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حرف های زن و شوهری! رصد ماه  گرفتگی شامگاه 16 مرداد از ایران

وقتی که ماه می گیرد...

خیام نیشابوری

من حاصل عمر خود ندارم جز غم
در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم

یک همدم باوفا ندیدم جز درد
یک مونس نامزد ندارم جز غم

کوتاه ورزشی

برگی از تاریخ

دوازدهم  ریاست جمهوری  تحلیف  مراسم  در 
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، علی پروین 
سرمربی اسبق تیم ملی، علی دایی سرمربی تیم 
فوتبال سایپا و آقای گل فوتبال جهان و کریم 
4چهره  پرسپولیس  فوتبال  تیم  مربی  باقری 
شاخص فوتبال ایران بودند که در مراسم تحلیف 
شرکت داشتند. در این مراسم همچنین قهرمانان 
دیگری از رشته های ورزشی حضور پیدا کردند. 
علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری، بهداد 
مدال های  دارندگان  مرادی  سهراب  و  سلیمی 
جهانی و المپیک وزنه برداری هم در این مراسم 

حضور داشتند.

سایت ورزش یونان از احتمال بازگشت کریم 
انصاری فرد مهاجم ایرانی تیم المپیاکوس به تیم 
سران  می دهد.  خبر  پانیونیوس  یعنی  سابقش 
باشگاه پانیونیوس در نظر دارند کریم انصاری فرد 
مهاجم سابق و ایرانی خود را از تیم المپیاکوس 
پس بگیرند. این تیم با مشکل گلزنی روبرو است 
و حضور انصاری فرد باعث می شود تا حد زیادی 

این مشکل از بین برود.
کریم انصاری فرد ملی پوش ایرانی المپیاکوس 
قهرمان  پیراهن  پوشیدن  از  بعد  نیم فصل  تنها 
یونان در مسیر جدایی از این باشگاه سرشناس 
قرار گرفته است. او روزهای خوبی در پانیونیوس 
این تیم راهی  داشت و به دنبال درخشش در 
شد.  المپیاکوس  یعنی  یونانی  تیم  معتبرترین 
دارد.  قرار  سابقش  تیم  به  بازگشت  راه  در  او 
مسعود شجاعی و احسان حاج صفی دو بازیکن 
ایرانی دیگر تیم پانیونیوس هستند و در صورت 
به  پانیونیوس  ایرانی های  شمار  کریم  بازگشت 

عدد سه می رسد.

اگر دیروز دیدار هفته اول لیگ فرانسه بین تیم های 
پی اس جی و آمیان را دیده باشید، حاال دیگر راحت تر 
باور می کنید که نیمار با آن قیمت ماورایی راهی تیم 
در  آنقدر  تلویزیونی  کارگردان  است.  شده  پاریسی 
طرفداران  از  یکی  که  داشت  ذوق  نیمار  نشان دادن 
نیمار  امروز   ‹‹ بود:  کرده  توئیت  پاریس سن ژرمن 
اونای امری - سرمربی مان - دیدیم! ‹‹  از  را بیشتر 
آزاد  بارسا  از  یورو  میلیون  با ۲۲۲  برزیلی  فوق ستاره 
شد و سران قطری پی اس جی حقوق باالیی را به او 
پرداخت خواهند کرد. در این بین یکی از جالب ترین 
و البته عجیب ترین حقیقت هایی که در خصوص انتقال 
نیمار مطرح شده، این است که باشگاه پاریسی با پولی 
که برای نیمار هزینه کرد، می توانست همه باشگاه های 
حاضر در لوشامپیونه - به جز موناکو - را خریداری کند!

بررسی تاریخی کارکرد شهرهای 
ایران

شاعر: الادری!

باز شوهر بی بهانه
با ادایی کودکانه

هیکل چون استوانه
میکند غرغر به خانه

یادم آید روز اول
گردنش کج، دست و پا شل

پیش بابا موش می شد
سرخیش تا گوش می شد

دختری افتاده بودم
مهربان و ساده بودم

نرم و نازک
شاد و چابک

چشم هایم همچو آهو
عطر موهایم چو شب بو

می شنیدم از لب او
حرف هایی همچو جادو
 من غالم خانه زادت 

جان دهم هر دم به یادت
گر نیایی خانه من

می گریزد روحم از تن
بعد از آن گفتار زیبا

خام گشتم من همان جا
شد به پا جشن عروسی

کیک و شام و دیده بوسی
بعد از آن دیگر ندیدم
هرگز آن اوقات بی غم 
قسمتم یک مرد جانی

اندکی لوس و روانی
بی اراده همچو یابو!

پرخور و مغرور و پررو
بشنو از من جان خواهر

هر که کرد این دوره شوهر
خاک بر سر گشت و حیران

شد پشیمان، شد پشیمان، شد پشیمان

پدیده  شاهد  زمین  16مردادماه  روز  شامگاه 
ماه گرفتگی خواهد بود که این گرفت در ساعت 21 

از ایران قابل مشاهده است.
ماه گرفتگی

مهندس مسعود عتیقی، مدیر انجمن نجوم آماتوری 
ماه گرفتگی  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  ایران 
روز 16 مردادماه گفت: این ماه گرفتگی از نوع جزئی 
است که در شبانگاه روز 16 مردادماه رخ می دهد. این 
خسوف شصت و دومین گرفت از 83 گرفت ساروس 
191 می باشد. این ماه گرفتگی که در 4 قاره جهان 
قابل مشاهده می باشد از نوع جزئی است یعنی تنها 

بخشی از ماه در سایه زمین قرار خواهد گرفت.

که  می دهد  رخ  زمانی  ماه گرفتگی  یا  خسوف 
خورشید و زمین و ماه در یک راستا قرار بگیرند و 

فاصله ماه از زمین از حد معینی بیشتر نباشد.
 Partial ماه گرفتگی پیش رو که از نوع جزئی یا
می باشد.   96 سال  ماه گرفتگی  نخستین  می باشد 
آخرین ماه گرفتگی در ساعت 4 تا 6 بامداد روز 23 
بهمن سال 95 مشاهده شده بود که آن هم از نوع 
جزئی بود. آخرین ماه گرفتگی کامل در سال 94 رخ 

داد.
این ماه گرفتگی در ساعت 17 و 22 دقیقه و 55 
ثانیه به وقت جهانی آغاز و در ساعت 19 و 18 دقیقه 

و 10 ثانیه ماه از نیم سایه زمین خارج می شود.
و  روز  و 11  سال  چرخه 18  یک  ساروسی  دوره 
و  زمان کسوف  برای پیش بینی  است که  8 ساعته 
قدیمی  شناسان  ستاره  می شود.  استفاده  خسوف ها 
از جمله ستاره شناسان بابلی برای پیش بینی زمان 
پدیده های نجومی به همین دوره ها توجه می کردند. 

چرخه مفید دیگری که به این پیش بینی ها کمک 
می کند چرخه اینکس )Inex( است که نشان دهنده 
فاصله زمانی بین ساروس هاست و زمان آن 29 سال 

منهای حدود 20 روز است.

صفحه مدار حرکت ماه و زمین کامال بر هم منطبق 
دارد.  زاویه  درجه  حدود 5  هم  به  نسبت  و  نیست 
محل تالقی این دو صفحه با هم در 2 نقطه، گره های 

صعودی و نزولی نامیده می شوند.
 اگر صفحه مدار حرکت ماه و زمین بر هم منطبق 
بود هم ما شاهد یک خسوف و یک کسوف بودیم. 
یعنی در نیمه هر ماه قمری یک خسوف و پایان هر 

ماه قمری یک کسوف رخ می داد.
سایر رویدادهای نجومی سال 96 :

- 21 مرداد بارش برساوشی
- 30 مرداد کسوف کامل )در ایران قابل مشاهده 

نیست(

- 26 آبان بارش شهابی اسدی
- 22 آذر بارش دوپیکری
- 11 بهمن خسوف کامل

در هر سال حداکثر 5 خورشیدگرفتگی رخ می دهد 
در حالی که در یک سال نهایتا 3 ماه گرفتگی را خواهیم 

دید.
خورشیدگرفتگی  رصد  برخالف  ماه گرفتگی  رصد 
کامال بی خطر است و برای مشاهده آن نیاز به استفاده 
از هیچ ابزاری برای محافظت از چشم نمی باشد. پس 
از شما دعوت می کنیم ساعت 9 شب روز 16 مرداد 
ماه با خیال راحت به نظاره نخستین ماه گرفتگی سال 

96 بنشینید.

تلخ  بلوغی  درام  )تریلر(  پیش پرده  به تازگی 
بسیار  »روزگار  نام  با  فیلیپس  کوین  سیاه  و 
توسط   Super Dark Times  / تیره وتار« 
مجازی  فضای  و  اینترنت  در  »اورچرد«  کمپانی 

منتشر شده است.
هنر و تجربه به نقل از ایندی وایر نوشت: اولین 
فیلم فیلیپس در مقام کارگردان، نخستین نمایش 
پشت سر  تریبکا  فیلم  جشنواره  در  را  جهانی اش 
گرفت.  قرار  منتقدان  توجه  مورد  و  گذاشت 

سال  اوایل  »ایندی وایر«  منتقد  ارلیش  دیوید 
»پیوندی  عنوان  به  را  فیلم  این  جاری  میالدی 
و  بمان«  من  »کنار  فیلم  دو  میان  مرعوب کننده 

»دانی دارکو« توصیف کرد.
نام های  به  صمیمی  دوست  دو  درباره  داستان 
از زندگی معمولی شان در  زک و جاش است که 
 1990 دهه ی  اواسط  در  و  حومه نشین  مناطق 
مشترک  عالقه های  که  آن ها  می برند.  لذت 
دارند  هم  مشترک  همکالسی  یک  دارند،  زیادی 

معمولی  ظاهرا  روز  یک  در  آن ها  آلیسن.  نام  به 
به همراه دو دوست دیگرشان، شمشیر سامورایی 
به  و  می گیرند  قرض  را  دوستی  بزرگ تر  برادر 
اوضاع  اما  می پردازند.  محله  پارک  در  تفریح 
بعد  روزهای  در  و  نمی رود  پیش  انتظار  طبق 
تغییر  دچار  گروه  این  میان  دوستانه    روابط 

می شود.
»روزگار بسیار تیره وتار« از 29 سپتامبر )7 مهر( 
به صورت محدود روی پرده سینماها خواهد رفت.

فینال دو 100 متر قهرمانی جهان که با خداحافظی اوسین 
بولت همراه بود برای این دونده اسطوره ای تنها یک مدال 
برنز داشت. سریع ترین دونده 10 سال اخیر جهان در آخرین 
رقابت خود نتوانست به تاریخ سازی خود ادامه دهد. به گزارش 
مستقل، دونده ای که در 10 سال اخیر تمامی مدال های طال 
در دوی 100 متر جهان و المپیک را از آن خود کرده بود، در 
گام آخر نتوانست به اقتدار خود ادامه دهد و قهرمانی را به 
رقیب آمریکایی اش واگذار کرد.  فینال دو 100 متر مسابقات 
جهانی لندن بامداد یکشنبه برگزار شد و جاستین گاتلین با 
ثبت زمان 9.9۲ ثانیه به عنوان قهرمانی دست یافت. اوسین 
بولت که  آخرین فرصتش را برای کسب طالی 100 متر  
داشت با ثبت زمان 9.95 در جایگاه سوم قرار گرفت و به 
مدال برنز دست یافت. سریع ترین مرد جهان پیش از این 
در دو 100 متر سه قهرمانی در رقابت های جهانی و سه 
قهرمانی در المپیک به دست آورده بود. کریستین کولمن نیز 
توانست پیش از بولت از خط پایان عبور کند و به مدال نقره 
دست یابد. او تنها با یک صدم ثانیه اختالف در جایگاه دوم 
قرار گرفت. بولت از دور مقدماتی هم استارت های همیشگی 
خود را نداشت و دقیقا در روزی که قصد داشت با بهترین 
خاطره از دنیای سرعت خداحافظی کند این جاستین گاتلین 
آمریکایی بود که باالخره او را گرفت. در شب خداحافظی 

تندباد جامائیکایی نتوانست تاج پادشاهی سرعت جهان را 
بر سر بگذارد.

به   ۲00۸ المپیک  از  که  جامائیکایی  ساله   ۳1 دونده 
رکوردشکنی پرداخت و توانست رکوردهای دوی 100 متر 
و ۲00 متر جهان و المپیک را بارها جابجا کند، در بهترین 
مسابقه خود 100 متر را در 9 ثانیه و 5۸ صدم ثانیه دویده 
است، رکوردی که بعید به نظر می رسد به این زودی شکسته 
شود. او 10 سال مداوم تا سال ۲01۷ به عنوان قهرمان ۳ 
دوره المپیک و چند دوره قهرمان جهان خودش را معرفی 
کرد و خیلی زود تصمیم به خداحافظی گرفت اما در شرایطی 
پلنگ  برای  باشکوه  خداحافظی  یک  تصور  همگان  که 
جامائیکایی را داشتند، او در گام آخر به سکوی سومی جهان 

سقوط کرد تا قهرمان نشدن را هم تجربه کند.

این دونده جامائیکایی اعالم کرده شاید تا 10 سال دیگر 
هم کسی پیدا نشود که رکورد فوق العاده او در 100 متر 
و ۲00 متر را جابجا کند. بولت بارها اعالم کرده بود این 
آخرین حضور او به عنوان ورزشکار روی پیست خواهد بود و 
عنوان کرده بود قصد دارد رشته فوتبال را به طور تخصصی 
دنبال کند اما این مدال برنز شاید تمام معادالت را برهم 
بریزد تا بولت بتواند پایانی باشکوه تر رقم بزند. با این حال 
او از تصمیم قطعی خود برای خداحافظی می گوید: »من در 
مسابقه آخرم 100 متر را در 9 ثانیه و 95 صدم ثانیه دویدم. 
این نشان می دهد که من در مسیر درست قرار دارم. من 
بارها در مسابقات جهانی بوده ام و می دانم که آماده هستم. 
به  را نشکنند. می خواهم  امیدوارم رکورد من  این حال  با 
بچه هایم زمانی که ۲0 ساله شدند بگویم ببینید که من هنوز 
بهترین هستم. فکر می کنم در این دوران کسی نیست که 
بتواند این کار را انجام دهد. شاید در نسل بعد و 10 سال 

دیگر این اتفاق بیافتد.«
بولت تصمیم جدی برای ادامه ورزش خود در رشته فوتبال 
دارد و عشق او به تیم منچستر یونایتد همچنان رویای بازی 
با پیراهن این تیم را در قلب خود نگه داشته است. بولت 
از هدف بعدی خود این طور گفت:» همه می دانند که من 
همیشه در مورد فوتبال صحبت می کنم و هنوز در انتظار 

تماس مورینیو برای پیوستن به یونایتد هستم. تا روز آخر 
فصل نقل و انتقاالت امسال در انتظار تماس مورینیو خواهم 
بود. از نظر من زالتان نمایش درخشانی در فصل قبل داشت 
و اگر به انتخاب من بود یک بار دیگر با او قرارداد امضا 

می کردم.«
گاتلین کیست؟

جاستین گاتلین آمریکایی و ۳5 ساله که بعد از مدت ها 
می تواند از زیر سایه بولت بیرون بیاید،  قبل از ورود او به این 
عرصه قهرمانی در دوی 100 متر المپیک و جهان را تجربه 
زمان  ثبت  با  آمریکایی که  باتجربه  دونده  این  بود.  کرده 
نه چندان خارق العاده 9.9۲ روی سکوی قهرمانی جهان 
ایستاد، شاید وقت خداحافظی اش فرا رسیده اما کنار رفتن 
اسطوره جامائیکایی به او انگیزه داده که بار دیگر به کار خود 
ادامه دهد و قهرمانی های بیشتری را هم کسب کند. برای 
گاتلین خیلی تلخ بود که بعد از قهرمانی در المپیک ۲00۴ 
و مسابقات جهانی ۲005 دونده ای روی کار بیاید که 10 
سال او را در حسرت کسب مدال طال بگذارد و دائما برای 
مدال نقره تالش کند. این موضوع باورش برای خود گاتلین 
هم سخت است: »آیا واقعیت دارد؟ باالخره قهرمان جهان 
شدم؟ این کار را به خاطر خودم، خانواده ام، مربی ام و کشورم 

انجام دادم.«

هر دو نشریه ورزشی پرتیراژ چاپ بارسلونا امروز خبر 
آن ها  مثبت  پاسخ  و  بازیکن  سه  با  بلوگرانا  توافق  از 
اناری دادند. روز گذشته و  برای پوشیدن پیراهن آبی 
با رونمایی از نیمار در پاریس، رسما دوران پس از نیمار 

در بارسلونا شروع شد.
دو هفته پیش کسی تصور نمی کرد که بارسلونا فصل 
اما زلزله پاریسی ها در  جدید را بدون نیمار آغاز کند؛ 
نهایت آثار مخرب خود را روی بارسا گذاشت و فوق 
تیم جدا کرد.  این  از  از ۴ سال  را پس  برزیلی  ستاره 
آبی اناری ها حاال صاحب ۲۲۲ میلیون یورو حاصل از 
فروش نیمار شده اند ولی همواره در میان کارشناسان و 
هواداران بارسا این بیم وجود داشته که آیا استفاده ای 

درست از این پول کالن خواهد شد یا خیر؟
سال ۲000 مدیر وقت بارسلونا خوان گاسپارت، با 6۲ 
میلیون یورو حاصل از فروش فیگو به رئال، اقدام به 
خرید سه بازیکن به نام های پتی، اوورمارس و جرارد 
لوپز کرد که هیچکدام به کار بارسا نیامدند و این تیم ۴ 
سال بدون جام را سپری کرد اما احتماال امسال اوضاع 

به گونه ای متفاوت رقم خواهد خورد.
طبق ادعای اسپورت و موندودپورتیوو، بارسلونا برای 

جذب کوتینیو، عثمان دمبله و اینیگو مارتینس گام های 
بسیار بلندی برداشته و موافقت هر سه بازیکن را نیز 
گرفته است. حاال تنها مذاکره با باشگاه ها باقی مانده 

که البته سخت ترین قسمت کار است.
 اینیگو مارتینس

مدافع تیم سوسیداد که سابقه پوشیدن پیراهن تیم 
ملی اسپانیا را هم در کارنامه دارد، با درخواست فوری 
مذاکره  میز  پای  بارسا(  والورده)سرمربی جدید  ارنستو 
نیز مارتینس  بارسلونا نشست. والورده سال گذشته  با 
مانع  سوسیداد  باشگاه  اما  می خواست  بیلبائو  برای  را 
را  بازیکن  این  مثبت  پاسخ  بارسلونا  شد.  انتقال  این 
باشگاه سوسیداد دریافت که  با  گرفته ولی در تماس 
برای جذب مارتینس فقط و فقط باید ۳۲ میلیون یورو 
به  حاضر  سوسیداد  و  بپردازد  را  قراردادش  فسخ  رقم 
مذاکره نخواهد شد. به نظر نمی رسد بارسا مشکلی برای 
پرداخت این مبلغ داشته باشد و مارتینس را از حاال باید 

بارسایی دانست.
 کوتینیو

در  بارسا  به  کوتینیو  پیوستن  بحث  پیش،  از سه ماه 
جذب  میانی،  درخط  بارسا  اول  هدف  ولی  بود  میان 

وراتی از پی اس جی بود. ستاره ایتالیایی در مقطعی بسیار 
نزدیک به بارسا شده بود ولی با فشار مدیران پی اس جی 
از  او  وراتی،  برنامه های  مدیر  ناگهانی  تغییر  و سپس 
با جذب  مقابل پی اس جی  در  و دورتر شد.  بارسا دور 

نیمار انتقام سختی از بارسلونا گرفت.
مدیران بارسا پس از ناامیدی از جذب وراتی به سراغ 
از  بارها  خود  لیورپول  برزیلی  ستاره  رفتند.  کوتینیو 
عالقه اش به بارسا سخن گفته و هفته گذشته ایجنت او 
در مذاکره با تیم اعزامی بارسا به لندن، پیش قراردادی 

با بارسلونا امضا کرد.
باشگاه لیورپول و کلوپ در عوض بارها از غیرقابل 
ترانسفر بودن کوتینیو حرف زده اند ولی غیبت این ستاره 
برزیلی در بازی مقابل اتلتیکو در ائودی کاپ و نیز بازی 
دوستانه امروز برابر بیلبائو باعث شده تا شایعات در مورد 
جدایی اش قوت بگیرند. بارسلونا که یک بار پیشنهادی 
۷۲ میلیون یورویی برای کوتینیو داد و بالفاصله هم 
با پاسخ منفی لیورپول روبرو شد حاال منتظر پاسخی 
جدید از سوی باشگاه انگلیسی است. به نظر می رسد 
 کوتینیو با رقمی معادل 100 میلیون یورو راهی بارسا 

شود.

 عثمان دمبله
عثمان ۲0 ساله که سال گذشته نیز مورد توجه بارسا 
بود ولی به دلیل حضور مثلث MSN ترجیح داد از 
رن راهی دورتموند شود، ولی مدیر ورزشی دورتموند 
به طور  تا  کرد  شکایت  به  تهدید  را  اسپانیایی  باشگاه 
موقت پرونده دمبله مختومه شود ولی حاال و با جدایی 
نیمار از بارسا، یک جای خالی بزرگ برای دمبله ایجاد 
و  حد  در  شاید  ساله   ۲0 فرانسوی  ستاره  است.  شده 
اندازه های نیمار نباشد ولی سبک بازی او شباهت های 
گذشته  روز  دمبله  دارد.  برزیلی  ستاره  فوق  به  زیادی 
بارسا سخن  از عالقه اش برای  نیز در یک مصاحبه 
 گفت و حاال باید منتظر مذاکرات بارسلونا و دورتموند 

نشست. 
طبق ادعای رسانه های بارسلونا، باشگاه دورتموند با 
به فروش  تا 100 میلیون یورو حاضر  بین 90  رقمی 
دمبله خواهد شد. در حال حاضر تنها تردید کادر فنی 
بارسا برای جذب دمبله، آمار گلزنی پایین او در مقایسه 
با نیمار و عدم دقتش در مقابل دروازه است ولی با همه 
این اوصاف جذب او مقدم تر از دیباال و کیلیان امباپه 

به نظر می رسد.

اکران »روزگار بسیار تیره وتار« به صورت محدود

پایانی بر سلطنت ده ساله  یک اسطوره 

وقتی بارسا با پول نیمار بازار را به هم می ریزد

سه ستاره در یک قدمی بارسلونا

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

عده ای از صاحب نظران، شهرنشینی را پدیده ای ناشی از انقالب 
کشاورزی می دانند. شهرنشینی تمدن بین النهرین)۳000 سال 
قبل از میالد( نمونه ای مناسب برای این فرضیه است؛ ولی در 
ایران یکی از مهم ترین عوامل پیدایش شهرها عامل اداری و 
نظامی،  نظیر عوامل  بوده  است، سپس عوامل دیگر  سیاسی 
تجاری،  مذهبی و... در روند مزبور نقش داشته اند.  مقوله دولت 
و پیدایش آن در ایران بر خالف اروپا یک مقوله طبقاتی نبود 
که تنها عامل ایجاد آن تکوین طبقات اجتماعی و حفاظت از 
منابع توانگران باشد بلکه یکی از علت های اساسی پیدایش و 
کارکرد مهم دولت، رسیدگی به بخشی از کارکردهای عام المنفعه 
و عمومی بوده است. به همین دلیل شهرها، محل استقرار ارکان 
دولتی و نهادهای اداری-سیاسی بوده و مهم ترین نقش آن ها 
همین امور اداری و سیاسی بود. روایات موجود در باب علت 
پیدایش نخستین شهر مادی یعنی هگمتانه، حاکی از آن است 
که این شهر در پی تشکیل اولین نهادهای اداری و سیاسی در 
کشور و ضرورت وجود سکونت گاهی جهت استقرار نهادهای 
مذکور و کارگزارانش توسط »دیااکو« بنیان گذار پادشاهی ماد 
ساخته شد. شهرهایی که با کارکردها و نقش های اداری از سوی 

پادشاهان ساخته شده اند عبارتند از:
1-شهر اونتش هومبن در جنوب شرقی شهر شوش که یکی 
از کهن ترین شهرهایی است که به احتمال زیاد جنبه مذهبی 
داشته. بنای این شهر به یکی از پادشاهان عیالم موسوم به 
اونَتش هومَبن )1۲۴5-1۲65 سال قبل از میالد مسیح( نسبت 

داده شده است.
شاهان  توسط  جمشید(  )تخت  پارسه  و  پاسارگاد  ۲-شهر 
توسط  دارابگرد  و  تیسفون  و  هتره  شهرهای  و  هخامنشی 
پادشاهان پارتی )عمدتا حکومت اشکانی( احداث شده اند. از نظر 
پروفسور پوپ شهر تخت جمشید)پرسپولیس( تنها شهری است 
که تا پیش از ساسانیان به عنوان شهر مذهبی معروف شده است 

و هیچ گاه مرکز سیاسی پادشاهی نبوده است.
۳-کوروش برای تثبیت مرزهای شرقی به سمت شرق کشور 
پارت،  هیرکان،  جمله  از  مناطقی  تصرف  از  پس  و  حرکت 
درانگیان، اراخوزی، سیر دریا و خوارزم، شهرهایی را نیز احداث 

نمود که جنبه سیاسی داشتند مانند: مسرکنده)سمرقند(.
توجه به امر شهرسازی در طول تاریخ ایران همواره ادامه داشت، 
زمان  در  و  بود  نظر  اداری-سیاسی مد  اهداف  مادها  در دوره  
هخامنشیان اهداف نظامی جهت حفظ و حراست از مرزهای 
کشور جهت مقابله با حمله بیگانگان به اهداف شهرسازی اضافه 
شد. این روند همچنان ادامه داشت به طوری که شهر هگمتانه 
در زمان سلوکیان مرمت شد و  انطاکیه هم ساخته شد. در این 
زمان شهرسازی و به تبع آن شهر نشینی تحت تاثیر دو عامل 
قرار داشت: نخست ضرورت حفظ سرزمین های پهناور، نحوه 

انتظام و اداره امور مملکت و دوم توسعه بازرگانی و صنعت. 
ادامه دارد ...

ضروری ترین  و  اصلی ترین  اسالمی  انقالب  شکوهمند  پیروزی  از  پس 
نوپا، جایگزین ساختن فرهنگ اصیل و ناب اسالم  نیاز نظام مقدس و 
محمدی)ص( به جای فرهنگ به جا مانده از رژیم گذشته بود و از آنجا که 
فضای جامعه خصوصا دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور دست خوش 
برخوردهای لفظی و در پاره ای از موارد، برخوردهای فیزیکی و طرز تفکرات 
گروه های مختلف موافق و مخالف نظام جمهوری اسالمی شده بود، فریاد 
ضرورت وقوع انقالب فرهنگی که در واقع خمیرمایه و خاستگاه انقالب 
اسالمی بود در سطوح مختلف جامعه ، خاصه در طیف دانشجویان مسلمان 
و دلسوز پیرو خط امام)ره( طنین افکند و علی رغم این که ابرهای تیره تردید 
و دودلی بر دل ها و اندیشه های بسیاری سایه افکنده بود، تحصیلکرده های 
کشور به عقیم بودن دانشگاه ها در طول پنجاه سال آموزش و پرورش اعتقاد 
راسخ داشتند، روشنفکران درس خوانده خود را از مردم جدا می دانستند و 
دلسوزان مملکت متفکران و باسوادان جامعه را نسبت به خود بیاعتماد و 
نسبت به جهان علم و تفکر و تمدن غرب تسلیم مطلق می دانستند. در 
اسفند ماه 1۳5۸ در جلسات شوراهای دانشجویان مسلمان پیرو خط امام 
با الهام از رهنمودهای امام خمینی)ره( جرقه های فکری انقالب فرهنگی 
زده شد و پس از بررسی های الزم در اردبیهشت ماه 1۳59 طی برنامه ریزی 
کامال مشخص و با کسب اجازه از امام)ره( ضمن تهیه کارت شناسایی برای 
تعدادی از دانشجویان مسلمان و متعهد، کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی را تعطیل کردند. این کار با مقاومت گروهک های معاند و همچنین 
بنی صدر رئیس جمهور وقت و نیز دشمنان انقالب اسالمی در خارج روبرو 
شد که جملگی فریاد »نبود آزادی« و بسته شدن درهای علم و پیشرفت 
را سر داده بودند. لکن عنایت خداوند بار دیگر جامعه انقالب ایران اسالمی 
را مورد رحمت خویش قرار داد و بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران به 
اقدام بر حق دانشجویان عنایت خاص نشان دادند و در  این خواسته و 
1۳59/۳/۲۳ فرمان تشکیل ستاد انقالب فرهنگی را صادر و اعضای آن 
را تعیین و منصوب نمودند. با تشکیل ستاد یاد شده نیروهای مسلمان و 
متعهدی که به صورت های گوناگون اعم از کمیته های جذب نیرو، اردوهای 
علمی و فرهنگی که با هدف تغییر و دگرگونی نظام دانشگاهی در جهت 
خدمت به جامعه انقالبی مشعول فعالیت بودند منسجم تر شدند. ستاد انقالب 
فرهنگی در جلسه 5/16/ 1۳59 به منظور تحقق بخشیدن به اهداف انقالب 
فرهنگی، جهاد فرهنگی، جهاد دانشگاهی را به عنوان یک نهاد انقالبی 

برخاسته از انقالب فرهنگی تاسیس کرد.

تشكیل جهاد دانشگاهي به 
فرمان امام


