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از  ایلنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  )مترجم(  قانع  علی 
ترجمه دومین رمان نویسنده »دختری در قطار« خبر 
داد و گفت: مشغول ترجمه رمان دوم نوییسنده »دختری 
در قطار« یعنی پائوال هاوکینز هستم و تقریبا هم به 
اواخر کار رسیده ام. این رمان که چاپ سال ۲۰۱۷ است 
»درون آب« نام دارد و قرار است انتشارات کوله پشتی 
آن را منتشر کند و حق رایت انتشار داستان را هم از ناشر 

و نویسنده گرفته ایم.
این مترجم با تاکید بر این نکته که؛ شخصا اولین نفری 
از مترجمان ایرانی بودم که برای دریافت اجازه انتشار 
داستان با نویسنده تماس گرفتم، یادآور شد:  با این حال 
احتماال مطابق با رسم مرسوم کار ترجمه در کشور ما 
شاهد چندین و چند ترجمه همزمان از این اثر باشیم و 
می دانم که در حال حاضر دست کم ۵ نفر مشغول ترجمه 

رمان »درون آب« هستند.
مترجم رمان »قربانی« جویس کرول اوتس سپس 
درباره ماجرا و داستان رمان »درون آب« بیان کرد: رمان 
»درون آب« یک داستان ماجرایی است که همچون 
رمان »دختری در قطار« هاوکینز برای خواننده جذاب 
خواهند بود و حتی به نظرم جذابیت هایی بیشتر از رمان 
این رمان چند داستان  دارد. در  نیز  نویسنده  این  اول 
همزمان اتفاق می افتد که در یک ماجرا مشترک هستند. 
درواقع داستان روایتی از غرق شدن چند خانم در یک 
برکه یا رودخانه  است. به عبارت دیگر یک خانم در پس 
اتفاقاتی کشف می کند که غرق شدن خانم  ها در این 
برکه امری تکراری و مسبوق با سابقه بوده و هست و 
اصوال روند تاریخی دارد و خود این خانم درگیر حل این 

معما شده که ماجراهای داستان را شکل می دهد.
آب«  »درون  رمان  انتشار  زمان  درباره  پایان  در  او 
اظهار داشت: داستان حدود ۴۱۰ تا ۴۲۰ صفحه دارد 
که ترجمه آن رو به اتمام است. منتها زمان دقیق انتشار 
رمان »درون آب« به موارد متعددی همچون زمانی که 
برای دریافت مجوز در ارشاد صرف می شود بستگی دارد. 
البته خوشبختانه داستان مسئله و موضوع یا محتوایی 
ندارد که واقعا به صورت جدی زمان دریافت مجوز را 

طوالنی کند.
پائوال هاوکینز نویسنده بریتانیایی است که شهرتش را 

از رمان پرفروش دختری در قطار گرفته است.

کوتاه ورزشی
سفر  از  هفته  سه  درحالی که   ۱۳۵۶ خرداد   ۲۹
استاد دکتر علی شریعتی به انگلستان می گذشت، در 
دلیل  درگذشت.  مشکوکی  شکل  به  ساوت همپتون 
به  خون  نرسیدن  و  شرایین  انسداد  وی  مرگ  رسمی 
قلب اعالم شد؛ هرچند مرگ وی توسط برخی به دلیل 
نداشتن سابقه بیماری قلبی، عدم کالبدشکافی و اعالم 
از  لندن  در  ایران  سفارت  خبرداشتن  و  سریع  نتیجه 
دانسته  مشکوک  خبر  رسمی  اعالم  از  قبل  وی  مرگ 
شد اما دکترعبدالکریم سروش در روایتی دیگر متذکر 
شده که جنازه دکتر شریعتی را یک بار پس از مرگ در 
کالبدشکافی  از  بعد پس  دفعه  و  بیمارستان  سردخانه 
توسط بیمارستان ساوت همپتون به هنگام غسل دادن 
در مسجدی کوچک در لندن مشاهده کرده است. بنا 
به گفته وی جنازه شریعتی در دیدار اول کاماًل سالم 
از  ناشی  متعدد  شکافتگی های  دارای  دوم  دفعه  در  و 
کالبدشکافی بوده است و بیمارستان علت مرگ وی را 
طبیعی اعالم کرده است. شریعتی از آبان ماه ۱۳۵۱ تا 
تیرماه ۱۳۵۲ به زندگی مخفی خود روی آورد. ساواک 
بعد،  به  ارشاد  حسینیه  تعطیلی  از  و  بود  او  دنبال  به 
چاپ  به  مستعار  اسم  با  شریعتی  سخنرانی های  متن 
می رسید. در تیرماه ۱۳۵۲، ساواک پدر علی شریعتی 
زندان  به  و  گرفت  گروگان  به  را  برادرخانم وی  بعد  و 
اوین برد تا شریعتی به ناچار خود را معرفی کند. پس 
ازآن روز به مدت ۱۸ ماه به انفرادی رفت و سپس آزاد 
شد زیرا شاه به دلیل فشارهای بین المللی و درخواست 
وزیر فرهنگ الجزایر دریافت که نگه داشتن شریعتی در 
زندان بیش از آزادی او می تواند به شهرت و محبوبیت 
به  را سخت  او  درازمدت در سلول،  اسارت  بیفزاید.  او 
نور آفتاب حساس کرده بود و ازنظر روحی هم بسیار 
افسرده شده بود. رژیم همه راه های مبارزه اجتماعی را 
بر او بسته بود، حسینیه ارشاد تعطیل و او از تدریس 
عماًل  هم  مخفی  مبارزه  بود.  شده  محروم  دانشگاه  در 
داشت  نظر  تحت  شدیدا  را  او  ساواک  نداشت.  امکان 
می شد.  تنگ تر  محدودیت ها  این  حلقه  روزبه روز  و 
قید  از  و  هستم  آزاد  »ظاهرا  می گوید:  خود  شریعتی 
اسارت، به  اصطالح رهایی یافته ام ولی آنچه مسلم است 
نوع زندانم تغییر کرده و از زندان دولتی به زندان خانه 
منتقل  شده ام«. دکتر شریعتی پس از دو سال، خسته از 
وضعیتش تصمیم به »هجرت« می گیرد. ممنوع الخروج 
از کشور  او به خارج  بودن مانع بزرگی برای مهاجرت 
بود؛ اما وی با گرفتن گذرنامه با اسم فامیلی »مزینانی« 
توانست از کشور خارج شده و تهران را به مقصد بروکسل 
ترک کند. شریعتی پس از چند روز اقامت در بروکسل 
آنجا را به مقصد ساوت همپتون انگلیس ترک می کند 
که  بود  کرده  وصیت  شریعتی  درمی گذرد.  آنجا  در  و 
هم اکنون  ولی  کنند،  دفن  ارشاد  حسینیه  در  را  وی 
در قبرستانی کنار حرم زینب کبری، در شهر دمشق 
نگهداری می شود و خانواده اش هزینه نگهداری جسد 

وی را متقبل شدند.

عبید زاکانی
و  زد  جستی  گربه  که  خواندیم  هم  با  ماجرا  آنجای  تا 
پنج موش برگزیده برای مصاحبت را که هرکدام کدخدا و 
ایلخان گروهی بودند با چنگال هایش گرفت و دو موش از 

دستش فرار کردند، و حاال ادامه ماجرا....
آندو موش دگر که جان بردند

زود بردند خبر به موشانا
که چه بنشسته اید ای موشان

خاکتان بر سر ای جوانانا
پنج موش رئیس را بدرید

گربه با چنگها و دندانا
موشکانرا از این مصیبت و غم

شد لباس همه سیاهانا
خاک بر سر کنان همی گفتند

ای دریغا رئیس موشانا
بعد از آن متفق شدند که ما
می رویم پای تخت سلطانا

تا بشه عرض حال خویش کنیم
از ستم های خیل گربانا

شاه موشان نشسته بود به تخت
دید از دور خیل موشانا

همه یکباره کردنش تعظیم
کای تو شاهنشهی بدورانا

گربه کرده است ظلم بر ماها
ای شهنشه اولم به قربانا

سالی یکدانه میگرفت از ما
حال حرصش شده فراوانا
این زمان پنج پنج میگیرد
چون شده تائب و مسلمانا

درد دل چون به شاه خود گفتند
شاه فرمود کای عزیزانا

من تالفی به گربه خواهم کرد
که شود داستان به دورانا

بعد یکهفته لشگری آراست
سیصد و سی هزار موشانا

همه با نیزه ها و تیر و کمان
همه با سیف های برانا

فوج های پیاده از یکسو
تیغ ها در میانه جوالنا

چونکه جمع آوری لشگر شد
از خراسان و رشت و گیالنا
یکه موشی وزیر لشگر بود

هوشمند و دلیر و فطانا
گفت باید یکی ز ما برود
نزد گربه به شهر کرمانا

یا بیا پای تخت در خدمت
یا که آماده باش جنگانا

در آستان دوست 

اجاللی قهرمان پرورش اندام جهان شد

موش و گربه 3 انسانیت و اخالق به کجا می رود؟ بر  که ای که زنان را غرق 
می کند

میدانی  و  دو  بین المللی  مسابقه های  در  تفتیان  حسن 
گرفت.  قرار  دوم  جایگاه  در  متر   ۱۰۰ ماده  در  فرانسه 
 ۱۰۰ دو  بین المللی  رقابت های  در  ایران  مرد  سریع ترین 
در  و  گذشت  پایان  خط  از   ۱۰.۲۴ زمان  با  فرانسه  متر 
جایگاه دوم ایستاد. او پیش از این هم با رکورد ۱۰.۲۵ در 

مسابقات بین المللی فرانسه )۱۰۰ متر( قهرمان شده بود.

علی اجاللی در مسابقات جایزه بزرگ فرانکو کلمبو که 
شنبه شب در ایتالیا برگزار شد، توانست در دسته وزنی+۹۵ 
اندام  پرورش  سانتیمتر  قدی +۱۷۹  دسته  در  و  کیلوگرم 
به عنوان قهرمانی دست پیدا کند. او همچنین در رقابت 
اورالی در نهایت به عنوان سوم بسنده کرد. مجموع جوایز 
مسابقات،  این  در  است.  تومان  میلیون   ۹ اجاللی  نقدی 
پرورش اندام کاران در تفکیک دسته های قدی هم رقابت 

داشتند. 

که  پانیونیوس  سران  یونان،  ورزش  رادیو  از  نقل  به 
بازیکن  دو  مسعود شجاعی،  و  انصاری فرد  کریم  پیش تر 
دو  جذب  دنبال  به  اکنون  داشتند  اختیار  در  را  ایرانی 
احسان  خاطر  همین  به  و  هستند  ایرانی  دیگر  بازیکن 
حاج صفی را مدنظر خود قرار دادند. همچنین حامد لک، 
توجه  مورد  که  است  بازیکنی  دیگر  نیز  ایرانی  دروازه بان 
این دو  ببینیم  باید  و  قرار گرفته  یونان  پانیونیوس  سران 
برنامه ای  چه  تابستانی  انتقاالت  و  نقل   زمان  در  بازیکن 

خواهند داشت.

حضرت سعدی

حذف محترمانه

امیر در اصفهان

قرار  و  بودیم  گرفته  سر  به  قرآن  که  زمانی  همان 
که  زمان  همان  بزنیم،  رقم  را  ساله مان  یک  تقدیر  بود 
اختیار  به  آتش  و  بود  کرده  باد  غیرتش  رگ  کرم  اهلل 
برای  ورزشگاه  در  بانوان  حضور  به  معترض  کسوت  در 
امضا جمع می کرد! همان زمان که  دانشجوهای والیی 
نامزد شکست خورده ی انتخابات پای تریبون جاودانه اش 
امر به معروف می گفت و دولت را  از  در صحن رضوی 
به استهزاء می گرفت... همان زمان که نامزد پیروز شرط 
علی)ع( برای حکومتداری را رای مردم می خواند... همان 
شب خبری پیچید که البالی تحریم های آمریکا و اسناد 
آمریکا  خارجه ی  وزارت  توسط  که  مرداد   ۲8 کودتای 
برای  سیما  و  صدا  رسالت  تا  شد  گم  بود  شده  منتشر 

ماله کشِی اخبار به همین دو مورد ختم شود!
خبری از آن جنس که اگر شنیدی و سر بر بالین مرگ 

نهفتی جای العجب نمی ماند...
»زنی که برای رفتن به منزلش سوار یک ماشین شده 
بود بعد از اینکه توسط راننده مورد تجاوز قرار گرفت و 
دو  می خواهد،  کمک  عبوری  خودروی  یک  از  شد،  رها 
سرنشین این خودرو وقتی که حال نزار دختر را می بینند؛ 

آن ها نیز به او تجاوز می کنند!«
مگر نه این که وقتی موالیمان علی شنید در مرزهای 
بیرون  خلخال  یهود  دخترک  پای  از  اسالمی  مملکت 
کشیده اند بغض کرد و گفت: انسان اگر از خبر این غصه 

ِدق کند، حق دارد!
از  الگویی  بود  قرار  که  فاضله  مدینه ی  آن  کجاست 

مدینه ی پرمحبت نبوی باشد و آرمانش عدالت علوی!
از  بعد  که  است  شده  چه  را  اسالم  جهان  ام القرای 
فشاِر  به  تفکیک جنسی  و  زور  به  اخالق  تفهیم  سال ها 
انحطاط  و  است  تجاوز  و  غارت  دستاوردش  حاال  ارشاد 

اخالق؟ 
قواعد  از  و  باشیم  آشنا  احتماالت  با حساب  اگر کمی 
از  وقتی  می فهمیم  بیاوریم  در  سر  تصادفی  انتخاب 
میلیون   ۱3 بر  بالغ  جمعیتی  با  تهران  نمونه ی  جامعه ی 
نفر، اگر مورد تجاوز یک دیو سیرت قرار بگیری و پس از 
آن از کس دیگری تقاضای کمک کنی و باز متوجه شوی 
گزاره دوم هم دیوسیرتی جانی در لباس انسان بوده و باز 
دست به تجاوز می زند، می توانی نتیجه بگیری که چگالی 
پایبند  اخالقیات  و  اخالق  به  ذره ای  که  توزیع جماعتی 
نیستند آن قدر باالست که دو گزاره ی متفاوت و مستقل 
از بین ۱3 میلیون نفر، هر دو جنایت کار از آب درمی آیند!

اندوه بار نه محصول سند  آقایان، این روز های سیاه و 
۲۰3۰ است نه دستاورد برجام! وقتی که سالیان طوالنی 

بنای فرهنگ یک جامعه متولی نداشته باشد و ستون های 
و  ریخت  فروخواهند  عاقبت  نشوند  مقاوم سازی  اخالق 
ُچنین روزی اصاًل دور  این رویه،  بر  در صورت استمرار 

نخواهد بود.
را  جنگ  مملکت  رسمی  تریبون های  وقتی که 
جایگزین گفتگو کردند. وقتی که کار فرهنگی از دیدگاه 
که  وقتی  شد.  محدود  مذهبی  امور  به  تنها  مسئوالنش 
همان نگاه شریعت را هم خودی و ناخودی کردند، وقتی 
سواالت  حد  تا  زندگانی  برای  جامع  برنامه ای  از  اسالم 
کرد!  پیدا  تنزل  استخدامی  آزمون های  برای  مصاحبه 
عقالنی،  و  رحمانی  اسالم  ترویج  جای  به  که  وقتی 
شبهای قدر و محرم و اربعین و... تبدیل به منبری شدند 
برای کوبیدن بخش هایی از مردم که مانند منبریون فکر 
نمی کردند! وقتی که هیچکس نگفت عشق چیست جای 
انسان است و  محبت کجاست! هیچکس نگفت »زن« 
حق و حقوقی دارد نه اینکه ابزاری برای ارضای شهوت 
دیوانه وار مرد! هیچکس نگفت که انسانیت یعنی کمک 
مورد  بار  یک  که  زن  یک  نگفت  هیچکس  همنوع!  به 
در  کرد  اعتماد  دیگری  مرد  به  باز  و  گرفت  قرار  تجاوز 
قلبش از چه چیز هایی گذشته است... آری هیچکس به 
ما نگفت که دیوار اعتماد که فرو ریخت هرگز برق نشاط 
به چشم های یک زن باز نخواهد گشت. آن وقت زمان 

فاجعه فرا می رسد...

خواسته های  سرکوب  اجتماعی،  محیط های  تفکیک 
غریزی، وضع بد اقتصادی برای جبران نیازهای اولیه ی 
بسط  برای  تالش  عدم  و  نگری  سطحی  آفت  انسانی، 
امنیت  افسانه ها ی واهی همچون  به  آگاهی، دامن زدن 
که  آنجا  تا  جامعه  سطح  از  زنانه  نگاه  حذف  اجتماعی، 
مادر را از تابلوهای ترویج خانواده ی سالم در سطح شهر 
مردم  فکر   به  اگر  یعنی  این ها  همه ی  می کنیم!  حذف 
نخواهد  باقی  بازگشت  برای  مجالی  هرگز  دیگر   نباشیم 
به  سقوط  حال  در  نکردنی  باور  سرعتی  با  جامعه  ماند. 
از  بیش  ما  و مسئوالن  است  اجتماعی  اخالقی  قهقرای 
هرچیزی در حال نزاع بر سر اختالف سلیقه های سیاسی 

هستند.
شده  چه  را  ما  که  پرسیده اید  خودتان  از  به حال  تا 
است؟ آن وقت ها که رمضان می شد می گفتند آمار جرم 
به  اعتقادی  که  آنان  حتی  و  شده  کمرنگ تر  جنایت  و 
دین و آیین اسالم نداشتند هوای پاک سیرتی و خوبی 
به سرشان می افتاد! اما حاال در سایه ی حکومت مذهبی 
آمار جنایت و مجازات، قاچاق و فحشا، دروغ و کارشکنی 

اینقدر افزایش یافته است؟
در  بزرگانشان  کیش  به  مردم  است...  درست  آری،   
می آیند. وقتی که سران، اخالق را فراموش کنند نمی شود 

بر مردم خرده گرفت...
تا دیر نشده است باید کاری کرد...

سال ۲۰۱۵ که نبرد بوکس بین مانی پاکیائو و فلوید می 
ودر برگزار شد همه به آن لقب »نبرد قرن« دادند اما اکنون 
بسیاری معتقدند عنوان »نبرد قرن« باید به جدال فلوید می 
ودر و کانر مک گریگور اختصاص یابد. این دو بوکسور قرار 
است چهارم شهریور در الس وگاس آمریکا بر روی رینگ 
برگزار  را  جهان  ورزش  تاریخ  مسابقه  نجومی ترین  تا  بروند 
کنند. هر روز و هر لحظه خبرهای جدیدترین درباره نبرد می 
ودر آمریکایی و مک گریگور ایرلندی به گوش می رسد. اکنون 
مشخص شده که برنده این دیدار خونین ۵۵۰ میلیون دالر 
به جیب می زند. این درآمد هنگفت از عواملی همچون حق 
پخش تلویزیونی و دیگر عوامل به برنده دیدار اختصاص می 
یابد. البته برای بازنده این دیدار نیز اصال ناراحت نباشید. بازنده 

نیز هرکسی باشد حداقل 3۰۰ میلیون دالر به جیب می زند.

در  ایران  والیبال  ملی  تیم  »مستقل،  گزارش  به 
والیبال  لیگ جهانی ۲۰۱۷  از هفته سوم  روز  دومین 
که به میزبانی شهر ووچ در کشور لهستان و در سالن 
اطلس آرنا برگزار می شد، رو در روی تیم ملی لهستان 
قرار گرفت و با شکست سه بر صفر، از صعود به دور 
حذفی لیگ جهانی والیبال باز ماند، بدین ترتیب دیدار 
پایانی تیم ایران در هفته سوم مقابل روسیه به صورت 

تشریفاتی برگزار شد.

چهل سال بدون معلم

برگزاری  پردرآمدترین نبرد قرن در شهریور

احسان حاج صفی و حامد لک در لیگ یونان 

 
چنان به موی تو آشفته ام به بوی تو مست

                                    که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست
دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد

                                             خلیل من همه بت های آزری بشکست

در مسابقه زندگی پیروزی نصیب کسی است که از ورود هر گونه توپی که از طرف 
نیز همان حالت  تقوا  شیطان شوت شده است، به دل جلوگیری کند، واژه معروف 

خویشتن داری و دیده بانی از دل است.
ماّلیی،  حسن  االسالم  حجت  شبستان،  خبرگزاری  مهدویت  خبرنگار  گزارش  به 
مدیر گروه اخالق و تربیت مرکز تخصصی مهدویت و مؤلف کتاب »سبک زندگی 
منتظران  برای  رمضان  درس های  پیرامون  خود  تلگرامی  کانال  در  منتظرانه« 

می نویسد:
 رمضان، ماه تمرین دروازه بانی دل

در ما منطقه ای به نام قلب وجود دارد که در نبرد با شیطان، سرنوشتمان به وضعیت و 

حاالت آن بسته شده است، همان طور که در مسابقه فوتبال، دروازه  مهم ترین مکانی 
است که سرنوشت یک تیم را مشخص می کند و به همین جهت عالوه بر این که 
همه اعضای یک تیم مراقبند که توپی وارد آن نشود، یک دروازه بان حراست این 
منطقه حساس را بر عهده دارد. در مسابقه زندگی نیز پیروزی نصیب کسی است که 
از ورود هر گونه توپی، به دل که از طرف شیطان شوت شده است، جلوگیری کند، 
واژه معروف تقوا نیز همان حالت خویشتن داری و دیده بانی از دل است که بارها در 
قرآن و روایات کریم نام برده شده و این کتاب آسمانی و امامان معصوم )ع(، بیش از 

هر نکته دیگری به آن سفارش نموده اند.
بی گمان روحیه تقوا و مراقبت از دل یک شبه نصیب انسان نمی شود، بلکه نیازمند 

مدت ها  از  پس  دروازه بانی  نیز  فوتبال  بازی  در  چنان که  است،  ممارست  و  تمرین 
تمرین، حرفه یک نفر قرار می گیرد.

منتظران  دروازه بانی  برای  تمرین  فرصت  بهترین  آن،  روزه  و  رمضان  مبارک  ماه 
مخلص امام زمان )عج( از قلب است تا این ودیعه و امانت الهی از گزند شیطان در 
امان باشد، چنان که در قرآن کریم،  تقوا علت تشریع روزه در ماه رمضان شمرده شده 
َیاُم َکَما ُکتَِب َعلَی الَِّذیَن ِمن َقْبلُِکْم لََعلَُّکْم  است: »َیا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنواْ ُکتَِب َعلَْیُکُم الصِّ
تَتَُّقوَن؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما نوشته و مقرر شده همان گونه که 
بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شد، شاید )روحتان نیرومند شود و از هواهای 

نفسانی( پرهیز کنید« )بقره/۱83(

روزه، دروازه باِن قلب منتظر است

سرمربی تیم ملی ایران گفت: ما به عنوان توریست به 
روسیه نخواهیم رفت.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ کارلوس کی روش در 
از  تمجید  در   »ESPN« تلویزیونی  شبکه  با  گفت وگو 
جوی که در روز بازی با ازبکستان در ورزشگاه آزادی حاکم 

بود، گفت: »جو و هیجان هواداران فوق العاده بود.«
ایران شایسته صعود به جام جهانی ۲۰۱8 و در مرحله 
سوم انتخابی جام جهانی کاماًل بر اوضاع مسلط بود و کار 
را در حالی که دو بازی از ۱۰ بازی اش باقی مانده بود، به 
پایان برد. نه تنها ایران در این مرحله شکست نخورد، بلکه 
هیچ کس هم نتوانست از خط دفاعی تیم ملی رخنه کند و 
به گل برسد. شاید تأثیرگذارترین بازی ایران همانطور که 
که  بود  ازبکستان  برابر  خانگی  پیروزی  ما می دانیم،  همه 
کافی بود تیم ملی بلیت سفر به روسیه را به دست آورد و 
همه انتظار چنین اتفاقی را داشتند. این تیم هم همین کار 
را کرد. سرمربی ایران که از سال ۲۰۱۱ هدایت این تیم را 
عهده دار است، تصریح کرد: »سعی کردیم به جام جهانی 
ما  نکنیم.  فکر  مسئله  دو  به  بازی  یک  در  و  نکرده  فکر 
می خواستیم تنها روی بازی با ازبکستان تمرکز کنیم و تنها 
امتیاز بودیم. شکی نداشتیم  به فکر پیروزی و کسب سه 
که تیم برتر زمین بودیم و خوشبختانه بازی مان را با برد 
نیاز به برد دارد و در  به پایان بردیم. در فوتبال یک تیم 
آن بازی ما تیم پیروزی میدان بودیم.« پس از چهار سال 
که ایران در رده بندی فیفا، بهترین تیم آسیایی است، کمتر 
کسی است که بخواهد در مورد اینکه ایران بهترین تیم در 
فوتبال  سنتی  قدرت های  از  یکی  کند،  بحث  است  زمین 

خوش  جهانی  جام  انتخابی  متوالی  دوره  دو  در  که  آسیا 
درخشید. سرمربی پیشین رئال مادرید اظهار داشت: »من 
آسیا  در  رقابت  دو  که  بگویم  باید  صادقانه  می کنم،  فکر 
داریم. ستاره ها و رقابت واقعی. از جنبه داده ها، آمار نشان 
می دهد که ما تیم اول آسیا هستیم و شکی هم از این بابت 
نیست. ما در مرحله پایانی انتخابی جام جهانی یک گل هم 
نخوردیم، شکستی متحمل نشدیم و در حالی که دو بازی 
قطعی  جهانی  جام  به  را  داریم، صعودمان  پیش  در  دیگر 
کردیم.«وی افزود: »روی هم رفته اما نسبت به سطح اول 
فوتبال بین المللی هنوز فاصله داریم. من بر این باورم که 
کره جنوبی و ژاپن هنوز یک گام از ما جلوتر هستند. آنها 
تجربه بیشتری نسبت به ما دارند و فوتبال شان به استاندارد 
فوتبال اروپا نزدیکتر است. این فاصله ای است که ما باید 
در فرایند آماده سازی خود، آن را کمتر کنیم.« آماده سازی 
تا  برای جام جهانی ۲۰۱8 کلیدی است و هنوز یک سال 
ایران  گذشته،  در  است.  مانده  باقی  مسابقات  این  شروع 
مشکالتی در زمینه تدارک اردوهای تدارکاتی و بازی های 
دوستانه داشته و با حسرت بازی های رقبای آسیایی خود 
کرد:  تأکید  کی روش  می کرد.  تماشا  را  جهان  سطح  در 
 ۲۰۱8 جام  به  برای صعود  ما  که  کاری  ارزش  »خیلی ها 
کردیم را به درستی و آنطور که شایسته اش بودیم، درک 
نکردند. سخت است که بخواهیم مشکل خود را به جهانیان 
توضیح دهیم و سخت است که بخواهیم جایی برای تمرین 
و یا تیم هایی را برای بازی )دوستانه( پیدا کنیم.« کارلوس 
با  بارها بحث و جدل هایی  اخیر  این 6 سال  کی روش در 
فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه های مختلف ایران داشته 

جام  شروع  تا  مانده  باقی  ماه   ۱۲ این  در  او  حاال  است. 
این  در  او  می خواهد.  جانبه  همه  حمایتی   ۲۰۱8 جهانی 
بیانیه ای  بیانیه ای مشابه  از  باره گفت: »سعی خواهم کرد 
استفاده  داد،  ایران  بزرگ  و  سرشناس  جمهور  رئیس  که 
کنم که گفت: پرسش این نیست که تیم ملی چه کاری 
می تواند  کاری  چه  ایران  بلکه  کند،  ایران  برای  می تواند 
داشت:  اظهار  ملی  تیم  سرمربی  کند.«  ملی  تیم  برای 
از مرحله گروهی مسابقات جام جهانی  »به منظور صعود 
تدارک  برای  زیرساخت ها  و  مالی  حمایت  به  نیاز   ،۲۰۱8
کمپ های تمرینی و بازی های دوستانه داریم. اگر این کار 
را نکنیم، نتایج دچار افت خواهد شد و این چیزی نیست 
که هواداران ایران انتظارش را دارند و سزاوارش نیستند.« 
سرمربی پیشین تیم ملی پرتغال خاطرنشان کرد: »اکنون 
ایران هر کاری که  تیم ملی  زمان آن رسیده که بگوییم 
می کند برای فوتبال ایران است، اکنون زمان آن است که 
مسئوالن بر حمایت خود از این تیم بیفزایند. شور و شوق 
در تیم ملی هست و ما نیاز به اجرای برنامه های مختلف به 
منظور پیشرفت بازیکنان مان داریم. حدود ۲6 تا 3۰ سال 
گذشته ما در پرتغال بازیکنان خوبی را معرفی کردیم، اما 
در پرتغال نخوابیدیم و به تولید بازیکنان خوب ادامه دادیم. 
با  جامع  طرح  یک  دارد،  کم  ایران  که  است  چیزی  این 
زیرساخت ها و حمایت انفرادی.« اگر همه چیز طبق برنامه 
پیش برود، برنامه بعدی ایران صعود از مرحله گروهی جام 
جهانی ۲۰۱8 خواهد بود. ایران پیش از این چهار دوره در 
مسابقات جام جهانی حضور داشته، اما هرگز موفق نشده 
 ۲۰۱۴ جهانی  جام  در  ایران  رود.  فراتر  گروهی  مرحله  از 

عملکرد خوبی داشت، اما تفاوت تیم کنونی با آن تیم این 
است که ایران حاال تیمی بین المللی تر، با اعتماد به نفس تر 
و باثبات تر است. ستاره های جوانی همچون سردار آزمون 
و سعید عزت اللهی که در حال حاضر در لیگ روسیه بازی 
رشد  تا  هستند  بزرگ  لیگ های  به  رفتن  آماده  می کنند، 
بازیکنان ایرانی در فوتبال اروپا که فعال و تأثیرگذار هستند 
»ما  گفت:  این باره  در  دهند.کی روش  گسترش  و  بسط  را 
تیمی متشکل از ۲6 بازیکن را شکل داده ایم و گزینه های 
مدافع  سه  دروازه بان،  سه  من  داریم.  دسترس  در  زیادی 
به  می توانم   ۲۰۱8 جهانی  جام  در  دارم.  غیره  و  راست 
در  که  حالی  عین  در  را  آنها  و  بدهم  استراحت  بازیکنانم 
نگه  سرحال  بازی ها  برای  می دارم،  نگه  استاندارد  همان 
فوق العاده  ما  بازیکنان  که  است  خاطر  بدین  این  دارم. 
هستند. در طول دوران مربیگری ام هرگز چنین بازیکنانی 
ندیده ام که اینطور از خودگذشتگی کنند.«سرمربی پرتغالی 
کرد:  جمع بندی  این گونه  را  خود  صحبت های  ملی  تیم 
به مرحله  ایران  تیم ملی  با  راهیابی  »هدف و رویای من 
حذفی جام جهانی ۲۰۱8 است. من در حال مبارزه با این 
بیماری رضایتمندی هستم. نباید به بودن در مرحله گروهی 
راضی باشیم، باید جاه طلب باشیم و بزرگ فکر کنیم. ما به 

عنوان توریست به روسیه نخواهیم رفت.«

سخت است به دنیا بگوییم دنبال زمین تمرین هستیم!
کی روش: 

 اتهامات نسبت داده شده به مهاجم پرتغالی تیم فوتبال 
در  را  او  حرفه ای  و  شخصی  زندگی  آینده  مادرید،  رئال 

هاله ای از ابهام قرار داده است.
کریستیانو رونالدو که این روزها شایعه جدایی اش از رئال 
جمع  از  چه  است،  اسپانیایی  رسانه های  داغ  سوژه  مادرید 
کهکشانی ها جدا شود و چه در کنار آنها بماند، به خاطر فرار 
از پرداخت ۱۴.۷ میلیون یورو درآمد تبلیغاتی اش در فاصله 
اسپانیایی جواب  مقامات  به  باید  تا ۲۰۱۴  سال های ۲۰۱۱ 

پس دهد و برای اثبات بی گناهی اش تالش کند.
مالیات  اداره  گزارش های  به  استناد  با  مادرید  دادستانی 
کالهبرداری  فقره  چهار  به  را  ساله   3۲ رونالدوی  اسپانیا 
ادعای  طبق  است.  کرده  شکایت  او  از  و  متهم  مالیاتی 
دادستانی مادرید، رونالدو برای فرار از پرداخت مالیات هایش، 
را سال  آن  که خودش  به یک شرکتی  را  خود  درآمدهای 
او به  اقدام  این  انتقال داده است که  ۲۰۱۰ تأسیس کرده، 
زعم مقامات اداره مالیات اسپانیا، مصداق بارز عامدانه بودن 
خودداری کاپیتان تیم ملی پرتغال از پرداخت مالیات هایش 

بوده است. این در حالی است تیم وکالی رونالدو همچنان 
به  پرتغال  اکسپرسوی  نشریه  دارند.  تأکید  او  بی گناهی  بر 
نقل از یکی از وکالی رونالدو نوشته است: »رونالدو چیزی 
از تخلف مالیاتی اش نمی داند، نمی دانسته و نمی توانست که 

بداند«.
یکی از اقداماتی که تیم حقوقی رونالدو سعی در انجام آن 
دارد، جلوگیری از مقایسه شدن پرونده تخلف مالیاتی رونالدو 
با پرونده مالیاتی لیونل مسی، مهاجم آرژانتینی بارسلوناست 
که برای او به جرم کالهبرداری برای فرار از پرداخت ۱.۴ 
میلیون یورو مالیاتش، در نهایت مجازات ۲۱ ماه حبس به 
همراه داشت. با اینکه رونالدو هم در حال حاضر در خصوص 
است،  گرفته  قرار  بازجویی  مورد  تبلیغاتی اش  درآمدهای 
وکالی او سعی دارند به همه نشان دهند که میان پرونده او 
و مسی شباهتی وجود ندارد. آنها بر این موضوع تأکید دارند 
اما  است،  نکرده  فرار  مالیات هایش  پرداخت  از  رونالدو  که 
راه عمل به تعهدات مالیاتی اش را اشتباه رفته و اشتباهش 
هم این بوده است که مالیات تمام درآمدهای تبلیغاتی اش 

در فاصله سال  های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ را سال ۲۰۱۴ پرداخت 
کرده است در حالی که می بایست مالیات درآمدش در هر 
یک از آن سال ها را در همان سال می پرداخت، اشتباهی که 
آنها مدعی اند حاصل مشاوره های اشتباهی بوده است که به 

این بازیکن پرتغالی داده شده است.
راه نجات کریس

گومس  نام های  به  زن  قاضی  سه  اکسپرسو،  گزارش  به 
کاریداد، اوا و ویکتوریا )به نام خانوادگی دو قاضی آخر اشاره 
برعهده  را  رونالدو  پرونده  قضاوت  مسئولیت  است(  نشده 
این  به  هم  رونالدو  پرونده  به  رسیدگی  سازوکار  دارند. 
صورت است که پس از قطعی شدن تصمیم دادستانی برای 
حفظ اتهامات علیه رونالدو، دادگاه شش ماه زمان را صرف 
شهادت  همچنین  و  الزم  گواهی های  و  مدارک  دریافت 
جمله  از   - هستند  پرونده  این  درگیر  نوعی  به  که  افرادی 

خود رونالدو - خواهد کرد.
در صورتی که پس از رسیدگی قضات به پرونده، اتهامات 
وارده به رونالدو پابرجا بماند، او دو ماه زمان خواهد داشت 

طبق  کند.  ثابت  را  بی گناهی اش  و  دفاع  خودش  از  تا 
در  که  مجازاتی  حداقل  اسپانیایی  رسانه  های  گزارش های 
گرفته  نظر  در  او  برای  رونالدو  کالهبرداری  اثبات  صورت 
نشریه  اکنون  اما  است،  حبس  سال  هفت  شد،  خواهد 
می تواند  در یک صورت  رونالدو  که  است  نوشته  اکسپرسو 

از خطر زندانی شدن بگریزد.
اسپانیا  »قوانین  است:  نوشته  این خصوص  در  اکسپرسو 
به گونه ای است که اگر رونالدو به تخلف خود اعتراف کند، 
مجازاتش به دو سال حبس کاهش پیدا می کند«. این بدان 
معناست که رونالدو می تواند با اعتراف به تخلف خود، هفت 
سال حبس را به حبس تعلیقی تغییر دهد و به این ترتیب از 

رفتن پشت میله های زندان نجات پیدا کند.

ستاره در حصر!
احتمال رفتن رونالدو به پشت میله های زندان

آور  مدال  بانوی  نخستین  علیزاده  کیمیا  تکواندو،  جهانی  فدراسیون 
جهان  قهرمانی  مسابقات  پرچم دار  را  المپیک  در  ایران  ورزش  تاریخ 

۲۰۱۷ انتخاب کرد.
از روابط عمومی فدراسیون تکواندو،  به گزارش »مستقل«، به نقل 
بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۷ از روز شنبه )3 
تیرماه( در سالن »تی وان آرنا« شهر موجو کره جنوبی آغاز و تا روز جمعه 

)۹ تیرماه( ادامه خواهد داشت.

با اعالم فدراسیون جهانی تکواندو، کیمیا علیزاده به عنوان پرچم دار 
مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات انتخاب شده است.

جدید  لوگوی  از  رونمایی  با  همزمان  جهانی  فدراسیون  پرچم  حمل 
WTF می باشد. علیزاده لباس مخصوص فدراسیون جهانی تکواندو 
را با لوگوی جدید به تن خواهد داشت. تیم ملی تکواندو کشورمان در 
میرهاشم  عاشورزاده،  فرزان  هادی پور،  آرمین  ترکیب  با  مردان  بخش 
عرفانیان،  پوریا  زواره،  حجی  مسعود  یعقوبی،  ابوالفضل  حسینی، 

سعیدرجبی و سجادمردانی رو در روی حریفانشان قرار می گیرند.
زهرا  میرحسینی،  ملیکا  علیزاده،  کیمیا  پارسا،  طیبه  کیانی،  ناهید 
را  کشورمان  زنان  تیم ملی  ترکیب  نیز  خدابنده  اکرم  و  پوراسماعیل 
مهدی  هدایت  با  مردان  بخش  در  ایران  دهند.تیم ملی  می  تشکیل 
بی باک )سرمربی(، علیرضا نصرآزادانی وهادی افشار )مربی( و در بخش 
ریحانه  و  صفرپور  فاطمه  و  )سرمربی(  کمرانی  مهرو  باهدایت  زنان 

فوالدی )مربی( در این دوره از مسابقات حضور دارد.

کیمیای تکواندوی ایران

 پرچم دار 
قهرمانی 

جهان

نایب قهرمانی سریع ترین مرد ایران در فرانسه

به بهانه ی خبر غم انگیز فاجعه ی تجاوز در تهران

آرش وکیلی - روزنامه نگار


