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در آستان دوست 

اصالح!!!
یادداشت خواندنی رخشان بنی اعتماد درباره یک تیم  ملی دوست داشتنی

سعدی جان

از  کشورمان  نامی  کارگردان  بنی اعتماد  رخشان 
است. نوشته  ناشنوا  ملی پوشان  با  مالقات 

رخشان بنی اعتماد در یادداشتی از حضور در همایشی 
ملی پوشان  آورده  یادمان  معلولیت،  با  ارتباط  در 
افتخار  برای مان  و  می روند  صدا  و  سر  بی  که  معلول 
کار  چه  و  هستند  داشتنی  دوست  چقدر  می آفرینند 

می خوانید: نوشته  این  در  می دهند.  انجام  مهمی 
دانشجوی  افتخار«  »پریسا  دعوت  به  بنا  پیش  روز 
مطالعات  حوزه  پژوهش گر  و  فرهنگی  مدیریت  دکتری 
شدم.  دعوت  باور«  »انجمن  به  رسانه،  و  معلولیت 
پیگیري مصرانه »پریسا« در محظورم  این که  حقیقت 
و  سینما  درباره  بحثي  دعوت،  دلیل  چون  داد.  قرار 

و  کار کرده ام  نه  زمینه  این  در  و من که  بود  معلولیت 
بي  »پریسا«  اصرار  برابر  در  ولي  دارم.  تخصصي  نه 
بحث  این  در  شرکت  براي  کننده اي  قانع  دلیل  آن که 
پیدا کنم به ناچار تسلیم شدم. رفتم و ساعتي در جمع 
علمی  هیات  عضو  کمالی  محمد  دکتر  با  باور  انجمن 
حقوق  فعال  معینی  سهیل  آقای  توانبخشی،  دانشکده 
مهناز  و  انجمن  مدیرعامل  و  معلولیت  دارای  افراد 

گذراندم. معلولیت  دارای  افراد  حقوق  فعال  یاوری، 
چقدر  که  شدم  مطمئن  بیشتر  که  بار  پر  ساعتي 
کم  و  دانم  مي  کم  جامعه  توانمند  بخش  این  درباره 
خجل  ناآگاهانه ام  و  ناخواسته  غفلت هاي  از  مي دانیم. 
در  شده  منجمد  و  کلیشه اي  الگو هاي  با  که  شدم 

شده  ساخته  پیش  از  قاب  دریچه  از  را  جهان   ذهن، 
نوشتن  با  افتخار«  »پریسا  که  خوشحالم  مي بینیم. 
نوین  دیدگاه هاي  مي تواند  معلولیت«  و  »سینما  کتاب 
به  رسانه  عرصه  در  را  موضوع  این  به  نسبت  جهاني 

بیاموزد.  ما 
دو  تیم  اعزام  خبر  امروز،  وقتي  دیدار  همین  پیرو 
شنیدم   را  المپیك  به  کشورمان  ناشنوایان  میداني 
اخبار دیگر ورزشکاران   با  این خبر، هم تراز  آرزو کردم 

شود.  منعکس  میهن مان 
مي کنیم،  دعا  ناشنوایمان  عزیزان  موفقیت  براي 

است. بزرگي  موفقیت  حضور  همین  که  هرچند 
                                       رخشان بنی اعتماد

 ما همه چشمیم و تو نور ای صنم
                                                                     چشم بد از روی تو دور ای صنم

روی مپوشان که بهشتی بود
                                                                              هر که ببیند چو تو حور ای صنم

کوتاه ورزشی

پرداخت  از  پرسپولیس  باشگاه  اقتصادی  معاون 
الی ۳۰ درصدی مطالبات سرخ پوشان خبر داد   ۲۵
و گفت: هدف اصلی ما حضور در جام باشگاه های 
هدف  این  از  پیش  سال  یك  حدود  است.  جهان 
هدف  این  به  امیدواریم  کامال  و  کردیم  صحبت 
برسیم. اعتقاد داریم که می توانیم برند باشگاه را با 

چنین فضایی که وجود دارد جهانی کنیم.

سایت فدراسیون جهانی در تازه ترین گزارش خود 
ایران  تیم  از  آسیا  قهرمانی  مسابقات  به  اشاره  با 
بر  ایران  کرد.  یاد  آسیا  جدید  امپراطور  عنوان  به 
چرا  زد،  تایید  مهر  کاراته  در  خود  بالمنازع  قدرت 
مدال  جدول  صدر  در  ایران  کاراته  نمایندگان  که 
آوران، عناوین نخست را از آن خود کردند؛ در راس 
آن ها قهرمان جهان امیر مهدی زاده و کمیته تیمی 

قدرتمند مردان و زنان بود.

علیرضا مختاری در ماده پرتاب وزنه کالس اف ۵۳ 
با شکست رقیب آمریکایی دومین مدال طالی کاروان 
ایران را کسب کرد. در مسابقات جهانی معلوالن در 
لندن، علیرضا مختاری مدال طالی  در ماده پرتاب 
وزنه کالس اف ۵۳ را با شکست رقیب آمریکایی به 
دست آورد و ضمن ارتقای رکورد آسیا دومین مدال 

طالی کاروان پارالمپیك کشورمان را کسب کرد.

نابودی کشاورزی به 
شاعر: استاد ابوتراب جلیدست دالل ها

بهر اصالح صورت وســـر خویش      
  رفتــــــه بودم دکـــان سلمانی

چشم بـد دور ، دّکه ای دیــدم       
  از سیاهــی چو شام ظلمـــــانی

سقف دّکـــان به حال افتـــادن      
   در و دیــوار، رو بـــه ویرانی

عکس هــــــا بود هر سو آویــزان         
همــه در حـــــــال نیمه پنها نی

یك طرف عکس مجلس مختــــار         
 یك طــرف عکس مسلم وهانی

یك طرف عکس رستم دستـــان      
    یك ســــــــــو افراسیاب تورانی

یك طرف عکس حضــــرت بلقیس      
    روی قالیچـــه سلیمـانی

دو ســـه تن مشتری در آن حفره        
  مجتمع گشته همچـــــــــــو زندانی
پیرمردی گرفته تیــــغ به دست        

 همچــــو جاّلد عهــــد ساسانی
نوبت مـن رسیــد و بنشستم         

  زیر دستش به صـــــد پریشانی
لنگی انداخت دور گردن مــن        

  چون رسن بر گلـوی یك  جانی 
دیدم آیینه ای مقابل خویش          
  قاب آیینه بــــود سیمــــــانی

اندر آیینه عکس خــود دیدم           
خارج از شکــل و وضع انسانی

چشم ها چپ، دهان کج وکوله        
   چهره چون گیـوه سنیجـانی

گفت: برگو سرت چه فـرم زنم؟         
  بابلی، آملی، خراســــانی

جوشقـانی، ابر قویی، رشتی            
کهبدی، بن سعــودی، آلمــــانی

گفتمش: هرچه میل سر کاراست       
   هـــــر طریقی صالح می دانی

گفت: شغل تو چیست؟ گفتم: من       
    شاعــرم، شهـره در سخندانی

گفت: آری همین هنر کافی است        
   از برای نـــــــــــژاد ایرانی!

دست بر شانه برد و شد مشغــول          
 در ســـــر من به شانه گردانی

چنـــد مویی که داشتم بر سر          
 همــــــه را ریخت روی پیشانی

گفت : این فــــــــرم بوده از اّول        
  ســــــر میرزا حبیب قاآنی!

پس ازآن زد به سمت چپ مویم           
 گفت : این هــــم کلیم کاشــــانی!

به سوی راست بـــرد و بــا خنده          
 گفت: این است فرم خاقــــــانی!

پس به باال کشــاند مویم  وگفت:        
   بارک اهلل عبیــــد زاکـــــــانی!

بعد ازآن ریخت جملـه را در هــم          
 گفت :  این هـــم  حسینقلیخانی!

تیــغ را بر گرفت ومشتی مــوی            
از ســـــر من بزد بـــه آســا نی

گفت: حّقـا که شد قیافه تــو          
 عینهــــو چون رجال روحــانی

روز آدینه ســـــر تراشیدن               
   مستحب است در مسلمــانی

الغرض تا به خود بجنبیدم            
رفت مـــــویم به عـالم فانی

ســرم از زیر تیغ او در رفت           
پاک و پاکیزه صاف ونورانی...!

وقتی که جادوگر مهلکه را دریبل زد!

به گزارش فرهنگستان فوتبال، بارسا آماده است  تا 
با ۱۰۰میلیون یورو، مارکو وراتی را از پاری سن ژرمن 
فوتبال  در  معمول  اتفاق  یك  این  بگیرد.  به خدمت 
است. یك باشگاه به یك بازیکن ابراز تمایل کرده و 
آن را با باشگاه فعلی بازیکن در میان گذاشته است. اما 
مشکل از اینجا شروع می شود که باشگاه فعلی بازیکن 
مورد نظر، پاری سن ژرمن است. یکی از بلندپروازترین 
تیم های فعلی اروپا که برای اثبات اینکه حرکت رو 
به جلویی که شروع کرده به  هیچ وجه متوقف نمی شود 
هر کاری می کند. قدم اول، ردکردن پیشنهاد بارسا و 
ننشستن پشت میز مذاکره بود. حرکت دوم اما غیرقابل 
پیش بینی بود؛ آن ها در جواب مشت بارسا، گلوله شلیك 

کردند. به  سراغ ستاره دوم تیم رفتند و بدون مذاکره 
با باشگاه اعالم کردند حاضرند بند فسخ ۲۲۲میلیون 
یورویی نیمار را بپردازند. در رسانه ها اعالم شد نیمار 
پیشنهاد پاری سن ژرمن را پذیرفته و اگر آن ها همچنان 
سر حرفشان باشند، ستاره برزیلی را با دستمزد ساالنه 
۴۰میلیون یورو تبدیل به باارزش ترین بازیکن فعلی و 
چند سال آینده فوتبال جهان خواهند کرد. پولتیکی 
است.  گذاشته  به دهان  انگشت  را  همه  که  عجیب 
مدیران قطری، اشتباه مدیران بارسا در بستن قرارداد 
را به  ُرخ شان کشیدند و آن ها را از پایین تعریف کردن 
بند فسخ نیمار پشیمان کردند. ۲۲۲میلیون یورو پولی 
فوتبال  تاریخ  انتقال  گران ترین  از  برابر  دو  که  است 

بیشتر است. اما اگر یك بازیکن چنین ارزشی داشته 
باشد، نیمار جونیور است. و اگر تنها یك باشگاه حاضر 
باشد چنین کاری بکند، پاری سن ژرمن است. بارسا با 
دم شیر بازی کرده و حاال باید منتظر حمالت طرف 
نه  کوچکی ست،  تیم  بارسا  اینکه  نه  باشد.  مقابل 
اینکه پاریس تیم بزرگی ست؛ روابط این طور از پیش 
تعریف شده نیستند. پاریس باشگاه دست به نقدی است 

و بارسا هم در بحران مدیریت گرفتار آمده است..
به نظر نمی رسد  تنها هستند.  بارتمئو و همکارانش 
داشته  را  بازی  این  در  شدن  پیروز  تجربه  و  توان 
باشند. آن ها در تیمشان دچار بحران مالی هستند و 
محبوبیتشان هم نزد هواداران از بین رفته است. اگر در 
نگه داشتن نیمار شکست بخورند کارشان تمام است. 
تا همین یك هفته پیش اما شکست در جذب وراتی به 
نوعی پایان کار مدیران فعلی بارسا تصور می شد. حاال 
را شروع کرده اند. می خواهند  بازی جدید  آن ها یك 
شکست خودشان را با یك شکست تحمیلی به حریف 
جبران کنند. نیمار، طعمه ای است که همیشه جواب 
با ایجنت ها،  با قدرت رسانه ها و روابطشان  می دهد. 
این بازیکن را به پاری سن ژرمن لینك کرده اند. آن ها 
می خواهند حریف را وارد بازی ای کنند که خودشان 
پیچیده  بازی  یك  خورده اند؛  شکست  آن  در  پیشتر 

که در نهایت به این شکل تمام می شود: »نیمار در 
نکته  پاری سن ژرمن.  در  هم  وراتی  می ماند،  بارسا 
بارسا، چهره مردان  بین عموم مدیران  در  اینجاست 
شکست خورده را نخواهند داشت. آن ها موفق شده اند 
نیمار را که پیشنهادی ۴۰میلیون یورویی داشت نزد 

خود نگه دارند.«
موضوعی که باید در مورد آن صحبت کرد، تغییر 
پاریس  است.  انتقال  این  صورت  در  قدرت  توازن 
تبدیل به یك غول فوتبال می شود و نیمار قطب سوم 
پاریس  به  در صورت رفتن  او قطعاً  فوتبال می شود. 
و درخشیدن در این تیم و البته لیگ قهرمانان اروپا، 
می تواند یکی از کاندیداهای اصلی توپ طال بشود. در 
حالی که ماندن نیمار در بارسا او را حداقل تا سه الی 
چهار سال دیگر زیر سایه مسی نگه می دارد و از توپ 

طال خبری نیست.
اوضاع عجیب است و پیچیده. احتمال بسیار باالیی 
وجود دارد که همه اینها بازی رسانه ای مدیران بارسا 
و دوستان قدرتمندشان باشد. از سوی دیگر اصاًل بعید 
نیست که این انتقال سر بگیرد. باید منتظر ماند دید 

چه می شود. 
را   ۲۰۱۷ تابستان  حرارت  پاریس  هست،  چه  هر 

چندین درجه بیشتر کرد.

گلوله در جواب مشت!

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

کریمی این بار هم هوشمندانه عمل کرد! او در حمایت از بازیکنان نفت 
حقوق  و  حق  نشد  حاضر  باشگاه  این  مالی  بغرنج  وضعیت  به  توجه  با  و 
سوپرجام  از  پیش  مربی گری  از  انصراف  با  و  بگیرد  نادیده  را  شاگردانش 

باشگاه های تهران، آبروی خود و بازیکنانش را خرید.
بدین ترتیب تماشای علی کریمی در سمت سرمربی برای مدتی به تعویق 
سمت  در  امروز  او  می رسید  نظر  به  که  است  حالی  در  این  افتاد؛  خواهد 
کریمی  علی  انصراف  کند.  همراهی  پرسپولیس  مقابل  را  نفتی ها  سرمربی، 
که  زمانی  خورد.  کلید  گذشته  دوشنبه  از  رسید  او  به  ناگاه  به  که  شغلی  از 
تیم  این  تمرینات  در  دیگر  بی سرانجام،  قول های  و  وعده ها  از  خسته  او 
باشگاهی پرماجرا حضور پیدا نکرد و تنها یکبار به تلفن ها پاسخ داد، زمانی 
که با عصبانیت در پاسخ به فرد تماس گیرنده از شرایط زیر صفر تیمی گفت 

که قرار بود افتخارات او در دوران بازیگری را به چالش بکشد.
علی کریمی سه هفته پیش تر در پی تماس یکی از داوطلبین خرید باشگاه 
نفت به پیشنهاد سرمربیگری پاسخ مثبت داده بود. تصمیمی که البته چندان 
زمانی که  با  اما شاید در آن روزها کریمی تصور می کرد  نبود  هم عاقالنه 
در اختیار دارد می تواند تیمی را متناسب با شرایط ابتدای لیگ جمع و جور 

کند و سپس در روزهای تعطیلی لیگ شرایط فنی تیم را نیز بهبود ببخشد. 
و  انتخاب ها  برخی  اگرچه  رفت،  پیش  آن  مطابق  او  که  بود  نقشه ای  این 

تصیماتش همچنان عجیب بود و هوادارانش را نگران می کرد. 
با این حال، شایعات، اخبار و بحث مذاکره نفتی ها با مربیان دیگر و همین 
قرارداد  ثبت  مثل  اتفاقاتی  و  بی پولی مطلق  مالکیتی،  بالتکلیفی  ادامه  طور 
در کنار زمین تمرین، کریمی را به سمتی برد که قید سرمربیگری را بزند 
و این اتفاق را به تعویق بیاندازد؛ انصراف مبارکی که حداقل این نتیجه را 
در پی خواهد داشت که علی کریمی مربی، خاطرات خوب دوران بازیگری 
خود را تحت تاثیر قرار ندهد. کریمی که حاال میل خود به سرمربی گری را 
نشان داده ممکن است با اتفاقاتی دوباره به تیم نفت برگردد اما کاش این 
آغاز  آنجا  از  کاربلد  و  بزرگ  مربیان  ببرد که همه  به جایی  را  او  وافر  میل 
فوتبالش  استثنایی  و شعور  غریزه  با  فوتبال  دوران  در  که  کریمی  می کنند. 
که  گریخته  مهلکه  از  موقع  به  فرار  یك  با  فعال  کرده،  جاودانه  را  نامش 
امیدواریم این تصمیم موقتی و خلق الساعه نباشد. از سوی دیگر تیمی که 
با مصائب فراوان و حواشی زیاد در سوپرجام حاضر شده بود، طبق انتظار با 
شکست جام را به پرسپولیس اهدا کرد. پرسپولیس موفق شد تیم نفت را در 

سوپرجام شکست دهد و به عنوان قهرمانی دست یابد تا فصل را با کسب 
جام استارت بزند. در شبی که قرار بود دربی آلمان بین دو تیم استقالل و 
پرسپولیس برگزار شود، طرفداران پرسپولیس در استادیوم یکصدهزار نفری 
مقابل  گله  سه  برد  با  پرسپولیس  کردند.   برگزار  را  قهرمانی  جشن  آزادی 
مهیای  گسترده  تغییرات  با  دیدار  این  از  پیش  ساعاتی  تا  که  تهران  نفت 
این جدال شده بود، در کمتر از ۴ ماه توانست دومین جام را به کلکسیون 

افتخارات خود اضافه کند.

حرکت وحشتناک پاریسی ها به  سمت تغییر توازن قدرت

وزیر می خواهد یک استقاللی مدیر پرسپولیس  شود

صحبت  هرکسی  با  می شود/  پرسپولیس  مدیر  نبی  بخواهد،  وزیر  داورزنی: 
می کنیم یا مسئولیت دارد یا بازنشسته است

شایعه  درباره  جوانان  و  ورزش  وزارت  قهرمانی  و  حرفه ای  ورزش  معاونت 
مدیرعاملی مهدی محمدنبی در پرسپولیس، گفت: این موضوع به تصمیم وزیر 
به گزارش مستقل، محمدرضا داورزنی در جمع خبرنگاران گفت:  ارتباط دارد. 
محمدنبی از چهره های فوتبالی خوب است اما تا االن که با شما صحبت می کنم 
طاهری سرپرست پرسپولیس است و البته قرار بود وزیر ورزش هفته پیش در جهت 
تعیین هیات مدیره پرسپولیس، اعضا را معرفی کند اما متاسفانه نیروهای توانمند 
بیکار نیستند. با هر کسی که صحبت می کنی یا مسئولیت دارد یا بازنشسته است 
یا اشکالی است که سازمان بازرسی می گیرد مبنی بر این که فالن عضو در هیات 

مدیره باشگاه دیگری است و دو شغله محسوب می شود.
او افزود: وزیر بارها برای انتخاب اعضای هیات مدیره پرسپولیس به قطعیت 

رسید اما مشکالتی پیش آمد که معرفی اعضا به تاخیر افتاد.
بدین ترتیب شایعه حضور مهدی محمد نبی به جای اکبر طاهری تبدیل به 

مهم ترین خبر این دو سه روزه فوتبال ایران شده است.
حضور علی اکبر طاهری در دو سال گذشته در پرسپولیس همراه با ایجاد ثبات 
نسبی در این تیم بوده است. او در این دو سال توانسته یك دومی لیگ و یك 

قهرمانی به دست بیاورد.
اما طاهری که هیچ پیشینه ای در ورزش نداشت و از ایران خودرو به ورزش آمده 
بود دقیقا چه کرد و به این جا رسید؟ طاهری که بازنشسته ایران خودرو باید باشد، از 
رفقای صمیمی محمود گودرزی، وزیر پیشین ورزش بود. کسی که آمد و به شاهراه 

حیاتی ورزش یعنی صندوق حمایت از پیشکسوتان فرستاده شد.
او را گودرزی به هیات مدیره پرسپولیس هم فرستاد و بار اول مدتی کوتاه 
سیاه  دوران  در  کند.  برکنارش  که  شد  سبب  فشارها  اما  شد  تیم  سرپرست 
مدیریت های مختلف باشگاه، امیر خادم توانست با دو راهکار بزرگ برای قرمزها 
و آبی ها ، آن ها را به سامان برساند. اول اینکه کاری کرد از شمول واگذاری خارج 
شوند و بعد اینکه توانست به این طرح سامانه هواداری خودکفایشان کند. دو تیم 

یك باره به کف درآمد ۳۰ میلیارد تومانی رسیدند. در مورد خاص پرسپولیس معاون 
حقوقی وزیر ورزش که خودش هم قهرمان المپیك بوده و از بهترین های تاریخ 
کشتی ایران یك تنه ایستاد و برانکو را برای پرسپولیس آورد. مردی که توانست 
تحول فنی ایجاد کند. طاهری با جیبی پر از پول، یك مربی خوب و نسلی از 
ستاره های جوان که رو آمده بودند و پول های خارج از شمولی که امثال حسین 
هدایتی به تیم می دادند، در دو سال نیز، توانسته تیمی کم دردسر داشته باشد. او 
به شدت از سوی گودرزی هم حمایت می شد و سال قبل درحالی که ورودی مالی 
تیمش بیش از ۴۰ میلیارد تخمین زده شده، گفته شد تیمش را با ۲۲ میلیارد برای 

بازیکن و هزینه جاری بسته اند و احتماال باید حاال خزانه ای پر پول داشته باشد!
او درحالی که پرونده مدیر استقالل یعنی افشارزاده به بهانه ریخت و پاش مالی 
را به دادسرا داده شد ، به عنوان یك مدیر الگو از سوی گودرزی معرفی شد و 
حاال شاید با خزانه ای که باید پر از پول باشد باید تیم را به مدیر بعدی بسپارد. البته 
اگر حرف های گودرزی و صورت های مالی پرسپولیس درباره هزینه های فصل 
قبل دقیقا همان باشد و تیم واقعا ۲۲ میلیارد تومانی بسته شده باشد. از زمانی که 
سلطانی فر به جای گودرزی آمد اما شرایط پرسپولیس عوض شد. دیگر طاهری 
یکی یك دانه و سوگولی وزیر ورزش نبود. شرایط تغییر کرده بود. او چندباری 
استعفا داد و سعی کرد فشار را روی متولیان ورزش زیاد کند. این مدیر بازنشسته 
که برای ماندنش در تیم نیاز به مجوز از سوی هیات دولت بود ، خیلی دیگر جایگاه 
محکمی نداشت.  البته وزیر ورزش چندی قبل در دیدار با روزنامه نگاران ورزشی 

گفته بود مدیریت روی تیم هایی که باید سالی حدود ۲۵ میلیارد هزینه کنند و 
درآمدی حدود ۴۰ میلیارد تومانی و تضمین شده دارند، خیلی کار دشواری نیست و 

نباید این همه حاشیه برای شان ایجاد شود.
با این منطق پس خیلی عجیب هم نیست که دیگر دوران کاری طاهری را 
بشود تمام شده فرض کرد و حاال گزینه ای پرسپولیسی برای تیم معرفی شده 
است که کارلوس کی روش او را در هفته های اخیر بهترین مدیر فوتبالی ایرانی 

لقب داده است!
مدیری که در دوره محمود گودرزی و با فشار وحشتناک او از فوتبال حذف 
شد تا شاید پایه های ریاست علی کفاشیان در فوتبال لرزان شود و در نهایت هم 
همین اتفاق افتاد ، حاال گزینه مورد وثوق وزیر جدید ورزش برای بازگشت ثبات 

به پرسپولیس است. 
مهدی محمد نبی از خانواده ای ورزشی است. برادرش از بزرگان والیبال ایران 
بوده و خودش هم از دهه ۶۰ با پارس خودرو وارد مدیریت فوتبال شده و از آن 
تیم بازیکنانی مثل همین علیرضا منصوریان را در فوتبال معرفی کرده است و از 
اواسط دهه ۷۰ با سلطانی فر آشناست. زمانی که وزیر فعلی مرد شماره ۲ ورزش شد 
و نبی مرد شماره دوی مدیریت پرسپولیس بود. حاال بعد از دو دهه این دو هنوز 
آن رفاقت را دارند. درست مثل رفاقت سلطانی فر با عباس انصاری فرد یا مهدی 
تاج و حتی همین امیر عابدینی و خیلی های دیگر در فوتبال. سلطانی فر از ماه ها 
قبل با طاهری رابطه گرمی نداشت و در موارد گوناگون از استعفاهای پشت هم تا 
جنجال های رسانه ای درباره بی پولی قرمزها و تحصن ها و بعد دعوای اسپانسر و 

البته انفعال در دوره انتخابات داشت مدارا می کرد. 
همه روی هم جمع شده بودند. طاهری هم خیلی همدل پیش نمی آمد اما نبی 
برای سلطانی فر یك گزینه خودی است که خیلی خوب فوتبال را می شناسد. 
سال ها رئیس پشت پرده فوتبال بوده است. درباره اش بحث های زیادی شده. 
انتقادها کم نبودند اما با رفتنش هم مشخص شد او درد این فوتبال نبوده و اتفاقا با 
رفتنش دردها بیشتر شدند. حاال نبی یك گزینه ایده آل برای سلطانی فر است که 

می توانند پرسپولیس را جمع کند.

آقای وزیر! مگر این مملکت قحط الرجال است؟

در طول تاریخ نقش حکومت ها در مدیریت رابطه شهر 
و روستا یکی از مهم ترین سازوکارهای تأثیرگذار بر پویایی 
اقتصادی بوده است. در ایران این رابطه با چالش جدی 
وحشتناک ترین   ۱۹ قرن  اواخر  به طوری که  بوده  مواجه 
است.  بوده  مرزوبوم  این  در  روستایی  زندگی  سال های 
در این دوران دهقانان مجبور بودند نیازهای مالی حکام، 
والیان و وابستگان آن ها را به هر شکلی که میسر است 
تأمین نمایند. به تعبیر خانم ایزابال )عضو انجمن سلطنتی 
عقب ماندگی  علت  بزرگ ترین   )۱8۹۰ لندن  جغرافیایی 
دهقانان ایرانی این است که فاقد امنیت درآمد از کار خود 
به وسیله یتمام  اسفنجی هستند که  آخرین  هستند. آن ها 
فشرده  آن قدر  دارند  قرار  باالدستشان  در  که  کسانی 

می شوند تا خشك شوند.
بهبود  علی رغم  رابطه  این  گذشته  سال  یك صد  در 
چشم گیر و اوج و فرودهای فراوان همچنان با چالش های 
جدی روبروست. در رابطه با نقش حاکمیت و مدیریت در 
شرایط مدرن می توان به عدم کارایی سیاست های اعتباری 
دولت ها اشاره نمود. بدین ترتیب که در دولت های پیشین، 
کشاورزان ناگزیر به استقراض با نرخ بهره  گزاف می شدند 
که درنهایت این بدهکاری بازتاب خود را به صورت تمرکز 
مالکان  بزرگ  از  محدود  قشری  دست  در  زمین  دوباره 

نشان داده است.
شهر  روابط  در  دوگانگی  شاهد  ما  شرایطی  چنین  در 
مالکان  با  رقابت  در  خرده پا  کشاورزان  روستا هستیم.  و 
واسطه گری  به  رو  که  سرمایه دارانی  حتی  و  بزرگ 
می آورند بازندگانی به تمام معنا هستند که عماًل در تعیین 
سیاست های اقتصادی اعم از سازوکارهای تولید و ... هیچ 

نقشی را ایفا نمی کنند.
به عنوان مثال همین چند روز قبل وزیر جهادکشاورزی 
علت اصلی افزایش محصوالت کشاورزی همچون پیاز 
دیگر کاهش  از طرف  و  فعالیت دالالن  و  بازار سیاه  را 
تولید این محصوالت دانست. این در حالی است که این 
کشاورزی  بخش  هرساله ی  معضل  به  تبدیل  مشکل 
است. یك سال گوجه،  درباره  محصوالت مختلف شده 
در  این ها  همه  و  پیاز!  سال  یك  سیب زمینی  سال  یك 
واسطه های  نقش  بر  همگان  که  می افتد  اتفاق  حالی 
اقتصادی و دالالن بازار میوه و تره بار واقف اند ولی چرا در 
قبال آن ها اقدامی صورت نمی پذیرد؟ مگر نه اینکه دولت 
خود به خوبی می داند پیکر کشاورزی از کجا زخم خورده 
درمانش  چرا  پس  فراگرفته؟  را  کشور  تمام  دردش  و 
این است که  ماجرا  این  از دالیل عمده   نمی کند؟ یکی 
این بیماری کهنه جامعه  روستایی کشور را فلج کرده و 
شرکت های  همت  به  بود  قرار  که  خرده پایی  کشاورزان 
بگیرند  را  اربابان سرمایه دار  تعاونی جای عمده مالکان و 
این  مکانیزه  کشاورزی  روش های  و  پویا  اقتصادی  با  تا 
حوزه را سربلند نمایند، سال هاست که در مقابل هزینه های 
زندگی کمر خم کرده و حاصل دست رنج خود را با قیمتی 
محدود و اغلب پیش از موعد به سرمایه دارانی که بازار را 
این درد کهنه،  برای درمان  تنظیم می کنند می فروشند. 
احتیاج به جراحی سختی است که تابه حال هیچ دولتی 
جرأت به خرج نداده که حداقل راهکار ارائه دهد چه برسد 

به اجرای آن.

تیبریوس، ژنرال رومي که بیشتر عمر خود را در جنگ با ایرانیان 
سپري کرده بود و آثار زخم هاي متعدد شمشیر دالوران ایران را بر 
صورت و چانه اش داشت در این روز در سال ۱۴ میالدي با راي 
سناي روم امپراتور روم شد. شوراي عالي قوه مجریه روم قبال او را 
براي احراز این سمت به »سنا« پیشنهاد کرده بود، ولي سناتورها 
در انتخاب وي دو دل بودند که تیبریوس ۲۳ جوالي سال ۱۴ 
میالدي به جلسه سنا رفت و با نشان دادن جاي زخم هاي خود 
و شرح جنگ هایش در سوریه و فلسطین با ایرانیان، موفق به 
گرفتن راي شد. سناتور هاي مخالف در این که تیبریوس سرباز 
حرفه اي خوبي بود تردید نداشتند، ولي باور نداشتند که بتواند 
امپراتور شایسته اي باشد و قواعد دمکراسي را رعایت، و قوانین 
مصوب سنا را عینا اجرا کند و به افکار عمومي احترام بگذارد. 
تیبریوس که از آن پس در برابر سناي روم خود را مدیون و 
ضعیف مي دید با هر پیشنهاد سنا موافقت مي کرد ازجمله در سال 
۲۷ میالدي )و باز در ۲۳ جوالي( با طرح چند سناتور مقتدر که 
قضات روم از آن پس به پیشنهاد امپراتور و تصویب سنا منصوب 
شوند، موافقت کرد. این قانون در حال حاضر به همین صورت 
در آمریکا اجرا مي شود. سناي روم در زمان تیبریوس به آن چنان 
قدرتي دست یافته بود که بدون اجازه امپراتور به بازجوئي و تعقیب 
ژنرال »پیسو« به اتهام سازش محرمانه با ایران و نافرماني نظامي 
و نیز مسموم کردن ژرمانیکوس مافوق خود دست زده بود که به 
خودکشي ژنرال پیسو منجر شده بود و .... )رسم احضار مقامات 
و ژنرال ها به سناي آمریکا و تحقیق »بازجویي مانند« از آنان، از 
سناي روم به ارث باقي مانده است( تیبریوس بعد از امتیازهاي 
متعدد که به سنا و ژنرال هاي روم داده بود به هراس افتاد و دفتر 
کار خود را از شهر رم به جزیره کاپري در جنوب ایتالیا منتقل 
کرد تا بر ضد او کودتا نشود و به این ترتیب امپراتوري روم تا 
مدت ها داراي دو پایتخت بود: پایتخت مقننه شهر رم  و پایتخت 
مجریه جزیره کاپري. در تاریخ تحوالت دموکراسي آمده است که 
ترس تیبریوس از سنا باعث تقویت دموکراسي روم شد. همین 
کتاب در چند مورد با ذکر مثال ثابت کرده است که کشورهاي 
شبه دموکراتیك پس از روي کار آمدن یك سلطان خردسال 
و یا ضعیف به دموکراسي کامل تري مبدل شده اند. دموکراسي 
انگلستان هنگامي تکمیل شد که براي این کشور از  هانور آلمان 
پادشاه تعیین کردند و این پادشاه که زبان انگلیسي را به خوبي 
نمي دانست و به ایالت خود در آلمان انس بیشتري داشت امور را 
دردست نخست وزیر انگلستان و پارلمان این کشور قرار داد که به 

صورت همیشگي در آمده است.

آغاز  امپراتوری دشمن ایران!


