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تيم مل�ي فوتس�ال اي�ران در ج�ام ملت هاي 
چين تايپ�ه برابر ژاپ�ن در فينال 4 ب�ر صفر به 
برتري رس�يد و در نهاي�ت ب�راي دوازدهمين 
ب�ار عن�وان قهرماني را ب�ه دس�ت آورد. البته 
خيلي ه�ا بر اين باورن�د اي�ن قهرماني ها ديگر 
براي فوتس�ال ايران عادي ش�ده و ب�ه همين 
خاط�ر خيلي پيگي�ر اخب�ار و نتاي�ج تيم ملي 
نبودن�د. البت�ه اي�ن موض�وع باع�ث ناراحتي 
برخ�ي بازيكنان از جمل�ه آق�اي گل رقابت ها 
شده اس�ت. فوتس�ال ايران عالوه بر قهرماني 
در اي�ن رقابت ها توانس�ت عنوان هاي ديگري 
نظير آقاي گلي رقابت ها را هم به دست بياورد. 
حسين طيبي، لژيونر ملي پوش فوتسال ايران 
توانست آقاي گل رقابت ها شود و با كسب يك 
عنوان ش�خصي افتخار ديگري براي فوتس�ال 
ايران به دس�ت بياورد. البته او بر اين باور است 
كه توجه زيادي به فوتس�ال نمي ش�ود چرا كه 
حتي پس از س�ومي تيم در ج�ام جهاني قبلي، 
باز هم هيچ كدام از مس�ووالن توج�ه ويژه اي 
به اين رش�ته نداش�تند. در ادام�ه گفت وگوي 

حسين طيبي را مي خوانيد. 

  ابت�دا درباره اي�ن مس�ابقه ها و حض�ور در جام 
ملت هاي آسيا صحبت كن. اين تورنمنت را چطور 

ارزيابي   مي كني؟ 
دوازدهمي��ن قهرمان��ي را به دس��ت آورديم كه بس��يار 
خوشحال كننده بود. از همان اول بازي ها تالش داشتيم 
كاري كنيم كه ملت ايران خوش��حال شوند؛ از همان اول 
هم هدف مان كس��ب عنوان قهرماني بود. خدا را شكر كه 
توانستيم قهرمان و باعث خوش��حالي هواداران شويم. از 
مردم و همه هواداران ايراني هم تش��كر مي كنم كه ما را 
حمايت كردند و باعث شدند كه ما قهرمان شديم. در اين 
دوره سطح فني تيم هاي حريف بسيار نسبت به گذشته 
باال رفته بود كه كار را براي ما س��خت كرده است اما خدا 
را ش��كر اين بار برابر همه حريفان مدعي قهرمان شديم و 
جايي براي حرف نگذاش��تيم. حتي در اين دوره با ژاپن، 
تايلند و تيم ه��اي مدعي بازي كردي��م. فكر مي كنم اين 

قهرماني اقتدار فوتسال ايران را نشان همگان داد. 
  اما در اين بين احس�اس مي شود اين قهرماني ها 
براي فوتس�ال ايران تكراري ش�ده ب�ه طوري كه 
برخ�ي مي گويند اگر تي�م قهرمان نمي ش�د بايد 
تعجب مي شد و به آن مي پرداختيم و پرداختن به 

قهرماني فوتسال معنايي ندارد. 
اينكه تيم ملي فوتس��ال هميش��ه مظلوم اس��ت مساله 
هميش��گي اس��ت. ما در جام جهاني قبلي به مقام سوم 

رسيديم ولي هيچ خبري نشد و هيچ كس نيامد به شما 
تبريك بگويد. شما اين مساله را تا آخر برويد و ببينيد آيا 
پس از آن مقام سومي به فوتس��ال توجهي شده است يا 
خير. ما در تقابل با قدرت هاي جهان بازي كرديم و به مقام 
سوم رسيديم و فكر مي كنم در ورزش گروهي اولين تيم 
از ايران بوديم كه مدال به دست مي آورديم اما براي هيچ 
كدام از مسووالن ارزش آنچناني نداش��ت و هيچ كدام از 
پاداش هاي وعده شده را به ما ندادند. شما از قهرماني آسيا 
و كم اهميت بودن آن در بين فوتسالي هاي ايران صحبت 
مي كنيد اما من مي گويم ما مقامي باالتر از آن و سومي دنيا 
را به دس��ت آورديم. من هيچ اتفاقي بعد از آن در فوتسال 
نديدم كه بخواهد شرايط فوتسال ايران تغيير كند. هميشه 
گفته ام و باز هم مي گويم نمي خواهم به ما مثل فوتبالي ها 
نگاه كنند اما مي گويم شأن و شخصيت بازيكنان فوتسال 
در حد زحمتي كه مي كشند حفظ شود. فوتبال، ورزش 
اول دنيا است و كسي در آن شكي نيست اما قدر زحمات 
فوتسالي ها را هم بدانيد و بدانيد چه افتخاراتي براي ايران 

به دست آورده اند. 
  پ�س از قهرماني تيم ملي فوتس�ال در جش�ن 
اهداي جام سه نفر از مديران فدراسيون در عكس 
قهرماني حاضر شدند كه باعث انتقادات برخي شد. 

نظرت در اين باره چيست؟
من نمي خواهم خيلي به اين مس��ائل حاشيه اي بپردازم. 

باالخره آنها پيش از سفر تيم در مراسم بدرقه حاضر شدند 
و بازي آخر هم آمدند و بازي را تماش��ا كردند. قاعدتا هر 
مديري وقتي تيم زيردس��تش قهرمان مي شود مي رود و 

عكس مي اندازد. من فكر نمي كنم در اين ايرادي باشد. 
  به نظر تو اگر بخواهيم در فوتس�ال ايران بيش از 
پيش پيشرفت كنيم فدراسيون فوتبال چه كاري 

بايد انجام دهد؟ 
نياز به امكانات داريم و توجه بيش��تر بايد انجام شود. بايد 
بازي هاي تداركات��ي وي��ژه و اردوه��اي خارجي خوبي 
براي مان در نظر گرفته ش��ود. منظورم از اردوهاي خوب 
اردوهايي است كه در كشورهاي صاحب سبك فوتسال 
بگذاريم و با آنها بازي تداركاتي برگزار كنيم. ما از مسووالن 
انتظار يك نگاه وي��ژه داريم و چيزي بيش��تر از حق مان 
نمي خواهيم تا االن هم كه اين همه موفقيت به دس��ت 
آورده ايم هيچ اتفاقي براي ما از نظر پاداش رخ نداده است. 
اين را هم بگويم هيچ كدام از بازيكنان فوتس��ال ايران به 
دنبال پاداش نيستند. ما پاداش مان را از مردم گرفتيم و به 

دنبال پول نيستيم. 
  به نظ�ر ت�و در دوره بعدي جام جهان�ي تيم ملي 

فوتسال ايران توانايي قهرماني در آن را دارد؟ 
اگر توجه نكنند همان مقام سومي هم كه به دست آورديم 
نمي توانيم به دست بياوريم اما اگر كمك كنند مطمئن 

باشيد فوتسال ايران توانايي قهرماني جهان را دارد. 

ش��اهرخ ش��هنازي، دبيركل كميته مل��ي المپيك 
پيرامون تخصيص بودجه كميته ملي المپيك اظهار 
كرد: با توجه به پيگيري هاي دكت��ر صالحي اميري، 
بودج��ه اي ك��ه باي��د در س��ال ۹۶ به كميت��ه ملي 
المپيك اختص��اص پيدا مي ك��رد را دريافت كرديم. 
هفته گذش��ته ۴۰ درصد اي��ن بودج��ه را گرفتيم و 
هفته آينده مابقي آن تخصي��ص خواهد يافت و بين 
فدراسيون ها تقسيم مي ش��ود. شهنازي درخصوص 
تعداد ورزشكاران و همراهاني كه به بازي هاي آسيايي 
جاكارت��ا اعزام خواهند ش��د، توضيح داد: م��ا دو نوع 
رشته داريم. يك سري رشته هايي كه براساس برآورد 
كارشناسي مدال آور هستند و يك سري رشته هايي 
كه پيش بيني مي شود به مرحله مدال آوري نخواهند 
رس��يد. اگر تنها رش��ته هاي مدال آور ب��ه بازي هاي 
آس��يايي اعزام ش��وند تعداد نفرات ح��دود ۵۰۰ نفر 
خواهد بود. اگر كل رش��ته ها اعم از م��دال آور و غير 
مدال آور اعزام ش��وند به ح��دود ۸۰۰ نف��ر خواهند 
رسيد. مجموعه س��تاد اين نظر را دارد كه بين كمي 
و كيفي عدد مطلوبي را انتخاب كند. به عالوه بعضي از 
رشته ها پايه هستند و با توجه به سرمايه گذاري هايي 
كه انجام ش��ده نظر مثبتي در مورد آنه��ا وجود دارد. 
تعدادي از رشته ها نيز با وجود اينكه مدال آور نيستند، 
توانسته اند كسب سهم المپيك كنند و نگاه ويژه اي 
به آنها مي شود. در مورد رشته هايي كه بانوان شانس 
حضور دارند ولي ش��انس مدال ندارند نيز از آنجا كه 
ش��ركت بانوان مغتنم اس��ت توجه اي ويژه اي به اين 
بخش مي شود. تا قبل از پايان س��ال همه اين موارد 
نهايي خواهد ش��د. ما تا اوايل ارديبهشت وقت داريم 
ولي زودت��ر نفرات اعزامي را مش��خص خواهيم كرد. 
البته تعداد نفرات را برحسب مقررات اعالم كرده ايم 
تا شانس اعالم را از دس��ت ندهيم. در ضمن نصراهلل 
سجادي به عنوان سرپرس��ت كاروان كار خود را آغاز 

كرده است. راديو ورزش

س��يد رضا صالحي امي��ري، ريي��س كميت��ه مل��ي 
المپيك در رابطه با وضعيت رش��ته هاي اعزامي به 
بازي هاي آس��يايي جاكارتا اظهار كرد: در اين رابطه 
ستاد اجرايي به رياست وزير ورزش و جوانان شكل 
گرفته و جلس��ات هفتگي داريم كه هفته گذش��ته 
بحث ه��اي ج��دي در اين خص��وص انجام ش��د. تا 
پايان سال وضعيت تيم ها و ورزش��كاران اعزامي به 
بازي هاي آس��يايي جاكارتا مش��خص خواهد شد. 
االن در مسير بررسي و كارشناس��ي انتخاب تيم ها 
و همچني��ن بهتر اعزام ش��دن تيم ها ب��ه بازي هاي 
جاكارتا هس��تيم و در دس��تور كار قرار داده ايم. وي 
درباره در پاسخ به اين پرسش كه بودجه باقي مانده 
كميته ملي المپيك چ��ه زماني واريز خواهد ش��د 
گفت: دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي توجه 
ويژه اي به ح��وزه ورزش دارد و تا ام��روز با حمايت 
وزارت ورزش و جوانان و دكتر نوبخت، توانس��ته ايم 
در زمينه تزريق بودجه روند خوبي داش��ته باشيم. 
س��ازمان برنامه و بودجه توجه ويژه اي در خصوص 
بودجه كميته ملي المپيك در س��ال ۹۷ انجام داده 
است كه از اين بابت از مجلس و دولت تشكر مي كنم 
و اميدوارم با اس��تراتژي هايي ك��ه در اين خصوص 
صورت گرفته، حضور فعالي در بازي هاي آس��يايي 
جاكارتا داشته باش��يم و با تمام توان در اين بازي ها 
ش��ركت كنيم. با حمايت هايي كه تا به امروز دولت 
و مجلس به ح��وزه ورزش داش��ته اند، من مطمئنم 
در سال ۹۷ مش��كالت مان كمتر از سال ۹۶ خواهد 
بود. با هماهنگي و انس��جامي كه بين فدراسيون ها، 
وزارت ورزش و جوانان و كميته ملي المپيك وجود 
دارد اميدوارم سال ۹۷ س��ال پر خير و بركتي براي 

جامعه ورزش باشد. كميته ملي المپيك

پس از بررس��ي هاي صورت گرفته توسط كادر فني 
تيم ملي كش��تي آزاد و رس��ول خادم، سرمربي تيم 
ملي اوزان قطع��ي عليرضا كريمي و حس��ن يزداني 
در رقابت هاي قهرماني آس��يا مشخص ش��د. بر اين 
اس��اس عليرضا كريمي با تصميم كادر فني تيم ملي 
در همان وزن ۸۶ كيلوگرم كش��تي خواهد گرفت اما 
حس��ن يزداني كه پس از رقابت هاي المپيك از وزن 
۷۴ كيلوگ��رم به ۸۶ كيلوگرم آمده ب��ود براي محك 
كادر فني در رقابت هاي قهرماني آسيا بار ديگر به يك 
وزن باالتر آمد و در وزن ۹۲ كيلوگرم به روي تش��ك 
مي رود. البته قرار است يزداني براي رويدادهاي اصلي 
نظير بازي هاي آس��يايي و مس��ابقات جهاني به وزن 
۸۶ كيلوگرم بازگردد. رقابت هاي قهرماني آس��يا از ۸ 
اسفند تا ۱۳ اسفند در بيش��كك قرقيزستان برگزار 

خواهد شد. ايسنا

 اعزام ۵۰۰ تا ۸۰۰ ورزشكار 
به جاكارتا

صالحي اميري: وضعيت تيم هاي 
اعزامي به جاكارتا مشخص مي شود

اوزان حسن يزداني و عليرضا 
كريمي در آسيايي مشخص شد

محمد ص��الح، مهاجم مص��ري ليورپول، 
مي گويد هيچ وقت مثل االن آماده و قبراق 
نبوده. او كه از شروع ليگ برتر فوتبال انگلستان، درخشش 
چش��مگيري در اين مس��ابقات داش��ته مي گويد آماده 
است در فهرس��ت بهترين گلزنان، از هري كين، مهاجم 
انگليسي تاتنهام، پيشي بگيرد و در آخر فصل آقاي گل اين 
مسابقات شود. در اين فصل از رقابت هاي ليگ برتر، محمد 
صالح، موفق ش��ده ۲۲ گل بزند. تا پيش از مسابقات اين 
هفته، فاصله  او با هري كين، بهترين گلزن ليگ، فقط دو 
گل بوده. ضمن اينكه از اين تعداد گل، فقط يكي از آنها از 
روي نقطه پنالتي به ثمر رسيده. با توجه به اين كه، آگوئرو، 
مهاجم آرژانتيني منچسترس��يتي، با درخش��ش برابر 
لسترسيتي ناگهان تعداد گل هايش را به ۲۱ گل رسانده، 
به نظر مي رسد اين سه نفر تا پايان ليگ، براي كسب عنوان 
آقاي گلي و جايزه كفش طال، رقابت نزديكي با هم داشته 
باشند. محمد صالح در مصاحبه با روزنامه اسپانيايي ماركا 
درباره رقابت خود با هري كي��ن مي گويد: »كين بازيكن 
بزرگي است. در دو سال گذشته بهترين گلزن ليگ بوده. 
با توجه به اينكه در نوك خط حمله تاتنهام بازي مي كند و 
بيشتر پاس هاي گل به او ختم مي شود، نسبت به من كار 
آسان تري براي گل زدن دارد. با اين حال مي خواهم تمام 
تالشم را بكنم و از او بيشتر گل بزنم. « محمد صالح البته 
به غير از زدن گل، وظايف ديگري هم در زمين مس��ابقه 
دارد. تاكنون هفت پاس  گل به نام او ثبت شده كه در قياس 

با يك پاس گل كين، آمار بسيار بهتري است. با وجود اين 
كارنامه درخشان، در ابتداي فصل وقتي صالح در ازاي ۳۴ 
ميليون پوند از آ. ِاس. رم ايتاليا به ليورپول آمد، كمتر كسي 
پيش بيني مي كرد تا اين حد موفق باشد. او در باشگاه هاي 
رم و پيش از آن در فيورنتينا و بازل، چش��م هاي زيادي را 
خيره كرده بود، اما با توجه به ي��ك دوره كوتاه ناموفق در 
چلسي در زمان مورينيو، بعضي كارشناسان با بدبيني به 
انتقال پرهزينه او به ليورپ��ول نگاه مي كردند. آنها حدس 
مي زدند ص��الح نمي تواند به اندازه س��وييس و ايتاليا در 
انگلستان موفق باش��د، اما او در اين باشگاه جديد به همه 
سوال ها و ابهام ها پايان داد و در انگلستان بهتر از هميشه 
بازي كرد. صالح بيست و پنج ساله مي گويد دليل اصلي 
ناكامي اش در چلس��ي اين بود كه به او فرصت بازي داده 
نمي شد: »در چلسي موفق نش��دم، چون به من فرصت 
بازي نمي رسيد. در ژانويه سال ۲۰۱۴ تا آخر ليگ، چند 
بار بازي كردم، اما در ش��روع فصل بعد اصال بازي نكردم. 
به همي��ن دليل به ص��ورت قرضي به فيورنتين��ا رفتم و 
آنجا دوباره ش��روع به گلزني كردم. بعدش ب��ه رم رفتم و 

خوشبختانه خيلي خوب كار كردم.«
دلتنگي براي فيليپ كوتينيو

مهاجم مصري ليورپول با وجود همه اتفاقات ش��يريني 
كه در ليورپول تجربه مي كند، اما ج��اي خالي يك نفر را 
كنار خود احس��اس مي كند: فيليپ كوتينيو برزيلي كه 
حدود يك ماه پي��ش در ازاي مبلغي حدود ۱۴۲ ميليون 

پوند به بارسلونا رفت. تا وقتي كوتينيو در ليورپول بود او در 
كنار محمد صالح و ساديو مانه، بالي جان همه حريفان 
بودند و خط حمله اين تيم به ش��دت ترس��ناك بود، ولي 
حاال جاي خالي كوتينيوي خالق و بازيس��از، در اين تيم 
خيلي خالي به نظر مي رسد. صالح مي گويد از اينكه چند 
ماه، كنار چنين بازيكن ارزشمندي بازي كرده، احساس 
غرور مي كن��د: »دلم ب��راي كوتينيو خيلي تنگ ش��ده. 
دوس��تان خوبي در ليورپول بوديم. هميشه با هم بوديم. 
فيليپ واقعا انسان مهرباني اس��ت. در بارسا بهترين ها را 
برايش آرزو مي كنم. او بازيكني فوق العاده است و مهارت 
و توانايي زيادي دارد. در عين حال خيلي شخصيت آرامي 
دارد و معموال خيلي ساكت است. افتخار مي كنم كه مدتي 

كنارش بازي كردم.«
صالح، قهرمان ملي مصر

محمد صالح در ش��رايطي در اروپا به روند درخش��انش 
ادامه مي دهد كه بسياري در مصر با عالقه و اشتياق پيگير 
بازي هايش هستند. او در كشورش حسابي محبوب است. 
بخش��ي از اين محبوبيت به دليل كاره��اي عام المنفعه، 
تواضع زياد و شخصيت دوست داشتني اش است و بخشي 
ديگر به دليل نقش پررنگ��ش در صعود تيم ملي مصر به 
جام جهان��ي ۲۰۱۸. موفقيتي كه از س��ال ۱۹۹۰ به اين 
طرف براي فوتبال مص��ر روي نداده بود. ب��ا گل او بود كه 
مصر در شهر اسكندريه بر كنگو غلبه كرد و به جام جهاني 
رسيد. صالح اما فارغ از درخشش در زمين فوتبال، انساني 

مهربان و نيكوكار است. كمك هاي مالي فراوانش به مراكز 
خيريه مصر، محبوبيت عجيبي برايش به ارمغان آورده. 
او به تازگي حدود سي هزار يورو به اتحاديه پيشكسوتان 
فوتبال مصر كمك كرد. پيش از اين هم دويست هزار پوند 
به يك نهاد مالي براي رشد اقتصاد در كشورش پرداخت 
كه قدرداني ش��خص رييس جمهوري مص��ر را به دنبال 
داشت. چندي پيش نيز يك تاجر معروف مصري به خاطر 
درخشش او در مسابقات ملي، يك ويالي گرانقيمت به او 
هديه كرد. صالح اما به جاي پذيرفتن آن، تقاضا كرد كه 
به جاي ويال، پولش را به يك مركز خيريه  شناخته ش��ده 
بدهند كه اين خواسته او پذيرفته شد. بي دليل نيست كه 
او را پسر محبوب مصر و قهرمان قلب ليورپولي ها مي دانند. 

روزهاي طاليي محمد صالح در ليورپول 

پسر مصر، سلطان آنفيلد

ليگ جزيره

مهدي روزخوش

وضعيت ويژه در بازار ارز

رسانه ها و  گفت وگو ي ملي

در آن زمان نيز اين اقدام موقتي بود و نتوانست بازار ارز را كامال 
آرام كند، زماني ثبات به بازار بازگش��ت كه دونرخي بودن ارز 
به رسميت ش��ناخته ش��د و بازار موازي ارز به كار خود ادامه 
داد. امروز هم اين واقعيت بر جاي خود باقي اس��ت كه بازار با 
پليسي شدن آرام نمي شود. دستگيري هاي ديروز به معناي 
آن است كه دولت خواسته با عده اي از واسطه ها و صرافان كه 
از اين آب گل آلود ماهي مي گيرند، برخورد كند. دستگاه هاي 
مسوول براي كنترل تقاضاي فزاينده در بازار، تالش كردند با 
بازداشت افرادي كه معامالت بس��يار باالي ارزي در روزهاي 
اخير داش��ته اند و عمال بازار را داغ كرده ان��د، به اين وضعيت 
خاتمه دهند. اين اقدامات اگر نتيجه مثبتي هم داشته باشد، 
كوتاه مدت است و مش��كلي كه به همراه دارد تقويت اين باور 
است كه دولت مي خواهد معامالت ارزي را كنترل كند زيرا به 
اندازه كافي ارز براي پاسخ به تقاضاي بازار در اختيار ندارد. البته 
دولت اعالم كرده كه با انتش��ار اوراق مشاركت ارزي تقاضاي 
ارز را پاسخ خواهد داد ولي شرط موفقيت اين سياست اعتماد 
مردم به وعده دولت است. يعني مردم بايد باور داشته باشند 
كه هر زمان الزم داشته باش��ند بتوانند اوراق مشاركت ارزي 
را به ارز مورد نياز خود مبدل كنند. به نظر من مشكل اصلي 
در بازار ارز ايران، وجود موانعي اس��ت كه بر سر راه بانك هاي 
كشور وجود دارد و مانع از آن اس��ت كه مردم ايران بتوانند از 
كارت هاي اعتباري ارزي در سراسر جهان استفاده كنند. اين 
محدوديت، به ويژه پ��س از برخوردهاي اخير امارات متحده 
عربي و چي��ن در محدوديت معامالت ارزي با ايران، س��بب 
بروز تقاضاي شديد براي اس��كناس )دالر، يورو و...( شده كه 
تامين آن براي دولت دشوار اس��ت. با آنكه برجام به افزايش 
چشمگيردرآمدهاي ارزي ايران ياري رسانده ولي محدوديت 
معامالت بانكي همچنان پابرجا ست. براي حل مشكل بازار 
ارز، دولت بايد براي حل مش��كل بانك هاي ايران در س��طح 
بين المللي چاره جويي كند، در غير اين صورت، التهاب دربازار 
ارز به اش��كال گوناگون مجددا بروز خواهد كند. اگر ايرانيان 
مي توانستند از طريق كارت هاي اعتباري نيازهاي ارزي خود 
را تامين كنند، همانطور كه امروز در خريد و فروش هاي روزانه 
پول نقد چندان اهميت خ��ود را از دس��ت داده، تقاضا براي 
اس��كناس )ارزهاي خارجي( از ميان خواهد رفت. متاسفانه 
مشكالت نظام بانكي ايران با بانك هاي عمده كشورهاي غربي 
هنوز حل نشده است. ريشه افزايش ناگهاني تقاضا در بازار ارز، 
نگراني از افزايش تنش هاي بين المللي اس��ت. بهبود روابط 
اقتصادي ايران با جهان در عمل به معني بهتر ش��دن فضاي 
كسب و كار است. اگر تنش هاي بين المللي كاهش يابد، منابع 
مالي به جاي فعاليت هاي كوتاه مدت و پرريس��ك در بازار ارز 
و طال به س��مت فعاليت هاي مولد بلندمدت و اشتغال زايي 
حركت خواهد كرد كه اقتص��اد ايران به ش��دت نيازمند آن 
است. شايد دولت تصور كرده در كوتاه مدت نمي تواند بازار ارز 
را آرام نگه دارد و به همي��ن دليل با معامله گران عمده در بازار 
ارز برخورد كرده اس��ت. ولي اگر به روزهاي بحران��ي بازار ارز 
در س��ال هاي ۱۳۹۱ و ۹۲ بازگرديم، به ياد خواهيم آورد كه 
آنچه بازار ارز ايران را آرام كرد، اميد به برطرف شدن تهديدها 
و چشم انداز بهتر در روابط داخلي و بين المللي بود. متاسفانه 
بخشي از منافع انتظاري برجام، با تغيير دولت اياالت متحده، 
تحقق نيافت. اكنون دستگاه ديپلماسي و بانك مركزي كشور 
بايد تالش كنند تا موانع رونق اقتصادي را مرتفع كنند. ممكن 
اس��ت با پليس بتوان بازار ارز را براي مدتي كنت��رل كرد، اما 
رونق اقتصادي نيازمند آرامش و ثبات است و به وجود آمدن 
وضعيت فوق العاده در بازار ارز مانعي بر س��ر راه شكل گيري 
اطمينان نسبت به آينده روشن و باثبات اقتصادي خواهد بود. 
گرايش به سرمايه گذاري، رش��د توليد و اشتغال و بروز رونق 
اقتصادي زماني ش��كل خواهد گرفت ك��ه در تمامي بازارها 
آرامش و ثبات برقرار باشد. در وضعيت فوق العاده كنشگران 
اقتصادي در انتظار باقي خواهند ماند تا وضع به حالت عادي 
بازگردد. اين ش��رايط صبر و انتظار براي اقتصاد ايران بسيار 

پرهزينه   است. 

بي ترديد همان گون��ه كه در ح��ال حاضر سياس��تمداران 
شناس��نامه دار كش��ور براي عب��ور از بحران ها و خ��روج از 
بن بس��ت ها، متفق القول از ض��رورت گفت وگ��و با يكديگر 
س��خن مي گويند ما روزنامه نگاران اصالح طل��ب و اصولگرا 
هم مي تواني��م در ح��د بضاعت خ��ود و با رعاي��ت اصول و 
استانداردهاي حرف هاي مان، گفت وگو كردن با يكديگر را 
بيازماييم. البته شايد خيلي ها معتقد باشند كه گفت وگو ها 
نتيجه اي براي افكار عمومي نخواهد داش��ت اما شايد بتوان 
گفت؛ كوچك ترين محصول اين گفت وش��نودها، آشنايي 
بهتر، دقيق تر، منصفانه ت��ر و به روز تر طرفي��ن گفت وگو از 
يكديگر خواهد بود. به واقع اگر ب��ا مدير روزنامه معروفي كه 
ب��ا پيش فرض هاي دي��روزي و قديمي اش، هم��واره كنش 
امروز ما را مورد س��نجش قرار داده و مي دهد و با يك ادبيات 
خاص در نقد رسانه هاي اصالح طلب مي نويسد، گفت وگوي 
بي واس��طه و صادقانه اي صورت بگيرد، ب��ر او اثري نخواهد 
داش��ت؟حداقل بركِت چنين گفت وگوهاي��ي اين خواهد 
بود كه طرفين، ش��ناخت و تحليل دقيق ت��ر و به روز تري از 
يكديگر پيدا خواهند كرد. پس عقل س��ليم حكم مي كند 
با حف��ظ و رعايت اصول و اس��تانداردهاي اخالق��ي و بدون 
پيش فرض هاي كهنه نس��بت به يكديگر، تالش كنيم تا بر 
سر مفاهيم ملي و اصولي و حتي موارد اختالفي بدون آنكه 
به هم انگي بزنيم، با يكديگر به گفت وگو بنشينيم.در صورت 
عملياتي شدن پروژه گفت وگوي ملي ميان سياستمداران 
و رس��انه ها مي توان اميدوار بود كه »سياس��ت بازي« جاي 
خود را به »بازي سياس��ي« دهد و فصل ش��وم بداخالقي ها 
به پايان برسد. باور داشته باشيم كه اتمام ناهنجاري هايي از 
جمله تهمت و تخريب، دروغگويي و پرونده سازي، قضاوت 
بي مبنا درب��اره رقي��ب و...، سياس��ت ورزي و روزنامه نگاري 
را در ايران يك گام به جلو خواهد ب��رد. التزام به منافع ملي، 
حفظ و تقويت وفاق ملي، حفظ و حراست از آزادي، استقالل 
و تماميت ارضي كش��ور، التزام به قانون اساس��ي، التزام به 
اس��الميت و جمهوريت نظام بر اس��اس اصل ششم قانون 
اساس��ي، پذيرش حقوق اساس��ي ملت و... نقاط مش��ترك 
اصالح طلبان و اصولگرايان اس��ت كه مي تواند نقطه جوش 
دو جناح و رس��انه هاي دوطرف براي بهبود وضعيت ايران و 
ايراني باشد. البته براي موفقيت آميز بودن پروژه گفت وگوي 
ملي، پيش شرط ديگري هم الزم است. رسانه ها همزمان با 
آغاز پروژه گفت وگوي ملي بايد با فراغ بال و به دور از تهديد و 
تحديدهاي محتمل و مفروض بتوانند نقش واقعي و حرفه اي 
خود كه همانا آگاهسازي افكار عمومي و نقد عملكردهاست 
را ايف��ا كنند چ��را كه رس��انه ها ب��ا وج��ود محذوريت ها و 
معذوريت ها، كاركرد و اثربخشي خود را از دست خواهند داد. 
قطعا ما روزنامه نگاراِن اصالح طلب و اصولگرا؛ اگر ما بتوانيم 
گفت وگوي موفِق محترمانه و منصفانه اي با يكديگر داشته 
باشيم، گفت وگوي ملي هم حتما مي تواند موفقيت آميز باشد. 

گفت وگوي »اعتماد« با حسين طيبي
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س��ناتورهاي امريكايي بعد از بررس��ي مساله آزار 
جنس��ي در ورزش از وضعي��ت اين مش��كل ابراز 
نگراني كردند. آنها اعالم كردند كه نگران س��ازمان 
يافته بودن برخي مشكالت در ورزش از جمله آزار 
جنس��ي هس��تند. اين واكنش در حالي رخ داد كه 
كميته  المپيك امريكا و فدراس��يون ژيمناستيك 
اين كش��ور نتوانس��تند مدارك و اطالع��ات كافي 
درباره مشكالت ايجاد شده در ژيمناستيك امريكا 

به سناتورها ارايه دهند. 
چندي پي��ش رس��وايي هايي درباره آزار جنس��ي 
گس��ترده در ژيمناس��تيك امريكا ص��ورت گرفت 
و ل��ري نس��ار، پزش��ك پيش��ين تي��م المپي��ك 

ژيمناس��تيك امريكا به بيش از ۱۷۵ س��ال زندان 
محكوم ش��د. س��ناتورهاي امريكايي منتظر ارايه 
اطالعات بيشتر درباره مساله آزار جنسي در ورزش 
از سوي ديگر فدراس��يون هاي ورزش هاي المپيك 
در اين كشور هستند. مجلس س��ناي امريكا از ۲۵ 
ژانويه تحقيقات��ي را در اين باره آغاز كرده اس��ت. 
دو س��ناتور امريكا كه يك��ي از آنه��ا جمهوريخواه 
و ديگري ني��ز دموكرات اس��ت، در بيانيه اي اعالم 
كرده ان��د ك��ه خواس��تار اراي��ه اطالعات��ي درباره 

آزارهاي جنسي لري نسار هستند. 
اين دو س��ناتور اختصاصا قصد دارند بدانند كه آيا 
كميت��ه  المپيك امريكا مي توانس��ت ب��ه آزارهاي 

نسار خاتمه دهد يا نه. روز گذشته نيز در حالي كه 
شوان راجر وايت، مدال طالي اس��نوبورد المپيك 
زمس��تاني ۲۰۱۸ را كس��ب ك��رد در مجله ه��اي 
نيويورك و اس��ليت گزارش��ي از آزار جنس��ي اين 

ورزشكار منتشر شد. 
لنا زاوي��ده كه در فعاليت هاي مربوط به موس��يقي 
با وايت همكاري داشته اس��ت او را محكوم به آزار 
جنس��ي كرده بود. البته اين پرونده از ماه آگوست 
سال ۲۰۱۶ باز شده اس��ت اما دوباره امروز در اين 
مجله ها به اين مش��كل پرداخته شده است. وكيل 
وايت پيش از اي��ن اعالم ك��رده بود ك��ه اتهامات 

پشتوانه حقوقي ندارند. 

مدال آور طالي المپيك در مجالت امريكايي متهم به آزار جنسي شد

ابراز نگراني سناتورهاي امريكا از آزار جنسي در ورزش

حاشيه


