
آب را به پهلوی شکسته قسم بدهید
قدس زندگی: احمد یوسف زاده را حتماً 
می شناســید. رزمنده و نویسنده کتاب 
مشهور »آن بیست و سه نفر«. یوسف زاده 
روز گذشــته به بهانه ســالروز شهادت 
حضرت زهرا)س(، خاطره توســل حاج 
قاســم و غواص هایش به ایشان در شب 
تصــرف »فاو« را در کانــال تلگرامی اش 

منتشر کرده بود که در ادامه آن را می خوانید:
»ژنرال های کارکشــته دنیا به صدام گفته اند ایران از هر نقطه ممکن است به 
خاک شما یورش بیاورد، اّل از منطقه فاو. ژنرال ها گفته اند هیچ کس نمی تواند از 
دریای موج خیز اروند بگذرد. گفته اند پای گذاشتن غواص در اروند همان و پیدا 
شدن جنازه اش در شکم نهنگان خلیج فارس همان. گفته اند اروند نابکار است، 
در اثر جذر و مّد مسیر حرکتش را تغییر می دهد. گفته اند اروند ریاکار است، 
سطح آبش آرام، اما لیه های زیرین اش پر شتاب می گذرد. ژنرال های دنیا همه 
این ها را به صدام گفته اند، اما در ساحل شرقی نهر علی شیر، حاج قاسم سلیمانی 

و حاج احمد امینی تصمیم خودشان را گرفته اند.
غواص های لشــکر ثاراهلل تصمیم گرفته اند در همین هوای منقلب خط فاو و 
پشت صدام را یکجا بشکنند. حاج قاسم باید غواص هایش را با تاریک شدن هوا 
آرام و بی صدا از رود عبور دهد تا خط دشمن را تصرف کنند و محسن رضایی 
رمز »یا فاطمه الزهرا« را به همه نیروهای عملیات اعالم کند و ناگهان صدها 
قایق تیزرو با مردانی مصمم مثل گلوله به سمت شبه جزیره فاو عراق حرکت 
کنند و با رخنه در لشکر صدام، خبری دنیا را تکان بدهد که »مردان قورباغه ای 
ایران از اروند گذشتند، فاو را به تالفی خرمشهر گرفتند تا  ام القصر و بصره در 

تیررسشان باشد و راه عراق را به دریای آزاد قطع کنند«.
فردا باید این خبر سرتیتر همه روزنامه های منطقه و جهان باشد، فردا باید صدام 
از این شکست تلخ دیوانه بشود و فرماندهانش را اعدام صحرایی کند، اما با آن 
ابر سمج و باد بی موقع حاج قاسم چه می توانست بکند جز اینکه غواص های 
لشکر را جمع کند دور خودش، بغضش را فرو بدهد و با صدایی آرام و چشمی 
اشک آلود بگوید: برادرا! آنچه نباید می شد، حال شده. طبق پیش بینی الن باید 
آسمان صاف و اروند آرام باشد. اما نیست. حال برای عبور از موج های سرکش 
اروند فقط یک راه مانده است، آب را به پهلوی شکسته زهرا)س( قسم بدهید!

نام حضرت زهرا)س( در حریری از اشک تکثیر شد و در آسمان پیچید. دل ها 
قوت گرفت. ســپاه به حرکت درآمد. پیاده و ســواره به سمت اروند. غواص ها 
از زمین باتالقی حاشــیه رود می گذرند و در کنــار آن آرایش می گیرند. به 
دســتور، تن به آب سرد می زنند، سرعت آب و تالطم رود طوفان زده در قدم 
اول می خواهد همه را نا امید کند، غواص ها یک متر جلو می روند، آب دو متر 
آن ها را عقب می نشــاند. آن ها با رشته ای طناب به هم وصل هستند. باید در 
آب عصبانی هی فین بزنی و هی جلو نروی!، با موج زورآزمایی کنی و کم کم 
نفس هایت به شماره بیفتد و دستانت از سوز سرما کرخت بشوند و طناب از 
دستت رها بشود و آب با شتاب از جمع جدایت بکند و هیچ کس در آن شب 

تاریک و وهمناک متوجه غرق شدنت نشود.
نبردی سنگین میان مردانی که ذکر یا زهرا بر لب دارند و رودخانه ای که راه 
نمی دهد در گرفته است. گروه موقعیت خودشان را گم می کنند، همه جا آب 

است و سرگردانی و البته امید. ناگهان پای نفر اول به زمین سفت می رسد.
یا زهرا! رسیدیم به ساحل! همه از آب بیرون می آیند. بی صدا در ساحل آرایش 
می گیرند. تازه اول کار اســت. باید با هجومی تند، خط دشمن را فتح کنند. 
می کنند. دشــمن راهی جز فرار ندارد. حاج احمد امینی می ایستد روی یال 
خاکریز اول عراق و با بی سیم می گوید: یا فاطمه الزهرا. یا فاطمه الزهرا.حاجی 

حاجی، مأموریت انجام شد. حال نوبت شماست.
آن طرف، کنار نهر علی شیر. مروارید اشک، زنجیر پالک حاج قاسم را می گیرد 
و پایین می آید. حاجی بی تاب و اشکبار فریاد می زند: زهرا جان ممنون. بی بی 

جان متشکرم«.

  همه چیز از »امید« آغاز شد
ســابقه اجرایــی برنامه هــای فضایی در کشــورمان 
برمی گردد به ســال 87 و پرتاب ماهــواره »امید«. تا 
پیش از امید البته همکاری های پراکنده ای با کشورهای 
صاحب فنــاوری فضایی صورت گرفته بود، اما »امید« 
به عنوان نخســتین ماهواره تمام ایرانی که به صورت 
کامالً موفقیت آمیز به فضا پرتاب شده بود، برنامه فضایی 

کشورمان را وارد فاز تازه ای کرد. 
پس از پرتــاب موفقیت آمیز امید، چند مرکز علمی و 
پژوهشــی طراحی و ســاخت ماهواره های مختلف در 
دستور کار قرار گرفت و به هرکدام از دانشگاه های معتبر 
کشور، سفارش ساخت چندین ماهواره فضایی داده شد.

ایران حال به تکنولوژی ساخت ماهواره دست پیدا کرده 
بود. به همین خاطر زیاد طول نکشــید تا مدتی بعد، 
ماهواره های فجر و طلوع در صنایع الکترونیک ایران در 
وزارت دفاع، ماهواره های رصد در دانشگاه مالک اشتر، 
نوید و ظفر در دانشــگاه علم و صنعت و آت ســت در 

دانشگاه امیرکبیر و شریف ساخته شوند. 

 رونمایی توییتری
برخالف تصور غالب، مهم ترین بخش در پروژه پرتاب 
ماهواره به فضا، ســاخت خود ماهواره نیست و ساخت 
پرتابگرد آن هم به اندازه ساخت خود ماهواره اهمیت 
دارد. پرتابگری که ســال 87 »امید« را به فضا فرستاد 
»سفیر« نام داشــت. این پرتابگر بومی، سه سال بعد 
در دو پرتــاب موفق دیگر، »نوید« و »رصد« را به فضا 
فرستاد. پس از این، با انجام تغییرات گسترده، »سفیر 
بی« توســط دانشمندان کشــورمان ساخته شده که 
نســبت به نسل قبلی ســفیر، قدرت بیشتری داشت. 
نسل جدید پرتابگر ایرانی در سال 93 ماهواره »فجر« 
را به فضا فرستاد. سفیر با تمام موفقیت هایی که بدست 
آورده بود امــا برای بلندپروازی های فضایی جوان های 
متخصص ایرانی کافی نبــود. رده وزنی محموله قابل 
حمل توسط سفیر نهایتاً در حدود 50 کیلوگرم به مدار 
بیضوی حدود 275 در 350 کیلومتر بود. ماهواره های 
سنگین رده 80 تا 100 کیلوگرم مانند آت ست و ظفر 
که نمونه های اولیه شان توسط دانشمندان ایرانی ساخته 
شــده بود اما نیاز به پرتابگر قدرتمندتری داشــت. به 
همین خاطر پروژه ســاخت »سیمرغ« در همان دهه 
80 کلید زده شــد و مسئولن فقط چند سال پس از 
آغاز پروژه، یعنی در سال 88 از نمونه اولیه آن رونمایی 
کردند. تا همین روز گذشــته اما خبری از طرح نهایی 
سیمرغ نبود تا اینکه وزیر ارتباطات با انتشار پستی در 
توییتر، همزمان با معرفی طرح نهایی ماهواره »ظفر« از 

نمونه کامل »سیمرغ« هم رونمایی کرد.

 پروژه ای که خیالی نبود
نخستین تصاویر از ماهواره ظفر در بهمن ماه 89 منتشر 
شــد. در زمان رونمایی از اولین نمونه، ســازندگان آن 
اعالم کرده بودند ظفر ماهواره ای مکعبی شکل با ارتفاع 
80 و مقطع 63*63 سانتیمتر بوده و این ماهواره حدود 
90 تا 100 کیلوگرمی در مدار دایروی 500کیلومتری 
با شیب 55 درجه مســتقر خواهد شد. ظفر براساس 
اطالعاتی که آن زمان منتشر شده بود، زمین تا آسمان 
با سایر ماهواره هایی که در گذشته توسط متخصصان 
ایرانی ساخته شده بود، تفاوت داشت. بزرگ ترین برتری 
ظفــر چهار دوربین با کیفیت و رنگی آن بود. عالوه بر 

این، عمر ظفر هم بین یک و نیم تا سه سال تخمین زده 
شــده بود. آن طور که سازندگان ظفر گفته بودند، این 
ماهواره نســبت به آخرین ماهواره تولید شده در ایران 
یعنی نوید، پنج برابر قدرت تفکیک بهتر در تصاویر، سه 
برابر دقت کنترل وضعیت بهتر، نرخ ارســال در زمینه 
داده های تصویری 15 برابر، برای داده های دورسنجی 
)تله متــری( 13.7 برابر و برای تله کامند نیز 8.1 برابر 
بیشتر و سریع تری داشت. کنترل وضعیت ماهواره ظفر 
هم با روش سه محوره انجام می شود که سطح بالتری از 
فناوری نسبت به روش چرخان است که در ماهواره نوید 
اســتفاده شده بود. قرار بود توان مورد نیاز این ماهواره 
با استفاده از ســلول های خورشیدی برای دوره کاری 

چندماهه یا چندساله آن فراهم شود . 
به خاطــر همین امکانات فوق پیشــرفته هم بود که 
خیلی ها ظفر را یک پروژه خیالی می دانستند که مثل 
ماهواره های روز دنیــا، قابلیت عکس برداری به صورت 

رنگی را دارد.

 طراحی مجدد
مسئولن در مراسم رونمایی از ظفر، اعالم کرده بودند 
این ماهواره ســال 1391 به فضا پرتاب می شود. این 
اتفاق اما محقق نشد و مسئولن پرتاب ظفر را تا سال 
92 به تعویق انداختند. در تابستان 92 درحالی که ظفر 
آماده پرتاب شــده بود، به دلیــل آماده نبودن پرتابگر 
سیمرغ، سفر ظفر به فضا یک بار دیگر به تعویق افتاد. 
تا ســال 95 دیگر خبری از ظفــر نبود تا اینکه همان 
زمان، از مصاحبه های مسئولن مشخص شد سازندگان 
ظفر به دلیل شکست خوردن در چند آزمایش، تصمیم 

گرفته اند این ماهواره را ارتقا دهند.
درحالی که همه منتظر بودیم تا نمونه نهایی ظفر در 
سال 96 سرانجام به فضا پرتاب شود، اما رئیس سازمان 
فضایی کشــور اوایل مرداد آن سال اعالم کرد ماهواره 
ظفر تا دو سال آینده به مرحله پرتاب می رسد. آن زمان 
رسانه ها اعالم کردند حجم تغییرات ماهواره بومی ایرانی 
بــه قدری زیاد بوده که ســازندگان مجبور به طراحی 

مجدد آن شده اند.

 340 هزار نفر
طبق آخرین اطالعات منتشــر شده، تغییرات ظفر در 
برخی دوربین های آن بوده که شامل نصب یک دوربین 
با تفکیک 22.5 متر، قابلیت تعیین موقعیت و محموله 
ذخیره و ارسال داده همزمان به 256 کاربر است. عالوه 
بر این، دقت کنترل ظفر دو برابر شــده و نرخ ارســال 

داده های آن هم تا 15 برابر افزایش یافته است. 
تصاویری هم که در روزهای اخیر از این ماهواره بومی 
منتشر شده، نشان می دهد نمونه نهایی ظفر زمین تا 
آسمان با نمونه های قبلی تفاوت دارد. عالوه بر تغییرات 
در ابعاد بدنه، نوع سلول های خورشیدی به کاررفته در 
ماهواره ظفر جدید نسبت به نسل اول آن تغییر کرده 
است. آن طور که مسئولن گفته اند، ساخت ظفِر جدید 
سه سال زمان برده و بیش از 340 هزار نفر برای ساخت 

آن تالش کرده اند. 
وزن نمونه جدید ماهواره ظفر هم افزایش پیدا کرده و 
بر اســاس آخرین اطالعات حدود 113 کیلوگرم وزن 
دارد. نمونه جدید ظفر قرار است 530 کیلومتر از کره 
زمین دور شود و از طریق مدارهای اطراف کره زمین، 
در زمان حدود 94 دقیقه یک دور گردش کامل به دور 

زمین انجام دهد. 

 10 میلیون یورو
از وظایــف پیچیده و کاربردهای علمی ظفر که صرف 
نظر کنیم، براساس گفته مسئولن، تصاویر دریافتی از 
این ماهواره برای به روزرسانی نقشه های کاربردی اراضی 
در مقیاس بزرگ، پایش توسعه شهری، به روزرسانی مرز 
پهنه های کشاورزی در مقیاس بزرگ، پایش تغییرات 
در عرصه های طبیعی و جنگلی، به روزرسانی نقشه های 
پهنه بندی و پایش دریاچه های دائمی و فصلی در سطح 
کشور استفاده خواهد شد. همچنین آثار تخریب بالیای 
طبیعی و تهیه نقشه های ساختاری شناسایی گسل ها و 
چین های موجود در کشور هم با تصاویر دریافتی از این 

ماهواره ممکن خواهد شد.
کاربردهــای تصاویری که ظفر تهیــه می کند آن قدر 
پیچیده است که احتمالً فقط متخصصان همان حوزه 
از آن سر درمی آوردند، اما بد نیست بدانید اگرچه حدود 
2 میلیون یورو برای ساخت ظفر هزینه شده، اما ارزش 
مادی تصاویری که قرار اســت به زمین ارســال کند، 

چیزی در حدود 10 میلیون یورو است!

 خبری از شکست بزرگ نیست
گذشته از تمام این موارد اما »ظفر« حاشیه مجازی هم 
کم نداشته است. از روز گذشته که وزیر ارتباطات خبر 
قرار گرفتن ماهواره ظفر در سایت پرتاب را داده، فضای 
مجازی حســابی ملتهب شده است. در کنار انبوهی از 
کاربران که بابت ساخت این ماهواره پیشرفته تمام بومی 
توسط متخصصان ایرانی، حســابی ذوق زده شده اند، 
بخشــی از کاربران هم از هزینه های بالی ساخت این 
ماهواره گالیه کرده اند! جهرمی البته پاسخ این کاربران 
را این گونه داده است: »هزینه ساخت دو ماهواره ظفر 
1و2 کمتر از دو میلیون یورو شده است و ارزش تصاویر 
ارســالی آن، بیش از 10 میلیون یورو محاســبه شده 
است. یعنی اگر تصاویر ماهواره ای را نیاز داشته باشیم و 
بخواهیم بخریم و به ما بدهند و تحریم را بهانه نکنند، 

باید 10 میلیون یورو پرداخت کنیم«.
از آن طــرف بخــش دیگری از کاربــران هم هنوز به 
عملکرد موفقیت آمیز ظفر باور ندارند. به همین خاطر 
موجــی از بی اعتمادی به ماهــواره ایرانی را در فضای 
مجازی راه انداخته اند. هرچند بخشــی از این فعالن 
مجازی احتمالً به عمد موج مجازی علیه ماهواره ایرانی 
راه انداخته اند، اما حتی اگر پیش بینی آن ها درســت 
از آب دربیایــد و ظفر نتواند به مــدار مورد نظرش در 
فاصله 530 کیلومتری کره زمین برسد، باز هیچ جوره 
نمی توان ادعا کرد پروژه ظفر شکست خورده است. اگر 
باور نمی کنید، سری به تاریخچه علوم فضایی بزنید تا 
متوجه شوید تمام 11 کشوری که تا امروز به تکنولوژی 
پرتاب ماهواره به فضا دست پیدا کرده اند، در تجربیات 
اولیه تا 80 درصد شکست خورده اند! درست مثل پروژه 
فضایی قبلی کشورمان که در آن ماهواره پیام با موفقیت 
از پایگاه بلند شد و مرحله اول پرتاب را با موفقیت طی 
کرد اما زمانی که به ارتفاع بالی 500 کیلومتر رسید، 
40 ثانیه زمان کم آورد و منهدم شــد. با این همه اما 
هیچ کس پروژه ماهواره پیام را یک شکست بزرگ تلقی 
نکرد، چراکه همین ماهواره  منهدم شده، بعدها زمینه 
ساز ساخت ماهواره  فوق پیشرفته ظفر شد که قرار است 

همزمان با دهه فجر به فضا پرتاب شود.

اینا همش راسته... باور کن!
جمعه: بعد از ســفرکارِی چند روزه، دوســت داشتم سریع برسم خانه و 
اســتراحت کنم. ناپرهیزی کرده و اســنپ گرفتم. راننده با جمله »خدایا 
همه آخوندهای ناپاک را نابود کنه!« سر حرف و سفره دلش را باز کرد. به 
مقصد هم که رســیدیم، ماشین را خاموش کرد و حدود یک ساعت باهم 
بحث کردیم. حســاب کردم اگر با اتوبوس می رفتم ارزان تر در می آمد که 
هیچ، زودتر هم به خانه می رسیدم... البته بحث با راننده اسنپ و نشستن 

سر سفره دلش به هزینه مادی و معنوی که کردم، می ارزید!

شــنبه: این بار اســنپ را بی خیال شدم. کتابی برداشــتم تا در مسیر، 
تــوی اتوبوس مطالعه کنم. فقط ایســتگاه اول را یادم هســت. این قدر 
محو مطالعه کتاب شــدم که وقتی ســرم را بال آوردم دیدم به ناکجاآباد 
رســیدم! پیاده شدم و آن طرف خیابان، اتوبوس برگشت را سوار شدم تا 
به قراری که با دوســتان داشتم برسم. منتها وسوسه کتاب، این بار گولم 
نزد. فرهیخته بازی را کنار گذاشتم تا حواسم به تک تک ایستگاه ها باشد 

و دوباره برنگردم سِر خط! 

یکشنبه: کتاب »آن ســوی مرگ« ذهنم را خیلی درگیر کرده و هرجا 
که باشــم، اتفاقات کتاب انگار جلو چشم هایم اســت. از این پاراگراف تا 
پاراگراف بعدی، یکی دوبار بین شــک و تردید در رفت و آمد بودم! یک 
بــار که توی اتوبوس در حال مطالعه همین کتاب بودم، مســافر صندلی 
جلو داشت با صدای بلند در مورد زندگی دوست میلیاردرش حرف می زد 
که کمک به فقرا باعث شــده بود از چنگال مرگ حتمی نجات پیدا کند! 
دائم هم به کنار دستی اش تأکید می کرد: »اینا همش راسته... باور کن!«

دوشــنبه: امروز با شنیدن جمله : »ما از بی کفنی زنده ایم« آن هم از دهان 
فردی که دســتش به جز دهان خودش، اگر بخواهــد، به دهان دیگران هم 
می رسد، بیشتر و بیشتر نجابت و قناعت و صداقت و ایمان مردم بلوچ را که در 
روزهای کمک رسانی به سیل زدگان مالقاتشان کرده بودم، فهم کردم! مردمی 

که در عین حال نداری و فقر و محرومیت کلمه شکر از زبانشان نمی افتاد!

سه شــنبه: پیرمردی آمد و دنبال صاحب ایســتگاه صلواتی می گشت! 
مســعود را که کنارم ایستاده بود نشانش دادم. پیرمرد از او پرسید: »شما 
صاحب ایستگاه هستید؟« جواب شــنید: »نه حاج آقا! ما خادم ایستگاه 
هســتیم! صاحبش حضرت زهراس!« پیرمرد کــه انتظار چنین جوابی را 
نداشت، همان طور که اشک می ریخت سر و صورت مسعود را گرفت زیر 
بوسه باران! نفهمیدیم برای همین بوسیدن و اشک ریختن دنبال صاحب 

ایستگاه می گشت یا کار دیگری داشت؟

چهارشــنبه: بعد از حدود چهار هفته که از پخــش فیلم صحبت های 
»حاج قاســم« در خصوص مسجد می گذشــت، بازخوردهایی قابل تأمل 

به دستم رسید. 
دوستان دعوت کننده »حاج قاســم« می گفتند: »آن روز، منتظر بودیم 
ســردار با تیم اســکورت و حفاظت و... بیاید ولی یکی از همراهان ایشان 
تماس گرفت و گفت جوری هماهنگ کنید تا بتوانیم سریع وارد بشیم... 
فکر کردم تیم حفاظت ایشــان زودتر رسیده و مستقر شده اما دیدم فقط 
یک ماشین ایستاد و حاج قاسم بدون اسکورت و محافظ از آن پیاده شد... 

همان جا مهرش به دلم بیشتر نشست«. 
خیلی ها که فیلم را دیدند، دنبال این بودند که بتوانند یک کپی از آن را 
در مساجدشــان پخش کنند. ای  کاش تا وقتی که حاج قاسم در میانمان 
بود، بیشــتر به او و حرف هایش توجه می کردیم و ای  کاش تر اینکه توجه 
به ســخنان و زندگی و سرگذشت حاج قاسم فقط در حد حرف و به به و 

چه چه های ما نماند!

روایت مجازی
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بررسی رقیبان چهار تیم ایرانی در دور گروهی لیگ قهرمانان

جنگ با ستارگان در غرب آسیا

اقدام مشترک بازیکنان پرسپولیس علیه مدیران باشگاه

کابوس اعتصاب روی سر 
گل محمدی و انصاری فرد

 گفت وگو با »مهدی نقویان« کارگردان مستند »در برابر طوفان 3« درباره پشت صحنه های افشا نشده از دربار پهلوی دوم

با قدرت کارکنیم، دست شبکه های معاند خالی می ماند

برای پدر و دخترهای امروزی
قدس زندگی: بی مقدمه و به مناسبت این روزها، بخشی از سخنان حجت السالم 
رضا جوان آراسته را بخوانید که »فارس« روز گذشته منتشر کرد: »وقتی پیامبر)ص( 
در آن شــرایط فکری عرب جاهلی، صاحب دختر می شوند و به دخترشان لقب 
»خیرکثیر« می دهند، یعنی این لقب گذاری فقط در لفظ نیست. پیامبر)ص( نوع 
رفتار خود با حضرت فاطمه)س( را به نحوی تنظیم می کنند که همگان محبت او 

به دخترشان را ببینند.
در جامعــه جاهلــی آن روز، جنس مؤنث بودن از کمتریــن ارزش در بین مردم 
برخوردار اســت، پیامبر)ص( اما هربار می خواهند به سفر بروند، آخرین نفری که 
می دیدند و از او خداحافظی می کردند حضرت فاطمه)س( بود. یعنی درحالی که 
حضرت زهرا)س( متأهل و در خانه همسر هستند، پیامبر)ص( خودشان شخصاً 
به خانه ایشــان می رفتند و از دخترشان خداحافظی می کردند. وقتی هم از سفر 

برمی گشتند اولین مقصدشان خانه حضرت زهرا)س( بود.
تصور وضعیت آن زمان و فهم نســبت آدم ها در زمان عرب جاهلی که حتی غذا 
خوردن زن و مرد بر ســر یک سفره را کسر شــأن مرد به حساب می آورد، نشان 
می دهد که این رفتار پیامبر)ص( چقدر تابوشــکن، مهم و فرهنگ ساز بوده است. 
این محبت و احترام فقط از ســمت پیامبر)ص( نبوده است. حضرت فاطمه)س( 
ارتباط عاطفی شدیدی با پدرشان داشته اند. این را کمتر از زبان راویان می شنویم 
که در بیشــتر جنگ های پیامبر)ص( از جمله غزوات، حضرت زهرا)س( در پشت 
صحنه جنگ و کنار ایشــان حضور داشته اند. در همین جنگ ها اگر پیامبر)ص( 
مجروح می شدند، پرستاری از ایشان به عهده حضرت فاطمه)س( بود. این ارتباط 
محبت آمیز فقط مختص زمانی نیست که حضرت زهرا)س( دختر خانه هستند. 
حتی زمانی که ایشان ازدواج می کنند و از خانه پیامبر)ص( می روند این ارتباط و 
احترام قلبی و عاطفی حفظ می شود. آیه ای بر پیامبر نازل شده است که می گوید 
همســران پیامبر)ص( »امهات المؤمنین« یعنی مادران معنوی جامعه اسالمی 
هستند. بعد از نازل شدن این آیه، پیامبر)ص( همسرانشان را »ام المؤمنین« و دختر 
خود را »ام ابیها« خطاب می کنند. یعنی حضرت فاطمه)س( را نه مادر مؤمنین بلکه 
مادر رهبر جامعه خطاب می کنند که این یک جایگاه رفیع بین مردم برای حضرت 
فاطمه)س( است. والدین و بالخص پدرها در ارتباط با دخترانشان باید پیامبر)ص( 
را آن هم با توجه به زمانی که ایشان در آن زندگی می کردند الگوی خودشان قرار 
بدهند. ما در این روزگار که حال و احوال پرسیدن با امکانات امروزی بسیار راحت تر 
از آن زمان اســت و دختران هم مانند پســران در جامعه ارج و قرب دارند، باز هم 

خیلی از اوقات مانند پیامبر حامی عاطفی فرزندان خود نیستیم«.

ماهواره جدید کشورمان  همزمان با دهه فجر به فضا پرتاب می شود

نوبت فتح و ظفر
 مجیدی: با این مشکالت فکر نمی کردم الریان را 

با پنج گل شکست بدهیم

قائدی نه، ما نیمار را داریم!
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 محمد تربت زاده تقریباً 10 ســال از معرفی اولیــن نمونه »ظفر« می گذرد؛ 
نمونــه ای که در ابتدا هنوز در حــد و اندازه های یک ماکت مقوایی بود. به همین 
خاطر خیلی ها آن روزها ظفر را یک رؤیای دست نیافتنی و یک طرح بلند پروازانه 
می دانســتند که قرار نیست هیچ وقت به مرحله اجرا برسد. حتی تا همین چند 
ماه پیش که مسئولن از پیشرفت مراحل نهایی »ظفر« صحبت می کردند، هنوز 
هیچ کس باورش نمی شــد که ماهواره ای با این سطح از تکنولوژی در کشورمان 
ساخته شده باشد. روز گذشته و پس از انتشار توییت پر سروصدای وزیر ارتباطات، 

اما سرانجام از طرح نهایی »ظفر« رونمایی شد. محمدجواد آذری جهرمی با انتشار 
تصویری از استقرار »ماهواره  بر سیمرغ« در سایت پرتاب ماهواره، ضمن تشکر از 
زحمات امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نوشته بود: 
»این هم از سیمرغ ایرانی، که در سایت مستقر شد. بیش از 80 تن وزنشه، ظفر 
رو تا 530 کیلومتری زمین خواهد برد. از لحظه شروع تا پایان عملیاتش، 8دقیقه 
طول میکشه، 8دقیقه  نفسگیری که امیدوارم در پایانش به مدد حضرت زهرا)س( 

بتونیم تصاویر ارسالی ظفر رو دریافت کنیم. امیرحاتمی و همکاران، خدا قوت«.
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فورفورتو/ مترجم: امیرمحمد سلطان پور: از زمانی که اریک 
کانتونا به جایگاه هواداران کریستال پاالس حمله کرد و با ضربات 
کونگ فو یک هوادار این تیم را مورد ضرب و شــتم قرار داد 25 
سال می گذرد. کانتونا با این حرکت مسیر زندگی و فوتبال خود را 
تغییر داد اما همچنان به عنوان یکی از شاخص ترین چهره های 
تاریخ فوتبال منچســتریونایتد و جهان باقی مانده و هنوز هم 
هواداران شیاطین سرخ شعار »اریِک پادشاه« را در اولدترافورد 
برای او می خوانند. این ستاره فرانسوی به پرسش های مختلف 
پیرامون زندگی فوتبالی و شخصی خود پاسخ داده است که در 

زیر می خوانیم:

 از دوران کودکی خود و بزرگ شدن در شهر مارسی 
بگو، آن دوران برای تو چگونه گذشت؟

من دوران کودکی شادی را پشت سر گذاشتم. ما خانواده ای قوی 
و نزدیک به هم داشتیم که کمک زیادی در پرورش من داشتند. 
ما خانواده ای کارگری بودیم و با چیزهای کوچک هم بسیار شاد 
می شدیم. به عنوان خانواده ای مهاجر زندگی پر عشقی داشتیم، 
مادرم اهل ایتالیا بود و پدرم از بارسلونا آمده بود. پس از منچستر، 
من مدت سه سال در بارسلونا زندگی کردم و اکنون نیز دوباره در 
مارسی حضور دارم. شهری فوتبالی که مردمش عاشق باشگاه 

المپیک مارسی هستند.

به عنوان یک فوتبالیست چه چیزی بیشتر از همه برای 
تو انگیزه بود؟ پول، موفقیت یا افتخار؟

من فکر نمی کنم بین افتخــار و موفقیت تفاوت زیادی 

باشد اما من برای این ها بازی می کردم. من می خواستم 
دائما در حال پیشرفت باشــم و وقتی احساس کردم که 
دیگر راهی برای پیشرفتم نیست و شور و اشتیاق خود را 
از دست دادم خیلی زود از فوتبال خداحافظی کردم. من 
حاضر بودم بدون اینکه پولی دریافت کنم بازی کنم اما 
پول زیادی در فوتبال هست و بازیکنان نیز سهمشان را 
از این پول می گیرند. اما پــول هیچ وقت برای من انگیزه 

بازی کردن نبوده است.

در سال 1993 زمانی که فرانسه در مقدماتی جام جهانی 
مقابل بلغارستان بازی می کرد، دیوید ژینوال پاسش به تو 
را به اشتباه فرستاد که سبب دریافت گل و صعود نکردن 
خروس ها شد؛ اگر به مسابقات آمریکا صعود می کردید 

فکر می کنی تا کجا پیش می رفتید؟
خاطره بسیار بدی از آن مســابقات دارم چون تا سه بازی 
پایانی مقدماتی هیچ باختی نداشتیم و فرصت بسیار خوبی 
بود که صعود کنیم و حتی در بازی مقابل بلغارســتان اگر 
مساوی هم می کردیم به جام جهانی می رفتیم. بلغارستان 
و ســوئد به جام جهانی رفته و تا نیمه نهایی پیش رفتند و 
فکر می کنم اگر ما هم صعود می کردیم حداقل تا آن مرحله 

باال می رفتیم.

چرا لیدزیونایتد را ترک کردی؟ با بازیکنان مشکل 
داشتی یا با سرمربی تیم ویلکینسون؟ چون صحبت های 
زیادی بود که حتی قبل از تماس فرگی برای خریدت 

نمی خواستی دیگر آنجا باشی.
من رابطه بدی با سرمربی تیم یعنی ویلکینسون داشتم. دید ما 
کالً نسبت به فوتبال با یکدیگر تفاوت داشت. در لیدز به روش 
قدیمی فوتبال بازی می کردیم و من بیشتر روش بازی خودم را به 
منچستر نزدیک می دیدم. اما بسیار مهم بود که ابتدا برای لیدز به 
میدان بروم تا با این شکل فوتبال آشنا باشم. اما محیط آنجا خوب 

نبود و دیگر نمی خواستم بمانم.

6 ماه قبل از اینکه به یونایتد بپیوندی، نزدیک بود 
در اولدترافورد با ضربه قیچی گل بزنی. جایی که برای 
نخستین بار یک بازیکن لیدز توسط طرفداران یونایتد 

تشویق شد.
این اتفاق احساس عجیبی داشت. از آن لحظاتی بود که همیشه 
رؤیای آن را دارید. این احساس به من دست داد که قبالً این اتفاق 

را در زندگی ام تجربه کرده ام!

از چه زمانی تصمیم گرفتی که یقه پیراهنت را باال 
بدی؟ آیا این را از بازیکن دیگری اقتباس کردی؟

یک روز که بازی داشتیم و هوا سرد بود پیراهنم را که به تن کردم 
یقه آن باال بود و به خاطر سرمای هوا ترجیح دادم باال بماند. ما آن 
بازی را بردیم و این برای من یک عادت شد که در بازی ها همیشه 

یقه خود را باال بدهم.

چه چیزی در ذهنت گذشت زمانی که با ضربه کونگ 
فو هوادار کریستال پاالس را کتک زدی؟ اگر موقع رفتن 

به جایگاه تماشاگران زمین نمی خوردی و روی پاهایت 
قرار داشتی حرکت بعدی ات چه بود؟

من زمین نخوردم. به همین دلیل بود که دوباره به او ضربه زدم. 
اما قبول دارم که آنچنان با قدرت او را نزدم. باید محکم تر این 

کار را می کردم.

 نخســتین باری که صحنه پریدنــت به جایگاه 
سلهرست پارک را دیدی چه حسی داشتی؟

من این صحنه را دوباره نگاه نکردم چون می دانستم چه 
اتفاقی افتاده است. تمام خبرنگاران دور خانه من 

تجمع کرده بودند. ایــن صحنه ای دراماتیک 
بود و من بازیگر آن بودم. من عادت داشــتم 
کارهایی جدی انجام دهم در حالی که خودم 

را جــدی نمی گرفتم. حتی اسپانســرم یعنی 
نایک نیز این جنبه از اخالق من را کشف کرد و 

در تبلیغاتش استفاده می کرد. حتی آن زمانی که 
آن تماشاگر را با لگد زدم نیز خودم را جدی نگرفتم. 

من به این فکر نکردم به خاطر شخصیتی که هستم 
نباید آن کار را انجام دهم. من می دانســتم که یک 

فوتبالیست و یک مرد هســتم و اهمیت 
نمی دادم که فکر کنم کسی باالتر نسبت 

به دیگری هستم. من می خواستم هر کاری که باید انجام 
دهم را انجام دهم. 

اگر می خواستم یک تماشــاگر را با لگد بزنم این کار را 
انجام می دادم. من الگو یا معلم نیستم که به شما بگویم 

چگونه رفتار کنید یا نکنید.

برخی می گویند تو نتوانستی آن گونه که باید و شاید 
در بازی های اروپایی یا در سطح ملی گلزنی کنی؟ آیا لیگ 

برتر آسان تر بود؟
من در رقابت های اروپایی گلزنی کردم و برای فرانســه نیز 
گلزنی کردم. من در 45 بازی برای تیم ملی 20 گل زدم که 
میانگین تقریباً یک گل در هر دو بازی است و آمار بدی به 

نظر نمی رسد.

نظرت در مورد آینده منچستر و مالکیت گلیزرها 
چیست؟

من می توانم درک کنم که چرا هواداران نگران هستند. فلسفه 
باشگاه تا زمانی که فرگی در آنجا باشد تغییر نمی کند. اما من نگران 

زمانی هستم که او باشگاه را ترک کند.

آیا حرفه بازیگری که اکنون به آن مشغول هستی 
همان اشتیاق فوتبال را به تو برگردانده 

است؟
به نظرم بازیگری و فوتبال بسیار 
به یکدیگر نزدیک هستند. شما 
همــان احساســی را در 
زمین دارید که روی 
صحنه فیلم پیدا 
می کنیــد 
و همــان 
ه  شــتبا ا
وجود دارد. 
حس  لبتــه  ا
زمیــن  درون 
اســت.  قوی تر 
همان گونه که در 
فوتبــال تالش 
می کــردم تــا 
بهتر شوم اکنون 
در بازیگــری نیز 
همیــن تــالش را 

دارم.

امیرمحمد سلطان پور: با به پایان رســیدن مرحله پلــی آف صعود به لیگ 
قهرمانان آسیا، حاال گروه های هشت گانه این مســابقات ظاهر اصلی خود را 
پیدا کرده و تیم ها آماده اند تا برای با ارزش ترین جام باشــگاهی در قاره کهن 
خیز بردارند. رقابت های پلی آف برای ایرانی ها شــیرین بود، جایی که هر دو 
نماینده کشورمان در این مرحله به سالمت از دو مرحله حساس عبور کرده و 
جواز حضور در مرحله گروهی را کسب کردند. استقالل و شهر خودرو با وجود 
تمامی مشکالت و حواشی پیش آمده در مورد گرفته شدن میزبانی، کار بزرگی 
را رقم زده و حریفان خود را کنار زدند. شــهر خودرو در گام نخست پلی آف، 
الرفاع بحرین را با نتیجه 2بریک شکست داد و در مرحله پایانی السیلیه قطر را 
در ضیافت پنالتی ها پشت سر گذاشت. استقالل تهران هم مقتدرانه ظاهر شد 
و ثابت کرد سطحش باالتر از حضور در مرحله پلی آف است؛ آن ها با پیروزی 
3برصفر مقابل نماینده کویت و 5برصفر مقابل الریان قطر سهمیه ایران را در 
فصل جدید لیگ قهرمانان در کنار پرسپولیس و سپاهان که قباًل حضور خود 
را در دور گروهی مشــخص کرده بودند، به همان عدد چهار رساند که همه ما 
منتظر آن بودیم. حاال با مشخص شدن گروه ها و اینکه نمایندگان ایران در هر 
چهار گروه غرب آسیا نماینده دارد، بهتر است نگاهی دقیق تر به حریفان ایرانی 

در مسابقات بیندازیم:

 گروه A؛ مراقب قهرمان عراق باش آبی!
پاداش استقالل در صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، قرارگیری در 
گروه A مسابقات بود جایی که شاگردان فرهاد مجیدی می توانند خوشبین 
باشند با توجه به رقیبانی که دارند از آن به سالمت عبور کنند. االهلی عربستان 
یکی از رقیبان سخت آبی پوشــان خواهد بود. سفیدپوشان شهر جده، فصل 
گذشته در لیگ عربستان عنوان چهارم را کسب کردند که سبب شد در مرحله 
پلی آف حضور پیدا کنند. جایی که مقابل تیم دوشــنبه تاجیکستان میزبان 
بوده و به زحمت با یک گل حریف خود را کنار زدند. کریستین گروس سوئیسی 
هدایت االهلی را به عهده دارد و در بین ستاره های آن ها می توان عمر سوما را 
به عنوان چهره ای شاخص در نظر گرفت؛ بازیکنی که درگیری های او با برانکو 
ایوانکوویچ یکی از اصلی ترین دالیل اخراج سرمربی سابق پرسپولیس از سمتش 
به عنوان سرمربی االهلی بود. الوحده امارات تیم سوم فصل گذشته لیگ امارات 
هم در این گروه است اما یکی از تیم های کم نام و نشان تر که می تواند یکی از 
خطرناک ترین رقیبان استقالل باشد تیم الشرطه قهرمان  فصل گذشته لیگ 
عراق است که با بازیکنان ملی پوشی که در اختیار دارد به هیچ عنوان نمی تواند 

رقیبی ساده برای استقالل باشد.

 الشرطه - استقالل 21 بهمن 98
  االهلی عربستان - استقالل 28 بهمن 98

  الوحده - استقالل 12 اسفند 98
  استقالل - الوحده 19 فروردین 99

  استقالل - الشرطه2 اردیبهشت 99
  استقالل - االهلی عربستان 16 اردیبهشت 99

 گروه B؛ نخستین حضور آسیایی با طعم الهالل!
مسلماً هنوز شیرینی تجربه نخســتین حضور در دور گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا برای تیم شهر خودرو و مردم مشهد با صعود از دور پلی آف حس می شود؛ 
اما مسلماً با شروع مسابقات گروه B این شیرینی با هیجان همراه خواهد بود 

چون رقیبان نام آشنایی از قاره آسیا مقابل این تیم قرار خواهند گرفت. الهالل 
عربستان مسلماً سخت ترین رقیب شــاگردان سرآسیایی خواهد بود. یکی از 
پرافتخارترین تیم های تاریخ آسیا مسلماً در این فصل نیز برای رسیدن به مراحل 
پایانی تالش خواهد کرد و تقابل ستارگانی چون گومیس، کوئالر و جیووینکو 
با نماینده مشهد می تواند جالب توجه باشد. تیم شباب االهلی امارات که پس 
از چند سال افت دومرتبه به روزهای اوج خود برگشته نیز مسلماً رقیب آسانی 
نخواهد بود و البته پاختاکور نیز در این گروه هست تیم سرسخت ازبکستانی 
که با وجود بدست نیاوردن افتخاری آسیایی اما همیشه کار را برای نمایندگان 

ایرانی دشوار می کند.

  الهالل - شهر خودرو21 بهمن 98
   پاختاکور - شهر خودرو 28 بهمن 98

  شباب االهلی - شهر خودرو 13 اسفند 98
  شهر خودرو - شباب االهلی 18 فروردین 99

  شهر خودرو - الهالل2 اردیبهشت 99
  شهر خودرو - پاختاکور 16 اردیبهشت 99

 گروه C؛ پرسپولیس، ستاره های الدحیل و قهرمان امارات 
قرمزپوشان پایتخت، قهرمانی در آسیا را همچنان در ویترین افتخار خود کم 
می بینند و این فصل نیز تالش خواهند کرد تا بتوانند این طلســم را بشکنند. 
آن ها در دور گروهی با قرعه ای جالب توجه روبه رو شــدند؛ جایی که الدحیل 
می تواند با بازیکنان نامدار خود رقابتی جذاب را با آن ها پایه گذاری کند. نایب 
قهرمان فصل گذشــته لیگ ســتارگان قطر این فصل با مهدی بن عطیه و به 
خصوص خرید جنجالی اخیر خود ماریو مانژوکیچ امیدوارند جاه طلبی های خود 
که بسیار شبیه به تیم ملی قطر است را به موفقیت تبدیل کنند. تیم شارجه نیز 
در گروه شاگردان یحیی گل محمدی حضور دارد؛ قهرمان فصل گذشته امارات 
که پس از 20 سال موفق شد به طلسم قهرمان نشدن خود در لیگ امارات پایان 
دهد. مسلماً مانند همه گروه های غرب آسیا که نمایندگانی از ایران در آن حضور 
دارند، این شرایط برای عربســتانی ها نیز صدق می کند و التعاون نماینده این 
کشور در گروه پرسپولیس خواهد بود. تیمی که فصل گذشته در لیگ حرفه ای 

کشورش سوم شده و تحت هدایت پائولو سرجیو سرمربی پرتغالی است.

  الدحیل - پرسپولیس 22 بهمن 98
  پرسپولیس - شارجه 29 بهمن 98

  پرسپولیس - التعاون 12 اسفند 98
  التعاون - پرسپولیس 19 فروردین 99

  پرسپولیس - الدحیل اول اردیبهشت 99
   شارجه - پرسپولیس 15 اردیبهشت 99

 گروه D؛ سخت ترین گروه برای سپاهان؟
شاید وقتی به گروه سپاهان در لیگ قهرمانان این فصل نگاه می کنیم، آنچنان 
از لحاظ اسمی خطری را احســاس نکنیم، اما هر چه باشد قهرمان های فصل 

پیش عربستان و قطر در کنار آن ها حضور دارند. 
تیم النصر با هدایت روی ویتوریا فصلی بسیار خوب را در عربستان پشت سر 

گذاشت و پس از پنج فصل قهرمان این کشور شد. 
آن ها شــاید مانند دیگر تیم های عربســتانی از ســتارگان خارجی استفاده 
نمی کنند اما شاکله اصلی این تیم که از ملی پوشان داخلی تشکیل شده تیمی 

یکدست را به وجود آورده است. 
السد هم با چهره سرشــناس این تیم یعنی ژاوی که حاال به عنوان سرمربی 
دوباره به ایران باز خواهد گشت در لیگ ستارگان قطر مدافع عنوان قهرمانی 

است و حاال به افتخارات بزرگ تر در آسیا می اندیشد. 
تیم پرسابقه العین امارات نیز در کنار زردپوشان حضور دارد و با اینکه مانند 
گذشته در اوج نیست و فصل پیش در امارات چهارم شد، اما همیشه می تواند 

گزینه سختی برای رقیبان ایرانی اش باشد.

  العین امارات - سپاهان ایران  22 بهمن ماه
  السد قطر - سپاهان ایران  29 بهمن ماه

  النصر عربستان - سپاهان ایران 13 اسفندماه
  سپاهان ایران - النصر عربستان  18 فروردین ماه
  سپاهان ایران - العین امارات یک اردیبهشت ماه

  سپاهان ایران - السد قطر15 اردیبهشت ماه

 AFC: میزبانی بازی های برگشــت در ایران منوط به »ارزیابی 
مجدد« است

سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( با انتشار بیانیه ای؛ از انتقال 
دیدارهای خارج از خانه تیم های فوتبال ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 

به سه هفته نخست مرحله گروهی این رقابت ها خبر داد. 
در ادامه این بیانیه آمده اســت: »طبق توافقی که با نمایندگان باشگاه های 
ایرانی در تاریــخ 23 ژانویه )3 بهمن( انجام شــد، بازی های خانگی تیم های 
ایران در هفته های اول تا سوم لیگ قهرمانان تبدیل به بازی های خارج از خانه 
می شود. این امر فرصت می دهد تا »ارزیابی مجدد« از نگرانی های امنیتی در 
ایران )برای بازی های برگشت( صورت گیرد«. در بیانیه جدید AFC در حالی 
از ارزیابی مجدد حرف زده شده که باشــگاه های ایرانی و نیز وزارت ورزش و 
جوانان پیشتر اعالم کرده بودند که AFC تضمین داده که دیدارهای برگشت 

مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در کشور ایران برگزار خواهد شد.
 این صحبت ها در حالی مطرح می شود که پیش از این تصور می شد در جلسه 
میان نمایندگان فوتبال ایران با دبیر AFC میزبانی ایران در دور برگشــت 

مسابقات قطعی باشد. 
الزم به ذکر است که AFC یک اصالحیه نیز منتشر کرده که در صورت تأمین 

امنیت، میزبانی به ایران باز خواهد گشت.

اریک کانتونا به مناسبت 25 سالگی کتک زدن هوادار کریستال  پاالس:

بایداورامحکمترمیزدم!
بررسی رقیبان چهار تیم ایرانی در دور گروهی لیگ قهرمانان

جنگباستارگاندرغربآسیا

آب پاکی باشگاه اسپانیول اسپانیا روی دست رسن
ورزش: در هفته های اخیر زمزمه جدایی بشار رسن هافبک عراقی از پرسپولیس و حضور 
وی در تیم اسپانیول اسپانیا مطرح شد. سفر بهروز دژبود مدیر برنامه بشار به بارسلون هم بر 
گمانه زنی ها از انتقال بشار به اسپانیول اضافه کرد. با این حال استعالم خبرنگاران عراقی از باشگاه 
اسپانیول نشان می دهد که این تیم اسپانیایی هیچ برنامه ای برای جذب بشار رسن ندارد. یک 
منبع خبری در باشگاه اسپانیول اسپانیا در گفت وگو با سومریه نیوز گفت که هیچ مذاکره ای بین 
باشگاه اسپانیایی و بشار رسن بازیکن عراقی از طریق مدیر برنامه ایرانی اش بهروز دژبود صورت 
نگرفته است. این منبع افزود که سهمیه بازیکنان خارجی باشگاه اسپانیایی تکمیل است و تیم 

هیچ بازیکن جدید دیگری در نقل و انتقاالت زمستانی جذب نمی کند«.

بازگشت منشا به لیگ ایران
ورزش: گادوین منشــا بازیکن نیجریه ای مدنظر کادر فنــی گل گهر، پس از انجام 
مذاکرات اولیه و موفق با مسئوالن باشگاه سیرجانی، دیروز در تمرینات حاضر شد و 

به انجام برنامه های تمرینی سبک پرداخت. 
این بازیکن از لحاظ بدنی در ســطح آمادگی خوبی قــرار دارد و کادرفنی گل گهر 
نیز برای تقویت خط  حمله تیمشان روی منشــا نظر قطعی و  نهایی دارند. مهاجم 
نیجریه ای دیروز پس از برگزاری جلسه و انجام مذاکرات پایانی با مسئوالن باشگاه 
گل گهر، بر ســر جزئیات به توافق رسید و قراردادش را با باشــگاه سیرجانی رسماً 

امضا کرد.

فلیکس، دربی مادرید را از دست داد
ورزش: ژوآ فلیکس، مهاجم پرتغالی تیم فوتبال اتلتیکومادرید که در تمرین های روز 
گذشته این تیم حضور نداشته است، بازی پیش روی روخی بالنکو با رئال مادرید که 
در روز شنبه برگزار می شود را به دلیل مصدومیت از دست داد. باشگاه اتلتیکو مادرید 
اعالم کرد فلیکس از ناحیه عضالنی مشــکل دارد اما زمان بازگشت او به میادین را 
مشخص نکرده است. این مهاجم پرتغالی در تساوی بدون گل روخی بالنکو مقابل 
لگانس دچار این آســیب دیدگی شد. این مهاجم 20 ســاله که در تابستان اخیر با 
قراردادی هفت ساله به ارزش 126 میلیون یورو از بنفیکا به اتلتیکومادرید پیوست، 

آمار چهار گل زده و دو پاس گل را از خود برجای گذاشته است.

حمله هواداران یونایتد به خانه مدیر اجرایی باشگاه
ورزش: طبق گزارش شبکه تلویزیونی »اسکای اسپورتس« و نشریه »دیلی میرر«، 
هواداران خشمگین منچستریونایتد که تعداد آن ها 20 تا 30 نفر بوده، ضمن تجمع 
مقابل خانه وودوارد، شعله های آتش و بمب های دودزا را به سمت خانه مدیراجرایی 
باشگاه منچستریونایتد پرتاب کرده اند. برخی از این هواداران تصاویری از حمله به 
خانه وودوارد را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند که زیر آن نوشته اند »وودوارد 
خواهد ُمرد«. آن ها همچنین دِر خانه مدیر اجرایی باشگاه منچستریونایتد را هم با 
اسپری قرمز رنگ آمیزی کردند. این اتفاقات به دلیل آنچه که این هواداران عملکرد 

بسیار ضعیف مدیریت باشگاه خوانده اند صورت می گیرد.

سینا حسینی: بازیکنان پرسپولیس در آستانه بازی هفته 
هجدهم خود مقابل صنعت نفت آبادان با انتشــار استوری 
مشترک به وضعیت نامناسب مالی باشــگاه و عدم پرداخت 
دســتمزد خود اعتراض کردند و به نوعی مدیریت باشگاه را 
تهدید کردند چنانچه این مشکل حل نشود اتفاقات تلخ تری نیز 

در آستانه وقوع است!
البته قبل از اینکه بازیکنان فریاد بی پولی ســردهند، یحیی 
گل محمدی سرمربی پرسپولیس نیز به این موضوع واکنش 
نشــان داده بود و در کنفرانــس خبری بعد و قبــل از بازی 
تراکتورسازی خطاب به مسئوالن باشگاه هشــدار داده بود 
پرداخت مطالبات بازیکنان باید جدی گرفته شود در غیر این 
صورت کار برای او سخت خواهد شد! شاید همین اتفاق سبب 
شد انصاری فرد پس از پیروزی مقابل تراکتورسازی در رختکن 
به بازیکنان وعده هفته جدید را بدهد تا به نوعی از اعتصاب قریب 

الوقوع بازیکنان جلوگیری شود.
مدیرعامل پرسپولیس مدعی شــد پیش از فرا رسیدن بازی 
بعدی، حداقل بین 5 تا 10 درصد از رقم قراردادها به بازیکنان 
پرداخت خواهد شد اما این اتفاق هرگز رخ نداد تا اعتراض ها به 
باالترین شکل ممکن برسد، حرف های پنهانی هفته گذشته 
حاال به مکالمه های علنی تبدیل شــده تــا جایی که برخی 
ستاره ها مدیرعامل را تهدید کردند اگر به همین منوال نسبت 
به خواسته های مالی آن ها بی تفاوتی کند موضوع را در رسانه ها 
بازگو خواهند کرد تا پرسپولیس گرفتار یک مشکل جدی و 

بحران اساسی شود.
اما نکتــه جالب توجه اینجاســت که برخــالف گفته های 
مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس مبنی بر وجود مشکالت 
مالی و تالش بی شائبه وی برای حل موضوع، خریدهای این 
باشگاه هیچ نشانی از بی پولی ندارد، بلکه نشان می دهد آن ها 
به واسطه پشتوانه مالی مطلوبی که در اختیار دارند می توانند 
هر بازیکن یا فردی که نسبت به آن تعلق خاطر دارند را جذب 
کنند. برای اثبات این مسئله می توان به ماجرای جذب یحیی 
گل محمدی اشاره کرد، مدیران پرسپولیس برای جذب گل 
محمدی رقم دانه درشــتی را به شهرخودرویی ها  پرداخت 
کردند تا وی را به صورت رســمی جذب کنند. در خصوص 
اوساگونا نیز همین اتفاق افتاده تا جایی که پس از اعالم نیاز 
گل محمدی به این بازیکن مدیران پرسپولیس او را از اهواز 
به تهران دعوت کردند تا شبانه با وی به توافق برسند تا وی به 

عضویت پرسپولیس درآید.
اما اوج ریخت و پاش های پرســپولیس در این مدت ماجرای 
استخدام آنتونی استوکس بازیکن سابق تراکتورسازی تبریز بود، 
مدیران پرسپولیس که اصرار به جذب وی داشتند برای مذاکره 
با وی زیر بار هزینه های سنگین این بازیکن رفتند و نمایندگان 
خود را به دبی فرستادند تا در یکی از هتل های این شهر با وی 
مذاکره کنند. استوکس که حاضر نبود بدون تحمیل شرایط 
عجیبش زیر برگه قرارداد را امضا کند، هزینه اقامت پنج روزه 
خود مدیر برنامه هایش و یکی از دوستانش را به گردان باشگاه 
انداخت و تأکید کرد چنانچه پرسپولیس تمایل به حضور وی در 
ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس دارد بایستی حداقل 40 درصد از 

رقم قراردادش را به وی پرداخت کند.
گل محمدی که مخالف این اتفاق بود و می دانست بازیکنان فعلی 
تیم به شدت از بی پولی ناراضی هستند به انصاری فرد هشدار داد 
در برهه کنونی خرید بازیکن ایرلندی اولویت ندارد و بهتر است 
به جای پرداخت پول به این بازیکن طلب بازیکنان پرداخت شود 
اما انصاری فرد بدون توجه به این مسئله استوکس را متقاعد به 
حضور در تهران کرد تا یک چالــش بزرگ میان او و بازیکنان 

تیمش به وجود بیاید.
با این اتفاقات و چالش به وجود آمده میان بازیکنان و مدیریت 
باشــگاه باید دید با توجه به اولتیماتوم بازیکنان پرسپولیس 
نسبت به نارضایتی آن ها نسبت به بی پولی در روزهای آینده تا 
قبل از بازی با صنعت نفت آبادان چه اتفاقی رخ خواهد داد. آیا 
انصاری فرد و هیئت مدیره پرسپولیس قادرند مشکالت مالی 
بازیکنان را برطرف سازند یا اینکه اعتصاب بزرگ در پرسپولیس 

در آستانه دربی پایتخت رقم خواهد خورد.

سینا حسینی: دیدارهــای هفته دوازدهم رقابت های 
لیگ برتــر والیبال امــروز به میزبانــی ورامین، گنبد، 

اصفهان، مریوان، تهران و سیرجان برگزار خواهد شد.
رقابت های لیگ برتر والیبــال امروز با برگزاری 6 دیدار 
از هفته دوازده پیگیری خواهد شــد. ایــن هفته تیم 
شهرداری ورامین، صدرنشین جدول رده بندی در خانه 
میزبان تیم رده دوازدهمی شهروند اراک است. اراکی ها 
که تا هفته یازدهم فقط دو پیروزی کسب کرده اند روز 
پنجشنبه کار ســختی مقابل تیم صدرنشین و مدعی 

ورامین دارند.
تیم رده دومی پیکان نیز که روز یکشنبه تیم شهرداری 
ارومیه را در خانه شکست داد این هفته آماده پذیرایی 
از تیم شهداب یزد خواهد بود. شــهدابی ها که با شروع 
مسابقات پس از تعطیالت 50 روزه، دو بازیکن خارجی 
را در اختیار گرفته اند هفته یازدهم موفق به شکست تیم 
پیام مشــهد شــدند و حال خود را مهیای رقابت با تیم 

پیکان می کنند.

 کابوس بی پولی روی سر پیام
پیام مشهد نیز پس از شکست مقابل تیم شهداب، اکبر 
خداوردی، سرمربی خود را به دلیل مسائل مالی از دست 
داد و روز پنجشنبه با هدایت آرمات میهمان تیم سپاهان 
اصفهان است. پیامی ها که از ابتدای لیگ برتر با مشکالت 
مالی فراوان وارد عرصه مسابقات شدند حاال امیدوارند 
با شکست ســپاهان قدری از مشکالت حاشیه ای خود 

را کنترل کنند. 
البته قهر بازیکنان و ســرمربی این تیم کار را به شدت 
برای مشهدی ها سخت کرده تا جایی که شنیده می شود 
در صورت تداوم مشکالت مالی سایر بازیکنان هم قصد 
دارند به منظور روشن شــدن وضعیتشان از فدراسیون 

والیبال طلب کمک کنند.
با این حال علی شیخ االسالمی مدیرعامل سبزجامگان 
پیام در این ارتبــاط می گوید: در حال حاضر ســکوت 

می کنم ونمی خواهم تیم جوانم وارد حاشیه شود.
وی در ادامه گفت: اکبرخداوردی رادوست دارم ولی او به 
باشگاه پیام ومردم مشهدکم لطفی کرد البته خداوردی 
هنوزسرمربی ماست تا امروز)پنجشــنبه( قبل ازبازی 

برابرســپاهان منتظرش می مانیم چنانچه نیامد جمعه 
جلسه هیئت مدیره را تشکیل می دهیم وتصمیم گیری 
می کنیم شخصاً دوست دارم درصورت نیامدن خداوردی 

کار رو به مربیان بومی بسپارم.
وی درمــورد تــرک اردوی پیام توســط حامدصدیق 
پاسوراین تیم گفت: درباره او هیچ حرفی ندارم کاربسیار 
زشتی انجام داده اســت بی گمان در کمیته انضباطی 

باشگاه به شدت با او برخورد خواهیم کرد.
مدیرعامل پیام در مورد وحید والی و بابک امیری گفت: 
این دونفر از بااخالق ترین بازیکنان والیبال ایران هستند 
بابک متأسفانه به دلیل مصدومیت عذرخواهی کرد که 
امیدوارم روزی بتوانیم درخدمــت این بازیکن باغیرت 
باشیم وحید والی هم در نخستین بازی مقابل شهداب 

بسیارخوب ظاهرشد.
طبق اعالم ســازمان لیگ والیبال، مسابقات باید رأس 
ساعت 16 برگزار شــود اما امکان تغییر در زمان اعالم 

شده وجود دارد.
برنامه دیدارهای هفته دوازدهم لیــگ برتر والیبال به 

این شرح است:
 شهرداری ورامین - شهروند اراک

 شهرداری گنبد - خاتم اردکان
 فوالد سپاهان - پیام خراسان

 راهیاب ملل مریوان - کاله مازندران
 پیکان تهران - شهداب یزد

 فوالد سیرجان - شهرداری ارومیه
 تیم سایپا تهران این هفته استراحت دارد.

اقدام مشترک بازیکنان پرسپولیس علیه مدیران باشگاه

کابوس اعتصاب روی سر گل محمدی و انصاری فرد
هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال

پیام بدون سرمربی و یک دنیا حاشیه در نصف جهان!

گزارش ویژه

رونمایی از طرح لباس ایران در المپیک توکیو
خیاط ها منتظر فرمان وزیر؛ آیا این لباس زیباست؟

ورزش: پس از حرف و حدیث های فراوانی که در دوره های قبلی بازی های المپیک 
بر سر لباس رسمی کاروان ایران به وجود آمد، برای المپیک 2020 توکیو، کمیته 
ملی المپیک با استفاده از ظرفیت کمیته مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اقدام به برگزاری فراخوان کرد تا رقابت به وجود آمده بین برندها و تولید کننده های 

داخلی سبب شود بهترین طرح بر تن ورزشکاران ایرانی در المپیک باشد.
پس از مدت ها انتظار قبادی، دبیر کار گروه مد و لباس ایران در نشست مشترک 
وزارت ورزش و جوانان،کمیته ملی المپیک و پارالمپیک با رؤسای فدراسیون های 
ورزشی گفت: کاروان ایران با لباسی کاماًل ایرانی که محصول تولیدکنندگان داخلی 
است با مفاهیمی ملی و حماسی و فرهنگی و اسالمی در این رویداد بزرگ ورزشی 
شرکت می کند. لباس به عنوان نمادی از قدرت نرم محسوب می شود و بی گمان 
لباس کاروان ایران سبب افتخار جامعه ورزش، جامعه فرهنگی و کشور خواهد بود 

و کاماًل قابل رقابت با باندها و تولیدات مشهور خارجی است .
وی درباره نــوع انتخاب طرح نهایی عنوان کرد: 210 طــراح برای طراحی لباس 
کاروان ایران هزار و ســیصد اثر خود را ارائه کردند و پس از داوری 160 اثر پس از 
نمونه دوزی به مرحله نهایی رســیدند. طرح های نهایی لباس کاروان ایران برای 
بازی های المپیک توسط داوران انتخاب شده اســت و تأیید نهایی با کمیته ملی 

المپیک و وزارت ورزش و جوانان است.
عکس هایی که پایگاه خبری وزارت ورزش از نمایش طرح این لباس ها در جلسه 
رؤسای فدراسیون ها با وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک ارائه کرده نشان می دهد 
که طرح لباس رسمی ورزشکاران برای المپیک و پارالمپیک در چهار رنگ سفید، 
سبز، آبی و قرمز آماده شــده و در انتظار تأیید نهایی وزارت ورزش و کمیته ملی 

المپیک است.
احتماالً در صورت تأیید نهایــی، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به زودی در 
مراسمی از لباس رسمی کاروان ایران در المپیک 2020 رونمایی خواهد کرد. باید 
دید واکنش ورزشکاران و عالقه مندان به ورزش پس از انتشار نخستین تصاویر از 

طرح لباس های انتخاب شده برای کاروان ایران در المپیک توکیو چیست.

ورزش: فرهاد مجیدی، ســرمربی تیم فوتبال 
اســتقالل تصور نمی کرده تیمش در مصاف با 

الریان قطر با پنج گل پیروز شود.
فرهاد مجیدی پــس از برتری 5 بــر صفر تیم 
فوتبال اســتقالل مقابل الریان قطر و راهیابی 
آبی پوشــان به مرحله گروهی لیــگ قهرمانان 
آســیا، اظهار کرد: الریان بازیکنان بزرگی دارد 
و همیشه در آسیا به عنوان یک تیم بزرگ از آن 
نام می برند. حقیقتاً فکــر نمی کردم این نتیجه 
را بدســت بیاوریم، چرا کــه در روزهای اخیر 
مشکالت زیادی داشتیم که فقط من و بازیکنانم 

از آن ها خبر داریم. 
تنها جمله ای که می توانم بگویم این است که به 
احترام بازیکنانم می ایستم و از آن ها به خاطر 

این بازی زیبا تشکر می کنم.
وی در مورد درخشش مهدی قائدی در این 
دیدار تصریح کرد: ما مهدی نداریم، بلکه او 

نیمار است!
ســرمربی تیم فوتبال استقالل در پاسخ 
به این پرســش که آیا قبل از بازی تیم 
او قوی تر به نظر می رســید یا الریان 
قطر گفت: نتیجه بازی نشــان 
می دهد که چه تیمی قوی تر 
بود. بازیکنان ما بدون اشتباه 
بودنــد و واقعاً اگــر بخواهم 

بهترین بازیکن را انتخاب کنم نمی توانم چرا که 
همه بهترین بودند. با احترام به تیم الریان، ما یک 

سر و گردن از این تیم بهتر بودیم.
مجیدی در مورد اینکه چه آنالیــزی برای این 
دیدار و مهار یاســین براهیمی، ســتاره الریان 
داشته اســت گفت: یکی از برنامه های ما مهار 
بازیکن شماره 8 الریان بود. به او اجازه دادیم در 
منطقه ای توپ بگیرد که خطری برای ما نداشته 
باشد. اگر 90 دقیقه بازی را ببینید یک توپ در 

باکس ما نگرفتند.
وی در مورد برنامه تیمش برای حضور در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا خاطرنشان کرد: من 
از نتایج بازی های دیگر خبر ندارم و نمی دانم چه 
تیم هایی وارد گروه شــده اند، اما فرقی نمی کند 
چه تیمی حضور داشته باشد. استقالل همیشه 
استقالل است. با این حال از امروز تمرکزمان را 

برای بازی های لیگ خودمان می گذاریم.
مجیــدی در پاســخ به این پرســش کــه آیا 
به قهرمانی در آســیا فکر می کند یــا نه گفت: 
اســتقالل یک تیم بزرگ در آسیاســت، دو بار 
قهرمان آســیا شــده و بازیکنانم رؤیای بزرگی 
دارند. مطمئن باشــید آن ها بهتریــن نتایج را 
برای باشــگاه اســتقالل و هوادارانشان بدست 
 می آورند، به شــرطی که امکانات الزم برای تیم 

فراهم شود.

مجیدی: با این مشکالت فکر نمی کردم الریان را با پنج گل شکست بدهیم

قائدی نه، ما نیمار را داریم!

ضد  حمله

سرآسیایی: 
خوشحالم از اینکه تمام مشکالت را شکست دادیم

ورزش: سرمربی تیم فوتبال شــهر خودرو خراسان تأکید کرد: تیمش 
برای راهیابی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا تمام مشکالت را 

شکست داده است. 
مجتبی سرآسیایی درباره پیروزی تیمش برابر السیلیه قطر گفت: خدا 
را شــکر می کنم که پس از این همه فشــار و تحمل مشکالت مختلف 
شرمنده مردم خوب ایران به ویژه خراســانی ها نشدیم و توانستیم به 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا صعود کنیم. وی در ادامه افزود: 
بازیکنانم ثابت کردند با همدلی و مدد گرفتــن از امام رضا )ع( گذر از 
هر مسیر دشواری ممکن است. خوشحالم که توانستیم با تمرکز باال در 
تمام این ماراتن سخت از سد السیلیه هم عبور کنیم و به پیروزی برسیم.

سرآسیایی با تمجید از سنگربان تیمش گفت: رحمتی یکی از گلرهای 
بزرگ ایران است و از تجربه بسیار باالیی برخوردار است. حتی او پیش 
از زدن ضربات پنالتی با توجه به فیزیک دروازه بان السیلیه قطر نکات 

خیلی خوبی را به بازیکنان تیم گفت.
سرآسیایی در خاتمه گفت: دیدید که چه مشکالت عجیبی سر راه ما 
سبز شــد . از اتهام ناامنی در ایران که واهی و دور از ذهن بود تا تأخیر 
عجیب روز دوشنبه در مسیر رسیدن به دوحه و البته عدم امکان استفاده 
از دو خرید خوب زمســتانی مان، اما از اینکه تمام مشکالت را شکست 

دادیم خوشحالم.

امضای قرارداد بیرانوند با باشگاه بلژیکی
ورزش: مدیر روابط عمومی باشــگاه پرســپولیس ضمن قدردانی از 
وفاداری سنگربان تیم ملی فوتبال کشورمان از توافق سه جانبه باشگاه 
آنتورپ بلژیک، باشگاه پرسپولیس و علیرضا بیرانوند خبر داد. حسین 
قدوسی گفت: شــب قبل از بازی با تراکتور و حوالی ساعت سه بامداد، 
توافق باشگاه پرسپولیس با باشگاه آنتورپ در هتل اوین نهایی شد. ما 
پیشنهاد ارسالی آن ها را بررســی کردیم و پس از تغییراتی سرانجام به 
تفاهم رسیدیم و ایمیل خود را برای این باشگاه بلژیکی ارسال کردیم و 
در نهایت هم باشگاه آنتورپ و هم بیرانوند سه شنبه شب موافقتشان را با 
این تفاهم نامه اعالم داشتند و دیروز قرارداد بین بیرانوند و باشگاه آنتورپ 

هم به مدت سه فصل امضا شد.

رحمتی: شایسته صعود بودیم
ورزش: مهدی رحمتی اظهار کرد: موفقیت بزرگی برای شهر خودرو در 
ضربه های پنالتی برابر تیم السیلیه بدست آوردم و خوشحالم که توانستم 
به تیمم برای صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا کمک کنم. 
دروازه بان تیم شهر خودرو افزود: فکر می کنم تیممان بازی خوبی انجام 
داد و به خاطر این پیروزی و صعود خوشحالیم. شایسته پیروزی در این 

بازی بودیم و جاه طلبی مان همچنان ادامه خواهد داشت.

استوکس در تمرین پرسپولیس
ورزش: آنتونی اســتوکس، مهاجم جدید تیم فوتبال پرسپولیس در 
تمرینات این تیم حاضر شد. آنتونی استوکس مهاجم ایرلندی جدید 
سرخپوشان چهارشنبه برای نخستین بار در تمرین پرسپولیس حاضر و 

توسط یحیی گل محمدی به سایر بازیکنان تیم معرفی شد.

قائدی:
 این پیروزی را به مردم سیستان و بلوچستان 

تقدیم می کنم
ورزش: مهدی قائدی پس از برتری 5 بر صفر تیم فوتبال استقالل مقابل 
الریان قطر و راهیابی آبی پوشان به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه چند سال سن دارد، اظهار 
کرد: من تازه سه ماه است که وارد 21 سالگی شده ام! وی در مورد بازی 
با الریان تصریح کرد: در ابتدا از همبازی هایم تشکر می کنم که زحمت 
کشیدند و تالش کردند. هدف ما برد بود. از مربی ام نیز تشکر می کنم که 
به من میدان داد و توانستم جواب اعتماد ایشان را بدهم. این برد را نیز به 
هواداران استقالل و مردم سیل زده سیستان و بلوچستان تقدیم می کنم.

مدافع بلغاری مدنظر استقالل وارد تهران شد
ورزش: »نیکوالی بودروف« مدافع مورد نظر باشــگاه استقالل صبح 
چهارشنبه وارد تهران شد. این بازیکن در صورت موفقیت در تست های 
پزشکی با امضای قرارداد استقاللی خواهد شد. بودروف 33 ساله با سابقه 
حضور در تیم های فولهام انگلیس و زسکا صوفیه، بیش از 2هزار دقیقه 
تجربه حضور در لیگ اروپا و لیــگ قهرمانان اروپا را دارد.50 حضور در 
تیم ملی بلغارستان و دو گل زده نیز در کارنامه این بازیکن دیده می شود.

مهدی رحمتی در آسیا رکورددار شد
ورزش: با صعود شــهرخودرو به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، 
دروازه بان باتجربــه این تیم می توانــد با چهارمین تیم خــود نیز در 
رقابت های آسیایی حاضر باشد. رحمتی با تیم های فجرسپاسی )جام 
برندگان جام آسیا(، سپاهان )لیگ قهرمانان( و استقالل )لیگ قهرمانان( 
در رقابت های آسیایی حاضر بود و حاال شهرخودرو نیز چهارمین تجربه 
این دروازه بان در رقابت های آســیایی خواهد بود که این موضوع برای 

رحمتی در بین دروازه بانان حاضر در فوتبال آسیا یک رکورد است.

آخرین وضعیت مصدومیت فرشید اسماعیلی
ورزش: فرشید اسماعیلی بازیکن مصدوم استقالل پس از پیروزی 5 بر 
صفر مقابل الریان و صعود به گروه A لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: ما 
سفر طوالنی به قطر داشتیم. به نظرم به اندازه کافی استراحت نکردیم. 

من هم در آخرین تمرین مصدوم شده بودم. 
من دوست داشــتم که مقابل الریان بازی کنم اما متأسفانه این اتفاق 
نیفتاد. خدا را شکر بازیکنان با وجود خستگی توانستند دو بازی را ببرند. 
وی افزود: تاریخ دقیق آن را باید پزشکان بگویند. من پس از بازگشت 
به ایران دوباره از مصدومیتم MRI می گیرم و ان شــاءاهلل به تمرینات 

گروهی بازمی گردم.

دبی، میزبان دیدار الهالل مقابل شهرخودرو
ورزش: باشگاه الهالل عربستان دبی را برای میزبانی از شهرخودرو در 
لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کرد. نشریه »الریاضیه« عربستان  خبر داد 
که باشگاه الهالل برای میزبانی از  دیدار با شهرخودرو ایران در مرحله 

گروهی ورزشگاه زعبیل دبی را انتخاب کرد.
بدین ترتیب بازی رفت این دو تیم 21 بهمن در ورزشگاه خانگی باشگاه 
الوصل دبی برگزار خواهد شد. بازی برگشت تیم مشهدی با تیم سعودی 

2 اردیبهشت خواهد بود.

منهای فوتبال

هفته هجدهم لیگ برتر ایران
تراکتور-ذوبآهن

    جمعه 11 بهمن - 15:15 از شبکه ورزش

هفته هجدهم لیگ برتر ایران
سپاهان-فوالد

    جمعه 11 بهمن - 17:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

لیگ برتر بسکتبال کشور
جبران مافات؟!

علی عبداحد: در حالی که دور برگشت مسابقات، زمان جبران مافات و 
شکست های دور رفت و به تعریفی انتقام باخت تیم هاست، هفته بیست و 
سوم )هفته دهم دور برگشت( لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور امروز 
بعدازظهر با میزبانی اصفهان، آذرشهر تبریز، قم، کرمان، تهران و قزوین 
پیگیری می شود. پاالیش نفت آبادان میهمان ذوب آهن اصفهان است 
)بازی رفت 66 بر 57 با برتری اصفهان(. توفارقان در آذرشهر با پتروشیمی 
بندر امام دیدار می کند )بازی رفت 61 بر 86 برتری پتروشیمی(. شیمیدر 
قم میزبان رعد پدافند شهرکرد است )بازی رفت 68 بر 83 برتری شیمیدر(. 
شهرداری گرگان در کرمان با صنعت مس بازی می کند )بازی رفت 84-47 
گرگان(، آویژه صنعت مشهد در تهران با اکسون بازی دارد )بازی رفت 
67-70 آویژه(. مهرام تهران میزبان شهرداری بندرعباس است )بازی 
رفت 75- 83 بندرعباس(. شورا و شهرداری قزوین پذیرای نیروی زمینی 

تهران است )بازی رفت 72-81 نیروی زمینی(
 برنامه دیدارهای هفته بیست و سوم پنجشنبه 98/11/10

 ذوب آهن اصفهان- پاالیش نفت آبادان ساعت 16
 توفارقان آذرشهر-پتروشیمی بندر امام ساعت 16

 شیمیدر قم- رعد پدافند شهرکرد ساعت 16
 صنعت مس کرمان- شهرداری گرگان ساعت 16

 اکسون تهران- آویژه صنعت پارسا مشهد ساعت 16
 مهرام تهران- شهرداری بندرعباس ساعت 18

 شورا و شهرداری قزوین- نیروی زمینی تهران ساعت 16

صالحی امیری:
 هیچ کدام از 20 ورزشکار مهاجر

رویکرد سیاسی ندارند
ورزش : رئیس کمیته ملی المپیک گفت: باید زمینه بازگشت ورزشکاران 
ایرانی مهاجرت کننده را مهیا کنیم. ســیدرضا صالحی امیری گفت: 
خوشبختانه هیچ کدام از ورزشکاران مهاجرت کننده ما رویکرد سیاسی 
ندارند اما می توانند ابزار سیاسی دیگران شوند. ورزش در آخرین سطح از 
مهاجران کشور قرار دارد که حدود 20 نفر هستند و ما باید زمینه بازگشت 

تک تک آن ها را به کشور مهیا کنیم و راه بازگشت آن ها را مسدود نکنیم.
وی در پایان افزود: باید این پدیده را در سطحی که هست مطالعه کنیم. 
به اعتقاد بنده ســطح این پدیده در حد مسئله و آسیب است. باید از هر 
گونه برخورد افشاگرانه، تخریبی و انتقام جویانه در خصوص ورزشکاران 
پرهیز کنیم. امیدوارم با تشکیل کمیته کارشناسی و تخصصی مهاجرت 
ورزشــکاران در وزارت ورزش و جوانان بتوانیم این پدیده را تحلیل و از 

مهاجرت ورزشکاران جلوگیری کنیم.

حسن یزدانی از پایان بهمن روی تشک می رود
شمارش معکوس برای بازگشت نابغه جویباری

ورزش: طبق اعالم اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد حسن یزدانی تا 
اواخر ماه جاری به تشک کشتی برمی گردد. حسن یزدانی در جریان مراسم 
تشییع پیکرشهید گمنام در فدراسیون کشتی، پس از مدت ها در میان 
اهالی کشتی حاضر شد. این نابغه جویباری کشتی ایران که بیش از یک ماه 
قبل زانوی خود را جراحی کرد، این روزها در آکادمی ملی المپیک مشغول 
تمرینات بدنسازی است؛ اگرچه زیر نظر دکتر امین نوروزی هم فیزیوتراپی 
می کند با توجه به اینکه خیلی از عالقه مندان به ورزش حسن یزدانی را تنها 
شانس مسلم کسب طالی المپیک می دانند، همه این روزها منتظر بازگشت 
او به کشتی هستند. با این وضعیت باید منتظر بازگشت حسن یزدانی به 
تشک تا چند هفته دیگر باشیم، اما به نظر می رسد کادرفنی تا چند ماه آینده 

ریسک کند و بخواهد این کشتی گیر را به مسابقات بین المللی اعزام کند.

سومی عابدینی در شمشیربازی قهرمانی کشور
فرزاد باهر قهرمان شمشیربازی سابر ایران شد

ورزش: مسابقات شمشیربازی ســابر قهرمانی ایران در سالن شهید 
افراسیابی تهران برگزار شد و فرزاد باهر عنوان قهرمانی را بدست آورد. نینا 
زاهدی 21 ساله نایب قهرمان شد. مجتبی عابدینی به همراه محمد رهبری 
سوم مشترک شدند. علی پاکدامن به دلیل مصدومیت در مسابقات شرکت 
نکرد. از نکات قابل توجه در این مسابقات این است که زاهدی 21 ساله 

محمد رهبری نفر سوم تیم ملی را شکست داد.

مقصودلو سوپراستاد بزرگ چینی را متوقف کرد
ورزش: پرهام مقصودلو در دور هشتم مسابقات بین المللی جبل الطارق 

توانست مقابل سوپر استاد بزرگ چینی به یک تساوی ارزشمند برسد.
دور هشتم مسابقات بین المللی جبل الطارق پیگیری شد و پرهام مقصودلو، 
شطرنج باز ایرانی توانست سوپر استاد بزرگ چینی را متوقف کند. وان هائو 
سوپر استاد بزرگ چین با ریتینگ 2هزار و 758 در این مسابقات شرکت 
کرده است. پرهام مقصودلو با ریتینگ بین المللی 2هزار و 674 به مصاف 
این حریف قدرتمند چینی رفت و او با درخششی که در این رقابت ها بدست 
آورد موفق شد به ریتینگ زنده 2هزار و 688 برسد و در رده 46 شطرنج 
جهان قرار بگیرد. با این تساوی مقصودلو شش و نیم امتیازی است و با پوئن 

شکنی در رده سوم قرار دارد.

 اعالم برنامه دیدارهای معوقه هفته ششم 
و هفتم لیگ هندبال

ورزش: رقابت های معوقه هفته ششم و هفتم لیگ برتر هندبال مردان 
جمعه 11 بهمن برگزار خواهد شد. از سوی کمیته مسابقات فدراسیون 
هندبال برنامه بازی های معوقه هفته ششم و هفتم سی و دومین دوره لیگ 
برتر هندبال آقایان اعالم شد. طبق برنامه اعالم شده جمعه 11 بهمن ماه 

سه دیدار در شهرهای دهدشت، اصفهان و کرمانشاه برگزار خواهد شد.
برنامه بازی های اعالم شده به شرح زیر است:

  فراز بام خائیز دهدشت - نفت و گاز گچساران
 فوالد مبارکه سپاهان- خیبر اراک

 زاگرس اسالم آباد غرب - ذوب آهن اصفهان
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سیما و سینما

خبر

نگاهی به  فیلم »امیر« ساخته نیما اقلیما 
فیگور انسان مدرن

فیلــم امیــر در واقع داســتان 
قابل توجهی ندارد و کارگردان با 
تکیه بر داســتان گویی به روش 
با استفاده از  مینیمالیســتی و 
تجربه گرایی در فرم بصری فیلم 
و بهره بردن از ریتم بســیار کند 

تــالش کرده تا مالل انگیز بودن یک زندگی مدرن شــهری را در تهران 
امروز روایت کند. بنابراین در قاب بندی های تصویری فیلم با استفاده از 
هدروم های باز و بســتن لوکینگ روم، فضای خفقان و بن بست زندگی 
را بــه مخاطب منتقل می کند. عــالوه بر همه این ها فیلم به شــدت 
از رنگ پردازی هــای گرم و گیــرا دوری کرده و با اســتفاده از تونالینه 
رنگ های مرده و سرد بیش از پیش فضای فیلم و روابط انسانی را سرد، 
گسسته و بی روح نشان می دهد. رویکردی که پیشتر در فیلم های پاول 
پاولیکوفسکی مانند آیدا و جنگ سرد دیده ایم با این تفاوت که فیلم های 

او سیاه و سفیدند و داستانشان در بستر جنگ جهانی روایت می شود.
خب طبیعی اســت در چنین فضایی غزل  به امیر می گوید با مردی در 
خارج از کشور قرار گذاشته و به او عالقه مند است و به آسانی از پسربچه 
 شــیرین زبانش می گذرد و جالی وطن می کند. )البته در آخرین نما از او 
شاید بتوان گفت برمی گردد، ولی فیلم عامدانه بر ابهام تأکید دارد(ابهامی 
که در طول روایت فیلم عمق می یابد و جزو مؤلفه های سینمای مدرن 
اســت. در چنین فضایی است که خواهر امیر، ریما مانند زنی روان پریش و 
افســرده کارهای عجیب و غریب می کند. مدام با والدینش سرناسازگاری و 
پرخاش دارد بدون اینکه فیلم پاسخ مشخصی درباره علت بروز چنین رفتاری 

از طرف او بدهد.
در جهان فیلم امیر آدم ها آن قدر تک افتاده و منزوی اند که از به زبان آوردن 
جمله ای شاید عاشقانه طفره می روند.مانند زن آرایشگری که با امیر همسایه 
اســت، فقط او را در آسانســور می بیند و با نگاهش امیر را تمنا می کند و با 
بی اعتنایی کامل امیر مواجه می شــود و در فصل آخر حضورش در فیلم با 

بغضی فروخورده از این رفتار از کنار او رد می شود.
برای همین است که هیچ چیز زیبا نیست. آسمان شهر گرفته و رحم از میان 
آدمیان رخت بر بسته است.هیچ رنگی معنا ندارد. رنگی وجود ندارد که معنایی 
داشته باشد. تابلو های نقاشی روی دیوارها به جای روح افزایی، آرامش زدایی 
می کنند. کورسوی امیدی در روابط انسان ها وجود ندارد و تنها امیر است که 
تالش دارد برای این آدم هــا کاری کند.غزل و اردالن را به خانه اش می برد.
علی را در محل کارش پناه می دهد. با خواهر روان پریشش صحبت می کند.

غمخواری پدر و مادر درمانده اش را می کند ولی چه سود؟
امیر با بازی میالد کی مرام در چهره خود حکایت از غمی ســترگ دارد که 
بازنمود اســتعاری اش در چهره او، ردی اســت که خود می گوید به خاطر 
ماه گرفتگی است. او خود مظهر بن بست و سترونی است. فقط تالش می کند 
کاری کند ولی نمی تواند. سیگار کشیدن های مکرر او جز راوی درماندگی او 

در بسامان رساندن رابطه ای انسانی است؟
جالب اینکه تا پایان فیلم هیچ تصویــر واضحی از اردالن تنها کودک فیلم 
نداریم. یا صدای خارج از قابش را داریم و یا تصویری مات از حضور او. وقتی 
مــادرش غزل آهنگ رفتن می زند و او را نزد امیر تنها می گذارد، فیلمســاز 
تصویری از اردالن نشــان می دهد که مانند فردی بزرگسال از امیر تقاضای 
ســیگار می کند! انگار او هم در چنین وضعیت بحرانی ترجیح می دهد امیر 

دیگری باشد.امیری که خیلی زود ساز ناامیدی اش را کوک می کند.
پیش از این در سینمای ایران امیرحسین ثقفی تا حدودی توانسته بود قصه 
انســان های تک افتاده و دورافتاده از فضای شهری را به تصویر بکشد. با این 
تفاوت که نیما اقلیما در شکل بصری فیلمش بیش از حد روی به تجربه گرایی 
آورده و با میزانسن های تک نفره و با استفاده از معماری مدرن، راوی افسردگی 

و افسارگسیختگی روابط انسانی در بستر زندگی شهری شده است.
فیلم امیر توانســته با تمهیدات بصری و روایی، فیگور انسان امروز شهری را 
در بستر انزوای جامعه  به تصویر بکشد. انسانی که در مناسبات مدرن هر روز 

تنها و تنهاتر می شود.

 سیما و ســینما/ زهره کهندل  مجموعه 
مستند »در برابر طوفان 3« روایتگر تاریخ سیاسی 
و اجتماعی پهلوی دوم از زمان پادشاهی محمدرضا 
پهلوی تا انقالب اســالمی است. در این مجموعه 
صداها و تصاویر دیده نشده از تاریخ معاصر کشور 
نمایش داده می شود. مهدی نقویان که یدطوالیی 
در ســاخت مستندهای سیاسی و انقالبی دارد و 
مستندهایی همچون خارج از دید 1 و 2، رمز و راز 
ملکه و... در کارنامه او به چشم می خورند، حاال به 
مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر مستندی جذاب 
و دیدنی با استفاده از فیلم هایی کمتر دیده شده و 
بکر از زمان رژیم سابق سعی دارد دوران پهلوی ها 
را از زوایای مختلف مورد نقد و بررسی قرار دهد. 
مجموعه »در برابر طوفان 3« با همکاری شبکه 
مستند و مرکز آفرینش های هنری بسیج ساخته 
شده و اتفاقات ویژه یک سال آخر حکومت  پهلوی 
و منتهی به انقالب را بررسی می کند. این اتفاقات 
بــه بهانه های مختلف فلش بک خــورده و مورد 
بررســی دقیق قرار می گیــرد. این مجموعه 10 
قســمت 60 دقیقه ای است که در ایام دهه فجر 
امسال از 12 بهمن تا 22 بهمن روی آنتن می رود 
و پخش این مجموعه مستند از شبکه یک سیما 
و مستند خواهد بود که ساعت پخش آن از شبکه 
یک سیما بین دو اخبار 19 و 21 است و در شبکه 
مســتند نیز ســاعت 22 پخش می شود. مهدی 
نقویان که ســابقه ســاخت دو فصل از مجموعه 
مســتند »در برابر طوفان« را دارد در گفت وگو با 
خبرنگار ما به بیان جزئیات ساخت فصل سوم این 
مجموعه و اهمیت مستندهای آرشیوی می پردازد 

که مشروح آن را می خوانید.

درباره فصل جدید مجموعه مستند »در 
برابر طوفان 3« توضیحاتی می دهید، گویا در 
این مجموعه از تصاویر کمتر دیده شده هم 

استفاده کردید؟
همین طور است، در این مجموعه تصاویر آرشیوی 
خاصــی وجــود دارد که برای نخســتین  بار در 
تلویزیون رونمایی می شود. عالوه بر این ما سومین 
مجموعه »در برابر طوفان« را می بینیم که درباره 
حکومت پهلوی اســت. جالب است بدانید وقتی 
فصل اول »در برابر طوفان« را ســاختم احساس 
می کردم با ساخت مجموعه 10 قسمتی که هر 
کدام 50 دقیقه  است همه اتفاقات حکومت پهلوی 
پوشش داده می شود، اما دیدم عرصه کار در این 
زمینه خیلی خالی اســت و هنــوز هم جای کار 
دارد. در سال های اخیر دشمنان جمهوری اسالمی 
تمرکز ویژه ای به سلطنت طلب ها دارند و با هزینه 
گسترده فعالیت های رسانه ای زیادی را راه اندازی 
کرده اند که از آن جمله می توان به شــبکه من و 
تو اشاره کرد. در حقیقت تالش های گسترده ای 
برای تطهیر پهلوی انجام می دهند. ما براســاس 
توان خودمان کار می کنیــم و به نظرم جا برای 
ســاخت برنامه های تلویزیونی به غیر از مستند 
نظیر فیلم های سینمایی، سریال و ... وجود دارد. 
معتقدم در این زمینه باید کیفی تر ورود کنیم. این 
برهه از تاریخ برای مردم بسیار جذاب است و اگر 
ما آن را روایت نکنیم، روایت غیرواقعی به دست 

رسانه های معاند می افتد.

فصل سوم این مجموعه به چه مقطعی از 
حکومت پهلوی می پردازد؟ 

»در برابر طوفان 3« از تابستان 1356 آغاز شده 

و تا زمســتان 1357 را روایــت می کند. در این 
مجموعه اتفاقاتی را بررســی کردیم که تاکنون 
کمتر بدان پرداخته شده است. برای مثال در مورد 
حمایت کشورهای خارجی از محمدرضا پهلوی به 
صورت کلی اطالعاتی داشتیم، اما در این مستند 
وارد مصادیق شدیم. همچنین به صورت جزئی تر 
به آغاز موج انقالب در تمام اســتا ن های کشــور 
پرداختیم. من پیش از اینکه بخواهم این مجموعه 
را شروع کنم احساس می کردم اگر بخواهم یک 
ســال آخر منتهی به انقالب را تصویر کنم دچار 
تکرار می شوم، اما حاال که این مجموعه به پایان 
رسیده به نظرم چنین اتفاقی نیفتاده است. جالب 
اســت بدانید که در این فصل حدوداً 10 درصد 
از راش های گذشــته کــه در دو مجموعه قبلی 
استفاده شد، مورد اســتفاده قرار گرفت و از این 
منظر تصاویر جدیــدی را به نمایش می گذاریم. 
این مجموعه اکنون مراحل پایانی تولید را پشت 

سرمی گذارد.

به نظر شما چرا ساخت مستندهای آرشیوی 
اهمیت دارد؟

به نظرم همه گونه های مستند مهم هستند و درجه 
اهمیت آن هــا اولویت بندی ندارد، ولی در این چند 
ســال که در حوزه مستند آرشیوی کار می کنم به 
نظرم مستند آرشــیوی ســندیتی دارد که شاید 
گونه های دیگر مستند ندارند. همچنین در چند سال 
گذشته رسانه های معاند دارند تاریخ را وارونه جلوه 
می دهند، به همین دلیل مســتندهای آرشیوی در 

شرایط کنونی اهمیت بیشتری می یابند.

به همین دلیل نیــاز داریم که روایت های 
درستی از وقایع تاریخی را نشان دهیم؟ 

متأسفانه در دهه های گذشته در تاریخ معاصر خوب 
کار نکردیــم اگرچه از نظر کمــی تولیدات زیادی 
داشتیم، اما از نظر کیفی کارهای قابل توجه کم بوده 
است. در چند سال گذشــته دیدیم که رسانه های 
معاند و معارض بــا چه جدیتی دارند کار می کنند 
و چطور حقیقت را آن طور که می خواهند نشــان 

می دهند. وقتی ما واقعیت را آن طور که هست نشان 
ندهیم، رسانه های معاند آن طور که بخواهند اتفاقات 
تاریخی را روایت می کنند. ما در حوزه روایت تاریخ 
انقالب و تاریخ دفــاع مقدس کارهای کیفی کمی 
ســاختیم و امیدوارم که این خأل پر شود. البته در 

سال های اخیر کارهای خوبی ساخته شده است.

ضمن اینکه رسانه های معاند با روایت های 
خودشان از اتفاقات تاریخی، برخی جریانات 
روز را به نفع خودشان پیش می برند و مصادره 

می کنند؟
همین طور است. در همین راستا ایده ای با موضوع 
روایت پهلوی از زبان رســانه ها و سیاســتمداران 
خارجی دارم که امیدوارم زودتر عملیاتی شــود. در 
دیکتاتور بودن محمدرضا پهلوی تردیدی نیست، در 
اینکه خاندان پهلوی چقدر فساد اقتصادی و اخالقی 
داشتند شکی نیســت. آن ها مخالفان بسیاری در 
سراسر دنیا داشتند. حتی به وقت حضور محمدرضا 
پهلــوی در آمریکا تظاهــرات و اعتراضات مردمی 
علیه او انجام شــد، چون یک چهره منفور داخلی 
و خارجی بود. محمدرضاشــاه بــه عنوان چهره ای 
ضدمردمی و سرکوبگر شــناخته می شد. در حالی 
که امروز رسانه های معاند ایران محمدرضاشاه را به 

عنوان منجی نشان می دهند که اگر حکومتش ادامه 
داشت، وضعیت ایران چنین نبود. یا خاندان پهلوی 
را به عنوان ناجی مردم ایران نشــان می دهند. البته 
رســانه های ما هم در حوزه تاریخ معاصر کم کاری 
دارند، چون تاریخ پهلــوی به بعد، برای مردم ایران 
اهمیت دارد و وقتی در رسانه به آن پرداخته شود، 
مردم جذبش می شوند، مخاطب تشنه شنیدن روایت 

تاریخ معاصر است.

همان طــور کــه گفتید خــأ روایت از 
جنایت های رژیم پهلوی موجب شده که از این 
خاندان منجی سازی شود، چه باید کرد که این 

خأ پر شود؟
آن ها با رسانه هایشــان ذهن مخاطــب را هدایت 
می کنند. در ســال 57 انقالب شد، نه اعتراض بود 
نه اعتصاب و نــه اصالحات. انقالبی که همه چیز را 
زیر و رو کرد. خواســت مردم موجب انقالب شــد، 
چون پایه هــای حکومت پهلوی نامشــروع بود. از 
فســاد اخالقی و اقتصادی بگیرید تا نوع حکومت 
که دیکتاتوری بود و روزنه امیدی برای مردم وجود 
نداشت، ولی رسانه های معاند دارند فضا را به سمت 
دیگری می برند و واقعیت ها را وارونه جلوه می دهند. 
خیلی عجیب اســت که رسانه های غربی در همان 
زمان از مخالفان حکومت پهلوی بودند و حاال حامی 
آن ها شده اند! پس مشخص است که روایت هایشان 
بر پایه واقعیت نیســت. اگر ما با قدرت کار کنیم، 
دســت آن ها خالی می ماند. من روزنه های امید را 
می بینم که هرچه در حوزه رســانه پیش می رویم، 

قوی تر می شویم. 

اشاره داشــتید که در مجموعه » در برابر 
طوفان 3« که مقطع تاریخی یک و نیم ساله 
تابستان 56 تا زمستان 57 را روایت می کند، از 
تصاویر دیده نشده جدیدی رونمایی می شود. 
در این باره هم توضیح می دهید که چطور به 

این تصاویر دسترسی پیدا کردید؟
در مجموعه هــای قبلی، خاندان پهلوی را از ابتدای 
سلطنت تا انتهای سلطنت مرور کردیم. تمام تصاویر 

آرشیوی که از زمان پهلوی مانده است، پروپاگاندای 
این خاندان است و چیزی از نقد پهلوی ها در آرشیو 
آن ها نمی بینید به جز ســال 56 تا 57 که افســار 
حکومت از دستشان خارج شد. البته بخش زیادی 
از این آرشیوها امحا شده یا به خارج از کشور منتقل 
شده است. خوشــبختانه در این مجموعه اتفاقات 
جذابــی را پیــدا کردیم که برای اولیــن بار روایت 
می شود. کشتارهای جنایتکارانه پهلوی ها که با تانک 
مردم را به گلوله بســتند و جنگ تانک و انسان در 
خیابان رخ داد. ما در این مجموعه تاریخ انقالب مردم 
را در سال 57 نشان می دهیم که تماشای آن ارزش 

دارد.

چرا تاکنون این تصاویر نمایش داده نشده 
است؟

بخشی از آرشیو پهلوی در تلویزیون نبود. بخشی در 
ارتش بود، بخشی در کاخ سعدآباد و بخش هایی در 
جاهایی دیگر که آرشیو را پراکنده کرده بود. ضمن 
اینکــه تبدیل کردن این راش ها به فرمت دیجیتال 
زمانبر بود. البته ما سیستم دیجیتال و منظم آرشیو 
نداریم که پژوهشگر و فیلمساز به آن آرشیو منظم 
و تجمیع شــده رجوع کند. پیدا کردن این راش ها 
هم کار راحتی نبود و سختی های زیادی را متحمل 
شــدیم. امیدوارم این مجموعه مستند حرف های 
تازه ای برای مخاطبان داشــته باشد. بنای ما بر این 
بوده که به کار نگاه مناسبتی نداشته باشیم و مدت 
زیادی برای ساخت آن صرف کردیم. ضمن اینکه ما 
در فصل سوم این مجموعه، متن را براساس تصاویر 
آرشــیوی به دست آمده نوشتیم که بر سندیت آن 

می افزاید.

طوفان«  برابر  »در  مجموعه  می کنید  فکر 
ظرفیت ساخت فصل چهارمی هم دارد؟

من احساس تکلیف می کنم که باید ادامه آن ساخته 
شود و امیدوارم توان ساخت آن را داشته باشم. برایم 
عجیب اســت که چرا دیگر مستندسازان روی این 
موضوعات کار نمی کنند. عــده ای گله دارند که به 
آرشیو دسترسی نداریم، خب ما هم شرایط سختی 
برای دسترسی به آرشیو داشتیم و برای همه مراحل 
باید نامه نگاری می کردیم. این طور نیست که آرشیو 
را برای ما بفرستند که فیلم بسازیم. هما ن طور که 
ساخت مستند تولیدی دردسرهای خودش را دارد، 
کار آرشیوی هم سختی های خودش را دارد. به نظرم 
مستندسازان ما در حوزه تاریخ معاصر دغدغه ندارند.

شــاید یکی از دالیل بی رغبتی به ساخت 
افتراق  تاریخ معاصــر،  مســتند در حوزه 
در نظــرات و روایت ها در زمان ســاخت و 
حساسیت ها و حتی فحش خوردن ها پس از 

ساخت مستند است؟
خدا نکند که فیلمساز فهم خودش از تاریخ را روایت 
کند، چون روایت شخصی خودش از تاریخ است. من 
ســعی کردم تا جای ممکن خودم را کنار بکشم و 
روایت شــخصی از تاریخ نداشته باشم، بلکه روایت 
واقعی از وقایع تاریخی داشته باشم. منظور از روایت 
واقعی روایت فالن تحلیلگر هم نیست، بلکه روایت 
انقالب و مردم اســت. انقالب 57 براساس اصول و 
ضوابطی شکل گرفت که در بیانات امام خمینی)ره( و 
رهبری وجود دارد و غیرقابل دسترسی نیست. درک 
شــخصی یا برداشت شخصی فیلمساز نباید مسیر 
اصلی فیلم قرار بگیرد چون موجب ســوءتعبیر از 

اتفاقات تاریخی می شود.

برش

در چند سال گذشته دیدیم که 
رسانه های معاند و معارض با چه 
جدیتی دارند کار می کنند و چطور 
حقیقت را آن طور که می خواهند 
نشان می دهند. وقتی ما واقعیت 
نشان  هست  که  آن طور  را 
ندهیم، رسانه های معاند آن طور 
را  تاریخی  اتفاقات  بخواهند  که 

روایت می کنند

نقد فیلم

مصطفی یوسف زاده
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پویانماییتلویزیون

عباس رافعی عنوان کرد

سریال های مناسبتی تبدیل به تجارت شده است
دبیر نخستین رویداد رقابتی تولید انیمیشن »منهاج« خبر داد

ساخت ۳۰ انیمیشن از سردار سلیمانی
 ایســنا  عباس رافعــی در نقدی درباره ســریال های 
مناسبتی و مذهبی صداوسیما چنین می گوید: سریال های 
مناسبتی برای ســازندگانش تبدیل به یک کسب وکار و 
تجارت شــده است. این کارگردان و فیلم نامه نویس درباره 
ساخت سریال های مناســبتی و مذهبی تلویزیون گفت: 
ســریال های معمولی که می توانند هر زمانی پخش شوند 
را بــا تغییراتی مثل تبدیل کردن ســفره نهار به افطار به 
سریال مناسبتی تبدیل می کنند؛ در حالی  که هیچ کدام از 
مؤلفه های سریال  مذهبی را ندارند. مسئوالن هر سال فقط 
وقتی به مناســبت ها نزدیک می شوند یادشان می افتد که 
سریال مناسبتی بسازند. این ضعف صداوسیماست که تولید 
فیلم نامه ندارد. رافعی در پاســخ به این پرسش که چگونه 
می توان سریال های مذهبی و مناسبتی را برای مخاطبان 
جوان به روز و جذاب  کرد، گفت: پیشــنهادم این است که 
به ادبیــات کهن خودمان برگردیم و به قصه هایی که نگاه 
مذهبی دارند، رجوع کنیم. حتی اگر ســاده ساخته شوند 
تماشاچی احساس نزدیکی می کند. مثالً در ساخت سریال 
یوسف پیامبر)ع( چندان تکنیک های عجیب وغریبی در کار 
نبود و داستانش را همه می دانستند، اما چون داستان قرآنی 

بود برای مخاطب جذاب شد.

  حرف برای گفتن درباره حضرت فاطمه)س( 
زیاد است

وی افزود: اگر بتوانیم از منابع مذهبی خودمان داستان هایی 
پیدا کنیم و در زمان اکنون ایران به نمایش بگذاریم خیلی 
زیباست؛ مثالً اگر می خواهیم درباره پرهیزگاری یا نخوردن 
مال حرام صحبت کنیم، بیاییم این داســتان ها را امروزی 
کنیم. شهید مطهری کتابی دارد به اسم »داستان راستان« 
که می توانیم این داستان های مذهبی که کسی سراغ آن ها 
نرفته را در زمان حال روایت کنیم. من خودم سال ها پیش 
فیلمی ســاختم به اسم »ظهر روز دهم« که درباره عاشورا 
بود، ولی در تهران امروزی روایت می شــد. داستان اینکه 
انسان چگونه به آزادگی و عدالتخواهی می رسد. ما مفاهیم 
قیام عاشــورا را در موقعیت اکنون بازسازی کردیم و فیلم 

موفقی بود.
عباس رافعی با تأکید بر اینکه فیلم مناســبتی و مذهبی 
باید تأثیری بر مخاطب داشــته باشد، گفت: نگاه مدیران 
صداوسیما نسبت به سریال های مناسبتی باید تغییر کند. 
هر سال همان سریال ها را می سازند و هر سال تأثیرگذاری 

کمتری بر جوانان دارد. سریال مناسبتی باید تأثیری داشته 
باشد و پس از پخش آن تحقیق کنند که تأثیرش را گذاشته 

یا نه.
این کارگردان در ادامه با انتقاد از شــیوه قدیمی ســاخت 
ســریال های تاریخــی در ایران گفت: از نظر ســاختاری 
و تکنیکــی اکنــون در هیچ کجای دنیا ســریال ها بدون 
بهره مندی از تکنیک های دیجیتال کامپیوتری ســاخته 
نمی شوند. ســریال های تاریخی از )سی جی آی( استفاده 
می کننــد؛ مثالً ۴0 نفر را تکثیر می کنند تا ۴00 هزار نفر 
دیده شوند و دکور به وسیله جلوه های ویژه ساخته می شود، 
اما در ایران هنوز شهر کوفه و بلخ می سازند. ما دو تا دکور 
کعبه ساخته ایم؛ یکی برای فیلم مجید مجیدی و دیگری 
برای سریال »مختارنامه«. سریال های تاریخی غربی مثل 
»بازی تاج و تخت« و »ارباب حلقه ها« در استودیو ساخته 

می شوند و هزینه ها کاهش پیدا می کند.
رافعی در پایان این گفت وگو در پاسخ به این پرسش که چرا 
سریال هایی با محوریت شخصیت های زن مذهبی و تاریخی 
به ندرت ساخته می شوند، گفت: در اسالم بانویی که بتواند 
تأثیرگذار باشد، زیاد داریم. حتی در جنگ علیه داعش هم 
زنانی بودند که چه از لحاظ سلحشــوری و چه روشنگری 
فعالیت هایی داشتند، اما هیچ وقت نامی از آن ها گفته نشده 
است. اگر همپای سریال »مریم مقدس)س(« سریالی هم 
درباره حضرت زینب)س( می ساختیم، خیلی می توانست 
تأثیرگذار باشــد. یا مثالً درباره حضــرت فاطمه)س( ما 
هیچ وقت داستان کامل و تأثیرگذاری نشنیدیم و آنچه در 
روضه ها می گویند، ناقص است. این در حالی است که حرف 
برای گفتن درباره حضرت فاطمه)س( زیاد است و احتیاجی 

هم نیست داستان پردازی های غیرواقعی بکنیم.

 فارس  دبیر نخســتین رویداد رقابتی تولید انیمیشن 
»منهاج« گفت: از 30 تیم در رویداد ثبت نام کرده ایم و 
قرار است براساس محتوای مشخص  شده، 30 انیمیشن 

با موضوع شهید سلیمانی تولید کنند.
نخســتین رویداد رقابتی تولید انیمیشــن تحت عنوان 
»منهــاج« با موضوع زندگی و ســیره اخالقی ســپهبد 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی از صبح سه شنبه 15 
بهمن ماه به مدت ســه روز به همت شتابدهنده رضوان 
با میزبانی باشــگاه کســب و کار دانش بنیان در تهران 

برگزار می شود.
در ایــن رویداد با توجه به اهمیت و تخصصی بودن آن، 
تیم هایی امکان ثبت نام داشــتند که سرپرست آن تیم 
عضو یکی از مجموعه های »انجمن صنفی فیلم ســازان 
و انیمیشــن ایــران«، »حــوزه هنــری«، »آســیفا«، 
»دانشجویان رشته های هنر و انیمیشن« و »هنرجویان 

هنرستان های هنر و انیمیشن« باشد.
برای رویداد منهاج، 3۴ ایده پیرامون منش، ســلوک و 
زندگی فردی و اجتماعی شهیدسلیمانی مشخص شده 
اســت و گروه هایی که ایده و فیلم نامه ندارند، می توانند 
از بین آن ها یکی را با توجه به توان فنی و اجرایی گروه 
خود انتخاب کنند. ضمن اینکه برای جلوگیری از تکرار، 

انتخاب ایده های تکراری میسر نیست.

  جامعه نیاز به تولید محتوا دارد
اســداهلل دیانتی، دبیر رویداد منهاج و مدیر شتابدهنده 
رضوان در توضیح چگونگی راه اندازی این رویداد گفت: 
ایده »منهاج« براســاس اقتضائات زمانی شکل نگرفت. 
چون برگزاری رویداد از پیش تعیین شده بود و در حال 
انتخاب محتوای آن بودیم. ما موضوعات »رونق تولید« 
یا شــهدای شاخص اما کمتر شناخته شده دفاع مقدس 
را مدنظر داشــتیم که اتفاق ناگوار شهادت حاج قاسم 
پیش آمد و ما همان روز جمعه تصمیم گرفتیم موضوع 
رویدادمان را به سمت شــخصیت واالی ایشان ببریم. 
رویدادمان برکت پیدا می کــرد، ضمن اینکه رویداد ما 
هم فرهنگی اســت، هم تجاری. یکی از اتفاقاتی که در 
صنایع اقتصادی در حوزه رسانه پیش می آید )مثاًل خلق 
فیلم و انیمیشــن( اگر مجری بازار و جامعه مخاطب را 
بسنجد و بداند اکنون چه موضوعی را باید انتخاب کند، 

هم از نظر تجاری و هم از نظر فرهنگی برد می کند.

وی افزود: رویداد ما تجاری نیســت ـ اگرچه مقدمه ای 
برای یک اتفاق تجاری)مجتمع صنایع سرگرمی( است 
ـ و بــا توجه بــه اینکه زمان برگــزاری رویداد پیش از 
اربعین شــهید ســلیمانی اســت، جامعه نیاز به تولید 
محتوا دارد. تیم محتوایی ما خیلی زحمت کشــیدند تا 
توانستند 3۴ قصه مستند پیدا کنند. اکنون 30 تیم در 
مســابقه ثبت نام کرده اند، یعنی حداقل 30 انیمیشن با 
موضوع شهید سلیمانی تولید می شود که ان شاءاهلل در 
شبکه های تلویزیونی و فضای مجازی منتشر خواهد شد. 
ما خودمان از االن برای دیدن کارها ذوق و شوق داریم، 
چون تیم هایی که شناسایی و پذیرفته شده اند، بینشان 
تیم هایی هستند که توانایی های باالیی دارند و قابلیت 

تبدیل شدن به استارت آپ را دارند.

  محصوالت از طریق شبکه های تلویزیونی و 
همچنین بستر فضای مجازی منتشر می شود

دیانتی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه تیم ها کار تولید را 
بــه صورت علمی، فنی و صنعتی تجربه می کنند. اینکه 
انیمیشن را طی ســه روز ساخت، تقریباً در همه جای 
دنیا نشــدنی اســت و ما ایرانی ها هستیم که می توانیم 
چنین کاری بکنیم. مثاًل شبی که ترامپ موضوع تغییر 
پایتخت رژیم صهیونیســتی را مطرح کرد، ما صبحش 
محصول داشتیم! این همان صنعتی شدن اسـت، یعنی 
بشود زمان، هزینه و نیرو را در یک بازه مشخص با یک 
موضوع مشخص هدایت کرد تا به تولید محصول برسد.

وی در پایان گفت: تفاهم نامه ای با معاونت فضای مجازی 
صداوســیما داریم که محصوالت را از طریق شبکه های 
تلویزیونی و همچنین بستر فضای مجازی منتشر کنند.

گفت وگو با »مهدی نقویان« کارگردان مستند »در برابر طوفان 3« درباره پشت صحنه های افشا نشده از دربار پهلوی دوم

با قدرت کارکنیم، دست شبکه های معاند خالی می ماند

»نقد سینما« در »فجر 3۸« زنده نیست
مهر: تهیه کننده برنامه تلویزیونی 
»نقد سینما« از ضبطی شدن این 
برنامه سینمایی شبکه پنج سیما در 
طول جشنواره فیلم فجر خبر داد و 

دالیل این تصمیم را تشریح کرد.
یوسف بچاری، تهیه کننده برنامه 

تلویزیونی »نقد سینما« با اشاره به تولید شدن این برنامه در ایام جشنواره فجر 
تصریح کرد: در تصمیم گیری برای ضبطی شدن ویژه برنامه های زنده مرتبط 
با جشــنواره سی وهشتم فیلم فجر، دو نکته مدنظر بوده است؛ یکی باال بردن 
کیفیت برنامه هاست چون برنامه زنده به سرعت و شتاب بیشتری نیاز دارد و 
دیگری فراهم شدن امکان حضور کارشناسان متنوع تر در برنامه که با توجه به 

زمان پخش برنامه در ساعات پیش از نیمه شب دستمان بازتر است.
وی ادامه داد: در جشنواره فیلم فجر برنامه »نقد سینما« ساعت 00:30 شب 
روی آنتن می رود و تا 2:30 یا 3 بامداد پخش آن ادامه پیدا می کند. با توجه 
به این ساعت پخش، با ترفند ضبطی شدن می توانیم اشخاص و کارشناسان 

بیشتری را برای حضور در برنامه با خود همراه داشته باشیم.
بچاری تأکید کرد: البته فاصله زیادی بین ضبط و پخش نیست و صرفاً چند 
ساعت زودتر برنامه ضبط و برای پخش ارسال می شود. این فاصله بین ضبط 
و پخش هم آنچنان زیاد نیســت که بخواهد بازبینی خاصی روی آن صورت 
بگیرد، اما شرایط میهمانان بهتر است و تا نیمه شب مجبور نیستند برای حضور 
در برنامه منتظر بمانند. وی افزود: از طرفی در برنامه زنده ممکن است بحث 
جایی طوالنی شود و ما گاهی مجبور شده ایم برخی آیتم ها را پخش نکنیم و با 

ضبطی شدن برنامه مدیریت بهتری روی کنداکتور خواهیم داشت.
بچاری درباره اینکه چرا برنامه در همان ســاعت 22 و پیش از نیمه شــب به  
صورت زنده پخش نمی شود هم توضیح داد: کنداکتور شبکه پنج در آن ساعت 
به صورت شبانه خالی نیست و برای 10 شب متوالی مجبوریم پس از نیمه شب 

برنامه را روی آنتن ببریم.
تهیه کننده »نقد سینما« در پایان درباره تغییرات این برنامه در ایام جشنواره 
اظهار کرد: به برنامه امســال دو میز فرعی اضافه شده و تیمی از دانشجویان 
علوم انسانی تشــکیل داده ایم که فیلم ها را می بینند و درباره آن ها گفت وگو 
می کنند و یک میز فرعی نقد داریم. همچنین میز دیگری برای فیلم های کوتاه 
و مستند داریم که از کارگردانان دعوت می کنیم. صادق داوری فر، مستندساز و 
مجری رادیو در آن حضور دارد. منتقدان سینمایی برنامه نیز به اقتضای فیلم ها 

ترکیب های متفاوت تری خواهند داشت.
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