
بحث  با  مستقیمی  ارتباط  توسعه  و  پیشرفت 
لزومًا  )نه  دارد  کلمه  عام  مفهوم  به  آموزش وپرورش 
هر  توسعه  اساس  و  بنیان  آموزش وپرورش(،  وزارت 
جامعه و کشوری، داشتن انسان های دانا و سالم است، 
دانایی محوری مفهوم انسانی توسعه است، بدون وجود 
انسان های دانا و سالم، توسعه در حد یک بحث و یک 
آرزو خواهد ماند. با رصد اوضاع امروز جامعه، شاخص های 
این دو مؤلفه مهم توسعه یعنی دانایی و سالمت را بسیار 
هزینه  سوز،  فرصت  آفرین،  تهدید  نگران کننده،  وخیم، 
تمام  در  جامعه  آینده  نظم  زننده  برهم  و  بحرانی  افزا، 
حوزه های سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 

و...می توان تلقی کرد.

آموزش  برای  تالش  وضعیت،  این  از  برون رفت  راه 
بیشتر افراد جامعه است، رشد آگاهی ها و شعور و درک 
اجتماعی و مفاهمه ملی بین آحاد مردم و مدیران کشور، 

منجر به رشد سرمایه اجتماعی خواهد شد.
ما،  امروز  مشکالت  و  معضالت  از  بسیاری  ریشه 
فرهنگی و ناشی از فقر دانایی است، فقر دانایی الزاماً فقر 
سواد و مدرک تحصیلی نیست، دانایی عنصر و جوهره و 
اساس رفتارهای درست و مبتنی بر عقالنیت است، اصاًل 
عقالنیت زاییده توسعه است و از سوی دیگر »توسعه« 
به خصوص توسعه سیاسی، فرآیندی است که ضرورتاً در 

بستر »عقالنیت« رشد می نماید.
توسعه یافتگی و عقالنیت چنان درهم تنیده هستند که 

جدایی آن ها قابل تصور نیست.

تزریق  آن،  کنترل  و  مهار  یا  خشونت  از  دوری 
و  سازی  تصمیم  سیاست گذاری ها،  جامعه،  در  آرامش 
تصمیم گیری های درست و علمی و کارشناسی خرد و 
کالن ملی که بر زندگی فرد فرد ما تأثیرگذارند و سالمت 
روحی، جسمی، اخالقی و اجتماعی ما را به دنبال دارد، 
و  »توسعه  می شود  خالصه  کلمه  دریک  همه  و  همه 
عقالنیت«.تأکید بر این نکته ضروری است که »مسیر 
توسعه کشور« از »پیشرفت و ارتقای فرهنگی« جامعه 
می گذرد که آن نیز بدون ارتقای سطح آگاهی، دانش، 

معرفت و فضیلت شهروندان جامعه میسر نیست. 
به نظر می رسد پیمودن این »مسیر« باید با رویکرد 
فرهنگی باشد تا مانایی و پایداری فرهنگی اتفاق افتد و 

یک راهش خواندن کتاب های مفید و مؤثر است.

مؤثر  بسیار  ابزارهای  از  یکی  یقیناً  و  تردید  بدون 
از  مناسب  استفاده  و  »کتاب«  فرهنگی،  توسعه  در 
جامعه  آحاد  تربیت  و  تعلیم  مسیر  در  آن  ظرفیت های 

به عنوان عناصر سازنده جامعه پویا و توسعه یافته است.
درواقع »کتاِب« خوب و مفید، خشت اول بنای توسعه 
به  کتابی که می خواند  با هر  ایرانی  است. هر شهروند 

ساختن این بنا کمک کرده است.
چنین دغدغه ای است که امسال نمایشگاه بین المللی 
شعار  را  بخوانیم«  بیشتر  کتاب  »یک  تهران،  کتاب 
مجبور  این که  برای  است.پس  داده  قرار  خود  محوری 
نشویم تمام تاریخ را دوباره تجربه کنیم بیایید »کتاب«، 
»بیشتر« بخوانیم و با مطالعه کتاب آشتی کنیم تا ملتی 

توسعه یافته، صاحب عقالنیت، دانا و سالم باشیم.
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تمایز  وجه  متعهدانه  و  حرفه ای  اخالق  بر  تمرکز 
اخالق  است.  مجازی  رسانه های  از  مکتوب  رسانه های 
چارچوب  در  خالصه  به طور  می توان  را  حوزه  این  در 
که  مطلبی  هر  دقیق  بررسی  کرد:  بیان  ذیل  موارد 
تمامی  نقل  و  واقعیت عنوان می شود؛ جستجو  به عنوان 
تعبیرات ممکن از یک موضوع؛ گزارش منصفانه و دور 
از جبهه گیری و به تصویر کشیدن جوانب مختلف یک 
ارائه  و  تحقیق  انجام  یکی؛  از  طرفداری  بدون  موضوع 
واقع نگری و شک گرایی.  میان  توازن  رعایت  با  گزارش 
اطالعات.  گزارش  و  تنظیم  هنگام  در  دقیق  قضاوت 
هرگونه  کردن  رد  منابع،  نگاه داشتن  محرمانه  در  دقت 
هدیه یا لطف از طرف مورد گزارش، و حتی جلوگیری از 
هرگونه تحت تأثیر واقع شدن؛ جلوگیری از تهیه گزارش 
یا شرکت در تحقیق و نگارش در مورد موضوعی که خود 
خبرنگار نسبت به آن نفع شخصی و یا تعصبی دارد که 
همه ی  نیست.آری  امکان پذیر  برایش  آن  گذاشتن  کنار 
این ها سبب شده است که در صدسال گذشته اعتمادی 
و  گردد  ایجاد  مستقل  خبرنگاراِن  و  مردم  بین  جهانی 
اینک ما رسالتی بزرگ برای جلب این اعتماد و حفظ این 
خوش نامی بر دوش داریم.روزنامه نگار، بیش از همه، به 
شهروندان وفادار است. تعهد در قبال شهروندان، مقوله ای 
فراتر از خودخواهی حرفه ای است. این تعهد، نوعی پیمان 
متعهدانه با مردم است که به مخاطب می گوید: خواننده ی 
عزیز! عملکرد مسئولین زیر ذره بین قرار دارد. نقد فیلم ها 
با صراحت همراه است، ارزیابی کار رستوران ها تحت تأثیر 
آگهی دهندگان نیست، و پوشش خبری در راستای منافع 
این  ندارد.  قرار  دوستان  نفع  به  یا سمت گیری  شخصی 
نکته که گزارش دهندگان خبر باید بتوانند بدون هیچ گونه 
عامل بازدارند ه ای حتی مالحظات مربوط به منافع مالک 
سازمان خبری، به کندوکاو و بازگویی حقیقت بپردازند، 
پیش شرط الزم نه فقط برای گزارش دقیق، بلکه به منظور 
این موضوع، شالوده  رویدادهاست.  متقاعدکننده ساختن 
اعتماد شهروندان به یک نشریه را شکل می دهد و چنین 
اعتمادی از سوی مخاطب، بی شک منشأ اعتبار آن نشریه 
بی غرض  بازگویی  به  اعتقاد  این که  بود. خالصه  خواهد 
اصلی رسانه های خبری  و بی قضاوت حقیقت، سرمایه 
مکتوب و کارکنانشان است. وفاداری به شهروندان پایه و 
بنیان »استقالل روزنامه نگاری« را استوار می سازد. امری 
انتخابات از سوی برخی روزنامه نگاران  ایام  مهم که در 

نادیده گرفته می شود.

نیش نیش میرزا

کوتاه ورزشی

بنای رصدخانه مراغه در سه شنبه ۴ جمادی االول ۶۵۷ 
قمری )۱۶ اردیبهشت ۶۳۸( برابر با شب تولد زینب دختر 
علی بن ابی طالب  به سفارش خواجه نصیرالدین طوسی و 
به فرمان هوالکو -نوه چنگیزخان مغول- آغاز شد. هوالکو 
برای نگهداری این سازمان پژوهشی موقوفه های ویژه ای 
و  کتابخانه ای شامل ۴۰۰ هزار جلد کتاب  درنظر گرفت. 
ابزارهای اخترشناسی، از جمله ذات الربع دیواری به شعاع 
۴۳۰ سانتی متر، حلقه دار )ذات الحلق(، حلقهٔ انقالبی، حلقه 
اعتدالی و حلقه سموت نیز فراهم شدند. در همین جا بود که 
زیج ایلخانی به سال ۶۷۰ هجری )۱۲۷۶ میالدی( فراهم 
شد.رصدخانهٔ مراغه فقط مخصوص رصد ستارگان نبود 
بیش تر شاخه های  بود که  و یک سازمان علمی گسترده 
دانش درس داده می شد و مشهورترین دانشمندان آن عصر 
-از جمله قطب الدین شیرازی، کاشف علت اصلی تشکیل 
چون  به عالوه  بودند.  شده  جمع  آن جا  در  کمان-  رنگین 
استیالی  به علت  ایران  و  ارتباط علمی چین  زمان  آن  در 
مغوالن بر هر دو سرزمین برقرار شده بود، دانشمندان چینی 
-از جمله فردی به نام فائو مون جی- در این مرکز فعالت 
مسیحی  فرهنگ نامه نویس  و  فیلسوف  همچنین  داشتند. 
-ابن العبری- در رصدخانهٔ مراغه به درس دادن کتاب های 
اصول اقلیدوس و المجسطی بطلمیوس مشغول بود.خواجه 
نصرالدین توسی برای ساخت رصدخانه و ابزارهای رصد، از 
دانش و هنر دانشمندان و استادان زمان خود استفاده کرد 
بازگرداندن و اسکان  این کار موارد زیر بود:  از  که نیتش 
متواری  مغلول ها  حملهٔ  اثر  در  که  فراری،  دانشمندان 
شده بودند، ایجاد یک مرکز علمی، خواجه نصرالدین هر یک 
از دانشمندان را مسئول بخشی کرد که تبحر داشتند کرد 
و برای انتخاب آنها ملیت و مذهبشان را مدنظر قرار نداد.

زمانی که خواجه نصرالدین نام این افراد را برای همکاری 
بیتکچی  و  مشاور  جوینی  شمس الدین  و  هوالکوخان  به 
وزیر، پیشنهاد داد آنها دلیل انتخاب تک تک دانشمندان 
را از خواجه نصیرالدین پرسید و پس از توضیحاتی که از 
سوی وی ارائه شد، هوالکوخان با حضور آنها در مجموعه 

رصدخانهٔ مراغه موافقت کرد.
در نتیجه این تقسیم بندی ها ۱- درس فلسفه که پیش از 
آن به صورت مخفیانه تدریس می شد مورد توجه قرار گیرد 
و علنی شود ۲- بیشتر طالب به فلسفه و طب روی آوردند. 
و پس از اعتراض به اینکه چرا حقوق فقها و محدثین را 
کمتر از دیگران در نظر گرفته است. پاسخ داد: چون افراد 
به دالیل فطری به دنبال علوم مذهبی و فقهی می روند 
دنبال علوم سخت  به  آسان است و کمتر کسی  کارشان 
و سنگین مانند نجوم و ریاضیات می رود و بعد از حملهٔ 

مغول ما نیاز به دانشمندان این علوم داریم.
پرویز ورجاوند و همکارانش در دههٔ ۱۳۵۰ خورشیدی 
و  پرداختند  رصدخانه  این  محوطهٔ  در  کاوش  به 
قسمت های مختلف آن را شناسایی کردند. ساختمان اصلی 
ساخته شده بود.  استوانه ای  برجی  به شکل  رصدخانه  این 
اقامت  در ساختمان های جنبی آن یک کتابخانه و محل 

کارکنان تشخیص داده شده است.

دلگشا  رساله ی  از  حکایت  چند  برایتان  امروز 
دیده ام... حکایت ها  تدارک  عبیدزاکانی  ماندگار  اثر 
ادبی  تحریف  به  نیازی  که  هستند  جذاب  آن قدر 
هم ندارند! گویا عبید خودش قباًل تحریفشان کرده 

است!
که  پرسید  عضد الدین  موالنا  از  شخصی   *
و  خدایی  دعوی  مردم  خلفا  زمان  در  که  چونست 
پیغمبری بسیار می کردند و اکنون نمی کنند؟گفت: 
گرسنگی  و  ظلم  از  چندان  را  روزگار  این  »مردم 
از  نه  و  یاد می آید  از خدایشان  نه  است که  افتاده 

پیغامبر.«
* پدر جحی سه ماهی بریان به خانه برد، جحی 
در خانه نبود. مادرش گفت: »این را بخوریم پیش 
بیامد  بنهادند، جحی  بیاید.« سفره  آن که جحی  از 
زیر  در  بزرگ  ماهی  دو  مادرش  زد.  در  به  دست 
نهاد.  میان  در  کوچک  یکی  و  کرد  پنهان  تخت 
جحی از شکاف در دیده بود. چون بنشستند، پدرش 
از جحی پرسید که حکایت یوسف پیغمبر شنیده ای؟ 
پیش  سر  بگوید.«  تا  پرسیم  ماهی  این  »از  گفت: 
ماهی برد و گوش بر دهان ماهی نهاد. گفت: »این 
ماهی می گوید که من آن زمان کوچک بودم، اینک 
دو ماهی دیگر از من بزرگ تر زیر تخت اند. از ایشان 

بپرس تا بگویند.«
گوشتش  و  می دزدید  مردم  گوسفند  جحی   *
معنی  چه  این  که  پرسیدند  او  از  می کرد.  صدقه 
دارد؟ گفت: »ثواب صدقه با بزه دزدی برابر گردد و 

در میانه پیه و دنبه اش توفیر باشد!«
* شخصی با معبری گفت: در خواب دیدم که از 
پشک شتر بورانی می سازم تعبیر آنچه باشد؟ معبر 
گفت: دو تنگه بده تا تعبیر آن بگویم. گفت: اگر دو 
از پشک  تا  دادمی  بادنجان  به  داشتمی خود  تنگه 

شتر نبایستمی ساخت.
پیش  را  او  می کرد،  خدایی  دعوی  شخصی   *
یکی  اینجا  »پارسال  گفت:  را  او  بردند.  خلیفه 
دعوی پیغمبری می کرد او را کشتند.« گفت: »نیک 

کرده اند که من او را نفرستاده بودم.«
* لولئی با پسر خود ماجرا می کرد که تو هیچ کار 
نمی کنی و عمر در بطالت به سر می بری. چند با تو 
گویم که معلق زدن بیاموز سگ ز چنبر جهانیدن و 
رسن بازی تعلم کن تا از عمر خود برخوردار شوی. 
اگر از من نمی شنوی به خدا تو را در مدرسه اندازم 
دانشمند  و  بیاموزی  ایشان  ریک  مرده  علم  آن  تا 
ادبار  و  فالکت  و  مذلت  در  باشی  زنده  تا  و  شوی 

بمانی و یک جو از هیچ جا حاصل نتوانی کرد.

فصل برای پرسپولیس تمام نشده است

اراکی ها به دنبال مظلوم نمایی!!!!

در آستان جانان 

اصفهانی ها حاضر به 
تیم داری نیستند

محسن فروزان با دریافت دو گل نتوانست منجی 
صبایی ها در راه بقا در لیگ برتر باشد. دقیقا یکسال 
عکس  و  خود  خوب  بازی  با  فروزان  محسن  پیش 
العمل های فوق العاده اش پرسپولیس را از قهرمانی 
دور نگه داشت تا اشک سرخپوشان را در ورزشگاه 
آزادی در آورد و حاال پس از یکسال سرنوشت این 

بار برای او روز تلخی را رقم زد.

شهرداری  بسکتبال  تیم  گفت:مسئوالن  صفرزاده 
اراک حاشیه را از تهران و پس از قبول دو شکست 
و  دیگران  کردن  متهم  با  تا  آوردند  وجود  به  متوالی 

مظلوم نمایی نگاه ها را به سمت خود برگردانند.

هافبک پرسپولیسی ها درباره بازی امروز می گوید 
برابر  در  اما  نداشتیم  بازی  این  در  برد  به  نیازی  ما 
حریف خود جوانمردانه بازی کردیم. شهاب کرمی در 
رابطه با دیدار برابر سیاه جامگان گفت: نیازی به این 
برد نداشتیم اما جوانمردانه بازی کردیم و فشار زیادی 

به حریف آوردیم.

قهرمانی دو و میدانی کار خوزستانی 
در سنندج 

عزت اللهی به روستوف باز می گردد 

آرش وکیلی

حسن بهنام

کتاب، خشت اول بنای توسعه        او را من نفرستاده بودم! بی اخالقی در حوزه 
خبر و رسانه...

تاسیس بزرگترین رصد خانه

اشک های فروزان؛ یکسال پس 
از اشک سرخ ها

یوونتوس در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
در  را  موناکو  شد  موفق  هیگواین  و  آلوز  درخشش  با  اروپا 
فرانسه شکست دهد تا شانس زیادی برای صعود به فینال 
لیگ قهرمانان پیدا کند. شاگردان آلگری که تا رسیدن به این 
مرحله از رقابت ها تنها دو گل دریافت کرده بودند، در دیدار 
امشب هم نمایش بی نقصی در خط دفاعی داشتند و درنهایت 
با یک پیروزی شیرین، در آستانه رسیدن به فینال موناکو قرار 
گرفتند. دو تیم بازی را متعادل آغاز کردند و دقایق ابتدایی 
بدون اینکه موقعیت خاصی روی دروازه ها ایجاد شود، سپری 
شد.در ادامه یوونتوسی ها تااندازه ای بازی بهتری ارائه دادند و 
در دقیقه ۱۳، روی حرکت خوب دنی آلوز، ایگواین صاحب 
موقعیت شد اما نتوانست از آن ها استفاده کند.چند دقیقه بعد 
روی  را  موقعیت جدی اش  اولین  که  بود  میزبان  تیم  نوبت 

ارسال  باتجربه یووه،  اما دروازه بان  ایجاد کند  بوفون  دروازه 
خطرناک کیلیان امباپه را روی تیر اول مهار کرد. تالش دو 
تیم برای رسیدن به گل به چند موقعیت نصفه و نیمه دیگر 
منجر شد تا اینکه در دقیقه ۲9، سرانجام ایگواین قفل دروازه 
حریف را باز کرد.دنی آلوس که درون محوطه جریمه موناکو 
صاحب توپ شده بود، با یک پاس پشت پای عالی، ایگواین را 
صاحب موقعیت کرد و این مهاجم آرژانتینی هم با یک ضربه 

دقیق، توپ را به گوشه دروازه سوباشیچ فرستاد.
 در دقایق پایانی نیمه اول تیم میزبان تالش کرد تا به گل 
تساوی برسد اما بازیکنان یوونتوس با آرام کردن بازی اجازه 
ندادند که دروازه شان چندان تهدید شود و درنهایت با برتری 
۱-۰ به رختکن رفتند. نیمه دوم را میزبان بهتر آغاز کرد و در 
دقیقه ۴۷، رادامل فالکائو می توانست نتیجه را به تساوی بکشد 

اما حضور به موقع پیانیچ و بوفون، این موقعیت را از ستاره 
کلمبیایی گرفت. درحالی که تالش تیم میزبان برای رسیدن 
به گل تساوی ادامه داشت، این یوونتوس بود که در دقیقه 
۵9، روی یک همکاری دیگر از دنی آلوس و ایگواین به گل 
دوم رسید. روی اشتباه باکایوکو در میانه زمین، یوونتوسی ها 
یک حمله خطرناک را ترتیب دادند و درنهایت ارسال دقیق 
دنی آلوس را ایگواین با یک ضربه عالی روی تیر دوم، تبدیل 
به گل کرد. بازیکنان موناکو که چیزی برای از دست دادن 
نداشتند، در ادامه پیش کشیدند و در مقابل یوونتوسی ها به 

دنبال زدن گل های بعدی روی ضدحمالت بودند.
اجازه نداد که موناکو صاحب  بازی محتاطانه میهمان  اما 
موقعیت های چندانی شود و درنهایت بازی با همان دو گل به 

خوش بینی های آقای برنامه ریزسود یوونتوس به پایان رسید.

سردار آزمون روستوف را ترک می کند!

اصفهان  در  گفت:  اصفهان  والیبال  هیأت  رئیس 
به همین سبب  و  نیست  داری  تیم  به  باشگاهی حاضر 
پایه  تیم های  و  جوان  والیبالیست های  برای  ای  انگیزه 

وجود ندارد.

 ۱ و  ۲ طال  گفت:  خوزستان  دوومیدانی  هیات  رئیس 
در  خوزستانی  کاران  میدانی  و  دو  تالش  حاصل  نقره 
روز اول مسابقات قهرمانی جوانان کشور که به میزبانی 

سنندج برگزارشد.

ساله  نیم  و  دو  تمدید  با  ارتباط  در  خبرهایی  که  این  وجود  با 
شده  روسی  محافل  نقل  روستوف  باشگاه  ایرانی  مهاجم  قرارداد 
باشگاه  این  آزاد  بازیکن  عنوان  به  تابستان  در  بازیکن  این  بود 

را ترک خواهد کرد.

تمام  با  لیگ  خوشبختانه  گفت:  شیرازی  اهلل  حبیب 
بعد  امیدوارم سال  و  رسید  پایان  به  ها  کاستی  و  کم 

کمبود ها را جبران کنیم.

مدیر برنامه های سعید عزت اللهی، ملی پوش ایرانی 
از بازگشت او به تیم روستوف پس از پایان دوره انتقال 

قرضی در آنژی خبر داد.

سیاه جامگان  مقابل  شکست  از  پس  ایوانکوویچ  برانکو 
اظهار داشت: ما کاری به نتایج دیگر بازی ها نداشتیم و آمده 
بودیم که این دیدار را ببریم و تالش کردیم. جوانان را بازی 
دادیم و قرار بود کمال و طارمی هم به میدان بیایند که این 

اتفاق افتاد.
میهن امروز- سرمربی پرسپولیس ادامه داد: حریف خوب 

دفاع کرد و حمالت ما را خنثی کرد. 
گل  را  خود  موقعیت های  هم  ما  بازیکن  دو  اگر  البته 

می کردند بازی را می بردیم. انگیزه کامل داشتیم ببریم. دو 
موقعیت خوب کامیابی نیا از دست داد.

این مسائل  را درگیر  تبانی گفت: ما خودمان  وی درباره 
تا  دادیم  استراحت  امروز  تیممان  بازیکنان  به  نمی کنیم. 
فرصت بازی به همه نفرات برسد، بازی جوانمردانه ای امروز 
از فرصت های  برگزار شد. به حرف تبریک می گویم آن ها 
برد  برد،  تمامی مسابقات  در  ما  استفاده کردند. هدف  خود 
و برد است اما همیشه اتفاق نمی افتد که شما پیروز شوید. 

بازی دادم.برانکو همچنین  بازیکنان فرصت  به همه  امروز 
را می کنیم  بعد اظهار داشت: تمام تالش مان  درباره فصل 
فراهم  را  مقتدری  تیم  که  است  این  برنامه ریزی مان  و 
به  توجه  با  هواداران  هستم،  راضی  تیم  عملکرد  از  کنیم. 
تیم  و  گذاشتند  تمام  امروز سنگ  شدیم  قهرمان  ما  اینکه 
را مورد تشویق قراردادند. سعی کردیم از همه نیروهایمان 
استفاده کنیم.می خواهیم شادی را به هواداران تقدیم کنیم 
اما متأسفانه این اتفاق در بازی امروز نیفتاد. با آوردن کمال 

کامیابی نیا و مهدی طارمی قصد داشتیم نبض بازی را در 
دست بگیریم. به جوان ها فرصت بازی دادیم تا آن ها آماده 
شوند.سرمربی پرسپولیس خاطرنشان کرد: بازی آخر ما مقابل 
الوحده مهم ترین بازی فصل است، بازیکنان تالش می کنند 
تا برای آن مسابقه آماده شوند، اگر فرشاد احمدزاده و کمال 
نتیجه  می دانستند  را  موقعیت هایشان  قدر  امروز  کامیابی نیا 
چیز دیگری می شد، به هرحال انتظارات از پرسپولیس باالست 

و ما تالش می کنیم تا بهترین نتیجه را به دست بیاوریم.

ستارگان موناکو طعمه آلوز و هیگواین شدند

واکنش برانکو به تبانی پرسپولیس با مشهدی ها

استقالل نایب قهرمان شد، صبا سقوط کرد

خداحافظی شیرین صادقی...

از هفته سی ام مسابقات ۸ دیدار امروز برگزار شد که در 
نتیجه این دیدارها پرسپولیس قهرمان شد، استقالل دوم و 
تراکتورسازی به رتبه سوم رسید. ذوب آهن هم چهارم شد 
وامیدوار است با قهرمانی تراکتورسازی در جام حذفی به 
سهمیه چهارم ایران در لیگ قهرمانان آسیا دست پیدا کند. 
در پایین جدول هم ماشین سازی و صبای قم سقوط کردند. 
مسابقات لیگ برتر جام خلیج فارس با قهرمانی پرسپولیس 

و نایب قهرمانی استقالل به پایان رسید. از هفته سی ام 
مسابقات ۸ دیدار امروز برگزار شد که در نتیجه این دیدارها 
پرسپولیس قهرمان شد، استقالل دوم و تراکتورسازی به 
رتبه سوم رسید. ذوب آهن هم چهارم شد وامیدوار است 
با قهرمانی تراکتورسازی در جام حذفی به سهمیه چهارم 
ایران در لیگ قهرمانان آسیا دست پیدا کند. در پایین جدول 
هم ماشین سازی و صبای قم سقوط کردند.براساس نتایج 

به دست آمده، قهرمان لیگ برتر سهمیه اول قهرمان جام 
حذفی سهمیه دوم ایران برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
ست و سهمیه سوم استقالل خواهد بود و سهمیه چهارم یا 

تراکتورسازی خواهد بود و یا ذوب آهن.

در دیدارهای این هفته نتایج زیر به دست آمد:
سیاه جامگان ۱ - ۰ پرسپولیس

گسترش ۱ - ۰ صنعت
سایپا ۱ - ۰ ماشین سازی

فوالد ۱ - ۲ پیکان
ذوب آهن ۲ - ۰ پدیده

تراکتورسازی ۱ - ۰ نفت
صبا ۱ - ۲ استقالل خ

استقالل ۲ - ۱ سپاهان

پایان لیگ برتر با پایان هفته سی ام مسابقات

پایان تلخ عنایتی...

خیام نیشابوری 

خاکی که به زیر پای هر نادانی است
                                                            کّف صنمّی و چهره جانانی است

هر خشت که بر کنگره ایوانی است
                                                            انگشت وزیر یا سر سلطانی است

به بهانه آغاز »سی امین » نمایشگاه بین المللی کتاب 

در اندوه تیمی که دیگر شماره  10 ندارد...
قسم به خاص بودن سیزدهی که نحس پنداشتنش... سیزدهم 
اردیبهشت ماه لعنتی ... چه حسی داری؟ رویارویی با واقعیت؟ 

واقعیت! عجب کلمه سنگینی، واقعیت برابر رویا…
مسئله این است که تعداد سال های همراه با رویای ما هواداران 
رم بیش از سالهای همراه با واقعیتمان بوده است، برای همین 
باید ما را ببخشید، به ما سخت نگیرید، ما را این طور بزرگ 
کردند، با رویاها، توتی هم بخشی از آن رویاها بود و هست. سالها 
توتی همان فوق ستاره ای بود که پول خریدش را نداشتیم، 
همان بهانه ای بود که هر یکشنبه منتظر دیدنش بودیم، شاه 
مهره ما بود. تک تکیه گاه ما در کل کل های فوتبالی بود و 
دلیلی که نزد دیگر فوتبالی ها صاحب احترام باشیم. کاپیتان حاال 
با پایانی مواجهه می شود که نمی خواست، ما هم با جدایی ای 
مواجهه می شویم که نمی خواستیم... ولی موضوعی هست 
که هم توتی و هم ما آن را خوب یاد گرفتیم. در این سالهای 

هواداری خوب یاد گرفتیم که در زندگی همه چیز آن طور که 
ما می خواهیم پیش نمی رود... این را رمی ها خوب می دانند... به 
خاطر فینال هایی که باختیم، اسکودتوهایی که از دست دادیم. 
ولی با این حرف ها دردها نمی روند... اتفاقی است شبیه فرو رفتن 
کریپتونایت در قلب سوپرمن... یا نه… شاید هم مثل داستان 
بزرگترین امپراتور رم ژولیوس سزار است…همان که با چاقو در 
سنا تکه تکه اش کردند… شاید باید منطقی بود، توتی نه می 
میرد و نه می رود، او می ماند؛ توتی کنار رم می ماند... داستانش 
ادامه پیدا می کند... مشکل ما هستیم داستان او با رم ادامه پیدا 
می کند... در ادامه راه ممکن است به افتخارات بزرگی برسیم. 
بود. اصال شاید خودش  اهدای جام خواهد  او هم در مراسم 
جام را اهدا کند... ولی باز هم آن جایی نخواهد بود که ما می 
خواهیم. مشکل ما هستیم، مشکلی که توتی ایجاد کرد... شاید 
باید منتظر پسرش بمانیم، یا حتی مربی شدن خودش، شاید باید 

با جانشینش پیمان ببندیم... وقت آن نرسیده تا به ولیعهدش هم 
فرصتی بدهیم؟ ولی سخت است! انگار که باید به بخشی از 
وجودمان بگوییم بمیر! نمی شود به قلبت بگویی کوچک شو یا 
بزرگ شو، سریع باش یا ُکند…قلب کار خودش را می کند… 
دست تو نیست… شاید هم واقعا امیدواری احمقانه نیست… 
دستکم  میرد…  نمی  هرگز  شود،  می  زنده  هم  سوپرمن 
 توتی با پیراهن رم می رود، شاید ما نباید برای توتی اشکی 
بریزیم...  باید برای خودمان اشک بریزیم... تیم از آن نوع باخت 
هایی که پرنس به آنها می گوید »خفت آور« قبال هم داشته… 
فقط تحمل شان با وجود توتی آسانتر بود… از این به بعد تک 
و تنها هستیم… تحمل شکست در تنهایی سخت است… 
امشب ما اشک می ریزیم…  شاید برای خودمان… چون 
سزار نیازی به ما ندارد… امشب ما اشک می ریزیم… برای 

تیمی که دیگر شماره ۱۰ ندارد...

بهترین،  از  تن  دو  عنایتی  و  صادقی  ابراهیم 
متعصب ترین و خوش اخالق ترین مردان تاریخ فوتبال 
ما بعد از پایان لیگ شانزدهم کفش ها را آویختند و با 
حماسه خود یک خداحافظی حماسی داشتند البته در 
2 سوی یک سناریوی تاریخی... ابراهیم صادقی که در 
دقیقه واپسین لیگ، روی نیمکت نشسته بود، با گل 
شیرین تیمش فوتبال را کنار گذاشت، تیم سایپا در 
لیگ ماند و خداحافظی ابراهیم صادقی که در همه 
ادوار مختلف لیگ در این تیم بوده و رکورددار تعداد 
بازی در لیگ برتر است، جذاب شد. اما عنایتی که در 
تیم های باشگاهی خود برخالف صادقی هیچ تداومی 
نداشت، در روز آخر در حالی با صبا سقوط کرد که 
شانس هایش از سیاه جامگان بیشتر به نظر می رسید. 
گرفتن  پس  برای  هیچ گاه  دیگر  و  رفت  عنایتی 

خداحافظیش برنمی گردد اما روز تلخ خداحافظی را 
هیچ وقت فراموش نخواهد کرد. ابراهیم صادقی در ۱۵ 
بهمن سال ۱۳۵۷، از پدر و مادری اراکی، در شهر کرج 
به دنیا آمد و در سال ۱۳۷۹ به عضویت باشگاه فوتبال 
سایپا درآمد و تا پایان نیز در این تیم حضور داشت. در 
سال ۱۳۸۹ به پاس یک دهه حضور مستمر صادقی 
در باشگاه سایپا، این باشگاه در مراسمی با نام »نارنجی 
وفادار« از وی تجلیل و تقدیر به عمل آورد. او در فصل 
۸۵–۸۶ در لیگ برتر فوتبال ایران به همراه تیم سایپا 
کرج در کنار علی دایی به عنوان قهرمانی دست یافت. 
ابراهیم صادقی با سرمربیگری علی دایی در تیم ملی، 
به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شد. حضور او در بازی 
از سری مسابقات مقدماتی جام جهانی  برابر کویت 
انتقادات شدیدی را علیه علی دایی سرمربی تیم ملی 

به همراه داشت، اما بعدها با توجه به انتخاب ابراهیم 
عنوان  برای  ایران  از  کاندید  تنها  به عنوان  صادقی 
بهترین بازیکن سال آسیا از سوی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا، او به چهره ای محبوب تبدیل شد. وی تنها گل 
ملی خود را در یک بازی دوستانه در مقابل تیم ملی 
فوتبال امارات به ثمر رساند. او به همراه تیم ملی ایران 
حضور  نیز  آسیا 2۰۰۷  ملت های  جام  مسابقات  در 
داشت. غالمرضا عنایتی )زاده ۱ مهر ۱۳۵۵ در مشهد( 
بازیکن سابق فوتبال، عضو سابق تیم ملی فوتبال ایران 
و برترین گل زن کنونی کل ادوار لیگ برتر با ۱۴2 
گل زده است. او در روز دوشنبه 2۱ فروردین ۹۶ در 
برنامه نود اعالم کرد که در بازی صبای قم با استقالل 
تهران در هفته 2۷ لیگ برتر ایران در روز 2۶ فروردین 
۹۶ از فوتبال خداحافظی خواهد کرد. او بهترین گل 

بسیار  که  دانست  پرسپولیس  به  تک گلش  را  خود 
برایش خاطره خوبی را به همراه داشته. رضا عنایتی 
استقالل  و  خراسان  ابومسلم  تیم های  در  توانسته 
او  ایران شود  بازی های لیگ  بار آقای گل  تهران، ۳ 
در فصل ۸۰_۸۱ در تیم ابومسلم خراسان و در فصل 
۸۳_۸۴ و ۸۴_۸۵ در دو فصل پیاپی و در تیم فوتبال 
استقالل تهران با 2۰ و 2۱ گل زده به عنوان آقای گل 
رقابت های لیگ برتر انتخاب شد. همچنین او بهترین 
گل زن تاریخ لیگ برتر ایران با ۱۳۶ گل است. وی در 
سال ۹2–۹۳ توانست بعد کریم انصاری فرد با ۱۳ گل 
دومین گل زن لیگ برتر ایران شود. عنایتی در هفته 
آخر اولین دوره لیگ برتر با لباس ابومسلم خراسان در 
برابر استقالل رشت ۷ گل به ثمر رساند که ازلحاظ 
گلزنی در یک بازی لیگ، یک رکورد محسوب می شود.


