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امام رضا )ع( در حدیثی به ارائۀ دالیلی دربارۀ چرایی 
واجب شدن روزه بر انسان می پردازد.

ماه مبارک رمضان، ماهی است که خداوند دربارۀ آن 
َیاُم َکَما ُکتَِب  در قرآن کریم فرمود: »ُکتَِب َعلَْیُكُم الِصّ
َعلَی الَِّذیَن ِمن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم تََتُّقوَن، ای کسانی که ایمان 
آوردید! روزه بر شما نوشته و مقرر شده همانگونه که بر 
کسانی که پیش از شما بودند مقرر شد تا شاید با تقوا 

شوید«.
از سؤاالتی که ممكن است  راستا، یكی  در همین 
برای بسیاری از انسان ها مطرح باشد این است که علت 
وجوب روزه بر انسان ها چیست؟ برای دریافت پاسخ 
این سؤال، به روایتی از امام رضا )ع( در این باره اشاره 

می کنیم:
امام رضا )ع( در پاسخ به پرسش فضل بن شاذان 
نیشابوری در خصوص فلسفه روزه هنگامی که فضل 
بن شاذان به امام رضا )ع( عرض کرد چرا فرمان به 

روزه داده شده و در اسالم واجب شد؟ فرمود:
برای اینكه گرسنگی و تشنگی را بشناسند و به فقر و 
ناداری )خود( در آخرت پی ببرند و برای اینكه روزه دار 
)به درگاه الهی( خاشع، فروتن و خوار شود و نیازمندی 
نشان دهد، پاداش برد، حسابگر بار آید، در برابر سختی ها 
که از گرسنگی و تشنگی به او می رسد صابر باشد تا 
مستحق ثواب شود. عالوه بر این، در روزه چیزهای 
دیگری هست از قبیل شكستن شهوت ها، کنترل هوای 
نفس، پیشگیری از طغیان آن و اینكه در دنیا موجب 
پند و عبرت آنان شود و مایۀ ریاضت و سخت کوشی 
و تمرینی برای آماده کردن آنان بر انجام تكالیف باشد، 
دلیل و راهنمای آنان بر سختی و شدت جهان دیگر 
شود و در پرتو روزه شدت فشار و سختی گرسنگی و 
تشنگی را بر فقیران و بینوایان در دنیا احساس و درک 
کنند و بشناسند و آنچه را خداوند در اموالشان برای 

مساکین و تهی دستان واجب کرده ادا کنند.
متن حدیث:

َعِن  اْلتَِیِۀ  بِأََسانِیِدِه  اْلَْخَباِر  ُعُیوِن  َو  الِْعلَِل  ِفی  »َو 
ْوِم  الَْفْضِل بِْن َشاَذاَن َعِن الرَِّضا ع َقاَل: إِنََّما أُِمُروا بِالصَّ
َفْقِر  َعلَی  ُّوا  َفَیْسَتِدل الَْعَطِش  َو  الُْجوِع  أَلََم  َیْعِرُفوا  لَِكْی 
َمأُْجوراً  ُمْسَتِكیناً  َذلِیاًل  ائُِم َخاِشعاً  الصَّ لَِیُكوَن  َو  اْلِخَرِۀ 
ُمْحَتِسباً َعاِرفاً َصابِراً َعلَی َما أََصابَُه ِمَن الُْجوِع َو الَْعَطِش 
َهَواِت  َفَیْسَتْوِجَب الثََّواَب َمَع َما ِفیِه ِمَن اْلِْمَساِک َعِن الشَّ
َو لَِیُكوَن َذلَِک َواِعظاً لَُهْم ِفی الَْعاِجِل َو َرائِضاً لَُهْم َعلَی 
َۀ َمْبلَِغ  أََداِء َما َکلََّفُهْم َو َدلِیاًل لَُهْم ِفی اْلِجِل َو لَِیْعِرُفوا ِشدَّ
نَْیا َفُیَؤدُّوا إِلَْیِهْم َما  َذلَِک َعلَی أَْهِل الَْفْقِر َو الَْمْسَكَنِۀ ِفی الدُّ

ُ لَُهْم ِفی أَْمَوالِِهْم«. اْفَتَرَض اللَّ

)شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 247(

کوتاه ورزشی

یک جمهوری سوسیالیستی  گیالن  شورایی  جمهوری 
بود  میرزا کوچک خان جنگلی  رهبری  به  کوتاه  با عمر 
که با استفاده از نیروهای چریكی مشهور به جنگلی و با 
کمک ارتش سرخ شوروی در ۱۸ رمضان ۱۳۳۸ قمری/ 
۱۵ خرداد ۱2۹۹ شمسی در گیالن اعالم موجودیت کرد. 
در حالیكه انقالب سرخ در شوروی پایه های خود را استوار 
روس های  تعقیب  برای  سرخ  ارتش  نیروهای  می کرد. 
و  شده  انزلی  وارد  بودند  کرده  اردو  انزلی  در  که  سفید 
حمایتشان  تحت  انگلیسی  نیروهای  همراه  به  را  آنها 
میرزا  نیروهای  طرفی  از  کردند.  عقب نشینی  به  مجبور 
تصرف  را  رشت  و  استفاده  آمده  وجود  به  فرصت  از  نیز 
کردند. پس از تصرف رشت و به کنترل درآوردن منطقه 
تروتسكی  به  نامه ای  در  جنگل  جنبش  رهبران  گیالن 
سرخ  ارتش  پیروزی  شوروی  سرخ  ارتش  وقت  فرمانده 
اعالم  را  ایران  شورایی  جمهوری  استقرار  در  ایران 
با  گفت.  تبریک  ایشان  به  شخصًا  تروتسكی  که  کردند 
با  توافق رهبران نهضت جنگل و بلشویكها، یک هیأت 
به  رشت  در  را  جنبش  رهبری  روس  و  ایرانی  اعضای 
در  که  گرفت  انقالبی شكل  دولتی  هیأت  گرفت.  دست 
کمیسر  و  سرکمیسر  مقام های  خان  کوچک  میرزا  آن 
تبلیغات  با  میرزا کوچک خان  داشت.  بر عهده  را  جنگ 
کمونیستی موافق نبود و مدتی بعد کمیته مرکزی حزب 
این  به  بود،  شده  تشكیل  انزلی  در  که  ایران  کمونیست 
به  را  رشت  قهر  نشانه  به  میرزا  کرد.  برکنار  را  او  دلیل 
حزب  سران  از  کمیته ای  سپس  کرد.  ترک  فومن  قصد 
کمونیست، خالو قربان و احسان الل خان تشكیل شد که 
با کمک مأموران شوروی علیه میرزا و طرفدارانش در ۶ 
حمایت  با  هیأت  بعد  روز  دو  کردند.  کودتا   ۱2۹۹ مرداد 
ارتش سرخ دولت جدیدی را به ریاست احسان الل خان 
شكل داد. این دولت اقداماتی افراطی نظیر مصادره اموال 
مالکین و دولتی کردن زمین های وقفی را انجام داد که 
موجب نارضایتی مردم شد. نتیجتًا دولت مرکزی با کمک 
انگلیسی ها رشت را تصرف کرد. اما دولت کودتا مجدداً 
 ۱۳۰۰ سال  اوایل  در  حیدرخان  و  کرد  تصرف  را  رشت 
شمسی وارد گیالن شد و با سران نهضت توافق کرد که 
دولت جدیدی به ریاست میرزا تشكیل شود و کشورهای 
خارجی در امور داخلی ایران دخالت نكنند، و بلشویک ها 
دولت  قوای  دست  به  گیالن  سقوط  از  جلوگیری  برای 
جنگل  نهضت  سران  برسانند.  یاری  نهضت  به  مرکزی 
 ۱۳۰۰ مرداد   ۱۳ در  را  گیالن  شورایی  جمهوری  دولت 
تشكیل دادند که در آن میرزا سمت سر کمیسر و کمیسر 
مالی، حیدرخان کمیسر خارجی و خالوقربان کمیسر جنگ 

را بر عهده داشتند. 

دو کبوتر در گوشه مزرعه ای زندگی می کردند. 
در تابستان هرچقدر می خواستند غالت می خوردند 
و مقداری از آن را نیز برای زمستان در انبارشان 
ذخیره می کردند تا اینكه انبار پر شد، پس در آن جا 
این که  تا  نزدند  آن  به  سری  دیگر  و  بستند  را 
دانه  مزرعه  در  دیگر  و  رسید  پایان  به  تابستان 
نمی توانست  که  ماده  پرنده  می شد.  پیدا  به ندرت 
تا دوردست پرواز کند، در خانه استراحت می کرد 
وقتی هوا  تهیه می کرد.  او غذا  برای  نر  و کبوتر 
سرد شد به سراغ انبار رفتند؛ اما دانه های انبار بر 
اثر گرمای زیاد تابستان، حجمشان کمتر از حجم 
اولیه شان شده بود و کمتر به نظر می آمدند. کبوتر 
نر با عصبانیت فریاد زد: »عجب بی فكر و شكمو 
ذخیره  زمستان  برای  را  دانه ها  این  ما  هستی! 
همان  ظرف  را  انبار  نصف  تو  ولی  کرده بودیم، 
کبوتر  خورده ای؟«  ماندی،  خانه  در  که  چندروز 
ماده با عصبانیت پاسخ داد: »من دانه ها را نخوردم 

و نمی دانم که چرا نصف انبار خالی شده؟«
و  نباش  عصبانی  »این قدر  گفت:  ماده  کبوتر 
و  باشی  صبور  که  است  بهتر  نكن.  سرزنش  مرا 
انبار  کف  شاید  بخوریم.  را  باقی مانده  دانه های 
فرورفته باشد یا شاید موش ها انبار را پیداکرده اند 
و مقداری از آن ها را خورده اند. شاید هم شخص 
دیگری دانه های ما را دزدیده است. درهرصورت 
تو نباید عجوالنه قضاوت کنی. اگر آرام باشی و 

صبر کنی، حقیقت روشن می شود.«
کبوتر نر با عصبانیت گفت: »کافی است! الزم 
نیست مرا نصیحت کنی. من مطمئنم که هیچ کس 
غیر از تو به اینجا نیامده. اگر هم کسی آمده، تو 
اگر  است.  بوده  کسی  چه  آن   که  می دانی  خوب 
تو دانه ها را نخوردی باید راستش را بگویی. من 
دلت  کاری  هر  که  نمی دهم  تو  به  را  اجازه  این 
خانه  از  را  خود  جفت  سپس  بكنی.«  می خواهد 

بیرون انداخت.
کبوتر ماده گفت: »تو نباید به این سرعت درباره 
بزنی.  ناروا  تهمت  من  به  و  کنی  قضاوت  من 
ولی  شد.  خواهی  پشیمان  خود  کرده  از  به زودی 
آن وقت خیلی دیر است« بالفاصله به طرف بیابان 

پرواز کرد و پس از مدتی گرفتار دام صیاد شد.
ادامه  خود  زندگی  به  النه  در  تنها  نر،  کبوتر 
فریب  را  او  جفتش  نداد  اجازه  این که  از  او  داد. 
دهد، خیلی خوشحال بود. چند روز بعد هوا دوباره 
بارانی و مرطوب شد. دانه های انبار، دوباره چاق تر 
پر  اولش  به اندازه  انبار دوباره  و  و حجیم تر شدند 
شد. کبوتر عجول با دیدن این موضوع، فهمید که 
قضاوتش درباره جفتش اشتباه بوده و از کرده خود 
کردن  توبه  برای  دیگر  ولی  شد،  پشیمان  خیلی 
خیلی دیر شده بود و او به خاطر قضاوت نادرستش 

تا آخر عمر با ناراحتی زندگی کرد.

در آستان دوست 

آرش وکیلی

واکاوی حوادث شنبه  ترس و ترور...   قضاوت عجوالنه تمرین حسابگری در 
برابر سختی ها

اعالم موجودیت جمهوری گیالن

شکست تیم ملی والیبال ایران برابر لهستان

فصل  در  که  بازیكنانی  از  تعدادی  کرد  اعالم  برانكو 
اینكه به دلیل جوانی  یا  گذشته فرصت بازی پیدا نكرده 
بسیار زیاد فرصتی برای حضور در میدان پیدا نكردند بهتر 
کنند.  پیدا  بازی  شانس  تا  رفته  دیگر  تیم های  به  است 
محمدامین آرام طبع، شهاب کرمی، سامان نریمان جهان، 
که  هستند  بازیكنانی  از  آقایی  حامد  و  کرمالچعب  رضا 
آنها  و  ندارد  آنها  روی  نظری  بعد  فصل  برای  برانكو 

می توانند فوتبال شان را در تیم دیگری ادامه دهند.

شرط  یک  به  تراکتورسازی  گذشته  فصل  پوش  ملی 
کرد.  خواهد  تن  بر  آینده  فصل  در  را  سپاهان  لباس 
بازار  در  خرید  مشغول  روزها همچنان  این  ها  سپاهانی 
طبق  زمینه  این  در  و  هستند  تابستانی  انتقاالت  و  نقل 
بر  اند.  پیدا کرده  نیز دست  توفیقاتی  به  لیست کرانچار 
ابتدا  تا  کرده  درخواست  آقایی  از  اساس سپاهان  همین 
این بازیكن تكلیف این تعهد مالی را با گسترش روشن 
بودن  زردپوش  برای  مشكلی  دیگر  آن  از  پس  و  کرده 

آقایی باقی نخواهد ماند.

ایران  با سابقه ورزش  بهمنش مفسر و گزارشگر  عطاءالل 
به دلیل سكته مغزی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 
گاندی تهران بستری شد. گروه ورزشی روزنامه مستقل برای 
ایشان آرزوی سالمتی و زندگی پر افتخار از درگاه ایزد منان 

مسئلت می دارد. 

باشگاه االهلی قطر قرارداد دو بازیكن ایرانی خود را تمدید 
ایران  فوتبال  به  تابستان  در  توانند  می  آنها  و  کرد  نخواهد 
برگردند. این تیم به صراحت اعالم کرده است که منتظری و 

جباری در این تیم جایی نخواهند داشت.

   باباطاهر

ته دوری از برم دل در برم نیست
                هوای دیگری اندر سرم نیست

بجان دلبرم کز هر دو عالم
               تمنای دگر جز دلبرم نیست

لیست خروجی های پرسپولیس لو رفت؟

بهمنش در بیمارستان بستری شد

شرط طالیی پوش شدن آقایی 

جدایی منتظری از االهلی 

مصطفی موسوی

هفته  پایان  تعطیالت  برای  اروپا  تمام  وقتی  شب  شنبه 
میزبان  بریتانیا،  امپراطوری  ولز کهنه عروس  آماده می شد 
دقایقی که سینه چاکان  در  بود.  اروپا  قهرمانان  لیگ  فینال 
رئال مادرید فریاد قهرمانی سر داده بودند و تیم محبوبشاْن 
برتری خود را به قیصرهای شهر تورین دیكته می کرد، در 
عاشقان  بغض  می چسبید  تور  به  که  گلی  هر  که  دقایقی 
از  دورتر  کیلومترها  می ترکاند،  را  قهرمان  جان لوییجِی 
تاثیر  تحت  را  سبز  قاره ی  بزرگتر،  فجایعی  سبز  مستطیل 

خود قرار داده بود.
شادی  شنبه ی  نشد...  آغاز  شادمانی  با  تعطیالت  این بار 
جای خود را به ترس و ترور داد... این بار هدف نه بازار بغداد 
بود نه سفارت ایران در کابل! نه خبری از کمربند انتحاری 
این  اسالمی  خالفت  موادمنفجره!  حامل  خودروی  نه  بود 
بار توحش را به کف خیابان های اروپا کشاند و جان مردم 
مسلمان نماهای  چاقوی  تیز  تیغ  گرفت...  هدف  را  بی گناه 

و  ترس  تا  انداخت  راه  به  خون  جوی  لندن  در  کج فهم 
نفهمند  و  برایشان زهر کند  را  فینال  تماشاچیان  لذِت  لرز، 
از  انفجار  احتمال  هرلحظه  که  را  ورزشگاهی  باید  چطور 

گوشه گوشه اش می رفت ترک نمایند!
جنون  و  جهل  جغرافیای  نبود...  ماجرا  همه ی  این  اما 
فكر  کسی  چه  ماست...  تصور  حد  از  کوچک تر  همیشه 
در  وحشتناک تر  حادثه ای  آن سوتر  کیلومتر  صدها  می کرد 
نه  باشد؟ مهمترین حادثه ی شنبه ی خون و جنون،  کمین 
قهرمانی رئال بود، نه عملیات تروریستی در لندن. حادثه ی 
مهم تر وحشِت خونباِر ۱۰۰ هزار شهروند تورینی بود که در 
میدان سن کارلو گرد هم آمده بودند تا شاهد بازی یونتوس 
با حریفش باشند؛ اما خنجر تفكر داعشی چنان بر گرده ی 
شایعه ی  وقتی  که  آمده است  فرود  دموکراسی  و  انسانیت 
هراسان،  مردماِن  شد،  پخش  میدان  وسط  بمب گذاری 
فرا  المفر  یوٌم  گویی  که  می کردند  فرار  هرسو  به  آنچنان 
رسیده است و هیچ کس به فكر دیگری نیست... ترسی که 

بدون هیچ تروری ۱۰۰۰ مجروح بر جای گذارد!

در  تورین  شهر  مردم  مسالمت جویانه ی  و  عظیم  اجتماع 
میدان سن کارلو برای تماشای فینال سرنوشت ساز تیمشان، 
یكی از اجتماع های مشهور اروپا بود. همان چیزی که یک 
در  اروپا  مردم  که  سنتی  می بالد.  آن  به  اروپا  است  قرن 
نو،  کارناوال های موسیقی و تورنمنت های  جشن های سال 
با رقص و  و  کنار هم جمع می شوند  در  امنیت  در  فوتبال 
پایكوبی لذت ببرند یا اندوهناک شوند و با هم اشک بریزند 
بدون آنكه مزاحم یكدیگر شوند و اثری از خشونت به چشم 
بخورد. این همان تصویر غبطه برانگیزی است که سبزِی 
قاره ی سبز را به رخ می کشد و به عنوان برگ برنده ، برترِی 

دموکراسی در ذهن جهانیان را ماندگار کرده است.
 اما حاال افراط گرایان، تندروان مذهبی و داعش این نماد 
فخرآمیز را نشان گرفته اند. متحجران مسلمان به جشن های 
حمله  شلوغ  خیابان های  و  موسیقی  کلوپ های  نو،   سال 
بكوبند.  هم  در  را  اروپایی  مدرن  رفاه  و  امنیت  تا  می کنند 
تحجر تاب ندارد ارامش را برای دیگران ببیند. تحجر وقتی 
به وادی تمامیت خواهی بیفتد ارزش های انسانی را نخواهد 

دید. حتی اگر اسالمی را مستمسک خود قرار دهد که حكم 
به اتحاد داده است، اتحاد مردم تورین در میدان سن کارلو 
سرعتی  با  را  جغرافیایی  مرزهای  ترس  دید.  نخواهد  را 
مافوق تصور در می نوردد. یک روز انفجار هولناک کابل در 
منطقه ی سفارت نشین و روز دیگر بیروت و بغداد و پاریس 
و لندن یا هرجای دیگر... وقتی که ترس در جهان نهادینه 
می شوند!  کاندیدا  افراط گرها  با  مبارزه  برای  افراطی ها  شد 
باشد به جز بوی خون که به  آن وقت حاصل چه می تواند 
مشام فرزندانمان خواهد رسید؟ حاصل چه می تواند باشد به 
جز اینكه خشونت در عمق جان ما و فرزندانمان ریشه کند؟

باز هم شنبه ها یكی پس از دیگری خواهند آمد و شاید 
در هیچ کدام هیچ فینال مهمی برگزار نشود، شاید هیچ کدام 
بوی خون نگیرد و هیچ عملیات تروریستی در هیچ کدام به 
این  از  قبل  شنبه های  با  شنبه ها  این  ولی  نپیوندد...  وقوع 
یک فرق اساسی خواهند داشت... پیش از این افراطی های 
مسلمان جوی خون در قاره ی سبز راه نینداخته بودند! این 

را یادمان باشد...

اول  هفته  از  خودش  بازی  آخرین  شب  یكشنبه  ایران  والیبال  تیم ملی 
رساند.  پایان  به  مقتدرانه ۱-۳  برتری  با  را  لهستان  برابر  والیبال  لیگ جهانی 
بازیكنان تیم  ایران در حالی پا به این مسابقه گذاشتند که دو بازی اول خود 
برابر ایتالیای میزبان هفته اول و برزیل را به ترتیب با نتایج ۳-۰ و ۳-۱ واگذار 
کرده بودند. در این دیدار اما آنها نمایش متفاوتی از خود نشان دادند و ما را 

دوباره به تكرار روزهای خوب لیگ جهانی در سال های گذشته امیدوار کردند.
تیم کم تجربه ایران توانست اولین پیروزی کشورمان را رقم زند، پیروزی 
دلچسبی که در آن سعید معروف، محمد موسوی و شهرام محمودی حضور 
نداشتند و این خود اثبات کننده ی این موضوع بود که بدون ستاره ها می توان 

نتایج بهتری گرفت!
یكی از مهم ترین نكات بازی دیروز تیم ملی برابر لهستان، ترکیب جوانی بود 
که کوالکوویچ راهی زمین کرده بود. پیش از مسابقه سعید معروف نتوانست در 
بازی حضور پیدا کند و صالح افزون پاسور تیم ایران در بازی دیروز بود. تغییر 
ابتدای  در  که  بود  میرزاجانپور  جای  به  معنوی نژاد  به حضور  مربوط  نیز  دوم 
مراتب  به  و  نشد  دچار ضعف  ایران  تیم  وجود  این  با  دوم مصدوم شد.  ست 
خیلی بهتر از دو بازی گذشته مقابل لهستان قرار گرفت. این ترکیب و حضور 
این روزها  تیم ملی  اینكه  ایران دارد.  والیبال  برای  پیام ویژه ای  بازیكنان  این 
یک دست تر از قبل در عرصه های جهانی حاضر می شود و کمتر به بازیكنان 

ستاره خودش متكی است.

ایران  آمد.  دست  به   2۰۱7 والیبال  جهانی  لیگ  در  ایران  پیروزی  اولین 
توانست لهستان قدرتمند را شكست دهد تا اولین باخت این تیم رقم بخورد. 
مشكل  دلیل  به  معروف  سعید  که  آمد  دست  به  حالی  در  ارزشمند  برد  این 
گوارشی به این دیدار نرسید و از طرفی دیگر شهرام محمودی و محمد موسوی 

هم در تهران مانده بودند.
فرهاد سال افزون، محمد جواد معنوی نژاد، میالد عبادی پور، مسعود غالمی، 
سامان فائری و مصطفی حیدری چهره ای جدید از والیبال ایران را نشان دادند 
و همین چهره جدید لهستان را از پای در آورد. عادل غالمی هم به صالحدید 
کادر فنی بیرون نشست تا ترکیبی کامال جوان اولین برد ایران در لیگ جهانی 
والیبال را رقم بزنند.ایران توانست با درخشش امیر غفور، محمد جواد معنوی 
نژاد، فرهاد سال افزون و میالد عبادی پور در غیاب ۳ ستاره مطرح کشورمان 
لهستان را با نتیجه ۳ بر یک و امتیازات ۱۸ بر 2۵، 2۵ بر 2۳، 2۵ بر 2۳ و 
2۵ بر 22 شكست بدهد تا اولین پیروزی ایران مقابل تنها تیم بدون شكست 
مجتبی  امیرغفور،  افزون،  سال  فرهاد  ترکیب  با  اول  بگیرد.ست  انجام  گروه 
میرزاجانپور، میالد عبادی پور، مسعود غالمی، سامان فائزی، مهدی مرندی، 
مصطفی حیدری برای ایران آغاز شد اما اواخر ست اول با یک برخورد شدید 
بین مجتبی میرزاجانپور با سال افزون سبب شد میرزاجانپور جای خود را به 

معنوی نژادی دهد تا او نیز یكی از ستاره بازی شود.
باالخره  ایران  والیبال مقابل  A لیگ جهانی  تیم بدون شكست گروه  تنها 

اولین باخت خود را پذیرفت و ایران روند کسب اولین برد در سومین بازی لیگ 
جهانی را حفظ کرد. ایران در تمامی لیگ های جهانی دو بازی اول خود را 
باخته بود و تنها سال 2۰۱۵ موفق به پیروزی در بازی سوم نشده بود که همین 
لهستان ایران را متوقف کرده بود. این طلسم شكست و ایران توانست اولین 

پیروزی خود را به دست بیاورد و در جدول صعود داشته باشد.
عملكرد تیم کوالکوویچ در دو بازی اول باعث شده بود دوباره انتقادات به 
بازیكنان و البته کادرفنی جدید آغاز شود؛ اما آنها برابر لهستان تعداد زیادی از 
نقطه ضعف های خودشان را برطرف کردند و قدرتمند ظاهر شدند. کوالکوویچ 
و بازیكنان ایران به نوعی نشان دادند هنوز برای قضاوت عملكرد والیبال در 
روز  از  رقابت ها  دوم  هفته  در  ایران  است.تیم  زود  خیلی   2۰۱7 لیگ جهانی 
است.  آرژانتین  و  صربستان  و  بلژیک  تیم های  میزبان  تهران  در  خرداد   ۱۹
 A بچه های والیبال ایران در حال حاضر با یک برد در رتبه نهم جدول سطح

لیگ جهانی هستند.

کج سلیقگی های رسانه ای با نگاه غیرملی!

خون تازه در رگ های والیبال ایران...

  پخش سریال به وقت والیبال! موتوجیپی به جای فوتبال

  
اولین پیروزی ایران در لیگ جهانی والیبال

کریم حسن زاده

دریچه

تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای دیدار با ازبكستان 
در مرحله مقدماتی جام جهانی آماده می کند از ساعت 2۳ 
روز یكشنبه در مونته نگرو به مصاف تیم ملی این کشور 
رفت که در پایان به برتری 2 بر یک رسید. پیروزی ملی 
سومین  نگرو  مونته  برابر  تدارکاتی  دیدار  در  ایران  پوشان 
بازی تیم ملی در سال جدید بود، آنها که در دو دیدار قبلی 
برابر قطر و چین به پیروزی رسیده بودند با برد در سومین 
را   ۹۶ سال  در  خود  های  پیروزی  صددرصدی  آمار  بازی 
حفط کردند، اتفاقی که با برتری احتمالی در برابر ازبكستان 
دار  ادامه  را  گیری  نتیجه  در  آنها  درخشان  روند  تواند  می 

کنند.
ملی پوشان ایران پس از حضور در اردوی اتریش در تنها 
دیدار تدارکاتی خود پیش از بازی حساس مقابل ازبكستان 
در برابر مونته نگرو قرار گرفتند و موفق شدند این تیم را 
با شكست روبرو کنند، سردار آزمون گلزن تیم ملی در این 
به ثمر  را  بود که موفق شد هر دو گل ملی پوشان  بازی 

برساند.
آزمون در دقایق ۱۱ و ۶۱ برای تیم ملی ایران گل زد. 
استفان یووتیچ هم در دقیقه ۳2 برای مونته نگرو گل زد. 
تدارکاتی شاگردان  آخرین دیدار  اولین و  این دیدار که  در 
کارلوس کی روش برای دیدار با ازبكستان بود ملی پوشان 
کشورمان با ترکیبی از بازیكنان جوان و باتجربه به میدان 
وضعیت  از  مناسبی  ارزیابی  ملی  تیم  سرمربی  تا  رفتند 

بازیكنان داشته باشد.
که  تماشایی  و  جذاب  دیداری  در  ایران  پوشان  ملی 
موقعیت های فراوانی را نصیب دو تیم کرد با نتیجه دو بر 

یک به پیروزی برسند.
در  آنها  و  شد  آغاز  ایران  پوشان  ملی  حمالت  با  بازی 
همان ده دقیقه ابتدایی توپ و میدان را در دست گرفتند، 
اتفاقی که باعث شد خیلی زود گل برتری خود را به ثمر 
به  ترابی  برسانند، گلی که روی خالقیت و حرکت زیبای 
دست آمد. در دقیقه ۱۰ بازی حرکت رضاییان توپ را به 
مهدی ترابی رساند او نیز پس از چند گام حرکت با توپ با 
پاسی هوشمندانه سردار را در موقعیتی ایده آل صاحب توپ 
کرد و آزمون نیز با ضربه ای دقیق دروازه حریف را باز کرد.

 اما پس از گل تیم ملی، یاران حریف پیش کشیدند و به 
نوعی توپ و میدان را در دست گرفتند، آنها که در تقالی 

فروپاشی  مرز  تا  بارها  بودند  تساوی  گل  رساندن  ثمر  به 
با موانعی که پیش  اما در نهایت  ایران پیش رفتند  دروازه 
روی آنها شكل می گرفت موفق به این کار نشدند، آنها در 
حدود بیست و پنج دقیقه بازی را به طور کامل در دست 
داشتند و در نهایت موفق به گلزنی نیز شدند و جالب اینكه 
پس از ان نیز به دنبال به ثمر رساندن گل دوم بودند اما هر 
آنچه که بود مقاومت و بازی منطقی ملی پوشان ایران این 

فرصت را از آنها گرفت.
دیگر  ترکیبی  حرکت  یک  آزمون  سردار   ،۶۱ دقیقه  در 
همراه  به  دیدنی  گل  یک  ایران  پوشان  ملی  سوی  از 
رامین  سر  ضربه  با  کریمی  علی  ارسال  بار  این  و  داشت 
و  کرد  مهیا  سردار  برای  العاده  فوق  پاس  یک  رضاییان 
نگرو  مونته  دروازه  ای  شبرجه  سری  ضربه  با  نیز  آزمون 
وجود  با  نیز  گل  این  از  کرد.پس  باز  بار  دومین  برای  را 
حمالت مونته نگرو، شاگردان کی روش هر از گاهی خود 
به  توانستند  می  حتی  و  رساندند  می  حریف  دروازه  به  را 
تا  نیفتاد  اتفاق  این  اما  پیدا کنند،  نیز دست  گل سوم خود 
پیاپی  پیروزی  برابر حمالت حریف سومین  در  مقاومت  با 
مدافع  پورعلیگنجی  مرتضی  بیاورند.  دست  به  را  خود 
اخراج  زمین  از  دیدار  این   7۹ دقیقه  در  ایران  ملی   تیم 

شد.

بازیكنان ایران در این بازی موفق شدند بازی هوشمندانه 
ای را به نمایش بگذارند، آنها همانطور که از موقعیت های 
به دست آمده نهایت استفاده را بردند در دفاع نیز فوق العاده 
بودند و بارها با بازیسازی از زمین خودی راه دروازه حریف 
را در پیش گرفتند، دیداری که با اخراج پورعلی گنجی )با 
احتساب وقت های اضافه( حدود پانزده دقیقه ده نفره در 
البته ذکر این نگته  برابر حمالت حریف ایستادگی کردند. 
نیز خالی از لطف نیست که کی روش به دلیل تعداد تعویض 
های زیاد از بازیكنان فراوانی در ترکیب خود سود جست تا 

بتواند آنها را آماده بازی های بعدی تیم ملی کند.
سردار آزمون و علیرضا بیرانوند بهترین بازیكنان تیم ملی 
در این بازی بودند، دو بازیكنی که تاثیر فوق العاده ای در 
بازی  این  در  آزمون  سردار  داشتند،  پیروزی  نتیجه  کسب 
موفق شد دو بار دروازه حریف را باز کند تا پس از مدت ها 
برای تیم ملی پایش به گل باز شود ضمن اینكه یک بار نیز 
تیرک دروازه حریف را با ضربه سر دیدینی به لرزه درآورد.

در طرف دیگر علیرضا بیرانوند نیز بازها با واکنش های به 
موقع و زیبای خود مانع از فروپاشی دروازه اش شد، هرچند 
یک بار این اتفاق افتاد اما سد مستحكمی به نام بیرانوند 
مقاومت  نگرو،  مونته  حمالت  برابر  در  ملی  تیم  تا  باعث 

فوق العاده ای داشته باشد.

پیروزی اروپایی با درخشش سردار ملی!

نیش  را  گلویم  زنبور  که  سالگی  هفت  همان  از 
نیش  فوبیای  شد،  کشیده  بیمارستان  به  کارم  و  زد 
که  نفر  یک  میدیدم  خواب  هی  دیشب  دارم.  زنبور 
نمی دیدمش زنبور می اندازد به جانم و من با وحشت 

از خواب میپریدم. 
اما چون کمبود خواب داشتم همینطور گیج خواب 
که  این  تا  داستان.  همان  دوباره  و  دوباره  میشدم 
دفعه ی آخر زنبور را انداخت توی لباسم! اینبار دیگر 
وحشتزده از خواب پریدم و کامال بیدار شدم! بعد یادم 

آمد که قرار بود با هم اتاقی ام -کمیل- ساعت ۳:2۰ 
بیدار شویم و سحری درست کنیم و روزه بگیریم. به 
صدا  را  کمیل  است.   ۳:۳۰ دیدم  کردم  نگاه  ساعت 

زدم...
ساعت  همان  کرد  اعتراف  کمیل  که  سفره  سر 
را خاموش کرده  ولی زنگ هشدار  بیدار شده   ۳:2۰
که بخوابد، قضیه خواب زنبور را برایش تعریف کردم 
کنه  بیدارت  واسه سحر  بخواد  خدا  »ببین!  گفتم:  و 
کارو  این  بندازه  هم  لباست  توی  زنبور  شده  حتی 

می کنه!« و کلی خندیدیم!

صبح که از خواب بیدار شدم کمیل بی آن که سرش 
تختتو  »کنار  گفت:  بیاورد،  بیرون  گوشی  توی  از  را 
نگاه کن«. نگاه کردم دیدم یک مشما است که یک 
»این  گفتم  است!  حبس  آن  در  بدترکیب  سوسک 
چیه؟« گفت »این همون زنبور خداست! صبحی دور 
آالرم  واسه  دار  نگهش  گرفتمش.  می پلكید؛  برت  و 

سحر فردا!«
و اینگونه بود که ما یاد گرفتیم بیخودی قضایا را 

کلید اسراری نكنیم!
وبالگ دلستون

نیش زنبور خدا!!

کج سلیقگی های صدا و سیمای ملی همچنان ادامه  دارد 
حداکثری  دفع  بر  همچنان  سازمان  این  مدیریت  گویا  و 
مخاطبان باقی مانده اصرار دارد. دیدار شنبه شب تیم های 
دیدار  و  نشد  پخش  تلویزیون  از  مونته نگرو  و  ایران  ملی 
دو شبكه  از طریق  به شكل عجیبی  والیبال هم  تیم ملی 

روی آنتن رفت.

شنبه شب گذشته تیم ملی فوتبال ایران در حالی در یک 
بازی  این  که  رفت  مونته نگرو  مصاف  به  دوستانه  دیدار 
پشت درب های بسته نبود و اتفاقا قرار شده بود از شبكه 

رسمی کشور میزبان پخش شود. 
و  نرفت  ورزش  و  سه  شبكه  آنتن  روی  بازی  این  اما 
چراکه  شد.  روبرو  فوتبال دوستان  از  زیادی  تعداد  انتقاد  با 

انگار امكان پخش این بازی وجود داشته است و دقیقا در 
زمان بازی تیم ملی شبكه ورزش در حال پخش مسابقات 
و  ایران  والیبال  دیدار  پخش  طرفی  از  بود.  موتوجی پی 
لهستان که از اهمیت ویژه ای برخوردار بود نیز با انتقادات 

زیادی روبرو شد. 
ابتدا شبكه سه دو ست این بازی را به طور کامل پوشش 

داد. اما در پایان ست سوم در حالیكه ایران برای برد فقط 
2 امتیاز نیاز داشت، پخش این بازی به دلیل پخش سریال 
سید  انتقاد  حتی  اتفاق  این  شد.  محول  ورزش  شبكه  به 
محمد موسوی را هم در پی داشت. ستاره غایب تیم ملی 
والیبال درباره این اتفاق نوشت: »کاری کنیم دیگر هنگام 

یک اتفاق ملی، سریال پخش نشود!«

او ژوگوی پرتغال با انتشار گزارشی از بازی ایران برابر مونته 
بازی خوب تیم ملی اشاره کرده و گل زیبای آزمون  به  نگرو 
را نشانه آمادگی این بازیكن جوان دانسته است. این روزنامه با 
اشاره به مربیگری کی روش به حضور موفق مربیان پرتغالی در 

فوتبال آفریقا و آسیا نیز اشاره کرده است.

بازتاب پیروزی ایران در رسانه های پرتغالی

که  کردیم  فكر  گفت:  لهستان  والیبال  ملی  تیم  کاپیتان 
به همین راحتی می توانیم بر ایران غلبه کنیم که متاسفانه 

اینگونه نشد و نتیجه مورد انتظار رقم نخورد.

خیال خام کوبیاک

به مناسبت عملیات تروریستی که همزمان با فینال لیگ قهرمانان اروپا رخ داد


