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مشاهیر

مارتين ها ْي ِدگِر ،نظريهپرداز معروف آلماني در 26سپتامبر
1889م در شه ِر بادن آلمان به دنيا آمد.وي پس از طي
دروس مقدماتي و متوسطه ،به تحصيل در رشته فلسفه
پرداخت و س��پس به تدريس فلسفه روي آورد.هاي ِدگِر
بور ْگ آلمان دست
پس از مدتي به رياست دانشگاه فرا ْي ْ
ياف��ت و به تمجيد از آدولف هيتل��ر ،رهبر حزب نازي
واقعيت
پرداخت.به نظر او ،شخص پيشوا و تنها خود او
ِ
موجود و آينده آلمان و قانون آن است.با اين ْ
حال ها ْيدِگر
بعدها از اين تعاريف درباره هيتلر نادم شد.ها ْيدِگر پس از
سالياني از رياست دانشگاه كنارهگيري كرد و به مطالعه
و تحقيق مش��غول شد.او فلسفه خود را پژوهش وجود
توصيف ك��رد و معتقد بود كه توجه اصلي او به وجود،

"مارتين ها ْي ْدگِ ر" که بود؟

در معناي واقعي و مطلق آن اس��ت نه وجود شخصي.
وي در تش��ريح وجود حاضر ،مقوله پس از مرگ را زير
س��وال برد و ب��ر اين عقيده بود كه آگاه ش��دن از اين
امر كه گذش��ت ْه پوچ بوده و آين��ده نيز پوچ خواهد بود،
ميتواند به انس��ان روحيه مبارزه ب��ا پوچي و پذيرش
مس��ئوليت براي هستي خويش اعطا كند.هايدگر خود
را فيلسوفي ميداند كه وظيفهاش نجات تمدني است
كه خود را به تكنولوژي ،علم و عقالنيت حساب شده،
ارزان فروخته اس��ت.هايدگر در باب وجود كلي معترف
اس��ت كه چيزي نميداند زيرا فهم آن براي ذهن بشر
غيرممكن است ،اما در باب وجود جزئي عقيده دارد كه
تجربهاي تلخ و بيارزش��ي است ميان دو خواب.گويى

فناوري

وي ميگويد :روز مرگ ما از روز تولدمان بهتر است اما
از اي��ن بهتر آن بود كه اص ً
ال به دنيا نميآمديم.ها ْيدِگر
درباره موضوعات متعدد علمي از قبيل منطق ،فلس��فه
علم ،فلسفه تاريخ ،هستيشناس��ي ،زبان ،تكنولوژي،
ش��عر و ش��اعري ،فلس��فه يونان و رياضيات و ...بازده
علمي داشته است.اين تنوع و گسترده فكري باعث شد
ك��ه وي از ديدگاه برخي ،به عنوان فردي قابل احترام
ياد شود.با اين حال ،نوشتارهاي هايدگر را معمو ًال بسيار
پيچي��ده و مبهم ميدانند.اين پيچيدگي و ابهام از يك
س��و به علت نفوذ انديشه او در مسائل غايى و انتزاعي
است و از سوي ديگر ناشي از شيوه كام ً
ال خاص اوست
كه در زبان خود به كار ميگيرد.فهم نوشتارهاي بعدي

دربی  ۹۴استقالل و پرسپولیس

دومین واکسن کرونای روسیه در یک قدمی تایید قرار دارد

دومین واکس��ن کووید ۱۹بالقوه روسیه در آستانه تایید دولتی قرار دارد.
نتای��ج مرحله دوم آزمایش بالینی این واکس��ن با حضور  ۱۰۰نفر هفته
آینده منتش��ر می ش��ود.به گزارش مهر ،تا کمتر از یک ماه دیگر دولت
روسیه دومین واکسن بالقوه روسیه علیه کووید ۱۹را تایید میکند«.مرکز
فناوری زیس��تی و ویروس شناسی دولتی وکتور» در سیبری اعالم کرد
هفته گذش��ته دومین مرحله آزمایش بالینی واکس��ن با حضور  ۱۰۰نفر
پایان یافته و نتایج آن چهارش��نبه هفته آینده منتشر میشود.داوطلبان
اعالم کردهاند پس از دریافت واکس��ن  EpiVacCoronaاحساس
خوب��ی دارند.خبرگزاری اینترفاکس ادعا میکند دولت روس��یه تصمیم
دارد در نیم��ه م��اه اکتب��ر این واکس��ن را تایید کند و پ��س از آن یک
آزمایش بالینی وس��یع با حضور  ۵هزار داوطلب انجام میشود.به گفته
«ریناتماکسیوتوف» مدیر مرکز وکتور تخمین زده میشود این واکسن
هر ۳سال یکبار نیازمند یک دوز تقویتی باشد.او در برنامهای تلویزیونی
در این باره گفت :پس از اجرای چرخه اولیه واکسیناسیون ،تزریق آن هر
س��ه سال یکبار باید انجام شود.ماه گذشته نخستین واکسن کووید۱۹
روسیه «اسپوتنیک »Vاز سوی دولت این کشور تایید شد.اکنون مرحله
سوم آزمایش بالینی این واکسن با حضور  ۴۰هزار داوطلب در حال اجرا
اس��ت.به گفته توسعه دهندگان « اس��پوتنیک ،»Vدوز تقویتی آن باید
۲سال یکبار تزریق شود.

مدیرعامل بانک صادرات ایران خبر داد

همکاری بانک صادرات ایران در تولید خودرو برقی سایپا

مدیرعامل بانک ص��ادرات ایران گفت :حمایت از صنعت
خودرو عزت ملی ،استقالل و خودباوری را به دنبال دارد و
بانک صادرات ایران برای ایفای نقش حمایتی خود از این
صنعت آماده است .به گزارش روابطعمومی بانک صادرات
ایران ،حجتاله صیدی در جریان بازدید از مرکز تحقیقات
و ن��وآوری و همچنی��ن خطوط تولی��د محصوالت جدید
خودرو سازی س��ایپا ،افزود :هزینههای تولید محصوالت
جدید سایپا توسط بانک صادرات ایران تامین مالی خواهد
ش��د و برای رسیدن به اهداف بلند این شرکت در کنار آن
خواهیم بود .ای��ن بانک از طریق طرح طراوت در زنجیره
تامی��ن برای ارائه انواع خدمات بانکی با س��ایپا همکاری
دارد و در همکاریه��ای جدید س��قف عملیات بانکی با
سایپا افزایش خواهد داشت .وی گفت :محصوالت جدید
س��ایپا نیاز به سرمایهگذاری دارد و بانک صادرات ایران به
طور ویژه و در چارچوب مقررات بانک مرکزی برای تامین
مالی این محصوالت برنامهریزی خواهد کرد و به طور بلند
مدت در کنار این خودرو ساز خواهد ایستاد .صیدی در این
دیدار که با حضور مدیران ارش��د بانک و نیز مدیرعامل و
مدیران بخشهای مختلف سایپا انجام شد ،اظهار کرد :باید
از دو منظر به سایپا نگاه کرد .از نگاه بانک به این شرکت
به عنوان یک مش��تری میتوان نگریس��ت و گفت که با
داشتن بازار مصرف ،فناوری تولید ،منابع مالی و انسانی و
نهادههای تولید از قبیل قطعات و مواد اولیه ،شرکت سایپا
از شرایط مناسبی برخوردار است .در نگاه ملی نیز صنعت
خودرو ب��ه عنوان یکی از چهار صنع��ت اول دنیا در کنار
نفت و گاز ،بانکداری و فناوری اطالعات مورد توجه است
به همین دلیل کشورهایی که دارای صنعت خودروسازی
ت جدی دارند.
هس��تند با کشورهای فاقد این صنعت تفاو 

حمایت از صنعت خودرو عزت ملی ،استقالل و خودباوری
را به دنب��ال دارد و دقیقا به همین دلیل مورد تحریم قرار
گرفتهایم .رقابت در این صنعت جدی اس��ت و دشمنان و
بدخواهان کش��ور در تالشند تا مانع تولید خودرو در کشور
شوند .مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود :وظیفه داریم
که برای دس��تیابی این ش��رکت به اهداف سال  ١٤٠٤و
تولید انبوه محصوالت جدید ،همکاری نزدیک با آن داشته
باشیم و نقش خود را ایفا کنیم .صیدی با اشاره به این که
پیشبینی کرده بودیم که ش��رکت فرانسوی رنو در ایران
قطعه تولید نخواهد کرد و تنها در پی فروش محصوالت
خود در بازار ایران اس��ت ،گف��ت :تولید محصوالت جدید
س��ایپا دیگر ربطی به رنو ن��دارد و بانک صادرات ایران به
طور عملیاتیتر برای حمایت از سایپا آماده است .مدیرعامل
بان��ک صادرات ایران با تاکید بر این که تامین مالی بانک
صادرات ایران در همکاری با س��ایپا سه جنبه دارد ،افزود:
روال همکاری عادی بانک صادرات ایران از طریق اعطای
خدمات متنوع بانکی از جمل��ه طرحهای طراوت تولید و
طراوت توسعه ،مرابحه ،خرید دین ،همیان سپهر و  ...ادامه
خواهد یافت .پاشنه آشیل صنعت خودرو ،پلتفرم جدید است
و بان��ک صادرات ایران از تولی��د محصوالت جدید نیز تا
تحقق اهداف س��ال  ١٤٠٤ب��ه طور کامل حمایت خواهد
ن که دو محصول جدید شاهین
کرد .صیدی با اشاره به ای 
و آریا امیدواری زیادی برای جلب نظر مصرفکننده و مردم
ایجاد کرده ،اظهار امیدواری کرد که مصرف کننده ایرانی
این دو خودرو را به محصوالت کرهای ترجیح دهند .وی
همچنین برای س��رمایهگذاری در تولید انبوه خودرو برقی
در شرکت سایپا اعالم آمادگی کرد .صیدی در این دیدار
خواس��تار ایجاد پلتفرم مش��ترک فناوری اطالعات بانک

صادرات ایران با س��ایپا ش��د و افزود :با ایجاد این پلتفرم،
زنجی��ره تولید ،ارائه انواع خدمات پس از فروش و تحویل
خودرو به پلتفرم فناوری اطالعات بانک متصل میشود و
گردش مالی بهتر مدیریت خواهد شد .در این دیدار جواد
سلیمانی ،مدیرعامل سایپا نیز با قدردانی ویژه از حمایتهای
بانک صادرات ایران و س��ابقه همکاری مؤثر این بانک در
حمایت از صنعت خودرو گفت :همکاریهای گذشته بانک
ص��ادرات ایران با س��ایپا جای قدردانی و تش��کر دارد ،به
طوری که میتوان گفت بانک در ش��رایط بحرانی به داد
سایپا رسید و به ما کمک کرد .وی افزود :عملکرد مطلوب
و رش��د عالی بانک صادرات ایران در سالهای اخیر جای
قدردانی دارد و مرتبا خبرهای خوب و خوشحال کنندهای از
بانک صادرات ایران در بهبود صورتهای مالی و حمایت از
تولید و صنعت منتشر میشود .همکاری با این بانک برای
ما افتخار بزرگی است و مایل هستیم همکاری بیشتری با
بانک داشته باشیم .مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با
ارائه گزارش��ی از روند تولید محصوالت جدید و تغییرات
ایجاد ش��ده در این ش��رکت ،از ایدههای ارائه شده توسط
مدیرعامل بانک صادرات ایران اس��تقبال کرد .س��لیمانی
با بیان اینکه ش��رکتهای خارجی هم��واره به دنبال این
بودهاند که محصوالت خود را در ایران به فروش برسانند،
تاکیدکرد :ش��رایط اس��تاندارد خودروه��ای تولید داخل با
استانداردهای خارجی متفاوت است و برخی تبلیغات سوء و
هدفمند صرفا برای تخریب صنعت خودرو صورت میگیرد.
وی افزود :با برنامهریزیهای انجام ش��ده تالش ش��ده تا
کیفیت محصوالت در س��ایپا افزایش قابل توجهی داشته
باش��د که در این جهت ،سیستم کیفی دو خودرو شاهین
و آری��ا تغییر کرده و ای��ن خودروها با خودروهای کالس
متوس��ط جهان قابل رقابت شدهاند .سلیمانی به مشارکت
برای تولید خودرو برقی در این شرکت با همکاری دانشگاه
تهران و ش��رکت مپنا اشاره کرد و گفت :تولید این خودرو
سرمایه گذاری سنگین و در عین حال منابع درآمدی بسیار
به همراه خواهد داشت .وی از ایجاد بستر فناوری اطالعات
مشترک بین بانک صادرات ایران و سایپا نیز استقبال کرد
و گفت :دنیای آینده دنیای سیس��تمهای اطالعاتی است
و تالش میش��ود تا با اس��تفاده از فناوریهای اطالعاتی
در خودروهای جدید ،از ظرفیتهای نوین اس��تفاده شود.
در این مراسم امیر یوسفیان ،نائبرئیس هیئتمدیره بانک
ص��ادرات ایران نیز با قدردانی از طراحی خودروهای جدید
در سایپا ،گفت :این محصوالت نگرشهای موجود را تغییر
خواهد داد .س��ایپا به عنوان یکی از مش��تریان برتر بانک
صادرات ایران همواره همکاری مناسبی با بانک داشته و با
توجه به شریط جدید ،تکلیف و وظیفه بانک برای حمایت
از صنعت خودرو س��نگینتر از گذشته است .وی سقف و
ظرفیت همکاری با س��ایپا را مورد توجه قرار داد و افزود:
برای همکاری بیشتر با این شرکت بر اساس مقررات بانک
مرکزی ،مدلهای جدیدی را تعریف خواهیم کرد.

هايدگر ،حتي دشوارتر از نوشتههاي اوليه اوست.ها ْيدِگر
اغلب
چنان
دشوارگوي بود و با كلمات بازي ميكرد كه ِ
ْ
لفاف لفظ ،مكتوم مانده اس��ت.وي در
افكارش در زير ِ
برخي از كتب خود ،خواننده را به مرداب پيچيدگيها و
ابهامات ميكشاند كه راه پيدا كردن از آن به سرزمين
عقل تقريب ًا غيرممكن است.بسياري از فالسفه جديد،
در افكار او به انديشههاي مختلفي برخوردهاند و همه در
عميق بودن انديشههاي او ،اما نه در معناي آنها ،اتفاق
نظر دارند.از هايدِگر آثار متعددي بر جاي مانده كه وجود
و زمان ،متافيزيك چيس��ت ،تفكر چيست و سرچشمه
كار هنر ،از آن جمله اس��ت.مارتين ها ْي ِدگِر سرانجام در
 26مه سال 1976م در  87سالگي درگذشت.
عکس :مهر

دیانت
جریان شهادت حضرت رقیه (س)

خبرگ�زاری دانش�جو :یکی از ش��هیدان قیام
حسینی که نقش بسیار تاثیرگزاری در تبدیل
واقعه عاش��ورا به یک جریان سیال تاریخی
داشت ،حضرت رقیه (س) ،دختر سهساله امام
حس��ین (ع) اس��ت (که بارگاه آن مخدره در
شهر شام واقع شده است).بعضی از مورخین
درب��اره وج��ود تاریخی حض��رت رقیه(س)
س��عی در ش��بهه پراکنی دارند ،ام��ا با توجه
به مس��تندات تاریخی ک��ه در کتاب منتخب
التواری��خ نق��ل ش��ده میتوان به تم��ام این
ش��ک و دودلیها پایان داد.در قسمتی از این
مس��تندات تاریخی ،جریان تعمیر و بازسازی
قبر این بانوی سهس��اله ذکر ش��ده که بدین
صورت است :چندین بار سید ابراهیم دمشقی و خانوادهاش در عالم رویا خواب این بانوی سه ساله را میبینند.
در خواب از س��ید ابراهیم خواس��ته میشود که به نزد والی شام برود و از او بخواهد که قبر را تعمیر کنند؛ زيرا
داخل قبر آن حضرت آب جمع شده بود و جسم مطهر ایشان معذب بود.والی شام با مطلع شدن از این جریان
از علما ش��یعه و س��نی خواست که غسل کنند و در نزد مرقد آن بانو جمع شوند و قرار بر این شد كه قفل به
دس��ت هر ش��خصی باز شد ،متصدی نبش قبر و تعمیر آن ش��ود.قفل تنها به دست سید ابراهیم دمشقی که
نسبش منتهی به سید مرتضی علم الهدی میشود ،باز شد و بدن شریف آن حضرت را به مدت سه روز از قبر
خارج کردند و به تعمیر آن پرداختند.دختر س��ه س��اله ابا عبدا ...الحسين (ع) كه در سفر كربال همراه با اسراى
خاندان عصمت و طهارت بود ،با ایش��ان وارد ش��هر شام ،مقر حکومت یزید ملعون شد.به دستور یزید اسرا در
خرابهای که در نزدیکی قصر بود س��کنی داده ش��ده بودند.حضرت رقیه که کودکی سه ساله بود ،شبی بسيار
گريس��ت و بىتابى كرد و پدر را خواس��ت.خبر به يزيد رس��يد و او در کمال قساوت قلب دستور داد سر مطهر
امام حس��ين (ع) را نزد او بردند و او از اين منظره بيش��تر رنجور و دلتنگ ش��د و در همان شب در خرابه شام
(كه محل موقت اقامت اسرا بود) جان داد و در همان محل به خاک سپرده شد.اينك حرمى بزرگ و با شكوه
براى آن مخدره بزرگوار بنا شده كه زيارتگاه دوستداران اهل بيت است.جریان کربال محدود به واقعه عاشورا
نیس��ت؛ چراکه پس از آن با ادامه حرکت کاروان اس��را ،مبارزه خاندان اهل بیت با یزید همچنان ادامه داشت.
ادامه نهضت حسینی را میتوان از خطبههای غرای امام سجاد (ع) تا نقش بیدارگری حضرت زینب(س) در
شهرهای بزرگی چون کوفه و شام دانست.چه بسیار مسیحیان و یهودیانی که به وسیله کاروان اسرا مسلمان
ش��دند و از همه پررنگتر آن که ،خانواده یزید و غالمانش با دیدن اهل بیت پیامبر در اس��ارت از او بیزاری
جس��تند و جزء محبین خاندان عصمت و طهارت ش��دند.نهضت حسینی با یادگار گذاشتن نشانهای گرانقدر
(حضرت رقیه) در شهر شام باعث دگرگونی عمیق و تغییری شگرف در شهر شام شدند؛ زيرا شهر شام از زمان
عثمان ،خلیفه س��وم تحت امارت معاویه بوده و به گواهی تاریخ او از همان زمان در تدارک تشکیل حکومت
بنیامیه بود.پس از مرگ عثمان و به حکومت رسیدن امام علی(ع) وی حاضر به بیعت با امام نشد و از ایشان
امارت شهر شام را درخواست کرد و به سبب آن که امام امارت شهر شام را به وی واگذار نکرد ،جنگ صفین
و ماجرای حکمیت روی داد.پس از مرگ عثمان و به قدرت رسیدن معاویه او دست به جنایات بسیار عجیب
و خطرناکی در عالم اسالم زد.اثرات ظلمی که معاویه در حق اسالم و مسلمین کرد قابل توصیف و شمارش
نیست.ازجمله آن میتوان به رواج سب و لعن امام علی (ع) و جعل احادیث پیامبر اشاره کرد.در کتاب أسرار آل
محمد عليهم السالم نقل شده :معاويه قاريان اهل شا م و قاضيان آن را فرا خواند و به آناناموالى داد و ايشان
را در نواحى و شهرهاى شام پراكنده ساخت.آنان هم مشغول به نقل روايات دروغين شدند و پايههاى باطلى
را براى مردم پايهگذارى كردند.آنان به مردم چنين خبر مىدادند كه على عليه السالم عثمان را كشته و بدين
وس��يله اهل ش��ام را به معاويه متمايل كردند و همه اهل شام متفق الكلمه شدند.معاويه اين برنامه را بيست
س��ال ادامه داد و در تمام مناطق تحت حكومتش آن را اجرا مىكرد ،تا آنكه اراذل ش��ام و ياران باطل نزد او
آمدند و بر سر غذا و آب او نشستند.به یمن حضور این مخدره بزرگوار در قلب حکومت امویان ،راه گمکردگان
طریق والیت به سمت اهل بیت هدایت میشوند و َم َثل آن شهید خردسال همانند مناری است که انسانهای
سرگردان را نجات میدهد.همچنین از اثرات وجودی حضرت رقیه (س) کم اثر شدن جنایاتی بود که معاویه
ملعون در حق اسالم انجام داد؛ زيرا مرقد آن مخدره تبدیل به مرکزی برای تبلیغ شیعیان شد.

قایدی به فریاد فکری رسید؛

استقاللازشکستبرابرپرسپولیسگریخت

نود و چهارمین دیدار تیم های فوتبال اس��تقالل و پرس��پولیس درحالی با تس��اوی به
پایان رس��ید که سرخپوش��ان تا ثانیههای پایانی از حریف جلو بودن��د اما در وقتهای
اضافه استقالل به گل تس��اوی رسید .به گزارش مهر ،دیدار تیمهای فوتبال استقالل
و پرس��پولیس که نود و چهارمین دیدار تاریخ دو تیم اس��ت از س��اعت  ۳۵ :۱۶دقیقه
امروز دوشنبه  ۲۲دیماه به قضاوت رضا کرمانشاهی در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی
برگزار شد که این دیدار زیبا و جذاب با تساوی  ۲به  ۲خاتمه یافت .مهدی عبدی ()۵۱
و وحید امیری ( )۶۶برای پرس��پولیس گل زدند .ارسالن مطهری ( )۲و مهدی قایدی
( )۹۳برای استقالل گل زدند .ترکیب استقالل :رشید مظاهری ،محمدحسین مرادمند،
عارف غالمی ،احمد موس��وی ( ۴۶ش��یخ دیاباته) ،محمد نادری ( ۶۵محمد دانشگر)،
مس��عود ریگی ،مهدی مهدی پور ( ۸۰فرشید اس��ماعیلی ،آرش رضاوند ( ۸۸داریوش
شجاعیان) ،وریا غفوری ،مهدی قایدی ،ارسالن مطهری .ترکیب پرسپولیس :حامد لک،
سیدجالل حسینی ،حسین کنعانی زادگان ،سیامک نعمتی ،سعید آقایی ،احمد نورالهی،
کمال کامیابی نیا ،میالد سرلک ،احسان پهلوان ،وحید امیری و مهدی عبدی ( ۸۶آرما
ن رمضانی) .دقیقه  :۲اشتباه مدافع پرسپولیس درون محوطه جریمه فرصت را در اختیار
ارسالن مطهری قرار داد تا با ضربهای دقیق و زیبا دروازه پرسپولیس را در اولین دقایق
بازی باز کند .در این صحنه کمال کامیابی نیا در دفع توپ اش��تباه بدی را مرتکب شد
و توپ را به مطهری داد .دقیقه  :۵پرسپولیس پس از چند اشتباه مدافعانش بازی را در
اختیار گرفت و سعی کرد تا با استفاده از پاسهای پرتعداد نبض بازی را در اختیار بگیرد.
دقیقه  :۱۰پرسپولیس نبض بازی را در اختیار گرفت و حمالتی را روی دروازه استقالل
پی ریزی کرد اما در رسیدن به دروازه حریف ناکام بود .در این دقیقه توپ محمد نادری
به دست مدافع پرسپولیس برخورد کرد و در حالی که بازیکنان استقالل اعتقاد به پنالتی
داشتند اما داور ادامه بازی را خواستار شد .دقیقه  :۱۹پرسپولیس دریکی از حمالتش در
جناح راست محوطه جریمه استقالل توسط نورالهی توپی را روی دروازه ارسال کرد که
ضربه سر مهدی عبدی از کنار دروازه به بیرون رفت .دقیقه  :۲۴پرسپولیس درون محوطه
جریمه استقالل صاحب یک موقعیت دیگر شد که ضربه احمد نورالهی از کنار دروازه به
بیرون رفت .دقیقه  :۲۸محمود فکری به دلیل اعتراض به عملکرد رضا کرمانشاهی داور
بازی از وی کارت زرد گرفت .دقیقه  :۴۰احمد موسوی مدافع راست تیم فوتبال استقالل
از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد .دقیقه  :۴۵پرسپولیس در یک ضد حمله صاحب
موقعیت پشت محوطه جریمه شد اما ضربه فنی آرام احمد نورالهی را رشید مظاهری به
راحتی در اختیار گرفت تا نیمه اول با برتری یک بر صفر آبی پوشان به پایان برسد .در
ش��روع نیمه دوم محمود فکری دست به یک تعویض شجاعانه زد و شیخ دیاباته را به
جای احمدی موس��وی وارد زمین کرد تا قدرت تهاجمی تیمش بیشتر شود .دقیقه :۵۱
مهدی عبدی پش��ت محوطه جریمه اس��تقالل صاحب توپ شد و در حالی که محمد
نادری و عارف غالمی میتوانستند توپ را دفع کنند در دفع توپ تعلل کردند تا مهدی
عبدی با ضربهای فنی و دقیق دروازه رش��ید مظاهری را باز کند و بازی را به تس��اوی
بکشاند .دقیقه  :۵۴مهدی عبدی به سمت دروازه استقالل حرکت کرد اما عارف غالمی
روی او مرتکب خطا شد .داور به او کارت زرد داد اما پرسپولیسیها اعتقاد داشتند عبدی
در موقعیت تک به تک قرار میگرفت و باید کارت قرمز به مدافع استقالل داده میشد.
دقیقه  :۵۵پرسپولیس صاحب یک موقعیت دیگر برای گلزنی شد اما پاس رو به بیرون
کمال کامیابی نیا اجازه نداد دروازه استقالل تهدید شود .دقیقه  :۶۱بهترین فرصت برای
گلزنی پرسپولیس به وجود آمد .عبدی روی اشتباه مدافع استقالل در موقعیت تک به تک
قرار گرفت اما روی سر توپ زدنهای او و تعلل در نهایت توپ را مقابل دروازه خالی به
نورالهی رساند که ضربه او در اوج بدشانسی به بدن مسعود ریگی برخورد کرد و به کرنر
رفت .دقیقه  :۶۶مهدی عبدی یک بار دیگر از تعلل مدافعان استقالل استفاده کرد و پس
از توپ ربایی به پهلوان پاس داد که ارسال زمینی او درون محوطه جریمه را وحید امیری
با ضربهای آرام به گل دوم سرخپوشان تبدیل کرد .دقیقه  :۶۸احمد نورالهی در موقعیتی
تک به تک از تله مدافعان اس��تقالل فرار کرد و با رش��ید مظاهری تک به تک شد اما

ضربهاش را به باالی دروازه زد.دقیقه  :۷۵محمدحسین کنعانی زادگان به دلیل خطا روی
مهدی قایدی از داور کارت زرد گرفت .دقیقه  :۸۱س��یامک نعمتی به خاطر خطا روی
مهدی قایدی از داور کارت زرد دریافت کرد .دقیقه  :۸۲استقالل در سمت راست محوطه
جریمه پرسپولیس صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که این ارسال را مدافعان سرخ دور
کردند .دقیقه  :۸۹پرسپولیس صاحب یک موقعیت خوب درون محوطه جریمه شد اما
ضربه سعید آقایی را رشید مظاهری در دو ضرب گرفت .یک دقیقه بعد نورالهی صاحب
موقعیت خوب پش��ت محوطه جریمه شد که ضربه او به بیرون رفت .دقیقه  :۹۰شیخ
دیاباته گل تساوی را به ثمر رساند اما او در موقعیت آفساید بود و داور گل را مردود اعالم
کرد .دقیقه  :۹۳اشتباهات بازیکنان پرسپولیس فرصت را در اختیار استقاللیها گذاشت تا
مهدی قایدی با یک حرکت زیبا دروازه پرسپولیس را برای بار دوم باز کند.
میتوانستیم برنده دربی باشیم


محمود فکری سرمربی تیم فوتبال استقالل در پایان نود و چهارمین دربی پایتخت و
تس��اوی  ۲ - ۲این تیم مقابل پرس��پولیس گفت :جا دارد به هر دو تیم خسته نباشید
بگویم .بازی خوبی بود .هر دو نیمه موقعیتهای خوبی روی دروازهها ایجاد شد .بازی
چهار گل و هیجان خاص خودش را داشت .وی افزود :فکر میکنم تماشاگران از این
بازی راضی بودند .موقعیتهای خوبی ایجاد شد .از بازیکنانم تشکر میکنم .یکسری
اشتباهات در نیمه دوم داشتیم که منجر به دریافت گل شد .تالش بازیکنانم ستودنی
بود .سرمربی استقالل درباره تعویضهایش در دربی یادآور شد :از حریف جلو بودیم و
میخواستیم گل را حفظ کنیم و موقعیتهای بهتری کسب کنیم .میشد ما برنده بازی
باشیم! فوتبال اینطور نیست هر تیمی موقعیت بیشتری داشته باشد برنده شود .روی
اش��تباهات موقعیتهای خوبی به حریف دادیم و کمی به هم ریختیم .میتوانستیم از
گلی که زدیم بهتر استفاده کنیم .وی تصریح کرد :شاید بازیکنانم بعد از گلی که زدند،
ترسیدند و استرس گرفتند! در نیمه دوم اشتباهاتی داشتیم و میتوانستیم گل را حفظ
کنیم و برنده باشیم .فکری گفت :امسال تیم خوبی را شکل دادیم .در دربی این طور
نیست که نتیجه بازی به نفع تیمی باشد که شرایط بهتری در جدول دارد .شاید نتیجه
بازی برعکس ش��ود .ش��اید بچههای ما فکر کردند بازی تمام شده است .وی درباره
داوری رضا کرمانش��اهی در این مسابقه ،تصریح کرد :کرمانشاهی نیمه نخست کمی
استرس داشت .به بازیکن ما کارت داد ولی به سیدجالل حسینی کارت نداد .یک مقدار
نیمه اول داور اس��ترس زیادی داشت و سوتهایی که میزد بیشتر به نفع پرسپولیس
بود .جا دارد به تیم داوری خسته نباشید بگویم .امیدوارم توجه بیشتری به داوران بشود.
ان ش��اءاهلل داوران زیادی را ببینیم که در میادین بین المللی سوت بزنند .وی راجع به
عملکرد استقالل پس از گل زود هنگام که زد و سپس تعویض احمد موسوی افزود:
وقتی یک گل جلو بودیم ش��یخ دیاباته را آوردیم تا قدرت تهاجمی را بیش��تر کنیم اما
این اتفاق نیفتاد .پرس��پولیس یک بر صفر عقب افتاد .طبیعی اس��ت برای جبران جلو
بیاید .یکس��ری از بازیکنانش��ان به خاطر کم تجربگی یا اعتماد به نفس باال استرس
داش��تند .وی تاکید کرد :بعضی کارشناسان نمیدانم به خاطر چه چیزی صحبتهای
جانبدارانه میکنند تا شاید ناظری برای بازیها بگیرند .او راجع به صحبتهای یحیی در
خصوص نیمکت نشینان استقالل گفت :از سمت پرسپولیسیها ،استقاللیها را مسخره
میکردند .آقای گل محمدی این صحبتها را نشنید؟! آن رفتارها در شأن پرسپولیس
بود؟! اگر سر و صدایی کردیم به حق بود .آنها در نیمه دوم با جنجال و سر و صدا کار
را در آوردند .س��ید جالل باید هم نیمه اول اخطار میگرفت هم نیمه دوم باید کارت
زرد دریافت میکرد .از  ۱۵خطایی که انجام میشد یکی را برای ما میگرفت .او درباره
صحبتهای مهدی عبدیان درباره عدم رضایت از عملکرد فنی استقالل گفت :جواب
ای��ن س��وال را بعداً میدهم .فکری درباره حضور محمد ن��ادری افزود :از عملکرد او و
انگیزههایی که داشت راضی هستیم و خوب بود .بعد از هر بازی دوستان و سایر عزیزان
کارشناس میشوند .فکری درباره زمان بازگشت هرویه میلیچ به ترکیب استقالل یادآور
شد :هروقت زمانش برسد و الزم شد از او استفاده میکنیم.

