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ک در ایران  شــهروند| در شرایطی که چند ســال بود موســیقی را
درگیر ممنوعیت بود و وزارت ارشــاد به آلبوم ها، کنســرت ها و حتی 
ک مجــوز نمــی داد، زمزمه هایــی کــه از مجامــع  تک آهنگ هــای را
کــه احتمــاال   موســیقی شــنیده می شــود، حکایــت از ایــن دارنــد 

به زودی شاهد پایان این ممنوعیت خواهیم بود.

روز گذشــته  یکی از خبرنگاران موسیقی در توییتر خبر از احتمال 
ک داد. این خبرنگار با اشاره به حدود  پایان ممنوعیت موسیقی را
سه سال ممنوعیت این نوع موســیقی به صدور مجوز برای یکی از 
ک )به گزارش ایســنا( اشــاره کــرد که می تواند  خوانندگان مطرح را
ک باشــد: »بعد از  به معنای پایان تدریجی ممنوعیت موســیقی را
ک در ایران عمال ممنوع شده و هیچ  حدود سه سال که موسیقی را
کنســرت و آلبومی در این ژانر مجوز برگزاری و انتشــار نداشت، امروز 
ســرانجام تک آهنــگ »تظاهر کن« بــا صــدای کاوه یغمایــی مجوز 
ک مطــرح  انتشــار گرفــت تــا گمانه زنــی اتمــام دوران ممنوعیــت را

شود.«

فلشبک
ک- که در چهــار دهه اخیــر بارها  ســابقه ممنوعیــت موســیقی را
بــه وقــوع پیوســته- آخریــن بــار بــه میانه هــای آذرمــاه ســال 97 
ک  کــه فعــاالن و عالقه منــدان موســیقی را بازمی گــردد. روزهایــی 
در تب وتاب برگزاری فســتیوال »موســیقی و آزادی« در بــرج آزادی 
گهان خبر رسید تمامی کنسرت های موسیقی  تهران بودند؛ که نا
ک به دالیل نامعلوم لغو شــده است. این ممنوعیت در شرایطی  را
کــه دو روز از برگــزاری فســتیوال موســیقی و آزادی  اعــالم می شــد 

می گذشت و چند گروه نیز در این رخداد روی استیج رفته بودند.
در روزهــای اول توضیحــات دقیقــی درباره ممنوعیت موســیقی 
ک و دالیل این ممنوعیت داده نشد و مدیران سالن برگزارکننده  را

ایــن کنســرت ها عنــوان کردنــد که ایــن حکــم ممنوعیت از ســوی 
نهادهایــی باالتــر از دفتــر موســیقی و حراســت وزارت ارشــاد صادر 
شده اســت. بعدتر گفته شد که »حراست ارشــاد مشکلی با اجرای 
١٦ گروه حاضر در فستیوال نداشته« و »بدرفتاری و رفتار ناشایست 
ج از عــرف هــواداران گروه هایــی که قبــل از این جشــنواره در  و خــار
برج آزادی اجرا داشــتند، عامل لغو کنســرت های بــرج آزادی بوده 
اســت.« آن روزهــا پیگیری هــای ســرویس فرهنگــی »شــهروند« 
حکایــت از ایــن می کــرد کــه ظاهــرا در یکــی از کنســرت هایی که در 
ســالن آزادی روی صحنــه رفتــه، از رفتارهــای هــواداران یــک گروه 
ک تصویربرداری شده و بعد از اینکه آن تصاویر در فضای مجازی  را
کمیتی وارد موضوع شــده و  منتشــر شــده اند، یکی از نهادهای حا
ک!« را تــا اطالع ثانوی  ک و حتی »مشــکوک به را تمام اجراهــای را

لغو کرده است.

پایانممنوعیت
اما در شرایطی که مسائلی که گفته می شد همه جزئی و قابل حل 
و رفع به نظر می رســیدند؛ زمان گذشت و این ممنوعیت لغو نشد. 
ممنوعیتی کــه در بین فعاالن موســیقی و کاربران فضــای مجازی 
کنش های  بازتاب هــای منفــی بســیاری داشــت. اما حتــی ایــن وا
منفی نیز جلــوی اجرای این تصمیم را نگرفتند؛ تــا همین امروز که 

خبر آمد کاوه یغمایی مجوز انتشار تک آهنگ »تظاهر کن« را گرفته 
است. این یعنی خواننده ای که پیش تر، در اوایل دهه 80 دو آلبوم 
ک منتشر کرده و بســیار هم مورد تحسین قرار گرفته بود،  رسمی را
از امروز می تواند بــه عنوان یکی از عوامل برطرف شــدن ممنوعیت 

ک شناخته شود! موسیقی را

کایرانی را
ک گونه ای از موسیقی عامه پسند است که در دهه ۵0  موسیقی را
ک اند رول شکل گرفت و در دهه 60 و بعدتر  میالدی تحت عنوان را
به عنوان نیروی محرکــه ای برای جنبش های فرهنگی و سیاســی 
ک ایرانــی نیز گونــه ای از  آن دهه هــای پرماجرا گســترش یافــت. را
ک است که از اواخر دهه 40 و با ظهور خوانندگانی مانند  موسیقی را

کوروش یغمایی، فرهــاد مهراد، فریدون فروغــی و حبیب محبیان 
رواج پیدا کرد.

و  آمریکایــی«  ک  »را انگلیســی«،  ک  »را از  کــه  ایرانــی  ک  را
ســبک های اروپایی تأثیر گرفته بــود، بعد از انقــالب در ظاهر امر به 
دست فراموشی ســپرده شــد، تا اواخر دهه 1370 که شاهد حیات 
ک، پس از سال ها انزوا بودیم. سال هایی  دوباره موســیقی پاپ و را
ک پیشــرفت زیــادی کرد و به دهــه طالیی 80  که در آن موســیقی را
منتهی شــد. کاوه یغمایــی، داریــوش خواجه نوری، رضــا یزدانی، 
گــروه اوهام، کاوه آفــاق، کینگ رام، مجید کاظمــی، گروه کامنت، 
ک حالج جزو خوانندگان  سیروان خســروی، علی عظیمی و رســتا
و گروه هایــی هســتند کــه در دو دهــه اخیــر آثــار موفقــی در زمینــه 

ک منتشر کرده اند. موسیقی را
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ک  خروج موسیقی را
 از لیست سیاه ممنوعیت؟

حواشــی  و  اتفاقــات  از  یک مــاه  از  بیــش 
و  آزاد می گــذرد  کشــتی  برتــر  لیــگ  فینــال 
کــه بــرای اولین بــار در ایــن  هنــوز اســتقالل 
رقابت هــا حاضــر شــده بــود و در نهایــت بــه 
مقــام نایب قهرمانی رســید، درگیر حواشــی 
ایــن مســابقات اســت. تیــم اســتقالل که با 
یک اسپانســر خصوصــی پای به مســابقات 
برعهــده رضــا  بــود و هدایــت آن  گذاشــته 
یزدانــی بــود، بــه خاطــر اعتــراض بــه برخی 
تصمیمات فدراســیون و البته غیبت برخی 
نهایــی  مرحلــه  در  خــود  کشــتی گیران  از 
تصمیم داشــت بــا 6 کشــتی گیر به جــای 10 
کشــتی گیر در فینــال حاضر شــود. در نهایت 
بــا ورود علیرضــا دبیر بــه ماجــرا و همچنین 
تمــاس هــای احمد مــددی موضــوع حل و 
گرچه این اتفاقات اعتراض رضا  فصل شد؛ ا

یزدانی و قهر او از سالن را در پی داشت.
باعــث اختــالف  ابتــدا  ایــن موضــوع در   
شدید بین باشگاه استقالل و کادرفنی این 
تیم شــده بود، اما حاال مددی، مدیرعامل 
خواســته های  تــا  شــده  حاضــر  باشــگاه 
پیــاده  را  تیــم  ایــن  کادرفنــی  و  اسپانســر 
کنــد. بعــد از گذشــت مدتی احمــد مددی، 
مدیرعامل باشــگاه اســتقالل کشــتی گیران 
کــه در رونــد حضــور ایــن تیــم در  و مربیانــی 
مرحلــه نهایی خلل ایجاد کردنــد و احتماال 
از ســوی رضــا یزدانــی معرفــی شــدند را بــه 
فدراســیون معرفی کرده تا بخشی از قرارداد 
آنها کســر شــود. احمــد مــددی مدیرعامل 
باشگاه استقالل در نامه ای به علیرضا دبیر 
رئیس فدراسیون کشــتی از 7 کشتی گیر و 2 
مربی این تیم در لیگ برتر کشــتی آزاد رسما 

شکایت کرد.

 نادرحاج آقانیا، محمدرضا ســرگو، سجاد 
غالمی، امیرمحمد یزدانــی، یونس امامی، 
عباس فروتــن و علــی موجرلو، 7 کشــتی گیر 
تیم استقالل به همراه محمد طالیی مربی 

این تیم هســتند که با شــکایت این باشگاه 
کســر 3۵درصــد از مبلــغ قراردادشــان  بــه 

محکوم شده اند.
 همچنین بهروز یاری یکی دیگر از اعضای 
کادر فنــی تیــم کشــتی آزاد اســتقالل بنــا بــر 
اعــالم ایــن باشــگاه بــه دلیــل عــدم حضــور 
کامــل در تمرینات، پاســخگونبودن به کادر 
فنــی، اختــالل در نظــم اردوی اول و تنبیــه 
کشــتی گیران ایــن تیــم بــه  بدنــی و زبانــی 
جریمــه 70درصــد از مبلــغ قــرارداد محکوم 

شده است.
 این نامــه رســمی در حالی به فدراســیون 
کــه بــه نظــر می رســد اســتقاللی ها  رســیده 
کشــتی گیران  قــرارداد  از  باالیــی  درصــد 

و  کرده انــد  پرداخــت  را  خــود  مربیــان  و 
انضباطــی  کمیتــه  تصمیــم  منتظــر  حــاال 

فدراسیون هستند.
قبــال  در  فدراســیون  موضــع  دیــد  بایــد 
کــه بــه مســائل فینــال  شــکایت اســتقالل 
کشــتی آزاد مربــوط اســت، چــه  لیــگ برتــر 
خواهــد بــود. شــاید عجیب تریــن نکتــه در 
نامه مدیرعامل باشــگاه بحــث تنبیه بدنی 
و زبانــی از ســوی بهروز یاری باشــد که ســال 
قبل هم با تیم اترک نایب قهرمان لیگ برتر 
شــده بود.   به نظر می رســد یاری بــه زودی 
کنشــی جدی به این اتهام داشــته باشــد  وا
کشــتی گیران اســتقالل را تنبیــه بدنــی  کــه 

کرده است!

 دو بازیکن سرخابی
 برترین های لیگ قهرمانان آسیا
دو بازیکن ایرانی در میان برترین های لیگ قهرمانان 

آسیا قرار گرفته اند

 ســایت کنفدراســیون فوتبال آســیا اعالم کرد مهدی قایدی و 
حامد لــک جزو برترین های لیگ قهرمانان آســیا در ســال 2020 

قرار گرفته اند.
در آستانه برگزاری قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا 2021 سایت 
کنفدراســیون فوتبال آســیا اقدام به نظرســنجی بــرای انتخاب 
برترین های ســال 2020 این مســابقات کرد. در این نظرسنجی 
مهــدی قایــدی مهاجــم اســتقالل بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن 
جوان زیر 23 ســال آســیا در ســال 2020 انتخاب شــد. قایدی با 
غلبــه بر مهدی عبــدی مهاجم پرســپولیس با کســب 24درصد 
آرا به عنوان بهترین بازیکن جوان ســال قاره کهن انتخاب شد. 

عبدی با کسب 21درصد آرا در رده دوم ایستاد.
قایدی با اســتقالل تا مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا پیش رفت، اما هواداران این تیم او را با رأی خود به عنوان 

برترین بازیکن جوان مسابقات انتخاب کردند.
نتیجــه  آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون  ســایت  همچنیــن 
نظرســنجی بهترین بازیکن لیگ قهرمانان آســیا 2020 را معرفی 
کرد. حامد لک دروازه بان پرســپولیس با کســب 47درصد آرا به 
عنوان بهترین بازیکن لیگ قهرمانان آســیا 2020 انتخاب شــد. 
بشار رسن هافبک ســابق پرسپولیس با کســب 11درصد در رده 
سوم ایستاد. شــجاع خلیل زاده دیگر بازیکن سابق پرسپولیس 

هم با کسب یک درصد آرا در رده هفتم ایستاد.
 لک که در ابتــدای این فصل لیــگ برتر به پرســپولیس اضافه 
کنش  شــد و جــای بیرانونــد را درون دروازه این تیم گرفــت، با وا
های تماشــایی خود توانســت یکی از عوامل تأثیرگذار در صعود 

تیم یحیی گل محمدی به فینال لیگ قهرمانان باشد.

کنار3 گوشه و 

باشگاه علیه کشتی گیران؛ تنبیه بدنی در استقالل!
بعدازگذشتبیشازیکماهازحواشیفیناللیگکشتی،باشگاهاستقاللشکایتیرابهفدراسیونکشتیارسالکرده

ک در ایران  بعد از چند سال ممنوعیت موسیقی را
زمزمه هایی از مجامع موسیقی شنیده می شود که 

حکایت از پایان این ممنوعیت دارد

در شکایتی که از باشگاه استقالل 
به دست فدراسیون کشتی 

رسیده، ادعای تنبیه بدنی توسط 
یکی از مربیان و غیبت غیرموجه و 
سرپیچی از دستور کادرفنی مطرح 

شده است.


