عاشقانههای سعدی...
خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست
خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد
میل آن دانه خالم نظری بیش نبود

محکمهای که از
مردم دریغ شد
بودنت میتوانست محاکمهای تاریخی باشد به جر ِم
جوانی یک نسل که تو متهمشان کردی به خیانت،
سوزاندن
ِ
همانها که بعد از هشت سال حقانیتشان بر همگان عیان شد
و تشت رسوایی تو از پشتبام افتاد .تو باید میبودی تا رخ در
رخ مقابل هم میایستادیم و تکلیفمان را یکسره میکردیم،
دوئلی برای تمام زمانهای ازدسترفته و فرصتهای سوخته.
دوئلی بر سر جوانی من که سوخت و سرمایههای مملکتم که
بر باد رفت .تو بر بادشان دادی .یکطرف تو و دارودستهی
درختیات ،یکطرف ما ،همهی مردم ایران .باید میبودی تا
مردم صالحیتت را در شرایطی برابر تعیین کنند .در جدالی
که نه سیبزمینی در کار باشد نه تو دستی در قدرت داشته
باشی که باز معادالت بازی را بر هم بزنی و ما را در دام
محاصره بیندازی و همگان از ترس بگم بگمهایت سکوت
پیشهکنند .بهار امسال میتوانست زمانی باشد برای گفتنهای
ما که شورای نگهبان دریغش داشت...باید در پیشگاه مردم
نفتی
پاسخ میدادی که  340هزار میلیارد تومان از درآمدهای ِ
دولتت کجا هزینه شدهاند؟ باید پاسخ میدادی برای گرانی،
دستان دولتت
تورم و بیکاری چه کردی؟ با اختالسهای کج
ِ
چه کردی؟ با مسکن مهر چه بالیی بر سر اقتصاد آوردی؟
با اقتصاد سهمیهایت با سهام عدالتت با لبخندهای بیموقع و
سیاستخارجی تهاجمیات چرا مردم متوسط و ضعیف را به
خاک سیاه نشاندی و چرخ زندگی مردم را لنگ گذاردی؟ ...
باید میآمدی تا تکلیف تمام این پروژههای نافرجام را با هم
روشن میکردیم! باید میآمدی تا تکلیف دانشجوهای ستارهدار
را با تو روشن میکردیم .باید میآمدی تا تقاص خون آنهایی
که در سکوت به تو اعتراض میکردند را پس بدهی ...ایکاش
بهجای آنکه شورای نگهبان تو را رد کند ،قوهی قضاییه در
دادگاهی مستقل و با حضور مردم اجازهی محاکمهی تو را برای
تمام پروندههای مفتوحهات صادر میکرد .اگر دستگاه قضا عزم
یا امکان چنین محاکمهای را ندارد ای کاش شورای نگهبان
تیغ نظارت استصوابی را برمیداشت تا مردم ایران خودشان
رد صالحیتت میکردند .آری باید میبودی تا نفرت مردم از
ظاهر و باطن و سیاستهای کریهت را مشاهده میکردی و بعد
برای همیشه حیات سیاسیات را پایانیافته میدیدی .آنوقت
در تاریخ مینوشتند 29 :اردیبهشت روز انتقام تاریخی مردم
ایران...اما هنوز هم همهی ما برای تداوم مشی تدبیر و اعتدال
و نیز جلوگیری از ظهور پدیدهی جدیدی همچون تو ،باز پای
صندوقهای رأی میرویم و رأی خود را به رئیسجمهوری
میدهیم که عملکردش ثابت میکند که در پی چرخیدن چرخ
زندگی مردم همراه با چرخ سانتریفیوژهاست و برای اعتالی
علم و ادب و فرهنگ و هنر در جامعه نسخهای خوشسابقه
دارد.

سالروز اعالم انقالب فرهنگی مصادف با  2اردیبهشت سال
 ۱۳۵۹هجری شمسی میباشد.
انقالب فرهنگی ایران ،به مجموعهای از رویدادهای
مرتبط با نظام آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران
(به ویژه سالهای  ۱۳۵۹تا  ۱۳۶۲شمسی) گفته میشود که
با هدف پاکسازی استادان و دانشجویانی که «غربزده»
بهشمار میرفتند ،صورت پذیرفت .انقالب فرهنگی هدفش را
اسالمیسازی دانشگاههای مدرن و از بین بردن فاصله بین
دو نظام آموزش عالی مجزای حوزوی و دانشگاهی قرار داد.
با پیروزی انقالب اسالمی دانشگاهها بازگشایی شدند.
اما عم ً
ال دانشگاه محل فعالیتهای سیاسی شده بود .پیش
از شروع انقالب فرهنگی ،دانشگاههای ایران ،از مهمترین
کانونهای اصلی حضور مخالفان علیه نظام نوپای جمهوری
اسالمی بودند و وضعیت آنها از دست حکومت خارج شدهبود.
یک سال پس از انقالب ،دانشگاهها به محلی برای یارگیری
تشکیالتی این احزاب و گروههای مختلف از جمله سازمان
چریکهای فدایی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق تبدیل
شده بود .در اواخر فروردین ماه سال  ۱۳۵۹خورشیدی ،شورای
انقالب ،با تأیید امام خمینی ،به گروههای سیاسی فعال در
دانشگاهها ،برای تخلیه دفترهای خود در دانشگاهها ،مهلتی سه
روزه داد که طی این روزها ،درگیری و خشونت در دانشگاههای
مختلف ایران شدت گرفت و چندین نفر کشته و تعداد زیادی
نیز مجروح شدند .این رویداد ،سرآغاز «انقالب فرهنگی»
محسوب میشود که با دستور امام خمینی تعطیلی دانشگاهها
به مدت بیشتر از دو سال و اخراج صدها تن از استادان و هزاران
تن از دانشجویان دگراندیش ،چپگرا و لیبرال را در پی داشت.
اقدامات انجام شده در دوران انقالب فرهنگی ایران بخشی
از برنامه مبارزه با فرهنگ غرب در ایران محسوب میشد و
یکی از اهداف انقالب فرهنگی ایران ،وحدت حوزه علمیه قم و
دانشگاه بود .در طی این دوران محتوای بسیاری از کتابهای
درسی و علمی طبق دیدگاه موجود شورای انقالب فرهنگی،
مورد بازبینی قرارگرفت .به شیوههای مختلف ،دیدگاههای
موسوم به چپ و لیبرال از دانشگاه حذف شد و همچنین
تغییراتی با هدف اسالمی کردن دانشگاه و اجرای شریعت
اسالمی در دانشگاهها اعمال گردید .این سلسله برنامهها،
تأثیرات زیادی بر ساختار فرهنگی و علمی ایران بههمراه
داشت.

چون بدیدم ره بیرون شدن از دامم نیست

مصطفی موسوی

#مناظره_زنده عیار واقعی کاندیداها را به نمایش
میگذارد .کیفیتهایی مثل تیزهوشی ،مدارا ،واکنش سریع،
خویشتنداری ،بردباری ،نکتهسنجی»...
جمالت فوق اظهار نظر یکی از کاربران معروف توییتر
درمورد بحث لغو مناظرهی زندهی کانداهای ریاست
جمهوری ،و در عوض پخش مناظرهی ضبط (و شاید
سانسور) شده است.

اما این پست ربطی به پخش زنده یا مردهی مناظره ندارد!
بلکه میخواستم (ضمن تأیید محاسن زیادی که مناظره دارد)
بگویم ما این سالها به اندازهی کافی رئیس جمهور حواس
جمع و زرنگ و مناظره بکن داشتهایم؛ اما نتیجه چه شد؟
اصال یکی از نقطه ضعفهای دموکراسی میتواند همین
باشد .رأی ملت (مخصوصا رأیهای خاکستری) ناخودآگاه
به سمت کسی میرود که در مناظرات بیشتر دلبری کند.
جذابتر باشد .سؤالهای جنجالی مطرح کند .نکته سنج باشد
و از دل سخنهای طرف مناظره نقطه ضعف بیرون بکشد.

ایمیلmostagheldaily@gmail.com :
تلفن 22764796 :نمابر26650883 :
نشانی :اختیاریه جنوبی ،رازقی شمیرانی ،کوچه رز ،پالک 21
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خوب بقیه را ضایع کند! درمورد چیزهای قشنگ حرف بزند.
اسم یا نشان َکله گندههای جنجالی را ببرد (مث ًال یکی به پسر
فاسد فالنی گیر بدهد و یکی از رفع حصر بگوید ).و در یک
کالم ،حاضرجواب باشد.
اما داشتم فکر میکردم کاش میشد به جای این معیارها،
به معیارهای مهمتری پرداخت .ایدئولوژی طرف چیست؟
چقدر توانمند است؟ چه برنامههایی دارد و تیم کاریاش
تقریب ًا چه کسانی هستند؟ آیا مشکالت جامعه برایش مهم
هستند؟ و اصال مشکل جامعه را چه چیزی میداند؟! (که

با انجام قرعهکشی مرحله مقدماتی فوتبال کمتر از
 ١٩سال آسیا ،رقیبان تیم ملی فوتبال جوانان ایران
مشخص شدند .قرعهکشی مرحله مقدماتی فوتبال
قهرمانی کمتر از  ١٩سال آسیا ظهر جمعه برگزار
شد .جوانان ایران در این مرحله با تیمهای فلسطین،
اردن و سوریه در گروه  Eجای گرفتند .اعضای تیم
ملی کمتر از  ١٧سال ایران که باید در مهرماه در جام
جهانی این رده سنی حاضر شودند ،تی مملی جوانان را
تشکیل خواهند داد .هدایت تیم کمتر از  ١٧سال را
عباس چمنیان بر عهده دارد.

قرعهکشی مرحله مقدماتی فوتبال کمتر از  ١٩سال

در آستانه الکالسیکو:

آخرین کنایههای پیکه بهمادریدیها

مدافع تیم فوتبال بارسلونا ضمن حمایت از رفتار منطقی
هواداران تیمش در پایان دیدار با یوونتوس ،در آستانه الکالسیکو
به رئالمادریدیها کنایه زد.
مسابقه الکالسیکوی حساس و البته سرنوشت ساز رئال مادرید
و بارسلونا ،یک شنبه شب ساعت 23:15در ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو
برگزار خواهد شد .در آستانه این مسابقه جذاب مثل همه
الکالسیکوهای قبلی حاشیهها آغاز شده و همه عالقمندان به
فوتبال در سرتاسر کره خاکی منتظرند که ببینند این بار چه تیمی
فاتح الکالسیکو خواهد بود .داستان جرارد پیکه ،مدافع بارسلونا
با رئالیها مثل همیشه داغ است ،پیکه با اظهاراتش هواداران
رئال مادرید را به شدت عصبی کرده و به نظر می رسد با شروع
الکالسیکو مادریدیها از خجالت این بازیکن درخواهند آمد.
پیکه در آخرین اظهار نظرش به اتفاقات پایان بازی بارسا و
یوونتوس اشاره کرد و در صفحه شخصی خود نوشت :ما در آخرین
مسابقه مقابل یووه نتوانستیم پیروز شویم و از لیگ قهرمانان اروپا
حذف شدیم ،اما همه شاهد بودند که هواداران ما با وجود ناکامی
بازیکنان را مورد تشویق و حمایت قرار دادند که همین رفتار برای
برخی جانسوز است .وی ادامه داد :هواداران بارسا؛ واقعا متشکریم.
من هرگز چنین عکس العملی از سوی هواداران مان پس از حذف
از گردونه مسابقات را شاهد نبودم .این رفتار شما باعث غرور و
افتخار است.

جهاندار قهرمان مسابقات آزاد تراپ بانوان شد

اولین روز از رقابتهای مرحله دوم آزاد اهداف پروازی در رشته تراپ
بانوان با قهرمانی بهاره جهاندار همراه بود.
به گزارش روزنامه مستقل و به نقل از سایت فدراسیون تیراندازی،
در حالی اولین روز مسابقات آزاد اهداف پروازی در محل سایت اهداف
پروازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که بهاره جهاندار از مازندران
به عنوان قهرمانی مرحله دوم دست یافت.
این مسابقات در سه راند و در یک روز برگزار شد که در فینال فاطمه
امیربهزادی از کرمان و شیوا فرح پور از تهران به ترتیب دوم و سوم
شدند.همچنین روز اول در تراپ مردان با شلیک به  50تیر و اسکیت
مردان نیز با شلیک به  75تیر همراه بود.
در روز دوم رقابتهای مرحله دوم اهداف پروازی در تراپ مردان با
شلیک به  75تیر و فینال و در اسکیت با شلیک به  50تیر و فینال ادامه
دارد  113.تیرانداز در دو رشته تراپ و اسکیت ،طبق قوانین فدراسیون
جهانی از  30فروردین تا اول اردیبهشت ماه با یکدیگر به رقابت
میپردازند و در پایان به نفرات برتر حکم اهدا خواهد شد.

تعبیر قطع درخت از ریشه!

دریچه

اول اردیبهشتماه در تقویم ملی ایرانیان همزمان با سالروز تولد شیخ اجل سعدی شیرازی كه فرهنگوران او را بهعنوان استاد سخن میشناسند ،یادروز سعدی نام گرفته است.
افزون بر یک دهه است كه با مشاركت نهادها و ارگانهای فرهنگی فارس ،سعدی پژوهان و سعدی شناسان هرسال با اجتماع بر تربت استاد سخن سعدی شیرازی با نكوداشت یاد این
پیامآور انسانیت به تبیین آرا و اندیشههای شیخ اجل میپردازند.
برای آنكه بدانیم سعدی كیست؟ جایگاه این شاعر گرانمایه در شعر و ادبیات پارسی كجاست و پرداختن به اندیشههای استاد سخن تا چه میزان بهعنوان یك نیاز امروزی محسوس است
مروری كوتاه بر آنچه درباره افكار و آرا این شاعر گرانمایه بیان شده است میكنیم .بسیاری از دانشوران و سعدی شناسان توجه به آثار و اخالق سعدی و الهام گرفتن از شخصیت برجسته
استاد سخن را الزمه و ضرورت زندگی امروزی میدانند و معتقدند :توجه به آثار و اندیشههای شیخ اجل موجب بازشناسی فرهنگ غنی ایرانی میشود .فرد گرایی ،انسان دوستی و محبت
در آثار سعدی مشاهده میشود .سعدی عالیترین مباحث توحید ،عرفان و اخالق را در موجزترین و زیباترین صورت بیان کرده و در همین حال کمتر عارف و حکیمی را میتوان دید که
به دعوی اندیشهی برتر از آن رسیده باشد؛ یعنی اندیشهی پی بردن به راز هستی و حقیقت مطلق و سرچشمهی وجود .مقالهی پیش رو در خصوص «اخالق و معنویت» در نگاه سعدی
شیرازی نگارش یافته است  .در مقالهی حاضر ،نویسنده فضیلتهایی همچون «تدین»« ،انسانیت» « ،ایثار»« ،جوان مردی»« ،وارستگی» « ،قناعت» و دیگر فضایل انسانیای که شاعر
در آثارش معرفی کرده را همراه با شواهدی زیبا بیان کرده است .ای کاش آثار سعدی را بیشتر بخوانیم و بیشتر بشناسیم...

تی م ملی کمتر از  ٢٠سال ایران ،سال گذشته در
رقابتهای کمتر از  ١٩سال آسیا که در بحرین برگزار
شد ،به همراه امیر حسین پیروانی ،تا مرحله نیمه نهایی
پیش رفت و توانست مجوز حضور در جام جهانی کمتر
از  ٢٠سال را به دست آورد .مراسم قرعه کشی امروز
در مقر ای اف سی در مالزی برگزار و گروه بندی
مسابقات مقدماتی به این شرح اعالم شد:
** منطقه غرب:
گروه یک در قرقیزستان :قرقیزستان ،بحرین،
امارات ،عمان و نپال

تحریف ادبی  -طنز

ؤال ن ِْص ُف الْ ِعلْ ِم»* )
الس ِ
گفتهاند ُ
«ح ْس ُن ُ
میخواهیم رئیس قوه مجریه را انتخاب کنیم نه مجری
تلوزیونی! پس کاش اهمیت مناظره تلوزیونی به اندازهی
اهمیت واقعی آن باشد تا خروجی آن ،به جای یک مشت
باحال زباندراز ،یکی باشد که دردی از
رئیس جمهور ِ
زرنگ ِ
کشور و مردم دوا کند!
* روایتی از امام حسن مجتبی به این مفهوم که نیمی از
راه رسیدن به جواب درست ،پرسیدن سؤال درست است!
از دلستون (وبالگ رسمی نویسنده)

سعدی ز عشقت فریاد...

برگی ازتاریخ

آغاز انقالب فرهنگی

سر مویی به غلط در همه اندامم نیست

@mostaghelnewspaper

نگاهی متفاوت به عیار واقعی یک رئیسجمهور

گذر و نظر

آرش وکیلی

طاقت بار فراق این همه ایامم نیست

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فریبا عباسی
سـردبیر :علی نظری
دبیر هیأت تحریریه :حسن فتحی
دبیر سرویس سیاسی :امیر مقدور مشهود
دبیر سرویس فرهنگوهنر :الهام رئیسی
دبیر سرویس اجتماعی  :شهال منصوریه
دبیر سرویس گوناگون :آرش وکیلی
دبیر سرویس اقتصادی :سعید قلیچی
دبیر سرویس بینالملل :نفیسه اهللدادی
گرافیک و صفحه آرایی :حمید کریمی
ویراستار :عاطفه مجیدی

instagram:mostagheldaily

گروه دو در تاجیکستان :تاجیکستان ،ازبکستان،
بنگالدش ،سریالنکا و مالدیو
گروه سه در قطر :قطر ،عراق ،لبنان و افغانستان
گروه چهار در عربستان :عربستان ،یمن ،ترکمنستان
و هند
گروه پنج در ایران :ایران ،فلسطین ،اردن و سوریه
** منطقه شرق:
گروه شش در کره جنوبی :کره جنوبی ،مالزی ،تیمور
شرقی ،برونئی دارالسالم و اندونزی
گروه هفت در کامبوج :کامبوج ،چین ،میانمار و

ایدل رود ربونز

فیلیپین
گروه هشت :ویتنام ،الئوس ،تایوان و ماکائو (میزبان
معرفی می شود).
گروه نه در مغولستان :مغولستان ،ژاپن (مدافع عنوان
قهرمانی) ،تایلند و سنگاپور
گروه ده :استرالیا ،کره شمالی ،جزایر ماریانای
شمالی و هنگ کنگ (میزبان معرفی می شود)-.دور
مقدماتی از  31اکتبر تا  8نوامبر  2017برگزار خواهد
شد .از هر گروه تیم های برتر به همراه  5تیم دوم برتر
به دور نهایی در اندونزی راه خواهند یافت.

خانوادهی نوروزی :فراموش میکنیم!

خانواده و همسر هادی نوروزی با صدور
اطالعیهای خواهان حمایت همهجانبه هواداران
از تیم شدند .در این اطالعیه خانواده و همسر
هادی نوروزی که خطاب به هواداران صادر
شده آمده است:
قهرمانی پرسپولیس را بار دیگر به هواداران
و پرسپولیسیها تبریک گفته و باز هم وظیفه
خود میدانیم از هواداران عزیز که در دقیقه
 ۲۴تمامی بازیها با تشویق کاپیتان فقید
پرسپولیس یاد و خاطرهاش را زنده نگهداشتهاند
تقدیر و تشکر کنیم.
ما هم سعی میکنیم اتفاقات جشن قهرمانی
و مراسم اهدای مدال و آنچه که بر هانی و
ما گذشت را از یاد ببریم .قطع ًا روح هادی
عزیزمان نیز با صعود آسیایی پرسپولیس شاد
خواهد شد و خالصانه دعا میکنیم پرسپولیس
با دست پر به تهران بازگردد.

هواداران عزیز و با معرفت؛ به خاطر شادی
روح هادی عزیزمان این اتفاق را فراموش کنید
و یکدل ،یکرنگ و متحد و با تمام وجود کاری
کنیم که پرسپولیس در آستانه بازی با الهالل
در نهایت آرامش و روحیه به مصاف حریفان
برود و انشااله پس از برد مقابل الهالل در سایه
لطف الهی و حمایت صد هزار هوادار الوحده را
هم شکست داده و صعودی شیرین را در کنار
هم جشن بگیرید.
پرسپولیس بازی سرنوشتساز و سختی در
پیش دارد و صعود پرسپولیس هم قطع ًا کمک
میکند تا هانی و ما نیز رفتهرفته این اتفاق
را فراموش کنیم .از هواداران عزیز درخواست
میکنیم فقط به فکر سربلندی پرسپولیس
باشند چون قطع ًا هادی دوست ندارد ماجراهایی
که بر هانی و خانواده نوروزی گذشت ذرهای
حاشیه برای پرسپولیس ایجاد کند.

آرزوی ما شادی هواداران و سربلندی
پرسپولیس است.
به امید پایان یک فصل رؤیایی توأم با صعود
آسیایی و موفقیت تمام نمایندگان ایران در
لیگ قهرمانان آسیا.

به باور یورگن کلوپ  ،تیم لیورپول به خاطر
مصدومیت بازیکنانش در فصل جاری لطمه
زیادی دید.
یورگن کلوپ مربی آلمانی آنفیلدیها که
تیمش در فصل جاری ،به خاطر مصدومیت
بازیکنان کلیدیاش،سختیهای زیادی
را تحمل کرده است .از نظر او عدم حضور
ستارگانی همچون فیلیپه کوتینیو ،آدام الالنا و

ژوزه مورینیو پس از صعود تیمش به
نیمهنهایی لیگ اروپا در مورد دیدار تیمش
با اندرلخت صحبت کرده است .شیاطین
سرخ درحالی با پیروزی  ۱-۲مقابل اندرلخت
به جمع  ۴تیم برتر لیگ اروپا راه یافتند که
این بازی تحت الشعاع موقعیتهای از دست
رفتهی فراوان بازیکنان این تیم بود .مورینیو
پس از بازی در مورد رشفورد و عملکرد خوبش
در این بازی گفت :من به او اعتماد دارم و حتی
وقتی او گلزنی نمیکند ،اعتماد کاملی به او
دارم .او نگرش خیلی خوبی دارد و شاید برخی
از بازیکنان باید با دیدن او بفهمند که من چه
چیزهایی از آنها میخواهم!فکر میکنم ۱۷
شوت زدیم که  ۱۰تای آن در چارچوب بود.

کوتاه ورزشی

بلیط ذوب -العین رایگان شد

باشگاه ذوب آهن مسابقه آسیایی با العین امارات را با
تهیه بلیتهای بازی ،رایگان اعالم کرد .باشگاه ذوب آهن
با خرید و تهیه بلیتهای مسابقه ذوب آهن ایران با العین
امارات ،این دیدار را برای تمامی تماشاگران ،هواداران و
مردم شریف ایران رایگان اعالم کرد .مسابقه حساس
تیم فوتبال ذوب آهن ایران با العین امارات دوشنبه
4اردیبهشت ماه از ساعت  20:30در ورزشگاه فوالدشهر
سوت خواهد خورد

وزیر بهداشت در همایش
پیاده روی خانوادگی

بیژن زرنگار دار فانی را وداع گفت

مصدومیتهای فراوان در بسیاری از مقاطع
فصل برای ما شرایطی سخت را بوجود آورد.
اگر همه نفرات خود را در اختیار داشتیم ،قدر
مسلم با صدر جدول فاصله امتیازی اندکی
داشتیم.
او ادامه داد :بخش عمده مصدومیتها ،به
خاطر بدبیاری حین بازیها بود .بهترین واژهای
که در این مورد میتوان گفت ،بدشانسی است.

خوشحالی آقای خاص!
شیاطین سرخ و
پیروزی
درخشش راشفورد،
ِ
ِ
ِ
بازی سختی داشتیم که شاید از روی آمار بازی
متوجه آن نشوید .تا وقتی با  ۳هافبک بازی
نکردیم ،کنترل خوبی بر روند بازی نداشتیم.
وی در مورد مصدومیت زالتان و روخو نیز
گفت :به نظرم مصدومیتهای سادهای نبودند
اما ترجیح میدهم منتظر آزمایشات پزشکی
باشم! وضعیت آنها به نظرم خوب نیست.
مارکوس راشفورد در گفتگو با بی تی
اسپورت گفته :اصلی ترین کاری که باید
انجام دهی این است که موقعیت ایجاد
کنی و این همان کاری بود که من کردم.
در نیمه دوم کاری کردیم که اندرلخت عقب
نشینی کند و به آن ها فشار وارد کردیم ،این
همان چیزی بود که در این بازی نیاز بود.

پشت خط :الو سالم جناب خوابگزار ،من یک خواب
دیدم که درختی هستم معترض به اوضاع زمانه در آرزوی
بهار ریشه در خاک دارم و منتظر بازگشت معجزه نشستهام
که ناگهان عدهای آمدند و مرا قطع نمودند! میشود بگویید
که تعبیرش چیست؟
نیشنیشمیرزا :سالم جانم .این روزها درخت شدن
فقط و فقط یک تعبیر دارد و آن انحراف است! خب طبیعت ًا
وقتی درخت انحراف پیدا کند یک عده پیدا میشوند که
این انحراف را برطرف سازند! مثال همین انحراف بینی
که هرکس دچارش میشود یا نمیشود میرود و پولش را
توی جیب دکترهای جراحی زیبایی میریزد و انحرافش را
برطرف مینماید! اگر شما در خواب دیدید که با تبر قطعتان
میکنند تعبیرش این است که باید آرزوی دولت بهار را با
خودتان به گور ببرید!
اگر با اره برقی قطعتان میکنند :نشانهی این است که نه
تنها در انتخابات رد صالحیت میشوید بلکه کاری میکنند
که برق از سرتان بپرد که دیگر بگم بگم نکنید!
اگر تیشه به ریشهتان میزنند :باید بگردید ببینید چه
کسی تیشه به ریشهتان زده؟ خب معلوم است وقتی بیشتر
دقت کنید به این نتیجه میرسید که از ماست که بر ماست!
البته میشود همهچیز را هم بیندازید گردن همین ماست و
دوغش کنید و بعد از نهار سه نفری هورتش بکشید و باد
گلویتان را در فضا متساعد کنید چرا که اگر قرار بود محاکمه
شوید دیگر کسی رعایت حال فضای سبز را هم نمیکرد که
به خاطر درخت بودن تبرئه شوید!
اگر شما را ریشهکن میکنند تعبیرش آن است که شما
را به دست مردم میسپارند تا خودشان تالفی هرآنچه بر
سرشان در آوردهاید را سرتان دربیاورند .اگر بعد از قطع
کردن شما را قطعه قطعه کرده و فروختند تعبیرش آن
است که برای جبران هزینههایی که از جیب مردم کش
رفتید و با خودتان بردید و خوردید مال و اموالتان را مصادره
میکنند و بین مردم تقسیم میکنند! خالصه اینکه این
همه خواب برای مردم دیده بودید حاال همهاش برایتان
نقش بر آب شد...

وزیر بهداشت در همایش پیاده روی خانوادگی
که به مناسبت هفته سالمت در مجموعه
ورزشی انقالب تهران برگزار میَشد گفت،
اعتیاد به ورزش یکی از اعتیادهای مثبت است
و باعث ایجاد خلق های خوب و سالمت بدنی
و روحی میشود.

مصدومیتها لیورپول را زمین زدند!
جوردن هندرسون برای مدتی طوالنی ،جلوی
پیشرفت تیمش را گرفت .حتی مصدومیت
سادیو مانه نیز شرایطی سخت را برای تیمش
ایجاد کرده است.
با این حال همین که تیم او با وجود تحمل
چنین سختیها ،با تیم اول جدول (چلسی)
 ۹امتیاز فاصله دارد ،برای او دستاوردی
ارزشمند است .یورگن کلوپ اظهارداشت:

نیش نیش میرزا

موقعیتهای زیادی داشتیم و می توانستیم
گل های بیشتری بزنیم ،اما گاهی در بازیها
این طور می شد ،در پایان یک گل زدیم و
حاال خوشحال هستیم .فقط باید ادامه دهی و
امیدوار باشی یک شانس دیگر به دست آوری.
به سختی این بازی را بردیم ،اما حاال دیگر
اهمیتی ندارد.

سرهنگ بیژن زرنگار که از بنیانگذاران اصلی
و دلسوز شمشیربازی در کشور بود ،امروز
پس از دو سال دست و پنجه نرم کردن با
بیماری سرطان روده از دنیا رفت .زرنگار که
دانشآموخته مدرسه شمشیربازی فرانسه بود،
 ۳۰سال سرمربی گیری تیمهای ملی اسلحه
سابر را به عهده داشت .او در بازیهای آسیایی
 ۱۹۷۴تهران نیز سرمربی تیم ملی ایران
بود .زرنگار همچنین اولین رئیس فدراسیون
شمشیربازی بعد از انقالب بود.

مسابقات فوتبال پیشکسوتان

جام یونس شکوری هر چند کم و کاستیهایی
دارد و پر از بازیکنانی است که همگی بابت
اینکه فراموش شده اند گالیهمند هستند اما
در مقابل بسیار دیدنی است .برنامه بیست
وپنجمین روز مسابقات فوتبال پیشکسوتان جام
یونس شکوری نیز این هفته برگزار میشود.
آخرین فرصت ثبت نام برای
نامزدی ریاست

دبیرفدراسیون تیراندازی گفت :فرصت نام
نویسی داوطلبان نامزدی شرکت در انتخابات
ریاست این فدراسیون ،پایان وقت اداری شنبه
(دوم اردیبهشت ماه ) تمام میشود.

ساحلیبازان در باهاما

اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که 29
فروردین ایران را به مقصد باهاما ترک کردند پس
از سفری طوالنی و اقامت در هتل های فرودگاهی
استانبول و پاناما در نهایت بامداد روز جمعه وارد باهاما
شدند.

