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در آستان دوست
نه خالف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم
همه بر سر زبانند و تو در میان جانی
دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شد
نه به وصل میرسانی نه به قتل میرهانی

سعدی

گذر و نظر

نگاهی به آموزش
عالی در ایران
آرش وکیلی

جندی شاپور طلیعه اندیشه ایجاد مرکزی برای
آموزش عالی در ایران بود؛ ولی ایده دانشگاه مدرن،
نخستین بار با تأسیس دارالفنون در  ۱۳۳۰ه .ش .به
همت میرزا تقیخان امیرکبیر عملی گردید دارالفنون
گرچه توسعه نیافت اما تجربه مغتنمی پیش روی کسانی
قرار داد که در آرزوی آشنایی ایرانیان با دانشهای جدید
و پیشرفتهای اروپائیان در صنعت ،اقتصاد و سیاست
بودهاند.
«دانشگاه» امروزی به عنوان نهادی مدرن ،دیرینهای
بالغ بر هفت سده دارد .گرچه شکلگیری این نهاد با
فرامین حکومتی و اجازه پاپ و کلیسای کاتولیک و
در سدههای متأخر تحت مدیریت ملت-دولت مدرن
اداره میشود ،اما نباید از نظر دور داشت که در همه
اعصا ِر حیات دانشگاه ،امورات این نهاد به وسیله خود
دانشگاهیان به فرجام رسید .به سخنی دیگر دانشگاهیان
به سامان دادن امور دانشگاه اهتمام داشتهاند .طبیعی
است سه عنصر «استقالل دانشگاه»« ،آزادی علمی» و
«به کارگیری شایستگان» از ضرورتها و پیش نیازهای
این دانشگاه بوده؛ که به سنتی دیرپا در نظام دانشگاهی
بدل شده است .اگرچه در گذشتههای دور ،کوچک
بودن ساختار دانشگاه ،همافزایی و تشریک مساعی
هيات امنا (روحانیان ،مسئوالن و اعضاء هیات علمی)،
برای دستیابی به اهداف دانشگاه را به دنبال داشت؛ اما
با پیچیدهتر شدن ساختار دانشگاه ،قدرت به صورت
موقت از سوی هیاتهای امنا به رؤسا تفویض شد .در
اوایل سده بیستم و با گسترش رشتههای علمی ،حوزه
های فعالیت ،استادان در بسیاری از دانشگاهها اختیارات
بیشتری در زمینههای برنامه درسی ،و سایر موضوعات
اجرایی ،صنفی و رفاهی پیدا کردند .در این اثنا برخی از
آنان به جایی رسیدند .که میپنداشتند اصال دانشگاه
یعنی هیأت علمی ،این امر موجب شد که از میزان
اختیارات و قدرت هیأت امنا در عملکرد اصلی دانشگاه
(آموزش) کاسته شود .از این رو اعضای هیأت علمی
میبایستی شایستگی بیشتری در خود تقویت کنند.
گذر زمان اگرچه منجر به افزایش پیوسته نقش دانشگاه
در جامعه شده است؛ این نهاد ارزشمند اجتماعی را به
تجربه کردن الگوهایی جدید واداشته است.
برگی ازتاریخ

سالگرد رونمایی از میدان فردوسی
 ۱۷خرداد  ۱۳۳۸خورشیدی با برپایی مراسمی
با شکوه ،از مجسمه ابوالقاسم فردوسی در میدان
فردوسی شهر تهران پردهبرداری شد و امروز
پس از قریب به شصت سال میدان فردوسی
یکی از میدانهای مهم شهر تهران محسوب
میشود که خاطرات بسیاری را همراه با مردم
تهران تجربه کرده است.
 ۲۳تیرماه سال  ۱۳۳۰خورشیدی آورل هریمن
مشاور ترومن رئیس جمهوری وقت آمریکا
با پیامی حاوی طرح میانجیگری این دولت
بین ایران و انگلستان وارد تهران شد و مورد
استقبال گرم قرار گرفت .همین استقبال شایان
سبب تشدید مخالفت چپگرایان شد و بعد از
ظهر همان روز بر ضد ورود او و میانجیگری
آمریکا در امر نفت ،درخیابانهای تهران دست
به تظاهرات یکصد هزار نفری زدند که از میدان
فردوسی آغاز و به میدان بهارستان ختم میشد.
در جریان این تظاهرات اعضای حزب دکتر
مظفر بقایی با تظاهر کنندگان درگیر شدند و
به پلیس و ارتش تحت فرمان شاه امکان و
بهانه دادند که وارد عمل شوند و به سوی تظاهر
کنندگان تیراندازی کنند که ضمن آن دهها تن
کشته و مجروح شدند.
سی ام تیر سال  ۱۳۳۱برابر با  ۲۱ژوئیه ۱۹۵۲
تظاهرات مردمی به هواداری از مصدق در میدان
فردوسی و دیگر مناطق اطراف.
 ۲۳بهمن  ۱۳۵۷چندساعت پس از پیروزی
انقالب ،گروهی سر مجسمه فردوسی را قطع
کردند که پس از اعتراض عمومی مردم،
مجسمه مرمت شد.
در اواخر دهه  ۸۰خورشیدی ساخت برجی در
ضلع جنوب غربی میدان فردوسی آغاز شد که
انتقادات زیادی به همراه داشت .این برج که
برج شاهنامه نامیده شده است به اعتقاد بسیاری
ارتفاع زیاد و طراحی آن هیچ تناسبی با بافت
معماری و هویت تاریخی میدان فردوسی و
ساختمانهای اطراف آن ندارد.
از اماکن مهم پیرامون این میدان میتوان به
وزارت آموزش و پرورش ،دانشکده کامپیوتر،
دانشکده علوم سیاسی ،بوستان فردوس ،اداره
آموزش هنرهای دستی ،بیمارستان دادگستری و
اداره امور ایثارگران کمیته امداد و دانشگاه پیام
نور اشاره کرد.
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مخالفت با خواندن نماز میت بر اجساد عامالن حمله لندن

امامان جماعت بریتانیا در بیانیه خود گفته اند بسیاری
از مساجد بریتانیا و ایاالت متحده در سال های گذشته از
پذیرش اجساد عامالن حمالت تروریستی برای برگزاری
مراسم تشییع خودداری می کنند.
بیش از  130امام جماعت در بریتانیا با اقامه نماز میت
و به جا آوردن مراسم اسالمی بر اجساد  3عامل حمالت
تروریستی شنبه شب در «لندن بریج» مخالفت کرده اند.
به نقل از سی ان ان بیش از  130تن از رهبران جامعه
مسلمانان بریتانیا روز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعالم
کردهاند برای  3عامل حمله تروریستی شنبه شب در
لندن مراسم تدفین اسالمی برگزار نکرده و از دیگر امامان
جماعت نیز می خواهند چنین کاری را قبول نکنند.

این امامان جماعت گفتهاند با وجودی که تصمیم آنها
اقدامی بی سابقه است ،اما نخواندن نماز بر اجساد عامالن
حمالت تروریستی اقدامی است که در سال های گذشته
از سوی بسیاری از مساجد در شهرهایی چون منچستر،
و شهرهای دیگر بریتانیا و نیز مساجد مسلمانان در ایاالت
متحده آمریکا مرسوم است.
گفتنی است شنبه شب در جریان حمله  3مرد با استفاده
از یک خودروی «ون» به روی شهروندان در منطقه «لندن
بریج» در لندن  7شهروند بریتانیایی کشته و بیش از  50تن
دیگر زخمی شدند 3 .فرد مهاجم پس از زیر گرفتن مردم
در منطقه «بارو مارکت» لندن بریج از خودرو پیاده شده و با
چاقو و قمه دهها نفر را در رستورانها و بارهای منطقه «بارو

مارکت» کشته و زخمی کردند.
پلیس لندن این سه مهاجم را پس از حمله با تیراندازی
از پا درآورده است.
پلیس بریتانیا بامداد سه شنبه هویت دو عامل  27و 30
ساله را اعالم کرده است .یکی از آنها «خرم بات»  27ساله
است که در منطقه بارکینگ در شرق لندن زندگی میکرده
و دیگری « راشد رضوان»  30ساله است که هنوز اطالعات
زیادی درباره او منتشر نشده است .هویت مهاجم سوم به
رغم احزار از سوی پلیس ،هنوز اعالم نشده است.
گروه تروریستی داعش پس از این حمله با صدور بیانیهای
مسئولیت آن را بر عهده گرفته است .این سومین حمله
تروریستی در  3ماه گذشته در بریتانیا است.

گفتنی است «خرم بات» سال گذشته در یک برنامه
مستند تلویزیونی به نام «همسایه جهادی» که درباره
زندگی مسلمانان افراط گرا در بریتانیا بود ،ایفای نقش
کرده بود.
گفتنی است حمله تروریستی در شرایطی که مردم
انگلیس  2روز دیگر در انتخابات زودهنگام سراسری
پای صندوقهای رای خواهند رفت ،مباحث انتخاباتی را
تحت تاثیر قرار داده است .حزب اپوزیسیون کارگر پس از
حمله شنبه شب اعالم کرده دولت محافظه کار ترزا می
نخست وزیر بریتانیا به دلیل کاهش بودجه امنیتی و کاستن
از نیروهای پلیس و امنیتی برای صرفه جویی در مخارج
دولتی باید استعفا کند.

درهای قدیمی ،نمادی از ذوق و هنر ایرانی
زهره حاضری

درهای ورودی و معماری آن ها در گذشته ،به عنوان دریچه ی ارتباطی درون و بیرون و عنصری تأثیرگذار برای القای هرچه بیشتر حس دعوت
کنندگی افراد به داخل بنا ،از اهمیت بسیاری برخوردار بودند .درهایی که برای استحکام بیشتر از چوب بلوط و گردو ساخته می شد و نوع ساخت و
نقوش به کار رفته در آن ها ،به گونه ای سخاوتمندانه و با آغوشی باز مهمان را به داخل بنا دعوت می کرد .خصوصیت متمایز کننده ی در های
قدیمی ،بهره گیری از کلون و کوبه است که افراد داخل بنا را از زن یا مرد بودن مهمان آگاه می کرد .نقوش و تزیینات منحصر به فرد و مطابق با
سبک معماری هر دوره ی تاریخی بر روی درها به گونه ای است که می توان با توجه به آن ها ،هویت تاریخی بسیاری از بناها را تشخیص داد و این
بدان معناست که در معماری قدیم ،تعبیه و طراحی تک تک اجزا ،حساب شده و هدفمند صورت می گرفته است .نکته ی قابل توجه در مورد درهای
قدیمی به کار بردن نقش و نگار و طرح هایی متناسب با کاربرد بنا بر روی درها است؛ بدین صورت که از نقوش طراحی شده و حتی فرم و سبک
ساخت درب خانه های اشرافی و کاخ ها و سایر بناها ،به عنوان وجه تمایز بیرونی عمارت و نمادی برای بیان کاربرد در ورودی استفاده می شده است.
البته شیوه ی ساخت و معماری درهای امروزی با گذشته تفاوت های زیادی دارد .می توان تقلید کورکورانه از غرب که منجر به رسوخ معماری
التقاطی برای ساخت بناها شده است را به عنوان مهم ترین عامل ایجاد این شکاف یاد کرد؛ این امر موجب شده تا تمایل افراد برای به کار بردن
عناصری پرزرق و برق و عاریه ای از معماری غرب و حتی نامتناسب با عناصر معماری ایرانی ،به منظور نمایش شکوه و عظمت هرچه بیشتر بناها،
خودنمایی کند که این مهم در معماری درب های امروزی هم به چشم می خورد .متأسفانه درهایی که روزگاری نمادی از ذوق و هنر ایرانی و روزنه
ارتباطی بودند ،جای خود را به درهایی آهنی و حتی چوبی اما سرد و بی روح داده اند.

االهلی به پرسپولیس خورد ،العین به الهالل

دو بازی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب قرعه
کشی شد و پرسپولیس در شهریورماه مقابل االهلی عربستان قرار خواهد
گرفت.
حریف پرسپولیس در مرحله مقدماتی ذوب آهن را از دور رقابتها خارج کرده
است .همچنین با این قرعه کشی العین و الهالل بازی دیگر این مرحله را
انجام میدهند .بدین ترتیب با قرعه یاد شده ،دو بازی آینده پرسپولیس در
کشور بی طرف خواهد بود .پرسپولیسی ها در اولین بازی خود میزبان هستند
و االهلی نیز دیدار برگشت را برگزار خواهد کرد.

دیروز ظهر قرعه کشی لیگ قهرمانان پس از مراسم قرعه کشی ای اف سی
کاپ و از ساعت  12:30به وقت ایران آغاز شد .مسئوالن تیم های مختلف
حاضر در این مرحله یکی پس از دیگری وارد مراسم شدند ولی مسئوالن تیم
های عربستانی در اقدامی عجیب مصاحبه با شبکه بین اسپورت قطر را تحریم
کرده اند.از مسئوالن تیم پرسپولیس ،پندار خمارلو مدیر رسانه ای و حسینی
مسئول روابط بین الملل در سالن حضور داشتنند.
شین مان جی ،مسئول قرعه کشی های کنفدراسیون فوتبال آسیا به روی
صحنه آمد و توضیحاتی در رابطه با قرعه کشی این بازیها داد .او اولین قرعه

را از داخل شیشه بیرون آورد ،تیم العین امارات و دومین نام درآمده نیز تیم
الهالل عربستان بود ،که بدین ترتیب الهاللیها رقیب تیم العین شدند.
پس از مشخص شدن قرعهی پرسپولیس و االهلی ،شانگهای نام بعدی
بیرون آمده از قرعه بود که سومین بازی این مرحله را میزبانی خواهد کرد.
گوانگژو چین چهارمین تیم است که در این مرحله نام برده شد ،آنها در دیدار
تمام خانگی باید به مصاف تیم شانگهای بروند .کاواساکی ژاپن که به عنوان
تیم بعدی معرفی شد قاعدتا باید در دیداری داخلی در برابر اوراواردز ژاپن به
میدان بروند.

تجمع اعتراضی هواداران استقالل مقابل درب وزارت ورزش و جوانان

تحریک یا تجمع؟ مسئله این است!

امسال استقالل فوقالعاده بود .اهل فوتبال همگی
اذعان دارند که پس از دورهی تغییر و تحوالت مدیریتی و
سرمربی استقالل به خوبی توانست بر مشکالت فائق بیاید
و در مسیر سیر صعودی قرار گیرد .استقاللی که فصل را
ضعیف آغاز کرده بود توانست با تواناییهای منصوریان و
انگیزههای جوانانش خیلی زودناکامیها را جبران نماید و تا
ردهی دوم جدول ردهبندی صعود کند؛ اما ناگهان بازی با
العین تبدیل به زلزلهای مخرب شد که سونامی وحشتناکی
را علیه مدیریت و سرمربی این تیم به راه انداخت.
صبح دیروز تعدادی از هواداران افراطی تیم فوتبال
استقالل با حضور مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان
خواستار تغییر در مدیریت و کادر مربیگری این باشگاه
شدند.
با توجه به اینکه روز گذشته اعالم شده بود هواداران

تیم فوتبال استقالل در نظر دارند به دلیل ضعف مدیریت
مقابل درب وزارت ورزش و جوانان تجمع کنند ،در نهایت
هواداران آبی پوش به وعده خود عمل کردند ولی تنها حدود
 30هوادار استقالل از مقابل درب وزارت ورزش و جوانان
حضور پیدا کردند و در این مدت بارها درگیری لفظی میان
مسئوالن وزارت ورزش و جوانان و هواداران رخ داد.
این هواداران استقالل با حضور مقابل درب وزارت ورزش
و جوانان بارها و بارها بر علیه افتخاری مدیرعامل این
باشگاه شعار «افتخاری حیا کن استقالل را رها کن» سر
دادند.همچنین هواداران بنرهایی را مقابل درب وزارت
ورزش و جوانان قرار داده بودند مبنی بر اینکه مدیر
*محبوب ما فتح اله فتح اله* و اینکه «وزیر پرسپولیسی
عدالت عدالت» با وجود این بنر ها و با توجه به اینکه
در این تجمع علی فتح اله زاده بارها مورد تشویق قرار

واکنش جالب آقای خاص به تقابل با
رئال در سوپر کاپ اروپا

ژوزه مورینیو سرمربی منچستریونایتد مدعی شد که باعث افتخار است که در
سوپرکاپ اروپا مقابل رئال مادرید قرار خواهد گرفت.
این اولین تقابل رسمی مورینیو با رئال پس از جدایی از این تیم در سال ۲۰۱۳
است .او یک بار با چلسی در دیداری دوستانه مقابل رئال قرار گرفت و شکست
خورد و حاال در دیداری دوستانه باید به مصاف تیم سابقش برود و از این موضوع
ابراز خوشحالی کرد.او گفت ” :برای من باعث افتخار است .هر تیمی که برنده
لیگی در اروپا شود ،باید افتخار کند که مقابل بهترین تیم اروپا ،برنده چمپیونزلیگ
بازی میکند .حضور در چمپیونزلیگ برای خیلی از بازیکنان من اتفاق جدیدی
است .پیش فصل ما خیلی جذاب خواهد شد .بازی های دوستانه ی خوبی با
بارسلونا ،منچسترسیتی و سوپرکاپ را در ماه آگوست پیش رو داریم”.

گرفت احتمال تحریک این تعداد محدود از هوادارانی که
به هیچوجه نمیتوانند نمایندهی تمام هواداران استقالل
باشند توسط دستهای پشت پرده بدیهیتر به نظر میرسد.
بعد از حضور طرفداران تیم استقالل رو به روی وزارت
ورزش ،نیروی انتظامی نیز در خیابان سئول مستقر شد و
البته طرفداران استقالل همچنان به سر دادن شعار علیه
مدیران این باشگاه ادامه میدادند.
یکی از طرفداران آبی پوش گفت :یک سال است که
صدایمان در نیامده است ،افتخاری مدیرعامل استقالل در
باشگاه هیچ کاره است و منصوریان همه کاره شده است.
وی ادامه :سال گذشته نیز یک تجمع دیگر داشتیم که
یک روز قبل منصوریان ،طی بیانیهای از هواداران خواست
که این کار را انجام ندهیم اما آقای منصوریان بهتر است
بدانید شما تاریخ باشگاه استقالل را زیر سوال بردید.

درخواستی که فقط از عربستانیها بر میآید!

در پی اوج گیری اختالفات دیپلماتیک میان کشورهای
عربی حاشیه خلیج فارس با قطر سران باشگاه های
عربستانی حاضر در لیگ قهرمانان درخواست عجیبی
از  AFCمطرح کردند.با توجه به این که قرارداد حق
پخش تلویزیونی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در
اختیار شبکه تلویزیونی  BeinSportقطر قرار دارد
تا عالوه بر پخش پوشش اخبار حاشیه ای و مصاحبه
های قبل و بعد از بازی نیز با خبرنگاران قطری باشد
باشگاه های عربستانی در تازه ترین اقدام خود علیه

قطری ها خواستار تحریم این شبکه تلویزیونی با موافقت
سران کنفدراسیون فوتبال آسیا شدند.در نامه درخواستی
باشگاه های عربستانی خطاب به  AFCآمده است که
آنها دیگر تمایلی به صحبت و مصاحبه با نمایندگان و
خبرنگاران شبکه تلویزیونی  BeinSportندارند و
ترجیح می دهند به جای همکاری با این شبکه اصال
گفتگویی پیرامون بازیهای رسمی داخل ورزشگاهها
نداشته باشند .درخواستی عجیب که مشخص نیست
کنفدارسیون فوتبال آسیا چه موضعی در قبال آن اتخاذ

خواهد کرد.شبکه تلویزیونی  BeinSportبا قراردادی
سنگین که فصل قبل با  AFCبست حق پخش رقابت
های لیگ قهرمانان آسیا را تا سال  2020از آن خود
کرد و با این قرارداد نه تنها پخش بازی ها که مصاحبه
های اختصاصی داخل ورزشگاه و کنار زمین برای پوشش
اتفاقات حاشیه ای را نیز به خود اختصاص داد از همین
رو بعید به نظر می رسد با پول پرداختی این شبکه سران
کنفدارسیون فوتبال آسیا زیر بار خواسته عربستانی ها
بروند.

پلیس عامالن حادثه تورین را دستگیر کرد

پاسخ وکیل طارمی به شایعه محرومیت
آقای گل

انتشار خبر محرومیت طارمی ،موجی از نگرانی را میان هواداران پرسپولیس
ایجاد کرده است؛ اتفاقی که با واکنش وکیل مهدی طارمی همراه شد .عبدالصمد
ابراهیمی در گفتوگو با میزان ،درباره صحت و سقم اخبار منتشر شده گفت :من
نمیدانم این محرومیت یک ساله مهدی را از کجا آوردهاند .اگر بر فرض محال
مهدی محکوم شود طبق ماده  17نقل و انتقاالت فیفا نهایت محرومیتی که برای
او در نظر خواهند گرفت چهار ماه به همراه جریمه نقدی است و اصال امکان
ندارد محرومیت یک ساله باشد.
وکیل مهاجم ملیپوش پرسپولیس ادامه داد :خوشبختانه قرارداد «مهدی» با
ریزه اسپور منجر به صدور  ITCنشد و به همین دلیل ما از اول مطمئن بودیم
که هیچ خطری او را تهدید نمیکند .از ابتدا پیگیر پرونده بودیم تا از طارمی
دفاع کنیم .االن هم رسیدگی و مختومه شدن پرونده چیزی حدود یک سال
طول میکشد .با این حال ما به رأی نهایی خوشبین هستیم و باید بگویم که
محرومیت یک سالهای هم در کار نخواهد بود.

هواداران استقالل ادامه داد :آقای منصوریان شما در این
یک سال فقط یک برد دربی داشتید .اگر همین هواداران
یک روز به استادیوم نروند تیم علی منصور نمیتواند بازی
کند ،نظارهگر باشید و ببینید بدون هوادار این تیم چطور
بازی میکند .به طور حتم باز هم در بازی های آینده  3تا 6
گل میخورید.وی افزود :یک هفته به خاطر این باخت سر
کار نرفتم و سرمان پایین است.
طرفداران تیم استقالل در حالی که علیه افتخاری و
منصوریان شعار میدادند خواستار برکناری حسن زمانی و
مسعود معینی دو عضو دیگر هیئت مدیره استقالل شدند.

عامالن حادثه تلخی که در شب فینال
لیگ قهرمانان اروپا در تورین رقم خورد،
دستگیر شدند.خبرگزاری تسنیم :گزارشها
حاکی از آن است که شوخی احمقانه دو
تن از هواداران جوان تیم فوتبال یوونتوس
در میان جمعیتی که شنبه شب در یکی

از میادین شهر تورین مشغول تماشای
فینال لیگ قهرمانان اروپا بودند ،مسبب
ازدحامی بود که شکل گرفت و به موجب
آن گروهی زیادی از هواداران زیر دست
و پا ماندند و زخمی شدند .ظاهراً این دو
هوادار درست لحظاتی پس از گل سوم

روال مادرید ،بعد از صدای انفجاری که
در نزدیکی میدان سن کارلوی تورین به
گوش میرسد ،به شوخی فریاد میزنند که
«بمبگذاری انتحاری» و موجی از وحشت
را در میان  20هزار هوادار حاضر در محل
به وجود میآوردند که نتیجه آن ازدحام
و تالش آنها برای فرار میشود.هواداران
به زعم اینکه برای آنها قرار است اتفاقی
شبیه به انفجاری اخیر در شهر منچستر
رخ دهد ،به سمت درهای خروجی که با
گیتهای فلزی بسته شده بود ،هجوم
میبرند و در این میان یک هزار و 527
نفر مجروح و البته به صورت سرپایی مداوا
شدند .با بررسی فیلمهای گرفته شده از
محل ،پلیس دو هواداری که مسبب شکل
گرفتن این حادثه بودند را شناسایی کرده
است .گزارشها حاکی از آن است که این
یکی از این دو نفر که یک کولهپشتی هم

داشته است ،طوری فریاد زده است که
مردم تصور کنند او یک بمبگذار انتحاری
است .نفر دوم بعد از تماشای از کنترل
خارج شدن اوضاع ابتدا تالش میکند که
او را ساکت کند اما لحظاتی بعد هم او
از محل متواری میشود.طبق گزارشهای
محلی این دو نفر توسط پلیس دستگیر و
در بازجوییهایی که از آنها صورت گرفته
است ،اعتراف کردهاند که کارشان صرف ًا
یک شوخی بوده است که تصور نمیکردند
چنین تبعاتی داشته باشد.گفته میشود
حال سه تن از مجروحان حادثه تورین
وخیم است که یکی از آنها یک کودک
 7ساله است .او در حالی که دچار ایست
قلبی شده بود به بیمارستان منتقل شد و در
حال حاضر به دلیل شدت ضربات وارد به
سر و قفسه سینهاش در حالت کما به سر
میبرد.

کلیله و دمنه

حکایت سبوی روغن
آوردهاند که زاهدی زنی پاکیزه اطراف را که
عکس رخسارش ساقه صبح صادق را مایه داده
بود و رنگ زلفش طلیعه شب را مدد کرده در
حکم خودآورده بود و نیک حرص مینمود
برآنچه او را فرزندی باشد چون یکچندی
بگذشت و اتفاق نیفتاد نومید گشت .پس از
یاس ایزد تعالی رحمت کرد و زن را حبلی
پیدا آمد .پیر شاد شد و میخواست که روز و
شب ذکر آن تازه میدارد .یک روزی زن را
گفت :سخت زود باشد که ترا پسری آید ،نام
نیکوش نهم و احکام شریعت و آداب طریقت
درو آموزم و در تهذیب و تربیت و ترشیح او
جد نمایم ،چنانکه در مدت نزدیک و روزگار
اندک مستحق اعمال دینی گردد و مستعد قبول
کرامت آسمانی شود و ذکر او باقی ماند و از
نسل او فرزندان باشد که ما را بمکان ایشان
شادی دل و روشنایی چشم حاصل آید.
زن گفت :ترا چه سر است و از کجا میدانی
که مرا پسر خواهد بود؟ ممکن است که مرا خود
فرزند نباشد و اگر اتفاق افتد پسر نیاید .وانگاه
که آفریدگار ،عزاسمه و علت کلمته ،این نعمت
ارزانی داشت هم شاید بود که عمر مساعدت
نکند .در جمله این کار درازاست و تو نادانوار
برمرکب تمنی سوار شدهای و در عرصه تصلف
میخرامی.و این سخن راست بر مزاج حدیث
آن پارسا مرد است که شهد روغن بر روی و
موی خویش فروریخت .زاهد پرسید که :چگونه
است آن؟ گفت :پارسا مردی بود و در جوار
او بازرگانی بود که شهد و روغن فروختی و
هرروز بامداد قدری از بضاعت خویش برای
قوت او بفرستادی .چیزی ازان بکار بردی و
باقی در سبویی میکردی و در طرفی از خانه
میآویخت .بآهستگی سبوی پر شد .یک روزی
دران مینگریست .اندیشید که« :اگر این شهد
و روغن به  10درم بتوانم فروخت ،ازان پنج
سرگوسپند خرم ،هرماهی پنج بزایند و از نتایج
ایشان رمها سازم و مرا بدان استظهاری تمام
باشد ،اسباب خویش ساخته گردانم و زنی از
خاندان بخواهم؛ الشک پسری آید ،نام نیکوش
نهم و علم و ادب درآموزم ،چون یال برکشد
اگر تمردی نماید بدین عصا ادب فرمایم .این
فکرت چنان قوی شد و این اندیشه چنان
مستولی گشت که ناگاه عصا برگرفت و از سر
غفلت بر سبوی زد ،درحال بشکست و شهد و
روغن تمام بروی او فرو دوید».
و این مثل بدان آوردم تا بدانی که افتتاح
سخن بی اتقان تمام و یقین صادق از عیبی
خالی نماند و خاتمت آن به ندامت کشد.
کوتاه ورزشی
اولین داور دربی پایتخت درگذشت

داوری که اولین دیدار تیمهای استقالل و پرسپولیس
تهران را قضاوت کرده بود ،از دنیا رفت .سایت رسمی
فدراسیون فوتبال در پیامی درگذشت عبدالرضا موزون،
رئیس اسبق کمیته داوران را به جامعه فوتبال و خانواده
وی تسلیت گفت و از خداوند منان برای آن مرحوم علو
درجات و برای بازماندگانش صبر جزیل خواستار شد.
مرحوم موزون جزو داوران بینالمللی بوده و قضاوت اولین
دربی پایتخت نیز بر عهده او بوده است .روزنامه مستقل
فقدان این پیشکسوت داوری کشور را به خانوادهی ایشان
تسلیت عرض مینماید.

ناراحتی شدید بیرانوند

با وجود اینکه معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس قول
مبلغ یک میلیارد و  200میلیون تومان را برای یک سال
به بیرانوند داده بود ،فقط  950میلیون تومان در قرارداد
سفید امضاء این بازیکن نوشته شده است.
سرپرست پرسپولیس از اسپانسر چک گرفته است

مشکل اسپانسر و باشگاه پرسپولیس به یکی از دغدغه های
این تیم تبدیل شده است .به گزارش خبرآنالین؛ در شرایطی
که از روزهای گذشته مشکلی بین علی اکبر طاهری و
اسپانسر این تیم پیش آمده است روزنامه گل در شماره دیروز
خود اسنادی را منتشر و ادعا کرده است که او از اسپانسر 3
فقره چک دریافت کرده است.

ذهن خوانی ملی پوشان!

قاسم پور پیشکسوت فوتبال ایران معتقد است که شاگردان
کارلوس کیروش به سطح باالیی از هماهنگی رسیده اند و
می توانند ذهن یکدیگر را بخوانند.

مجتبی جباری:
منتظر انتخاب سرمربی جدید استقالل هستم!

مجتبی جباری هافبک ایرانی االهلی قطر تاکید کرد که تیم
فوتبال استقالل نزدیک ترین گزینه به او است و به احتمال
خیلی زیاد فصل بعد در این تیم توپ خواهد زد.

ابوظبی؛ میزبان الهالل  ،پرسپولیس ِ احتمالی
با باالگرفتن تنش های سیاسی بین قطر و عربستان،
مسئوالن الهالل تصمیم خود را برای میزبانی با تیم های
ایرانی تغییر داده اند .پیش از این اخباری مبنی بر احتمال
میزبانی الهالل و االهلی عربستان در کشور بحرین منتشر
شده بود اما امروز روزنامه الشرق االوسط به نقل از منابع
آگاه در باشگاه الهالل ابوظبی را به عنوان میزبان احتمالی
تیم الهالل معرفی نمود.

