
جاهلیت مدرن#
صفحه اینستاگرامی »نوجوان« منتسب 
به دفتــر حفظ و نشــر آثــار آیت اهلل 
خامنه ای، سخنان ســال 1394 رهبر 
انقالب درباره جاهلیت را منتشر کرده 
اســت. بخش هایــی از آن را بخوانید: 
»... جاهلیتی که دختــران رو زنده به 
گــور می کرد؛ به نظرتــون مدرنش چه 
شــکلی می شــه؟ فرق جاهلیت مدرن 
با جاهلیت اول این اســت که امروز جاهلیت، مســلح و مجهز اســت به 
ســالح علم و دانش... کســانی که امروز دارند به دنیــا زور می گویند، با 
تکیه  به فراورده های دانش خود اســت که زور می گویند؛ ابزارهای عظیم 

اطالعاتی، امنیتی و تبلیغاتی، این ها فراورده های علم است«.

آستین باال بزنید#
وزیــر ارتباطــات دو ســه روز پیــش 
در اینســتاگرام، همــه ورزشــکاران، 
هنرمنــدان و... را دعــوت کــرد تا به 
پویش »ایران همــدل« بپیوندند. حاال 
صفحه اینستاگرامی علی پروین نوشته: 
»می دونم خیلی از شما ها دست به خیر 
دارید... حاال می خوایم دل هامون رو باز 
به هم نزدیک کنیم، آستین باال بزنیم و یاعلی بگیم که تعداد زیادی دل 
رو شاد کنیم... من خودم همین االن یه مبلغی رو به شماره کارت ایران 
همدل کمک کــردم... از همه هواداران فوتبال دعــوت می کنم که این 

زنجیره رو ادامه بدند«.

چقدر فرصت می خواستی؟#
»کسری ناجی« خبرنگار بی بی سی فارسی 
در واکنش به برکنــاری برایان هوک در 
توییتر نوشــته بود: »... سعی اش را کرد، 
ولی حقیقت این است که حکومت ایران 
هنوز ســرپا ایستاده. بعد از دو سال فشار 
حداکثری، حکومت هنوز دست هایش را 
به نشانه تسلیم باال نبرده... برایان هوک تا 
کی وقت می خواست؟« حاال یک کاربر توییترهم نوشته است: »سیاست فشار 
حداکثری آمریکا علیه ایران، حاال یک قربانی گرفته. خبرنگار بی بی سی فارسی 
ضمن تصدیق تالش برایان هوک، شاکیه که چرا ایران هنوز به ارز دسترسی 
داره؟ چرا ایران دستانش رو باال نبرده و تسلیم نشده؟ معترضه که مگه چقدر 

فرصت می خواستی؟«

پدر را می شناسد#
»المــار نور علی اف« همان کشــتی گیر 
اوکراینــی اما آذربایجانی تبار اســت که 
خرداد سال گذشــته پس از قهرمانی در 
مسابقات کشتی کشورش، با لباسی که 
تصویر رهبر معظم انقالب روی آن نقش 
بسته بود روی سکو رفت و مدال طالیش 
را گرفــت. او در صفحه فیس بوکش هم 
بارها تصاویر و مطالبی درباره شهید حججی، مدافعان حرم، سفرش به کربال 
و... را منتشــر کرده بود. »علی اف« این بار هم تصویری را که می بینید، در 
اینســتاگرام استوری کرده و نوشته: »پسر، پدرش را می شناسد اما نمی داند 

که او را از دست داده«.

 محمد تربت زاده هرچند این روزها با اوج گرفتن اخبار 
مربوط به کرونا و همچنین بولد شدن اخبار مرتبط با انفجار 
بیروت، یکی از داغ ترین سوژه های خبری جهان در چند ماه 
اخیر یعنی اعتراض های ضدنژادپرستی در آمریکا به حاشیه 
رانده شــده، اما به آن معنا نیست که اعتراض های مردمی 
در آمریکا پایان یافته اســت. در آســتانه انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا موج وسیع تری از این اعتراض ها در آمریکا 
به راه افتاده، اما این بار عمده اعتراض ها به صورت کمپین های 
مجازی است. کمپین های مجازی که حاال حرف هایی فراتر 
از تبعیــض نژادی بــرای گفتن دارند و بســیاری از آن ها 
معتقدند سیاست های آمریکا در تمام این سال ها، این کشور 
را به سمت و ســویی برده که زنگ خطر ظهور یک نظام 

فاشیستی در آمریکا را به صدا در آورده است.

نه به فاشیسم آمریکایی#
 این روزها به لطف شبکه های اجتماعی خیلی هایمان بارها 
کلمه فاشیسم را شنیده ایم. کلمه ای که البته اغلب در معنای 
صحیحش به کار نمی رود و خیلی هایمان هم که فقط آن را 
در شبکه های اجتماعی شنیده ایم، خیال می کنیم معنای 
دقیق آن را می دانیم و بارها هم از آن اســتفاده می کنیم. 
درحالی که نه تنها معنــی دقیقش را نمی دانیم بلکه به 
درستی هم از آن استفاده نمی کنیم. به عنوان مثال وقتی 
یکی از هموطنانمان به یک مهاجر افغانستانی متلک پرانی 
می کند یا یک آمریکایی سفیدپوســت، سیاه پوســتان 
کشــورش را مورد توهین قرار می دهد، نمی توانیم برای 
توصیف این شــرایط از واژه فاشیســم استفاده کنیم. یا 
در معنای کلی تر نمی شــود دولت های دســت راســتی 
محافظه کار در غرب را فاشیست بنامیم. حتی چسباندن 
برچسب فاشیست به شــخصیت های نژادپرستی مانند 
ترامپ هم در معنای علمی اش صحیح نیســت. پس اگر 
هیچ کدام از این ها معنای اصلی جریانی به نام فاشیســم 
را نمی رســاند، چرا کارشناس ها معتقدند زنگ خطر بروز 
فاشیسم در آمریکا به صدا درآمده؟ یا چرا کاربران فضای 
مجازی جنبش های نظیر »نه به فاشیسم آمریکایی« را در 

توییتر کلید زده اند؟ اصالً معنای فاشیسم چیست؟

فاشیسم به زبان ساده#
اگر بخواهیم فاشیسم را به زبان ساده تعریف کنیم، باید 
بگوییم فاشیسم چیزی است بین حکومت های سرمایه دار 
امروزی در غرب و حکومت های کمونیستی سال های دور 
در شرق. برخالف تصورمان فاشیسم در نژادپرستی خالصه 
نمی شــود و مؤلفه های زیاد دیگری هــم دارد که برخی 
از آن هــا را از ســرمایه داری وام گرفته و برخی ها را هم از 
آموزه های کمونیستی. برای همین نمی شود در این مطلب 
کوتاه فاشیسم را به طور کامل تعریف کرد و اگر بیشتر از 
این قرار باشد وارد جزئیات شویم، احتماالً هم حوصله شما 
ســر می رود و هم این مطلب چیزی شبیه به مقاله های 
دانشــگاهی از آب در می آید! پس به همین تعریف ساده 
که توسط دانشمندان علوم سیاسی درباره هدف فاشیسم 
مطرح شده، بسنده می کنیم: »هدف فاشیسم، حفظ نظام 
دیکتاتوری اســت در هنگامی که حکومت به شیوه های 
متعارف، امکان پذیر نباشد. حکومت فاشیستی همه حقوق 
و آزادی هــای دموکراتیک را در کشــور از بین می برد و 
سیاست خود را معموالً در لفافه ای از تئوری ها و تبلیغات 

مبتنی بر تعصب ملی، نژادی و ایدئولوژیک می پوشاند«.

چرا آمریکا در خطر است؟#
حاال که کمی بیشــتر با مفهوم فاشیسم آشنا شدید، بد 

نیست بدانید هدف اصلی کسانی که پویش نه به فاشیسم 
را در آمریکا راه اندازی کرده اند، این است که بگویند چیزی 
که آمریــکا را در خطر قرار داده، صرفاً اقدام های ترامپ و 
دولتش نیست بلکه زمینه تاریخی اقدام های فاشیستی در 
این کشور است که زنگ خطر ظهور یک نظام فاشیستی 

در آمریکا را به صدا درآورده است.
رهبران ایــن جنبش های مجازی که حاال به رســانه ها 
و مطبوعــات هم راه پیدا کرده اســت، معتقدند از همان 
روزهای اول به قدرت رسیدن ترامپ، نگرانی های زیادی 
در زمینه گرایش های ضد دموکراتیک او وجود داشــت، 
اما اتفاق هایی که در تابستان داغ آمریکا به وقوع پیوست، 
ســبب بروز یک بیداری عمومــی در زمینه حرکت این 
کشور به سوی فاشیسم شد که ابعادی فراتر از اقدام های 

ضدنژادپرستانه ترامپ و دولتش دارد.

یک فاجعه تاریخی#
احساســات کینه جویانه نســبت به مهاجــران، نفرت از 
آسیایی ها، تغییرات قانون مهاجرت، منع ورود مسلمانان 
به آمریکا، انتقاد های شدید از مطبوعات، تهدید شبکه های 
اجتماعی، اعزام نیروهای فدرال به ایاالت مختلف آمریکا 
برای سرکوب مردم و صدها مورد دیگر، دالیلی است که 
گردانندگان کمپین های نه به فاشیسم با اتکا بر آن ها اعالم 
می کنند کشورشان در آستانه یک فاجعه تاریخی قرار دارد.

اما چیزی که بسیاری از اعضای این پویش مجازی به آن 
اعتقاد دارند این اســت که ایاالت متحده در حال حاضر 
یک رژیم فاشیستی نیست. هرچند معترضان به صورت 
بی ســابقه توســط مأموران فدرال ســرکوب می شوند، 
مطبوعات زیر فشار دولت قرار دارند و شبکه های اجتماعی 
دائم تهدید می شوند اما همین که کاربران می توانند پویش 
ضدفاشیستی در آمریکا راه بیندازند به آن معنی است که 
نظام سیاسی این کشور هنوز در سراشیبی سقوط به سمت 

یک حکومت فاشیستی نیفتاده است.
تحلیلگرانی هم که کمی تخصصی تر درباره این کمپین ها 
اظهارنظر کرده اند، معتقدند عملکرد مستقل دادگاه ها در 
آمریکا، اداره کنگره توســط مخالفان دولت و موارد دیگر 
نشان می دهد آمریکا هنوز تبدیل به یک نظام فاشیستی 
نشــده اما راه زیادی هم تا تبدیل شدن به یک حکومت 

خودکامه فاشیستی باقی نمانده است.
پرسشی که در اینجا ایجاد می شود آن است که اگر همه 
معتقدند آمریکا توسط فاشیست ها اداره نمی شود، پس این 

 همه هیاهوی مجازی و حقیقی بابت چیست؟

محدود کردن آزادی#
تحلیلگران آمریکایی معتقدند هدف پویش ضد فاشیسم 
در آمریکا هشدار دادن بابت ظهور یک حکومت فاشیستی 
نیســت، بلکه هشــدار درباره بروز و ظهور جنبش های 
اجتماعی و سیاسی فاشیستی است. منظور این تحلیلگرها 
این است که هشدار دادن در مورد یک حکومت فاشیستی، 
اصالً کار سختی نیست چون همه می دانند آن حکومت 
توسط فاشیســت ها اداره می شود! به زبان ساده تر، اگر ما 
همیشه نگران رژیم هایی باشیم که فاشیست بوده اند، در 
مواجهه با جنبش های اجتماعی و سیاسی که در نهایت 
به دنبال دگرگونی دموکراســی های لیبرال به روش های 
فاشیستی هستند، ناتوان خواهیم بود. در نتیجه جنبش 
ضدفاشیســتی ای واقعی اســت که نگران جنبش های 

اجتماعی و سیاسی فاشیستی باشد. 
بازهم اگر به زبان ســاده تر بخواهیم بگوییم، اساس یک 
دموکراسی سالم، هنجارهای دموکراتیک - یعنی احترام 

برابر برای تمام شــهروندان، تحمل تفاوت ها در عقاید و 
اعمال- است؛ در حالی که سیاست فاشیستی تفاوت را به 
عنوان یک تهدید مرگبار ارائه می دهد. حاال سیاستمدارانی 
که مســلمان ها، مهاجران و زنان را هدف قرار می دهند، 
به دنبال محــدود کــردن آزادی و در نهایت هدف قرار 
دادن اصول فرهنگ دموکراتیک هستند. چنین حمالتی 
دموکراسی ها را ضعیف می کند؛ حتی اگر یک رژیم کاماًل 

فاشیستی در انتهای این ماجرا ظهور نکند.

تاکتیک های فاشیستی#
پس از پرداختن به تمام این موارد، احتماالً می پرسید چرا 
حاال و پس از تابستان داغ آمریکایی بحث های مربوط به 

فاشیسم در آمریکا مطرح شده است؟ 
جیسون استنلی، فیلسوف آمریکایی و پروفسور دانشگاه 
ییل در تحلیلی برای روزنامه اسپانیایی »ال پائیس« به این 
پرسش پاسخ داده است. او معتقد است: ویژگی بارز رهبران 
فاشیستی، روشی است که آن ها به کمک آن و به منظور 

ظاهربخشی به تبلیغات خود، واقعیت را تغییر می دهند.
پروفســور اســتنلی برای آنکه این حرفش بیشتر قابل 
درک باشد، توضیح می دهد: ترامپ زمانی تصمیم گرفت 
نیروهای فدرال را به پورتلند بفرستد که اعتراض ها در آنجا 
و دیگر نقاط رو به کاهش گذاشته بودند. فرستادن نیروها 
به پورتلند و تهدید به اعزام آن ها به دیگر نقاط، تحریکی 
بود که با هدف ایجاد آشفتگی  که نیروها قرار بود جلو آن 

را بگیرند، ایجاد شد. 
یــا حتی توییت اخیــر ترامپ مبنی بــر محکوم کردن 
رأی دهی از طریق ایمیــل و باال بردن احتمال به تعویق 
افتادن انتخابات نیز مثالی از چندین تاکتیک فاشیستی 
است که در قالب یک تاکتیک، ارائه شده است. پروفسور 
استنلی می گوید: رهبران فاشیست فرایندهای دموکراتیک 
را با عنوان فساد و بی ارزش محکوم می کنند؛ در واقع این 
جلوگیری از انتخابات ایمیلی و به تعویق انداختن انتخابات 

است که اعتبار آن را زیرسؤال می برد.

فقط روی کاغذ#
حاال اگرچه تمام این اقدام ها ســبب شده ایده راه اندازی 
کمپین های نه به فاشیسم به ذهن روشنفکران آمریکایی 
برســد اما آن ها خودشــان می گویند باید فراتــر از این 

اقدام های فاشیستی به ماجرا نگاه کنیم.
اجازه دهید این طور بگوییم که حزب حاکم برای نخستین 
بار در تاریخ آمریکاســت که تا این انــدازه در میان مردم 
مخالف دارد. یعنی حزب حاکم بر خالف نظر اکثریت روی 
کار آمده و همچنان به کارش ادامه می دهد. فراتر از این، 
حزب حاکم به شکل بی سابقه ای از خشونت برای سرکوب 

اکثریت استفاده می کند. 
از طرف دیگر بســیاری از جنبش های اجتماعی که قباًل 
توسط گروه خاصی از حامیان فاشیسم حمایت می شدند، 
در جریان تابســتان داغ آمریکا، از میان مردم عضوگیری 

کرده اند.
تمام این موارد بــه عالوه همه  چیزهایی که پیش از این 
گفتیم، به آن معناســت که فضای سیاسی جامعه آمریکا 
و همچنین افکارعمومی مردم، زیرساخت های فرهنگی و 
اجتماعی و... به طور تمام و کمال برای روی کار آمدن یک 
نظام فاشیستی آماده است. حتی اگر از نظر خیلی ها روی 
کار آمدن فاشیست ها در آمریکا غیرممکن به نظر برسد، 
این تحوالت در مدت زمــان نه چندان طوالنی می تواند 
منجر به مرگ همیشــگی دموکراسی در آمریکایی شود 

که روی کاغذ هیچ شباهتی با یک رژیم فاشیستی ندارد!

 مجازآباد
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ورزشورزش
استقالل-سپاهان در یک چهارم نهایی جام حذفی به هم رسیدند 

 »فرهاد« بدون خط آتش 
مقابل قلعه »ژنرال«

 گفت وگو با افسانه احسانی، پژوهشگر طرح »کتاب عروسک«  
که عروسک های بومی چند منطقه کشورمان را زنده کرده است

»دوتوک« به جای »باربی«

چرا به کووید، نامه نمی نویسم...؟
پریروز: کشــف کردم ضلع جنوبی سقف 
هال، برش های نامتوازن و اشتباهی دارد و 
استادکار انگار این تکه کار، دیگر عشقش 

نکشیده استاد باشد.
فهمیدم آپارتمان بغلی، همان که داگش، 
ُمشــرف نه، توی حلقوم بالکن ماست، دو 

دختر دارد به نام طال و مونا.
فهمیدم کارتن گلسرخی های جهیز »عزیز« دارد ته کمد تلف می شود.

دستم آمد اندازه شاد کردن دو عتیقه فروش، باروبندیل قدمت دار پیدا می شود 
گوشه و کنار خانه. همان ها که خودم زیاد در بندشان نیستم.

بســته ســیگار هم پیدا می کنم. خارجی. درش را باز می کنم و بو می کشم. 
خاطرات می ریزد بیرون. خدا این یونانی ها را لعنتشان کند که چپقی مان کردند. 
یادم می افتد خیلی سربه سر میهمانم گذاشتم آن روز کذایی. دایی را ذله کردم 
بس که پا پی اش شدم. بس که از مضرات دخانیات ترساندمش اما افاقه نکرد و 

در پایان هیچ قولی ردوبدل نشد بین دو طرف.
فهمیدم یک قرنطینه ای می تواند به عنکبوت روی دیوار اهمیت بدهد و بیش 
از سابق مورچه ها را دنبال کند ببیند باالخره راه خانه شان از کدام طرف است.

دیروز: قدیمی های فامیل برایم گفته بودند: تنهایی در تنهایی درد دارد، نه 
تنهایی به ذات خویش.

با گوشت و پوست و استخوان به این روایت می رسم.
خواهری سر صبح زنگ می زند؛ پریشان و هق هق کنان. می شناسمش. پیداست 

که یک دِل پُر، ناله زده.
قلبم می افتد به تاالپ تولوپ. 

بعد از سالم، بی معطلی می گوید: هاله رفت. با بُهت تمام اضافه می کند: وای بر 
من! نیکی و بزرگمهر چه بکنند؟ سه ساله و پنج ساله ها، بی مادر چه بکنند؟

خبر را مزه مزه می کنم در ذهنم. رفیق فابریک خواهری که بعِد فوت همسرش، 
هم پدر بود برای بچه هایش هم مادر، رفته...

دنیا سیاه می شود. صبح دوباره شب می شود. لعنت خدا بر کرونا! قلبم برای این 
طفل معصوم ها، کبود است.

امروز: می خواهم بروم سر قرار کاری. خانم مدیر تماس گرفته با همه همکاران. 
آن طور که استنباط کرده ام  می خواهد روحمان را از چنگ کرونا بیرون بکشد.

باید خودمان را بتکانیم. قرنطینه بی تعارف توی تک تک مویرگ هایمان رسوخ 
کرده. کرخت شده ایم. 

کفــش و کاله می کنم و همراه بیروت، نیکــی و بزرگمهر، ماه چهره خلیلی، 
استادکار خســته راه می افتم. تمام سعی ام را می کنم به اینکه تابستان است 
و می خواهم با رعایت پروتکل ها بــه دورهمی توی پارک بپیوندم، بها بدهم. 
به یافته ها و کشــفیاتی که شاید طی مسیر دگرگونم کنند... نه به این کووید 

بی اصل و نسب قاتل.
البته که یادم نمی رود عالوه بر برداشــتن دسته کلید، به آدم رنگ پریده توی 

آینه کمی لبخند اضافه کنم.

برای هر یک دالر این پول زحمت کشیدیم

برانکو: شرمی از انتشار 
قراردادم ندارم

روزمره نگاری

 سینا واحد

نامه فرهنگ

نگاهی به پویش مجازی »نه به فاشیسم« در ایاالت متحدهنگاهی به پویش مجازی »نه به فاشیسم« در ایاالت متحده

 مرگ تدریجی مرگ تدریجی
 رؤیای آمریکایی رؤیای آمریکایی

به خاطر یک مشت دالر
بیــش از یــک قــرن اســت کــه در 
دانشــگاهی  و  دبســتانی  آموزش های 
تولیدکننــده  نهادهــای  همــه  در  و 
فرهنگ در تمدن غربی از »کریســتف 
کلمــب« جانانه ســتایش شــده و از 
شــجاعت دریایی اش، به عنوان قهرمان 
شجاعت های ثروتمندآفرین یاد می شود 

و او را عامــل اصلــی ثروت هــای »کلیســا« و دربار حکومت اســپانیا 
می شناســند و بدیــن ترتیــب ایــن »دریانــورد بی رحــم خونریز« را 
 بزرگ ترین قهرمان خدمتگزار دوران اســتعماری تمدن مســیحی غربی 

معرفی می کنند.
بی تردید جناب »دریانورد کریستف کلمب« یک دزد تمام عیار و بی رحم 
بود که به جای دزدی برای خودش برای دربار کلیســا و سلطنت، دزدی 
می کرد و در سرزمین های آمریکای جنوبی، هر جا قوم و قبیله ای را کشف 
می کرد، ابتدا طالهای آن ها را تصرف کرده و ســپس سربازان اسپانیایی 
جان آن قبیله را به تاراج خونین می بردند و به جای آرامش، وحشــت و 

ستم جدید مسیحیت استعماری را حاکم می ساختند.
»کریســتف کلمب« پرچمدار ویران ســازی فرهنگ ها و نابودگر بی رحم 
نژادهای رنگین پوســت بود که به نام »مسیح« آسمان آبی فام پرآرامش 
یک قاره از کره زمین را آغشــته به باران نفرت و تحقیر انسانی ساخت و 
تاریخ کالسیک شکوهمند قبایل گوناگون سرخپوست آمریکای جنوبی را 
از حافظه تاریخ طبیعی تمدن بشری پاک و تصویری خائنانه و نفرت انگیز 
از نژاد، رنگ، زبان و ادبیات که شایســته ویرانی و نابودی است، به جای 

آن ترسیم کرد.
نژادهــا و مذاهب و قبایــل تاریخ مندی که در آمریــکای التین زندگی 
می کردند، همگی ثروتمند بودند و در معابد و پرستشگاه های خویش اشیا 
و سنگ های قیمتی فراوان نگهداری می کردند و از ذخایر چشمنواز طال، 
به پرستشگاه هایشــان، بزرگی و درخشندگی خیره کننده بخشیده بودند 
و بدین گونه روح وحشــی و نژادپرســت تمدن غربی که میراثخوار روم 
باســتان و اندیشه های یونانی بود؛ فلسفه قدرت سیاسی و جهان خوارگی 
خونریزانه خویش را در الیه های معنایی و ارزشی دین مسیح، پنهان و به 
نام توسعه و پیشرفت اندیشه و دین مسیح، مسیحی سازی بی رحمانه قاره 

آمریکای التین را آغاز کرد.
آغــاز کرد تا به طال و طالهای فراوان، این عشــق حقیقی و همیشــگی 
تمدن غربی، دسترسی یابند و بر ثروت و قدرت سیاسی خویش بیفزایند. 
مسیحی ســازی آمریکای التیــن، یکی از خونین ترین و وحشــیانه ترین 
پرونده هــای تاریخــی، تمــدن غربی و مســیحیت گرایی اســتعماری 
اســت و یکی از نشــانه های آشــکار برتری جویی ها و خودپرســتی ها و 
 خودخواهی هــای عمیق یک تمدن جهانی به نام تمدن لیبرال مســیحی 

است. 
تمدنــی کــه برای دسترســی به یک کیلو طــال و یا یک بشــکه نفت، 
تیربــار نفرت آفرینــی و آتش پراکنی را به کار می انــدازد تا از روی خون 
 هــزاران انســان عبور کنــد و به آرزوهــای بی پایانش، بــه نفت و طال 

برسد.

رقیه توسلی

بیرانوند: ۱۵ میلیارد برای باشگاه درآمدزایی کردم

 به استوکس مدال دادند 
به من نَه!
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حمیدرضاخداشناس: تنها دیدار معوقه  از مرحله یک 
چهارم نهایی جام حذفی فوتبال کشــورمان امشــب و 
از ساعت 20:30  بین اســتقالل و سپاهان در ورزشگاه 
آزادی برگزار می شــود. دیداری که بی گمان برای هر دو 
تیم حکم فینال را دارد و به احتمال زیاد برنده این بازی 
یک پای فینال این دوره از مســابقات جام حذفی خواهد 
بود. این دو تیم هفته پیش نیز در لیگ برتر در ورزشگاه 
آزادی به مصــاف هم رفتند که شــاگردان مجیدی در 
غیاب امیرقلعه نویی موفق به شکســت سپاهان شدند و 
پس از حرف و حدیث های فــراوان در مورد داوری بازی 
و زیر سؤال رفتن پیروزی آبی ها، این دیدار برای استقالل 
جنبه حیثیتی و برای سپاهان جنبه انتقامی خواهد داشت.

شــاگردان مجیــدی در حالی پــای به ایــن مرحله 
گذاشــته اند که پیش از این فجرسپاسی و گل ریحان 
البرز را از پیش رو برداشــته بودند. آبی  پوشان در لیگ 
برتر وضعیتشان بهتر از زردپوشان اصفهانی است و در 
فاصله دو هفته مانده به پایان رقابت ها شــانس خوبی 
برای کســب ســهمیه آســیا دارند، اما در هر صورت 
قهرمانــی در جــام حذفی ارزش باالتــری دارد و هم 
سهمیه مســتقیم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
از این طریق کســب می شود، به خصوص اینکه فرهاد 
مجیدی بدش نمی آید نخســتین جــام را در دوران 
مربیگری اش برای استقالل بدست آورد. از سوی دیگر 
سپاهانی ها بهترین راه برای رسیدن به سهمیه مستقیم 
آســیا با توجه به شرایطشــان در لیگ برتر را، همین 
جام حذفی می دانند و همین موضوع بر حساسیت این 
بازی افزوده است. بدون شک  اولین اشتباه ممکن است 
آخرین اشــتباه یک تیــم و خداحافظی از جام حذفی 
باشد. برنده مسابقه به جمع چهار تیم نیمه نهایی اضافه 
خواهد شد و باید با قید قرعه حریفش را شناسایی کند. 
پرسپولیس، تراکتور و نفت مسجدسلیمان صعود خود 

را پیش از این قطعی کرده بودند.

غایبان بزرگ این دیدار#
فرهاد مجیدی در دوران پســاکرونا همواره با غیبت 
متعدد بازیکنانش مواجه بوده و این معضل سبب شده 
تا در چند بازی اســتقالل نتواند نتایج دلخواهش را 
بگیرد، اما در دو ســه بازی گذشته ترکیب استقالل 
تازه در حال شکل گرفتن بود که بار دیگر مصدومیت 
گریبانگیر ســتاره های این تیم شــد. دیدار سنگین 
هفته گذشته آبی پوشــان مقابل نماینده مشهد سه 

بازیکن اصلی استقالل را از فرهاد مجیدی گرفت تا به 
نوعی این تیم در خط حمله خلع سالح شود. ارسالن 
مطهری، شیخ دیاباته و فرشید اسماعیلی سه بازیکنی 
هســتند که در دیدار قبلی برابر شهرخودرو مصدوم 
شدند و به دیدار برابر سپاهان نخواهند رسید تا عماًل 
مجیدی در خط حمله فقط قایدی را داشــته باشــد، 
که این بازیکن هفته هاســت از شرایط آرمانی به دور 
است. زردپوشان اصفهانی هم برای این دیدارمرتضی 
منصوری را به دلیل محرومیت و محمد ایران پوریان 

را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند.

  نبرد هشتم#
دو تیم تاکنون، ۷۵ بار مقابل هم قرار گرفته اند که 2۸ برد 
سهم استقالل و 20 بازی مساوی و 2۷ بازی هم با برتری 
سپاهان به اتمام رسیده است. آن ها در لیگ برتر 3۸ بار 
مقابل هم صف آرایی کرده اند که ۱۵ بار استقالل برنده 
شده است و ۱۱ بازی را سپاهان برده است و ۱2 تقابل آن 
ها هم به تساوی رسیده است. آمار متفاوت این دو تیم در 
مصاف آن در جام حذفی اســت که در ۷ رویارویی آن ها 
۵ بار سپاهان به پیروزی رسیده است، یک بازی مساوی و 

یک بازی هم استقالل پیروز شده است.

دیدار امروز هشتمین تقابل دو تیم در جام حذفی است 
که ســپاهان برتری قابل توجهی در مصاف های حذفی 
مقابل استقالل داشته اســت اما به توجه به نتایج اخیر 
دو تیم به نظر می رســید یک روز غیر قابل پیش بینی 

در انتظار است.

نامجومطلق: دیدار با سپاهان یک فینال #
زودهنگام است

مجید نامجومطلق در نشســت خبری پیــش از دیدار 
تیم های فوتبال استقالل و سپاهان اظهار کرد: فردا بازی 
بسیار سخت و حساسی با تیم خوب سپاهان داریم، تیمی 
که یک هفته قبل با آن بازی کردیم. هر دو تیم شناخت 
خوبــی از هم دارند و بازی حساســی خواهد بود. تیم ها 
با همه انگیزه و توان وارد زمین خواهند شــد. مربی تیم 
فوتبال استقالل عنوان کرد: به نظرم برنده این بازی که 
ان شاءاهلل استقالل باشد، شانس زیادی برای قهرمانی در 
جام حذفی دارد. بازی فردا یک فینال زودهنگام اســت. 
امیدوارم بازیکنان استقالل مزد زحماتشان را در این دیدار 

بگیرند. 

مربی سپاهان: عدالت رعایت شود#
 مربی ســپاهان اعتقاد دارد در صورت رعایت عدالت، 
ایــن تیم می تواند از ســد هر تیمی بگذرد.  ســعید 
الهویی در نشســت خبری پیش از دیدار تیم فوتبال 
سپاهان اصفهان مقابل استقالل اظهار کرد: بازی های 
جام حذفی شــرایط خود را دارد. چون پس از سوت 
داور، فرصت جبران وجود ندارد و هر مســابقه مانند 
فینال اســت. در طول هفته با تالش قلعه نویی و کادر 
مدیریتی و فنی، ســعی کردیــم بازیکنان را از لحاظ 

ذهنی و بدنی ریکاوری کنیم. 
اتفاقاتــی که در طول هفته گذشــته بــرای ما افتاد 
خیلی خوشــایند نبــود. هرچند اعتقــاد کادر فنی و 
مدیریتی ســپاهان این اســت که تیم، کیفیت بسیار 
خوبی ارائه می کند. وی درخصوص اشتباهات داوری 
علیه زردپوشان بیان کرد: دوست نداریم درباره داوری 
اظهــار نظر کنیم. نه تنهــا از بنیادی فر، بلکه از همه 
داوران می خواهم که عدالت را رعایت کنند. ما تقاضا 
نمی کنیم ما را به چشــم دیگری نگاه کنند و از داور 
درخواست هدیه نداریم، تا بر اساس عدالت تیمی که 
شایســته است به پیروزی برسد و عوامل بیرونی مؤثر 

نباشد.

استقالل-سپاهان در یک چهارم نهایی جام حذفی به هم رسیدند

»فرهاد« بدون خط آتش مقابل قلعه »ژنرال«

مشکل بزرگ برای انتقال حاج صفی به یونان
ورزش: به نقل از اسپورت گاتزتا، ســران باشگاه آریس یونان خواستار جذب 
احســان حاج صفی شــده اند و تمایل دارند این بازیکــن را برای فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر یونان جذب کنند. با این حال یک مشــکل بر سر انتقال 
بازیکن پیشین المپیاکوس و پانیونیوس وجود دارد و آن هم این که حاج صفی 
تا پایان ماه آگوست به تراکتور تعهد دارد و به همین خاطر پس از این تاریخ او 
به کمی استراحت نیاز دارد و همین باعث می شود که بازیکن ایرانی هفته های 

اولیه لیگ یونان را از دست بدهد.

مذاکره مدیر برنامه های رونالدو با پاری سن ژرمن
ورزش: ســایت »فوت مرکاتو« فرانسه با اشاره به ناراحتی رونالدو از حذف زودهنگام 
یوونتوس از لیگ قهرمانان اروپا توســط لیون در فصل جــاری و مأیوس بودن او از 
قهرمانی در این رقابت ها به همراه بیانکونری مدعی شــده قرار است ژرژ مندز مدیر 
برنامه های رونالدو در پرتغال - محل برگزاری متمرکز بازی های لیگ قهرمانان اروپا 
از جمله بازی PSG و آتاالنتا در مرحله یک چهارم نهایی - با لئوناردو مدیرورزشــی 
پاری سن ژرمن مالقات خواهد داشت و درباره احتمال انتقال ستاره شماره هفت یووه 

به پارک دو پرنس با او صحبت خواهد کرد.

ضرر ۶۰ میلیون پوندی رئال با تصمیم بیل
ورزش: گــرت بیل قصد دارد تا پایان مدت قراردادش در مادرید بماند و این یعنی 
قهرمان اللیگا باید برخالف میلش به بازیکنی حقوق دهد که جایی در برنامه های 
زیدان ندارد. رئال سال گذشته بیل را در حالی که در آستانه پیوستن به تیم چینی 
بود و می توانست هفته ای یک میلیون پوند حقوق بگیرد، متوقف کرد چرا که طرف 
چینی حاضر نبود بابت خرید این بازیکن ولزی به رئالی ها پولی بپردازد. به این ترتیب 
اگر رئال نتواند راهی برای خالص شدن از دست بازیکن ولزی پیدا کند، 60 میلیون 

پوند ضرر خواهد کرد و در نهایت او را به عنوان بازیکن آزاد از دست می دهد.

امیدواری»مولر« به »لواندوفسکی«
ورزش: مهاجم آلمانی سرخپوشــان مونیخی معتقد اســت: هم تیمی لهستانی اش 
در بازی جمعه شــب با بارسلونا می تواند ثابت کند این فصل مهاجم بهتری نسبت 
به لیونل مســی بوده است. توماس مولر می گوید: »پاسخ این پرسش که بین مسی 
و لواندوفســکی کدام یک این فصل مهاجمی بهتر بــوده را روز جمعه خواهیم دید. 
لواندوفسکی باید پاسخ این پرسش را بدهد. مسی هم در بازی با ناپولی خیلی خوب 
بازی کرد، اما این بسته به روبرت دارد که پاسخ این پرسش را در بازی روز جمعه به 

بارسلونا بدهد«.

ورزش: دروازه بــان ســابق پرســپولیس می گوید: 
مدیران این باشــگاه با بی صداقتی احترامش را نگه 
نداشــتند و همین امر سبب ناراحتی اش شده است. 
علیرضــا بیرانوند در گفت وگو با ایســنا می گوید: در 
طول چهار ســال کمتر از 6 میلیــارد تومان از این 
باشــگاه دریافتی داشته  است اما بیش از ۱۵ میلیارد 
برای پرســپولیس درآمدزایی کرده تا این باشگاه در 
شــرایط بحرانی بتواند مطالبات برانکو ایوانکوویچ را 
بپردازد. دروازه تیم ملی و آنتورپ بلژیک درباره پوکر 
قهرمانی پرسپولیس گفت: راستش را بخواهید ابتدا 
فکر نمی کردم روزی این چنین تاریخ ســازی کنیم 
اما می دانســتم باشگاه بزرگ پرســپولیس  ظرفیت 
باالیی دارد که بــا حمایت هوادارانش در لیگ ایران 
تاریخ ســازی کند. مــا با کمک برانکــو پیش رفتیم 
و توانســتیم با حمایتــی که از هواداران احســاس 
می کردیم پیش برویم و به قله های افتخار برســیم. 
برانکو یک سال پیش از قهرمانی تالش کرده بود تیم 
قدرتمندی بسازد. او کم کم تغییرات در نفرات ایجاد 
کرد و به نوعی آجرهای ســاخت پرسپولیس  فعلی را 

روی هم گذاشت تا االن به این افتخار رسیدیم.

با من نامهربانی شد#
حقیقتاً من با پرسپولیس هشت جام کسب کرده ام اما 
این آخرها با من نامهربانی شــد. اگر دقت کرده باشید 
در جشن قهرمانی و اهدای جام نام همه از جمله برخی 
کارمندان باشگاه را صدا زدند، نام استوکس را هم صدا 

زدند اما خبری از نام من نبود. 
گویی اصالً بازیکن پرسپولیس نبودم. کسی که گوینده 
ورزشگاه است، اســامی را از روی لیستی می خواند که 

باشگاه در اختیارش گذاشته است، پس باشگاه اسم مرا 
نداده که صدا بزنند. جالب است حتی وقتی برای دریافت 
مدالم با باشگاه تماس گرفتم، به من گفتند مدال ها تمام 
شده اســت، منتظر باش تا پیگیری کنیم و از سازمان 

لیگ برایت بگیریم.  

پرسپولیس با یحیی هم موفق خواهد شد#
قهرمانی در آسیا واقعاً سخت است و این گونه نیست که 
ما بگوییم قهرمان آسیا بشویم و در دور بعد به قهرمانی 
برسیم. برای کسب جام لیگ قهرمانان آسیا برنامه ریزی 
بسیار مهم اســت. در کل من فکر می کنم پرسپولیس 

با آقای گل محمدی قله های افتخار را فتح خواهد کرد. 

اختالفی نیست#
وی همچنیــن در مورد دلخوری اش از مســئوالن 
باشگاه پیش از ترک ایران تصریح کرد: من با باشگاه 
پرســپولیس اختالف ندارم. پرسپولیس  محبوب من 
اســت، چرا باید اختالف داشــته باشم؟ ناراحتی من 
از مدیران باشــگاه است. کســانی که احترام من را 
نگه نداشــتند. کســانی که خود را صاحب این پوکر 
می دانند اما به من گفتند آپشــن های قهرمانی به تو 
تعلق نمی گیرد. ببینید موضوع من و پرســپولیس  بر 
سر پول نیســت. موضوع این است که رفتار مدیران 
باشــگاه با من خوب و محترمانه نبــود و این من را 
ناراحت می کند. اینکه به مــن می گویند باید بمانی 
تا پایان فصل بعد آپشــن قهرمانــی را به تو بدهیم 
درست نیست. بیماری کرونا آمد و شرایط لیگ تغییر 
کرد اما بر اســاس قرارداد سه جانبه من، پرسپولیس 

و آنتورپ، قانوناً نمی توانستم تا پایان بازی ها بمانم.

ورزش: سرپرســت کمیته رویدادها و مسابقات والیبال 
اظهار کرد: اگر برخی از تیم ها چک های خود را تا امروز 
پاس نکرده باشند از مراســم قرعه کشی کنار خواهند 
رفت. قرعه کشی سی و چهارمین دوره مسابقات والیبال 
قهرمانی باشــگاه های برتر مردان ایران ساعت ۱0 صبح 
امروز بیستم مردادماه با حضور نمایندگان باشگاه ها در 
سالن فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار 

می شود.
تیم های شــهرداری ارومیه، لبنیات هــراز آمل، فوالد 
سیرجان ایرانیان، شهرداری گنبد، فوالد مبارکه سپاهان، 
هورســان رامســر، آذرباتری ارومیه، شهداب یزد، خاتم 
اردکان، شهرداری ورامین، پیکان و سایپا ۱2 تیمی بودند 
که با اعالم فدراسیون حضورشان در رقابت ها رسمی شده 
و اگر تعهداتشان را تا روز مراسم قرعه کشی عملی نکنند 

احتمال حذف وجود دارد.
دو تیم شهرداری قزوین و راهیاب ملل پس از رایزنی به 

جمع تیم های لیگ برتری اضافه شدند.

پاس چک ها#
شهرام عظیمی درباره مراسم قرعه کشی رقابت های 
لیــگ برتــر و حضور قطعــی ۱۴ تیم گفــت: تمام 
تیم هایی که اعالم آمادگی کردند تعیین تکلیف مالی 

را انجام داده و برخی چک پرداخت کرده اند. 
اگــر تا امــروز چک ها پاس نشــود قاعدتــاً در روز 
قرعه کشــی ممکن اســت از حضور برخی از تیم ها 
خداحافظــی کنیم. سرپرســت کمیتــه رویدادها و 
مســابقات والیبــال دربــاره نام تیم هایــی که چک 
داده اند گفت: باید بررســی شود. ممکن است در این 
 چند روز چک ها وصول شــده باشــد و من اطالعی 

نداشته باشم.

2 تیم جدید#
وی در پاســخ به این پرسش که تیم شهرداری قزوین با 
خرید امتیاز کدام تیم وارد مسابقات شد؟ گفت: نماینده 
قزوین با تیم شــهروند اراک مذاکراتی داشته و به توافق 

رسیدند.
عظیمی درباره حضور تیم چهاردهم در رقابت های لیگ 
برتر گفت: مشکل تیم مریوان حل شد. این تیم بدهی از 
گذشته نداشته و فقط ورودی امسال را پرداخت نکرده 
بود. مدیر کل اســتان تماسی داشت و اظهار کرد تا روز 

چهارشنبه ورودی را پرداخت خواهند کرد.

غیبت خراسان در لیگ برتر#
اما از مشهد خبر می رسد با وجود تمام تالش های انجام 
شده مشکل مالی پیام حل نشده است و این تیم نتوانسته 
حتی بخشــی از تعهدات خود را نســبت به فدراسیون 
عملی کند. این در حالی اســت والیبالیست های مشهد 
هفته پیش امیدوار بودند اتفاق خوبی یا برای پیام بیفتد 
و یا با رایزنی های فراوان مجموعه دیگری حاضر شود با 
تیمی جدید وارد لیگ برتر شود. اکنون نه پیام موفق به 
تأمین هزینه های ابتدایی شده و نه مجموعه دیگری تا 
این لحظه وارد ماجرا شده است. بدین ترتیب به احتمال 
خیلی زیاد خراسان و مشهد در لیگ برتر والیبال پس از 

چند سال غایب خواهند بود.
پیگیری ها نشــان می دهد داورزنی، رئیس فدراســیون 
والیبال به شدت مایل به حضور مشهدی ها در لیگ برتر 
بوده چون معتقد اســت از شرق کشور هم حداقل یک 
تیم در لیگ برتر حضور داشــته باشد. اما با وجود تمام 
امتیازهایی که برای مشــهدی ها قائل شده اما پیامی ها 
نتوانســتند گره از مشکالت مالی باز کنند واز لیگ برتر 

جا مانده اند.

بیرانوند: ۱۵ میلیارد برای باشگاه درآمدزایی کردم

به استوکس مدال دادند، به من نَه!
امروز لیگ برتر والیبال قرعه کشی می شود

پیام از دست رفت؟

خبر ویژه

ورزش: برانکو در خصوص مبلغ قطعی قراردادش گفت:» هیچ شــرمی از انتشار 
قــراردادم و صحبت درباره آن ندارم.من  پایه قــرارداد خودم را در طول چهار فصل 
افزایش ندادم. درواقع مبلغ اولین قراردادم ۸00 هزار دالر برای هر فصل بود و آخرین 
قراردادم هم که روز بازی با الجزیره امضا کردم، ۸00 هزار یورو بستم. تصمیم این بود 
که قراردادها از دالر به یورو تبدیل شــود«. موضوع دیگری که پس از انتشار قرارداد 
برانکو مطرح شــده، آپشن های قرارداد اوست: »آپشن ها درصورتی فعال می شود که 

شما موفقیت ایجاد کنید. مثال موفقیت ما در راهیابی به فینال لیگ قهرمانان، چند 
میلیون دالر برای پرسپولیس درآمدزایی کرد و در این میان، چند صد هزاردالر هم 
پاداش من بود. همینطور قهرمانی ها و عناوین دیگر من و دستیارانم برای سنت 
به سنت مبلغی که در قراردادمان قید شده بود، زحمت کشیدیم و ایجاد اعتبار 

و افتخار برای باشگاه کردیم«

دریافتی 30 درصدی#
صبح دیروز و پس از باز شــدن بانک های عمان، ۱۵ درصد دیگر از 
مطالبات برانکو ایوانکوویچ که مدتی قبل به حســاب اعالم شده از 
سوی وی در بانک مسقط واریز شده بود، به حساب این مربی رسید 
تا میزان دریافتی وی از باشــگاه پرسپولیس به 30 درصد برسد. 
البته با وجود اینکه پرســپولیس تا ۱6 مرداد فرصت داشت برای 
تسویه حساب با سرمربی کروات و دستیارانش اقدام کند، وکیل 
آن ها سه روز قبل نامه ای به فیفا ارسال و به این نهاد اعالم کرد 
پرسپولیس با وجود واریز بخشی از پول برانکو و سه مربی کروات 
تا اجرای کامل حکم فاصله زیادی دارد. به نظر می رسد با توجه 
به نامه نگاری هایی که باشگاه پرسپولیس با بخش مالی و کمیته 
انضباطی فیفا انجــام داده به زودی بخش دیگری از مطالبات 
برانکو، ایگور پانادیچ و زالتکو ایوانکوویچ به حســاب آن ها واریز 

خواهد شد.

سینا حســینی: پس از انتقاد صریح 
دکتر ستوده از نحوه بدنسازی بازیکنان 
استقالل، جرقه اختالف میان کادر فنی 
و پزشــکی باشگاه اســتقالل زده شد، 
تا حدی که ســرمربی جوان اســتقالل 
خواســتار حذف دکتر ســتوده از کادر 
پزشکی استقالل شــد اما با پادرمیانی 
احمد ســعادتمند اختالف جدی میان 
پزشکان باشگاه و کادر فنی موقتاً خاتمه 
یافت اما این اختالف نظر در جریان بازی 

شهرخودرو دوباره به وجود آمد.
بــه دلیل  اختــالف جدیــد  البتــه 
غیبــت خبرنگاران رســانه ای نشــد 
اما مشــاهدات عینی خبرنگار قدس 
حکایــت از ایــن دارد دکتر ســتوده 
پیش از آنکه کار اســماعیلی به جای 
باریک کشیده شــود در نیمه دوم به 
مجیدی و دســتیارانش توصیه کرد تا 
فرشید اســماعیلی را از زمین بیرون 
بیاورند اما مجیدی به واســطه تالش 
برای رسیدن به امتیاز در این بازی با 
تعویــض هافبک خود مخالفت کرد تا 
مصدومیت وی در ادامه بازی تشدید 

شود.
البته این پایان قصه پر غصه استقاللی ها 
نبود، شیخ دیاباته به واسطه درگیری با 

بازیکن شهرخودرو دچار مصدومیت شد 
امــا او با نظر مجیدی در ترکیب ماند تا 
یکــی از مهم ترین بازی های اســتقالل 
را به دلیل مصدومیت از دســت بدهد. 
شاید مجیدی اگر به توصیه دکتر ستوده 
گوش می کرد برای بازی سرنوشت ســاز 
امروز مقابل ســپاهان می توانســت از 
حضور دیاباته و اسماعیلی بهره ببرد ولی 
مقاومت بی دلیل او برابر نظر پزشک تیم 

این فرصت طالیی را از او گرفت.
کارشناســان و منتقــدان با اشــاره به 
پافشاری های بی جهت مجیدی در این 
خصوص بر این باورند سرمربی استقالل 
به دلیل فقدان تجربــه کافی در حوزه 
مربیگری تنها به موفقیت در بازی های 
پیش روی خود فکــر می کند در حالی 
که این اتفاق کامالً به ضرر او و استقالل 

تمام می شود.

گزارش به باالدستی#
حاال با قطعی شــدن غیبت سه بازیکن 
کلیدی اســتقالل گفته می شــود کادر 
پزشکی اســتقالل گزارشی مبسوط در 
این خصوص را تقدیم مدیرعامل کرده تا 
احمد ســعادتمند در جریان کم و کیف 
ماجرا قرار گیرد. هرچند این گزارش پیش 

از بازی رسانه ای نشد اما گفته می شود 
چنانچه استقالل در پیکار سرنوشت ساز 
برابر سپاهان نتواند جواز صعود به مرحله 
بعد را بدست آورد این گزارش به هیئت 
مدیره خواهد رفت تا اعضای هیئت مدیره 

در این رابطه تصمیم گیری کنند.

حامیان فرهاد#
در شــبکه های اجتماعــی حامیــان 
مجیدی و دوســتان وی که این روزها 
به شدت در تالشند فضا را برای ابقای 
مجدد وی در کسوت مربیگری استقالل 
فراهــم کنند با انجــام مصاحبه هایی 
هدفمند مدعی شدند غیبت دیاباته و 
اسماعیلی به استقالل ضربه نخواهد زد 
و تیم مجیدی همچنان قابلیت شکست 
سپاهان را دارد. پیروز قربانی، علیرضا 
نیکبخت واحدی و دو ســه نفر دیگر 
با طرح این موضوع به کمک مجیدی 
آمدند اما آنچه مســلم است با بررسی 
شــرایط کنونــی و بی اعتمادی مزمن 
در الیه هــای هوادار اســتقالل و مرور 
فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی 
و ناکامی احتمالی استقالل، سرنوشت 
ناخوشایندی را برای سرمربی استقالل 

رقم خواهد زد.

»آندرا پیرلو«  چگونه سرمربی یوونتوس شد؟

جوان سازی بانوی پیر با مربی 9 روزه!
امیرمحمد سلطان پور: این تصور که اگر یوونتوس 
نتواند با شکســت لیون به مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا صعود کند ساری اخراج خواهد 
شــد، از چندین روز قبل در اذهان بسیاری وجود 
داشــت؛ اما وقتی این اتفاق افتاد و ساری اخراج 
شــد، باز هم این حس که چقدر شکل فوتبال 
عوض شــده به وجود آمد. هر چه باشد ساری 
این فصل برای بانوی پیر قهرمانی ســری آ را 
به ارمغــان آورد اما حتی چنین چیزی دیگر 
برای یووه کافی نبود. این را می توان حقیقتی 
جدیــد برای بزرگان فوتبال مدرن لقب داد 
که قهرمانی لیــگ آن قدر برای این تیم ها 
تکراری شده که دیگر حتی ارزش خاصی 

برایشان ندارد.

استاد داخل زمین و رئیس روی #
نیمکت

اما چیزی که بسیار کمتر انتظارش را داشتیم این 
بود که مقامات یووه آندرا پیرلو را تنها ساعاتی پس از 
اخراج ساری به عنوان سرمربی تیمشان انتخاب کردند. 
این واقعاً تصمیم عجیبی بود که نشان دهنده رویکرد 
عاطفی مسئوالن یوونتوس نســبت به اسطوره این 
باشگاه است. این باشگاه در بیانیه خود در این رابطه 
نوشته است: »امروز سرآغاز فصلی تازه از دوران پیرلو 
در جهان فوتبال است. او از استاد درون زمین به رئیس 

روی نیمکت بدل می شود. پس از انتخاب او به عنوان 
ســرمربی تیم زیر 23 ساله ها، اکنون باشگاه تصمیم 
گرفته به توانایی رهبری او در تیم اصلی اعتماد کند. 
از دوران نخســتین بازی فوتبال او تا اکنون که روی 
نیمکت می نشیند همه قابلیت ها برای موفقیت را دارا 
می باشد؛ یک متخصص به همراه ترکیبی با استعداد که 

به دنبال کسب موفقیت خواهند بود«.

پپ گواردیوال ی یووه#
این روزها به نظر می رسد هر باشگاهی به دنبال پپ 
گواردیوال خود اســت. آن ها بازیکنان سابق خود را 
می خواهند؛ کسانی که غرق در فرهنگ و سنت های 
باشگاه است؛ کســی که بتواند کاری مثل گواردیوال 
در ســال 200۸ در بارسلونا را انجام دهد. کسی که 
اولین شغل سرمربیگری خود را در باشگاهی که در 
آن توپ می زده بدست می گیرد و تیم را به قله های 
جدیدی رساند. این یکی از اصلی ترین دالیلی است 
که منچستریونایتد هم سولسشر و چلسی لمپارد را به 
عنوان سرمربی خود منصوب کردند. اما نباید فراموش 
کنیم گواردیوال زمانی به عنوان ســرمربی تیم اصلی 
بارسلونا انتخاب شد که یک سال فوق العاده را به همراه 
تیم رز های آبی و اناری پوشان گذرانده بود. سولسشر 
زمانی انتخاب شــد که قهرمان لیگ نروژ شده بود؛ 
حتی لمپارد دوران مربیگــری موفقیت آمیزی را با 
داربی کانتی در چمپیونشیپ انگلیس داشت و بعد 

جانشین ساری در چلسی شد. اما پیرلو تنها تجربه 
9 روز ســرمربیگری تیم زیر 23 ساله های یووه را در 
کارنامه دارد. جلســات اولیه تمرین در این تیم باید 
واقعاً فوق العاده بوده سپری شده باشد که سران یووه 
را به این نتیجه رســانده تیم اصلی را به او بسپارند! 
این سبب می شود سؤال های جدیدی شکل بگیرد. 
آیا زمانی که پیرلو به عنوان سرمربی زیر 23 ساله ها 
انتخاب شد او را برای تیم اصلی در نظر داشتند؟ آیا 
مقامات یووه در این فکر بودند که اگر یووه توســط 
لیون حذف شــد او را به تیــم اصلی بیاورند؟ یا این 
تصمیم تنها در چند روز توسط مقاماتی گرفته شده 
که در طول دو فصل گذشته تصمیمات بسیار دمدمی 

مزاجانه ای گرفته اند؟

رونالدو یا فوتبال شناور؟#
هنوز یک سال نگذشته که یوونتوس مکس آلگری که 
پنج قهرمانی پیاپی ســری آ را برای بانوی پیر بدست 
آورده بود اخراج کردند، چون فکر می کردند ســبک 
مربیگری ساری بیشــتر می تواند آن ها را به قهرمانی 
اروپا برساند، چیزی که بیشتر به آن عشق می ورزند. اما 
خب اگر فکر می کردند ساری می تواند سبک فوتبال 
شــناور خود در ناپولی را در یوونتوس پیاده کند، این 
حقیقت که همه چیز باید در تیم به کریستیانو رونالدو 
ختم شود در شکل کاری او نیست. این ذهنیت درباره 
پیرلو وجــود دارد که به خاطر مغز متفکر او در زمان 

فوتبالش احتماالً از لحاظ تاکتیکی در ســرمربیگری 
موفــق خواهد بود، و به خاطر خونســردی باالیش با 
بخش های سیاست فوتبال کنار خواهد آمد. حدسی 
که البته هیچ کدام آن ها ثابت نشده است. اما هر کسی 
ســرمربی شــود باید با رونالدو کنار بیاید. این ستاره 
پرتغالی نخســتین قمار بیانکونری برای پایان دادن 
ســال ها دوری آن ها از قهرمانــی اروپا بود. او با وجود 
اینکه در آن زمان 33 ســال داشت با رقمی گران به 
تورین آورده شد تا با شخصیت پیروز و گل های زیادی 
که به ثمر می رساند در زمان های کلیدی به کار تیمش 
بیاید. اما با اینکه کاری که از او می خواستند را خوب 
انجام داد اما شــکل بازی یووه را محدود کرده است. 
یک باشگاه برای استفاده از رونالدو باید همان کاری را 
بکنــد که زیدان در رئال با او انجام داد؛ یعنی کل تیم 
را بر محور رونالدو بچیند تا به وی ســرویس بدهند، 
سپس  در خط هافبک عقب بنشینند و ریسک بسیار 
کمــی در طول بازی بکنند. اما در عین حال ســران 
یوونتوس همزمان به دنبال چیزی بیشتر از این هستند 
و می خواهند فوتبال مدرن و پیشرفته ای ارائه کنند. 
کاری که با حضور رونالدو امکان آن دیگر وجود ندارد. 
کســی نمی داند پیرلو چه سبک فوتبالی را به عنوان 
سرمربی پیاده خواهد کرد، اما به نظر نمی رسد کسی 
توانایی این را داشته باشد که هم فوتبال مدرن و هم 
فوتبال بر محور رونالدو که مدنظر سران یوونتوس است 

را عملی کند.

سنگربان کهنه کار باشــگاه یوونتوس ایتالیا در توییتر 
خود به انتخاب هم بازی و دوست قدیمی اش به عنوان 

سرمربی جدید بیانکونری واکنش نشان داد. 
جیانلوئیجــی بوفون کــه نزدیک به دو ســال بزرگ تر 
از ســرمربی جدید بانوی پیر یعنی آنــدرا پیرلو خواهد 
بــود در توییتش نوشــته: »پس از این بایــد تو را رئیس 
 خطــاب کنــم؟! در ایــن چالش جدیدت موفق باشــی 

آندرا«.

باشگاه منچستریونایتد در حساب توییتر خود گزارش تصویری از 
رهسپار شدن بازیکنان این باشگاه به مقصد آلمان برای شرکت در 
مراحل پایانی رقابت های یورولیگ را منتشــر کرده است. در این 
تصاویر که البته در کنار آن هدفی برای به معرض نمایش گذاشتن 
یکی از اسپانسرهای این باشگاه که یک شرکت هواپیمایی روسی 
اســت و وظیفه حمل و نقل شیاطین سرخ را بر عهده دارد دیده 
می شــود، بازیکنان یونایتد را می توان مشاهده کرد که با رعایت 

پروتکل های بهداشتی راهی آلمان شدند.

منچستریونایتدجیانلوئیجی بوفون
وینگر پر افتخار چلسی پس از به اتمام رسیدن قراردادش با 
شیرهای لندن و جدا شدن از این باشگاه نامه خداحافظی 
منتشــر کرد. پدرو که از لحاظ تنوع کســب جام یکی از 
بهترین بازیکنان کنونی جهان اســت و در لباس چلسی 
جام هــای قهرمانی لیــگ برتر انگلیس، جــام حذفی و 
لیگ اروپا را بدســت آورد، با تشــکر از همــه حضور در 
استمفوردبریج را افتخار لقب داد و تأکید کرد تصمیمش 

برای پیوستن به چلسی درست بوده است.

اسطوره انگلیسی سابق باشگاه های منچستریونایتد، رئال مادرید، 
پاری ســن ژرمن و آث میالن در استوری اینستاگرامی خود به 
خاطره بازی با هواداران شــیاطین سرخ پرداخت. دیوید بکام 
در اســتوری که منتشر کرده، عکسی از روز اول عقد قرارداد با 
آکادمی منچستریونایتد را نشان می دهد که در کنار چهره های 
سرشــناس این باشگاه از جمله ســرالکس فرگوسن را نشان 
می دهد، و جمله »جایی که همه چیز آغاز شد« را انتخاب کرده 

است.

دیوید بکامپدرو

مجیدی در مخمصه خود ساخته!
تنش دوباره میان کادر پزشکی و کادر فنی آبی ها

ضد  حمله

 ۳ مهاجم ایرانی 
در بین برترین های مجله ورلدساکر

ورزش: مجله ورلدساکر ۵00 بازیکن برتر حال حاضر دنیا را انتخاب کرده است 
که نام سه ایرانی در بین آن ها دیده می شود. مهدی طارمی از ریوآوه پرتغال، 
سردار آزمون از زنیت سن پترزبورگ روسیه و علی علیپور از پرسپولیس ایران 
در این رده بندی حضور دارند. عملکرد خوب این سه بازیکن ایرانی در این فصل 
از لیگ هایشان باعث شد تا مجله ورلدساکر آن ها را در جمع ۵00 بازیکن برتر 

حال حاضر دنیا قرار دهد.

 تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا 2۰۱8 
در قبضه سرخابی ها

ورزش: کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا 20۱۸ را 
معرفی کرد. ســایت کنفدراسیون فوتبال آسیا دیروز با اتمام نظرسنجی های 
خود برای انتخاب تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا 20۱۸، در نهایت این تیم 
را معرفی کرد. در این تیم منتخب، چهار بازیکن پرســپولیس و سه بازیکن 
اســتقالل حضور داشــتند. بازیکنان ایرانی در تیم منتخب لیگ قهرمانان 
آســیا 20۱۸  علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، سیامک نعمتی، علیپور از 

پرسپولیس و مامه تیام، فرشید اسماعیلی و وریا غفوری از استقالل بودند.

 برگزاری تورنمنت
 فوتسال  چهارجانبه کیش قطعی شد

ورزش: به نقل از ســایت رســمی فدراسیون فوتبال، باتوجه به در پیش 
بودن فیفا دی شــهریورماه و درخواست کادر فنی تیم ملی فوتسال برای 
انجام بازی تدارکاتی، کمیته فوتســال اقدام به انجام هماهنگی های الزم 
برای برگزاری تورنمنت دوســتانه با حضور چند تیم خارجی کرد. به این 
منظور رایزنی های متعددی با تیم های آسیایی و اروپایی صورت گرفت که 
به دلیل مشکالت حاصل از شیوع ویروس کرونا، برخی از تیم ها از حضور 
در آن انصراف دادند. این موضوع باعث شد که تورنمنت دوستانه کیش به 
جای شــش جانبه، به صورت چهار جانبه برنامه ریزی شود. این تورنمنت 
چهار جانبه با حضور تیم ملی بزرگساالن ایران، تیم زیر 20 سال ایران و 

تیم های ملی بزرگساالن عراق و کویت برگزار خواهد شد.

فروزان در آستانه بازی با ماشین سازی مصدوم شد
ورزش: محســن فروزان دروازه بان پارس جنوبی جم در آخرین تمرین 
این تیم در کمپ بانک ملی و قبل از ســفر به تبریز از ناحیه مچ پا دچار 
مصدومیت شد تا حضورش برای دیدار مقابل شاگردان افاضلی در هاله ای 
از ابهام قرار بگیرد. فروزان که اواخر  فصل گذشــته به  اتهام شرط  بندی 
از تراکتور و تبریز شبانه خارج شد و پس از ماه ها با حکم تبرئه به فوتبال 
برگشت اکنون پس از یک ســال به تبریز سفر می کند تا مقابل ماشین 

سازی و مالک آن زنوزی قرار بگیرد.

هفته بیست و هشتم لیگ برتر
کورس نایب قهرمانی و نبرد برای بقا

ورزش: هفته بیست و هشتم لیگ برتر دوشنبه با انجام  چند مسابقه به 
پایان می رسد و در این روز تیم های تراکتور تبریز و فوالد خوزستان برای 

رسیدن به نایب قهرمانی تالش می کنند و قعرنشینان برای بقا. 
برنامه بازی ها

ماشین سازی تبریز - پارس جنوبی جم
فوالد خوزستان - سایپا

شاهین شهرداری بوشهر - تراکتور تبریز
پیکان - صنعت نفت آبادان

نفت مسجدسلیمان - گل گهرسیرجان

حمیداوی:
مقابل استقالل سر ما را بریدند

ورزش: مالک باشگاه شهرخودرو از داوری بازی تیمش مقابل استقالل انتقاد 
کرد و گفت: به دنبال آن است تا از حق فوتبال خراسان دفاع کند.

پس از ســکوت چند روزه فرهاد حمیداوی مالک باشگاه شهرخودرو درباره 
تساوی تیمش برابر استقالل و حواشی پیرامونی آن از جمله داوری بازی که 
پر حرف و حدیث بود، او در این باره گفت: باید پیامی را به آقای بهاروند ارسال 
کنم؛ البته اگر ما حرفی را بزنیم از سوی کمیته انضباطی جریمه می شویم اما با 
علم به اینکه می دانم جریمه خواهم شد، از حق فوتبال خراسان دفاع می کنم.

وی افزود: با افتخار می گویم سرباز فوتبال خراسان هستم و باید بگویم در بازی 
مقابل استقالل سر تیم ما را بریدند؛ تمامی کارشناسان داوری هم در خصوص 
صحنه های بازی اعالم نظر کرده اند و در اوج ناعدالتی دو امتیاز از دست دادیم 

و استقالل با امتیاز از مشهد به تهران بازگشت.

طیبی :
ابزار موفقیت در تیم ملی فوتسال مهیا نیست

ورزش: حســین طیبی که به تازگی از غیرت قزاقســتان به بنفیکا قهرمان 
اروپا پیوسته است درباره این انتخاب گفت: من قبل از اینکه به بنفیکا بروم، 
چهارســال در خدمت تیم غیرت قزاقســتان بودم و موفق شــدم با این تیم 
عنوان های مختلفی را در اروپا کســب کنم که مهم ترین آن حضور در فینال 
جام باشــگاه های اروپا بود. همیشــه آرزو داشتم در فینال اروپا بازی کنم که 

خوشبختانه با تیم غیرت توانستم به این آرزو دست پیدا کنم.
او گفت: به هر حال پس از چهار ســال دوســت داشتم یک چالش و فضای 
جدیدی را تجربه کنم و به همین دلیل بعد از آنکه پیشنهاد بنفیکا به دستم 
رسید تصمیم گرفتم به این تیم بروم. قبل از بنفیکا از کشور های اسپانیا، روسیه 
و حتی ایتالیا پیشنهاد بازی داشتم. پس از مشورت با بزرگان فوتسال در نهایت 
تصمیــم گرفتم به پرتغال بروم و در بنفیکا بازی کنم. طیبی درباره تیم ملی 
فوتسال خاطرنشان کرد: ما در دوره گذشته جام جهانی سوم شدیم. مردم توقع 
دارند در دوره بعد حتماً در فینال حضور داشته باشیم، اما واقعیت این است ما 

االن ابزار الزم برای این موفقیت را نداریم.

 عجیب ترین خرید خارجی استقالل هم 
طلبکار شد

ورزش: نیکوالی بودورف مدافع بلغاری استقالل که می توان او را عجیب ترین 
خرید این فصل آن ها دانست، پس از جدایی از این تیم برای دریافت مطالباتش 
شکایت کرد و مبلغ ۱2۵ هزار دالر از استقالل طلبکار شده است. این مدافع 
33 ساله در حالی این فصل به استقالل پیوست که آبی ها در قلب خط دفاعی 
با تراکم بازیکن مواجه بودند و خرید یک بازیکن خارجی باالی 30 سال و کاماًل 
نا آماده در این پست، سؤال هایی را در این خصوص ایجاد کرد. بودورف در تمام 
مدت حضورش در استقالل تنها دو بار در لیگ قهرمانان آسیا مقابل الشرطه و 
االهلی به صورت کامل به میدان رفت و در لیگ برتر هم ۸2 دقیقه مقابل گل 

گهر بازی کرد تا جمع بازی های او در استقالل به 262 دقیقه برسد. 

منهای فوتبال

استارت کشتی گیران در شهر میزبان المپیک 
ورزش: با اینکه کشتی یکی از رشته های پر برخورد ورزشی محسوب 
می شــود، اما به نظر می رســد به تدریج کشورهای مختلف با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در حال آغاز اردوی تیم های ملی کشتی خود 

هستند.
اتحادیه جهانی کشتی با انتشار فیلمی از تمرینات کشتی گیران ژاپنی 
از اســتارت آن ها برای المپیک توکیو پس از شیوع ویروس کرونا خبر 

داده است.
کشــتی گیران ژاپنی که هر چند روز یکبار تســت کرونا را پشت سر 
می گذارند، در تمرینات موظف هستند کفش های خود را ضدعفونی 

کنند. همچنین دمای بدن آن ها قبل از تمرین چک می شود.

نیما عالمیان راهی فرانسه می شود
مهر: نیما عالمیان همراه با برادرش نوشاد بخشی از فعالیت سال گذشته 
خود را به حضور در لیگ فرانســه اختصاص دادند اگرچه این حضور 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا و لغو پیش از موعد مسابقات باشگاهی 
این کشور نیمه تمام ماند. نیما عالمیان البته امسال هم بازی در لیگ 
دســته اول تنیس روی میز فرانسه را دنبال خواهد کرد اما در ترکیب 
تیمی جدید؛ این پینگ پنگ باز که سال گذشته برای تیم »ویلنوا« بازی 
می کرد امسال با تیم »رومانا« عقد قرارداد کرده است. قرار است فصل 
جدید مسابقات باشگاهی دسته اول فرانسه از مهرماه آغاز شود اما طبق 
درخواست مسئوالن تیم جدید نیما عالمیان، این بازیکن فردا راهی این 

کشور می شود تا تمریناتش را زیر نظر مربیان رومانیایی آغاز کند.

 استارت فدراسیون تنیس روی میز 
برای برگزاری لیگ 

ورزش: فدراسیون تنیس روی میز مکاتبه با تیم های باشگاهی و تعیین 
زمان برگزاری نشست هماهنگی میان آن ها را برای برگزاری لیگ برتر 
در ســال جاری در دســتور کار قرار داده است. پرونده فصل گذشته 
مسابقات لیگ برتر تنیس روی میز به دلیل شیوع و گستردگی ویروس 

کرونا بدون برگزاری دیدارهای پلی آف بسته شد.
به فاصله یک ماه از این تصمیم فدراسیون تنیس روی میز که با معرفی 
پتروشیمی به عنوان تیم قهرمان همراه بود، برنامه ریزی برای برگزاری 
فصل جدید مسابقات باشگاهی در دستور کار این فدراسیون قرار گرفته 
است. اجرای این برنامه با ارسال دعوت نامه برای تیم های باشگاهی و 

تعیین زمان نشست هماهنگی آغاز شده است.

حدادی در جزیره کیش
میزان: احســان حدادی پرتابگر دیسک کشورمان پس از پشت سر 
گذاشتن دوران نقاهت، برای ادامه روند تمرینات به جزیره کیش سفر 
کــرده تا فعالیت های خود را در این جزیره پیگیری کند. اردوی نایب 
قهرمان المپیک لندن که چند روزی می شود در جزیره کیش آغاز شده 
تا پایان هفته جاری در این جزیره ادامه دارد. ایگور مزگوف در این اردو 

حدادی را به عنوان ماساژور همراهی می کند.

رئیس فدراسیون تکواندو: 
به زودی اردو ها را آغاز می کنیم

ورزش: رئیس فدراسیون تکواندو گفت: فدراسیون تکواندو در دوران 
کرونایی تمام تالش خود را انجام داد تا با وجود محدودیت ها و شرایط 

خاص ورزش کشور تمام فعالیت ها خود را انجام بدهد.
ســیدمحمد پوالدگر اظهار کرد: ویروس کرونــا در حال حاضر جزو 
خانواده ما شــده است، اما باید تالش کنیم از این شرایط خاص عبور 
کنیم و مجدداً تمرینات را آغاز کنیم. اگر تا به االن تمرینات ما شروع 
نشــده است به خاطر حفظ ســالمتی قهرمانان بوده است. قطعاً اگر 
شرایط مهیا شود به زودی اردو ها را آغاز می کنیم، چون تقریباً برگزاری 
المپیک قطعی شده اســت و ما با رعایت پروتکل ها تمرینات خود را 

آغاز خواهیم کرد.

مقصودلو، قهرمان جام ستاره های شطرنج ایران
ورزش: فدراسیون شطرنج پس از بررسی احتمال تقلب در مسابقات 
آنالین، پرهام مقصودلو را به عنوان قهرمان معرفی کرد. در این مسابقات 
کــه به صورت آنالین برگزار می شــد، پرهــام مقصودلو، محمدامین 
طباطبایی، احســان قائم مقامی، سیدخلیل موســوی، آرین غالمی، 
مسعود مصدق پور، آرش طاهباز و امیررضا پورآقاباال در بخش مردان 
و ساراسادات خادم الشریعه، مبینا علی نسب، آناهیتا زاهدی فر، آنوشا 
مهدیان و مطهره اسدی در بخش زنان حاضر بودند. البته رقابت ها در 
یک جدول برگزار شد و همه شطرنج بازان با یکدیگر روبه رو شدند که 
در پایان مسابقات فدراسیون اعالم کرد پس از بررسی احتمال تقلب 

ورزشکاران نتایج نهایی را اعالم می کند.
در نهایت پرهام مقصودلو به عنوان قهرمان این تورنمنت آنالین از سوی 
فدراسیون معرفی شد. جالب اینجاست که فدراسیون به جز قهرمان، 

رده بندی دیگر نفرات را اعالم نکرده است.

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور لغو شد
ورزش: با توجه به شیوع ویروس کرونا، فدراسیون دوچرخه سواری 
در نظر داشــت پس از 6 ماه مســابقات قهرمانی کشــور جاده را با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در شهریور ماه برگزار کند بازهم به 
خاطر وضعیت قرمز ۱۵ استان و وضعیت هشدار در دیگر استان ها، 
مجبور شد آن را به زمان دیگری موکول کند. پیش از این فدراسیون 
در خرداد ماه هم در نظر داشــت یک دوره مسابقه جایزه بزرگ را 
در احمدآباد مســتوفی برگزار کند که به خاطر شیوع ویروس کرونا 

کنسل شد.

جام حذفی فوتبال ایران
استقالل - سپاهان

دوشنبه 2۰ مرداد- 2۰:۳۰ از شبکه سه

هفته بیست و هشتم لیگ برتر ایران
         شاهین شهرداری بوشهر - تراکتور

دوشنبه 2۰ مرداد- 2۰:۳۰ از شبکه ورزش

         فوالد - سایپا
دوشنبه 2۰ مرداد- 2۰:۳۰ از شبکه شما

ورزش در سیما

برای هر یک دالر این پول زحمت کشیدیم
برانکو: شرمی از انتشار قراردادم ندارم
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ادب و هنرادب و هنر

مظلومیت امیرالمؤمنین)ع( در ادبیات داستانی
در ایران رسم بر این است که هر ساله روز عید غدیر خم جشن گرفته و تعطیلی 
اعالم شــود و در تلویزیون برنامه هایی در این راستا تدوین شود و شاید گاهی 
محافل شعری در این وادی برگزار شود. این تنها و تنها ماحصل درشت نمایی 
حقانیت امام اول شیعیان است . با یک جمع بندی سریع می بینیم ابوالحسن در 
دوران زندگی و خالفت خود تنها و مظلوم بود و معدود یارانی چون مالک اشتر، 
عبداهلل بن عباس، کمیل،عبداهلل بن خباب بن ارت، حارث همدانی، احنف بن قیس 
و ابــو الطفیل عامر بن واثله لیثی، او را همراهی کردند. در این میان طی قرون 
مختلف انواع گونه های ادبی خاصه داستان و رمان نتوانستند به دقت این تنهایی 
و غریبی امام)ع( را به تصویر بکشــند. بسیاری از دشمنان اهل بیت)ع( در طی 
قرون سعی کردند چهره امام را کمرنگ کنند، واقعه غدیر خم را دروغین بپندارند 
و تا می توانند نامی از یاران وفادار ائمه طاهرین نبرند. در این راستا عالقه مندان 
اهل بیت)ع( چقدر برنامه و طرح های جدید و تأثیرگذار برای  شناساندن حقانیت 
ائمه طاهرین تدوین و اجرا کرده اند؟  با یک نظرسنجی ساده می توان اطالعات و 
دانش مردم ایران را درباره واقعه غدیر خم و ماجرای سقیفه بنی ساعده  سنجید. 
چه تعداد افراد دقیقاً از حادثه غدیرخم و تمام جزئیاتش اطالع دارند؟ آیا همگان 
یاران امام را می شناسند و می دانند آنان چه نقش مهمی داشته اند؟ چرا چهره 
سید رضی در هاله ای از ابهام مانده  است؟  چرا مردم ایران هنوز با نقش محوری 

سیدرضی در تدوین نهج البالغه آشنا نیستند؟ 
 بی شک نقشی که متولیان امور فرهنگی، داستان نویسان و خود ادبیات داستانی 
می توانســتند در شناساندن مظلومیت امام  و یارانش  در تمام مراحل زندگی 
خاصه در واقعه غدیر خم  ایفا کنند، هیچ وقت مورد ارزیابی قرار نگرفته است. 
خلق آثار تخصصی دینی در ارتباط با این حادثه مهم کافی نیســت. چگونه 
است که اگر هم نویسنده ای قصد کند درباره واقعه غدیر خم اثری خلق کند 
بالفاصله با این جمله مواجه می شــود که مصلحت نیســت! امام علی )ع( به 
صراحت و با شــجاعت تمام خود در این باره سخن گفته اند. حضرت امیر)ع( 
َجرهِ َواضاُعوا الثََّمَره یعني به درخت نبوت )که از قریش  وا بِالشَّ مي فرمایند: اِْحَتجُّ
بوده( احتجاج کردند و میوه آن را )که پســر عمو و داماد پیامبر است( نادیده 
گرفتند. آنان حجت آوردند که از شجره پیامبرند؛ در حالي که میوه این شجره 
را که بني هاشم هستند، نادیده گرفتند. چرا نباید چنین رویدادهای مهمی از 
این دست در قالب داستان و رمان خلق شوند؟ ایجاد وحدت میان مسلمانان 
امری مهم و سرنوشت ساز است. شاید به همان دلیلی که امام بیست و پنج سال 
سکوت کردند باز شیعیان می بایست سکوت کنند. بسیاری از مباحث مرتبط با 
تاریخ تشیع در کتب معتبر شیعه روایت شده، اما همین مباحث در وادی ادبیات 
داستانی هنوز مطرح نشده است؛بنابراین به جرئت می توان گفت هنوز ادبیات 
داستانی کشور وامدار امام اول خود خاصه واقعه غدیرخم است و هنوز نتوانسته 

دین خود را به امیرالمؤمنین)ع( ادا کند.

 ادب و هنر/ صبا کریمی  عروســک دوتوک، دست ساز سنتی 
زنان خراسان جنوبی، تازه ترین تولید کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان است که قرار است به زودی با عنوان کتاب عروسک در سه 
نوبت پیاپی در شمارگان ۲هزار و ۵۰۰ نسخه و در مجموع 7هزار و 

۵۰۰ نسخه و در بسته بندی متفاوتی عرضه شود. 
عروسک های بومی و دست ساز »دوتوک« ریشه در فرهنگ مناطقی 
از استان های خراسان جنوبی و مناطق بلوچ نشین استان سیستان 
و بلوچســتان دارد و یادآور الالیی ها، شعرهای قدیمی و خاطرات 
زندگی روستایی و عشایری است. این عروسک های سنتی توسط 
زنان استان خراسان جنوبی با استفاده از مواد حافظ طبیعت تولید 
می شود. هر کودک و زن این روستاها عروسکی می سازد و داستان 

زندگی اش را در قالب این عروسک روایت می کند.
زهره پریرخ؛ نویســنده این کتاب و پژوهش آن برعهده افســانه 

احسانی بوده است.
افسانه احسانی از سال ۸۰ وارد صنعت گردشگری شده و گردشگری 
پایدار و توان افزایی جوامع بومی از طریق آن، کار اصلی اش است. او 
مؤلف کتاب »اکوتوریسم راهی برای گردشگری پایدار« است و به 

عنوان یک کارآفرین روستایی شناخته می شود. 
وی درباره ماجرای احیای عروسک های بومی می گوید: این داستان 
از ســال ۱۳۸۴ آغاز شد. گردشــگران فرهنگی با سفر به مناطق 
مختلف عالقه مند به تهیه سوغات فرهنگی آن منطقه بودند و ما 
پیشنهاد کردیم به جای اینکه گردشگر جنس چینی بخرد، روی 
محصوالتی کــه جنبه هویتی دارند تمرکز کرده و براســاس آن 
یک محصول را با ســه ویژگی در نظر گرفتیم که در وهله نخست 
گردشگر به آن عالقه مند باشد، دارای هویت بومی بوده و در نهایت 

تولید آن با نفع اقتصادی برای بومیان همراه باشد. 

»لیلی« زشت نیست!#
احسانی می افزاید: ســال ۸۴ برای تدریس در یک دوره آموزشی 
گردشگری به خوزستان دعوت شدم. یکی از بانوان روستایی یک 
عروســک پارچه ای دست دوز به نام »لیلی« به من هدیه داد و من 
از دریافت آن بســیار خوشحال شــدم. بعدها نوه آن خانم به نقل 
از مادربزرگش گفت تا به حال هیچ کس از گرفتن این عروســک 
خوشــحال نشــده و همه گفته اند این عروســک زشــت است! 
خوشبختانه این عروسک ثبت ملی شــد و به تولید انبوه رسیده 
است، اما آن زمان ناشناخته بود و امروز همان کسانی که می گفتند 
این عروسک زشت است عاشقانه آن را دوست دارند و معتقدند باید 
زودتر احیا می شد. نکته ای که فکر می کنم باید به آن حتماً اشاره 
کرد این است که نباید فراموش کنیم زیبایی امری نسبی است و 

نگاه ما نسبت به زشتی و زیبایی برگرفته از تجربیاتمان است.
وی در ادامه به جرقه هایی که موجب شــروع این کار شــد اشاره 
می کند و می گوید: سال ها بعد در سفری که به ترکیه برای شرکت 
در یک کنفرانس داشتم، متوجه شدم عروسک های دست دوزشان 
را در خیابان ها می فروشــند و این فکر به ذهنم رســید که چرا ما 
چنین کاری نکنیم. مدتی بعد در سفر به قشم که برای یک پروژه 
زیست محیطی حضور داشــتم از زنان کهنسال قشم خواستم که 
عروسک های بومی را درست کنند، اما آن ها نمی توانستند عروسک ها 
را به یاد بیاورند، در نهایت با تالش و ممارست بسیار توانستیم این 

عروسک ها را از حافظه تاریخی مادربزرگ ها بیرون بیاوریم. 

زشت های زیبا!#
احسانی می گوید: عروسک ها در قشم احیا شد و سال ۸۹ جشنواره 
عروسک ها را راه اندازی کردیم و در عین حال که بسیاری به ما انتقاد 
کردند که این عروسک ها بسیار زشت هستند، اما توانستیم با کمک 
پژوهشگاه میراث آن ها را ثبت ملی کنیم و هنرمندان و بچه ها از 
آن ها استفاده کردند و آن چیزی که مدت ها به چشم همه زشت 

بود، دیگر زیبا شده بود.
وی درباره مقدمات آشنایی با روستاهای مختلف می گوید: ماجرا 
ادامه پیدا کرد تا سال ۹۱ که گروهی از مسئوالن سازمان جنگل ها 
و مراتع از قشــم بازدید کردند و از نزدیک با این فعالیت ها آشــنا 
شــدند و برایشان جذاب بود و پیشنهاد دادند طرح توانمندسازی 

زنان روستایی را در پنج روستا انجام دهیم.
این پژوهشگر در ادامه یادآور می شود: یکی از این روستاها تاجمیر 
بود که کار در آن به ســختی پیش می رفت، به دلیل اینکه بانوان 
بلوچی زیاد صحبت نمی کردند، جلو دوربین نمی آمدند و ذهنشان 
در یادآوری عروسک ها و ساخت آن یاری نمی کرد. تقریباً ۹-۸ ماه 
به همراه یک تیم بزرگ به روســتای تاجمیر می رفتیم تا باالخره 
عروسک ها از حافظه تاریخی آن ها بیرون آمد، بازآفرینی شد و در 
نمایشــگاه ها و همایش های مختلف در موردش صحبت کردیم. 
مهارت ساختش ثبت ملی شد و چندین بار از طرف یونسکو دعوت 
شدیم که تجربیاتمان را با آن ها به اشتراک بگذاریم و کم کم جایگاه 
خودش را پیدا کرد،حاال این زنان در روستایشان دو فروشگاه دارند 

که این عروسک ها در آن عرضه می شود. 

عروسک برای نوجوانان#
احسانی می گوید: روستای تاجمیر در ۹۰ کیلومتری مرز افغانستان 
واقع شده و با اینکه با معضالت بسیاری دست و پنجه نرم می کند، 

اما در بیرجند مکانی برای عرضه این عروسک ها تدارک دیدند که 
بومیان از طریق ساخت این عروسک ها ارتزاق می کنند و تا به حال 
بیش از ۳۰-۲۰ هزار عروســک تولید شــده و محصولی است که 

جواب خودش را پس داده است.
وی درباره نحوه اســتفاده از این عروســک ها در تولید جدید 
کانون می گوید: اندازه عروســک های اصلــی بزرگ تر بوده و 
می خواســتیم آن ها را به گردنبند و اکسســوری تبدیل کرده 
و در کتاب عروســک جای گذاری کنیم، در نتیجه  با مشورت 
کارشناســان کانون این ســایز را انتخاب کردیم و کاربری آن 
برای این نیســت که بچه بخواهــد با آن بازی کند. این کتاب 
روایتی از  داســتان موفقیت روســتای عروســکی تاجمیر و 

مخاطبش گروه سنی نوجوان است.
وی می گوید: کانون در قالب یک تفاهم نامه این عروسک ها 
را ســفارش داده و قرار است 7هزار و۵۰۰عدد تولید شود و 
از سال گذشته حدود ۱۵ تا ۲۰ نفر این عروسک ها را برای 
کانــون تهیه و تولید می کنند. من در ســال های ۹۱ تا ۹۳ 
تقریباً ماهی یک بار به روستای تاجمیر می رفتم و زمانی که 
به پایداری رسیدند، سالی یک بار به آن ها سر می زدم. آنجا 
یک تعاونی روســتایی دارند که ۳7 روستا را شامل می شود 

و بخشی از مدیریت این کار توسط تعاونی انجام می شود. 

اعتماد به نفس برای مادر امروز #
احســانی می افزاید: طبق پژوهش و مشاهدات ما، در هر نقطه از 
ایران عروسک ها به نام های بومی آن منطقه نام گذاری می شوند. به 
طور مثال عروسک های بومی در قشم، کرمان، هرمزگان و ... به نام 
محلی شان ثبت شده است. »دوتوک« نیز در زبان بلوچی به معنای 

دختر کوچک است. 

وی درباره کاربری عروسک ها می گوید: این ها عروسک های بچه های 
دیروز و مادران امروز هســتند. یکی از دالیل ورود ما به این قضیه 
این بود که اعتمادبه نفس، خودباوری و احســاس خوب، به مادران 
امروز و بچه های دیروز منتقل شــود. امروز با بحران هویت روبه رو 
هســتیم و مادران برای فرزندانشان چیزی نمی سازند. در گذشته 
مادران با تکه پارچه های دورریز عروسک درست می کردند و تکه ای 
از موی خودشان را قیچی کرده و روی سر عروسک می گذاشتند تا 
فرزندانشان با عروسکی که بوی مادر را همراه خود داشت، دوری را 

تاب بیاورند. این در واقع فلسفه ساخت عروسک بومی است.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه عروسک های بومی اساساً برای رقابت 
با عروســک های خارجی تولید نمی شوند و هدفشان چیز دیگری 
است، می گوید: آمریکا برای صنعت باربی سرمایه گذاری های انسانی 
و مالی کالن انجام می دهد، اما پرسش اینجاست حاال که ما چنین 
امکانی نداریم آیا باید خودمان را زیرمجموعه آن ها بدانیم یا اینکه 
انتخاب کنیم تولید داخلی را رونق ببخشیم؟ به نظرم باید از یک 
جایی شروع کرد، ما بیش از ۱۰ سال است که فعالیت در این حوزه 
را آغاز کردیم و به نسبت کاری که به عنوان یک گروه کوچک انجام 
داده ایم، اثرات قابل توجهی بر جای گذاشتیم. عروسک های بومی 
در ایران جا افتادند و در اقامتگاه های بومگردی وجود دارند، از طرفی 

بچه ها از این عروسک ها استقبال می کنند. 

نجات عروسک ها از مرگ خاموش #
وی درباره جایگاه عروسک های بومی و اهمیت آن ها به عنوان 
یک شناسه فرهنگی می گوید: این عروسک ها نماینده فرهنگ 
بومی هستند و اتفاقاً هر روز هم اصیل تر می شوند، اما در مورد 
اســتقبال کودکان از این عروسک ها باید گفت ما هیچ ادعایی 
نداریــم و در این یــک دهه به این توجه شــده که خاطرات 
مادران دیروز بازآفرینی و ارتباط بین نســل ها برقرار شــود. 
رســیدن به هویت، خودباوری و اســتفاده از دست و ... جزو 
محاســن این طرح است. تاکنون تالش ما بر این بوده که این 
عروســک ها را از مرگ خاموش نجات دهیم و آن ها را معرفی 
کنیم، چون با درگذشــت هر یک از مادربزرگان بخشی از این 
ماجرا هم  به خاک می رود و شــاید دیگر هیچ گاه نتوانیم آن 

را بازآفرینی کنیم.
احســانی با تأکید بر ضرورت حمایت های مالی برای گسترش و 
توسعه پروژه های بومی می گوید: در حال حاضر شرایط به گونه ای 
شــده که ما بومیان را به ســاخت عروسک و گردشگر را به خرید 
آن تشویق کردیم، اما از اینجا به بعد اگر گروه هایی کنار ما باشند 
و ســرمایه گذاری کنند و اگر یک هزارم کاری که برای باربی انجام 
دادند را برای ما انجام دهند، ما هم آرام آرام این عروســک ها را به 

ذائقه کودک نزدیک می کنیم.
وی در پایان می افزاید: تجربه نشان داده عروسک هایی که بچه ها 
بتوانند آن را در آغوش بگیرند فروش بیشــتری دارد. کودکان زیر 
پنج سال عروسک های نرم و بدون صورت را بیشتر دوست دارند. 
اگر حامی مالی داشــته باشیم می توانیم عروسک های بومی را به 
ســلیقه بچه ها نزدیک تر کنیم. فراموش نکنیم ناآگاهی سلیقه را 
تغییر می دهد؛ متأسفانه ما با بحران ناآگاهی روبه رو هستیم و همین 
ناآگاهی ســلیقه جامعه ما را تغییر داده و چشم ها به باربی عادت 

کرده است.

گفت وگو با افسانه احسانی، پژوهشگر طرح »کتاب عروسک«  که عروسک های بومی چند منطقه کشورمان را زنده کرده است

»دوتوک« به جای »باربی«

در حوالی داستان

کامران پارسی نژاد، نویسنده و منتقد
annotation@qudsonline.ir
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سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اداره كل ثبت اسناد و امالك قم

آگهى فقدان سند مالكيت 
ــهود مصدق اعالم  ــهاد  ش نظر به اينكه آقاى على هاديان قمى فرزند ابراهيم با ارائه دو برگ استش
داشته كه سند مالكيت شش دانگ عرصه و اعيان پالك 26/443 اصلى - واقع در بخش ثبت نه قم 
در دفتر الكترونيكى شماره 139820330001005909 به نام على هاديان قمى فرزند ابراهيم ثبت 
ــند مالكيت به شماره مسلسل462342  صادر و تسليم شده است سپس ايشان اعالم نموده كه  و س
به علت جابجايى سند مالكيت مزبور مفقود گرديده است لذا به استناد تبصره 1 اصالحى ماده 120 
ــند مالكيت  ــى مدعى وجود س آيين نامه قانون ثبت در 1 نوبت به تاريخ ذيل آگهى تا چنانچه كس
نزد خود  و يا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارك خود پس از انتشار آگهى ظرف 10 روز 
ــيد اخذ نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد و بديهى است پس  ــال و رس كتباً به اين اداره اعالم و ارس
ــد./ ميم.  ــند مالكيت المثنى برابر مقررات اقدام خواهد ش ــبت به صدور س از انقضاى مهلت مقرر نس

الف : 12843//9904679
سرپرست ثبت منطقه يك  محمود مهدوى-رونوشت به ستاد اجرايى فرمان امام )ره)

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه خانم زهره مصطفائى يوسف آبادى داراى شناسنامه شماره 77680 به شرح دادخواست 
ــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  ــه 4/9900169 از اين ش به كالس
شادروان محمد عزتى به شناسنامه 24 در تاريخ 1399/4/21 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 

گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- زهره مصطفائى يوسف آبادى به ش ملى 0748417291 متولد 1355/01/01 همسر متوفى

2- حسنا عزتى به ش ملى 0740343319 متولد 1376/06/13 فرزند متوفى
3- زهرا عزتى به ش ملى 0740487027 متولد 1380/06/15 فرزند متوفى

4- زينب عزتى به ش ملى 0740487035 متولد 1380/06/15 فرزند متوفى
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9904702
قاضى شورا- شعبه چهار شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- حسن رضائى منفرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى شهرام محمدزاده استادى داراى شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به كالسه 
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  ــورا درخواس 9900130/ع از اين ش
ــنامه 5 در تاريخ 1399/03/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود  ــتادى به شناس محمد محمدزاده اس

زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- آذر يوسفى سورانى فرزند غالمحسين به ش ملى 0749069783 متولد 1339/05/09 همسر متوفى

2- پوران محمدزاده استادى به ش ملى 0749390646 متولد 1360/6/20 فرزند متوفى
3- فاطمه محمدزاده استادى به ش ملى 0740181616 متولد 1369/08/29 فرزند متوفى
4- شهرام محمدزاده استادى به ش ملى 0749705787 متولد 1358/03/01 فرزند متوفى
5- جواد محمدزاده استادى به ش ملى 0748436383 متولد 1358/06/20 فرزند متوفى

6- فرزاد محمدزاده به ش ملى 0749763353 متولد 1364/02/18 فرزند متوفى
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9904704
قاضى شورا- شعبه چهار شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- حسن رضائى منفرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 0749098831 به شرح دادخواست  ــنامه ش نظر به اينكه آقاى قربانعلى رحمتى داراى شناس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  ــورا درخواس ــه 9900106 از اين ش به كالس
شادروان شيرمحمد رحمتى باغكى به شناسنامه 0748934502 در تاريخ 1389/8/25 در اقامتگاه 

دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- ماه رخ ابراهيمى با كدملى 0748936033 فرزند محمدحسين صادره از تايباد همسر مرحوم

2- يارمحمد رحمتى باغكى با كدملى 8945717-074 فرزند شيرمحمد صادره از تايباد فرزند مرحوم
3- على رحمتى باغكى با كدملى 0748936718 فرزند شيرمحمد صادره از تايباد فرزند مرحوم

4- حسينعلى رحمتى باغكى با كدملى 9098627-074 فرزند شيرمحمد صادره از تايباد فرزند مرحوم
5- قربانعلى رحمتى باغكى با كدملى 0749098831 فرزند شيرمحمد صادره از تايباد فرزند مرحوم

6- حميدرضا رحمتى باغكى با كدملى 8936939-074 فرزند شيرمحمد صادره از تايباد فرزند مرحوم
7- گلعزار رحمتى باغكى با كدملى 0748936696 فرزند شيرمحمد صادره از تايباد فرزند مرحوم

8- گل افروز رحمتى باغكى با كدملى 0749098341 فرزند شيرمحمد صادره از تايباد فرزند مرحوم
9- مريم رحمتى باغكى با كدملى 0749098351 فرزند شيرمحمد صادره از تايباد فرزند مرحوم

10- نساء رحمتى باغكى با كدملى 9098465-074 فرزند شيرمحمد صادره از تايباد فرزند مرحوم
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9904706
قاضى شورا- شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- سيدسعيد هرمزى

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 960 به شرح دادخواست به  ــهرنوى داراى شناسنامه ش ــتگو ش نظر به اينكه آقاى محمد راس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  ــورا درخواس ــه 4/9900157 از اين ش كالس
ــگاه دائمى خود بدرود  ــنامه 273 در تاريخ 1389/10/03 در اقامت ــى كافى به شناس ــادروان طوب ش

زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- غالمرضا راستگو شهرنوى به ش ملى 0749102950 متولد 1305/03/02 همسر متوفى

2- حسن راستگو شهرنوى به ش ملى 0748946438 متولد 1337/04/09 فرزند متوفى
3- بيگم راستگو شهرنوى به ش ملى 0748949987 متولد 1349/01/04 فرزند متوفى

4- محمد راستگو شهرنوى به ش ملى 0748949925 متولد 1350/06/09 فرزند متوفى
5- حسين راستگو شهرنوى به ش ملى 0749662735 متولد 1339/01/01 فرزند متوفى

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9904707
قاضى شورا- شعبه چهار شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- حسن رضائى منفرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 0749834390 به شرح دادخواست به  ــنامه ش نظر به اينكه خانم زهرا خدابخش داراى شناس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  ــورا درخواس ــه 4/9900141 از اين ش كالس
ــنامه 40 در تاريخ 1398/11/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود  ــادروان هاشم خدابخش به شناس ش

زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- زهرا خدابخش به ش ملى 074983439 متولد 1366/07/01 فرزند متوفى

2- كلثوم خدابخش به ش ملى 0749550628 متولد 1360/01/01 فرزند متوفى
3- محمود خدابخش به ش ملى 0748255289 متولد 1353/12/01 فرزند متوفى
4- محمد خدابخش به ش ملى 0749833195 متولد 1364/04/09 فرزند متوفى
5- احمد خدابخش به ش ملى 0740093673 متولد 1369/03/12 فرزند متوفى
6- زينب خدابخش به ش ملى 0749834382 متولد 1366/07/01 فرزند متوفى

7- معصومه خدابخش به ش ملى 0748525297 متولد 1355/10/01 فرزند متوفى
8- آمنه خدابخش به ش ملى 0749563419 متولد 1362/03/20 فرزند متوفى

9- فاطمه على پور پساوه ئى به ش ملى 0749496721 متولد 1338/01/03 همسر متوفى
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9904708
قاضى شورا- شعبه چهار شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- حسن رضائى منفرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــرح دادخواست به كالسه  ــماره 27 به ش ــنامه ش نظر به اينكه آقاى محمد رحيمدادى داراى شناس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  ــورا درخواس 4/9900171 از اين ش
درجان جبارى به شناسنامه 931 در تاريخ 1397/07/02 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 

و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- محمداعظم رحيمدادى به ش ملى 0748521887 متولد 1342/07/10 فرزند متوفى

2- قربانعلى رحيمدادى به ش ملى 0748523863 متولد 1350/10/04 فرزند متوفى
3- محمد رحيمدادى به ش ملى 0732302013 متولد 1355/01/01 فرزند متوفى

4- جمعه گل رحيمدادى به ش ملى 0749529652 متولد 1349/01/01 فرزند متوفى
5- معصومه رحيمدادى به ش ملى 0748526439 متولد 1359/06/01 فرزند متوفى

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9904709
قاضى شورا- شعبه چهار شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- حسن رضائى منفرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــيرين مختاريان داراى شناسنامه شماره 191 به شرح دادخواست به كالسه 0  نظر به اينكه خانم ش
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان امير مختاريان  ــورا درخواس از اين ش
ــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين  ــنامه 1378 در تاريخ 1377/6/1 در اقامت به شناس

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
ــردابى فرزند سرافراز ش ش 204 متولد 1305/1/1 صادره از تايباد همسر  1- بى بى جان صادقى س

متوفى فوت شده 1394/10/2
2- سليم مختاريان فرزند امير ش ش 13 متولد 1330/5/10 صادره از تايباد فرزند متوفى فوت شده 1384/10/26

3- اقليما مختاريان فرزند امير ش ش 0748373081/ 3338 متولد 1331/12/29 صادره از تايباد 
فرزند متوفى فوت شده 95/9/24

4- عبدالرحمان مختاريان فرزند امير ش ش 93 متولد 1336/10/20 صادره از تايباد فرزند متوفى
5- محمد رحيم مختاريان فرزند امير ش ش 47 متولد 1342/1/1 صادره از تايباد فرزند متوفى

6- نسرين مختاريان فرزند امير ش ش 19 متولد 1347/1/10 صادره از تايباد فرزند متوفى
7- شيرين مختاريان فرزند امير ش ش 191 متولد 1356/1/1 صادره از تايباد فرزند متوفى
8- شمسى مختاريان فرزند امير ش ش 81 متولد 1339/8/2 صادره از تايباد فرزند متوفى 

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9904710
قاضى شورا- شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- محمد بارى

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــه  ــت به كالس ــرح دادخواس ــماره 261 به ش ــنامه ش ــر به اينكه آقاى على رضائى داراى شناس نظ
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  ــورا درخواس 4/9900164 از اين ش
ريحان شيبانى فرمان آبادى به شناسنامه 520 در تاريخ 1386/12/22 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 

زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- صابره خانم قاسمى به شماره شناسنامه 17 متولد 1311/01/10 مادر متوفى

2- بهناز رضائى به ش ملى 0748392149 متولد 1350/07/03 فرزند متوفى
3- شهناز رضائى به ش ملى 0748392130 متولد 1348/08/02 فرزند متوفى

4- على رضائى به ش ملى 0749406321 متولد 1362/05/24 فرزند متوفى
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9904711
قاضى شورا- شعبه چهار شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- حسن رضائى منفرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 0730996174 به شرح دادخواست  ــكورى داراى شناسنامه ش ــهرام ش نظر به اينكه آقاى ش
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  ــورا درخواس ــه 9900108 از اين ش به كالس
ــنامه 0748688692 در تاريخ 1399/3/21 در اقامتگاه  ــكور شكورى كاريزى به شناس شادروان ش

دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- اقليما بهرام نيا با كدملى 0749342358 فرزند محمدجان صادره از تايباد همسر مرحوم

2- شهرام شكورى كاريزى با كدملى 0730996174 فرزند شكور صادره از تربت جام فرزند مرحوم
3- راضيه شكورى كاريزى با كدملى 0749373059 فرزند شكور صادره از تايباد فرزند مرحوم
4- آمنه شكورى كاريزى با كدملى 0749677012 فرزند شكور صادره از تايباد فرزند مرحوم

5- مهين شكورى كاريزى با كدملى 0749411171 فرزند شكور صادره از تايباد فرزند مرحوم
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9904712
قاضى شورا- شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- سيدسعيد هرمزى

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 9525381-074 به شرح  ــنامه ش نظر به اينكه آقاى/خانم عيدى محمد چيز فهم داراى شناس
ــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح  ــت به كالسه 980163 از اين ش دادخواس
ــنامه 8766405-074 در تاريخ 1397/11/2 در  ــن چيزفهم به شناس ــادروان غالمحس داده كه ش

اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- دل خواه زراعت دوست با شماره ملى 9376384-074 فرزند محمديوسف صادره از تايباد همسر متوفى
2- حسين چيزفهم با شماره ملى 9514981-074 فرزند غالمحسن صادره از تايباد فرزند متوفى
3- زكريا چيزفهم با شماره ملى 0978721-074 فرزند غالمحسن صادره از تايباد فرزند متوفى

4- عيدى محمد چيزفهم با شماره ملى 9525381-074 فرزند غالمحسن صادره از تايباد فرزند متوفى
5- مريم چيزفهم با شماره ملى 9530065-074 فرزند غالمحسن صادره از تايباد فرزند متوفى

6- محبوبه چيزفهم با شماره ملى 9539704-074 فرزند غالمحسن صادره از تايباد فرزند متوفى
7- سارا چيزفهم با شماره ملى 9543299-074 فرزند غالمحسن صادره از تايباد فرزند متوفى
8- نساء چيزفهم با شماره ملى 8532498-074 فرزند غالمحسن صادره از تايباد فرزند متوفى

9- خديجه چيزفهم با شماره ملى 9407085-074 فرزند غالمحسن صادره از تايباد فرزند متوفى
10- سميه چيزفهم با شماره ملى 9779160-074 فرزند غالمحسن صادره از تايباد فرزند متوفى
11- سميرا چيزفهم با شماره ملى 0046985-074 فرزند غالمحسن صادره از تايباد فرزند متوفى

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9904713
قاضى شورا- شعبه دو شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- سيدسعيد هرمزى

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــرح  ــماره 0749439580 به ش ــنامه ش ــر به اينكه آقاى فيض محمد يار محمدى داراى شناس نظ
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين  ــورا درخواس ــه 4/9900170 از اين ش ــت به كالس دادخواس
ــخ 1390/02/20 در اقامتگاه  ــنامه 945 در تاري ــادروان گلثوم عظيمى به شناس توضيح داده كه ش

دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- فيض محمديار محمدى به شماره ملى 0749439580 متولد 1316/12/12 همسر متوفى

2- عبدالباقى عظيمى به ش ملى 0749476621 متولد 1328/04/02 برادر متوفى
3- فاطمه يارمحمدى به ش ملى 0748522166 متولد 1344/03/09 فرزند متوفى
4- مريم يارمحمدى به ش ملى 0749514787 متولد 1345/02/18 فرزند متوفى
5- فرزانه يارمحمدى به ش ملى 0749559039 متولد 1361/06/06 فرزند متوفى
6- طوبى يارمحمدى به ش ملى 0748710353 متولد 1353/05/02 فرزند متوفى

7- حشمت يارمحمدى به ش ملى 0749546050 متولد 1358/07/01 فرزند متوفى
8- فرح يارمحمدى به ش ملى 0748710345 متولد 1352/01/01 فرزند متوفى

9- پروانه يارمحمدى به ش ملى 0749832878 متولد 1363/10/01 فرزند متوفى
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9904714
قاضى شورا- شعبه چهار شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- حسن رضائى منفرد

آگهى حصر وراثت 
 آقاى جالل هادلى داراى شناسنامه شماره 1341 به شرح دادخواست به كالسه 113/9900427ح  
ــادروان باال زمانى به  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ازاين حوزه درخواس
ــماره 490در تاريخ 1390/11/7دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين  ــنامه ش شناس
ــرمتوفيه  ــنامه  1341 پس ــماره شناس ــت به : 1- جالل هادلى  به ش الفوت آن متوفيه منحصر اس
ــنامه  1150 پسرمتوفيه3 - حاتم هادلى  به شماره شناسنامه   ــماره شناس 2-  نعمت اله هادلى به ش
ــنامه  1151 دختر متوفيه 5- ليلى هادلى به  ــماره شناس ــر متوفيه 4- قدم هادلى  به ش 922 پس
ــنامه  1055 دختر متوفيه  ــنامه  807 دخترمتوفيه 6- مريم هادلى به شماره شناس ــماره شناس ش
ــماره شناسنامه   ــنامه  19دختر متوفيه 8- - طاهره هادلى به ش ــماره شناس 7- مدينه هادلى به  ش
24دختر متوفيه مى باشد وبه غير از نامبردگان وراث ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك  نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه ازمتوفي 
/ متوفيه نزد او باشد ازتاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد.( م الف 132) 9904716
رئيس حوزه شماره 113 شوراى حل اختالف شهرستان كبودرآهنگ 

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 101 آيين نامه اجرا
ــيد على متولد 1361/6/31 به شماره شناسنامه  ــيد حسين حسينى فرزند س ــيله با اقاى س بدينوس
2193 و به شماره ملى 0702595039 ابالغ مى گردد در خصوص پرونده اجرائى كالسه 9600120 
ــما موضوع سند طالق شماره 2741 مورخه 1394/3/17 دفتر طالق  له خانم فاطمه كازرى عليه ش
ــدانگ پالك ثبتى  ــمى دادگسترى شش ــان رس ــماره 4تربت حيدريه به موجب گزارش كارشناس ش
ــهرك امام على اراضى  ــادمهر ش ــى در بخش مه والت واقع در مه والت ش ــى از 45 اصل 1780 فرع
ــت ميليون ريال)  ــكن به مبلغ 1578000000 ريال (يك ميليارد و پانصد و هفتاد و هش بنياد مس
ارزيابى گرديده كه برابر گزارش مامور  پست در تاريخ 1399/5/8 به علت عدم حضور شما در ادرس 
اعالمى متعهد له ابالغ واقعى ميسر نگرديده است لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور متعرض 
ــار اين اخطاريه به ضميمه فيش  ــيد اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتش مى باش
بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 4000000(چهار ميليون ريال)به دفتر اين اجرا تسليم 
نماييد ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديد نظر باشد 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.9904715
على اكبر شجاعى رئيس اداره ثبت اسناد مه والت

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوياداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان
   هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى

ــت ثبتى واراضى  ــن تكليف وضعي ــن نامه قانون تعيي ــون وماده 13 آيي ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
وساختمانهاى فاقد سندرسمى نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــمى فرد فرزند سيد هاشم به  ــين هاش ــيد حس زبرخان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى س
شماره شناسنامه 351 صادره از زبرخان در يك باب خانه به مساحت 203/45 مترمربع در قسمتى 
از پالك 82 فرعى از 137 اصلى بخش 3 زبرخان واقع در اراضى تلخ زنج از محل مالكيت سيد باقر 
ــت. لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ــيد على محرز گرديده اس چمن پراه فرزند س
ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى وماده 13آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به 
فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلى / كثير االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها راى هيئت الصاق 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  ــخاص نسبت به صدور س تا در صورتى كه اش
ــليم و پس از اخذ رسيد  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايى  تقديم نمايند ودر 
ــت و بديهى است در صورت انقضاى  اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد وصدور سند مالكيت 
ــه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آيين نامه مذكور پس از تنظيم اظهار نامه  ــع از مراجعه متضررب مان
ــد حدودمراتب را در اولين آگهى نوبتى وتحديد حدود  به صورت همزمان با اطالع مى  ــاوى تحدي ح
ــبت به امالك در جريان ثبت وفاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد حدود  ــاند ونس رس

را بصورت اختصاصى منتشر مى نمايد . آ-9904073
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/5/5                            تاريخ انتشار نوبت دوم: 20 /99/5

سيد حسن پورموسوى - رئيس ثبت اسناد وامالك زبرخان

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى    اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى

ــى اراضى  ــف وضعيت ثبت ــون تعيين تكلي ــه قان ــن نام ــون وماده13آئي ــوع ماده3قان ــى موض  آگه
ــماره139960306022000018هيئت اول موضوع  ــرراى ش ــمى براب ــاختمانهاى فاقد سندرس وس
ــمى مستقردرواحدثبتى حوزه  ــاختمانهاى فاقدسندرس قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــماره  ــه بالمعارض آقاى اميرنظرى طوفال فرزندمحمدعلى به ش ــت ملك فريمان تصرفات مالكان ثب
شناسنامه0921137206صادره ازمشهددريك قطعه زمين مزروعى بمساحت269086,45مترمربع 
پالك فرعى از484اصلى واقع دربخش5خريدارى ازمالك رسمى آقاى محمدعلى نظرى محرزگرديده 
ــود.درصورتيكه اشخاص  ــت.ِلذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله15روز آگهى مى ش اس
ــندميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى  ــندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــيد،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم  ــليم وپس ازاخذرس بمدت2ماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت  ــت درص ــه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس ــت خودراب اعتراض،دادخواس

مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد. آ-9904072
تاريخ انتشارنوبت اول:99,5,5                         تاريخ انتشارنوبت دوم:99,5,20

محمدرضارجايى مقدم - رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرستان فريمان
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