
آن بغض جانگداز

قدس زندگی: ســعید نمکی، وزیر بهداشــت دلنوشــته ای خواندنی و 
سوزناک را برای سردار سلیمانی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد؛ 
آن را بخوانید. »در چهلمین ســالروز دفاع مقدس همه بودند. چشم هایم 
دنبالت می گشت. عکســت همه جا بود؛ یادت در همه ذهن ها و قلب ها 

جریان داشت، تو نبودی، ولی چشم هایی برایت می گریست سردار... .
وقتی رفتی ویــروس منحوس گرفتارمان کرد. به شــیوه روز های دفاع 
مقدس سنگرآرایی کردیم، گرد هم آمدیم؛ مدافع حریم و حرم و سالمت 
همــه با هم بــر آن تاختیم. بعضی از آن ها که در کنــارت بودند را صدا 
کردیم، ولی جایت خالی بود. می دانســتم اگر بودی حمایت هایت درون 
و بیــرون از مرز ها چقدر به کار می آمد! با آنکه دنیا ناجوانمردانه راه ها را 
بر ما بســته بود مدافعان سالمت افتخار آفریدند، تن بر آتش زدند، بیمار 
و ناتوان شــدند، به شهادت رســیدند، ولی از پا ننشستند. یک بار دیگر 
جهان باور کرد که قهرمانان این ســرزمین در فشــار و تحریم و بحران 
نمی مانند، آن ها در روز های ســخت دفاع مقدس آموخته اند با تمسک به 
شیوه جهادی و بسیجی، در مقابل هیچ دشمنی زانو نزنند. اما امروز دلم 
گرفته بود، به عنوان ســربازی که فرماندهی این جنگ نفسگیر را به عهده 
دارم، احســاس تنهایی عجیبی کردم. امروز معنی آن بغض جانگدازت را 

در خلوت سازمان برنامه با همه وجودم دریافتم.
حدود هشــت ماه خودم و یارانم در سراســر کشور یک روز آرام نداریم. 
هرچه می گوییم همه گیری را نمی شــود با التمــاس و تمنا متوقف کرد 
بی فایده اســت. هرچــه التماس و تمنــا و فریاد می کنیم کــه کرونا را 
نمی شــود بدون کمک های ویژه مهار کرد کسی باور نمی کند. ولی یادت 
هست گفتی اگر نتوانی پشتیبانی نیروهایت را فراهم کنی می مانیم؟ من 
امروز از ســربازانم در جبهه سالمت شرمسارم. مطالباتشان معوق مانده، 
انبارهایم از ســالح خالی می شود. پاییز سنگینی فرا می رسد. موج حمله 
جدیدی شــکل گرفته، یک میلیارد دالری که رهبری از صندوق توسعه 
موافقت کردند ماه هاســت به جز سهم کوچکی نگرفته ام. نمی دانم برای 

کدام کار مهم تر گذاشته اند؟
شــب های زیادی است با دلنگرانی نخوابیده ام و برای آنکه مردم مشوش 
نشــوند روزه سکوت گرفته ام، ولی تاب آوری من کجا، صبوری و اخالص 

حاج قاسم کجا؟
نگرانم سردار! نه برای خودم که آمده ام تا فنا شوم، برای کشورم که حفظ 
آبرویش در عرصه جهانی و در مقابل دشــمنانش برایم رســالتی مقدس 
اســت و برای مردمم که برای سالمتی شــان به هر آب و آتشی می زنم... 
ســردار می دانی که بی سالحی و بی سپاهی مالل آورترین رنج فرماندهی 
اســت. خوشا به سعادتت، ندیدن بعضی از رنج ها و نامردی ها پاداش دل 
شکسته ات بود که با وصال حق، فیض شهادت نصیبت شد، گوارایت باد، 

اما امروز دلم خیلی برایت تنگ شده حاج قاسم...«.

 محمد تربت زاده احتماالً ماجرای ضرب و شتم یکی 
از کارشناسان شبکه »من وتو« را یادتان می آید. اتفاقی که 
حدود چهار روز پیش رخ داد و حواشی آن هم مثل بمب 
در فضای مجازی ترکید. عالوه بر این، هشتگ های مختلف 
مرتبــط با این ماجراهم خیلی زود تبدیل به ترند توییتر 
شدند. در ساعات اولیه وقوع این حادثه، روایت های متعدد 
و بعضاً اشــتباهی از این ماجرا در فضای مجازی منتشر 
می شد و هر کس سعی داشت از این ماجرا به سود خودش 
بهره برداری سیاسی کند. تنها مدرکی هم که کاربران در 
اختیار داشتند، یک توییت کوتاه از »فربد طالیی« بود که 
در آن مدعی شــده بود در حال کتک خوردن از عوامل 
شبکه من و تو است! حاال و پس از گذشت چند روز از این 
ماجرا اما ابعاد مختلف این حادثه کمی تا قسمتی روشن تر 

شده و راحت تر می توان زوایای پنهان آن را بررسی کرد.

حاشیه نسازین#
آن طور که رســانه ها می گویند فربد طالیی، پژوهشــگر 
مطالعات راهبردی و امنیت بین الملل در دانشگاه ردینگ 
انگلستان است. موضوعی که حاال و پس از گذشت چند 
روز از حادثه، در هاله ای از ابهام قرار گرفته است چراکه اگر 
نام او را به زبان فارسی جست وجو کنید، به جز سایت هایی 
که درگیری اخیر او با شــبکه من وتو را پوشش داده اند، 
به هیچ نتیجه ای نمی رسید. یعنی تا پیش از درگیری در 
من وتو هیچ کس نام او را به عنوان یک کارشناس سیاسی 
نشنیده است! جســت وجوی نام او به زبان انگلیسی هم 
نتیجه خاصی ندارد و به جز چند سایت انگیسی زبان که 
خبر درگیری در شــبکه من وتو را منتشر کرده اند، چیز 

دیگری وجود ندارد.
بــا این حال کاربــران فضای مجازی می گوینــد هزاران 
دانشجوی ناشــناس ایرانی درحال تحقیق و پژوهش در 
دانشگاه های معتبر دنیا هستند که فربد طالیی هم یکی 
از آن ها بوده است. یکی از کاربران دراین باره نوشته است: 
»انتظار دارین خبرگزاری ها در مورد تک تک پژوهشگرا 
مطلب بنویسن؟ هزار تا پژوهشــگر کله گنده تر تو دنیا 
وجود داره که تابه حال پاشونو تو هیچ برنامه ای نذاشتن و 
وقتی اسمشونو سرچ می کنین، گوگل هیچی درموردشون 

نمیاره. لطفاً الکی حاشیه نسازین«.

تحریم، واژه آشنایی است#
ماجــرا از جایی آغاز شــد که فربد طالیــی در یکی از 
قسمت های برنامه ای با عنوان »روبه رو« که توسط شبکه 
من و تو ضبط و پخش می شود به عنوان کارشناس حضور 
یافت و در سخنانی از جمهوری اسالمی ایران و اقدامات 
چند سال اخیر آن دفاع کرد. کارشناس بین الملل انگلیس 
و ایران در مقابل سه میهمان دیگر این برنامه که همگی 
دیدگاه های ضد جمهوری اسالمی ایران داشتند با صراحت 
به دفاع از هستی و امنیت ایران در برابر طرفداران تحریم 
و حمله نظامی پرداخت که با واکنش تند و خشن عوامل 

این برنامه در پشت صحنه روبه رو شد.
فربد طالیی در این برنامه از ســاده لوحی برخی ایرانیان 
در برابر سیاســت های دولت آمریکا و ترامپ سخن گفت 

و اظهار کرد: »تحریم برای مردم ایران واژه بسیار آشنایی 
اســت و این اصطالحی اســت که ابرقدرت ها اســتفاده 
می کنند؛ علت آن هم این است که جنگ پرهزینه و آبروبر 

است و به همین خاطر نان مردم را هدف قرار دادند«.
او در ادامه افزود: »باید خیلی خوش باور و ســاده لوح بود 
که فکــر کرد آمریکا و ترامــپ بااین همه بال هایی که به 
بهانه براندازی نظام جمهوری اســالمی و به اسم دروغ بر 
ســر مردم آورده و رزق و روزی مردم را هدف قرارگرفته، 

بخواهد نویدبخش آزادی و دموکراسی در ایران باشد«.

حق شکایت نداری#
هرچند صحبت های فربد طالیی روی آنتن این شــبکه 
هم منجر به درگیری لفظی شــد اما آن طور که خودش 
می گوید عوامل شبکه من و تو پس از برنامه با مشت و لگد 

از خجالتش درآمده اند!
فربد طالیی در یک توییت کوتاه نوشــته بود:»در جریان 
ضبط یک قســمت دیگر از همین برنامه، از سوی کیوان 
عباسی )مدیر این شــبکه( و فردی به نام هیمن سیدی 
موردحمله و ضرب و شتم قرار گرفته ام و آن ها می خواهند 

من را تحویل پلیس دهند«.
این اتفاقــات در حالی رخ داد که او پس از طرح چندین 
ســؤال درباره حمله نظامی آمریکا به ایران و تحریم های 
اقتصــادی علیه مردم ایران از مجــری و میهمانان دیگر 
خواســت جایگاه و نظر خــود را در این باب اعالم کنند. 
طالیی کــه به صراحــت حمایت حاضــران در جمع از 
تحریم های آمریکا علیه ایران را علنی و غیرقابل انکار خواند 
در وقت استراحت با توهین هیمن سیدی مواجه شد که 
سرانجام به درگیری فیزیکی و ضرب و شتم او منجر شد.

آن طور که رســانه ها گزارش داده اند، پس از پایان برنامه، 
طالیی قصد خروج از استودیو را داشته که با حمله فیزیکی 
هیمن ســیدی مواجه شده است. این حمله موجب پاره 

شدن لباس او و آسیب به یکی از انگشتانش شده است.

این تمام چیــزی بود که در ابتــدا از درگیری جنجالی 
فربد طالیی با عوامل من وتو می دانســتیم. پس از مدتی 
اما فیلمی در شــبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان 
می داد فربد طالیی با لباس پاره رو به روی دوربین ایستاده 

و توسط پلیس انگلیس بازداشت شده است! 
طالیی اعالم کرد چندین ســاعت را در بازداشت پلیس 
انگلیس گذرانده و سپس آزاد شده اما پلیس به او اخطار 
کرده حق شکایت از عوامل شبکه من و تو را ندارد، چراکه 

آن ها نیز شکایتی علیه او تنظیم نکرده اند! 

تهدید به قتل و کتک کاری#
هرچند حاشیه های این ماجرا هنوز در فضای مجازی ادامه 
دارد و کاربــران همچنان درحال دامن زدن به حواشــی 
و شــایعه ها درباره این اتفاق هســتند اما همان طور که 
کارشناسان این حوزه می گویند، نکته ملموس در جریان 
کتک کاری عوامل شبکه من وتو این است که این شبکه در 
سال های اخیر با بحران مخاطب روبه رو شده و در نتیجه 
به جذب مخاطب از طریق اجــرای برنامه های مبتذل و 
سطحی روی آورده که احتماالً تهدید »نجاح علی« -دیگر 
کارشناس این شبکه- به قتل و کتک کاری با فربد طالیی 

هم بخشی از پروژه جذب مخاطب این شبکه است. 
موضوعی که مجید تفرشــی، کارشناس حوزه تاریخ آن را 
قبول دارد. در پایان، بخشی از نوشته تفرشی درباره حواشی 
اخیــر را می خوانید: »چندی پیــش که نجاح محمد علی 
گفت از طرف »من وتو« تهدید به قتل شده و می خواستند 
کتکش بزنند، گفتم اغراق می کند و ممکن نیست متولیان 
یک شبکه این طور رفتار کنند. امروز که شعبون خان ها، فربد 
طالیی را ظاهراً وســط برنامه کتک زدند، معلوم شد نجاح 
شانس آورده و به لطف جثه بزرگ و سن باالیش نجات یافته 
است. اصالً عالقه ای به صحبت درباره من وتو ندارم. چند بار 
دعوتم کردند برای شرکت در برنامه هایشان که نپذیرفتم. 

دلیلش هم عمدتاً شخصیت نازل این شبه شبکه بود«.

 روایت مجازی

3 مهر 1399
شنبه 

پنج

 6 صفر 1442 

تامبر 2020  
 24 سپ

ماره 9352  
ی و سوم  ش

سال س

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine

.ir

12

 گفت و گو با داوود مرادیان، کارگردان مجموعه مستند »کالشینکف های آمریکایی« 

باید به شبهات جنگ پاسخ داد

به هم رحم کنیم
رقیه توسلی: توی پُست نویسنده ای می خوانم: می شود به هم رحم کنیم...؟ 

مردان به زنان... زنان به مردان.
آن وقت اســت که خیره به پایه آباژور می گویم چه تقاضای شریفی! درستی! 

دقیقی!
یعنی واقعاً می شود بیاید آن روزی که آقایان طعنه نزنند، داد نکشند، توقعات 
غیرمنطقی شان را بشناسند، خسیس نباشند، نزنند توی کار ُغر، کمِک خانه 
کنند، همدرک بانوان کارمند شوند، وقت خرید روی خوش نشان دهند، عقل 
کل ندانند خودشان را، پیمان شکن نباشند، به خط قرمزهای مقابلشان احترام 
بگذارند، رفیق ترین رفیق باشــند، تعدیل بفرمایند صحبت در باب سیاست و 
ورزش را، چشم هایشان را به نامحرم نچرخانند و سر به فرش کنند، از سیلی و 
بازو و داسشان مایه نگذارند، تمام زورشان را بزنند بی منت مهربان باشند، واقعاً 
خاله خرسه گی را بگذارند کنار، قانون ها را کمی در حمایت زنان وضع کنند، 
اوقاتی هم بخش مردانه سرشان را بفرستند مرخصی، کار زنان را وظیفه و سهل 
و خستگی خودشان را چماق اعظم نکنند و روزی از راه برسد که فراوان بوی 

محبت بدهند...؟ یعنی می شود!؟
یعنی واقعاً می شود بیاید آن روزی که تا تقی به توقی می خورد زنان گریه راه 
نیندازند، ننشینند پای بساط قهر، کوته فکر دنیا نباشند، دلشان برای مردان 
به ظاهر بزرگ اما پســربچگان ریش و سبیل دار بسوزد، قلق مردانشان را پیدا 
کنند، چایشان همیشه دم باشد، بی شیله پیله و نقشه خودخودشان باشند، 
ُمدیسم نباشند این قدر، دست از سر ناخن و چانه و گونه و بینی شان بردارند، 
دست از خودنمایی و چشم و همچشمی شان، طناب مهریه را بردارند از گلوی 
همســران پرگناهشان، اهل گپ زدن درباره چالش ها باشند، ببخشند، خیلی 
خیلی کتاب بخوانند و سرشان را مدام بفرستند سر کالس، دوست داشتن را یاد 
خانواده بدهند، خواهر و همسر و دختری که بلد باشند دنیا را به کام اهل خانه 
کنند، سنگ صبورانی که هی اّره ندهند تیشه بگیرند، روان شناسان خبره ای که 

بدانند دنیا خیلی کم طول و زودگذر است...؟ یعنی می شود!؟
چشــم می چرخانم. روی میز کنار آباژور، عکس مردان و زنان زندگی ام چیده 
شــده. قاب ها ســفیدند و تصاویر خندان. روی تک تکشــان زوم می کنم. به 
آدم هایی که معصوم زاده نیستند. بشرزادگانی معمولی اند با خطاهای کوچک 

و بزرگ. از همین ها که گاه بیرحم و گاه رحیم اند.
دلم بی اراده غنج می رود برایشان؛ برای زنان و مردان اشتباه کن.

لبخند می زنم و می دانم »خانجان« اگر بود، می گفت: عشــق و ادب را که به 
خورد کودک بدهید حل است... که زندگی 10ساله اش را می سازد... که غمتان 
نباشد عاقبت بخیرش کردید... که همان ترکیب چای و نبات مرحمتی است 

برای مسافر بی نای خسته پا.

وسوسه پول کالن

فؤاد آگاه: نظرتان درباره وسوســه بدســت آوردن سود کالن در کوتاه مدت 
چیســت؟ در پاسخ فوری به این پرسش شاید بگویید: »آدم حسابگر و عاقل، 
هیچ وقت به چنین چیزی فکر نمی کند چون ممکن اســت همه چیزش را از 
دست بدهد«. این پاسخ درستی است اما خوب است بدانید وسوسه ای از این 
نوع همیشه هم به ســادگی پرسش ما، سراغ شما نمی آید. نمونه اش مسائل 
اخیر بورس یا بازار ســرمایه در کشــور خودمان که می گویند در یکی دو ماه 
گذشته سرمایه خیلی ها را بلعیده و دود کرده است. یعنی با اینکه همه می دانند 
وقتی ارزش سهام با سرعتی بی محابا باال می رود، ممکن است همه چیز ناگهان 
فروبپاشد، خیلی ها هم هستند که ترجیح می دهند همچنان بختشان را محک 
بزنند. یک نمونه تاریخی اش »اســحاق نیوتون« بزرگ ترین ریاضیدان عصر 
خــودش و مظهر عقالنیت و هوش بود که با وجود هشــدارها، تمام ثروتش 
را پای ســودای سود بیشتر در بازار سهام زمان خودش به باد داد. جالب آنکه 
این اتفاق 300 سال است که بارها رخ داده وهمچنان سرمایه گذاران را قربانی 

خود می کند.
»توماس لونســون« در نشریه آتالنتیک نوشته اســت: اوایل آگوست 1۷۲0، 
آیزاک نیوتن در دوراهی سختی مانده بود. در سالی که بازار بورس لندن رشدی 
کامالً بی سابقه داشت، نیوتن دو دل بود که تمام سرمایه گذاری های ایمن خود 
را بفروشد تا در شرکت دریای جنوب سهام بخرد یا نه؟ ارزش سهام آن شرکت 
-که از بزرگ ترین شرکت های خصوصی تاریخ بود- از ژانویه آن سال هشت برابر 
رشد کرده و هزاران نفر را روی کاغذ ثروتمند کرده بود. نیوتن در بازار روبه رشد 
به خرید و فروش مشــغول بود و گویا این امید را در سر می پروراند که ثروت 
نسبتاً زیادش را به ثروتی کالن تبدیل کند. پیش از ماه آگوست بیشتر اوراق 
قرضه اش را آزاد و آن ها را به همراه دارایی های دیگرش به سهام دریای جنوب 
تبدیل کرد. حاال به سرش زده بود بقیه اوراق قرضه اش را هم بفروشد تا باز هم 
ســهام بیشتری بخرد. البته او ابتدا در برابر این وسوسه ایستادگی و به همان 
سهامی که از پیش در شــرکت دریای جنوب داشت اکتفا کرد و هیچ یک از 
اوراق بهادار دولتی اش را که ارزشــی افزون بر 1۹ هزار پوند داشتند، با سهام 

شرکت معاوضه نکرد.
اما در پایان ماه آوریل، او هم مثل بعضی ســرمایه گذاران محتاط دیگر به این 
نتیجه رسید شــرکت دریای جنوب به او ثروتی کافی رسانده است. طی سه 
هفته، بازار چرخید و تا پیش از کریســمس ســقوطی تمام عیار را پشت سر 
گذاشــت. حاال زیان مالی نیوتن به پول قرن بیســت ویکم به میلیون ها دالر 

می رسید!
نیوتن این پیامد را هم فاجعه بار و هم مبهم می دانست. چطور ممکن بود چنین 
اندیشمندی بدین شکل شکست بخورد، درحالی که برخی دیگر که به اندازه 

او باهوش نبودند، خطر بزرگ بازار را در دوران اوجش تشخیص داده بودند؟
او برای خطایش توضیح ســاده ای داشت. در آن لحظه سرنوشت ساز عقلش 
پریده بود. به قول خودش می توانســت اجرام آسمانی را اندازه گیری کند اما 
جنون مردم را نه! شــاید بتوان نیوتن و همتایانش را به خاطر شکست در آن 
فاجعه بخشید، چرا که آن موقع نخستین بار بود چنین اتفاقی رخ می داد، اما ما 

امروز چنین عذر و بهانه ای نداریم.
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باور می کنید؟

روزمره  نگاری

آبی پوشان پایتخت نخستین صعود کننده ایرانی به مرحله بعدآبی پوشان پایتخت نخستین صعود کننده ایرانی به مرحله بعد

االهلی در آتش استقالل سوختاالهلی در آتش استقالل سوخت
12 1010
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 پرسپولیس 
لب پرتگاه الشارجه

کامبوزیا پرتوی: 

نیازمند سینمای جنگی متفکر  
هستیم

چالش بزرگ سپاهان، تراکتور، فوالد و شاید استقالل

»شهرخودرو« بازارنقل و 
انتقاالت را به هم می ریزد

همه چیز درباره ماجرای کتک  زدن میهمان برنامه در شبکه »من وتو«

شعبون بی مخ های کرواتی!
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امین غالم نژاد: پرســپولیس در آخرین بازی خود در 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا باید امشب از ساعت 
21:30 به مصاف الشارجه امارات برود. نماینده کشورمان 
با شکست مقابل الدحیل که البته با اتفاقات عجیبی رقم 
خورد، کار صعودش را سخت کرد و تنها با پیروزی برابر 
تیم قدرتمند اماراتی می تواند به این مهم دست یابد که 
بدون شک کار سحتی را پیش رو خواهد داشت. الشارجه 
تا قبل از آغاز دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا کمترین شانس را برای صعود از گروه خود داشت اما 
نتایج خیره کننده این تیم در دو بازی اخیر سبب شده 
است تا شانس باالیی برای صعود داشته باشد. تیم اماراتی 
در دو بازی اخیر خود برابر الدحیل و التعاون موفق به زدن 
10 گل شده است. این تیم توانست چهار گل به الدحیل 

پرستاره بزند و التعاون را هم 6 تایی کند. 

#C  معادالت پیچیده صعود در گروه
برد الشــارجه مقابل التعاون باعث شد تا معادالت صعود 
در ایــن گروه پیچیده تر از گذشــته شــده و هر چهار 
تیم الدحیل قطر، الشــارجه امارات، التعاون عربستان و 
پرسپولیس شانس صعود به مرحله بعدی را داشته باشند. 
وضعیت امتیاز ها  در گروه C  به گونه ای اســت که هر 
چهار تیم شــانس صعود از این گروه را دارند. در جدول 
رده بندی گروه C، الدحیل با 9 امتیاز صدرنشــین است، 
شارجه و پرســپولیس با 7 امتیاز دوم و سوم هستند و 

التعاون با 6 امتیاز در رده چهارم است.
البته صعود التعاون دور از دســترس به نظر می رسد، به 
ویژه اینکه آن ها باید در هفته پایانی مقابل الدحیل قطر 
قرار گیرند.اما اگر بتوانند مقابل نماینده قطر را شکست 
دهند 9 امتیازی می شــوند و می توانند یکی از تیم های 
صعود کننده لقب گیرند. پرسپولیس نیز که 7 امتیازی 
است باید با الشــارجه که همچون نماینده کشورمان 7 
امتیاز دارد بازی کند. شاگردان گل محمدی در صورت 
پیروزی مقابل الشارجه به طور قطع صعود خواهند کرد. 
شرایط امتیازی دو تیم پرســپولیس و الشارجه امارات 
یکسان اســت. اگر فرض بر این باشد التعاون عربستان 
موفق به شکســت الدحیل قطر نشــود، الدحیل صعود 
خواهد کــرد و دومین تیم صعودکننده گروه C از میان 

پرسپولیس و الشارجه خواهد بود.
طبق قوانین مســابقات، در صورت برابر بودن امتیاز 2 تیم، 
بازی رو در رو تکلیف تیم صعود کننده را مشخص می کند 

اما در صورتی که بازی های رو در رو مســاوی باشد، تفاضل 
گل تعیین کننده است. با توجه به قوانین قبلی AFC مبنی 
بر قانــون گل زده در خانه حریف، این تصور وجود دارد که 
پرســپولیس در صورت تساوی بدون گل یا یک بر یک، به 
دلیل تســاوی دو بر دو در امارات، باالتر از الشــارجه راهی 
مرحله بعد می شود اما این قانون تغییر کرده است.با توجه 
به متمرکز برگزار شدن بازی ها در غرب آسیا، AfC قانون 
گل زده در خانه حریف را حذف کرده و تفاضل گل تعیین 
کننده است. بنابریان پرسپولیس فقط باید فکر پیروزی مقابل 

الشارجه باشد تا بتواند به مرحله بعد صعود کند.

کار سخت دفاع پرسپولیس مقابل الشارجه#
خط دفاعی پرسپولیس کار سختی برابر تیم الشارجه امارات 
دارد کــه بهترین عملکرد را در بین تمام تیم های حاضر در 
لیگ قهرمانان آسیا داشته است. این تیم موفق شده است 
که در پنج بازی خود 13 گل به ثمر برساند. سوارز مهاجم 
خطرناک الشــارجه سریع ترین هت تریک را به نام خود به 

ثبت رساند و موفق شد که تنها در 12 دقیقسه 3 گل برابر 
التعاون به ثمر برساند.نکته جالب اینکه هر سه تیم الدحیل، 
پرسپولیس و التعاون 14 گل در فصل جاری لیگ قهرمانان 
به ثمر رســانده اند، این درحالی اســت که الشارجه خود به 
تنهایی 13 گل زده و این نشان می دهد که چه خط حمله 
خطرناکی دارد.خط حمله زهر دار التعاون باعث شده است 
تا پرســپولیس کار بسیار سختی برابر این تیم داشته باشد.  
عبدالعزیر العنبر ســرمربی الشارجه قبل از این بازی گفت: 
آماده شدن برای بازی برابر پرسپولیس سخت است چرا که 
باید بازیکنان را از غرور پیروزی 6 بر صفر برابر التعاون خارج 
کرد و آن ها را آماده این دیدار کرد. بازی التعاون تنها 3 امتیاز 
داشت و تمام شد و اکنون باید خود را آماده دیدار سخت برابر 

پرسپولیس کرد.

 گل محمدی: تمرکز نداشته باشیم #
به مشکل می خوریم

یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از دیدار مقابل 

الشــارجه امارات در آخرین دیــدار مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا اظهار کرد: بازی سخت و حساسی داریم و 
این یکی از حساس ترین بازی های فصل ما خواهد بود. این 
بازی می تواند به ما کمک کند تا بتوانیم در جام بمانیم. به 
خاطر همین موضوع با تمام توان و نیرو بازی می کنیم.وی 
افزود: بدون شک یک بازی با تمرکز باال انجام خواهیم داد. 
حریف بازیکنان خوبی در خط حمله دارد و خیلی خوب از 
موقعیت های خود استفاده می کند. اگر جلو این تیم تمرکز 

نداشته باشیم به مشکل می خوریم. 

ستاره پرسپولیس نرسید ستاره الشارجه رسید#
سعید آقایی، مدافع چپ تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل 
مصدومیت قادر به همراهی این تیم در جدال با الشارجه 
امــارات نیز نخواهد بوداز ســوی دیگر ویلیتون، مهاجم 
برزیلی الشارجه که در بازی با التعاون به دلیل مصدومیت 
از زمین بازی خارج شــده بود، مشــکلی برای همراهی 

تیمش برابر پرسپولیس نخواهد داشت.
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مویس و دو بازیکن وستهام به کرونا مبتال شدند
ورزش: دیوید مویس ســرمربی تیم فوتبال وستهام و دو بازیکن این تیم، عیسی 
دیوپ و جاش کولن درست در  آستانه مصاف این تیم با هال سیتی در دور سوم جام 
اتحادیه انگلیس باخبر شدند که نتیجه تست کرونای آن ها مثبت شده است. وستهام 
سه شنبه شب در دور سوم جام اتحادیه فوتبال انگلیس میزبان تیم هال سیتی بود و 
در حالی که مویس و دو بازیکنش در حال آماده کردن خود برای این بازی بودند به 
آن ها اطالع داده شد که به کرونا مبتال هستند و باید ورزشگاه المپیک لندن را ترک 

کنند تا به قرنطینه خانگی بروند.

نامزدهای نهایی کسب جایزه بازیکن سال یوفا
ورزش: ســایت رســمی یوفا، کوین دی بروینه هافبک بلژیکی منچسترسیتی، 
روبرت لواندوفسکی مهاجم لهستانی بایرن مونیخ و مانوئل نویر دروازه بان آلمانی 
این تیم را به عنوان ســه نامزد نهایی کسب جایزه بهترین بازیکن اروپا در سال 
2020 معرفی کرد. بســیاری لواندوفسکی را شانس اصلی کسب این جایزه لقب 
می دهند. او فصل گذشته در 47 بازی اش برای بایرن مونیخ 55 گل زد و سهم 
بسزایی در ثبت دومین سه گانه قهرمانی باواریایی ها داشت، ضمن اینکه در لیگ 

قهرمانان هم 15 گل زد.

دی بوئر سرمربی جدید هلند
ورزش: طبق ادعای دی تلگراف، فدراسیون فوتبال هلند با فرانک دی بوئر مدافع 
سرشــناس سابق آژاکس و بارسا به توافق اولیه رسیده است و او به احتمال فراوان 
جانشین کومان خواهد شد. دی بوئر سابقه هدایت آژاکس و اینتر را در کارنامه دارد 
و در رقابت با فرانک رایکارد توانسته شانس اول هدایت الله های نارنجی باشد. پیتر 
بوژ سرمربی لورکوزن نیز دیگر گزینه فدراسیون هلند بود اما این مربی ترجیح داد به 
کار در باشگاهش ادامه دهد. قرارداد دی بوئر دو ساله خواهد بود و او در یورو 2021 

روی نیمکت هلند خواهد نشست.

موراتا به یوونتوس پیوست
ورزش: آلوارو موراتا پس از پذیرفته شدن در تست پزشکی باشگاه یوونتوس، سه شنبه 
شب قرارداد خود را با این تیم امضا کرد و به صورت رسمی به بیانکونری برگشت. موراتا 
که در فاصله سال های 2014 تا 2016 برای یوونتوس بازی می کرد، با این تیم قراردادی 
قرضی به مدت یک سال بسته است که امکان قطعی شدن آن در پایان فصل با پرداخت 
45 میلیون یورو وجود دارد. یوونتوس همچنین می تواند مدت قرارداد قرضی این مهاجم 
اسپانیایی را با پرداخت 10 میلیون یوروی دیگر برای یک سال دیگر تمدید کند. یوونتوس 

می تواند مبلغ دائمی کردن موراتا را در سه قسط بپردازد.

سینا حسینی: نماینده کشورمان با پیروزی برابر نماینده 
سعودی توانست به مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا صعود 
کند.  استقاللی ها که خوب می دانستند بازی با نماینده 
ســعودی ها نقش بسیار تعیین کننده در سرنوشت آن ها 
دارد با ترکیبی هجومی پا به میدان گذاشتند تا این تیم را 
با اقتدار از سر راه بردارند،که در پایان با نتیجه پر گل سه 
بر صفر نماینده عربســتان را از پیش رو برداشتند و راهی 
دور بعد مسابقات شدند. بازی در دقایق اول متعادل پیش 
رفت و بیشتر در میانه میدان در جریان بود. هر یک از دو 
تیم سعی داشتند موقعیت هایی روی دروازه  یکدیگر ایجاد 

کنند، اما هیچ کدام از آن ها نتیجه بخش نبود.
جدی ترین موقعیت بازی در دقیقه 11 اتفاق افتاد. ارسال 
مهدی قایدی از سمت چپ محوطه جریمه حریف، شیخ 
دیاباته را صاحب موقعیت کرد و شوت محکم این بازیکن 
واکنش دروازه بان االهلی را به همراه داشــت.پس از این 
موقعیت،  توپ و میدان بیشتر در اختیار آبی پوشان بود 
و شاگردان مجید نامجومطلق سعی داشتند با فشار در 
نیمه زمین حریف،  موقعیت هایی روی دروازه االهلی ایجاد 
کنند. در دقیقه 21،  وریا غفوری روی یک ضربه کاشته 
پشت محوطه جریمه االهلی صاحب موقعیت شد که باز 
هم واکنش دروازه بان حریف مانع گلزنی آبی ها شد. پس 
از این بالفاصله االهلی عربستان روی یک ضدحمله وارد 
محوطه جریمه استقالل شد که شوت رحمان غریب با 

واکنش خوب سید حسین حسینی همراه بود.
پــس از کش و قــوس فــراوان و موقعیت های متعدد، 
اســتقالل دردقیقه 29 به گل رســید. مهدی قایدی از 
پشت محوطه جریمه تیم االهلی شــوتی روانه دروازه 
حریف کرد که بــا واکنش ناقص دروازه بان همراه بود و 
در نهایت گل اول آبی پوشــان به ثمر رسید. پس از گل 

اول استقالل، آبی پوشــان باز هم حاکم میدان بودند و 
در دقیقه 39 به گل دوم رسیدند. ارسال مهدی قایدی 
از ســمت راست محوطه جریمه االهلی، ضربه سر علی 
کریمی را به همراه داشت که باعث شد گل دوم استقالل 
به ثمر برسد. در دقایق پایانی نیمه اول دیاباته با ضربه سر 
دروازه االهلی را باز کرد اما داور آفساید اعالم کرد تا نیمه 

اول این دیدار با پیروزی 2 بر صفر استقالل پایان یابد.
در نیمه دوم بازی شاگردان مجید نامجو مطلق با همان 
شــکل و شمایل نیمه نخست به میدان آمدند تا ضمن 
حفظ برتری خود برابر االهلی دوباره شــانس باز کردن 
دروازه را بدست آوردند. حاصل بازی هجومی استقالل 
در نیمــه دوم خیلــی زود جواب داد تــا در دقیقه 4۸ 
ارسالن مطهری یک گل دیگر به ثمر رساند که توسط 

داور آفساید اعالم شد.
پس از این موقعیت، اســتقالل باز هم به سمت دروازه  
االهلــی هجوم برد و در دقیقه 54 به گل رســید. علی 
کریمی این بار در نقش ســازنده گل ظاهر شد و ارسال 
او از سمت چپ محوطه جریمه حریف، ضربه سر دیاباته 
را به همراه داشــت و گل سوم آبی پوشان به ثمر رسید.

پس از این گل، استقالل باز هم برتری نسبی در میدان 
داشت و االهلی نیز با وجود موقعیت های نصفه  و نیمه ای 

که داشت نتوانست کاری از پیش ببرد.
با این نتیجه استقالل موفق شد در گروه A رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا 5 امتیازی شود و با توجه به تفاضل 
گل بهتر نسبت به الشرطه عراق 5 امتیازی، در رده دوم 
این جدول قرار بگیرد. در این گروه االهلی عربستان با 6 
امتیاز صدرنشین ماند و به این ترتیب، استقالل و االهلی 
عربستان به دور بعدی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا راه 

پیدا کردند.

ورزش: مشاورعالی فدراســیون کشتی به عنوان یکی 
از جانبازان هشــت ســال دفاع مقدس از روزی گفت 
که تشــک کشتی در منطقه جنگی شلمچه پهن شد و 
رزمندگان دفاع مقــدس در مصافی نمادین، پهلوانی را 

معنا کردند.
برپایی مسابقات کشتی در منطقه جنگی شلمچه در سال 
66 ما را بر آن داشــت تا به ســراغ جزئیات بیشتری از 
برگــزاری این رویداد خاطره انگیز برویم. یکی از بانیان و 
مسئوالن برگزاری این مسابقه تاریخی، »ناصر فروتن« 
از داوران باتجربه و مشاورعالی فدراسیون کشتی بود که 
توانست با همکاری دوستان و همکارانش از هیئت کشتی 
شــهرری، روزی تاریخی و فراموش نشدنی را در دوران 

جنگ رقم بزند.

دایره طالیی در شلمچه#
ناصر فروتن در تشریح شــکل گیری آن روز تاریخی 
اظهار کرد: کامیونی گرفتم و تشــک کشتی و وسایل 
مورد نیاز را بــه نزدیک ترین نقطه به مناطق جنگی 
بردم و مســابقات کشتی برگزار کردیم. ابتدا قرار شد 
ما در فاو عراق این کار را انجام دهیم که بنا به دالیل 
امنیتی امکان این مورد برای ما مهیا نشــد. به همین 
دلیل قرار شــد در منطقه شــلمچه این مسابقات را 

برگزار کنیم. 
فروتــن اظهار کرد: ما برای برپایی این مســابقات چند 
کشتی گیر را با خودمان از شهرری به شلمچه برده بودیم 
تا این نفرات با هم کشتی بگیرند و رزمنده ها را سرگرم 
کنند، اما در ادامه با کمال تعجب دیدیم برخی از همین 
رزمنده هــا اعالم آمادگی کردند تا با بچه های ما و حتی 

برخی از رزمنده های دیگر کشتی بگیرند.

سبقت در پهلوانی#
مشاور عالی فدراسیون کشتی ادامه داد: به خوبی یاد دارم 
روز بســیار گرمی بود و در ابتدا کسی حاضر نمی شد به 
دلیل این گرما حتی از چادر خود خارج شــود، اما رفته 
رفته کار به جایی رســید که جمعیت برای تماشــای 
کشــتی ها افزایش یافت و شور و حال وصف نشدنی در 
این منطقه حکمفرما شد. به طوری که روی خاکریزهای 
اطراف منطقه ای که تشــک کشتی را پهن کرده بودیم، 
مملو از رزمندگانی شد که برای تماشای کشتی به آنجا 

آمدند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از اتفاقاتی که من هیچ گاه از 
آن روز تاریخی و به یادماندنی فراموش نمی کنم این بود 
که بسیاری از رزمنده ها پس از پوشیدن دوبنده کشتی 
و ورود به روی تشک و سرشاخ شدن با یکدیگر، حاضر 
نبودند حریف را شکست دهند و به نوعی قصد داشتند 
با مغلوب شدن مقابل حریف، باعث خوشحالی و روحیه 

دادن به رقیب شوند.
باورش کمی سخت است که دو کشتی گیر برای مبارزه 
به روی تشک بروند اما هر کدام سعی دارند برای شکست 
از یکدیگر سبقت بگیرند و با واگذاری نتیجه، سبب ایجاد 
روحیه و خوشحالی رقیبشان شوند. این موضوع به جز 
پهلوانی و شجاعت و روح بزرگ آن ها هیچ معنای دیگری 

نداشت.
وی در پایان خاطر نشــان کرد: همان طور که گفتم 
ایــن مســابقه خاطره انگیز در ســال 66 در منطقه 
شلمچه برگزار شد که داور وسط من بودم. متأسفانه 
بســیاری از رزمندگانی که از این مسابقات استقبال 
کرده بودند و با حضور در خاکریزها به تماشــای آن 

نشستند، بعدها به درجه رفیع شهادت نائل شدند. 

آبی پوشان پایتخت نخستین صعود کننده ایرانی به مرحله بعد

االهلی در آتش استقالل سوخت
مشاورعالی فدراسیون کشتی از خاطرات دفاع مقدس می گوید

»شلمچه« صحنه پهلوانی ها

گزارش ویژه

صحبت های جنجالی روانخواه در مورد شرط  بندی ها 
برخی ها تیم می خرند تا شرط بندی کنند

ورزش: بازیکن اسبق استقالل تهران و سرمربی جدید خیبر 
خرم آباد می گوید: اگر جلو شرط  بندی ها گرفته نشود، ریشه 

فوتبال ایران در سال آینده خشک خواهد شد.
امیدرضا روانخواه با بیان اینکه شــرط  بندی در فوتبال ایران 
وجود دارد، اضافــه کرد: نمی توانیم خودمان را گول بزنیم و 
بگوییم فوتبال ما پاک اســت و برخی از بازیکنان و مربیان 
نیز در شــرط  بندی ها فعالیت هایی دارند، البته شرط  بندی 
در همه جای دنیا وجود دارد، ولی این موضوع بین بازیکنان 
و مربیان خارجی نیســت.باید جلو شرط  بندی بین بازیکنان 
و مربیان گرفته شــود، چون اگر این مشکل همچنان وجود 
داشته باشــد در سال های آینده فوتبالی نداریم که در مورد 
آن حرف بزنیم.روانخواه با بیان اینکه شــرط  بندی ها ریشه 
فوتبــال ایران را خشــک می کند، تصریح کــرد: با صراحت 
می گویم کــه برخی ها تیــم خریداری می کننــد که با آن 
شرط  بندی کنند و متاسفانه این موارد در فوتبال کشورمان 

وجود دارد و باید جلو آن گرفته شود.
بازیکن اســبق اســتقالل تهران با بیان اینکه کمیته اخالق 
می توانــد در ایــن زمینه کمــک کند، یادآور شــد: من در 
مورد بی اخالقی ها و شــرط  بنــدی در فوتبال صحبت کردم 
که کمیته اخالق من را به تشــویش اذهان عمومی متهم و 
محروم کرد و بازهم می گویم شرط  بندی وجود دارد و نباید 

از این موضوع به سادگی بگذریم.
وی در ادامــه صحبت هایش گفت: قــول می دهم که از نظر 
سالمت کاری، خیبر پاک ترین تیم لیگ دو باشد و مسائل 
اخالقی برای ما در اولویت اســت و اگر امتیازی بگیریم 

بدون شک پاِک پاک خواهد بود.

ورزش: به جز پرسپولیس دیگر مدعیان فوتبال 
فوتبال ایران هنوز فعالیت خود را در بازار نقل و 
انتقاالت یا شروع نکرده اند یا هم هنوز لیستشان 
تکمیل نشده است.بازار نقل و انتقاالت تابستانه 
1399-1400 برخالف همیشه چندان مملو از 
بازیکنان پر ســر و صدا و بــه اصطالح بمب از 
همان ابتدا نبــود؛ حاال اما تیم های بزرگ برای 
تکمیل لیســت خود، چالش سختی را خواهند 
داشــت؛ چرا بازیکنان شــاخص زیادی در بازار 

فعلی بدون تیم نمانده اند.

دروازه : فروزان، فرعباسی، معراج #
اسماعیلی

ســنگربانان تیم های جنوبی فصل گذشــته 
حاال شرایط شــان برای ادامه مشخص نیست؛ 
فروزان دیگر قــراردادی با پارس جنوبی جم 
ندارد و طی روزهای گذشــته با چند باشگاه 
مذاکــره کرده اما هنوز قــراردادی را به امضا 
نرسانده است. حبیب فرعباسی برای جدایی 
از نفت مسجدســلیمان نیاز به مجوز مدیران 
این باشگاه دارد، وی نامش پیرامون استقالل 
شــنیده می شــد اما اکنون دیگر بعید است 

آبی پوش شود. 
اســماعیلی برای لیگ بیســتم هنوز تصمیم 
نهایــی را نگرفتــه امــا احتمــاال مقصد او 

آلومینیوم اراک است.

خط دفاع: نادری، سهرابیان، ربیع خواه#
مدافع پرسپولیس در لیگ نوزدهم، هنوز قراردادش 
را برای فصل جدید با سرخ پوشــان تمدید نکرده 
و احتمــال دارد نادری فصل آینده در تیمی دیگر 
توپ بزند؛ بویژه که نام وی طی روزهای اخیر درباره 

تراکتور مطرح شده است.
آرمین سهرابیان هم پس از گذراندن فصلی موفق 
در ســایپا، حاال بدون قرارداد اســت و چند تیم از 
جمله شــهر خودرو و تراکتور خواهان او هستند. 
محسن ربیع خواه هم بازیکن مدنظر گل محمدی 
نیســت و به دنبال جدایی از جمع شاگردان گل 

محمدی است.

خط هافبک: مهدی پور، واسعی، #
بیت سعید

مهدی پور مصر به جدایی از ذوب آهن بوده و گویا 
می خواهد فصل آینــده در تیم دیگری توپ بزند. 
واســعی بارها از عالقه اش بــه جدایی از پیکان به 
مقصد استقالل گفت اما فعال مدیران پیکان موافقت 
نکرده اند تا آینده واسعی نامشخص باشد. بیت سعید 
برای جدایی از فوالد نیاز به رضایت نامه دارد و شاید 

همین مسئله باعث شود تا انتقال اش منتفی شود.

خط حمله: تبریزی، باقری#
پس از گذرانــدن دوره مصدومیــت پارگی رباط 
صلیبی، بــا وجود وعده ســعادتمند برای تمدید 

قرارداد تبریزی با استقالل، فعالً تصمیمی گرفته 
نشده است؛ اتفاقی که باعث شده پس از گذراندن 
دو فصل ناموفق تبریزی در راه جدایی از استقالل 
قرار گیــرد و احتماالً فصل آینــده در تیمی جز 

استقالل کارش را ادامه خواهد داد.زوج تبریزی 
در لیگ هجدهم، هنــوز تکلیف آینده اش 
در نساجی مشخص نیست؛ باقری که نیم 
فصل نسبتا خوبی را در قائمشهر گذراند، 
هنوز تصمیمی بــرای آینده اش نگرفته 
است و شــاید در لیگ بیستم در تیم 

دیگری به فوتبال خود ادامه دهد.

معادالت به هم می ریزد؟#
بازیکنانی هم هســتند که بــرای جدایی از 
باشــگاه خود نیاز به رضایت نامه دارند؛ در 
روزهای اخیر اســامی زیادی مطرح شده 
که در لیست باشگاه های مختلف حضور 
دارند و شــاید در نقل و انتقاالت ســر و 
صدای زیــادی را به پا کنند. برای مثال 
سید حسین حسینی اگر پرونده مظاهری-
تراکتور به سود مظاهری شود، بعید نیست 
به عنوان بمب نقل و انتقاالت سر از تراکتور 
در بیاورد. یا بازیکنانی مثل سعید صادقی، 
اکبر صادقی، امین قاسمی نژاد و ... بعید 
نیست معادالت بازار نقل و انتقاالت، را 

برهم زنند.

امیرمحمد سلطانپور: آدم بدها وارد شوند! معموالً در سومین 
پرده یک نمایش این جمله را می شنویم، اما اتلتیکو که همه 
آن ها را ضد قهرمان می شناسند، روز یکشنبه در دومین هفته 

اللیگا با دیدار مقابل گرانادا وارد صحنه می شود.
اگر لوئیز سوآرز نیز کارهای نهایی انتقال به تیم دوم مادرید را 
انجام دهد، در کنار دیگو کاستا و دیگو سیمئونه شاهد تکمیل 
شــدن کلکســیونی از بزرگ ترین آدم بدهای جهان فوتبال 
خواهیم بود. با توجه به اینکه دو تیم بارسلونا و رئال مادرید آن 
قدرت همیشگی را نداشته و رو به نزول هستند و این حقیقت 
که دیگو سیمئونه توانایی باالیی در بو کشیدن بحران در دیگر 
تیم هــا دارد و و خوب می داند چگونه از نقطه ضعف دیگران 
اســتفاده کند، اتلتیکومادرید از شانس باالیی برای قهرمانی 
در اللیگای این فصل که دومین قهرمانی زیر نظر ســرمربی 
آرژانتینی اســت برخوردار خواهد بود. اما در همین حال این 

احساس نیز دست می دهد که سیمئونه نیز رو به افول است.

دوران خوش اروپایی که تمام شد#
البته اوفول سیمئونه نه به شکلی فاحش نه آن گونه که مثاًل 
ژوزه مورینیو ســقوط آزاد را تجربه می کند احساس می شود. 
دوران اوج کار ســیمئونه از زمان انتخابش به عنوان سرمربی 
الروخا در 2011 تا 2017 بود؛ جایی که آن ها در میان تعجب 
همگان یک بار قهرمان اللیگا شــدند، دو بار رکورد بیشترین 
امتیاز کسب شــده در یک فصل خود را شکستند، دو بار به 
فینال لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند و یک بار نیز قهرمان 
لیگ اروپا و جام حذفی شــدند. سه سال بعد از آن دوران که 
تاکنون ادامه دارد تنها شاهد یک قهرمانی لیگ اروپا بوده اند 
که البته آن نیز بعد از این اتفاق افتاد که به شکلی بسیار بد در 
همان دور گروهی از لیگ قهرمانان خارج شده و به لیگ اروپا 
نزول کرده بودند. در صورتی که پیش از آن برای مدت چهار 
فصل همیشه این رئال ماردید با قدرتی که کریستیانو رونالدو 

به آن ها داده بود فقط می توانست اتلتیکو را در لیگ قهرمانان 
کنار بزند. بعد از آن شــاگردان ســیمئونه یک بار با تیم های 
یوونتوس و الیپزیش و یک بار دیگر با تیم های رم و چلسی در 
همان دور گروهی قرار گرفتند و دچار مشکل شدند. یکی از آن 
روزهایی که می شد نزول سیمئونه را دید تقابلش با الیپزیش 
بود که ســرمربی جوان آن یعنی جولین ناگزلمن او را مقهور 

توانایی های تاکتیکی خود کرد.

ایده های هجومی شکست خورده#
شاید قبل از آن نیز کسی سیمئونه را به عنوان یکی از مربیان 
سطح اول در ارائه بازی هجومی نمی شناخت اما او هیچ وقت 

الزم نبود چنین مربی باشــد. اما وقتی فصل پیش اتلتیکو از 
زمان روی نیمکت نشستن او کمترین میزان امتیاز و کمترین 
گل زده را ثبت کرد دیگر نمی توانستیم فقط نتیجه گیری او 
را اصل قرار دهیم. فصــل پیش اتلتیکو 51 گل در اللیگا به 
ثمر رساند و این را نباید فراموش کنیم که از فصل 2016/17 
آن ها هیچ گاه در یک فصل بیش از 60 گل به ثمر نرسانده اند 
تا متوجه شویم حتی با حضور مهاجمانی مثل کاستا، موراتا و 
فلیکــس وهمین طور حضور بازیکنان تهاجمی دیگری مثل 
کاراسکو، لمار، سائول، کوری آ و کوکه، یک جای کار می لنگد. 
گویا آن ها همیشــه محکوم اند تا تنها بــه عنوان آدم بدهای 

فوتبال شناخته شوند.

پول هایی که هدر می رود#
آن هــا زمانی بهترین تیم اقتصادی فوتبال اروپا محســوب 
می شدند و خوب بلد بودند تا بهترین بازیکنان را با بهترین 
قیمت به پایتخت اسپانیا بیاورند؛ اما از سال 2017 بیش از 
500 میلیون پوند برای خریدهایشان هزینه کرده اند. درست 
است که آن ها این مبلغ را با فروش برخی از ستاره های خود 
مثل گریزمان، رودری و هرناندز جبران کردند اما هیچ شکی 
نیست که برای خرید بازیکنانی مثل فلیکس، کاستا، موراتا 
و لمار بیش از اندازه پول پرداخت کرده اند. درســت اســت 
که فلیکس هنوز بازیکن بســیار جوانی است اما از ابتدای 
فصل گذشته که با مبلغ 113 میلیون پوند به اتلتیکو آمده 
تنها 9 گل به ثمر رسانده است. کاستایی که برای خریدش 
59میلیون پوند هزینه شده در هر فصل حضورش میانگین 
پنج گل زده و لمار که با 63 میلیون پوند آمده فصل پیش 
هیچ گلی نزده است. اصلی ترین توانایی سیمئونه همیشه 
این بوده که می توانسته از بازیکنانش بیشترین بازی ممکن 
را نســبت به مربیان قبلی شــان بگیرد، اما به تازگی او این 
مهارت را از دســت داده اســت. او هنوز در ساختن دومین 
تیم بزرگ خود دچار مشــکل و هنــوز در به عمل آوردن 
ایده های هجومی تیمش نیز دچار دردســر است. اما نکته 
مثبت در مورد تیم ســیمئونه این اســت که فصل گذشته 
تنها رئال مادرید از آن ها گل کمتری دریافت کرد. در واقع 
اتلتیکو در 10 فصل گذشــته کمترین میزان گل خورده را 
داشته و هنوز بازیکنانش برای محافظت از دروازه و محوطه 
جریمه خودی حتی جان می دهند. اما با همه این ها در خط 
حمله به شدت مشــکل دارند و اتلتیکو آن وحشت سابقی 
که در دل حریفانــش دراروپا می انداخــت را دیگر ندارد. 
می توان گفت این تیم و مربی اش یعنی ســیمئونه با وجود 
هر نتیجه ای که این فصل بگیرند دیگر آن قدرت سابق در 

فوتبال اروپا محسوب نمی شوند.

چهره مطرح حــوزه بازاریابی ورزشــی، حرکت جالب و 
تبلیغاتی شرکتی بزرگ را بازتاب داد. اشاره جونو سیمپسون 
به برگر کینگ دومین فروشنده بزرگ فست فود در جهان 
اســت که در حرکتی جالب اسپانسر باشگاه استیِونِج در 
چهارمین دســته فوتبال انگلیس شده است. برگر کینگ 
این حرکت را بــرای قرارگیری نامش در بازی فیفا انجام 
داده و با تشویق بازی کنندگان در انتخاب این تیم با دادن 
جایزه های متنوع، این باشگاه را به پر انتخاب ترین تیم این 

بازی رایانه های بدل کرده است.

ســتاره سابق پرســپولیس و تیم ملی، در استوری اینستاگرامی 
به انتقاد شــدید از رئیس ســابق و نایب رئیس فعلی فدراسیون 
فوتبال پرداخت. بعد از آنکه علی کفاشیان در مصاحبه اخیر خود 
صحبت های عجیبی در خصوص مسائل مختلف به خصوص شکل 
همکاری با کی روش مطرح کرد، علی کریمی حرف های او را باور 
نکرده و در اســتوری خود ضمن انتقاد شدید اللحن به کفاشیان 
ودارو دســته اش هشدار داده است که باید جوابگوی اعمال خود 

باشند.

علی کریمیجونو سیمپسون
مدافع سابق باشگاه منچسترسیتی و تیم ملی انگلیس که 
اکنون به عنوان کارشــناس تلویزیونی فعالیت می کند، از 
شــرایط خاص و جالب پیش آمده اخیر برای خود گفت. 
میکا ریچاردز که با شــخصیت بامزه ای که دارد به یکی از 
چهره های محبوب تلویزیونی تبدیل شده، پیش از از برنامه 
زنــده تلوزیونی اخیر خود، به مدت 90 دقیقه در رختکن 
برنامه گیر افتاده بوده و در فاصله دو دقیقه مانده به پخش 

او را نجات می دهند تا در مقابل آنتن قرار بگیرد!

دروازه بان آینده دار منچستریونایتد بعد از انجام نخستین بازی 
رسمی در پیراهن شــیاطین سرخ از احساس فوق العاده خود 
گفت. دین هندرســون که فصل گذشته به صورت قرضی در 
شفیلدیونایتد حضور داشت و یکی از بهترین دروازه بانان لیگ 
برتر بود این فصل به منچستر برگشته و با داوید دخه آ مبارزه 
می کند. او بعد از نخستین بازی رسمی خود که در جام اتحادیه 
انجام داد، در پســتی اینستاگرامی گفت: که از کودکی آرزوی 

چنین شبی را داشته است.

دین هندرسونمیکا  ریچاردز

چالش بزرگ سپاهان، تراکتور، فوالد و شاید استقالل
»شهرخودرو« بازارنقل و انتقاالت را به هم می ریزد

ضد  حمله

سلطانی فر: ورود مربی و بازیکن خارجی تا یک سال 
آینده ممنوع است

ورزش: مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش در مورد ممنوعیت جذب مربی و بازیکن 
خارجی، گفت: با وجود تمامی دردســرها و فشارها جلو ورود بازیکن و مربی 
خارجی را حداقل برای یک ســال آینده گرفتیم تا پس از آن ببینیم وضعیت 
تحریم ها به کجا خواهد رسید. وزیر ورزش و جوانان با اشاره به فشارهای برخی 
دالالن برای لغو ممنوعیت جــذب مربی و بازیکن خارجی، افزود: ممنوعیت 
جذب مربی و بازیکن خارجی مصوبه فدراسیون فوتبال و در حیطه اختیارات 
آن اســت.او در پایان خاطرنشان کرد: فدراسیون فوتبال اختیار دارد به خاطر 
محدودیت های نقل و انتقال ارز و مشکالت پیش آمده از ورود مربی و بازیکن 

خارجی جلوگیری کند.

جهانبخش، قلی زاده و رضایی 
AFC نامزد بهترین لژیونر آسیایی

ورزش: سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای بهترین لژیونر فوتبال در 
هفته ای که گذشت را معرفی کرد. براین اساس نام علیرضا جهانبخش که در 
دیدار با پورتثموث درخشــید در بین نامزدها قرار گرفت. کاوه رضایی و علی 
قلی زاده نیز در تیم صدرنشــین شــارلوا موفق به گلزنی شدند نیز نامشان در 
بین نامزدها دیده می شــود.  البته در این رده بندی سون هیونگ مین کره ای 
نیز حضور دارد که توانست در بازی برابر ساوتهمپتون پوکر کند و چهار گل به 
ثمر برساند. در بین نامزدها نامی از مهدی طارمی و سردار آزمون مهاجم زنیت 

سن پترزبورگ مدافع عنوان قهرمانی روسیه دیده نمی شود.

۱۴ ملی پوش فوتسال مسافر تاشکند می شوند
ورزش: در شرایطی که اردوی تیم ملی فوتسال در روزهای 13 و14 مهر برگزار 
می شود ناظم الشریعه قصد دارد 1۸ بازیکن را به این اردو دعوت کند. بر اساس 
هماهنگی های صورت گرفته با ازبکستانی ها 14 بازیکن مسافر تاشکند خواهند 
شد و در جریان اردوی دو روزه چهار بازیکن از فهرست تیم ملی خط می خورند.

ناظم الشریعه که قصد دارد اسامی بازیکنان دعوت شده را هفته آینده اعالم کند 
تلفیقی از بازیکنان جوان و با تجربه را فرا خواهد خواند و به نحوی از بازیکنان 
دعوت می کند تا هیچ باشگاهی در دوران تمرینات پیش از فصل خود متضرر 

نشده و تیم ها بتوانند در غیاب ملی پوشان خود نیز تمرینات را پیگیری کنند.

ژاوی: پرسپولیس رقیب دشواری است 
ورزش: ژاوی هرناندز ســرمربی تیم السد در خصوص احتمال رویارویی السد 
با پرسپولیس در مرحله یک هشتم نهایی تصریح کرد: پرسپولیس یا هر تیم 
دیگری در جمع هشــت تیم مرحله بعد، رقبای دشــواری خواهند بود. سال 
گذشته مقابل الدحیل قرار گرفتیم، اما در یک قدمی فینال لیگ قهرمانان آسیا 
با یک اشتباه، از صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا بازماندیم. فعالً تمام تمرکز 

ما روی بازی با سپاهان هست.

نادری در رادار استقالل
ورزش: نادری اکنون آخرین ســال قراردادش در کورتریک بلژیک را سپری 
می کند و به نظر می رسد این باشگاه نسبت به انتقال این بازیکن چندان هم 
بی میل نیست. شنیده ها حاکی از آن است که باشگاه پرسپولیس قصد دارد 
همچنان این بازیکن را به صورت قرضی در اختیار بگیرد. نادری در یک دوراهی 
سخت و حساس قرار گرفته؛ ادامه حضور در پرسپولیس یا  قبول پیشنهاد بازی 

در استقالل، تراکتور یا تیم مدعی دیگر.

 خسارتی که دروازه بانان استقالل و پرسپولیس
به سرخابی ها زدند

ورزش: استفاده نکردن از البسه اسپانسر پیراهن های استقالل و پرسپولیس 
از ســوی دو دروازه بان این تیم ها در فصل گذشــته، غرامت میلیاردی برای 
این باشگاه ها به همراه داشته است. وحید جعفری نماینده آل اشپورت گفت: 
متأســفانه بازیکنانی مثل بیرانوند و حسینی در طول فصل با استفاده نکردن 
از لباس های برند طرف قرارداد با باشگاه هایشــان، به منافع باشگاه استقالل و 

پرسپولیس لطمه زدند.

الکس نوری 3 میلیون یورو پیشنهاد داده بود
ورزش: یکی از مدیران لیگ برتری که با نوری مذاکراتی داشته گفت از نوری 
پیشنهاد 3 میلیون یورویی دریافت کرده است. این مدیر مدعی بود که نوری بر 
این باور است که اگر بخواهد در ایران کار کند مبلغی به مراتب بیشتر از فوتبال 
آلمان دریافت خواهد کرد. این ادعا در حالی مطرح شد که استقاللی ها تلویحاً 

پیشنهاد الکس نوری را یک میلیون یورو اعالم کردند.

ایران-مالی هفدهم مهر 
ورزش: تیــم فوتبال مالی در حال حاضر در رتبه 57 رده بندی فیفاســت و 
باهدایت محمد ماگاســوبا به دیدار تیم ملی ایران خواهدد آمد. تیم ملی ایران 
چهار دیدار سرنوشــت ساز در ابتدای سال آینده شمسی برای صعود به محله 
دوم مقدماتی جام جهانی برگزار خواهد کرد و با توجه به وقفه طوالنی و دلتنگی 
عالقمندان تیم ملی، دیدن ملی پوشان در این دو مسابقه که هماهنگی های آن ها 
با توجه به شرایط کرونا به دشواری صورت گرفته است جالب توجه خواهد بود.

منصوریان: عاشق پیراهن پروین بودم
ورزش: ســرمربی تراکتورسازی در تازه ترین مصاحبه خود اعتراف کرد 
عاشق پیراهن علی آقا پروین بوده و در زمان حضورش در تیم ملی حتی 
در تمرینات هم اجازه نمی داده کســی پیراهن شــماره 7 را به تن کند. 
منصوریان گفت: برادر من و برخی از شــرکایم پرسپولیسی هستند، اما 
احترام به هوادار فوتبالی، اصول کاری ام بوده و هست.از باشگاه می خواهم 
قراردادم را منتشر کند تا با مقایسه با بعضی از باشگاه ها ببینیم چه کسانی 
فضای فوتبال را از لحاظ مالی خراب می کنند. به پرشورها قول می دهم 
در حوزه غیرفنی نیز اجازه نمی دهم یک نفر به تیمشان »ناخنک« بزند. 

تا روزی که هستم، با تمام قوا برای مردم آذربایجان می جنگم.

منهای فوتبال

استقالل و سکوتی که قفل روی قفل می زند
روحی: هوادار استقالل در این چند سال آرزو به دل ماند برای شروع 
لیگ اوضاع این تیم ایده آل باشد. در این چند سال برای شروع فصل 

یا معضل بازیکن داشتیم یا مدیریت یا داغ منابع و نبود سرمربی!
هوادار فقط دست به دعا بود که تیم جمع شود و تا این اتفاق می افتاد 
یک نیم فصل از اســتقالل می رفت و از قهرمانی دور می شد و نیم 

فصل دوم هر چه می برد  می شد نایب قهرمان!
15 روز از فینال حذفی گذشــت و با وجود از دست رفتن یک جام 
که برای هوادار و باشــگاه خیلی مهم بود، مدیریت باشگاه نه در این 
خصــوص توضیحی داده و نه به قول خودش وفا کرد و در تمام این 
مدت رؤیای اســتراماچونی را به هــواداری فروخت که خریدار تاپ 

رؤیایش بودند! 
اما مدیریت باشگاه باید سکوت بی معنایش را بشکند و به هواداران 
میلیونی استقالل پاسخ دهد چرا با بی تدبیری شان یک جام رفت و 

تیم بی سرمربی شد!؟ و استراماچونی نیامد.
االن دیگر چه پاسخی دارید وقتی اســتراماچونی از دروغتان پرده 
برداری می کند؟! شمایی که فقر دیده شدن داشتید امروز چرا سکوت 
اختیار کردید و از رسانه ها برای پاسخگویی واهمه دارید جناب مدیر؟! 
آقای ســعادتمند! حرف ها برای گفتن زیاد است و بی گمان خیلی 
سخن ها ما و هوادار با شما داریم! شما در قامت مدیرعاملی استقالل 
گویــا فراموش کرده اید قبــل از آن در جایگاه رئیس هیئت مدیره 
استقالل بوده اید؟! فراموش کرده اید مخالف سرسخت استراماچونی 
بــوده اید و دم از آوردن فیلیپو اینزاگی با یک میلیون دالر می زدید 
و حتی می گفتیــد 500 هزار دالرش با من! مثل آن 15 میلیاردی 
که قبل از مدیرعاملی قول داده بودید و هیچ     وقت نیاوردید! البته از 
کسی که در قامت رئیس هیئت مدیره پرطرفدارترین باشگاه آسیا و 
پرافتخارترین تیم ایرانی پی حق الجلسه 500 هزارتومانی می گشت 

نباید انتظاری بیش از این داشت! 
شما فراموش کردید در زمان سرمربیگری وینفرد شفر رأساً سمت 
ریاست هیئت مدیره استقالل را برعهده داشتید؟! شما باالترین مقام 
باشگاه استقالل بودید و صدایی از شما در نیامد اما امروز دیگران را 
در قضیه وینفرد شفر سر می   برید! تا کی بازی با افکار عمومی و فریب 
هوادار؟! هواداران استقالل تا کی فکر می کنند با این تکنیک نخ نمای 

شما دلخوش می کنند؟!
ای کاش هوادار استقالل می دانست علت نیامدن استراماچونی فقط 
وجود یک آدم در اســتقالل بود و اگــر او نبود قانون علیه او نبود و 

استراماچونی به عشقش می رسید!

صالحی امیری:
۱۴۰۰  ساِل رشته های پرمدال است

ورزش: رئیــس کمیته ملــی المپیک گفت: در ســال 1400 
چند رویــداد داریم که امید زیادی بــه دوومیدانی وجود دارد. 
ســیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در پاســخ 
به این ســؤال که چه برنامه ریزی برای حمایــت از دوومیدانی 
شــده عنوان کرد: سرمایه گذاری خوبی در این رشته شده است. 
در ســتاد عالی سیاست ما حمایت از رشــته های پرمدال و در 
صدر آن ها دوومیدانی است. در رویدادهای جهانی شاهد بودیم 
نیمــی از مدال هــای چین و ژاپن را زنان کســب کرده اند. باید 
سرمایه گذاری مستقلی روی ورزش زنان شود. باور دارم در سال 

1400 رشته های پرمدال خواهند درخشید.

شماره ۱۰ تیم ملی والیبال همچنان بالتکلیف
ورزش: امیرغفور، ستاره تیم ملی والیبال ایران که ابتدای فصل قبلی 
با توجه به درخشش در ترکیب تیم مونزا توانست با عقد قراردادی 
به تیم لوبه ایتالیا ملحق شود، به خاطر مصدومیت های متعددی که 
برایش به وجود آمد، نتوانســت خــودش را در این تیم جا بیندازد. 
شــماره 10 تیم ملی والیبال ایران پس از تعطیلی سری آ از اوایل 
سال جاری در ایران به سر می برد، به پیشنهاد جدی تیم سایپا برای 
حضور در لیگ ایران »نه« گفت و از قصد خود برای ادامه حضور در 

باشگاه های خارجی خبر داد.
حاال با وجود شــروع لیگ برتر ایران و مسابقات باشگاهی در خیلی 
دیگر از کشورهای اروپایی همچنان امیر غفور تکلیف تیم جدید خود 

را مشخص نکرده است.

غالمرضا محمدی: 
چرا پاداش کشتی گیران را نمی دهند؟

ورزش: سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با بیان اینکه با تعطیلی چندین 
ماهه کشتی نباید انتظاری برای کسب نتیجه در مسابقات جهانی 

داشته باشیم، از مسئوالن در ندادن پاداش کشتی گیران انتقاد کرد.
غالمرضا محمدی به انتقاد از معاونت مالی وزارت ورزش پرداخت و 
گفت: چه دشمنی با کشتی دارند؟ چرا پاداش کشتی گیران در سال 
های 97 و 9۸ را پرداخت نمی    کنند؟ تا کی باید این بی توجهی ها را 
تحمل کنیم؟ من دیگر نمی   توانم در قبال این ظلم به کشتی سکوت 
کنم. و جواب کشتی گیرانم را بدهم. با این بی   توجهی ها بچه ها دیگر 
انگیزه ای برای کار ندارند. چرا پاداش ورزشــکاران رشته   های دیگر 
پرداخت شده اما پاداش کشتی گیران که همیشه برای ورزش ایران 

افتخار آفرینی کرده اند را نمی   دهند؟ 

 پایان مهلت تسویه حساب 
لیگ برتری های بسکتبال

ورزش: مهلتی که از سوی فدراسیون بسکتبال برای تسویه حساب 
تیم های متقاضی حضور در لیگ برتر تعیین شده بود، در حالی به 
پایان رســید که تنها دو تیم برای انجام این مهم اقدام الزم را انجام 
دادند. به جز مهرام و شیمیدر دیگر تیم ها هیچ اقدامی برای پرداخت 

بدهی خود و صاف کردن حسابشان انجام نداده اند.
شبنم کالهی دبیر فدراسیون با تأیید این خبر گفت: پس از جلسه 
هماهنگی لیگ برتر در قالب صورتجلسه به همه تیم   ها زمان مقرر 
برای تســویه حســاب را اعالم کردیم. با این حــال به جز مهرام و 

شیمیدر دیگر تیم   ها توجهی به این مهم نداشتند.
تسویه حساب کامل یکی از شروطی است که فدراسیون بسکتبال 
برای پذیرش قطعی تیم   ها در لیگ برتر لحاظ کرده و آن را به تمام 
باشگاه ها اطالع رســانی کرده است با این حال تیم   ها نسبت به این 

مهم توجهی نداشته اند.

یادداشت

مهدی روحی
annotation@qudsonline.ir

حتی اگر قهرمان این فصل اللیگا شوند
این اتلتیکو، اتلتیکوی سابق نیست

لیگ قهرمانان آسیا
پرسپولیس - شارجه امارات

    پنجشنبه 3 مهر - 2۱:3۰ از شبکه سه

سوپرجام اروپا
بایرن مونیخ - سویا

    پنجشنبه 3 مهر - 22:3۰ از شبکه سه

سپاهان - السد
    پنجشنبه 3 مهر - ۱8:3۰ از شبکه ورزش

ورزش در سیما
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

پخش مستندهای منتخب جشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت  از شبکه مستند

سیما و ســینما: برنامه نمایش 
هفت مســتند منتخــب بخش 
» جشــنواره جـــــشنواره ها « 
بین المللی  جشنواره  شانزدهمین 
فیلم مقاومت از شــبکه مستند 

سیما اعالم شد.
به گزارش ستاد اطالع رسانی شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، 
کریم خوشمرام، مدیر پخش و نمایش این دوره از جشنواره گفت: همزمان با 
برگزاری شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، هفت مستند منتخب 
بخش جشنواره جشنواره ها هر روز ساعت 12 روی آنتن شبکه مستند سیما 
می رود. وی افزود: بر همین اساس چهارشنبه؛ دوم مهرماه مستند »زندگی در 
ارتفاعات« ساخته عزیزاهلل حمیدنژاد، پنجشنبه؛ سوم مهرماه مستند »آخرین 
روزهای زمستان« ساخته محمدحسین مهدیان، جمعه؛ چهارم مهرماه مستند 
»خاطرات خبرنگار جنگ« اثر وحید چاووشی، شنبه؛ پنجم مهرماه مستند 
»برادران« به کارگردانی مهدی نقویان، یکشنبه؛ ششم مهرماه مستند »پل« 
ساخته امیرحســین نوروزی و دوشنبه؛ هفتم مهرماه، مستند »رستاخیز« 
به کارگردانی محمدعلی فارسی به نمایش درمی آید. خوشمرام یادآور شد: 
مستند »کویرس وطن کوچک من« به کارگردانی سعید صادقی سه شنبه 
یکم مهرماه روی آنتن شــبکه مستند رفته اســت. شانزدهمین جشنواره 
بین المللــی فیلم مقاومت در دو زمان ۳1 شــهریور تا ۶ مهرماه همزمان با 
هفته دفاع مقدس در بخش های »مدافعان سالمت«، »جشنواره جشنواره ها« 
و انتخاب استانِی بخش »فیلم ســازان بسیجی« و »نشان رسول« و یکم تا 
هفتم آذرماه همزمان با هفته بسیج در بخش های »سینمای ایران و جهان«، 
»سیدالشهدای مقاومت«، »روایت قلم«، »نقد و پژوهش تحلیل« و انتخاب 
برگزیدگان ملی »فیلم سازان بسیجی« به دبیری مهدی عظیمی میرآبادی به 
همت انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار 

می شود.

 »شرم« جایگزین »زمین گرم« می شود
فارس: تهیه کننده سریال »شرم« 
گفت: سریال »شرم« پس از پایان 
پخش ســریال »زمین گــرم« از 

شبکه سه روی آنتن می رود.
»امیــر پوروزیــری« تهیه کننده 
ســریال »شــرم« گفت: تاکنون 

حدود ۸۵درصد از تصویربرداری سریال انجام شده است و با اینکه در شرایط 
سختی به سر می بریم، اما عوامل همچنان با انگیزه کار می کنند.

وی ادامه داد: به هر حال کرونا سرعت ما را کم کرده و هزینه هایمان را افزایش 
داده است. این تهیه کننده همچنین افزود: چند روزی است  در بیمارستان 

نیروی انتظامی مشغول تصویربرداری هستیم.
وی درباره جایگزین نقشــی که مرحوم گرجســتانی بازی کرده بود، گفت: 
وقتی آقای طهمورث آمدند سکانس های آقای گرجستانی تکرار نشد و تمام 
تالشــمان نگه داشتن سکانس های آقای گرجستانی بود و با اینکه برایمان 

زمانبر بود، اما انجامش دادیم. 
پوروزیری ادامه داد: ما تمهیداتی چیدیم مثل همه کارهای دیگری که بازیگر 
در میانه تولید فوت می کند و سکانس هایش حذف نمی شود. در این باره من 
و کارگردان پافشــاری کردیم و به احترام آخرین حضور مرحوم گرجستانی 
سکانس هایش را نگه داشتیم و معتقدیم این برکت کار ما و بزرگداشت مرحوم 

گرجستانی است.
وی درباره زمان پخش سریال و نحوه اعالم تغییر بازیگر به مخاطب نیز گفت: 
سریال ما در پاییز و پس از پایان پخش سریال »زمین گرم« روی آنتن می رود 
و زمان زیادی از فوت آقای گرجستانی نگذشته است و در یاد مردم باقی مانده 
است، اماً حتما پیش از تغییر بازیگر در سریال، مردم را در جریان فوت آقای 
گرجستانی قرار می دهیم. هنوز به شیوه آگاهی دادن مثل زیرنویس کردن و... 

فکر نکردیم، اما قطعاً راهی مناسب پیدا می کنیم.
تصویربرداری ســریال »شــرم« براســاس فیلم نامه ای از سعید فرهادی به 
تهیه کنندگی امیرمهــدی پوروزیری و کارگردانی احمــد کاوری با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در لوکیشن هایی در منطقه شهرک غرب تهران ادامه 

دارد.
تاکنون بازیگرانی چون ابوالفضل پورعرب، فاطمه گودرزی، فریبا متخصص، 
نسیم ادبی، الهام طهموری، سیدمهرداد ضیایی و مرحوم سیروس گرجستانی، 

جلو دوربین سریال »شرم« رفته اند.

 کارگردان »اَنگل« 
در میان 100 چهره تأثیرگذار به انتخاب »تایم«

ایسنا: »بونگ جون هو« کارگردان 
کره ای یکی از چهره هایی اســت 
که نامش در فهرست 1۰۰ چهره 
میالدی  ســال 2۰2۰  تأثیرگذار 
بــه انتخاب مجله تایم به چشــم 

می خورد.
این کارگــردان کره ای در جریان نود و دومین دوره جوایز ســینمایی 
اســکار اتفاق بی ســابقه ای را رقم زد و توانســت با فیلم تحسین شده 
»اَنگل« به عنوان اولین فیلم غیرانگلیســی زبان، جایزه اسکار بهترین 

فیلم را به خانه ببرد. 
این فیلم همچنین جوایز اســکار بهترین کارگردانی، فیلم بین المللی و 
بهترین فیلم نامه اصلی را نیز کسب کرد تا سالی تاریخی برای سینمای 

کره جنوبی و درخشان برای سینمای آسیا رقم بخورد. 
ساخته »بونگ جون هو« در جوایز گلدن گلوب و آکادمی فیلم بریتانیا 
)بفتا( نیز موفق به کســب جایزه بهترین فیلم غیرانگلیســی زبان شد و 
نخســتین فیلم خارجی زبان تاریخ جوایز انجمــن بازیگران آمریکا نام 
گرفت که توانست جایزه بهترین تیم بازیگری را به خود اختصاص دهد. 
تراژدی- کمدی »اَنگل« که روایتگر داستان دو خانواده فقیر و ثروتمند 
و اتفاقات ناگواری اســت که برای آن ها روی می دهد، سال گذشته به 
عنوان نخستین فیلم از سینمای کره جنوبی توانست نخل طالی بهترین 
فیلم جشنواره کن را دریافت کند و در مجموع آمار شگفت انگیز  کسب 
بیش از 2۷۰ جایزه سینمایی از جشنواره ها و رویدادهای سینمایی در 

آمریکای شمالی، اروپا، آسیا، خاورمیانه و ... را به ثبت رسانده است. 
»ســگ هایی که پارس می کننــد گاز نمی گیرند«،»خاطــرات قتل«، 
»میزبان«، »مادر«، »برف شــکن« و »اوکجا« دیگر ساخته های»بونگ 

جون هو« هستند. 
»مایکل بی جردن« بازیگر سیاه پوست آمریکایی، دیگر سینماگری است 
که امســال نامش در میان 1۰۰چهره تأثیرگذار سال 2۰2۰ مجله تایم 

حضور دارد.

 سیما و سینما/جواد شیخ االسالمی  مجموعه 
مستند ۶ قسمتی »کالشینکف های آمریکایی« 
که تالش می کند به شــبهات مطرح شده درباره 
جنگ ایران و عراق پاسخ دهد، به مناسبت هفته 
دفاع مقدس از شــنبه 2۹شهریور در حال پخش 

است.  
این مجموعه مستند به ماجراهایی ناگفته چون 
عضویت صدام در سازمان سیا و به قدرت رسیدن 
وی، عضویت سران ارتش رژیم پهلوی در سیستم 
نظامی صدام و مشــاوره های آن ها برای حمله به 
ایران، نقش دولت موقت در کم توانی قدرت مرزی 
ایران، چرایی ادامه یافتن دفاع مقدس از نگاه اسناد 
جهانی و... می پردازد. این مستند تولید مشترک 
مرکز فیلم و نمایش بسیج و مرکز مستند سوره 

است.
داوود مرادیان، کارگردان عرصه مســتند که به 
تازگی مســتند »رؤیای آجری« از او پخش شده 
و مورد توجه قرار گرفته، ســازنده این مجموعه 
مســتند اســت.  مرادیان عالوه بر مســتند ۶ 
برنامه  آمریکایی«،  »کالشــینکف های  قسمتی 
گفت وگومحور »قرن 14« را نیز در شبکه مستند 
در حــال پخش دارد. این دو برنامه که با موضوع 
شبهات و مسائل مربوط به دفاع مقدس ساخته 
شــده اند در همین مدت اندک مورد اســتقبال 

مخاطبان و پژوهشگران جنگ قرار گرفته اند. 
مرادیان در گفت وگویی موضوع های مورد بررسی 
در این مجموعه مســتند را چنین عنوان کرده 
اســت:  در سه قســمت عصر پهلوی را از منظر 
صدام بررسی کردیم؛ اینکه او قصد حمله به ایران 
را داشت و حتی می خواست با بمب اتم به ایران 

حمله کند، اما دنبال فرصت مناسب بود.
وی اضافه کرد: در قسمت بعدی به ادعای نهضت 
آزادی می پردازیم؛ آقای یزدی و دوســتانش که 
ادعــا کرده بودند امام عامل شــروع جنگ بود و 
آنان صــدام را مدیریت می کردند کــه به ایران 
حمله نکند. این موضوع را هــم از درون عراق و 
از زبــان بســیاری از وزرا و ژنرال های آنان مورد 
بررســی قرار دادیم. آنان می گفتند قصد صدام 
برای حمله جدی بود. در قسمت بعدی به نقش 
ســلطنت طلب ها در شــروع جنگ می پردازیم. 
همکاری خاندان سلطنت، ارتشبدها و نخست وزیر 
آن با شــخص صدام برای حمله به ایران. در این 
قسمت از این موضوع ناگفته پرده برمی داریم که 
آنان قصد داشــتند خوزستان و جزایر سه گانه را 
بدهند و میلیون ها نفر از مردم ایران کشته شوند 

تا آنان دوباره به حکومت برسند.
کارگردان مســتند »رؤیای آجــری« بیان کرده 
اســت: در قســمت بعدی به چرایی ادامه جنگ 
البته نه از منظر نظامی ها بلکه از دید قطعنامه های 
شورای امنیت می پردازیم. در حقیقت به تفاوت  
قطعنامه های صادر شده درباره جنگ عراق علیه 
ایران با قطعنامه های صادر شده درباره جنگ عراق 
علیه کویت پرداخته خواهد شــد. می توان گفت 
اساساً امکان تمام شدن این جنگ وجود نداشته 
است، چرا که دنیا نمی خواست این جنگ متوقف 
شود و باید ادامه پیدا می کرد. قسمت آخر نیز به 
چرایی جام زهر شدن قطعنامه، عدم ورود دولت 

موسوی و نقش هاشمی می پردازیم.
بــا وی  درباره نحوه تولیــد این دو برنامه و چند 
و چون مسائل دفاع مقدس به صحبت نشستیم 

که می خوانید.

»رؤیای س که مستند  بود  پیش  چندهفته 
آجری« از شما بســیار خبرساز شد. چه 
شد که بالفاصله مستند »کالشینکف های 
آمریکایی« را همراه با برنامه »قرن 14« روی 
تلویزیون بردید؟ این  دو مستند در موازات 

هم ساخته شدند؟
نه. مجموعه من بسیار اقتصادی است و کارها را به 

صورت فشرده و در زمان نسبتاً خوب و مناسبی 
پیش می بریم. پس از ساخت رؤیای آجری بود که 
آقای سلیم غفوری و سیدمجتبی موسوی از من 
و تیمم دعوت کردند تا این پروژه را انجام بدهیم. 
پروژه هم قبل از ما دست کس دیگر هم بود، اما 
چون تیم خوبی داشتم و این دوستان هم شناخت 
داشتند، این همکاری شکل گرفت. اصل پروژه هم 
چیزی بود که باید انجام می گرفت. یعنی گفت وگو 
با همه فرماندهان و مسئوالن دفاع مقدس، کاری 
بود که بایــد برای یک بار هم که شــده قرائت 
جمهوری اسالمی درباره جنگ بیان می شد، چون 
دغدغه این وجود داشــت که کار به آنتن برسد، 
قرار شد یک سه قسمتی فول آرشیو برویم که باز 
ما نگذاشتیم فول آرشیو بشود، یعنی سعی کردیم 
12-1۰ مصاحبه در آن داشته باشیم و آرشیو را 
در کنار این گفت وگوها کار کنیم. تیم پژوهشی 
ما هم وقتی وارد پروژه شــد خیلی سریع کارش 
را شــروع کرد.  صفر تا صد پژوهش مستند کار 
خود ما بوده و ســرتیم پژوهش هم همسرخودم 
بوده اســت. ۶-۵ ماهه به نتیجه رسیدیم و کار را 

شروع کردیم. 

ما با دو تا برنامه طرف هســتیم، یعنی س
»کالشــینکف های  قسمتی   6 مســتند 
آمریکایی« و برنامه »قرن 14«، نسبت این ها 
با هم چگونه اســت؟ آیا همدیگر را کامل 

می کنند؟
بله، همدیگر را کامل می کنند. وقتی آقای غفوری 
از شبکه مســتند به شبکه افق رفت، در ذهنش 
بود که یک مجموعه مستند درباره همین شبهات 
ساخته شــود، منتهی مفصل تر از یک مستند و 
همراه با گفت وگوهایی در این رابطه، چون مستند 
»کالشــینکف های آمریکایی« در شبکه مستند 
پخش می شــد، قاعدتاً گفت وگوها هم باید آنجا 
پخش می شد. از طرفی چون من و تیمم تسلط 
خوبی روی موضوع پیدا کــرده بودیم، برای این 
برنامــه گفت وگومحور هم از ما دعوت کردند که 
شما بیایید و این کار را انجام بدهید. بعد هم لطف 
کردند و گفتند سردبیری و اجرایش را هم خودت 

به عهده بگیر. 

یعنی پیش از این به ساخت اثری که به س
شبهات جنگ بپردازد فکر نکرده بودید و 

این پیشنهاد موجب ساخت این آثار شد؟ 
من چنین کاری را در ذهن داشــتم، ولی کسی 
به من پیشــنهاد نکرده بود تا این پیشنهاد از راه 
رسید. ضمناً این را بگویم که آقای غفوری از من 

هم به جنگ مسلط تر است. به نظرم مسلط ترین 
مستندســاز جنگ ســلیم غفوری است، چون 
باالخره تهیه نیمه خاموش را داشته و پیشتر کلی 
مصاحبه در این موضوع گرفته و خیلی به حوزه 
جنگ مسلط است. با این توصیف به نظر پیشنهاد 
ساخت این مستند از سمت ایشان به من ریسک 
بزرگی بود که ایشان انجام داد و امیدوارم برای او 
رضایت بخش بوده و اعتمادش نتیجه داده باشد. 

درباره جنگ، به خصوص در ســال های س
اخیر و وجود شبکه های فارسی زبان مزدور، 
شبهات بسیار زیادی بیان شده است. شما به 

کدام شبهات توجه بیشتری داشتید؟
اصلی ترین شبهاتی که به جنگ برمی گردد، اینکه 
سعی می کنند امام خمینی)ره(  را در این مسئله 
متهــم کنند. این جریان دنبال این نیســت که 
بگوید باید تسلیم می شدیم، یا نمی تواند درباره 
شــهدا و کسانی که در راه کشــور جانشان را از 
دست داده اند، صحبت کند. برای همین به سراغ 
امام خمینی)ره( می رود و تصمیم های ایشــان را 
زیرسؤال می برد تا بیان کند که امام جنگ طلب 
بود . می گوید این شــهدا خیلی آدم های خوبی 

بودند، باید قدر شــهدا را بدانیم، این ها شــهید 
وطن اند، اما تصمیم ها در مورد جنگ اشتباه بود 
و در واقع با این عبارات به جنگ شهدا می رود. به 
همین دلیل الزم بود یک بار این شبهات بررسی 
و پاسخ داده شوند. من چون به این نتیجه رسیده 
بودم کــه امام در ابعاد اقتصــادی خیلی، یعنی 
4۰ ســال، از فهم قاطبه جمهوری اسالمی جلو 
بوده انــد، در جنگ هم جلو بودن فهم امام برایم 
محرز شــد. اسنادی که اکنون جلو ما باز است و 
اسنادی که از سمت پیکو، دستیار آقای دکوئیار  
بیرون آمده، یا اسنادی که همین سه روز پیش از 
استخبارات عراق درباره نقش فرح دیبا در کمک 
بــه عراق بیرون آمده، به ما نشــان می دهد این 

شبهات دروغ محض هستند.

ســندی هم این روزها دست به دست س
می شود درباره کمک آمریکا به عراق برای 

حمالت شیمیایی.
اینکه سال 2۰11 بیرون آمد و افشاگری شد. 
بله، مسائل جنگ و نامردی کشورهای غربی و 
منافقین و پهلوی خیلی فجیع تر از این اســت. 
رهبری چند روز پیش  گفتند پذیرش قطعنامه 
اقدام عاقالنه ای بود. درست هم هست. اسنادی 
کــه اکنون بیرون آمده به ما می گوید ایران در 
فروردین ۶۷ قصد داشته عملیاتی انجام بدهد 
که در پی آن قطعاً بصره سقوط می کرده است. 
آمریکایی ها ایــن را فهمیدند، به همین دلیل 
مجوزی به عراق می دهند که موجب می شــود 
آن ها دوباره حمالت شیمیایی را از سر بگیرند 
و این حمالت شــیمیایی را به قدری وقیحانه 
انجام دادند که طارق عزیز در صحن شــورای 
امنیت صریحــاً می گوید ما هر کاری بخواهیم 
انجــام می دهیم و از هر بمبــی هم بخواهیم 
اســتفاده می کنیم و این به کسی ربطی ندارد! 
دســت عراق را به قدری در شــورای امنیت 
بــاز می گذارند که این ها ایــران و کل منطقه 
را بمباران شــیمیایی می کنند و این بمباران 
شیمیایی داشــت تا تهران هم می آمد، یعنی 
یک جنگ جهانی کامــل علیه یک ملت بود. 
بنابرایــن کمک آمریکا به عــراق چیز عجیبی 
نیســت. خود آمریکایی هــا در دولت کلینتون 
کلــی دولت ریگان و بوش پدر را به خاطر این 
حمالت شیمیایی عراق مالمت کردند. از بس 
که دولت هــای آمریکایی تجهیزات، امکانات و 

مواد شیمیایی به عراق فروختند.

یکی از شبهات مربوط به امام این است س

که می گویند با آمدن انقالب ارتش از بین 
رفت و همین مسئله صدام را برای حمله به 
ایران وسوسه کرد. به غیر از شبهات مربوط 
به امام، دیگر چه شبهاتی را بررسی کردید؟

همه شــبهاتی کــه در جنگ به گــردن امام 
انداختنــد را جواب دادیم. اصل شــبهات در 
مــورد جنگ برای ضدانقــالب مربوط به امام 
اســت. مثاًل می گویند امام صــدام را تحریک 
کرد که جنگ شــروع شــد، یا اگر امام دولت 
موقت را حمایت می کرد جنگ نمی شد، چون 
دولت موقت داشت مذاکره می کرد. یا اگر النه 
جاسوسی را اشــغال نمی کردند، جنگ شروع 
نمی شد. شبهات از جنس همین حرف هاست، 
اما با اســناد و مدارک اثبات می شود که دروغ 

است. 

درباره شبهه نابود کردن ارتش توسط امام س
و انقالب چه؟

خب بروند ســند شــماره 1۸ النه جاسوسی را 
بخوانند. 

محتوای این سند چیست؟س
ســند شــماره 1۸ النه جاسوســی در ســال 
۵2 و ۵۳  ارتش های شــاه و صــدام را خیلی 
واضح مقایسه کرده اســت. از این بدتر سندی 
اســت که آمریکایی ها به عنوان سند راهبردی 
درباره شوروی منتشر کردند که آقای درودیان 
دیشــب در برنامه گفتند. در آن ســند قشنگ 
دارند می گویند که مــا هیچ تعهدی به ایران و 
تمامیت ارضی آن نداریم و اگر شوروی از شمال 
ایران حمله کند ما آنجا را بمباران هسته ای هم 

می کنیم. 

مســتند س یعنــی  برنامــه  دو  ایــن 
کالشینکف های آمریکایی و قرن 14، بسیار 
برنامه های خوبی هستند، اما من دغدغه این 
را دارم که مبادا به دست مخاطب نرسند. به 
خصوص با کم رونق شدن رسانه های جمعی 
مثل صداوسیما این نیاز وجود دارد که این 
گونه برنامه ها برای فضای مجازی هم بسته 
مناسب داشته باشند. درباره این دو برنامه  

این پیش بینی را داشته اید؟
این ها کار شبکه است و وایرال کردن تکه های 
مستند کار من نیست. من هم تخصصی ندارم 
و فرصتش را هم نــدارم، اما حتماً باید نهادی 
برای وایرال کردن این ها باشــد. جریان هایی 
هســت ولی نمی دانم کجای داستان هستند. 
مثــاًل »ســراج« بایــد در چنیــن مواقعــی 
نقش  آفرینی کند. آن ها باید دنبال این مستند 
بیایند، نه اینکه ما دنبالشــان برویم. آن ها باید 
تعامل مســتقیم با صداو سیما داشته باشند و 
این فیلم ها باید دستشــان باشد تا بتوانند به 
صورت کلیپ های کوتاه و بلند روی یوتیوب و 
آپارات و جاهای دیگر بازنشر کنند. این حوزه 

تخصصی آن هاست. 

گفت وگوها در برنامه قــرن 14 ادامه دار س
است؟

بلــه، ادامــه دار اســت. »قرن 14« یــک برنامه 
پرونده محور است. فصل اول آن دفاع مقدس است، 
ولی به هر پرونده ای که در گوشه ای از ذهن مردم 
باز است، خواهد پرداخت. فرقی هم نمی کند این 
پرونده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی 

باشد.

مجری فصل های بعدی خود شما خواهید س
بود؟

این به صالحدید شــبکه است. اگر شبکه صالح 
بداند من در خدمتشان هستم.

برش

به جنگ  اصلی ترین شبهاتی که 
برمی گردد، اینکه سعی می کنند 
این  در  را  خمینی)ره(  امام 
جریان  این  کنند.  متهم  مسئله 
دنبال این نیست که بگوید باید 
نمی تواند  یا  می شدیم،  تسلیم 
در  که  کسانی  و  شهدا  درباره 
دست  از  را  جانشان  کشور  راه 
برای  کند.  صحبت  داده اند، 
همین به سراغ امام خمینی )ره( 
را  ایشان  تصمیم های  و  می رود 
زیر سؤال می برد تا بیان کند که 
امام جنگ طلب بود. می گوید این 
شهدا خیلی آدم های خوبی بودند، 
اما  بدانیم،  را  شهدا  قدر  باید 
تصمیم ها در مورد جنگ اشتباه 
بود و در واقع با این عبارات به 

جنگ شهدا می رود

رادیوسینما

کامبوزیا  پرتوی: 

نیازمند سینمای جنگی متفکر  هستیم
کاروان »رادیوجوان« در مسیر آرامگاه شهید سلیمانی

خانه دوست کجاست؟

باشگاه خبرنگاران: کامبوزیا پرتوی، کارگردان، نویسنده 
و تهیه کننده ســینما، درباره علت ساخته نشدن فیلم های 
دفاع مقدس به خصوص با نگاه امروزی که مورد استقبال 
مخاطــب فعلی قــرار بگیــرد، گفت: چون زیــاد در این 
مورد کار نکردم نمی توانم به علت اصلی ســاخته نشــدن 
فیلم های دفاع مقدس اشاره کنم، ولی یادم می آید در آن 
زمان ها، زنده یاد رســول مالقلی پور می گفت نباید سمت 
ســاخت چنین فیلم هایی رفت، چون هیچ کس حمایتت 
نمی کند و به مشــکل برمی خــوری.  چنانکه برای تولید 
»بازی بزرگان« گفتند حمایت می کنیم، ولی هیچ کاری 
نکردنــد و حاال که فیلم را نگاه می کنم، می گویم در یکی 
از سکانس ها باید هلی کوپتر می داشتم، اما نبود که این به 

همان عدم حمایت برمی گردد.
کارگــردان »بــازی بــزرگان« ادامــه داد: یکی دیگر از 
علت هایی که چنین فیلم هایی ســاخته نمی شود، سخت 
شدن و یا پیدا نشدن تهیه کننده برای تولید این آثار است. 
مورد دیگری که در بقیه بخش ها هم وجود دارد، این است 
که ادبیات سینمایی جنگ، کالسیک است و کسی جرئت 
ندارد این نوع روایت را بشــکند و با نگاه دیگری جنگ را 

تعریف کند. 
حتی فیلم سازان کالسیک کار ما هم اکنون جرئت چنین 

کاری را ندارند. کارگردان »کامیون« اظهار کرد: سینمای 
جنگ ما به روایت ســاده نیاز دارد، ولی ما عادت کردیم 
به همه چیز مستقیم اشــاره کنیم که این موضوع کار را 
خیلی سخت می کند، چون در حال تعریف کردن قصه ای 
جنگی با فضایی اکشن هســتیم، بدون اینکه به مخاطب 
احترام بگذاریم و او را در فیلم دخیل کنیم و اجازه دهیم 
حداقــل برای چند دقیقه هم که شــده فکر و تأمل کند! 
فقط می خواهیم مســتقیم روایت کنیم و این بدترین نوع 
روایتی است که ما داریم. پس به شدت نیازمند سینمای  
جنگی که متفکر باشــد، هســتیم. وی در پاســخ به این 
پرسش که بحث مالی تا چه حد می تواند در ساخته نشدن 
فیلم های دفاع مقدس دخیل باشــد،گفت: این موضوع به 
شــدت تأثیرگذار اســت و تهیه کردن بودجه به خصوص 

برای تولید فیلم های دفاع مقدس هم کار آسانی نیست. 
آن زمان هم برای تولید چنین آثاری در بخش مالی به مشکل 
می خوردیم. پرتوی در پایان عنوان کرد: این مهم است که پس 
از گذشت 4۰ سال از جنگ، فیلم جنگی ما انگار هنوز در همان 

4۰ سال پیش تعریف می شود . 
ای کاش بتوانیم برای سینمای جنگ نوآوری کرده و روایت های 
دفاع مقدس را با حرف جدیدی بیان کنیم. از سویی متأسفانه 

فیلم سازان نوآورمان هم مانند رسول مالقلی پور نیستند.

مهر: شبکه رادیویی جوان به مناسبت بزرگداشت چهلمین 
ســالگرد دفاع مقــدس، کاروان رادیویی »خانه دوســت 

کجاست؟« را راه اندازی کرده است.
کاروان رادیویی »سپهبدهای اخالص« به همت رادیو جوان 
و بــا همکاری ارتش جمهوری اســالمی ایران همزمان با 
آغاز هفته دفاع مقدس در قالب ویژه برنامه »خانه دوســت 
کجاست؟« و با هدف زیارت گلزار شهدای شهرهای ایران، 

حرکت خود را از اول مهر آغاز کرده است.
مجتبی حسنی، تهیه کننده ویژه برنامه دفاع مقدس رادیو 
جــوان که هدایت این کاروان را بر عهــده دارد، درباره این 
اتفاق تازه که برای شنوندگان این ایستگاه رادیویی تدارک 
دیده اند، گفت: »خانه دوست کجاست؟« برنامه ای مجله ای 
است که در استودیوی متحرک رادیو جوان به صورت زنده 
هر شب ساعت 1۹:۳۰ روی آنتن می رود و رویکرد آن تمرکز 

بر حضور و زیارت هفت گلزار شهدا در هفت شهر است.
وی ادامــه داد: رادیو جــوان حرکت خود را از باغ موزه 
دفاع مقدس تهران و ســپس بهشت زهرا آغاز می کند و 
به ترتیب از روز سه شنبه اول مهرماه به سوی گلزارهای 
شهدای شهرهای قم، نجف آباد، اصفهان و شیراز حرکت 
کرده و در پایان به گلزار شهدای شهر کرمان می رسد.

تهیه کننده »خانه دوســت کجاســت؟« رویکرد برنامه 

را حرکت در مســیر شــهدا دانســت و گفت: کاروان 
رادیویی »ســپهبدهای اخالص« با عبور از شــهرها به 
ترتیب با توقف در کنار حرم های شهید چمران، شهید 
صیادشیرازی، شــهید احمدی روشن، شهید زین الدین، 
شهید زجاجی، شهید حججی، شــهید خرازی، شهید 
منتظرالمهــدی، روی آنتن می رود. در پایان به شــهر 
کرمان می رســیم که زیارت آرامگاه مطهر سردار شهید 
قاسم ســلیمانی، حضور در کنار شنوندگان جوان رادیو 
و بستن عهدنامه جوانان ایران با شهدای کشور در کنار 

حرم سردار رشید اسالم، هدف اصلی این برنامه است.
حســنی با اشاره به بخش های مختلف برنامه ادامه داد: 
در هر توقف قرار شــده به معرفی و تجلیل از شــهدای 
شاخص هشت سال دفاع مقدس و همین طور شهدای 
مدافع حرم در قالب مستند تولیدی و همین طور زنده، 
پرداخته شــود. همچنین یک برنامــک )آیتم( تولیدی 
در مورد معرفــی و پرداختن به هفت شــهید نوجوان 
و جوان نخبــه و مطرح دفاع مقدس بــه نمایندگی از 
تمام شهدای جوان ایران طراحی کرده ایم. گفت وگوی 
زنده با فرزندان نوجوان و جوان شهدای دفاع مقدس و 
گفت وگــوی زنده با راویان و فرماندهان دفاع مقدس، از 

دیگر بخش های این برنامه است.

گفت و گو با داوود مرادیان، کارگردان مجموعه مستند »کالشینکف های آمریکایی« 

باید به شبهات جنگ پاسخ داد
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