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اسب که خر نمی شود! جهان به روایت تصویر

سعدی جان جانان

چه دل ها بردی ای ساقی به ساق فتنه انگیزت
دریغا بوسه چندی بر زنخدان دالویزت

خدنگ غمزه از هر سو نهان انداختن تا کی
سپر انداخت عقل از دست ناوک های خونریزت

کوتاه ورزشی

دلیل برگی از تاریخ به  مرادی  وحید  پیش  چندی 
فدراسیون  دبیری  از  بودن  بازنشسته 
رسول  و  گذاشته  کنار  قایقرانی 
به  امینی  با حکم غالمرضا  محمدصادقی 
فدراسیون  این  دبیری  سرپرست  عنوان 
روز  در حالی که حدود 10  منصوب شد. 
از این تغییر در فدراسیون گذشته است، 
وزیر  سلطانی فر،  سوی  از  مرادی  وحید 
و  مقام  قائم  عنوان   به  جوانان  و  ورزش 
قایقرانی  فدراسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
منصوب شد. این حکم در حالی از سوی 
که  شده  صادر  جوانان  و  ورزش  وزیر 
عنوان قائم مقام در چارت فدراسیون های 
اساسنامه  خالف  و  ندارد  وجود  ورزشی 

فدراسیون های ورزشی است.

در روزی که لیورپول و چلسی نتوانستند 
برسند،  پیروزی  به  حریفان شان  مقابل 
در  دوم،  نیمه  در  گل  دو  زدن  با  سیتی 
برایتون به پیروزی دست پیدا کرد  خانه 
اما گواردیوال تایید کرد که کسب این سه 
امتیاز راحت نبود. او به خبرنگاران گفت: 
و  می کرد  دفاع  عمق  از  خیلی  »برایتون 
با  باید  تیم ها  اما  نبود  راحت  آن  از  عبور 
خون  در  گلزنی  بیایند.  کنار  شرایط  این 
باید  ما  و  است  ژسوس  گابریل  و  آگوئرو 
ایجاد  بیشتری  موقعیت های  آن ها  برای 

کنیم.«

 شنیده ها از منابع آگاه حاکی است جواد 
و  استقالل  باشگاه  پیشین  بازیکن  نکونام 
باشگاه  با  قرارداد  عقد  با  ایران  ملی  تیم 
خواهد  بابل  عازم  فردا  خونه  به  خونه 
شد. نکونام پیش از این دستیار کارلوس 
تیم  در  مربی گری  گزینه  و  بود  کی روش 
علیرضا  نکونام،  از  پیش  ایران.  امید  ملی 
عهده  بر  را  تیم  این  مربی گری  امامی فر 

داشت.

نمایش درخشان هفته گذشته مهدی قائدی 
برابر استقالل خوزستان باعث شد یک هفته تمام 
از او تمجید شود، اما این بازیکن در مصاف با 
تراکتورسازی نتوانست مثل بازی قبل درخشان 
ظاهر شود. حتی در یک صحنه زیاده روی او در 
کار با توپ باعث شد اولین انتقاد رسمی از وی 
گزارشگر  بیاید.  عمل  به  خیابانی  جواد  توسط 
مسابقه تاکید کرد قائدی باید بداند فوتبال یک 
ورزش تیمی است. به هر حال به نظر می رسد 
ستایش های غلوآمیز از این بازیکن نتیجه چندان 

مطلوبی برای او به همراه نداشته است.

شهرهای اقماری؛ راهکار نجات
شاعر: مهدی استاد احمد

 بی همگان به سر شود، بی تو مگر نمی شود؟!
در دل بی قرار من عشق تو شر نمی شود

 گر نروی تو از برم من بگریزم از درت 
موهبتی برای من مثل سفر نمی شود

 لطف کن ای نگار من دور شو از کنار من 
با دو – سه متر فاصله رفع خطر نمی شود

کور شد اشتهای من ناز نکن برای من
قند و عسل برای تو مثل پسر نمی شود !
 اسب خیال شعر من می رمد از کنار تو 
عشوه بیهوده نکن اسب که خر نمی شود

 هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک و 
بد کنی

دامن ضد آب من یک ذره تر نمی شود
 سرو چمان من دگر همدم گل نمی شود 
میل چمن نمی کند سیخ جگر نمی شود !

 دایره خیال اگر مست شعاع  چشم تو
زاویه نگاه من با تو وتر نمی شود 

 حرف به افراط زدم گیج شدم قاط زدم
شعر که همواره چنان دّر و گهر نمی شود

 یا تو بیا به خانه ام یا ببرم به خانه ات
یا برو بی خیال شو یا دم  در نمی شود

 مایه انحراف من ! گوش کن اعتراف من :
بنده هم عاشقم ولی زیر گذر نمی شود!

استان  بحرین،  جزیره   1۳۵0 مرداد   ۲۳ روز  در 
ایران در پی جدایی از سرزمین مادری،  چهاردهم 

اعالم استقالل کرد.
جدایی خواهی در بحرین زمانی پدیدار شد که این 
منطقه از 1۸۹۲ میالدی تحت سلطه کامل بریتانیا 
درآمد. پیش از این بریتانیا از طریق انعقاد قراردادهای 
تحت  را  سرزمین  این  تا  بود  کوشیده  گوناگون 
حاکمیت خود درآورد. نخستین قیام عمومی بحرین 
در مارس 1۸۹۵ در مخالفت با شیخ عیسی بن علی 
نخستین حاکم از سلسله آل خلیفه شکل گرفت . این 
قیام با دخالت سرهنگ آرنولد ویلسون، نماینده دولت 
بریتانیا در خلیج فارس سرکوب شد و بازداشت و 
تبعید ناراضیان به »زباره« در شمال شبه جزیره قطر 
را در پی داشت و درگیری های شدیدی را میان قطر 
و بحرین به وجود آورد. این موضوع باعث شد قطر با 
انعقاد قراردادی خود را تحت الحمایه بریتانیا کند. این 
رویداد نقطه آغاز بیش از یک قرن کشمکش سیاسی 

و نظامی میان بحرین و قطر بود.
در سال های بعد به تدریج افکار عمومی در بحرین 
به ایران متمایل شد. انقراض سلسله قاجار در ایران 
و طرح ادعاهای ارضی پهلوی اول این تمایل را در 
میان مردم بحرین افزایش داد و از جانب دیگر بر 
حساسیت انگلیسی ها در منطقه افزود و آنان را به 
تحکیم پایه های نفوذ و سلطه خود در بحرین سوق 

داد. 

با گسترش  از جنگ جهانی دوم،  بعد  در دوران 
تظاهرات، مخالفت های مردمی به جنبش عمومی 
که  می دانست  بریتانیا  شد.  تبدیل  ضداستعماری 
کاهش کنترل بر بحرین، به از دست رفتن سراسر 
هر  به  می خواست  انجامید؛  خواهد  فارس  خلیج 
بهایی قیام مردم بحرین را سرکوب کند و در این 
راه دامن زدن به اختالفات مذهبی را پیشه کرد. میان 
شیعه و سنی تفرقه ایجاد کرد و زمینه های برخورد 
در دهه ۵0  ترتیب  بدین  آورد.  به وجود  را  دو  این 
میالدی بحرین چندبار تا آستانه جنگ های خونین 

داخلی پیش رفت.
در  ایران  تاریخی  ادعاهای  بیستم  قرن  اواسط  از 
مورد حاکمیت بر بحرین جدی شد. مجلس شورای 
ملی در آبان 1۳۳۶ الیحه ای را تصویب کرد که به 
موجب آن بحرین استان چهاردهم ایران اعالم شد و 

دو کرسی خالی برای نمایندگان »استان چهاردهم« 
در نظر گرفته شد. این اقدام و تهدید ایران در مورد 
تحریم هر سازمان و مجمع بین المللی که بحرین را 
به رسمیت بشناسد، موضوع را پیچیده  کرد. اما فشار 
بریتانیا به شاه به دست کشیدن ایران از ادعاهای 

ارضی اش نسبت به بحرین انجامید.
از هند گفت : »اگر  در 1۳۴۷ شاه طی دیدارش 
مردم بحرین مایل نباشند به کشور ما ملحق شوند 
هرگز به زور متوسل نخواهیم شد و هر کاری که 
بتواند اراده مردم بحرین را به نحوی که نزد همه 
دهد  نشان  شود،  شناخته  رسمیت  به  جهانیان 
خوب است .« شاه استقالل بحرین را منوط به نظر 
مردم بحرین کرد و این عمل در تاریخ ایران سابقه 
نداشت. همان زمان اسداهلل علم نیز به سفیر انگلیس 
در مورد این راه حل اعتراض می کند. او در کتاب 
خاطراتش در روز ۲1 مرداد 1۳۴۸ خود آورده است: 
»به سفیر انگلیس گفتم ما هیچ گاه نمی توانیم چنین 
پیشنهادی را تصویب و در برابر ملت ایران توجیه 

کنیم.«
یک  در  بحرین  سرنوشت  تا  داشت  سعی  ایران 
همه پرسی تعیین شود، در حالی که دولت های بحرین 
ایران و  با آن مخالفت کردند. در نتیجه  و بریتانیا 
بریتانیا توافق کردند تا به جای برگزاری همه پرسی ، 
سرنوشت  شود  خواسته  متحد  ملل  سازمان  از 
سیاسی این سرزمین را از طریق یک نظرسنجی از 

میان گروه ها و طبقات مختلف تعیین کند. حکومت 
بحرین که تحت نفوذ بریتانیا بود برای تاثیرگذاری 
بر نتیجه نظرخواهی مصمم شد تا ساختار جمعیتی 
این سرزمین را با اکثریت دادن به عرب ها دگرگون 
نیروی  و  فلسطینی  هزاران  راستا  این  در  کند. 
هجوم  بحرین  به  منطقه  کشورهای  از  عرب   کار 

آوردند.
با این حال نظرخواهی از روز 10 فروردین 1۳۴۹ 
آغاز شد و ویتوریو وینتسپیر گیچیاردی، دیپلمات 
ایتالیایی و مدیر دفتر سازمان ملل در ژنو از سوی 
اوتانت ، دبیرکل وقت سازمان ملل مامور انجام این 
کار شد. وی پس از پایان ماموریت دو هفته ای خود 
با  از صحبت  برداشت های خود  در بحرین گزارش 
مردم و گروه های بحرین را که به ادعای وی از عالقه 
دبیرکل  تسلیم  می کرد  حکایت  استقالل  به   آنان 

نمود.
اینچنین بود که جزیره بحرین در روز ۲۳ مرداد 
1۳۵0 رسما استقالل خود را از سرزمین مادری اعالم 
کرد و ایران نخستین کشوری بود که یک ساعت پس 
از اعالم استقالل، آن کشور را به رسمیت شناخت. در 
۲۵ آذر 1۳۵0 بحرین رسما عضو سازمان ملل متحد 
شد و به عنوان یک صد و بیست و نهمین عضو آن 
درآمد. از آن پس تاریخ 1۶ دسامبر برابر با ۲۵ آذر به 

عنوان روز ملی بحرین شناخته می شود.
)منبع: تاریخ ایرانی(

مهاجم  که  شبی  در  آلکمار 
گرفت  پنالتی  یک  ایرانی اش 
برابر آیندهوون هلند شکست 
اسطوره ی  مارادونا  خورد. 
قرن  در  فوتبال  بی همتای 
بیستم میهمان ویژه  استادیوم 
فیلیپس بود و بازی دو تیم را 
در  می کرد.  تماشا  نزدیک  از 
یکی از حساس ترین بازی های 
هفته اول لیگ اردیویسه هلند 
تیم های آیندهوون و آلکمار از 
ساعت ۲1 امشب در استادیوم فیلیپس به مصاف هم رفتند که علیرضا جهانبخش از ابتدا 
به عنوان مهاجم چپ در ترکیب آلکمار حضور داشت. نیمه اول این مسابقه با تساوی یک 
آلکمار و هیروینگ  برای  پایان رسید که دابنی دوس سانتوس در دقیقه 1۸  به  بر یک 
لوزانو در دقیقه ۳1 برای آیندهوون گلزنی کردند. گاستون پریرو و مارکو فن خینکل در 
دقایق ۴۸ و ۷۶ دو گل برای آیندهوون به ثمر رساندند اما آلکمار که به دنبال جبران 
نتیجه بود در دقیقه ۸1 روی پاس جوریس ون اووریم و نفوذ علیرضا جهانبخش از سمت 
راست محوطه جریمه که با خطا روی او همراه شد، یک پنالتی به دست آورد و گل دوم 
را توسط ووت وگورست زد. تالش یاران جهانبخش برای به تساوی کشاندن مسابقه در 
نخستین بازی فصل تا پایان ثمری نداشت و آیندهوون در این دیدار خانگی با نتیجه ۳ 
بر ۲ موفق به شکست آلکمار شد. دیگو مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین به دعوت باشگاه 
آیندهوون در ورزشگاه فیلیپس حضور داشت و بعد از گل های این تیم نیز خوشحالی های 
زیادی انجام داد؛ در جریان این مسابقه هم پیراهن شماره 10 آیندهوون به این ستاره 

سابق فوتبال جهان هدیه شد.

عصری برای فروریختن دیوار چین!
تیم والیبال کشورمان در ادامه مسابقات والیبال 
سد  از  مطلق  برتری  با  جهان  قهرمانی  انتخابی 
صعود  به  گام  یک  تا  گذشت  چین  بلندقامتان 

نزدیک شود.
خود  بازی  دومین  در  ایران  والیبال  ملی  تیم 
از  جهان  قهرمانی  انتخابی  والیبال  رقابت های  در 
ساعت 1۸ روز شنبه به مصاف تیم چین رفتند که 
در پایان به برد مقتدرانه سه بر صفر دست یافتند.

همچون  کوالکویچ  ایگور  حساس  بازی  این  در 
عبادی پور،  ترکیب  با  و  نکرد  ریسک  اول  بازی 
را  بازی  عفور  و  قائمی  موسوی،  معروف،  مرندی، 
آغاز کرد و در ادامه از بازیکنان ذخیره خود بنا به 

شرایط بازی استفاده کرد.
والیبالیست های  دیدار  این  اول  ست  در 
کشورمان شرایط سختی نداشتند و با استفاده از 
با  به ویژه  و  تور  روی  دفاع  و  خوب  سرویس های 
اسپک های قدرتمند غفور و قائمی و نیز موسوی 
توانست بازی را اداره کرده و در نهایت با نتیجه 

۲۵ بر ۲1 به پیروزی رسید.
ست دوم نیز با برتری ایران آغاز شد و در همان 
ابتدای کار ایران ۴ بر 1 از تیم چین جلو افتاد اما 

تیم چین در ادامه کامال دگرگون شد و بازی روان 
و قدرتمندانه ای را از خود به نمایش گذاشت. این 
تیم در ست دوم در سرویس، دفاع و حمله بسیار 
هماهنگ کار کرد و توانست پای به پای تیم ایران 

بازی را دنبال کند.
تیم ها  و  داد  ادامه  آخر  امتیازات  تا  رقابت  این 
ادامه می دادند.  را  امتیاز اختالف کار  با یک  تنها 
دو تیم در امتیاز ۲۵ و در ادامه ۲۷ مساوی شدند. 
ولی در نهایت تجربه بازیکنان تیم ایران به تجربه 
ست  این  ما  تیم  و  چربید  چین  جوان  بازیکنان 
پایان  به  خود  نفع  به   ۲۷ بر   ۲۹ امتیاز  با  نیز  را 

رساندند.

والیبالیست های ایرانی باز هم چین را مارادونا نظاره گر درخشش جهانبخش
شکست می دهند

به مناسبت سالگرد استقالل بحرین از ایران

توطئه  انگلیسی ها و مشارکت مردم فلسطین!

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

رشد شهر با نقش فعال و عملکرد هر شهر در ارتباط است. 
تا زمانی که بین گسترش شهر و ارگانیسم های شهر تناسب 

منطقی برقرار نباشد، رشد برنامه ریزی نشده باقی خواهد ماند.
و  ساخته  زمین  شهرها،  جغرافیایی  محدوده  در  که  آن جا  از 
آماده سازی شده، گران بهاست، بنابراین در خصوص جایگزینی 
یا  حومه ها  نظر  مورد  بخش  اولین  شهر،  اضافی  جمعیت 

دروازه های بیرونی شهرهاست.
گذشته  در  شده.  سبب  را  حومه  زایش  شهر،  پرشتاب  رشد 
غالبا رشد ستاره ای شهر بر اثر توسعه  خطوط راه آهن در نقشه 
جغرافیایی ظاهر می شد و تابع شبکه  راه های آهن بود که در 
گسترش خود کم و بیش از شرایط طبیعی تبعیت کرده اند. از 
سوی دیگر گسترش شبکه خطوط حمل و نقل به ویژه وسایل 
شدن  هسته ای  چند  سرآغاز  که  شهری  ناحیه  در  شخصی 
با  و  سادگی  به  و  بوده  بهره مند  انعطاف پذیری  از  شهری اند، 
هزینه  کم بر رشد و توسعه راه ها و ساخت حومه ها در پیرامون 
مادر شهرها کمک می نماید؛ بدین ترتیب حومه ها به مقتضای 
شرایط جغرافیایی خود نقش سکونت گاهی یا خوابگاهی پیدا 
کرده و روزانه به طور پاندولی بین شهر و حومه در زمان صبح و 

عصر تردد سنگین به وجود می آورند.
غالبا حومه ها، هر شکل یا هر نقشی که ایفا می کنند، حالت 
ایستا ندارند و تابع تحوالت و توسعه هستند، صنایع آن ها وابسته 
به شهر و سرمایه های شهری است و این امر موجبات پویایی 

صنایع حومه را فراهم می سازد.
توسعه  حومه نشینی ، سبب ظهور گتوها )اقلیت های نژادی، ملی، 
قومی و مذهبی( شهری و پیدایش اقمار شهری یا نوشهری 
می گردد. چنین پدیده ای نخستین بار در کشور انگلیس مشاهده 
شده است. در واقع اقمار شهرها مراکز صنعتی و خدماتی هستند 

که با حفظ فواصل از مادر شهرها ایجاد می گردند. 
اشکل گیری این اقمار در مدار جغرافیایی شهرها بی تردید، نیازمند 
برنامه ریزی آگاهانه ای در جهت سبک گرداندن بار تحمیالت 

ناشی از رشد شتابان مادرشهرهاست.
به نظر پیر ژرژ شهر در رابطه با حومه  خود منطقه  شهری را به 
وجود می آورد و منطقه  شهری محاط شده با اقمار شهرها در 

بطن بافت شبکه ی شهری پیوسته قرار می گیرد.
به طور کلی نتیجه نهایی توسعه شهری و پیدایش شهرهای 
شهری  مجموعه  پیدایش  به  منجر  آن،  اطراف  در  اقماری 
را  آن  گوتمن  ژان  بار  نخستین  که  شد  خواهد  زنجیروار 
مگالوپلیس نامید که به معنای اتصال چندین مادرشهر به هم 

و رشد و توسعه  کریدوری آن ها به طول ده ها کیلومتر است.

که  بود  انقالبات  از  سلسله ای  هند،  استقالل طلبی  جنبش 
توسط مردم هندوستان و در جنگ با امپراتوری بریتانیا بر سر 
استقالل سیاسی هند صورت گرفت. جنبش از شورش ۱۸۵۷ 
میالدی شروع شد و در اواسط دهه۴۰ میالدی با »جنبش 
خروج از هند« به رهبری مهاتما گاندی و تسخیر هند بریتانیا 
توسط ارتش ملی هند به رهبری سوبهاش چاندرا بوز اوج 
میالدی   ۱۹۴۷ اوت   ۱۵ در  باالخره  نهایی  آزادی  گرفت. 
ممکن شد. مبارزات این جنبش با بسیاری از وقایع تاریخی و 
یگانه شناخته می شود. برای مثال اولین و بزرگ ترین مقاومت 
غیرخشونت آمیز توده ای که در آن ۵۰ میلیون نفر از ۱۹۱۸ 
میالدی تا ۱۹۴۵ میالدی به رهبری مهاتما گاندی شرکت 
سازمان های  همچون  وسیعی  قلمرو  جنبش  این  کردند. 
سیاسی، فلسفه ها و عقاید متفاوت و جنبش ها را در برمی گیرد 
که همگی یک هدف مشترک داشتند و آن پایان دادن به 
حکمرانی کمپانی هند شرقی و استیالی امپراطوری بریتانیا 
در بخش های جنوب آسیا بود. جنبش استقالل، کمپین های 
مختلف ملی و منطقه ای، تالش ها و تالطم بسیاری را تجربه 
بدون خشونت و برخی دیگر  آنها  از  برخی  کرده است که 
نهایتا  مختلف  جنبش های  این  کار  بوده اند.  خشونت آمیز 
به تصویب نامه استقالل هند در ۱۹۴۷ منتهی شد، که به 
موجب آن سلطنت های مستقل هند و پاکستان شکل گرفت. 
هندوستان تا ۲۶ ژانویه سال ۱۹۵۰ به صورت یک سلطنت 
پادشاهی باقی ماند، سپس قانون اساسی هند مجبور شد تا 
جمهوری هند را تاسیس کند؛ پاکستان تا سال ۱۹۵۶ یک 
سلطنت بود، تا اینکه اولین قانون اساسی جمهوری خواه خود 
استقالل خود  پاکستان شرقی  در سال ۱۹۷۱،  پذیرفت.  را 
بنگالدش  خلق  جمهوری  که  کاری  همان  کرد،  اعالم  را 
توده ای  استقالل هند یک جنبش  دادند. جنبش  انجام  نیز 
بود که بخش های مختلف جامعه را در بر می گرفت، و نیز 
دستخوش یک پروسه تکامل ایدئولوژیک ثابت بود اگرچه 
مبنای ایدئولوژی جنبش ضد استعماری بود، ولی به وسیله 
تفکر توسعه اقتصادی سرمایه داری مستقل که با یک ساختار 
سیاسی سکوالر، دموکرات، جمهوری خواه، آزادی خواه مدنی 
تلفیق شده بود، حمایت می شد. بعد از دهه ۱۹۳۰ میالدی، 
جنبش به علت تاثیر فزاینده عناصر جناح چپ در INC و نیز 
به علت رشد حزب کومونیست هند، یک گرایش اجتماعی 
قدرتمند پیدا کرد. اتحادیه مسلمانان هند در سال ۱۹۰۶ به 
برابر INC و رساندن  از حقوق مسلمانان در  منظور دفاع 
هند  قاره  شبه  در  بریتانیا  دولت  گوش  به  مسلمین  صدای 

تشکیل شد.

روز استقالل هند

تلگرام: 09331377742

اسوشیتدپرس: دختری در حال تخلیه  زباله در یک 
خیابان از شهر صنعا در یمن.

بحران دو ساله  جنگ یمن، این کشور را تبدیل به 
 پایگاهی مخوف و مرگبار برای شیوع وبا کرده 

است.
عدم جمع آوری زباله و فاضالب موجب آلوده شدن 
آب آشامیدنی و مواد غذایی شده. زندگی در چنین 

 شرایطی برای غیرنظامیان بسیار خطرناک 
است.

گاردین: فعاالن راست افراطی جمعه )شب( درحالی که 
مشعل هایی در دست داشتند از پردیس دانشگاه ویرجینیا 

حرکت کردند و به برداشته شدن مجسمه ژنرال رابرت ای لی 
) که از مخالفان برداشته شدن برده داری بود( اعتراض کردند. 

آن ها شعارهایی با مضمون برتری نژاد سفید می دادند. روز 
شنبه مخالفان نژادپرستی هم برای اعتراض به این تظاهرات 
و برگزاری تجمع های موازی علیه آن به شارلوتزویل رفتند. 

پلیس ضدشورش در شهر شارلوتزویل به کار گرفته شده 
است و با هر دو گروه درگیری هایی داشته است.

نیویورک تایمز: جنگل های پرتقال در شعله  عملکرد 
ضعف و بی تاثیر فدرال شعله می کشند!

آتش سوزی در ماکائو، پرتغال آسیب های فراوانی ایجاد 
کرده است. تابستان های گرم و خشک، آتش سوزی های 
جنگلی را بیشتر کرده و همین امر می تواند سبب شتاب 

گرفتن مهاجرت از مناطق روستایی شود. این در حالی 
است که تالش های دولت پرتغال برای فرو نشاندن 

آتش سوزی های طوالنی در جنگل های این کشور تاکنون 
بی نتیجه بوده است.


