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در آستان دوست 

عاشقی! جهان به روایت تصویر

حافظ

خوبان جهان صید توان کرد به زر
خوش خوش بر از ایشان بتوان خورد به زر

نرگس که کله دار جهان است ببین
کاو نیز چگونه سر درآورد به زر

کوتاه ورزشی

برگی از تاریخ

علیرضا منصوریان بارها در مصاحبه های 
اصلی  رقیب  را  گل محمدی  یحیی  خود 
آن ها  چراکه  است  کرده  خطاب  خود 
و  داده اند  شکل  را  مربی ها  جدید  نسل 
خوبی  نتایج  گذشته  سال های  در   2 هر 
شب  جمعه  بازی  در  گرفته اند.  هم 
شد  موفق  دیگر  بار  منصوریان  استقالل 
سرمربی  قامت  در  را  گل محمدی  یحیی 
تراکتورسازی شکست بدهد تا به دومین 
جالب  نکته  برسد.  او  برابر  خود  پیروزی 
تا  گذشته  فصل  استقالل  که  است  این 
بود  نکرده  تجربه  را  پیروزی  هفتم  هفته 
و برابر ذوب آهن طلسم این تیم شکست 
و در این فصل هم تیم یحیی گل محمدی 
موفق شد اولین سه امتیاز فصل را برای 

استقالل به ارمغان بیاورد.

بازی  از نحوه  با تمجید  سرمربی پیکان 
بازیکنانش، آینده تیمش را روشن توصیف 
بدون  تساوی  از  پس  جاللی  مجید  کرد. 
گل تیمش مقابل ذوب آهن گفت: ما در 
گل  بازی  اولیه  دقایق  در  قبلی  بازی  دو 
ناخواسته  موضوع  و همین  بودیم  خورده 
استرسی را برای بچه های ما ایجاد کرده 
با  را  کار  موضوع  این  به  توجه  با  بود. 
فضا  اول  نیمه  در  و  کردیم  آغاز  احتیاط 
ما تحت  هافبک های  دادیم.  به حریف  را 
نتوانستند  آن ها  جلوی  به  رو  بازی  تاثیر 

برنامه های ما را پیاده کنند.

تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدارش در 
چارچوب رقابت های انتخابی قهرمانی جهان کره 
جنوبی را از پیش رو برداشت. سعید معروف در 
نشست خبری پس از مسابقه تیم های ایران و 
کره جنوبی اظهار داشت: کره ای ها در ست دوم 
کار ما را سخت کردند اما خوشبختانه با تجربه 
عمل کردیم و توانستیم به پیروزی برسیم. وی 
افزود: بازی کردن در سالن های پر از تماشاگر، 
برای تیم های آسیایی سخت است و خوشبختانه 
هواداران تیم ملی با حضور در سالن و حمایت 

خود، کمک زیادی به می کنند.

رسم قهرمان کشی در ایران
شاعر: سروش محمدی

عاشقی یک غذای ماشینی ست، غالباً طعم 
چیز هم دارد

مثل این فیلم های خارجکی ست، صحنه ی 
لیز و پیز هم دارد

ات، طبق معمول  روزهای نخست عاشقی 
روزهای خوشی ست

تشک گرم و نرم زندگی است، اولش جست 
و خیز هم دارد

روزهای وسط همیشه سگی ست، هر دقیقه 
مدل عوض کردن

مثل موهای خارپشت شدن، دست توی پریز 
هم دارد

تشک  ست،  جوری  این  همیشه  آخر  روز 
تخت می شود پاره

بیرون، که فنر نوک تیز  فنر تخت می زند 
هم دارد

قافیه  می توان  معموال،  دمشق  با  را  عشق 
قرارش داد

گفتن از سوریه ولی داداش، جرم سیخ است 
و جیز هم دارد

یک زمان داستان گربه و موش، یک زمان 
گرگ و بزبزقندی

گشِت ارشاد و بــــــوق هم ایضا، پادشاه و 
کنیز هم دارد

عاشقی چیز کوچک و ریزی ست، مثل یک 
بلدوزر پر از زور است

عضو احزاب فلفل است اکنون، کوچکش تند 
و تیز هم دارد

مثل یک کتری نشسته و زشت، گوشه ی 
آبدارخانه ولوست

چای جوشیده ای ست معموال، طعم تلخ و 
غلیظ هم دارد

اختراع  عاشقی  اوصافش،  و  تمام صفات  با 
چینی نیست

کامال دستکارِ ایرانی ست، قطعات تمیز هم 
دارد!

به  ملقب  مهندس باشی  خان  عباس  میرزا 
فارغ التحصیل مدرسه  فرزند میرزارضا  مشاور الدوله 
ریاست  به  قمری   ۱۳۰2 سال  در  فرانسه.  نظامی 
احتساب شهر تهران که وظیفه شهرداری نیز بود 
اول شورای  پیش مجلس  انتخاب شد. ۱۰4 سال 
ملی، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن دستگاه 
جدیدی به نام »بلدیه« پیگیر امور شهری شد و بدین 
ترتیب شهرهای ایران، چهره  نوینی را به خود گرفت.

مجلس شورای ملی قانونی را تصویب کرد تا پس از 
در  شهروندان  زندگی  شهرنشینی،  زندگی  سال ها 
چارچوب قانون، مدون شود و امور شهری از طریق 

متولی جدیدی سامان بگیرد.
البته فکر تأسیس بلدیه سال ها قبل ایجاد شده 
بود؛ ناصرالدین شاه در ۱۳۰۰ قمری به دنبال اصالح 
امور داخلی، تصمیم گرفت بلدیه را در تهران تأسیس 
کند. بدین ترتیب از اواسط دوره ناصری رسیدگی 
نام  به  مستقل  اداره ای  قالب  در  شهری  امور  به 

»احتسابیه« آغاز شد.
شاه قاجاری پس از سفرهایی که به ممالک خارجی 

کرده  بود، با جایگاه بلدیه در این کشورها و نقش 
آن ها در اداره امور شهری آشنا شد، لذا مصمم شد 
تا برای بهبود اوضاع شهرهای ایران از جمله تهران 
و حل مشکالت مربوط به روشنایی، نظافت و امور 

شهری، بلدیه را در ایران تأسیس کند.
اگرچه  بود،  برپا  ناصری  دارالخالفه  زمان  آن  در 
تهران رنگ  و  روی یک پایتخت را به خود گرفته 
و  خاکی  هم چنان  خیابان ها  و  کوچه ها  ولی  بود، 
ابتدایی بود، شهر تاریک بود و هیچ یک از امکانات و 

خدمات شهری در آن دیده نمی شد. ناصرالدین شاه 
به منظور تشکیل بلدیه در تهران، میرزاعباس خان 
به  دولت  اعزامی  محصالن  از  که  را  مهندس باشی 
فرانسه بود، به ایران دعوت و به سمت رییس بلدیه 

شهر تهران انتخاب کرد.
میرزا عباس خان مهندس باشی در نخستین اقدام به 
سامان دهی بازار تهران پرداخت که با اعتراض های 
برای  ناصرالدین شاه  شد.  روبه رو  بازاریان  وسیع 
جلوگیری از اغتشاش های احتمالی کسبه بازار، بلدیه 
را تعطیل کرد و بدین ترتیب نخستین بلدیه تهران 
درگیر و دار سامان دهی شهر، با بن بست مواجه شد.

احتسابیه هم وظایف نظمیه را به عهده داشت، هم 
امور شهرداری را ترتیب می داد و نیز مدیریت اداراتی 
دیگر در شرح وظایفش گنجانده بودند. وظایفی چون 
نظارت بر قیمت و توزیع نان و گوشت تا جمع آوری 
زباله، از روشنایی کوچه و خیابان تا بر قراری امنیت 

و نظم شهر و...
زیادی  افراد  تشکیالت،  این  روز های  آغازین  از 
مصدر امور احتسابیه بوده اند، نظیر کنت دو مونت 

فرت، محمدحسن اعتماد السلطنه، مختار السلطنه 
و...

السلطنه در سوم صفر ۱2۹۹ قمری، در  اعتماد 
باره حوزه مسئولیتش در احتسابیه تهران می نویسد: 
».. به واسطه کثافات خیابان ها، ناصرالدین شاه مرا 

معزول گردانید.«
در کتب عصر قاجار چون؛ روزنامه خاطرات، افضل 
التواریخ، مرآت الوقایع و... و آثار نویسندگان معاصر 
نظیر شهری، تفرشی، نوربخش، معتمدی، شهیدی، 
مازندرانی، روستایی، مختاری و... در این باره سخن 

رفته است.
نخستین شهردار تهران میرزا عباس خان مهندس 
باشی ملقب به مشاور الدوله فرزند میرزا رضا فارغ 

التحصیل مدرسه نظامی و فرانسه است.
احتساب شهر  ریاست  به  قمری  در سال ۱۳۰2 
تهران انتخاب شد. ناصرالدین شاه پس از سفر فرنگ، 
همانند  کرد،  تهران  برای  شهردار  تعیین  به  اقدام 
شهر های اروپایی، مشاورالدوله در سال ۱۳۵۵ قمری 

درگذشت.

اشاره  با  فیفا  سخنگوی 
دو  محرومیت  بررسی  به 
که  کرد  اعالم  ایرانی  بازیکن 
باید  ایران  فوتبال  فدراسیون 
توضیح  محرومیت  این  درباره 
به  مستقل  گزارش  به  دهد. 
رویترز،  خبرگزاری  از  نقل 
ایرانی  بازیکن  دو  محرومیت 
از تیم   ملی فوتبال بازتاب های 
از  یکی  است.  داشته  زیادی 
با  رابطه  در  فیفا  سخنگوهای 
خبرگزاری  با  موضوع  همین 
و  پرداخت  به صحبت  رویترز 
درباره اظهارات مسئوالن وزارت ورزش و جوانان ایران درباره مسعود شجاعی و احسان 
ایران  فوتبال  فدراسیون  از  و  می کنیم  بررسی  دقت  به  را  موضوع  ما  گفت :  حاج صفی، 
اظهارنظری  هیچ  حاضر  حال   در  دهد.  توضیح  ما  به  موضوع  این  درباره  که  خواسته ایم 
نمی خواهیم انجام دهیم و منتظر پاسخ فدراسیون فوتبال ایران خواهیم ماند. در اساس نامه 
فیفا هرگونه دخالت دولتی در امور فدراسیون ها ممنوع اعالم شده و در صورتی که چنین 
اموری مشاهده شود، تمهیداتی در نظر گرفته شده است. ایران اکنون توانسته جواز حضور 
در جام جهانی را به دست بیاورد ولی اگر ثابت شود که دخالت دولت در امور فدراسیون 
فوتبال صورت گرفته، باشگاه ها و تیم های ملی ایران حق شرکت در رقابت های بین المللی 

را نخواهد داشت.

ناراحت  ببازد  است،  ناراحت  دایی  علی  ببرد  سایپا 
است. مساوی هم کند باز هم همین ناراحتی را در علی 

دایی می بینیم.
ابتدایی  هفته  سه  از  دایی  علی  هدایت  با  سایپا  تیم 
لیگ برتر دو برد و یک مساوی به دست آورده تا شروع 

بسیار بسیار خوبی در لیگ برتر داشته باشد.
مصاف  به  هم  برتر  لیگ  سوم  هفته  در  سایپا   
میزبان  یک  بر  دو  و  رفت  خوزستان  استقالل 

دایی  علی  خوب  روزهای  تا  داد  شکست  را  خود 
را  دایی  علی  اما  باشد.  داشته  ادامه  شاگردانش  و 
قلمداد  هفته  این  و خشمگین  معترض   می توان چهره 

کرد.
علی دایی بارها در دیدار استقالل خوزستان و سایپا به 
داور اعتراض کرد و بسیار عصبانی بود. نکته دیگر اینکه 
او حاضر نشد با عبداهلل ویسی خوش و بش کند. چرا؟ 

مشخص نیست!

بازیکنانی که در این فصل باالتر از حد انتظار ظاهر 
شدند را مرور می کنیم.

به گزارش مستقل، در شروع لیگ جدید، چند بازیکن 
بر  پریرا عالوه  ربودند. مثال  رقیبان  از  را  گوی سبقت 
یک  پنالتی،  خطای  به  استقالل  مدافع  کردن  مجبور 
مهدی  یا  بود.  زده  هم  آبادان  نفت  دوم  بازی  در  گل 
هفته  بازی  دوم  نیمه  شروع  از  پیش  تا  که  طارمی 
دوم پرسپولیس، ناکام بود، به یک باره گوی شانس را 
تاثیرگذارترین  گل،  پاس  یک  و  گل  دو  با  و  چرخاند 
بازیکن این تیم شد. حتی از آلویس نانگی که دو گل 
برای تیم صدرنشین پارس جنوبی جم به ثمر رسانده هم 

انتظار چنین نمایشی می رفت.
دست  روی  که  دارند  حضور  بازیکنانی  بین  این  در 
توجهات  در حال حاضر  و  بلند شدند  لیگ  ستاره های 
را به خود جلب کردند. نگاهی داریم به این بازیکن ها:

علی دشتی / پارس جنوبی جم: هافبک راست تیم تازه 
صعود کرده به لیگ برتر، سهم زیادی در صدرنشینی 
دو هفته ابتدایی لیگ پارس جم داشت. علی داشتی در 

هر دو مسابقه اول تیمش گل زده است.
رضا خالقی فر / گسترش فوالد: مهاجم محبوب برانکو، 
صد در صد گل های این فصل تیمش را به ثمر رسانده 
زد،  سپیدرود  به  قبل  روز  که  گلی  با  خالقی فر  است. 

اولین سه امتیاز فصل را هم به لوکا بوناچیچ هدیه داد.
یک  و کسب  گل  دو  تهران:  نفت   / آل کثیر  عیسی 
حمید  به  آل کثیر  که  است  امتیازی  چهار  پنالتی، 
درخشان داده. شماره ده نفت در بازی نخست تیمش با 
یک گل زده و کسب یک پنالتی، از شکست نفت، یک 
پیروزی ساخت. در بازی دوم نفت هم تک گل تیمش 

را وارد دروازه حامد لک کرد.
 علی قلی زاده / سایپا: زدن دو گل. قلی زاده فقط یکی 
از ستاره های تیم امسال دایی است. تیمی که پر است 

از استعدادهای ناب.
ربیع عطایا / ذوب آهن: شماره نه این فصل ذوبی ها، 
تاثیرگذار  تیمش  گل های  روی  بازیکنی  هر  از  بیشتر 
در  را  ذوب آهن  فصل  گل  اولین  لبنانی،  هافبک  بود. 
لیگ هفدهم با شوتی تماشایی به ثمر رساند. در همان 
بازی، پاس گل هم ارسال کرد. در دومین بازی تیمش 
باز هم پاس گل داد تا ستاره این روزهای تیم قلعه نویی 

لقب بگیرد.
امین قاسمی نژاد / پدیده: در سومین دقیقه از اولین 
بازی فصل، نخستین گل فصل پدیده را قاسمی نژاد به 
ثمر رساند. وینگر تیم مهاجری در بازی دوم این تیم 
یکی از چهار گل پدیده به سپاهان را هم به ثمر رساند 

تا تنها بازیکن دو گله پدیده در فصل جدید باشد.

واکنش سخنگوی فیفا
 به محرومیت شجاعی و حاج صفی از تیم ملی

وقتی درخشش جوان ها لیگ هفدهم را 
غافل گیر می کند

چهره خشمگین هفته: علی دایی! 

به مناسبت تغییر شهردار تهران پس از 12 سال

آشنایی با نخستین شهردار تهران

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

گویی  که  می نهند  ارج  چنان  را  قهرمانانشان  دنیا  مردمان 
خداگونه های اساطیِر یونان از آسمان  ها بر زمین فرود آمده اند و 
پس از کسب افتخار برای مردمان کوچه و بازار، ردای قهرمانی از 
تن برانداخته و در کنار آن ها که دوستشان دارند زندگی می کنند.

اما این حکایت در ایران آن چنان متفاوت است که گویی یا ما 
با رسم انسانیت ناآشناییم و یاکه هرگز قهرمانی در میان خود 
ندیده ایم. شاید از همان زمان که رستم پشت سهراب را بر زمین 
کوبید و اسفندیار نوشدارو را ازو دریغ داشت، رسم قهرمان کشی 
ولی  پوریای  گذارده شده بود.وقتی  پایه  مادر ی مان  سرزمین  در 
مغضوب دستگاه بود و وقتی که تختی خار چشم پهلوی ها شده بود 
تا مرگ مشکوکش شایعه ی قتل قهرمان را بر زبان ها بیاندازد 
هرگز کسی فکر نمی کرد که روزی قهرمانان فوتبال هم مورد 
گزند سیاسیون افراطی قرار گیرند. شاید نخستین کنش سیاسی 
در فوتبال تقابل پرسپولیس با تیم حکومتی تاج بود که در زمان 
از  بود. پس  به پاکرده  ایران  فوتبال  در  و غوغایی  خودش شور 
انقالب، شاید مهم ترین اتفاق سیاسی مچ بندهای سبز اعضای تیم 
ملی فوتبال در دیدار با کره جنوبی بود که ۵ روز پس از انتخابات88 
انجام شد. بازیکنانی که در سال های بعد، شاید به جرم مچ بندهای 
سبز، در برهه های مختلف همچنان موردتهاجم رسانه ای قرار 
می گیرند و هنوز هم بین مردم محبوب القلوب اند. افراطی ها در آن  
سال ها یک بار مهدوی کیا را مورد تهمت وطن فروشی قراردادند و 
بار دیگر کریمی را متهم به روزه خواری کردند. یک بار به شجاعی 
تاختند و بار دیگر به نکونام ناروا گفتند. حاال باز ماجراهای اخیر 
سبب شده است که ایشان باز مسلسل رسانه هایشان را به سوی 
قهرمانان ملی بگشایند. ماجرا ازاین قرار است که با محرومیت 
شجاعی و حاج صفی از تیم ملی، مهدی مهدوی کیا هم مانند 
کریمی و نکونام و خیلی های دیگر در اینستاگرامش می نویسد: 
»لحظاتی که باعث خوشحالی مردم ایران شدید هیچ وقت از یاد 
نخواهدرفت. به امید روزی که سیاست دست از سر ورزش بردارد و 
عمل جای شعار را بگیرد. ای کاش به فکر زیرساخت های ورزش، 
ساختن چند ورزشگاه آبرومندانه و توجه به ورزش های پایه این 
مملکت، از بین بردن فقر، اعتیاد، بیکاری و... بودیم نه اتفاقات 
این  اما  ایرانی.«  و  ایران  پاینده باد  و...  عراق  و  سوریه  و  لبنان 
پایاِن ماجرا نبود. هم زمان شدن ناخواسته ی این پست با شهادت 
شهید حججی-قهرمانی که شهادتش قلب میلیون ها ایرانی را 
افراطیونی که در رزومه ی کاریشان  لرزاند- بهانه ای شد برای 
حتی کوچک ترین افتخاری در سطح ملی وجودنداشته تا به یکی 
از پرافتخارترین قهرمانان بین المللی مان بتازند و او را تخریب کنند 
غافل از اینکه ماهی گیری از این آب گل آلود جز بدنامی برایشان 

حاصلی نخواهد داشت.

شیخ مجیب الرحمن، بنیان گذار استقالل بنگالدش و اولین 
رئیس جمهور این کشور، در سال 1920م در شرق بنگالدش 
به دنیا آمد. وي در ابتدا در دانشگاه اسالمي کلکته و سپس 
در دانشگاه داکا به تحصیالت عالیه پرداخت و سپس جامعه 
دانشجویان پاکستان شرقي را بنیان نهاد. پس از استقالل 
1947م،  سال  در  انگلستان  استعمار  از  پاکستان  و  هند 
بنگالدش بخشي از پاکستان محسوب مي شد و به نام بنگال 
یا پاکستان شرقي معروف بود. مجیب الرحمن در سال 19۵4 
به مجلس بنگال راه یافت و در راه استقالل بنگالدش تالش 
کرد. او در سال 1962م حزب عوامي لیگ را با هدف ایجاد 
تشکیالت سیاسي براي نیل به استقالل بنگال به وجود آورد 
و در انتخابات پارلماني 1970 با وعده ایجاد کشور و حکومت 
مستقل بنگالدش، اکثریت آرا را از آن حزب خود ساخت. با 
اوج گیري قیام مردمي و برخوردهاي خونین و خشونت بار، 
را  بنگالدش  استقالل  مارس 1971م  در 26  مجیب  شیخ 
اعالم کرد. او پس از این اقدام، به اتهام خیانت و تجزیه طلبي 
گردید.  اوضاع  حادتر شدن  باعث  امر  این  که  دستگیر شد 
در این هنگام، نمایندگان مجمع ملي بنگالدش، با تشکیل 
جلسه اي مخفیانه، شیخ مجیب الرحمن را که در زندان بود به 

ریاست جمهوري کشور مستقل بنگالدش برگزیدند. 
طي جنگ ها و مبارزاتي که به استقالل بنگالدش انجامید، 
حدود سه میلیون تن کشته و ده میلیون نفر دیگر آواره شدند. 
در نهایت پس از وقوع حوادث متعدد، بنگالدش به استقالل 
دست یافت و مجیب الرحمن از دهم ژانویه 1972م، ریاست 
بر عهده گرفت. در  به طور رسمي  را  بنگالدش  جمهوري 
رهبران حزب  از  تن  چند  ترور  پي  در  ژانویه سال 197۵م 
العاده  فوق  وضعیت  کشور  در  مجیب الرحمن  لیگ،  عوامي 
کلیه  هم چنین  وي  کرد.  منحل  را  پارلمان  و  نمود  اعالم 
به کمونیسم  اکثراً چپ گرا و متمایل  را که  احزاب سیاسي 
بودند غیرقانوني اعالم کرد و نام حزب عوامي لیگ یا مردم 
را به حزب جامعه خلق دهقانان و کارگران تغییر داد. با این 
حال مجیب الرحمن حکومت کشوري را در اختیار داشت که 

جنگ داخلي، آن را نابود کرده بود.
 کمبود غذا، مسئله مهاجران، کمبود مدیران کارآمد، وجود 
سیاست مداران  و  ُمضَمحل  اقتصاِد  مردم،  اختیار  در  سالح 
بدون تجربه بخشي از مشکالت موجود به حساب مي آمد. 
بدهي هاي  و  سرمایه ها  تقسیم  به  ابتدا  الرحمن  مجیب 
و  کارخانه ها  کردن  ملي  به  سپس  پرداخت،  پاکستان 

سرمایه گذاري هاي تجاري روي آورد. 

استقالل بنگالدش

تلگرام: 09331377742

عکسی از صحنه تصادف قطار در 
اسکندریه مصر. در این سانحه دستکم 

43 نفر کشته و بیش از 120 نفر مجروح 
شدند.

تظاهرات گروهی از فعاالن صلح در مقابل سفارت 
آمریکا در لندن در اعتراض به سیاست های 

ماجراجویانه دونالد ترامپ در قبال کره شمالی و 
هشدار نسبت به وقوع یک درگیری هسته ای.

جرثقیل های ساختمانی مشغول کار در چمن 
جنوبی کاخ سفید در غیاب دونالد ترامپ 
و در حالی که او برای یک تعطیالت طوالنی 

تابستانی به نیوجرسی رفته است.


