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در آستان دوست
گر باز دگرباره ببینم مگر اورا
دارم ز سر شادی بر فرق سر او را
با من چو سخن گوید جز تلخ نگوید
تلخ از چه سبب گوید چندین شکر او را

انوری

گذر و نظر

انتخاب و آزادی
آرش وکیلی

آزادی و انتخاب همیشه در کنار هم معنا پیدا
میکنند ،انتخاب عمل در هر موقعیت ،انتخاب در
هر تصمیم ،اینکه تصمیمهای ما فقط و فقط تابع
ارادهی ما باشد! و درنهایت انتخاب نوع زندگی،
مفهوم اصیل آزادی است .چقدر از تصمیمهایی که
در زندگیمان میگیریم انتخاب خود ماست و اراده
و خواستهی ما کنار هم قرار میگیرند؟
چند بارشده که به خاطر حرف مردم فالن کار را
نکردیم؟ چند بار به خاطر خوش آمدن دیگری از
عالیق خودمان دست کشیدیم؟ چند بار به خاطر
مضیقهی مالی فالن موقعیت عالی زندگیمان را
ازدستدادهایم؟ چند بار به خاطر عوامل خارجی
لگد به بختمان زدهایم؟ چند بار تابهحال رسوم
دستوپا گیر ،سنت ،عرف و  ...باعث شدند که
تصمیمی برخالف میلتان بگیرید؟ تصمیمی که
سالها زندگیمان را تحت تأثیر قرار داده است؟
چه کسی شما را مجبور کرده که در انتخابهایتان
برخالف میلتان عمل کنید؟ چطور میشود از
این حصارها عبور کرد؟من توانایی در انتخاب
میخواهم ،من توانایی در عمل میخواهم تا کی
باید این محدودیتها در زندگی ما تأثیری بیش از
خودمان داشته باشد؟آیا با این دید میکروسکوپیک
در جامعه میتوان جامعه را در بعد ماکروسکوپیک
در حال رسیدن به آزادی دید؟ اول باید جنبش بین
ذرات یک ماده ایجاد شود تا خود جسم گرم شود و
با تغییر فاز روبرو شود! (دوستانی که ترمودینامیک
و مکانیک آماری پاس کردند فکر میکنم دقیق
جان کالمم را دریافتند!)این نوع از آزادی (که
من میپسندم) نوعی توانایی در عمل است ،آن
نوع توانایی که دچار جرحوتعدیل نمیشود اما
درعینحال با چنان مسئولیت و پیامدی همراه
است که شاید خود در جامعهی امروز ما بهای
گزافی خواهد داشت!وقتی از واژه مسئولیت استفاده
میکنم منظورم قید گذاشتن بر آزادی نیست بلکه
به نظر من مفهومی باالتر است که شاید در زندگی
انسان قرن بیست و یکمی فراموششده باشد .یک
مثال میزنم از این مفهوم واال :سارتر جایزه ادبی
نوبل را نمیپذیرد و اعالم میکند :که اگر کسی
بخواهد کتابهایش را بهواسطه جایزه نوبلش
بخواند آزادیاش محدود میشود ،درصورتیکه او
یک نویسنده ،روزنامهنگار و  ...است.
برگی ازتاریخ

سرنوشت یک جنبش

سرانجام شاه در پنجم جمادیالثانی  ۱۳۰۹برای
اطمینان بیشتر در دستخطی به امینالسلطان لغو کامل
امتیاز را اعالم کرد تا وی به آگاهی علما و مردم برساند.
ولی مخالفان آرام نگرفتند و عزل امینالسلطان ـ که
ازنظر آنان حامی امتیاز بود ـ و لغو تمام قراردادهایی که
با خارجیان منعقدشده بود را خواستار شدند .بدین ترتیب
درنتیجه لغو امتیاز تنباکو ،حکم تحریم تنباکو نیز پس
از  ۵۵روز از سوی علماء لغو شد.همچنین در آخرین
مراحل جنبش اختالفنظرهایی پدید آمد و جنبشی که
میتوانست به اعتراض علیه هر نوع امتیاز تبدیل گردد
به لغو امتیاز واگذاری انحصار تنباکو به شرکت انگلیسی
محدود ماند .هنگامیکه رژی و دولت حاضر به فسخ
امتیاز شدند از دامنه درخواستها کاست .شاید بتوان
این اقدام را یک مصالحه سیاسی دوراندیشانه از سوی
آیتاهلل آشتیانی قلمداد کرد.با این حساب ،حاصل امر
یک پیروزی محدود بود .جنبش با تمرکز بر یک امتیاز
که موردتوجه عامه مردم بود ،حالتی فراگیر و تعیینکننده
پیدا کرد؛ اما چون از این حد فراتر نمیرفت و خواهان
الغای همه امتیازهای واگذارشده به خارجیان و برکناری
وزیران مسئول در اعطای این امتیازها نمیشد ،پیروزی
جنبه نمادین به خود گرفت؛ اما باید در نظر داشت که
جنبش تنباکو یک پیروزی برای ائتالف مردمی بود و
شکل جدیدی از ظرفیت و قابلیت مقاومت مردم را در
برابر شاه و قدرتهای خارجی به آنها نشان داد .آگاهی
سیاسی به شکل زالل خود پدید آمد و درروند مبارزه
پیشرفت نمایانی پیدا کرد و مسائلی مطرح گردید که بار
دیگر در انقالب مشروطیت رخنمود.
پیامدها و پایان جنبش تنباکو نشان داد که در
چارچوب محدودیتهای وابستگی ،ایجاد تحول و
تغییر تا چه پایه دشوار است .سرانجام در آوریل ۱۸۹۲
(فروردین/اردیبهشت  ۱۲۷۱ش) توافق شد دولت بابت
غرامت ۵۰۰ ،هزار پوند استرلینگ به صاحبامتیاز
بپردازد و چون رژی ،داراییهای خود را نیز در ایران
برجای میگذاشت ،دولت موظف شد  ۱۳۹هزار پوند
استرلینگ هم از این بابت به شرکت بدهد .درواقع با
توجه به سرمایهگذاری اولیه تالبوت که  ۱۵۰۰۰پوند
استرلینگ بود متوجه میشویم حلوفصل نهایی امتیاز
تا چه پایه غیرمنصفانه و زیان ایران بوده است .شاه
ناچار شد از بانک شاهنشاهی انگلیس  ۵۰۰هزار پوند
استرلینگ وام بگیرد .این نخستین بار بود که ایران از
خارجیان وام میگرفت و بنابراین ،شاخصه مهمی در
وابستگی ایران به غرب بود .در سال  ۱۸۹۲م ۱۲۷۱/ش
دولت بیسروصدا انحصار صدور تنباکو را به یک شرکت
فرانسوی که دفترش در استانبول بود واگذار کرد .به نظر
میرسد بازرگانان هم به این قانع شدند که بازار داخلی
دست آنها باشد ،روسها هم اعتراضی نکردند.
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همزمان با مناظرات اتفاق افتاد

جدال مجازی طرفداران همپای نامزدهای ریاستجمهوری

تبوتاب و تنشهای فضای مجازی ،همزمان با مناظره
سوم به اوج خود رسید .این تنشها در دو مناظره قبلی هم
وجود داشت اما مناظره سوم بهعنوان آخرین آوردگاه رویارویی
نامزدهای انتخاباتی فرصتی جدیتر برای صفکشی هواداران
آنها در فضای مجازی بود.
به گزارش ایران ،اوج این درگیریهای مجازی البته به
رویارویی طرفداران دولت و منتقدان دولت ازجمله حامیان
قالیباف برمیگشت .از یک روز قبل از برگزاری مناظره
سوم ،طرفداران محمدباقر قالیباف مدام بر این موضوع تأکید
میکردند که قرار است در این مناظره ناگفتههای زیادی مطرح
شود .روز پنجشنبه محمد دهقان ،رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف
در توییتر خود نوشت« :یقین دارم آخرین مناظره شگفتانگیز
خواهد شد ،فردا در مقابل همه ملت ایران نقاب از چهره دولت
اشرافی  ۴درصدی خواهد افتاد».
هنوز دقایق زیادی از مناظره نگذشته بود که قالیباف دو

رقیب دولتی خود یعنی حسن روحانی و اسحاق جهانگیری
را متهم به دریافت زمین بهصورت غیرقانونی کرد .همزمان
با ادعای قالیباف کانالها و صفحات مجازی طرفدار او هم
اسنادی از دو زمین موردادعای وی را منتشر کردند.
زمینهایی که گفته میشد در سال  68در شهرک غرب
به روحانی و در سال  78در ونک به جهانگیری دادهشدهاند.
طرفداران دولت در پاسخ به این ادعا با انتشار برخی اسناد
مربوط به متوسط قیمت زمین در تهران طی این سالها تأکید
کردند که موضوع مورد ادعای قالیباف صحت ندارد.
بهطور مثال بر طبق اسناد طرفداران قالیباف ،اسحاق
جهانگیری زمین خود را به قیمت هر مترمربع  140هزار تومان
در سال  78گرفته بود و در همان سالها به گواه مرکز آمار
قیمت هر متر مسکن ساختهشده در تهران بین  160تا 180
هزار تومان بود.
حاشیه بعدی را هم در فضای مجازی صحبتهای قالیباف

داستان یک نامه

ترجمه :سودابه قیصری
کاترین هیوز
تینا کریگه ،یک مأموریت در زندگی دارد؛ فرار از همسر
دائمالخمر و خشناش .تینا تمام ساعات روز کار میکند تا پسانداز
کرده و بتواند همسرش را ترک کند .او تعطیالت آخر هفته را
هم در فروشگاه خیریهای سپری میکند .روزی هنگام جستجوی
جیب ُکت دستدوم اهدایی به خیریه ،نامهی باز نشدهای مییابد.
ِ
تینا نمیتواند بر کنجکاوی خود غلبه کند .او نامه را باز میکند
و آن را میخواند؛ نامهای که زندگیاش را کامال تغییر میدهد.

شروع کرد؛ او در مناظره گفت که امالک نجومی شهرداری
به کارگران رفتگر اعطاشده و همینطور تأکید کرد که تاکنون
وعدهای نداده که به آن پایبند نبوده باشد .طرفداران دولت
در رد ادعای اول قالیباف نامه سازمان بازرسی و همینطور
فهرست مدیران شهرداری را که متهم به دریافت امالک
نجومی هستند منتشر و سؤال کردند که کدامیک از این افراد
از کارگران مدنظر قالیباف هستند؟
در مورد دوم هم وعده منتشرشده قالیباف در سال  89در
روزنامه همشهری منتشر شد که گفته بود« :سهساله مشکل
ترافیک را حل میکنم ».انتشار سند واردات سطل از آلمان
توسط شهرداری تهران و همینطور عکسهای مربوط
به اعتراض کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که
خواهان دریافت سهمی از امالک شهرداری بودند نیز توسط
طرفداران دولت علیه این نامزد انتخابات منتشر شد .در آنسو
اما طرفداران رئیسی خود تحرک مستقلی در فضای مجازی

نداشتند و بیشتر سعی میکردند که همان موارد منتشرشده
توسط حامیان قالیباف را بازنشر کرده و از آنها برای حمله
به دولت استفاده کنند.
اما زمانی که بحث به انتقال افراد به میتینگهای ابراهیم
رئیسی بهوسیله وسایل عمومی و با پشتیبانی بودجه بیتالمال
رسید ،کلیپها و تصاویر زیادی از شهرهای مختلف مربوط به
کاروان طرفداران این نامزد انتخاباتی در اتوبوسها و وسایل
نقلیه برخی نهادها منتشر شد.
اما مخالفان دولت هم کلیپهایی از فعالیتهای انتخاباتی
این نامزد منتشر کردند .البته انتشار فهرست اموال قالیباف در
فضای مجازی هم بازخورد منفی به همراه داشت .بسیاری
از کاربران فضای مجازی این فهرست اموال را غیرواقعی و
غیرقابلباور دانستند .برخی سؤال کرده بودند که آیا فرزند
قالیباف با حساب بانکی یکمیلیون تومانی خود به تفریحات
گرانقیمتی مانند اسکی میرود؟
دریچه

کتاب  Ebookو نامزد جایزه بهترین رمان بر اساس تاریخ
شد«.سودابه قیصری» متولد  1340در آبادان و فارغالتحصیل زبان
انگلیسی از دانشگاه شهید چمران اهواز است .او که تا سال 1383
دبیر زبان انگلیسی بوده ،کار مطبوعاتی خود را نیز از سال 74
آغاز کرده است.
پیش از این از «سودابه قیصری» ترجمه رمان «دختر گل
الله» نوشتهی «مارگارت دیکنسون» نیز در نشر آموت منتشر
شدهاست .رمان «نامه» نوشتهی «کاترین هیوز» با ترجمهی
«سودابه قیصری» در  392صفحه و به قیمت  25000تومان
توسط «نشر آموت» منتشر شده است.

بیلی استرلینگ ،میداند احمقانه رفتار کرده ،اما میخواهد همه
چیز را جبران کند .نامهای مینویسد که امیدوار است آیندهاش را
تغییر دهد ،نامهای که همه چیز را تغییر میدهد اما به طریقی
که بیلی حتی فکرش را هم نمیکند«.نامه» داستان زندگی دو
زن را بازگو میکند که در دهههای مختلفی به دنیا آمدهاند ولی
سرنوشت ،آن دو را به هم پیوند میدهد ،و نشان میدهد که
چگونه تباهی و نابودی یکی از آنها به رهایی دیگری میانجامد.
«کاترین هیوز» در سال  ،1964در آتری ن ِمِ ،چشر ،حدود چند
مایلی جنوب منچستر به دنیا آمد و اولین کتاب خود «نامه»
را در سال  2015منتشر کرد که در همان سال پرفروشترین

میهایی ایگنات

منصوریان رفاقت را معنا کرد

روشن شدن نورافکن در تیم ملی!

سرمربی تیم ملی جوانان از علیرضا منصوریان به خاطر آنکه
وطنپرستی و رفاقت را معنا کرد ،تقدیر و تشکر کرد.
علیرضا منصوریان با پیوستن امید نورافکن به تیم ملی جوانان
موافقت کرد .در حالی که استقالل در مرحله یک هشتم نهایی
لیگ قهرمانان آسیا یک هفته دیگر باید با العین روبهرو شود و
ی آبیها پیش از این اعتقاد داشته بازیهای باشگاهی در
سرمرب 
آسیا هم به نوعی ملی هستند؛ و به این ترتیب با جدایی موقتی
نورافکن مخالفت کرده بود.

حاال منصوریان در حالی با رفتن ستاره  19سالهاش به
اردوی تیم ملی موافقت کرده که از یک طرف با مصدومیت
امید ابراهیمی روبهرو شده و از طرف دیگر با سوال جایگزین
نورافکن در خط هافبک استقالل .منصوریان برای جانشینی
نورافکن ،فرشید باقری را روی نیمکت دارد که اگرچه به
کیفیت نورافکن نمیرسد ،اما در آخرین بازیهایش برای
استقالل نشان داده نسبت به اوایل فصل پیشرفت مناسبی
داشته است .نگرانی اصلی منصوریان اما مصدومیتی است که
ابراهیمی دچارش شده .فرمانده میانه میدان استقالل ممکن
است بازی رفت برابر العین را از دست بدهد .این اتفاق میتواتند
بحرانی بزرگ برای آبیها باشد .احتماال با این غیبتها کمربند
میانی استقالل با فرشید باقری و مجید حسینی بسته میشود

که فاصلهای بسیار زیاد با زوج ابراهیمی و نورافکن دارند .تالش
ویژه پزشکان استقالل برای رساندن ابراهیمی به بازی رفت
برابر العین است تا حداقل یکی از ستارههای میانی منصوریان
در اولین بازی یک هشتم نهایی آسیا حاضر باشد.
متن پیام امیر حسین پیروانی برای تقدیر و تشکر از علیرضا
منصوریان (سرمربی تیم استقالل تهران) به شرح زیر است:
منصوریان ،وطن پرستی و رفاقت را معنا کرد .در روز میالد
حضرت مهدی علیه السالم دوست خوبم علیرضا منصوریان با
دادن خبری خوش اردوی تیم ما را خوشحال کرد و درست در
حالی که می بایست بین تیم ملی و استقالل یکی را انتخاب
میکرد ،او حاضر شد نماد میهن ،پرچم و کشورش یعنی تیم
ملی را انتخاب کند.

در ادامه این پیام آمده است :رفاقت بین ما از سالیان قبل
آغاز شده و هرچه میگذرد این پیوند عمیقتر می شود و
برای بنده هم بسیار سخت بود که درست در برهه حساس
حضور استقالل در لیگ قهرمانان از آنها بخواهم که یکی
از تاثیرگذارترین بازیکنان خود را در اختیار ما قرار بدهند اما
همانطور که قبال هم اشاره کردم ،خوشبختانه در استقالل
بازیکنانی حضور دارند که میتوانند براحتی جای خالی نورافکن
را پر کنند .هدف ما نیز حضور با صالبت در جام جهانی است و
خوشحالم که امروز منصوریان با درک عمیقی از شرایط موجود
این فرصت را برای نورافکن ،استقالل و تیم ملی جوانان فراهم
کرد تا جهان شاهد درخشش مردان جوان ایران زمین در جام
جهانی باشد.

یاغی عراقی در تبریز میماند!!

هافبک عراقی تراکتور احتماال در تبریز میماند .محرومیت
تراکتورسازی از نقل و انتقاالت تابستانی ،این تیم را با
مشکالت عمدهای مواجه کرده است .در این راستا مسئولین
این باشگاه در تالشند تا هرگونه که شده بازیکنان فعلی این
تیم را حفظ کنند و قراردادهای آن ها را تمدید کنند .در همین
راستا مصطفی آجرلو رایزنی های خود با کرار جاسم را آغاز
کرده بلکه بتواند این هافبک عراقی را در جمع سرخ پوشان

تبریزی حفظ کند.کرار پیش از این گفته بود که دیگر در
تراکتورسازی نمی ماند و برای فصل بعد فوتبال ایران را ترک
خواهد کرد اما به نظر می آید مذاکرات با این بازیکن به خوبی
پیش رفته و او حتی قول تمدید قرارداد و حضور در این تیم
برای فصل بعد را نیز داده است .پیش از این کرار جاسم در
گفت و گو با خبرنگار ورزش  3اعالم کرده بود که مدیرعامل
باشگاه تراکتورسازی پاسپورتش را به او نداده و اعالم کرده

باید نامهای امضا کند که هیچ طلبی از باشگاه ندارد .این
حرفهای کرار با واکنش تراکتوریها مواجه شد .این باشگاه
اسنادی را منتشر کرده که هافبک عراقی طی آن موظف
است صلحنامهای را امضا کند و پاسپورتش را بگیرد .انتشار
این اسناد با واکنش مجدد کرار مواجه شده است .حاال چطور
شدهاست که طرفین پرچم صلح باال گرفتهاند و خواهان ادامه
و تمدید قرار داد برای فصل آینده شدهاند خدا میداند!

قهرمانی چلسی با جادوی کونته

سایه وحشت بر سر مربیانی که
خوب نتیجه نمیگیرند

برای مربیان گاهی یک دوره کوتاه دور ماندن و
مرور آنچه بر آنها گذشته ،شاید الزم باشد.
برای امیر قلعهنویی ،شاید فصل جدید با استراحت
شروع شود .او یکی از پرکارترین مربیان تاریخ لیگ
برتر است ،با بیشترین جامها و افتخارات ،اما
ماجراهای تراکتورسازی در این فصل و بحرانی که
این تیم را فراگرفت ،امیر قلعهنویی را از رقابت داغ
باالی جدول عقب انداخت و او فصل را با موفقیتی
که در ذهن داشت ،تمام نکرد .هم نایبقهرمانی در
لیگ برتر از دست رفت و هم جام حذفی.
قلعهنویی اگر از میان تیمهای باقیمانده در لیگ
برتر که هنوز برای نیمکت خود تصمیم نگرفتهاند،
گزینهای نداشته باشد ،آنگاه به خطرناکترین چهره
برای مربیان شاغل در لیگ برتر تبدیل میشود.
بیرون ماندن مربی پرافتخار لیگ برتر از دایره
مربیان شاغل ،یک معنای روشن دارد :کوچکترین
لغزش برای هر مربی در هفتههای آغازین،
قلعهنویی را به گزینهای برای آن تیم تبدیل میکند.
«من تو من» قلعهنویی با مربیان لیگ برتر ،از
جذابیتهای خبری لیگ خواهد شد .آیا قلعهنویی
فصل جدید را بدون تیم آغاز میکند؟ او را تا امروز
کمتر در تیمهایی دیدهایم که شانس قهرمانی
نداشته باشند .ملوان آخرین نمونه از تیمهای
کمبضاعت بود که قلعهنویی در آن کار کرد .این
روزها هم که اغلب تیمهای متمول و صاحب شانس
موفقیت در فصل آینده ،مربیان خود را انتخاب
کردهاند .قلعهنویی شاید در فصل پیشرو استراحت
کوتاهی را برای خود در نظر بگیرد ،استراحتی
اجباری و شاید الزم.

چلسی در دیداری خارج از خانه موفق شد با نتیجه  ۰-۱وست بروم را شکست بدهد
و قهرمانی اش در رقابت های این فصل لیگ برتر را قطعی کند.
چلسی با برد وستبرومویچ در فاصله دو بازی مانده تا پایان فصل قهرمان لیگ
برتر شد .آبیهای لندن میهمان وست برومویچ بودند و توانستند با تک گل دقیقه ۸۳
باتشوایی برنده بازی و برنده جام قهرمانی لیگ برتر باشند .باتشوایی فقط  ۷دقیقه بعد از
ورود به زمین توانست گل قهرمانی چلسی را به ثمر برساند .چلسی با این برد  ۸۷امتیازی
شد و با توجه به اختالف امتیازی با تاتنهام و تعداد بازیهای باقی مانده قهرمانیاش را
قطعی کرد.تیم میزبان بازی را بهتر آغاز کرد و در همان دقیقه ابتدایی بازی ،سولمون

روندون می توانست با ضربه سر کار را تمام کند اما تیبو کورتوا دروازه چلسی را نجات
داد .اما خیلی زود بازیکنان چلسی ابتکار عمل را در دست گرفتند و کامال بر بازی مسلط
شدند؛ هرچند نمی توانستند موقعیت خیلی خطرناکی روی دروازه حریف ایجاد کنند.
برتری چلسی ادامه پیدا کرد و فشار حمالت این تیم در دقایق پایانی نیمه اول به
موقعیت های خطرناک تری روی دروازه حریف منجر شد اما ضربات سسک فابرگاس،
پدرو و دیگو کاستا نتوانست قفل دروازه وست بروم را باز کند و نیمه اول بدون گل به
پایان رسید .چلسی حمالت پر دامنه خود را در نیمه دوم نیز ادامه داد و سرانجام در دقیقه
 ۸۳توسط میچی باتشوایی به گل دست یافت .این بازیکن در دقیقه  ۷۶به جای پدرو
وارد زمین شد و با گل ارزشمند خود زمینه های قهرمانی زودهنگام چلسی را فراهم کرد.
بدین ترتیب تیم چلسی جمع امتیازات خود را به عدد  ۸۷رساند و قهرمانی خود را در
لیگ برتر انگلیس مسجل کرد .تاتنهام با  ۷۷امتیاز در رده دوم قرار دارد.
آنتونیو کونته که نخستین فصل خود را روی نیمکت تیم چلسی سپری میکند در
حالی قهرمانی لیگ برتر را برای این تیم به ارمغان آورد که در این فصل با حضور
گواردیوال ،مورینیو ،پوچتینو ،کلوپ و ونگر رقابت در لیگ برتر انگلیس دشوارتر از هر
زمانی به نظر میرسید.

جامی به نام حجازی که هرسال برگزار نمیشود!

تماشاگران امروز نوشت :قهرمان دو جام لیگ برتر و جام حذفی پیش از شروع فصل آینده
در قالب سوپرجام به مصاف هم خواهند رفت.
با تأیید مدیران برگزارى مسابقات ،سوپرجام فوتبال ایران بین قهرمان لیگ برتر و جام
حذفى یک هفته پیش از شروع لیگ هفدهم برگزار خواهد شد .پرسپولیس توانسته با
قهرمانى در لیگ برتر و نفت تهران هم با قهرمانى در جام حذفى به این رقابت راه یابند
و با قهرمانى در سوپرجام میتوانند فصل را با یک اتفاق جالبتوجه و روحیهساز استارت
بزنند؛ اما آیا سوپر جام برای تیمها ارزشی دارد؟ رقابتی که هرگز حالی رسمی به خودش
نگرفته است و اگر هم برگزار شود تیمها بهعنوان بازی تدارکاتی به آن توجه میکنند چه
اگر اینطور نبود و این جام برای تیمها ارزش داشت ،بهراحتی آن را تحریم نمیکردند ،با
بازیکنان ذخیره خودشان در این رقابت شرکت نمیکردند و اص ً
ال برای رسیدن به آن مثل
رئال و بارسا که کسب این جام را یکی از افتخارهای خودشان میدانند ،تالش بیش از
اندازه میکردند .تقریب ًا  12سال پیش بود که سوپر کاپ در ایران آغاز شد .آن زمان و 4
روز پیش از آغاز رقابتهای فصل تیم صبا باتری تهران قهرمان جام حذفی مقابل فوالدی
قرار گرفت که قهرمان لیگ برتر شده بود .در آن بازی صباییها با  4گل فوالد را شکست

دادند تا نخستین تیمی لقب بگیرند که قهرمان این رقابت میشوند .سال بعد سایپا قهرمان
لیگ برتر شد و سپاهان قهرمان جام حذفی اما به دلیل اینکه ورزشگاه بازی از آزادی به
شهید درخشان رباطکریم تغییر کرد دو تیم بازی را تحریم کردند و این مسابقه برگزار
نشد .آن زمان حرف دو تیم این بود که تغییر ورزشگاه بیاحترامی به دو تیم است و شأن
قهرمانها باالتر از این حرفهاست.سال  87پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شد و استقالل
قهرمان جام حذفی .طبق قانون دو تیم باید در سوپر جام به مصاف هم میرفتند که این بار
به درخواست پرسپولیسیها و حضور در اردوی اسپانیا سازمان لیگ موافقت کرد این بازی
برگزار نشود! از این سال به بعد دو سال پشت سر هم سپاهان قهرمان لیگ برتر شد .آن
سال آنها پیشنهاد دادند که برای احیای سوپر جام این رقابتها را به نام مرحوم حجازی
تغییر بدهند .ابتدا همه استقبال کردند و برای طالیی پوشان به دلیل پیشنهاد فوقالعادهای
که دادند کف مرتب زدند اما تا سال  94که بازهم سپاهان قهرمان شده بود این جام هرگز
برگزار نشد .تا اینکه طلسم در سال  95شکست و تیمهای استقالل خوزستان و ذوبآهن
 6روز پیش از آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر به مصاف هم رفتند تا پس از  10سال
دوباره این جام احیا شود.

طنزیمات انتخاباتی

فراخنای لولهکشی باقر و شرکا به جز ممدشون!
نیش نیش میرزا

در اینجا به دلیل ضیغ وقت از طرح سواالت
نامزدهای محترم خودداری میکنیم چون تجربه
نشان داده که هیچکس به سوالی که پرسیده
شده جواب نمیده! لذا توجه شما را به جوابهای
نامزدها جلب میکنیم.
کاندیدای شماره -1آقایون منصف باشید! این
کارهایی که از دولت توقع دارید ،تا حدود زیادی
انجام شده ،بقیهاش را هم خودم انجام میدهم.
با این کارنامهتان چرا اینقدر الف کار میزنید؟
چارهی درد بیکاری فقط گردشگریه! ما به نیت
دورهی دوازدهم ریاستجمهوری به ازای هر
ایرانی دوازده گردشگر وارد میکنیم! ما گلهاي
خندانيم ،فرزندان ايرانيم ،ايران پاك خود را مانند
جان مي دانيم به دلیل همین فراخنای فرهنگیه
که عرض میکنم چارهی کار اکسپوز اورینتد
هست!
کاندیدای شماره -2خب ،مردم عزیز این
بنچاق زمین آقای شماره 4هست ،این هم فاکتور
خرید کاسه توالت فرنگی خانهی جدید دونالد
ترامپه ،این هم ورقه امتحانی ریاضی کالس
سوم ابتدایی آقای شماره 3هست که به وضوح
مشخصه که سوال سوم رو تقلب کرده ،اینم سند
پراید منه که سال نود و شش خریدمش .به هر
حال مردم ،من ثانیه ای ششصد تا شغل میسازم
و با اهدای گازانبر همهی مردم شریف ایران را
به شغل شریف لولهکشی درمیارم بعد زمینهای
شما را با بهره  4درصد میفروشم به شما!
کاندیدای شماره -3خب بچهها ،جزوهها و
کتابهاتون رو ببندید ،میخوام امتحان میانترم
بگیرم .خواهشی که دارم اینه که فقط به سوال
جواب بدید .به ویژه همهتون!
کاندیدای شماره -4آقایی که کارت لوله
کشی بود نذار بگم با گازانبر راه افتاده بودی
توی خیابون بچههای مردم رو لوله کنی! آقایی
که نبات گذاشتی الی پارچه سبز نذر کردی
رئیس جمهوری بشی! شما رو میسپارم به عمو
اسحاق .نقاشیای این سی سالتون رو بیارید عمو
اسحاق نشون مردم به!...
کاندیدای شماره -5خدا وکیلی دیگه گندش
رو درآوردید .همهش دروغ دروغ دروغ! یا یه
برنامه درست حسابی درمیارید از خودتون
نشون میدید یا برنامهم رو درمیارم میکنم تو
چشمتون! خالصه حواستون باشه هرکی با آقای
شماره 4در بیفته همینجا سوکسش میکنم!
کاندیدای شماره -6منابع به صورت کامل
مشخصه ،برای این که منابع رو ببینید ،باید به
آخر اون کتاب یا مقاله رجوع کنید ،من نمیدونم
چطور آقایون منابع تامین یارانهها رو که به
این روشنی همیشه در پایان ذکر میشود را
نمیبینند.
کوتاه ورزشی

ستاره رئال با منچستریونایتد به
توافق رسید

خبر میرسد خامس رودریگز هافبک ارزشمند
کلمبیایی به همراه مدیر برنامه معروفش ،ژرژ مندس که
اتفاقا ایجنت ژوزه مورینیو نیز هست ،به توافقی اولیه با
منچستریونایتد دست پیدا کرده است.
تمرینات پرسپولیس پنهانی شد
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت رسمی
باشگاه پرسپولیس ،سرخپوشان که پس از بازی با الوحده
و صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا ،چهار روز
استراحت کردند و حاال با شروع مجدد تمرینات برانکو
تصمیم گرفته است که بدون حضور تماشاچی تمرینات
ادامه پیدا کند.

اولین سلفی آزمون و جدیدترین
بازیکن ایرانی روستوف
بازیکن جوان ذوب آهن که برای عقد قرارداد با
روستوف به روسیه سفر کرده بود با سردار آزمون عکس
یادگاری گرفت .رضا شکاری جدیدترین شکار ایرانی تیم
روستوف است .بازیکنی که در ذوب آهن خوش درخشید
و مدت ها به دنبال جذب رضایت باشگاه ذوب آهن برای
ادامه بازی در خارج از کشور بود .حاال این بازیکن که
همین روزها باید برای تیم ملی جوانان در جام جهانی هم
به میدان برود برای عقد قراردادی سه ساله با روستوف
راهی روسیه شده است.

هت تریک پرسپولیسی ها
در فوتبال ایران

شهروند :چهاردهمین تقابل امیر قلعه نوعی و علی دایی
در شهر خرمشهر در دمای باالی  40درجه رخ داد؛ جایی
که بزرگان فوتبال ایران در شرایطی مساوی به آخرین جدال
فصل رسیدند چون هر دو بعد از گذراندن فصلی سخت با
مشکالت زیاد پا به فینال جام حذفی گذاشتند.

علی دایی در راه ینگه دنیا

به گزارش جام جم آنالین ،تیم نفت با غلبه بر تیم
تراکتورسازی قهرمان این فصل از رقابت های جام حذفی شد
تا علی دایی به عنوان سرمربی نفت برای سومین بار قهرمان
جام حذفی باشگاه های کشور شود .شهریار پیش از این دو بار
با پرسپولیس قهرمان جام حذفی شده بود.

تبریک اینستاگرامی برانکو به علی دایی

سرمربی پرسپولیس در پیامی اینستاگرامی قهرمانی نفت
تهران را به علی دایی تبریک گفت.

