
روشنفکری نیست!
انتشار خبر شهادت دانشمند هسته ای شهید 
محسن فخری زاده با موجی از واکنش های 
کاربران و چهره های مطرح کشوری همراه 
بود. ســلبریتی ها اما این بار هم در برابر این 
اتفاق دردناک سکوت کرده و نسبت به آن 
بی تفاوت بودند. علیرام نورایی، بازیگر سینما 
و تلویزیــون با انتقاد از این رفتار بازیگران و 
هنرمندان در استوری اینستاگرام خود با کنایه نوشت: »رفیق، سکوت درباره ترور 
دانشــمند هسته ای کشورمان نشانه روشنفکری و ضدجنگ بودن نیست! نشانه 

دیگریست! ننگ بر ترور، ننگ بر جنگ، ننگ بر جنگ افروز«.

آن روز نزدیک است
میثم مطیعی در پی انتشار خبر ترور شهید 
فخری زاده پســتی در توییتر به اشــتراک 
گذاشــت. مطیعی با هشــتگ #محسن_
فخری_زاده و #انتقام_سخت نوشت:»تََرَقّبوا 
الَرّد.. فســاعة الصفر لالنتقام لدماء الشهید 
محسن فخری زاده قریبة. منتظر باش! ساعت 
صفر انتقام در پیش است«. او همچنین در 
توییت دیگری نوشت: »برای انتقام نباید عجول بود. وقتی قرار است انتقام سخت به 
محو یک رژیم جعلی منتهی شود، این صبر سخت می ارزد و آن روز نزدیک است«.

حرف نزنید، انتقام بگیرید
کانــال تلگرامی قلمدان بــه نقل از کبری 
آسوپار، فعال رسانه ای در انتقاد از اظهارات 
برخی مســئوالن در زمینه انتقام از عوامل 
ترور شهید محسن فخری زاده نوشت: »ما 
عصبانی هســتیم؟ بله؛ هستیم. دانشمند 
کشــورمان ترور شده؛ نه ترور کوری بوده و 
نه عملیات ناموفقی، نقطه زنِی دقیق و یک 
کار اطالعاتی و عملیاتی حرفه ای. ما عصبانی هستیم؛ اما از عصبانیت نیست که 
می گوییم این قدر سریع رجز انتقام نخوانید؛ عقلمان می گوید وعده  داده نشده، رجِز 
خوانده نشده، اگر عمل شود که تقدیر دارد و اگر هم عمل نشود، چون بیان نشده، 
ناامیدی ندارد؛ اما حرف های زده شده و عمل نشده، یأس دردناکی به همراه دارد؛ 
تکرار که بشــود، بی اعتمادی هم دارد. حرف نزنید؛ بروید انتقام بگیرید؛ هر وقت 
انجام شد، اعالم کنید؛ ما دست و بازوی شما را هم می بوسیم. شما ستون اعتماد 
و احساس امنیت و اقتدار ما هستید؛ اینکه گالیه می کنیم، از این رو است که از 

کوچک ترین ترکی بر این ستون بیم داریم«.

ردپای »ام آی 6«
کانال تلگرامی »مرکز اسناد انقالب اسالمی« 
درباره رد پای انگلیس در ترور دانشمندان 
ایرانی نوشــت:»جان ساورز، رئیس سازمان 
اطالعات سری بریتانیا )ام آی ۶( تقریباً یک 
ماه پیش از ترور شــهید دکتر شهریاری، با 
اشــاره به برنامه های علمی و فناوری ایران، 
دیپلماسی را برای توقف این برنامه ناکافی 
دانسته و به صراحت بر ضرورت روی آوردن به فعالیت های جاسوسی و اطالعاتی 
برای مقابله با ایران تأکید کرده بود.این سخنان رسماً به معنای چراغ سبز برای 
ترور دانشمندان ایرانی بود. به گونه ای که اطالعات انگلیسی همراه با تیم های ترور 

اسرائیلی منجر به ترور دانشمندان هسته ای ایران شد«.

 مجید تربت زاده  شاید همان دی ماه 84 وقتی خبر فوت 
ناگهانی دکتر کاظمی آشتیانی 44 ساله، بنیا ن گذار مؤسسه 
»رویان« را شنیدیم باید بیشــتر مشکوک می شدیم! یا 
حداقل یک سال بعد که اعالم شد دکتر اردشیر حسین پور 
45 ساله به دلیل گاز گرفتگی در خوابگاه اساتید دانشگاه 
فوت کرده اســت باید باور می کردیم غرب و اسرائیلی ها، 
بدجوری متمرکز شده اند روی توان هسته ای و علمی ایران 
و ســعی دارند آن را متوقف یا حداقل روند پیشرفتش را 
ُکند کنند. نه اینکه بخواهیم همه فوت های مشــکوک و 
غیرمشکوک دهه 80 را بیندازیم گردن دشمن، اما دست 
کم باید به این ماجرا حســاس می شدیم که دشمنان ما 
پس از سال ها چالش سیاسی، اطالعاتی و امنیتی در این 
زمینه حاال فاز دیگری را آغاز کرده و عمالً حمله اطالعاتی 

و امنیتی را آغاز کرده بودند.

ماداغدیدهها#
به جز داغ از دست دادن دانشمندی کم نظیر مثل شهید 
»فخری زاده« که تا امروز و به دالیل امنیتی، کسی در داخل 
از نقش و جایگاه او در دستیابی ایران به فناوری هسته ای 
اطالعــات چندانی را رو نکرده بود، این داغ که پدر دانش 
هسته ای کشــور را روز روشن، وسط جاده یا خیابانی پر 
رفت و آمد، با کمترین محافظ و بدون ماشین ضدگلوله، دو 
دستی تقدیم و طعمه تروریست هایی کردیم که می گویند 
پس از ترور گریخته اند، داغ جانسوزتری است و البته این 
غصه را هم به همه بغض و اندوهمان اضافه کنیم که کاش 
با عبرت آموزی از ترورهای قبلی، چند سال پیش با دست 
خودمان از شهید فخری زاده به عنوان شخصیت تأثیرگذار 
علمی و هسته ای رونمایی نمی کردیم تا آژانس بین المللی 
انرژی هسته ای در گزارشش از فعالیت های ایران، خیلی 
دقیق به محل کار او در تهران نیز اشاره کند! خیلی اهل 
نبش قبر رخدادهای گذشته نیستیم و نمی خواهیم از هر 
مرگ و فقدانی که سال ها پیش اتفاق افتاده، قصه بسازیم 
و از دلش قهرمانی را بیرون بکشیم و برای فقدانش اشک 
بریزیم اما به دالیلی که همین چند ســطر باالتر نوشتیم 
و به خاطر عبرت آموزی اش نگاهی می اندازیم به همه آن 
غصه ها و اندوه سترگ و دانشمندان از دست رفته این 10 

یا 15 سال اخیر.

مواردیکهمشکوکمیزنند#
دی ماه 1384 بود که اعالم شــد دکتر کاظمی آشتیانی 
به دلیل ســکته قلبی از دنیا رفته اســت. البته آن موقع، 
خبــر از دســت دادن رئیــس و بنیان گذار پژوهشــگاه 
رویان آن قــدر دردناک بود که هیچ کداممان به فکر ترور 
و یا مرگ مشــکوک او نیفتادیم. آن هایی هم که چه در 
داخل و چه در خارج مدتی بعد حرف از مرگ مشــکوک 
این دانشــمند زدند، هیچ دلیل درست و حسابی به جز 
اینکه کاظمی آشتیانی فقط 44 سال داشت و هیچ گونه 
سابقه مشــکالت قلبی از او ثبت نشده بود، نداشتند. در 
ضمن هنوز در میان افکار عمومی و رسانه ها، نشانه ای از 
آغاز جنگ غرب و رژیم صهیونیستی علیه پیشرفت های 
علمی و فناوری ایران دیده نمی شد و به جز این، کاظمی 
آشتیانی و تخصص و رشته اش هیچ ارتباطی با فعالیت های 
علمی و صلح آمیز هسته ای ایران نداشت. با این وجود و با 
توجه به مطرح شــدن امکان ترور حتی اگر این شائبه را 
یک جنــگ روانی بدانیم که عده ای با اهداف مختلف آن 
را به راه انداخته بودند، به هر حال باید مسئوالن اطالعاتی 
و امنیتی به این ماجرا حســاس می شدند. شاید هم شده 

باشند اما درست یک ســال پس از این اتفاق و بازهم در 
دی ماه، خبر درگذشت نابغه ایرانی »اردشیر حسین پور« 
به دلیل گاز گرفتگی، همه ما را شــوکه کرد. برخی اخبار 
و اطالعات به جا مانده از14 ســال پیش می گویند خبر 
درگذشت این دانشمند کشورمان با چند روز تأخیر، اعالم 
رســمی و در ضمن مراسم تشییع و تدفین او در شرایط 
خاص امنیتی برگزار شــد. در ضمن بــر خالف مرحوم 
کاظمی آشتیانی، اردشیر حسین پور، دانشمند و استادیار 
دانشــگاه و متخصص در الکترومغناطیس بود، دکترای 
فیزیک هسته ای اش را سال 1381 از دانشگاه شیراز گرفته 
بود، عنوان پایان نامه او »فیزیک هسته ای الکترودینامیک 
یون های مغناطیسی در ابرشبکه ها«بود، 35 مقاله علمی 
از او در نشــریات معتبــر علمی جهان به چاپ رســیده 
بــود و در حالی که طبق معمول و مثل برخی شــهدای 
هسته ای دیگر، اخبار رسمی اعالم می کردند فعالیتی در 
پژوهش های هسته ای ایران نداشته، برخی خبرگزاری ها 
اعالم کردند او طراح سانتریفیوژهای ایرانی بوده و هنگام 
مرگ هم مشغول کار روی پروژه هسته ای در اصفهان بوده 
است. در ضمن برخی رسانه های غربی از جمله »ساندی 
تایمز« به نقل از کارشناسان آمریکایی گفتند و نوشتند 
که اردشیر حسین پور توســط سازمان اطالعات اسرائیل 
)موســاد( و با گاز رادیواکتیو مســموم و ترور شده است. 
رســانه های اســرائیلی هم پس از این ماجرا دنیا را روی 
سرشان گذاشتند که حسین پور با سپاه پاسداران و وزارت 
دفاع ایران همکاری داشــته و با روشــی که پیش از این 
دانشمندان هسته ای عراق ترور شده اند، کشته شده است.

بازهمدیماه#
22 دی مــاه 1388... ســاعت 7:05 صبــح... خیابان 
قیطریــه تهــران... رو بــه روی منزل دکتر مســعود 
علی محمدی، دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف در 
رشته فیزیک نظری، با سابقه انتشار بیش از 80 مقاله 
ارزشمند در مجالت معتبر علمی جهان، استاد برجسته 
و نماینده ایران در ســزامی... روش ترور: چســباندن 
بمب روی بدنه خودرو... یک ســال بعد... هشــتم آذر 
ماه 1389... تهران؛ محدوده بولوار ارتش، بین ســاعت 
7 تا 8 صبح... چســباندن بمب به خودرو دکتر مجید 
شــهریاری... دانش آموخته کارشناســی الکترونیک از 
دانشگاه امیرکبیر... کارشناس ارشد مهندسی هسته ای 
از دانشگاه صنعتی شریف و دکترای علوم و تکنولوژی 
هسته ای... پژوهشگر سرشناس جمهوری اسالمی ایران 
در سزامی... باز هم 8 آذر 1389... همزمان با ترور شهید 
شــهریاری... تهران، ولنجک، رو به روی دانشگاه شهید 
بهشتی... دکتر فریدون عباسی... استاد برجسته فیزیک 
هسته ای... چســباندن بمب به بدنه خودرو... عملیات 
ترور به نتیجه نرسید و دکتر عباسی زنده ماند و بعدها 
تا معاونت ریاســت جمهوری و ریاست سازمان انرژی 
اتمی هم پیش رفت... کمتر از یک سال بعد... اول مرداد 
ماه 1390... تهران، ساعت 12 ظهر مقابل دانشکده برق 
دانشــگاه صنعتی خواجه نصیر...داریوش رضایی نژاد، 
دانشجوی دوره دکترای رشــته برق...نخبه کشوری... 
روش ترور: شلیک گلوله... در حالی که منابع رسمی در 
ابتدا ارتباط او با مســائل هسته ای ایران را تأیید نکرده 
بودند... هفته نامه اشپیگل در آلمان، موساد را عامل ترور 
او معرفی کرد... سال 1390... این بار هم 21 دی ماه... 
تهران...میدان کتابی... ساعت 8:20 صبح... انفجار بمب 
مغناظیسی موجب شــهادت مصطفی احمدی روشن، 

دانش آموخته رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی 
شریف و معاون بازرگانی سایت هسته ای نطنز شد... .

 
داغتازه#

8 آذر 1399، یک روز مانده به سالگرد شهادت »احمدی 
روشن« و روز شهدای هســته ای. محسن فخری زاده، از 
چهره های تأثیرگذار علم موشکی ایران و از دانشمندان مؤثر 
و رده باالی حوزه تحقیقات علمی و هسته ای کشور، عضو 
هیئت علمی دانشــکده فیزیک دانشگاه امام حسین)ع(، 
رئیس دانشــگاه صنعتی مالک اشتر و همچنین سازمان 
پژوهش و نوآوری دفاعی )سپند(... یکی از پنج شخصیت 
ایرانی در فهرست 500 نفره قدرتمندترین افراد جهان از 
سوی نشریه آمریکایی فارن پالیسی... نامش در سال 2007 
با عنوان دانشمند ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های 
مسلح و رئیس پیشین مرکز تحقیقاتی در فهرست تحریم 
قرار گرفته بود... پیش از این توســط مسئوالن اسرائیلی 
تهدید به ترور شده بود... پروژه تولید و ثبت نخستین کیت 
ایرانی تشخیص کرونا با نظارت و سرپرستی او انجام شده 
بود... پروژه واکسن ایرانی کرونا هم که چند روز پیش وزیر 
بهداشت حرفش را زد توسط شهید فخری زاده در »سپند« 
پیگیری و به ســرانجام رسیده... با وجود این آمریکایی ها 
او را صندوقچه اســرار هسته ای ایران و داخلی ها پدر علم 
هسته ای کشور می دانند... آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در سال های اخیر فشار زیادی به مسئوالن کشورمان وارد 
کرده بود که بتواند با فخری زاده مصاحبه ای در مورد دانش 

هسته ای کشور داشته باشد.

خودشاناعترافکردند#
بنــد آخر مطلب را هم بگذاریم بــرای بخش کوچکی از 
اعتراف هایی که غرب و صهیونیست ها در سال های گذشته 
در زمینه تالش برای متوقف کردن پیشرفت های علمی و 

هسته ای ایران در رسانه های مختلف داشته اند.
»پس از موفقیت موســاد در ترور عماد مغنیه فرمانده 
ارشد حزب اهلل، مئیر داگان رئیس موساد بیش از گذشته 
احساس موفقیت می کرد... داگان برنامه ای برای مختل 
کردن برنامه هســته ای ایران در دســتور کار داشــت. 
برنامه موساد برای مقابله با برنامه هسته ای ایران بر پنج 
رویکرد متکی بود: فشار دیپلماتیک سنگین بین المللی، 
تحریم های اقتصادی، حمایت از اقلیت ها و مخالفان نظام 
ایران با هدف سرنگونی، مانع تراشی در مسیر ایران برای 
بدست آوردن تجهیزات و مواد اولیه برای برنامه هسته ای 
و در نهایت عملیات مخفی که شامل اقداماتی از جمله 
خرابکاری و تــرور هدفمند چهره هــای کلیدی برنامه 
هسته ای ایران بود... جان کالسر در مقاله ای در 4 نوامبر 
2011 نوشت: آمریکا برای متوقف کردن برنامه هسته ای 
ایران به بهره گیری از تروریسم سایبری، کشتن هدفمند 
دانشمندان ایرانی، محاصره مالی و جنگ نیابتی متوسل 
شــده است... پاتریک کالسون، دبیر ابتکار امنیتی ایران 
در بنیاد واشــنگتن هم ترور دانشمندان هسته ای ایران 
را یکــی از راه های مقابله با ایران دانســت و گفت: ترور 
بهترین راهی است که در پیش رو قرار دارد... جان ساورز 
عضو ســابق تیم مذاکره کننده هسته اي اتحادیه اروپا با 
ایران هم اذعان داشــت متوقف کردن برنامه هســته اي 
ایران فقط از طریق دیپلماسي امکان پذیر نیست و باید از 
عملیات هاي اطالعات پایه استفاده کرد. به فاصله کوتاهي 
از این اظهارنظر ساورز، مجید شهریاري و فریدون عباسي 
دواني دو دانشمند هسته اي ایران در تهران ترور شدند...«.

رؤیا، فریادرس است

دیروزها#
چنگیز جلیلوند از دنیا رفت.

همکار »آفرینش«جان را کرونا با خودش برد.
دوست برادرخان توی آمبوالنس تمام کرد.

حجت االسالم راستگو چشم از جهان فرو بست.
کامبوزیا پرتوی دار فانی را وداع گفت.

پرویز پورحسینی درگذشت.
محسن فخری زاده ترور شد.

درعمارترؤیا#
آدمیزاد است دیگر. طفلکی ظرف صبرش محدود است. اما از آن طرف خیلی 
کارها هم از دستش برمی آید. به خصوص از آن روز که فهمید قدرت تخیل دارد 
دیگر یک لحظه هم معطلش نکرد و دست به کار شد. با خودش گفت حاال که 

واقعیت دارد پوستم را غلفتی می کند بگذار حسابش را یک جور دیگر برسم.
برای ذکر نمونه هم نیاز نیســت برویم راه دور و دراز. همین خوِد من. دیروز، 
پریشان و گریان زدم توی فاز رؤیا. دیدم غم دارد نفسم را بند می آورد و جناب 
میگرن هم بی خیال بشو نیست و هر دو با ماکزیمم توان حمله کرده اند، پس 
سنگر گرفتم. این طوری که دوان دوان یک جورهایی رفتم دم در خانه پندار و 

خیال. بس که حالم بابت درگذشت ها مچاله شده بود. 
آنجا بَست نشستم تا تصاویر روشــن به دادم برسند. شکرخدا که رؤیا بسیار 

مهربان و فریادرس است.
با اینکه در پاییزیم و سرمای استخوان سوزش اما در خانه خیال از این خبرها 
نبود. در هوایی درخشان نشستم روبه روی درختی پر از شکوفه. آنجا دیدم زنی 
هستم بی اشک. این را توی آینه راهرو فهمیدم. بعد بانویی که رختش شکل 
فرشــته ها بود، ظاهر شــد و گفت خوش آمدید و پیش از آنکه کالم دیگری 

بینمان ردوبدل شود، رفت. 
از در و دیوار، عشق و محبت می ریخت و اتمسفر مطبوع خانه مبدلم کرد به 
آدم تازه ای. آدمی که قبل کووید 19 دارد در سرباالیی دروازه امجد پیاده روی 
می کند. با سبد حصیری که ســاق و برگ های کرفس از آن بیرون زده. زنی 
شاد که از دیدن گنجشک ها سیر نمی شود. زنی که ماسک نبسته و به راحتی 
موهای دختربچه ای که تاتی تاتی کنان با مادرش رد می شود را نوازش می کند. 
زنی که با طیب خاطر بطری آب معدنی اش را تا ته ســر می کشد و از آدم ها 
نمی ترسد و نمی گریزد و هی دنبال آویشن و ویتامین c و d و شوینده نیست 
و مــی رود بی واهمه، کیک تولد هم ســفارش می دهد. از آن چهارکیلویی ها 
که کلی مدعو باید از آن بچشــند. زنی که سرراه، دسته گلی هم می خرد از 
دستفروش و اسکناس می دهد. زنی که زیر آفتاب دلچسب راه می رود و مبتال 
نیست به فوبیای چک کردن اینســتا و تلگرام و آخرین خبر. به لبخندهای 

ماسیده و به زخم پشتبند زخم و مرگ پشت مرگ و شوک پشت شوک.

امروز#
آتش بس شده و همان خیالبافی ساده، دستم را گرفته انگار.

احساس می کنم آرام ترم و اثری از لب و لوچه آویزان نیست. در کمال ناباوری 
تکه هایی از آن خانه امن نورانی همراهم شده اند. اگرچه هنوز نیمی از قلب و 
مغزم در اشغال اخبار دردناک است و می ترسم عزیزان بیشتری ترکمان کنند 
اما دوزاری ام دیگر آن قدرها کج نیســت. فهمیده ام آدمیزاد هر لحظه در حال 

مرگ است و باید کابوس ها را کنار بزنم تا جا برای زندگی باز شود.

 مجازآباد
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ورزشورزش
گزارشی از برگزاری مجمع مجازی فدراسیون

 70 روز تا رونمایی از 
رئیس جدید فوتبال

اعتراض برخی مربیان بلند شد

تبعیض آشکار در ماجرای 
تمدید خارجی های لیگ برتر!

 گفت وگو با مهدی آزادی که مهم ترین جایزه جهانی در حوزه فیلم برداری را کسب کرده است

شکار »قورباغه طالیی« با دوربین معمولی

حاال باید سر خودمان کاله بگذاریم
همیشه دیدن آدم هایی که ماشین را کنار 
گذاشته اند و به دوچرخه پناه آورده اند، برایم 
خوشحال کننده بوده است. در این میان اما 
همیشه مسئله ای نگرانم می کند و آن دیدن 
شهروندانی است که دوچرخه سوار می شوند 
اما بایدها و نبایدهای دوچرخه ســواری در 
شهر را رعایت نمی کنند. یکی از این نکات 

استفاده از وسایلی است که دوچرخه سوار را در هنگام بروز حادثه تا حد زیادی 
از آسیب دور نگه می دارد، از جمله استفاده از کاله ایمنی برای دوچرخه سواری.

 شاید برخی ها فکر می کنند مرگ برای همسایه است و نمی دانند حتی اگر 
قرار اســت با دوچرخه تا بقالی ســر کوچه بروند، ممکن است زمین بخورند 
و خدای نکرده آســیب ببینند. این آسیب دیدن گاهی می تواند ضربه ای به 
دست یا پا، کوفتگی یا چیزی شبیه این موارد باشد اما گاهی در یک افتادن 
ساده با دوچرخه ممکن است آسیبی جدی به سر یا چشم ما وارد شود؛ پس 
نیاز داریم مهم ترین بخش های بدنمان را با پوشیدن کاله دوچرخه سواری و 
زدن عینک دوچرخه سواری محافظت کنیم. دیروز داشتم یکی از مسیرهای 
دوچرخه ســواری را رکاب می زدم که دیدم دو دوچرخه روی مســیر ســبز 
افتاده اند. دو نفر هم نشســته بودند و یکی از آن ها داشــت به دیگری کمک 
می کرد. شــخص دوم دستش را به ســرش گرفته بود و کبودی بزرگ زیر 
چشمش از دور توجه هر بیننده ای را جلب می کرد. ظاهراً یکی از شهروندان 
حین شســتن ماشــین در پیاده رو جلو خانه اش، آب و کف را رها کرده بود 
در مسیر مخصوص دوچرخه سوارها! لغزندگی مسیر و بقیه ماجرا را خودتان 
می توانید حدس بزنید. دوچرخه ســوار در برخورد با زمین یا جدول، ســر و 
صورت و زیر چشــمش آســیب می بیند. وقتی من به آن ها رسیدم منتظر 
رسیدن اورژانس بودند. دعا کردم سر دوچرخه سوار آسیب جدی ندیده باشد. 
فکر کردن به بی مباالتی شــهروندی که ماشــینش را در پیاده رو یا خیابان 
شسته به کنار، بیشتر به این فکر کردم که اگر دوچرخه سوار محترم از کاله 
ایمنی استاندارد استفاده کرده بود، حاال الزم نبود دستش را به سرش بگیرد 
و درد بکشد و حاال در این شرایط کرونایی مجبور باشد برای معاینه و بررسی 
بیشــتر راهی بیمارستان شود. اگر این همه بر استفاده از دوچرخه به عنوان 
حمل و نقل پاک در شــهر های بزرگ تأکیــد می کنیم باید به این نکته هم 
تأکید کنیم که اگر دوچرخه ســوار می شــویم حتماً حتماً اصول و مقررات 
دوچرخه ســواری را هم رعایت کنیم، چون برای خود من، دوچرخه ســواری 
یعنی کمک به سالمتی خودم و استفاده نکردن از کاله ایمنی یعنی به خطر 

انداختن جانم.
نکته آخرهم اینکه ای کاش و ای کاش بر مســیرهای دوچرخه ســواری شهر 
نظارت بیشتری داشتیم تا شهروندی بی مالحظه با آب و کف حاصل از شستن 

ماشینش آن  را حادثه ساز نمی کرد.

مهدوی کیا در گفت و گو با قدس:

 پرسپولیس با همین تیم هم 
شانس قهرمانی آسیا را دارد

روزمره نگاری

یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

نگاهی به پرونده ترور دانشمندان هسته ای ایراننگاهی به پرونده ترور دانشمندان هسته ای ایران

نخبهُکشِیغربوحشینخبهُکشِیغربوحشی

رقیه توسلی
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سینا حسینی: سرانجام پس از کش و قوس های فراوان 
مجمع فدراسیون فوتبال روز شنبه با حضور وزیر ورزش 
و جوانان، سرپرست کنونی فدراسیون و دبیرکل با حضور 
مجازی اعضای برگزار شد و پس از تأیید اساسنامه جدید 
حاال همه چیز مهیای برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال 
اســت تا در کمتر از 70 روز دیگر تکلیف رئیس بعدی 

فدراسیون فوتبال روشن شود.
دبیرکل فدراسیون فوتبال در ابتدای جلسه گفت: طبق 
نقشــه راه، در آینده با توجــه به مصوباتی که در مجمع 
و هیئت رئیســه داریم، اطالعیه مجمع انتخاباتی را هم 

اعالم می کنیم.
وی افزود:  اگر خدا بخواهد، اوایل اسفند این مجمع را هم 
برگزار می کنیم. امروز برای فوتبال کشور روزی تاریخی 

بود و بار دیگر به خانواده بزرگ فوتبال تبریک می گویم.
دبیرکل فدراسیون فوتبال ادامه داد: ان شاءاهلل طبق تعامل 
خوبی که وجود دارد، بتوانیم در آینده فوتبال کشور را به 

توسعه خوبی برسانیم.

وزیر کنار کشید#
پس از توضیحات نبی، دبیرکل فدراسیون ،نوبت به حیدر 
بهاروند، سرپرست فدراسیون رسید و گفت: درباره تهیه 
و تدوین اساسنامه که کار بسیار سختی بود، خوشبختانه 
حمایت اعضــای محترم را داشــتیم و وزارت ورزش به 
خصوص آقای ســلطانی فر در کنار ما بودند. ما ســال ها 
دیده بودیم کــه وزارت ورزش تــالش کرده در مجمع 
حضور داشــته باشد اما با درایت وزیر ورزش و مجموعه، 
اعتقاد داشــتند برای آســیب ندیدن فوتبال، غیبتشان 
به نفع فوتبال اســت. وی گفت: فقط اساسنامه معیار و 
مالک برگزاری انتخابات است.موظفیم براساس اساسنامه 
انتخابات را برگزار کنیم والغیر.امیدوارم انتخابات خوبی 
داشــته باشیم و هر کس که انتخاب شد، سکان هدایت 
فوتبال را پیش ببرد.به نظر می رسد این اظهارات بهاروند 
در پاســخ به شــائبه ممنوعیت حضور بازنشستگان در 

انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است.

مطابقت قوانین کشور و استانداردهای فیفا#
در ادامه این جلسه،مســعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و 
جوانان با اشاره به شهادت دکتر محسن فخری زاده گفت: 
این اقدام که از سوی استکبار جهانی و صهیونیسم انجام 
شــده، بدون پاسخ نمی ماند و به امید خدا ملت قهرمان 
جواب دندان شکنی به این عمل تروریستی خواهد داد. 

ملت ما روزهای سختی را دیدند و قهرمانانه ایستادند و 
پاسخ دندان شکنی به جنایتکاران دادند، این بار هم گلیم 
خود را از آب بیرون خواهد کشید و از حریم نظام مقدس 

نظام جمهوری اسالمی ایران دفاع خواهد شد.
او با اشــاره به تصویب اساســنامه فدراسیون فوتبال از 
ســوی فیفا گفت: جلسات متعددی در ماه های گذشته 
انجام شد تا با قوانین کشور و استانداردهای فیفا مطابقت 
داشــته باشد تا به عنوان سندی محکم، پشتوانه ورزش 
و فوتبال کشور باشــد. امیدواریم در سال های آینده با 
استفاده از این ســند مهم روزهای بهتری را در فوتبال 
کشــور ببینیم. من الزم می دانم چند نکته را به اعضای 
محترم مجمع و ملت قهرمان ایران اعالم کنم. به هر حال 
در طول چهار، پنج ســال گذشته فوتبال کشور کارنامه 
بسیار خوب و روشن و امیدوارکننده و قابل ارائه ای داشته 
است. امروز سالروز صعود تاریخی ما به مسابقات فوتبال 
۱۹۹۸ در مسابقه با اســترالیا است که ۲0 سال بعد از 
انقالب اسالمی، برای دومین بار به جام جهانی راه پیدا 

کردیم.
پس از پایان صحبت های سلطانی فر، مهدی محمدنبی با 
اعــالم حضور 7۳ نفر از اعضای مجمــع در این وبینار، از 

حضور نمایندگان فیفا و AFC در این جلسه آنالین خبرداد.

اعضای کمیته های انتخاباتی فدراسیون #
علی فالحتی شــهاب الدینــی و روزبه وثــوق احمدی 
به عنوان رؤســای کمیته بدوی و اســتیناف انتخابات 

فدراسیون فوتبال انتخاب شدند.
بر همین اساس در حاشــیه مجمع عمومی فدراسیون 
فوتبال اعضای کمیته انتخاباتی مشــخص شدند. بر این 
اساس علی فالحتی شــهاب الدینی با ۶۶ رأی به عنوان 
رئیس، مهــدی گردانی بــه عنوان معــاون و غالمرضا 
شاه کرمی به عنوان عضو کمیته بدوی انتخابات انتخاب 
شــدند. حبیب اهلل حبیبی و تقی ســیاری نیز به عنوان 
اعضای علی البدل کمیته انتخاباتی مجمع معرفی شدند.

حســین تقی پور و فریدون صادقی نیز به عنوان اعضای 
علی البدل کمیته استیناف انتخابات و معرفی شدند.

ثبت نام از نامزدها#
رئیس کمیتــه تدوین مقــررات فدراســیون می گوید 
اساسنامه با رأی کم سابقه مجمع به تصویب رسیده است.
براتی درباره ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون گفت: 

قطعاً به زودی ثبت نام از نامزدها شروع می شود. امیدوارم 
تقارن تأیید اساسنامه با سالروز صعود ایران به جام جهانی 

۹۸ فرانسه صعود دیگری را برای فوتبال ایران رقم بزند.

انتخاب ارکان قضایی فدراسیون #
اعضای کمیته انضباطی، استیناف و اخالق از این پس با 

رأی اعضای مجمع انتخاب می شوند.
تا قبل از این تمام کمیته ها با نظر اعضای هیئت رئیسه 
فدراسیون انتخاب می شــدند، اما اکنون اعضای کمیته 
حسابرســی )مالی، حســابداری،  حسابرســی(، کمیته 
انتخابات )کمیته بدوی و اســتیناف انتخابات( و ارکان 
قضایی )کمیته انضباطی، استیناف و اخالق(  فدراسیون 
فوتبال با پیشنهاد اعضای هیئت رئیسه و با رأی اعضای 

مجمع انتخاب می شوند.
از دیگر تغییرات مهم در اساســنامه جدید فدراســیون 
می توان به افزایش تعدادی اعضای هیئت رئیســه اشاره 
کرد. یک عضو به نماینده هیئت های استانی و یک عضو 
به نماینده باشگاه ها در هیئت رئیسه اضافه شده و تعداد 
اعضا از ۹ عضو به ۱۱ عضو در هیئت رئیســه تغییر پیدا 

کرده است.

گزارشی از برگزاری مجمع مجازی فدراسیون

70 روز تا رونمایی از رئیس جدید فوتبال

ادای احترام لئو مسی به مارادونا 
ورزش: باشگاه بارسلونا یکی از نخستین باشگاه هایی بود که به درگذشت مارادونا 
واکنش نشان داده و حاال تمرینات این تیم با یک دقیقه سکوت به احترام این ستاره 
بزرگ آغاز شد. مارادونا در اوایل دهه ۸0 میالدی دو فصل برای بلوگرانا بازی کرده و 
در مجموع موفق شد ۳0 گل نیز برای بارسلونا به ثمر برساند. البته او یک دهه بعد 
دوباره به اللیگا بازگشت و این بار در لباس سویا برای مدت کوتاهی بازی کرد. لیونل 
مسی، کاپیتان بارسلونا نیز ساعاتی پس از درگذشت مارادونا با انتشار پستی از رخ 

دادن این اتفاق تلخ ابراز تأسف کرد.

اینتری ها کونته را نمی خواهند
ورزش: در حالی که به نظر می رســد اینتــر و آنتونیو کونته اطمینان دارند که به 
همکاری با یکدیگر ادامه خواهند داد، اما اخراج او تبدیل به خواسته هواداران اینتر 
شــده و هشتگ ConteOut در توییتر ترند شده است. اینتر پس از قبول شکست 
خانگی 0-۲ مقابل رئال عمالً از لیگ قهرمانان حذف شــده و با کسب دو امتیاز از 
چهار بازی تقریباً دیگر شانسی برای صعود ندارد. اینتر به طور سنتی صبر زیادی در 
مورد ســرمربیان خود ندارد و در 4۳ سال گذشته، تنها سه سرمربی موفق شده اند 

بیش از دو فصل روی نیمکت این تیم باشند.

سرمربی ساوتهمپتون: جانشین سولسشر نیستم
ورزش: هاسن هوتل سرمربی ساوتهمپتون درباره شایعات اخیر مبنی بر جانشینی 
او با سولسشــر در منچستر گفت: من به این شایعات گوش نمی دهم. البته من هر 
وقت زمان داشته باشم برنامه های رادیویی درباره فوتبال را گوش می کنم چون این 
برنامه ها واقعاً جذاب هســتند. اما تمرکز من فقط اتفاقاتی است که در این باشگاه 
می افتد. سرمربی اتریشی ساوتهمپتون در ادامه گفت: من با ساوتهمپتون یک قرارداد 
بلندمدت امضا کرده ام. پیشرفتی که ما در این باشگاه کرده ایم و می کنیم برایم واقعاً 

لذت بخش است. معتقدم در ساوتهمپتون اتفاقی جذاب در حال رخ دادن است.

هانسی فلیک: از سانه انتظار بیشتری دارم
ورزش: هانســی فلیک ســرمربی بایرن مونیخ از لروی سانه ستاره جدید این تیم 
خواست بیشتر تالش کند. فلیک گفت منتظر عملکردی بهتر از ستاره آلمانی است. 
سانه با قراردادی 45 میلیون یورویی سیتی را ترک کرد و به بایرن پیوست. او در ۹ 
بازی برای بایرن پنج گل زده و دو پاس گل داده ولی هانســی فلیک می گوید از او 
انتظار بیشتری دارد. »لروی از نظر بدنی ۱00درصد آماده است. اما او هم مثل بقیه 
بازیکنان ما در بازی با سالزبورگ چند بار توپ را به شکلی بد از دست داد من با او 

در این باره صحبت کرده ام و از سانه انتظار بیشتری دارم«.

حمیدرضاعــرب: مهدی مهــدوی کیا ایــن روزها که 
برخی پیشکسوتان پرسپولیس در تالش اند جایگاه یحیی 
گل محمدی را تخریب کنند با آکادمی خود مشغول ساختن 
چهره های جدید در فوتبال ایران است. مهدوی کیا درباره 
وضعیت پرســپولیس صحبت های جالب توجهی به زبان 

می آورد.

یکی از مسائلی که هنوز برای هواداران پرسپولیس س
حل نشده، نحوه جدایی شجاع خلیل زاده است. آیا 
جدایی این بازیکن را در شرایطی که تیم راهی فینال 

آسیا شده بود، تأیید می کنید؟
ازاین دید که فینال آســیا درپیش بود، می شود تا حدی به 
آن ها که شــجاع را نقد می کنند حق داد، اما قضاوت کردن 
بســیار دشــوار اســت و نباید تالش هایی که شجاع برای 
پرسپولیس کشید را نادیده بگیریم. شجاع و هر فوتبالیستی 

برای پیشرفت تالش می کند. من هم روزگاری از 
پرسپولیس به اروپا رفتم چون می خواستم نام 

ایران را آن جا زنده کنم. خدا را شکر تجربه 
خوبی بود. شجاع هم با همین هدف رفته. 
هرچند که مسائل مالی هم مطرح است، 
اما به هرحال باید به او حق داد تا انتخاب 

خودش را داشته باشد.

به طور کلی آیا شانسی برای س
فینال  در  پرســپولیس 

لیگ قهرمانان آسیا 
متصور هستید؟
هســت  یادتان 

فصلــی را که 
پرسپولیس از 
جذب بازیکن 
بود  محروم 
اتفاقی  چه 
افتــاد؟ آن 
زمان پنجره 
پرسپولیس 
بــه دالیلی 
بسته شد اما 

تیم راهش را به 
سمت قهرمانی در لیگ ادامه 
داد. همــان تیم با بازیکنانی 

که شــاید فکــرش را هم 
نمی کردیم بتوانند بزرگی 
کنند به فینال آسیا رفت. 
ما از گذشــته باید درس 

بگیریم و از محرومیت برخی بازیکنان در فینال آسیا و یا 
برخی جدایی ها نباید واهمه ای به دل راه بدهیم. پرسپولیس 
تیم با ریشه و با هویتی است که توان انجام کارهای بزرگ را 
دارد و می تواند در فینال هم موفق باشد. این طور نیست که 
پرسپولیس را بدون شانس بدانیم. یک بازی است و هزاران 

اتفاق ریز و درشت که ممکن است به سود ما رقم بخورد.

دراین شرایط رسیدن به قهرمانی پنجم هم دشوار س
است.

هــرکار بزرگی دشــواری های خاص خــودش را دارد اما 
یحیی و شــاگردانش نشــان دادند که اهل خلق کارهای 
بزرگی هستند. درست است که برخی بازیکنان نیستند اما 
پرسپولیس راهی طوالنی تا پایان لیگ پیش رو دارد وبرخی 
مهره ها که االن محروم هستند در ادامه راه به پرسپولیس 
ملحق می شوند. شک ندارم پرسپولیس به زودی راهش را 

برای رسیدن به موفقیت پیدا خواهد کرد. 

به نظر می رسد روحیه قهرمان شدن س
در پرسپولیس به خوبی شکل گرفته 

است. 
همین طور است. در پرسپولیس راه برای 
موفقیت و قهرمانی خیلی خوب طی شد. سال 
قبل هم بعد از اینکه برانکو رفت آقای کالدرون 
راه را ادامه داد و زمانی که ایشــان رفت یحیی 
خیلــی خوب کار را ادامه داد و با قهرمانی کار را 
تمام کرد و بعد از آن هم پرســپولیس درخشش 
خیلی خوبی در آسیا داشــت و تیم، فوتبال 
خیلی خوبی را ارائه داد. من اعتقاد دارم اگر 
همین شرایط حفظ شود و روحیه موفقیت 
در تیم باشد کسب موفقیت های تازه هرگز 

دور از دسترس نیست.

مارادونا هم فوت شــد و جهان س
ل  تبا بــدون او انــگار فو

چیزی کم دارد. 
رابطه  شما 
او  با  خوبی 
و  داشــتید 
پیغام  برایش 

فرستادید.
دنیا دیگر بازیکنی شبیه مارادونا به خود 
نخواهد دید. تمام بازی هایش را دنبال 
می کردم و زمانی که در بســتر بیماری 
افتاد بر خود وظیفه دانســتم که ارادت 

خود را بیان کنم

ورزش: در حساس ترین دیدار هفته سیزدهم لیگ برتر 
والیبال امروز ســپاهان و ســایپا به مصاف هم می روند. 
هفته دوم لیگ برتر متمرکز والیبال که از چهارشــنبه 
هفته گذشته آغاز شده، امروز با برگزاری بازی های هفته 
سیزدهم به پایان می رسد تا تیم ها بار دیگر به استراحت 

چند روزه بروند.

حساس ترین نبرد#
در حساس ترین بازی هفته ســیزدهم لیگ برتر، فوالد 
مبارکه سپاهان به دنبال پس گرفتن رتبه نخست جدول 
اســت و با توجه به اســتراحت دو تیم فوالد سیرجان و 
شــهرداری ارومیه، نماینده اصفهان در صورت شکست 
سایپا می تواند دوباره صدرنشین شود، اما اگر سایپا فاتح 
ســه بر صفر این میدان شــود، از نظر تعداد برد و امتیاز 
با فوالد ســیرجان برابر خواهد شــد و معدل ست ها و 
پوئن ها تعیین کننده صدرنشین جدول خواهد بود. البته 
سپاهانی ها برای رسیدن به این خواسته، کار سختی مقابل 
سایپا دارند چون شاگردان مصطفی کارخانه که در حال 
حاضــر با ۸ برد و ۲5 امتیاز در جایگاه چهارم قرار دارند، 
اصالً نمی خواهند بیش از این از صدر جدول دور شوند. 
سرمربی تیم والیبال ســایپا در مورد این بازی گفت: در 
بازی های گذشــته بچه ها طوری بازی کردند که حتی 
غیبت موســوی و جدایی او از تیم که یکی از بازیکنان 
بزرگ اســت به چشم نیامد و ســایر بازیکنان جور او را 
کشیدند و نشان دادند دیگر فرد مهم نیست. رقابت های 
لیگ هنوز به اتمام نرسیده و ما دو بازی مهم دیگر مقابل 
شهرداری ورامین و سپاهان داریم. امیدوارم با پیروزی بر 
سپاهان بتوانیم تا حدود زیادی جایگاه خودمان را در صدر 

تثبیت کنیم تا با تمرکز بهتری به سایر دیدارها وارد شویم.

نبرد در قعر#
به همان اندازه که رقابت تیم های سوم و چهارم جدول 
در هفته سیزدهم جذاب است، در قعر جدول هم می توان 
شاهد رقابت هیجان انگیزی بین تیم های آذرباتری ارومیه 
و راه یاب ملل کردستان باشیم. هر دو تیم تا کنون یک 
برد و 4 امتیاز کســب کرده انــد و به ترتیب در رده های 
سیزدهم و چهاردهم ایستاده اند و حاال این هفته فرصت 
دارند تا دومین پیروزی خود را در یک نبرد برابر، به ثبت 

برسانند.

مسابقات میانه جدول#
در میانه جدول، تقابل شــهرداری ورامین با شهرداری 
گنبد هم دیدنی خواهد بــود. دو تیم، هفته دوازدهم را 
با باخت ۳ بر صفر مقابل حریفان تمام کردند و این هفته 
فرصت دارند با کســب پیروزی، نــه تنها جبران مافات 
کنند، بلکه جایگاه هفتمی )شهرداری ورامین( و دهمی 

)شهرداری گنبد( خود را هم در جدول ارتقا دهند.

برنامه هفته سیزدهم لیگ برتر والیبال#
یکشنبه، 9 آذرماه

)شهداب یزد - خاتم اردکان( ساعت ۱۱ 
)پیکان تهران - هورسان رامسر( ساعت ۱۱

)آذرباتری ارومیه - راه یاب ملل کردستان( ساعت ۱4
)شهرداری گنبد - شهرداری ورامین( ساعت ۱4

)فوالد مبارکه سپاهان - سایپای تهران( ساعت ۱7
)لبنیات هراز آمل - شهرداری قزوین( ساعت ۱7

مهدوی کیا در گفت و گو با قدس:

 پرسپولیس با همین تیم هم شانس قهرمانی آسیا را دارد
دو تیم اول جدول هفته سیزدهم استراحت می کنند

خیز سپاهان و سایپا برای صدرنشینی والیبال

گزارش ویژه

اعتراض برخی مربیان بلند شد
 تبعیض آشکار در ماجرای 

تمدید خارجی های لیگ برتر!
ورزش: سوم شهریورماه سال جاری بود که ممنوعیت جذب بازیکن 
و مربی خارجی در بیستمین دوره لیگ برتر و برای تمامی باشگاه های 
کشور در هیئت  رئیسه فدراسیون فوتبال به تصویب رسید و در عین 
حال اعالم شد که ادامه قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی که از فصول 
قبل با باشگاه ها قرارداد داشته اند بالمانع است و در صورتی که قرارداد 
آن ها به پایان رسیده باشد فقط با باشگاه فعلی خود می توانند تمدید 
کنند و با باشگاه ثالث دیگر نمی توانند تفاهم کنند یا قراردادی به امضا 
رسانند. ماجرایی که از همان ابتدای امر با نظرات مخالف و موافق زیادی 
همراه بود و به هیچ وجه نمی شد به پاسخ واحد و نتیجه بخشی از سوی 
کارشناسان در مورد آن دست یافت، چرا که لیگ فوتبال ایران از معدود 

لیگ های فوتبال در دنیاست که با چنین قوانینی مواجه می شود!
ســه هفته پس از شــروع لیگ برتر اما محمد ربیعی، سرمربی مس 
رفســنجان در نشست خبری شــرایط در نظر گرفته شده برای ادامه 
قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی که از فصول قبل با باشگاه ها قرارداد 
داشته اند را نسبت به تیم هایی که هیچ بازیکن خارجی ندارند قابل تأمل 
دانست و این ســؤال را مطرح کرد که چرا باید تفاوتی بین تیمی که 
بازیکن خارجی نداشته و تیمی که قرارداد بازیکن خارجی اش به پایان 
رسیده وجود داشته باشد؟ سؤال درست نیز واقعاً همین است، موضوع 
بازیکنان خارجی که قرارداد آن ها به پایان نرسیده کامالً جداست اما چرا 
باید بین تیم هایی که قرارداد بازیکنان خارجی شان به پایان رسیده بود با 
تیم هایی که بازیکن خارجی نداشتند چنین تبعیضی شکل می گرفت؟

سرمربی مس رفسنجان همچنین از فدراسیون فوتبال درخواست کرد 
شــرایطی در نظر گرفته شــود تا تیم هایی که بازیکن خارجی ندارند 
حداقل امکان جذب و انعقاد قرارداد با یک بازیکن را داشته باشند چرا 

که فوتبال ایران در برخی پست ها با محدودیت بازیکن مواجه است.

گزارش کوتاه

تاتنهام و چلسی امروز به مصاف هم می روند
هزارمین دربی لندنی آبراموویچ

ورزش: چلســی در هزارمین بازی تحت مالکیت 
رومن آبراموویچ برابر تاتنهام قرار می گیرد. به نقل 
از ساکرنت، رومن آبراموویچ، مالک باشگاه چلسی 
در سال ۲00۳ این باشگاه لندنی را خرید و آن را 
به یکی از باشــگاه های بزرگ اروپا تبدیل کرد که 
چند قهرمانی در لیگ برتر انگلیس و یک قهرمانی 

در لیگ قهرمانان اروپا را بدست آورد. 
اکنون این تیم باید امروز در هزارمین بازی بعد از 
انقالب رومــن آبراموویچ برابر تاتنهامی قرار گیرد 
که ژوزه مورینیو، سرمربی پرتغالی را روی نیمکت 
خــود دارد. مربی که نخســتین ســنگ بناهای 
موفقیت چلســی را بنا نهاد و افتخارات زیادی با 

این تیم کسب کرد. 
فرانک لمپارد در اوایل حضور رومن آبراموویچ به 
عنوان بازیکن در چلسی بود و بعدها کاپیتان تیم 
نیز شــد و افتخارات مهمی بدست آورد و اکنون 
هدایت تیم لندنی را بر عهــده دارد. او قول داده 
اســت تا بتواند چلسی را در هزارمین بازی رومن 

آبراموویچ برابر تاتنهام برنده کند. 
جدال تاتنهام و چلســی تقابل دو تیم آماده این 
روزهای فوتبال اروپا اســت. هر دو تیم توانستند 
بازی های خودشــان را در لیــگ قهرمانان اروپا و 
لیگ اروپا برنده شــوند و حاال بــرای دومین بار 
در فصــل جاری برابر هم قــرار می گیرند. بار اول 
تاتنهام در ضربات پنالتی توانســت چلسی را در 

جام اتحادیه شکست دهد و حذف کند.

ورزش: پرســپولیس با وجود تغییرات زیادی که در ترکیب خود داشته اما هنوز 
نتوانسته کمبودهای خود در برخی پست ها را پر کند. ضمن اینکه برخی بازیکنان 
جذب شده در حد انتظار ظاهر نشده اند. مثالً در خط حمله آل کثیر محروم است و 
عبدی و رمضانی همه را ناامید کرده اند. یا در خط دفاع با جدایی شجاع همه بار روی 
دوش سیدجالل قرار گرفته و در صورت مصدومیت این بازیکن یحیی انتخاب های 
زیادی برای این پســت ندارد. به همین دلیل هم هســت که مسئوالن باشگاه در 
کمین هستند تا بتوانند بازیکنان مدنظر کادر فنی را در فرصتی مناسب جذب کنند.
در واقع با وجود اینکه فصل نقل و انتقاالت تابستانی فوتبال ایران تمام شده اما طبق 
قانون پرسپولیس می تواند سه بازیکن آزاد جذب کند، به همین دلیل پرونده جذب 

بازیکن آزاد هنوز در باشگاه پرسپولیس باز است. 

سلیمی گزینه اصلی#
در همین خصوص باشگاه پرسپولیس هنوز نیم نگاهی به جذب »ایمان سلیمی« 
دارد. ایمان سلیمی از ابتدا در فهرست یحیی گل محمدی حضور داشت اما به خاطر 
نوع جدایی اش از باشگاه تراکتور نتوانست در فصل نقل و انتقاالت پرسپولیسی شود. 
سلیمی به صورت یکطرفه قراردادش را با تراکتور فسخ کرد اما باشگاه تبریزی معتقد 
است این حرکت سلیمی خالف قانون است. به همین دلیل پرونده سلیمی به کمیته 

تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال رفت. 
با این شــرایط اگر کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال در این پرونده به سود 
سلیمی رأی بدهد و او بازیکن آزاد تلقی شود، خیلی زود به پرسپولیس می پیوندد 
تا سرخپوشان حداقل در لیگ دیگر کمبود مدافع وسط نداشته باشند. اگر هم این 
اتفاق رخ ندهد  سلیمی تا پایان نیم فصل بدون تیم بماند، در فصل نقل و انتقاالتی 

نیم فصل احتماالً جذب پرسپولیس خواهد شد.

احتمال بازگشت ترابی #
مهدی ترابی هافبک - مهاجم فصل گذشته پرسپولیس، چند ماهی است که به تیم 

العربی قطر پیوسته است. ترابی که 
به شکلی عجیب و بدون پرداخت 
مبلغی از پرســپولیس به این تیم 
رفت، روزهای خوبــی را تجربه 

نمی کند.
ترابی از زمــان امضای قرارداد 

رســمی با العربــی، به علت 
نتوانســته  مصدومیــت 

حضوری ثابت در ترکیب 
داشته  تیم قطری  این 
باشد و در بازی آخر هم 

دوباره مصدوم شد.
باعث شده تا هواداران و مصدومیت های پیاپی ترابی 

رســانه های قطری خواستار فسخ قرارداد با این بازیکن شوند. 
این مسئله موجب شده تا صحبت هایی در خصوص بازگشت 

احتمالی ترابی به پرسپولیس شود.
از طرفی پرسپولیســی ها بدشــان نمی آید دوباره ترابی را 

در لبــاس این تیم ببینند، اما فعــاًل نمی خواهند به صورت 
رســمی در این مورد اظهار نظر داشته باشند.  گفته می شود 
که پرسپولیسی ها ابتدا منتظرند تا ببینند تکلیف ترابی با تیم 

قطری چه می شود. اگر به هر دلیلی قرارداد ترابی فسخ شود، آن 
وقت برای جذب او وارد مذاکره خواهند شد.

اگر قرارداد ترابی فسخ نشود، باتوجه به اینکه 
مبلغ قراردادش با العربی بســیار باالســت 
پرســپولیس توانایی پرداخت رضایت نامه 

او را ندارد.

بازیکن جدیدی راهی سیتی نمی شود

گواردیوال: در زمستان مسی را نمی خریم
امین غالم نژاد: هر چند منچسترســیتی در خط 
حمله با کمبود بازیکن روبه رو اســت و ســرخیو 
آگوئرو در شــرایط بــازی قرار نــدارد ولی با این 
حال باشگاه انگلیسی برنامه ای برای خرید لیونل 
مسی فوق ستاره بارسلونا ندارد. این خبر توسط 
پپ گواردیوال سرمربی منچسترسیتی تأیید شد.

برای نخستین بار بحث پیوستن لیونل مسی به 
بارسلونا و بازی زیر نظر پپ گواردیال سرمربی 
ســابق او در بارسلونا مطرح شد ولی باشگاه 
اســپانیایی اجازه خروج به این فوق ستاره 
را نداد و او در بارسلونا ماندنی شد.هر چند 
مسی در تابستان بازیکن آزاد می شود، ولی 
منچسترســیتی به دالیل مالی نمی خواهد 
برای خرید این بازیکن در زمســتان اقدام 
کند.این در حالی است که سیتی در حال 
حاضر در رتبه چهاردهم لیگ برتر قرار 
دارد و با اینکه یک بازی کمتر نسبت 
به صدرنشین جدول دارد اختالفش 
با تاتنهام صدرنشــین ۸ امتیاز 
است. شــاگردان گواردیوال در 
این مدت از هشت بازی شان 
در لیگ برتر تنها سه بار پیروز 
شده اند. گواردیوال در گفت وگو با 
وبسایت رسمی سیتی در این باره گفت: نه 
ما بازیکن جدید نمی گیریم. به هیچ وجه. 

مــن تیم بی نظیری دارم که بــرای فتح همه جام ها خواهد 
جنگید .

معیارهای پپ#
سرمربی منچسترسیتی در ادامه گفت: »بازیکنانی که خوب 
بازی می کنند در ادامه هم عملکرد خوبی خواهند داشــت. 
کسانی که اشتباه نمی کنند مســلماً شانس بیشتری برای 
باقی ماندن در ترکیب اصلی دارند. البته این را هم بگویم که 
اشتباهات اجتناب ناپذیرند ولی بازیکنانی هستند که نسبت به 
بقیه کمتر اشتباه می کنند و استفاده بیشتر از آن ها طبیعی 
اســت. این معیار ما برای بازیکنان خط های عقب و مدافعان 
است. آن ها نباید اشتباه کنند. اما درباره بازیکنان خطوط جلو 
و مهاجمان که وظیفه شــان گلزنی است معیار این است که 
کدام بازیکن فرصت بیشــتری برای گلزنی ایجاد کرده و در 

گلزنی موفق تر بوده است«.

اعتماد به محققان#
پپ در مورد بازگشــت هواداران به استادیوم ها هم گفت: من 
نظری نداشته و به دولت و محققان اعتماد دارم. اگر تصمیمی 
اتخاذ شده، به این دلیل است که آن ها فکر می کنند این کاری 

است که ما باید انجام دهیم و من حرف دیگری ندارم.«

تمدید آگوئرو#
وی درباره آخرین وضعیت تمدید قرارداد سرخیو آگوئرو گفت: 
او هنوز در بهترین شرایط خود نیست و آسیب دیدگی آگوئرو 

طوالنی بوده است. در مورد کیفیت گلزنی آگوئرو در محوطه 
جریمه شــک نداریم، اما او به کمی زمان، جلسات تمرینی و 
دقایق بیشتر حضور در زمین نیاز دارد. آگوئرو هفت ماه فرصت 
پیش رو دارد تا خود نشــان دهد. شایســته است مذاکرات 
عادالنه ای با باشگاه انجام شده تا بهترین اتفاق برای او و برای 
باشگاه رخ دهد. من خوش شانس بودم که به عنوان سرمربی 
با بازیکنانی فوق العاده کار کرده ام. اما از نظر انسانی هیچ کس 

مانند آگوئرو نبود«.

خط آتش کم اثر#
مشــکل گلزنی منچسترســیتی بحث جدی اســت که 
سرمربی سیتیزن ها در موردش می گوید: »مهم این است 
که در بازی های اخیر نســبت به حریفــان موقعیت های 
بیشتری برای گلزنی داشته ایم. شما ممکن است در یک 
دیدار پیروز شده یا مغلوب شــوید، اما اگر موقعیت های 
بیشــتری خلق کنید به پیروزی نزدیک هستید. به ثمر 
رســاندن ۲0 گل در لیگ قهرمانان موفقیت بزرگی است 
و روزی باالخــره در جایگاهی قرار می گیریم که لیاقتش 
را داریم. شــاید در برخی بازی های دیگــر چهار یا پنج 
گل بزنیــم اما موقعیت زیادی ایجاد نکنیم. فکر نمی کنم 
زدن چهار یا پنج گل در یک بازی خیلی چیزی را تغییر 
دهد«. سرمربی من سیتی در مورد درگذشت مارادونا معتقد 
اســت: »این اتفاق برای خانواده سرخیو آگوئرو و به خصوص 
فرزندش دشــوار بود و سخت است که در مورد حس و حال 

آگوئرو پس از مرگ مارادونا صحبت کنم.«.

بازیکن ترک تبار و مسلمان آلمان ها در صفحه شخصی خود 
توییتی با مضمون حدیثی از امام علی منتشــر کرده و نوشته 
است: »کالم خدا، داروی دل است. جمعه مبارک«اوزیل یک 
مسلمان معتقد اســت و قبل از ورود به زمین، آیاتی از قرآن 
را می خواند. او در مصاحبه با روزنامه چاپ برلین تاگسشپیل 
گفــت: »من نماز می خوانم و هم تیمی هایــم می دانند در آن 
مدت کوتاه نمی توانند با من صحبت کنند. در هنگام ورود به 
زمین بازی به زبان ترکی دعا می خوانم و در این دعا از خداوند 
می خواهم من و همبازی هایم را از مصدومیت ها در امان بدارد«.

خداداد عزیزی،غزال تیزپای آســیا و خالق حماســه ملبورن 
اســترالیا در حالی کــه همه منتظر بودنــد صحنه هایی از آن 
بازی به یاد ماندنی را در صفحه شــخصی اش انعکاس دهد به 
مرگ مارادونا، اسطوره آرژانتینی فوتبال جهان واکنش نشان 
داده و با تصویری از این بازیکن بزرگ نوشــته است: »دنیای 
فوتبــال دیگر مثل تو نخواهد دید نابغه و اســطوره دوســت 
داشــتنی دنیای فوتبال« خداداد همیشه از مارادونا به عنوان 
یکــی از الگوهای خود نام برده و او را بی تکرار در فوتبال دنیا 

می دانست.

خدادادمسوت اوزیل
بازیکن ســربه زیر و مذهبی پرسپولیسی ها یعنی محمد 
انصاری که بــه تازگی از بند مصدومیت رها شــده و به 
تمرینات این تیم اضافه شــده اســت به شهادت محسن 
فخری زاده رئیس ســازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع 
واکنش نشان داده است و در توییتی کوتاه ضمن هشتگ 
کردن نام این شهید واالمقام به طعنه به محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه تســلیت گفته است. محمد انصاری در 
حالی آماده حضور در ترکیب پرپسولیس می شود که این 

تیم با کمبود مدافع روبه رو است.

در پی حاشــیه های بــه وجود آمده در تمرین اســتقالل بین 
دروازه بانــان این تیم یعنی مظاهری و حســینی که منجر به 
شایعات بســیاری شد محمود فکری، ســرمربی استقالل در 
صفحه شــخصی خود واکنش نشان داده و همه بازیکنان را به 
اتحاد و همدلی فراخوانده است. او البته خط و نشانی هم برای 
بدخواهان کشیده و نوشته: »همه براي یک قلب مي تپیم اجازه 
تفرقه به کسی ندهید هوشیار باشید بدخواهان منتظر لغزشن 
رمز موفقیت یکدلي اتحاد و بیداري همه مجموعه آبي است به 

خصوص هواداران عزیز که صاحبان واقعي استقاللند«

محمود فکریمحمد انصاری

یحیی امیدوار به جذب مهره های جدید است

صدای پای »ترابی« و »سلیمی« در اردوگاه سرخ ها

ضد  حمله

 محکومیت ترور دانشمند هسته ای 
در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال

ورزش: به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران، 
ترور بزدالنه محســن فخری زاده از دانشمندان برجسته هسته ای جمهوری 
اســالمی باردیگر نشان داد که جمهوری اســالمی ایران بزرگ ترین قربانی 
تروریســم در جهان است. سازمان لیگ فوتبال ایران در راستای محکومیت 
این ترور ناجوانمردانه و تروریسم جهانی مسابقات هفته چهارم لیگ برتر را 
با قرائت فاتحه ای برای شــهید محسن فخری زاده و یک دقیقه سکوت آغاز 
می کند. مســابقات هفته چهارم لیگ برتر در روزهای دوشنبه و سه شنبه 

برگزار می شود.

هافبک صنعت نفت آبادان لژیونر شد
ورزش: هافبک فصل گذشته تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به باشگاه پرتغالی 
پورتیموننزه پیوست. به نقل از روابط عمومی باشگاه صنعت نفت آبادان، جعفر 
ســلمانی بازیکن جوان فصل گذشــته این تیم با عقد قراردادی دو ساله به 
باشــگاه پورتیموننزه پرتغال پیوست. سرمربیگری تیم فوتبال پورتیموننزه 
پرتغال برعهده پائولو سرجیو است که در فصل ۹۸-۹7 سرمربی صنعت نفت 

آبادان بود. 

گلزنی حسین طیبی در دربی پرتغال
ورزش: تیم فوتسال بنفیکا بامداد امروز )شنبه(، در هفته یازدهم لیگ برتر 
فوتســال پرتغال در دربی لیســبون به مصاف اسپورتینگ رفت و با تساوی 
۳ - ۳ متوقف شــد. حسین طیبی لژیونر فوتسال ایران در این مسابقه جزو 
ترکیب پنج نفره ابتدایی بنفیکا قرار داشت و گل سوم تیمش را به ثمر رساند 
اما اسپورتینگ گل تســاوی را در فاصله ۲5 ثانیه به پایان بازی، وارد دروازه 
بنفیکا کرد تا در صدر جدول باقی بماند. اسپورتینگ لیسبون که مانند بنفیکا 
در تمامی ۱0 دیدار قبلی خود پیروز شده بود، با ۳۱ امتیاز و به خاطر تفاضل 
گل بهتر، در صدر جدول لیگ پالکارد پرتغال باقی ماند و بنفیکا نیز همچنان 

در رده دوم جدول است.

پیروزی الدحیل با گلزنی رضاییان
ورزش: در شب پایانی بازی های هفته هفتم لیگ ستارگان قطر تیم الدحیل 
رودرروی الخریطیات قرار گرفت و به پیروزی 4 بر یک دســت یافت. المعز 
علــی )۱۳ و 40(، رامین رضاییــان )۳7( و خالد محمد )۹0( برای الدحیل 
گل زدند. گل الخریطیات هم در دقیقه 5۶ توسط موسی حاصل شد.پژمان 
منتظری، کاپیتان الخریطیات برابر الدحیل بازی کرد. رامین رضاییان هم در 

دقیقه ۸۲ تعویض شد.

سیف اللهی: بازی سختی مقابل پرسپولیس داریم
ورزش: بازیکن شهرخودرو مشهد در خصوص تساوی تیمش مقابل صنعت 
نفت آبادان در چارچوب هفته سوم لیگ برتر اظهار کرد: شروع خوبی داشتیم 
و بازی را مدیریت کردیم، در نهایت با توپ هایی که روی دروازه نفت آوردیم 
به گل هم رســیدیم، اما در دقایق پایانی روی فشــار حریف، عدم تمرکز و 
بی تجربگی بازیکنان نتوانستیم پیروزی را حفظ کنیم. روح اهلل سیف اللهی در 
خصوص دیدار آتی تیمش مقابل پرسپولیس نیز به ایسنا گفت: پرسپولیس 
قهرمان چند دوره لیگ برتر است. همه چیز آن معلوم است و نیازی به تعریف 
ندارد. بازی سختی مقابل این تیم خواهیم داشت و امیدوارم عملکرد خوبی 

مقابل این تیم داشته باشیم.

آشتی کنان مظاهری و حسینی در تمرین دیروز
ورزش: در شرایطی که روز جمعه رشید مظاهری و حسین حسینی به دلیل 
یک مسئله پیش پا افتاده با یکدیگر اختالف پیدا کرده بودند، این دو دیروز 
بعد از صحبت با کادر فنی به کدورت پیش آمده پایان دادند. دیروز حسینی 
و مظاهری پیش از تمرین یکدیگر را در آغوش گرفته و به اختالفات جزئی 

پیش آمده پایان دادند.

امیری و پهلوان فینالیست نشدند
ورزش: پس از ناکامی در تبرئه عیسی آل کثیر باشگاه پرسپولیس مکاتبات 
خود برای رفع محرومیت احسان پهلوان و وحید امیری را آغاز کرد اما به نظر 
می رسد این پروژه حقوقی نیز ناموفق خواهد بود. امیرعلی حسینی با اعالم 
این خبر می گوید: دو بار نامه نگاری کردیم، اما جواب خوبی نشنیدیم و با آن 
موافقت نکردند. چون وقتی قانونی نوشته می شود، اجرا می شود و ما تالش 
خود را کردیم. متأسفانه امیری دو کارت زرد دارد و احسان پهلوان که کارت 

قرمز داشت، از حضور در فینال محروم هستند.

تبریزی در آستانه تمدید با استقالل
ورزش: مهاجم آبی ها قرارداد خود را با اســتقالل تا پایان این هفته تمدید 
خواهــد کرد. مرتضی تبریزی قرارداد خود را با اســتقالل تا پایان این هفته 
تمدید خواهد کرد. تبریزی که تاکنون دو جلسه با مسئوالن استقالل داشته 
به آن ها اعالم کرده مشــکلی برای تمرین و بازی کردن ندارد و از این هفته 

می تواند در تمرینات آبی پوشان شرکت کند.

شهرآورد پایتخت پس از فینال لیگ قهرمانان آسیا
ورزش: دربی حساس پایتخت پس از حضور پرسپولیس در فینال رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود. دیدار تیم های استقالل و پرسپولیس در این 
فصل از رقابت های لیگ برتر در هفته هشتم مسابقات برگزار خواهد شد. قرار 
است تاریخ شهرآورد پایتخت در دور رفت، به مسئوالن دو باشگاه اعالم شود 
تا برنامه ریزی های الزم در این خصوص صورت بگیرد. به احتمال زیاد دربی 
حساس پایتخت پس از حضور پرسپولیس در فینال رقابت های لیگ قهرمانان 

آسیا خواهد بود.

ویرا در بین دو نیمه بازی ایران و استرالیا چه گفته بود؟
من فقط خالقیت بازیکنان ایرانی را زنده کردم

ورزش: وقتی ایران در حماســی ترین بازی تاریخ فوتبال خود با اســترالیا 
۲-۲مساوی کرد و راهی جام جهانی ۹۸فرانسه شد،شایعه مهمی در فضای 
فوتبال ایران مطرح شد که والدیر ویرا سرمربی برزیلی تیم ملی بین دو نیمه 
هیچ حرف خاصی نداشته و فقط به بازیکنان گفته خودتان هر طوری دوست 
دارید،بازی کنید. همان زمان شــایعات زیاد دیگری هم مطرح شده بود اما 
والدیر ویرا در واکنش به این مسئله که بین دو نیمه بازی با استرالیا گفته هر 
طور خودتان دوست دارید بازی کنید،گفت:»ما ۲0دقیقه پرفشار را در ابتدای 
بازی سپری کرده بودیم ولی خوشبختانه به بازی برگشتیم.من در بین دو نیمه 
با صحبت های خودم خالقیت بازیکنان ایرانی را زنده کردم و به آن ها گفتم 
که شما توانایی های زیادی دارید و می توانید راهی جام جهانی شوید. من به 
آن ها گفتم که به عنوان سرمربی تیم، این توان را در تک تک شما می بینم که 
در فرانسه حاضر باشید و شما دیدید که هر چه از زمان بازی می گذشت،تیم 

ایران بهتر ظاهر شد و توان فنی خود را به رخ استرالیا و تمام دنیا کشید«. 

منهای فوتبال

هفته دهم لیگ برتر انگلیس
چلسی - تاتنهام

     یکشنبه 9 آذر - 20:00 از شبکه ورزش

لیگ برتر والیبال
پیکان تهران - هورسان رامسر
    یکشنبه 9 آذر - 11:00 از شبکه ورزش

هفته یازدهم اللیگا اسپانیا
بارسلونا - اوساسونا

    یکشنبه 9 آذر - 16:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

 ایران 71-عربستان 64
سعودی ها زانو زدند

ورزش: تیم ملی بســکتبال ایران با نتیجه ای نزدیک موفق به شکست 
عربستان شد. در اولین دیدار از پنجره دوم مسابقات انتخابی کاپ آسیا عصر 
دیروز تیم ملی بسکتبال ایران به میزبانی قطر به مصاف عربستان سعودی 
رفت. با اینکه ستاره هایی همچون صمد نیکخواه و حامد حدادی در ترکیب 
ایران حضور نداشتند، اما کسی تصور نمی کرد سعودی ها بتوانند برای ایران 

دردسری ایجاد کنند.
شاگردان مهران شاهین طبع با اینکه در کوارتر اول فاصله ۱0 امتیازی را 
با عربستان ایجاد کردند، اما در پایان نیمه اول این اختالف امتیاز به عدد 
5 رسید. عربســتانی ها که روحیه مضاعفی گرفته بودند، در کوارتر سوم 
حتی خودشان را به ایران رساندند. بی دقتی آسمان خراش های ایرانی روی 
پرتاب های پنالتی و آمار پایین به ثمر نشستن پرتاب های سه امتیازی باعث 
شده بود تا بازی در کوارتر چهارم هم نفسگیر و نزدیک دنبال شود. با این 
حال درخشش بهنام یخچالی و در کنار او محمد جمشیدی و پرتاب های 
سه امتیازی موفق این دو بازیکن در دقایق پایانی باعث شد عربستان برابر 
قدرت بســکتبال ایران زانو بزند. بهنام یخچالی در این بازی با کسب ۲7 
امتیاز ستاره تیم ملی ایران بود. بسکتبالیست های ایران باید دو روز دیگر در 
قطر به مصاف تیم ملی سوریه بروند که در صورت پیروزی صعود خود را به 

مسابقات کاپ آسیا قطعی خواهند کرد.

غیبت بنا در کمیته فنی لیگ کشتی فرنگی 
ورزش: دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام)ره( طی 
روزهای ۹، ۱0 و ۱۲ و ۱۳ آذرماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی 

برگزار می شود.
بر این اســاس بهروز حضرتی پور و حبیب اهلل اخالقی به عنوان کمیته 
فنی بر این رقابت ها نظارت خواهند داشت، اما از محمد بنا سرمربی تیم 

ملی کشتی فرنگی در سالن مسابقات خبری نخواهد بود.
گویا محمد بنا که به تازگی به دلیل ابتال به بیماری کرونا در بیمارستان 
بســتری و پس از چند روز ترخیص شد، حاال باید در منزل به دوران 

نقاهت بپردازد و شرایط حضور در سالن مسابقات لیگ برتر را ندارد.

مربی اختصاصی زهرا نعمتی مشخص شد
ورزش: کمیته ملی پارالمپیک مربی اختصاصی زهرا نعمتی را معرفی 
کرد. کمیته پارالمپیک و فدراسیون تیراندازی با کمان در راستای حضور 
هرچه بهتر زهرا نعمتی در پارالمپیک توکیو تصمیم گرفتند که مربی 
اختصاصی برای وی درنظر بگیرند.   در همین راستا، اسامی پنج مربی 
برتر این رشته از طرف فدراسیون به ستاد بازی ها و کمیته پارالمپیک 
معرفی شد که بعد از بررسی و کار کارشناسی در نهایت با اعالم و ابالغ 
کمیته پارالمپیک، بهزاد پاکزاد به عنوان مربی اختصاصی زهرا نعمتی 

برای حضور در پارالمپیک توکیو انتخاب شد.

درخشش هندبالیست های ایرانی در اروپا
ورزش: تیم هندبال بوزائو رومانی که محسن باباصفری، شاهو نصرتی و 
اهلل کرم استکی را در اختیار دارد در هفته یازدهم لیگ رومانی به مصاف 
تیم بوکائو رفت و در روز درخشــش لژیونر های ایرانی موفق شد، سه 

امتیاز شیرین این بازی را از آن خود کند.
نیمه اول این دیدار با نتیجه ۱۲ بر ۱۲به پایان رسید ولی در نیمه دوم 
تیم بوزائو با آغازی توفانی توانست ۱4 بر ۱۱ به پیروزی رسد تا در پایان 

مجموع کل مسابقه با حساب ۲۶ بر ۲۳ پیروز میدان باشد.
در این بازی با وجود اینکه شــاهو نصرتی غایب بود، اهلل کرم استکی 
بازیکن خوب کشورمان موفق شد هشت گل برای تیمش به ثمر رساند 
و یکی از اصلی ترین و مهم ترین ارکان پیروزی تیمش در این مسابقه 
شناخته شود. همچنین محسن باباصفری ۶0 دقیقه در چارچوب دروازه 

بوزائو بود و ۱۶ سیو را به نام خود ثبت کرد.

پیروزی یاران فرهاد قائمی مقابل االهلی
ورزش: تیم والیبال الریان موفق شــد برابر تیم االهلی با نتیجه ۳ بر 

صفر به برتری برسد. 
در این دیدار که در ســالن فدراســیون والیبال قطر برگزار شد، الریان 
بــا نتایج ۲5 بر ۱7، ۲5 بــر ۲۲ و ۲5 بر ۲۲ مقابل تیم االهلی حریف 

قدرتمند خود، به یک برد ارزشمند رسید.
فرهــاد قائمی ملی پوش ایرانی الریان که نقش مؤثری در پیروزی های 
این تیم در فصل جاری ایفا کرده، در این بازی نیز در کنار دریافت های 
کم نقص خود، ۸ امتیاز برای تیمش بدست آورد و عملکرد خوبی داشت.

الریان که چند روز قبل در جدالی نزدیک مقابل العربی ۳ بر ۲ شکست 
خورده بود، با این برد مقتدرانه توانست بازهم خودش را به عنوان یک 

مدعی در لیگ ستارگان معرفی کند.

لغو نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک 
ورزش: نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک به منظور رعایت 

پروتکل های بهداشتی و با توجه به تعطیلی ادارات لغو شد.
در حالی که قرار بود نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک یکشنبه 
از ســاعت ۱0 در سالن شماره یک کمیته برگزار شود، این نشست لغو 
شد.با توجه به تعطیلی یک هفته ای ادارات و به منظور رعایت پروتکل های 
بهداشتی، هفتاد و سومین نشست هیئت اجرایی به تعویق خواهد افتاد و 

زمان آن متعاقباً از سوی کمیته ملی المپیک اعالم خواهد شد.
در این نشســت قرار بود رئیس کمیســیون اخالق گزارش فعالیت های 
این کمیســیون را ارائه بدهد. همچنین ارائه گزارش عملکرد فدراسیون 
اسکیت توسط محمدرضایی، رئیس فدراسیون و طرح و پیشنهاد برگزاری 
استارتاپ های ورزش همگانی توسط رضا شجیع، نایب رئیس فدراسیون  

ورزش های همگانی از دیگر دستور جلسات این نشست بود.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

»مصطفی زمانی« نخستین بازیگر »روز ششم« 
سیماوسینما: مصطفــی زمانی 
به  بازیگــر فیلمــی  نخســتین 
کارگردانی حجت قاســم زاده اصل 
شــد. بــه گــزارش فیلم نیــوز، 
»روز  فیلم سینمایی  فیلم برداری 
کارگردانــی حجت  به  ششــم« 

قاسم زاده اصل و تهیه کنندگی رحمان سیفی آزاد با انتخاب بازیگران به زودی 
آغاز می شود. مصطفی زمانی نخستین بازیگری است که حضورش در فیلم 
قطعی شده و قرار است در نقشی متفاوت جلو دوربین برود. »روز ششم« از 

تولیدات پربازیگر امسال است که به زودی سایر بازیگرانش معرفی می شوند.
»روز ششم« نخستین ساخته سینمایی قاسم زاده اصل است که پیش از این 
ساخت سریال هایی چون »تاریکی شب روشــنایی روز«، »یادآوری« و ... را 
بر عهده داشــته است. مصطفی زمانی ســال گذشته بیشتر در سریال های 
نمایش خانگی به ایفای نقش پرداخت. این بازیگر در ســریال »نهنگ آبی« 
و »کرگــدن« نقش آفرینی متفاوتی را تجربه کرد. این اثر نخســتین فیلم 

سینمایی اش پس از بازی در سریال های نمایش خانگی خواهد بود.  

 سریال دیده نشده زنده یاد پورحسینی
از ۱۵ آذرماه روی آنتن می رود

سیما وسینما: سریال »بیگانه ای 
با من است« به کارگردانی احمد 
امینی و آرش معیریان از شــنبه 
۱۵ آذر مــاه پس از ســریال  »از 
سرنوشــت« روی آنتن شبکه دو 
سیما می رود. تصویربرداری سریال 

»بیگانه ای با من است« چندی پیش به پایان رسید و این مجموعه تلویزیونی 
پس از »از سرنوشت« در نوبت پخش کنداکتور شبکه دو قرار گرفت.

این ســریال  از ابتدای تابستان سال گذشــته وارد مرحله تولید شد که به 
دلیل شــیوع کرونا دو ماه متوقف بود و دوباره از اردیبهشت ماه سال جاری 
ضبط خود را از سر گرفت. شبنم قلی خانی، پژمان بازغی، پوراندخت مهیمن، 
مهران رجبی، میالد میرزایی، پرویز پورحسینی، نگار عابدی، ایوب آقاخانی، 
سوگل  طهماسبی، دنیا مدنی، شیوا ابراهیمی، نسرین بابایی، لیلی فرهادپور، 
فرهاد شهریزی، فریبا ترکاشوند، مهرداد ضیایی، امیریل ارجمند، مهدی فقیه 

و ونوس کانلی، از بازیگران فصل اول این مجموعه تلویزیونی هستند. 
»بیگانه ای با من است« درامی خانوادگی است که برای گروه فیلم و سریال 
شــبکه دو سیما تهیه و تولید شده و زنده یاد پرویز پورحسینی در آن ایفای 
نقش کرده است.  پورحسینی، بازیگر مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون ایران روز 

جمعه بر اثر ابتال به کرونا در سن ۷۹سالگی چشم از جهان فروبست.

 پایان فیلم برداری »آهو« 
نخستین فیلم هوشنگ گلمکانی

خبرآنالین: هوشــنگ گلمکانی 
کار فیلم برداری نخســتین فیلم 
ســینمایی خودش را در شــمال 
کشور به پایان رساند. فیلم برداری 
فیلم سینمایی »آهو« به کارگردانی 
هوشنگ گلمکانی و تهیه کنندگی 

جواد نوروزبیگی که با رعایت پروتکل های بهداشتی 40روز به طول انجامید، 
در شمال کشور به پایان رسید.  فیلم نامه »آهو« با نگاهی به داستان »پروانه ها 
در برف می رقصند« )نازنین جودت( توسط گلمکانی و سپیده آرمان به نگارش 
درآمده و مدیر فیلم برداری اش علیرضا زرین دست بوده است.  »آهو« حکایت 
انزوای خودخواسته دختری است که آرزوهایش را بربادرفته می بیند، اما هنوز 
امیدش را از دست نداده و بازیگرانش رضا کیانیان، علی مصفا، حامد کمیلی، 
سهیال رضوی، رضا یزدانی و سپیده آرمان هستند.  هوشنگ گلمکانی، سردبیر 
ماهنامه »فیلم« پس از 4۸ سال فعالیت مطبوعاتی و نقد فیلم، نخستین فیلم 

بلند سینمایی اش را می سازد.

»هامون« طعمه حریق شد
تماشاخانه همچنان به حیات خودش ادامه می دهد

سیما و سینما: بامداد روز شنبه  
تماشــاخانه »هامــون« به دلیل 
آتش سوزی ساختمان مجاور این 

ملک دچار حریق شد.
مدیریت  به  »هامون«  تماشاخانه 
هادی حجازی فر که از زمان بحران 

کرونا در تعطیلی به سر می برد، بامداد روز شنبه ۸ آذرماه دچار حریق شد. 
به دلیل آتش ســوزی در ســاختمان مجاور این ملک، بخشی از تماشاخانه 
هامون نیز دچار حریق و آسیب دیدگی شده است. هادی حجازی فر با انتشار 
عکس هایی از آسیب هایی که به تماشاخانه وارد شده در صفحه اینستاگرام 
خود اعالم کرد بخشی از سالن هامون به علت آتش سوزی ساختمان کناری 
از بین رفته است. به گفته حجازی فر با تالش مأموران آتش نشانی و سرعت 
عمل به موقع آن ها، این آتش سوزی مهار شده و تماشاخانه همچنان به حیات 
خودش ادامه می دهد. در حالی که در چند ماه گذشــته تئاتر »هامون« هم 
مانند اغلب سالن های خصوصی تئاتر تعطیل بوده است، صبح دیروز شنبه 
۸ آذر ماه، آتش سوزی این سالن تئاتری، خبرساز شد. به گزارش ایسنا، این 
آتش سوزی در ساختمان پشتی تئاتر »هامون« رخ داد و از آنجا که ادامه این 
ساختمان، به این تئاتر می رسد، به ناچار بخشی از سالن »هامون« هم دچار 
حریق شد. در پی این آتش سوزی اتاق های گریم این سالن از بین رفته اند و 
خســارت های جدی به این بنا وارد شده است. با این حال هادی حجازی فر، 
مدیر تئاتر »هامون« که تمایلی به گفت وگو و ارائه جزئیات بیشتر ندارد، در 
صفحه اینستاگرام خود نوشته است این آتش سوزی می توانست بدتر از این 
باشد. تئاتر »هامون« پیشتر با عنوان تئاتر »باران« به عنوان نخستین تئاتر 
خصوصی در سال های اخیر با مدیریت خیام وقار کاشانی و فهیمه امن زاده 
راه اندازی شــد. این ساختمان که در خیابان فلسطین جنوبی قرار گرفته، از 
سال ۹۸ با مدیریت هادی حجازی فر و پس از یک دوره بازسازی اساسی به 

عنوان تئاتر »هامون« به کار خود ادامه داد.
نخستین اجرایی که در این سالن روی صحنه رفت، نمایش پارودی »رومئو 
و ژولیت« بود، اثری که هادی حجازی فر ۱0 ســال پیش در کارگاه نمایش 
مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برد که همان زمان هم با استقبال تماشاگران 
روبه رو شد. بهمن ســال گذشته اولین جشنواره تئاتر »هامون« همزمان با 
جشنواره تئاتر فجر برگزار شد و چند روز پس از برگزاری این جشنواره و به 
دنبال همه گیری کرونا، این سالن هم از اسفند سال گذشته به حالت تعطیل 

درآمده و در این مدت هیچ فعالیتی نداشته است.

چرا کســب جایــزه قورباغه طالیی از جشــنواره س
»کمراایمج« برای سینمای ایران مهم است؟

جشــنواره فیلــم کمراایمج یک جایزه مهــم و معتبر در هنر 
فیلم برداری جهان است که فیلم برداری های فیلم ها را به صورت 
تخصصی داوری می کند. این جشنواره از جشنواره های معتبر 
تخصصی دنیاست و فیلم هایی که از این جشنواره جایزه بگیرند 
شرایط حضور در جشنواره اسکار را پیدا می کنند. این جشنواره 
هر ســال در شهر ترونی لهســتان برگزار می شود و به صورت 
تخصصی فیلم برداری فیلم های داستانی، مستند و کوتاه را مورد 

قضاوت و داوری قرار می دهند.

 چرا شــاخه فیلم برداری برای این جشنواره اهمیت س
دارد؟

به هر حال سینما یک کار جمعی است، ولی یکی از بخش های 
مهــم آن بخــش تصویری اســت، چون ویتریــن یک فیلم، 
فیلم برداری آن اســت. اکنون فیلم بــرداری فقط یک تکنیک 
نیست که صرفاً وابسته به ابزار باشد بلکه تبدیل به یک هنر شده 
است. فیلمبردار باید درک درستی از قصه و فیلم داشته باشد، 
نوع نگاه و زیباشناسی او بیشتر از ابزار اهمیت پیدا می کند. در 
واقع ابزار را در اختیار هنر و نگاه خودش درمی آورد مثل عکاسی 
که می خواهد یک فریم عکس بگیرد، از زوایای مختلف به آن 

سوژه نگاه می کند.

چقدر یک فیلمبردار یا مدیر فیلم برداری در یک اثر س
داستانی یا مستند می تواند نگاه مستقلی در زاویه دید 
داشته باشــد و چطور به نگاه مشترکی با کارگردان اثر 

می رسد؟
این مســئله بسیار مهم است و معموالً در پیش تولید یک فیلم 
باید اتفاق بیفتد، فرقی ندارد که فرمت آن فیلم، داستانی باشد یا 
مستند. فیلمساز وقتی موضوع را مطرح می کند برای رسیدن به 
نگاه مشترک با فیلمبردار باید به درک درستی از موضوع برسند. 
وقتی قصه را درست درک کنند با هم همفکر می شوند. گاهی 
هم ممکن اســت همفکر نشوند، ولی مهم است که هر دو قصه 
را بپذیرند و به درک و  حرف مشــترکی درباره موضوع برسند. 
برای نوع ثبت قصه باید صحبت شود و این گفت وگوها در اتاق 
فکر و مرحله پیش تولید اتفاق می افتد. البته تمرکز من بیشتر 
روی ســینمای مستند است و به همین دلیل مرحله تحقیق و 
پژوهش اهمیت پیدا می کند. وقتی پروژه ای، تحقیق و پژوهش 
بهتری داشته باشــد کارگردانی که قرار است فیلم را بسازد به 
درک بهتری از موضوع می رسد و این اتفاق درباره سایر عوامل 
هم می افتد. به نظرم نقشه راهنمای فیلمبردار و دیگر عوامل فیلم 
در یک اثر داســتانی، فیلم نامه و در یک فیلم مستند، تحقیق و 

پژوهش است. 

در سال های اخیر رشد خوبی را در سینمای مستند س
شاهد بودیم و فیلم های مستند جوایز جهانی مهمی را 
برای سینمای کشــورمان کسب کرده اند. آیا فیلم های 

مستند در داخل کشورمان هم جدی گرفته می شوند؟ 
همان طور که اشــاره کردید سینمای مستند ما در سال های 
اخیر افتخارآفرین بوده است. مثاًل سال گذشته جایزه بهترین 
کارگردانی جشــنواره ایدفا به مهرداد اسکویی برای مستند 
»سایه های بی خورشید« رسید و حتی نماینده ایران هم برای 
اسکار 2020 فیلم مستند »در جست وجوی فریده« بود، اما 
شاید سینمای مستند در داخل کشورمان خیلی جدی گرفته 
نمی شود، ولی برای من بسیار مهم بوده است.  این طور نبوده 
که سینمای مستند را به عنوان پله ای برای ورود به سینمای 
داستانی ببینم. من اعتقاد دارم اگر بتوانم در سینمای مستند 
به صورت متمرکز و حرفه ای کار کنم، موفق تر هستم، چون 
مســتند یک کار تخصصی است. سطح فیلم های مستند در 
ســال های اخیر بسیار باال رفته اســت. برای اینکه یک فیلم 
مستند در جشنواره های جهانی دیده شود باید بسته کامل و 
خوبی داشته باشد، یعنی فیلم برداری، صدابرداری، تدوین و 
دیگر عوامل. مخاطبان امروز هم فیلم های مستند را دوست 

دارند و مشتاق تماشــای آن هستند. وقتی فیلم و سینمای 
مســتند این قدر محبوب است، باید تمام جوانب آن را جدی 
گرفت، ولی کمتر کســی روی این حــوزه متمرکز می ماند. 
معموالً سینمای مســتند را پله ای برای رسیدن به سینمای 
داســتانی می دانند در حالی که ســینمای مستند برای من 

اولویت است. 
گاهی برخی به من می گویند سینمای مستند آن قدر جدی 

نیست که تو فیلم برداری آن را جدی گرفته ای! 

در حالی که شــما یکی از مهم ترین جوایز جهانی س
در حوزه فیلم برداری را با ســینمای مستند بدست 
آوردید، سال های گذشته، آقایان کالری و اصالنی در 
بخش داستانی، موفق به کسب قورباغه نقره ای شده 

بودند.
در ســینمای مستند می توانیم جوایز مهم دنیا را کسب کنیم و 
به اســکار هم راه یابیم. به نظرم هر حرفه و فرمتی را باید جدی 
گرفت. در دنیا فیلم سازانی داریم که فقط فیلم کوتاه می سازند و 

این طور نیست که فیلم کوتاه را مسیر ورود به سینمای داستانی 
ببینند. برخورد جدی و تخصصی داشتن با یک موضوع اهمیت 
دارد. فیلم برداری مستند برای من یک شاخه تخصصی است و 
اهمیت دارد تا در کنار یک فیلمساز کاربلد، فیلم خوبی بسازیم. 
گاهی فیلم سازی سوژه خوبی دارد، اما عوامل خوبی ندارد. لزوماً 
داشتن ابزار و تکنیک موجب خروجی خوب نمی شد. خود من با 
یک دوربین معمولی فیلم برداری کردم، ولی توانســتم رقبایم را 
با تجهیزات به روز فیلم برداری کنار بزنم و جایزه اصلی جشنواره 

»کمرا ایمج« را بگیرم.

با توجه به تحریم هایی که به تازگی تشدید پیدا کرده، س
کمبود تجهیزات فیلم برداری یا به روز نبودن تجهیزات 

چه محدودیت هایی را برایتان به وجود آورده است؟
به نظرم تجهیزات مهم است، اما حرف اول را نمی زند به ویژه در 
سینمای مستند که اگر سوژه، کارگردان، فیلمبردار و سایر عوامل 
کاربلد و حرفه ای باشــند، با یک دوربین معمولی هم می شود 
تصاویر خوبی را ضبط کرد. بچه های مستندســاز با مشکالت 
دیگری مواجه هســتند. من ۱۵سال است در سینمای مستند 
بــه صورت متمرکز کار می کنم، ولی بیمه ندارم. در فهرســت 
بیمه شدگان سینمای مستند فقط نام کارگردان و تهیه کننده 
جا دارد و برای سایر عوامل جایی وجود ندارد. وقتی برای بیمه به 
خانه سینما مراجعه کردم مرا نپذیرفتند، در حالی که به عنوان 
فیلمبردار مســتند، در معرض خطر هستم، یک روز در میدان 
جنگ هستم و روزی در دل خطرات طبیعی. مثالً سال گذشته 
سر ضبط فیلم »نان مقدس« پایم شکست و 40 روز خانه نشین 
شدم. انتظارم از خانه سینما و سینمای مستند این است که ما 
را بیمه کنند. سینمای مستند عوامل مختلفی دارد که به صورت 
تخصصی کار می کنند، ولی بیمه و تسهیالتی برایشان در نظر 
گرفته نشده است. برای تولید مستندهای جنگی به دل بحران 
رفتم و در سوریه، عراق و افغانستان حضور داشتم، حتی در بین 
داعش، مظلومیت ســینمای مستند را همین جا می توان دید. 
قورباغه طالیی جشنواره »کمراایمج« جایزه بسیار مهمی است، 
ولی چقدر بعد رسانه ای پیدا کرد، در حالی که اگر برای بازیگری، 
اتفاق کوچکی بیفتد تمام صفحات ســینمایی، خبرش را کار 
می کنند، ولی سینمای مستند مظلوم است چه در تهیه بودجه 

تولید و چه رسانه ای شدن جوایز جهانی که کسب می کند. 

تاکنون حســرتی در ثبت نشــدن تصاویری برای س
سوژه های مستند داشتید؟ 

حتماً حسرت هایی بوده است، ولی با توجه به اینکه سرعت عمل 
باالیی دارم، معموالً حسرت به دل نمی مانم. برای فیلم برداری 
آثار مستند الزم است فیلمبردار درک درست از سوژه و سرعت 
عمل باالیی داشــته باشــد تا صحنه ای را از دســت ندهد. در 
بسیاری مواقع فیلمبردار باید در لحظه تصمیم بگیرد که با چه 
لنزی چه تصویری را ضبط کند و گاهی حتی فرصت تعامل با 
کارگردان هم وجود ندارد. فیلم برداران مستند، کارگردان های 
لحظه ای هســتند. در واقع کارگردان های دوم یک مســتند، 
فیلمبردار و تدوینگر آن هستند. برای ساخت یک فیلم مستند، 
همه عوامل باید درک درســتی از سوژه داشته باشند و قواعد 
سینمای داستانی در اینجا کارکردی ندارد. در سینمای مستند 
با آدم هایی مواجه هســتید که با شــما قراردادی ندارند و باید 
خودتان را با آن ها سازگار کنید و به همین دلیل تخصص خاص 
خودش را می خواهد. در سینمای مستند باید هوش، سرعت و 

درک باالیی داشت. 

آینده سینمای مســتند ایران را چطور پیش بینی س
می کنید؟

خیلی روشن، چون بچه های جوان و خوش ذوقی داریم که 
آثار قابل توجهی می سازند و با حضور در جشنواره های مهم 
جهانی، جوایز ارزشمندی را کسب کرده اند که موجب رشد 
سینمای مستند ایران می شود. به نظرم فیلم های مستند ما 
می توانند جوایز مهم جهانی را برای ســینمای ایران بدست 

بیاورند.

نگاهی به فقر آثار مربوط به  ترور دانشمندان ایرانی در سینما و تلویزیون کشورمان

تنهای تنها یک »بادیگارد«
ســیما وســینما/ فاطمه عامل نیک: تلویزیون، در پی 
شهادت محسن فخری زاده، دو فیلم سینمایی با موضوع ترور 
دانشمندان هسته ای کشورمان را پخش کرد، اما در ادامه به 
پخش آثار دفاع مقدسی همچون فیلمی با موضوع ترور متعلق 
به دهه 60 اکتفا کرد. دست صدا و سیما در این حوزه بسیار 

خالی است. 
متأســفانه واژه ترور در تاریخ معاصر ما واژه بسیار آشنایی 
است. تاریخ معاصر کشور ما همواره بستر حوادث بسیاری 
بوده اســت. حوادثی همچون جنگ، ترور شــخصیت های 
سیاســی و مردمی در کنار تــرور مردم عــادی، بمباران 
شیمیایی و موشکی شهرها و... . هر چند ترور شخصیت های 
دولتی و سیاســی پس از سال های پرالتهاب دهه 60 ادامه 
پیــدا نکرد، اما ترور دانشــمندان هســته ای و فرماندهان 
مقاومت به خصوص در سال های اخیر این واژه زشت و پلید 
را در تاریخ ما پررنگ تر از پیش کرده اســت. ایران با وجود 
۱۷هزار و 400 شــهید ترور در کشور، یکی از  بزرگ ترین 
قربانی تروریســم اســت. بــه گفته کارشناســان، یکی از 
مهم ترین مسائل سال های اخیر کشــور، ترور دانشمندان 
هسته ای ایران است و دشــمن برای مقابله با توان دانشی 
این ســرزمین و حذف نخبه ها و نوابغ، به بی رحمانه ترین و 
کثیف ترین شکل ممکن وارد عمل شد و تعدادی از جوانان 
دانشــمند ایران را طی عملیات های تروریستی به شهادت 
رســاند، اما همان طور که در ابتدای این گزارش عنوان شد 
سینمای 40ســاله انقالب و هنرمندان ایرانی در این حوزه 

بسیار کم کار بوده اند.  

»ترور« در سینمای ایران #
بــا نگاهی به تاریخ ســینمای ایران تنها به نــام دو فیلم در 
حوزه ترور دانشمندان هسته ای برمی خوریم. می توان گفت 
مهم ترین فیلم در این رابطه، »بادیگارد« اســت. »بادیگارد« 
فیلمی به کارگردانی و نویسندگی ابراهیم حاتمی کیا محصول 
ســال ۱۳۹4 اســت. این فیلم برنده دو ســیمرغ و نامزد 6 
جایزه ســیمرغ بلورین شــد و همچنین جزو سه فیلم برتر 
از نگاه تماشاگران در ســی و چهارمین دوره جشنواره فیلم 
فجر انتخاب شد. پرویز پرستویی در این فیلم مأمور مراقبت 
از یک دانشــمند جوان هســته ای )بابک حمیدیان( است. 
»روباه« ساخته بهروز افخمی هم از زاویه دیگری به ماجرای 
ترور دانشمندان هسته ای می پردازد. به گزارش فرهیختگان، 

بهروز افخمی پس از فیلم »روز شیطان« و گذشت 2۱ سال از 
ساخت آن، با فیلم »روباه« به ژانر جاسوسی بازگشت. این فیلم 
داستان جاسوسی به نام یوهان نتانیاهو را روایت می کرد که 
یکی از برادران بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
بــود. روبــاه را به  طــور دقیق تر می توان مرتبط با مســائل 
امنیتی و جاسوســی در حوزه انرژی هسته ای دانست. برادر 
نتانیاهو)جالل فاطمی( برای انجام یک عملیات تروریســتی 
جدید علیه دانشمندان هسته ای به ایران می آید. این مأمور 
حرفه ای در ایران برای رســیدن به اهداف خود از یک راننده 
ســاده )حمید گودرزی( سوءاستفاده کرده و او را وارد برنامه 
عملیاتی خودش می کند. فیلم در زمان اکران فروش باالیی 
نداشــت، هر چند حاشیه هایی گریبان آن را گرفت. با وجود 
اینکه بهروز افخمی تأکید کرده بود روباه بدون سفارش هیچ 
نهادی ساخته شده و حتی سفارش خود او بوده، اما براساس 
اطالعاتی که علــوی، وزیر اطالعات در صحن علنی مجلس 
شورای اســالمی مطرح کرد، این فیلم به ســفارش وزارت 
اطالعات ســاخته شــد؛ نکته ای که معلوم نشد چرا افخمی 
خالف آن را عنوان کرده بود. نزدیک ترین و شبیه ترین تصاویر 
به مأموران امنیتی را شــاید بتوان در این فیلم مشاهده کرد؛ 
تصاویری که فرازمینی نیستند و از ابتدا به مخاطب نمی گویند 
که قرار است شهید شوند و در نهایت اشک آن ها را درمی آورد. 
در روباه بازی های متوســط رو به باالیی دیده می شود؛ حتی 
حمید گودرزی در این فیلم حضور درخشــانی داشت. روباه 

بارها از تلویزیون پخش شده و با وجود مشخص بودن پایان 
آن، اما برای بیننده تلویزیونی جذاب است و دستگاه اطالعاتی 
در روباه، باهوش، بامزه، واقعی و با ســعه صدر باال هســتند؛ 
مواردی که می توان آن ها را نشانه های اصلی این دستگاه در 

دهه۸0 و ۹0 دانست.
»ماجرای نیمروز« دیگر فیلم مشهور این فهرست اندک است  
که در آن به موضع ترور در تاریخ معاصر ایران  پرداخته شده 
است. »ماجرای نیمروز« فیلمی به کارگردانی محمدحسین 
مهدویان است که فیلم نامه اش توسط محمدحسین مهدویان 
و ابراهیم امینی نوشــته شــده و تهیه کنندگی آن برعهده 
ســیدمحمود رضوی اســت. این فیلم محصول سال ۱۳۹۵ 
اســت. این فیلم در سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر 
برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره، سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم از نگاه ملی و سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه 
تماشاگران شد. همچنین بهزاد جعفری طادی برنده سیمرغ 

بلورین بهترین طراحی صحنه و لباس شده  است.
این فیلم در تاریخ 2۵اسفند ۱۳۹۵ در سینماهای ایران اکران 
شــد. موضوع این فیلم به ترورهای سازمان مجاهدین خلق 
ایران در سال ۱۳60 و اتفاقات پس از عزل ابوالحسن بنی صدر 

می پردازد. 
ایــن درگیری ها پس از برکنــاری ابوالحســن بنی صدر از 
ریاســت جمهوری توســط مجلس شــورای اسالمی شدت 
می گیرنــد. پس از برکناری ابوالحســن بنی صدر، گروه های 

ضدحکومت مانند گروه سازمان مجاهدین خلق ایران دست 
به ترورهای موفق مقامات ارشــد حکومت می زنند. از سوی 
دیگر، سازمان اطالعات کشــور و اطالعات سپاه با همکاری 
هم درصدد دستگیری اعضای گروه سازمان مجاهدین خلق 
هستند. در این میان، این فیلم رابطه بین یکی از اعضای سپاه 
و زنی از اعضای گروه سازمان مجاهدین خلق را که در گذشته 
در دانشگاه همکالســی بودند، نشان می دهد. این اثر پس از 
اکران واکنش های بسیاری را دریافت کرد و به عقیده بسیاری 
این فیلم باید بســیار زودتر از این ساخته می شد. دنباله این 
فیلم با نام »ماجرای نیمروز2: رد خون« در سال ۱۳۹۸ اکران 
شد. با وجود اقبال مخاطبان به این دو فیلم، سایر کارگردان ها 
به ســراغ موضوعاتی اینچنینی نرفته اند و سینمای ایران در 
دهه ۹0 بیشتر درگیر فیلم هایی با موضوع های اجتماعی بود. 
ســینمای ایران در سال های ابتدایی پس از انقالب و در دهه 
60 تحت تأثیر فضای جامعه به سراغ فیلم های دفاع مقدسی و 
گاه سیاسی هم رفته اســت. با این وجود در همان دوره هم 
فیلم های امنیتی و سیاسی بسیار اندک هستند  و در بعضی 
از فیلم ها صحنه های ترور به تصویر کشیده شده است.  یکی 
از این آثار فیلم »سناتور« است. صدا وسیما این هفته به سراغ 
فیلم »سناتور« هم رفته است . فیلم »سناتور« ساخته مهدی 
صباغ زاده با بازی فرامرز قریبیان و بیژن امکانیان هم ماجرای 
ترور یک ســناتور حکومت پهلوی است که توزیع هروئین را 

به عهده دارد.
فیلم »تویی که نمی شــناختمت « یکی از گمنام های این 
فهرســت اســت که در ســال های پایانی دهه 60 ساخته 
شده اســت. این فیلم  به کارگردانی و نویسندگی ابراهیم 
سلطانی فر اســت.»تویی که نمی شناختمت« براساس سه 
داستان با همین نام ها از ســیدمهدی شجاعی برگرفته از 
کتاب دو کبوتر، دو پنجره، یک پرواز و ضریح چشــم های 
تو، ســاخته شــده  و محصول سال ۱۳6۹ اســت. اپیزود 
دوم ایــن فیلم با عنوان»آبی اما به رنگ غروب« داســتان 
خانواده معمولی اســت .  زني با دختر خردســالش منتظر 
بازگشت شــوهرش از جبهه است. در لحظه موعود موقعي 
که دخترک در کوچه منتظر پدر است، شاهد است که دو 
ناشــناس پدرش را ترور مي کننــد. در این فیلم بازیگرانی 
چون »محمد علیدوســت«، »علی جلیلــی باله«، »اصغر 
عابدی«، »نادر طالب زاده«، »حسن قرچه داغی« و »نسرین 

مقدم« به ایفای نقش پرداخته اند.

گزارش

گفت وگو با مهدی آزادی که مهم ترین جایزه جهانی در حوزه فیلم برداری را کسب کرده است

شکار »قورباغه طالیی« با دوربین معمولی

 سیما و سینما/ زهره کهندل  جشنواره بین المللی فیلم 
»کمرا ایمج« که مهم ترین رویداد سینمایی جهان با تمرکز 
بر هنر فیلم برداری است، چندی پیش در شهر تاریخی ترونی 
در شــمال لهستان برگزار شــد و در نهایت »مهدی آزادی« 
برای فیلم برداری »یک اســب خون بیشتری از انسان دارد« 
ساخته ابوالفضل طالونی موفق به کسب جایزه قورباغه طالیی 

در شاخه بهترین مستند کوتاه شد. 
ســینمای ایران پیش از این نیز حضور جسته و گریخته ای در 
این رویداد ســینمایی که کار خود را از سال ۱۹۹۳ آغاز کرده، 
داشته است. محمود کالری، نخستین سینماگر ایرانی حاضر در 
این رویداد ســینمایی است که در ســال 2000 یکی از اعضای 
هیئت داوران اصلی جشنواره فیلم کمرا ایمج لهستان بود، سالی 
که »مایکل چیمینو« سینماگر سرشناس آمریکایی ریاست آن را 
برعهده داشت. کالری در سال 20۱۱ مهم ترین عنوان سینمای 
ایران را در این رویداد ســینمایی کسب کرد و برای فیلم برداری 
فیلم »جدایی نادر از ســیمین« جایزه قورباغه نقره ای )دومین 
جایزه مهم جشــنواره( را به خود اختصاص داد. سال بعد هم بار 

دیگر قورباغه نقره ای این جشنواره به تورج اصالنی رسید. 

امسال قورباغه طالیی این جشنواره در حوزه سینمای مستند 
به »مهدی آزادی« رسید. فیلمبردار آثار مستند که پیش از 
این دوربینش را به دل بحران های جنگ در ســوریه، عراق و 
افغانســتان هم برده و این بار به مناطق مرزی و کوهستانی 
شمال غرب کشور برای روایت قصه ای مستند رفته بود. داستان 
»یک اسب خون بیشتری از انسان دارد« درباره یک زوج آذری 
است که تهران را ترک می کنند و به زادگاه خود نزدیک مرز 
ترکیه بازمی گردند، اما رؤیای دســتیابی به آرامش در دوران 
بازنشســتگی آن ها در حالی درهم می شکند که درمی یابند 
روســتای آن ها به دروازه قاچاق به اروپا تبدیل شــده و همه 

کسانی را که می شناسند، در این ماجرا درگیرند.
جشنواره فیلم کمرا ایمج از رویدادهای سینمایی مورد تأیید 
آکادمی اســکار است و هر مســتند کوتاه در صورت کسب 
جایزه اصلی شاخه بهترین مستند کوتاه این رویداد سینمایی، 
واجد شــرایط رقابت در همین شاخه از جوایز اسکار خواهد 
شــد. درباره این جشنواره و فراز و فرودهای سینمای مستند 
با »مهدی آزادی« گفت و گو کردیم که مشروح آن را در ادامه 

می خوانید. 
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