
آفرین به  سردار سرمایه انسانی

فیلم سربازهای دسته موسیقی که داشتند با همان ادوات موسیقی نظامی، 
یکی از آهنگ های گروه های موســیقی دهه 80 ایران را می زدند، دیروز در 
فضای مجازی حسابی سروصدا کرد. این قدر که از هر پنج صفحه اینستاگرامی 
حداقل دوتایشان این فیلم را منتشر کرده  بودند. وجه اشتراک همه شان هم 
نگرانی برای این سربازان بود که پس از لو رفتن این فیلم، یگان خدمتی شان، 
پدرشان را در می آورد، بازداشتشان می کنند، تبعید می شوند به جای بد آب و 
هوا و.... البته فقط مردم نبودند که اینطور از نظام وظیفه درخواست می کردند، 
برخی چهره های شــاخص هم چنین درخواســتی را مطرح کردند. حسن 
شمشادی، خبرنگار صدا و سیما در صفحه اش نوشت: »از مسئوالن محترم 
تقاضامندم از تنبیه نظامی این سربازان به خاطر این سرخوشی و انتشار تصاویر 
آن صرف نظرکنند... تصور بفرمایید در میانه این همه خبرهای ناخوش و تلخ و 
کم کاری و کوتاهی برخی مسئوالن برای حل مشکالت و گرفتاری های مردم؛ 
اینان با این حرکت خواسته اند تا دقایقی شاد باشند و دیگران را هم در شادی 
خود سهیم کنند«. رضا ساکی، مجری رادیو هم در اینستاگرامش شوخی ریزی 
با مســئوالن کرد و گفت: »اآلن باید نوشت: ایرانی نیستی اگر الیک نکنی، 

امیدواریم که مسئوالن عزیز این بچه ها رو دعوا نکنند«.
فیلم این قدر دســت به دست شد که درنهایت سر از صفحه سردار موسی 
کمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی سربازی ستادکل نیروهای مسلح، درآورد 
و درحالی که همه منتظر واکنش سلبی او بودند، سردار همه را غافلگیر کرد 
و در صفحه اینستاگرامش نوشت: »ان شاءاهلل سربازان وطن همیشه شاد و 
دلخوش و ســرزنده باشند. عده ای گالیه مند هستند و خودشان دست در 
دست دشــمن باعث نفاق بین یگان ها هستند. یک کلیپ ساده شادی از 
سربازان که حتماً در هر جایی صورت می گیرد اما فیلمش پخش نمی شود. 
فکر کنید جوان خودتان اســت! حق شادی ندارد؟ دشمن شادکن نباشیم. 

تنبیه در هر یگان خدمتی ای ممنوع است«.
پس از این ماجرا هم یکی از ســربازانی که در فیلم حضور داشــت و اصاًل 
خودش آن را به اشــتراک گذاشته بود، اسکرین شاتی از صحبت هایش با 
سردار کمالی در فضای مجازی منتشر کرد. نکته جالب این بود که سردار 
همــان اول گفت و گو به او گفته بود که اگر در پادگان اذیتشــان کردند 
ســریع اطالع بدهد. البته کاشــف به عمل آمد که سربازی اش یک سالی 

هست تمام شده. 
رســانه ای شدن این اتفاقات همه را بهت زده کرده بود و به محض اینکه از 
شوک خارج شدند، هشتگ آفرین سردار و سردار موسی کمالی در توییتر 

ترند شد و این ها فقط بخشی از ابراز عالقه و واکنش های مردم به اوست:
»تندیس هفته تقدیم میشه به سردار کمالی. سردار دمت گرم بابت جنس 
فکرت و نگاهت و البته دهان خیلی از ضد انقالب ها را بستی. ما به داشتن 

چنین سرداری افتخار می کنیم«.
»هنوز باورم نمیشــه که سردار کمالی با مهربانی پاسخ کلیپ شاد سربازا 

رو داده باشن. دمتون گرم سردار! ممنون که مثل مردم تصمیم گرفتید«.
»کاری که ســردار کمالی با اســتفاده از فضای مجازی و یک استوری در 
اینستاگرام انجام داد، مصداق بارزی از تو دهنی به وسیله فضای مجازی به 
دشمن بود و راه جوسازی ها و دروغ پراکنی ها رو براحتی گرفت. زنده باد«.
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بی مهری به شهدا
شــهید مســعود علیمحمدی صبح روز 
۲۲ دی ماه ۱۳88 در اثــر انفجار بمبی 
که در موتورســیکلتی در نزدیکی منزل 
وی جاســازی شــده بود، به شــهادت 
از دانشجویان  رسید. این شهید بزرگوار 
نخستین دوره دکترای فیزیک در داخل 
ایران بود و اولین کسی بود که در ایران 

دکترای خود را در فیزیک دریافت کرد. او ده ها مقاله ISI منتشــر نمود. 
تخصــص اصلی او ذرات بنیادی، انرژی های باال و کیهان شناســی بود. با 
پژوهشــگاه دانش های بنیادی مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات 
نیز طی ســال های ۱۳۷۶ تا ۱۳80 همکاری داشت. شهره پیرانی، همسر 
شــهید داریوش رضایی نژاد یکی دیگر از شــهدای هســته ای کشورمان، 
همزمان با ســالگرد شــهادت مسعود علیمحمدی پســتی گالیه آمیز در 
اینستاگرامش منتشــر کرد. پیرانی در اینســتاگرام نوشت: »گاهی دلم 
می گیرد از بی مهری ها... نهمین ســالگرد اســتاد فیزیک دانشگاه تهران، 
شــهید پروفسور دکتر مسعود علیمحمدی، اولین فارغ التحصیل دکترای 
فیزیک داخل کشــور و اولین شهید هسته ای گرامی باد. مظلومانه شهید 

شدند و مظلومیت شان همچنان امتداد دارد«.

ادامه دهید
روز گذشــته خبری منتشر شد مبنی بر 
اینکه تعزیرات یک خودروساز را به دلیل 
نقص فنــی در خودروهایــش، ملزم به 
جمع آوری آن ها از بازار کرده است. سید 
مرتضی فاطمی، تهیه کننده صداوســیما 
با اشــاره به این خبر و ماجرای شــادی 
ســربازها در پادگان در توییترش نوشت: 

»تعزیرات یک شرکت خودروســاز رو به جمع آوری ماشین های معیوبش 
محکوم کرده! دیروزهم که ســر داســتان سربازها، ســردار کمالی موضع 
مقبولــی گرفت. حتی اگر دوربین مخفیه لطفــاً تمومش نکنید و بگذارید 

حاال حاال ها ادامه داشته باشه«!

نگذارید دوران دفاع مقدس از یادها برود
صفحه اینســتاگرام منتســب به سایت 
مقام معظم رهبری در جدیدترین پست 
منتشر شــده در این صفحه، تصویری از 
حضــور رهبر انقالب در مقبره شــهدا را 
به اشــتراک گذاشت. همراه با این تصویر 
پســتی بــا # نگذارید_دوران_دفــاع_
شــده  منتشــر  مقدس_از_یادها_برود 

است. این پست حاوی نقل قولی از سخنان رهبر انقالب در روز چهاردهم 
آبان ماه امسال است. در این پست نوشته شده است:  »رهبر انقالب: شهدا 
تا هســتند، با تن خودشان دفاع می کنند، وقتی می روند، با جان خودشان: 
َو یَسَتبِشــروَن بِالَّذیَن لَم یَلَحقوا بِِهم ِمــن َخلِفِهم ااَّل َخوٌف َعلَیِهم َو ال  ُهم 
یَحَزنون؛ ببینید این استبشار، مال بعد از رفتن است. تا هستند، جانشان و 
تنشــان و حرکت مادی شان در خدمت اسالم و در خدمت جامعه  اسالمی 
است، وقتی می روند، معنویتشان، صدایشان تازه بعد از رفتن بلند می شود. 
نطق شــهدا بعد از شهید شدن باز می شود، با مردم حرف می زنند -بِالَّذیَن 
لَم یَلَحقوا بِِهم- با ماها دارند می گویند؛ ]باید[ ما گوشــمان سنگین نباشد 

تا بشنویم این صدا را«.
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مردم
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سیما و سینما

گفت وگو با کارگردان پروژه مشترک سینمایی ایران و الجزایر

»احمدبای« 
مدیون »یوسف پیامبر« است

 گفت وگو با »حاج غالم زحل« که جزو آخرین
  بازمانده های صنعت چاقوسازی نی ریز است

صنعتی که از زمان هخامنشیان به یادگار مانده است

از نسل باستان
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ورزش

جهانبخش و آزمون رکورد زدند

۲ ایرانی در جمع ۵ بازیکن 
گرانقیمت جام هفدهم
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ایستگاه

چگونه »نادر مهدوی« 
شاخ آمریکا را در خلیج فارس شکست؟

حماسه نادر

به اعتقاد حجت االسالم قوامی، حوزه های علمیه نه باید دولتی باشند که سفارشی عمل کنند و نه به  دور از نظام که دچار مشکل اقتصادی شوند

الزامات حوزه پشتیبان نظام 

هشتگ مجازآباد

چند روزی بیشتر از فوت مرحوم تختی نگذشته است. از 
تلویزیون و رادیو گرفته تا روزنامه ها و کانال های خبری، 
شروع می کنند به گفتن از جوانمردی  و پهلوانی های آن 
مرحوم؛ اینکه وقتی فهمید الکساندر مدوید پایش مصدوم 
است، اصالً روی آن پا فن نزد. حاال تقریباً یک هفته پس 
از بازی ایران و یمن، خیلی ها همین ماجرای به اصطالح 
ضعیف کش نبودن تختی را سردست گرفته اند و می گویند 
که ایران باید به ملت مظلوم یمن رحم می کرد و بیشــتر 
از ســه چهار تا گل نمی زد. اظهارنظری که پس از بازی 
ایران و ویتنام هنوز بحثش در فضای مجازی داغ اســت. 
گل سرسبدش هم صحبت های مسعود ده نمکی در برنامه 

فرمول یک شبکه یک است.

 تختی وار فوتبال بازی کنید
تیم ملی فوتبال ایران پس از چند سال سرانجام موفق شد 
که در اولین بازی اش در جام ملت های آســیا، حریفش را با 
اقتدار ببرد تا در روزهای آخر مرحله گروهی کارش به اما و 
اگر نکشد. دست بر قضا تیم مقابل ما یمن بود که چهار پنج 
سالی می شود در جنگ هستند و مردمش اوضاع اسفباری 
دارند و قحطی زده محسوب می شوند. در همان ساعات اولیه، 
جســته و گریخته نظراتی داده می شد که نباید به این تیم 
پنج گل می زدیم و.... اما کسی جدی شان نمی گرفت، تا اینکه 
مسعود ده نمکی همان حرف ها را روی آنتن زنده صداوسیما 
زد و مثل بمب ترکید: شاگرد تختی هم هستیم و آیا می دانید 
چرا او تختی شد و چرا پوریای ولی نامش هنوز هم هست؟ 
او وقتی  دید حریفش آســیب دیده، سمت زانوی او نرفت و 
حتی حریفش هم متوجه این حرکت او شد. فرق قهرمانی و 
پهلوانی هم همین است. بعضی از این بازیکنان جزو دوستان 
ما هستند و تماشاگر فیلم های خودمان در اکران خصوصی  
هستند. خوشحالم که پیروز شدند، اما مثالً می گویم که من 
اگر جای آن ها بودم این پنج تا را به عربستان یا امارات و یا 
تیم دیگری می زدم! ملتی که پنج ســال در قحطی مطلق 

هستند و دنده هایشان از گرسنگی بیرون زده است، می توان 
این تیم را با یک گل هم برد. البته این به بازیکن برنمی گردد 
و به سیاست گذاری و مدیریت برمی گردد که باید بگوید اگر 
شما می برید، یک جوری ببرید که پهلوان بمانید. البته من 
مطمئنم اگر علی پروین بود در گوش بازیکنان می گفت که 
مــدارا کنید و حتی اگر امیر قلعه نویی بود، می گفت طوری 
ببرید که دل آن ها نشکند و بقیه خوشحال نشوند. این برد 
سبب دشمن  شادی می شود و  ای کاش در بازی لوطی منشی 

و پهلوانی رعایت می شد«.

 فوتبال کشتی نیست
هنوز برنامه تمام نشــده بود، موج شوخی های توییتری 
و اینســتاگرامی بــا حرف هــای ده نمکی آغاز شــد که 
خیلی هایــش قابل پخش نیســت. داریوش مصطفوی و 
خــداداد عزیزی هم خیلی مؤدبانــه از خجالت ده نمکی 
درآمدند. مصطفوی از این کارگردان ســینما خواست که 
در مورد فوتبال اظهارنظر نکند، همان طور که فوتبالی ها 
فیلم نقد نمی کنند. خداداد هم گفت که پنج گل زدیم و 
پنج تای دیگر هم باید می زدیم که خیالمان راحت تر شود. 

 یمن یا تیم دوم کشوری دیگر
شــاید بعضی ها ندونند!»بچه های تیم ملی امروز با یمِن 
منصــور هادی )منطقه عدن( که تیم دوم عربســتان در 
جام بود، بازی کردند و گلبارون شون کردند! این تیم ملی 
ملت در قحطی و فشــار یمنی نیست؛ تیمی است که در 

عربستان و با پول سعودی ها داره کار می کنه!«
این توییت و بقیه متن هایی شــبیه به آن چه پس از بازی 
ایــران و چه پس از صحبت های ده نمکی در برنامه فرمول 
یک، جزو عجیب ترین حقایقی بود که داشــت دســت به 
دست می چرخید. متن هایی که صحبت های وزیر ورزش 
دولت انصاراهلل یمــن آن را کامالً تأیید کرد: این تیم   ملی 
ربطــی به ما ندارد و نماینده حوثی ها نیســت. ما مخالف 

حضور تیم   ملی فوتبال یمن در هر رقابتی که در دو کشور 
شرور و هم پیمان یعنی عربستان سعودی و امارات برگزار 
شــود، بوده و هستیم. ما با فدراســیون های ورزشی برای 
حمایت های عملی و مالی در ارتباط نزدیک هســتیم، اما 
با فدراســیون فوتبال که به ریاست العیسی در شهر عدن 
مستقر است هیچ گونه ارتباطی نداریم. علت قطع ارتباط ها 
هم روشــن اســت. تیم ملی فوتبال یمن را برای برپایی 
اردوهای آماده سازی به کشورهای عربستان و امارات بردند. 
دو کشوری که روزانه مرتکب قتل عام مردم یمن می شوند«.

 با حمایت تمام و کمال عربستان
در اینکه حرف های مســعود ده نمکــی روی آنتن زنده 
تلویزیون عجیب و غریب بود و هضم نشدنی، شکی نیست. 
پیشکسوتان فوتبال هم کامالً درست می گویند که شرایط 
این رشــته با دیگر ورزش ها کامالً متفاوت است. اما این 
تیم یمن واقعاً نماینده آن قشــری که ده نمکی از آن ها 
حرف می زند، نیســت. تقریباً دو ماه پیش از جام  ملت ها، 
فدراســیون فوتبال عربستان به عنوان حامی اصلی یمن 
وارد ماجرا شــد و زمینه برای امضای قرارداد این کشور با 
یک مربی خارجی را فراهم کرد. تمرین های این تیم هم 
در یکی از بهترین کمپ های عربستان در شهر ریاض کلید 
خورد و هتل ماریون کــه جزو خاص ترین هتل های این 
شهر است، در اختیارشان قرارگرفت. کار به جایی رسید که 
بعضی از روزنامه های عربستانی ادعا کردند که فدراسیون 
فوتبال عربستان با دستور مستقیم ترکی آل شیخ، وزیر 
ورزش این کشور ضمانت پرداخت مالی قرارداد سرمربی 
تیم یمن و دستیارانش را انجام داده اند. درست در همان 
روزهایی که جنگ ناعادالنه ای میان رژیم آل سعود و مردم 
یمن در جریان بود، تیم ملی یمن و عربستان در دیداری 
تدارکاتی در شهر دمام به مصاف هم رفتند، چند روز بعد 
هم یمنی ها به مصاف امارات رفتند، تا کلکسیون اتفاقات 

عجیب در فوتبال آسیا کامل شود. 

صحبت های مسعود ده نمکی درباره بازی ایران و یمن حاشیه ساز شد

کارگردان دقت کن!

در راسته آهنگرهای نی ریز، صدا به صدا نمی رسد. آهنگرها با دست های پینه بسته 
عضالنی، پتک می کوبند روی سندان های برق افتاده. صدای پتک شان همه میدان 
را پر می کند. دود و دم کوره ها هم که تمامی ندارد. کوره ها با زغال سنگ های آخته، 
آهن های پت و پهن را گداخته می کنند تا آهنگرها بهتر بتوانند خم  شان کنند. در 
راسته آهنگرهای نی ریز همه چیز دود گرفته و چرکُمرد است، جز تیغه چاقوها. 
برق تیغه چاقوها حتی در تاریک و روشــن کارگاه های آهنگری هم می درخشد...  
این، تصویری اســت که همه نی ریزی ها آن را به خاطر دارند؛ وقتی از دور میدان 
اصلی شهر می گذشــتند. حاال البته سال هاست که راسته آهنگرهای نی ریز هم، 

از مغازه ها دیگر کسی کرکره شان را رونق همیشگی اش را ندارد. خیلی 
که صبح زود، درِ کارگاه را باز باال نمی دهد. از آن کاسبانی 

تــا می کردنــد  کوره گرم بشود، جلوی کارگاه و 
را آب و جارو می کردند هم 
دیگر خبری نیست. در حاشیه 
میدانی که تا همین سال های 
نه چندان دور، پر بود از دکان های 
آهنگری، حاال فقط چنــد تا دکان 
پیدا می شــود که هنــوز از آن ها صدای 
پتک می آید. آهنگرهای قدیم نی ریز، یا 
عمرشان را به زنده ها بخشیده اند یا از 
آهنگری دست کشیده اند. غالم زحل، 
پسر علی آقای آهنگر اما هنوز شغل 
آبا و اجدادی اش را دارد؛ شغلی که در 
نی ریز، پیشه ای 
باســتانی بــه 
حساب می آید. 
عمر »داریوش بزرگ« 
و پسرش »خشایارشا« به ...

صعود قطعی شد، حاال نوبت عراق است 

12»سردار« ستاره آزمون ویتنام
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مردم

گفت و گو

روايتى درباره باغ تاريخى دولت آباد يزد
 كه در فهرست يونسكو ثبت شده است
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در فهرســت باغ هاى ايرانى كه به ثبت جهانى رسيده اند، دست روى باغ 
دولت آباد يزد مى گذاريم كه سرسبزى درختان سر به فلك كشيده، صداى 
آب و گذرگاه زيبايش، خســتگى ها و روزمرگى ها را از تن مى زدايد؛ باغى 
تماشــايى كه نمونه اى شگفت انگيز از بادگير را نيز در خود جاى داده و از 

زمان افشاريه تا كنون سرد و گرم روزگار چشيده است. 

 خنكاى نسيم در ميان شهر كويرى
در ميان شهر يزد كه با آغوش گرم خورشيد عجين شده، فضايى دل انگيز 
وجود دارد كه براى لحظاتى تو را از شهر و دغدغه هايش دور مى كند. در 
بلوار دولت آباد اين شهر، ورودى ساده اى با تابلوى باغ دولت آباد، رهگذران 
را به ســوى خود مى خواند. به هنگام ورود بايد از يك هشتى زيبا بگذرى 
كه با نمايش معمارى ايرانى روحت را نوازش مى دهد و با غرفه هاى صنايع 
دستى سفالين از تو استقبال مى كند. قدم به درونش كه مى گذارى، بادگير 
بلندى را در انتهاى گذرگاه باغ مى بينى كه تا ميانه آبى آسمان پيش رفته 
و قد كشيده است. باغ دولت آباد يكى از قديمى ترين باغ هاى ايرانى و داراى 
آوازه اى جهانى است و بيش از 260 سال قدمت دارد. در هر گوشه از وسعت 
اين باغ نشانه اى از بهشت به چشم مى خورد كه بازديدكنندگان را به دنياى 
ديگرى مى برد. درختان ميوه مانند انگور و سرو و كاج در همه جا به چشم 
مى خورند و در فصل بهار بوى گل هاى محمدى و سرخ به مشام مى رسد. 
از ميان درختان و از كنار جوى آب به ساختمان معروف باغ مى رسيم كه 
بلندترين بادگير خشتى جهان را بر فراز خود دارد و حس غرور و افتخار به 

هنر بى بديل معمارى ايرانى را در دل زنده مى كند.

 تاريخچه باغ دولت آباد يزد

در زمان افشاريه، محمد تقى خان بافقى ملقب به خان بزرگ، عنوان حاكم و 
والى يزد را در دست داشت. او در سال 1160 هجرى قمرى همزمان با اواخر 
دوره افشاريه باغى را بنا نهاد. اين باغ در دوره بعد به عنوان محل اقامت حاكم 
وقت و معاصر با شاهرخ ميرزا و كريم خان زند مورد استفاده قرار گرفت. طولى 
نكشيد كه در دوره زنديه اين بنا به عنوان مجموعه اى چشم نواز به هشت باغ 
دولت آباد مشهور شد و نامش بر سر زبان ها افتاد. باغ دولت آباد در زمان محمد 
تقى خان، خارج از حصار شهر يزد قرار داشت و سمت شمالى باغ به خيابانى 
پردرخت منتهى مى شد. تعداد اين درختان به حدى بود كه مانع ديد از خارج 
به داخل باغ مى شدند و فضايى دور از چشم همگان را در باغ ايجاد مى كردند. 
اين خيابان به هزار درخت شهرت داشت و با عرض 4 تا 5 متر و طولى بيش 
از 20 كيلومتر تا رحيم آباد ادامه مى يافت. با گسترش شهر در دوران قاجاريه، 
اين باغ به دروازه چهارمنار (يكى از دروازه هاى شــهر يزد) متصل شــد، اما 
همچنان خارج از محدوده شــهر قرار داشت. با گذشت زمان، شهر بزرگ و 
بزرگ تر شد و بافت شهرى اطرف باغ را پر كرد. در دوران پهلوى با گسترش 
ساخت و ساز در حومه شهر، ساختمان ها پيرامون باغ را فرا گرفتند و به تدريج 
باغ به جايى در مركز شهر يزد تبديل شد. مرحوم محمدتقى خان در اواخر 
حيات خود مجموعه باغ دولت آباد، قنات دولت آباد و بخشى از زمين هايى را 
كه به وسيله اين قنات آبيارى مى شد، وقف چهارده معصوم كرد. وى همچنين 
بخشى از اين اراضى را به فرزند خود بخشيد تا آن ها را اداره كند. عالوه بر اين، 
اين باغ براى مدت ها محل اقامت كريم خان زند بود. پس از دوران قاجار هم 
اين باغ براى مدتى متروكه شد تا آنكه از سال 1348 تا 1364 وزارت فرهنگ 
و هنــر اين باغ را از اداره اوقاف اجاره كرد و به دفتر حفاظت آثار باســتانى 
كشور سپرد. در سال 1348، عمليات مرمت و بازسازى باغ دولت آباد توسط 
اين دفتر آغاز شد و بخش هايى از مجموعه شامل عمارت تاالر آيينه، عمارت 
مستخدمين، آشپزخانه ها، عمارت تهران، قسمت ساباط (كوچه سرپوشيده) 

و آب انبار عمارت حرم خانه، عمارت بادگير و عمارت سرو و عمارت بهشت 
آيين مورد مرمت قرار گرفت. بار ديگر هم در فاصله سال هاى 1355 تا 1361 
عمليات باغ سازى و محوطه سازى در اين باغ تاريخى صورت گرفت، اما هيچ 
وقت رونق زمان محمدتقى خان به آن بازنگشت. امروزه باغ دولت آباد يزد به 
عنوان يادگارى ارزشــمند از دوره هاى افشاريه و زنديه به شمار مى رود و به 

عنوان جاذبه اى تماشايى مورد بازديد قرار مى گيرد.

 معمارى باغ دولت آباد
طــرح باغ دولت آباد يكى از اصيل ترين و بديع ترين طرح هاى باغ ايرانى را 
به نمايش مى گذارد. در واقع اين باغ چهار بناى اصلى را دربرمى گرفته كه 
سه مورد از آن ها به نام هشتى، تاالر طنبى و سردر هنوز هم وجود دارند و 
قسمتى از اتاق هاى زمستانى نيز به چشم مى خورند، اما باقى ساختمان ها 
و حتى محوطه آن ها از بين رفته و تنها 40هزار متر مربع از كل باغ باقى 
مانده است.سطح باغ دو بخش مستطيل شكل را دربرمى گيرد كه ابعاد يكى 
از آن ها 116 در 274 متر و ديگرى 104 در 278 متر اســت و به صورت 
عمود بر روى يكديگر قرار دارند. اين دو مستطيل دو بخش مختلف باغ و به 

عبارت ديگر اندرونى و بيرونى آن را تشكيل مى دهند.

 ثبت ملى و جهانى باغ دولت آباد
ارزش تاريخى و معمارى اين باغ سبب شد تا نامش در تاريخ 23 اسفندماه 
ســال 1346 در فهرســت آثار ملى ايران قرار گيرد. پس از آن اما نام باغ 
دولت آباد در سطح جهانى نيز مطرح شــد و در سال 2011 نيز در زمره 

باغ هاى ايرانى ثبت شده در ميراث جهانى يونسكو قرار گرفت.

حسن احمدى فرد - در راسته آهنگرهاى نى ريز، 
صدا به صدا نمى رسد. آهنگرها با دست هاى پينه بسته 
عضالنى، پتك مى كوبند روى سندان هاى برق افتاده. 
صداى پتك شان همه ميدان را پر مى كند. دود و دم 
كوره ها هم كه تمامى ندارد. كوره ها با زغال سنگ هاى 
آخته، آهن هاى پــت و پهن را گداخته مى كنند تا 
آهنگرها بهتر بتوانند خم  شــان كنند. در راســته 
آهنگرهاى نى ريز همه چيز دود گرفته و چركُمرد 
اســت، جز تيغه چاقوها. برق تيغه چاقوها حتى در 
تاريك و روشن كارگاه هاى آهنگرى هم مى درخشد... 
اين، تصويرى است كه همه نى ريزى ها آن را به خاطر 
دارند؛ وقتى از دور ميدان اصلى شهر مى گذشتند. 
حاال البته سال هاســت كه راسته آهنگرهاى نى ريز 
هم، رونق هميشــگى اش را ندارد. خيلى از مغازه ها 
ديگر كسى كركره شان را باال نمى دهد. از آن كاسبانى 
كه صبــح زود، درِ كارگاه را باز مى كردند و تا كوره 
گرم بشود، جلوى كارگاه را آب و جارو مى كردند هم 
ديگر خبرى نيست. در حاشيه ميدانى كه تا همين 
سال هاى نه چندان دور، پر بود از دكان هاى آهنگرى، 
حاال فقط چند تا دكان پيدا مى شود كه هنوز از آن ها 
صداى پتــك مى آيد. آهنگرهاى قديــم نى ريز، يا 
عمرشان را به زنده ها بخشيده اند يا از آهنگرى دست 
كشيده اند. غالم زحل، پسر على آقاى آهنگر اما هنوز 
شغل آبا و اجدادى اش را دارد؛ شغلى كه در نى ريز، 

پيشه اى باستانى به حساب مى آيد. 

 پدران نيزه ساز پسران چاقوساز
عمر «داريوش بزرگ» و پســرش «خشايارشــا» به 
نبرد گذشــت؛ نبردهاى گوناگونى كه در گوشه و 
كنار قلمرو وســيع ايران زمين رخ مى داد. در همان 
ســال ها كه معماران و هنرمندان ايرانى، سنگ به 
سنگ و خشت به خشت، شهر اعجاب انگيز «پارسه» 
را شكل مى دادند، ســربازان ايرانى، بسيار دورتر از 
سرزمين مادرى، مشغول جنگ با دشمنانى بودند 
كه مى خواستند قلمرو وسيع شاهنشايى ايران زمين 
را تكه تكه كنند. از مصر تا يونان، حكمرانان محلى 
در ساتراپى ها، سر به شورش برداشته بودند و ارتش 
وسيع هخامنشى بايد اين شورش ها را مى خواباند؛ 
شــورش هاى خونينى كه جز با شمشير و سرنيزه 

نمى شد آن ها را به سامان كرد. 
مهم ترين نبردها در اين ميــان، نبردهاى تاريخى 
ايرانيان و يونانيان بــود. يونانى ها كه بارها از ارتش 
هخامنشى شكست خورده بودند، برترى اين سپاه 
را در تجهيزاتى مى دانســتند كه بزرگ ارتش تاران، 
نفرات بى پايان خود را به آن ها مجهز كرده بود؛ از زره 

و كاله خود گرفته تا شمشير و سرنيزه. 
ادوات جنگى در روزگار پادشاهان هخامنشى، كمى 
دورتر از پارسه، در شهرى نسبتا بزرگ ساخته مى شد 
كه «ناى ذى» نام داشــت. ناى ذى با كوره هاى بزرگ 
آهنگرى، كارگاهى وســيع بود كه جنگ افزارهاى 
ارتش را تأمين مى كرد. بعدها در طول تاريخ، كوره ها 
و صنعت باستانى آهنگرى در اين شهر ماند و ماند. 
نى ريز امروز هم كــوره آهنگرى كم ندارد؛ هرچند 
بسيارى از دكان هاى آهنگرى، حاال جاى شان را به 
كسب و كارهاى ديگر داده اند. دكان آهنگرى حاج 
غالم زحل اما هنوز پا برجاست و كوره اش هنوز داغ 
است. آهنگران نى ريزى خودشان را بازماده آهنگران 
باســتانى ناى ذى مى دانند. پدران شان نيزه سازهاى 
ماهرى بودند، آن ها هم چاقوسازانى زبردست هستند.

  پتك حاج غالم زمين را مى لرزاند
حاج غــالم زحل از آن صنعتگران قديمى اســت. 
كليــد را كــه در قفل قديمــى دكان مى چرخاند، 
بسم اهللا مى گويد. بعد كركره هاى آهنى كارگاهش 
را بــاال مى دهد. صبح ها وقتى هنوز ديگر كســبه، 
دكان هايشــان را باز نكرده اند، دكان آهنگرى او باز 
است. او اول صبحى، خاكسترهاى سرد شده كوره 
را جمع مى كند. كارگاه آهنگرى اش شلوغ تر از آن 
است كه بشود جارو كشــيد به كف خاكى آن. اما 
جارو كردن خاك و خاك روبه جلوى مغازه، حكايت 
هميشه صبح هاى حاج غالم است. از آب پاشيدن و 
جارو كشيدن جلوى كارگاه كه فارغ بشود، چند تكه 
زغال سنگ مى اندازد توى كوره و كبريت مى كشد 
به تن سياه زغال سنگ ها. زغال سنگ ها البته مثل 
زغال هاى ديگر نيســتند كه با شــعله كبريت هم 
ُگر بگيرند. حاال نوبت دم آهنگرى اســت كه باد را 
بدمد به كوره، تا زغال سنگ ها سرخ بشوند. صداى 
دم برقى كه بلند مى شــود، همسايه ها مى فهمند 
كــه حاجى، مغازه اش را باز كرده اســت. بعد نوبت 
آهن هايى مى شود كه بايد توى كوره، سرخ بشوند. 
حرارت كوره كه تن سياه آهن ها را سرخ كند، وقت 
پتك زدن مى رسد. آن وقت عابرانى كه دارند از جلوى 
دكان آهنگرى حاج غالم رد مى شوند، حس مى كنند 
زمين دارد زير پاى شان مى لرزد. پتك هايى كه حاج 
غالم مى زند، حتى حاال در پيرانه سرى آن قدر محكم 
هست كه هم زمين را بلرزاند و هم آهن هاى تفتيده 

را شكل بدهد. 

 اره، كلنگ، تيشه تبر و هزار يك چيز ديگر
او پتك زدن را از پدرش آموخته است. از وقتى چهار 
پنج ســال داشــته در كارگاه پدرش كار مى كرده. 
على آقاى آهنگر از آهنگرهاى قديم نى ريز بوده كه 
حاال سال هاســت عمرش را به پسرش بخشيده و 
جايى در آرامســتان قديم نى ريز آرام گرفته است. 
صــداى پتك هاى او اما هنــوز در گوش حاج غالم 
هست. على آقا هر چه فوت و فن بلد بود به پسرش 
آموخت. از شانزده هفده سالگى غالم، ديگر آهنگر 
ماهرى بود؛ آهنگرى كه مى توانست نانش را از دل 
آهن هاى تفتيده بيرون بكشــد. او چند ســال بعد 
كارگاه خودش را بنا كرد؛ جايى در راسته آهنگرها و 

نزديك دكان پدرش. 
حاال از دكان پدر حاج غالم خبرى نيســت. بخشى 
از مغازه ها حاال جزيى از ميدان اصلى شهر شده اما 

دكان حاج غالم هنوز پابرجاست؛ جايى بِر ميدان.
پســرهاى حاج غالم هــم كار پدرشــان را دنبال 
مى كنند. حاج غالم چهار تا پسر دارد كه سه تايشان 
آهنگر هســتند. دو تايشان در همين نى ريز كارگاه 
دارند و يكى شــان بار و بنديل بسته و به سيرجان 
رفته است. آن ها هرجا كه باشند، كارشان آهنگرى 
اســت. يا به ســنت همكاران نى ريزى شــان چاقو 
مى ســازند يا به فراخور نياز مشترى هايشان ديگر 
اقالم آهنى. آهنگران نى ريزى همه شان چاقوسازان 
ماهرى هستند اما چاقو، تنها محصول كارگاه هاى 
آهنگرى شان نيســت. اره، كلنگ، تيشه تبر، پتك، 
قيچى، دوكارد و هزار يك چيز ديگر، اقالمى است 

كه در كارگاه هاى آهنگرى نى ريز ساخته مى شود. 

 آسرى ها تيغه هاى چاقو مى شوند
آهنگران باســتانى نى ريز، آهن مورد نيازشــان را 

از دل ســنگ آهن ها و كوره هاى ذوب آهن بيرون 
مى كشــيدند؛ كوره هايى كه هنوز آثارى از آن ها در 
نى ريز و اطراف آن باقى مانده اســت. يا معدن كاران 
باســتانى معدن «چغارت» از آن ســوى كوير يزد 
سنگ آهن هايشــان را بــه نى ريز مى رســاندند يا 
معدن كاران باســتانى «سيرگان» از معدنى كه حاال 
«گل گهر» خوانده مى شود، خوراك كوره هاى آهنگرى 
نى ريز را تأمين مى كردند. شــايد هم معدن كاران 
باستانى خراسانى، از شهرى تاريخى به نام «سنگان»، 
سنگ آهن ها را بر پشــت شترها بار مى كردند و به 

نى ريز مى فرستادند.
حاال اما سال هاست كه آهنگرهاى نى ريزى، آهن هاى 
آماده مناسب ديگرى براى كارشان دارند. ماشين ها 
كه اسقاط مى شوند، آن وقت آهنگرها به سراغ شان 
مى روند تا بتوانند از بخش هاى آهنى شان، خوراك 

چاقو و اره و تيشه يشان را فراهم كنند. 
ميل پلوس، كمك فنر، اكسل، شاتون ها و هزار و يك 

جاى ديگر ماشين مى تواند به كار آهنگرها بيايد. حاج 
غالم، دوستانى دارد كه آهن اتوموبيل هاى اسقاطى 
را به او مى فروشند. كارگاه او، پر از اين آهن هاست. 
آهن هايى كه آهنگران نى ريزى به آن ها «آســرى» 
مى گويند. آســرى ها بزودى يا تيغه هاى براق چاقو 
مى شوند، يا دندانه هاى تيز اره؛ يا لبه برق افتاده تيشه 
و كلنگ يا حجم سنگين پتك و چكش. همه و همه 
اين اقالم آهنى از همين ماشين هاى زهوار دررفته 
درست مى شود؛ البته كه هنر دست صنعتكارى مثل 

حاج غالم زحل را نبايد از قلم انداخت. 

 چاقوسازى هنر و صنعت باستانى نى ريزى ها
دكان آهنگــرى حاج غالم زحل، پر اســت از اقالم 
آهنى؛ اما آن وسط حساب تيغه هاى چاقو، از حساب 
ديگر خنزر پنزرها، جداست. اينجا، آهنگرها وقتى 
آهنگر مى شوند كه بتوانند چاقو بسازند. چاقوسازى 
هنر و صنعت باستانى نى ريزى هاست و اگرچه حاال 
زنجانى ها مدعى آن هستند اما اسناد متقن تاريخى، 
اين امتياز را به شهرنشينان حاشيه پارسه مى دهد. 
چاقوهــاى نى ريزى تا هميــن روزگار معاصر براى 
خودش اســم و رسمى داشت. كمتر داش مشتى و 
پهلوانى پيدا مى شد كه يك چاقوى دسته استخوانى 
نى ريزى به پر شــالش نباشــد يا قداره اى از فوالد 
آب ديده نى ريز به ديوار ســرايش آويزان نباشد. آن 
وقت ها حرف اول آخر را تيزى ها مى زدند. حاال البته 
خبرى از آن برو و بياها نيســت. ديگر كى حوصله 
دارد، چاقو با خودش ببرد و بياورد تا شــايد يك بار 
براى پوست كندن سيبى يا خيارى، برق تيغه اش را 
به خودش و ديگران نشان بدهد. حاال ديگر روزگار 

چاقو و چاقوكشى نيســت. حاال دور، دور كاردهاى 
ميوه خورى است كه در اشكاف آشپزخانه ها يا كشوى 

كابينت ها جوالن بدهند و عرض اندام كنند. 
آهنگرهاى نى ريز اما هنــوز نمى توانند از اين هنر 
باســتانى دســت بكشــند. آن ها باز هم چاقوهاى 
ضامن دار مى ســازند تا شايد رهگذرى كه از جلوى 

ميدان رد مى شود، هوس كند و يكى شان را بخرد. 

 موسيقى دل نواز يك گفت وگوى عاشقانه
حــاج غالم زحل، از چاقو كه حــرف مى زند، خون 
مى دود زير پوستش. دســت هاى زنگ گرفته پينه 
بســته اش جان مى گيرد. انگار بخواهد از عشــقى 
قديمى سخن بگويد، گلويش را صاف مى كند. باالى 
سرش را نشان مى دهد و تك و توك، تيغه چاقويى 

كه هنوز بر ديوار دود گرفته كارگاهش مانده است.
از چاقو و چاقوسازى كه بپرسى، تا شب حوصله دارد 
برايت گپ بزند. همــان اول انگار، اين گفت وگوى 
عاشــقانه، موســيقى دل نوازى را كم داشته باشد، 
برمى خيزد و كوره اش را روشن مى كند. صداى كوره، 

براى آهنگرها، آواى دل انگيزى كار و زندگى است. 
تسمه كلفتى را نشان مى دهد كه احتماالً كمك فنر 
كاميونى اســت كه سال ها در جاده هاى خاكى، گاز 
داده و بار برده است؛ كاميونى كه حاال معلوم نيست 
كنج كدام گاراژ، باد چرخ هايش براى هميشه خالى 
شده است. تسمه را سبك بلند مى كند و مى گذارد 
توى كوره تا براى ما چند تا رهگذر كنجكاو نشــان 
بدهد كه روزهاى ســال و ماهش را چطور گذرانده 
است. همه كارِ آهنگرها از همين جا شروع مى شود. 
آن هــا تيغه ها را در كوره مى تاباننــد و بعد آن ها را 
چكش مى زنند تا مثل تيغه ها نازك بشوند يا مثل 

پتك و چكش، قطور. 

 جايى براى چاقوهاى دسته استخوانى 
پتك آهنگرها مى تواند آســرى ها را جمع كند و از 
آن ها پتك و چكش بسازد، يا نازك كند تا تيغه چاقو 
و قيچى درست بشود. بيشتر آسرى ها اما قرار است 
چاقو بشوند. چاقوهاى ضامن دارى كه با فشار دست، 
اهرم آهنى شــان كنار  مى رود و تسمه فنرى داخل 
آن، تيغه را بيرون مى اندازد. چاقوسازهاى نى ريزى 
همان قدر كه در ســاخت تيغه ها اســتاد هستند، 
همان قدر هم در كار ساخت ضامن ها مهارت دارند. 

هر چاقوى ضامن دار، غالفــى دارد كه تيغه، درون 
آن جا مى گيرد. پشت لواليى كه تيغه و غالف را به 
هم وصل كرده است، تسمه باريكى آهنى قرار دارد 
كه كار فنر را انجام مى دهد. آهنگرها خوب بلدند به 
آهن ها حالت فنرى بدهند. آن ها با چند بار حرارت 
دادن و سرد كردن آهن، مى توانند تيغه هاى استيل 
هم بسازند و هزار يك جور آهن ديگر كه هر كدام به 

كار ساخت وسيله اى مى آيد. 
غالف ها معموالً از جنس آلومينيوم هستند. دو اليه 
آلومينيوم از باال و پايين، تيغه چاقو را در خودشان 

مى گيرند. لوال و فنر آن اما آهنى است. 
هــر چاقــوى ضامن دار، دســته اى هــم دارد كه 
درواقع همان غالف آلومينيومى است كه با اليه اى 
پالستيكى روكش شده باشد. آهنگرهاى نى ريزى 
به اين اليه «دلق» مى گويند كه احتماال تغييريافته 
همان «طلق» اســت. دلق ها در ايــن روز و روزگار، 
پالستيكى هســتند اما قديم تر از شاخ گاو ساخته 
مى شدند. اعيان ها از شــاخ كل و بز و قوچ و ميش 

هم استفاده مى كردند كه در ارتفاعات دور و نزديك 
اطراف نى ريز زيست مى كردند و هنوز هم كجدار و 

مريز پيدا مى شوند.
بعضى ها هــم البته ترجيــح مى دادنــد كه دلق 
چاقوى شــان از جنس ســفيد اســتخوان باشد. 
استخوان هاى درشت گاو براى اين كار، بسيار مناسب 
بود و «چاقوهاى دسته استخوانى» از همين جا اسم و 

رسم پيدا مى كردند. 

 نان چاقوسازها از تيشه و كلنگ در مى آيد
حاج غالم زحل، نه اهل چاقوكشــى است و نه اهل 
قداره بندى. با آن كه همه عمرش را چاقو ســاخته، 
يادش نمى آيد كه براى خودش هم چاقويى درست 
كرده باشد. حتى همين حاال هم در خانه اش خبرى 
از چاقوهايى كه خودش ســاخته باشــد نيســت. 
مى خندد كــه چاقوهايى كه ما مى ســازيم گران 
اســت و خودمان نمى توانيم آن را بخريم. مى گويد 
در آشــپزخانه ما هم جز چاقوى ميوه  خورى و كارد 
آشپزخانه، چاقوى ديگرى پيدا نمى شود. اما دكان 
حاج غالم پر از چاقو هاى رنگ به رنگ و شــكل به 
شكل است؛ چاقوى شاخى، چاقوى ضامن دار، كارد 
ســالخى، ســاطور و هزار و يك جور تيزى ديگر. 
توى كارگاه او تا دل تان بخواهد تيشه و كلنگ هم 
هست. تيشــه  و كلنگ هايى كه او مى سازد، بيشتر 
براى كندن زمين اســتفاده مى شود؛ براى درخت 
كارى در بيابــان. دور تا دور نى ريز بويژه بين نى ريز 
و استهبان، پر است از انجيرزارها. انجيرزارها، باغ هاى 
تُُنكى هستند كه دست كشــاورزها آن ها را در دل 
تپه ماهورها ايجاد كرده اســت. زمين هايى كه گود 
مى شــوند تا درخت هاى انجير را روى سينه شان 
جا بدهند و آرام آرام بشــوند انجيرزار، همه و همه 
با تيشه و كلنگ هايى حفر مى شوند كه آهنگرهاى 
نى ريزى ساخته اند. نان چاقوسازهاى نى ريزى حاال 
ديگر سال هاست كه از تيشــه و كلنگ در مى آيد 
كه ابزار كشــاورزى است و از «دوكارد»هايى كه ابزار 

پشم چينى چوپان هاست.

 نمونه زنده يك صنعتگر پاكدست ايرانى
حاج غالم مروى، نعل اســب هم مى سازد اما هيچ 
اعتقادى به بخت و اقبال ندارد. او معتقد است آدمى 
كه نان حالل درمى آورد، كارى به كار خوش شانس 
و بدشانســى ندارد. او ياد گرفته است كه نانش را از 
دل كوره هاى گــدازان و آهن هاى تفتيده دربياورد. 
سال هاى سال آهنگرى و آب ديده شدن در كوره هاى 
زندگى از حاج غالم مروى، تيغه اى فوالدى ساخته 
كه هيچ باد و بيدمى نمى تواند او را خم كند. آدمى 

مثل او چرا بايد به شانس معتقد باشد؟ 
او يك عمر نان حالل بر سر سفره زن و فرزندش برده 
اســت. پسرانش هم از او، همين رسم را آموخته اند. 
براى همين هم به همان كارى مشــغول شــده اند 
كه حرفه پدرى شان است. آن ها ميراث دار صنعتى 
باستانى هســتند و البته پاسدار مرامى ماندگار كه 
يك عمر تيزى مى سازد اما دلى را نمى خراشد، پاى 
كوره عرق مى ريزد تا شــرمنده عمرش نباشد و بر 
سندان هاى سخت پتك مى كوبد تا نگذارد زندگى، 
استخوان هايش را در فراز و فرودهاى روزگار نرم كند. 
حاج غالم مروى، نمونه زنده يك صنعت گر هنرمند و 
پاكدست ايرانى است؛ صنعتگرى از نسل صنعتگران 

باستانى ايران زمين. 

آنچه مى خوانيد

ديگــر كــى حوصلــه دارد، چاقو با 
خودش ببرد و بياورد تا شايد يك 
بار براى پوســت كندن ســيبى يا 
خيارى، برق تيغه اش را به خودش 
و ديگران نشــان بدهد. حاال ديگر 
روزگار چاقو و چاقوكشــى نيست. 
حاال دور، دور كاردهاى ميوه خورى 
است كه در اشكاف آشپزخانه ها يا 

كشوى كابينت ها جوالن بدهند
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گفت وگو با «حاج غالم زحل» كه جزو آخرين
 بازمانده هاى صنعت چاقوسازى نى ريز است

صنعتى كه از زمان هخامنشيان به يادگار مانده است

از نسل باستان
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 برگزاری هفتمین »یکشنبه ملی« 
با نکوداشت »غالمحسین ابراهیمی دینانی«

مهر: هفتمین نشست یکشنبه ملی با نکوداشت غالمحسین ابراهیمی 
دینانــی، اکبر ثبوت، هــادی عالم زاده و نوراهلل مرادی در اندیشــگاه 
فرهنگی سازمان اســناد و کتابخانه ملی برگزار می شود. این مراسم، 
امروز یکشنبه ۲۳ دی ماه از ساعت ۱۱ صبح، به نشانی »تهران، اتوبان 
حقانی)غرب به شرق(، بلوار کتابخانه ملی، اندیشگاه فرهنگی« میزبان 

عالقه مندان به کتاب و فرهنگ است.

 بزرگداشت »غالمرضا اعوانی« 
در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

شبستان: بزرگداشت غالمرضــا اعوانی، فیلســوف، مترجم و استاد 
دانشــگاه در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می شود. این مراسم 
چهارشنبه، ۲6 دی ماه از ساعت ۱7:۳0 تا ۱9:۳0 در تاالر اجتماعات 
مطهــری انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی به نشــانی »تهران، خیابان 
ولیعصر، پل امیربهادر، خیابان سرلشــکر بشیری، پالک7۱« برگزار 

خواهد شد.

 »قوه مقننه« از منظر اقتصاد سیاسی
آسیب شناسی می شود

اندیشــه: میزگرد آسیب شناســی قوه مقننه ایران از منظر اقتصاد 
سیاسی توســط پژوهشــگاه فقه نظام با همکاری مؤسسه آموزشی 
پژوهشــی امام خمینی)ره( برگزار می شــود. ایــن میزگرد با حضور 
اســتادان حوزه و دانشگاه، روز چهارشــنبه ۲6 دی ماه از ساعت ۱8 
در پژوهشــگاه فقه نظام به نشانی »قم، خیابان صفاییه، کوی ممتاز، 

ساختمان نورالثقلین« برگزار خواهد شد. 

 برگزاری اجالسیه ملی 
»مهدویت و انقالب اسالمی«

تسنیم: در آستانه چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب اسالمی ایران، 
بنیاد فرهنگی حضرت موعود)عــج( اجالس ملی »مهدویت و انقالب 
اسالمی« را با مشارکت نهادهای فرهنگی و دینی کشور برگزار می کند. 
محورهای این اجالسیه شــامل »تأثیرپذیری انقالب اسالمی از آموزه 
مهدویت و انتظار« و »رســالت انقالب اسالمی در قبال تبیین و ترویج 
فرهنگ مهدوی« اســت. این همایش در تاریخ ۱۱ بهمن سال جاری 

در سالن غدیر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم برگزار می شود.

 در سال های اخیر، هرگاه فصل تصویب 
بودجه فرا می رســد، انتقادهایی نسبت به 
بودجه حوزه های علمیه و نهادهای وابسته 
به آن مطرح می شــود؛ منتقدان معتقدند 
حوزه های علمیه باید همانند گذشــته از 
بودجه های مردمی تغذیه شوند و ارتباطی با 
بودجه حکومتی نداشته باشند؛ زیرا در غیر 
این صورت، نمی توانند استقالل خود را حفظ 

کنند. نظر شما در این ارتباط چیست؟
حوزه علمیه به نظام دینی و مســتقر مشروعیت 
می دهد؛ بنابرایــن این حوزه متفاوت اســت با 
حوزه ای کــه قبل از انقالب حتی در مقابل نظام 
شاهنشاهی بوده است. بر این اساس نظام با حوزه 
یگانه می شود و می تواند بودجه ای از طریق ولی 
امر اختصاص داده شــود تا حوزه برپا باشد و در 
حقیقت با خیال راحت تولید علم و محتوا برای 
حکومت کند و فقه حکومتی را بنویســد. دولت 
جمهوری اسالمی این وظیفه را دارد که به همان 
مقدار که به دانشــگاه ها بودجه می دهد، حوزه را 
نیز پشتیبانی کند. این به معنای وابستگی و عدم 
اســتقالل نیســت؛ چون حوزه نظام است و اگر 
بخواهد تولیدی در خصوص تمدن نوین اسالمی 
داشــته باشــد، نیازمند تولید دانش است و باید 
پژوهشگاه مخصوص داشته باشد و پژوهشگران 
نیرومندی داشته باشد. اینکه ما طالب را در حال 
حاضر به مــردم واگذار کنیم تا به تبلیغ بروند و 
درآمدی داشــته باشند و همیشــه توقع داشته 
باشــیم با کمترین شرایط زیســت کنند، این با 

ادبیات حوزه پشتیباِن نظام سازگار نیست.

 در قبال این انتقادات چه واکنشی باید 
نشان داد؟

باید به طور شــفاف واقعیت را مطرح کرد؛ دیگر 
مجامله ای نباید کــرد. این که روحانیت به مردم 

وابســته باشــد خوب اســت. مرحوم مطهری 
می فرمودند که خاصیت روحانیت شیعه این است 
که مردمی است؛ ولی این تیغ دو لب است چرا که 
وقتی مردمی شد حالت پوپولیستی ممکن است 

پیدا کند. به این معنا که آنچه مردم یا بانی دوست 
دارد را باید بگوید تا دعوت شــود. بعد می بینیم 
طلبه ســه نوبت  کار می کند تا امــورات خود را 
گذران کند؛ یا لشکری از کارمندان معمم خواهیم 

داشت که برای این که قدرت تبلیغی کمی دارند، 
مجبور هستند کارمند شوند. حوزه های علمیه نه 
باید مثل اهل ســنت باشند که دولتی هستند و 
سفارشی عمل می کنند و نه این قدر به  دور از نظام 

و دولت باشند که مشکل معیشتی برای طالب و 
حوزه های علمیه پیش بیاید.

 در ارتباط با نقدهایــی که به حوزه های 
علمیه صورت می گیرد، واکنش های متعددی 
را در میــان حوزویــان و نهادهای حوزوی 
مشاهده می کنیم. بسیاری از افراد و نهادهای 
حوزوی، این نقدها را تخریب انگاشته و به 
همین جهت، بدان ها پاسخ نمی دهند. به نظر 
شما، تفاوت بین نقد و تخریب در چیست؟ آیا 
می توان به جهت  احتمال مخرب بودن نقدها، 

آن ها را پاسخ نداد؟
هــر نقدی هم تخریب دارد و هم نکات صحیح و 
اصالحی؛ چون کســی به نقدهای جناب ازغدی 
پاســخ نداد، او کار خــود را ادامه می دهد. نقدها 
بــه جهت ضعف های موجود اســت کــه از آن 
بهره برداری می شود. وقتی حوزه خود، اجتماعی 
حوزوی تشکیل می دهد و سخنران غیرحوزوی 
دعوت می کند، مخصوصاً کســی که غیر معمم 
هم هســت، معنایش این است که حوزه علمیه 
نمی تواند یک ســخنگو از بین خود داشته باشد؛ 
آن موقــع زمینه تخریب نیز پیدا می شــود. اگر 
سخنران یک مراســم حوزوی، خودش حوزوی، 
معمم و برخاسته از متن حوزه باشد، نقدهای او 
تخریب تلقی نمی شــود؛ ما خودمان نقدهایی به 
حوزه داریم و مطرح می کنیم ولی وقتی کســی 
که در حوزه نیســت بیاید و این مطالب را مطرح 
کند، طبیعی است که در مقابلش موضع گرفته 
می شود. البته ممکن است وی در نقدهایش، قصد 
تخریب نداشته باشد ولی به هر حال، ما باید نکات 
مثبت را بگیریم و در صدد اصالح برآییم. صرف 
موضع گیــری دردی را دوا نمی کند. به نظر من، 
اصالح این نقدها ســبب پیشرفت و اوج حوزه ها 

خواهد شد.

اندیشه: رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در جلسه هم اندیشی بررسی 
و نقد برنامه توســعه پایدار ۲0۳0، نقش نخبگان علمی کشور را در بررسی اسناد 
ملی و فراملی بی بدیل و اثرگذار برشــمرد و گفت: این سند را از سه زاویه می توان 
نقد کرد؛ از دید فرامتنی و نگاه ماهوی به مسئله و از زاویه تحلیل محتوا و بررسی 
مضمون اسناد و در نهایت از زاویه طرز مواجهه مسئوالن کشور با این مسئله. آیت اهلل 
علی اکبر صادقی رشاد افزود: این سند مقاله نیست که نقد علمی بر آن داشته باشیم؛ 
گرچه می شود از این زاویه هم آن را بررسی کرد اما باید به ماهیت اینچنین اسنادی 
پرداخت؛ این اسناد عموماً به مثابه نسخه پیچی برای جهان سوم و کشورهای شرقی 
اســت و تمدن غربی برای توسعه خود دســت به این اقدامات می زند. تفاوت غرب 
فعلی با شرق کنونی در این نیســت که آن ها فناوری دارند و دیگران ندارند؛ بلکه 
تفاوت در سبک زندگی و طرز تنظیم روابط نهاد خانواده، مسائل اجتماعی و... است 
و دنیای غرب به دنبال تحمیل تمدن خود به جهان ماست؛ البته ساده لوحانه است 

که بخواهیم به نوعی تحفظ به خرج دهیم.

چهره خبر

غرب به دنبال
تحمیل تمدن خود

به جهان ماست

مهر: رئیس مؤسســه پژوهشی حکمت و فلسفه در آخرین نوبت از مجله تصویری 
علوم انسانی »زاویه« که از شبکه چهار سیما پخش شد، گفت: صرف نظر از کسانی 
که همیشه منفی نگر هستند و از اول فقط می خواهند عیوب را ببینند؛ اصل ماجرا 
این اســت که تا زمینه آزاداندیشی فراهم نشــود، نوبت به نظریه پردازی نمی رسد. 
حجت االسالم دکتر عبدالحسین خسروپناه با بیان این که کرسی آزاداندیشی یک 
فعالیت دانشــجویی محسوب می شود و کرســی نظریه پردازی مربوط به استادان 
دانشگاه هاست، افزود: کسانی که احساس آزادی ندارند، جسارت اندیشیدن و حرف 
علمــی ندارند و می گویند ما اجازه حرف زدن نداریم؛ حال آن که حرفی برای ارائه 
ندارنــد. دبیر و نایب رئیس هیئت حمایت از کرســی های نظریه پردازی ادامه داد: 
بخشی از نبود احســاس آزادی به خاطر استبداد علمی پارادایم هایی است که در 
گروه های علمی دانشــگاه ها وجود دارد. این استبدادهای جزیره ای در محیط های 
دانشــگاهی مانع از آزادی است؛ تا می گوییم نبود آزادی، نهادهای امنیتی به ذهن 

می آید اما موانع مهم تری داریم که می توان گفت استبدادهای پنهان اند.

چهره خبر

تا زمینه آزاداندیشی 
فراهم نشود، نوبت به 

نظریه پردازی نمی رسد

اندیشه

به اعتقاد حجت االسالم قوامی، حوزه های علمیه نه باید دولتی باشند که سفارشی عمل کنند و نه به  دور از نظام که دچار مشکل اقتصادی شوند

الزامات حوزه پشتیبان نظام

 اندیشــه  به بهانه انتقادهایی که به بودجه و کارکرد 
حوزه علمیــه وارد و نظرات مختلفی کــه در این باره 
مطرح می شود، شبکه بین المللی اجتهاد گفت وگویی را 

با حجت االسالم سیدصمصام الدین قوامی، رئیس مرکز 
مدیریت اسالمی و امام جمعه پردیسان قم ترتیب داده که 

مشروح آن به قرار زیر است:

ء



تاج: تيم ملى نتيجه   نگيرد روى كل فوتبال 
خاك مرده ريخته مى شود 

ورزش: رئيس فدراسيون فوتبال درباره شرايط تيم ملى گفت: تيم خودمان 
را سرحال و قبراق ديدم. در مرحله گروهى، بازى با عراق برايمان تعيين كننده 
است. اگر آن بازى را ببريم، همانطور كه انتظار داريم به عنوان تيم اول صعود 
مى كنيم و تمام بازى ها در ورزشگاهى است كه بازى اول برگزار شد. اين هم 

برايمان يك امتياز است.
مهدى تاج درباره صحبت هاى حاشيه اى بعضى از مربيان و كارشناسان افزود: 
اگر نتيجه خوبى نگيريم خاك مرده روى كل فوتبال ريخته مى شود. اينجا 
جاى اظهارنظرات تفرقه انگيز نيست. اميدوارم همه كمك كنند. بازيكنان 

شرايط خوبى دارند و به قهرمانى فكر مى كنند.

جهانبخش و آزمون ركورد زدند
2 ايرانى در جمع 5 بازيكن گرانقيمت 

جام هفدهم 
ورزش: به نقل از فاكس، رقابت هاى جام ملت هاى آسيا در امارات در حال 
برگزارى است و تيم هاى حاضر در اين رقابت ها در كنار بازيكنانشان به اميد 
باال بردن جام قهرمانى هستند. با اين حال بازيكنانى در تركيب تيم ها 
حضور دارند كه نســبت به ديگر بازيكنان متمايز هستند. اين بازيكنان 
با درخشــش در تيم هاى ملى و فوتبال باشــگاهى اروپا، به ستاره هاى 
گرانقيمتى تبديل شده اند و تيم هاى ملى شان، اميدوار به درخشش آن 

ها در جام ملت ها هستند.
در زير پنج بازيكن گرانقيمت جام ملت هاى آسيا را مى بينيد: 
1- سون هيونگ مين (كره جنوبى - تاتنهام) 50 ميليون يورو

2- عليرضا جهانبخش (ايران - برايتون) 18 ميليون يورو 
3- يوشينورى موتو (ژاپن- نيوكاسل) 10 ميليون يورو

4- سردار آزمون (ايران - روبين كازان) 9.5 ميليون يورو
5- متئو رايان (استراليا - برايتون) 8 ميليون يورو

هتل تيم ملى در دبى رايگان است
ورزش: مدير رسانه اى تيم ملى فوتبال ايران در مورد اقامت ملى پوشان در 

هتل مجلل حبتور در دبى توضيحاتى ارائه كرد.
اميرحسين حسينى گفت: هتل هاى محل اقامت تيم ملى ايران و ساير تيم 
ها از سوى مقامات برگزاركننده مسابقات در اختيار تيم ها قرار مى گيرد و 
فدراسيون ها و سرمربيان نقشى در انتخاب اين محل ها براى اقامت ندارد. 
كمااينكه پيش از ما نيز تيم هاى ديگرى در هتل حبتور اقامت داشته اند. 
حسينى گفت: هتل هاى در نظر گرفته شده توسط برگزاركنندگان مسابقات 
5 ماه پيش به مربيان كشورهاى شركت كننده در جام ملت ها معرفى شده و 
ما نظرات خود را به آنها ارائه كرده ايم و دخالت بيشترى در اين زمينه نداريم. 
اين توضيح پس از آن منتشر شد كه ديروز گزارشى درباره هتل حبتور اين 
شائبه را ايجاد كرده بود كه فدراسيون فوتبال ايران بهاى اقامت در اين هتل 

مجلل را پرداخت كرده است كه چنين نيست.

سرمربى جديد سوريه: مى توانيم صعود كنيم
ورزش: سرمربى جديد تيم   ملى فوتبال سوريه اميد زيادى به پيروزى 
تيمش برابر استراليا و صعود به دور بعد دارد. فجر ابراهيم، در نخستين 
اظهارات خود گفت :  من اين جا هستم چرا كه اطمينان دارم مى توانم با 
اين بازيكنان موفق شوم. هنوز شانس صعود داريم و بايد بتوانيم استراليا 
را شكســت دهيم.او در پايان صحبت هاى خود، اضافه كرد: مهم ترين 
عامل در موفقيت ما اين است كه بايد همدل شويم و همه يك قلب شويم 
و براى پيروزى بجنگيم. من عصاى سحرآميز ندارم اما اطمينان دارم كه 

مى توانيم موفق شويم.

بازيكن سابق كويت: ايران نزديك ترين تيم به 
قهرمانى است

ورزش: بازيكن سابق تيم   ملى فوتبال كويت كه به عنوان كارشناس در 
شبكه الكاس قطر فعاليت مى كند تيم ايران را نزديك ترين گزينه به كسب 
عنوان قهرمانى در جام ملت هاى آسيا 2019 مى داند.الفضلى در اين باره، 
اظهار كرد: تيم   ملى فوتبال ايران بازيكنان شاخصى در تركيب خود دارد و 
تيم يكدست و هماهنگ نشان داده است. سرمربى پرتغالى اين تيم انگيزه 
زيادى براى قهرمان كردن ايران دارد و مى خواهد با خاطره اى خوش از 

اين تيم جدا شود.

هافبك عراق زيرنظر والنسياى اسپانيا 
ورزش: اسامه رشيد، هافبك تيم ملى عراق كه در تيم سانتاكالرا از ليگ 
برتر پرتغال بازى مى كند مدتى است كه تحت نظر والنسيا تيم باشگاهى 
سرشناس فوتبال اسپانيا قرار دارد. ديروز يك سايت پرتغالى در همين رابطه 
با تاييد اخبارى كه درباره امكان حضور رشيد در اسپانيا به گوش مى رسد، 
نوشت :« باشگاه والنسياى اسپانيا اعالم كرده كه اسامه رشيد هافبك تيم ملى 

عراق را زير نظر دارد تا او را براى نيم فصل دوم به خدمت بگيرد.»

برنامه تيم ملى براى بازى با عراق مشخص شد
ورزش: تيم ملى فوتبال ايران صبح امروز به دبى مــى رود تا در آنجا 
تمرينات خود را براى بازى با عراق دنبال كند. برنامه تيم ملى فوتبال 
ايران براى برگزارى ســومين بازى خود در مرحله گروهى رقابت هاى 
جام ملت هاى 2019 آسيا مقابل عراق مشخص شد.طبق برنامه ريزى 
كادرفنى تيم ملى قرار است اين تيم صبح امروز ابوظبى را به مقصد دبى 
ترك كند تا در شهر محل برگزارى بازى، تمرين كند. شاگردان كى روش 
قرار است سه جلسه تمرينى در اين شهر داشته باشند و سپس به مصاف 

تيم ملى فوتبال عراق بروند.

اتفاق عجيب؛ قلى زاده براى شارلوا بازى كرد
ورزش: على قلى زاده بعد از آنكه به مهره ثابت و موثر تيم شارلوا بلژيك تبديل 
شد و براى اين تيم يك گل زد و چهار پاس گل داد، در هفته هجدهم ژوپير 
ليگ كه مقابل اندرلخت در تركيب حضور داشت، در دقيقه 51 آسيب ديد و 
دو دقيقه بعد از بازى تعويض شد تا به همين دليل حدود يك ماه از ميادين دور 
شود. اين ستاره ايرانى كه بيست و چهارمين بازيكن كارلوس كى روش بود، در 
نهايت به دليل مصدوميت در فهرست نهايى تيم ملى براى جام ملت هاى آسيا 
قرار نگرفت و اين اتفاق در حالى رخ داد كه عنوان شد او با آسيب ديدگى مواجه 
است، اما در واقع اين بازيكن درست يك شب قبل از دومين ديدار تيم ايران در 
جام ملت ها برابر ويتنام، شرايط بازى را پيدا كرد و براى شارلوا به ميدان رفت 

تا نشان دهد در شرايط خوب بدنى قرار دارد.
على قلى زاده، ستاره ايرانى شارلوا كه آخرين بار روز يكشنبه، هجدهم آذرماه 
براى تيمش مقابل اندرلخت به ميدان رفته و چهار شب قبل به اردوى تيمش 
در والنسيا اسپانيا اضافه شده بود، در ديدار امروز شارلوا برابر سنت پائولى 

آلمان از ابتدا در تركيب تيمش حضور داشت.

تخلف اساسنامه اى كفاشيان
 در فدراسيون فوتبال 

ورزش: اجراى قانون بازنشستگى در فدراسيون فوتبال موجب تغيير و 
تحوالت اساسى در كميته فوتسال شد و على كفاشيان از رياست كميته 
فوتسال و عباس ترابيان از رياست كميته فنى استعفا كردند. اما هميشه 
راه حلى براى دور زدن قانون وجود دارد. كفاشيان رياست سازمان ليگ 
فوتسال را رها نكرده و معتقد است اين ســازمان به عنوان نهادى كامًال 
خصوصى ثبت شده و هيچ ارتباطى با فدراسيون فوتبال ندارد. حتى داود 
پرهيزگار سرپرست كميته فوتســال چندى پيش در گفت وگو با ايسنا 
اعالم كرد:  اتفاقات ليگ، ارتباطى با او ندارد و تنها درباره تيم ملى مى تواند 
اظهار نظر كند! به نظر مى رسد بازنشسته هاى كميته فوتسال از جمله على 
كفاشيان و كاظم سليمانى براى از دست ندادن پست هاى خود، موضوع 
استقالل سازمان ليگ را مطرح كرده اند؛ استقاللى كه سودى براى فوتسال 
نداشته و حتى سبب شده جزيره اى خود مختار براى اعضاى اين سازمان 
ايجاد كند تا آن ها فارغ از تمام محدوديت هايى كه قانون مشخص كرده، بار 

سنگين پاسخگويى را نيز از دوش خود بردارند.

اسامى 23 بازيكن تيم ملى فوتبال اميد 
ورزش: طبق اعالم كادر فنى تيم اميد 23 بازيكن در پايان اردوى 10 
روزه تهران به منظور حضور در تورنمنت چهارجانبه قطر انتخاب شدند. 

اسامى بازيكنان حاضر در اين مسابقه به اين شرح است:
ابوالفضل رزاق پور و امير روستايى (پيكان)، اهللا يار صيادمنش، مهدى 
قائدى و مهدى نوراللهى (استقالل تهران) اميد دره، ابوالفضل جاللى 
و اميرحسين حســين زاده (ســايپا)، حميدرضا طاهرخانى و سعيد 
حسين پور (پرسپوليس) شهاب عادلى و محمد مسلمى پور (سپاهان)، 
معراج اسماعيلى (ذوب آهن) محمدمهدى مهدى خانى و سينا زامهران 
(پديده)، عليرضــا آرتا (مس كرمان)، يونس دلفــى و وحيد نامدارى 
(استقالل خوزستان)، حسين ساكى و رضا جبيره (صنعت نفت آبادان)، 
محمدرضا آزادى (تراكتورسازى)، على شجاعى (نساجى قائمشهر) و 

اميد نورافكن (شارلوواى بلژيك).
تورنمنت چهارجانبه قطر با حضور چهار تيم اميد ايران، تاجيكستان، 

كويت و قطر از 25 دى تا اول بهمن در دوحه برگزار خواهد شد.

شكارى، غايب بزرگ تيم ملى اميد در دوحه 
ورزش: رضا شــكارى در تمرينات اخير تيم ملــى اميد كه در كمپ 
تيم هاى ملى برگزار شد شــركت نكرد و طبيعى بود كرانچار نام اين 
بازيكن را در ليست مسافران به دوحه قرار ندهد! با اين حال غيبت اين 
بازيكن در تمرينات آماده سازى تيم ملى اميد در حالى كه ليگ برتر 
روسيه تعطيل است در نوع خود جالب اســت.پيش از اين البته رضا 
شكارى گفته بود باشــگاه روبين فقط براى بازى هاى رسمى كه در 
تقويم فيفا گنجانده شده باشد به او اجازه ترك اردوى روبين را مى دهد.

شارژ مالى استقاللى ها قبل از سفر به تركيه
ورزش: اعضــاى تيــم فوتبال اســتقالل همــان طور كــه از قبل به 
آن هــا وعده داده شــد قبــل از ســفر به تركيه شــارژ مالى شــدند.
طبق برنامه ريزى هايى كه مديريت باشگاه استقالل انجام داد قبل از سفر 
آبى پوشان به تركيه به هر يك از بازيكنان اين تيم حواله هاى بانكى به 
تاريخ روز 23 همين ماه(امروز) پرداخت شد تا آبى پوشان قبل از اردوى 
نيم فصل شارژ مالى شوند. مديران باشگاه استقالل جمعه شب حدود 7 
درصد از قرارداد بازيكنان اين تيم را به آن ها در قالب حواله پرداخت كردند.
همچنين فرهاد مجيدى مربى جديد تيم استقالل كه آبى پوشان را در سفر 

به تركيه همراهى نكرده قرار است امروز به اردوى  اين تيم اضافه شود.

استارت كريمى و سهرابيان با آبى پوشان 
ورزش: تيم فوتبال اســتقالل كــه بامداد جمعه وارد كشــور تركيه 
شده بود، نخســتين تمرين خود در زمين چمن را ديروز برگزار كرد.
آبى پوشان روز جمعه يك جلسه تمرين در ســالن برگزار كردند و به 
تمرين وزنه پرداختند. ديروز اما تمرينات اصلى آبى پوشان از سر گرفته 
شد و بازيكنان استقالل در شرايط آب و هوايى قابل انتظار آنتاليا زير 
بارش باران و در هواى سرد آنتاليا به تمرين پرداختند تا شرايط آب و 
هوايى فعًال براى آبى ها مساعد نباشد.تيم استقالل در اين اردوى دو 
هفته اى دو ديدار دوســتانه برگزار خواهد كرد كه اولين تيم حريف 
اســتقالل تيمى از ليگ تركيه خواهد بود. على كريمى بعد از پشــت 
سر گذاشتن دوران آســيب ديدگى در تمرينات آبى پوشان شركت 
كرد. اين بازيكن به دليل آســيب ديدگى جام ملت ها را از دست داد. 
همچنين آرمين سهرابيان بعد از پشت سر گذاشتن دوران مصدوميت، 

مشكلى براى همراهى آبى پوشان در حال حاضر ندارد.
فرهاد مجيدى درتمرين ديروز اين تيم حضور نداشت. وى قرار است از 

امروز به جمع آبى پوشان اضافه شود.

مذاكرات تقوى و نساجى به بن بست خورد 
ورزش: محمد تقوى سرمربى مستعفى تراكتورسازى در حالى بامداد ديروز 
ايران را ترك كرد كه پيش از اين اعالم كرده بود اگر با تيمى براى نيم فصل 
دوم به توافق برســد در ايران خواهد ماند و در غير اين صورت كشورمان را 
ترك خواهد كرد. به اين ترتيب،  خروج تقوى از ايران نشان مى دهد، او با هيچ 
تيمى براى نيم فصل دوم به توافق نرسيده و شايعات حضور اين مربى نيز در 
تيم نساجى منتفى است.اين اتفاقات در حالى رخ مى دهد كه تقوى در چند 
روز گذشته مذاكرات خوبى هم با مديران باشگاه نساجى داشت، اما به داليل 

نامعلوم حضور او در تيم مازندرانى منتفى شده است.

مبعلى دستيار قطبى مى شود
ورزش: با آمدن افشين قطبى به تيم فوالد خوزستان، صحبت هايى مبنى 
بر تمايل همكارى او با ايمان مبعلى وجود داشت كه اكنون نيز باتوجه به 
اعالم جدايى مبعلى از تيم استقالل خوزستان، اينكه اين بازيكن به عنوان 
دستيار قطبى در نيم فصل دوم به كار خود ادامه دهد، قوت گرفته است.
كريم بوستانى، سرمربى استقالل خوزستان با تأييد جدايى ايمان مبعلى، 
اظهاركرد: مبعلى به من گفته اســت كه ديگــر نمى تواند به فعاليت در 
استقالل خوزستان ادامه دهد و مى خواهد برود. همچنين شنيده ام كه 

از فوالد براى اينكه به عنوان دستيار قطبى فعاليت كند، پيشنهاد دارد.

ژاوى گزينه اصلى سرمربيگرى رقيب 
پرسپوليس 

ورزش: روزنامه الرايه قطر خبر داد كه اسلوالدو فريرا، سرمربى پرتغالى 
السد اعالم كرد كه در پايان اين فصل از دنياى مربيگرى خداحافظى 
مى كند.ژاوى هرناندز، كاپيتان سابق بارسلونا و كنونى السد با توجه به 
اينكه مدرك مربيگرى اش را گرفته اســت، گزينه اصلى هدايت السد 
پس از فريرا است. الســد يكى از رقباى پرسپوليس در مرحله گروهى 
ليگ قهرمانان آسياســت. تقابل فريرا با برانكو آخرين بازى هاى او در 

دوران مربيگرى خواهد بود.

اخبار جام ملت هاى آسيا
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هيتسفلد: پيشنهاد وسوسه كننده چينى ها را رد كردم
ورزش: اوتمار هيتسفلد، مربى اسطوره اى بايرن مونيخ كه امروز 70ساله مى شود در 
مصاحبه با روزنامه آلمانى بيلد درباره تصميم خود براى بازنشستگى صحبت كرد و از رد 
پيشنهاد وسوسه انگيزى كه بعد از بازنشستگى از چين دريافت كرده بوده، خبر داد.او در 
گفتگو با روزنامه بيلد گفت كه بعد از بازنشستگى با پيشنهاد يك باشگاه چينى روبه رو 
شده كه از او خواسته بوده با دريافت 25 ميليون يورو به مدت يك سال و نيم سكان هدايت 
آن باشگاه را به دست بگيرد.هيتسفلد گفت: بازنشسته شدن در سال 2014 براى من 

بهترين تصميم بود. هيچوقت دلم نمى خواست يك مربى پير و فرتوت باشم.

فابرگاس به موناكو پيوست
ورزش: سسك فابرگاس بعد از حدود 5 سال بازى كردن براى چلسى، در ماه ژانويه 
و بعد از آخرين بازى برابر ناتينگهام فارســت از اين تيم جدا شده و حاال انتقال او به 
موناكو رسمى شده است. موناكو براى خريد اين هافبك اسپانيايى از چلسى مبلغ 10 
ميليون يورو پرداخت كرده و فابرگاس حاال شاگرد تيرى آنرى در ليگ يك فرانسه 
خواهد شد. او در اين تيم شماره 44 را بر تن خواهد كرد. فابرگاس در روزهاى حضور 
در چلسى 198 بار براى اين تيم به ميدان رفته و موفق به زدن 22 گل و ارسال 57 

پاس گل شد .

منير از بارسا رفت؛ سفر به مقصد سويا
آى اسپورت: باشگاه هاى بارسلونا و سويا بر سر انتقال منير الحدادى، مهاجم جوان 
اسپانيايى، به توافق رســيدند .منير كه تا پايان اين فصل با بارسا قرارداد داشت، به 
دليل اينكه نتوانست جايى در تركيب اصلى اين تيم پيدا كند، حاضر به تمديد قرارداد 

نشد او مى توانست در پايان اين فصل با انتقالى آزاد، نيوكمپ را ترك كند.
اكنون دو باشگاه بر سر اين انتقال به توافق رسيده اند و منير 6 ماه زودتر از بارسا جدا 
خواهد شد. براساس اعالم باشگاه بارسلونا، اين باشگاه يك ميليون و پنجاه هزار يورو 

از اين انتقال به دست خواهد آورد.

مورينيو داخل سبد لباسهاى چرك قايم مى شد!
ورزش:استفاده مورينيو از روشــهاى عجيب و غريب براى ارتباط با بازيكنان خود، در 
زمان هايى كه توسط داور از بازى اخراج شده بوده موضوعى شناخته شده است. مانيش، 
ملى پوش سابق پرتغال و ستاره سابق تيم هاى پورتو و چلسى مى گويد: زمانى كه در يك بازى 
داور او را از زمين اخراج مى كند، مورينيو براى برقرارى ارتباط با بازيكنانش و حضور در رختكن 
تيم، در سبد لباسهاى كثيف بازيكنان قايم مى شود. البته مورينيو زمان بازى چلسى و بايرن 
مونيخ در جريان ليگ قهرمانان هم، زمانى كه به دليل محروميت توسط يوفا نمى توانست 
باالى سر تيمش باشد باز هم از تكنيك قايم شدن درون سبد لباسهاى كثيف استفاده كرد.

اميرمحمد سلطانپور: براى سال هاست كه قطر با سرمايه گذارى شديد به دنبال 
مطرح كردن خود به عنوان يكى از قدرت ها در فوتبال آسياست اما هنوز اين اتفاق 
در دوره هاى مختلف جام ملت هاى آسيا و مقدماتى جام جهانى نيفتاده است. 
اما شروع عنابى ها در مسابقات اين دوره چشمگير رقم خورد. آن ها در بازى اول 
تيم محكم لبنان را با دو گل شكســت دادند و آماده اند تا با از پيش رو بر داشتن 
كره شمالى در دومين ديدار گروه E نشان دهند كه اين دوره از جام ملت ها مى 
تواند نشان دهنده شرايطى باشــد كه براى جام جهانى 2022 كه در زمين خود 
برگزار مى كنند آماده هستند. از طرف ديگر كره شمالى در بازى اول خود بسيار 
پايين تر از انتظار ظاهر شد. درست است كه عربستان يكى از تيم هاى باتجربه و 
هميشه مدعى در جام ملت ها محسوب مى شود، اما باخت 4-0 در بازى اول مقابل 
اين تيم به هيچ عنوان قابل قبول نبوده و آن ها را در موقعيتى قرار داده كه حتى 

كسب مساوى نيز مقابل قطر شايد براى آن ها كافى نباشد.
بازى دو تيم كره شمالى و قطر از ساعت 14:30 امروز در ورزشگاه خليفه بن زايد 

شهر العين به قضاوت داور سرى النكايى برگزار خواهد شد.

از گروه F رقابت هاى جام ملت هاى آســيا امروز ژاپن به مصاف عمان 
خواهد رفت. سامورايى ها در بازى اول به نظر مى رسيد كه حريف خود 
تركمنستان را اندكى دست كم گرفته بودند. اما هر چه كه بود در نهايت  
ژاپنى ها3-2 به پيروزى رسيدند و سه امتياز با اهميت را تصاحب كردند. 
اما عمان در بازى قبلى فاصله زيادى با كسب يك امتياز ارزشمند مقابل 
ازبكستان نداشت اما با دريافت گل در دقيقه 85 شرايط خود را سخت 
مى بيند. ژاپن اگر مى خواهد همچنان خود را به عنوان يكى از مدعيان 
اصلى كسب جام نشان دهد بايد نمايشــى بى نقص تر نسبت به بازى با 
تركمنستان به نمايش بگذارد و بازى امروز مقابل عمان مى تواند شروع 

خوبى براى اين امر مهم باشد.
اين ديدار از ساعت 17 در ورزشگاه زيا د اسپورتس سيتى شهر ابوظبى 

به قضاوت داور مالزيايى برگزار خواهد شد.

در دومين ديدار گروه F در دوبى، از ســاعت 19:30 ازبكستان به 
مصاف همسايه خود در آســياى مركزى يعنى تركمنستان خواهد 
رفت. اين بازى در حالى برگزار مى شود كه ازبكستان با سه امتياز 
خود را در موقعيت بســيار خوبى براى صعــود قرار داده و از طرف 
ديگر تركمنستان با وجود عملكرد درخشــان مقابل ژاپن با وجود 
شكست، اميدوار است كه بتواند به مســابقات برگردد. سبك بازى 
دو تيم شــباهت هاى زيادى به يكديگر دارند اما ازبك ها به لحاظ 
بدنى در شــرايط بهترى هســتند و از تجربه باالترى نيز در چنين 
ميدان هايى برخوردارند. عاملى كه خود را به خوبى در اواخر بازى 

با عمان و زنده كردن سه امتياز نشان داد. 
اين بازى در ورزشگاه راشــد شــهر دوبى به قضاوت داور اماراتى 

برگزار خواهد شد.

سينا حسينى: تيم ملى ايران با پيروزى دو بر صفر مقابل ويتنام 
با 6 امتياز صعود خودش به مرحله بعــد را قطعى كرد. پيروزى 
خيره كننده ايران در بازى برابر يمن، باعث شد دومين حريف 
ايران در جام هفدهم با تفكراتى كامال تدافعى مقابل شاگردان كى 
روش صف آرايى كند. با وجود اينكه سرمربى تيم ملى ايران با سه 
تغيير نسبت به تركيب بازى اول، تيمش را به ميدان فرستاد اما 

برنامه هاى هجومى در دستور كار تيم ايران قرار داشت.
كارلوس كى روش در اين بازى با اســتفاده از توانمندى سامان 
قدوس، مهدى طارمى و سردار آزمون تالش كرد تيم ويتنام را 
بشدت تحت فشار قرار دهد تا بازيكنان اين تيم در كمربند دفاعى 
مرتكب اشتباه شوند. بازى قانع كننده تيم در پانزده دقيقه ابتدايى 
بازى نشان داد ويتنامى ها از قدرت كافى براى آسيب رساندن به 
خط دفاعى تيم ايران برخوردار نيستند . آنها همه سيستم هجومى 
خود را روى ضد حمالت پايه ريزى كرده بودند و با دفاع پر تعداد 

مترصد اشتباه مردان ميانى و دفاعى ما بودند.
به همين دليل شاگردان كارلوس كى روش با در اختيار گرفتن 
نبض بازى يك طرفه اى را در زمين به اجرا در آورند و در بيشتر 
دقايق توپ را در زميــن ويتنام به گردش در آورند تا شــايد با 
پاس هاى تك ضرب بتوانند خط دفاعى پرتعــداد حريف را به 
اشتباه بيندازند. فشار  بى امان بازيكنان ايران براى نفوذ به محوطه 
جريمه ويتنام تا پايان دقيقه 30 بازى ثمرى نداشــت اما بعد از 
گذشت 30دقيقه همزمان با تحليل رفتن انرژى بازيكنان ويتنام 
هافبك هاى ايران از جناحين فشار بيشترى را به خط دفاعى اين 

تيم وارد كردند كه حاصل اين اتفاق گل اول بازى بود.
در دقيقه 38 بازى وريا غفورى از جناح راست زمين ويتنام نفوذى 
را آغاز كرد كه با يك پاس زيبا سامان قدوس را صاحب موقعيتى 
ايده آل كرد كه وى با ارسال ديدنى توپ روى دروازه ويتنام سردار 
آزمون پيش تاخته را در موقعيت سرزنى قرار داد تا شماره بيست 

ايران با يك ضربه سر تماشايى قفل دروازه ويتنام را باز كند.

با فروپاشــى دفاع چند اليه ويتنام بازيكنان ايران هجوم هاى 
بى امان خود را روى دروازه ويتنام حفظ كردند كه در دقيقه 44 
دوباره سردار آزمون دروازه ويتنام را تهديد كرد كه در اين ميان 
توپ به دســت بازيكنان ويتنام اصابت كرد اما داور سنگاپورى 
اعتقادى به پنالتى نداشت تا بازى با همين نتيجه در نيمه اول به 
پايان برسد. در نيمه مربيان ويتنامى ها كه 45 دقيقه تا حذف از 
جام هفدهم فاصله داشتند تغيير تاكتيك دادند و بازى را از حالت 
دفاعى محض خارج كردند و با نفوذهاى انفرادى تالش كردند 
دروازه ايران را باز كنند. سرمربى كره اى ويتنامى ها با يك تعويض 
تاكتيكى تالش كرد قدرت هجومى تيمش را تقويت كند اما اين 
اتفاق جز چند ضد حمله بى خطر حاصلى را در پى نداشــت. با 
پيشروى ويتنامى ها به سمت دروازه ايران كارلوس كى روش هم 
دو تعويض تاكتيكى را براى تيم ملى انجام داد و مهدى طارمى را از 
زمين بيرون كشيد تا ستاره جوان تيم ملى مهدى ترابى را به جاى 
او به زمين بفرستد.همزمان با تعويض طارمى، وحيد اميرى هم 
به صالحديد كى روش از زمين بيرون آمد تا احمد نوراللهى در 
تركيب تيم ملى قرار بگيرد، تا ميل به كارهاى هجومى با حضور 

اين بازيكنان در تركيب تيم ملى افزايش يابد.
پس از اين دو تعويض بازيكنان ايران با ارائه يك بازى حساب شده 
دوباره به سمت دروازه ويتنام هجوم بردند كه حاصل اين هجوم 
ها گل دوم ايران توسط ســردار آزمون بود. در دقيقه 69 روى 
فرصت طلبى اشكان دژاگه مهدى ترابى صاحب يك موقعيت ايده 
آل شد كه وى با پاس طاليى خود سردار آزمون را پشت محوطه 
جريمه ويتنام صاحب موقعيت كرد كه آزمون با عبور از مدافع آخر 
ويتنام مقابل دروازه بان تيم ملى ويتنام قرار گرفت و با يك ضربه 
زيبا توپ را براى دومين بار وارد دروازه ويتنام كرد .آزمون با سه 

گل به صدر جدول گلزنان جام هفدهم رفت.
پس از اين گل آخرين تعويض كارلــوس كى روش در اين بازى 
ســردار آزمون بود كه با بيرون آمدن او كريــم انصارى فرد به 

امسال سال قطر است؟

ژاپن ديگر دنبال دردسر نيست

نبرد دو همسايه

يكشنبه ساعت 14:30

يكشنبه ساعت 17:00

يكشنبه ساعت 19:30

ورزشگاه خليفه بن زايد

ورزشگاه زيا د اسپورتس سيتى

ورزشگاه راشد شهر دوبى

جواد رستم زاده: جام ملت هاى آسيا اگرچه كيفيتى همانند 
جام ملتهاى اروپا و كنكاكاف ندارد اما همچنان عرصه جذابى 
اســت براى رقابت هاى مرگبار برندهاى معروف پوشــاك 
ورزشــى. به هر حال آســيا بزرگترين قاره دنياست و حجم 
زيادى از تماشاگران جهان فوتبال در اين گوشه از كره خاكى 

تيم هاى خود را پيگيرى مى كنند. 

پيش تازى نايكى
همين هست كه «نايكى» از آمريكا تمام قد براى نشستن بر 
سينه آسيايى ها وارد ميدان مى شــود و يك چهارم از تيم 
هاى حاضر در رقابت ها را به قبضه خود در مى آورد. آن هم 
با آن كيفيت و قيمت. در اين جام دو كره شــمالى و جنوبى 
،عربستان، اســتراليا ، چين و قطر از پوشاك نايكى استفاده 
مى كنند كه در اين بين انتخاب مارك آمريكايى توسط كره 
شمالى با آن وضعيت اقتصادى عجيب و خصومت هميشگى 

با آمريكايى جزو عجايب است. 

پديده اى بنام «جاكو»
غافلگير كننده اينكه بعد از نايكى ميدان دســت «جاكو» از 
آلمان است. اين برند تازه موفق شده اســت قلب آسيا را به 
تسخير خود درآورد و هموطنش آديداس را پشت سر بگذارد.
عراق، اردن ، فلسطين ، سوريه و ازبكستان با اين برند قرارداد 

بسته اند و ناراضى هم نيستند.«جاكو» از نظر قدمت از آديداس 
خيلى عقب تر است و طبيعتاً از نظر قيمت هم پايين تر از «سه 

خط» معروف دنياست.

مشتريان سه خط معروف
ايران ،ژاپن و امارات خيلى با كالس آديداس مى پوشــند و 
پرچم اين برند را باال برده اند.آديداس البته نشان داد بواسطه 
خوشــنامى ديرينه اش بــراى انتخاب مشــترى هاى خود 
وسواس داشته و فاكتورهايى چون قدمت و شانس قهرمانى و 

... را مد نظر قرار مى دهد.

عرض اندام ماتادورها
اما حضور اسپانيايى ها هم در اين جام جالب توجه است.«جوما» 
با قرقيزها ، اردنى ها و عمانى ها به توافق رسيده و كم كم سرى 
ميان سرها درآورده است.. اين برند كه در ايران هم باشگاه هايى 
را تحت پوشــش خود داره به دليل قيمت مناسب و كيفيت 

مناسبش در حال گسترش فعاليت خود بويژه در آسياست.

 جاى خالى «پوما» و «امبرو»  
«آل اشــپورت» برند قبلى تيم ملى ايران بــا يمن ، «كاپلى» 
با لبنان ، «ماكرون» با بحريــن و« LGr » با فيليپين حضور 
كمرنگى داشته ولى در نبود غول هايى چون «پوما» و «امبرو»  
فرصت را غنيمت شمرده اند. تيم هايى چون ويتنام و تايلند 
هم كه بسيارى از برندها بخصوص آديداس نيروى كارى خود 
را از مردمان اين كشــورها تأمين كرده انــد ترجيح دادند از 

برندى بومى به نام «گرنداسپورت» استفاده كنند. 

كالسيك ها روى بورس
آنچه در اين دور از مســابقات در مورد طراحى لباس ها توسط 
برندهاى مختلف به چشم مى آيد پرهيز از طراحى هاى پيچيده 
است. اكثر برندها ترجيح داده اند از طرح هاى كالسيك خود 
رونمايى كنند. تنها چند تيم مثل ژاپن ،  قرقيزستان و تايلند و... 

لباس هايى با طراحى شلوغ استفاده مى كنند.

محمدرضا خزاعى: هفته يازدهم ســى ويكمين دوره 
ليگ برترهندبال با چهاربازى فشــرده و نزديك پيگيرى 

شد.
در نخستين بازى اين هفته، سپاهان مدعى به گچساران 
رفته بود تا از مقابله با نفت و گاز اين شهرستان، امتيازات 
الزم براى عقب نماندن از قافله باالنشــينان را بدســت 
آورد. شــاگردان مهدى آزادمنجيرى كــه فصل خوبى را 
پشت ســر نمى گذارند، برابر شــاگردان محسن طاهرى 
بازى بسيارخوبى را ارائه دادند و پا به پاى حريف صاحب 
نام خود پيش رفتند. اما، ســپاهان كه هم بازيكنان بهتر 
و آماده ترى نســبت به ميزبان در اختيار داشت و هم، با 
كادرفنى مجرب ترى هدايت مى شد، درآخرين ثانيه ها، 
گوى سبقت را ازحريف ربود و با برد «24-25» فاصله سه 

امتيازى با زاگرس صدرنشين را حفظ كرد.

حركت رو  به باالى ذوب آهن
در ســالن ملت اصفهان، ذوب آهن، نماينده ديگر نصف 
جهان، كــه ميزبانى تيم صنعت مــس كرمان راعهده دار 
بود، براى جبران شكست دور رفت در كرمان، سنگ تمام 
گذاشت و با هدايت مربى صاحب نام خود، كيوان صادقى، 
و يك بازى حساب شده، «19-22» ميهمان را شكست داد 
تا هم امتياز با مس، حركت رو به باال را ادامه دهد. زاگرس 
، براى حفظ صدرنشينى كار سختى نداشت. مقابله با تيم 
انتهاى جدولى هيئت هندبال نجف آباد، آن هم در سالن 
انقالب اسالم آباد غرب و با حضور خيل هواداران مشتاق، 
كار هوشنگ كاكولوند و شــاگردانش را آسان كرده بود. 
ديدار اين دوتيم بانتيجه «22-25» به ســود تيم ميزبان 
پايان يافت تا زاگرسى ها با رســيدن به امتياز 19، فاصله 

خودرا با سپاهان، جدى ترين رقيبشان حفظ كنند.

سربداران بازهم مغلوب اشتباهات
سالن ســربداران ســبزوار، همچنان در حســرت ثبت 
برد خانگى نماينده خراســان باقى ماند. شــاگردان على 

شــعبانپور، در ديدارى كه مى توانســتند نخستين برد 
خانگى را به هوادارانشــان هديه كنند و در شــرايطى كه 
حتى در دقايقى 3 گل هــم از حريف پيش افتادند، بازهم 
اسير اشتباهات فردى بازيكنانشــان شدند. در اين بازى 
هم، باتجربه هاى هندبال ســبزوار كه براى حفظ برترى 
در دقايق پايانــى جايگزين جوانترها شــده بودند، مثل 
چندبــازى قبلى با لــو دادن توپ امتيــازات پايانى را به 
حريف دادند تا برد را با تســاوى «20-20»عوض كنند. با 
اين تساوى، امتياز سربداران به 4 رســيد تاهمچنان در 

جايگاه هفتمى جدول 9 تيمى باقى بماند.

درحاشيه
بازى تيم هاى سربداران و نيروى زمينى مثل اكثر بازيهاى 
قبلى در سالن سربداران ســبزوار، با تأخيرآغاز شد. دليل 
آن هم نبود آمبوالنس در محل مسابقه بود. در بازيهاى قبلى 
هم به دليل نبود مأموران انتظامى، آمبوالنس، پزشكيار و... 
نمايندگان فدراسيون اجازه آغاز بازى را نمى دادند. در اكثر 
شهرها شاهديم كه براى برگزارى مسابقات همه درخدمت 
نمايندگان شهرشان هستند. اما در اســتان ما، كمتر اين 
حمايت ها و هماهنگى هابه چشم مى خورد كه اميدواريم 
همدلى بيشــترى براى حمايت از تيم هاى ورزشى استان 

صورت گيرد.

نگاهى به برندهاى پوشاكى كه در جام ملت هاى آسيا استفاده شد

كورس ژرمن ها و يانكى ها در آسيا
نگاهى به هفته يازدهم ليگ برترهندبال

پيروزى ميليمترى سپاهان
 سفر موفقيت آميز اسكار به چين

فوتبال، ثروت يا هر دو؟

داخل زمين آمد اما حضور كريــم در دقايق پايانى بازى نتيجه 
خاصى براى ما در بر نداشت تا تيم ملى ايران با دبل سردار دومين 
سه امتياز بازى را به دست آورد و به عنوان نخستين تيم صعود 

كننده به مرحله حذفى معرفى شود.
حاال همه منتظر چهارشنبه سرنوشت ساز براى تيم ملى ايران 
هستند تا ايران در يك بازى انتقامى برابر تيم دوم اين گروه قرار 

گيرد تا جشن صعود خود به مرحله بعدى را كامل كند.

آزمون: مهم نيست چه كسى آقاى گل شود
سردار آزمون كه زننده هر دو گل ايران برابر ويتنام بود، پس از پايان 
اين بازى گفت: خدا را شكر اين بازى را برديم، ديدارى كه سخت 
بود. ويتنام آمده بود مقابل ما فوتبال بازى كند، اما با آناليزى كه 

داشتيم فوتبال خوبى بازى كرده و سه امتياز را گرفتيم.
وى در خصوص اينكه با زدن دو گل در اين ديدار در صدر جدول 
گلزنان جام ملت هاى آسيا قرار گرفته است، گفت: براى من مهم 
نيست چه كسى آقاى گل مى شود يا چه كسى گل مى زند. مهم 
موفقيت تيم است و اگر گل مى زنم زحمت بچه هاست. اگر نتوانم 
اين كار را بكنم و فرد ديگرى گل بزند، خوشحال مى شوم. مهم  
پيروزى تيم است. مهاجم تيم ملى فوتبال كشورمان در خصوص 
سومين ديدار ايران در اين رقابت ها و تقابل با عراق گفت: بازى 
بعدى نيز مثل فينال است. نگاه مان به هر بازى مانند فينال بوده و 

اميدوارم مقابل عراق بهترين نتيجه را بگيريم.

كى روش:روياى ما بازى با عراق است!
ســرمربى تيم ملى فوتبال ايران پس از دومين پيروزى تيمش 
در جام ملت هاى آسيا مقابل ويتنام در جمع خبرنگاران گفت: 
وقتى نتوانستيم در نيمه اول گل هاى بيشترى به ثمر برسانيم و 
تيم ويتنام اعتماد به نفس پيدا كرد. آنها در نيمه دوم يك شوت 
زدند و تنها همين شوت را به سمت دروازه ايران زدند. آمار گوياى 

همه چيز است.
كى روش در خصوص برنامه آماده سازى تيم ملى براى بازى با 
عراق تصريح كرد: بازى با عراق هميشه خيلى مهم بوده است. تمام 
تمركز ما براى اين ديدار است. هميشه ديدار پيش رو مهم ترين 
بازى ماست. تمام تمركز و روياى ما روى بازى با عراق است. چون 
برايمان مهم است كه اســتراتژى خودمان را در اين باره تعيين 

كنيم. اما حاال وقت صحبت درباره بازى  با ويتنام است.
وى در ادامه درباره ريتم خوب ايران در اين تورنمنت اظهار داشت: 
همينطور است. بازيكنان هفت گل زدند و توقعات من را برآورده 
مى كنند. از آن ها مى خواهند فشرده بازى كنند. اين سبك بازى را 
امارات و قطر و عربستان انجام نمى دهند. آن ها با فشردگى بااليى 
در ميانه ميدان بازى مى كنند. البته در نيمه دوم كمى عصبانى تر 
بودند. چون مى خواستند گل هاى بيشترى را به ثمر برسانند. 
بازيكنانم خيلى خوب بودند و عملكردى را دارند كه از آن ها انتظار 
دارم. سرمربى تيم ملى فوتبال ايران درباره تفاوت كار دفاعى ايران 
نسبت به گذشته افزود: تفاوت عمده آن اعتماد به نفس و تايمينگ 
بود. اكثر دفاع ها در فوتبال مثل بيننده تلويزيونى مى ايستند 
تا اتفاقى بيفتد. اما امــروز آن ها عكس العمل هاى خيلى خوب 
داشتند. ســردار آزمون خوش درخشيد. مهدى ترابى و مهدى 
طارمى هم هم توانستند خوب بازى كنند. نوراللهى هم با وجود 

اينكه تنها دوماه با تيم ملى است خوب بازى كرد.
كى روش در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر آمادگى باالى تمام 
بازيكنان تيم ملى و احتمال اينكه آيا تركيب تيم ملى مقابل عراق 
باز هم تغيير كند اذعان داشت: مطمئنا تك تك بازيكنان بايد 
هميشه آماده باشند. مهم ترين مسئله آمادگى روحى وشخصيتى 
آن هاست. بايد نشان دهند برايشان فرقى نمى كند روى نيمكت 
بنشينند يا بازى كنند. اگر قرار است در تورنمنت موفق شويم مهم 

اين است كه نيمكت يكدست و خوبى داشته باشيم. 
وى در پاسخ به سؤال اين خبرنگار كه عملكرد سردار آزمون را 
چطور ارزيابى كرديد عنوان داشــت: او يكى از بهترين گلزنان 
ماست. سردار بازى به بازى بهتر مى شود. او به عنوان مهاجم نوك 

تيم ملى به عنوان برترين گلزن حضور دارد.

سرمربى ويتنام:قدرت كنترل خط حمله  ايران را نداشتيم
پارك هانگ سئو صحبت هايش را با ستودن قدرت ايران آغاز كرده 
و چنين گفت:امروز ما توانايى جلوگيرى از خط حمله قدرتمند و 

بازى محكم ايران را نداشتيم. به آن ها تبريك مى گويم.
سرمربى تيم ملى فوتبال ويتنام در پاسخ به اين سؤال كه داليل 
باخت اين تيم در دوبازى نخست مرحله گروهى چه بوده است 
افزود: در مدت زمان كوتاهى توانستيم تجربه خوبى را براى بازى با 
تيم هاى قدرتمند نظير ايران كسب كنيم. بايد بدانيم تيم ما جوان 

است و مى تواند در آينده بهتر از اين ها نتيجه بگيرد.
وى در پاسخ به اين ســؤال كه آيا ممكن است بتوانيد به مرحله 
بعدى صعود كنيد افزود: ما بايد در بــازى آخرمان مقابل يمن 
حداكثر امتياز را بگيريم. مى خواهيم تواناييهايمان را بروز دهيم 

و بازى خودمان را نشان دهيم. بايد بهترين بازى را انجام دهيم.
هنگ سئو در پاسخ به سؤال خبرنگار cctv از چين در خصوص 
قدرت باالى بازيكنان ايران كه در نشست خبرى قبل از بازى گفت 
افزود: بله آن ها تيم خيلى خوبى هستند. در اين بازى هم قدرت 

باالى خودشان را نشان دادند و كار را براى ما سخت كرده بودند.
ســرمربى تيم ملى فوتبال ويتنام در ادامه راجع به دواخطاره 
شدن يكى از مدافعان اين تيم افزود: گاهى اوقات گل هايى كه 
مى خوريد روى اشتباهاتى است كه بازيكنان انجام مى دهند و 
نمى توان خرده اى گرفت. فوتبال است و اين اشتباهات مى تواند 
طبيعى باشد. به هر حال بايد فكرى براى بازى آينده مان كنيم. 
چون مى خواهيم حداكثر امتياز را كسب كنيم. خودمان هم مى 

دانيم در اين بازى اشتباهاتى داشتيم كه بازنده شديم.
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اميرمحمد سلطانپور :  با اينكه اســكار از زمان آمدن به 
چين به قهرمان تيم اهل شانگهاى تبديل شده اما هنوز براى 
بسيارى از فوتبال دوســتان در سرتاسر جهان اين تصميم 

ستاره 27ساله برزيلى قابل هضم نيست.
اسكار دنيا را در زير پاى خود داشت. كمتر استعدادى مثل 
او در اروپا بود و بازى هايش در جام جهانى به همراه برزيل 
و دو فصل كه قهرمانى را به همراه چلسى به همراه داشت 
واقعا چشــم ها را نوازش مى داد. آن زمان در 25سالگى به 
نظر مى رسيد كه همه چيز براى او در قدم گذاشتن به جمع 

برترين هاى جهان آماده است.
اما ناگهان در ژانويه 2017 خبــرى عجيب از طرف وى به 
گوش رســيد. اين مرد برزيلى روياى قدرت نمايى در اروپا 
را كنار گذاشــت و تصميم گرفت به چين برود. جايى كه 
باشگاه شانگهاى اس آى پى جى با وى قراردادى چهار ساله 
با حقوق ساليانه 26,5ميليون دالر امضا كرد تا اسكار به يكى 

از پردرآمدترين فوتباليست هاى جهان بدل شود.
از آن زمان كه شــانگهاى به جز پرداخــت چنين حقوق 
سرسام آورى مبلغ 76,5ميليون دالر نيز براى خريد او به 
چلسى پرداخت كرد دو سال مى گذرد. با اينكه پيش بينى ها 
درخصوص اينكه ليگ چين آماده است تا با بهترين ليگ 
هاى اروپايى مبارزه كند غلط از آب در آمد اما نبايد فراموش 
كنيم كه وضعيت كنونى اســكار در آنجــا چيزى كمتر از 
موفقيت نيست. شــايد اصلى ترين ويژگى او اين است كه 
جاهايى را انتخاب مى كند كه هميشــه چشم به موفقيت 
دارند. او از سال 2011 زمانى كه نوجوانى كم تجربه بود و 
به هراه تيم ناسيونال كشورش قهرمان سودامريكانا شد و 
سپس به همراه چلسى دو بار ليگ برتر انگليس را فتح كرد 
و به همراه برزيل قهرمان زير 20ســاله هاى جهان با هت 
تريك او در فينال و همينطور قهرمان جام كنفدراســيون 
ها به همراه تيم بزرگساالن شــد، نشان داده كه بردن جام 

را خوب بلد است.
از زمانى كه اسكار به چين آمده اين عادت خود را ادامه داده و 

با اينكه در فصل اول حضور خود در سوپرليگ چين به همراه 
شانگهاى نايب قهرمان شد اما چند روز پيش براى اولين بار 
در تاريخ اين باشــگاه عنوان قهرمانى ليگ اين كشور را به 
دست آوردند. همانگونه هم كه احتماال پيش بينى كرده ايد 

او در متن اصلى اين موفقيت باشگاهش قرار داشته است.
اسكار در اين فصل 19 پاس گل به هم تيمى هايش ارسال 
كرد كه وى را موقعيت ســازترين بازيكن ليــگ باالتر از 
حتى هم تيمى و هم وطنان مشهورش يعنى هالك و رناتو 
آگوســتو قرار داد. او 12گل را نيز خود به ثمر رسانده تا از 
77 گلى كه شــانگهاى اين فصل به ثمر رساند، در 31 گل 
آن مستقيما تاثيرگذار بوده باشد. با اينكه ديگر هم تيمى 
او يعنى وو لى بهترين بازيكن كشــور چين موفق شد با به 
ثمر رساندن 26گل تنها در 29 بازى عنوان بهترين بازيكن 
فصل سوپرليگ چين را به دست بياورد اما اسكار همانگونه 
كه لياقتش را داشــت در تيم منتخب فصل قرار گرفت. با 
اينكه اسكار 510هزار دالر در هفته از باشگاه چينى حقوق 
مى گيرد اما بارها ارزش خود را به اثبات رســانده است. با 
اينكه هنوز رقم پرداختى باشگاه چينى به وى بحث بسيارى 

از محافل اســت اما خود اســكار در اين باره و در خصوص 
انگيزه هاى مالى براى پيوستن به اين باشگاه بسيار صريح و 

صادقانه صحبت مى كند:
هر بازيكن فوتبال و هر كسى كه كار مى كند، تالش دارد تا 
پول در بياورد كه بتواند به خانواده خود كمك كند. من از 
طبقه اجتماعى از برزيل آمده ام كه بسيار فقير هستيم. ما 

هيچ چيز نداشتيم و اين عامل اصلى كار فعلى من است.»
البته اين تصميم اســكار هزينه هايى نيز برايش داشته به 
گونه اى كه مدت هاســت به تيم ملى دعوت نمى شــود؛ 
اما همانگونه كه هم وطنش پائولينيو نشــان داد بازگشت 
مجدد به اروپا و همين طور سلسائو كار غير ممكنى نيست؛ 
مخصوصا اينكه او بارها استعداد خود را در ليگ چين نشان 
داده و ثابت كرده كه كيفيت او به درد هر باشگاهى در جهان 
مى خورد. تصميم وى براى آمدن به چين از چندين ديدگاه 
قابل بحث است اما اين چيزى كه مهم است وى تالش كرده 
كه براى خانواده اش از نظر مالى ســنگ تمام بگذارد و در 
كنار موفقيت در زمين فوتبال درچين، به اين خواسته خود 

كامال دست پيدا كرده است.
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ورزش : تيم فوتبال عراق در دومين بازى خود در مرحله گروهى رقابت هاى جام 
ملت هاى آسيا با عبور از سد تيم فوتبال يمن توانست بعد از تيم ملى ايران به عنوان 

ديگر تيم شش امتيازى گروه چهارم صعود خود به مرحله حذفى  را قطعى كند.
عراقى ها كه در ديدار نخست خود در جام ملت ها به سختى از سد تيم ويتنام عبور 
كردند در دومين بازى خود كار راحت ترى براى كسب پيروزى داشتند و تيم يمن را در 
ورزشگاه شارجه امارات با سه گل شكست دادند تا بعد از شاگردان كارلوس كى روش 
به عنوان دومين تيم اين گروه راهى مرحله بعد رقابت هاى جام ملت هاى آسيا شوند، 
البته عراقى ها تنها در نيمه نخست برترى قاطع خود را به حريف نه چندان مطرح 
خود ديكته كردند اما در نيمه مربيان اين بازيكنان يمن بودند كه با پيشروى به سمت 
دروازه عراق خط دفاع اين تيم را تحت فشار قرار دادند و مقابل نفوذهاى پر شمار اين 
تيم ايستادگى كردند. در اين ديدار «مهند على» در دقيقه 11، «بشار رسن»، هافبك 
تيم عراق در دقيقه 19 و عالء عباس در دقيقه 1+90 براى عراق موفق به گلزنى شدند. 
وحيد محمد از يمن در دقيقه 52 از داور كارت زرد دريافت كرد. عالوه بر بشار رسن، 
«طارق همام» هافبك تيم فوتبال استقالل هم در تركيب اصلى عراق حضور داشت. 
عراق كه در ديدار اول خود تيم ويتنام را شكســت داده بود، با پيروزى در اين ديدار 
صعود خود به مرحله يك هشتم نهايى مسابقات فوتبال جام ملت هاى آسيا 2019 
را قطعى كرد. از گروه D جام ملت هاى آسيا صعود تيم ملى ايران هم با كسب شش 
امتياز قطعى شده و تيم هاى ايران و عراق روز چهارشنبه 26 دى ماه در مصاف رودررو 

براى صدرنشينى مى جنگند.

صعود عراق زير سايه ايران

همراه با جام ملت هاى آسيا

پاس گل شد . از اين انتقال به دست خواهد آورد.
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گزارش كوتاه

    از چترى تا آزمون

4 مسى در جام ملت هاى آسيا
آى اسپورت: ليونل مســى از بهترين بازيكنان تاريخ 
فوتبال جهان اســت و البته بســيارى هم او را بهترين 
بازيكن تاريخ مى دانند. معموال در دنياى فوتبال به ويژه  
در عصر جديد هر بازيكنى كه اســتعداد زيادى داشته 
باشد و در حد يك فوق ســتاره ظاهر شود او را با مسى 
مقايســه مى كنند هر چند كه او فاصله زيــادى با اين 
بازيكن آرژانتينى داشته باشــد و حتى اگر سبك بازى 
و پست او با اين ستاره آرژانتينى متفاوت باشد. روزنامه 
االتحاد امارات در گزارشــى از چهار بازيكنى سخن به 
ميان آورد كــه به آنها لقب مســى داد و در حال  حاضر 
در جام ملت هاى آســيا 2019 حضور دارند و براى تيم 
خود مى درخشند. در بين اين چهار بازيكن نام «سردار 
آزمون»، مهاجــم تيم   ملى فوتبال ايران هم به چشــم 
مى آيد. و اما چهار بازيكنى كه اين روزنامه اماراتى لقب 
مسى را به آنها داده و در امارات تيم هاى   ملى كشور خود 

را همراهى مى كنند، عبارتند از :
 - ســونيل چترى، كاپيتان تيم   ملــى فوتبال هند كه 
توانسته 67 گل ملى به ثمر برســاند. او در ديدار برابر 
تايلند ستاره تيمش بود و توانست دو گل به ثمر برساند 
تا هند پيروزى قاطــع را به دســت آورد و در حد يك 

شگفتى ساز ظاهر شود.
- سونگراسين، ستاره تيم   ملى فوتبال تايلند كه توانست 
در ديدار برابر بحريــن يك گل زيبا به ثمر برســاند تا 

تيمش سه امتياز ارزشمند را به دست آورد.
- لى ســون هوو، ســتاره جوان تيم   ملــى فوتبال كره 
جنوبى كه كم سن و ســال ترين بازيكن حاضر در جام 
ملت هاى آسيا است. او در تيم هالس ورونا بازى مى كند  
و محصول آكادمى الماســيا بارسلونا است. اين بازيكن 
كره اى از تكنيك منحصر به فردى برخوردار اســت و 

آينده درخشانى دارد.
- و اما آخرين بازيكن اين فهرست هم «سردار آزمون» 
است كه در دو ديدار ابتدايى اين جام توانست براى تيم 

ملى گلزنى كند.
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 آقای شورجه ساخت این فیلم چگونه کلید 
خورد و چرا سراغ این داستان تاریخی درباره 

یکی از سرداران استقالل الجزایر رفتید؟
شاید بهتر باشد بگویم این سوژه و فیلم بود که سراغ 
من آمد تا این که من ســراغش رفته باشم. داستان 
به چند سال پیش برمی گردد؛ ظاهراً وزیر فرهنگ 
الجزایر چند ســال قبل سفری به ایران داشتند و با 
همراهی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ایران یک 
پروتکل فرهنگی میان دو کشور منعقد می شود که 
براساس آن مقرر می شــود دو کشور همکاری های 
فرهنگی متعددی از جمله همکاری هایی در حوزه 
هنر و سینما با یکدیگر داشته باشند. در همان جلسه 
هم قید می شود که اثری سینمایی راجع به یکی از 
شــخصیت های تاریخی این کشور با سرمایه گذاری 
الجزایر ساخته و تولید شــود. آن زمان این موضوع 
انتخاب شده بود و فیلمنامه آن هم به رشته تحریر 
درآمــده بود. »احمدبای« یکی از قهرمانان ملی این 
کشور بود که در مبارزه با استعمار فرانسه می جنگید 
و ایــن کار از همان جا کلیــد خورد. بر همین مبنا 
فیلمنامه ای از طرف آقای چاوشیان که در آن مقطع 
تهیه کننده ایرانی این پروژه بودند به من پیشنهاد 
شــد. من فیلمنامه را خواندم و آن را پسندیدم و در 
ادامه مقدمات کار فراهم شــد. البته در این کار یک 
تهیه کننده هم از الجزایر حضور داشــت و قرار بود 
این فیلم با همکاری مشترک دو تهیه کننده ایرانی و 
الجزایری تهیه شود و کل پروژه هم در الجزایر و زیر 

نظر سمیره حاج جیانی بود.

 پروژه چه زمانی کلید خورد؟
اواخر ســال گذشته بود که به همراه یک گروهی به 
الجزایر ســفر کردیم و از آنجایی که صحنه ها هنوز 
آماده نبودند ناگزیر شدیم اوایل ماه مبارک رمضان 
همین امسال کار را شــروع کنیم که در ادامه تیم 
تولید ایرانی راهی الجزایر شدند؛ البته در طول دوران 
تولید این فیلم تغییراتی در نیروهای ایرانی به وجود 
آمد و در نهایت فیلم ساخته شد. در حال حاضر هم 
فیلم در مرحله مونتاژ و تدوین توسط حسن ایوبی 
است و تمام تاشمان بر این است که بتوانیم کار را 
به جشنواره بین المللی فیلم فجر برسانیم که اوایل 

اردیبهشت ماه سال آینده خواهد بود.

 فیلمبرداری در چه منطقه ای انجام شــد و 
آماده سازی لوکیشن ها به چه صورت بود؟

عمــده فیلمبــرداری ما در شــهر الجزیــره بود و 
بخش هایی هم در یکی از شهرهای شرقی این کشور 
به نام بوسعده بود. البته بخش اصلی کار در پایتخت و 
حاشیه های آن انجام شد. ببینید! این یک کار تاریخی 
مربوط به سال های 1830 تا 1840 است که در این 
سال ها فرانسه موفق می شود حکومت عثمانی الجزایر 
را کنار بزند و بر آن غلبه کند. در این میان مقاومت 

احمدبای را در مقابل نیروهای فرانســوی می بینیم 
که چگونه به کشــورش خدمت کرد و چگونه این 
مقاومت شکل گرفت. در تاریخ این گونه آمده است 
که این جنگ شاید حتی بیش از ده سال هم طول 
کشیده است و توسط احمدبای و دیگر سران قبایل 
جنوبی و غربی کشور الجزایر مقاومت های بسیاری 
صورت گرفته اما در نهایت هم منتج به این می شود 
که فرانسوی ها عثمانی ها را کنار زدند و خودشان بر 

الجزایر مستولی شدند.

 با توجه به موضوعی که این فیلم دارد به نظر 
با یک فیلم بیگ پروداکشن مواجه  می رسد 

خواهیم بود.
بله. این فیلم پروژه بســیار سنگینی بود و به لحاظ 
پروداکشن و تولید، عظیم و زمان بر بود که با تاش و 
سخت کوشی دوستان ایرانی و الجزایری به سرانجام 
رسید. در بخش تولید ایرانی نزدیک به 20 نفر حضور 
داشتند و توانستیم این کار را در 75 روز فیلمبرداری 
و به پایان برسانیم اما به دلیل سنگینی پروژه، یک 
وقفه هایی هم در کار اتفاق افتاد که با توجه به شرایط 

تولید عظیمی که داشتیم اجتناب ناپذیر بود.

 زبانی که بازیگــران در فیلم به آن گویش 
می کنند، چیست؟ 

فرانســوی و عربی دو زبانی است که در فیلم به آن 

صحبت می شــود. بازیگران الجزایــری همه عربی 
صحبت می کردند اما فرانسوی هم می دانستند. البته 
در این فیلم به زبان عربی فصیح صحبت شد و همه 
بازیگرانی که ما انتخاب کردیم می بایست به زبان عربی 
فصیح که کل کشورهای عرب زبان بتوانند متوجه 
شوند، صحبت کنند و انتخاب ما هم بر این مبنا بود. 
حتی ما استادی در صحنه داشتیم که همیشه حاضر 
و مســلط به زبان فصیح عربی بود و تمام دیالوگ ها 
را بــا بازیگران چک می کرد که غلطی در ادای کام 
و لفظ و بیان وجود نداشته باشد. ضمن اینکه حتما 
این کار به دو زبان عربی و فرانسوی دوبله خواهد شد 
و یکی دیگر هم نسخه اصلی و با زیرنویس انگلیسی 
خواهد بود. پیش بینی هایی هم برای پخش بین المللی 
شده و تهیه کننده الجزایری رایزنی هایی با کشورهای 
 عربی و اروپایی برای اکران گســترده داشته است.

 پیش بینی شما این است که این فیلم اولین 
اکرانش را در ایران و در جشنواره بین المللی 

فجر تجربه می کند؟
بله. تاش ما این است که اکران اول این فیلم در ایران 
باشد. نکته ای که باید به آن اشاره کنم این است که 
این فیلم جلوه های ویژه بسیار سنگینی دارد و ما تمام 
تاش خود را می کنیم که فیلم را به جشنواره برسانیم 
کــه اولین اکران را در ایران تجربه کند، مگر این که 
نتوانیم فیلم را به همــان دالیلی که عرض کردم و 

مربوط به روند کار در جلوه های ویژه است برسانیم؛ 
ضمن اینکه زمان زیادی هم تا آغاز جشــنواره باقی 

نمانده است.

 جلوه های ویژه در ایران انجام می شود یا با 
توجه به پروداکشنی که فیلم داشته از عوامل 
و نیروهای اهل فن بین المللی استفاده کردید؟ 

حســن ایوبی که مســئول تدوین است در بخش 
جلوه های ویژه هم حضور دارد و با همراهی گروهی 
که مســئول آن آقای قطبی زاده اســت کار را جلو 
می برند. آقــای قطبی زاده تیمی در ایــران دارند و 
کل کار به ایران منتقل شــده است و مراحل فنی و 

جلوه های ویژه در کشور خودمان انجام می شود.

 تجربــه کار در یک فضــای بین المللی و 
تعامالت گسترده فرهنگی با یک کشور دیگر 

برای شما چگونه بود؟
این پروژه برای من یــک تجربه جدید و نابی بود و 
می توان از آن به عنــوان یک اتفاق نام برد. با وجود 
اینکه من قباً هم در کشــورهای مختلف کار کرده 
بودم، از جمله آخرین کارم یعنی »ســی و سه روز« 
کــه کل پروژه در لبنان بود اما در فیلم »احمدبای« 
به دلیل اینکه کاماً با بازیگران الجزایری و شــمال 
آفریقا کار می کردیم و همانطور که می دانید به لحاظ 
فرهنگی فرسنگ ها با یکدیگر فاصله داشتیم، باعث 

شــد که تجربه متفاوتی رقم بخورد اما در نهایت و 
به لطف خداوند توانســتیم این کار را به ســرانجام 
برسانیم و تجربه بسیار خوبی برای من و تیم همراه 
اتفاق افتاد. شاید بتوان بعد از این کار و با عنایت به 
اینکــه همه چیز خوب پیش رود و فیلم مورد توجه 
واقع شود، دریچه و روزنه ای برای تولیدات مشترک 
با دیگر کشــورهای عربی و حتی اروپایی باز شود. با 
وجود اینکه در زمان ســاخت ایــن فیلم در الجزایر 
هم با شیطنت هایی از سوی دولت عربستان مواجه 
بودیــم اما با تمام قوا به کار خــود ادامه دادیم و به 
گفته تهیه کننده عربی از این دست شیطنت ها هم 
کم اتفاق نیفتاد اما به لطف خدا و استقامت و صبوری 
دوستانی که از ایران در این پروژه ما را همراهی کردند 
و با حضور دوستانمان در الجزایر توانستیم این کار را 

به اتمام برسانیم.

 آقای شورجه با گسترش دایره مفهوم مقاومت 
در عرصه بین المللی، ظرفیت سینمای ایران را در 

تولید چنین آثاری چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظرم یکی از ظرفیت های جدی و مهم ســینما 
پرداختن بــه ســینمای دینی و مقاومت اســت. 
کشــورهای عربی و کشورهای مســلمان به شدت 
تشنه آثار دینی، قرآنی و مرتبط با مقاومت اسامی 
هستند و من در تجربه ای که اخیراً داشتم این مسئله 
را کاماً لمس کردم؛ خصوصاً کشــورهای مبارزی 
مانند الجزایر که سابقه مبارزاتی وسیعی علیه استعمار 
داشتند. به نظرم ســینمای ایران برای پرداختن به 
چنین مضامینی بســیار مستعد است و زمینه های 
خوبی برای تولیدات مشترک با دیگر کشورها در آن 
وجود دارد. رسانه ای مانند سینما به شدت می تواند 
در همسویی کشورها در امر مهمی همچون مقاومت 
و تولید آثار دینی و مذهبی مؤثر واقع شود. بد نیست 
اینجا به نکته ای اشــاره کنم که اساســاً رابطه ما با 
الجزایر و تولیدکنندگان و وزیر فرهنگ آن ها از ناحیه 
پخش گسترده سریال »حضرت یوسف)ع(« ساخته 
مرحوم سلحشور شــکل گرفت و آن ها من را از آن 
پروژه می شــناختند و تأکید داشتند در رأس پروژه 
»احمدبای« باید عواملی باشند که سریال »حضرت 
یوسف)ع(« را کار کردند. اصرار و مقاومت تهیه کننده 
الجزایری هم بر همین اســاس بود و استداللش بر 
موفق بودن ســریال »حضرت یوسف)ع(« در جهان 
عرب و اسام بود که می توانست در مقابل خیلی از 
کارشکنی هایی که اتفاق می افتد مقاومت کند و کار 

را پیش ببرد.
جا دارد اینجا یادی از مرحوم فرج اهلل سلحشور هم داشته 
باشم که از بنیانگذاران سینمای ما در خارج از کشور و 
خصوصاً در سریال سازی بود و فضایی ایجاد کرد که آثار 
ما در گستره کشورهای اسامی و حتی کشورهایی با 
ادیان دیگر هم دیده شود و تأثیرگذار باشد. روحش شاد 

و امیدوارم ما هم بتوانیم راهش را ادامه دهیم.

سیما و سینما

گفت وگو با جمال شورجه کارگردان اولین پروژه مشترک سینمایی ایران و الجزایر

»احمدبای« مدیون »یوسف پیامبر« است
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حسن برزیده:
بودجه جشنواره فجر باید مدیریت شود

سینماپرس: حســن برزیــده، 
آســتانه  کارگردان ســینما در 
هفتمیــن  و  ســی  برگــزاری 
جشــنواره فیلــم فجــر گفت: 
پول هایی  اخیر  ســال های  طی 
بی حساب و کتاب در جشنواره ها 
جا به جا شــده که هنوز تکلیف 
آن ها روشــن نشده و رســانه ها باید پیگیر بریز و بپاش های فراوان و 
پول های بی حساب وکتاب جشــنواره های ملی و جهانی فجر باشند؛ 

رسانه ها باید در این رابطه شفاف سازی کنند.
کارگــردان فیلم های »پرواز خاموش« و »مزارشــریف« افزود: جدا از 
بحث گروه و جناح باید با هم برای روشــن شدن این اتفاق یک صدا 
باشــیم و دست کســانی که بودجه های بیت المال را هدر داده اند، رو 
کنیم. پول باید درســت مدیریت شــود و یک مدیــر توانا می تواند از 

پس آن برآید.
وی با بیان اینکه، دبیر و دســت اندرکاران جشــنواره بایستی قدرت 
خوبی برای جذب سرمایه داشته باشند و بتوانند مشارکت های زیادی 
برای برگزاری جشــنواره بگیرند، خاطرنشان کرد: این اتفاق در تمام 
دنیا رخ می دهد. این ضعف همیشــه در جشنواره های ما مشهود بوده 
و متأسفانه دست اندرکاران جشــنواره های ما از عهده جذب سرمایه 

برنمی آیند.
وی ادامه داد: البته این بدان معنا نیســت که در جشنواره اسراف های 

بیهوده و بریز و بپاش شود. 
بودجه جشــنواره باید مدیریت شــود. ما نباید شــاهد این باشیم که 
دبیران جشنواره به بهانه اینکه بودجه اندکی در اختیار دارند از سر و 
ته جشنواره بزنند، جشنواره را کمرنگ، خنثی و یخ زده کنند و اعتبار 

آن را از بین ببرند.
برزیده، یکی از مسائل اعتباربخشی به جشنواره ها را دبیری آن دانست 
و گفت: نباید با البی کردن و باند بازی و ایجاد گعده و گروه یک دبیر 
انتخاب شود؛ وقتی دبیری ارتباط خوبی با اهالی سینما نداشته باشد 
به این ســمت می رود که خودش همه کارهای جشنواره را انجام دهد 
و از کسی مشــورت نگیرد، این اتفاق باعث می شود اجرای جشنواره 
بدون همکاری اهالی ســینما ســخت و پر غلط شود که در این چند 
جشنواره گذشته این اتفاق افتاده، هرچند که آقای داروغه زاده نسبت 
به دبیران قبل از خود مقبولیت بیشــتری دارد اما مقبولیت کامل را 

ندارد.

 سیما و سینما/ صبا کریمی   جمال شورجه کارگردان سینما و تلویزیون در 
آخرین فعالیت هنری خود پروژه عظیم »احمد بای« را جلوی دوربین برده است. 
احمد بای از سرداران استقال الجزایر در زمان رویارویی با حمله فرانسوی هاست. 
این اثر ضد اســتعماری به عنوان نخستین همکاری سینمایی ایران و الجزایر 

محسوب می شود که تماماً در کشور الجزایر جلوی دوربین رفته است و این روزها 
مراحل فنی را پشت سر می گذارد و قرار است با پایان مراحل تولید، اولین اکران 
خود را در جشنواره بین المللی فیلم فجر تجربه کند. آخرین خبرها و توضیحات 

مفصل شورجه کارگردان این فیلم سینمایی را در ادامه می خوانید.



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  صبح روز 23 
دى ماه ســال 94 خبرش همه جا پيچيده و تا 
آن سِر دنيا هم رسيده بود. برو بچه هاى نيروى 
دريايى سپاه، روز گذشــته در آب هاى ساحلى 
بوشهر، جلوى چشــم ناو گروه آمريكايى «ترومن»، دو فروند 
شــناور آمريكايى مجهز به سالح هاى نيمه سنگين را توقيف 
و 10 تفنگدار آن را هم بازداشــت كرده بودند. پس از جنگ 
دوم جهانى، اگر چه اين نخســتين بار بود كه كشورى اقدام 
به دســتگيرى و بازداشت نظاميان آمريكايى مى كرد، اما اين 
ماجرا را نمى توان نخســتين رويارويى نظامى دو كشــور در 
خليج فارس دانســت. آمريكايى ها پيش از اين هم در دوران 
جنگ تحميلى، ضرب شست رزمندگان ايرانى را كم و بيش 
چشيده بودند. روزى و جايى كه شهيد «نادر مهدوى» تنها با 
يك شناور به جنگ ناوها و بالگردهاى آمريكايى رفته و غرور 
و نخوت نظاميانشــان را شكسته و به دست موج هاى خليج 

فارس سپرده بود. 

 دو تا سوژه داريم
ســوژه گزارش امروز، هم مى تواند رويــداد بى نظير مهرماه 
ســال 1366 باشد و هم شخص كم نظيرى مثل شهيد «نادر 
مهدوى». اينكه دو قايــق كوچك و يك قايق بزرگ تر ايرانى 
بــا بضاعت نظامى اندك، در محاصــره نيروى دريايى مجهز 
آمريكا در خليج فارس مى افتند، نه در انجام مأموريتشــان پا 
سســت مى كنند و نه يك قدم عقب مى نشينند، مى تواند نه 
فقط ســوژه يك گزارش كه دست مايه چند فيلم مستند و 
داســتانى باشد. البته زندگى، سرگذشت و شرح دالورى هاى 
فرمانده و شخصيت اصلى اين حماسه هم خودش به تنهايى 
مى توانــد تبديل به كتاب، فيلم و... شــود. «نادر مهدوى» نه 
مثل فرماندهان و تفنگداران نيروى دريايى آمريكا، درجه ها و 
نشان هاى رنگارنگ را روى شانه هايش دارد و نه دانش آموخته 

كالج ها و دانشگاه هاى نظامى كوچك و بزرگ آمريكاست. 
در ضمن به پشتوانه دريافت دستمزدها و حق مأموريت هاى 
آنچنانى، چند هزار كيلومتر دورتر از سرزمين مادرى، مشغول 
گشــت زنى و حفاظت از منافع سياســتمداران كاخ سفيد و 
كاخ هاى ســياه اميرها و شــاهان ريز و درشت اطراف خليج 
فارس نيســت. «نادر» جوان 24 ســاله اى است كه اگرچه تا 
دوره راهنمايى بيشتر درس نخوانده است، اما دانش آموخته 
دانشگاه جنگ تحميلى اســت و در آب هاى خليج فارس از 

منافع و كيان سرزمين مادرى اش دفاع مى كند.

 حسين بسريا
فرزند ششم خانواده مســتضعف «بسريا» در روستاى «نوكار» 
واقع در استان بوشهر به دنيا آمد. اسمش را «حسين» گذاشتند 
و زمانى كه به 6 سالگى رسيد مثل همسن و سال هايش او را 
به مدرسه فرستادند. تحصيالت «حسين» به پنج سال دوره 
ابتدايى و كالس هاى قرآن روستا كه زير نظر «آقا على فقيه» 
برگزار مى شــد، محدود نشــد. بعدها كه از روستاى «نوكار» 
مهاجرت كردند در مدرســه راهنمايى «ادب» شهر خورموج 
ثبت نام كرد و هنوز ســال دوم راهنمايى بود كه زمزمه هاى 
انقالب بلند شــد و حتى به استان بوشهر هم رسيد. نوجوان 

روســتايى مدرســه ادب، ديگر فرصت و دل و دماغ چندانى 
براى درس خواندن نداشت. درگيرخرده فعاليت هاى انقالبى 
شده بود و از طرف ديگر بايد كمك خرج خانواده هم مى بود. 
خورموج و مدرســه راهنمايى اش هم با روســتاى «بحيرى» 
فاصله زيادى داشــت و همين ها ســبب شد «حسين» درس 
و مدرســه را رها كند و فعًال در مغازه اى كه پدر و برادرش به 
زحمت آن را سرپا كرده بودند مشغول به كار شود. ناگفته هم 
خودتان مى توانيد حدس بزنيد، نوجوانى مثل «حســين» كه 
بعدها نام و فاميلش را به «نادر مهدوى» تغيير داد، با پيروزى 
انقالب اسالمى عضو فعال بسيج مى شود، دوره هاى آموزشى 
مختلف را مى گذراند و بعد هم 17 سالگى اش، گره مى خورد 
بــه جنگ تحميلى و گرفتارى هايش. در اعزام هاى نخســت 
رزمندگان بوشهرى به جبهه ها به دليل سن كم، جايى براى 
بسيجى17 ســاله نيست و جبهه رفتنش مى ماند براى سال 
بعد كه هم 18 ساله شــده و هم به صورت رسمى، به سپاه 
پاسداران پيوسته و آموزش ويژه سپاه را هم در شيراز پشت 

سرگذاشته است. 

 تالفى كشتن حجاج
ماجراى درگيرى مســتقيم ايران و آمريــكا در خليج فارس 
كــه بعدها به جنگ نفتكش ها گره خــورد، ماجراى چندان 
بى مقدمه و بى پيشينه اى نبود. «نادر مهدوى» و نيروهايش هم 
در واقع نخستين بارى نبود كه دل به دريا زده بودند. پيش از 
اين ها دست كم دو تجربه ديگر را پشت سرگذاشته بودند. بار 
نخستش مربوط به زمانى است كه نيروهاى ايرانى به تالفى 
كشتار حجاج ايرانى به دست آل سعود قرار بود عملياتى در 
بندر نفتى «رأس الخفجى» انجام دهند. «عبدالكريم مظفرى» 
كه از جمله نيروهاى تحت امر «نادر مهدوى» بوده اســت در 
اين باره مى گويد: «در جلسه خيلى محرمانه اى اعالم كردند 
كه مى خواهيم به جايى [درعربستان] حمله كنيم و آن جا را 
بزنيم... قرار بود به سواحل آنجا حمله كنيم و چاه  هاى نفتش 
را كًال منهــدم كنيم... بعد از دو مــاه كار و فعاليت مداوم... 
بعدازظهر بود كه از حوضچه زديم بيرون. بيش از 300 فروند 
قايق در اين عمليات شركت داشتند. همه شهادتين خود را 
گفتــه و با وضو حركت كرده بوديم... نــام عمليات را «مانور 

شهادت» گذاشته بودند... ناوهاى آمريكايى 
در سرتاسر منطقه حاضر بودند... همگى 
تا «سكوى سروش» رفتيم... هوا كم  كم 

خراب شد و موج دريا، قايق  ها را بشدت تكان مى داد. در اين 
هنگام اعالم كردند كه حمله لو رفته اســت... چند قايق هم 
از كار افتاده بود...گــزارش دادند كه كل منطقه به محاصره 
ناوهاى آمريكايى درآمده است... ناچار حمله لغو شد... من و 
مهدوى و بيژن ُگرد با ناوچه  اى از سكوى سروش عبور كرديم 
تا ببينيم جريان چيســت... هر از چند گاهى رادار را روشن 
مى كرديم... از آنچه مى ديديم، وحشت مى كرديم. صفحه رادار 
پر بود از ناوها و كشتى  هاى آمريكايى... برگشتيم و موقع پياده 
شدن در ساحل «نادر» به من و بيژن ُگرد گفت: يك مأموريت 

كوچك داريم... خودتان و قايقتان را آماده كنين....

  ناوگروه «نادر»
«نادر» وقتى از آموزش سپاه در شيراز و همچنين بعد از مدتى 
حضور در تهران به بوشهر برگشت، يكى دو بار فرصت كرد به 
جبهه برود. وقتى از عمليات طريق القدس برگشت، به عنوان 
معاون سپاه شهر «جم» منصوب شــد و گويا دوسال در اين 
شهر به خدمت مشغول بود كه در افتادن با خوانين محلى و 
ضد انقالب كم از جنگيدن در جبهه را نداشــت. دو سال بعد 
از جم كه رفت، فرمانده عمليات ســپاه خارك شد. سال 63 
رزمندگان بوشهرى را در جبهه «دشت عباس» فرماندهى كرد 
و در بازگشت به بوشــهر براى نخستين بار گروهان دريايى 
اميرالمؤمنين را راه اندازى كــرد. اين گروهان به فرماندهى 
خــودش در عمليات «بدر» حضور مؤثر و موفقى داشــت تا 
وقتى «نادر» به بوشــهر برمى گردد، پيشنهاد تشكيل ناوگروه 
«ذوالفقار» را بدهد. اين ناوگروه در عمليات والفجر 8 كارآيى 
خودش و قابليت هاى فرمانده اش را ثابت كرد. ردگـيرى ناوها 
و ناوچه هاى دشــمن، جلوگـــيرى از فعاليت نيروى دريايى 
عراق و همچنين مين گــذارى در كانال خورعبداهللا از ديگر 
فعاليت هــاى ناو گروه «نادر مهدوى» بــود. البته در عمليات 
كربالى3 و فتح سكوى نفتى دشمن هم نقش «نادر مهدوى» 
و نيروهايش فراموش شدنى نيست. بخصوص اينكه طرح تهيه 
پله هاى سبك با قابليت تا شدن را كه كمك مى كرد نيروهاى 
ايرانى بتوانند سريع تر و آسان تر از سكوهاى نفتى دشمن باال 

بروند را هم خودش داده بود.

  اس اس بريجتون
دوسال آخر جنگ شرايط در 
خليج فارس براى ايران دشوار 
شــد. آمريكايى ها به كمك 
صدام و رژيم هاى ديگر 

منطقه آمده بودند. عراق به پشتيبانى آن ها، سكوهاى نفتى 
و كشتى هاى ايرانى را هدف قرار مى داد. بعد هم كه ماجراى 
اسكورت كردن كشتى ها به وسيله نيروى دريايى آمريكا پيش 
آمد، وضعيت داشت به سمتى پيش مى رفت كه خليج فارس 
فقط و فقط براى ايران ناامن باشــد. نخستين كشتى تجارى 
كه با اســكورت آمريكايى هــا از خليج فــارس و تنگه هرمز 
گذشت، شرايط داشــت بدجورى به ضرر ايران تمام مى شد. 
اين شــرايط سبب شــد نيروهاى نظامى كشورمان تصميم 
بگيرند كفه قدرت را در خليج فارس به نفع خودشان سنگين 
كنند. ماجراى نفتكش كويتى «اس اس بريجتون» كه با پرچم 
آمريكا و حمايت ناوهاى آمريكايى و در عملياتى با نام «اراده 
جدى»، آســوده خاطر قصد عبور از خليج فارس را داشت و 
اسير نخســتين مين هاى دريايى ايران شد را هم بدون شك 
بارها ديده يا شنيده ايد. انفجار مين جلوى چشم آمريكايى ها 
و شــيوخ عرب منطقه، حفره بزرگى را در بدنه نفتكش ايجاد 
و آن را از حركــت انداخــت. «اراده جــدى» آمريكايى ها، با 
هزينه هاى ميلياردى، در مقابل اراده «نادر مهدوى» و ناوگروه 
كوچكش كه عمليات مين گذارى را بخوبى انجام داده بود، به 
شكل مفتضحانه اى شكست خورد. پس از اين عمليات «نادر» و 
اعضاى گروهش به ديدار امام(ره) رفتند تا بنيانگذار جمهورى 

اسالمى پيشانى «نادر» را به نشانه تحسين ببوسد.

  سوپر كبرا تركيد
... مأموريتى كه «نادر» به دوستانش گفته بود براى آن آماده 
شوند، در حالت عادى يك گشت زنى ساده به نظر مى رسيد 
اما همه مى دانســتند شرايط عادى نيست و پس از ماجراى 
نفتكش كويتــى، كار به رويارويى مســتقيم با آمريكايى ها 
كشيده اســت. دو قايق تندرو و كوچك و قايق بزرگ تر كه 
مثًال ناوچه گروه بود و اســمش را «طارق» گذاشــته بودند 
راهــى دريا شــدند. بقيه ماجرا را باز هم بــه نقل از يكى از 
رزمندگان حاضر در عمليات بخوانيد كه به دست آمريكايى ها 
اسير شده بود: «بعدازظهر 15 مهرماه 1366، عالوه بر خودم، 
نادر مهدوى، بيژن ُگرد، آبساالن، شفيعى، توسلى، باقرى و... 
آماده حركت بودند... مى شديم 9 نفر و دو يا سه نفر هم قرار 
بود بعد به ما ملحق شــوند... وضعيت را كه ديدم، احساس 
كردم بايد مأموريت بسيار مهمى باشد... از حوضچه كه خارج 
شديم، نادر گفت: آقاى كريمى و محمديا، از بچه  هاى خوب 
تهران و از بچه هاى موشكى هســتند. اين ها يك وسيله اى 
دارند كه مخصوص زدن هلى  كوپتره...موشــك «استينگر»، 
كارش ردخور ندارد... ســاعت 7 شــب از جزيره فارسى راه 
افتاديــم... رادار جزيره را زده بودنــد... به آب كه زديم ديگر 
با هيچ كس و هيچ جايى ارتباط نداشــتيم... به منطقه اصلى 
كه رسيديم و «نادر» از بالگردهاى آمريكايى حرف زد و اينكه 
دايم كشــتى هاى ايرانى را مى زنند، تازه فهميديم براى چه 

كارى آمده ايم...».
ناوهاى آمريكايى رد قايق ها را زده و مكالمات راديويى شــان 
را هم كنترل مى كردند. سوپركبراهاى آمريكايى بى صدا و 
مجهز را فرستادند تا كار قايق ها را يكسره كنند. برو بچه ها 
وقتى به خودشان آمدند كه سوپركبراها رسيده بودند روى 
سرشان. موشك اول، قايق كوچك را منفجر كرد... موشك 
بعدى هم به قايق دومى خورد... حاال فقط مانده بود «طارق». 
«نادر» مى توانســت، خودش و شناورش را در ببرد. اما براى 
فرار كردن نيامده بود... با دوشــكا رگبــار مى گرفت توى 
آسمان تا بالگردها را فرارى بدهد... به نيروهايش سپرده بود 
شهدا و زخمى ها را از آب بگيرند... ناگهان بالگرد سوپر كبرا 
توى آسمان انگار تركيد... استينگر خورده بود به هدف... نادر 
هنوز رگبار مى زد... تا وقتى موشك به سينه «طارق» خورد... 
آن هايى كه اسير شدند ديگر «نادر» را نديدند... جنازه اش را 
بعدها تحويل دادند، دست و پايش را بسته و سينه اش را با 

چيزى مثل ميخ سوراخ سوراخ كرده بودند.... 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

گزارش از شخص _ رويداد

حماسه نادر
چگونه « نادر مهدوى» شاخ آمريكا را در خليج فارس شكست؟

تحليل و ته ديگ

   تونل خودمان
واقعاً نظام مالياتى شهرهاى ايران پيچيده است. شما فكرش را بكن به 
عنوان يك مسئول بلند پايه شهرى، در مرحله اول چند روزى با دوچرخه 
مى روى سركار. شايد بگوييد دوچرخه چه ربطى به ماليات دارد كه در 
پاسخ بايد بگويم اين مرحله عمليات فريب محسوب شده و براى منحرف 
كردن اذهان عمومى صورت مى گيرد. در مرحله بعد مثل ساير مسئوالن 
شــهرى، شــروع به دريافت ماليات و عوارض گــزاف از مردم مى كنى. 
ترجيحاً از اقشار ضعيف. يعنى هرچه ضعيف تر، عوارض بيشتر. نه اينكه 
دلت نخواهد از پولدارها عوارض بگيرى منتها پولدارها همه خودى اند و از 
خودى ها هم كه آدم رويش نمى شود پول بگيرد! پس از اينكه بخش اعظم 

عوارض، خرج رنگ كردن جدول ها و خط كشــى خيابان ها شد، در اين 
مرحله تمام بيلبوردهاى شهر را اشغال كرده و درشت و خوانا روى همه 
شان مى نويسى «مسئول خدمتگزار» و زيرش شرح خدمت هاى بى كران 
خودت را كه شــامل رنگ آميزى جدول ها و... است قيد مى كنى.حاال 
چون رنگ آميزى جدول هزينه زيادى مى برد، بودجه كم مى آورى و براى 
جبران كسرى ها، عوارض را افزايش مى دهى. پس از اينكه اقشار ضعيف 
قابليت كشسانى خودشان را به طور كامل از دست داده و كمرشان زير بار 
پرداخت عوارض شكست، تير خالص را به مردم شليك كرده و پيشنهاد 
دريافت عوارض جهت عبور از تونل هاى شهر را مطرح مى كنى. يعنى از 
مردمى كه مسئوالن سابق با پولشان تونل ساخته اند، پول مى گيرى كه 
بگذارى از توى تونل خودشــان رد شوند. يك چيزى تو مايه هاى اينكه 
با پول يك نفر خانه بســازى و همان خانه را بــه خودش اجاره بدهى!

 خان دايى جان
يــك نماينده مجلس از پيش بينى نوبخت، رئيس ســازمان برنامه و 

بودجه براى ايجاد بيش از يك ميليون شغل در سال 98 خبر داد.
طبق آمار سازمان برنامه و بودجه در حال حاضر به ازاى هر فرد سه تا 
شغل در كشور داريم. جدى مى گويم نخنديد! حق با سازمان برنامه و 
بودجه است و شما اگر تعداد مشاغلى كه دولت محترم در 6-5سال اخير 
ايجاد كرده را باهم جمع بزنيد، آمار مشاغل ايجاد شده از جمعيت ايران 

هم باالتر مى زند. اينكه مسئوالن در آغاز هرسال چند ميليون شغل ايجاد 
مى كنند واقعاً جاى قدردانى دارد، منتها مشكل اينجاست كه 99 درصد 
اين مشاغل ايجاد شده، مشــاغل مديريتى هستند و تنها كسانى هم 
كه شايستگى انتصاب در اين پست هاى مديريتى را دارند، مسئوالن و 
اقوامشان هستند. مشكل بعدى هم كثرت اقوام مسئوالن و توانايى باالى 
آن ها در پســت هاى مديريتى است. نتيجه اين مى شود كه اكنون يك 
پست هاى مديريتى در كشور وجود دارد كه هنوز توى سيستم مديريت 
جهانى تعريف نشده است. حتى مواردى وجود دارد كه خود طرف هم 
نمى داند مدير كجاســت و كارش چيســت! فقط مدرك تحصيلى اش 
را گرفته و خان دايى برايش يك پســت مديريتى ايجاد كرده اســت !

از
عوارض سازى 
تا اشتغال زايى 

 ايستگاه/ م.ظرافتى  

هنر دوئل
هفته نامه تايم در تازه ترين شماره 
خود با طراحــى جالبى به ادامه 
ترامپ  دونالد  ميان  كشمكش ها 
رئيس جمهور آمريكا و نانســى 
پلوسى رئيس مجلس نمايندگان 
اين كشور مى پردازد. اين نشريه در 
حالى ترامپ و پلوسى را به روى 
جلد برده كه رئيس جمهور آمريكا 
را با اصلى ترين ابــزار خود براى 
حمله به ديگران يعنى توييتر در 
تيروكمانش و پلوسى نيز با توجه به 
قدرت رسانه ها در حمله به ترامپ 
كه با منجنيق مشــغول پرتاب 

روزنامه به اوست، نشان مى دهد. تيتر «هنر دوئل» براى اين مطلب كه سازوكار 
مبارزه هاى رسانه اى و سياسى اين دو را نشان مى دهد، انتخاب شده است.

چگونه در كار پيروز شويم
هفته نامه علمى نيوساينتيست در 
دومين شــماره سال جديد خود 
جالبى  توصيه هاى  پرونده اى  در 
بــراى محيط كار و اشــتغال به 
چاپ رسانده اســت. اين نشريه 
در گزارش خود با عنوان «چگونه 
در كار پيــروز شــويم» بهترين 
توصيه هاى علمى براى به وجود 
آوردن تــوازن ميان كار و زندگى 
و هميــن طــور مديريت كردن 
رئيس خــود به چاپ رســانده 
اســت. نيوساينتيست همچنين 
در مقالــه اى جديدترين يافته ها 
پيرامون رمز و رازهاى 3/5ميليارد 

سال ابتدايى جهان كه نامكشوف باقى مانده را منتشر كرده است.

محافظت نشده
هفته نامه اشپيگل چاپ آلمان در 
تازه ترين شــماره خود، ورود بى 
امنيتى در جهان به خاطر اينترنت 
و شــبكه هاى اجتماعــى به فاز 
جديد خودش را مورد تحليل قرار 
داده است. اين نشريه در پرونده 
با عنوان «محافظت نشده»  خود 
مى گويد درگيرى ميان مردم در 
جوامــع و هكرها ديگر به بحثى 
شــخصى بدل شــده و هكرها و 
افرادى كه به اصطالح اينترنتى ها 
در ترول كردن تبحــر دارند، در 
حال نابود كردن سياست و جوامع 

هستند. اشپيگل مقاله ويژه اى نيز در خصوص رئيس جمهور پوپوليست 
جديد برزيل به چاپ رسانده است كه بتازگى قسم ياد كرده است.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

كليدها

درباره بى عرضه ها 
بى عرضه هــا به چه كار مى آيند؟ مهم ترين كار هــر مديرى كار كردن با 
بى قابليت هاســت. تيم ها، تنها در عالم رؤيا و يا روى كاغذ كامالً همگن و 
هماهنگ هستند و فقط در رئال مادريد است كه هر كسى مى تواند دقيقاً 
مأموريت هــاى تاكتيكى اش را انجام دهد. بقيه تيم هاى دنيا اما همين اند 
كه هستند. آدم هايى كه لباس و شورت ورزشى پوشيده اند و در زمين به 
همديگر تنه مى زنند اما هر كدام تعريفى از بازى دارند، فقط دو چيز بين 
آن ها مشترك است؛ اينكه خودشان بايد كاپيتان باشند و اينكه سرمربى 

كارش را بلد نيست. 
دنيا همين اســت... بخواهيد يا نخواهيد بايد با همين ها كار كنيم و چه 
بســا خودمان هم يكى از همين ها باشيم. دنيا مثل فيلم هاى هاليوودى 
و باليــوودى كه آدم هايى خارق العاده مأموريتشــان را جدى مى گيرند و 
توانايى هاى شگفتى هم دارند، نيست. دنيا زندگى دورهمى همين آدم هاى 
معمولى است. آدم هايى كه هر كدام يكى دو كار را خوب بلدند انجام بدهند 
و در بقيه كارها فقط ازدحام ايجاد مى كنند. اما ما بايد همان يك كار را از 

آن ها بخواهيم و سعى كنيم مانع بحران آفرينى  شان شويم.
هنر ســرمربى، خوب دواندن همين بازيكن ها با يك برنامه است. در اين 
وضعيت آدميزاد هيچ چاره اى ندارد جز اينكه مسئوليت همه چيز را بپذيرد. 
يكى از دوستان مى گفت به ديدار يكى از بزرگ ترين متفكران معاصر رفته 
بودم ،ديدم نشسته است و خودش متنش را ويرايش مى كند. ماجرا همين 
قدر تراژيك است. هيچ راهى جز همين نيست. شايد شنيده باشيد كه فالن 
كارگردان، فالن صحنه فيلمش را 40 بار فيلمبردارى كرده است. بازيگران 
او كه بهترين هايند پس چرا اين اتفاق افتاده است ؟ فقط خود اوست كه 
مى داند چه مى خواهد و فقط خود اوست كه به خواسته هاى خودش تعهد 
دارد و تا انجام شدن آن خواسته ها پا پس نمى كشد و كوتاه نمى آيد. البته 
با كسى كينه هم نمى كند، در هر تيمى همه كاپيتان اند و همه سرمربى و 
هر اتاقى در باشگاه، اتاق طراحى تاكتيكى است. غيبت و زيرآبزنى و تهمت 
شــاخصه هر سازمان انسانى است و مدير موفق مديرى است كه مى تواند 
بــا زيرآبزن ها و زيركار در روها كار كند. اطراف بهترين آدم هاى تاريخ هم 
هميشه آدم هايى با پرونده هاى عجيب و غريب هستند. هنر سرمربى، هنر 
جالد نيســت، هنر پدر است. پدر همه همين بچه هاى عجيب و غريبش 
را دوســت مى دارد، يعقوب اگر مى گريد فقط از دورى يوسف نمى گريد از 
خطاهاى محاسباتى و عملياتى بقيه فرزندانش هم مى گريد. تنها چيزهايى 
كه به كار مى آيند يكى محبت است و ديگرى آمادگى براى ياد گرفتن و 
پذيرفتن از ديگرى. شيطان هم همين دو قابليت انسان را هدف مى گيرد و 
كارى مى كند كه با هزار و يك دليل معقول از همين دو كار تن بزنيم. وقتى 
مخزن عشق در سينه مديران و رهبران و پدران ته مى كشد لحظه پايان فرا 

رسيده است. چسب ها باز مى شوند و تمدن ها فرو مى پاشند.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

بندر نفتى «رأس الخفجى» انجام دهند. «عبدالكريم مظفرى» 
كه از جمله نيروهاى تحت امر «نادر مهدوى» بوده اســت در 
اين باره مى گويد: «در جلسه خيلى محرمانه اى اعالم كردند 
كه مى خواهيم به جايى [درعربستان] حمله كنيم و آن جا را 
بزنيم... قرار بود به سواحل آنجا حمله كنيم و چاه  هاى نفتش 
را كًال منهــدم كنيم... بعد از دو مــاه كار و فعاليت مداوم... 
بعدازظهر بود كه از حوضچه زديم بيرون. بيش از 300 فروند 
قايق در اين عمليات شركت داشتند. همه شهادتين خود را 
گفتــه و با وضو حركت كرده بوديم... نــام عمليات را «مانور 

شهادت» گذاشته بودند... ناوهاى آمريكايى 
در سرتاسر منطقه حاضر بودند... همگى 
تا «سكوى سروش» رفتيم... هوا كم  كم 

اس اس بريجتون  اس اس بريجتون  اس اس بريجتون
دوسال آخر جنگ شرايط در 
خليج فارس براى ايران دشوار 
شــد. آمريكايى ها به كمك 
صدام و رژيم هاى ديگر 

 1. عكس بردارى با اشعه ايكس- جاها 
 .3 حيله  يخ بسته-  كشور  متين-   .2
ستايش- اثرى تربيتي از روسو- ماده 
ايجاد كننده مصونيت بدن در مقابل 
آوردن  ادبي  صنعت   .4 بيماري ها 
يكى  كه  معنى  دو  حداقل  با  واژه اى 
از  دور  ديگرى  و  ذهن  به  نزديك 
بچه  بيهوده-  سخنان  باشد-  ذهن 
ايرانى-  طايفه   .5 آبادانى  محل 
آبرومند- ژاپن در گويش عرب زبانان 
رمز  و  راز  طعام-  شنا-  لباس   .6
حقيقت  بهشت-  خانگى-  آسياب   .7
8. شكافتن- خوش اقبال- از وسايل 
گذراندن-   .9 ژيمناستيك  ورزش 
سراسرى  مسابقات  تلگراف-  الفباى 
اثر   .10 اسپانيا  حرفه اى  فوتبال 
گرفتگى  ماه  آبرو-  و  شرف  چربى- 
سيل-  عبور  محل  اجير-   .11
ازدواج  النوع  رب   .12 انگور  درخت 
فروش  گيشه  منش-  باستان-  روم 
گير  كشتي   .13 فرودگاه  در  بليط 
قهرمان  و  مشهدي  مربي   ، آزادكار 
مسابقات2002 جهان تهران- زندان- 

مكرر-  پرنور-  بسيار    .14 نيرومند 
خوددارى   .15 تلفنى  مكالمه  واحد 
كه  محلولي  آشاميدن-  و  خوردن  از 
رسانايى الكتريكى آن بيشتر از حالل 

به تنهايى است

موسيقى  برجسته  اساتيد  از   .1
«اي  سرود  آهنگساز  و  ايرانى  سنتى 
ايران»– آخرين رمق 2. شهر بندرى 
سخت  روپوشى-  پارچه  تركيه- 
لباس  باوقار-  چشم-   .3 مشكل  و 
پايتخت  سامورايى-  پول   .4 كهنه 
سلسله   .5 كردن  گوشه گيرى  اردن- 
حسين(ع)-  امام  عصر  هم  حكومتي 
حرف   .6 مبادا  روز  ابزار  تازى-  ملخ 
نوعي  براي  ماركي  شكل-  عصا 
فرانسوى  آقاى  داخلي-  ماءالشعير 
7. شام مجلس عروسى- شهرت- آش 
فالگير  خوگرفته-  تگرگ-   .8 ساده 
مسيرى  كه  راهى  قرآن-  قلب   .9
كننده  حركت  كند-  كوتاه تر  را 
خشك  صداى  شديد-  توفان   .10

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا على زاده ۷۴۴۷

ظروف  از  11.يكصدويازده-  حيرت  سينه- 
انتها–  در  با شيري  پت  پي  آزمايشگاهى شبيه 
زانوى  درختى-  خرس   .12 انگليسى  شش تاى 
و  بلند  رشته    .13 ايتاليا  در  رودخانه اى  بدن- 
آمده  بيرون  عصبى  ياخته  از  كه  است  باريكى 
ارتش  در  درجه اى   .14 كننده  نقل  فرومايه-   -
هاى فرنگى معادل سرهنگ- عظيم- سرپرست 

15. دهان پرنده- نقاش آثار طنزآميز

  افقى

  عمودى
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