
راه پيشرفت را باز خواهند كرد
مادر دكتر مسعود سليمانى، دانشمند برتر 
ايرانى در رشته ســلول هاى بنيادين كه 
پس از شــنيدن خبر بازداشت فرزندش 
توســط مأموران امنيتى آمريكا، از هفت 
ماه پيش به كمــا رفته بــود، ديروز در 
ســن 63 ســالگى به ديار باقى شتافت. 
محســن رضايى در واكنش به اين خبر 
در اينستاگرام نوشــت: «ديروز دانشمندان هسته اى ما را ترور كردند، امروز 
دانشــمندان سلول هاى بنيادين را زندانى مى كنند. ولى ملت و جوانان ما راه 

پيشرفت كشور را بازخواهند كرد».

نامى كه سعى مى شد پنهان بماند
همزمان با ســالگرد شــهادت رئيسعلى 
دلــوارى، صفحه مجازى تاريــخ ايران و 
جهان برشــى از سريال دليران تنگستان 
را به همراه بخشى از بيانات رهبر انقالب 
درباره شهيد دلوارى منتشر كرد. در متن 
كامل اين پست آمده است: «رهبر انقالب: 
نام ســردار مؤمن و شجاعى مثل شهيد 
«رئيسعلى دلوارى» از نام هايى است كه هميشه دل هاى مؤمن را كه آشنايى به 
وضع او و مبارزات او داشته اند، در سراسر اين كشور به خود جذب كرده است 
و خدا را شاكريم كه پس از پيروزى انقالب، اين نامى كه سعى مى شد پنهان 
بماند، بر سر زبان ها افتاد و مظلوميت و شهادت مظلومانه  او را همه دانستند».

براى حسين
اين روزهــا فقط كوچه هــا و خيابان ها 
نيســتند كه بوى عــزادارى و محرم را 
مى دهنــد. كاربران فضــاى مجازى هم 
با داغ كردن انواع و اقســام هشتگ هاى 
مرتبط با ماه محرم، فضاى توييتر و ساير 
شــبكه هاى مجازى را به سمت و سوى 
محرمى شــدن برده اند. در همين راستا 
كاربران روز گذشــته هشتگ #براى_حســين را در توييتر داغ كردند. يكى 
از كاربران با انتشــار تصويرى از جمع آورى زباله هاى يك ايســتگاه صلواتى 
توســط اعضاى هيئت، نوشته است: «خيلى خوب مى شه تمامى هيئت ها و 
دسته هاى عزادارى چند نفر رو مسئول جمع آورى زباله پس از مراسم كنند 
تا سوءاستفاده گرها نيان به بهانه ريختن زباله، محرم رو كالً زير سؤال ببرن».

چرا بوسه نزنيم؟
به تازگى فيلمى از ديدار حجت االســالم 
والمسلمين سيد محمدنبى موسوى فرد، 
امام جمعــه اهواز با كارگــران معترض 
شــركت كشــت و صنعت نيشكر هفت 
تپه در فضاى مجازى منتشر شده كه در 
اين فضا جنجال به پا كرده است. در اين 
فيلم يكى از نمايندگان كارگران در ميان 
صحبت هايش مى گويد: «من هم اكنــون از مزرعه آمدم» در همين لحظه 
حجت االسالم موســوى فرد دستان كارگر را مى بوسد و مى گويد: «پيامبر بر 
دستان كارگر بوسه زده چرا ما نزنيم؟» اين اقدام امام جمعه اهواز حسابى مورد 
استقبال كاربران فضاى مجازى قرار گرفته و آن ها با انتشار پست هاى مختلف، 

از حجت االسالم والمسلمين موسوى فرد قدردانى مى كنند.

 مجيــد تربــت زاده  يــك جورهايى بــا همه 
شخصيت هاى مثبت و منفى واقعه كربال فرق دارد. 
بر خالف خيلى ها كه پيش از ماجرا، سنگ هايشــان 
را با خودشــان وا كنده، در دعــواى قديمى عقل و 
عشــق، طرف عشق را گرفته يا دست به دامن عقل 
معاش انديش شــده و در نهايت خط و صفشــان را 
مشــخص كرده و يك طرف ماجرا ايســتاده بودند 
«حر بن يزيد رياحى» تا آخرين روزها و ســاعت ها، 
حتى تا دقايق آخر هنوز با خودش دست به گريبان 
بود. گاهى يقه عقل را گرفته بود و گاهى به گريبان 

دلش چنگ زده بود. 
همه شيرينى داستان «حر» به همين دقيقه آخرى 

بودنش است. 
به اينكه پاهاى عقلش تا ساعتى مانده به آن رخداد 
بزرگ و هولناك، داشتند در صف باطل دنبال جايى 
براى ايستادن مى گشتند، دلش اما از چند روز قبل، 
پيش پاى حســين(ع) زانوى ادب به زمين زده بود 
و حاال داشــت باالى خيمه هاى اهــل بيت پروبال 

مى زد. 

  منهاى سياست
از مشــهورترين جنــگاوران كوفــه بــود و  اصل و 
نســب دار، زاده و بزرگ شــده در خانــدان تميم، 
خاندانى كه سران و اعضايش، دوران پيش از اسالم 
هم به بزرگى و رياست سرشناس بودند. اينكه برخى 
منابع او را رئيس پليس يا ژاندارم تشكيالت عبيداهللا 

بن زياد دانسته اند، قطعاً اشتباه كرده اند. 
ُحر تقريباً اهل سياســت نبود. بيشتر، بزرگ زاده اى 
بود كه مرد جنگى به شمار مى رفت و همان قدر كه 
دل و دماغ جنگيدن داشــت از سياســت و رياست 
بيــزار بــود. دليلش هم اينكه شــما اگــر تاريخ را 
شــخم هم بزنيد هيچ نشانه و ســندى از حضور يا 
موضعگيرى هاى سياســى او در دوران پرتنش شهر 
كوفــه و در ســال هاى پيش از واقعه عاشــورا پيدا 
نمى كنيد. در حال حاضر، تاريخ نويسان، دو خاندان 
را منسوب به حر مى دانند. اول «مستوفيان» كشور 
خودمان كه برخى ها معتقدند از نسل حر و خاندان 
او هســتند و دومى هم «آل حر» ساكن در منطقه 
«جبل عامل» لبنان كه سرشناس ترينشان شيخ حر 

عاملى، نويسنده كتاب وسائل الشيعه است.  
به دليل بى خبرى تاريخ از گذشــته و ســوابق حر، 
برخى ها در ســال هاى اخير اين پرســش را مطرح 
كرده اند كه آيا اين شــخصيت سرشــناس، تا پيش 
از پيوســتن به امــام(ع) در صحراى كربال، شــيعه 
بوده اســت يا نه؟ البته با توجه به سرنوشت و پايان 
شيرين داســتان زندگى اش و اينكه در ميان ديگر 
شــهيدان اين روز، شهيد مسيحى نيز داريم، شيعه 
بودن يا نبودن او چندان مهم نيســت. با وجود اين، 
پاسخ پرسش را شــايد بتوانيد در سطرهاى بعدى 

مطلب و نوع رفتار و كردار حر پيدا كنيد.

  گزينه بهتر
جاسوســان خبر رســانده بودند كه حســين(ع) و 

يارانش دارند به سمت كوفه مى آيند. 
«عبيداهللا بن زياد» كه همه تشــكيالتش را چشــم 
و گوش كرده بود تا از پيوســتن مردم كوفه به اين 
ميهمان خطرناك جلوگيرى كند، احســاس كرد به 

مخمصه جديدى افتاده اســت. مى دانســت با اين 
وضعيت اگر پاى حســين(ع) به كوفه برسد، جمع 
كــردن پيامدهاى ماجرا كار آســانى نخواهد بود و 
حتى كوفه مى تواند به نقطه آغاز فروپاشى حكومت 

بنى اميه تبديل شود. 
يزيــد البــد دمــار از روزگارش درمــى آورد اگــر 
نمى توانست اوضاع را مديريت كند. بنابراين طبيعى 
بــود كه بگردد دنبال جنگاوران شــجاع و با لياقت 
كه توان برخورد با فرزند رســول خدا(ص) را داشته 
باشــند و اگر شــد، حســين(ع) را جورى به كوفه 

بياورند، انگار براى بيعت يا صلح آمده است.  
يكــى از بهترين گزينه ها حر بود كــه هم  كوفه و 
كوفيــان و تمام منطقه را خوب مى شــناخت، هم 
مى توانست هزار مرد جنگى را فرماندهى كند و هم 
اينكه كوفيان او را خوب مى شناختند و روى حرف 

و عملش حساب مى كردند. 
البتــه برخى از تاريخ نويســان هم نوشــته اند حر و 
لشــكر هزار نفرى اش در واقع بخشــى از ســپاه 4 
هزار نفره اى بودند كه بــه فرماندهى رئيس پليس 
تشكيالت ابن زياد يعنى حصين بن نمير، راه افتاده 
بودند به اطراف و اكناف تا همه راه و بيراهه هايى را 
كه ممكن بود حســين(ع) و همراهانش از آن عبور 
كنند، تحت كنتــرل گرفته و فرزند پيغمبر را وادار 

به تسليم كنند.

  بهشت كدام طرف است؟
درســت است كه از تصميم ساعت و دقيقه آخِر حر 
گفتيم، اما چه روان شناسانه و علمى و چه احساسى 
به ماجرا نگاه كنيد، تصميم شيرين و لحظه آخرى 
او نمى توانــد نتيجه همان يكى دو ســاعت يا حتى 
يكــى دو روز پيش از واقعه باشــد. دعوا و درگيرى 
آزاده داســتان كربال با خودش از مدت ها پيش آغاز 
مى شــود. حتى برخى منابــع تاريخى آن را مربوط 
به نخســتين روزى مى دانند كه حكم فرماندهى را 
گرفــت و براى انجام مأموريت بــه راه افتاد. برخى 
منابع و مقتل ها از قول خودش نوشــته اند كه وقتى 
در حال خارج شدن از داراالماره كوفه است كسى يا 
ندا و الهامى او را خطاب مى كند كه: « اى حر... تو را 

به بهشت بشارت باد»! 
اين ندا، چه صداى عوامل و افراد ابن زياد بوده باشد 

و چه الهامى آسمانى يا درونى، فرقى نمى كند. 
چون در آن لحظــه، بدجورى حر را به هم مى ريزد 
كه: كدام بشارت...كدام بهشت؟ دارم مى روم راه پسر 
پيغمبر را ببندم... مگر بهشــت كدام طرف اســت؟ 
مگرنگفتند حسين(ع) سرور جوانان بهشت است... 
چطور راه را بر آقا و ســرور جوانان بهشتى ببندم و 

مرا به بهشت بشارت بدهند؟... 
ســؤال ها توى ســرش غوغا كرده بودند و رهايش 
نمى كردنــد تا اينكه يكى از گوشــه ذهنش زمزمه 
كرد: قطعاً كار به جنگيدن نخواهد كشــيد... محال 
اســت ابن زياد و امويان قصد كشــتن فرزند رسول 
خدا را داشــته باشند... فقط قرار اســت او را وادار 
به صلح و بيعت كنند... خدا را چه ديده اى... شــايد 
حسين(ع) هم قرار است با خليفه از سر صلح در آيد 
و ماجرا ختم به خير شــود... ُحر مى رفت و اميدوار 
بــود كار به جايى نمى رســد كه شمشــير به روى 

اهل بيت(ع) بكشد... اين را يقين داشت... .

  سيراب شدن
هر جور بود حســين(ع) را راضى مى كرد به ديدار 
ابن زياد برود. وقتى در اوج گرما، خستگى و تشنگى 
چند روزه، سياهِى لشكر امام(ع) را ديد، دستور داد 

شتاب كنند. 
پيش از آن ديده بان هاى سپاه امام(ع) آن ها را ديده 
بودند... اســب ها و ســوارها، بى آب، تشنه و برخى 
افتان و خيزان رســيدند... با آب از آن ها اســتقبال 
شد... حر كه به سيراب شدن يقين داشت، ديگران 
مــات و مبهوت مانــده بودند... آمــده بودند راه را 
ببندند و شايد دستگيرشان كنند... هر لحظه امكان 
رويارويى و جنگ مى رفت... اما خســته، تشــنه و 
آســيب پذير، به طعمه بى دفاعى تبديل شده بودند 
كــه حتى 100 مرد جنگى هم مى توانســتند همه 
هزار و چند نفرشان را از پا بيندازند... با وجود اين، 
دشمن داشت سيرابشان مى كرد و حتى حواسش به 
تشنگى اسب هايشان هم بود... همين شد كه ترديد 
دوباره آمد و به جان حر افتاد كه: چه مى كنى مرد... 
چشمه نورى كه روبه رويت ايستاده و با مهربانى تو 
را ســيراب مى كند كجا، اميــرت ابن زياد كجا؟ چه 
چيز اين ها به هم شبيه است؟ كدامشان را دوست تر 
دارى؟... آن همه آب، خودش را ســيراب كرده بود، 

تشنگى روحش اما تازه گل كرده بود! 
ايــن عطش جز با نگاه كردن به حســين(ع) و نماز 
خواندن پشــت سر او فرو نمى نشســت... اهللا اكبر... 
اهللا اكبر... حســين گفت: برو... به نماز بايســت تا 
ســپاهيانت به تو اقتدا كنند...اكنون تو اميرشــان 
هســتى... حر ســر به زير فقط توانست بگويد: من 
امير اين ســپاهم فقط... و مأمور به ايســتادن برابر 
سپاه شــما... نماز را اما اجازه بدهيد به امامت شما 
بخوانيــم... اهللا اكبر... وقتى نيت كرد...دســت ها و 
دلش مى لرزيد...  حســين(ع) كه قامت بست، حر 
احســاس كرد همه دشت، زمين و آسمان، خاك و 
سنگ، اهللا اكبر گفتند و اقتدا كردند... عطش دوباره 
برگشــته بود... زانوانش از سنگينى اين نماز داشت 

مى لرزيد... .

  ورق را برگرداند
حر دوباره شــده بــود همان مأمــور و معذور چند 
ساعت پيش: «... سِر جنگ ندارم... فقط آمده ام شما 
را آن طور كه اميــر ابن زياد مأمورم كرده به نزدش 
ببرم...». مذاكره به سرانجام نرسيد و  حر نخستين 
بار برافروختگى و خشــم حســين(ع) را ديد و باز 
لرزيد. اما هنوز مأمور بــود و معذور. چند قدمى به 
انتخاب بزرگش مانده بود. بايد ســپاه «ابن سعد» و 
درندگى اش را از نزديك مى ديد تا مى فهميد جنگ 
قطعى است. نمازى كه پشت سر حسين(ع) خواند 

كار خودش را كرد. 
چشــم هايش به خوبــى مى ديــد كه چشــم ها و 
شمشيرهاى كوفيان جز به طمع غنيمت و خون به 
اين صحنه نيامده است... زانوهايش هنوز مى لرزيد... 
عاقبت اما اســبش را هى كرد... ورق زندگى اش را 
برگرداند و پشــت به ســپاه تاخت... همه شيرينى 
شــهادتش هم به همين برگرداندن ورق در دقيقه 
90 است. آن قدر شيرين كه به قول شاعر: «عاقبت 
جان تو در چشــمه مهتاب افتــاد... آه از اين ُمردن 

شيرين دهنم آب افتاد».

 مجازآباد
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ورزش
آذرى با اختيار تام مى آيد، فتحى قصد رفتن ندارد

مناقصه و مزايده همزمان 
مدير عاملى استقالل!

كشتى دولتى يا كشتى غير دولتى؟

سرشاخ ميلياردى 
دبير و معاون وزير

 گفت وگو با على اكبر رضوانى به انگيزه برپايى نمايشگاه «گالب اشك»

خوشنويسى در خط ساالر شهيدان

محرم من با على اكبر آغاز مى شود
«مهدى شادمانى» رفته است و تقريباً سه روزى مى شود كه توييت هاى اميدبخشش 
در فضاى مجازى دست به دست نمى شود. اصالً خيلى ها «مهدى» را به خاطر همين 
توييت هايش مى شناختند. خبرنگارى كه سه سال پيش به واسطه «سرطان» فلج 
شده بود اما خم به ابرو نمى آورد. شده بود انگار نماد توييترِى اميد و عشق به زندگى! 
آن روى زندگى مهدى اما براى خيلى از آن هايى كه با يادداشت هاى توييترى با او 
آشنا شده اند، احتماالً كمى ناشناس باقى مانده است و خيلى ها هنوز نمى دانند در 
نوشته هاى مطبوعاتى مهدى، عشق به اهل بيت (ع) تا چه اندازه سرشار بود. البته 
خودش مى گفت عاشق حضرت على اكبر(ع) است. يعنى جنس عشق و عالقه اش 
به ايشان، با عالقه به ساير اهل بيت(ع) فرق مى كند! روايت زير هم حكايت يكى 
از بده  بستان هاى عاشقانه او با اهل بيت(ع) است كه در كتاب «كآشوب: بيست وسه 

روايت از روضه هايى كه زندگى مى كنيم» به چاپ رسيده است:
«ماشين ها مثل حلقه  زنجير آهنى به  هم چسبيده اند. سپر به سپر. شب شده ولى 
هوا هنوز گرم اســت. ساعت ماشين 12 و 10 دقيقه را نشان مى دهد. بايد همين 
اآلن دزاشيب باشم اما در ترافيك اول پاسدارانم. به دزاشيب نرسم، محرم امسال را 
از دســت داده ام. هر سال محرم براى من از شب على اكبر(ع) شروع مى شود. شب 
هشتم. شب على اكبر(ع) جان مى دهد براى شروع. شب هشتم همان شبى است كه 
چشم هام را مى بندم و با گوش هام مى بينم. اين روضه گيرم مى اندازد. روضه  پسر در 
كنار پدر. جانت را مى گيرد و جانت مى دهد. روز اول محرم وقتى همه جا عزا شروع 
مى شود، وقتى همه  محله  تجريش عزادار مى شوند و دسته  عزادارى تكيه  پايين به 
امامزاده ها و تكيه هاى شميران سر مى زند، هنوز محرم من شروع نشده. محرم را 
بايد شب هشتم در تكيه  دزاشيب شروع كنم. شب هشتم با حضرت على اكبر(ع). 
اول خيابان فرمانيه جلو آتش نشانى. همان جايى كه نوحه ها را در كاغذهاى كوچك 

دست مى گيرند، حفظ مى كنند و مى خوانند تا برسند به تكيه.
نور قرمز چراغ ترمزها روى مخم مى روند. هربار كه خاموش مى شــوند، اميد دارم 
كه ماشين ها چند مترى جلو بروند اما خاموشى شان فقط چند ثانيه دوام مى آورد. 
نيم ســاعتى مى شود كه اين زنجير آهنى بدريخت و بدصدا 100 متر هم حركت 
نكرده. دلم نمى خواهد نرسيدنم را باور كنم، اما وسط اين نورهاى قرمز و دودهاى 
سياه، وسط اين خفگى كيپ تاكيپ ماشين ها، اميدى نمى ماند. هنوز هم باور دارم 
اگر كسى خودش را به گوشه اى از مجلس عزا مى رساند دعوت نامه  دارد. اصالً تو بگو 
گبِر گبر، بگو الدين، اگر آمد دعوت نامه دارد. چكار كرده ام كه دعوت نامه ام سوخته؟
محرم امســال برايم تمام شــده. 12 و 45 دقيقه است. ماشين ها همين طور سر 
جاى خودشان ايستاده اند. از پشت چراغ قرمز خيمه را مى بينم. ديدم كور شده اما 
گوش هايم كافى است. بين خيمه ها خروش افتاده كه او مى رود. شبيه ترين مردم 
به پيامبر(ص) «قد و باال كمال علوى / ماه رعنا جمال علوى» جوانى كه تشنه به 
خيمه برمى گردد و از دست كسى كارى برنمى آيد. از پشت پرده  اشك به سختى 
ماشين ها را مى بينم. افسرى كالف گره خورده  ترافيك را از هم باز مى كند. ساعت 
يك است. اآلن اگر هم به دزاشيب برسم حتماً خانم ها ايستاده اند دم در و تو رفتن 
سخت شــده. حتماً آقاى جزيى اآلن «واحد شميرانى» را خوانده و سينه زده اند. 
واى كه چقدر دلم هوايش را كرده. واحد شميرانى يك مدل سينه زنى است شبيه 
به سينه زنى هاى جنوبى. با همان ضرب آهنگ، فقط كمى سبك تر. فرق اصلى اش 
اين است كه در واحد شميرانى كسى دست به كمر كسى نمى اندازد و به جايش 
سينه زدن يك دست و دو دست مى شود. يعنى يك بار با يك دست سينه مى زنند 
و بار بعدى با دو دست. البه الى سينه زدن هم وقتى دو دست را روى سينه مى كوبند 
«على» مى گويند. شور واحد شميرانى آنجاست كه نوحه تمام مى شود و مداح بدون 
هماهنگى شــروع مى كند به خواندن «بر مشامم مى رسد هر لحظه بوى كربال» 
ضرب آهنگ عوض نمى شود اما سينه زن ها به جاى «على» فرياد مى زنند «حسين».

موبايلم زنگ مى خورد. پشت خط ايمان است. اين يك رسم دونفره  است بينمان 
كه اگر هر كدام يكى از ســه شــب آخر را از دست بدهيم، زنگ مى زنيم و حالى 
از هم مى گيريم. به زحمت جوابش را مى دهم. مى گويد: «من جلو آتش نشــانى ام. 
جزيى هنوز نيومده. تا يه ربع ديگه مى ريم ها». گيج مى پرســم: «مگه مراسم 12 
شروع نشده؟» مى گويد: «امسال برنامه عوض شده. تكيه  پايين ساعت يك ميره 

دزاشيب».
نمى دانم تلفن را قطع كردم يا نه. ســاعت يك و 10 دقيقه است. همت، خروجى 
مدرس شمال را از دست نمى دهم. مى روم وليعصر، تجريش، فرمانيه. مى روم كه 

برسم به تكيه  دزاشيب، شب هشتم، براى على اكبر (ع)...».

نگاهى به زندگى و تصميم سرنوشت ساز « حر بن يزيد رياحى»

افتادن در چشمه مهتاب

افت پرسپوليس طبيعى است

پيوس: 
عليپور اشباع نشده است

آن روزها

نذر ارباب

ُشكر اندر ُشكر

رقيه توسلى: پروردگارا! بابت اين رخت هاى مشكى و اين دست ها كه بر سينه 
فرود مى آيند، شــكر... بابت اين خيمه ها كه مى شود نوكرى ارباب كرد، بابت اين 
خوف و رجا... بابت روضه و منبرى كه از گوشواره، چيزها يادمان داد. از آبله، از خار 
مغيالن، تل، امان نامه، حق و باطل... شكر براى اين شب و روزها كه به وقت لهوف 
و زيارت خوانى مى نشينى كنارمان تا در درياى درد غرق نشويم. براى اسرار سر به 
ُمهر نينوا... بابت امامى كه خون شماست و پس از هزار و 400 سال هنوز باالى نيزه 

نواى «يا رب» دارد. در تشت طال، زير سم اسبان تازه نعل...
بارالها! تو را شكر اندر شكر براى حضرت عطش و ادب. براى محرِم آزادگى و بندگى 
و وفا. براى ُفرات. فراتى كه قبل علمدار شــهيد مى شــود و براى عمه ساداتى كه 

خطابه هايش روان است تا ابد.
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سینا حسینی: وضعیت نا به سامان مدیریتی در باشگاه 
استقالل به قدری تأمل برانگیز است که حاال خوش بین ترین 
کارشناســان فوتبال هم با تردید در خصوص سرنوشــت 
تیم استراماچونی صحبت می کنند. بالتکلیفی مدیریتی 
و گمانه زنی های عجیب و غریب در فضای مجازی نشــان 
می دهد این باشگاه آبستن اتفاقات جنجالی بزرگی است که 
می تواند در روزهای آینده همانند یک بمب فضای خبری 

ورزش کشور را تحت الشعاع خود قرار دهد.

مذاکرات پشت پرده
هرچند مسعود سلطانی فر چند روز پیش با ژستی کاماًل 
بی خبر مدعی شد هیچ تغییر و تحولی در ساختار مدیریتی 
باشگاه استقالل رخ نخواهد داد اما جلسات پشت درهای 
بسته معاون ورزشی آقای وزیر با مدیرعامل مستعفی باشگاه 
ذوب آهن نشــان می دهد آنچنان که آقای وزیر ادعا کرد 
موضوع تغییرات گمانه زنی رسانه ای نیست بلکه در پشت 
پرده اتفاقاتی در حال وقوع است که برآیند این سناریو به 

تغییر مدیرعامل ختم خواهد شد.

تاکتیک وزیر
اما چرا باید موضوع تغییر مدیرعامل استقالل را جدی گرفت؟ 
ماجرا وقتی جدی شد که امیر حسین فتحی دو هفته پیش 
با انتشار یک استوری عجیب و غریب به وزیر ورزش و جوانان 
کنایه زد و تأکید کرد همیشه استقاللی خواهد ماند! هرچند 
استوری فتحی خیلی زود با توضیح گل درشت او ماست مالی 
شد اما نزدیکان وزارتخانه اعالم کردند عمر مدیریتی آقای 
مدیرعامل به سر آمده از این رو وی به نسبت ایجاد هزینه 
برای وزیر این استوری را منتشر کرده است! وزیر ورزش دو 
روز پس از این استوری در جمع خبرنگاران بنا به مصلحت 
برکناری وی را تکذیب کرد اما با برکناری همتای فتحی در 
باشگاه پرسپولیس مشخص شد وزیر مخالفان و منتقدانش 
را کنار خود نگه نمی دارد بلکه تــالش می کند در فضایی 
آرام آن ها را از کار برکنار کند. در همین کش و قوس ها بود 
که سعید آذری به دلیل اختالف جدی با یزدی مدیرعامل 
کارخانه ذوب آهن شبانه از کار برکنار شد تا یک گزینه جدی 

برای مدیرعاملی استقالل مطرح شود.

ظهور آذری
انتشــار گمانه زنی جدی در خصوص احتمال مدیرعاملی 
آذری در استقالل با واکنش وی رو به رو شد و سعید آذری 
اعالم کرد قصــد این کار را ندارد اما مالقــات دو روز پیش 

وزنه بردار ســابق با معاون پرنفوذ وزارت ورزش نشان داد 
موضوع آنچنان که آذری ادعا دارد بی پایه و اساس نیست به 
ویژه که وی قبل از این مالقات در صفحه شخصی خود در 
اینستاگرام خطاب به هواداران استقالل پستی را منتشر کرد 
و برای این تیم در مسابقات پیش رو آرزوی موفقیت کرد. 
خبرنگاران حوزه وزارتی که از جلسه نسبتاً طوالنی و دو نفره 
آذری - داورزنی خبردار شدند بالفاصله با وی تماس گرفتند 
تا از محتویات نشست او با معاون وزیر خبردار شوند، وی در 
این باره مدعی شد که برای مشــورت با داورزنی به سئول 
شمالی رفته است اما اخبار منتشر شده در راهروهای وزارت 
ورزش نشان از این داشــت که وی برنامه های پیشنهادی 

خود برای مدیریت استقالل را به داورزنی ارائه کرده است.

مناقصه مدیریت 
امیرحسین فتحی مدیرعامل استقالل در برنامه فوتبال برتر 
پاسخی کوتاه اما کنایه آمیز به سعید آذری مدیرعامل سابق 
ذوب آهن داد. فتحی که مشغول توصیف شرایط آبی پوشان 
بود ضمن اشاره به حاشیه سازی های مکرر و ایجاد ناآرامی 
علیه استقالل؛ ناگهان به موضوع شایعه تغییر مدیریت اشاره 
کرد و گفت: »ناگهان شایعه می کنند که مدیریت استقالل 
قرار است تغییر کند و می آیند برای مدیریت اعالم آمادگی 

می کنند انگار که مناقصه است.« در این لحظه محمدحسین 
میثاقی به او گفت مثل اینکه پست شما خیلی خواهان دارد 
که فتحی جواب داد: »کاری می کنند که شــخص نخست 
ورزش دو بار در رد این شایعه رسماً اعالم نظر کرده است. پس 
درحالی که رئیس هیئت مدیره این مسئله را تکذیب می کند 

بازهم در این باره صحبت می کنند.«
داستان وقتی جالب تر شد که ســعید آذری جدی ترین 
آلترناتیو فتحی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری های همسو 
با سیاست های وزارت ورزش به تحلیل محتوای برنامه فوتبال 
برتر و اظهارات فتحی پرداخت و با نگاهی متفاوت مدعی شد 
چهره فتحی نشان می داد کامالً از فضا خسته شده و نیازمند 
استراحت است! »می خواهم به آقای فتحی بگویم که باشگاه 
بزرگ استقالل نیاز به مناقصه ندارد. اگر کسی بخواهد به 
استقالل وارد شود باید در مزایده شرکت کند نه مناقصه. 
مناقصه را برای یک جنس بنجل ترتیب می دهند نه برای 
شرکت بزرگی مثل استقالل. اگر هم منظورشان من بودم، 
من در مزایده شرکت می کنم نه در مناقصه« وی که تا پیش از 
این به کلی منکر سناریو تغییر می شد در پاسخ به این پرسش 
که آیا در صورت رسیدن پیشنهاد برای مدیریت استقالل به 
این باشگاه می رود یا خیر، بیان کرد: پذیرفتن پیشنهاد به این 
راحتی ها نیست. اگر با استانداردهای سیستمی و آموزه های 

علمی و تجربی من همخوانی داشته باشد و بتوانم با توجه به 
شرح وظایفم و اختیاراتم تصمیم بگیرم می آیم. اینکه کسی 
برایم سرپرست تعیین کند و یکی دیگر برایم مدیر رسانه ای 
تعیین کند و اختیاراتم را بگیرد با این شرایط قبول نمی کنم.

رد پای سیسیلی ها
اما چرا فتحی به یکباره با فروپاشی کاخ پادشاهی اش مواجه 
شد؟ منابع خبری نزدیک به باشــگاه مدعی اند رفتار غیر 
متعارف با سرمربی جدید ایتالیایی و واکنش ها و بازتاب های 
مشکالت مدیریتی باشگاه اســتقالل در رسانه های معتبر 
بین المللی به ویژه رســانه های ایتالیایــی و درگیری ها و 
اختالفات مدیریتی در الیه های درونی باشــگاه استقالل 
مسبب اصلی برکناری قریب الوقوع فتحی است. از طرفی 
وی در حوزه پرداخت مطالبات نیز موفق عمل نکرد به همین 
دلیل برای جلوگیری از اتفاقات تلخ دیگر مسئوالن وزارت 
ورزش این سناریو را انتخاب کردند تا بدون جار و جنجال 
پروسه برکناری فتحی رقم بخورد اما انگار این اتفاق چندان 
هم بدون حاشیه انجام نشــد به ویژه زمانی که استقالل به 
شدت گرفتار مشکالت و معضالت بسیار زیادی است که 
ممکن است در روزهای آینده اخبار بیشتری در این رابطه در 

فضای رسانه ای کشور و شبکه های اجتماعی منتشر شود.

آذری با اختیار تام می آید، فتحی قصد رفتن ندارد

مناقصه و مزایده همزمان مدیر عاملی استقالل!

ترابی: ویلموتس بهتر می داند چه کاری انجام دهد
ورزش: مهدی ترابی در حاشیه تمرین صبح دیروز تیم ملی اظهار کرد: خدا را شکر شرایط 
خوبی داریم؛ کم کم بازیکنان به اردو اضافه می شوند و تمرینات خوب و منظمی را پیگیری 
می کنیم.او ادامه داد: ان شاءاهلل بازی خوبی برابر هنگ کنگ انجام دهیم و تماشاگران هم از 
عملکردمان رضایت داشته باشند؛ امیدوار هستیم سه امتیاز را بگیریم و  با موفقیت پیش 
برویم.بازیکن ملی پوش پرسپولیس اضافه کرد: آقای ویلموتس تازه آمده و تیم نیاز به 
هماهنگی دارد؛ خود آقای ویلموتس بهتر از هر کسی می داند چه کاری کند؛ امیدوارم 

بازی های خوبی را در ادامه راه انجام دهیم و به نتایج مد نظر آقای ویلموتس برسیم.

کامیابی نیا آماده بازگشت به تمرینات پرسپولیس
ورزش: کمال کامیابی نیا، بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس دو هفته پیش کتف مصدوم خود 

را به تیغ جراحان سپرد تا برای همیشه از این مصدومیت کهنه نجات پیدا کند.
دیروز این بازیکن با مراجعه به پزشک معالج خود، بخیه های عمل جراحی را کشید تا بتواند دوران 
درمانی خود را آغاز کند.به احتمال فراوان کامیابی نیا در روزهای آینده در تمرین پرسپولیس حاضر 
خواهد شد تا تمرینات خود را زیر نظر مربی بدنساز این تیم آغاز کند.پزشکان معالج این بازیکن اعالم 
کرده اند که کامیابی نیا می تواند سه هفته پس از جراحی تمرینات سبک خود را آغاز کند و به همین 

خاطر بازیکن شماره 11 پرسپولیس قادر خواهد بود از روزهای آینده تمرینات خود را آغاز کند.

کومان: به دلیخت فرصت بدهید
ورزش: سرمربی تیم ملی فوتبال هلند از هموطنش که نخستین بازی او در سری 
A چنگی به دل نمی زد، دفاع کرد. رونالدو کومان می گوید: »من قبول دارم که ما 
در بازی دلیخت آن کیفیتی که انتظار داشتیم را ندیدیم. گاهی اوقات مردم خیلی 
راحت خودشان را با تغییر شرایط وفق می دهند. من هنوز آن روزنامه هایی که درباره 
نخستین بازی ام در بارسلونا گزارش نوشته اند را دارم. آن بازی فاجعه بود.. ماتیس 
هم شرایطش همین طور است. او فقط 20 سال سن دارد. در تلویزیون، مردم عوض 

کردن باشگاه را یک اتفاق خیلی عادی و ساده فرض می کنند.«

ایکاردی: نمی توانم برای بازی در پاریس بیش از این صبر کنم
ورزش: مهاجم جدید پاری ســن ژرمن امیدوار است در لباس تیمش منشأ اثرات مثبتی 
شود. مائورو ایکاردی می گوید: »از پاری سن ژرمن  به خاطر اعتمادی که به من نشان داد، 
ممنونم. با تمام توانم به هم تیمی های جدیدم کمک خواهم کرد تا تیم بتواند تا باالترین 
مراحل ممکن در تمام مسابقات پیش برود. پاری سن ژرمن  در دنیای فوتبال به یک قدرت 
اصلی تبدیل شده و در سال های اخیر، بازیکنان بزرگی را جذب کرده است. انگیزه ها در 
این جا بسیار باالست و من مطمئنم  شرایط بهتر هم خواهد شد. نمی توانم برای حضور 

استادیوم زیبا و پرشور پارک دو پرنس بیش از این صبر کنم.

ورزش: پیشکسوت پرسپولیس با بیان اینکه اکنون وقت 
انتقاد نیست گفت: پرسپولیس چهار فصل خیلی خوب را 
با برانکو داشت و حاال تفکرات جدیدی به این تیم آمده و 

طبیعی است که این تیم نیاز به زمان داشته باشد.
فرشــاد در مورد برخــی انتقادات از پرســپولیس پس 
از شکســت برابر تراکتــور اظهار داشــت: وقتی تیمی 
کادرفنی اش را تغییر می دهد طبیعی اســت که زمان 
نیاز اســت تا تفکرات جدید در این تیم جا بیفتد آن هم 
مربی که تا به حال به ایران نیامده بوده و هیچ شناختی 
از فوتبال و فرهنگ کشورمان نداشت. کارنامه کالدرون 
نشان می دهد که مربی با دانشی اســت و باید بپذیریم 
تفکرات جدیدی به پرسپولیس و حتی فوتبال کشورمان 
آورده است. از این رو باید به این مربی آرژانتینی و تیمش 

زمان داد تا به شرایط ایده آل برسند.

افت طبیعی پرسپولیس
وی افزود: بازیکنان پرسپولیس 4 سال با تفکرات برانکو 
کار کرده اند و شاید برای شــان سخت باشد که با سبک 
دیگری بازی کنند. به همین خاطر به زمان نیاز دارند تا 
با شرایط جدید آشنا شوند. این شناخت برای کالدرون 
هم الزم است. او هنوز با سبک بازی تیم های ایرانی آشنا 
نیست و شاید چند هفته دیگر هم فرصت می خواهد. در 
این شــرایط نقش هواداران خیلی مهم است. آن ها باید 
صبور باشند و با یکی دو باخت و تساوی اعتراض و انتقاد 
نکنند. یک تیم در هر سطحی که باشد وقتی با تغییرات 
تاکتیکی مواجه می شود ناخودآگاه دچار افت خواهد شد. 
پیوس عنوان کرد: االن زمان انتقاد کردن نیست. ما هم 
ایراد ها را می بینیم اما همان طور که گفتم کالدرون مربی 
با دانش و با تجربه ای است و خودش این ایراد ها را برطرف 
کرده و تیم را به شــرایط ایده آل خواهد رساند. هرگونه 

مصاحبه انتقادی می تواند برای پرســپولیس حاشیه و 
تنش ایجاد کند و من از پیشکســوتان می خواهم فقط 

حمایت کنند.

داستان علیپور
پیشکسوت فوتبال ایران با اشاره به انتقاداتی که از سوی 
هواداران پرســپولیس متوجه علی علیپور شده و عنوان 
می شود که او اشباع شده و دیگر عالقه ای به بازی در فوتبال 
ایران ندارد، گفت: علیپور پسر خوب و نجیبی است و در چند 
فصل اخیر هم از بهترین مهاجمان لیگ بوده است. بعید 
می دانم علیپور با دو فصل آقای گلی اشباع شده باشد. او 
حداقل باید 5،6 دوره آقای گل و بعد اشباع شود که با این 
مسئله هم مخالفم. وی ادامه داد: برای فوتبالیست حرفه  ای 
بی انگیزگی و اشباع شدن  معنایی ندارد. شاید برای علیپور 
رفتن به فوتبال اروپا هدف است اما هنوز برای او دیر نشده 
و با سن و سالی که دارد می تواند در پایان این فصل بعد از 
کسب عنوان آقای گلی به خواسته خود برسد. هواداران هم 
از علیپور دلخور نباشند و با تشویق های شان به او روحیه 

بدهند تا از بازی آینده برای آقای گلی استارت بزند.

درخواست از انصاری فرد
پیوس در پایان راجــع به حضور همبــازی قدیمی اش 
محمد حسن انصاری فرد در پرسپولیس به عنوان مدیرعامل 
خاطرنشان کرد: انصاری فرد به خانواده پرسپولیس تعلق 
دارد و سال  های زیادی  در این تیم بوده است. به این خاطر 
خیلی خوب مشکالت پرسپولیس را درک کرده و پیش از 
این هم که مدیرعامل باشگاه بود بد عمل نکرد. به عنوان یک 
دوست و همبازی قدیمی به محمدحسن تبریک می گویم 
و هیچ خواسته ای جز عملکرد خوب در پرسپولیس از وی 

ندارم. برای او آرزوی موفقیت می کنم.

ورزش: مجمع فوق العاده فدراســیون کشتی در محل 
آکادمی ملی المپیک در شرایطی آغاز شد که محمدرضا 
داورزنی به عنوان رئیس مجمع و معاون وزیر ورزش در 

یک ساعت ابتدایی در مجمع حاضر نشد!
همین اتفاق سبب شد تا علیرضا دبیر در دقایق ابتدایی 
درباره وضعیت این روزهای کشــتی خطاب به اعضای 

مجمع صحبت هایی را انجام دهد.
رئیس فدراسیون کشتی در رابطه با اعالم بدهی سنگین 
فدراســیون کشــتی در روزهای اخیر گفت: ما دنبال 
آبرو ریزی کســی نیســتیم. مگر خادم زمانی که آمد، 
نگفت فدراســیون 12 میلیــارد بدهی دارد؟ شــما به 
عنوان عضو مجمع باید مطلع باشــید که فدراســیون 
چقدر بدهی دارد چــون از این پس می خواهم بدهی ها 
را پاک کنــم. دخــل و خرج فدراســیون کشــتی با 
 هم جور نیســت. هر کســی رئیس فدراســیون شود، 

همین است.
وی افزود: فدراسیون 8 میلیارد سالیانه حقوق می دهد. 
زمان طالقانی و صنعتکاران یادم می آید که نهایتاً 10 نفر 
در فدراسیون بودند. در دوران سرپرستی که بنی تمیم 
و نعمتی حضور داشتند، 5.5 میلیارد بدهی گذاشتند. 
البته هر کس دیگــری هم بود، این اتفــاق می افتاد. از 
زمانی که من آمدم، 10 هزار دالر بدهکاریم که آن هم 

فردا پرداخت می کنیم. 
رئیس فدراسیون کشتی بیان داشت: دنبال این هستیم 
تا بودجه جداگانه ای از دولت بگیریم. کشــتی در حال 
حاضر نیاز به تزریق 20 تا 25 میلیارد دارد. من از زمانی 
که آمدم هیچ دخالتی در انتخاب کادرهای فنی نداشتم. 
طبیعی هم بود چون یک پروسه پنج، 6 ماهه را سپری 

کرده بودند.

داورزنی: نباید چشممان فقط به دست دولت باشد
معاون وزیر ورزش و جوانان در جمع رؤسای هیئت های 
کشتی کشور گفت: نباید چشممان فقط به دست دولت 

باشد و دبیر باید حامی مالی پیدا کند.
محمدرضا داورزنی گفت: وقتی می گوییم مدیریت منابع 
یعنی از ســفرهای غیر ضروری و سفر افراد غیرضروری 
خودداری کنیم. بیشــترین پول را به فدراســیون های 
کشــتی و فوتبال داده ایم. اگر ایــن دو را کنار بگذاریم 
پرداختی مــا به تکوانــدو، کاراته، جانبــازان و... نصف 
کشتی است. نگاه ما به کشــتی نگاه ویژه است و کسی 
در آن شــکی ندارد. وزارت ورزش می گوید: آقای دبیر 
من به شما در بهترین شــرایط و تخصیص 100 درصد 
5/ 12 میلیارد بیشتر نمی توانم بدهم. ما در کشتی سال 
گذشــته بیش از 100 درصد پرداخت کردیم و با کمک 
حامی مالی انستیتو و... ساختند و سالی هم 400 یا 500 
میلیون از حامی مالی گرفتند. در میزبانی ها هم با حمایت 

استانداران و وزارت مسابقات برگزار می شد.
معاون وزیر ورزش گفت: مگر همه کشورهای اروپایی در 
جام تختی ما یا سایر جام هایمان شرکت می کنند؟ ما هم 
قرار نیست در همه جام ها شرکت کنیم. درخواستم از دبیر 
این است مدیریت کند. ۳0 میلیارد بدهی مالیاتی را حل 
می کنیم اما اینکه عنوان می شود 20 میلیارد بدهی دیگر 
وجود دارد را باید دوستان مدیریت کنند. با خادم هم نظر 
بودیم که به شرکت تجهیز نباید اجاره داده شود. باید منابع 
جدید مالی ایجاد شــود و فدراسیون دنبال اسپانسر برود. 
دولت به وظایفش عمل کرده اما از این به بعد باید آقای دبیر 
دنبال منابع جدید برود. اتحادیــه جهانی درباره بدهی ها 
تهدید کرده است. چرا که بارها وعده داده شده و انجام نشده 

است. این موارد در شأن ورزش و نام ایران نیست. 

افت پرسپولیس طبیعی است

پیوس: علیپور اشباع نشده است
کشتی دولتی یا کشتی غیر دولتی؟

سرشاخ میلیاردی دبیر و معاون وزیر

گزارش ویژه

جام جهانی بسکتبال 2019 چین
ایران- اسپانیا؛ اعاده حیثیت

مقابل ماتادورها
علی عبداحد: پــس از باخت تیم ملی بســکتبال 
ایران با پورتوریکو، ایرانی ها دومین شکســت را نیز 
در بازی دوم  مقابل تونس دشت کردند )67 بر 79(. 
امروز بعدازظهر از ساعت 17 دیداری تشریفاتی  در 
گروه C بین اسپانیا یکی از تیم های مدعی قهرمانی 
جام جهانــی 2019 و تیم بســکتبال ایــران انجام 
می شود. اسپانیا همیشــه جزو مدعیان جام جهانی 
بوده و هست. ســابقه حضور در 12 المپیک و یازده 
بار در جام جهانی را در کارنامه دارد.سه مدال نقره 
و یــک برنز المپیــک دارد. 1۳ مــدال رنگارنگ در 

اروپا دارد. 
اما با شکســت تیــم چیــن از لهســتان، ایرانی ها 
می توانند امیدی برای کسب سهمیه المپیک داشته 
باشند. آنچه پس از دو بازی اخیر بسکتبالیست های 
ایرانی مشهود بود، ضعف در پاسینگ ها و به خصوص 
در دریافت ها، ضعف در دفــاع، ضعف در پرتاب های 
آزاد، عجله بازیکنان در سرعت بخشیدن به بازی که 
با ترنورهای آماری باال برای تیــم ایران همراه بود، 
ضعف در ارائه و تنــوع تاکتیک در مقابل روش بازی 
حریف و ... بود که در آینده موشــکافانه تر به آن ها 

خواهیم پرداخت.

C برنامه دیدارهای چهارشنبه 98/6/13 گروه
چهارشنبه 98/6/1۳ پورتوریکو- تونس ساعت 1۳

چهارشنبه 98/6/1۳ اسپانیا- ایران ساعت 17

ورزش: طــی چند روز گذشــته اتفاقاتی در رشــته 
جودو رخ داده که نشــان از خوش خدمتی مسئوالن 
فدراســیون جهانی به صهیونیســت هاست. شرایط 
به گونه ای رقم خورده که »ویزر« رئیس فدراســیون 
جهانی جودو؛ تهدید کرده جودوی ایــران را تعلیق 
خواهد کرد و حتی اکانت توییتر فدراســیون جهانی 
جودو را هم با اسم مالیی تغییر داد تا دشمنی خودش 
را علنــی کند. این در حالی اســت کــه از کلیپ ها و 
فیلم هایی که طی چند روز اخیــر از تمرینات قبل از 
مبارزه مالیی در فضای مجازی منتشر شده، می شد 
فهمید تمام ماجرا یک سناریوی بین المللی بوده که 
از قبل نوشته شده تا در مسابقات جهانی جودو، ایران 
را وارد یک حاشیه بزرگ کنند و در نهایت این رشته 

گرفتار شود. 
جالــب اینکــه برخــی کشــورهای مســلمان مثل 
نمایندگان کشورهای مصر، الجزایر و عربستان گاهی 
حاضر نبوده اند، مقابل نماینــده رژیم غاصب مبارزه 
کنند و حتی نماینده مصر در مســابقه جهانی توکیو 
حاضر به دست دادن با نماینده رژیم غاصب نشد، اما 
اتفاقی برای کشــور آنها رخ نمی دهد و حاال شاهدیم 

که فقط حاشیه ها برای ایران است. 
دو روز پیــش رئیس کمیته ملی المپیک کشــورمان 

نامه اعتراضی شدیدالحنی در این زمینه برای توماس 
باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک ارسال کرد.

سیدرضا صالحی امیری دربخشی از این نامه با اشاره 
به ســناریوی از پیش برنامه ریزی شده ویزر )رئیس 
فدراســیون جهانی جودو( اعالم داشــته که وی در 
حاشیه مســابقات جهانی ژاپن شــرایط دلهره آور و 
پراسترسی را برای سعید مالیی ملی پوش کشورمان 
به تصویر کشــیده و به وی القا نمــوده که در صورت 
بازگشت به وطن، با مشکل روبه رو خواهد شد.»ویزر« 
با قول حمایت از این ورزشــکار برای پیوستن به تیم 
پناهنــدگان IOC ، ســعی در ترغیب ورزشــکار به 
درخواست پناهندگی در آلمان نموده و شکی نیست 
که مالیی به خاطر همین فضای التهاب آور به وجود 

آمده در مسابقات جهانی نتیجه نگرفته است.«
رئیس کمیته ملی المپیک با اشــاره به ارسال نامه به 
IOC تاکید کرد: اینکه ویزر در داخل سالن ورزشکار 
ما را  به اتاق خودش هدایت و بــا او صحبت کند زیر 
پرچم دیگر برود همچنیــن برایش گارد می گذارد  و 
بلیت اعزام بــه آلمان تهیه می کند، نشــان می دهد 
جریان ســازی غیر اخالقی با انگیزه سیاسی در این 
کار بوده اســت. از این رو من دو نامه رسمی خطاب 
به توماس باخ نوشــتم و همکارانم نیز دو نامه رسمی 

خطاب به سایر سطوح مدیریتی در کمیته بین المللی 
المپیک نوشــتند. در مجموع چهار نامــه اعتراضی 
داشــتیم و شــرح ماوقع دادیم امیداورم مســئله را 

مدیریت کنیم و از این فضا خارج شویم.
رئیس کمیته ملــی المپیک تصریح کرد: براســاس 
اطالعات موثقی که ما داریم طرف مقابل برای خوش 
خدمتی به رژیم صهیونیســتی می خواهد موضوع را 
سیاســی می کند . از آن طرف ورزشکار ما در بحران 
روحی قرار دارد پیغام های که به من می دهد حاکی 
از این است عالقه مند اســت برگردد و من هم پیغام 
دادم اینجا خانه او اســت و برای بازگشــت مشکلی 

ندارد. 
ســعید مالیی که اکنــون در آلمان به ســر می برد و 
بسیاری از رســانه های خارجی از پناهندگی او خبر 
داده بودند، یکشنبه در گفت وگو با یکی از رسانه های 
خارجی با تاکید بر اینکه پناهنده نشــده است گفت 
 IOC که در بازی هــای المپیک 2020 زیــر پرچم
مبارزه خواهد کرد. من هیچ درخواســت پناهندگی 
نداده ام. ویزای آلمان را داشته ام و در آلمان هستم تا 
از حواشی دور باشم. من ســرباز خاک کشورم هستم 
و هر مدالی بگیرم متعلق به ایران اســت و برای یک 

ایرانی ثبت می شود.

امیرمحمد سلطان پور: دوشنبه شب پس از یک تابستان پر از 
قراردادهای گران قیمت، شایعات داغ و تصمیمات عجیب، سرانجام 
پنجره نقل و انتقاالتی در اروپا بسته شد. در زیر نگاهی می اندازیم به 

برندگان و بازندگان این چند ماه گذشته در فوتبال اروپا:
برندگان

آنتونیو کونته
همگان آنتونیو کونته و بپه ماروتا را به عنوان کسانی که یوونتوس را پس 
از قضیه کالچیوپولی دوباره به تخت پادشاهی فوتبال ایتالیا برگرداندند 
می شناسند. حاال این دو دوباره در اینترمیالن به یکدیگر رسیده اند تا 
بتوانند بانوی پیر را از تخت پادشاهی خود به پایین بکشند. نشانه های 
ابتدایی در این راه امیدوارکننده بوده؛ اینتر در دو بازی ابتدایی سری آ 
در این فصل پیروز بوده است.  کونته در ابتدای پنجره نقل و انتقاالت از 
مدیریت باشگاه درخواست یک مدافع مرکزی را کرد تا بتواند سیستم 
مورد عالقه دو، پنج، سه خود را پیاده کند؛ به این منظور دیگو گودین 
با تجربه به شکل رایگان با این تیم قرارداد امضا کرد. او همچنین قصد 
داشت که خط هافبک خود را جوان کند که در این راه نیکولو باریا و 
استفانو سنسی را از کالیاری و ساسولو به خدمت گرفت. از همه این ها 
مهمتر او یک مهاجم نوک بزرگ می خواســت و روملو لوکاکو را از 
منچستریونایتد خریداری کرد. . اکنون اینتر پس از سال ها ترکیبی که 

می تواند برای قهرمانی سری آ بجنگد را در اختیار دارد.

اتلتیکومادرید
در تابســتان، اتلتیکو مادرید بازیکنانی مانند گریزمان، گودین، 
خوانفران، فلیپه لوئیز، رودری و لوکاس هرناندز را از دست داد. این 
بازیکنان ترکیب بزرگی از تجربه و استعداد هستند پس چرا تیم 
اتلتیکو را در میان برندگان این پنجره قرار دادیم؟ به این دلیل که 
آن ها برای این بازیکنان جدا شده جانشینان فوق العاده ای خریداری 
کردند. روخی بالنکو با سه پیروزی در سه دیدار ابتدایی در اللیگا از 
همین االن با اختالف چهار و پنج امتیازی نسبت به بارسا و رئال در 
صدر قرار دارد. خریدهایی مانند تریپیر از تاتنهام، ماریا هرموسو و 
مارکوس یورنته از این جمله بودند. اما سرآمد همه خریدهای خوب 

این تیم، آوردن ژوآ فلیکس یکی از بزرگ ترین استعدادهای جوان 
فوتبال جهان به واندامتروپولیتانو بود.

بازندگان
پوگبا و زیدان

زیدان با این شرط هدایت کشتی در حال غرق شدن رئال را دوباره 
به دست گرفت که حرف اصلی را در خریدهای تیمش داشته باشد. 
این اتفاق رقم خورد و با هزینه ای باال فلورینتیو پرز هر بازیکنی که 
می خواست را خریداری کرد. ادن هازارد اصلی ترین هدف بود که 
به ســانتیاگو برنابئو آمد و خریدهای دیگری مانند ادر میلیتائو، 
رودریگو، یوویچ و فرالند مندی نیز در مجموع با ۳00 میلیون یورو به 

انجام رسید. اما با همه این ها زیدان احتماالً فکر می کند که در میانه 
میدان نیروی جوانی و پویایی را کم دارد. او برای جبران این ضعف به 
دنبال پوگبا از منچستریونایتد بود و جالب تر اینکه خود فوق ستاره 
فرانسوی نیز در ابتدای تابستان اعالم کرد که آماده است تا در جایی 
به غیر از اولدترافورد چالش جدیدی را شروع کند. اما مادرید در 
انجام این کار ناتوان نشان داد که اصلی ترین دلیل آن عدم توانایی 

در فروش خامس رودریگز و گرت بیل بود. 

یوونتوس
در همین ابتدا باید به یوونتوس تبریک بگوییم که توانست پاریس 

و بارسلونا را در راه خرید ماتیاس دلیخت شکست دهد؛ و با اینکه 
نگرانی هایی در مورد وضعیت آمادگی رابیو و رمزی دو خرید دیگر 
این تیم وجود دارد اما آن ها توانایی این را دارند تا خود را در تورین 
ثابت کنند. اما حرکت های عجیبی مانند معاوضه کانسلو با دنیلو یا 
فروش استعدادی مثل مویزه کین به اورتون و موفق نشدن در خرید 
یک شماره 9 مثل لوکاکو و ایکاردی و عدم توانایی در فروش دیباال 
سبب می شود که نتوانیم خیلی به تجارت آن ها خوشبین باشیم. 
اکنون ساری خط حمله ای پیر با مانژوکگیچ ۳۳ ساله، هیگواین ۳1 
ساله و رونالدیو ۳4 ساله در اختیار دارد. آن ها به نظر از فصل پیش 

شرایط ضعیف تری در ترکیب خود دارند.

بارتومئو
در حالی که همگان از در جریان بودن فرآیند خرید مجدد نیمار 
صحبت می کردند نشریه اکیپ گزارش داد که این باشگاه فقط 
نمایش خرید را می دهد تا کاپیتان خود یعنی مسی را راضی نگه 
دارد، اما عالقه ای به انجام این کار ندارد. هر چه که باشد شکست 
در این خرید جایگاه جوزپ ماریا بارتامئو را به عنوان مدیرعامل 
بارسلونا در میان طرفداران و بازیکنان بارسلونا تضعیف خواهد 
کرد. همین چند وقــت پیش بود که گفته بــود عثمان دمبله 
خریدی که برای جانشینی نیمار به نیوکمپ آورده شد بازیکن 
بهتری از نیمار است، اما در این تابستان تالش کرد تا دمبله را برای 
بازگرداندن نیمار به عنوان بخشی از معامله به پاریس پیشنهاد 
دهد. راکیتیچ دیگر گزینه حاضر در این مذاکره برای رفتن راضی 
شده بود اما عدم موافقت دمبله کار را برای بارتامئو خراب کرد. این 
را نیز نباید فراموش کنیم که اگر بارسا برای خرید گریزمان که 
طرفداران او را به خاطر رد فرصت پیوستن به این تیم در تابستان 
گذشته دوست نداشــتند، با پرداخت 120 میلیون یورو عجله 
نکرده بود، آن ها می توانستند با پرداخت تنها پول و بدون به هم 
زدن شرایط برای وارد کردن دو بازیکن به معامله، بازگشت نیمار را 
رقم بزنند. این اتفاقات به راحتی می تواند امیدهای بارتامئو را برای 

انتخاب مجدد به عنوان مدیرعامل بارسا از بین ببرد.

دروازه بان تراکتور تبریز در واکنش به حواشی پیرامون 
علیرضــا بیرانوند بعد از بازی دو تیم، در اســتوری 
اینستاگرام خود به دروازه بان ملی پوش ایران تاخت. 
بیرانوند که به گفته بسیاری در موقع خروج از زمین 
عملی زشت را به طرف هواداران تراکتور نشان داده 
است، مظاهری را بر آن داشته تا در استوری خود که 
بعد از مدتی آن را پاک کرد بنویسد: »زمان آدم ها رو 
عوض نمی کنه بلکه حقیقتشونو آشکار می کنه، حرف 

رو بنداز زمین صاحبش بر میداره.«

مهاجم اینتر که جدیدترین سوژه حمالت نژادپرستانه بوده، 
در استوری اینستاگرامش واکنش نشــان می دهد. روملو 
لوکاکو که در جریان بازی این هفته تیمش در زمین کالیاری 
بارها با صدای میمون که هــواداران از خود در می آوردند، 
مورد اهانت قرار گرفت در استوری می گوید: »در ماه گذشته 
بسیاری از بازیکنان، و من هم در این هفته مورد اهانت های 
نژادپرستانه قرار گرفتم. سال 2019 هستیم و به جای اینکه 
قدم به جلو برداریم به عقب مــی رویم و همگان باید متحد 

شوند تا فوتبال مثل گذشته لذت بخش باشد.«

روملو لوکاکورشید مظاهری
مدافع پرسپولیس در پستی اینستاگرامی 
به علی کریمی دوست و اسطوره این باشگاه 
ادای احترام کرده است. شجاع خلیل زاده 
با انتشار عکسی در کنار کریمی در مورد او 
نوشته: »از صدای گذر آب چنان فهمیدم، 
تندتر از آب روان، عمر گــران می گذرد! 
زندگی را نفسی، ارزش غم خوردن نیست! 
آرزویم این اســت آن قدر سیر بخندی؛ که 

ندانی غم چیست...«

سرمربی سابق تیم پرســپولیس در اینستاگرام خود 
عکســی جالب توجه را منتشر کرده اســت. برانکو 
ایوانکوویچ که شرایط آنچنان جالبی در باشگاه جدید 
خود االهلی عربستان ندارد و زمزمه هایی مبنی بر اخراج 
او در چند وقت گذشــته مطرح بوده است، در نشست 
مربیان که در چین برگزار می شود شرکت کرده و در آنجا 
با گابریل کالدرون ســرمربی کنونی قرمزهای پایتخت 
عکسی به یادگار گرفته که برای طرفداران این باشگاه 

جالب توجه است.

برانکو ایوانکوویچشجاع خلیل زاده

کمیته بین المللی المپیک دخالت می کند؟

خوش خدمتی رئیس فدراسیون جهانی جودو 
برای صهیونیست ها

ضد  حمله

محرومیت 6 ماهه ملی پوش گیتی پسند
ورزش: کمیته انضباطی رای خود را در خصوص دیدار فوتسال تیم های 
گیتی پسند اصفهان و شهروند ساری اعالم کرد. حمید احمدی، بازیکن 
ملی پوش تیم گیتی پســند به دلیل بد رفتاری در مقابل مقام رسمی 
مســابقه و حمله به ســمت داور و ضربه زدن و توهین به داور 6 ماه از 
همراهی تیم خود محروم شد.رضا لک، سرمربی تیم شهروند ساری نیز 
به خاطر بدرفتاری در مقابل مقام رسمی ) رفتار غیر ورزشی( از همراهی 

تیم، به مدت چهار جلسه محروم شد.

پس از عقد قرارداد با زووله
 قوچا ن نژاد: خوشحالم که به هلند بازگشتم

ورزش: رضا قوچان   نژاد، مهاجم ۳1 ساله ایرانی از بازگشت به اردویژه 
هلند و تیم زووله ابراز خوشحالی کرد. رضا قوچان نژاد پس از عقد قرارداد 
دو ساله با این تیم گفت: خیلی خوشحالم که به هلند و به ویژه تیم زووله 
بازگشــتم. فوتبال هلند را از همان آغاز دوران حرفه ای خود به خوبی 
می شناسم و دوســت دارم.مهاجم جدید تیم زووله ادامه داد: در زووله 
تمام تالشــم را به کار می بندم تا باعث پیشرفت این تیم و خودم شوم. 
بی صبرانه منتظر نخستین بازی خانگی زووله در روز 15 سپتامبر هستم.

واکنش استراماچونی به درگیری در تمرین 
استقالل

ورزش: تمرین دیروز تیم فوتبال استقالل در مجموعه ورزشی انقالب 
برگزار شــد. نکته جالب درباره تمرین آبی های پایتخت، حضور علی 
دشتی، فرشید اسماعیلی، میلیچ و داریوش شجاعیان بود که با وجود 
درگیری که در تمرین دوشنبه با یکدیگر داشتند، اجازه پیدا کردند در 
تمرین دیروز هم شرکت کنند. با وجود اینکه اخباری درباره درگیری 
شدید فیزیکی این بازیکنان در تمرین روز دوشنبه استقالل مطرح شده 
بود، امیرحسین فتحی، مدیرعامل استقالل درگیری بین این بازیکنان 
را یک درگیری عادی ورزشی اعالم کرده بود.با توجه به اظهارات فتحی 
و اقدام دیروز استراماچونی به نظر می رسد که این ماجرا حل شده است.

بازگشت چشمی به استقالل قطعی شد 
ورزش: با اعالم امیر حسین فتحی مذاکرات با روزبه چشمی به صورت 
جدی از طریق مدیر برنامه این بازیکن صورت گرفته و این بازیکن در 
روزهای آتی به جمع آبی پوشــان اضافه خواهد شد.فتحی با اعالم این 
خبر گفت: با چشمی و مدیر برنامه هایش مذاکرات خوبی انجام دادم و 
فکر می کنم مانعی برای حضور چشمی به استقالل وجود نداشته باشد. 
این بازیکن با درخواست استراماچونی به تیم استقالل بازخواهد گشت.

پیش از این پیراهن چشمی برای این بازیکن توسط باشگاه حفظ شد و 
سیاوش یزدانی شماره این بازیکن را به باشگاه  تحویل داد. در روزهای 
گذشته شایعاتی در مورد پیوستن این بازیکن به تراکتور مطرح شد که 
فتحی بعد از اعالم خبر بازگشــت وی به استقالل عماًل خبر تراکتوری 

شدن چشمی را تکذیب کرد. 

ابراهیمی: شناخت کافی از هنگ کنگ نداریم
ورزش: امید ابراهیمی، هافبک تیم ملی فوتبال ایران در حاشیه تمرین 
صبح دیروز این تیم اظهار کرد: همه بازیکنان آمده اند و تمرین کامل تری 
داشــتیم. تمرینات خوبی انجام داده ایم و در حال آماده ســازی برای 
بازی های مقدماتی و مسابقه با هنگ کنگ هستیم. هنوز شناخت کافی 
از این تیم نداریم. فکر می کنم وقتی به روز بازی نزدیک شویم آنالیز هم 
بکنیم.او ادامه داد: بازی اول همیشه مهم است. باید تالش کنیم بهترین 

استفاده را از نخستین بازی بکنیم و محکم شروع کنیم.

استراماچونی در خطر محرومیت از دربی
ورزش: استراماچونی در بازی اســتقالل و فوالد خوزستان از علیرضا 
فغانی داور مسابقه یک کارت زرد دریافت کرد. طبق آیین نامه مسابقات 
اگر سرمربی در هفته سوم لیگ برتر در مسجد سلیمان از داور مسابقه 
کارت زرد دریافت کند به طور اتوماتیک از حضور در هفته چهارم لیگ 
برتر محروم خواهد شــد و این ســرمربی ایتالیایی حق نشستن روی 

نیمکت استقالل را در بازی با پرسپولیس نخواهد داشت.

هنگ کنگ - ایران در ورزشگاه راگبی! 
ورزش: تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب دور دوم انتخابی جام جهانی 
2022 قطر و جام ملت های 202۳ چین، در نخستین گام باید سه شنبه 
هفته آینده به مصاف تیم ملــی هنک گنگ برود. شــاگردان »مارک 
ویلموتس« باید این مسابقه را در خانه حریف به انجام برسانند و میزبان 
این دیدار ورزشگاه "هنگ کنگ" واقع در جزیره "هنگ کنگ" است؛ 
ورزشگاهی که با گنجایش 40 هزار نفر بزرگ ترین ورزشگاه این کشور 
محسوب شده و اکثر بازی های تیم ملی فوتبال هنگ کنگ در آن برگزار 
می شود.جالب اینکه به جز فوتبال مسابقات راگبی هفت نفره نیز در این 
ورزشگاه برگزار می شود. ورزشگاه مذکور در سال های 1997 و 2005 

نیز میزبان مسابقات جهانی راگبی هفت نفره بود.

محرمی رسماً به لوکوموتیو زاگرب پیوست
ورزش: باشگاه لوکوموتیو زاگرب رسماً انتقال مدافع ایرانی دینامو را به 
این تیم تأیید کرد. ، باشگاه دیناموزاگرب کرواسی دیروز اعالم کرد که 
صادق محرمی، مدافع جوان و 2۳ ساله ایرانی به باشگاه آمد و قراردادش 
را امضا کرد.محرمی روز گذشــته به صورت قرضی از دیناموزاگرب به 
لوکوموتیو زاگرب رفت. محرمی فصل گذشــته برای دینامو 19 بازی 

انجام داده است.

دیدار کادر فنی تیم ملی فوتبال با وزیر ورزش
ورزش: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، ویلموتس سرمربی تیم ملی 
و وحید هاشمیان دیروز در وزارت ورزش حضور پیدا کردند.مسئوالن 
فوتبال ایران با حضور در وزارت ورزش با مسعود سلطانی فر وزیر ورزش 

و جوانان دیدار کردند.

2 لژیونر دیگر به اردوی تیم ملی اضافه شدند
ورزش: میالد محمدی و مجید حسینی، دو لژیونر ایران که به ترتیب 
در لیگ های بلژیک و ترکیه توپ می زنند، از دیروز تمرینات گروهی 
را پا به پای دیگر نفرات آغاز کردنــد و به مرور برای دیدار مقابل هنگ 
کنگ آماده می شوند.محمدی و حسینی تمرین با روحیه و شادابی را 
سپری کردند و در زمان روبه رو شدن با یکدیگر هم خوش و بش جالبی 
با هم انجام دادند. میالد این روزها چالش جدید باشــگاهی خود را در 
تیم خنت آغاز کرده و حســینی هم با ترابزون روزهای خوبی را پشت 

سر می گذارد.

منهای فوتبال

پورحسن: در مشهد کسی دغدغه پیام را ندارد
ســینا حســینی: انتشــار تصاویر بازیکنان جدید تیم والیبال 
ســبزجامگان پیام با مدیرعامل این باشــگاه در فضای مجازی این 
امیدواری را به وجود آورد که مشکل حضور این باشگاه در رقابت های 
فصل آینده برطرف شده اما منوچهر پورحسن، رئیس سازمان لیگ 
والیبال در گفت و گو با خبرنگار قدس در پاســخ به این پرسش که 
سرنوشت باشــگاه پیام به چه شــکلی رقم خورد، توضیح داد: هیچ 
کسی نسبت به سرنوشت این تیم دغدغه ای ندارد و من تصور می کنم 
اصاًل کسی در باغ نیست که ما اجازه شرکت این تیم در مسابقات را 
نخواهیم داد، این تیم بدهکار است هم به فدراسیون والیبال هم به 
بازیکنان و اعضای کادر فنی سابق خود و در مهلت مقرر هیچ اقدامی 
برای پرداخت مطالبات معوقه خود انجام نداده است از این رو بدون 
تعارف بگویم که از نظر ما چنین باشگاهی وجود ندارد و این مسئله را 

رسماً به اداره کل ورزش و جوانان استان اعالم کردیم.
پورحسن در واکنش به این مسئله که مدیرعامل پیام گفته است تا 
وقتی که سایر تیم های لیگ برتری مطالبات خود را پرداخت نکرده اند 
خطری مجموعه پیام را تهدید نمی کند، گفت: کدام تیم این کار را 
انجام داده است؟ مطمئن باشــید تیم های بدهکار حق شرکت در 
مسابقات را نخواهند داشت، ســرانجام فدراسیون به عنوان مرجع 
اصلی در این ماجرا حق دارد در این ارتبــاط تصمیم گیری کند، ما 
حرف غیرقانونی نمی زنیم نخست پول های عقب مانده از پارسال را 
پرداخت کند، بدهی فدراسیون را نیز واریز کنند بعد با کمال میل از 

آن ها استقبال می کنیم در مسابقات شرکت کنند.
وی در پاسخ به این مسئله که آیا ورود مجموعه جدید به جز پیام هم 
مستلزم پرداخت بدهی 2 میلیارد و نیم است، گفت: هر کسی بخواهد 
با آن سهمیه وارد مسابقات شود باید این مبلغ را پرداخت کند. رئیس 
سازمان لیگ در واکنش به این مسئله که تکلیف بازیکنان و مربیانی 
که در حال حاضر با باشگاه پیام قرارداد امضا کرده اند چه خواهد شد، 
نیز گفت:هر کسی می تواند اقدام به عقد قرارداد با بازیکن و سرمربی 
بکند، شما هم می توانید همین امروز اقدام به عقد قرارداد کنید اما 
مهم این است که آیا کسی به شما مجوز حضور در مسابقات را خواهد 

داد یا اینکه خیر؟! 

کوراش قهرمانی جهان
نمایندگان ایران به دو مدال نقره رسیدند

ورزش: رقابت های کوراش قهرمانی جهان در شهر »چونگ جو« کره 
جنوبی پیگیری شد که الیاس علی اکبری در وزن81-کیلوگرم پس 
از استراحت در دور نخست، حریفانی از هند، اوکراین و تاجیکستان 

را شکست داد و به فینال رسید.
وی در دیدار پایانی برابر شــامرادوف از ازبکســتان با وجود تالش 
فراوان، شکســت خورد و به مدال نقره رسید. در وزن90-کیلوگرم 
امید تزتک در فینال برابر جان  داریف از ازبکستان مغلوب شد و مدال 
 نقره گرفت. امروز هم  حامد رشــیدی در100- و جعفر پهلوانی در 

به 100+کیلوگرم به مصاف حریفان  می روند.

یوسفی و صنوبر سبزپوش شدند
ورزش: تیم والیبال سبزجامگان پیام خراسان که در روزهای اخیر 
یارگیری خود را شروع کرده است با مجتبی یوسفی، لیبرو بومی خود 
هم به توافق رسید. یوسفی فصل گذشته هم در این تیم بود. به گفته 
علی شیخ االسالمی مدیرعامل باشگاه ســبزجامگان پیام خراسان  
محمد حسن صنوبر ملی پوش سابق والیبال کشورمان هم به مدت 

یک فصل به عضویت تیم والیبال سبزجامگان پیام درآمد.

 داوری: استعفا می دهم 
و در انتخابات والیبال ثبت نام می کنم

ورزش: سرپرســت فدراســیون والیبال گفت: هنوز از سرپرستی 
فدراسیون والیبال استعفا نداده ام که بخواهم ثبت نام کنم، نخست 
استعفا می دهم بعد ثبت نام خواهم کرد. افشین داوری در مورد اینکه 
گفته است اگر داورزنی ثبت نام کند وارد انتخابات نمی شود؟ گفت: 
بله. آقای داورزنی ورود پیدا کند بی گمان فرد اولی است که می تواند 
کمک شایانی به والیبال کند و ما هم حامی او خواهیم بود و همه چیز 

بسته به تصمیم او دارد.

سعید مالیی صدر رنکینگ جهانی را 
از دست داد

ورزش: در جدیدترین رنکینگ برترین جودوکاران وزن 81- کیلوگرم 
جهان که پس از رقابت های قهرمانی جهان منتشر شده است، سعید 
مالیی با کسب عنوان پنجمی جهان به رده دوم رنکینگ سقوط کرد.
نماینده رژیم صهیونیستی که به مدال طالی جهان رسید در صدر 
رنکینگ جهانی قرار گرفت و ماتیاس کاس بلژیکی نیز با نقره جهان 

در رده سوم جای گرفت.

»معروف« کاندیدای انتخابات کمیسیون 
ورزشکاران IOC شد

ورزش: کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک فهرست10 نفر از 
ورزشکاران را تهیه کرده بود تا یک نفر از آن ها که شرایط الزم را دارد 
کاندیدای انتخابات کمیسیون ورزشکاران IOC شود. در نهایت پس 
از آزمون زبان انگلیسی که کمیته ملی المپیک گرفت، سعید معروف 
به عنوان کاندیدا معرفی شد. در فهرست 10 نفره برخی نفرات را خود 
کمیســیون انتخاب کرده و برخی دیگر خودشان تمایل به کاندیدا 
شدن داشتند که در این میان برخی ها مانند عابدینی انصراف دادند.

سعید معروف، زهرا نعمتی، احسان حدادی، حمید سوریان، قاسم 
رضایی، حســن یزدانی، کمیل قاســمی ، کیمیا علیزاده، مجتبی 
عابدینی و الهه احمدی فهرســت 10 نفره کمیسیون بود. انتخابات 
کمیسیون ورزشکاران IOC در هنگام بازی های المپیک 2020 در 

دهکده بازی ها انجام می شود.

اشتری: کسب نتیجه در آسیا سخت است
ورزش: نفر دوم رنکینگ تنیس روی میز بانوان ایران گفت: در حال 
حاضر شرایط خیلی خوبی دارم اما کسب نتیجه در آسیا سخت است 
و اگر برنامه ریزی خوبی داشته باشــم، برای کسب سهمیه المپیک 

می توانم شانس داشته باشم.
مهشید اشــتری در خصوص اعزامش به مسابقات آسیایی اندونزی 
اظهار کرد: در انتخابی مسابقات آسیایی اندونزی رتبه پنجم را از آن 
خود کردم و به این مسابقات اعزام نخواهم شد، زیرا برای مسابقات 
آسیایی فقط چهار نفر نخســت اعزام می شوند. فقط برای تمرین با 

بازیکنان و فعالیت زیر نظر کادر فنی تیم ملی به اردو دعوت شدم.

پایان فصل نقل  وانتقاالت تابستانی در فوتبال اروپا

یوونتوس بازنده، زیدان بازنده تر! 
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فرهنگ و هنر

پيشنهاد امروز

خبر

شنيدن روايت مراحل نصب
 ضريح حضرت سيدالشهدا در «شش گوشه»

پيشــنهاد  فرهنــگ و هنر: 
امروز ما به شــما خواندن كتاب 
«شش گوشه» و يا شنيدن نسخه 
صوتى اين كتــاب با گويندگى 

رامين پورايمان است. 
شــايد براى عده اى جالب باشد 

كه بدانند مراحل نصب ضريح مطهر حضرت سيدالشــهدا(ع) به صورت 
واقعه نگارى در كتابى با عنوان «شش گوشه» توسط حامد حجتى نوشته 
شده و توسط سوره مهر منتشر شده است. اين كتاب چندى پيش به بازار 
كتاب آمد و حاال همزمان با آغاز ماه محرم اين نشر نسخه صوتى آن را 

هم به بازار فرستاده است.  
حامد حجتى در خصوص علت تأليــف اين كتاب مى گويد: به باور من 
ساخت اين ضريح در ايران و شهر قم و نصب آن بزرگ ترين اتفاق تاريخى 
از ايران پس از پيروزى انقالب اسالمى است و به هيچ وجه نمى توان آن را 
با ساير رويدادهاى هنرى رخ داده در اين سال ها مقايسه كرد. خوشحاليم 
كه فهم هنرى دوستان هيئت امناى ساخت ضريح مطهر منجر به ثبت 
وقايع نگارى از اين رويداد شــد؛ رويدادى كه شــايد تا هفت نسل ديگر 
نتوانند آن را تجربه كنند. نسل هاى آينده اگر روزى بپرسند كه چرا اين 
ضريح تعويض شــد و چگونه اين اتفاق رخ داد، مستندات و اسناد قابل 
توجهى براى اين منظور در اختيار خواهند داشت هرچند زمانى كه ما اين 
كار را شروع كرديم درباره ضريح قديمى و چگونگى ساخت آن اطالعات 

قابل استنادى در اختيار ما قرار نداشت. 
حامد حجتى براى مســتندنگارى اين واقعه، بيش از 50 روز در كربالى 
معال حضور داشــته و از نزديك در مراحــل مختلف نصب آن ضريح و 
رخدادها بوده است و مشاهدات خود را از اصل و حواشى اين كار به رشته  

تحرير درآورده  كه در اين كتاب آمده است.
در بخشــى از اين كتاب مى خوانيم: «هنــوز از بهت اوليه تماس خارج 
نشــده ام؛ اينكه بايد رأس ساعت 9 شب در محل كارگاه ساخت ضريح 

حاضر باشم و به سفر بروم.
هنوز دختر كوچكم زينب را سير نديده ام. هنوز نتوانسته ام با على 9ساله ام 

حرف هاى پدر و پسرى را خوب بزنم. هنوز ...
اما بايد به كربال فكر كنم. به اينكه آنجا چه بنويســم؟ چگونه بنويسم؟ 
اتفاق نادرى در تاريخ شيعه در حال رقم خوردن است: تعويض ضريح امام 
حسين (ع). اتفاقى كه شايد تا قرن ها ديگر تكرار نشود. سرگردانم كه چه 

بايد بكنم. البته مى دانم كربال خودش مركز نزول كلمات است.
سراغ استاد ميرباقرى را مى گيرم؛ موفق به ديدار حضورى نمى شوم، اما 
تلفنى صداى ايشــان را مى شنوم. راهنمايى مى خواهم و اين گونه پاسخ 
مى شنوم: خدا را شاكر باشيد كه توفيق عظيمى را برايتان رقم زده است.

در ســرزمين كربال خودتان را بســپاريد به احســاس باطنى تان، كربال 
سرزمين احساس است براى ما شيعيان».

 فرهنگ و هنــر/ خديجه زمانيان همزمان با 
آغاز روزهاى عزادارى و ايام محرم گوشه گوشه شهر 
رنگ عزا به خود گرفته است. همان قدر كه مساجد و 
چادرها  با برگزارى مراسم عزادارى، نوحه و سخنرانى 
و دادن چاى و شربت در خيابان ها و گوشه محالت، 
فضاى شهر را محرمى  كرده اند، مراكز فرهنگى هم 
برنامه هاى هنرى و فرهنگى شان را متناسب با اين 

ايام برگزار مى كنند.   
نگارخانه رضوان در حرم مطهر رضوى، نمايشــگاه 
خوشنويسى با موضوع عاشــورا برگزار كرده است. 
اين نمايشگاه با عنوان «گالب اشك» آثار على اكبر 
رضوانى را به معرض نمايش گذاشته است. على اكبر 
رضوانى از سال 1380 توفيق خلق آثارى با موضوع 
عاشورا دارد و «گالب اشك» هشتمين نمايشگاه او 

با اين موضوع است. 
اين نمايشگاه  شــامل 40 تابلو با خطوط شكسته 
نستعليق اســت كه با فرم ها و تركيب هاى مختلف 
مانند سطر، غبارنويسى، دايره نويسى و سياه مشق 
خلق شده اند. در صفحه امروز با اين هنرمند درباره 
هنر خوشنويسى و تأثيرى كه هنرمندان از عاشورا 

گرفته اند و ويژگى اين آثار صحبت كرديم. 
رضوانى مى گويد: هنرمندان خوشنويس همواره به 
عاشورا و قيام امام حسين(ع) نگاه ويژه اى داشته اند و 
سعى كرده اند با هنرشان به اين بزرگواران اداى دين 
كنند. بخش عمده اى از آثار خوشنويسى مضامين 
مذهبى هستند. وى اشعار مذهبى شاعران را الهام 
بخش هنرمندان خوشــنويس مى داند و مى گويد: 
اشــعار شــاعرانى مانند محتشم كاشــانى، عمان 
ســامانى، نير تبريزى، استاد محمدعلى مجاهدى، 
مرحوم سيدحسن حسينى و بســيارى از شاعران 
ديگر، الهام بخش خوشنويسان هستند و هنرمندان 
اين عرصه با خواندن اشعار اين بزرگواران به كاغذ و 
قلمشان رجوع كرده اند چون معتقدند اگر بخشى از 
عزادارى ها با زمزمه هاى شعارگونه بر لب مى آيد و يا 
برسينه و سر فرود مى شود اگر با زبان قلم و با خطى 
خوش روى كاغذ، بنر، پارچه و پوستر نوشته شود و 
در ســطح شهر به معرض ديد عموم گذاشته شود، 
حتماً تأثير بيشترى بر ذهن و روح ما خواهد گذاشت، 

چون روح انسان فطرتاً با هنر عجين شده است. 
 رضوانــى در خلق آثارش به تركيب بند مشــهور 
محتشم كاشانى نگاه ويژه اى دارد. وى مى گويد: من 
دلبسته تركيب بند معروف محتشم هستم و دوست 
دارم آثارم را با اشعار اين تركيب بند خلق كنم اما از 

اشعار شاعران ديگر هم استفاده مى كنم.  
رضوانــى با تأكيد بر اينكه آثار مذهبى در شــرايط 

خاصى خلق مى شوند، مى گويد: هنرمند براى كتابت 
چنين آثــارى در كنار مطالعه، بايد اعتقاد و عقيده 

داشته و زندگى اش بر همين مدار باشد. 
ايــن هنرمند خوشــنويس بــه رابطه ويــژه هنر 
خوشنويســى و ادبيات اشــاره مى كنــد. رضوانى  
مى گويد: هنر خوشنويســى بيش از ساير هنرها به 
ادبيات وابســته اســت و بدون ادبيات معنا ندارد و 
خوشنويســى در ارائه اثرش موفق تر است كه غور 
و تعمق بيشــترى در ادبيات داشته باشد و با آن ها 
زندگى كند و  اين حالت موجب مى شود خوشنويس 
شناخت و انتخاب خوبى از اشعار داشته باشد و  اثر  

بهترى خلق كند. 
رضوانى كه در خلق آثارش به خط شكسته نستعليق 
نگاه ويــژه اى دارد، اين خــط را  يكى از مهم ترين 
خطوط اســالمى  و ايرانى مى داند كه تنوع تركيب، 
فرم ، فضا ، شــكل متنوع كلمات و حروف، موجب 

تمايز آن از ساير خطوط شده است.  

  بارقه هاى عالقه به هنر خوشنويسى 
على اكبر رضوانى بيش از 40 نمايشگاه انفرادى در 
داخل و خارج از كشــور برگزار كرده اســت.آثار او 

موفق شده اند برگزيده بيش از 10 جشنواره داخلى 
و خارجــى باشــند. او دكتراى هنــر دارد و داراى 
گواهى نامه اســتادى از انجمن خوشنويسان ايران 
است. رضوانى از محضر استادانى چون يداهللا كابلى 
خوانسارى، اميراحمد فلسفى، محمد ابراهيمى فخر و 
عباسعلى صحافى مقدم كسب فيض كرده است و 
هنوز خودش را شاگردى مى داند در محضر استاد.  

رضوانى توســط معلم هنر به هنر خوشنويســى 
عالقه مند مى شــود. وى مى گويد: مــن دانش آموز 
بدخطى بــودم اما در مقطع چهارم ابتدايى معلمى 
 داشتم به نام آقاى جمشيدى . او چنان خط زيبايى 
داشــت كه من بد خط را، تحت تأثير قرار داد و من 

را به خوشنويســى و خط خــوش عالقه مند كرد. 
وقتى مى نوشت انگار دل من پشت قلمش جارى  و 
حالم دگرگون مى شــد. حاال كه زمان زيادى از آن 
سال ها گذشته مى بينم چقدر يك معلم مى تواند بر 

دانش آموزان و كشف استعدادهايشان مؤثر باشد. 
رضوانى بعد از كشــف عالقه اش و در سال هايى كه 
دوران كودكى را پشت سر گذاشته، وارد كالس هاى 
انجمن خوشنويسان مى شود و آموزش مى بيند و به 
تحصيل در رشــته هنر مشغول مى شود و خودش 
بــه عنوان معلــم و مدرس در مدارس و دانشــگاه 

فرهنگيان، هنر تدريس مى كند.  
اين هنرمند در خصوص وضعيت فعلى هنرمندان 
خوشــنويس مى گويــد: در جامعه مــا هنرمندان 
خوشــنويس و به طور كلى هنرمنــدان هنرهاى 
تجسمى  مظلوم واقع مى شــوند، چون بدون هيچ 
چشمداشتى فعاليت هنرى مى كنند و بار فرهنگى 
جامعه را با هزينه هاى شخصى به دوش مى كشند 
مثالً همه هزينه هاى يك نمايشگاه خوشنويسى بر 
عهده خود هنرمند اســت، از نوشتن خط گرفته تا 
تذهيب آثار و تهيه قاب كه انجام همه اين ها هزينه بر 
است و با توجه به شرايط اقتصادى كه بر ما تحميل 

شده، بار اين سختى دوچندان شده است.  
با همه اين ها او معتقد است هنر خوشنويسى چنان 
روح را آرام مى كند كه كســى كــه در دام اين هنر 
باشد، ديگر نمى تواند آن را ترك كند و سعى مى كند 
از هر فرصت و شرايطى با اين هنر به تشنگى روحش 

پاسخ دهد.
وى مى گويــد: اگر پدربزرگ و مــادر بزرگ هاى ما 
انســان هاى صبور و خوش اخالقى بوده اند به خاطر 
اين بوده كه بسيارى از آن ها خوش خط بوده اند. خط 
تأثير زيادى در آرامش روح انسان دارد، چون كلمات 
و جمــالت هم بار معنايى دارند و هم بار فرمى  و با 
توجه به اينكه خوشنويسان معموالً زيباترين جمالت 

و اشعار را مى نويسند، اين تأثير دوچندان است.  
رضوانى ادامه مى دهد: من مطمئنم تأثير خطوط زيبا 
در ميادين شهر و المان هاى شهرى كمتر از گل آرايى 
نيست و چه خوب است مسئوالن شهردارى به اين 
مســئله توجه داشته باشند.  اگر شــهردارى براى 
برگزارى نمايشــگاه ها به هنرمندان كمك كند تا 
نمايشگاه هاى بيشترى برگزار شود و به اين صورت از 
هنرمندان هنرهاى تجسمى  حمايت كند، اتفاق هاى 
بهترى در روح و ذهن شهروندان ما رخ خواهد داد.   
اين هنرمند به روح ايرانى- اسالمى  هنر خوشنويسى 
هم اشــاره مى كند و اين ويژگى ها را داليل خوبى 
مى داند كه بيشــتر از قبل به اشاعه آن به خصوص 
بين نسل جوان توجه داشته باشيم. رضوانى مى گويد: 
مسئوالن ما هميشه ادعا مى كنند تنها راه تقابل با 
فرهنگ غربى و اشــاعه آن، توجه به فرهنگ و هنر 
ايرانى - اسالمى  و پررنگ كردن اين هنر است. هنر 
خوشنويسى با پيشينه درخشانى  كه دارد مى تواند 
به عنوان ابزار اشاعه فرهنگ ميان مردم به ويژه نسل 
جوان مورد استفاده قرار بگيرد، چون توجه به هنر به 
خصوص هنر هاى غنى ايرانى - اسالمى موجب تغيير 
فضاى فرهنگى جامعه و سوق جوانان به سمت هنر 
مى شود. هر چه تعداد بيشترى از مردم جذب هنر 

شوند، آن جامعه سالم تر خواهد بود.  
وى ايجاد عالقه مندى مردم جامعه را به سمت اين 
هنر، از مدارس مى داند و معتقد اســت: معلم هاى 
هنــر وظيفه مهمى  بــر دوش دارند . بســيارى از 
خوشنويسان توســط معلمان خودشان به اين هنر 
عالقه مند شده اند، از اين رو وظيفه اين قشر سنگين 
اســت. معلم هاى هنر قبل از هر چيز بايد خودشان 
هنرمند باشند، اين هنرمند بودن هم جنبه رفتارى 
دارد و هم جنبه هنرى يعنى هم درك هنرى داشته 
باشند و هنر را بشناسند و هم با سيرت زيبا و رفتار 

خوب، هنرشان را بر دل دانش آموزان بنشانند.
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منتخب 11 دوره سوگواره هنر عاشورايى در نگارخانه ابوالفضل عالى

«عاشورا» عنصر اصلى هنر شيعى است
 فرهنگ و هنر/ صبا كريمى هنر بهترين ابزار براى نمايش 
عظمت قيام عاشوراســت و هنر عاشورايى جان مايه اصلى هنر 
دينى اســت و بر همين اساس حوزه هنرى به مناسبت برپايى 
11 دوره ســوگواره هنر عاشــورايى، نمايشــگاهى را به همين 
مناســبت و با هدف مرورى بر آثار منتخب خلق شده طى ادوار 
برپايى اين سوگواره، در نگارخانه ابوالفضل عالى در معرض ديد 
عالقه مندان گذاشته است. نمايشگاه مرورى بر منتخبى از آثار 
11 دوره سوگواره هنر عاشــورايى شامل 40 اثر از 37 هنرمند 
است كه بهترين آثار خلق شده در بخش پوستر را در دوره هاى 
برپايى اين سوگواره از هنرمندانى چون ابوالفضل خسروى،  احمد 
ديندار، احمــد عزيزپور، بهنام عبداله  وند،  پدرام فرخنيا،  حميد 
پورشــريف،  حميد قربان پور، رحيمه همرنگ،  رضا شــعبانى،  
سميه خزاييمسك،  ســيمين هنرور،  صابر شيخ رضايى،  عباس 
سعدى،  على آقا حسين پور،  عليرضا بيت الهى،  عليرضا پوراكبرى، 
عليرضا جوادى،  فاطمه حكيمى،  فاطمه مرتضايى،  فرهود مقدم، 
مازيــار على يارى،  مجيد زارع، محمد پرهيزى قراملكى، محمد 
جوادزهادت، محمد ربيعى، محمدرسول عسگرى، محمود ساكى، 
مرتضى فرحناك، مســعود شكيبايى، مسلم علم زاده، مصطفى 
بهمن آبادى،  مليحه عوض بيگى، مهدى تميزى،  ميثم نامدار، نصير 
بشيرى، نيلوفر شهرى و هادى معزى، هنرمندان صاحب اثر در 

اين نمايشگاه گرد هم آورده است.
يكى از ويژگى هاى مهم اين ســوگواره خلق آثارى با هدف قيام 
عاشوراست كه به صورت متمركز توليد و در قالب اين نمايشگاه به 
تصوير درآمده اند. اين سوگواره با هدف بهره  مندى از ظرفيت هاى 
واقعه كربال در زمينه خلق آثار تجسمى در حوزه هاى مختلفى 
همچون نقاشى، تصويرسازى، پوستر و پرچم با انتخاب فرازهاى 
عاشــورايى، نام مبارك امام حسين(ع) و يارانش، روايت حماسه 

عاشورا و تصوير فرازهايى از زيارت عاشورا برگزار شده است.
آنچه در نگاه نخســت چشــم بيننده را متوجه خود مى كند و 
مى توان آن را يكى از ويژگى هاى مهم اين نمايشگاه قلمداد كرد، 
گردآورى آثار حرفه اى و متفاوتى اســت كه شايد تاكنون نمونه 
آن ها را كمتر ديده باشيد. تصاويرى از نقالى و پرده خوانى در قالب 
پوستر، تلفيق تايپوگرافى و نقاشى، بهره  گيرى بجا از پرده خوانى 
و نقاشــى هاى قهوه خانه اى و تركيب آن با ديگر عناصر هنرى 

گرافيك به خلق آثار چشمنوازى منجر شده است.
محسن مؤمنى شــريف، رئيس حوزه 
هنرى نيــز در آيين بازگشــايى اين 
نمايشــگاه گفــت: شــاهد برگزارى 
نمايشــگاهى از منتخب آثار سوگواره 
عاشــورايى در حوزه هنرى هستيم. 
نمايشــگاهى كــه حاصــل زحمات 

هنرمندان انقالبى هنرهاى تجسمى در برپايى 11 دوره سوگواره 
هنر عاشورايى است. 

پيش از برپايى اين سوگواره، معموالً آثار قابل توجهى در حوزه 
هنرهاى تجسمى عاشــورايى خلق نمى شد و عموماً همان آثار 

قديمى معروف را هر ساله بازنمايى مى كردند.
رئيس حوزه هنرى انقالب اسالمى ادامه داد: هر ساله همه مردم 
در ايام ســوگوارى سيدالشهدا(ع) تالش مى كنند تا ارادت خود 
را به نوعى به اهل بيت(ع) نشــان دهند. بى شك هنرمندان ما 
نيز از طريق آثار هنرى و با زبان هنرى ارادت خود را به نمايش 
مى گذارند. وى در مورد نمود فرهنگ عاشــورايى در آثار هنرى 
رشته هاى گوناگون هنرى كشــور گفت: حادثه عاشورا يكى از 
عناصر اصلى هنر شيعى است كه در رشته هاى متنوع هنرى از 
جمله شعر، شاهد جلوه هاى آن بوده ايم. در سال هاى اخير در حوزه 

سينما نيز آثار قابل توجهى توليد شده است. همچنين در حوزه 
هنرهاى تجسمى شايد نخستين كار منسجم و سازمان يافته در 
راستاى هنر و فرهنگ عاشورايى همين «سوگواره هنر عاشورايى» 
اســت كه به لطف خدا و اهل بيت(ع) به يك جريان عاشورايى 
تبديل شده است. همچنين همزمان با افتتاح اين نمايشگاه، تابلو 
نقاشى «مسلم بن عقيل» اثر حسن اسماعيل زاده مشهور به حسن 
چليپا با موضوع اهل بيت(ع) در نگار خانه مركز هنرهاى تجسمى 

حوزه هنرى بازنمايى شده است. 
تابلوى پرده خداحافظى مســلم از امام حسين(ع) جزو آخرين 
آثارى است كه توسط چليپا خلق شده است و به روزهاى پيش از 
واقعه عاشورا اشاره مى كند. استاد حسن چليپا از هشت سالگى در 

محضر استاد محمد مدبر به شاگردى و تعليم پرداخت. 
وى در دوران فعاليت هنــرى خود مجموعه اى غنى از آثارى را 
خلق كرد كه بيانگر هويتى ويژه از هنر نقاشى  هاى ايرانى است. 
ترسيم موضوع تابلوى قهوه خانه براى نخستين بار در نقاشى هاى 

قهوه خانه اى و توجه به صحنه هاى روزمره زندگى مردم و آداب 
و رســوم آنان از ويژگى هاى آثار چليپاست. وى كارنامه پربارى 
از خلــق تابلوهاى قهوه خانه اى، پرده هاى درويشــى، نقاشــى 
داستان هاى شاهنامه فردوسى، آثار مذهبى و شمايل نگارى دارد و 
يكى از چهره هاى مطرح و از ستون هاى پايدار نقاشى خيالى ساز 

قهوه خانه اى به حساب مى آيد. 
برپايى نمايشــگاه هاى متعــدد انفرادى و شــركت در چندين 
نمايشــگاه گروهى داخلى و خارجى در كارنامه پربار هنرى وى 
ديده مى شود. تعدادى از آثار اين هنرمند در موزه هاى سعدآباد، 
رضا عباســى، كندلوس، هنرهاى دينى امام على(ع) و هنرهاى 
معاصر تهران نگهدارى مى شود. چليپا در بهمن  ماه 1385 چشم 

از جهان فرو بست.
اين نمايشــگاه از ساعت 9 تا 18 همه روزه به جز ايام تعطيل به 
نشانى، خيابان سميه، قبل از تقاطع حافظ، حوزه هنرى ميزبان 

عالقه مندان خود خواهد بود.

روابط عمومى معاونت سيما: مرتضى ميرباقرى، 
در نشســت دبير و اعضاى ســتاد اربعين سيما، از 
الزامات اجرايى اين ســتاد براى پوشــش پرشور و 

شايسته تر مراسم اربعين امسال گفت.
معاون سيماى رسانه ملى اظهار كرد: حماسه بزرگ 
حضرت سيدالشــهدا(ع) پديده منحصر به فردى 
است كه ابعاد آن هنوز به خوبى تبيين نشده است.

ميرباقــرى تصريح كرد: رســالت اصلــى ما در 
تلويزيون، به تصوير كشــيدن هرچه باشــكوه تر 
اين حماســه و شــور حســينى نه تنهــا براى 
هموطنان خودمان كه براى تمامى مسلمانان و 

غيرمسلمانان دنياست.
وى تصريح كرد: رســانه هاى غربى بايكوت خبرى 

بزرگ ترين راهپيمايى دنيا را در دســتور كار خود 
دارند، پس ايجاد زمينه و بستر مناسب و استفاده 
از فضاى رسانه اى دنياى اسالم، امروز وظيفه خطير 

ماست.
ميرباقرى بر عميق تر شدن در مفاهيم عاشورا نيز 
تأكيد كرد و افزود: برنامه سازان بايد با عمق بخشى 

در پيام عاشورا بيشتر موجب بصيرت افزايى شوند.
معاون سيما در ادامه با بيان اينكه مردم عاشقانه 
با تحمل ســختى ها در راهپيمايى عظيم اربعين 
شــركت مى كنند، گفت: قرائن حاكى اســت با 
وجــود تالش هاى صورت گرفته، اما بخشــى از 
ســختى هايى كه مردم پيش از خروج از مرزها 
متحمل مى شــوند، ناشــى از بى تدبيرى برخى 

دســتگاه هاى اجرايى اســت و ما در رسانه ملى 
اين رسالت را داريم كه اين موارد را با حساسيت 
و فعاالنه پيگيرى كنيم تا شــرايط براى خروج 

سهل تر زائران فراهم شود.
وى تأكيد كرد: بخش اعظمى از اين ســختى ها 
با پيش بينى و تدبير دســتگاه هاى اجرايى قابل 
مرتفع شــدن است، پس رســانه ملى به وظيفه 
مطالبه گرى خود در اين خصوص اهتمام جدى 

خواهد داشت.
ميرباقرى همچنين از جالل غفارى، دبير ســتاد 
اربعين سيما خواست از مسئوالن اجرايى كشور 
براى هماهنگى و همفكرى در اين ستاد دعوت و 
همچنين فرصت حضورشان در برنامه هاى سيما 

فراهم شود تا گزارشى از برنامه ريزى ها و تدابير 
امسال به مردم ارائه شود.

در اين نشست همچنين دبير ، برخى اعضاى ستاد و 
مديران سيما از برنامه ريزى هاى خود در ايام اربعين 

گزارشى ارائه كردند.

معاون سيما در نشست با 
اعضاى ستاد اربعين:

حماسه حسينى را 
هرچه باشكوه تر

 به تصوير بكشيد

تلويزيون

هنرهاى تجسمى

گفت وگو با على اكبر رضوانى به انگيزه  برپايى نمايشگاه «گالب اشك»

خوشنويسى در خط ساالر شهيدان

انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس: 
براى بيمارى ناخواسته تئاتر همت كنيم

فارس: در بيانيه انجمن تئاتر انقالب 
و دفاع مقــدس در پى بيانات رهبر 
معظم انقالب اســالمى آمده است: 
بايد براى بيمارى ناخواســته تئاتر 
همت كــرد و از محافظــه كارى و 
ريا خالص شــد تا انديشه در تئاتر 

جايش را به گيشــه صرف ندهد!  انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس در پى 
بيانات رهبر معظم انقالب اســالمى درباره نفوذ بيگانگان در حوزه فرهنگ و 
هنر كشور، بيانيه اى بدين شرح منتشر كرد: انقالب شكوهمند اسالمى مردم 
ايران، سرفصلى جديد در تاريخ پرفراز و نشيب اين سرزمين كهن را رقم زد و به 
پشتوانه حمايت قاطبه امت از مرجعيت شيعه و زعامت بنيان گذار كبير و فقيد 
جمهورى اسالمى حضرت امام خمينى(ره)، طومار سلسله و سفاك پهلوى را در 
هم پيچيد. ناگفته پيداست آنچه درباره اين انقالب وجه بارزتر و غالب ترى در 
كنار مبارزات سياسى بر ضد رژيم طاغوت دارد، منظر فرهنگى اين انقالب بوده 

است كه نقطه عطفى براى اين رخداد عظيم قرن به شمار مى رود.
حال امروزه و پس از 40 سال مقاومت و پايدارى، اين شجره طيبه در قبال انواع 
و اقسام هجمه ها و جنگ ها و تحريم و قطعنامه هاى ظالمانه استكبار جهانى، 
در منطقه و جهان ايران اسالمى داراى اقتدارى مثال زدنى است كه صيانت و 

حفظ اين ميراث گرانبها و ارزشمند وظيفه آحاد ملت است.
آنچه رهبر فرزانه و حكيم انقالب به عنوان كشتيبان اين سفينه در حال رشد 
و حركت، در خصوص وضعيت كنونى و دورنماى فرهنگ و هنر اين مرز وبوم 
ترسيم و بيان نموده اند در واقع بر وظيفه خطير و سنگين متوليان رسمى حوزه 

هنر و فرهنگ جامعه در اركان و انشعابات دولت مى افزايد.
آنچه تئاتر اين مرز و بوم را به عنوان يك شاخص فرهنگى در سطح تعامالت 
كالن كشور برجسته مى سازد، زبان فاخر و مبتنى بر فرهنگ ايرانى- اسالمى 
ماســت كه  بايد بيش از پيش مورد عنايت و برنامه ريزى متوليان اصلى تئاتر 
كشور در دولت تدبير و اميد قرار گيرد تا به تراز مورد قبول تئاتر در جمهورى 

اسالمى نزديك شويم.
بحث نفوذ اجانب و بيگانگان در تئاتر كشور، صرف منابع مادى مشكوك، حضور 
سفارتخانه هاى دول غربى و نيز موضوعات محتوايى و مضمونى تئاترهاى روى 
صحنه موضوعى اســت كه  بايد مد نظر مسئوالن و مديران وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمى قرار گيرد و به صورت جدى پيگيرى و نظارت شود.
چه بسا نفوذ عده اى كه نه دل در گرو ميهن و نه اعتقادى به آموزه هاى دينى و 
اسالمى دارند، فضاى سالم تئاتر را به فضايى بيمارگونه ببرند و با تفكرات روشن 
نمايى و سكوالر و ُسر خوردن به دامن غربى ها ،از داشته هاى اين تمدن بزرگ 
ايران اسالمى غافل شوند و روز به روز با مخاطب عام و خانواده ها فاصله گيرند.
بايد براى بيمارى ناخواســته تئاتر همت كرد و از محافظه كارى و ريا خالص 
شد تا انديشه در تئاتر جايش را به گيشه صرف ندهد و روح شريف عزتمندى 
و خردورزى را در اين آينه طبيعت به منصه ظهور رساند. اميد است هنرمندان 
عرصه تئاتر و متوليان امر به اين باور برسند كه اين انقالب در گام دوم استوارتر، 
مقاوم تر و باشكوه تر به راه عزت و مقاومت خود ادامه مى دهد و يقيناً هنرمندان 

شريف عرصه تئاتر هم بايد سهم انديشه ورزى خود را به صحنه بياورند.
انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس ضمن اعالم لبيك به فرامين مقام معظم 
واليت حضرت امام خامنه اى(حفظه اهللا) و اعالم هشدار و نگرانى در خصوص 
تذكــرات مكــرر معظم له به مديــران اجرايى حوزه فرهنگ و هنر كشــور 
اميدواراست كه نهيب مشــفقانه و دلسوزانه رهبر معظم انقالب در خصوص 
«اقدامات سازمان يافته ضدفرهنگى و ضدارزشى در توليدات فرهنگى»، متولين 
امــر را به صورت جدى متوجه اهميت موضوع نمايد و چاره اى عاجل در اين 

خصوص انديشيده شود».
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