
النجاه فی الصدق 
به دنبال انتشار اطالعیه ستاد کل نیروهای 
مســلح درباره سقوط هواپیمای اوکراینی، 
سید محمود رضوی در توییتر خود نوشت: 
»مصیبت سنگینی برای همه  ماست، خدا 
به بازماندگان شــهدای حادثه هواپیمای 
اوکراینی و مردم عزیز صبر عنایت کند. به 
یقین باید پس از بررسی با مسببان این خطای 
انسانی برخورد جدی صورت گیرد. اما افرادی که باعث تأخیر در اطالع رسانی و 
ضربه به اعتماد افکار عمومی شده اند جرمشان از خطای انسانی شلیک به هواپیما 
بیشتر نباشد، کمتر نیســت. یادمان نرود که در شرایط بحران و حمله آمریکا 
قرار داشته ایم هر چند با تأخیر، اما صداقت نظام به محض رسیدن به نتیجه و 
اعالم این حادثه تلخ و ســنگین ستودنی است، هرچه باشد النجاة فی الصدق«.

باید به پایان برسد
صفحه مجــازی رهبر معظــم انقالب در 
توییتر با انتشار پســتی در زمینه حواشی 
مربوط به مذاکره بــا آمریکا که این روزها 
در فضای مجازی مطرح می شــود، بخشی 
از بیانات ایشــان در این باره را بازنشر کرده 
اســت. در متن این پست توییتری به نقل 
از رهبر انقالب آمده اســت: »آمریکایی ها 
اصرار دارند فســاد و ویرانگری را که در منطقه داشــتند، نسبت به ایران عزیز 
هم داشته باشــند. مدام اصرار می کنند؛ این مسئله مذاکره مقدمه دخالت ها و 
حضورهاست. این باید به پایان برسد. این منطقه قبول نمی کند حضور آمریکا 
را؛ ملت هــای منطقه و دولت های برخاســته از ملت ها قبول نمی کنند این را«.

سند افتخار
وزارت خزانه داری آمریکا به تازگی فهرست 
جدیدی از افرادی که توسط دولت آمریکا 
تحریم  شده اند را منتشر کرده که در میان 
این افراد نام محســن رضایی، دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام هم به چشــم 
می خورد. رضایی روز گذشته با انتشار پستی 
در صفحه توییترش به این ماجرا واکنش 
نشان داد. دبیر مجمع تشخیص در توییتر نوشته است: »تحریم این حقیر هم برای 
آمریکا نمادین است و هم برای من. برای آمریکا نمادین است چرا که این اقدام 
ذره ای اثر اقتصادی ندارد و جبران کننده موشکباران اقتدار و حیثیت واشنگتن 
نیست. برای اینجانب نمادین است چون سند افتخارم در دنیا و آخرت است«.

مراقب باشیم
جلیل محبی، دبیر ســتاد امر به معروف 
و نهی از منکر در واکنش به موج سواری 
رســانه های آمریکایی در ماجرای سقوط 
هواپیمای اوکراینی، با انتشــار پستی در 
صفحه توییترش نوشــت: »مراقب باشیم 
آمریــکا و خبرنگارانش شــاکی حادثه 
نباشــند: ناو وینسنس هواپیمای ایران را 
عمداً ســاقط کرد. بر فرض قبول ادعای خودشان مبنی بر غیرعمدی بودن، 

آمریکا هم عذرخواهی نکرد، هم به فرمانده آن مدال شجاعت داد. 
تو و حقوق بگیرانت کثیف تر از آنید که بخواهید مدعی این حادثه باشید«.

 مجید تربــت زاده  فرض کنید چهارشــنبه، 18 
دی مــاه 1398، مثاًل ســاعت 20 و 45 دقیقه... صدا 
و سیمای جمهوری اســالمی ایران اعالم می کند: در 
پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در تهران، 
تا دقایقی دیگر اطالعیه مهمی از ســوی ســتاد کل 
نیروهای مسلح کشور منتشر خواهد شد... همچنین 
فــرض کنید ایــن خبر تا ســاعت 21 و زمان پخش 
اخبار از شــبکه یک ســیما، چند بار دیگر در رادیو و 
تلویزیون خوانده می شــود. ساعت 21، مثاًل یک مقام 
نظامی یا حتی یک مقام غیرنظامی در تلویزیون ظاهر 
 شــده و متن اطالعیــه ای را به این شــرح می خواند: 
بــه نام خدا... ضمن عرض تســلیت به ملت شــریف 
ایران، بدین وسیله اعالم می دارد، سانحه غمبار سقوط 
هواپیمای بوئینگ، متعلق به خطوط هوایی کشــور 
اوکراین که بیشتر سرنشــینان آن ایرانی بوده اند، در 
شــرایطی خطیر به وقوع پیوسته و جان تعداد زیادی 
از هموطنان را گرفته است. با توجه به شرایط حساس 
کشور و منطقه و همچنین با توجه به اخبار و شایعاتی 
که در فضای رســانه ای و غیررسانه ای دست به دست 
می شود، اعالم می کنیم بررسی های فنی و تخصصی در 
رابطه با علت سقوط آغاز شده و نتایج اولیه، به زودی به 

اطالع عموم مردم خواهد رسید...! 

  قرنطینه
نه اینکه نشسته باشیم و افسوس گذشته و کار نکرده 
را بخوریم. نه اینکه بنای این نوشــته را بر » ای کاش« 
و حســرت بگذاریم. فقط خواستیم همین اول مطلب 
بگوییم دســت کم نحوه مدیریت اخبار و اطالع رسانی 
درباره یک حادثه بزرگ می توانست جور دیگری باشد. 
آن هم در بحرانی ترین شــرایط نظامی و سیاسی که 
رخدادها پی در پی شــکل گرفته اند و حادثه های ریز 
و درشــت هم دارد از در و دیوار می بارد. اشتباهِ هدف 
قرار دادن هواپیمای مسافربری، البته که اشتباه ساده 
و پیش پا افتاده ای نیســت و فاجعه به حساب می آید 
اما اشــتباه بزرگ تر و فاجعه بارتر، پنهان کردن اشتباه 
اول از چشــم مردم و رسانه هاست. احتمال اینکه در 
رخدادهایی از این قبیل، فضا امنیتی و اطالعاتی شود، 
ضربه و شوک ســرنگون کردن هواپیمای مسافربری، 
همه مســئوالن مطلع را در خود فــرو ببرد و امکان 
هرگونه اقدام یا اطالع رســانی فوری را از آن ها بگیرد، 
در همه دنیا و حوادث مشــابه هست، اما فقط محدود 
به همان چند ســاعت نخست شکل گیری حادثه و یا 
درنهایت روز نخست است. پس از آن قطعاً باید کسانی 
به فکر نحوه اطالع رســانی به مردم و رسانه ها باشند. 
آرام کردن افکار عمومی، التیام بخشیدن به زخم های 
روحی و روانی ناشــی از یک اتفاق تلخ و غمبار، بدون 
شک با بایکوت شدید خبری و قرنطینه کردن کسانی 
که به نحوی با حادثه و یا اخبارپشت پرده آن در ارتباط 

هستند امکان پذیر نیست. 

  وظیفه اخالقی
البته به جز اینکه مطلــب را با یک فرض و  ای کاش 
شروع کنیم، می توانستیم حداقل برای جبران تحلیل 
و تفســیرهایی که در این چند روز کردیم و نوشتیم و 
بر اســاس اطالعات و اخبار و تکذیب هایی که برخی 
کارشناسان، مسئوالن هواپیمایی و... در اختیار رسانه ها 
گذاشــتند، حاال قلم برداریم و ضمن یک عذرخواهی 
پرسوز و گداز، خودمان را تبرئه کنیم و بنویسیم: پس 
از اشتباه هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری، این 
حیثیت حرفه ای روزنامه نــگار جماعت بود که جایی 
البه الی اخبار تلخ دیروز، هدف قرار گرفت و سقوط کرد! 
در این صورت اما فقط از خودمان و حیثیت ســقوط 
کــرده خودمان حــرف می زدیم و دفــاع می کردیم، 
در حالی که معتقدم در این ماجرا آنچه مهم اســت، 
حیثیت حرفه روزنامه نگاری نیســت که سقوط کرده 
باشــد یا نه؛ مهم اعتماد زخم برداشته مردم است که 
اگر بخواهیم همین مســیر را در نحوه اطالع رسانی و 

شفافیت ادامه بدهیم، به باد خواهد رفت.
 مردمی که تا چند روز پیش، با حضور میلیونی نشان 
دادنــد با وجود همه نامالیماتی کــه بر آن ها رفته، با 
درک درست از وضعیت و موقعیت سرزمینشان، اهل 
ایستادن پای ســختی ها و دشواری ها هستند و البته 
صداقت و شــفافیت را هم دوســت دارنــد و مطالبه 
می کنند. حاال عذرخواهی ما و دیگر رســانه هایی که 
تا دیروز بر اســاس آنچه به دســتمان می رسید، تیتر 
و مطلب هایــی تولید کردیم که در آن ها کوچک ترین 
نشانه ای از وقوع یک اشتباه انسانی نبود، آیا می تواند 
اعتماد و روحیه مخاطبانمان را ترمیم کند؟ چه بشود 
با عذرخواهی این اعتماد را ترمیم کرد و چه نشــود، 
وظیفه اخالقی مان اما حکم می کند به سهم خودمان از 

مخاطبان عذرخواهی کنیم. 

  اشتباه سوم را نکنیم
از آنجا که پس لرزه هــای این ماجرا به این زودی قرار 
نیست تمام شــود، به نظر می رسد باید یک بار دیگر، 

دقیق تر به ماجرا و به موقعیتی که در آن ایســتاده ایم 
نــگاه کنیم. یک اشــتباه بــزرگ، تعداد زیــادی از 
هموطنانمان را از ما گرفته است، اشتباه بزرگ تر دوم، 
اعتماد عمومی را زخمی و آشفته کرده و بر داغ قبلی 
افزوده اســت؛ آیا قرار است اشتباه سومی هم صورت 
بگیرد؟ آیا اگر قرار اســت به مردم و مخاطبان آرامش 
دهیم و به مرور تصویری دقیق از آنچه شد و آنچه باید 
بشود ارائه بدهیم، راهش این است که مثاًل تلویزیون 
در اخبار ســاعت 14 امروز، پــس از خواندن اطالعیه 
ستاد کل نیروهای مسلح، یا اطالعیه دیگری بگوید: »... 
مردم از صداقت در بیان علت حادثه خرسند هستند«؟!

  مقایسه کنید
با اینکه به نظر می رســید پس از اعالم رسمی هدف 
قرار گرفتن هواپیما، در یکی دو روز اول، فضا چندان 
برای تحلیل و موشــکافی ها آماده نباشد اما بالفاصله 
تحلیل هــای مثبت و منفی، حداقل در فضای مجازی 

آغاز شد. 
از پســت ها، توییت ها و نمودارهایی کــه ضمن ابراز 
همدردی با مردم، آمار هواپیماهای مسافربری ساقط 
شده در ســال های گذشــته را یادآوری می کردند تا 
آن هایی که با ارائه مثال و نمونه از شــما می خواستند 
مقایســه کنید که در سال های قبل و حوادث مشابه، 
عامالن آن پس از چند ساعت و در اعالمیه ای رسمی، 
واقعیت را به مردم دنیــا گفته اند؟ یک کاربر اروپایی 
با نام »اریک تولر« در توییتی گفته بود: ایران نســبت 
بــه حوادث مشــابه، خیلی زود مســئولیت حادثه را 
بر عهده گرفت. بســیار ســریع تر از اشتباه آمریکا در 
پرواز ۶55 ایران و ســریع تر از اشتباه روسیه در انهدام 
پرواز MH17 مالزی و ســریع تر از اوکراین در انهدام 

هواپیمای مسافربری در سال 2001«!
جالب تر از این ها اما پســتی بود که با انتشــار نقاشی 
رستم و سهراب این بیت شعر را هم ضمیمه کرده بود: 

 از رستم پیروز همین بس که بپرسند
از کشتن سهراب  به تهمینه چه گفتی

برایم حافظ بگیر
قدس زندگی:سردار حاج شــعبان نصیری، شِب اول »رمضان« سال 139۶، 
در جبهه »عراق« و در عملیات آزادســازی »موصل« به شهادت رسید. شهید 
نصیری، یکی از رفقای نزدیک »ســردار حاج قاســم سلیمانی« بود که سابقه 

رفاقتشان برمی گشت به سال های جنگ تحمیلی. 
حاال و پس از گذشــت بیش از دو سال از شهادت حاج شعبان، کتاب »برایم 
حافظ بگیر« که مجموعه ای از خاطرات این شهید بزرگوار را دربرگرفته، به قلم 

»زینب سوداچی« و توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.
چیزی که این کتاب را حسابی در میان کاربران فضای مجازی محبوب کرده 
اما یادداشــت شــهید ابومهدی المهندس در حاشیه این کتاب است. شهید 
المهندس در اصل، این یادداشــت را در اولین سالگرد شهادت شهید نصیری 
برای او نوشــته اما تا پیش از منتشر شــدن آن در کتاب »برایم حافظ بگیر« 
خیلی ها از وجود این یادداشــت و حتی ارتباط نزدیک شهید نصیری با حاج 

قاسم سلیمانی و المهندس بی خبر بودند.
فرمانده حشدالشــعبی در این یادداشت نوشته است: »برادر شعبان نصیری - 
رضوان اهلل تعالی علیه - که بیش از 30 سال است او را می شناسم. مجاهدی 
پاسدار، در مسیر نهضِت امام خمینی - قدس اهلل نفسه الزکیه-  و مدافع حریم 

اسالم و سرزمین جمهوری اسالمی، در مقابل دشمنی صدام بود.
شــعبان نصیری، بیش از سه دهه در مســیِر امام و مسیر والیت، به رهبری 
آیت  اهلل العظمی ســید علی خامنــه ای - مد ظله العالی - باقــی ماند. او را 
فرمانده ای فروتن و اســوه  ای برای تمامی برادران مجاهدش دانستم. از همان 
روزهای ابتدایی، در تأســیس بدر مشارکت کرد و در تأسیس و تقویت بسیج 
مردمی عراق، در مهم ترین و شدیدترین نبردهایش علیه داعش، نقش داشت.

او را در »اهــواز« و در »هور الهویزه« شــناختم و در »فلوجه« و »صالح الدین« 
شناختمش؛ تا اینکه در موصل، آغشته به خون به شهادت می رسد. سالم بر تو! 
روزی که زاده شدی و روزی که جهاد کردی و روزی که شهید شدی و روزی 

که زنده مبعوث خواهی شد. برادر کوچک تو ابومهدی المهندس«.
کتاب برایم حافظ بگیر، روایتی است داستانی از زندگی فرمانده گمنام سپاه که 
از طریق مصاحبه با بیش از 100 نفر از همرزمان و دوستان و نزدیکانش از جمله 
سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس گردآوری شده است.

اگر می خواهید بدانید رابطه میان حاج قاســم و شهید نصیری تا چه اندازه با 
صمیمیت گره خورده بوده، بد نیست بدانید شهید سلیمانی دو سال پیش در 
مراسم چهلم این سردار بی ادعا، این گونه از او یاد کرد: »شهید نصیری از اولیای 
الهی بود که در جامعه  ما مخفی ماند. او مثل شیشه عطر بزرگی بود که باید دِر 
آن برداشته می شد، تا جامعه  ما عطر آن را استشمام کند و بشناسد خصوصیات 

چنین شهیدی را...«.

 مجازآباد
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ورزش
 ایران-کره جنوبی قهرمانی

 زیر 23 سال آسیا امروز ساعت13:45

بازی مرگ و زندگی درگروه مرگ

معاون مستعفی با اشاره به اختالفات شدید آبی ها

 رفتم تا مسی و رونالدو
 را به استقالل بیاورند !

 گفت وگو با محقق و ایده پرداز مستند »خاطرات موتورسیکلت« که پرده از واقعیت های پنهان دفاع مقدس برمی دارد

سراغ آدم های فراموش شده جنگ رفتیم

روستاها دانه به دانه غیب می شوند
رقیه توســلی/ خیلی اتفاقی مالقاتش 
می کنیــم. در جاده ایم که بــه خودمان 
می گوییم بگــذار کمی چغنــدر بخریم 
از وانتی، که چشــممان به اســمش گره 
را  انداز فوق العــاده اش  می خورد.چشــم 
پیش می گیریــم و کوچه باغ های پُر کوه 
و درختــش را و از دیدن پرتقال هایی که 

خودشان را رسانده اند به جاده، تازه می شود روحمان. از دیدن »ِشکتا« در دامن 
ساری.سرسبزی هست، زمستان هست، علی زندوکیلی و تا دلتان بخواهد برج 
و بارو و صدای ناله روستایی که شهر شده است. برای تماشای این ِده، هی چانه 

و َسر می دهیم باال، از بس خانه ها خوش قدوقامت اند.
 از بس قریه نیســت، جوالن ویالهای الکچری اســت برای خودش. از بس 

باورمان نمی شود دیدنی ها.
پیاده می شویم عکس بیندازیم که سوز دی ماه می نشیند به جانمان و گزنه، 
آقای همسر را می گزد. بیچاره خبرنگار جماعت که به جای آنان که وجب وجب 

شمال را فروخته اند، فلک می شود!
پیشتر می رویم. مرغان حنایی و غاز و اردک و منازل روستایی و نوای بلبالن، اما 
گم شده اند. موسم ابر و باران و چهچهه است اگر دیوارهای سنگچین متصرفان 

بگذارد! اگر ستون های فلزی تازه به دنیا آمده بگذارند!
اگر کامیون های پرقیل و قال مصالح بگذارند !

از کنار جواناِن سگ و گربه گردان در روستا می گذریم و چشم می گردانیم پی 
گوســفند و بز و گوساله و اسب، که نمی یابیم... خبری نیست از بوی کاهگل 
و آغل... از باغ و کارگر باغ... شــکتای زیبا بوی زمستان و اودکلن پیرگاردین 
و کالیو کریســتین گرفته... صاحبان اتول های شیک انگار بلدند چه جور بی 
سروصدا، کاج و سرو و بلوک و تیرآهن را با هم ِست کنند.پیرمردی از اهالی را 
وقت برگشت می بینیم که سر در قفا از کنارمان می گذرد. شاید مثل ما دارد 
به فرداهایی فکر می کند که در سرباالیی های شکتا، خانه ها باشند و خانه ها... 
آن طور که از دشت و باغ، مختصری عکس بیش نمانده که آن را هم خبرنگاِر 

گزنه خورده ای کلیک زده باشد.
ساعتی بعد که دمغ و ساکت از شکتا می زنیم بیرون، تازه چشممان به جمال 
مشاوران امالک در حاشیه جاده روشن می شود و دلمان سخت می سوزد برای 

روستاهایی که دانه دانه غیب می شوند.

تفتیان: بین حرف و عمل مسئوالن تفاوت وجود دارد

 سریع ترین مرد ایران
 بدون مربی در راه المپیک
حسن تفتیان، دونده 100 متر ایران در حاشیه مسابقات دوومیدانی جام فجر در 
مورد وضعیت اردوهای آماده سازی خود بیان کرد: اردویم در مشهد تا 19 دی 
طول کشید که از نظر امکانات شرایط نسبتاً خوبی داشتم. این مدت در ورزشگاه 

کشور امام رضا)ع( که یکی از بهترین ورزشگاه های  حاضر  حال 
به اســت، تمرین کردم اما نبود مربی کامل  احساس شد 
داخل خصوص االن که زمان کمی تا مسابقات  قهرمانی 
ســالن جهان داریم. او در مورد برگزاری 
اردوی برون مرزی خــود بیان کرد: در 

جلســه  اولی که اوایل آبان ماه با 
آقای عرب داشتم قول حمایت 
100 درصــدی را داد. آقای 
صالحی امیــری هم تأکید 
کرد که نباید حتی یک روز 
هــم از برنامه هایمان عقب 

بمانیم و باید بــا تمام توان 
به سمت المپیک پیش برویم اما 

اینکه بدون مربی هستم ...

معرفی کتاب 
با اعالم خطای غیرعمد پدافند هوایی در سقوط هواپیمای اوکراینی مصیبت درگذشت جانباختگان سنگین تر شد

 در سوگ سهراب ها

روزمره نگاری
شنبه 22 دی  1398

یک

 16 جمادی االول 1441

 12 ژانویه 2020  

ماره 9158
ی و سوم  ش

سال س

 

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine

.ir 

00

11 10

 گفت وگو با محسن اسالم زاده، کارگردان مستند
 »خصوصی سوزی« که فانوس جشنواره عمار را گرفت

جایگاه مستندساز در بحث 
 مفاسد اقتصادی کمتر

 از قاضی پرونده نیست
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سینا حسینی: با وجود انتخاب فرهاد مجیدی به عنوان 
ســرمربی جدید اســتقالل هواداران این باشگاه تصور 
می کردند مشکالت آبی پوشــان تمام خواهد شد اما نه 
تنها مشکالت تمام نشــد بلکه فصل جدیدی از بحران ها 
و چالش های مدیریتی برای این تیم آغاز شــد تا خیلی 
زودتر از آنچه تصور می رفت داستان استعفاهای سریالی 

آغاز شود.
منتقدان مجیدی با اشــاره به این مســئله که مجیدی 
به دنبال قدرت گرفتن در اســتقالل همدانی را از ادامه 
همکاری با باشگاه منصرف ساخته پیش بینی کردند در 
ادامه کار شاهد خروج های دیگری نیز باشیم، که خیلی 
زود این پیش بینی رنگ واقعیت به خود گرفت و استعفای 
بهرام امیری به عنوان معاون باشــگاه هواداران را با یک 

شوک دیگر رو به رو کرد.
بهرام امیری هم به دلیل دخالت های نامحسوس در حوزه 
فعالیتش از ادامه همکاری با اســتقالل منصرف شــد تا 
مشخص شود زیر پوست استقالل اتفاقات خوبی در حال 
وقوع نیســت. امیری که قرار بود به عنوان مذاکره کننده 
اصلی استقالل در بحث نقل و انتقاالت نیم فصل فعالیت 
کند با استعفای خود خلیل زاده را آچمز کرد تا سرپرست 

موقت باشگاه در موقعیتی خاص قرار گیرد.

  حذف تدریجی فتح اهلل زاده؟
تیــم مدیریتی قدیمی اســتقالل کــه زیاد بــا حضور 
فتح اهلل زاده در جمع هیئت مدیره موافق نبودند به شکل 
نامحسوسی علی فتح اهلل زاده را از دایره تصمیم گیری خود 
خارج کردند به همین دلیل وی بــرای خلیل زاده پیغام 
فرستاد همان طور که وی پیش از این اقدام به استعفا کرده 
بود دیگر تمایلی به ادامه فعالیت در استقالل ندارد و عطای 

حضورش را به لقایش بخشیده است!
در عین حال برخی رســانه های خبری از مخالفت شدید 
وزیر ورزش و جوانان از کنار رفتن فتح اهلل زاده خبر دادند 
به همین دلیل همان طور که انتظار می رفت تذکر جدی و 
مهمی به خلیل زاده ابالغ شد که وضعیت نامطلوب باشگاه 
را سامان دهد در غیر این صورت تغییرات در بدنه هیئت 

مدیره کاماًل جدی است!
هرچند خبر تذکر جدی علی نــژاد به خلیل زاده در هیچ 
رسانه ای منعکس نشد اما عقب نشینی مدیران استقالل 
نشــان دهنده این واقعیت بود که تیم خلیل زاده بنا دارد 
برای چندمین بار مصالحه با منتقدان را در دستور کار قرار 

دهد اما نکته مهم این بود که نه امیری حاضر به بازگشت 
به اســتقالل بود نه فتح اهلل زاده بر همین اساس با انتشار 
مصاحبه امیری در خصوص دالیلــش برای کناره گیری 
فضای شــبکه های اجتماعی کاماًل تغییر کرد و برای بار 
دیگر انتقادها از تیم خلیل زاده و منزوی و فتحی اوج گرفت!

  داستان دستمال کاغذی
معاون سابق باشگاه معتقد است: با شرایطی که به وجود 
آمده، با وجود عشــق و عالقــه ای که به ایــن تیم دارد، 
نمی تواند در مقطع فعلی در آن فعالیت داشــته باشد.»با 
تمام عالقه و احترامی که برای استقالل قائلم، معتقدم در 
این مقطع نمی توانم مشکلی را حل کنم. دلیل استعفایم 
هم همین بود. چند نفر از دوســتان با من صحبت کردند 
ولی به همه این عزیزان گفتم اجازه بدهید کمی فکر کنم. 
متأسفانه فشار روحی زیادی روی من به وجود آمده است«.
امیری در پاسخ به این پرسش که ظاهراً پس از آن اتفاقات 
و ماجرای آن دستمال کاغذی و پیوستن پاتوسی به فوالد 

چنین مسائلی مطرح شد گفت: »خدا را شکر می کنم که 
ناخواسته یک نفر از آن دستمال کاغذی عکس گرفت و به 
سایت ها رفت. در مورد پاتوسی همه چیز شفاف و معلوم 
بود. اتفاقاً مبلغی که با این بازیکن توافق شد، روی همان 

دستمال کاغذی نوشته شده بود.
 اما چیزی که باید به آن اشــاره کرد این است که من این 
همه سال برای اســتقالل زحمت کشیدم و 6 کاپیتان به 
این تیم تحویل دادم. وحید طالب لو، مجتبی جباری، آندو 
تیموریان، پیروز قربانی، خســرو حیدری و امیرحسین 
صادقی شاگردان من بودند و 64 بازیکن من در تیم های 
فوتبال پایه، سابقه بازی در لیگ برتر را دارند. انتظار ندارم 
پس از این همه سال، کار نقل و انتقاالتی و مدیریت در نقل 
و انتقاالت، چند جوان به دلیل عدم شناخت از من مطالب 
بنویسند و بی احترامی کنند. شاید پس از رفتن من کسانی 
بیایند که بتواننــد انتظار جوان های امــروزی را برآورده 
کنند. شاید با رفتن من کسانی آمدند که مسی و رونالدو را 

به استقالل بیاورند«. 

  سوپاپ اطمینان
در این میان مدیران استقالل تالش کردند از بازگشت شیخ 
دیاباته به تهران به عنوان یک سوپاپ اطمینان بهره ببرند 
اما عصبانیت و خشم ناشی از سوء مدیریت در استقالل به 
قدری زیاد بود که هیچ تأثیــری در فضای انتقادی ایجاد 

نکرد تا یک بار دیگر بحران در استقالل فراگیر شود.

  ایبینی دوشنبه در تست پزشکی استقالل
مسئوالن باشگاه استقالل مقدمات حضور برنی ایبینی را 
برای روز دوشنبه در تهران فراهم کرده و ممکن است از 
بین دو مدافع کامرونی و مراکشی یکی به جمع آبی پوشان 
در روزهای آتی اضافه شــود. برنی ایبینی ایسی بازیکن 
نیجریه ای- استرالیایی مد نظر باشــگاه استقالل که در 
پست وینگر راست و چپ بازی می کند فردا به تهران سفر 
خواهد کرد. این بازیکن گزینه نهایی استقالل به عنوان 
جانشین آیاندا پاتوسی است و قرار است به زودی در تهران 

تست های پزشکی را پشت سر بگذارد.

معاون مستعفی با اشاره به اختالفات شدید آبی ها

رفتم تا مسی و رونالدو را به استقالل بیاورند !

پدیده برزیلی در تست های پزشکی رئال
ورزش:رینیر ستاره 17 ساله فالمینگو روز گذشته تست های پزشکی باشگاه رئال 
مادرید را پشت سر گذاشت. رؤیای رینیر برای تبدیل شدن به بازیکن رئال مادرید، 
روز به روز نزدیک تر می شود. تنها هشت روز دیگر او 18 ساله خواهد شد و رئال مادرید 
رسماً جذب او را اعالم خواهد کرد. دو باشــگاه رئال و فالمینگو هفته گذشته برای 
انتقال رینیر به توافق نهایی رسیده بودند. رئال برای جذب رینیر 30 میلیون یورو 
هزینه کرده است. 24 میلیون یورو به فالمینگو می رسد، سه میلیون یورو به خانواده 

رینیر و سه میلیون یورو نیز به ایجنت وی تعلق خواهد گرفت.

مورینیو: کین در تیم ملی مصدوم شد
ورزش:پس از آنکه مشخص شد هری کین، کاپیتان تاتنهام و تیم ملی انگلیس به 
دلیل آسیب دیدگی از ناحیه همسترینگ به مدت ســه ماه از میادین دور خواهد 
بود، ژوزه مورینیو سرمربی او در تاتنهام می گوید اگر بپذیریم که علت مصدومیت 
کین بیش از حد فوتبال بــازی کردن بوده، مقصر این تیم ملــی انگلیس بوده و نه 
باشگاه تاتنهام. هری کین که در فصل جاری و پیش از مصدومیتش برای باشگاه و 
تیم ملی کشــورش روی هم  رفته 31 بازی انجام داده بود، این هفته از ناحیه عضله 

همسترینگش که دچار پارگی شده تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت.

ژیرو در راه سری آ
ورزش: مدیر برنامه اولیویه ژیرو در میالن حضور پیدا کرده و با مدیران اینتر مذاکره 
کرده است. به نظر می رسد ژیرو با اینتر به توافق رســیده، اما این اتفاق در مورد دو 

باشگاه رخ نداده است. 
اینتر می خواهد اولیویه ژیرو را با قراردادی دو و نیم ســاله جذب کند و در صورتی 
خواهان اوست که در همین زمستان راهی ایتالیا شود، نه در تابستان پیش رو. چلسی 
رقمی بین 8 الی 10 میلیون یورو درخواست داشته، اما اینتر می خواهد اولیویه ژیرو 

را با نصف این رقم جذب کند. 

پیشنهاد چهار ساله اینتر به کریستین اریکسن
ورزش: درحالی که شایعات درباره انتقال قریب الوقوع کریستین اریکسن، هافبک 
دانمارکی و بازی ساز تاتنهام در روزهای اخیر به اوج رسیده، روزنامه انگلیسی گاردین 
در گزارشی مدعی شد باشــگاه اینتر یک پیشنهاد رســمی چهارساله به اریکسن 

پیشنهاد داده و مصمم است او را در همین ماه ژانویه به تیم خود ملحق کند.
قرارداد فعلی اریکسن با تاتنهام در تابستان آینده به پایان می رسد و مدتی است آینده 
او در این باشــگاه در هاله ای از ابهام قرار داشته است. روز جمعه نمایندگان باشگاه 

اینتر با مدیر برنامه های اریکسن، مارتین اسکوتز دیدار کرده اند .

امین غالم نژاد: تیم امید ایران در دومین مســابقه از 
رقابت های قهرمانی زیر 23 ســال ساعت 13:45 امروز 
به مصاف کره جنوبی صدرنشین گروه می رود. شاگردان 
اســتیلی در نخســتین بازی خود مقابل تیم قدرتمند 
ازبکستان خوب ظاهر شدند و با نمایش خوبی که داشتند 
حتی تا آستانه شکست قهرمان دوره قبل این مسابقات 
پیش رفتند که متأســفانه کم دقتی مهاجمان در زدن 
ضربات نهایی نتیجه بهتر از تساوی را برای ملی پوشان 
رقم نزد اما بازی با صالبت تیم امید در نخســتین بازی 
خود همه را به صعود از این گروه دشــوار امیدوار کرد. 
حال ملی پوشان کشــورمان در دومین گام خود در این 
مسابقات و به نوعی در بازی مرگ و زندگی باید به مصاف 
کره جنوبی بروند که با شکست چین در نخستین بازی 
خود آن هم در دقیقه 93 در حال حاضر صدرنشین این 
گروه است و پیروزی شــاگردان حمید استیلی در این 
بازی با توجه به دیدار ازبکســتان و کره جنوبی در روز 
آخر می تواند تا حدود زیادی جواز صعود ایران به مرحله 

بعد باشد. 
همــه کارشناســان معتقدنــد کــه تیــم ایــران 
بازیکنان با کیفیتی در اختیــار دارد و ظرفیت صعود به 
المپیک را داریم. البته نباید فرامــوش کرد بازی امروز 
به هیچ عنوان ساده نیســت و در حقیقت کره ای ها چه 
بسا خطرناک تر از ازبکســتان ظاهر شوند. کره جنوبی 
بر عکس ازبک ها فوتبال ســرعتی به نمایش می گذارد 
و این می تواند برای خط دفاع تیم ملی یک هشدار باشد 
که اسیر ضد حمالت این تیم قرار نگیرند. بازی ایران و 
کره در واقع فینالی برای صدرنشــینی گروه است. امید 
ایران اگر مقابل کره جنوبی به پیروزی برسد صدرنشین 

مسابقات خواهد شد و نیمی از راه صعود گروه را طی کرده 
است. البته معادالت صعود از گروه مرگ بسیار پیچیده 
خواهد بود و حتی ممکن اســت با نتیجه تساوی مقابل 
کره جنوبی نیز شانس صعود داشته باشیم، اما بهتر است 

سرنوشت خود را به اما و اگر در گروه گره نزنیم.
به طور کلی تیم امید کشورمان اگر می خواهد کماکان 
رؤیای المپیک را در سر داشته باشد و به دنبال شکستن 
44 ساله نرفتن به المپیک باشد امروز ساعت 13:45 باید 
از حریف چشــم بادامی خود با پیروزی عبور کند تا در 
آخرین بازی مرحله گروهی مقابل چین با خیالی آسوده 
تنها به فکر صدرنشینی و صعود به عنوان تیم نخست از 

گروه باشد.

  استیلی: بهتر از بازی با ازبکستان خواهیم بود
سرمربی تیم امید درباره بازی با کره جنوبی که به منزله 
مرگ و زندگی برای این تیم تلقی می شود، بیان کرد: این 
مسابقه یکی از سخت ترین بازی های ماست. پس از بازی 
با ازبکستان از بچه ها خواســتم داخل ورزشگاه بمانند 
و بازی کره را از نزدیک ببینند. پــس از بازی هم گروه 
آنالیزی ما بازی کره جنوبی را تحلیل کرد و درباره نحوه 
بازی کردن آن ها، بازیکنان و روش و شکل بازی حریف 
برای بچه ها صحبت کردیم. اســتیلی در پاسخ به اینکه 
آیا کره جنوبی را شکست می دهیم یا خیر، گفت: بازی 
سختی است اما بهتر از بازی با ازبکستان بازی خواهیم 
کرد. اگر دچار اشتباهات فردی نشویم، می توانیم نتیجه 
خوبــی بگیریم. مردم عزیــز برای ما دعــا کنند و قول 
می دهم بچه ها نهایت سعی و تالش خود را می کنند تا 

سبب خوشحالی مردم شوند.

ورزش: حسن تفتیان، دونده 100 متر ایران در حاشیه 
مسابقات دوومیدانی جام فجر در مورد وضعیت اردوهای 
آماده ســازی خود بیان کرد: اردویم در مشهد تا 19 دی 
طول کشید که از نظر امکانات شرایط نسبتاً خوبی داشتم. 
این مدت در ورزشــگاه امام رضا)ع( که یکی از بهترین 
ورزشگاه های حال حاضر کشــور است، تمرین کردم اما 
نبود مربی کامل احساس شد به خصوص االن که زمان 

کمی تا مسابقات قهرمانی داخل سالن جهان داریم. 

  نیاز به اردوی برون مرزی
او در مورد برگزاری اردوی بــرون مرزی خود بیان کرد: 
در جلســه  اولی که اوایل آبان ماه با آقای عرب داشــتم 
قول حمایت 100 درصدی را داد. آقای صالحی امیری 
هم تأکید کرد که نباید حتی یک روز هم از برنامه هایمان 
عقب بمانیم و باید با تمام توان به ســمت المپیک پیش 
برویم اما اینکه بدون مربی هســتم کمی نگران کننده 
است. یک مرحله اردوی بدون مرزی داشتم که کاًل لغو 

شد اما امیدوارم مرحله دوم آن انجام بگیرد.

  از حرف تا عمل مسئوالن 
این دونده المپیکی در واکنش به اینکه بین حرف و عمل 
مسئوالن اختالف وجود دارد گفت: متأسفانه تا این لحظه 
این گونه بوده است. نمی دانم این مسائل به ناهماهنگی 
برمی گردد یا اینکه برخی از دوســتان کارشان را انجام 
نمی دهند اما امیدوارم که هر چه زودتر وضعیت مشخص 
شود. آقای عرب گفت که کارهای اعزام به اردوی برون 
مرزی در همین یکــی دو روز آینده انجام می شــود و 

مشکلی وجود ندارد.

  مربی فرانسوی
تفتیان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در مدتی 
که در ایران تمرین کردید آیا برنامه تمرینی از طرف مربی 
فرانسوی خود داشتید؟ گفت: خیر او قرارداد ندارد. وقتی 
برنامه بدهد باید مسئولیتی بپذیرد اما وقتی قرارداد ندارد 

مسئولیتی هم نمی پذیرد.
او در واکنش به اینکه ورزشــکاران اصرار دارند با مربی 
خارجی کار کنند در حالی که با مربیان ایرانی هم نتایج 
خوبی کسب می کنند، بیان کرد: این موضوع خیلی جای 
حرف دارد اما فقط در مورد خودم صحبت می کنم؛ من 
از المپیک قبل با این مربی فرانسوی کار می کنم و اصاًل 
درست نیست که هفت ماه مانده به المپیک مربی خود را 

عوض کنم. این مربی هم نتایج خاص خود را گرفته است 
و با او چندین و چند سال قهرمان آسیا شده ام، رکوردهای 
شخصی ام را زدم، ورودی المپیک را کسب کردم و در دور 
قبل قهرمانی جهان داخل سالن پنجم جهان شدم. با او 
نتایج نســبتاً خوبی گرفتم و مهم تر از همه اینکه به این 

مربی ایمان دارم. 

  شرکت در مسابقات قهرمانی جهان 
تفتیان در پاسخ به این پرسش که آیا امیدوار هستی در 
مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا شرکت کنی؟ گفت: 
تا زمانی که تکلیف مربی ام مشــخص نشود هیچ برنامه 
مشخصی ندارم چون ورزشــکار خودش نمی تواند برای 
خودش برنامه ریزی کند پس در وهله نخست باید مربی 
و تمریناتم مشخص شــود و او اظهار نظر می کند که در 
چه مسابقاتی شرکت کنم اما االن با توجه به اینکه یک 
ماه دیگر تا مسابقات آســیایی مانده است خیلی زمان 
کمی دارم که برای یک طالی دیگر شرکت کنم بنابراین 
ترجیح می دهم برای قهرمانی جهان کــه دو ماه دیگر 

برگزار می شود خوب تمرین کنم.

ایران-کره جنوبی قهرمانی زیر 23 سال آسیا امروز ساعت13:45 

بازی مرگ و زندگی در گروه مرگ
تفتیان: بین حرف و عمل مسئوالن تفاوت وجود دارد

 سریع ترین مرد ایران
 بدون مربی در راه المپیک

گزارش ویژه

ایوانکوویچ سرمربی عمان می شود
8 خرداد دیدار برانکو و تیم ملی ایران

ورزش: در خصــوص آخرین وضعیت برانکو خبر رســید؛ 
مذاکرات فدراسیون فوتبال عمان با برانکو برای هدایت تیم 
ملی این کشور با نتیجه مثبتی همراه بود و قرار بود همکاری 
طرفین اعالم رسمی شود که به دلیل فوت »قابوس بن سعید 
بن تیمور« سلطان این کشور اعالم این خبر به تأخیر افتاد. 
عمان امروز به طور رسمی تعطیل است و سه روز هم عزای 
عمومی در این کشور اعالم شــده است. تیم عمان در گروه 
E مقدماتی جام جهانی در رده دوم قــرار دارد و صعودش 
به دور بعدی رقابت ها تا حدودی قطعی کرده اســت. با این 
وصف برانکو قرار است با یک قرارداد یک میلیون دالری روی 
نیمکت تیم ملی عمان بنشــیند تا بتواند این تیم را در دور 

مقدماتی جام جهانی 2022 قطر به موفقیت برساند.
 در صورتی که ایران و عمان به دور بعدی صعود کنند جدال 
تیم ملی و برانکو می تواند از اتفاقات جذاب باشد. البته شاید 
وقفه پیش آمده و فوت سلطان قابوس دوباره شانس برانکو را 
برای آمدن پای میزمذاکره با ایران زنده کند اما او در آخرین 
گفت وگو تأکید کرده مذاکراتش با ایران به پایان رسیده و 

دیگر گزینه فدراسیون فوتبال ایران نیست.
 نکته جالب تأثیری است خلف وعده پرسپولیس در پرداخت 
دســتمزد برانکو در آینده تیم ملی گذاشته و موضوع را به 

سمت انتخاب سرمربی ایرانی برده است. 
موضوع جالب توجه این است که روز هشتم خرداد تیم ملی 
ایران در یک بازی دوستانه در کشور عمان به مصاف تیم ملی 
این کشور می رود. در صورتی که برانکو روی نیمکت عمان 
بنشیند تقابل او با تیم ملی ایران و سرمربی جدیدش در این 

بازی می تواند یک تقابل جذاب باشد.

ورزش: رحمان رضایی جمعه شــب با حضور در برنامه 
»ورزش از نگاه دو« مجدداً اعالم کرد که در دوحه به همراه 
اسماعیل خلیل زاده سرپرست باشــگاه استقالل و علی 
خطیر مذاکراتــی را با وکیل آندره آ اســتراماچونی برای 
بازگرداندن این مربی ایتالیایی انجام دادند که در نهایت این 
مذاکرات به خاطر شروط استراماچونی بی نتیجه ماند. در 
همان نیمه شب بود که این ادعای رحمان رضایی از سوی 
آندره آ استراماچونی با واکنش مواجه شد و وی یک بار دیگر 
اعالم کرد که وکالیش هیچ مذاکره ای با باشگاه استقالل 

انجام نداده اند.

*شکایت استرا
استراماچونی گفت: االن وقتش رسیده که صحبت کنم. قباًل 
وکالیم می گفتند پیگیری کن و مــن پیگیری نمی کردم. 
االن دروغ ها یــک مقدار زیاد شــده و به صــورت قانونی 
پیگیــری می کنم. اگر صحبــت نمی کردم بــه این خاطر 
بود که آســیبی به اســتقالل و فرهاد مجیدی زده نشود. 

*ادعای خنده دار
سرمربی ایتالیایی می گوید: رضایی گفته بود ایجنت آقای 
اســتراماچونی از آن ها خواهش کرده بود که به مذاکرات 
دوحه بروند. این ادعا خنده دار اســت. باشــگاه خودش 
نامه زده بود که خلیل زاده، خطیر و رحمان برای مذاکره 
می آیند. چطور ممکن اســت ایجنتم بدون هماهنگی با 
من یک نفر را به جایم بفرستد؛ آن هم مذاکره ای که اصاًل 

نمی خواستیم.

*پرونده استقالل ۶ روز قبل از مذاکرات دوحه بسته 
شده بود

استراماچونی می افزاید: 26 دســامبر، 6 روز قبل از آنکه 
اعالم شود مذاکره ای باشــد، گفته بودم شرطی ندارم و 
کاًل پرونده استقالل برای من بسته شده بود. مشکل نوع 
پرداختم بود که پس از تالش مســئوالن سفارت ایران و 
ایتالیا این مشکل برطرف شد اما یکسری مدارک دستکاری 
شده و حرف های غلطی درباره من زده شد از جمله اینکه 

درخواست پول بیشتر و خانه جدیدی داشته ام. 

چرا یک پرسپولیسی مأمور مذاکره شد؟
وی در انتها گفت: از طریق وکیلم پیشــنهاد پول بیشتر 
داده بودند که پای میز مذاکره بنشــینند که وکیلم گفته 
بود استراماچونی اصاًل شــرطی نداشته است. باشگاه اگر 
می خواست با من مذاکره کند چرا یک پرسپولیسی را برای 
مذاکره انتخاب کرده بود؟ وقتی مشکل نوع پرداخت حل 
شد برنامه من برگشت بود اما انتشار اسناد دستکاری شده 

و شروط عجیب مثل آب سردی روی تنم بود.

ژاوی، کومان و همه گزینه های سرمربی آینده بارسلونا

روزهای »والورده« به شماره افتاده است
امیرمحمد سلطان پور: هنوز چند روز از سومین حذف تحقیرآمیز بارسلونا از یک 
تورنمنت بزرگ زیر نظر ارنستو والورده نمی گذرد که مسئوالن این تیم یعنی اوسکار 

گرائو و اریک آبیدال به دوحه سفر کردند تا با ژاوی مذاکره کنند.
البته رادیو کاتاالن )RAC1( اعالم کرد که روز جمعه جلسه ای در باشگاه بارسلونا 
برگزار شــده و در آن تأکید بر آن بوده که ارنستو والورده تا پایان فصل سرمربی آبی 
و اناری پوشان باقی بماند؛ و ســفر آبیدال و گروئو به دوحه فقط برای بازدید از روند 
ریکاوری عثمان دمبله از مصدومیتش صورت گرفته است. اما هر چه که باشد فرایند 
پیدا کردن جانشین برای سرمربی کنونی بارسا آغاز شده و فقط بحث بر سر زمان انجام 

این کار است؛ اما این اتفاق بی گمان خواهد افتاد.

  هو  شدن در جده
صحبت از مذاکره با ژاوی، مردی که در جهان طرفداران بارسلونا او را بسیار دوست 
دارند، بی گمان سبب شــده که والورده احساس خطر بیشتری کند؛ حتی بیشتر از 
زمانی که در شهر جده هواداران بارسا در ورزشگاه پس از باخت مقابل اتلتیکومادرید 
تیم را هو کردند. این هواداران از آن قشــر هواداران بارســا هســتند که بر خالف 
تماشاگران حاضر در نیوکمپ بیشتر در شبکه های اجتماعی می توان آن ها را یافت، 
افرادی که مدت هاست به انتقاد شدید از والورده پرداخته اند. آن ها پس از بازی در 
عربستان این فرصت را داشتند تا احساسات خود را بروز دهند. در طول بازی والورده 
را هو می کردند، زمانی که بارســا پیش افتاد هم این تیم را هو می کردند و زمانی که 

بازی را باختند با شدت بیشتری واکنش نشان دادند.

   ژاوی محبوب دل هواداران
چیزی که واضح است، تمایل باشگاه برای حفظ مراکز هوادارای این تیم در سراسر 
جهان است و حضور والورده یه عنوان سرمربی در حال حاضر اوضاع را به هم ریخته 
است. البته حتی در ابتدای این فصل نیز همگان می دانستند که شاهد فصل پایانی 

حضور والورده به عنوان سرمربی بارسا هستیم. صحبت ها از جانشینی رونالد کومان 
سرمربی کنونی تیم ملی هلند، اریک تن هاخ ســرمربی آژاکس یا مارسلو گایاردو 
سرمربی ریورپالته مطرح بود و ژاوی به عنوان گزینه ای در پشت سر این نام ها مطرح 
می شد. چون همه معتقد بودند ژاوی آن قدر نفوذ و محبوبیت دارد که هر گاه بخواهد 
می تواند این سمت را به دست بگیرد اما در حال حاضر ترجیح می دهد که صبر کند. 

حاال با نزدیک شــدن به انتخابات ریاست بارسلونا در ســال 2021 مدیران کنونی 
تالش دارند تا هر چه می توانند ژاوی را به خــود نزدیک کنند تا برای تمدید حضور 
خود مشکلی را پیش رو نداشته باشند. درست اســت که بازیکنان کنونی بارسلونا 
از والورده حمایت کردند اما تا بازی بعدی این تیم هشــت روز باقی مانده و در این 
مدت می تواند اتفاقات زیادی برای او بیفتد. حتی اگر مدیران بارسا در میانه فصل به 
ناگهان سراغ ژاوی بروند و از او بخواهند روی نیمکت بنشیند. بعید است که پاسخ او 
مثبت باشد. رکورددار بازی در تاریخ باشگاه می داند که روزی سرمربی خواهد شد 
اما می خواهد زمانی مناسب که ترجیحاً خودش آن را خواسته باشد این اتفاق بیفتد 
نه در میانه راه و پس از جنجال های فراوان در مورد اخراج والورده که می تواند فشار 

را روی او بیشتر کند.

   شخصیتی خوب داشتن کافی نیست
بارسلونا هم اکنون صدرنشین اللیگاست و به تازگی به عنوان صدرنشین از گروه خود 
در لیگ قهرمانان صعود کرده است. والورده شــخصیت خوبی دارد اما نه مانند پپ 
گواردیوال می تواند در شرایط خاص تصمیمات جادویی بگیرد نه مانند لوئیز انریکه 
اقتدار و توانایی در انگیزه دادن به بازیکنــان را! در مورد عدم اقتدار والورده می توان 
مثالی از دیدار هفته گذشته اللیگا مقابل اسپانیول را زد که در آن بازی بارسا با یک 
یار کمتر مشغول دفاع از پیروزی خود بود. تمام کارشناسان عقیده داشتند که در این 
زمان او باید مسی یا سوآرز را تعویض کرده و روش خود را 1-4-4 می کرد اما او این 
توانایی را در خود ندید که هیچ کدام از این غول های بارسا را بیرون بکشد و با روش 
2-3-4 به دنبال دفاع از داشته هایش بود! تیم او نتوانست دوام بیاورد و در دقیقه 88 

گل تساوی را دریافت کرد.
ارنستو والورده می دانست که سرانجام شایعات پیرامون انتخاب ژاوی به جای او شروع 
می شود؛ اما اگر حتی ژاوی به عنوان جانشین والورده انتخاب نشود مسلماً سرمربی 

بعدی بارسا نیز سایه اسطوره را باالی سر خود حس خواهد کرد.

شرکت بازی سازی ای اِی اسپورتس )ea sports( که سازنده 
معروفترین بازی کامپیوتری فوتبال یعنی فیفا اســت، در پستی 
اینستاگرامی از انتخاب بهترین بازیکنان فوتبال در دهه گذشته 
خبر داد. این انتخاب به بازی کنندگان اجازه می دهد که بتوانند 
ســتاره ها را با توانایی های جدید خود به کار بگیرند و در سراسر 
جهان رقبای خود را به چالش بکشــند. جالب ترین امتیاز دهی 
این دوره به ویرجیل فن دایک مدافع لیورپول اختصاص دارد که 
امتیاز 99 از 100 را داشته و بهترین دفاع تاریخ محسوب می شود.

پیج اینســتاگرامی مطرح اس بی که همیشه تالش دارد به نکات 
حواشــی جهان فوتبال بپردازد و یکی از پرطرفدارترین صفحات 
اینستاگرامی ورزشی محسوب می شود، در پست جدید خود از باال 
گرفتن انتقادات به سیستم کمک داور ویدیویی در میان هواداران 

فوتبال سخن گفته است.
 این صفحه، پست خود را به انتشار عکسی از طرفداران کریستال 
پاالس در دیدار دیروز مقابل آرسنال اختصاص داده که VAR را 

قاتل فوتبال معرفی کرده بودند.

اس بیای اِی اسپورتس
حساب رسمی اینستاگرام لیگ فوتبال اسپانیا )اللیگا(، در پستی 
به تولد مدافع مطرح باشگاه رئال مادرید واکنش نشان داده است. 
اللیگا در پست خود عکسی از دنی کارواخال را منتشر کرده که در 
دفاع راست افتخارات زیادی را به همراه کهکشانی ها در سال های 
گذشته به خصوص در رقابت های اروپایی بدست آورده و دیروز 

تولد 28 سالگی خود را جشن گرفت. 
کارواخال نیز در کامنتی به این تبریک واکنش نشــان داده و از 

اللیگا تشکر کرده است.

دروازه بان استرالیایی تیم برایتون که علیرضا جهانبخش را نیز 
به عنوان هم تیمی در کنار خود می بیند، در توییتی از هدفش 

برای کمک به آتش سوزی گسترده در استرالیا خبر داد.
 مت رایان در توییتــرش اعالم کرد در ایــن هفته لیگ برتر 
باشگاه های انگلستان، به ازای هر ســیوی که توسط دروازه 
بان هر تیم در دیدارها به انجام برســد، مبلغ 500 دالر برای 
حمایت از محیط زیســت در خطر استرالیا اختصاص خواهد 

داد.

مت رایاناللیگا

چرا یک پرسپولیسی باید مأمور مذاکره باشد

استراماچونی:  مشکلم  اسناد  دستکاری شده بود

ضد  حمله

شکایت آذری و استقالل از یکدیگر
ورزش:درپی انتشار بیانیه  توهین آمیز باشگاه استقالل علیه سعید آذری 
وی به دلیل تهمت، افترا و تشویش اذهان عمومی از سوی مدیران استقالل 
از این باشگاه شکایت خواهد کرد. وکیل مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان 
اقدامات اولیه برای ثبت شکایت را آغاز کرده اســت. روز جمعه باشگاه 
استقالل به دلیل حواشی پیش آمده پس از انتقال آیاندا پاتوسی به فوالد 
بیانیه  تندی علیه مدیرعامل این باشگاه صادر کرده است. باشگاه استقالل 
نیز با ارسال نامه ای به حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال و سازمان 
لیگ رسماً از سعید آذری مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان شکایت کرد.

هافبک برزیلی تراکتور هم خواهان جدایی شد
ورزش:تیم فوتبال تراکتور تبریز اردوی آماده سازی خود را از دو روز پیش 
در شهر آنتالیا کشور ترکیه برپا کرده است و طبق برنامه تا 29 دی ماه در 
این کشور حضور خواهد داشت. شاگردان الهامی در حالی در این اردو به 
سر می برند که مازوال، هافبک برزیلی تراکتوری ها هنوز به تمرینات تیمش 
اضافه نشده است و از قرار معلوم قصد جدایی از جمع سرخپوشان تبریزی 
را دارد. پیش از این سوگیتا و فورچونه دو بازیکن ژاپنی و مارتینیکی تیم 
تراکتور نیز ازفهرست این تیم کنار گذاشته شده بودند و به این ترتیب، 

میمبال پرویی تنها بازیکن خارجی باقیمانده در تیم تراکتور خواهد بود.

2 بازیکن شهرخودرو در نساجی
ورزش:  نساجی در فصل نقل و انتقاالت سه بازیکنش به نام های میالد 
سرلک، حسن جعفری و رضا علیاری را از دست داد و با سعید کریمی 
مهاجم جوان و سابق پرسپولیس قرارداد بســت. با این وجود آن ها به 
دنبال جذب دو بازیکن هستند که اگر موانع از پیش روی آن ها برداشته 
شود امروز و فردا با آن ها قرارداد خواهند بست. روح اهلل باقری و فرشاد 
فرجی دو بازیکن تیم شهرخودرو مدنظر نساجی هستند و رضامهاجری 

امیدوار است بتواند این دوبازیکن را از تیم سابقش بگیرد.

نکونام: در مقابل استقالل بازی نمی کنیم
ورزش: سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزســتان گفت: تیم ما سه بازیکن 
در تیم ملی امیــد دارد و طبق آیین نامــه  بازی ما و اســتقالل باید لغو 
شود؛ به هیچ عنوان با اســتقالل بازی نمی کنیم. جواد نکونام در حاشیه 
تمرین امروز فوالد خوزســتان اظهار کرد: متأســفانه مــا در نیم فصل 
نخست اشتباه کردیم و در شــرایطی که می توانســتیم بازی هایمان را 
فشــرده نکنیم، به خاطر ذوب آهن که یــک دروازه بانــش در تیم ملی 
بود قبول کردیم مســابقه تیممان به عقب بیفتد و در نیم فصل نخســت 
بیشــترین ضربه را از برنامه ریزی مســابقات خوردیــم. االن هم قانون 
می گوید اگر سه بازیکن از یک باشــگاه در تیم ملی حضور داشته باشند، 
مســابقه باید لغو شــود. بنابراین به هیچ عنوان مقابل اســتقالل بازی 
نمی کنیم چــون اعتقاد دارم شــرایط باید برای همه یکســان باشــد.

فیفا رسماً بهاروند را جانشین تاج اعالم کرد
ورزش: در شــرایطی که حدود 10 روز پیش مهدی تاج از ریاســت 
فدراسیون فوتبال استعفا کرده است، سایت فیفا به این اتفاق واکنش 
نشان داد و بالفاصله نام سرپرســت کنونی این فدراسیون را جایگزین 
مهدی تاج کرد. نکته جالب در صفحه سایت فیفا درج نام علی کفاشیان 
به عنوان نایب رئیس این فدراســیون است، کفاشــیان حدود 10 ماه 
است که در فدراسیون فوتبال حضور ندارد، اما همچنان از نظر رسمی 

به عنوان نایب رئیس فدراسیون از وی در مجامع رسمی یاد می شود.

آخرین فرصت رسن به پرسپولیس
ورزش: بشار رســن هافبک تیم ملی فوتبال عراق با طلب 420 هزار 
دالری خود باالترین رقم را از سرخ ها می خواهد. وی که در ابتدای فصل 
می توانست با فسخ یکطرفه قراردادش از پرسپولیس جدا شود با این تیم 
ماند تا نیم فصل نخست را برای سرخپوشان پایتخت بازی کند. با این 
حال رســن از طریق مدیر برنامه های خود به باشگاه پرسپولیس اعالم 
کرده تا بخشی از طلب خود را باید دریافت کند تا به تهران بازگشته و 
تمرین کند. از قرار معلوم رسن از دو باشگاه عربی پیشنهاداتی را دریافت 
کرده اما به پرسپولیس فرصت داده تا ظرف پنج روز آینده بخشی از طلب 

خود را دریافت کرده و به پرسپولیس بازگردد.

برنامه زمان بندی جام ملت های فوتسال آسیا 
مشخص شد

ورزش: رقابت های قهرمانی فوتسال آسیا 2020 با حضور 16 تیم از 7 
لغایت 18 اسفندماه ســال جاری به میزبانی ترکمنستان در عشق آباد 
برگزار می شود و  تیم ملی فوتسال کشــورمان در گروه  D با تیم های 
تایلند، کره جنوبی و عربستان همگروه است. تیم ملی ایران نخستین 

دیدار خود را روز هشتم اسفند برابر عربستان برگزار می کند.

سوشا مکانی قراردادش را با نفت MIS فسخ کرد
ورزش:  سوشا مکانی که با گذشت چند هفته از رقابت های لیگ نوزدهم به 
ایران برگشت و پیراهن نفت مسجدسلیمان را برتن کرد، با حضور در این 
تیم عملکرد بسیار خوبی داشت و توانست پس از چند سال بار دیگر نگاه ها 
را به خود معطوف کند.او با این وجود پس از دیدار نفت مسجدسلیمان 
مقابل شاهین بوشــهر در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی با انتشار 
پستی در اینستاگرام از این تیم خداحافظی کرد. با بازگشت مهدی تارتار 
به تمرینات نفت اما سوشــا بار دیگر به این تیم برگشت و حتی در پست 
دیگری این مسئله را اعالم کرد. حاال اما برخی مشکالت پیش آمده سبب 
شد تا مکانی بار دیگر تصمیم به جدایی بگیرد. او دیروز به صورت رسمی 

قراردادش را با نفت مسجدسلیمان فسخ کرد و از این تیم جدا شد.

شانس کم یزدانی برای رسیدن به پلی آف آسیا
ورزش:  سیاوش یزدانی بازیکنی اســت که در اواخر بازی با سپاهان در 
هفته دوازدهم لیگ برتر مصدوم شــد و بازی های پایانی نیم فصل را از 
دست داد.در این بین گفته می شود سیاوش یزدانی به دلیل مصدومیت 
حداقل تا 10 روز آینده نمی تواند تمرین کند و با این شرایط به احتمال 
فراوان بازی های مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا را از دست خواهد داد.

صیادمنش جزو برترین های روز نخست انتخابی 
فوتبال المپیک

ورزش:  ســایت »فاکس اسپورت« آســیا با پایان هفته نخست مرحله 
گروهی مسابقات فوتبال زیر 23 سال قهرمانی آسیا، هشت بازیکن برتر 
این بازی ها را معرفی کرد که نام اللهیار صیادمنش هم در این میان دیده 
می شــود. هفت بازیکن دیگری که از نظر فاکس اسپورت جزو برترین 

بازیکنان هفته نخست رقابت ها محسوب می شوند

منهای فوتبال

لیگ برتر فوتسال
گیتی پسند  - مس سونگون

    یکشنبه 22 دی - 17:00 زنده از شبکه ورزش

هفته نوزدهم سری آ ایتالیا
آاس رم - یوونتوس

    یکشنبه 22 دی - 23:15 زنده از شبکه سه

سوپرکاپ اسپانیا
رئال مادرید - اتلتیکومادرید

      یکشنبه 22 دی - 21:30 زنده از شبکه ورزش

قهرمانی زیر 23 سال آسیا
امید ایران - امید کره جنوبی

 یکشنبه 22 دی -  13:45 زنده از شبکه سه

ورزش در سیما

 امروز تیم ملی والیبال فینال
 را مقابل چین برگزار می کند

یک پیروزی تا المپیک
ورزش: تیم ملــی والیبال ایران در مرحله نیمــه نهایی رقابت های 
انتخابی المپیک 2020 مقابل کره جنوبی به برتری رســید تا برای 

صعود به المپیک نیازمند یک پیروزی دیگر باشد.
در مرحله نیمه نهایی رقابت های والیبال انتخابی المپیک 2020 تیم 
ملی والیبال ایران مقابل تیم ملی کــره جنوبی صف آرایی کرد و در 
دیداری سخت و نزدیک 3 بر 2 حریف خود را شکست داد. در پایان 
این مسابقه علی شفیعی، سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران با کسب 
17 امتیاز توانســت عنوان امتیازآورترین بازیکن ایــران را به خود 
اختصاص دهد. پس از وی هم سید محمد موسوی موفق به کسب 16 
امتیاز برای ایران شد. تیم ملی امروز در فینال رقابت ها برای کسب 
سهمیه المپیک از ساعت 15:30 به مصاف چینی می رود که دیروز 

قطر را شکست داد.

با حکم علیرضا دبیر
مربیان تیم ملی کشتی آزاد منصوب شدند

ورزش:  با پیشــنهاد مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد و موافقت 
فدراسیون کشتی، اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن 
منصوب شدند. بر این اســاس ابراهیم مهربان، عباس حاج کناری و 
مســعود مصطفی جوکار به عنوان مربی و دکتر مرتضی بهرامی نژاد 
به عنوان مربی بدنســاز تیم ملی کشتی آزاد بزرگســاالن تا پایان 

رقابت های المپیک 2020 توکیو منصوب شدند.

 جام تختی؛ مسابقاتی
 که به زور »بین المللی« شد!

ورزش:  کارنامه چهلمین دوره پیکارهای کشتی آزاد جام تختی در 
حالی بسته شد که این مسابقات یکی از کم رونق ترین دوران خود را 
از نظر کمی و کیفی و حضور خارجی هــا تجربه کرد. در این دوره از 
رقابت های جام تختی، یک تیم نصفه نیمه از ارمنستان حضور داشت 
و سه آزادکار هم از کشورهای روسیه، اوکراین و اسلواکی )هر کشور 
یک نماینده( در وزن کشی مسابقات شرکت کردند! این کاستی ها نه 
تنها سطح کمی و کیفی را به شدت کاهش داد بلکه فرصت بزرگی را 
هم از کادر فنی و کشتی گیران مدعی داخلی گرفت تا نتوانند در این 
میدان انتخابی برای تیم ملی با رقبای توانمند خارجی سرشاخ شوند. 

سرمربی تیم ریکرو
شانس افزایش سهمیه های المپیکی تیروکمان 

سخت است
ورزش: سرمربی تیم ریکرو با اشاره به تک سهمیه قطعی شده این 
تیم برای المپیک گفت: شانس کسب سهمیه های جدید در مسابقات 

گزینشی سال آینده صفر نیست اما به معنای واقعی دشوار است.
مجید میررحیمی با اشــاره به اینکه مســابقات گزینشی المپیک 
برای کمانداران ریکرو خردادماه سال آینده در برلین آلمان برگزار 
می شود، گفت: در این رقابت ها تکلیف تیروکمان ایران و اینکه دقیقاً 
با چه ترکیبی می توانیم در المپیک حاضر شــویم، مشخص خواهد 
شد. مسابقات در هر دو بخش مردان و بانوان برگزار می شود و توزیع 

سهمیه در بخش تیمی هم خواهد بود.

وضعیت مهدی کامرانی پس از جراحی
ورزش: کاپیتان تیم بسکتبال شــیمیدر که هفته گذشته به دلیل 
آسیب دیدگی تحت عمل جراحی قرار گرفت با تأکید بر اینکه فردا 
آتل دســتش را باز می کند گفت که از هفته آینده تمریناتش را از 
ســر می گیرد.مهدی کامرانی در مورد آنچه منجر به آسیب دیدگی 
و جراحی وی شد توضیح داد و گفت: در جریان دیدار با مهرام و در 
کوارتر سوم این دیدار تعادلم به هم خورد و به زمین خوردم، همزمان 
دستم محکم به پای بازیکن حریف و کفش او خورد و همین برخورد 

سبب شکستگی شد.

سرمربی تیم ملی تکواندو:
المپیکی ها به آسیایی اعزام می شوند

ورزش: فریبرز عســکری گفت: در جریان رقابت های انتخابی تیم 
ملی شــاهد مبارزه تمام ظرفیت فعلی تکواندو بودیم و پس از پایان 
این رقابت ها ترکیب اوزان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا مشخص 
خواهد شد.ســرمربی تیم ملی در خصوص شــرایط دو تکواندوکار 
المپیکی برای حضور در مســابقات قهرمانی آســیا گفت: به دلیل 
آنکه برای قرعه کشی و سید بندی بازی های المپیک نیاز داریم که 
رنکینگ این تکواندوکاران حفظ شود، آرمین هادی پور، میرهاشم 
حسینی و سجاد مردانی به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام خواهند 
شد. ولی چون این سه نفر سهمیه حضور در آسیایی را از جام ریاست 
جمهوری بدست آورده اند، شــاید در ترکیب اصلی نباشند. چرا که 
امتیاز مســابقات برای آن ها در رنکینگ محاسبه خواهد شد و این 

نفرات در غالب تیم دوم اعزام خواهند شد.
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فرهنگ و هنر

خبر

آشنایی با فیلم های بخش اصلی و رقابتی جشنواره فجر 38
کارگردانان و بازیگران در »سودای سیمرغ« 

فرهنگ و هنر: بــا نگاهی به 
اســامی فیلم هــای راه یافته به 
جشنواره فجر امســال امید آن 
می رود که تنــور رقابت در این 
دوره جشنواره  بین کارگردانان 
از چند نسل و همچنین بازیگران 
گرم باشد. عالوه بر حضور مسعود 

کیمیایی از فیلم سازان قدیمی، حضور ابراهیم حاتمی کیا و مجید مجیدی 
در کنار کارگردانان جوانی مانند مهدویان قابل توجه اســت. همچنین در 
بحث بازیگری چهره های شاخصی مثل فرامرز قریبیان و مهران مدیری پس 
از ســال ها در جشنواره فجر، فیلم دارند.به جز آثاری که از بخش نگاه نو به 
ســودای ســیمرغ راه یافته اند، در ادامه با سایر فیلم های این بخش آشنا 

می شویم.
»آبادان یازده 60«

فیلم مهرداد خوشــبخت همان طور که از نامش پیداســت به سینمای 
دفاع مقدس برمی گردد که توسط سازمان اوج ساخته شده این فیلم که 
گفته شده اثری متفاوت در حوزه دفاع مقدس است به شروع جنگ ایران 

و عراق می پردازد.
»آتابای«

نیکی کریمی ،امسال با پنجمین فیلمش به جشنواره می آید. »آتابای« 
با بازی هادی حجازی فر، ســحر دولتشاهی و جواد عزتی طرحی از خود 

کریمی بوده که هادی حجازی فر  آن را نوشته است.
»ابر بارانش گرفته«

مجید برزگر امسال در هر دو بخش جشنواره به عنوان تهیه کننده فیلم 
دارد و فیلم »ابر بارانش گرفته« که چهارمین تجربه فیلم سازی اش است 

را در بخش سودای سیمرغ دارد.
»تومان«

مرتضی فرشــباف با تهیه کنندگی سعید سعدی تازه ترین فیلمش را با 
نام »تومان« ســاخته که اطالعات چندانی هم از آن منتشر نشده است. 
در این فیلم که گفته شــده درباره سهراب شهید ثالث است، میرسعید 
مولویــان، مجتبی پیرزاده، پردیس احمدیه، ایمان صیاد برهانی و حامد 

نجابت  بازی کرده اند.
»خروج«

 احتماال بیستمین اثر ابراهیم حاتمی کیا  که یکی از تولیدات سازمان اوج 
در جشنواره است، یکی از فیلم های  مورد توجه در این دوره خواهد بود. 
فرامرز قریبیان با بازی در نقش اصلی این فیلم پس از چند سال دوباره به 
سینما و جشنواره فجر برگشته تا نقش یک جانباز شیمیایی دوران جنگ 
تحمیلی را بازی کند.پانته آ پناهی ها و جهانگیر الماسی از دیگر بازیگران 

»خروج« هستند.
»خوب، بد، جلف 2: ارتش سری«

اما یکی از فیلم های کمدی جشنواره امسال فیلم تازه پیمان قاسم خانی 
اســت که به تهیه کنندگی محسن چگینی ســاخته شده است. پژمان 
جمشیدی، سام درخشانی، حامد کمیلی، ریحانه پارسا، در آن به ایفای 

نقش پرداخته اند.
»خورشید«

یکی دیگر از فیلم سازان مطرح این دوره از جشنواره مجید مجیدی است 
که امسال با فیلمی اجتماعی که اطالعات زیادی از آن در دست نیست به 
جشنواره می آید. مجیدی فیلم نامه »خورشید« را به همراه نیما جاویدی 

نوشته  و جواد عزتی یکی از بازیگران این فیلم است.
»خون شد« 

قدیمی ترین کارگردان جشــنواره امســال مســعود کیمیایی است که 
بیست ونهمین اثرش را در جشنواره فجر رونمایی می کند. »خون شد« با بازی 
سعید آقاخانی، سیامک انصاری، لیال زارع و سیامک صفری ساخته شده است.

»درخت گردو«
این فیلم  فارغ از داستان و سازنده اش به واسطه ترکیب بازیگرانش مطرح 
شده است. در این فیلم که باز هم به نظر می رسد  بر پایه برخی وقایع تاریخ 
معاصر باشد، پیمان معادی، مهران مدیری و مینا ساداتی بازی کرده اند.

»دوزیست«
برزو نیک نژاد در جشــنواره امســال با فیلم »دوزیست« رقابت می کند 
که گفته شــده تجربه ای متفاوت نسبت به اثر قبلی اش یعنی لونه زنبور 
است. در این فیلم جوادعزتی، هادی حجازی فر، ستاره پسیانی و سعید 

پورصمیمی بازی کرده اند.
»روز بلوا«

یکی دیگر از فیلم هایی که شنیده شد به موضوعات روز اشاره دارد »روز 
بلوا« به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان 
است. این فیلم هم  از  تولیدات مرکز فیلم و سریال سازمان اوج است و 
با بازی بابک حمیدیان، لیال زارع، محمد علی محمدی و داریوش ارجمند 

ساخته شده است. 
»سه کام حبس«

سامان سالور با فیلم »سه کام حبس« به جشنواره آمده است. از این فیلم 
هم اطالعات زیادی منتشر نشده جز اینکه محسن تنابنده، پریناز ایزدیار 

از بازیگران این فیلم  هستند.
»سینما شهر قصه«

تازه ترین ساخته کیوان علی محمدی به همراه علی اکبر حیدری به نظر 
می رسد با توجه به نامش درباره سینما باشد، اما اطالعات رسمی زیادی 

درباره آن منتشر نشده است.
»قصیده گاو سفید«

دیگر فیلمی که اطالعات زیادی درباره آن منتشــر نشده »قصیده گاو 
ســفید« دومین فیلم  بهتاش صناعی ها به تهیه کنندگی سیدغالمرضا 

موسوی ساخته است.
»عامه پسند«

تازه ترین فیلم ســهیل بیرقی »عامه پسند« است که تکمیل سه گانه   او 
درباره زنان جامعه است. فاطمه معتمدآریا، هوتن شکیبا و باران کوثری 

بازیگران اصلی این فیلم هستند . 
»مردن در آب مطهر«

ساخته جدید برادران محمودی این بار عاشقانه ای به نام »مردن در آب 
مطهر« است. این دو دراین فیلم هم به موضوع  مهاجرت پرداخته اند. 

»مغز استخوان«
حمیدرضا قربانی پس از »خانه ای در خیابان چهل و یکم« فیلم جدیدی با 
عنوان »مغز استخوان« ساخته که این هم یکی از فیلم های جوادعزتی در 
این جشنواره است. در این فیلم اجتماعی پریناز ایزدیار هم بازی  می کند.

»من می ترسم«
آخرین فیلم بخش سودای سیمرغ جشنواره فجر  ساخته بهنام بهزادی 
پس از »وارونگی« اســت که حدود یک سال پیش فیلم برداری آن تمام 
شــد.الناز شاکردوست، امیرجعفری، ستاره پســیانی، از بازیگران »من 

می ترسم« هستند.

روزی  کهندل   زهره  هنر/  و  فرهنگ   
روزگاری جوان های تهران در تپه ها و خیابان ها 
شد.  جنگ  که  بودند  موتورسواریشان  مشغول 
را  برد، خودشان  را  دلشان  آمد  دلربا  آدم  یک 
هم برد به جبهه ... . اسمش چمران بود، شهید 

مصطفی چمران. 
 مســتند »خاطرات موتورســیکلت« داستان 
موتورسواران جوان و متمولی را روایت می کند 
که با آغاز جنگ تحمیلی، تحت تأثیر شــهید 
چمران به جبهه های حق علیه باطل پیوستند. 
این مســتند عــالوه بــر اینکه جایــزه بخش 
شهیدآوینی ســیزدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم سینماحقیقت را کسب کرد، فانوس بخش 
مســتند ملت قهرمان دهمین جشــنواره فیلم 
»عمار« را به دلیل ســوژه جــذاب و پرداخت 

مناسب بدست آورد. 
مســتند »خاطــرات موتورســیکلت« قصــه 
موتورسوارانی را روایت می کند که وقتی جنگ 
می شود، حضور در جبهه های جنگ نه برایشان 
اولویت است و نه مسئله. جنگ شروع می شود 
ولــی آن ها به عادت تفریحات آخرهفته شــان، 
در تپه هــای ســاکت و خلــوت اطراف شــهر 
موتورسواری می کردند تا اینکه دکتر مصطفی 
چمران به ســراغ آن ها می رود و به جبهه های 
جنگ دعوتشــان می کند. این مســتند نشان 
می دهد شهید چمران چگونه با جدی گرفتن، 
دوست داشــتن، محترم شــمردن و به رسمیت 
شناختن این جوانان همان گونه که بودند، آن ها 

را با خود همراه می کند. 
ایده اولیه این مســتند و طــرح آن متعلق به 
ســامان مختاری اســت که طــرح، تحقیق و 
تصویربرداری این فیلم مستند را برعهده داشته 
و ســهم او کمتر از تهیه کنندگی و کارگردانی 
کار یعنی امیرحســین نوروزی، نبوده است. با 
مختاری درباره یافتن این سوژه جذاب و شکل 

پرداخت آن گفت وگو کردیم که می خوانید.

 چطور گروه موتورسواران و جلیل نقاد 
معروف به جلیل پاکوتــاه را پیدا کردید، 
آیا آن ها را از البه الی کتاب های خاطرات 
جنگ یافتید چون در جایی از مستند به 

کتاب »کوچه نقاش ها« اشاره می شود؟
ما بــه صورت اتفاقی به اســم »جلیــل نقاد« 
رســیدیم و پیدایش کردیم. موقعیت و شرایط 
جلیل نامشخص بود. چند روزی اطراف مغازه اش 
که تعویض روغن موتور داشــت، می چرخیدم و 
متوجه شــدم که شــخصیت او قابلیت مستند 
شــدن دارد. در همین رفت وآمدها به او نزدیک 
شدم. جلیل قدرت تکلم نداشت و چون سال ها 
مــورد بی توجهی قرار گرفته بود، چندان موافق 
ســاخت مســتند نبود. پــس از پیگیری های 
مکــرر کاغذی بــه من داد که اســامی افرادی 
همچــون فاطمه نواب صفوی، ســیدابوالفضل 
کاظمی )راوی کتاب کوچــه نقاش ها(، عباس 
الهوتی،اســماعیل و حســن شاه حســینی )از 
موتورســواران آن دوره( و چند اسم دیگر بود. 
به ســراغ این افراد رفتیم و پس از اینکه جلیل 
ما را با این اشخاص آشــنا کرد، متوجه شدیم 
که کتاب »کوچه نقاش ها« نوشــته شده و در 
آن به ماجرای حضور موتورســواران در جبهه 
اشاره شده است. جلب رضایت این افراد و قانع 

کردنشــان برای حضور در مستند، کمی زمانبر 
بود ولی انجام شــد. موضوع را به خانه مستند 
انقالب اسالمی پیشنهاد دادم و آن ها امیرحسین 
نوروزی را به عنوان کارگردان کار معرفی کردند. 
اطالعات مستند را هم خانه به خانه جمع آوری 
کردم یعنی وارد هر خانه ای که می شدم عکس 
و اســناد مربوط بــه حضور موتورســواران در 
جبهه های جنــگ را جمع می کردم و کنار هم 
می گذاشــتم تا ببینم داستانی از دل آن بیرون 
می آید. کم کم به مرحله تولید رســیدیم و شد 

مستند »خاطرات موتورسیکلت«.

 ایده طراحی مســابقات موتورسواری 
جام جلیل برای پاسداشت نام و یاد شهدا 
و جانبازان موتورسوار، از ابتدا در ذهنتان 
وجود داشت یا در روند ساخت مستند به 

آن رسیدید؟  
به خاطر آســیب هایی که جلیل نقاد از دوران 
جنگ دیده بود و پس از آن هم فراموش شــده 
بود، دوست داشتیم به شکلی از او دلجویی کنیم 
چون گوشــه گیری و انــزوای جلیل ما را اذیت 
می کرد. به این نتیجه رســیدیم که باید کاری 
برای جلیل بکنیم. فدراســیون موتورســواری 
هم ایــن آدم ها را فراموش کــرده بود. موضوع 
را با آن ها مطرح کردیم ولی برایشــان اهمیت 
نداشت که این موتورسواران قهرمان های جنگ 
هســتند و با راه اندازی جام جلیل ممکن است 
اتفاقات خوبــی برای فدراســیون رقم بخورد. 
باالخره با تمام سختی هایی که به بخشی از آن 
در مستند اشاره شــده، توانستیم فدراسیون را 
برای برگزاری این مسابقات قانع کنیم ولی همه 
کارها را خودمان انجــام دادیم از چاپ و نصب 
بنر بگیرید تا دعوت از میهمانان و اهدای جوایز.

 یکی از ویژگی های مستند، صمیمیت 
آن ها  بود.  مصاحبه شــونده ها  صداقت  و 
خیلی صادقانه از قصه بازشــدن پایشان 

به جبهه های جنگ و نــگاه قضاوتگرانه 
می گویند،  به خودشــان  نسبت  دیگران 
ریاکاری در صحبت هایشان نیست و حس 
وطن دوستی در کالمشان پیداست، چطور 
این ارتباط صمیمی بین شــما و سوژه ها 

ایجاد شد؟
حدود دو ســال و نیم با ایــن آدم ها رفت وآمد 
داشتم و در مرحله تحقیق و پژوهش با همسرم 
به خانه آن ها می رفتم تا معذب نباشند. طوالنی 
شــدن رابطه مــا و آن ها موجب شــد مرا بین 
خودشان قبول کنند، حتی اکنون که کار تمام 
شــده با آن ها ارتباط خانوادگی دارم و دوستی 
قشنگی بین ما ایجاد شده است. در واقع آن ها 
به من اعتماد کردنــد که صادقانه جلو دوربین 

بیایند.

 از نتیجه کار هم راضی بودند؟
پس از دیدن مســتند، حالشان خوب بود و باور 
داشتند که این واقعیت ها باید گفته شود. اینکه 
پس از گذشــت چند دهه به آن ها توجه شده، 
دلشان را گرم کرده بود. از لحاظ ساختاری هم 
دخل و تصرفی در بیان واقعیت ها نداشتیم، خود 

واقعی این آدم ها در مستند نمایش داده شدند 
و سانسوری وجود نداشــت. آن ها جلو دوربین 
راحت حرفشــان را زدند و دقیقاً همان کسانی 

بودند که شهید چمران انتخابشان کرده بود.

 تصویری که از شــهید چمران در این 
مستند وجود دارد بســیار زنده است با 
اینکه فقط چند عکس از چمران در کنار 
موتورسوارها نشان داده می شود ولی این 
موتورسواران  اتصال  خط  بزرگوار،  شهید 
به جبهه های جنگ است. ضمن اینکه او با 
پیش فرض هایش سراغ این آدم ها نمی رود 
به همین دلیل رفاقتی جانانه بین شــهید 
که  ایجاد می شود  موتورسواران  و  چمران 
بخشــی از وجوه پنهان شخصیت چمران 
را آشکار می کند، چطور به این تصویر در 

مستند رسیدید؟
جالــب اینکه ما این جنس از ارتباطات با مردم 
را در شخصیت شــهید سلیمانی هم می بینیم. 
ایشــان هم با اقشار مختلف مردم ارتباط برقرار 
می کردند، این واقعیت را درباره شــهید چمران 
هم در مســتند می بینید. در این مستند شهید 
چمــران با هر حزب و گروهی همراه می شــود 
و طبقه بندی »چمران مــا« و »چمران آن ها« 
را رد می کند. ما نمی خواســتیم مستند درباره 
شهید چمران باشد بلکه درباره آدم هایی است 
که توســط او برای حضور در جبهه های جنگ 
انتخاب شــده بودند. ویژگی بارز شهید چمران 
ایــن بود که آدم هــا را طبقه بندی نمی کرد. به 
همین خاطر خیلی ها از  نتیجه کار راضی بودند.

 در این مستند آدم هایی را دیدیم که 
بنابر پیش فرض های کلیشــه ای جایشان 
در جبهه های جنگ نبــود، آدم هایی که 
نمازخوان نبودند یــا اهل عیش و تفریح 
بودنــد ولی با انتخاب شــهید چمران به 
جبهه های جنــگ می آیند و تأثیر مهمی 

در توفیق برخــی از عملیات ها دارند. این 
آدم ها پس از تجربــه جنگ دچار تحول 
عجیب و غریبی که پیشــتر در فیلم های 
سینمایی شــاهدش بودیم نشدند، همان 
سبک زندگی قدیم خود را داشتند ولی در 
برهه ای از زندگی شان تجربه حضور مؤثر 
در جبهه های جنگ را داشتند، نشان دادن 
این تصویر برای شما مانع یا مشکلی ایجاد 

نکرد؟
جالب اســت بدانید در مرحلــه تحقیق وقتی 
ســراغ بنیاد چمران رفتیم هیچ گونه همکاری 
با ما نکردند ولی دلسرد نشدیم به همین خاطر 
اطالعــات را خانه به خانه جمــع آوری کردیم. 
این اتفاق موجب شد مستند، مستندتر شود و 
اعمال نظری روی آن صورت نگیرد. اینکه مثاًل 
حتماً مهندس مهدی چمران هم باید در مستند 

حرف بزند! 
این اســتقالل به ما کمک کــرد فضای کاذب 
معنوی بر مســتند حاکم نشــود. مــا در این 
مستند نشــان دادیم در برهه ای از تاریخ ایران 
به موتورســواران نیاز می شــود و آن ها هم در 
پاسداری از خاک کشورشان ادای دین می کنند. 
عدم همــکاری بنیاد چمران موجب شــد زمان 
تحقیق برای ما طوالنی تر شــود ولی به نفع ما 
شــد چون نمی توانســتند روی کار اعمال نظر 
کننــد. خانه مســتند انقالب اســالمی و مرکز 
مستند سوره حوزه هنری هم به خاطر اعتمادی 
که به تیم تولید داشــتند در روند ساخت هیچ 
اعمال نظری نکردند و اجــازه دادند فیلم روند 
طبیعی ســاخت خودش را طــی کند. من 10 
ســال است که با خانه مســتند انقالب اسالمی 
همکاری می کنم و اعتماد بین ما شکل گرفته 

است.

 نکته قابل توجه دیگر در مستند اینکه 
وقتی سراغ مسئوالنی همچون دکتر رضا 
امراللهی می روید، مصاحبه بسیار کوتاهی 
از او پخش می شود که اشاره به پشیمانی 
از برخــورد قضاوتگرانه برای پذیرش  او 
انتخاب میزان برش ها  موتورسوارها دارد، 

از مصاحبه شنونده ها بر چه اساسی بود؟
مصاحبه با دکتر امراللهی حدود یک ســاعت 
بود ولی فقط یک دقیقه آن اســتفاده شــد، 
آنجا که گفتنــد نگرش دکتر چمران را در آن 
زمان به درســتی درک نکردنــد و اکنون که 
متوجه وسعت نگاهشان شدند از برخوردشان 
پشیمانند. تمام ســعی ما این بود که مستند 

فرمایشی نشود. 
معتقدم قصه های ناگفته و ناشنیده بسیاری از 
دوران دفاع مقدس وجود دارد که باید آن ها را 
از دل تاریــخ بیرون کشــید. اکنون هم پیگیر 
قصه پنهان و کمتر شــنیده شــده دیگری از 
جنگ هســتم که در مرحله تحقیق اســت و 
معموالً زمان تحقیقاتم طوالنی می شــود. باید 
برای درآوردن این قصه ها زمان گذاشــت و با 

دل و جان کار کرد. 
بســیاری از این آدم ها دور از دسترس نیستند 
ولی فراموش شــده اند، باید سراغ آن ها رفت و 
آن ها را از فراموشی بیرون آورد، این تنها کاری 
است که می توانیم انجام دهیم و به آن ها ادای 

دین کنیم.

برش

باید برای درآوردن این قصه ها 
زمان گذاشت و با دل و جان کار 
کرد. بسیاری از این آدم ها دور از 
دسترس نیستند ولی فراموش 
شده اند، باید سراغ آن ها رفت و 
آن ها را از فراموشی بیرون آورد، 
این تنها کاری است که می توانیم 
انجام دهیم و به آن ها ادای دین 

کنیم

گفت وگو با محسن اسالم زاده، کارگردان مستند »خصوصی سوزی« که فانوس جشنواره عمار را گرفت

جایگاه مستندساز در بحث مفاسد اقتصادی کمتر از قاضی پرونده نیست
فرهنگ و هنر/ زهره کهندل: مستند »خصوصی سوزی« 
ساخته محسن اسالم زاده در بخش مستند پایش و پاالیش 
اجتماعی دهمین جشــنواره فیلم عمار، فانوس این بخش 
را بــه دلیل تبیین مشــکالت و موانع خصوصی ســازی با 
بررســی روند خصوصی سازی شــرکت های ماشین سازی 
تبریز کســب کرد. کارخانه ماشین ســازی تبریز از ســال 
1۳۸۲ در فهرســت واگذاری به ســازمان خصوصی سازی 
قــرار می گیرد که به دلیل تولیــد انحصاری قابل واگذاری 
به بخش خصوصی نیســت، اما دولت این کارخانه را بدون 
احراز اهلیت به فردی گمنام واگذار می کند. اســالم زاده در 
مستند »خصوصی سوزی« به بررســی این پرونده و فساد 
اقتصادی که در این ماجرا رخ داده اســت، می پردازد. وی 
درباره انگیزه ســاخت این مستند افشاگرانه به خبرنگار ما 
می گوید: همواره در مســتندهایم نگاهی به مسئله عدالت 
اجتماعی داشــتم و این موضوع برایم دغدغه بوده اســت، 
در چند ســال اخیر پیشنهاد ساخت مستند درباره مفاسد 
اقتصادی به من می شد ولی موضوعات پیشنهادی را عمیق 
نمی دانســتم تا اینکه سال گذشته از سوی شبکه مستند، 
پیشنهاد ســاخت مستندی درباره ســاختارهای منجر به 
فساد شد تا نتایج پژوهشی چند مؤسسه در این حوزه مورد 

بررسی قرار بگیرد.
وی از دی ماه سال گذشته کار را شروع کرد و مجموعه ای 
با عنوان »ســرطان اجتماع« طراحی شد تا در 1۳ قسمت 
45 دقیقه ای تولید شود و به ساختارهایی بپردازد که منجر 

به فساد می شود. 
وی تأکید می کند: تمام تالش ما این است فقط به مسئله 
بروز فساد در برخی سیستم ها و نهاد نپردازیم بلکه پیشنهاد 

بدهیم که چطور از بروز این مفاسد جلوگیری شود. 
اســالم زاده و گروهش در یکی از قسمت های این مجموعه 
درباره خصوصی سازی به سراغ پرونده ماشین سازی تبریز 
رفتند. وی در این مســتند به تشــریح دالیلی می پردازد 
که خصوصی ســازی ها را با مشکل مواجه کرده، اینکه چرا 
در عمل به قانون قصور و بی توجهی صورت گرفته اســت. 
قســمت های دیگر این مجموعه که در دست تولید است 
دربــاره مناطق آزاد، نقد سیســتم قضایی، قوانین حمایت 
از افشــاگران فســاد، قوانین واگذاری شــرکت ها، قوانین 
تغییرکاربری ها و مباحث مربوط به بورس و پتروشــیمی و 

غیره است.

این کارگــردان با بیان اینکه حامی این مجموعه شــبکه 
مستند و مؤسســه اندیشه شهید آوینی هســتند، یادآور 
می شود: امیدواریم مجموعه مستند »سرطان اجتماع« که 
»خصوصی ســوزی« یکی از قسمت های آن بود برای اوایل 
سال آینده آماده پخش شود و به صورت هفتگی روی آنتن 

شبکه مستند برود. 

  مصائب ساخت مستند افشاگرانه
اسالم زاده درباره اهمیت ساخت مستندهای افشاگرانه توضیح 
می دهد: اســاس مستند تحقیق است و مستندی که بدون 
تحقیق باشد نمی توان نامش را مستند گذاشت. ضمن اینکه 
مستندهای اینچنینی باید نگاهی فراتر از گزارش های خبری 
داشته باشند و به دنبال علل ماجرا بروند. به یاد دارم یکی از 
استادانم سال ها پیش زمانی که در ابتدای مسیر مستندسازی 
بودم به من گفت یادت باشــد که مستندساز می تواند حکم 
تعیین کند و من پس از 15ســال متوجه این حرف شدم و 
فهمیدم که دوربین مستندساز می تواند چه تأثیرات زیادی 
داشته باشد.وی با اشاره به شاخه مستندسازی ژورنالیستی 
خاطرنشان می کند: مشکالت ساخت این مستندها زیاد است 
از دسترسی به منابع بگیرید تا پیدا کردن مصاحبه شونده های 
شــجاع، چون انتشــار این حرف ها تبعاتی دارد. روز اکران 
مستند »خصوصی سوزی« یکی از بستگان مفسد اقتصادی 
به ســینما آمده بود و می خواست جمع را متشنج کند این 

در حالی است که حکم محکومیت این مفسد اقتصادی صادر 
شده بود و ما هم چیزی جز این حکم نگفتیم. مستندسازی 
در این حوزه بسیار دشوار است و راهی که برای ساخت این 
مستند طی کردم بســیار سخت تر از ساخت مستند »تنها 

میان طالبان« بود. 

  نمی توانیم بی تفاوت باشیم
وی با اشــاره به ســختی ها و مصائبی که برای ساخت این 
مستند متحمل شــدند، می گوید: این مسیر سخت صرفاً 
به تهدید و ترعیب ختم نمی شــد بلکه رسیدن به تحلیل 
منصفانه و کارشناســی درست، دشــوارتر بود چون بحث 

اعتماد مردم در میان است. 
اســالم زاده معتقد است: جایگاه مستندساز در بحث مفاسد 
اقتصــادی کمتر از قاضی پرونده نیســت، هر دو حکمی را 
تعیین می کنند که نیاز به دقت باال دارد که بررســی اسناد 
و تحلیل داده ها کاری دشــوار و حساس است. ضمن اینکه 
مخاطب هم به ما اعتماد می کند و پای اعتبار مستندساز در 
میان است. پس از پخش مستند هم احتماالً کسانی که این 
افشاگری ها به مذاقشان خوش نیامده، ممکن است شکایت 
قضایی بکنند که باید در دادگاه پاسخ کامل و درست داشت، 

همه این ها ما را مجاب به مستند و مستدل گویی می کند. 
کارگردان مســتند »زندگــی میان پرچم هــای جنگی« 
ادامه می دهد: در شــرایطی که فساد اقتصادی وجود دارد 

نمی توانیم بی تفاوت باشیم چون این مستندها، مطالبه گری 
بحــق در مردم ایجاد می کند، ضمن اینکه مســئوالن هم 
برای شناسایی مفاسد اقتصادی نیاز به آموزش دارند. اتفاق 
افتادن فســاد، یک مسئله است و جلوگیری از آن، مسئله 

مهم تر.
وی تأکیــد می کند: مســئوالن باید هوشــیار باشــند تا 
ساختارهایشان را از فساد مصون بدارند. باید بدانند در بحث 
خصوصی سازی چطور عمل کنند تا قانون به درستی اجرا 
شود. گاهی عده ای با نیت خیر وارد ماجرا می شوند ولی به 
خاطر اشتباهاتشان نتیجه به فساد اقتصادی ختم می شود.

وی اضافــه می کنــد: مثاًل یکــی از پرســش های مهم ما 
در مســتند این اســت که چرا یک کارخانه اســتراتژیک 
ماشین سازی ناگهان به فردی گمنام واگذار می شود و چرا 
اهلیت او مورد بررسی قرار نمی گیرد؟ چرا سهام به صورت 
کلی به او واگذار می شود؟ و چندین چرای دیگر که پاسخ 

به آن ها، مسیرهای فساد را مشخص می کند.

 پیام مستندساز ایرانی به مایکل مور
اسالم زاده در حاشــیه اهدای فانوس جشنواره به فیلمش 
ضمن اشــاره به پیام های مایکل مور، فیلمســاز آمریکایی 
پس از ترور شــهید قاسم سلیمانی گفته بود: مایکل مور در 
پیام هــای خود از رهبر انقالب خواســته بود که با آرامش 
برخــورد کنند، اما به آقای مایکل مــور می گویم با آرامش 
به هیچ وجه نمی توانید جامعه آمریکا را از البی های قدرت 
نجات دهید. اگر مستندسازان آمریکایی قصد دارند کاری 
کنند به خاورمیانه بیایند و از جنایات آمریکایی ها در عراق 

و افغانستان مستند بسازند.
وی در این باره به خبرنگار ما توضیح می دهد: بنابر اظهارات 
متفکران مستقل آمریکایی، البی های جنگ طلبی در آمریکا 
وجود دارند که برای رسیدن به مقاصدشان می خواهند این 
کشور را وارد جنگ کنند، به همین دلیل دست به اقدامات 
تحریک کننده می زنند و کســی در آمریکا نمی تواند با این 

البی ها درگیر شود.
اسالم زاده می گوید: حرف من به آقای مور این است که اگر 
به عنوان یک فیلمساز می خواهید به رسالتتان عمل کنید 
به افغانستان، پاکستان، عراق و سوریه بیایید، حرف مردم 
این کشورها را بشنوید و جنایات و توهین های آمریکایی ها 

را در این کشورها ببینید.

سینما

گفت وگو با محقق و ایده پرداز مستند »خاطرات موتورسیکلت« که پرده از واقعیت های پنهان دفاع مقدس برمی دارد

سراغ آدم های فراموش شده جنگ رفتیم
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