
   علیرضا زاکانی، شهردار تهران:
به اهتزاز درآوردن پرچم ایران در آورد گاه های 
جهانی کار بزرگ و ارزشمندی است که جز 
با تالش بی وقفه و اخالص برای مردم محقق 
نمی شود. افتخارآفرینی کشتی گیران آزاد و 
فرنگی در عرصه جهانی را به ورزش��کاران و 
ملت ایران تبریک عرض می کنم. به زودی 

میزبان قهرمانامان خواهیم بود. 
   مه�رداد بذرپ�اش، رئی�س دیوان 

محاسبات:
نسل جدید ُکشتی ایران چه در فرنگی و چه 
در آزاد در رقابت های قهرمانی جهان نُروژ 
خوش درخش��ید و میلیون ها ایرانی را در 

سراسر ایران و جهان دلشاد کرد. تبریک به 
مسئوالن ورزش کشور ، فدراسیون کشتی ، 
کادر فنی و کشتی گیران عزیز و رشید ایران 
 زمین. به قول هادی عامل ، شیر مادر و نان 

پدر حاللتان. 
   محمدعلی ابطحی، اصالح طلب:

پیروزی های پیاپی در کشتی فرنگی دل های 
آشفته ایرانیان را ش��اد کرد. مبارک باشد. 
چه خوبه که دولت و وزارت ورزش حمایت 
همه جانب��ه اش را بگذاره روی کش��تی که 

بتوانیم در اوج  بمانیم. 
   محمود کریمی بیرانوند:

حضور مؤث��ر و تحول آفرین محم��د بنا در 

کش��تی فرنگی مصداق تام » ما می توانیم « 
اس��ت. درود به کس��ی که بن��ای ابرقدرت 
ش��دن کش��تی فرنگی را س��اخت. سالم 
خدا به دالورمردان عزی��ز دل مردم ایران. 

#کشتی_فرنگی
   امیرعلی صفا:

از 10 نف��ر، هف��ت نفر م��دال گرفتن. خدا 
می داند باع��ث انگیزه برای چن��د صد نفر 
نوجوان شدند که کشتی را جدی تر دنبال 
کنن. میانگین سنی تیم جوانه. مربی شون 
عالی��ه. کلی روحی��ه دارند. امی��دوارم این 
موفقیت، تازه ش��روع راه باش��ه و اس��امی 

همه شون ماندگار بشه. 

   ف. سادات امیرخانی:
واقعاً جا داره به تیم ملی کشتی تبریک بگم 
که تونست با این افتخارآفرینی  ها تلویزیون 
خونه ما که هفته به هفته روشن نمیشه رو 

10 روز پشت سر هم روشن نگه داره. 
   علی رنجبر:

به نظرتون وزارت ورزش فهمیده باید بیشتر 
به کدوم ورزش ها بها بده یا قرار نیست مافیای 

فوتبال بذارن زمین بازی عوض بشه؟
   سیدعباس حسینی:

معتقدم صدای هادی عامل باید به عنوان یک 
اثر ناملموس فرهنگی ثبت ملی بشه. کشتی 

بدون عامل هیچ لطفی نداره.
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شیر مادر و نان پدر حاللتان
واکنش های مجازی مردم و مسئوالن به قهرمانی پهلوانان ایرانی در رقابت های کشتی جهانی

با پیروزی  ه�ا و قهرمانی ه�ای پی در پ�ی کش�تی گیران ایرانی در مس�ابقات جهانی 
کش�تی فرنگی کاربران ش�بکه های اجتماعی اعم از مردم و مس�ئوالن ضمن تبریک 
این پیروزی  ها از پهلوانان کش�ورمان تقدیر کردند. رهبر معظم انق�الب نیز در پیامی 
توئیتری نوشتند:» آفرین بر پهلوانان کشتی فرنگی کشور و مربی آنان که همه به ویژه 
جوانان را شاد کردند. ان شاءاهلل موفق باشید.« کاربران این پیروزی  ها را موجب شادی 

دل مردم ایران دانس�تند. مردم نیز طی توئیت  هایی از مس�ئوالن خواس�تند حال که 
پهلوانان کش�تی با عملکرد درخش�ان خود نشان دادند شایس�ته پشتیبانی هستند 
بیش از پیش به این ورزش توجه کنند و عمده بودجه ورزش را در فوتبال هزینه نکنند. 
کاربران همچنین از گزارشگری هادی عامل نیز تقدیر کردند و بیان داشتند که کشتی 
بدون گزارش او لطفی ن�دارد. در ادامه بخش  هایی از واکنش های کاربران آمده اس�ت. 

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

اول از همه مسلمان باش
آیت اهلل سیدابراهیم خسروشاهی)ره(:

عالم��ه طباطبایی)ره( در صفح��ه  ۶۷ کتاب »آم��وزش دین « 
می فرماید:»یک فرد مسلمان اول باید مسلمان واقعی باشد، بعد 

یک تاجر یا کشاورز یا صنعتگر یا کارگر.« 
 ایشان ریشه  مطالب را بیان می کنند، در صورتی که ما زندگی را بر 
اساس تاجر بودن ، کشاورز بودن و اینها حساب می کنیم، بعد می گوییم 
خب شب هم می رویم مسجد و نماز می خوانیم! نه؛ اول باید وجود ما 
نمازی باشد، بعد کشاورز، صنعتگر، کارگر، تاجر، روحانی، دانشجو، 
استاد، رئیس جمهور و هر چه که بشود.  عالمه در ادامه می فرمایند:»و 
نیز فردی که می خواهد تشکیل خانواده دهد، اول باید مسلمان باشد 
)چه دختر و چه پسر( سپس تصمیم خود را عملی سازد. خالصه دست 
به هر کاری که بخواهد بزند و هر مقام و منصبی که می خواهد اختیار 
نماید، در آن دین و ایمان صحیح الزم است.«  ما فکر می کنیم که امام 
زمان)عج( چرا تش��ریف نمی آورند؟ به خاطر این است که این گونه 
مسلمانی هنوز در اجتماع و حوزه و دانشگاه ما رسمیت پیدا نکرده! این 
کار استعمار است که از ریشه، مسئله را واژگون کرده. دنیای طبیعی 

خدا را اصل قرار داده، خود خدا را مخفی کرده!
منبع: کانال تلگرامی »نشر بیانات و دستورالعمل های علمای اسالم«

   آیينه نفس

حسن یزدانی باالتر از مسی و رونالدو

ُحسنا رفیعی توئیت کرد: جهش بزرگ قدرت دریایی س��پاه با شناورهای جدید؛ تصاویر 
منتشر شده از شناور جدید موشک انداز ش��هید قاسم سلیمانی بر اساس طراحی موسوم 
به کاتاماران برای نیروی دریایی سپاه، خبر از افزایش قدرت نیروی دریایی ایران می دهد! 

شرکت های دانش بنیان تو ساختش نقش مهمی داشتند! مبارک همه ایرانی ها.

محمد فاضلی توئی��ت کرد: 1۸ مه��ر روز بزرگداش��ت زاینده رود ب��ود. نمادی برای 
بزرگداش��ت همه رود ها در ایران تا اهمیت آب در س��رزمین کم آب ایران را دریابیم و 
سازگاری با کم آبی را بیاموزیم.  تعدیل مسئله آب نیازمند کنشی در حد اهمیت حفظ 

یک تمدن است. 

محمد رس��تم پور در کان��ال تلگرامی خود 
از لزوم الگوس��ازی برای تربی��ت اجتماعی 
نوشت. یادداشت او با کمی تلخیص در ادامه 
از نظرتان می گذرد: پس��رک توپ را کاشت 
جلوی دروازه، دس��ت هایش را مشت کرد 
و به پایین کشید و بعد س��ه گام بلند رو به 
عقب برداشت. من این حرکت را جایی دیده 
بودم. با خودم مرور کردم. ناگهان جرقه ای 
در خاطرم گذش��ت که این رفتار و حرکت ، 
عادت کریستیانو رونالدو است؛ یک رونالدوی 
کوچولو در یکی از محالت جنوب شهر یکی 

از شهرهای محروم کشور. 
ش��هید مطهری در کت��اب جاذب��ه و دافعه 
علی)ع( می گوید یکی از نتایج عشق، توحید 
است، یکی ش��دن عاشق و معش��وق است. 
عش��ق چنان جاذبه ای دارد که عاش��ق را از 
نظر رفتاری و حتی اخالقی ش��بیه معشوق 
می کند. کیلومتر ها دورت��ر از محل زندگی 
رونالدو و فرسنگ  ها فاصله فرهنگی و اخالقی، 
یک پسربچه ایرانی چنان عاشق رونالدو شده 
که حتی نوع لباس پوش��یدن و فوتبال بازی 
کردنش هم شبیه اوس��ت یا حداقل تالش 

می کند شبیه رونالدو شود. 
در س��ال های اخیر از ضرورت الگوس��ازی 
و قهرمان پروری در حوزه ه��ای فرهنگی و 
رسانه ای بسیار گفته ایم و نوشته ایم. اما اینک 
در فاصله ۷0 روز پ��س از برگزاری المپیک 
توکیو، اتفاقی رخ داده که باید یک بار دیگر 
بگوییم و بنویس��یم آقایان! خانم ها! پهلوان 
زنده را دریابید! حس��ن یزدانی، کشتی گیر 
افس��انه ای ایران پس از س��ه شکس��ت در 
مسابقات جهانی ۲01۷ و ۲01۸ و المپیک 
۲0۲0 در مقابل دیوید تیلور، کش��تی گیر 
امریکایی در مس��ابقات جهانی ۲0۲1 نروژ 

توانست این حریف سرسخت خود را شکست 
دهد. ی��ک ماجرای عجی��ب، دراماتیک و با 
پیرنگ قوی و پر فراز و نش��یب که می تواند 

سوژه انبوهی از تولیدات رسانه ای باشد. 
هیچ کس در ضرورت الگوسازی و مرادداری 
در تربیت تردید ندارد. در چند س��ال اخیر 
کوشش مجاهدانه ای شکل گرفته تا کودک 
و نوج��وان ایران��ی قهرمان بوم��ی خودش 
را داش��ته باش��د و به ایرانی بودن خودش 
افتخار کند. دو حرکت فوق العاده ارزشمند 
و پربها در این زمینه عبارت اس��ت از تولید 
انیمیشن های مبتنی بر کاراکترهای ایرانی 
مثل »پهلوانان « که با زبانی شیرین و طنازانه، 
پهلوان منشی های پوریای ولی را به تصویر 
می کشد و همچنین تولید نوشت افزارهای 
ایرانی-اسالمی با طرح و قالب شهدای مدافع 
حرم و شهدای هشت سال جنگ تحمیلی 
مانند شهید ابراهیم هادی و شهید محسن 
حججی که حماسه و ستیزشان از مرزهای 
جغرافیایی ایران فراتر رفته. اما راه باقی مانده 
همچنان زیاد اس��ت، آن چنان که راه طی 

شده در مقابلش ناچیز می نماید. 

اگر به کتابفروشی  ها سر بزنید یا برای فرزند 
نوجوانت��ان به دنب��ال کتاب و قص��ه جذاب 
باش��ید، خواهید فهمید که تقریباً بازار نشر 
ایران در حوزه کودک و نوجوان را کتاب های 
ترجم��ه ای قبضه کرده اس��ت. قهرمان های 
فانتزی یک بعدی و بعضاً بی اخالق که پیروزی 
در صحنه نبرد برایش��ان همه چیز اس��ت و 
نگاهی مادی گرایانه را تبلیغ و ترویج می کنند، 
ذهن کودک ایرانی را ب��ه معنی واقعی کلمه 
اشغال کرده اند. کودکی که زیست و تربیت و 
حیاتش در سرزمینی است که زخمی سربلند 
دوران هاس��ت و باید برایش مقاومت ارزش 
هنگفت تری نسبت به آشتی و سازش داشته 
باشد. البته که هزینه اندک کار ترجمه و اوضاع 
نابسامان و پرماجرای کاغذ ناشر را به سوی کار 
ترجمه می کش��اند. همچنان ناشرانی وجود 
دارند که کار فرهنگی می کنند و کار در حوزه 
کودک و نوجوانان را بنگاه داری نمی بینند و 
نمی دانند اما واقعیت این است که تولید ایرانی 
در حوزه تألیف بسیار مظلوم و محجوب است. 
اما حاال ما روبه روییم با یک فرصت تاریخی و 
یک میراث فرهنگی. حسن یزدانی مانند همه 

پهلوانان ایرانی تاریخ ایران تاریخ سازی کرده 
و چنان خضوع و خاکس��اری از خود نشان 
داده که بتوانیم مانند تختی از او بنویس��یم 
و بگوییم. اما عادت زش��ت مرده پرس��تی و 
ترس از تجربه تلخ پاسداشت  هایی که برای 
قهرمانان قدرناشناسی مانند کیمیا علیزاده 
داریم، مانع از آن اس��ت که از یزدانی فیلم و 
کتاب بسازیم. با این همه دو نکته اساسی را 
نباید از یاد ببریم. اوالً پاسداشت فقط هدیه 
نقدی و آپارتمان و ماش��ین نیست که چه 
بسا مادی دیدن زحمت و کوشش قهرمانان 
با همه مجاهدت آنان ب��رای اعتالی وطن 
ناسازگار است. نباید از این سوی بام بیفتیم 
و گرامیداشت معنوی قهرمانان را فراموش 
کنیم و همچون قهرمانان پرشماری که آنان 
را تنها گذاشتیم و تصور کردیم وظیفه مان را 

در برابر آنان ادا کرده ایم، کنار بکشیم. 
ثانیاً قهرمانان را خرج بازی های سیاسی قبیله ای 
و جناحی نکنیم و آنان را برای سراسر ایران و 
همه جمهوری اسالمی ایران بخواهیم و بدانیم. 
اصرار بر دیدن قهرمانان در قالب های رسانه ای 
تنگ و حقیری که خود می خواهیم، بزرگ ترین 
خیانت به آرمان های این وطن است. قرار نیست 
از قهرمانان سلبریتی بسازیم اما نباید در احترام 
و پاسداش��ت و ضرورت محبوب سازی از آنان 
تردید کنیم که البته محبوب هستند و باید تنها 
محبوبیت آنان را فراتر از زمان برد و در پیام های 
رسانه ای و تولیدات فرهنگی تکثیر کرد تا خود 

آنان تکثیر شوند. 
 یادمان باشد برای کودک و نوجوان ایرانی، 
در مقابله با مس��ی و رونالدو، در برابر هجوم 
نابرابر فرهنگی ب��ه رویین تن ها، به زنده ها، 
به آنانی که نزدیک ما هستند و با ما زندگی 

می کنند، نیاز داریم. 

جهش بزرگ قدرت دریایی سپاه سازگاری با کم آبی را بیاموزیم

اوضاع ادبیات ما روبه جلو است یا پسرفت؟
احس��ان رضایی در کانال تلگرامی خود 
نوشت: اوضاع ادبیات ما روبه جلو است یا 
پسرفت؟ این، سؤالی اس��ت که از دوره 
قاجاریه پرس��یده  می ش��ده. ازجمله در 
»جلس��ه مباحثه درباره وض��ع کنونی 
ادبیات در ایران « که به مدیریت ابراهیم 
خواجه نوری )نویسنده کتاب »بازیگران 
عصر طالی��ی«( و در ۹ تی��ر 1۳۳۷ در 
باشگاه دانشگاه تهران تشکیل شده بود، حاضران حرف  هایی زدند که هنوز هم در جلسات با موضوع 
مشابه، شبیه به همین استدالل  ها شنیده می شود. گزارش این جلسه را به نقل از شماره اول مجله 
»راهنمای کتاب « صفحه ۹۵ بخوانید و اسم های بزرگان حاضر در مجلس را ببینید، جایی که حتی 

نادر نادرپور نه جزو سخنران  ها که از شرکت کنندگان در این نشست بوده است.
  دکتر محسن هشترودی: وقتی که در ایران صحبت از ادبیات به میان می آید اساساً ذهن متوجه 
شعر می شود، ولی امروز باید به زمینه های دیگر ادبی مانند داستان و نمایشنامه و مقاالت ادبی 
Essai نیز توجه داشت. هیچ گاه در ادبیات رکود به معنای عام پیدا نمی شود فقط کیفیت آن است 
که تغییر می کند که این سیر، علل مادی و معنوی دارد.  دکتر لطفعلی صورتگر: اساساً کلمه رکود را 
نمی پسندم ولی درباره ادبیات کنونی ایران به این نتیجه رسیده ام که فعالً ما در دوره اعتالی و مجد 
ادبی نیستیم و نمی توانیم تصور دوره مجد و عظمت بعد را هم بکنیم. ولی آنچه مسلم است فعالً برای 

دوره مجد و عظمت می کوشیم و علت عمده رکود، متوجه بحران فکری کنونی است.  
دکتر عبدالحسین زرین کوب: در ادبیات ایران دوره های مختلف تحت نفوذ گروه ادبی هر عصر 
بوده است چنانکه سبک خراسانی زاده اندیشه شاعران درباری یا متمتع از دربار و سبک عراقی 

پرورده فکر »اهل مدرسه « و سبک هندی به وجود آمده »اهل پیشه« بوده است.  
دکتر احسان یارشاطر: ادبیات ایران در 1۵سال اخیر در حال رکود است و دوره نزول خود را طی 
می کند. علت آن  هم توجهی است که به کسب مال پیداشده و ادبیات »حرفه « خاص نیست تا 
ذوق  هاپرورده شود و آثار جاودانی به دست آید.  از میان حضار آقایان دکتر رحمت مصطفوی و نادر 
نادرپور صحبت کردند. عقیده آقای دکتر مصطفوی بر این بود که اکنون در دوره »مایه گیری ادبی «  
هستیم و نباید آن را رکود دانست. آقای نادر نادرپور هم در این باره صحبت کردند که دوره کنونی 

دوره »تکاپو«ست، در همین دوره هاست که آثار مهم ادبی به وجود می آید.

جهاد سازندگی زیرمجموعه دولت نباشد
احمد نادری، نماینده تهران در مجلس 
شورای اسالمی در رشته توئیتی نظر خود 
درباره طرح احیای جهاد سازندگی را به 
اشتراک گذاش��ت. نادری نوشته است: 
جهاد سازندگی نباید زیرمجموعه دولت 
تعریف شود. چون با هر تغییر در دولت، 
وظایف تعریف شده دچار تغییرات جدی 
خواهد شد. جهاد س��ازندگی همچون 
ابتدای انقالب باید به صورت نهاد تعریف شود؛ نهادی که وزارتخانه های جهادکشاورزی و راه و 
شهرسازی در آن نقش آفرینی کنند.  در حوزه وظایف این نهاد جدیدالتأسیس  باید گفت: اقتصاد 
کشاورزی و روستاییان و اتمام زیرساخت های روستایی از جمله مسکن روستایی، بازنگری جدی 
در طرح های هادی، راه روستایی و...  از وظایف اصلی این نهاد خواهد بود.  در حال حاضر نهادی که 
بتواند در این خصوص نقش آفرینی کند، بنیاد مسکن است که با بازتعریف وظایف آن و تحول 

مدیریتی در آن، می تواند در حوزه نقش های کشاورزی و زیرساختی در روستا عملیات کند.

دولت های مجاهدین، زمینه ساز ظهور تالوان!
علیرضا کمیلی در کانال تلگرامی خود 
نوشت: دولت قبل تالوان دقیقاً در زمانی 
شکل گرفت که مردم رنجدیده و مومن 
افغانستان با تقدیم بیش از 1/۵ میلیون 
شهید، شوروی کمونیس��تی را اخراج 
ک��رده بود ب��ه ای��ن امید ک��ه در ذیل 
استقالل به دست آمده، دولتی اسالمی 
را توسط مجاهدین تأسیس  خواهد کرد 

ولی این دولت تبدیل شد به جنگ های داخلی میان آنان!
گرچه شوروی سال 1۹۸۹ رفت ولی نجیب سه س��ال دوام آورد و بعدش مجاهدان روی کار 
آمدند که تقریبا چهار پنج س��ال در قدرت بودند. آنقدر این گروه  ها از هم کشتند و اینقدر به 
هم خیانت کردند که هر وقت پای سخن مردمان درباره آن دوره می نشینم دوست دارم این 
چند سال کاماًل از ذهن ها پاک بشود و این خون ها که ازبک ، تاجیک ، پشتون،هزاره و... ریخته 
و جنایت هایی که علیه هم کرده اند، کاماًل فراموش بشود! سه سال درگیری در خیابان های 
کابل فقط گوشه تلخی از این دوره است.  همین عامل یعنی تجربه خونین و شکست خورده 
دولت مجاهدان باعث شد که تالوان بتواند روی کار بیاید. گرچه امنیت برقرار شد ولی تجربه 
سختگیرانه او در مسائل دینی باعث شد که باز، مردم آمادگی دفاع از دولت را نداشته باشند 
و زمینه اشغال فوری افغانستان توس��ط امریکا مهیا شود.  بار دیگر مجاهدان دیروز روی کار 
آمدند. این بار امریکا کشور را اشغال کرده بود ولی نه اینها قصد درگیری با او را داشتند و نه 
امریکا به این راحتی قصد خروج داش��ت.  تجربه جدیدی از حکومتی که با محوریت عمده 
مجاهدان دیروز شکل گرفته بود، ایجاد ش��د. این بار خونریزی بینابینی در کار نبود ولی تا 
بخواهی قوم گرایی و پارتی بازی و فساد مالی و اداری و اخالقی وسط آمد تا جایی که باز مردم 

حذف شدند. آخرین انتخابات این کشور با مشارکت بسیار کم برگزار شد!
عمده مردم از ناامنی های خیابانی و راهزنی ها و فساد حاکمان و گسترش بی دینی ها نارضایتی 
داشتند و انگیزه حمایت از دولتی را که روزگاری با امیدهای زیادی شکل گرفته بود،نداشتند. 
هرچند بدنه هایی شیفته غرب هم در این دوره تربیت و ایجاد شد که همان وضعیت را ترجیح 
می دادند.  این بار هم عملکرد دولت مجاهدان دیروز، زمینه ساز روی کار آمدن تالوان شد و 

تاریخ به نحو دیگری برای مردم این کشور، تکرار گردید!

دنیای قشنگ نو در اربعین است
محمد عبداللهی در کانال تلگرامی خود نوشت: آلدوس هاکسلی 100سال پیش کتابی نوشته به 
نام »دنیای قشنگ نو« در پیش بینی دنیای آینده. آینده ای که انسان  ها به جای اینکه از مادر متولد 
شوند در لوله آزمایش پرورش می یابند. اصاًل مادر و پدر بودن ممنوع است! انسان  ها به چند طبقه 
آلفا و بتا و دلتا و گاما و اپسیلون تقسیم می ش��وند و از همان دوران جنینی برای »کار « تفکیک 
می شوند. مثاًل دلتا ها با تکنیک های روانشناسی از کتاب و گل متنفرند. فقط باید کارگری کنند 
و چون همه تحت تربیت آهنین قرار می گیرند، خوشحالند و از وضع خود راضی! انسان  ها متعلق 
به دیگرانند و شعارشان »هر کی با هر کی« اس��ت. تعلق ندارند و البته تنهایی و تفکر. به محض 
اینکه تنهایی و تفکر به سراغشان آمد سوما می خورند تا به هپروت بروند. او این صنعتی و رباتی 
شدن بشر را البته تقبیح می کند ولی نمی تواند نسخه بدیلی بسازد. جز زندگی سرخپوست های 
وحشی که رنج و غم را می ستایند و با خدایان سرگرمند. کاش زنده بود و می دید دنیای قشنگ 
نو در اربعین است. جایی که پول بی ارزش است. ش��هرت بی ارزش است. خودخواهی بی ارزش 
است. هیچ کس گرسنه نیست. حرص و طمع بی ارزش است. انسان  ها در اوج فعالیت اجتماعی، در 
تنهایی و تفکر مخصوص مشابه واال ترین حد ارزش های انسانی مشغولند. متعلق و در حال خدمت 
به دیگرانند و در عین حال با هدف مش��ترک و در حال تعالی خود واقعی شان. اربعین، شمه ای 
از عصر ظهور است. تصور کنید روزی همه جهان چنین شود. عجب دنیای قشنگ نویی شود. 
به راستی امام حسین تمدن ساز است. آرمان شهرساز است. حال روشن تر می شود که چرا حضرت 

مهدی خود را با نام امام حسین به جهانیان می شناساند...  سالم خدا بر حسین)ع(.

چهره ماندگار ادبیات عرب درگذشت
کانال تلگرامی »عصر اندیشه « خبر داد: دکتر »آذرتاش آذرنوش « چهره 
ماندگار ادبیات عرب و برنده جایزه کتاب سال، دار فانی را وداع گفت. 
 ترجمه موسیقی الکبیر فارابی و اطلس تاریخ االسالم، تألیف تاریخ زبان 
و فرهنگ عربی و تاریخ ترجمه از عربی به فارسی، از جمله آثار اوست. 

عصراندیشه  درگذشت این دانشمند فقید را تسلیت می گوید.  

چرا علی دایی به اتاق عمل رفت؟
رضا یزدان پرست در پی عمل جراحی اخیر علی دایی نوشت: ۲۷ سال پیش 
در بازی ایران و بحرین دروازه بان حریف با لگد به شکم علی دایی کوبید. 
دایی با طحال پاره متعصبانه آن بازی را تا آخر در زمین ماند و بعد از بازی 
۹ ساعت به اتاق عمل رفت. آن طحال آسیب دیده تا امروز هم دست از سر 

دایی بر نداشته و چند روز پیش دایی برای سومین بار به اتاق عمل رفت!

رهبر انقالب از بنی صدر دفاع کرد؟
سیدیاسر جبرائیلی در رشته توئیتی نوشت: در جریان بررسی کفایت سیاسی 
بنی صدر در مجلس، آیت اهلل خامنه ای 1۴ دلیل بر عدم کفایت وی اقامه کردند 
و یک جا از او دفاع. اتهامی درباره نقش بنی صدر در شهید شدن رزمندگان در 
هویزه توسط برخی نمایندگان مطرح شده بود که ایشان به عنوان شاهد به 
شرح ماجرا پرداختند، بنی صدر را از این اتهام مبرا دانستند و فرمودند: »درباره  
آقای بنی صدر ما آن قدر اش��کال و ایراد وارد و منطقی داریم که محتاج این 

نیستیم که با این مسئله که هیچ راه اثباتی ندارد، ایشان را متهم کنیم.«

    تصویر منتخب


