
زاهداندرغبارپنهانکاری
دوطرف،همهماجراراتعریفنمیکنند

گزارشمیدانیبهمناسبتچهلمینروزحوادثتلخزاهدان؛

4صفحهنسخهدیجیتال شماره2439 سالسیزدهم 2022 12نوامبر 17ربیعالثانی1444 شنبه21آبانماه1401

12 w w w . s e p e h r p r e s s . i r

که باکسی گفتوگو
بهدستگرفتهبیفایدهاست قمه

10



 شنبه 21 آبان ماه 1401  شماره 2439 

s e p e h r g h a r b . n e w s @ g m a i l . c o mw w w . s e p e h r p r e s s . i r

آغاز دور جدید اعزام عتبات؛ سفرها تا 20 آذرماه ادامه دارد10فرهنگی
سپهرغرب، گروه فرهنگی:  دور جدید سفرهای زیارتی به عراق از 18 آبان ماه آغاز شد و مشتاقان زیارت عتبات می توانند در قالب یکی از کاروان های زیر نظر سازمان حج و زیارت به این سفر معنوی مشرف شوند.

با آغاز دور جدید سفرهای زیارتی به عتبات، ظرفیت هایی از سوی دفاتر حج و زیارت به عنوان متولی اعزام باز شده است و عالقه مندان به زیارت کربال و سایر اعتاب مقدسه عراق می توانند تا 20 آذرماه در کاروان ها ثبت نام کنند.
البته در روزهای گذشته ثبت نام عتبات تا پایان آبان ماه در حال انجام بود که با آغاز دور جدید اعزام ها، این سفرها تا 20 آذرماه ادامه پیدا کرد.

همچنین با توجه به اینکه سفرهای زیارتی عتبات در شیوه نوین که توسط دفاتر حج و زیارت انجام می شود، کاستی هایی داشته است، مسؤوالن درصدد رفع این نواقص هستند تا زائران سفری مناسب را تجربه کنند و افزایش حداکثری رضایت زائران را شاهد باشیم.
با موافقت طرف عراقی ومسؤوالن کشورمان سفرهای زیارتی به عراق به صورت هوایی و زمینی برقرار شده و زائران می توانند برای کاهش هزینه ها از طریق زمینی هم عازم عراق شوند.

فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
فوتبال محور  ساختارهای 
هیجان انگیز  و  جذاب  همیشه 
را  خود  خاص  مخاطبان  و  بوده 
هم داشته است. غیرقابل پیش 
مسابقات،  نتیجه  بودن  بینی 
و  فردی  تکنیک های  نمایش 
از  همه  و  همه  ملی،  تعصبات  و  شور  گروهی، 
ویژگی های فوتبال است که به تبع آن، مخاطبان 
زیادی را به خود اختصاص می دهد و باعث شده 
انیمیشن های  از جمله  ساختارهای فوتبال محور 
محسوب  دنیا  پربیننده  برنامه های  از  فوتبالی، 

شوند.
سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت تنها دستاورد 
مثــال  بــرای  نیســت؛  فوتبالــی  انیمیشــن های 
انیمیشن »فوتبالیست ها« را می توان الهام بخش 
»فوتبالیســت ها«  دانســت.  ژاپــن  فوتبــال  رشــد 
یکــی از به یادماندنی تریــن برنامه هــای دهه ی 80 
میالدی محسوب می شــوند که در کشور ما نیز با 

استقبال بی نظیری روبه رو شد.
در مقاطعــی تــالش شــد نمونه هــای داخلــی 
این کارتون ســاخته شــود اما این تولیدات آن قدر 
که بایــد و شــاید موفقیت آمیز نبودنــد؛ به نحوی 
کــه امــروز می تــوان بــه قطعیــت گفــت تــا کنــون 
انیمیشــنی بــا کیفیــت قابــل قبول و در شــأن تیم 
فوتبــال کشــورمان تولیــد نشــده اســت؛ ایــن در 
صورتــی اســت کــه تلویزیــون کشــورهای دیگــر با 
گذشتن از مرز تولید و پخش کارتون های فوتبالی 
دربــاره ی تیم هــای ملــی خــود، حــاال بــه ســاخت 
انیمیشــن با موضــوع تیم های فوتبال باشــگاهی 
آبــی  »آکادمــی  انیمیشــن  ســریال  انــد.  رســیده 
آســمان« با داســتان آکادمی تعلیــم و تمرین تیم 

فوتبال منچسترسیتی از جمله همین کارهاست.
علیرضــا  بــا  گفت وگویــی  در  راســتا  همیــن  در 
نظیــر  انیمیشــن هایی  تهیه کننــده  ـ  گلپایگانــی 
»فوتبــال مــدرن« و »پهلوانان«ـ  تــالش کرده ایم، 
علــت ضعف در حــوزه تولید و پخــش کارتون های 

فوتبالی در داخل کشور را جویا شویم.
کار  ســختی  را  اصلــی  علــت  گلپایگانــی 
دانست و افزود: همه ما مجموعه 
»فوتبالیســت ها« را 

دیده ایــم که افــراد را به ورزش ترغیــب می کرد اما 
ســاخت انیمیشــن این چنینی کار ساده ای نیست 
و جای آن در کشــور ما خالی اســت. در انیمیشــن 
نیز برخالف تصــور عموم محدودیت وجود دارد و 

برای تولید آن به تکنیک قوی نیاز است.
او ادامــه داد: در مقایســه بــا کارهــای خارجی، 
قطعا قیاس مع الفارق اتفاق می افتد و نمی توان 
کارهــا را بــا هم مقایســه کرد؛ اما مــا فکر می کنیم 
تنهــا جایــی کــه می توانیم بــا محصــوالت خارجی 

رقابت کنیم، در محور داستان هاست.
ایــن تهیه کننــده مجموعه هــای انیمیشــن، راز 
موفقیت این کارها را قصه گویی درســت دانســت 
و اضافــه کــرد: اغلــب مشــکل مــا در قصه گویــی 
انیمیشــن ها  ایــن  موفقیــت  راز  و  می دهــد  رخ 
داســتان گویی اســت. فیلنامه نویســی کار بســیار 
دشــواری اســت و به نظر مــن فیلنامه نویس باید 
بــه انــدازه کارگردان دســتمزد دریافت کنــد. ما در 
انیمیشن کشورمان خالء داستان داریم. دانستن 
قواعــد فیلم نامه نویســی بــا فیلم نامــه نوشــتن 
متفــاوت اســت. من شــخصًا در دنیای انیمیشــن 
فیلنامه نویســی  و  ندیــدم  چیــزی  چنیــن  ایــران 
انیمیشــن به عنــوان یــک شــغل در ایــران وجــود 
نــدارد. کودکان ما نیاز به قهرمان در انیمیشــن ها 
دارنــد تــا مــا بتوانیــم حرف هــا و پندها را توســط 

قهرمان های ملی و مذهبی ارائه دهیم.
او در ادامــه از ســاخت فصل ششــم مجموعه 
حاضــر  حــال  در  گفــت:  و  داد  خبــر  »پهلوانــان« 
مــا مجموعــه پهلوانــان، یکــی از پرمخاطب تریــن 
انیمیشن های ایرانی را در دست تولید داریم و کار 

ما فقط تولید میان پرده نبود.
تهیه کننده مجموعه »پهلوانان« علت ســاخت 
ایــن مجموعه را پــرورش قهرمان ایرانی دانســت 
و افــزود: قصــد مــا در ســاخت »پهلوانــان«، خلق 
شخصیت ها و قهرمان های ایرانی برای نوجوانان 
بود که خوشــبختانه طیف مخاطبان ما گســترش 
یافــت و از کــودکان دو ـ ســه ســاله تــا خانم هــا و 
آقایــان 60 ـ 70 ســاله را دربرگرفــت. ایــن ویژگــی 
به دلیــل خصلــت مشــترکی اســت کــه 
همه، قهرمــان ایرانی 

را دوســت دارنــد و قصه گویــی بــه ســبک ایرانی را 
می پسندند.

او با اشــاره بــه دالیل تاســیس مرکــز فرهنگی 
و هنــری صبا در حــوزه ی انیمیشــن، در این زمینه 
خاطرنشــان کــرد: در ســال های دور، زمانــی کــه 
ریاســت ســازمان صداوســیما به این نتیجه رسید 
کــه بــرای مقابلــه بــا تهاجم فرهنگــی، فرآینــدی را 
به ویــژه در بخش کــودک و نوجوان آغاز کند، مرکز 
فرهنگــی هنــری صبــا را در ســازمان صداوســیما 
راه اندازی کرد. این سیاســت بر این قرار بود که ما 
از کــودکان خــود غافل ماندیم و خــوراک ذهنی و 
سرگرمی برایشان تامین نمی شود و طبیعی است 
کــه آن هــا به محصــوالت کشــورهای دیگــر رجوع 

می کنند که طبق فرهنگ کشور ما نیست.
گلپایگانی ادامــه داد: من فکر می کنم ژاپنی ها 
انیمیشــن  خودشــان  کــودکان  بــرای  ابتــدا  در 
می ســازند. البتــه قطعــا صــادرات هــم بخشــی از 
اهــداف محوری شــان اســت. ایــن ســاختار آنقدر 
در سراســر دنیا گســترده اســت که تقابــل، تجارت 
و اقتصــاد در آن دخیل می شــود. کشــورهایی که 
صاحب صنعت انیمیشــن هســتند، فرهنگ حاکم 
بر انیمیشن شــان، فرهنگ کشور خودشان است. 
من بــه تحلیل ایــن قضیــه اشــاره ای نمی کنم اما 
انــگار ما برای کودکان خود، خوراک ذهنی خارجی 

تامین می کنیم.
او ســپس انیمیشن ســازها را معلــم فرهنگــی 
و  تهیه کننده هــا  مــا  گفــت:  و  دانســت  جامعــه 
کارگردان هــای انیمیشــن خودمــان را معلم هــای 
فرهنگــی جامعه می دانیم و نیــاز داریم مثل همه 
مــواردی که مربوط به فرهنــگ و هویت خودمان 
اســت، در ایــن صنعــت هــم محصــوالت مرتبــط 

داشته باشیم.
ایــن فعال حوزه انیمیشــن با اشــاره به این که 
پرداختــن به ارزش های مذهبی در انیمیشــن الزم 
اســت اما همه ی ماجرا نیســت، گفت: ما تقریبا از 
ســال 78 این فعالیت را شروع کردیم و جالب بود 
که به خاطر شروع این قضایا مدیران وقت معتقد 
بودند که ســریعًا باید به سراغ ارزش های مذهبی 

رفت زیــرا در هیــچ جای دنیا انیمیشــن 

مذهبی تولید نمی شود و انیمیشن ها صرفًا برای 
سرگرمی و اهداف دیگر هستند. این، حرف غلطی 
نیســت امــا همــه ماجــرا هــم نیســت. مــا معتقد 
بودیــم فن سرگرم ســازی و جــذب را هنــوز تجربه 
نکردیم و یکی از دالیلی که میان پرده های ورزشی 

را تولید کردیم، همین موضوع بود.

 فوتبال مدرن
»فوتبــال  مجموعــه  دربــاره  تهیه کننــده  ایــن 
»پهلوانــان«  کنــار  در  مــا  کــرد:  اظهــار  مــدرن« 
داشــتیم  نیــز  را  مــدرن«  »فوتبــال  مجموعــه 
کــه متاســفانه ادامــه پیــدا نکــرد و علتــش ایــن 
بــود کــه ســفارش دهنده رغبتــی نشــان نــداد؛ با 
اینکــه پیشــنهاددهنده خود مــا بودیــم و باید در 
ســفارش دهنده این ترغیب را ایجاد می کردیم که 
هزینه هــای کار را تامین کنــد. همچنین مجموعه 
»آقــای المپیــک« را بــرای مرکــز صبــا ســاختیم که 
شــخصیت آن آدمک الغراندامی بود و ماجراهای 
خنــده داری بــرای او پیــش می آمــد. ایــن کارهــا از 
آنجایی که کوتاه بودند و بین برنامه های ورزشــی 
و بــدون تیتــراژ پخــش می شــد، تصــور همــه این 
بــود که این کارها محصول خارجی اســت. بعدها 
شخصیت دیگری به »آقای المپیک« اضافه شد و 
مجموعــه »زبر و زرنگ« را تولید کردیم. هدف این 
بود که بتوانیم شــوخی ها و ســرگرمی های ســالم 
داشــته باشــیم زیرا بعضی اوقات اینگونه تداعی 
می شــد که شــوخی ها عمدتًا از عــرف تربیتی دور 
هســتند و ما بــرای اینکــه ثابت کنیــم لزومی برای 
وجود ایــن محتواها نیســت، ایــن میان پرده ها را 

تولید کردیم.

 آقای المپیک
او هــدف اولیــه از ســاخت ایــن میان پرده هــا 
را »تولیــد شــوخی های مناســب و سرگرم ســازی 
مخاطب با اســتفاده از محتوای ورزشی« دانست 
و افــزود: مقولــه شــوخی این بــار بــا ورزش اتفاق 

د  فتــا کــه اتفــاق می ا

مثبتــی بــود؛ زیــرا وقتی شــما بــا ورزش شــوخی 
جــای  آن  در  هــم  ورزش  بــه  دعــوت  می کنیــد، 
می گیــرد. این مقوله تا مســابقات جام جهانی دو 
دوره پیــش ادامــه داشــت و مجموعــه »فوتبــال 
مدرن« تولید شــد زیــرا جام جهانی فرصت بســیار 
خوبــی بــرای شــوخی کردن بــا این فضا بــود. این 
مجموعه در کشورهای دیگر مثل ترکیه و فرانسه 
مورد توجه قرار گرفت به نحوی که می توانســتیم 

از آن ها سفارش بگیریم.
گلپایگانــی بــه »حضــور ایــران در جــام جهانــی 
دوم  هــدف  عنــوان  بــه  آن  از  و  اشــاره   »  2014
یادکــرد و افــزود: با چند واســطه بــا تهیه کنندگان 
صحبــت کردیــم کــه از ایــن کار حمایــت کننــد امــا 
متاســفانه به دلیــل حضــور پررنگ تبلیغــات در آن 
ایام، قیمت ثانیه ها به قدری باال بود که نمی شــد 
آن را بــه میان پــرده اختصــاص داد. نهایتــًا با یکی 
از مدیــران داخلــی صبــا بــه توافــق رســیدیم و او 
هــم ایــن تشــخیص را داد و از آن اســتقبال کــرد. 
ســپس با حمایــت آقای لیوانــی، مدیــر وقت صبا 
ایــن مجموعــه تولیــد شــد. واکنش ها نســبت به 
ایــن مجموعــه فوق العاده بــود و در همان زمان 

محدود از آن استقبال شد.
تهیه کننده »فوتبــال مدرن« به بودجه ناکافی 
بــرای تولیــد ایــن مجموعه انیمیشــن اشــاره کرد 
و افــزود: مــن اینطــور حــدس می زنــم کــه علــت 
ادامــه پیــدا نکــردن ایــن مجموعــه ایــن بــود که 
تهیه کنندگان معتقد بودند اگر از مرکز صبا برنامه 
آماده دریافــت کنند، بودجه کافی بــرای برنامه ها 
به آن ها داده نمی شــود اما اگر بخواهند به تولید 
انیمیشن بپردازند می توانند بودجه  دریافت کنند.
او بــا اعتقــاد بــر اینکــه خالقیت در طنــز مقوله 
ادامــه داد: علــی  زمینــه  ایــن  اســت، در  مهمــی 
در  »دیرین دیریــن«  مجموعــه  خالــق  درخشــی 
»فوتبــال مــدرن« بــه عنــوان نویســنده حضــور 
و  خــوب  کارگردانــی  قــوی،  بســیار  تیــم  داشــت. 
شــوخی های بانمــک به وجــود آمد کــه این ها اگر 
در هر جــای دنیا کنار هم قرار می گرفت و مخاطب 
هم داشــت، به این معنــا بود که بایــد ادامه پیدا 
کند؛ زیرا خالقیت در طنز انقدر کم و سخت 

است که نباید آن را به راحتی از دست داد.
او یادآور شــد: با وجود اینکه مجموعه فوتبال 
مــدرن در جشــنواره داخلی جام جــم جایزه گرفت 
امــا متاســفانه بــه علــت اســتفاده نکــردن از این 
میان پرده ها و نداشــتن ســفارش دهنده، مدیران 
مرکز صبــا خود به خود به این نتیجه رســیدند که 
پخــش را متوقف کنند. بنابراین تیم بســیار خوبی 
که جمع شده بودند، سراغ کارهای دیگری رفتند. 
جــای ایــن مجموعه هــا همیشــه در شــبکه ها و 
همین طــور فضای مجازی خالی اســت. باید از این 
افراد توانمند و بااستعداد حمایت و شرایط تولید 

این مجموعه ها فراهم می شد.
تهیه کننده »فوتبال مدرن« این بار درباره تولید 
»والیبــال مدرن« گفت: مجموعه دیگری نیز با نام 
»والیبــال مــدرن« تولید کردیم زیرا تکــرار و تداوم 
است که کار را تثبیت می کند. برای مثال از آنجا که 
مجموعه تلویزیونی »کاله قرمزی« ادامه  داشت، 

ماندگار شد.
از آنجایــی که والیبال در کشــور ما از محبوبیت 
برخوردار اســت، »والیبال مــدرن« را با همان فضا 
و همــان تیــم ادامــه دادیم امــا متاســفانه بعد از 
پایان مســابقات بــا وجود اصرار مــا پخش آن هم 

متوقف شد.
او بــه نکته عجیــب دیگری در این زمینه اشــاره 
کــرد و افزود: کارهــای زیر پنج دقیقــه برای پخش 
از آنتن مشــکل دارند و در جدول پخش شــبکه ها 
قرار نمی گیرند؛ این مســاله هم یکی از دالیلی بود 
که میــزان اســتقبال از این دســت برنامه هــا برای 

مدیران تلویزیون مشخص نمی شد.
ایــن تهیه کننــده در پایان از ادامــه نیافتن این 
مجموعه های انیمیشــن ورزشی اظهار تاسف کرد 
و گفــت: ایــن مجموعه هــا فضــای مفرحــی ایجاد 
می کــرد و شــوخی مناســبی داشــت و موضــوع 
ورزش را مطــرح می کــرد و بــه زمــان خاصــی نیــز 
احتیاج نداشــت زیرا این مدل از شــوخی ها تاریخ 
مصــرف ندارنــد و همیشــه از مخاطــب لبخنــد و 
خنــده می گیرند اما متاســفانه تولیــد آن به دلیل 
اختصــاص نیافتــن بودجــه و حمایــت الزم ادامــه 
نیافــت و بــه همیــن دلیل مرکــز صبــا از تولید این 
در  آن  جــای  حــاال  و  شــد  منصــرف  میان پرده هــا 

شبکه ها خالی است.

فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
جریان شناسی  مطالعات  استاد 
گفت: بسیاری از مشکالت جامعه 
آیا با  با گفت وگو حل می شود اما 
شخصی که گوش شنیدن ندارد و 
قمه به دست گرفته است می توان 
اغتشاش گر  با  کرد؟  گفت وگو 

گفت وگو و ایجاد تخاطب بی فایده است
محمــد علی لیالــی درباره این کــه گفت وگو چه 
جایگاهی دارد و آیا مشــکالت امــروز جامعه لزومًا 
با گفت وگو حل می شــود؟ گفت: در پاســخ به این 
ســؤال چنــد نکته قابــل توجــه اســت، اول اینکه 
ســّنت گفت وگــو چه جایگاهــی در هندســه دینی 
مــا دارد؟ »قــرآن« و »حدیث« به عنــوان دو منبع 
اصلی ما مســلمانان مکــّررًا به موضــوع گفت وگو 
بــه شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم پرداخته انــد. 
بــه تعبیری قــرآن کتاب گفت وگو اســت و ما در آن 
شــاهد تخاطب و دیالوگ های گوناگونی هستیم. 
مثــًا گفت وگــوی خداونــد بــا ابلیــس، پیامبــران، 
مالئکه و... اساسًا عباراتی نظیر »قال«، »یقول«، 
موضــوع  بــه  اشــاره  آن  نظایــر  و  »یســئلونک« 

گفت وگو در قرآن دارد.
ُمهــر  کــه  آیاتــی  از  بــه بعضــی  بــا اشــاره  وی 
تأییــد بــر مقوله گفت وگو می زننــد، گفت: آیه 18 

اْلَقْوَل  ِذیــَن َیْســَتِمُعوَن  ســوره زمر می گوید:»اَلّ
 ُ ِذیــَن َهَداُهُم الَلّ ِئــَک اَلّ ِبُعــوَن َأْحَســَنُه ۚ ُأوَلٰ َفَیَتّ
ْلَبــاِب، یعنــی آن بندگانی  ِئــَک ُهــْم ُأوُلو اْلَ ۚ َوُأوَلٰ
که ســخن بشــنوند و بــه نیکوتر آن عمــل کنند، 
آنــان هســتند کــه خدا آن هــا را )بــه لطف خاص 
خــود( هدایــت فرمــوده و هــم آنان بــه حقیقت 
َک  خردمنــدان عالمنــد.« یــا »ادُع ِإلــٰی َســبیِل َرّبِ
تی  ِبالِحکَمــِة َوالَموِعَظِة الَحَســَنِة ۚ َوجاِدلُهم ِباّلَ
ــَک ُهــَو َأعَلُم ِبَمــن َضّلَ َعن  ِهــَی َأحَســُن ۚ ِإّنَ َرّبَ
َســبیِلِه ۚ َوُهــَو َأعَلــُم ِبالُمهَتدیــَن، بــا حکمــت و 
انــدرز نیکــو، بــه راه پــروردگارت دعــوت نمــا! و 
بــا آنهــا بــه روشــی کــه نیکوتر اســت، اســتدالل 
از هــر کســی بهتــر  پــروردگارت،  و مناظــره کــن! 
می داند چه کســی از راه او گمراه شــده است؛ و 

او به هدایت یافتگان داناتر اســت.«

 بایسته های گفت وگوی سالم
وی افــزود: نکتــه بعــدی در باب بایســته های 
گفت و گــو  امــر  اســت.  ســالم  گفت وگــوی  یــک 
در وهلــه اول بایــد یــک هــدف و غایتــی داشــته 
باشــد و آن هــدف بنا بــه آموزه دینی ما ارشــاد و 
هدایــت اســت. در وهله بعــدی گفت وگــو دارای 
شــرایط خاص اســت. صبر، پذیرش نظــر مخالف، 
فضــای آرام، عــدم برخــورد هیجانی، اســتفاده از 

عبــارات صحیح و... از مهم ترین شــرایط ســاخت 
بنــای یــک گفت وگــوی ســالم اســت. در ایــن بین 
خاصــی  اهمیــت  از  نظــر  ادای  چگونگــی  و  نــوع 
برخــوردار اســت به ایــن معنا که ما بــدون طعنه 
و کنایــه به طــرف مقابل نظر او را به نقد بکشــیم 
و حــرف خــود را بزنیــم. همانطــور که قــرآن کریم 

اِس ُحْســًنا؛ با مردم به زبان  می فرماید:»ُقوُلوا ِللّنَ
خوش سخن بگویید.«

 اندیشه، محور اصلی هر گفت وگو
او بیــان کــرد: شــرط بعــدی و مهــم گفت وگــو 
این اســت که باید بر مدار اندیشــه بچرخد. کســی 

که اهل فکر و اندیشــه باشــد بالطبــع گفت و گوی 
بــا کیفیتی را از خود به نمایش خواهد گذاشــت و 
بیــش از آن که خود را درگیر حواشــی کند به اصل 
موضوع توجــه می کند تا راه حلی را پیدا کند چون 
امر گفت و گو باید یک منفعتی داشته باشد و برای 
ما ایرانیان آن منفت چیزی است که تقویت کننده 

هویــت ایرانــی، اســالمی ماســت. ایــن منفعت با 
ایجاد یک مفاهمه شکل می گیرد یعنی ما یکدیگر 
را فهــم کنیــم و بــه وســیله درک منظــور طرفیــن 

بتوانیم سوءتفاه ها را کنار بگذاریم.

 خودشان مقصرند و اآلن طلبکار شدند!
اســتاد مطالعات اندیشــه ای در انتها گفت: اما 
آیــا در شــرایط کنونــی مشــکالت بــا گفت و گو حل 
می شــود؟ بــه نظــر من خیــر. چــون دقیقــًا با چه 
کســی می خواهیــم گفت وگو کنیم، آیا با شــخصی 
کــه گوش شــنیدن نــدارد و قمه به دســت گرفته 
اســت می تــوان گفت وگــو کــرد؟ بــا اغتشــاش گر 
گفت وگــو و ایجــاد تخاطب بی فایده اســت، وقتی 
شــما در شرایطی هســتید که به اذعان خودشان 
طــرف مقابــل فقــط بــرای مخالفــت و عنــاد آمده 
گفت وگــو چــه فایــده ای خواهد داشــت. از طرفی 
فضــای  چــرا  کــه  شــدند  طلبــکار  کســانی  امــروز 
گفت وگو وجود ندارد که خود هنگامی که بر زمام 
امور بودند هیچ اقدامی نکردند. آن آقای مسئول 
از گفت وگوی تمدن ها ســخن می گفت اما تحمل 
تخاطــب داخلــی را نداشــت. 8 ســال بــا دشــمن 
گفت وگــو کردند اما با هموطن خود نه! وقتی هم 
که به مخالفین و منتقدین می رســیدند با عباراتی 

نظیر »متحجر« از آنان تعریف می کردند.

گفتوگوباکسیکهقمهبهدستگرفتهبیفایدهاست

لیالی

نکته بعدی در باب بایسته های 
یک گفت وگوی سالم است. امر 
گفت و گو در وهله اول باید یک 
هدف و غایتی داشته باشد و 
آن هدف بنا به آموزه دینی ما 

ارشاد و هدایت است. در وهله 
بعدی گفت وگو دارای شرایط 

خاص است. صبر، پذیرش 
نظر مخالف، فضای آرام، عدم 

برخورد هیجانی، استفاده 
از عبارات صحیح و... از 

مهم ترین شرایط ساخت...

نداریم؟ فوتبالیســـتها  کارتون خودمان چرا
علیرضا گلپایگانی
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11 فرهنگی هرچه جامعه کتابخوان تر باشد، جنایت کم تر می شود
سپهرغرب، گروه فرهنگی: نویسنده و تاریخ نگار بیان کرد: برای رونق فرهنگ کتاب و کتابخوانی الزم است، تمام مسئوالن کشور هم کتابخوان و اهل مطالعه باشند و کتاب را جزئی جدایی ناپذیر از زندگی خود بدانند.

خسرو معتضد افزود: چندی پیش به کتاب »خاطراتی از علی اصغر حکمت« احتیاج پیدا کردم و سفارش دادم تا کتاب را برایم بیاورند، اما متوجه شدم این کتاب که 10 سال پیش منتشر شده، اکنون در بازار نشر موجود نیست، درحالی که کتاب باید همیشه در دسترس باشد. 
شاید این دلیل و نمونه ای بر پایین آمدن شمارگان کتاب ها باشد.

وی گفت: باید بپذیریم که در شرایط فعلی مِن نویسنده نمی توانم روی حق التألیف کارهایم حساب کنم. گرانی کاغذ باعث شده تا قیمت چاپ جدید برخی از تألیفاتم رقم هایی بین 500 تا 800 هزار تومان را تجربه کنند. البته آن هایی که اهل کتاب هستند کتاب هایشان را می خرند، 
اما بقیه مردم چه کنند؟

فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
کتاب  نویسنده  و  محقق 
آئین  »بچه های مسجد بالل« در 
تاریخ  گفت:  کتاب  این  رونمایی 
است،  گروهی  کار  یک  شفاهی، 
باید تمام افراد دخیل بتوانند در 

آن کمک کنند.
ســعید سعادتی گفت: به نظر من این کتاب و 
کاری که دوســتان انجام دادند، یک خط شــکنی 
اســت. اگر بخواهیم در گام دوم انقالب اسالمی 
یــک کارکــرد صحیــح و درســت از مســاجد را هــم 
ترســیم کنیــم، هــم بــه آن بپردازیــم و هــم به آن 
برســیم و بتوانیم مساجد اثرگذار داشته باشیم، 
اولین گام این اســت که حداقل روایت درســت از 

مســاجد را در گام اول داشته باشیم.
وی افزود: این کتاب، ما را به این سمت وســو 
می بــرد و در ایــن مســیر بــه مــا کمــک می کنــد. 
عنــوان کتــاب »بچه هــای مســجد بالل« اســت، 
دهــه شــصتی ها و دهــه هفتادی هــا می داننــد 
کــه عنوان بچه هــای مســجد، یک عنوان بســیار 
هویت ســازی اســت. عناصــر تأثیرگــذار دهه اول 
انقالب اســالمی و حتــی دوران مبــارزات پیش از 
پیــروزی انقــالب اســالمی را وقتــی می خواهیــم 
لیســت کنیــم، اکثر این هــا آدم هایــی بودند که با 
مســجد ارتبــاط داشــتند. در دهه شــصت، اداره 
جامعــه اســالمی، حتــی از توزیع نفــت و ارزاق تا 

مســائل فرهنگی، اجتماعی، مبارزات و مباحثات 
امــروز  کــه  آزاداندیشــی  بحث هــای  اعتقــادی، 
آن در مســاجد خالــی اســت، ســکاندار و  جــای 
پیش ران های آن، همین بچه های مسجد بودند 
که به نظر من یک عنوان بســیار هویت ساز بوده 

و است.
ســعادتی گفــت: دفــاع مقدس را هــم همین 
کــه  آدم هایــی  کردنــد.  اداره  مســجد  بچه هــای 
شــاید نه در پادگان ها، نه در مراکز آموزشــی، نه 
در دانشــگاه های تخصصــی نظامــی و هیچکدام 
از این هــا دوره ندیــده بودنــد ولــی آنهایی که در 
دانشــگاه های نظامــی و بــه صــورت آکادمیک و 
رســمی و حتــی دوره دیده های غــرب و آمریکا در 
دفــاع مقدس پیــش این ها زانو می زنند. شــهید 
چمران هــا،  شــهید  همت هــا،  شــهید  باقری هــا، 
فرماندهــان مــا در دفــاع مقــدس، می بینیم که 
بعــد از آن یــک ســال اول جنــگ کــه متأســفانه 
توســط یک جریــان نفوذی انحرافــی که در رأس 
می شــود،  اداره  هســتند  صــدر  بنــی  امثــال  آن 
ولــی کم کــم ایــن آدم ها هســتند کــه می آیند آن 
را بازســازی می کنند و مقاومت مردمی را شــکل 
می دهنــد. هویــت مشــترک این هــا، ایــن بود که 
بچه هــای مســجد بودنــد. بعد از دفــاع مقدس 
می رســیم به حوزه هــای نهادســازی و آن فرمان 
تاریخی امام برای بســیج ســازندگی. چه کســانی 
متولــی آن بودنــد، می بینیــم باز هم یــک هویتی 

به عنوان بچه های مســجد می آیند.

جنس  از  اسالمی،  انقالب  بوم  زیست   
است مسجد 

معــاون راهبــردی قــرارگاه قرب گفت: هســته 
اولیــه جهاد ســازندگی توســط همیــن بچه های 
مســجد شــکل می گیــرد. نهادهــای انقالبی مثل 
حــوزه هنــری و جریــان هنــر انقــالب اســالمی در 
مســاجد شــکل می گیــرد. در حوزه نشــر و کتاب 
اولیــن  مســجد،  بچه هــای  کــه  می بینیــم  هــم 
کتابخانه ها، اولین حلقه های مطالعاتی را شــکل 
می دهنــد، اولیــن نویســنده هایی کــه در فضای 
انقالب اسالمی رشــد پیدا می کنند، می بینیم باز 
هم عنوان بــه نام بچه های مســجد داریم. حتی 
جریانــی که هســته و نــرم افزار آن صداوســیمای 
و  می دهــد  تغییــر  را  ســکوالر  و  شاهنشــاهی 
صداوسیمای انقالب اســالمی می کند عناصر آن 
هم هســته هایی بوده که در مسجد شکل گرفته 
اســت. وگرنه مــا مفاهیم انقالب اســالمی که به 
عنوان رســمی مثًا یک سری دانشــگاه ها باشد، 
به این معنا نداشــتیم. همه این مســائل توسط 
همیــن بچه هــای مســجد بــا آن اعتقــاد و عزم و 

اراده راســخی که داشتند، اتفاق افتاده است.
مســجد  بچه هــای  همیــن  افــزود:  ســعادتی 
دهــه 30 هــم بودند، دهــه 40 هم بودنــد، ولی 
چــه اتفاقــی افتاد کــه بچه های مســجد در دهه 
50 و 60، مســیر تاریــخ را عــوض کردنــد، به نظر 
و  موفقیــت  باعــث  کــه  عاملــی  مهم تریــن  مــن 
جریان ســاز شــدن اینها شــد، این بــود، بچه های 
مســجد موقعی بود که با ولــی زمانه گره خورد، 
امــام خمینی )ره( آن اندیشــه پــاک و یاران امام 
آمدنــد و ایــن حرکت یک جریان رونده و ســازنده 
می شــود کــه چهار دهه اســت کــه با دنیــای کفر 
و ابرقدرت هایــی کــه ادعــای تمدن ســازی دارند، 

مبارزه می کند و ایستاده است.
وی گفت: یکــی از غفلت های امروز ما، نهضت 

بازگشــت به مســاجد اســت. بهتریــن نخبگان ما 
مثل شــهید باهنر، شــهید رجایی، شــهید بهشتی 
و شــهید مطهــری در همین مســاجد جریان ســاز 
شــدند. ما باید یک نهضت بازگشــت به مســاجد 
یــک نهضــت نخبگانــی و حتــی  داشــته باشــیم، 
گفتمانــی. گفتمان هــای اصیل ما اگــر بخواهد با 
مــردم پیونــد بخورد، اگــر دنبال این هســتیم که 
در گام دوم، جامعه ســازی کنیم، بــدون پیوند با 
مردم اتفاق نمی افتد، دانشگاه و مراکز آکادمیک 
نمی توانــد این نقش را ایفا کند، آنها یک بخشــی 
از این پازل هســتند ولی اگر به مسجد به عنوان 
یک مرکز و یک ســنگر تمدن سازی، اعتقاد داریم، 
مــدل نرم افزاری و زیســت بوم انقالب اســالمی، 
از جنــس مســجد اســت، وگرنــه ایــن فضاهایــی 
کــه دیگــران برای مــا تهیــه کردند، زمیــن بازی ما 

نیســت، با این ها به تمدن سازی نمی رسیم.
معاون راهبردی قرارگاه قرب با اینکه برگزاری 
مراســم رونمایی این کتاب در یک مســجد ابتکار 
و  درســت  ترســیم  بــرای  افــزود:  اســت،  خوبــی 
صحیــح کارکردهای مســاجد در گام دوم، یکی از 
راه هــا این اســت که بتوانیم کارکرد مســجد را در 
گام اول خــوب روایت کنیم و اجازه ندهیم روایت 
آن تحریف شود. کتاب »بچه های مسجد بالل«، 
هــم روایت مســجد هســت و هــم روایــت پایگاه 

بسیج.
وی با اشــاره بــه فعالیت NGOهــا و وارداتی 

بــودن فرهنــگ آن یادآور شــد: االن شــما اگر در 
کتابخانه هــا، دانشــگاه ها، مقــاالت و… جســتجو 
و پیگیــری کنیــد جســتجو کنیــد، می بینیــد که در 
CBO ،رابطــه بــا ایــن ســازمان های مــردم نهــاد
هــا، NGOها چقــدر مقاله، کتــاب و محتوا تولید 
شــده اســت ولی نهادی مثل بســیج که به تعبیر 
رهبــر انقالب، معجزه حضرت امــام بود و نهادی 
از نهــاد بــه فرمایــش  هســت و آن فضایــی کــه 
حضــرت امام )ره( مدرســه عشــق، شــجره طیبه 
و میعــادگاه عاشــقان، بایــد در افــکار عمومــی 
باشــد االن ببینید چطور روایت می شــود؟ شاید 
بعضی هــا نبپذیرنــد ولــی می بینــم کــه حتــی در 
بیــن خود ما بســیجی ها هــم این نهــاد به نوعی 
مظلــوم اســت. واقعًا یــک اقتــداری دارد ولی در 
عین حال مظلوم است. چرا؟ چون این روایت ها 
بایــد ســرعت پیدا کند، تکثیر بشــود. حــاال بعد از 
ایــن همه ســال، عوامــل این کتــاب، انصافًا خط 
شــکنی کردند از بین 90 هزار پایگاه بسیج، امروز 

یک پایگاه روایت شده است.
هــزار   90 ایــن  روایــت  بــا  گفــت:  ســعادتی 
پایگاه اســت که این شــجره طیبه اثــر خودش را 
می گذارد. آن جامعه سازی با محوریت مسجد و 
نهادی مثل بســیج اتفاق می افتــد و انقالبی گری 
هــم غیــر از ایــن نیســت. اگــر غیــر از ایــن باشــد 
می بینیــم کــه جریان هایــی کــه طفیلــی، کاذب و 
آکواریومی هســتند می آینــد و جریان های اصیل 
انقالبــی عقــب زده می شــود. اگر روایت درســت 
اتفــاق نیفتــد و تحریــف می شــود و جــای کاذب 
و اصیــل عــوض می شــود. یــا مثــل داروخانه ها 
ولــی  نیســت  اصــل دارو  کــه مــی روی می گویــد 
مشــابهش هســت. ایــن مشــابه ها کم کــم جای 

اصیل ها را می گیرد.
معــاون راهبــردی قــرارگاه قــرب بــا اشــاره به 
نوع روایت نویســنده در کتاب »بچه های مسجد 
ایــن کتــاب، روایــت  افــزود: مخاطــب در  بــالل« 
تاریــخ را می خوانــد، یعنی هر کســی این کتاب را 
خوانــد در ذهنش روایتی از دوران شاهنشــاهی 
می خوانــد کــه در آن محلــه ای بــا امکانــات صفر 
داشــتیم کــه االن کمبــودی ندارد یعنــی متوجه 
می شــود کــه از نظــر توســعه و پیشــرفت چقــدر 
جلو هســتیم. این یکــی از ویژگی های این روایت 
اســت. مــدام برمی گــردد بیــن مســجد، پایگاه و 
محله و فضای انقالب اســالمی. این چهار عنوان 
به نظر من یک رفت و برگشــتی دارند که به بهانه 
روایــت پایگاه بســیج مســجد بــالل در جریان آن 
قــرار می گیریــم، مثــل اینکه یــک تاریخ شــفاهی 
کپســولی و جمع و جور از انقالب اسالمی در این 
کتــاب می خوانیم که حتمًا هــم تأثیرگذار خواهد 

بود.

مسجد  اسالم،  در  نهاد  مردمی ترین   
است

صــدر  پژوهشــگاه  مدیــر  عمــران زاده،  بهــزاد 
نیــز در ســخنانی در ایــن نشســت افــزود: تقریبًا 
اولیــن عنصــر کالبــدی کــه در جهان اســالم و در 
شــهر اســالمی ایجاد شــده، مسجد اســت؛ بعد 
از اینکــه مســجدالنبی در شــهر یثرب ایجاد شــد 
این شــهر تبدیل شــد بــه مدینــه. و مردمی ترین 
نهادی که در اســالم داریم، همین مســجد است 
در این کتاب هم اشــاره شده که مسجد را مردم 
می ســازند، اداره می کننــد و داخلــش رشــد پیدا 

می کنند.

وی گفــت: در تاریخ هزار و چهار صد ســاله ای 
که از ظهور اســالم می گذرد، این مســجد به این 
نحو امروزی نبوده اســت. در صدر اسالم مسجد 
هــم محل عبادت بود، هم پایگاه مردم بود، هم 
پایگاه حکومت یعنی همه چیز در مســجد تمرکز 
پیــدا کــرده بود که ایــن بعد از آن، در ســال های 
بعــد، در دوره ی بنــی امیــه در کارکردهای اصلی 
مســجد انحراف اتفاق افتاد و زمانی رســید که از 
دوره ی عباســی به بعد مســجد نه پایــگاه مردم 
اســت، نه پایگاه حکومت است؛ صرفًا تقلیل پیدا 

کــرد به محل عبادت و نماز خواندن.
یــا  افــول  ســیِر  ایــن  افــزود:  عمــران زاده 
کارکردزدایی هایــی کــه از مســجد اتفــاق افتاد تا 
زمــان انقالب اســالمی ادامه داشــت. در انقالب 
اسالمی بود که بســیاری از کارکردهای مسجد با 
توجــه بــه آن برهــه از تاریــخ و زمینــه ای که بود، 
بخــش عمــده ای از آن هــا احیا شــد. یعنی در آن 
دوره بــود کــه مســجد قلــب تپنــده ی تحــوالت 
فرهنگــی ۚ اجتماعی شــد و هم وظیفه ی تربیت 
نیروی انســانی را بر عهده داشــت، هم وظیفه ی 
بــه  را  نیروهــا  ایــن  ورود  هــم  و  ســازماندهی 
عرصــه ی عملیــات. پایــگاه اصلی بــزرگان انقالب 
مــا مســاجد بودند؛ تمــام این مســائل و احیای 
کارکردهــای ویــژه ی مســجد در ابتــدای انقــالب 
تــا حــدودًا اواخر دهــه ی شــصت یا پایــان جنگ 
تحمیلــی ادامــه داشــت. اگــر بخواهیــم بعــد از 
انقــالب را هم تحلیــل جریان شناســی مختصری 
ارائــه کنیم، ایــن احیــای کارکردها متأســفانه در 
دهــه ی هفتــاد به واســطه ی آن تســلط تفکرات 
ســرمایه داری فضــای اداره ی کشــور، نهادهــای 
رقیــب زیادی برای مســجد ایجاد شــد و ما از آن 
اوج و احیایــی کــه بــرای مســاجد اتفــاق افتــاد، 

گرفتیم. فاصله 
دهــه ی  در  گفــت:  صــدر  پژوهشــکده  مدیــر 
هشــتاد کــه بســیاری از مســاجد بــه فراموشــی 
ســپرده شــدند. در دهــه ی اخیــر هم کــه با جان 
بــه  دوبــاره  انقــالب  فرهنگــی  جبهــه ی  گرفتــن 
مســاجد توجــه می شــود و اتفاقاتــی را شــاهد 
هســتیم منتهــا هنوز بــا آن چیزی که باید باشــد، 
فاصلــه ی زیــادی داریــم. مســاجد مــا با مســائل 
عمــده ای روبــرو هســتند کــه اصلی تریــن آنهــا را 
می شــود در تقلیــل کارکــرد مســجد بــه عبــادت 
دانســت در حالی که مســاجد انــواع کارکردهای 
اقتصــادی، اجتماعی، سیاســی، امنیتی، نظامی 

را می توانند داشته باشند.

 دانشگاه ما صرفًا روخوانی می کند
عمــران زاده گفــت: االن حــدود هشــتاد هــزار 
مســجد داریــم البتــه اگــر بــا ســرانه های اصلــی 
تناســب جمعیت بســنجیم، بســیار فاصله داریم 
ولــی همین هشــتاد هزار مســجدی را کــه داریم 
تقریبــًا ســی هــزار مــورد آن فاقد امــام جماعت 
است، این یک مســئله ی بزرگی است که مساجد 

ما دارند.
وی افزود: در فضای سیاســت گــذاری مراجع 
تصمیم گیــر مختلفــی در حــوزه ی مســجد داریم 
و یــک متولــی مشــخصی که بتوانــد در خصوص 
راهبری و سیاست گذاری مسجد ورود پیدا بکند، 
نداریــم. همیــن عوامل باعث شــده کــه ما هنوز 
بــا آن چیــزی که مســجد و نقشــی کــه در تمدن 
ســازی انقالب اســالمی می تواند داشــته باشــد، 
فاصله بســیار داشــته باشــیم. انتظار این نیست 
کــه حتمــًا مســاجد بیایند نقــش و یــک کارکرد را 
در زمان هــای مختلــف ایفــا بکننــد نه! مــا اگر آن 
نظریه ســیر تحول انقالب و رسیدن آن به تمدن 
جمهوری اســالمی را مدنظر قــرار بدهیم، جدای 
از کارکردهای اصیل و اولیه ی خودش در دوره ی 
اســتقرار نظام اسالمی، در دوره ی تشکیل دولت 
اســالمی و هــم تشــکیل تمــدن اســالمی هم به 
یــک نحــوی کارکردهای ویژه ی خــاص خودش را 
باید داشــته باشــد. ما مجموعه هایــی را نداریم 
کــه درباره ایــن موضوع به صــورت خیلی بنیادی 
تأمــل بکنند، پژوهــش بکنند و الزامــات فعالیت 

علمــی در این حوزه را فراهم بکنند.
از کارهــای  ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: یکــی 
از  روایتگــری  بگیــرد،  صــورت  بایــد  کــه  اساســی 
فتوحاتــی اســت کــه در ایــن حــوزه و در دوره ی 
اول  خصوصــًا  و  مســاجد  در  اســالمی  انقــالب 
انقالب اتفاق افتاده اســت. یک مشکل عمده ای 
کــه داریــم و اآلن هم برقرار اســت، این اســت که 
در کالن ترین ســطح هم از فتوحاتمان روایتگری 
نداریــم، از روحــی کــه انقالب اســالمی بــه جهان 
بــی روح دمیــد، هیچ روایتــی را برای دنیــا مخابره 
نکردیــم. مــا از ظهــور انســان انقــالب اســالمی 
روایتــی کــه به نحــوی شایســته او باشــد، انجام 

نداده ایم.
وی گفــت: وقتــی این هــا روایــت نمی شــوند، 
وقتــی نــگاه کالنی بــه انقــالب، اســالم، وضعیت 

جهان و غرب و وضعیت انسان مدرن می اندازیم 
می بینیــم که وقتی در انقالب اســالمی با همه ی 
این نهادهای متعددی که ســاخت و احیا کرد که 
البته بســیاری از آنها در تقابــل با نهادهای مدرن 
بــه حاشــیه رفته اند اما بخشــی از آنهــا همچنان 
کارکــرد دارنــد و در تقابــل بــا ســاختارهای غربی 
ایفای نقــش می کنند. در ایــن فضایی که فضای 
حیــاِت مــا تلقی می شــود و به عصر حیــرت تعبیر 
می شــود، روایتگــری و تولیدات علمی متناســب 
نداریــم، در واقع چیــزی که در تضــاد کامل با آن 
واقعیتــی کــه جامعــه ی ما بــا آن مواجه هســت 

می شود. روایتگری 
در  وقتــی  افــزود:  صــدر  پژوهشــکده  مدیــر 
فضای علمی و دانشــگاهی به این موضوع نگاه 
می کنیــم و ایــن مســائل را ریشــه یابی می کنیــم، 
می بینیــم کــه یک پــای اصلــِی این نقــص و عدم 
بــه  تجربه هــا  ایــن  تبدیــل  عــدم  و  روایتگری هــا 
سیســتم  می تواننــد  کــه  مدل هایــی  و  الگوهــا 
حکمرانی را قوام ببخشــند، یک پای آن دانشگاه 
اســت. دانشــگاه مــا متأســفانه به خاطــر این که 
نهادی هســت که در فرم اصیل خودش ما از یک 
جهــان دیگری آمده، متأســفانه همــان جزوه ای 
را کــه به دســتش می دهند، روخوانــی می کند و 
نســبتی بــا بــا عصر و زمانــه و مســائل انقالب ما 

ندارد.
همیــن  اســاس  بــر  گفــت:  عمــران زاده 
مســائلی کــه بیــان شــد، کار پژوهش ایــن کتاب 
امــام  پژوهشــکده ی شــهید صــدر دانشــگاه  در 
حســین )ع(، اتفــاق افتــاده و بــر اســاس همین 
ضــرورت ما دو اندیشــکده در پژوهشــکده داریم 
کــه محصوالت خوبی هم تولیــد کرده اند که یک 
نمونه از اینها که به همت نشــر »راه یار« منتشــر 
شــده، همیــن کتــاب »بچه هــای مســجد بــالل« 

هست.

 تاریخ شفاهی، یک کار گروهی است
نویــد ظریف کریمی؛ محقق و نویســنده کتاب 
نیــز در ســخنانی در  بــالل«  »بچه هــای مســجد 
ایــن مراســم گفــت: کار پژوهــش و نــگارش ایــن 
کتــاب، پروســه ی زمانی زیادی بــرد ولی آن چیزی 
کــه هســت این اســت که بــه عنــوان نویســنده، 
خروجی کتاب را می بینیم و خوشــحال می شویم 
به خصوص اینکه کتاب به دســت مخاطب هدف 

آن و حتی مخاطب عام برســد و خوانده بشود.

وی افــزود: این کتاب از طرف دفتــر مطالعات 
جبهــه فرهنگی انقالب اســالمی به من پیشــنهاد 
شــد، من علی رغم اینکه با محله بالل که مسجد 
بالل در آن واقع شــده، خیلی آشــنایی نداشــتم، 
پژوهشــم را بــه صــورت میدانــی و کتابخانــه ای 
شــروع کردم. مشکالتی هم سر راه بود، تعدادی 
از ســاکنین، محلــه را تــرک کــرده بودنــد و بایــد 
آن هــا را پیــدا می کردیــم، بعضــی را پیــدا کردیــم 
و خیلی هــا را هم نتوانســتیم دسترســی داشــته 
پیــش رفــت  بــه هــر حــال، کار طــوری  باشــیم، 
کــه ما را خســته و خســته تر کــرد، البتــه کار هم 
دیر شــروع شــده بــود. یعنــی ایــن کار، جریانی 
اســت کــه بایــد ســال ها پیش شــروع می شــده 
کــه مثل ایــن روزهــا ثمراتش دیده بشــود ولی 
بــه هر حال تــالش خودمــان را کردیم، ســختی 
دیگــر کار ایــن بود بــه دوره ی کرونــا خوردیم و 
مدتی دسترســی ســخت شــد حتی مســجد هم 
بســته بود، این ها همه در کنار هم، زمان کار را 
طوالنی کرد ولی به هر حال ســعی کردیم که به 
بهتریــن شــکل انجام بشــود هرچند کــه تعداد 
راوی هــا می توانســت بیشــتر از ایــن هم باشــد 
ولــی واقعًا شــرایطش را نداشــتیم کــه بتوانیم 

بیشــتر از این راوی پیدا کنیم.
کریمــی افــزود: در نگارش کتاب، ســعی کردم 
کــه کار یک جوری تدوین بشــود که انگار روایت را 
از قول راوی ها به صورت مســتقیم می شنویم و 
نویســنده نقش زیادی در کار نداشته باشد. فکر 

می کنم تا حدی به این هدف گذاری رســیدم.
وی بــا تشــکر از عواملــی کــه باعــث بــه ثمــر 
رســیدن این کتاب شــدند، گفت: تاریخ شفاهی، 
یــک کار گروهــی اســت، بایــد تمــام افــراد دخیل 
تدوین گــر  و  نویســنده  و  بکننــد  کمــک  بتواننــد 
به تنهایــی نمی تواند کار را انجــام بدهد، من هم 
کمک هایــی داشــتم، دکتــر ســعید خورشــیدی، 
دکتــر جمــال یزدانــی و آقــای مهدی عشــقی که 
و  کردنــد  تصویربــرداری  و  آمدنــد  مــن  هم پــای 
حتی تعدادی از راوی هــا را پیدا کردند، همچنین 
آقای جــواد رمضانی از ســاکنین محلــه بالل هم 
خیلــی پای کار ایســتادند. این سرگذشــت پژوهی 
آقــای  کــه در کتــاب پرداختــه شــده، کار  شــهدا 
جــواد رمضانی بــوده اســت. امیــدوارم به پاس 
زحمات این دوســتان، این کار دیده بشــود و به 
دســت مخاطب های آن بخصوص در مســاجد و 

برسد. کتابخانه ها 
مثــل  نهادهایــی  افــزود:  نویســنده  ایــن 
شــهرداری ها، اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
یا هر ارگانی که بخش فرهنگی دارد، بایست پای 
ایــن کار و کارهــای خوبــی که انجام شــده بیایند 
چراکــه نیــاز بــه تکمیــل چرخــه ی فرهنگی اســت 
تــا کار بــه دســت مخاطب برســد و ایــن چرخه ی 

فرهنگی ما شــکل بگیرد و تکامل پیدا کند.
کتــاب »بچه هــای مســجد بــالل« کــه تحقیق 
و تدویــن آن توســط نوید ظریــف کریمی صورت 
گرفتــه، در 186 صفحــه و قیمت 60 هــزار تومان 

توســط انتشارات »راه یار« عرضه شده است.

ظریف کریمی

یخشفاهی تهیهوتولیدتار
یککارگروهیاست

 دفــاع مقــدس را هــم همین بچه های مســجد اداره کردند. آدم هایی که شــاید نه در پادگان ها، 
از این هــا دوره  نــه در دانشــگاه های تخصصــی نظامــی و هیچکــدام  نــه در مراکــز آموزشــی، 
کادمیک و رســمی و حتی  ندیــده بودنــد ولــی آنهایی که در دانشــگاه های نظامــی و به صورت آ
دوره دیده های غرب و آمریکا در دفاع مقدس پیش این ها زانو می زنند. شهید باقری ها، شهید 
همت ها، شــهید چمران ها، فرماندهان ما در دفاع مقدس، می بینیم که بعد از آن یک ســال اول 

جنگ که متأسفانه توسط یک ...

این ســیِر افول یا کارکردزدایی هایی که از مســجد اتفاق افتاد تا زمان انقاب اســامی ادامه داشــت. در انقاب اســامی بود که بسیاری از کارکردهای 
مســجد بــا توجــه بــه آن برهــه از تاریــخ و زمینه ای که بــود، بخش عمــده ای از آن ها احیا شــد. یعنی در آن دوره بود که مســجد قلــب تپنده ی تحوالت 
وهــا را به عرصه ی  ود این نیر وی انســانی را بر عهده داشــت، هم وظیفه ی ســازماندهی و هــم ور فرهنگــی – اجتماعــی شــد و هــم وظیفــه ی تربیت نیر
عملیــات. پایــگاه اصلــی بــزرگان انقــاب ما مســاجد بودند؛ تمام این مســائل و احیــای کارکردهای ویژه ی مســجد در ابتــدای انقاب تا حــدودًا اواخر 

دهه ی شصت...
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جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
ماشین  معترضان  مهرماه  هشت 
آتش نشانی را جلوی مسجد مکی 
در  ماشین ها  شتاب  زدند  آتش 
مجاز  حد  از  بیشتر  زاهدان  شهر 
سوخت کش  یک  کن  انگار  است. 
در جاده ای دور در حال فرار باشد. 
آدم ها  انگار  دودی اند.  هم  ماشین ها  شیشه ی 
و  فرار  این  در  باشند.  کاری  پنهان  حال  در  همواره 
پنهان کاری و همچنین بی اعتمادی، سر در آوردن از 
اتفاقی تلخ مانند هشتم مهر زاهدان، واقعا سخت 
بیشتر  اصلی  علت  می رسد  نظر  به  چند  هر  است. 
اتفاقات در سیستان و بلوچستان همین ها باشند: 

پنهان کاری و بی اعتمادی...
ســاعت یازده صبح - جمعه ششــم آبان، به شهر 
زاهدان رسیدم. چهار هفته بعد آن جمعه ی تلخ که از 
هر گوشــه شهر دودی بلند می شد و ده ها نفر کشته 

شده بودند.
امــروز هم تمام مغازه های شــهر تعطیــل بودند. 
شــب قبل، مردم به نانوایی ها و فروشــگاه ها هجوم 
آورده بودنــد. فکــر می کردنــد کــه فــردا هم آبســتن 
اتفاقاتــی خطرنــاک اســت و ممکــن اســت چنــد روز 
تعطیلی باشد. تجربه ای که چند هفته پیش داشتند. 
در خیابان هــا نیروهــای نظامی با صورت پوشــیده و 
لباس نظامی آماده باش داده بود. شب قبل گروهی 
از بــزرگان بلوچســتان در پشــتیبانی و همبســتگی با 
مولوی عبدالحمید امام جماعت مسجد مکی جمع 
شــده بودند. مســجد مکــی بزرگترین مســجد اهل 
ســنت و نماد شهر است که تقریبا از هر جای زاهدان 
دیده می شــود. همان جا بــود که یک مولوی عنوان 
اغراق آمیــز امیرالمومنیــن را بــرای او اســتفاده کــرد. 
عنوانی که فقط برای امام علی)ع( استفاده می شود. 
هرچندکه این ســخنرانی واکنــش منفی عبدالحمید 
مواجــه شــد. برگــزاری آن نشســت یــک جورهایی در 
تلقــی  رســانه ها هشــدار و لشکرکشــی غیررســمی 

می شد.
خبرهــا فــردای خوبــی را نویــد نمــی داد. تــا اینکه 
حوالــی ســاعت دوازده شــب بیانیــه شــورای تامین 
اســتان سیستان و بلوچستان درباره اتفاقات هشت 
مهر منتشر شــد. براساس بیانیه بخشــی از اتفاقات 
آن روز تلخ در زاهدان حاصل قصور و تقصیر نیروهای 
انتظامی بوده است و دو مقام انتظامی استان در این 
راستا برکنار شدند. با وجود این بیانیه حضور نیروهای 
نظامی ها در شــهر تشــدید شــده بود. ولی به شکل 
طبیعی بیانیه اثر خودش را کرد. بیانیه ای که پیامش 
عذرخواهــی و برخــورد بــا مقصرین بــود. کاری که در 
ماجــرای مرگ مهســا امینی هــم می توانســت اتفاق 

بیفتد و جلوی بسیاری از حوادث تلخ را بگیرد.
وقتی به شــهر رســیدم- دوســتی به دنبالم آمد. 
می خواســت جاهایی در شــهر را نشــانم بدهد که در 
آن درگیری شده. گفتم می خواهم اول به نماز جمعه 
بروم. پشــت تلفن گفته بود به صالح نیست و دوباره 
حرفــش را تکــرار کرد. گفتــم اصال برای همیــن آمدم. 
نمــاز جمعــه زاهــدان شــلوغ ترین نماز جمعــه  اهل 
ســنت کشــور اســت. به اصرار قبول کرد. سر خیابان 
رازی نزدیــک عیدگاه یا همان مصلی شــهر کــه در آن 
نماز جمعه برگزار می شــد پیاده شدم. لباس بلوچی 
نداشــتم و انتظامــات چــپ چــپ نگاهــم می کردند. 
گفتم خبرنگارم. با بی ســیم به جایی خبــر داد و اجازه 
دادند بروم. راستش جایی که ده ها هزار آدم می روند 
نیــازی به اجــازه ندارد ولی برای حفــظ احترام بود این 
اجازه گرفتن. انتظامات مســجد مکــی از آنجا تا خود 
عیدگاه یعنی جایی که نماز خوانده می شود هر چند 
قدم ایســتاده بودند قیافه شــان فرقی با بقیه مردم 
نداشت فقط یک کاور سبز فسفری روی لباس بلوچی 
پوشیده بودند. قبل از آمدن به زاهدان می خواستم 
لباس بلوچی بپوشــم ولی پشیمان شــدم این روزها 
در زاهــدان جای پنهان کاری و ماجراجویی نیســت. با 
یک پیراهن پوالر آبی و شلوار لی در میان جمعیت راه 
می رفتم. در راه کسی نگاه خیره نکرد. صدای مولوی 

عبدالحمید از بلندگوها می آمد.
ده ســال پیش هم همراه جمعی از نویســندگان 
و روزنامه نــگاران مثــل رضــا امیرخانــی، محمدرضــا 
شهیدی فر، محسن حسام مظاهری و… به این مصلی 
آمده بودم و در نماز جمعه آن هم شرکت کرده بودم 
اتفاقا عکســش را هم یــادگاری دارم و این دومین بار 
بود اما این بار تنها آمدم. دوســتم توی ماشین گفته 
بود شیعه های شهر از بیانیه شورای تامین دلخورند و 
آن را به معنای باج دادن حساب می کنند. خودش با 
بیانیه مشکل نداشت فقط می گفت چرا این قدر دیر 
کــه معنای باج دادن پیدا کند. معــادالت مردم اینجا 

شبیه هیچ جا نیست.
بــه در اصلی مصلی رســیدم. انتظامــات مصلی با 
کاورهای ســبز، بازرســی بدنی  می کردنــد. البته خیلی 
جــدی نبودنــد. هیــچ کدام شــان کیــف دوشــی ام را 
کامل نگشت. دستگاه ایکس ری هم نبود. فکر کردم 
اگــر روزی گروهــی تروریســتی به اینجا طمــع کند چه 
می شــود. مصلی یــک محوطه بزرگ بود ســقف هم 

نداشت.
از داربســتی که برای عبور مردم جلوی در گذاشته 
بودند رد شدم و به اولین نفری از انتظامات که سرش 
بــه تنــش می ارزیــد گفتم خبرنــگارم. کارت خواســت. 
نشانش دادم و این اتفاق بارها و بارها تکرار شد. انگار 

برایشــان تازگی داشت کســی اجازه بخواهد و اینقدر 
علنــی بخواهــد کاری بکند. اتفاقــی بعدش فهمیدم 
خبرنگار یک خبرگزاری بــا لباس محلی و مخفی آمده 
اســت. گفتم می خواهم عکــس بگیرم. اجــازه دادند 
فقط گفتند موقع خارج شدن صبر کنم تا همه بروند 
و بعد با انتظامات خارج شوم... پیش بینی می کردند 

که بعد از نماز خیابان ها شلوغ شود.
ظرفیت عیدگاه 60 هزار نفر است و تقریبا پر شده 
بــود. تــه محوطــه ایســتاده بــودم و از آنجــا مولوی 
عبدالحمیــد را می دیــدم. همزمــان بــا ورود مــن در 
صحبت هایش از بیانیه شــورای تامین اســتقبال کرد 
هر چنــد آن را کافی ندانســت و خواســتار حضور یک 
کمیته مســتقل بــرای تحقیق دربــاره اتفاقــات آن روز 
شد. همچنین از نمازگزاران خواست که موقع خروج 
آرامش خودشــان را حفظ کنند و با کسی کار نداشته 
باشند و کسی با آنها کار نداشته باشد. روی این حرف 

چند بار تاکید کرد. مردم هم تکبیر گفتند.
اکثــر مردم بــا لباس ســاده و زیبای بلوچــی و یک 
جانماز آنجا حاضــر بودند. بعضی ها هم برگه های آ4 
ســفیدی دستشــان گرفته بودند که در آن چیزهایی 
نوشــته بود. جانم فــدای شیخ االســالم و... یک برگه 
که شــعار زن، زندگی آزادی روی آن نوشــته بود را هم 
دیدم که شــب در کانال بی بی ســی فارسی عکسش 
را گذاشــتند. جمعیتــی کــه در موقع نماز به شــدت 
منظم بود بعد از نماز با بی نظمی به سمت در خروج 
می رفت. خاک بلند شده بود و کم کم شعارهایی تند 
در جمعیت داده می شــد. هر چه جمعیت فشرده تر 
می شد خشم را در آن بیشتر می شد دید فریاد خشم 
بلندتر می شــد. انــگار جمعیت بهتر می تواند خشــم 
فردی را نشان دهد. جمعیت از مصلی خارج می شد. 
بعضی هــا همــان جلوی در ایســتاده بودند و شــعار 
می دادنــد. شــعارهایی کــه هر لحظه تندتر می شــد. 
پشــت یک جرثقیل ایســتاده بودم و از جمعیت فیلم 
می گرفتم. مصلی خالی می شــد ولــی جلوی در هنوز 
آدم بــود. من هم از در خارج شــدم. طرفی که خلوت 
بــود رفتــم. یعنــی ســمت خیابــان رازی. هــر چنــد در 
مســیرش یک داربســت بود و کالنتری معروف 16 هم 
در آن مســیر بــود. از چهارهفته پیش تا امــروز، دیوار 
کالنتــری را دوباره ســاخته بودند. همــان جایی که در 
8 مهــر از آنجــا تیراندازی شــده بود و اولین کشــته و 
زخمی های ماجرای زاهدان مربوط به آن بود. کالنتری 
را تــوی فیلم هایــی که ماجرا پخش شــده بــود دیده 
بــودم. امــروز ولی مردمی کــه از این طــرف می رفتند 
کم تر بودند. تا ســر خیابان رفتم. سر خیابان برخالف 
وقتــی کــه آمدم پــر از نیروهــای پلیس بــود که مجهز 
منتظر بودند. کمی ایســتادم تا ماشینی سوار شوم. 
در همین حال چند بار توسط پلیس، سین جین شدم 
کــه اینجا چکار می کنم. چند کــودک را هم دیدم که با 
چشمانی پر شیطنت از کنار مامورها رد  شدند. تصور 
می کردم که امروز اتفاقی نیفتد. هیچ ماشینی سوارم 
نکرد. مجبور شدم پیاده بروم. می خواستم به میدان 
آزادی برسم. کمی جلوتر یک نفر با لباس پلیس جلویم 
را گرفــت و زوری یــک تاکســی برایم گرفــت گفت اینجا 
مناسب تو نیست. تاکسی مستقیم می رفت و هر وقت 
می خواست به سمت راست بپیچد راننده ایی از روبرو 
می گفــت برگرد. بــه عبارتی می گفتند جلوتــر درگیری 
اســت. دوبــاره به دوســتم رســیدم و ناهــار خوردیم. 
اینترنــت هنــوز وصل بــود. توییتــر یکــی از خبرنگاران 
ایران اینترنشنال فیلمی از زخمی هایی منتشر کرد که 
همین امروز وارد مسجد مکی می شوند. انگار اتفاقی 
افتاده بود. دوباره به مرکز درگیری برگشتیم. وقتی به 
خیابان خیام در کنار مســجد مکی رسیدیم خیابان پر 
از ســنگ بود. ماشــین های روبرویی باز هم می گفتند 
برگردید. برنگشــتیم. دوستم شیشه های دودی اش 
را پاییــن داده بــود. پاییــن ندادن شیشــه در درگیری 
معنــی خوبی ندارد. چنــد نفری در حال شــعار دادن 
بودند. جلوتر هم مامورین ایستاده بودند. انتظامات 
مسجد سعی می کرد که مردم را آرام کند. ولی آنها به 
هر بهانه ای شعار می دادند. هر چند که درگیری تمام 
شــده و فضا آرام بود. کمی در شــهر گشتم دیگر فضا 
آرام شده بود. رفتم که استراحت کنم. شورای تامین 
دوباره بیانیه داد که در درگیری های امروز یک نوجوان 
کشته و چهارده نفر مجروح شدند. اینترنت قطع شد 

و انگار آب سردی روی سرم ریختند.

 فرمانده پلیس هم می تواند...
در سال های اخیر، به دالیل مختلف از جمله فضای 
ســنتی و قومی مردم در سیســتان و بلوچستان- با 
اعتراضــات عمومــی مثل اعتــراض برای گران شــدن 
بنزیــن در ســال 98 همــراه نشــدند. در اعتراضــات 
امســال هــم پیش بینــی می شــد ایــن اتفــاق دوباره 
تکرار شــود. ولی ماجرا عکس شد و بیشترین تلفات 
جانــی اعتراضــات اخیر در ایــن نقطه از کشــور گرفته 
شــد. اعتراضاتی که برخالف کل کشــور بــرای غیرت و 
مســئله ای مذهبی شــکل گرفت. اما اصل ماجرا چه 
بــود؟ در مرداد ماه امســال قتلی در دهســتان نگور 
بخش مرکزی شهرســتان دشــتیاری انجام شــد. زنی 
باردار به قتل رســید. متهم پســر همسایه و قتل هم 
ناموســی بــود. خواهــر متهم دختــری 15 ســاله بود 
کــه بــه عنوان آخریــن نفر با مقتــول در ارتبــاط بوده 
اســت. پلیس چابهار چنــد بار آنها را احضــار می کند و 
پســر را به جــرم قتل بازداشــت می کند. امــا در تاریخ 
ده شــهریورماه اتفاقی تازه می افتد. فرمانده پلیس 

چابهار، ]ا. ک[ بدون حکم و غیرقانونی دختر و پدرش 
را بــه کالنتــری فــرا می خوانــد و در اقــدام غیرقانونی 
بعدی از آن دختر- تنها و در اتاق خودش که دوربین 
مداربسته نداشته و بدون حضور پلیس زن، بازجویی 
می کنــد. شــب دختــر در خانــه مدعــی می شــود که 

فرمانده پلیس به او تجاوز کرده است.
خانــواده موضــوع را فــردا در دادســرای عمومی 
پیگیــری می کنــد. بــا دســتور شــفاهی دادســتان به 
پزشــکی قانونــی می روند. پزشــکی قانونــی آزمایش 
تخصصی مخصوص تجاوز را انجام  می دهد و نتیجه 
عــدم تجــاوز به عنف را بعد از چنــد روز اعالم می کند. 
به پیشنهاد دکتر، نزد دو متخصص دیگر هم می روند 
که آنهــا هم همین را می گویند بــرای اطمینان درباره 
تعرض، نمونه مو و... برای یافت بقایای بیولوژیک فرد 
مهاجم از او گرفته می شــود و برای آزمایش فرستاده 
می شــود. پزشــکی قانونــی در 11 مهــر دربــاره تعرض 
هم پاســخ منفی می دهد. اما دختر و خانواده اش با 
تشریح جزییات تاکید دارند به او تعرض شده بنابراین 
پیگیــری ماجرا از طریــق دادگاه ادامــه یافت. متهم از 
همان ابتدا به خاطر همان دو تخلف بازداشت موقت 
می شود اما خبری از عزل نبود. فرمانده متهم پلیس 
دو شاکی دیگر هم دارد. و با اعالم عدم تجاوز به عنف 
)نــه تعرض( بــا قرار وثیقــه به علت فوت پــدرش آزاد 

می شود.
هــر چنــد تــا امــروز قــوه قضاییــه هنــوز هــم نظر 
نهایــی اش درباره تعرض را اعالم نکــرده ولی با توجه 
به اعالم عدم تجاوز به عنف توســط پزشکی قانونی، 
ســردار طاهــری فرمانده پلیس اســتان سیســتان و 
بلوچستان در یک سخنرانی در 26 شهریور می گوید: 
»از روز گذشــته کانال هــا و گروه هــای منتســب بــه 
معاندیــن نظــام اســالمی بــه صــورت هماهنــگ و 
برنامه ریــزی شــده در شــبکه های اجتماعــی فضــای 
مجازی، خبری جعلی با مضمونی بسیار سخیف علیه 
یکی از مقام های انتظامی شهرســتان چابهار منتشر 

کردند.«
خانــواده دختــر احســاس می کنند که قرار اســت 
ماجرا ماست مالی شود. مردم دهان به دهان ماجرا 
را نقــل می کننــد. و همزمــان مبیــن بلوچ یــک فعال 
اینســتاگرامی در منطقــه چابهــار ماجــرا را عمومــی 
می کنــد. مبین بلــوچ بــه فاصله چنــد روز بازداشــت 

می شود و هشت روز در بازداشت می ماند.
این اتفاقات همزمان می شــود با ماجرای کشــته 
شــدن مهســا امینی و اعتراضات عمومــی. خانواده 
دختــر، او را نــزد مولــوی عبدالغفــار نقشــبندی امام 
جمعه اهل سنت شهر راسک می برند و دختر خودش 
ماجرا را برای او شرح می دهد. او هم در بیانیه ای در 3 
مهر می گوید که »دســت درازی به حیا و عفت خواهر 
مسلمان بلوچم قابل اغماض و بخشش نیست. به 
خطــر انداختن امنیــت مردم آن هم بــا لباس امنیت 
جنایتی هولناک و نابخشــودنی اســت.« همان شب 
پدر مولوی نقشبندی حرف های پسرش را رد می کند 
و می گوید او صالحیت بررســی ماجرا را ندارد و ماجرا 
در دست بررسی است. ولی کار از کار گذشته و منطقه 
چابهار به مدت یک روز دچار آشــوب شــد. چند بانک 
و مرکــز همکاری هــای ایــران و چین را آتــش زدند. هر 
چنــد اعتراضات چابهار همان یک روز بود. در این بین 
مولــوی عبدالحمید هــم بیانیه می دهد و خواســتار 
رســیدگی به ماجرا می شود. او در بیانیه ای می گوید: 
»جریــان اخیــری کــه در منطقــۀ چابهــار پیــش آمد و 
موضوع تجاوز مأمور پلیس به دختر نوجوانی مطرح 
اســت، ســبب التهاب و نگرانی عمومــی در جامعه و 

تحریک غیرت مردم شده است.
دســتگاه  از  مــردم  عمــوم  و  علمــا  درخواســت 
قضایی و مســئوالن ذی ربط آن اســت کــه این جریان 
و همچنیــن موضــوع قتــل مظلومانــۀ خواهــری که 
چند ماه قبل در منطقۀ چابهار اتفاق افتاده اســت را 
بی طرفانــه و با مدنظر قــراردادن حقیقت و واقعیت، 
به صورت ویژه و فوق العاده و در کمترین زمان ممکن 
مورد رسیدگی قرار دهند و در این زمینه شفاف سازی 
کنند تا دغدغۀ مردم مبنی بر احتمال کتمان واقعیت 
برطرف شده و مجرم هرچه  سریعتر به صورت عادالنه 
مجازات شود، زیرا اجرای عدالت سبب تسکین غیرت 

مردم می شود.«
در سیســتان و بلوچســتان برخی جریانات تجزیه 
طلــب ماجــرا را دســت می گیرنــد و روز هشــت مهــر 
یعنی ســه روز بعد از ماجرای چابهــار- زاهدان را برای 
اعتراضات پیشــنهاد می دهد. هشت مهر هم مولوی 
عبدالحمیــد در نمــاز جمعــه خواســتار رســیدگی به 
موضــوع می شــود و تــا آن زمان مــردم را بــه آرامش 
دعوت می کند. ولــی بعد از پایان نماز جمعه اتفاقی 

که نباید بیفتد می افتد.
دربــاره ماجرای تعرض بــه دختر چابهــاری دادگاه 
هنوز ادامه دارد و نتیجه آن اعالم نشده است ولی دو 
اتهــام اول یعنی فراخواندن غیرقانونی و بازجویی در 
شرایط غیرقانونی ثابت شده است. درباره آزار و اذیت 
دادگاه هنوز حکمی صادر نکرده است. ولی فرمانده 
پلیس از نیــروی انتظامی اخراج و اما با وثیقه خارج از 

زندان است.
بــا یکــی از خبرنــگاران اســتان کــه حــرف مــی زدم 
می گفــت مردم در نهایت نمی داننــد بعد از این همه 
بگیر و ببند آخرش چه شــد. جالب است برای ماجرای 
هشتم مهر شورای تامین بیانیه صادر کرده ولی برای 
ماجرای این دختر که منشــا این اتفاقــات بوده هنوز 

پاسخی به افکار عمومی داده نشده است.
در پنــج ســال گذشــته بارها بــرای تهیه گــزارش و 
مســتند به سیستان و بلوچســتان آمدم اتفاقا برای 
مشــکل بی آبی بــه همین منطقــه نگور رفتــه بودم. 
منطقه ای پر از مشــکالت عجیب غریــب مثل بی آبی، 
نداشــتن مدرسه، مشکل بهداشت، کودک همسری 
و... حاال دچار بحرانی جدید شــده اســت. از دوســت 
خبرنگارم پرســیدم از آن دختر خبــری داری؟ گفت آره. 
این روزها به مدرســه می رود. برادرش هم برای اتهام 

قتل زندان است...
**وقتی درهای کالنتری 16 زاهدان شکست

سال ها پیش، دایی  من، فرمانده یک پاسگاه مرزی 
در زاهــدان بــود. روزی در هنگام تعقیــب و درگیری با 
قاچاقچیان مــواد مخدر غافلگیر و زخمی شــد. و به 
خاطر نبود امکانات به شــهادت رســید. سال ها از آن 
زمان گذشــته و مــن بارها بــه این اســتان آمدم ولی 
بازهــم اتفاقاتــی در اینجا افتــاده که غافلگیر شــدم. 
چیزهایی را دیدنش از نزدیک هم غیرقابل باور اســت 
چه برســد از دور. تا چند روز بعد از هشــت مهر 1401، 
مردم و مســئوالن شــهر زاهدان نمی دانستند واقعا 
چه اتفاقی در شــهر افتاده است. رسانه ها از عملیات 
تروریســتی می گفتنــد و مــردم از کشــتار بی رحمانــه 

توسط نیروهای نظامی.
و اما در آن روز خاص رسانه های تجزیه طلب بلوچ 
مثل شبکه سحاب فراخوانی برای اعتراض در زاهدان 
داده بودند. نماز جمعه به روال همیشه برگزار شده 
بود و مولوی عبدالحمید در انتهای ســخنرانی اش از 
ماجرای دختر بلوچ گفته بود: »پیرامون شــکایتی که 
اخیرا در چابهار صورت گرفته و برای بنده هم ســخت 
اســت که کلمــه »تجاوز« را بــر زبان بیــاورم، اما به هر 
حال این موضوع مطرح شده است، خواسته عموم 
مــردم از مســئوالن این اســت کــه این موضــوع را به 
صورت فوق العاده رســیدگی کنند. دســتگاه قضایی 
و مســئوالن ذی ربط تمام تالش شــان این باشــد که 
در ایــن موضــوع بی ربطــی و عدالــت رعایت شــود تا 
واقعیت علیه هر کسی که باشد آشکار شود. از مردم 
و جوانــان عزیز نیز انتظار اســت آرامش خودشــان را 
حفــظ کنند و بــه دســتگاه قضایی فرصــت بدهند تا 
نتیجــه را اعــالم کنــد.« نماز کــه تمام شــد، اما برخی 
نتوانستند آرامش خودشان حفظ کنند. بعد از پایان 
نماز. 20-30 نفر خودشان را به کالنتری 16 در نزدیکی 
عیدگاه  رســاندند یعنی جایی در ســی متری مصلی و 
شــروع به پرتاب ســنگ کردند. اکثرا با الل اکبر ســنگ 
می انداختند. همین پرتاب ها باعث شد که مامورین 
پاســگاه شــروع به تیرانــدازی هوایی کننــد. فرمانده 
پاســگاه مرخصی بود. اســتاندار و امام جمعه شــهر 
هم در استان نبودند. با تمام شدن نماز به جمعیت 
اضافه می شد و هر چیزی که به دستشان می رسید را 
به ســمت آن پرتاب می کردند حدود 2000 نفر جلوی 
کالنتری بودند. بلوک های ســاختمان های نیمه کاره 
کناری و سنگ های کنار آسفالت را خرد می کردند. ولی 
هنــوز از تیرانــدازی به مردم خبری نبــود. هر لحظه به 
جمعیت اضافه می شد و شعارها هم تندتر می شدند 
یک نفر از باک موتورش بنزین کشــیده بود. از بیرون 
نیروهای پاسگاه معلوم پیدا بودند. چند نفری لباس 
بلوچی داشــتند. با افزایش جمعیت امــا مردم به در 
پاســگاه حمله  کردند و از طریق دژبانــی در کالنتری را 
باز کردند یکی از ماشین های داخل را هم آتش زدند. 
همیــن اتفاق باعث شــد که نیروها بــرای جلوگیری از 
ورود معترضیــن به پاســگاهی که 500 ســالح جنگی 
و 60 نیروی انتظامی در آن بود به ســمت کســانی که 
داخل می شــوند تیرانــدازی کننــد. در بین فیلم هایی 
که از حمله به پادگان دیدم یک نفر کلت داشــت ولی 
حمله تروریستی به نظر نمی رسید. رفتار مردم بیشتر 
از خشــم بود. هــر چند براســاس پروتکل ها نیروهای 
نظامی اگر کســی به مراکز نظامــی حمله کند نیروها 
می تواننــد بــه متجاوزیــن شــلیک کنند. ولــی به غیر 
گلوله های جنگی می شد بیشتر از تیرهای پالستیکی 
یا بمب صوتی اســتفاده کرد. متجاوزین با اتوبوسی 
کــه در همــان نزدیکــی بــوده برجــک نگهبانــی را هم 
خراب کردند هر چند مرکز اطالع رســانی مسجد مکی 
می گویــد خــود پلیــس ایــن کار را کرده اســت ولی در 

تصاویر چیز دیگری نشان می داد.

 موقعیت هوایی مصلی و کالنتری
بــا توجه بــه بیانیه شــورای تامیــن آن قصوری که 
اتفــاق افتــاد این بود کــه نیروهای کالنتــری همزمان 
بــا جلوی کالنتری به مردمی کــه داخل مصلی بودند 
هــم تیرانــدازی کردنــد. یعنی افــرادی کــه دخالتی در 
ماجــرا نداشــتند. ولی بــه دلیلی نامعلــوم )چیزی که 
بایــد در دادگاه مشــخص شــود و باعث برکنــاری دو 
مســئول انتظامی شــد( آنها هم مورد تیراندازی قرار 
می گیرند. بیشتر کشته ها به داخل عیدگاه و از آنجا به 
مســجد مکی منتقل می شوند. بقیه هم مجروحین 
و کشته شــده ها به بیمارســتان و برخــی هم به خانه 
خودشــان رفتنــد. تــرس همــه جا را فــرا گرفتــه بود. 
درباره کشــته های عیدگاه عددهــای مختلفی وجود 
دارد ولی 15 نفر تکرار شده ترین نفرات است و نزدیک 
صد زخمی. چیزی که مشــخص اســت کســانی که به 
پاسگاه رفتند معترضین آرام نبودند. هر چند مولوی 
عبدالحمید در بیانیه ای اعتراض آنها جلوی پاسگاه را 
آرام توصیف کرد ولی تصاویر نشان می دهد که خیلی 
آرام نبودند. همچنان نیروهای نظامی داخل پادگان 

هــم دلیلی بــرای تیرانــدازی به 
نداشــتند  عیــدگاه  داخــل 

از  می توانســت  کل  در  و 
تجهیــزات ضــد شــورش 

بیشتری اســتفاده کند. 
آتشــی  بهرحــال  ولــی 
گر گرفــت کــه از چابهار 
بــود.  شــده  شــروع 
از  معترضیــن  بیــن  در 
کودک تــا پیرمرد حضور 

مجروحیــن  و  داشــتند 
هــم همیــن گونــه بودند. 

ماجرای جلوی کالنتری از آن 
چیزهایــی اســت که هنــوز نظر 

واحــدی دربــاره آن وجود نــدارد و 
هر طرفی حق را به خودش می دهد و 

گناه خودش را نادیده می گیرد. ولی همین 
تاخیر در اعالم اینکه چــه اتفاقی افتاده یا افتادن 

در روال دادگاه هــم باعث شــده کــه همه گمانه های 
مختلــف بزند. این فرضیه ها مردم اســتان و از طرفی 
مردم کل ایران را نگران کرده بودند. بعد از این اتفاقا 
فیلم های جلوی کالنتری به سرعت به فضای مجازی 
رســید. این حجم خشونت تا آن روز دیده نشده بود. 
بســیاری از رســانه ها فکــر می کردنــد ایــن اعتراضات 
مربوط بــه اعتراضــات مربوط به مرگ مهســا امینی 
است. ولی در واقعیت این ماجرا ربطی به آن موضوع 

نداشت ولی به آن موضوع پیوند داده شد.

 چند قدم آن ورتر از مصلی و حضور اشرار
هر چند که برخالف خیلــی حرف ها ماجرای جلوی 
پاســگاه تروریســتی نبود. اما کمی بعد. ماجرا عوض 
شــد. خیلی هــا به خانــه رفتند و با ســالح برگشــتند. 
اشــرار هم آمدند. زاهدان یکی از مناطق مرزی اســت 
که سالح در خانه برخی از مردم پیدا می شود. بعد از 
ماجرای مصلی دیگر ماجرای یک کلت و تفنگ شکاری 
نبود. بلکه چندین کالشــینکف در دست مردم دیده 
شده بود در مقابل نیروهای نظامی تیراندازی می کرد. 
درگیری اصلی دور مســجد مکی شــکل گرفت ولی در 
15 نقطه دیگر هم درگیری بود یعنی هر کس هر جایی 
که بود شــروع کرد به خرابکاری. دو ماشــین را جلوی 
مســجد آتش زدند. بــه غیر از کالنتــری جلوی مصلی 
به دو کالنتری دیگر، مقر ســپاه و یک پایگاه بســیج با 
کامیون حمله شــد. آتش تمام شهر را گرفته بود و از 
هر گوشه ای دود بلند شده بود. پلیس یک هلیکوپتر 
کبــری باالی شــهر بلند کــرد که بــا توجه بــه خاطرات 
گذشته، مردم زاهدان فکر کردند قرار است به مسجد 
مکــی حمله شــود و شــروع کردنــد به روشــن کردن 
الســتیک برای کور کردن دید هلیکوپتر. دور مســجد 
معترضان به بانک ها و حتی فروشگاهی که منسوب 
به ســپاه حمله کردند و اشــرار هم فرصت را مناســب 
دیدند و برای دزدی به مغازه ها و چندین پاساژ حمله 
کردنــد. معترضان درمانگاه بعثت وابســته به ســپاه 
را هم آتش زدند. ســه نفر تــوی آن گیر افتاده بودند. 
آتش نشانی می ترســید که به نقاطی که آتش سوزی 
بــرود. ولی با فشــار دو ماشــینش را فرســتاد. اولش 
مردم اجــازه کار نمی دادند ولی بعد با صحبت مردم 
اجازه دادند. ولی همزمان از آن طرف نیروهای نظامی 
فکر کردند به ماشــین های آتش نشــانی حمله شده 
است. بنابراین به سمت آنها آوردند. دو نفر از افرادی 
که گیر کــرده بودند آزاد شــدند. معترضان در همین 
زمــان یکــی از ماشــین های آتش نشــانی را هم آتش 
زدند. آتش نشــان ها از ترس جان فرار کردند و یک نفر 

در آتش سوخت.

 8 روز  زاهدان  سپاه  اطالعات  فرمانده   
از مصلی و  مهرماه در مقابل مسجد مکی و دور 

کالنتری به شهادت رسید
و  عبدالحمیــد  مولــوی  صــدای  میــان  ایــن  در 
دامادش حافظ اسماعیل هم از بلندگوی مسجد به 
گوش می رســید که مردم را هــر ده دقیقه به آرامش 
دعوت می کرد. از آنها می خواســتند که اگر او را قبول 
دارند به خانه هایشان بروند. همین صحبت ها باعث 
شــد که خیلی ها به خانه خود برونــد ولی جوان ترها 
گوشش شــان بدهکار نبود احســاس می کردند این 
یک جنگ شهری است. در همین حین جلوی مسجد 
در خیابــان خیام فرمانده اطالعات ســپاه اســتان که 
همــراه تیمش در حال پاک ســازی خیابان هــا بود به 
شــهادت رسید. براســاس بیانیه مولوی عبدالحمید 
او سوار ماشین بوده و در خیابان نیروهایش در حال 
تیراندازی بودند. ولی چند شــاهد میدانی می گویند 
که شهید پیاده در خیابان بوده و در کنار دیوار مسجد 
تیــر خورده اســت. مســجد مکــی معتقد اســت وی 
توســط فردی به نام یاسر شه بخش تیر خورده است 
که در یکی از ساختمان های نیمه کاره روبروی مسجد 
بوده و حتی در نماز هم شرکت نکرده بود. ولی برخی 
معتقدند فردی از داخل مسجد، ایشان را زده است. 
این ماجرا یکی از اختالفات دو طرف است. درگیری ها 
روز شــنبه و یکشــنبه هم ادامــه پیدا کرد. شــنبه به 
یک نانوایی حمله تروریســتی می شــود. مــردم بلوچ 
دیگر بــه چیزی اعتمــاد نداشــتند و می گفتند لباس 
شــخصی ها بودند. مولــوی عبدالحمیــد روز جمعه 
عصر در بیانیه ای تصویری مــردم را دعوت به آرامش 
می کند که تاثیر مثبتی داشت ولی بعضی خبرگزاری ها 

حرف هایــش را تحریــف کردنــد همیــن ماجــرا باعــث 
عصبانیت او شد.

 بعد از فاجعه
از روز یکشــنبه فضــا در خیابــان آرام شــد هر چند 
در شــهرهای دیگر اســتان هم درگیری هایی می شــد 
ولی دیگــر از آن درگیری خونین خبری نبود. مردم اما 
با خشــم ماجرا را پیگیری می کنند. تعداد کشــته ها تا 
100 نفر و مجروحین تا 300 نفر عنوان می شود. وزیر 
کشور با توجه به بزرگی ماجرا به زاهدان آمد و تضمین 
داد که ماجرا را با جدیت پیگیری می کند و چندروز بعد 
هــم رئیس جمهور نمایندگان اســتان را جمــع کرد تا 
نظراتشــان را بشنود. ولی مردم و رســانه ها و بزرگان 
اســتان خیلی نگــران بودند و همزمان با رســانه های 
خارجــی مصاحبــه می کردنــد از بی بی ســی گرفتــه تا 
نیویــورک تایمز. درباره کشته شــده ها شــورای تامین 
35 نفر را مطرح کرده است. به نظر می رسد کشته ها 
از این عدد باالتر باشد چون بخشی از کشته شده ها 
بی شناســنامه بودند و بخشــی از کشته شده ها هم 
ایرانی نبودند و از افغانســتان و پاکســتان به صورت 
غیرقانونی در شــهر ســاکن بودند. درباره مجروحین 

هم بسیاری از مجروحین به درمان خانگی پرداختند.
به نظر می رســید بعد بیانیه شــورای تامین خیلی 
چیزها عوض شود. اما در دو هفته گذشته اعتراضات 
در روز جمعه کم و بیش ادامه داشــت. روز آخر وقتی 
می خواســتم از زاهــدان بــه تهــران برگردم. مــردم به 
فرمانداری خاش حمله کردند و مثل ماجرای زاهدان 
چندین نفر کشته شــدند. به نظر می رسد اگر علما و 
مســئوالن اســتان بیشــتر تالش نکنند ایــن اتفاقات 

ممکن است عمیق تر و خطرناک تر  شود.
شــب آخر ســفر، خبری را دیدم که ســجاد شهرکی 
روحانی مســجد مــوالی متقیــان زاهدان ترور شــده 
اســت. فاصله ای تا آنجا نداشــتم با تلفن یک دوست 
خودم را به آنجا رســاندم. فضا کامال دو قطبی شــده 
بــود. در بیمارســتان نزدیک مســجد مــردم عصبی از 
شــهادت امام جماعت شان می خواســتند یک بلوچ 
در بیمارستان را کتک بزنند. در مسجد هم شعارهایی 
علیــه مولــوی عبدالحمیــد داده شــده کــه بــزرگان، 
جوانان را کنترل کردند. حس عمومی شیعیان ساکن 
شهر نســبت به اتفاقات و بیانیه های شــورای تامین 
خــوب نبــود. آنها احســاس می کردند نادیــده گرفته 
شده اند و این مولوی است که شهر را به هم می ریزد. 
وقتــی از یک شــاهد میدانی قاتالن شــهید را پیگیری 
می کنیــم  فهمیم که دو نوجوان بودند که با یک کلت 
این کار را کرده اند و حتی ماشین نداشته اند و از پشت 
مســجد پیاده فرار کرده اند و صورت شان هم در حال 
فــرار معلــوم بوده اســت. بــه عبارتی حــس دو طرف 

نسبت به هم بد است.
در چنــد روزی کــه بــرای تحقیق دربــاره اتفاقات در 
زاهدان بودم برای مصاحبه با کســی از مسجد مکی 
چهار بار درخواســت دادم که هر بار به بهانه ای قبول 
نکردنــد. یک بــار گفتند با رســانه های داخلی صحبت 
نمی کنیــم بار دیگر گفتند تا وقتی بی بی ســی هســت 
نیازی به شــما نداریم. در طرف مقابل هم مســئوالن 
شــهر مایــل به گفتگو نبودنــد. اگر فرصــت می دادند 
هم، اول ضبط صوت را خاموش می کردند بعد حرف 
می زدند. همین بی اعتمادی به تیره و تار شــدن فضا 
کمک کرد. بسیاری از رسانه های داخلی هم اطالعات 
نادرست منتقل کردند و میدان را جور دیگری پوشش 

داده اند همین باعث دلخوری مردم شده است.
از  یکــی  مــی زدم  حــرف  کــه  مــردم  بــا  شــهر  در 
نگرانی هایشان کســانی بود که مغازه هایشان آتش 
گرفته بود و آســیب میلیاردی دیــده بودند و با توجه 
بــه خارجی بــودن اجناس موجــود در مغازه ها بیمه 
هم آســیبی که دیده بودنــد را قبول نمی کرد. تا قبل 
از این اتفاقات مردم مشکالت اقتصادی داشتند ولی 
این مشکالت اقتصادی حاال با چیزهای دیگری قاطی 
شــده که زندگی مــردم را تحــت تاثیر خود قــرار داده 

است.
اولین جمعه ای که به شــهر رسیدم. نزدیک جایی 
که درگیری بود. با این که شهر تعطیل بود. چند کارگر 
فصلی منتظر ایستاده بودند. آنها کاری به اعتراضات 
نداشــتند. فقط می خواستند شکم زن و بچه شان را 

در این استان محروم سیر کنند...

گزارش میدانی به مناسبت چهلمین روز حوادث تلخ زاهدان؛
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