
سردار رشید:

دیدگاه
| فرمانده قرارگاه مركزى خاتم االنبياء ســتاد كل نيروهاى مسلح 
با اشاره به تهديدات دشمن گفت: در راســتاى دفاع از منافع ملت براى هر 

وضعيتى آماده هستيم.
سردار سرلشكر پاســدار غالمعلى رشيد در جلسه علنى صبح روز گذشته 
مجلس با اشاره به ســالروز فتح خرمشــهر و مقاومت مردم دزفول گفت: 
امروز ايران هر دو مؤلفه قــدرت براى بازدارندگــى را در اختيار دارد يكى 
نيروهاى مسلح پرتوان و ديگرى داشتن قدرت منطقه اى كه همه متفكرين 
و استراتژيست هاى نظامى بر اين دو مؤلفه براى جلوگيرى از تهاجم خارجى 

صحه مى گذارند.
وى ادامه داد: اهداف و سياست هاى منطقه اى ايران صلح آميز، ثبات بخش 
و در راســتاى حمايت از منافع ملت ايران و ملت هاى مظلوم منطقه است. 
امروز قدرت ايران در منطقه، مركزيت جهان عرب و جهان اسالم را در برابر 
تهديدات تروريستى داعش حفظ كرده است. ما عزت و بزرگى ملت عزيزمان 
را از درون خون و حماسه به دست آورده ايم و در راستاى دفاع از منافع ملت 

براى هر وضعيتى آماده هستيم.
سردار رشيد با اشاره به جانفشانى فرماندهان ارتش و سپاه در دوران دفاع 
مقدس يادآور شــد: ما در موقعيتى خاص و با رويارويى سرنوشــت ساز در 
برابر زياده خواهى آمريكايى ها و متحدين صهيونيستى و سعودى آنها قرار 
گرفته ايم اين رويارويى به اين دليل سرنوشت ساز است كه دشمن ما را در 
برابر جنگ و تسليم مخير قرار داده ما بايد براى تصميم گيرى عالوه بر رصد 

تحوالت پيش رو و آينده به ماهيت اقدامات دشمن از جمله در دوران دفاع 
مقدس توجه كنيم.

وى با اشــاره به تالقى ســه گانه ميان سالگرد خرمشــهر، ماه رمضان و 
تهديدات امنيتى سياسى و اقتصادى دشمن اظهار كرد: در دوران مقدس، 
جنگ در شرايطى به ملت ايران تحميل شد كه مسئله ما استقرار نظام برآمده 
از انقالب بود؛ كشور درگير اختالفات سياسى بود و آمادگى مناسب دفاعى 
وجود نداشت اما اگر ما درگير اختالفات سياسى نبوديم و نيروهاى نظاميان 
آماده بودند دشمن جرات حمله پيدا مى كرد؟ بنابراين امروز هم براى غلبه 
بر محاسبات و توهم دشمن به حضور مردم، انسجام سياسى، باور به قدرت 

خدا و استفاده از تدبير و هماهنگى در برابر دشمن نياز داريم.
سردار رشيد ادامه داد: ما خسارتهاى حاصل از عدم آمادگى و غافلگيرى در 
آغاز جنگ را به هوشيارى دائمى و برخوردارى از آمادگى دفاعى و بازدارنده 
تبديل كرديم، آسيب پذيرى مردم در برابر تهاجم موشكى و هوايى دشمن را 
به قدرت پدافند هوايى تبديل كرديم و امروز بهانه جويى در برابر موشك هاى 
دقيق و ناو زن ما به اين دليل است كه مى بينيد ايران صاحب قدرت موشكى 
و مستقل است و دشمن از اين سياست و قدرت تحقق آن نگران است و نه 
شكل و حجم موشك و شــعارهايى كه روى آن نوشته شده كه البته آن هم 

مهم است.
وى با بيان ايــن كه امروزه بحث درباره امنيــت و ثبات در خليج فارس و 
تنگه هرمز بدون در نظر گرفتن منافع ايران امكان پذير نيست، تصريح كرد: 

دشمن درباره اراده ملت دچار اشتباه در محاسبه نشود ما فقدان پيمان هاى 
دفاعى و امنيتى با ديگر كشورها در آغاز جنگ را به قدرتهاى مردمى تبديل 
كرديم كه موجب بازدارندگى براى ملت ايران در برابر جنگ هاى احتمالى 

آينده شده است.
فرمانده قرارگاه مركزى خاتم االنبياء ستاد كل نيروهاى مسلح با بيان اين 
كه خرمشهر به عنوان يكى از مهمترين شهرهاى اشغال شده ايران و با اقتدار 
نظامى ارتش، سپاه و بسيج آزاد شــد، بر ضرورت توجه به درس هاى دفاع 
مقدس در شرايط كنونى تاكيد كرد و گفت: باز پس گيرى خرمشهر حاصل 
باز توليد قدرت جديد تهاجمى بود كه امكان طراحى و استراتژى آزادسازى 
مناطق اشــغالى را فراهم كرد. در واقع آن چه موجب فتح خرمشهر شد اگر 
قبل از جنگ وجود داشــت يا موجب بازدارندگى دشمن از تهاجم به ايران 
مى شد يا قواى نظامى دشمن در نقطه صفر مرزى با شكست مواجه مى شد.
رشيد در پايان با بيان اين كه تالش دشمن ايجاد بى ثباتى در ايران از طريق 
عمليات روانى، تحريم و اقدامات تحريم آميز است، خاطرنشان كرد: ما بايد با 
انسجام حول محور رهبرى و حمايت از دولتمردان براى پيمودن راه دشوارى 
كه پيش رو داريم با توكل به خدا براى آينده ايران و اسالم در كنار هم باشيم.
به گزارش ايسنا، على الريجانى پس از سخنرانى سردار رشيد تحليل از فتح 
خرمشهر به عنوان نقطه اوج دفاع مقدس و مقاومت مردم دزفول را منسجم و 
جامع توصيف كرد و گفت كه در اين سخنرانى درس هاى خوبى براى مقابله 

با سفاكى هاى آمريكا برشمرده شده است.

ســرمقاله
در سوگ عدالت

| رضا امیری مهر- حضرت  
علــى  (ع ) در بيســت و يكــم رمضان 
ســال چهلم هجرى به  شهادت  رسيد 
و در نجف  اشــرف  به  خاك  سپرده  شد 
، و مــزارش  ميعادگاه  عاشــقان  حق  و 
حقيقت  شد.امشب، زمينيان در ماتمند 
و آسمانيان چشــم انتظار، غم و اندوه 
سراســر كوفه را در بر گرفته، گريه بر 
چشم ها ســنگينى مى كند، ديگر دل 
به دنبال واژه ها نمى گردد. اشك، بى 
بهانه سرازير مى شود.امشب، شب ناله 
در فراق پدرى مهربان است، كه جز چاه 
و نخل و ماه، كسى گريه اش را نديده 
بود. پدرى دل ســوز كه با آه يتيمان 
كوفه، شريك بود و غصه هاى همه را بر 

جان خود هموار مى كرد...
بعــد از جنــگ  نهروان  و ســركوب  
خــوارج  برخــى  از خــوارج  از جمله  
عبدالرحمــان  بــن  ملجم  مــرادى  ، و 
برك بن عبداهللا تميمــى  و عمروبن  بكر 
تميمى  در يكى  از شبها گرد هم  آمدند و 
اوضاع  آن  روز و خونريزى ها و جنگهاى  
داخلى  را بررســى  كردند و از نهروان  و 
كشــتگان  خود ياد كردند و سرانجام  
به  اين  نتيجه  رســيدند كه  باعث  اين  
خونريزى  و برادركشــى  حضرت على  
( ع  ) و معاويــه  و عمروعاص  اســت . و 
اگر اين  ســه  نفر از ميان  برداشته شوند 
، مســلمانان  تكليف  خــود را خواهند 
دانست . سپس  با هم  پيمان  بستند كه  
هر يك  از آنان  متعهد كشــتن  يكى  از 
سه  نفر گردد. ابن ملجم  متعهد قتل  امام  
على  ( ع  ) شد.على(ع) شصت و سومين 
سال عمرش را پشت سر نهاده بود. در 
رمضان شصت و سومين سال عمر خود 
بار ديگر به ميهمانى خــدا آمده بود. 
در آن ماه، هر شبى را در خانه يكى از 
فرزندانش افطار مى كرد. در نوزدهمين 
شــب ماه خدا، در خانــه دخترش ام 
كلثوم بود. او افطار پدر را در طبقى به 
حضورش آورد، دو تكه نان جو،كاســه 
اى از شير و مقدارى نمك اما همين كه 
نگاه على(ع) به ظرف غذا افتاد سرش 
را تكان داد و با صداى بلند گريست و 
گفت: «دخترم براى من در يك طبق 
دو خورش حاضــر كرده اى؟ مگر نمى 
دانى كه من متابعت برادرم رسول خدا 
مى كنم... دخترم به خدايم ســوگند 
افطار نخواهم كرد تا از اين دو خورش 
يكى را بردارى». ام كلثوم ظرف شير را 
برداشت و آن يگانه دوران امام على(ع) 
، با كمى نام جو و نمك ســاييده افطار 
فرمود.در آن شب موعود امير فضيلت 
ها، گاه و بى گاه از اطاق خويش بيرون 
مى رفت و نظرى بر آسمان مى افكند. 
فرمود: «به خداى ســوگند اين همان 
شبى است كه آموزگار مجربم، رسول 
خدا به من وعده داده اســت». گاهى 
زمزمه اســتغفار بر لب داشت و گاهى 

تالوت «يس» مى كرد. 
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سه توصیه 
 امام علی )ع(
به جوانان

امام على(عليه السالم) مى فرمايند: «اعلموا عباداهللا ان التقوى دار حصن 
عزيز»؛ بدانيد اى بندگان خد، تقوا دژى مســتحكم و غيرقابل نفوذ اســت.
بزرگوارتر از آن باش كه به پســتى تن دهى هرچند تو را به مقصود رساند، 
زيرا نمى توانى در برابر آن چه از آبرو و شخصيت در اين راه از دست مى دهى 
بهايى به دست آورى، و بنده ديگرى مباش كه خداوند تو را آزاد آفريده است.

1- تقوا و پاك دامنى
اهميت و جايگاه تقوا براى جوانان آن وقت معلوم مى شود كه تمايالت و 
احساسات دوره جوانى مد نظر قرار گيرد. براى جوانى كه در معرض طغيان 
غرايز و احساسات تند و شــكوفايى خواهش هاى نفسانى و غريزه جنسى و 
تخيالت موهوم به سر مى برد، تقوا به منزله قلعه و حصار مستحكمى است 
كه او را از تاخت و تاز دشــمنان مصون مى دارد و مانند سپرى است كه از 

اصابت تيرهاى زهراگين شياطين باز مى دارد.
امام على(عليه السالم) مى فرمايند: «اعلموا عباداهللا ان التقوى دار حصن 

عزيز»1؛ بدانيد اى بندگان خد، تقوا دژى مستحكم و غيرقابل نفوذ است.

اســتاد مطهرى(ره) در اين خصوص مى گويد: نبايد تصور كرد كه تقوا از 
مختصات دين دارى اســت، از قبيل نماز و روزه، بلكه تقوا الزمه انســانّيت 
است. انســان اگر بخواهد از طرز زندگى حيوانى و جنگلى خارج شود ناچار 

است كه تقوا داشته باشد.
جوان همواره بين دو راهى قرار دارد و به ســوى دو نقطه متضاد كشيده 
مى شود. از يك طرف، نداى وجدان اخالقى و الهام الهى او را به سوى خوبى 
ها ســوق مى دهد و از طرف ديگر غرايز درونى و نفس اماره و وسوسه هاى 
شيطانى او را به ارضاى خواهش هاى نفسانى فرمان مى دهد. در اين جنگ و 
گريز تنها جوانى مى تواند از اين صحنه كشمكش و نزاع بين عقل و شهوت، 
خير و فساد و پاكى و آلودگى به سالمت خارج شود كه خود را به سالح ايمان 

و تقوا مجهز كرده و از ابتداى جوانى به خودسازى و جهاد با نفس بپردازد.
حضرت يوسف(عليه السالم) در ســايه همين تقوا بود كه توانست با اراده 

اى قوى از آزمون سخت الهى سربلند بيرون آيد و به اوج عزت نايل شود.
2- تقويت اراده

بسيارى از جوانان از ضعف اراده و فقدان قدرت تصميم گيرى شكايت مى 
كنند و براى درمان آن چاره جويى مى كنند. آنــان مى گويند:براى ترك 

عادات زشت و ناپسند بارها تصميم گرفته ايم اما كم تر موفق شده ايم.
امام على(عليه الســالم) از تقوا بــه عنوان عامل تقويــت اراده و مالكيت 
نفس كه نقش عمده اى در ترك گناه و عادات ناپســند دارد، ياد مى كند و 
مى فرمايند: آگاه باشــيد! خطاها و گناهان مانند اسب هاى سركش و لجام 
گسيخته اى هســتند كه گناه كاران بر آن ها سوارند و آنان را در قعر دوزخ 
سرنگون خواهند ساخت و تقوا همانند مركب هاى راهوار و آرامى است كه 
صاحبانشان بر آن ها سوارند و زمامشان را به دست دارند و آنان را تا بهشت 

پيش مى برند.
بايد در نظر داشــت كه اين كار شدنى است. افرادى كه در اين وادى قدم 
بنهند، مشــمول الطاف خفيه الهى خواهند بود. چنــان كه قرآن كريم مى 
فرمايند:«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ســبلنا»  آنان كه در راه ما جهاد و 

كوشش مى كنند، راه هاى خود را به آن ها نشان مى دهيم.
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الجزیره:

این مدل برای تهران جواب نمی دهد!
| الجزيره نوشت: سيگورد نيوباور، محقق مســائل خاورميانه مى گويد: تا اين لحظه هيچ شاخصى 
كه نشان دهنده نقش ميانجيگرى بين اياالت متحده و ايران در راستاى آرام كردن تنش ميان اين دو طرف 
باشد، وجود ندارد. به گزارش كائنات به نقل از سرويس بين الملل «انتخاب»؛ در ادامه اين مطلب آمده است: 
نيوباور، در برنامه فراتر از خبر شبكه الجزيره تصريح كرد: نكته مثبت و خوش بينانه اى كه در بحران ايران و 
آمريكا وجود دارد، ان است كه دونالد ترامپ ظاهرا همان شيوه اى را انتخاب كرده است كه در مورد بحران 
كره شــمالى اتخاذ نمود؛ يعنى انتقاداتى را متوجه رئيس جمهور كره شمالى كرد، تا آنجا كه وى مجبور به 

نشستن پاى ميز مذاكره شد.
اما اســلوب حمله و انتقاد در مورد ايران فايده اى ندارد؛ به اين دليل كه ايران با تكيه بر فرهنگ و تمدن 
درخشــان و عميق خود، اهانت را نمى پذيرد و چنين شــيوه اى آن را مجبور به پذيــرش مذاكره دوباره با 
آمريكايى ها نمى كند؛ بويژه آنكه ايرانى ها قانع شــده اند كه پس از توافق هسته اى با دولت آمريكا در زمان 

اوباما، ديگر انگيزه اى براى مذاكره دوباره نيست.
به عقيده نيوباور، راه اصلى خروج از بحران و دورى از جنگ، در گرو موفقيت دولت هاى ميانجى در مورد 
قانع كردن دو طرف براى آتش بش و آرام كردن اوضاع است؛ به شكلى كه راه بازگشت ايران به ميز مذاكره 
فراهم شود. آمريكايى ها از اين جهت به دنبال مذاكره دوباره هستند كه گمان مى كنند توافق امضا شده در 

دوره اوباما به نفع آمريكا نيست.
نيوباور بر اين باور است كه پادشــاهى عمان به حكم مهارتى كه در زمينه ميانجيگرى بين ايران و آمريكا 
دارد، مى توانــد در اين مرحله نقش ميانجى را ايفا كند، همانطور كه وزير خارجه آمريكا با ســلطان قابوس 

تماس گرفت و چند روز بعد عمان وزير خارجه خود را به تهران فرستاد.

الریجانی:

صداوسیما از طرح مسائل اختالفی بین مذاهب پرهیز کند
| رئيس مجلس شوراى اسالمى از صدا و 
سيما خواست از طرح مسائل اختالفى بين مذاهب 
پرهيز كند. على الريجانى در جلســه علنى صبح 
روز گذشــته مجلس در واكنش به تذكر نماينده 
محالت در خصوص طرح مسائل اختالفى از صدا 
و ســيما گفت: صدا و ســيما بايد از طرح مسائل 
اختالفى بين مذاهب پرهيز كند و همه رسانه ها 

نيز بايد دقت الزم را در اين زمينه داشته باشند.
عليرضا ســليمى نماينده محــالت در تذكرى 
گفت: صدا و سيما در پخش زنده خود دقت الزم 
را داشته باشد افرادى كه دعوت مى كنند بايد عاقل و دور انديش باشند و مصالح ملى را رعايت كنند. 
گاهى ادبيات مجريان كوچه و بازارى اســت و گاهى مسائل اختالف انگيز مذهبى از آنتن زنده پخش 

مى كنند كه به مصلحت نيست.
سليمى همچنين در تذكر ديگرى گفت: قرار بود هر 6 ماه يك بار گزارش برجام به مجلس ارائه شود 

اما يك سال است كه گزارشى ارائه نشده است.
رئيس مجلس در اين باره نيز گفت: گزارش برجام ســر موقع ارائه شده و كميسيون امنيت در حال 

بررسى آن است تا آن را به مجلس ارائه كند.

واکنشتحلیل

دموکراسی یا رفاه؟
     رقابت کاندیدا های احتمالی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در پارلمان؛

فقط ژاپن از جنگ سود نمی برد!
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| قاسم محبعلى، مديركل پيشين بخش خاورميانه وزارت 
خارجه مى گويد: بسيارى از كشورهايى كه نام آنها به عنوان گزينه 
ميانجيگرى ميان ايران و آمريكا مطرح مى شــود، فقط پيام ها را 
مبادله و ســعى مى كنند فضاى مثبتى به وجود بياورند تا امكان 
بازگشت ايران و آمريكا به فضاى ديپلماسى وجود داشته باشد. اين 
كشورها حداكثر مى توانند جايگايى مثل عمان، ويتنام يا سنگاپور 

را داشته باشند.
محبعلى درباره ابراز تمايل اخير عراق براى ميانجيگرى ميان ايران 
و آمريكا گفت: قبل از اينكه ببينيم عراق توانايى ميانجگرى را دارد 
يا نه، دو موضوع مختلف را بايد در نظر بگيريم. اول اينكه عراقى ها 
براى اين كه كشور خود را وارد اين چالش يا دعواى ايران و آمريكا 
نكنند، سعى دارند حد وســط را بگيرند؛ يعنى هم طرف آمريكا را 
داشته باشند و هم طرف ايران را داشته باشند. بنابراين فارغ از اين 

كه چه اتفاقى بيفتد، يعنى عراق بتواند ميانجى باشد يا نباشد، آنها 
سعى مى كنند اين سياســت را دنبال كنند كه در صورتى كه بين 

ايران و آمريكا اتفاقى افتاد، عراق در ميان درگيرى نباشد.
او ادامه داد: اين سياســتى هوشــمندانه از طرف عراقى هاست. 
آنها مى دانند كه هم به آمريكا نياز دارند و دولت فعلى اش و هم به 
روابط با ايران نياز دارند. بنابر اين سعى مى كنند كه بى طرفى خود 
را به اين نحو اعالم كنند.اين تحليلگر مسائل بين الملل ادامه داد: 
اصوال سياست آمريكايى ها در دولت ترامپ پذيرش ميانجى نيست.  
تعدادى از كشــورها فقط پيام ها را مبادله و سعى مى كنند فضاى 
مثبتى به وجود بياورند تا امكان بازگشــت ايران و آمريكا به فضاى 
ديپلماسى وجود داشته باشد تا همانند موضوع كره شمالى، بتوانند 
ميزبان مذاكرات باشند مانند آنچه در سنگاپور يا ويتنام اتفاق افتاد 

يا مثال در گذشته بين ايران و آمريكا در مسقط رخ داد. 

چرا همه نگاه ها به این کشور دوخته شده است؟
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 جایگاه یک هنرمند
را مردم مشخص می کنند

رضا یزدانی:

 عذرخواهی
غیرمستقیم!
باشگاه پرسپولیس با توجه به مساله پیش آمده بین 

دروازه بان این تیم با یکی از مأموران نیروی انتظامی، در پایان 

بازی با پارس جنوبی جم، اطالعیه ای را صادر کرد
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بررسی عملکرد آبی های پایتخت در نقل و انتقاالت؛

از آقای گل لیگ یک تا شاگرد منصوریان در لیست خرید استقالل
مستطیل سبز

2

پنجره مجازی

الل تهران با گزينه هاى مدنظر خود وارد مذاكره 
| اســتق

ريد آنها اقدام به عمل آورد. 
شده است و قرار است به زودى براى خ

به گــزارش كائنات به نقل از ايلنا، نايب قهرمان فصل گذشــته با 

اميد و آرزوى زيادى به دنبال شــروع فصل 97-98 بود. استقالل 

كه به همراه وينفرد شــفر قهرمان جام حذفى هم شده بود 
تهران 

ت گرفته بود به عناوين 
اميد داشت با حفظ شــاكله تيمى كه قدر

فصل جديد حملــه كند كه با جدايى 10 بازيكــن از جمله تيام، 

جپارف، ابراهيمى، حسينى و ... آبى پوشان با چالش و جاى خالى 

بزرگى به نقل و انتقاالت ورود كردند. با اين وجود استقالل فعاليت 

ه بايد نياز آنها برطرف 
زيادى در خريد بازيكن داشــت اما آنطور ك

رو كه مثال بارز دو 
نشد؛ در زمستان ماركوس نيوماير و الحاجى گ

بودند قراردادشان فسخ شد و 
بازيكن خارجى اضافه براى اين تيم 

اميد نورافكن به اضافه ايسما، پاتويس و گادوين منشا به استقالل 

ور كه فرهاد مجيدى به عنوان سرمربى موقت 
پيوســتند.همانط

جانشين وينفرد شفر آلمانى شد، قراردادش با پايان مسابقه برابر 

سيد اما باشگاه استقالل 
ن آســيا به اتمام ر

العين در ليگ قهرمانا

كانه آغاز كرده اســت. 
فعاليت در نقل و انتقاالت را به صورت زير

ابتدا گفته شد مجيدى به باشگاه ليست داده اما به سرعت تكذيب 

شد پس با اين وجود معلوم شــد كه اين سرمربى جوان در نقل و 

ى كه زير نظر گرفته شده اند نقشى ندارد و بدين 
انتقاالت و بازيكنان

ترتيب اعضاى هيات مديره و شخص مديرعامل براى خريد بازيكن 

آستين باال زده اند.

ضر به تمديد قرارداد 
استقالل بيش از هر چيز ديگرى در حال حا

نياز دارد. وريا غفورى و على كريمى به 
ســتاره هاى كليدى خود 

عنوان دو بازيكن ملى پوش جزو اوليــن بازيكن هايى بودند كه با 

طور كه باشگاه استقالل اعالم كرده 
شنهاد تمديد مواجه شدند؛ آن

پي

در سياست شفاف ســازى روند نقل و انتقاالت، به هر كدام از اين 

بازيكنان به مدت يك هفته مهلت داده شده و فرصت وريا امروز به 

ى رسد. اميد نورافكن و آياندا پاتوسى دو بازيكنى هستند 
پايان م

كه با قراردادى به صورت نيم فصل قرضى به اســتقالل آمده اند و 

براى فصل بعدى بايد رضايت باشگاه شارلواى بلژيك و كيپ تاون 

ورشــان در تهران جلب شود. 
ريقا به منظور ادامه حض

ســيتى آف

ناگفته نماند روزبه چشمى، مهدى رحمتى، سيد حسين حسينى، 

يان و پژمان منتظرى 5 بازيكنى هستند كه روزهاى 
آرمين سهراب

د و با فرا رسيدن تابستان 
پايانى قرارداد خود را پشت سر مى گذران

بازيكن آزاد مى شــوند. در حال حاضر با ادعاى رسانه هاى قطرى 

ى قطر وارد مذاكره شده است.
چشمى با االهل

 تاييد كرد كه در ليست مازاد 
گادوين منشــا چهارشنبه شــب

گاه قرار گرفته و بدين ترتيب همكارى او با استقالل پس از 
باشــ

نيم فصل به پايان مى رسد؛ منشا طى اين مدت نتوانست خواسته 

هواداران را برطرف كند و از سويى مسائل انضباطى هم روى اين 

اثير گذار بود. ديگر خروجى استقالل طارق همام خواهد 
انتخاب ت

بود؛ اين هافبك عراقــى كه بخش عمده اى از فصــل را به دليل 

مصدوميت دور از آمادگى بود با دستور شخص مجيدى در اختيار 

باشگاه قرار گرفت و قرار نيست ماندنى باشد. الهيار صيادمنش هم 

ه فنرباغچه فروخته شد و 
ا بود كه به باشــگا

بازيكن با ارزش آبى ه

فصل بعدى در سوپرليگ تركيه شركت مى كند. زمزمه هايى هم 

درخصوص جدايى ايسما شنيده مى شود اگرچه هنوز چيزى قطعى 

نيســت.اولين گزينه نقل و انتقاالتى كه حوالى اســتقالل مطرح 

ه اول كه به واسطه 
شــد پيمان رنجبرى بود؛ آقاى گل ليگ دست

شركت در 19 مسابقه رسمى و ثبت 13 گل آمار چشمگيرى داشته 

با مديران باشگاه براى عقد 
به باشگاه استقالل رفت و تاييد كرد كه 

داد مذاكره كرده است. اين مهاجم 26 ساله فصل قبل در گل 
قرار

گهر سيرجان حضور داشــت و از عوامل صعود شاگردان وينگو به 

ليگ برتر بود؛ پســت تخصصى اين بازيكن اردبيلى مهاجم نوك 

ده و با فرا رسيدن تابستان بازيكن آزاد مى شود بنابراين استقالل 
بو

ت رضايتنامه ندارد.
براى به خدمت گرفتن او دردسرى جهت درياف

محمدرضا حسينى ديگر بازيكن مدنظر استقاللى هاست. بازيكن 

طراح ذوب آهن اصفهان كه شايد در اندازه اى كه بايد ندرخشيده 

فصل موفقى را با عليرضا منصوريان سپرى كرده است. 

 گرانفروشی 4 خودروساز

به تعزیرات حکومتی گزارش شد

تصدی گری مالی و اداری؛
 

آفت و انحراف جدی شورایاری هاست

 دخالت بیش از حد
در ادبیات کودک

ویلموتس اجازه رسانه ای کردن 

مبلغ قرارداد را ندارد
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 بهنوش طباطبایی، با به اشتراک گذاشتن عکسی در اینستاگرام، 

از دعا در پیشگاه خدا نوشت. او در این تصویر، مقابل یک 

سقاخانه در تهران دیده می شود

مهرداد میناوند پیشکسوت پرسپولیس در جدیدترین استوری 

اینستاگرامی خود برای استقاللی ها کری خوانی کرد.  میناوند در 

این استوری نوشت :خوبی پرسپولیس اینه که...

محمد تقوی سرمربی پیشین تیم فوتبال تراکتورسازی در پستی 

اینستاگرامی نوشت که در زمان سرمربیگری اش در این تیم دو 

نفر می خواستند به او بازیکن بدهند...

علیرضا منصوریان سرمربی حال حاضر تیم ذوب آهن و کاپیتان 

محبوب سابق استقالل به مناسبت سالروز فوت ناصر حجازی با 

پستی در صفحه اینستاگرامی خود به خانواده او و...

 عذرخواهی
 عذرخواهیغیرمستقیم!
غیرمستقیم!
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وصایای حضرت علی)ع(
| هرگزتقواى الهى رااز يادنبريد،كوشــش كنيد تا دم مرگ بر 

دين خدا باقى بمانيد.
 - همه با هم به ريسمان خدا چنگ بزنيد و بر اساس ايمان به خدا متحد 
باشيد و از هم جدا نشــويد، همانا از پيغمبر خدا شنيدم كه مى فرمود: 
اصالِح ميان مردم از نماز و روزه دائم افضل است و چيزى كه دين را محو و 
ِ العلى العظيم. نابود مى كند فساد و اختالف است و ال َحوَل و ال ُقوَّة إّال بِاهللاَّ
 - ارحام و خويشاوندان» را از ياد نبريد، صله رحم كنيد كه صله رحم 

حساب انسان را نزد خدا آسان مى كند.
 - خدا را، خدا را! درباره «يتيمان»، مبادا گرسنه و بى سرپرست بمانند.
 - خدا را، خدا را! درباره «همسايگان» خوشرفتارى كنيد، پيغمبر آن 
قدر در مورد همسايه سفارش كرد كه ما گمان كرديم مى خواهد آن ها 

را در ارث شريك كند.
 - از خدا بترسيد، از خدا بترسيد! درباره «قرآن»، نكند ديگران در عمل 

به قرآن بر شما پيشى گيرند!
 - از خدا بترسيد، از خدا بترســيد! درباره «نماز» چرا كه نماز ستون 

دين شماست.
 - از خدا بترسيد، از خدا بترسيد! درباره «كعبه» خانه پروردگارتان، 
مبادا حج تعطيل شود كه اگر كعبه خالى بماند و حج متروك شود مهلت 

داده نخواهيد شد و مغلوب دشمنان خواهيد شد.
 - از خدا بترسيد، از خدا بترسيد! درباره ماه «رمضان» كه روزه آن ماه 

سپرى است براى آتش جهنم.

والیت

 شفافیت پولی
علت تدوین 
شیوه نامه عرضه 
نفت در بورس انرژی

دموکراسی یا رفاه؟دموکراسی یا رفاه؟

 شهادت امیرالمومنین حضرت علی )ع(
را تسلیت می گوییم


