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جهان به روایت تصویر

ممنوعیت از تحصیل دستمزد
فعالیت سیاسی

آواز دهل شنیدن از دور
برگرفته از کتاب رسالهدلگشا اثر عبید
زاکانی

آرش وکیلی  -روزنامه نگار

شب گذشته بعد از اعالم نتایج کنکور کارشناسی
ارشد مشخص شد که باز هم دانشجویان سهستاره
به آسمان ایران اضافه شدهاند و تعدادی از فعالین
دانشجویی که در انتخابات 88در ستادهای
موسوی و کروبی فعالیت مینمودند امسال از
تحصیل در مراتب عالی باز ماندهاند.
دانشجوی ستارهدار به دانشجویی گفته میشود
که صالحیت عمومی آن توسط هیئت گزینش
دانشجوی سازمان سنجش تایید نشده است و از
ادامه تحصیل به مدت نامعلوم باز مانده است!
در صورتی که صالحیت عمومی متقاضی ورود به
دانشگاه از سوی این هیئت تایید نشود ،حکم به
محرومیت دانشجو از تحصیل یا پذیرش دانشجو
با تعهد و یا شرایط دیگر از جمله تغییر محل
تحصیل دادهمیشود.
اصطالح دانشجوی ستارهدار از اولین سال دولت
محمود احمدی نژاد و زمانی مطرح شد که در
کنار اسم دانشجویان پذیرفته شده در مقطع
کارشناسی ارشد ستارههایی درج شدهبود که
نشاندهنده عدم تاییدصالحیت عمومیآنها
از سوی نهادهای اطالعاتی بود .عمده این
دانشجویان سابقه فعالیت سیاسی در دانشگاه
داشتند .یک بررسی نشان میدهد که در هشت
سال دولت احمدی نژاد  768دانشجو ستارهدار
شدند .حل مسئله دانشجویان ستارهدار یکی از
شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی در انتخابات
ریاست جمهوری سال  92بود که پس از پیروزی
وی ،دستور پیگیری این مسئله به وزارت علوم
داده شد و بخش عمدهای از دانشجویان ستارهدار
به دانشگاه بازگشتند ولی امسال در حالی که هنوز
تکلیف وزارتخانهی علوم ،تحقیقات و فناوری
مشخص نیست و برای آن سرپرست موقت تعیین
شده بار دیگر متقاضیان تحصیالت تکمیلی که
در سال  88فعالیت دانشجویی داشتند با چالش
ممنوعیت تحصیل مواجه شدهاند.
این مهم بر عهدهی همهی فعاالن مدنی است که
به رئیس جمهور یادآوری کنند که آقای روحانی
حق تحصیل یکی از بدیهیترین حقوق شهروندی
است که شما تهیهی منشور آن را دستاورد دولت
خویش میدانید.
مردم به شما رای دادهاند تا خواستههایشان
را برآورده سازید این وظیفهی شماست که
شفافسازی کنید :آیا وزارتخانهی متبوع شما از
این موارد ممنوعیت تحصیلی بیخبر است؟ اگر
بیخبر است که وای بر شما که زیر دستانتان بر
خالف نظرتان عمل میکنند و خبر نمیشوید! و
اگر باخبر است که باز هم وای بر شما که به مقابله
با رأی مردم برخاستهاید.
آقای روحانی مردم به شما رأی دادند تا دانشجوی
ممنوعالتحصیل نداشته باشیم! ممنوع التصویر
نداشته باشیم! شیخ محبوس و میر محصور
نداشته باشیم!
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وسایل نقلیه در میان آب و سوختهای مخلوطشده

ناشی از سیالبهای ناشی از طوفان گرمسیری هاروی
در پارکینگ شرکت موتیوا انترپرایز آمریکا .این

طوفان زندگی بخشی از مردم آمریکا را با هیجانی
وحشتانگیز پر کرده است.

ادای نماز عید قربان در میدان شهر جنوبی یوگی کاترای

 1 ، Shutterstockسپتامبر 2017

بیماران سالخوردهی بسیاری در بیمارستانها و

اندونزی .در این روز مسلمانان از آمادگی حضرت ابراهیم برای

مراکز مراقبت بهداشتی خلیج مکزیک بستری هستند

میکنند و پس از نماز از حیوانات مجاز قربانی میدهند.

آب در البی بیمارستان جمع شده و بیمار روی تختش

فدا کردن فرزند خود به عنوان نشانهای از اطاعت از خدا ،یاد
عکاسUlet Ifansasti :

در حالی که پس از طوفان هاروی نزدیک به یک فوت

نجات یافته! عکاسRex :

رئیسعلی ،نماد میهنپرستی

رئیسعلی دلواری مبارز مشروطهخواه و رهبر
قیام جنوب در تنگستان و بوشهر علیه نیروهای
بریتانیا در دوره جنگ جهانی اول بود.
رئیسعلی دلواری در سال  ۱۲۶۱خورشیدی
در روستای دلوار از توابع تنگستان متولد شد.
محمد
مادر رئیسعلی بنام شهین و پدرش زائیر ّ
کدخدای دلوار بود که بعدها به «معیناالسالم»
ملقّب شد .باشروع نهضت مشروطیت ،رئیسعلی
در حالی که  ۲۴سال بیشتر نداشت از جمله
پیشگامان مشروطهخواه در جنوب ایران شد
و همکاری نزدیکی با محافل انقالبی و عناصر
مشروطهطلب در بوشهر ،تنگستان و دشتی آغاز
کرد .دوران جوانی او همزمان با حضور گسترده
استعمار انگلیس در خلیج فارس بود.
وی نقشی کلیدی در قیام جنوب داشت .قیام
مردم تنگستان به رهبری وی هفت سال طول
کشید و در این مدت دلیران تنگستانی دو هدف
عمده را دنبال میکردند ،پاسداری از بوشهر و
دشتستان و تنگستان به عنوان منطقه سکونت
خود و جلوگیری از حرکت قوای بیگانه به درون
مرزهای ایران و دفاع از استقالل وطن.
مبارزات مشروطهخواهی رئیسعلی
او با همراهی دیگر مشروطه خواهان بوشهر را از
حاکمیت استبداد محمدعلی شاه قاجار خارج کرد.

در سال  ۱۲۸۷ه .ش ۱۹۰۸ /میالدی به درخواست
مالعلی تنگستانی و سید مرتضی مجتهداهرمی که
مخالف استبداد محمد علیشاه قاجار بود ،بوشهر را
تصرف کرد و حدود  ۹ماه شهر را در کنترل داشت.
رئیسعلی و جنگ جهانی اول
در آغاز جنگ جهانی اول در سال  ۱۹۱۴قوای
روس از شمال و نیروهای انگلستان از جنوب ،ایران
را در معرض هجوم قرار دادند و کشتیهای جنگی
انگلستان در مقابل بوشهر لنگر انداختند و نیروهای
اشغالگر در  ۸اوت  ۱۷ /۱۹۱۵مرداد ۱۲۹۴
بهصورت تدریجی قصد اشغال بوشهر و نواحی
ساحلی اطراف را داشتند.
یک روز پس از اشغال بوشهر ،چهارده نفر از
ساکنین آن علیه اشغالگران اعتراض کردند،
ولی چون اهل جدال و اسلحه نبودند دستگیر و
به هندوستان تبعید شدند .بهدنبال کسب تکلیف
رئیسعلی از علماء ،حکم جهادیه علمای نجف
توسط شیخ محمدحسین برازجانی به انضمام
حکم خود شیخ وی ابالغ گردید .رئیسعلی همراه
دوستش خالو حسین دشتی در اوایل ماه رمضان
 ۱۳۳۳قمری در عمارت حاج سید محمدرضا
کازرونی ،پس از مذاکراتی با وی آمادگی خود
را برای دفاع از بوشهر و جلوگیری از پیشروی
نیروهای انگلیسی اعالم داشت.
نبرد دلوار
نیروهای انگلیسی همزمان با حمله به بوشهر
قصد تصرف ناحیه دلوار را داشتند .دلوار محلی
بود که پیش از آن چندبار سربازان انگلیسی به آن
جا تجاوز کرده ،اما طعم شکست را در این ناحیه
چشیده بودند .رئیسعلی دلواری و شیخ حسین
خان چاه کوتاهی و زایرخضرخان اهرمی از این
وقایع آگاه شدند و در مقام دفاع از وطن برآمدند.

قیام دلیران تنگستان علیه اشغالگران آغاز شد و
نیروهای متجاوز انگلیسی که قریب به پنج هزار
نفر بودند در دام دلیر مردان تنگستانی گرفتار
آمدند و عده زیادی از متجاوزان انگلیسی در این
حمله کشته شدند .عملیات چریکی پیروزمندانه
رئیسعلی ،سایر مبارزان تنگستان را تشویق
به همراهی با او کرد .تا تابستان  ۱۹۱۵عملیات
موفقی را علیه نیروی دریایی انگلیس رهبری کرد.
انگلیسیها مجبور شدند نیروهای کمکی از عراق
و هند به بوشهر اعزام کنند و دلوار را به شدت
بمباران کردند.
نبرد بوشهر
زمانی که مقامات انگلیسی تصمیم قطعی درباره
اشغال بوشهر و پیشروی به سوی شیراز را داشتند
به منظور تطمیع رئیسعلی ،دونفر از متابعان
حیدرخان حیات داودی را به دلوار گسیل داشتند
تا موافقت او را با پیاده شدن قوای انگلیس در کرانه
خلیج فارس و حرکت به سوی شیراز جلب کنند.
نمایندگان حیدرخان ضمن مالقات با رئیسعلی
متذکر شدند که چنانچه او از قیام علیه قوای
اشغالگر صرف نظر کند ،مقامات انگلیسی چهل
هزار پوند به او خواهند پرداخت .رئیسعلی در
پاسخ میگوید« :چگونه میتوانم بیطرفی اختیار
کنم در حالی که استقالل ایران در معرض خطر
جدی قرار گرفتهاست؟»
پس از مراجعت نمایندگان حیدرخان ،نامه
تهدیدآمیز از طرف مقامات انگلیسی به رئیسعلی
نگاشته شد مبنی بر این که« :چنانچه بر ضد دولت
انگلستان قیام و اقدام کنید ،مبادرت به جنگ
مینماییم ،در این صورت خانههایتان ویران و
نخلهایتان را قطع خواهیم کرد ».رئیسعلی در
پاسخ مقامات انگلیسی نوشت« :خانه ما کوهاست و

انهدام و تخریبآنها خارج از حیطه قدرت و امکان
امپراطوری بریتانیای کبیر است .بدیهی است که در
صورت اقدام آن دولت به جنگ با ما ،تا آخرین حد
امکان مقاومت خواهیم کرد».
شهادت
جنگ میان دلیران تنگستان به رهبری
رئیسعلی از یک سو و نیروهای بریتانیا و خوانین
متحد آنان از سوی دیگر به طور پیاپی و پراکنده تا
شهریور  ۱۲۹۴خورشیدی ادامه یافت و انگلیسیها
نتوانستند بر رئیسعلی و یارانش برتری یابند.
رئیسعلی در محلی به نام «تنگک صفر» هنگام
شبیخون به قوای بریتانیا توسط فردی نفوذی
و اجیر شده به نام غالمحسین تنگکی ،از پشت
سر هدف گلوله قرار گرفت و در سن  ۳۳سالگی
کشته شد .تاریخ شبیخون مذکور و کشته شدن
رئیسعلی دلواری در همه منابع ،شب  ۲۳شوال
 ۱۳۳۳قمری برابر با  ۳سپتامبر  ۱۹۱۵میالدی
نقل شدهاست ،که برابر با  ۱۱شهریور ۱۲۹۴
خورشیدی است و میتواند با  ۱۲شهریور تقویم
خورشیدی برجی رایج آنزمان برابر باشد.
پیکر او ابتدا در نزدیکی حرم امامزادهای در
روستای «کلهبند» به خاک سپرده شد .اما به
موجب وصیت خود رئیسعلی ،او را در جوار حرم
علی بن ابیطالب در وادیالسالم دفن کردند.
کنگره هشتادمین سال کشته شدن وی در سال
 ۱۳۷۳در بوشهر برگزار شد.
همهساله بزرگداشت وی در استان بوشهر
بهخصوص محل تولد وی دلوار در سالروز کشته
شدن او گرامی داشته میشود .در ایران با مصوبه
شورای عالی انقالب روز  ۱۲شهریور بهعنوان
سالروز کشته شدن رئیسعلی دلوری از سال ۸۹
به نام «روز مبارزه با استعمار» نامگذاری شدهاست.

عدم شفافیت مالی باشگاه،
قریب را فراری داد!

محمد حسین قریب که به عنوان رئیسهیئت مدیره استقالل
معرفی شده بود بعد از غیبت در چند جلسه باالخره امروز
استعفای خود را به وزارت ورزش اعالم کرد.
همانطور که پیشبینی میشد دالیل استعفای قریب حول
پایههای اقتصادی استقالل و مخارج این فصل آبیها بود .قریب
ت استعفایش را اینطور
در مصاحبهای که با فارس داشته عل 
توضیح داده« :با ورود به باشگاه و استعالمی که از بودجه گرفتم
اتفاقاتی افتاد که فکر آن را نمیکردم .بحث اول انباشت بدهیها
بود که نزدیک  ۱۱۰میلیارد تومان باشگاه بدهکار است و ۲۵
میلیارد بدهی مالیاتی هم دارد »... .پیش از این هم از طرف
رسانههای مختلفی هشدار داده شده بود که با مدل مدیریتی
رضا افتخاری و پندار توفیقی هم بدهیهای استقالل انباشتهتر
شده و هم بودج ه فصل پیش مصرف شده و استقالل برای
ماههای پیش رو آهی در بساط ندارد .این اتفاقات که میتواند

حتی فاجعهای در فوتبال ما باشد به سادگی از طرف وزارت
ورزش و هیئت مدیره استقالل نادیده گرفته شده و قریب هم
که توجهی به خواستههایش نشد و اوضاع را سیاهتر از حد
معمول دیده بود ،رفتن را به ماندن و تماشای قربانی شدن
استقالل ترجیح داد.
زمانی به تنهایی میتازد؛
به نظر میرسد كابوس «حسن زمانی» قرار نیست برای
علیرضا منصوریان به پایان برسد .این عضو هیاتمدیره استقالل
مدتها است كه در قامت منتقد تمام عیار علیمنصور ظاهر شده
و بیپروا علیه این مربی مصاحبه میكند .زمانی كه این روند را
از اوایل فصل گذشته آغاز كرده بود ،همچنان به انتقادهای تند و
تیزش از منصوریان ادامه میدهد .بعد از پایان همین جلسه اخیر
هیاتمدیره استقالل هم زمانی تنها عضو هیاتمدیره بود كه به
آشكارترین شكل ممكن عملكرد منصوریان را زیر سوال برد
و مدعی شد اگر او در دو بازی
آینده نتیجه نگیرد ،حتما مربی
درجه یك خارجی به جای وی
استخدام خواهد شد! با این همه
اگر استقالل هر دو بازی بیرون
خانهاش را برابر گلگهر سیرجان
و پارس جنوبی جم نبرد ،هیچ
بعید نیست علیمنصور از این
باشگاه رفتنی شود.

مگر کوری؟
قزوینی با سپری بزرگ به جنگ مالحده
رفته بود.
از قلعه سنگی بر سرش زدند و بشكستند.
برنجید و گفت:ای مردك كوری ،سپری
بدین بزرگی نمیبینی ،سنگ بر سر من
میزنی.
جایی نرو
شخصی را پسر در چاه افتاد.
گفت :جان بابا جایی مرو تا من بروم و رسن
بیاورم و تو را بیرون كشم.
آواز از دور!
موذنی بانگ میگفت و میدوید .پرسیدند
كه چرا میدوی؟
گفت :میگویند كه آواز تو از دور خوشست،
میدوم تا آواز خود از دور بشنوم.
معرفی دزد!
د ِر خانة جحی بدزدیدند.
او برفت و در مسجدی بركند و به خانه
میبرد.
گفتند چرا در مسجد بركندهای؟
گفت :د ِر خانة من دزدیدهاند و خداوند این
در دزد را میشناسد ،دزد را به من سپارد و
در خانة خود بازستاند.
جواب خوشایند
سلطان محمود پیری ضعیف را دید كه
پشتوارهای خار میكشد.
بر او رحمش آمد.
گفت:ای پیر دو سه دینار زر میخواهی یا
درازگوشی یا دو سه گوسفند یا باغی كه به تو
دهم تا از این زحمت خالصی یابی؟
پیر گفت :زر بده تا درمیان بندم و به
درازگوشی بنشینم و گوسفندان در پیش
گیرم و به باغ بروم و به دولت تو در باقی عمر
آنجا بیاسایم.
سلطان را خوش آمد و فرمود چنان كردند.
کوتاه ورزشی

بستری شدن کاپیتان تیم ملی

مسعود مینایی  ،کاپیتان تیم ملی بزرگساالن
مویتای کشور برای نظارت و کنترل بیشتر بر
نوعی اختالل عصبی و عضالنی ارثی ،در یکی
از بیمارستانهای استان البرز بستری شد.
پزشکان در حال بررسی آزمایشات تخصصی
برای نظارت و کنترل بیشتر وضعیت مینایی
هستند و به احتمال فراوان ،وی باید چند
روزی را در بیمارستان بماند تا سالمتی کامل
خود را به دست بیاورد.

فیفا عامل بازی نکردن قدوس
در حالی که گفته میشود سامان قدوس
به دلیل صادر نشدن پاسپورت ایرانیاش در
مقابل کره جنوبی غایب بود ،منابع خبری
فاش کردند او بهخاطر فیفا نتوانست به میدان
برود .قرار بود فدراسیون جهانی فوتبال این
بازی را برای دیدارهای جام جهانی ریجیستر
کند ولی قبل از بازی اعالم شد این مسئله
کمی بیشتر زمان میبرد و قدوس نمیتواند
برای تیم ملی بازی کند .این مسئله گویا
باعث عصبانیت کیروش شد و او گفت اگر
میدانست سامان ریجیستر نمیشود ،حداقل
او را به سئول نمیکشاند .مشکل قدوس برای
دیدار سوریه حل میشود و میتواند برای تیم
ملی به میدان برود.

بانوی بیرقیب در کسوت مادر
سرهنا ویلیامز ،بانوی بیرقیب و یکهتاز تنیس
جهان ،برترین تنیسور تاریخ ورزش دنیا که
اکنون بانوی شماره یک تنیس جهان است
برای نخستینبار مادر شد .رسانههای دنیا این
خبر را تحت پوشش قرار دادند و تصاویری از
این مادر و دختر منتشر کردند.

رنکینگ جدید ملی تنیس
رنکینگ جدید ملی تنیس روی میز در حالی
اعالم شد که برداران عالمیان و ندا شهسواری
برخالف گذشته در آن سقوط را تجربه کردند.
نیما عالمیان که در رنکینگ گذشته جایگاه
نخست را داشت حاال جای خود را به افشین
نوروزی داده است و برادرش نوشاد عالمیان
هم با  7پله سقوط از جایگاه دهم به هفدهم
رسید .در بخش بانوان هم مهشید اشتری
توانست پس از مدتها به صدر برسد و جای
ندا شهسواری را بگیرد.

