
تحلیل
| تماس تلفنى وزيــر خارجه آمريكا با همتــاى چينى خود پس از 
سفر اخير محمد جواد ظريف وزير خارجه ايران به پكن ؛ نشانه هايى از آغاز 
يك روند تقابل ديپلماتيكى از سوى دولت ترامپ دارد كه ناشى از شكست 
يكجانبه گرايى ترامپ در عرصه بين المللى و ديپلماسى هوشمند برجامى 
ايران است. به گزارش كائنات به نقل از ايرنا، اقدامات ضد ايرانى دولت ترامپ 
گويى تمامى ندارد و مقام هاى اين كشــور از هر طريقى تالش مى كنند تا 
سياســت فشــار حداكثرى را به مرحله اجرا بگذارند هر چند اين سياست 
اكنون به آرامى در حال تبديل شــدن به كالف ســردرگمى براى شخص 
ترامپ و آمريكا اســت.پس از آنكه ‹محمدجواد ظريف› وزير خارجه ايران 
در تور آسيايى خود به پكن ســفر كرد، ‹مايك پمپئو› وزير خارجه آمريكا 
 بالفاصله با ‹وانگ يى› همتاى چينــى خود گفت و گويى تلفنى انجام داد. 
وزير خارجه چين در اين تماس تلفنى گفت كه صحبت ها و اقدامات آمريكا 

به منافع چين و شركت هايش لطمه زده است. 
وانگ يى› همچنين گفت كه آمريكا نبايد در مناقشه هاى جارى با چين 
پا را فراتر نهد و پكن هنوز مايل است اختالفات دو طرف در مذاكراتى كه از 
موضع برابر باشد حل وفصل شود.عالوه برمخالفت چين با تحريم هاى آمريكا 
عليه ايران، پكن و واشنگتن در زمينه تجارى نيز درگير اختالفات شديدى 
هستند. هر دو كشور تعرفه هاى سنگينى بر كاالهاى يكديگر وضع كرده اند 

و مذاكرات تجارى آنها هنوز به نتيجه نرسيده است.
همچنين به نظر مى رسد گفت و گوى تلفنى مايك پمپئو با همتاى چينى 

خود تنها دو روز پس از آن انجام گرفته كه گزارش شــده بود يك نفتكش 
ايرانى در چين پهلو گرفته و حدود 130 هزار تن نفت تخليه كرده اســت.
افزون بر اين گفت و گوى تلفنى، نشانه هاى ديگرى نيز وجود دارد كه بيانگر 
آن است كه وزيرخارجه آمريكا خط ســير سفرهاى ظريف را به طور جدى 

دنبال مى كند.
پمپئو پيش از اين نيز، پس از سفرهاى ظريف به كشورهاى عراق و روسيه؛ 
سفرهايى را به اين كشورها انجام داده بود. وزير امورخارجه آمريكا تور يك 
هفته اى بين عراق، بريتانيا، بروكسل و روسيه داشت كه به اعتقاد تحليلگران 
سفرهاى پمپئو به كشــورهاى مختلف ؛ به منزله تالش دولت ترامپ براى 
اقناع دولت ها در همراهى و همســويى با امريكا بود و تور آسيايى ظريف به 
تركمنستان، هند، توكيو و پكن،  نيز تالش تهران در اقناع دولت ها در همراهى 

نكردن با امريكا است.
استقبال گرم مقامات بلندپايه كشورها از وزير خارجه كشورمان به خودى 
خود گوياى استقبال از ديپلماسى ايران است. گزارش هايى كه رسانه ها از 
ديدارهــا و مصاحبه  هاى دو وزير خارجه ايران و آمريكا منتشــر مى كنند؛ 
نشــان مى دهد كه تا به حال پمپئو در اقناع دولت ها آن چنان موفق نبوده 
است. به عنوان مثال او از يك طرف در ديدار با رهبران عراق آنها را همچنان 
در فهرست معافيت ها قرار مى دهد و از طرف ديگر خواهان همسويى با امريكا 

است؛ رويكردى كه دولت عراق به  شدت با آن مخالفت كرد. 
اگرچه آمريكا از يك مســير ديگر تالش مى كند تا فشارها بر دولت عراق 

را افزايش دهد. خبرگزارى رويترز روز گذشــته خبر داد، شركت «اكسون 
موبايل» كه يك شــركت چندمليتى و آمريكايى در زمينه نفت و گاز است، 
همه كاركنان خارجى را از ميدان نفتى «قرنه غربى1» در عراق خارج و به 
دوبى منتقل كرده است.چنين اقدامى آنهم از سوى يك شركت آمريكايى 
نشان مى دهد كه دولت ترامپ به دنبال اعمال فشارهاى عملياتى بر دولت 

عراق است تا از سياست همراهى با ايران پرهيز كنند.
پمپئو حتى در ديدار با ‹جرمى هانت›  وزير امورخارجه بريتانيا، هم نتوانست 
آن كشور را با موضع امريكا همســو كند و هانت همچنان از موضع برجامى 
با پمپئو ســخن گفت و در ديدار با همتايان اتحاديــه اروپايى هم ‹ فدريكا 
موگرينى›  مســوول سياســت خارجى اتحاديه اروپا، با بى اعتنايى با پمپئو 
برخورد كرد و خواستار كاهش تنش در برخورد با ايران شد. در مرحله آخر 
هم كه ديدار پمپئو با پوتين بود،  پوتين اظهار كرده بود كه روسيه آتش نشان 
نيست كه هر زمان از او بخواهيد آتش خاورميانه را خاموش كند،  جلو برود.

آمريكا درمرحله بعــد جنگ روانى ديگرى راه انداخــت و با اعالم خروج 
كاركنان غيرضرورى از سفارتخانه ها و كنسولگرى هاى خود در عراق و چند 
كشور ديگر عربى تالش كرد تا فضاى روانى تنش را به مرحله باالتر افزايش 
دهد. اما پنهان قضيه به نظر مى آيد چيز ديگرى است و آن كاهش هزينه هاى 
سفارتخانه ها و كنسولگرى ها بوده است. چيزى كه از مدت ها قبل وزارت امور 
خارجه امريكا به  دنبال آن بود و آن كشــور اكنون از آن به مثابه يك جنگ 

روانى عليه ايران بهره  بردارى مى كند.

ســرمقاله
دنیای اسیدپاشی

| رضا امیری مهر- البد الزم 
نيست در مورد مملكت خودمان بنويسم. 
كافى است مطالب ديروز و وقايع اتفاقيه 
مجلس را بخوانيد. بنابراين مثل هميشه 
كلى و مبهم مى نويسم.اسيدپاشى يكى 
از انواع شديد خشــونت بوده كه بيشتر 
عليه زنان صورت گرفته و ممكن است در 
مواردى منجر به مرگ قربانى نيز شود. 
اسيدپاشى حمله اى است كه نه به قصد 
قتل، بلكه معموالً بــراى انتقام و نابودى 
زندگى اجتماعى و آينــده قربانى انجام 
مى شود. اسيد ماده اى است كه قرن ها از 
شناخت آن مى گذرد، اما به نظر نمى رسد 
كه پديده اسيدپاشــى قدمتى بيشتر از 
صد و پنجاه ســال داشــته باشد. اسيد 
مورد استفاده بيشتر اسيد سولفوريك، 
اسيد كلريدريك، اسيد نيتريك و سود 
ســوزآور (هيدروكسيد ســديم) است، 
البته اين ماده آخرى از نظر شيميايى در 
زمره اسيدها قرار نمى گيرد.براى ترميم 
محل اسيدپاشــى بايد شــخص آسيب 
ديده از مــواد پروتئينى زياد اســتفاده 
كند.اسيدپاشــى در كشــورهايى كه از 
نظر توســعه اجتماعــى و اقتصادى در 
وضعيت خوبى نيستند و شكاف جنسيتى 
و خشــونت عليه زنان و كودكان در آنها 
زياد اســت بيشتر ديده مى شــود. اين 
پديده در كشورهاى زيادى در دنيا ديده 
مى شــود و در كشــورهايى كه شايع تر 
اســت، يعنى كشــورهاى جنوب آسيا، 
سابقه اى بيشتر از پنجاه سال ندارد. در 
افغانســتان، در دوران حكومت طالبان 
مدرســه هاى دخترانه تعطيل شــده و 
اسيدپاشى بر صورت دختران مدرسه اى 
مرسوم شده بود. در بنگالدش اسيدپاشى 
معموالً شكلى از خشونت خانگى است. 
در ايــران تقريبــاً در 90درصــد موارد 
اسيدپاشى، قربانى زنان هستند. برخى 
از خواســتگارانى كه در روابط عاشقانه 
شكست مى خورند با اسيدپاشى بر صورت 
زن موردنظرشان (به قصد تخريب زيبايى 
وى) انتقامگيــرى مى كننــد. برخى از 
كارشناسان قوانين مربوط به اسيدپاشى 
را به اندازه كافى بازدارنده نمى دانند. از 
كشــورهاى بنگالدش، هند، پاكستان، 
كامبوج، ويتنام، الئــوس، هنگ كنگ، 
چين، بريتانيا، آفريقاى جنوبى، اوگاندا، 
جاماييكا و اتيوپى به عنوان كشورهايى نام 
برده مى شود كه اين رفتار تهاجمى بيشتر 
در آن ديده مى شود. اين پديده در ايران 
و افغانستان و عربستان سعودى و عراق 
هم وجود دارد.طبق آمار در بين سال هاى 
2011 تا 2012، 105 مورد اسيد پاشى 
در انگلستان گزارش شده است كه از اين 
بين هشتاد درصد قربانيان را زنان تشكيل 
مى دادند. در بين سالهاى 2012 تا 2013 
هم تعداد قربانيان اسيد پاشى در انگليس 
130 نفر گزارش شد كه بيشتر از نيمى 

از قربانيان را مردان تشكيل مى دادند. 

قدرت نمایی 
دیپلماسی 
فعال ایران

خاطره »محمد قاضی« 
«سال تحصیلی 55 - 54 دو ســال بود به عنوان 
معلم استخدام شــده بودم. محل خدمتم یکی از 
روستاهای دور افتاده ســنندج بود. حقوق خوبی 
می گرفتم. بالفاصله پس از استخدام به صورت قسطی 
یک ماشین پیکان خریدم. در مسیرم از سنندج تا 
روستا و برعکس گاهی افرادی را که کنار جاده منتظر 
ماشین بودند سوار می کردم. بعضی ها پولی می دادند.
یک روز که به دبستان رسیدم، مدیر سراسیمه و 
وحشت زده من را به جای خلوتی برد و یک نامه به 
من داد که رویش دو تا مهر محرمانه خورده بود. من 
و مدیر تعجب کردیم که این چه نامه ی محرمانه ای 
است؟؟ من که کاری نکرده ام؟؟ مدیر گفت نامه را باز 

کن ببینم. نامه را باز کردم متن نامه: 
«جناب آقای ... آموزگار دبستان روستای ... شهر 
سنندج، بنا بر گزارشات رسیده از اهالی روستا شما 
اقدام به مسافرکشی نموده و از اهالی پول دریافت 
می کنید. اگر حقوق و مزایای دریافتی شــما برای 
گذران زندگی کافی نیســت، باید به اطالع وزارت 
فرهنگ برســانید، جناب عالی با انجام مشــاغلی 
(مسافرکشی) که برخالف شأن معلم و قشر فرهنگی 
اجتماع است، شــأن و جایگاه فرهنگ و فرهنگیان 
را خدشه دار می نمایید. اگر پس از دریافت این نامه 
همچنان به شغل دوم ادامه دهید، استعفای خود را 

بنویسید.
امضا: مدیرکل استان... »

نفس راحتی کشیدم و به مدیر قول دادم که هرگز 
از مسافرانی که در بین راه سوار می کنم پولی نگیرم 

و مسئله نامه محرمانه هم حل شد.»
زمانی که معلم عزت و احترام داشت...

کات و مات
نویسنده: کیش میش

روانشناسی 
خشونت

ُخشونَت استفاده از زور فيزيكى به منظور قراردادن 
ديگران در وضعيتى بر خالف خواست شــان، است. در 
تمامى جهان خشــونت به عنوان ابزارى براى كنترل 
استفاده مى شود، در واقع نوعى تالش براى سركوب و 
متوقف كردن اغتشاشگران در مقابل نگرانى هاى مربوط 
به اجراى قانون و فرهنگ در يك ناحيه خاص اســت. 
كلمه خشونت طيف گســترده اى را پوشش مى دهد. 
خشــونت مى تواند از درگيرى فيزيكى بين دو انسان 
تا جنگ و نسل كشى كه كشــته شدن ميليون ها نفر از 
نتايج آن است، گسترده شود. شاخص صلح جهانى به 
روز شده در ژوئن 2010، 149 كشور را براساس معيار 

«عدم خشونت» طبقه بندى كرده است.
خشونت حالتى از رفتار اســت كه با استفاده از زور 
فيزيكى يا غير فيزيكى فرد خشــن خواســته خود را 

به ديگران تحميل مى كند. خشــونت ممكن است در 
اثر خشم اتفاق افتد. خشــونت از نظر لغوى به معناى 
خشكى، تندى و سختى اســت.هرگونه رفتارى كه با 
هدف وارد نمودن آســيب به يك يا بيش از يك پديده 
صورت گيرد رفتار خشــونت آميز نــام مى گيرد. رفتار 
خشــونت آميز مى تواند در ســطح آگاهانه يا ناآگاهانه 
صورت گيرد.علل رفتار خشونت آميز در نوع بشر غالباً 
موضوع پژوهش علم روانشناســى و جامعه شناســى 
است. ژان والوكا زيست شــناس سيستم اعصاب بدين 
منظــور تأكيد مى كند كــه «رفتار خشــونت آميز به 
عنوان رفتــار تهاجمى فيزيكى عمــدى در مقابل فرد 
ديگر تعريف شده است».دانشمندان براين موضوع كه 
خشونت در نوع بشر ذاتى ست، اتفاق نظر دارند. از بشر 
پيشاتاريخ، مشاهدات باستان شناسى مبنى بر درگيرى 

خشــونت و صلح جوئى به عنوان ويژگى هاى ابتدايى 
آنان وجود دارد.از آنجايى كه خشونت ماهيت ادراك و 
همچنين يك پديده قابل اندازه گيرى است، روانشناسان 
تغييرپذيرى را، در آنچه مــردم از كنش هاى فيزيكى 
عمدى به عنوان خشونت دريافت مى كنند، تشخيص 
دادند. براى مثال، در ايالتى كه توقيف مجازاتى قانونى 
ســت ما توقيف كننده را به عنوان خشــونت دريافت 
نمى كنيم، گرچه ممكن است ما با شــيوه استعاره اى 
از واكنش خشــونت آميز ايالت صحبت كنيم. به عالوه 
فهم خشونت به رابطه قابل دريافت قربانى و پرخاشگر 
نيز وابسته اســت؛ بنابراين روانشناسان نشان مى دهند 
كه مردم ممكن نيســت اســتفاده تدافعى از نيروها را 
بشناسند مگر در جاييكه مقدار نيروهاى مورد استفاده 
قرار گرفته به طور شاخص بيشتر از تعارض اصلى باشد.

ت
ش

یاددا
میترا سازگار الیاتی : مترجم

در نشست رئیس کارگروه کاغذ مطرح شد؛

تشکیل کمیته سه جانبه برای بررسی تخلفات بازار سیاه کاغذ
| حسين انتظامى از تشــكيل كميته سه جانبه اى شــامل سازمان تعزيرات، ســازمان حمايت از 
مصرف كننده و دبيرخانه كارگروه كاغذ براى رسيدگى به بازار ســياه كاغذ و تخلفاتى كه مى تواند ناشى از 
عرضه كاغذ وارد شده با ارز دولتى و نيمايى در بازار با قيمت هاى ديگر رخ داده باشد، خبر داد. نشست خبرى 

حسين انتظامى (رئيس كارگروه كاغذ) در ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزار شد.
انتظامى در پاســخ به سوالى درباره اظهار نظر وزير فرهنگ و ارشاد اســالمى درباره بازنگرى و بازتعريف 
وظايف معاونت مطبوعاتى درباره كاغذ، گفت: بحث مربوط به تاييد ثبت سفارش ها و توزيع و نظارت بر آن 
براى كاغذ مطبوعات و نشريات، برعهده معاونت مربوطه اســت و كارگروه كاغذ هم هماهنگ كنننده كليه 
دستگاه هايى است كه در واردات و توزيع كاغذ حضور دارند و اين دستگاه ها در كارگروه هماهنگ هاى كلى 

را انجام مى دهند.
او در پاسخ به سوالى ديگر درباره فروش كاغذ در بازار آزاد، گفت: نظارت بر توزيع كاغذ، از ابتداى تصويب 
اين كارگروه جزو وظايفش بوده اســت؛ اتفاقا يكى از جلسات امروز و هفته قبل هم تنظيم سازوكار اين كار 
است كه در نهايت مصوب شد كميته سه جانبه اى متشكل از دبيرخانه كارگروه، سازمان تعزيرات و سازمان 
حمايت از مصرف كننده از اين هفته كار بررسى تخلفات احتمالى را آغاز كند.رئيس كارگروه كاغذ تاكيد كرد: 
نخست بررسى اينكه كاغذى كه با ارز دولتى وارد شده به دست مصرف كننده برسد و دوم اينكه اين كاغذ وارد 
بازار سياه نشــود و واقعا به مصرف كننده تعلق يابد دو وجهى است كه در كميته سه جانبه رسيدگى خواهد 
شد.انتظامى خاطرنشان كرد: كارگروه ساماندهى كاغذ از ابتدا فقط ماموريت تنظيم بازار كاغذ را داشت و 
بعدا زينك را هم به اين كارگروه سپردند چون زينك هم كاالى مكمل چاپ است. امروز هم بخشى از جلسه 

كارگروه به مسائل زينك گذشت و قرار است توسط معاونت هاى تخصصى توزيع شود.

سفیر ایران در کویت:

صادرات نفت ایران متوقف نشده است
| سفير كشورمان با اشاره به اينكه مسئوالن 
بلند پايه ايرانى و آمريكايى تاكيد كرده اند كه خواهان 
جنگ نيســتند افزود: برخى طرف ها مانند بنيامين 
نتانياهو و بولتون هســتند كه به دنبال ايجاد جنگ 
و تخريــب منطقه هســتند. محمد ايرانى، ســفير 
جمهورى اســالمى ايران در كويت در گفت و گو با 
روزنامه الراى گفت: مســئوالن بلند پايه كشورمان 
اعالم كرده اند كه خواهان جنگ نيستند و مسئوالن 
آمريكايى نيز مواضع مشابهى داشتند. از نگرانى برخى 
كشورهاى منطقه نسبت به احتمال نابسامان شدن 
اوضاع متعجب هستم.سفير كشورمان در كويت گفت: عليرغم اينكه تا كنون هيچ مساله جدى رخ نداده است 
اما بايد براى آينده آماده باشــيم زيرا برخى طرف ها مانند بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستى و 
جان بولتون، مشاور امنيت ملى آمريكا به دنبال تخريب منطقه هستند. محمد ايرانى با اشاره به اينكه اقدامات 
تحريك آميز به هيچ كس كمك نخواهد كرد بلكه به سود جنگ طلب ها خواهد بود افزود: ايران به دنبال كاهش 
تنش و ايجاد ثبات است زيرا هر جنگى رخ دهد تر و خشك را باهم مى سوزاند بنابراين اين مساله به سود هيچ 
كس نيست و همه به دنبال ايجاد امنيت و ثبات براى ملت هاى خود هستند. وى در رابطه با تشديد تحريم ها و 
ايجاد فشار بيش از حد بر ملت ايران هم گفت: اوضاع ايران به هيچ وجه بحرانى نيست و صادرات نفت ما متوقف 

نشده است زيرا مرزهاى زيادى با كشورهاى جهان داريم صادرات نفت ما به دوستانمان همچنان ادامه دارد. 

واکنشخبر

 تحریم مشکل خانه خالی
را حل کرد!

مالیات بر عایدی سرمایه از راه رسید ؛

قربانیان: چرخه خشونت را متوقف کنید!!!

بادامچیان:
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فرمانده کل سپاه:

 به دنبال
 جنگ نیستیم
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| در حاشــيه حضور قربانيان اسيدپاشى در مجلس سيده 
فاطمه حســينى به ارائه توضيحاتى درباره طرح تشــديد مجازات 
اسيدپاشى پرداخت. مرضيه ابراهيمى از قربانيان اسيدپاشى اصفهان 
هم با تاكيــد بر ضرورت تعيين مجازات حبــس ابد براى مرتكبين 
اسيدپاشــى گفت كه به دنبال اعدام و قصاص نيســت چراكه نمى 
خواهد چرخه خشونت ادامه داشته باشد.سيده فاطمه حسينى در 
حاشيه جلســه علنى مجلس با حضور در جمع قربانيان اسيدپاشى 
كه مهمان جلســه امروز مجلس بودند، در پاسخ به مطالبه قربانيان 
اسيدپاشــى مبنى بر ممنوعيت خريد و فروش اسيد گفت: كميته 
اى در كميسيون قضايى مجلس براى بررسى طرح تشديد مجازات 
اسيدپاشى تشكيل شد كه پيشنهادى براى محدود كردن خريد و 
فروش اسيد در آن به تصويب رسيده بود تا اسيد در دسترس همگان 
قرار نگيرد و خريد و فــروش آن بدون ارائه اوراق هويت امكان پذير 

نباشد. متاسفانه اين پيشنهاد در كميسيون راى نياورد ولى مجددا آن 
را در صحن علنى مجلس مطرح خواهيم كرد.وى در تشريح جزييات 
طرح تشديد مجازات اسيدپاشى افزود: در برخى موارد اسيد پاشى 
هاى صورت گرفته، مجرم با قيد وثيقه آزاد شده و ادامه روند رسيدگى 
با حداكثر تخفيف به مجرم صورت مى گيــرد ولى ما در اين طرح، 
پيشنهاد كرديم كه هرگونه تخفيف براى مجرمان قابل اعمال نباشد 
و پرونده ها بدون نوبت در دستگاه قضايى رسيدگى شود. دليل اين 
مساله اين است كه گاهى رسيدگى به برخى پرونده ها چهار يا پنج 
سال به طول مى انجامد. همچنين اگر مجرم شناسايى نشود خالئى 
در مورد ديه ايجاد خواهد شد.حسينى ادامه داد: ما در اين طرح براى 
برطرف كردن اين خالء پيشنهاد كرديم كه در صورت فرار مرتكب 
اسيدپاشــى يا عدم تمكن مالى او يا قابل شناسايى نبودن مرتكب 

اسيدپاشى، ديه از محل بيت المال پرداخت شود.

نماینده مجلس نوید اعدام اسیدپاش را به قربانیان اسیدپاشی می دهد؛
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سرمربی امید ایرانی است

تاج:

لوپتگی، رنار، و ویلموتس سه گزینه فدراسیون فوتبال ایران بودند

خداحافظی شهبازیان
 

با ارکستر ملی
     فریدون شهبازیان از سمت مدیر هنری و رهبر دائم ارکستر ملی ایران خداحافظی کرد 
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پنجره مجازی

ت كه فوتبال باشگاهى 
بال ايران معتقد اس

| پيشكسوت فوت

ايران در ليگ هجدهم از لحاظ فنى كمى پيشــرفت داشــته اما 

ظاهــرا هيچ اراده اى 
همچنان فســاد در اين ورزش وجود دارد و 

جود ندارد. به گزارش كائنات به نقل از ايســنا، 
هم براى حل آن و

تبال اظهار كرد: ليگ از 
رسول كربكندى  درباره ليگ هجدهم فو

ود اما به دو گروه مستكبران و مستضعفان 
نظر كيفى بهتر شــده ب

دند و تا روز آخر رقابت 
تقسيم شده بود. تيم هايى كه باالى جدول بو

سال بودند. تا ثانيه هاى 
مى كردند از داليل حساس شدن ليگ ام

د. هم باال و هم پايين جدول 
آخر قهرمان مى توانست عوض شــو

رقابت شــديد بود. اين ليگ درس هاى خوبى هم داد. يك تيمى 

مد و با هزينه كم يك تيم بســيار خوب را شكل داد 
مثل پديده آ

و فوتبال خوبى هم بازى كرد و همچنين نتايج خوبى هم گرفت. 

اگر كمى لغزش نداشت مى توانست جايگاه بهترى هم پيدا كند.

كربكندى درباره تســاوى هاى زياد تيم ها در ليگ امســال هم 

اظهار كــرد: وقتى كه ســرمربى با دو باخت روى هــوا مى رود و 

ن او آماده كرده اند، 
دالل ها يك مربى ديگر را براى جايگزين كرد

مربى ها محتاط تر مى شوند چون باخت فشار بيشترى روى مربى 

ن موضوع هم به پيشرفت كردن 
ايجاد مى شود. البته بخشى از اي

در كار دفاعى مربوط مى شــود. تيم ها از تيم ملى زمان كى روش 

ونه دفاع كنند و مثل تيــم ملى هم در حمله 
ياد گرفتنــد كه چگ

موفقيتى نداشته اند.

كه به مديران داده 
او ادامه داد: اين يكى از درس هاى فوتبال بود 

شد كه فقط با پول خرج كردن نمى شــود موفق شد. يك تيم با 

ب كند و هم نتيجه 
آرامش و بدون حاشيه هم مى تواند تماشاگر جذ

بگيرد. به نظر من از لحاظ فنى گل محمدى بهترين مربى فصل بود 

چرا كه تيم بسيار خوبى را با امكانات كم آماده كرد.

هم بيان كرد: اعتراض هاى 
كربكندى درباره نقاط منفــى ليگ 

بيش از حد، بعضاً قضاوت هاى ضعيف، جنگ و دعوا و مصاحبه هاى 

قبل و بعد از بازى كه مد شده درباره همه چيز حرف بزنند به غير 

از فوتبال، بيانيه هايى كه كمتر جايــى در دنيا مى بينيم از نكات 

منفى ليگ بود. به جز اين ها ليگ بدى نبود و باشــگاه هاى ما ياد 

گرفتند كه سه روز يك بار هم بازى كنند. اين ها نسبت به گذشته 

ته هنوز فاصله زيادى با آن مرز حرفه اى داريم. 
پيشرفت است. الب

رانكو بود و همچنين 
يكى از داليل قهرمانى پرســپوليس وجود ب

د و البته تماشاگرانش. تعجب من 
حمايت هايى كه از اين تيم مى ش

اين است كه چنين تيمى چرا بازيكنانش آن قدر معترض هستند 

كار دارند. بازيكنان طورى رفتار مى كردند كه سيد جالل 
و با داور 

 با داور درگير بود. 
حســينى كه از با اخالق هاى فوتبال است مدام

اين موارد بايد درست شود.

ره به اينكه اعتــراض كردن يك تاكتيــك مؤثر براى 
او با اشــا

ضيح داد: بعد از اوت بلند، اين هم يكى از 
تيم ها شــده اســت تو

ر فوتبال ايران اســت. تا زمانى كه اين چيزها 
تاكتيك هاى مؤثر د

تماشــاگر ما هتاكى كند و محيط ورزشگاه ها ناامن 
درست نشود، 

اشته باشند فرزندانشان به آن جا بروند، 
باشد كه خانواده ها تمايل ند

ها همه كاره فوتبال 
االن ليدرها و دالل 

فوتبال ما به جايى نمى رسد. 

فوتبال ما با فوتبال حرفه اى در دنياست.
ما هستند. اين اشكاالت 

ران در پاســخ به اين پرسش كه ضرورت 
پيشكســوت فوتبال اي

برگــزارى چنين ليگى با اين همه مشــكل در طول اين ســال ها 

هار كرد: فوتبال بخشــى از سرگرمى مردم است و اين 
چيست، اظ

ها كجا بايد تخليه شود؟ 
جود داشته باشد. اين انرژى 

فوتبال بايد و

فرقى هم ندارد چند نفر مشت بخورند يا فحش. هيچ اراده اى براى 

ال وجود ندارد. فقط كميته انضباطى 
برخورد با مسائل منفى فوتب

اين وسط يك درآمد خوبى به دســت مى آورد. براى بازيكنى كه 

قراردادش 3 ميليارد اســت جريمه 4 ميليونى مثل پول ناهارش 

است. اين چه اثرى دارد؟ اين اتفاقات منفعتش براى يك عده خاص 

وز تا مرز قانون مندى فاصله داريم 
شده است ولى تأثيرى ندارد. هن

و اين مربوط به همه مى شــود. از مديرى كه در كار مربى دخالت 

ى كند گرفته تا مربى اى كه قبل و بعد از بازى راجع به همه چيز 
م

ه را گــردن بقيه مى اندازد و بازيكنى كه زندگى 
حرف مى زند و گنا

حرفه اى ندارد. همچنين تماشاگر و بعضاً رسانه ها.

و درباره اينكه در اين ليگ خيلى ها از تيم ها از دست هاى پشت 
ا

پرده اسم مى بردند هم گفت: زمانى كه من مربى صبا بودم، بعد از 

بازى سپاهان و صبا كه محسن قهرمانى در دقيقه 94 يك پنالتى 

گفتم فوتبال ما كثيف اســت ولى جز 
گرفت، من مصاحبه كردم و 

سه ميليون تومان 
اينكه كميته انضباطى من را دو جلسه محروم و 

جريمه كرد كه چرا اين حرف را زدم، اتفاقى نيفتاد. هيچ كس من را 

كرد كه بگويم كجاى اين فوتبال كثيف است.
صدا ن

ثبات قوانین برای توسعه اقتصادی 

مهم تر از قانون زدایی است

 ساز و کار معامالت
در بازار متشکل ارزی

 غیاثی:

مربیان معترض هستند

خوانندگی و اجرا برایم 

زیرمجموعه جهان بازیگری است
2

2
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4

علیرضا حیدری، پیشکسوت کشتی ایران با اعالم کناره گیری از 

نامزدی ریاست فدراسیون کشتی در پستی اینستاگرامی نوشت: 

من دیگر نیستم . چرا با باور مردم...

کریمی که پس از بحث ممنوعیت اردوهای خارجی چند مطلب را در 

کانال تلگرامش منتشر کرد، با گذاشتن پستی در اینستاگرام باز 

هم از مشکالت گفت

صفحه اینستاگرام کنفدراسیون فوتبال آسیا، پستی را به 

مناسبت سالروز قهرمانی ایران در جام ملت های آسیا در سال 

۱۹۶۸ منتشر کرد

الماس سیاه استقالل پیامی معنادار را در اینستاگرامش منتشر 

کرد. پاتوسی به این شکل هواداران استقالل را امیدوار کرده 

است که به گذشته فکر نکنند و...
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درچاله 
مذاکرات با 
اروپا نیفتیم


