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جامعه  به  شوری  چنان  اردیبهشت   ۲۹ انتخابات 
ایرانی تزریق کرد که تصور بازگشت به شرایط پیش 

از انتخابات مشکل می نماید. 
گویا تنها دغدغه سیاستمداران حضور مردم در صحنه 
فقط برای تائید سیاست های حاکم و اخذ رأی مثبت 

است و سپس نوبت بازگشت ملت به زندگی پیشین. 
اما یک سؤال در این روند مغفول مانده و آن اینکه 
را  سیاستمداران  دارند  قدرت  و  می توانند  که  مردمی 
آیا  ندارند؟  آنان  بر  به جایگاه ها برسانند، چرا تسلطی 
وعده های  به  عمل  و  ملت  مطالبات  پیگیری  برای 
سیاستمردان تنها راه، خشونت و انقالب و خودسوزی 
است یا مجرایی برای تعقیب مطالبات وجود دارد؟ آیا 
می توان مدیران اجرایی را ملزم به اجرای وعده هایشان 
نمود؟ بله ممکن است. گرچه راه میانبری مانند چوب 
برخی  اما  ندارد  وجود  واقعاً  عالءالدین  چراغ  یا  جادو 
جوامع قباًل راه طوالنی تر و مطمئن تری را یافته اند که 
این روزها سخت به کار ما می آید. این راه همان جامعه 
مدنی است. پدیده ای که شعارش در دهه هفتاد داده شد 
ولی فضای شعاری آن سال ها و ناآشنایی طراحان با 
جامعه ایران آن روز موجب شد کسی نتواند قدم واقعی 
در راه تحقق جامعه مدنی بردارد. تصور برخی مردان 
سیاست این بود که باید از الگوی جامعه مدنی غرب 
ایران  پیروی کرد و همان شعارهای ساختارشکن در 

هوادار دارد. 
هم  اروپایی  مدنی  جوامع  از  تقلید  در  تحول طلبان 
تقویت  خواست  پیشتاز،  نمونه های  در  نبودند.  موفق 
جامعه مدنی ابتدائا از طبقات محروم آغاز شده و متکی 
به سندیکاها است. به هیچ وجه ممکن نیست که جامعه 
مدنی بدون اتحاد با توده های ضعیف، و صرفا به پشتوانه 

نخبگان سیاسی و اجتماعی اقدام مثبتی انجام دهد. 
گرچه جامعه مدنی امروز ایران هم نشأت گرفته از 
بورژوا-بوهمی ها است و برای کاستن عذاب وجدان 
امروز  آنچه  هم  باز  اما  شده اند.  عرصه  این  وارد  خود 
می بینیم تأسیس تشکل ها و مجامعی است برای تقسیم 
کار مدنی. بی ارتباط با سیاست و حتی نامرتبط با مباحث 
تئوریک و فلسفی. تنها گامی برای نجات زمین، جامعه، 
زنان، کودکان و نیازمندان. دستی از سوی مردم می آید 
برای گرفتن دست بقیه. بی چشم داشت به درآمد و سود 
مالی، تنها برای بهتر کردن زندگی مردمان ضعیف و 
در  می توانند  اوها  جی  ان  و  تشکل ها  همین  ناتوان. 
و  شعارها  اصولی  و  هدفمند  مدنی  جامعه  یک  خال 
شعارهایی  کنند.  تعقیب  را  سیاست  مردان  وعده های 
همچون ساخت مسکن اجتماعی، بهبود قرارداد کار، 
افزایش حقوق کارگران، بیمه های تأمین اجتماعی برای 
همه، حمایت از زنان سرپرست خانوار، ایجاد شغل. هر 
کدام از این وعده ها چنانکه محقق شود زندگی صدها 
تن را تغییر می دهد. زمان آن رسیده صدای تک تک 
نیازمندان و ناتوانان و مردمان عادی جامعه همراه شود 
و به گوش مسئولین برسد. بلندگوی این صداها همان 
جامعه مدنی است. تشکل های مؤثر و توانا برای فردای 
باز رأی  با چشم  بار دیگر  تا  باید پاسخ گرفت  ایران. 

کوتاه ورزشیدهیم.      

ماندنی  و  آثار مشهور  و سراینده  انقالب«  »پدر شعر   
دوران انقالب و دفاع مقدس)13۹5 ش( درگذشت.

سال  در  سبزواری  حمید  به  مشهور  ممتحنی  حسین 
معتقد چشم  و  مسلمان  خانواده ای  در  سبزوار  در   1304
شهر  در  را  خود  جوانی  دوران  حمید،  گشود.  جهان  به 
سبزوار گذراند و به علت مشکالت معیشتی تحصیالتش 
گسیخته ماند.وی ابتدا به سرودن تصنیف پرداخت که در 
آن زمان معمول و مرسوم شده بود و آن را در کتابفروشی 

می فروخت.
از  بعد  سال  یک  و  کرد  ازدواج   1331 سال  در  وی 
گرفتاری  حمید  برای   133۲ مرداد   ۲8 کودتای  ازدواج، 
هایی به وجود آورد و او تحت تعقیب قرار گرفت و مدتی 
متواری بود و مدتی را در اسفراین مخفی شد.وی مدتی 
در شرکتی که سنگ معدن استخراج می کرد در اطراف 
سبزوار و شاهرود کار کرد و مدتی را نیز با اجاره حمام 

در سبزوار گذراند.
حمید بعد از انقالب، ضمن کار در بانک، برای انقالب 
شعر و شعار می ساخت که در راهپیمایی ها و نماز جمعه 
خوانده می شد. یکی از این شعر ها آمریکا، آمریکا، مرگ 
به نیرنگ تو بود. وی بعدها احساس کرد که باید کامال 
در خدمت انقالب باشد و از طریق شعر و سرود انقالبی 
به  و  کرد  بازنشسته  را  خود  دلیل  این  به  کند  حرکت 
صدا و سیما رفت و از آن زمان در شورای شعر مشغول 
خدمت می باشد. آثار و سروده های حمید به دو بخش 
تقسیم می شود ،قسمتی از آن محصول و مولود دوران 
ایمان  و  شهامت  و  شجاعت  با  شاعر  که  است  اختناق 
راسخ برحکومت تاخته و اوضاع نابسامان آن را نکوهش 
کرده است و در میان آن آثار، به حق سخنانی بس بلند 
و فاخر و شور انگیز یافت می شود که از قدرت طبع و 
صفای قریحه ومهارت شاعر حکایت دارد. بخش دوم آثار 
وی پس از پیروزی انقالب است که در این زمان تالش 
شاعر انتقال هر چه بهتر پیام انقالب و دفاع از ارزشها و 

باورهای اصیل اسالمی است.

او را گفتند:چرا چنین میخوری
،دیگر  گیرم  لقمه  انگشت  سه  به  گفت:اگر 

انگشتانم را خشم آید
**********                  

نزد  پیغمبری می کرد  را که دعوای  مردی 
معتصم آوردند

پیغمبر  تو  میدهم  گفت:شهادت  معتصم 
احمق هستی

گفت:آری،از آنکه بر قوم شما مبعوث شده ام 
و هر پیامبری از نوع قوم خود باشد.

**********                
زشت رویی در آیینه مینگرست و می گفت:

سپاس خدای را که مرا صورتی نیکو بداد
غالمش ایستاده بود و این سخن می شنید و 
چون او بدر آمد،کسی بر در خانه او را از حال 

صاحبش پرسید
گفت:در خانه نشسته و بر خدا دروغ می بندد

**********                
در حسرت بی پولی گوید
ای اقچه گرد روی کانی
ای بی تو حرام زندگانی

ای راحت جان و قوت دل
ای مایه عیش و کامرانی

تا کی باشد عبید بی تو
تن داده به عجز و ناتوانی

**********                
در شکایت از قرض گوید

مردم به عیش و شادی و من در بالی قرض
هریک به کار و باری و من مبتالی قرض

قرض خدا و قرض خالیق به گردنم
آیا ادای فرض کنم یا ادای قرض

خرجم فزون ز غایت و قرضم برون ز حد
فکر از برای خرج کنم یا برای قرض
از هیچ خط نتابم غیر از سجل دین

وز هیچکس ننالم غیر از گوای قرض
در شهر قرض دارم واندر محله قرض

در کوچه قرض دارم واندر سرای قرض
از صبح تا به شام در اندیشه مانده ام
تا خود کجا بیابم ناگه رجای قرض

مردم ز دست قرض گریزان و من به صدق
خواهم پس از نماز و دعا از خدای قرض

عرضم چو آبروی گدایان به باد رفت
از بس که خواستم ز در هر گدای قرض

گر خواجه تربیت نکند نزد پادشا
مسکین عبید چون کند آخر دوای قرض

خواجه عالء دولت و دین آن که جز کفش
هرگز کسی ندید به گیتی سزای قرض

در آستان دوست 

عبید زاکانی
قویترین سالح ضد داعش

جامعه مدنی برای امروز ایران

کمیته استیناف با کاهش محرومیت افشین کاظمی از 
دو سال به یک سال موافقت کرد.

افشین  از  ایسنا،  نقل  به  و  سه«  »ورزش  گزارش  به  
که  اصفهان  گیتی پسند  فوتسال  تیم  ملی پوش  کاظمی، 
یکی  در  دوپینگش  نمونه  شدن  اعالم  مثبت  دلیل  به 
سال  دو  به  فوتسال  برتر  لیگ  قبل  فصل  بازی های  از 
محرومیت از حضور در میادین ورزشی محکوم شده بود، 
بعد از اعتراض به کمیته  استیناف توانست این محرومیت 

را به یک سال کاهش دهد.
آذر  از  می تواند  فوتسال  ملی پوش  این  ترتیب  به  این    
ماه به میادین بازگردد اما اعتراض دوباره ای را به کمیته  
سال  یک  محرومیت  کاهش  با  تا  کرده  ارسال  استیناف 
بتواند از آغاز نیم فصل دوم مجوز بازی را پیدا کند. با این 
حال یک منبع آگاه در فدراسیون فوتبال از قطعی شدن 
حکم محرومیت یک سال افشین کاظمی خبر داد و گفت 

امکان کاهش آن وجود ندارد.

        ابوسعید ابوالخیر

در دیده بجای خواب آبست مرا
                                                               زیرا که بدیدنت شتابست مرا

گویند بخواب تا به خواب ش بینی
                                                             ای بیخبران چه جای خوابست مرا

محرومیت ملی پوش فوتسال 
کاهش یافت

امیر در اصفهان

درخواست باشگاه پرسپولیس برای 
حمایت از تیم ملی

علیرضا خانی
 اقدام تروریستی اخیر در تهران نشان داد که جهان برای 
دستیابی به زیست عاری از خشونت و افراطی گری راه بلندی 
در پیش دارد. رخداد تهران را از چهار سطح می توان ارزیابی 

کرد:
1ـ  افراط گری و خشونت هنوز معضل جهان است، چه آنها 
که در بطن افراط گری زندگی می کنند و چه آنها که سیاست  
اصولی شان زیست در جهانی عاری از خشونت است. خشونت 
خشونت،  حاصل  و  است  ترویج  حال  در  جهان  سراسر  در 
تروریسم است. امروز تقریباً هیچ نقطه ای از جهان، به طور 

مطلق از تروریسم در امان نیست.
پنج قاره عالم از حوادث تروریستی نگران است و ما نیز 

المحاله، از تروریسم در امان نیستیم.
اتفاقی  امروزین،  یافته ی  ظهور  معنای  در  تروریسم،  ـ   ۲
نفر به منظور اعالم خشم  یا چند  آنی حاصل تصمیم یک 
و انتحار نیست. تروریسم به صورت یک سازمان اجتماعی 

شکل یافته است.
برای شکل گیری یک سازمان اجتماعی مؤلفه های چندی 
الزم است از جمله »ایدئولوژی فکری«، »رهبری«، »سلسله 
مراتب سازمانی«، »منابع مالی«، »مدیریت اجرایی« و »منابع 

انسانی متعهد به اصول سازمان«.
همین  و  است  برخوردار  مؤلفه ها  این  همه  از  داعش 
نظام های  داعش،  سر  پشت  می دهد،  نشان  استدالل  یک 
قدرتمندی قرار دارند که قدرت سازماندهی به این سازمان 
را دارند. از پول و سالح تا ایدئولوژی و تغذیه فکری. هرگز 
نمی توان تردید کرد که پشت سر داعش، ایدئولوژی حاکمان 
و دالرهای کالن نفتی برخی دول منطقه قرار دارد؛ آنها که 
این  واقع  در  و  است  داعش  خاستگاه  و  زادگاه  سرزمینشان 
گروه خشن و بی رحم را اختراع کرده اند تا اندیشه خود را بر 
منطقه حاکم کنند. در این میان سران غرب نیز، که جنبیدن 
نه  نیست،  پنهان  اطالعاتی شان  از دستگاه های  نیز  پشه ای 
قراردادهای  کشورها  همان  با  بلکه  بر نمی آورند،  دم  تنها 
یک  همین  بازهم،  می کنند.  منعقد  دالری  میلیارد  چندصد 
استدالل نشان می دهد، پشت سر داعش قدرت هایی فراتر 

از چند سلطان نفتی است.
داعش  که  ـ  اخیر  سالهای  طی  ایران  امنیتی  نظام  3ـ 
موریانه وار در جهان حرکت کرده است و تا قلب اروپا و آمریکا 

و استرالیا عملیات انجام داده ـ فوق العاده عمل کرده است.
یا  تضعیف  موجب  نباید  تهران  تروریستی  عملیات 
بی اعتمادی به دستگاه های امنیتی کشور شود. تور امنیتی، 
هر چند دقیق و ریزبافت باشد، در هنگامه هجوم ملخ های 

مهاجم، باالخره ممکن است درز و رخنه ای بیابد. اگر سیستم 
امنیتی کشور این گونه عمل نکرده بود، االن به جای یکی 
دو عملیات، داعش صدها عملیات انجام داده بود. دستگیری 
امر  این  گواه  اخیر،  سال های  تکفیری طی  متعدد  تیم های 

است.
4ـ اینک که کشور هدف حمالت تروریستی داعش قرار 
گرفته، در کنار همه اقداماتی که دولت باید در ابعاد بین المللی 
و سیاسی برای مهار تروریسم از مبداء انجام دهد، توجه به 
بعد درونی امنیت ضروری تر شده است. »انسجام اجتماعی 
و وفاق ملی« بزرگترین پایه امنیتی یک کشور است. همه 
تروریستی تالش می کنند شیارها و شکاف هایی  گروه های 
این  دهند.  قرار  نفوذ  هدف  را  آنجا  و  بیابند  ملت  یک  در 
شکاف ها را در عناصر فرهنگی یک جامعه جستجو می کنند. 
مذهب، نژاد و زبان همان طور که از عوامل اصلی و مقوم 
برای گسل های  محلی  می توانند  اجتماعی هستند،  سرمایه 
اجتماعی باشند. برای همین، گروه های تروریستی ملهم از 
ایدئولوژی های افراطی و شیطانی، همه تالششان را می کنند 
تا شکاف ها و رخنه های مذهبی، زبانی و نژادی را درون کشور 
دهند.  قرار  جنایتکارانه خود  اهداف  را دستمایه  آن  و  بیابند 
وظیفه دولت ـ به معنای حاکمیت ـ است که همه عناصر 
فرهنگی مقوم انسجام اجتماعی را از نفوذ جریان های موذی 

بیگانه مصون بدارند. این کار، به معنای مردمی کردن و ملی 
کردن بُعد امنیت است. در کشوری که انسجام اجتماعی و 
وفاق ملی باال باشد، نفوذ جریان های کینه توز و مزاحم دشوار 
خواهد بود. خوشبختانه انتخابات اخیر، مقوم سرمایه اجتماعی 
»انسجام« بود. این سرمایه، پس از چندی، در جریان یک 
امیدوارکننده ای  و  شایسته  نحو  به  ملی  تحرک  و  حرکت 
بازسازی و تقویت  نیاز به  بازسازی شد. اینک، این سرمایه 
نیروی قوام بخش ملی،  به عنوان قوی ترین  تا  مداوم دارد 
از  مزاحم،  عامل  هرگونه  برابر  در  باالتری  و  باال  مصونیت 
جمله تروریسم، در پهنه ایران ایجاد کند.           اطالعات

هواداران  از  اطالعیه ای  صدور  با  پرسپولیس  باشگاه 
ملی  تیم  از  حمایت  و  آزادی  ورزشگاه  در  حضور  برای  خود 

کشورمان و برپایی جشن صعود به جام جهانی دعوت کرد.
در  چه  پرسپولیس  هواداران  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
رونق  همواره  ملی  بازی های  در  چه  و  باشگاهی  رقابت های 
بخش ورزشگاه ها بوده اند. اکنون که تیم کشورمان در آستانه 
است،  جهانی  جام  رقابت های  در  اقتدار  با  و  دگرباره  حضور 

بی تردید این حمایت را بار دیگر شاهد خواهیم بود.

بازیکن ایرانجوان سپیدرودی شد 
علی دهقان بازیکن جوان شمالی تیم ایرانجوان بوشهر با 

عقد قراردادی به عضویت تیم سپیدرود رشت در آمد.
این هافبک دفاعی جوان بیست و یک ساله است و زاده 
گرگان و فوتبالش را از استقالل این شهر آغاز کرد و سپس 
راهی  آنجا  از  و  پیوست  اصفهان  پسند  تیم جوانان گیتی  به 
علی  سرمربیگری  زمان  در  شد.دهقان  بوشهر  ایرانجوان 
دوستی به مهر به اردوی تیم ملی جوانان ایران نیز دعوت شد 
و فصل گذشته در اکثر بازی های ایرانجوان به میدان رفت .

سال  سه  و  بیست  زیر  سهیمه  نخستین  عنوان  به  وی   
سپیدرود در لیگ برتر با این باشگاه قرار بسته است.

درگذشت حمید سبزواری

وزیر ورزش و جوانان گفت: بابت والیبال نگرانی نداریم اما به دنبال آن هستیم 
که در سایر رشته های تیمی هم این پیشرفت را داشته باشیم.

مسعود سلطانی فر از رشته والیبال به عنوان ورزشی یاد کرد که در بین جوانان و 
نوجوانان کشور نهادینه شده است. وی در این باره گفت: سطح والیبال ایران باالتر 
از قاره آسیاست و هنوز فراموش نکردیم که در دو دهه قبل آرزو داشتیم یک ست 
از ژاپن و کره جنوبی ببریم، اما االن با تیم دوم ایران قهرمان آسیا می شویم، در 
لیگ جهانی لهستان و بلژیک را شکست می دهیم و همین صربستان را هم پیش 

از این برده بودیم. ضمن اینکه تیم های بزرگ و قدرتمند دنیا همچون برزیل، ایتالیا، 
آمریکا و روسیه را طی این سال ها حداقل یک یا دو بار شکست داده ایم.

 سلطانی فر ادامه داد: بابت آینده فدراسیون والیبال نگرانی نداریم، چرا که سیستم 
والیبال قوام مدیریتی خوبی دارد و رئیس آینده همین راه موثر و با برنامه را ادامه 
می دهد و کسی نمی تواند برای این رشته کم کاری کند. از طرفی آدم های شاخصی 
راه  ادامه  این فدراسیون مطرح شدند که خوشبختانه می توانند در  انتخابات  برای 

برای این رشته برنامه ریزی خوبی داشته باشند.
رشته های  برای  که  هستیم  این  دنبال  به  کرد:  عنوان  جوانان  و  ورزش  وزیر   
دیگر تیمی هم اتفاقی همچون والیبال رخ بدهد، به طوری که آنها هم بتوانند مسیر 
پیشرفت را طی کنند. به طور مثال هندبال ظرفیت خوبی برای مطرح شدن دارد و 
با یک مدیریت خوب در بازه زمانی چهار، پنج ساله و سرمایه گذاری روی رده های 

سنی پایه آنها هم می توانند جایگاه خوبی پیدا کنند. 

  بابت آینده والیبال 
نگرانی نداریم

گواردیوال، سرمربی منچسترسیتی روز گذشته در جمع استقالل طلبان کاتالونیا سخنرانی کرد.
رای گیری استقالل کاتالونیا روز اول اکتبر برگزار خواهد شد و طی آن مردم اسپانیا به استقالل 
یا عدم استقالل این ایالت رای خواهند داد. حال گواردیوال سعی دارد با صحبت هایش مردم را 

به رای دادن به استقالل این ایالت تشویق کند.«
نظرسنجی ها نشان می دهد که مردم کاتالونیا با اختالفی کم، خواهان عدم استقالل ایالتشان 
هستند و گواردیوال و دیگر افرادی که به دنبال استقالل این ایالتند، سعی می کنند افراد را جذب 
این تفکر کنند. گواردیوال که به عنوان یکی از نمادهای فوتبال این ایالت شناخته می شود، 
همچنین از دولت مرکزی خواست اقدامی علیه »هواداران اقتدارگرا« کند که در همه جا سعی 

دارند بازیکنان کاتاالن را تخریب کنند.

آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که رای گیری امسال کاتاالن ها، احتماال مثل رای گیری 
جدایی اسکاتلند از بریتانیا در سال ۲014 خواهد بود. اختالف در آن نظرسنجی نیز بسیار کم 
بود و 48.5 درصد از مردم خواهان عدم جدایی و 44.3 درصد از مردم خواهان جدایی بودند. در 
همان سال در کاتالونیا نیز انتخاباتی برگزار شد ولی تنها ۲.3 میلیون از 5.4 میلیون نفر در آن 
شرکت کردند که نتیجه رای گیری نیز عدم استقالل بود. او یک روز قبل در یک مصاحبه تند 
علیه دولت اسپانیا گفته بود:«1 اکتبر در رفراندومی بزرگ، در مورد آینده مان یک تصمیم روشن 
خواهیم گرفت. رای خواهیم داد هرچند که دولت اسپانیا با این انتخابات مخالف است. 18 بار 
تاکنون برای برگزاری این رفراندوم تالش کرده ایم ولی همیشه ما را دست کم گرفته و کم 

ارزش شمرده اند. یک بار برای همیشه رای خواهیم داد.«

نبرد جدید گواردیوال؛ جدایی بارسا از کشور رئال!

دستبند روحیه بخش کی روش برای بازیکنان در آستانه دیدار با ازبکستان

هادی اسدی 

دریچه سلطانی فر:

                        تالش پپ برای استقالل کاتالونیا

برگزار  ملی  تیم  اقامت  در محل  امروز  شاگردان کی روش ظهر  فنی  جلسه  آخرین 
از ساعت  ازبکستان  و  ایران  فوتبال  تیم های ملی  نود،  می شود.به گزارش وب سایت 
۲1:15 امشب از هفته هشتم مقدماتی جام جهانی ۲018 روسیه در ورزشگاه آزادی و از 

ساعت ۲1:15 به مصاف هم خواهند رفت.
بر همین اساس  آخرین جلسه فنی شاگردان کی روش ظهر امروز در محل اقامت 
به  ازبکستان  با  دیدار  از  قبل  را  آخرین توصیه ها  برگزار می شود و کادرفنی  تیم ملی 

ملی پوشان خواهد داشت.
از سوی دیگر اقدامات انگیزشی کی روش برای بازیکنان در آستانه این دیدار همچنان 
ادامه دارد و در آخرین اقدام انجام شده شب گذشته کی روش دستبند های مخصوصی را 
بین بازیکنان توزیع کرد که روی این دستبندها که به رنگ پرچم ای ایران است نوشته 

شده است: تیم ملی ایران - جام جهانی ۲018 روسیه!
البته کاپ جام جهانی نیز روی این دستبند درج شده است.

نود - انتقاد از این فوق ستاره ها گرچه ممکن است کار 
سختی باشد، اما هیچ کدام موفق نشده اند که بزرگترین 
اینجا 1۲  اروپا را فتح کنند... هنوز!در  تورنمنت باشگاهی 
لیگ  در  قهرمانی  به  موفق  تاکنون  که  بزرگی  بازیکن 
اند را بررسی می کنیم که در میان  قهرمانان اروپا نشده 
به  هم  هنوز  فابرگاس  سسک  و  بوفون  جیانلوئیجی  آنها 

بازی ادامه می دهد و هنوز شانس قهرمانی دارند.
12. فیلیپ کوکو

سرمربی کنونی تیم پی اس وی آیندهوون ۷۹ بازی در 
این رقابت ها انجام داد، که در ابتدا با تیم هلندی آغاز شد 

و سپس ۶ فصل در بارسلونا به میدان رفت.
11. پاتریک ویرا

لیگ  در  ها  بار  که  است  دیگری  هافبک  هم  ویرا 
یوونتوس  آرسنال،  مختلف  تیم  سه  برای  اروپا  قهرمانان 
و اینتر به میدان رفته است )۷۶ بازی(. ملی پوش سابق 
فرانسه چند بار به قهرمانی نزدیک شد اما 1۲ ماه قبل از 
تیم جدا  این  از  فینال سال ۲00۶  به  ها  توپچی  راهیابی 

شده بود .
10. فابیو کاناوارو

یکی از بزرگان تاریخ فوتبال ایتالیا، که 138 بازی ملی 
در کارنامه دارد و در سال ۲00۶ هم به عنوان یک مدافع 
برنده توپ طال شده است. باوجود اینکه در بهترین سال 
به  تیم  این  برای  اواخر دهه 1۹۹0  پارما در  فوتبال  های 
میدان رفته و سپس در تیم های اینتر، یوونتوس و رئال 
جام جهانی ۲00۶،  قهرمان  اما  است،  کرده  بازی  مادرید 

مدال قهرمانی لیگ قهرمانان را ندارد.
9. سسک فابرگاس

فصل  در  مطمئنًا  اروپا،  قهرمانان  لیگ  در  بازی   ۹۶ با 
18/۲01۷ همراه با چلسی به باشگاه 100 تایی ها ملحق 

مقصد  به   ۲014 سال  در  ساله   30 فابرگاس  شد.  خواهد 
چلسی از بارسا جدا شد، و در پایان همان سال، شاگردان 

لوئیز انریکه برای پنجمین بار قهرمان اروپا شدند.
8. رود فن نیستلروی:

مهاجم هلندی 5۶ گل در این رقابت ها به ثمر رسانده 
اند،  نشده  تورنمنت  فاتح  هرگز  که  بازیکنانی  میان  در  و 
سه  از  بعد  سال  دو  نیستلروی  دارد.  را  زده  گل  بیشترین 
تیم  این  به  یونایتد در سال 1۹۹۹  تاریخی منچستر  گانه 
پیوست و دو سال قبل از قهرمانی بعدِی آنها در اروپا، از 
جمع شیاطین سرخ جدا شد. او در طول 4 فصل بازی برای 
رئال مادرید هم موفق به فتح این عنوان نشد. این موضوع 
زمانی تراژیک تر می شود که بدانیم، نیستلروی سه دوره 
آقای گل رقابت ها شده است و با 5۶ گل در ۷3 بازی، 
دارد،  رونالدو  به کریستیانو  نسبت  بهتری  گلزنی  میانگین 

اما عدالت کجاست
7. هرنان کرسپو

آن  برای  کاناوارو  که  بود  پارما  تیم  از  بخشی  هم  او 
بازی می کرد، و حتی سابقه دو بار گلزنی در فینال لیگ 
فینال  در  کرسپو  گِل  دو  متأسفانه  دارد.  هم  را  قهرمانان 
مشهور سال ۲005 استانبول از راه رسید، که با بازگشت 

ضربات  در  پیروزی  تا   0-3 شکست  از  لیورپول  تاریخی 
آرژانتینی  مهاجم  این  شد.  همراه  میالن  مقابل  پنالتی 
بدشانس یک سال قبل از قهرمانی اینتر در اروپا به همراه 

ژوزه مورینیو از آن تیم جدا شده بود.
6. پاول ندود

ندود هم مثل کرسپو بخشی از تیمی بود که به فینال 
در سال  نتوانست  یوونتوس  اما  یافت،  راه  قهرمانان  لیگ 
اهل  هافبک  هرچند  کند.  عبور  میالن  سد  از   ۲003
محرومیت  دلیل  به  اولدترافورد  نبرد  در  چک  جمهوری 
برای  ندود  شانس  ترین  نزدیک  این  نداشت.  حضور 

قهرمانی در رقابت ها بوده است.
5. رونالدو

هم نام او کریستیانو رونالدو در حال حاضر 4 قهرمانی 
در لیگ قهرمانان دارد، اما رونالدوی برزیلی علیرغم بازی 
در تیم های بزرگ اروپایی، هرگز فاتح این تورنمنت نشده 

است. 
4. لیلیان تورام

مثل ندود، تورام هم در سال ۲003 نایب قهرمان شد، 
هرچند مدافع فرانسوی در آن مسابقه برای یوونتوس به 
میدان رفت. دفاع راست فرانسوی کار خود را خوب انجام 

تا  نداد  داد و در طول 1۲0 دقیقه اجازه گلزنی به میالن 
بازی 0-0 تمام شود، اما عملکرد بد دیوید ترزگه، مارسلو 
زاالیتا و پائولو مونترو در ضربات پنالتی، به شکست بانوی 

پیر منجر شد. 
3. میشائیل باالک

نایب قهرمانی به همراه یک تیم شاید به اندازه کافی بد 
باشد اما نایب قهرمانی به همراه دو تیم قطعًا آزار دهنده 

است.
 این دقیقًا همان سرنوشتی است که بر سر باالک فرود 
نایب  لورکوزن  همراه  به   ۲00۲ سال  در  بار  اولین  آمد: 
قهرمان شد و ۶ سال بعد همراه با چلسی نایب قهرمانی 

را تجربه کرد. 
2. زالتان ایبراهیموویچ

مهاجم توانمند سوئدی با انجام 11۹ بازی در این رقابت 
عنوان  بدون  و  بازی  تعداد  بیشترین  با  بازیکن  تنها  ها، 
قهرمانی است. حاال 35 سال دارد و در حال ریکاوری از 
مصدومیت رباط صلیبی است و شاید دیگر شانسی برای 

قهرمانی نداشته باشد. 
ایبراهیموویچ هم یک سال قبل از قهرمانی اینتر در سال 
تابستان بعدی هم  این تیم جدا شده بود و در  از   ،۲010

دقیقًا همین کار را در بارسلونا تکرار کرد. 
1. جیانلوئیجی بوفون

ملی  های  بازی  که  است  ایتالیایی  بازیکن  تنها  بوفون 
اینحال،  با  و  بازی(   1۶۹( دارد  کاناوارو  به  نسبت  بیشتر 
است.  نشده  قهرمانان  لیگ  در  قهرمانی  به  موفق  هم  او 
بان  دروازه  ترین  گران  عنوان  به   ۲001 سال  در  که  او 
در 3۹ سالگی،  پیوست، حاال  یوونتوس  به  پارما  از  تاریخ 
بعد از الساندرو دل پیرو، بیشترین بازی را برای یوونتوس 

انجام داده است. 

۱۲ بازیکن بزرگی که هرگز فاتح لیگ قهرمانان اروپا نشده اند


