
خداوند كسى است كه زمين را براى شما جايگاه 
امن و آرامش قرار داد و آسمان را همچون سقفى؛ 
و شما را صورتگرى كرد، و صورتتان را نيكو آفريد؛ 

...) سوره غافر، آيه 64(
آوريل   22 در  هرساله  پاک  زمين  جهاني  روز 
به  و  برگزار  دنيا  تمام  در  ارديبهشت   2 با  مصادف 
نبايد  كه  مى شود  يادآوري  زمين  روي  مردم  همه 
سياره خود »زمين« را فراموش كنند و به فكر حفظ 
آن باشند. اين روز به منظور ايجاد آگاهي جهاني و 
ذخاير  و  منابع  و  زمين  مواهب  از  سپاسگزاري  نيز 
متحد  ملل  سازمان  سوي  از  كه  است  آن  طبيعي 
جهان  سراسر  در  ويژه اى  مراسم  طبق  هرسال  نيز 

برگزار مى شود.
زمين آخرين فرصت بشرو آخرين شانس وى براى 
ادامه بقاست. اگر به فيلم هاى علمى تخيلى هم باور 
تنها جايى كه  در حال حاضر  باز هم  باشيم  داشته 
بشر را سخاوتمندانه از خود بهره ور مى كند زمين 
است. اما بشريت در طول 5000 سالى كه از تمدن 
سال   300 اين  طول  در  البته  و  مى گذرد  مدونش 
اخير با كره زمين رفتار خوبى نداشته است. آلودگى 
خاک، انباشت زباله ، آلودگى آب امحاى جنگل ها و 
انباشتن فضا از گازهاى گلخانه اى همگى تاثيراتى 

است كه بشر بر كره خاک گذاشته است.

موسيقي دانان كوبه اي جهان، در روز زمين پاک با 
اجراي موسيقي اين روز را جشن مي گيرند و در قالب 
گروه هاي مختلف موسيقي در شهرها و كشورهاي 
خود قطعاتي را به افتخار اين روز به صحنه مي برند. 
كه  كرده اند  اعالم  هنرمندان  اين  از  دسته اي  حتي 
شهرها  كوچه هاي  و  خيابان ها  در  را  سازهايشان 
از تمامي مردم دعوت مي كنند تا  كوک مي كنند و 
در اين روز عهد كنند كه براي هميشه زمين را پاک 
فرزند  مونل  مک  جان   ،1969 سال  در  نگاه دارند. 
يک مبلغ ديني مستقل و عالقمند به عرصه دين، 
نام  به  برگزاري يک روز جهاني  ايده  علم و صلح، 
روز زمين پاک را در همايش يونسكو درباره محيط 
زميـن  پرچـم  در همان سال  و   زيست مطرح كرد 
پـاک را طراحـي كـرد. يوتانـت دبيـر كـل سازمان 
ملل )1962- 1971( از ايده مک كونل استقبال كرد 
و اين روز به يک روز جهاني در تقويم هاى سراسر 

دنيا تبديل شد.
عمده  مسائل  از  يكـي  زميـن  آلودگـي  مسئله 
محيط  زيست و دغدغه عمده اى براي دست اندركاران 
محيط  زيست در سراسر جهان است. مسئله ميزان 
دفن  محل  يافتن  و  جهان  سراسر  در  زباله  توليد 
صحيح و بهداشتي آن از مسائل مهم بخصوص در 
از  يكـي  است.  درحال توسعه  و  كوچک  كشورهاي 

آلودگي  بررسي  دفتر  روز،  اين  مراكـز دست اندركار 
است.  محيط زيست  حفاظت  سازمان  آب وخاک 
محيط زيست  حفاظت  سازمان  مهم  برنامه هاى  از 
جهت  در  دولتي  و  مردمي  اقدامات  روز  اين  در 
و  زمينه  اين  در  موفق  سازمان هاى  و  افراد  معرفي 
محيط  پاک سازى  نظير  عمومي  برنامه هاى  اجراي 
اماكن عمومي  و  پارک ها  بخصوص كوهستان ها و 

توسط داوطلبين است.
بازيافت زباله:

مى تواند  مواد  و  انرژي  بازگردش  يا  بازيافت 
ارمغان  به  را  شگرفي  آن چنان  تحول  و  دگرگوني 
همه  براي  را  زمين  كره  ظرفيت  نه تنها  كه  آورد 
روشي  بلكه  برد،  باال  انسان  ازجمله  و  موجودات 
خردمندانه و همگام با طبيعت نيز باشد. زيرا به نظر 
مى رسد مهم ترين عامل محدودكننده جمعيت ها در 
بوده،  آن  به  دستيابي  و  منابع  گذشته،  قرون  طي 
درصورتى كه فرآيند بازيافت اين عامل كنترل كننده 
منابع  از  استفاده  و  برداشته  انسان  پاي  پيش  از  را 
ماده  بازچرخش  و  با چرخش  را  زمين  كره  محدود 
ناگوار  پيامدهاي  و  مخرب  تأثير  بدون  و  انرژي  و 
زيست محيطى تا ابد تداوم خواهد بخشيد. با افزايش 
جمعيت جهان و گسترش صنايع، استفاده انسان از 
آن  متعاقب  و  گذاشته  افزايش  به  رو  مصرفي  مواد 

آلودگي  نيز  و  جامد  پسماندهاي  و  ضايعات  ازدياد 
امر  اين  كه  است  داشته  دنبال  به  را  محيط زيست 
انداخته،  مخاطره  به  را  زمين  سياره  آينده  نيز 
اركان  مهم ترين  از  يكي  مواد  بازيافت  به طورى كه 
براي جلوگيري از زوال مواد و منابع تجديد پذير و 

تجديد ناپذير محسوب مى شود.
فوايد بازيافت:

كاهش  ضمن  زائد،  مواد  از  بسياري  *بازيافت 
استفاده بشر از منابع طبيعي محيط زيست، از تبديل 
جلوگيري  زيست محيطى  مضر  عوامل  به  مواد  اين 

مى كند؛
زباله هاى  در  موجود  شونده  تجزيه  آلي  •مواد 

خانگي را مى توان به كود آلي تبديل كرد؛
ارزش  داراي  اساسًا  كه  موادي  ريختن  دور  •از 

اقتصادي هستند خودداري مى شود؛
•هزينه هاى جمع آورى زباله شهري و صنعتي به 

دليل كاهش حجم زباله كاهش مى يابد؛
•ضمن افزايش سرانه بازيافت مواد زائد، از به هدر 

رفتن منابع ملي جلوگيري مى شود؛
سوزانيدن  از  و  حفاظت شده  محيط زيست  •از 

زباله هاى قابل بازيافت خودداري مى شود.
* عنوان اين متن از شعر »زمين« استاد هوشنگ 

ابتهاج وام گرفته شده است.
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مناظره روش رسمِى استدالِل تعاملى درباره ى حقيقت و ماهيت 
چيزى است يعنى بحث و گفتگوى رودررو جهت اثبات ايده اى 
كه هريک از طرفين بدان اعتقاد دارند. اين مناظرات بايد در برابر 
عضو سومى انجام بگيرد تا حقانيت طرفين را قضاوت نمايد و 
حكم به صحت آن دهد. مهمترين عامل پيروزى در يک مناظره 
عالوه بر علم و قدرت مباحثه، اقناع گرى داوران است. در مناظرات 
رياست جمهورى قضاوت بر عهده ى خيلى عظيم مردمى است كه 
بايد منصب رياست جمهورى را به دست فردى مدير و مدبر بسپارند 
كه توانايى اداره ى امور را داشته باشد. اگر قرار باشد مناظره اى بين 
مدعياِن اين منصب برپا شود بايد شفاف و عادالنه  و رودررو در 
پيشگاه افكار عمومى كه خود قاضيان عادل اين دعوى هستند 
برگزار گردد؛ كما اين كه اگر اين شرايط خدشه دار شود شائبه پيش 
مى ايد كه نكند همه ى حرف ها به گوش مردم نمى رسد؟ نكند 
همه ى اين ها نمايشى براى سرگرمى است و قرار نيست مردم 
انتخابى عادالنه داشته باشند؟ آن قدر اوضاع نابه سامان مى شود كه 
»شريعت مدارى« هم با آن افكار كيهانى اش اين تصميم »غير 
زنده« و »ضبطى« را »عجيب«! و »سؤال برانگيز« مى خواند و 
مى گويد: اگر قرار است مناظره ها به همان صورت كه ضبط شده اند 
و بدون دستكارى و حذف و سانسور پخش شود، چه نيازى به 
اين فاصله اندازى هست و چرا بايد ميان ضبط و پخش فاصله 
باشد؟!اما اين همه ِى ماجرا نيست. بعد از اعالم مخالفت كميسيون 
تبليغات انتخابات با پخش زنده مناظره ها توپ مخالفت با پخش 
زنده مناظره هاى تلويزيونى با هدايت صدا و سيما به زمين دولت 
فرستاده شد.دقايقى بعد از پايان جلسه كميسيون تبليغات انتخابات 
حمله به دولت از طرف رسانه هاى منتقد آغاز شد و اولين گلوله را 
صدا و سيما شليک كرد. پخش مصاحبه هايى با اين مضمون كه 
عدم پخش زنده ناكارآمدى ها را نمى پوشاند آغازى بود براى بمباران 
دولت توسط رسانه هاى اصولگرا. حسن روحانى بيكار نمى ماند و 
در شيراز خود را تبرئه مى نمايد و به صراحت بيان مى كند: من 
طرفدار آزادترين شيوه مناظره ها هستم كه مردم بتوانند بهتر انتخاب 
كنند!روحانى در تمام اين چهارسال پيش نشان داده است كه از 
رسانه ها هراسى ندارد و حتى اگر همگان براى تخريب عملكردش 
آمده باشند مى تواند صحت عملش را اثبات نمايد، چرا  حال بايد ديد 
كميسيون تبليغات انتخابات كه تنها يک عضو از دولت)وزيركشور( 
براى  اصولگرا هستند  از طيف  اغلب  بقيه  و  دارد  آن حضور  در 
ايران، مجوز پخش  از زير سوال رفتن دموكراسى در  جلوگيرى 
زنده ى تلويزيونى را صادر مى كند يا خير؟ خوش بود گر محک 

تجربه آيد به ميان تا سيه روى شود هر كه در او غش باشد

نیش نیش میرزا

کوتاه ورزشی

 3 با  مصادف  روزى  چنين  در  پيش  سال  دوازده  و  يكصد 
ارديبهشت 12۸4 خورشيدى و در آستانه سفر مظفرالدين شاه به 
اروپا، بازرگانان در شاه عبدالعظيم متحصن و خواستار لغو تعرفة 
جديد گمركى، از ميان رفتن تبعيض در گرفتن حقوق گمركى از 
مسلمان ها و بركنارى ژوزف نوز مستشار مالى بلژيكى دولت ايران 
شدند.بازرگانان به تعرفه هاى گمركى جديد كه توسط مسيو نوز 
وضع شده بود اعتراض داشتند و خواهان بركنارى او بودند. ضمن 
تعرفه  آنها  از  اندازه  از  بيش  گمرک  ماموران  بودند  معتقد  اينكه 
بازرگانان مسلمان  و  و خارجى  ايرانى  بازرگانان  بين  و  مى گيرند 
و غيرمسلمان تفاوت مى گذارند. بازرگانان قباًل هم به عين الدوله 
از  پيش  نداشت.  نتيجه اى  اما  بودند  كرده  شكايت  صدراعظم 
تحصن توسط ميرزا جوادخان سعدالدوله نامه اى با امضاهاى زياد 
براى  دادند.  عين الدوله  به  بلژيكى ها  كوتاهى هاى  از  در شكايت 
رسيدگى به شكايت تجار جلسه اى با حضور عين الدوله، سعدالدوله، 
وزير مخصوص، عالءالملک، دبير حضور، گروهى از رجال دربار 
بدون  جلسه  اما  شد.  تشكيل  نوز  ژوزف  و  تجار  از  نفر  هفت  و 
نتيجه اى پايان يافت. پس از آن بازرگانان تصميم گرفتند در حرم 
شاه عبدالعظيم متحصن شوند. در تحريک بازرگانان به تحصن، 
عوامل ديگرى هم مؤثر بودند. مخالفت سيد عبداهلل بهبهانى با 
عين الدوله از جمله اين عوامل است. برخى از سران بازرگانان نيز 
با سيد محمد طباطبايى در ارتباط بودند. ناظم االسالم كرمانى در 
تاريخ بيدارى ايرانيان نوشته كه محمد اسماعيل مغازه اى و حاجى 
او  از  و  آمده  به خانه طباطبايى  از تحصن  على شالفروش پيش 
اتابک  على اصغرخان  ميرزا  هواخواهان  همچنين  گرفته اند.  اجازه 
جمله  از  نيز  مى كردند  تالش  قدرت  به  او  بازگرداندن  براى  كه 
واقعه  اين  از عوامل مؤثر ديگر در  بودند.  تحريک كنندگان تجار 
حاجى ملک التجار و محمدعلى ميرزا وليعهد را نام برده اند كه به 

دليل عداوتشان با عين الدوله، تجار را تحريک كرده اند.
 سعدالدوله نيز به دليل دشمنى با نوز از عوامل خط دهنده به 
تجار بود. عامل ديگر انگليس ها بودند كه از قرارداد جديد گمركى 
ايران و روسيه متضرر مى شدند. در نتيجه خواستار عزل نوز عامل 
بودند. گروهى  تعرفة جديد گمركى  لغو  و  روسيه  با  قرارداد  عقد 
اند.تحصن تجار  را عامل اصلى حركت تجار دانسته  انگليسى ها 
هشت روز به طول انجاميد طى اين مدت از طرف دولت براى 
بازگرداندن بازرگانان به شهر تالش هايى صورت گرفت. سرانجام 
در 24 صفر با وساطت محمدعلى ميرزا وليعهد، تجار قبول كردند 
به تحصن پايان دهند. طبق گفتگوهاى به عمل آمده قرار شد نوز با 
اختيارات محدود بر سر كار باقى بماند و مجلسى از تجار به رياست 
سعدالدوله بر كار او نظارت كنند. همچنين در گمركخانه هر شهر 
آن  امضاى  و  اطالع  بدون  كه  باشند  تجار حاضر  از  اى  نماينده 
نماينده، مامورين گمرک حق دريافت حقوق گمركى نداشته باشند. 
تجار با اتكا به وعدة محمدعلى ميرزا وليعهد در مورد رسيدگى به 
خواسته هايشان پس از بازگشت شاه از سفر، به تحصن خاتمه دادند 

و به شهر بازگشتند.

از آن جايى كه تعبير هر خواب به عوامل گوناگونى وابسته 
است تصميم گرفتم كه امروز به شرح انواع خواب ها بپردازم:

ُچرت 
اتفاق سرنوشت سازى در حال  يک شب هايى هست كه 
رخ دادن است! آن شب ها اگر چشمت روى هم برود نتيجه 
عوض مى شود! مثال وقتى كه داريد فوتبال تماشا مى كنيد 
بعد يک لحظه چشم هايتان  تيمتان يک هيچ جلو است  و 
سه  غافل  دل  اى  كه  مى بينيد  مى كنيد  باز  و  مى بنديد  را 
تا خورده ايد و وقت هاى اضافه رسيده و عن قريب است كه 
داور سوت را بزند!اين نوع خواب البته مصداق هاى ديگرى 
هم دارد مثال در كتاب »ُچرتياِن شب زده، لولياِن كتک زده« 
دارغوزستان  مملكت  در  روزگارى  »روزى  كه:  است  آمده 
نامزدهاى  از  يكى  و  شد  گيرى  راى  كدخدا  انتخاب  براى 
دقيقه  چند  همان  در  و  برد  چرتش  دقيقه  چند  كدخدايى 

نتيجه عوض شد!«
خواب شبانه

كه  خواب  نوع  اين  حاضر،  البته شب  و  حاضر  عصر  در 
بايد شب بخوابى و صبح بلند شوى و بروى به دنبال هزار 
بدبختى هيچ نوع تعبيرى ندارد چرا كه اوال بعضى وقت ها 
از بس گرفتارى دارى خوابت نمى برد! بعضى وقتها هم كه 
خوابت مى برد يا از گرسنگى روياى چلوكباب مى بينى يا از 
سنگينى نون بربرى كابوس هاى آشفته مى بينى! خدا باعث 

و بانى اش را رد صالحيت كناد ان شاا...
خواب زمستانی

است  جانداران  از  گونه هايى  مخصوص  خواب  نوع  اين 
ولى  بى خبرند  دنيا  از  و  را مى خوابند  از سال  ماه  كه شش 
وقتى كه بيدار مى شوند مى خواهند خودشان را بچسبانند به 
گروه ها و جناح هاى سياسى تا امتياز بگيرند يا در ليست هاى 
انتخاباتى چپيده شوند! تجربه نشان داده است كه اين ها بعد 
دوباره  كه  زمانى  تا  مى روند  خواب  به  دوباره   انتخابات  از 
از خواب  برسد و سريع  به مشامشان  امتيازى  يا  پول  بوى 

بيدار شوند.
خواب خر گوشی!

گاهى در زندگى اتفاقاتى مى افتد كه اغلب مردم روى آن 
ولى  نظر مى دهند  درباره اش  دارند  دائم  و  دارند  نظر  اتفاق 
يک عده آرام يک گوشه اى به حالت نشسته و با چشمانى 
نيمه باز به خواب رفته اند و صداى خرخرشان تا آسمان بلند 
شده است در كتاب »روياى پيرمردان خفته« به قلم »ميرزا 
دائم الچرت داغستانى« نقل است كه: »اين ها وقتى كه كار 
از كار مى گذرد از خواب بيدار مى شوند و مى گويند: چى شده؟ 
متوجه  مى دهى  توضيح  برايشان  كلى  ازينكه  بعد  تازه  بعد 
مى شوند و همان نظرى را مى دهند كه مثال ۸ سال پيش 

بقيه داده بودند!«

سمت  سرمربى  برترى  ليگ  تيم  رختكن  در 
دستمايه  خبر  اين  كرد!  پرتاب  صندلى  مدافع 
چنين  است.  شده  خبرورزشى  امروز  كارتون 
اتفاقاتى آبروى فوتبال حرفه اى را در ليگ ايران 

به خطر مى اندازد.

كشور  رسمى  هاى  خبرگزرى  از  يكى  ديروز 
هدايتى،  حسين  آزادى  از  عجيب  اقدامى  در 
هوادار متمول سرخپوشان خبر داده بود. در اين 
خبرساز  چهره  اين  كه  بود  شده  گفته  گزارش 
پرسپوليس  مديره  هيات  در  حضور  سابقه  كه 
به  اواخر سال گذشته  و  دارد  كارنامه  در  نيز  را 
زندان  از  بود  شده  بازداشت  مالى  پرونده  دليل 
به  پيگيرى هاى مستقل  با  ولى  است  آزاد شده 
نظر مى رسد اين خبر صحت ندارد. خبر آزادى 
حسين هدايتى همانند يک بمب تركيد اما خيلى 

زود تكذيب شد.

سرمربى پيكان گفت: به نظر من در ده دوازده 
از  بسيارى  در  سال  اندازه 30  به  ما  اخير  سال 
مجيد  ايم.  كرده  پيشرفت  خود  فوتبال  عوامل 
جارى  فصل  بازيكنان  بهترين  درباره  جاللى 
ليگ برتر فوتبال ايران اظهار داشت: بدون شک 
بازيكن  بهترين  فصل  اين  در  طارمى  مهدى 
ليگ فوتبال ايران بوده است  و البته كار برانكو 

در ايران بى سابقه بود.

در افسانه ها آمده است، سنگتراشي كه از كار خود ناراضي بود و احساس حقارت مى كرد، روزي از نزديكي خانه بازرگاني رد شد در باز بود و او خانه مجلل، باغ و نوكران بازرگان را ديد و 
به حال او غبطه خورد و گفت: اين بازرگان چقدر قدرتمند است و آرزو كرد كه مانند بازرگان باشد. در يک لحظه او تبديل به بازرگاني با جاه و جالل شد. تا مدت ها فكر مى كرد كه از همه 
قدرتمندتر است. تا اينكه يک روز حاكم شهر ازآنجا عبور كرد او ديد كه همه مردم به حاكم احتراممي گذارند حتي بازرگانان نيز ناچارند به حاكم احترام بگذارند. مرد با خودش فكر كرد: كاش 
من هم يک حاكم بودم آن وقت از همه قوى تر مى شدم. در همان لحظه او تبديل به حاكم مقتدر شهر شد، درحالى كه روي تخت رواني نشسته بود مردم همه به او تعظيم مى كردند. احساس 
كرد كه نور خورشيد او را آزار مى دهد و با خودش فكر كرد كه خورشيد چقدر قدرتمند است. او آرزو كرد كه خورشيد باشد و تبديل به خورشيد شد و با تمام نيرو سعي كرد به زمين بتابد و آن 
را گرم كند. پس از مدتي ابرى بزرگ و سياه آمد و جلوي تابش او را گرفت پس با خود انديشيد كه نيروي ابر از خورشيد بيشتر است و آرزو كرد ابر باشد و تبديل به ابري بزرگ شد. كمي 
نگذشته بود كه بادي آمد و او را به اين طرف و آن طرف هل داد. اين بار آرزو كرد كه باد شود و تبديل به باد شد. ولي وقتي به نزديكى صخره سنگي رسيد ديگر قدرت تكان دادن صخره 
را نداشت با خود گفت كه قوى ترين چيز در دنيا صخره سنگي است و آرزو كرد كه سنگ باشد و تبديل به سنگي بزرگ و عظيم شد. همان طور كه با غرور ايستاده بود و به هيبت و شكوه 

خود مى نگريست، ناگهان صدايي شنيد و احساس كرد كه دارد خرد مى شود نگاهى به پايين انداخت و سنگتراشي را ديد كه با چكش و قلم به جان او افتاده است

با موالنا جان 

با محروميت سيدجالل حسينى و مصدوميت 
مشكالتى  پرسپولس  سرمربى  انصارى،  محمد 
براى ترميم خط دفاع تيمش دارد. برانكو تصميم 
نيا  كاميابى  رو  پيش  بازى هاى  در  است  گرفته 
قرار  پرسپوليس  دفاع  قلب  در  انصارى  به جاى 

بگيرد.

در  كافى  اندازه  به  المبورگينى  يک  جوالن 
اگر  حاال  كند.  مى  توجه  جلب  تهران  خيابان هاى 
موفق ترين  و  مشهورترين  از  يكى  هم  راننده اش 
فوتباليست هاى وطنى باشد كه ديگر اين جلب توجه 

بيشتر مى شود.

آرش وکیلی

تشریح انواع خواب!

شاهکار جدید در لیگ برتر!

خبر دروغ آزادی حسین هدایتی از زندان!

تعریف جاللی از برانکو و طارمی 

کمال در قلب دفاع

اتومبیل 4 میلیاردی فوتبالیست ایرانی!

ای مادر ای زمین

امروز این منم که ستایشگر توأم 

دریچه

ایرای اوزیک

قدر جایگاه خودتان را بدانید

سعيد عبدولى باوجود فرصت دوباره اى كه در اختيار 
كشتى  ملى  تيم  اردوى  به  بازهم  بود،  گذاشته شده  او 

فرنگى نرفت.
فنى  شوراى  اعضاى  تأييد  و  تصميم  با  درحالى كه 
تركيب  از  عبدولى  سعيد  فرنگى  كشتى  ملى  تيم هاى 
تيم هاى اعزامى به مسابقات قهرمانى آسيا و بازى هاى 
روز  چند  اما  بود  گذاشته شده  كنار  اسالمى  كشورهاى 
تيم  سرمربى  اشكانى  على  وساطت  و  تصميم  با  بعد 
ملى كشتى فرنگى نام او به فهرست نفرات اعزامى به 
قهرمانى آسيا اضافه شد. اضافه شدن نام سعيد عبدولى 
دارنده مدال برنز المپيک 2016 به ليست نفرات اعزامى 
آسيا، آن هم در  رقابت هاى قهرمانى  به  فرنگى  كشتى 
شرايطى كه وى به دليل عدم حضور در اردوى تيم ملى 
و شرط گذاشتن براى كادر فنى در ليست نفرات اعزامى 
قرار نداشت، نشان داد هنوز دوران كشتى گير ساالرى 

در ايران به پايان نرسيده است.
اين اتفاق در حالى رخ داد كه اشكانى اعالم كرده بود 
عبدولى فرصت دارد خود را به كادر فنى براى حضور 
از اين  در اردو معرفى كند اما درحالى كه حدود 4 روز 
ماجرا مى گذرد عبدولى همچنان در اردو حاضر نشده و 
او گذاشته شده است  اختيار  از فرصت دوباره اى كه در 
سودى نبرد. محمد دليريان سرپرست تيم ملى كشتى 
باوجود فرصتى كه به  تأييد اين خبر، گفت:  با  فرنگى 
سعيد داده شد او در اردوى تيم ملى حاضر نشده است.

از  و پس  فروردين ماه  آغاز شد كه 2۸  ازآنجا  ماجرا 
فرنگى  كشتى  ملى  تيم  تركيب  فنى،  شوراى  جلسه 
بازى هاى  و  آسيا  رقابت هاى قهرمانى  براى حضور در 
همبستگى اسالمى اعالم شد. نكته عجيب دراين بين 
انتخاب نشدن سعيد عبدولى دارنده مدال برنز المپيک 
2016 و فرنگى كار وزن 75 كيلوگرم ايران براى اعزام به 
اين 2 رويداد مهم بود. با تصميم على اشكانى سرمربى 
ريش سفيدان  تأييد  البته  و  فرنگى  كشتى  ملى  تيم 
كشتى فرنگى در شوراى فنى، نام پژمان پشتام جوان 
رسول  و  آسيا  قهرمانى  رقابت هاى  در  حضور  براى 
گرمسيرى براى اعزام به بازى هاى همبستگى اسالمى 
ليست  اعالم  از  پس  گرفت.  قرار  ملى  تيم  تركيب  در 
اسماعيل نژاد  فرهاد  رويداد،   2 اين  به  اعزامى  نفرات 
ايسنا،  با  گفتگو  در  ملى  تيم  در  اشكانى  على  دستيار 
ليست  در  عبدولى  سعيد  نداشتن  حضور  علت  درباره 
نفرات اعزامى به رقابت هاى قهرمانى آسيا و بازى هاى 
كرده  اعالم  »عبدولى  كرد:  اظهار  اسالمى  همبستگى 
بود تنها حاضر است در بازى هاى همبستگى اسالمى 

كشتى بگيرد آن هم به شرطى كه در تمرينات تيم   ملى 
حاضر نشود كه اين موضوع با مخالفت اشكانى مواجه 

شد و نام وى از بين نفرات اعزامى خط خورد«
جهانى  اتحاديه  جديد  قانون  به  توجه  با  اگرچه 
مختلف  اوزان  نخست  نفر   4 سيدبندى  در  كشتى 
عبدولى  فرانسه،  جهانى  رقابت هاى  در  حضور  براى 
المپيک  برنز  لطف  به  كه  بود  ايران  فرنگى كار  تنها 
اين  در  جهان  كيلوگرم   75 وزن  برتر  نفر   4 بين  در 
رقابت هاى  در  و عدم حضورش  داشت  قرار  سيدبندى 
خطر  به  را  وى  جايگاه  مى توانست  آسيا  قهرمانى 
تصميم  اين  خوشحال كننده  و  مهم  نكته  اما  بيندازد، 
عصر  پايان  و  عدالت  و  قانون  اجراى  اشكانى،  على 
اعضاى  از  برخى  بود.  ملى  تيم  در  كشتى گير ساالرى 
شوراى فنى نيز بالفاصله در گفتگو با خبرگزارى هاى 
مختلف از اين تصميم اشكانى حمايت و تأكيد كردند 
براى  كشتى گيران  تكليف  تعيين  و  كشيدن  ناز  دوران 
خوشايند  اتفاق  اين  عمر  اما  است.  گذشته  فنى  كادر 
فقط چند دقيقه بود چراكه سرمربى تيم ملى بالفاصله 
در مصاحبه با سايت روابط عمومى فدراسيون كشتى، 
اعالم كرد »سعيد عبدولى به اردو دعوت شده و نام وى 
نيز در ليست نفرات اعزامى به رقابت هاى قهرمانى آسيا 
مدت زمان  در  وى  كه  شرط  اين  به  البته  گرفت  قرار 
پشت  به خوبى  را  تمريناتش  رقابت ها  اين  تا  باقيمانده 
باشد!«  برخوردار  مطلوبى  آمادگى  از  و  بگذارد  سر 
اعضاى شوراى فنى نيز مخالفتى در قبال اين تصميم 
اشكانى نداشتند تا بازهم شاهد تناقض در گفتار و رفتار 
اقدام  اين  اينكه  از  جدا  باشيم.  فنى  كادر  و  شورا  اين 

مى تواند تأثير مخربى بر روحيه و انگيزه پژمان پشتام 
در  حاشيه  بدون  كه  ايران  آتيه  با  و  جوان  كشتى گير 
باشد،  داشته  ريخته  عرق  و  حضورداشته  اردوها  همه 
استدالل دست اندركاران  و  منطق  با كدام  و  واقعًا چرا 
اجراى  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  ايران  فرنگى  كشتى 
عدالت و قانون را قربانى كشتى گير ساالرى در تيم ملى 
مهم ترين  گذشته  سال هاى  طى  اينكه  نه  مگر  كنند؟ 
نام ها  چرا  كه  بوده  اين  فنى  شوراى  اعضاى  انتقاد 
جوانان  به  و  مى كنند  بزرگى  ايران  فرنگى  كشتى  در 
آن چنان كه بايد بهاداده نمى شود؟بدون شک هيچ كس 
عبدولى  سعيد  جنگندگى  و  شايستگى   منكر  نمى تواند 
ايران طى  او براى كشتى فرنگى  افتخارآفرينى هاى  و 
سال هاى گذشته شود، اما اين كشتى گير پس از المپيک 
2016 ريو چند ماهى را استراحت كرد و تنها 20 روز 
برگزار  اسفندماه  اواخر  آبادان كه  به جام جهانى  مانده 
شد، باالخره در اردوى تيم ملى آفتابى شد و كادر فنى 
نيز با اين بهانه كه عنوان داران جهانى و المپيک به جام 
رقابت ها  اين  عازم  را  كشتى گير  اين  مى آيند،  جهانى 
كردند كه درنهايت نيز عبدولى مقابل رومن والسوف 
خورد  شكست  جهانى  جام  چهره  شاخص ترين  روس 
هميشگى  اعتراضات  از  كسل كننده  نمايشى  بازهم  و 
بند  شاهد  نيز  اخيراً  داشت!هرچند  داوران  قضاوت  به 
برخى  نام  گنجاندن  براى  فنى  شوراى  تبصره هاى  و 
كادر  اخير  اقدام  اما  بوديم،  ملى  تيم  در  فرنگى كاران 
فنى و شوراى فنى كشتى فرنگى نشان داد هنوز هم 
 كشتى گير ساالرى در ايران تبديل به قصه و افسانه نشده 

است.

بی اعتنایی دوباره عبدولی به تصمیم کادر فنی

نتیجه کشتی گیر ساالری = نمایش شکست های تکراری!

مهدى رحمتى به قول فوتبالى ها باز هم اخالق و فوتبال را با هم باخت. مهدى رحمتى كه در ابتدا حرف 
و حديث هاى فراوانى پيرامون ماندن يا رفتنش به تبريز بر سر زبان ها بود در نهايت به تبريز رفت تا جدال 
حساس و ديدنى تيمش را مقابل تراكتورسازى يارى كند، ديدارى كه جنگ بر سر نايب قهرمانى بود و در 

نهايت با شكست آبى ها همراه بود. رحمتى در اين ديدار هم حاضر به آشتى با قلعه نويى نشد.
در حالى كه تصور مى شد امير قلعه نويى اختالفات خود با سيد مهدى رحمتى را از ياد برده باشد، سرمربى 
با استقالل و در حالى كه تيمش يک بر صفر پيروز شده بود،  بازى  از  بعد  تراكتورسازى در نشست خبرى 
گفت: »بعضى ها معرفت ندارند. شبانه آمدند خانه من كه دست من را بگير و من هم دست شان را گرفتم، اما 

معرفت نداشتند!«
اين ديدار كينه هاى موجود بين رحمتى و قلعه نويى را حتى بيشتر هم كرد. اوضاع براى رحمتى بدتر شده 

است. اين بازيكن هم با تيمش شكست خورد هم با نرفتن به طرف قلعه نويى يک كينه قديمى را ادامه داد.
اينطور كه شنيده مى شود اولين جرقه اختالف ميان طرفين به سال ها پيش و پوشيدن پيراهن ناصر حجازى 
توسط رحمتى در فينال جام حذفى برمى گردد. پس از آن پرده دوم اختالف قلعه نويى و رحمتى با انتقاد سرمربى 

از گلر تيمش در دربى ادامه يافت و سكانس هاى بعدى با انتقادات و درخواست هاى خارج از عرف طرفين.
استقالل  در  جايى  ديگر  نتايج ضعيف  دليل  به  قلعه نويى  كه  درحالى  بعد  و فصل  رفت  پيكان  به  رحمتى 

اين لحظه دروازه بان شماره يک و كاپيتان تيمش  تا  بازگشت و  اين تيم  نداشت، به درخواست مظلومى به 
برمى گردد.  تراكتورسازى  مقابل  استقالل  گذشته  فصل  ديدار  به  طرفين  اختالف  علنى  پرده  آخرين  است. 
قلعه نويى  تراكتورسازى  مقابل  ديدار  و  داشت  قرار  پرسپوليس  با  قهرمانى  كورس  در  استقالل  كه  جايى 
فكرش  آنكه  از  بيش  ديدار  ان  در  رحمتى  مى شد.  محسوب  آبى پوشان  براى  نظر  هر  از  حياتى  بازى  يک 
حريف  سرمربى  عليه  آزادى  تحريک سكوهاى  فكر  به  باشد،  دروازه اش  از  حفاظت  و  فنى  مسائل   معطوف 

بود. 
جايى كه قلعه نويى مشغول اعتراض به داور چهارم بود و رحمتى با تحريک سكوها كارى كرد صداى فحاشى 
به قلعه نويى به وضوح شنيده شود. اتفاقى كه باعث شد رحمتى به سمت نيمكت تراكتورسازى و اميرقلعه نويى 
زبان درازى كند. اين موضوع باعث شد تمركز رحمتى براى ادامه بازى برهم بخورد و نتواند به خوبى از دروازه 
تيمش حراست كند. 3 گلى كه تراكتورسازى وارد دروازه استقالل كرد روى اشتباه مستقيم رحمتى صورت 
ببازد و از كورس قهرمانى خارج شود. قلعه نويى كه به عنوان شخص  گرفت و باعث شد استقالل بازى را 
پيروز از ميدان خارج شده بود، در نشست خبرى پس از پايان بازى پاسخ رحمتى را با جمله هاى »عزت و ذلت 
دست خداست« و »نقاب ها برداشته شد« داد. از آن زمان تا به امروز روابط اين شاگرد و استاد هرگز به حالت 

عادى باز نگشت.

مهدی رحمتی؛ چهره بازنده هفته

من طرفدار آزادترین 
شیوه مناظره ها هستم

تحصن برای تبعیض در گمرک


