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قدرت نمایی آمریکا در منطقه 
برای کاهش نقش روسیه و ایران

حقیر شمردن نهادی به نام 
ریاست جمهوری

سرویس سیاسی کیهان:

این همه داوطلب برای »تدارکاتچی« شدن؟!
هیچ کشوری نیست که هر بار صدها نفر داوطلب نامزدی در انتخابات 
ریاست جمهوری اش شوند. از زنان گرفته که اصال طبق قانون اساسی 
حق رسیدن به مقام ریاست جمهوری را ندارند تا دخترک شش ساله و 
ثبت نام دسته جمعی یک خانواده و خیل خنده داری از مردان که برخی 
با شکل و شمایل  عجیب و غریب خود را کمتر از افرادی نمی بینند که تا 

کنون بر کرسی ریاست جمهوری اسالمی تکیه زده اند.
ولی وجود این همه داوطلب چه سودی برای رژیم دارد، و چرا نظام 

نمی تواند از نظر حقوقی پیشاپیش مانع ثبت نام آنها شود؟
سود این افراد برای رژیم از یک سو نمایشی مضحک از »آزادی« است 
که هر کسی می تواند برای مقام ریاست جمهوری ثبت نام کند اگرچه 
به شمار  مملکت  دوم  فقیه، شخص  ولی  از  که پس  ریاست جمهوری 
می رود، در عمل مجری اوامر و منویات ولی فقیه است. از سوی دیگر، 
نظارت استصوابی را توجیه و حتی ضروری می کند. کیست که با غربال 
کردن این صدها نفر برای تعیین و معرفی چند نامزد نهایی مخالفت کند؟!
ولی چرا از نظر حقوقی نمی توان مانع ثبت نام این افراد شد؟ نگاهی به 
سیستم انتخاب ریاست جمهوری در کشورهایی که واقعا »جمهوری« 
هستند نشان می دهد که سیستم حزبی و روند معرفی و رقابت نامزدهای 
می بندد.  بر چنین مسخره بازی هایی  را  راه  آنها،  در  ریاست جمهوری 
جمهوری اسالمی به دلیل داشتن نظام والیت مطلقه فقیه که با سیستم 
حزبی و حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود تناقض 
دارد، ناگزیر به استفاده از شیوه ی »قیفی« است؛ به این ترتیب که خیل 
عظیمی ثبت نام می کنند، ولی نهایتا شماری که طبق قانون می بایست به 
تایید ولی فقیه نیز برسند، از »قیف« شورای نگهبان رد می شوند. امکان 
عبور از تنگنای این »قیف« هر بار بنا بر شرایط سیاسی تغییر می کند 
به طوری که حتی افرادی که زمانی آنقدر صالحیت داشتند که رییس 

جمهور هم بشوند، ممکن است دیگر از این قیف رد نشوند.
در عین حال چه چیزی می توان به ماده 35 قانون انتخابات کشور افزود 
که صدها نفر برای ثبت نام هجوم نیاورند آن هم وقتی که حتی زن ها نیز 
»رجال« را در معنی »مرد« و »مذکر« تعبیر و تفسیر نمی کنند! شش شرط 
داوطلبان از این قرار است: از »رجال مذهبی، سیاسی«، »ایرانی االصل«، 
»تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران«، »مدیر و مدبر«، »دارای حسن 
سابقه و امانت و تقوی« و »مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران 

و مذهب رسمی کشور« باشند.
یک نگاه به داوطلبان این مقام، چه جدی و چه برای شوخی آمده باشند، 
نشان می دهد که همگی در قد و قامت جمهوری اسالمی هستند و این 
صالحیت را دارند که رییس جمهور آن بشوند و چه بسا قابل تر از آنهایی 
باشند که مورد تایید شورای نگهبان و »رهبر« قرار می گیرند. بگذریم از 
اینکه »مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران« بودن نیز نباید 
جای گله برای هیچ کدام از داوطلبان باقی بگذارد که چرا از »قیف« شورای 
نگهبان رد نشدند! شاید الزم باشد به آنها یادآوری کرد که شورای نگهبان و 

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید  نظارت استصوابی از »مبانی« جمهوری اسالمی ایران هستند.

در این شماره می خوانید:

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
 www.kayhan.london

ف  هد با  یکا  مر آ =
کم رنگ کردن نقش ایران 
داده  هشدار  روسیه  به 
بین آمریکا و متحدانش 
و سوریه و متحدانش باید 

دست به انتخاب بزند. 

در  الشعیرات،  هوایی  پایگاه  بمباران 
موشک های  با  سوریه،  حمص  استان 
می توان  را  آمریکا  از سوی  تام هوک 
در  سفید  کاخ  سیاست  در  تغییری 
خاورمیانه تلقی کرد. بسیاری از ناظران، 
وعده های دونالد ترامپ در جریان کارزار 
بودن  آمریکامحور  بر  مبنی  انتخاباتی 
بی  نوعی  را  سفید  کاخ  سیاست های 
عملی در خاورمیانه و ادامه سیاست های 
باراک اوباما در منطقه تصور می کردند.

برخالف رئیس جمهوری قبلی، که با 
وجود خط قرمز اعالم کردن استفاده 
رژیم  سوی  از  شیمیایی  سالح  از 
برای  سوریه  ارتش  که  زمانی  اسد، 
شیمیایی  بمباران  به  اقدام  بار  اولین 
کرد هیچ واکنشی از خود نشان نداد، 
دونالد ترامپ بالفاصله پس از بمباران 
به  دست  شیخون  خان  شیمیایی 
از  شماری  و  زد  تالفی جویانه  اقدامی 
جنگنده های میگ و سوخوی ساخت 

روسیه نیروی هوایی بشار اسد را که 
انسانی به کار  گویا در این اقدام غیر 
ساخت.  منهدم  بودند،  شده  گرفته 

 در صفحه 2 در صفحات 10 و 11 

اقدامی که بالفاصله با واکنش شدید 
مسکو و تهران مواجه شد. در جریان 
 ۸۷ شیخون  خان  شیمیایی  بمباران 

نفر، از جمله ۲۸ کودک، جان خود را 
از دست دادند.

ثبت نام متقاضیان شرکت در دوازدهمین 
دور انتخابات ریاست جمهوری اسالمی 
در ایران از روز دوشنبه، ۲۲ فروردین ماه 
)۱۱ آوریل( به مدت ۵ روز در ستاد 

انتخابات کشور آغاز شد.
ثبت نام چند چهره معروف در سه روز 
نخست ثبت نام ها باعث شد بازار خبرهای 
مربوط به متقاضیان گرم شود.مصطفی 

میرسلیم، نامزد حزب موتلفه اسالمی و 
وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمی، از 
اولین چهره های شناخته شده ای است در 
نخستین روز برای نامزدی ثبت نام کرد. 
تا سهم  آمده ام  »من  گفت:  میرسلیم 
شما را از سفره پربرکت انقالب بگیرم 
و به شما برسانم. من امروز نیامد ه ام تا 

حقوق نجومی بگیرم.«
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فدراسیون جهانی بسکتبال:
دختران بسکتبالیست ایران باز هم 

صبر کنند
****

مسابقات مقدماتی قهرمانی بانوان آسیا 
ایران 12 سوریه صفر

****
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن :

فوتبال ما »شتر، گاو، پلنگ« است
****

معاون وزارت خارجه: 
بعضی فدراسیون ها از نوشتن یک نامه 

صحیح عاجزند
****

برلسکونی، میالن را به چینی ها فروخت
****

پنجاه درصد ازدواج ها  در تهران به 
جدائی می انجامد

پدیده ای به نام محمود احمدی نژاد 
نظام را یک تنه به زیر می کشد؟
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ثبت نام داوطلبان، چهره های قابل توجه 
دیگری نیز مطرح شوند. 

بر اساس قوانین جمهوری اسالمی پس 
از پایان مهلت ثبت نام  متقاضیان، شورای 
نگهبان بین ۵ تا ۱۰ روز  فرصت دارد تا 
صالحیت نهایی نامزدها را تأیید کند که 
همان نیز باید مورد تأیید ولی فقیه باشد.

دولت  انتخابات  برای  و   ۹۲ سال  در 
یازدهم چهره هایی چون اکبر هاشمی 
مشایی،  رحیم  اسفندیار  رفسنجانی، 
فالحیان،  علی  پزشکیان،  مسعود 
علیرضا زاکانی، منوچهر متکی و قاسم 
شعله سعدی توسط شورای نگهبان رد 

صالحیت شدند. 
از دختر خردسال تا کاله شاپو

با  که  حکومتی  چهره های  از  جدا 
انتخابات  برای  قدرت  جنگ  هدف 

در  و  کرده  ثبت نام  ریاست جمهوری 
شرایطی که سیاستمداران مخالف نظام 
جمهوری اسالمی شانسی برای حضور 
در رقابت های انتخاباتی در ایران ندارند، 
حضور صدها متقاضی برای شرکت در 
انتخابات ریاست جمهوری نیز همواره 
قابل تامل است زیرا هر بار این اتفاق 

می افتد. 
صف طوالنی از افراد پیر و جوان، بیکار 
و بی سواد که داوطلب ریاست دولت در 
ایران امروز هستند بدون شک نشانه ی 
کوچک شدن قامت رئیس دولت زیر 
سایه ی نظام اسالمی است که بویی از 

جمهوریت نبرده است. 
در این ماجرا که هر چهار سال یک بار 
تکرار می شود، هجو و ریشخند نظام 
به جایی رسیده که پدری، با استناد به 
نبود شرط سنی برای متقاضیان ریاست 
جمهوری، دست دختر خردسال اش را 
گرفته و به ستاد انتخابات کشور رفته 
ریاست  انتخابات  برای  را  دخترک  تا 
جمهوری نامزد کند. متقاضی دیگری 
می گوید در صورت ریاست جمهوری 
کشت خشخاش را در ایران آزاد می کند 
و موهایی  با سبیلی کلفت  و دیگری 
فرفری در مقابل خبرنگاران می ایستد 
ستاد  کارمندان  اینکه  از  می گوید  و 
انتخابات کشور کاله شاپو و لُنگ اش را 
موقع ورود به ساختمان ستاد انتخابات 
وتهدید  است  عصبانی  گرفته اند  او  از 
در  شدن  برنده  صورت  در  می کند 
انتخابات، وزارت کشور تاوان این حرکت 

را پس خواهد داد. 
شماری از زنان نیز در دوره های اخیر 
مجریه  قوه  ریاست  مقام  داوطلب 
می شوند در حالی که هم طبق قانون 
و هم به تصریح وزات کشور، نه تنها 
»رجال« شامل زنان نمی شود بلکه اگر 
هم می شد، هیچ کدام از این داوطلبان 
و  مذهبی  »رجل  یعنی  دیگر،  شرط 

سیاسی« بودن را ندارند!
سرگرم کننده ای  سیرک  روی،  هر  به 
هدایت  با  می رسد  نظر  به  که  است 
نمایش  به  روز  پنج  برای  حکومت 
ین  ا و  می شود  گذاشته  عمومی 
متقاضیان خاص، مورد توجه ویژه صدا 
و سیمای رژیم و رسانه های مختلف قرار 
می گیرند. البته با اینکه شورای نگهبان 
هم همواره از این همه متقاضی ابراز 
به نظر می رسد  نارضایتی کرده، ولی 
این  برای  می توان  که  پاسخی  تنها 
توجیه  همانا  یافت،  مضحک  نمایش 

نظارت استصوابی باشد.

در  الشعیرات،  هوایی  پایگاه  بمباران 
موشک های  با  سوریه،  حمص  استان 
می توان  را  آمریکا  از سوی  تام هوک 
در  سفید  کاخ  سیاست  در  تغییری 
خاورمیانه تلقی کرد. بسیاری از ناظران، 
وعده های دونالد ترامپ در جریان کارزار 
بودن  آمریکامحور  بر  مبنی  انتخاباتی 
بی  نوعی  را  سفید  کاخ  سیاست های 
عملی در خاورمیانه و ادامه سیاست های 
باراک اوباما در منطقه تصور می کردند.

برخالف رئیس جمهوری قبلی، که با 
وجود خط قرمز اعالم کردن استفاده 
رژیم  سوی  از  شیمیایی  سالح  از 
برای  سوریه  ارتش  که  زمانی  اسد، 
شیمیایی  بمباران  به  اقدام  بار  اولین 
کرد هیچ واکنشی از خود نشان نداد، 
دونالد ترامپ بالفاصله پس از بمباران 
به  دست  شیخون  خان  شیمیایی 
از  شماری  و  زد  تالفی جویانه  اقدامی 
جنگنده های میگ و سوخوی ساخت 
روسیه نیروی هوایی بشار اسد را که 
انسانی به کار  گویا در این اقدام غیر 
ساخت.  منهدم  بودند،  شده  گرفته 
با واکنش شدید  اقدامی که بالفاصله 
مسکو و تهران مواجه شد. در جریان 
 ۸۷ شیخون  خان  شیمیایی  بمباران 
نفر، از جمله ۲۸ کودک، جان خود را 

از دست دادند.
آمریکا: دوران خاندان اسد به پایان 

رسیده است
آمریکا،  تیلرسون، وزیر خارجه  رکس 
که در نشست وزرای خارجه کشورهای 
عضو »گروه هفت«، یا ۷ قدرت اقتصادی 
ایتالیای  در  لوکا  شهر  در  که  جهان، 
پایان  از  مرکزی  برگزار شد، صحبت 
دوران حکومت خاندان اسد کرده بود، 
قبل از سفربه مسکو به کرملین هشدار 
داد »بین آمریکا و متحدان اش و اسد و 
حامیان اش یکی را انتخاب کند«. اشاره 
وزیر خارجه آمریکا به جمهوری اسالمی 
ایران، و اقمارش چون حزب اهلل لبنان 
بود، که در کنار روسیه از رژیم بشار 

اسد حمایت می کند.
به  واکنش  در  ابتدا  در  که  روسیه 
حمله موشکی آمریکا به پایگاه سوری 
والدیمیر  بود  کرده  اعالم  الشعیرات 
پوتین وزیرخارجه آمریکا را در جریان 
نخواهد  مالقات  مسکو  به  سفرش 
تیلرسون  رکس  هشدار  از  پس  کرد، 
هفت«،  »گروه  نشست  جریان  در 
مالقات  کرد.  عقب نشینی  بالفاصله 
رکس تیلرسون با والدیمیر پوتین در 
مسکو نه تنها برگزار شد بلکه بیش از 

دو ساعت نیز بطول انجامید.
جمهوری  رئیس  با  دیدار  خاتمه  در 
روسیه، وزیرخارجه آمریکا روابط بین 
دو کشور را »درپایین ترین نقطه« پس 
البته  و  خواند،  سرد  جنگ  پایان  از 
آینده  »در  که  کرد  امیدواری  ابراز 
بهبود یابد«. جمهوری اسالمی ایران و 
سوریه دو پرونده ای هستند که امروز 
بهبود روابط میان کاخ سفید و  مانع 
که  ترامپ  دونالد  می شوند.  کرملین 
چند روزی پیش از حمله شیمیایی به 
خان شیخون گفته بود برکناری بشار 
اسد اولویت آمریکا نیست، این روزها 
برکناری رئیس جمهور کنونی سوریه را 
اولین گام برای حل بحران در این کشور 
می داند و معتقد است »نحوه برکناری 
رژیم اسد و روند انتقال قدرت در این 
کشور باید در اسرع وقت در دستور کار 

قرار گیرد«.
خط   ، قدرت  در  اسد  بشار  بقای 

قرمز تهران
روسیه،  وزیرخارجه  الوروف،  سرگئی 
باقی ماندن  بود  نیز در گذشته گفته 
بشار اسد در قدرت خط قرمز کشورش 
نیست. البته  جمهوری اسالمی ایران 
که متحد مسکو در سوریه است نظر 
متفاوتی دارد و باقی ماندن بشار اسد را 
خط قرمز خود می داند. مشخص است 
که هدف آمریکا در روابط با مسکو در 
بین  انداختن  فاصله  کنونی،  مرحله 

روسیه و جمهوری اسالمی است.
سیاست خارجی آمریکا در هفته اخیر 
توجه شده  قابل  تغییراتی  دستخوش 
چندی  تا  که  ترامپ  دونالد  اشت. 
پیمان  به  منفی  کامال  نگاهی  پیش 
وجودی  فلسفه  و  داشت  آتالنتیک 
ناتو را انکار می کرد، و همین مواضع ، 

متحدان غربی اش را به طور جدی نگران 
با  اخیرش  دیدار  از  پس  بود،  ساخته 
ینس استولتنبرگ، دبیرکل این نهاد، 
تغییر عقیده داد و انتقادهای خود را 
بیشتر  مالی  حمایت  درخواست  در 
آتالنتیک   پیمان  کشورهای عضو در 

خالصه کرد.
در خاتمه دیدار با  ینس استولتنبرگ، 
رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد که 
تهدید تروریسم اهمیت این ائتالف را 
پررنگ تر کرده است و از ناتو خواست 
به  کمک  برای  را  خود  تالش های 

افغانستان  و  عراق  در  آمریکا  شرکای 
و مبارزه با تروریسم در سوریه افزایش 
دهد. وتوی روسیه علیه قطعنامه ای که 
بریتانیا در رابطه با بمباران شیمیایی در 
سوریه به شورای امنیت ارائه داده بود، 
غرب را متقاعد ساخت که باید خارج 
از چارچوب سازمان ملل متحد دست 
به اقدامی برای پایان بخشیدن به جنگ 
سوریه بزند. روسیه تا کنون ۸ قطعنامه 
در رابطه با سوریه را در شورای امنیت 

وتو کرده است.
ترامپ خواهان ورود ناتو به بحران 

سوریه است
دیدار  از  پس  ترامپ  دونالد  سخنان 
مبنی  آتالنتیک  پیمان  دبیرکل  با 
به  دادن  پایان  برای  ناتو  »تالش  بر 
شکست  و  سوریه  در  خونین  جنگ 

ناظران  از  بسیاری  را  تروریست ها« 
دعوت از ناتو به ورود به جنگ سوریه 
برای پایان دادن به آن تعبیر می کنند. 
اقدامی که البته بخشی از هزینه های 
آن گویا باید توسط کشورهایی چون 
تامین شود که در  پادشاهی سعودی 
این پیمان حضور ندارند. امری که در 
تاریخ ۶۸ ساله این پیمان نظامی بی 

سابقه است.
حضور دیپلمات های برخی از کشورهای 
منطقه چون پادشاهی سعودی، ترکیه، 
امارات متحده عربی، اردن و مصر در 
نشست وزرای خارجه »گروه هفت« در 
ایتالیا، حکایت از تالش های غرب برای 
همکاری بیشتر با برخی از کشور های 
منطقه برای حل بحران  های خاورمیانه 
دارد.  برخی از کارشناسان بین المللی 
را  کشورها  این  دیپلمات های  حضور 
که از آنها با عنوان »ناتوی عربی« یاد 
می شود، تنها در رابطه با بحران سوریه 
قرار نمی دهند. این کارشناسان معتقدند 
که حضور دیپلمات های این کشور ها به 
نوعی یک هشدار به جمهوری اسالمی 

ایران نیز باید تلقی شود.
»حمله چکشی«

بحران  به  ورود  آماده  را  خود  آمریکا 
در  می کند.   نیز  منطقه  در  دیگری 

اعالم  آمریکایی  منابع   ۹۵ اسفندماه 
کشور  این  دریایی  نیروی  که  کردند 
در ایالت فلوریدا سرگرم انجام مانوری، 
با نام »حمله چکشی«، برای مقابله با 
اسالمی  جمهوری  تندروی  قایق های 
در آب های خلیج فارس است. در این 
مانور ۳۵ قایق تندرو و مجهز به اسلحه 
هلی کوپتر های  همچنین  و  سنگین 
که  دارند،  شرکت  آپاچی  تهاجمی 
خود را برای مقابله با قایق های سپاه 
چندین  در  کنون  تا  که  پاسداران 
مورد کشتی های جنگی ایاالت متحده 

می سازند.  آماده  کرده اند،  تهدید  را 
قایق های  آماده سازی  این  پایان  در 
تندروی آمریکایی با هدف جلوگیری 
از ارسال اسلحه از جمهوری اسالمی 
برای حوثی ها در یمن، به منطقه انتقال 

داده خواهند شد.
سیاست جدید کاخ سفید که با هدف 
کوتاه کردن دست جمهوری اسالمی در 
بحران های منطقه صورت می گیرد، نه 
تنها از حمایت جمهوری خواهان، بلکه 
دمکرات ها نیز برخوردار است. در کنگره 
آمریکا طرح نانوشته ای برای مقابله با 
جمهوری اسالمی ایران مورد توافق هر 
دو جناح قرار دارد. بر پایه این طرح باید 
فشار بر جمهوری اسالمی را با استفاده 
از راه های مختلف افزایش داد. تصویب 
تحریم های جدید به دلیل حمایت از 

تروریسم، نقض حقوق بشر و کاستی 
در اجرای تعهدات بین المللی یکی از 
این ابزار است. جلوگیری از گسترش 
حمایت جمهوری اسالمی از گروه های 
کشورهای  در  شبه نظامی  و  سیاسی 
از  تا یمن و  از عراق  مختلف منطقه، 
لبنان تا بحرین و همچنین افغانستان، 
یکی دیگر از اهدافی است که واشنگتن 
است.  داده  قرار  خود  کار  دستور  در 
حمله ی هوایی آمریکا به مواضع داعش 
در افغانستان را که غروب روز پنج شنبه 
۱۳ آوریل در منطقه ی اچین در والیت 
ننگرها با بزرگترین بمب جهان که به 
صورت  است  مشهور  بمب ها«  »مادر 
گرفت، در همین چهارچوب می توان 

ارزیابی کرد. 
و  عراق  دولت های  بر  فشار  همچنین 
با  برای کاهش سطح همکاری  لبنان 
تالش  همزمان  و  اسالمی،  جمهوری 
برای ایجاد اتحادی جهت جلوگیری از 
رشد »هالل شیعه« نیز در همین راستا 
انجام می پذیرد. آمریکا در نظر دارد با 
ضربه زدن به جایگاه نظامی جمهوری 
اسالمی در منطقه، نقش ایران را به طور 
را  تهران  و  کرده  کم رنگ  محسوسی 

وادار به عقب نشینی کند.
احمد رأفت

صفحه Page 2 - 2 - شماره 106 
جمعه ۲۵ تا پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶خورشیدی

قدرت نمایی آمریکا در منطقه برای کاهش 
نقش روسیه و ایران

حقیر شمردن نهادی به نام ریاست جمهوری

=آمریکا با هدف کم رنگ کردن نقش ایران به روسیه هشدار داده بین آمریکا و متحدانش 
و سوریه و متحدانش باید دست به انتخاب بزند.

ثبت نام متقاضیان شرکت در دوازدهمین 
دور انتخابات ریاست جمهوری اسالمی 
در ایران از روز دوشنبه، ۲۲ فروردین ماه 
)۱۱ آوریل( به مدت ۵ روز در ستاد 

انتخابات کشور آغاز شد.
سه  در  معروف  چهره  چند  ثبت نام 
بازار  باعث شد  ثبت نام ها  روز نخست 
خبرهای مربوط به متقاضیان گرم شود.

مصطفی میرسلیم، نامزد حزب موتلفه 
و  فرهنگ  پیشین  وزیر  و  اسالمی 
چهره های  اولین  از  اسالمی،  ارشاد 
شناخته شده ای است در نخستین روز 
میرسلیم  کرد.  ثبت نام  نامزدی  برای 
گفت: »من آمده ام تا سهم شما را از 
سفره پربرکت انقالب بگیرم و به شما 
حقوق  تا  نیامد ه ام  امروز  من  برسانم. 

نجومی بگیرم.«
پیشین  نماینده  سعدی،  شعله  قاسم 
مجلس و وکیل دادگستری، نیز که تا 
چند روز پیش از آغاز مهلت ثبت نام 
رفته  ایران  به  بسر می برد  پاریس  در 
و روز سه شنبه، ۲۳ فروردین ماه، برای 
نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام کرد. 
گفتنی است شعله سعدی در سال های 
و  نظام  علیه  تبلیغ  جرم  به  گذشته 
توهین به رهبر جمهوری اسالمی در 

ایران زندانی بوده است.
فرزند  خزعلی،  مهدی  روز  همان  در 
در  سال هاست  که  خزعلی،  آیت اهلل 
رکاب اصالح طلبان به فعالیت مشغول 
است با حضور در وزارت کشور ثبت نام 
باید  جهان  تمام  »با  گفت:  او  کرد. 
تنش زدایی شود و رابطه تعامل مثبت 
دوجانبه برقرار شود. با کسی که مدعی 

است ما طلبکاریم قهر نمی کنیم.«
پست،  پیشین  وزیر  غرضی،  محمد 
تلگراف و تلفن و نماینده اولین دوره 
و   اصفهان  از  اسالمی  مجلس شورای 
پیشین  وزیر  طبا،  هاشمی  مصطفی 
ملی  کمیته  پیشین  رئیس  و  صنایع 
افرادی  جمله  از  هم  ایران  المپیک 
بودند که برای شرکت در انتخابات نام 

نویسی کرده اند.
هزاران  که  چهره هایی  از  دیگر  یکی 
کیلومتر راه را از امریکا تا ایران پیمود 
تا برای انتخابات ثبت نام کند، هوشنگ 

ایرانی  شورای  رئیس  امیراحمدی، 
آمریکایی و استاد روابط بین الملل در 
دانشگاه راتگرز آمریکا )دانشگاه ایالتی 
مطالعات  مرکز  مدیر  و  نیوجرسی( 

خاورمیانه این دانشگاه است.
سال های  در  امیراحمدی  هوشنگ 
جمهوری  روابط  بهبود  برای  گذشته 
زیادی  فعالیت های  آمریکا  و  اسالمی 
با  خودش  گفته ی  به  و  داده  انجام 
مقام های دو کشور تماس داشته است.

دهان کجی به رهبر جمهوری اسالمی 
ثبت نام های  از  یکی  میان  این  در 
خبرساز که حتی در رسانه های خارجی 
زیادی  بازتاب  نیز  فارسی زبان  غیر  و 
داشت از سوی محمود احمدی نژاد بود. 
محمود احمدی نژاد، رئیس دولت های 
تحرکاتی  پیش  سال  از  دهم  و  نهم 
به  ورود  برای  زمینه سازی  هدف  با 
جمهوری  ریاست  انتخابات  کارزار 
انجام داد. اما با جدی شدن بحث ورود 
وی به انتخابات، علی خامنه ای، رهبر 
جمهوری اسالمی وارد صحنه شد و از 
او خواست که در انتخابات شرکت نکند. 
به  »توصیه  عنوان  به  که  خواسته ای 
برادر مؤمن« نیز از پشت تریبون توسط 
رهبر جمهوری اسالمی مطرح شد. پس 

=صف طوالنی از افراد پیر و جوان، بیکار و بی سواد که 
داوطلب ریاست دولت در ایران امروز هستند بدون شک 
نشانه ی کوچک شدن قامت رئیس دولت زیر سایه ی نظام 

اسالمی است که بویی از جمهوریت نبرده است. 
از آن محمود احمدی نژاد مهرماه ۹۵ 
رهبر جمهوری  به  نامه ای خطاب  در 
انتخابات  در  که  کرد  اعالم  اسالمی 

ریاست جمهوری کاندیدا نمی شود.
پس از مدتی نام حمید بقایی به عنوان 
نامزد مورد حمایت محمود احمدی نژاد 
و حامیان اش مطرح شد. حمید بقایی  
معاون  احمدی نژاد   دولت  در  که 
سازمان  رئیس  رئیس جمهور،  اجرایی 
دبیر  و  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
شورای عالی مناطق آزاد کشور بود در 
اسفندماه ۹۵ نیز  مورد حمایت رسمی 

اسفندیار رحیم مشایی نیز قرار گرفت و 
به عنوان نامزد رسمی تیم احمدی نژاد 

وارد صحنه رقابت های انتخاباتی شد.
در حالی که با شروع ثبت نام داوطلبان 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدی 
بقایی  حمید  فقط  ثبت نام  نتظار  ا
می رفت اما محمود احمدی نژاد نیز به 
انتخابات  نامزدی  داوطلب  وی  همراه 

ریاست جمهوری شد.

پیش از شروع ثبت نام نامزدها، حمید 
کشور،  وزارت  به  نامه ای  در  بقایی 
محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم 
خود  نمایندگان  عنوان  به  را  مشایی 
بود  کرده  معرفی  وزارتخانه  این  به 
عمل  همین  بسیاری،  اعتقاد  به  که 
ستاد  در  احمدی نژاد  حضور  مقدمه 
نام  ثبت  برای  وزارت کشور  انتخابات 

در انتخابات بود.
این اقدام محمود احمدی نژاد را بسیاری 
دهان کجی به رهبر جمهوری اسالمی 
رد  حال  عین  در  می کنند.  ارزیابی 
می تواند  بقایی  حمید  و  او  صالحیت 
انتقادی  روند  یک  آغاز  بر  مقدمه ای 
بدنه ی جمهوری اسالمی  متفاوت در 
پیشتر  احمدی نژاد  چنانچه  باشد. 
تهدید کرده بود که رد صالحیت بقایی 
برای نظام  هزینه ای سنگین به همراه 

خواهد داشت.
زمان  تا  که  حالیست  در  همه  این 
یی  چهره ها رش،  گزا ین  ا تنظیم 
حسن  و  رئیسی  سیدابراهیم  چون 
انتخابات  در  شرکت  برای  روحانی 
ثبت نام نکرده اند حال آنکه نام این دو 
حجت االسالم به عنوان نامزدهای اصلی 
زبان هاست  سر  بر  رو  پیش  انتخابات 
مهلت  پایان  تا  می شود  پیش بینی  و 
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سیاستمداران  =نگرانی 
افغانستان تقویت طالبان در 
افغانستان تحت نفوذ ایران و 

روسیه است.
از  می خواهد  روسیه   =
در  سدی  عنوان  به  طالبان 
داعش  قدرت گیری  برابر 

استفاده کند.
بزرگترین  آنکه  از  پیش  اندکی 
مادر(  )بمب  آمریکا  غیراتمی  بمب 

روزنامه ی  منفجر شود،  افغانستان  در 
واشنگتن پُست در گزارشی نوشت که با 
باال گرفتن تنش ها میان ایاالت متحده 
از یک سو و ایران و روسیه در سوی 
دیگر در بحران سوریه، مقامات افغان 
نگران هستند که آتش این اختالف ها،  
را  افغانستان  در  صلح  فرصت های 
بسوزاند. سال ها است که ایران و روسیه، 
از  تا  را تحت فشار می گذارند  آمریکا 

افغانستان عقب نشینی کند.
مقامات آمریکایی و افغان می گویند 
ایران و روسیه، با توسعه ی روابط خود 
با طالبان و تضعیف دولت افغانستان، با 
قدرت گرفتن آمریکا در در این کشور 

مقابله می کنند.
اکنون که به نظر می رسد کاخ سفید 
فاقد سیاست روشن در قبال افغانستان 
است و طالبان در حال پیشروی است، 
ایران و روسیه نیز حمایت های خود را 
از شورشیان افزایش داده اند و در حال 
کنار زدِن آمریکا از دیپلماسی منطقه ای 

هستند.
فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در 
افغانستان، ژنرال جان نیکلسون جونیور 
در اظهاراتی در ماه فوریه گفته روسیه 
»در حال مشروعیت بخشی عمومی به 
طالبان« است و اقدامات اخیر روسیه 
و ایران در افغانستان »در پی تضعیف 

ایاالت متحده و ناتو« است.
ایاالت متحده در حال حاضر تقریباً 
که  دارد  افغانستان  در  سرباز   ۸400
بسیاری از آن بخشی از ماموریت ناتو 

برای کمک به نیروهای افغان هستند. 
بقیه نیروهایی هستند که در عملیات 
دادن  قرار  هدف  برای  ضّدتروریستی 
القاعده و نیروهای محلی دولت اسالمی 

)داعش( در حال فعالیت هستند.
روسیه  و  ایران  گفت  نیکلسون 
می کوشند از شورشیان طالبان حمایت 
کنند و روسیه این هدف را »در یک 
سال گذشته قاطعانه تر پیگیری کرده 

است«.
وی ادامه داد: »ما می دانیم که بین 
ایران و روسیه در افغانستان ارتباط و 
مرز  که  ایران  و  دارد«  وجود  گفتگو 
دارد در  افغانستان  با  زیادی  مشترک 
غرب این کشور، »مستقیماً از طالبان 

حمایت می کند«.
با وجود اینکه ایران و روسیه اکنون 
به متحد گروه سّنی  به نظر می رسد 
افراط گرا مثل طالبان تبدیل شده اند، 
ولی زمانی هر دو آنها از سقوط طالبان 
در سال 2001 توسط آمریکا حمایت 
کرده اند. مدت هاست که این دو کشور 
حضور آمریکا در افغانستان را تهدیدی 

برای کشورهای خود تلقی می کنند.
ایرانی  استاد  اکرم عارفی،  محمد 
علوم سیاسی در دانشگاه کاتب کابل 
که  است  نگران  »ایران  می گوید: 

افغانستان،  در  آمریکایی  نیروهای 
دو  این  ارتش های  رویارویی  به  نهایتاً 
کشور منجر شود. ضمن اینکه ایران با 
نفوذ در افغانستان  در پی احیای قدرت 
خود در منطقه است و حضور آمریکا 

مانع چنین نفوذی خواهد شد«.
و  ایران  پولی  و  نظامی  کمک های 

روسیه به طالبان
روسیه افغانستان را بخشی از حوزه ی 
نفوذ خود در آسیای مرکزی می داند، 
آنها معتقند طالبان سّدی محکم در 
برابر ظهور دولت اسالمی است. شاخه ی 
را  مرگباری  حمالت  داعش  محلی 
انجام داده و به دنبال  افغانستان   در 
شرق  از  را  خود  پایگاه  که  است  آن 

افغانستان فراتر ببرد.
ارسال  به  متهم  روسیه  و  ایران 
طالبان  به  پولی  و  نظامی  کمک های 
رد کرده اند  را  آن  اما هر دو  هستند، 
)گزارش کیهان لندن درباره کمک های 

تسلیحاتی ایران و روسیه به طالبان(.
سفارت روسیه در کابل در هفته ی 
جاری در بیانیه ای گفته است که چنین 
منحرف  برای  پوچ«  »ادعایی  ادعایی 
کردن افکار عمومی از شکست ماموریت 
آمریکا و ناتو در افغانستان است. این 
و  بی پایه  اتهامات  ادامه ی  »در  ادعا 
اساس علیه سوریه درباره ی حمایت از 

طالبان است«.
یک  پست،  واشنگتن  نوشته ی  به 
را  اتهامات  این  نیز  سخنگوی طالبان 

نادرست خوانده است. ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی طالبان در مصاحبه ای تلفنی 
گفته است: »ارتباط ما با روسیه صرفاً 
دیپلماتیک  و  سیاسی  اهداف  برای 
حضور  احتمال  درباره ی  او  است«. 
نمایندگان طالبان در مذاکرات مسکو 

اظهار نظری نکرد.
این در حالیست که مقامات ایاالت 
متحده و افغان می گویند رابطه روسیه 
دیپلماسی  از  فراتر  طالبان  با  ایران  و 

صرف است.
گل احمد اعظمی، سناتور والیت فراه 
مجاور مرز ایران می گوید که  گزارش ها 
به  ایران سالح هایی  از  نشان می دهد 
والیت فراه منتقل شده  است. مقامات 

واشنگتن پست: ایران و روسیه به دنبال تقویت 
طالبان در افغانستان هستند

در کابل، هلمند، ارزگان و هرات همه 
ادعاهای مشابهی داشته اند.

حیات اهلل حیات، والی والیت هلمند در 
جنوب افغانستان، لیستی از سالح هایی 
از روسیه و  تهیه کرده که شورشیان 
زمینی،  مین های  که  گرفته اند  ایران 
نارنجک انداز  تک تیرانداز،  تفنگ های 
و خمپاره های ۸2 میلی متری را شامل 

می شود.
تردیدی  »هیچ  می گوید:  حیات 
طالبان  به  دو کشور  این  که  نیست« 
گزارش های  به  کمک می کنند.« وی 

قومی  بزرگان  و  اطالعاتی  سیستم 
گفت  و  کرد  استناد  مناطق  این  در 
میدان های جنگ  در  ایرانی  مشاوران 

حضور دارند.
اعظمی سناتور والیت فراه می گوید: 
»ما نگرانیم که افغانستان به سوریه ای 
دیگر تبدیل شود و قدرت های جهانی 

با یکدیگر در اینجا مقابله کنند«.
محمد ناطقی، مشاور دفتر عبداهلل 
عبداهلل رئیس اجرایی افغانستان گفت: 
این  از  مردم  نگرانی  وهله  اول  »در 
است که آمریکا چه دیدگاهی درباره ی 
افغانستان دارد و آیا نظرشان درخصوص 
حمایت از افغانستان تغییر خواهد کرد 
آمریکا  و  افغانستان  بین  روابط  نه.  یا 
چنانچه  اما  است.  قوی  بسیار  ناتو  و 
رابطه ی بین ایران و روسیه و آمریکا 
بد شود برای ما بسیار خطرناک خواهد 

بود«.
نشست مسکو با موضوع افغانستان

ترکیه  آناتولی  خبرگزاری  همزمان 
گزارش داده قرار است جمعه 14 آوریل 
نشستی با حضور نمایندگان افغانستان، 
روسیه، ایران، پاکستان، هندوستان و 
در  میانه  آسیای  کشور  پنج  و  چین 
صلح  باره  در  مذاکره  هدف  با  مسکو 
برگزار  افغانستان  در  جنگ  پایان  و 
شود. از آمریکا نماینده ای در نشست 

حضور ندارد.
از دیدگاه بعضی کارشناسان هدف 
به  نشست،  این  میزبانی  از  روسیه 
در  آمریکا  حضور  کشیدن  چالش 

افغانستان است.
حکمت  خلیل  کرزای، معاون سیاسی 
وزارت امور خارجه افغانستان در گفتگو 
از  انتقاد  ضمن  آناتولی  خبرگزاری  با 
داعش  علیه  طالبان  از  حمایت  طرح 
افغانستان  گفت: »دولت وحدت ملی 
منطقه  کشورهای  سایر  و  روسیه  از 
خواستار  طالبان  با  صلح  روند  برای 
همکاری است، اما طرح حمایت از یک 
بازیگر غیردولتی )طالبان( علیه دیگری 
)داعش( اشتباه است و ما آن را هرگز 
پذیریم. خواستار همکاری همه  نمی 
افغانستان  با دولت  کشورهای منطقه 
در مبارزه با تروریسم هستیم. هرگونه 
بدون  صلح  روند  تحقق  برای  تالش 
مشارکت افغانستان ناکام خواهد ماند«.

اینک با بمباران مواضعی از »داعش« 
هم  آن  آمریکا،  توسط  افغانستان  در 
جهان،  غیراتمی  بمب  بزرگترین  با 
معادالت در منطقه از جمله سیاست های 
ایران و روسیه نیز می بایست از سوی 
گیرد.  قرار  بازنگری  مورد  سران شان 
زمامداران ایران و روسیه که هر دو از 
حمله مستقیم نظامی آمریکا به تالفی 
بمباران شیمیایی در آن کشور به شدت 
انتظار یک حمله ی  عصبانی هستند، 
آن هم  نداشتند،  را  دیگر  بالفاصله ی 
در کشوری که آنجا را منطقه ی نفوذ 

خود تلقی می کنند.

تالش ایتالیا و آلمان برای گسترش مبادالت 
تجاری با ایران

و  ایران  تجاری  =روابط 
ایتالیا در سال ۲016 میالدی 
از 1۷ درصد  بیش  افزایشی 

داشته است.
= آلمان تالش دارد مبادالت 
جمهوری  با  خود  تجاری 
اسالمی را به 10 میلیارد یورو 

برساند.
مشکل  ین  ه تر عمد =
اقتصادی  روابط  گسترش 
عدم  اسالمی  جمهوری  با 

همکاری بانک ها است.
نشست  آخرین  در   - رأفت  احمد 
جی   عضو  کشور های  خارجه  وزرای 
جهان،  اقتصادی  قدرت   7 یا  هفت، 
علیه  جدید  تحریم های  پیشنهاد 
شیمیایی  بمباران  دلیل  به  روسیه 
جانسون،  بوریس  که  شیخون،  خان 
وزیر خارجه بریتانیا، مطرح کرده بود، 
مورد قبول واقع نشد. ایتالیا و آلمان دو 
کشوری بودند که به شدت با تحریم 

روسیه مخالفت کردند.
وزرای  سرسخت  مخالفت  دلیل 
پیشنهاد  با  آلمان  و  ایتالیا  خارجه 
مطرح  نبود.  دلیل  بی  روسیه  تحریم 
شدن تحریم ها علیه روسیه به خاطر 
بمباران  در  کشور  این  مسئولیت 
می توانست  شیخون،  خان  شیمیایی 
پای جمهوری اسالمی را نیز به میان 
بکشد. مسئولیت جمهوری اسالمی در 
بمباران شیمیایی خان شیخون کمتر 
از روسیه نیست و بعید به نظر می رسد 
که بتوان یکی از حامیان و شرکای بشار 
اسد را تنبیه کرد و دیگری را کامال از 

مسئولیت هایش مبرا ساخت.
با  اروپا  اتحادیه  در  آلمان  و  ایتالیا 
تحریم روسیه در پیامد وقایع اوکراین 
هرگز مخالفت نکردند و مخالفت آنها با 
تحریم پیشنهادی بریتانیا که از حمایت 
آمریکا و کانادا نیز برخوردار بود، تعجب 

بسیاری برانگیخت. دلیل مخالفت این 
اقتصادی  روابط  در  باید  را  کشور  دو 
گسترده شان با جمهوری اسالمی، چه 
قبل از تحریم ها و چه بعد از امضای 

برجام، جستجو کرد.
هواپیماهای ایتالیایی برای ایران ایر

شرکت  روز ها  همین  که  قراردادی 
هواپیمایی ای تی آر ATR با شرکت 
هواپیما   20 فروش  برای  ایر  ایران 
نهایی  دالر،  میلیون   ۵۳۶ ارزش  به 
ایتالیا  تالش  دلیل  جدیدترین  شد، 
روابط  به  نکردن  وارد  لطمه  برای 
اسالمی  جمهوری  با  اقتصادی اش 
البته گفتگو هایی با شرکت ای  است. 
تی آر برای خرید 20 فروند دیگر نیز 
از   قبل  است. در سال های  در جریان 
سخت شدن تحریم ها، ایتالیا و آلمان 
جمهوری  تجاری  شرکای  مهم ترین 
با  بودند.  اروپا  اتحادیه  در  اسالمی 
اقتصادی  تحریم ها، ده ها هیات  پایان 
به  سفر  در  را  وزرای شان  کشور  دو 

جمهوری اسالمی همراهی کردند.
پایان  با  میالدی،   201۶ سال  در 
اقتصادی  مبادالت  حجم  تحریم ها، 
رشدی  اسالمی  جمهوری  با  ایتالیا 
قبل  سال  به  نسبت  درصدی   17.4
داشته است و پیش بینی می شود که 
در سال جاری میالدی نیز جهش 20 
درصدی دیگری داشته باشد. در برخی 
از بخش ها افزایش حجم صادرات ایتالیا 
به ایران واقعا چشمگیر بوده است. به 
افزایش ۳2.۳  از  عنوان مثال می توان 
درصدی صادرات ماشین آالت صنعتی 

صحبت کرد.
ایتالیا خریدار نفت ایرانی

واردات ایتالیا از ایران نیز در در سال 
با  نفتی،  جدید  قرارداد  دو  با  جاری 
شرکت دولتی انی و شرکت خصوصی 

داشته  توجهی  قابل  افزایش  ساراس 
است. بر اساس قرارداد جدید شرکت 
انی، روزانه  با شرکت  ایران  ملی نفت 
بین ۶0 تا 100 هزار بشکه نفت خام 
ترک  ایتالیا  مقصد  به  را  ایران  بنادر 
خواهد کرد. شرکت انی 14.۵ درصد 
بازپرداخت  بابت  را  نفت  این  بهای  از 
در  گذشته اش  سرمایه  گذاری های 
فاز های یک و دو حوزه نفتی دارخوین 
برداشت خواهد کرد. ۸۵.۵ درصد دیگر 
نیز پشتوانه واردات ایران از ایتالیا خواهد 
بود. البته واردات ایتالیا از ایران تنها به 
حوزه نفت خالصه نمی شود. به عنوان 
مثال واردات فیبر مصنوعی از ایران نیز 
است. داشته  افزایش  درصد   402.۸

همکاری  زمینه های  از  دیگر  یکی 
در  که  ایتالیا  و  ایران  بین  اقتصادی 
ماه های قبل آغاز شده و تا کنون نتایج 
بخش  در  داشته،  نیز  توجهی  قابل 
برند های  از  بسیاری  است.  مصرفی 
گذشته  ماه های  در  ایتالیا  معروف 
نمایندگی هایی در ایران باز کردند. از 
جمله می توان به دولچه گابانا، پیکاردو، 
اشاره  کاوالی  روبرتو  و  زنیا  امنجیلدو 
کرد. بسیاری دیگر نیز چشم طمع به 
و  موجود،  خرید  مرکز  از 400  بیش 
100 مرکز دیگر که در حال ساختمان 

در  پول  گردش  بسته اند.   هستند، 
مراکز خرید جمهوری اسالمی، بنا بر 
آمار اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، بیش 
از 200 میلیارد دالر در سال و در حال 
رشد است. ایتالیا که در زمینه پوشاک، 
مواد غذایی و مبلمان در سطح جهانی 
شهرت دارد، در نظر دارد حضور خود 
با سرمایه گذاری ها  را  در مراکز خرید 

قابل توجهی گسترش دهد.
آلمان، شریک مهم ایران در اروپا

جمهوری  اقتصادی  مبادالت  حجم 
اسالمی با آلمان نیز در سال گذشته 
درصد   20 حدود  افزایشی  میالدی 
آلمان  از  ایران  واردات  است.  داشته 
بخش های مختلفی را در بر می گیرد، 
مواد  تا  صنعتی  ماشین آالت  از 
غذایی. آلمان به نوبه خود واردکننده 
غذایی، محصوالت  محصوالت صنایع 

پتروشیمی  فراورده های  و  کشاورزی  
است. در 1۸ ماه گذشته بیش از ۳0 
هیات اقتصادی مهم از آلمان، با هدف 
افزایش  و  اقتصادی  روابط  گسترش 
اسالمی  به جمهوری  مبادالت،  حجم 
سفر کرده اند. هدف سفر این هیات ها 
به ایران، افزایش مبادالت تجاری بین 
دو کشور تا پایان سال 2017 میالدی 

تا سقف 10 میلیارد یورو است.
افزایش  مهم ترین مشکل بر سر راه 
عدم  کشور،  دو  بین  تجاری  مبادالت 
همکاری بانک ها است. گودرز محبوبی، 
آلمانی  شرکت  ایرانی تبار  مدیر 
مشکل  چهار  از  صحبت   Axxessio
اساسی در گسترش روابط تجاری بین 
دو کشور می کند.  اولین این مشکل ها 
در  که چون  است  تحریم هایی  وجود 
رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسالمی 
نیز  برجام  امضای  با  نشده اند،  وضع 
بدهکاری  دوم  مشکل  نشدند.  حذف 
ایران به بیمه های دولتی چون هرمس 

آلمان و یا ساچه ایتالیا است.
شرکت های  برای  وام  تهیه  مشکل 
آلمانی که قصد تجارت با ایران را دارند، 
مشکل دیگری است که گودرز محبوبی 
به آن اشاره می کند. بسیاری از نهاد های 
مالی از بیم تصویب تحریم های جدید، 

وام  دادن  از  آمریکا،  سوی  از  ویژه  به 
اسالمی  جمهوری  تجاری  شرکای  به 
و  چهارم  مشکل  می کنند.  خودداری 
مهم  بانک های  همکاری  عدم  آخر، 
که  باالیی  جریمه های  است.  اروپایی 
و  فرانسه  آلمان،  بانک های  از  برخی 
خاطر  به  تحریم ها  زمان  در  بریتانیا 
همکاری با جمهوری اسالمی پرداختند، 
و هراس از اجبار به پرداخت جریمه های 
جدیدی به خزانه داری آمریکا، چهارمین 
مشکل در گسترش روابط اروپا با ایران 
مدیران  از  مولر،  اشتاین  ورنر  است. 
رویترز  خبرگزاری  به  بانک  دویچه 
می گوید »ما در رابطه با ایران به شدت 
محتاط هستیم، و تا زمانی که بانک های 
جمهوری  با  معامله  اجازه  آمریکایی 
اسالمی را نداشته باشند، اوضاع تغییر 

چندانی نخواهد کرد«.

اعضای گروه جی۷، ایتالیا ۱۰ آوریل ۲۰۱۷

حدود 3۹0 ولسوالی )فرمانداری( در سراسر افغانستان، 11ولسوالی به صورت کامل در تصرف گروه طالبان قرار دارد

زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان و فدریکا موگرینی )ایتالیا( مسوول 
ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نشست جی۷، 10 آوریل ۲01۷
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داخلی  خبرگزاری های  گزارش  به 
برای  که  نژاد  احمدی  محمود  ایران، 
همراهی حمید بقایی به وزارت کشور 
مراجعه کرده بود خود نیز برای حضور 

در انتخابات ثبت نام کرد.
به گزارش ایسنا، در نخستین ساعات 
داوطلبان  نام  ثبت  روز  دومین  آغاز 
دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، 
محمود احمدی نژاد، رئیس دولت های 
برای همراهی حمید  نهم که  و  دهم 
بقایی جهت ثبت  نام به وزارت کشور 
این  در  نیز  خود  بود  کرده  مراجعه 

انتخابات ثبت  نام کرد.
احمدی نژاد که تبلیغات انتخاباتی 
ماه  چندین  سفرهایی،  با  همراه  را 
علی  سوی  از  بود،  کرده  آغاز  پیش 
نتخابات   ا در  شرکت  از  خامنه ای 

منع شده بود.
جبهه ی  نژاد،  احمدی  نام  ثبت 
جنگ های  و  رقابت ها  از  را  دیگری 
داخلی درون جمهوری اسالمی به ویژه 

در برابر رهبری نظام می گشاید.
تا  نژاد  ناظران، احمدی  به گفته ی 

کنون تنها رییس دولتی بوده که در 
موارد مختلف در برابر خامنه ای ایستاده 
است  ممکن  موضوع  همین  و  است 
قدرت بسیج وی را در میان گروه هایی 
نیز  و  هستند  فقیه  ولی  مخالف  که 
توده هایی که زیر فشار اقتصادی بسر 

می برند، افزایش دهد.
انقالب  سر  بر  قدرت  جنگ  این 

ثبت نام محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست 
جمهوری۹6

اسالمی و میراث آن، آن هم در شرایطی 
که رهبر سالخورده ی جمهوری اسالمی 
به بیماری سرطان مبتالست،  بستگی 
به این دارد که کدام یک از داوطلبان 
شورای  استصوابی  نظارت  از  پس 
نگهبان، در مرحله ی نهایی به عنوان 
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدهای 

معرفی شوند.

اسد  از  صدر  =مقتدی 
خواسته تاریخی و قهرمانانه 
آن حسن  از  پس  روز  کنار 
اطمینان  اسد  به  روحانی 
خاطر داده که ایران پشت او 

خواهد ایستاد.
دیدگاه های  بین  =شکاف 
مقتدی صدر به عنوان رهبر 
در  شیعه  جریان  از  بخشی 
اسالمی،  جمهوری  با  عراق 
صف  ر  د ق  نشقا ا یعنی 
مت  حکو می  حا ن  شیعیا

علوی در سوریه.
رهبر  صدر  مقتدی  که  حالی  در 
روحانیون  از  و  عراق  در  جریان صدر 
با نفوذ شیعه در بیانیه ای از بشار اسد 
حسن  رود،  کنار  قدرت  از  خواسته 
روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران 
در تماس تلفنی با اسد به او اطمینان 
خاطر داده که ایران همچنان از رژیم 

سوریه حمایت می کند.
رهبر جریان صدر عراق در بیانیه ای 
اعالم کرده »منصفانه این است که بشار 
اسد استعفا کند و از سر دوست داشتن 
سوریه، از  حکمرانی کناره گیری کند تا 
این کشور را از جنگ دور کند و مانع از 
سیطره تروریست ها بر این کشور شود. 
بشار اسد می تواند با سپردن زمام امور 
به طرف های مردمی بانفوذ قبل از آنکه 
دیر شود و پشیمانی باقی بماند، موضع 

تاریخی قهرمانانه ای اتخاذ کند«.
سوریه  در  درگیر  طرف های  صدر 

را به عقب نشینی نظامی از سوریه فرا 
خوانده تا مردم این کشور زمام امور را 
به دست گیرند. او از آمریکا، روسیه و 
گروه های دیگر خواست از آزار و اذیت 

سوریه دست بردارند.
بیانیه  این  انتشار  از  پس  ساعاتی 
حجت االسالم حسن روحانی در تماس 
داده  اطمینان  او  به  اسد  با  تلفنی 
جمهوری اسالمی همچنان پشت رژیم 

او خواهد ماند.
در  ایران  که  کرده  تأکید  روحانی 
کنار دولت سوریه ایستاده است، و از 
جنگ علیه تروریسم، و راهکارهای آن 
برای رسیدن به راه حل مسالمت آمیز 

حمایت می کند.
این در حالیست که تا کنون نزدیک 
به  وابسته  نظامی  نیروی  به سه هزار 
سپاه قدس در سوریه کشته شده اند و 
ایران بیش از 2۰ هزار نیرو در سوریه 
دارد که به همراه حزب اهلل و روسیه در 

کنار اسد می جنگند.

شکاف در جبهه شیعیان حامی اسد: شمارش 
معکوس حکومت علویان در سوریه آغاز شده؟

در شش سال گذشته بیش از 3۰۰ 
هزار کشته و سه میلیون آواره نتیجه ی 

جنگ فراگیر در سوریه بوده است.
خبرگزاری فرانسه چندی پیش در 
باالنش مدیر  فابریس  به قلم  تحلیلی 
گروه تحقیقاتی مدیترانه و خاورمیانه 
نوشت که اقلیت علوی سوریه، که طی 
اذیت  و  آزار  مورد  متمادی،  قرن های 
برای حفظ قدرت، در  بودند،  دیگران 
که  مذهب،  سنی  اکثریت  یک  برابر 
آنان را غاصبان قدرت می دانند، تا آخر 

خواهند جنگید.
به گفته کارشناسان، اگر رژیم بشار 
اسد، که جزیی از همین مذهب علوی 
علوی  اقلیت  بخورد،  شکست  است، 
سوریه، احتماالً به کوه ها پناه خواهند 
شمال  سواحل  و  ها  قله  در  و  برد، 
غربی این کشور، محوطه ای برای خود 
خواهند ساخت. غیر از این، آنان باید 
بین مهاجرت و مرگ، یکی را انتخاب 

کنند.

در سوریه 1۲ تا 1۵ درصد جمعیت علوی هستند

=یک منبع نزدیک به گروه 
جمهوری  رهبر  پزشکی 
گزارش  وخیم  با  اسالمی 
کردن وضعیت عمومی علی 
خامنه ای به »آمدنیوز« گفته 
است: به نظر نمی رسد رهبری 
بتواند  جاری  سال  پایان  تا 
سرطان  بیماری  برابر  در 
پروستات خود مقاومت کند.
= بیشترین نگرانی نظام در 
دوران پس از خامنه ای، ترس 
از گروه احمدی نژاد- مشایی 
و حامیان است که »جریان 

انحرافی« خوانده می شوند.
در دومین روز از ثبت نام داوطلبان 
دوره  جمهوری  ریاست   انتخابات 
احمدی  که  شرایطی  در  و  دوازدهم 
جمهوری  رهبر  منع  وجود  با  نژاد 
شده  انتخابات  عرصه  وارد  اسالمی 
»آمدنیوز« که  خبری  سایت  است، 
گفته می شود یک سایت امنیتی است 
و برخی اطالعات را به صورت هدفمند 
درز می دهد، از وخیم بودن حال علی 

خامنه ای خبر داد.

به  پرداختن  از  پس  نیوز«  »آمد 
بیماری علی خامنه ای رهبر جمهوری 
حال  کردن  اعالم  وخیم  و  اسالمی، 
احمدی نژاد  تیم  »سران  نوشت:  وی 
ممکن  انحرافی(  به جریان  موسوم   (
است در صورتی که در انتخابات سال 
خویش  سیاسی  مقاصد  به  جاری 
دست نیابند و با توجه به منابع مالی 
ساله  هشت   دوران  در  که  هنگفتی 
صدارت محمود احمدی نژاد به  دست 
از  پس  که  شوند  مصمم  آورده اند، 
مرگ رهبری برای دستیابی به قدرت، 
از فاز سیاسی وارد فاز نظامی شوند.«

بالفاصله پس  که  در حالیست  این 
خبری  وبسایت  خبر  این  درج  از 
شبکه  فقط  و  شد  فیلتر  »آمدنیوز« 
که  است  دسترس  قابل  آن  تلگرامی 
از طریق این کانال، خبر یادشده در 

»آمد نیوز« پس از اعالم وخیم بودن حال خامنه ای و 
نقشه ی احمدی نژاد برای ریاست جمهوری مسدود شد

شبکه های اجتماعی منتشر شد و در 
بین مخاطبان بازتاب فراوان یافت.

دادستان  منتظری،  دیگر  سوی  از 
در  آن  از  پیش  ساعاتی  کشور  کل 
جریان بازدید از ستاد انتخابات کشور 
فعالیت  درباره  خبرنگاران  جمع  در 
ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، 
و  تهران  در  ستاد  »این  کرد:  اظهار 

طریق  از  ما  و  است  فعال  استان ها 
این ستاد فضای مجازی و حقیقی را 
رصد می کنیم. امیدواریم تخلفی انجام 
نشود اما اگر تخلفی انجام شود با آن 

برخورد می کنیم.«
منبع  یک  از  نقل  به  نیوز«  »آمد 
نزدیک به گروه پزشکی رهبر جمهوری 
کردن  گزارش  وخیم  با  اسالمی 
خامنه ای  آیت اهلل  عمومی  وضعیت 
»درمان های  است:  داده  گزارش 
جدید در مداوای سرطان ایشان دیگر 
جواب گوی روند درمانی وی نیست و 
به نظر نمی رسد رهبری تا پایان سال 
جاری بتواند در برابر بیماری سرطان 

پروستات خود مقاومت کند.«
به گزارش آمدنیوز، این منبع مرتبط 
با تیم پزشکی بیت رهبری ضمن اعالم 
تیم  که  چند  »هر  افزود:  فوق  خبر 

پزشکی دست از تالش برنداشته ولی 
سرطان تمام بدن را فرا گرفته و گویا 
اذعان  نیز  پزشکی  تیم  اعضای  خود 
دارند که دیگر تالش برای جلوگیری 
است.« بیهوده  سرطان  گسترش  از 

به  همچنین  خبری  وب سایت  این 
در  فیگارو  فرانسوی  نشریه  گزارش 
و  پرداخته   1393 سال  ماه  اسفند 
آن  در  نوشت:  نشریه  این  از  نقل  به 
توجه  با  که  کرد  اعالم  فیگارو  زمان 
اسالمی  جمهوری  رهبر  اینکه  به 
ماندن  زنده  به  امید  است،  ساله   ۷6
این  وی فقط 2 سال است.همچنین 
سایت خبری یاد آور شد: »این مقاله 
]فیگارو[ از »نبرد جانشینی در راس 
انتظار  آنچه  از  قبل  ایران،  در  قدرت 
بسیاری  که   بود  داده  خبر  می رود« 
مشکوک  قتل  سیاسی  تحلیلگران  از 
شروع  را  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
این منازعه پشت پرده برای مشخص 

شدن جانشینی رهبری دانسته اند.«
آمدنیوز  خبری  وبسایت  همچنین 
که  اخباری  به  »بنا  که  کرد  اعالم 
است،  شده  ارسال  وبسایت  این  به 
مرحله،  چندین  در  اخیر  ماه های  در 
مختلف  مورد  چند  روی  بر  توافقاتی 
برای جانشینی شخص رهبری صورت 
هر  در  ناباوری  کمال  در  اما  گرفت 
مرحله، قبل از اتمام کار به علت جنگ 
شدید قدرت، توافقات صورت گرفته به 

شکست انجامید.«
عنوان  همچنین  خبری  منبع  این 
در  نظام  نگرانی  بیشترین  که  کرده 
دروان پس از خامنه ای، ترس از گروه 
آن  حامیان  و  مشایی  احمدی نژاد- 
نظام  از  گروه هایی  توسط  که  است 
می شوند.  خوانده  انحرافی«  »جریان 
جریان های  از  برخی  که  طوری   به  
این  بر  بیت رهبری  در  قدرت مستقر 
از  پس  انحرافی«  »جریان  که  باورند 
مرگ خامنه ای با توجه به نگرش های 
خاص آخرالزمانی قابلیت تبدیل شدن 
به نیروی مسلحانه برای کسب قدرت 

در ایران را دارد.

احمدی نژاد در وزارت کشور، ۲۳ فروردین ۹6

حفظ  و  خدا  بر  =توکل 
نسخه ی  نفس،  به   اعتماد 
فرماندهان  برای  خامنه ای 
از حمله  ارتش و سپاه پس 

آمریکا به سوریه.
دو روز پس حمله ی موشکی آمریکا 
به پایگاه الشعیرات در سوریه مقامات 
علی  دیدار  به  و سپاه  ارتش  بلندپایه 
خامنه ای رهبر رژیم ایران رفتند و او به 
آنها گفت دشمن برای تضعیف روحیه 
و  مسلح  نیروهای  و  مسئوالن  مردم، 
القای روحیه »نمی شود و نمی توانیم«، 
برنامه دارد ولی نیروهای مسلح باید با 
توکل بر خدا و اعتماد به نفس، روز به 
را  خود  ظرفیت های  و  توانایی ها  روز 
افزایش دهند و با ابتکار و همت بلند، 

کمبودها و خالء را جبران کنند.
در  اظهارات اش  از  بخشی  در  او 
ارزیابی حمله ی اخیر آمریکا به مواضع 
نظامی رژیم بشار اسد گفت: »کاری که 
و خطایی  اشتباه  کردند،  آمریکایی ها 
تکرار  حال  در  آنها  و  است  راهبردی 

خطای گذشتگان خود هستند«.
واکنش او به حمله ی نظامی آمریکا 
ساعت سکوت  از ۴۸  پس  سوریه  به 
شبکه های  در  طنز  یه ی  دست ما

اجتماعی شد.
یکی از کاربران پر مخاطب توییتر 
نقِد عملکرد  نوشته است  بابک  نام  با 
به  رسید  زیادی«  »غلط  از  آمریکا، 

را  فرزانه ای  راهبردی«،  »خطای 
گفتند »ادب از که آموختی؟ گفت از 

موشک های کروز آمریکا«.
عقب نشینی مقامات بلندپایه ی رژیم 
به ویژه فرماندهان سپاه و تغییر لحن 
تقویت  را  فرضیه  این  خامنه ای  علی 
می کند که تهران پس از حمله ی اخیر، 

حساب کار دست اش آمده که ترامپ 
هرگز اوباما نیست.

روز دوشنبه 1۰ آوریل رژیم ایران و 
روسیه در بیانیه ای مشترک به آمریکا 
هشدار دادند حمله به سوریه بی پاسخ 
نخواهد ماند. در این بیانیه گرچه تاکید 
شده که این حمله عبور ایاالت متحده 
از خط قرمزهاست، اما هیچ اشاره نشده 
که پاسخ دو متحد رژیم بشار اسد به 

آمریکا چه خواهد بود.
با این حال این یک روی ماجراست، 
اقدام  روسیه  با  همسو  ایران  گرچه 
اما  کرد،  محکوم  را  آمریکا  نظامی 
کارشناسان از یک بی اعتمادی بزرگ 
آیا  می گویند؛  روسیه  و  ایران  میان 
جمهوری اسالمی ایران تمام و کمال 

میدان  در  روسیه  با  همکاری  برای 
سوریه وارد عمل شده یا نه؟ یا خشم 
ایران از بی اعتمادی نسبت به روس ها 
که ریشه در دل تاریخ و سلطه گری این 
کشور دارد تا چه اندازه در بی اعتمادی 

تهران و مسکو تاثیر داشته است؟
با  گزارشی  در  تایمز  نیویورک 

ادب از که آموختی؟ از موشک های کروز!

کرده  تاکید  مسائل،  این  به  اشاره 
ایران  بی اعتمادی  نشانه های  از  یکی 
برای  مجوز  صدور  عدم  روسیه  به 
ادامه ی استفاده جنگنده های روسیه 
عدم  است.  همدان  هوایی  پایگاه  از 
استفاده روس ها از خاک ایران برای 
توان  از  سوریه  در  ماموریت  انجام 
را  اسد  بشار  از  پشتیبانی  در  رزمی 

بسیار کاهش داد.
به  آمریکا  حمله  از  پس  طرفی  از 
سوریه در ایران دو فرضیه مطرح شده 
است. اول اینکه پدافند دفاعی ارتش 
 S300 سوریه که مجهز به سیستم های
در  شده  برنامه ریزی  روسی   S400 و 
هاک«  تام  »کروز  موشک   59 مقابل 
دومین  نداد.  نشان  واکنش  آمریکا 
سیستم  این  توانایی  درباره  فرضیه 
موشکی در برابر موشک های آمریکایی 
است که از شناسایی آنها عاجز بود. آن 
از  تهران پس  رژیم  که  در حالی  هم 
دفاع  تاخیر، سیستم  حدود 1۰ سال 
تحویل  روسیه  از  را   S300 موشکی 
گرفت و آن را برای دفاع از تاسیسات 

حساس خود به کار بست.
به این ماجرا باید تردید در عملکرد 
سیستم های پدافند روسی ارتش بشار 
جنگنده های  جمله ی  از  پس  اسد 
اسراییل به کاروان حمل سالح متعلق 

به حزب اهلل در سوریه را اضافه کرد.
نگرانی  بر  که  است  مسائلی  اینها 
برابر  در  و  آینده  از  ایران  حکومت 
آمریکای ترامپ که ظاهرا با آمریکای 
که  روسیه ای  و  است  متقاوت  اوباما 
افزوده  شدت  به  نیست،  اعتماد  قابل 
است. شاید برای همین است که علی 
خامنه ای صراحتاً به فرماندهان نظامی 
خود گفت باید با توکل بر خدا و اعتماد 
به نفس، جلوی تضعیف روحیه مردم، و 

نیروهای مسلح را گرفت.

بیستم  یک شنبه  روز  رژیم  نظامی  فرماندهان  و  خامنه ای  علی  دیدار 
فروردین 1۳۹6

و  آمریکا آسیب جدی دید  از حمله ی  بعد  الشعیرات  پایگاه  تاسیسات 
گزارش شد که تقریباً تمام زیرساخت های این پایگاه نابود شده و اکثر 

هواپیماهای آن از بین رفته است احمدی نژاد و مشایی
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

آوازهتک مضراب            !

حوزه های  مشروطه  دوره  ادبیات 
جاذبه ای  از  همه  که  دارد  مختلفی 
شگفت انگیز برخوردار است. قصه ها، 
از  سرشار  خاطره نویسی ها  و  شعرها 
نکته هایی است که با دریافت آنها می 
شود رسالت ها و شیوه های اجتماعی 

در حکومت مداری را نیز کشف کرد.
می توان  را  حوزه ها  این  از  یکی 
جنبش  آغاز  با  همزمان  بی واسطه 
قزوینی  عارف  از  دید.  مشروطیت 
بگیرید و عبور کنید از میرزاده عشقی 
تا برسید به یحیی ریحان، ابوالقاسم 
مقایسه  در  یزدی.  فرخی  و  الهوتی 
آنها با یکدیگر روشن می شود که این 
پنج تن آل قلم از یک نسل بوده اند. 
نظرات مشابه داشته و از جهان بینی 

یکسانی پیروی می کرده اند.
هر پنج تن در محدوده دهه ششم 
بین  آمده اند،  دنیا  به  گذشته  قرن 
سال های 12۶0 تا 1۳20خورشیدی. 
فرهنگی  پرورش  و  رشد  سال های 
یعنی همزمان با آغاز جنبش مشروطه 
بوده است. هر پنج تن آنان هم در دهه 
رفته اند.  دنیا  دار  از  جاری  قرن  دوم 
مهم تر از همه، آنها از یک ناسیونالیسم 
پر شور و داغ پیروی می کردند. این 
ناسیونالیسم گاه از حد متعارف تجاوز 
می کند و پهلو به شوونیسم می زند. 
آغازش خوب است و شدت یافتن اش 

فاجعه بار.
این پنج تن آل قلم گرفتار رومانس 
گاه افراطی اند. به جای میهن دوست 
خود را »میهن پرست« می نامند و این 
خداوند  پرستش  حد  از  را  پرستش 
باریتعالی فراتر می برند. در برابر این 
که  دارند  قوتی  نقاط  ضعف،  نقطه 

تحسین برانگیز است.
در  این  از  پیش  عشقی  و  عارف 
رسانه ها بررسی شده اند و شهرت شان 

را  دیگر  تن  آن سه  ولی  است  باقی 
درست نشناخته ایم و ارزش های ادبی 
و اجتماعی حضور آنها را در ادبیات 

مشروطه درنیافته ایم.
از سه تن دیگر یحیی ریحان کم نام تر 
از دو تن دیگر است. از آن دو تن نیز 
مناسبتی  برای  می گذاریم  را  یکی 
می  »تک مضراب«  این  در  و  دیگر 

پردازیم به ابوالقاسم اقبال الهوتی.
خانواده ای  از  الهوتی  ابوالقاسم 
فقیر برمی خاست )12۶۶ تا 1۳۳۵( 
.پدرش شاعر بود و روشن است اگر 
داده  انتقال  پسر  به  را  شعر  طبع 
باشد. پدر و پسر که فقر را با رگ و 
پوست خود تجربه کرده بودند ساحت 
شعر را به مثابه عرصه ای برای با فقر 
ستیزیدن و ریشه های آن را از زمین 
برکشیدن می انگاشتند و شعرهایشان 
فراوان بوی اعتراض و خشم و عصیان 
می داد. ابوالقاسم در نوجوانی به تهران 
برای  را  خود  شعر  نخستین  و  آمد 
فرستاد.  کلکته  در  »حبل المتین« 
از همان نوجوانی سرش بوی قورمه 
سبزی می داد و در کوچه های تهران 

اطالعیه و شبنامه پخش می کرد.
کار  مشروطه طلبان  برای  الهوتی 
می کرد و نشان ستارخان را به جبران 
است.  کرده  دریافت  خود  خدمات 
روی  زندگی  از  الهوتی  پس  آن  از 
گریز  در  یا  همه اش  و  ندید  خوش 
نیز  بار  دو  یکی  ِحصن.  در  یا  و  بود 
به جرم خرابکاری دستگیر و زندانی 
و  رفت  اعدام  چوبه  پای  تا  و  شد 
مختصر شانسی وسیله نجات اش شد.

به  ایرانیان،  بزرگ  مهاجرت  در 
بود  زمانی  در  این  و  رفت  استانبول 
که جنگ بین الملل اول آغاز شده بود. 
الهوتی در استانبول به کار مطبوعات 
را  بیستون  روزنامه  اول  شد.  وارد 

درآورد ولی وقتی شکست در جنگ 
گرفت.  نیز  را  او  دامن  آمد  پیش 
ادبی  مجله  و  کرد  رها  را  روزنامه 
پارس را منتشر کرد. کاری که یک 

آدم واقع بین غیر احساساتی در زمان 
جنگ نمی کند. انتشار مجله ای ادبی 
آن هم به دو زبان فارسی و فرانسه و 
آن هم در دیار غربت یعنی در دیار 

استانبول.
چنان  پس  این  از  الهوتی  زندگی 
و  حادثه  از  سرشار  پیش  چون  که 
هیجان بود. تصمیم گرفته بود با همه 
عشقی که به ایران داشت به آن سوی 
ارس مهاجرت کند و چنین نیز کرد. 
از آن  ارس  در شب ظلمانی و سرد 
گذشت و وارد »کشور شوراها« شد.

الهوتی از آن پس عشق دومی نیز 
پیدا کرد. حکومت شوراها و کمونیسم 
استالینی او را از سفر نیز که آن قدر 
بدان عالقه داشت بازداشت و تا آخر 
عمر نیز فقط یک بار سفر به اروپای 
تنها  بعد  سال های  در  داشت.  غربی 
که  گزید  اقامت  سرزمین هایی  در 
در  می زیستند.  مسکو  قیمومت  زیر 
تاشکند، دوشنبه و مسکو. چیز دیگری 
بود  که همیشه مورد عالقه الهوتی 
شعر و شاعری بود. پس از مهاجرت 
هدف های  نخستین  از  شعر  نیز 

عاشقانه او بود.

60 سال پس از مرگ ابوالقاسم الهوتی:
گر چرخ به کام ما نگردد..!

حسین سرشار تنها باریتون پرورش 
یافته ی اپرای تهران را نیز مستقیم یا 
غیر مستقیم باید از زمره ی قربانیان 

انقالب واپسگرای اسالمی دانست.
ماه  فروردین  سوم  و  بیست  در  او 
1۳71، بیست و پنج سال، پیش بیکار 
و بی امید در تهران از دار دنیا رفت. مرگ 
او را در دو روایت مختلف نقل کرده اند.

روایت اول بیماری آلزایمر را سبب 
با  دوم  روایت  که  حالی  در  می داند 
رفتن  از دست  ذکر شاهدان صادق، 
زنجیره ای  قتل های  از  حلقه ای  را  او 

سال های هفتاد خورشیدی می داند.
حسین سرشار در سال 1۳10 در 
را  اولیه  تحصیالت  شد.  زاده  تهران 
در هنرستان عالی موسیقی گذراند و 
چون صدای بم پر طنینی داشت به 
استادان هنرستان رشته ی  توصیه ی 
آواز را برگزید. ادامه تحصیالت را اگر 
می خواست به جایی برسد می بایست 
به برون مرز منتقل می کرد. همین کار 
را هم کرد.در جوانی به ایتالیا رفت و در 
کنسرواتوار معروف »سانتا چچیلیا« به 
فراگیری آوازخوانی بین المللی مشغول 
شد.در ایتالیا با مرتضی حنانه آشنا شد 
که او نیز در ایتالیا تحصیل می کرد و 
در کنار کار موسیقی، استودیو یی برای 
فارسی  به  ایتالیا یی  فیلم های  دوبله 
بنیاد کرده بود. سرشار هم به حنانه 
پیوست و توانست از درآمد کار دوبالژ 
و تامین معیشت، کار موسیقی خود را 
نیز به پایان برساند. در همان سال ها 
تازه تاالر رودکی در تهران به راه افتاده 
بود. همکاری با این تاالر در سال های 
بعد، هم به اپرای تهران وزن و اعتبار 
دیگری بخشید و هم حسین سرشار را 

به اوج شهرت رساند.
به  گرم  باریتون  سرشار  صدای 
شمار می رفت. صدا یی که در جهان 
همین  از  و  است  کمیاب  موسیقی 

روی ارزش فراوان دارد. این موهبت 
خدا یی در بهترین و معروف ترین اپراها 
آورد.  فراهم  او  برای  ویژه ای  جایگاه 
سرشار در بسیاری از اپراهای جهانی 
»کارمن«،  فیگارو«،  »عروسی  مثل 
»البوهم«، »ایل ترو واتوره« و بسیاری 
از اپراهای دیگر شرکت داشت و سبب 

موفقیت اپرای تهران می شد.
بر  تکیه  با  هم  ایرانی  آهنگسازان 
صدای سرشار به ساخت و پرداخت 
اپرای ملی مشغول شدند و در طی 
ده سال، ده اپرای ایرانی ساختند که 
سرشار در بعضی از آنها مثل »خسرو و 
شیرین«، »دالور سهند« و اوراتوریوی 
داشت.حسین  فعال  نقش  »سپیده« 
گوشه ای  رفت،  میان  از  که  سرشار 
از رضایت خاطر کارگزاران فرهنگی 
فراهم آمد. چون به قول یکی از آنها چه 
بهتر! یک غرب زده ی طاغوتی کمتر!

اپراها،  بر  عالوه  سرشار  از حسین 
و دوبالژ فیلم، آریاهای کوچکی نیز 
به یادگار مانده است. از جمله قطعه 
پیوند  از  که  عشق«  »فروغ  آوازی 
از عطار نیشابوری  انگیز  شعری دل 
و  است  دهلوی  حسین  موسیقی  و 
را  او  عمر  پایان  از  گو یی سایه ها یی 

تصویر کرده است:
گم شدم در خود چنان کز خویش ناپیدا شدم
شبنمی  بودم ز دریا، غرقه در دریا شدم
سایه ای بودم از اول بر زمین افتاده خوار
راست، کان خورشید پیدا گشت ناپیدا شدم

کارناوال های اسالمی
به  انتخابات  بازار  شدن  گرم  با 
شیوه والیتی باز باید منتظر ساخت 
که  بود  موزیکال ها یی  پرداخت  و 
مشاوران  و  فرهنگی  کارگزاران 
در  جمهوری  ریاست  کاندیداهای 

تدارک آن هستند.
با  می رود  گمان  دوره  این  در 
موزیکال های استثنا یی روبرو خواهیم 
دریافت  برای  را  خود  گویا  که  شد 
آماده می کنند!  »ِگِرمی« هم  جایزه 
رقابت  طرف  یک  بکنید!  را  فکرش 
انتخاباتی، مردی روحانی از نبیرگان 
دارد(  سیاه  عمامه  )چون  پیامبر 
نشسته که به جالد انقالب اسالمی 
شهرت یافته است. در هر جای دیگر 
دنیا هم که بود آدمیزادی مثل این 
و  بودند  کرده  گور  به  گور  را  سید 
تا زمان ما هفت کفن پوسانده بود. 
را  او  اعدامی های  نیست،  شوخی 
می زنند.  تخمین  نفر  هزار  ده  تا 
درشت ترین قلم اش کشتار سال ۶7 
است که می گویند در آنجا چهار هزار 
کلمه  دو  بدل کردن  و  رد  با  را  نفر 
به دیار نیستی فرستاده است. از آن 
بر  پاداش  عنوان  به  امروز  تا  زمان 
کرسی های مختلف قضا یی تکیه زده 
و همین طور یک نفس حکم اعدام 

صادر کرده است.

بهتر! یک غرب زده ی 
طاغوتی کمتر!
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پهلوی  رضا  =شاهزاده 
خواستار جایگزینی حکومت 
دینی با پادشاهی پارلمانی، 
و   ، بشر ق  حقو یت  عا ر
مدرنیزاسیون اقتصاد دولتی 

است.
پهلوی  رضا  گفته ی  =به 
ایرانی ها،  از  بسیاری  برای 
انقالب هنوز تمام نشده است.

شاه  آخرین  فرزند  پهلوی،  رضا   
قدرت  بر سر  تا سال ۵7   که  ایران 
ماه های  در  را  فعالیت های خود  بود، 
اخیر به نحو چشمگیری افزایش داده 
است، بخصوص بعد از انتخاب دونالد 
که  آمریکا،  جمهوری  رییس  ترامپ، 
در  گفته  انتخاباتی اش  وعده های  در 

مقابل حکومت شیعه می ایستد.
خواستار  پهلوی  رضا  شاهزاده 
جایگزینی حکومت دینی با پادشاهی 
و  بشر،  حقوق  رعایت  پارلمانی، 
و  است  دولتی  اقتصاد  مدرنیزاسیون 
نیز می خواهد حسن نیت خود را به 
سنی  همسایگان  و  غربی  کشورهای 
تا  کند  ثابت  فارس  حوزه  خلیج  در 
سوء ظن به اهداف سیاسی ایران به 
خاطر نقشی که در آشوب های عراق، 

سوریه و یمن ایفا کرده از بین برود.
داستان های  از  پر  خاورمیانه  اما 

عبرت برای دولت های غربی است که 
بازگرداندن  برای  را  تالش شان  همه 
تبعیدی های دور از وطن کرد ه اند. آیا 
رضا پهلوی می تواند شکوه گذشته ی 

تخت طاووس را بازگرداند؟
با  مصاحبه ای  در  پهلوی  رضا 
رژیم  »این  گفت:  آسوشیتدپرس 
قابل اصالح نیست چرا که ذات آن، 
است  به گونه ای  آن،  »دی .ان. ای« 
ایده  مردم  نیست.  اصالح پذیر  که 
فکرشان  و  کرده اند  رها  را  اصالحات 
اکنون این است که باید تغییر اساسی 
رخ دهد. حال سؤال بزرگ این است 
رخ  می تواند  چگونه  تغییر  این  که 

بدهد؟«
رضا پهلوی در 17 سالگی ایران را 
ترک کرد تا به دانشگاه نیروی هوایی 
از  قبل  درست  این  برود،  آمریکا 
بیماری سرطان محمدرضاشاه پهلوی 
پس  بود.  ایران  تخت  و  تاج  ترک  و 
جمهوری  شد،  شروع  انقالب  آن  از 
اسالمی شکل گرفت، سفارت آمریکا 
همه ی  و  کردند  اشغال  را  تهران  در 
با  پادشاهی  رژیم  یک  نشانه های 

حمایت آمریکایی ها را از بین بردند.
سلطنت  و  پهلوی ها  وجود  این  با 
حفظ  را  خود  ابهت  ایران  در  هنوز 
کرده، حتی اگر ۸0 میلیون ایرانی آن 
را به روشنی حس نکنند. سریال های 
تهیه  قبل  درباره حکومت  تلویزیونی 
تلویزیونی  سریال  جمله  از  شده، 
ترین  پرخرج  که  شاه«  »معمای 
کنون  تا  که  است  تلویزیونی  سریال 
روابط  که  این  با  است.  شده  ساخته 
داستان  به  گانگستربازی  و  عاشقانه 
درباره  فقط  داستان  اما  شده،  اضافه 
دربار  و  دستگاه  از  مکرر  انتقادهای 

سلطنتی است.
به  ساله   ۵۶ پهلوی  رضا  تاکید 
به  جوانان  روزافزون  مراجعه ی 

آسوشیتدپرس: ولیعهد تبعیدی ایران خواستار 
یک انقالب مسالمت آمیز است

گذشته ی ایران است. او به تظاهرات 
کبیر،  کوروش  آرامگاه  در  اخیر 
می کند  اشاره  باستان  ایران  امپراتور 
که به وسیله نیروهای مخالف دولت 
تبدیل به شورش شده بود. در دوره ی 
حکومت سکوالر و غربی شاه، ایرانی 
دوره ی رشد و نوسازی را با تکیه بر 

افزایش قیمت نفت تجربه کرد.
با آسوشیتد  پهلوی در گفتگو  رضا 
هم  که  میراثی  به  »اگر  گفت:  پرس 
از پدر من و هم پدربزرگم به جا مانده 
نظام  این  با  را  آن  تضاد  بنگرید… 
متحجر، واپسگرا که ریشه در مذهب 

کرده،  عمل  سرکوبگر  شدیداً  و  دارد 
می بینید.«

اخیر  انتخابات  برگزاری  زمان  از 
آمریکا، رضا پهلوی چندین مصاحبه ها 
با رسانه ها داشته از جمله با وب سایت 
راست  وب سایت  »برایت بارت«، 
استراتژیست  بُنن،  استیو  که  افراطی 
را  آن  مدیریت  زمانی  ترامپ  اصلی 
پهلوی  رضا  شاهزاده  داشت.  برعهده 
نامه هایی هم به دولت ترامپ فرستاده 

است.
بعد  سختگیری های  وجود  با 
درباره  نمی توان   ۸۸ انتخابات  از 
به  نسبت  ایرانیان  ملی  احساسات 
تحقیق  کشور  به  سلطنت  بازگشت 
ایران  میدانی کرد. رسانه های دولتی 
با  پهلوی  پادشاهی  رژیم  از  معموال 
اما  می کنند،  یاد  »مستبد«  عنوان 
بازنگری هایی درمورد تاریخ این دوره 

صورت گرفته است.
با  شد  منتشر  کتابی  گذشته  سال 
عنوان: »سقوط بهشت: خاندان پهلوی 
و آخرین روزهای شاهنشاهی ایران« 
که یک تاریخ شناس درباره شاه نوشته 
سوءاستفاده  به  اذعان  ضمن  است. 
و  قدرت  از  اطالعاتی  سرویس های 
فساد در وابستگان حکومت، این کتاب 
او را فردی اسیر تقدیر نشان می دهد 
پادشاهی های  دوره ای که  در  آن هم 
خاورمیانه یکی پس از دیگری از بین 

می رفتند.
نویسنده  کوپر  اسکات  اندرو 
حاکم  »رژیم  می گوید:  کتاب  این 
پهلوی ها  درباره  زدن  حرف  آنقدر 
معکوس  تاثیر  که  کرده  سرکوب  را 
کنجکاو  ایرانی  جوانان  گذاشته، 
نمی شود  گفته  آنچه  درباره  شد ه اند 
توجهی  قابل  نسلی  شکاف  بدانند. 
و  پدران  نسل  و  امروز  جوانان  بین 
پدربزرگ هایشان وجود دارد. جوانان 

به  حکومت  و  شاه  علیه  که  آنها  از 
می کنند:  سئوال  ریختند  خیابان ها 
این  و  برچیدید  را  قبلی  نظام  »چرا 

را به جایش آوردید؟«
نام  »اکنون  می کند:  اضافه  او 
نزد  همیشه  از  بیشتر  پهلوی ها 
ایرانیان ارج و قرب دارد. اما نمی دانم 
حمایت  معنی  به  عمل،  در  این  آیا 
آنها از رضا پهلوی به عنوان رهبر هم 

می شود یا نه.«
چگونه  که  شد  سئوال  او  از  وقتی 
ایران  برای  مسالمت آمیزی  انقالب 
پیش بینی می کند وی در پاسخ گفت: 
اعتصاب های  با  می تواند  امر  »این 
سراسری کارگری آغاز شود. همچنین 
اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
باید اطمینان یابند که همگی اعدام 
و تیرباران نمی شوند. مهم ترین نکته 
این است که دولت های غربی فاصله 
به  تهدید  و  کرده  حفظ  را  خود 

عملیات نظامی نکنند.«
نیروهای  با توجه به قدرت سپاه و 
افراطی در اقتصاد ایران، این دیدگاه 
زیادی خوش بینانه است. این دیدگاه 
همچنین به طور کلی دغدغه بسیاری 
خصوص  در  را  غربی  کشورهای  از 
سابق  شاه  می انگارد.  نادیده  ایران 
بعد از کودتای سال 1۳۳2 که توسط 
انگلیس و آمریکا طراحی شده بود به 

قدرت بازگشت.
متحده  ایاالت  در  که  پهلوی  رضا 
زندگی می کند گفته است که از زمان 
انقالب ۵7 »مقام رسمی« نداشته و از 
سوی خانواده و »بسیاری از ایرانیانی 
او پشتیبانی می کنند«  اهداف  از  که 

حمایت مالی شده است.
آزاد  بر  من  تمرکز  »حاال  گفت:  او 
کار،  این  برای  و  است  ایران  کردن 
بدون به خطر انداختن منافع ملی و 
پیدا  باشد  راهی  هر  استقالل کشور، 
به  حاضر  که  کس  هر  با  می کنم، 
چه  متحده  ایاالت  چه  باشد،  کمک 
هرکس  یا  اسرائیلی ها  یا  سعودی ها 

دیگر.«
نامه ای  وجود  با  گفت  پهلوی  رضا 
کرده  ارسال  ترامپ  دونالد  برای  که 
نداشته  دیداری  وی  با  هنوز  اما 
دیگری  گروه  خلق،  مجاهدین  است. 
این  از  پیش  ایرانی،  تبعیدشدگان  از 
برای یک سخنرانی ۵0 هزار دالر به 
یکی از اعضای کابینه ترامپ پرداخت 
کرد ه اند. اما اینکه مجاهدین خلق در 
دهه ۶0 خورشیدی، زمان جنگ ایران 
همکاری  حسین  صدام  با  عراق،  و 
در  آمریکایی ها  کشتن  در  و  کردند 
دوران انقالب دست داشتند- هرچند 
می کنند-  انکار  را  آن  گروه  این  که 
سیاسی  متحدان  که  می شود  باعث 

مناسبی نباشند.
مجاهدین  که  گفت  پهلوی  رضا 
خلق »بیشتر ساختار فرقه ای دارند.«

منتظر  حاضر  حال  در  پهلوی  رضا 
اعضای  و  ترامپ  با  مالقاتی  قرار 
کوپر  آنچه  مانند  اما  اوست،   دولت 
بهشت«  »سقوط  کتاب  نویسنده ی 
تاریخی  حس  به  امیدش  گفت  نیز 
از  بسیاری  »برای  است:  ایرانیان 
نشده  تمام  هنوز  انقالب  ایرانی ها، 

است.«

*منبع: آسوشیتدپرس
*ترجمه از کیهان لندن

رضا پهلوی: تمرکز من بر آزاد کردن ایران است و برای این کار، بدون به 
خطر انداختن منافع ملی و استقالل کشور، هر راهی باشد پیدا می کنم

»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن 
مراجعه نمایید.«

ویدئو
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مولوی  بازداشت  رأفت:  احمد 
اهل  روحانی  کوهی  الرحمن  فضل 
بلوچستان،  در  سرباز  منطقه  سنت 
به حکم دادگاه ویژه روحانیت مشهد، 
واکنش هایی را در چندین شهر این 
استان به دنبال داشت. ما برای اطالع 
بیشتر در رابطه با دالیل این بازداشت 
و واکنش اهالی بلوچستان سری به 
دبی می زنیم تا با حبیب اهلل سربازی 
گفتگویی  بلوچ  بشر  حقوق  فعال 

داشته باشیم. 

=آقای سربازی، چرا این مولوی 
واقعیت  آیا  کرده اند؟  بازداشت  را 
به  ایشان  احضار  دلیل  که  دارد 
دادگاه ویژه روحانیت انتقادشان از 
حضور نظامیان ایرانی در سوریه و 
بلوچ و اهل  به ویژه اعزام جوانان 

سنت به این جنگ بوده؟
اشاره  هم  خودتان  که  همانطور   -
کوهی  الرحمن  فضل  مولوی  کردید 
روستاهای  از  یکی  جمعه  امام 
اما  بودند.  بلوچستان  در  کوچک 
در  لهجه شان  صراحت  خاطر  به 
این  عموما  که  انتقاد هایی  از  برخی 
از  دیگری  افراد  توسط  را  انتقادات 
تحصیل کردگان و روشنفکران و علما 
نمی شنویم، ایشان مورد توجه بیشتر 
مردم قرار گرفتند و همین توجه زیاد 
مردم به ایشان و سخنان ایشان که 
به مذاق مسئول تامین امنیت استان 
اول  قدرت  و  بلوچستان  و  سیستان 
کشور که در واقع سپاه پاسداران االن 
بود  نیامده  می شود خوش  محسوب 
بازداشت  که  هست  این  بر  تصور  و 
فشارهای  به  هست  مربوط  ایشان 
سپاه پاسداران. ایشان در خطبه های 
گزارش های  که  زمانی  جمعه  نماز 
این  در  شد  پخش  دقیقی  و  موکد 
دنبال  به  پاسداران  سپاه  که  باره 
بازکردن جبهه هایی در جنگ سوریه 
افراد جامعه  از  هست که می خواهد 
جوانان  از  یعنی  ایران  سنت  اهل 
در  بکند  استفاده  ایران  سنت  اهل 
این  از  این جبهه ها، می خواست هم 
که  بکند  استفاده  تبلیغاتی  موضوع 
بله اهل سنت ایران هم با ما همراه 
هستند صرفا ما شیعیان نیستیم که 
در ایران داریم میریم به جنگ سوریه 
داعش  با  خودشان  قول  به  مثال  و 
که  دیگری  ادعای  هر  یا  می جنگیم 
می کردند،  مطرح  سوریه  جنگ  در 
را  سنی ها  که  بود  این  بر  تالششان 
هم با خودشان همراه و همنوا بکنند. 
در این باره از فقر مردم سوء استفاده 
استان سیستان  در  می کردند. چون 
و بلوچستان فقر زیاد هست. بیش از 
اکثر مناطق  هشتاد درصد مردم در 
فقر  خط  زیر  بلوچستان  جنوب 
هستند. در شمال اندکی وضع بهتر 
من  که  نیست  آماری  این  هست. 
مجلس  نمایندگان  بلکه  بکنم  بیان 
مورد  در  استاندار  و  کردند  بیان 
آنجا وجود دارد و  بیکاری ای که در 
منطقه  این  در  که  محرومیت هایی 
هست آشکار است برای همه. وقتی 
در ایران هر کسی می خواهد صحبت 
و  سیستان  استان  می گوید  بکند 
بلوچستان محروم ترین استان کشور. 
سوء  مردم  فقر  از  سپاه  حال  هر  به 
آنها  اینکه  برای  می کرد  استفاده 
با  و  جنگ  بکشدبرای  سوریه  به  را 
پرداخت  بهشان  که  پولی  و  تطمیع 
می کند. مولوی فضل الرحمن کوهی 
در آن بحبوحه نسبت به این مسئله 
موضع گیری کردند و با صراحت این 
خطبه های  در  کردند  رد  را  موضوع 
به  که  کسی  گفتند  و  جمعه  نماز 
اهل  جوانان  از  برود  سوریه  جنگ 
سنت، ما کاری به دولت نداریم دولت 
مسئول کارهای خودش هست، اما از 
اهل سنت کسی که بخواهد برود آن 
فرد را ما جزو اهل سنت نمی دانیم و 
هیچ وقت ما این موضوع را نخواهیم 
پذیرفت که یک فرد سنی مذهب از 
اینجا بلند بشود یا حتی از جوانانی 
که در این منطقه هستند برده بشوند 
به کشوری دیگر تا جان افراد دیگری 
که بی گناه هستند را بگیرند و یعنی 
سپاه  بود  کرده  که  سخنرانی ای  با 
پاسداران را به خاطر کاری که دارد 
انجام می دهد محکوم کرده بود. این 
خیلی جالب بود که در سخنرانی های 
صحبت  این  که  بود  گفته  خودش 
مرا بروید به هرکسی که می خواهید 
صحبت های  مسئول  من  برسانید 
پاسخگو هم خواهم  و  خودم هستم 
یک بار  اینکه  از  بعد  همچنین  بود. 
دیگر ایشان افشاگری هایی کردند در 
مورد اینکه سپاه پاسداران در تالش 

هست برخی علمای اهل سنت را که 
امکانات  و  تسهیالت  و  پول  وعده  با 
سوریه  به  تفریحی  سفرهای  برای 
حال  هر  به  موضوع  این  از  و  ببرد 
اینها  که  ببرد  جانبی  استفاده های 
دیدار  عملیاتی  مناطق  از  و  آمدند 
بیان  را  موضوع  این  ایشان  کردند، 
جمعه شان  نماز  خطبه  در  کردند 
این  از  کردند  انتقاد  و  کردند  رد  و 
این  و  ایشان  مواضع  این  موضوع. 
انتقادات صریحی که انجام داده بود 
در نهایت تصور و گمان غالب ما بر 
این هست که به همین دلیل ایشان 
در  احضار  از  بعد  و  شدند  احضار 
دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شدند. 
آقای علی موحدی راد بعد از دو روز 
موضوع  این  برای  که  اعتراضاتی  از 
صورت گرفته بود هم به این موضوع 
اشاره کردند و گفتند که این مولوی 
وحدت  علیه  بر  که  بوده  مولوی ای 
کشور صحبت می کرده. در حالی که 
وحدت  علیه  بر  ایشان  صحبت های 
کشور نبود. صرفا انتقاداتی بودند به 
جامعه  مردم  نباید  که  موضوع  این 
بومی های  مردم منطقه،  اهل سنت، 
بلوچ مورد سوء استفاده قرار بگیرند. 

= کم و بیش بازداشت مولوی 
با  همزمان  کوهی  الرحمن  فضل 
انتشار ویدئوی منتسب به داعش 
بود که در این ویدئو حتی به زبان 
اهل  روحانیون  از  برخی  بلوچی 
می گیرند  قرار  انتقاد  مورد  سنت 
شخصیتی  مثل  آنها  از  برخی  و 
چون مولوی عبدالحمید »منافق« 
خوانده می شوند. آیا رابطه ای بین 
این ویدئو و این بازداشت می تواند 

وجود داشته باشد؟ 
این  یکی  اینجا هست.  نکته  دو   -
موضوع که این سخنان مولوی فضل 
الرحمن کوهی تاریخ اش بر می گردد 
که  داعش  صحبت های  از  قبل  به 
و  بودند  کرده  منتشر  را  کلیپی 
عکس ها و تصاویری از برخی علمای 
اهل سنت در آن وجود داشت. و لفظ 
بیان  که  دیگری  الفاظ  و  »منافق« 
شدند ضمنی بیان شدند در هنگامی 
می شوند  مونتاژ  واقع  در  تصاویر   که 
با تصاویر علما. مشخص نیست دقیقا 
آنچه  یعنی  باشند.  کرده  را  کار  این 
تصاویر  داعش  بله  است،  مشخص 
اهل  جمعه  امام  عبدالحمید  مولوی 
زاهدان، موالنا گرگیج و چند  سنت 
را  دیگر  سنت  اهل  علمای  از  نفر 
فیلم  در  بود  کرده  مونتاژ  و  میکس 
که  می کند  که  صحبتی  و  خودش 
در آن به زبان بلوچی هست و علیه 
می شود.  سنت صحبت  اهل  علمای 
ترور  به  تهدید  نام  به  واژه هایی  اما 
یا  کرد  خواهیم  ترور  را  آنها  ما  که 
نداشت.  وجود  می رسانیم  قتل  به 
بعدا این موارد در فضای مجازی به 
که  شدند.  منتشر  مشکوکی  شکل 
تهدید  را  عبدالحمید  مولوی  داعش 
به حذف کرده، تهدید به ترور کرده، 

ترور  به  تهدید  را  اهل سنت  علمای 
در  نداشت  وجود  موارد  این  کرده. 
که  می دهد  نشان  کلیپ  کلیپ.  آن 
منتشر  دارد  تازه  و  قدیمی  هست 
فضا  این  در  انتشارش  و  می شود 
دارد.  سوال  جای  هم  وقت  این  در 
اینکه  هاشمی رفسنجانی  از  بعضی 
ممکن هست  می گویند  حذف شده 
اینکه  برای  دارد  وجود  دست هایی 
را  اهل سنت  بکنند روحانیان  سعی 
هم حذف بکنند ولی می خواهند آن 
را منتسب به داعش بکنند. سخنرانی 
مولوی کوهی قبل از این زمان بوده 
است و بر اساس آنچیزی که ایشان 
درست می دانستند آمدند بیان کردند 
در مورد سپاه. البته من اشاره بکنم 
این موضوع را که بوده اند علمای اهل 
سنتی که پیش از این هم انتقاداتی 
مثل  داشته اند.  سپاه  به  نسبت 
در  ایشان  که  مالزهی  مولوی طیب 
سخنرانی نماز جمعه انتقاد کردند از 
ناامنی هایی که در استان سیستان و 
بلوچستان به وجود آمده بود و علت 
 88 سال  از  بعد  را  ناامنی هایی  این 
توسط  که  کردند  عنوان  سالح هایی 
سپاه پاسداران به عنوان بسیج عشایر 
بود.  توزیع شده  بلوچ  مردم  بین  در 
هیچ  سالح ها  این  که  گفتند  ایشان 
کارکرد به نفع امنیت منطقه نداشتند 
تمام  منطقه  به ضرر  بر عکس  بلکه 
شده و امنیت را به مخاطره انداخته. 
بیشتر  راهبندانی و راهزنی  دزدی و 
شده و بعد از آن تحلیل هایی منتشر 
اثبات هم رسید در  به  شده بود که 
خیلی از موارد که عده ای از کسانی 
دستشان  سپاه  سالح های  که 
عملیات های  در  را  سالح ها  بوده 
خودشان  شخصی  انتقام جویانه 
استفاده  یافته  هدایت  شکل  به  یا 
سرقت های  از  برخی  حتی  و  کردند 
با  گرفته  صورت  که  مسلحانه ای 
همین سالح های سپاه انجام شده اند. 
و چه بسا این افراد بعد از شناسایی 
از  بلکه  نشده اند  بازداشت  تنها  نه 
موقعیتی که در سپاه داشتند استفاده 
سپاه  حمایت  مورد  حتی  و  کردند 
هم قرار گرفتند برای اینکه بازداشت 
نشوند یا مشکلی برایشان پیش نیاید. 
این موارد همه اش جمع شده و ایجاد 
ناراحتی بین تحصیل کردگان و علما 
کرده. به هر حال تحصیل کردگان ما 
به خاطر شرایطی که دارند در منطقه 
بلوچستان و شرایط امنیتی شدیدی 
هست، و چون تریبونی هم ندارند و 
مستمع کمتری دارند به همین خاطر 
ما به ندرت ممکن است ببینیم که 
زمینه  این  در  ما  تحصیل کردگان 
صحبتی بکنند در جامعه بلوچستان. 
اما به خاطر اینکه علمای اهل سنت 
حاال تریبونی دارند و مستمع بسیار 
منبرهایشان  پای  که  دارند  زیادی 
را  صحبت هایشان  و  می نشینند 
که  دارد  انتظار  جامعه  و  می شنوند، 
انتظارات را  آنها صحبت بکنند، این 
کاغذهای  در  است  ممکن  بسا  چه 

مطرح  جمعه  نمازهای  در  کوچکی 
می کنند،  صحبت  بنابراین  و  بکنند 
در  انتقادات  می کنند.  موضع گیری 
پاسداران  سپاه  از  دارد  وجود  واقع 
بلوچستان،  و  سیستان  استان  در 
طور  به  که   88 سال  از  چون 
دست  به  را  منطقه  رسمی امنیت 
گرفته، کل برنامه هایی که در استان 
شده،  اجرا  بلوچستان  و  سیستان 
بلکه  نکرده،  اجرا  را  امنیت  تنها  نه 
داده  که  امنیتی  این شعارهای  گویا 
امنیت  منظورشان  صرفا  می شود 
خود ماموران امنیتی است نه امنیت 
مردم. چون االن مردم در مورد این 
صحبت می کنند که برادر مرا دیروز 
را  جلویش  آمدند  مسلح  سارقان 
موبایلش  مرا  پسرعموی  یا  گرفتند، 
را ازش گرفتند، فالنی را اسلحه روی 
سرش گرفتند و نمی دانم موتور ازش 
گرفتند، ماشینش را بردند. ناامنی به 
قبال  پیدا کرده.  این شکل گسترش 
در شهر ایرانشهر بود، االن چابهار که 
به اصطالح به عنوان قطب اقتصادی 
مطرح اش  می خواهند  هم  کشور 
بکنند، و طرح توسعه سواحل مکران 
آنجا  در  می کنند،  مطرح  دارند  را 
از  اگر  شما  شده.  زیاد  بسیار  هم 
یک فرد عادی معمولی بلوچ که در 
استان سیستان و بلوچستان زندگی 
با  بپرسید،  را  موضوع  این  می کند، 
ناراحتی زیاد موضوع را حتما برایتان 
بیان خواهد کرد. یک مسئله ای شده 
پاسداران  سپاه  ولی  هست.  عام  که 
ترجیح داده در رسانه های خودش و 
سخنرانی هایشان، مثال سردار مارانی 
این  بلوچستان،  در  فالنی  سردار  و 
ما  که  می کنند  مطرح  را  این  بحث 
هیچ  و  کردیم  برقرار  پایدار  امنیت 
مشکلی در منطقه وجود ندارد. گمان 
از  منظورشان  که  هست  این  بر  ما 
امنیت پایدار امنیت خودشان هست. 
چون مردم احساس امنیت نمی کنند 

در بلوچستان. 

در  مردم  واکنش  بار  =این 
بلوچستان به بازداشت یک روحانی 
اهل سنت به نوعی متفاوت و شاید 
زمانی  گذشته  در  بوده.  سابقه  بی 
تحت  سنت  اهل  روحانیون  که 
فشار قرار می گرفتند و یا بازداشت 
می شدند دیگر روحانیون بودند که 
می شدند.  مذاکره  وارد  مقامات  با 
این بار مردم به خیابان آمدند. آیا 
تازه ای  مدنی  حرکت  مقابل  در  ما 

در بلوچستان هستیم؟
- این تغییر زاییده افزایش مشکالتی 
هست که در منطقه بلوچستان مردم 
شاهدش بودند. در سال های گذشته 
حداقل 4 نفر از روحانیان اهل سنت 
بازداشت شدند که مردم با آنها ارتباط 
داشتند، پای منبرهاشان می نشستند، 
می کردند.  گوش  را  سخنرانی هاشان 
امام  مالزهی  عبدالقدوس  مولوی 
مولوی  ایرانشهر،  جمال  چاه  جمعه 
محمدیوسف سهرابی، مولوی زارعی، 

هر  سیدی.  الدین  صالح  مولوی 
کدام از اینها مدرس قرآن و مسئول 
مدرسه دینی و امام جمعه منطقه ای 
برای  گذشته  سال های  در  بوده اند. 
بار اول مولوی عبدالقدوس و مولوی 
بعد  و  کردند،  بازداشت  را  یوسف 
اتهاماتی را به آنها زدند و مردم و علما 
وقتی پیگیری  می کردند و اعتراضاتی 
می کردند و علما پیگیر مسئله بودند. 
از  بعد  که  بود  این  بر  تمام صحبت 
و  شد  خواهند  آزاد  حتما  روز  چند 
به آغوش جامعه برمی گردند. اما در 
نهایت امر با یک تهمت هایی که هیچ 
گاه نتوانستند اثباتشان بکنند آنها را 
اعدام شان  و  بردند  دار  پای چوبه  به 
کردند. من روزی که مولوی یوسف 
عبدالقدوس  مولوی  و  سهرابی 
مالزهی را اعدام کردند در بلوچستان 
آمدم  بیرون  از خانه  بودم. صبح که 
متوجه شدم که سر هر چهار راهی 
ده ها نفر نیرو و ماشین و ایستاده و 
من فکر کردم که مسئول بلندپایه ای 
از سطح کشور آمده و اینها در حال 
هستند.  ایشان  برای  امنیت  تامین 
مولوی  دو  که  رسید  ولی ظهر خبر 
که  شدیم  متوجه  کرده اند.  اعدام  را 
ماموران  این گستردگی پخش  همه 
به  غیره  و  امنیت  انتظامی و  نیروی 
شورش  مردم  که  هست  این  خاطر 
می کنند. برای اولین بار بود در تاریخ 
بلوچستان که دو نفر از روحانیان را 
و  می کردند  اعدام  کشور  داخل  در 
خودشان هم این انتظار را داشتند که 
سرکوب  باید  و  می شوند  بلند  مردم 
صورت  احتمال  این  اما  بشوند. 
نگرفت. مردم بلند نشدند. ولی بسیار 
ناراحت شدند. تا جایی که انتقادات 
شما  که  شد  علما  متوجه  همه اش 
آنها  خاطر  همین  به  نکردید  دفاع 
اعدام شدند. بعد از آن مولوی زارعی 
صالح الدین  مولوی  کردند.  اعدام  را 
این  از  بعد  کردند.  اعدام  را  سیدی 
صورت  اعتراضاتی  هم  باز  جریان 
نگرفته بود. همه موارد همراه بود با 
بعدش  می دادند.  آزادی  قول  اینکه 
نقشبندی  محمد  خطیب  مولوی 
امام جمعه راسک را بازداشت کردند، 
جمعه  امام  مالزاده  عبداهلل  مولوی 
کردند.  بازداشت  را  سرباز  پارود 
مولوی عبداهلل مالزاده در زندان زیر 
شکنجه سکته کرد و به همین خاطر 
نقشبندی  مولوی  کردند.  آزادش 
کلید  را  پروژه  ولی  داشتند.  نگه  را 
زدند تحت عناوین مختلف که ازشان 
اعترافات بگیرند وقتی اعتراف نکردند 
پیگیری  را  پرونده شان  که  پسری 
می کردند و خودشان هم امام جمعه 
بازداشت  را  بودند  راسک  موقت 
کردند. وقتی این بازداشت اتفاق افتاد 
ششمین  از  بعد  راسک  شهر  مردم 
بازداشت  مکرر  شکل  به  که  عالمی  
براش صورت  پرونده سازی  و  می شد 
می گرفت بلند شدند برای اولین بار 
در شهر راسک. یعنی پیش زمینه ای 
اعتماد  بی  مردم  اینکه  برای  بود 

و  مسئوالن  صحبت های  به  بشوند 
صورت  به  را  خودشان  ناراحتی های 
در  تظاهرات  بکنند.  عنوان  اعتراض 
مردم  گرفت،  صورت  راسک  شهر 
نام  به  نفر  یک  کردند.  سرکوب  را 
کشته  و  ترور  دهقانی  محمد  جان 
شد در آن تظاهرات. چند نفر دیگر 
زخمی شدند. و آن تظاهرات همانجا 
کشته  نفر  یک  آنکه  از  بعد  خوابید 
شد. مردم از مجموع این اتفاقاتی که 
آزادی  قول  اینکه  از  بعد  بود  افتاده 
فرزندش  حتی  را  نقشبندی  مولوی 
را در همان روزهای ابتدایی می دادند 
ولی چهار سال سه سال و نیم طول 
کشید و پرونده هاشان بسیار سنگین 
شد. حکم های سنگینی صادر کردند. 
همه اینها باعث شد که االن بعد از 
کوهی  الرحمن  فضل  مولوی  اینکه 
اعتماد  بی  مردم  کردند  بازداشت  را 
باشند  نسبت به همه وعده هایی که 
در ابتدا به آنها داده می شود که فردا 
اعتمادی  بی  این  شد.  خواهند  آزاد 
شیوه های  به  مردم  که  شده  سبب 
بزنند. نه  اعتراض  به  جدیدی دست 
تجمع  فقط  فرمانداری  اینکه جلوی 
این  بر  ما  گمان  حتی  مثال  بکنند. 
بود که فقط ما مردم بلوچ در منطقه 
بر  ما  گمان  معترضیم  که  هستیم 
این بود کسانی که وارد سپاه شدند 
افراد  این  است  سخت  خیلی  دیگر 
دوباره برگردند. اما وقتی مولوی فضل 
الرحمن کوهی را گرفتند کسانی که 
کار  پشامگ  سپاه  در  ُهند  سپاه  در 
به  را  خودشان  سالح های  می کردند 
و  دادند  تحویل  خودشان  فرمانده 
گفتند تا زمانی که مولوی آزاد نشود 
ما به سر کارمان بر نمی گردیم. این 
تازگی داشت. تجمع مردم در بستن 
چند  در  و  کالت  شهر  در  مغازه ها 
روستای دیگر در همان منطقه تازگی 
داشت و برای اولین بار اتفاق می افتاد 
و  کوچه  در  اکبر  اهلل  فریادهای  و 
اینکه مثال شروع  خیابان می گفتند. 
داره  امروز  و  دیوارنویسی  به  کردند 
پخش می شود همین امروز گزارشش 
به دست ما رسید در شهر ایرانشهر. 
یعنی همچنان ادامه دارد پس لرزه های 
این موضوع در شهر ایرانشهر، شروع 
به دیوارنویسی کردند، خیلی  عکس ها 
ماشین ها  روی  دارد پخش می شود، 
موالنا  اسم  خودشان  خودروهای  و 
نوشته اند،  را  کوهی  الرحمن  فضل 
کرده اند.  تجمع  بخشداری ها  جلوی 
هر  که  جمعی  دسته  خودروهایی 
بودند   سوارش  نفر  چندین  خودرو 
پشت سر هم حرکت کردند و فریاد 
پایگاه های  جلوی  از  و  دادند  سر 
بین  ترانزیتی  سپاه رد شدند. مسیر 
مسیر  بستند.  را  چابهار  ایرانشهر 
ترانزیتی بین سرباز چابهار را بستند. 
بمپور  ایرانشهر  بین  ترانزیتی  مسیر 
این  به  اعتراضات   این  بستند.  را 
گستردگی قبل از این سابقه نداشته 
بر  علتش  که  می کنم  فکر  من  و 
می گردد به بی اعتمادی مردم نسبت 
به حاکمیت و سرکوب شدید مردم 
آمده  پیش  که  اهل سنت  علمای  و 
و این هم وجود شبکه های اجتماعی 
و فعالیت های حقوقی است که اخیرا 
کلید خورده و مردم رسانه هایی دارند 
که به شکل موثق اخبار خودشان را از 
آنجا دریافت بکنند. همه اینها عواملی 
بوده که توانسته به نحوی ساماندهی 
و  اعتراضات  این  در  بکند  ایجاد 
از گذشته خودشان  اعتراضات بیش 

را نشان بدهند. 

کوهی  الرحمن  فضل  =مولوی 
طور  به  سخنرانی اش  آخرین  در 
بازداشت  احتمال  به  غیر مستقیم 
که  می گوید  و  می کند  اشاره  خود 
گفتن  به  مجبور  فشار  تحت  اگر 
صحبت های  با  که  شد  حرف هایی 
در  سخنرانی هایش  جریان  در  او 
هستند،  متفاوت  جمعه  روزهای 
مردم آنها را باور نکنند. او در همین 
که  می خواهد  مردم  از  سخنرانی 
مدنی  صورت  به  را  مطالبات شان 
مراجعه  با  و  قانون  چهارچوب  در 
به مقامات و ادارات مطرح کنند و 
استفاده از هرگونه خشونت و مبارزه 
این  با  را مردود می داند.  مسلحانه 
وجود در بسیاری موارد روحانیون 
اهل سنت در سیستان و بلوچستان 
یا  به هواداری  نظام متهم  از سوی 
پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم 
شدند.  مسلحانه  مبارزه  از 
- مولوی فضل الرحمن کوهی هیچ 
فعالیت های  به  ندادند  دعوت  گاه 

مسلحانه. 

بررسی ناآرامی در سیستان و بلوچستان
 پس از یک بازداشت روحانی اهل سّنت

ادامه در صفحه 15

مولوی فضل الرحمن 
کوهی
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سی  به  نزدیک  از  =پس 
سال از پایان جنگ هشت 
ساله ی ایران و عراق، هنوز 
مین و تسلیحات عمل نکرده 
در مناطق سابق جنگی در 

ایران، قربانی می گیرد.
افزایش   - بازیار  عیسی 
مین  انفجار  قربانیان  2۳درصدی 
عدم  از  ۹4نشان  سال  به  نسبت 
رویکرد مناسب نهاد ملی مین نسبت 
به پاکسازی مناطق آلوده به مین در 

کشور است.
طبق آماری که نگارنده جمع آوری 
۹۵قربانی  سال  در  تن   ۵۹ کرده 
انفجار مین شده اند که 1۸ تن کشته 

41تن مجروح گردیده اند.
و  کشته ها  تعداد  این  میان  در 
زن  سه  و  کودک   ۸ مین  قربانیان 
وجود دارند. سه کولبر ویا کاسبکاران 
در  آمد  و  رفت  اثر  بر  نیز  مرزی 
مناطق آلوده دچار حادثه انفجار مین 
»نهاد  است  ذکر  به  الزم  گردیدند. 
»مرکز  به  موسوم  ایران«  مین  ملی 
مین زدایی« هیچ گونه اطالعاتی در 
شدگان  وکشته  مجروحین  مورد 
عمومی  صورت  به  چه  مین  انفجار 
در  سالیانه  گزارش  عنوان  با  چه  و 
معرض عموم قرار نداده و این مغایر 
پاکسازی  جهانی  استاندارد های  با 
مین زدایی  مرکز  که  است  مین 
نموده  آن  اجرای  به  مکلف  را  خود 
که  است  سال  سه  از  بیش  واصوال 
و  فعال  غیر  مین زدایی  مرکز  سایت 
دسترسی به آمار پاکسازی وقربانیان 
به  آمارها  واین  ندارد  وجود  مین 
داخلی  منابع  و  فردی  رصد  صورت 

تهیه شده است.
در استانداردهای پاکسازی آیمس 
)استاندارد ۸.0۵0/0( بخش آموزش، 
)مرکز  مین  ملی  نهاد  اطالعات 
در  به  موظف  ایران(  در  مین زدایی 
اختیار دادن اطالعات به صورت کلی 
این  و  است  همگان  برای  وجزیی 
شیوه درتمام کشورهای آلوده به مین 
قربانیان  آمار  وجود دارد و هر ساله 
دراختیار  عمومی  صورت  به  مین 
تشریح  در  می گیرد.   قرار  رسانه ها 
مشخص  طور  به  استانداردها،  این 
و  ارایه  شده  موظف  مین  ملی  نهاد 
انسانی  تلفات  اطالعات  جمع آوری 
و نحوه ی عملکرد بهینه در راستای 
آگاهی رسانی  امر  جامع  پیشبرد 
فرآیند  و   )MRE( مین  خطرات  از 
اطالعات  آن  کامل  و  کلی  ارزیابی 
و  گسترده تر  برنامه ای  برای  را 
سازمان  توسعه  و  ارزیابی  و  نظارت 
به  مین  خطرات  از  آگاهی رسانی 
طور مداوم و نه برای یک بار به کار 
یک بار  برای  حتی  کنون  تا  و  گیرد 
نیز شاهد این امر از طرف نهاد ملی 

مین نبوده ایم.
قربانیان  از  خود  که  بازیار  عیسی 
انفجار  مین است، فعال حقوق بشر 
و متخصص پاکسازی میادین مین و 

گلوله های عمل نکرده است
در ادامه به بررسی ۵ استان آلوده 
از نگاهی نزدیک تر خواهیم  به مین 

پرداخت.

استان ایالم
سال  در  مین  انفجار  حادثه  اولین 
اسفند  پایانی  روزهای  به  ۹۵مربوط 
۹4بود در 2۸ اسفند ۹4جوان عرب 
اهل دشت عباس در استان ایالم با 
پای اش  یک  و  کرده  برخورد  مین 
خرسانیان  مهدی  داد.  دست  از  را 
استان  در  هندی  روستای چم  اهل 
ایالم بود. دومین حادثه انفجار مین 
ابتدایی  روزهای  در  کمی  فاصله  با 
دشت  منطقه  همان  ۹۵در  فرودین 
عباس در استان ایالم اتفاق افتاد که 
یکی از عشایر کوچ رو اهل کرمانشاه 
بارم که در حال  لطیف علی  نام  به 
عین  منطقه  در  گوسفندان  چرای 
خوش بود با مین برخورد کرد و از 
ناحیه پا مصدوم شد. آخرین حادثه 
مین سال ۹۵ باز هم در همین استان 
نام های  به  جوان  دو  و  افتاد  اتفاق 
احمد جلیزی که در دم کشته شد 
فرد  برادرزاده ی  جلیزی  محمد  و 
اثر  بر  زیادی  صدمات  نیز  متوفی 
دید.   v۶۹ والمرا  مین  با  برخورد 
هم  باز  حادثه  این  از  قبل تر  هفته 
بازنسشته  کارمند  ایالم  استان  در 
در  نادی  مرتضی  پرورش  آموزش 
کیلومتری   40 در  میمک  منطقه 
جنوب شهر ایالم با همین نوع مین 
خود  جان  دم  در  که  کرده  برخورد 

را از دست داد و مسوالن جمهوری 
اسالمی هر دو حادثه را چند متری 
خارج از محدوده مرزی اعالم کردند 
که به هیچ وجه این طور نیست وهر 
محدوده ی  و  خاک  در  حادثه  دو 
افتاد  اتفاق  ایران  کشور  جغرافیایی 
پاک  برای  است  سرپوشی  این  و 
مین  به  آلوده  مناطق  دادن  جلوه 
اعالم  پاک  را  آنها  که  نواحی ای  در 
کرده اند.  استان ایالم با یک میلیون 
دوم  رتبه  هکتار  هزار  هفتصد  و 
این دو  و  را دارد  آلودگی در کشور 
خوش  عین  منطقه  یعنی  ناحیه 
مین زدایی  مرکز  توسط  میمک  و 
مهندسی  و  امانی  کار  عنوان  به 
عنوان  به  ایالم  امیرالمومنین  سپاه 
پاکسازی شده  به اصطالح  پیمانکار 

بودند.
استان خوزستان

و  با یک میلیون  استان خوزستان 
هفتصد و پنجاه هزار هکتار آلودگی 
لحاظ  به  آلودگی  اول  رتبه  مین 

وسعت را در ایران دارا می باشد.
و۳0   ۹۵ سال  در  حادثه  اولین 
حادثه  دردناک ترین  فروردین  
موسوی  رغد  بود.  سال  این  انفجار 
)قدرت  سابله  اهل  ۶ساله  دخترک 
آباد( در استان خوزستان در برخورد 
می بازد.  جان  خمپاره  گلوله  با 
ترکش گلوله به گلوی رغد دخترک 
را  گلوی اش  و  کرده  برخورد  زیبا 
باعث مرگ  و همین هم  می شکافد 
آنی این دخترک گردید . این منطقه 
هرگونه  از  مین زدایی  مرکز  توسط 
بعد  بود.  شده  اعالم  پاک  آلودگی 
اسالمی  شورای  نیز  حادثه  این  از 
به رییس  و دهیاری روستای سابله 
مرکز مین زدایی نامه نوشته و مراتب 
بعدی در  از حوادث  را  نگرانی خود 
کردند  ابراز  اطراف اش  و   روستا  این 
که تا حاال هیچ جوابی به ایشان داده 
بر  مین زدایی مصرانه  مرکز  و  نشده 
عدم آلودگی این منطقه اصرار دارد. 
در نقاط دیگری در خوزستان مانند 
شلمچه 7روستا از ترس آلودگی مین 
همچنان  نکرده  عمل  گلوله های  و 
مترک مانده اند و اهالی روستا جرات 

برگشتن به این روستاها را ندارند.
استان کرمانشاه

پرتلفات ترین استان کشور در سال 
به  نزدیک  بود.  کرمانشاه  ۹۵استان 
در  مین  انفجار  قربانیان  47درصد 
اطراف  مناطق  بوده اند.  استان  این 
پرتلفات ترین  سومار  و  شیرین  قصر 
صورت  به  دولت  که  بودند  مناطقی 

رسمی و در بهمن ۹1در یک جشن 
این  همه  که  کرد  اعالم  پاکسازی 
گلوله های  و  مین  انواع  از  استان 
در  است.  شده  پاک  نکرده  عمل 
انفجار  مورد  نُه   ۹۵ سال  ماه  اولین 
مین توسط معاونت سیاسی امنیتی 
نعمت اهلل  قصرشیرین  فرمانداری 
این  همه  که  شد  گزارش  آزموده 

به  فردی  صدمات  به  منجر  موارد 
اشخاص و ادوات کشاورزی و احشام 
این  در  که  را  ادعا  این  و  بود  شده 
تنها  را  شده  انجام  پاکسازی  استان 
رسمی  منابع  گزارش های  مبنای  بر 
و دولتی بی اثر وفاقد ارزش می کند. 
توسط  استان  این  در  پاکسازی  کار 
مرکز  خود  و  خصوصی  ۵شرکت 
انجام  امانی  کار  نام  به  مین زدایی 
داده اند که نه کافی بوده و نه اصولی.

پاکسازی  استانداردهای  در 
از  مشخصی  تعاریف  مین،  میادین 
یک محدوده پاک اعالم شده وجود 
دارد و به استناد بازدیدهای میدانی 
تعداد  همچنین  و  نقاط،  این  از 

جشن  از  بعد  استان  این  قربانیان 
برای  تضمینی  هیچ گونه  پاکسازی  
از  استان  این  بودن  پاک  بر  اصرار 
از  باقی مانده  منفجره  مواد  و  مین 
جنگ ۸ ساله در این استان وجود 
یاد  پاکسازی  جشن  از  پس  ندارد. 
تن   20۳ از  بیش  کنون  تا  شده 
مین  انفجار  قربانی  استان  این  در 

این  موارد  بعضی  در  که  شده اند 
سکونت  محل  به  بسیار  مین ها 
در  بوده اند؛  نزدیک  نیز  شهری 
آخرین نمونه از این دست حوادث، 
در  40ساله  چوپانی  شدن  کشته 
قصرشیرین  توابع  از  سومار  منطقه 
در  چوپان  این  است.  کرمانشاه  در 
نفت  منطقه چم  در  دام  پی چرای 
با مین  ماه 1۳۹۵  سومار در ۸دی 

برخورد کرده و در دم جان سپرد.
استان کردستان

استان کردستان با مساحت آلودگی 
هکتار  نهصد  و  یک هزار  به  نزدیک 
و1۸40پایگاه آلوده به مین شناسایی 

پر  و  خطرناک ترین  از  یکی  شده  
تلفات ترین نقاط کشور است. با توجه 
به اینکه آلودگی استان کردستان به 
و  خوزستان  استان های  از  مراتب 
ولی  است  کمتر  کرمانشاه  و  ایالم 
وجود پایگاه هایی که اغلب متروکه و 
به حال خود رها شده اند و نزدیکی 
این نقاط آلوده به مراکز انسانی، این 
استان را به یکی از کانون های اصلی 

تلفات مین بدل کرده است.
در سال گذشته تنها در شهرستان 
سروآباد از توابع مریوان 7تن قربانی 
آنها  میان  در  انفجار مین شدند که 
می شود.  دیده  نوجوان  و  ۵کودک 
نیمه  و  خصوصی  شرکت  هیچ 
کردستان  منطقه  در  خصوصی 
تمامی  و  نداده  انجام  پاکسازی  کار 
نظارت  تحت  پاکسازی  ناقص  کار 
مستقیم مرکز مین زدایی بوده است. 
همان کار ناقص پاکسازی هم مدت 
در  کلی  طور  به  که  است  سال  سه 
و  نمی شود  انجام  کردستان  استان 
منطقه  این  مین زدایی  مرکز  عمال 
را رها کرده و هیچ فعالیتی در این 
سال  ماه  اولین  در  ندارد.  استان 
کارزان  نام  به  ۹۵ جوان 1۸ساله ای 
روز  از  بعد  روز  یک  و  سردوشی 
جهانی آگهی رسانی از خطرات مین 
برخورد  مین  با  مریوان  منطقه  در 

کرد و یک پای اش را از دست داد.
استان آذربایجان غربی

نیز  شرقی  آذربایجان  استان 
چون کردستان از مساحت آلودگی 
استان  چهار  به  نسبت  کمتری 
دیگر برخوردار است. وجود نزدیک 
و  هزار  و  متروکه  پایگاه   720 به 
این  آلودگی،  هکتار  و سی  هفتصد 
و  سردشت  نقطه  دو  در  را  استان 
پرخطر  کانون های  از  پیرانشهر 
پدیده  وجود  و  است  کرده  کشور 
افزایش  عوامل  از  یکی  کولبری 
است.  استان  این  در  مین  تلفات 
مخارج  تامین  برای  که  کولبرانی 
را  مختلف  بارهای  مجبورند  خود 
به وسیله شانه های خود از آن سوی 
مسیر  در  و  بیاورند  این سو  به  مرز 
انفجار مین می شوند. وجود  قربانی 
بسته شده  از 1000پرونده ی  بیش 
2استانداری  ماده  کمیسیون  در 
را  افرادی  که  غربی  آذربایجان 
برخورد  مین  با  کولبری  حین  که 
حمایت  نوع  هیچ  شامل  کرده اند 
براین  گواه  خود  نمی کند  دولتی 
نماینده  خضری  رسول  ماجراست. 
در  سردشت  و  پیرانشهر  شهرهای 
نامه ای  در  اسالمی  شورای  مجلس 

به رییس جمهور خواستار رسیدگی 
هرچه سریع تر به معضل مصدومین 
این استان شد. در بخشی  مین در 

از این نامه آمده بود :
»من بارها به وزیر کشور سابق در 
مورد پاکسازی مناطق جنگی از مین 
آقای  به  تذکر  ضمن  و  دادم  تذکر 
دولت  کشور  وزیر  فضلی،  رحمانی 
یازدهم کار به طرح سوال از ایشان 
رسید. مین های دوران جنگ که در 
مناطق کوهستانی کاشته شده بود، 
و  آب  توسط  گذشته  سال های  طی 
سیالب و رانش زمین جابه جا شده و 
ساالنه شاهد قربانیانی هستیم که بر 
اثر انفجار مین های باقیمانده از دوران 
جنگ، جان شان را از دست می دهند 
در  و  می شوند  معلولیت  دچار  یا 
افزارهای باعث  حالی که این جنگ 
معلولیت یا کشته شدن این عزیزان، 
بازمانده های  و  دولت  ابزارهای  از 
تحت  هم  ندرت  به  است،  جنگ 
می گیرند  قرار  شهید  بنیاد  پوشش 
و اغلب به عنوان مددجویان کمیته 
امداد مورد حمایت قرار می گیرند که 
مستمری های کمیته امداد هم بسیار 
ناچیز است و این افراد نمی توانند با 

این رقم ها امرار معاش کنند.
متاسفانه روند پاکسازی هم بسیار 
کتبی  تذکر  وجود  با  و  است  کند 
از  سوال  طرح  حتی  و  شفاهی  و 
در  الزم  تحرک  شاهد  کشور،  وزیر 
شاهد  بارها  نبوده ایم.  پاکسازی ها 
صورت  به  افراد  این  که  بوده ایم 
تا  می آیند  مجلس  مقابل  گروهی 
دادشان را به گوش ما برسانند و واقعا 
درد سنگینی دارند و ما هم از روند 
پاکسازی و حمایت های دولت از این 

افراد ناراضی هستیم.«
زخمی  و  کشته  پی  در  نامه  این 
و  تنظیم  کشاورز  برادر  سه  شدن 
ارسال شد. آنها سوار بر تراکتور از سر 
بازمی گشتند  خانه  به  زراعی  زمین 
که بر روی مین سنگین در مسیر راه 
از  یکی  انفجار،  دنبال  به  و  می روند 
آنها به شدت زخمی و دو برادر دیگر 
جان شان را از دست می دهند. حادثه 
سردشت  آلواتان  دشت   منطقه  در 
روز  در  غربی  آذربایجان  استان  در 
پنج شنبه 1۳ خردادماه 1۳۹۵ )دوم 
ژوئن 201۶( روی داد در حالی که 
سال  شش  به  نزدیک  منطقه  این 
پیش به عنوان منطقه پاکسازی شده 

اعالم شده بود.
علیزاده نماینده مرکز مین زدایی و 
نماینده تام االختیار مرکز مین زدایی 
سال  در  غربی  آذربایجان  استان  در 
پاکسازی  اعالم  از  بعد   ،1۳۹0
مواد  و  مین  نوع  هر  از  منطقه  این 
منفجره )UXO( با اتهاماتی همچون 
و  محاکمه  و  اختالس  و  مالی  فساد 
در نهایت با زندان روبرو شد. او پس 
از  و  آزاد  زندان  از  کوتاهی  مدت  از 
مجموعه اتهامات نیز تبرئه و پرونده 
نیز در دادگاه مختومه اعالم شد. در 
این استان همچنان افراد روی مین 
این  جوابگوی  کس  وهیچ  می روند 
۸ساله ای  کودک  نیست.  معضالت 
در  چه کو  منطقه  در  محمد  نام  به 
غربی  آذربایجان  توابع  از  سردشت 
هنگام بازی درکناررودخانه در تاریخ 
کرد  برخورد  مین  ۹۵با  1۵شهریور 

وجان اش را ازدست داد.

سخن آخر
کشور ایران با وجود 70۳2 قربانی 
و  جنگ  پایان  از  بعد  مین  انفجار 
گاه  هیچ  که  دیگری  بسیار  تعداد 
در هیچ نهادی ثبت نشده اند از بین 
مردم مدنی و نزدیک به 1۸00نیروی 
نظامی قربانی مین یکی از آلوده ترین 
بر  عالوه  که  دنیاست  کشورهای 
آلودگی، نگاه غیر کارشناسی و امنیتی 
نیز بر این مقوله حاکم است. نگارنده 
که متخصص پاکسازی میادین مین 
وخود یکی از قربانیان مین در حین 
که  است  معتقد  است  پاکسازی  کار 
که  مین زدایی  مرکز  قصور  و  اهمال 
است  ایران  در  پاکسازی  امر  متولی 
باعث این حوادث گردیده. پاکسازی 
نداشتن  و  مین  میادین  اصولی  غیر 
همه ی  تقریبا  که  تابلو  و  عالمت 
قربانیان از وجوِد عالیِم هشداردهنده، 
از  یکی  نموده اند  بی اطالعی  اظهارِ 
آنکه  حال  است.  فاجعه  این  دالیل 
ساده  عالمت گذارِی  یک  با  تنها 
حوادث  این  از  بسیاری  از  می توان 
پیشگیری کرد. نبود امکانات آموزشی 
 2 ماده  کمیسیون  رسیدگی  عدم  و 
استانداری به مصدومین مین نیز این 

مشکالت را مضاعف کرده است.

۱۳۹۵ سال  در  مین  انفجار  قربانیان  و  ایران 

توضیح کیهان لندن: به نوشته ی رویترز در سال ۲001، در طول 1۲ 
سال پس از پایان جنگ ایران و عراق، 10۸ سرباز هنگام جمع آوری 

و خنثی  کردن مین ها کشته و ۴۸0 سرباز نیز زخمی شدند

توضیح کیهان لندن: عکس مربوط به ژانویه سال 
۲001، یعنی شانزده سال پیش است که از سربازان 
با وسایل ابتدایی برای کشف و خنثی کردن مین ها 
در مناطق جنگ زده ی ایران استفاده می شد. به 
نوشته ی رویترز در سال ۲001، در طول 1۲ سال 
سرباز   10۸ عراق،  و  ایران  جنگ  پایان  از  پس 
هنگام جمع آوری و خنثی  کردن مین ها کشته و 

۴۸0 سرباز نیز زخمی شدند
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ارتباط
 نخستین حاملگی 

با مبتال شدن به دیابت
های  گیرنده  که  است  شده  موجب  بارداری  دیابت 

به  به احتمال زیاد  این  به درستی عمل نمی کند.  انسولین 
دلیل عوامل مربوط به حاملگی است که جفت انسانی  با گیرنده 

سطح  افزایش  باعث  خود  نوبه  به  این  میکند.  تداخل  انسولین  های 
قند خون نامناسب میشود.تحقیقات جدید نشان می دهد که زایمان در 

سنین پایین خطر ابتال به دیابت را افزایش می دهد.بر اساس پژوهش های 
جدید صورت گرفته توسط محققان، سن مادران در اولین زایمان ، با خطر 
ابتال به دیابت آنها ارتباط دارد. محققان کره ای از بیمارستان دانشگاه چوسان 
بررسی  را  تغذیه  به سالمت ملی کره و سنجش  مربوط  اطالعات  در گوانگجو 
کردند تا ارتباط بین سن زایمان اول و تحمل گلوکز در زنان یائسه را دریابند.
ابتال به دیابت به طور چشمگیری بین گروه ها متفاوت  نتایج نشان داد خطر 
سالگی   19 در سن  آنان  زایمان  اولین  که  زنانی  در  دریافتند  است.محققان 
اجتماعی جمعیتی، عوامل  زندگی، عوامل  به سبک  توجه  با  است  و کمتر 
خطرشناخته شده ابتال به دیابت و عوامل باروری نزدیک به 1/5 درصد 
چشمگیری  ارتباط  وجود  این  است.با  بیشتر  دیابت  به  ابتال  احتمال 

نشد. مشاهده  ناشتا  خون  قند  اختالل  و  زایمان  اولین  سن  بین 
محققان افزودند: سن اولین زایمان بر دیابت در زنان یائسه 

خطر  از  مستقل  نوجوانی  در  بارداری  و  دارد  تاثیر 
این  نیست.نتایج  یائسه  زنان  در  دیابت  به  ابتال 

 Diabetes Care تحقیق در نشریه 
منتشر شده است.

زنان  شاخص

جمیله شیخی
)1۳۸0 - 1۳0۹( 

جمیله شیخی هنرپیشه ایرانی بود. 
تئاتر داشت. وی  افتخاری  او دکترای 

مادر آتیال پسیانی بازیگر بود.
در  آذری  اصالتی  با  شیخی  جمیله 
کودکی  از  و  شد.  متولد  زنجان  شهر 
به تشویق پدر و مادرش که خانواده ای 
نمایش های  بودند در  فرهنگ  دوست 
دبیرستان  در  و  بازی می کرد  مدرسه 
ادبی و  انجمن  به شرکت در جلسات 
اجرای نمایش می پرداخت. سپس نزد 
تمرین  و  آموختن  به  تئاتر  استادان 
تئاتر مشغول شد و به استخدام رسمی 

»اداره تئاتر« درآمد.
از معروف ترین نمایش هایی که بازی 
بانوی  با  »مالقات  به  می توان  کرد 
سمندریان(،  )حمید  سالخورده« 
و  رادی(  )اکبر  شیشه ها«  پشت  »از 
»بن بست« )علی نصیریان( اشاره کرد.

جمیله شیخی در روز پنج شنبه سوم 
بر  سالگی  در سن ۷1  خرداد 13۸۰ 
وی  پیکر  درگذشت.  قلبی  سکته  اثر 
قطعه  در   13۸۰ خرداد  ششم  روز 
هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده 
بهرام  مانند  تئاتر  بزرگ  استادان  شد. 
در  مسک  کامیابی  احمد  و  بیضایی 

مراسم درگذشت او شرکت کردند.

دلخواه  »همسر   ، بی خط«  »کاغذ 
»بلوغ«،   ، دودی«  »عینک   ، من« 
»لیال« ، »ماه و خورشید« ، »مسافران«، 
»صنوبرهای سوزان« ، »سفر عشق« ، 
»پرنده کوچک خوشبختی« ، »ویزا«، 
»خانه  و  »پاییزان«   ، »قرنطینه« 
خراب« از آثار سینمایی بورد که وی 

در آن به ایفای نقش پرداخت.
جمیله شیخی همچنین در سریال 
های تلویزیونی »پس از باران«،»مرگ 
 ، دیگر«  »تولدی  سکوت«،  در 
بر  ما«،»دستی  »برگبار«،»خانه 
و »پدرساالر«  »همسران«  آتش«، 

پروین اعتصامینقش آفرینی نموده است.

پرگار زمانه بر تو میگردد
چون نقطه تو در حصار پرگاری

یکچند شوی بخواب چون مستان
ناگه برسد زمان بیداری

آید گه در گذشتنت ناچار
خود بگذری، آنچه هست بگذاری

رفتند بچابکی سبکباران
زین مرحله، ای خوشا سبکباری

کردار بد تو گشت ز نگارش
آیینه دل نبود زنگاری

از لقمه تن بکاه تا روزی
بر آتش آز دیگ مگذاری

بشناس زیان ز سود، تا وقتی
سرمایه بدست دزد نسپاری

معموال  ماهیانه  عادت  دوره 
استرس زا،  دارد،  مخاطراتی 
افسرده کننده، دردناک و گاهی حتی 
که  ندارد  لزومی  اما  خشونت زاست. 
این دوره را سرشار از رنج بشمارید، 
این امکان وجود دارد تا یاد بگیرید 
خود  ماهیانه  عادت  دوره  از  چگونه 
لذت ببرید و هر ماه دوره ای سخت و 

ناراحت کننده نداشته باشید.
اعتماد به نفس خود را از دست 

می دهید؟
اعتماد  ماهیانه  عادت  دوره  در  آیا 
به نفس خود را از دست می دهید؟ 
به این موضوع فکر کنید. وقتی زنی 
می بینید  تامپون  خریدن  موقع  را 
عادت  که  می گویید  خودتان  به  آیا 
لزومی  نه.  احتماال  است؟  ماهیانه 
عادت  که  بگوییم  شما  به  که  ندارد 
ماهیانه اتفاقی طبیعی و عادی است 
و خجالت کشیدن و عصبی شدن از 

آن بی معناست.اگر غیرمترقبه عادت 
ماهیانه شده اید نباید بترسید که از 
زنان دیگر پد یا تامپون بخواهید. هر 
زنی این دوره را می گذراند و همه زنان 
می گیرند.  قرار  موقعیتی  چنین  در 
هیچ چیز خنده دار یا سرگرم کننده در 

عادت ماهیانه وجود ندارد.
عادت  که  نکنید  فراموش 

ماهیانه مفید است
به خودتان یادآوری کنید که این 
دوره مفید است. در حالی که ممکن 
بدانید  زندگی  مزاحم  را  آن  است 
شما  بدن  که  می دهد  نشان  ولی 
در سالمت به سر می برد. مغز شما 
تخمدان ها  به  را  شیمایی  پیام های 
می دهد و بنابراین بدن هورمون های 
آندروژن را می سازد که  استروژن و 
اگر  بسیار مهم هستند.  آنها  هر دو 
چه  شما  بدن  در  که  کنید  درک 
وجه  است،  وقوع  حال  در  اتفاقی 
مثبت عادت ماهیانه را خواهید دید.

مراقب غذای خود باشید
مراقب آنچه می خورید باشید. این 
که هر چند وقت یکبار هوس خوردن 
چیزی را بکنید، ضرری ندارد ولی اگر 

ماهیانه  عادت  دوره  در  مدام  طور  به 
شیرشکالت بخورید، ممکن است برای 
بدن زیان بار باشد. شکر، نمک و قهوه 
عالئم عادت ماهیانه را تشدید می کنند. 
سعی کنید از خوردن این مواد بکاهید. 
شکر قند خون را باال می برد و منجر 
به تحریک پذیری بدن می شود. نمک 
در  را  کردگی  پف   احساس  می تواند 
شما زیاد کند و کافئین سندرم پیش از 
قاعدگی را شدیدتر می کند. سبزی های 
برگ دار، ماهی قزل آال، موز و ماست به 
جای شیر بخورید. ویتامین های مواد 
غذایی عالئم عادت ماهیانه را کاهش 
سختی  با  را  دوره  این  و  می دهند 

کمتری پشت سر می گذارید.
تحرک داشته باشید

مبل  روی  اینکه  وسوسه  شاید 
تماشای  به  را  روز  تمام  و  بخوانید 
نکند  رهایتان  بگذرانید،  تلویزیون 
احساس  به  نیاز  بدن شما  اتفاقا  ولی 

ورزش  دارد.  تحرک  از  ناشی  شادی 
ماهیانه  عادت  عالئم  کاهش  باعث 
مثل دل درد، نفخ و تغییر خلق و خو 
حرارت  درجه  دوره  این  در  می شود. 
بدن به شدت باالست ولی باید برخی 
را  پیاده روی  مثل  سبک  ورزش های 
اجرا کنید. با دوست خود به پیاده روی 
بروید، سگ خود را برای گردش بیرون 
ببرید و یوگا کنید. هر چیزی که به 
ببخشد،  فعالیت  و  تحرک  شما  بدن 
احساس بهتری را بر می انگیزد. شاید 
تحرک در این دوره، کمی دشوار باشد 
ولی استفاده از تامپون اجرای حرکات 

را راحت تر می کند.
تجهیزات  خود  بدن   متناسب 

انتخاب کنید
بهداشتی  محصوالت  بهترین  از 
برای بدن خود استفاده کنید. امروزه 
از  متعددی  گزینه های  جهان  در 
پد،  جمله  از  بهداشتی  محصوالت 
اسفنج ها  و  قاعدگی  فنجان  تامپون، 
وجود دارند. اگر همیشه از یکی از آنها 
استفاده می کردید و احساس راحتی 
نداشتید، محصوالت دیگر را امتحان 
کنید. نباید فکر کنید چون دوستان 

همه  شما 
محصول  یک  از 

استفاده می کنند، شما هم 
باید  کنید.  تبعیت  کار  این  از  باید 
را  بدن خود  برای  گزینه  راحت ترین 
انتخاب کنید، محصولی که باعث شود 
احساس  را  خونریزی  دشواری  کمتر 

کنید.
از روغن استفاده کنید

است.  ضروری  روغن  از  استفاده 
راه  ضروری،  روغن های  از  استفاده 
بدن  قدرت  افزایش  برای  طبیعی 
است، وقتی احساس سستی می کنید. 
چند قطره از روغن را در وان آب گرم 
بریزید یا با آن خودتان را ماساژ دهید. 
خود  خودی  به  روغن ها  این  بوی 

است.  آرامش دهنده  و  شادی بخش 
اسطوخودوس  و  گلی  مریم  ترنج، 

بهترین روغن ها هستند.
استرس را کنترل کنید

ماهیانه  عادت  نشانه های  از  یکی 
حتی  دوران  این  در  است.  استرس 
بیشتر استرس خواهید داشت. سعی 
ذهن  و  هدایت  را  استرس  کنید 
استراحت در  را خاموش کنید.  خود 
حمام، یوگا و مدیتیشن هدایت کننده 

استرس است.
خوش تیپ باشید

خیلی از زنان فکر می کنند با دل درد 
غیرجذاب  ظاهری  نفخ،  احساس  و 
پیدا می کنند. با این احساس مبارزه 
بهترین  و  بروید  خرید  به  کنید؛ 
شلخته  بپوشید.  را  خود  لباس های 
اگر  حتی  روز  طول  در  و  نباشید 
برنامه ای برای بیرون رفتن با دوستان 
خود ندارید، خوش لباس باشید. سعی 
کنید مراسم ماهانه ای با دوستان خود 
در این مواقع بگذارید، رستوران جدید 
بروید و خرید کنید. همه این برنامه ها 
را با ظاهر و موهای آراسته اجرا کنید، 

احساس بهتری خواهید داشت.

چه   
و  رفتارها 
در  زندگی  سبک 
نقش  ما  زودرس  پیری 
می  ما  پیرشدن  باعث  و  دارند 
زندگی  سبک  در  است  بهتر  شوند 
تا  کنید  ایجاد  تغییراتی  خود 
به  شوید  پیرشدنتان  مانع  بتوانید 
اشاره  مخرب  عادات  این  از  برخی 

کنیم. می 
سن  از  زودتر  می کنید  احساس 
ای  چهره  اگر  اید؟  شده  پیر  تان 
دوست  می بینید  آینه  در  که  را 
که  باشد  آن  زمان  شاید  ندارید، 
را  تان  روزانه  عادت های  از  بعضی 
بررسی کنید. غذایی که می خورید، 
تان  خوابیدن  خاص  شکل  حتی 

چهره  سال  و  سن  به  می توانند 
بیفزایند.  می بینید  آینه  در  که  ای 
را  معمولی  عادت های  کارشناسان، 
هستند  شدن  پیر  زودتر  علت  که 

می کنند. بیان 

انجام همزمان کارها
پیامک  رفتن،  راه  درحال  آیا 
هنگام  می کنید؟  ارسال  را  هایتان 
آشپزی با دوستان تان چت می کنید 
از  فکر می کنید چیزی  نهایت  در  و 
فهرست کارهای قابل انجام دادن تان 

کم نمی شود؟
پر  زندگی  یک  از  که  استرسی 
تالش و تکاپو به شما وارد می شود، 
به بدن تان فشار وارد می کند. مردم 
اغلب فکر می کنند اینکه کارهایشان 
را همزمان انجام بدهند عادت خوبی 
از  اما شما در واقع هیچ یک  است، 
کارهای تان را انجام نمی دهید، بلکه 
خودتان  به  بیشتری  استرس  فقط 
زیادی  مطالعات  می کنید.  وارد 
مزمن،  استرس  می دهند  نشان 
رادیکال های  شدن  آزاد  محرک 
به  رادیکال ها  این  است.  آزاد 

پیرشدن  و  می زنند  آسیب  سلول ها 
کاسیاری  دکتر  دارند.  دنبال  به  را 
پیشنهاد می کند به جای اینکه چند 
یک  روی  بدهید،  انجام  باهم  کاررا 
کار تمرکز کنید و وقتی آن را انجام 

دادید سراغ کار بعدی بروید.

از دست ندادن دسرها
خوراکی های شیرین عالوه بر اینکه 
را که  اضافه می کنند، سنی  به وزن 
افزایش  هم  می دهد  نشان  چهره 
استوارت«  »سوزان  می دهند. 
می گوید:  پوست  متخصص 
»مولکول های قند در داخل سلول ها 
به رشته های پروتئینی می چسبند.« 
کاهش  باعث  مخرب،  روند  این 
ایجاد حلقه های  درخشندگی چهره، 
سیاه زیر چشم، پف کردگی صورت، 
افزایش چین و چروک و بزرگ شدن 
منافذ پوست می شود. اگر می خواهید 
کنید،  حفظ  را  تان  جوانی  نشاط 
را  جات  شیرینی  خوردن  به  عادت 

ترک کنید.

خواب کمتر از ۵ ساعت
مؤسس  که  کاسیاری  دکتر 
بیمارستان  در  خواب  آزمایشگاه 
 « می گوید:  است،  جوزف  سنت 
حلقه های  باعث  تنها  نه  خوابی  کم 
عمر  بلکه  می شود،  چشم  زیر  سیاه 
تا  خواِب  می کند.«  کوتاه  راهم 
میزان  فرد،  هر  برای  ساعت  هفت 
نشانه های  »اگر  پس  است.  مطلوبی 
در  انرژی  کمبود  مثل  خوابی  کم 
طول روز، خستگی ذهنی، مشکالت 
زودتر  دارید،  وزن  افزایش  یا  تمرکز 

به رختخواب بروید.«

عاشق تماشا کردن تلویزیون
هزار   11 روی  تحقیق  نتایج 
در  که  سال   25 باالی  استرالیایی 
انگلیس«  ورزشی  طب  »ژورنال 
بزرگساالن  داد  نشان  شد،  منتشر 
تلویزیون،  تماشای  هرساعت  با 
می کاهند.  عمرشان  از  دقیقه   22
طور  به  که  افرادی  این،  بر  افزون 
تلویزیون  روز  در  ساعت   6 متوسط 

از  پنج سال کمتر  تماشا می کنند، 
عمر  خود  ساالن  و  سن  هم  سایر 
معتقد  کاسیاری  دکتر  می کنند. 
است، نشستن بیشتر از 3۰ دقیقه 
باعث می شود بدن قند بیشتری در 
باعث  این  و  کند  ذخیره  سلول ها 

افزایش وزن شما هم خواهدشد.

دور  کرم  از  نکردن  استفاده 
چشم

از  معمولی  مراقبت  یک  حتی 
برای  می کند،  ایجاب  هم  پوست 
زیر  چروک  و  چین  از  جلوگیری 
چشم ها، از کرم دور چشم استفاده 
می گوید  استوارت  دکتر  شود. 
نازک  بسیار  چشم،  اطراف  پوست 
قسمت های  سایر  پوست  از  تر 
صورت است و افزایش سن را زودتر 
نشان می دهد. مرطوب نگه داشتن 
می تواند  چشم،  دور  ناحیه  پوست 
صورت  بر  سال ها  گذشت  تأثیر  از 

شما بکاهد.

دکتر استوارت می افزاید، بهترین 
حاوی  مرطوب کننده  کرم های 
آ(،  ویتامین  )نوعی  آ«،  »رتین 
هیالورونیک  ها،  آکسیدان  آنتی 
این  هستند.  ویتامین سی  و  اسید 
مواد تولید »کالژن« و »االستین« 
کشیدگی  باعث  و  داده  افزایش  را 
پوست و کاهش چروک های اطراف 

چشم می شوند.

استفاده زیاد از مواد آرایشی
آرایشی  مواد  از  زیاد  استفاده 
می تواند به شکل غیرملموس تری 
دکتر  بیفزاید.  شما  چهره  سن  بر 
از  استفاده  است،  معتقد  استوارت 
بویژه  آرایشی،  مواد  مقادیرزیاد 
بسته  باعث  روغنی،  فراورده های 
می شوند.  پوست  منافذ  شدن 
دلیل  به  همچنین  آرایشی  مواد 
الکلی،  و  شیمیایی  مواد  دارابودن 
از  را  پوست  طبیعی  چربی های 
ساختن  خشک  با  و  برده  بین 
و چروک ها  ایجاد چین  به  پوست 
منجر  آن  طبیعی  زمان  از  زودتر 

می شوند.

با این سبک زندگی پیر خواهید شد! هیچ چیز خنده دار و سرگرم کننده ای در عادت 
ماهیانه نیست
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مردان  شاخص

آتیال پسیانی 
 )1۳۳6 - تهران( 

آتیال پسیانی بازیگر تئاتر، سینما و 
تلویزیون و پسر جمیله شیخی است. 
آتیال پسیانی فرزند جمیله شیخی]1[ 
تئاتر  و  تلویزیون  سینما،  هنرپیشه 
نقوی  فاطمه  همسر  و  ایران]2[]۳[ 
بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر است. 
او دارای دختری به نام ستاره و پسری 
به نام خسرو است که از بازیگران جوان 
سال  در  او  می آیند.  به حساب  تئاتر 
زیبای  هنرهای  دانشکده  از   1۳۶1
دانشگاه تهران در رشته کارگردانی و 
بازیگری تئاتر فارغ التحصیل شد. بازی 
در فیلم را از سال 1۳۶2 با مرگ سفید 
کرد. تجربه  زندباف  حسین  از  کاری 

وی بازی در تئاتر را از سال 1۳47 
آغاز کرد و تاکنون نمایش های »باغ 
ماه«  خورشیداشک  آلبالو«،»عرق 
»کالغ  ،»متابولیک«،  آبی«  ،»مخمل 
عسل«،  مثل  »غلیظ  دوچرخه«،  و 
شاعر  »کالیگوال  خاک«،  »نجوای 
»بازی  »بحرالغرایب«،  خشونت«، 
شو«،  خفه  دیگه  ،»بسه  گالری«  در 
»گنگ خواب دیده« ،»قهوه قجری«، 
سگ«،»رستخیز«،»تبار  با  دل  »درد 
این«   از  »اینم  سبز«،  خون«،»برف 
،»آبی که مار می خورد، زهر می شود«،  

»آبی که گاو می خورد، شیر می شود«،  
»بودن یا نبودن«  ،  »فاطمه عنبر«،   
»بودن یا نبودن«،   »آئورا« ،  »آئورا« 
هفت خوان«،    تقلید  »مجلس    ،
»ارکستر زنان آشویتس«و   »هرامسا« 

را کارگردانی کرده است.    
تلویزیون  و  سینما  عرصه  در  وی 
هنری،  های  نقش  ایفای  از  صرفنظر 
نظیر  هایی  مسئولیت  دار  عهده 
 ، کارگردانی  دستیار   ، برنامه ریزی 
بازیگردانی ، انتخاب بازیگر و دستیار 
صحنه و لباس نیز بوده و در جشنواره 
جوایز  کاندیدای  نیز  هنری  های 

متعددی بوده است.

در صورتی 
دلتان  که 
آرامش  خواهد  می 
داشته باشید و خوشحالی به 
سراغتان بیاید و دل شاد باشید  در 
صورتیکه برای این گونه شدن همه 
کرده  بررسی  را  احتمالی  مسیرهای 
اید و به بن بست رسیده اید در این 
این  به  رسیدن  برای  فقط  صورت 

خواسته باید ورزش کنید.
ورزش اثرات زیادی یر روی روح و 
امتحان  ندارید  باور  گذارد  می  روان 
بمدت  فقط  را  حرکات  این  کنید. 
تاثیر  تا  کنید  اجرا  ساعت   100

شگفت انگیز آن را ببینید.
حرکات  بیشتر،  خشنودی  برای 
مطالعات  دهیدطبق  انجام  کششی 

در  که   2010 سال  در  شده  انجام 
مجله طب مکمل و جایگزین منتشر 
شد، حرکات کششی می تواند تا حد 
کمک  اضطراب  کاهش  به  زیادی 
صد  تحقیق  این  انجام  برای  کند. 
به  را  داشتند  اضطراب  که  نفر 
آنها  کردند.  بررسی  ماه  یک  مدت 
حرکات کششی  بار  سه  هفته ای 
انجام می دادند و در پایان اضطراب 
کاهش  قابل توجهی  مقدار  به  آنها 

پیدا کرده بود.
 پزشکان معتقدند حرکات کششی با 
افزایش اکسیژن رسانی به بدن منجر 
به عملکرد بهینه تمام اعضا مخصوصا 
تاحد  را  خو  و  خلق  و  می شود  مغز 
زیادی کنترل می کند. این تحقیقات 
نشان داد انجام یوگا به مدت سه ماه، 
تاثیر  پاراسمپاتیک هم  اعصاب  روی 
کلی  حالت  در  می گذارد.  مستقیم 
اعصاب  می کند  کمک  حرکات  این 
آرام تر و خلق ثابت تری داشته باشید.

برای خواب بهتر، پیالتس را امتحان 
کنید

اغلب کسانی که از مشکالت خواب 
شکایت می کنند، نمی توانند در زمان 
افراد  وقتی  باشند.  آرام  استراحت 
خواب شان  باشند  استرس  تحت 

روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد...
خواهم آمد گل یاسی به گدا خواهم داد 

زن زیبای جذامی را گوشواری دیگر خواهم 
بخشید 

کور را خواهم گفتم : چه تماشا دارد باغ ...
خواهم آمد ،سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت 

پای هر پنجره ای شعری خواهم خواند 
هر کالغی را کاجی خواهم داد 

مار را خواهم گفت : چه شکوهی دارد غوک 
آشتی خواهم داد 
آشنا خواهم کرد 
راه خواهم رفت 

نور خواهم خورد 
سهراب سپهریدوست خواهم داشت

اگر به دنبال راه هایی برای پرهیز 
روی  پورنو  فیلم های  تماشای  از 
مطمئن  هستید؛  خود  کامپیوتر 
باشید که با اعتیاد به پورنو به سالمت 
جسمی و روانی خود آسیب بزنید و 
باید هر چه زودتر سرگرمی های دیگر 
را جایگزین آن کنید.اگر می خواهید 
از زندگی لذت  بیاموزید که چگونه 
پورنو  فیلم های  تماشای  از  و  ببرید 
جلوگیری کنید، برای دوران نقاهت 

راهنمایی های زیر را اجرا کنید.
را  مشکل  این  که  کنید  قبول 

دارید
قبول کنید که مدت زمان زیادی 
پورنو  فیلم های  تماشای  صرف  را 
می کنید. قبل از اینکه تماشای فیلم 
به  قادر  باید  کنید،  متوقف  را  پورنو 
از  بخشی  که  باشید  اعتراف  این 
ساعات بیداری خود را صرف دیدن 
روی  بر  این  و  می کنید  پورنو  فیلم 
عواطف و جسم شما اثر منفی دارد.

Brainbuddy  یک برنامه رایگان 
است که می تواند به شما کمک کند 
تا تماشای برنامه های پورنو را کنترل 

کنید.
مقدار  که چه  می دانید  فقط شما 
اینکه  می کنید،  نگاه  پورنو  فیلم 
کار  این  به  را  هفته  در  را  ساعاتی 
برایش  یا  می دهید  اختصاص 
نشان دهنده  می کنید،  هدفگذاری 
که  بگیرید  یاد  است.  اعتیاد  یک 
عالئم هشداردهنده را جدی بگیرید 

و قاضی خودتان باشید.
می توانید  که  کنید  کشف 

متوقف شوید یا نه
باشد  غیرممکن  تقریبا  شاید 
یک  تماشای  اواسط  در  که  فردی 
بتواند  است،  تحریک آمیز  صحنه 
از خواب  اگر  اما  را متوقف کند  آن 
تا  هستید  مصمم  و  می شوید  بیدار 
فیلم پورن تماشا کنید یا تمام روز 
وقت  چه  که  می کنید  فکر  این  به 
باید  دارید،  پورن  تماشای  فرصت 
بدانید که اعتیاد تماشای پورن امری 
جدی است. تمایل داشتن به توقف 
این عادت به معنای این نیست که 

بتوانید این مشکل را متوقف کنید.
ذهن خود را کنترل کنید

اگر  کنید،  کنترل  را  خود  افکار 
خودتان را در کالس درس، در طول 
کار یا حتی وقتی مشغول مراوده با 
فکر  دوستان خود هستید؛ مشغول 
پیدا  جنسی  موضوع های  به  کردن 
می کنید، باید به وضعیت جدی که 
برایش  و  کنید  فکر  هستید  آن  در 
است  درست  کنید.  ریزی  برنامه 
موضوع های  به  انسان ها  همه  که 
جنسی فکر می کنند ولی اگر نزدیک 
کامپیوتر هم نیستید و باز هم ذهن 
مشکلی  یک  است،  آن  درگیر  شما 
با  که  زمان  هر  اگر  دارد.  وجود 
کامپیوتر شخصی خود کار می کنید، 
کامپیوتر  یا  کتابخانه  یک  در  یا 
پورنو  سایت های  به  خود  دوستان 
مراجعه می کنید، بدان معناست که 

زعفران 
و تقویت بینایی 

 مطالعات اخیر نشان داده است که زعفران میتوند 
به صورت کامال طبیعی بینایی شما را بهبود بخشد. در این 

بررسی بیماران دژنراسیون ماکوال یا AMD )بیماری که شایع 
ترین علت کوری در افراد مسن است( که زعفران را در رژیم غذایی 

خود گنجانده اند با بهبود سلول ها و بینایی بهتر مواجه شده اند. آنها 20 
میلی گرم زعفران را به مدت سه ماه مصرف کرده اند و با نتایج شگفت انگیزی 

در بینایی خود مواجه شدند.دکتر Silvia Bisti محققی که روی این بیماران کار 
میکند, اظهار داشت: به نظر میاید که زعفران روی ژن هایی تاثیر میگذارد که 
وظیفه ی تنظیم اسید چرب غشای سلولی را بر عهده دارند و این امر سبب بهبود 
بینایی میشود.زعفران اغلب به عنوان یک ادویه در انواع غذاها استفاده می شود اما 
با توجه به یافته های جدید این ماده ممکن است در برنامه های درمانی به ویژه 
بیماران AMD قرار گیرد.زعفران شامل آنتی اکسیدان کاروتنوئید میباشد که به 
عنوان کروسین و کروستین شناخته می شوند. فعالیت های ضد اکسیداسیون 
در کروسین بسیار قدرتمند است و میتواند از شکل گیری پراکسیداز لیپید 
جلوگیری کند. همچنین میتوان تا حدی فعالیت های سوپراکسید دیس 
موتاژ )SOD( را ترمیم کند. SOD یکی از آنزیم های ضد اکسیداسیون 

در بدن است که سبب کاهش استرس اکسیداتیو در بدن می شود. 
زعفران میتواند فعالیت های این آنزیم را در بیماران مبتال به 

AMD بهبود بخشد.بنابراین اگر شما احساس می کنید 
پزشک  با  دارد  تقویت  به  نیاز  شما  بینایی  که 

خود درباره ی مصرف مکمل زعفران 
مشورت کنید.

باید یاد بگیرید چطور خود را درمان 
کنید.

رابطه خود را بررسی کنید
آیا مشکالتی که در روابط خصوصی 
خود دارید باعث شده تا به فیلم های 
پورنو گرایش پیدا کنید؟ اگر در اتاق 
که  چرا  هستید  مشکل  دچار  خواب 
تحریک  پورنو  فیلم  دیدن  با  فقط 
حین  می دهید  ترجیح  یا  می شوید 
داشته  رابطه  پورنو  فیلم  تماشای 
بررسی  نیازمند  وضعیت  یک  باشید، 
باشید  یاد داشته  به  در دست دارید. 
که اعتیاد به پورنو می تواند مشکالت 
بزرگتری مثل اعتیاد به رابطه جنسی 

یا افسردگی به بار بیاورد.
اعتیاد  نمی توانید  که  دالیلی 

خود را ترک کنید را بنویسید 
کردن  ترک  برای  اینکه  جای  به 
چون  دالیلی  پورنو  فیلم  تماشای 
شرم آور بودن یا غیرقابل قبول بودن 
درون  کمی  بیاورید،  اجتماع  در  آن 
اثرات  تا دالیل  خود را حفاری کنید 

بر زندگی خود را  منفی تماشای آن 
صورت  در  که  بنویسید  کنید.  پیدا 
بهبود  به  کمکی  چه  کار،  این  توقف 
توقف  شاید  می شود.  شما  وضعیت 
سالمتی،  به  بازگشت  پورن  تماشای 
روابط عاشقانه و دوستانه و خانواده تان 
می توانید  شما  اینکه  خاطر  به  باشد. 
زندگی کنید به جای اینکه تمام وقت 
جلوی صفحه نمایش کامپیوتر باشید. 
به خاطر اینکه نمی خواهید اسیر یک 
بدخواب  نمی خواهید  باشید.  اعتیاد 
احساس  و  بخورید  کم  غذا  باشید، 

ی  ر بیما
برای  کنید. 

احساس  اینکه 
خودتان  به  باید  می کنید 

احترام بگذارید و عزت نفس خود را 
حفظ کنید و کنترل زندگی خود را به 

دست بگیرید.
خود  برای  را  پورنو  فیلم  دیدن 

سخت کنید
برای رهایی از اعتیاد تماشای فیلم 
پورنو، سعی کنید شرایط دسترسی به 
آن را دشوار کنید. اگر چه بسیاری از 
مقابل  را  وقت خود  اغلب  دنیا  مردم 
راه های  ولی  نشسته اند  کامپیوتر 
پورن  سایت های  کردن  مسدود 
بار  برای  که  هنگامی  دارد.  وجود 
دوم و سوم در روز این سایت ها را باز 

می کنید یک مسدود کننده پورنو روی 
 ،۹ کی  وب  حفاظت  مانند  کامپیوتر 
همه این سایت ها را بالک می کند و 
شما باید راه دشوار و طوالنی را برای 
بستن این برنامه بروید. این کار شاید 
انگیزه تماشای پورن را کاهش دهد. 
از گشت و گذار در اینترنت و استفاده 
بیش از حد کامپیوتر اجتناب کنید. 
در فضاهای بسته و زمانی که تنها هم 
نکنید.  استفاده  کامپیوتر  از  هستید 
تا  کنید  قطع  را  اینترنت  قادرید  اگر 
زمانی که نیاز مبری به آن دارید. یک 
راه دشوار برای روشن کردن اینترنت 
بوجود بیاورید، یک حرف رمز طوالنی 
و پیچیده انتخاب کنید یا آن را چند 
به  اعتیاد  افزایش  کنید.  مرحله ای 
پورنو اغلب به دلیل دسترسی آسان 
برای  را  دسترسی  این  اگر  است، 
خودتان سخت تر کنید برای انجام آن 

تمایل کمتری خواهید داشت.
روز به روز آن را ترک کنید

اگر بخواهید با یک تصمیم بزرگ این 
کار را انجام دهید، قاعدتا غیرممکن 
را  آن  کامل  طور  به  که  بود  خواهد 
کنار بگذارید. سعی کنید برنامه ریزی 
کم  کم  تا  باشید  داشته  روزانه ای 
را متوقف کنید.  پورنو  فیلم  تماشای 

سخت می شود و کمبود خواب روی 
تحقیقات  می گذارد.  تاثیر  اعصاب 
کیفیت  به  پیالتس  داده  نشان  اخیر 
این  طبق  می کند.  کمک  خواب 
تحقیقات کسانی که این ورزش را به 
 7۵ بار  هر  و  هفته  در  بار  دو  مدت 
دقیقه، یا سه بار در هفته و هر بار ۵0 
دقیقه انجام داده اند، آشفتگی خواب 
محققان  کرده اند.  تجربه  را  کمتری 
حدس می زنند این آرامش با افزایش 
مرتبط  خودش  بدن  از  فرد  آگاهی 
آرامش  در  پیالتس  ورزش  در  است. 
کار  بدن  عضالت  تمام  روی  تقریبا 
می شود و فرد می تواند تمام بدنش را 
حس کند. طبق نظریه این محققان 
آرامش  باعث  بدن،  به  توجه  همین 

می شود.

تمرکـز  با وزنه
طبق مطالعاتی که در سال 2010 
در مجله نوروسایکولوژی منتشر شد، 
تمرین با وزنه به مدت سه تا پنج بار 

در هفته، تاثیر مستقیم روی افزایش 
و  رفتار  تنظیم  برنامه ریزی،  توانایی 
دارد.  هم  با  کار  چند  انجام  توانایی 
تمرین  داد  نشان  تکمیلی  تحقیقات 
یا  یک  یک ساعت،  مدت  به  وزنه  با 
توانایی  بار در هفته هم می تواند  دو 
را  تمرکز  و  انتخاب  در  اشخاص 
افزایش دهد. محققان در حال حاضر 
و  ذهن  ارتباط  کردن  پیدا  به دنبال 
ثابت شده  تاکنون  اما  عضله هستند 
مغز  در  عضالت  تقویت  فاکتورهای 
عضو  این  در  بیشتر  نورون  تولید  به 

به  تمرکز  افزایش  می شود.  منجر 
شخص  روانی  پایداری  و  آرامش 

کمک می کند.

دوپینگ با دوچرخه ثابت
ثابت  دوچرخه  سوار  اگر  حتی 
نداشته  حرکتی  دوچرخه  و  شوید 
چرخ  چرخاندن  هم  باز  اما  باشد، 
افزایش  و  باعث شادابی  ناخودآگاه 
در  محققان  می شود.  انرژی 
کرده اند  اعالم  جورجیا  دانشگاه 
که تنها بعد از ۳0 دقیقه دوچرخه 
مغزی  شده  ثبت  امواج  سواری 
نشان  امواج  ثبت  دستگاه  توسط 
فعال تر  مغز  عصبی  مدارهای  داد 
باعث  موضوع  همین  و  شده اند 
هر  است.  شده  انرژی  افزایش 
نظر می رسد دوچرخه  به  چند که 
اما  می کند  خسته  را  فرد  سواری 
درواقع سطح انرژی بدن را افزایش 
می برد.  باال  را  نشاط  و  می دهد 
دوچرخه  می شود  توصیه  البته 

شود  انجام  آزاد  هوای  در  سواری 
زیرا نور و تماس باد با صورت هم 
می کند  کمک  شادابی  افزایش  به 
نیست،  فراهم  آن  امکان  اگر  اما 
هم  ثابت  دوچرخه  از  می توان 

استفاده کرد.

برای کاهش استرس تایچی را  
امتحان کنید

چینی  رزمی  هنر  یک  تایچی 
به  جسم  و  روان  روی  که  است 
با  و  می کند  کار  همزمان  طور 
بدنی  و  ذهنی  تمرینات  انجام 
افزایش  باعث  همزمان  طور  به 
در  که  مطالعه  دو  می شود.  تمرکز 
انجام  انگلستان  و  ایاالت متحده 
انجام  با  تایچی  داده  نشان  شده 
و  تعادل  بهبود  ریتمیک،  تنفس 
و  بیشتر  تعادل  قدرت،  افزایش 
به  تشویق  باعث  انعطاف پذیری 
می شود.  مطمئن  و  آرام  حرکات 
باعث  حرکات  این  به  عادت 
می شود  قلبی  اطمینان  و  آرامش 
و استرس را کاهش می دهد. برای 
نتیجه بهتر الزم است هر روز صبح 
به مدت 20 دقیقه این حرکات را 

انجام دهید.

هر مشکل برای خودش ورزش مخصوصی دارد؟ روش های ترک اعتیاد تماشای فیلم های پورنو 
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معاون وزارت خارجه: 
بعضی فدراسیون ها از نوشتن یک نامه صحیح عاجزند

از  آث میالن  فوتبال  باشگاه 
فوتبال  باشگاه های  قدیمی ترین 
دوره  هشت  قهرمان  و  جهان 
ایتالیا  فوتبال  برتر  لیگ  مسابقات 
کنسرسیوم  به  هفته  این  »کالچو« 
)روسونری لوکس( چین فروخته شد. 
برلسکونی  سیلویو  آث میالن  صاحب 
ثروتمند  ایتالیا  پیشین  نخست وزیر 
فرستنده های  صاحب  و  معروف 

تلویزیون آن کشور است.
شرکت »فینین وست« که بخشی 
برلسکونی  بازرگانی  تشکیالت  از 
است.  چینی ها  معامله  طرف  است 
سال  در  را  میالن  تیم  برلسکونی 

1986 خریداری کرده بود.

مسابقات مقدماتی قهرمانی بانوان آسیا 
ایران 12 سوریه صفر

ملت های  جام  مقدماتی  مرحله 
آسیا این هفته پایان یافت. تیم ملی 
فوتبال دختران ایران در این رقابت ها 
2 باخت مقابل برمه و ویتنام و 2 برد 
برابر سنگاپور و سوریه داشت. نتیجه 
و  صفر  بر   6 سنگاپور  با  ایران  بازی 
واقع  در  بود،  صفر  بر   12 سوریه  با 
دختران فوتبالیست ایران در این دو 

حریفان  دروازه  وارد  گل   18 بازی 
بتواند  رقیب  تیم  آنکه  بدون  کردند 

دروازه ایران را باز کند.
برابر سوریه سارا ظهرابی  بازی  در 
)4 گل(، زهرا قنبری )4 گل(، سارا 
و  قاسمی  فاطمه  گل(،   2( قمی 
شقایق روزبهان هر یک )یک گل( به 

ثمر رساندند.

این  در  ایران  بانوان  تیم  بازیکنان 
مسابقه اینها بودند:

خسروی،  کویستان  عادلی،  فاطمه 
وحیده  ظهرابی،  سارا  قنبری،  زهرا 
جعفری،  صفورا  قمی،  سارا  ایثاری، 
کوثر کمالی، شقایق روزبهان و الهام 

فرهمند

ی  و ر ن  ا یر ا ل  تبا =فو
خارج  مقیم  بازیکنان  شاخ 

می چرخد
باشگاه  مدیرعامل  آذری  سعید 
ذوب آهن از لیگ برتر ایران می گوید 
حضور ایران در رده هشتم باشگاه های 
و  است  ما  فوتبال  واقعیت  آسیا 
باید  هم  را  ملی  تیم  موفقیت های 
تیم های  در  شاغل  بازیکنان  مدیون 

خارجی بود.
رده  در  ایران  حضور  آذری  نظر  به 
نیست  تعجب آور  آسیا  باشگاه  هشتم 

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن :
فوتبال ما »شتر، گاو، پلنگ« است

برلسکونی، میالن را به چینی ها فروخت

فدراسیون جهانی بسکتبال:
دختران بسکتبالیست ایران باز هم صبر کنند

تالش های  از  سال  پنج  از  بیش 
به  ایران  بسکتبال  فدراسیون  مداوم 
محمود  ریاست  دوران  در  خصوص 
برای  فدراسیون  این  بر  مشحون 
و  »فیبا«  مسئوالن  رضایت  جلب 
ایران  دختران  بسکتبال  تیم  حضور 

در مسابقات بین المللی می گذرد.
این  سو  این  به  گذشته  سال  از 
خود  به  بیشتری  شدت  تالش ها 
میان  متعددی  مالقات های  و  گرفته 
ایران  بسکتبال  فدراسیون  مسئوالن 
گرفته  صورت  »فیبا«  مقامات  و 
هیأت  اعضای  اکثر  هنوز  اما  است، 
بسکتبال  جهانی  فدراسیون  رئیسه 
با شرکت دختران ایران با لباس های 

آنها  هستند.  مخالف  پوشیده  سرتاپا 
بازی  در  پوشش  نوع  این  می گویند 
جهش  و  دوندگی  به  که  بسکتبال 
در  هم  آن  دارد  نیاز  مداوم  پرش  و 
می شود  باعث  سرپوشیده  سالن 
شدت  به  بسکتبالیست  دخترهای 
که  شوند  گرمازده  و  کنند  عرق 
ناراحتی های  و  مو  ریزش  آن  نتیجه 
رژیم  آنکه  خصوص  به  است،  دیگر 
حتی  دارد  اصرار  اسالمی  جمهوری 
گردن دختران ورزشکار در مسابقات 

پوشیده باشد.
نماینده  »لوبو«  آقای  هفته  این 
بود  شده  دعوت  تهران  به  »فیبا« 
تیم  دو  میان  نمایشی  بازی  یک  تا 

و  کند  تماشا  را  دختران  بسکتبال 
جهانی  فدراسیون  او  گزارش  از  بعد 
دختران  حضور  مورد  در  بسکتبال 
ایران در مسابقات بین المللی تصمیم 

بگیرد. 
تهران  گاز  تیم های  بین  بازی  این 
تماشاگران  در حضور  و کوشا سپهر 
ورزش  وزارت  معاون  داورزنی  و  زن 
برگذار شد و تیم کوشا سپهر حریف 
در  داد.  شکست   60 بر   75 را  خود 
فدراسیون  نماینده  دیدار  این  پایان 
ممنوعیت  رفع  به  گفت:  جهانی 
تیم بسکتبال دختران محجبه ایران 
اما آنها هنوز  بیشتر امیدوار شده ایم 

باید صبر کنند.  

بازی های  در  ما  است.  منصفانه  بلکه 
رفت تیم ذوب آهن استادیوم تیم های 
چه  که  دیدیم  را  بنیادکار  و  العین 
مجهزتر  ما  ورزشگاه های  از  اندازه 
»شتر،  ما  فوتبال  هستند،  بهتر  و 
تیم ها  برخی  است  پلنگ«  گاو، 
بعضی  و  خصوصی  برخی  دولتی، 
تیم های  هستند.  خصوصی  نیمه 
وزارت  توسط  استقالل  و  پرسپولیس 
ورزش اداره می شود یعنی در اختیار 
ما  بزرگ  باشگاه های  هستند.  دولت 
تمرین  برای  زمین  متر  پنجاه  هنوز 

ندارد و همه چیز آنها اجاره ای است.

ر  د نی  ا یر ا هیچ  =
نی  جها ی  ن ها سیو ا ر فد

حضور موثر ندارد

عباس عراقچی معاون وزارت خارجه 
هسته ای  کننده  مذاکره  تیم  عضو  و 
و  جلیلی  ریاست  دوران  در  ایران 
محمدجواد ظریف از طرفداران پر و 
پا قرص تیم پرسپولیس است، او به 
ماهنامه »دنیای فوتبال« گفته است: 
رابطه  سیاست  با  همیشه  ورزش 
تنگاتنگ داشته بسیاری از مراودات و 
روابط خارجی ورزش در دنیا از طریق 
وزارت خارجه کشورها انجام می شود.

مانند  ایران هم  که  تأکید کرده  او 
شماری از کشورها باید در سازمان های 
نفوذ  و  نماینده  ورزش  بین المللی 
حال  در  متأسفانه  اما  باشد،  داشته 
ایران  ورزشی  شخصیت  حاضرهیچ 
حضور  جهانی  فدراسیون های  در 
موثر ندارد. در گذشته کسانی مانند 
دکتر محمد توکل پزشک معروف که 
نایب رئیس فدراسیون کشتی جهان 
»فیال« بود، آقای دنیا مالی که عضو 
و  است  قایق رانی  جهانی  فدراسیون 
فدراسیون  در  که  هم  مرادی  آقای 
است،  فعال  وزنه برداری  جهانی 
متأسفانه در هیچ سازمان یا فدراسیون 
نداریم. را  کسی  دیگر  بین المللی 

بعضی  گفته؛  عراقچی 
نوشتن  از  ورزشی  فدراسیون های 
و  هستند  عاجز  صحیح  نامه  یک 
در  بین المللی  بازی های  جریان  در 
نیز  احقاق حق خود  از  لزوم  صورت 
عاجزند، به همین دلیل حق آنها به 
می گوید  بعد  می شود،  ضایع  راحتی 
اما چگونه شکایت  شکایت کرده ایم، 
پا  تا  سر  نامه ای  نوشتن  با  کرده اند 

غلط از نظر حقوقی و حتی امالئی.
ورزش  نقش  عراقچی  گفته  به 
گاهی اوقات در تحکیم رابطه میان 

و  ورزشکاران  است.  موثر  کشورها 
تیم های ورزشی غالبا به کشورهائی 
سیاسیون  که  کنند  سفر  می توانند 
بارها  نمی توانند،  اقتصاددانها  و 
دو  روابط  که  هنگامی  افتاده  اتفاق 
تیم های  سفر  با  بوده  سرد  کشور 
یکدیگر  به  کشورها   آن  ورزشی 
تغییر و تحولی در ارتباط فی مابین 
که  زمانی  از  مثال  آمده.  وجود  به 
شده  قطع  آمریکا  و  ایران  روابط 
ملت  دو  میان  ورزشی  تماس های 

برقرار بوده است.
خارجی  سیاست  در  حال  بهر   
اهمیت  همیشه  ورزش  دیپلماسی 
و  خارجه  وزارت  چون  اما  داشته 
از  پر  همواره  ما  خارجی  سیاست 

ورزش  شاید  بوده  سنگین  مشکالت 
اما  است،  نداشته  را  خودش  اولویت 
دستگاه های  همه  که  نماند  ناگفته 
آنکه  بدون  را  کارهایشان  مملکت 
انجام  خارج  در  بدهند  خبر  ما  به 
روبرو  مشکل  با  هرجا  اما  می دهند 
وزارت  پس  می گویند  می شوند 
خارجه چه کاره است و آن موقع به 

سراغ ما می آیند.

به  و  زشت  صحنه های  از  عراقچی 
قول او خجالت آور در محیط ورزشی 
از  مثال  کرده  صحبت  هم  ایران 
درگیری دو بازیکن تیم ملی فوتبال 
جلوی  مسابقه  هنگام  زمین  در 
در  می گوید:  تلویزیون  دوربین های 
استادیوم  در  شخصا  که  بازی  یک 
پرسپولیس  بازیکن  دو  بودم  حاضر 
نشان  این  شدند  درگیر  یکدیگر  با 
و  تیم  یک  ساختن  در  ما  می دهد 
فرستادن آن به زمین مشکل داریم، 
هم  مدیریت  سطوح  در  متأسفانه 

همینطور است.
انقالب  از  قبل  کرده:  اضافه  وی 
منزل ما نزدیک استادیوم امجدیه بود 
یاد  حتی  و  می رفتم  آنجا  به  زیاد  و 

وارد  بلیت  بدون  چطور  بودم  گرفته 
ورزشگاه شوم، او درباره ورود خانم ها 
محیط  گفته  هم  ورزشگاه ها  به 
چندی  نیست.  خوب  ورزشگاه ها 
برای تماشای مسابقه  با پسرم  پیش 
پرسپولیس به استادیوم رفتیم و واقعا 
خجالت کشیدم و شاهد بودم که به 
فحش  آنها  خانواده  و  مربی  بازیکن، 

می دادند.  

پلیس آلمان:
 انفجار اتوبوس 

بازیکنان 
دورتموند کار 

تروریست ها بود

پلیس آلمان ساعاتی پس از انفجار 
بمب در نزدیکی اتوبوس تیم فوتبال 
آن  برتر  لیگ  از  دورتموند  بورسیا 
کشور در روز سه شنبه اعالم کرد این 
بوده  تروریستی  حادثه  یک  انفجار 
است. در این ماجرا مچ دست مارس 
دورتموند  اسپانیائی  بازیکن  بارتر 
شکست. قرار بود بورسیا دورتموند و 
یک  مرحله  در  فرانسه  موناکوی  تیم 
اروپا  فوتبال  مسابقات  نهائی  هشتم 
دنبال  به  مسابقه  این  کند،  دیدار 
انفجار به روز چهارشنبه موکول شد. 
بورسیا  بازیکنان  حامل  اتوبوس  به 

دورتموند خساراتی وارد شده است.
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یک  جریان  در  که  دختری  مهسا 
با  ازدواج  امید  به  و  عاشقانه  رابطه 
مرد مورد عالقه خود با سارقین یک 
این هفته  طالفروشی همکاری کرده 
در  دادگاه  در  خود  صحبت های  در 
و  پدر  جدائی  منفی  اثرات  مورد 
چرا  اینکه  و  او  زندگی  بر  مادرش 
شده  قیافه  خوش  سارق  یک  عاشق 

است توضیح داد.
پلیس   1394 سال  ماه  مرداد  در 
یک  از  سرقت  یک  جریان  در 
خانی آباد  خیابان  در  جواهرفروشی 
در محل  مأموران  گرفت.  قرار  تهران 
حادثه متوجه شدند چهار مرد و یک 
زن به نام مهسا، با اسلحه کالشینکف 
زده اند  دستبرد  طالفروشی  مغازه  به 
گلوله،  چند  شلیک  و  تهدید  با  و 
نزدیک به چهار کیلو و 700 گرم طال 
توسط  فرار  هنگام  مهسا  دزدیده اند. 
راننده تاکسی که او را سوار کرده بود 

به مأموران تحویل داده شد. 
مرد  با  اخیرا  گفت:  پلیس  به  او 
جوانی به نام امیر آشنا شدم، همیشه 
از داشتن یک مرد در زندگی محروم 
بودم؛ برای همین بعد از گذشت چند 
ماه عاشق او شدم. یک روز امیر با من 
تماس گرفت و گفت اگر از تو کاری 
بخواهم برایم انجام می دهی، گفتم بله؛ 
با من قرار گذاشت و گفت می خواهم 
مهران،  نام  به  دوستانم  از  نفر  با سه 
طالفروشی  یک  به  حسن  و  افشین 
وارد  می خواهم  تو  از  بزنیم  دستبرد 
مغازه بشوی و در را باز بگذاری تا ما 
وارد شویم، به این ترتیب می توانم پول 
دیه دعوائی را که کرده بودم پرداخت 
ازدواج کنیم و  با هم  بتوانیم  تا  کنم 
باشیم.  داشته  را  خوبی  زندگی  یک 
اول فکر کردم دارد شوخی می کند یا 

مهسا به سارق خوش قیافه دل باخت و با او همدست شد

می خواهد مرا امتحان کند، به هر حال 
قبول کردم با آنها همکاری کنم.

 فردای آن روز طبق قرار به محل 
در  اشاره کردم که  مغازه دار  به  رفتم 
را باز کند، قفل در باز شد و من چند 
ثانیه مکث کردم در همان حین امیر 
و دوستانش وارد مغازه شدند و من از 
محل فرار کردم و سوار تاکسی شدم، 
اما راننده تاکسی متوجه ماجرا شد و 
با دستگیر  پلیس تحویل داد.  به  مرا 
شناسائی  متهم ها  سایر  مهسا،  شدن 
و در شهرهای شمالی ایران دستگیر 
اعتراف کردند  به جرم خود  و  شدند 
از  به دو کیلو و 483 گرم  نزدیک  و 

طالها را به پلیس تحویل دادند.
جرم  به  بازداشت  از  پس  مهران 
خود اعتراف کرد و گفت: مدتی پیش 
سعید به ما پیشنهاد داد از یک مغازه 
طالفروشی در خانی آباد سرقت کنیم 
همان روز نقشه کشیدیم و قرار شد 
من همراه امیر، حسن و افشین طالها 
را بدزدیم و آنها را به سعید بفروشیم. 
روز قبل از سرقت سراغ مهسا رفتیم 

و از او خواستیم با ما همکاری کند، 
او هم قبول کرد. آن روز طبق نقشه 
ما پشت سر  و  وارد مغازه شد  مهسا 
اسلحه  افشین  و  من  شدیم  وارد  او 
شلیک  با  را  مغازه  کارکنان  داشتیم، 
امیر  بعد  کردیم  بیرون  گلوله  چند 
را  ویترین  طالهای  و  آورد  کیسه ای 
چند  کردیم،  فرار  ریختیم  کیسه  در 
خودمان  بین  را  طالها  بعد  ساعت 
تقسیم کردیم تقریبا به هر کداممان 

830 گرم طال رسید.
با توجه به شکایت شاکیان و سایر 
مدارک موجود پرونده برای رسیدگی 
شد.  ارسال  تهران  کیفری  دادگاه  به 
حادثه  این  دادگاه  گذشته  هفته 
تشکیل شد، شاکیان در جایگاه حاضر 
را  خود  شکایت  دیگر  بار  و  شدند 

مطرح کردند.
بیان  را  خود  دفاعیات  هم  متهمان 
نمودند، شاکیان با شنیدن حرف های 
دختر جوان تحت تأثیر قرار گرفتند و 
رضایت دادند و از شکایت علیه مهسا 

صرف نظر کردند و مهسا تبرئه شد. 

حمله 
زن 

و شوهر
 با چاقو 

به یکدیگر 
ماه  چند  در  که  شوهری  و  زن 
بر سر موضوعات مختلف  غالبا  اخیر 
آخرین  می شدند  درگیر  یکدیگر  با 
مشاجره آنها به زد و خوردی شدید 
که  نفر  دو  این  شد،  منجر  چاقو  با 
نشده  اعالم  پلیس  سوی  از  نامشان 
این هفته در خانه خود در شهر بابل 
یک  هر  کشمکش  دقایقی  از  پس 
به  و  برداشتند  آشپزخانه  از  چاقوئی 
جان هم افتادند و یکدیگر را سخت 

مجروح کردند. 
دادند  خبر  پلیس  به  همسایه ها 
شوهر  و  زن  اورژانس  آمبوالنس  و 
مجروح را به بیمارستان منتقل کرد، 
گردن  و  دست  ناحیه  از  نفر  دو  هر 
مجروح شده اند. مرد 43 سال دارد و 

همسر او 32 ساله است.

پلیس  به  مردی  پیش  هفته  چند 
سپیده  داد  خبر  ایرانشهر  شهرستان 
همسرش ناپدید شده است. تحقیقات 
پلیس نشان داد صمیمی ترین دوست 
سپیده 22 ساله یکی از همسایه های او 
بوده است، کارآگاهان به سراغ این زن 
رفتند اما معلوم شد او به شیراز رفته 
کارآگاهان مطمئن شدند سفر  است. 
ناپدید  با  به شیراز  این خانم  ناگهانی 
شدن سپیده بی ارتباط نیست. این زن 
بعد از بازگشت از شیراز توسط مأموران 

دستگیر شد.
 در بازرسی از خانه زن جسد مثله 
شده سپیده در یک کیسه پالستیکی 
به دست آمد. وی در جریان بازجوئی 
گفت،  و  کرد  اعتراف  سپیده  قتل  به 
وضع مالی من خوب نیست اما سپیده 
پولدار بود و جواهرات زیادی داشت که 
بنابراین  می کرد،  وسوسه  مرا  همواره 
تصمیم گرفتم طالهای او را بدزدم اما 
برای این کار نیاز به کمک و در واقع 
همدست داشتم موضوع را با یکی از 
برادر  او  گذاشتم  میان  در  دوستانم 

شوهرش را به من معرفی کرد.
با سپیده در خانه ام قرار گذاشتم و 
تصمیم گرفتیم وقتی به بهانه یک خرید 

خانواده قاتل گوشت مقتول را خوردند

فوری از منزل خارج می شوم  در را باز 
برادر شوهرش  بگذارم، دوستم همراه 
به عنوان سارق وارد خانه شوند ضمن 
دزدیدن بعضی وسائل طالهای سپیده 
را به زور از او بگیرند، اما آنها به من 
تلفن کردند که اتفاق بدی افتاده است، 
به منزل بازگشتم دیدم جسد سپیده در 
اتاق پذیرائی افتاده، همدستانم گفتند 
سپیده  جواهرات  می خواستند  وقتی 
و  با وی درگیر شدند  بگیرند  او  از  را 
به  کرده  اصابت  دیوار  به  سپیده  سر 

افتاده و مرده. سه نفری جسد  زمین 
من  اما  رفتند  آنها  کردیم  تکه تکه  را 
دستگیر شدم، ساعاتی بعد دوستم و 
شوهر خواهرش هم بازداشت گردیدند.

او به مأموران گفت قسمتی از بدن 
سپیده را در کیسه فریزر گذاشته و به 
به  برادرش  برای  شتر  گوشت  عنوان 
شیراز  در  کارآگاهان  فرستاده.  شیراز 
به خانه برادر این زن مراجعه کردند و 
متوجه شدند خانواده برادرش گوشت ها 
خورده اند. شتر  گوشت  عنوان  به  را 

اهل چین که در  جنازه یک خانم 
بازرگانی  فعالیت های  قشم  جزیره 
در  چمدانی  در  هفته  این  داشت 
گوشه ای از حیات خلوت خانه او پیدا 

شد.
این خانم وقتی در محل کار خود 
نگران  وی  همکاران  نشد  حاضر 
قرار  جریان  در  را  پلیس  و  شدند 
رفتند  او  منزل  به  مأموران  دادند، 
خلوت  حیاط  در  جستجو  هنگام  و 

قتل زن تاجر چینی در جزیره قشم

پنجاه درصد ازدواج ها  در تهران به جدائی می انجامد
پر  از  یکی  حاضر  حال  در  ایران 
است  دنیا  کشورهای  طالق ترین 
زندگی  در  فراوان  مشکالت  وجود 
و  بیکاری  سو،  یک  از  مردم  روزمره 
افزایش  باعث  دیگر  سوی  از  گرانی 
ازدواج  و  است  شده  ازدواج  سن 
دختران و پسران در ایران را می توان 
دنیا  ازدواج های  دوام ترین  کم  از 

دانست.
شاید ایران تنها پایتخت در جهان 
باشد که میزان طالق در آن به 50 
اینکه  یعنی  است،  رسیده  درصد 
در  وصلت ها  درصد   50 روزها  این 
می انجامد. جدائی  به  ایران  پایتخت 

خدادادی نماینده مجلس جمهوری 
اسالمی و رئیس کمیسیون اجتماعی 
و جدائی زوج ها 5 تا 7 سال بود اما حاال به 3 تا 5 سال رسیده است. آن می گوید در گذشته فاصله ازدواج 

جوان 26 ساله 
در بهشهر خود 

را حلق آویز 
کرد

از دنیا جوان های  در هیچ نقطه ای 
سرخورده و دل شکسته به اندازه ایران 
برای خالصی از فشارها و مشقت های 
زندگی در فضای خفقان آور جمهوری 
تقریبا  را دار نمی زنند.  اسالمی خود 
هر هفته خودکشی دختران و پسران 
رسانه ها  در  را  شکل  این  به  جوان 

می خوانیم.
مازندران  در  بهشهر  پلیس   
او  پیکر  پسر  این  خانواده  می گوید: 
خیلی  اما  رساندند  بیمارستان  به  را 
هنوز  پلیس  گفته  به  بود.  شده  دیر 
اعالم  جوان  این  خودکشی  دلیل 

نشده است.

»کالشینکف« زیر چادر دزدان زن نما

به  زنانه چادر  لباس  با  دو مرد که 
جواهرفروشی  یک  وارد  داشتند  سر 
شدند،  اصفهان  چهارباغ  در  معروف 
چادر  زیر  از  را  کالشینکف  سالح 
صاحب  تهدید  با  و  آوردند  بیرون 
مغازه جواهرات  را با خود بردند. چند 
روز بعد از این حادثه مردان زن نمای 

چادر به سر به جواهرفروشی  دیگری 
یورش  اصفهان  شهر  از  خارج  در 
را  مغازه  ترتیب  همین  به  و  بردند 
تحقیق  مدتی  از  کردند.پس  خالی 
چند روز پیش محل سکونت دزدان 
مسلح چادری کشف شد و با هجوم 

مأموران دستگیر شدند.

خانه با چمدانی مواجه شدند، وقتی 
در آن گشودند جنازه زن تاجر را در 

آن دیدند.
تالش های پلیس سرانجام به نتیجه 
رسید و یک مرد چینی که در قشم 
برای یک شرکت چینی کار می کند 
در  قاتل  شد.  دستگیر  قتل  اتهام  به 
اعتراف  به قتل همکارش  بازجوئی ها 
اختالفات  را  او  دلیل کشتن  و  کرده 

مالی ذکر کرده است. 

ایرانی ها در ایام نوروز 54 میلیون دقیقه با خارج 
صحبت کردند

 54 ایرانی ها  امسال  نوروز  ایام  در 
میلیون و 372 هزار دقیقه با بستگان 
تلفنی  خارج  در  خود  دوستان  و 
مکالمات  این  حجم  کردند.  گفتگو 
  631 و  هزار   947 و  میلیون   34
دقیقه از ایران به دیگر کشورها و 19 
میلیون و 433 هزار و 918 دقیقه از 

خارج به ایران بوده است.
هم  تلفنی  تماس های  این  بیشتر 
متحده  امارات  عراق،  افغانستان،  با 
ترکیه،  پاکستان،  آمریکا،  عربی، 
بیشترین  است.  بوده  کانادا  و  آلمان 
میزان صحبت تلفنی روز سی اسفند 
سال  تحویل  با  زمان  هم   1395
1396 انجام گرفته به طوری که تنها 
هزار   660 و  میلیون   5 روز  آن  در 
و  احوالپرسی  سالم،  دقیقه    619 و 

تبریک رد و بدل شده است.
ایام  در  تلفن  شرکت  کارشناسان 
کار خود  محل  در  ساعته  نوروز 24 

حاضر بوده اند تا در جریان مکالمات 
مشکلی بروز نکند. 

نامزد کراواتی ریاست جمهوری ایران:
ترامپ تحت فرمان من است

در  شرکت  نامزدهای  از  یکی 
ایران  جمهوری  ریاست  انتخابات 
این  سه شنبه  روز  ذکریا  نام  به 
کشور  وزارت  در  ثبت نام  برای  هفته 
حاضر شد او در حالیکه کت و شلوار 
کراوات  و  تن  به  شیک  سرمه ای 
قرمزی به گردن داشت برای شرکت 

در انتخابات ثبت نام کرد.
مستقل  گفت  خبرنگاران  به  ذکریا 
گروهی  و  حزب  هیچ  به  و  هستم 
همچنین  ذکریا  ندارم،  وابستگی 
گفت در صورتی که رئیس جمهوری 
به  تومان  میلیون  پانزده  ماهی  شوم 

بیکاران حقوق می دهم. 
پرزیدنت  یادآور شد که  وی ضمنا 
دونالد ترامپ تحت فرمان اوست، روز 
هم  ساله  هفده  جوان  یک  برای انتخابات ریاست جمهوری رژیم ایران ثبت نام کرد.سه شنبه 
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در روزهای پایانی ماه گذشته در 
واشنگتن همایشی، یک کنگره حزبی 
مخالفان تبعیدی رژیم اسالمی، برپا 
شد که فرایند دگرگون کردن فضای 
سیاست ایران را اندکی پیش تر برد. 
دگرگون کردن فضای سیاست را در 
از  گرفت.  نمی باید  کم  دست  اینجا 
کارزار سیاسی و فرهنگی ما با حکومت 
و جهان بینی آخوندی تا ساختن یک 
جامعه شهروندی در ایران، همه چیز 
بستگی به آن دارد. اگر ملت ما امروز 
در اینجاست، فراآمد فضای سیاسی 
است که دو نسل ایرانیان، با کوردلی 
باور نکردنی، خود را محکوم به زیستن 
در آن کردند. در آن کنگره جمعی از 
انتخابی واحدهای حزبی  نمایندگان 
که توانسته بودند خود را به پایتخت 
آمریکا برسانند همایش را با دعوت از 
چند سخنران میهمان رونق بیشتری 
قصد  همان  به  درست  ـ  بخشیدند 
کمک به دگرگونی که از آن سخن 

رفت.  
مشروطه  حزب  کنگره  همایش، 
مرزی  نامش  همان  که  بود  ایران 
ناگذشتنی با دیگرانی می کشد. حزبی 
با چنان نام در یک سوی دره است 
فراوان جغرافیای  از دره های  ـ یکی 
سیاست ما ـ  دیگرانی که هر اشاره 
بهترین  در  چه  اگر  پادشاهی،  به 
به  را  دست هاشان  آن،  دگردیسی 
سالح دشمنی می برد، در سوی دیگر 
آن. با اینهمه در کنگره، هم شاهزاده 
رضا پهلوی سخن گفت و هم دو تن 
گرایش  نمایندگان  مشهورترین  از 
هر  پیام  مهم تر  آن  از  جمهوریخواه. 
نیز،  کنگره  خود  و  سخنران  سه 
دگرگون  معانی  روشنگری  در  همه 
کردن فضا بود ـ در ضرورت اولویت 
نظام  دمکراتیک  محتوای  به  دادن 
شکل  بر  تمرکز  جای  به  سیاسی 
و  شخصی  مسؤولیت  پذیرفتن  آن؛ 
گروهی، و اسطوره زدائی از تاریخ که 
فولکلور  رو  دنباله  را  ایران  سیاست 
شیعه آخوندی گردانیده است؛ اشتباه 
نگرفتن برنامه سیاسی با ایدئولوژی و 
شدن؛  زده  ایدئولوژی  از  جلوگیری 
ملی  یگانگی  و  یکپارچگی  گذاشتن 
ایران در باالترین جاها که سخنران 
سخن  آن  پیرامون  دیگری  میهمان 

گفت. 
ما نمی توانیم در اهمیت آن نشست 
و تاثیر آن مبالغه کنیم. این نیز یکی 
دیگر از رویدادهای ضروری کوچکی 
دگرگونی های  به  می تواند  که  بود 
بزرگ بینجامد. حتی نمی توان گفت 
که با همه آنچه گفته شد موافق بودیم. 
حزب از جمله با قرار دادن فدرالیسم 
به عنوان یکی از صورت های تمرکز 
زدائی مخالف است. فدرالیسم و جدا 
کردن همزبانان از یکدیگر، از هم پاشی 
ایران و افتادن گروه های قومی به جان 
یکدیگر و باز شدن پای بیگانگان را به 
دنبال دارد؛ یک مسأله اصولی است 
که با بنیاد ایران به عنوان یک کشور 
را  آن  است.  ستیز  در  ملت  یک  ـ 
نمی باید در کنار مثاًل شکل حکومت 
گذاشت که موضوع رای گیری آینده 
خواهد بود. آنچه برای ما می تواند پایه 
یک همرائی consensus  قرار گیرد 
شناخت  و  حکومتی  قدرت  تقسیم 
حقوق فرهنگی و مدنی »افراد وابسته 
هر  در  است،  قومی«  گروه های  به 
گوشه ایران باشند ـ چنانکه عیناً در 
میثاق های اعالمیه جهانی حقوق بشر 
آمده است. ما برای هیچ فرد و گروهی 
حقی بیش از آنچه در  آن اسناد آمده 
است نمی شناسیم و فدرالیسم برای ما 

یک گزینه و موضوع مذاکره نیست.
به  رسیدن  برای  که  شیوه  این 
همرائی، به هر کس هر چه خواست 
بدهند نشان از آن دارد که ما هنوز 

معنای درست همرائی را نمی دانیم. 
فرمول واگذاشتن هر مسأله اصولی 
جمهوری  و  پادشاهی  شکل  نه  )و 
قانون  به  مربوط  عملی  مسائل  یا 
اساسی( به رای آینده مردم نیز گریز 
هم  ما  که  است  مسؤولیتی  برابر  از 
اکنون در برابر ملت خود داریم. در 
مسائل اصولی هیچ امتیازی نمی توان 
بشر  حقوق  و  دمکراسی  برای  داد. 

و  کرد. سازش  نمی توان  همه پرسی 
دارد.  اندازه ای  تاکتیکی  مالحظات 
مثال برای جلب مذهبی ها عرفیگرائی 
موکول  نمی توان  را  )سکوالریسم( 
قصد  اگر  کرد.  آینده  همه پرسی  به 
باشد طرفداران  متحدان  بر  افزودن 
را   حکومت  و  سیاست  در  مذهب 
جمله  از  گرایش ها،  عموم  در  نیز 
می توان  تازگی،  به  کمونیست ها، 
حتی  و  فدرالیسم  از  دفاع  یافت. 
بی طرفی در برابر آن، کمتر از همه 
که  می رود  انتظار  سنتی  وارث  از 
یکپارچگی و یگانگی ملی ایران یکی 
از مهم ترین دستاوردهای آن و یک 
عنوان  به  آن  بنیادی  وجودی  علت 

گزینه ای در آینده ایران است.
* * *

چرا دگرگون کردن فضای سیاست 
است؟  اهمیتی  چنین  دارای  ایران 
اگر نیک بنگریم پاسخ را سی سال 
پیش گرفتیم و اکنون می باید آن را 
فراگیریم. سی سال پیش درست را 
را  دشمنی  و  نشناختیم  نادرست  از 
به جای همرائی گذاشتیم. سیاستی 
انقالب  ناگزیر به نکبت  بیمار  چنان 
باز  اکنون  انجامید.  اسالمی  رژیم  و 
گذاشتن  و  اولویت ها  گرفتن  اشتباه 
بر  همرائی  جای  در  فرصت طلبی 
پیش  از  را  ناکامی  نسخه  اصول، 
که  نرسد  جائی  به  اگر  می نویسد. 
بدی  به  رو  موجود  وضع  نمی رسد، 
جائی  به  اگر  و  می دهد،  ادامه  را 
برسد ایران را در وضع بدتری خواهد 
انداخت. همه می گویند این بار نباید 
مانند سی سال پیش به این بسنده 
این  را نمی خواهیم.  کنیم که چه ها 
اندازه الزم  به همان  و  درست است 
است که از هم اکنون خطوط اصلی 
بر روی  را که می خواهیم  جامعه ای 

ویرانه کنونی بسازیم ترسیم کنیم.
 این کار با واگذار کردن هر موضوع 
ایران  مردم  آینده  رای  به  اساسی 
پنهان کردن موقتی  با  نخواهد شد. 
می باید  شد.  نخواهد  نیز  کاردها 
پیشاپیش بر اصولی همرای شد که 
و  همگان   optimum بهینه  سود 

نگهداری ایران در آن باشد. 
یک اندیشه مند بریتانیائی دویست 
برای  عملی  فرمولی  پیش  سالی 
یافت:  همرائی  چنین  به  رسیدن 
بیشترین خوشبختی برای بیشترین 

ما  پیش  دهه ای  شش  از  مردمان. 
جزئیات  در  را  فرمول  آن  می توانیم 
جهانی  اعالمیه  کنیم.  تعریف  آن 
میثاق های  با  بعدها  که  بشر  حقوق 
پیوست آن تکمیل شد بیشترین سود 
بیشترین مردمان را در خود دارد. هم 
مردم  از  تن  میلیارد  دو  یکی  امروز 
جهان در جامعه هائی زندگی می کنند 
که بیشترین مردمان یا از وضع خود 

خشنودند و یا دگرگون کردن آن را 
در قدرت خود می دانند. ما تنها الزم 
است در احوال آن جامعه ها، در نظام 
ساخته  اعالمیه  آن  بر  که  سیاسی 
دمکراسی  جز  نامی  و  است   شده 
کاربردهای  در  )لیبرال  ندارد  لیبرال 
است(  دیگری  امر  خود  اقتصادی 
باریک شویم و دست از تعاریف خود 
خواسته و ساختگی، و از خواست های 
بیشترینه )حد اکثر،( و سازشکاری بر 

اصول برداریم.  
معنی  به  دمکراسی  بر  همرائی   
مردم  اکثریت  ـ  اکثریت  رای  اعتبار 
ایران و نه هر گوشه کشور ــ و در 
اعالمیه  به  محدود  و  چوب  چهار 
جهانی حقوق بشر، آن زمینه همرائی 
خوشبختی  ین  بیشتر که  ست  ا
بیشترین ایرانیان در آن خواهد بود. 
ارتباطی هم به هیچ حزب و گروهی 
ندارد. از دو سه هزار سال دگرگشت 
سیاسی  عمل  و  اندیشه  )تحول( 
بشری پدید آمده است و ما می باید 
خیلی هنر کنیم که آن را دریابیم و 
به عمل درآوریم. با اینهمه چنانکه آن 
کنگره و نمونه های فراوان دیگر نشان 
ایران  روشنفکری  جامعه  است  داده 
دارد به صورتی تردیدناپذیر به سپهر 
می گذارد.  گام  لیبرال  دموکراسی 
کمونیست های سربلند کرده که بار 
دیگر همراه حزب اللهی های دیگر از هر 
رنگ، بحث سیاسی را میدان بدترین 
لجن پراکنی ها )به سخنگویان لیبرال( 
کرده اند در برابر این موج باالگیرنده 
بختی بیش  از متحد تاکتیکی توتالیتر 
ندارند.  فقیه  والیت  کاخ   در  خود 
پاره ای  که  می رسد  گزارش هائی 
شخصیت  ترور  پرشورترین شان  از 
و  نمی دانند  بس  را  خود  مخالفان 
چاقو کشانی را نیز به خدمت گرفته اند 
که دگراندیشان را از گرد هم آمدن 
رئیس جمهوری  بترسانند. سرمشق 
در  ضامندار  چاقوی  کردن  وارد  در 
گفتمان سیاسی، ظاهراً دموکرات های 

شورائی را بسیار خوش آمده است.
ـ  نقالب  ا )ساویت( های  شورا 
کودتای 1917 با همین شیوه های 
خلقی، زمینه ساز استالینیسم شدند. 
مردم ایران هر چه هم حافظه تاریخی 
دام  به  دیگر  باشند  داشته  کوتاهی 
نخواهند  توتالیتری  ایدئولوژی  هیچ 

افتاد.

داریوش همایون  روزنامه نگاری برجسته،
و  نوجو،  و  جستجوگر  نظریه پردازی 
میهن دوست  و  ملی گرا  سیاستمداری 
بود که بر نقش موثر ایران در مناسبات 

منطقه ای و جهانی آگاهی داشت.
وی سال های طوالنی در روزنامه های 
بنیانگذاران  از  و  زد  قلم  ایران  معتبر 
بود  »آیندگان«  روزنامه ی  اصلی 
تاریخچه ی  در  نوین  صفحه  ای  که 
گشود.همایون  ایران  روزنامه نگاری 
خود  تسلط  و  روزنامه نگاری  مهارت 
ایده های سیاسی  با  را  فارسی  زبان  بر 
خویش در هم آمیخت و از دهه ی 3۰ 
از  نوشته هایی  این سو،  به  خورشیدی 

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرایط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گویی همین امروز 
قدیمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازیم  همایون  داریوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب 57 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

 )۵ مهر 1۳0۷ ، تهران- ۸ بهمن 1۳۸۹ ، ژنو(

  زمینه واقعی همرائی ملی
کیهان لندن شماره 12۳6 -21 آذر ماه 1۳۸۷

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )14(

در مذاکراتی که قبل از توسل به 
قوای نظامی بین دربار و مجلس جریان 
داشت، مجلسیان خواستار آن بودند 
که شاه تنی چند از اطرافیان فتنه گر 
شاه،  متقاباًل  و  بگذارد  کنار  را  خود 
خواهان شکستن قلم چند روزنامه نگار 
و بستن دهان چند وکیل و خطیب 
تندزبان بود. از وکال تقی زاده، از خطبا 
جمال الدین  سید  و  ملک المتکلمین 
میرزا  روزنامه نگاران  از  و  اصفهانی 
صوراسرافیل،  مدیر  جهانگیرخان 
سلطان العلما مدیر روح القدس و سید 
مساوات  مدیر  شیرازی  محمدرضا 
داشتند. قرار  شاه  سیاه  لیست  در 

مجلس،  بستن  توپ  به  از  پس 
و  ملک المتکلمین  و  صوراسرافیل 
روح القدس گرفتار شدند و در باغشاه 
در  سیدجمال الدین  رسیدند.  به قتل 
شد.  کشته  و  افتاد  به دام  بروجرد 
بردند  به در  جان  دهخدا  و  تقی زاده 
و در سفارت انگلیس تحصن گزیدند 
و در پی مذاکراتی که بین دولت و 
سفارت صورت گرفت، اجازه یافتند از 

ایران خارج شوند. 
مساوات مدتی ناپدید بود اما بخت 
آن داشت که زنده از ایران خارج شود 
و بار دیگر در بازگشت به وطن دست 

به قلم ببرد و روزنامه منتشر کند.
و  مهلکه  از  فرار  داستان  تقی زاده 
تحصن در سفارت و مهاجرت به فرنگ 
را چنین می نگارد: »مخبرالسلطنه به 
کسی روایت کرد که محمدعلی شاه 
گفته بود مرا بگیرند و قسم خورده 
بود با دست خودش مرا بکشد. همان 
طور آنجا وحشت داشتیم... گفتیم کجا 
برویم و پناه ببریم؟ عقل ما به جایی 
نمی رسید. مرحوم )سید عبدالرحیم( 
و  بود  رشت  در  مدتی  که  خلخالی 
روابط داشت گفت  با همۀ رشتی ها 
حاجی سید محمود رشتی در خیابان 
عین الدوله منزل دارد. بفرستیم منزل 
او، اگر به ما جا می دهد برویم آنجا. 
گفتند  نبود.  خانه اش  در  فرستادیم، 
رفته است، کسی نیست. از آنجا ناامید 
شدیم. شاید هم این از اتفاقات عجیب 
باشد زیرا او خودش از مستبدین بود. 

چه بسا ممکن بود ما را تسلیم بکند.
که  بودیم  چاره جویی  پی  در  باز 
چه کار کنیم. نظر بر این شد برویم 
حضرت عبدالعظیم و یک طوری خود 
را به آنجا برسانیم. غیر از این راهی 
به نظر نرسید. صحبت آمد بلکه خود 
را به یکی از سفارتخانه ها برسانیم. من 
حتی یک نفر فرنگی نمی شناختم. دو 
سال بود در مجلس بودیم، از فرنگیها 
یکی  فرنگی،  غیر  می کردیم.  دوری 
وکیل  بعدها  که  ارمنی  میرزایانس 
جی  اردشیر  هم  یکی  شد،  ارامنه 
آمد.  خاطرم  انگلیس  تبعۀ  زردشتی 
نفر در  این دو  از  گفتیم شاید یکی 
بخورند...  ما  به درد  مبادا  روز  این 
کاغذی نوشتیم. گویا خطش را دهخدا 
نوشت. کاغذ و قلم پیدا نمی شد. آخر از 
کاغذ کله قند زیر نمد بریده نوشتیم. 
ما  نوشتیم  نبود.  معلوم  مخاطبش 
چند نفر هستیم در خطر، می خواهیم 
بدانیم ممکن است به ما پناه بدهید. 
دادیم به میرزا علی محمدخان تربیت 
که  بود،  نترس  و  رشید  جوانی  که 
میرزایانس یا اردشیر جی را پیدا کند 
و به وسیلۀ یکی از آنها، آن را به یکی 
از سفارتخانه ها برساند. رفت، برنگشت. 

ناامید شدیم.
برویم  گفتیم  شد.  تاریک  هوا 
شاه عبدالعظیم. اسبابها را جمع کردیم 
یکمرتبه  که  برویم  می خواستیم  و 
شد.  زده  تمامتر  هرچه  به شدت  در 
دیدیم  کرد.  باز  را  در  رفت  دهخدا 
میرزا علیمحمدخان با عجله وارد شد. 
گفت حتی یک ثانیه هم معطل نشوید. 
قزاقها می آیند. او اردشیر جی را پیدا 
نکرده بود. رفته بود سفارت انگلیس. 
غالمها گفته بودند هیچکس نیست، 
سفارت  تابستانی  )محل  قلهک  به 
چه  بودند  گفته  رفته اند.  انگلیس( 
دارم  کاغذی  بود  گفته  می خواهید؟ 
به یکی از انگلیسیها بدهم. در شهر از 
اعضای سفارت کسی نبود. آن روز که 
صدای تفنگ و توپ را شنیده بودند 
ماژور استوکس )آتاشه میلیتر( سفارت 
از قلهک آمده بود شهر و روی وظیفه 
رفته بود جلو مجلس. برگشته بود به 

سفارت که عصری برود باال.
میرآخور رئیس غالم های سفارت 

رفته بود به آتاشه میلیتر که در حمام 
فارسی  او  بود.  گفته  را  مطلب  بود 
می دانست. کاغذ را همانجا گرفته و 
خوانده بود. گفته بود برو بگو بیایند. 
گویا به قلهک تلفن کرده بود. اجازه 
داشتند که فقط در هنگام خطر فوری 
به  بیفتد  خطر  به  جانش  که  کسی 

سفارت راه بدهند.
بعداً  موضوع  این  روی  روسها 
پیچیدگی کردند )دولت تزاری روسیه 
از محمدعلی شاه حمایت می کرد( و 
کردند.  شکایت  انگلیس  سفارت  به 
نامبرده خوشبختانه خیلی ضد روس 
غالمان  از  هم  را  کسی  گویا  بود. 
علیمحمدخان  میرزا  همراه  سفارت 
که  دیگری  خوب  کار  بود.  فرستاده 
این  بود  کرده  علیمحمدخان  میرزا 
را گرفته گذاشته  او  بود که شاپوی 
عالمت  وقتها  آن  شاپو  سرش.  بود 
فرنگی بود. بعد میرزا علیمحمدخان 
خواسته بود درشکه بگیرد پیدا نشده 
بود. درشکه یک قران بود. آخر یک 

تومان داده و درشکه ای را آورده بود. 
اصرار داشت نیم دقیقه هم دیر نشود. 

عجله کرده سوار شدیم. من و مرحوم 
دهخدا  مرحوم  نشستیم.  خلخالی 
گفت  داشت.  غریبی  خیلی  اخالق 
تا برادرم یحیی خان با ما نیاید من 
آزادانه  می توانست  او  برادر  نمی روم. 
در کوچه و بازار گردش بکند و هیچ 
خطری او را تهدید نمی کرد. ولی او به 
هیچ وجه حاضر نشد تا مجبور شدیم 
یکی دو نفر را جا گذاشته او را برداریم. 
من که از همه بیشتر در خطر بودم 
در جلو نشستم. میرزا علیمحمد خان 
شاپو  و  نشست  درشکه چی  کنار  در 
خیابان  از  گذاشت...  خود  سر  بر  را 
انگلیس  منوچهری فعلی به سفارت 
رسیدیم. همه جا تاریک بود. در همه 
چهارراهها قزاقها بودند. جایی رسیدیم، 
قزاقی آمد جلو و کبریت کشید ولی 
میرزا  شاپوی  شاید  نشد.  ما  ملتفت 
علی محمدخان مانع بود که خیال بد 
دربارۀ ما بکند... در سفارت انگلیس 
روی علفهای باغ نشستیم. شام نخورده 
بودیم. مستخدمی داشتند. صدا کردیم 
که کمی نان برای ما بخرد. گفت نانوا 
پنیر  و  بیات  نان  دادیم،  پول  بسته. 
خریدند، خوردیم... فردا صبح که در 
سفارت باز بود عده ای از مردم از ترس 
جان آمدند. دولت و شاه ملتفت نشدند 
جلو بگیرند. تا ظهر گویا هفتاد نفر از 
کسبه و مشروطه طلب متفرقه آمدند 
نوشتند  باالخره فهمیدند و کاغذ  تا 
حوالی  انگلیسیها  کردند.  اعتراض  و 
ظهر درها را بستند و دیگر کسی را 
راه ندادند. االّ یک نفر که از راه آب آمد. 
او بهاءالواعظین بود که با لباس مبدل 

آمد. انگلیسیها خیلی مراقبت کردند 
داخل  در  کیها  نفهمند  دولتیها  که 

سفارت هستند...
اطراف سفارت را قزاق محاصره کرد. 
متغّیر  بابت خیلی  این  از  انگلیسیها 
شدند. پروتست به دربار فرستادند و 
به لندن تلگراف کردند. محاصره شدت 
پیدا کرد... دو سه روزه آمده بودیم، 
بیست و چند روز ماندیم. کاغذ نوشتند 
و اصرار کردند قزاق و سوار را بردارید، 
نشد. آخر به غیظ افتادند و اولتیماتوم 
دادند. اولتیماتوم بدون مدت که اوالً 
سرباز و قزاق را فوراً از اطراف سفارت 
بردارید و برای رفع توهین، دولت با 
لباس رسمی توسط وزیر امور خارجه 
معذرت بخواهد و همچنین شاه توسط 
وزیر دربار. فوراً قبول کردند. وزیران 
خارجه و دربار با لباس رسمی آمدند 
عذرخواهی کردند و مذاکره راجع به 

متحصنین شروع شد...

بدهید.  تأمین  گفتند  انگلیسیها 
می دهم  تأمین  گفت  محمدعلی شاه 
به شرط این که شش نفر را از ایران 
والیات  به  نفر  چهار  و  کنند  بیرون 
که  می گفتند  اول  بروند.  خودشان 
تا ده سال. اینها چانه می زدند. آخر 
در مورد من یک سال و نیم، دربارۀ 
بقیه یک سال شد. این شش نفر اینها 
بودند: مرحوم دهخدا، معاضدالسلطنه 
)پیرنیا(، صدیق حرم که خواجه دربار 
محمدعلی شاه بود، مرتضی قلی خان 
نائینی، بهاءالواعظین. چهار نفر دیگر 
والیات  به  طهران  از  شد  قرار  که 
خودشان بروند عبارت بودند از: سید 
عبدالرحیم خلخالی و برادر من )جواد( 

و امیرحشمت )نیساری( و برادرش.
که  ماها  برای  که  شد  مذاکره 
دولت  انزلی،  و  رشت  تا  برویم  باید 
درشکه بدهد. انگلیسیها گفتند اینها 
هم  زندگانی  بعضیها  می روند،  که 
ندارند، بایستی به آنها پول داده شود. 
چیزی  من  گفت  معاضدالسلطنه 
نمی خواهم، دویست تومان از دولت 
رئیس  او  بدهند.  را  آن  دارم  طلب 
انجمن آذربایجان و قباًل کنسول ایران 
باکو بود. حسن شهرت داشت و  در 

همیشه کمک کرده بود.
محمدعلی شاه گفته بود من به همۀ 
می دهم.  تومان  پانصد  )جمعاً(  اینها 
آنها ایراد کردند که کم است. صحبت 
زیاد شد تا این که معاضدالسلطنه را 
نفر.  پنج  ما  ماندیم  کردند.  علیحده 
برای پنج نفرمان نهصد تومان دادند 
از  اول  می کردند.  تقسیم  سفیر،  به 
من  به  خواستند  تومان  سیصد  آن 
پول  نمی خواهم.  من  گفتم  بدهند، 
محمدعلی شاه را نگرفتم. ظاهراً پنج 
تومان هم نداشتم. گفتم مقداری را 
به دهخدا بدهند. سیصدتومان به او 
دادند. صد و بیست و پنج تومان هم 
به مرحوم خلخالی. یکی از آنها که به 
سفارت انگلیس رفته بودند صدیق حرم 
خواجۀ خود شاه بود. محمدعلی شاه از 
این بابت خیلی عصبانی بود. می گفت 
من  ملک  خریده ام.  من  را  آدم  این 
داده اید؟« پناه  را  او  چطور  است. 

ز  ا لسلطنه  معاضدا و  تقی زاده 
رفتند.  انگلستان  به  روسیه  طریق 
اما  و  گزید  اقامت  درپاریس  دهخدا 
همچنان  مساوات  سیدمحمدرضا 

ناپدید بود.

احمد احـرار
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» ادامه دارد«           

سید حسن تقی زاده

النور روزولت در هنگام نگاه داشتن نسخه اسپانیایی اعالمیه جهانی حقوق بشر



قادر است هر چه می خواهد می کند. 
لیکن باز این مردمان متعصب هستند 
که این وضع را نمی پسندند. اگر عرض 
این  نمی گذاشتم  می شد،  قبول  من 
تشریفات را فراهم بیاورند. شاه عصری 
که  بردند  تشریف  اسبدوانی  باغ  به 
مجسمه آنجاست. سفرا هم همگی با 
حاضر  طبقات  سایر  و  قشون  و  وزرا 

بودند.« 1
اما زنده یاد جعفر شهری در کتاب 
قرن  در  تهران  اجتماعی  »تاریخ 
سیزدهم«، حکایت نصب و پرده برداری 
که  می کند،  روایت  دیگر  نوعی  به  را 

حکایتی است شنیدنی:
از چند مجسمه صورت هایی  »بعد 
تصویر  و  غارها  و  کوه  از  بعضی  در 
فتحعلیشاه و نزدیکانش در کوه )چشمه 
از  علنی  مجسمۀ  اولین  و...  علی( 
ناصرالدین شاه بود که تمام هیکل و 
سوار بر اسب وسط استخر باغ شاه کار 
تا  که  گذاشته شد. الکن مجسمه ای 
نرفته  پرده برداری اش  جرأت  مدت ها 
بود، همچنان چادر به سر روی ستون 
جامعه شناس  رندان  تا  می ماند  باقی 
عده ای  گذارده،  شاه  گردن  ضیافتی 
دعوت  ماجرا  از  دادن  اطالع  بدون  را 
نموده، همراه شربت و چای و قلیان و 

شعبان  در  قاجار،  شاه  ناصرالدین 
پیکرۀ  از  مجسمه ای  قمری،   1304
خود را، که چندی پیش سفارش داده 
بنای  ابتدا،  در  می گیرد.  تحویل  بود، 
توپخانه  میدان  در  را  مجسمه  نصب 
مانع  مذهبی  تعصبات  اما  می گذارند. 
است؛ چون براساس تصور جاری اسالم 
حرام  را  آن  ترویج  و  مجسمه سازی 
می داند. پیکرۀ ناصرالدین شاه سوار بر 
اسب برای مدت دو سال بالتکلیف باقی 
می ماند، تا این که به لطایف الحیلی 

شرایط نصب آن پیدا می شود.
ـ   50 شمارۀ  در  شرف  روزنامۀ 
سال پنج ـ مطابق با 1304 هـ . ق، 
در صفحات 1 و 2 خود خبر ساخت 

مجسمه را این طور اعالم می دارد:
جناب  لعمل  ا دستور »برحسب 
مبارکه،  قورخانه  وزیر  اقبال السلطنه، 
مجسمه ای از تمثال... بندگان اقدس... 
تقریباً به اندازۀ جسم و هیکل... مبارک، 
سواره با لباس رسمی ساخته و ریخته اند 
که از حیث صنعت ریخته گری و علم 
نقاشی و تناسب اعضا و دقایق اوستادی 
مجسمه سازی  مخصوص  فن  این  در 
مانند  نمی آید،  تصور  به  آن  از  بهتر 
کارهای خوب اساتید اروپا ساخت، و 
حال آن که اوستادان و صنعتگران این 

مجسمه تماماً ایرانی هستند.«
ن  خا حسن  محمد یت  ا و ر
اعتمادالسلطنه در »روزنامۀ خاطرات«، 
از نصب مجسمه بدین ترتیب است )وی 
روز موعود را »عید مجسمه« می نامد(:

»امروز عید مجسمه است. صنعت 
خوبی به کار برده اند. برای این که با 
چنین  بود  مشکل  خیلی  بی اسبابی 
نبود  الزم  اما  ساخت.  را  مجسمه ای 
جشن بگیرند و عیدی فراهم بیاورند. 
این مجسمه در ملت اسالم ساختنش 
محمد،  سلطان  چنانچه  است.  حرام 
سلطان عثمانی، در شصت سال قبل 
نقش  مسکوکات  در  را  خود  صورت 
را  او  علما  سایر  و  نمود، شیخ االسالم 
تکفیر کردند و فتوای به خلعش دادند 
نمود.  را جمع  مسکوکات  که مجبوراً 
منتها این است که به حمد اهلل پادشاه 

احترام، پیشکش و تقدیمی هایی جلو 
گذارده،  بگذارند،  باید  که  آنهایی شان 
موزیک  می کنند،  صرف  که  همچه 
ضیافت شروع به نواختن نموده، پرده 
به  دست  کشیده،  مجسمه  روی  از 
خاطرش زده شده، تکفیرکنندگان در 
برابر امر انجام شده قرار گرفته، مصلحت 
می باشد  قبول  نشانۀ  که  سکوت  به 
می رود و از آن زمان هم می شود که 
منع شرعی از آن به کنار رفته، دست 

هنرمندان در کار آن باز می شود.«2
الممالک، که  معیر  دوستعلی خان 
نوۀ دختری ناصرالدین شاه است، در 
از  ماوقع  شرح  خود،  خاطرات  کتاب 
رونمایی این مجسمه را این گونه تنظیم 

کرده است:
ز  ا که  خان،  کبر  علی ا ا  »میرز
معماران زبردست آن زمان بود و فن 
مجسمه سازی را نیز نیکو می دانست، 
به دستور جهانگیر خان اقبال السلطنه، 
از  پیکری  قورخانه،  و  صنایع  وزیر 
گچ  از  اسب  بر  سوار  شاه  ناصرالدین 
بپرداخت، که پس از اتمام، مجسمه ای 
از فلز در قورخانه از روی آن ریختند و 
در میان جزیرۀ مزبور )باغ شاه( باالی 
را  روزی  دادند.  قرار  متناسب  پایه ای 
مجسمه  از  پرده برداری  مراسم  برای 

جشن گرفتند و از شاهزادگان و اعیان 
و اشراف و وزرا و نمایندگان خارجی 
و  مخمل  سراپرده های  کردند.  دعوت 
استخر  گرداگرد  قالب دوزی  ماهوت 
میزهای  یک  هر  درون  و  برافراشتند 
میوه  و  شیرینی  انواع  نهاده،  بسیار 
روی شان چیدند و چند دسته موزیک 
در نقاط مختلف باغ به نوبت به نواختن 
در  پرداختند.  گوناگون  آهنگ های 
ساعت مقرر ناصرالدین شاه به مجلس 
از  پرده  که  همین  و  درآمد  جشن 
روی مجسمه برداشته شد، دسته های 
ایران  ملی  سالم  هماهنگ  موزیک 

نواختند. 
نطقی  عثمانی  سفیرکبیر  نخست 
شعرا  گاه  آن  کرد.  یراد  ا مفصل 
مجلس  و  خواندند  آبدار  مدیحه های 
ادامه  منوال  بدین  غروب  نزدیک  تا 

یافت.«3
مجسمه  این  سرانجام  در خصوص 
آنچه می دانیم، دستور ذوب آن است 
از جانب رضاشاه تا شاید بدین سبب 
همگان  بر  را  قاجار  سلسلۀ  انقراض 

معرفی کند.
در اسناد موجود فلز مجسمه را گاه 
در  کرده اند.  معرفی  گاه چدن  و  برنز 
به شیوۀ  ـ که  مانده  باقی  عکس های 
سیاه و سفید است ـ تصویر به سیاهی 
چدن  از  بازتابی  می تواند  که  می زند، 
با  کمال الملک  از  اثری  در  اما  باشد. 
رنگ  به  مجسمه  شاه«،  »باغ  عنوان 
برنزی  نشانۀ  که  شده،  نقاشی  زرد 

بودنش است.

پینوشت:
1ـ مباحث فرهنگی عصر ناصری، به 
کوشش ایرج افشار، انتشارات امیرکبیر، 

1380، ص 180.
قرن  در  تهران  اجتماعی  تاریخ  2ـ 
انتشارات  جعفر،  ـ  شهری  سیزدهم، 
رسا، 1378، جلد سوم، صص 8ـ743.

الممالک،  معیر  دوستعلی خان  3ـ 
خصوصی  زندگی  از  یادداشت هایی 
ایران،  تاریخ  نشر  شاه،  ناصرالدین 

1361، ص 47.
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1ـ بخشی از کشور 
ماـ  آشفته و پریشان

ـ  ندا  حرف  2ـ 
مجاور

سلسله های  از  ـ   3
ایران  در  حکومتی 

ـ مطیع
4ـ نقش ـ کشوری 

است
5 ـ خرس ـ زبانی 

است
6ـ  فردوسی عجم را 
به آن زنده کرد ـ از 

قدیمی  خوانندگان 
و معروف ایران

7 ـ عازم
کنار  شهرکی  ـ   8

تهران
ـ  حد  و  مرز  9ـ 

دخول
10ـ وکالت ـ وی

ـ  خورشید  11ـ 
مشابه

ن  نندگا ا خو ز  ا 1ـ 
خوش صدا و فقید ایران

2ـ واحد پول کشوری 
است ـ از کشیدنی ها ـ 

درختی است
3ـ صحیح العمل

نوپرداز،  شعرای  از  4ـ 
بلندآوازه و فقید ایران

ژان ژاک  از  اثری  ـ   5
و  دوستان  ـ  روسو 

مددکاران
ـ  است  حرفه ای  ـ   6

مطرود
ـ  گوشه نشینی  ـ   7

مفقود
فوری  ـ  شراب  ـ   8
و  جوش  پر  و  فعال  ـ 

خروش
9ـ پادشاهـ  مار بی سر

از دست  10ـ قسمتی 
ـ جاری

فعالیت های  ز  ا 11ـ 
کشاورزی ـ بسته معروف  هنرپیشگان  از  1ـ 

سینمای معاصر ایران
2ـ شوخ و بی حیا ـ برتر از 

گوهر ـ پرنده ای است
3ـ حرف تعجب ـ بخشی 

از بازرگانی خارجی ـ قشر
پژوهشگر  و  دیب  ا 4ـ 
استاد  و  ما  بلندپایۀ کشور 
فقید دانشگاه تهرانـ  مشابه

5ـ  اعتدالـ  شهری تاریخی 
در فرانسه

ـ  گذشته  ـ  مصون  ـ   6
واحد  ـ  طبیعی  بالیای  از 

اندازه گیری سطح
اروپا  در  رودخانه ای  ـ   7
ـ  گونه  ـ  اساس  و  پایه  ـ 

ورزشی است ـ نمّو
ـ  وسط  ـ  ابَر  و  باال  ـ   8

پهلوان ـ حرف فاصله
9ـ از حرفه ها ـ جانداری با 

پوستی گرانبها ـ آزرم
10ـ از شهرهای ایرانـ  راه 

سلسله های  از  ـ  پایان  بی 
حکومتی در کشور ما قبل 

از یورش اعراب
11ـ دستاوردـ  جوازـ  تکرار 

یک حرف
ـ  تکخال  ـ  اجتماع  12ـ 

سپاس به هم ریخته
13ـ توان ـ صحرایی است

از  ـ  است  کشوری  14ـ 
سنتی  واحد  ـ  میوه ها 
اندازه گیری وزن ـ حرفه ای 

دارد ارجمند
ـ  اندام  از  قسمتی  15ـ 
حرف  ـ  هیزم  ـ  حرارت 

خطاب

1ـ از خوانندگان خوش صدا و قدیمی 
کشور ما ـ جهتی است

2ـ از انواع نان ـ هم خویشی است و 
هم مشابهت ـ جّد

3ـ استوار ساختن ـ مبارکی ـ شهری 
در ایران

4ـ پیرو یکی از ادیان ـ استوار
5 ـ دستها ـ هم شغل

از  ایران ـ  6 ـ اهل یکی از شهرهای 
حبوباتـ  دانشمند

پول  واحد  ـ  ریاضی  دروس  از  ـ   7
کشوری استـ  از زبانهای قدیمی ایران

8 ـ استاد فقید سنتورنواز ایران
ـ  اشخاص  به  واگذارشده  درآمد  9ـ 

وحشت
10ـ ادب بی پایان ـ شهری در ایران ـ 

سبکی در شعر فارسی
ییالقات  از  ـ  است  ماه  دور  به  11ـ 

دامنۀ البرز
از  ـ  ایران  در  مذهبی  اقلیتی  12ـ 
فراموش ناشدنی  و  فقید  خوانندگان 

کشور ما
13ـ موسیقیدان دربار ساسانیـ  رایحه

و  معروف  بزرگ  آهنگسازان  از  14ـ 
اتریش ـ حرف خطاب

15ـ کلیسای معروف و تاریخی در اروپا

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

ماجرایمجسمۀناصرالدینشاه/تهران1888
و  نویسنده  تسوایگ«  »استفان 
)1881ـ1942(  اتریشی  پژوهشگر 
تهدید  برابر  در  که  پرشور  صلح طلب 
هیتلر به لندن پناهنده شد، به تابعیت 
انگلستان درآمد، در ابتدای جنگ جهانی 
به برزیل رفت و در 1942 خودکشی کرد.

خانم بلیندا کانون در اولین رمان خود با 
عنوان »آخرین گردش در پتروپلیس« 
می کوشد انگیزه مؤلف کتابهای »آموک« 
و »خانۀ کنار دریا« را توضیح دهد. چرا 
او به جای به دوش کشیدن پرچم مبارزه 
علیه فاشیسم ترجیح داد سنگر را خالی 

کند. شرحی بر این رمان را می خوانیم.
در 22 نوامبر 1942 در »پتروپلیس«، 
اعیان نشین واقع در نزدیکی ریو،  شهر 
معروف  نویسنده  تسوایگ«  »استفان 
اتریشی به اتفاق همسر جوانش »لوت« 
و  کردند  خودکشی  قرص  بلعیدن  با 
همگان را شگفت زده نمودند: آیا او پر 
خواننده ترین نویسنده اروپایی نبود که 
تیراژ آثارش از تیراژ آثار »توماس مان« 
در  می رفت؟  فراتر  ادبیات  غول  دیگر 
فرار از نازیسم، او در برزیل با افتخارات 
هنگام  بود.  شده  استقبال  استثنایی 
شهر  مغازه های  جنازه اش،  تشییع 
تعطیل کردند. هشت نویسنده برزیلی 
هزاران  کشیدند.  دوش  به  را  او  تابوت 
دیگر  و  جمهوری  رئیس  جمله  از  تن 
مقامات کشور در مراسم حضور داشتند.

رمان »بلیندا کانون« به نام »آخرین 
قهرمان  که  پتروپلیس«  در  گردش 
)نگونبخت( آن »استفان تسوایگ« است، 
این معما را مورد پرسش قرار می دهد: 
را  خود  پناهیم  در  وقتی  چه  »برای 
بکشیم؟« »تسوایگ« از ناچاری خودکشی 
نکرد. در تالش برای پاسخگویی نویسنده 
زندگی روزمره »استفان تسوایگ« را طی 
آخرین ماه ها به ما نشان می دهد: مجالس 
شام با دوستان و در بین آنان شاعره بزرگ 
کنسول  میتسرال«،  »گابریال  شیلیایی 
یادداشت  تأمالت  برزیل،  در  کشورش 
شده در دفترچه ها، تالش های نوشتن، 
روابط با »لوت« همسر دومش و خاطراتی 
که هجوم می آورند. اضطرابها، پشیمانی ها 
در قبال »فردریک« همسر اولش، مالل، 

تنها پرسه زدنهای طوالنی در شهرکهای 
کوچک و آرام.

او »دنیای دیروز« را که در آن دوباره 
در عالم سال های جوانی اش، در بهشت 
کرده  تمام  تازه  شده  غوطه ور  برین، 
گمشده  بهشت  دنبال  او  چقدر  است. 
گشت. او گمان کرده بود آن را در برزیل 
»اینجا  بود:  کرده  یادداشت  او  می یابد. 
مثل بهشت زندگی می کنند.« اما کمی 
دورتر می افزاید: »وحشتی که از روزگار 
به من دست می دهد، به طور بی حد و 
بدون  تضاد  این  می یابد.«  افزایش  مرز 
تردید تحمل ناپذیر بود. مخصوصاً که در 
»پتروپلیس«، دور از میدانهای نبرد، »این 
اروپایی آمده از جهان وطن ترین پایتختها، 
احساس می کند که ریشه هایش از دست 
داده است: آنچه باور داشته بود با فکری که 
برای خود ساخته و پرداخته و با آن نوشته 
و اندیشیده بود.« در مورد این مرگ خود 
خواسته خانم »بلیندا کانون« در رمان خود 
به خودکشی »پریمولوی« اشاره می کند، 
که اردوگاههای کار اجباری هیتلری ها را 
از سر گذرانیده بود. »یک نویسنده بسیار 
سرشناس که مدام در پی درک جنگ 
جهانی دوم و اردوگاه ها بود. انتظار می رفت 
موفقیتش از او محافظت کند.« اما خیر، 
»پریمولوی« در بشریت هیچ چیزی ندید 
که مطمئنش کند که وقایع جنگ جهانی 
دوم به نحوی از انحاء از سر گرفته نشود. 
شاید این مطلب در مورد »تسوایگ« نیز 
صادق باشد. اما در این رمان بخش قابل 
توجهی از زخمی که یک خودکشی آشکار 

می کند مرموز باقی می ماند.

بررسیعللخودكشی»استفانتسوایگ«
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با توجه به حضور نیروهای خارجی در 
اساس،  این  بر  بود.  غیرممکن  کشور، 
اقدامی در زمینۀ نفت منوط  نوع  هر 
و  شوروی  نیروهای  فراخواندن  به 
فراهم ساختن شرایط انجام انتخابات 

مجلس بود.
قوام با این پیشنهاد، ُحسن تفاهم و 
آمادگی خود را نسبت به رفع اختالفات 
و  می داشت  اعالم  شمالی  همسایۀ  با 
بر »سوء تفاهمات« و »شایعاتی« که 
تمامیت  »متوجه  شوروی  جانب  از 
بطالن  خط  بود  ایران  استقالل«  و 
که  بود  شوروی  دیگر  این  می کشید! 
می بایست دوستی و »نیت صادقانه«ی 
خود را به اثبات برساند و گره از کار 

نفت بگشاید. او خود، در آستانۀ سفر 
به مسکو، با رفع توقیف از روزنامه های 
رهبر، ارگان حزب توده و ظفر، ارگان 
حزب،  کارگری  اتحادیه های  مرکزی 
»حسن نیت« خود را برای دوستی با 
شوروی به معرض قضاوت گذاشته بود.

کتبی  اطالعیه ای  تسلیم  طی  و 
موارد  بر شمردن  مولوتوف، ضمن  به 
خاطر  خود،  پیشنهادهای  و  اختالف 
مختاری  خود  مسألۀ  که  کرد  نشان 
آذربایجان با قانون اساسی که در نتیجۀ 
»انقالبات و فداکاری ملت ایران به وجود 
آمد، و تنها سند ملی دورۀ مشروطۀ 
جوان ملت ایران است« در تضاد است و 
هیچ دولتی نمی تواند به آن گردن نهد. 
به ویژه آن که اگر چنین خالفی »در 
یک قسمت از کشور ظاهر شود هیچ 
ضامنی باقی نخواهد بود که در ایاالت 
نتایج  گرفتن  برای  تحریکاتی  دیگر 
مشابه به وجود نیاید.« قوام بر این نکته 
پای می فشرد که این به سود هیچ یک 
از دو کشور نخواهد بود. او، در مقابل، 
آمادگی خود را برای اعطای امتیازات 
عفو  چون  آذربایجان،  به  بیشتری 

دموکرات،  فرقۀ  اعضای  برای  عمومی 
انتخاب انجمن ایالتی، واگذاری بودجۀ 
محلی، وضع مالیات به منظور بهبود و 
و  مردم  برای  رفاهی  تسهیالت  ایجاد 
زمینۀ  در  اصالحات  از  دیگر  شماری 
و  فرهنگی  امور  و  اقتصاد  سیاست، 
قانونی«  به »تقاضاهای مشروع  توجه 

در آذربایجان اعالم می کرد.
هیچ یک از این پیشنهادها با واکنش 
در  او،  نشد.  رو  روبه  مولوتوف  مثبت 
مقابل، خطاب به قوام گفت: »شوروی 
نیازی به سرزمین های بیگانه ندارد« و 
اضافه کرد: »ما تنها خواهان صلح در 
تضمین  برای  و  هستیم  مرزهای مان 
دو  تا  است  ضروری  صلحی  چنین 

مسأله روشن شود: نفت و آذربایجان.« 
به گفتۀ مولوتوف، تقاضای امتیاز نفت 
به منطقه ای  از جانب شوروی  شمال 
محدود می شد که به مراتب کوچک تر از 
قلمرو نفوذ انگلستان در جنوب بود و از 
این نظر، مخالفت دولت ایران با اعطای 
تبعیض آمیز  سیاست  نشانۀ  امتیاز، 
نسبت به شوروی بود. مولوتوف برای 
برابر  در  قوام  قانونی  محدودیت های 
مجلس پیرامون مسألۀ امتیاز نفت نیز 
مورد مسألۀ  در  و  نبود  قائل  اعتباری 
آذربایجان هم تفاهمی وجود نداشت. 
او خاطر نشان ساخت که خود مختاری 
آذربایجان ضرورتاً استقالل ایران را به 
خطر نخواهد انداخت و خواهان آزادی 
عمل کامل فرقۀ دموکرات و خواستار 
گسترش حقوق و به رسمیت شناختن 

دولت خود مختار آذربایجان شد.
در طرح مولوتوف پیرامون فراخواندن 
نیروهای ارتش سرخ از ایران که موعد 
آن بنا بر قرارداد سه جانبۀ متفقین در 
11 اسفند 1324 )دوم مارس 1946( 
به سر می رسید، نکته ای گنجانده شده 
بود. او قول می داد شماری از نیروهای 

را ترک  ایران  تاریخ مقرر  شوروی در 
که  می کرد  اضافه  همزمان  و  کنند 
شماری دیگر از نیروهای ارتش سرخ با 
تکیه بر مادۀ ششم قرارداد فوریه 1921 
ماند.  خواهند  باقی  ایران  خاک  در 
به زمانی  را  آنان  مولوتوف فراخواندن 
موکول می کرد که اقدامات تبعیض آمیز 
دولت ایران نسبت به شوروی خاتمه 
یافته و آن کشور امکان آن را داشته 
باشد مجدداً احساس امنیت نماید! و 
این همه نشان آن بود که شوروی برای 
نخستین بار بی اعتنایی خود را نسبت به 
قرارداد سه جانبۀ میان متفقین رسمیت 
می بخشید. از این دیدگاه، دیگر تا آغاز 
جنگ سرد چند گامی بیش فاصله نبود.

برای  شوروی  مذاکرات،  جریان  در 
امتیاز  از خواست کسب  کوتاه  مدتی 
نفت عقب نشست و پیشنهاد تشکیل 
شرکت مختلطی میان دو کشور را پیش 
با این استدالل که  کشید. اما مجدداً 
ایران توجهی به خواست های شوروی 
ندارد، مسألۀ کسب امتیاز نفت شمال 
در  ساعد  نخست وزیری  هنگام  که  را 
سال 1323 عنوان ساخته بود مطرح 
کرد. در مورد آذربایجان نیز پیشنهاد 
میانجی گری را پس گرفت و اعالم کرد 
با توجه به سیاست خصمانۀ ایران در 
مسألۀ نفت، آن کشور تکلیفی در قبال 
مسألۀ آذربایجان برای خود قابل نیست. 
حضور نیروهای شوروی در ایران نیز با 
این بهانه توجیه شد که ایران با توجه 
به ادعای ارضی خود در سال 1298 
باکو،  مورد  در  م(   1919( شمسی 
خطری جدی برای شوروی محسوب 

می شود.
در دو سوی پردۀ آهنین

با شکست مذاکرات مسکو، هنگامی 
نیروهای  خروج  انتظار  در  جهان  که 

ارتش سرخ از آذربایجان بود، شوروی 
با اعزام نیروهای تازه ای به خاک ایران 
برگ  و  ساز  و  تانک،مهمات  انتقال  و 
جنگی بر نگرانی عمومی افزود. تخلیۀ 
برخی از نقاط اشغالی که می توانست 
در آغاز امیدهایی را برانگیزد، به زودی 
از  اندک  چند  هر  شماری  حرکت  با 
و  تهران  سمت  به  شوروی  نیروهای 
مستقر شدن آنها در کرج، پایتخت را 

در اضطراب و تشویش فرو برد.
روز سفر رسمی هیأت  آخرین  در 
مالقات  و  مسکو  به  ایران  نمایندگی 
در  که  ضیافتی  در  استالین  با  قوام 
بود، چرچیل طی  برپا شده  کرملین 
سخنرانی مشهور خود با به کار بردن 

تجسم  که  آهنین«  »پردۀ  عبارت 
اروپای  بر  شوروی  سیطرۀ  آشکاری 
رویارویی  می آمد،  شمار  به  شرقی 
وجه  حکم  در  را  کمونیسم  خطر  با 
غالب سیاست غرب به جهانیان اعالم 
استالین  آن،  از  پیش  اندکی  کرد. 
و  سرمایه داری  آشتی ناپذیری  ز  ا
کمونیسم و ضرورت احتمالی جنگی 
شواهد  همۀ  بود.  گفته  سخن  دیگر 
نشان از آن داشت که جنگ سردی 
که بر سر آذربایجان آغاز شده و صلح 
از  اندک پس  فاصله ای  در  را  جهانی 
سقوط آلمان نازی دستخوش مخاطره 
ساخته بود، به واقعیتی غیرقابل انکار 

بدل شده است.
حاصل سفر قوام به مسکو را نمی توان 
دانست.  او  مأموریت  کامل  شکست 
ضیافت شامی که استالین در آخرین 
لحظه، خارج از برنامۀ رسمی، برای او 
ترتیب  و همکارانش در کاخ کرملین 
داده بود، نشان از آن داشت که رهبران 
قراردادی  به  دستیابی  هنوز  شوروی 
مشترک با ایران را ناممکن نمی دیدند. 
حضور مقامات عالی رتبۀ شوروی چون 

ویشینسکی، معاون کمیسار خارجه و 
دادستان سابق دادگاه های فرمایشی 
درجۀ  رهبران  از  که شماری  مسکو 
اول بلشویسم چون زینویف، کامنوف، 
رادک و بوخارین را به جوخۀ اعدام 
سپرده بود؛ سادچیکوف، سفیر آیندۀ 
شوروی در تهران و شماری از وزراء، 
مارشال ها و نظامیان بلندپایه در کنار 
مولوتوف و استالین، حاکی از اهمیت 
به آتیه و سرنوشت مذاکرات با قوام 
بود. هر چند که کنن، سفیر آمریکا در 
شوروی، پیش از بازگشت نخست وزیر 
او را »ناامید« یافته  ایران به کشور، 
را  مسکو  مذاکرات  قوام،  قول  از  و 

»بی نتیجه« خوانده بود.
روند  به  نسبت  قوام  ناامیدی 
که  خاطراتی  در  مسکو،  مذاکرات 
برخی از همراهان او نوشته اند بازتاب 
یافته است. او ظاهراً پس از شکست 
مذاکرات، تمایل خود را برای استعفا و 
رفتن به اروپا به چند تن از همراهانش 

ابراز کرده بود.
اما این گفته را نباید حرف قطعی و 
نهایی قوام تلقی کرد، چرا که او هیچ 
استعفا  مقامی  از  خود  میل  به  گاه 
نکرده و همواره نیز اعالم داشته بود 
آن  دیگر  کرد.  نخواهد  هرگز چنین 
که در گزارش کنن، سفیر آمریکا در 
مسکو که با قوام تماس داشت و به 
»ناامیدی« او از روند مذاکرات اشاره 
کرده است، از موضوع استعفا سخنی 
در میان نیست. می توان گمان کرد 
نزد  استعفا  مسألۀ  طرح  با  قوام  که 
همراهان خود، در پی آن بوده باشد که 
این مطلب را به نوعی به گوش مقامات 
شوروی برساند؛ با این امید که آنان را 
متوجه خطر استعفای خود سازد و از 
ایستادگی تا به آخر بر سر مواضع شان 
نیز  دیگر  نوبت  او در چند  دارد.  باز 
به  برای خام کردن رهبران شوروی 
چنین شیوه ای دست زد. قوام با این 
استدالل که با رفتن او، نخست وزیر 
سرسخت تری روی کار خواهد آمد، 
به  را  شوروی  رهبران  کرد  کوشش 

ضرورت سازش با خود مجاب سازد.
و  محدودیت ها  به  توجه  با  شاید 
دشواری کار قوام در متقاعد ساختن 
اصل  این  پذیرفتن  رهبران شوروی، 
داخلی  مسألۀ  »آذربایجان  که  را 
دستاوردهای  از  بتوان  است«  ایران 
این  دانست.  مسکو  در  او  مذاکرات 
مراجع  نزد  را  ایران  موقعیت  نکته، 
بین المللی برای تثبیت حق حاکمیت 

خود بر آذربایجان تحکیم می کرد.
از سوی دیگر، توافق او با مقامات 
شوروی مبنی بر آن که مذاکرات در 
موفقیت  شد،  خواهد  دنبال  تهران 
موفقیتی  می شد؛  محسوب  دیگری 
مذاکره  امکان  ازای  در  ظاهراً  که 
شده  حاصل  نفت  مسألۀ  پیرامون 
برای  راهی  که  هنگامی  او  بود. 
نمی دید،  دشمن  سنگرهای  فتح 
و  بس  آتش  اعالم  را  چاره  تنها 
تازه  دور  برای  عقب نشینی  تدارک 
از رویارویی با شوروی جست و جو 
کرد، دفاعی فعال را سازمان می داد. 
طرح دومین شکایت ایران نسبت به 
نیروهای شوروی در شورای  حضور 
آشکار  بیان  ملل،  سازمان  امنیت 

چنین سیاستی بود.
در آخرین روزهای اسفند 1324، 
ایران  نمایندۀ  عالء  حسین  به  قوام 
تا  داد  دستور  ملل،  سازمان  در 
شکایت رسمی دولت متبوع خود را 
نسبت به عدم فرا خواندن نیروهای 
در  کشور  آن  دخالت  و  شوروی 
شورای  در  ایران  داخلی  اوضاع 
آن  اقدام،  این  سازد.  مطرح  امنیت 
میان  مذاکرات  آغاز  آستانۀ  در  هم 
شوروی  سفیر  سادچیکوف،  و  قوام 
و  نفت  مسألۀ  پیرامون  تهران،  در 
آذربایجان انتخابی حساس و پرمعنا 
بود. قوام از یک سو با ادامۀ مذاکرات 
دوجانبه میان دو کشور که مورد نظر 
گفتگو  راه  بود،  شوروی  خواست  و 
دیگر  سوی  از  و  می گذاشت  باز  را 
امنیت،  شورای  در  شکایت  طرح  با 
کسب حمایت بین المللی برای تحقق 
می کرد.  تقویت  را  خود  هدف های 
چنین  به  زدن  دست  از  پیش  او 
و  پشتیبانی  جلب  پی  در  اقدامی، 
و  آمریکا  جانب  از  اطمینان  کسب 
انگلیس بود تا هر تردیدی را نسبت 
امر بزداید. حمایت  این  به موفقیت 
در  را  قوام  راه  ایران،  اقدام  از  آنان 
دستیابی به سیاستی که در رویارویی 
هموار  بود،  گرفته  پیش  شوروی  با 
می ساخت، حمایتی که ایران پیش 

از آن کسب آن بازمانده بود.

دست و پنجه نرم کردن قوام السلطنه با استالین
بر سر بحران آذربایجان و امتیاز نفت شمال

 29 بامداد  ساعات  نخستین  در 
با  مذاکره  برای  قوام   1324 بهمن 

رهبران شوروی عازم آن کشور شد.
در پی دیداری یک روزه از بادکوبه 
در  استالینگراد،  در  کوتاه  توقفی  و 
کمیسار  مولوتوف،  جانب  از  مسکو 
خارجه و شماری از مقامات بلند پایۀ 
شوروی مورد استقبال قرار گرفت و 
با  را  مذاکرات رسمی خود  بعد  روز 

رهبران شوروی آغاز کرد.
قوام با اعتماد به نفس همیشگی 
که  بود  دیربازی  بست.  سفر  رخت 
سخت  لحظات  در  تنها  داشت  باور 
خدمت  به  سترک  کشاکش های  و 
فراخوانده خواهد شد. شاه هم چه بسا 
با همین باور، به رجل پر نخوت قاجار 
روی آورده بود. همۀ چشم ها به سوی 
او بود و این پرسش بر سر زبان ها که: 
آیا این سیاستمدار کار کشته می تواند 
گره از کار فرو بستۀ ایران بازگشاید؟

نحوۀ تجلیل از قوام و اقامت او در 
محلی که پیش از آن چرچیل، دوگل 
و یُتش، رئیس جمهور چکسلواکی، 
توجه  نشانۀ  داشتند،  اقامت  آن  در 
مقامات شوروی  بود که  اهمیتی  به 
برای قوام و نتایج سفر او قائل بودند. 
او پس از مذاکره ای کوتاه با مولوتوف 
پیرامون مسائل مورد عالقۀ دو کشور، 
در کاخ کرملین با استالین به گفتگو و 

مذاکره پرداخت.
استالین  به  خطاب  آغاز  در  قوام 
مباحثۀ  برای  »من  که:  کرد  اعالم 
حقوقی واستناد به معاهدات که هر 
یک به جای خودهست، نیامدم. بلکه 
با یک نیت صادقانه و دوستانه آمدم 
و  مقدمه  کنم  خواهش  شما  از  که 
و  روابط دوستی  اصلی شروع  شرط 
شوروی  و  ایران  بین  مشکالت  حل 
نیروی  از  ایران  فوری  تخلیۀ  که  را 
شوروی است با یک اراده فراهم کنید 
و در باب اصالح مسألۀ آذربایجان که 
حق  و  قوانین  خالف  وضع،  این  با 
معنوی  است کمک  ایران  حاکمیت 
خصوص  در  او  دارید«،  ابراز  ما  به 
مسألۀ آذربایجان به ویژه اضافه کرد 
که دولت آمادگی خود را برای انجام 
اصالحات و دادن امتیازاتی که مغایر 
با قوانین کشور نباشد اعالم می دارد. 
هر دو پیشنهاد از جانب استالین رد 
شد. او با استناد به مادۀ ششم قرارداد 
اسفند 1299 )فوریه 1921( میان دو 
کشور، اعالم کرد شوروی حق دارد 
ایران حفظ کند و  را در  نیروهایش 
ارضی  ادعاهای  به  زمینه  همین  در 
ایران نسبت به شوروی پس از پایان 
جنگ جهانی اول اشاره کرد. استالین 
داخلی  مسألۀ  را  آذربایجان  موضوع 
کرد  اعالم  همزمان  و  خواند  ایران 
مقولۀ خودمختاری آذربایجان مغایر 
با استقالل ایران نیست. او در مقابل، 
پیش  را  شمال  نفت  امتیاز  مسألۀ 
با استناد قوام به ماده ای  کشید که 
که بنا بر مصوبۀ مجلس شورای ملی 
در آذرماه 1323، عقد هر قراردادی 
در این زمینه را بدون تصویب مجلس 
ممنوع می ساخت، از دستور مذاکرات 
خارج شد. او همچنین اضافه کرد که 
قرارداد فوریه 1921 تنها در صورتی 
به شوروی اجازۀ استقرار نیروهایش 
را در ایران می دهد که از سوی کشور 
تهدید  مورد  ایران  خاک  از  سومی 
شرایطی  چنین  و  باشد  گرفته  قرار 

وجود ندارد.
تجربه  به  کس  هر  از  بیش  قوام 
به ویژه  می دانست که در سیاست، 
پس از ماکیاول، جایی برای دوستی و 
»نیت صادقانه« وجود ندارد. سیاست 
در جوهر خود چیزی جز ادامۀ نبرد 
اشکالی که  نیست؛  اشکال دیگر  به 
تأکید بر ابزار تهدید و تحبیب و مانور 
و محاسبه، نبرد قدرت را در عرصۀ 
دیپلماتیک به پیش می برد. مذاکرات 
در  بلشویسم  کارگزاران  با  قوام 
مسکو، جلوۀ گاه آشکار و گاه پنهان 
کشمکش در چنین عرصه ای بود. از 
این دیدگاه، او با پشت سر گذاشتن 
نخستین دور مذاکرات که وجه بارز 
آن ناشکیبایی و ایستادگی تا به آخر 
بر سر مواضع و اصول خدشه ناپذیر 
بود، خود را برای دور تازه ای از نبرد 

آماده می ساخت.
قوام در دور جدیدی از مذاکره با 
مولوتوف، آمادگی اش را برای گفتگو 
پیرامون مسئلۀ نفت که منتفی دانسته 
بود، اعالم کرد. او همزمان خاطر نشان 
ایران،  قوانین  به  توجه  با  که  کرد 
عملی  زمینه  این  در  مذاکره  انجام 
نیست، مگر آن که مجلس جدیدی 
را  قانونی  مادۀ  این  و  شود  انتخاب 
انتخابات،  برگذاری  اما  سازد.  »دنباله دارد«           ملغی 

رجال  جمله  آن  از  السلطنه«  »قوام  قوام،  احمد 
محسوب  بیستم  قرن  اول  نیمه  در  ایران  سیاسی 
می شود که زندگی آنان در خور بازنگری و بازنویسی 
است. به همین مالحظه نیز، در سالهای پس از انقالب 
اسالمی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، شماری 
از پژوهشگران به تحقیق در احوال قوام پرداخته و 
زندگی سیاسی او را موضوع کتابها و رساالت و مقاالت 

متعدد قرار داده  اند.
»در تیر رس حادثه« را می توان در شمار بهترین 

تحقیقات و تألیفات در این زمینه به شمار آورد. 
درباره  است  موشکافانه  بررسی  یک  کتاب،  این 
نویسنده ای  سوی  از  قوام السلطنه  سیاسی  زندگی 
جنبش  به  منحصراً  خود  پیشین  کارهای  در  که 
کادر  در  ویژه  به  ایران،  چپگرای  و چهره های  چپ 
کنفدراسیون دانشجویی خارج از کشور نظر داشت.

یا  حادثه  رس  تیر  »در  تألیف  با  شوکت،  حمید 
زندگی سیاسی قوام السلطنه« با دقت نظر و رعایت 
انصاف و بی طرفی به شرح زندگی و افت و خیزهای 
به  ایران  مردی همت گمارده که فرمان مشروطیت 
به محمدرضا شاه  نامه اش  که  اوست، همچنان  خط 
در مخالفت با تشکیل مجلس مؤسسان و دستکاری 
تاریخی  اعتنای  قابل  سند  یک  اساسی  قانون  در 

محسوب می شود.
نقش ماهرانۀ قوام در فیصلۀ مشکل آذربایجان به 

تنهایی برای قرار دادن وی در عداد 
در  نام آور سیاسی جهان  بازیگران 
و  دوم جهانی  از جنگ  بعد  دوران 

آغاز جنگ سرد کفایت می کند.
در عین حال، قوام السلطنه سیاستمداری است که انواع 
تهمت ها را شنیده و از چپ و راست هدف شدیدترین 
حمالت و بی رحمانه ترین خصومت ها قرار گرفته است.
این  به  خود،  کتاب  مقدمۀ  در  شوکت  حمید 
»اتهامات سخت، تلخ و کوبنده« مخالفان از یکسو، و 
ستایش های فراوان موافقان از سوی دیگر اشاره دارد 
و می نویسد:»شماری او را به عنوان سیاستمداری که 
در دستیابی به هدف از هیچ وسیله ای روی گردان 
نبود، به عنوان سیاستمداری که خمیرمایه درونی اش 
بر دو رویی و تزویر استوار بود، می شناسند. شماری 
درایت  و  کرده  یاد  و شجاعتش  استقامت  از  دیگر 
آگاهی  که  سیاستمداری  ستوده اند.  را  تدبیرش  و 
طبقاتی اش خدشه ناپذیر، میهن پرستی اش نمونه وار، 
و شگرد دیپلماتیکش چون گوهری ناب بی همانند 
تلقی شده است، گوهری که دستمایۀ پیروزی ملتی 
خصمی  با  نابرابر  نبردی  در  شده  تحقیر  و  ضعیف 
همواره  نبرد  این  پیشبرد  در  او  گردید.  دیرین 
که  نگاهی  داشت.  سیاست  به  نخبه گرایانه  نگاهی 
در  مردم  بسیج  برای  اعتباری  در آن چندان جای 
میان نمی بود. او کرنش در برابر تمایالت خفتۀ توده 

و غوغای عوام را بر نمی تایید«.
ما، چند فصل از کتاب »در تیر رس حادثه« را که به 
مهمترین برخوردهای قوام السلطنه در زندگی سیاسی 
او اختصاص دارد برای مطالعه شما برگزیده ایم که در 

چند شماره به نظرتان خواهد رسید. 

قوام السلطنه، مردی که نمی توان نادیده اش گرفت )5(

احمد قوام السلطنه در دیدار با استالین
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

=۲0 فروند هواپیما »ای تی 
آر« ایتالیا تا پایان سال ۲01۸ 

وارد ایران می شود.
هواپیماهای  است  =قرار 
پروازهای  در  آر«  تی  »ای 
فرودگاه های  میان  داخلی 
کوچک ایران مورد استفاده 

قرار گیرند.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران، قرارداد خرید 20 فروند هواپیما 
آر«  تی  هواپیمایی»ای  شرکت  از 

ایتالیا را نهایی کرد.
فروند   4 تحویل  از  هما  مدیرعامل 
ماه  یک  تا  آر«  تی  »ای  هواپیمای 
»این  کرد:  تاکید  و  داده  خبر  آینده 
هواپیماها توانایی طی کردن مسافت 
را  کیلومتر   1۶00 تا   1۵00 بین 
پروازهای  در  می توانند  و  داشته 
کوچک  فرودگاه های  میان  داخلی 

ایران مورد استفاده قرار گیرند. ضمن 
 ۶۵0 آنها  سوخت  مصرف  اینکه 
کیلوگرم در هر ساعت پرواز است که 
بسیار کم مصرف و اقتصادی به شمار 

می رود.«
خبری  نشست  در  پرورش  فرهاد 
این  خرید  قرارداد  امضای  مراسم 
با  ایران ایر  شرکت  بین  هواپیما ها 
ایتالیایی  هواپیماسازی  شرکت 
فروند   20« افزود:  آر«  تی  »ای 
به  را،  دیگر  آر  تی  ای  هواپیمای 
شرکت  این  به  گزینشی  صورت 
که  داده ایم  سفارش  هواپیماسازی 
آن  اجرای  امکان  قرارداد،  این  در 

دیده شده است.«
پرورش در ضمن اینکه رقم قطعی 
این قرارداد را بر اساس توافق طرفین 

پرواز ۴ فروند هواپیمای ایتالیایی 
»ATR « تا ماه آینده در آسمان 

ایران

از  یکی  هیچ  بلکه  ایشان  تنها  نه 
بلوچستان  در  سنت  اهل  علمای 
دعوت به فعالیت های مسلحانه ندادند. 
و جمهوری اسالمی  و حاکمیت ایران 
هیچ  و  می داند  را خوب  موضوع  این 
گونه سند و مدرکی را نمی تواند ارائه 
اهل  روحانی  فالن  بگوید  که  بکند 
اعتراضی  تجمعات  به  دعوت  سنت 
و  استان سیستان  در  برعکس،  زدند. 
امنیت  این  بلوچستان شاهد هستیم 
مرهون علمای اهل سنت بوده به خاطر 
اینکه مردم را همواره آرام می کردند. 
به هر حال  نارویی  احمد  حاال موالنا 
ترور  که  پرونده اش  هست  مشکوک 
شدند. ایشان زمانی خاطره ای را حتی 
خودشان بیان کرده بودند پیش یکی 
از روزنامه نگاران که چند روز پیش در 
نوشته  خودشان  بوک  فیس  صفحه 
بودند. گفتند که چند نفر از افرادی که 
از نیروهای دولتی بودند توسط یکی از 
گروه های مسلح گروگان گرفته شده 
بود  کرده  تالش  بسیار  دولت  بودند. 
برای اینکه آنها را آزاد بکند. دستگاه 
که  بودند  کرده  تالش  بسیار  امنیتی 
نتوانستند.  ولی  بکنند  آزاد  را  آنها 
انجام  کاری  که  خواستند  ایشان  از 
بدهند. ایشان رفتند سفری چند روزه 
تحویل  آوردند  را  گروگان ها  همه  و 
مطلع  بعدش  روز  دادند.  مسئوالن 
شدند که در همه خبرگزاری ها نوشته 
شده که سربازان جان بر کف سپاه و 
بسیج و امام زمان در عملیاتی چنین و 
چنان توانستند گروگان ها را از دست 
گروه های مسلح تکفیری آزاد بکنند. 
هر  به  که  گفتند  و  خندیدند  ایشان 
را  کار  این  خدا  رضای  برای  ما  حال 
انجام دادیم و مشکلی نیست. همانطور 

را  این کار  که موالنا عبدالحمید هم 
انجام دادند و سربازانی را که توسط 
گروه جیش العدل گرفته شده بودند را 
پا در میانی کردند و آنها را آزاد کردند. 
اینکه  نبود جز  راه حل دیگری  هیچ 
علما وارد عمل بشوند و این مشکل را 
حل بکنند. قبل از این اتفاقات بسیار 
زیادی پیش آمده. این اولین اعتراض 
آباد  محمد  در  نبوده  بلوچ  مردم 
جوان  یک  اینکه  خاطر  به  ایرانشهر 
کشته  امنیتی  نیروهای  توسط  بلوچ 
کردند  حمله  پاسگاه  به  مردم  شد 
پاسگاه را به آتش کشیدند. خودروها 
را به آتش کشاندند. لحظه به لحظه 
به آمار تظاهرکنندگان داشت افزوده 
آرام  را  مردم  که  بودند  علما  می شد 
کردند گفتند که این شیوه نمی تواند 
به شکل درستی تلقی بشود و جواب 
نهایی اش درست باشد. شما به شکل 
قانونی پیگیر ماجرا بشوید بهتر هست. 
اما من منظورم از این صحبت ها این 
است که هیچ گاه علمای اهل سنت 
دعوت به اینکه مردم سالح به دست 
بگیرند و مبارزه مسلحانه بکنند ندادند 
بلکه همیشه به راه های قانونی مردم را 
دعوت دادند. ولی مشکل اینجاست که 
راه های قانونی هیچ گاه جواب نداده. 
همین عدم جواب دادن راه های قانونی 
باعث شده که االن تظاهرات مردمی 
 بعد از بازداشت مولوی فضل الرحمن 
کوهی دامنه اش کنترل نشود و بیشتر 
قانونی  راه های  به  مردم  چون  بشود. 
قانونی  راه های  همه  ندارند.  اعتماد 
علمای  برای  گذشته  زمان های  در 
قبلی یا برای افراد دیگر که بازداشت 
شده بودند از جوانان اهل سنت مثل 
و  وبالگ نویس  که  مهرنهاد  یعقوب 

بررسی ناآرامی در سیستان و بلوچستان ...                     از صفحه 6

حاال هم می خواهند او را به ریاست 
جمهوری برسانند. البته آنجا هم هدف 
به  دست اندازی  هدف  نیست.  نها یی 
جایگاه رهبری امت اسالمی است. حاال 
این چیزها  ممکن است شما بگو یید 
چه ربطی به موسیقی و موزیکال دارد. 
چندان  نه  تاریخ  برده اید  یاد  از  پس 
سازندگی«  »سردار  زمان  از  را.  دور 
موازات  به  نیست  بد  کردند  فکر 
اهل  جوانان  کار،  در  اشکال تراشی 
کارناوال های  شیوه ی  به  را  موسیقی 
کنند.  آهنگین  دنیا  ینگه  انتخاباتی 
را غنیمت شمردند   جوانان هم وقت 
برای  موجود  روزنه ی  تنها  از  و 
بهره  خود  ترانه خوانی  و  آهنگسازی 
آزادی  این  که  نکنید  خیال  بردند. 
خیر!  ماند.  باقی  جور  همین  محدود 
از اولین روز پایان تبلیغات انتخاباتی 
شد.  شروع  ببند ها  و  بگیر  دوباره 
ریختند و گرفتند و بستند و شکستند.

بهتر! یک غرب زده ی ...                                        از صفحه 5
البته  است.  امروز  حکایت  حاال 
و  مضحک تر  غایت  به  حکایتی 
یکی  این  اینکه  برای  عبرت انگیزتر، 
است.  مقدس تر  هم  فقیه  ولی  از 
هدف اش نه شورای نگهبان، نه مجمع 
تشخیص مصلحت است. هدف ریاست 
جمهوری است که از روی آن بتواند 
و  اهلل  نایِب  اریکه ی  بر  بزند  معلقی 

وردست خدای باریتعالی بنشیند.
رقابت  آغازین  روزهای  همین  از 
سر و کله گروه های کوچک و بزرگ 
موزیکالی در گوشه و کنار رسانه ها به 

چشم می خورد.
همه  با  که  چیزی  اما  و 
شامورتی بازی ها از یاد جوانان نمی رود 
کسانی  خون  به  آلوده  دست های 
است که مادران و  پدران و برادران و 
خواهران آنها را سر به نیست کرده اند. 
نیز  را  آنها  رهبران  و  آمران  تکلیف 

دادگاه های آینده روشن خواهد کرد.

معروف  نویسنده  عینی  صدارالدین 
تاجیکستان الهوتی را »استاد بزرگ 
است:  گفته  و  داده  عنوان  نظم« 
»جایی که الهوتی باشد، شعر گفتن 

کار آسانی نیست.«
شعرهای الهوتی در تمام شهرهای 
به  دهان  و  دست  به  دست  شوروی 
دهان می گشت. در کشور شوراها او را 
به عنوان قهرمان ملی و شاعر ملی می 
شناختند و به نام او محله یا خیابانی را 
نام گذاری می کردند. مردی برخاسته 
از اعماق فقر به قهرمان ملی بدل شده 

بود.
چون  درست  الهوتی  شعرهای 
شعرهای عارف بر محور وطن پرستی 
او  از  غزلی  ندارد  امکان  چرخد.  می 
بخوانید و نامی و کالمی از وطن در آن 
نباشد. الهوتی یا به ایران می اندیشید 
و یا به وطن دومش کشور شوراها. در 
َکِت  شوروی،  خلقی  شاعران  میدان 
بود.  از پشت بسته  را  شاعران محلی 
دوست  انقالبی،  عارف  مثل  الهوتی 
این  و  است  امیران  و دشمن  فقیران 
چنین توان پایداری در جامعه را باال 

می برد:

گر چرخ به کام ما نگردد
کاری بکنیم تا نگردد
هرگز قد مردمان آزاد
با هیچ فشار تا نگردد

در پنجه ی اقتدار مردان

60 سال پس از مرگ ابوالقاسم الهوتی: ...         از صفحه 5
نبود گرهی که وا نگردد

پرورده ی ناز و نعمت آگاه
از حال دل گدا نگردد

الهوتی اگر بمیرد از رنج
تسلیم به اغنیا نگردد.

و چیز دیگری که در الهوتی و نیز 
در شاعران مشابهی که در آغاز مقاله 
می آفریند  جاذبه  کردیم،  یاد  آنها  از 
نه دانش و بینش شاعرانه که بیشتر 
سادگی و صمیمیت بیان آنهاست. در 
شعر اینان حتی به خطاهای دستوری 
و ادبی برخورد می کنیم که آن را به 
می بخشیم.  بیان شان  سادگی  همان 
یک  هیچ  که  است  این  دیگر  نکته 
الهوتی  جمله  از  قلم  آل  تن  پنج  از 
سراغی از قالب های شعر نو نگرفته اند. 
روزگار  زالل  آیینه  شعرشان  ولی 
که  است  شعری  همان  این  آنهاست. 

»شعر زندگی ست«*
سعید نفیسی که در سفر به شوروی 
می گفت:  بود  کرده  دیدار  را  الهوتی 
همه گفت و گوی من با او درباره ایران 
جانش  در  آتشی  ایران  از  دوری  بود. 
همین  در  که  دریغا  و  بود  افروخته 
آتش سوخت. می گفت: »آرزو دارد در 
ایران  زیر خاک  و  بسپارد  ایران جان 

بخسبد.«
نام  به  شاملو  از  شعری  به  *اشاره 
آن  در  که  زندگی ست«  که  »شعری 
شاعران  گزنده  بسیار  و  طنز  زبان  به 

سنتی را به باد انتقاد می کند.

یک فعال مدنی در جامعه بلوچستان 
و یک فردی بودند که حرکتی به نام 
جوانان پرسشگر و مسئوالن پاسخگو 
را اجرا کردند، صدای عدالت که ایشان 
تاسیس کرده بودند قانونی بود و ثبت 
ولی  اسالمی.  جمهوری  در  بود  شده 
 4 ظرف  در  کردند.  اعدام  را  ایشان 
ماه اتهاماتی بهشان زدند و حکم اش 
را تائید کردند و اعدام اش کردند. این 
نشان می داد که جمهوری اسالمی به 

بر  را  انتقادی  گونه  عنوان هیچ  هیچ 
نمی تابد. نه از روحانیان، نه از مردم، 
و به هر نحو ممکن می خواهد آنها را 
سرکوب بکند. این بی اعتمادی باعث 
حتی  اینکه  علیرغم  مردم   که  شده 
علما دارند مردم را آرام می کنند این 
و  ندهند  هم چندان گوش  باز  دفعه 

دست به اعتراضات خودشان بزنند. 
انتشار گفتگوی ویدیویی: 10 آوریل 

۲01۷

اتحادیه اروپا تحریم ها علیه رژیم 
ایران به دلیل نقض حقوق بشر را 

تمدید کرد

 6 تحریم ها  این  اعمال   =
سال پیش آغاز شد که حاال 
تا ۲۴ فروردین 139۷ تمدید 

شده است.
تحریم ها  ین  ا طبق   =
صادرات تجهیزاتی به ایران 
که امکان استفاده از آنها در 
دارد  وجود  مردم  سرکوِب 

ممنوع است.
جدی  نقض  دلیل    به  اروپا  اتحادیه 
علیه  تحریم ها  ایران  در  بشر  حقوق 
جمهوری اسالمی را تا یک سال دیگر 

تمدید کرد.
این  در  اروپا  اتحادیه  تحریم های 
زمینه شامل ممنوعیت سفر و مسدود 
بودن دارایی های ۸2 مسئول ایرانی و 
برخی  صادرات  ممنوعیت  همچنین 
محصوالت و فناوری اتحادیه اروپا به 

ایران است.
پایگاه اینترنتی شورای اروپا با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد: این شورا در 11 
تدابیر  میالدی،   2017 سال  آوریل 
محدودکننده ی خود را به دلیل نقض 
آوریل   1۳ تا  ایران،  در  بشر  حقوق 

201۸ تمدید کرده است.
دارایی ها  توقیف  و  سفر  ممنوعیت  ـ 
علیه ۸2 شخص )شخصیت حقیقی( و 

یک شرکت )شخصیت حقوقی(.
ـ ممنوعیت صادرات تجهیزاتی به ایران 

که ممکن است از آنها برای سرکوِب 
همچنین  و  شود  استفاده  داخلی 
تجهیزات برای نظارت بر ارتباطات از 

راه دور )مخابرات(.
بعضی  برجام،  از  پس  اروپا  اتحادیه 
برنامه هسته ای  با  تحریم های مرتبط 

ایران را لغو کرده بود.
یعنی   201۵ سال  از  اروپا  اتحادیه 
نزدیک  روند  برجام،  امضای  از زمان 
است.  دنبال کرده  را  ایران  به  شدن 
از آن زمان مقامات بلندپایه اتحادیه 
اروپا به تهران رفت  و آمد داشته اند 
اروپایی  و معموال هیئت های تجاری 
همراهی  سفرها  این  در  را  آنها  نیز 

کرده اند.

سپاه(،  )فرمانده  جعفری  محمدعلی 
پیشین  )رییس  فیروزآبادی  حسن 
حسین  مسلح(،  نیروهای  کل  ستاد 
اطالعات  زمان  سا )رییس  ئب  طا
ولی  )نماینده  سعیدی  علی  سپاه(، 
نقدی  محمدرضا  سپاه(،  در  فقیه 
ور  مشا و  بسیج  پیشین  نده  )فرما
فرهنگی فعلی سپاه(، قاسم سلیمانی 
اسماعیل  قدس(،  سپاه  )فرمانده 
پیشین  ه  ند ما فر ( م  ی مقد حمد ا
ناجا(، صادق آملی الریجانی )رییس 
محسنی  غالمحسین  و  قضاییه(  قوه 
مرتضوی  سعید  و  او  معاون  اژه ای 
چند  و  تهران(  پیشین  )دادستان 
تحریم ها  ین  ا فهرست  در  قاضی 

هستند.

»هزینه  گفت:  کرد،  اعالم  محرمانه 
ایران حدود 400  برای  اخیر  قرارداد 
شرکت  که  بود  خواهد  دالر  میلیون 
آمادگی  اعالم   ATR هواپیماسازی   
کرده که با ارایه فاینانس برای خرید 
حدود هشت فروند از این هواپیماها، 
شرکت ایران ایر را مورد حمایت مالی 

قرار دهد.«
همچنین  نشست،  این  ادامه  در 
کریستین شرر، مدیرعامل هواپیماساز 
»ای تی آر« در خصوص هواپیماهای 
 « گفت:  هما،  به  شده  فروخته 
موفق ترین  از  یکی  هواپیماها  ین 
دنیا  داخلی  و  محلی  هواپیماهای 
سهم  درصد   70 و  می رود  شمار  به 
بازار هوایی را در اختیار دارد؛ بر این 
اساس بیش از 200 ایرالین در دنیا، 
مشتریان ای تی آر هستند که علت 
آن نیز، اقتصادی و راحت بودن و نیز 
از سوی خلبانان  آن  عملیاتی کردن 

است.«
هواپیمایی  شرکت  مدیرعامل 

ادامه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
این مراسم از احتمال ورود نخستین 
در  ایران  به  شده  خریداری  بوئینگ 
یک ماه آینده خبر داد و گفت: »اخیرا 
شرکت ترکیش ایرالین بنا به دالیلی 
از دریافت بوئینگ 777 خود امتناع 
پیشنهاد  بوئینگ  رو  این  از  کرده؛ 
دریافت این هواپیما را به ایران ایر ارایه 

کرده است.«
به گفته وی، اولین فروند بوئینگ 
777 تا یک ماه و نیم دیگر تحویل 
حالیست  در  این  شد.  خواهد  هما 
رسانه های  و  تندروها  از  برخی  که 
این  از  ایران  در  آنها  به  وابسته 
هواپیماهای  عنوان  به  هواپیماها 
»مرجوعی« شرکت ترکیش ایرالین 

نام می برند.

مرجع  اطالعات  =وزیر 
صالح برای قضاوت نیست.

مین ها  د ا ه ی  ند و پر =
و  است  خاص  مسئله ای 
مطالبی در مورد خود وزیر 

هم مطرح است.
قوه ی قضاییه  جمهوری  سخنگوی 
ادمین های  پرونده ی  گفته  اسالمی 
ضدامنیتی  شده  بازداشت  تلگرامی 
وزیر  مورد  در  هم  مطالبی  و  است 

اطالعات مطرح است!
در  اژه ای،  محسنی  غالمحسین 
چهارشنبه  ظهر  که  خبری  نشست 
2۳ فروردین برگزار شد در پاسخ به 
ادمین های  اتهام  با  رابطه  سوالی در 
اجتماعی،  بازداشت شده  شبکه های 
اتهام  به  افراد  این  از  »برخی  گفته 
هم  بعضی  و  امنیتی  ضد  مسائل 
عالوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل 
ارتکاب به جرائم خالف عفت عمومی 
دستگیر  مستهجن  مطالب  انتشار  و 
شده اند و بر اساس گزارشات رسمی 
ایشان  پرونده های  در  مطالب  این 

مطرح شده است«.
میزان،  خبرگزاری  گزارش  به 
اژه ای در جمع خبرنگاران  محسنی 
شبکه  و  سیما  و  صدا  خبرگزاری 
مبنی  سئوالی  به  پاسخ  در  و  خبر 
دستگیری  بحث  »در  اینکه  بر 
اجتماعی،  شبکه های  ادمین های 
خبری  نشست  در  جمهور  رییس 
از وزیر اطالعات  نقل  به  اخیر خود 
جرمی  افراد  این  که  کردند  بیان 
با  رابطه  در  نشده اند،  مرتکب  را 
دستگیری  نحوه  و  افراد  این  جرم 
کرد:  اظهار  دهید«،  توضیح  آن ها 
رئیس  آقای  جناب  »علی القاعده 
دارند  حقوقی  اطالعات  که  جمهور 
اینکه  برای  صالح  مرجع  می دانند 

سخنگوی قوه قضائیه:
 اتهام ادمین های تلگرامی بازداشت 

شده  ضد امنیتی است

یا  است  شده  جرم  مرتکب  کسی 
نه وزیر اطالعات نیست. یک زمانی 
لذا  و  بودم  اطالعات  وزیر  هم  بنده 
بگوید  اینکه  عنوان  به  صالح  مرجع 
وزیر  نیست،  یا  است  مجرم  کسی 

نمی باشد«. اطالعات 
»در  کرده  تاکید  همچنین  او 
مطالبی  خاص  پرونده  این  خصوص 
مطرح  اطالعات  وزیر  مورد خود  در 
است که طبعاً حتی ایشان نمی تواند 
و  کند  اظهارنظر  پرونده  این  در 

گزارشی تهیه نمایند«.
ادمین  گذشته  ماه های  در 
نیوز«،  »اصالحات  کانال های 
»هواداران  اصالح طلبان«،  »مجمع 
روحانی«، »دانشجویان  دکتر حسن 
و  سیاسی«  »تلخند  اصالح طلب«، 
و  شدند  دستگیر  دولت«  »حامیان 
هیچ مرجعی این دستگیری را تایید 
مرجع  شده  گفته  نکرد.  تکذیب  یا 
دستگیری آنها اطالعات سپاه است.

کانال های  ادمین های  دستگیری 
بلکه  نبود  تهران  در  فقط  تلگرامی 
تعدادی از فعالین فضای مجازی در 
آذربایجان  استان  مثل  شهرستان ها 
اداره  اتهام  به  نیز  گلستان  استان  و 
کانال های »مستهجن و غیراخالقی« 
شدند  بازداشت  گذشته  ماه های  در 
و از سرنوشت آنها خبری در دست 

نیست.
و  سیاسی  فعالین  ایران  در 
که  می کنند  مطرح  روزنامه نگاران 
مستقیم  رابطه ی  دستگیری ها  این 
دارد.  جمهوری  ریاست  انتخابات  با 
کانال های  ادمین های  با  همزمان 
از  تعدادی  مجازی  فضای  تلگرامی 
ریاحی  طاهره  جمله  از  خبرنگاران 
احسان  و  »برنانیوز«  اجتماعی  دبیر 
مثل  اجتماعی  فعالین  و  مازندارنی 
نیز  شهیدی  هنگامه  و  معافی  مونا 

دستگیر شدند.
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ثبت  سیرک   - تقی زاده  رضا 
جمهوری  انتخاباتی  نامزدهای  نام 
اسالمی که  در آن از کفن پوش پیر 
تا زیباروی جوان، دوقلوهای خندان و  
آبی پوش عبوسی در لباس کارگران، 
دیگر  شگفت انگیز  نمونه  دهه ها  و 
شاهد  گشایش،  دوم  روز  شد،  دیده 
ورود پدیده ای بود که به تنهایی قادر 
است گرمی  بازی را در حد سوختن 

صحنه، باال ببرد.
محمد منتظری سمت راست معمر 
قذافی رهبر وقت لیبی ایستاده است

فرزند  محمد،  مرگ  زمان  از 
به  ملقب  منتظری،  حسینعلی 
 ۱۶ ارسال  که  فردی  »رینگو«- 
میلیون دالر کمک های مالی پیش از 
انقالب معمر قذافی  برای خمینی از 
طریق او صورت گرفت، و یک سال 
انقالب،  رسیدن  قدرت  به  از  پس 
اشغال  را  تهران  مهرآباد  فرودگاه 
را  خود  مسلح  افراد  تا  کرد  نظامی 
محمود  ببرد،  اسرائیل  جنگ  به 
احمدی نژاد با فاصله زیاد، غیر قابل 
که  است  چهره ای  پیش بینی ترین 
حکومت اسالمی ایران به خود دیده 

است.
اعالم داوطلبی محمود احمدی نژاد 
برای رسیدن به منصب ریاست دولت 
تحولی  بار،  سومین  برای  اسالمی 
است که ناظران اوضاع داخلی ایران 

آن را انتظار نمی کشیدند.
بزرگترین مانع راه محمود احمدی 
نژاد برای یافتن بخت رقابت با دیگر 
شورای  شده  دستچین  نامزدهای 
است  خامنه ای  علی  نظام،  نگهبان 
به هاشمی رفسنجانی  را  او  زمانی  که 

ترجیح داده بود.
سفر های  آغاز  از  بعد  خامنه ای 
استانی سال گذشته احمدی نژاد که 
به روشنی انگیزه انتخاباتی داشت، او 
را از داخل شدن در بازی پرهیز داد.
حمید بقایی و محمود احمدی نژاد

بیست  روز دوشنبه  علی خامنه ای 
و پنج مهر سال گذشته ضمن درس 
موضوع  به  اشاره  در  خود  خارج 
در  نژاد  احمدی  نامزدی  احتمال 
رییس  دوازدهم  دور  انتخابات 
بله،  »خب  گفت:  اسالمی  جمهوری 
یک نفری، یک آقایی آمده پیش من، 
من هم به مالحظه  صالح حال خود 
به  کشور  حال  صالح  و  شخص  آن 
ایشان گفتم که شما در فالن قضیه 
شرکت نکنید. گفتیم صالح نمی دانیم 
ما شما شرکت کنید. گفتیم… این 
دو قطبی در کشور ایجاد می شود. دو 
به حال  است  قطبی در کشور مضّر 
کشور… خب حاال یکی بگوید فالنی 
نگفته؟ خب حاال  بلندگو  چرا پشت 
این هم پشت بلندگو…. می دانم شما 
اگر وارد این مقوله شدی به ضررت 
به  هست.  هم  کشور  ضرر  به  است. 
صالح  من  نشو.  وارد  می گویم  شما 

نمی  دانم.«
توجیه  در  خامنه ای  استدالل  تنها 
شرکت  از  نژاد  احمدی  دادن  پرهیز 
او  حضور  که  بود  این  انتخابات  در 
»در کشور دوقطبی ایجاد می کند«، 
در حالی که توضیح روشنی در مورد 

مفهوم دوقطبی شدن کشور نداد.
طول  در  که  است  کشوری  ایران 
دو  به  گذشته  سال  هفت  و  سی 
شده.   تقسیم  امت«  و  »ملت  قطب 
»ملت« بدون وسیله و نفوذ و داشتن 
بین  حکومت،  سهمی  در  کمترین 
و  چپ  سوسیالیسم،  و  سرمایه داری 
راست، پادشاهی و جمهوری خواهی و 
ده ها زیرشاخه دیگر سرگردان است و 
هر چهار سال یک بار برای رای دادن 
به یکی از دو گزینه »بد و بدتر« به 

صف می شود.
کوچکتر  بسیار  تعدادی  داشتن  با 
قبضه  حال  عین  در  و  »ملت«،  از 
به  »امت«  حکومت،  ارکان  همه 
گاهی  و  ناهمگن  زیرشاخه هایی 
معارض با هم تقسیم شده که از آنها 
میانه روها،  اصالح طلبان،  عنوان  به 
نظامیان  و چپ،  راست  اصولگرایان، 

نام می برند.

احمدی نژاد که هم آمیزه ای است 
اهل  دیگر  زیرشاخه های  مجموع  از 
امت معدل آنها، با لعاب پوپولیستی 
خاص خود، نوبر »بهار« را به خطوط 

جدایی امت اضافه کرده است.
در زمان خمینی او با لهجه خاص 
و  واحده«  »کلمه  از   اغلب  خود 

»وحدت کلمه« یاد می کرد، در حالی 
و  حکومت  کارگزاران  همسویی  که 
بود  ظاهری  نیز  روزها  آن  در  دولت 
و حفظ آن از ترس خمینی. آنچه آن 
روز هم در بین نبود وحدت کلمه بود.

است  ریخته  جامعه  ترس  امروز 
که  می داند  خوب  خامنه ای  علی  و 
پای  از  فراخ تر  خمینی  نعلین های 
این  همه  از  بهتر  و  بیشتر  است.  او 
به  را فردی درک کرده که  موضوع 
مدت هشت سال، هم بنا بر تعریف 
به  هم  و  حکومت  اساسی  قانون 
عوامل  دیگر  قدرت  حدود  نسبت 
نظام، بعد از »رهبری«، مهم ترین و 
در  را  حکومت  منصب  نفوذترین  با 

اختیار داشته.
اسمی  اختیار  صاحب  عنوان  به 
 حکومت، علی خامنه ای با به میدان 
آوردن ابراهیم رییسی و قرار دادن او 
مقابل حسن روحانی، عمال انتخابات 
گفته  خالف  و  ساخته  قطبی  دو  را 

و  بود،  کرده  عمل  خود  پیشین 
ابراز  با  او  نام  ثبت  که  نژاد  احمدی 
روبرو  نیز  اصولگرایان  تند  مخالفت 
شده، اینک انتخابات را نه دو قطبی 

که چند قطبی ساخته است.
نگاه اصالح طلبان و عمل گرایان به 
موضوع ثبت نام احمدی نژاد همان 

نظر  و  نگاه  است که  انتقادی  میزان 
آمدن  با  جهت  این  از  اصول گرایان. 
احمدی نژاد دست کم تا اعالم اسامی  
اردیبهشت  انتخابات  نامزدها،  نهایی 
ماه دست کم سه قطبی خواهد بود، 
بدون قابل پیش بینی بودن موفقیت 

هر یک از آنها.

احمدی نژاد چرا آمد؟
آرادان-  روستای  در  نژاد  احمدی 
گرمسار در خانواده ای کارگری متولد 
سه  و  خواند  درس  تهران  در  شد، 
سال پیش از انقالب برای تحصیل به 

دانشگاه علم و صنعت رفت.
در  نامه رسانی  از  حرکت  فاصله  او 
اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت 
)پیک مخصوص( تا فرمانداری اردبیل 
را در چند سال طی کرد. فاصله زمانی 
اردبیل  فرمانداری  از  وی  رسیدن 
)اردبیل بعدا استان شد( به شهرداری 
کمتر  هم  نخست  مرحله  از  تهران 

بود. جهش احمدی نژاد از شهرداری 
تهران تا منصب رییس جمهوری همه 
را غافلگیر ساخت، بخصوص موفقیت 
دوم،  هاشمی  رفسنجانی،  دور  در  او 
یکی از اسطوره های حکومت را پشت 

سر گذاشت.
خاکستری  نژاد  احمدی  گذشته ی 

موجود  اطالعات  بیشتر  و  است 
پیرامون وی متکی به داده های خاص 
به  با رسیدن  او است هر چند  خود 
عالقه های  جمهوری  رییس  منصب 
داخلی و خارجی در مورد او زیاد شد.

در صفحه آخر شناسنامه  احمدی 
که  شده  قید  »توضیحات«  نژاد 
وی  خانوادگی  نام  تغییر  از  حاکی 
مقاله های  در  است.  انقالب  از  بعد 
رابرت  از  نوشته ای  جمله  از  متعدد 
انگلیسی زبان  روزنامه  در  تیت 
گاردین گفته شده نام خانوادگی او 
»سبورچیان« بوده که دارای ریشه 
یعنی  سبورچی  و  است  یهودی 
رنگرز که  سبور را، که شال یهودی 

است، رنگ می کند.
داوود، برادر محمود، ظاهرا با تفسیر 
مدعی  سبورچی،  معنی  برگردان  و 
شد نام فامیل آنها »صباغیان« بوده 
و  است،  رنگرزی  هم  آن  معنی  که 
عنوان  به  نژاد«  »احمدی  انتخاب 

نام خانوادگی توسط پدرشان صورت 
گرفته که نام کوچک او احمد بود.

در صورت وجود سابقه رنگرزی در 
خانواده، و داشتن نام سبورچیان که 
خاص یهودیان است، سابقه باید  به 
دو یا سه نسل پیش از پدر او برگردد، 
آهنگری  به  نژاد  احمدی  پدر  زیرا 

اشتغال داشت و سبورچی نبود.
رییس  منصب  در  نژاد  احمدی 
رییس  تمام  با  متفاوت  جمهوری 
خود  از  پیشتر  اسالمی  دولت های 
عمل کرد و برای مدتی خارج از ایران 
علی  از  شده تر  شناخته  مراتب  به 

خامنه ای شد.
موقعیت   دفعات  به  نژاد  احمدی 
و  گرفت،  نادیده  را  خامنه ای  علی 
و  روزه   ۱۱ خانه نشینی  راه  از  حتی 
تغییر  و  کردن  محدود  در  اصرار  یا 
وزرای دست نشانده علی خامنه ای در 
وزارت اطالعات و کشور… قدرت او 
را بدون پرداختن هزینه ای چشمگیر 

به چالش کشید.
احمدی نژاد بر این باور است که از 
نقطه ای ناشناخته حمایت می شود. او 
می داند، قدرت خامنه ای شبیه قدرت 
راندن  عقب  به  و  است،  کاغذی  ببر 
سالمت  وضعیت  نیست.  دشوار  او 
خامنه ای و تشدید چنددستگی های 

درون حکومت برای بی نصیب نماندن 
خامنه ای،  غیاب  در  قدرت  نمد  از 
مشوق احمدی نژاد برای داخل شدن 
در گود انتخاباتی بوده- هر چند که 
به گمان قوی بخت رقابت نهایی در 

آن به او داده نخواهد شد.
جامعه  از  شناخت  با  نژاد  احمدی 
شدید  میل  از  آگاهی  روستایی، 
تاثیر  تغییر،  به  شهری  جامعه 
غیر  رهبران  پوپولیستی  نمایش های 
متعارف مانند دونالد ترامپ، می داند 

که می تواند منشاء تغییر شود.
»بهار  نماد  که  »بهار«  شعار  تکرار 
عربی است برای ایران«، دادن وعده 
یارانه ماهانه ۲۵۰ هزار تومان به هر 
ارزان  مسکن  ساز  و  ساخت  و  فرد، 
در  را  او  مهر(  مسکن   ( همه  برای 
کنار چهره ای مانند هوگو چاوز رفیق 
پیشین او قرار می دهد که در کشور 
متبوع خود طرفداران بی شمار داشت.

اندامی  است  احمدی نژاد، کوچک 
بزرگ  پهلوانی  خود  درون  در  که 
شاخ  شکستن  قدرت  با  می بیند 
غول ها. او به شهرت معتاد شده و به 

قهرمانی عشق می ورزد.
که  عبدی  عباس  گفته  برخالف 
خوانده،  »انتحاری«  را  او  اقدام 
احمدی نژاد عاشق زندگی و حرکت 
به  خاموشی  از  پرهیز  برای  و  است 
تصمیم  بزرگ  بازنده  آمده.  صحنه 
احمدی نژاد برای شرکت در انتخابات 
علی خامنه ای است که  پیشتر تالش 
کرده بود مانع از ظهور دوباره او شود.

حکومت با او چه می کند؟  
اصلی   مدعیان  و  حکومت  رهبران 
او  گرفتن  نادیده  به  قادر  انتخابات 
کردن  اختیار  لحاظ  این  از  نیستند. 
سکوت و انکار احمدی نژاد گزینه ای 
و  دیگر حکومت،  راه  نیست.  ممکن 
تالش  دیگر،  شاخه های  نامزدهای 

برای تخریب او و همراهان او است.
از این گزینه احمدی نژاد با گرمی  
استقبال می کند: هر تالش تخریبی 
علیه او، با در نظر گرفتن جو جامعه 
نارضایتی  و  حکومت  با  ضدیت  در 
توده ها، تبلیغی مجانی برای او است.

در صورت تصمیم به حذف احمدی 
پیشتر  که  او  صالحیت  رد  و  نژاد 
حکومت  جمهور  رییس  دوره  دو 
خیمه شب بازی  خارجی  اعتبار  بوده، 
از  بیش  اسالمی  انتخابات جمهوری 

پیش لطمه خواهد دید.
نژاد  احمدی  نام  حذف  نتیجه ی 
او و  در داخل، قهر کردن طرفداران 
که  است  نمایشی  شدن  رونق تر  بی 
دشوار  بسیار  وضعیت  در  حکومت 
کنونی، به گرمی  تنور آن دل بسته 

است.
در صورت قرار دادن نام او در جمع 
هشت نامزد از صافی گذشته، صحنه 
ابتدایی  وضعیت  در  که  انتخابات 
کنونی هم وسیله نمایش کوتاهی ها، 
شکست ها و فسق و فساد نظام است، 
از  بیش  تخریب  مناظره ها،  با شروع 
خواهد  دنبال  به  را  حکومت  پیش 

داشت.
انتخابات  احمدی نژاد در دور دوم 
سال ۸۸ زمینه ساز پا گرفتن جنبش 
سبز شد، و تظاهرات میلیونی مردم 
جمهوری  رهبر  علیه  و  او  علیه 
اسالمی، از دشنام دادن در کوچه ها 
در  رهبر  عکس های  سوختن  تا 
دیگری  زمان  هر  از  بیش  خیابان ها، 
اسالمی  حکومت  مشروعیت  شائبه 

ایران را زایل ساخت.
انتخابات  صحنه  به  او  بازگشت 
این بار مجالی است برای شمار قابلی 
از مردم که به جای قرار گرفتن در 
مقابل، پشت سر او و برابر  حکومت 
خیابان ها  به  حتی  و  کشیده  صف 
نظام  قراردادی  گزینه های  و  رفته 
کنند:  نفی  را  رییسی(  )روحانی- 
مردم  که  مشابهی  ابزاری  استفاده 
برهه  دو  در  هاشمی  رفسنجانی  از  
از  را  او  نوبت،  به  و  کردند  مختلف 
عرش  به  فرش  از  و  فرش  به  عرش 

کشیدند.

پدیده ای به نام محمود احمدی نژاد 
نظام را یک تنه به زیر می کشد؟
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