
 خارجی!

آفریقایی بود و با کت و شلوار طوسی براق و شیک 
و قــدی بلند و الغر که در یکــی از خیابان های 
فرعی، در آتش و دود اشکآور بین دو چهارراه گیر 

افتاده بود.
خسته و لرزان، گاه به پایین و گاه به باال میرفت!

از نزدیک چهره کودکانه ای داشت. پرسیدم:»وات 
آر یو دویینگ هی یر؟!« )ترشــی نخورم، بهتر هم 

میشم!(
گفت: سالم! من می خوام برم خونه!

گفتم: پس فارسی بلدی!... خونهت کجاست؟ 
گفــت: نیاوران. و برگشــت و خــالف جهتی که 

می آمد، رفت!
بهش رســیدم و گفتم: خــب، می بینی وضعیت 
اینجوریه! حاال خیابــون اصلی بدتره؛ کلی پلیس 

و مامور ریخته! چرا اومدی بیرون؟!
گنگ و گیج، تنها گفت: می خوام برم خونه!

کمی مانده بود بگرید!
ملتمسانه ادامه داد: برام اسنپ میگیری؟

گفتم: عزیزجان! نت نداریم! نمیشــه! اما بیا با هم 
از این مهلکه بگریزیم و چند خیابون باالتر، میشه 

تاکسی یا ماشین گذری، دربست گرفت.
بیچاره نــگاه معناداری به من کــرد و باز خالف 

جهت، به طرف پایین برگشت و از من دور شد!
احســاس کردم هموطن های مهربانم تجربه بدی 
برایش یادگار گذاشــتند و به من اعتماد نمی کنه! 
این بود که پاپیچ کمک به او نشــدم و با سری پر 

ابهام و پرسش، دوباره به خیابان اصلی برگشتم!

   مرتضی فخری  
   نویسنده 

فیض شــریفی در کتاب »یادداشت های ادیبانه 
پیش از آلزایمر« خاطرات و مخاطرات خود را در 
این نیم قرن اخیر، رک و صاف و سلیس و ساده 
و جسورانه نوشته است. این کتاب به نحوی تاریخ 
ادبی، اجتماعی و سیاسی،  سینمایی و تئاتری 
ایران در نیم قرن اخیر اســت. فیض شــریفی 
پیــش از تهران در بهبهــان درس خوانده و در 
تهران ۵۴ تا کنون در متن  حوادث زندگی کرده 
است و درباره ی ۷۱شاعر، نویسنده، سینماگر، 
نمایشنامه نویس و سیاستمدار حرف زده و در 
دل این نوشته ها، از 202 نفر نام برده و از نظریات 
و شعرها و برخوردهای اشخاص سخن گفته و 
گاهی با آن ها مصافحه و معانقه داشته و گاهی 
بحــث کرده و گاهی آثار این شــاعران را آورده 
اســت. این کتاب، یک کتاب جامعه شناختی و 
روانشــناختی و شخصیت شناسی هم هست. 
کتاب با نثری ســخته و پرداختــه  و ادیبانه و 
طنزآمیز نوشته شده است. خاطراتی در کتاب  
»یادداشتهای ادیبانه پیش از آلزایمر« وجود دارد 
که کمتر شنیده و دیده شده و کمتر کسی از این 
زاویه به آن ها پرداخته است. فیض شریفی خیلی 
ریز و دقیق گاهی اشــخاص را معرفی میکند و 
گاهی به درون اشخاص نفوذ میکند. خاطراتی که 
فیض شریفی درباره ناقدانی چون محمد حقوقی، 
رضا براهنی، عبدالعلی دستغیب و دیگران نوشته 
است میتواند راهگشای منتقدان جوان شود. پس 
از یــک زاویه دیگر می توان نگاه منتقدانه فیض 
شریفی درباره بیش از هفتاد شخصیت معاصر 
مثل اسالمی ندوشن، شــاملو، سپهری، اخوان 
ثالث، نصرت رحمانی، سیمین بهبهانی، سیمین 
دانشور، پوران فرخ زاد، شفیعی کدکنی، هوشنگ 

ابتهاج، هوشــنگ گلشیری، هوشنگ چالنگی، 
سیروس نوذری، شــمس لنگرودی، سیدعلی 
صالحی، بهرام بیضایی، حسین منزوی، مسعود 
کیمیایی، محمود دولتآبادی، جواد مجابی، حافظ 
موسوی و شاعران و شخصیت های جوان تر مثل 
سعید محمد حســنی، زهره یوسفی، بکتاش 
آبتین و غیره، دید و شناخت. فیض شریفی در 
این اثر پربار هم درباره شعر و آثار این شخصیتها 
حرف میزند و هم درباره شــخصیت این افراد 
متعارف صحبت میکند. برش هایی از زبان و نگاه 
این شاعر، نویسنده و نمایش نامه نویس معاصر را 

برای نمونه برجسته  میکنیم: 
* اسالمی ندوشــن در عنفوان جوانی، از سر و 
زلف و قامت یار، اشعار رمانتیک و آلوده به گناه! 
بسیار گفت. خانواده سنتی و مذهبی  ندوشن، او 

را از سرودن این نوع سروده ها برحذر داشت ...
* این داستان تقدس فقر استالینی، در تار و پود 
همه رخنه کرده بود ...شاملو فقط شاملو بود که تا 
حدودی با قلم، بار خود را بست، کاخی می گفت: 
فرح پهلوی حاضر بود کتاب کوچه را ۹ملیون از 
شاملو بخرد ولی شاملو می گفت: ۱۱ملیون. این 
اواخر شاملو به من گفت: برو بگو حاضرم بفروشم 

ولی انقالب شد ...
* ســیاوش کســرایی تمام عمر به حزب توده  
سوخت رساند و خود در این آتش سوخت. وقتی 
روابط ایران و شوروی سابق خوب شد. حقوقش 
را قطع کردند و چند ســاعت تدریــس را از او 
گرفتند. کاری که در هیچ کجای جهان سابقه 
نــدارد. دخترش را به آمریکا فرســتاد و ۱۴روز 
بعد رفت سر کار. بازی روزگار است. حقوق یک 
انقالبی دو آتشه را نمی دهند و دخترش دو هفته 

بعد در مرکز سوپر امپریالیسم استخدام می شود 
...

* در ســال ۱۳۵۶ جوانان انقالبی در ۱0شــب 
شاعران، حال مشیری را گرفتند و نمیگذاشتند 
شــعر بخواند، اگر کســرایی وساطت نمی کرد، 
شاید کتک مفصلی هم می خورد. دلمرده رفت 
نشست، تا کسرایی به استمالت، او را برگرداند و 
چند شعر بلند خواند و یک برش شعری که هنوز 
در خاطرم هســت: »حریم موی سفیدت را که 

پاس خواهد داشت...؟«
 فیض شــریفی دراین اثر آموزنده، اشــتباهات 
چند نسل را موشکافانه بررسی کرده و خود کنار 

کشیده تا خواننده درباره آن ها داوری کند.

نگاهی به کتاب »یادداشت های ادیبانه پيش از آلزایمر« نوشته فيض شریفی به همت معصومه فتحی

حریم موی سفیدت را که پاس خواهد داشت؟

پرند و چرند! 

کشف جمجمه انسان یک میلیون ساله در چین
در حیــن انجام کاوش در اســتان مرکزی هوبی 
)چیــن(، تیمی از محققان وابســته به مؤسســه 
بقایای فرهنگی و باستان شناســی اســتان هوبی، 
جمجمه کاملی را پیدا کردند که تشــخیص دادند 
متعلق به انســانی باســتانی بوده که تقریباً یک 
میلیون سال پیش، در دوران »پلیستوسن میانه« 
زندگی می کرده اســت. به گفته باستان شناسان، 
این جمجمه فوق العاده کمیاب و ارزشــمند است. 
در حالی که پیش از این بار ها استخوان های فسیل 
شده از انسان های باستانی یافت شده بود، اما این 
کامل ترین جمجمه باستانی انسان است که کشف 
شده اســت و قدمت آن به زمان بســیار دور باز 

می گردد. 
روزنامه محلی چین گزارش داده که این جمجمه 
 Xuetang« فسیل شــده در محوطه باســتانی
Liangzi« در شــهر شــیان حفاری شده و این 
جمجمه متعلق به گونه ای از انســان تباران به نام 
»هومو ارکتوس« )راســت قامتان( است که برای 
اولین بار حدود دو میلیون سال پیش روی زمین 

ظاهر شدند. 

پیش از این، دو جمجمه از انسان های راست قامت 
در یــک محوطــه در ســال های ۱۹۸۹ و ۱۹۹0 
میالدی کشف شده بود، اما این جمجمه ها تحت 
تاثیر فشــار ناشــی از فرآیند فسیل شدن آسیب 
جدی دیده بود. باستان شناسانی که این جمجمه 
باستانی را کشف کرده اند با دقت مشغول کارند که 
به این فسیل فوق العاده کمیاب و ارزشمند آسیب 
نرسانند و تاکنون به اندازه ای حفر کرده اند تا نیمه 
باالیی ســر ظاهر شده و انتظار می رود که حفاری 
تا ماه نوامبر بــرای خارج کردن کامل جمجمه از 
زمیــن ادامه یابد و از آنجایی که جمجمه کامل و 
به خوبی حفظ شــده است، دانشمندان امیدوارند 
بتواننــد دربــاره تاریخچه تکاملی راســت قامتان 
در شرق آســیا اطالعات بیشــتری کسب کنند. 
همچنین این جمجمه می تواند داده های بســیار 
خوبــی در مورد حجــم مغز این انســان تبار های 
منقرض شده و تغییرات منطقه ای بین نسخه های 
مختلف این گونه )از طریق مقایســه با فسیل های 
هومو ارکتوس یافت شده در سایر نقاط جهان( در 

اختیار محققان قرار دهد.

موزه

روزی که کلنل کشته شد

ظهور و افول محمدتقی خان پسیان
پس از ســقوط کابینــه وثوق الدولــه و روی کار آمدن 
مشیرالدوله ریاست ژاندارمری خراسان به پسیان پیشنهاد 
شد. در همین حین قوامالسلطنه در خراسان حکومتی 
استبدادی تشــکیل داده بود و بسیاری از آزادیخواهان، 
دگراندیشان و روزنامه نگاران را بازداشت کرده یا فراری 
داده بود. با قدرت گرفتن فردی مشــروطه خواه مانند 
محمدتقیخان پســیان در خراســان، آزادیخواهان آن 
سرزمین نیرویی تازه گرفتند. با روی کار آمدن رضا شاه 
فرمان دستگیری قوام السلطنه و چند تن دیگر از بزرگان 
کشور در ۱۳نوروز ۱۳00 صادر شد. کلنل پسیان هم در 
خراســان اعالم حکومت نظامی نمود و رسما اداره این 
شهر را بر عهده گرفت. پسیان خدمات بسیار ارزندهای 
به خراســان نمود که بخشی از آن شامل این موارد بود: 
بهبود وضعیت نابهسامان اقتصادی و سیاسی خراسان، 
گرفتن مالیات از ســرمایهداران و زمیــن داران بزرگ 
خراسان، جمعآوری سالح های غیرمجاز در شهر، تشکیل 
کمیته عدالت برای رسیدگی به شکایات مردم، تشکیل 
کمیته مبــارزه با مواد مخدر در خراســان، ایجاد انبار 
گندم مدرن )سیلو(، ایجاد سه مدرسه دولتی، تاسیس 
بانک، تشویق صادرات ایران، ایجاد تفریح گاههای سالم 
موسیقی و فرهنگی و دهها خدمات عمرانی و فرهنگی 
دیگر. در ۴خرداد ۱۳00 شمســی کابینه سیاه سقوط 
کرد و به دنبال آن بســیاری از زندانیان و محبوســین 
مشــهد آزاد شــدند. ۱0روز بعد کابینه قوامالسلطنه با 
همکاری ســید ضیا و همراهی انگلستان تشکیل شد. 
قوام برای انتقام از پسیان، میرزا نجدالسلطنه که زندانی 
کلنل پسیان بود را به عنوان کفیل استانداری خراسان 
برگزید. نجدالســلطنه به اعمال گزارشات نادرست به 
تهــران و برخوردهای انفعالی دســت زد و تهران را بر 
ضد کلنل پســیان تحریک نمود. پسیان پس از آگاهی 
از این امر در اقدامی ناباورانه دســتور به جلب ماموران 
ماموران عازم شــده از ســوی تهران به خراسان را داد. 
این حرکت محمدتقیخان سبب شــد تا موج اتهامات 

بر ضد او بیشتر شــود و او را تجزیه طلب و خودمختار 
معرفی کنند. به همین روی عرصه بر پسیان تنگ شد. 
پس از تجزیه طلب نامیدن پسیان طوایف مختلف هزاره، 
تیموری، کارریزی، کردهای شــمال خراســان و . . . بر 
ضد محمدتقی خان پســیان دست به یک اتحاد قومی 
زدند و ســپس ژاندارمری قوچان را خلع سالح کردند. 
کلنل با ســپاهی کوچک راهی نبرد با این طوایف شد 
و پس از درگیری های بســیار توسط این طوایف کشته 
شــد و ســرش را از تن جدا کردند و به قوچان بردند. 
روز ۱۶مهر ماه ۱۳00 شمسی با حضور گسترده مردم 
پیکر کلنل با اجرای تشــریفات نظامی درکنار آرامگاه 
نادرشاه بزرگ به خاک سپرده شد. پس از مدتی در یک 
اقدام کینهتوزانه قوامالسلطنه دستور به جابهجایی پیکر 
پسیان از باغ نادرشاه را صادر کرد. پس از سال ها با روی 
کار آمدن دکتر مصدق و درخواست های مردمی دوباره 

پیکر پسیان به کنار آرامگاه نادر انتقال یافت.

حافظه تاریخی

خود را به مقام شیر می دانستم
چون خصم آمد به روبهی مانستم
گفتم من و صبر اگر بود روز فراق

چون واقعه افتاد بنتوانستم

جزئیات سعدی

مســنی:ارتفاع طبقــه همکف از کــف کوچه با 
خیابان.

رگالژ سطح:آب پاشــی و پوشــیدن خاک روی 
سطح.

مشق کلمات

رفع فيلتر واتساپ صحت دارد؟
به نظر می رسد فیلتر واتساپ برداشته شده است 
و کاربــران این شــبکه ارتباطــی از دیروز صبح 
توانسته اند از طریق این شــبکه بدون استفاده از 
فیلتر شــکن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. اکانت 
توئیتری مجله پیوســت ، و دیجیاتو رســانه های 
تخصصــی حوزه فناوری و اســتارتاپ خبر از رفع 
فیلتر واتســاپ داده اند و تعدادی از افرادی که از 
اپراتورهای مختلف اســتفاده می کنند در ساعات 
نخست صبح یکشنبه از رفع فیلتر واتساپ گفتند 
اگرچه همچنــان بر روی اینترنــت همراه اول و 
ایرانســل این اپلیکیشــن فیلتر اســت. به نوشته 
این منبــع، البته هنوز انتقــال تصویر و عکس با 
اختالل مواجه اســت اما انتقال پیام های نوشتاری 
بدون فیلترشــکن امکان پذیر شده است. همچنین 
دیجیاتو دیگر رسانه تخصصی تکنولوژی نوشت: از 
ساعتی پیش کاربران پیام رسان واتس اپ در بعضی 
اپراتورها می توانند صرفا به هم پیام متنی ارســال 
کنند. واتس اپ در چند اپراتور هنوز فیلتر اســت. 
بررســی های بیشتر نشــان می دهد اختالل روی 
ســرویس واتس اپ در ایران هنوز در سطح باالیی 
اســت. در حال حاضر کاربرانی کــه به واتس اپ 
دسترســی دارند امکان برقــراری تماس صوتی، 
تصویری، ارســال ویدیو یــا تصویر و حتی صدا را 
 OONI ندارند. بررســی دیجیاتو توسط پلتفرم
نشان می دهد هنوز اختالل جدی حتی در دقایق 
اخیــر در واتس اپ وجود دارد. به دلیل عدم وجود 
اطالع رسانی رسمی، مشخص نیست واتس اپ در 
مسیر رفع فیلتر کامل برای همه کاربران در همه 
اپراتورها است یا اتفاق دیروز صبح و ارسال پیام ها 
بدون فیلترشکن، یک »اختالل در فیلترینگ« به 

حساب می آید!

حاشیه فناوری

با راه اندازی اینترنت نسل پنجم ممکن شد
 صعود هند به پله سوم جهان 

در شاخص های اینترنتی 
نارندا مودی، نخســت وزیر هندوستان روز گذشته 
ســرویس اینترنت ۵G را در این کشور راه اندازی 
کرد و آن را گامی به سمت عصر جدید نامید. طی 
فرآیند راه اندازی نســل پنجم اینترنت همراه، این 
سرویس طی دو سال آینده در چند شهر منتخب 
فراهم می شود. مودی در حقیقت سرویس هایی را 
راه اندازی کرد که هدف آنها فراهم کردن پوشــش 
اینترنت گسترده با سرعت انتقال داده باال و تاخیر 
اندک و همچنین ارتباطات قابل اعتماد اســت. او 
در مراسم مذکور گفت: این رویداد در تاریخ حک 
خواهد شــد. همچنین این اقدام گامی به ســوی 
ایجاد عصری نوین در کشور و سرآغاز فرصت های 
نامحدود است. شرکت »بهاراتی ایرتل« نیز مشغول 
راه اندازی ســرویس های ۵G در شهرهای مختلف 
است و مهلت دارد تا مارس 202۴میالدی پوشش 
اینترنت نسل پنجم را برای ۵هزار شهر فراهم کند. 
شرکت مخابراتی »رالینس جیو« نیز تصمیم دارد 
در ماه اکتبر) مــاه جاری میالدی( اینترنت۵G را 
برای کالنشــهرها فراهم کند و امیدوار است طی 
۱۸ماه این ســرویس را در شــهرهای بیشــتری 
ارائه دهد. طبق بیانیــه دولت هند تاثیر اقتصادی 
کلی اینترنت نســل پنجم همراه  تا20۳۵میالدی 
بــه ۴۵0میلیارد دالر می رســد. آژانس تحقیقاتی

OMIDIA پیش بینی می کند تعداد مشــترکان 
اینترنت ۵G در هند به ۳۹۶میلیون نفر می رســد 
که این رقم در حقیقت نصف کل مشــترکان فعلی 
این سرویس در سراسر جهان است. به این ترتیب 
در رده بنــدی کشــورهایی با بیشــترین جمعیت 
مشترک اینترنت۵G در سال 202۶میالدی هند 
پس از چین و آمریکا قرار می گیرد. به عبارت دیگر 
 ۵G در این رده بندی ژاپن با ۱۴۷میلیون مشترک

جایگاه سوم را به هند واگذار می کند.

فناوری
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 زنگ زدن بهم، گفتن پســرتون از مدرسه فرار 
کرده. یکــم من من کردم، گفتم ما شــب باهاش 
صحبت می کنیم ممنون که خبر دادین. پســره ی 
تخس یه شماره اشتباهی از مادرش نوشته و آنقدر 
خرشانســه که شــماره ی من از آب دراومده:((( 

)شیدا(
 محبی به گل گهر گل زده و خوشــحالی نکرده. 
گزارشگر بازی می گه به خاطر احترام به قلعه نویی 

)Sweetie()))):بوده
 یکی از بزرگ ترین ویژگی های انســانی که غم 
در او نهادینه شــده این است که هرگز نمی تواند 
اتفاق های بد را فراموش کند و پشت هر لبخندش 

غمی است به اندازه ی وسعت آن. )یاسی(
  دوســتی های مجازی ایــن مدلیه که یه مدت 
باهم چــت می کنیــد، درد و دل می کنید، کلی 
برنامه ریــزی می کنید برای بعــدا که همدیگه رو 
ببینیــد، بعد چنــد وقت یهو همــه چی کم رنگ 
می شه، غریبه می شید و از لیست کانتکت های هم 

)ima§(.پاک می شید

مجازستان

مدارس تاریخی بســیار زیادی در ایران وجــود دارد که به دلیل قدمت و 
معماری خاص بناها همواره مورد توجه گردشگران قرار گرفته اند. در واقع 
وجود مدارس تاریخی در ایران نشان دهنده قدمت علم در کشور ایران است. 
مدرسه عمادیه گرگان یکی از مدرسه های قدیمی است که دارای شهرت 
زیادی است. مدرسه عمادیه گرگان در زمان شاه اسماعیل صفوی در سال 

۹۵2هجری قمری توسط حسین استرآبادی تاسیس شده است. 
این مدرسه با نام های »مدرسه دروازه نو« و »مدرسه آقا حسین عمادیه« نیز 
شناخته شده است. مدرسه عمادیه دارای ۴ایوان در طبقه دوم و حجره هایی 
در ساختمان طبقه اول می باشــد. ایوان های این مدرسه در چهار سمت 
شــرق، غرب، شــمال و جنوب قرار دارد. در باالی طبقه دوم این مدرسه 
نیز یکی گند چوبی کوچک به عنوان جایگاه موذن وجود دارد. با توجه به 
اهمیت این مدرسه کهن در میان میراث فرهنگی ایران، بارها مرمت شده 
است. مساحت مدرسه عمادیه ۱۵۵0متر مربع است، سایر قسمت های این 
مجموعه نیز شامل گورستان، آب انبار، مسجد گلشن، تعدای دکان و... است. 
معماری این مدرسه به گونه ای است که تمامی ناصر ساختمان به صورت 
قرینه ساخته شده و جلوه ای زیبا به ظاهر ساختمان بخشیده است. گرگان 
یکی از شهرهای سرسبز و دیدنی در شمال کشور است. در این شهر عالوه 
بر جاذبه های طبیعی، مکان های تاریخی از جمله مدرسه عمادیه گرگان 
وجود دارد. این جاذبه تاریخی همواره مورد توجه گردشــگران قرار گرفته 
اســت. برای بازدید از مدرسه عمادیه گرگان باید به بافت قدیمی گرگان 
بروید. این مدرسه در خیابان امام خمینی گرگان واقع شده و از سمت غرب 

به خیابان شهید رجایی و از سمت غرب به بازار نعلبندان گرگان دسترسی 
دارد. ورودی این مدرســه یک راهروی مسقف با تیرهای چوبی است که 
با ورود به این مدرســه یک ساختمان دو طبقه با اجزایی متقارن و حیاط 
مستطیلی شکل به چشم می خورد. قبل از در ورودی مدرسه نشیمنگاه هایی 
جهت استراحت وجود دارد و با عبور از در مدرسه اولین چیزی که به چشم 
می خورد، ایوان شرقی ساختمان است. بازدید از این مدرسه تاریخی، حس 
خوبی برای بازدید کنندگان القا می کند زیرا این مدرسه نمادی از معماری 

کهن و رواج علم و دانش در میان ایرانیان باستان است.

مدرسه عمادیه گرگان از گذشته تا امروز
میراث 

هجوم تماشاگران یک مسابقه فوتبال در اندونزی به داخل زمین و درگیر 
شدن آن ها با نیروهای امنیتی و هواداران تیم مقابل، سیصد کشته و زخمی 
برجای گذاشت. رسانه های اندونزی بامداد یکشنبه از وقوع فاجعه انسانی 
در جریان برگزاری یک مســابقه فوتبال در جزیره جاوه خبر دادند. طبق 
گزارش ها، زمانی که مســابقه بین دو باشگاه فوتبال »کروساهان آرِما« و 
»پرسبایا سورابایا« در استادیوم »کانجوروهان« واقع در منطقه ماالنگ در 
شرق جاوه به پایان رســید، اوضاع به آشوب کشیده شد. پلیس جاوه در 
بیانیه ای اعالم کرد: »هواداران تیم بازنده به داخل زمین فوتبال هجوم بردند 
و نیروهای امنیتی نیز ضمن تالش برای جلوگیری از آشوب آنها، اقدام به 
پرتاب گاز اشکآور کردند.« رئیس پلیس منطقه شرقی این جزیره توضیح 
داد که در جریان این آشوب، ۱2۷نفر جان خود را از دست داده و حداقل 
۱۸۸نفر دیگر نیز دچار سطوح مختلفی از جراحات و آسیب شدند. مقامات 
امنیتی اندونزی می گویند بیشتر تعداد کشته شــدگان، به دلیل ازدحام 
هواداران در جریان مسابقه و گرفتار شدن عده بسیاری از تماشاگران زیر 
دســت  و پای دیگر افراد بود. شلیک گاز اشک آور نیز مزید بر علت خفگی 
بخش قابل توجهی از جان باختگان شد. رویترز در ادامه به نقل از اتحادیه 

فوتبال اندونزی نوشت: »تحقیقات در مورد این آشوب و کشته شدن ده ها 
نفر از مردم کشور در این مسابقه فوتبال در جاوه آغاز شده است.« اتحادیه 
فوتبال اندونزی ســپس اعالم کرد که به دالیل و مالحظات امنیتی در پی 
این آشــوب، تصمیم بر این شد که مســابقات فوتبال به مدت یک هفته 
تعلیق شود. وزیر ورزش اندونزی نیز گفت: »پس از ازدحام و هجوم مرگبار 
تماشاگران در استادیوم جاوه، اقدامات ایمنی در مسابقات فوتبال را مجددا 
ارزیابی خواهیم کرد.« شــبکه انگلیسی »بی بی سی« نیز به نقل از آفینتا 

گزارش داد که دو افسر پلیس در میان کشته شدگان این حادثه هستند.

۱۲۷ نفر کشته و بيش از ۲۰۰نفر زخمی شدند

فاجعه انسانی در فوتبال اندونزی

حاشیه فوتبال
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