در آستان دوست
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نهای جان من خطا این جاست
سرم به دنیی و عقبی فرو نمیآید
تبارک اهلل از این فتنهها که در سر ماست
حضرت حافظ

جالل شاهنامهشناسی ایران

برگی از تاریخ

مذاكرات صلح كمپ ديويد
امروز  26شهریور ماه مصادف با هفدهم سپتامبر
سالگرد انجام مذاكرات صلح «كمپ ديويد» بين
سران مصر و رژيم صهيونيستي است .با پايان
يافتن جنگ چهارم اعراب و اسرائيل در اكتبر
1973م ،خاورميانه و جهان اسالم شاهد يك
تحول عجيب و يك تصميم جديد در ميان يكي
از كشورهاي سردمدار مبارزه با صهيونيسم بود.
انور سادات ،رئيسجمهور وقت مصر پس از
سرخوردگي از شكست در برابر رژيم صهيونيستي
و اتخاذ سياست نزديكي به غرب ،در ژوئيه
1977م اعالم كرد؛ در ازاي خروج نيروهاي
رژيم صهيونيستي از سرزمينهاي اشغالي
صحراي سينا ،حاضر به امضاي قرارداد صلح با
رژيم اشغالگر قدس خواهد بود .وي چهار ماه
بعد در  19نوامبر 1977م در ميان بهت جهان
اسالم و كشورهاي عرب در يك سفر خفتبار به
سرزمينهاي اشغالي فلسطين با مقامات اسرائيلي
ديدار كرد و در پارلمان رژيم صهيونيستي
سخنراني نمود.
اين حركت از سوي كشورهاي عربي و نيز
سازمان آزاديبخش فلسطين به عنوان تسليم
محض قلمداد گرديد و به شدت محكوم شد.
با اين حال مذاكرات صلح ميان سران دو رژيم
با ميانجيگري امريكا ادامه يافت .به دنبال اين
امر ،در هفدهم سپتامبر 1978م ،ضمن مالقات
روساي جمهوري آمريكا و مصر و نخست وزير
رژيم صهيونيستي در كمپ ديويد آمريكا ،انور
سادات كه در مسير ذلت و خفت قرار گرفته
بود ،نه تنها به اعتقادات ديني و اسالمي ،بلكه
به آرمانهاي عربي و ملي نيز خيانت نمود و با
امضاي موافقتنامهاي ،زمينه انعقاد پيمان ننگين
كمپ ديويد در  26مارس سال 1979م را فراهم
آورد .به موجب اين قرارداد ،پس از تخليه صحراي
سينا از نيروهاي صهيونيستي ،صلح نهايى ميان
دو رژيم منعقد ميگرديد .همچنين در اين قرارداد
به تشكيل حكومت خودمختار فلسطيني نيز اشاره
شد كه بعدها به آن نيز عمل نگرديد .اين قرارداد از
سوي تمامي كشورهاي اسالمي و عربي محكوم
شد و بسياري از اين كشورها ،روابط سياسي خود
را با رژيم مصر قطع كردند.
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هومن عباسپور
هجدهم شهریور استاد دکتر جالل خالقی مطلق،
برجستهترین شاهنامهشناس جهان ،هشتادساله
شد .پژوهشگری که خود آغازگر کار خود بود و
ادام ه هیچکس نبود .در غربت ،یکه و تنها ،بدون
برخورداری از حمایت نهادها ،بیش از چهل سال
عمر صرف تصحیح شاهنامه کرد .خالقی انسانی
است باوقار ،نیکوکار ،باشرف ،باذوق ،صمیمی ،معلم،
نقدپذیر ،خوشبیان ،خوشمشرب ،با طنزی سنجیده
و دلنشین.
اشراف او بر شاهنامه و ادبیات حماسی بینظیر و بر
ادبیات فارسی کمنظیر است .شاهنامهپژوهی به دو
مرحل ه پیش از جالل خالقی مطلق و پس از او تقسیم
میشود.
با تصحیح و پژوهشهای او بود که نسل تازهای از
شاهنامهپژوهان بالیدند و امروز شاهنامهپژوهی خود
تخصصی مستقل شده است .به همین سبب است
که بعد از جالل خالقی مطلق دیگر کسی نمیتواند
بهراحتی درباره شاهنامه سخن بگوید.
مقالههای او در معرفی نسخههای شاهنامه گنجینهای
است از نکتههای متنشناختی ،و معرفی صورتهای
کهن واژگان و نامها و آوردن آنها در شاهنام ه خودش
گامی بود نرفت ه و دانشی بود مغفول.
زمانی شاهنامههای نامعتبر یا کماعتبار بروخیم و مول
و مسکو یگانه زمین ه درک ما از شاهنامه بود ،ولی
دیگر سالهاست شاهنام ه جالل خالقی مطلق جایگاه
شایست ه خود را میان جامعهی فرهنگی یافته و در میان
کتابخوانان بهترین و سالمترین شاهنامه شناخته
میشود .خالقی حدود پنجاه سال است که در آلمان
سکونت دارد و فقط در سالهای اخیر گهگاه به ایران
میآید و چند روزی میماند.
ما نیز هربار افتخار داشتهایم که در این فرصتهای
اندک از حضورش بهره ببریم و نشستهایی برای
شنیدن سخنانش برگزار کنیم.
استاد ،با وجود دوری از وطن ،از اخبار فرهنگی در ایران
آگاه است و ازجمله اینکه از مشوقان تاسیس «انجمن
صنفی ویراستاران» و ،پس از تاسیس ،خود اولین عضو
آن بود.
تولد استاد جالل خالقی مطلق را تبریک میگوییم
و وجود نازنینش را قدر میدانیم .آرزو میکنیم عمر
و سالمت و سایهاش مستدام باشد تا همچنان از
نوشتههای بینظیر او بیاموزیم.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فریبا عباسی
سـردبیر :علی نظری
معاون اجرایی :امیررضا نظری
دبیر سرویس سیاسی :امیر مقدور مشهود
دبیر سرویس فرهنگوهنر :الهام رئیسی
دبیر سرویس اجتماعی  :شهال منصوریه
دبیر سرویس گوناگون :آرش وکیلی
دبیر سرویس اقتصادی :سعید قلیچی
دبیر سرویس بینالملل :نفیسه اهللدادی
گرافیک و صفحه آرایی :عاطفه مجیدی
ویراستار :پریا فردوس-امیرحسین نظری
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در جریان تظاهرات علیه دولت ،پلیس نظامی
گواتماال از دروازه ورودی کلیسای جامع شهری
نگهبانی میکند.
عکاس :سانتیاگو بیلی
گواتماال ،گواتماال

 16 ، REUTERSسپتامبر 2017
عمار حماشو پناهنده سوری که در قبرس زندگی
میکند کودکانش را که تازه به کمپ اردوگاه
پناهندگان کوکینوتریمیتیا در خارج از نیکوزیا
رسیدهاند ،از پشت دیوار توری میبوسد.
عکاس :یونس کورتوگلو
قبرس ،نیکوزیا

قاضی رشوه گیر
برگرفته از کتاب رساله دلگشا
اثر عبید زاکانی

 16 ، Telegraphسپتامبر 2017
کره شمالی با شلیک دومین موشک خود از
فراز آسمان ژاپن به سوی آبهای اقیانوسی
مانند آمریکا به چین و روسیه میگوید:
«اقدام مستقیم» را در دستور کار قرار داده
است .تلگراف در گزارشی به تحلیل این اتفاق
پرداخته است.
عکس از عکاس خبرنگار AFP
کره شمالی

انتقام از خانواده به سبک سازمان بهزیستی
رضا عبدی  -فعال مدنی
مفهوم کلمه «خانواده» در ایران طی این
سالها همواره در کشمکش بین نهادی مقدس
و باندی شبهتبهکار در حرکت بوده است.
آنجا که نهادهای قدرت برای محدودیت
و اعمال کنترل بیشتر زنان حتی از به کار
بردن لفظ زن نیز ابا دارند ،کلمه خانواده در
رویکردی تقلیلی و پربسامد بهعنوان مفهومی
مقدس و ارزشمند قلب میشود و به جای
زن مینشیند و آنجا که آزادیهای فردی و
سبک زندگی امروزی نوجوانان خالف سنتها
و ایدئولوژی رسمی حکومت جلوه میکند،
از خانواده به عنوان مفهومی ضد ارزشهای
رسمی و همچون عاملی برای تشدید آنچه
تهاجم فرهنگی میخوانند ،تعبیر میشود و
آنجا که پای کودکان کار و خیابان در میان
است از آن همچون نهادی تبهکار و باندی
مخوف که کودکان را روانه خیابان میکند و
از آنها بهرهکشی و سواستفاده میکند نام
برده میشود.
در آخرین مورد از تجاوز به مفهوم معنایی
کلمه خانواده ،همین هفته پیش انوشیروان
محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور
در گفتوگو با رسانهها از اعمال طرحی در
کشور خبر داد که بر اساس آن اگر کودکان
کار و خیابان برای سومین بار توسط اورژانس
اجتماعی (که البد به جز وظیفه ذاتیاش که
درمان آنی ناهنجاریهای اجتماعی و حمایت از
قربانیان خشونت و آسیبهای اجتماعی است،
مسئولیت پلیسی و قضایی هم دارد) دستگیر
شوند و کارشان به مراکز بهزیستی بکشد نه
تنها دیگر به خانه باز نخواهند گشت بلکه از
خانوادهشان هم سلب حضانت میشود.

نام طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان
است.
کابوسی تلخ برای خواب و بیداری
بیسروسامانها به بهانه حذف کودک از خیابان
و پاککردن چهره کالنشهرها و انتقام از
خانوادههای متهم به بیمسئولیتی و تبهکاری.
خردادماه بود که رئیس سازمان بهزیستی
کشور از برنامههای دولت دوازدهم درباره
کودکان کار و خیابان رونمایی کرد و گفت
که سازمان بهزیستی طبق برنامه ششم متولی
اصلی سر و سامان دادن به وضعیت کودکان کار
و خیابان است و با رایزنیهایی که با معاونت
پیشگیری از جرم قوه قضائیه صورت گرفته و
طی الیحهای که در مجلس بررسی میشود،
چنانچه کودکی بیش از  ۳بار توسط اورژانس
اجتماعی پذیرش شود ،حضانت کودک از
والدین سلب و در اختیار سازمان قرار میگیرد
تا این چرخه به حالت اول برنگردد و ما دوباره
کودک را در خیابان نبینیم.
حاال پس از گذشت  ۳ماه از اعالم این
خبر ،نخستین نشانههای اجرای آن همزمان
با اجرای دوباره طرح ضربتی جمعآوری
کودکان کار و خیابان ،هویدا شده است و
آندسته از کودکانی که  ۳بار توسط اورژانس
اجتماعی بهزیستی پذیرش! شدهاند به
مراکز بهزیستی منتقل و از والدینشان جدا
میشوند.
طرحی که به وضوح حاصل نگرش امنیتی
به نهاد خانواده بهعنوان یکی از گروههای
آسیبپذیر از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور
است .گویی در ذهن متولیان سامانبخشی
به اوضاع بیسامان اجتماعی ،خانواده صرفا
دستگاه تولید کودک کار و خیابان است که

منفعتطلبانه شهر را با استفاده از حضور
کودکان کار در خیابان قربانی میکند تا به
ثروت و جایگاه مافیاییاش افزوده گردد.
سوالهایی که مدام تکرار میشود :طراحان
طرح مزبور اگر معتقدند که بهراستی این
خانوادهها هستند که مجرمانه همچون باندهای
مخوف تبهکار کودکانشان را به خیابانهای شهر
روانه میکنند ،چرا اورژانس اجتماعی آنها را
شناسایی و ساماندهی (شما بخوانید بازداشت)
نمیکند؟ و چرا هر بار به بهانه پاکسازی چهره
شهر ،به تهیدستان و فقرا حمله میشود؟
یکبار میریزند و گورخوابهای شهریار
را به آتش میکشند ،یکبار میخواهند
زنان کارتنخواب را عقیم کنند ،یکبار برای
کارگرانی که خواستار حق و حقوق معوقهشان
هستند شالق و حبس میبرند و حاال هم
جداسازی اجباری کودکان کار و خیابان از
خانواده.
و اگر به واقع به دنبال حل مسئله کار کودک
در خیابان و برگرداندن حق کودکى و تحصیل
به او هستند چرا دست به دامان ادغام مفهوم
کودک کار و خیابان با کار کودک مى شوند؟
چرا به دنبال راه حلهاى اساسى براى مسئله
کار کودک به مفهوم فراگیر آن نیستند؟
اینجاست که این نکته خودش را توی چشم
میزند :به نظر مىرسد که مسئله خیابان است
و نه کودک!
ما فعاالن حقوق کودک حق داریم از متولیان
اقتصادی و اجتماعی کشور بپرسیم چرا یکبار
از آستین شعبدهشان یک طرح حمایتگرانه
بیرون نیاوردهاند؟ چرا یکبار رد کودکی که
در خیابان دستفروشی میکند را نگرفتند
تا به آنسر سیاستهای تعدیلی و توسعهای

اقتصادیشان در این سالها برسند .کجا
باید نتایج آمار روبهفزونی کارگران اخراجی و
کارخانههای ورشکسته و زمینهای کشاورزی
خشک شده ،خودش را نشان بدهد؟ و این
اعتماد به نفس از کجا میآید که مراکز
اقامتی تحت مدیریتشان را بهتر و مناسبتر
از فضای زیست کودکان کار و خیابان ،در کنار
خانوادهشان میدانند؛ مراکزی که روزی نیست
خبر دستهگلی که کارکنانش به آبمیدهند
رسانهای نشود.
بینالمللی
پژوهشگران
سالهاست
سازمانهای مدافع حقوق کودکان و
کارشناسان بانک جهانی به درستی تنها دلیل
کار کودکان را فقر و نابرابری اجتماعی میدانند
و به دولتها توصیه میکنند برای محو پدیده
کودکان کار و خیابان (که با مفهوم کودکان
کار متفاوت است) تالش کنند امکانات سالمتی
و بهداشتی در دسترس این کودکان قرار
بدهند.
برای آنها شرایط تحصیل و آموزش
رایگان را فراهم کنند و مهمتر از همه
سعی کنند که خانوادههایشان را توانمند و
قدرتمند کنند .اما گویا همه هشدارهایی که
درباره مخاطرات اجتماعی وضعیت نابسامان
زندگی گروههای کمتر برخوردار در شرایط
تبعیضآمیز داده میشود در برابر پاکسازی و
بهسازی چهره کالنشهرها از فقر و نمادهای
زنده محرومیت کمترین اهمیتی ندارد و به
این بهانه باید هر چه زودتر عامالن انسانی
زشتی شهرها را ساماندهی (بازداشت)
کرد.
راستی ساماندهی کسانی که زمینه تشدید
کار کودکان را فراهم کردهاند ،چه میشود؟

جادوگر احتیاج به بغبغو ندارد آقای تتلو!
روزی که تتلو از خودش عکس گذاشت و پیراهن
نفت طالییه را به رخ هوادارانش کشید میشد به
راحتی حدس زد که جرقه حواشی تازه در تیم علی
کریمی زده شده است.
مرتضی رضایی :اینکه یک خواننده زیرزمینی به
دلیل اینکه هواداران زیادی دارد بشود مشوق و
حامی اصلی نفت تهران ،فقط از مالک متمول آنها
بر میآید و بس .از استقالل گرفته تا پرسپولیس و
پیام صادقیان و  ...در چند ماه اخیر برای اصولگرایان
جهت داغکردن مسائل انتخاباتی ،فرجامی غیر از
شکست برایشان نداشته است.
روزی که تتلو از خودش عکس گذاشت و پیراهن
نفت طالییه را به رخ هوادارانش کشید میشد به
راحتی حدس زد که جرقه حواشی تازه در تیم علی
کریمی زده شده ،حاال بماند که این تیم خودش کم
حاشیه ندارد و به تازگی بحرانی توفانی را پشت سر

گذاشته است .تتلو روز پنجشنبه از همه هوادارانش
خواست تا برای بازی با گسترش فوالد تبریز به
ورزشگاه بروند .هوادارانی که مجازی هستند و اکثر
آنها دختر بچههایی در رنج سنی  8تا  14سال
که شاید از فلسفه فوتبال چیزی ندانند ،که اگر
هم بدانند محدودیتها اجازه نمیدهد تا دختری
 14ساله پایش را به ورزشگاه بگذارد .این اشتباه را
سیاسیون هم در انتخابات ریاست جمهوری انجام
دادند و با احساساتی کردن فضا و اینکه «تتلیتیها»
بیش از  4میلیون نفر هستند و میتوانند آرا
انتخاباتی را باال بیاورند وارد بازی عجیبی شدند.
برای بیشتر هواداران تتلو شاید در نهایت یکی دو
تا آهنگ در مایههای «جیگلی جیگلی» یا «بگو به
کی فکر میکنی» و  ...جذاب باشد ،تا اینکه بخواهند
با رهبری او پای صندوقهای رای بروند یا پرچم
یک تیم که نه استقالل است ،نه پرسپولیس را در

ورزشگاهی در دورترین نقطه در شهر تکان بدهند!
این بار جهانیان ،مالک باشگاه نفت طالییه همان
ریسکی را کرده که پیش از او خیلی از چهرهها کرده
بودند .اما این بار علی کریمی ای در نفت است که
اخالقش خاص است .او با هرکسی نمیجوشد و اگر
قرار باشد حرف حرف خودش باشد قطعا این اتفاق
خواهد افتاد .همین چند سال پیش که تتلو سودای
پرسپولیسیشدن داشت و حتی چندبار هم در
تمرینات این تیم شرکت کرد ،کریمی موضع سختی
مقابل او گرفت و دربارهاش گفت که «بهتر است این
دوست عزیز ما در حیطهای که اتفاقا در آن موفق
است فعالیت کند!»
حاال این بار تتلو صاف افتاده وسط باشگاه نفت؛
آن هم با حمایت همهجانبه مالک باشگاه .کریمی
که یک تیم لشکر شکست خورده را تحویل گرفته
باید در داخل هم با عواملی این چنینی بجنگد .البته

عقیده خیلیها این است که اصال کریمی اجازه
آفتابی شدن تتلو در تمرینات را نمیدهد و شاید
همه=چیز برای این خواننده زیرزمینی در حد و
اندازه همان حمایت اینستاگرامی از تیم محبوبش
باقی بماند!

مسلمانیخطبا
خطيبي را گفتند :مسلماني چيست؟
گفت :من مردي خطيبم ،مرا با مسلماني
چه كار.
قاضی رشوه گیر
تركماني با يكي دعوا داشت .پستوئي پر گچ
كرد و پارهاي روغن بر سر گداخت و از بهر
قاضي رشوت برد.
قاضي بستد و طرف تركمان گرفت و قضيه
چنانكه خاطر او ميخواست آخر كرد و
مكتوبي مسجل به تركمان داد.
بعد از هفتهاي قضيه روغن معلوم كرد.
تركمان را بخواست كه در آن مكتوب سهوي
هست بيار تا اصالح كنم.
تركمان گفت :در مكتوب من هيچ سهوي
نيست اگر سهوي باشد در پستو باشد.
حکایت پل صراط
لركي در مجلس وعظ حاضر شد .واعظ
ميگفت :صراط از موي باريكتر باشد و از
شمشير تيزتر و روز قيامت همه كس را بر او
بايد گذشت.
لري برخاست و گفت :موالنا آنجا هيچ
داربزيني يا چيزي باشد كه دست در آنجا زنند
و بگذرند؟
گفت :نه.
گفت :نيك به ريش خود ميخندي ،واهلل
اگر مرغ باشد نتواند گذشت.
دعوی پیامبری
شخصي دعوي نبوت كرد .پيش خليفهاش
بردند .از او پرسيدكه معجزهات چيست؟
گفت :معجزهام اين كه هرچه در دل شما
ميگذرد مرا معلوم است.
چنانكه اكنون در دل همه ميگذردكه من
دروغ ميگويم.
هضم طعام
حاكم نيشابور شمسالدين طبيب را گفت:
من هضم طعام نمي توانم كرد تدبير چه باشد؟
گفت :هضم شده بخور.
سمت و سوی قبله
شخصي در خانه قزويني خواست نماز گذارد.
پرسيد كه قبله چونست؟
گفت :من هنوز دو سال است كه در اين
خانهام .كجا دانم كه قبله چونست؟
کوتاه ورزشی

آخرین مهلت باشگاههای بدهکار
باشگاههای لیگ برتری تا  ٢٧شهریور
برای ارائه مستندات خود جهت روشن
کردن وضعیت پرونده بدهیهای خود به
کنفدراسیون فوتبال آسیا فرصت دارند.
فدراسیون فوتبال در اطالعیهای اعالم کرده
است :پاسخ و مستندات دریافتی از سوی
باشگاهها در مهلت فوق (٢٧شهریور ماه)،
عینا در قالب یک گزارش به کنفدراسیون
فوتبال آسیا ارسال خواهد شد .مسئولیت
مدارک ارسالی و همچنین عدم ارسال پاسخ و
مستندات ،صرفا بر عهده باشگاههای مربوطه
است و هیچ مسئولیتی تحت هیچ عنوانی بر
عهده فدراسیون فوتبال نخواهد بود.

پایان کار پینگپنگ بازان ایرانی
در هند
برادران عالمیان با شکست مقابل نمایندگان چین
تایپه و کره از رسیدن به جمع  8بازیکن برتر جا
ماندند .رقابتهای تنیس روی میز کاپ آسیا دیروز
وارد دومین روز خود شد .برادران عالمیان به همراه
ندا شهسواری نمایندگان کشورمان در این رقابتها
حضور داشتند .مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا
به واسطه حضور برترینهای تنیس روی میز جهان
که بیشتر آسیایی هستند از اهمیت زیادی برخوردار
است .همچنین این رقابتها بسیار سخت و دشوار
است و به سادگی نمیتوان در آن به دلیل حضور
برترینهای جهان انتظار موفقیت داشت.

زهرا نعمتی قهرمان جهان شد
زهرا نعمتی بانوی کماندار تیم ملی تیروکمان
معلوالن در رقابتهای قهرمانی جهان که در
پکن چین در حال برگزاری است ،در ریکرو
انفرادی زنان موفق به کسب مدال طال شد.
در ادامه رقابتهای تیروکمان قهرمانی جهان
که در پکن چین در حال برگزاری است و در
بخش ریکرو انفرادی زنان ،زهرا نعمتی دارنده
مدال طالی بازیهای پارالمپیک ریو موفق به
کسب مدال طالی قهرمانی جهان شد.

