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بدرقه آزادكاران المپيكي در ميان كودكان كار
ملي پوشان المپيكي كشتي به همراه اعضاي كادر فني با هدف  توجه به مسائل و مشكالت خانوادگي و اجتماعي كودكان كار، با حضور در يكي از مراكز كودكان كار دقايقي را در كنار اين افراد سپري كردند. در اين ديدار 
صميمانه كه در راستاي وظايف اجتماعي و فرهنگي ورزش كشتي به عنوان ورزش ملي صورت گرفت، شش آزادكار المپيكي يكي از داستان هاي شاهنامه را براي اين كودكان روايت كردند و در ادامه هركدام از المپيكي ها 
حامي ورزشي سه نفر از كودكان كار شدند. در ادامه اين ديدار كودكان كار ضمن ابراز عالقه به ورزش پهلواني كشتي و آرزوي موفقيت براي كشتي گيران در آوردگاه بزرگ المپيك با ملي پوشان عكس يادگاري گرفتند. 

دنيا از عملكرد عابديني 
شوكه شد

 تشكيل كمپين
 »رخشي براي محيط بان« 

ستاره پيشين فوتبال تركيه 
دستگيرشد

قارداش�ي: انتظ��ار اين ب��ود پينگ پنگ ب��ازان با 
جنگندگي بيشتري در ريو بازي كنند

دست نشان: بزرگي سپاهان را در سايه قرار داديم
س�يدجالل حس�يني: دنبال تش��كيل اتحاديه 

بازيكنان هستيم
زماني: منصوريان حيثيت فوتبالي اش را به استقالل 

آورده است
مارادونا: اصرار براي بازگشت مسي بي فايده است

پيرلو: عاشق اينتر بودم
دي بروين: منچستريونايتد جدي ترين رقيب ما است

قرباني شدن محيط بانان ايران در تقابل با شكارچيان 
غيرقانوني منجر به تشكيل كمپيني با عنوان »رخشي 
براي محيط بان« شده اس��ت تا با همراهي و حمايت 
مردم ايران، محيط بانان بهتر و راحت تر بتوانند حافظ 
محيط زيست ايران باش��ند. محيط بانان براي مقابله 
با ش��كارچيان و حفظ محيط زيس��ت ايران به نقاط 
صعب العبوري گام مي گذارند كه امكان تردد وسايل 
نقليه از جمله موتوس��يكلت يا خودرو سواري وجود 
ن��دارد و همين موضوع كار را براي آنها دش��وار كرده 
است، از همين رو كمپين »رخشي براي محيط بان« 
با همكاري س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت ايران 
و فدراس��يون سواركاري كش��ورمان و البته به همت 
»يال« باشگاه دوستداران اسب و سواركاري راه اندازي 
ش��ده تا با حركتي كامال مردمي و حمايت هم وطنان 
عزيزمان تعدادي اسب تهيه و در اختيار محيط بانان 
كش��ورمان قرار دهيم تا بهتر و راحت ت��ر به تقابل با 
شكارچيان غيرقانوني بپردازند و حافظ مناسب تري 
براي زيست بوم ايران باشند. »رخشي براي محيط بان« 
كمپيني مردمي است و عالقه مندان به محيط زيست 
و آنان كه سرنوشت محيط بانان كشورمان براي شان 
اهميت دارد مي توانند با مراجعه به سايت »فاندوران« 
)fundorun.com( به اي��ن كمپين بپيوندند و با 
حمايت هاي خود محيط بانان كشورمان را در حفظ 

محيط زيست كشورمان ياري كنند. 

دولت تركيه حكم دس��تگيري هاكان شوكور يكي از 
بزرگ ترين بازيكنان تاريخ فوتبال تركيه را صادر كرد 
و او به همراه پدرش بازداشت شدند. دولت اين كشور 
در راستاي دستگيري عوامل تروريستي در اين كشور 
اين تصميم را گرفته است. رسانه هاي تركيه اي اعالم 
كردند كه اين دستگيري به اين خاطر است كه دولت 
تركيه احتمال مي دهد بازيكن پيش��ين گاالتاسراي 

جزو گروه تروريستي فتح اهلل باشد. 

سرخط خبرها نگاه ليگ برتر

1- تمام هدف مجتبي عابديني كسب 
مدال ط��ال ب��ود و ب��راي آن زحمت 
زيادي كش��يد. همه مردم ديدند كه او چگونه مقابل 
شمش��يرباز امريكايي جنگيد. اين شمش��يرباز بايد 
2 كارت قرم��ز از داور مي گرف��ت. طب��ق قانون اگر 
شمش��يربازي از ش��روع امتناع كند يا بازي را زودتر 
شروع كند بايد از داور كارت بگيرد. حريف امريكايي 
عابديني 4، 5 ب��ار خطا كرد ام��ا داور ناديده گرفت. 
حتي در ضربه آخر 5 ثانيه ايس��تاد و تمركز عابديني 
را به هم زد. همچنين 3 ضربه مسجل عابديني مورد 
بي تفاوتي داور قرار گرفت و حتي درخواست دادم تا 
دوباره چك كنن��د اما به ضربه اي كه به گفته س��اير 
كارشناسان مس��جل بود هم امتيازي تعلق نگرفت. 
متاسفانه در شمشيربازي همين است و اگر بخواهند 
به راحتي اعمال نفوذ مي كنند. در المپيك به راحتي 
اجازه نمي دهند كه يك شمش��يرباز ب��ه جمع 4 نفر 
پاياني برسد و اگر دست شان مي رسيد عابديني را در 
مراحل پايين تر خفه مي كردند. ضربه اي كه توس��ط 
داور ناديده گرفته ش��د باعث ش��د تا 4 س��ال تالش 

شبانه روزي مجتبي عابديني از بين برود. 
2- بايد بگويم تنها كسي كه معتقد بود شمشيربازي 
اي��ران مي تواند روي س��كو ب��رود، من ب��ودم و براي 
همين باور بود كه تمام تالش��م را كردم تا همه به اين 
واقعيت برسند. من مي دانستم چگونه بايد عابديني 
را آم��اده كنم و ب��ه او مي گفتم ك��ه المپيك بهترين 
روز و كم اس��ترس ترين مس��ابقه برايت خواهد بود. 
اگر عابديني به فينال رس��يده ب��ود حتما ژيالگي از 
مجارس��تان را شكس��ت مي داد. متاس��فانه اتفاقات 
نيمه نهايي عابديني را براي ديدار رده بندي نابود كرد. 
وي در شرايطي وارد رده بندي شد كه حتي با صحبت 

هم امكان نداشت بتواند آماده شود. 
3- دني��ا از عملكرد عابديني ش��وكه ش��د. در 4 نفر 
پاياني شمشيربازي از روسيه، ايتاليا، آلمان و فرانسه 
نبود. شمش��يربازان اين كش��ورها كجا و ايران كجا. 
شمش��يربازان اين كش��ورها 100 مدال جهاني هم 
كه داش��ته باش��ند باز هم آنها را با يك مدال المپيك 
عوض مي كنند. ايران ابتدا با كسب 2 سهميه عرصه 
را بر كش��ورهاي بزرگ دنيا تنگ ك��رد و در المپيك 
هم عابديني قهرمانان ب��زرگ را حذف كرد. دنيا كار 
عابديني را تحسين كرد و از شب گذشته )پنجشنبه 
ش��ب( بيش از صد ايميل تبريك به دس��تم رسيده 
است. همه مربيان بزرگ دنيا كار ما را تحسين كردند. 
عابديني در ش��رايط روحي خوبي قرار ندارد اما بحث 

خداحافظي وي وجود ندارد. 

بهداد س��ليمي گفت: وضعيتم خوب اس��ت. در اين 
دو ماه آخر تمرينات خوبي را پش��ت س��ر گذاشتم و 
وزنه ه��اي خوبي ني��ز زدم. همه چيز فراهم اس��ت تا 
رقابت جذابي را با حريفانم داشته باشم. تمام تالشم 
را مي كنم تا بهترين اتفاق ممكن را رقم بزنم. اميدوارم 
كه خدا كمك كند و بتوان��م از عنوان دوره قبل خود 
دفاع كنم. وزنه بردار فوق سنگين ايران درباره حريفان 
خود نيز، خاطرنشان كرد: در استارت ليست شش نفر 
هستيم كه ركورد مجموع ورودي مان 450 كيلوگرم 
اس��ت. اين نش��ان مي دهد كه رقابت نسبت به دوره 
قبل س��خت تر اس��ت. من چند حريف جديد دارم از 
گرجس��تان، ارمنستان و اس��توني كه تاكنون با آنها 
رقابتي نداش��ته ام. البته سرسخت ترين حريفم السا 

تاالخادزه گرجستاني است. 

تيتربازي

خبر كوتاه

خبر

حميد س�وريان و س�عيد عبدول�ي فرنگي كاران 
اوزان 59 و 75 كيلوگرم كش�ورمان شنبه ش�ب به 
وقت تهران وزن كشي مي كنند و عصر يكشنبه در 

مسابقات المپيك به روي تشك كشتي مي روند. 
  نكونام،دستيار جديد كي روش در اردوي تيم ملي 
حضوريافت و اعالم كرد خدمت به تيم ملي براي من 

افتخار است.
  خبرگ�زاري چي�ن اعالم ك�رد نتيج�ه آزمايش 
دوپينگ چن ژيني ش�ناگر 18 س�اله چيني مثبت 
اس�ت. چن در يك چهارم نهايي 100 مت�ر پروانه از 

المپيك حذف شد. 
  كليولند با لب�رون جيمز ق�راردادي 100 ميليون 
دالري خواهد بست تا او گران ترين بسكتباليست 

تاريخ NBA   شود. 
بي باك،مربي تيم ملي تكواندو مي گويدتكواندوكاران 

براي رقابت در المپيك آماده اند.

باشگاه هاي 
مردمي 

نكته مهم�ي كه مديران 
مردم�ي  باش�گاه هاي 
فوتبال ايران آن را بارها 
مطرح كردند اين اس�ت 
كه چ�را س�ازمان ليگ 
كه باي�د تصويب كننده 
فوتب�ال  در  رقاب�ت 
اي�ران باش�د خ�ود ب�ه 
دنب�ال كس�ب درآمد و 
برداشت از بستري است 
كه تيم ه�اي پرطرفدار 
فوتبال به كس�ب درآمد 

مشغولند.

روزنامهاعتمادآگهيهايمراكزگردشگري،تفريحيوآژانسهايمسافرتيرادراينصفحهباتخفيفويژهدرجمينمايد.
جهتآگاهيازشرايطوكسباطالعاتبيشترباشمارههاي66429506-66429409تماسحاصلفرماييد.

گروه ورزش| ائتالف سه باش��گاه پرطرفدار فوتبال 
ايران عليه سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال بدون هيچ 
ترديدي مهم ترين و پرسرو صدا ترين اتفاق فوتبال ايران 

در روزهاي گذشته بوده است. 
در هفت��ه چهارم ليگ برتر پيش از ش��روع بازي هاي 
پرس��پوليس و صبا و تراكتورسازي و ماشين سازي با 
برنامه ريزي هايي كه از قبل انجام ش��ده بود،  با دستور 
مصطف��ي آجورلو و علي اكبرطاه��ري جلوي نصب و 
پخش آگهي هاي  اسپانسر تبليغات محيطي فوتبال 
گرفته مي ش��ود. از طرفي  به ناگاه تابلوهاي تبليغاتي 
غول پيكر اسپانسر پيامكي هر دو باشگاه در ورزشگاه  
محل برگزاري بازي هاي دو تيم در چند رديف نصب 
مي شود. اين باشگاه ها براي نخستين بار بود كه به اين 
شكل توانستند تبليغات حامي مالي مدنظر خود را در 
استاديوم نصب كنند. اما پشت پرده اين اتفاق چه بود؟ 

  
تمام اتفاقاتي كه به آن اش��اره شد در شرايطي رخ داد 
كه سازمان ليگ برتر فوتبال ايران بعد از توافق با يك 
بانك مشهور با شركت تابعه اين بانك قراردادي امضا 
كرده كه در آن يك خط پيامكي جديد براي استفاده 
از ظرفيت هواداري فوتبال ايران و توليد درآمد مدنظر 
سازمان ليگ است. بانك مورد نظر و شركت مورد نظر 
قرار اس��ت از طريق س��رمايه گذاري در همين بخش 
تبليغات محيطي فوتبال ايران هزينه ها را در دو سال 
آينده پرداخت كنند. منتهي حاال به نظر مي رسد كه 
اين قرارداد در آس��تانه يك شكست بزرگ قرار گرفته 
است. دليلش هم مشخص است. سه باشگاه پرطرفدار 
اس��تقالل، تراكتورسازي و پرس��پوليس با اين اقدام 
س��ازمان ليگ و مجري تبليغ��ات محيطي مخالفت 
كرده ان��د. چرا كه ب��ا راه اندازي يك س��امانه پيامكي 
جديد از سوي مجري تبليغات محيطي بدون ترديد 
سامانه پيامكي طرف قرارداد سه باشگاه بزرگ فوتبال 
ايران به شدت تضعيف خواهد شد. ماجرايي كه چيزي 
جز ضررو زيان مادي براي پرس��پوليس،  اس��تقالل و 
تراكتورسازي ندارد. موفقيت اين سه باشگاه مردمي 
در فصل گذشته و قدرت گرفتن آنها در فوتبال ايران 
و ايجاد ثب��ات در اين تيم  ها اتفاقي ب��ود كه به خاطر 
تزريق پول هاي ميلياردي از طرف اسپانسر رقم خورد. 
اين قرارداد و همكاري تا جايي براي تراكتورس��ازي، 

استقالل و پرسپوليس نفع مادي و معنوي داشته كه 
مديران هر س��ه باش��گاه را مجاب كرده در حمايت از 
اسپانسر خود مقابل اقدامات غير قابل توجيه سازمان 

ليگ و اسپانسر تبليغات محيطي فوتبال بايستند. 
  

س��والي كه اين روزها ذهن اهالي فوتبال را به خود 
مش��غول كرده اس��ت اين اس��ت كه حاال با اتفاقات 
روز هاي اخير حق با باشگاه ها است يا سازمان ليگ؟ 
جواب اين سوال طبق قوانين مشخص است. به طور 
مثال ورزشگاه آزادي متعلق به وزارت ورزش است و 
باشگاه پرسپوليس و استقالل براي هر بازي كه اين 
ورزش��گاه   را با پرداخت پول اجاره مي كنند ، ميزبان 
و مالك ورزشگاه به حساب مي آيند. آنها اين حق را 
دارند هر طور كه مي خواهند از امتياز ميزباني خود 
استفاده كنند. در سال هاي گذشته در شرايطي كه 
سرخابي ها براي ورزش��گاه هميشه اجاره پرداخت 
مي كنند،  س��ازمان ليگ حت��ي انحص��ار و اجراي 
بليت فروشي مسابقات خانگي شان را هم در اختيار 
دو باشگاه قرار نمي داد. حاال اين مشكالت با وسعت 
بيشتري در شكل و شمايل جنگي كه بين اسپانسر ها 
به وجود آمده سروصداي زيادي در محافل ورزشي 
به راه انداخته است. در همه جاي دنيا اين باشگاه ها 
هستند كه حق استفاده از برند تجاري خود را دارند 
و با برنامه ريزي ه��اي مختلف و عق��د قرارداد  هاي 
تجاري ب��راي درآمدزاي��ي بسترس��ازي مي كنند. 
طبيعتا هرجايي هم كه اش��خاص حقيقي و حقوقي 
بخواهند از برند  آنها بدون مجوز سوءاستفاده كنند با 
برخورد جدي قانون مواجه مي شوند. حاال در ايران 
اما چنين مس��ائلي پيش آمده و اسپانس��ر تبليغات 
محيطي فوتبال ايران بدون اينكه از سه باشگاه بزرگ 
تراكتورسازي،  استقالل و پرسپوليس مجوز بگيرد، 
اقدام به سامانه پيامكي جديد كرده و از هواداران اين 
سه باش��گاه دعوت مي كند كه با عضو شدن در اين 
س��امانه به كمك تيم محبوب خود بيايند. در چند 
هفته اخير هم در واقع هواداران با اين س��وال مواجه 
ش��ده اند كه براي كمك به تيم خود حرف سازمان 
ليگ را گوش كنند يا مسووالن باشگاه را ؟ اتفاقاتي 
كه در هفته چهارم ليگ برتر رخ داد به خوبي جواب 

اين سوال را روشن كرد. 

  
نكته مهمي كه مديران باشگاه هاي مردمي فوتبال ايران 
آن را بارها مطرح كردند اين است كه چرا سازمان ليگ 
كه بايد تصويب كننده رقابت در فوتبال ايران باشد خود 
به دنبال كس��ب درآمد و برداش��ت از بستري است كه 
تيم هاي پرطرفدار فوتبال به كس��ب درآمد مشغولند. 
مصطفي آجورلو مديرعامل تراكتورس��ازي كه جلسه 
اخير او با علي اكبرطاهري سرپرست باشگاه پرسپوليس 
هم حس��ابي در محافل ورزشي سروصدا به راه انداخته 
درباره اتفاقات اخير مي گويد: »ما قبل از شروع ليگ تا 
االن با آقايان طاهري، افش��ارزاده، افتخاري و توفيقي 
درباره مس��ائل اقتص��ادي فوتبال حرفه اي جلس��ات 
مختلف و زيادي داشته ايم. بحث جلسات ما در خصوص 
برند 3090 حامي مالي س��ه باشگاه است. در واقع ما با 
استقالل و پرسپوليس هماهنگ شده ايم و تفاهم كرديم 
تا اين برند را براي باش��گاه ه��واداري حمايت كنيم.« 
صحبت هاي آجورلو به خوبي ائتالف بسيار قدرتمند بين 
سه باشگاه بزرگ و محبوب فوتبال ايران عليه برنامه هاي 
س��ازمان ليگ را تاييد مي كند. قدرت اين ائتالف اما به 
قدري زياد اس��ت كه در هفته چهارم آنها توانستند در 
بازي هاي خانگي خود جلوي پخش و نصب آگهي هاي 
اسپانسرهاي تبليغات محيطي را بگيرند. مساله اي كه 
حاال س��ازمان ليگ فوتبال ايران را با يك چالش بسيار 

بزرگ روبه رو كرده است. 
  

مديران فوتبال ايران در تمام س��ال هاي گذش��ته به 
خوبي ثاب��ت كرده اند كه اس��تاد رفوزگ��ي در عقد و 
اج��راي قرارداد ه��اي تجاري مختلف هس��تند. آنها 
به اينك��ه پول در بياورند فك��ر مي كنند اما هيچ وقت 
برنامه ريزي درستي براي رس��يدن به آن نداشته اند. 
قرارداد اسپانسرينگ با شركت ائل خودرو وارد كننده 
خودرو هاي امريكايي كه به يك باره فسخ شد. قرارداد 
با شركت هاي البس��ه ورزشي لگيا،  آل اشپورت و حاال 
جييوا كه همش��يه با جنجال و ابهام همراه بوده و اين 
اسپانسرها هيچ وقت نتوانس��ته اند توقعات را برآورده 
 كنن��د. از طرف��ي ديگر فوتبال دو س��ال اس��ت كه با 
صدا و س��يما وارد اختالف ش��ده و رسانه  ملي به هيچ 
عن��وان ريالي بابت پخ��ش بازي ها به فوتب��ال ايران 
پرداخ��ت نمي كن��د. فراموش نكنيم دو س��ال پيش 

ائتالف عليه فدراسيون و سازمان ليگ
هم س��ازمان ليگ قراردادي 160 ميلي��ارد توماني با 
ش��ركت ايران نوين منعقد كرد. اين ق��رارداد با پايان 
ليگ برتر پانزدهم تاريخش تمام شد اما حاال شنيده 
مي ش��ود كه كار طرفين به حكمي��ت و دادگاه براي 
تس��ويه حس��اب رس��يده و اهالي فوتبال هم منتظر 
هس��تند تا تكليف چيزي ح��دود 80 ميليارد تومان 
پول پرداخت نش��ده قرارداد سال دوم مشخص شود. 
در چنين فضايي فدراسيون و سازمان ليگ با مديريت 
امير عابديني اقدام به عقد قرارداد با يك بانك و شركت 
زير مجموع��ه اش كردند تا اسپانس��ر جديد تبليغات 
محيطي فوتبال ايران باشند. قراردادي كه حاال فاجعه 
روزهاي اخي��ر را به وجود آورده و به نظر مي رس��د با 
توجه به ائتالف سه باشگاه پرس��پوليس،  استقالل و 
تراكتورس��ازي عليه اين جريان، با مش��كالتي بسيار 
بزرگ مواجه شود كه نتيجه آن چيزي جز خسارت هاي 
ميلياردي براي فوتبال ايران نخواهد بود. سازمان ليگ 
يك بار ديگر در سال هاي گذشته هم سامانه پيامكي 
6090 را راه اندازي كرده بود و از هواداران باشگاه هاي 
بزرگ دعوت مي كرد تا با عضو شدن در اين سامانه به 
كمك باشگاه ها و فوتبال ايران بيايند و در قرعه كشي 
جواي��ز نفيس چون مازراتي ش��ركت كنند. مديريت 
درباره اين قرارداد   و مي��زان دقيق درآمدزايي و نحوه 
اجرايي آن شفاف س��ازي نكرد. پس مرور اتفاقاتي كه 
به آن اشاره ش��د به خوبي به پرسپوليس و استقالل و 
تراكتورسازي بهانه داده تا نسبت به تصميمات مديران 

فوتبال كشور بي اعتماد باشند. 
  

اردوهاي تيم هاي ملي مختلف هم بارها شاهد بوده ايم 
به خاطر مشكالت مالي لغو شده و در واقع بحران مالي 
بدي در فدراسيون فوتبال وجود دارد. نكته قابل تامل 
اينجا اس��ت كه مديران فدراسيون فوتبال هم با يك 
شركت ديگر براي سامانه هواداري تيم ملي قرارداد 
بسته اند. وقتي چنين س��امانه  و درآمد قابل توجهي 
وجود داش��ته خيلي ها دوست دارند بدانند پس چرا 
حقوق كي روش مدت هاست كه پرداخت نشده و تيم 

ملي با مشكالت مختلف مالي روبه رو است. 
درحالي كه پرسپوليس،  اس��تقالل و تراكتورسازي 
از طريق اسپانس��ر تقريبا مشكالت مالي خود را رفع 
كرده اند، اينكه پول اسپانس��ر تيم ملي در سال هاي 
اخير در كجا خرج شده هم يكي ديگر از داليلي است 
كه عالمت س��وال مقابل نام مديران فوتبال كش��ور 
مي  گذارد. ب��ا اين حال امير عابديني كه مقصر اصلي 
اتفاقات اخير اس��ت روز گذش��ته با مهر مصاحبه اي 
انجام داده و گفته اس��ت: »در يك هفته اي كه بيمار 
بودم، اتفاقاتي رخ داده اس��ت كه به موقع درباره آن 

افشاگري و صحبت مي كنم.
 ابتدا باي��د با مهدي تاج، رييس فدراس��يون فوتبال 
صحبت كنم و اگر او موافق بود، حرف هايم را مي زنم. 
بعضي ها كه جزو خانواده فوتبال نيستند، تصميماتي 
مي گيرند ك��ه ضربه ش��ديدي به فوتب��ال مي زند. 
دست هاي ريز و درش��ت زيادي در كار است كه اين 
اتفاق��ات رخ بدهد. فعال س��كوت مي كن��م و چيزي 
نمي گويم. بحث جمع ش��دن بخشي از تبليغات دور 
زمين در جريان بازي پرس��پوليس - صبا اس��ت هم 
زياد مهم نيس��ت. خيلي مس��ائل ديگر هم رخ داده 
است. يكس��ري رفتارهايي مي كنند كه كل فوتبال 
ضربه بخورد و ش��ايد كار به فيفا هم بكشد. متاسفانه 
برنامه ريزي ش��ديدي عليه فوتبال مي شود. عده اي 
دل شان براي فوتبال مي س��وزد اما چون نمي دانند 
چه اتفاقي رخ مي دهد، فقط به خاطر رفاقت و رقابت 
دارند كل فوتب��ال را به آتش مي كش��ند.« بايد ديد 
ناگفته هاي عابديني چيس��ت؟ آي��ا او درباره فجايع 
اقتصادي به بار آمده توس��ط مديريت فوتبال ايران 
كه به آن اشاره شدهم افش��اگري خواهد داشت؟ به 
نظر مي رسد كه اين درگيري ها ادامه خواهد داشت. 
چراكه اسپانس��ر تبليغات محيطي ب��ه هيچ عنوان 
ديگر اجازه ندارد كه براي درآمدزايي پيامكي از برند 
استقالل و پرسپوليس و تراكتورسازي كه خودشان 

اسپانسر دارند استفاده كند. 

نظرات خود را 
برای ما پيامك 

كنيد
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ادامه از صفحه اول

در واقع توهين به مسووالن توهين به 
ملت و نظام جمهوري اس��المي است. 
اينكه چرا بعضي ها جس��ورانه و بدون 
مب��االت كارهاي��ي را مي كنند جاي 
بسي تامل اس��ت و اينكه مسووالن با 
اين اف��راد برخورد ش��ديد نمي كنند 
بيشتر قابل تامل است. اما چند روايت 

در اين زمينه وجود دارد. 
پيامبر)ص( مي فرمايد: هركس به مرد 
يا زن مومن تهمت بزند خداوند او را در 
قيامت در محل��ي از آتش نگه مي دارد 
ت��ا از عهده اثب��ات آنچه گفته اس��ت 
برآي��د )بحاراالنوار(. ام��ام صادق )ع( 
مي فرمايد: هركس ب��ه برادر مومنش 
تهمت بزن��د ايم��ان در دل او ضايع و 
مضمحل مي ش��ود مانن��د اضمحالل 
نمك در آب. )اص��ول كافي(. خداوند 
در قرآن كريم و در س��وره مباركه نور 
به ش��دت با تهمت برخ��ورد مي كند و 
مي فرمايد وقتي م��ردم اين تهمت را 
ش��نيدند چرا برخ��ورد نكردند و چرا 
مومنان حس��ن ظ��ن پي��دا نكردند. و 
گفتن��د اي��ن تهمت بزرگي اس��ت اما 
ش��ما اين را ساده مي پنداريد در حالي 
كه نزد خدا گناه بس��يار بزرگي است. 

پيامب��ر)ص( مي فرمايد هركس��ي با 
كلمه اي به يكي از مومنان طعن بزند يا 
بدگويي كند خداوند بوي بهشت را بر او 
حرام مي كند. امام باقر مي فرمايد: هيچ 
انس��اني روبه روي موم��ن به او تهمت 
و طع��ن نزند مگ��ر اينكه ب��ه بدترين 
مردن ها بميرد و س��زاوار باشد كه او به 
خير هرگز برنگردد )اصول كافي(. امام 
صادق مي گويد: هرزه گويي و بدزباني 
از جفاكاري اس��ت و جف��اكار در آتش 

است  )اصول كافي(. 
در قرآن حتي نسبت به كفار و مشركان 
هم منع ش��ده از اينكه به آنها بدزباني 
كنيم، دش��نام بدهيم و توهين كنيم. 
قرآن در سوره انعام آيه 107 مي فرمايد: 
به كس��اني كه غير خدا را مي پرستند 
دش��نام ندهيد، آنها بر مي گردند و به 
خداوند دش��نام مي دهن��د. بنابراين 
توهين و تحقير در روايات فراوان مورد 
نقد و اعتراض واقع ش��ده اس��ت. يك 
مس��اله اي كه بعد از پي��روزي انقالب 
با آن روبه رو بوده ايم، افش��اگري بود. 
يادمان هست كه منافقان اين روش را 
باب كرده بودند و خبري را به روزنامه ها 
مي دادند و افشاگري مي كردند. وقتي 

بني صدر س��خنراني مي كرد منافقين 
فري��اد مي زدند، بني ص��در بني صدر 
»افش��ا كن افش��ا كن« و اف��رادي را 
»رسوا كن رس��وا كن«. به راستي افشا 
كردن در قرآن، به ش��دت نهي ش��ده 
اس��ت و تا چيزي ثابت نش��ود از نظر 
شرعي و قانوني كس��ي حق ندارد آن 
را در رس��انه ها و فضاي مجازي مطرح 
كن��د. مخصوصا اگر اين ام��ر در مورد 
مسووالن كشور باش��د. امام باقر)ع( و 
امام ص��ادق)ع( فرمودند نزديك ترين 
وضعي كه انس��ان با كفر پيدا مي كند 
اين اس��ت كه با افرادي آش��نايي پيدا 
كرده و لغزش هاي آنه��ا را بيابد و آنها 
را افش��ا كند. پيامبر)ص( مي فرمايند: 
كسي كه كار زشتي را كه ديگران انجام 
داده  اش��اعه دهد مانند كسي است كه 
آن را مرتكب ش��ده اس��ت و كسي كه 
ديگران را سرزنش كند به خطايي كه 
انجام ش��ده، نخواهد مرد تا زماني كه 

مرتكب آن كار شود. 
تعج��ب مي كن��م كس��اني ك��ه دم از 
طرفداري از اصول و ارزش ها مي زنند و 
خود را مومن و مسلمان و حزب اللهي 
مي دانند چگونه با آيات قرآن و روايات 

پيامبر)ص( و ائمه اطه��ار اين گونه با 
جرات و جس��ارت مخالف��ت مي كنند 
و چگونه با مقامات رس��مي كشور كه 
مورد عالقه مردم هس��تند جس��ورانه 

برخورد مي كنند. 
از بچه ه��اي حزب الله��ي خواه��ش 
مي كنم كس��اني كه مسلمان هستند 
و به اس��الم اعتقاد دارند كس��اني كه 
انق��الب و امام و رهبر و نظ��ام را قبول 
دارند از اين كارها دست بردارند و آلت 
دست ش��يادان و مفسدان نباشند چه 
بسا كساني باشند كه در پشت صحنه 
با القاي شبهات مي خواهند مسووالن 
ما را بدنام كنن��د و مردم ما را بدگمان 
كنند. كما اينكه در گذشته اين كارها 
را منافقي��ن انجام داده ان��د. به جرات 
مي خواهم بگويم اين روش مسلماني 
نيس��ت، روش منافقان اس��ت. روش 
كفار و مشركين اس��ت كه به مقامات 
توهين كنند و فضاي جامعه را مسموم 
و مش��وش سازند. اگر كس��ي انتقادي 
از دول��ت و رييس جمه��ور دارد باي��د 
صادقان��ه و ناصحانه حرف هاي خود را 
بدون توهين بيان كند ت��ا در اثر ارايه 
كردن پيشنهادات بهترين راه انتخاب 

شود. اميدواريم در آستانه انتخابات 96 
كمتر شاهد بداخالقي ها به نام اسالم و 
حمايت از نظام و واليت باشيم و افراد 
فتنه جويي كه پش��ت صحنه هستند 

دست از اين كار بردارند. 

منع از توهين


