده و 
راهکار بهرتی را برای اجرا، به کسانی  که می خواهند 
آن را اجرا کنند ارائه دهیم. او می گوید:»باید توجه 
داش��ته باش��یم که در هیچ جامعه ای دموکراس��ی 
وجود نخواهد داش��ت مگر این که احزاب سیاسی 
و جامع��ه مدنی بتوانند با اس��تقالل کامل فعالیت 
کنند. اگر امروز سیاس��تمداران م��ا از حقوق زنان 
صحب��ت می کنند و ب��ه آن اهمی��ت می دهند، از 
این بابت است که س��ال ها جنبش زنان مطالباتش 
را بیان کرده اس��ت و این   هامن تأثیرپذیری است. 
در طول ۸ س��ال گذش��ته جامعه مدنی به ش��دت 
رسکوب شده اس��ت و این جامعه مدنی که هم از 
نظر جغرافیایی و هم به دلیل س��ایر مسائل از هم 
پاش��یده شده اس��ت، هم زمان باید توقعاتش را از 
خودش و هم از دولت و حکومت باال بربد تا بتواند 
به اهدافش برای پیشربد برابری جنسیتی در جامعه 

دست یابد.« 

محمد جواد اکربین: اینکه اول حضور 
یک زن در کابینه را اصل بدانیم و 

بعد بپردازیم به اینکه توانایى اش را 
دارد یا نه، خود نوعى عدِم التزام به 

برابرى جنسیتى است.
آزاده کیان: وزارت زنان در کشورهای 

مسلامن، تنها وزارت زنان نیست و 
زنان با خانواده در هم آمیخته است 

و این به خودی خود امر مثبتی 
نیست.

آسیه امینیمحمد جواد اکربین
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گفت و گو با حسین قاضیان

روزهای پر شورورش انتخابات، آنهایی که با 
اینرتنت و شبکه های اجتامعی رسوکار داشتند، با 
نتایج نظرسنجی هایی روبرو می شدند که گاهی 
معلوم نبود چگونه تعیین می شود، اما مشخص 
بود که به چه نتیجه ای خواهد رسید. هر وب 

سایت و شبکه خربی هم برای خود نظرسنجی ای 
ترتیب داده بود و به زعم خود پیش بینی می کرد 

که کدام کاندیدا، رگ خواب مردم را در دست 
دارد. اما در میان همه این نظر سنجی ها، »آی 

پوز«  iPOS  شاخص بود.

با اینکه براس��اس این نظرسنجی تا چند 
روز پی��ش از برگزاری انتخاب��ات، محمد 
باقر قالیب��اف فرد برن��ده انتخابات بود، 
اما درست چند روز مانده تا روز موعود، 
نتای��ج ای��ن نظرس��نجی تغییر ک��رد و با 
چرخشی رسیع دست حس��ن روحانی را 
به عنوان برنده باال و باال تر برد. اینکه در 
انتخابات تقلب شد یا نشد و یا حتی چرا 
تقلب نشد؟ بحث دیگری است. موضوع 
گفت و گ��وی تابل��و با حس��ین قاضیان از 
طراحان این نظرس��نجی، شیوه پیش بینی 
دقیق آن از نتیجه نهایی انتخابات است.
حس��ین قاضیان، جامعه ش��ناس و ساکن 

واشنگن است

آی��ا ای��ن اولی��ن نظرس��نجی در مورد 
انتخابات ایران، از خارج از کش��ور بوده 

است؟ 
ت��ا جایی که من خرب دارم، بله این اولین 

نظرس��نجی انتخابات��ی خارج از کش��ور به ش��یوه 
پی درپ��ی )تراکینگ( و چرخش��ی )رولینگ( بوده 

است. 

در بیش��رت نظرس��نجی هایی که در ای��ران انجام 
می شود، ش��ائبه طراحی هدفمند سواالت و حتی 
انتش��ار هدفمند نتایج نظرسنجی وجود دارد، شام 
چگونه توانس��تید در این نظرس��نجی بر این پیش 

فرض ها و شائبه ها غلبه کنید؟ 
ب��ه ی��ک عب��ارت در هم��ٔه نظرس��نجی ها، طرح 
سواالت هدفمند است چرا که تحقیق بدون هدف 
معنایی ندارد. مش��کل از جایی رشوع می شود که 
عده ای می خواهند با کنارگذاشن روش های علمی 
و ظرائف آن، یا با ش��کنجه کردن اعداد و ارقام به 
دس��ت آمده از تحقیق، نظ��ر قبلی خود را به جای 
نتایج نظرسنجی جا بزنند. در این موارد، هدف های 
سیاس��ی ج��ای هدف ه��ای علم��ی را می گی��رد و 

نظرسنجی ها را از اعتبار می اندازد. 
البت��ه بای��د اع��رتاف کنم ک��ه کار ما ه��م واقعا 
»مغرضان��ه« ب��ود! یعنی غرض مش��خص و معینی 
داش��تیم که عبارت بود از انجام یک نظرس��نجی با 
رعایت موازین علم��ی، رصف نظر از هر نتیجه ای 
که به دس��ت می آی��د. بنابراین، ما مس��وول نتایج 
حاصل شده نبودیم. درس��ت است که هر کدام از 
افراد دخیل در این نظرس��نجی ترجیحات سیاس��ی 
خودش��ان را داشتند، اما تا جایی که پای کار علمی 
و فنی در میان است، برای ما مهم نبود که در این 

نظرسنجی ها آقای الف باال تر باشد یا آقای ب. 
معی��ار ما در ای��ن کار، پیروی از نتایج به دس��ت 
آم��ده و رعایت موازین درس��ت و فن��ی بود، هر 
چند این نتایج می توانس��ت با متایالت و ترجیحات 
سیاسی ما سازگار نباش��د. تعهد به رعایت موازین 
علمی و فنی هم »افتخار« ی نیس��ت که بخواهیم 
به آن ببالیم، بلکه اولین »وظیفه« هر کس��ی است 
که می خواهد درست کار کند. همین تضمین کافی 
به دس��ت می داد تا از آن شائبه هایی که شام اشاره 

کردید، دوری کنیم. 
 

در مطلب��ی ک��ه در رادی��و فردا منت��ر کرده اید 
نوشته اید که اصالح طلبان با استناد بر نظرسنجی  
به حامیت از روحانی برخواستند، آیا اصالح طلبان 

از نتایج نظرسنجی شام استفاده کردند؟ 
تا جایی که من مطلع ش��دم تقریبا در ستاد همه 
نامزدهای اصلی نظرسنجی های iPOS مورد توجه 
ق��رار گرفته بود. چ��ون بر خالف نظرس��نجی های 
دیگر که اگر در مورد درستیش��ان هم شبهه نشده 
بود، به صورت روزانه انجام منی شد و منی توانست 
تح��والت را به صورت روزان��ه منعکس کند، کار ما 
به صورت روزانه انجام و منترش می شد. در نتیجه، 
به صورت ابزار هوا شناسی عمل می کرد که می شد 
وضعیت ه��وای انتخابات را س��نجید و دید باد از 
کدام سو به سود چه کسی می وزد و دمای اقبال به 
کدام نامزد در حال باالرفن اس��ت و در مورد کدام 
نام��زد در حال پایین آم��دن. بنابراین اصالح طلبان 
هم می توانستند از این نظرسنجی ها استفاده کنند 
ت��ا بینند کدام ی��ک از دو نامزد موج��ود )عارف و 
روحانی( رو به رش��د هس��تند، و ت��ا جایی که من 

می دانم استفاده کرده اند. 

آیا این روند توانس��ت در افزایش اقبال مردم به 
آقای روحانی هم موثر باشد؟

دقیقا، با آغاز رش��د آرای آقای روحانی و ش��دت 
گرفتن��ش در روزهای آخر، افراد بیش��رتی به مرور 
ب��ه این باور رس��یدند ک��ه پیروزی آق��ای روحانی 
محتمل اس��ت. ب��ه این ترتیب، ب��ا افزایش امید به 

با آغاز رشد آرای آقای روحانی و 
شدت گرفتنش در روزهای آخر، افراد 
بیشرتی به مرور به این باور رسیدند 

که پیروزی آقای روحانی محتمل 
است. به این ترتیب، با افزایش امید 
به تاثیر و تغییر، این عده هم عمال 

و به تدریج به جرگه رای دهندگان با 
اقای روحانی پیوستند
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تاثی��ر و تغییر، این عده هم عم��ال و به تدریج به 
جرگه رای دهندگان با اقای روحانی پیوس��تند، رای 
دهندگان��ی که تا روزهای آخر چن��دان پرتعداد به 
نظر منی رس��یدند، و نهایتا پیروزی آقای روحانی را 

در   هامن دور اول رقم زدند. 

مت��اس تلفنی از خارج از کش��ور، ب��رای مخاطب 
ایران��ی اش پرهزین��ه اس��ت. خربه��ای زی��ادی از 
دریافت اس ام اس تهدید از سوی وزارت اطالعات 
و حتی احضار و بازداشت کسانی که با شبکه های 
ماه��واره ای خ��ارج از کش��ور در متاس��ند منتر 
ش��ده است. ش��ام چگونه می توانید ثابت کنید که 
مخاطبان ش��ام پاسخ پرس��ش ها را بدون واهمه و 

بدون خود سانسوری داده اند؟ 
بله، بیش��رت مخاطبان ایرانی اگ��ر فکر کنند که از 

خارج از کشور با آن ها متاس گرفته اند ومی خواهند 
سواالت مرتبط با سیاست بپرسند، محتاط می شوند. 
ام��ا این موضوع در هم��ه زمان ها و در مورد همه 
نوع س��والی ب��ه یک اندازه صادق نیس��ت. ما هم 
از ای��ن تفاوت زمان و س��وال، ب��رای جلب اعتامد 
مخاطب استفاده می کنیم. به عالوه از تکنیک هایی 
برای س��اخت دادن به پرسش نامه و ساخت دادن 
به پرسش ها استفاده می کنیم که به افزایش اعتامد 

مخاطب می انجامد. 

یعنی ش��ام می گویید که مخاطبان کامال به ش��ام 
اعتامد کرده اند؟ 

هیچ تضمین��ی وجود ندارد ک��ه مخاطب اعتامد 
مطلق پیدا کند. این اعتامد نس��بی است و بهرتین 
راه س��نجش می��زان اعتامد مخاط��ب در رشایطی 
ک��ه همه ما از آن با خربیم، یا به تعبیر ش��ام دلیل 
ثابت ش��دن امکان عملی چنی��ن کاری، خوِد نتایج 

نظرسنجی هاست. 
نتیجه نظرسنجی هایی که ما در آخرین روز اعالم 
کردیم نش��ان می داد که آقای روحان��ی یا در دور 
اول بی��ش از ۵۰ درص��د آراء را به دس��ت می آورد 
و پی��روز می ش��ود یا همراه آق��ای قالیباف به دور 
دوم م��ی رود. این »ی��ا« ی تردید آمی��ز هم کامال 
با واقعیت تطبیق داش��ت. به ای��ن معنی که آرای 
آق��ای روحانی برای پیروز ش��دن در مرحله اول آن 
ق��در لب مرزی بود که ت��ا آخرین رسی نتایج اعالم 
نش��ده بود منی ش��د با اطمینان گفت که ایشان در 
دور اول پیروز می ش��وند یا با آقای قالیباف به دور 
دوم می روند. این خود گواه درجه اولی بر درس��تی 
نس��بی نتایج بود و بنابراین نشانی از قابل اعتامد 
بودن رفتار پاس��خگویان حتی با وجود متاس تلفنی 

از خارج وطرح سوال سیاسی. 

در کنار نظرس��نجی ها ش��ام کار دیگ��ری هم با 
عن��وان من گزین انجام دادید. فرق من گزین با کار 

آی پز در چیست؟ 
از دی��دگاه حرفه ای، آی پز ی��ک کار خصوصی بود 
که ما با وام ش��خصی رشوع کردیم و انجام دادیم. 

حسین قاضیان، جامعه شناس و در حوزه های 
سیاس��ت، جنسیت و فرهنگ پژوهش می کند. 
او متخصص پیامیش ه��ای اجتامعی، از جمله 
نظرسنجی است و عالوه بر آن بیش از بیست 
سالی س��ابقه روزنامه نگاری دارد. کتاب هایی 
چند و مق��االت و مصاحبه های متعددی از او 

انتشار یافته است. 

وبگذاری��د همین جا فاش کن��م که چون پوملان در 
روزه��ای آخر رو به امتام بود، اگر انتخابات به دور 
دوم می کشید منی توانستیم به کار ادامه دهیم. اما 
من گزین کاری بود ک��ه با حامیت مالی رادیوزمانه 

انجام شد، هر جند با بودجه بسیار محدود. 
از نظر نوع کار هم تفاوت اصلی در این است که 
آن چه آی پز در مورد انتخابات انجام داد نظرسنجی 
بود، یعنی به دس��ت آوردن برآوردی از نظر حدود 
۵۰ میلی��ون رای دهنده بالق��وه از طریق مصاحبه 
با حدود ۱۰۰۰ نفر. بنابراین در کار نظرس��نجی ها 
می خواس��تیم تخمین��ی از نظر کل جامعه داش��ته 
باش��م. اما در من گزی��ن، ما کار نظرس��نجی انجام 

منی دهیم. 

پس من گزین دقیقا چه کاری انجام می دهد؟ 
من گزی��ن یک نوع ابزار خودس��نجی اس��ت. یک 
آزمون س��نجش گرایش ها و گزینش ها برای هر فرد 
اس��ت. یعنی هر فرد می تواند با مراجعه به سایت 
من گزین )mangozin.com( یک آزمون ۳۰ سوالی 
انج��ام دهد ت��ا ببیند از نظر گرایش های سیاس��ی، 
اقتصادی، فرهنگ��ی و اجتامعی چه وضعیتی دارد. 
یعنی چقدر ممکن است از نظر سیاسی – اقتصادی 
به چپ یا راست متایل داشته باشد و از نظر فرهنگی 
– اجتامعی تا چه حد ممکن اس��ت محافظه کار یا 
لیربال باش��د. همین طور می تواند تصوری را که از 
میزان چپ یا راس��ت بودن یا از میزان محافظه کار 
و لیربال بودن خود دارد مقایسه کند با سنجشی که 
من گزی��ن انجام می دهد تا ببیند بین تصور خودش 

از گرایش هایش و س��نجش من گزین از گرایش های 
او چقدر فاصله وجود دارد. 

من گزین چه ارتباطی با انتخابات دارد؟ 
من گزی��ن، اقتباس��ی از کارهای��ی اس��ت ک��ه در 
آمریکای ش��املی و اروپا انجام می شود و گرایش ها 
و گزینش های هر فرد را در زمان انتخابات در باره 
موضوعات مورد بحث در انتخابات و نیز نامزد ها و 
احزاب رقیب در هر انتخابات می سنجد. ما هم در 
زمان انتخابات ریاس��ت جمهوری این امکان را در 
اختیار کاربران قرار داده بودیم که عالوه بر رشکت 
در آزمون سنجش گرایش خودشان بتوانند نزدیکی 
و دوریشان را از نامزدهای انتخاباتی بسنجند. حاال 
که انتخابات متام شده این قسمت دیگر در دسرتس 
نیست. اما هنوز کاربران می توانند هم با ۳۰ مساله 
مه��م جامعه ایرانی رسو کل��ه بزنند تا ببیند در هر 

مورد چه نظری دارند. 
اگر پشتیبانی مالی این کار ادامه پیدا کند، من گزین 
در آین��ده تغییراتی خواهند کرد، س��واالت تازه ای 
ب��ه آن اضافه می ش��ود و برخی س��وال های کنونی 
حذف یا تعدیل می ش��وند. به عالوه کاربران عالوه 
بر سنجش گرایش های خود و سنجش تصورشان از 
گرایش های خود، امکان می یابند تصور خودش��ان 
از گرای��ش دیگر کاربران را ه��م با مجموع گرایش 
کاربران مقایسه کنند. به این معنا، من گزین تعطیل 
بردار نیس��ت، مگر اینکه از نظر مالی امکان ادامه 

کار نباشد.
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بحثی که این روز ها داغ داغ است: 

این روز ها همه جا و همه کس با مشاهده نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ به 
گامنه زنی در این باره که »آیا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ تقلب شده است یا 
نه؟« می پردازند. برای کسانی که در انتخابات ۱۳۸۸ به موسوی یا کروبی رای داده اند 
همیشه شبهه هایی جدی مطرح و گامن تقلب در انتخابات قوی بوده است. در این 

نوشته سعی شده با توجه به بررسی دو انتخابات ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ از نظر آماری به این 
پرسش ها پاسخ داده شود. 

تعاری��ف متفاوت��ی از تقلب ارائه ش��ده اس��ت. 
بریتانیکا مصادیق تقلب را این گونه بر می ش��مرد: 
»… دس��ت کاری نظ��ام رای گی��ری ب��ا گنجان��دن 
صندوق های رای جعلی، عدم صداقت در ش��امرش 
یا گ��زارش رای ها و ی��ا بی اعتنای��ی برگزارکنندگان 

انتخابات نسبت به نتایج انتخابات.« 
ماده ۳۳ قان��ون انتخابات ایران مصادیق تقلب را 
چنین عنوان می کند: »خری��د و فروش رای، تقلب 
و تزوی��ر در اوراق و تعرفه یا ب��رگ رای یا صورت 
جلسات… رای دادن با شناسنامه جعلی، رای دادن 
با شناس��نامه دیگری، رای دادن بیش از یک بار… 
کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها، تقلب در رای گیری 
و ش��امرش آرا، رای گرفن با شناس��نامه کس��ی که 
حض��ور ندارد… تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن 
و یا معدوم منودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل 
تعرف��ه و ب��رگ رای و صورت جلس��ات و تلکس و 

تلفنگرام ها و تلگراف ها…« 

نسبت میزان آرای اصالح طلبان به اصول گرا ها
اگر فرض را بر صحت نس��بی انتخابات ریاس��ت 
آرای  مقایس��ه  در  بگذاری��م،   ۱۳۹۲ جمه��وری 
اصالح طلب��ان به محافظه کاران در س��ال های ۸۸ و 
۹۲ به نکته جالبی می رسیم. با توجه به منودار یک 
در انتخابات سال ۸۸ تقریبا مهدی کروبی و محسن 
رضایی از گردونه انتخابات خارج شده بودند و یک 
انتخابات دو قطبی داشتیم اما اگر نتیجه انتخابات 
۸۸ را با نتیجه انتخابات ۹۲ مقایسه کنیم به نتیجه 
جالبی می رسیم. هامن گونه که در منودار دو نشان 
داده ش��ده است بر خالف انتخابات ۸۸ این منودار 

قرینه نیست. 
اجازه دهید کمی عمیق تر به این آمار نگاه کنیم. 
نقط��ه اختالف متوس��ط آرای س��ال های ۸۸ و ۹۲ 
داده های پرت منودار مربوط به استان های لرستان، 
کهگیلوی��ه و بویر احمد، خوزس��تان، چهارمحال و 
بختیاری و یزد است. برای دریافن علت این قضیه 

باید نگاهی به طیف نامزد ها بکنیم: 
 محس��ن رضایی از نظر قومی ب��ه لر ها و منطقه 

خوزستان منتسب است. 
 محم��د خامت��ی و محمدرضا عارف از ش��هر یزد 

هس��تند. عارف به درخواس��ت خامتی از انتخابات 
کناره گی��ری می کن��د و خامت��ی از روحانی حامیت 

می کند. 
ب��ا توجه به ای��ن نکته ها تقریبا وج��ود داده های 

پرت انتخابات ۹۲ مشخص می شود. 
ح��ال از زاوی��ه ای دیگر قضیه را ببینیم. محس��ن 
رضایی در هر دو انتخابات ۸۸ و ۹۲ حضور داشت. 
رضایی در س��ال ۹۲ نزدیک به ۴ میلیون رای دارد و 
عمده رای های او در اس��تان های خوزستان )٪۴۷(، 
چهارمحال بختیاری )۴۴٪(، کهکیلویه و بویر احمد 
)۴۴٪( و لرس��تان )۲۸٪( اس��ت اما محسن رضایی 
در س��ال ۸۸ تنها ۶۷۸ هزار رای را کسب کرد و در 
همین استان ها به ترتیب ۷٪، ۵٪، ۲٪ و ۲٪ از آرا را 
به خود اختصاص داده بود. منودار ۳ توزیع و میزان 

آرای رضایی در این دو دوره را نشان می دهد. 
پیش از پایان بررسی قسمت نخست دیدن منودار 
۴ به شام توصیه می شود. این منودار نشان می دهد 
که میزان آرای نامزد ها در شهرهای محل تولدشان 

به صورت چشم گیری افزایش داشته است. 

اختالف آرای محافظه کاران و اصول گرا ها
موسس��ه چتم هاوس لن��دن »اخت��الف رای زیاد 
احمدی نژاد و موس��وی را غیر محتم��ل می بیند... 
طب��ق آمار رس��می اع��الم ش��ده احمدی ن��ژاد در 
انتخاب��ات اخیر ۱۳ میلیون رای بیش��رت از کل آرای 
نامزدهای محافظ��ه کار در انتخابات دوره پیش به 
دست آورده اس��ت. اگر فرض کنیم که او توانسته 
متامی ۱۱و نیم میلیون رای محافظه کاران در س��ال 
۱۳۸۴ را به خود اختص��اص دهد، ۱۳ میلیون باقی 
تنها می تواند از افراد گروه زیر آمده باش��د: حدود 
۱۰میلیون و ششصد هزار تن از کسانی که در سال 
۱۳۸۴ رای ندادند اما در انتخابات ۸۸ رشکت کردند. 
شش میلیون و دویست هزار نفری که در انتخابات 
دور پیش به رفس��نجانی رای دادند و ده میلیون و 
چهارص��د هزار نفری که در دور پیش��ین انتخابات 
ب��ه نامزدهای اصالح طلب رای دادن��د اما اگر آمار 
رسمی اعالم  شده درست باشد، احمدی نژاد باید در 
ده استان متام رای دهندگان محافظه کار را به خود 
ج��ذب کرده، متام رای دهندگان جدید را از آن خود 
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کرده، آرای هاشمی رفسنجانی را به خود اختصاص 
م��ی داد و حتا درص��دی )تا حداک��رث ۴۴ درصد در 
استان لرس��تان( از آرا رای دهندگان به اصالح طلبان 

در دوره پیش را نیز جذب می کرد.« 
بر همین اس��اس در منودار ۵ به مقایس��ه ۱۳ بار 
اع��الم آرا در انتخابات ۸۸ و ۱۴ بار اعالم در س��ال 
۹۲ پرداخته شده است. این منودار به طور تقریبی 
نصف ش��دن میزان مقبولیت اصول گرا ها، هش��ت 
برابر ش��دن محبوبیت نامزدهای مس��تقل و رش��د 
ی��ک و نیم براب��ری محبوبی��ت اصالح طلبان ظرف 

چهارسال را نشان می دهد. 

رسعت شامرش آرا
اس��تدالل های کمیت��ه صیان��ت از آرا انتخاب��ات 
۸۸ معتق��د بودد که »مقایس��ه تطبیق��ی بین این 
انتخابات ]سال ۱۳۸۸[ و انتخابات قبل ایران نشان 
می دهد که ش��امرش آرا بای��د زمانی دو برابر طول 
می کشید و حتا استفاده از سیستم های کامپیوتری 
منی تواند این مس��أله را توضیح دهد« و اس��تدالل 
دیگر آن ها بر »نس��بت ثابت آرا« استوار است که 
می گوید: »در طول ش��امرش آرا، میان آرای محمود 
احمدی نژاد و میرحس��ین موسوی، همواره نسبت 
عددی مشابهی وجود داشته و منودار آرا به تدریج 
اعالم ش��ده توسط وزارت کش��ور روی خط راستی 
قاب��ل می ان یابی بوده و واریانس��ی نزدیک به یک 
دارد. در حال��ی که چنین ش��یوه ای از رای دادن نه 
تنها در ایران س��ابقه نداشته که حتا بر مبنای آمار 
آرای تفکیکی شهرستان ها که بعد ها توسط وزارت 

کشور منترش شد هم قابل قبول نبود.«
اگر در هر دور اعالم نتیجه ها، میزان آرای شمرده 
شده )فارغ از صحیح یا ناصحیح بودن( را بر فاصله 
زمانی )بر حسب دقیقه( تقسیم کنیم می توانیم به 

میزان آرای شمرده شده در هر دقیقه برسیم. 
منودار ۶ رسعت ش��امرش آرای بررس��ی ش��ده را 
نش��ان می دهد. پیش از توضیح درباره منودار چند 
پیش ف��رض منطق��ی را در نظ��ر بگیریم: ش��امرش 
آرا من��ودار خطی ندارد، چون ه��ر صندوق پس از 
ش��امرش آرا، آن را ب��ه مرکز می فرس��تد و مرکز آن 
را اعالم می کند اما روند باید خطی صعودی باش��د 

چون شامرش آرا یک فرآیند پیچیده نیست که روند 
غیر خطی باش��د. اگر خود منودار شامرش آرا را در 
نظر بگیریم طبیعی است که با گذشت زمان میزان 
آرای شمرده شده رشد پیدا کند. به عالوه طبیعی تر 
است که در یک بازه  زمانی خاص حداکرث شامرش آرا 
را داشته باشیم یعنی ممکن است در منودار اصلی 
داده پرت داش��ته باش��یم اما روند منودار همواره 
صعودی مباند. فرض کنید شامرش هر صندوق رای 
یک روس��تا ۲ ساعت طول می کش��د و مدت اعالم 
به مرکز ۳ س��اعت زمان می برد، منطقی است که ۵ 
ساعت پس از رشوع شامرش آرا یک پیک افزایشی 
داشته باشیم چون در همین بازه زمانی بسیاری از 
روستاهای کاری مشابه انجام داده اند اما هرگز پس 

از پیک روند منودار نزولی منی شود. 
دوباره به منودار ۶ برویم و رسعت شامرش آرا در 
سال های ۸۸ و ۹۲ را با هم مقایسه کنیم. با توجه به 
مقدمه باال به نظر می رس��د که سال ۹۲ در شامرش 
آرا یک روند طبیعی داشتیم اما در سال ۸۸ این گونه 
نبوده است. نکته جالب توجه این منودار این است 
که ظرف ۳۶ دقیقه )از س��اعت ۱۲: ۲۳ بامداد ۲۳ 
خ��رداد ۸۸ تا ۱۲: ۵۹    ه��امن روز( ۵ میلیون و ۲۷۴ 
هزار و ۶۲۷ رای در ۷۲۳۱ صندوق ش��مرده ش��ده 
است یعنی ۱۴۶ هزار و ۵۱۲ رای در هر دقیقه. این 
بدین معنی اس��ت که از زمان رشوع ش��امرش رای 
در صندوق تا زمان اعالم آن از س��وی وزارت کشور 
به ازای هر دقیقه به طور متوس��ط ۲۰ رای در هر 
صندوق شمرده شده است و این یعنی از زمان باز 
کردن صندوقی با متوسط ۷۳۰ برگ رای تا شامرش 
رای ها، تهیه گزارش، فرس��تادن به وزارت کش��ور و 
اع��الم آن به ازای هر صندوق به طور متوس��ط ۳۶ 
دقیقه زمان رصف ش��ده که با توجه به بازش��امری 
آرا در هر صندوق و انجام امور قانونی دو احتامل 
وجود دارد یا تعداد کارکنان وزارت کش��ور در هر 
صندوق بیش از ۳ نفر بوده اند )۷ رای سهم هر نفر 
در هر دقیقه بوده که با احتس��اب ناظران نامزد ها 
و ناظر شورای نگهبان در هر صندوق باید به طور 
متوس��ط ۹ نفر ح��ارض می بودند( ی��ا رسعت متام 
کارکن��ان به حدی زیاد بوده باش��د که بتوانند این 
تعداد رای را بش��امرند. این در حالی اس��ت که با 
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احتساب ۴۵۶۹۲ صندوق رای باید حدود ۴۵۰ هزار 
نفر پای صندوق های رای مستقر می بودند که این 
یعنی به ازای هر ۸۷ نفر از رای دهندگان یک ناظر/
مسئول صندوق وجود داش��ته است )توجه داشته 
باشید که این می زا شامل مسئولین شهر، شهرستان، 
اس��تان و کش��ور ش��ورای نگهبان و وزارت کش��ور 
نیست و اگر آن ها را نیز محاسبه کنیم عددی کمرت 

از ۸۷ نفر خواهیم داشت.(

 میزان آرای باطله
منودار ۷ به میزان آرای باطله در برابر آرا ش��مرده 
ش��ده اشاره دارد. با اندکی تامل در می یابید که در 
س��ال ۸۸ میزان آرای باطله یک درصد بوده که در 
س��ال ۹۲ تا بیش از سه درصد رشد پیدا کرده است. 
این در حالی اس��ت که میزان مشارکت در سال۸۸ 
مع��ادل ۸۵ درصد بوده اس��ت و در س��ال ۹۲ این 
رقم به ۷۳ درصد کاهش پیدا کرده است. این بدین 
معنی است که میزان مشارکت با میزان آرای باطله 

نسبتی عکس دارد که بسیار دور از عقل است. 
در همین راس��تا والرت میبین، اس��تاد آمار و علوم 
سیاسی دانشگاه میش��یگان، به بررسی همبستگی 
میان نس��بت آرای باطله با آرای نامزد ها پرداخت. 
او به این نتیجه رسید که در صندوق هایی که آرای 
احمدی نژاد بسیار باال بود، نسبت تعداد آرای باطله 
کمرت از صندوق هایی بود که آرای احمدی نژاد کمرت 
بود. به گفته او »ساده ترین تعبیر این است که در 
بس��یاری از صندوق ها، آرای کروبی و رضایی دور 
ریخته شدند در حالی که در بسیاری از صندوق ها 
نی��ز آرای اضاف��ه ای برای احمدی ن��ژاد به صندوق 
ریخته شد ]بدون اینکه به    هامن نسبت آرای باطله 
ریخته ش��ود[.« در نتیج��ه »تغییر قابل مالحظه ای 
که در آرای نامزد ها در حضور این نسبت نادرست 
]بی��ن آرای باطل��ه و آرای صحی��ح[ وج��ود دارد، 
می تواند کمک کند تا بفهمیم چه مقدار رای با این 

روش جابه جا شده است.«

روان شناسی تقلب
برند برب و الکس��اندر س��اکو دانش��جویان مقطع 
دکرتا در رش��ته علوم سیاس��ی دانش��گاه کلمبیا، با 
اعامل روشی آماری-روان شناس��ی که برای بررسی 
تقلب تدوین کرده اند به این نتیجه رس��یده اند که 
با احت��امل بیش از ۹۹و نیم درص��د، مجموع آرای 
نامزد ها در استان ها ساختگی هستند. آن ها میزان 
رای هر کدام از نامزد ها را در هر استان جمع کرده 
و ب��ا توجه ب��ه رقم یکان می��زان رای به این نتیجه 
رس��یدند. رقم یکان اهمیت��ی در نتایج کل ندارد و 
اطالعاتی در مورد اینکه چه کس��ی برده منی دهد. 
رقم ه��ای یکان اعدادی تصادفی هس��تند بین ۰ تا 
۹ و انتظار می رود به طور متوس��ط میزان صفر ها، 
یک ها، دو ها،... و نه ها مس��اوی باش��د اما اگر در 
یک انتخابات ش��امر آرا بیش از حد متوسط آن به 
عدد هفت ختم شود، شک زیادی را در مورد تقلب 

برمی انگیزد. 
ط��رف دیگر مطالعات روان شناس��ی نش��ان داده 

اس��ت که انس��ان ها در جعل ارقام ناش��یانه رفتار 
می کنن��د و هرگاه از کس��ی بخواهیم که ارقامی را 
به طور نامنظم خلق کند همیش��ه از برخی اعداد 
بیش��رت از اعداد دیگراس��تفاده خواهد کرد. اگر در 
هر اس��تان )۲۹ اس��تان س��ال ۸۸( رقم یکان تعداد 
رای های ه��ر نامزد را جدا کنیم، ۱۱۶ رقم خواهیم 
داشت. با مش��اهده آمار می بینیم که میزان تکرار 
رق��م ۷ برابر ۱۷ درصد، و می��زان تکرار رقم ۵ تنها 
چهار درصد اس��ت. احتامل وق��وع چنین رخدادی 

خیلی کم است. 

منابع: 
۱- آم��ار تحلیل��ی انتخابات ۱۳۹۲ در مقایس��ه با 

انتخابات ۱۳۸۸
۲- احتامل تقلب در انتخابات ۸۸

۳- تارمنای حامسه سیاسی
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به ط��ور مثال جنبش زنان یکی از برجس��ته ترین 
گروه هایی ست که به ویژه پیش و پس از انتخابات 
سعی در آگاهی رسانی بیشرت در زمینه حقوق زنان 
داش��ته و در عین حال خواس��ت های خ��ود را نیز 

ب��ه عنوان الزامات برنامه ریاس��ت جمهوری آینده 
مطرح کرده اس��ت. در این میان، علی رغم آنکه به 
نظر می رسد در دوره های پیشین، گروه های مدافع 
ک��ودکان چنانکه بای��د از فضای موجود اس��تفاده 
نک��رده و به طرح رشایط ک��ودکان و مطالبات آنها 
نپرداختند، اما امس��ال در آس��تانه یازدهمین دوره 
انتخابات ریاس��ت جمهوری برخی گروه های فعال 
در ای��ن زمینه از جمله جمعیت دف��اع از کودکان 
کار و خیابان و انجم��ن حامیت از حقوق کودکان 
به طور جداگانه با اش��اره به مس��ائل و مش��کالت 
کودکان در جامعه ایران خواستار ارائه برنامه روشن 
دول��ت آینده برای رفع معضالت اجتامعی مربوطه 

و احقاق حقوق کودکان شدند.

مدافعان حقوق کودک و دولت آینده
ای��ران در طول تاریخ خود با ش��کل گیری احزاب 

سیاس��ی و گروه های اجتامع��ی گوناگون رو به رو 
بوده است. فعاالن اجتامعی همواره سعی کرده اند 
ت��ا ب��ا مترکز بر گروه��ی خاص، ص��دای آن قرش از 
جامعه ب��وده و به طرح مش��کالت مربوط به این 
گروه پرداخته و مسووالن را به پاسخگویی در مقام 
»صاحب��ان وظیف��ه« وادار کنند. به طور مش��خص 
گروه ه��ای متمرکز ب��ر حقوق ک��ودکان، که از دل 
سازمان های غیرمردمی که رویکرد خیریه ای داشته 
شکل گرفته اند، در طول زمان به طور جدی مفهوم 
حقوق کودک و کودکان را به عنوان »صاحبان حق« 

و نه »نیازمندان« مورد توجه قرار داده اند.
هامنطور که ذکر ش��د، امسال در یازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری ایران، یکی از گروه هایی 
که ب��ه بیان مطالبات خود پرداخت حامیان حقوق 
ک��ودک بودن��د. آن ها با طرح فق��ر و نابرابری های 
اقتص��ادی، وضعی��ت معیش��ت کودکان، ب��ه ویژه 
رشایط دش��وار زندگی کودکان کار را یادآوری کرده 
و از دولت آینده خواس��ته اند که تناقضات قوانین 
کار را که به طور مس��تقیم بر زندگی کودکان تاثیر 
می گذارد، مد نظر قرار دهد. آنها همچنین مس��اله 
تحصی��ل کودکان و تاثیر افزایش فاصله طبقاتی در 
جامع��ه بر آن را به طور کلی و کودکان بازمانده از 
تحصی��ل را به طور خاص از مس��ائل مهم و درخور 

توجه دانسته اند.
عالوه بر ای��ن، موضوعاتی چون اع��دام کودکان، 
وضعیت زندگی و تحصیل کودکان مهاجر، کودکان 
مناطق دور افتاده و حاش��یه نش��ین، اجرای مفاد 

پیامن نامه حقوق کودک، خش��ونت علیه کودکان، 
حامیت از س��ازمان های مردم نهاد مدافع کودک و 
تشکیل شورای عالی کودکان زیر نظر نهاد ریاست 
جمه��وری نیز توس��ط گروه ه��ا و افراد ب��ه عنوان 

مطالبات اصلی کودکان مطرح شده است.

توامنندسازی و مشارکت کودکان
هامنط��ور که نهاد ها و مدافعان حقوق کودک به 
درستی تجربه و مطرح کرده اند، مشکالت اقتصادی 
و فق��ر یکی از مهم ترین مس��ائل اس��ت که دوران 
کودکی و آینده کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد. 
حتی مواردی مانند تجربه خشونت نیز در بسیاری 
مواقع متاثر از رشایط نابس��امان اقتصادی است که 
در کنار قوانین نامشخص و فقدان اقدامات حامیتی 
مناس��ب و موثر تقویت ش��ده و زندگی کودکان را 

تهدید می کند.
از س��وی دیگر، اگر چه به بیان بسیاری از فعاالن 
حقوق کودک، مشکالت کودکان جامعه ایران تالش 
برای بقا است و همچنان در سطح نیازهای ابتدایی 
هرم مزلو باقی مانده اس��ت اما آیا این مس��اله در 
تضاد با توامنندس��ازی کودکان در جهت مش��ارکت 
آن ها برای بیان مطالباتش��ان اس��ت؟ همچنین آیا 
س��طح مطالبات متامی کودکان ایران یکسان است؟ 
چگونه می ش��ود ص��دای کودکان س��طوح مختلف 
جامعه را ش��نید؟ مش��ارکت کودکان کمک می کند 
به جای آنکه بزرگساالن صدای آنها باشند، خود در 
میان آنها صدایی داشته باشند و در مورد مطالبات 
و حقوقش��ان صحبت کنند. این امر ش��اید دور از 
واقعیت به نظر برس��د ولی تجربه کشورهای دیگر 
نشان داده اس��ت که آموزش و آگاه سازی کودکان 
نس��بت به حقوقش��ان به دور از جهت گیری های 
بزرگس��االن نتایج��ی را به دس��ت می ده��د که از 

تصورات بزرگساالن فرا تر می رود.
برای مث��ال، به جهت بر انگیخ��ن تفکر در مورد 
حقوق ک��ودک و همچنین آم��وزش حقوق کودک 
ب��ه کودکان، انتخاباتی در کش��ورهای یمن، برزیل، 
کلمبی��ا، مکزی��ک و موزامبی��ک انجام ش��د. ابتدا 

تجربه در ایران نشان داده است که 
دوران انتخابات ریاست جمهوری زمان 
مناسبی برای طرح مطالبات بخش های 

مختلف جامعه مدنی است. پیش از 
انتخابات و در فضای تبلیغاتی نامزدهای 

پست ریاست جمهوری که تا حدودی 
فشارهای امنیتی کمرت است، گروه های 

فعال جامعه مدنی، ضمن بررسی و 
طرح نقاط قوت و ضعف برنامه های 

کاندیدا ها، از فضای موجود بهره برده و 
حقوق مغفول مانده جامعه هدف خود 

را بیان می کنند.

فرا تر از آنکه افراد فعال در نهادهای 
مدافع کودک چه رویکرد سیاسی 
دارند، آنچه مهم به نظر می رسد 

منافع کودک است. از همین رو برای 
دست یافنت به نتایج بهرت، مشارکت 

نهاد ها و سازمان های مزبور در روند 
سیاست گذاری ها رضوری است

عکس ها از:  مثانه فيض اللهی
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مفاهی��م حقوق ک��ودک به کودکان آم��وزش داده 
ش��د و در   نهایت قرار بر این ش��د ک��ه کودکان در 
مورد اهمی��ت حقوق کودک در حوزه های عمومی 
تحصیالت، خانواده، غذا و رسپناه، سالمتی، امنیت، 
ن��ام و ملیت و آزادی بیان نظرات، بحث کرده و به 

اولویت های خود رای بدهند.
گذش��ته از واکنش گروه های مخالف انتخابات که 
افزایش آگاهی کودکان در مورد حقوقشان و  بحث 
در مورد آن را کاهش قدرت خانواده و بزرگس��االن 
دانس��ته و باور داش��تند این امر کودکان را درگیر 
فعالیت سیاس��ی ناخواس��ته ک��رده و موجب نفوذ 

غیررضوری دولت و سیاس��ت در خانواده می شود، 
نتای��ج انتخاب��ات قابل توجه بود. ب��ر خالف تصور 
غال��ب که ک��ودکان و نوجوانان را ب��ه دنبال تالش 
برای کسب بیشرت آزادی های فردیشان می دانست، 
نتایج اعالم شده نش��ان داد که کودکان موزامبیک 
بیشرتین رای را به حق نام، ملیت و خانواده دادند. 
برزی��ل و مکزیک حق تحصی��ل را در اولویت قرار 
دادن��د. ک��ودکان کلمبی��ا به حق محی��ط امن رای 
دادن��د. کودکان یمنی نی��ز مهم ترین بخش حقوق 
ک��ودکان را مربوط به کار ک��ودک، ترک تحصیل و 

کودکان خیابانی اعالم کردند.

ل��زوم مش��ارکت س��ازمان های مداف��ع کودک و 
کودکان در سیاست گذاری ها

فرا ت��ر از آنک��ه افراد فع��ال در نهاده��ای مدافع 
ک��ودک چه رویکرد سیاس��ی دارند، آنچ��ه مهم به 
نظ��ر می رس��د منافع ک��ودک اس��ت. از همین رو 
برای دس��ت یافن به نتایج بهرت، مش��ارکت نهاد ها 
و س��ازمان های مزبور در روند سیاس��ت گذاری ها 
رضوری اس��ت. تجربه ثابت کرده است که این امر 
هزینه های امنیتی به همراه دارد اما حقوق کودک 
را به گفتامن غالب در جامعه تبدیل کرده و دولت 
را ب��ه پاس��خگویی فرا می خواند. جامع��ه ایران به 
»جنب��ش حقوق کودکان« نیاز دارد که متش��کل از 
گروه ه��ای مدافع کودکان س��طوح مختلف جامعه 
ب��وده و در مواقع رضوری ب��ا کمپین ها و ائتالف، 
مطالب��ات ک��ودکان را از الیه های پنهان به س��طح 
بیاورد. اقدامات نهادهای مختلف به ش��کل جزایر 
تنها و نامربوط اگرچه الزم است اما به اندازه کافی 
قدرمتند و یک صدا نیست. با در نظر گرفن تفاوت 
دولت ها می توان تجربه بلغارستان را مد نظر قرار 
داد. بلغارس��تان کشوری اس��ت که به دلیل فقر و 
مش��کالت اقتص��ادی در رشایط نابس��امانی به رس 
می ب��رد. کودکان بلغاری و بیش��رت از همه کودکان 
اق��وام دیگر چون روما ها قربانی قاچاق انس��ان و 
بهره کش��ی جنس��ی و غیرجنسی هس��تند. اغلب 

س��ازمان های غیردولتی با مشکالت مالی رو به رو 
هس��تند و از نیروهای متخصص به��ره منی برند. با 
آنکه دولت در ظاهر در تالش برای رفع مش��کالت 
است و به دلیل پیوسن به اتحادیه اروپا باید بیشرت 
پاسخگو باش��د اما پیرشفت های چشمگیری حاصل 
نش��ده است. در این میان س��ازمان های غیردولتی 
مدافع کودکان با تش��کیل ش��بکه کودکان، برقراری 
ارتباط با هم و دنیای بین امللل به تبادل تجربیات، 
طرح مس��ائل و مشکالت پرداخته و در مواقع لزوم 
ب��ر رس موضوع بحران��ی روز مربوط ب��ه کودکان 
ائتالف کرده و به عنوان اهرم فشار دولت را مجبور 
به رویارویی با مشکل مزبور می کنند. این اقدام و 
تالش برای برقراری گفت و گو میان سازمان ها آسان 
و بدون اختالف نیس��ت ام��ا در   نهایت برای بهبود 

رشایط کودکان موثر است.
از س��وی دیگر، موضوع مش��ارکت کودکان یکی 
از مس��ائل مهم جامع��ه بین اللملی اس��ت که بر 
خالف تصور، امری دس��ت نیافتنی و رصفا مربوط 
به کش��ورهای پیرشفته نیس��ت. کودکان حق دارند 
که اطالعات کافی و مناس��ب سن خود را دریافت 
ک��رده و داوطلبانه در سیاس��ت گذاری هایی که بر 
زندگی آن ها تاثیر می گذارد مش��ارکت کنند. نقش 
بزرگس��االن در این می��ان تس��هیل گری، در اختیار 
گذاش��ن اطالعات و حامیت کودکان برای شناخت 
و توس��عه ظرفیت های خود اس��ت. تشکیل مجمع 
کودکان که در آن کودکان س��طوح مختلف جامعه 
بتوانن��د ص��دای خود را داش��ته باش��ند و به بیان 
نظ��رات و مطالبات خود بپردازن��د می تواند برنامه 
عمل س��ازمان های مدافع کودک را وس��یع و همه 
جانبهرت ک��رده و در   نهای��ت در تصمیم گیری های 

سیاست گذاران تاثیر بگذارد.
مشارکت کودکان با رعایت اصولی اخالقی مربوط 
به س��ن و رشایط آن ها می تواند مش��ارکت جامعه 
مدن��ی و آگاه��ی آن را افزای��ش داده، در اص��الح 
قوانین موثر بوده و دورمنایی بهرتی را برای زندگی 

کودکان ممکن می سازد.

موضوع مشارکت کودکان یکی از 
مسائل مهم جامعه بین اللملی است 

که بر خالف تصور، امری دست 
نیافتنی و رصفا مربوط به کشورهای 

پیرفته نیست. کودکان حق دارند 
که اطالعات کافی و مناسب سن 

خود را دریافت کرده و داوطلبانه 
در سیاست گذاری هایی که بر زندگی 

آن ها تاثیر می گذارد مشارکت کنند
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جامل پنج روز گذش��ته را در می��ان معرتضان در 
مقاب��ل کاخ ریاس��ت جمه��وری و در اع��رتاض به 
حاکمیت محمد مرس��ی به رس برده بود، او سال ها 
منتظ��ر این لحظه بود. جامل پیش از این ده س��ال 
عضو اخوان املس��لمین ب��ود، از دوران نوجوانی به 

آن ها پیوس��ته بود و باالخره در سال ۲۰۰۸ از آن ها 
کناره گرفت و جدا شد. او که سال ها فشار و زندان 
را برای ح��زب مورد عالقه خود تحم��ل کرده بود، 
به این نتیجه رس��یده بود که حزب هدف و تصویر 
درس��تی ندارد و به گفت��ٔه او، »بی تفاوت و جدا از 

حقایق روز« است. 
از زم��ان رشوع انقالب م��ر در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ 
روح جدیدی به مبارزات جامل ش��اکر دمیده شده 
بود. حزب اخوان املس��لمین با حامیت حزب آزادی 
و عدالت در انتخابات پارملانی نوامرب ۲۰۱۱، زمینه 
را برای ریاس��ت جمهوری محمد مرس��ی در ۲۰۱۲ 
آماده کردند. در پنجم دس��امرب ۲۰۱۲ جامل ش��اکر 
در می��ان درگیری ه��ای در بیرون از کاخ ریاس��ت 
جمهوری مر حضور داشت. اما یکی از هواداران 
مرس��ی با سنگ به پای او کوبید جامل آسیب دیده 
و زخمی شده بود و پایش شکسته بود. می گوید با 
این همه تظاهرات روز ۳۰ ژوئن و درخواست برای 
کنارگذاش��ته شدن مرس��ی از قدرت انجام شد. بار 

دیگر جامل ش��اکر در این تظاهرات در مقابل کاخ 
ریاست جمهوری، حضور فعال داشت. 

این بار البته اوضاع آرام تر بود. نه خربی از درگیری 
بود و نه مرگ و ن��ه در جریان اعرتاض مقابل کاخ 
ریاست جمهوری، درگیری و یا خشونتی گزارش شد. 
البت��ه در تناقض با محله مقتم و دفرت مرکزی حزب 
اخوان املسلمین اوضاع رقم خورد چرا که مخالفان 
محمد مرس��ی به دفرت مرک��زی حزب حمله کرده و 
خرابکاری کردند و با موافقان او هم درگیر ش��دند. 
وقتی از جامل ش��اکر می پرسم فرق اعرتاض این بار 
مردم در مقایس��ه با زمان انقالب در ژانویه ۲۰۱۱ 
چیس��ت، او در جواب می گوید: »شبکه تلویزیونی 
س��ی ان ان گزارش داد ک��ه در جریان اعرتاض اخیر 
نزدیک ب��ه ۳۰ میلیون نفر از مخالفان مرس��ی در 
کل کشور اعرتاض کرده اند. به نظر من مقدار آن ها 
خیلی بیش��رت بود. فرقش این بار این اس��ت که در 
زمان اعرتاض به حاکمیت حس��نی مبارک ویا حتی 
دولت موق��ت نظامی، لیربال ها بیش��رت در خیابان 
و ب��ه اعرتاض مش��غول بودند ولی ای��ن بارمردم از 
متامی اقشار جامعه آمده بودند. لیربال ها، چپ ها، 
س��لفی ها، اعضای رژیم سابق و حتی حزب الکنابه 
حضور جدی داشتند.« حزب الکنابه لفظی استعاری 
و ش��وخی برای افرادی اس��ت که به قولی فقط در 
خانه می نش��ینند و در هیچ جنبشی حضور ندارند. 
ب��ا این حال به گفته جامل ش��اکر، این بار خیلی ها 

حضور جدی خود را نشان دادند. 
وی می گوی��د: »به همین دلیل هم بود که اخوان 
املس��لمین حارض به تقابل و رویارویی با ما نش��د 
ولی در دیگر شهر ها غیر از قاهره، آن ها با مخالفان 
مرسی رودررو شدند. آن ها خوب می دانستند شامر 
حامی��ان آن ها در قاهره کم اس��ت. حت��ی مبارک 
نتوانست این همه ش��امر مخالف برای خود جمع 
کند ولی برای مرسی، تعداد زیادی حارض شدند.« 

محمد خلیل که هفته گذشته در تظاهرات مقابل 
کاخ ریاس��ت جمهوری، می��دان تحریر و در مقابل 
دفرت حزب اخوان املسلمین در مقتم حضور فعاالنه 
داش��ته، از فعاالن کمپین برای حزب قانون اساسی 
در انتخابات ششم اکترب است. حزب قانون اساسی 
یکی از زیرمجموعه های جبهه رهایی ملی یا ان اس 
اف است که تشکیالت عمده مخالف و اپوزیسیون 
محس��وب می ش��ود. رییس حزب قانون اساس��ی، 

محمد الربادعی در جریان اعالم نظر ارتش از سوی 
ژنرال السیسی حضور داشت و در کنفرانس خربی با 
منایندگان رسانه ها گفت و گو کرد. خلیل اما از روند 
جریان ابراز رضایت می کند ولی می گوید: »تعلیق 
قانون اساس��ی و انحالل دولت اخوان املس��لمین، 
ش��اید این بار در آینده ائت��الف و حضور حداکرثی 
را تح��ت تاثیر قرار دهد.« در روزهای اخیر اعضای 
ش��اخص حزب اخوان املس��لمین از جمله »خیرات 
شاطر« رسمایه داربزرگ مری و محمد البدایه« از 
اعضای رهربی حزب دس��تگیر شده و محمد مرسی 
ه��م در حر خانگ��ی قرار گرفته اس��ت. در حال 
حارض عده ای خواهان دستگیری بیشرت رسان اخوان 

املسلمین و تعقیب قضایی آن ها هستند. 
با توجه به این سناریوی احتاملی، خلیل می گوید: 
»من نگران این هس��تم که دستگیری رسان اخوان 
املسلمین باعث شود در الیه های میانی این گروه، 
هرج و مرج حاکم شود و در نتیجه اعضای پایین تر، 
مسائل را در دس��ت بگیرند که متعاقب آن ممکن 
اس��ت خش��ونت بیش��رتی به کار گرفته شود و در 
نتیج��ه ارتش ب��رای تحکیم قدرت خ��ود مجبور به 
درگیری بیش��رت با آن ها می ش��ود. در رشایط فعلی 
باید مترکز روی بخش اصالح طلب اخوان املسلمین 
و افرادی چون محم��د حبیب و محمد عبدالفتوح 
باش��د تا بتوان امکان همکاری و ائتالف را باز نگه 

داشت.« 
جامل ش��اکر ه��م در این مورد اف��زود: »تعقیب 
قضای��ی متامی اعضای اخ��وان املس��لمین باید در 
دادگاه های غیرنظامی باش��د. م��ا به عنوان انقالبی 
از دادگاه نظامی حتی برای رسان اخوان املس��لمین 
حامی��ت منی کنیم. تالش ما این اس��ت که دس��ت 
اندرکاران کش��ته ش��دن معرتضان را پی��دا کرده و 
به دست قانون بس��پاریم.« وی همچنین از وجود 
ش��کاف  در میان تش��کیالت اخوان املس��لمین خرب 
داده و می گوید میان اصالح طلبان و رفورمیست ها 
و محافظ��ه کاران تن��ش جدی در جریان اس��ت و 
باید با حامیت از الیه اصالح طلب، نش��ان داد که 
اخوان املسلمین می تواند به عنوان یک عضو فعال، 
بخش��ی از گفت و گو ها باش��د. قطبیین یا محافظه 
کاران اخوان املس��لمین، نام خود را از س��ید قطب 
که از مخالفان جدی فقدان اخالق درجوامع غربی 

بود، گرفته اند.

روز سوم جوالی و یک ساعت پس 
از اینکه ژنرال »عبدالفتاح السیسی« 

در مورد قانون اساسی فعلی مرص 
و برگزاری انتخابات پیش از موعد 

ریاست جمهوری از شبکه سی بی سی 
مرص سخرنانی کرد، تلفنی داشتم از 

جامل شاکر، یک فعال سیاسی مرصی 
و از دوستان نزدیک. پس از سالم و 

احوالپرسی های معمول، سکوتی کوتاه 
میان ما درگرفت تا اینکه جامل سکوت 

را شکست و گفت: »مرص حاال آزاد 
است.« 

عکس از: آرون توماس رز اختصاصی مجله تابلو
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عکس از: آرون توماس رز اختصاصی مجله تابلو



35شامره هفتم، تیر 34۱۳۹۲ شامره هفتم، تیر ۱۳۹۲

بیست و پنجم ژانویه  سال ۲۰۱۱
در این روز اعرتاضات مردمی به حکومت حسنی مبارک آغاز شد و در جریان اعرتاضات صدها نفر کشته شدند.

بیست و هفتم فوریه سال ۲۰۱۱
یک ماه بعد از آغاز اعرتاضات مردمی ، حسنی مبارک از قدرت کنارگیری کرده و زمام امور را به ارتش سپرد.

ماه مارس ۲۰۱۱
مردم مر با رای خود به اضافه شدن متمم قانون اساسی این کشور تایید کردند که در غیاب حضور مبارک ، شورای عالی 

نیروهای مسلح مر بعنوان اداره کننده کشور ایفا ی نقش خواهد داشت.
جوالی سال ۲۰۱۱  

شورای عالی نیروهای مسلح مر جدیدترین قانون انتخاباتی را اعالم کرده و انتخابات پارملان مر را تا نوامرب سال ۲۰۱۱ 
به تاخیر انداخت.

نوامرب و دسامرب سال ۲۰۱۱ 
دادگاه عالی مر اعالم کرد که اعضای حزب سیاسی وابسته به مبارک می توانند در انتخابات رشکت کرده و کاندید شوند. 

در این انتخابات ۷۵ درصد صندلی ها را احزاب اسالمی برنده شدند.
جون سال ۲۰۱۲ 

محمد مرس��ی عضو حزب اس��المگرای اخوان مسلمین، بعنوان اولین رییس جمهور متام تاریخ مر برگزیده شد. در هامن 
زمان اختیارات قانون اساسی مرسی محدود شده از قدرت او کاسته شد.

آوت سال ۲۰۱۲
محمد مرس��ی انتقادات ش��دیدی علیه حسین طنطاوی رییس  ش��ورای عالی نیروهای مسلح مر و همچنین سامی عنان 

رییس ارتش مر مطرح کرد. در همین زمان ژنرال سیسی جایگزین مارشال حسین طنطاوی شد.
ژانویه سال ۲۰۱۳

ارتش امکان دستگیری شهروندان را کسب کرد تا بتواند علت کشته شدن ۵۰ نفر از معرتضین را کشف کند.
اول جوالی ۲۰۱۳

 شورای عالی نیروهای مسلح مر اولتیامتومی ۴۸ ساعته به محمد مرسی داد تا به اعرتاضات مردم پاسخ دهد.
سوم جوالی ۲۰۱۳ 

در آخرین ساعات روز و با بی تفاوتی محمد مرسی در پاسخ به اولتیامتوم ارتش و با پایان مهلت ۴۸ ساعته  ژنرال سیسی 
به قرائت بیانیه ارتش به ریاس��ت جمهوری ۳۶۸ روزه محمد مرس��ی اولین رییس جمهور این کش��ور پایان داده و او را 

بازداشت کرد.
چهارم جوالی ۲۰۱۳ 

ارتش زمام امور را به عدلی منصور بعنوان رییس جمهور موقت س��پرد که در اول ماه جاری رییس دادگاه قانون اساس��ی 
مر شده بود. او اعالم کرد از متام احزاب در دولت بعدی بهره خواهد برد و بدین ترتیب از اخوان مسلمین دعوت کرد 
تا در دولت بعد حضور داش��ته باش��ند. اما از طرفی رییس حزب اخوان مس��لمین و معاون حزب توسط ارتش دستگیر و 

بازداشت شدند.
پنجم جوالی ۲۰۱۳ 

حزب اخوان مسلمین دعوت به حضور در دولت بعد را رد کرد و طرفداران محمد مرسی در تظاهراتی خواستار بازگشت 
او به قدرت شدند که در نتیجه تیر اندازی ارتش سه نفر از معرتضین کشته شدند.

ششم جوالی ۲۰۱۳
تعیین الربادعی بعنوان  نخس��ت وزیر موقت و مخالفت حزب نوپای نور با أن بعنوان تنها حزب إس��المی حامی عملكرد 

ارتش برای تغییر محمد مرسی باعث شد تا این انتصاب عمال منتفی شود.
هشتم جوالی ۲۰۱۳

در ادامه درگیر یهای حامیان مرسی و ارتش چهل نفر در اثر تیر اندازی در مقابل مقر گارد ریاست جمهوری كشته شدند.

روزشمار رویدادهای مصر
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شبنم آذر متولد ۱۳۵۶، شاعر و روزنامه 
نگار ایرانی مقیم آملان است که تاکنون 

چند دفرت شعر منتر کرده است. 
اشعار او به زبان های مختلفی مانند 

فرانسوی، انگلیسی، آملانی ، کردی 
ترجمه شده است.

محیط ُو مساحتم      اقیانوس
منجمدم از شامل ُو جنوب

پُرم از آب شور
خشکی های کوچکی در من النه کرده اند

در کمیت سطح  ُو کیفیت عمق
از مرکز دوایر عظیمی

سقوط آزاد می کنم

متام رُخی آبی
با اعامقی از غلیِظ سیاه

و چاه های درد

یک میل دامئی به رسوب
پایینم می کشد

آن چنان گود         رفته ام  
که از میان آبزیان درونم
قلِب مرجان های رسخ را

بیشرت دوست دارم

کت��اب »ایران چه حرف��ی برای گف��ن دارد« یکی از 
آثار اوس��ت ک��ه در زمان اصالح��ات اول )۸۰-۱۳۷۶( 
مجوز چاپ و انتش��ار گرفت. این کتاب در دوران اوج 
اعتبار بین املللی رئیس جمهور اصالحات سعی داشت 
دریچه ای تازه از تاریخ انقالب اسالمی را برای مخاطب 
خود ترس��یم کن��د. ایرانی که رئیس جمه��ورش مبدع 
نظری��ه »گفتگوی متدن ها« ب��ود و از آن آوای صلح و 
مدارا به گوش می رس��ید. »ندوش��ن« در مقدمه کتاب 
می نویس��د »ما که  اینک  در آستانه قرن  بیست  و یکم  
ق��رار گرفته ای��م  و وظیفه  داریم  که  کش��ور خود را به  
نس��ل  آینده  تحویل  دهیم ، آیا ب��ه  آن  آگاهیم  که  چه  
وظیفه س��نگینی  بر دوش  ماست ؟ در تاریخ  ایران  کمرت 
نسلی  یک  چنین  مسئولیىّتی  برعهده  داشته ، زیرا باید به  
انتظارهائی  که  خاصىّ این  زمان  است  پاسخگو باشد، آن 
هم در کش��وری  که  هم  جغرافیایش  حساسیىّت  خاصىّ 
دارد و ه��م  تاریخش  »او کتاب را با تلنگر آغاز می کند 
و در ادام��ه نیز مسلس��ل وار با کل��امت به مخاطبی 
می تازد که دغدغه آگاهی او و حساس کردنش را دارد. 
کتاب مثل بیشرت کارهای نویسنده از مجموعه مقاالتی 
تش��کیل شده که هر کدام معنایی مستقل و محتوایی 
خ��اص را مدنظر دارد. در متام این معنا ها او به دنبال 
یادآوری از ایران است، ایرانی که در گذشته ای باشکوه 
غرق اس��ت و آین��ده ای مطمنئ را پی��رشو دارد. کتاب 
اطالع��ات مفی��د و مس��تندی از فضای ای��ران دوران 
اصالحات و جای��گاه جهانی آن می دهد و نویس��نده 
س��عی دارد نش��ان دهد که چنین موقعیتی حق ایران 
و ایرانیان اس��ت. کت��اب در مجموع ن��ه مقاله اصلی 
بهمراه نه مقاله کوتاه تر دارد که به نوعی ضمیمه اثر 
تلقی می شود. این کتاب برای اولین بار توسط »رشکت 
سهامی انتشار« در س��ال ۱۳۷۹ منترش و بعد ها چاپ 

آن تجدید شد.

حرفهایی برای گفنت

از بین نویسندگان و متفکران 
این سال های ایران کمرت کسی 

مثل »محمد علی اسالمی 
ندوشن« دغدغه شناخت ایران 
و مقایسه آنچه بوده، و آنچه 
هست را در رس داشته است. 
»ندوشن« در بیشرت آثار خود 

متوسل به نوعی روایت تاریخی 
می شود تا از این طریق سخنانش 

جذاب تر و مخاطب پسند تر 
شود. »او که متولد ۱۳۰۴ در 

ندوشن یزد است در خانواده ای 
با بضاعت متوسط به دنیا آمد. 

پدرش را زود از دست داد. 
تحصیالت ابتدایی را نخست در 
مدرسه »نارصخرس« ندوشن و 

سپس در مدرسه »خان« یزد 
پی گرفت و....« 



39شامره هفتم، تیر 38۱۳۹۲ شامره هفتم، تیر ۱۳۹۲
عکس از: هوتن سالمت



41شامره هفتم، تیر 40۱۳۹۲ شامره هفتم، تیر ۱۳۹۲

گفتگوی مجله تابلو با 
احمدرضا عابدزاده

ب��ا پیروزی تیم ملی ایران در مقابل تیم کره جنوبی، ایران توانس��ت به بازی های جام جهانی س��ال ۲۰۱۴ 
برزی��ل راه یاب��د. در میان ش��ور و رسور مردم که با انتخابات ۹۲ هم همراه ش��ده بود مجله تابلو تصمیم 
گرفت با یکی از محبوب ترین بازیکنان س��ابق تیم فوتبال ایران، احمدرضا عابدزاده که هم اینک در ایالت 

کالیفرنیای امریکا مربی گری دخرتان جوان را می کند گفتگو کند. 
 عابدزاده ۱۸ س��ال بیش��رت نداشت که به اردوی تیم ملی جوانان دعوت ش��د و در اواخر   هامن سال عضو 
ثابت تیم ملی ش��د. س��پس به تهران آمد و پیراهن اس��تقالل تهران را به تن کرد. وی سپس به تیم سپاهان 
اصفهان رفت و بعد به تیم پرسپولیس تهران منتقل شد و از دوم دی ماه ۱۳۷۳ رسامً به حفاظت از دروازه 
پرسپولیس تهران گامشته شد. در سال ۷۴ در ۱۸ بازی با خوردن ۵ گل رکورد دست نیافتنی از خود به جای 
گذاشت. وی دارای ۷۸ بازی ملی و ۵۲ گل خورده است که رکوردی مهم به شامر می رود. وی در بازی های 
مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸ فرانس��ه یکی از ارکان موفقیت تیم فوتبال ایران در راه صعود به جام جهانی 
بود. اوج شهرت احمدرضا در بازی های آسیایی ۱۹۹۰ پکن اتفاق افتاد که با وجود آسیب دیدگی از ناحیه ی 
انگش��تان دس��ت، با مهار ۳ پنالتی در فینال مسابقات در برابر کره شاملی ایران را به قهرمانی آسیا رساند. 
او در ط��ول این مس��ابقات جمعاً ۲ گل دریاف��ت کرد که هر دو گل نیز از روی نقط��ه پنالتی وارد دروازه 
عابدزاده ش��د. در نظرس��نجی برنامه نود در س��ال ۱۳۸۸ وی به عنوان محبوب ترین بازیکن سه دهه اخیر 

فوتبال ایران انتخاب شد.
وی رسانجام روز جمعه ۲۳ دی ماه سال ۱۳۸۴ در حالی که چند سال بود که فوتبال را کنار گذاشته بود، به 
صورت افتخاری در دیدار دوس��تانه پرسپولیس وبایر مونیخ مدت کوتاهی بازی کرد و به صورت رسمی از 
دنیای فوتبال خداحافظی کرد. الیور کان دروازه بان افسانه ای فوتبال آملان و باشگاه بایرن مونیخ، وی را در 
آغوش گرفت. او هم اکنون با تیم کورانا در کالیفرنیای امریکا همکاری می کند و به آموزش دخرتان جوانی 

می پردازد که می خواهند روزی دروازه بان شوند.

http://youtu.be/U5bY3D8UNAY
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این بار برای سرداران و سرهنگ ها

هشت سالی که با انتخاب 
رئیس جمهوری جدید 
- حسن روحانی - به 

روزهای پایانی اش نزدیک 
می شویم، اوج دورانی 

است که دروازه های 
پادگان ها در جمهوری 

اسالمی به طور کامل باز 
شد و رسداران و رسهنگ ها 

فوج فوج بر سفره های 
آماده و نیمه آماده چنربه 
زدند و هر کدام بخشی را 

سهم خود دانستند. هرچند این روند، 
روندی تازه از دوران احمدی نژاد 

نبود اما با نشستنش بر قدرت، اوج 
گرفت و آش آنقدر شور شد که خود 

محموداحمدی نژاد در دو سال پایانی 
ریاست قوه مجریه اش به صف 

منتقدان حضور نظامیان 
در عرصه های مختلف 

پیوست. اما خیلی دیر 
شده بود و غده رسطانی 

به خیلی جاها رخنه 
پیدا کرده بود. 

دیگ��ر هم��ه عرصه ه��ا از سیاس��ت و امنی��ت و 
سیاست خارجی گرفته تا فرهنگ و اجتامع و بورس 
و کارآفرین��ی تحت س��یطره نظامیان ب��ود، حال یا 
رسداران و رسهنگ ه��ا درحال خدمت، یا یونیفورم 
عوض کرده های بازنشست شده و مامور به خدمت. 
در این گیر و دار فوتبال و ورزش نیز از تیررس آنها 

دور منانده بود. 
فوتب��ال در ای��ران، به خصوص ب��رای درصد قابل 
توجهی از جمعیت جوان کش��ور، بخشی از زندگی 
روزمره است. هنوز برای آن ها که روزنامه خوانی از 
سبد هزینه های خانواده شان حذف نشده، نرشیات 
ورزش��ی محبوب اس��ت و کری خوانی های قدیمی 
به راه. استادیوم رفن های آخر هفته دغدغه است 
و پیگی��ر نتایج فوتبالی دنی��ا بودن لذت بخش. در 
جامع��ه ای مثل ایران، ورزش و فوتبال هم می تواند 
عاملی برای شادی اجتامعی باشد و هم سببی برای 

اندوه همگانی. 
سابقه حضور نظامیان در فوتبال به پیش از انقالب 
بازمی گ��ردد. مدیریت برخ��ی ادارات تربیت بدنی 
برعهده ارتش��ی ها بود و تیم باس��ابقه ای همچون 
پاس نیز از دل ش��هربانی سابق بیرون آمده است. 
در چن��د دهه پس از انقالب نیز پاس که متعلق به 
نیروی انتظامی بود یکی از قطب های فوتبالی کشور 
در کنار پرسپولیس و استقالل را تشکیل می داد. هر 
وقت ی��ادی از حضور نظامیان در فوتبال می ش��د 

همه توجه ها به س��وی این تیم می رفت. تا سال ها 
نی��ز این تیم ج��زو معدود تیم های��ی بود که محل 
حضور فوتبالیس��ت هایی بود که مش��مول خدمت 
رسبازی بودند. اما مدت هاس��ت که صحنه فوتبال 
تغییر کرده، دیگر کمرت باش��گاهی را می توان رساغ 
گرف��ت که ردی از نظامیان در آن یافت نش��ود. یا 
رسداران و رسهنگ ها در عرصه مدیریت  باشگاهی 
حارضن��د یا نهاده��ای نظامی مالکیت بس��یاری از 

تیم ها را از آن خود کرده اند. 
رسداران��ی چون کریم مالحی، نارص ش��فق، عزیز 
محمدی، محمد حس��ین جعفری، محمد رویانیان، 
امی��دوار رضایی، مقداد نجف ن��ژاد، علی صالحی، 
هاشم غیاثی راد، محمد زارع، محمد یوسف شاکری، 
اکرب غمخوار، مصطفی آجورلو، احمد ش��هریاری  و 
ده ها نام از این دس��ت از جمله نام هایی هستند 
که در بی��ش از یک دهه اخیر پس��ت مدیرعاملی 
در تیم های مختلف فوتبال را در س��طح لیگ برتر 
برعهده داش��ته و یا در راس مدیریت فدراس��یون 

فوتبال بوده اند.
اگر روزگاری نام باشگاه پاس یا ملوان انزلی )تحت 
مالکی��ت نیروی دریایی( از معدود باش��گاه های با 
مالکیت نظامی بود، این روزها باید به این فهرست 
نام باش��گاه های پرطرفداری نظیر ابومسلم مشهد، 
فجر سپاس��ی ش��یراز و تراکتورس��ازی تربیز را نیز 
اضافه کرد. باشگاه های پرهواداری که از سوی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی یا نهادهای وابسته به این 
نهاد نظامی در اقصی نقاط کش��ور و در رشته های 
مختلف ورزشی خریداری شده و مدیریت می شود.
بخشی از توجیه این حضور به ضعف های اقتصادی 
و عدم توسعه صنعت ورزش و فوتبال بازمی گردد. 
چ��ون حضور مدیران نظامی و یا مالکیت نهادهای 
نظامی قادر است منابع مالی را به تیم تزریق کند. 
جدا از وج��ود منابع مالی هنگفت، امکان ارتباط 
دامئی با رسانه های فراگیر و وجود انبوه متاشاگر در 
ورزش قدرتی را پدید می آورد که چش��م پوش��یدن 
از آن ب��رای نهادهایی که در صدد بس��ط توس��عه 
قدرت خود هستند قابل قبول نیست! هرچه باشد 

چندی پیش رسدار علی  اکرب 
پورجمشیدیان، فرمانده سپاه عاشورا 

به رصاحت اعالم کرد که »یکی 
از شاخه های فعالیت های سپاه 

پاسداران مسائل فرهنگی است و 
آنجا که احساس نیاز شود، سپاه 

وارد شده و تأثیرات مثبت خود را 
منایانگر ساخته است که مصداق آن 

تیم تراکتورسازی تربیز بود.«
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عرصه جذاب و پرحاشیه ورزِش ایران 
در سال های اخیر به عنوان یک ابزار 
سیاسی موثر نیز عمل کرده و همین 
خصیص��ه باع��ث ش��ده تا از س��وی 
گروه های قدرت و بازیگران سیاست  

مورد غفلت قرار نگیرد.
در چند سال اخیر آنچه بیش از هر 
چیزی بر ن��گاه عمومی حاکمیت به 
عرصه های مختلف غلب��ه پیدا کرده 
اس��ت، نگرش امنیتی داشن به همه 
مسائل اس��ت. غلبه نگاه امنیتی در 
هر عرصه ای فضا را ب��رای امنیتی ها 
مهیا می کند و غلبه حضور امنیتی ها 
منجر به تسلط راه حل های امنیتی در 
موض��وع کامال بی ربط به مقوله های 
امنیتی می شود. در عرصه فوتبال یک 
مث��ال می تواند نکت��ه ای را که به آن 

اشاره شد بیشرت باز کند.
در دوسال گذشته، باشگاه قدیمی و 
با س��ابقه تراکتور سازی تربیز پس از 
سال ها توانست به لیگ برتر راه پیدا 
کند. این باش��گاه س��ابقه تاسیس اش 
به س��ال ۱۳۴۹ بازمی گ��ردد. این تیم 
پر طرفدار که تا سال ۱۳۸۱ در جمع 
تیم های لیگ دس��ته اول محس��وب 
می شد، در آن سال به دسته پایین تر 
س��قوط کرد و پس از ۸ س��ال تالش 
ناموفق برای صعود، در س��ال ۱۳۸۸ 

بار دیگر به لیگ برتر راه یافت.
حضور دوب��اره تراکتورس��ازی برای 
فوتبال تربیز و آذربایجان خیلی رسیع 
تبدیل به یک حرکت عمومی فراگیر 
در منطقه شد. به گونه ای که در هر 
بازی این تیم ۷۰-۸۰ هزار نفر متاشاگر 
به اس��تادیوم ها هجوم می آوردند و 
فضای اس��تادیوم ها محلی بود برای 
تخلیه انرژی و ط��رح مطالبات گاها 

رسدار محمدحسین جعفری

رسدار مصطفی آجرلو

رسدار عزیزمحمدی

سیاس��ی و قومی. از نگاه مس��ئوالن امنیتی، پدیده 
تراکتور س��ازی تبدیل به یک مش��کل امنیتی شد. 
غلب��ه امنیتی ها در یک فضای همگانی امنیتی )که 
از س��ال ۸۸ به اوج خود رس��ید( پدیده فوتبالی را 
به یک پدیده سیاسی/امنیتی تبدیل کرد. باشگاهی 
ک��ه س��ال ها با حامی��ت کارخان��ه تراکتور س��ازی 
تربیز هویت خود را س��اخته بود، درگیر مش��کالت 
و معضالتی ش��د که در نهایت س��هام باش��گاه به 
مجموعه ای موسس��ات واگذار شد. ۳۰ درصد سهام 
باشگاه به »موسسه مالی اعتباری کوثر« داده شد. 
در کنار این موسس��ه، »موسس��ه مهر ایرانیان« که 
وابسته به سپاه پاس��داران است و رشکت سایپا، از 
دیگر سهام داران این باشگاه هستند. مدیریت این 
باشگاه نیز تحت مسئولیت سپاه عاشورا قرار دارد. 
چن��دی پی��ش رسدار علی  اک��رب پورجمش��یدیان، 
فرمانده س��پاه عاش��ورا به رصاحت اع��الم کرد که 
»یکی از ش��اخه های فعالیت های س��پاه پاسداران 
مسائل فرهنگی است و آنجا که احساس نیاز شود، 
س��پاه وارد ش��ده و تأثیرات مثبت خود را منایانگر 
ساخته است که مصداق آن تیم تراکتورسازی تربیز 
بود.«این فرمانده سپاه گفته بود: »تنها مجموعه ای 
که می توانس��ت به این مس��ئله ورود پیدا کرده و 

مشکالت تیم را حل کند، سپاه بود.«

حسین الله کرم، از افراد رسشناش گروه های فشار 
نیز چند س��ال پیش در اظهاراتی در این باره گفته 
بود که »افراد ورزشی به تنهایی منی توانند اسرتاتژی 
سیاس��ی کش��ور را در ورزش پیاده کنند . . . ما در 
جهان کنونی برای دس��ت یافن به حقوق خودمان 
خصوص��ا حقوقی ک��ه امروز متصور م��ی کنیم در 
تالش هس��تیم با حض��ور سیاس��یون در ورزش، از 
ظرفیت های ورزش کش��ور برای احیای این حقوق 

استفاده کنیم.«
با این وجود کس��انی همچون حمیدرضا صدر، از 
کارشناس��ان باس��ابقه فوتبال هم هستند که علت 
اصلی مشکالت فوتبال ایران را نه ورود نظامیان به 
عرصه مدیریت فوتبال بلکه سوءمدیریت می دانند.

حمیدرض��ا صدر چندی پیش در گفتگو با س��ایت 
»عرایران ورزش��ی«، دراین ب��اره گفته بود: »مهم 
کیفیت مدیریت است نه نظامی بودن یا غیرنظامی 
ب��ودن مدی��ران ورزش فوتبال. مدیر خ��وب لزوماً 

فوتبالی نیست.«
این کارش��ناس فوتبال ی��ادآوری کرده بود که »در 
فوتب��ال اروپای رشقی، ک��ه فوتبال اس��تخواندار و 
موفقی بود، نظامیان و چهره های حزب کمونیست 
در س��طوح مدیریت��ی فوتب��ال حضور داش��تند و 
عملکردشان هم قابل قبول بود. بنابراین رصف ورود 
نظامیان به فوتبال، منی تواند علت ناکامی ضعف و 
ناکامی فوتبال ما باش��د. علت اصلی، سوءمدیریت 
اس��ت نه نفس ورود نظامیان به فوتبال؛ چرا که ما 
شاهد مدیران نظامی موفق هم در فوتبال ایران و 

جهان بوده ایم.«
فوتبالی ه��ا ک��ه تجرب��ه خوش آین��دی از حضور 
نظامی��ان در ورزش و فوتب��ال ندارن��د، ح��ال باید 
منتظر ماند و دید که آیا با انتخاب رئیس جمهوری 
جدید در ایران، حداقل بخش فوتبالی نظامیان، به 
پادگان ها بازمی گردند یا این که آنقدر منافع شیرین 
در فوتبال برایش��ان مهیا شده است که حاال حاالها 
خیال بازگشت به پادگان را ندارند و مستطیل سبز 

را ترجیح می دهند!

در چند سال اخیر آنچه بیش از هر 
چیزی بر نگاه عمومی حاکمیت 
به عرصه های مختلف غلبه پیدا 

کرده است، نگرش امنیتی داشنت 
به همه مسائل است. غلبه نگاه 

امنیتی در هر عرصه ای فضا را برای 
امنیتی ها مهیا می کند و غلبه حضور 
امنیتی ها منجر به تسلط راه حل های 
امنیتی در موضوع کامال بی ربط به 

مقوله های امنیتی می شود
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کاپیتان ها:
علی دائی ۸۰ بار

جواد نکونام ۳۹ بار
احمد رضا عابد زاده ۳۸ بار

علی پروین ۳۱ بار

بی ش��ک علی دائی نام اول بازیکنان است. او با 
به مثر رس��اندن ۱۰۹ گل، »آق��ای گل فوتبال ملی 
جهان« اس��ت. به تریح »فدراسیون بین املللی 
تاری��خ و آم��ار فوتبال«، نارص حج��ازی با عنوان 
»دومین دروازه بان بر تر قرن بیس��تم قاره آس��یا« 
از رسآمدان دروازه بانان جهان است. علی پروین 
نیز توانس��ته »س��تاره طالئی یک عمر تالش برای 
فوتبال« را از فدراس��یون فوتبال آس��یا، دریافت 
کند. چهار بازیکن ایرانی تاکنون موفق به کسب 
جایزه بهرتین بازیکن آسیا شده اند: خداداد عزیزی 
)۱۹۹۶(، علی دائ��ی )۱۹۹۹(، مهدی مهدوی کیا 

)۲۰۰۳( و علی کریمی )۲۰۰۴(.
کارلوس کی روش، رسمربی کنونی تیم ملی ایران، 
نامدار تری��ن مربی در میان رسمربی��ان تیم های 

فوتبال آسیایی است.

علی دائی ۱۴۹ بازی
جواد نکونام ۱۳۲ بازی
علی کریمی ۱۲۷ بازی

مهدی مهدوی کیا ۱۱۱ بازی
حسین کعبی ۸۹ بازی
کریم باقری ۸۷ بازی

علی دائی ۱۰۹ گل
کریم باقری ۵۰ گل
علی کریمی ۳۸ گل

غالم حسین مظلومی ۳۷ گل
و جواد نکونام ۳۶ گل

تاکنون س��ه ورزش��گاه  تیم ملی ایران 
م��ورد تایی��د فیفا قرار گرفت��ه و ایران 
توانسته در آن میزبان کشورهای دیگر 
باش��د. ورزش��گاه آزادی تهران، که به 
استادیوم صد هزار نفری مشهور است 
اما گنجایش آن ۹۰۰۰۰ نفر است. این 
ورزش��گاه در سال ۱۹۷۴ برای میزبانی 
بازی های آس��یایی ساخته شد. یکی از 
ویژگی های این اس��تادیوم اسکوربورد 
رنگی بزرگی اس��ت که بی��ش از ۱۰۴ 
م��رت مرب��ع مس��احت دارد و یکی از 
بزرگ ترین صفحه های منایش جهان به 
ش��امر می رود. ایران چن��د بازی را نیز 
در ورزش��گاه های تختی و یادگار امام 
تربیز نی��ز میزبانی کرده اس��ت که پر 
گل ترین بازی تی��م ملی در برابر گوام 
که با نتیجه ۱۹ بر صفر به پایان رسید 
در ورزش��گاه تختی انجام شده است. 
پیش از اینکه ورزش��گاه آزادی ساخته 
ش��ود، بازی های تیم ملی در ورزشگاه 

شیرودی )امجدیه( برگزار می شد.

نخس��تین بازی ملی تی��م فوتبال ایران 
در مقاب��ل تی��م افغانس��تان در تاریخ 
چهارم ش��هریور ۱۳۲۰ انجام شده که 
با نتیجه صفربر صفر به پایان رس��یده 
اس��ت. بیش��رتین گل را  تیم ایران در 
مقابل تیم گوام به مثر رس��اند و در ۲۴ 
نوامرب س��ال ۲۰۰۰ این تیم را  با نتیجه 

۱۹ بر صفر شکست داد.
بد ترین شکس��ت   تیم مل��ی ایران در 
مقاب��ل ترکیه ب��ا نتیجه ۶ ب��ر یک در 
اس��تانبول و  در تاری��خ ۲۸ می ۱۹۵۰  

رقم خورد.
ایران در۲۸ م��ی ۱۹۵۸ در مقابل کره 
جنوب��ی با نتیجه ۵ ب��ر صفر در توکیو 
بازی را واگذار کرد. در سال ۱۹۷۲ نیز 
ایران در ش��هر مونیخ نتیج��ه بازی با 
مجارس��تان را با دریافت ۵ گل به این 

کشور واگذار کرد.

بهرتین رده بندی تیم ایران در فهرست 
فیفا با رنکینگ ۱۵ در تاریخ می ۲۰۰۵ 
و بد تری��ن آن با رنکینگ ۷۳ در تاریخ 

ژانویه ۱۹۶۴ به ثبت رسیده است.
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بررس�ی حضور به اصطالح 
دورگه ه�ا در فوتب�ال ای�ران

وقتی می گوییم ایرانی بودن دقیقا 
منظورمان چیست؟ کسی که در ایران 
دنیا آمده باشد؟ آیا کسی که از پدر و 

مادری ایرانی در خارج از کشور به دنیا 
آمده ایرانی نیست؟ آیا ایرانی کسی است 

که پدر و مادرش ایرانی باشد؟ اگر پدر 
یا مادر ایرانی نباشند آن وقت ایرانی 
محسوب منی شود؟ ایرانی کسی است 
که فارسی بلد باشد و اگر فارسی اش 

ضعیف بود دیگر ایرانی نیست؟ فرهنگ 
ما ایرانی ها را داشته باشد؟ فرهنگ ما 

ایرانی ها دقیقا چیست؟ چه مرت و معیاری 
داریم که با آن میزان غلظت فرهنگ 

ایرانِی افراد بسنجیم؟ میزان عالقه مندی 
به قورمه سبزی آیا کافیست؟ 

این مباحث ش��اید تا 
چند سال پیش اهمیتی 
فوتب��ال  ح��وزه  در 
نداش��ت ام��ا از زمانی 
ک��ه پ��ای ب��ه اصطالح 
فوتبال  ب��ه  دورگه ه��ا 
ملی م��ا باز ش��د، این 
بحث نیز در محافل و 
که  رسانه ها رشوع شد 
آیا این حرکت درس��ت 
است؟ آیا این بازیکنان 

واقعا ایرانی هستند؟ 
 اولی��ن بازیکن��ی که 
به  در هی��ات همی��ن 
به  دورگه ها  اصط��الح 
ای��ران آم��د فری��دون 
زندی بود که توانس��ت 
ب��ه رسع��ت محبوبیت 
زیادی پیدا کند. فوتبال 
کن��ار  در  متفاوت��ش 
فارس��ی ح��رف زدن با 
لهجه و البته ظاهرش او 
را تبدیل به فوتبالیستی 
دوست داش��تنی کرد. اما هم��ه اهالی فوتبال به او 
و ورودش روی خوش نش��ان ندان��د و برخی او را 

بازیکن خارجی تیم ملی خواندند. 
چند س��الی از حضور فریدون زن��دی در تیم ملی 
گذشت و بحث به اصطالح دو رگه ها فروکش کرده 
بود که با حضور کی روش و جستجوی شهر به شهر 
او برای یافن بازیکنان ایرانی االصل دوباره موضوع 

داغ شد. کشف های کی روش عبارت بودند از: 

اشکان دژاگه
محل تولد: تهران

پدر و مادر: ایرانی
وضعیت تاهل: در سال ۲۰۰۷ با دخرتی ایرانی به 

نام شقایق ازدواج کرد. 
زم��ان مهاج��رت: در س��ال ۱۳۶۷ درحالیک��ه یک 
سال بیشرت نداش��ته به همراه خانواده اش به برلین 
مهاج��رت کرده. در این م��دت چندین بار به ایران 

سفر کرده است. 
تس��لط به زبان فارس��ی: فارس��ی بلد است اما نه 

خیلی پیرشفته. 
ستاره بی چون و چرای تیم ملی در چند بازی اول 
مقدماتی بی شک اش��کان دژاگه بود، آنقدر خوب 
ب��ازی کرد که در نظر س��نجی برنامه نود به عنوان 
بازیکن سال ایران انتخاب شد. اشکان سه بازی آخر 
را به دلیل مصدومیت از دس��ت داد. او قطعا یکی 

از امید های اصلی ایران در جام جهانی است. 

رضا قوچان نژاد
محل تولد: مشهد

پدر و مادر: ایرانی
وضعیت تاهل: مجرد

زمان مهاجرت: در ش��ش سالگی مهاجرت کرده و 
تا قبل از بازی های تیم ملی به ایران نیامده بود. 

تس��لط به زبان فارس��ی: زبان فارس��ی اش بسیار 
خوب اس��ت و هنوز ته لهجه مشهدی اش را حفظ 

کرده است. 
گلی ک��ه او به تیم ملی کره زد س��ال ها در ذهن 
ایرانی ه��ا باق��ی خواه��د مان��د و در برنامه ه��ای 
تلویزیونی تکرار خواهد ش��د. شاید اگر هوشمندی 
و موقعیت شناسی قوچان نژاد نبود تا بتواند گل های 
۳ امتیازی حساس را مقابل قطر و کره بزند، حاال ما 
به جام جهانی صعود نکرده بودیم. امید اول گلزنی 

ما در برزیل هم بی شک رضا قوچان نژاد است. 

امید نظری
محل تولد: ماملو سوئد

پدر: ایرانی، مادر: فیلیپینی
وضعیت تاهل: مجرد

تسلط به زبان فارسی: زبان فارسی را تا حدی بلد 
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است. 
او در بازی های اخیر تیم ملی در ترکیب ۲۳ نفره 

هم نبود. 

دانیال داوری
محل تولد: گیسن فرانکفورت آملان

پدر: ایرانی، مادر: لهستانی
وضعیت تاهل: مجرد

تسلط به زبان فارسی: زبان فارسی بلد نیست اما 
بعد از دعوت به تیم ملی کالس رفته تا یاد بگیرد. 
نام او وقتی بر رس زبان ها افتاد که مهدی رحتمی 
در اقدام��ی عجیب از تیم مل��ی خداحافظی کرد. 
البته بعد ها ش��نیده شد که یکی از دالیل دلخوری 
رحمتی همین بوده که کیروش می خواهد دانیال را 
به تیم ملی بیاورد. بعید به نظر می رس��د با وجود 
رحامن احمدی و احتامل بازگشت رحمتی، او جایی 
در چارچ��وب دروازه تیم ملی در برزیل پیدا کند و 

در بهرتین حالت روی نیمکت خواهد نشست. 
ش��اید تعدادشان بعد از صعود به جام جهانی کم 
شده باش��د اما هنوز متعصبانی هستند که اعتقاد 
دارن��د ای��ن بازیکنان ایرانی نیس��تند و با داش��ن 
پاسپورت ایرانی منی توان آن ها را ایرانی خواند چرا 
که در ایران رش��د نکرده ان��د و فرهنگی متفاوت با 
ما دارند. نکته عجیب این اس��ت که اصال منی توان 
اصطالح دورگه را درمورد بازیکنانی مثل قوچان نژاد 
و دژاگه به کار برد چرا که دورگه به کس��انی گفته 
می ش��ود که پدر و مادرش��ان از دو ملیت متفاوت 

باشد. 
چه موافق باش��یم و چه نباش��یم آن ه��ا به ایران 
امدند و کمک کردند تا به جام جهانی برویم. شاید 
درس��ت ترین و بیادماندنی تری��ن جمل��ه در مورد 
حض��ور بازیکنانی از این دس��ت را فریدون زندی 
گفت. زمانی که برانکو او را به تیم ملی دعوت کرد 
و به ای��ران آمد، در مصاحب��ه ای تلویزیونی گفت: 

»به ایران آمدم، خوش آمدم.«

ی
اس

عب
د 

شا
فر

ز: 
س ا

عک

بررس�ی عوام�ل غی�ر فن�ی 
صعود تیم ملی به جام جهانی

شانس
تیم ملی ما در همه مس��ابقات کم و بیش خوش 
شانس بوده اما در مسابقات مقدماتی جام جهانی 
برزیل شانس به شکل ش��گفت آوری درخانه ایران 
را زده ب��ود. ن��ه تنها در خانه ای��ران را زده بود که 
کل یوم در خانه نشس��ته بود قصد نداش��ت حتی 
برای لحظاتی هم که ش��ده روی خوشی به رقیبان 

ما نش��ان بدهد. در مسابقه اوملان با ازبکستان که 
کامال دفاع کردیم و ازبکس��تان بیچاره به درودیوار 
کوبید و گل هم زد که داور اش��تباه گرفت و بیش 
از ده موقعیت داش��ت اما به قول��ی دروازه ایران 
طلسم شده بود تا اینکه در دقایق پایانی روی یک 

ضدحمله گل زدیم و بردیم.
 در ب��ازی رفِت کره در ورزش��گاه آزادی هم این 
اتفاق تکرار شد، طوری بازی کردیم که انگار داریم 
روب��ه روی برزیل بازی می کنی��م. نود دقیقه توپ 
روی دروازه م��ا بود که یا رحمتی می گرفت و یا به 
تیر دروازه می خورد یا به شکل عجیبی وارد دروازه 
منی شد، اما در موقعیتی نصفه و نیمه جواد نکونام 

با یک رضبه ساده دروازه کره را باز کرد. 
بع��د نوبت به بازی ایران با قطر رس��ید. در بازی 
با قطر هم اگر نه کامل ولی بازی بیش��رت در اختیار 
قطر بود و آن ه��ا توانس��تند موقعیت های زیادی 
خل��ق کنند تا جایی که ت��وپ را از رحامن احمدی 
هم عب��ور دادند و رضبه بازیکن قطری به ش��کل 

حاال که به جام جهانی رفتیم و 
خوشحالیم و داریم برای خودمان صفا 
می کنیم و این مطلب هم قرار نیست 

به گوش دشمن! برسد. کمی هم صادق 
باشیم و دو عامل اصلی که بلیت ما را 

برای برازیلیا »اکی« کرد  فراموش نکنیم. 
این صحبت جناب کفاشیان را هم داشته 
باشید: »زیاد لیاقت رفنت به جام جهانی 

را نداشتیم اما خدا کمکامن کرد.« 



57شامره هفتم، تیر 56۱۳۹۲ شامره هفتم، تیر ۱۳۹۲

معجزه آسایی به زیر دیرک خورد و روی خط افتاد. 
قطری ها توپ و میدان را در اختیار داش��تند اما در 
صحنه ای رضب��ه جباری به مداف��ع قطری خورد و 
جلوی پای قوچان نژاد افتاد و او توپ را وارد دروازه 

کرد.

شاهکار خوش شانسی های ایران تا روز آخر ادامه 
پی��دا کرد. ک��ره ای ه��ا گرچه مثل همیش��ه خوب 
نبودند و طرح و تاکتیک ویژه ای نداش��تند اما نود 
دقیق��ه روی دروازه ما حمله می کردند و انگار قرار 
نبود توپی وارد دروازه شود. اما در نیمه دوم رضبه 
تیموریان را که چندان هم نیت پاس دادن نداشت 
مدافع کره ای با اشتباهی مرگبار   رها کرد تا توپ به 
قوچان نژاد موقعیت ش��ناس برسد و کار را متام کند. 
اگ��ر می خواهید به ارزش و قدرت ش��انس در این 
صعود پ��ی بربید یک بار دیگر رضبه رس کره ای ها 
در دقیق��ه نود و دو را به ی��اد بیاورید که اگر وارد 
دروازه ش��ده بود ما به پل��ی آف می رفتیم و هرگز 

وارد جام جهانی منی شدیم.
 در راس��تای مطالبات ای��ن روزهای مردم ایران از 
رئیس جمهور منتخب، ما هم از ایشان می خواهیم 
کاری کند که این ش��انس از ما روی گردان نش��ود. 
این بار اما ایش��ان بیش از آنکه به کلید نیاز داشته 

از آنجایی که ما کال عادت داریم 
نق بزنیم و همیشه بگوییم که همه 
به رضر ما کار می کنند و دشمن ما 

هستند و می خواهند توی کار ما 
بگذارند در این دوره از مسابقات 
با تالش های دولت »تدبیروامید« 
داوران همه تالششان را کردند تا 
برای ما سوت بزنند و ما را راهی 

برزیل کنند 

عکس از: فرشاد عباسی

باش��ند به قفلی قوی نیاز دارند تا این شانس��ی که 
وارد خانه تیم ملی فوتبال شده فرار نکند و همین 
جا مباند. اگر رئیس جمهور منتخب این خواس��ته ما 
را محقق کند، ما قطعا قهرمان جهان خواهیم ش��د 
و با این بختی ک��ه داریم هیچ تیمی قادر نخواهد 
بود ما را شکس��ت دهد. حتی اگ��ر ۲۵۰ موقعیت 
داش��ته باشند، با این همه ش��انس ما، عمرا بتوانند 
گل بزنند. درعوض باالخره ما یک جوری با استفاده 
از ابر و بادو مه و خورش��ید و فلک، توپ را جلوی 
پای گوچی می اندازیم و او هم کار را متام می کند.

 
 داور ها

از آنجای��ی که م��ا کال عادت داریم ن��ق بزنیم و 
همیش��ه بگوییم که همه ب��ه رضر ما کار می کنند 
و دش��من م��ا هس��تند و می خواهند ت��وی کار ما 
بگذارن��د در این دوره از مس��ابقات ب��ا تالش های 
دولت »تدبیروامید« داوران همه تالششان را کردند 
ت��ا برای ما س��وت بزنند و ما را راه��ی برزیل کنند 
ک��ه اگر نبود این س��وت ها م��ا االن به جای ریخن 
درخیابان و شور و ش��وق، داشتیم به فدراسیون و 
زمی��ن و زمان فحش می دادیم و کفاش��یان هم به 

ریش ما می خندید. 
در بازی اول ما مقابل ازبکستان، نیشیامرای ژاپنی 
با همکاری کمکش س��اراگا صحنه ای شگفت آور را 
خلق کردند و توپی که یک مرت و نیم از خط دروازه 
ما عبور کرده بوده را گل نگرفتند و س��ه امیتاز به 

ما تقدیم کردند.
 داور بع��دی ک��ه الب��د کمپی��ن صعود ای��ران به 
جام جهانی را الیک کرده بود، عبدالبشیر سنگاپوری 
بود که در قطر خطای واضح مسعود شجاعی روی 
طالل بلوش��ی را پنالت��ی اعالم نکرد و او هم س��ه 

امتیاز دیگر به ما تقدیم کرد. 
اما اشتباهات داور به نفع ایران تا روز آخر ادامه 
داشت که در نیمه اول تان های چینی خطای واضح 
رح��امن احمدی را که باید با کارت قرمز مس��تقیم 
اخراج می ش��د، ندید و دس��تور به ادامه بازی داد. 
ب��رای ندی��دن این خط��ا باید یکی از س��ه عمل را 
انجام می داد: رویش را بر می گرداند، چش��امنش را 
می بس��ت و یا منی خواست که ببیند. با این همه از 
حق نباید گذشت که در بازی برگشت ازبکستان در 
ورزش��گاه آزادی کمک داور گل محمد نوری را که 
به نظر سامل می رسید آفساید اعالم کرد. در راستای 
این س��وتهای زیبا و رنگارنگی که عمدتن به س��ود 
ما زده شده است کف مطالبات ما از دولت جدید 
این اس��ت که در مرحله مقدماتی همین سه داور 
مذکور مس��ابقات ما را س��وت بزنند. البته درست 
ک��ه این کف مطالبات داوری م��ا از رئیس جمهور 
منتخب اس��ت و مطالبات بیشرت داریم اما الزم به 
ذکر است که با هرگونه رادیکال کردن فضا مخالفیم 
و مطالبات��ی از این دس��ت که هر وق��ت توپ به 
صورت بازیکنان حری��ف بخورد آقای روحانی باید 
کاری کند که ب��ه نفع ایران در برزیل پنالتی گرفته 
شود و یا در هربازی حداقل داور باید سه گل سامل 
حری��ف را مردود اعالم کن��د را برمنی تابیم و آن ها 
را در فض��ای کنونی کمی غیر معقول و نس��نجیده 

می دانیم.

الزم به ذکر است که با هرگونه 
رادیکال کردن فضا مخالفیم و 

مطالباتی از این دست که هر وقت 
توپ به صورت بازیکنان حریف 

بخورد آقای روحانی باید کاری کند 
که به نفع ایران در برزیل پنالتی 

گرفته شود و یا در هربازی حداقل 
داور باید سه گل سامل حریف را 
مردود اعالم کند را برمنی تابیم و 

آن ها را در فضای کنونی کمی غیر 
معقول و نسنجیده می دانیم
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فوتبال ایران حداقل هر چهار سال یکبار موعد یک دیدار با رییس جمهور وقت را داشته و دارد 
تا عکس��ی به یادگار برای آقای رییس باقی مباند. از ۱۶ س��ال گذشته که این رسم 

برقرار شد تا کنون آقای احمدی نژاد در این سمت با پا به توپ شدن خود 
و بازی فوتبال س��عی کرد نشان دهد که بیش��رت از روسای جمهور 

دیگر به این رش��ته توجه دارد. ش��اید نداشنت لباس روحانیت 
و روحی��ه منحرص بف��رد وی در این راه ب��ه او کمک کرد 

اما نبای��د فراموش کرد که موفقی��ت تیم ملی فوتبال 
در راهیاب��ی ب��ه مرحله نهایی ج��ام جهانی برزیل 

در دوره ریاس��ت ایشان صورت گرفت هر چند 
این موفقیت را مردم به پای انتخاب روحانی 

نوشتند.
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توکا فرزند منوچهر نیس��تانی ش��اعر درگذش��ته و برادر 
مانا نیس��تانی کاریکاتوریست اس��ت. وی در سال ۱۳۶۶ 
از دانش��گاه عل��م و صنع��ت ای��ران در رش��تٔه معامری 
فارغ التحصی��ل شده اس��ت. او فعالیت حرف��ه ای خود را 
از س��ال ۱۳۵۸ با هفته نامه »کت��اب جمعه« به رسدبیری 
احمد شاملو آغاز کرد. توکا سابقٔه همکاری با بیش از ۵۰ 
نری��ه را در کارنامه اش دارد و تابه ح��ال ۲ بار به عنوان 
بهرتین کارتونیست در جشنوارٔه مطبوعات ایران انتخاب 
شده است. توکا در سال ۱۳۸۹ از ایران رفت و در تورنتو، 
کانادا سکنی گزید. توکا قرار است با » تابلو« همراه باشد 
و در هر ش��امره یکی از کارهای خودش را روی این تابلو 
نص��ب کند. این بار توکا در ویدیویی که س��اخته یکی از 

کارتون هایش را اینگونه رشح می دهد.

http://youtu.be/G1N3jGVTn_0
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اول؛ آغاز فوتبال در ایران
فوتب��ال در ایران قدمتی نزدیک به یک قرن دارد. 
نخست انگلیسی های مقیم ایران در تهران و برخی 
ش��هرهای دیگر و همچنی��ن ملوانان کش��تی های 
خارجی در بنادر ایران فوتب��ال را به راه انداختند. 
آن ه��ا اوقات فراغت خود را با فوتبال می گذراندند 
و وقت��ی به تدریج بر تعداد اعض��ای آن ها افزوده 
ش��د، تیم های مستقلی تشکیل دادند و هر فرصتی 
که به دس��ت می آمد در گوش��ه و کنار شهر با هم 
مسابقه می دادند. این تیم ها گاهی کمبود بازیکن 
داش��تند و از میان متاش��اگران ایرانی که در اطراف 
زمی��ن حض��ور داش��تند، بازیکنانی را ب��ه خدمت 
می گرفتند. یکی از مشکالت روزهای اول تهیه توپ 

فوتب��ال بود. در کنار زمین ه��ای بازی بچه های عال 
قمند به فوتبال به کمین می نشس��تند و به محض 
این که توپ از زمین بازی دور می شد در یک چشم 
به ه��م زدن ناپدید می ش��د و رس از خیابان ها در 
می آورد. ب��ه مرور زم��ان ورزش فوتب��ال در میان 
کوچ��ه پس کوچه های ایران جای خود را باز کرد و 

فراگیر شد.

دوم؛ تشکیل تیم های ملی فوتبال
نخس��تین بازی تیم ایران در شهریور ۱۳۲۰ مقابل 
افغانس��تان انجام شد. مجمع فوتبال ایران در سال 
۱۳۲۵ نام خود را به فدراسیون فوتبال تغییر داد و 
در دی ماه س��ال ۱۳۲۶ به عضویت رسمی فیفا در 

آمد. تیم ملی مردان تاکنون س��ه بار به جام جهانی 
فوتبال صعود کرده و در سال ۲۰۱۴ برای بار چهارم 
در ج��ام جهانی برزیل حضور خواهد داش��ت. تیم 
ملی فوتبال زنان در ایران از دهه پنجاه خورشیدی 
آغ��از به کار ک��رد اما همواره حض��ور تیم زنان در 
بازی های بین املللی با مش��کالت پوشش بازیکنان 

همراه بوده است.

سوم؛ حضور زنان در ورزشگاه های ایران
پس از پیروزی انقالب اس��المی، زنان ایرانی که به 
دلیل محدودیت های ایجاد ش��ده در نوع پوش��ش 
و ع��دم توج��ه الزم به ورزش آن��ان از پیرشفت در 
بس��یاری از رش��ته های گوناگون عقب مانده اند و 
همچنین فرصت رشکت در اکرث مسابقات جهانی را 
از دست داده اند، در بسیاری مواقع امکان متاشای 
مس��ابقات ورزش��ی نیز از آنان س��لب شده است. 
ممنوعیت متاشای بازی در ورزشگاه ها که به شکلی 
آشکار تبعیض جنس��یتی به حساب می آید در یک 
دهه گذش��ته بیش��رت مورد توجه قرار گرفته است. 
در س��ال های اخیر و در مسابقات مختلف فوتبال 
در رستارس ایران گزارش های زیادی مبنی بر حضور 
مخفیان��ه دخ��رتان با لباس پرانه در ورزش��گاه ها 
 منترش ش��ده اس��ت. در کنار این تالش های فردی، 
کمپین های مرتبط با این موضوع نیز شکل گرفتند. 
در بازی های مقدماتی جام جهانی در س��ال ۲۰۰۶، 
دخرتانی که به رورسی سفید ها معروف شدند سعی 
در ورود به ورزش��گاه داش��تند. از تالش زنان برای 
ورود به ورزش��گاه جعفر پناه��ی کارگردان ایرانی 
فیلمی به نام آفساید درست کرده که در زمان خود 

مورد استقبال بسیاری قرار گرفت.

چهارم؛ مخالفین حضور زنان در ورزش��گاه ها چه 
کسانی هستند

زنان ایرانی که تا به امروز بار ها تا یک قدمی ورود 
به استادیوم های ورزش��ی پیش رفته اند، هر بار به 
دلیل مخالفت بخش سنتی و مذهبی جامعه پشت 
در های ورزش��گاه مانده اند. در مس��ابقات فوتبال 
مقدمات��ی املپیک ۱۹۹۶ یکی از نرشیات ورزش��ی 
پیشنهاد داده بود که به خانواده های فوتبالیست ها 
اجازه داده شود در اس��تادیوم آزادی حارض شوند. 
اما این درخواست بالفاصله با مخالفت روبه رو شد.
محمود احمدی نژاد اولین رییس دولت جمهوری 
اس��المی بود که بحث ورود زنان به استادیوم را به 
صورت جدی مطرح کرد. س��اعاتی از این پیش��نهاد 
ریی��س دولت نگذش��ته بود که ب��ا مخالفت  اولیه  
چن��د تن  از منایندگان  مجلس  روبرو ش��د. حس��ین  
رشیعتم��داری  در رسمقاله  روزنام��ه  کیهان  تصمیم  
دولت  برای  ورود زنان  به  اس��تادیوم  را نس��نجیده  
خوان��د و ب��ا اس��تناد ب��ه  اس��تقبال  روزنامه ه��ای  
اصالح طل��ب  از این  تصمیم ، خواس��تار تجدید نظر 
ریی��س  دولت در این  رابطه  ش��د. در پی آن دو تن  
از مراجع  تقلید نیز رصاحتا با این  تصمیم  مخالفت  
کرده  و خواستار اصالح  دستور رییس  دولت شدند. 
آیت الله صافی گلپایگانی عنوان کرد: »حضور زنان 
در این گونه برنامه ها خالف رشع و تنازل ظاهر از 
مواضع اسالمی است. انتظار از مسئوالن جمهوری 
اسالمی این است که با اعالم لغو این گونه پیشنهاد 
و عنوان ها نگرانی ها را رفع و موجبات خوش��نودی 

قلب مقدس بقیه الله اعظم را فراهم آورند«.
مس��عود ده منکی یکی از تندروهای اصولگرا نیز 
نوش��ت: »اگر مش��اوران آقای احمدی نژاد وظیفه 
خود را به خوبی انجام می دادند احتامال ایشان نیز 
این گونه عجوالن��ه تصمیم منی گرفتند. این موضوع 
به ش��کلی درآمده اس��ت که وامنود می ش��ود اگر 
زنان وارد اس��تادیوم ش��وند عدالت برقرار می شود 
یا دموکراس��ی در ایران نهادینه می ش��ود و باید از 
این دست حرکت ها جلوگیری شود«. کار تا آنجایی 
پیش رفت که حزب موئتلفه نیز بیانیه ای صادر کرد 
و در انتها با دس��تور مس��تقیم آیت الله خامنه ای، 
پرونده بسته و رییس دولت از پیشنهاد خود عقب 

نشینی کرد.

زنان ایرانی که تا به امروز بار ها تا 
یک قدمی ورود به استادیوم های 
ورزشی پیش رفته اند، هر بار به 

دلیل مخالفت بخش سنتی و مذهبی 
جامعه پشت در های ورزشگاه 

مانده اند
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پنج��م؛ چهارمین ج��ام جهانی - در جش��ِن ملی 
صعود، ورود زنان ممنوع!

خرداد سال ۱۳۹۲ برای بس��یاری از ایرانیان با دو 
جش��ن بزرگ خیابانی همراه بود. با مشخص شدن 
نتایج انتخابات یازده��م و پیروزی اصالح طلبان و 
اعتدال گرایان،  خیابان های تهران و دیگر شهر ها با 
رشکت صد ها هزار نفر غرق در ش��ادی و پایکوبی 
ش��د. از این روی��داد چند روزی نگذش��ته بود که 
فرصت یک ش��ادی عمومی دیگ��ر به رساغ ایرانیان 
آم��د. این بار فوتبال بهانه  بود و س��وت پایان بازی 
کره جنوبی و ایران که زده ش��د زن��ان و مردان به 
خیابان ه��ا ریختند و در ش��هرهای بزرگ و کوچک 
کشور در خیابان ها با رقص و آواز های دسته جمعی 

باعث تدوام شادی شدند.
یک روز از حضور میلیونی خیابانی نگذش��ته بود 
که رواب��ط عمومی فدراس��ون در اطالعیه ای اعالم 
کرد جشن صعود رسمی به جام جهانی در ساعت ۵ 

عر چهارش��نبٔه بعد از مسابقه در ورزشگاه آزادی 
برگ��زار خواهد ش��د و تنها مردان اج��ازه ورود به 
ورزشگاه را خواهند داشت. وب سایت رصاط   نیوز 
و برخی دیگر از رسانه های نزدیک به اصولگرایان با 
انتقاد از تاکید فدراس��یون بر این موضوع، نوشتند: 
»در حال��ی که موضوع مربوط ب��ه حضور زنان در 
ورزشگاه ها – دس��ت کم در رشته فوتبال – مدتی 
بود که به حاش��یه رفته ب��ود، در روزهای اخیر بار 
دیگر به یکی از مباحث اصلی رسانه های ضدانقالب 
برای مطرح کردن دوباره بحث آزادی های اجتامعی 

زنان در ایران و سوءاستفاده از آن شد.«
این رس��انه ها مقر اصلی را فدراس��یون فوتبال 
می دانس��تند: »جرق��ه ماج��رای حض��ور بانوان در 
جش��ن صعود تیم ملی فوتبال به ج��ام جهانی، از 
قضا از اطالعیه خود فدراس��یون فوتبال زده ش��د! 
نکته قابل توجه در این اطالعیه، تاکید فدراس��یون 
بر ممنوعیت حضور بانوان در این جش��ن بود! در 
ای��ن اطالعیه تاکید ش��ده بود: الزم به ذکر اس��ت، 
در این مراس��م تنها آقایان می توانند حضور داشته 
باشند و از بانوان عالقه مند به تیم ملی درخواست 
می ش��ود تا از آمدن به اس��تادیوم آزادی خودداری 
کنند! سوالی که در اینجا مطرح می شود این است 
که مگر طبق قوانین جاری کش��ور حضور زنان در 
ورزش��گاه ها ممنوع نیس��ت که فدراسیون نیاز به 
تاکی��د این موضوع را احس��اس کرده اس��ت؟ مگر 
تغیی��ری در قوانین مربوط��ه پدید آمده یا حرف و 
حدیثی در این باره پیش آمده که فدراس��یون خود 

پیشگام تکذیب آن شده است!؟«

شش��م؛ فراخوان به حضور در ورزش��گاه / زنان 
آمدند، مردان بازگشتند

از انتش��ار خ��رب منع ورود زنان به ورزش��گاه تنها 
دقایقی نگذشته بود که صفحه فیس بوکی زن=مرد 
ک��ه بی��ش از ۳۲۵ هزار عضو و دنب��ال کننده دارد 
در فراخوانی از همه زنان و مردان خواس��ت تا در 
ساعت چهار عر چهارش��نبه، یک ساعت پیش از 
آغاز رس��می مراسم، به در غربی ورزشگاه مراجعه 
کنند تا با کمک و همراهی هم در این جش��ن ملی 
رشک��ت کنند. در ای��ن دعوت از م��ردم، همچنین 
نوشته ش��د که به پیشنهاد بسیاری از مردان، آن ها 

با زنان اعضای خانواده خود در این مراس��م رشکت 
خواهند کرد و در صورت عدم اجازه ورود به زنان، 
آن ها نی��ز به ورزش��گاه نخواهند رف��ت. در طول 
ی��ک روز،  مطالب مرتبط با ای��ن فراخوان بیش از 
هفتصدهزار بار دیده ش��د و هزاران بار از س��وی 
کاربران مجازی به اش��رتاک گذاشته شد. در یکی از 
عکس نوش��ته های این گروه فیس بوکی می خوانیم 
که »دیروز خیابان ها را فتح کردیم، امروز استادیوم 
را و جش��ن ملی بدون زنان هرگز«. شبنم در پیامی 
در مورد حضور زنان در ورزشگاه نوشت: »امیدوارم 
روز اس��تقبال فوتبالیس��ت ها دخرتهای زیادی برن 
جلوی استادیوم. باالخره در آزادی از دیوار برلین که 
محکمرت نیست. شاید هم هست. اما شاید باز شد؛ 
شاید ریخت.« با نزدیک تر شدن به ساعت برگزاری 
مراسم در ورزشگاه آزادی، اخبار منترش شده نشان 
از حضور زنان در اطراف ورزش��گاه داش��ت. طبق 
گزارش های رس��یده به این صفح��ه تا لحظات آخر 
این امیدواری وجود داش��ت با توجه به فضای امید 
و شادی در جامعه این سد نیز برداشته شود و زنان 
در کنار مردان بر سکوی های  آزادی، جشن صعود 
مل��ی را برگزار کنند. ام��ا در انتها در های آزادی بر 
روی زنان دوباره بس��ته مان��د و در مواقعی رفتار 
ناشایستی با برخی زنان مشتاق به رشکت در جشن 
صعود ملی در جلوی در های ورزشگاه هم صورت 
گرفت. پرستو که به ورزش��گاه رفته بود به صفحه 
برابری می گوید: »رفتارشون توهین آمیز بود، حتی 
رسمون داد زدند و در چن��د مورد پرچم های ایران 
رو از دس��ت بچه ها کش��یدند. گاهی تذکر حجاب 
ه��م به ما دادند! …« بس��یاری از مردان از جمله 
جعفر پناهی، کارگردان س��ینام نیز با دیدن در های 
بس��ته به روی زنان از ورود به ورزشگاه رصفه نظر 

کرده و راهی خانه شدند.

هفتم؛ بدون حضور زنان، استادیوم تک جنسیتی 
آزادی خالی ماند

بازیکن��ان تیم مل��ی از فرودگاه مس��تقیم با یک 
دستگاه اتوبوس به ورزشگاه آزادی رفتند. تلویزیون 
دولتی ایران بار ها از مردان خواس��ت که در مراسم 
جشن صعود ملی رشکت کنند. اما حتی تاخیر یک 
س��اعته مراسم هم باعث نش��د تا سکوهای آزادی 
مملو از متاشاگر شوند. بر خالف انتظار تنها حدود 
۱۵ هزار نف��ر در ورزش��گاه ۱۰۰ هزارنفری آزادی 
حضور پیدا کردند و جشن صعود تیم ملی به جان 
جهانی س��وت و کور ت��ر از یک مس��ابقه معمولی 
باش��گاهی در ایران برگزار ش��د. همراهی گسرتده 
افکار عمومی در حامیت از ورود زنان به ورزشگاه 
تا جایی پیش رفت که رسانه های داخلی و محافظه 
کار نی��ز به عدم حضور زنان در ورزش��گاه اعرتاض 
کنند. خربگزاری رس��می جمهوری اسالمی ایرنا بعد 
از خالی ماندن ورزش��گاه نوشت:»زنان که نیمی از 
هواداران فوتبال را تش��کیل می دادند و شب پیش 
از آن در خیابان ها جش��ن گرفته بودند، امروز حق 
ورود به ورزش��گاه را نداشتند. ش��امری از آن ها تا 
پش��ت در ورزش��گاه هم رفتند و دس��ت خالی باز 
گش��تند، در صورت��ی که اس��تادیوم آزادی خالی از 
متاش��اگر بود.« همچنین این موضوع، که توس��ط 
فعالین زنان و رورسی سفید ها در سال های گذشته 
هم چندین بار اتفاق افتاده، مجدداً عاملی ش��د تا 
یکی از خواس��ته های به حق زنان - رفع تبعیض در 
کلیه سطوح- به موضوع روز گفتامن جامعه تبدیل 

شود.

پایانی؛
ورود زنان به ورزش��گاه حقی اس��ت که سال های 
متامدی از آنان سلب ش��ده است. برای رسیدن به 
برابری و رفع تبعیض به یک ارادٔه قوی، هم از سوی 
زنان و مردان جامعه و هم از سمت بدنٔه حاکمیت 
و قانونگذاران نیاز است. مطرح شدن خود موضوع 
تبعیض در هر قالب و س��طحی می تواند قدمی رو 
به جلو باش��د و می توان امیدوار ماند که با تدبیر، 
امید و تالِش مداوم، دیوارهای تبعیض و تفکیک در 

آینده ای نه چندان دور فرو بریزند.

بسیاری از مردان از جمله جعفر 
پناهی، کارگردان سینام نیز با دیدن 
در های بسته به روی زنان از ورود 

به ورزشگاه رصفه نظر کرده و راهی 
خانه شدند
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تیم ملی فوتسال بانوان ایران نایب قهرمان بازی های داخل سالن قهرمانی آسیا شد. 
این عنوان، نخستین مدال تاريخ ورزش بانوان ايران در رشته های توپی در سطح قاره 

آسيا بحساب می آید.
فرزانه توسلی، نسیمه غالمی، سپیده زرین راد، فهمیه زارعی، فاطمه اعتدادی، پریا 

نوروزی، فرشته کریمی، سهیال ملمولی، لیال اقبالی، نیلوفر اردالن، نسرتن مقیمی، آرزو 
صدقیانی زاده، نغمه مرادی و بهناز خیاط )دروازه بان ذخیره( دیگر بازیکنان ایران در 

این مسابقات بودند.

http://youtu.be/0mBDkC8awgs
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خانٔه ویلی برانت در برلین چند روزی 
است میزبان عکس های برگزیدٔه 

ورلد پرس ۲۰۱۳ است. این جایزه که 
معترب ترین و بزرگ ترین جایزٔه عکس های 

خربی در جهان محسوب می شود در 
۱۰۰ شهر مختلف از ۴۵ کشور جهان به 

منایش درخواهد آمد. 

منایش��گاه عک��س ورل��د پ��رس مجموع��ه ای از 
عکس های برگزیدٔه بخش های مختلف را به منایش 
می گذارد. این منایشگاه شامل ۱۴۳ اثر از ۵۴ برندٔه 
پنج��اه و شش��مین دورٔه جایزٔه عک��س ورلد پرس 
اس��ت. برنده ها از ۳۳ کش��ور مختل��ف جهان و از 
میان ۵ هزار و ۶۶۶ عکاس انتخاب ش��ده اند. جایزٔه 
اول امس��ال به اثری از پل هنس��ن س��وئدی تعلق 
گرف��ت. در این عکس که در نوامرب س��ال گذش��ته 
در غزه گرفته ش��ده است گروهی از مردان اجساد 
دو کودکی را حمل می کنن��د که از قربانیان حمله 

ارسائیل به غزه هستند. 
در میان برندگان امس��ال دوع��کاس ایرانی نیز با 
نام ه��ای ابراهی��م نوروزی و مجید س��عیدی دیده 
می ش��وند. ابراهی��م ن��وروزی ب��ا مجموعه عکس 
»قربانیان عش��ق اجباری« برن��ده جایزه اول بخش 
پرتره ه��ای مس��تند و با مجموعه عکس��ی از زنان 
س��وگوار در مراسم سنتی چهل منرب در خرم آباد با 
عن��وان »عزادار« برنده جای��زه دوم در بخش پرتره 

صحنه آرایی این جایزه س��االنه خربی شد. وی 
پی��ش از ای��ن نیز در س��ال ۲۰۱۲ با مجموعه 
عکس��ی از اع��دام عوامل تج��اوز گروهی در 
خمینی شهر موفق به کسب جایزه دوم گزارش 
خربی شده بود. نوروزی در مجموعٔه قربانیان 
عشق اجباری به مس��ئلٔه اسید پاشی پرداخته 
است. س��میه و رعنا دخرتش مورد حملٔه امیر 
همر وی ق��رار گرفتند. این م��رد پس از آن 
که متوجه ش��د همرش قص��د جدایی از او 
را دارد، وی را تهدی��د ک��رد که منی گذارد او با   
هامن ص��ورت زیبا به زندگ��ی ادامه دهد. و 
نهایتا در حالی که همر و فرزند شیرخوارش 
خواب بودند به روی آنها اس��ید پاشید. در اثر 
این حمله صورت سمیه و رعنا، دست هایشان 
و قسمتی از بدن آنها سوخت، سمیه کور شد 
و رعنا نیز یکی از چشم هایش را از دست داد. 
در پی کمک های پدر س��میه و مردم روستای 
محل زندگیشان، س��میه و دخرتش در سفر به 
تهران در بیامرس��تان فارابی بس��رتی و تحت 
عم��ل قرار گرفتند. عکس های این مجموعه تا 
پ��س از انجام عمل بر روی چش��امن دخرت در 

بیامرستان را شامل می شود. 
مجید س��عیدی دیگر برندٔه ایرانی این جایزه 
نیز با مجموعه عکس  »زندگی در جنگ« جایزه 
دوم بخ��ش موضوعات مع��ارص جایزه »ورلد 
پرس« را از آن خود کرد. این مجموعه ش��امل 
عکس های از زندگی م��ردان و زنان افغان در 
سال های اخیر است. ازدواج اجباری، خشونت 
خانگی، فقر و عدم دسرتسی به تحصیالت و... 
موضوعات ای��ن مجموعه را در برمی گیرد. در 
یک��ی از عکس های تاثیر گ��ذار این مجموعه 
پدر افغان دود مخدر را به صورت فرزند خود 
می دمد؛ در برخی مناطق افغانس��تان والدین 
ش��خصا کودکان خود را معت��اد می کنند تا با 
خواب کودکان، ساعات بیشرتی برای کار کردن 

داشته باشند.
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به عنوان کودک، آماندا سعی می کرد پدرش را نفی 
کند، پدری که در میان زباله ها و ظروف کنرو در 
یک پارک عمومی زندگ��ی می کرد. اما وقتی رشوع 

به عکاسی کرد خیلی چیز ها عوض شد. 
آماندا می گوید: وقتی س��ه ساله بودم، پدرم سعی 
ک��رد با لخ��ت راه رفن در برف خودکش��ی کند، با 
اینکه جان سامل بدر برد اما باید انگشت پایش قطع 
می شد. از اولین خاطرات من از پدرم این بود که او 
کنار من با پای باند پیچی شده می لنگید. من گریه 
می کردم که چرا دیگراو و مادرم منی توانند دس��تان 

من را از دو طرف بگیرند و تاب بدهند؟ 
مدتی بعد پدرم به خیابان های ش��هر مونرتال نقل 
مکان کرد. او دچار شیزوفرنیا یا )روان گسیختگی( 
ش��ده بود و معنایش این بود ک��ه منی تواند، و در 
آین��ده نی��ز نخواهد توانس��ت، در می��ان خانواده 
زندگی کند. او در خانه هایی که دولت در اختیارش 

قرار می داد به صورت موقتی زندگی می کرد. 
بیامری او وارد مرحله جدیدی شده بود و او حتی 
اراده کار کردن هم نداشت. بد ترین حالت این بود 

آماندا تترولت با آبیگال 
هورث از مجله ماری کلیر 

در باره پدرش می گوید

که فراموش می کرد حامم کند وغذا بخورد. و حاال، 
در طول همه س��ی سال گذشته و از زمانی که من 

خردسال بودم تا حاال، او در پارک ها می خوابد. 
در سال ۱۹۷۵ میالدی، پدر و مادرم برای اولین بار 
در دانش��گاه مک گیل مونرتال همدیگر را دیدند. 
فیل، پدرم ۲۱ س��ال داشت و مادرم ناتالی ۱۹ سال. 
پدرم ش��اعر بود و ب��ورس تحصیلی بوم��ی لئونارد 
کوهن مونرتال را به عنوان یک استعداد بر تر کسب 
ک��رده بود. مادرم در رش��ته روان شناس��ی تحصیل 
می کرد. فیل خوش قیافه بود و کاریزما داشت. الغر 
بود و هیکل ظریفی داشت. آن ها عاشق هم شدند 

و کم کم به زوجی جدا نشدنی تبدیل شدند. 
پدرم اولین شکس��ت خود را در بیس��ت س��الگی 
تجربه کرده بود و پزش��کان روان گسیختگی اش را 
از    هامن موقع تش��خیص داده بودن��د، اما وقتی با 
مادرم آشنا ش��ده بود کامال خوب به نظر می رسید 
و رفتارش عادی بود. رشایط خوب تا دو سال ادامه 
داش��ت تا اینکه مادرم مرا حامله شد. در ماه ژوئن 

۱۹۷۷ من به دنیا آمدم. 

ام��ا آرام��ش ادام��ه نیافت، بع��د از کال��ج پدرم 
صداهایی را می ش��نید و رشوع ب��ه رفتارهایی غیر 

عادی منود. 
م��ادرم تالش می ک��رد مدرک دانش��گاهی خود را 
بگی��رد تا بتوان��د خرج زندگی را تامی��ن کند و این 
زمانی بود که پدرم عقل خود را کامال از دست داد 

و بدون لباس بر روی برف راه رفت. 
او متوهم بود و منی دانست که نیاز به روان پزشک 
دارد. نه تنها پدر و مادر پولدارش، بلکه حتی مادر 
من هم به او فش��ار نیاوردن��د که او نیاز به درمان 
دارد زی��را معتقد بودند درم��ان بیامری به رضایت 

فرد بیامر نیاز دارد. 
االن من او را فیل صدا می زنم و او هنوز پدر من 
اس��ت…. دوستش دارم و هرگز دوست داشتنش را 
ترک نخواهم کرد. اما به عنوان فرزندش، عش��ق او 
برای��م با عنر قوی دیگری مخلوط اس��ت که من 

وحشت نامگذاری اش کرده ام. 
مادر و من به یک آپارمتان یک خوابه در »وس��ت 
مون��ت« - محله ای نه چندان خ��وب - نقل مکان 
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کردیم.  بع��د از هفته ها بی خربی، یک روز فیل در 
حالی که مس��ت بود به در منزمل��ان آمد. مادرم به 
او غ��ذا می داد و کمکش می ک��رد روی کاناپه دراز 
بکش��د. بعض��ی وقت ها او خیل��ی آرام بود اما در 
بس��یاری مواقع آمدنش با یک ش��به انفجار همراه 

بود. 
من از چشم های او که وحشی به نظر می رسیدند، 
می ترس��یدم. او با لباس ه��ای کثیفش روی صندلی 
فلزی آبی رنگ قدیمی طوری می نشست که انگار 
هیچ حس��ی به هیچ کس��ی ندارد. چهره اش زشت 
ش��ده بود و بدنش بوی بدی می داد. همیش��ه غم 

انگیز و ترسناک بود. 
یک��ی از هذیان هایش این ب��ود که او پر ژاکلین 
کندی، زن سی و پنجمین رییس جمهور امریکا است 
و حتی به جزیره مارتا وینیارد )واقع در جنوب شهر 
بوس��تون و ش��امل نیویوک( رفته تا ژاکلین را پیدا 
کند. او حتی باور داشت که اتومبیل ها از شیاطین 
هس��تند و تالش می کرد تا با پاره کردن تایر ها کنار 

گوش مادرم از ما حفاظت کند. 
 م��ن در برابر رفت و آمد ه��ای او بی رسو صدا با 
نقاش��ی خودم را مش��غول می کردم. حتی وقتی او 
ساکت بود و من در اتاق نشیمن بازی می کردم، با 

یک اشاره اش رس جای خود می نشستم. 

مرتب او را تحت نظر داش��تم و به مادرم گزارش 
می دادم: »مامان، او االن به سقف خیره شده.« 

از دیوانگ��ی و غیر قابل پیش بین��ی بودنش بدم 
می آم��د و اینکه ما تنها بودیم، کالفه ام می کرد. کال 
از پدرم نا امید ش��ده بودم. هر وقت از خانه بیرون 
می رفت، منی دانستیم آیا دوباره او را خواهیم دید 

یا نه. 
آغاز بی خامنانی او   هامن بیست دقیقه ای بود که 
در زمس��تاِن مون��رتال، بیرون از خان��ه ماند. با این 
همه گاهی خربی از زنده بودنش به ما می رس��ید، 
پلی��س خرب می داد که او را در حالی که نیمه لخت 
بوده، دستگیر کرده اس��ت. مدام بازداشت می شد 
و آزادش می کردند. گاه��ی هم به مرکز مخصوص 

افراد روانی منتقل می شد. 
 بزرگ تر که شدم، ترس من از فیل تبدیل به نوعی 
احساس رشم ش��د. وقتی نه سامل بود یک بار دیدم 
بیرون مدرسه  منتظرم ایستاده است. کثیف بود، با 
خودش حرف م��ی زد و تالش می کرد در بین تعداد 
زیاد کودکان مدرسه من را پیدا کند. من شوکه شده 
بودم. او در آغاز س��ی س��الگی اش بود اما به نظر 
شکس��ته تر و ضعیفرت  می آمد. به رسعت از کنارش 
به گذش��تم و خطاب دوستانم فریاد زدم که او یک 

غول دیوانه است. 

یک بار دیگر وقتی ۱۵ سامل بود و با دوستان دخرتم 
راه می رفتی��م، او را دیدم که مش��غول جمع آوری 
زباله است، روی خودم را برگرداندم و بی تفاوت به 
راهم ادامه دادم. دوستانم منی دانستند چرا من این 

عکس العمل را نشان دادم.  
م��ن در بهرتی��ن مدرس��ه عمومی مون��رتال درس 
می خوان��دم و زندگی کردن تنه��ا با یکی از والدین 
در آنجا عجیب بود. اما چطور می توانستم راز خود 
را بر مال کن��م و بگویم که مرد بیامر ذهنی که در 
خیابان ها لباس زیر خود را به رسش می کش��د پدر 

من است؟! 
م��ن یک بار به بهرتین دوس��تم گفتم که پدر من 
ش��هر دیگری زندگ��ی می کند. من هیچ مش��اوری 
نداشتم. یک بار مشاور مدرسه را دیدم. می خواست 
ب��ه او بگویم که پدر من ش��یزوفرنی دارد، اما هق 
هق ش��دید گریه امانم ن��داد و نتوانس��تم حرفی 
بزنم. بطرز عجیبی مش��اور هم دیگرنخواست من 
را ببین��د و من هم هرگز ب��رای حرف زدن با او، به 

آنجا برنگشتم. 
مادرم تالش می ک��رد همه چیز را در حالت عادی 
نگه دارد، ما معموال ش��ب ها کمی تلویزیون متاشا 
می کردی��م. هنوزهم تک والدی بودن به این معنی 
است که تو معموال تنها هستی و من تنها کاری که 

می کردم، رسکوب احساساتم بود. 
بیامری ش��یزوفرنی می توانست ژنتیکی هم باشد 
و م��ن گاهی فکر می کردم که نکند من هم مریض 
شوم. بنابر این افکارم را کنرتل می کردم تا ببینم آیا 
رفتاری غیر عادی از من رس زده است یا نه؟ همواره 
این نگرانی را با خود داشتم، معموال شیزوفرنی در 
زنان در س��نین ۲۶ و یا ۲۷ س��الگی خود را نش��ان 

می دهد. 
وقتی نوجوان بودم، به منزل جدیدی اثاث کش��ی 
کردیم و تصمیم گرفتیم آدرسامن را به فیل ندهیم. 
ق��رار ش��د او را تنه��ا در پارک یا کاف��ه ببینیم و از 
دیوانگی های��ش دور مبانیم. من انتظار پدربودن از 
او نداش��تم، حتی انتظار چیزه��ای خیلی کوچکی 
که می توانس��ت معانی بزرگی با خود داشته باشد 
مانند خریدن یک جفت گوش��واره با پول خودش. 
او گاهی ۵ دالر به من می داد، هر چند ممکن بود 
به آن نیاز داش��ته باش��د. مادرم می گفت من باید 

همیشه آن را قبول کنم. 
نوزده ساله بودم که اتفاق غیر منتظره ای رخ داد، 
وقتی با فیل بیرون بودم، از او عکاسی کردم، دیدن 
تصویر س��یاه و سفید فیل از پشت لنز، نگاه من را 
به او عوض کرد. این تصاویر، حقیقت دیگری را در 
باره پدرم به من نشان داد. این تصاویر رشم عمیقی 
را که در من وجود داشت از بین برد و فهمیدم که 
من از بودن خودم بیشرت رشمگین بودم تا از وجود 
فی��ل. دوربین، مرا ب��ا همه واقعی��ت مواجه کرد. 
دوستی با فیل و دوستی با خودم، در من آغاز شد. 
در متام طول زندگی ام می شنیدم که مردم می گویند 
بی خامنان ه��ا بوی تعفن می دهن��د، آن ها باید کار 
کنند و شغلی داشته باشند ... حاال بیشرت وقت هایی 
که با فیل هس��تم، غریبه ها از من می پرسند آیا او 

مزاحم من است؟ 
 من با عکس هایم می خواهم نش��ان دهم، مردم 
باور داش��ته باش��ند یا ن��ه، فیل وج��ود دارد. من 
منی خواه��م او را پنهان کنم یا تصویری غیر واقعی 
از او منای��ش دهم، اما به نظرم رومنایی از او و نوع 

زندگیش کاری ارزشمند است. 
من از فیل عکس می گیرم، شعر هایش را می نویسم 
و فل��وت او را می نوازم.  . من از او وقتی با پرندگان 
و درختانی که دوس��ت دارد ح��رف می زند، عکس 
می گی��رم، و مهم ت��ر اینکه م��ن از همه مان عکس 

می گیرم، از فیل، مادرم و خودم، از »خانواده ام«. 
اکن��ون ۳۳ س��اله  و یک عکاس حرفه ای هس��تم، 
در هند و نیوی��ورک زندگی می کنم. این روز ها در 
مونرتال، تقریبا هر هفت��ه فیل را می بینم. او دهه 
پنجم عمرش را سپری می کند. بیامری اش باال و پایین 
می رود. هن��وز الکلی و هنوز تحت حامیت دولت 
است. فیل مدیتیشن انجام می دهد و می گوید این 
کار به او این امکان را می دهد که به صدا هایی که 

می شنود تصوراتی معنا دار ببخشد. 
می خواه��م بگوی��م االن همه چی��ز خیلی خوب 
اس��ت، هر چند منی تواند واقعی باش��د. فیل هنوز 
فرام��وش می کن��د و من هنوز خیلی با او مش��کل 
دارم. اما حاال همه چیز را قبول می کنم. من فیل را 
دوست دارم و خوش��حامل که به متام دنیا بگویم او 

پدر من است.
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سنت و مدرنیته
 نیسان و ایلکر، دو دستیار جوان همراه مان، 
درب��اره وضعیت سیاس��ی روز و اختالف بین 
احزاب می گویند. هر دو اس��تانبول نش��ینند، 
جوان و امروزی. از طبقه متوس��ط رو به باال 
و موافق دخالت ارتش برای برکناری اردوغان. 
ه��ر دو با نگرانی از حزب اردوغان می گویند. 
نگران اس��المی ش��دن جامعه و از دست رفن 
آزادی های روز مره ش��ان هس��تند و از اسالم 
گرا ه��ا ن��االن. تعج��ب می کنم که ط��وری از 
اس��الم حرف می زنن��د انگار که وارد ش��ده از 
خارج اس��ت، با خودم فکر می کنم کشور شام 
ت��ا همین چند دهه پیش مرکز خالفت اس��الم 

بوده است! 

روز ه��ا را ب��ا فیلم��ربداری زود هنگام رشوع 
می کنیم، و عادت می کن��م که بخش اروپایی 
اس��تانبول را در حال بیدار ش��دن نظاره کنم. 
ش��هر زنده است، ش��خصیت دارد، مثل گربه 
تنبلی اس��ت که ی��واش یواش از خ��واب بلند 
می شود. در خیابان اسیقالل، میز و صندلی ها 

روز اول ماه می  که می رسیم، 
تظاهرات کارگری شهر را فلج کرده. 
سفر با گروه فیلمسازی یعنی شتاب 

و در میان هیاهوی فرودگاه و 
تحویل وسایل، دو دستیار ترک تبار 

گروه هم از راه می رسند. 
ترافیک سنگین است و ما در 
میان اتوبوس های پلیس، آرام 

آرام به سمت هتلامن در قسمت 
قدیم استانبول می رویم. پلیس ها، 

نیروهای کمکی اعزامی از شهرهای 
اطرافند.

از غیب ظاهر می شوند و کوچه پس کوچه ها 
را فرش می کنند. کمی بعد همه جا پر می شود 
از همهم��ه و ص��دای فنجان ه��ا و موزی��ک 
کافه ها که با هم قاطی می شوند. خیلی ها در 
حال نوشیدن قهوه، روزنامه می خوانند، دخرت 
و پ��ری، مترین رقص تانگ��و می کنند. نگاهم 
می چرخد و وسوس��ه می آید، وسوسه ماندن، 
وسوس��ه زندگی، ش��نیدن زبان و نوایی دیگر، 
دی��دن منظره بام هایی جدی��د و رنگ ها... به 
دلی��ل موضوع فیلم بخش زیادی از وقتامن را 
در بخش قدیم ک��ه آن را اروپایی می خوانند، 
می گذرانی��م. مناده��ای مختل��ف معامری که 
در کن��ار هم کار ش��ده اند. چه��ره ترک ها که 
س��ال ها ازدواج های التقاطی آن ه��ا را تغییر 
داده و غذاه��ای متن��وع... رد پاه��ای باق��ی 
مانده یک امپراطوری اند. اس��تانبول پل رشق 
و غرب است و استانبولی ها آگاهانه بر غربی 
بودنش��ان تاکید بیش��رتی می کنن��د. ولی در 
این چند ساله چهره ش��هر به وسیله منادهای 
رشق��ی و رو به افزای��ش تغییر کرده، »حجاب 

اس��المی«. تع��داد زنان محجب��ه افزایش پیدا 
کرده و نیس��ان و ایلکر آش��کارا از این تغییر 
متنفرند و حزب اردوغان را بعد از عامل رواج 
دوباره اس��الم بعد از می دانند. باز هم تعجب 
می کنم، طوری ح��رف می زنند مثل اینکه این 
زنان محجبه هموطنشان نیستند و از رسزمین 
دیگری آمده اند! از تالش آتاتورک برای سکوالر 
کردن ترکیه و اروپایی کردن کش��ور می گویند 
و این موج اس��الم را خطری برای آینده ترکیه 
می دانند. فکر می کنم این چه سکوالر کردنی 
است که در یکی از پایگاه های قدیمی خالفت 
اس��المی، به زنان محجبه اجازه ورود به مراکز 
دولتی و دانش��گاه ها را منی دهند! هر روز که 
می گذرد بیشرت می توان فاصله آدم هایی را که 

در یک شهر زندگی می کنند با هم دید. 
داس��تان فیلم، ما را از بکیش��تاش و استقالل 
به حومه ش��هر می کشاند، به محله ای کارگری 
و فقیر نش��ین. اختالف طبقاتی موج می زند، 
ولی بیش��رت از وض��ع مالی م��ردم، چهره ها و 
لباس ها و نوع زندگی است که متفاوت است. 
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در ع��رض یک س��اعت از ش��هری اروپایی با 
دخرتان و پران آزاد و خوش��گذران به شهری 
اس��المی با مت��ام پرده ها و قی��د و بند هایش 
وارد ش��ده ایم. گیلدا، دخرت فیلمامن مثل اکرث 
دخرته��ای این محله ه��ا، درس را   رها کرده تا 
کار کن��د و بعد از م��رگ پدر نان آور خانواده 
شده است. می گوید آینده ای برای ادامه درس 
و پی��دا کردن کار دولتی ن��دارد، چون محجبه 
اس��ت ولی کار می کند تا شاید برادرش بتواند 
در زندگی موفق شود و کار خوبی پیدا کند. 

عر هنگام برگشن، نیسان دستیار دخرتمان 
می گوید که اولین بار بوده که پایش را داخل 
خانه چنین آدمی می گذاش��ته! و با اینکه اول 
برایش س��خت بوده ولی حاال فکر می کند که 
آن ها هم آدم های خوبی بوده اند. هم نیسان 
و زندگ��ی آزادش را و ه��م ح��س گیلدای به 

حاشیه رانده شده را می توان درک کرد. 
شهر عجیبی است. پر از گیلدا ها و نیسان ها. 
زیر پوست این شهر آشوبی است از حق های 

گرفت��ه نش��ده و حرف های مگ��و. پل رشق و 
غرب، اروپایی و آس��یایی، دارا و ندار، مذهبی 
و س��کوالر، فرنباغچه و گاالتارسای، ملغمه ای 
از اضداد، این شهر، آبسن حادثه است. با این 
افکار، از استانبولی که عاشقم کرد برمی گردم. 
حاال پنج سالی گذشته است و من به اعرتاضات 
استانبول نگاه می کنم. به عروس و دامادی با 
ماس��ک گاز اشک آور، به آدم هایی که درخت 
می ش��وند. برای��م عجیب اس��ت ک��ه اعرتاض 
از جایی رشوع ش��د که انتظارش را نداش��تم، 
از بخ��ش اروپای��ی، از بخش��ی از جامعه، که 
اعرتاضات مدنی را بهرت می داند. فکر می کنم، 
اگر قرش مذهبی تر به فکر جواب دادن بیفتد 
چه پی��ش می آید. قرشی که ب��ا قدرت گرفن 
حزب اردوغان احس��اس اعاده حیثیت کرده و 
چندان هم به اعرتاضات مدنی آش��نایی ندارد 
و صد البته فریادهای فروخورده بس��یار دارد. 

می ترسم برای شهری که دوستش می دارم.

عکس ها از: نوشین نجفی
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پیشگام 
فتوژورنالیسم

میلر را باید از چهره های پیشگام فتوژورنالیسم 
دانس��ت. او س��ال ها رئیس انجمن آمریکایی 
مجالت عکاسی و رئیس آژانس عکاسی مگنوم 

بود. 
الکس مجولی، رئیس عکاس��ان خربی مگنوم 
درب��اره او گفت��ه اس��ت: »او راه را ب��رای ما 
که می خواس��تیم زندگی واقع��ی و جاری در 

خیابان ها را منعکس کنیم باز کرد.« 
از دید راس��ل میلر، مورخ عکاسی نیز، میلر، 
آنتی تز، فتوژورنالیس��ت های کله شق بود. به 
گفته راس��ل، او نه تنها عکاس جنگ و فجایع 
جهانی بود بلکه به عکاس��ی مستند از زندگی  
انس��ان های معمولی نیز عالقه داش��ت. میلر 
همیش��ه می گف��ت که ماموریتش این اس��ت 
که از نژاد انس��انی عکس بگیرد و انسان ها را 
ب��ه یکدیگر معرفی کند. ت��م  عکس های میلر 
را مس��ائل انس��انی و اجتامعی مث��ل جنگ، 
نژادپرس��تی، عش��ق، مرگ و کودکان تشکیل 

می داد. 
عکس ه��ای س��یاه و س��فید او از رسب��ازان 

وین میلر، عکاس آمریکایی که چندی 
قبل در سن ۹۴ سالگی درگذشت، 

یکی از مهم ترین فتوژورنالیست های 
بعد از جنگ بود که به خاطر 

عکس هایش از جبهه های جنگ 
جهانی دوم و نیز شیکاگوی سال های 

بعد از جنگ، شهرت زیادی داشت.

آمریکای��ی در جبهه های جنگ در زمان جنگ 
جهان��ی دوم، مبباران هیروش��یام و محله های 
سیاه پوست نشین جنوب شیکاگو در سال های 
دهه ۴۰، سبک و نگاه ویژه ای دارند که آن ها 

را از عکس های مشابه دیگر متامیز می کند. 
میلر قبل از اینکه عکاس��ی از فقر و فالکت 
س��یاهان در جنوب ش��یکاگو را در س��ال های 
بع��د از جنگ رشوع کند، از صحنه های جنگ 
جهانی دوم و رسبازان آمریکایی و زخمی های 
جنگ عکاسی کرده بود. بسیاری از عکس های 
میلر از جنگ و عکس های دیگر او در مجالت 
معت��ربی مثل »الیف« و »نش��نال جئوگرافی« 
منترش ش��ده اند. عکس ه��ای او از س��یاهان 
ش��یکاگو نیز در کتابی ب��ه نام »بخش جنوبی 

شیکاگو« منترش شد. 
وین میلر در ۱۹۱۸ در ش��یکاگو به دنیا آمد. 
پدر او پزش��ک و مادرش پرستار بود که اولین 
دوربین عکاسی را به مناسبت فارغ التحصیلی 
دوره دبیرستان برایش به عنوان هدیه خریدند. 
در زم��ان جنگ جهانی دوم، به عنوان عکاس 

نی��روی دریایی در واحدی ک��ه فرماندهی آن 
ب��ه عهده عکاس رس ش��ناس آمریکایی، ادوارد 

استیچن بود، خدمت کرد. 
در یک��ی از عکس های مش��هور دوره جنگ 
میلر، ی��ک رسباز زخمی نیروی هوایی آمریکا 
را در ح��ال بی��رون آوردن از هواپیامی جنگی 
می بینی��م. ابت��دا ق��رار ب��ود میلر ب��ه عنوان 
عکاس، در آن هواپیام باشد اما عکاس دیگری 
جایگزین او شد که بر اثر تیراندازی، جانش را 

از دست داد. 
میل��ر یک��ی از نخس��تین عکاس��انی بود که 
بع��د از مبب��اران امتی هیروش��یام به وس��یله 
هواپیامه��ای آمریکایی در س��ال ۱۹۴۵، وارد 
این شهر شد و از کشته ها و تلفات این فاجعه 
انسانی عکاسی کرد. عکس های او از قربانیان 
ای��ن فاجعه، خرابه ه��ا و چهره های بهت زده 
بازماندگان این حادثه هولناک، منحر به فرد 

و تکان دهنده اند. 
میلر درباره تجربه اش از جنگ گفته اس��ت: 
»م��ا مردم��ی را ک��ه ب��ا آن ه��ا می جنگیدیم 
منی شناختیم. شاید اگر همدیگر را می شناختیم، 
جنگ شکل دیگری می داشت و کشتار کمرتی 
صورت می گرفت. بعد از جنگ بود که تصمیم 
گرفتم ب��ه عنوان یک ع��کاس در پروژه هایی 
درگیر شوم که به نوعی جلوی وقوع جنگ را 

بگیرد.« 
میل��ر پ��س از پایان جن��گ، در ش��یکاگو به 
زندگی و فعالیت عکاس��ی خود ادامه داد. با 
بورسیه هایی که از موزه گوگن هایم گرفت، به 
جنوب شیکاگو رفت و از محالت سیاه پوست 
نش��ین این شهر عکاسی کرد. عکس های او از 
اقش��ار مختلف س��یاهان و زندگی تلخ و فقر 
وحش��تناک آن ها، بس��یاری از سفیدپوس��تان 

آمریکایی را تحت تاثیر قرار داد. 
میلر بعد از مدتی تدریس در مدرسه طراحی 
شیکاگو، در س��ال ۱۹۴۹ به اوریندا در ایالت 
کالیفرنیا نقل مکان کرد و در آنجا به کار برای 

مجله الیف پرداخت. 
اوج فعالیت ه��ای عکاس��ی میل��ر در س��ال 
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های بین ۱۹۴۲ تا۱۹۷۵ بوده اس��ت. میلر در 
عکس های خود همچون یک مستندس��از، به 
ثبت زندگ��ی روزمره س��یاهان آفریقایی تبار 
آمریکا پرداخته است. او عموما مردم عادی را 
تصویر می کرد اما برخی از چهره های مشهور 
مثل لنا هورن، اال فیتزجرالد، دوک الینگتون و 

پل رابسون، سوژه عکس های او بوده اند. 
در سال ۱۹۵۵، منایش��گاه عکاسی »خانواده 
انسان« را با همکاری استوارت استیچن برگزار 
ک��رد ک��ه ۹ میلیون بینن��ده داش��ت. در این 
منایش��گاه ۵۰۳ عکس از ۲۷۳ عکاس برجسته 
جهان به متاش��ا گذاشته شده بود. تجربه میلر 

در برگ��زاری این منایش��گاه، منجر به انتش��ار 
کتابی با عنوان »دنیا جوان اس��ت« گردید که 
شامل عکس های او از رشد چهار فرزندش در 
اوریندای کالیفرنیا بود. در این عکس ها، میلر، 
جوان��ان آمریکایی و میل آن ه��ا به تغییر در 

دهه پنجاه را تصویر کرده بود. 
ک��ودکان  از  میل��ر   مجموع��ه عکس ه��ای 
آمریکایی، در نوع خود بی نظیرند. او با دوربین 
خود لحظه های غافلگیرکننده و درخش��انی از 

زندگی این کودکان را ثبت کرده است. 
تاثیرگذار تری��ن  و  مش��هور ترین  از  یک��ی 
عکس های میلر از کودکان، عکسی است که او 

در سال ۱۹۵۸ در یک سالن سینام در اوریندا 
از کودکان گرفته است. در این عکس، دوربین 
میلر ت��ا حد ممکن به چه��ره کودکانی که به 
پرده س��ینام چش��م دوخته و قهقهه می زنند، 
نزدیک ش��ده و ش��ادی وصف ناپذیر آن ها را 

ثبت کرده است. 
عکس های میلر از کودکان، در کتابی با عنوان 
»س��ال اول زندگی ن��وزاد« نوش��ته بنجامین 
اس��پاک و جان بی رینهارت منترش شد. بخشی 
از عکس ه��ای این کتاب مربوط به عکاس��ی 
میلر از هم��رش و زایامن او و به دنیا آمدن 

پرش دیوید بود. 

میلر در اواخر دهه پنجاه به آژانس عکاسی 
مگنوم پیوس��ت و از ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۸ به عنوان 
رئی��س ای��ن مجموع��ه، خدمت ک��رد. الکس 
مجول��ی، رئیس فعل��ی این آژان��س، او را در 
این زمینه پیشگام می خواند. به گفته مجولی 
»شاید این سال ها، س��ال های طالیی عکاسی 
باش��د اما میل��ر مجبور ب��ود که خ��ود را به 

روش های مختلف ابداع کند.« 
وی��ن میلر هوادار حفظ محیط زیس��ت بود 
و بع��د از کناره گیری اش از عکاس��ی در دهه 
هفتاد، باقی عمرش را رصف این کار و حفاظت 

از جنگل های شامل کالیفرنیا کرد.
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سوپرمن رویای کودکانه هر مردی ست. پرس بچه ای وجود ندارد 
که سوپرمن را بشناسد و نخواهد که مانند او پرواز کند و با 

دشمنان پلید مرتوپلیس دست به گریبان شود. ما در این مقاله 
نگاهی خواهیم انداخت به سه واقعه مهم در طول زندگی 

سوپرمن در زمین که نه تنها سوپرمن را برای همیشه عوض کرد 
بلکه تاثیری شگرف بر دنیای واقعی گذاشت. 

بانی: سوپرمن اولین ابرقهرمان دنیای کمیک 
سوپرمن برای اولین بار در داستانی کوتاه اثر 
جو شوس تر و جری س��یگل ظاهر شد. اولین 
س��وپرمن نه تنه��ا حافظ مردم ش��هرش نبود 
بلکه یک فرد رشیر کچل بود که می خواس��ت 
ب��ا قدرت ه��ای ذهن��ی قویش دنی��ا را تحت 
س��لطٔه خود درآورد. البت��ه بعد ها پس از نرش 
این داس��تان کوتاه، س��یگل نگاهی دوباره بر 
شخصیت س��وپرمن انداخت و او را به حالت 
امروزیش درآورد. ش��وس تر و سیگل به مدت 
۶ س��ال به دنبال ن��ارشی برای نرش داس��تان 
سوپرمن بودند اما کسی حارض به قبول انتشار 
این داس��تان بدلیل آنچه آن ها باور داش��تند 
که کودکانه س��ت منی شد، البته این ناکامی ها 
باعث شد تا شوس تر و سیگل بیشرت و بیشرت بر 
شخصیت س��وپرمن کار کنند و در طی همین 
س��ال ها بود که شخصیت هایی مانند خانواده 
کن��ت ک��ه کل ال را به رسپرس��تی گرفتند، به 
وج��ود آمدند. پس از س��ال ها ناکامی باالخره 
سوپرمن توانست با تغییراتی در اولین شامره 
اکشن کامیک حضور یابد و رشوعی بر دنیای 
ابرقهرمان��ان را رقم زند. موفقیت مرد اس��تیل 
آنچنان چش��مگیر بود ک��ه در مدت کوتاهی 
اکشن کامیک تنها به سوپرمن اختصاص یافت 
و ب��رای اولین ب��ار فروش مجله ه��ای مصور 
دیتکتیو کامیک نارش داس��تان های سوپرمن از 

مرز دو میلیون نسخه گذشت. 
علت اصلی موفقیت س��وپرمن در آن زمان، 
نیاز ش��دید م��ردم به ی��ک قهرمان ب��ود. در 
روزهایی که رکود بزرگ گریبانگیر مردم در متام 
طبقات بود، مرد استیل ندای مبارزه با جنایت 
و فردایی روشن را می داد. زمانی نگذشت که 
س��وپرمن تبدیل به مناد رویای آمریکایی شد، 
سوپرمن همچون بس��یاری از آمریکاییان یک 
مهاج��ر بود ولی با آمدن به آمریکا توانس��ت 
به موفقیت دس��ت یابد و تبدی��ل به یکی از 
تاثیرگذار ترین مردم کش��ورش شود این پیامی 

بود که متام آمریکا به آن نیاز داشت. 

ناجی: سوپرمن اولین ابرقهرمان دنیای سینام
ابرقهرمانان دنیای کمی��ک در دهه هفتاد و 
هشتاد میالدی به دلیل جنگ ویتنام و تغییرات 
فرهنگی عظیم در دنیای غرب به طور کامل به 
کنار گذاشته شده بودن و به جز کودکان کمرت 
بزرگ سالی بود که به دنبال چنین کتاب ها و 
مجله هایی برود اما سوپرمن توانست یک تنه 
با متام این تغییرات مبارزه کند و جانی تازه به 
کالبد نیمه جان داس��تان های مصور بدمد اما 
این دفعه ناجی کتاب ه��ای مصور یک کتاب 
نبود بلکه یک فیلم توانس��ت مرد اس��تیل را 
دوب��اره بر رس زبان ها بیاندازد. ایلیا س��لکیند 
پس از ساخن فیلم سه تفنگدار به فکر ساخن 
فیلم اکش��ن دیگری افتاد ت��ا بتواند بار دیگر 
همچون فیلم سه تفنگدار متام گروه های سنی 
را به س��ینام بکشد، او پس از مدت ها تحقیق 
به این نتیجه رس��ید که س��وپرمن با توجه به 
محبوبیت��ی ک��ه در می��ان کودکان داش��ت و 
خاط��رات نوس��تالژیکی که برای بزرگس��االن 
ایجاد می کرد می تواند بهرتین انتخاب باش��د 
ب��رای همین او بالفاصله در س��ال ۱۹۷۴ وارد 
مذاکره با دی س��ی کامیکز ش��د تا بتواند حق 
ساخت س��وپرمن را به دست بیاورد. در ابتدا 
دی س��ی کامیکز تنها در رشایطی حقوق فیلم 
را واگذار می کرد که بازیگر معروفی همچون 
آلپاچینو یا کلینت ایستوود نقش مرد استیل را 
بازی کند اما سلکیند با استدالل اینکه بازیگر 
معروف باعث می شود که سوپرمن برای مردم 
غیرقابل باور تر ش��ود آن ها را مجبور به تغییر 
رشایط قرارداد کرد. س��لکیند پس از به دست 
آوردن حق ساخت رساغ بهرتین ها برای ساخت 
این فیل��م رفت، او برای نوش��ن فیلمنامه به 
رساغ نویس��نده پدرخوانده یعنی ماریو پوزو 
رفت و او را با دس��ت مزد باالی ششصد هزار 
دالر ب��ه خدمت گرفت. فیلمنامه پوزو بعد ها 
دو بار مورد بازنویس��ی ق��رار گرفت تا بتواند 
برای مخاطب سینامی آن سال ها جذاب باشد. 
تهیه کنندگان ابتدا ب��رای کارگردانی فیلم به 
رساغ اف��رادی همچون جورج لوکاس، کاپوال و 
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اسپیلربگ رفتند اما در آخر قرعه به نام ریچارد 
دانر کارگردان موفق طالع نحس افتاد. مارلون 
براندو ب��ا حقوق نجوم��ی ۱۱ میلیون دالر و 
جین هکمن هم به ترتیب در نقش های جور 
ال و لکس لو تر به تیم ساخت فیلم پیوستند، 
ام��ا بزرگ ترین چالش برای ای��ن تیم انتخاب 
بازیگری برای نقش سوپرمن بود. ریچارد دانر 
ساعت ها به متاشای مصاحبٔه بازیگران تازه کار 
نشست تا اینکه نوبت به کریستوفر ریو رسید. 
به گفته دانر او از   هامن ابتدا می دانس��ت که 

ری��و یک س��وپرمن خوب خواهد ش��د و باید 
گفت که پیش بینی او درس��ت بود. بازیگران 
در س��ال ۱۹۷۷ به جلوی دوربین رفتند تا هر 
دو قس��مت س��وپرمن را ضبط کنند. ساخت 
س��وپرمن از نظر تکنیکی در آن زمان یکی از 
بزرگ ترین موفقیت های سینامی هالیوود بود 
چون تا به حال فیلم��ی جلوه های ویژه ای به 
این پیچیدگی را به جلوی دوربین نیاورده بود. 
س��وپرمن در س��ال ۱۹۷۸ پ��س از یک دوره 
طوالنی س��اخت باالخره بر روی پرده ها رفت 
و ب��ا به دس��ت آوردن ۳۰۰ میلی��ون دالر در 
سینام ها معنایی تازه به فیلم های ابرقهرمانان 
بخشید. پس از اکران این فیلم بار دیگر مردم 
به رساغ کتاب های کمیک رفتند و دوباره این 

صنعت در میان جوانان رونق گرفت. 

قاتل: س��وپرمن اولی��ن ابرقهرمانی که مرد و 
دوباره زنده شد 

۱۰ سال از انتشار آخرین فیلم موفق سوپرمن 
می گذشت و او دوباره به ورطه تباهی کشیده 
شده بود. تخریب ش��خصیت سوپرمن تا آنجا 

علت اصلی موفقیت سوپرمن در آن 
زمان، نیاز شدید مردم به یک قهرمان 

بود. در روزهایی که رکود بزرگ 
گریبانگیر مردم در متام طبقات بود، 

مرد استیل ندای مبارزه با جنایت 
و فردایی روشن را می داد. زمانی 

نگذشت که سوپرمن تبدیل به مناد 
رویای آمریکایی شد

سوپرمن سال ۱۹۷۸

پیرشفت که رسیالی عاش��قانه بر اس��اس این 
شخصیت س��اخته ش��د و متام جالل و شکوه 
م��رد اس��تیل را از بین برد، ف��روش مجله های 
ماهیانه سوپرمن به طرز ناباورانه ای کم شده 
بود و کمرت کس��ی پیدا می شد که به این مناد 
فرهنگ آمریکا اهمیت بدهد. از س��وی دیگر 
تیم نویسندگان داستان های مصور مرد استیل 
ب��ا کمبود ایده مواجه ش��ده بودن��د و روز ها 
در تالش ابداع داس��تان جدی��دی برای نجات 
سوپرمن بودند. آن ها در ابتدا به شوخی ایده 
کشن سوپرمن را مطرح کردند اما این ایده کم 
کم رنگ واقعیت گرفت. در اکترب سال ۹۲ کتاب 
مصور »مرگ س��وپرمن« به کتابفروشی ها آمد 
و در   هامن موقع پیدا کردن نس��خه ای از این 
کتاب غیر ممکن ش��د. هیچکس منی توانست 
ب��اور کند که س��وپرمن مرده اس��ت، این خرب 
آنچنان مهم بود ک��ه حتی روزنامه های خربی 
دنی��ا هم در رابط��ه با از دنیا رفن س��وپرمن 
مقاله ها نوشتند. فروش داستان های سوپرمن 
بار دیگر رکورد ها را شکس��ت و این شامره از 
اکشن کامیکز توانست به فروشی سه میلیونی 

دست یابد. 
آنط��ور که به نظر می امد »مرگ س��وپرمن« 
پایانی بود بر افسانه ۶۰ ساله این قهرمان، اما 
درست در زمانی که همه از بهت اتفاق بیرون 
آم��ده بودند س��وپرمن به ش��کلی غیرمنتظره 
دوباره به دنیای کمیک بازگش��ت، اتفاقی که 
به مذاق طرفداران دی س��ی خ��وش نیامد و 
باعث ش��د که فروش مجله ه��ای مصور برای 
همیش��ه س��قوط کن��د. اما کم ش��دن فروش 
بزرگ تری��ن رضبه ای نبود که مرگ س��وپرمن 
به دنیای کمیک زد، بازگش��ت سوپرمن باعث 
ش��د که مردن در دنیای ابرقهرمانان تبدیل به 
یک شوخی شود و هر کدام از شخصیت های 
کمیک مانند بتمن، اس��تیل و س��وپربوی پس 
از م��رگ ب��ا دالیل��ی گاه احمقانه دوب��اره به 
دنیای دی س��ی بازمیگش��تند. ای��ن موضوع 
باعث ش��د که ابرقهرمانانی که زمانی هرکول 
و پاریس زمان ما حس��اب می شدند تبدیل به 
داستان هایی کودکانه ش��وند که والدین برای 
رسگ��رم کردن ک��ودکان خردسالش��ان آن ها را 

خریداری می کنند.

سوپرمن سال ۲۰۱۳
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تا ب��ه حال به این فکر افتاده اید که یک عکس، فیلم 
یا نوش��ته را در ساعت و تاریخ خاصی در یک یا چند 
ش��بکٔه اجتامعی منترش کنید؟ Buffer این امکان را به 
ش��ام می دهد که برای نرش یک نوش��ته در شبکه های 
اجتامعی زمان بندی کنید. این برنامه عالوه بر نس��خٔه 
تلف��ن همراه، نس��خٔه مروگر هم دارد ک��ه به صورت 
افزون��ه ای برای فایرفاکس، اپرا، س��افاری و کروم ارائه 
شده اس��ت. این برنامه افزونه هایی برای برنامه هایی 
چون Feedly، Wordpress، Digg و رایانامه هم دارد. 
این برنامه در دو نس��خٔه رایگان و Awesome ارائه 
ش��ده است که نسخٔه رایگان آن تنها اجازٔه استفاده از 
یک شناسه برای هر یک از شبکه های اجتامعی توییرت، 
فیس بوک، لینکداین و app. net را دارید در حالی که 
با نسخٔه Awesome می توانید ۱۲ شناسه را به صورت 

هم زمان مدیریت کنید. 
امکان دیگ��ر این برنامه آمارگیری اس��ت. با رفن به 
قس��مت Analyze می توانید به آمارهایی چون تعداد 
 ،)Favorite یا Like( بازدید نوشته، تعداد پس��ندیدن
تعداد بازنرش، اش��اره کردن )Mention( و... دسرتسی 

داشته باشید. 
Buffer برای دستگاه های زیر موجود است: 

آیفون و آیپاد Touch، آیپد، آندروید، ویندوز موبایل، 
ویندوز ۸، بلک بری و نوکیا

 :Buffer نرم افزارهای مشابه
برنام��ه و تارمن��ای Hootsuite و برنام��ه و تارمن��ای 

TweetDeck
یکی از کاربرده��ای برنامه هایی چون Hootsuite و 

tweetDeck دور زدن سیستم فیلرتینگ ایران است. 
 :Buffer تارمنای رسمی

https: //bufferapp. com

Buffer معرفی برنامه

تا به حال به این فکر افتاده اید 
که یک عکس، فیلم یا نوشته 
را در ساعت و تاریخ خاصی 

در یک یا چند شبکٔه اجتامعی 
منتر کنید؟ Buffer این امکان 

را به شام می دهد 

ب��رای همٔه ما پیش آم��ده که آهنگی را گوش کنیم و 
بخواهیم بدانیم خوانندٔه آن کیس��ت. پاس��خ داده به 
این س��وآل برای عالقمندان به موسیقی سخت نیست 
اما پیدا کردن آهنگ ساز موس��یقی بی کالم به سادگی 
یافن نام خوانندٔه یک اثر نیست. برنامٔه Shazam این 
امکان را به کاربران می دهد تا شناسنامٔه یک موسیقی 

را پیدا کنند. 
ای��ن نرم افزار که بیش از ۳۰۰ میلیون کاربر دارد و بر 
اس��اس ادعای تارمنای رس��می آن در هر ماه ۴ میلیون 
کارب��ر جدید جذب می کند. Shazam در ۶ نقطٔه دنیا 

دفرت دارد. 
از امکان های این نرم افزار که در س��ه نسخٔه رایگان، 
انکور و قرمز ارائه ش��ده است می توان به منایش من 
آهنگ، منایش شناسنامٔه آن و پخش ویدئوهای آهنگ 
اشاره کرد. جالب است که اگر نسخٔه قرمز این نرم افزار 
را بخرید به پروژٔه جهانی قرمز در حامیت از پیشگیری 

ایدز کمک می کنید. 
زمان را از دس��ت ندهید و همی��ن اآلن این نرم افزار 
جال��ب را دریاف��ت کنی��د و از امکان ه��ای خوب آن 

استفاده کنید. 
Shazam برای دستگاه های زیر موجود است: 

آیفون و آیپاد Touch، آیپد، آندروید، ویندوز موبایل، 
ویندوز ۸، بلک بری و نوکیا

 :Shazam نرم افزارهای مشابه
و   Gracenote نرم اف��زار   ،Musipedia نرم اف��زار 

SoundHound نرم افزار
 :Shazam تارمنای رسمی

http: //www. shazam. com

Shazam معرفی برنامه

برای همٔه ما پیش آمده که 
آهنگی را گوش کنیم و بخواهیم 

بدانیم خوانندٔه آن کیست. 
برنامٔه Shazam این امکان را به 
کاربران می دهد تا شناسنامٔه یک 

موسیقی را پیدا کنند. 



to be able to watch the games, By: 
Mohsen Farshidi

A report on how Iranian people were warming 
up and being enthusiast about watching the 
game but women did not have that chance to 
be part of it. Although football – soccer – has 
a century in Iran and been welcomed in the 
society, but Islamic revolution in Iran in 1979 
was a real setback and not just in presence of 
women in sports but also just being a fan and 
watching the game was forbidden. Author 
concludes although it is a right for women to 
be able to watch games as everyone else, it is 
still needs a consensus from men to pull away 
the barrier. 
Statistics on Iran football – soccer – history
In this short capsule of information about 
Iranian football, we not only review the ups 
and downs and results and big games but 
also see very entertaining information about 
Iranian soccer shirts, the manufacture, the 
fashion and many other related info around 
Iranian football team. 

Word Press Photo Contest, Report 
and photography by: Sepehr Atefi

A report with pictures from recent world 
press photo winners in Germany, in city of 
Berlin with a brief history about the contest 
and competition, and this year winning for 
two Iranian photojournalists: Majeed Saeidi 
and Ebrahim Norouzi.

Why my dad chose to be Homeless, 
Conversation with Amanda Tetrault 
and her photography, Marie 
Claire Magazine (Australia), and 
Translated to Farsi by: Hassan 
Sarbakhshian

Amanda Tetrault, a photographer in Canada 
talks about a project which she chose her 
home less father as a subject. It is a frank 
and touching discussion and she gives a real 
honest view on how she photographed her 
ill father with her addictions and ups and 
downs in Life. The text beautifully shows 
how Amanda had difficulty picturing and 
connecting to her father but via camera, this 
connection makes other directions. 

Istanbul, Tradition and Modernism, 
By: Noushin Nadjafi

In this report about Istanbul, author informs 
about what city goes through with recent civil 

uprising and events which disturbed one of 
the largest cities of Turkey for some time. City 
of Istanbul is admired by most people who 
are pointing to transition and coexistence 
of  modern times with traditions and mostly 
referred as a good model, especially for 
Muslim world. 

Shazam, a music softwar, By: Ali 
Nokoei

A review to a new music service called 
Shazam. Shazam connects more than 350 
million people, in more than 200 countries 
and 33 languages, to the music, TV shows and 
ads they love. Every month another 10 million 
curious people embrace Shazam. It is not 
only we based, but also could be streamed 
app on most of the smart phones, both apple 
and android. 

Introducing Buffer, a service for 
simultaneous social networking 

Buffer is introduced as smarter way to 
schedule the great content you find. Fill up 
your Buffer at one time in the day and Buffer 
automagically posts them for you through 
the day. Simply keep that Buffer topped up 
to have a consistent social media presence all 
day round, all week long.

Some practical tips on Anti Viruses 
and how to protect your systems

Advises and recommendation on how have 
a better use of anti-viruses and how those 
softwares might be able to protect you in 
different spams via networks like Skype. 

Man of Steel, dreams of superman 
in all of us
A history of beloved super hero in 
DC comics world, the superman and 
how it really lives in every one’s 
mind, the character that is adored 
by most and desired by all. 

A book, By: Mohammad Jobrani

Review of book “what Iran has to say” by 
Mohammd Ali Eslami Nadowshan, who is 
a well-known author and historian on Iran 
current affairs. Author is a patriotic character 
and always tries to address what was great in 
Iran history and what could be done today. 

Iranian children and election, By: 
Parisa Kakaei 

The report tries to cover all impacts of 
presidential election and how it motivates all 
the civil movements for a chance of possible 
change, but also it signifies the urgent need 
for children rights movement and how to 
put forward a platform so children could be 
educated about their rights and their future 
in the civil society. 

A poem, By: Shabnam Azar

Shabnam Azar is an Iranian poet who lives 
in Germany and is well-known poetry and 
touching in different aspects of life and spirit 
and allegories in reality. 

Living the green court, this time for 
high ranking militaries in Iran, By: 
Roozbeh Mirebrahimi

Roozbeh Mirebrahimi who is an Iranian 
journalist based in New York, writes a 
commentary on how football – Soccer – 
management in last eight years in Iran saw 
high presence of high ranking military people 
and what the disastrous outcome it had. 
Although management in football federation 
and teams in the league has a tradition 
with military men in Iran but in two terms 
presidency of Mahmoud Ahmadinejad, it was 
flooded by military high officers and so called 
generals. Some experts would argue that 
mismanagement causes malpractice and it 
has not much to do with being member of 
military. 

Soccer in hands of Military men, 
Pros and Cons? Commentary by: 
Amir Farzaneh

Author in the commentary argues that it 
might not be fair to put all mismanagement 
in Iranian football – soccer – problems on the 
military men and their management. Though 

many fingers are pointed on the military 
managers in soccer in Iran but author bring 
a history of long standing military men and 
generals in top of football management 
in Iran and concludes, if the mangers is 
successful, every one regards him as a 
prominent football manager, but in case he 
fails, being military is the most common and 
simple way to put finger on. 

I hereby welcome my return to Iran, 
bi and multi-national players in Iran 
soccer, By: Amin Behrouzi

A review of some professional Iranian 
football – soccer – players who have dual 
or more citizenship and what does it mean 
to be Iranian or to be born in Iran. In Iranian 
civil codes, if you are Iranian, primarily you 
have been recognized as an Iranian citizen, 
no matter how many more citizenship you 
have. Also in Iran, nationality is by blood so 
If you have a Iranian father or both parents 
are Iranian, you are Iranian citizen as well. 
In this short piece author also counts some 
of Iranian professional soccer players, their 
status of immigration and how well they 
speak Farsi language. 

How Iran football – soccer – 
team qualified for world cup, a 
nontechnical view, By: Mehrdad 
Sheeva

A commentary with humor and sarcasm 
about status of Iranian soccer team and how 
lucky they were in qualifying for world cup in 
Brazil and we see actual foot print of luck and 
chance in Iran’s football games, it is actually 
a same story every time. The Iranian national 
football team usually gets to a situation which 
needs real luck to get through and qualify for 
matches. 

Century of Football – Soccer – In 
Iran, A decade of fight for women 
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