
سوت زنى و افشاگرى
پس از داغ شــدن اخبار مربوط به مبارزه 
قوه قضائيه با مفسدان اقتصادى، كاربران 
فضاى مجازى موج توييترى بزرگى را با 
هشتگ هاى #سوت_زنى و #افشاگرفساد 
به راه انداختنــد. كاربران بــا داغ كردن 
اين هشتگ ها خواســتار تصويب قانون 
حمايت از افشاگر فساد توسط نمايندگان 
مجلس شدند. در ادامه نمونه هايى از پيام هاى منتشر شده توسط كاربران را 
مى خوانيد: «افشاگرى فساد اثربخش ترين راه مبارزه با تقلب مالى، فساد مالى 
و رشوه خوارى در جهانه كه آمارها نشون مى ده نزديك به 43 درصد از موارد 
فساد مالى از طريق خبررسانى برمال شده اند... سوت زنى يا همون افشاگرى در 
مورد فسادهاى دولتى در بيشتر كشورهاى دنيا مرسومه. اآلن مى طلبه همه 

جدا از جناح بندى سياسى براى تصويب اين طرح تالش كنيم».

پادشاه فرارى
كاربران فضاى مجازى همزمان با ســوم 
شهريور ماه و ســالروز اشغال كشورمان 
توســط متفقين در جنگ جهانى دوم، 
هشــتگ #فرار_پهلــوى را در توييتــر 
فارسى داغ كردند. يكى از كاربران نوشته 
است: «رضاشاه ثروتمند ترين پناهنده و 
فــرارى در زمان خودش بود كه برآوردها 
از موجودى حســاب هاى بانكى او در اياالت متحده، بريتانيا، اتحاديه اروپا و 
بانك هاى آمريكاى جنوبــى، از رقمى بين 20 تا 300 ميليون دالر حكايت 
داشت». كاربر ديگرى هم نوشته است: «اروندرود را به عراق واگذار كرد. رشته 
كوه هاى آرارات را به تركيه داد. دشت نااميد در سيستان و رود هيرمند را به 

افغانستان داد و در شهريور 1320 با ارتش 130 هزار نفرى فرار كرد».

«عارف» از «ضيا» انتقام گرفت!
على ضيا چند روز پيش در برنامه فرمول 
يك شــبكه اول ســيما، ســمت جديد 
حميدرضا عارف در شــوراى مشــترك 
ســازمان منطقه آزاد كيش را با جمله اى 
كنايه آميز تبريــك گفت! ضيا اما پس از 
گذشت چند روز با انتشار پستى در صفحه 
توييترش درباره كنايه اش به عارف نوشت: 
«من براى 8 شهريور يك توافق برنامه ريزى شده اجراى برنامه در منطقه آزاد 
كيش داشتم، امروز گفتند به خاطر انتقاد از حكم جديد حميدرضا عارف در 

منطقه آزاد، قرارداد لغو شد».

خبرنگار جنجالى موج
ماجراى پناهندگى «امير توحيد فاضل» 
دبير سرويس سياسى خبرگزارى موج، 
سوژه توييتر فارسى شده است. يكى از 
فعاالن فضاى مجازى با اشاره به سوابق 
«فاضل» در توييتر نوشته است: «برخى 
رســانه ها امير توحيد فاضــل را فعال 
رسانه اى اصول گرا مى دانند، در حالى كه 
او ســال 83 عضو خبرگزارى دولتى ايرنا و سال 88 نيز مسئوليت كميته 
اطالع رســانى مهدى كروبى را عهده دار بوده اســت.  فاضل بيانيه  دفاع از 

حقوق بشرى را نيز امضا كرده كه خالف مصالح كشور است»!

 مجيد تربت زاده وقتى چند هزار كيلومتر آن طرف تر 
در قلب آمريكا، تشكيالت عريض و طويلى پيدا مى شود 
كه مثالً قرار است در سراسر دنيا از دموكراسى دفاع كند 
و بيشتر از همه، سنگ ايران و دموكراسى ايرانى ها را هم 
به ســينه مى زند، خود به خود معلوم مى شود كاسه اى 
زير نيم كاسه آن است. بنابراين در ايران و خيلى جاهاى 
ديگر دنيا كسى شگفت زده نشــد وقتى خبرگزارى ها 
نوشــتند وزارت خارجه ايران با صدور بيانيه اى «بنياد 
دفاع از دموكراســى ها» و مديرعاملش را تحريم كرده 
است. به عبارت ديگر چيزى كه عوض دارد، گله ندارد. 
بنياد آمريكايى كه همه كارهايش را گذاشته بود و فقط 
يقه دموكراســى در ايران را چسبيده بود، در واقع يكى 
از تشكيالتى است كه آتش بسيارى از تحريم هاى ضد 

ايرانى سال هاى گذشته از گورش بلند مى شود.

  دغدغه آخر
«ويكى پديــا» و منابع ديگر خيلى تالش كرده اند اين 
بنياد را شســته و ُرفته و كامالً غيردولتى و غيرحزبى 
تعريف كنند؛ بنابراين درباره اش نوشته اند: «بنياد دفاع از 
دموكراسى ها كه «اف دى دى» هم ناميده مى شود، يك 
انديشكده نومحافظه كار مستقر در واشنگتن و تمركز 
آن بر امنيت ملى و سياست خارجى است. اين بنياد در 
طول سال همه گردهمايى ها، مراسم و مناسبت هايش را 
در واشنگتن و با حضور مقام هاى مختلف، ديپلمات ها و 
نظاميان برگزار مى كند. برنامه ايران اف دى دى كه توسط 
مارك دابوويتس، مديرعامل ارشــد اين بنياد هدايت 
مى شود، رسيدگى به خطر ناشى از جمهورى اسالمى 
ايران براى آمريــكا و متحدان آن اســت... اف دى دى 
مى گويد، اين كار را از طريق حمله به آسيب پذيرترين 
نقطه هاى ايران، عمليات جهانى رســانه اى آن، حضور 
ايران در آمريكا و اروپا، مســائل مالى ايران و تالش هاى 
ايرانى ها براى حمايت از فعاليت هاى تروريستى در خارج 
انجام مى دهد. اف دى دى بيش از همه، جاه طلبى هاى 
هسته اى ايران از طريق پروژه هسته اى و نقض حقوق 
بشر در ايران را دغدغه خود مى داند... اين نهاد خواهان 
تحريم نهادهاى مختلف ايــران از جمله بخش انرژى، 

بانك مركزى و سوئيفت بوده است».

  پول ها از كجا مى رسد؟
حتى در همين تعريف مثالً بى طرفانه، شما مى توانيد 
ببينيــد كــه خودغربى ها هــم وقتــى مأموريت ها و 
دغدغه هاى «اف دى دى» را مى شمارند، پس از مسائل 
هسته اى، اعالن جنگ رسانه اى با ايران و بستن راه هاى 
نفوذ كشــورمان در كشورهاى ديگر، آخر از همه به ياد 
دموكراسى مى افتند و ته فهرست دغدغه هايشان «نقض 
حقوق بشر» را هم اضافه مى كنند. با اين حساب معلوم 
نيست اين بنياد چرا نام دفاع از دموكراسى را براى خود 
انتخاب كرده و چطور توانســته ميان در افتادن با توان 
هســته اى كشورمان و بحث دموكراسى و تحريم مردم 

ايران ارتباط برقرار كند؟
بخش جالب تر ماجرا اما حمايــت كنندگان مالى اين 
تشــكيالت مثالً غيردولتى و غيرحزبى هستند. تعريف 
منابع و مأخذ هاى غربى در اين باره را بخوانيد: «بزرگ ترين 
اهداكنندگان مالى به اين نهاد به ترتيب برنارد ماركوس، 
مؤسس شركت هوم ديپو؛ پال سينگر، مدير يك صندوق 
بيمه اى و شلدون ادلسون، مالك قمارخانه الس وگاس 
بوده اند... به گزارش سايت تينك پروگرس، بيشتر بودجه 
اين بنياد از سوى اهداكنندگان حامى رژيم صهيونيستى، 

تأمين شده است. با انتشار منابع مالى اين بنياد روشن 
شده كه حمايت فزاينده آن از مداخله نظامى آمريكا در 
خاورميانه، مواضع پيكارجويانه آن عليه ايران و دفاع آن 
از سياست دست راستى در خصوص رژيم صهيونيستى، 
با عاليق حاميان مالى آن كه مرتبط با البى صهيونيستى 

در آمريكا هستند، سازگار است».
 

  آموزگار تحريم ها
اما برويم ســراغ آقاى «مــارك دوبوويتس» كه خيلى 
از تحليلگران غربى اســمش را «آمــوزگار تحريم ها» 
گذاشته اند. او اگرچه در حال حاضر شهروند آمريكاست 
اما در آفريقاى جنوبى متولد و در تورنتو بزرگ شــده، 
تحصيالت خود را در دانشــگاه عبرى اورشليم گذرانده  
و مدرك كارشناسى ارشد در سياست عمومى بين المللى 
را هم از دانشكده مطالعات پيشرفته بين المللى گرفته و 
دانشــگاه تورنتو هم به او مدرك دكترا داده است. يك 
سال پيش، نشريه «نيشن» در گزارشى به قلم «جيمز 
كاردن» نوشت: «بنابر اعتقاد بسيارى از روزنامه نگاران، 
قدرتمندترين و بانفوذ تريــن عامل خارجى كه بر كاخ 
ســفيد و دولت ترامپ تأثير مى گذارد شايد بنياد دفاع 
از دموكراسى باشــد. در چند سال گذشته، بنياد دفاع 
از دموكراسى، رهبرى مخالفت با توافق ايران را بر عهده 
داشته و به تازگى درصدد ايجاد جنگ اقتصادى گسترده 
عليه ايران است. مارك دوبوويتس، رئيس بنياد دفاع از 
دموكراســى از معماران اصلى بسيارى از تحريم هايى 
اســت كه اكنون عليه ايران به اجرا در مى آيند. وى در 
مورد تحريم ها مشــاوره زيادى به وزارت خزانه دارى و 

كاخ سفيد ارائه داده است...». 
البته آقاى مدير عامل دســت تنها نيســت. نشريات و 
روزنامه هايى مانند واشــنگتن پست  و نيويورك تايمز 
بارها از «دوبوويتس» و تيم چهل نفره اى از مشاورانش 
نوشته اند كه سال هاى سال است تالش مى كنند پنبه 
توافق احتمالى بــا ايران و همچنين توان هســته اى 
كشورمان را با فشارهاى اقتصادى و تحريم هاى مختلف 
بزنند. شايد يكى از مهم ترين اعضاى گروه بنياد دفاع از 
دموكراسى «رائول مارك گرچت» باشد كه در سال هاى 
1994- 1985 به عنوان افسر سازمان سيا مشغول به 
فعاليت بوده و مدتى هم در «ويكلى استاندارد» يادداشت 
مى نوشته و سابقه عضويت در مؤسسه اينترپرايز آمريكا 
را هم دارد. از افتخارات قلمى او اين اســت كه توانسته 
25هزار كلمــه در مورد بمباران ايــران و عليه توافق 

هسته اى مطلب بنويسد!

  بنياد دفاع از رژيم صهيونيستى
«آندره باسويچ» يكى از برجسته ترين منتقدان سياست 
خارجى دولت آمريكا مى گويد: «ايجاد رعب و وحشت 
در مورد اســالم گرايى و تبديل ايران بــه غول بزرگ، 
نتيجه فعاليت هاى بنياد دفاع از دموكراســى و جناح 
راست آمريكاست... خب كارشان هم نتيجه داده و هم 
خرج دارد. يك بررسى انجام شده در سال گذشته نشان 
داد كه اين اقدامات بنياد دفاع از دموكراســى بيش از 
9 ميليون دالر آب خورده اســت. اين درحالى است كه 
اطالعات مرتبط با هويت حاميان مالى اين بنياد نامعلوم 

است». 
«تريتا پارسى» هم معتقد است، بخشى از موفقيت هاى 
اخير بنياد دفاع از دموكراسى، به اين دليل بوده كه آن ها 
بر خالف بســيارى از اتاق فكرها و انديشكده ها، قادر به 
حفظ ارتباط و نفوذ در كاخ سفيد هستند و همچنين 

علت ديگر موفقيت آن ها اين است كه حتى يك كلمه 
در انتقاد از ترامپ و سياست هايش به زبان نمى آورند.

«هربرت مك مســتر» مشاور امنيت ملى سابق آمريكا 
هم گفته اســت: «ما براى تداوم تحقيقــات در مورد 
تهديداتى كه با آن ها روبه رو هستيم به كمك بنياد دفاع 
از دموكراسى نياز داريم». ناگفته هم پيداست كه منظور 

اين مقام سابق از تهديدها فقط ايران است. 
ما كه نه، اما منتقدان آمريكايى، بيشترشان مى گويند 
فعاليت هاى بنياد دفاع از دموكراسى در راستاى منافع 
رژيم اشــغالگر قدس است. هرچند آن ها ادعا مى كنند 
هيچ دســتورعمل مشــخصى از رژيم صهيونيســتى 
نمى گيرند، اما توضيحى هــم نمى دهند كه مثالً چرا 
مواضع و سياست هايشان دقيقاً مبتنى بر سياست هاى 
حزب راســت ليكــود و بنيامين نتانياهو اســت. يك 
تحليلگرآمريكايى مسائل ايران، سال پيش گفته بود: نام 

اين بنياد را بايد «بنياد دفاع از ليكود» گذاشت!

  بدون كمك مسعود كار پيش نمى رود!
بهتر اســت همه تقصيرها و حمايت هاى مالى را فقط 
گردن «مــارك دوبوويتــس» و 40 يا 50 مشــاور و 
همكارش نيندازيم! پاى برخى از ايرانى نماهايى كه فقط 
اسم و فاميلشــان به ايرانى ها شبيه است نيز در ميان 

حاميان مالى بنياد ديده مى شود.
 ديروز برخى از كاربــران فضاى مجازى در واكنش به 
خبر تحريم بنياد دفاع از دموكراســى پست گذاشته و 
نوشتند: «شركت دومينيون انرژى به مديريت «مسعود 
عاليخانى» يك بار در ســال 2007،بيشتر از 3 ميليون 
پوند به پروژه ايران در بنياد دفاع از دموكراســى كمك 
كرده اســت و در سال 2009 نيز 3 ميليون و 19 هزار 

دالر به اين بنياد پرداخت كرده است». 
چون كســى نمى تواند مدعى شود اين پرداخت ها در 
راه رضاى خدا بوده، اجازه بدهيد براى ُحســن ختام، 
سرى به سوابق خاندان «عاليخانى» بزنيم و مطلب را 
تمام كنيم. «عابدين عاليخانى» پدرِ برادران و خواهران 
عاليخانــى در زمــان كودتاى 1299 درجــه دار فوج 
قــزاق، به فرماندهى رضا خان بــود و به اين دليل در 
ســال هاى 1320-1315 سرپرستى امالك رضا خان 
در تاكســتان قزوين و بعدها هم سرپرســتى امالك 
تاج الملوك پهلوى، مادر محمدرضا به او محول شد.در 
اسناد ساواك آمده است كه فرزندان عابدين به خصوص 
على نقى مورد حمايت ملكه مادر قرار داشــتند، زيرا 
پدرش عابدين خان متصدى امالك ملكه مادر به شمار 
مى رفت. به ديگر «عاليخانى» ها كارى نداريم اما در باره 
«مسعود عاليخانى» در اسناد تاريخى مى خوانيم كه: 
«مئير عزرى، سفير رژيم صهيونيستى در ايران دوره 
پهلوى، در خاطراتش نوشته است «مسعود عاليخانى» 
با استفاده از بورس وزارت خارجه اسرائيل در دانشكده 
كشــاورزى «رخووت» وابســته به دانشگاه عبرى در 
اسرائيل آموزش ديد... او نمايندگى برخى شركت ها و 
كمپانى هاى اســرائيل را نيز در ايران برعهده داشت و 
در سال هاى 1357-1345 گرداننده  واقعى شبكه هاى 
پنهان اسرائيل در ايران بود... عاليخانى همچنين عضو 
شوراى دانشــكده سياست گذارى دانشگاه هاروارد كه 
ســعى بر تأثيرگذارى در مديريت جهان را دارد، نيز 
بوده اســت... در سال 1354 رئيس ايستگاه موساد در 
تهران در پايان دوره مأموريتش به جانشين خود چنين 
توصيه مى كند كه بدون كمك هاى مسعود كار ما در 

ايران پيش نمى رود»!

بدتر از بمب اتمى 

حملــه و جنگ اتمى، از همان روزى كه آمريكايى ها نخســتين بمب هاى 
هسته اى را روى سر مردم هيروشيما و ناكازاكى ريختند، براى مردم جهان 
كابوس بوده و هست. امروزه حتى كار به جايى رسيده كه خود آمريكايى ها 
و همپيمان هايشان، اعتراف يا تظاهر مى كنند كه همواره نگران حمله اتمى 
فالن كشور هستند و مردم خودشان و جاهاى ديگر دنيا را از اين حمله ها 
مى ترسانند. با اين حال «جرمى استروب» استاد علوم رايانه اى در دانشگاه 
ايالتى داكوتاى شــمالى در مقاله جالبى كه نوشــته، نگاه و نظر متفاوتى 
دربــاره تهديدهايى كه جهان امروز با آن روبه روســت، دارد. بخش هايى از 
اين مقاله را كه « فارس» منتشــر كرده بخوانيد، اما حواستان باشد ممكن 
است پشت اين مقاله هم نوعى «ديگرهراسى» و «بيم افكنى» وجود داشته 

باشد: 
«شــايد مردم در گوشــه و كنار جهان نسبت به تشــديد تنش هاى اتمى 
نگرانى داشته باشند، ولى به نظر من آن ها اين واقعيت را ناديده مى گيرند 
كه يك حمله ســايبرى بزرگ نيز مى تواند درست به همان اندازه ويرانگر 
باشــد و هكرها قبًال زمينه هاى اين كار را فراهم كرده اند... تاكنون بيشــتر 
موارد شــناخته شده از هك سيستم ها، كارى بيشــتر از سرقت اطالعات 

انجام نداده اند. 
اما و متأســفانه نشــانه هايى وجود دارد كه هكرها بدافزارهايى را در درون 
سيســتم هاى شــبكه هاى تأمين برق و آب آمريكا كار گذاشــته اند كه در 
آنجا منتظر دريافت دســتور حمله هستند. همچنين گفته مى شود ارتش 
آمريكا نيز به منظور كنترل سيســتم هاى شــبكه تأمين برق روســيه، به 
رايانه هاى آن ها نفوذ كرده اســت. من به عنوان كســى كه درمورد امنيت 
ســايبرى و رزم اطالعاتى مطالعه مى كند، نگرانم كه يك حمله ســايبرى 
بــا اثرات گســترده بتواند موجب وارد آمدن آســيب هاى فراوانى از جمله 
جراحت و مرگ جمعى قابل مقايســه با تلفات ناشــى از انفجار يك سالح 

اتمى شود.
برخالف يك ســالح اتمى كه مى تواند كســانى را كه در شعاع 300 مترى 
قرار دارند تبخير كند و تقريباً هر كسى را كه در شعاع 700 مترى حضور 
دارد بكشــد، آمار مرگ و مير حمالت ســايبرى مى تواند كندتر و در بازه 
زمانى طوالنى ترى رخ دهد. كســانى كه ممكن اســت از نبود مواد غذايى، 
برق يا گاز، يا در نتيجه اختالل در سيستم چراغ هاى راهنمايى و رانندگى 
جان خود را از دست بدهند... شــايد اين حرف بيش از حد هشداردهنده 
بــه نظر آيد، اما به آنچه در ســال هاى اخير در اياالت متحده و گوشــه و 
كنــار جهان رخ داده نگاه كنيد... اگر مى خواهيم از جهان در برابر حمالت 
سايبرى بزرگ محافظت كنيم، برعهده هر شخص، هر شركت و هر سازمان 
دولتى اســت كه تالش خود را به شــكل فردى و جمعى براى ايمن كردن 
سيســتم هاى حياتى كه حفظ جان انســان ها به آن ها متكى است، انجام 

دهد».
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ورزش
جام باشگاه هاى فوتسال جهان

مس در پى جبران 
ناكامى آسيايى

مديركل، نام نويسى دوباره از نامزدها را تأييد كرد

مجمع انتخاباتى بسكتبال 
در غبار شايعات

 ارزيابى تأثير جشنواره فيلم كودك و نوجوان در ايستگاه سى و دوم

خبرهاى خوبى در راه است

تاريخ نگارى وطن فروشانه
كتمان يا ناديده انگارى يك حقيقت تاريخى، در تاريخ پرسر و صدا و پرفراز و 
فرود ميهن بزرگ ايران، محور و اساس جريان تاريخ نگارى وطن فروشانه است 
و به ذهنيت و توليد ارزش هاى تاريخى دروغين، به عنوان «تاريخ ميهن» كمك 
مى كند تا صورت منطقى بيابد و به عنوان يك «حقيقت تاريخى» در سال ها و 
يا دهه هاى ســپرى شده و از دسترس پژوهش خارج شده، جلوه گر شود و در 

سفره  پهناور مصرف فرهنگى جامعه جا باز كند .
اينك بنگريد به اين نمونه درخشان و كامالً نفسگير: در آن هنگام كه نخستين 
ســخنان و جمالت، در دربار شاهنشــاهى رضاخان در زمينه سياست هاى 
فرهنگى ضدحجاب زده شد و آشكار گشت كه «حكومت» در سال هاى آينده 
دســت به چنين سياســت ضدميهنى و ضددينى خواهد زد، يك نفر يا يك 
سياستمدار شناخته شده، ناگزير شد در خلوت رضاخان، بگويد: نه! من حاضر 
نيستم و تن به خفت سياست ها و انديشه هاى وطن فروشانه اى كه مى خواست 
«نمايش آزادى بانوان» را اجرا كند، نداد و بدين صورت، بى سر و صدا از قدرت 

نخست وزيرى كنار رفت و راه را براى جناب «ذكاءالملك فروغى» باز كرد .
اين جناب نخست وزير، مخبرالسلطنه هدايت است كه در خاطرات سياسى اش، 
در اين باره گفت وگو كرده است و با عصبانيتى ناآشكار و پنهان شده در باطن 
خاطراتــش، هم از جهل و كوته انديشــى رضاخان حرف زده اســت و هم از 
تعصبش به «حجاب» و «چادر» و اينكه هرگز حاضر نيست دست زن بى چادر 
شــده اش را بگيرد و در مجلس 17 دى مــاه يا نمايش حكومتى «آزادى زن 
ايرانى» به نمايش در بياورد و در زير شــعار «زنان ايرانى آزاد شــدند» چونان 

قهرمانى موفق، لبخند حماقت و بى غيرتى ميهنى بزند.
اگــر بخواهيم بدون جانبدارى و يا گرايش خاصى، بدين حادثه، نگاه تاريخى 
بيندازيم؛ بايد بگوييم: يك حادثه بزرگ سياسى- فرهنگى پنهان مانده است! 
براى اينكه، يك دولتمرد درجه اول، از صحنه قدرت سياســى كنار مى رود و 
براى هميشه با سياست و كاخ شاهنشاهى خداحافظى مى كند، تا بتواند، آرى تا 

بتواند از «چادر» همسرش و «حجاب» خانواده اش دفاع كند .
اما مورخان ستايشگر «كودتاى انگليسى 99» و تاريخ نگاران هميشه نشسته 
در سايه آهنين مدرنيســم بايد با چشم حقارت به اين حادثه مهم بنگرند و 
آن قدر آن را بى ارزش و بى مقدار تلقى كنند كه بتوانند به سهولت آن را از خط 
تاريخ سياسى ميهن حذف كنند  و چنين كردند و هرگز از آن سخن نگفتند 
تا «آزادى زنان ايرانى» را يك دســتاورد مهم فرهنگى- سياسى بشناسانند و 
«مدرنيسم» سياسى و تحقق آيين و تشريفات آن را نيازمند شخصيتى همچون 
«رضاخان» بدانند كه مى كوشيد همه تاريخ و سنن اجتماعى و ارزش هاى ملى 
و ميهنى را له كند تا ديگر در تاريخ ارزش هاى ميهنى ايران، شاهد فروزان شدن 
شخصيت هاى فريادگر و مدافع وطن و ميهن بزرگ، چونان «ميرزاى شيرازى» 

يا «آقا شيخ فضل اهللا» و يا «مدافعان دلير تنگستان» و رئيسعلى ها... نباشيم.

آتش بسيارى از تحريم هاى ضد ايرانى از گور اين مؤسسه آمريكايى بلند مى شود

بنياد تحريم ها

فرشيد اسماعيلى در گفت و گو با قدس:

ناكامى را از ذهن هواداران 
پاك مى كنيم

فرشيد اســماعيلى در جريان بازى با 
ماشين سازى دچار مصدوميت شد و 
حاال روشن نيست كه به بازى هفته 

بعد مقابل فوالد برسد يا نه. 
خودش در تالش است تا اين اتفاق 
رخ دهد اما ظاهراً پزشــكان باشــگاه 
پايــش را دقيق تر  بايد  اســتقالل 
مورد بررســى قرار دهند تا اگر 
تمرينات  در  نبوده  مشــكلى 

روزهاى آينده حاضر شود. 
نخست  هفته  در  اســتقالل 
شكســت تلخى را ســپرى 
حــاال  و  اســت  كــرده 
تيم  ايــن  به  انتقادهايــى 
اســماعيلى  اما  مى شــود 
اعتقاد دارد كه استقالل روز 

به روز بهتر خواهد...

باور مى كنيد؟

 سينا واحد

آن روزها
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حمیدرضاعرب: فرشــید اســماعیلی در جریــان بازی با 
ماشین سازی دچار مصدومیت شد و حاال روشن نیست که به 
بازی هفته بعد مقابل فوالد برسد یا نه. خودش در تالش است تا 
این اتفاق رخ دهد اما ظاهراً پزشکان باشگاه استقالل باید پایش را 
دقیق تر مورد بررسی قرار دهند تا اگر مشکلی نبوده در تمرینات 
روزهای آینده حاضر شود. اســتقالل در هفته نخست 
شکست تلخی را سپری کرده است و حاال انتقادهایی به 
این تیم می شود اما اسماعیلی اعتقاد دارد که استقالل روز 

به روز بهتر خواهد شد.

 درنخستین بازی شوک شدیدی به استقالل 
وارد شــد و شکســت خوردید. چرا استقالل 

نتوانست نتیجه الزم را بگیرد؟
ما مستحق این باخت نبودیم. خیلی تالش کردیم که 
نتیجه بگیریم اما بدشانسی آوردیم. فشار زیادی در دقایق 
آخر روی ما بود. در نهایت هم باختیم و آن شــوت توی 
دروازه ما رفت. خیلی حیف شد که باختیم اما بازی هنوز 

تمام نشده. ما هنوز اول راه هستیم. استقالل اوج می گیرد.

 دراین بازی با یک تکل شدید هم مواجه شدی.

واقعاً تکل بدی بود. شاهین ثاقبی هرچه زور داشت گذاشت تا من 
را سرنگون کند. نمی دانم چرا اخراج نشد. یک کارت زرد برای آن 
تکل کم بود. بعد از تکل هم نتوانستم خوب بازی کنم. شاید بهتر 
بود تعویض می شدم اما آقای استراماچونی ترجیح دادند که تا 
دقیقه 66 در زمین باشم و من هم تالشم را کردم اما درد اجازه نمی 

داد که کارم را به نحو احسن در زمین انجام بدهم.

 به بازی هفته بعد می رسی؟
هنوز مشخص نیست. آقای استراماچونی یک روز به ما استراحت 
داد و از امروز کارمان را به طور جدی دنبال می کنیم. اگر مشکلی 

نباشد بازی می کنم اما هرچه پزشکان بگویند قبول می کنم.

 بعد از تکل ثاقبی چه حسی داشتی؟
حس پارگی رباط اما خدا راشــکر مشکل جدی نیست. سعی 

می کنم خودم را به بازی هفته بعد برسانم.

 فکر می کنی استقالل با این شروع ناامید کننده بتواند 
خودش را جمع کند؟

استقالل تیم بزرگی است و مربی بزرگی هم در رأس کادرفنی قرار 
دارد. ما هنوز در ابتدای لیگ هستیم و بازی های حساس بسیاری 

باقی مانده است. هفته بعد مقابل فوالد جبران می کنیم و کاری 
می کنیم این باخت از ذهن همه پاک شود.

 دربی این فصل خیلی زود برگزار می شود. خاطرات 
فصل قبل را فراموش کرده ای؟

روزهای سختی را بعد از دربی گذراندم. مدتی طول کشید تا از 
فشار انتقادها خارج شوم. این فصل تالشم را دو برابر کرده ام تا 
بتوانم دل هواداران را به دست بیاورم. فوتبال همین است . باال و 
پایین دارد و من هم امیدوارم کنار هوادارانمان بتوانم روزهای تلخ 

و نتایج بد گذشته را جبران کنم.

 چه صحبتی با هواداران استقالل داری؟
تیم را حمایت کنند تا شرایط بهتر شود. استقالل تغییراتی داشته و 
قدری زمان می برد که بازیکنان جدید با قدیمی ها هماهنگ شوند. 

ان شاءاهلل به زودی استقالل دلخواه را خواهید دید.
 کار با استراماچونی چطور است؟

کار با مربیان ایتالیایی تجربه خوبی اســت که فکر کنم برای 
نخستین بار است در استقالل رخ می دهد. ایشان مربی جوان و با 
انگیزه ای هستند که ایده های جدیدی دارند. سبک تمرین های ما 
متفاوت شده است. تیم ما هر هفته نمایش بهتری خواهد داشت.

ممبینی: به مهندسی لیگ اعتقادی ندارم
ورزش: رئیس کمیته داوران ایران گفت: اظهارات سرمربی تیم فوتبال سپاهان در مورد مهندسی 
قهرمانی در مسابقات لیگ برتر را قبول ندارم.هدایت ممبینی درباره سخنان قلعه نویی مبنی بر 
اینکه قهرمانی لیگ مهندسی شده بود، تصریح کرد: ایشان واقعاً انسان خوب و آدم باشخصیتی 
است. اصالً مهندسی در فوتبال به اعتقاد من که 25 سال در این عرصه هستم نمی تواند وجاهت 
داشته باشد. یادم هست درباره بازی های استقالل و پرسپولبس در دورانی که مساوی می شد این 
حرف ها بود. مگر می شود به مجموعه دو باشگاه که با کادرشان 100 نفر می شوند بگویید شما بروید 

مساوی کنید؟ اصالً چنین چیزی نمی شود. 

شیری: برای برد به تبریز می رویم
ورزش: بازیکن تیم فوتبال پرســپولیس گفت: امســال با تاکتیک جدیدی بازی 
می کنیم و از سال قبل فوتبال هجومی تری را به نمایش می گذاریم. مهدی شیری 
درباره تقابل این هفته پرسپولیس با تراکتور سازی در تبریز افزود: به نظر من یکی از 
سنگین ترین بازی های فصل ما همین بازی خواهد بود و از دیروز تمرینات ما برای 
این بازی آغاز شده است. تیم تراکتور تیم بزرگ و پرمهره ای است که برای این تیم 
و هوادارانش احترام قائل هســتیم اما ما هم پرسپولیس هستیم و در هر بازی برای 

بردن به زمین می رویم.

تأیید بیرانوند؛ 8 میلیارد تومان برای یک فصل
ورزش: 8 میلیارد تومان برای یک فصل! برخی می گویند علیرضا بیرانوند با چنین قراردادی در 
پرسپولیس ماندنی شده است. مرد شماره یک تیم ملی که حاال عنوان مرد سال فوتبال ایران را 
یدک می کشد یکی دو باری هم در مصاحبه های خود به این نکته اشاره کرده است که با ماندن در 
تیم پرسپولیس قید میلیاردها تومان را زده است. این طبیعی است که دستمزد فوتبالیست ها در 
خارج از کشور قوی تر از داخل کشور باشد اما در نهایت بیرانوند تصمیم گرفت یک فصل دیگر و 
با دستمزد 8 میلیارد تومانی در تیم پرسپولیس بماند. دستمزدی که از سوی ایرج عرب تکذیب 
شد اما صحبت های علیرضا در حاشیه جشن بهترین ها می تواند دلیلی برای تأیید این خبر باشد. 

رجز خوانی هاشمی نسب برای استقاللی ها
ورزش: مهدی هاشمی نسب، مربی تیم فوتبال فوالد خوزستان تأکید کرد که آن ها در 
هفته دوم لیگ برتر هدفی جز شکست دادن استقالل نخواهند داشت. وی با اشاره به بازی 
تیمش برابر استقالل در هفته دوم لیگ برتر تصریح کرد: بازی سختی در پیش داریم. 
بازی در ورزشگاه آزادی برای هر تیمی سخت است، به ویژه مقابل این استقالل که در 
زمین خودش دنبال گرفتن سه امتیاز است و جبران باخت هفته قبل مقابل ماشین سازی. 
البته ما هم فوالد هستیم و با این تیم شایسته هیچ ترسی از استقالل و دیگر تیم ها نداریم. 

در هر بازی هم فقط برای برد بازی می کنیم و حتی به تساوی هم راضی نیستیم.

امیرمحمد سلطان پور : با اینکه خرید جدید 72 میلیون 
پوندی آرسنال نتوانست در نخستین دیدار خود که از ابتدا در 
زمین حاضر بود، باعث جلوگیری از شکست این تیم مقابل 
لیورپول شود، اما یکی از رکوردهای خارق العاده فوتبال که در 

اختیار مدافع قرمزها بود را به پایان رساند.
روز شنبه از هفته سوم رقابت های لیگ برتر انگلیس، لیورپول 
در آنفیلد پذیرای توپچی ها بود؛ جایی که شاگردان یورگن 
کلوپ موفق شــدند به روند پیروزی های پیاپی خود که از 
فصل گذشته آغاز شده ادامه داده و آن را به عدد 12 برسانند؛ 
رکوردی که پیش از این در تاریخ این باشــگاه در لیگ برتر 
سابقه نداشته اســت. اما در دیدار مقابل توپچی ها اوضاع 
رکوردها از همه جهات بــرای لیورپول خوب پیش نرفت و 
ویرجیل فن دایک در این بازی شاهد از بین رفتن آمار فوق 

العاده خود در دریبل نخوردن بود. 

آن مرد از لیل آمد!
اما یک خرید رکوردشکن دیگر یعنی نیکوالس پپه وینگر 
راست ســاحل عاجی که برای خرید او 72 میلیون پوند به 
لیل پرداخت شده و وی را به گران ترین خرید تاریخ لندنی ها 
تبدیل کرده بود به این آمار خاتمه داد. پپه از همان ابتدای بازی 
نشان داد که وقتی در مورد توانایی های باالی حمل توپ او 
صحبت می کنند منظورشان چه چیزی است. دومین گلزن 
برتر فصل گذشته لیگ فرانسه در نخستین تقابل در دقیقه 
7 مسابقه به جنگ فن دایک رفت و کاری را به انجام رساند 
که هیچ بازیکن دیگری در لیگ از ماه مارچ 2018 موفق به 
انجام آن نشده بود. در آن زمان میکل مرینو هافبک نیوکاسل 
موفق به دریبل فن دایک شده بود و 50 بازی بعد از آن بهترین 

بازیکن فصل گذشته لیگ برتر از هیچ بازیکنی دریبل نخورده 
بود! البته او چند هفته پیش نیز رکورد طوالنی مدت دریبل 
نخوردن خود در تمامی تورنمنت ها به جز لیگ برتر را در 
دیدار سوپرجام باشگاه های انگلیس موسوم به کامیونیتی 
شیلد از دســت داده بود. در آن بازی و در ورزشگاه ومبلی 

گابریل خسوس مهاجم منچسترسیتی موفق به انجام این 
کار شد اما چون آمار بازی های کامیونیتی شیلد توسط مرکز 
اصلی آمار و رکوردهای فوتبال یعنی اوپتا مورد سنجش قرار 

نمی گیرد نمی توان آن را رسمی قلمداد کرد.

سه فصل سه دریبل!
اگر بخواهیم به آمارهای خیره کننده فن دایک در دریبل 
نخوردن دقیق تر شــویم، باز هم چیزهای جالب توجهی 
خواهیم یافت. در ســه فصل گذشته فن دایک تنها سه بار 

دریبل خورده که در هر فصل یک بار این اتفاق افتاده است.
در فصــل 18-2017 الکســاندر الکازت خریــد جدید 
آرسنالی ها در آن زمان، موفق به انجام این کار شد، در فصل 
بعد از آن مرینو از نیوکاسل فن دایک را پشت سر گذاشت و در 
فصل جاری نیز یک بازیکن دیگر از توپچی ها یعنی نیکوالس 

پپه او را دریبل زد.
با همه این ها باید به همان اصطالح قدیمی اشاره کنیم که 
رکوردها برای شکسته شدن ساخته شده اند و این رکورد نیز 
دیر یا زود شکسته می شد اما فن دایک به شکلی خارق العاده 
آن را به تأخیر انداخت. با وجود از دست رفتن این رکورد جای 
شکی نیست که این ستاره هلندی که از او به عنوان یکی از 
نامزدهای احتمالی توپ طال یاد می کنند همچون صخره ای 

مستحکم در قلب دفاع لیورپول باقی خواهد ماند .

سینا حسینی: در شرایطی که قرار بود دو هفته پیش مجمع 
انتخاباتی هیئت بسکتبال خراسان رضوی با حضور طباطبایی و در 
غیاب فرزاد فتاحی برگزار شود تا رئیس جدید این هیئت ورزشی 
انتخاب شود، لغو ناگهانی جلسه مجمع سبب شد تمام معادالت 
حاکم بر انتخابات این مجموعه ورزشی دچار اخالل شود تا همه 
چیز دوباره از نو تکرار شود. براساس قانون با لغو مجمع انتخاباتی 
حاال باید فرایند نام نویسی از کاندیداها دوباره تکرار شود در حالی که 
اگر رامین طباطبایی در زمان معین شده به مشهد سفر می کرد نیاز 
به این کار نبود اما آقای رئیس ترجیح داد زمان دیگری به مشهد 
بیاید تا رئیس جدید این هیئت خبرساز انتخاب شود. هرچند اداره 
کل ورزش و جوانان لغو این نشست را یک حادثه قلمداد کرد و 
تأکید کرد اراده ای برای لغو تعمدی این نشست در کار نبوده اما 
برخی نزدیکان به این رشته ورزشی در محافل خودمانی مدعی 

شدند دستگاه های نظارتی مانع از برگزاری این انتخابات شدند!

امنیتی نبود
با فراگیر شدن شایعه جنجالی این پرسش برای عالقه مندان به 
حوزه بسکتبال به وجود آمد که آیا پشت پرده خبری وجود دارد 
که مانع از برگزاری انتخاب شد؟ یا عده ای برای تغییر روند حاکم 
بر انتخابات و پیروزی کاندیدای مورد نظرشــان این موضوع را 
مطرح کردند؟  افزایش این گمانه زنی ها و حرف های یواشکی با 
واکنش فرزاد فتاحی مواجه شد. مدیرکل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی با انتقاد از شایعه سازان در این خصوص گفت: عده ای آدم 
بیکار و خانه نشین که دوست دارند در متن ورزش باقی بمانند، 
شایعه درست کردند که دســتگاه های امنیتی مانع از برگزاری 
انتخابات هیئت بسکتبال شدند، در حالی که خدا خودش می داند 
کوچک ترین مشکلی از سوی نهادهای امنیتی دراین باره وجود 

نداشت، آقای طباطبایی شب قبل از مجمع به من گفت نمی توانم 
به مشهد بیایم از این رو انتخابات را در زمان دیگری برگزار کنید.

نام نویسی دوباره
وی در پاسخ به این پرسش که غیبت مدیرکل در زمان تعیین 
شده برای برگزاری مجمع در مشهد و اطالع برخی افراد شب قبل 
از جلسه مجمع نشان می دهد گمانه زنی ها تا حدودی نزدیک به 
واقعیت است، گفت: من در جلسه مجمع تکواندو نبودم اما معاون 
ورزشی اداره کل به جای من جلسه را مدیریت کرد، در آن زمان 
هم تهران بودم اما پیگیر مسئله بودم، حتی به طباطبایی گفتم 
اگر نیایید مجبوریم طبق قانون دوباره از کاندیداها نام نویسی 
کنیم که وی گفت من دوباره بررسی می کنم اگر امکانش بود به 
شما اطالع می دهم که پس از چند ساعت دوباره با من تماس 
گرفت و گفت امکان حضور ندارم به همین خاطر دوباره فرایند 
نام نویسی از کاندیداها انجام خواهد شد و در اسرع وقت انتخابات 

را برگزار می کنیم.

ابالغ سرپرستی
فتاحی در پاسخ به این پرسش که دوباره برای پوررضایی ابالغ 
سرپرستی صادر خواهد شد، گفت: هنوز معرفی نکردیم اما با توجه 
به اشرافی که ایشان به موضوع هیئت بسکتبال دارند این احتمال 
وجود دارد که چنین ابالغی را برای او صادر کنیم البته به شرط 
اینکه آقای پوررضایی خودش برای ریاست هیئت نام نویسی نکند. 
من با پوررضایی صحبت کردم وی هیچ تمایلی برای ادامه حضور در 
هیئت ندارد اما پذیرفته که تا قبل از انتخابات امور اجرایی هیئت را 
برعهده گیرد اگر همچنان تصمیم برای شرکت در انتخابات نداشته 

باشد بعید نیست که ابالغ سرپرستی او تمدید شود.

به بهانه پایان یافتن رکورد خارق العاده ویرجیل فن دایک

پس تو هم دریبل می خوری!
مدیرکل، نام نویسی دوباره از نامزدها را تأیید کرد

مجمع انتخاباتی بسکتبال در غبار شایعات

ورزش: مسابقات فوتسال باشگاه های جهان در شرایطی از 
امروز در تایلند اســتارت می خورد که مس سونگون نماینده 
ایران در این بازی هاســت و بایــد پس از ناکامــی در جام 
باشگاه های آســیا، در این مســابقات از اعتبار فوتسال ایران 
دفاع کند. به گزارش ایسنا فوتســال جام باشگاه های جهان 
به میزبانی تایلند از امروز تا 10 شــهریور در بانکوک برگزار 
می شود. در این مسابقات ۹ تیم حضور دارند که در سه گروه 
ســه تیمی با یکدیگر به رقابت می پردازند. مس ســونگون 

نماینده ایران در این رقابت هــا حضور دارد، چون این تیم در 
سال گذشته توانست در جام باشگاه های آسیا به مقام قهرمانی 
دست پیدا کند و به دنبال آن جواز حضور در جام باشگاه های 

جهان را هم کسب کرد.
نماینده فوتسال ایران در گروه سوم این رقابت ها با تیم های 
ال پوزو مورسیا اسپانیا و مگنوس برزیل همگروه شده است 
که امروز به مصاف قهرمان برزیل خواهد رفت فردا نیز با تیم 

قدرتمند مورسیا اسپانیا تقابل خواهد کرد.

جام باشگاه های فوتسال جهان

مس درپی جبران ناکامی آسیایی

ضد  حمله

کالدرون هافبک فصل پیش استقالل را نخواست
ورزش: رضا کریمی که از سوی آندره آ استراماچونی در لیست مازاد استقالل 
قرار گرفته و از این تیم جدا شد، تمایل داشت به پرسپولیس بپیوندد، اما با پاسخ 
منفی گابریل کالدرون مواجه شد.نکته جالب توجه اینکه کریمی توسط ایجنت 
ایرانی جونیور براندائو، مهاجم برزیلی جدید پرسپولیس به کالدرون معرفی شد، 
اما او بعد از دیدن فیلم بازی های کریمی مخالفتش را با جذب او اعالم کرد.کریمی 
سهمیه زیر 23 سال به حساب می آید و پرسپولیس از این لحاظ مشکلی برای 

جذب او نداشت.

ملی پوش سابق فوتسال ایتالیا به مس پیوست
ورزش: جیرو مانوئل دوس سانتوس، ملقب به وام پِتا بازیکن ایتالیایی- برزیلی  
به تیم مس سونگون پیوســت تا آن را در جام باشگاه های جهان همراهی کند.

این بازیکن عقب گیر سابقه حضور در تیم ملی ایتالیا به مدت 10 سال و همچنین 
حضور در تیم منتخب ستارگان جهان را در کارنامه خود دارد.

گزینه اصلی جایگزینی برانکو مشخص شد
ورزش: روزنامه المرصد عربســتان از جدی ترین گزینه باشــگاه االهلی برای 
جایگزینی برانکو سخن به میان آورد و نوشت که کریستیان گروس سرمربی سابق 
سوئیسی تاتنهام گزینه اصلی باشگاه االهلی برای جایگزینی برانکو است.به نوشته 
این روزنامه، باشگاه االهلی فعالً توافق با گروس را به صورت نهایی اعالم نمی کند و 
منتظر می ماند تا نتایج این تیم را در بازی های آینده بررسی کند تا بعد از آن تصمیم 
نهایی خود را بگیرد. مدیران باشگاه االهلی بعد از تساوی برابر العداله جلسه ای را 
با برانکو برگزار کردند و تذکرات الزم را به این مربی به ویژه درباره عمر السومه به او 
داده اند و باید دید که آیا برانکو می تواند مشکل خود را در دیدارهای پیش رو با این 

بازیکن محبوب حل کند یا نه؟

2 پیشنهاد اروپایی برای مهاجم صنعت نفت آبادان
ورزش: دو باشگاه اروپایی درخواست خود برای جذب مهاجم  صنعت نفت 
آبادان را به این باشگاه ارسال کردند. دو باشگاه از کشورهای رومانی و یونان 
خواهان به خدمت گرفتن رضا جبیره مهاجم جوان تیم فوتبال صنعت نفت 
آبادان شدند.در حال حاضر درخواست این باشگاه های اروپایی از سوی مدیریت 

باشگاه صنعت نفت آبادان در حال بررسی است.

3 استقاللی دیگر مجوز بازی گرفتند
ورزش: سه بازیکن استقالل که کارت بازی آن ها برای هفته نخست صادر نشده 
بود، برای هفته دوم مجوز بازی گرفتند. تیم فوتبال استقالل در هفته نخست 
رقابت های لیگ برتر به دلیل عدم صدور کارت، امکان استفاده از سه بازیکنش 
را نداشت.با پیگیری های مسئوالن باشگاه استقالل دیروز کارت محمد بلبلی، 
میالد باقری و سیاوش یزدانی صادر شد تا آن ها برای هفته دوم مجوز حضور در 

زمین را داشته باشند.

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان اروپا
آژاکس - آپوئل

    چهارشنبه 6 شهریور -  23:30 از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
کراسنودار - المپیاکوس

         سهشنبه 5 شهریور -  23:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

بازگشت کیمیا به شیاپچانگ 
ورزش: مسابقات جام جهانی 201۹ از روز جمعه - یکم شهریورماه با 
حضور ۹7 تکواندوکار از 10 کشور در »ووشی« چین برگزار شد. نکته جالب 
توجه بازگشت کیمیا علیزاده به شیاپچانگ تقریباً 13 ماه پس از پارگی 
رباط صلیبی و دو عمل جراحی سنگینی که در این مدت انجام داد،  بود. 

او از این پس خودش را برای حضور در المپیک 2020 آماده خواهد کرد.

رئیس فدراسیون:
کبدی در المپیک مدال می گیرد

ورزش: رئیس فدراسیون کبدی گفت: اگر قرار باشد یکی از ورزش های 
تیمی در المپیک مدال بگیرد بی گمان کبدی خواهد بود و ما این قول را 
می دهیم. عباس اورسجی اظهار کرد: دوم شهریورماه را با توجه به دو مدال 
طالیی که در بازی های آسیایی 2018 به ارمغان آوردیم روز ملی کبدی 
نامگذاری کردیم. وی در مورد المپیکی شدن این رشته گفت: فکر نمی کنم 
به 2024 برسد، اما شنیدم خود هندی ها درخواست میزبانی المپیک 2028 
را داده اند که اگر این طور باشد، بی گمان در المپیک حضور خواهیم داشت.

عبادی پور: 
برای کسب سهمیه المپیک ناامید نیستیم

ورزش: ملی پوش والیبال ایران گفت: هنوز شانس کسب سهمیه المپیک 
وجود دارد و ناامید نیستیم. میالد عبادی پور درباره مرحله نخست رقابت های 
انتخابی المپیک به میزبانی روسیه گفت: مراحل بسیار سختی از جمله لیگ 
ملت ها و مرحله نخست انتخابی المپیک را پشت سرگذاشتیم. بی گمان 
تالش تیم ملی و بازیکنان برای کسب سهمیه المپیک بود تا دیگر در هیچ 
تورنمنتی حضور نداشته باشیم ولی متأسفانه این اتفاق رخ نداد. لژیونر والیبال 
ایران گفت: با هدف کسب سهمیه به جلو حرکت می کنیم. ان شاءاهلل پس از 
قهرمانی در آسیا و حضور پرقدرت در جام جهانی راهی مرحله دوم رقابت های 

انتخابی المپیک خواهیم شد تا ببینیم چه پیش خواهد آمد.

نخستین دوره مسابقات جام باشگاه های جهان از سال 1۹۹7 
آغاز شــد. این بازی ها تا ســال 2001 به صورت غیر رسمی 
برگزار می شد و از سال 2004 زیر نظر فیفا قرار گرفته است، 
به همین دلیــل تیم های معتبر باشــگاهی تمایل زیادی به 
حضور در این بازی ها دارند. از ابتدای سال 1۹۹7 تاکنون این 
بازی ها در سال های 2002 ، 2003 ، 200۹ ، 2010 و 2017 
به دالیل مختلف برگزار نشده اســت. این برای دومین دوره 

پیاپی است که تایلند میزبانی آن را بر عهده دارد.

فرصت خوب برای ایران 
مهدی جاوید بازیکن تیم مس سونگون در کنفرانس خبری پیش 
از جام باشگاه های جهان گفت: سطح کیفیت فوتسال در ایران از 
سایر کشورهای آسیا باالتر است و کشورهایی همچون تایلند و 
ژاپن هم تالش خوبی برای بهبود کیفیت فوتسال در کشورهایشان 
انجام می دهند. جام باشگاه های جهان فرصت خوبی برای تیم 
های ایرانی و بازیکنانشان است تا در یک تورنمنت کامالً حرفه ای 

با تیم های خوب برزیلی و اسپانیایی به رقابت بپردازند.

فرشید اسماعیلی در گفت و گو با قدس:

ناکامی را از ذهن هواداران پاک می کنیم

      صفحه 10
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فرهنگ و هنر

خبر

فيلم كودك ساخته شود
 سينمادار هم استقبال مى كند

دبيرخانــه  رويكــرد  امســال 
فيلم هاى   بين المللى  جشنواره 
كــودكان و نوجوانان نســبت 
به ســال هاى گذشــته بر اين 
بوده كــه فضاى متفاوتى براى 
كند.  ايجاد  كودك  ســينماى 

برپايى كارگاه هاى تخصصى، توجه ويژه به اولويت هاى فيلم سازى و 
اتفاقات مشابه، تنها نمونه اى از اين تغيير جهت ها به نفع سينماى 

كودك است.
نگاهى گذرا به فيلم هاى ســى و دومين جشنواره كودك و نوجوان 
نشان مى دهد با وضعيت مطلوب ســينماى كودك فاصله داريم و 
طبيعتاً براى رســيدن به چنين جايگاهى بايد تالش هايى صورت 
گيرد و اتفاقاتى رخ دهد كه آمادگى حضور نســل جديدى كه وارد 
اين عرصه مى شوند را داشته باشد و زمينه اقدامات موفقيت آميزترى 
را فراهم كند. خوشبختانه اين دوره از جشنواره بر اين مسئله مهم 
متمركز شــده و روى آن ســرمايه گذارى كرده ايم. اگر بپذيريم در 
دوره هاى قبل اين اتفاق نمى افتاده حداقل اين اســت كه جشنواره 
طى اين سال ها به درجه اى از رشد و بلوغ رسيده كه امسال به اين 
نكات دقت كند. عالوه بر اين رويكرد مديريتى جشــنواره نسبت به 
اين موضوع بســيار آگاهانه و مثبت اســت و متوليان امر به دنبال 
اين هســتند كه خروجى هر رويدادى در جشنواره امسال، به نفع 

سينماى كودك باشد.
بنابراين براى رســيدن بــه چنين جايگاهى بايــد تالش و همتى 
مضاعف وجود داشــته باشــد و در مرحله بعد ميزان اثرگذارى آن 
را مورد سنجش و ارزيابى قرار دهيم. خوشبختانه امسال نسبت به 
دوره هاى قبل اين انگيزه وجود دارد و شاهد تالش هاى بسيارى در 
راستاى ارتقاى سطح برگزارى جشنواره و بهبود وضعيت سينماى 

كودك هستيم.
آنچه در انتخاب و گزينش فيلم ها در اولويت قرار داشت، اختصاص 
داشتن فيلم به لحاظ محتوايى و مضمونى براى كودكان و نوجوانان 
بود و در مراحل  بعدى مســائل فنــى، توليد و... را در نظر گرفتيم 
اما بحث مقدماتى و مهم، ساختار فيلم و موضوعيت آن بود. مضاف 
بر اين ســعى كرديم همه جهات را در نظر بگيريم تا فيلم هايى كه 
امســال در جشنواره به نمايش درمى آيند آثار قابل قبولى باشند و 

منجر به بى اعتبارى جشنواره نشوند. 
با توجه به حجم قابل توجهى از فيلم هاى دريافتى كه توسط هيئت 
انتخاب رصد شــده، مى توان گفت فيلم هاى راه يافته به اين دوره 
از جشــنواره بهترين آثارى بودند كه مى توانستيم از مجموع آن ها 

انتخاب كنيم.
بى شك ساخت فيلم هاى مختص كودك و نوجوان مهم ترين اتفاق 
براى رشد و اعتالى سينماى كودك است. چيزى كه برخى دوستان 
از آن به عنوان ضرورت هاى زيرساختى ياد مى كنند، زمانى معنادار 
خواهد بود كه فيلمى  براى نمايش وجود داشــته باشــد. اگر فرض 
كنيم در همه شهرهاى كشور ســينماهايى وجود داشته باشد كه 
مخصوص كودكان اســت اما فيلمى  نداشــته باشيم كه براى آن ها 
نمايــش دهيم، عمًال چنين زيرســاختى بى معنى خواهد بود! مگر 

چقدر فيلم كودك داريم كه در اين سينماها به نمايش درآيند؟
مهم ترين زيرســاخت سينماى كودك، ســاخت فيلم هاى كودك 

است. 
وقتى فيلم كودك توليد شــود ســينما نيز محل عرضه محتوايى 
خواهد بود كه توليد شــده است. تجربه ســال هاى پيشين نشان 
داده ســينماداران خود را با تكنيــك و تكنولوژى هاى روز تطبيق 
مى دهند. اگر فضاى توليــد فيلم كودك و نوجوان به خوبى فراهم 
شــود و ساخت اين آثار را در اولويت سياست هاى سينماى كودك 
قرار دهيم و در هر فصل از ســال چندين فيلم كودك اكران شود، 
ســينماداران هم به اين سمت و سو حركت خواهند كرد. البته در 
كنار اين ها به حمايت دولت براى مناسب ســازى ســالن هاى ويژه 
كودكان نياز خواهيم داشت اما نبايد فراموش كرد مرحله مقدماتى 

ما در اين عرصه، ساخت فيلم است.
جشــنواره فيلم كــودكان و نوجوانان در روند كارى فيلم ســازان 
تأثير بســيارى دارد. جشــنواره محمل تشويق كسانى است كه در 
اين ســال ها فيلم ســاخته اند و قطعاً مى تواند به فيلم سازان جهت 

دهد. 
زمانــى كه هيئت داوران به اثرى توجه ويژه نشــان مى دهند قطعاً 
براى كسانى كه از بيرون جشــنواره را رصد مى كنند اين گونه جا 
مى افتد كــه اگر چنين فيلمى  توليد كنند جشــنواره به آن توجه 
خواهد كرد و همين مسئله روى جريان فيلم سازى تأثير مى گذارد 
و اگر داورى ها درســت باشد جريان را به سمتى تغيير مى دهد كه 

بايد باشد. 

 فرهنگ و هنر/ صبا كريمى  ســى و دومين 
جشنواره بين المللى فيلم هاى كودكان و نوجوانان 
اين روزها با حال و هوايى متفاوت از ســال هاى 
گذشــته در شــهر اصفهان در حــال برگزارى 
اســت و با برنامه هاى متنوعى همچون پنل هاى 
فيلم ســازى، را ه اندازى كتابخانــه ويدئويى براى 
آثار ســينماى كودك، برپايى المپياد فيلم سازى 
نوجوانان، برپايى مراســم بزرگداشت چهره هاى 
شــاخص ســينماى كودك و نوجوان، نمايش 
فيلم هاى نوستالژيك و ديگر آثار راه يافته به اين 
دوره از جشــنواره سال جديد سينماى كودك را 
آغاز كرده اســت. اتفاقى كه ضرورت توسعه آن 
در شــريان هاى اصلى اين ژانر مهجور و در تمام 
فصول ســال بيش از پيش احســاس مى شود و 
نبايد محدود به ايام برپايى جشنواره باشد. به نظر 
مى آيد روزهايى كه سينماى كودك و نوجوان به 
لطف برگزارى جشنواره فيلم كودك اصفهان مورد 
تفقدى مضاعف قرار گرفته، فرصت مغتنمى است 
تا كمبودها و نيازهاى آن مورد توجه قرار گيرد و 
اين روزها كه فيلم سازان شاخص سينماى كودك 
در كنار مسئوالن و متوليان فرهنگى گرد يكديگر 
مشــغول برپايى اين رويداد مهم هستند، به آن 

توجه بيشترى كنند. 

  ضرورت توجه به زيرساخت ها
احـمـدجـــو،  امــراهللا 
كارگردان، فيلم نامه نويس 
داوران  هيئــت  عضو  و 
جشــنواره  ملى  بخش 
فيلم كودك با اشاره به 
جشنواره  ساالنه  برپايى 

فيلم كودكان و نوجوانــان و ميزان تأثيرگذارى 
آن در اعتال و پيشرفت سينماى كودك مى گويد: 
مسلم است كه برپايى اين رويداد بى تأثير نيست 
و به نوعى توجه به ســينماى كودك و نوجوان 
قلمداد مى شــود، البته براى اينكــه يادمان نرود 
ســينماى كودك بخش مهمــى  از فعاليت هاى 
سينمايى اســت، بايد بيش از اين ها به آن توجه 
شود و برگزارى ساالنه جشنواره فيلم كودكان و 
نوجوانان اين مسئله مهم را يادآورى مى كند. بدون 
شك اين رويداد فرهنگى مفيد است و هرچقدر 
به اين عامل مهم و اين بخش از سينما كه اتفاقاً 
بسيار حياتى است، توجه داشته باشيم باز هم كم 
اســت؛ چرا كه در همه جاى دنيا مهم ترين گروه 
مخاطبان سينما را بچه ها تشكيل مى دهند و ما 

هم از اين قاعده مستثنا نيستيم.
وى در پاســخ به اين پرســش كــه بخش قابل 
توجهــى از جمعيت ما را گروه ســنى كودك و 
نوجوان تشــكيل مى دهد اما چرا حضور پررنگ 
فيلم سازان كودك در اين سينما ديده نمى شود 
و با وجود توجهاتى كه در ايام برپايى جشــنواره 
به اين بخش از ســينما مى شود، شاهد ساخت 
آثار بيشــتر و حضور فيلم سازان با تجربه در اين 
فضا نيستيم، مى گويد: در نظر بگيريد براى اينكه 
سينماى كودك از مهجوريت خارج شود، بايد در 
وهله نخســت در تك تك شهرها يك سينماى 
ويژه كودك داشته باشيم. از معمارى گرفته تا نوع 
امكاناتــى كه براى آن ها فراهم مى كنيم از جمله 

سالن انتظار، كتابفروشــى خاص كودك، محل 
بازى، حتى نــوع صندلى ها و نحوه اكران و همه 
مسائل اينچنينى بايد لحاظ شود و مورد توجه قرار 
گيرد اما متأسفانه در خيلى از شهرها حتى يك 
سالن سينما هم براى بزرگساالن نداريم چه رسد 
به اينكه فضاى مساعدى براى سينماى كودكان 
فراهم شود. بنابراين نتيجه مى گيريم تا زمانى كه 
اين زيرساخت ها اصالح نشــود با اين مشكالت 
مواجه خواهيم بود. اميدوارم توجه بيشترى به اين 
مسئله صورت بگيرد و اين قبيل موارد همچون 
برپايى ســاالنه جشنواره ها شــكل تشريفاتى به 

خودش نگيرد. 

  يكى از فستيوال هاى معتبر دنيا
سهيل موفق، كارگردان 
و  كــودك  ســينماى 
عضــو هيئــت انتخاب 
بخش ملى سى ودومين 
جشــنواره بين المللــى 
كــودكان و نوجوانان با 

اشاره به اينكه برگزارى اين جشنواره مطلقاً جنبه 
تشريفاتى ندارد، مى گويد: جشنواره فيلم كودك 
و نوجوان اصفهان يكى از فســتيوال هاى معتبر 
دنياســت كه همه فيلم ســازان، داوران و فعاالن 
حوزه كودك، نوجوان و خانواده در دنيا به خوبى 
آن را مى شناسند و بارها در اين جشنواره حضور 
پيدا كرده اند و اتفاقاً حساب ويژه اى هم روى آن 

باز مى كنند.
وى در ادامه مى افزايد: از سويى ديگر اين جشنواره 
آينه تمام نمايى از توليدات ژانر كودك و نوجوان 
ما در طول يك ســال اســت و همــان گونه كه 
جشنواره فيلم فجر سال سينمايى را در ژانرهاى 
ديگر رقم مى زند، جشنواره فيلم كودك و نوجوان 
هم به رشد سينماى كودك كمك مى كند. گرچه 

معتقدم بهتر است ژانر كودك و خانواده نيز بيش 
از اين در جشــنواره فجر مورد توجه مســئوالن 
قرار گيرد اما نكته مهم اينجاســت كه جريانات 
سينماى كودك نبايد فقط به ايام برپايى جشنواره 
معطوف و محدود شــود، بلكه بايد آن را در كل 
سال سينمايى تعريف و بررسى كرد و از مؤلفه ها 
و شيوه هاى نوينى كه در سراسر دنيا براى پيشبرد 
هرچه بهتر اين ژانر استفاده مى شود، بهره گرفت.

اين فيلمســاز در ادامه عنوان مى كند: مباحثى 
ماننــد خلق قهرمان و ابر قهرمان در ســينماى 
كودك امرى بســيار ضرورى است و بايد خود را 
به استانداردهاى جهانى نزديك تر كنيم. بر همين 
اساس راه طوالنى در پيش داريم و اگر قرار باشد 
اين مســير به درستى پيموده نشــود، قطعاً ژانر 
كودك در چند سال آينده با شكست بسيار بدى 

مواجه خواهد شد.
عضو هيئت انتخاب بخش ملى جشنواره يادآور 
مى شــود: در اين دوره از جشــنواره تأكيد ما بر 
اهميت و برترى كيفيت بر كميت بوده اســت، 
به همين دليل دنبال انتخاب هر فيلمى  نبوده ايم 
بلكه به ســاختار، محتوا و نوع نگرش فيلمساز و 
قصه اى كه روايت شده، توجه كرديم و سعى مان 
بر اين بوده كه در راستاى شأن و جايگاه جشنواره 
و مخاطب حركت كنيــم و فيلم هايى را انتخاب 

كنيم كه مخاطبانش مشخص باشند و بدانيم چه 
طيفى از مخاطبان طرفدار اين فيلم ها هستند.

موفق تأكيد مى كند: به نظرم هر چقدر جشنواره 
قوى ترى داشــته باشيم و آثار بهتر و متنوع ترى 
در اين فستيوال حضور داشته باشند، مى توانيم به 
سال سينمايى آينده و اكران بهتر اميدوارتر باشيم 
و جايگاه واقعى اين ژانــر را در اكران پيدا كنيم. 
بنابراين بايد با تمام قوا در جهت پيشبرد اهداف 
خود به سمت جهانى شدن و استانداردسازى اين 
ژانر حركت كنيم و اميدوارم در ســال هاى آينده 
شاهد رشد بهتر و بيشــترى در اكران فيلم هاى 
كودك و نوجوان و خانواده در كشــور و مرزهاى 

فراتر از آن باشيم.

  رشد محسوس در پويانمايى
در ادامه فــرزاد اژدرى، 
عضــو هيئــت انتخاب 
اين  بين الملــل  بخش 
و  جشــنواره  از  دوره 
كارگردان  و  نويســنده 
فيلم كودك با اشاره به 

آثار حاضر در بخش بين الملل و مالك هاى ارزيابى 
اين فيلم ها مى گويد: واقعيت اين اســت كه پيدا 
كردن فيلمى  كه با ارزش هاى ما همخوانى داشته 
و براى كودكان و نوجوانان نيز مناسب باشد، بسيار 
سخت است. خوشبختانه كشورهاى همسايه اقبال 
خوبى به ساخت فيلم كودك داشته اند و امسال 
شاهد انيميشــن هاى خوب و حرفه اى از روسيه، 
پاكســتان، التويا (لتونى) و ... بوديم و حتى باور 
نمى كرديم اين انيميشن ها ساخت اين كشورها 

باشد. 
كارگردان «سالم بر فرشتگان» با اشاره به مهم ترين 
مؤلفه هايى كه در انتخاب اين آثار مورد نظر هيئت 
انتخاب بود، مى گويد: چند ســالى اســت كه در 

جشنواره تأكيد بر اميدبخشى و فضاى شاد واقعى 
در كنار ارائه ارزش هاى انسانى، توجه به كانون و 
اهميت خانواده، توجه به محيط زيست و طبيعت 
مطرح است و اين موارد را در انتخاب هايمان لحاظ 
مى كنيم تا وقتى بچه ها فيلم ها را تماشا مى كنند، 
رويكردهاى ديگر به اين ارزش ها را هم ببينند و 
متوجه شوند كه كشورهايى با فرهنگى متفاوت از 
ما چه ديدگاهى نسبت به خانواده، محيط زيست 

و ... دارند.
وى با اشاره به سطح سينماى كودك و توليدات 
داخلى در قيــاس با آثار بين المللــى مى افزايد: 
به نظرم اين قياس قدرى مع الفارق اســت، زيرا 
فيلمســاز ايرانى با مشــكالت و محدوديت هاى 
زيادى در فيلم سازى مواجه است. محدوديت ها و 
كمبودهايى همچون سرمايه گذارى، شرايط توليد، 
پخش و اكران كه طبعاً كشــورهاى ديگر با اين 
موارد روبه رو نيســتند، موجب مى شود آن ها به 
صورت حرفه اى عمل كنند، از سويى ديگر آن ها 
به چرخه صنعتى سينماى كودك و نوجوان كامًال 
اشــراف دارند، در حالى كه متأسفانه ما در ايران 
اين چرخه را نداريم و يا هميشــه يك بخش از 

آن معيوب است.
ايــن كارگــردان در ادامــه مى افزايد: بــه هرحال 
فيلم سازان ايرانى هميشه سعى خود را كرده اند اما 
قطعاً مشكالتى كه بر سر ســينماى كودك سايه 
 انداخته است، اجازه نمى دهد آن گونه كه بايد بروز 
و نمودى در خور و در  اندازه فيلم هاى جهانى داشته 

باشد، با اين حال تالش ها همچنان ادامه دارد.
وى دربــاره اكران عمومى  فيلم هاى برگزيده بخش 
بين الملل در ســينماها معتقد اســت: واقعيت اين 
اســت كه ما ايــن فيلم ها را براى نمايــش در ايام 
جشــنواره برمى گزينيم، چرا كه اگــر قرار بر اكران 
عمومى  آن ها باشد، بايد حق نمايششان را پرداخت 
كنيم كه بســيار هم گران اســت اما اميدواريم در 
سال هاى آينده شرايطى فراهم شود كه اين فيلم ها 
امــكان نمايش عمومى  پيدا كنند و اين تصميم به 
سياست هاى سازمان سينمايى و وزارت فرهنگ و 
ارشاد بازمى گردد كه آيا اصالً فيلم خارجى نمايش 

بدهند يا خير كه اميدوارم اين اتفاق بيفتد.
اژدرى با اشــاره به تأثير جشــنواره فيلم كودك و 
نوجوان در سى و دومين سال برپايى آن در بهبود و 
پيشرفت سينماى كودك مى افزايد: در اين 12 سالى 
كه من پشــت صحنه اين جشنواره بوده ام، شاهدم 
جشنواره هر سال با كيفيت بهترى نسبت به سال هاى 
گذشته برگزار مى شود. اين نويد را به همه مى دهم 
كه در دوره هاى آينده اتفاقات بســيار خوبى خواهد 
افتاد. همان طور كه امسال در اين دوره نيز اتفاقات 
خوبى رخ داده از جمله المپياد فيلم سازى، پنل توليد 
مشترك بين كشورهاى منطقه كه براى نخستين بار 
از خريداران، تهيه كنندگان و توليدكنندگان فيلم ها 
دعوت كرديم كه فيلم هاى ايرانى را ببينند. همچنين 
براى نخستين بار ويدئواليبررى (كتابخانه ويدئويى) 
را در جشنواره راه اندازى كرديم كه خريداران بتوانند 
به فيلم هاى ايرانى دسترسى آسان داشته باشند و 
اين آثار را به راحتى براى تلويزيون يا اكران سينمايى 
كشــور خودشــان خريدارى كنند. به نظرم اين ها 
اتفاقات مثبت و مهمى  است كه به نسبت در سال 

گذشته شاهد آن ها نبوديم. 

برش

از  كودك  سينماى  اينكه  براى   
در  بايد  شود،  خارج  مهجوريت 
وهله نخست در تك تك شهرها 
يك سينماى ويژه كودك داشته 
باشيم اما متأسفانه در خيلى از 
شهرها حتى يك سالن سينما هم 

براى بزرگساالن نداريم 
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سيدحامد حسينى، تهيه كننده سينما درباره وجود رانت در اكران فيلم ها معتقد است

معضل بزرگ  امروز سينما، بى عدالتى در اكران است
 فرهنگ و هنر/ زهره كهندل ديروز سخنگوى شوراى صنفى 
نمايش در گفت و گو با خبرگزارى مهر، موضوع حذف سرگروه هاى 
ســينمايى در شرايط فعلى اكران را رد كرد و گفت: اين مسئله 
به عنوان يك طرح و پيشــنهاد به شوراى صنفى نمايش مطرح 
شــده و هنوز درباره آن تصميمى گرفته نشده است. اعتراض به 
شكل اكران و نظام سرگروهى سينما، ماجراى جديدى نيست و 
چند سال است كه تهيه كنندگان و سازندگان فيلم هاى سينمايى 
درباره نبود عدالت در اكران، فرياد اعتراضشــان را بلند كرده اند. 
وجود رانت و انحصار در اكران از جمله گاليه هاى تهيه كنندگان 
است. با وجود اينكه آخرين تغييرات نظام نامه اكران به دو سال 
پيش برمى گردد اما همچنان مطالبه تغيير و اصالح آن از سوى 
فيلم ســازان و تهيه كنندگان ســينما وجود دارد، ضمن اينكه 
تغيير در سرگروه هاى سينمايى و افزايش تعداد سرگروه ها براى 
جلوگيرى از  انحصار نمايش فيلم ها در گروه هاى مختلف از ديگر 
مطالبات سينماگران كشور است. سيدحامد حسينى، تهيه كننده 
فيلم «ســرو زير آب» كه فيلمش برنده جايزه ســيمرغ بلورين 
بهترين فيلم با نگاه ملى در سى و ششمين جشنواره فيلم فجر 
شد اما در گيشه فروش خوبى نداشت؛ از معترضان به وضعيت 
اكران فيلم هاســت. وى در پاســخ به اينكه آيا نظام سرگروهى 
ســينماها براى اكران موجب ايجاد رانت انحصارى شده است؟ 
مى گويد: مسلماً بزرگ ترين معضل امروز سينماى ما، پيدا نكردن 
سرمايه گذار نيســت بلكه بزرگ ترين معضل امروز سينما، نبود 

عدالت در اكران است.

  قدرت مافيايى حاكم بر اكران فيلم ها
وى با بيان اينكه قدرت مافيايى عجيبى اكران را كنترل مى كند، 
مى افزايد: قرار است اين افراد متولى عرضه فرهنگ از منظر سينما 

به جامعه باشند، افرادى كه در حوزه خلق تفكر و انديشه فرهنگى 
به هيچ عنوان قابل اعتنا نيستند. قدرت بايد دست افرادى باشد 
كه صاحب انديشــه، تفكر و جهان بينى هستند چون اين تفكر 
آن قدر ارزشــمند است كه سينما بايد در خدمت اين تفكر قرار 
بگيرد ولى امروز مافياى سينما و كسانى كه قدرت سينما را در 
دســت دارند، صاحب انديشه نيستند بلكه از سينما فقط براى 
منافع مالى استفاده مى كنند. حسينى معتقد است: اگر قرار باشد 
نظام نامه اكران بدون اصالح متوليان موضوع، بازنگرى شود چون 
اين متوليان به موضوعات فرهنگى اشراف ندارند، اتفاق خاصى در 
اصالح نظام نامه اكران فيلم ها رخ نمى دهد چون قرائت از قانون، 
سليقه اى مى شود و مشكل همين جاست. اين افراد از نظام نامه 
اكران قرائتى مى كنند كه براساس تفكر و منافع خودشان است 

كه قبالً هم وجود داشته است.
اينكه  درباره  تهيه كننده سينما  اين 
چه بايد كرد كه قرائت ها از نظام نامه 
اكــران ســليقه اى نشــود؟ توضيح 
مى دهــد: معيارهــاى محتوايــى و 
مضمونى ســينما قابــل متر كردن 
و اندازه گيــرى نيســت يعنى براى 

برداشــت فرهنگى و برداشــت ذهنى از فيلم ها، متر و معيار 
سنجشــى وجود ندارد. در نظام نامه اكران هم ممكن اســت 
چنين اتفاقــى رخ بدهد. متوليان اكران بايــد افراد صاحب 
انديشه باشند نه اينكه فقط فكر اقتصادى داشته باشند. آن ها 
مى گويند چه كنيم كه اين فروش بيشــترى داشته باشد در 

حالى كه بايد بگوييم چه كنيم كه سينما، مردم را از اتفاقات 
ناگوار مصون بدارد.

   فيلم هاى ارزشمند بايد حمايت شوند
حسينى تأكيد مى كند: براى ديده شدن فيلم هايى كه قرار است 
به مردم و جامعه كمك كند، بايد برنامه داشت و از آن ها حمايت 
كرد. متأسفانه افرادى كه صاحب انديشه در سينما نيستند در تمام 
مراحل توليد يك اثر سينمايى حضور دارند از خلق ايده گرفته 
تا طراحى، توليد، اكران و حتى بعد از اكران. در واقع اين افراد در 
جايگاه خودشان نيستند. به باور او شرايط مطلوب، شرايطى است 
كه انديشمندان و متفكران سينما، موضوعات ارزشى و انسانى را 
با ابزار سينما به مردم منتقل كنند و به توليدكنندگان بگويند كه 
فيلم خوب بسازند، بعد از اينكه فيلم خوب ساخته شد، كسانى 
كه متوليان اقتصادى در صنعت سينما هستند، وارد ميدان شوند 
و برنامه ريزى كنند كه چطــور يك تفكر خوب مى تواند خوب 
بفروشد اما اين افراد از ابتدا وارد ماجرا مى شوند، فيلم كم ارزش 

مى سازند كه اوضاع فرهنگى كشور اينچنين مى شود. 
اين تهيه كننده ســينما مى گويد: چون صاحبان انديشه فيلم 
نمى سازند، اين صاحبان سرمايه هستند كه فيلم مى سازند، ايده 
مى دهند و قيمت بازيگر را مشــخص مى كنند. يكى كه هزينه 
ســاخت فيلمش 20 ميليارد تومان شده و 5 ميليارد تومان هم 
هزينه تبليغات كرده است، چه فيلمى  مى تواند با آن رقابت كند؟! 
يا فردى كه هزينه تبليغات فيلمش سه برابر هزينه توليد فيلم 
ديگرى شــده، چه كسى مى تواند با اين ها رقابت كند؟ صاحبان 
انديشه نمى توانند با اين فيلم ها رقابت كنند در حالى كه صاحبان 
سرمايه بايد امكاناتشان را در اختيار صاحبان انديشه قرار دهند 

نه اينكه خودشان در جايگاه صاحب انديشه و تفكر قرار بگيرند.

موســيقى  خواننده  معتمدى،  محمــد  فارس: 
گفت: وقتى 3 تا 5درصد از درآمد كســى كه ما 
به او «سلطان كنســرت» مى گوييم از كنسرت 
باشــد و درآمد او از تهيه كنندگى موســيقى و 
فروش اين اطالعات بدست مى آيد، يعنى متولى 
فرهنگى جامعه بــر رفتار اقتصــادى اين افراد 
نظارت ندارد. اين اشراف اطالعاتى بايد در دست 
متولى دولتى باشد يعنى متولى فرهنگى جامعه 
بايد بيايد و رفتارهاى جامعه هدف موســيقى را 
توســط اين ديتا كنترل كند. اين اطالعات واقعاً 
حســاس است و مى توان آن را در اختيار داشت 
و براى جامعه برنامه ريزى كرد كه موسيقى چه 
رفتارى دارد و اصًال به چه ســمتى مى رود؛ چرا 

كه موســيقى بخش مهمى از فرهنگ جامعه را 
تشــكيل مى دهد. وى با بيان اينكه به نظر من 
قدرت سلطان كنسرت از وزير ارشاد هم بيشتر 
اســت، افزود: وزارت ارشاد هيچ ديتا و اطالعاتى 
در اختيــار ندارد كه جامعــه 80- 70 ميليونى 
ايران را از جنبه موســيقى بررسى و تحليل كند 
و ســلطان كنســرت اين ديتا و اطالعات را در 
اختيار دارد. اينكه اين اطالعات و ديتا در اختيار 
شخص حقيقى است، خودش به نوعى يك باگ 

محسوب مى شود.
معتمدى افزود: تا زمانى كه ســامانه ملى فروش 
بليت كنســرت توســط بخش دولتى راه اندازى 
نشود، منهاى رانت و منهاى ويژه خوارى، معضل 

مافياى موسيقى هم حل نخواهد شد. ضمن اينكه 
مسئله دريافت 10 درصد ماليات كنسرت ها هم 
به هيچ عنوان محقق نخواهد شــد، چون شــما 
بليتى كه در ســايت فروش مى رود و اطالعاتش 
در دست شخص است كه آن فرد مى تواند با يك 
كليك همه سايت را پُر اعالم كند يا برعكس آن، 
متولى دولتى از كجا مى تواند راستى آزمايى كند 
كه آن 10 درصد را طلــب كند؟ تا زمانى كه ما 
ســازوكار سامانه اى دولتى نداشــته باشيم هيچ 
كارى از پيــش نمى رود و مافيــا همچنان وجود 
دارد و قوى و قوى تر مى شود. با اين ساز و كارى 
كه در حال حاضر موجود است، كسى مثل بنده 

حذف است.

معتمدى: 
قدرت سلطان كنسرت 

از وزير ارشاد هم 
بيشتر است!

چهره خبر

سينما

ارزيابى تأثير جشنواره فيلم كودك و نوجوان در ايستگاه سى و دوم

خبرهاى خوبى در راه است

داريوش اسدزاده درگذشت
ايســنا: داريوش اســدزاده، 
بازيگــر پيشكســوت تئاتــر، 
سينما و تلويزيون در سن 96 

سالگى درگذشت.
وكيل خانوادگى  اين هنرمند با 
اينكه اسدزاده مدتى  به  اشاره 

قبل هم در بيمارســتان بسترى بود، خبر درگذشت وى را تأييد كرد 
و گفت: او يكشــنبه (سوم شــهريورماه) در منزل خود چشم از دنيا 

فروبسته است.
داريوش اســدزاده، بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون، متولد يكم آذرماه 
1302 در كرمانشــاه بود. او در 20 ســالگى وارد عرصه بازيگرى شد 
و ســال ها در مقام بازيگر، نويسنده و كارگردان در تئاتر تهران (نصر) 
فعاليت كرد. در دهه 40 و 50 شمسى در بيش از 50 فيلم سينمايى 
ايفــاى نقش كرد. او پيش از پيروزى انقالب اســالمى، ايران را ترك 
كرد و در سال 1365 پس از 10 سال اقامت در آمريكا بازگشت و در 
دو سريال «سمندون» و «خانه سبز» و در فيلم هاى سينمايى زيادى 
از جمله دو نيمه سيب، همسر، قالده هاى طال، يتيم خانه ايران، زمان 
از دست رفته و بوى كافور عطر ياس بازى كرده است. آخرين فيلم او 

هم «حكايت دريا» به كارگردانى بهمن فرمان آرا بوده است.
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