
نگاهی متفاوت به سومین قهرمانی پرسپولیس 
در لیگ برتر. سرخ پوشــان باالخره جام را به 

»کپورچال« می برند.
همه چیز از این عکس آغاز شد.

1. دوازدهــم مهرمــاه 1394، اولین تمرین 
پرســپولیس بعــد از فوت کاپیتــان »هادی 
نوروزی«. زمانی که پرسپولیس در هفته های 
آغازین لیــگ پانزدهم )فصــل 94-95( در 
قعر جدول بــود و نتایج خوبی نمی گرفت. با 
فوت مرحوم نوروزی همه گفتند کار برانکو و 
پرسپولیس تمام است و با شوک ناشی از این 
فاجعه، پرسپولیس به پایان فصل نرسیده سقوط 
خواهد کرد! اما وقتی در همین تمرین، برانکو از 
بازیکنانش خواست که برای »هادی« بجنگند، 
گویی ورق برگشت. پرسپولیسی ها همان روز 
قــول دادند که جام قهرمانی را تصاحب کنند 
و به »کپورچال« )روســتای محــل آرامگاه 
هادی نوروزی( ببرند. پرســپولیس به شکلی 
باورنکردنی اوج گرفــت و به تدریج به صدر 
جدول نزدیک شد. همان پارسال چیزی نمانده 
بود که سرخ پوشان به عهدی که بستند عمل 
کنند و قهرمان لیگ شوند. اما آن ها در هفته 
پایانی لیگ تنها با تفاضل گل قهرمان نشدند؛ 
به غم انگیزترین شکل ممکن! پرسپولیسی ها 

یک جام به هادی بدهکار ماندند.
2. از همان هفته های نخست لیگ پارسال بود 

که پرسپولیس نشان داد تیم خوبی است، حتی 
اگر در نتیجه گیــری ضعیف عمل می کند. از 
همان پارسال بر این باور بودم که »پرسپولیِس 
برانکو« بیش از آنکه بوی »تیم ملِی برانکو« 
را دهد، بوی »پرسپولیِس دنیزلی« را می دهد؛ 
تیمی با ارائه بــازی هجومی؛ تیمی که حتی 
وقتی شکســت می خورد هم هــوادار راضی 
بود و به احترام تیم می ایســتاد. پرســپولیس 
هــم در لیگ پانزدهم و هم امســال بیش از 
هر زمان دیگری یادآور بازی های جذاب تیم 
دنیزلی بود. پرسپولیِس دنیزلی علی رغم همه 
شایســتگی هایی که داشت هرگز جام نیاورد. 
پرسپولیســی ها می ترســیدند این بال بر سر 

»پرسپولیِس برانکو« هم بیاید اما نیامد!
3. پرسپولیسی ها با 3 قهرمانی در لیگ برتر در 
کنار اســتقالل ایستادند. حاال دو رقیب سنتی 
هــر کدام 3 بار جام قهرمانــی لیگ را باالی 
سر بردند. اما قهرمانی امسال پرسپولیس یک 
تفــاوت مهم با قهرمانی پیشــین این دو تیم 
داشت. هرگز در تاریخ لیگ برتر سابقه نداشته 
که یکی از این دو تیم قهرمان لیگ شوند اما در 
آن فصل دربی را به رقیب سنتی واگذار کنند. 
نه در لیگ اول و هفتم که پرسپولیس قهرمان 
شد و نه در لیگ های پنجم، هشتم ودوازدهم 
که استقالل قهرمان شد، تیم قهرمان بازنده 
دربی رفت یا برگشت نبود. اما امسال و در لیگ 

شانزدهم، پرسپولیس در حالی قهرمان شد که 
دربی برگشــت را با نتیجه 3-2 به استقالل 
واگذار کرد. اتفاقی که هرچند چیزی از شیرینی 
قهرمانی کم نمی کند، اما تنور کری خوانی بین 

هوادارن دو تیم را حسابی داغ نگاه می دارد!
4. تیم پرسپولیس در لیگ شانزدهم توانست 
بسیاری از رکوردهای لیگ برتر فوتبال کشور 
را از آن خود کند. از زودهنگام ترین قهرمانی 

لیگ تا تعداد پیروزی های متوالی  یا کمترین 
تعداد گل خورده. آیا این قوی ترین پرسپولیس 
تاریخ است؟! پاســخ روشن است؛ قطعا خیر! 
در واقع این »تیم ترین« تیم پرسپولیس طی 
دو دهه اخیر اســت. با مدیریتی با ثبات، کادر 
فنی قوی و بازیکنان تقریبا هم سطح. امسال 
بازیکنان  پرسپولیســی ها در »داخل زمین« 
خوبی داشــتند. اما مگر در سال های گذشته 

نداشتند؟! تیم کهکشانی پرسپولیس مدل 90 
را به یاد آورید! با کلکسیونی از بازیکنان ملی 
پــوش و گران قیمت که در نهایت بدون هیچ 
افتخاری لیگ را به پایان رســاند. همچنین 
امسال پرسپولیس در »کنار زمین« هم مربی 
کاربلدی داشــت. اما باز هم مگر در سال های 
گذشــته کم سرمربی خوب و نام آشنا هدایت 
پرسپولیس را بر عهده گرفتند؟! »آری هان« و 
»دنیزلی« و »ژوزه« و »وینگادا« حتی »یحیی 
گلمحمــدِی« وطنی را به یــاد آورید که هر 
کدامشان با ناکامی پرسپولیس را ترک کردند. 
پس برای یافتن علت موفقیت پرســپولیس 
در لیگ شــانزدهم باید جایی غیر از داخل و 
کنار زمین را جستجو کرد. جایی حوالی پشت 
میز مدیریت باشــگاه. جایی که این بار »علی 
اکبر طاهری« توانســت »مجموعه باشــگاه 

پرسپولیس« را خوب مدیریت کند.
5. پرسپولیســی ها باالخــره بــر عهدی که 
دوازدهم مهر 94 با یکدیگر بسته بودند، عمل 
کردند. آن ها بعد از گذشــت 9 سال از آخرین 
قهرمانی شان در لیگ برتر دوباره بر جام بوسه 
می زدنــد. جامی که این بــار پیش از ویترین 
افتخارات باشگاه باید به کپورچال برود. معمای 
قهرمان دوره شانزدهم لیگ برتر هم حل شد. 
اما فوتبال همچنان ادامه دارد، تا زندگی ادامه 

دارد...
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هرروز مصیبتی بزرگ و جان سوز بر اثر حوادث طبیعی کاممان 
را تلخ می کند و جمعی از هم وطنانمان را به کام مرگ می کشاند 
و عده ای دیگر را داغدار عزیزانشان می نماید و برخی دیگر را هم 
بر خاک سیاِه زندگی می نشاند و تنها  آواره ای از حاصل عمرشان 
هرروز  نوع دوستی  و  هم دلی  نشان  به  نیز  ما  می گذارد.  باقی 
صفحات مجازی مان را پر می کنیم از پیام تسلیت و همدردی با 
حادثه دیدگان و عکس پروفایلمان را سیاه می کنیم و شاید هم 
چند قطره ای اشک در ماتَِم این اندوه ِ مصیبت بار بریزیم. فرقی 
ندارد برف باشد یا باران، طوفان باشد یا سیل، رانش زمین باشد 
یا زلزله. فرقی ندارد شمال باشد یا جنوب، شرق باشد یا غرب، 
همیشه حاصلش فاجعه ای انسانی است و همیشه واکنش همه ی 
ما همدردی و همدلی و تا آن جا که دستمان برسد هم یاری؛ اما 
سؤالی که برای من مطرح می شود این است که مگر در سراسر 
این کره ی خاکی هیچ گاه حوادث طبیعی رخ نمی دهند؟ پس 
چرا تلفات انسانی  کشورهای هم تراز این قدر کم تر است؟ چرا 
با هر باد و طوفانی زیرساخت های ما نابود می شود ولی برای 
زیرساخت های کشورهای آمریکای شمالی با ساالنه حداقل سه 
طوفان بسیار بزرگ هیچ مشکلی پیش نمی آید؟ چرا هر زلزله ی 
را می لرزاند  ما  از هر چیز دل  پیش  بزرگی که می آید  نسبتاً 
که نکند زندگی آواِر جاِن هم وطنانمان شده باشد ولی در ژاپن 
لرزه های هرروزه آب در دل مردمانشان را تکان نمی دهد؟ هر 
باد و باران و طوفانی منجر به قطع برق می شود و سیل ُپلی 
را از جا می کند و حتی در همین تهران که اغراق نیست اگر 
بگوییم تمام امکانات کشور در آن مجتمع است با کمی بارندگی 
بحران ایجاد می شود و حتی انسانی در کانال آب غرق می شود 
آن وقت در هند و بنگالدش و خیلی از کشورهای جهان سومی 
جنوب آسیا که باران های هرروزه شان بسیار مشهور است چنین 

اتفاقاتی نمی افتد؟
کمی بیندیشیم، چرا سیل و زلزله و باد و طوفان حاصلش 

برای ما می شود بحران!
باشد  داشته  همدلی   به  نیاز  این که  از  بیش  اتفاقات  این 
سؤال  این  پاسخ  دنبال  به  این که  دارد.  حسابرسی  به  نیاز 
باشیم که در این همه سال چه اقداماتی برای استانداردسازی 
وقتی   است؟  گرفته  انجام  مرزوبوم  این  زیرساخت های 
کنیم  رها  خدا  امان  به  را  همه چیز  منابع  مدیریت  به جای 
هریک  که  طبیعی  رخدادهای  ببینیم  تا  باشیم  منتظر  باید 
افزایش  انرژی،  تولید  )ازجمله  باشد  خیر  موجبات  می تواند 
انسانی  فاجعه بار  بحران های  به  تبدیل  و...(  آب   منابع 

گردد.

نیش نیش میرزا

کوتاه ورزشی

ادبیات  اسطوره های  از  یکی  دنیا  روزی  چنین  در  پیش  سال  سه 
داستانی را از دست داد. گابریل خوزه گارسیا مارِکز زاده ۶ مارس 192۷ 
در دهکده آرکاتاکا در منطقه سانتامارا، رمان نویس، نویسنده، روزنامه نگار، 
ناشر و فعال سیاسی کلمبیایی بود که پس از درگیری با رئیس دولت 
کلمبیا و تحت تعقیب قرار گرفتنش در مکزیک زندگی می کرد. مارکز 
برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 19۸2 را بیش از سایر آثارش به خاطر 
رمان صدسال تنهایی چاپ 19۶۷ می شناسند که یکی از پرفروش ترین 

کتاب های جهان است.
مارکز یکی از نویسندگان پیشگام سبک ادبی رئالیسم جادویی بود، 
اگرچه تمام آثارش را نمی توان در این سبک طبقه بندی کرد. از آثار 
مارکز به خاطر نثر غنی آن در منتقل کردن تخیالت سرشار نویسنده به 
خواننده ستایش شده است؛ اما برخی از منتقدان، آثار او را اغراقی آگاهانه 
و توسل به افسانه و ماوراء طبیعت برای گریز از ناآرامی و خشونت های 

جاری در کلمبیای آن دوران می دانند.
عنصر  یک  به عنوان  خانواده  سیاسی،  خشونت های  و  ناآرامی 
وحدت بخش، ترکیب آن با شور مذهبی و باور به فراطبیعت روی هم رفته 
سبک ادبی شاخص مارکز را به هم بافته اند. آثار وی نظیر پدرساالر و 
او در  انگیزه های سیاسی  تقویت  به خوبی  یا ژنرال در هزارتوی خود 
واکنش به تشدید خشونت در کشورش کلمبیا را نشان می دهند. او 
پس از نوشتن مقاله ای در مخالفت با دولت کلمبیا به اروپا تبعید شد. 
وقتی که کتاب غیرداستانی سفر مخفیانه میگل لیتین به شیلی را در 
سال 19۸۶ نوشت، حکومت دیکتاتوری ژنرال پینوشه 15 هزار نسخه 
از آن را در آتش سوزاند. او به نوشتن آثاری که گرایش به چپ در آن 
مشهود بود ادامه داد. او با فرانسوا میتران، رئیس جمهور سوسیالیست 
فرانسه در دهه 19۸0، دوستی نزدیکی داشت و مدت ها نیز از دوستان 
بود. گارسیا  نماینده فیدل کاسترو، رهبر سابق کوبا،  نزدیک و حتی 
مارکز به دلیل دفاع از حکومت فیدل کاسترو که از نگاه گروه کثیری از 
روشنفکران و نویسندگان به مرور به یک رژیم خودکامه بدل شده بود، 
وارد بحث های تندی شد که یکی از نمونه های برجسته آن مجادله اش 
با سوزان سونتاگ، نویسنده معروف آمریکایی، بود. به خاطر دفاعش از 
حکومت کوبا او مدتی حق ورود به آمریکا را نداشت. دولت آمریکا بعدها 
در این تصمیم خود تجدیدنظر کرد. او به مداخالت آمریکا در ویتنام و 
شیلی انتقاد کرده بود. به رغم این انتقادها بیل کلینتون و فرانسوا میتران 
رؤسای جمهور پیشین آمریکا و فرانسه، ازجمله دوستان گابریل گارسیا 

مارکز بودند.
در سال 2012 برادرش اعالم کرد او از بیماری فراموشی رنج می برد 
و دیگر نمی نویسد. عاقبت گابریل گارسیا مارکز، در روز پنجشنبه 1۷ 
آوریل 2014 )2۸ فروردین 1393(، در ۸۷ سالگی، در مکزیکوسیتی 
مکزیکوسیتی  در  آدینه  روز  در  روز  آن  فردای  وی  جسد  درگذشت. 
 سوزانده شد، بخشی از خاکستر جسد وی به زادگاهش کلمبیا منتقل 

شد.

پشت خط: الو خواب گزار اعظم، یه سوال داشتم ازتون.
نیش نیش میرزا: بفرمایید.

پشت خط:  اگه یی شهرداری تو خواب ببینه که قراره 
ترقی پیدا کنه و انتخابات رئیس جمهوری شرکت کنه 
تعبیرش چیه؟نیش نیش میرزا: ببینم شما از کدوم دسته ِی 
شهردارها هستید؟ من تضمین جانی دارم یه همچین 
خوابی رو تعبیر کند یا بعدش به صورت گاز انبری به 
من حمله می کنید؟ پشت خط: نه یره، مو اصن ای کاره 
نیستوم ایا همه ش فوتوچاپه بستن به مو، تعبیرتو کن 
یی قواره زمینوم باالی فرشته هست کسی آمارشو نِِدِره 
می دومش به خودت.نیش نیش میرزا: نخواستیم بابا بذار 
حاال برات تعبیر کنم تا بعد... ابن ُچرتیه نقل می کند که: 
آن قدیم ها شهردارها یا همان رؤسای بلدیه هیچ وقت 
خواب سلطان شدن نمی دیدند فقط گاهی به ندرت پیش 
می آمد که در خواب می دیدند که به ستادهای تبلیغاتی 
»فرد خاصی« کمک معنوی می کرده اند... این خواب ها 
تعبیرش این بود که بعد از بلدیه رهسپار زندان شدند تا 
هیچ گاه فکر نکنند یک مدتی در بلدیه بوده اند خیلی 
چیزها بلد شده اند! اما چند قرن بعد ابن سریش در کتاب 
»ُچرُت االولی علی االمور« آورده که چونکه شهرداری 
خواب شهریاری ببیند و آن روز باد موافق بوزد و شهردار 
مورد نظر همچون چوپانان جامه بپوشد و از کاسه آب 
بنوشد و شیر بُزها بدوشد، تعبیر آن است که نظر جمله ی 
آدم و قبله ی عالم و خوبی حالم و این پَِر شالم و دختِر 
خاله م و... را جلب نموده بر مسند قدرت تکیه خواهد زد. 
نقل است که در این دوران جامه ی چوپانی فروخته و 
ارزق شامی بدوخته و هر آنچه بوده خورده و هرآنچه 
نبوده بُرده! در آن دوران هرکه از سر خیر و صالح بانِگ 
اعتراض سرداد یا سر بر باد داد یا قربانِی ورِد جادویی 
بگم بگم شد! سال ها بعد میرزا َمَمد ُچرتی آورده است 
که اگر یک روز شهرداری خواب دید که با استفاده از گاز 
انبر در حال گشودن درب کاخ ریاست جمهوری است 
تعبیرش آن است که اسم او در کتاب رکوردهای گینس 
ثبت خواهد شد به عنوان کسی که سال های متمادی 
و با شگردهای گوناگون از جمله چشمون آبی، موی 
حنایی، حاتم طایی و... تمام تالشش را می نماید تا به 
بر  سعادت  همای  هربار  ولی  برسد  جمهوری  ریاست 
دوش دیگری می نشیند و او مجبور است گاز انبرش 
را بردارد و چهار سال دیگر در شهرداری منتظر بنشیند....

دریچه

پاول کوزینسکی 

زندگی افراد موفق و کســانی که برای رسیدن به 
اهداف و آرزوهایشــان جنگیده اند همیشه پر از 
نکات مثبت و انرژی بخش برای ماست تا ما هم 
برای اهدافمان تالش کنیم. در اینجا ســه درس 
زندگی از  یوجین سرنان، مردی که بر روی ماه پا 

گذاشته است، را بیاموزید.
1.اجازه ندهید ترس سد راهتان شود: دو پرواز اول 
او به فضا طبق برنامه پیش نرفت. درست است که 
اتفاقات پیش آمده در این سفرها خطرناک بودند 
اما باعث نشدند که سرنان دست از فرماندهی سفر 

آخر بکشد.

2.مربی باشید: او معتقد بود که باید شوق یادگیری 
علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات به نسل بعد 
منتقل شــود، در واقع او اهمیت انتقال دانشش به 

نسل های بعد را درک کرده بود.
3.موفقیت هــای بزرگ را با همکاری به دســت 
آورید: این فضانورد اولین قدم از آپلو 1۷ را به همه 
کسانی که در این راه همکاری کرده بودند تقدیم 
کرد، سرنان از تجربه های سختش متوجه شده بود 
که تنها راه رســیدن به اهداف بزرگ انجام دادن 

کارها همراه با یکدیگر است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار پستی در اکانت رسمی اش، 
گفت.  تبریک  برتر  لیگ  در  را  پرسپولیس  قهرمانی 
قهرمانی  پستی  انتشار  با  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
شاگردان برانکو را در فاصله سه هفته مانده به پایان 
پرداخت.  آن  به  و  گفت  تبریک  ایران  فوتبال  فصل 
برابر  دیدار  در  پیروزی  کسب  به  توجه  با  پرسپولیس 
ماشین سازی موفق شد با کسب امتیازات الزم، عنوان 

قهرمانی فصل شانزدهم را به خود اختصاص دهد.

که  کسانی  گفت:  پرسپولیس  فوتبال  تیم  کاپیتان 
با اظهاراتشان قهرمانی پرسپولیس را لوث می کنند، 
درباره  حسینی  سیدجالل  هستند.  کوچکی  آدم های 
تبریز اظهار  پیروزی پرسپولیس مقابل ماشین سازی 
با  و  دادیم  انجام  تعویض  در  را  خوبی  بازی  ما  کرد: 
استحقاق کامل مقابل ماشین سازی به پیروزی رسیدیم.

فیروز کریمی را همیشه به عنوان یک مربی خاص 
می شناختیم. سرمربی باتجربه ای که با مصاحبه های 
جالب و طنازش باعث شد محبوبیت خاصی پیدا کند. 
ایران کسب  افتخارات زیادی در فوتبال  کریمی که 
کرده حاال در آستانه خداحافظی قرار دارد. خداحافظی 

از سرمربیگری و دور شدن از جنجال های آن.

مشکالت  دلیل  به  خوزستان  استقالل  بازیکنان 
مالی حاضر به تمرین نشدند. در شرایطی که استقالل 
خوزستان باید روز پنجشنبه هفته جاری در دربی اهواز 
به مصاف فوالد خوزستان برود، بازیکنان این تیم به 

دلیل مشکالت مالی حاضر به تمرین نشدند.

تایفون کورکوت سرمربی تیم بایرن لورکوزن، بعد 
از تساوی بدون گل با بایرن مونیخ در مصاف خانگی 
شنبه شب در مقابل لورکوزن اظهارداشت: می دانستیم 
مقابل حریفی قرار می گیریم که بسیار اذیت خواهیم 
شد. از این موضوع هم آگاه بودیم که مالکیت توپ 
زیادی نخواهیم داشت. با این شرایط از عملکرد تیمم 

راضی هستم.

خودمان طبیعت را تبدیل به بحران 
کرده ایم

ادبیات در سوگ یک اسطوره

تعبیر خواب های شهردار

 واکنش AFC به 
قهرمانی سرخ پوشان

 حسینی: آدم های کوچک، قهرمانی ما 
را لوث می کنند

فیروز در آستانه خداحافظی 

بازیکنان استقالل خوزستان 
حاضر به تمرین نشدند

توقف بایرن در مونیخ!

بلند شو کاپیتان، قهرمان شدیم...

سه درس زندگی از مردی که بر روی ماه پا گذاشته است

پرسپولیسی ها می خواهند به وعده ای 
که داده اند وفا کنند.

سیدجالل حسینی با انتشار پستی در 
به  را  مهمی  خبر  اینستاگرامش  صفحه 
درباره  خبری  داد.  پرسپولیس  هواداران 
وفا کردن به وعده ای که در اواسط فصل 
گذشته بازیکنان پرسپولیس داده بودند. 
آن روزها و پس از فوت کاپیتان این تیم 
یعنی هادی نوروزی پرسپولیسی ها با هم 
لیگ  در  قهرمانی  با  که  هم قسم شدند 
برتر جام قهرمانی را روی دستان هانی 
در  اما  ببرند  باال  نوروزی  هادی  یادگار 
فصل قبل این قهرمانی میسر نشد و حاال 
سیدجالل با انتشار تصویری از هادی و 
هانی در اینستاگرامش نوشته است که به 
وعده شان در این باره وفا خواهند کرد. به 
نظر می رسد پرسپولیسی ها برای دیدار 
روز چهارشنبه برنامه ویژه ای برای هانی 
نوروزی داشته باشند. برنامه ای که برای 

همیشه در ذهن این پسر کوچک بماند.

وزارت ورزش و جوانان در پیامی قهرمانی 
پرسپولیس در لیگ برتر را تبریک گفت.

باشگاه  برای  ورزش  وزارت  پیام  در 
پرسپولیس آمده است: »قهرمانی تیم فوتبال 
پرسپولیس در فاصله سه هفته مانده به پایان 
این دوره لیگ برتر ایران که موجب شادی 
و  باشگاه  ان  هواداران  و  جوانان  نشاط  و 
فوتبال ایران شد را تبریک گفته و با تقدیر از 
تالش جوانان سربلند ایران در همه تیم های 
حاضر در این دوره از رقابت های لیگ برتر، 
امیدوار است نمایندگان فوتبال ایران بتوانند 
و  نام  از  آسیایی  رقابت های  در  با درخشش 
کیان فوتبال ایران دفاع کنند و مایه مباهات، 
سربلندی، شادی و شعف همه ایرانیان به ویژه 

جامعه ورزش دوستان و ورزشکاران شوند.«
تیم فوتبال پرسپولیس روز شنبه با شکست 
2 بر صفر ماشین سازی در هفته بیست و 
سه  فاصله  در  برتر،  لیگ  رقابت های  هفتم 
پایان این رقابت ها به عنوان  تا  هفته مانده 

قهرمان زودهنگام معرفی شد.

سرمربی کروات پرسپولیس بعد از مسجل 
بازیکن  به  نسبت  تیمش  قهرمانی  شدن 
اخراجی سرخ ها مهربان شد. همه از رابطه بد 
برانکو ایوانکوویچ و رامین رضاییان خبر دارند و 
باور نمی کنند سرمربی پرسپولیس برای یاغی 
اخراجی تیمش پیام مهربانانه فرستاده باشد. اما 

این اتفاق دیشب در تبریز افتاد.
از  از مسجل شدن قهرمانی  ساعتی پس 

تبریز خبر رسید برانکو موافقت کرده رضاییان 
هم در جشن قهرمانی پرسپولیس شرکت کند!

ابتدا این خبر در قالب شایعه مطرح شد اما 
ساعتی بعد نزدیکان باشگاه پرسپولیس با تایید 
به گوش رسید، مدعی شدند  تبریز  از  آنچه 
برانکو در پاسخ به سیدجالل حسینی که گفته 
بود اگر صالح می دانید رضاییان هم در جشن 
قهرمانی که قرار است بعد از بازی با پدیده 

برپا شود، شرکت کند، گفته رامین را هم از 
طرف من دعوت کنید. به هر حال او هم برای 
پرسپولیس در این فصل زحمت کشید و اگر 
خودش دوست دارد می تواند با لباس شخصی 

در جشن حاضر باشد.
حاال باید دید آیا رضاییان دعوت برانکو که 
با وساطت کاپیتان پرسپولیس صورت گرفته 
را قبول می کند و روز چهارشنبه در جشن 

قهرمانی پرسپولیسی ها حاضر می شود یا نه؟ 
پرسپولیس چهارشنبه 30 فروردین از ساعت 
19 در ورزشگاه آزادی به مصاف پدیده می رود 
و بعد از پایان این بازی جشن قهرمانی برپا 
می کند. هدف از برپایی این جشن زودهنگام 
این است که سرخ پوشان با روحیه ای عالی 
الهالل  مصاف  به  آسیا  قهرمانان  لیگ   در 

بروند.

پیغام برانکو برای رضاییان

سرمربی پرسپولیس مهربان شد!

تاریخ  مربی  اولین  به  ایوانکوویچ  برانکو 
کرواسی تبدیل شد که توانسته است در سه 

کشور مختلف قهرمان لیگ فوتبال شود.
تیم  کرواسی،  لیبیونی  سایت  از  نقل  به  
فوتبال پرسپولیس  موفق شد با پیروزی برابر 
تیم فوتبال ماشین سازی تبریز قهرمان زود 

هنگام لیگ ایران شود. به  این  ترتیب برانکو 
ایوانکوویچ توانست پرسپولیس را به باالترین 
جایگاه در فوتبال ایران برساند و با این تیم 

عنوان قهرمانی را به دست آورد.
اتفاق  این  درباره  کرواسی  لیبیونی  سایت 
یک  توانست  اکنون  ایوانکوویچ  نوشت: 

موفقیت تاریخی برای تمامی مربیان کروات 
به دست آورد و به اولین مربی کروات تبدیل 
شود که توانسته است در سه کشور مختلف 

قهرمان لیگ شود.
ایوانکوویچ پیشتر موفق شده بود به همراه 
دینامو زاگرب عنوان قهرمانی لیگ کرواسی 

را کسب کند و به همراه شاندونگ، قهرمان 
لیگ چین شود. 

اکنون قهرمانی با تیم فوتبال پرسپولیس 
تاریخی  موفقیت  یک  به  برانکو  شد  باعث 
دست یابد و با سه تیم در سه کشور مختلف 

قهرمان لیگ شده باشد.

رکوردشکنی 
برانکو با پرسپولیس 

پرسپولیس موفق شد با شکست ماشین سازی پس 
از 9 سال جام قهرمانی لیگ برتر را به دست  آورد که 
این قهرمانی واکنش های مختلفی را به دنبال داشته 
است. مربیان، بازیکنان و پیشکسوتان پرسپولیس با 
پست های جداگانه ای در صفحه های شخصی خود 

به این قهرمانی واکنش نشان داده اند.
برانکو عکسی از رختکن پرسپولیس و سرتن چوک 
در  پرسپولیسی ها  از جشن  تصاویری  برانکو  دستیار 
ورزشگاه منتشر کرد و نوشت: ممنون به خاطر باوری 
که به همه ما داشتید، از بازیکنان گرفته تا کادرفنی و 

به خصوص برانکوی ما!
علی کریمی لوگوی پرسپولیس با ستاره را منتشر 
کرد و نوشت: تبریک دوستان، مبارکتون باشه، مزد 
حمایتتون از تیم رو گرفتین. خسته نباشید به بازیکنان، 

کادر فنی و مدیریت.
باقری آوازخوانی معروف خودش در جشن  کریم 
قهرمانی لیگ هفتم را منتشر کرده و نوشت: شیرین تر 
از عسل مبارک تک تک هوادارن باشه تشکر ویژه از 
تمامي کساني ما را در این راه یاري کردن ... هواداران 
عزیز که در سرما و گرما ما رو تنها نگذاشتن... فقط 
با صداي بلند بخوان لذت ببر بگو پرسپولیس همیشه 

قهرمان.

و  کرده  منتشر  متفاوتی  متن  مهدوی کیا  مهدی 
نوشت: تبریک به خانواده بزرگ پرسپولیس،  هواداران، 
و  اجرایی  امور  و  بازیکنان  فنی،  کادر  پیشکسوتان، 
روزهای  در  که  کسانی  دهید  اجازه  تیم.  تدارکات 
سخت با شما نبودند نیز شادی کنند چون یاد مي گیرند 
که هوادار باشند نه طرفدار. راستی این ستاره چقدر 
درخشانه. یادی کنیم از تمام عزیزانی که 9 قهرماني 
قبل را به هواداران هدیه کردند. در ضمن بنده از این 
به بعد خبرهای ناگوار و فوت دوستان و عزیزانمان 
را با شما به اشتراک نخواهم گذاشت چون احساس 
مي کنم همانقدر که من از شنیدن این اخبار اندوهگینم 
شما هم همین حس را خواهید داشت. در این دنیا 
که در کنار هم نیستیم حداقل اجازه دهیم روحشان 

در آرامش باشد.
سرخ پوشان  اسبق  کاپیتان  عابدزاده  احمدرضا 
نوشت: قهرمانی ارتش سرخ مبارک. سرخ دالن عزیز 
و همچنین عرض تبریک و خسته نباشید خدمت تمام 

اعضای تیم پرسپولیس و جناب برانکو.
مهرداد میناوند عکس یک ستاره طالیی منتشر 
باشم،  خوشحال  نمي تونم  امروز  نوشت:  و  کرده 
متاسفانه خبر از دست دادن هم وطنان آذری در فاجعه 
سیل و آسمانی شدن دوست و رفیقم عارف لرستانی 

کرد. ضمن  تلخ  کاممون  به  رو  قهرمانی  این  عزیز 
با کمال  عزیزان،  این  بازماندگان  به  تسلیت  عرض 
احترام مزین شدن پیراهن ارزشمند تیم محبوبم به 

ستاره واقعی رو به هواداران تبریک مي گویم.
علی دایی هم در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
امسال  پرسپولیِس  پرسپولیسی ها.  تمام  به  تبریک 
همون تیمیه که مورد نظر هواداران بوده و با شایستگی 
و درایت کادر فنی و تالش ستودنی بازیکنان قهرمان 
شد و به حقش رسید. مبارک همه هواداران و همچنین 
عرض تسلیت به مردم عزیز آذربایجان و کردستان و 

ملت شریف ایران بابت حادثه تلخ اخیر.
سپهر حیدری که کارشناس برنامه فوتبال برتر بود 
تبریک گفت:  را  یادگاری قهرمانی  انتشار عکس  با 

تبریک بابت قهرمانی تیم محبوبم پرسپولیس کبیر.
هانی نوروزی فرزند زنده یاد هادی نوروزی عکسی 
با تکرار شادی به یاد ماندنی پدرش گرفته و نوشت: 
این قرمزه منه دوستش دارم خیلي زیاد قهرماني بهش 

میاد.
حسین ماهینی فیلم تشویق مرحوم هادی نوروزی 
روی سکوهای ورزشگاه آزادی را در صفحه خودش 
قرار داد و نوشت: الوعده وفا کاپیتان هادی. تبریک 

به تک تکتون.

پست مهم کاپیتان 
پرسپولیس پس از 

قهرمانی

تبریک از نوع 
وزارت خانه ای

شادمانی همه  پرسپولیسی ها در فضای مجازی

ارسالن سلیمانیان 
طرح: شهاب جعفرنژاد برای قهرمانی پرسپولیس  

کتاب »پوپولیسم ایرانی« نوشته علی سرزعیم با 
مقدمه دکتر محسن رنانی نشر کرگدن 139۶

در فهرست کتاب این عناوین مشاهده می شود:
مفهوم عوام گرایی- عوام گرایی در سیاســت- 
عــوام گرایــی در مدیریــت- عــوام گرایی در 
سیاســت- بیماری هلندی اثر آزمندی و شومی 
منابع- احمدی نژاد و امام خمینی- احمدی نژاد و 
دوم خرداد- رقابت دو نظریه- ... سبک حکمرانی 
و مدیریت نهاد دولت- سیاســت های اقتصادی 

عوام گرایانه- تحلیل اعتراضات هشتاد وهشت 

پوپولیسم ایرانی


