
سردرد داشتند!
»شان کینگ« نویسنده معروف آمریکایی 
در واکنش به انتشــار اخبار جدید از تلفات 
ارتــش آمریکا در حمله موشــکی ایران به 
پایگاه عین االسد، با انتشار پستی در صفحه 
شخصی اش نوشت: »باورنکردنی! ترامپ اول 
گفت هیچ کس در اثر موشــک هایی که از 
ایران به پایگاه آمریکا خورد زخمی نشــده، 
بعد گفت بعضی ها »سردرد داشتند«؛ حاال پنتاگون میگه ۳۴ سرباز آسیب مغزی 

تروماتیک دارند«!

استقالل تیم ترسناکی است!
پس از پیروزی شــهرخودرو و استقالل 
در مقابل حریفانشان در مرحله پلی آف 
جام لیگ قهرمانان آسیا، کاربران فضای 
مجازی هشتگ مربوط به نام این دو تیم 
را در توییتــر داغ کردند. یکی از کاربران 
نوشته اســت:» هرچقدر ســعی کنید 
باشگاه های ایرانی رو با پول های سعودی از 
گردونه حذف کنید، آن ها قوی تر می شوند. دم بچه های شهرخودرو و استقالل 
گرم«. پیروزی نمایندگان ایران البته فقط بازتاب داخلی نداشت. سعد الحارثی، 
خبرنگار مشهور سعودی هم بعد از برد پرگل استقالل در مقابل الکویت، در 
صفحه توئیتر خود به تمجید از شاگردان مجیدی پرداخت و نوشت:» هواداران 

الریان خدا به دادتان برسد، استقالل تیم ترسناکی است«.

رابطه ای که فراموش شده است
مرضیه هاشمی با انتشار تصاویری از دو زن 
سیاهپوست، در صفحه اینستاگرامش نوشت: 
»ملیسا یه مادره. پسرش یکی از فعاالن برای 
حقوق سیاهپوستان بوده. سیاهپوستانی که 
به بهانه های مختلف هــدف گلوله پلیس 
آمریکا می شن. زینت زکزاکی هم یه مادره. 
مادر 6 شهید   حرکت اسالمی نیجریه! هر دو 
مادر در راه باورهاشــون، فرزندشون رو از دست دادن. هر کدوم باورهای متفاوتی 
دارن ولی اهدافشون می تونه به هم کمک کنه. فقط یه مشکلی هست، این دو با 
هم در ارتباط نیستن! وقتی ما از روابط بین المللی صحبت می کنیم، خیلی وقت ها 
تو ذهنمون روابط دیپلماتیک هست. این وسط رابطه ای که فراموش میشه، رابطه 
بین مردم کشورهاست. مردمی که دردهای مشترک دارن. مردمی که با قلب پر و 

دست خالی می جنگن و هدف گلوله دولت ها میشن«.

مثل آرواره
در روزهای گذشته تصاویری از خلبانی ایرانی 
به نام »یاسمین مقبلی« در فضای مجازی 
منتشــر شــد که بازخورد زیادی در میان 
کاربران داشت. علی علیزاده روز گذشته در 
واکنش به داغ شدن نام این خلبان ایرانی، 
در توییتر نوشــت: »مقبلی قهرمان جدید 
غرب گرایان ایران اســت. اما او قبالً خلبان 
جنگنده های آمریکا بوده. لقبش؟ آرواره. با 150 پرواز عملیاتی در افغانستان. قتل 
هزاران افغان. خودش گفته ارتش سریع ترین راه به ناسا بود. مسیری نمادین. برای 

آمریکایی شدن اول باید مردم فقیر منطقه سابقت را خرد کنی. مثل آرواره«.

ایــن روزها داغ ترین  »کرونا«   محمد تربت زاده 
ســوژه فضای مجازی و فضای رســانه ای در سطح 
جهانی است. ویروســی که پس از گذشت چندین 
روز از شــیوع آن در چیــن، هنوز بــرای محققان 
این حوزه ناشــناخته اســت و نه منشــأ قطعی اش 
مشخص شــده و نه راه های مقابله با آن. به همین 
خاطر است که بازار شایعات پیرامونش، حسابی در 
فضای مجازی داغ شده است. یک روز خبر می رسد 
کرونا نیمی از جمعیت چین را تهدید می کند و روز 
دیگر هم خبر می رســد کرونا مرزهای جغرافیایی را 

درنوردیده و به ایران هم رسیده است! 
از آن طرف فیلم هایی منتشــر می شــود که نشــان 
می دهــد چینی ها در خیابان های کشورشــان مثل 
بــرگ درخت روی زمین می افتند و جانشــان را از 

دست می دهند. 
این شــایعات عجیــب و غریب حتی بــورس وال 
استریت را هم دچار سقوط بی سابقه کرده و قیمت 
طال را بــه باالترین حد ممکن در چنــد ماه اخیر 
رسانده است!  این یعنی کرونا و عواقب وحشتناکش 
حتی اگر حاصل غلو مجازی و رســانه ای هم باشد، 
آن قدر اهمیت دارد که توانسته دنیا را تکان دهد و 

خیلی ها را به وحشت بیندازد. 

 زیرشاخه های خطرناک
اگر شما هم در چند روز گذشته با خبر جنجالی ای 
که به نقل از چند پزشــک چینی در فضای مجازی 
منتشر شده بود و ادعا می کرد: »تمام افراد در طول 
زندگی مبتال به کرونا خواهند شد« برخورد کرده اید، 
الزم نیست نگران شوید چون تا همین االن احتماال 
ده ها بار مبتال به نوع خفیف این ویروس شــده اید و 

به راحتی از آن جان سالم به در برده اید! 
شاید کمی تعجب برانگیز باشد اما »کرونا« در اصل 
همان ویروس ســرماخوردگی است که تقریباً تمام 

مردم دنیا، حداقل یک بار آن را تجربه کرده اند. 
کرونا اما سه زیرشــاخه خطرناک دارد که دو مورد 
از آن، مدت ها پیش در کشورهای آسیایی مشاهده 
شده اند ولی نوع جدید آن که تقریباً خطرناک ترین 
نوع آن هم هســت، به تازگــی و از چند روز پیش 

کشف شده است. 

 چند برابر قوی تر
کرونا در میان تمام حیوانات مشــترک است و نوع 
خفیف آن که همان ســرماخوردگی اســت، قرن ها 
پیش از طریق حیوانات به انسان منتقل شده است. 
نخستین نوع تکامل یافته آن اما در سال 2002، با 

نام »سارس« در چین فراگیر شد. 
چینی ها البتــه آن روزها ترجیح دادند تعداد دقیق 
قربانیان را از بازرســان ســازمان بهداشت جهانی 
مخفی کنند و اطالعات غلــط در اختیار آن ها قرار 
دهند. با این همه اما ســارس همــان موقع و پس 
از گرفتــن جان احتماالً هزاران چینی، به طور کلی 

ریشه کن شد. 
10 سال بعد نوع دیگری از کرونا به نام MERS یا 
ســندروم نارسایی تنفسی، به جان اهالی خاورمیانه 
افتــاد. MERS پس از گرفتن جــان صدها نفر از 
اهالی خاورمیانه، مثل سارس برای همیشه ریشه کن 
شــد. ویروس جدید از خانواده کرونــا که به تازگی 

کشــف شــده اما ظاهراً چندین برابر قدرتمندتر از 
سایر هم خانواده هایش اســت و برخالف نمونه های 
قبلی، هنوز راهی برای مقابله با آن کشــف نشــده 

است.

 خفاش ها و مارها
کرونــا برای نخســتین بــار اواخر آذرمــاه همین 
امســال، توســط »لئو پون« ویروس شناس معروف 
دانشکده بهداشت در چین شناسایی شد. بر اساس 
گزارش های دانشکده بهداشــت چین، این ویروس 
توسط غذاهای دریایی بازار شــهر ووآن، وارد بدن 
شهروندان این شهر شده و پس از آن در تمام کشور 
گسترش پیدا کرده است. البته هنوز مشخص نیست 

منشــأ این ویروس به طور مشــخص کدام حیوان 
اســت. تیمی از محققان چینی کــه درحال حاضر 
روی این ویروس کار می کنند اما گزارشــی منتشر 
کرده اند وادعا دارند بر اســاس کدهای ژنتیکی این 
ویروس، مارها اولین میزبان آن هستند. از آن طرف 
گروه دیگــری از محققان هم گزارش داده اند دنباله 
ژنتیکــی ویروس جدید به اندازه 96 درصد با دنباله 
ژنتیکــی خفاش ها مطابقت دارد. نظریه دیگری هم 
وجــود دارد که ادعا می کند نوع خاصی از مارها که 
از خفــاش تغذیه می کنند، توســط خفاش ها آلوده 
شــده اند و چینی ها هم پس از شــکار این مارهای 
آلــوده، به ویــروس جدید کرونا مبتال شــده اند. از 
آنجایی که ویروس های سارس و مرس هم از خفاش 
نشأت گرفته بودند، بســیاری از دانشمندها، نظریه 

سوم را محتمل تر از تمام نظریه ها می دانند.

 بدون درمان قطعی
در علم پزشــکی به ویروســی که فقط در بدن نوع 
خاصی از حیوانات گســترش پیدا می کند، ویروس 

نوع »زونوتیک« می گویند. 

بر اســاس آخرین اطالعات، کرونای جدید، دقیقاً از 
همین نوع است و فقط در بدن مارها گسترش پیدا 

می کند. 
ماجرا اما زمانی وخیم می شــود که انسان از طریق 
حیواِن میزبان ویروس، به آن مبتال شــود؛ چون در 
این صورت، ویروســی که وارد بدن انسان می شود، 
به هیچ آنتی بیوتیکی پاسخ نمی دهد و درمان قطعی 

هم ندارد!
در حال حاضر، شــدت عالئــم بیمــاری در افراد 
مختلف، متفاوت اســت. بر اســاس آمار ســازمان 
بهداشت جهانی، تقریباً یک چهارم موارد تأیید شده 
این بیمــاری، وضعیت حاد دارنــد. مرگ و میر در 
این بیماری جدید، بیشتر در قربانیانی روی می دهد 
که از قبل، مشــکالت ســالمتی داشــته اند مانند 
بیماری های قلبی، فشــار خون باال و دیابت. عالوه 
بر این، فعاًل کسی نمی داند این ویروس جدید با چه 
سرعتی از فرد بیمار، به فرد سالم منتقل می شود. بر 
اساس شواهد اولیه، افراد خانواده و افراد نزدیک به 
انسان بیمار و یا حتی پرسنل پزشکی درمان کننده 
بیمار، بیشتر در معرض خطر قرار دارند. چیزی که 
متخصصان از آن مطمئن شــده اند اما این است که 
ویروس، با نزدیکی فیزیکی به بیمار، به فرد ســالم 
انتقــال می یابد. شــیوه ای که در دیگــر مدل های 
ویروس کرونا نیز دیده می شــد. بر اســاس گزارش 
سازمان بهداشت جهانی، یک فرد ناقل این بیماری 
که ویروس را از حیوانــات گرفته، می تواند زنجیره 

پایداری از این بیماری را تا چهار نسل ایجاد کند.

  نگران نباشید
برخالف شــایعات مجازی، حتی یک مورد مشکوک 
به ویروس کرونا هم در کشــورمان مشــاهده نشده 
اســت. در ضمن این را هم بگوییم که اگر به تازگی 
در شــهر ووان چین نبوده اید و یا اینکه با فردی که 
در این شهر بوده معاشــرت نداشته اید، هیچ جوره 
نباید نگران باشــید؛ چون تا به امــروز تقریباً تمام 
افراد درگیر با این ویروس، یا در این شهر و یا اطراف 
آن حضور فیزیکی داشته اند. عالوه بر این، برخالف 
شایعاتی که می گویند وضعیت هشدار اورژانسی در 
جهان اعالم شــده، اگرچه وضعیت در کشور چین، 
هشداردهنده است اما فعاًل این ویروس موجب ایجاد 
وضعیت هشدار اورژانسی جهانی نشده است. با این 
همه اما چینی ها هنوز نتوانســته اند واکسنی برای 
مقابله با کرونا بســازند، اگرچــه چند آنتی ویروس 

تابه حال روی قربانیان آزمایش شده است.
تاکنــون حدود هــزار و ۳00 نفر کــه هزار و 280 
نفرشان چینی هستند، به این ویروس مبتال شده اند 
و حــدود ۴1 نفر از آن ها جــان باخته اند. چینی ها 
همچنین برای جلوگیری از گســترش احتمالی این 
ویروس در جهان، ۳5 میلیون نفر از شهروندانشــان 

را قرنطینه کرده اند. 
بر اساس اطالعیه مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت که روز گذشته منتشر شد، ایرانی ها 
اگرچه باید مراقب باشــند، اما فعاًل نیازی به نگرانی 
ندارند چراکه شــرایط در مرزهای کشورمان کاماًل 
تحت کنترل اســت و تمام مســافرانی که از مبدأ 
چین، قصد ورود به کشورمان را دارند، به طور کامل 

معاینه پزشکی می شوند.

نگاهی به حاشیه های جنجالی که عباس تبریزیان به راه انداخت
طبابت با طعم کتابسوزان!

قدس زندگی :  شاید واقعاً هم پیشنهاد منصفانه ای باشد. منظورم نامه یک 
پزشک معروف به وزیر بهداشت است که نوشته »...تبریزیان ملقب به پدر 
طب اســالمی را که مدعی درمان تمام بیماری هاست به شهر ووهان چین 
بفرستید...«. شهر ووهان را اگر تا یکی دو روز پیش نمی شناختید، االن به 
خاطر اینکه می گویند بیماری »کرونا« آن را به شهر زامبی ها تبدیل کرده، 
البد می شناسید. یعنی درست در شب و روزهایی که این بیماری خیلی از 
شــهرهای چین را درنوردیده و کار به قرنطینه و... رسیده، این طرف دنیا 
در ایران، ویدئویی پخش می شــود که یک مدعی طب دینی، کتاب مرجع 
علم پزشــکی یعنی »طب هاریسون« را به آتش می کشد و کتابسوزان راه 
می اندازد! آن هم تقریباً مصادف با ایامی که می گویند زمانی »کســروی« 
کتابســوزان راه انداخته است. با این تفاصیلی که گفتیم تقریباً هیچ جایی 
برای اینکه بتوانیم ذره ای به ادعاهای تبریزیان و طب دینی اش خوشــبین 

باشیم باقی نمی ماند. 
اول بگذاریــد خیلی کوتاه و مختصر، ایــن مدعی را که برخی ها می گویند 
آیت اهلل خودخوانده هم هست و توسط حوزه علمیه نیز طرد شده، برایتان 
معرفی کنیم و بعد برویم سراغ واکنش هایی که در فضای مجازی نسبت به 
کتابسوزان او انجام شده. عباس تبریزیان فرزند فاضل، سال 1۳۴۳ در شهر 
نجف به دنیا آمد... چند ســال در حوزه علمیه نجف، ادبیات عرب خوانده، 
در سن 18 سالگی به ایران برگشته، مدتی در قم و سپس در مشهد ساکن 
شده و درسش را ادامه داده است. تحصیالت تبریزیان ظاهراً در فقه و اصول 
بوده، اما در حاشیه، مطالعات طبی هم داشته است. او که خودش را »پدر 
طب اسالمی ایران« می خواند، مدعی است چهار سال پیش، هلندی ها برای 
تدریس درباره راه های درمان سرطان از او دعوت کرده اند. این ادعا را از زبان 
خــودش بخوانید: »... یک ماه قبل رئیس انکولوژی هلند آمد، یک خانمی 
اســت، آمد از من دعوت کرد که بروم آنجا. انکولوژی یعنی سرطان. رئیس 
ســرطان هلند از من دعوت کرد که بروم هلند. گفت تمامی امکانات را در 
اختیارت می گذاریم، اینجا خیلی به شما اهمیت نمی دهند... بیا آنجا درس 
بده. آخر کار هم گفت که اتفاقاً من شوهر هم ندارم... این ها باالخره تطمیع 

می کنند به هر وسیله ای...«. 
پس از خواندن این ادعای بامزه تبریزیان، چند واکنش نسبت به کتابسوزان 
او را هم بخوانید: »مهدی نصیری: بنده منتقد مدرنیته و نیز در مواردی طب 
مدرن هســتم، اما اقدام اخیر آقای تبریزیان را در کتابسوزی، بسیار زشت و 
ناپسند و برخالف سنت اصیل اسالمی و شیعی می دانم... رئیس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت: جاهلی به نام عباس تبریزیان به شیوه 
اســالف اموی خود و امثال محمود غزنوی، احمد کســروی و دیگر قشریون 
و داعشیان تاریخ، درسنامه هاریســون را آتش زده است. غافل از آنکه حتی 
در قیاس با آن اســطوره های بالهت نیز ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه 

توست«.
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 وحید جلیلی و محمد قوچانی در رسانه ملی به ارائه نظراتشان درباره سینمای ایران پس از انقالب اسالمی پرداختند

مشکل کجاست؟ سینمای سانسور یا سینمای ایدئولوژیک؟!

ایستاده در طوفان
رقیه توسلی: واحد چهارم و ایضاً پنجم از گرفتن جلسه ساختمان شانه خالی 
می کنند. بعِد دو ماه امروز و فردا، حاال اعضا توی پارکینگ منفی ۳ درجه سانتیگراد 

ایستاده اند.
دارم به کتاب صوتی »بر باد رفته« به زبان اصلی گوش می دهم. نصف حواسم اما 
پیش شارژِ لپ تاپ و فرازوفرود صداهای همکف است. به مردانی که خانه را با چاله 

میدان اشتباه گرفته اند.
نمی دانم از اســترس است یا تنهایی که کشفیاتم گل می کند. مثالً دستم می آید 
مواداولیه خانه مان از کاغذ است بس که فرکانس دادوقال، بیچاره ام می کند. بعد هم 

اینکه اضطراب، آدم را َکر می کند، یک لنگه پا می کند.
از ذهنم می گذرد که کاش توی این بلبشــو، لقمان حکیمی می آمد و از درست 
و غلط می گفت. از صخره و آهنی که بر دوش کشــیده ولی چیزی ســنگین تر از 

همسایه بد، ندیده.
هدفون به گوش، خیره شــده ام به در، که »مالحت خانوم« با دوســتش می آیند 

میهمانی. فی الواقع این زودترین دعایی است که مستجاب می شود در حقم.
تا بجنبم و بروم استقبال، آن ها می آیند کنارم. »زر گیس« به گشاده رویی مالحت 
اســت. داریم آشنا می شویم که بیراه گویی همســایه ها می رسد به اوج... به وضوح 
کلمات را می بینم که شــناور می شــوند در فضا... آن قدر تعدادشان زیاد است که 

نمی توانم جمعشان کنم... پس ترجیح می دهم همانجور ُصٌم بُکم بمانم.
مالحت، شــارژر را جدا می کند از لپ تاپ و بلندبلند می گوید: باید گاهی دستی، 
آدم هــا را از پریز جدا کند. وقت آمدن توی خیابان زنی را دیدیم که دســت مرد 
عصبانی اش را چســبید و اجازه نزاع نداد. ماشینی، آخر هم چراغ قرمز را رد کرد، 
هم بهشان ناسزا گفت. عزیزم! من از گیاهان چیزکی می دانم. عطارم. وقت خوبی 
نیامدیم برای آشنایی، عوضش خاطره انگیز شد. مالحت جان مرا آورد سورپرایزتان 
کند. این ها را زرگیس جوری هوارزنان ادا می کند انگار گزارشگری -رو به دوربین- 

در میدان جنگ به زبان می آورد.
وقت خداحافظی هنوز کارزار است در آپارتمان. شمشیرکشی سر معوقات شارژ و 
جای پارک. زرگیس خانوم عطار می گوید: جایی خواندم سرنوشت مثل طوفان شن 
است، تعقیبت می کند. وقتی از طوفان بیرون آمدی دیگر آنی نیستی که قدم به 
درون طوفان گذاشــته است. و من همانطور که به واحد چهار و پنج فکر می کنم، 
می روم سمت قفسه دمنوش ها. قوطی گل گاوزبان را برمی دارم و از خودم می پرسم 
یعنی همسایگان توی خانه شان لقمان و مالحت و زرگیس ندارند؟ رمان بربادرفته 

چطور؟

انصاری فرد: نامه رسمی باشگاه  بلژیکی به باشگاه رسید

 جدایی رسمی بیرانوند 
در تابستان

باور می کنید؟

روزمره  نگاری

همه چیز درباره ویروس »کرونا«

نترسید، اما مراقب باشید 

برش

نفر   300 و  هزار  حدود  تاکنون 
چینی  نفرشان   280 و  هزار  که 
مبتال  ویروس  این  به  هستند، 
آن ها  از  نفر   41 حدود  و  شده اند 
همچنین  چینی ها  باخته اند.  جان 
برای جلوگیری از گسترش احتمالی 
این ویروس در جهان، 35 میلیون 
قرنطینه   را  شهروندانشان  از  نفر 

کرده اند

 شهرخودرو  و استقالل 
با وجود کارشکنی ها به مرحله  بعد صعود کردند

ایران AFC -2 صفر

پرسپولیس- تراکتور در مهم ترین بازی هفته هفدهم لیگ برتر

 رونمایی از تیم یحیی
در استادیوم آزادی
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امباپه:سوپرمارکتهابهخاطرمنتعطیلمیکنند!
ورزش: مهاجم پاری سن ژرمن می گوید که شهرت فراوان او در پایتخت کشورش دردسرساز 
شده است. کیلیان امباپه اظهار کرد: »زمانی که بیرون از خانه می روم، جمعیتی دیوانه کننده 
از مردم اطراف من شکل می گیرد. من دیگر حتی نمی توانم به سوپرمارکت بروم. اگر یادم 
برود پنیر بخرم، حتی نمی توانم به سوپرمارکت بروم چون آن ها به خاطر من مجبور می شوند 
مغازه شان را ببندند تا من بتوانم پنیرم را بخرم. بعضی وقت ها در خانه حوصله ام سر می رود 
و تصمیم می گیرم بیرون بروم و کمی قدم بزنم و یک بستنی کوچک بخورم. رفتن همانا و 

محاصره شدن همانا. قبل آنکه حتی بستنی به دهانم برسد، 500 نفر مرا احاطه کرده اند.

اریکسنیکقدمتااینترمیالن
ورزش: ستاره تاتنهام، درفهرست دیشب این تیم برای بازی برابر ساوتهمپتون قرار نگرفت 
تا جدایی او از تیم لندنی قطعی به نظر برسد. تنها پنج ماه دیگر از قرارداد کریستین اریکسن 
با باشگاه تاتنهام باقی مانده است. باشگاه لندنی چندین بار برای تمدید قرارداد با این ستاره 
دانمارکی اقدام کرد اما او هرگز به ماندن در این تیم رضایت نداد. در هفته های گذشته 
اما شایعات زیادی درباره انتقال احتمالی اریکسن به اینتر مطرح شده است. همچنین به 
نظر می رسد که توافق بین این دو باشگاه صورت گرفته و احتماالً این بازیکن ۲۸ ساله 
در روزهای آینده با قراردادی به ارزش ۲0 میلیون یورو راهی ســن ســیرو خواهد شد.

فندایک:احساسنمیکنیمشکستناپذیریم
ورزش: ستاره هلندی لیورپول به هم تیمی هایش هشدار داد با وجود وضعیت خوب 
این تیم، تمرکز خود را از دســت ندهند. ویرجیل فن دایک می گوید: »ما احساس 
شکست ناپذیر بودن نداریم. نه، ما چنین حسی نداریم. هر اتفاقی ممکن است بیفتد. 
در بازی اخیر ما مقابل ولوز لحظاتی بود که ممکن بود وضعیت را به کلی تغییر دهد. 
ما فقط به پیشرفت کردن و بهتر شدن ادامه می دهیم و همیشه حس می کنیم که 
باید به تالش و سختکوشی ادامه دهیم. اوضاع در حال حاضر خوب است و همه در 

وضعیت خوبی به سر می برند«.

درگیریخیابانیبینهوادارانبارساووالنسیا
ورزش: اطراف ورزشگاه مستایا قبل از دیدار دیشب والنسیا و بارسلونا، شاهد درگیری 
هواداران افراطی دو تیم بود. دیشب افراطی های والنسیا و بارسا تنها با دخالت پلیس 
بود که متفرق شدند و در حال حاضر همه چیز تحت کنترل پلیس والنسیاست. دو 
طرف با هر چه در دست داشتند درگیر شــدند و نارنجک های دست ساز نیز سر و 
صدای مهیبی ایجاد کرده بود. به کافه های اطراف ورزشگاه هم خسارت هایی وارد 
شده است. هر از چند گاهی بین هواداران دو تیم درگیری هایی رخ می دهد که البته 

سال ها بود شاهد چنین صحنه هایی نبودیم.

ورزش: مدیرعامل پرســپولیس با اعــالم خبر جدایی 
بیرانوند در پایان فصل به سایت رسمی پرسپولیس گفت: 
خوشحال هســتم که می توانیم به هواداران بگوییم با 
موافقت علیرضا بیرانوند و فداکاری او شرایطی پیش آمد 
که وی را در نیم فصل دوم و مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
در اختیار خواهیم داشت و انتقال او به اروپا در تابستان 

سال آینده اتفاق خواهد افتاد.
وی ادامــه داد: علیرضا بیرانوند با وجود پیشــنهادهای 
مالی کالنی که داشت، قید جدایی از پرسپولیس در این 
مقطع را زد و طبق توافقی که صورت گرفت و آن را نهایی 
می کنیم، او در تابستان پیش رو راهی لیگ بلژیک خواهد 
شد. بخشی از مبلغ رضایت نامه او نیز در روزهای آینده به 

باشگاه پرداخت خواهد شد.

  نامه های بلژیکی
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس راجع به پیشنهاد باشگاه 
بلژیکی عنوان کرد: تیم خنک بلژیک چهارشنبه شب با 
ارسال نامه ای به صورت رسمی خواهان به خدمت گرفتن 
دروازه بان ملی پوش ما شد. روز پنجشنبه هم پیشنهاد 
دیگری باز هم از سوی تیمی بلژیکی به خود بیرانوند ارائه 
شد هر دو تیم پیشنهادهای مالی عالی به بیرانوند ارائه 
کرده و آمادگی داشتند مبلغ رضایت نامه را هم به باشگاه 
پرداخت کنند. به این ترتیب اگرعلیرضا بیرانوند تصمیم 
به جدایی می گرفت با توجه به بندهای صریح قرارداد از 
دست باشگاه کاری ســاخته نبود و نمی توانستیم مانع 

این کار شویم. همه چیز به خود بیرانوند مربوط می شد.

  دریافت پیش قسط
انصاری فرد تصریح کرد: بیرانوند  هم مردد بود که در این 

شــرایط تیم را ترک کند و در نهایت تصمیم به ماندن 
گرفت. در این زمینه از تالش همــه همکارانم و وکیل 

بیرانوند تشکر می کنم.
 برای این منظور در نهایت راهکارهایی در نظر گرفته شد 
که با تأیید علیرضا بیرانوند و موافقت باشگاه بلژیکی، این 
انتقال در تابستان انجام شــود ولی باشگاه پرسپولیس 
نیمی از مبلــغ رضایت نامــه را در دو مرحله در همین 
مقطع و نیمی دیگر را در پایان فصل به باشگاه  دریافت  

می کند.
او درباره سازوکار این پرداخت گفت: قسط اول ظرف سه 
روز آینده به باشگاه پرسپولیس پرداخت می شود و قسط 
دوم هم 45 روز دیگر در اختیار ما قرار می گیرد. نیمی 
از مبلغ رضایت نامه نیز آخر فصل به باشگاه پرسپولیس 
پرداخت می شود. همچنین علیرضا بیرانوند هم توافقی 
را با باشگاه بلژیکی به امضا رساند و انتقال او به این تیم 

قطعی شده است.

  رد پیشنهاد طالیی
انصاری فرد درخصوص این انتقال توضیح داد: از علیرضا 
بیرانوند ممنون هســتیم که در این شرایط تیم را ترک 
نکرد و به پیشــنهادهای طالیی و کالن پشت پا زد. به 
او مبلغ قابل توجهی را پیشــنهاد دادنــد ولی به خاطر 
پرسپولیس، هواداران و دینی که نسبت به یحیی داشت، 
دســت به این کار نزد و نیم  فصل نرفــت. من از طرف 

باشگاه و هواداران از او ممنون هستم.
وی گفت: ما در حال نهایی کردن توافق ها هستیم. البته 
نام باشگاه بلژیکی را نمی برم چون نمی دانیم آن ها برای 
خود چه مصالحی دارند و این مســئله به خود آن ها و 

بیرانوند مربوط می شود.

ورزش:محمد بنا کــه از المپیک ۲0۱۲ لندن خاطرات 
شیرینی را برای عالقه مندان به ورزش رقم زده، این بار با 
تیمی جوان و کم تجربه برای درخشش در المپیک تالش 
می کند. مشروح صحبت های سرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی در گفت وگو با خبرنگار »ورزش سه« را می خوانید.

  سطح جام تختی پایین نبود
جام تختی 40 سال اســت که برگزار می شود و در این 
سال ها برخی مواقع ســطح باالیی داشته و گاهی اوقات 
هم سطح پایین. در این دوره از نظر کیفیت کشتی های 
داخلی ســطح رقابت هــا قابل قبول بود. کشــتی های 
مهیجی دیدیــم و رقابت خوبی وجود داشــت. در کنار 
این کشــتی گیران ایرانی، تیم های ارمنستان، روسیه، 
قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان هم نمایندگانی را به 
جام تختی آورده بودند که البته کیفیت آنچنانی نداشتند. 
در هر صورت این مسابقات یکی از مراحل مهم انتخابی 
تیم ملی بوده که همه به جز چهار نفری که معاف شده 
بودند شرکت کردند. پس از این مسابقات از ۱0 بهمن ماه 
نخستین مرحله اردوی ما آغاز می شود. نزدیک به ۱۸0 
روز تا المپیک باقی مانده و نمی توانیــم از االن بگوییم 

قهرمانان جام تختی به المپیک می روند. 

 رضا گرایی اشتباه کرد
کشتی بین کاویانی نژاد و محمدرضا گرایی در وزن ۷۲ 
کیلوگرم که به درگیری و جنجال کشــیده شد، کشتی 
حساسی بود. خود رضا گرایی می داند اشتباه کرده چون 
می داند چه تفکری درباره او دارم. باخت او مشکلی ایجاد 
نمی کرد و احتیاجی به این کارها نبود. مهدی علیاری هم 
باخت. کشتی برد و باخت دارد. خیلی ها می بازند و قرار 

نیست پس از هر باخت چنین اتفاقی بیفتد.

 پوست اندازی تیم ملی
خدا را شکر تیم ما پوســت اندازی کرده و تعدادی جوان 
خوب داریم که باید نقشه های بلند برای خودشان بکشند. 
این جوان ها باید برنامه خود را روی بازی های آســیایی 
۲0۲۲ یا المپیک ۲0۲4 بگذارند. تعدادی هم در زمان 
باقی مانده تا المپیک خودی نشان می دهند و برای این 
مسابقات انتخاب می شوند. در واقع می توانم بگویم همه 

کشتی گیران باید برای رفتن به المپیک امیدوار باشند.

 امکانات ما در حد چهار طالی المپیک نیست
اوایل که صحبت المپیک می شود می گویند فالن رشته مدال 
می گیرد، اما وقتی نزدیک المپیک می شویم، همه می گویند 
کشتی. من صحبتی قباًل کردم درباره اینکه آقای وزیر گفته 
بودند توقع چهار مدال طال داریم. االن شــرایط و امکاناتی 
که وجود دارد،  در حد المپیک نیســت. ما هم می دانیم که 
تالش می شــود و از نظر اقتصادی هم در شــرایط سختی 
هستیم. همه از جمله ما فدراسیون، وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیک تمام تالش خود را می کنیم، اما استانداردهای 
ما برای رســیدن به مــدال المپیــک خیلی کم اســت.

 اگر موفق نشدیم، نمی توانند ما را بُکشند
من خیلی باز و شفاف صحبت می کنم. امکانات کم است. 
شرایط خوب نیســت. بیشــتر این کمبودها به مسائل 
مالی برمی گردد. االن ورزش کشــور از نظر اقتصادی در 
تنگنا هست. االن فوتبال هم مشکل دارد و بقیه رشته ها 
همین طور. ما در این تنگناها زیاد توقع حتی از کشــتی 
هم نداشته باشــیم. فقط مردم خوب ما وزارت ورزش و 
کمیته المپیک بدانند بچه های کشتی با تمام وجود خود 
برای بهترین و خوشرنگ ترین مدال می جنگند. اگر شد 

که خدا را شکر، اما اگر نشد هم نمی توانند ما را بُکشند!

انصاریفرد:نامهرسمیباشگاهبلژیکیبهباشگاهرسید

جدایی رسمی بیرانوند  در تابستان
امکاناتکشتیدرحدچهارطالیالمپیکنیست

بنا: با تمام وجود برای خوشرنگ ترین مدال می جنگیم

گاردین/مترجم:امیرمحمدسلطانپور:پائولو دیباال این روزها 
یکی از شناخته شده ترین و جذاب ترین چهره های جهان فوتبال 
است. این ستاره آرژانتینی در مصاحبه اختصاصی با گاردین در مورد 
موضوعات مختلف از دلیل شادی گل مخصوصش، رگ و ریشه های 
لهستانی اش و از اینکه زمانی می خواست فوتبال را کنار بگذارد گفته 

است که در زیر می خوانیم:

اینشادیپسازگلتوکهدستانترادرمقابل
صورتتمیگیریازچهچیزیالهامگرفتهاست؟

در ســال ۲0۱6 زمانی که در فینال سوپرجام ایتالیا پنالتی آخر 
را از دست دادم، بســیار ناراحت و ناامید بودم. چند روز پس از آن 
فیلم گالدیاتور را تماشا کردم و این فیلم تأثیر بسیار زیادی روی 
من گذاشت. متوجه شدم که همه ما ممکن است دوره سختی را 
سپری کنیم اما مهم این است که به مبارزه خود ادامه دهیم. مانند 
گالدیاتورها نقاب به صورت بزنیم و در هر نبردی آماده مبارزه باشیم. 
این ایده ای بود که می خواستم به همه انتقال دهم و مردم نیز آن را 
می بینند و از آن خوششان آمده است. و این جای خوشبختی است 
چون بعضی مواقع آن پیامی که می خواهید بفرستید را نمی توانید 

به درستی انتقال دهید.

بینمسیورونالدوکدامیکبهنظرتوبهترهستند؟
بسیاری از مردم فقط به این نکته توجه می کنند که من تنها بازیکنی 
هستم که در رختکن در کنار این دو بازیکن بزرگ قرار می گیرم. آن ها 
به بطن این قضیه نگاه نمی کنند. باید توجه داشت که رونالدو و مسی 
با شانس و اقبال به این موفقیت هایی که بدست آوردند نرسیدند. و 

واقعاً نمی توانم به این سؤال که کدام یک بهتر هستند پاسخ دهم.

ازطرفپدربزرگپدریاتریشهایلهستانیداری.در
اینموردبرایمانبگو.

پدر بزرگم در زمان جنگ جهانــی دوم به اردوهای کار اجباری 
نازی ها فرستاده شد و پس از جنگ تصمیم گرفت که به آرژانتین 
مهاجرت کند. من تاکنون به این شهر در لهستان نرفته ام؛ چون 
هیچ خانواده ای آنجا ندارم اما دوســت دارم که حتماً به آن سر 
بزنم. من حتی تالش کردم پاسپورت لهستانی نیز بگیرم اما چون 
برخی از مدارک الزم از پدربزرگم گم شــده بود موفق به انجام 

این کار نشدم.

مادرتهمایتالیاییاست.خودرابیشترایتالیایی
میدانییالهستانی؟

من توانستم پاسپورت ایتالیایی را از طریق مادرم بگیرم اما از لحاظ 
شخصیتی بیشتر لهستانی هستم تا ایتالیایی! ایتالیایی ها بسیار 
احساساتی هستند اما لهستانی ها برعکس آن، و من و برادرم بیشتر 

به لهستانی ها شباهت داریم.

ازپدرتچهخاطراتیداری؟
من پدربزرگم را در چهار سالگی از دســت دادم و پدرم نیز در ۱5 
سالگی ام از دنیا رفت. تا وقتی ۱4 ساله شدم او هر روز من را حدود 
۱00 کیلومتر به محل تمرین تیمم کوردوبا می برد. در آن ســال 
برای زندگی به خانه یکی از آشنایان رفتم اما وقتی متوجه شدم 
پدرم تومور سرطانی دارد به خانه بازگشــتم. من، مادرم و برادرم 
سختی های زیادی کشیدیم. حتی می خواســتم فوتبال را کنار 

بگذارم که از آن ها دور نباشم، اما خانواده ام مرا 
مجبور کردند که به فوتبالم در کوردوبا ادامه دهم.

چطورشدکهبهاروپامنتقلشدی؟
در ۱۷ ســالگی برای تیم اصلی کوردوبا 

به میــدان رفتم و در نخســتین فصل 
حضورم برای این تیــم گلزنی کرده و 
رکورد ماریو کمپس بزرگ را از حیث 
جوان ترین بازیکن گلزن شکستم. پس 
از آن باشگاه پالرمو در ایتالیا برای خرید 
من ابراز عالقه کرد. البته این انتقال در 

دســتان من نبود چون حق فروش من 
از طرف باشگاه صادر شده بود و هنوز هم 

در آرژانتین درگیر این قضیه هستیم 
که بسیاری  از بازیکنان جوان 

هیچ نظری درباره انتقال 
خود ندارنــد. رفتن به 
پالرمو تنها گزینه من بود 
اما از این اتفاق خوشحال 
بودم. خانواده ام نیز با من به 
ایتالیا آمد. فصل نخست 
البته خوب پیش نرفت و 

سقوط کردیم؛ شرایط 
خوب  رختکن 

نبود چون 
تیــم 

نتایج بسیار بدی کســب می کرد. من هم یک بچه بودم و تحمل 
این همه تغییــر و تحوالت برایم ســخت بود. البتــه فصل دوم 
اوضاع خوب بود و به عنوان تیم قهرمان به ســری آ برگشــتیم.

لقبهایزیادیگرفتیمانندمسیجدید،توزجدید
و...اینالقابچهتأثیریبررویتوداشت؟

اگر این لقب ها را باور کنید فقط بار سنگینش را به دوش کشیده 
اید. من همیشه می خواســتم که مردم بگویند حرکتش مانند 
دیباال بود یا گلش شــبیه دیباال بود نه اینکه با دیگران مقایسه 
شــوم. بازیکنانی مثل آگوئرو و مسی چیزهای زیادی را بدست 
آورده اند و من می خواستم چیزهای مربوط به خودم را کسب 
کنم. در پالرمو چون برای یک بازیکن ۱۷ ساله مبلغ ۸ میلیون 
یورو یعنی رکورد باشگاهشان پرداخت کرده بودند همیشه تحت 
فشار قرار داشتم و وقتی با 40 میلیون یورو به یوونتوس منتقل 
شدم باز هم نخســتین صحبت همیشه از پول 
پرداختی بود. و حاال به رقم های پرداختی 
برای بازیکنان نــگاه می کنید و نمی توانم 
تصور کنم چه فشاری را تحمل می کنند.

وعشقبهفوتبال؟
اگر یک بازی از لیگ دسته دوم اسکاتلند در 
تلویزیون پخش شود در خانه قطعاً مشغول 

تماشای آن خواهم شد. 
وقتی ســنتان باالتر مــی رود و حرفه ای تر 
می شوید می بینید که قسمتی از لذت فوتبال 
را پشت سر گذاشته اید. ما نباید این قسمت از 
»فقط بازی بودن« فوتبال را فراموش کنیم و 
مانند زمانی که کودک بودیم باید از آن لذت 
ببریم. ما همه کودک درون داریم و نباید 

آن را کنار بگذاریم.

با اینکه بیماری تازه ظهور کرده کرونا، چین و سال نو این 
کشور را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است؛ اما این 
سبب نشده که شخصیت های مشــهور با تبریک نگفتن 
این سال، چهره تبلیغاتی خود در بزرگ ترین بازار جهان 
را از یاد ببرند. دیوید بکام که او را در چین بســیار دوست 
دارند و چندین اسپانسر از این کشور دارد نیز یکی از این 
چهره هاست که در حال خوردن غذای چینی، سال نو آن ها 

را در استوری اینستاگرامش تبریک گفته است.

ستاره اروگوئه ای تیم بارسلونا در توییتر خود به تبریک تولد باشگاه 
سابقش یعنی لیورپول واکنش نشان داد. لوئیز سوآرز که سال های 
بسیار خوبی را در آنفیلد گذراند اما به شکل نه آنچنان مناسبی از 
جمع قرمزپوشان جدا شــد اما با این وجود حساب توییتر باشگاه 
لیورپول تولد او را تبریک گفته و سوآرز نیز با اشاره به شعار معروف 
لیورپولی ها یعنی هرگز تنها قدم نخواهی زد، از آن ها و طرفدارانش 
تشکر کرده و تأکید داشته که لیورپول همیشه در خاطراتش باقی 

خواهند ماند.

لوئیز سوآرزدیوید بکام
ستاره جوان و تازه ظهور کرده باشگاه بایرن مونیخ در کلیپی بامزه 
در صفحه اینستاگرامش به تقلید خوشحالی پس از گل ستارگان 
فوتبال جهان پرداخت. آلفونســو دیویس که این فصل خود را به 
چهره های جذاب در باواریا تبدیل کرده در صفحه اینستاگرامش 
خوشحالی ســتارگانی مانند کیلیان امباپه، روبرت لواندوفسکی، 
کریستیانو رونالدو، پائولو دیباال، گابریل خسوس و ممفیس دیپای 
را به زیبایی تقلید کرده و کلیپی از آن را در صفحه اینستاگرامش 

منتشر کرده است.

در حالی که در اتفاقی تاریخی نخستین بازی از لیگ بسکتبال 
حرفه ای آمریکا )اِن بی اِی( قرار است در خارج از مرزهای ایالت 
متحده و در پایتخت فرانسه برگزار شود، فرصت مناسبی دست 
داد تا بازیکنان تیم فوتبال پاری سن ژرمن با بازیکنان حاضر در 
این مسابقه دیدار کنند. دو تیم شــارلوت هورنتس و میلواکی 
باکس در پاریس به میدان رفتند و در حاشیه آن همان طور که 
در پست صفحه اینستاگرام ان بی ای مشخص است امباپه، نیمار 

و ایکاردی با ستارگان بسکتبال دیدار کردند.

اِن بی اِیآلفونسو دیویس

سیناحســینی: بالتکلیفی مدیریت فوتبال ایران نه 
تنها سبب شد تیم های باشــگاهی حاضر در مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا متضرر شوند بلکه در این برهه تیم 
ملی هم به دلیل بالتکلیفی موجود در آســتانه ضربه ای 

جبران ناپذیر قرار دارد.
سه هفته پیش سخنگوی فدراسیون با انجام مصاحبه ای 
رســمی اعالم کرد ظرف یک هفته نام سرمربی جدید 
تیم ملی اعالم خواهد شد اما از آن روز بیست و چند روز 
می گذرد اما هنوز نه خبری از انتخاب ســرمربی جدید 
اســت نه اهتمامی که مسئوالن به واســطه آن هر چه 
سریع تر تکلیف کادر فنی بعدی تیم ملی را روشن کنند.

*مانور دالل ها
اما به همان میزان که این مســئله سبب نگرانی و دلهره 
اهالی فوتبال شــده، مایه شادمانی دالالن و واسطه های 
داخلی و خارجی شده تا حدی که امروز هر کسی برای 
خودش یک گزینه انتخاب کرده و در حال مذاکره با آن 
گزینه اســت.در این بین انفعال فدراســیون فوتبال در 
نوع خود جالب توجه است، به شــکلی که نه تنها به این 
شایعات و فضای مأیوس کننده واکنش نشان نمی دهد 
بلکه با سکوت خود به این فضا کمک می کند تا دالل ها و 

واسطه ها حسابی مانور قدرت دهند.

*اختالف وزارت و فدراسیون
باورش ســخت اســت اما در حال حاضر علــی دایی، 

امیر قلعه نویی، دی بیاسی، اسکوچیچ و چند مربی دیگر 
شانس نشستن روی نیمکت تیم ملی را دارند، در حالی 
که هیچ یک از این اسامی مورد تأیید یا تکذیب فدراسیون 
فوتبال قرار نگرفته است. اما در همین حال اعضای هیئت 
رئیسه فدراســیون بدون اطالع ســایر اعضا به صورت 

مخفیانه با آن ها مالقات می کنند.
سکوت و انفعال فدراسیون فوتبال نشان می دهد اختالف 
نظر و سلیقه به شــدت در این پروســه حاکم است، به 
شکلی که هیچ یک از طرفین درگیر در این پرونده حاضر 
نیستند از مواضع خود عقب نشینی کنند. وزارت ورزش 
و جوانان مخالف انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی تیم 
ملی است و معتقد اســت باید به سراغ یک گزینه خوب 
کارنامه دار برویم اما فدراسیون پس از بررسی گزینه های 

موجود همچنان روی گزینه نخست خود اصرار دارد.

*علت فرصت سوزی
اما پرسشی که مسئوالن ارشد فدراسیون و وزارت ورزش 
و جوانان باید به شکل روشن و صریح به آن پاسخ دهند 
این است که علت این همه فرصت سوزی و تأخیر در اعالم 

نام سرمربی تیم ملی چه عاملی است؟
برای افکارعمومی بسیار مهم اســت که چرا فدراسیون 
فوتبال و وزارت ورزش و جوانان بدون رفتار صادقانه این 
مسئله را پشــت گوش می اندازند و روزها را یکی پس از 
دیگری سپری می کنند بدون اینکه توجه داشته باشند 

تیم ملی فوتبال ایران در چه شرایطی قرار دارد؟

وزیریابهاروند؛چهکسیسرمربیراازآستینشبیرونمیآورد؟

تیم ملی در آتش اختالف وزارت و فدراسیون

ضد  حمله

هفتههفدهمرقابتهایلیگبرتر
توقفسپاهانوپیروزیذوبآهن

ورزش:هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر با توقف سپاهان و پیروزی 
ذوب آهن آغاز شد. دیروز دو تیم ســپاهان و ماشین سازی در تبریز به 
مصاف هم رفتند که این بازی در پایان نود دقیقه بدون گل خاتمه یافت 

تا دو تیم امتیازات را به صورت مساوی تقسیم کنند.
این نتیجه بیشتر از همه به سود تیم پرســپولیس شد تا صدرنشینی 
این تیم در پایان هفته هفدهم نیز تثبیت شده باشد.در پایان این بازی 
سپاهان ۳۲ امتیازی شد و در جایگاه دوم باقی ماند و ماشین سازی هم 
۲۳ امتیازی شد. دو تیم گل گهر و سایپا هم به مصاف هم رفتند که این 
دیدار در پایان نود دقیقه با تســاوی یک - یک به پایان رسید. اما ذوب 
آهن مقابل پــارس جنوبی به برتری یک گله رســید. ذوب آهن با این 
پیروزی ۱۸امتیازی شده و در همان رده یازدهم باقی بماند. مسابقه دو 
تیم نساجی و پیکان هم در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود تیم نساجی 
به پایان رسید. در این بازی حامد شــیری در دقیقه ۳۷ از روی نقطه 
پنالتی دروازه تیم میزبان را باز کرد. با این نتیجه نساجی ۱۹ امتیازی 

شد و در رده دهم باقی ماند. 

فروزان:کمیتهصیانتAFCشرطبندی
منراردکرد

ورزش:دروازه بان تیم فوتبال پارس جنوبی جم می گوید که بی گناهی 
او در پرونده اتهام شرط بندی ثابت شده و صادر نشدن کارت بازی اش 
غیر قانونی است.محسن فروزان گفت: از همان زمانی که اتهامات ناروایی 
که به بنده منتسب شد، تمامی اتهامات را قویاً رد کرده و پس از تعیین 
کارگروه ویژه رسیدگی و بررسی های به عمل آمده توسط کمیته صیانت 

AFC حکمی مبنی بر بی گناهی من صادرکرد.

مهاجری:همخطرسقوطداریمهمشانسصعود
ورزش:محمدرضا مهاجری پس از برتری یک بر صفر نساجی در خانه 
پیکان گفت: هم خطر ســقوط داریم و هم می توانیــم به رتبه های باال 
برسیم، همه چیز دست خود ماست. باشگاه راه خوبی برای ما باز کرده و 
ما باید حافظ این شرایط باشیم. تالش امروز بچه ها قابل تقدیر بود، ولی 
با یک و دو برد اتفاقی نمی افتد. چالش های زیادی داریم و باید برای هر 
بازی آمادگی الزم را داشته باشیم، آن وقت می توانیم به رتبه های باالی 

جدول فکر کنیم.

شیعی:مربیبعدیتیمملیقطعاًایرانیاست
ورزش:محمود شیعی مدیر عامل پیکان و عضو هیئت رئیسه فدراسیون 
درباره آخرین وضعیت نیمکت تیم ملی ایران گفت: در جلسه ای که با 
آقای بهاروند داشتیم، قرار شد روی گزینه های ایرانی کار شود و مصوبه 
هیئت رئیسه فدراسیون هم این است که مربی تیم ملی فوتبال، ایرانی 
باشد. قرار شد بعد از جمع بندی آقای بهاروند، هیئت رئیسه درباره مربی 

بعدی تیم ملی تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
شیعی با ذکر این نکته که »داستان مارک ویلموتس کهنه شده است« 
اظهار امیدواری کرد طی سه چهار روز آینده، مربی تیم ملی معرفی شود.

الهامی:باپرسپولیسگردنکلفتی
روبهروهستیم

ورزش: ساکت الهامی سرمربی تراکتور در آستانه دیدار با پرسپولیس در 
استادیوم آزادی  درباره آمادگی تیمش و امیدواری برای پیروزی گفت: 
ما اردوی خوبی در ترکیه برگزار کردیم. فکر کنم تنها تیمی که از ایران 
توانست خارج شود و اردو برگزار کند تراکتور بود. در این اردو به شرایط 
خوبی رسیدیم. امیدوارم یک بازی تماشاگرپسند که الیق هواداران باشد 
انجام دهیم.  پرسپولیس تیم گردن کلفتی است اما ما تراکتور هستیم و 
کاماًل آماده هستیم و جای هیچ ریسکی با توجه به امتیازاتی که در نیم 

فصل از دست دادیم نداریم.

طارمیوعابدزادهدرجمعبهترینهای
نیمفصلپرتغال

ورزش: ســایت placardpt دســت به انتخاب پنج بازیکن برتر هر 
پست در نیم فصل نخست لیگ پرتغال زده است و جالب اینجاست نام 
امیرعابدزاده و مهدی طارمی در بین بهترین های نیم فصل به چشــم 
می خورد. امیر عابدزاده در رده بندی بهترین دروازه بان های نیم فصل 
نخست نمره 5.۹۸ در رده چهارم قرار گرفته است و این در حالی است 
که او نســبت به دو دروازه بان رده های اول و دوم بازی های کمتری در 
این فصل انجام داده است. مهدی طارمی مهاجم تیم ملی ایران نیز پس 
از حضورش در لیگ پرتغال بازی های درخشانش را ادامه داد و با وجود 
حضور مهاجمان نامدار در لیگ این کشوربا 6.۱5 امتیاز در رده پنجم 

بهترین مهاجمان نیم فصل لیگ پرتغال قرار گرفت.

علیفتحاهللزاده:
مدیرعاملنشومازاستقاللمیروم

ورزش: مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل با بیان اینکه هیچ تهدیدی 
در کار نیست گفت: برای مدیرعامل شدن به استقالل آمدم و اگر امکانش 
نباشد احتمال رفتنم زیاد است. مدیرعامل پیشین آبی پوشان به احتمال 
رفتنش از هیئت مدیره اشــاره کرد و گفت: کار من پشت میزنشینی 
نیست، کار من اجرایی است. من برای مدیرعاملی به استقالل آمده بودم 
و اگر قرار باشد نتوانم کارم را انجام دهم احتمال رفتنم زیاد است. وی  
تصریح کرد: من در حال حاضر تنها عضوی از هیئت مدیره هستم و در 
سیاست های کالن باشگاه تأثیرگذار هستم. مدیرعامل نیستم که امور 
اجرایی را در دست داشته باشم و هوادار باید این را متوجه باشد. هواداران 
نباید از من توقع داشته باشند که کارهای اجرایی انجام بدهم. متأسفانه 
تا اسم من می آید هواداران تصور می کنند همه کارها را باید انجام دهم 

در حالی که وظایف قانونی من این نیست.

فرکی:موشآزمایشگاهیشدیم
ورزش:حسین فرکی، ســرمربی تیم فوتبال پیکان در نشست خبری 
بعد از شکست تیمش برابر نساجی بیان کرد: داور بازی سال اولش است 
که در لیگ قضاوت می کند. اگر سال اولش است بازی سپاهان را به او 
بدهند که قضاوت کند. تیم های صدر جدول را به او بدهند چرا تیم های 
پایین جدول را به او می دهند. ما از آن طرف غش می کنیم. ما را موش 
آزمایشگاهی کرده اند. ما چرا باید تاوان بدهیم؟ ما که نه زور داریم، نه پول 
داریم و نه تماشاگر. ما امروز نتیجه را فقط به داور دادیم. مطمئن باشید 
همه این مسائل در بازی بعدی هم رخ می دهد. تا زمانی که این نگاه باشد 
این اشتباهات صورت می گیرد و سرنوشت تیم ها دست خودشان نیست.

منهای فوتبال

سریآایتالیا
اینتر - کالیاری

یکشنبه۶بهمن-15:00ازشبکهورزش

سریآایتالیا
رم- التزیو

یکشنبه۶بهمن-20:30ازشبکهورزش

جامحذفیانگلیس
منچسترسیتی- فوالم

یکشنبه۶بهمن-1۶:30ازشبکهورزش

اللیگا
رئال وایادولید- رئال مادرید
یکشنبه۶بهمن-23:30ازشبکهورزش

لیگبرترایران
پرسپولیس- تراکتور

یکشنبه۶بهمن-15:15ازشبکهورزش

ورزش در سیما

شکستتیمبیانگیزهازامارات
هندبالایرانششمآسیاشد

ورزش:تیم ملی هندبال مردان ایران در آخرین بازی خود از رقابت های 
قهرمانی آسیا برای کسب عنوان پنجمی آسیا مقابل امارات متحده عربی 
به میدان رفت و در حالی که ملی پوشان به دلیل شکست مقابل کره جنوبی، 
انگیزه الزم را نداشتند با نتیجه ۲۹ بر ۲6 از امارات شکست خوردند. با این 
نتیجه امارات پنجم و ایران در جایگاه ششم آسیا قرار گرفت.تیم ایران در 
مرحله گروهی این مسابقات با پیروزی مقابل نیوزیلند و شکست برابر 
بحرین راهی مرحله دوم شد. ملی پوشان در مرحله دوم با قطر، کویت و 
کره جنوبی هم گروه بودند که با شکست مقابل قطر، پیروزی برابر کویت 
و تساوی با کره جنوبی به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به کره راهی نیمه 
نهایی نشدند و سهمیه مسابقات جهانی ۲0۲۱ که به چهار تیم راه یافته به 

نیمه نهایی تعلق می گرفت را  از دست دادند.

پیشبینییکسایتخارجی
جایگاهسیامایران

درالمپیکتوکیوباسهطال
ورزش:کمپانی Gracenote Sports  پیش بینی جدیدی از تعداد 
مدال هایی که کشــورها در المپیک ۲0۲0 کسب می کنند، ارائه کرده 
است. در این پیش بینی آمریکا با 4۷ طال باالتر از چین و در مقام نخست 
قرار دارد. چین با 4۳ طال و روسیه با ۲5 طال هم در رده های دوم و سوم 
هستند.اما برای کشور ایران هم ۳ مدال طال، ۲ نقره و 4 برنز پیش بینی 
شده است و جایگاه ایران در المپیک ۲0۲0 براساس تعداد مدال، رده سی ام 

برآورده شده است.

نادال:تاساعتیکبامداد
بازیفدررراتماشامیکردم

ورزش:دیدار راجر فدرر و جان میلمن یکی از جذاب ترین بازی های اپن 
استرالیا ۲0۲0 بود. رقابت دو تنیسور بیش از چهار ساعت طول کشید و 
در نهایت مرد شماره سه جهان ۳ بر ۲ پیروز شد. نادال در رابطه با این بازی 
گفت: تا ساعت یک بامداد بیدار بودم و بازی را تماشا کردم. امکان نداشت 
این دیدار را تماشا نکرد چون خیلی هیجان انگیز بود و ممکن بود هر اتفاقی 
بیفتد. میلمن یک جنگنده است و به نظر می رسد هرگز از دویدن دست 

برنمی دارد. بازیکن خیلی بزرگی در زمین است.

حسنیزدانیرویتشکآفتابیشد
ورزش:حسن یزدانی که بیش از یک ماه قبل در جریان تمرینات پیش از 
شروع جام باشگاه های جهان در بجنورد دچار مصدومیت از ناحیه زانو شد 
و سپس پای خود را جراحی کرد، این روزها با انجام تمرینات بدنسازی برای 

بازگشت روی تشک آماده می شود.
قهرمان المپیک ریو دقایقی در میان کشتی گیرانی که به تازگی وارد این 
عرصه شدند و ادبیات کشتی را می آموزند حاضر شد. حسن یزدانی دقایقی 
هم برای این کشتی گیران که می خواهند قدم در راه او بگذارند صحبت 
کرد.این اتفاق سبب شد تا پس از مدتی بار دیگر حسن یزدانی روی تشک 
آفتابی شد، البته نه برای تمرین. با این حال باید امیدوار بود که کمتر از یک 

ماه دیگر یزدانی برای تمرین هم روی تشک بیاید.

کوالکوویچ:والیبالایرانظرفیتمبارزه
باهرتیمیرادارد

ورزش:سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: تیم ایران شاید ظرفیت 
کسب مدال المپیک را نداشته باشد ولی ظرفیت مبارزه با هر تیمی را دارد 
تا عنوانی بهتر از المپیک ۲0۱6 ریو و رسیدن به یک چهارم نهایی را کسب 
کند.کوالکوویچ در این مورد گفت: راه رسیدن به المپیک، بسیار سخت 
است. بار اولی که به المپیک رسیدم دستیار تراویتسا در سال ۲004 بودم 
که البته فشار زیادی روی من نبود. من در سال های ۲00۸ و ۲0۱۲ هم 
به المپیک رسیدم و البته سرمربی بودم. حضور در المپیک، فشار زیادی 
روی ما داشت چون تیم ملی صربستان بخت کسب مدال بود. در تیم ملی 
ایران نیز اگرچه فشار زیادی برای کسب مدال وجود ندارد ولی همچنان 
پراسترس خواهد بود. من در تیمم دو مصدوم و 6 بیمار ویروسی داشتم در 

حالی که باید سهمیه المپیک ۲0۲0 را کسب می کردیم.

احسانقائممقامیقهرمانشطرنجکشورشد
ورزش:پس از هم امتیاز شدن احسان قائم مقامی و آرین غالمی در صدر 
جدول مسابقات قهرمانی کشور دیدارهای تکمیلی در محل فدراسیون 
شطرنج برای شناخت قهرمان کشــور آغاز گردید. ابتدا دو دیدار سریع 
۱5دقیقه به عالوه 5ثانیه پاداش به ازای هر حرکت برگزار گردید که هردو 
دیدار مساوی شد.بازی نخست که احسان قائم مقامی مهره سفید را داشت 

در شروع انگلیسی آغاز و پس از 40حرکت مساوی شد.

جوادرســتمزاده:نمایندگان ایران در کشور ثالث هم 
قدرت خود را به رخ آســیا کشــاندند و در شبی طالیی 
موفق شدند از ســد حریفان خود عبور کنند. استقالل با 
سه گل از الکویت یک شکست خورده تمام عیار ساخت 
و شــهرخودرو در اولین حضورش در آســیا کاری کرد 
کارستان و الرفاع بحرین را دو بر یک از پیش رو برداشت. 

 پیروزی راحت آبی ها
مردان مجیدی در بازی یک طرفه از همان ابتدا سوار بازی 
شدند و روی حرکات خوب قاعدی ، دیاباته و البته غفوری 
عرصه را بر حریف کویتی تنگ کردند. دیاباته که یک سرو 
گردن از همه بازیکنان میدان باالتــر بود گل اول را روی 
سماجت خود به ثمر رســاند.همین بازیکن در نیمه دوم 
پاس غفوری را با شوتی سرکش به گل دومش تبدیل کرد. 
تنها 6 دقیقه نیاز بود تا غفوری دقیقه 5۹ روی ضربه ای 
ایستگاهی تیر خالص را شلیک کند. پس از این گل حریف 
کویتی دســت به بازی انتحاری زد که حسین حسینی ، 
دروازه بان استقالل در شبی رویایی یک تنه راه حریف را 

بست تا استقالل به دور بعد صعود کند.
 آبی پوشان سه شنبه باید در قطر به مصاف الریان بروند .

 صعود تاریخی و غریبانه »شهر خودرو«
اما شهر خودرو دیروز با هدایت سرآسیایی به اولین پیروزی 
تاریخ مشهدی ها در آسیا دست یافت. شهرخودرو در این 
بازی با ترکیب ســیدمهدی رحمتی، علی نعمتی، حسین 
مرادمند، علی فرامرزی، حســن جعفــری، اکبر صادقی، 

سعید صادقی، میالد سرلک، امین قاسمی نژاد، محمدرضا 
خلعتبری)۸۱ روح اهلل ســیف اللهی( و حسین مهربان به 
میدان رفت. همــان ابتدای بازی بود کــه خلعتبری همه 
را غافلگیر کرد و گل اول را به ثمررســاند. پاس در عمق و 
دیدنی اکبر صادقی درون محوطه به خلعتبری رســید و 
این مهاجم هم پس از دریافت توپ و دریبل بازیکن پیش 
رو توانست با ضربه ای دقیق دروازه حریف بحرینی را برای 

اولین بار باز کند.
در ادامه این تیم بحرینی بود که دقیقه ۳5 گل تساوی را به 
 ثمر رســاند تا بازی با همین نتیجه در نیمه اول تمام شود.

در نیمه مربیان اما شهرخودرو با بازی حساب شده تر صاحب 
موقعیت های بهتری شد. روی یکی از این موقعیت ها امین 
قاسمی نژاد دقیقه ۸۳،  روی ارســال بلند فرامرزی با یک 
ضربه سر زیبا دروازه حریف را برای دومین بار باز کرد.الرفاع 

دقایق آخر بازی را ۱0 نفره مبارزه کرد. 

 انصاری فرد مقابل مشهدی ها
شــهرخودرو با این پیــروزی از اولین بــازی پلی آف به 
سالمت عبور کرد تا در دومین دیدار پلی آف به مصاف تیم 
الســیلیه قطر برود؛ دیداری که روز سه شنبه به میزبانی 
تیم قطری در این کشور برگزار می شود. در تیم السیلیه، 
 کریــم انصاریفرد مهاجم تیــم ملی ایران حضــور دارد.
آنچه دیروز در ایــن دوبازی بیش از همه به چشــم آمد 
جای خالی تماشــاگران و به خصوص هواداران مشهدی 
بود تا استادیوم را پر کنند و در شادی پیروزی با بازیکنان 

شریک شوند.

امینغالمنژاد: هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال کشورمان 
از دیروز پس از چند هفته ای توقف از ســر گرفته شد و 
امروز در مهم ترین بازی این هفته پرسپولیس و تراکتور از 
ساعت ۱5:۱5 در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می روند. 
در دیگر بازی امروز نیز نفت مســجد ســلیمان میزبان 

صنعت نفت آبادان است.
جدال سرخ های پایتخت و تبریز همیشه حساسیت های 
خاص خودش را داشته ولی بازی امروز دو تیم به خاطر 
چند مسئله مهم حساس تر از همیشه جلوه کرده است. 
نخست جایگاه دو تیم اســت که هر دو تیم صدرنشینان 
لیگ محسوب می شــوند و به قول فوتبالی ها این بازی 
برایشــان حکم 6 امتیاز را دارد. از سوی دیگر هر دو تیم 
نســبت به ابتدای فصل در کادر فنی خــود دچار تغییر 
شده اند و سرمربیان خارجی شان را دیگر نمی بینند و به  
مربیان وطنی اعتماد کرده اند که از قضا تراکتور در چند 
بازی آخر خوب هم نتیجه گرفته و به نوعی از اعتمادش 
به ســاکت الهامی پشیمان نیســت و حاال نوبت یحیی 
گل محمدی اســت که پس از هفت فصل و بازگشت به 
پرسپولیس در نخستین تجربه خود و اتفاقاً مقابل یکی از 
تیم های سابقش چه نتیجه ای رقم خواهد زد. یحیی در 
لیگ هفدهم سرمربی تراکتور بود و تقابل او با پرشورها 

می تواند جالب باشد.
اما از این موارد که بگذریم آنچه بیش از همه بر حساسیت 
این بــازی خواهد افــزود تقابل گل محمــدی و الهامی 
است. ساکت الهامی ســرمربی تراکتور فصل گذشته در 
شهرخودرو دستیار گل محمدی بوده، این مربی در اواخر 

نیم فصل به طور موقت هدایت سرخپوشــان تبریز را بر 
عهده گرفت و پس از سه پیروزی پیاپی به صورت رسمی 
سرمربی نماینده تبریز شد. یکی از این سه پیروزی مقابل 
شهرخودرو با هدایت یحیی گل محمدی بود تا یحیی با 
شکست نیمکت شــهرخودرو را ترک کند. این بازی هم 
برای یحیی جنبه انتقام گیــری از باخت در آخرین بازی 
رسمی خود را دارد و هم برای پرسپولیس که در دور رفت 

نخستین شکست فصل را مقابل تراکتور متحمل شد.

 گل محمدی: دیدار با تراکتور جذاب می شود
یحیی گل محمدی در نشســت خبری پیــش از بازی 
پرســپولیس مقابل تراکتور در هفته هفدهم رقابت های 
لیگ برتر گفت: حدود ۱0 روز اســت کارمان را شــروع 
کردیم و فرصت کمی برای تاکتیک پذیــری داریم. اما 
بازیکنان باکیفیتی داریم که می توانیم کار را پیش ببریم. 
وی در خصوص شرایط تیم فوتبال پرسپولیس تأکید کرد: 
وقت کم بود اما توانستیم خودمان را برای بازی حساس 
و مهمی که مقابل تراکتور داریم آماده کنیم. به هر حال 
زمان نیاز است تا بتوانیم به هماهنگی الزم برسیم و بازی 
به بازی شرایط بهتری پیدا می کنیم. گل محمدی درباره 
تراکتور یادآور شد: ســاکت الهامی عملکرد خوبی با تیم 
خود داشته است. امیدوارم بازی تماشاگرپسندی داشته 
باشیم و به هدفمان که کسب سه امتیاز است برسیم. او در 
ادامه راجع به قدرت بازیکنان تراکتور صحبت کرد و گفت: 
آن ها بازیکنان تاکتیکی و سرعتی خیلی خوبی دارند. فکر 

می کنم یکی از جذاب ترین بازی ها رقم بخورد. 

شهرخودروواستقاللباوجودکارشکنیهابهمرحلهبعدصعودکردند

ایران AFC  -2 صفر
پرسپولیس-تراکتوردرمهمترینبازیهفتههفدهملیگبرتر

رونمایی از تیم یحیی در استادیوم آزادی

گزارشویژه

ورزش: باشگاه پرسپولیس نزدیک به دو هفته ای است که 
درگیر مذاکره با آنتونیو استوکس و جذب این بازیکن  بود. 
این بازیکن که پیوستنش به جمع سرخپوشان  قطعی شده 

با اعالم انصاری فرد امروز  وارد ایران شد.
نخســتین گفت و گوی مطبوعاتی یحیــی گل محمدی 
سرمربی پرسپولیس خیلی زود به سمت مسائلی رفت که 
باشگاه پرسپولیس با آن دست 
به گریبان اســت. یحیی که 
اصــوالً چهره خوشــبین و 
مثبتی است دیروز و پیش 
از نخستین مسابقه اش به 
عنوان سرمربی پرسپولیس 
درباره مشــکالتی حرف 
زد کــه شــاید در 
یــش  مه ها نا بر
تغییر ایجاد 

کند؛ درست مثل همان چیزی که گابریل کالدرون سرمربی 
آرژانتینی و پیشین پرسپولیس قبل از ترک ایران به زبان 

آورده بود.
کالدرون پــس از مدت ها صحبت درباره لزوم اســتخدام 
مهاجم خارجی در نهایت حرف خــود را تغییر داد و گفت 
ترجیح می داد هزینه اســتخدام مهاجم خارجی را صرف 
پرداخت به بازیکنان تیمش کند که از نظر مالی در مضیقه 

به سر می برند. 
یحیی هم وقتی بحث بازیکنان خارجی و پرداخت ها پیش 
آمد با اشاره به اینکه پرسپولیس به بشاررسن پولی نداده و 
اوساگوآنا خرید جدید تیم هم تا به امروز یک دالر دریافت 
نکرده است به پرونده برانکوایوانکوویچ اشاره کرده و گفت: 
»با فیفایی شدن این شکایت مشکالت پرسپولیس بیشتر 

هم خواهد شد«.
در این بین یک خبرنگار از گل محمدی درباره اســتوکس 
خرید ایرلندی پرسپولیس ســؤال کرد و گفت: »آیا بهتر 
نیســت که او با وجود این مشــکالت جذب نمی شد؟« 
که یحیی در جواب گفت: »اگر بتوانیم اســتوکس را 
بگیریم و تیم تقویت شود با توجه به حضور در سه 
رقابت دستمان پر می شود اما اگر مشکالت این قدر 

زیاد باشد نظر منم این است که این اتفاق نیفتد«.
جالب اینکه خود گل محمدی نیز جزو آدم هایی است 
در شروع فصل جدید پولی از پرســپولیس دریافت 
نکرده است. نکته ای که او با اشاره به آن گفت: »فکر 

می کردم در پرسپولیس مشکل باشد اما نه این قدر«.

همزمانباقطعیشدنپیوستنمهاجمایرلندیبهپرسپولیس

گلمحمدی:شایدبهتربوداستوکسنمیآمد

مصاحبهگاردینباپائولودیباال

نقاب گالدیاتور روی صورت یک بچه
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سیما و سینما

ازجشنوارهفجرچهمیخواهیم؟

در اهمیت جشنواره فجر همین نکته کافی است که سال سینمایی در 
ایران از یک جشنواره تا جشنواره بعدی است. جشنواره ای که گردهمایی 
بزرگ تماشاگران، نویسندگان، منتقدان، سیاست گذاران، دست اندرکاران، 
فیلم ســازان و دیگر شاغالن در انواع ِحَرف فیلمســازی در ایران بوده و 

هست.
پس از گذشت 37 دوره از جشنواره کماکان بحث از چالش های پیش رو و 
انتظارات از این گردهمایی بزرگ سینمایی نقل محافل هنری و سینمایی 

است.
به راستی ما از جشنواره فجر چه می خواهیم و چه انتظاری داریم؟

ساده انگاری است که جشنواره را به یک دورهمی هر ساله به همراه اکران 
فیلم های جدید سینماگران و برپایی چند نشست مطبوعاتی تقلیل دهیم.

برهمینمبناذکرنکاتیضروریاست:
1-در جشنواره حاصل یک سال تولید سینمای ایران عرضه می شود 
و مورد انواع قضاوت و داوری قرار می گیرد که از جهت فراهم آمدن 
امکان گفت وگو، برخورد آرا و نظرات نه تنها مفید بلکه ضروری است.

)پس تحریم آن معنا ندارد(
2-از لحاظ تولید جشنواره باید عامل ایجاد رقابت در سینمای ایران 
باشد. با وجود اینکه جشــنواره فجر ساز و کار دولتی دارد ولی باید 
در سیاست گذاری اش)مثاًل در تقسیم جوایز یا انتخاب آثار( حمایت 

ویژه از بخش خصوصی را در جهت تولید در اولویت قرار دهد.
دیگر اینکه جشــنواره می تواند با معرفی فیلم ســازان مستعد و وارد 
کردن آنان به چرخه تولید، نه تنها بســتر را برای کشف آنان فراهم 
کند، بلکه ســینمای ایران را در جهت رفع انحصار تولید فیلم کمک 
کند. کاری که اگر در شکل درست و منطقی اش در حوزه تولید فیلم 
کوتاه اتفاق بیفتد، جشــنواره قدرت مانور بیشتری در زمینه معرفی 

فیلم سازان خواهد داشت.
3-نخســتین عرصه برخورد تماشــاگر ایرانی با فیلم های ایرانی در 
جشنواره است. )حســاب آثاری که به هر دلیل در جشنواره حضور 

ندارند، جداست(.
این عرصه یکباره برای کســانی که می خواهند نگاه دقیق تر و کلی تر 
به ســینمای ایران در طول یک سال سینمایی داشته باشند، بسیار 

مفید است.
می توان سیاســت های گذشــته را در چهره تماشاگران محک زده و 

زمینه ساز پی ریزی سیاست های آینده باشد.
4-جشــنواره باید در جهت دهی مصرف نقش اساســی را ایفا کند.

چنانکه در ســال های دور از این )زمانی که جشــنواره جهانی فجر 
همزمان بــا جشــنواره تولیدات داخلــی برگزار می شــد( نمایش 
آثار ســینماگرانی از اروپای شــرقی موجب ترویج نوعی ســینمای 
روشــنفکری با گرایش های خاص اخالقی،معنوی و اجتماعی شد تا 
جایی که برخی مدعی اند سینمای ایران عامل جذابیت را از سینمای 
آمریکا و عامل اندیشــگی را از سینمای اروپا به خصوص بلوک شرق 
اخذ کرد.البته گزاره فوق یکی از عوامل ترویج آن گونه سینماست و 
عوامل دیگر نیز دخیل بوده اند که بررســی آن از حوصله این نوشتار 
خارج است ولی اجماالً باید پذیرفت که انتخاب آثار و نمایش آن در 
جشــنواره در پس هر نوع سیاست فرهنگی که باشد، خواه ناخواه در 
ترویج مصرف و شــکل گیری سلیقه تماشاگران ایرانی نقش بسزایی 

خواهد داشت.
5-از اهالی ســینما بارها دربــاره بی عدالتی در حــوزه اکران فیلم 
خوانده ایم و شنیده ایم. جشــنواره قطعاً در سیاست های اکران سال 
پیش روی سینمای ایران می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد. 
اگر این جمله مشهور را که جشنواره ویترین سالیانه سینمای ایران 
است را بپذیریم،انتخاب فیلم ها برای نمایش در فصول متنوع اکران 
و با در نظرگرفتن سالیق مختلف سینمایی مردم از کارکردهای مهم 
جشنواره خواهد بود. طبیعی است که جلب رضایت همه سینماگران 
با توجه به محدودیت سالن های ســینما در کشور دشوار است ولی 
می تــوان بی عدالتی در حوزه اکران فیلم را با توجه به آثار حاضر در 

جشنواره و تدبیر درباره آثار غیرحاضر به حداقل رساند.
6-داوری آثار در جشــنواره باید مسیر واقع بینانه تری داشته باشد 
و در تقســیم جوایز به مصلحت اندیشی رو نیاورد.فردیت و تشخص 
در آرای داوران بیــش از پیش لحاظ شــود.نکته مهــم دیگر اینکه 
چه اشــکالی دارد که در هیئت داوری از وجود کارشناســان حوزه 
روان شناســی یا جامعه شناسی یا دیگر رشــته های مرتبط با حوزه 
علوم انســانی )رویکرد بینارشته ای( به تناســب بهره برد و فقط به 

بررسی از حیث تکنیکی و فرمی اکتفا نکرد؟
7-تمام نکات فوق ذیل بحث مهمی قرار می گیرد و آن این است که 

چرا جشنواره تا این حد برای سینماگر ایرانی مهم است؟
مطلب آنجاســت که ســینمای ایران یک نظــام صنعتی و فرهنگی 
خودبســنده ندارد.چرخه دخــل و خرج منظم و ســاختار دقیق و 
روشــنی که جایگاه هر صنف و تشــکلی در آن روشن باشد،تقریباً 
وجود ندارد یا اگر هست با مشکالت عدیده ای روبه روست، در نتیجه 
ســینماگر ایرانی برای بقا محتاج تکیه کــردن به کمک های دولتی 
و جوایز جشــنواره ای است.بنابراین گاهی احساس می شود فیلمساز 
ایرانی به جای اینکه تالش کند تا با اندوخته های زیســتی و دانش 
فنــی و تکنیکی اش خودش را مطرح کند،راه جشــنواره را در پیش 
می گیرد که این خــود در طوالنی مدت در شــکل گیری هنرمند با 
هویتی مستقل و سرشار از ایده های جذاب هنری جلوگیری خواهد 

کرد.
8-نکته پایانی سؤالی است همیشه. به راستی راهبرد جشنواره در طول 

این سال ها چه بوده و چه خواهد بود؟
جشــنواره ای که نامش را از انقالب اسالمی گرفته و در دهه پیروزی 
آن برگزار می شود،نســبتش با آن چیســت؟ آیا بــا دادن جوایزی 
 موســوم به نگاه ملی یا هرچیز دیگری شــبیه آن می شــود نسبتی 

برقرار کرد؟

سیماوسینما/فاطمهعاملنیکوحید جلیلی، 
روزنامه نگار و سردبیر سابق مجله سوره و مدیرمسئول 
مجله راه و محمد قوچانی، روزنامه نگار و ســردبیر 
بسیاری از نشریات و روزنامه های طیف اصالح طلب 
میهمان این قسمت از برنامه »شب سینما « شبکه 

چهار سیما بودند.

 مشکل ما »سینمای سانسور« است
وحید جلیلی در ابتدای برنامه گفت: مرتضی آوینی 
همیشه سعی می کرد مباحث فرهنگی را صریح و 
صادقانه جلو ببرد. از 12 بهمن 57 شــروع می کنم. 
امــام پس از 13 ســال از تبعید برگشــته بودند و 
سخنرانی 26 دقیقه ای در بهشت زهرا)س( داشتند. 
یکی از نکاتش این اســت که ما ســینما را جدی 
خواهیم گرفت. شاید دورترین چیزی که به ذهنمان 
می رســید این بود که امام)ره( در چنین شرایطی 
چنین مســئله ای را عنوان کنند. یک مرجع تقلید، 
عارف و فیلســوف از سینما صحبت کنند و بگویند 
ما با سینما مخالف نیستیم، با مرکز فحشا و فساد 
مخالف هستیم. سینما ابزار تمدن است و ما آن را به 

کار خواهیم گرفت. 
وی در بخش دیگر از ســخنانش افــزود: امروز 41 
سال گذشته است و ســینمای ایران یکی از 10 یا 
15 سینمای بزرگ دنیاست. اغلب کشورهای اروپایی 
از نظر قدرت سینمایی از ما پایین تر هستند. کمتر 
کشوری در اروپا هست که توان تولید 100 فیلم در 

سال را داشته باشد. 
جلیلی در ادامه بیان کرد: این فرازی که شهید آوینی 
این طور اعتراض می کند مربوط به موقعی است که 
سیاست های سینمایی وزارت ارشاد که خیلی خوب 
و قدرتمندانه هم اعمال می شد و کمتر اجازه تخطی 
از آن ها داده می شــد به نتایجی رســیده است که 
آوینی ها با آن چالش داشــتند. حرف شهید آوینی 
این بود که سینما باید با مخاطب عام ارتباط برقرار 
کند و دوستان ادعا می کردند که ما سینمای ایران 
را جهانی کرده ایم. مثالً فیلم های آقای کیارستمی 
برخــی می رفت در ســینماهای پاریس به نمایش 
گذاشته می شد. به قول خودشان می گفتند چقدر 
خوب اســت با اینکه ایران در دنیا مهجور و مظلوم 
است، ما ســینمای ایران را به دنیا شناساندیم. اما 
شهیدآوینی می گفت شما سینمای ایران را جهانی 
نکردید، جشنواره ای کردید و بین این دو فرق وجود 

دارد.
مدیردفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
در بخش دیگری گفت: بعد از سال های اول پس از 
انقالب داشتیم به سینمای میانه ای نزدیک می شدیم 
که هم به مخاطب عام نزدیک بود و هم تالش می کرد 
به افزودنی های غیرمجاز آلوده نشود و در عین مردمی 
بودن، نخبگانی هم باشد. اما در یک مقطعی آوینی ها 
حس کردند اتفاق دیگری افتاده و دیدند یک بخش 
از اروپا هم به کمک جمهوری اسالمی آمده است. این 
شــک برانگیز بود که چرا آن ها، این را می پسندند. 
آوینی می گفت سینما زبان مفاهمه ما با جهان است. 
ما از مردمی ترین انقالب های جهان برای مردم حرف 
داریم و انقالب اســالمی یکی از خدمات بزرگش به 
سینمای ایران این بوده که یک مخاطب میلیاردی 

را به شنیدن حرف های انقالب مشتاق کرده است. 
آوینی حرفش این بود که اگر به ســوی ســینمای 
مخاطب خاص برویم از سیاست گذاران داخلی رکب 
خورده که ما را الکن می کنند و قدرت مفاهمه ما را با 
جهان می گیرند. ما اگر با آمریکا درافتادیم باید اسباب 
بزرگی را فراهم کنیم. امروز گام ســومی را هم نیاز 
دارد. یعنی اگر یک عده تالش می کردند به سینما 
تنها به مثابه یک هنر نگاه کنیم، آوینی تالش کرد 
وجه صنعتی و سرگرم کننده سینما را به رخ بکشد. 
اما در تعریف، سینما تنها به هنر محدود نمی شود. 
ســینما هنر، صنعت و رسانه اســت. وی در بخش 
دیگری افزود: امروز در 41 ســالگی انقالب اسالمی 
باید ببینیم سینما چه مسیری را آمده و من معتقدم 
اکنون در یک مقطع تعیین کننده دیگری هستیم. 
کامل کردن چرخه ســینما و وجه رسانه ای سینما 
را جدی تر بگیریم. همین امسال به فیلم هایی که در 
اسکار نامزد شده اند نگاه کنید. جوکر، مرد ایرلندی 
و 1917 که فیلمی جنگی است. این فیلم ها ناظر بر 

اولویت های روز جامعه شان هستند.
جلیلــی در بخش دیگری عنوان کــرد: این نعمت 
بزرگی که ملت ما دارد و سینماســت باید از جهت 
نرم افزاری و فضای پیرامونی تصحیح شود. اگر این 
اتفاق بیفتد من اعتقادم این اســت که سینمای ما 
چیزی کم از انرژی هسته ای نیست. بنابراین دشمنان 
برای منحرف کردن مســیرش کار و طراحی دارند. 
ما به همین میزان باید چشــم های مراقب داشته 
باشیم. از منظر عدالت رســانه ای سینمای ایران را 
تحت فشــار قرار نداده اند. خألهای سینمای ایران 
به رخ کشیده نشده است. به دلیل بدافزارهایی که 
در ادبیات نقدســینما وارد شده و نقدسینما به نقد 
فیلم فروکاسته است، این فضا باید شکسته شود. من 
می گویم نقد سینما با نقد فیلم تفاوتش همین است. 
من می گویم فیلم هایی که ساخته نمی شود را منتقد 
باید ببیند. نمونه های متعددی را می توانم اسم ببرم 
که چطور راجع به آن ها تعبیر شد. از قالده های طال 

بگیرید تا فیلم های دیگر.
وی در بخش دیگری افزود: منتقد باید تالش کند 

اگر کار درخشانی شکل گرفت آن را به جریان تبدیل 
کند. یک کار درخشان مثل »بازمانده« که ساخته 
می شود چرا به جریان تبدیل نمی شود؟ سیف اهلل داد 
وقتی در مقام سیاســت گذار قرار می گیرد دیگر آن 
آدم نیست و حرف من این است. وضعیت سینمای 
ما غیرطبیعی است و اگر طبیعی پیش می رفت خود 
سینما اقتضا می کرد که فیلم شهید رجایی ساخته 
شــود. یعنی الیوراســتون هم وقتی می آید ایران و 
رجایی به او معرفی می شود می گوید عجب ایده ای. 
ما که فیلم سازان خوبی داریم و بدنه جوانی در این 
سال ها تربیت کرده ایم مختار هستیم بین اینکه آن ها 
را هدایت کنیم یا ببینند »کن« چه می گوید و وطن 
خود را تحقیر کنند. این ما، شامل فضای نخبگانی ما 
و فضای رسانه ای  ما و فضای مدیریتی ماست. فضای 
مدیریتی ما از چپ چپ تا راســت راست این طور 
هســتند. همه با یک نرم افزار ســینما را مدیریت 
می کنند. من یــک بار تعبیری به کار بردم و گفتم 
ســینمای ایران از دو دروغ تشکیل شده نه سینما 
نه ایران! 80 درصد فیلم هایی که ما می ســازیم در 
نصف مساحت پایتخت ساخته می شود و اسمش را 
سینمای ایران می گذاریم. این همه تصویر از ارسباران 
تا تفتان داریم. هالیــوود را از این منظر نگاه کنیم، 
حتی برای خیابان هایشــان فیلم ساخته اند و با بوم 
نسبت دارد. ســینمای روشنفکری می خواهد یک 
آگاهی کاذبی ایجاد کند که به اصطالح آگاهی کاذبی 
را القا کند. این دارد در فیلمسازی شان شکل می گیرد 
و گاهی در رفتارهای پشــت دوربینشان هم شکل 
می گیرد. این همان ایدئولوژی به معنای منفی اش 
است. تهرانیزه شدند. تاریخ را نمی بینیم .تاریخ این 
همه ماجرا دارد. مشــکل ما سینمای سانسور است 
که پس از 40 سال به موضوعات دراماتیک توجهی 

نکرده  است.
تشییع جنازه سردارسلیمانی واکنشی بود از جامعه 
تحریم شــده ایرانی که سال ها به او گفته بودند در 
مرزهای خودت بنشین، نه غزه نه لبنان. جامعه ایرانی 
تمنای تاریخی خود را در این تجلیل بزرگ نشان داد. 
کسانی که تالش می کردند مفهوم جامعه ایرانی را از 

وطن به آغل تقلیل بدهند.

 باید  به »سینمای استراتژیک«  برسیم
محمد قوچانی در این برنامه عنــوان کرد: از جای 
خوبی این صحبت را شــروع کردیم. اشاره به اینکه 
امــام)ره( در آن موقعیــت و در آن شــرایط درباره 
سینما صحبت کردند. همین را می توانیم در تداوم 
صحبت های امام)ره( ببینیم. امام)ره( راجع به یک 
کلیتی صحبت می کنند و خیلی هوشــمندانه در 
این باره صحبت می کنند. من فکر می کنم این نقدها 
وارد است و اگر این فضا نبود چیزی به اسم سینمای 
ایران معنا پیدا نمی کرد. وی در بخشی دیگر افزود: 
به نظر من در آن مقطع که شهید آوینی آن حرف را 
زد حرف تاریخی بود. البته باید در ادامه بحث ببینیم 
چقدر به این حرف وفادار هستیم. ما باید از صورت 
یک سینمای ایدئولوژیک به یک سینمای استراتژیک 
گذر کنیم. تالش هایی در این راه صورت گرفته است، 
اما هنوز گذر نکرده ایم. 40 سال کافی نیست برای 
این موضوع. پروژه که نگرفته ایم. سیر طبیعی دارد و 
معتقدم قدم های بزرگی برداشته ایم. جایی که در آن 

ثمره ای داریم حوزه سینماست.
قوچانی در ادامه اظهار کرد: ســینمای ایدئولوژیک 
به نظرم محسن مخملباف مصداقش است. چه آن 
زمانــی که آن کارها را می ســاخت و چه امروزش، 
یعنی من بین »دو چشــم بی سو« و»باغبان«هیچ 
فرقی نمی بینم. من از عالقه مندان مخملباف بودم 
در جوانی، اما از »گبه« فهمیدم کاله ســرم می رود. 
ســینمای ایدئولوژیک به معنای ســینمای دینی 
نیست. ســینمای دهه 60 محدود به تارکوفسکی 
نمی شود. یکسری بچه مسلمان آمدند و گفتند این 
ســینما را ما می خواهیم شرعی کنیم. داستان های 
درســت روایت کنیم که مردم برایشان پند و اندرز 
باشــد؛ این می شــود فیلم های اول حوزه هنری، 
می شود »دو چشــم بی ســو«. این فیلمساز نماد 
نخستین افرادی بود که سینما را جدی گرفت. حوزه 
هنری را هم من نگفتم از باال شروع شد. اتفاقاً همان 
بچه های کف خیابان انقالب بودند که یک مؤسسه 

مستقلی بودند که سازمان تبلیغات اسالمی این ها را 
مصادره کرد و نامش را از حوزه اندیشه و هنر اسالمی 
تبدیل کــرد به حوزه هنری. مســئله ای که وجود 
داشت تعیین تکلیف ما با ایدئولوژی است، بحرانی 
که اکنون داریم هم همین اســت. من فکر می کنم 
اگر به حرف شهید آوینی پایبند باشیم باید با همان 
منطق، سینمای دهه 60 را نقد کنیم. یک تلقی چه 
در بین روشنفکران، چه حاکمان و چه سینماگران 
بوده که این ایدئولوژی را باید وارد سینمای ما کنند. 
طبیعی است سیاســت گذاران هم در این مجموعه 
عمل می کردند. آقای کیارســتمی اتفاقاً سینماگر 
پس از انقالب اســت، هم درخشش و هم رشدش 
پس از انقالب بوده است. اصغر فرهادی هم محصول 

سینمای پس از انقالب است.
وی در بخش دیگری افــزود: چرا ما گذار نکرده ایم 
به ســینمای اســتراتژیک؟ البته »به وقت شام« و 
»شــبی که ماه کامل شد« ساخته شده اند، اما چرا 
محدود هستند؟ چون خطی که شهیدآوینی گفتند 
ادامه داده نشــد. آقای آوینی آمدند و به درســتی 
سینمای دهه 60 را به دلیل جشنواره زدگی و نگاه 
روشــنفکرزدگی نقد کردند. یک عرفان پاستوریزه 
خیلی فرمالیســتی داشت در ســینمای دهه 60 
تبلیغ می شد و اگر ادامه داشت ضدمخاطب می شد. 
اما این اتفــاق در دوره دوم آقای خاتمی با معاونت 
ســیف اهلل داد با گرایش های مختلف تغییر اساسی 
پیدا کــرد. یک پدیده ای در دهــه 60 غایب بود از 
ســینما، در یک دهه محدودی بود. قهرمان ایده ای 
اســت که کالً با ایده سوسیالیستی سازگاز نیست. 
در این ایده قهرمان مردم هســتند، اما همان مردم 
هم به قهرمان نیاز دارند. این ایده سوسیالیستی هم 
در جشنواره های ما و هم در بخشی از مردم انقالبی 
ما بود و در سیاســت گذاری هم وجود داشــت. اگر 
ادامه پیدا کنــد بدون اینکه من عالقه ای به آمریکا 
و سیســتمش داشته باشم اوجش می شود هالیوود 
و دو نکته دارد. قصه و قهرمان که مســئله شما را 
حل می کند. بحرانی که امروز جامعه ما دارد. معتقدم 
تشییع شهیدســلیمانی جدا از همه علل دیگر نیاز 
مردم به یک قهرمان است. این در سینمای ما حتی 
در سینمای حزب اهلل نبوده است. وی در پایان گفت: 
تالش برای دوگانه ســازی در هر سطحی اشتباه 

است. 
ما هر دو از موضع انقــالب صحبت می کنیم. به 
همان اندازه که به سیاســت گذاران دهه 60 ایراد 
وارد است، به سیاســت گذاران دهه 80 هم وارد 
اســت. به همان اندازه که به وزارت ارشــاد ایراد 
وارد است به صداوســیما هم وارد است. واقعیت 
این اســت که با گفت وگوی بین این دو طیف، به 
تداوم جغرافیای شهید آوینی برسیم که سینمایی 
مدنظرش بــود که هم قصه دارد هم پیام و از آن 
ســینما در هر دو وجهش که فکر می کند روابط 
عمومی بخشــی از نظام است یا کل نظام . نظام 
روابط عمومی نمی خواهــد. اگر به چنین چیزی 
برسیم که به وقت شــام ها یا شبی که ماه کامل 
شدها بیشــتر تولید شــود که دغدغه اش ایران، 
اسالم و انسان است نه جناح های مختلف، مشکل 

حل خواهد شد.

 وحید جلیلی :
چرا راجع به 17هزار شهید ترور فیلم نداریم؟

محمد قوچانی:
چرا عده ای را انقالبی می دانید و عده ای را نه؟

شب ســینمای این هفته تلویزیون، بســیار پرماجرا، دیدنی و  ســیماوسینما
دغدغه مند روی آنتن رفت؛ چرا که 40 سینمای انقالب مورد مناظره دو شخصیت 
کاماًل متفاوت قرار گرفت. این مناظره بازتاب های فراوانی داشت و بسیاری تلویزیون 
را به خاطر این صراحت در مناظره تحسین کردند. بخشی از این مناظره تلویزیونی 

به شرح ذیل است: 
جلیلی:باید مشــخص کنیم منظــور از واژه ایدئولوژیک کــه خیلی هم مطرح 
می شــود در فضاهای گوناگون از جمله فضای نقد ســینمای ما چیست؟ از منظر 
مفهوم »آگاهی کاذب« اگر بخواهیم به این کلمه نگاه کنیم ســینمای روشنفکری 
ما شدیداً ایدئولوژیک اســت. یعنی به عنوان ابزاری به سینما نگاه می کند که با او 
باید جلو ایجاد پارادایم های جدید را بگیرد. سلحشور کسی است که جهانی ترین و 

مردمی ترین فیلمساز پس از انقالب است.
قوچانی:این به مدد قرآن اســت. قصه هایی که کار کرد انــگار آماده بودند برای 

فیلم سازی.
جلیلی:مگر این قرآن در اختیار بقیه نبوده است؟ دیگران هم می ساختند. ممکن 
اســت من در سلیقه فیلم برداری یا کارگردانی از سلیقه فالن فیلم آقای حاتمی کیا 
یا از فالن فیلم سلحشور خوشم بیاید، اما معتقدم باید منصفانه نقد کرد. کسی که 
فیلم هایش را در کنیا در کنار خیابان می فروشــد؛ این امکان در اختیار دیگران هم 
بود چرا این کار را نکردند؟ همین که طرف سراغ این قصه رفته خودش نکته مثبتی 
است. نمونه های متعددی داریم از کسانی که ادعای سینمای دینی داشته اند، دوران 
ســینمای خاتمی، زمانی که در ارشاد بودند. باید به داشته هایمان پس از 41 سال 
دقیق تر نگاه کنیم و از جمع بندی ژورنالیستی عبور کنیم و قدر چیزی که به وجود 
آمده اســت را بدانیم. اگر قدر ندانیم گنجشــک را به جای قناری قالب می کنند. با 
یکســری ابزار معیارهایی را به ذهن ما قالب می کنند که فیلم »فروشنده« که یک 
فیلم متوسط است، اســکار می گیرد.  اما آدمی مثل حاتمی کیا داریم که اصاًل دنیا 

او را نمی شناسد.
قوچانی: اصغرفرهادی و خیلی های دیگر هم محصول پس از انقالب هســتند. چرا 
یکســری را انقالبی می دانید و یکسری را نمی دانید؟ شما کسی را دارید مثل اصغر 
فرهادی که از همین رادیو و تلویزیون شــروع می کند و حتی آیتم »جدایی نادر از 
سیمین« هســت که اگر یک بار دیگر تلویزیون پخش کند کاًل ایده اش یک بخش 
دو قسمتی است. این چه هنری است که امام خمینی)ره( می آید »گاو«  مهرجویی 

می خواهد ارجاع بدهد این را می گوید. را مــال انقالب می کنــد و وقتی 
من  مطلوب  حاتمــی کیاســت. اما چــرا ما ســینمای 

اسم  به چند  را  محدود می کنیم. نمی خواهم خود 
کنم،  من هر بار یوسف پیامبر)ع( بی انصافــی 
می شــود  این سریال را می بینم، اما پخش 
به این سریال وارد است.معتقدم نقدهایی 
چون  خودشــان این را دوست جلیلی:

ندارنــد.  بــاور  کسی آن ها را طرد نکرده، و 
دوست  انقالب خودشــان  دارند در جلــو 

ده ها  بایستند. 
یگــر  ز با
ی  سینما
ن  ا یــر ا
در این 
فیلم 

بازی کرده اند و در فیلم های دیگر هم بازی کرده اند. شــاید شما از لحاظ معیارهای 
بازیگــری بتوانید به برخی از این هــا اعتراض کنید که در ســریال های دیگر هم 
می توانیــد این نواقــص را پیدا کنید. خیلی از مدعیانی که وجه هنری ســینمایی 
خود را بیشــتر تحویل می گیرند در برخی چیزها پایین تر می نشینند. الیوراستون 
یک جلسه ای با بازیگران ایرانی داشت که می گفت شماها چرا از سینما برای روایت 
انقالبتان اســتفاده نمی کنید؟ یک نفر در جمع داد زد که ما برای شــنیدن حرف 
هنری آمده ایم، از سیاست حرف نزن. این قاب به اندازه کافی حرف برای نشان دادن 
وضعیت امروز ســینمای ایران دارد.غرب زده ها و روشنفکرنماها چه وضعیتی بر سر 
ســینمای ما آورده اند که الیوراستون این را می گوید. امروز اگر حرفی در این زمینه 
بزنی می گویند تو چیزی از ســینمای انقالب نمی فهمی. الیوراســتون که نه مرید 
حســین شریعتمداری است نه دیگران، او از یک طرف توان سینمایی ایران برایش 
جالب است و از طرفی شگفت زده است که این سینما چقدر انقالب را سانسور کرده 

است. سینمای شاهنشاه چه بود و سینمای انقالب چیست؟
قوچانی: ســینما انقالب را سانســور کرده یا مدعیان انقالب ســینما را سانسور 
کرده اند؟ همین امسال کلی رویداد در این کشور اتفاق افتاده که دستمایه داستان، 
سینما و فیلم ساختن است. کدام یک از این ها در سیاست گذاری حاکمیتی ماست.

ســاخت فیلمی که یک اصالح طلب و اصولگرا را نشــان بدهد مدنظرم نیست. مثاًل 
ماجرای سقوط هواپیما که باید از آن فاصله بگیریم. منظورم از سینمای استراتژیک 
این است. من هم معتقدم مجله سوره از زمانی که ویژه نامه هیچکاک را منتشر کرده 
وارد فصل تازه ای حتی در ژونالیسم سینمایی شدیم و می خواهم بگویم یک فیلمی 
ســاخته می شود و دوستان شما آن را ساخته اند. »دیدن این فیلم جرم است«، این 
فیلــم گیر می کند و فکر می کنم حزب اللهی تر از این ها وجود ندارد، بنابراین چطور 

می شود فیلم در سینمای استراتژیک ساخت.
جلیلی:شــما از سیاســت گذاری حاکمیتــی صحبــت می کنید. مــن می گویم 
سیاســت گذاری چیســت؟ در برنامه ریزی و بودجه ریزی چند فیلــم ضدایرانی و 
ضدانقالبی اســم بیاورم که بودجه اش از بیت المال پرداخته شده است.خانه پدری 

را چه کسی ساخته است؟
قوچانی:سنگ بنای این فیلم در دوران آقای احمدی نژاد گذاشته شده است.

جلیلی:نیروی انتظامی جمهوری اسالمی در همان دوره ای که گشت ارشاد در 
خیابان هــا راه می انداخت، یک فیلمســازی را صدا می کند و به او پول می دهد 
فیلمی بســازد که هفت سال توقیف بماند. چرا؟ چون به ایرانی و فرهنگ دینی 
در این فیلم توهین شــده اســت. فیلم »یک خانواده محترم« را دیده اید؟ باز 
یک نهاد محترم دیگر جمهوری اســالمی که اگر نامش را بیاورم حذف خواهد 
شد، پول و ســفارش می دهد بروند و بسازند. فحشــی نیست که در این فیلم 
به امام، انقالب، شــهدا و شــخص رهبری داده نشده باشــد. این فیلم با پول 
جمهوری اسالمی و به سفارش او ساخته شده است، چون برخی می گویند فضا 
بسته اســت. کلی فیلم می توانم اسم بیاوریم که با چه رکاکتی به دین، انقالب 
و ایران توهین کرده اند و پنجه کشــیده اند و پولش را ارگان های دولتی داده اند، 
بعد می گویند فضا بسته است. شما می گویید فیلمی برای حاج قاسم سلیمانی؟ 
من می گویم فیلمی راجع به شــهید رجایی و شهید باهنر کو؟ مطهری کو؟17 
هزار ترور در این کشــور داشــته ایم. یکی از شــاخه های اصلی سینما در دنیا، 

سینمای جنگی است.
قوچانی:من ســردبیر روزنامه سازندگی هستم و شــما مدیردفتر مطالعات جبهه 
فرهنگی انقالب اسالمی. من باید از شما پرسش کنم، شمایی که جشنواره عمار راه 
انداخته اید و خیلی هم کار خوبی کرده اید. شــما باید به این پرسش پاسخ بدهید. 

پرسش اول این اســت چرا به فیلم هایی پول می دهید که بعد جلویش را بگیرید؟ 
»خانه پدری« هم را ندیدم، می دانید چرا، چون می دانستم آزار می بینم. من فیلمی 
که آزارم بدهد، نمی بینم.  این  همه موضوعات مختلف وجود دارد، حمایت های جدی 
هم وجود دارد. به هر حال یک ســازمان حرفه ای به نام اوج وجود دارد که کارهای 
خوبی ســاخته است. حوزه هنری هم هســت که سینماهای زیادی دارد. چرا ما به 

اینجا رسیدیم که اکنون شما هم منتقد و معترض هستید؟
جلیلی:من از ابتدا معترض بودم.من نخستین نقد سینمایی ام را سال 69 نوشتم. 
اتفاقاً من پرسشــم این است که شما به عنوان یک رسانه ای چند بار سؤال کرده اید 
که چرا چنین فیلمی ســاخته نشده است؟ چرا راجع به 17 هزار تروری که در این 
کشــور انجام شده یک فیلم ســینمایی که به دنیا عرضه کنیم، نداریم؟ ما یکی از 
10 سینمای اول جهان را داریم و هیچ تالشی نکردیم که از ملت خودمان در برابر 

شیطان بزرگ دفاع کنیم.
اگر این پرسش ها در این دو دهه طرح می شد ما خیلی جلوتر بودیم. ما منتقد فیلم 
زیاد داریم، اما منتقد سینما نداریم. شاید شما 100 فیلم بسازید، اما به اندازه کافی 
عدالت نداشته باشد چون به اندازه کافی فیلم برای نوجوان ها نداشته اید. چون شاید 
سهم تاریخ و سهم کسانی که برای پیشرفت کشور تالش می کنند را نداده باشید و 
اکنون سینمای ما در چنین وضعیتی است. من می گویم من و شما به عنوان رسانه 

کارمان این است که ببینیم ضرائب چطور تقسیم شده اند.
قوچانی: این حرف شــما مخاطب دارد، سیاست گذاران که این جناح و آن جناح 
ندارند. تولیدکنندگان ســینما، نویســندگان و کارگردان ها دیگر مخاطبان شما 

هستند.
جلیلی: شما عنصر سوم را در نظر نگرفتید. ما برنامه داشتیم در تلویزیون به نام 

برنامه هفت که به اندازه وزارت ارشاد برای سینمای ایران تأثیرگذار بود.
قوچانی:من به اندازه تاریخ انقالب در نشــریاتی که منتشــر کرده ام به حدی کار 
کرده ام که برخی از کارگردان ها و نویسندگان که جناح یکسانی با ما نداشته اند در 
باب شهدا، در باب تاریخ انقالب و در مورد شخصیت ها به من مراجعه کرده اند. من 
تنها کاری که می توانم بکنم این است که بعد از این برنامه بروم در حوزه کارگردانی 
مطالعه کنم شاید بتوانم کاری کنم . شما رسانه کم ندارید، شما دوست کم ندارید.

جلیلی:من می گویم آیا توجه من و شما را نباید جلب کند که چرا یک سینمای 
به این قدرتمندی با این همه ماجرا داریم. هیچ مقطعی از تاریخ ایران را نداریم 
که به اندازه ایران قهرمان داشــته باشد. جنس فضای رسانه ای که در پیرامون 

مؤثراســت. یکی از مجالت سینمای ایران شکل می گیرد حتماً 
روشنفکری که پس  از جشــنواره سال 91 ، پرادعای 
دیدم کلمــه ای راجع ویژه نامه شــان را ورق زدم، 
ننوشته و همان سال به فیلــم »قالده های طال« 
را به عنــوان بهترین فیلــم »بی خود و بی جهت« 
همان ها دیگران را به فیلم سال معرفی کرده بود.

متهم  ایدئولوژیک  می کننــد. مــن چــه برخــورد 
حرف ها را زدم که فارس رسانه ای دارم، من برخی 

کار  هم  رجا  نکردند.و 

در حاشیه

وحیدجلیلیومحمدقوچانیدررسانهملیبهارائهنظراتشاندربارهسینمایایرانپسازانقالباسالمیپرداختند

مشکل کجاست؟ سینمای سانسور یا سینمای ایدئولوژیک؟!
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