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در آستان دوست
ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست
با ما مگو به جز سخن دل نشان دوست
حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود
یا از دهان آن که شنید از دهان دوست
سعدی جان جانان

استقبال پرشور ستارهها از ساعت پنج عصر

گذر و نظر

در ستایش پیر خردمند

امیررضا نظری  -کارشناس تاریخ

نمی توان تیرماه را پشت سر گذاشت اما از احمد قوام السلطنه
نگفت.سیاست مدار کهنه کار ایرانی که وقایع مهمی چون انقالب
مشروطه،انقراض سلسله قاجار و کودتای  ۳اسفند  ۱۲۹۹و همچنین
 ۲جنگ جهانی را به چشم دید و بر آن ها تاثیر گذاشت .احمد قوام
السلطنه فرز ند میرزا ابراهیم معتمد السلطنه بود که همواره در دربار
قاجار مناصب گوناگونی بر عهده داشت که از جمله این موارد می
توان به ریاست دفتر مخصوص شاهنشاهی در دوران مظفر الدین شاه
اشاره کرد که این برهه زمانی خدمت قوام با وقوع انقالب مشروطه
مصادف شد و فرمان صدور مشروطیت به دست خط زیبای وی به
تحریر درآمد .در سال  ۱۳۲۱و در مجلس سیزدهم توسط فراکسیون
نمایندگان آذربایجان برای نخست وزیری مطرح شد در طرف مقابل
فراکسیون میهن با حمایت سفارت انگلیس سید ضیا را گزینه ایده آل
خود برای نخست وزیری معرفی کرد .زیرکی قوام این بود که خود را
نزدیک به شوروی معرفی کرد و توانست نظر مساعد شوروی برای
رسیدن به مسند نخست وزیری جلب کند این در حالی بود که ویلیام
بوالرد سفیر وقت انگلیس در ایران در گزارش های ماهانه خود قوام را
نه بی طرف و نه طرفدار انگلیس می دانست! همچنین به عقیده او قوام
در بین سیاستمداران قدیمی،زیرکترین،ماهرترین،جسور ترین،جاه طلب
ترین و مقتدر ترین فرد شناخته می شد .و این نکته دقیقا وجه تمایز او
از سایر سیاستمداران ایرانی در آن سال ها بود که عمدتا افرادی ساده
بودند که شناخت ماهیت و تفکر آن ها و نیز وابستگی به دولت های
خارجی کار دشواری نبود .اما قوام در عین حال که خود را به قدرت
های خارجی متمایل نشان می داد،به هیچکدام وابسته نبود .سرانجام در
پی بحران های اقتصادی و سومدیریت دولت،علی سهیلی نخست وزیر
وقت از سمت خود کناره گرفت و شرایط برای به قدرت رسیدن قوام
فراهم شد و او با رضایت فراکسیون های میهن،آذربایجان و عدالت در
سال  1321بر مصدر نخست وزیری ایران تکیه زد .قوام در کنفرانس
مطبوعاتی خود قرص نانی را بر روی میز قرار داد و گفت:مشکل من
این است.اگر بتوانم نان مرغوب در دسترس همه ایرانیان قرار بدهم
سایر مشکالت حل خواهد شد .با تالش های قوام مازاد غله آذربایجان
که توسط ارتش شوروی قبضه و منجر به پدید آمدن بحران کم سابقه
شده بود آزاد گشت و با آزادی  25هزار تن غله تا حدودی از فشار
قحطی کاسته شد گرچه اثرات خسارتی و ضربه ای که توسط شوروی
بر ایران وارد شد تا سالیان متمادی ایران بر اقتصاد ایران ملموس بود.
حقیقت آن بود که شاه جوان ایران تنها  4سال بود که تاج پادشاهی
را بر سر گذاشته بود و فاقد هرگونه تجربه و تخصصی در اداره امور
کشور بود و همچون روزهای نیک مدرسه له روزه در ایران نیز به
خوشگذرانی مشغول بود و قادر به حل بحران آذربایجان نبود به همین
دلیل بار دیگر در اواخر سال  1324قوام به نخست وزیری رسید این
اقدام علی رغم اعتراضات شاه و دربار و با این استدالل که او تنها کسی
است که می تواند نیروهای شوروی را از ایران خارج کند،از جانب
مجلس صورت گرفت .وی با هدف اتالف وقت  3هفته درباره ترکیب
جدید مجلس با شاه گفت و گو کرد و پست های مهم و استراتژیک
مانند وزارت کشور و امور خارجه را در اختیار خود قرار داد 5 ،پست را
به هوادران خود که متمایل به شوروی بودند سپرد و دو پست دیگر را
به افراد مورد نظر دربار ،با این انتخاب قوام نظر مساعد شاه،حزب توده
و شوروی را جلب کرد اقدامی که بیش از هر چیز به یک معجزه شبیه
بود! اکنون همه چیز برای انجام اقدام زیرکانه قوام فراهم بود او تنها
بیست ساعت پیش از سفر به مسکو با مالقات با استالین،کابینه را به
مجلس معرفی کرد و با کمک رئیس مجلس نمایندگان را متقاعد کرد
تا بحث رای اعتماد را تا انجام این ماموریت به تعویق اندازد.او اکنون
عازم شوروی بود در مسکو با پیشنهاد اعطای «امتیاز نفت شمال»
اولین اقدام را در راستای اثبات حسن نیت خود به استالین انجام داد و با
این هدف مدتی در کیف به قصد تعطیالت اقامت گزید.طرفداران وی
به منظور به حد نصاب نرسیدن مجلس از حضور در جلسات خودداری
کردند و حزب توده به خیال اینکه قوام در راستای اهداف شوروی
عمل می کند به منظور حمایت از وی تظاهرات گسترده ای در مقابل
درب ورودی مجلس به حمایت از او بر پا کرد.سرانجام قوام به تهران
بازگشت و روز بعد یکساعت پیش از تشکیل آخرین جلسه مجلس
چهاردهم کابینه را معرفی و برنامه خود را بیان کرد! او همچنان پس
از بازگشت به تهران با شوروی مذاکره کرد و در فروردین  1325به
توافق نهایی رسید این توافق  4بخش بود-1 :شوروی ها می بایست تا
پایان اردیبهشت همه نیروهای خود را خارج می کردند-2،ایران شکایت
های خود از سازمان ملل را پس می گرفت-3،دولت مرکزی ایران می
بایست اختالفات خود با دولت محلی آذربایجان را مسالمت آمیز حل
میکرد  -4قوام باید موضوع تشکیل یک شرکت نفتی متعلق به ایران
و شوروی را بر اساس قول امتیاز نفت که به استالین داده بود مطرح
کند .این اقدام برای طرفین بسیار ارزشمند بود،از طرفی شوروی با
حفظ آبرو و دست پر خاک ایران را ترک می کرد و از طرف دیگر
دولت قوام بدون کمک هیچ یک از دولت های خارجی توانسته بود
معضل بزرگی را مدیریت و به سرانجام رساند .او همه این امور را
منوط به برگزاری انتخابات مجلس و تایید مجلس می دانست زیرا با
حضور نظامیان شوروی برگزاری انتخابات میسر نبود و بدون برگزاری
انتخابات و تصویب مجلس هیچ گونه امتیاز و قرار دادی دارای وجاهت
قانونی نبود .با پذیرش شرط قوام نیروهای شوروی خروج از ایران را
آغاز کردند و سران کرملین متعهد شدند تا برگزاری انتخابات مجلس
هیچگونه اقدامی انجام نداده و ایران را تخلیه کنند .پس از خروج قوای
شوروی ،مجلس با اعطای امتیاز مخالفت کرد و قوام ضمن ائتالف با
آمریکا خشم استالین را برانگیخت و مقدمات جنگ سرد فراهم شد .بر
خالف تصور برخی مورخین،قوام به هیچ یک از قدرت های خارجی
وابسته نبود،او این نکته را به خوبی متوجه شده بود که هیچ یک از
قدرت های استعماری(آمریکا،انگلیس،شوروی)دلسوز ایران نبوده و
نیستند اما شکوفایی و توانمند شدن ایران تنها در سایه رقابت،تضاد
منافع و اختالفات قدرت های بزرگ می تواند محقق شود او با درک
این مساله هوشمندانه از تجزیه ایران جلوگیری و اهمیت استراتژیک
ایران را افزایش داد .اما این پیر کارکشته عرصه سیاست در تیر 1331
با اشتباهی بزرگ و پذیرفتن حکم نخست وزیری مورد خشم و نفرت
ملت قرار گرفت و با واقعه  30تیر مجبور به کناره گیری از سیاست و
خانه نشینی و سرانجام در  31تیر  1334پس از مدتی بیماری چشم
از جهان فرو بست .منابع :مقاومت شکننده،تاریخ تحوالت اجتماعی
ایران-جان فوران ایران بین  2انقالب-یرواند آبراهامیان-جنگ سرد-
کارل براین جونز

مراسم اکران خصوصی فیلم «ساعت پنج
عصر» دوشنبه شب گذشته در حالی در پردیس
کوروش برگزار شد که مدیری حضور انبوهی از

چهر ههای مطرح را برای تماشای فیلمش اتفاقی
شگفت انگیز دانست.
به گزارش مستقل به نقل از بانی فیلم شلوغی
و ازدحام عالقهمندان برای حضور در این مراسم
منجر به ایجاد تأخیر در زمان نمایش فیلم شد
تا در ساعت  ۲۲/۳۰روی پرده رود .ضمن اینکه
دو سالن مجزا برای خبرنگاران و هنرمندان
مدعو در نظر گرفته شده بود .اتفاقات سالن
هنرمندان نیز به طور همزمان روی پرده سالن
خبرنگاران به نمایش درامد .با وجود شلوغی و
کثرت حاضران ،دعو تنامه تلگرامی ارسال شده
تقریب به طور کامل چک شد تا
برای مدعوین
ً
افراد نامرتبط امکان حضور در سالنهای نمایش
فیلم را پیدا نکنند .مسئله ای که تا حدود زیادی
از بروز اتفاقات پیشبینی نشده جلوگیری کرد.
مدیری در صحبتهایی کوتاه در این مراسم
گفت :این شگفت انگیز است .همه منت بر سر

من گذاشتید.
امشب تقریب ًا  ۹۵درصد همه اهالی سینما،
تئاتر ،رادیو ،تلویزیون ،موسیقی ،منتقدان،
رسانهها و خبرنگاران در مراسم حضور دارند.
او با ذکر نام تعدادی از مهمترین مهمانان
حاضر در مراسم ادامه داد :چند اسم را حتم ًا
باید ذکر کنم .جناب دکترنوبخت ،معاون محترم
ریاست جمهوری ،جناب آقای بهمن فرمان آرا،
استاد حسین علیزاده ،عزیزدلم همایون شجریان،
مجید مظفری ،ساالر عقیلی ،که خیلی اسم است
و نمیدانم چطور از همه اسم ببرم» .او همچنین
آرزو کرد استاد محمدرضا شجریان سالمتی خود
را بازیابد.
او دلیل غیبت محمود کالری مدیرفیلمبرداری
فیلمش را سفر به آمریکا و دلیل نبود انوشیروان
روحانی را نیز مسافرت به شیراز عنوان کرد .از
زنده یادان علی معلم ،افشین یداللهی و عارف
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لرستانی یاد کرد و گفت که حتما در گوشه کناری
مشغول تماشای آ نها و لذت بردن هستند .پیش
از نمایش فیلم هم سامان احتشامی پیانو نواخت
و ساالر عقیلی در کنار پیانونوازی همسرش
حریر شریعت زاده ،دو قطعه را اجرا کرد.
از جمله دیگر چهر ههای حاضر در این مراسم
میتوان به بیتا فرهی ،عادل فردوسی پور،
همایون ارشادی ،فرهاد اصالنی ،حسین پاکدل،
رضا عطاران ،مهدی کرم پور ،امیر جعفری ،بهروز
افخمی ،رویا تیموریان ،رضا جاودانی ،عاطفه
رضوی ،مهتاب کرامتی ،سیامک انصاری ،رامبد
جوان ،بزرگمهر حسین پور ،نیکی مظفری ،مریم
معصومی ،علی انصاریان ،کامران تفتی ،کمند
امیرسلیمانی ،پرستو صالحی ،سپند امیرسلیمانی،
محمود پاک نیت و همسرش مهوش صبرکن،
اکرم محمدی ،وحید طالبلو و اشاره کرد.

پوستر فیلم توقیفی «خانه دختر» رونمایی شد

به گزارش بانی فیلم ،سازندگان فیلم سینمایی
«خانه دختر» به کارگردانی شهرام شاه حسینی
روز گذشته از پوستر این فیلم رونمایی کردند
پوستر فیلم توقیفی «خانه دختر» رونمایی شد.
این فیلم در سال  ۹۳تولید شد و پس از نمایش
در جشنواره سی و سوم فیلم فجر ،هنوز به اکران

بدوي به  10سال حبس و  74ضربه شالق محكوم شده
است اما پس از پيوستن او به كمپين انتخاباتي اصولگراها،
سرنوشت اين حكم قضايي نامعلوم ماند.
تتلو كه به دليل رفتارها و تصاوير منتشره غيراخالقي در
زمان فعاليت زيرزميني خوانندگي چندين بار بازداشت شد،
اوايل سال  95با انتشار يك فايل صوتي توهين آشكار
و ركيكي به بازپرس پرونده خود كرد .پس از آن ،در
تاريخ  ۱۵آبان  ۱۳۹۵رسانهها به نقل از دادستان تهران
نوشتند« :صبح امروز جعفری دولت آبادی اعالم کرد« :به
موجب حکم صادره از محاکم تهران ،یکی از خوانندگان
زیرزمینی به ده سال حبس و  ۷۴ضربه شالق محکوم
شده است که با توجه به اعالم گذشت یکی از شاکیان،
یک دوم مجازات حبس تعلیق شده است ».ساعاتی بعد از
اعالم این خبر امیرحسین مقصودلو معروف به امیرتتلو با
انتشار پست اینستاگرامی اعالم کرد که حضور در زندان
را به زیر پا گذاشتن اعتقاداتش ترجیح میدهد!
حاال با گذشت کمتر از یک سال از آخرین حکم وی،
بخشی از جامعه اصولگرای تندرو باید پاسخگو باشند که
چطور با اهمیت دادن به یک خواننده کممایه و بر صدر
مجالس نشاندنش وی را صاحب چنان اعتماد به نفسی
کردهاند که به همه بتازد و همچون همانها که از او
حمایت میکنند به سادگی به دیگران برچسب بزند و
متهمشان کند .همین حمایتهاست که سبب میشود تا

این جوان ناپخته که غرق در دنیای فالوورهای صفحه
اینستاگرامش است ،هرچه دل تنگش بخواهد بگوید و
بنویسد و باکی از توهین و افترا نداشته باشد.
سردار آزمون و مهدی طارمی حتی اگر عضو تیم ملی
نباشد ،ذرهای از مسئولیت ما و مسئولیت مسئولین ،در
قبال ورزشکاران جوانمان نمیکاهد.
در پی انتقاد سردار آزمون از واكنش عجيب اميرحسين
مقصودلو نسبت به مرگ دردناك آتنا اصالنی ،خواننده
مذكور پستهای توهينآميزی را عليه ستاره تيم ملی
منتشر كرد.
پس از مرگ دردناک آتنا اصالنی کودک هفت ساله
ای که به شکل ناجوانمردانه ای به قتل رسید ،امیرحسین
مقصودلو در پستی اینستاگرامی به اظهار نظر در خصوص
این فاجعه پرداخت و کوتاهی پدر و مادر و همچنین
نداشتن حجاب کودک  ۷ساله را عامل اصلی این جنایت
قلمداد کرد و به طرفدارانش توصیه کرد برای در امان
ماندن از خطر حتما از حجاب استفاده کنند.
این اظهار نظر عجیب انتقادات بسیاری را در فضای
مجازی حتی در میان چهرههای مطرح به همراه داشت.
سردار آزمون هم در واکنش به ادعای مقصودلو (ملقب به
تتلو) در اینستاگرام متنی را منتشر کرد که در بخشی از
آن چنین آمده است« :من به عنوان ترکمن واقعا از قتل
آتناجان ناراحت شدم و دلم شکست.».

سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال گزارشی از
برنامهریزیهای انجام شده برای تدارک تیم ملی
فوتبال به منظور حضوری موفق در جام جهانی فوتبال
به وزیر ورزش و جوانان ارائه کرد.
به گزارش مستقل به نقل از پایگاه خبری وزارت
ورزش و جوانان ،مسعود سلطانیفر با حضور در مرکز
ملی فوتبال ایران از بخش مختلف اداری و امکانات
سخت افزاری و زمینهای چمن این مجموعه دیدن
کرد و همچنین با حضور در جلسه هیات رئیسه

فدراسیون فوتبال در جریان فرآیند آماده سازی تیم
ملی فوتبال ایران قرار گرفت و رهنمودهایی را به
منظور تسریع در امور فوتبال مطرح کرد .سلطانی فر
از ساختمان  ،pecساختمان پزشکی ،زمینهای شماره
١و ،٢چمن مصنوعی ،زمین ساحلی ،مهمانسرای شماره
١و ،٢هتل آکادمی و سالن فوتسال دیدن کرد .وزیر
ورزش و جوانان همچنین با حضور در تمرینات تیم ملی
فوتبال نوجوانان و تیم ملی فوتسال زیر  ١٧سال بانوان
از مراحل آمادگی این تیمها دیدن کرد.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس میگوید برانکو ایوانکوویچ
باید از همین بازی سوپرجام به مهدی طارمی بازی بدهد.
به گزارش مستقل به نقل از خبرگزاری مهر ،محمد
پنجعلی درباره رویارویی پرسپولیس با نفت تهران در
سوپرجام فوتبال ایران ،گفت :وضعیت تیمها در سوپرجام را
نباید آنالیز فنی کرد .تیمها در هفتههای ابتدایی به خاطر
حضور در تمرینات فشرده بدنسازی ،نمیتوانند عملکرد
قابل قبولی داشته باشند .تمرینات بدنسازی پرسپولیس

وزیر ورزش و جوانان در جلسه هیات رئیسه فدراسیون
فوتبال هم شرکت کرد .در این جلسه گزارشی از طرح
توسعه مرکز ملی فوتبال و ساختمان فدراسیون و
فعالیتهای روزانه مرکز ملی فوتبال ایران به صورت
تصویری از سوی ساکت سرپرست دبیرکلی فدراسیون
فوتبال ارائه شد .ساکت گفت :تیم ملی فوتبال ایران
برای حضور پرقدرت در جام جهانی روسیه  ٨۵روز اردو
در  ٧مرحله را سپری خواهد کرد .پیشبینى بازى با
تیمهاى مطرح اروپایى را داده ایم .سرپرست دبیرکلی

در پی انتقاد سردار آزمون ،خواننده مذكور پستهای
توهين آميزی را عليه ستاره تيم ملی منتشر كرد و آشكارا
او را بیغيرت خواند .مقصودلو در يكی از چندين پست
بیشرمانهای كه عليه گلزن اول تيم ملی ايران منتشر
كرد .متن این پستها و فحاشیهای این فرد به قدری
زشت و زنندهاست که روزنامه مستقل ضمن پوزش از
خوانندگان محترم از درج آنها خودداری مینماید.
آزمون هم در واكنش به حمالت مجازی تتلو و
طرفدارانش تنها به انتشار يك عكس هدفمند در
اینستاگرام بسنده كرد .او در اين عكس در حالی كه
کنار بهزاد لیتو ،رپر مطرح زيرزمينی (كه از قضا تتلو و
طرفدارانش اصال رابطه خوبی با او ندارند) ايستاده و با
انگشت اشاره و لبخندی موزيانه آنان را به سكوت دعوت
میكند .سردار درباره آتنا حرف اشتباهی نزده .در فاجعه
قتل آتنا ،همگی داغداریم اما فتاوی مجرمانه تتلو درباره
دالیل قربانی شدن آتنا ،این داغ را تازهتر میکند .از سوی
دیگر فحاشیهای بیمحابانه این فرد به قهرمانان ملی
داغ دیگری است که عواطف فوتبالدوستان بسیاری را
جریحهدار میکند .باید برای جلوگیری از تداوم چنین
رفتارهای هنجار شکنی که از فرد مذکور سر میزند
یکبار برای همیشه دادستانی وارد عمل شده و قاطعانه
با وی برخورد نماید.

فدراسیون فوتبال با بیان اهمیت نحوه آماده سازی
تیم ملی فوتبال ایران تصریح کرد :پس از آنکه آذرماه
قرعهکشی جام جهانی انجام شود به تناسب حریفان
خود ،برای بازیهای تدارکاتی برنامه ریزی خواهیم
کرد .در جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ،مهدی
تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران گزارشی پیرامون
برنامههای کالن این فدراسیون همچنین روند اصالح
اساسنامه ارائه کرد .سلطانی فر در جلسهای با ارکان
حقوقی و قضائی فدراسیون فوتبال هم حضور پیدا کرد.

پنجعلی :طارمی باید شالق بخورد!
خیلی فشرده بوده است و بدون شک باعث میشود
شاگردان برانکو احساس خستگی کنند .نفت تهران هم به
نظر میرسد در کوران بدنسازی است و نباید انتظار باالی
فنی از این تیم داشت .اما در مجموع فکر میکنم انجام
سوپرجام برای فوتبال باشگاهی ایران خیلی خوب است.
پیشکسوت پرسپولیس در ادامه راجع به مصدومیت منشا و
احتمال حضور مهدی طارمی در دیدار امشب ،گفت :اتفاقا
فکر میکنم طارمی باید بازی کند .مهدی باید در همین

بازی سوپر جام شالق بخورد تا بتواند برای رقابتهای
لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا آماده کند .حضور او باز هم
تعیین کننده است .وی در پایان از شانس باالی این تیم
برای قهرمانی مجدد در لیگ برتر و رسیدن به فینال لیگ
قهرمانان آسیا گفت :به نظرم پرسپولیس یکی از جدیترین
مدافعان عنوان قهرمانی خودش در لیگ برتر باشد .برانکو
با همین تیم میتواند خودش را به فینال لیگ قهرمانان
آسیا هم برساند.

فوتسال ایران همچنان ششمین تیم برتر دنیا

در تازهترین ردهبندی تیمهای ملی فوتسال جهان،
تیم ملی ایران جایگاه قبلیاش را حفظ کرده است.
پایگاه اینترنتی فوتسال ورلد رنکینگ ،ردهبندی
تیمهای ملی فوتسال جهان را در ماه جوالی اعالم
کرد که در این ردهبندی تیم ملی ایران با  1593امتیاز
همچنان در رده ششم ،قرار دارد .تیم ملی فوتسال
ایران از سال  ۱۹۹۲به اینسو در تمام دورههای جام
جهانی فوتسال شرکت داشته و در قهرمانی فوتسال

جهان فیفا  ۱۹۹۲نخستین حضور خود در این جام و
دومین دوره این جام توانست به مرحله نیمهنهایی
صعود کند و به مقام چهارم برسد.
ردهبندی  10تیم ملی فوتسال برتر دنیا را که جایگاه
هیچ یک از آنها نسبت به ردهبندی قبلی تغییر نداشته
است ،در زیر مشاهده میکنید:
 -1برزیل  1929امتیاز
 -2اسپانیا  1872امتیاز

هی مگویید ای جوانان جعلّق :کار نیست
کار هست اما برای مردم بیکار نیست!
آن مدیر چند شغله زحمتش را میکشد
پس مشو پاپیچ کار و فکر کن انگار نیست
راز عالفی ز مسئولی وزین ،جویا شدم
گفت :این جز فتنه ع ّمال استکبار نیست
گفت :شغلت چیست؟ بی خود هی چرا نق
میزنی؟
گفتمش غیر از فروش تخمه و سیگار نیست
گفت :داری شغل واالیی خدا را شکر کن
نظامیه تو را ادرار نیست!
مثل سعدی در
ّ
وضع ما در شغل از خیلی ممالک بهتر است
تو برو تا گینه ،میبینی همین مقدار نیست
هرکسی بیکار باشد عارف و آزاده است
نزد سالک ،شاغل و بیکار ،خود معیار نیست
نیم ساعت کار هم یک شغل میگردد حساب
طیار نیست
اشتغال آقا نماز جعفر ّ
گفتمش :بر طبق آمارت تماما» شاغلیم
گفت :البته ،نمیخواهی برو اجبار نیست
دیدم انگاری سرم را شیره میمالد به حرف
ظاهرا» بیکار بودن زشت و ناهنجار نیست
گفتمش :از سر کالهم را چرا برداشتی؟
«گفت در سر عقل باید بی کالهی عار
نیست»!1
 -1مصراع از پروین اعتصامی است.

تعویض سرمربی در  24ساعت!

تیم ملی فوتبال  ۸۵روز اردو در  ۷مرحله خواهد داشت

پیش به سوی جام جهانی!

شاعر :عباس احمدی

کوتاه ورزشی

توهینهای تتلو به مهاجم تیم ملی

آرش وکیلی  -روزنامه نگار

امیرحسین مقصودلو مشهور به تتلو که با اظهارنظرهای
جنجالی و غیرتخصصی شهره خاص و عام شده و با
نزدیک شدن به طیف سیاسی خاصی قصد گرفتن مجوز
آثار کم مایهاش را دارد ،روز گذشته در اقدامی کمسابقه و
موهن در پستهای اینستاگرامیاش ،به سردار آزمون و
مهدی طارمی ناسزا گفت .برخی توهینها و تهدیدات تتلو
طبق قوانین جمهوری اسالمی جرم محسوب شده و باید
بدانها رسیدگی شود .سکوت وزارت ورزش و فدراسیون
فوتبال پذیرفتنی نیست .آنها موظفند از سرمایههای
ملی دفاع نمایند .این توقع میرود که دادسرای فرهنگ
و رسانه وارد عمل شده و این ماجرا را پیگیری نماید.
چطور یک خواننده ی زیر زمینی این جسارت را به
خودش میدهد که به قهرمانان ملی کشوری توهین
نماید؟ آیا کاوش در اینستاگرام همسر فروزان و مناسبات
شخصی ایشان کاری تخصصیتر است یا دادخواهی از
بازیکنان ملیپوش کشورمان؟ آیا ایشان هرزنگاریهای
تتلو را نمیبینند و اساسا به وجود آمده اند تا ورزشکاران
را محکوم نمایند یا اینکه در دفاع از ایشان هم اقدامی
انجام میدهند؟
امير مقصودلو (تتلو) قبل از اينكه در انتخابات اخير
به طور كامل در اختيار تيم رسانه اي اصولگرايان قرار
بگيرد ،داراي چند پرونده اتهامي در قوه قضاييه بوده است
كه در آخرين مورد آن در سال  1395بوده كه در حكم

عمومی درنیامده است .هر چند که گفته میشود
سرانجام پس از گذشت سه سال قرار است مشکل
این فیلم رفع شود.
رعنا آزادی ور ،پگاه آهنگرانی ،رویا تیموریان،
حامد بهداد ،بهناز جعفری ،باران کوثری،
محمدرضا هدایتی ،بابک کریمی ،نادر فالح،

نسیم ادبی و پردیس احمدیه بازیگران این فیلم
سینمایی هستند .این فیلم با فیلمنامهای از پرویز
شهبازی مضمونی اجتماعی دارد .فیلم داستان
زندگی مردی به نام مرتضی را روایت میکند که
قصد دارد خانه کوچکشان را زیر قیمت بفروشد تا
زودتر از محله و نگاه سنگین مردمانش فرار کند.

کار هست!

 -3روسیه  1765امتیاز
 -4آرژانتین  1700امتیاز
 -5ایتالیا  1608امتیاز
 -6ایران  1593امتیاز
 -7پرتغال  1582امتیاز
 -8اوکراین  1500امتیاز
 -9قزاقستان  1462امتیاز
 -10آذربایجان  1445امتیاز

در پی عدم امضای قرارداد علی کریمی و
دستیارانش با تیم فوتبال نفت تهران ،تغییرات کادر
فنی در این تیم قطعی شد.
در همین راستا مسئوالن باشگاه نفت تهران که تا
االن تالش میکردند نظر کریمی را برای بازگشت
به نفت جلب کرده و او را متقاعد به ماندن در این
تیم کنند در نهایت با حمید درخشان سرمربی اسبق
تیمهای شاهین بوشهر ،پرسپولیس و خونه به خونه
بابل به توافق رسیدند .درخشان دیروز در بازی نفت
مقابل پرسپولیس مقابل تیم سابقش قرار گرفته و
روی نیمکت نفت نشست.
صعود اروپایی پانیونیوس با
پاس طالیی شجاعی

پانیونیوس یونان با بازی  90دقیقهای دو بازیکن
ایرانی خود و درخشش مسعود شجاعی توانست
به مرحله سوم مقدماتی لیگ اروپا صعود کند.
تیم پانیونیوس یونان که هفته گذشته در دیدار
رفت مرحله دوم مقدماتی یورو لیگ با نتیجه 2
بر صفر گوریسا اسلوونی را شکست داده بود از
ساعت  23:15پنجشنبه شب در حضور ثابت احسان
حاجصفی و مسعود شجاعی در مسابقه برگشت در
استادیوم پارک نووا گوریسا به مصاف این تیم رفت
و با پاس گل شجاعی به مرحلهی بعدی صعود
نمود.

تیم ملی کاراته در راه ورشو

تیم ملی کاراته ایران با  ۴کاراته کا در بخش
مردان و یک کاراته کا در بخش زنان در بازیهای
جهانی داخل سالن فردا شنبه راهی لهستان شود.
این رقابتها در بخش انفرادی کاتا و کومیته برگزار
خواهد شد و در مجموع مردان و زنان  ۹۶کاراته به
مصاف هم خواهند رفت.

دست رد لیورپول به پیشنهاد بارسلونا
باشگاه بارسلونا از فصل گذشته بهشدت در پی
جذب فیلیپ کوتینیو ،ستاره برزیلی لیورپول است.
مخصوصا این روزها که شایعاتی درباره جدایی
نیمار هم شنیده میشود ،پافشاری مسئوالن بارسا
چنین شائبهای را بیشتر میکرد .اما در آخرین
خبر منتشر شده انگار مسئوالن باشگاه انگلیسی
قصد فروش کوتینیو را ندارند و پیشنهاد ۸۰
میلیون یورویی بارسا را رد کردند .بارساییها روز
گذشته پیشنهادی بیشتر نیز به مارکو وراتی دادند
و میخواهند این هافبک تیم پاریسنژرمن را هم
جذب کنند.

کادر فنی تیمملی پیگیر وضعیت
جهانبخش

توتومرکاتو مدعی شده است که آرسنال به جذب
کولیبالی عالقه مند است .در گزارش این رسانه
آمده است که آرسن ونگر مصمم است فصل
آینده از دفاع سه نفره در ترکیب تیمش استفاده
کند و به همین دلیل قصد دارد مرکز خط دفاع
تیمش را تقویت کند ،و یکی از گزینههای اصلی
او کولیبالی است .کولیبالی فصل قبل مورد توجه
چلسی قرار داشت ولی در نهایت این باشگاه لندنی
برای جذب این بازیکن به توافق نرسید و کولیبالی
هم قراردادش را تمدید کرد.

درخشش نسل جدید کشتی ایران

نوجوانان کشتی فرنگی در تایلند دو مدال طال و
یک نقره کسب کردند .بعد از نسل طالیی کشتی
فرنگی ایران که یکی دو سالی است در رکود
به سرمیبرد و درخشش گذشته را ندارد ،دیروز
نوجوانان کشتی فرنگی ایران در آسیا خوش
درخشیدند و در روز اول مسابقات دو مدال طال
و یک مدال نقره به دست آوردند.

