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ورزشی

وطن امروز شماره 2738

اخبار

سردار غیبپرور قهرمانی کشتیگیر
اوکراینی را تبریک گفت

رئی��س س��ازمان بس��یج مس��تضعفین در
پیامی خطاب به «المار نورعلیاف» کش��تیگیر
اوکراینی که به تازگی در مس��ابقات کشتی این
کش��ور مدال طال کس��ب کرده اس��ت ،قهرمانی
وی را تبریک گفت .المار نور علیاف ،کشتیگیر
آذربایجانیاالصل اوکراینی که در مسابقات کشتی
اوکراین موفق به کس��ب مدال طال ش��ده بود با
پیراهنی که تصویر رهبر انقالب بر آن نقش بسته
بود ،روی سکوی دریافت جوایز رفت.

نگاهی به خریدهای جدید استقالل برای فصل پیشرو

سبدی پربار

چهارشنبه  22خرداد 1398

تساوی یک -یک تیمملی فوتبال ایران مقابل کرهجنوبی

شجاع و نباز

متن پیام تبریک سردار غالمحسین غیبپرور به
شرح زیر است:
بسماهلل الرحمن الرحیم

فرزند عزیزم «المار نورعلی اف»
سالم علیکم
اقدام قهرمانانه شما و حضورتان با لباس مزین
ب��ه تصویر رهبر فرزانه و معظم انقالب اس�لامی
(مدظله العالی) با شعار «لبیک یا خامنهای» نماد
جوان مومن انقالبی امروز در جهان است.
عشق جنابعالی به والیت که برخاسته از منشأ
عمیق دینداری میباش��د الگویی ب��رای تمامی
آزادیخواهان و قهرمانان جهان است.
اینجانب حرکت ارزشمند شما قهرمان عاشق و
والیتمدار را پاس داشته و مسرت و مباهات خود
را به وجود چنین جوانانی اعالم میدارم.

پرسپولیس از برانکو
شماره حساب خواست

باشگاه پرس��پولیس پول برانکو ایوانکوویچ
را آماده ک��رد و از او برای واریز مبلغ ،ش��ماره
حساب خواس��ت .مهمترین اتفاق این روزهای
باشگاه پرس��پولیس که عناوین قهرمانی لیگ
و ج��ام حذفی فوتبال ای��ران در فصل اخیر را
کس��ب کرده ،بحث پرداخ��ت مطالبات برانکو
ایوانکووی��چ و نگرانی از جدایی این س��رمربی
موفق بوده است .در این راستا مدیرعامل باشگاه
 2روز پیش اعالم کرد پول برانکو بزودی حاضر
میش��ود و حاال خبر رس��یده که مبل غ طلب
برانکو ،یعنی یک میلیون یورو ،آماده شده است.
مدیران باشگاه پرسپولیس از برانکو خواستهاند
یک شماره حساب جهت واریز پول به باشگاه
بدهد تا مطالبات او پرداخت و این مشکل مهم
برطرف شود.
ادامه از صفحه 2
من در سفری که به اندونزی برای ساخت مستند
داشتمبامشاور هنری رئیسجمهور اندونزیصحبت
میکردم .او از من س�ؤال کرد من چند س�ال پیش
ایران آمده بودم؛ هنوز هم مکدونالد ندارید؟ گفتم
نه! با یک شور و هیجانی گفت آفرین! همین درست
اس�ت؛ ما ب�ا آوردن مکدونالد و س�ایر محصوالت
آمریکایی خودمان را اسیر کردیم.

دقیقاً همینطور است! البته دنیا اذعان دارد ایران
آبروی آمریکا را برده و هرچه آمریکا عربده میکشد
نتیجهای نمیگیرد .من اعتقاد دارم و توئیت کردم
که جلسه شعر و شاعران با رهبری روی مخ ترامپ
بود .آنها هدفش��ان از کارهای تبلیغاتی این روزها،
مث��ل ورود ن��او آبراهام لینکل��ن و بمبافکنهای
 ،B 52اعزام نی��رو و ...این بود که ببینند در داخل
چه واکنشی نش��ان داده خواهد شد ،آیا نگرانی در
هیأت حاکمه ایران دیده خواهد شد؟ بعد میبینند
رهبری با شاعران جلس��ه میگذارند و درباره زبان
فارسی رهنمود میدهند! این موضوع جدی است؛
چرا که روانشناسان آمریکایی روی این کار میکنند
که ببینند واکنشهای رهبری و مسؤوالن چیست.
آیا کشور به هم ریخته و بورس سقوط کرده است؟
میبینن��د ن��ه! مردم دارن��د زندگی عادیش��ان را
میکنند .این در دنیا پیام دارد .وقتی شما تصویری
نش��ان دادید که دارید قدم میزنید ،در واقع به دنیا
نش��ان میدهید که ما خیلی رفیق هستیم و دیگر
مش��کل نداریم! البته برای این مس��ائل مثالهای
متع��ددی دارم که به آق��ای ظریف هم گفتهام و او
هم بعضاً با سالمت نفسی که در مقابل دلسوزیها
داشت میپذیرفت.

ب�ا ای�ن همه اما علاوه بر مذاکرات ،مس�یرهای
دیگری هم برای پیشرفت کش�ور وجود دارد؛ نظر
شما در این زمینه چیست؟

من درباره دولت یادداشتهایی دارم که در واقع
دف��اع از دولت یا مدیران دولت اس��ت .معتقدم اگر
رهبری میگویند دش��من در عرصه اقتصاد آرایش
جنگی گرفته است و وارد جنگ تمامعیار اقتصادی
شدهایم ،ما هم باید آرایش متناسب با آن را داشته
باشیم .در برخی وزارتخانهها اص ً
ال روحیه جنگی و
جهادی نیست ،بماند .من در دفاع از افرادی که در
دولت آقای روحانی میخواهند کار جهادی و انقالبی
کنند ولی نگران این هستند که بعدا ً برای آنها پرونده
قضایی درست شود ،بارها صحبت کردهام .معتقدم
دس��تگاههای نظارتی و قضایی هم باید خودشان را
برای شرایط جنگ اقتصادی آماده کنند؛ یعنی اگر
مدیری ریسک کرد و خواس��ت تحریم را دور بزند
و از طرق مختلف مش��کالت کشور را برطرف کند،
اگ��ر رفتارش با برخی آییننامهه��ا و قوانین جاری
هماهنگ نبود مسؤوالن قضایی باید این اطمینان
را به او بدهند که بتواند ریسک کند.

زهره فالحزاده :همین روزها قرار است استراماچونی
ایتالیایی به ایران سفرکند تا هدایت آبیپوشان را
برعهده بگیرد؛ انتخابی که خیلی دیر انجام شده و
البته هنوز هم تیم فصل بعد استقالل شکل نگرفته
اس��ت؛ تیمی که هنوز نمیداند بین  2دروازهبانش
کدامیک از آنها را برای فصل نوزدهم در اختیار دارد.
ی این تیم
از س��ویی تکلیف ماندن بازیکنان کلید 
مثل وریا غفوری ،پژمان منتظری و علی کریمی هم
مشخص نشده و هر آن ممکن است اتفاقات عجیبی
در این باشگاه رخ دهد .در این میان فرهاد مجیدی
هم از اس��تقالل کنار رفت و سرمربیگری تیم امید
را انتخ��اب کرد تا کادر فنی فصل بعد آبیها بدون
تجربه کافی (در استقالل) روی نیمکت بنشینند.
حاال هر چقدر هم معاون باش��گاه بگوید کادر فنی
جدی��د روی بازیکنان این تیم ش��ناخت دارند اما
نمیتوانند نقشی در خریدهای جدید باشگاه داشته
باشند .از طرفی فرهاد مجیدی هم بارها عنوان کرده
این لیس��ت خرید او نیست و آقایان بدون اطالع او
تصمیم به خرید بازیکن��ان جدید گرفتهاند .اینکه
پشت انتخاب بازیکنان جدید چه کسی ایستاده و
اق��دام به خرید بازیکن ک��رده به کنار ،این موضوع
ک��ه آیا این خریدها فنی بوده و نقاط ضعف تیم را
پوش��ش میدهد ،خود بحث مهمی اس��ت .با این
اوضاع ،شرایط استقالل با  3فصل اخیر که تیم دیر
و بد بس��ته شد ،چندان فرقی نکرده و حتی اوضاع
کمی بغرنجتر از فصل گذشته است که شفر سرمربی
آبیه��ا بود و بازیکنان را خ��ودش انتخابکرد .به
هر حال هواداران اس��تقالل نمیخواهند قصه تلخ
سالهای اخیر این تیم تکرار شود .آنها میخواهند
جام قهرمانی را پس از  ۶س��ال به خانه ببرند و به

دوران سلطنت تیم رقیب پایان دهند.
ب��ا همه این حرفها در ادام��ه نگاهی داریم به
نقلوانتقاالت در باشگاه استقالل.
اولین خرید آبیها محمد بلبلی ،مهاجم جوان
فصل گذشته سپیدرود بوده است؛ مهاجمی که پس
از دور زدن باش��گاه فوالد یکشبه سر از استقالل
درآورد .حتی ش��نیده میشود او از پرسپولیس هم
پیشنهادی دریافت کرده بوده است .به هرحال باید
دید بازیکن کمتجربه و البته پدیده فصل گذش��ته
لیگ برتر میتواند خرید موفقی برای آبیها باشد؟ او
میتواند جای اللهیار صیادمنشی را که فصل بعد در
فنرباغچه ترکیه توپ خواه د زد پرکند؟ البته باشگاه
فوالد برگه قرارداد بلبلی را منتش��ر کرده و مدعی
است بلبلی نمیتواند جایی غیر از این تیم بازی کند.
س��یاوش یزدانی ،مدافع فصل گذشته سپاهان
دیگر بازیکنی اس��ت که پس از توافقات نهایی روز
گذش��ته قرارداد داخلی با اس��تقالل بست .یزدانی
فصل خوبی را در طالییپوشان اصفهان سپری کرد
و توانست نظر استقاللیها را جلب کند.
علی دشتی دیگر بازیکنی است که با استقالل
به توافق نهایی رسیده و بزودی قرارداد خود را با این
باشگاه امضا میکند .غیر از این سه بازیکن صحبت
از آمدن آرش رضاوند ،رضا اسدی ،وحید نامداری،
میالد باقری و ارسالن مطهری هم به استقالل شده
و باید دید بعد از آمدن اس��تراماچونی به ایران ،این
بازیکنان ق��رارداد خود را با آبیها امضا میکنند یا
خیر .به هرحال ب��ه نظر میآید روزهای پرکاری را
آبیها در این هفته داشته باشند ،چرا که قرار است
بزودی تمرینات تیم ش��روع ش��ود و تیم با نفرات
جدید و قدیمش به تمرین بپردازد.

تیمملی فوتبال ایران در دیدار تدارکاتی مقابل
کرهجنوبی به نتیجه تس��اوی رس��ید تا رکورد 8
سال نباختن به کرهایها پابرجا بماند و سرمربی
جدید هم راه کیروش را ادامه دهد .تیمهای ملی
فوتبال ایران و کرهجنوبی در یک بازی تدارکاتی
روز سهشنبه در سئول به مصاف هم رفتند که این
بازی با نتیجه تساوی یک -یکبه پایان رسید .در
این بازی که از ساعت  ۱۵:۳۰به وقت تهران آغاز
شد ،اوی جو هوانگ ( )۵۸برای کرهجنوبی و کیم
یونگ وون ( - ۶۲گل به خودی) برای ایران گلزنی
کردند .بازیکنان هر دو تیم در  ۱۵دقیقه ابتدایی
این بازی پراش��تباه ظاهر شدند و مدام توپ را لو
میدادند ولی کرهجنوبی با حمایت هوادارانش بهتر
عمل کرد .در دقیقه  ۱۵بازیکنان کرهجنوبی با یک
ضربه سر دروازه ایران را تهدید کردند که علیرضا
بیرانوند این توپ را راهی کرنر کرد 2 .دقیقه بعد
احسان حاجصفی در محوطه جریمه کرهجنوبی
شوتی را به سمت دروازه حریف زد که راهی کرنر
شد .با گذشت زمان این تیم ایران بود که جریان
بازی را در دس��ت گرفت و هجومیتر ظاهر شد.
در دقیقه  ۲۰ضربه فنی و زیبای ترابی با اختالف
کم��ی از کنار دروازه کره به اوت رفت .کرهجنوبی
در دقیق��ه  ۲۳باز هم فرصت گلزنی داش��ت اما
واکنش عالی بیرانوند مانع گل خوردن ایران شد.
در دقای��ق  ۲۵و  ۳۳هم علیرض��ا جهانبخش 2
شوت به سمت دروازه کره زد که دروازهبان حریف
این ضربات را مهار کرد .عالوه بر این کار گروهی
مهدی طارمی و کری��م انصاریفرد در دقیقه ۳۷
ای��ران را در موقعیت خوبی ب��رای گلزنی قرار داد
اما شوت انصاریفرد توسط دروازهبان کرهجنوبی

مهار ش��د .هر چند تیم ایران برتری محسوس��ی
نسبت به کرهجنوبی داش��ت اما در دقیقه  ۴۴با
ضربه بازیکنان کره ،تیرک دروازه علیرضا بیرانوند
به لرزه درآمد .در برگشت هم بازیکنان ایران این
توپ را از مقابل دروازه دور کردند تا بازی با نتیجه
تس��اوی بدون گل در نیمه اول تمام ش��ود .نیمه
دوم در ش��رایطی آغاز شد که احمد نوراللهی به
جای علیرضا جهانبخش وارد زمین شد .نوراللهی
که عملکرد قابل قبولی در این بازی داشت حتی
در دقیقه  ۵۵ش��وتی به سمت دروازه کره زد که
ت��وپ او به تی��رک دروازه حریف برخ��ورد کرد.
کرهجنوبی ک��ه برای پیروزی در این مس��ابقه و
شکستن طلسم  8ساله نبردن ایران انگیزه زیادی
داش��ت ،در نیمه دوم حمالت زیادی روی دروازه
کش��ورمان تدارک دید .این حم�لات در دقیقه
 ۵۸و روی اشتباه مرتضی پورعلیگنجی و میالد
محمدی نتیجه داد و اوی جو هوانگ توانس��ت با
یک ضربه آرام ت��وپ را وارد دروازه ایران کند .در
ادامه در دقیق��ه  ۶۲تیم ایران صاحب یک ضربه
کرنر شد .رامین رضاییان این ضربه را ارسال کرد
ک��ه توپ بعد از اثرگذاری مرتضی پورعلیگنجی
به کیم یونگ وون ،بازیکن کره خورد و وارد دروازه
این تیم شد .تیمملی فوتبال ایران از زمان حضور
کارلوس کیروش در  8س��ال گذشته هیچ موقع
مقابل کرهجنوبی بازنده نبوده اس��ت .ایران در ۵
بازی گذش��ته خود با کره صاح��ب  ۴برد و یک
تس��اوی ش��ده بود و کرهایها تالش زیادی برای
پایان دادن به این طلسم داشتند .هرچند کیروش
با تیم کلمبیا چند ماه پیش به کرهجنوبی باخته
بود ولی رکورد او در ایران مقابل کره پابرجا ماند.

گفتوگوی «وطن امروز» با مهندس عزتاهلل ضرغامی درباره رفتار مدیریتی حسن روحانی

آیا این موضوع شباهتی به موضوع اختیاراتی که
آقای روحانی از آن دم میزند ،دارد؟

ابت��دا یک موض��وع را روش��ن کن��م .رهبری،
بزرگتری��ن فرص��ت دولتهاس��ت .در این دنیای
پرآش��وب و تهدی��د ،رهبری دین��ی و معنوی یک
موهبت عظی��م ب��رای رئیسجمهور اس��ت که با
خیال راحت ب��ه وظایف قانونی خود عمل کند .در
صورت��ی که خط��ر خارجی کش��ور را تهدید کند،
فقط رهبری اس��ت که میتواند م��ردم را در دفاع
از کش��ور به صحنه بیاورد .تجربه جنگ تحمیلی و
مدافعان حرم نشان داد جوانان فقط با انگیزه دینی
و الهی به اس��تقبال شهادت میروند نه چیز دیگر.
آق��ای روحانی اختیارات فراوانی دارد که اس��تفاده
نمیکند اما هن��وز هم بزرگترین مش��کل را این
میداند که چرا وزارت بازرگانی تش��کیل نمیشود!
در حالی که همه میدانند این مش��کل نیست و در
همان وزارت صمت بخشی هست که امور بازرگانی
را به عهده دارد .کافی اس��ت ایش��ان با آن بخش،
مستقیمتر ارتباط بگیرد .مثل بسیاری از حوزههایی
ک��ه داخل وزارتخانهها هس��تند ولی چون اهمیت
دارند رئیسجمهور بعضی مس��ائل را شخصاً در آن
حوزه پیگیری میکند .مهمتر اینکه رئیسجمهور
مکرر بگوی��د من اختیارات ندارم خیلی بد اس��ت.
ایشان یک مس��ؤول عالیرتبه کشور بودهاند که در
انتخابات شرکت کردند .مگر میشود بیاطالع بوده
باش��ند؟ حداقل در  4سال اول که مدیریت کردند
حجت بر ایش��ان تمام شده است ،چرا در دوره بعد
ادعا میکنند هیچ مشکلی نیست و همه مسائل را
ح��ل خواهند کرد؟ امروز که  2س��ال از دولت دوم
گذشته ،در جلسات مختلفی که با چهرههای علمی
و نخبگان کش��ور دارند به صراحت به این مس��أله
اش��اره میکنند که اختی��ارات ندارند ،در حالی که
عمده اختیارات در وهله اول دس��ت رئیسجمهور
است .در حوزههای دیگر هم بر اساس همان قانونی
که ایشان به آن سوگند یاد کرده است ،اگر بهعنوان
شخص دوم مملکت جلس��ه بگذارد و سایر نهادها
را جمع کند حتم��اً میتواند آنها را هماهنگ کند.
آقای روحانی در جلس��ه مجمع تشخیص مصلحت
نظام ش��رکت نمیکند! میگوید چون من نفر دوم
کشور هستم ،در جلسهای که خودم مدیر آن نیستم
نباید شرکت کنم! اگر این حرف را بپذیریم حداقل
بهخاطر اینکه نفر دوم هستید و بهخاطر اینکه نفر
اول اجرایی کشور هس��تید ،مگر میشود بخواهید
مس��الهای را هماهنگ کنید و نهادهای اقتصادی را
که زیر نظر دولت نیس��تند دعوت کنید و مثل یک
قرارگاه تصمیمگیری و اب�لاغ کنید ،این کار انجام

رئیسجمهوری که وزرایش را نمیبیند!

نش��ود؟! دولت این اختیارات را دارد اما متاس��فانه
فرمانده��ی مجموعههای زیر پوش��ش خود را هم
نمیتوان��د انجام دهد! من در یک س��ال حضور در
دولت ش��اهد بودم ایش��ان بهخاطر اینکه به وزرای
خود وقت نمیداد ،بعضی مواقع وزرا میآمدند کنار
صندلی آقای روحانی روی پنجه پا مینشس��تند و
مسائل وزارتخانه خود را حل میکردند .بعضی اوقات
تعداد این وزرا اینقدر میشد که صف میبستند یا در
صندلی جلوتر مینشستند .حتی یادم هست وقتی
وزیری داش��ت مس��أله مهمی را مطرح میکرد که
خود رئیسجمهور هم پیگیر آن بود ،آقای روحانی
بهخاطر صحبت با وزرایی که بغل دستش ایستاده
بودند به صحبتهای ای��ن فرد گوش نمیکرد و او
مرتب میگفت آقای روحانی خواهش میکنم گوش
کنید! اما چون آن وزیر فرصت نمیکند سالی یک
ب��ار هم رئیسجمه��ور را ببیند و برخ��ی در طول
 4س��ال یک بار فرصت داش��تهاند تلفنی با ایشان
صحبت کنند(!) پس مجبور هستند اینطور رفتار
کنند .خب آقای روحانی! ش��ما وقتی در فرماندهی
خودت در دولت مش��کل داری ،چرا این را بس��ط
میده��ی و میگوی��ی جاهای دیگری در کش��ور
مشکل دارد؟! ش��ما رئیس قرارگاه اقتصادی کشور
هس��تی اما چند بار جلسه گذاش��ته و از نهادهایی
که تحت مدیریت شما نیس��تند دعوت کردهای و
به آنها گفت��های کاری بکنند و آنها انجام ندادهاند؟
بعد ش��ما گله آن را به رهبری میکنی .اص ً
ال ش��ما
در حوزه مدیریت خودتان هم فرماندهی ندارید! به
نظر من وظیفه رسانهها در این دو سال باقیمانده از
دولت که زمان مناسب برای بسیاری از کارهاست،
این اس��ت که دلسوزانه مش��وق دولت باشند تا از
ظرفیتهای قانونی و داش��تههای خود اوالً استفاده
حداکثری برای رفع مشکالت کشور کند و در ثانی
با حسننیتی که نشان میدهد دستگاههای دیگری
را هم که زیر نظر دولت نیستند به جلسات دعوت

کند .مطمئن هس��تم در حد بس��یار باالیی آنها با
رئیسجمهور برای حل مش��کالت کشور هماهنگ
خواهند شد.

دولت آقای روحانی ترکیبی بود که اصالحطلبان
هم در بخشهایی از آن نقش داشته و دارند؛ تحلیل
شما از این رابطه و آینده آن چیست؟

مسؤولیتهای قبلی آقای روحانی عمدتاً ستادی
ب��ود .او در اجرا کمتجربه و ضعیف بود .با این حال
حاضر به مشاوره و استفاده از تجربیات دیگران هم
نبوده و نیست! در این زمینه هم اصالحطلبان بهای
سنگینی بابت روحانی خواهند پرداخت .نمیگویم
پشت او را خالی کنند ،این نامردی است؛ ولی او را
در اداره کشور کمک و هدایت کنند .باالخره نامزد
آنه��ا بوده و تا آخرین لحظه هم باید از کاندیدایی
که ب��ا این همه تبلیغات به م��ردم معرفی کردند
حمایت کنند .همانطور که از ابتدا هم عرض کردم
اصالحطلب��ان نباید تمام تخممرغهایش��ان را در
سبد آقای روحانی بگذارند؛ باالخره اصالحات یک
جریان شناختهشده و پرقدرت در کشور است .به
نظر من آقای روحانی با مشکالتی که درست کرده
بس��یاری از ارزشهایی را که جریان اصالحات در
دستگاه مختصات خود سعی کرده برای شعار هم
که شده آنها را حفظ کند از بین میبرد .اگر آقای
خاتم��ی در ویدئویی که ب��رای تبلیغات انتخاباتی
پر میکند ،میگوید ما ب��رای آزادی بیان به آقای
روحانی رای میدهیم بای��د بداند روحانی در این
عرصه اص ً
ال کارنامه موفقی ندارد .آقای روحانی در
حوزه اقتصاد هم همینطور است و همانقدر که در
تولید موفق نبوده در توزیع هم موفق نبوده است!
از س��وی دیگر در ش��عارهایی که داد مثل آزادی
بیان هم موفق نیست .روحانی اصوالً موضوعی به
نام آزادی بیان را نمیشناس��د! در جلسات اگر در
تایید او صحبت کنید خوشحال میشود و در تایید
شما جمالتی هم میگوید ولی اگر سخنان شما در

مخالفت با او باشد به وضوح فیزیک صورت و بدن او
به هم میریزد و عکسالعملهای نامتعارفی از خود
نشان میدهد .هیچ رئیسجمهوری اینگونه نبود.
روحانی میگوید حقوقدان است اما نهادهای قانونی
را تا جایی به رس��میت میشناس��د که مخالف او
نباشند! مث ً
ال جلسات شورای عالی انقالب فرهنگی
را دیر تش��کیل میدهند یا چند ماه هم تش��کیل
نمیدهن��د و مصوبات��ش هم وقتی با م��زاج آقای
رئیسجمهور تطابق نداشته باشد ،ابالغ نمیشود
ام��ا اصالحطلب��ان و رس��انههای آن��ان در همین
قصه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی بهخاطر نگاه
سیاس��ی یا سکوت کردند یا از آقای روحانی دفاع!
آنها باید بدانند بهای س��نگینی پرداخت خواهند
ک��رد و این رفت��ار نامتعارف آن��ان در تاریخ ثبت
خواهد شد.

برگردیم به موضوع اشتباهات مدیریتی؛ چرا کلمه
اشتباه را به کار میبرید؟

اتفاقا افراد دیگری هم از روی دلس��وزی به من
گفتهاند چرا از کلمه اشتباه استفاده میکنید ،خوب
است به جای آن از کلمه تجربه استفاده شود اما واقعاً
چه اشکال دارد ما کمی روانتر و صریحتر صحبت
کنیم .اشتباه کردهایم ،بله! اشتباه نوعی تجربه است
اما چه اشکالی دارد کلم ه اشتباه را بگوییم که از نظر
رس��انهای نفوذ بیشتری هم داشته باشد و نظرها را
بیش��تر به خود جلب کند تا تجربه ،که یک عنوان
کلی اس��ت و افراد ذیل کلمه تجربه بیش��تر نقاط
قوتشان را بیان میکنند!
شما نخستین موردی که ذیل اشتباهات خودتان
عنوان کردید ،فیلم آدم برفی بود؛ درباره آن بیشتر
توضیحمیدهید؟

فیلم آدم برفی یک فیلم قوی و خوشساخت با
قصه جذاب و با پیام بلند و ضدآمریکایی بود .کمتر
فیلم س��ینمایی ضدآمریکایی به ق��وت آدم برفی
داریم .آدم برفی فیلم خوبی بود اما خطشکنیهایی
در حوزههای نظارتی داش��ت ک��ه آن هم برای ما
مهم بود .رهبری فیلم را دیده بودند و یک توصیه
مکتوب و نسبتاً مش��روح کردند .روح آن توصیه،
مراقبت و مانع نش��دن برای اکران این فیلم خوب
ب��ود .البته در همان توصیه هم فرمودند ش��ما به
وظایف نظارتی خود عمل کنید .موضوع آدم برفی،
تصمیمگیری س��ختی بود .رهبری هم بر رعایت
اص��ول نظارتی تأکید داش��تند و ه��م بر اهمیت
پیامهای مهم و پرنفوذ فیلم .بعدها نظر رهبری را
دقیقتر فهمیدم که پیام مهم و مؤثر فیلم میتواند
برخی اشکاالت جزئی نظارتی را به محاق ببرد .من
همان زمان به تهیهکننده که حوزه هنری بود گفتم

اخبار

پاتوسی در یک قدمی العین

آیاندا پاتوسی ،بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال
استقالل در شرایطی جداییاش از این تیم را اعالم
کرد که مذاکراتی با باش��گاه العین امارات داشته
است .چند روز پیش روزنامه الشرق قطر اعالم کرد
پاتوسی از بلژیک و قطر پیشنهاد دارد اما به نظر
میرسد مقصد این هافبک آفریقایی کشور دیگری
باش��د .این بازیکن ،مد نظر تیم العین امارات هم
قرار گرفته و بعد از پایان بازی اس��تقالل با العین
در لیگ قهرمانان آس��یا (آخرین بازی این فصل
استقالل) مذاکرات بین طرفین انجام شده است.
پاتوسی بعد از بازی با العین ،در امارات باقی ماند
و به همراه مدیر برنامههای ایرانی خود با باشگاه
العی��ن مذاکره کرد .موضوع دیگر اینکه باش��گاه
العین امارات  ۹روز پیش «ایوان لکو» مربی کروات
را به عنوان سرمربی جدید این باشگاه معرفی کرد.
نکته جالب توجه این اس��ت که مدیر برنامههای
پاتوسی و ایسما ،زمینه حضور لکو را در تیم العین
فراهم کرد و نقش پررنگی در تعیین سرمربی این
تیم داش��ت .خبر جدایی پاتوسی از استقالل هم
درست  5روز بعد از انتخاب لکو به عنوان سرمربی
العین از سوی این بازیکن و مدیر برنامهاش اعالم
ش��د که میتواند نشانهای از توافق پاتوسی با این
تیم اماراتی باشد.

سرنوشت مجیدی به ستاد عالی کشید

با لغو جلسه فوقالعاده هیات اجرایی کمیته
مل��ی المپیک و برگزاری س��تاد عالی بازیها به
احتم��ال زیاد تکلیف س��رمربی تیمملی فوتبال
امید ش��نبه هفته آینده در این جلسه مشخص
میش��ود .به گزارش ایس��نا ،پس از اینکه فرهاد
مجیدی از س��وی فدراس��یون فوتبال به عنوان
سرمربی تیمملی فوتبال امید انتخاب شد ،کمیته
ملی المپیک نسبت به این مساله واکنش نشان
داد و اع�لام ک��رد این توافق بای��د با هماهنگی
وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و در جلسه
س��تاد عالی بازیها انجام میشد .بر این اساس
فدراسیون فوتبال نیز انتخاب مجیدی به عنوان
س��رمربی تیمملی امید را رس��ما اع�لام نکرد و
رئیس فدراسیون فوتبال نیز بالفاصله برای حل
این مشکل به دیدار رئیس کمیته ملی المپیک
رفت .اکنون خبر رسیده که پس از این اتفاقات،
به احتمال زیاد در جلس��ه ستاد عالی بازیهای
المپیک  -ش��نبه  25خرداد  -تکلیف سرمربی
تیمملی فوتبال امید مشخص خواهد شد.
چون این فیلم خیلی خوب است ما هم توقعمان را
پایین میآوریم و حداقل چند پالن از سکانسهایی
را که هم طوالنی و هم آزاردهنده بود کم کنند؛ به
لحاظ پخ��ش ترانههای قبل انقالبی و صحنههای
تعوی��ض لباسهای اکبر عبدی با جزئیات؛ آن هم
در زاویههای خاصی که خیلی ضرورتی نداش��ت و
در قوانین نظارتی آن زمان واقعاً مس��اله بود .وقتی
ما با تهیهکننده در این زمینه به نتیجه نرسیدیم،
این فیلم اکران نشد.
در حوزه هن�ری دوره آقای زم بود دیگر؟ چرا به
نتیجهنرسیدید؟

چ��ون آقای زم هیچکدام از اصالحات را قبول
نکرد .میگف��ت بدون حذف یک فریم ،فیلم باید
اکران شود .امروز که نگاه میکنم میبینم بهرغم
عدم همکاری ح��وزه هنری باید به توصیه اصلی
رهبری و روح رهنمود ایش��ان ،توجه بیش��تری
میک��ردم .یعنی من باید ط��وری عمل میکردم
که فیلم به دلیل ظرفیتهای خوبی که داش��ت،
اکران میش��د .این حرف و اذعان به اشتباه برای
امروز هم قابل توجه است؛ درباره سریال حضرت
یوسف(ع) بعضی اش��کاالت نظارتی در آرایشها
و ...بود .حتی یک بار من از رهبری معظم س��وال
کردم که بعضی از این موارد مغایر سیاس��تهای
ما است .ایشان یک تعبیر مشابه بیانشان درباره
«آدمبرفی» داشتند و فرمودند (قریب به مضمون)
آنقدر پیام معنوی این س��ریال باالست که کسی
توجهی به اش��کاالت نظارتی نمیکند .خب! حاال
من این نکت��ه رهبری را بهخوبی درک میکردم.
م��ن همین جا ب��ه همه دوس��تانم در حوزههای
نظارتی ک��ه بیش��تر از روح پیام ،ب��ه بحثهای
نظارتی توجه میکنند و همیشه دنبال ویدئوچک
هس��تند(!) عرض میکنم در ای��ن عرصه باید به
روح پیام توجه کرد.
در سینما و هنر امروز هم همین نظر را دارید؟

متأس��فانه در فضای نمایش��ی امروز بسیاری از
فیلمها نه پیام دارند ،نه قصه و نه درام قابل توجهی
دارند ولی هرچه بخواهی��د خرق عادت نظارتی در
آن وجود دارد و به محض اینکه مس��ؤوالن نظارتی
تذکر میدهند که از حرفهای زشت (که متاسفانه
در سینمای ما باب شده است) کم کنید ،میگویند
چرا میخواهید سانسور کنید؟!
من وقتی این پست را گذاشتم یکی از روزنامهها
نوش��ت وقتی آقای ضرغامی ای��ن را میگوید پس
درب��اره فیلمهای این دوره (چند فیل��م را نام برده
بود) هم بعدا ً این حرف را خواهید زد .پاس��خ ما این
است که در فیلم «آدمبرفی» با آن هویت و ساختار
هنری پرپیام میشد آن اشکال را کنار گذاشت .این
فیلمهایی که شما از آن حمایت میکنید چه دارد؟
اگ��ر فیلمی مثل «آدمبرفی» اس��ت بیایید تا با هم
صحبتکنیم.

