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در آستان دوست 

نامه ِ عاشقانه به همسر نسخه موبایلی دولت همراه آغاز به کار کرد

خیام شیرازی

ای دل غم این جهان فرسوده مخور
بیهوده نئی غمان بیهوده مخور

چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید
خوش باش غم بوده و نابوده مخور

کوتاه ورزشی

برگی از تاریخ

 آندرانیک تیموریان روز گذشته با عقد قرارداد 
یکساله به عضویت تیم گسترش فوالد درآمد.

بازیکن  این  قرارداد  خصوص  در  جالب  نکته 
مبلغ قرارداد وی است که در این باره هوشنگ 
داشت:  اظهار  گسترش  عامل  مدیر  نصیرزاده 
شاید باورتان نشود تیموریان با نصف مبلغی که 
از ماشین سازی دریافت کرده بود به عضویت 
گسترش درآمد و این نشان می دهد که چقدر به 
فوتبال تبریز و باشگاه گسترش فوالد عالقه مند 
است. ما به وجود آندو نیاز داشتیم و خوشحالیم 

که وی به عضویت تیم ما درآمد.

کیلوگرم   58 وزن  ورزشکار  ایزدی،  فاطمه 
کونگ فو  جهانی  مسابقات  در  توانست  استان 
ایزدی  آویزد.خانم  گردن  به  را  نقره  نشان  توآ 
با حریفان خود دیدار  مایانا  در بخش مبارزات 
کرد و توانست بر سکوی دوم مسابقات جهانی 
قرار گیرد. مسابقات جهانی کونگ فو توآ در دو 
بخش مبارزه و هنرهای فردی، از ششم تا دهم 
مردادماه با حضور 286ورزشکار از نه کشور جهان 
در تفلیس برگزار شد که تیم بانوان ایران با هفت 

ورزشکار در این مسابقات حضور یافت.

بسکتبالیست های ملی پوش پس از پایان اردوی 
تدارکاتی در چین صبح امروز وارد ایران شد.

رقابت های بسکتبال آسیا کاپ از ۱۷ مرداد به 
میزبانی بیروت پایتخت لبنان برگزار می شود و 
تیم ملی ایران نیز خودش را برای این تورنمنت 
در  ایران  آسمان خراش های  می کند.  آماده 
در  خود  تدارکاتی  اردوهای  از  مرحله  آخرین 
چین بودند که پس از حضور در دو تورنمنت و 
برگزاری دیدارهای دوستانه صبح امروز به کشور 
بازگشتند. ملی پوشان در ایران هم اردو خواهند 
داشت و سپس برای حضور در مسابقات راهی 

لبنان می شوند.

با وجود این که طرفداران باشگاه مشهور شهر 
رم از خرید ستاره ایرانی در بازار تابستانی ناامید 
شده اند همچنان رسانه های ایتالیایی با قطعیت 
روزنامه  حتی  می دهند.  خبر  انتقال  این  از 
کوریره دالاسپورت که یکی از حامیان رسانه ای 
باشگاه های مطرح شهر رم محسوب می شود در 
گزارش های کامل و مفصل از این پروسه تمامی 
دالیل و مشکالت پیرامون این انتقال را بررسی 
کرد و در نهایت از خرید سردار و انتقال قرضی 
او به ورونا به دلیل پر بودن سهمیه غیر اروپایی 

باشگاه در فهرست بازیکنان خبر داد.

تأثیر جغرافیای شهری
شاعر : استاد زرویی نصرآباد در نواحی مختلف

زندگی مو جنون گرفته، برگرد
جلو چشامو خون گرفته، برگرد

 این دفه دیگه نقل هر سالیت نیست
انگاری که زبون خوش حالیت نیست

 حکم تو شالقه، اگه قاضی ام
جیک بزنی، به مرگتم راضی ام
 مثل یخ، آبت می کنم ضعیفه
خونه خرابت می کنم ضعیفه

 من نه از او چشم سیات می ترسم
نه از ننه ت، نه از بابات می ترسم
 هرچی ازت تلخی چشیدم، بسه
تو زندگی هر چی کشیدم، بسه
 این دفه می خوام نوکتو بچینم

من نخوامت، کیو باید ببینم؟
 خانوم شدی پیش یه مشتی َفعله

یابو ورت داشته که یعنی بعله؟
 همه ش می خوای بگم که »بعله قربان«؟

»جنیفر«ی یا دختر اوتورخان؟
 نذار بگم تو کوچه زیرت کنن

یا آبجی هام خرد و خمیرت کنن
 نذار بگم تو رو تو شر بندازن

نذار بگم نسل تو ور بندازن
 تا سر شب، خالصه ختم کالم

خودت میای یا خبرت، والسالم!
••• 

 اینها رو من از این و اون شنفتم
اما از این حرفا بهت نگفتم

 نوشتمش به خواری و به خفت
آخه من و حرف خالف عفت

 می خوام بگم اهل بخیه نیستم
مودبم، مثل بقیه نیستم

 خسته شدی، ِد باشه جونم فدات
یه جفت کفش نو خریدم برات
 االنه می فرستمش، روم سیا

جلدی پاشو، کفشاتو پاکن بیا!

انقالب کونته در غرب لندن

سیاست سکوت آخرین حربه  ستاره اخراجی

چرا ورزشگاه امام رضا میزبان لیگ برتر نیست؟

مربی آبی های لندن در سال 2۰۱۷، اجازه خروج 
۱۷ بازیکن را صادر کرده که نام های بزرگ نیز در 
احتمالی  دالیل  از  یکی  دیده می شود.  آن ها  بین 
آن قانون بازیکنان بومی لیگ انگلیس است که به 

تازگی تغییر کرده و سخت گیرانه تر شده.
آنتونیو کونته در سال 2۰۱۷، تغییری محسوس 
به  را  بازیکن   ۱۷ و  داده  چلسی  ترکیب  در 
باشگاه های دیگر فرستاده است. این در حالی بوده 
موراتا  باکایوکو،  )رودیگر،  بازیکن   5 تنها  وی  که 
و کابایرو خریدهای چلسی و آندرس کریستنسن 
بازگشت از انتقال قرضی به مونشن گالدباخ( را به 

جمع شاگردان خود اضافه کرد. 
از این هفده بازیکن، 8 نفر آن ها فروخته شدند و 

2 نفر در آستانه خروج قرار گرفتند.
به  امروز  ماتیچ«  »نمانیا  رسانه ها  گزارش  طبق 
ولی  می پیوندد  منچستریونایتد  به  رسمی  طور 
به  نیست.  کاستا«  »دیگو  آینده  از  خبری  هنوز 
سابق  تیم  به  اسپانیایی  مهاجم  فراوان،  احتمال 
محرومیت   به  توجه  با  می تواند  و  بازگشته  خود 
اتلتیکو از خرید بازیکن، در ماه ژانویه )دی( برای 

مادریدی ها بازی کند. 
از ۷ بازیکن دیگر نیز، 5 بازیکن به تیم های دیگر 

دومنیک  و  تری  جان  قرارداد  و  شد  داده  قرض 
سوالنکه تمدید نشد.

این آمار، نسبت به سایر تیم های جزیره و حتی 
بررسی  به  زیر  در  که  است  متفاوت  کامال  اروپا، 

آن ها می پردازیم.  
لیست بازیکنان خروجی چلسی: 

)زنیت(،  ایوانوویچ  برانیسالو  شده ها:  فروخته 
آکه  ناتان  )تیانجین(،  میکل  )شانگهای(،  اسکار 
آتسو  کریستین  )بورنموث(،  بگوویچ  آسمیر  و 
برتراند  و  )واتفورد(  چالوباه  ناتانیل  )نیوکاسل(، 

تراوره )لیون(

تامی  سیتی(،  )استوک  زوما  کورت  قرضی: 
آبراهام )سوانسی(، روبن لوفتوس چیک )کریستال 
پالمار  کیسی  و  )برایتون(  براون  ایزی  پاالس(، 

)هادرزفیلدتاون(
همان گونه که بسیاری از کارشناسان و مربی های 
یک  سال  سخت ترین  دوم،  سال  گفته اند،  دنیا 

مربی خواهد بود.
به  توانست  خود  سال  اولین  در  کونته  آنتونیو 
قهرمانی لیگ جزیره دست یابد و حاال باید خود را 
برای فصل آینده آماده کند. فصلی که در اروپا نیز 

حضور داشته و انتظارات را باال برده است. 

فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های  است  قرار  اگر 
در ورزشگاه امام رضای مشهد برگزار شود، چه 
سیزدهم  از  تر  فرخنده  و  تر  مناسب  تاریخی 
مرداد ماه ۱396 و میالد امام هشتم. روزی که 
پدیده در هفته دوم لیگ هفدهم باید در مشهد 

میزبان سپاهان باشد.
محافل  نقل  روزها  این  رضا  امام  ورزشگاه 

خبری و ورزشی است.
سال  روزهای  واپسین  در  که  استادیومی   
اما هنوز هیچ  افتتاح شد  95 به صورت رسمی 
بتوانند  مردم  تا  نشده  انجام  آن  در  ای  مسابقه 
ببرند.  لذت  زیبا  استادیوم  این  در  حضور  از 
 اتفاقی که انگار قرار هم نیست به این زودی ها 

بیافتد!
 ۱38۰ سال  از  ورزشگاه  این  احداث  کار 
نظیر  پیشرفته  امکانات  به خاطر  و  گردید  آغاز 
بودن  دارا  همچنین  و  خاص  و  زیبا  نورپردازی 
قدرت  و  کف  از  گرمایش  سیستم  که  چمنی 
جذب آب های سطحی را دارد، از آن به عنوان 
با  شود.  می  یاد  کشور  ورزشگاه  مجهزترین 
با وجود  بالغ بر 2۰۰ میلیارد تومان و  اعتباری 
آن  رسمی  افتتاح  از  ماه   6 به  نزدیک  اینکه 
غیر  و  رسمی  دیدار  هیچ  هم  هنوز  می گذرد 
رسمی در آن انجام نشده تا این طور به نظر برسد 
همچون  کمبودهایی  و  آن  ناقص  افتتاح  یا  که 

یا  و  است  مسابقات  از  میزبانی  مانع  پارکینگ 
برداری  بهره  برای  ورزشگاه  مالکان  و  مسئوالن 
و  ملی  بازی های  منتظر  رضا  امام  استادیوم  از 
استفاده  به  عالقه مند  و  اند  نشسته  المللی  بین 

تیم های باشگاهی از این امکانات نیستند.
سوال  این  فوتبال  برتر  لیگ  شروع  با  و  حاال 
آیا  که  آزارد  می  را  فوتبال  اهالی  ذهن  بزرگ 
در  باشگاهی  فوتبال  مسابقات  هست  قرار  اصاًل 
این ورزشگاه برگزار شود یا خیر؟ و اینکه دقیقاً 
چه ارگانی مانع عملی شدن این مطالبه مردمی 
است؟ چرا که مسئولین مربوطه همگی مدعی 
اند از جانب ارگان تحت امر آن ها، هیچ مشکلی 
ورزشگاه  در  برتر  لیگ  مسابقات  برگزاری  برای 

امام رضا وجود ندارد. 
هاشمی جواهری، مدیرکل تربیت بدنی آستان 
با  تامین  شورای  مخالفت  مدعی  رضوی  قدس 
برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه 
امام رضاست در حالی که نوروزیان فرماندار شهر 
مشهد عنوان داشته هیچ مصوبه ای در این باره 

وجود ندارد.
قدس  »آستان   : است  مدعی  همچنین  او   
بازی ها  برگزاری  آمادگی  هنوز  که  کرده  اعالم 
را ندارد.« البته هاشمی جواهری به تازگی و در 
نشست با مسئوالن باشگاه پدیده بار دیگر تاکید 
کرده: »مجموعه آستان قدس آمادگی برگزاری 

مسابقات لیگ برتر را دارد.« 
که  است  کرده  تاکید  همچنین  نوروزیان 
خراسان  استان  و  مشهد  شهر  تامین  شورای 
رضوی مخالفتی با برگزاری مسابقات لیگ برتر 
فوتبال نداشته و چنین ادعایی را قویاً رد کرده 

است.
 فرماندار مشهد با ابراز تعجب از صحبت های 
مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی 
برگزاری  در  تامین  شورای  مخالفت  بر  مبنی 
مسابقات باشگاهی در ورزشگاه امام رضا، گفته 
تامین  شورای  مدعی هستند  »کسانی که  است: 
ذوب آهن  و  سیاه جامگان  دیدار  برگزاری  با 
جلسه  کدام  در  بگویند  کرده است  مخالفت 
چنین موضوعی تصویب شده است؟ هرگز چنین 

مصوبه ای نداشته ایم.«
جوانان  و  ورزش  اداره  کل  مدیر  صبوریان، 
استان خراسان رضوی عصر شنبه با ابراز گالیه از 
رئیس سازمان لیگ اظهار داشته بود: »متاسفانه 
اطالع  بدون  لیگ  رئیس سازمان  فتاحی  سعید 
امام  ورزشگاه  از  و  کرد  پیدا  حضور  مشهد  در 
رضا هم بازدید داشت و بعداً صحبت هایی کرد 
که  معتقدیم  ما  و  نبود  ما  قبول  مورد  اصال  که 
بازی های لیگ برتر باید در هر 2 ورزشگاه برگزار 
شود.« صحبت هایی که نشان می دهد اداره کل 
ورزش و جوانان استان، نگران به حاشیه رفتن 

ورزشگاه ثامن است.
ضمن آنکه فرمانده نیروی انتظامی شهر مشهد 
در بازدیدی که از این ورزشگاه به عمل آورده، 
از ایجاد ترافیک و ازدحام جمعیت احتمالی در 

اطراف ورزشگاه ابراز نگرانی کرده است.
رضا،  امام  استادیوم  که  است  حالی  در  این   
عنوان  دارای  خروجی،  گیت های  براساس 
سریع ترین تخلیه در کشور به حساب می آید.  
به  را  حادی  ترافیکی  مشکل  نباید  بنابراین 
 وجود آورد و این نمی تواند بهانه قابل توجیهی 

باشد.
 مگر اینکه نیروی انتظامی بخواهد برای پوشش 
کمترین  با  فوتبال  برتر  لیگ  مسابقات  دادن 
مشهد  فوتبال  نمایندگان  بازی  ممکن،  نفرات 
برگزار  تماشاگر  حداقل  با  و  ثامن  ورزشگاه   در 

گردد.
دوی  قهرمان  تفتیان،  حسن  حاضر  حال  در 
صد متر کشورمان تنها ورزشکار حرفه ای است 
او  کند.  می  استفاده  رضا  امام  ورزشگاه  از  که 
به تازگی در صفحه شخصی خود از تمریناتش 
برای آماده سازی در راه مسابقات جهانی لندن 
ویدئویی منتشر کرده که این ستاره دو ومیدانی 
در  که  دهد  می  نشان  حالی  در  را  کشورمان 
در  کردن  تمرین  مشغول  رضا  امام  ورزشگاه 

پیست تارتان این استادیوم است.

بازیکن کنار گذاشته شده تیم ملی والیبال فعال 
تصمیم گرفته مقابل انتقادات سکوت کند.

به گزارش مستقل به نقل از »ورزش سه«، شاید 
کسی از عادل غالمی 3۱ ساله و باتجربه انتظار 
و  ملی  تیم  سرمربی  مقابل چشمان  که  نداشت 
همچنین اهالی رسانه ها با هم تیمی قدیمی خود 

درگیر شود و این طور از کوره در برود. 
زمانی  ملی  تیم  بازیکن سرعتی  بزرگ  خطای 
از تنش درآورد  را  تیم ملی  پیراهن  داد که  رخ 
و روی زمین کوبید، اتفاقی که صدای سرپرست 
با  آرام تیم ملی را هم درآورد. امیر خوش خبر 
این حال سعی کرد عادل غالمی را آرام کند اما 
انگار در آن لحظه ستاره سال های اخیر تیم ملی 

تمرینات  فشار  از  خسته  و  نبود  آینده  فکر  به 
خبر  خوش  دست  که  بود  شده  عصبانی  آنقدر 

را هم رد کرد. 
خروج عصر یکشنبه عادل غالمی از اردوی تیم 
ملی احتماال به قیمت از دست دادن همیشگی 
میان  این  در  برخی  البته  بود.  خواهد  ملی  تیم 
ملی  این  بازگشت  برای  پادرمیانی  درصدد 
نیاز  ابتدا  در  خاطر  همین  به  و  هستند  پوش 
و  پشیمانی  مضمون  با  مرسوم  مصاحبه  یک  به 

عذرخواهی از سوی عادل غالمی است. 
انتقادات صورت  به  اخیر  غالمی که در 2 روز 
واکنشی  ملی  تیم  از  اخراجش  حتی  و  گرفته 
»ورزش  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  نداد،  نشان 

سه« می گوید: »شرایط خوبی ندارم و فعال نمی 
برای مصاحبه  اصال شرایطم  بزنم.  خواهم حرف 

کردن مهیا نیست.«
او که حتما بهتر از هر کسی این روزها رسانه ها 
را رصد کرده و می داند اکثریت جامعه والیبال 
درباره  اند،   انتقاد کرده  احساسی اش  از حرکت 
اینکه با سکوتش می تواند فضا را برای منتقدان 
باز کند، می افزاید: »همه این مسائل را می دانم 

اما قصد صحبت کردن ندارم.«
باید دید سکوت فعلی ستاره سال های اخیر تیم 
ملی والیبال در ادامه با عذرخواهی و درخواست 
بازگشت همراه خواهد بود یا او تصمیم دیگری 

در سر دارد.

به  اشاره  با  اطالعات  فناوری  سازمان  رییس 
شفافیت  چابک سازی،  اداری،  سالمت  به  نیاز 
این  در  گفت:  کشور،  در  هزینه ها  کاهش  و 
راستا دولت الکترونیکی با ۱۴ خوشه در کشور 
نسخه  امروز  از  و  است  کرده  فعالیت  به  شروع 
 موبایلی آن تحت عنوان دولت همراه آغاز به کار 

می کند.
نصراهلل  ایسنا،  از  نقل  به  مستقل  گزارش  به 
اول  فاز  از  رونمایی  مراسم  در  دیروز  جهانگرد 
و  الکترونیکی  خدمات  پروژه های  بهره برداری 
دولت  در  اجرایی  دستگاه های  همراه  خدمات 
دولت  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  یازدهم، 
الکترونیک به عنوان یک خدمت نوین در کشور 
برای  تالشی  این چهار سال  در  و  آغاز می شود 

بهره برداری آن صورت گرفته است. برای دیجیتال 
کشورهای  جز  به  کشورها  در  خدمات  کردن 
توسعه یافته غربی که این کار در آن ها رشد کرده، 
کشورهای آسیایی و آمریکای التین دو رویکرد 
دارند و آن تمرکز بر توسعه تجارت الکترونیک و 
ایجاد زیرساخت ها و همچنین دولت الکترونیک 
 و پیاده کردن زیرساخت های آن در ارکان کشور 

است.
رییس سازمان فناوری اطالعات در ادامه بیان 
کرد: برای این کار الزم بود سه پدیده در کشور 
انجام شود، اینکه هویت یک فرد به طور دقیق 
قطعیت پیدا کند، هویت پول و قابلیت ثبت آن 
انجام شود و هویت آدرس مکان صورت بگیرد. 
این سه پدیده ستون های شکل گیری سرویس ها 

هستند.
جهانگرد با بیان اینکه در این سال ها بروکراسی 
انواع  شده  باعث  پیچیدگی  و  کرده  رشد  غلط 
شفافیت،  به  نیاز  گفت:  شود،  ایجاد  توقعات 
مشتری  چابک سازی،  اطالعات،  به  دسترسی 
مداری، سالمت اداری باعث به وجود آمدن این 

پلتفرم شده است.
سایت  وب  اول  موج  در  اینکه  بیان  با  وی 
در  ادامه،  در  افزود:  کردیم،  ایجاد  را  دستگاه ها 
شورای   ،92 سال  از  امید  و  تدبیر  دولت  آغاز 
سند  ما  و  شد  تشکیل  اطالعات  فناوری  عالی 
راه  نقشه  عنوان  تحت  اداری  نظام  چابک سازی 

دولت الکترونیک را به تصویب رساندیم.
همچنین  اطالعات  فناوری  سازمان  رئیس 

کشور  دهی  آدرس  نظام  کرد:  خاطرنشان 
کدگذاری  نظام  انجام   ،G-NAF عنوان  تحت 
 E-BOX پروژه   ،E-GIF عنوان  تحت 
دولت  راستای  در  اداری  نظام  پاالیش  و 
ترتیب  بدین  است.  گرفته  انجام  الکترونیک 
کرده  فعالیت  به  شروع  کشور  در  خوشه   ۱۴
رشد  تدریج  به  نیز  اصلی  دیتابیس   ۱2  و 

کردند.
امروز  دلیل  همین  به  داد:  ادامه  جهانگرد 
اعالم  می توانیم  دستگاه ها  این  ترکیب  از 
امکان  با  الکترونیک  دولت  پرتال  پلتفرم  کنیم 
دسترسی به خدمات دولت فراهم شده است و 
نسخه موبایلی آن تحت عنوان دولت همراه آغاز 

به کار می کند.

مسجد  یک  از  را  تصاویری  خبر2۴  اتاق 
اسالمی  اختراع  را  آن  و  منتشر  سیار  بادکنکی 
فضای  سیار  مسجد  این  نوشت:  و  کرد  معرفی 
منازل می توان  و  و در مسافرت  کمی می گیرد 

از آن استفاده کرد.
ترکیه  در  اسالمی  اختراع  یک  سیار،  مسجد 
منزل،  مانند  مکانی  هر  در  آن  با  که  است 

را  خود  نماز  می توان  ساحل  و  صحرا  خیابان، 
خواند.

کمد  در  و  می شود  جمع  سیار  مسجد  این 
نیز جا می شود و از مزیت های آن حمل و نقل 
آسان آن و نصب و بستن آن است که بیش از 
5 دقیقه زمان نمی برد. این اختراع اسالمی در 
ترکیه رواج پیدا کرده است و اخیرا در الجزایر 

هم مورد استفاده قرار می گیرد و در مهمانی ها 
و مناسبت ها از آن استفاده می شود.

این مسجد شبیه خانه بچه ها است،  هر چند 
ولی شکل تولید آن برگرفته از معماری اسالمی 

است و برای بیش از ۴ تا 5 نفر ظرفیت دارد.
یادآور می شود؛ در گذشته چنین ابتکاری در 

روسیه نیز انجام شده بود.

مسجد سیار؛ اختراعی اسالمی

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

شهرهایی که با تمرکز مستمر فعالیت ها و سازمان گسترده 
اداری توانسته اند ابتکارات وسیعی به خود اختصاص دهند 
و قدرت مراکز کوچک شهری را در سطح استقالل داخلی 
ندهند،  آن ها  به  واسط  نقش  جز  و  سازند  محدود  آن ها، 
برحسب موقعیت جغرافیایی شان بر ناحیه پیرامونیان تأثیر 

می گذارند.
اساساً اولین پیوند تنگاتنگ شهر و ناحیه ی پیرامون از طریق 
رابطه ای است که در اثر بده بستان و جذب و دفع برقرار 
مناسب  از طریق عملکردهای  تنها  رابطه  این  و  می نماید 
شهرها صورت می پذیرد که می توانند شرایط متفاوتی را در 

ناحیه ی پیرامون خود ایجاد نمایند:
1-شهرهایی که دارای جغرافیای مناسب و زمینه تولید وسیع 
اختیار خود  به مثابه سرمایه در  را  انسانی  نیروی  می باشند، 
می گیرند و اغلب آن ها را از بین کشورهای کم رشد جهان 

یا محدوده ی قلمروهای مجاور جذب می نمایند.
2-شهرهایی که رشد آرام و کندی دارند و نقش بازار ناحیه ای 
را برای روستاهای پیرامون بازی می کنند و بیشتر در مقیاس 
ایالتی و استانی به تأمین نیروی انسانی خود توفیق می یابند.

سریع  رشد  دلیل  به  این شهرها  که  3-شهرهای صنعتی 
و  ناحیه  از  گسترده تر  جغرافیایی،  فضای  در  عملکردشان، 

استان می باشند.
4-در شهرهای پیش تاز و نوزاد که برای بهره برداری از منابع 
ناحیه معین ایجاد می شوند، جمعیت پذیری شان مختص به 
نواحی پیرامون نبوده بلکه مربوط به کل کشور می گردد مانند 

شهرهای پیشتاز و نوزاد در سیبری.
5-نقش و عملکردهای بازرگانی شهرها، اولین و روشن ترین 
وظیفه شهر جمع آوری تولیدات ناحیه و مسئله بازرگانی این 
تولیدات است. در کشورهای درحال توسعه همچون ایران، 
روستاها و شهرهای کوچک  در  بازارهای هفتگی  استقرار 
ازلحاظ جمع آوری و توزیع کاالها نقش حساسی را در ارتباط 
متقابل شهر و نواحی پیرامونش دارد. بازارهای هفتگی در 
را  تولیدات  جمع آوری  نقش  غربی،  اروپای  کشورهای 
ازدست داده اند و عمدتاً به توزیع کاال گرایش دارند. بازارها و 
نمایشگاه های فصلی نیز پیش از آنکه نقش واقعی بازرگانی 

داشته باشند، بیشتر جنبه نمایشی دارند.
در کشورهایی که سنت های دهقانی رعایت شود، بازارهای 
فصلی در تماس دو ناحیه که ازلحاظ مورفولوژی و خاک 

ناهمسان اند تشکیل می گردد.
در چنین شرایطی ارزیابی روابط متقابل دو ناحیه جغرافیایی 
مکاره ای  شهرهای  میان  این  در  است.  مطرح  ناهمگون 
سرنوشتی نامطمئن دارند، چراکه با ضعف سیستم بازرگانی 
و منطقه نفوذ روبه زوال می روند و با تغییر سیستم کشاورزی 

و ساخت زراعی از شهری به شهر دیگر نقل مکان می کند.

چند ساعت پس از قطع مذاکرات عراق و کویت بر سر تقسیم 
درآمد نفت یک منطقه مرزي، ارتش عراق در دومین ساعت 
بامداد دوم آگوست 1990)روزي چون امروز( به کویت حمله برد 
و برق آسا این سرزمین را متصرف شد و ضمیمه خاک عراق کرد.

حمله نظامي با شرکت یک صد هزار نظامي، هفت صد تانک، چهار 
اسکادران هوایي و کل ناوگان عراق آغاز شده بود. امیر کویت 
و خانواده او قبال به کشور سعودي فرار کرده بودند. کاخ امیر، 
ساختمان وزارت دفاع کویت و چند نقطه حساس دیگر بمباران 
شد. دفاع، چندان سنگین نبود و تلفات نخستین روز حمله، نسبتا 
سبک گزارش شده بود. دولت بغداد که از ده ها سال پیش از آن، 
کویت را جزیي از خاک عراق مي دانست پس از استقرار در این 
سرزمین شنزار کوچک، هشتم آگوست آن را یک ایالت عراق 
اعالم کرد و فرماندار عراقي گمارد. شوراي امنیت سازمان ملل 
در همان روز تعرض، ضمن تصویب قطعنامه اي عمل دولت 
عراق به ریاست صدام حسین را یک تجاوز آشکار اعالم داشت و 
خواست که نیروهاي عراقي فورا و بدون قید و شرط خاک کویت 
را ترک گویند. دولت هاي اروپایي و آمریکا حساب هاي بانکي و 
ذخایر کویت را بلوکه کردند تا عراق این پول ها را دریافت نکند. 
چون عراق به اخطار شوراي امنیت اعتنا نکرد، این شورا ششم 
آگوست عراق را تحریم همه جانبه کرد. اختالف ظاهري عراق 
و کویت بر سر بهره برداري از منطقه نفتي واقع در مرز مشترک 
بود. عراق حق خود را از محل صدور این نفت مطالبه مي کرد 
و به عالوه دولت کویت را متهم مي ساخت که از راه خصومت، 
بازارهاي بین المللي را انباشته از نفت خام کرده تا عراق از محل 
صادرات نفت خود پولي به دست نیاورد و نتواند کشوررا که هشت 
سال درگیر جنگ با ایران بود مرمت کند. اتحادیه عرب براي حل 
این مسئله، بموقع اقدام نکرده بود!. گفته شده است که صدام 
حسین در مالقات 25 جوالي 1990 خود با بانو اپریل گالسپي 
April Glaspie سفیر آمریکا در بغداد این اطمینان را به 
دست آورده بود که دولت آمریکا وارد مناقشات مرزي عراق با 
کویت نخواهد شد. اسناد منتشره نشان می دهد اپریل گالسپی 
)متولد 26 اپریل 1942 در کانادا و اینک بازنشسته( در دو مالقات 
با صدام حسین ضمن اینکه می پرسد چرا آن همه نیرو به مرز 
کویت فرستاده می گوید درست است که این لشکرکشی موجب 

نگرانی است ولی اختالف عرب با عرب ربطی به ما ندارد. 

روزي که تعرض عراق به 
کویت آغاز شد


