با موالنای جان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فریبا عباسی
سـردبیر :علی نظری
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

قند بگشا ای صنم تا عیش را شیرین کند
هین که آمد دود غم تا خلق را غمگین کند
ای تو رنگ عافیت زیرا که ماه از خاصیت
سنگها را لعل سازد میوه را رنگین کند
پرده بردار ای قمر پنهان مکن تنگ شکر
تا بر سیمین تو احوال ما زرین کند

گذر و نظر

دموکراسی یعنی:

یکی برای همه،
همه برای یکی

آرش وکیلی

برگزاری هر انتخابات با تعاریف و مکانیسم امروزیاش
جملهی معروف الکساندر دوما در رمان سه تفنگدار را به یاد
متبادر میسازد که یکی برای همه ،همه برای یکی! و ایکاش
در عمل همچنین باشد و بعد از اینکه همه برای یکی وارد
صحنه شدند ،فرد منتخب نمایندهای شایسته برای همه باشد.
انتخابات مظهر نمایش دموکراسی است ولی هر انتخاباتی
نشاندهنده ِی سالمت دموکراتیک یک سیستم نمیتواند
باشد .دموکراسی از پای صندوقهای رأی آغاز میشود ولی
این تمام راه نیست.در جوامع مختلف ،دولت اداره امور را بر
عهده دارد و بدیهی است که مطلوبترین دولتمردان آنهایی
هستند که او ًال همه مردم از انتخابشان (و شیوهی انتخابشان)
راضی باشند و همچنین در دوران تصدی امور دارای کارکردی
معقول و موفق باشند .اما انتخاب شدن اینها به سه شکل
قابلتصور است ،دموکراسی کامل ،دموکراسی با رأی اکثریت
و دیکتاتوری .دموکراسی کامل بیش از هرچیز به افسانهها
میماند و امکان اجرایی آن در شرایط کنونی به صفر میل
میکند .دیکتاتوری هم مذموم است و مفسده به بار میآورد؛ لذا
بهناچار رأی اکثریتی تنها راه خواهد بود.دموکراسی طبق تعریف
لزوم ًا بهمعنی حکمرانی بهترین فرد نیست؛ خواه انتخاب شده
باشد یا نشده باشد .بلکه دموکراسی زمانی شکوفا میشود که
صداهای گوناگون قابلیت شنیده شدن پیدا کنند .دموکراسی
فرصت براب ِر ابراز نظر و نیز داشتن
چیزی نیست غیر از داشتن
ِ
حق براب ِر تصمیمگیری درباره اینکه چه عمل سرنوشتسازی
برای ادارهی امور باید اتخاذ شود.برای حفظ پویایی دموکراسی
و زندهنگهداشتن اصول و آرمانهای آن ،باید بیاموزیم که در
عمل نباید مشارکت اجتماعی و بهتبع آن دموکراسی را صرف ًا
به رأیگیری تقلیل دهیم .اگر انتخابات و همهپرسی را با بسط
مشارکت شهروندان در همهی امور درنیامیزیم ،آنها را به
ابزارهایی منسوخ بدل کردهایم که سبب سلب اعتماد مردم
نسبت به نهادهای حاکمیتی خواهند شد.آیا عجیب نیست که
رأیدهی بهعنوان باالترین وظیفه مدنی ،به کنشی فردی
بستگی دارد که در پای صندوقهای رأیگیری به نمایش
درمیآید؟ آیا این همانجایی است که احساسات فردی و
ی ِمان را به اولویتهای مشترک بدل میکنیم؟ البته که
درون 
دموکراسی مشکل اصلی نیست؛ روال رأیگیری مشکل است.
صدای مردم عاقل در این هیاهوها کجاست؟ آیا شهروندان
فرصت کافی مییابند تا بهترین اطالعات ممکن را دریافت
کنند و بعد از همفکری باهم دربارۀ آیندهشان تصمیمی جمعی
ق رأیگیری میافتد؟امروزه
بگیرند؟ آیا چنین اتفاقی سر صندو 
واژههای «انتخابات» و «دموکراسی» باهم مترادف گرفته
میشوند .انسان قرن بیست و یکمی متقاعد شده است که
برگزیدن نماینده از طریق صندوقهای رأی است.
تنها را ِه
ِ
اعالمیۀ حقوق بشر که در سال  ۱۹۴۸تنظیم شده است نیز
گواهی بر این مطلب است« :ارادۀ مردم باید اساس اقتدار دولت
قرار بگیرد .این اراده باید در قالب انتخابات ادواری و سالم با
رأیگیری سراسری و همگانی ،از طریق رأیگیری مخفیانه یا
فرایندهای رأیگیری آزادانۀ مشابه ابراز شود».
برگی ازتاریخ

سنگسار جناز ه ِ یک دیکتاتور

 27اپریل سال ( 1945معادل 7اردیبهشت) چند روز
پیش از پایان جنگ جهانی دوم ،پارتیزان های كمونیست
ضمن بازرسی چند كامیون نظامی آلمان كه در حال حركت
به شمال ایتالیا برای خروج از این كشور بودند موسولینی
رهبر سابق (دوچه) و مِترس معشوقهی او را كه در میان
بار كامیونها مخفی شده بودند یافته و بیرون كشیدند.
موسولینی از سال  1943عمال یك زندگی مخفی در حال
فرار داشت.وی در همین روز در سال  1919حزب فاشیست
ایتالیارا كه مخالف لیبرالها و كمونیستها ــ هردو ــ بود و
پایه ملی گرایی داشت تاسیس كرده بود و از طریق آن به
قدرت دست یافته بود.موسولینی پس از احاطه کامل بر
ایتالیا ،شریک قمار بزرگی شد که پیشوای نازی برای بردن
آن از هیچ اقدامی واهمه نداشت .با این همه 28 ،آوریل
روزی بود که انتقام تاریخ از «دوچه» ستانده شد .چنین
روزی ،خاطره مرگ دیکتاتوری را بازگو میکند که اگرچه
دستش به خون انسانهای زیادی آلوده بود ،اما خود نیز با
بیرحمانهترین شکل به همراه همسرش کشته شد.سرانجام
موسولینی در پایان جنگ جهانی دوم در حالی که به اتفاق
معشوقهاش در حال فرار از ایتالیا بودند در مزرعهای توسط
پارتیزانهای ایتالیایی دستگیر شده و در همان جا به همراه
سایر همراهانشان که از مقامات حکومت فاشیستی بودند،
پس از محاکمه صحرایی به اعدام محکوم شدند و در ۲۸
آوریل  ۱۹۴۵هنگام تیرباران شخصی با چاقو به او ضربه زد
و موسولینی نیمه جان از شکنجه به زمین افتاد و مردم به
او حمله کردند و با لگد بر روی جنازه او رفتند که جمجمه
او متالشی شد که با تیراندازی هوایی جنازه را رها کردند.
جسد موسولینی و معشوقهاش در پیازا لورتو در میالن ،برای
کردن گوشت
مخصوص آویزان
نمایش عموم با قالبهای
ِ
ِ
در قصابیها ،به صورت وارونه ،از سقف یک ایستگاه پمپ
بنزین آویخته شد و مردم شهر آن را سنگباران کردند .هدف
از این عمل هم ناامید کردن فاشیستها از ادامه جنگ و هم
گرفتن انتقام از نیروهای محور که بسیاری از پارتیزانها را
به همان شیوه اعدام کرده بودند ،محسوب میشد .سرانجام
با دستور پاپ جنازه را را پایین آوردند و به آتش کشیدند و
خاکستر آن را به دریا ریختند.
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یک بازی ایرانی برای کاهش بزهکاری!

آموزش نکات شهروندی جهت ارتقاء امنیت از
مسائلی است که کمتر به آن پرداخته شده است.
عدم آگاهی شهروندان نسبت به رفتار صحیح
در موقع بروز ناامنی و چگونگی پیشگیری از
حوادث ،در کنار عوامل دیگر منجر به افزایش
بزه و کاهش امنیت شهروندان در شهر میشود.
بازی «گشت پلیس» حرکتی قابل توجه از سوی
ناجا جهت رفع این خأل بزرگ است .یک حرکت
فرهنگی قابل قبول و جذاب که در تالش است
برخی از اصول رفتاری صحیح را آموزش دهد تا از
آسیب ناهنجاریها و بزهکاریهای جامعه بکاهد.
استودیوی هنر نور و حرکت برای ساخت این
بازی برخی خیابانها و ساختمانهای مهم مرکزی
تهران را شبیهسازی کردهاند .گرافیک تولید شده
برای مدلسازی شهر چندان چنگی به دل نمیزند.
زاویهی دید محدود شده و فاقد تنظیم آزادانه ممکن
است ارتباط موثر با فضای بازی را کمتر کند .کیفیت

زن و مرد جوانی به محله جدیدی
اسبابکشی کردند .روز بعد ضمن
صرف صبحانه ،زن متوجه شد که
همسایهاش در حال آویزان کردن
رختهای شسته است و گفت:
لباسها چندان تميز نيست .انگار
نمیداند چطور لباس بشوید .احتما ًال
باید پودر لباسشویی بهتری بخرد.
همسرش نگاهی کرد اما چيزی
نگفت .هر بار که زن همسایه

instagram:mostagheldaily

تحریف ادبی  -طنز

کار مانیست شناسایی راز صندوق!

نیش نیش میرزا

پایین بناها ،معابر ،میادین و خودروها فضا را تا حد
زیادی غیرواقعی جلوه میکند .اما چیدمان مناسب
خیابانها ،ساختمانهای مهم شهر و ایستگاهها
اتوبوس احساس عبور از خیابانهای تهران را القاء
میکند .سناریوی بازی به این شکل است که یک
مامور جوان ضمن گشتزنی در سطح شهر به انجام
ماموریتهای بعضا پرهیجان محوله میپردازد و در
این حین کاربر را با نکات ایمنی و پیشگیری نیز
آشنا میسازد .ارتباط صوتی شخصیت بازی با مرکز
فرماندهی و نیز سخن گفتن با کاربر از کیفیت خوبی
برخوردار است .همچنین کات سینهای سینمایی
در میانهی بازی جهت پیشبرد اهداف داستانی
سناریو با کیفیت قابل قبولی طراحی شدهاند .در
مجموع سناریوی مناسب ،فضاسازی خوب ،لذت
رانندگی در خیابانهای تهران ،ارتباط خوب با کاربر
و قابلیتهای جانبی این بازی میتواند بازیکن را تا
چندین روز سرگرم خود نگه دارد .سایت خط

بینی جهان را خود را نبینی!؟!

لباسهای شستهاش را برای
خشک شدن آویزان میکرد زن
جوان همان حرف را تکرار میکرد
تا اینکه حدود یک ماه بعد ،روزی از
دیدن لباسهای تميز روی بند رخت
تعجب کرد و به همسرش گفت :یاد
گرفته چطور لباس بشوید .ماندهام
که چه کسی درست لباس شستن را
یادش داده .مرد پاسخ داد من امروز
صبح زود بيدار شدم و پنجرههایمان

را تميز کردم!!زبونترین انسانهای
دنیا کسانی هستند که به قدری
درگیر نفس خودشاناند که میتوانند
عیوب دیگران را در ذهنشان نگه
دارند و آنها را بازگو کنند .اینان
کسانی هستند که گناهان و عیوب
خود را نمیبینند و دائم ًا در جستجوی
ضعفها و ایرادهای دیگراناند.
رفتارهای برخی نامزدهای انتخاباتی
و طرفدارانشان هم دقیقا مثل

دریچه

همینهاست .تمام سالهایی را که
ایشان و آنهایی که طرفداریشان را
میکنند بر سر قدرت بودند فراموش
میکنند و به عیبجویی از بقیهی
کاندیداها میپردازند ...یک باید به
ایشان تلنگری بزند و بگوید اگر تو
خودت کار خودت را درست انجام
بدهی و به دیگران کاری نداشته
باشی مطمئن باش که زندگی زیباتر
خواهد بود!!!!

شریف عرفه

نامه فوتبالی دانشجویان عدالتخواه به رئیس قوه قضائیه:

فساد را در فوتبال ریشهکن کنید

جمعی از دانشجویان عدالتخواه تربیتبدنی در
نامهای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه،
خواستار برخورد با  2شغلههای حاضر در فوتبال
ایران شدند .در این نامه همچنین درخواست مقابله با
رانتخواری در ورزش و بخصوص فوتبال مطرحشده
است.
در بخشی از این نامه آمده است:
وضعیت ورزش کشور خصوص ًا رشته پرطرفدار
فوتبال در سالهای متمادی با توجه به ارتزاق
مالی آن از محل بیتالمال و میزان عالقهمندی

عمومی ،بسیار خاصتر از سایر مقولههای اجتماعی
و فرهنگی بوده است .تعبیر وجود مافیاهای بزرگ
از یکسو ،همچنین هجوم بیمحابای سیاسیون
ورشکسته ،سرمایهداران شهرتطلب و قانونگریز و
پول شویان به حوزه ورزش و عدم نظارت کافی توأم
با مماشات و برخوردهای سطحی با متخلفین ،چهره
پاک ورزش را در انظار مخدوش کرده است.
همچنین در ادامه گفته شده است :امروز فساد
در فوتبال اظهرمن الشمس است و مدیران متخلف
در پناه هرجومرج و عدم اطالع افراد از قانون

جشن صعود در پاسی از شب!

ساعت دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و ازبکستان از
هفته هشتم رقابتهای مقدماتی جام جهانی  2018روسیه
مشخص شد.
تیم ملی فوتبال ایران از هفته هشتم رقابتهای مقدماتی
جام جهانی  2018روسیه در تاریخ  22خردادماه امسال به
مصاف تیم ملی ازبکستان خواهد رفت.بر همین اساس و
طبق درخواست کارلوس کیروش ،سرمربی تیم ملی فوتبال
ایران این دیدار از ساعت  21:15و در ورزشگاه آزادی برگزار
میشود .البته این دیدار در روزهای ماه مبارک رمضان
برگزار شده که با برنامهریزی انجام شده این دیدار بعد از
افطار برگزار خواهد شد .تیم ملی ایران در صورت پیروزی
در این دیدار صعود خود را به جام جهانی  2018روسیه قطعی
خواهد کرد که در این صورت مراسم جشن صعود بعد از این
دیدار و در ساعات پایانی شب برگزار خواهد شد.الزم به ذکر
است طبق برنامهی اولیهی مسابقات که سال گذشته اعالم
شدهبود قرار بر این بود که بازی برگشت تیمهای ملی ایران
و ازبکستان در روز  13ژوئن  2017برابر با  23خرداد ماه
 1396برگزار گرد یعنی روز  18رمضان  1438که اولین
شب قدر رمضان پیش رو به حساب میآید .هفتمین دیدار
ایران در مرحله گروهی که حتما تکلیف تیم صعود کننده را
تا حدود زیادی مشخص خواهد کرد .از شب قدر جابجا شده
و امیدواریم با یک پیروزی قاطع شاهد جشن صعود تیم ملی
در واپسین ساعات یک شب رمضانی خردادی باشیم!
زیباترین گل آسیا در باغچه ِی آبیهای اهوازی

استقالل خوزستان مقابل الفتح عربستان به تساوی دست پیدا کرد .با
کسب این نتیجه استقالل خوزستان امید زیادی برای صعود به مرحله
حذفی دارد.سه شنبه شب و از روز دوم هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا،
استقالل خوزستان در عمان به مصاف الفتح عربستان رفت و با گل
دقایق پایانی سلمان بحرانی توانست توانست از شکست فرار کند.
آبیهای اهوازی که با یک گل از حریف خود عقب بودند ،روی پرتاب
اوت و قیچی برگردان زیبای بحرانی ،با دست پر از زمین خارج شدند.
گل بحرانی آنقدر زیبا بود که سایت  AFCبه تمجید از او پرداخت و
این گل را کاندیدای بهترین گل مرحله گروهی میداند .الزم به ذکر
است در پایان این دیدار حسن بیتسعید ،مهاجم تیم فوتبال استقالل
خوزستان از سوی برگزارکنندگان مسابقه به عنوان بهترین بازیکن
زمین در دیدار این تیم مقابل الفتح عربستان انتخاب شد.

گردنکلفتی میکنند که این خود ناشی از عملکرد
و نظارت ضعیف دستگاه نظارتی آن قوه در مبارزه با
گردنکلفتان از خدا بیخبر است.
همچنین در این نامه با اشاره به گفتمان ضد فساد
جمهوری اسالمی و نیز انتقاد از دولت آمده است:
البته نیک میدانیم که سازمان بازرسی کل کشور
برای بهبود نظام اداری و مالی کشور در حوزههای
مختلف گامهای مؤثری برداشته که جای تقدیر
دارد .چرا دستگاههای نظارتی پیگیری الزم جهت
بررسی و برخورد و معرفی احتمالی به محاکم قضایی

را ندارند؟ تاکنون کدام مدیر متخلف در حوزه ورزش
به دادگاه معرفیشده و به دور از مماشات به سزای
عملکردش رسیده است؟ آیا طی سالیان اخیر برخورد
با مدیران متخلف ورزش از رأس دستگاه گرفته تا
ذیل ،دچار اهمال و سیاسیکاری نشده است؟ حال
جنبش عدالتخواهی که طی سنوات گذشته در امر
مطالبهی مبارزه با مفاسد از پیشروان بوده بر خود
الزم میداند از مسئول محترم قوه قضاییه عاجزانه،
اعالم نتیجه مناسب و فوری تخلفات حضور دو
شغلهها در فوتبال را مطالبه کند.

وقتی که روی کاغذ شانس داریم

بررسی تمام احتماالت صعود ایرانیها در آسیا

تیمهای ایرانی در شرایط خاصی
از گروه خود صعود میکنند ،تنها
پرسپولیس برای صعود حتمی
نیازمند رسیدن به نتیجه الزم در
بازی دیگر است ،دیگر تیمهای
ایرانی میتوانند با گرفتن نتیجه
الزم جشن صعود به مرحله بعد را
برپا کنند.
چهار تیم ایرانی در آسیا شانس
صعود دارند ،استقالل خوزستان
و استقالل تهران از دو تیم دیگر
شانس بیشتری دارند تا در مرحله
بعد آسیا حضور داشته باشند.تمام
احتماالت صعود تیم های ایرانی در
گروههای چهارگانه مرور می کنیم:
استقالل تهران:

احتمال اول :استقالل تهران برابر
التعاون پیروز شود یا به تساوی
برسد ،صعود می کند.
احتمال دوم :استقالل تهران با
اختالف سه گل یا کم تر شکست
بخورد ،صعود می کند.احتمال سوم:
استقالل تهران با اختالف  4یا
بیش از  4گل برابر التعاون شکست
بخورد ،صعود نمی کند.
استقالل خوزستان:
احتمال اول :استقالل خوزستان
برابر الجزیره امارات پیروز شود یا
به تساوی برسد ،صعود می کند.
احتمال دوم:استقالل خوزستان
برابر الجزیره شکست بخورد و
لخویا برابر الفتح پیروز شود یا به

تساوی برسد ،استقالل خوزستان
صعود می کند.
احتمال سوم :استقالل خوزستان
برابر الجزیره شکست بخورد و
الفتح برابر لخویا به پیروزی برسد،
استقالل خوزستان صعود نمی کند.
ذوب آهن اصفهان:
احتمال اول :ذوب آهن برابر
االهلی شکست بخورد یا به تساوی
برسد ،ذوب آهن صعود نمی کند.
احتمال دوم :ذوب آهن برابر
االهلی عربستان پیروز شود،ذوب
آهن صعود می کند.
پرسپولیس تهران:
احتمال اول :پرسپولیس برابر
الوحده امارات به تساوی برسد یا

شکست بخورد ،پرسپولیس صعود
نمی کند.احتمال دوم :پرسپولیس
برابر الوحده به پیروزی برسد و
الریان برابر الهالل به پیروزی
برسد ،پرسپولیس صعود نمی کند،
احتمال سوم :پرسپولیس برابر
الوحده پیروز شود و الهالل برابر
الریان به پیروزی برسد یا بازی
مساوی شود ،پرسپولیس صعود
می کند.

در قطر فقط برای السد بازی میکنم

مدافع ایرانی السد قطر گفت:
وضعیت خوبی در لیگ ستارگان
داشتیم و امیدمان به قهرمانی بود.
مرتضی پورعلی گنجی قبل از
دیدار تیمش در جام امیر قطر در
گفت و گو با رسانه های قطری

اظهار داشت :السد تیمی است که
در کار گروهی مشهور شده و ما هم
تالش می کنیم که در جام حذفی
به فینال برسیم .آماده دیدار حساس
با الجیش هستیم.وی افزود :الجیش
تیم بزرگی است و بازیکنان خوبی

دارد .با این حال ما آماده این بازی
هستیم و امیدوارم بتوانیم از این
مرحله صعود کنیم.پورعلی گنجی
در خصوص نایب قهرمانی تیمش در
لیگ ستارگان گفت :وضعیت خوبی
در لیگ ستارگان داشتیم و امیدمان

به قهرمانی بود اما در بازی های
آخر کم آوردیم.مدافع ایرانی السد
در پایان درباره آینده اش افزود :من
اینجا خیلی راحت هستم و مطمئن
باشید که در قطر فقط پیراهن السد
را برتن میکنم.

آغاز دوره مربیگری بانوان با حضور مدرسین نروژی

دوره آموزش مربیگری فوتبال پایه
بانوان باحضور مدرسان نروژی از روز
گذشته در مرکزی ملی فوتبال ایران آغاز
شد .به گزارش مستقل و به نقل از سایت
فدراسیون ،دوره آموزش مربیگری فوتبال
پایه بانوان به مدت سه روز و با شرکت
 ۲۴مربی خبره فوتبال پایه سراسر کشور
با حضور مدرسین نروژی در مرکز ملی
فوتبال ایران آغاز شد.محمدرضا ساکت

و احسانی در مراسم افتتاحیه این دوره
آموزشی حضور داشته و دقایقی را برای
مربیان صحبت کردند.محمد احسانی،
رئیس کمیته آموزش ضمن تشکر از
فدراسیون فوتبال به خاطر برگزاری
دوره های آموزشی ،از مربیان خواست
تا با تالش و پشتکار برای بهتر شدن
وضعیت فوتبال و تیم های بانوان اقدام
کنند .محمدرضا ساکت ،رئیس سازمان

تیم های ملی در این جلسه ضمن
تشکر از مربیان سراسر کشور و مدرسین
نروژی به مسئله تیمهای ملی اشاره کرد
و گفت ۱۸ :تیم ملی در قسمت اقایان و
بانوان داریم که  ۷تیم مربوط به بانوان
است .در رقابتهای فوتبال سوچی روسیه
(تورنمنت دوستانه) و مرحله مقدماتی جام
ملتهای فوتبال زنان آسیا در ویتنام ،شاهد
حضور بهترین بازیکنان بودیم .وی ادامه

داد :بانوان ایرانی همگام با مردان در
شورای شهر و مجلس و ادارات مختلف
حضور دارند در نتیجه زنان ایرانی متعهد
به فوتبال و همه جهات از بهترین ها
هستند .هدف ما از برگزاری دوره های
آموزشی این است که بهترین شرایط را
برای بازیکنان و مربیان خود ایجاد کنیم تا
بستر رشد و موفقیت فوتبال بانوان بیش
از پیش فراهم شود.

برگهی رای را برداریم
بگذاریم که صندوق هوایی بخورد
بگذاریم دروغ زیر هر برگهی که میخواهد بیتوته کند
بگذاریم خلبان ،پی بازی برود
شغلها را در اوهامش شکل دهد
و به دنبال رسیدن به پاستور
از سر صندوق بپرد
بگذاریم که شهردار آواز بخواند
به خیابان برود
شاید او هم افتاد
توی آن چالهی پر عمق که باالی خیابان
سالهاست مهمان است!
ساده باشیم
ساده باشیم چه در صفهای طویل مترو ،چه در زی ِر
آوار!
کار ما نیست شناسایی راز پالسکو جانا
کار ما شاید این است
که در افسوس مدیریت بحران شناور باشیم
پشت گاز انبرها اردو بزنیم
هیجانها را پرواز دهیم
دست در سیل تهران بشوییم و سر خوان برویم جذب
آن سیلی مامور
که از صورت هر دستفروش
برقها میپراند بشویم
خب چه کاری است که روی اردک
فضا ،رنگ صدا پنچره گل بزنیم
بیخیال همه فرهنگسراها بشویم؟؟؟؟
توخالی دو و نیم میلیون شغل را
وعدهی
ِ
بنشانیم میان دو هجای محمود!
ریههامان را از آلودگیهای هوا
پرو خالی بکنیم
بار دانش را از دوش شهرداریها به زمین بگذاریم
آری ما باید دولت را باز ستانیم از او
از حسن ،از کلید ،از قفل...
روی پای مردم برویم باالتر!
میشود حتی به بلندای ریاست برویم
در به روی بشر و سوسک و حشره به خصوص مگس
بال سپید باز کنیم
کار ما شاید این است
که میان گل محمودیها!!
پی آواز حقیقت باشیم!!

کوتاه ورزشی

بائوزا در امارات

سرمربی اخراجی تیم ملی آرژانتین سکاندار تیم
ملی امارات شد .ادگاردو بائوزا ،سرمربی اخراج
شده تیم ملی آرژانتین ،سکان هدایت تیم ملی
امارات را به دست گرفت .این خبر توسط سایت
«لیبرو»ی پرتغال منتشر شد .بائوزا به دلیل نتایج
ضعیف  3ماه پس از انتخاب به عنوان سرمربی
تیم ملی آرژانتین اخیرا از سمتش برکنار شد.

پیشنهاد نجومی پاریسیها به آلبا
یوردی آلبا بازیکن خط دفاعی و ستاره بازی ساز
تیم فوتبال بارسلونا خبر مربوط به پیشنهاد رسمی
پاری سن ژرمن را تایید کرد و گفت :پیشنهاد تیم
فرانسوی بسیار وسوسه انگیز است و در پایان فصل
درباره این موضوع بیشتر فکر می کنم.
کفش طالی چهارم
ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا در یک قدمی
فتج چهارمین توپ طالی خود است .درخشش او
در بازیهای اخیر و بازگشتش به اوج نوید دهندهی
کفش طالی چهارم برای اوست.

شکست ناباورانه اتلتیکو

اتلتیکو مادرید با وجود برتری در ویسنته کالدرون
مغلوب ویارئال شد .هفته سی و چهارم اللیگا سه
شنبه شب و بامداد چهارشنبه با برگزاری چند دیدار
آغاز شد که در مهمترین آن ها اتلتیکو مادرید برابر
ویارئال قرار گرفت .تیم مهمان توانست در ویسنته
کالدرون یک بر صفر پیروز شود.

تساوی استقالل با درخشش خسرو

تیمهای استقالل تهران و االهلی با تساوی یک
بر یک در دیدار سه شنبه شب که زیر بارش شدید
باران برگزار شد در آستانه صعود به مرحله حذفی
لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفتند .نکته مهم این بازی
درخشش ستارهی کهنهکار استقالل است .طوری که
میتوان گفت :خسرو همچنان میدرخشد!

اعتصاب از نوع پرسپولیسی

تمرین صبح دیروز پرسپولیس در حالی برگزار نشد که
بازیکنان این تیم در رختکن ماندند تا تکلیف اوضاع
مالیشان مشخص شود ،اما با این حال سیدجالل
حسینی و سروش رفیعی در زمین تمرین حاضر شده
بودند .حضور کاپیتان پرسپولیس به همراه رفیعی در
زمین تمرین به نوعی نشاندهنده این بود که آنها قصد
اعتصاب نداشتند و گویا سردسته اعتصاب کنندگان
نفرات دیگری در این تیم بودند.

