
سه شنبه  30 مرداد 1397

9 ذى الحجه 1439

21 آگوست 2018  سال سى  ويكم 

 شماره 8764 

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine.

ir 

حوادث ايران

افراد ناشناس سفارت آمريكا را
 به گلوله بستند

تركيه: اشخاص ناشناس 
از داخل يك خــودرو به 
سمت سفارت آمريكا در 
آنكارا تيراندازى و سپس 
فرار كردند.  راشــاتودى 
خبــر داد: بــر اثــر اين 
تيراندازى شيشــه هاى 
ساختمان سفارت آمريكا 
شكست، اما كسى كشته نشــد. بنابر اعالم منابع خبرى، اين 
مهاجمان مسلح اتاقك نگهبانى ســفارت آمريكا در آنكارا را 
هدف قرار دادند. تحقيقات پليس تركيه در خصوص شناسايى 
عوامل اين اقدام و علت آن آغاز شده است.(باشگاه خبرنگاران)

پليس كاتالونيا عامل حمله به
 مقر پليس را با تير از پاى در آورد

اسپانيا: پليس اسپانيا يك مرد را كه با سالح سرد به يك مقر 
پليس در منطقه اى در كاتالونيا حمله كرد، هدف تيراندازى قرار 
داد. پليس اسپانيا دوشنبه گذشته اعالم كرد: مرد چاقو به دست 
روز دوشنبه با هدف حمله به مأمور ان وارد يك پاسگاه پليس در 
شمال شرق كاتالونيا شد كه هدف تيراندازى نيروهاى امنيتى قرار 
گرفت. پليس استان بارسلون در شرق اسپانيا هم اعالم كرد كه 

مرد مهاجم بر اثر تيراندازى نيرو هاى امنيتى كشته شده است.

افراد مسلح يك روستا را
 به خاك و خون كشيدند

نيجريه: ســاعات اوليه صبح روز گذشــته يك گروه از افراد 
مسلح با حمله به روستايى در شمال شرقى نيجريه، دست كم 
19 نفر را به قتل رساندند. يكى از افرادى كه از حمله عناصر 
مسلح به روستايى در شمال شرقى نيجريه نجات يافته است، 
گفت كه دست كم 19 نفر كشته شده اند. شاهد اين جنايت 
ادامه داد: افراد مســلح حدود ســاعت 2 بامداد به روستاى 
«مايالرى» در منطقــه جوزاماال واقــع در ايالت بورنو حمله 
كردند. وى همچنين گفت كه هنوز مشــخص نيســت اين 
مهاجمان وابسته به چه گروهى بودند. خبرگزارى رويترز به 
نقل از يكى از نيروهاى امدادرسانى در اردوگاه پناهجويان واقع 
در منطقه گزارش داد كه تعداد كشته هاى حمله به روستا به 
63 نفر رسيده است. طبق اين گزارش، مهاجمان سه روز قبل 
از اين حمله در داخل روستا مشاهده شده بودند. صدها نفر از 

ساكنان هم به اردوگاه پناهجويان فرار كرده اند.
اخيراً سازمان پزشكان بدون مرز در گزارشى اعالم كرد كه از 
هر 200 كودك زير پنج ســال در اردوگاهى در شمال شرقى 

نيجريه، يك نفر جان را خود را از دست مى دهد. (فارس)

كشف 50 تن ماده مخدر شيشه 
در يك آزمايشگاه

مكزيك: نيروى دريايى مكزيك 50 تن «متامفتامين» كه 
شيشه نيز ناميده مى شود، كشــف و توقيف كرد.  اين مقدار 
قابل توجه متامفتامين در آزمايشگاهى در ايالت «سينالوآ» 
مكزيك كشف شد. نيروى دريايى مكزيك طى بيانيه اى اعالم 
كرد كه مأمور ان روز پنجشنبه گذشته درپى عملياتى در مركز 
استان سينالوآ در شرق مكزيك، به وجود اين محموله عظيم 
پى بردند. به نوشته مطبوعات مكزيك، اين آزمايشگاه مخفى 
در منطقه اى كه تحت كنترل كارتل بزرگ مواد مخدر سينالوآ 

قرار دارد، كشف شده است.(پايگاه خبرى پليس)

حكم جلب پسر جنجالى سفير سابق صادر شد 
ركنا: حكم جلب «ساشا» پسر يكى از 
سفيران سابق ايران در ونزوئال، به جرم 

توهين به مردم صادر شد.
ساشا در ويديويى كه از او منتشر شده 
است به مردم توهين مى كند و مى گويد 
كه اگر نمى توانيد پول در بياوريد برويد 

بميريد!
در روزهاى گذشته برخى كليپ هاى 
پسر جنجالى سفير ســابق در فضاى 

مجازى خبرساز شده بود.

كشف 70 كانتينر برنج احتكار شده در هرمزگان
مركز اطالع رسانى تعزيرات حكومتى: مديركل تعزيرات حكومتى 
استان هرمزگان از كشف محموله برنج هندى احتكار شده به ارزش 132 
ميليارد ريال خبر داد. سيدمرتضى مدنى فدكى مديركل تعزيرات حكومتى 
استان هرمزگان گفت: در گشت مشترك سازمان صنعت، معدن و تجارت 
و پليس نظارت بر اماكن عمومى و تعزيرات حكومتى استان، از انبارى واقع 
در اسكله شهيد رجايى بازرسى به عمل آمد كه در اين زمينه 70 كانتينر 
برنج هندى به ارزش تقريبى 132 ميليارد و 825 ميليون ريال كشف شد. 
در ادامه مشخص شد كه تا زمان كشف، محموله به سازمان صنعت، معدن 

و تجارت اعالم موجودى نشده بود.

ستوان قالبى، سه سوته دستگير شد
خط قرمز: مرد جوانى كه در پوشش مأموران راهور در مشهد، حدود 39 
فقره اخاذى كرده بود، حين بررسى مدارك يكى از طعمه هايش دستگير 
شد. سرهنگ محمدباقر ســليمي گفت: اكيپ موتورسوار ايستگاه ششم 
پليس راهور مشهد در بولوار ايرج ميرزا، مرد جوانى را مشاهده كردند كه 
با لباس مأموران راهنمايي و رانندگــي، در حال كنترل مدارك رانندگان 

خودرو هاي سواري بود.
 رئيس پليس راهور خراسان رضوي افزود: با هوشياري افسر گشت راهور 
مشخصات اين فرد به مركز فرماندهي و كنترل پليس اعالم و فرد مورد نظر 
كه درجه ستوان سومي نصب كرده بود، دستگير شــد. وى ادامه داد:  در 
بازرســي بدني از متهم مقداري وجه نقد و يك جلد دفترچه يادداشت كه 
مشخصات 39 پالك خودروهايي كه احتماالً مورد اخاذي قرار گرفته بودند 

در آن يادداشت شده بود، كشف شد.
وي افزود: اين مأمور قالبي در برابر شواهد و ادله موجود، در تحقيقات اوليه 
پرونده اعتراف كرد كه لباس و درجه و عالئم پليس راهور را با انگيزه اخاذي 

از رانندگان وسايل نقليه، خريداري كرده است.

كشف 13 تن برنج احتكار شده در سبزوار 
خط قرمز: فرمانده انتظامي شهرستان سبزوار از كشف 13 تن برنج ايراني 

احتكار شده به ارزش يك ميليارد و 320 ميليون ريال خبر داد. 
سرهنگ سيد محمد هاشمي گفت: در پى كسب خبري مبنى بر احتكار 
مقادير زيادى برنج ايراني در يكي از محالت شهرستان سبزوار توسط فردى 
سودجو، رسيدگي به آن در دستور كار مأموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و 

ارز پليس آگاهي شهرستان قرار گرفت.
وى تصريح كرد: مأموران پس از شناسايى انبار به همراه كارشناسان اداره 
صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگي مقام قضايي به محل دپوى برنج ها 
مراجعه و در بازرســي از اين مكان، 13 تن برنج احتكار شده به ارزش يك 
ميليارد و 320 ميليون ريال را كشــف كردند. در اين زمينه يك متهم نيز 

دستگير شد. 

حوادث جهان

سفيران سابق ايران در ونزوئال، به جرم 

ساشا در ويديويى كه از او منتشر شده 
است به مردم توهين مى كند و مى گويد 
كه اگر نمى توانيد پول در بياوريد برويد 

در روزهاى گذشته برخى كليپ هاى 
پسر جنجالى سفير ســابق در فضاى 

 

عقيل رحمانى: جوان 20 ساله مشهدى بر سر 
جاى نشستن با ضربه كارد كشته شد.

مأمــوران كالنتــرى طــرق حدود ســاعت 
12 يكشنبه شب گذشــته، در جريان نزاعى 
خونين قرار گرفتند. با حضور مأموران در محل 
مشخص شد مرد 20 ســاله اى در اين نزاع با 
چاقو مجروح و به بيمارستان منتقل شده است. 
لحظاتى بعد به پليس اطالع داده شد كه جوان 
مجروح روى تخت بيمارســتان جان خود را از 
دست داده است، از اين رو بسرعت قاضى ويژه 

قتل مشهد در جريان اين اتفاق قرار گرفت.
كمى بعد با دستور بازپرس احمدى نژاد گروه 
ويژه بررسى صحنه جرم به محل جنايت اعزام 

شدند و مقام قضايى هم به بيمارستان رفت.
مقام قضايى در تحقيقات ميدانى خود به اين 
نتيجه رسيد كه مقتوِل 20 ســاله، بر اثر وارد 
آمدن يك ضربه چاقو به ســمت راست قفسه 

سينه اش مجروح شده و جراحت مذكور آن قدر 
عميق بوده است كه تالش كادر درمانى براى 
نجات جان او فايده اى نداشته و او بر اثر شدت 

جراحت ها  جان خود را از دست مى دهد.
در ادامه بازپرس شعبه 208 دادسراى مشهد 
براى بررسى بيشــتر موضوع راهى محل وقوع 
جرم مى شود، با حضور بازپرس ويژه قتل مشهد 
در شهرك طرق، نتيجه تحقيقات پليس به وى 
اعالم مى شود و مشخص مى شود شب جنايت، 
جوان افغانستانى(قاتل) ســر يكى از كوچه ها 
نشسته بوده است كه يكى از جوانان منطقه به 
سمت او مى رود و از او مى خواهد از جايش بلند 

شود و محل را ترك كند.
اين اقدام سبب مى شود تا بين دو نفر درگيرى 
لفظى ايجاد و جرقه كينه توزى زده شود. كمى 
بعد جوان افغانستانى(قاتل)  ضربه اى با چاقو به 
بازوى فردى كه سرجاى نشستن به او گير داده 

بود مى زند و فرار مى كند. 
اما اين پايان كار نبود و فردى كه جرقه نزاع را 
زده بود، دلش آرام نشد و موضوع را براى دو نفر 
از دوستانش بازگو مى كند و از آن ها مى خواهد 
بــراى ادب كردن او به ســراغش بروند. ســه 
هم محلى اواخر شب كوچه ها را براى پيدا كردن 
طرف مقابل نزاع زير و رو مى كنند تا اينكه او را 
چندين خيابان دورتر از محل درگيرى نخست 
پيدا كرده و راه را بر او سد مى كنند تا به خيال 
خودشان او را ادب كنند. لحظاتى بعد صدا ها باال 
مى رود و درگيرى لفظى تبديل به زد  و خورد 
مى شــود. اين ماجرا ادامه داشت تا اينكه برق 
چاقويى كه جوان افغانستانى همراه خود داشت 
سكوت را در محل حاكم كرد، چرا كه ضربه اى 
مرگبار به ســينه يكى از ســه جوان انتقامجو 
فرود آورد و او را روى زمين انداخت. دو جوان 
ديگر نزاع را فراموش كردند و به سمت دوست 

مجروح كه براى هواخواهى وارد ماجرا شــده 
بود رفتند؛ قاتل هم از فرصت استفاده كرده و 

در يك چشم به هم زدن از محل متوارى شد.
با روشن شدن ماجرا، قاضى ويژه قتل دستور 
شناســايى همراهان مقتول را صــادر و آن ها 
در مدت كوتاهى شناســايى و دستگير شدند. 
اقدامات پليسى ادامه داشت تا اينكه هويت و 
محل سكونت قاتل مشخص شد، اما با حضور 
مأموران در محل معلوم شد، فرد ضارب از محل 
گريخته است. طى بازرســى از خانه متهم به 
قتل مشخص شد او فرصت نكرده است قبل از 
فرار، مدارك هويتى زادگاهش را با خود ببرد. 
برهمين اساس ضمن ضبط مدارك هويتى او 
اقدام هاى مورد نياز با دســتور قضايى صورت 
گرفت تا متهم امكان فرار از كشــور را نداشته 
باشد. پليس همچنان در تالش است تا عامل 

جنايت را دستگير كند.

باز هم كنترل نكردن خشم رنگ خون گرفت

قتل بر سر جاى  نشستن!

ايرنا: مديركل تعزيرات حكومتى سيســتان و بلوچســتان 
گفت: كمتر از 10 روز از زمان كشف محموله 2600 تنى برنج 

مى گذرد كه بر اساس قانون، كار توزيع آن در بازار آغاز شد.
حيدر ميرزايــى مديــركل تعزيرات حكومتى سيســتان و 
بلوچستان اظهار داشت: با توجه به حساسيت موضوع احتكار و 
برخورد با متخلفان اين حوزه، برنج هاى كشف شده با تصويب 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت، به قيمت هر كيلو 6000 

تومان در ميان مردم توزيع مى شود.
وى ادامه داد: با توجه به حجم زياد محموله قرار است محموله 
مذكور ميان عمده فروش ها، خــرده فروش ها و تعاونى هاى 

مصرف سازمان ها و ادارات توزيع شود.
وى بيان كرد: 11 انبار مشــكوك به احتــكار كاال از ابتداى 
مرداد ماه تاكنون در سيستان و بلوچستان شناسايى و پرونده 

تخلفات عامالن آن هم تشكيل و در حال رسيدگى است.
در اين زمينه پنج انبار در زاهدان، سه انبار در ايرانشهر، دو انبار 

در زابل و يك انبار در چابهار در اين مدت كشف شد كه با ارائه 
مدارك از سوى مالكان محموله ها، سه پرونده منجر به صدور 

حكم برائت شد.
مديركل تعزيرات حكومتى سيســتان و بلوچســتان عمده 
كاالهاى كشــف شــده اين مدت را برنج، حبوبــات، مصالح 

ساختمانى، موادغذايى و لوازم خانگى ذكر كرد و افزود: 3602 
تن برنج، 55 تن حبوبات و مقدار قابل توجهى موادغذايى در 

اين مدت كشف شده است.
همچنين در اين مدت، محموله هايــى از قبيل آهن آالت به 
ارزش يك ميليارد و 500 ميليون ريال و 39 دســتگاه پكيج 

به ارزشى حدود يك ميليارد و 272 ميليون ريال كشف شد.
ميرزايى اضافه كرد: تخلفات كشف شــده براساس ماده 16 
قانون تعزيرات حكومتى يعنى عدم اعــالم موجودى كاال به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) صورت گرفته است. 
برهمين اساس هم كاالهاى احتكار شده طبق قانون سريعا در 

بازار مصرف عرضه مى شود.
ميرزايى به كاســبان و انبار داران توصيه كرد كه نســبت 
به اعــالم موجودى انبــار خود بــه تعزيــرات حكومتى 
سيستان و بلوچســتان اقدام كنند در غير ايــن صورت با 

متخلفان برخورد خواهد شد.

خط قرمز: مديركل تعزيرات حكومتى استان خراسان رضوى 
از كشف محموله عظيم شكر احتكار شده در مشهد خبر داد.

حميدرضا كريم گفت: در بازرســى صورت گرفته توسط واحد 
گشت سيار اين اداره از يكى از كارخانه هاى توليد قند، 900 تن 
شكر كه موجودى آن در ليســت اقالم كارخانه به دستگاه هاى 

مربوطه اعالم نشده بود، كشف و ضبط شد.

كريم تصريح كرد: ارزش شكرهاى احتكار شده 27 ميليارد ريال 
برآورد شده اســت، همچنين در بازرسى از يك واحد صنفى كه 
تخلف آن توسط شهروندان گزارش شده بود 50 تن روغن احتكار 

شده به ارزش 3 ميليارد و 500 ميليون ريال كشف شد.
وى در ادامه گفت: اقالم كشف شــده توقيف و پرونده هاى 
تخلف براى اين دو واحد تشــكيل و در تعزيرات حكومتى 

در حال رسيدگى است. وى افزود: طبق ماده 4 قانون تعزيرات 
حكومتى اجناس احتكار شده بايد زير نظر دستگاه هاى متولى 
در بازار عرضه شــود و فرد احتكاركننده نيز به ميزان 10 درصد 

ارزش اقالم احتكارى جريمه نقدى شود.
وى بيان كرد: در هفته گذشته نيز سه انبار كاالى احتكار شده 

در مشهد شناسايى و مهر و موم شد.

 كارخانه قندى  كه كام مردم را تلخ كرد

مديركل تعزيرات حكومتى سيستان و بلوچستان اعالم كرد

فروش 2600 تن برنج احتكار شده  به مردم

كشف احتكار 3 ميلياردى شكر 
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گمانه زنى ها از تيم بعدى حاج صفى بعد از المپياكوس يونان

بازگشت گالدياتور به سپاهان
 پاكدامن به برنز رسيد

اولين مدال سابر پس از 44 سال

پيكر كارگردان «كيف انگليسى» و «كاله پهلوى» تشييع شد

سيد ضياء ضد  انگليسى
+ گزارشى  به احترام «سيد ضياء الدين ُدرى» و سريال بيادماندنى اش «كيف انگليسى»
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يادداشت

ديدگاه

پرسش: 
آيا دعاى عرفه مربوط به آخرين سفر حج امام حسين(ع) است 

و بنابراين ايشان حج خود را ناتمام گذاشته اند؟
پاسخ: 

بسيارى افراد گمان مى كنند دعاى عرفه مربوط به حجة الوداع 
امام حسين(ع) اســت و مى پندارند كه اين مناجات پيش از 

حركت ايشان به سمت كوفه، خوانده شده است.
امــا بنا به دو روايتى كه در ادامه نقل مى كنيم و نتيجه اى كه 
از آن حاصل مى شــود، بايد گفت دعاى عرفه امام حسين(ع) 

متعلق به آخرين سفر حج ايشان نيست.
روز عرفه برابر با 9 ذى الحجه اســت و بنا بر سندى كه خواهد 
آمد، امام حسين(ع) در آخرين ســاعات روز نهم ذى الحجه، 

دعاى عرفه را در صحراى عرفات خوانده اند. 
در كتاب «منتهى اآلمال» نوشــته شيخ عباس قمى در فصل 

ششم در بخش زندگى و مقتل امام حسين(ع)، درباره حركت 
حضرت سيدالشــهدا(ع) از مكه معظمه به  سوى كربال چنين 

آمده است: 
«حضرت سيدالشــهدا(ع) در سوم ماه شــعبان سال شصتم 
هجرت، از بيم آسيب مخالفان، مكه معظمه را به نور قدوم خود 
منور گردانيده و در بقيه آن ماه و رمضان، شــوال و ذى القعده 
در آن شهر محترم به عبادت حق تعالى مشغول بودند و در آن 
مدت جمعى از شــيعيان از اهل حجاز و بصره نزد آن حضرت 
جمع شدند و چون ماه ذى الحجه درآمد، حضرت احرام به حج 
بستند و چون روز ترويه (يعنى هشتم ذى الحجه) شد عمرو بن 
سعيد بن العاص با جماعت بسيارى به بهانه حج به مكه آمدند 
و از جانب يزيد مأمور بودند كه آن حضرت را گرفته و به نزد او 

برند يا آن جناب را به قتل برسانند. 
حضرت چون بر باطن ايشان مطلع گرديد احرام حج را به عمره 

تبديل نموده و طواف خانه و ســعى بين صفا و مروه را به جا 
آورده و از مكه خارج شد و در همان روز متوجه عراق گرديد». 
از طرفى مرحوم محدث قمى در مفاتيح الجنان آورده اســت: 
«بشــر و بشير فرزندان غالب اســدى نقل كرده اند: در آخرين 
ســاعات روز عرفه در عرفات در خدمت امام حسين(ع) بوديم 
كه آن حضرت بــا جمعى از خاندان، فرزندان و شــيعيان از 
چادر بيرون آمدند و با نهايت خضوع و خشــوع در طرف چپ 
كوه (جبل الرحمه) ايســتادند و روى مبارك را به طرف كعبه 
گردانيده و دســت را مقابل رو برداشتند و دعاى بلند عرفه را 

خواندند.» 
بحث سندشناسى «دعاى عرفه» بحثى مستقل و مفصل است و 
در اينكه اين دعاى عظيم الشأن با توجه به محتواى آن از منبع 

معصوم صادر شده ترديدى نيست. 
جمــع بين اين دو روايت ثابت مى كند كه دعاى عرفه مربوط 

به آخرين سفر حج امام حسين(ع) نبوده است زيرا ايشان در 
آخرين حج خود يعنى در سال 60 هجرى، در روز ترويه يعنى 
هشتم ذى الحجه با توجه به تهديد جانى ايشان و احتمال قوى 
خونريزى و هتك حرمت بيت اهللا الحرام، از مكه معظمه خارج 
شــده اند در حالى كه دعاى عرفه در آخرين ساعات روز نهم 
ذى الحجه قرائت شده است، پس بايد مربوط به سال هاى قبل 

از 60 هجرى باشد.
نكته ديگر اينكه آن حضرت حج خود را ناتمام نگذاشته اند زيرا 
ايشان در آخرين سفر حج خود در سال 60 هجرى، اصالً قصد 
ورود به عرفات نكرده و وارد احرام حج تمتع نشده اند كه آن را 
ناتمام بگذارند، بلكه پس از انجام عمره مفرده و در روز هشتم 
ذى الحجه سال 60 هجرى به همان داليلى كه بيان شد از مكه 

معظمه به سمت عراق حركت كرده اند.
* معارف/ سيد مصطفى حسينى راد

آيا دعاى عرفه مربوط به آخرين حج امام حسين است؟پرسمان

منشأ و آداب عيد قربان
عيد ســعيد و مبارك قربان يكى از دو عيد بزرگ مســلمانان جهان است. 
«عيدفطر» و «عيدقربان» دو عيد ارزشــمند اســالمى و الهى است كه همه 
مسلمانان آن را گرامى و عزيز مى شمارند و پيروان همه مذاهب اسالمى براى 
آن احترام فراوان قايل اند. عيد قربان و فطر دو عيد مشــترك ميان شيعه و 
اهل سنت است كه محور انسجام اسالمى و وحدت پيروان پيامبر اعظم(ص) 
مى باشــد و امت اسالمى در آن شادمان و مسرورند و «عيدين» واژه مقدسى 
اســت كه پيامبرخدا(ص)، امام على(ع)، امام باقــر(ع)، امام صادق(ع)، امام 
موسى بن جعفر(ع) و امام رضا(ع) براى دو عيد فطر و قربان به كار برده اند. 
عيد قربان ريشــه در زمان حضرت ابراهيم دارد. قربانى نمودن از سنت هاى 
ابراهيمى است. مطابق بيان قرآن كريم، ابراهيم از جانب خدا مأموريت يافت 
فرزندش اســماعيل را ذبح نمايد. وى با اسماعيل مشورت كرد، هر دو آماده 
اجراى فرمان الهى شدند و با صبر در اطاعت و تسليم و رضايت، از آزمايش 
الهى سرافراز بيرون آمدند. ابراهيم از فرزندش اسماعيل به حكم وحى الهى 
دل كند، خداوند هم با تبديل ذبح وى به قربانى، او را به پدر برگرداند. ابراهيم 
در سخت ترين آزمون الهى كه دست كشيدن از فرزند است رستگار گرديد 
و بر اســاس وعده خداوند نام نيك او در تاريخ ماند و در سراســر مناسك 
حج در مســجدالحرام و سرزمين منا و روز عيد قربان نام او جاويدان شد و 
پيامبران پس از حضرت ابراهيم از نسل ايشان برگزيده شدند. مطابق دعاى 
نماز عيدفطر و قربان كه از امام صادق(ع) رسيده است، «خداوند» عيدقربان را 

براى مسلمانان «عيد» قرار داده است.
پيامبراعظم(ص) و ائمه معصومين(ع) آداب و اعمالى را براى شب و روز عيد 
سعيد قربان ذكر كرده اند. احيا و شب زنده دارى در شب عيدقربان مستحب 
است. انس نقل كرده پيامبرخدا فرمود: «َمن اَحيا ليلَه العيد لم يمت قلبه يوم 
يموت القلوب. هر كس شب عيد را زنده بدارد دلش روزى كه دل ها مى ميرند، 
نمى ميرد». غسل كردن در روز عيد قربان، تطّيب، عطر زدن، تهليل، تكبير، 
تحميد، تقديس، تزئين و آراستگى ظاهرى در اين روز مستحب است. عبداهللا 
بن سنان گفته است امام صادق(ع) در تفسير «آيه زينت» كه خداى متعال امر 
كرده است: «يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؛ اى فرزندان آدم! لباس 
زينت خويش را در هر عبادتى برگيريد» فرمودند: «العيدان والجمعه؛ عيد فطر 
و قربان و روز جمعه». امام باقر(ع) نيز منظور اين آيه را آراستگى به لباس هاى 

زيبا و تميز در عيدها و جمعه ها دانسته اند. 
خواندن نماز عيد قربان در فضاى باز بى ســقف براى عموم مســلمانان جز 
حاجيانى كه در سرزمين منا هستند سنت رسول اهللا (ص) است. خطبه هاى 
نماز عيد قربان بر خالف نماز جمعه پس از نماز خوانده مى شــود. فضل بن 
شاذان از امام رضا(ع) نقل كرده كه فرموده اند: «خطبه در روز جمعه در آغاز 
نماز و در عيد فطر و قربان پس از نماز قرار داده شده است چون نماز جمعه 
به طور دائم در طول سال برگزار مى شود و مردم خسته مى شوند و آن را ترك 
مى كنند و براى آن نمى مانند و متفّرق مى شوند، ولى عيد در هر سال دو بار 
است و از جمعه بزرگ تر مى باشد و ازدحام در آن زيادتر و مردم براى حضور 
در آن راغب ترند، پس اگر برخى مردم در خطبه نماز عيد متفرق بشوند عموم 
آنان مى مانند. قربانى كردن و خوردن از گوشــت قربانى در روز عيد قربان 
مستحب است. امام باقر(ع) فرمودند: «اميرمؤمنان على بن ابيطالب(ع) در روز 
عيد قربان، پيش از خوردن از گوشت قربانى خويش هيچ چيز نمى خورد». در 
حديث ديگر آمده است: «على بن ابيطالب(ع) روز عيد قربان حيوانى را ذبح 
مى كرد و از گوشــت آن مى خورد». زراره گفته است كه امام باقر(ع) به وى 
امركردند: «روز عيد فطر از خانه ات خارج مشو تا اينكه چيزى بخورى! و روز 

عيد قربان چيزى از قربانى ات بخور».

قربان عيد پيروزى بر غريزه است
                                                      حجت االسالم محسن قرائتى 

عيد قربان ياد ابراهيمى اســت كه از فرزند خود كه سال ها منتظر آمدنش 
بود، گذشت. اگر انســان بتواند بين غريزه و وظيفه، وظيفه را انتخاب كند 
آن زمان عيد اســت و حضرت ابراهيم(ع) نيــز اين انتخاب را انجام داد. هر 
روز كه انســان بتواند بين غريزه و وظيفه و بين حق و باطل و حتى بين دو 
حق، حق ترين و احسن را انتخاب كند، آن روز عيد است و عيد قربان عيدى 
است كه بنيان گذارش حضرت ابراهيم(ع) است، زيرا بين غريزه يعنى عشق 
به فرزندى كه پس از سال ها و با تضرع از خداوند گرفته بود و وظيفه اى كه 
خداوند بر دوش او گذاشته بود «كه بايد فرزندت را بكشى!» وظيفه را انتخاب 

كرد. بنابراين عيد، روز پيروزى بر غريزه است. 
بد نيســت بدانيم كه عيد در اسالم مساوى است با كمك به فقرا؛ عيد فطر 
زكات فطريه، عيد قربان، كسى هم پول ندارد گوسفند بخرد شريكى جمع 
بشوند يكى پنج تومان، 10 تومان بدهند، 10 نفرى، 20 نفرى، يك گوسفند 
بكشند و بدهند؛ شريكى باشد، ولى كار بشود. روز عيد قربان يكى از دوستان 
زنگ زد كه دعاى عيد قربان چيست؟ گفتم: دعاى عيد قربان اين است كه 
وقتى گوســفند قربانى مى كنى، كبابى هايش را براى خودت كنار نگذارى! 

گفت: دعاى عيد قربان را مى خواستم. گفتم: همين است.

توحيِد حقيقى دستاورد عيد قربان بود
حجت االسالم احمد مبلغى

عيد قربان «مســير زندگى» و افق فرا  روى آن را نشــان مى دهد. اين مسير 
مبتنى بر توجه ژرف به خداوند، همراه با احساس و اميد، نعمت و امنيت و 
ارتباط شــاد با انسان هاست و افق آن، عبوديت و بندگى محض و تقرب به 
خداوند اســت؛ تقربى جامع، ژرف، پر احساس و چند اليه. بر اساس فلسفه 
اين عيد، همه چيز بايد در برابر خداوند، وضع فرودســتى پيدا كند. داستان 
حضرت ابراهيم(ع) شروع حركت بى پيرايه «توحيد» به صورت يك جريان پر 
امتداد در تاريخ است. در نتيجه اين امتحانات الهى تعلق فزاينده اى نسبت به 
خداوند بيش از پيش در ايشــان احيا مى شود كه در نهايت به خالص سازى 
روح و انديشه شان بر محور خداوند يعنى التزام به توحيد  انجاميد.  بر اساس 
مطالعات، اساسى ترين امتحان هاى حضرت ابراهيم(ع) به زمانى بازمى گردد 
كه ايشــان به امر خداوند، مأمور به ترك سرزمين خود و رفتن به سرزمين 
مكه  شدند، زيرا اين سفر خود متضمن امتحانات ديگر شد. بريدن از محيطى 
كه در آن مناسبات اجتماعى و دينى (با وجود تالش هاى ايشان) همچنان بر 
ذهنيت ها و آداب غلط و شرك آلود استوار   بود و رفتن به سرزمينى بى سكنه 
براى بنيان  نهادن ملت ابراهيم(ع) امتحانى بزرگ قلمداد مى شد. بر اين اساس 
مى توان براى ابراهيم(ع) يك نقش تأسيســى- تاريخى نيز قايل  شد كه از 
طرفى خود را براى تاريخ به عنوان يك «ملت» (ملت ابراهيم) معرفى كرد و 
از طرف ديگر مبنايى براى دين حنيف و توحيد شد كه با اين حركت دينى، 
زمينه  شكل گيرى اديان ديگر فراهم شد و در نهايت به دين اسالم به عنوان 

كامل ترين و جامع ترين دين در مسير تبيين توحيد انجاميد.

 معارف / نازلى مروت   عرفه كه بيشــتر با 
حضور زائران بيت اهللا الحــرام در عرفات و براى 
انجام اعمال عبادى حج شــناخته مى شود، اما 
مفهومى عرفانى در پرتو نام امام مصلح و صاحب 
قيام ابدى شيعه دارد. سيدالشهدا(ع) در آخرين 
سفر حج خود براى شــيعيان ميراثى به يادگار 
گذاشت كه تصوير واقعى مؤمن صالح و مصلح را 
به تصوير مى كشد. مؤمنى كه تا به اين ويژگى ها 
آراسته نشود نمى تواند پرچم حق خواهى بردارد. 
حجت االســالم دكتــر محمدباقــر پور امينى، 
پژوهشــگر و عضــو هيئت علمى پژوهشــگاه 
فرهنگ و انديشه اسالمى در گفت وگو با قدس 

از رابطه روز عرفه با سيدالشهدا(ع) مى گويد.

 چرا روز عرفــه با دعــاى عرفه امام 
پيوندى  حسين(ع) شناخته مى شود؟ چه 

بين عرفه و امام حسين(ع) برقرار است؟
عرفه روز دعا و درخواست از خداى متعال است 
و خوان رحمت الهى در اين روز گســترده است 
و زمينه بخشش و پاكى در اين روز فراهم است، 
بديهى اســت كه بهترين راه استفاده از اين روز 
رحمت و مغفرت، پيوند با واليت است؛ آن گونه 
كه در زيارت مى خوانيم: «من اراد اهللا بدء بكم و 

من وحده قبل عنكم». 
ســه عامل در دعا و حاجت خواهى مؤثر است و 
اجابت آن را تسريع مى بخشــد، زمان، مكان و 
مــردان الهى. در دعاى عرفه اين ســه عامل به 
چشــم مى خورد؛ روز نهــم ذى الحجه به روز 
عرفه معروف اســت، ســرزمين عرفات مكانى 
اســت كه حاجيان در روز عرفــه در آن جمع 
مى شــوند و عامل حضور و پيشــگامى اولياى 
الهى هــم به اين صورت اســت كــه اين دعا 
ارمغان حســين بن على(ع) اســت و امام زمينه 
بهتريــن بهره مندى از روز عرفه بــا ابزار دعا را 
فراهم آورده اســت. روز عرفه و صحراى عرفات 
در پرتو كالم و نيايش امام حســين(ع) بسترى 
براى انس و آشــتى با خدا شده است و همين 
پيوند در ســاخت شخصيت جامع مؤمنان مؤثر 
واقع مى شود، حسين بن على(ع) در پرتو دعاى 
عرفــه تصوير يك مؤمن فروتــن، مؤثر، صالح و 
مصلح را ارائه مى دهد كه تنها عبد خداســت و 
فقط در برابر شكوه خدا سر تعظيم فرو مى آورد 
و بندگى هيچ مخلوقــى را نمى پذيرد و در پى 
حاكميت سنت واقعى پيامبر(ص) و اسالم ناب 
است. مؤمن راستين در نگاه امام، هم در پى خير 
براى خود است و هم درخواست مى كند كه اهل 
خير باشــد و خير را براى ديگران سرازير نمايد 

«إقض لنا الخير و اجعلنا من اهل الخير». 
حســين بن على(ع) مشــعل هدايت است؛ گاه 
حضور او در عرفات روشنايى بخش است و زمينه 
لطــف الهى را فراهم مى ســازد و گاه مرقد اين 

حجــت خدا در كربال، چلچراغــى براى هدايت 
مى گردد؛ آن گونه كه در روز عرفه خدا نخست 
به اهل دعا و تضرع حاضر در كربال نظر مى كند و 
آنگاه به ساير بندگانش در عرفات. بى شك انس 
بندگان الهى با دعاى عرفه امام حســين(ع) در 
روز عرفه وسيله اى براى جلب نظر خدا و كسب 

رحمت الهى است.

 اهداف حضرت از قرائت دعاى عرفه چيست؟
تشويق به دعا از امتيازهاى فرهنگ دينى ماست 
و از سوى خداوند، همگان به درخواست كردن و 
دعا ترغيب شده اند؛ آن گونه كه دعا محكم ترين 

ارتباط با خدا تلقى مى شود.
دعا از اركان اصلى انس با خداست و در پرتو دعا، 
انســان خدا را مى خواند و از او يارى مى جويد و 
زمينه بــارش فيض الهــى را بر خــود فراهم 
مى كند. خداوند همــه را به اين حاجت خواهى 
فرا مى خواند و در آيه 186سوره بقره مى فرمايد: 
ِّي َقريٌب أُجيُب َدْعَوَة  «َو إِذا َسأَلََك ِعبادي َعنِّي َفإِن
بي لََعلَُّهْم  الّداِع إِذا َدعاِن َفلَْيْسَتجيُبوا لي َو لُْيؤِمُنوا
يَْرُشُدوَن؛ و هر گاه بندگان من، از تو درباره من 
بپرسند،(بگو) من نزديكم و دعاى دعاكننده را- 
به هنگامى كه مرا بخواند- اجابت مى كنم، پس 
(آنان) بايد فرمان مرا گردن نهند و به من ايمان 

آورند، باشد كه راه يابند».

امام حســين(ع) با هدف ايجــاد انس و تقويت 
ايــن ارتباط، دعاى عرفــه را در عرفات بر زبان 
جارى ســاخت و اين عطيه با ارزش، روحبخش 
و اميدآفرين را براى بشر به ارمغان آورد؛ رهاورد 
مهــم دعاى عرفه صحبت با خدا، ارتباط و انس 

بيشتر با او و بيان درخواست از اوست.
اى اخى دست از دعا كردن مدار

 با اجابت يا رد اويت چه كار
در واقع در پرتو دعا هر انسانى از دل خود راهى 
به ســوى خدا مى گشــايد؛ وجود اين مسير را 
مى توان به وقــت گرفتارى ها لمس كرد؛ در آن 
وقت آدمى با تمام وجود خــدا را فرياد مى زند 
و مى گويد «انت الذى مننــت، انت الذى انعمت، 
انت الذى احســنت، انت الذى اجملــت...» امام 
حسين(ع) تأثير اين ميل به خداجويى و كشش 
به دعــا و التجا به خــدا را در زندگى دنيايى و 

آخرتى نشان داد.

 چه ويژگى هايــى در اين دعا وجود دارد 
كه وجه امتياز و شناسنامه عرفه شده است؟

در دعــاى عرفه، امــام حســين(ع) اين گونه 
رهنمــون مى شــود كه انســان  وقتــى از خدا 
درخواســت مى كند و نيازش را بــا او در ميان 
مى گذارد، احساس عزت مى كند. چنين انسانى 
هيچ چيزى را به انــدازه دعا خوش ندارد، همه 
خواهش هــا و آرزوهاى دل خــود را با محبوب   
واقعى در ميان مى گذارد و فرصت سخن و راز و 
نياز با خدا را مغتنم مى شــمرد. بدان حد كه در 
پرتو دعا، هيچ گونه احساس  خستگى و ماللت 
نمى كردند. امام(ع) مى فرمايد: «اللهم انك اقرب 
من دعى و اســرع من اجــاب و اكرم من عفى 
و اوســع من اعطى و اســمع من سئل.  خدايا! 
تو نزديك ترين كسى هســتى كه از او مى توان 
درخواســت كرد؛ زودتر از هر كس خواهش را 
اجابت مى كنى، بزرگواريت از هر بخشــنده اى 

بيشتر و عطايت فزون تر است».

 توصيه امامان معصوم به بزرگداشت اين 
روز چه دليل معرفتى دارد؟

در نگاه ائمه اطهار(ع) عرفه روز دعا و مســئلت 
اســت يعنى عرفه روز درخواســت است، امام 
صادق(ع) بــا بيان اين جملــه مى فرمايد: «هر 
دعايى كه دوست داريد براى خود بخوانيد و در 

اين دعا كردن، تمام تالش خود را بكنيد».
يكــى از دعاهــاى زيبا و عاشــقانه، دعاى امام 
ســجاد(ع) در روز عرفه است؛ توصيفى كه امام 
در دعاى 47صحيفه سجاديه،از اين روز ترسيم 
مى كند معرفت بخش اســت: «اللَُّهمَّ َهــَذا يَْوُم 
ْمَتُه، نََشــْرَت  ْمَتُه َو َعظَّ ْفَتُه َو َكرَّ َعَرَفَة يَْوٌم َشــرَّ
فِيــِه َرْحَمَتَك، َو َمَنْنَت فِيِه بَِعْفــِوَك، َو أَْجَزلَْت 
لَْت بِِه َعلَــى ِعَباِدَك؛ بار  فِيِه َعِطيََّتــَك، َو تََفضَّ
خدايا، امروز روز عرفه است. روزى است كه آن 
را شــريف و گرامى داشته اى و تعظيم و تجليل 
كرده اى. در اين روز رحمت خود پراكنده اى و بر 
مردمان به عفو خود مّنت نهاده اى و عطاى خود 
در حق ايشــان افــزوده اى و بر بندگانت تفضل 

فرموده اى».

 مهم ترين دستاورد عرفه چيست؟
عرفه روز درخواست، التماس، سماجت، آمرزش، 
آشــتى و در نهايت انس با خداســت و انسان 
بايــد رابطه خــود را با خدا ترميــم و تصحيح 
كنــد تا از لــذت يك رابطه عاشــقانه بهره مند 

شود. 
عرفه جايگاهى همســان رمضان دارد آن گونه 
كه در فرمايش امام صادق(ع) چنين آمده است: 
«كســى كه در ماه رمضان بخشيده نشود، درك 

روز عرفه فرصتى براى بخشودگى است».

برش

بى شك انس بندگان الهى با دعاى 
عرفه امام حسين(ع) در روز عرفه 
وســيله اى براى جلب نظــر خدا و 

كسب رحمت الهى است

معارف

امروز نواى مناجات عارفانه و الهام بخش امام حسين  طنين انداز مى شود

عرفه آينه سيماى صالحان و مصلحان

حجت االسالم دكتر محمدرضا جواهرى 

 عضــو مجمــع علماى جهان اســالم گفــت: همه 
كارشناسان اديان ابراهيمى متفق القول هستند كه همه 

اديان ابراهيمى «اسالم» است. 
ماموستا دكتر عابد نقيبى با بيان اينكه دين اسالم تكامل يافته 
اديان الهى است، افزود: برخى مناسك و آيين ها در اسالم وجود 
دارد كه در اديان پيشين هم بوده و در شريعت محمدى به آن 

مهر تأييد زده شده است. 
وى طــواف خانه خدا و مقدس شــمردن حجراالســود را از 
اعمال مشترك اديان ابراهيمى دانسته و اظهار كرد: وجود اين 

مشتركات نشان از ضرورت وحدت اديان الهى است. 

 رضاى خدا، فلسفه تاريخى حج ابراهيمى
رئيس شوراى افتاء اهل سنت سقز، با بيان اينكه مناسك حج 
نماد وحدت اسالمى است، گفت: حضور همه مسلمانان از هر 
رنگ، نژاد، مذهب و مليتى بزرگ ترين همايش وحدت است. 
ماموستا نقيبى به فلسفه تاريخى حج اشاره كرد و افزود: حضرت 
ابراهيم كه پدرخوانده همه اديان ابراهيمى است، در كهنسالى 
صاحب فرزندى شد و به دستور خداوند او را براى قربانى كردن 
به كوه برد و زمانى كه خداوند اسماعيل را به پدرش بخشيد، 
فرزند و همسرش را در سرزمين مكه تنها گذاشت و هاجر براى 
يافتن آب ميان صفا و مروه دويد كه امروزه يكى از اعمال حج 
ابراهيمى محسوب مى شود. نكته مهم در اين اعمال اين است 
كه ابراهيم، هاجر و اسماعيل همه سختى ها را براى يك هدف 

به جان خريدند؛ رضاى خدا! 
وى با اشاره به اين بيت از حافظ كه مى گويد: غالم همت آنم كه 
زير چرخ كبود/ ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزادست، گفت: كارى 
كه حضرت ابراهيم انجام داد مصداق همين بيان حافظ است. 

  مشتركات اديان الهى، ظرفيت وحدت بين االديانى
عضو مجمع علماى جهان اســالم، قربانى كردن 
در راه خدا را يكى ديگر از مشــتركات اديان الهى 
عنوان كرد و گفــت: قربانى كردن در همه اديان 
الهى مانند مســيحيت، يهود و زرتشــتى وجود 
دارد و در اسالم در مناسك حج به عنوان يكى از 

اعمال مهم حجاج مطرح است. نقطه مشترك اديان الهى براى 
قربانى كردن، رضايت الهى اســت؛ اما همين عمل در برخى 
مكاتب زمينى با نيت هاى غير  الهى انجام مى شود كه ماهيت 

آن متفاوت مى شود. 

نقيبى افــزود: قربانى كردن براى خورشــيد، 
ســتاره ها، بُت و... ارزش معنوى ندارد و عملى 

انحرافى است.
استاد حقوق دانشگاه با بيان اينكه توجه پيروان 
و علماى همه اديان آسمانى به وجود مشتركات 
الزم اســت، گفت: اگر به مشتركات اديان الهى 
به عنوان ظرفيت وحدت بين االديانى توجه شــود، بسيارى از 
مشكالت سياسى، نظامى و نژادپرستانه در دنيا يا از بين مى رود 

يا كاهش خواهد يافت. 
وى افزود: در قرآن كريم آمده است كه ما تفاوتى بين پيامبران 

قايل نيستيم و همه از طرف خداوند صاحب رسالت هستند، 
پيروان همه مذاهب اســالمى به اين اصل اعتقاد راسخ دارند. 
افزون براين، مناسك اسالمى مانند حج ابراهيمى كه ريشه اى 
محكم در ميان اديان الهى دارد، ريسمان محكمى براى وحدت 
پيروان مذاهب اســالمى است.  ماموستا نقيبى با بيان اينكه 
مســلمانان گرچه در برخى مناسك با يكديگر اختالف دارند 
اما در كليت اســالم با هم موافق هســتند، گفت: حج يكى از 
مناسك مشــترك و مهم مسلمانان است كه بهترين فرصت 
براى دادخواهى و همراهى امت اســالم بــراى احقاق حقوق 
مســلم آن هاست. وى افزود: حج اين پيام را به ما مى دهد كه 
همان گونه كه حضرت ابراهيم براى خداوند از جگرگوشه خود 
گذشت و او را به قربانگاه برد، ما نيز بايد از جان خود براى حفظ 

دين خدا بگذريم.

 عيد قربان، برگ برنده تقريب مذاهب
ماموســتا دكتر نقيبى با تأكيد بر اينكه اعمال روز عيد قربان 
برگ برنده تقريب مذاهب اسالمى است، گفت: روز عيد قربان 
كه يكى از مهم ترين اعياد اســالمى اســت بايد محور تقويت 

وحدت قرار گيرد. 
عضو مجمع علماى جهان اســالم ادامه داد: عيد قربان بعد از 
عيد فطر دومين روزى است كه نماز عيد در آن اقامه مى شود، 

بنابراين اين نماز با شكوه بايد نماز وحدت امت اسالم باشد.
پژوهشــگر تقريب مذاهب اســالمى افزود: ديد و بازديدهاى 
عيدانه نيز بايد به فرصتى براى همدلى شــيعه و سنى تبديل 
شود. وى تأكيد كرد: علماى شيعه و سنى بايد تئورى وحدت 
را با دستورعمل هاى اجتماعى به كف جامعه بياورند تا شاهد 

وحدت امت پيامبر(ص) در همه ابعاد باشيم.

ماموستا نقيبى، عضو مجمع علماى جهان اسالم در گفت و گو با قدس آنالين:گفت و گو 

 حج بزرگ ترين رزمايش وحدت مسلمين  است



ورزش: مربى تيم ملى كشــتى آزاد ايران با اشاره به نتايج روز 
نخست گفت: اين نتايج نشــان داد جمع بندى كادر فنى 

اشتباه نبوده است.
محمد طاليــى گفت: من قبال هم گفتــم و االن هم مى 
گويم وقت مصاحبه نيست. برخى يا مغرضانه اعتراض مى 
كنند يا واقعا در جريان نيســتند. وقتى كادر فنى چندين 
سال با يك سيســتم كار مى كند تشــخيص مى دهد كدام 
كشــتى گير در اين مســابقات مى تواند موثر باشد. ما تمام 
كشتى ها را آناليز كرده بوديم و به اين جمع بندى رسيديم. 
عليرضا كريمى با كشتى هاى خود نشان داد جمع بندى 
كادر فنى اشــتباه نبوده و نتيجه مطلوب گرفته مى 
شــود. وى گفت: خود من روى مصطفى حســين 

خانى 50 - 50 فكر كرده بودم. چون كشتى آسيب ديدگى 
زيادى دارد و او هم گاهى از مصدوميت زانو اذيت مى شــد. 

اماروى 97 و 86 كيلوگرم مطمئن بودم.
نقيبى: يزدانى ستاره كاروان ماست

مربى تيم ملى كشتى آزاد حسن يزدانى را ستاره كاروان  ورزشى 
ايران در بازى هاى آسيايى جاكارتا مى داند.

حسين نقيبى گفت: تمرينات پرفشارى را براى حضور موفق در 
بازى هاى آسيايى انجام داديم و نتيجه ان را هم گرفتيم و ديديد 
كه هيچ كدام از آزادكاران كم نياورده و نبريدند.درباره حسن 
چيزى نمى توانم بگويم جز اينكه او مثل هميشــه عالى بود و 
بهترين عملكرد را از خود به نمايش گذاشت. او ستاره كاروان 

ايران در بازى هاى آسيايى جاكارتاست.

مهر: نماينده كميته المپيك در بازى هاى آسيايى با بيان اينكه 
ايران به صورت مكتوب نســبت به وضعيت ميزبانى اندونزى 
اعتراض كرده است، گفت: به خاطر مشكالت هزينه هاى ايران 

بيشتر شده است.
هادى ساعى  گفت: واقعيت اين است كه شرايط ميزبانى جاكارتا 
و به خصوص حومه ها خيلى خوب نيست. ورزشكاران ما از اين 
بابت ناراضى هستند. ديگر كشــورها هم رضايت زيادى از اين 

شرايط ندارند. 
شرايط حومه ها اصال خوب نيست

وى با تاكيد بر اينكه ورزشكاران رشــته هايى كه در حومه ها 
حضور دارند اصال از شرايط راضى نيســتند، خاطرنشان كرد: 
شــرايط هتل ها اصال در حد بازى هاى آســيايى نيست. فكر 
مى كرديم حداقل در هتل ها ملى پوشــانمان راحت باشند اما 
اينگونه نيست. دهكده ورزشــكاران در جاكارتا شرايط خوبى 
دارند. اوضاع پالمبانگ هم خوب است اما وضعيت حومه ها اصال 

رضايت بخش نيست.
*ماشين اختصاصى براى دوچرخه سوارى و فوتبال

وى با بيــان اينكه براى تيــم فوتبال اميد هم يك ماشــين 
اختصاصى فرستاديم تا در اختيارشــان باشد، تصريح كرد: 
شرايط فوتبال در روزهاى اول واقعا خوب نبود. من خودم از 
نزديك شاهد شرايط اين تيم بودم اما كمك كرديم تا بهبود 

پيدا كند. در كل برخى هزينه هــا را خوِد كميته ملى المپيك 
متقبل شده است. 

نماينده كميسيون ورزشــكاران در هيات اجرايى كميته ملى 
المپيك با يادآورى اينكه به مسئوالن رشته هايى كه در حومه 
جاكارتا مستقر هســتند، هزينه هاى الزم براى تهيه غذا داده 
شده اســت، تاكيد كرد: بازهم مى گويم كه برخى هزينه ها را 
خودمان متقبل شــده ايم. هزينه ها بيشتر از آنچه پيش بينى 

شده بود، شده است.
 *پيش بينى جايكاه مدال ها

 نماينده هيئت اجرايى همچنين در مــورد پيش بينى كه براى 
عملكرد كاروان ايران در بازى هاى آســيايى دارند، گفت: پيش 
بينى سخت است اما ورزشكاران در تالش هستند و تا حاال خوب 
كار كرده اند. فعال هم كه چهارم هستيم اما قطعا اين جدول خيلى 
تغيير مى كند. جابه جايى ها زياد است اما اميدوارم ورزشكاران آنچه 
اميدواريم، انجام دهند. فكر مى كنم تعداد مدال هاى كاروان ايران 
نسبت به دوره پيش بيشتر خواهد شد. اميدوارم بتوانيم جايگاه دوره 

قبل را تكرار كرده و حتى ارتقا دهيم.
 پرداخت پاداش مدال آوران در دهكده

 هادى ساعى در پايان تاكيد كرد كه پاداش پاى سكوى مدال 
آوران بازى هاى آسيايى در جريان همين بازى ها به آنها اهدا 

خواهد شد.

ورزش: ديدار تيم هاى فوتبال اميد ايران و ميانمار در چارچوب 
مرحله گروهى بازى هاى آســيايى اندونزى با شكســت دو بر 
صفر شاگردان كرانچار به پايان رسيد. با اين شكست شاگردان 
كرانچار 4 امتيازى و صدرنشين گروه F باقى ماندند و در مرحله 
بعد بايد به مصاف تيم دوم گــروه  E يعنى احتماال كره جنوبى 
بروند. تيم هاى ملى اميد ايران و عربســتان كه از دو مســابقه 
اخيرشــان 4 امتياز گرفته بودند، به نظر مى رسيد براى كسب 
صدرنشــينى به مصاف حريفان خود بروند ولــى هر دو تيم با 
تركيبى كه نيمى از آنها را تركيب دوم تشكيل مى دادند، مقابل 

رقباى خود قرار گرفتند و شكست خوردند.
اميدهاى فوتبال ايران با نظر كادر فنى تيم ملى قصد داشتند 
با باخت مقابل تيم ميانمار عنوان دوم مرحله گروهى را كسب 
كنند تا در دور حذفى حريف بنگالدش شوند ولى شكست 3 بر 
صفر عربستان در جدال با كره شمالى موجب شد تا شاگردان 
كرانچار در دور حذفى برابر اميدهاى كره جنوبى قرار بگيرند؛ 
عربستان هم با باخت تيم سوم شــد ولى ممكن است با توجه 
به در نظر گرفتن امتياز برترين تيم ســوم تمام گروه ها، به دور 

حذفى برسد. 
*كرانچار: فرق ندارد با چه تيمى بازى كنيم

زالتكو كرانچار سرمربى تيم اميد ايران در نشست مطبوعاتى 
بعد از بازى ميانمار درباره تغيير تركيب ايران  و شكســت در 
بازى ميانمار گفت : عالوه بر اين برخى از بازيكنانم كارت زرد  
داشتند كه طبيعتا براى عدم محروميت از ديدار بعدى به آنها 
بازى ندادم. شرايط ما نسبت به بازى با عربستان و كره شمالى 
متفاوت بود اما  درباره در نيمه اول شرابط خوبى به لحاظ حفظ 

توپ داشــتيم و چند موقعيت گلزنى نيز به دست آورديم و به 
راحتى آنها را از دست داديم.

كرانچار در پاسخ به اين سوال كه به نظر مى رسد شما به دليل 
عدم رويارويى تــان با كره جنوبى در مرحله دســت به چنين 
تغييراتى زديد گفت: بله اين هم مى تواند نظر درســتى باشد 
اما اينكه صرفا بخواهيم به دليل بازى بدى مان چنين تغييراتى 

بدهيم درست نيست.واقعا برخى تغييراتم اجبارى بودند.
كرانچار درباره بازى بعــدى تيم ملى گفت: حاال در مرحله بعد 
بايد با كره جنوبى بازى كنيم و اين رويارويى هرگز پلن ما را در 

اين تورنمنت تغيير نخواهد داد. چه كــره جنوبى و يا هر تيم 
ديگرى كه باشد ما كار خودمان را با قدرت انجام خواهيم داد ما 
در يك تورنمنت فشرده هستيم و حاال هم فرقى ندارد كه با چه 

تيمى بازى خواهيم كرد.
استيلى: نتيجه بازى عربستان- كره غيرفوتبالى 

بود!
حميد استيلى مدير تيم اميد بعد از باخت به ميانمار و صعود به 
عنوان تيم اول به مرحله بعد بازيهاى آسيايى گفت: اتفاق اصلى 
در بازى عربستان و كره شمالى افتاد. بازى آنها جوانمردانه نبود.
وى با اشاره به بد بازى كردن تيم ملى ايران در اين بازى خاطر 
نشان كرد: تمام هدف ما حفظ بازى بود اما نتيجه بازى عربستان 

و كره، بخشى از تمركز ما را برهم زد. 
اســتيلى در مورد بازى با كره جنوبى گفت: به عنوان تيم اول 
گروه، محكوم به پيروزى هستيم و تالش مى كنيم از سد كره 
بگذريم.  شايد قسمت اين بوده است كه از اين مسير به مراحل 

باالتر برويم .

 سرمربى تيم ملى كشتى آزاد: 
برخى مغرضانه اعتراض مى كنند 

هادى ساعى نماينده كميته المپيك در بازى هاى آسيايى:

مدال هاى ايران از دوره قبل بيشتر مى شود

شاگردان كرانچار به كره جنوبى خوردند 
صدرنشينى ناخواسته اميدها 

پيشنهاد جديد تراكتور به رامين
ورزش: تراكتورسازى كه با جذب مسعود شــجاعى و اشكان دژآگه در ليگ 
هجدهم خبرساز شده اســت، اكنون بار ديگر رامين رضاييان را نشانه گرفته 
است و به دنبال بازگردان اين مدافع ملى پوش به فوتبال ايران است.رضاييان 
كه بعد از درخشــش در جام جهانى به دنبال حضور در تيمى بزرگتر بود، در 
نهايت نتوانسته مذاكرات مثبتى را پيش ببرد و آخرين گمانه زنى در خصوص 
آينده اش به بازگشت به ليگ بلژيك و حضور در تيم اوستنده مربوط مى شود.

در اين ارتباط اما گفته مى شــود بعد از اينكه مذاكرات ابتدايى تراكتورسازى 
با رامين رضاييان در تركيه به نتيجه نرسيد، آنها بار ديگر به دنبال جذب اين 
مدافع ملى پوش هستند و پيشــنهاد جديدى به او ارائه كرده اند و در انتظار 

پاسخ او هستند.

حمله تند مالك مشكى  پوشان
 به مشترى باشگاه

ورزش: محمدرضا عباســى در خصوص صحبت هاى اخير فردى كه 
مدعى خريد تيم مشكى پوشــان بود و در نهايت از اين كار منصرف 
شد، اظهار كرد: قطعا بايد پاسخگوى اسناد و مداركى كه از آنها منتشر 
مى كنم باشند.آقايان گفته اند مى خواستند به فوتبال خراسان كمك 
كنند، مگر رابين هود هستى كه مى خواهى كمك كنى؟ مالك باشگاه 
مشكى پوشان گفت: اگر قرار بود با پول گرفتن از بازيكنان تيمدارى 

كنند چرا تيم را در اختيار آقايان قرار دهم؟ 

تغيير زمان بازى پيكان و پديده
ورزش: با توجه به درخواســت باشــگاه پيكان درباره  تغيير ساعت 
بازى با پديده براى رسيدن به پرواز برگشت و موافقت باشگاه پديده 
اين مسابقه از هفته پنجم ليگ برتر روز جمعه دوم  شهريور به جاى 
ســاعت 19:45 در ساعت 18:35 در ورزشــگاه امام رضا(ع) مشهد 

برگزار مى شود. 

بازيكن كليدى السد
 ديدار استقالل را از دست داد

ورزش:  ابراهيم ماجد، مدافع كليدى الســد در ديــدار برابر الغرافه 
دچار كشيدگى عضله شــد و ديدار حساس برابر استقالل در مرحله 
يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان آسيا را از  دست داد.ديدار رفت دو 
تيم فوتبال استقالل و الســد هفته آينده در ورزشگاه آزادى برگزار 

خواهد شد.

طيبى با «غيرت» تمديد كرد
ورزش:  حسين طيبى، ملى پوش فوتسال كشورمان كه در دو فصل 
اخير در تيم غيرت قزاقســتان توپ زده و همراه اين تيم نيز به مقام 
قهرمانى ليگ قزاقستان و آقاى گلى اين ليگ رسيده بود، قرارداد خود 

را به مدت يك فصل ديگر با تيم غيرت تمديد كرد. 

اولين مدال سابر پس از 44 سال
 پاكدامن به برنز رسيد

ورزش: على پاكدامن با شكســت نزديك 15 بر 14 برابر سابريست 
كره اى از صعود به ديدار پايانى بازماند و به مدال برنز بازى هاى آسيايى 
بسنده كرد.  اين اولين مدال سابر انفرادى ايران در بازيهاى آسيايى 
پس از 44 ســال بود. ايران از بازيهاى آسيايى 1974 تهران تاكنون 

موفق به كسب مدال در سابر انفرادى نشده بود.

ماجراى عجيب 
در اهداى مدال شناى 200متر مردان

ورزش: در رقابت هاى شناى بازى هاى آســيايى وقتى نوبت به مراسم 
اهداى مدال طال به سون يانگ، شناگر چينى رسيد، ميله پرچم در زمان 
پخش سرود ملى چين ســقوط كرد تا بازى هاى آسيايى جاكارتا شاهد 
مضحكترين اهداى مدال تاريخ باشد. مسئولين برگزارى بازى ها با عجله 
پرچم ها را از حاشــيه اســتخر جمع كرده و آنها را دوباره به ميله فلزى 
شكسته وصل كردند ولى درحاليكه سرود ملى چين براى دومين بار در 
حال پخش شدن بود نتوانستند ميله حامل پرچم ها را دوباره بلند كرده و 
به حالت قائم در بياورند. سون و تماشاچى هاى حاضر در ورزشگاه در طول 

اين ماجرا با شگفتى و ناباورى شاهد اين صحنه ها بودند.

اورسجى: كبدى فقط طال مى خواهد
ايســنا: رئيس فدراســيون كبدى با ابراز رضايت از نتايج تيم هاى 
ايران گفت: مدالى جز طال ما را خوشــحال نمــى كند. عباس خواجه 
اورسجى گفت: خوشبختانه ورزشــكاران ما خيلى خوب كار كردند , 
در كل شرايط برگزارى مســابقات تعريفى نيست  ولى  ورزشكاران ما 
راضى هســتند. ما خيلى اميدواريم كه بانوان طال بگيرند. تمام اميد 
ما اين اســت كه با طال به ايران بر گرديم. شايد مدال نقره خيلى ما را 

شاد نمى كند.

 اخراج 4 بسكتباليست ژاپنى
 از دهكده بازى ها 

ورزش: تيم ملى بسكتبال ژاپن در بازى هاى آسيايى 2018 جاكارتا خبر 
ساز شدند. 4 بازيكن تيم ملى بسكتبال ژاپن كه از برترى تيم شان برابر 
قطر خوشحال بودند به هتلى در خارج از دهكده بازى ها رفتند و در حالى 
كه لباس رسمى تيم ملى بســكتبال ژاپن را بر تن داشتند به رفتارهاى 

غيراخالقى پرداخته اند.

بانوى سواركار ايران 
در جايگاه دوازدهم ايستاد

ورزش: رقابت هاى ســواركارى بخش درساژ بانوان درهجدهمين دوره 
بازى هاى آسيايى برگزار شد.  ليتا سهيال سهى يكى از 27 شركت كننده 
حاضر در اين بخش از رقابت ها بود. وى در رقابت با ديگر شركت كنندگان 

در جايگاه دوازهم ايستاد.

پنجمى ركابزن كوهستان ايران 
ورزش: در دومين روز از بازى هاى آسيايى2018، فينال ماده دانهيل 
دوچرخه سوارى كوهستان برگزار شد و نماينده ايران از كسب مدال 
بازماند. حسين زنجانيان در مرحله فينال زمان 2 دقيقه  و 21 ثانيه  و 
623 هزارم ثانيه را ثبت كــرد و در رده پنجم قرار گرفت. او در مرحله 
مقدماتى هفتم شــده بود.  9 ركابزن در رقابت دانهيل شركت كرده 
بودند و ركابزنان اندونزى، چين تايپه  و تايلند به ترتيب اول تا ســوم 
شــدند.   در ادامه رقابت رشته كوهســتان،امروز ماده كراس كانترى 
برگزار مى شود كه فرازشــكرى و محمد پور شريف در بخش مردان و 

فرانك پرتوآذر در بخش بانوان مسابقه مى دهند.

هندباليست هاى ايران حريف بحرين نشدند
ورزش: شاگردان زوران كاستاراتويچ  كه با دومى در گروه A به جدول 
اصلى بازيها راه پيدا كرده بودنــد، در گروه دوم با تيم هاى بحرين ،هنگ 
كنگ و كره جنوبى همگروه شدند. آنها در آغاز دور دوم به مصاف بحرين 
رفتند و تيم كشورمان با اشتباهات دفاعى نتوانست حريف بحرين شود و 

29- 23 نتيجه را واگذار كرد.

عاشورزاده به مدال برنز قناعت كرد
ورزش:  فرزان عاشــورزاده هوگوپوش وزن 58- كيلوگــرم ايران در مرحله 
نيمه نهايى بازى هاى آســيايى برابر تكواندوكار ازبكستان شكست خورد و از 
رســيدن به فينال بازى ها بازماند. فرزان اين ديدار را بــا نتيجه 15 بر 13 به 

پوالتف ازبك واگذار كرد تا به مدال برنز رقابت ها بسنده كند. 

ضد حمله
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 هادى بر سكوى قهرمانى
سنگين ترين مدال كشتى آزاد نصيب ايران شد

ورزش: پرويز هادى براى سومين بار پرچم پر افتخار كشــورمان را در دهكده بازى هاى آسيايى 
برافراشت. اين كشتى گير ســنگين وزن كشورمان موفق شــد با پيروزى قاطع 7 بر صفر مقابل 
رقيب چينى صاحب مدال طالى وزن 125 كيلو شود. به اين ترتيب تيم ملى كشتى آزاد ايران كه 
با 6 كشتى گير در اين رقابت ها حاضر شده بود با 3 مدال طالى حسن يزدانى در وزن 86 كيلوگرم 
،عليرضا كريمى در وزن 97 كيلوگرم و پرويز هادى در وزن 125 كيلوگرم و يك برنز رضا اطرى در 
وزن 57 كيلوگرم به كار خود در اين رقابت ها پايان داد. از امروز مسابقات كشتى فرنگى آغاز مى شود.

برنابئو خلوت تر از هميشه!
ورزش:  رئال مادريد فصل 19-2018 الليگا را بامداد دوشنبه (به وقت تهران) با پيروزى 0-2 
مقابل ختافه آغاز كرد. كارواخال و بيل براى رئال گلزنى كردنــد تا جولن لوپتگى كار خود را 
روى نيمكت رئال با برد در الليگا اســتارت بزند. اما نكته مشهود اين مسابقه، سكوهاى خالى 

سانتياگو برنابئو بود.
از مسابقه خانگى مقابل ختافه تنها 48446 نفر ديدن كردند كه چيزى در حدود 60 درصد از 
ظرفيت ورزشگاه 81 هزار نفرى سانتياگو برنابئو را تشكيل مى دهد. غيبت كريستيانو رونالدو 
بعد از 9 فصل و كم تحركى باشگاه در كشاندن جانشينى مناسب به رئال از اصلى ترين داليل 

اين استقبال كم محسوب مى شود.  

چهارشنبه 31 مرداد هفته پنجم ليگ برتر  
 استقالل - فوالد

 ساعت: 20:15 زنده از شبكه سه
پنجشنبه 1 شهريور هفته پنجم ليگ برتر  

 صنعت نفت آبادان - پرسپوليس
 ساعت: 20:15 زنده از شبكه سه

پنجشنبه 1 شهريور هفته پنجم ليگ برتر  
 نساجى مازندران - نفت مسجد سليمان

 ساعت: 20:15 زنده از شبكه ورزش

جمعه 2 شهريور هفته پنجم ليگ برتر  
 سپاهان اصفهان - تراكتورسازى تبريز

 ساعت: 20:15 زنده از شبكه ورزش

انگليس - ليگ برتر
 برنلى 1 - 3 واتفورد

 منچسترسيتى 6 -  1 هادرسفيلد
 برايتون 3 - 2  منچستريونايتد

اسپانيا - الليگا
 بارسلونا 3 - 0 آالوس

 ايبار 1 - 2  اوئسكا
 رايو وايه كانو 1 - 4 سويا

ميز نتايج

ورزش در سيما

حميد رضا خداشناس: هفته پنجم ليگ برتر فوتبال كشورمان 
فردا شب و از ساعت 20:15 با ديدار استقالل و فوالد خوزستان در 
ورزشگاه آزادى آغاز  مى شود و ساير بازى ها در روزهاى پنجشنبه 

و جمعه برگزار خواهد شد.
استقالل - فوالد 

حضور در مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان آسيا باعث شد تا 
بازى هاى هفته پنجم ليگ برتر با جدال زودهنگام استقالل و فوالد 
استارت بخورد. جدالى حساس و سرنوشت ساز براى وينفرد شفر 
و شاگردانش تا از شوك شكست برابر پارس جنوبى خارج و براى 
رويارويى با الســد در بازى هفته آينده روحيــه خوبى پيدا كنند. 
استقالل و فوالد همواره تقابل هاى ديدنى با هم در ليگ برتر داشتند 
و اين بار هم به نظر مى رســد اين رويارويى جذابيت هاى فراوانى 
داشته باشد از جمله جنگ مســتقيم دو ستاره سابق كه برنده آن 
مى تواند سرنوشت اين جدال حساس را مشخص كند. در جدول 
رده بندى فوالد 7 امتيازى و اســتقالل 5 امتيازى است و 3 امتياز 
اين بازى خانگى مى تواند آبى پوشان  را به جمع باالنشينان برساند.

صنعت نفت - پرسپوليس 
در يكى ديگر از بازى هاى مهم هفته پنجم ليگ برتر ديگر نماينده 
كشورمان در ليگ قهرمانان آسيا در آبادان بايد به مصاف صنعت 
نفت برود. شــاگردان برانكو كه طى دو هفته گذشته دو تساوى 
مقابل ديگر نمايندگان جنوب كشــورمان به دســت آوردند و از 
سبك بازى دفاعى اين تيم ها گله مند بودند، پنجشنبه شب و از 
ساعت 20:15 بازى سختى را بدون اغراق برابر يكى از قوى ترين 
نمايندگان جنوب كشورمان و در برابر طرفداران متعصب اين تيم  
خواهند داشت. صنعت نفت اگر چه در چهار هفته گذشته فقط سه 

امتياز كســب كرده  اما وجود مربى پرتغالى بر روى نيمكت 
اين تيم و همچنين بازيكنان شاخصى كه در اين تيم توپ 
مى زنند، بيانگر اين موضوع است كه شاگردان برانكو براى 

كسب امتياز در آبادان كار راحتى نخواهند داشت. 
پديده- پيكان

اما در يكى ديگر از بازى هاى اين هفته ليگ صدرنشين ليگ برتر 
در ورزشگاه مدرن امام رضا ( ع ) ميزبان شاگردان مجيد جاللى 

اســت. پديده كه اين فصل را با بازيكنانى جوان و جوياى نام آغاز 
كرد پس از شكست در هفته اول مقابل پرسپوليس سه برد پياپى 
دشت كرد تا در عين ناباورى با وجود تيم هايى كه ميلياردها تومان 
هزينه براى خريد بازيكن و مربى كرده اند، صدرنشين ليگ برتر در 
پايان هفته چهارم لقب بگيرد و براى دفاع از جايگاهش عصر جمعه 
به مصاف پيكان تهران برود. شاگردان يحيى گل محمدى كه حاال 
روحيه بااليى دارند و استرس اول فصل را ديگر در خود نمى بينند 
اين فرصت را دارند تا با توجه به ميزبانى و بازى در مقابل چشــم 
هوادارانشان با كسب 3 امتياز اين بازى 12 امتيازى شوند و پيش 
از تعطيلى ليگ براى رقابت هاى آسيايى صدرنشين جدول بمانند.

چهارشنبه 31 مرداد 1397
استقالل - فوالد 

پنجشنبه 1 شهريور 1397
گسترش فوالد - ذوب آهن / نساجى مازندران - نفت  م.سليمان 

صنعت نفت آبادان - پرسپوليس 
جمعه 2 شهريور 1397

پديده - پيكان / سپاهان - تراكتورسازى 
سايپا - پارس جنوبى جم/ استقالل خوزستان - سپيدرود رشت 

هفته پنجم ليگ برتر فوتبال كشور
پديده ، پيكان را هم پنچر مى كند؟ 

تيمى با 7 ميليارد بدهى 
گرشاسبى: قاچاقى مديرعامل 

پرسپوليسم!
ورزش: حميدرضا گرشاسبى در واكنش به شايعات كنارگيرى اش از باشگاه پرسپوليس 
اظهار كرد: من به صورت قاچاقى مديرعامل باشــگاه هســتم و منتظريــم به زودى از 

افغانستان مديرعامل براى باشگاه بياورند!
او اضافه كرد: هنوز قانون بازنشستگان ابالغ نشده تا ببينيم چه مفادى دارد. نميدانم چرا 
دوستان به دنبال بركنارى من هستند؟ اول اجازه بدهيد قانون ابالغ شود و بعد ببينيم اين 

قانون چه مفادى دارد و بعد تصميم بگيريم.
گرشاسبى درباره بدهى مالياتى باشگاه پرسپوليس هم گفت: ما در اين زمينه مشكالتى 
داريم زيرا پيش از اين به دليل نبود مدارك الزم، ماليات باشگاه على الرس محاسبه شده 

اما ما درخواست كرديم بررسى مجدد در اين زمينه انجام شود.
او در پاسخ به اين سوال كه بدهى باشگاه پرســپوليس االن چقدر است؟ گفت: به غير از 
ماليات، پرسپوليس 7 ميليارد تومان ديگر بدهكار است كه اگر اين مبلغ را هم پرداخت 

كنيم، ديگر بدهى باشگاه صفر خواهد شد.
تكذيب حاجى بيگى

اما حميدرضا حاجى بيگى در خصوص شايعه مديرعاملى او در باشگاه پرسپوليس گفت: 
اين مسئله را قوياً تكذيب مى كنم و فعًال هم قرار بر جابه جايى نيست. باشگاه پرسپوليس با 
مديريت آقاى گرشاسبى با قدرت جلو مى رود و ضرورتى هم براى تغيير احساس نمى شود.

او در پاسخ به اين سوال كه تفسير قانون از تأييديه شــوراى نگهبان درباره عدم فعاليت 
بازنشستگان چيست، افزود: دو باشگاه پرسپوليس و استقالل از دولت بودجه نمى گيرند 
و تفسير حقوقى اين است كه اين قانون شامل حال آنها نشود. قانون گذاران حتماً به اين 
مسئله توجه مى كنند و حتماً مى دانند كه ما در باشگاه پرسپوليس ريالى از دولت يا وزارت 

ورزش نمى گيريم.
عضو هيئت مديره باشگاه پرسپوليس افزود: ما در باشگاه پرسپوليس كامالً خودكفا هستيم 
و از بودجه دولتى استفاده نمى كنيم و نبايد اين قانون شامل حال ما شود اما در كل بايد 

ديد كه تفسير قانون از سوى نهاد رياست جمهورى چه خواهد بود.

فارس: على  عليپور در خصوص شرايط تيم پرسپوليس، 
كم گل زدن هاى خودش، به بن بست رسيدن افكار برانكو و 

موارد ديگر صحبت هايى كرد كه در زير مى خوانيد.

* بعد از دو برد دو تساوى به دست آورديد. شرايط 
پرسپوليس اين روزها چطور است؟

به هر حال بازى كردن در ليگ هميشه سختى هاى خاص 
خودش را دارد. از طرف ديگر همــه مى دانند كه ما در چه 
شرايطى وارد ليگ شــديم. تا اينجا هم بازى هاى سختى 
انجام داديم و بازى هاى ســخت ترى انتظار ما را مى كشد. 
البته فصل قبل هم شرايط به همين شكل بود اما ما مطمئناً 

روز به روز بهتر مى شويم و در بازى هاى آينده نتايج خوبى 
خواهيم گرفت.

* پرســپوليس بعد از مدت ها از صدر جدول 
پايين آمد. فكر مى كنيد باز هم بتوانيد به صدر 

جدول برسيد؟
ببينيد تيم ما متشــكل از همان بازيكنان فصل 
گذشته و مربيان سابق اســت و تغييرى نكرده 
است. خوشبختانه اتحاد بين بازيكنان و مربيان 

قــرار دارد و با همدلــى و رفاقــت مى توانيم روزهاى 
ســخت تر از اين را هم بگذرانيم. ما بايــد خوب تمرين 

كنيم تا موفق شويم.
* به نظر مى رسد برخى تيم ها با ارائه فوتبال تأخيرى 

قصد مقابله با پرسپوليس را دارد. 
ما با بچه هاى تيم در مورد همين مســائل صحبت كرديم. 
همه تيم ها مقابل ما براى دفاع كردن مى آيند تا بلكه بتوانند 

با 
ارائه 
نوع  اين 
فوتبال از ما 
يك مســاوى 
بگيرنــد. وقتــى 
ايــن مســاوى را از 

ما مى گيرنــد آنقدر 
خوشحالى مى كنند كه 

انگار 6 امتيــاز گرفته اند. اما 
اين اسمش فوتبال نيست 
و اين يك ورزش زشت 

است. 
* اين هفته با نفت 

بازى  آبادان 
 . يــد ر ا د

ت  نظر
در خصــوص اين 

بازى چيست؟
همه بازى  ها ســخت 

اســت امــا كادر 
فنى ما بــراى هر 
بــازى هــدف 
خاصــى دارد و 
مطمئناً تالش 

با  مى كنيم 

يــك اتحاد و 
همدلــى و با 
ارائــه فوتبال 
خوب دست پر 
از آبادان برگرديم 
تا بتوانيم با روحيه 
مناسبى به مصاف 
الدحيــل قطر 

برويم.

از  * صحبت 
الدحيل شد. حتمًا 
مى دانى كه اين تيم تا 
قهرمانان  ليگ  اينجاى 
آســيا همه رقبايش را 

شكست داده است.
همه مى دانيــم كه چــه بازى 
سختى پيش روى ما است هرچند 
كه اين تيم همان تيم لخويا است كه 

با آن بازى كرده ايم. همه بازيكنان مصمم و همدل هستند 
تا بتوانند با ارائه يك بازى خوب هواداران مان را شاد كنيم 

هرچند كه قبل از آن بازى سختى در آبادان داريم.
* فصل گذشــته آقاى گل ليگ برتر شــدى اما تا 
اينجاى بازى ها در چهار بــازى فقط يك گل به ثمر 

رسانده اى. دليل كم گل زدنت چيست؟
از نظر من چيــزى عوض نشــده و من اين مســائل را 
قبول ندارم. هدف من و ســاير بازيكنــان فقط موفقيت 
پرسپوليس اســت و از همان ســال اولى كه به اين تيم 
آمدم گفتم كه به ايــن چيزها فكــر نمى كنم. از طرف 
ديگر به موقعيت هم بازى هايم احترام مى گذارم و وقتى 
كه مى بينم آن ها در شــرايط بهترى هســتند به آن ها 

پاس مى دهم.
* صحبت از لژيونر شدن تو در نيم فصل به گوش 
مى رسد. شايعه اســت يا مقصد خود را مشخص 

كرده اى؟
چند وقتى اســت كه من در فضاى مجــازى فعاليت 
كمترى دارم اما يكى از آشــنايان به من گفت كه خبر 
لژيونر شدن من منتشر شده اما جالب است كه خودم 
از آن خبر ندارم!  در حال حاضر از اين شايعات بى خبرم 
اما برخى ها مى خواهند با اين حرف ها برايم حاشــيه 
بسازند. چطور قرار اســت لژيونر شوم وقتى خودم از 

آن بى خبرم. همه تمركز من روى پرسپوليس است.
* راستى چه شــد كه تمام عكس هايت را از 

اينستاگرامت پاك كردى؟
خواستم عكس هايم را آرشيو كنم اما بعد از اينكه آنها 
را آرشيو كردم بلد نبودم آن ها را برگردانم و به همين 

دليل همه عكس هايم پاك شد!
* به دليل دو تســاوى اخير منتقدان برانكو 
مى گويند او به بن بست تاكتيكى رسيده است. 
تو كه با برانكو كار مى كنــى اين موضوع را رد 

مى كنى؟
اصًال اين موضوع را قبول نــدارم. چراكه برانكو در چهار 
سالى كه در پرســپوليس بوده هميشــه نتيجه گرفته 
است اما جالب است كه برخى ها االن صحبت از سيستم 
تكرارى يا به بن بســت رســيدن برانكو مى كنند اما من 
اين موضوع را قوياً رد مى كنم چرا كه ما همراه با برانكو 
در اين ســال ها بهترين نتايج را گرفتيم. بايد قبول كرد 
كه پرسپوليس تيم بزرگى اســت و حاشيه هاى بزرگى 
هم دارد. از طــرف ديگر هواداران از ايــن تيم فقط برد 
مى خواهند اما در دو بازى اخير ما مساوى كرديم. من به 

كار كردن با برانكو افتخار مى كنم. 

 برانكو به بن بست نرسيده است

عليپور: از لژيونر شدنم 
بى خبرم

ورزش: بارسلونا در هفته اول الليگا در نيوكمپ به مصاف 
آالوز رفت و با گل هاى مســى (2) و كوتينيــو اين تيم را 
شكست داد تا شــروع مقتدرانه اى داشــته باشد. ارنستو 
والورده سرمربى بارسلونا در اين بازى تركيبى را روانه ميدان 
كرد كه در آن بازيكن جديدى ديده نمى شد. او ترجيح داد 

بازيكنان جديــد را روى نيمكت قرار دهد 
تا بدين ترتيب نيمكت بارســا در اين بازى، 
بســيار لوكس و گران قيمت به نظر برسد. 
در حقيقت تمامى بازيكنان جديد به اضافه 
فيليپه كوتينيو، گران تريــن خريد تاريخ 
باشــگاه بازى مقابل آالوز را از روى نيمكت 

آغاز كردند.
*شروع بدون ريسك

 والورده تيمش را شــبيه همان تيم موفق 
فصل قبل بــه زمين فرســتاد. تيمى كه با 
جدايى آنــدره گومش، دينيــه، پائولينيو، 
اينيســتا و يرى مينا تغييــرات زيادى در 
تركيب اصلى اش نمى ديد. مزد بازى كردن 

دمبله از ابتدا نمايش تماشايى اش در سوپرجام بود و البته 
اينكــه زودتر از موعد بــه تمرين هاى پيش فصل رســيد 
تا ناكامى فصل قبــل را از همين نقطه صفــر تمام كند. از 
فيناليســت هاى جام جهانى هر دو عضو بارســلونا ايوان 
راكيتيچ و اومتيتى در زمين بودند و برخالف پيش بينى هاى 
اوليه لنگله جوان روى نيمكت نشست تا هموطن باصالبت تر 

و قدرتمندترش در زمين باشد. نيمكت نشينى كوتينيو هم 
مى توانست متعجب مان كند اما شايد والورده نمى خواست 

در شروع مسابقه ريسك كند.
*نيمكت سرسام آور

هفت بازيكنى كه نيمكت بارســا را در مقابل آالوز تشكيل 

مى دادند، مجموعا 294 ميليون يورو هزينه در بر داشته اند؛ 
يسپر سيلسن (13)، كوتينيو (155)، مالكوم (41)، كلمنت 
لنگلت (35)، آرتــور (31) و آرتورو ويدال (19) اشــتباه 
نكرديد. در باال نام 6 بازيكن را خوانديد. نفر هفتم نيمكت 
بارسا رافينيا بود كه با توجه به پرورش او در الماسيا، هيچ 

هزينه اى براى او پرداخت نشده است.
*ارزش دو برابرى

فصل قبل، ارزش گرانترين نيمكت بارسا به 131 ميليون 
يورو مى رسيد اما در اين فصل و در همان بازى اول، ارزش 
نيمكت به بيش از دو برابر ارتقا يافته اســت. در فصل قبل 
تفاوت زيادى بين تيم اصلى بارسا و نيمكت 
نشينان اين تيم مشــاهده مى شد و همين 
مسئله در برخى بازى ها والورده را به شدت 
اذيت كرد. اما در تابســتان باشــگاه دست 
به خرج برد و برخــى بازيكنان آن نيمكت 
ضعيف نظير آلكس ويــدال، آندره گومش، 
لوكاس دينيه و يرى مينــا ديگر جايى در 

تيم ندارند.
*كو الماسيا؟

البته نكته منفى اين موضوع، كمرنگ تر 
شدن نقش بازيكنان الماسيا در تيم اصلى 
است. يكشنبه در شــرايطى رافينيا تنها 
بازيكن اصيل نيمكت محسوب مى شد كه 
5 سال قبل، تمامى بازيكنان روى نيمكت 
هم محصوالت خود باشگاه بودند. از دست دادن بازيكنان 
الماسيا، در كنار تغيير سيستم تيم از 3-3-4 به 4-4-2، 
اتفاقى بوده كه در ماه هاى گذشــته بحث هاى زيادى را 
به وجود آورده و اين ادعا مطرح شده كه آبى انارى ها در 

حال از دست دادن فلسفه و هويت خود هستند.

گرانترين نيمكت تاريخ بارسا؛ 294 ميليون يورو
«الماسيا» در حال فروپوشى است؟

ورزش: 
نخست گفت: اين نتايج نشــان داد جمع بندى كادر فنى 

اشتباه نبوده است.
محمد طاليــى گفت: من قبال هم گفتــم و االن هم مى 
گويم وقت مصاحبه نيست. برخى يا مغرضانه اعتراض مى 
كنند يا واقعا در جريان نيســتند. وقتى كادر فنى چندين 
سال با يك سيســتم كار مى كند تشــخيص مى دهد كدام 
كشــتى گير در اين مســابقات مى تواند موثر باشد. ما تمام 
كشتى ها را آناليز كرده بوديم و به اين جمع بندى رسيديم. 
عليرضا كريمى با كشتى هاى خود نشان داد جمع بندى 

مهر: نماينده كميته المپيك در بازى
ايران به صورت مكتوب نســبت به وضعيت ميزبانى اندونزى 
اعتراض كرده است، گفت: به خاطر مشكالت هزينه هاى ايران 

بيشتر شده است.
هادى ساعى  گفت: واقعيت اين است كه شرايط ميزبانى جاكارتا 
و به خصوص حومه ها خيلى خوب نيست. ورزشكاران ما از اين 
بابت ناراضى هستند. ديگر كشــورها هم رضايت زيادى از اين 

شرايط ندارند. 
شرايط حومه ها اصال خوب نيستشرايط حومه ها اصال خوب نيست

وى با تاكيد بر اينكه ورزشكاران رشــته هايى كه در حومه ها 
حضور دارند اصال از شرايط راضى نيســتند، خاطرنشان كرد: 
شــرايط هتل ها اصال در حد بازى هاى آســيايى نيست. فكر 
مى كرديم حداقل در هتل ها ملى پوشــانمان راحت باشند اما 
اينگونه نيست. دهكده ورزشــكاران در جاكارتا شرايط خوبى 
دارند. اوضاع پالمبانگ هم خوب است اما وضعيت حومه ها اصال 

رضايت بخش نيست.
*ماشين اختصاصى براى دوچرخه سوارى و فوتبال

وى با بيــان اينكه براى تيــم فوتبال اميد هم يك ماشــين 
اختصاصى فرستاديم تا در اختيارشــان باشد، تصريح كرد: 
شرايط فوتبال در روزهاى اول واقعا خوب نبود. من خودم از 
نزديك شاهد شرايط اين تيم بودم اما كمك كرديم تا بهبود 

ورزش: ديدار تيم هاى فوتبال اميد ايران و ميانمار در چارچوب 
مرحله گروهى بازى هاى آســيايى اندونزى با شكســت دو بر 
صفر شاگردان كرانچار به پايان رسيد. با اين شكست شاگردان 

كرانچار 
بعد بايد به مصاف تيم دوم گــروه  

بروند. تيم هاى ملى اميد ايران و عربســتان كه از دو مســابقه 
اخيرشــان 

صدرنشــينى به مصاف حريفان خود بروند ولــى هر دو تيم با 
تركيبى كه نيمى از آنها را تركيب دوم تشكيل مى دادند، مقابل 

رقباى خود قرار گرفتند و شكست خوردند.
اميدهاى فوتبال ايران با نظر كادر فنى تيم ملى قصد داشتند 
با باخت مقابل تيم ميانمار عنوان دوم مرحله گروهى را كسب 

كنند تا در دور حذفى حريف بنگالدش شوند ولى شكست 
صفر عربستان در جدال با كره شمالى موجب شد تا شاگردان 
كرانچار در دور حذفى برابر اميدهاى كره جنوبى قرار بگيرند؛ 
عربستان هم با باخت تيم سوم شــد ولى ممكن است با توجه 
به در نظر گرفتن امتياز برترين تيم ســوم تمام گروه ها، به دور 

حذفى برسد. 
*كرانچار: فرق ندارد با چه تيمى بازى كنيم

زالتكو كرانچار سرمربى تيم اميد ايران در نشست مطبوعاتى 
بعد از بازى ميانمار درباره تغيير تركيب ايران  و شكســت در 
بازى ميانمار گفت : عالوه بر اين برخى از بازيكنانم كارت زرد  
داشتند كه طبيعتا براى عدم محروميت از ديدار بعدى به آنها 
بازى ندادم. شرايط ما نسبت به بازى با عربستان و كره شمالى 
متفاوت بود اما  درباره در نيمه اول شرابط خوبى به لحاظ حفظ 

 سرمربى تيم ملى كشتى آزاد: 
برخى مغرضانه اعتراض مى كنند 

اما در يكى ديگر از بازى هاى اين هفته ليگ صدرنشين ليگ برتر 
در ورزشگاه مدرن امام رضا ( ع ) ميزبان شاگردان مجيد جاللى 

اســت. پديده كه اين فصل را با بازيكنانى جوان و جوياى نام آغاز 
كرد پس از شكست در هفته اول مقابل پرسپوليس سه برد پياپى 
دشت كرد تا در عين ناباورى با وجود تيم هايى كه ميلياردها تومان 
هزينه براى خريد بازيكن و مربى كرده اند، صدرنشين ليگ برتر در 
پايان هفته چهارم لقب بگيرد و براى دفاع از جايگاهش عصر جمعه 
به مصاف پيكان تهران برود. شاگردان يحيى گل محمدى كه حاال 
روحيه بااليى دارند و استرس اول فصل را ديگر در خود نمى بينند 
اين فرصت را دارند تا با توجه به ميزبانى و بازى در مقابل چشــم 
 امتيازى شوند و پيش 
از تعطيلى ليگ براى رقابت هاى آسيايى صدرنشين جدول بمانند.
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با آن بازى كرده ايم. همه بازيكنان مصمم و همدل هستند 
تا بتوانند با ارائه يك بازى خوب هواداران مان را شاد كنيم 

* فصل گذشــته آقاى گل ليگ برتر شــدى اما تا 
اينجاى بازى ها در چهار بــازى فقط يك گل به ثمر 

از نظر من چيــزى عوض نشــده و من اين مســائل را 
قبول ندارم. هدف من و ســاير بازيكنــان فقط موفقيت 
پرسپوليس اســت و از همان ســال اولى كه به اين تيم 
آمدم گفتم كه به ايــن چيزها فكــر نمى كنم. از طرف 
ديگر به موقعيت هم بازى هايم احترام مى گذارم و وقتى 
كه مى بينم آن ها در شــرايط بهترى هســتند به آن ها 

* صحبت از لژيونر شدن تو در نيم فصل به گوش 
مى رسد. شايعه اســت يا مقصد خود را مشخص 

چند وقتى اســت كه من در فضاى مجــازى فعاليت 
كمترى دارم اما يكى از آشــنايان به من گفت كه خبر 
لژيونر شدن من منتشر شده اما جالب است كه خودم 
از آن خبر ندارم!  در حال حاضر از اين شايعات بى خبرم 
اما برخى ها مى خواهند با اين حرف ها برايم حاشــيه 
بسازند. چطور قرار اســت لژيونر شوم وقتى خودم از 

* راستى چه شــد كه تمام عكس هايت را از 

خواستم عكس هايم را آرشيو كنم اما بعد از اينكه آنها 
را آرشيو كردم بلد نبودم آن ها را برگردانم و به همين 

* به دليل دو تســاوى اخير منتقدان برانكو 
مى گويند او به بن بست تاكتيكى رسيده است. 
تو كه با برانكو كار مى كنــى اين موضوع را رد 

اصًال اين موضوع را قبول نــدارم. چراكه برانكو در چهار 
سالى كه در پرســپوليس بوده هميشــه نتيجه گرفته 
است اما جالب است كه برخى ها االن صحبت از سيستم 
تكرارى يا به بن بســت رســيدن برانكو مى كنند اما من 
اين موضوع را قوياً رد مى كنم چرا كه ما همراه با برانكو 
در اين ســال ها بهترين نتايج را گرفتيم. بايد قبول كرد 
كه پرسپوليس تيم بزرگى اســت و حاشيه هاى بزرگى 
هم دارد. از طــرف ديگر هواداران از ايــن تيم فقط برد 
مى خواهند اما در دو بازى اخير ما مساوى كرديم. من به 

هجدهمين دوره بازى هاى
 آسيايى- جاكارتا

ورزش: يك روز بعد از اين كه نام احســان حــاج صفى از 
فهرست اروپايى المپياكوس خارج شد تا رسانه ها از خروج 
ملى پوش ايرانى از جمع بازيكنان پدرو مارتينز خبر بدهند 
ســايت SDNA در اخبار تكميلى خود دقايقى قبل مدعى 
شد اين بازيكن با تيم آينده خود به توافق رسيده و قرار است 
تا چند ساعت آينده به صورت رسمى از باشگاه المپياكوس 

جدا شود.
در گزارش SDNA آمده است:« احسان حاج صفى تيم جديد 
براى خود پيدا كــرد به نحوى كه مديربرنامــه هاى او در حال 
توافق نهايى براى توافق بر ســر جزئيات جدايى اين بازيكن از 
المپياكوس است. تيمى كه گفته مى شود هم مى تواند اروپايى 
باشد هم باشگاه سابق او در ايران يعنى سپاهان اصفهان كه خبر 

دقيقى در اين خصوص منتشر نشده است».
با اين اخبار به نظر مى رسد باشگاه اصفهانى كه از همان دقايق 
اوليه منتشر شدن احتمال جدايى احسان پيگير مذاكرات با او 
براى بازگشت به نصف جهان بود، حاال جدى تر به عقد قرارداد 
با ستاره سال هاى گذشــته خود فكر مى كند. اين انتقال مى 
تواند بزرگ ترين جابه جايى تابستان فوتبال ايران باشد چون 
با حضور احسان حاج صفى در جمع سپاهانى ها امير قلعه نويى 

بدون شك مهره اى را در اختيار خواهد داشت كه مى تواند راه 
قهرمانى را براى او در بازگشت به جمع زردپوشان هموار كند.

 احسان حاج صفى از آن دست بازيكنانى است كه امير قلعه نويى 
اعتقاد خاصى به توانايى هاى او دارد. ملى پوش چپ پاى ايران 
در دو قهرمانى كه امير با سپاهان در ليگ برتر به ثبت رساند يكى 
از كليدى ترين مهره هاى او قلمداد مى شــد تا جايى كه بعد از 
كوچ اين مربى به تراكتورسازى نيز شاگرد خود را به بهانه خدمت 
سربازى با خود به تبريز برد و همواره تمايل زيادى براى همكارى 

دوباره با او در تيم هاى تحت هدايتش بوده است.
البته آخرين اخبار پيرامون اين بازيكن به تمايل چند باشــگاه 
بزرگ ديگر ايرانى عالوه بر ســپاهان برمى گــردد كه در اين 
روزها تماس هايى بــا او و مديربرنامه هايش برقرار كرده اند اما 
احسان كه هنوز تصميمى براى ترك اروپا نگرفته از پاسخ به اين 
پيشنهادات طفره رفته است گرچه از نصف جهان خبر مى رسد 
پيشنهادى كه سپاهانى ها به اين بازيكن ارائه داده اند به قدرى 
وسوســه انگيز بوده كه مى تواند دوباره او را به عنوان كاپيتان 
اين تيم در ليگ هجدهم معرفى كند. بعد از دژاگه و شــجاعى 
بازگشــت حاج صفى مى تواند تكميل كننده فهرست كاپيتان 

هاى تيم ملى در ليگ برتر باشد.

گمانه زنى ها از تيم بعدى حاج صفى بعد از المپياكوس يونان

بازگشت گالدياتور به سپاهان

125 كيلوگرم و پرويز هادى در وزن 125 كيلوگرم و پرويز هادى در وزن 125 كيلوگرم و يك برنز رضا اطرى در  97،عليرضا كريمى در وزن 97،عليرضا كريمى در وزن 97
57وزن 57وزن 57 كيلوگرم به كار خود در اين رقابت ها پايان داد. از امروز مسابقات كشتى فرنگى آغاز مى شود.

 هزار نفرى سانتياگو برنابئو را تشكيل مى دهد. غيبت كريستيانو رونالدو 
 فصل و كم تحركى باشگاه در كشاندن جانشينى مناسب به رئال از اصلى ترين داليل 

 على  عليپور در خصوص شرايط تيم پرسپوليس، 
كم گل زدن هاى خودش، به بن بست رسيدن افكار برانكو و 

موارد ديگر صحبت هايى كرد كه در زير مى خوانيد.

* بعد از دو برد دو تساوى به دست آورديد. شرايط 

به هر حال بازى كردن در ليگ هميشه سختى هاى خاص 
خودش را دارد. از طرف ديگر همــه مى دانند كه ما در چه 
شرايطى وارد ليگ شــديم. تا اينجا هم بازى هاى سختى 
انجام داديم و بازى هاى ســخت ترى انتظار ما را مى كشد. 
البته فصل قبل هم شرايط به همين شكل بود اما ما مطمئناً 

روز به روز بهتر مى شويم و در بازى هاى آينده نتايج خوبى 

* پرســپوليس بعد از مدت ها از صدر جدول 
پايين آمد. فكر مى كنيد باز هم بتوانيد به صدر 

ببينيد تيم ما متشــكل از همان بازيكنان فصل 
گذشته و مربيان سابق اســت و تغييرى نكرده 
است. خوشبختانه اتحاد بين بازيكنان و مربيان 

قــرار دارد و با همدلــى و رفاقــت مى توانيم روزهاى 
ســخت تر از اين را هم بگذرانيم. ما بايــد خوب تمرين 

* به نظر مى رسد برخى تيم ها با ارائه فوتبال تأخيرى 

ما با بچه هاى تيم در مورد همين مســائل صحبت كرديم. 
همه تيم ها مقابل ما براى دفاع كردن مى آيند تا بلكه بتوانند 

با 
ارائه 
نوع  اين 
فوتبال از ما 
يك مســاوى 
بگيرنــد. وقتــى 
ايــن مســاوى را از 

ما مى گيرنــد آنقدر 
خوشحالى مى كنند كه 

6انگار 6انگار 6 امتيــاز گرفته اند. اما 
اين اسمش فوتبال نيست 
و اين يك ورزش زشت 

است. 
* اين هفته با نفت 

بازى  آبادان 
 . يــد ر ا د

ت  نظر
در خصــوص اين 

بازى چيست؟
همه بازى  ها ســخت 

اســت امــا كادر 
فنى ما بــراى هر 
بــازى هــدف 
خاصــى دارد و 
مطمئناً تالش 

با  مى كنيم 

يــك اتحاد و 
همدلــى و با 
ارائــه فوتبال 
خوب دست پر 
از آبادان برگرديم 
تا بتوانيم با روحيه 
مناسبى به مصاف 
الدحيــل قطر 

برويم.

از  * صحبت 
الدحيل شد. حتمًا 
مى دانى كه اين تيم تا 
قهرمانان  ليگ  اينجاى 
آســيا همه رقبايش را 

شكست داده است.
همه مى دانيــم كه چــه بازى 
سختى پيش روى ما است هرچند 
كه اين تيم همان تيم لخويا است كه 

با آن بازى كرده ايم. همه بازيكنان مصمم و همدل هستند 
تا بتوانند با ارائه يك بازى خوب هواداران مان را شاد كنيم 

هرچند كه قبل از آن بازى سختى در آبادان داريم.
* فصل گذشــته آقاى گل ليگ برتر شــدى اما تا 
اينجاى بازى ها در چهار بــازى فقط يك گل به ثمر 

رسانده اى. دليل كم گل زدنت چيست؟
از نظر من چيــزى عوض نشــده و من اين مســائل را 
قبول ندارم. هدف من و ســاير بازيكنــان فقط موفقيت 
پرسپوليس اســت و از همان ســال اولى كه به اين تيم 
آمدم گفتم كه به ايــن چيزها فكــر نمى كنم. از طرف 
ديگر به موقعيت هم بازى هايم احترام مى گذارم و وقتى 
كه مى بينم آن ها در شــرايط بهترى هســتند به آن ها 

پاس مى دهم.
* صحبت از لژيونر شدن تو در نيم فصل به گوش 
مى رسد. شايعه اســت يا مقصد خود را مشخص 

كرده اى؟
چند وقتى اســت كه من در فضاى مجــازى فعاليت 
كمترى دارم اما يكى از آشــنايان به من گفت كه خبر 
لژيونر شدن من منتشر شده اما جالب است كه خودم 
از آن خبر ندارم!  در حال حاضر از اين شايعات بى خبرم 
اما برخى ها مى خواهند با اين حرف ها برايم حاشــيه 
بسازند. چطور قرار اســت لژيونر شوم وقتى خودم از 

آن بى خبرم. همه تمركز من روى پرسپوليس است.
* راستى چه شــد كه تمام عكس هايت را از 

اينستاگرامت پاك كردى؟
خواستم عكس هايم را آرشيو كنم اما بعد از اينكه آنها 
را آرشيو كردم بلد نبودم آن ها را برگردانم و به همين 

دليل همه عكس هايم پاك شد!
* به دليل دو تســاوى اخير منتقدان برانكو 
مى گويند او به بن بست تاكتيكى رسيده است. 
تو كه با برانكو كار مى كنــى اين موضوع را رد 

مى كنى؟
اصًال اين موضوع را قبول نــدارم. چراكه برانكو در چهار 
سالى كه در پرســپوليس بوده هميشــه نتيجه گرفته 
است اما جالب است كه برخى ها االن صحبت از سيستم 
تكرارى يا به بن بســت رســيدن برانكو مى كنند اما من 
اين موضوع را قوياً رد مى كنم چرا كه ما همراه با برانكو 
در اين ســال ها بهترين نتايج را گرفتيم. بايد قبول كرد 
كه پرسپوليس تيم بزرگى اســت و حاشيه هاى بزرگى 
هم دارد. از طــرف ديگر هواداران از ايــن تيم فقط برد 
مى خواهند اما در دو بازى اخير ما مساوى كرديم. من به 

كار كردن با برانكو افتخار مى كنم. 

 برانكو به بن بست نرسيده است

عليپور: از لژيونر شدنم 
بى خبرم

عليپور: از لژيونر شدنم 

سه نامزد نهايى بهترين بازيكن سال اروپا مشخص شدند
رقابت مودريچ با صالح  و  رونالدو

ورزش: يوفا ســه نامزد نهايى براى دريافت جايزه بهترين بازيكن ســال اروپا را اعالم كرد. 
كريســتيانو رونالدو، محمد صالح و لوكا مودريچ سه بازيكنى هســتند كه براى دريافت اين 
جايزه رقابت خواهند كرد. لئو مسى و لوئيز سوارز از اين رقابت كنار گذاشته شدند. در تاريخ 25 
آگوست، در جريان قرعه كشى مرحله گروهى رقابت هاى ليگ قهرمانان اروپا، جايزه بهترين 
بازيكن سال اروپا به يكى از اين سه بازيكن اهدا خواهد شد.خيلى ها معتقدند با توجه به نايب 
قهرمانى كرواسى در جام جهانى و البته درخشش رئال مادريد در چمپيونزليگ شانس مودريچ 

براى كسب اين جايزه بيشتر از دو بازيكن ديگر است.
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خبر

پست اینستاگرامی ضرغامی برای ُدّر تلویزیون
سیما و ســینما: عزت اهلل ضرغامی پستی در 
صفحه اینســتاگرامش به مناســبت درگذشت 

»ضیاءالدین دری« منتشر کرد. 
عزت اهلل ضرغامی در صفحه اینســتاگرام خود 

نوشت:
کمتر کسی قدر و جایگاه سید ضیاءالدین دری 

را می داند.
در زمان معاونت سینمایی ام بیشتر با او آشنا شدم. فیلم سینمایی »سینما 
سینماست« در آن دوره ســاخته شد. عملکرد حرفه ای و برجسته او در 
ساخت ســریال »کیف انگلیسی« سبب شد تا مجموعه تلویزیونی »کاله 
پهلوی« را با او ادامه دهیم. به این مناســبت ارتباط فعال و نزدیکی با او 
داشتم. باسواد، پرکار، متعهد و حزب اللهی بود. او استعمار پیر بریتانیای 
کبیر را به خوبی می شــناخت و برای روشــنگری نسبت به آن بسیار با 
انگیزه بود. چند شــب قبل که به مناسبت کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد 
قسمت هایی از سریال »معمای شاه« پخش می شد، یک بار دیگر به اهمیت 
تولید این گونه سریال های تاریخی پی بردم. مجموعه هایی از این دست 
یکبار مصرف نیستند، بلکه به مثابه یک دوره آموزش تاریخ و عبرت گرفتن 
از حوادث گذشته، همواره مورد نیاز و استفاده آحاد جامعه بویژه نسل های 
جدید هستند. مرحوم آقای دری قهرمان مبارزه با انگلیس در جنگ نرم 
است. سریال های خوش ساخت و دیدنی با درون مایه پرمحتوا و صادقانه 

درباره کارنامه ننگین استعمار پیر در ایران، یادگار آن مرد بزرگ است.
قبل از عمل جراحی کبد، تلفنی با او صحبت کردم. بچه های شیراز و بویژه 
آقای سهرابی مدیرکل محترم مرکز صدا و سیما و دیگر عزیزان همه جوره 
در خدمت او بودند. ولی عمر او دیگر به این دنیا نبود. خدایش رحمت کند!

ُدر تلویزیون ایران رخ در نقاب خاک می کشــد ولی آثار پر برکتش برای 
ملت ایران باقی خواهد ماند.

 
یداهلل صمدی زیر عمل جراحی پیوند کبد 

بانی فیلم: یداهلل صمدی، کارگردان ســینمای 
ایران که بــرای درمان بیماری کبد به شــیراز 
منتقل شده بود، مورد عمل جراحی قرار گرفت.

ســعید کریمی )داماد و دستیار یداهلل صمدی(  
با تأیید بســتری شدن و جراحی یداهلل صمدی 
گفت: عمل جراحی به خوبی انجام شــده است 
و هم اکنون ایشــان در بیمارستان بستری ا ســت و دوران نقاهت را طی 

می کند. 

 او پدر سینمایی و پدر معنوی من بود
امیرعلی داناییـ  بازیگرـ  که در سریال »کاله پهلوی« 
سید ضیاءالدین دری به ایفای نقش پرداخته بود، به 

عنوان نخستین سخنران به روی سن رفت.
او درباره مرحوم دری چنین گفت: ما یکی از مفاخر 
کارگردانی کشور را از دست دادیم. انسانی که قلمی 
شریف داشــت. فکر نمی کنم دیگر مدل او متولد 
شود؛ همان طور که مدل علی حاتمی متولد نشد. 
در طول تمام سال ها او پدر سینمایی و پدر معنوی 
من بود. متأســفانه با اینکه پر از شور و عشق بود، 
فرصت چندانی برای کارگردانی پیدا نکرد. حداقل 
۱۲ فیلمنامه ســینمایی و تلویزیونی داشــت، اما 

نتوانست بسازد.

 بعد از حاتمی اولین بود
رضا کیانیان که در نقش روحانی در سریال »کیف 
انگلیسی« سید ضیاءالدین دری ایفای نقش کرده 
بود، در این مراســم چنین اظهار کرد: داشتم فکر 
می کردم از سید ضیاء تعریف کنم که چه کارهای 
خوبی کرده است. بعد به خاطرم آمد من چرا چند 

سال است او را ندیده ام و از او دور بوده ام؟
او سپس چنین توضیح داد: ما مردم بدی نیستیم، 
چرا نباید امیدوار باشــیم؟ این گونه می شــود که 
یکدیگر را فراموش می کنیم. تقصیر ما نیست. تقصیر 

شرایطی است که در آن قرار گرفته ایم.
وی افزود: سید ضیاء کارهای خوبی انجام داد. »کیف 
انگلیســی« سریال خوبی بود و دری خوب توانست 
آن را روایــت کند. در این زمینه علی حاتمی بود و 

بعد هم او بود.

 هنر، کسب و کارش نبود
مریال زارعی که ســال ۹۱ در سریال »کاله پهلوی« 
سید ضیاءالدین دری بازی کرده بود، در سخنانی که 
با فروخوردن بغض و لحظاتی حتی با اشک همراه 

بود، به خانواده دری تسلیت گفت و ادامه داد: »من 
ســید هستم، اذیتم نکنید«؛ این جمله ای است که 
بازیگرانش خیلی از او شــنیده بودند. جمعه پیش، 
جمعــه غریبی بود. هنوز در غم انتظامی بودیم که 
این غم صدچندان شد تا وقتی که تشییع پیکر او را 

در حرم شاهچراغ دیدم و دلم آرام شد.
او خطاب به مرحوم دری گفت: بله شما سید هستید 

و من احساس می کنم اینجا حضور دارید.
زارعی کارگردان »کاله پهلوی« را چنین معرفی کرد: 
او هنرمند بود، اما هنر، کســب و کارش نبود؛ بلکه 
عشــق او بود. او تحصیلکرده فرنگ بود، اما عاشق 
کشــورش بود. او زبان بیگانه را مثل زبان فارســی 
می دانســت، اما عاشق زبان فارســی بود. او عاشق 

حقیقت بود که این روزها گم شده است.
این بازیگر سینما در پایان سخنانش گفت: ما امروز 
جمع شده ایم تا با حقیقت مرگ رو به رو شویم. به 
احترام این لحظه بــرای روح دری طلب آرامش و 
صبر می کنم. به احترام مردی که سال ها در خاک و 
کشورش مطالعه کرد و کار ساخت تا هنر این کشور 
در حد جوک و لطیفه و مطالب اینستاگرامی باقی 

نماند، کاله برمی داریم.

 در تاریخ هنر باقی خواهد ماند
اســداهلل نیک نژاد، کارگردان نیز در این مراسم در 
سخنانی گفت: بعد از سال ها دوری، اولین مالقات 
من با جامعه هنری همراه با مرگ دوست ۴۰ ساله ام 
بوده است. او یک رفیق هنرمند بود و من باید مثل 
رضا کیانیان بگویم متأســفانه ما سراغ یکدیگر را 

نمی گیریم.
وی ادامــه داد: زمانی که او به همراه همســرش از 
انگلیس برگشت، من تا امروز حس می کنم همیشه 
همــراه هم بوده ایم. باید خطاب به او بگویم نه تنها 
در تاریخ هنر باقــی خواهد ماند، بلکه با غرور با ما 
وداع می کند چون فرزندان و خانواده ای نجیب باقی 

گذاشته است. ضیاء نه تنها در تاریخ هنر ایران باقی 
خواهد ماند، بلکه با غرور با ما وداع می کند.

نیک نژاد در پایان در توصیف شــخصیت فردی و 
حرفه ای ســید ضیاءالدین دری گفــت: او تاریخ را 
به جوانان مــا می گفت. درود بر تو ضیاء، با آرامش 

بخواب.

 امیدوارم دری در هر نسل تکرار شود
قطب الدیــن صادقی که در هر دو ســریال »کیف 
انگلیسی« و »کاله پهلوی« ایفای نقش داشته است، 

از دیگر سخنرانان این مراسم بود.
او در جمالتی اظهار کرد: کار من بازیگری نیست. 
تصویری که دری در نقش و کارش ساخته بود، آن 
قدر ارزشمند بود که من بعد از »کیف انگلیسی« ۱۲ 
سال بازی نکردم. عمر وفا نکرد که او سریال »سردار 
سنجرخان« را بسازد که درباره یک شخصیت واقعی 
تاریخی است؛ سرداری که پوزه روس ها را به خاک 
مالید. همه  متخصصان فردی بهتر از ضیاء را برای 

کارگردانی این سریال پیدا نکردند.
او گفت: اشــک ریختن و اندوه، کار آسانی است و 
باید از ویژگی های او گفت. او خیلی سختکوش بود. 

از هیچ دیالوگ و میزانسنی براحتی نمی گذشت. در 
»کیف انگلیسی« به دلیل دشواری های یک سکانس 
ســرش را به دیوار کوبید. زمانی در پاریس بودیم 
و او آن قدر عاشــق کارش بــود که گاهی تا صبح 

نمی خوابید و حتی تا پای مرگ رفت.
او در پایان گفت: من خیلی جاها موافق او نبودم، اما 
به عقایدش احترام می گذاشتم. عزت اهلل انتظامی و 
افرادی مثل او سمبل هستند و تنها می توانیم آن ها 
را دوست داشته باشیم. بر روحش درود می فرستم. 
بزرگ ترین فضیلت افرادی مثــل دری و انتظامی 
این بود که هنر را به مردم نزدیک کردند. ای کاش 
صفا، سادگی و خلوص دری همچنان ادامه داشت 
و من یک کار دیگر را با او تجربه می کردم. امیدوارم 
شرایطی در کشور ما پابرجا باشد تا امثال دری ها در 

هر نسل تکرار شوند.

 دری بشدت بیگانه ستیز بود
علــی دارابی ـ معاون امور اســتان های ســازمان 
صداوسیماـ  نیز در این مراسم به سخنرانی پرداخت.

او گفت: ما امروز شــاهد مراســم تشییع و تجلیل 
یکی از ستارگان آســمان هنر ایران، ُدر هنر ایران 
هستیم. او ویژگی هایی داشت که امروز همه را برای 
از دست دادنش متأثر کرده است. او موحد، خداجو 
و حق طلب بود و بسیار عالقه مند بود که یک فیلم 
سینمایی یا سریال درباره حضرت زینب )س( بسازد 
که اجل مهلتش نداد. تشــییع در حرم شاهچراغ 
بخشی از لطفی است که خاندان اهل بیت )ع( به او 
داشتند. برای اولین بار بود که در این حرم برای یک 

هنرمند چنین مراسم باشکوهی برگزار شد.
دارابی عنوان کرد: ســید ضیاءالدین دری تعهدی 
مثال زدنی داشت. او آگاهی و دانش وسیعی از تاریخ 
داشــت. او وفادار بی چون و چرا نسبت به استقالل 
کشور بود و دغدغه قهرمانان واقعی کشور را داشت. 
زمانی که ما در بیمارستان به عیادت او رفتیم، گفت 

که دوســت دارد سریال »ســردار سنجرخان« را از 
شهریور ماه آغاز کند.

دارابی گفت: دری بشــدت بیگانه ستیز بود و البته 
نه به معنای نفــی دیگران، بلکه خواهان به تصویر 
کشیدن آن هایی بود که توانایی دیدن آزادی کشور 
را ندارند و این شــخصیت ها را در سریال هایش به 

تصویر می کشید.

 حاشیه نگاری؛ بدرقه دری
از نکات قابل توجه مراســم تشــییع پیکر ســید 
ضیاءالدیــن دری، حضور چشــمگیر هنرمندان و 
مدیران ســینمایی و تلویزیونی بــرای بدرقه  یکی 
دیگر از بزرگان عالم هنر و نمایش بود؛ بر این اساس 
حضور در مراسم وداع با آقای بازیگر که روز گذشته 
در تاالر وحدت برگزار شــد، باعث نشد که مراسم 

امروز کم فروغ باشد.
در بخشــی از مراســم اینگونه عنوان شد که سید 
عزت اهلل ضرغامی پیشنهاد داده است که نسخه ای 
از سریال های کیف انگلیسی و کاله پهلوی همراه با 

مرحوم دری به خاک سپرده شود.
موسیقی غالب بر این مراسم، مربوط به ترانه »کیف 
انگلیسی« بود. قطعه »گشته خزان« با صدای علیرضا 
قربانی و آهنگ ســازی فرهاد فخرالدینی، در زمان 
پخش این مجموعه، نقش بسیار مهمی در ماندگاری 

سریال تاریخی »کیف انگلیسی« ایفا کرد.
در این مراســم فرزنــد مرحوم دری با اشــاره به 
بستری بودن یداهلل صمدی گفت: ابتدا دعا کنیم 
یداهلل صمدی که با مشکلی مشابه، بستری است، 
روند درمانی اش بخوبی طی شــود. امیدواریم شفا 
پیدا کند و زودتر در منزلش باشــد و ســپس به 
طور رســمی اعالم کرد که فــوت پدرش به دلیل 
اشــتباهات پزشکی نبوده است، بلکه روند درمانی 
ســید ضیاءالدین دری بدون هیچ اشــتباهی در 

بیمارستان شیراز پیش رفت.

برش

دری تعهــدی مثال زدنی داشــت. 
او وفــادار بی چون و چرا نســبت 
به استقالل کشــور بود و دغدغه 
قهرمانان واقعی کشور را داشت. 
او موحــد، خداجو و حق طلب بود و 
بسیار عالقه مند بود که یک فیلم 
سینمایی یا سریال درباره حضرت 
زینب )س( بسازد که اجل مهلتش 

نداد

سیما و سینما

پیکر کارگردان »کیف انگلیسی« و »کاله پهلوی« تشییع شد

 سید ضیاء 
ضد  انگلیسی

 سیما و سینما   تاریخ ایران دو سید ضیاء به خود دیده است. یک سید ضیاء که انگلیسی 
بود و در حمایت از سیاست های بیگانه رضاخان را به حکومت رساند و سید ضیای دیگر در 
روزگار ما با پرداختن به تاریخ نشــان داد بیگانه ستیز و بخصوص ضد انگلیس است. زنده 
یاد »سید ضیاءالدین دری« که ۲۷ تیر ماه و در شرایطی اورژانسی به بیمارستان پیوند اعضای 
ابن سینا در شیراز منتقل شده بود، صبح جمعه )۲٦ مرداد ماه( به  دلیل نارسایی مزمن کلیوی و 
ضعف عضالنی در این بیمارستان فوت کرد. پیکر مرحوم دری صبح شنبه )۲۷ مرداد ماه(، پس 
از طواف در حرم مطهر حضرت شاهچراغ)ع( با حضور جمع کثیری از هنردوستان، هنرمندان و 
مسئوالن استان فارس و شهر شیراز تشییع و به تهران منتقل شد. مراسم تشییع پیکر کارگردان 
سریال های »کیف انگلیسی« و »کاله پهلوی«، صبح دیروزـ  دوشنبهـ  با حضور اهالی سینما و 

تلویزیون و برخی دیگر از هنرمندان و دوستداران آن مرحوم، در خانه سینما برگزار شد.



زاده تربت  مجيد  ايستگاه/   
مى گوينــد  كــه  كارگردانــى 
در ســينما نتوانســت بــه آنچه 
شايســته اش بود، برســد انــگار هنگام مرگ 
هــم به حقش نرســيد! كار قضا و قدر جورى 
پيــش رفت كه مــرگ بازيگر و پيشكســوت 
بزرگ ســينماى ايران «عــزت اهللا انتظامى»  
و «ســيد ضياءالدين درى»، همزمان شــود. 
بنابراين، مطلب پيش رويتــان را اداى دينى 
با تأخير بدانيد نسبت به كارگردانى كه به جز 
خبر درگذشتش، پيشــينه، آثار و توانمندى 
هايش هم البه الى اندوه جامعه هنرى و انبوه 
پيام هاى تسليت، فراموش شد. كارگردانى كه 
ســال هاى پيش از اين و پس از اكران سريال 
«كيف انگليسى» منتقدان درباره اش نوشتند: 
«سيد ضياءالدين ُدرى، اگرچه از سينما پا به 
عالم كارگردانى گذاشــت اما در تلويزيون به 

بلوغ رسيد».

 معلومات ديگران
 همه چيز شايد از روزنامه خواندن هاى ناگزير 
شــروع شــد! پدر معتقد بــود: «روزنامه كه 
بخوانيد، معلومات ديگران، مفتكى مال شــما 

مى شود...». 
خودش بــا اينكه كارمند دولــت بود، به جز 
روزنامه خوانى، تا روزنامه نگارى غير حرفه اى 
و انتشار روزنامه تك برگى پيش رفته بود. فكر 
و ذهنش با قلم بيگانه نبود و وقتى دســت به 
قلم مى برد، هم خط زيبايش بچه ها را متحير 
مى كرد و هم نثر شسته و ُرفته اش بزرگ ترها 
را. «سيد ضياءالدين» هم به عشق خط خوش 
و قلم شيرين پدر از كودكى و نوجوانى دست 
بــه قلم برد. ماجرا اما از كالس پنجم جدى تر 

شد. 
وقتــى انشــاى «اســالم آييــن بــرادرى و 
برابرى» اش را يكى دو هفته زدند روى تابلوى 
مدرسه، معلوم شد روزنامه خوانى هاى «سيد 
ضياءالدين» چندان بى اثر نبوده است... البته 
يادتان باشد داريم از مدرسه هاى آغاز دهه40 

حرف مى زنيم. 
وقتى كــه ميان بــر و بچه هاى مدرســه اى 
كمتركودك ســينمارو يا روزنامه خوانى پيدا 
مى شد. هنوز همه چيز مدرسه درس و مشق 
بود و سختگيرى هاى تمام نشدنى معلم ها. به 
قول مرحوم «ســيد ضياءالدين درى»: كسى 
كــه كار بدى مى كرد تخته را مى گذاشــتند، 
فراش مدرسه پاها را به چوب مى بست، رئيس 
مدرسه يا ناظم با شالق كه همان تسمه پروانه 

ماشين بود مى زد كف پاى بچه ها...!

 بى رحمانه
از جملــه كارگردان هــاى كم كار ســينما و 
تلويزيون بود. حدود هشــت فيلم ســينمايى 
كه دست كم سه مورد آن ها با بازى بازيگران 
سرشــناس سينما، همراه بود اگرچه در اكران 

موفقيــت چندانى كســب نكردند اما نشــان 
دهنده ذوق و توانايى هاى كارگردانش بودند. 
اينكــه گفته اند در تلويزيون به بلوغ رســيد، 
حرف بيراهى نيســت اما معنــى اش هم اين 
نيســت كه «ضياءالديــن درى» در تلويزيون 

پُركار بوده است. 
آثار تلويزيونى او به تعداد انگشتان يك دست 
هم نمى رســد. پس از «كمنــد خاطرات» كه 
شايد نامش را هم نشنيده باشيد 9 سال طول 
مى كشد تا «درى» دوباره سراغ جعبه جادويى 
را بگيرد. ســريال «كيف انگليســى» نتيجه 
دومين همكارى او و تلويزيون بود. سريالى كه 
گذشته از نقاط قوت و يا ضعف هاى تكنيكى، 
حاشــيه ســازى هاى سياســى پيرامونش، تا 
مدت ها ادامه داشــت. انتقاد هاى سياســى و 
غير هنرى از اين سريال همزمان با نمايشش 
در تلويزيون و زمانى كه موفق شــد مخاطبان 
پرشــمارى را با خودش همراه كند، آغاز شد. 
باز كردن اليه هاى تاريــخ معاصر و به تصوير 
كشــيدن خدمت و خيانت برخى روشنفكران 
و سياســتمداران در قالب يك درام جذاب و 
دوســت داشتنى، به مذاق خيلى از سياسيون 
و نمايندگان مجلس ششــم خوش نيامد. كار 
تــا جايى پيش رفت كه برخى از نماينده ها از 
تريبون مجلس هم بــراى كوبيدن «درى» و 
سريالش اســتفاده كردند. آن ها كه مشابهت 
هايــى ميــان خودشــان و شــخصيت هاى 
خاكســترى يا ســياه «كيف انگليسى» پيدا 
كرده بودند در روزنامه هاى مختلف سال هاى 
78 و 79، بــى رحمانه «درى» را به باد انتقاد 

گرفتند.

 كيف انگليسى واقعيت داشت
ماجــرا فقط نقدهاى تند و تيــز روزنامه هاى 
خاص نبود. مســئله حتى از ســخنان پيش 
از دســتور نمايندگان مجلس هم فراتر رفته 
بود. پاى ســفارتخانه هاى خارجــى هم انگار 
وسط بود! يعنى سريالى كه يك مسئله بغرنج 
سياسى و تاريخى را به شكلى هنرمندانه و در 
دل قصه اى جذاب، كالبد شــكافى كرده بود، 
بشدت درگير حاشيه سازى سياسى و جناحى 

آن روزگار شد. 
«ســيد ضياءالدين ُدرى» هفت ســال پيش 
درباره آن روزها گفت: «آيا اين ها، مطبوعاتى 
كه انتقاد مى كردند مطلع بودند از سفارتخانه 
يــك كشــور تماس گرفته شــده بــا وزارت 
خارجه... هشــدار داده شــده كــه با پخش 
سريال آتش زير خاكستر را شعله ور نكنيد؟... 
داســتان سريال سال 69 نوشــته شده بود... 
اصًال ربطى به برخى آقايان سال 78 نداشت... 
چون قهرمان داســتان ما مى رود خارج و در 
دهه 20 باز مى گردد، برخى ها شمايل خود را 
در آن ســريال ديدند و آن را تعميم دادند به 
خودشــان... بعد هم گفتند تلويزيون درى را 
استخدام كرده كه بيا اين ها را بزن... من يك 

قصه تاريخى را باز روايى كردم، چون سير اين 
اتفاقات را ديده بودم و واقعيت داشــت. مثًال 
گرفتن كيف انگليســى توسط نماينده يكى از 
شهرستان هاى كويرى كشورمان در دهه 20 و 
مجلس چهاردهم واقعيت بود، گرفتن رشوه از 

سفارت انگليس واقعيت بود...».

 160 سخنرانى پيش از دستور
همه جوســازى ها و جنجال ســازى ها، همه 
160 ســخنرانى پيش از دستور در مجلس و 
همه نقد هاى منصفانــه و غير منصفانه اى كه 
بيشــتر يقه «كارگردان» را گرفتــه بودند تا 
نــكات فنى و غير فنى ســريال را، انگار بيش 
از آنكه سبب بايكوت كردن «كيف انگليسى» 
شــوند، توجه مخاطبان را به آن جلب كردند. 
پيش بينى هاى كارشناســان «سيما» و حتى 
خود عوامل ســاخت آن حكايت از اين داشت 
كه سياســى - تاريخى بودن، پيچيدگى هاى 
داســتانى و همچنيــن گمنامــى كارگردان 
سبب مى شود مخاطبان باالى 23 سال از آن 
استقبال كنند و در خوشبينانه ترين حالت 60 
درصد مخاطبان تلويزيونى با آن همراه شوند. 
اما دقــت كارگردان در شــخصيت پردازى و 
بيرون كشيدن آن ها از دل زندگى و خاطرات 
مردم كوچه و بازار، استفاده از قصه هاى فرعى 
و جذاب در كنــار درام اصلى، بهره گرفتن از 
بازيگران خوب و توانمند و... «كيف انگليسى» 
را به ســريال خوش ســاختى تبديل كرد كه 
85 درصــد مخاطبان آن زمان تلويزيون براى 

ديدنش لحظه شمارى كنند.

 برو كشكت را بساب
كارگردان 65 ســاله سينما و تلويزيون، پيش 
از آنكه بيمارى كبد او را خانه نشــين كند، با 
«كاله پهلوى» نشــان داد هنوز به موضوعات 

تاريخى عالقه مند  است. 
ســومين و آخرين سريال «درى» و حاشيه ها 
و جنجال هايش اگرچــه در حد و اندازه هاى 
«كيف انگليســى» نبــود اما در مقايســه با 
بســيارى از ســريال هاى تاريخى چند سال 

اخير، اثرى قابل قبول به نظر مى رسيد.
برخــى منتقدان هــم، پيش و پــس از آغاز 
نمايــش، درباره آن دســت به قلــم بردند و 
گاهــى هم كاســه و كوزه هايــى را كه زمان 
«كيــف انگليســى» فرصت نكــرده بودند بر 
سر كارگردان بشــكنند، اين بار بر سر «كاله 
پهلوى» و «درى» شكستند طورى كه مجبور 
شــد در يك مصاحبــه بگويد: «من رشــته 
اصلى خــودم علوم ارتباطات بــوده و ژنتيك 
ژورناليست هستم از ناحيه پدر... بنابراين براى 
مطبوعات در ارتباط با كار سينما يك ارزش، 
اعتبار و احترام خاصى قايل هستم و معتقدم 
مكمل هم هستند... اما اگر قرار است راجع به 
ســريال صحبت شود پس چرا در نقدهايشان 
يقه مرا گرفته اند؟ 500 بار اسم مرا برده، اگر 
مى خواهى نقد ســريال بنويســى، بنويس اما 
چرا دائــم مى گويى آقــاى درى... آقا درى... 
انگار پول گرفته اند براى اينكه مرا بكوبند... در 
يكى از نقدها راجع به كاله پهلوى نوشــته بود 
آقاى درى! چه كسى گفته بايد 7- 6 قسمت 
از ســريال بگذرد تا جامعه جذب شــود؟ آن 
دوره ها گذشته، سريال بايد در همان قسمت 
اول مردم را جذب كند و... در پاســخ به اين 
جوجه منتقد چه بايد بگويم جز آنكه بپرسم، 
اصًال اطالعات شــما از ســينما و فيلمسازى 
چيســت؟ چه كسى تو را استخدام كرده عليه 

كاله پهلوى بنويسى؟ برو كشكت را بساب».

 خبرى كه ُگم شد
ســينما را هم مثل نوشتن مديون پدرش بود. 

پــدرى كه عالوه بر روزنامه خواندن، ســينما 
رفتن و فيلــم ديدن را هم بــراى فرزندانش 
واجب مى دانست. نخستين تجربه ها مال سن 
و ســالى بود كه حتى هنوز خواندن و نوشتن 

نمى دانست. 
بعد از جادوى ســينما هم با سالن هاى تئاتر 
الله زار آشــنا شد و حس و حالى كه توصيف 
نشــدنى بــود... اصًال محلــه زادگاهش يعنى 
«نواب» و چهارراه «ساالر»، خانه اى با حياط 
200 مترى كه آب انبار داشــت و تنور براى 
پخت نــان، در و ديــوار كوچه هــا، مغازه ها، 
مســجد، حســينيه و... همــه شــان به قول 
خودش «اســتاتيك و زيباشناسى سينمايى» 
داشــت و در ذهنش نقش مى بست تا روزى 
در سريال هايش به تصوير كشيده شود... پيش 
از انقــالب كارهاى تئاترى كرد... مدتى بعد از 
انقالب درســش را نصفه و نيمه خواند اما بنا 
نداشت سينمايى شــود... فكر مى كرد انقالب 
شده و كشــور انقالبى، ســينما نمى خواهد... 
رفت دنبال كاســبى... اما اهلــش نبود...دل و 
دماغش را هم نداشت... اصًال جنسش، جنس 
كاسبى نبود... همين شد كه دوباره برگشت به 
اصلش... به هنر... به سينما... كارهاى مستند 
گونه و 16 ميلى متــرى... بعدها هم يكى دو 
كار داستانى در دهه 60 كه به نتيجه و اكران 
نرسيد... كارهايى در زمينه جنگ... از سال 63 
هم به قول خودش براى 10 سال دور سينما 
را خط كشــيد يا ســينمايى هاى آن روزگار 
دورش را خط كشــيدند... نشست به نوشتن 
و نوشــتن... حاصلش شــد كيف انگليسى و 
كاله پهلوى كه دهه 70 و 80 ديده شــدند... 
«ُدرى» هم ديده شــد... سكانس آخر هم كه 
مى دانيد...بيمارى عالج ناپذير كبد...26 مرداد 
97 و خبر ناگوارى كه البه الى خبرهاى ناگوار 

ديگرگم شد...! 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

گريزپاى...
 ايستگاه/ رقيه توسلى

«گل ترمه» و «فريد»، بَع بَع مى كنند... «آفرينش»، كاهوى برگ برگ 
شده را نوازشــگرانه مى گيرد جلوى دهان پيشانى سفيد و «آبان» از 

فاصله چهار مترى به ذره اى ذوق و خروارى فرار اكتفا مى كند.
آقاى همســر فيلم مى گيرد از ما كه در ايــوان و حياط، پخش و پال 
نشســته ايم... از من كه لباس هاى شسته را پهن مى كنم... از عزيز كه 
دارد به «آقاى افشــار» مى گويد مرحبا به خوش قلبى و چشــم و دل 
ســيرى چوپان ... از آقاجان و برادرخان كه پشــت ايمو، ريز و درشت 
اخبار عيد را مى رسانند به محضر فرزندان دوردست... و از خواهرى و 

عروس جان كه در آشپزخانه، آش بار گذاشته اند.
دو روز قبل تر از قربانى، گوســفندى پيشانى سفيد را آورده اند خانه... 
چهارپــاى قهوه اى رنگــى كه جز «آبــان» از محبت همــه خانواده 
برخوردار شــده... جاندارى كه خوشــگل غذا مى گيرد از دستمان و 
احســاس غريبگى ندارد اما پشت بع بع هاى چند خط در ميانش انگار 

حرف هاى مهمى هست كه ما زبانش را نمى دانيم.
به آبان كه دســت به كمر است، چشمك مى زنم و مى گويم قلِب خاله 

مياد بريم، چيك چيك (عكس) بندازيم؟ 
آن قدر تر و خشــك اش كرده ام كه بدانم ســكوتش عالمت رضاست و 

فقط باديگارد مى خواهد.
پس دســتش را مى گيرم و مى رويم به دِل ماجرا... با تازه وارد َملوس، 
يك سلفى ســه تايى مى اندازيم... بعد از فريد مى خواهم كه باديگارِد 

آبان شود و مى پيوندم به بانوان زحمتكش مطبخ.
آن قدر گرم صحبت ايم كه صداى هود و هواكش را از همهمه و فريادى 
كه حياط را برداشــته تميز نمى دهيم كه گل ترمه هراســان مى دود 

آشپزخانه كه گوسفند فرار كرد... پيشانى سفيد فرار كرد....
هاج و واج، پا تند مى كنيم سمِت ايوان... آقاجان -آنجا- آبان به بغل و 
خندان مى گويد: گوسفند كوهى ِزبل، لحظه را مغتنم شمرد و در رفت! 

ناقال، خوب دونده ايست!
40 دقيقه بعد، اكيپ دونده از راه مى رســند هواركشان، نفس زنان با 

نگاه كج كجكى به پيشانى سفيد.
نياز به تعريف اعضا نيســت كه صحنه هاى محاصره گوسفند را آقاى 
همســر تمام و كمال به ثبت رسانده است. وقتى پنج نفرى در كوچه 

بن بست، با ترفند و مشقت دوباره طناب را به چنگ مى آورند.
عيدنوشت: به چشــم هاى قوِچ بى قرار كه هنوز زيبا و روشن است، 
ُزل مى زنم... بــه بچه ها كه دورش را گرفته اند... و به آبان كه كماكان 

ترجيح مى دهد اطمينان نكند به چهارپايى كه اهل فرار است!
زبان بسته، زير آسمان رو به غروب نشسته و شايد به گريز ناموفق اش 

فكر مى كند، به آُغلى كه امشب آنجا بيتوته ندارد!

روزمره نگارى

گزارش از شخص

چه كسانى «كيف انگليسى»را به خود گرفتند؟
به احترام «سيد ضياء الدين ُدرى» و سريال بيادماندنى اش

ايســتگاه / همزمان با اعــزام حجاج 
كشــورمان به خانه خدا، رســانه هاى 
آن طرف آبى شايعاتى درباره هزينه هاى 
اعزام اين عزيزان بــه خانه خدا مطرح 
كردند و با ارتبــاط دادن اين هزينه ها 
به مشكالت اقتصادى كشور، شبهه هاى 
زيــادى در بين اهالى فضــاى مجازى 

به وجود آوردند. حاال حجت االســالم «غالمرضا مصباحى مقدم» عضو مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام در صفحه توييتر خود، درباره هزينه هاى حج عمره 
شفاف سازى كرده و نوشته است: «سهم هزينه هاى ارزى كشور براى عمره نسبت 
به درآمدهاى عربستان از صادرات نفت و ورود حجاج سهم بسيار ناچيزى است 
و ايران از نظر جمعيتى براى عمره در رتبه ششم قرار دارد. بنابراين بخش اعظم 

منابع مالى عربستان از عمره گزاران ساير كشورها به دست مى آيد».

ايستگاه / روز يكشنبه «نادر فتوره چى» 
روزنامه نگارى كه افشــاگرى هايى عليه 
سريال «شهرزاد» و «محمد امامى» تهيه 
كننده اين سريال انجام داد، با شكايت 
اين تهيه كننــده كه متهم به اختالس 
از صنــدوق ذخيره فرهنگيان اســت، 
بازداشت شد! محمود صادقى-نماينده 

مجلس- در توييتر اعالم كرد: اگر امامى شكايت خودش را پس نگيرد، جزئياتى 
از صندوق ذخيره فرهنگيان را افشا خواهد كرد. حاال آقاى نماينده با انتشار سه 
نمودار عجيب و غريب كه هيچ كس از آن سردر نمى آورد به اصطالح افشاگرى 
كرده است! كاربران هم از آقاى نماينده خواسته اند نمودارها را تشريح كند. بايد 
منتظر بمانيم تا ببينيم آيا محمود صادقى جزئيات صندوق ذخيره فرهنگيان را 

فاش مى كند يا به همين نمودارهاى مبهم بسنده مى كند؟

ايســتگاه / وحيد يامين پور با انتشار 
يادداشــتى در فضاى مجازى به انتصاب 
حجت  االسالم «محمد قمى» به رياست 
ســازمان تبليغات اسالمى واكنش نشان 
داد. آقاى يامين پور در اينستاگرام نوشت: 
«رئيس جديد سازمان تبليغات اسالمى 
متولد 1359 اســت. اول اينكه شخص 
رهبــرى بــراى انتصــاب و به كارگيرى 

جوانان در مسئوليت هاى تراز اول نظام پيش قدم شدند. آن هم در جايگاهى كه 
تصور مى شد يك شــيخ صاحب لحيه و ريش سفيد قرار بگيرد. دوم اينكه تمام 
پيش بينى ها براى جايگزينى جناب آقاى خاموشى غلط از آب درآمد و اين نشان 
دهنده آن اســت كه رهبرى فراتر از زد و بندهاى مرسوم و اعمال نفوذها تصميم 

مى گيرند و كانال هاى اطالعاتى ايشان فوق شبكه هاى بروكراتيك موجود است».

رهبرى پيش قدم شدندشفاف سازى درباره هزينه هاى عمره

مجاز آباد

افشاگرى با نمودار!

از تفاوت اخالقى خود استفاده كن!
ماهنامه «ريدرز دايجست» كه 
پرفروش ترين  جــزو  همچنان 
نشــريات حال حاضــر جهان 
است، در تازه ترين شماره خود 
نــگاه دقيق ترى  مقالــه اى  در 
به نمــك و مضــرات آن دارد. 
اين نشــريه مى گويــد 25 راه 
وجــود دارد كه با اســتفاده از 
بيمارى هاى  دچار  انسان  نمك 
مختلف شود و اين راه ها را براى 
خوانندگانــش توضيح مى دهد. 
ريــدرز دايجســت همچنيــن 
مقاله اى بــراى افرادى به چاپ 

رســانده كه اخالق هاى خاصــى دارند و راهكارهايى براى اســتفاده 
مناسب از اين تفاوت اخالقى به نفع خودشان، منتشر كرده است.

جيم كرى و تالش براى نابودى هاليوود
ريپورتر»  «هاليــوود  هفته نامه 
به  اختصاصى  مصاحبــه اى  در 
ســراغ بازيگر مشــهور سينما 
يعنى جيم كرى و سياست هاى 
در پيش گرفته شــده جديد او 
رفته است. كرى در چند وقت 
گذشــته برنامه هاى مختلفى را 
در انتقاد از سياست هاى ترامپ، 
آمريكا و حتى هاليوود به پيش 
برده تا هاليوود ريپورتر با تيتر 
در  كرى»  ناخواسته  «بازگشت 
مورد او بنويســد: حضور دوباره 
كرى در ســينما به خاطر قصد 

پيوســتن مجدد او به هاليوود نيســت، بلكه بــه خاطر تالش او براى 
نابودى هاليوود خواهد بود!

فناورى را منفجر كن!
ماهنامــه علمى ديســكاور در 
در  تازه تريــن شــماره خــود 
گزارشــى به نقش ســالح هاى 
ديگــر  پيشــرفت  در  اتمــى 
فنــاورى مى پردازد.  جنبه هاى 
ايــن نشــريه با انتخــاب تيتر 
چگونگى  فنــاورى»  «انفجــار 
در  هسته اى  ســالح هاى  تأثير 
شــعله ور كردن پيشرفت ديگر 
فناورى ها را زيــر ذره بين برده 
اســت. ديســكاور «اتفــاق» و 
با عنوان  چيزهايى را كه مردم 

«تصــادف» از آن نام مى برند، نيز مورد بررســى قرار داده و چگونگى 
اتفاق افتادن آن را تشريح مى كند.

جلد روز / اسپِكِتيتر (تماشاگر)

نشريات جهان

چه كسانى «كيف انگليسى»را به خود گرفتند؟

 ايستگاه/ اميرمحمد سلطان پور اگر به قدمت نشريات مختلف در جهان 
نگاهى بيندازيم مسلما روزنامه ها و مجالت انگليسى حرف هاى زيادى براى 
گفتن دارند. هفته نامه اســِپكِتيتر (تماشاگر) از سال 1828 يعنى 190 سال 

پيش بى وقفه در حال انتشار است. 
اين نشــريه در تازه ترين شــماره اش واژه ســاخته شده توســط دو تن از 
نويسندگان مطرح خود يعنى «بلوف كراسى» را در خصوص وضعيت كنونى 
اداره بريتانيا شــرح مى دهد. «جيمز بال» كه ژورناليســت اســت به همراه 
«آنــدرو گرينِوى» كارمند ســابق خدمات اجتماعى بريتانيــا، كتابى به نام 
بلوف كراســى كه تركيبى از بلوف و دموكراسى است منتشر كرده اند كه در 
آن شكل سازوكار بســيارى از افرادى كه در سمت هاى مختلف در بريتانيا 

مشغول كار هستند را توصيف مى كنند.
اين دو در كتاب خود و در مقاله اى كه در اســپكتيتر به چاپ رســانده اند، 
براى توصيف كارمندان دولت كشور خود از اصطالح عاميانه «موقعيت ياب» 
(chancer) در كشور انگليس استفاده مى كنند، اصطالحى كه براى افرادى 
به كار مى رود كه در هر موقعيت و زمانى به دنبال استفاده از فرصتى هستند 
كــه به نفع خود كارها را به پيش ببرند. اين دو در مقاله خود مى گويند هر 
شكست سياسى كه بريتانيا متحمل آن مى شود و هر قانون احمقانه اى كه 
در پارلمان اين كشــور به تصويب مى رسد كه اين روزها به اتفاق عادى در 
بريتانيا بدل شده، همان احساس حضور چنين افرادى در يك منصب دولتى 
يا سياســى در اين كشــور را به مردم بريتانيا منتقل مى كند. بلوف كراسى 
حاكم بر بريتانيا توسط افرادى اداره مى شود كه گستردگى دانش آن ها در 
مورد موضوعات مختلف شايد به يك كيلومتر عرض برسد اما عمق تفكر آن 

ها حتى به يك سانتيمتر نيز نخواهد رسيد. 
اســپكتيتر مى گويد افرادى كه اكنون در بريتانيا بر ســر كار هستند استاد 
اين شــده اند كه خود را تنها در مدت يك دقيقه از مهلكه انتقاد رها كنند 
اما هيچ تالشــى براى يادگيرى ابتدايى ترين چيزها براى ادامه امور مختلف 

نمى كنند.
اين نشريه براى طرح روى جلد خود نيز دليل دارد؛ به گفته نويسندگان مقاله، 
نماد يك بلوف زننده انگليسى، يك مرد است، كسى كه ظاهر و پوشش شيكى 

دارد و به احتمال زياد در دانشگاهى معتبر نيز درس خوانده است. 
از آن جهت مرد است چون كارهاى دولتى و كارهاى پرمنفعت حوزه تامين 
اجتماعى در اين كشــور عموما توســط مردان اشغال شده و اين قضيه براى 

افراد نژادهاى ديگر وضعيت بسيار بدترى نيز به خود گرفته است. 
«بال» و «گرينوى» انتقاد جداگانه اى را نيز براى ژورناليست ها و رسانه هاى 

انگليسى كنار گذاشته اند. 
آن ها مى گويند چرا بايد برخى از بامهارت ترين ژورناليست هاى اين كشور 
براى پارلمان كار كنند. اين اتفاق باعث شــده تا آن ها نتوانند رسالت اصلى 
خود در مورد ســوال قرار دادن وزرا و مردان در قدرت به خاطر اشتباهات و 

فسادهاى احتمالى شان را ايفا كنند. 
آن ها چنين ژورناليســت هايى را «ژورناليست البى» لقب مى دهند كه به 
صورت روانى و فيزيكى از همــكاران خود جدا افتاده اند و به جاى دقت در 

آثار اعمال دولتمردان، هر روز بيشتر وارد بازى هاى سياسى مى شوند. 
نشريه اســپكتيتر معتقد است بريتانيا اكنون سياســت را به يك بازى بدل 

كرده و از رسانه ها به عنوان بازيگران اين بازى استفاده مى كند. 

«بلوف كراسى»
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