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پس از مدت ها، مســتند»من ناصر حجازی هستم« به اکران خصوصی درآمد  
اما با شکایت امیر قلعه نویی از اکران آن جلوگیری شد. این در حالی است که از 

تولد ناصر حجازی زمان زیادی نمی گذرد. 

سه ماه قبل از اکران! 
خبرآنالین اما سی ام شهریورماه گذشته و چند ماه پیش از اکران این مستند 
نوشــت:  اختالف حجازی با خیلی از افراد همیشــه مشــخص بوده است. 
شــاید رک بودن و بی پرده صحبت کردن دروازه بان فقیــد تیم ملی ایران و 
باشگاه استقالل دلیل همین اختالفات او با دیگران باشد. اما انگار همسر 
ناصر حجازی خیلی موافق نیســت که این اختالفات در فیلم مســتندی که 
قرار اســت برای عقاب ســال های دور آسمان ایران ســاخته شود، راه پیدا 
کند. روزنامه گل درباره این مخالفت همسر مرحوم حجازی از قول او نوشته 
اســت : » نباید یک نفر را شســت و کنار گذاشــت. « این صحبت نشان می 
دهد بر خالف گذشــته انگار همســر ناصر حجازی هــم راضی به ادامه دار 

شدن این اختالفات نیست.

توقیف یا...؟!
حمید توســلی وکیل امیــر قلعه نویی با  تایید این خبــر، در خصوص دالیل آن 
گفت: دلیــل اصلی توقف اکران این فیلم شــکایت امیــر قلعه نویی بود. وی 
افزود: »آقایان در فیلم به جای آنکه بــه زندگی نامه مرحوم حجازی بپردازند 
بیشتر به شــخصیت امیر قلعه نویی پرداخته و در فیلم از تکنیک سفید و سیاه 
استفاده کرده اند. البته آقایان با تصاویر و متونی که استفاده کرده اند بیشتر به 
شخصیت آقای قلعه نویی پرداختند. فکر می کنم این کمترین کادویی بود که 
ما می توانســتیم در زادروز تولد مرحوم حجازی به وی ارائه کنیم چون مطمئنا 
اگر ایشــان زنده بود از دیدن چنین فیلمی آزار می دید.« وکیل سرمربی حال 
حاضر تراکتورســازی در ادامه افزود:» همه جا گفته شده حکم توقیف صادر 
شــده در حالی که حکم نیست بلکه دســتور قضایی برای توقیف اکران فیلم 
صادر شــده و زمان خاصی هم برای توقیف مطرح نشده چون فوریت دارد و 
از زمان صدرو دستور قضایی الزم االجراست. در حال حاضر فیلم توقیف می 
شود تا توسط دادســرا مورد بازبینی قرار بگیرد و بعد از این بازبینی دستورات 

جدید صادر خواهد شد«.

نکاتی جالب از زبان آتیال 
آتیال پسر ناصر حجازی  در خصوص اشکایت امیر قلعه نویی به نکات جالبی 
اشاره می کند! وی گفت: اولین نکته این اســت که این فیلم که در جشنواره 
شــرکت کرده، مجوز وزارت ارشاد داشته اســت و اصوال نمی توان بدون اخذ 
مجوز از مراجع مربوطه آن فیلم را به اکران رساند. پسر مرحوم ناصر حجازی 
در ادامه پیرامون شکایت امیر قلعه نویی گفت: واقعیت این است که ما اصال 
دوســت نداشــتیم اســمی از این آقا در فیلم برده شــود اما عوامل سازنده آن 
تاکید کردند که این هم جزوی از تاریخ اســت و حذف نشــدنی، مثل حشمت 
مهاجرانی و علی پروین . حجــازی در ادامه افزود: البته این را هم باید بگویم 
که این شــکایت چیز جدید و عجیبی نیســت و در زمان زنــده بودن پدرم هم 
ایشــان از حجازی شکایت کرده بود و وی را به دادگاه کشانده بود. به هر حال 
متاســفانه خبر رســید که فیلم فعال به دلیل این شــکایت اجازه اکران ندارد و 

بدتر از همــه اینکه وکیل آن آقا لحن عجیبــی و توهین آمیزی را برای اعالم 
این خبر در نظر گرفته بود که جای بسی تعجب دارد. ایشان گفته که »توقیف 
این فیلم بهترین هدیه به ناصر حجازی اســت آن هم در شب تولدش «. وی 
در این رابطه تاکید کرد: آقای وکیل محترم، شــما وظیفه ات وکالت اســت و 
نبایــد در کار بزرگ ترها دخالت کنید، حوزه فوتبال حوزه شــما نیســت که به 
اهالی فوتبال و خانواده اســتقالل توهین کنید و عدم اکران این فیلم را هدیه 
بدانید. بازیکن ســابق اســتقالل در ادامه در مورد لحن وکیل امیر قلعه نویی 
تاکید کرد: ســطح معلومات ایشــان همین قدر اســت، آدمی که حوزه کاری 
اش را بدانــد از این دســت حرف ها نمی زند، ناصر حجازی هــم نیازی به این 
کادوها نــدارد. وی در ادامه افزود: من که برای اولین بار فیلم اکران شــد از 
سه وکیل که در ســالن حضور داشــتند خواهش کردم فیلم را به دقت ببینند 
که اگر نکته ای هســت که باید تغییرش داد به ما بگویند، هر سه وکیل پس از 
فیلم با من صحبت کردند و از من می پرسیدند که »مگر می توانی بگویی امیر 
قلعه نویی دســتیار حجازی نبوده؟«، »مگر می توانــی بگویی ناصر حجازی 

توانی بگویی روز امیر قلعه نویی را اخراج نکــرده؟«، »مگر می 
آخر به بیمارستان نیامده؟« آتیال در 

ادامه افزود: ســوال بزرگ من 
اما این ها نیســت، بلکه آن 
اســت که بدون دیدن فیلم 
چه کســی بر اســاس کدام 
دیده و سند از فیلم شکایت 

کرده؟ فیلم تازه دیشب اکران 
شــده، اما قبل از آن خبر آمده 

کــه فیلــم بــه خاطر شــکایت 
توقیف شده اســت! فیلمی که 

هنوز اکران نشده چگونه شاکی 
خصوصــی دارد و باالتــر از 
آن چگونه توقیف می شــود 
یــا از اکــران آن جلوگیــری 

می شــود؟ اصال کدام 
قاضــی محترم این 

فیلم را دیده که 
کرده  اعــالم 

فیلم نباید اکران شــود؟وی در ادامه تاکید کرد: بــدون ابالغیه و احضاریه و 
توضیح مگر می شــود فیلم را توقیف کرد؟ ما نباید احضار می شدیم؟ نباید در 
مورد این فیلم توضیح می دادیم؟ اگر توضیحات ما قانع کننده نبود اشــکالی 
نــدارد اما االن یک طرفه فیلم نمی تواند اکران شــود کــه این اصال موضوع 
خوبی به نظر نمی رســد. قاضی محترم کجا این فیلم را دیده که حکم به عدم 
اکران داده است؟ ربی سابق اســتقالل در ادامه به خبرنگار مهر تاکید کرد: 
موکل آقای وکیل کال بیست تا ســی ثانیه در این فیلم هست، این فیلم تقریبا 
صد و چند دقیقه است. من تصور می کنم برخی دچار توهم شده اند که از این 
فیلم که هنوز اکران نشده تا خودشــان آن را ببینند شکایت کرده بودند. مگر 
در مورد یک فیلم که در تاریخ ثبت می شود با شنیده ها می توان شکایت کرد؟ 
اینکه می گویند »فیلم را ول کرده اند و چســبیده اند به من« با توجه به 20 و یا 

30 ثانیه ای که ایشان در فیلم هست، کال اشتباه است.

پاسخ وکیل قلعه نویی
روز سه شنبه اما در مورد عدم توقف اکران این مستند صحبت هایی مطرح شد. 
حمید توســلی  درباره اظهارات تهیه کننده مستند »من ناصر حجازی هستم« 
مبنی بر اینکه نامه ای برای لغو اکران این مســتند به دســت او نرسیده است، 
گفت: مرکز اکران این مســتند، وزارت ارشاد اســت نه ایشان. به ایشان ربطی 
ندارد که بخواهند عنوان کنند اکران این فیلم لغو شده است. وی در واکنش به 
اظهارات آتیال حجازی که گفته بود برای دانشگاهی که به وکیل امیر قلعه نویی 
مدرک داده، متاسف است، گفت: فرزند حجازی می  تواند برای هر امری اظهار 
تاسف کند و چندان برای من اهمیتی ندارد. دانشگاهی که به من مدرک داده 

است، خیلی متعبر تر از دانشگاهی است که ایشان درس خوانده اند.  

توهینی نبوده است! 
علی موســوی بازیکن سابق اســتقالل  در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این 
ســوال که آیا در فیلم من ناصر حجازی هســتم از نظر او که فیلم را تماشا 
کرده اســت، توهینی به امیر قلعه نویی شده گفت: من یک ماه 
پیش دیدم که هجمه ای درباره این فیلم ایجاد شــده و 
یک جو عجیبی شکل گرفته ولی دوشنبه شب که 
فیلم را تماشا کردم، دیدم آن چیزی که می گفتند 
نبود و آن هجمه هــا خیلی مرتبــط نبود. آن 
چیــزی که من دیدیــم این بود که بیشــتر 
بحث های فیلم، مســتند به روزنامه های 
قدیم بــود و مانورها بر اســاس آنها بود. 
او افــزود: مــن توهیــن مســتقیمی به 
قلعه نویــی ندیدم که در این فیلم شــده 
باشد. کال فیلم بر اساس روزنامه ها بود. 
مثال یــک جاهایی در مورد پورحیدری 
بود که چرا پشــت ناصــر حجازی در 
فالن مقطع درنیامده است. یا بحثی 
دربــاره برومنــد و زرینچه بــود. کال 
مبنای فیلم بر این اســاس بود و من 

کال توهین خاصی در آن ندیدم.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

استقالل خوزستان را این 
روزهای اهوازی ها لسترسیتی 
ایران می خوانند. تیمی 
بی حاشیه که صدر جدول 
لیگ را از آن خود کرده است. 
پدیده این تیم حسن بیت سعید 
است که اکنون با هشت گل 
در صدر جدول گلزنان لیگ 
قرار دارد.

تیتر دو

 بالتر و پالتینی 
چقدر محروم می شوند؟

به احتمال زیاد برای ســپ بالتر و میشــل پالتینی 
محرومیت های طوالنی مدتی خواهند داشت. سپ 
بالتر و میشــل پالتینی، روســای فیفا و یوفا متهم 
به فساد و عدم همکاری با ســازمان هستند. منابع 
گاه اعالم کرده اند اثبات فســاد این دو نفر سخت  آ
اســت اما در صورتی که این مساله اثبات شود، آنها 
به صــورت مادام العمر محروم خواهند شــد. با این 
حــال، به احتمــال زیاد ایــن دو نفر بــه محرومیت 
طوالنی مدت حداقل هفت ساله محکوم می شوند. 
پرونده بالتر روز پنجشنبه و پرونده پالتینی روز جمعه 
بررسی می شــوند و دوشــنبه هفته  آینده نیز درباره 
این دو نفــر تصمیم گیــری خواهد شــد. در فوریه 
2011، از سوی بالتر دو میلیون فرانک به پالتینی 
داده شده است. بالتر پیشــتر اظهار کرده است که 
ایــن پول به دلیل کاری که پالتینی بین ســال های 
1998 تا 2002 برای فیفا انجام داده، به او پرداخت 
شده است. پرداخت این مبلغ،  درست 9 سال بعد از 
تاریخ انجام کار، کمی عجیب به نظر می رسد. مبلغ 
پرداخت شده درست زمانی به پالتینی پرداخت شده 
بود که او به دنبال حامیانی برای نامزدی ریاســت 
فیفا می گشــت. بالتر و پالتینی اما هر دو، هرگونه 
اقدام خــالف قانــون را رد کردنــد. چونگ مونگ 
جون، نایب رییس پیشــین فیفا نیز برای 6 ســال از 
فعالیت های فو تبا لی محروم شده است. با این حال 

گفته می شود که 
پرونده چونگ کمتر از پرونــده بالتر و پالتینی جدی 

بوده است.

مقصد آینده پپ گواردیوال را 
فاش کرد

ســرمربی پیشــین تیم فوتبال بایرن مونیخ از مقصد 
آینده پــپ گواردیوال پرده برداشــت. در حالی که تنها 
شــش ماه به پایان قرارداد گواردیوال بــا بایرن مونیخ 
زمان باقی است این مربی اســپانیایی هنوز قرارداد 
خود را با این تیم تمدید نکرده اســت. تیم های لیگ 
برتری منچسترســیتی و منچستریونایتد بزرگ ترین 
خواستاران پپ گواردیوال هستند. »موندو دیپورتیوو« 
گزارش داده تکسیکی بگیرستین، مدیر اجرایی تیم 
فوتبال من سیتی، گفتگوهایی را با سرمربی پیشین 
بارســلونا انجام داده و وی را متقاعد کرده تا اتحاد را 
با آلیانتــس آرنا عوض کند.  اتمــار هیتزفلد که برای 
هفت سال هدایت بایرن مونیخ را بر عهده داشته گفته 
گواردیوال به سیتی می پیوندد.  وی گفت: پیش بینی 
من این است که گواردیوال از بایرن مونیخ می رود چون 

من سیتی سر کیسه را شل کرده است.

مورینیو بازیکنان چلسی را 
متهم به خیانت کرد

سرمربی تیم فوتبال چلسی پس از شکست دو بر یک 
مقابل لسترســیتی بازیکنان این تیــم را متهم به کم 
کاری کرد. ژوزه مورینیو در نشست خبری پس از پایان 
بازی اظهار کرد: فکر می کنم لســتر شایسته کسب 
پیروزی در این بازی بود. ســرمربی چلســی در ادامه 
تصریح کرد: ما دو گل دریافــت کردیم که برای من 
قابل قبول نیست. چون یکی از بهترین ویژگی های 
من بازیخوانی است. من جزئی ترین موارد تاکیتکی 
حریف را شناســایی می کنم. حرکــت جیمی واردی 
بین دو دفاع )در صحنه گل اول( را مثال می زنم که 
در موقعیت تک به تک در بین دو مدافع تیم ما به ثمر 
رسید. در این صحنه هافبک تیم ما می بایست کمک 
می کرد. من این دو گل را نمی توانم قبول کنم و حس 
می کنم کارم مورد خیانت واقع شــده است. مورینیو 
ادامه داد: ما فصل گذشته کار فوق العاده ای انجام 
دادیــم و آنها را به ســطح باالیی رســاندیم اما در این 
فصل، چنین ســطحی را از بازیکنان شاهد نیستیم. 
من نمی خواهم همه بازیکنانم را متهم کنم اما بعضی 

از آنها چنین هستند.

پرونده شیخ سلمان توسط 
کمیته  اخالق بررسی می شود

گفته می شــود شــیخ ســلمان الصباح، وزیر ورزش 
و جوانــان کویت در محروم شــدن کمیتــه  المپیک 
 )IOC( این کشور از ســوی کمیته  جهانی المپیک
نقش داشــته اســت. این در حالی اســت که ســال 
گذشته تالش شــیخ سلمان برای رسیدن به ریاست 
فدراســیون جهانی تیراندازی بی ثمر ماند. بررسی ها 
نشــان داده او تالش کرده اســت تا با البی کردن در 
ایــن انتخابات برای خودش رای بخرد. فدراســیون 
جهانی تیراندازی جزئیات نامزدی شــیخ سلمان در 
انتخابات ریاست این فدراســیون را بررسی می کند. 
این فدراســیون اعالم کرده اســت: فدراســیون در 
طول برپا شــدن کمپین برای رســیدن شیخ سلمان 
به ریاست شــاهد توجه کم او به دموکراسی، اخالق 
و استقالل بود. شیخ ســلمان متهم شده نامه ای به 
وزیــر ورزش و جوانان آفریقای جنوبی نوشــته و از او 
درخواســت کرده تا از این نامزد کویتی حمایت کند. 
همچنین مشخص شده فدراسیون تیراندازی کویت 
به فدراسیون  کشورهای مختلفی نامه نوشته و از آنها 
دعوت کرده است تا در مسابقات گرندپری بین المللی 

امیر کویت شرکت کنند.

کیا هم به تیم منتخب اضافه شد
در برنامــه نــود این هفته مهــدی مهدوی کیا 

بــه عنــوان بهتریــن هافبک راســت بعد 
از انقالب ایران انتخاب شــد. ســوال 

نظرســنجی برنامــه ایــن هفتــه بــه 
انتخاب بهترین هافبک راست بعداز 
انقــالب ایران اختصاص داشــت. 
بینندگان نود بایــد از میان مرتضی 

کرمانــی مقدم، مهدی مهدوی کیا، 
مجیــد نامجومطلــق و محمد نوازی 

بهتریــن هافبک راســت فوتبال ایران 
را انتخــاب مــی کردنــد. در نهایــت نیز 

مهــدی مهدوی کیا با کســب 77.1 درصد 
آرا بهتریــن هافبک راســت بعــداز انقالب 

ایران شد.

دعوا بر سر یک مستند!
باشکایت قلعه  نویی فیلم »من ناصر حجازی هستم« توقیف شد

نزدیک به چهل ســال است که هیچ فوتبالیســت ایرانی در 
رقابت های فوتبال المپیک حضور نیافته است. پاسخ اینکه 
چــرا یکی از قدرت های فوتبال آســیا نزدیک بــه چهار دهه 
نتوانسته تیمی در حد المپیک آماده کند و به این رقابت ها را پیدا 
کند را بی شک باید ساختار فوتبال ایران دید. فوتبالی که تیم 
بزرگساالنش بر خالف امیدها توانسته در این چهار دهه، چهار 
بار به جام جهانی راه یابد که یه بارش بعد از انقالب رخ داده اما 
همین فوتبال که ســال های بیشماری از این چهار دهه را در 
سکوی اول آسیا ایســتاده هنوز نتوانسته از پس رقابت های 
انتخابی المپیک در آسیا برآید تا مونترال 1976 آخرین خاطره 
فوتبالی ایران از المپیک باشد. به گزارش تابناک، برای اینکه 
بدانیم ناکامی مســتمر و همیشگی تیم ملی امید، نشانه ای 
از انحطاط سازمانی فوتبال ایرانی است نیاز نیست راه دوری 
برویم. کافی است مجادالت دو هفته اخیر فوتبال مان را مرور 
کنیم تا بفهمیم چگونه نبود سیستم و ساختار منجر به نابودی 
آمال و آرزوهای چند نسل فوتبالیست و هواداران آن ها شده 
است. علی کفاشــیان رئیس فدراســیون فوتبالی است که 
همین چندی پیش نمی خواســت تیم ملی فوتســال بانوان 
را راهی مســابقات جهانی کند. شــما در ویتریین فدراسیون 
علی کفاشیان یک محصول مهم می بینید و آن هم تیم ملی 
بزرگساالن ایران است. این چنین است که بالتکلیفی طوالنی 

تیم مهم و تاثیرگذار فوتســال یا حضور تیم فوتسال بانوان در 
رقابت هــای جهانی چنــدان برای او اهمیت نــدارد. همین 
بی توجهی ها در مرتبه های باالتری به تیم های پایه و رده های 
سنی ملی می رسد. در یک سیستم توسعه یافته شما هیچ گاه با 
یک محصول خوب و چندین و چند محصول معیوب مواجه 
نمی شوید بلکه در چنین سیستمی همه محصوالت با هم بزرگ 
می شوند و رشد می یابند. مثال ساده اش ترکیه است که همپای 
تیم  ملی اش شاهد رشد فوتبال باشگاهی  و تیم های رده های 
پایه آن هستیم که در سطحی همانند تیم ملی این کشور در 
فوبتال اروپا حاضر است. اما آیا قدرت اول فوتبال اروپا مثال تیم 
باشگاهی در سطح اول آســیا دارد؟ اما مثال واضح نبود یک 
سیستم فوتبال ایران را می توان در جدال های کالمی این چند 
وقت محمد مایلی کهن و کارلوس کی روش و اطرافیانش دید. 
در اینکه محمد مایلی کهن یک منتقد مادرزاد است و به غالب 
شرایط و اتفاقات اعتراض می کند بحثی نداریم که مواضع و 
اظهارنظرهای او نه تنها درباره کی روش که درباره علی دایی و 
امیر قلعه نویی و بسیاری دیگر نشان دهنده کارنامه وی است. 
اما انتقادات دامنه دار و بال انقطاع محمد مایلی کهن از کارلوس 
کی روش و تیم اش این روزها در حالی انجام می شود که محمد 
مایلی کهن به عنوان مدیر فنی تیم ملی امید ایین روزها یکی از 
ارکان مهم و تاثیرگذار این تیم است. شما کجای دنیا ساختاری را 

سراغ داردی که دو عضو یک سیستم چنین بی پرده و بی رحمانه 
علیه هم سخن بگویند و مهم تر از آن سیستم را دچار مشکل 
کنند؟ در فدراسیون های پیشرو و موفق غالبا تیم امید جوانان، 
نوجوانان و سایر رده های ســنی غالبا به عنوان اعضای یک 
پیکره هستند و عالوه بر تعامالت مربیان شان در امر پروش 
بازیکنان و کسب موفقیت بیشتر هم به یکدیگر کمک می کنند 
و موجب هم افزایی می شــوند. در چنین سیستم های روابط 
میان  تیم ها و مربیان انها چنان تنظیم می شود که نه مربیان 
به همدیگر به چشــم رقیب نگاه می کنند ونه چنان ســخن 
می گویند و حرف می زنند که شان یکدیگر را زیر سوال ببرند. 
نه تنها برای همدیگر شاخ و شانه نمی کشند که بازیکن به تیم 
یکدیگر نمی دهند که حتی در موارد بسیاری دیده شده که از 
بازیکنان تیم های هم استفاده هم کرده اند. حاال این را مقایسه 
کنید با سیستمی که مدیر فنی هر روز علیه سرمربی و مربی 
تیم بزرگساالن مصاحبه می کند و در این میان اعضای مهم 
و تاثیرگذار این سیستم تنها در حد یک ناظر شاهد این روابط 
تخریبگرانه هستند. علی کفاشیان همین دو هفته پیش اعالم 
کرده بود برای مایلی کهن در صورت تکرار اتفاقات این چنین 
جریمه در نظر گرفته است. اما حتی خود کفاشیان و مایلی کهن 
هم به خوبی می دانند که این اقدامات در یک سیستم بیمار به 

هیچ وجه اقدامات پیشگیرانه نیست.

صادق ترین راویان انحطاط سازمانی فوتبال ایران

ورزش


