
های  پدیده  با  همواره  گذشته  سال  چندین  طول  در 
خطر آفرینی در فضای مجازی روبرو بوده ایم که بعضا 
برگرفته از تهدید های تاریخی خارج از فضای مجازی 
بوده است که به یکباره شکل مجازی به خود گرفته و 
مثل  هایی  نمونه  است؛  کرده  تهدید  را  زیادی  کاربران 
اسب تروی که در غالب هدیه ای زیبا به داخل دژ شما 

نفوذ کرده و حمله را آغاز کنند تبدیل به فصل جدیدی 
در تهدیدات سایبری شده اند و ما امروز با جنس دیگری 
از تهدیدات روبرو هستیم، باج افزارها! تصور کنید شما 
یکی  ی  پنجره  یا  کنید  ترک  را  خود  منزل  ای  لحظه 
ببینید که  بیایید،  به خود  تا  باز بگذارید و  را  اتاق ها  از 
گروگان گیری، اعضای خانواده ی شما را گروگان گرفته 
است و شما را تهدید می کند که اگر مبلغ مورد نظر من 
خواهم  تیغ  دِم  از  یک  به  یک  را  ها  گروگان  ندهید  را 
گذراند و بدون کمترین گذشتی این کار را انجام دهد! 
  wannacrypt افزار این دقیقا بالیی است که باج 
این  یِک  و  فضای صفر  گیِر  باج  آورد.  می  شما  سِر  بر 
روزها بزرگترین تهدید میلیون ها کاربری شده است که 
هر لحظه ممکن است متجاوز، حریم خصوصی آن ها را 
مورد حمله قرار دهد.باج افزار واناکرایپت که با نام های 
مشابه دیگر نیز عنوان می شود پس از ورود به سیستم 
قربانی داده ها را رمز کرده و سپس 300  تا 600 دالر به 
صورت عمومی و یا مبالغ بیشتر را در قالب بیت کوین در 
قبال رمز گشایی آن و اجازه دسترسی صاحبان اطالعات 

 3 تا  اگر  که  می کند  عنوان  سپس  می کند.  درخواست 
روز مبلغ پرداخت نگردد میزان درخواستی آنها دو برابر 
خواهد شد و اگر مبلغ تا 7 روز پرداخت نگردد، داده های 
رمز شده حذف خواهند شد . این مبلغ با توجه به حجم 
بیمارستانی  در  مثال  و  است  متفاوت  اطالعات کد شده 
در آمریکا این مبلغ هجده هزار دالر بوده است. در واقع 
را  ها  سیستم  در  موجود  اطالعات   Wannacrypt
را  ها  گروگان  تواند  و می  گیرد  گروگان می  عنوان  به 
دادن  باج  و  شما  همکاری  در صورت  یا  و  کند  قربانی 
آن ها را رمزگشایی و آزاد کند. این باج افزار همچنین 
یک فایل با نام !  Please Read Me!.txt  به 
جا می گذارد که شامل متنی است که اعالم می کند که 
باید  به چه صورت  باج   درخواستی  و  افتاده  اتفاقی  چه 
پرداخت شود. تا کنون این باج افزار هزاران دالر اخاذی 
کرده است و پرداخت به صورت بیت کوین یا همان پول 
مجازی است که خود غیرقابل پیگیری و ردیابی بودن 
سرمایه ی از دست رفته را افزایش داده است، بیت کوین 
یک شبکه ی پرداخت و نوع جدیدی از پول است. بیت 

باز هستند، طراحی آن ها عمومی است  کوین ها متن 
و هیچ کس مالک آن نیست یا آن را کنترل نمی کند.  
قربانی ویروس واناکرای باید در صورت نیاز به اطالعات 
کد شده ی خود از این بیت کوین ها خریداری کرده و 
این پول مجازی را برای بازگشایی اطالعات سیستم خود 
پرداخت نماید.بررسی عموم قربانیان متوجه خواهیم شد 
که این باج افزار، بیشتر درگیر الیه ی خدمات است اما 
هشدارها باید جدی گرفته شود چرا که این بدافزار برای 

الیه های دیگر کاربران بسیار خطرناک تر خواهد بود.
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آن چیزی که فارغ از مطرح شدِن نگاِه جنسیتی 
در مورد زن همواره مطرح می شود، جایگاهی است 
که زن برای خود در مختصات جامعه اش تعریف 
از طرف فرهنگ  با چالِش پذیرِش آن  می کند و 
به  زنان  شود.  می  رو  به  رو  سرزمینش  نگرِش  و 
عنواِن تشکیل دهنده ی نیمی از جمعیِت کشور و 
های  گروه  با  تاثیرگذار  و  مستقیم  ارتباِط  دلیِل  به 
سنی جوانان، نوجوانان و کودکان و نیز تاثیر بر نیِم 
دیگِر جمعیت، یعنی مردان، از مهم ترین و موثرترین 
گروه های اجتماعی به شمار می آیند. با توجه به 
این نقِش بسزا، اندیشمندان بر این باورند که یکی 
از مهم ترین معیارها برای سنجِش درجه ی توسعه 
یافتگِی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است 
که زنان در آن کشور دارند. ولی متاسفانه با وجوِد 
برخی تغییراِت مثبت در اموِر زنان، هنوز از مشارکت 
بردارِی  بهره  توسعه،  امِر  در  اجتماعی  گروه  این 
بهینه نمی شود. شاخص های توسعه ی اجتماعی، 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بهبود نخواهد یافت 
مگر با حضور فعال و نه منفعل بانوان در همه ی 
بانواِن  از  بسیاری  نظر می رسد  به  سطوح جامعه. 
توانمند هم، به دلیل سنگ هایی که همواره پیِش 
پایشان انداخته می شود عطای هر پیشرفتی را به 
حقوق  وضعیِت  به  نگاهی  با  اند.  بخشیده  لقایش 
که  شویم  می  متوجه  خانواده،  بر  ناظر  قوانیِن  و 
و  شهروندی  نقِش  افزایِش  به  کمکی  هیچکدام 
مشارکِت اقتصادی و اجتماعِی زنان نکرده است. به 
عالوه در بعِد حقوقی، زنان نقِش بسزایی در تدویِن 
قوانین مربوط به خود ندارند. تدویِن قوانیِن مربوط 
شهروندی،  حقوِق  گرفتِن  نظر  در  بدوِن  زنان،  به 
می  شکل  آنان  واقعی  نیازهای  و  زمانی  موقعیت 
گیرد و تفکِر مردساالرانه، کامال در ابعاِد حقوقی به 
چشم می خورد. به این ترتیب دستیابی به توسعه 
سنِد چشم  در  ارائه شده  الگوی  مطابِق  پایدار،  ی 
که  هزاره  المللی  بین  سنِد  به  پایبندی  نیز  و  انداز 
یکی از اهداِف آن رفِع نابرابرِی جنسیتی است، همه 
و همه مستلزِم توانمند سازِی زنان در تمامی جنبه 
ها و تحولی اساسی و عملی در قوانیِن تبعیض آمیز 
مربوط به حق آموزش، حق اشتغال، حق مشارکت 
رئیس  آقای  پس  است  ایشان  عمومی  و  سیاسی 
جمهور در چهار سال دوم خود، حواستان بیشتر به 

زنان این مرز و بوم باشد.

کوتاه ورزشی

روان  دانشگاه  رئیس  سیاسی،  اکبر  علی  دکتر 
شناسی، او مرد سیاست بود و فرهنگ. اصال به 
همین خاطر هم نام خانوادگی اش را »سیاسی« 
درس  سیاسی  علوم  ی  مدرسه  در  که  گذاشت 
کابینه  در  را  فرهنگ  وزارت  هم  بود.  خوانده 
های قوام و سهیلی در نخستین سال های پس 
از شهریور 1320 تجربه کرده بود و هم وزارت 
امور خارجه در کابینه ی محمد مراغه ای را. اما 
فارغ از همه ی این ها، شاید حضور او در دانشگاه 
تهران مهم تر باشد؛ جایی که او خود نه تنها از 
تدوین کنندگان اساس نامه اش بود که 12 سال 
ریاست آن را برعهده داشت. او کوشید تا رئیس 
فرهنگ  وزیر  از سوی  زمان  آن  در  دانشگاه که 
منصوب می شد، توسط شورای دانشگاه انتخاب 
شود تا استقالل آن حفظ شود. انتشارات و کوی 
ایجاد  او  حضور  ی  دوره  چهار  در  نیز  دانشگاه 
تحقیقات  و  مطالعات  ی  موسسه  همچنین  شد. 
همین  در  شناسی  روان  ی  موسسه  و  اجتماعی 
مدت تاسیس شد. ترور محمد رضا شاه و شهادت 
سه دانشجو در شانزده آذر 1332 در دوره ی او 
به  استاد معترض  اخراج 12  از  اما وقتی  داد  رخ 
امتناع  مرداد  از 28  روزهای پس  در  کنسرسیوم 
کرد، ورق برایش برگشت. اما سیاسی را فارغ از 
هه ی این ها باید پدر علم روان شناسی دانست؛ 
او  وقتی  که  بود  تازه  ایران  در  رشته  این  چنان 
آن  در  که  دهخدا  برای  پیش  سال   92 درست 
بود  دار  عهده  را  سیاسی  علوم  مدرسه ی  زمان 
شرحی از آن داد، حیرت کرد و در همان جلسه 
جدید  ی  رشته  این  برای  را  شناسی  روان  نام 
از  برگزید. سیاسی در چهارم خرداد 1369 دیده 

جهان فروبست.

هر طایفه ای را دیدم که در ترجیح دین و 
تفضیل مذهب خویش سخنی می گفتند و گرد 
تقبیح ملت خصم و نفی مخالفان می گشتند. 
و  نیافتم  درمان  را  خویش  درد  تاویل  بهیچ 
بود،  برهوا  ایشان  پای سخن  که  شد  روشن 
آن  خرد  اهل  ضمیر  که  نگشاد  چیز  هیچ  و 
را قبول کردی. اندیشیدم که اگر پس از این 
چندین اختالف رای بر متابعت این طایفه قرار 
دهم و قول اجنبی صاحب غرض را باور دارم 
شبی  که:  باشم  نادان  و  غافل  آن  همچون 
بایاران خود بدزدی رفت، خداوند خانه بحس 
بربام  بشناخت که  بیدار شد و  ایشان  حرکت 
دزدانند، قوم را آهسته بیدار کرد و حال معلوم 
گردانید، آنگه فرمود که: من خود را در خواب 
با  تو می شنوند  آواز  ایشان  توچنانکه  و  سازم 
من در سخن گفتن آی و پس از من بپرس 
از  مال  چندین  این  که  تمامتر  هرچه  بالحاح 
نمود  برداری  فرمان  آوردی. زن  بدست  کجا 
گفت:  مرد  گرفت.  پرسیدن  ترتیب  آن  بر  و 
از این سوال درگذر که اگر راستی حال با تو 
آید.  پدید  را  مردمان  و  بشنود  کسی  بگویم 
زن مراجعت کرد و الحاح در میان آورد. مرد 
گفت: این مال من از دزدی جمع شده است 
که در آن کار استاد بودم، و افسونی دانستم 
توانگران  دیوارهای  پیش  مقمر  شبهای  که 
شولم  که  بگفتمی  بار  هفت  و  بایستادمی 
و  زدمی  مهتاب  روشنایی  در  دست  و  شولم، 
دیگر  بار  هفت  رسیدمی،  ببام  حرکت  بیک 

بگفتمی شولم.
ظاهر  من  چشم  پیش  خانه  نقود  همه   
بار  هفت  و  برداشتمی  طاقت  بقدر  گشتی. 
روزن  از  مهتاب  بر  و  شولم  بگفتمی  دیگر 
کسی  نه  افسون  این  ببرکت  برآمدمی.  خانه 
مرا بتوانستی دید و نه در من بدگمانی صورت 
بستی. دزدان بشنودند و از آموختن آن افسون 
شایدها نمودند، و ساعتی توقف کردند، چون 
ظن افتاد که اهل خانه در خواب شدند مقدم 
دزدان هفت بار بگفت شولم، و پای در روزن 

کرد. 
همان بود و سرنگون فرو افتاد. خداوند خانه 
و  بکوفت  اش  شانه  و  برداشت  دستی  چوب 
گفت: همه عمر بر و بازو زدم و مال بدست 
ببری؟  و  بندی  پشتواره  دل  کافر  تو  آوردتا 
باری بگو تو کیستی. دزد گفت: من آن غافل 
نادانم که دم گرم تو مرا به باد نشاند تا هوس 
سجاده بر روی آب افکندن پیش خاطر آوردم 
و چون سوخته نم داشت آتش در من افتاد و 
پس  خاک  مشتی  اکنون  بخوردم.  آن  قفای 

من انداز تا گرانی ببرم.

در آستان دوست 

عماد  وکیلی

باج گیری به زبان صفر و یک            باب برزویه ی طبیب پیشتازاِن پس زده شده

سال مرِگ سیاسی

یوونتوس به دنبال اینیستا

شکست تیم ملی والیبال ایران برابر لهستان

که  صورتی  در  است  این  از  حاکی  اروپا  فوتبال  اخبار 
به  حاضر  و  نشود  مشخص  قطع  طور  به  اینیستا  وضعیت 
تمدید قراردادش با بارسلونا نشود، یوونتوس برای جذب وی 
اقدام خواهد کرد. جدایی اینیستا از بارسلونا غیر محتمل به 
نظر می رسد اما حضور دنی آلوز، هم تیمی سابق اینیستا 
در یوونتوس می تواند این هافبک اسپانیایی را متقاعد کند.

به گزارش مارکا، دل بوسکه در مورد فینال کاردیف گفت: 
فکر می کنم رئال مادرید تیم فوق العاده ای دارد و قهرمانی 
آنها در اللیگا، این را ثابت می کند. نکات قابل توجه زیادی 
اروپا  قهرمان  مادرید  رئال  شوند  می  باعث  که  دارند  وجود 
شود. یوونتوس مطمئنا حریف بسیار سختی خواهد بود اما من 
مطمئنم رئال مادرید پیروز می شود و یک جام اروپایی دیگر 

را برای فوتبال اسپانیا به ارمغان می آورد.

بالیند و کالیورت پدر، در 2۴ می 199۵ در فینال لیگ 
سال   22 حاال  و  کردند  بازی  آژاکس  پیراهن  با  قهرمانان 
بعد در همان روز پسرهای این دو مقابل هم و برای دوتیم 

منچستر و آژاکس بازی کردند.

تا  شد  خواهد  اتریش  راهی  جمعه  روز  فوتبال  ملی  تیم 
اردویی اروپایی و یک بازی دوستانه برگزار کند. تیم ملی 
فوتبال کشورمان قرار نیست تمرینی را در حضور رسانه ها 
مانع  با  انجام دهد و شاید کارلوس کی روش فکر می کند 
بازیکنانش را  از حضور رسانه ها در تمرینات آرامش  شدن 
حفظ خواهد کرد. از همین رو تمرینات تا روز جمعه در تهران 
پیگیری خواهد شد و پس از آن ملی پوشان برای برگزاری 

اردوی اروپایی، ایران را به مقصد اتریش ترک می کنند.

توتی،  خدحافظی  مورد  در  نقیض  و  ضد  اخبار  ادامه  در 
مونچی گفت:» توتی اسطوره همه ماست و مانند یک الگو 
برنامه  بازنشست خواهد شد.  او یکشنبه  باقی خواهد ماند. 
نظر  در  توتی  آینده  طور  همین  و  بازی  این  برای  زیادی 
داریم که در صورت قطعی شدن، آن را عنوان خواهیم کرد. 
توتی باید در رم باقی بماند و در باشگاه فعالیت کند. هنوز 
نمی دانیم او چه پستی را در باشگاه خواهد گرفت ولی مسلم 

اینکه او یکشنبه با فوتبال وداع خواهد گفت.«

سید هادی کتابفروش یکی از کوهنوردان کشورمان که 
»دائوالگیری«  توانست  داشت،  حضور  هیمالیا  منطقه  در 
هفتمین قله مرتفع جهان رابدون کمک شرپا )باربر نپالی( 

وبدون استفاده از کپسول اکسیژن فتح کند.

پرچم ایران بر قله های هیمالیا

دل بوسکه مطمئن از قهرمانی رئال 
در کاردیف

حذف »هیرنفین« در شب
 گلزنی قوچان نژاد

جدال پدرها و پسرها

زمان خداحافظی توتی از فوتبال 

تیم ملی فردا عازم اتریش می شود

عمران صالحی 

هافبک ملوان در کشتِی طالیی

مدیریت تراکتورسازی تغییر خواهد کرد

معرفی  به  اقدام  فورفورتو  معتبر  مجله 
برترین بازیکنان سال 2017 آسیا کرده است. 
معتبر فورفورتو طبق سنت هر سال اقدام به 
معرفی ۵0 بازیکن برتر آسیا  در سال می کند 
و  طارمی  جهانبخش،  نام  بین  این  در  که 

انصاری فرد به چشم می خورد.
راهی   201۵ سال  در  فرد  انصاری  کریم 
کند  احیا  را  خود  فوتبال  تا  شد  یونان  لیگ 
بازی   36 در  گل   11 زدن  با  را  کار  این  و 
ژانویه  در  او  داد.  انجام  پانیونیوس  همراه 
2017 در حالی راهی تیم قهرمان یونان یعنی 
المپیاکوس شد که از تیم هایی چون مارسی، 
فاینورد، پائوک و آ.ا.ک یونان پیشنهاد داشت.

مهدی طارمی 2۴ ساله نه تنها یک گلزن 
و  مهم  گل های  می تواند  بلکه  است  بالقوه 
یکی  او  برساند.  ثمر  به  را  کننده ای  تعیین 
محسوب  آسیا  فوتبال  جدید  پدیده های  از 
برتر  لیگ  گلی  آقای  با  توانست  او  می شود. 
ثمر  به  فصل  این  در  گل   18 ایران  فوتبال 
برساند و به تیمش کمک کند تا به قهرمانی 
ایران  لیگ  در  او  گل های  کند.  پیدا  دست 
یافت. هت  ادامه   نیز  آسیا  لیگ قهرمانان  در 
تریک او برابر الوحده باعث شد که او در صدر 
جدول گلزنان لیگ قهرمانان آسیا جای بگیرد 
و تیم فوتبال پرسپولیس نیز به دور دوم صعود 
از 9 گل پرسپولیس در  کند. در واقع 6 گل 
به  گلزن  مهاجم  این  را  آسیا  قهرمانان  لیگ 
ثمر رسانده است. همچنین دو گل برای ایران 
در دو بازی خود برابر چین و قطر باعث شد 
تا تیم   ملی فوتبال ایران بتواند شانس باالیی 

برای صعود به جام جهانی داشته باشد.
حضور  سال  دو  از  بعد  جهانبخش  علیرضا 
عملکرد  و  پیوست  آلکمار  به  نایمخن  در 
داده  نشان  خود  از  تیم  این  در  هم  خوبی 
این  در  خود  حضور  اول  فصل  در  او  است. 
توانست  ولی  شد  روبرو  آسیب دیدگی  با  تیم 
این  در  او  یابد.  راه  اروپا  لیگ  به  تیم  این  با 
فصل عمکلرد بسیار خوبی از خود نشان داد 
پیش بینی  کرد.  تیمش  به  زیادی  کمک  و 
به  خوب  عملکرد  این  با  حاال  او  می شود 
تیمی بزرگتر در لیگی معتبرتر بود و به همین 
خاطر پیشنهادهایی هم از لیگ برتر انگلیس 
تیم های  هم  شاید  است.  کرده  دریافت 
در جام جهانی  او  منتظر عملکرد  او  خواهان 
اصلی  عضو  جهانبخش  چون  هستند  بعدی 
روسیه  جهانی  جام  به  رسیدن  راه  در  ایران 

محسوب می شود.

در  بازی  سابقه  که  ثاقبی  شاهین 
نیز  را  اخیر  فصل  و  دارد  را  تراکتورسازی 
لیگ  در  بود،  رفته  میدان  به  ملوان  برای 
را  اصفهان  پوشان  طالیی  پیراهن  هفدهم 

بر تن می کند. 
ملوان  تیم  در  را  خود  درخشش  ثاقبی 

سپس  و  کرد  آغاز  اسکوچیچ  با  بندرانزلی 
وقت  مربی  خطیبی  رسول  توجه  مورد 
تبریز  به  و  گرفت  قرار  تبریز  تراکتوسازی 
رفت. ثاقبی در آن زمان با ملوان بندرانزلی 
این حال ترجیح  با  قرارداد دو ساله داشت؛ 
تیم  به  سربازی  خدمت  انجام  برای  داد 
تراکتورسازی تبریز بپیوندد. ثاقبی در مدت 
مهره  از  یکی  به  تراکتورسازی  در  حضور 
توانست  و  شد  تبدیل  تیم  این  اصلی  های 
به  و   تیم  این  برای  را  های حساسی  گل 
پایتخت  های  سرخابی  مقابل  در  خصوص 
یافتن خدمت  پایان  از  برساند. پس  ثمر  به 

برخی  و  تراکتورسازی  باشگاه  سربازی، 
باشگاه های دیگر خواهان به خدمت گرفتن 
مدیران  پافشاری  اما  شدند،  بازیکن  این 
ملوان بندرانزلی که تیمشان به دسته پایین 
تر سقوط کرده بود و ستاره هایش را از دست 
داده بود و همچنین قراردادی که با بازیکن 
سابق خود داشتند، باعث شد تا ثاقبی فصل 
ملوان  تیم  با  و  آزادگان  لیگ  در  را  گذشته 
سپری کند. البته ثاقبی پیش از شروع فصل 
بندر  ملوان  با  ساله  دو  قراردادی   9۵-96
انزلی امضا کرد و بندی در آن لحاظ شده 
بود که می توانست با پرداخت 300 میلیون 

از این تیم جدا شود. طی روزهای اخیر نیز 
این  در  بندرانزلی  ملوان  و  سپاهان  باشگاه 
خصوص با هم مذاکراتی داشتند و در نهایت 
به توافق دست یافتند تا ثاقبی با قراردادی 3 
ساله پیراهن زرد سپاهان را در لیگ هفدهم 
ثاقبی هنوز  اینکه  بر تن داشته باشد.ضمن 
از باشگاه ملوان بندرانزلی دارد و  مطالباتی 
همین موضوع باعث شد تا امروز در کمیته 
از  پس  شود.  حاضر  فدراسیون  انضباطی 
عزت اهلل پورقاز، شاهین ثاقبی دومین خرید 
لیگ  در  قدرتمندانه  حضور  برای  سپاهان 

فصل آینده به شمار می رود.

باشگاه  از  آجرلو  مصطفی  خروج 
جدید  مدیرعامل  انتخاب  و  تراکتورسازی 
که  است  خبری  تبریزی،  باشگاه  این  برای 

این روزها دست به دست می شود.
برای  ناامیدکننده  فصل  یک  از  پس 
مختلف،  دالیل  به  تراکتورسازی  هواداران 
برخی اخبار از تغییرات مدیریتی در راس این 
سید  و  شفق  ناصر  از  دارد.  حکایت  باشگاه 
احتمالی  جانشینان  عنوان  به  کبیری  حجت 
امروز  می شود.  برده  نام  آجرلو  مصطفی 
تراکتورسازی  باشگاه  مدیره  هیات  جلسه 
برگزار می شود؛ جلسه ای که مشخص نیست 
خروجی اش رفتن آجرلو و انتخاب مدیرعامل 

جدید است یا خیر؟

باشگاه  مدیره  هیات  عباسی،عضو  سعید 
برکناری  درباره ی  تبریز  تراکتورسازی 
ابتدا  باید  آجرلو  کرد:   اظهار  آجرلو  مصطفی 
کارهایی  و  مالی  استعفا دهد، سپس گزارش 
که در طول این یک سال و بدون هماهنگی 
ارائه  را  است  داده  انجام  مدیره  هیات  با 
نیست.  محلی  باشگاه  تراکتورسازی  کند. 
مدیرعامل  آن  طبق  که  داریم  مصوبه ای  ما 
با  قراردادها  بستن  حتی  هرکاری  برای  باید 
هیات مدیره هماهنگ باشد درحالی که ما در 
طول فعالیت ایشان، نه جلسه ای داشتیم و نه 
هماهنگی.عباسی افزود: البته کارهای ایشان 
در همین یک سال هم غیرقانونی بوده است. 
نمی دانم قراردادها چگونه در سازمان لیگ به 

ثبت رسیده است؟ معلوم نیست چک هایی که 
کشیده شده با توجه به بودجه کدام حساب ها 
بوده است.  باشگاه پیش از این بدهکار بوده 
است و با رفتن مربیان خارجی تیم و بعضی 
افزایش  بدهکاری ها  این  قطعا  بازیکنان، 
خواهد یافت. نمی شود که تراکتورسازی را به 
به شخصی  را  آن  کلید  و  کرد  تبدیل  خرابه 
تمام  پاسخگوی  باید  رفت.  و  سپرد  دیگر 
امروز  جلسه  درباره ی  باشد.وی  کارهایشان 
هیات مدیره بیان کرد: نمی دانم چه جلسه ای 
است که سه نفر از اعضا را دعوت نکرده اند. 
در  نیز  عباسی  که  کرده اند  تاکید  همچنین 
مصوبه ای  اگر  نکند.  پیدا  حضور  جلسه  این 
و  عزل  اگر  باشد،  نیز  ما  امضای  باید  هست 

نصبی است، امضای ما نیز باید باشد.عباسی 
کرد:  بیان  نیز  شفق  ناصر  بازگشت  درباره ی 
شنیده ام که آقای شفق دوباره مدعی مالکیت 
چندسال  این  در  باشگاه  شده اند.  باشگاه 
حاال  و  می شد  اداره  سپاه  توسط  دالیلی  به 
پس  را  باشگاه  دوباره  می خواهد  شفق  آقای 
بگیرد زیرا دلش برای تراکتورسازی می سوزد. 
دلش می خواهد که این تیم قهرمان شود. با 
نتایجی که آقای آجرلو گرفته است، مشخص 
حال  به  دلش  باشد  که  هرکسی  که  است 
باشگاه و مردم می سوزد. شفق تراکتورسازی 
باز  تیم  این  موفقیت  برای  و  می فهمد  را 
می گردد. البته اکنون او در حال مذاکره است 

و همه چیز قطعی نشده است.

طارمی، انصاری فرد و 
جهانبخش از برترین های 

قاره ی کهن

)برگرفته از مقاله تامالت فوتبالی یاسر هدایتی(

و  استاد  کارمند،  و  رییس  کرده  پف  چشم  های  صبح 
دانشجو، ظهرهای خمیازه و با هیجان شرح دادن یک تجربه 
مشترک دیداری و عصرهای شوق و شتاب زودتر به خانه 
رسیدن برای جادو شدن در برابر معبد تلویزیون. انگار همه 
در تدارک به جا آوردن مناسکی اند در شب های بی خوابی و 

تماشا در ورزشگاهی به وسعت همه جهان...
»فوتبال بازی ساده ای است که البته با حضور تیم حریف 
همه چیز پیچیده و دشوار می شود.« گوینده این جمله مشهور 
را یا می شناسید یا در پایان این متن خواهید شناخت، اما آنچه 
از ظاهر این جمله در نگاه اول بر می آید یک بسط نمایی از 
عینیتی ذاتا پیچیده است. این پاسخ ساده البته در برابر یک 
پرسش ساده از یک فیلسوف مهم قرن بیستم است که بدون 
شک ذات این پدیده عجیب را در دنیای مدرن عمیقا درک 

کرده است.
فوتبال بازی ساده ای است که با یک دنیا آزادی، همه چیز 
از یک قرارداد ساده شروع می شود. قرار است توپ از مرکز 

زمین بتواند از منتهی الیه خطی در روبروی نقطه مرکزی که 
حصاری فلزی با تور آن را در بر گرفته، بگذرد اما در عین حال 
22 بازیکن در زمین قرار دارند که جدای از جایگاه و وظیفه 
محدود کننده شان در ترکیبی تا بی نهایت از جهت، حرکت 
و فعالیت، آزادی عمل دارند و وقتی توپ از خط دروازه ای 
عبور کرد، این هیجان سرریز دیگر هیچ مرزی نمی شناسد 
چه برای تماشاگر و چه برای بازیگر و آن هم درست در مقابل 
دیگری که چهره به چهره تو، دارد جهنم را تجربه می کند. 

با تمام عرق ملی و  فوتبال یعنی آزادی و عشق، وقتی 
میهنی مان، زمام امور مهم ترین مسئولیت در تیم ملی یا 
باشگاه مورد عالقه مان را به مردی با زبان و فرهنگی بیگانه 
که گاه، روزگاری ملت او با ملت تو دشمن نیز بوده می سپرند 
و آن غریبه خیلی زود برای ما آشنا می شود و برایش از ته 
دل هورا می کشیم. این آزادی بی حصر است که ستاره تیم 
حریف با تمام اهانت ها و کینه هایی که به او ورزیده ایم، 
روزی ستاره تیم محبوب ما می شود. آری، با این توصیف 
هاست که می گوییم فوتبال یعنی آزادی و عشق؛ اما کدام 
مخاطب فوتبال است که در کنار همه این آزادی های بی 

محابا آشنا نباشد با قید و بندهایی که بازیگر و تماشاگر تیم را 
قبضه می کند و این تناقضات به هم پیوسته ذات فوتبال است 
که آن را به مثابه خود زندگی مدرن و رازآمیز نشان می دهد. 
فوتبال یک بازی زندگی مدرن است؛ با بی نهایت پیچیدگی 
در ذات آن و البته جایگاهی منحصر به فرد در جهان امروز. 
تناقض های آمیخته به هم در ذات این بازی، زندگی مدرن 

دقیقا آن گونه که ژان پل ساتر فیلسوف توصیف می کند با 
حضور تیم حریف معنا پیدا می کند و اینجاست که پیچیدگی 
و دشواری فهم فوتبال شروع می شود. در مدل ارتباطی که 
مهربانی،  خشم،  محدودیت،  آزادی،  دارد.  وجود  چیز  همه 
قدرت، ناتوانی، پیروزی، شکست، روشنی، ابهام، انتظار، یقین، 

فردیت، جمعیت، زیبایی، زشتی و... از همه مهم تر عشق!

فوتبال یعنی عشق!

این راه چه ماه می تواند باشد
                                   هر گوشه پناه می تواند باشد

از مقصدمان سوال کردم گفتی
                                     مقصد خود راه می تواند باشد

و  آ  سری  در  قهرمانی  امسال  ساله   39 بوفون 
کوپا ایتالیا را جشن گرفت و در فینال چمپیونزلیگ 
اینجا  به  تا  او  رفت.  مادرید خواهد  رئال  به مصاف 
اش  اصلی  رقیب  و  داشته  خوبی  بسیار  عملکرد 
از  حمایت  به  پیکه  حال  بود.  خواهد  رونالدو  نیز 
دانست.  طال  توپ  شایسته  را  او  و  پرداخت  بوفون 
او گفت:مسی امسال کفش طال را برده و شایسته 
توپ طالست ولی اگر به جام هایی که بوفون کسب 
کرده، اسکودتو و کوپا ایتالیا و چمپیونزلیگ، او نیز 
شایسته این است که توپ طال را ببرد و همینطور 

خیلی خوب است که پس از لئو یاشین یک دروازه 
بان توپ طال را ببرد. هرساله فیفا بهترین بازیکن 
مرد و زن سال فوتبال جهان را انتخاب می کند این 
کار از طریق نظرسنجی از مربیان فوتبال و با اهدای 
انتخاب  توپ طال انجام می شود.جوان ترین بازیکن 
برزیلی است که در سال 1996 در  رونالدوی  شده 
با  نیز  انتخاب شد. مسی  حالی که 20 سال داشت 
دریافت پنج بار، رکورددار تعداد دفعات دریافت این 

جایزه محسوب می شود. 
پس از او کریستیانو رونالدو با ۴ عنوان توپ طال 
به  بوفون  های  موفقیت  که  بدهیم  حق  دارد.  قرار 
عنوان یک دروازه بان بسیار چشمگیر بوده است و 
سزاوار است با درخشش یوونتوس او نیز در کانون 
فصل  چند  بدرخشد.یوونتوس  پیش  از  بیش  توجه 
است که خوب کار کرده و آنها بازیکنانی مثل بوفون 
دارند که واقعا می خواهد چمپیونزلیگ را ببرد و دنی 
آلوس که دیدن دوباره جام در دستانش لذت بخش 

خواهد بود.

شیرجه ی بوفون برای 
توپ طال

آن  از  همه  که  است  تیمی  بارسلونا 
انتظار دارند، چه مدیران و مربیان و ستاره 
در  حتی  که  مردمی  چه  و  فوتبال  های 
هستند؛  تیم  این  هوادار  دیگر  های  قاره 
همان  بتواند  که  ای  مربی  انخاب  پس 
بارسلونای عجیب را بسازد در بین جامعه 
ی فوتبالی دامنه ی وسیعی دارد. هنوز نام 
رسمی  عنوان سرمربی  به  والورده  ارنستو 
سرمربی  این  اما  نشده  اعالم  بارسلونا 
ایالت  در  زندگی  برای  خود  های  فعالیت 
از  رسما  است.وی  کرده  آغاز  را  کاتالونیا 
سمت خود در بیلبائو استعفا داد تا آماده ی 
کار در نیوکمپ بشود.از زمانی که لوییس 

انریکه اعالم کرد که در پایان فصل بارسا 
نیز در مورد  والورده  را ترک خواهد کرد، 
بعدی  به عنوان سرمربی  انتخاب  احتمال 
که  بود  تالش  در  و  بود  کرده  سکوت 
بیلبائو را به لیگ اروپا برساند. اتفاقی که با 
پیروزی بارسلونا برابر آالوز در فینال کوپا 
والورده  میان  این  در  اما  داد.   خواهد  رخ 
فراهم  را  بارسلون  در  شرایط حضور خود 
کرده و دو نگرانی اصلی خود شامل یافتن 
در  فرزندان  نام  ثبت  و  سکونت  محل 
اخبار  تمام  و  شده  برطرف  جدید  مدارس 
و نشانه ها حاکی از آن است که به زودی 
نام والورده به عنوان سرمربی جدید بارسا 
بارسلونا  باشگاه  رئیس  شد.  خواهد  اعالم 
اعالم کرد که بعد از برگزاری فینال کوپا، 
نام سرمربی جدید بارسا اعالم خواهد شد 
به  قطعی  والورده  حضور  تقریبا  دیگر  اما 

نظر می رسد

انتظار بارسلونا برای  
آقای سرمربی

اکبر  نیم شب، علي  و  چهارم خرداد 13۵8 ساعت هشت 
هاشمي رفسنجاني در محل سکونت خود در دزاشیب هدف 
تجریش  بیمارستان  در  شد،  مجروح  گرفت،  قرار  گلوله  دو 
رسانیدن  عنوان  به  مرد  گرفت.دو  قرار  جراحي  عمل  تحت 
پیامي از یک روحاني دیگر به هاشمي، به خانه او وارد شده 
بودند و تیراندازي از سوي یکي از آن دو صورت گرفته بود. 
گروه  بالفاصله،  تقریبا  ولي  شدند،  فرار  به  موفق  مهاجمان 

فرقان متهم به طرح این توطئه شد. 

شبي که به هاشمي رفسنجاني تیراندازي شد


