البرز ،روزگاری پایتخت تکواندو
جهان بود ،اما حاال...

شکست ،هزين ه دروغ

«مربی تیمملی امید تکواندو ایران» مطرحکرد؛

ء

«حسن یزدانی» و حقیقتی که در بلگراد آشکار شد؛

در تمنای یک جراحی عمیق!

روندِ اصالح نظام بانکی
کشور بهکجا رسید؟
رسانه
م
ستقل
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روزنامه

قیمت 3000 :تومان

«یزدانی» به آنالیز نادرست
کادر فنی باخت ،نه «تیلور»!

مستطیل سبز ،نمای ٔه
ِ
نیابتی دایر ٔه فرهنگ

رضــا شــاعری -شــاید اگــر االن حســن آقــای یزدانــی مــدال طــای بلگــراد را گرفتــه بــود ،صفحههــای مجــاز آبــاد پــر میشــد از تبریــکات فــراوان ،مــا کــه مخلــص
آقــای یزدانــی عزیــز هســتیم ،ارادت و اشــتیاقمان بــه ایشــان قدیمــی اســت ،امــا از پارســال کــه پــای کامــران قاســمپور بــه میادیــن کشــتی جهانــی بــاز شــد ،چاالکــی،
شــجاعت ،اعتمــاد بــه نفــس ،تکنیــک اخــاق و هــر آنچــه از ایــن ویژگیهــای فــردی و شــخصیتی در اطــوار و رفتــار و حــرکات ورزشــیاش نمایــان و مشــهود بــود.
وقتــی پارســال یکبهیــک ،پشــت کشــتیگیران نــامآور جهــان را بــه خــاک مینشــاند ،معلــوم بــود کــه قــرار اســت نمایــش ماندگارتــری را از او در دایــره طالیــی شــاهد
باشــیم .حــاال امــا در ایــن تورنمنــت نیــز ،همانگونــه دالورانــه ظاهــر شــد ،البتــه در ایــن کشــتی آخــر علیرغــم ضربههایــی کــه کشــتیگیر آمریکایــی بــه ســر و روی
دار َمــردی...
او زد ،بــا ســری خونیــن و بانــداژ شــده ،غیرتمندانــه مــدال طــا را از آن کشــور کــرد تــا دل ملتــی را شــاد کنــد .دمــت گــرم و ســرت خــوش بــادِ ،چــش ِ
یکبــار دیگــر فیلــم پیــروزی را نــگاه کنیــد ،صــدای جوانمــردی و شــجاعت را از چشـمهای کامــران میشــنوید ،بــرای پهلوانــی و قهرمانــی و اخالقمــداریاش ،کاله از ســر بــر مـیدارم .بهنظــرم
کامــران هــم میتوانــد از آن جوانهایــی باشــد کــه دل ملــت مــا را ِب َبــرد ،یکبــار دیگــر ایــن جملــه را بــا هــم مــرور کنیــم ،یعنــی ایــن جوانهــا میتواننــد آقــا تختیهــای نســل مــا شــوند؟

ثیرگذاری فوتبال بر جامعه؛
پیشتحلیلی از ٔتا
ِ

الرم
ب
تن
خســــــــته
ه
ت
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

اندرحکایت خوشبینیکاذب و تحلیلهای اشتباه؛
ِ

کاکس آمریکایی قهرمان جهان شد؛
شکست
«کامران قاسمپور» با
ِ
ِ

2

روزنامه

دنیـــای هـــوادار یـــاد و خاطره شـــهدا بویژه شـــهدای
مدافـــع وطـــن «علـــی ســـروانی» و «رضا شـــریفی» که به
مقام شـــامخ شـــهادت نائـــل گشـــتند را گرامی مـــیدارد
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رهبری

خبر
رسمقاهل

«حسن یزدانی» و حقیقتیکه در بلگراد آشکار شد؛

«رهبر معظم انقالب»:

مراسم اربعین امسال

با شکوهتر از هر دوره دیگری
در تاریخ برگزار شد

در اربعین سید و ساالر شهیدان ،حسینیه امام خمینی(ره)
میزبان هیئتهای دانشجویی بود و دانشجویان عزادار در
حضور رهبر انقالب اسالمی همنوا با زائران کربالی ّ
معلی
یکپارچه ندای «لبیک یا حسین» سر دادند .در پایان مراسم
عزاداری ،مقام معظم رهبری در سخنانی دلهای پاک و
مؤمن جوانان را موجب کیفیتبخشی به دعا و موعظه و
افزایش هدایت الهی دانستند و گفتند :مراسم اربعین که
پرچم بلند حضرت سیدالشهداء است امسال با شکوهتر و
ّ
معظمتر از هر دوره دیگری در تاریخ برگزار شد.
رهبر انقالب ،حادثه معجزهآسای راهپیمایی اربعین را
نشانه اراده پروردگار برای برافراشتهتر کردن پرچم اسالمِ
اهلبیت خواندند و افزودند :این حرکت با هیچ سیاست و
تدبیر بشری قابل تحقق نیست و این دست خدا است که
با این جلوه عظیم بشارت میدهد راه پیش روی ما روشن
و پیمودنی است .ایشان ،جوانان را به قدر دانستن دوران
جوانی و اهتمام ویژه به هیئتهای حسینی توصیه کردند
و گفتند :هیئتها هم باید یاد اهلبیت را زنده نگه دارند
هم مرکز و پایگاه تبیین حقایق باشند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به تالشهای بیوقفه
بدخواهان و رهزنان حقایق بر ضد حوادث مهمی همچون
راهپیمایی شورانگیز اربعین ،همگان را به وظیفهشناسی
سفارش و خاطرنشان کردند :دو جمله حیاتی و جاودانی
قرآن یعنی تواصی به حق و تواصی به صبر برای همیشه
و بخصوص برای امروز ما یک دستورالعمل اساسی است.
ایشان ،صبر را به معنای پایداری ،ایستادگی ،خسته
نشدن و خود را در بنبست ندیدن دانستند و خطاب
به جوانان عزیزِ هیئتی و قرآنی گفتند :هم خودتان راه
حق را بروید هم تالش کنید با من ّور کردن محیطهای
گوناگون از جمله دانشگاه به رنگ خدا ،دیگران نیز به
این راه هدایت شوند.
نقل قول
«سرپرست اداره کل بیمه سالمت
پایتخت» خبر داد؛

سرپایی
پوشش ۹۰درصدی درمان
ِ
معتادان بیبضاعت
سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان تهران ،شرایط
برقراری پوشش ۹۰درصدی بیمه درمان سرپایی اعتیاد را
تشریح کرد .دکتر «علیرضا نمازی» درباره روند پرداختهای
بیمه برای درمان اعتیاد در استان تهران ،گفت :مدت
زیادی است که بیمه سالمت به این موضوع ورود کرده
است و منابع آن را که سازمان بیمه سالمت میگیرد ،برای
تمام بیمهها پوشش میدهد .بر اساس مصوبه هیئت
دولت ،بیمهها خدماتی را در این زمینه پوشش میدهند
که سرپایی باشد که شامل سمزدایی ،درمان نگهدارنده،
مداخالت رواندرمانی گروهی و فردی و ...است .از سال
قبل موضوع داروهای درمان اعتیاد مجزا شده است؛ زیرا
تعرفه دارو و خدمات متفاوت است و برای کاهش پرداخت
از جیب مردم این اقدام صورت گرفته است .بنا به گزارش
«ایسنا»؛ او تاکید کرد :در خدمات سرپایی درمان اعتیاد،
سهم بیمه  ۷۰درصد است و حتی برای افراد بیبضاعت نیز
بیمه درمان اعتیاد تا  ۹۰درصد قابل پوشش است ولی مرجع
اینکه این فرد بیبضاعت شناخته شود ،معرفینامه سازمان
بهزیستی است تا با پوشش  ۹۰درصدی خدمت دریافت
کنند .تنها مشکل این است که علیرغم این که تعداد مراکز
ترک اعتیاد باال است ،اما برای بستن قرارداد اقدام نمیکنند.
درحال حاضر  ۳۶مرکز طرف قرارداد ما هستند که اسناد را
ارسال کردهاند و پرداختهای ما هم به موقع است.

دبیر تحریریه

«وقتی حقیقت آزار دهنده میشه ،دروغ میگیم و دروغ
میگیم تا جایی که دیگه یادمون نمیاد حقیقتی هم
وجود داشته ،اما حقیقت هنوز اونجاست .هر دروغی
که میگیم یه بدهی به حقیقته که دیر یا زود باید
اون بدهی پرداخت بشه .هزینه دروغ چقدره؟ این که
ما اونو با حقیقت اشتباه بگیریم خطرناک نیست ،خطر
واقعی اینه که اگه زیاد دروغ بشنویم دیگه حقیقت
گ
رو تشخیص نمیدیم ».این گزاره ،ماندگارترین دیالو ِ
دان
زبان «والری لگاسف» -شیمی ِ
سریال «چرنوبیل» از ِ
روسی -است ،روایتی از ساخته «یوهان رنک» که شاید
بیربط با شکستِ
سنگین «حسن یزدانی» نباشد.
ِ
طالی جهانی بلگراد را به
شایستگی
«دیوید تیلور» با
ِ
سینه زد تا نشان دهد ،حسن آقای ما ،دیگر نفرِ اول
وزن  ۸۶کیلوگرمِ کشتی آزاد نیست .آمریکایی فات ِح
نبر ِد پنجم شد ،چرا که همانن ِد سهپیروزی پیشین،
قهرمان ما داشت ،اینبار هم
کیفیتِ باالتری نسبت به
ِ
تاکتیکپذیرتر عمل کرد ،زورش چربید و بر فرا ِز سکوی
پذیرفتن اینحقیقت
قهرمانی جهان ایستاد .هر چند
ِ
همچنان برای ما دشوار خواهد بود ،آنهم زمانی که
قهرمان  ۸مداله
صحبت از جواهری چون یزدان ی باشد؛
ِ
جهان و المپیک که شبیهترین ورژن به پهلوا ِن افسانهای
کشت ی ایران ،آقا تختی است .اما ما سالیانیست در
ترس مواجهه با حقیقت ،به دروغ گفتن عادت
کشتی از ِ

ء
شکست ،هزینه دروغ

ت باید هزینههای آن
تحمل شکس 
کردهایم و حاال هم با ِ
را پرداخت کنیم ،دیگر در حضو ِر روسیه و آمریکا قدرتِ
اول کشتی جهان نیستیم ،اما مرغوبیتِ شیرِ مادر و
تعصب ایرانی در نتیجهگیری
نان پدر را بمانن ِد غیرت و
ِ
ِ
موثر میدانیم و همچنان قدرتمندانه هیچ شکستی
از ارزشهایمان کم نمیکند ،در شرایطی که کشتی

سوژه

«دیلی میل» گزارش داد؛

ارتباط خروپف و ابتال به سرطان!

«دیلی میل» نوشت :نتایج یک بررسی جدید بیانگر آن
است ،افرادی که در هنگام خواب خروپف میکنند،
به دلیل کمبود دریافت اکسیژن در شب ممکن
است بیشتر در معرض ابتال به سرطان قرار بگیرند.
کارشناسان سوئدی معتقدند کمبود اکسیژن در شب
ممکن است با سرطان مرتبط باشد؛ محققان بیماران
مبتال به آپنه انسدادی خواب (توقف تنفسی در

گزارش

خواب) که خود را به شکل خروپف نشان میدهد را
برای مشاهده خطر ابتال به تومور مورد مطالعه قرار
دادند و درنهایت مشخص شد ،این دسته از افراد
بیشتر از دیگران در معرض سرطان قرار دارند.
دادههای موجود نشان میدهد ،میلیونها نفر در
انگلیس و آمریکا از وضعیت کمبود اکسیژن در خواب
شبانه رنج میبرند؛ مطالعات جداگانه آپنه خواب

همانن ِد دیگر ورزشهای دنیا توسعه پیدا کرده و به
اندازهی پرداختن به ِ
کشف استعداد و تمرین ،نیازمن ِد
«علم» است؛ علمِ «مدیریت»« ،آنالیز» و «کوچینگ»
که در رقابتهای جهانی امسال از آن بیبهره بودیم
ِ
و عمده ِ
ضعیف
ضعف تیمهای ملیمان به رویکر ِد
متولیان اینرشته در فدراسیون بازمیگردد.
کادرفنی و
ِ

را با کاهش قدرت مغز و لخته شدن خون مرتبط
دانستهاند .در این تحقیق که در یک کنفرانس پزشکی
در بارسلون ارائه شد ،نزدیک به  ۴۲۰۰بیمار را که دچار
این بیماری بودند تحت نظر قرار دادند و مشخص شد،
نیمی از آنها نیز در پنج سال گذشته به سرطان مبتال
شده بودند .آندریاس پالم ،از دانشگاه اوپساال میگوید:
«یافتههای ما نشان میدهد که کمبود اکسیژن به
دلیل  OSAبه طور مستقل با سرطان مرتبط است .اما
تحقیقات بیشتری مورد نیاز است و امیدواریم مطالعه
ما سایر محققان را به تحقیق در مورد این موضوع مهم
ترغیب کند» .این تحقیق به صورت چکیده در کنگره
بین المللی انجمن تنفسی اروپا ( )ERSارائه شد.

«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛

نکاتی کاربردی برای تداوم زندگی مشــترک

روانشناسان به این نتیجه رسیدهاند که عوامل
متعدد تعیین کنندهای برای تداوم رابطه بین
همسران وجود دارد.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از باشگاه
خبرنگاران؛ دانشمندان معتقدند که چند فضیلت وجود
دارد که باید در زندگی هر زوج متاهلی فعال بوده و آنها
برای تداوم زندگی شاد خود باید به این موارد پایبند
باشند.قدردانی :قدردانی و احترام به یکدیگر یکی از
فضیلتهای مهم در روابط زن و شوهر است و این
رفتار زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که صحبت از
تفاوتهاست .احترام به حریم خصوصی و فردیت هر
یک از آنها ،یکپارچگی عمیق تری به زوجین میبخشد
و تضمین میکند که دعواها به دالیل بی فایده
دوباره تکرار نشوند.فکر باز :یکی دیگر از جنبههایی که
میتواند رابطه را پایدارتر کند ،دفاعی عمل نکردن در
مورد شریک زندگی خود است .وقتی هر دو طرف در
حالت تدافعی قرار میگیرند ،به دالیلی با هم دعوا
و مشاجره میکنند وهر یک از طرفین میتواند هر
نظری را از طرف دیگر به عنوان توهین تلقی کند که

این میتواند منجر به بحثهای بیپایان شود؛ بنابراین
اگر کسی را دوست دارید ،دلیلی ندارید که در حالت
تدافعی باشید ،بلکه باید آرام باشید .اعتماد :اگر دو
طرف بخواهند زمان زیادی را با هم بگذرانند ،اعتماد
دو طرفه باید در زندگی آنها وجود داشته باشد و
بدون این اعتماد ،داشتن آرامش در رابطه دشوار است.
احساس رضایت از رابطه وجود ندارد .سرمایه گذاری:
عالوه بر جنبههایی که قبال ذکر شد ،سرمایه گذاری در
زندگی زناشویی نیز ضروری است .این به معنای خرج

کردن پول برای خرید هدیه نیست ،بلکه به معنای
حضور دائمی در زندگی یکدیگر ،تدارک سورپرایزهای
کوچک و اظهار محبت با حرکات ساده است .این نوع
از رفتارها اتحاد بین همسران را تجدید ،روابط بین
آنها را عاشقانه تر ،و رفاه و آرامش آنها را افزایش
میدهد .گفتگو :صحبت کردن در مورد احساسات خود
با شریک زندگی و آشکار کردن آنها تأثیر زیادی بر
کیفیت و طول عمر رابطه شما دارد .اگر میخواهید از
سوء تفاهم جلوگیری کنید ،با قلبی باز صحبت کنید،
درباره چیزها خیال پردازی نکنید و قضاوت نادرست
نداشته باشید .زندگی اجتماعی :سرمایه گذاری روی
زندگی اجتماعی مجردی و زناشویی نیز برای زوجی
که میخواهند رابطهای پایدار داشته باشند بسیار مهم
است .تمرکز فقط بر روابط بین همسران و فراموش
کردن دوستان اشتباه بزرگی است؛ بنابراین باید
همیشه زمانی را برای معاشرت با دوستان اختصاص
دهید و همراه شریک زندگی خود با دوستان به بیرون
بروید .به این ترتیب احترام و قدردانی متقابل بین
شما و دیگران افزایش مییابد.

اجتماعی

راهپیمایی اربعین پدیدهی عظیم اتریخی و الهی است
ً
حقیقتا یک پدیدهی عظیم تاریخی و الهی است و
مقام معظم رهبری« :راهپیمایی عظیم و باشکوه اربعین
نشاندهندهی این است که این راه ،راه عشق همراه بصیرت است .باید این نعمت را شکرگزاری کرد و شکرش به این
است که آن روحیات ،برادری ،مهربانی و آن توجه به والیت که درحال پیادهروی داشتید را حفظ کنید .سوم آذرماه ۱۳۹۵

ی�دداشت
سارا نصرتی

نظام بانکی در یک اقتصاد بهعنوان یکی از محوریترین
ارکان مورد توجه جدیتری قرار دارد .در حقیقت یکی از
محورهای بسیار مهم در اصالح نظام اقتصادی ،اصالح
نظام بانکی است .بحث اصالح نظام بانکی از سالها
پیش مطرح شده و دیدگاههای مختلفی نیز در این
زمینه وجود دارد .در واقع اگر اصالحی انجام میشود
میبایست در جهت منافع مردم جامعه باشد.
ناکارآمدیها مشکالت اقتصادی را بسیار پیچیده و
نارضایتی را در بین مردم افزایش داده است و بهنظر
میرسد اصالح نظام بانکی در این شرایط از وظایف مهم
دولت است .این در حالی است که همه مسئوالن کشور
و بانک مرکزی به خوبی میدانند با اصالح نظام بانکی
باید بخش قابلتوجهی از بانکهای فعلی کشور تعطیل
شوند .با توجه به شرایط وخیم تورم در کشور ،لزوم
اصالح نظام بانکی بیش از پیش نمایان میشود .در واقع
اصالح قوانین و مقررات جدید در نظام بانکی موجب
چابکی و پویایی بانکها میشود زیرا اصالحات جدید و
بازنگری در قوانین و مقررات بانکها در حوزههای ارزی
و ریالی موجب هدایت منابع بانکها به سمت تولید،
جلوگیری از رشد نقدینگی و راهی برای توسعه اقتصاد
کشور خواهد شد.
حال پرسش اساسی این است که اصالح نظام بانکی
چیست که خیلی از صاحبنظران اقتصادی و بانکی در
کشور از آن بهعنوان مادر اصالحات اقتصادی یاد میکنند
یا عدهای معتقدند علت بسیاری از مشکالت پولی و مالی
در کشور و فساد مالی به اشکاالت موجود در ساختار
نظام بانکی باز میگردد! و بر این باورند که اگر اصالحات
در نظام بانکی جامع و کامل انجام شود بسیاری از
مشکالت مالی و پولی در کشور حل خواهد شد .اصالح
نظام بانکی از سوی اقتصاددانان و کارشناسان سیستم
پولی و مالی کشور به شکلهای مختلف تعبیر میشود
برخی معتقدند ،اصالح نظام بانکی را باید از اصالح
ساختار اقتصادی در کشور شروع کرد چون اصالح نظام
اقتصادی مقدم بر اصالح نظام بانکی است .استدالل این
گروه این است که اصالح نظام بانکی نتیجهاش باید
رونق و بهبود شرایط اقتصادی باشد .پس هدف اقتصاد
است لذا اصالح اقتصاد مقدم بر نظام بانکی است.
برخی معتقدند از آنجا که بسیاری از قوانین بانکی
در کشور مربوط به دهههای قبل است و برای شرایط
کنونی با تحوالت جهانی مناسب نیست پس اصالح
نظام بانکی یعنی تجدید نظر در قوانین پولی و بانکی
که عنصر مهم اصالح نظام بانکی است .کارشناسان
اقتصاد اسالمی نیز معتقدند اجرای بانکداری بدون ربا
و نهایتا حاکمیت کامل قوانین اسالمی بر نظام مالی و
پولی کشور اولویت اصالح نظام بانکی است .موضوعاتی
نظیر توسعه بانکداری الکترونیک ،استفاده از فناوری
مدرن ارتباطی ،نرمافزار و سختافزارهای پیشرفته در
سیستم بانکی که از مزایای فراوانی برخوردار است و
میتواند جلوی فساد را گرفته و روابط بانکی با دنیای

رون ِد اصالح نظام بانکیکشور بهکجا رسید؟

در تمنای یک جراحی عمیق!

بــه هــر حــال جلوگیــری از خلق
پــول چه از کانال بانــک مرکزی و چه
کانــال سیســتم بانکــی و یــا تالش
بــرای فــروش داراییهــای منجمد
سیســتم بانکــی از اتفاقــات مثبت
به حســاب میآیــد که آغاز شــده یا
در مســیر حرکت قرار گرفته است.
ولی ضعفهایی در حوزه سیاســت
هــای پولــی وجــود دارد که بــه عدم
هماهنگی بین سیاستهای پولی با
دیگر سیاستهای اقتصادی کشور
ارتباط پیدا میکند.

مدرن پولی و مالی را تسهیل کند یک اقدام اساسی
در اصالح نظام بانکی است .کارشناسان اقتصادی اجرای
موضوعات دیگری را ضرورت اصالح نظام بانکی میدانند
کها و
که عمدهترین آنها عبارتند از :اصالح رابطه مالی بان 
دولت ،خصوصیسازی بانکها ،تدوین سیاست هدایت
کها به سوی تولید ،جلوگیری از رانت و
نقدینگی بان 
فساد مالی در سیستم بانکی ،رقابتی کردن بانکها،
مدیریت سود سپرده های بانکی و موارد مشابه دیگر.
در این اوضاع و احوال که هر کارشناسی تعریف خاصی
از اصالح نظام بانکی دارد الزم است کارگروه نظام بانکی
تشکیل شده و از سوی دولت ابتدا تعریف صحیحی از
اصالح نظام بانکی ارائه کند و اولویتهای اصالحات را
تعیین نماید .اصالح نظام بانکی از کجا باید شروع شود؟
چه فرآیندی را باید طی کند؟ و به کجا ختم شود؟ نتیجه
اصالحات چه باید باشد؟ و اصالحات کدامیک از برون
دادهای بانکی را باید ابتدا درست کند ؟ و در اثر این

اصالحات اقتصاد باید به کجا برسد؟ به هر حال جلوگیری
از خلق پول چه از کانال بانک مرکزی و چه کانال سیستم
بانکی و یا تالش برای فروش داراییهای منجمد سیستم
بانکی از اتفاقات مثبت به حساب میآید که آغاز شده
یا در مسیر حرکت قرار گرفته است .ولی ضعفهایی در
ت های پولی وجود دارد که به عدم هماهنگی
حوزه سیاس 
بین سیاستهای پولی با دیگر سیاستهای اقتصادی
کشور ارتباط پیدا میکند.
این مسئله صرفا هم به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی
ربط ندارد ،باید گروه اقتصادی دولت هماهنگی الزم در
سیاستهای پولی ،مالی و ارزی را به وجود آورد .بانکها
متاسفانه به وظایف پولی و مالی خود کمتر میپردازند
و بیشتر درگیر شرکت داری و بنگاه داری بی رویه شده
اند ،در حوزه تسهیالت هم مشاهده میشود بخش عمده
آن یا به بنگاههای زیر مجموعه واگذار می شود یا به
شکل ضربدری بین خودشان تقسیم میکنند .عدمنظارت
از سیستم پولی -بانکی بر سیستم بانکی نشان دهنده
ضعف نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی و ضعف
ساختار درون بانکها است .اصالح ساختار بانکی یکی
از واجباتی به حساب میآید که در کشور باید رخ دهد،
ولی نیاز به یک کار اساسی و اصولی دارد و هنوز در این
مسیر اقدام ملموسی صورت نگرفته است .حوزه فساد
در نظام بانکی و زمین بیشتر دیده میشود و امیدواریم
همه تالش دولت برای اصالح نظام بانکی به کار گرفته
شود که تا این امر رخ ندهد امیدی به اصالح ساختار
اقتصادی نیست .مسئله اصلی این است که بانک مرکزی
و وزارت اقتصاد اقدامات مثبتی را در یکسال گذشته
انجام دادهاند و سیاستهای درستی هم انتخاب کردهاند،
ولی کفایت الزم را ندارد .نظام بانکی نیازمند اصالحات
اساسی است که قطعا در طول یکسال شاید فرصت و
مجال این کار هم فراهم نبوده ،زیرا کار سختی است و به
زمان نیاز دارد و نیاز به یک جراحی عمیق دارد.

نقل قول
«مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی» پاسخ داد؛

بنزین سـهنرخی میشود؟

«جلیل ساالری» -مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش
فراورده های نفتی -در پاسخ به سوالی درباره کاهش
سهمیه سوخت و احتمال سه نرخی شدن بنزین
اظهار داشت :در ابتدا که در سال  ۸۶سامانه هوشمند
سوخت اجرا شد نظام سهمیه بندی اجرایی شد و
اعتباراتی برای استفاده از کارت سوخت شخصی در
نظر گرفته شد که در سنوات مختلف رقم سوخت
تخصیصی در کارتها بین  ۵۰۰لیتر ۳۰۰ ،لیتر و..

متفاوت بود .به موازات آن کارت جایگاهدار هم
روی همه نازلها تعبیه شد .اکنون سهمیه
سوخت  ۱۵۰۰تومانی به قوت خود باقی است و
قابلیت ذخیرهسازی دارد .نرخ دوم هم دارنده
خودرو میتواند از موجودی کارت شخصی
و یا کارت جایگاهدار استفاده کند که با
توجه به اینکه تفاوت قیمتی وجود
ندارد ،عمدتا از کارت جایگاهدار

استفاده می کنند .وی تامید کرد :موضوع کاهش
سهمیه سوخت نرخ دوم به لحاظ اختالف قیمت
بنزین با کشورهای همجوار و مهاجرت کارتها اعمال
شده و موضوع خاصی نیست .نرخ دوم هم دارنده
خودرو میتواند از موجودی کارت شخصی و یا کارت
جایگاهدار استفاده کند که با توجه به اینکه
تفاوت قیمتی وجود ندارد عمدتا از کارت
جایگاهدار استفاده می کنند .موضوع کاهش
سهمیه سوخت نرخ دوم به لحاظ
اختالف قیمت بنزین با کشورهای
همجوار و مهاجرت کارتها اعمال
شده و موضوع خاصی نیست.
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«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛

ب بانکی مشمول
کدام حسا 
مالیات میشود؟

به دنبال اجرای برنامه گرفتن مالیات از حساب بانکی ،از
این پس حسابهای تجاری از خدمات ویژه بانکی بهرهمند
میشوند و حسابهایی که مشکوک به تجاری باشند،
مشمول مالیات خواهند شد .البته از تراکنشهای غیرتجاری
مالیاتی گرفته نمیشود.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از تجارتنیوز ،در راستای
اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان ،بانک
ب سپرده تجاری
مرکزی بهتازگی دستورالعمل ناظر بر حسا 
و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی
ابالغ کرد که بر اساس آن تمامی حسابهای سپرده بانکی
اشخاص حقوقی ،حساب تجاری محسوب میشوند .البته
ب تجاری که تجاری بودن
صاحبان بیش از  ۸میلیون حسا 
حساب خود را به سازمان امور مالیاتی اعالم کرده باشند ،نه
تنها مشمول مالیات نمیشوند بلکه از مشوقهای بانکی و
تجاری همچون افزایش سقف انتقال وجه روزانه و ماهانه
غیرحضوری بهترتیب به  ۵۰۰میلیون و  ۳میلیارد تومان،
ضمن اینکه شرایط صدور دسته چک جدید نیز برای این
افراد تسهیل شده است .در این بین ،اگر حسابی بهعنوان
تجاری شناخته شود ،باید برای تراکنش مربوطه مالیات بدهد
که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ،اگر حسابی بیش از
 ۱۰۰تراکنش در ماه داشته باشد و  ۳۵میلیون تومان در
تراکنشها جابهجا شود ،تراکنش تجاری تلقی میشود .البته،
بانک مرکزی توضیح داده که داشتن  ۱۰۰تراکنش واریزی در
ماه فقط مالک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه
باید بهطور همزمان در یکماه بیش از  ۱۰۰تراکنش و ۳۵
میلیون تومان جابهجا شود که صرفا تعداد واریزی به حساب
مالک است نه هر تراکنش.
کدام تراکنشها مشمول مالیات تراکنش تجاری نمیشود؟
رئیس کل بانک مرکزی گفته که ممکن است فردی هزار
تراکنش واریز به حساب داشته باشد ،اما حساب وی تجاری
محسوب نشود زیرا امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش
خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول
مالیات نیست .صالحآبادی در ادامه بیان کرده که فردی در
بورس معامله میکند به هیچ وجه مشمول مالیات حساب
تجاری نیست زیرا فعاالن بورس ،نیم درصد مالیات را بابت
معامالت پرداخت میکنند و یا مثال فردی اقدام به فروش
خانه مسکونی میکند و  ۵میلیارد تومان به حساب وی واریز
میشود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست .بنابراین ،طبق
گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که بخش عمده تفکیک
حسابهای تجاری و شخصی در زمان اتصال دستگاههای
کارتخوان به پرونده مالیاتی صورت گرفته است ،از هر
 ۱۰۰۰نفر حداکثر دو یا سه نفر را مشمول مالیات حساب
تجاری میشوند .عالوه بر این ،با توجه به اینکه فعالیتی
تجاری است که فرد با کاسبی کسب سود کند یا متحمل
زیان میشود و معامله انجام میدهد بنابراین ،فعالیتهایی
نظیر خیریهها یا صندوقهای خانوادگی مشمول حسابهای
تجاری نخواهد بود.
حسابها برای دریافت مالیات چگونه شناسایی میشوند؟
بر اساس این گزارش ،مسئوالن بانک مرکزی میگویند که
مبنای تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری بر اساس
کد ملی افراد است ،به گونهای که اگر فردی چندین حساب
داشته باشد مبنا برای  ۱۰۰تراکنش و واریز  ۳۵میلیون
تومان تمامی حسابهای فرد خواهد بود .بررسیها نیز
نشان میدهد که سازمان امور مالیاتی برای شناسایی
حسابهای مشکوک به تجاری از معیارهای متنوعی
چون تعداد و حجم تراکنش در کنار دادهکاوی استفاده
میکند که بر این اساس یکسری تراکنشها از جمله
یارانه ،واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به
فرد ،تسهیالت بانکی و حقوق جز تراکنشهای مشکوک
به تجاری محسوب نمیشود .بنابراین ،زمانی که حسابی
را سازمان امور مالیاتی بهعنوان حساب تجاری شناسایی
میکند ،دو حالت پیش میآید؛ یکی اینکه صاحب حساب
تجاری پرونده مالیاتی دارد که در این حالت ،حساب تجاری
شناسایی شده به پرونده مالیاتی وی متصل میشود .در
صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی شده ،پرونده
مالیاتی نداشته باشد ،به آن فرد برای تشکیل پرونده از
سوی اداره مالیاتی اطالعرسانی میشود و او بهعنوان مودی
جدید در سازمان امور مالیاتی شناسایی خواهد شد.
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بیستوهفمت هشریور ماه ،سالروز درگذشت «هشریار»
شاعر انمدار ایراین و روز میل شعر و ادب اپریس گرایمابد

گزارش

البـــرز
ید�لوگ

«دنیای هوادار» گزارش می دهد؛

اشک و ماتم جاماندگان اربعین
در البرز

عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و حضرت اباعبداهلل
الحسین (ع) در البرز برای نمایش اوج شور و دلدادگی
برای شهدای کربال و اسرای دشت نینوا ،همنوا با عزاداران
در کربالی معلی همراه با اشک حسرت از جاماندگی این
همایش میلیونی عزاداری کردند .همایش پیاده روی
جاماندگان اربعین حسینی که نمادی از عاشقی و دلدادگی
است ،در البرز ده ها هزار نفر از عزاداران با در دست داشتن
بیرق های سیاه و تشکیل دسته های عزاداری در خیابان های
این استان به سمت  ۱۰آستان مقدس امامزاده حرکت کردند.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از ایرنا؛ روز شنبه شور
عجیب دیگری در دلهای عاشقان جاری شده بود و از
لحظات اولیه صبح جمعیت از کوچهها و خیابانهای فرعی
دسته دسته به راهپیمایان اضافه میشد و در واقع سیل
جمعیت و این همه ارادت به ساالر شهیدان تماشایی بود.
هیات های مذهبی و دسته های عزاداری برای زنده کردن
پیاده روی اربعین حسینی در مسیر پیاده روی جاماندگان
اربعین حسینی ده ها موکب راه اندازی و خدماتی همچون
پذیرایی با چای و شربت ،کفاشی ،آرایشگری و خیمه های
معرفت بر پا کردند.
در این مراسم کودکان و نوجوانان نیز همراه با والدین خود
با شور و حال خاصی با در دست داشتن پرچم های کوچک
عزا و سربندهای «یاحسین (ع)» و «یا زهرا (س)» شرکت
داشتند .روحانیون ،ایثارگران ،جانبازان ،خانواده شهدا ،دانش
آموزان ،فرهنگیان ،هنرمندان و مسووالن از دیگر افرادی
بودند که در مراسم جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان
های استان البرز حضور داشتند.
حجت االسالم والمسلمین «علی دشتکی» -مدیرکل اوقاف
و امور خیریه استان البرز -در حاشیه آیین پیاده روی
جاماندگان اربعین حسینی گفت :تجمع بزرگ جاماندگان
اربعین حسینی برای هشتمین سال متوالی برگزار می شود.
همچون سال های گذشته بزرگترین تجمع در آستان مقدس
امامزاده محمد (ع) حصارک کرج برگزار شد که عزاداران از
 ۲مبدا شهر کرج شامل میانجاده و میدان حصارک کرج به
سمت امامزاده محمد (ع) حرکت کرده و پس از عزاداری در
مسیر ،در این بقعه متبرکه نیز به عزاداری پرداخته و این
مراسم با برگزاری نماز جماعت و توزیع غذای متبرکی در
میان عزاداران پایان می یابد.
دشتکی با بیان اینکه مراسم عزاداری و پیاده روی از ساعت
هشت صبح روز اربعین حسینی آغاز شده ،گفت :هر  ۲گروه
در ابتدای خیابان انقالب حصارک کرج به هم پیوسته و به
سمت آستان مقدس امامزاده محمد (ع) عزاداری کرده اند.
برای حضور در این آیین عزاداری و مذهبی ده ها هیات
مذهبی اعالم آمادگی کردند که به نوبت و طبق برنامه
در بقاع متبرکه حضور پیدا کرده اند ،افزود :در طول مسیر
عزاداری و در بقاع متبرکه ای که مراسم جاماندگان اربعین
حسینی برگزار شده موکب هایی نیز برپا شده تا خدماتی
همچون پیاده روی اربعین حسینی در عراق را شامل
پذیرایی ،آرایشگاه ،خیاطی ،کفشدوزی و کفاشی ،مشاوره و
خدمات پزشکی ارایه کنند .دشتکی یادآور شد که تجمع
جاماندگان اربعین در بقاعی همچون آستان مقدس امامزاده
حسن (ع) کرج ،امامزاده طاهر (ع) مهرشهر ،امامزاده عبداهلل
(ع) محمدشهر ،امامزاده حیدر (ع) کالک ،امامزاده هادی (ع)
ینگه امام برگزار شده است .یکی دیگر از برنامه های اربعین
حسینی قرائت زیارت اباعبداهلل الحسین (ع) در شب اربعین
در  ۲۵بقعه متبرکه بوده ،گفت :همچنین نماز جماعت در
روز اربعین حسینی در  ۲۰بقعه متبرکه اقامه شد.
در روز اربعین حسینی بیش از  ۵۰هزار پرس غذای گرم بین
عزاداران توزیع شد .بسیاری از اراداتمندان حضرت سیدالشهدا
(ع) با پخت غذاهای نذری از عزاداران حسینی پذیرایی به
عمل آوردند .همچنین حجت االسالم و المسلمین «علیرضا
ابراهیمیان» -رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان
البرز -گفت آیین پیاده روی جاماندگان اربعین در شهرستان
های کرج ،اشتهارد ،نظرآباد و فردیس به صورت ویژه برگزار شد.
در مصلی امام خمینی (ع) کرج ،پارک تندرستی فردیس ،مزار
شهدای گمنام مشکین دشت مردم با اجتماع با شکوه خود به
قرائت زیارت نامه اربعین و زیارت عاشورا پرداختند ۲۵ .موکب
نیز در البرز از سوی آموزش و پرورش به ارایه خدمات آموزشی،
تعزیه ،روایت گری اربعین برای کودکان برپا شد.

«مربی تیمملی امید تکواندو ایران» در گفتوگو با «دنیای هوادار» مطرحکرد؛

البــرز ،روزگاری پایتخت تکواندو جهان بود ،اما حاال...
علیرضا آذربرزین

«هادی مستعان» با سابقه  10سال حضور در تیمملی
تکواندو ،نایبقهرمان سال  2013جهان ،دارنده نقره
یونیورسیاد جهانی  2011و  2برنز جام جهانی 2014
و گرندپری منچستر است .وی به مدت  5سال در
قاره اروپا مربیگری کرده و در رقابتهای قهرمانی
 2021آسیا سرمربی تیم منتخب پناهندگان بود .وی
 2سال نیز سابقه مربیگری در لیگ برتر دارد و حاال
عنوان مربی تیمملی امید تکواندو ایران عضوی
به ِ
از کادرفنی است.
توگویی
مربی تیمملی امید تکواندو ایران در گف 
اختصاصی با روزنامه «دنیای هوادار» اظهار داشت:
از بنده در خواست شد که در کشور خودم فعالیت
کنم و بنده هم اطاعت امر کردم .شش ماه است که
در تیمملی امید کنار استاد بوساق فعالیت میکنم
و یک ماه پیش در مسابقات کشورهای اسالمی
موفق شدیم با کسب چهار طال و سه برنز به مقام
قهرمانی برسیم .همچنین در حال حاضر بهعنوان
رئیس کمیته استعدادیابی و قهرمانی استان البرز
در حال فعالیت هستم.
مستعان خاطر نشان کرد :کمیته استعدادیابی
قهرمانی مهمترین کمیته برای هر استان است،
مخصوصا استان البرز با دو میلیون جمعیتی که
شهر کرج دارد ،جامعه آماری بسیار زیادی تکواندو
کار دارد که من فکر میکنم حدود  ۶۰هزار تکواندو
کار داریم که پنج هزار تکواندو کار فعال وجود دارد
و این جامعه آماری بسیار باالیی برای یک ورزش در
شهرستان است .خیلی از کشورها همچین جامعه
آماری را در رشته تکواندو ندارند که استان البرز
دارد .مهمترین کار ما این است که قهرمانهایی که
موجود هستند و مدال کسب میکنند ،در اردوهای
تیمملی هستند و در حال فعالیت حرفهای هستند
را حمایت کنیم و پیگیر کارهایشان باشیم تا
بتوانند به فعالیت خود به صورت عمده ادامه دهند
و به موفقیت آنها کمک بیشتری بکنیم.
رئیس کمیته استعدادیابی و قهرمانی تکواندو
استان البرز افزود :ما باید بتوانیم استعدادهای
نابی را در استان شناسایی کنیم و این هم نیاز
به کار ،زمان و نیروی بسیار زیادی دارد .درحال
حاضر استعداد یابیها به صورت سنتی و قدیمی
انجام میشود ،به صورتی که در باشگاهها مربیان
به صورت عمده به افراد میگویند که استعداد
دارند .باید با اهدافی که در کمیته استعدادیابی به
وجود آمده بتوانیم استعدادهای بسیار خوبی را در
سطح استان انتخاب کنیم .مهمترین هدف کمیته
استعدادیابی این است که بتوانیم ده نفر در سال در
استان البرز را شناسایی کنیم که این ده نفر توانایی
قهرمان شدن و حرفهای شدن در آینده را داشته
باشند .ده نفر در بین چهل و پنج هزار تکواندو کاری
که درحال فعالیت هستند انتخابش بسیار سخت
است .ما باید به صورت کارشناسی این ده نفر در
سال را انتخاب کنی م تا از بین این ده نفر حتی اگر
سه نفر به صورت حرفهای بتوانند در آینده ادامه
دهند کار بسیار بزرگی کردهایم.
وی تصریح کرد :یکی از اهداف بزرگ ما این
است که انتخاب و شناسایی استعدادهای بسیار
خوب در مدارس ابتدایی تا متوسطه که از سنین
هفت سال و هشت سال شروع میشود تا هفده و
هجده سالگی و شناسایی استعدادها در باشگاهها
در بخشهای کیوروگی و پومسه در بخشهای

البــرز روزگاری قطــب
تکوانــدو ایــران بــود ،پیش از
ایــن میتوانســتیم بگوییــم
البــرز پایتخــت تکواندو جهان
اســت ،ولــی در حــال حاضــر
با شــرایطی که در ســالهای
گذشــته بــه وجــود آمــده و
یکســری از کمکاریهایــی که
صــورت گرفت مــا نمیتوانیم
ادعــا کنیــم کــه البــرز قطب
تکواندو ایران است.

مختلف و در جنسیتهای خانم و آقا ما میتوانیم
این استعداد ها را در باشگاهها شناسایی کنیم و
همچنین میتوانیم استعدادها را در پرورشگاه و
مکان هایی که کودکان کار نگه داری میشوند که
کودکان کار ورزشکاردر استان البرز بسیار زیاد هم
هستند .برگزاری استاجها و کمپهای تمرینی که
زیر نظر اساتید و مربیان بسیار خوبی که در سطح
استان داریم و قهرمانانی که میتوانیم از بیرون
استان هم که مربیان و قهرمانان خوبی که وجود
دارند را جذب کنیم و بهترین معتبر ترین جایی
که میتوانیم استعداد ها را کشف کنیم کمپها
و استاجهای هفتگی است که بسیار در کشور های
اروپایی رواج دارد و بنده یکی از کسانی هستم که
بهصورت مداوم در کشورهای اروپایی در استاجها
شرکت میکنم .خیلی راحت میتوانیم از بین ۱۰۰
الی  ۲۰۰نفر شرکتکننده در کمپ یک یا دو نفر را
به صورت استعداد انتخاب کنیم .از بین ۳۰۰ ، ۲۰۰
نفر انتخاب کار سختی است که نیاز به تخصص
زیادی دارد.
مربی تیمملی امید تکواندو ایران اظهار داشت:
اجرای تمام این برنامهها نیاز به تخصص بسیار
زیادی دارد و باید شناخت زیاد و حرفهای از ورزش
تکواندو را داشته باشیم .سرپرست جدید هیئت
تکواندو و همچنین ریاست فدراسیون با اعتمادی
که به بنده داشتن این کار را پیش میبریم و
ان شاء اهلل بتوانیم با تالش و پشتکار حمایت
مسئولین در این قضیه موفق باشیم و به راهمان
ادامه دهیم .شرایط استان البرز بسیار خوب است
و نیروهایی که آمدند دارند موفق عمل میکنند،
البته بهصورت سرپرست اداره میشود که امیدوارم
ریاست هیئت تکواندو هم مشخص شود تا کارها
بهتر و سریعتر پیش رود و بتوانیم گام بهتری به

سوی موفقیت برداریم.
وی افزود :با تیمملی امید یک تورنمنتی پیشرو
داریم ،البته هنوز تکلیف تیمملی بزرگساالن به
صورت قطعی و رسمی مشخص نشده است ،به
محص اینکه تکلیفش مشخص شد اردوهای
تیمملی امید بعد از دو مهر که انتخابی است برای
مسابقات جهانی برگزار شد با توجه به بازیکنان
تکلیف تیم ملی امید مشخص میشود و اردوها
از دو مهر آغاز میشود تا برای مسابقات پیشرو
بتوانیم کار ها را طبق برنامهریزی انجام دهیم.
فدراسیون تکواندو با حضور اسطوره تکواند آقای
هادی ساعی بسیار خوب و امیدوار کننده پیش
میرود .همانطور که دیدیم شاهد قهرمانی تمامی
تیمها در مسابقات پیشرو بودیم .داریم رو به جلو
پیش میرویم و تمامی نیروهایی که در فدراسیون
هستند به سمت جلو پیش میروند و مطمئن
هستم به همین نحو میتوانیم در المپیک موفق
باشیم .مسابقات گرند پری و پس از آن مسابقات
قهرمانی جهان است که معتبر ترین مسابقه در
سطح دنیا است که برگزار میشود و از اهمیت
بسیار باالیی بر خوردار است که ما توانیم نتیجهی
مهم بگیریم.
مستعان در پایان تصریح کرد :تکواندو البرز از
سالهای قبل که آقای یوسف کرمی قهرمان
المپیک را داشتیم و بعد آقای کوروش رجلی،
میثم باقری ،مهدی خدا بخشی ،خانم علیزاده و
بنده بودیم که قهرمانی جهان بسیاری داشتیم.
دو قهرمان المپیک در استان و پج الی شیش
بزرگساالن جهان را داریم که این افتخار نصیب هر
استانی نمیشود .ما بعد از چند وقت به عقب رفتیم
و نتوانستیم این افتخارات چیزها را تکرار کنیم،
امیدوارم با سرپرستی حال حاضر هیئت تکواندو و
ریاست جدید هیئت تکواندو که مشخص میشود
بتوانیم پیشرفت و موفقیتی که قبال داشتیم را تکرار
کنیم و بتوانیم خیلی سریع قدمهایی که عقب
افتاده بودیم در این سالها را جبران کنیم و دوباره
قهرمانان و نسلهای جدید به تکواندو معرفی بکنیم
تا برای خود و کشورمان موفقیت کسب کنند و
باعث افتخار باشند .به نظر من البرز روزگاری قطب
تکواندو ایران بود ،پیش از این میتوانستیم بگوییم
البرز پایتخت تکواندو جهان است ،ولی در حال
حاضر با شرایطی که در سالهای گذشته به وجود
آمده و یکسری از کمکاریهایی که صورت گرفت
ما نمیتوانیم ادعا کنیم که البرز قطب تکواندو ایران
است .با تالشهایی که مسئولین انجام دادند و با
استعدادهایی که بنده شناخت دارم در استان البرز،
ما می توانیم خیلی سریع دوباره به سطح اول کشور
و جایگاهی که قبال داشتیم برگردیم.

فرهنگی
ق
موسی�

«آشویتس زانن» راهی لهستان یمشود
نمایش آشویتس زنان به نویسندگی و کارگردانی «علی صفری» پنجم نوامبر  ۲۰۲۲در سالن تئاتر «سوپر نوا» شهر کراکف
لهستان روی صحنه خواهد رفت .این چهارمین حضور بینالمللی این نمایش در  ۲سال گذشته است .آشویتس زنان پیش از
این در س ی و ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر  ،۲۰۱۶سی و دومین جشنواره بینالمللی شیر طالیی اکراین  ،۲۰۲۱بیست و
دومین جشنواره بین المللی تئاتر ملپامونی خرسون  ۲۰۲۲و دومین دوره از جشنواره بین المللی  ۲۰۲۲ Pro.Actحضور داشت.

موسیقی گفتار «در کوچه سار شب» شنیدنی شد
موسیقی گفتار «در کوچه سار شب» سروده امیرهوشنگ
ابتهاج با صدای مهرداد محمدپور اجرا شد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،درنگی بر سرودههای
خیالانگیز شعرای معاصر ایران و جهان به صورت
موسیقی گفتار با اجرای مهرداد محمدپور این هفته به
شعر در کوچه سار شب سروده امیرهوشنگ ابتهاج و
موسیقی متن اوانتینا ربوتسیکا اختصاص دارد.بخش
موسیقی گفتار ایرنا ،هر هفته به یکی از آثار شاعران
معاصر اختصاص دارد .این آثار توسط مهرداد محمدپور
خوانده شده و در اختیار این خبرگزاری قرار میگیرد.
در کوچه سار شب
در این سرای بیکسی کسی به در نمیزند
به دشــت پـر مـالل مـا پـرنـده پـر نمیزند
یـکی زشـب گرفتگــان چـراغ بـر نمیکند
کسی به کوچه سـار شـب در سحر نمیزند
نـشستهام در انـتظار این غـبـار بیسـوار
دریغ کـز شـبی چنین سـپیده سـر نمیزند
دل خـراب من دگـر خـرابتـر نمیشود
که خنجر غمت از این خـرابتر نمیزند
گذرگهی ست پرستم که اندرو به غیر غم
یـکی صالی آشــنـا بـه رهگـذر نـمیزند
دل خراب من دگر خرابتر نمیشود
که خنجر غمت از این خرابتر نمیزند!
چه چشم پاسخ است از این دریچههای بستهات
بـرو کـه هـیچکـس نـدا به گـوش کـر نمیزند
نـه سـایه دارم و نـه بـر ،بیفکننـدم و سـزاست
اگـر نـه بـر درخــتِ َتـر کـسی تـبـر نمیزند
امیرهوشنگ ابتهاج شاعر و پژوهشگر متخلص به سایه
متولد ششم اسفند  ۱۳۰۶در رشت است .نخستین
اثرش به نام نخستین نغمهها را سال  ۱۳۲۵منتشر
کرد .از آثار دیگر او میتوان به تصنیف سپیده (ایران

ای سرای امید) اشاره کرد .سراب ،سیاه مشق ،شبگیر،
زمین ،چند برگ از یلدا ،تا صبح شب یلدا و بانگ نی
از دیگر آثار ابتهاج است .وی همچنین در رادیو (برنامه
گلها) کار میکرد و پایهگذار برنامه موسیقایی گلچین
هفته بود.
از مه مترین آثار ابتهاج ،تصحیح غزلهای حافظ است
که با عنوان حافظ به سعی سایه نخستین بار سال
 ۱۳۷۲توسط نشر کارنامه به چاپ رسید و بار دیگر با
تجدید نظر و تصحیحات تازه منتشر شد.
سایه سالهای زیادی را صرف پژوهش و حافظشناسی
کرده که این کتاب حاصل همه آن زحمتهاست و در
مقدمه حافظ به سعی سایه ،آن را به همسرش تقدیم
کردهاست .منزل شخصی سایه که خود آن را ساخته
است ،سال  ۱۳۸۷با نام «خانه ارغوان» به ثبت سازمان
میراث فرهنگی رسیده است .دلیل این نامگذاری وجود
درخت ارغوان معروفی در حیاط این خانه است که
سایه شعر معروف ارغوان خود را برای آن درخت گفته

ت�زههای شن�
توسط انتشارات ماهاران؛

کتاب شــعر «سنگفرش آفتاب»
منتشر شد

کتاب «سنگفرش آفتاب» که شامل غزل و رباعی  ۶۳شاعر کشورمان است،
با همت «رضا حدادیان» شاعر و منتقد کرمانشاهی گردآوری و منتشر شد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،این کتاب توسط انتشارات ماهاران با ۱۴۰
صفحه و قیمت پشت جلد  ۶۰هزار تومان به بازار عرضه شده است .حدادیان
در این کتاب سعی کرده است ،زبان شعری شاعران متناسب با زمان امروز و
به دور از مضامین نخ نما را منتشر کند .آنچه امروز در این کتاب میخوانیم
حاصل فکر باز و ذهن آگاه رضا حدادیان است که طی سالها در کرمانشاه
چه در تدریس تکنیک و مضامین شاعرانه و چه زبان امروزی همیشه
حرفی نو برای گفتن داشتهاند .انتخاب اشعار و شاعران این مجموعه که با
وسواس و چینش به جا انجام شده حاصل سالها تفکر شعری؛ نقد و قلم
زدن حدادیان در راه شعر است .حدادیان شعر را در سال  ۱۳۷۰با اشعار سپید
شروع کرد و کم کم در نوع خود شاعر و منتقدی مثال زدنی در تمام قوالب
شعری برای شاگردانش شد .او که در سال  ۱۳۵۳در کرمانشاه به دنیا آمده
بود در  ۳۰سال فعالیت شعری مستمر خود  ۶کتاب مستقل شعر منتشر
کرده است .حدادیان ،مسوولیت برخی صفحات و انجمنهای ادبی در سطح
شهر کرمانشاه در ادوار مختلف داشته و دارد ،همچنین از شاعران و منتقدان
فعال و توانمند در ادبیات شعری است و تالشهایی موثر در این حوزه
داشته و شاگردان بسیاری را طی سالها پرورش داده است .کتابهای شعر
منتشر شده از وی عبارتند از :ساعت لحظه لحظه مرا پیر میکند سال ۱۳۷۹
(قالب سپید) ،دستمالی از ستاره سال ( ۱۳۷۹قالب گفتار) ،میخواهم این
دنیا پس از لیال نباشد (قالب غزل) سال  ،۱۳۸۳عاشقانهها سال ۱۳۸۹
(قالب غزل) ،چهل غزل ( ۱۳۹۹قالب غزل) سر قرار باران ( ۱۴۰۰قالب رباعی)
و سنگفرش آفتاب  ۱۴۰۱گرد آورنده اشعار رباعی و غزل.

است ،این شعر توسط علیرضا قربانی خوانده و در
قالب آلبوم موسیقی «حریق خزان» منتشر شده است.
یلدا ابتهاج بامداد  ۱۹مرداد  ۱۴۰۱در صفحه شخصی
اینستاگرام خود با اعالم درگذشت پدرش نوشت« :سایه
ما با هفتهزارسالگان سربهسر شد ».وی اواخر تیر به
دلیل نارسایی کلیوی در بیمارستانی در شهر کلن آلمان
بستری و تحت درمان بود.
موسیقی مجموعه اوانتیا ربوتسیکا (به یونانی
درباره
ِ
 )Ευανθία Ρεμπούτσικαآهنگساز و نوازنده
ویولن یونانی و متولد سال  ۱۹۵۸است .او یادگیری
موسیقی را از سن  ۶سالگی آغاز کرد .او از سال ۱۹۹۲
با انتشار آلبوم  Sti limni me tis paparounesدر
همراهی با دیگر هنرمندان به صورت حرفهای وارد
عرصه موسیقی شد .اوانتیا ربوتسیکا سابقه درخشانی
در ساخت موسیقی متن دارد و برای آثار شاخصی
در سینمای یونان و دیگر کشورهای دنیا آهنگسازی
کرده است.

گ
یم�اث فرهن�
«وزیر ارشاد» خبر داد:

امضای  ۱۷ســند و تفاهمنامه
فرهنگی با ازبکستان
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در جدیدترین توییت خود با
اشاره به حضورش در مراسم «امضای  ۱۷سند و یادداشت
تفاهم همکاری میان جمهوری اسالمی ایران و جمهوری
آذربایجان» از جزییات تفاهمنامه فرهنگی میان دو کشور
گفت.
به گزارش «دنیای هوادار» ،محمد مهدی اسماعیلی در
حساب کاربری خود اضافه کرد :سفر به ازبکستان و امضای
 ۱۷سند همکاری اتفاق منحصر به فردی در تاریخ دو کشور
است .تفاهمنامه فرهنگی در حوزه کتابخانه و برگزاری هفته
فرهنگی در آبان ماه بخشی از نتایج فرهنگی این سفر است.
اسماعیلی با بیان این که وقتی در سمرقند قدم می زدم
گویی در اصفهان بودم ،نوشت :تقویت اشتراکات تمدنی
دو کشور در دستور کار است .آیت اهلل سید ابراهیم رییسی
رییس جمهور اسالمی ایران به دعوت رسمی همتای ازبک
خود در صدر هیأتی بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی،
برای حضور در اجالس سران سازمان همکاری شانگهای و
کهن سمرقند سفر کرده است  .در
دیدار های دوجانبه به شهر ِ
جریان این سفر و مراسم ،امضای اسناد همکاری و یادداشت
تفاهم بین تهران و تاشکند در حضور رؤسای جمهور و بین
وزرای دو کشور ایران و ازبکستان در ساختمان مرکز کنگره
و در مجموعه گردشگری جاده ابریشم سمرقند انجام شد و
دو کشور  ۱۷سند همکاری در زمینه های انرژی ،صنعت،
کشاورزی ،ورزشی و فرهنگی امضا کردند.
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کارگردان «فرزند ایران»:

ساخت تولیدات مذهبی تاریخی
دل و جرات شیر میخواهد

تهیهکننده و کارگردان مجموعه تلویزیون «فرزند
ایران» معتقد است که تولیدات مذهبی  -تاریخی
به دلیل ریسک باالیی که دارند دل و جرات شیر
میخواهد و کمتر کسی به سمت چنین تولیداتی
میرود.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از ایرنا ،محمد
فراهانی در گفت وگویی با اعالم این مسئله داشت:
چنین پروژههایی از آنجایی که الف ویژه محسوب
میشوند هم ریسک باالیی برای ساخت دارند و هم
هزینههایی باالیی برای آنها میشود.
تهیهکننده و کارگردان مجموعه های تلویزیونی چون
فرزند ایران افزود :پیشتر فیلمنامههای فاخری برای
تولیدات تاریخی وجود داشت و چنین تولیداتی
هزینههای باالیی میطلبید اما از آنجایی که اوضاع و
احوال سازمان صدا و سیما از نظر بودجهای مطلوب
نیست به دلیل هزینههای باالی چنین تولیداتی
دست رسانه ملی بسته است.
فراهانی اظهار داشت :در شرایط حاضر فیلم نامههای
خوبی نیز از حیث تولیدات تاریخی مذهبی دست
سازمان نمیرسد و از سوی دیگر کسانی هم که
پیشتر قدرت بیشتری در نگارش فیلمنامههای
تاریخی و کارگردانی این تولیدات داشتند امروز کمتر
تمایل نشان میدهند.
کارگردان سریال گره خاطرنشان کرد بخش زیادی
از دلیل عدم اقبال کارگردانها و تهیهکنندهها برای
ساخت تولیدات تاریخی مذهبی به نمایش خانگی بر
میگردد و اینها ترجیح میدهند که با شبکه خانگی
کار کنند تا تلویزیون که مخاطبان کمتری دارد.
البته فرهانی این را هم گفت که تلویزیون در
شهرستانها همچنان مخاطبان خود را دارد و در
سراسر کشور تلویزیون همچنان مخاطب دارد اما با
توجه به باال بودن دستمزدها در شبکه نمایش خانگی
کارگردانها و تولیدکنندههای توانمند به این سمت
میروند و دستمزدها در این حوزه اص ًال قابل قیاس
با دستمزدهای تلویزیون نیست.
این تهیهکننده همچین معتقد است تنها کارهای
طنز نیست که مخاطب زیادی دارد اگر کاری
در ژانر اجتماعی هم مانند یاغی خوب ساخته
شود مخاطبان خود را دارد .کارگردان و تهیه
کننده مجموعه غدیری شویم تأکید کرد :بحث
در این است که کار خوب باید ساخته شود تا
مخاطب جذب کند .اگر خوب ساخته شود هر
اثری مخاطبهای خود را دارد .اما در مجموع
نمایش خانگی خط قرمزهای تلویزیون را ندارد
و از تولیدات این بخش استقبال زیادی میشود.
فراهانی که همچنین در زمینه فیلم کوتاه با از
حسکه با عشق ،دزدی و در خواب ماهی ها حدود
 ۱۰۰جایزه بین المللی را به خود اختصاص داده
است گفت :ساخت تولیدات مذهبی دل و جرات
شیر میخواهد و سازندگان دنبال دردسر نیستند
و وارد چنین مقولههایی نمیشوند چرا که از
یک سو باید دنبال فیلمنامههای خوب باشند و
از سوی دیگر نگران ممیز یها که کار تکه تکه
شدهای را ارائه نکنند.
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سوژه
اعالم «کارلوس کیروش»؛
با
ِ

 ۲۷بازیکن به تیم ملی دعوت شدند
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی بازیکنان اعزامی
به کمپ اتریش را اعالم کرد« .کارلوس کیروش» به
منظور برگزاری اردوی تدارکاتی در اتریش و انجام
دو بازی دوستانه مقابل سنگال و اروگوئه ،اسامی
بازیکنان داخلی و لژیونرها را به شرح زیر اعالم کرد:
دروازهبانها :علیرضا بیرانوند ،امیر عابدزاده ،حسین
حسینی ،پیام نیازمند
مدافعان :رامین رضاییان ،صادق محرمی ،صالح
حردانی ،حسین کنعانیزادگان ،مجید حسینی،
مرتضی پورعلیگنجی ،شجاع خلیلزاده ،ابوالفضل
جاللی ،میالد محمدی ،امید نورافکن
هافبکها :امید ابراهیمی ،سعید عزتاللهی ،میالد
سرلک ،سامان قدوس ،احمد نوراللهی ،احسان
حاجصفی ،وحید امیری
مهاجمان :علی قلیزاده ،علیرضا جهانبخش ،مهدی
ترابی ،مهدی طارمی ،کریم انصاریفرد ،سردار آزمون
یک چالش مهم؛

لیگ به خواست «کیروش» بلند
مدت تعطیل میشود؟

سازمان لیگ پیش تر برنامه بازی های لیگ برتر را با
اسکوچیچ نهایی کرده بود اما اکنون باید برنامه های لیگ
برتر را با کارلوس کی روش هماهنگ کند چون در راس
کادر فنی تیم ملی تغییر صورت گرفته است.
کارلوس کی روش به همین بهانه با سازمان لیگ نشست
داشته است و خبرهای رسیده حاکی از آن است که در ماه
منتهی به جام جهانی ،کارلوس کی روش از سازمان لیگ
خواسته است به او فرصت کافی برای تمرینات تیم ملی
بدهد .در واقع تیم ملی پیش از شروع جام جهانی اردوی
بلند مدت برگزار می کند .این در حالی است که اسکوچیچ
در سال های اخیر تنها به بهانه روزهای فیفا برای تیم
ملی اردو می گذاشت و مخالف تطعیلی بلند مدت لیگ
برتر بود .کارلوس کی روش طی  ۸سال حضور در تیم
ملی بارها وبارها به بهانه اردوی تیم ملی موجب تعطیلی
بلند مدت بازی های لیگ برتر می شد و به نظر می رسد
او تغییر عادت نداده است و طبق روال گذشته ،تیم ملی
را برای حضور شایسته در جام جهانی آماده خواهد کرد.
پردرآمدترین فوتبالیستهای سال ۲۰۲۲
معرفی شدند؛
«امباپه» در صدر

سایت «بلیچر ریپورت» در گزارشی به معرفی
پردرآمدترین فوتبالیستهای دنیا در سال ۲۰۲۲
میالدی پرداخت که کیلیان امباپه فرانسوی از تیم
فوتبال پاری سن ژرمن باالتر در صدر این فهرست
قرار گرفت .در ردههای دوم و سوم این فهرست نیز
به ترتیب کریستیانو رونالدو پرتغالی و لیونل مسی
آرژانتینی حضور دارند.
امباپه طبق آمار این گزارش سالیانه  ۱۲۵میلیون یورو
درآمد دارد .کریستیانو رونالدو  ۱۱۳میلیون یورو در رده
دوم ایستاد .لیونل مسی ابرستاره آرژانتینی پاری سن
ژرمن هم با درآمد  ۱۱۰میلیون یورویی در رده سوم
پردرآمدترینهای دنیا قرار گرفت .اسامی  ۱۰فوتبالیست
پردرآمد دنیا در سال  ۲۰۲۲به شرح زیر است؛
-۱امباپه ( ۱۲۵میلیون یورو) -۲رونالدو ( ۱۱۳میلیون
یورو) -۳لیونل مسی ( ۱۱۰میلیون یورو) -۴نیمار (۹۱
میلیون یورو) -۵محمد صالح ( ۳۹.۵میلیون یورو)
-۶ادن هازارد ( ۳۱.۳میلیون یورو) -۷اینیستا ( ۳۰میلیون
یورو) -۸استرلینگ ( ۲۹.۴میلیون یورو) -۹دی بروینه
( ۲۹میلیون یورو) -۱۰گریژمان ( ۲۷.۵میلیون یورو)

کسب دو مدال طال توسط دوومیداین کار معلول در گرندپری
در ادامه رقابتهای پارادوومیدانی گرندپری که در مراکش در حال برگزاری است ،حامد امیری به دو مدال طال
در پرتاب دیسک و وزنه دست یافت .ملیپوش دوومیدانی کار کشورمان در ماده پرتاب دیسک مسابقات
گرندپری مراکش با ثبت رکورد  ۳۱٫۲۰متر به مدال طال رسید .وی در ماده پرتاب وزنه نیز به مصاف حریفان
خود رفت و با ثبت رکورد  ۱۰٫۶۴متر توانست به دومین مدال طالی خود در این رقابتها دست پیدا کند.

والیبال ایران و الزامِ آسیبشناسی؛

ورزشی
توپ و تور

چرا در لهستان شکست خوردیم؟
اصغر قلندری

در روزهای اخیر صحبتها پیرامون ناکامی
و ضعف تیمملی والیبال ایران به گونههای
مختلف از سوی برخی از دستاندر کاران
والیبال و اصحاب رسانه کشور مطرح شده
است ،برخی دلسوزانه از ضعفها میگویند
و گروهی موزیانه ،یکی به نعل میزنند و
یکی به میخ که ما را به قضاوتهای آنان
کاری نیست ،چرا که چسبیدههای فدراسیون
والیبال همگی کارشناس و متخصص شدند
نخبگان وچکیده های
و پیشکسوتان
والیبال مان متأسفانه از سوی فدراسیون و
شخص محمدرضا داورزنی بایکوت شدهاند.
البته همه میدانند که جناب داورزنی از مرز
بازنشستگی هم گذشته و برای حفظ کرسی
و سفرهای خارجی رشته امور از دستشان
خارج شده و تصمیمهائی مبنی بر انتخاب
مربی ،کادر اجرائی و بازیکنان تیمهای ملی
که به نوعی از وابستگان و یا همشهریان
دبیر محترم فدراسیون بشمار میآیند
بیشتر در میدان حضور پیدا میکنند! نمونه
ترکیب تیمملی است که اکثر
بارز آن در
ِ
بازیکنان از شهر ارومیه هستند ،اما دریغ از
یک مربی در کنار کادر فنی که جای سئوال
و ُتاسف دارد!
اما در ارتباط با منتقدانی که نان به نرخ روز
میخورند و با یک غوره سردیشان میشود و با
یک کشمش گرمیشان ،کاری نداریم ،ولی الزم
میدانم به صراحت عرض کنم نوشتههای استاد
ً
اصالتا مازندرانی و آملی
جمشید حمیدی که
است و بنده هم افتخار شاگردی ایشان را بیش
از چهلسال دارم و همواره ایشان را الگوی کار
نویسندگی و خبرنگاری خود قرار دادهام ،از سر
انصاف و دلسوزی است که طی قریب نیمقرن
به همه عالقهمندان و دستاندرکاران والیبال
بهویژه پیشینیان و نخبگان والیبال صداقت و
راستگویی ایشان اثبات شده است و باید این
مهم مد نظر فدراسیوننشینان قرار گیرد.
اما از اصل موضوع دور نشویم
که سفرهای جناب داورزنی و
وعدههای توخالیایشان نیز
نتوانست حالل مشکالت
تیمملی ایران شود! جز
هزینه سفرهائی که از
محل ۰بیتالمال در خزانه
فدراسیون حیف و میل
شد که خود جای بحث
جداگانهای دارد و در
گزارشهای قبلی نیز
بنده اشاره کردم که گویا
رئیس فدراسیون دارای
ِ
دکترای روانشناسی بودند
و ما خبر نداشتیم که
پیش از دیدا ِر ملیپوشان با
افزایش روحیه
برزیل برای
ِ
تیمی به لهستان سفر کرد
اما پا قدمشان خوب نبود
 .هر چند جناب داورزنی
نه والیبالیست بوده

و نه شناختی از والیبال دارد! و ای کاش قدر
چکیدههای والیبال را بهتر میدانست و بهجای
نخبگان والیبال از دوستان سیاسی و غیر
والیبالی استفاده نمیکرد .رئیس عاشق سفرهای
خارجی ،سفر اولشان قبل از بازی با آمریکا
بود که به نوعی این توهم در جناب داورزنی
بوجود آمد که حضورشان برای روانکاوی ،روحیه
بخشیدن و البته تاثیر با پاقدمشان ،تیم آمریکا
را سه بر صفر شکست دادیم! اما در دیدار با
برزیل گویا پایاننامه دکترای روانشناسی ایشان
ابطال شده بود که در نهایت  0-3بازی را به تیم
شکننده برزیل واگذار کردیم!
اما استفاده نادرست از محمد جواد معنوینژاد
و آمارهای نیمکتنشینان در ارتباط با این
بازیکن با اخالق اصفهانی که نا درست و بسیار
حائز اهميت بود ،به تیمملی کشورمان ضربه
وارد کرد و هیچ نفعی برای تیم ما نداشت!
زیرا اگر از معنوینژاد ابتدا در بازیهای
ملتها استفاده میشد و این بازیکن باهوش
با تیم اخت پیدا میکرد و با پاسورهای تیم
ی شد بطور حتم و یقین در
ملی هماهنگ م 
مسابقات جهانی میتوانست موُثرتر واقع شودو
بهترین جایگزینی میبود برای استراحت دادن
به امین اسماعیلنژاد خسته و فرسوده شده
که فشار زیادی را متحملشده بود .مضاف
بر اینکه از مهدی جلوه هم استفاده بهینهای
در مسابقات قهرمانی جهان به عمل نیامد! و
درکل تیم ملی والیبال کشورمان با  ۷بازیکن
که از قبل برای ترکیب اولیه تیم ایران درنظر
گرفته میشد ،که برخالف انتظار و توقعاتی
که جناب داورزنی ،زیر مجموعه غیر والیبالی
ایشان بویژه مجریان شبکههای تلویزیونی
برای مردم ایجاد کرده بودند ،عملکرد مطلوبی
نداشتند و دارای ضعفهائی بودند که برای
متخصصان و کارشناسان والیبال
بویژه مربیانی که به رمز و رموز
مربیگری اشراف کامل دارند
باید مورد نقد وبررسی علل
ناکامیهای تیم ملی پرداخته
شود و ضعفهای تیمملی
و عملکرد مربیان را کتمان و
پنهان نکنند .و اما همانطور که
در گزارشهای قبلی نیز اشاره
کردیم ،این تیم بدون حضور
سعید معروف ،سیدمحمد
موسوی و امیر غفور در حدو
اندازههای بازیهای المپیک
نیست و باید از هماکنون
به فکر چارهاندیشی و
رفع ضعفهای تیم
ملی باشیم .البته آقای
محمود افشاردوست در
گفتوگویی با اشاره به
بازی تیم ملی ایران در
مصاف با برزیل اظهار
کردند ،که وقتی
نتیجه را از دست
دادیم یعنی اینکه
خوب کار نکردیم
نقصهایی
و
در تیم ما وجود

داشته است!
در کوران مسابقات قهرمانی جهان دیدیم که ژاپنیها
برگشتهاند و با توپ پر هم برگشتهاند و برای رسیدن
به دوران درخشان ،با تمام نیرو ،برای قهرمانی در
آسیا آمادگی پیدا کردهاند .تیم هند نیز در مسابقات
جوانان آسیا به فینال رسید و در مصاف با تیمملی
جوانان کشورمان بازی خوبی را ارائه کرد و یک ست
هم از شاگردان موُمنیمقدم گرفت ،تا نشان دهد
که تیمهای آسیایی بیکار ننشستهاند و روند رو به
رشد و پیشرفت در والیبال را به درستی یاد گرفتهاند،
پس باید برای آینده والیبال ایران برنامهریزی مدونی
داشته باشیم تا تیمملی ما آماده شود برای بازیهای
آینده آسیایی ،جهانی و المپیک .جناب عطائی
هیچکس از شما انتظار قهرمانی نداشته است؟
باختهایی که میتوانستید ببرید ولی با عملکردی
ضعیف بازنده شدید و حیثیت والیبال ایران خدشهدار
شد ربطی به قهرمان شدن ندارد! اشتباه در استفاده
نا درست از بازیکنانی همچون میالد عبادیپور ،امین
اسماعیلنژاد و حضرت پور به ویژه اسماعیلنژاد در
مسابقات لیگ ملتها بود که این پشت خط زن
خوب تیمملی را خسته و فرسوده کردید ،فقط برای
خودنمائی و جلوه گری! در حالی که جام جهانی
خیلی مهم تر از لیگ ملتها بود و اسماعیلنژاد
آن کارآیی بازیهای لیگ ملتها را در مقابل برزیل
نداشت چون آدم آهنی نبود ،اما سئوال این است،
چرا از محمد جواد معنوی نژاد ،صابر کاظمی و بردیا
سعادت در لیگ ملتها بجای اسماعیلنژاد استفاده
نکردید؟ و این برگ برنده را در بازیهای جام جهانی
رو نکردید؟ که به راحتی حریفان روی این بازیکن
آنالیز کرده بودند؟ همینطور در خصوص علی اصغر
مجرد و چگونگی استفاده از مهدی جلوه که از جمله
بهترین سرعتیزنهای تیم ملی ایران بود؟
شما حتی امیر حسین توخته و امیر حسین
اسفندیار را هم که باز یهای خوبی در لیگ
ملتها داشتند را فرسوده کردید! در حالیکه
مدعی بودید برد و باخت برای تیم ملی در
این باز یها مهم نیست و تنها انتظار خوب
بازی کردن جوانان است ،در حالیکه اینگونه
نبود که سفرهای آقای داورزنی موُ ید این
ادعاست! ُ
متاسفانه تیمملی و کادر رهبری
در باد برد سه بر صفر آمریکا در لیگ ملتها
خوابید غافل از آنکه تیمدوم آمریکا بود
نه تیم ملی آمریکا! جناب عطائی از اینکه
صادقانه اعتراف کردید اشتباهاتی داشتید
و از مردم عذرخواهی نمودید بسیار کار
پسندیده و نشان از صداقت و شجاعت شما
داشت ،البته شنیده میشود در گفتوگوئی
که با معنوی نژاد داشتید گفته بودید وی را
برای بازی با برزیل در نظر گرفتهاید که این
کار را هم نکردید! سخن پایانی اینکه باید
جوانگرایی را از ایتالیائیها و لهستانیها یاد
بگیریم که ایتالیا بدون خوان توره و زایتسف
و لهستان بدون کوبیاک در فینال حضور پیدا
کردند و در یک جدال سخت و نفسگیر و
درعین حال تماشائی ،تیم ایتالیا علی رغم
واگذاری ست اول 3بر 1وبا اینکه در ابتدای
ست دوم  3 -7عقب بود توانست فاتح جام
بیستم قهرمانی جهان شود ،تیمی که فرانسه
قهرمان آخرین دوره باز یهای المپیک و
لیگ ملتها را از رسیدن به مرحله نهایی باز
داشته بود!

ورزشی
ی�دداشت

پیام تیلور برای حسن یزداین :تو هبرت خواهی شد دوست من!
کشتی گیر آمریکایی پس از شکست دادن حسن یزدانی پیامی برای او نوشت« :سالم دوست
من ،میدانم که باختن یک اتفاق ناخوشایند است اما تو بهتر خواهی شد و من هم همینطور
و سال دیگر دوباره مقابل هم قرار میگیریم .میدانم که سال آینده من و تو آنجا خواهیم بود(فینال
جهانی سال بعد) بگذار به تماشاگران ،یک مبارزه خوب را نشان دهیم ،پس بیا با هم مبارزه کنیم».

«یزدانی» به آنالیز نادرست کادر فنی باخت ،نه «تیلور»!
پس از المپیک ،حریف قدرتمند آمریکایی را مقهور
قدرت خود کرد اما امسال شرایط بسیار متفاوت
بود .شکست حسن یزدانی ،محمد نخودی و
یونس امامی در برابر نمایندگان آمریکا به ما
یادآوری کرد کشتیگیری که زیرگیری و دفاع را

بلد نباشد نمیتواند برابر هر حریفی پیروز میدان
باشد .جردن باروز در آستان  ۳۵سالگی و دیوید
تیلور پا به سن گذاشته اگر برابر نخودی و یزدانی
پیروز شدند به مدد زیرگیریهای بینقص و پیاپی
بود .از طرفی تبلیغات و هیاهوی حماسی برخی
کارشناس نماها و کسانی که وظیفه بیان حقایق
و نقد دارند باعث شد تا کشتیگیران هر دو تیم
آزاد و فرنگی را نزد افکار عمومی شکستناپذیر و
پیشاپیش قهرمان جهان قلمداد کنند.
این افراد در کمال تعجب به جای تحلیل اتفاقات
و ارائه اطالعات درست به عالقهمندان ورزش و
کشتی با بزرگنماییهای کاذب ،مصاحبههای
اعصاب خرد کن در خالل مسابقات ،چنان
توقعی در میان مردم ایجاد کردند که هضم
شکست قهرمانان ما خصوصا حسن یزدانی برای
آنها دشوار مینماید .این جمع به اصطالح
کارشناس و گزارشگر جای اینکه با تحلیل
درست و ذکر واقعیت ذهن مردم را برای دیدن
یک مسابقه ورزشی آماده کنند چنان رقبا را
خوار و زبون جلوه میدادند که کسی تصور
پیروزی آنها در برابر نمایندگان ما را به مغز
خود راه نمیداد .کشتیگیر پا به سن گذاشته،
ترسو ،ضعیف و ناتوان از جمله صفاتی بود که
به رقبا اطالق میشد و شگفتا که پس از هر
شکست نماینده ما باز هم دست از این تعابیر
برنمیداشتند!
با تمام این اوصاف هنوز کشتیها به پایان
نرسیده و در جمع تیم ما همچنان قهرمانانی
حضور دارند که میتوان به کسب مدالهای
خوشرنگ توسط آنان دل بست .در هر حال
امیدواریم تیمملی کشتی آزاد در مجموع بتواند
از جایگاه و موقعیت خود در جهان کشتی دفاع
کند .تحلیل نهایی عملکرد آزادکاران را به پس از
پایان مسابقات وا میگذاریم.

ن
لژیو�ها

گوشه کنار

ارو�
فوتبال پ

ُگ ِل کشتیهای رقابتهای جهانی امسال بین
«حسن یزدانی» و «دیوید» تیلور برگزار شد .بر این
حقیقت نهتنها کارشناسان بیطرف و واقعبین
بلکه مسئولین فدراسیون جهانی نیز اذعان
داشتند .مرور مبارزات دو حریف پیش از رسیدن
به دیدار نهایی میتوانست سرمشق کادر فنی ما
برای چارهاندیشی در برابر زیرگیریهای حریف
آمریکایی باشد .آمادگی باالی بدنی و روحی
تیلور ،بعالوه نفس چاق و زیرگیریهای بینقص
او از همان مسابقه اول خطرناک بهنظر میرسید
اما گویا مربیان ما و باالتر از آن مسئولین
فدراسیون و اعوان و انصار اعزامی نسبت به این
نکات توجه نداشتند.
این جمع سنگینی بار تیم را به دوش کاپیتان
تیم انداخته و با خوشبینی کاذب او را برنده
قطعی مسابقه حساس یاد شده میپنداشتند.
البته که یک سر مسابقات ورزشی برد است
و سر دیگر آن باخت .حسن یزدانی هم برابر
حریف خود دیوید تیلور مردانه تالش کرد
اما ظاهرا تاکتیکی که مربیان کشتیگیر
آمریکایی اتخاذ کرده بودند کارآمدتر از روشی
بود که مربیان ما برای یزدانی در نظر گرفته بودند.
بیتدبیری چنان بود که حسن حتی نتوانست
کشتی معمول خود را بگیرد در واقع آقایان چنان
به پیروزی وی امیدوار و حریف را دستکم گرفته
بودند که زحمت اتخاذ تاکتیک مناسب در برابر
زیرگیریهای پیاپی تیلور را به خود نداده بودند.
آنها فکر میکردند یزدانی چون سال گذشته تیلور
را شکست داده امسال هم به سهولت به این امر
توفیق پیدا خواهد کرد .او اگرچه سال گذشته و

شماره - 1110یکشنبه  27شهریور 1401

7

دیدگاه

ِ
اندرحکایتخوشبینیکاذبو تحلیلهایاشتباه؛

محمدرضا کاظمی

روزنامه

«حسن یزدانی» محکوم به قهرمانی بود؛

جای خالی آنالیزور در ورزش ایران
سیدرضا فیضآبادی

واژه آنالیز بهصورت حرفهای برای اولینبار در والیبال مطرح
شد و اینمفهوم تا حدودی برای مربیان سنتی ما عجیب
بود .گمان میکنم سرمربی وقت تیمملی والیبال ،مارک
بود ،در دهه  ۸۰با یک سیستم رادیویی مطالبی را از گوشی
خود دریافت میکرد و هرچه تیم آنالیزش میگفتند انجام
میداد .والیبال ما با این سیستم مانوس شد و در لحظات
حساس به خصوص با تعویضها و تغییر آهنگ حمله و
دفاع موفقیتهایی بدست آورد که تا قبل آ ن امکانش نبود.
علیرضا طلوعکیان -مربی فعلی تیمملی -نیز جزو اولین
والیبال کشور است.
آنالیزورهای حرفهای
ِ
علم آنالیز اما ،به فوتبال هم رسید .البته مواقعی دو
مربی را برای هواخوری میفرستادند به کشورهایی که
حریفمان بودند ،اما چون حرفه آنها آنالیز نبود ،جواب
نداد تا مربیانی چون ایویچ ،برانکو و کیروش آنالیزورهای
حرفهای به خدمت گرفتند .در کشتی اما چنین سیستمی
نداریم .سرمربی تیمملی  ۴تا مسابقات حریفان را با
کادر فنی از طریق ویدئو میبیند غافل از اینکه کشتی
لحظه به لحظه در حال تغییر است .تنها رسول خادم
یادم هست که برای مقابله با خادراتسف -غول روسها-
 ۵۰مسابقه حریف را به دقت دیده بود .رسول میگفت
در تمام کشتیهای خادراتسف ثانیههایی را دیدم که
دچار افتادگی عضالت میشود .این نقطهضعف در
همه کشتیهای غول روس یکسان بود .در سه مسابقه
با خادراتسف بخصوص المپیک آتالنتا اینگونه غول
روس مغلوب رسول شد و طالی المپیک را هم مثل
طالی جهان از این قهرمان  ۱۲مداله روس گرفت .اما
جمعهشب که حسن یزدانی مقابل تیلور آمریکایی قرار
گرفت و اسیر حمالت و ضدحمله تیلور شد ،فهمیدیم که
آنالیز در کشتی ما در حد شعار است .فهمیدیم سرمربی
و مربیان ما در حد حوله بادزن هستند .پژمان درستکار
چه تاکتیکی برای حسن یزدانی اتخاذ کرده بود؟ برای
حمله و ضد حمله؟ برای لحظات عقب افتادن و حتی
جلو افتادن؟ قبول کنیم که یزدانی مغلوب دانش پایین
کادر فنی و قبول نداشتن علم آنالیز از سوی سرمربی
بیتجربهمان شد .یزدانی را نتوانسته بودند به تمرکز یک
دیدار بزرگ برسانند .فقط او را محکوم به پیروزی کردند و
نتیجهاش این شد .آقای دبیر! بجای اینکه درگیر حاشیه
و دعوا با وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک باشید ،بهتر
است به آنالیزور نگاهی حرفهای داسته باشید.
درحاشیه
با  ۱۹امتیاز؛

ارزش «طارمی» و «رونالدو»
برابر شد

 34ساله هستم و پدر  ۴فرزند
اما قصد بازنشستگی ندارم

شوک مسی به پاریس؛
تمدید نمیکنم!

ایران قهرمان شطرنج دانشجویان

در آخرین بروزرسانی سایت معتبر ترنسفرمارکت،
ارزش بازیکنان شــاغل در لیگهای اروپایی مشخص
شــد و نکته بســیار جالب ،برابری ارزش کریســتیانو
رونالــدو و مهــدی طارمی اســت .رونالدو اســطوره
پرتغالی فوتبال جهان و بازیکن فعلی منچستریونایتد
در فصل گذشــته و فصل جاری عملکــرد فوقالعاده
گذشــتهاش را نداشته و همراه منچستریونایتد نتایج
خوبی کســب نکرده اســت .از طرفی طارمی ســتاره
ایرانی باشــگاه پورتو پس از کســب مقام قهرمانی در
لیگبرتر ،جامحذفی و ســوپرکاپ پرتغال و همچنین
آمار خوب گلزنی و پاسگلهایش پیشرفت بینظیری
داشــته که او را به یک ســتون در پورتــو تبدیل کرده
اســت .بدین ترتیب ارزش رونالدو و طارمی در سایت
ترنســفرمارک  ۲۰میلیونیــورو تعیین شــد .صفحه
اینستاگرام ترنسفرمارکت پیش از این توسط رونالدو
بالک شــده اســت و ادمین این پیــج همچنان این
مســئله را یاداوری میکند .یک روز پیش از انتشــار
ارزش جدید رونالدو ،ادمین این صفحه اعالم کرده بود:
«خوشبختانه رونالدو نمیتواند دو بار ما را بالک کند».

«جــردن باروز» پــس قهرمانی جهــان گفت:
احســاس شــگفتانگیزی دارم .تنها چیزی که
میتوانم بگویم این اســت که خدا خوب است،
خانــوادهام ،مربیــان و حریفــان تمرینیام هم
همینطــور .من به همه افــرادی فکر میکنم که
برای کمک به من برای رســیدن به این ســکوی
جهانی تالش زیادی کردند .شــما فقط میتوانید
مســابقات قهرمانی را ببینیــد و همین طور دو
پاهای سخت و تعهد من را اما به ندرت میتوانید
ببینیــد که چــه چیزی یک قهرمان را در پشــت
صحنه میســازد .فعال قصد بازنشســتگی ندارم.
قبل از هر مســابقه همیشــه به خودم یادآوری
میکنــم که خودم ایــن ورزش را انتخاب کردم.
سخت است و ترسناک است اما من میدانم که
خداوند من را با ابزارهای مناســب تجهیز کرده تا
فردی باشــم که میتوانم ایــن کار را مکرر انجام
دهم .من  34ســاله هستم و پدر  ۴فرزند .تقریب ًا
یک دهه اســت که ازدواج کردهام و هنوز در اوج
بازی خود هستم.

ابرســتاره آرژانتینــی به مســئوالن قطری
شــوک بزرگی وارد کرد .نشریه
ِ
باشــگاه پاریس
«اکیپ» فرانســه خبر داد که باشگاه پاری سن
ژرمن برای حفظ لیونل مسی ابرستاره آرژانتینی
وارد عمل شــد« .ناصر الخلیفی» -مالک قطری
باشگاه پاری سن ژرمن -پیشنهاد تمدید قرارداد
را پیش روی لیونل مسی گذاشت ولی اسطوره
آرژانتینی پاســخ منفی به این پیشــنهاد داد.
مســی تابســتان گذشــته با قراردادی دوساله
راهی پاریس شد .دارنده  7توپ طالی بهترین
بازیکــن دنیا در پایان فصل قراردادش به پایان
می رسد و می تواند به هر تیمی برود .دست رد
لیونل مسی به پاریسی ها هواداران بارسلونا را
امیدوار کرده تا اســطوره آرژانتینی به نیوکمپ
برگردد و ســال های پایانــی فوتبالی اش را در
بارسلونا بگذراند .مســی  17سال برای بارسلونا
افتخار آفرینی کرد و تابســتان گذشته به دلیل
شــرایط مالی بارسلونا مجبور شد نیوکمپ را به
مقصد پاریس ترک کند.

تیم ملی شطرنج دانشجویان ایران در آخرین دور مسابقات
شطرنج دانشجویان جهان ۱.۵ ،امتیاز ارزشمند کسب کرد
و با  ۱۹امتیاز قهرمان این دوره از رقابتها شد و تیمهای
لهستان با  ۱۸.۵و آلمان با  ۱۷امتیاز دوم و سوم شدند.
در دور نهم و پایانی آرش داغلی با مهدی غالمی مساوی
شد و به این ترتیب آرش داغلی با  ۷امتیاز قهرمان بخش
پسران و صاحب مدال طال شد .مهدی غالمی هم با ۶.۵
امتیاز و هم امتیاز با نفر سوم به مقام چهارم رسید .مبینا
علی نسب هم با استاد بزرگ بانوان لهستان مساوی کرد
و  ۵.۵امتیازی شد .ژینا پاک طینت هم بازیکن فرانسوی
را برد و  ۵امتیازی شد و طناز ازلی هم با تساوی در
برابر بازیکن مجارستانی با  ۴.۵امتیاز به کار خود پایان
داد .مهدی غالمی اوریمی ،آرش داغلی ،مبینا علی نسب،
طناز ازلی و ژینا پاک طینت ورزشکاران به عنوان بازیکنان
تیم ملی دانشجویان ایران در این مسابقات شرکت کرده
بودند .گفتنی است تیم ایران ،همچنین توانست در این
دوره از مسابقات نایب قهرمان بخش بلیتس(برق آسا)
رقابتهای شطرنج دانشجویان جهان شود.

جهان شد
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پیشتحلیلی از تأ
های جامعه؛
ثیرگذاری فوتبال بر
جمیع حوزه ِ
ِ
ِ

ذره ی ن
ب�

ٔ
نیابتی دایر ٔه فرهنگ
نمایه
مستطیل سبز،
ِ
ِ
مرتضی دهقانآزاد

اجتماعی
های فرهنگی،
ِ
فوتبال ،یکی از مهمترین پدیده ِ
قرن حاضر است که با سرعت و جذابیتِ جهانگیرش،
ِ
عنوان عُ لقهای فرهنگی ،اجتماعی
در کشو ِر ما نیز ،به ِ
ً
عمیقا جا افتاده است .چه اینکه،
برای مردمِ جامعهٔ ما،
ِ
علیهِ
دشمن» آورده
«سایمون کوپر» در کتاب «فوتبال
است ،فوتبال؛ فقط یک بازی نیست! بلکه بازتابی از تمامِ
های مذهبی و منطقهای است که جنگ به
دلبستگی ِ
عین حال ،بشدت
وجود میآورد ،انقالب میکند و در ِ
های سیاسی است
مور ِد توجهِ مافیاها و
ِ
بازیگران عرصه ِ
ساختارهای اجتماعی،
دگردیسی
و تأثیراتِ پیچیدهای در
ِ
ِ
فرهنگی جوامع گذاشته و
اقتصادی ،سیاسی و بویژه
ِ
گسستگی
نقش بسزایی در ایجا ِد همبستگی و یا از ه م
ِ
ِ
ملتها و قومیتها دارد.
این نگاه ،ثابت میکند ،تأثیراتِ فوتبال بر سیاست ،اقتصاد
مذهب جوامع مختلف ،انکار ناشدنی است.
و فرهنگ و
ِ
ضلعی فوتبال،
چرا که دولتها ،از قدرتِ هندسهٔ چند
ِ
دستیابی به مقاص ِد اجتماعی-فرهنگی ،سیاسی و
برای
ِ
ِ
های ویژهای میکنند .لذاست که َک ّم
اقتصادی ،استفاده ِ
وک ِ
مستطیل سبز ،عم ًال نماینده و
فضای جاری در
ِیف
ِ
ِ
ِ
نمایهٔ
نیابتی دایر ٔه گستردهای با ابعاد سیاسی-اقتصادی و
ِ
های
اجتماعی و فرهنگی است که میتواند منش ٔا تحلیل ِ
فرهنگی و اجتماعی قرار بگیرد .با این پیشدرآمد
های اثرگذارانه و اثر پذیرانهاش،
پیداست که فوتبال با الیه ِ
كاركردهای متفاوتی در جامعه دارد .چون ،این ورزش ،هم
ِ
كاهش هیجاناتِ مختلف شده و هم باعثِ
میتواند باعثِ
ِ
افزایش تنشها و التهاباتِ فرهنگی ،اجتماعی،
زایش و
ِ
سیاسی گردد .در واقع ،این ورزش ،پدیدهای فراتر از پر
برای بسیاری حکمِ
بازی جهان است .چون ِ
طرفدارترین ِ
مرگ و زندگی را دارد و همترا ِز یک زبان بینالمللی است.
بازی زیبایی است که جنگها را آغاز
ب ه تعبیرِ پله ،فوتبال؛ ِ
میکند و به پایان میرساند .باری ،این فوتبال است که
ب ها را زده و خیلی از دیکتاتورها را
جرقۀ بسیاری از انقال 
سرنگون و یا در قدرت ،نگه داشته است.
پیگیری آن از طریق رسانهها و حضور
چنین است که گاه با
ِ
روانی مردم كاهش پیدا
در ورزشگاهها ،هیجاناتِ روحیِ ،
بین
میكند و گاه همین فوتبال ،باعثِ ایجا ِد هو َّیتمندی ِ
طرفداران
درون
مردم شده و
ِ
همبستگی اجتماعی را در ِ
ِ
های خاص ایجاد میكند .لذاست که این
تیمها و گروه ِ
ورزش ،به انداز ٔه اثرگذاری مثبت ،میتواند اثراتِ مخربی
عامل
را نیز ،ترویج و تکثیر دهد .فوتبال ،گاهی میتواند ِ
تغییرِ تفكر باشد و رفتارهایی را كه در هنگامهٔ بازی ،از
بازیكنان ،برگزار كنندگان و تمامِ دستاندركاران این حوزه
نمایش داده میشود ،در نگا ِه ناف ِذ هواداران و تماشاگران
عنوان رفتاری معیارین ،نهادینه و
انعکاس داده و به ِ
اثرگذار گردد .عَ َلی ال َّنهایه ،فوتبال میتواند پارادیمِ پیروزی
موفقیتها باشد؛ طوری كه هیجاناتِ ناشی
و نوید ِ
بخش ٔ
پیروزی برآمده از آن ،میتواند به موازاتِ خود،
از نشاط و
ِ
فكری افراد جامعه را به همراه داشته و بر
رشد ذهنی و ِ
روی محو ِر مختصاتِ فرازین و فرودین ،گاه ،بهنجاری و
ِ
گاه ،نابهنجاری ها را باز تولید و اشاعه نماید.
اجتماعی انسانها ،تحتِ حاكمیتِ
زندگی
از آن جا که
ِ
ِ
های اجتماعی است كه روابط
قواعد ،هنجارها و ارزش ِ
انسانی را منظم و سازماندهی میكنند ،بنابراین ،این
روابطِ انسانی ،بر شكلگیری تعامالت و روابطِ دو سویهٔ
میان افراد ،مؤثرند و بالطبع و َت َبع ،بایدها و نبایدهایی را
ِ

خاطرنشان و خطکشی میكنند .طبیعی است که در این
میان ،كنشگران؛ باید از مجمو ِع هنجارها تبعیت كنند
كه البته این موضوع ،همیشه رعایت نمیشود و یكی
نمادهای كجروی ،خشونت است كه در جامعهٔ
از همین
ِ
کژتابی رفتا ِر هنجار
عنوان پر بسامدترین
ورزشی نیز به ِ
ِ
گریزانه مطرح است .لذا ،در مجموعهٔ ورزشی نیز یک سری
عناصر وجود دارد كه در جامعهٔ ورزشی تأثیرگذار است.
های جمعی است كه
یكی از این عوامل ،مبحثِ رسانه ِ
با قدرتِ
اثرگذاری باال؛ واكنشها را تشدید کرده ،یا بر
ِ
عنوان پر طرفدارترین پدید ٔه
عكس ،تخفیف میدهد و به ِ
وجهی
اجتماعی ،پیوسته در ذاتِ خویش ،كاركر ِد دو
ِ
منفی هم زمانی را به همراه دارد.
مثبت و ِ
عقل
از این منظر ،سالمتِ جسم و روانِ ،
طول عمر و ِ
سالم ،از دیگر كاركردهای مثبت و آشكا ِر فوتبال است .اما
شدن ورزش در خدمتِ اقتصاد ،سیاست و تجارتِ
ابزاری ِ
پوستی آن است
های زیر
صرف ،از
ِ
كاركردهای منفی و الیه ِ
ِ
پیامدهای مخاطرهانگیزی را در پی خواهد داشت.
كه
ِ
سوی دیگر ،بازیكنان نیز ِ
ذیل
هدف مشتركی را در ِ
چون از ِ

اساس آن ،میتوانند ،هم بصورتِ
آن دنبال میكنند که بر ِ
منفی و هم بصورت مثبت هدایت شوند .چون ،از آن
قلب اجتماع
جایی که فوتبال بهعنوان یک نماد ،معرِّف ِ
است ،اگر بطو ِر صحیح مور ِد بهرهبرداری قرار نگیرد،
عنوان یک خرده فرهنگِ
کارناوالی پایش و پاالیش
به ِ
ِ
عواقب غیر مترقبهای داشته و و میتواند پهنه و
نشده،
ِ
فرهنگی
پایگاهی برای بروز و ظهو ِر معضالتِ اجتماعی،
ِ
ُم َتلوِّنی از جمله ،آشوب و تخریب و تفرقه و واگرایی باشد
و نیز در صورتِ عکس ،میتواند باعثِ انتشا ِر تفریح و شور
اخالق جمعی،
همزیستی مسالمتآمیزِ
تعالی ِ
ِ
و نشاطِ ،
عین رقابت شده و با
اجتماعی و وفاق و همگرایی در ِ
رایگان ارائهٔ
دستاوردهای فرهنگی،
برنامهریزی ،نمایشگا ِه
ِ
ِ
اجتماعی اقوام و زیستبومهای متنوع و بالند ٔه بلو ِغ
ِ
جامعه باشد.
با این تفاسیر و تفاصیل ،نگاهی گذرا بر حال و رو ِز همیشه
فوتبال
آشفته و مدام پرجنجال و ِ
های اخیرِ
ِ
آشوب سال ِ
های عجیب و غریب ،زد و بندها،
ایران؛ از پشت پرده ِ
های آشکار و نهان گرفته تا متون
جادوگریها و البیگری ِ
حواشی حرمت شکنانه و لبریز از زد و خوردها ،فسادها،
و
ِ
سوی متولیان،
های همیشگی از ِ
ناپاکیها و هنجار شکنی ِ
دستاندرکاران ،مربیان ،بازیکنان ،داوران و تماشاگران؛
های برهان
گیری ِ
عریان بحران ِ
همگی ،حاکی از ظهور و اوج ِ
های
شکن و غیرِ قابل انکار و همچنین،
ِ
اشتعال شعله ِ
شنیع و سر بر آورده از زیرِ خاکسترِ سالها غفلت ،تسامح

و
های مدعیِّ
ِ
تساهل تو ٔام با بیبرنامگی و بیتوجهی دولت ِ
درگیرِ جنگِ نظامی و اقتصادی و سیاسی و سازندگی بوده
است .به عبارت روشنتر ،این ملغمهٔ غم انگیز ،محصول
مطلق مدیران ،تصمیمگیران،
تدبیری
ناکارآمدی و بی
ِ
ِ
بدون تخصص
ریزان فاق ِد دانش و توانش و ِ
متولیان و برنامه ِ
میزهای
و تعهد و تجربه و توفیق و بناحق تکیه داده بر
ِ
های غصبی
موهوم و اغلب
ِ
موروثی مسئولیت و مدیریت ِ
ورزش کشور لمیده و افعی
است که اغلب با البی،بر مسند ِ
تحول بنیادین و
بدون کمترین تغییر و ِ
وار چنبره زده اند و ِ
توسعهٔ پایدار ،اینک،
های َکریهِ خود را بمثابهٔ
ما
ِ
حصل چندیندهه ،کاشته ِ
باد کاشتن و توفان درو کردن! از مزرعهٔ زرد و خزاندیده؛
اما ً
مستطیل فوتبال ،برداشت میکنند .ورزشی
ظاهرا سبزِ
ِ
ِ
که بیشترین بسامد بیننده و طرفدار را در جامعه دارد و
در حقیقت ،نماینده و نمایهٔ
نیابتی آشفته بازا ِر اوضاع و
ِ
اجتماعی ماست که اکنون ،مولو ِد نامیمون و میو ٔه
احوال
ِ
ِ
محصول
روی دستِ اجتماع گذاشته که
ِ
نامطلوبی را بر ِ
ارکان فساد و فریب بوده که در سایهٔ
مشترکِ
همخوابگی ِ
ِ

ایــن همه فــول ،اوت ،اخــراج ،گل به خودی ،شــوت
بیهدف ،درگیری با داور ،تکلهای ناجوانمردانه ،آفســاید،
تخریب وسایل و وسائطِ نقلیه،
ِ
فحش و ناسزا ،بلوا ،آشوب،
آسیبرسانی به اموالِ عمومی و ورزشگاهها ،نزاع و فحّ اشیِ
تماشاگران ،ارتشا در تیمهایِ داوری ،چپانیدنِ سفارشیِ غی ِر
استحقاقیِ بازیکنانِ رانتی و بیکفایت در لیستها ،فرافکنی و
مسئولیت ناپذیریِ متولیان در براب ِر شکستها ،اصرا ِر صرف
کسب نتیجه آن هم به هر شکل و وسیله ممکن قانونی و غی ِر
ِ
به
قانونی! اوجگیریِ تشنج و تشتت ،دور زدنِ قوانین و مقررات،
فرهنگ
ِ
پاک پهلوانی و برآمده از
تکُشیهایِ عاری از روحِ ِ
وق 
فتوت و جوانمردیِ ایرانی-اســامی ،زبالهپراکنیِ ملموس و
مشــهود و لجن پراکنیهایِ بظاهر ناملموس و نامشهود در
ورزشگاهها ،دوپینگها ،خسارت و خذالنهای ناتمام و الخ....
هیئت
جملگی از آفت و آســیبهایِ ریشه گرفته در هیبت و ِ
ُفت
فوتبالِ امروز ما هستند که ارتباطی دو سویه و مستقیم با ا ِ
فرهنگ جامعه دارند
ِ
اخالق و

سیا ِه بیلیاقتی ،بیکفایتی ،فرصتسوزی ،سو مدیریت
گردانندگان بیاهلیَّت ،استمرار یافته و
و مدیریتِ سو
ِ
همچون ُد َملی چرکین ،روزبروز فربه تر شده است که تا
ولنگاری فرهنگی و تضعیف
اینجای بازی ،نتیجه ای جز
ِ
ِ
های
های اخالقی و
و
ِ
رهاسازی ارزش ِ
ِ
تخریب بنیانه ِ
اصیل اجتماعی در پی نداشته است.
ِ
این که جامعهشناسان؛ فوتبال را تراز و ترازویی معیارین
فرودهای فرهنگی ،اجتماعی،
سنجش فاصلهٔ فراز و
برای
ِ
ِ
ِ
برای
سیاسی ،اقتصادی دانسته و آن را ِ
قاب تمامنمایی ِ
های علمی و
تماشای رشدها و رکودها و آمار و آمایش ِ
ِ
احوال هر جامعه ،بلحاظِ پیشرفتها و
عملی اوضاع و
ِ
ِ
های چند بعدی میدانند و بر این باورند
عقب ماندگی ِ
که میزان و شدتِ شادابی و نشاط ،خمودگی و افسردگی،

ترقی و رکود ،شکست و پیروزی و اجماع و اتحا ِد ملی
ِ
اختالف داخلی و در یک کالم ،هر گونه
و انشقاق و
کنش و واکنشی مبارک و نامبارک؛ در این حوزه ،ارتباطی
اجتماعی جوامع دارد،
دقیق و عمیق با اوضا ِع فرهنگی،
ِ
نظریه ای به غایت ،مستند ،مصداقین و مج َّرب است.
اثرگذاری این ورزش و بُرادهها و برآیند
میزان
بیشکِ ،
ِ
مستطیل سبز ،یکی
های داخل و خار ِج این
ِ
و برآمده ِ
گیری شاکلهٔ
از ٔ
های هندسی در شکل ِ
موثرترین شاخص ِ
فرهنگی افرا ِد جامعه در دایر ٔه بسیطِ
شخصیتِ
زندگی
ِ
ِ
بازتاب آن ،بی هیچ گزاف و اغراق،
اجتماعی است که
ِ
اعتالی
اجتماعی هر کشور و غنا و
در حیاتِ فرهنگی،
ِ
ِ
قابل انکار و نمودی تام دارد.
همه جانبهٔ آن ،نقشی غیرِ ِ
احوال َّرقت با ِر
با این وجود ،بدیهی است که اوضاع و
ِ
فوتبال کشورمان را در دایره ای وسیع تر،
روزهای
این
ِ
ِ
نبایست ،بیشباهت و بیارتباط با سایرِ جهاتِ اوضاع و
های
احوال مان ،در عرصه که خیر! بلکه در تمامِ ورطه ِ
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی دانست.
این همه فول ،اوت ،اخراج ،گل به خودی ،شوت بیهدف،
درگیری با داور ،تکلهای ناجوانمردانه ،آفساید ،فحش
تخریب وسایل و وسائطِ نقلیه،
و ناسزا ،بلوا ،آشوب،
ِ
ّاشی
آسیبرسانی به ِ
اموال عمومی و ورزشگاهها ،نزاع و فح ِ
سفارشی
چپانیدن
های داوری،
ِ
ِ
تماشاگران ،ارتشا در تیم ِ
بازیکنان رانتی و بیکفایت در لیستها،
استحقاقی
غیرِ
ِ
ِ
ناپذیری متولیان در برابرِ شکستها،
فرافکنی و مسئولیت
ِ
کسب نتیجه آن هم به هر شکل و وسیلهٔ
اصرا ِر صرف به ِ
گیری تشنج و تشتت،
ممکن قانونی و غیرِ قانونی! اوج ِ
های عاری از رو ِح
زدن قوانین و مقررات ،وق 
دور ِ
ت ُکشی ِ
جوانمردی ایرانی-
پاکِ پهلوانی و برآمده از فرهنگِ فتوت و
ِ
های
اسالمی ،زباله ِ
پراکنی ملموس و مشهود و لجن پراکنی ِ
بظاهر ناملموس و نامشهود در ورزشگاهها ،دوپینگها،
خسارت و خذالنهای ناتمام و الخ ....جملگی از آفت و
های ریشه گرفته در هیبت و هیئتِ
فوتبال امروز ما
ِ
آسیب ِ
هستند که ارتباطی دو سویه و مستقیم با ُافتِ اخالق و
فرهنگِ جامعه دارند و ً
عینا در ِ
کف جامعهٔ ما ،بوضوح قابل
مشاهدهاند و این همه بیماری رو به رشد و فزاینده؛ نشان
بخشی
میدهد که فرآین ِد بهبودی و پروسهٔ احیا و روح
ِ
رمق این بیمار رو به موت و در حال
دوباره به کالب ِد بی ِ
احتضار را نباید تنها به یک طبیب؛ آن هم از نو ِع دولتی
پذیرش این واقعیتِ تلخ و اسفناک،
اش سپرد! بلکه با ِ
انتظار می رود ،همه و همه ،در اشتراکِ آگاهانه و آیش و
ِ
مختلف جامعهٔ
ایرانیان اهلیَّت دار
همایشی برآمده از اقشا ِر
ِ
و عالقمند به سرنوشتِ این سرزمین مهر و مه ِد مهربانی،
دلسوزان فرهنگ در آموزش
سازان دلسوز و
ِ
بویژه فرهنگ ِ
صاحبنظران اندیش
و پرورش ،دانشگاه ،حوزه و همچنین
ِ
های مجاز و مکتوب؛ بکوشند
اهالی
ِ
ورز و ِ
راستین رسانه ِ
ورزش
های
متعالی این ِ
ِ
تا با سود جستن از ِم ُتد و ُمدل ِ
دنیای معاصر و نیز حذف
بزرگ و طرفدا ِر توفیق و ترقی در ِ
های نامتعارف و
و اصال ِح کهن
الگوهای منسوخ و شیوه ِ
ِ
های آشکار و
ناکارآمد و علی الخصوصِ ،
زدایش دخالت ِ
سیاسیون نا آشنا و اغلب ،گند زده به زیر و بمِ این
پنهان
ِ
ِ
پهنهٔ اثرگذار ،پیکر ٔه فرهنگِ متالشی شد ٔه ایرانی اسالمی و
های اصالح شده
ِ
اصیل خود را با عنایت به فرمان و فرمول ِ
زوایای
در
ِ
مستطیل سبز ،مور ِد پاالیش و پیرایش قرار داده و ِ
نامتناسب آن را به شعا ِع دایر ٔه فرهنگی،
زائد و اضال ِع
ِ
شناسی دقیق
اجتماعی ،به طو ِر بنیادین ،با بازخوانش و باز
ِ
و عمیق ،ساختارمندانه ،بهسازی و بازسازی نمایند تا نشانه
ارتقای غرو ِر ملی و
های بلوغ و
ِ
بالندگی آن ،روزاروزِ ،
عامل ِ
ِ
توسعهٔ همه جانبهٔ کشور گردد.

