
اثر  دلگشا  رساله  کتاب  از  برگرفته 
عبید زاکانی

در مدح بادنجان
گرسنگي  حالت  در  را  محمود  سلطان 
آمد  خوشش  آوردند.  پيش  بوراني  بادنجان 

گفت: بادنجان طعامي است خوش. 
نديمي در مدح بادنجان فصلي پرداخت. 

چون سير شد گفت: بادنجان سخت مضر 
چيزي است.

 نديم باز در مضرت بادنجان مبالغتي تمام 
اين زمان  نه  اي مردك  كرد. سلطان گفت: 

مدحش مي گفتي.
گفت: من نديم توام نه نديم بادنجان. مرا 
چيزي مي بايد گفت كه تو را خوش آيد نه 

بادنجان را.
اسب چپکی

سوار  و  نهاد  ركاب  بر  راست  پاي  قزويني 
شد. رويش از كفل اسب بود.

گفتند: واژگونه بر اسب بنشسته اي. 
ام، اسب چپ  ننشسته  باژگونه  گفت: من 

بوده است.
مذمت علم دانشمندان

لولی اي با پسر خود ماجرا مي كرد كه تو 
هيچ كاري نمي كني و عمر در بطالت به سر 
مي بري. چند با تو گويم كه معلق زدن بياموز 
و سگ از چنبر جهانيدن و رسن بازي تعلم 
كن تا از عمر خود برخوردار شوي. اگر از من 
نمي شنوي به خدا تو را در مدرسه اندازم تا 
آن علم مرده ريگ ايشان بياموزي و دانشمند 
شوي و تا زنده باشي در مذلت و فالكت و 
ادبار بماني و يك جو از هيچ جا حاصل نتواني 

كرد.
بالی عالء

سخت  بود  حاكمي  نام  عال  مازندران  در 
به  مردم  نمود  روي  خشك سالي  ظالم. 

استسقاء بيرون رفتند.
 چون از نماز فارغ شدند امام بر منبر دست 
به دعا برداشته گفت: »اللهم ادفع عنا البالء 
والوباء و العالء « )بار خدايا، بال و وبا و » عال« 

را از ما بگردان.(
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در آستان دوست 

بمباران کاخ های کمونیسم، فروریختن برج های امپریالیسم در مذمت علم دانشمندان

حضرت حافظ

دل سراپرده محبت اوست
دیده آیینه دار طلعت اوست

من که سر در نیاورم به دو کون
گردنم زیر بار منت اوست

ماه خون و نفرت...

سالگرد درگذشت موسس 
نخستین جمهوری اسالمی

رياست  كاخ  مسلح،  دندان  بُِن  تا  ارتشی های 
همه سو  از  و  كرده اند  محاصره  را  جمهوری 
را  باغ  ديوار  تانك ها  بسته اند.  گلوله  به  را  آن 
خراب كرده و پشت ديوارهای اصلی جا خوش 
آرايش نظامی دارد  كرده اند. حياط كاخ چنان 
باشند.  كرده  تصرف  را  دشمن  خاك  انگار  كه 
ساِل  سه  از  پس  بودند.  دشمن  ای كاش  ولی 
می بيند  كنارش  در  را  ويژه  گارد  فقط  سخت، 
حاال  می بود،  همراهش  بايد  كه  ارتشی  و 

روبه رويش ايستاده...
رادیو ماگاالنس: ساعت ۹ و سه دقیقه ی 

صبح یازدهم سپتامبر ۱۹۷۳ 
هم وطنان!

من  كه  بود  خواهد  آخرين بار  اين  بی شك، 
داشت.  خواهم  را  شما  با  گفتن  سخن  شانس 
و  پورتالس  راديويی  ايستگاه های  هواپيماها 
سخنان  در  كرده اند.  بمباران  را  كورپوراسيون 
شايد  است.  تأسف  فقط  نيست،  تلخی  من 
باشد برای  سخنان من يك نوع عذاِب وجدان 
كسانی كه سوگند خود را زيرپا گذاشتند... و به 

مردم خيانت كردند...
با  تا  می ماند  چيز  يك  تنها  شرايط،  اين  در 
نخواهم  تسليم  من  بگذارم:  ميان  در  كارگران 
قرار  تاريخی  دشواِر  لحظه  يك  در  من  شد. 
گرفته ام: وفاداری به خلقم را با نثار جانم ثابت 
خواهم كرد. من به شما اطمينان خواهم داد و 

يقين دارم بذر دموكراسی را كه توسط هزاران 
هزار شيليايِی نجيب و با وجدان در اين سرزمين 

كاشته شده، هرگز نمی توان خشك كرد. 
دارند و می توانند خلق  نظاميان قدرت  آری! 
با  را به بند بکشند ولی قادر نخواهند بود چه 
جامعه  روند  جلوی  جنايت،  با  چه  و  خشونت 
را بگيرند. تاريخ از آن ماست. اين مردم اند كه 

تاريخ را می سازند...
***

دقيقه ای   ۵ آتش بسی  خواستار  آن  از  پس 
بيانديشد،  چاره ای  استعفا  بهانه ی  به  تا  شد 
كه  اين  به  اشاره  با  ارتش  نيروهای  اما 
تك تيراندازهای وفادار به رئيس جمهور در حال 
مخالفت  درخواست  اين  با  هستند،  تيراندازی 

كردند.
دستور بمباران صادر شد...

روزهايی را به ياد می آورد كه وقتی كالشنيکف 
را به يادگار از فيدل كبير گرفت، می توانست به 
را  راهش  گلوله  شليك  با  و  برود  او  راه  همان 
باز كند... اما هميشه بر اين می باليد كه اولين 
سركار  بر  مردم  رای  با  كه  دنياست  انقالبی 
اولين بار  حاال  اما  خون...  قطره ای  بدون  آمده 
سوی  به  می كند...  شليك  اسلحه  با  كه  است 
ارتشی كه تا ديروز خودی بود و كيست نداند 
كه  را... حيف  آستين  درون  زهرمارهای  تلخِی 
بايد  آزادی  نهال  پای  نمی دانست  روز  آن  تا 
بدل  تناور  درختی  به  تا  كشيد  خون   جوی 

شود.
ریاست  کاخ  بر  که  بمب  هفدهمین 
جمهوری فرو افتاد تقریبا همه ی نیروهای 

وفادار مرده بودند...
لوله ی كالشنيکف را توی گلويش گذاشت و 
خودكشی كرد تا افتخار كشتن يك قهرمان را 

نصيب كفتارهای كودتاچی نکند...
وقتی كه باالی سرش رسيدند پيکر بی جانش 
را به گلوله بستند و زهر آزادی را كه مسببش 

خودش بود به او چشاندند.
شیلی  خلق  قهرمان  آلنده...  سالوادور 

شد... جاودانه در سطور تاریخ ...
آن روز هنوز 28 سال مانده بود تا 11 سپتامبر 
به خاطر يك عمليات تروريستی معروف شود، 
كوهستانی،  الله های  سرزمين  مردم  قلب  ولی 
الله گون شد. آن روز ژنرال پينوشه اعالم قدرت 
كرد و در كمتر از سه ماه هزاران نفر از هواداران 
سياه چاله های  در  يا  و  نمود  اعدام  را  آلنده 
شايد  كه  كسانی  كرد...  شکنجه  شيلی  مخوف 
هرگز، كسی از آن ها خبری نيافت ولی همه با 
افتخار از آن ها ياد می كردند... چند روز بعد از 
كودتا، پابلو نرودا شاعر قلب های مردم آمريکای 
انتخابات  در  آلنده  انتخاباتی  رقيب  كه  التين- 
1970 هم بود و در حمايت از او كنار كشيده 
بود، كيلومترها دورتر از شيلی، در اثر شنيدن 

خبر اين كودتای خونين و ننگين درگذشت. 
هم دوره ی  و  دوست  گارسياماركز،  گابريل 
ژنرال ها  كه  زمانی  تا  كه  كرد  اعالم  آلنده 
رمان  هرگز  قدرتند  مسند  بر  شيلی  در 
غيرداستانی  كتاب  آن  از  بعد  نوشت،  نخواهد 
را  شيلی«  به  ليتين  ميگل  مخفيانه  »سفر 
ژنرال  ديکتاتوری  حکومت  كه  كرد  مکتوب 
آتش  در  را  آن  از  نسخه  هزار   1۵  پينوشه 

سوزاند. 
ماركز زير حرفش زد و كتاب خزان خودكامه 
با نظر به حکومت پينوشه  )پاييز پدرساالر( را 
نوشت و در آن حکومت رو به افول يك ديکتاتور 

منزوی را به تصوير كشيد.
سپتامبر،   11 بی چون وچرای  قهرمان  آلنده، 
بود،  نويسنده  پدربزرگش؛  مانند  بود،  پزشك 
توانست  زود  خيلی  همين  برای  پدرش.  مانند 

بين مردم و روشنفکران جايش را باز كند.
جنوبی  آمريکای  انقالبيان  تمام  برخالف  او   
در  سياسی  مبارزات  و  قانونی  حزب  طريق  از 
انتخابات شركت كرد و سه دوره نامزد چپ گرايان 
 شد تا عاقبت در سال 1970 به رياست جمهوری 

رسيد.
آغاز  را  راهی  رسيدن  قدرت  به  محض  به 
»راهی  بود.  پيش بينی  قابل  پايانش  كه  كرد 
شد  سبب  اگرچه  سوسياليسم«  سوی  به 
تحت االرضی  ذخاير  بانك ها،  معدنی،  صنايع 
از سوی ديگر  اعالم شود ولی  و... همگی ملی 
با  دست راستی اش  دشمنان  تا  شد  باعث 
حمايت های امپرياليسم )آمريکا( تمام توانشان 
رفقای  و  گيرند  كار  به  او  شکست  برای  را 
دولتی  فسادآور  قدرت  در  محو   دست چپی اش 

شوند. 
چنين بود كه مردم شيلی مزد مقاومتشان را 
زير فشار تورم و بی كاری شديد دريافت كردند... 
هنوز هم پس از گذشت ساليان طوالنی از مرگ 
آلنده و پايان يافتن عصر سياه كودتا، نمی توان 
يك  يا  بود  ملی  قهرمان  يك  آلنده  آيا  فهميد 

قهرمان ملی شد...

 امتياز اكران آخرين فيلم عباس كيارستمی در 
آمريکای شمالی و انگلستان به شركت يانوس فيلم 

)Janus Films( واگذار شد.
سينمايی  اثر  آخرين  سينماسينما،  گزارش  به 
عباس كيارستمی با عنوان »2۴ فريم«، اثری تجربی 
با تهيه كنندگی احمد كيارستمی و چارلز گيلبرت از 

كمپانی سی جی سينما بود.
عباس كيارستمی اين اثر تجربی را در طول سه 
دقيقه ای  نيم  و  چهار  فيلم  تركيب 2۴  با  و  سال 
خود،  شخصی  مجموعه  عکس های  از  الهام گرفته 

ساخته بود.
حال اين فيلم كه نخستين بار در جشنواره فيلم 
كن به نمايش درآمد، سال آينده به صورت گسترده 
در آمريکای شمالی و انگلستان اكران خواهد شد. 
كمپانی  فيلم های  اكران  عهده دار  فيلم  يانوس 
»مجموعه كرايتريون« است كه بنا دارد منتخبی از 
آثار كيارستمی را تا سال 2018 با كيفيت باال بازيابی 
كند. پيتر بکر، مدير كمپانی كرايتريون درباره اكران 
فيلم »2۴ فريم« گفت: »فيلم خداحافظی عباس 
فيلم  است.  اصيلی  سينمايی  رويداد  كيارستمی، 

فرصتی برای همه فراهم می كند تا ياد هنرمندی 
داريم.  گرامی  گذاشت،  تاثير  ما  زندگی  بر  كه  را 
او چه  كه  درمی يابيم  فيلم  اكران  با  آن  از  مهم تر 
چيزی برای ما به يادگار گذاشته است. »2۴ فريم« 
تعمقی بنيادين درباره سينما است.« چارلز گيلبرت 
نيز در اين باره گفت: »»2۴ فريم« برای من و احمد 
كيارستمی، اثری بسيار خاصی است. يانوس فيلم و 
كراتيريون، عباس كيارستمی را يکی از بزرگترين 
فيلم سازان جهان می دانند و بی شك ما برای اكران 
اكران جهانی فيلم را با آن ها آغاز كنيم.«فيلم، جز آن ها را انتخاب نمی كرديم. خوشحاليم كه 

نیلوفر حامدی
فرهنگستان فوتبال ـ رفتار با ستاره های 
از  یکی  همواره  رشته  هر  در  ورزشی 
بوده  ایران  ورزش  در  موارد  اصلی ترین 
خدمات  آن ها  به  باید  چطور  اینکه  است. 
و  گیرند  قرار  توجه  مورد  چقدر  شود،  داده 
موضوع  این  شوند.  حمایت  اندازه  چه  تا 
توازن  فدراسیون ها  سوی  از  معموال  البته 
مناسبی نداشته است. یعنی یا زیادی سخت 
گرفته اند و بی توجهی کرده اند یا به ناگهان 
باعث  و  دادند  انجام  زیادی  حمایت های 
ایجاد بازیکن ساالری شده اند. فدراسیون دو 
و میدانی این روزها درگیر اعزام یا عدم اعزام 
حسن تفتیان به فرانسه است. تفتیان پس از 
ناکامی در مسابقات جهانی به ایران بازگشت 
و در حالی که همه ملی پوشان پیش از اعزام 
به مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا باید در 
اردوهای متمرکز داخلی حاضر می شدند، او 
برای حضور در اردوی فرانسه در کنار مربی 
فرانسوی اش برنامه ریزی کرده بود. همین 
موضوع باعث جنجال شد و حتی گفته شد که 
برای او کمیته انضباطی هم تشکیل داده اند. 
هرچند فدراسیون این موضوع را تکذیب کرد 
تنها  برگزارشده،  عنوان کرد که نشست  و 

برای تصمیم گیری درباره اعزام تفتیان بوده 
است. سخنگوی سازمان تیم های ملی: اعزام 
تفتیان به فرانسه منتفی است چند روز پیش 
صریحا  ملی  تیم های  سازمان  سخنگوی 
اعالم کرد تفتیان نتیجه فوق العاده ای کسب 
نکرده که توقع برگزاری اردو در فرانسه را 
دارد. غیاثی درباره حضور نداشتن تفتیان در 
اردوی ارومیه گفت: »تفتیان اصرار دارد تا در 
مدت باقی مانده به آغاز مسابقات ترکمنستان 
به فرانسه سفر کرده و تمریناتش را در آن جا 
ایشان  با  تماس  از  کند. حتی پس  سپری 
درباره حضور در جلسه و تصمیم گیری برای 
برنامه ها، از آمدن به جلسه امتناع ورزیده و 
تأکید بر اعزام به فرانسه دارد. از آن جا که این 
موضوع در سازمان تیم های ملی فدراسیون 
دو و میدانی مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفته، تصمیم برای اعزام با شرایط فعلی 
تفتیان به فرانسه منتفی است و او نیز باید 
همانند دیگر ملی پوشان در داخل کشور به 
غیاثی  بپردازد«.  خود  آماده سازی  تمرینات 
معتقد است فدراسیون برای ارتقای رکورد 
است:  کرده  زیادی  حمایت های  تفتیان 
»حمایت های ویژه ای از تفتیان در راستای 
ارتقای رکورد ۱۰۰ متر ایران شد و پس از 

ثبت رکورد ۱۰.۰۴ ثانیه ای که با مربی گری 
احمد رمضان زاده، مربی دلسوز و پرتالش دو 
و میدانی ایران کسب شد، سعی کردیم با 
استخدام مربی خارجی و در اختیار گذاشتن 
امکانات ویژه و حمایت های بیش از پیش 
اما تاکنون  یابیم،  به رکورد مطلوبی دست 
رکوردهای او با ارزیابی های به عمل آمده 
سیر نزولی داشته است. کسب مدال ارزشمند 
با  آسیا که  قهرمانی  رقابت های  در  تفتیان 
رکورد ۱۰.۲۵ ثانیه و در شرایط خاصی به 
دست آمد، قابل احترام است، ولی غافل از 
این امر نباشیم که تعدادی از دوندگان مطرح 
آسیایی که در رقابت های اخیر جهانی نیز 
حضور داشتند و عملکرد به مراتب بهتری 

از تفتیان نیز داشتند در هند غایب بودند«.
نظر  به  اما  غیاثی  آرام  لحن  علی رغم 
فدراسیون  و  تفیتان  بین  اوضاع  می رسد 
چندان آرام نیست. مسئولین معتقدند او در 
این مدت آن چنان که باید پیشرفتی نکرده 
و علی رغم حمایت ها و سرمایه گذاری های 
نتوانسته رکورد  او هنوز  فدراسیون،  فراوان 
مطلوبی کسب کند. از طرف دیگر، تفتیان 
از اهالی رسانه  اگرچه این روزها به شدت 
خودش  با  را  حق  گویا  اما  می کند  دوری 

اردوی  در  حضور  نظرش  به  و  می داند 
ارومیه سودی برایش نخواهد داشت. حاال 
و پس از اینکه شنیده شد فدراسیون برای 
این  داده،  تشکیل  انضباطی  کمیته  تفتیان 
خبر از سوی روابط عمومی این فدراسیون 
تکذیب شد. در خبر فدراسیون آمد: »جلسه 
سازمان تیم های ملی صرفا به منظور بررسی 
برنامه های اونتانون گای و نیز شرایط موجود 
حسن تفتیان تشکیل خواهد شد و موضوع 
تشکیل جلسه کمیته انضباطی به هیچ وجه 
اساسًا  و  نیست  فدراسیون  کار  دستور  در 
و  نداشته  وجود  موضوع  این  برای  دلیلی 
تیم های  سازمان  در  نیز  فنی  مسائل  تمام 
در  تفتیان  می شود.«  تصمیم گیری  ملی 
مسابقات آسیایی طال گرفت اما رکوردش 
خوب نبود. البته شرایط جوی و باران تأثیر 
در  او  داشت.  رکورد  این  در  زیادی  بسیار 
مسابقات جهانی هم نتوانست رکورد خوبی 
کسب کند. مشکل اما زمانی ایجاد می شود 
همان  مسابقات،  کوران  در  فدراسیون  که 
مدال آسیایی را آن قدر بزرگ می کند، ولی 
وقتی بازیکن مطالبه ای دارد، نتیجه رقبایش 
را به رخش می کشد. این ترجمه ای دقیق از 
عدم آشنایی با رفتار نسبت به ستاره ها است.

اکران جهانی آخرین فیلم عباس کیارستمی

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

آرش وکیلی- روزنامه نگار
خون ریزی  سرآغاز  که  سپتامبری   ۱۱ به  نفرین 

بود...
اول دبیرستان بودم، تازه سر و گوشم می جنبید و 
راحت تر  بود،  مطبوعات  طالیی  عصر  آن وقت ها 
ما  خانه  بیاوری!  در  سر  همه چیز  از  شد  می 
و  بود  شهریور  روزنامه!  از  پر  همیشه  که  هم 
گفتند  می  که  هواپیماهایی  از  صحبت  همه جا 
دوقلوی  برج های  وسط  کوبانده اند  القاعده چی ها 
نیویورک و ساختمان پنتاگون... یک ماه نگذشت 
که  بود  حادثه  این  عمیق  در شوک  دنیا  هنوز  و 
آغاز  را  افغانستان  به  همه جانبه  حمله ای  آمریکا 
کرد و نامش را عملیات بلندمدت آزادی گذاشت...

از آن به بعد هیچ وقت دنیا طعم آرامش را نچشید... 
که  شد  آن قدر طوالنی  آزادی  بلندمدت  عملیات 
کرده  حمله  چه  برای  نماند  خاطرش  در  احدی 
بودند! هنوز که هنوز است نه عراق روی خوش 
آرامش دیده نه افغانستان! بقیه کشورهای منطقه 
هم خودشان یک پا آمریکا شده اند و نیرو گسیل 
می کنند به بحرین و یمن و... این ها همه میراث 
و  نفت  سرزمین  برای  است  سپتامبر  یازده  شوم 
همین جا  به  شوم  ماه  این  دردسرهای  خون... 
با  مصادف  هم  پیش  سال  دو  نمی شود،  ختم 
خانه ی  در  جرثقیل  سقوط  سانحه   سپتامبر   ۱۱
امن الهی رخ داد و از شانس بد، چند روز بعدش 
فاجعه ی منا بی لیاقتی عربستان را یه اثبات رساند. 
این  از  پیش  سال   ۲8 سپتامبر،  از  دیگری  برگ 
که برای مردم دنیا و به ویژه ما اهالی خاورمیانه 
معروف شود رخ داد،  قلب مردم آمریکای جنوبی، 
و  الخصوص شیلی، کشور الله های کوهی  علی 
داغ دار  روزی  چنین  در  بلندپرواز،  کرکس های 
 ۱۱ خونینی است  روز  شد....عجب  جاودان  غمی 
سپتامبر، اگر قرار باشد تمام حوادثی که در طول 
قرار  هم  پشت سر  را  داده  رخ  ماه  این  در  تاریخ 

دهیم وضع بغرنج تر هم می شود... 
و  شد  انجام  مونیخ  المپیک  در  گروگان گیری 
انگار که هیچ گاه قرار نیست سپتامبر روی خوش 
نشان بدهد. این ماه خونین امسال با نسل کشی 
در میانمار آغار شده و غم و اندوه از تمام روزهای 

این ماه می بارد.

محمدعلی جناح در ۲۵ دسامبر ۱8۷۶ در کراچی زاده 
شد. پدرش بازرگان بود و خواهرش »فاطمه« یکی از 
مبارزان دوران استقالل پاکستان و هندوستان بود. بعد از 
گذراندن دوران تحصیل در مقطع ابتدائی و دبیرستان، در 
سال ۱8۹۲ وارد دانشگاه لینکلن شد و بعد از چهار سال 
تحصیل در رشته حقوق وکیلی توانا شد. سخت کوشی و 
انضباط فکری او صعودش را به مراکز قدرت آسان کرد.

اتحادیه ای  پیمان  مسئولیت  عهده دار   ۱۹۱۶ در  جناح 
حزب کنگره به نام حزب »لکنو« شد. در این پیمان 
حق  داشت  مسلمانان  برای  خوبی  دستاوردهای  که 
داشتن کرسی نمایندگی برای مسلمانان در آن پیش بینی 
فعالیت سیاسی  وارد  در سال ۱۹۱8  گاندی  بود.  شده 
نیز وارد شد و  در شبه قاره شد. وی در حزب کنگره 
طرح نافرمانی مدنی یا مقاومت منفی را مطرح کرد ولی 
محمدعلی جناح با آن مخالفت کرد. جناح و گاندی بر 
سر مسائل عقیدتی اختالف نداشتند بلکه در شیوه عملی 

اختالف داشتند.
جناح به قدری به اسالم دل بستگی داشت که شعارش 
در تأسیس پاکستان، به کارگیری اسالم و قوانین اسالمی 
اسالم  را  او  استقالل خواهی  مولفه های  از  یکی  و  بود 
تشکیل می داد  جناح لزوم تشکیل پاکستان را در ۱۹۴۰ 
نمود. در سال۱۹۴۶  تدوین  در سخنرانی معروف خود 
و  درگرفت  هندوها  و  مسلمانان  بین  فجیعی  کشتار 
احزاب مختلف هم نتوانستند آرامش را برقرار کنند و در 
نهایت گاندی برای جلوگیری از خونریزی با طرح تقسیم 
هندوستان و استقالل پاکستان موافقت کرد. سرانجام 
مونت باتن نایب السلطنه بریتانیا این طرح را به تصویب 
رساند و در ۱۵ اوت ۱۹۴۷ پاکستان استقالل یافت. جناح 
از سال ۱۹۳۰ از بیماری سل رنج می برد؛ تنها خواهر او و 
چند نفر دیگر نزدیک به او از وضعیت او آگاهی داشتند. 
وی در ۱۱ سپتامبر ۱۹۴8 در خانه خود در کراچی در سن 
۷۱ سالگی، بیش از یک سال پس از استقالل پاکستان، 
درگذشت. جواهر لعل نهرو، نخست وزیر هند، در مورد 
مرگ جناح اظهار داشت: »من در سال های گذشته بسیار 
تحت تأثیر او قرار گرفتم، همه غم و اندوه زیادی دارند. 
او در تالش خود موفق شد و هدف خود را به دست آورد، 
اما با چه هزینه ای و با چه تفاوت هایی از آنچه که تصور 
کرده بود.« جناح در ۱۲ سپتامبر ۱۹۴8 در حالی که هند 
و پاکستان در حال عزاداری رسمی بود، به خاک سپرده 
شد. یک میلیون نفر برای مراسم تدفینش جمع شدند. 

نام آرامگاه جناح در کراچی مزار قائد است.

تلگرام: 09331377742

ترس سرخابی ها از بالیی که
 سر رقبا آمد!

سپیدرود هم قربانی شگفتی شد!

جام حذفی جام شکفتی ها

ستاره می سازیم و 
بعد میان آسمان 
و زمین رهایش 

می کنیم

کوتاه ورزشی

پرسپوليس و استقالل تهران هم از اتفاقاتی 
كه در جام حذفی برای تيم های ليگ برتری 
رخ داده لرزه به جانشان افتاده چرا كه چنين 
شکست هايی را در سال های اخير تجربه كرده 
 8 غياب  در  گذشته  فصل  پرسپوليس  اند. 
مقابل  پنالتی  ضربات  در  خود  اصلی  بازيکن 
از رقابت های جام  و  قشقايی شکست خورد 
حذفی كنار رفت اما تيم فعلی برانکو آن قدر 
فصل  اين  در  دوگانه  كسب  كه  است  آماده 
نيست. همچنين  از دسترس  دور  آن ها  برای 
استقالل تهران كه پرافتخارترين تيم در جام 
حذفی است نمی خواهد اين قدر آسان جام را 

از دست بدهد.

بازی های  حساس ترين  از  يکی  سپيدرود 
فصل را به ملوان انزلی باخت تا صبر هواداران 
اين تيم سر آمده و نظرمحمدی را به عنوان 
انتقاد  باد  به  اخير  ناكامی های  اول  مقصر 
بگيرند. سپيدرود از جام حذفی كنار رفت؛ اما 
برای  با شکست در دربی گيالن. ديداری كه 
رشتی ها  برتری  ليگ  بازی   ۵ هر  از  هواداران 
از  آن سنگين تر  در  و شکست  بود  حساس تر 
ضعيف  نتايج  البته  برتری.  ليگ  شکست های 
ليگ برتر هم پيش زمينه اعتراض ها را فراهم 
سکوهای  ملوان  برابر  شکست  تا  بود  كرده 
عضدی را به اوج خشم برساند و »حيا كن؛ رها 
كن« نصيب سرمربی سرخ پوشان رشت شود. 

فوالد  حذفی  جام  ديروز  بازی  های  آخرين  در 
گل  تك  با  ايرانجوان  برابر  اهواز  در  خوزستان 
دقيقه 8۴ بوشهری ها شکست خورد و حذف شد 
بگيرد.  جام حذفی شکل  در  ديگری  تا شگفتی 
برتری پارس جنوبی  اين تيم های ليگ  از  پيش 
پنالتی،  ضربات  در  مازندارن  نساجی  مقابل 
سپاهان   ، شيراز  سپاسی  فجر  مقابل  ذوب آهن 
مقابل صنعت نفت ابادان ، سايپا، پديده، پيکان 
مقابل بادران و سپيدرود رشت مقابل ملوان بندر 
كنار  حذفی  جام  از  و  خوردند  شکست  انزلی 
رفته بودند. سياه جامگان هم در مشهد با ۳ گل 
ميثاقيان، پناهی و شاكری، برق شيراز را برد و به 

يك هشتم نهايی صعود كرد.
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