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سپاس ازخوانندگان و کاربران
ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک
برای کمک به ادامه ی انتشار رسانه ی  خودتان

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

شما خوانندگان و کاربران هستید.
روزنامه نگاران و کارکنان کیهان لندن

سرمقاهل

کیهان،کیهانلندن،کیهانخودتانرازندهنگاهمیدارید
email: ads@kayhan.londonwww.kayhan.london 

شماباآگهیدرکیهانفقطاطالعرسانیوکسبوکارخودرامعرفی
نمیکنیدبلکهیککارفرهنگینیزانجاممیدهید:

Tel: 0044(0)20 3633 3684 Fax: 0044(0)20 3633 3685
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روحانی ماند، رئیسی نرفت

افشاگری، دروغگویی و نترسیدن  
از رسوایی؛ فصل مشترک تبلیغات 

انتخاباتی

چرا »انتخابات ریاست جمهوری« در ایران برای 
همه مهم است؟!

انتخاباتی که آزاد نیست، دمکراتیک نیست، ولی کامال رقابتی است: بین 
آنهایی که سر جنگ با همه دنیا دارند و از غارت منابع و ثروت کشور فقط 
»یارانه« و »صدقه« به مردم می رسد؛ و آنهایی که »میانه رو« و »اعتدال گرا« 
و »اصالح طلب« هستند و در تقسیم غنیمت با رقیبان خود اختالف دارند 
و معتقدند با جهان هم باید »تعامل« کرد تا عمر نظام، طوالنی تر شود. 
جنبه ی  جمهوری«  ریاست  »انتخابات  به  رژیم  خود  میان  این  در 
حیثیتی داده. »مشارکت حداکثری« برایش اهمیت »ناموسی« یافته و 
به صراحت آن را »آبروی نظام« معرفی می کند. همه سران نظام تأکید 
می کنند برایشان شرکت در انتخابات کافیست و اصال مهم نیست بر روی 
برگه ی رأی چیزی نوشته شود یا نشود؛ و مهم نیست چه کسی پیروز 
شود. آنها هرگاه مصلحت دانستند همان نامزدی را بیرون آوردند که 
فکر می کردند به سودشان است. نظام در دو انتخابات غافلگیر شد: یکی 
2 خرداد ۷6 بود و دیگری 22 خرداد ۸۸. اولی را چنان مهار، و خود را 
چنان سازماندهی کرد که خاتمی در دور دوم نیز، با وجود پشتیبانی 
عظیم داخلی و خارجی، همچنان تدارکاتچی ماند و از درون دو دولت 
وی، احمدی نژاد بیرون آمد. و دومی را چنان سرکوب کرد که فاصله  اش 

با جامعه و جهان، آن را به »نرمش قهرمانانه« واداشت. 
روحانی آمد تا این »نرمش قهرمانانه« را با »برجام« عملی کند و اکنون 
نیز ماند تا »نرمش« را در برابر ترامپ و متحدان اش از جمله اعراب و 
اسراییل ادامه دهد. این ابقا را سیدابراهیم رییسی هنگام رأی دادن به 
طرفداران خود گوشزد کرد: »نتیجه انتخابات هرچه باشد همه باید خود 
را موظف بدانند که آن نتیجه را به عنوان نتیجه قانونی تلقی کنند و اگر 
نتیجه ای که از انتخابات بیرون می آید، مطابق میل یک کاندیدا نباشد، 

نباید باعث به هم خوردن ساز و کار انتخابات شود.«
روحانی هم موقع رأی دادن گفت: »هر کسی که با رای مردم انتخاب شود،  
همه در این چهار سال باید به او کمک کنیم تا این بار سنگین مسئولیت 
را به مقصد برسانیم و همچنین به خاطر اشتغال فرزندان، تولید ملی، 
افزایش صادرات غیر نفتی و تاثیر گذاری مان در سطح جهان و اعتالی 
فرهنگ و نشاط مردم و نیز وحدت کشور باید  به او کمک کنیم... انشاءاهلل 
تا پایان امروز رقابت های انتخاباتی پایان می پذیرد و  فردا که روز وحدت، 
همدلی و نشاط است فراخواهد رسید و همه در کنار یکدیگر خواهیم بود.«
این »انتخاب«  آنها نقشی در  رأی دهندگان هم تصور می کنند آرای 
داشته. البته این تصور از یک زاویه کامال درست است: همکاری برای 
»انحصار وراثت « بین خانواده ی نظام درباره منابع کشور. همان گونه که 
نظام  بیاورد،  تأکید کرد : »هر کس رأی  علی خامنه ای موقع رأی دادن 
جمهوری اسالمی برنده اصلی انتخابات است.« به ویژه آنکه هر دو جناح 
با اختالف نه چندان زیاد »رأی« آورده باشند! حال باید دید روحانی چقدر 
به ادعاهای خود پایبند می ماند و به وعده هایش عمل می کند و آیا جهان و 

  منطقه نیز قصد »تعامل« با جمهوری اسالمی دارند یا نه.

در این شماره می خوانید:

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
 www.kayhan.london

=حاال توپ در زمین رهبری و دولت  است که از یک سو فکری برای حل مشکالت اقتصادی 
و معیشتی مردم بکنند و از سوی دیگر پای ایران را از مناقشات خونین و پرهزینه ی منطقه 

و همچنین تنش  با کشورهای غربی و آمریکا بیرون بکشند: این گوی و این میدان! 
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 29 جمعه  روز  صبح   08:00 ساعت 
دوره  دوازدهمین  انتخابات  شهریور 
و  شد  آغاز  ایران  جمهوری  ریاست 
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
در همان دقایق نخست پای صندوق 
به  را  خود  رای  و  شد  حاضر  رای 
داخل صندوق انداخت و در اظهاراتی 

به خاطر وجود »نعمت  را  کوتاه خدا 
مردم ساالری« و »انتخابات« و »حضور 
مردم« شکر کرد و توصیه کرد مردم 
پای  زودتر  و  کنند  شرکت  بیشتر 
»کار  کرد  تاکید  و  بیایند  صندوق ها 
نیک را باید در اول وقت آن انجام داد 

و تاخیر نباید انداخت«.
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 در صفحات 10 و 11 

دهلیز خراسان : تقابل ارتش و 
سپاه در انتخابات ایران

صفحه 3
=آمریکا تحریم های ایران مرتبط 
با برنامه موشکی را تشدید کرد

صفحه 4
در  انتخابات  =ناگفته های 
ایران؛ گفتگوی نازنین انصاری با 

امیر طاهری
صفحه 5

کویر  محمود  دکتر  با  =گفتگو 
درباره هزاره ققنوس

=تک مضراب  !-  آوازه
صفحه 6

در  کرملین  مطلوب  =گزینه 
انتخابات ریاست جمهوری در ایران

صفحه 7
هنرمندان  انتخابات:  =جمعه 

پای صندوق رای
صفحات  8 و 9

= »زن روز« و »مرد روز«
صفحه 12

=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات 
احرار احمد   -)19( ایران  در 
و  چین  توسعه،  و  =دمکراسی 

هند - داریوش همایون
صفحه 13

= سرگرمی -جدول - سودوکو
صفحه 14

=خاطرات واالحضرت غالمرضا 
پهلوی )2(
صفحه 15

در  کریمیان  سعید  =قاتالن 
صربستان دستگیر شدند

ایران قهرمان کشتی فرنگی آسیا
****

ایران قهرمان کشتی آزاد آسیا
****

شطرنج ایران تعلیق شد
****

مدال های طال و نقره تیراندازی بازی های
 اسالمی برای دختران تیرانداز ایران

****
نادال مسابقات استادان مادرید را هم برد

****
پاروزن تیم ملی قایقرانی ایران به 

آلمان پناهنده شد
****

هاشمی طبا نامزد ریاست جمهوری:
 قبل از انقالب بدون هیچ مشکلی با 

خانواده به استادیوم می رفتیم

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید



است:  آورده  حکایتی  در  سعدی 
جمعی  رسید  دهی  به  »درویشی 
کدخدایان را دید آنجا نشسته. گفت: 
مرا چیزی دهید وگرنه به خدا با این 
ده همان کار کنم که با ده دیگر کردم. 
ایشان بترسیدند. گفتند مبادا ساحری 
باشد که از او خرابی به ده ما برسد. آنچه 
خواست بدادند. بعد از آن پرسیدند که 
با  آن ده چه کردی؟ گفت: آنجا چیزی 
اگر  آمدم؛  این ده  به  ندادند  خواستم 

را  ده  این  نمی دادید  نیز چیزی  شما 
رها می کردم و به دهی دیگر می رفتم!«
هیجاِن ترس و اضطراِب آینده

فِرررو Ferrero فیلسوف سیاسی اواخر 
قرن نوزده و اوایل قرن بیستم ایتالیا در 
»ترس،  می گوید:  »حاکمیت«  کتاب 
توضیح  سپس  و  است«  جهان  جاِن 
می دهد که چطور در جهان همه و هر 
چیز یکدیگر را می ترسانند و خود نیز 
می ترسند. در دوازدهمین دور انتخابات 
سازمان  ایران  در  جمهوری  ریاست 
رأی حسن روحانی  بر محور ترس و 

ترساندن استوار بود.
او توانست مخاطبان خود را نسبت به 
سایه ی  زیر  وحشتناک  آینده ی  یک 
ریاست جمهوری سیدابراهیم رئیسی 
اقتدارگرایان  او  همپای  و  بترساند 
و  گذشته  عملکرد  به  توجه  با  نیز 
لگام گسیخته ی  نمایش های  و  کالم  
خود توانستند این ترس را در جامعه 

تشدید کنند.
تبلیغاتی اش  تیم  و  روحانی  حسن 
تبلیغات  و  سازماندهی  با  توانستند 
قوی، خود را از کارنامه ی  سیاه و ناکام 
نظام کنار نشان دهند و منشأ و مرجع 
ناکارآمدی ها  همه خفقان ها، فشارها، 
جمهوری  استبدادهای  و  تحجرها  و 
نسبت  رئیسی  تیم  به  را  اسالمی 
بخشی  توانست  حتی  روحانی  دهند. 
دست کاری  را  ایران  مردم  حافظه  از 
کرده تا سوابقی را که خودش و اعضای 
دولت کنونی اش دارند نادیده بگیرند. او 
همچنین مردم را از جنگی که رئیسی 
با دنیای خارج از ایران، در منطقه و 
جهان، راه خواهد انداخت ترساند )آن 
هم در حالی که جمهوری اسالمی هم 
اکنون دست کم در دو جنگ سوریه و 
یمن، حضور و مداخله دارد( و تصویری 
جمهوری  ریاست  روزهای  از  شوم 
احتمالی رئیسی برای مردم ترسیم کرد.

در این میان ،رسانه های قدرتمند و پر 
بیننده  ی فارسی زبان خارج کشور نیز 
نقش  مردم  به  تصویر  این  انتقال  در 

موثری ایفا کردند.
حضور هیجانی مردم پای صندوق های 
مدت  تمدید  اعالم  ز  ا بعد  رأی 
مقدار  چه  می دهد  نشان  رأی گیری 
دادن  حرکت  در  اضطراب  و  هیجان 
به پای صندوق های رأی مؤثر  مردم 
مشارکت  نظام  گفت  می توان  است. 
روحانی  و  انتخابات  این  در  گسترده 
ماندن خود در مقام ریاست جمهوری 
را مدیون آدرنالینی است که هیجان 
)داخلی  از درگیری  ترس  و غریزه ی  
و خارجی( و میل به امنیت به جان 

رأی دهندگان انداخت.
همه با هم برای نظام

میان  خورد  و  زد  برخی  چند  هر 
طرفداران دو رقیب اصلی این انتخابات، 
یعنی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی 
پیش بینی  نتایج  اعالم  از  پس  را 

می کردند ولی اظهار نظر این دو نامزد 
و اطرافیان شان در روز انتخابات نشان 
داد که توافق کرده اند با وجود همه ی 
افشاگری ها و اسنادی که علیه یکدیگر 
را  نتیجه ی صندوق  رأی  رو کرده اند، 
بپذیرند و بدون رویارویی آبروی نظام 

را حفظ کنند.
محمدباقر قالیباف که در مناظره های 
تشت  مدرک،  و  سند  با  انتخاباتی 
رسوایی فساد دولتی ها را از بام انداخت 

و بعد هم به نفع ابراهیم رئیسی کنار 
کشید، روز انتخابات در حالی که رأی 
به صندوق می انداخت گفت:  را  خود 
به  رقابت ها  حتما  انتخابات  از  »بعد 
پایان خواهد رسید و آغاز کار و خدمت 
برای مردم در مبارزه با فقر و مشکالت 
اقتصادی آغاز می شود، امیدوارم با هر 

گرایشی دست به دست هم دهیم.«
ابراهیم رئیسی نیز روز انتخابات گفته 
بود: »نتیجه انتخابات هرچه باشد همه 
باید خود را موظف بدانند که آن نتیجه 
را به عنوان نتیجه قانونی تلقی کنند 
و اگر نتیجه ای که از انتخابات بیرون 
می آید، مطابق میل یک کاندیدا نباشد، 
نباید باعث به هم خوردن ساز و کار 

انتخابات شود.«
انداختن  هنگام  نیز  روحانی  حسن 
رای اش به صندوق گفت: »هر کسی 
که با رأی مردم انتخاب شود،  همه در 
این چهار سال باید به او کمک کنیم 
تا این بار سنگین مسئولیت را به مقصد 

برسانیم.«

اظهار نظر سه نامزد جنجالی انتخابات 
ریاست جمهوری نشان  داد که با اعالم 
نتایج، نه کسی قرار است اعتراض کند 
از  این  می شود.  »قیامت«  ایران  نه  و 
معدود سیاست های هشیارانه ی  نظام 
جمهوری اسالمی است که به سود خود 

به نمایش گذاشت. 
بدون  آینده ای  امید  به  رأی 

این نظام 
پس از شمارش آرا و بیرون آمدن نام 
حسن روحانی از بیشتر صندوق های 
و  دولتی  مقامات  نظر  اظهار  رأی، 
لشکری و رهبر جمهور اسالمی برای 
بهره برداری از مشارکت ۷۳ درصدی 
مردم ایران آغاز شد. سران و مقامات 
طبق معمول تالش کردند با تاکید بر 
»مشروعیت نظام سیاسی حاکم«  و 
»سطح اقتدار ملی جمهوری اسالمی« 
حساب  به  را  انتخابات  در  مشارکت 
نظام  اجتماعی  پایگاه  و  محبوبیت 
اما  بریزند.  خود  گشاد  جیب های  به 
واقعیت این است که شمار زیادی از 
رأی دهندگان بر زمینه ی همان ترس، 
هفته های  در  که  افشاگری هایی  و 

امید  به  همچنین  و  شد  انجام  اخیر 
آنکه در انتخاب میان »بد« و »بدتر«، 
این  بدون  آینده ای  سوی  به  راهی 
صندوق های  پای  به  بگشایند،  نظام 

رأی رفتند.
اسحاق  و  نی  روحا حسن  ینک  ا
جهانگیری به عنوان دو نامزدی که در 
تبلیغات انتخاباتی برای عملکرد دولت 
یازدهم سینه سپر کردند و وعده ها و 
امیدهای جدید برای چهار سال آینده 

به مردم فروختند، راه سختی در پیش 
دارند. اصال معلوم نیست روحانی که 
بود  مدعی  که  را  جهنمی  دروازه ی 
ایران  مردم  روی  به  رئیسی  آمدن  با 
می تواند  آیا  بست،  می شود  گشوده 
بر  را  خود  وعده های  بهشت  درهای 

مردم بگشاید؟
علی خامنه ای هم روز جمعه هنگامی 
که رأی خود را به صندوق می انداخت 
نتایج  اعالم  از  پس  شنبه  روز  هم  و 
مدعی شد که در هر صورت، پیروز این 
انتخابات، »نظام جمهوری اسالمی« و 

»مردم« هستند. 
این است که »مردم« در یک  راست 
روند تاریخی، همواره پیروز هستند اما 
در این انتخابات غیردمکراتیک و غیر 
آزاد نه به دلیل آنکه آرای خود را به 
ناچار به نامزدهایی دادند که جمهوری 
اسالمی برای آنها تعیین کرده بود، بلکه 
به این دلیل پیروزند که چه با رأی و 
چه بدون رأی، قادر هستند تضادها و 
تشدید  را  نظام  درونی  درگیری های 

و  رهبری  زمین  در  توپ  حاال  کنند. 
از یک سو فکری  دولت اش است که 
برای حل مشکالت اقتصادی و معیشتی 
مردم بکنند و از سوی دیگر پای ایران 
پرهزینه ی  و  خونین  مناقشات  از  را 
منطقه و همچنین تنش  با کشورهای 
غربی و آمریکا بیرون بکشند: این گوی 

و این میدان! 
اما معلوم نیست جمهوری اسالمی با 
گرفته،  شکل  منطقه  در  که  آرایشی 
چهار سال دیگر فرصت داشته باشد و 
معلوم هم نیست این مردم چهار سال 
دیگر با افشاگری های رقبا  و ترس از 
باز  که  آینده چنان هیجان زده شوند 
به  دست  »بدتر«  و  »بد«  میان  هم 
»انتخاب« بزنند. آن هم در حالی که 
در سال ۱۴۰۰ خورشیدی بیش از دو 
نسل از شکل گیری نظام کنونی گذشته 
و عالوه بر حذف طبیعی سران کنونی 
نظام که به تدریج در حال انجام است، 
ندارد  قصد  که  برآورده  جامعه ای سر 
از راهی بازگردد که موجودیت امثال 
تحمیل  »آیت اهلل ها «  به  را  »تتلو« 

می کند. 
روشنک آسترکی
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افشاگری، دروغگویی و نترسیدن از رسواییروحانی ماند، رئیسی نرفت
فصل مشترک تبلیغات انتخاباتی

=حاال توپ در زمین رهبری و دولت  است که از یک سو فکری برای حل مشکالت 
اقتصادی و معیشتی مردم بکنند و از سوی دیگر پای ایران را از مناقشات خونین و 
پرهزینه ی منطقه و همچنین تنش  با کشورهای غربی و آمریکا بیرون بکشند: این گوی 

و این میدان!
 29 جمعه  روز  صبح   ۰8:۰۰ ساعت 
دوره  دوازدهمین  انتخابات  شهریور 
و  شد  آغاز  ایران  جمهوری  ریاست 
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
در همان دقایق نخست پای صندوق 
به  را  خود  رای  و  شد  حاضر  رای 
داخل صندوق انداخت و در اظهاراتی 
کوتاه خدا را به خاطر وجود »نعمت 
مردم ساالری« و »انتخابات« و »حضور 
مردم« شکر کرد و توصیه کرد مردم 
پای  زودتر  و  کنند  شرکت  بیشتر 
»کار  کرد  تاکید  و  بیایند  صندوق ها 
نیک را باید در اول وقت آن انجام داد 

و تاخیر نباید انداخت«.
تصاویر  انتشار  از  پس  دقایقی  اما 
بیش  دادن  رای  هنگام  خامنه ای 
وجود  برای  او  شکرگزاری  آنکه  از 
برکت مردم ساالری دینی مورد توجه 
قرارگیرد، رنگ بنفش نگین انگشتری 

او خبرساز شد.
هواداران  از  بعضی  بین  موضوع  این 
زیادی  شوق  و  شور  روحانی  حسن 
نشانه  و  را  آن  آنجا که  تا  پا کرد،  به 
خطاب  رژیم  رهبر  سوی  از  اشاره ای 
به مردم دانستند. کانال تلگرامی »آمد 
نیوز« که در روزهای منتهی به انتخابات 
حمالت تندی به علی خامنه ای و سپاه 
کودتای  احتمال  از  بارها  و  می کرد 
انتخاباتی صحبت به میان آورده بود، 
در زیر تصاویری از دست چپ خامنه ای 
نوشت: »رنگ بنفش انگشترت، راه را 

نشان مان داد!« 
و  محافظه کار  رسانه های  مقابل،  در 
موضوع  این  رّد  با  رییسی  حامیان 
تصاویری از خامنه ای منتشر کردند و 
نوشتند که این سنگ کبود یمنی است 
که رهبر جمهوری اسالمی از سه ماه 
قبل آن را در دست خود دارد. اینان 
طبیعتا باید اطالعاتی از بیت رهبری 
سنگ  این  که   بدانند  تا  می داشتند 
چیست و از کی به انگشت »مقام معظم 

رهبری« است!
این تنها گوشه ای از تازه ترین نمونه های 
سطح و ظرفیت تبلیغات انتخاباتی در 
ایران است که از ماه ها پیش بین دو 
جناح اصالح طلب و اصولگرا آغاز شد.

آرای  آوردن  به دست  برای  دو طرف 
بیشتر به هر قیمت، پیش از آنکه به 
ارائه ی برنامه های خود برای مدیریت 
کشور بپردازند، چه در مناظره ها و چه 
در رسانه ها و سخنرانی های تبلیغاتی 
مختلف  نقاط  در  یاران شان  و  خود 

ایران، به روی هم شمشیر کشیدند و 
یا اندکی از آنچه به عنوان نقاط سیاه 
افشا  داشتند  یکدیگر  پرونده های  از 
ادامه  به  تهدید  را  همدیگر  و  کردند 
این  کردند.گستره ی  افشاگری ها  این 
نوع رقابت سطحی بین رأی دهندگان 
هواداران دو طرف نیز دامن گشود و بر 

رفتار و سخن آنها سایه افکند.
دو دنیا: تتلو و شجریان!

سطح تبلیغات برای جمع کردن رأی 
آنقدر پایین آمده بود که سیدابراهیم 
رییسی، راوی اخالق و منش اسالمی، 
و وعده دهنده ی »دولت کار و کرامت«، 
دست به دامن امیر مقصودلو معروف 
به »امیر تتلو« رپر مشهور ایران شد. 
خواننده ای که تصاویر برهنه ی خودش 
در کنار دخترکان نیمه برهنه در فضای 
مجازی، خالکوبی ها و مدل موی عجیب 
و غریب و رفتار و نوع حرف زدن اش، 
ظاهرا، فرسنگ ها با آنچه تیم رییسی 

راوی آن بوده است فاصله دارد.
اقدام  این  به  بود  واکنشی  تتلو،  اما 
دولت روحانی یک هفته پیش از آن، 
و  روشنفکران  آرای  جلب  برای  که 

تحصیل کردگان، دست روی محمدرضا 
منتقدین  از  و  آواز  استاد  شجریان 
روحانی  گذاشت.  نظام  سیاست های 
در مناظره ی انتخاباتی بدون اینکه از 
شجریان نام ببرد، به ممنوعیت پخش 
از صدا و  با صدای وی  دعای »ربنا« 
اعتراض  اسالمی  جمهوری  سیمای 
کرد و دولت  اندکی بعد آن را به عنوان 
میراث فرهنگی ناملموس به ثبت ملی 
رساند کرد تا هم دل این هنرمند را 
به دست آورد تا شاید مانند برخی از 
هنرمندان حمایت خود را از روحانی 
اعالم کند، و هم توجه شهروندان را به 
اینکه دولت کنونی در راه هنر و آزادی 

قدم برمی دارد جلب نماید.
در حالی که خانواده ی شجریان هرگونه 
حمایت  و  مناظره ها  به  را  وی  توجه 
کردند،  تکذیب  کاندیدا  آن  یا  این  از 
و  شد  آش  از  داغ تر  کاسه ی  اما  تتلو 
جمالتی کوتاه علیه شجریان نوشت و 
به او توهین کرد.  این توهین با انتقاد 
گسترده  روبرو شد و حتی علی دایی 
فوتبالیست پیشین تیم ملی ایران در 
پیامی خطاب به تتلو او را نصحیت کرد 
که جوان است و راه اشتباهی می رود. 
در همین ماجرا هواداران حسن روحانی 
به نقل از حسین شریعتمداری، نماینده 
تهران  کیهان  موسسه  در  فقیه  ولی 
خبر دروغی منتشر کردند مبنی اینکه 
شریعتمداری از رییسی برای نشستن 
کنار تتلو به شدت انتقاد کرده و آن 
تفکر  از  اصولگرایان  شدن  تهی  را 
بعد رسانه های  دانسته است. ساعاتی 
حکومتی هرگونه اظهار نظر منسوب 
به شریعتمداری را در انتقاد به دیدار 

تتلو و رییسی تکذیب کردند.

با این حال اصالح طلبان همین را نیز 
فرصتی برای تبلیغات کرده و در فضای 
مجازی پوستری طراحی کردند با این 
مضمون که: »بین روحانی و رییسی 
نمی توانید انتخاب کنید، بین شجریان 

و تتلو که می توانید«.
اوِج ابتذال و حضیِض اخالق

مثال برای اینکه دو طرف چقدر تالش 
کردند تا با هر روش و به هر قیمتی، با  
نفی دیگری خود را اثبات کنند، کم نبود. 
یکی دیگر از شاخص ترین نمونه های 
مبتذل تبلیغاتی، مانور رهبر جمهوری 
اسالمی روی لزوم پایان دادن به اجرای 
سند آموزشی 2۰۳9 یونسکو بود که 
دولت حسن روحانی در اوایل کار خود 
آن را امضاء کرد آن هم در حالی که 
جلسات اولیه آن در دولت احمدی نژاد 
با طرف های بین المللی برگزار شده بود 
اسالمی  کشور  ایران، 5۳  بر  عالوه  و 

دیگر هم آن را امضاء کرده اند.
تندروها در محافل خصوصی و عمومی 
خود با پخش شبنامه های گسترده بین 
عوام اعالم کردند که این سند  مجوز 
رواج »همجنس بازی« و »آزار جنسی« 

کودکان و نوجوانان در مدارس و مهد 
کودک هاست. حتی عنوان کردند طبق 
مدارس  در  قرآن  آموزش  سند،  این 
مقابل،  در  دولت،  می شود.  ممنوع 
مجبور شد بندهای این سند را ترجمه 
و بین مردم توزیع کند تا آثار سوء این 

تبلیغات دروغ را خنثی سازد.
با این روش فشار توده ی مردم به دولت 
از  روحانی  که حسن  شد  زیاد  آنقدر 
کوره در رفت و در یکی از سخنرانی های 
اصول گرای  مخالفان   به  خطاب  خود 
مردم  به  را  »واقعیت ها  گفت:  خود 
شنبه  میشه  تمام  جمعه  نمی گویند، 
بیاریم  و صابون  میاد! چطور آب  هم 

روتون رو بشوریم«.
آنچه در این دوره از انتخابات مشهود 
بود، رواج دروغگویی بود. رسانه های دو 
طرف بی محابا برای ماندن در میدان 
شایعات  و  اخبار  و  مطالب  بسیاری 
اصال   کردند.  منتشر  را  واقع  خالف 
نیازی به »سوشیال بات« ها و دستکاری 

الکترونیک نبود!
تالش برای جلب نظر تحریمی ها 

و اقلیت های دینی
جنگ اصالح طلبان در دو جناح بود، 
یکی هواداران ابراهیم رییسی و مهم تر 
اینکه  برای  آنها  تحریمی ها.  آن  از 
تحریمی ها و مرددین را با خود همراه 
کنند از هفته ها قبل شروع به صحبت با 
آنها کرده بودند تا بتوانند بخشی از آنها 
را هم که شده پای صندوق بکشانند. 
بخصوص آنکه چهره هایی مثل صادق 
زیباکالم استاد علوم سیاسی دانشگاه 
تهران و سعید لیالز اقتصاددان نزدیک 
اعالم  رسماً  رفسنجانی  هاشمی  به 
کردند سرنوشت این انتخابات در دست 

تحریمی هاست.
امیرانتظام  عباس  حضور  خبر  انتشار 
در انتخابات یکی از این شایعات بود. 
امیرانتظام اما در یک پیام صوتی این 
حضور را تکذیب کرد. پس از او نوبت 
حسن  پشتیبانی  دروغیِن  اعالم  به 
هنرمند مطرح  دو  ابی  و  شماعی زاده 

ایران در خارج کشور رسید.
بین دو جناح کشمکش زیادی هم بر 
سر جلب نظر بزرگان اقلیت های دینی 
به خصوص اهل تسنن راه افتاد. بارها 
و  تسنن  اهل  رهبران  که  شد  اعالم 
روحانیون بلندپایه آنها در یک استان 
از یکی از دو نامزد اعالم حمایت کردند، 
اما در نهایت مهم ترین رای اهل تسنن 
با مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان 
ادوار  نمایندگان  مجمع  همین طور  و 
اهل تسنن در مجلس بود که رسماً از 

روحانی حمایت کردند.
خلیفه گری  شورای  با  هم  جلساتی 
و  برگزار شد  اصفهان  و  تهران  ارامنه 
در نهایت به طور مشخص آنها از نامزد 
در  اما  نکردند،  حمایت  اعالم  خاصی 
محافل خبری شنیده شد که مجمع 
نمایندگان ارامنه  که گرایش شدیدی به 
علی خامنه ای دارند به شدت از حسن 
انتقاد  خود  نشست های  در  روحانی 
کرده اند. با این حال دو طرف قویاً ادعا 
 کردند که رهبران اقلیت در بیانیه های 

رسمی از آنها حمایت کرده اند.
مثنوی  نمونه ها،  این  کردن  ردیف 
هفتاد من کاغذ می شود. اما در آنچه 
اینجا گفته شد، می توان ابتذال گفتار 
منش  و  اخالق  سقوط  و  کردار  و 
 اجتماعی را دید که همگی از پنداری 
سرچشمه می گیرد که فساد سیاسی و 
اقتصادی نظام آن را در چنبره ی خود 
اسیر کرده است. در چنین شرایطی، 
»انتخاب« نه بین »بد و بدتر« بلکه از 

میان بدترین هاست.
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بانکی  کارت های  =شبکه 
ماه  سه  تا  روسیه  و  ایران 
خواهد  متصل  هم  به  دیگر 

شد.
نخستین  ز  ا سیه  و ر =
از  پس  که  بود  کشورهایی 
سبز  چراغ  برجام،  امضای 
روابط  گسترش  برای  خود 
به  ا  ر مالی  و  قتصادی  ا
جمهوری اسالمی نشان داد

و  ایران  بانکی  کارت های  شبکه 
روسیه قرار است تا سه ماه دیگر به هم 
متصل شود. با اتصال شبکه کارت های 
پول  برداشت  روسیه،  و  ایران  بانکی 
با کارت های  از خودپردازهای روسیه 

»شتاب« امکان پذیر خواهد بود.
همچنین دارندگان کارت های بانکی 
دستگاه های  از  می توانند  نیز  روسیه 
وجه  ایران  بانک های  خودپرداز 

برداشت کنند.
ارسال،  اقتصادنیوز،  گزارش  به 
تراکنش های  پردازش  و  دریافت 
و  ایران  کشور  دو  بین  آزمایشی 
سال  اردیبهشت ماه   25 از  روسیه 
برنامه  اساس  بر  و  شده  آغاز  جاری 
زمان بندی شده، از اواخر مرداد سال 
جاری، دارندگان کارت های »شتاب« 
کارت های  دارندگان  همچنین  و 
اعتبار روسی می توانند در فاز اول، از 
خودپردازهای دو کشور و در فاز بعد، 
از سایر درگاه های پذیرش به صورت 

مشاع استفاده کنند.
شبکه  اتصال  معتقدند  کارشناسان 
از  روسیه  و  ایران  بانکی  کارت های 
امکانات  توسعه  به  می تواند  سو  یک 
کشور  مختلف  نقاط  در  گردشگری 
همچنین  و  روس  گردشگران  برای 
مانند  مشترک المنافع  کشورهای 
گرجستان  ازبکستان،  ارمنستان، 
دیگر  سوی  از  و  کند  کمک   … و 
می تواند رفاه بیشتری برای مسافران 

و گردشگران ایرانی که به مقصد این 
کشورها سفر می کنند، فراهم کند.

و  ایران  تحریم  سال ها  وجود  با 
اشکاالتی که در سیستم بانکی شتاب 
شبکه های  اتصال  دارد،  وجود  ایران 
می تواند  روسیه  و  ایران  بانکی 
و  سازی  استاندارد  برای  مقدمه ای 
در  »شتاب«  شبکه  شدن  بین المللی 

سطح جهان به شمار آید.
مدیرکل  حکیمی،  ناصر  گفته  به 
مرکزی  بانک  اطالعات  فناوری 
اتصال  ایجاد  برای  فنی  اقدام های 
بانک های ایران و ژاپن به پایان رسیده 
و تنها امور مربوط به انعقاد قرارداد با 

ژاپن باقی مانده است.
مدیر فناوری اطالعات بانک مرکزی 
اتصال سیستم  همچنین گفته است 
»شتاب« ایران به سیستم کارت های 
شبکه  دارای  که  کشورهایی  بانکی 
امکان پذیر است.  بانکی هستند  ملی 
مقامات بانک مرکزی ایران همچنین 
کارت های  سیستم  اتصال  دنبال  به 
هم  چین  کشور  به  ایران  بانکی 

هستند.
نخستین  از  روسیه  است  گفتنی 
امضای  از  پس  که  بود  کشورهایی 
غرب،  و  ایران  میان  هسته ای  توافق 
روابط  گسترش  برای  سبز  چراغ 

شبکه کارت های بانکی ایران و روسیه به هم متصل 
می شود

اقتصادی و مالی به جمهوری اسالمی 
نشان داد و نظر همسوی دو کشور در 
بشار  حکومت  و  سوریه  بحران  مورد 
اسد بر نزدیکی هر چه بیشتر این دو 

کشور منجر شد.
اتاق  رئیس  عسگراوالدی،  اسداهلل 
روسیه،  و  ایران  مشترک  بازرگانی 
مهرماه سال 9۳ اعالم کرده بود روبل 
و ریال جایگزین دالر، یورو و پوند در 
تبادالت تجاری ایران و روسیه می شود.

»میلیون  بود  گفته  همچنین  او 
بانک« روسیه در ایران شعبه ای ایجاد 
این  به  ایران  صادرات  پول  و  کرده 
کشور را ظرف سه تا پنج روز با نرخ 
در  ایرانی  صادرکنندگان  به  آزاد  ارز 

تهران تحویل دهد.
جمهوری  سفیر  سنایی،  مهدی 
اسالمی در روسیه نیز اردیبهشت ماه 
9۴ از افتتاح حساب مشترک و پایاپای 
ایران و روسیه خبر داده بود. سنایی 
گفته بود مقرر شده تا صادرکنندگان 
فروخته  کاالهای  ارز  معادل  ایرانی 
شده خود به روسیه را عینا به صورت 
ریالی در ایران تحویل بگیرند که دو 
نوبت جلسه هیئت مدیره بانک ملی 
ملی  بانک  و  شده  برگزار  مسکو  در 
فعال  کشور  این  در  را  خود  صرافی 

کرده است.

مخالفانش  کارآمدن  روی  خطرات  مورد  در  مناظره ها  در  روحانی  حسن 
گفت که آنها جماعتی بودند که روی موشک های خود »مرگ بر اسراییل« 

می نوشتند و سپاه تالش می کرد توافق اتمی را ضعیف کند

می گویند  کارشناسان   =
تحریم  می دانسته  ترامپ 
رژیم ایران پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری به تقویت 

تندروها می انجامد.
حسن  به  ییل  ا سر ا  =
ندارد،  اعتمادی  روحانی 
او  که  دارد  باور  حداقل  اما 
به توافق اتمی پایبند است.
=به اعتقاد اسراییل حسن 
خود  سیات  در  روحانی 
پایدارتر از نسخه های جدید 
می کند. عمل  احمدی نژاد 

انجمن  عضو  داونپورت  کلسی 
کنترل تسلیحات آمریکا و کارشناسان 
رییس  ترامپ  دونالد  می گویند  دیگر 
از  زیاد  احتمال  به  آمریکا  جمهوری 
ایران  علیه  جدید  تحریم های  اعمال 
که قرار بود چهارشنبه یا پنج شنبه این 
خواهد  برقرار شود چشم پوشی  هفته 

کرد.
به گفته آنان، ترامپ در نظر داشت 
پیش از انتخابات ریاست جمهوری در 
ایران ضمن بازبینی در توافق هسته ای 
علیه  را  جدیدی  تحریم های  ایران  با 

رژیم ایران برقرار کند.
باراک  دولت  کار  پایان  از  روز   120
اوباما در کاخ سفید گذشته و ترامپ 
هنوز تحریمی علیه ایران وضع نکرده 

است.
داونپورت می گوید، این نگرانی وجود 
روحانی  دولت  کار  ادامه  با  که  دارد 
و  شود  بهتر  ایران  اقتصادی  وضعیت 
رژیم تهران از آن برای تقویت حضور 
خود در عراق، سوریه و یمن و کمک به 
غزه و حزب اهلل و حتی ادامه برنامه های 

هسته ای خود استفاده کند.
با این حال نقض برجام از سوی ایران 
یک ناکامی بزرگ برای آمریکا محسوب 
می شود و دسترسی ایران به بمب اتم 

یعنی نگرانی اسرائیل.
»اورشلیم  پست«  اسرائیلی  روزنامه 

روحانی  حسن  به  اسراییل  نوشته 
دارد  باور  حداقل  اما  ندارد،  اعتمادی 
و  است  پایبند  اتمی  توافق  به  او  که 
رفتار ایران طبق برجام  در آینده قابل 

پیش بینی تر است.
رقیب اصلی روحانی، ابراهیم رییسی 
است که احتماالً کمتر از وی متعهد 
به این معامله است و شاید غیرمستقیم 

برای تضعیف آن قدم بردارد.
ایران  روحانیت  رییسی،  خاستگاه 
است و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
او به عنوان جانشین  از  است و حتی 

علی خامنه ای نام برده می شد.
در  مناظره ها  در  روحانی  حسن 
مورد خطرات روی کارآمدن مخالفان 
آنها  که  گفت  انتخاباتی اش  رقبای  و 
موشک های  روی  که  بودند  جماعتی 
می نوشتند  اسراییل«  بر  »مرگ  خود 
را  اتمی  توافق  می کرد  تالش  سپاه  و 

ضعیف کند.
اسراییل عمدتاً ترجیح می دهد یک 
روحانی غیرقابل اعتماد، اما پایدار در 
ایران رییس جمهور باشد تا یک نسخه 
احمدی نژاد  شبیه  تندروها  از  جدید 

رییس جمهور پیشین در ایران.
دونالد   می رسد  نظر  به  رو  این  از 
ترامپ در مورد تحریم کردن ایران در 
زمان دولت روحانی اغماض نشان داده 

تا تاثیری بر روی انتخابات ایران نداشته 
باشد.

مئیر جاودانفر، اسراییلی متولد ایران و 
تحلیلگر مسایل خاورمیانه که سیاست 
بین رشته ای  را در مرکز  ایران  معاصر 
می گوید  می کند  تدریس  »هرتزلیا« 
تحریم ایران پیش از انتخابات ریاست 
جمهوری در ایران به تقویت تندروها 

می انجامد.
ایران  رفتار  بین  باید  او  گفته ی  به 
در منطقه و توافق هسته ای و تهدید 

اسرائیل تفکیک قایل شد.
در  ایران  »رفتار  می گوید:  جاودانفر 
این یک  اما  منطقه مشکل ساز است، 
مورد جداگانه است، تغییر رفتار ایران 
در موضوع اتمی پس از توافق به آمریکا 

اجازه نمی دهد برجام را رها کند«.
از طرفی برای ترامپ امنیت اسراییل 
مهم است که توافق اتمی تا حدودی 
ساز و کار آن را مشخص کرده و خطر 

تهدید را به حداقل رسانده است.
»اورشلیم  تحلیل  این  ادامه ی  در 
حاال  این  بر  بنا  است،  آمده  پست« 
باید مطمئن شویم که ایران در آینده 
اسراییل  تهدید  برای  از خاک سوریه 
استفاده نخواهد کرد.، چیزی که ترامپ 
باید با فشار به والدیمیر پوتین رییس 

جمهوری روسیه، آن را دنبال کند.

آیا ترامپ از تحریم ایران چشم پوشی خواهد کرد؟

نمایندگان  از  =گروهی 
ضرورت  بر  اروپا  پارلمان 
عادالنه  و  آزاد  برگزاری 
جمهوری  ریاست  انتخابات 

در ایران تاکید کردند.
= سخنگوی وزارت خارجه ی 
برداشتن  کرد  اعالم  ایران 
ی  غیرهسته ا تحریم های 

ایران کار دشواری است.

اروپا در  پارلمان  نمایندگان  از  جمعی 
مسوول  موگرینی،  فدریکا  به  نامه ای 
سیاست خارجی این اتحادیه، بر ضرورت 
برگزاری آزاد و عادالنه انتخابات ریاست 
زندانیان  آزادی  و  ایران  در  جمهوری 
سیاسی قبل از انتخابات تأکید کرده اند.

پارلمان  نماینده  که 29  نامه  این  در 
اروپا آن را امضا کرده اند، با اشاره به با 
تأثیر نتیجه این انتخابات بر آینده ایران 
اتحادیه  با  اسالمی  روابط جمهوری  و 
اروپا تأکید شده که »ضروری است این 
انتخابات عادالنه و آزاد باشد و توسط 

ناظران مستقل بر آن نظارت شود«.
نویسندگان این نامه از مقام های ایرانی 
خواسته اند که همه اقدامات الزم برای 
احترام به تعهدات داخلی و بین المللی 
ایران که برگزاری یک انتخابات عادالنه 

و آزاد را تضمین می کند، فراهم کنند.
 25( مه   15 دوشنبه  روز  همزمان 
ازدیبهشت( نیز سازمان دیده بان حقوق 
اینکه در  از  انتقاد  با  بیانیه ای  بشر در 
زندانیان  به  توجهی  ایران  انتخابات 
سیاسی در حال اعتصاب غذا نمی شود 
محکومیت ها  علیه  »نامزدها  نوشت: 
چیزی  ناعادالنه  بدرفتاری های  و 

نمی گویند«.
جمهوری اسالمی عالوه بر تحریم های 
هسته ای به دلیل نقض حقوق بشر نیز 
جامعه  سوی  از  زیادی  تحریم های  با 

بین المللی روبروست.

حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی 
ایران و یکی از کاندیداهای دور دوازدهم 
انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 22 
اردیبهشت در سومین و آخرین مناظره 
گفت که آمادگی دارد بقیه تحریم های 
ایران را بردارد.او در جمع بندی مناظره 
سوم گفت: »مردم ایران، ما با هم عهدی 
ایستادگی  تحریم ها  مقابل  بستیم، 
برای  می توانست  که  بهانه ای  کردیم، 
ما جنگ درست کند را از بین بردیم«.

روحانی تأکید کرد: »در صورت انتخاب 
شدن مجدد به مقام ریاست جمهوری، 
غیر  بعد  سال  چهار  در  دارم  آمادگی 
از تحریم های هسته ای، بقیه تحریم ها 
را هم بردارم و عزت و منفعت ایران را 

برگردانم.«
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ی 
ایران در نشستی که صبح دوشنبه با 
خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی 
برگزار شد در پاسخ به خبرنگار روزنامه ی 
برداشته  برای  تالش  مورد  در  اعتماد 
گفت:  غیرهسته ای  تحریم های  شدن 
»این ایده موضوعی در ادامه روندها برای 
رفع فشارهای تحریمی بر ایران است و 
البته که ایده جدیدی هم است. پیشبرد 
این هدف کار دشواری است و ایشان هم 

برداشتن تحریم های غیرهسته ای: دست حسن 
روحانی زیِر سنگ آمریکا و دیگران

گفتند که در این جهت تالش می کنم«.
قاسمی تاکید کرد: »این نوع تحریم ها 
از  و  دارد  مشخص  مسائل  در  ریشه 
پیچیدگی های خاصی برخوردار است، 
ولی نهایتاً با جایگاهی که ایران امروز 
از آن برخوردار است و مواضعی که در 
سالیان گذشته در منطقه و جهان داشته 
است هیچ اقدام و کاری در دیپلماسی 
ناشدنی نیست و اگر حسن نیت و انصاف 

وجود داشته باشد امکان پذیر است«.
وی در پاسخ به سوال اعتماد مبنی بر 
اینکه آیا کانال مورد نظر اولیه برای این 
مذاکرات اروپا خواهد بود یا به مذاکره با 
آمریکا در موضوعات غیربرجامی هم فکر 
می شود، گفت: »به هرحال بخشی از این 
تحریم ها و مسائل به آمریکا بازمی گردد  
و بخشی به سایر کشورها مربوط است اما 
نهایتاً این موضوع به طراحی جدیدی نیاز 
دارد و شاید برای قضاوت در این مورد که 
از کجا و چگونه باید آغاز کرد و اینکه چه 
مسیری را باید طی کرد در حال حاضر 
زود باشد. این ایده به کار کارشناسی و 
رویکردی جدید نیازمند است چرا که 
بحث جدیدی است که رییس جمهوری 
مطرح کرده اند و شاید بعدها بتوان در 

مورد آن جزیی تر صحبت کرد«.

= دو ایرانی و یک چینی و 
چهار شرکت چینی و ایرانی 
مشمول تحریم های تازه وزرات 

خزانه داری آمریکا شدند.
و  حقیقی  افراد  =این 
شرکت های حقوقی، تحریم های 
منع گسترش سالح های کشتار 

جمعی را نقض کرده اند.
=متین صنعت نیک اندیشان، 
ترید،  شانگهای گنگ کوان 
بیگینز  ث  ر نو ی  نگها شا
ترنسوی  نورث  شانگهای  و 
ه  یم شد تحر ی  کت ها شر

هستند.
فرد  سه  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
و  چینی،  یک  و  ایرانی  دو  حقیقی، 
همین طور چهار شرکت چینی و ایرانی 
را به اتهام نقض تحریم های جمهوری 
منع  تحریم های  با  مرتبط  اسالمی 
گسترش سالح های کشتار جمعی به 
فهرست سیاه وزارت خزانه داری ایاالت 

متحده اضافه کرد.
=رحیم احمدی، متولد هفتم سپتامبر 
با  ثانویه  تحریم های  مشمول   195۶
شماره گذرنامه A00۳۳5۶0 )ایران(؛ 
مدیر عامل »گروه صنایع شهید باکری«

=مرتضی فراست پور، متولد 1۶ نوامبر 
ثانویه؛  تحریم های  مشمول   19۶۴
گذرنامه G9۳29851 )ایران(؛ معاون 

بازرگانی سازمان صنایع دفاع
=روان رولینگ )معروف به روان ریکی، 
ریکی رولینگ(؛ متولد 2 آوریل 1982؛ 
تحریم های  مشمول  چینی؛  ملیت 
ثانویه؛ گذرنامه P015192۶8 )چین(؛ 

منقضی 15 فوریه 2017
عملیات  کننده  هماهنگ  افراد  این 
تحویل مواد منفجره و تجهیزاتی دیگر 

به نظام سوریه بودند.
=شرکت »متین صنعت نیک اندیشان« 
)معروف به مدیریت سیستم های نوین 
به  معروف  مسنا؛  به  معروف  ایرانیان، 

آمریکا تحریم های ایران مرتبط با برنامه موشکی را 
تشدید کرد

MSNA(؛ فعال در تهران
گنگ  شانگهای  تجاری  =شرکت 

کوان؛ فعال در شانگهای
بژین شانگهای  بین المللی  =شرکت 
شمالی )معروف به شانگهای بینگژی 
گونگسی(  یوکسین  مایوی  گوجی 

فعال در چین
= شرکت تجارت بین المللی ترانسوی 

شانگهای شمال؛ فعال در چین
جمهوری اسالمی هنوز واکنشی به اعالم 
فهرست تحریم های تازه از سوی وزارت 
است. نداده  نشان  آمریکا  خزانه داری 

حسن روحانی در مناظره سوم خود مدعی شد که می تواند تحریم های 
غیرهسته ای ایران را بردارد

رژیم ایران مدعی است آزمایش های موشکی فقط کاربرد دفاعی دارد، با این حال تصاویر زیادی از موشک های 
ایران منتشر می شود که روی آنها از نابودی اسراییل نوشته شده است
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مسئول  مدیر  ری  نصا ا نین  ز نا
امیر  با  گفتگویی  در  لندن  كیهان 
طاهری روزنامه نگار و مفسر بین المللی 
پرسش هایی را را در رابطه با انتخابات 
در ایران و همچنین انتخابات ریاست 
جمهوری 29 اردیبهشت 1396 با وی 

مطرح كرده است.
انتخابات  از  این دوره  آیا  از جمله، 
ریاست جمهوری می تواند برای ایران 

سرنوشت ساز باشد؟ 

از  كدام  هر  اینکه  وجود  با  چرا 
خودشان  تی  با نتخا ا های  ندیدا كا
امروز  وضعیت  از  بخشی  مسوول 
جمهوری اسالمی هستند، اما همچنان 
قدرت بسیج بخش عمده ای از مردم 

را دارند؟ 
اگر نیروهای اصالح طلب در جذب 
در  چرا  شده اند  موفق  مردم  آرای 

ساختن ایران موفق نبودند؟
آیا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 

ناگفته هاى انتخابات در ایران؛ 
گفتگوى نازنین انصارى با امیر طاهرى

تاثیری بر نقش و سیاست های منطقه ای 
جمهوری اسالمی خواهد داشت؟

اسالمی  جمهوری  مخالفان  نقش 
چیست؟

هستند  ایرانیان  از  گروه  كدام  این 
كشورهای  در  سکونت  وجود  با  كه 
خارجی كه عمدتا كشورهای اروپایی و 
آمریکایی و دمکرات هستند، در چنین 
انتخاباتی شركت و یا شركت در آن را 

تشویق می كنند؟

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

م  نا ثبت  مه  یین نا آ =
دانش آموزان خارجی تیرماه 

ابالغ می شود.
= اتباع فاقد مدارک هویتی 
بعد از چند سال تحصیل نیاز 
کشور  وزارت  از  گواهی  به 

ندارند.
معاون مركز امور بین الملل و مدارس 
خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش 
اعالم كرد: »ثبت نام دانش آموزان اتباع 
خارجی در مدارس ایران طبق دستور 
رهبر جمهوری اسالمی رایگان است.«

سیدعلی حسینی، معاون مركز امور 
كشور  از  خارج  مدارس  و  بین الملل 
اشاره  با  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
اتباع  آموزان  دانش  نام  ثبت  زمان  به 
داشت:  اظهار  مدارس  در  خارجی 
خارجی  اتباع  دانش آموزان  »ثبت نام 

دانش آموزان اتباع خارجی رایگان ثبت نام می شوند

طبق روال سال گذشته است. آیین نامه 
مربوط تنظیم شده و در تیرماه ابالغ 

می شود.«
وی افزود: »ثبت نام از اتباع خارجی 
معموال سه ماه قبل از شروع مدارس 
آغاز  تیرماه  در  و  امتحانات  از  پس  و 
مراحلی  و  آزمایشات  البته  می شود. 
كه  می شود  انجام  اولی ها  پایه  برای 

كمی زمان بر است اما برای مابقی كه 
در یک مقطع مشغول تحصیل هستند 
ثبت نام  ندارند  پایه  میان  جابجایی  و 
همان  در  دانش آموزان  دیگر  همانند 

مدرسه انجام می شود.«
معاون مركز امور بین الملل و مدارس 
خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش 
از  دسته  آن  آیا  اینکه  به  پاسخ  در 
كه  هویتی  مدارک  فاقد  دانش آموزان 
كشور  وزارت  از  گواهی  گذشته  سال 
دریافت كردند باید مجددا آن را تمدید 
كنند، گفت: »اینها بستگی به تصمیم 
وزارت كشور دارد و همه این موارد در 
آیین نامه وزارت كشور قید خواهد شد. 
اما  احتماال آن دسته كه سال گذشته 
از  مجددا  باید  داشتند  موقت  گواهی 
طریق دفاتر كفالت آن را تمدید كنند 
اما اتباعی كه چند سال است در مدارس 
این  به  نیازی  ایران تحصیل می كنند 

كار ندارند.«

= صدا و سیما باید زیر نظر 
سه قوه اداره شود.

= شما نگران حاشیه نشین ها 
که  دولتی  اولین  هستید؟ 
براى حاشیه نشین ها تصمیم 
گرفت، دولت محمد خاتمی 

بود!
کشور  می خواهید  شما   =
را اداره کنید؟ شما مشهد را 
چگونه اداره کردید؟! شما با 
مردم و جوانان مشکل دارید، 
دارید؟  کار  چه  فردوسی  با 
پاک  را  اشعار فردوسی  چرا 

کردید؟!
لغو  را  ها  کنسرت  =شما 
هنر  اگر  گفتید  و  کردید 
بروید  از مشهد  می خواهید 
بیرون. حاال میخواهید ایران 
را بگیرید و به مردم بگویید از 

ایران بروید بیرون؟!
= من این را هیچ جا نگفتم. 
در  جدید  آقاى  این  وقتی 
آمریکا روى کار آمد، در اتاق 
گاز  ى  لبه  یک  گفتند  فکر 
دوم  لبه  شد.  درست  انبر 
نخواهیم  ما  اردیبهشت!  در 
گازانبر  لبه ى  ما  گذاشت. 
خواهیم  کند  هم  را  آمریکا 
گذاشت  نخواهیم  و  کرد 

تحریم به کشور برگردد!
= درست بود شب مذاکرات 
آقاى ظریف و عراقچی را با 
تهدید  ناشناس  شماره هاى 

کردید؟
در  روحانی  حجت االسالمحسن 
كردن  جایگزین  اتهام  به  واكنش 
سند2۰3۰ یونسکو به جای سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش كه از سوی 
مصطفی میرسلیم عنوان شد، چهارشنبه، 
2۷ اردیبهشت، در جمع هواداران خود 
در مشهد گفت: »هر چه به من تهمت 
زدید من گذشتم، ما باز شنبه صبح باید 
به سمت وحدت و اعتماد برویم. ما حق 
اقلیت ها و مخالفین را ضایع نخواهیم 
كرد. اما از یک چیز نخواهیم گذشت، 
به معلمان و دانش آموزان كشور  شما 
تهمت زدید. می خواهید تفتیش عقاید 
نمی دهید  نان اش  كنید؟ شما  درست 
گفتید  می پرسید.  دین اش  از  مدام  و 
روحانی می خواهد درس قرآن را حذف 

كند؟ شرمتان باد!«
نی  سخنرا آخرین  در  نی  روحا
انتخاباتی اش كه در مشهد برگزار شد، 
با انتقاد از صدا و سیما گفت: »ما صدا 
و سیمایی را می خواهیم كه به قانون 
عمل كند. صدا و سیما باید زیر نظر سه 

قوه اداره شود.«
كرد:  تاكید  یازدهم  دولت  رئیس 
»ما كه حرفی نداریم، شما می خواهید 
دستگاه فرهنگی و تجارت داشته باشید، 
ما حرفی نداریم اما جا رابرای مردم تنگ 
تخریب  برای  دولت  بودجه  از  نکنید، 

دولت استفاده نکنید.«

روحانی در این سخنرانی برای اولین 
مذاكرات  در  »شما  كرد:  اعالم  بار 
هسته ای در برابر قدرت های بزرگ دنیا 
به ما تهمت زدید اشکال ندارد، اما درست 
و  آقای ظریف  مذاكرات  كه شب  بود 
عراقچی را با شماره های ناشناس تهدید 
و  پیشرفت  برای  خیلی  شما  كردید؟ 
مردم  نگران هستید؟  ایران  در  تحول 
خواهند  جمعه  روز  را  خود  تصمیم 

گرفت.«
روحانی با طرح این پرسش كه شما به 
فکر حاشیه نشین ها هستید، اظهار كرد: 
»برای حاشیه نشین ها اولین دولتی كه 
تصمیم گرفت دولت محمد خاتمی بود.«

چرا  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
طرح های دولت اصالحات را بعد از آن 
دولت تعطیل كردید، گفت: »آن روزها 
كه روزهای فراوانی بود، پول ها را چه 
كردید؟ شما نه شغل برای كشور ایجاد 
انجام  برای جوانان  كاری  نه  و  كردید 

دادید و امروز هم ادعا دارید.«

ریاست  انتخابات  كاندیدای  این 
برای  »مردم  كرد:  تاكید  جمهوری 
گرفتن جنازه یک مسلمان از بیمارستان 
ناچار بودند از ده ها نفر پول قرض كنند 
تا جنازه را بیرون آورند. این عزت مردم 
ایران بود؟ آیا دولت در این چهار سال 
برای سالمت مردم كاری انجام نداد؟  چرا 

بی انصافی می كنید؟«
هاشمی  دكتر  و  »دولت  افزود:  وی 
از  الاقل  باشد.  نکشیده اند؟  زحمتی 

پرستارها تشکر می كردید.«
روحانی با بیان اینکه ما بازار نفت ایران 
را بازپس گرفتیم، اظهار كرد: »شما بازار 
نفت ما را در اختیار عربستان سعودی 
قرار دادید. اما ما بازار را پس گرفتیم. از 
آقای زنگنه تشکر نکردید، اشکالی ندارد. 
از مسئوالن وزارت نفت تشکر نکردید، 
اشکالی ندارد. از مهندسین پتروشیمی 
از  چرا  ندارد.  اشکالی  نکردید،  تشکر 

كارگران شركت نفت تشکر نکردید؟«
روحانی خاطرنشان كرد: »چرا رفتید 
كنسولگری را آتش زدید و چه كسی 
اجازه داد سد راه زائرین كشورهای حاشیه 
خلیج فارس شوید؟ می خواهید با آتش 
زدِن اینجا و آنجا كشور را اداره كنید؟«

روحانی در برابر جمعیتی كه هر بار 
با فریاد و شعار او را تشویق می كردند 
ادامه داد: »یک جمله ای است كه هیچ 
جا نگفتم ولی مشهد است و به شما 
خواهم گفت، وقتی این آقای جدید در 
آمریکا بر سر كار آمد در اتاق فکر گفتند 
یک لبه گازانبر درست شد، لبه ی دیگر 
گاز انبر در اردیبهشت در ایران! اشتباه 

روحانی به اصول گرایان و تندروها:
 شما نان اش نمی دهید و مدام از دین اش می پرسید!

كردید ما در ایران گازانبر نداریم و لبه ی 
گازانبر آمریکا را هم كند خواهیم كرد 
و نخواهیم گذاشت تحریم به كشور باز 

گردد.«
روحانی همچنین با اشاره به مسائل 
هواپیماهای  مورد  در  آمده  پیش 
خریداری شده در دولت یازدهم گفت: 
بحث  نیست،  هواپیما  خرید  »بحث 
اجرایی شدن قول رئیس جمهور است. 
امروز چهار فروند ای تی آر هم به ایران 

رسید.«
دل شان  »امیدوارم  داد:  ادامه  وی 
برای هواپیمایی های جنوب خلیج فارس 
نسوخته باشد. ما می خواهیم ایرانی ها 
سوار هواپیمایی های ایرانی شوند. شما 
اول  كنید؟  اداره  را  كشور  می خواهید 
اداره  چگونه  را  مشهد  بگوید  من  به 
می كنید؟ همه مشهد كه دست شما بود 

و همه ایران دست شماست.«
به  »شما  گفت:  ادامه  در  روحانی 
مردم مشهد گفتید اگر هنر می خواهید 

و مراسم هنری می خواهید، از مشهد 
بروید، بیرون. حاال می خواهید ایران را 
بگیرید و به مردم بگویید از ایران بروید 
بیرون؟! فکر می كنند كه اختیار استان 
دارند، اختیار كشور دست مردم است، 
ایران  مردم  نوكر  باید  مسئولین  همه 
رهبر  یک  داریم  ایران  یک  ما  باشند. 
داریم  و در هر شهر رهبر نمی خواهیم.«

روحانی در ارتباط با شعار مردم تصریح 
كرد: »خواهش می كنم راجع به فرد خاص 
یا امام جمعه محترم شعاری نگویید، چرا 
كه ما با مخالفین هم می خواهیم زندگی 
باید در  اقلیت هم  كنیم. می دانید كه 
جای خودش زندگی كند اما می گوییم 
ننشیند.« اكثریت  جای  اقلیت  كه 

می كنید  فکر  »شما  داد:  ادامه  وی 
كه روحانی با سپاه عزیز با بسیج عزیز 
بیش  را  سپاهیان  من  دارد؟  مشکلی 
من  دارم.  دوست  فرماندهانشان  از 
فرماندهانشان  از  بیشتر  را  بسیجی ها 
دوست دارم. سپاه مسوول امنیت است. 
هر  ولی  می بوسم.  را  آنها  دست  من 
چاقوكش  شما  خود.  جای  در  چیزی 
را  عکس ها  كه  فرستادید  خیابان  به 
پاره كند؟ ساعتی یک  میلیون تومان 
بهشان می دهید. آنها دستگیر شده و 

اعتراف كرده اند.«
این تندترین سخنرانی است كه یک 
مقام بلندپایه جمهوری اسالمی درباره 
وضعیت كشور و دار و دسته ی موسوم به 
اصول گرایان و تندروها كه مورد حمایت 
علی خامنه ای و بخشی از سپاه پاسداران 

نیز هستند ایراد كرده است.

پی نوشت یا همان پ.ن. معروف، سری جدید گزارش های كوتاه و ویدیویی كیهان لندن است كه زوایای دیگری از متن 
و رویداد ها را به نمایش می گذارد. »این بار: تسهیالِت انتخاباتی«

پی نوشت؛ تسهیالِت انتخاباتی
در اینجا اهمیت پی نوشت بیش از متن است

ویدئو

ویدئو

در این ویدیو با تنی چند از ساكنان 
تهران گفتگو شده و آنها از توقعات خود 
درباره ی انتخابات ریاست جمهوری 96 
انتخابات  به  مانده  روز  می گویند.سه 
ریاست جمهوری 29 اردیبهشت 96، 
تهرانی ها انتظار دارند كه رییس جمهور 
جدید در ایران بتواند وضعیت اقتصادی، 
اشتغال، معیشت و روابط ایران و آمریکا 
را بهبود ببخشد.دغدغه ای اول مشکل 
بعدی  توقع  و  است  جوانان  بیکاری 
بر سر  آمریکا  و  ایران  رابطه ی  درباره 

فعالیت هسته ای است. حفظ »برجام« 
و بهبود مناسبات با آمریکاست.وزارت 
كشور اعالم كرده است كه ۵6میلیون 
رأی دادن  شرایط  واجد  41۰هزار  و 
جمعه  روز  انتخابات  در  می توانند 
شركت كنند و آرای خود را به سود 
فعلی  جمهور  رییس  روحانی  حسن 
و یا ابراهیم رییسی نامزد محافظه كار 
بریزند. با توجه به نظرسنجی ها، ظاهرا 
و  روحانی  از  رأی دهندگان  4۸درصد 
39درصد از رییسی حمایت می كنند.

انتظارات و توقعات تهرانی ها پیش از انتخابات 
ریاست جمهورى

البته برخی از همین رأی دهندگان 
از چهار سال دولت روحانی و وضعیت 
اقتصادی ناامید هستند. آنها معتقدند 
رشد اقتصادی داخلی مهم تر از سیاست 
خارجی است ولی در عین حال بدون 
نمی توان  بین المللی،  مناسبات  بهبود 
وضعیت اقتصاد داخلی را بهبود بخشید.

به نظر می رسد رأی دهندگان ساكن 
ناخشنودی  عین  در  ایران  پایتخت 
انتخابات  این  در  دوگانه  احساسی  با 

شركت خواهند كرد.

ویدئو

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

آوازهتک مضراب            !

هنری  عرصه های  از  شماری  در   
نیاز به همکاری و  فرایند آفرینش، 
همیاری گروهی دارد. یعنی تا وقتی 
نباشد  همیاری  و  همکاری  این  که 
هنر  نام  به  چیزی  از  گفتن  سخن 

بیهوده است.
مثال  تجسمی  و  دستی  هنرهای 
و  هستند  مستثنی  قاعده  این  از 
یک تنه باید از عهده آن برآمد. تئاتر 
هستند  هنرهایی  مثال  موسیقی  و 
که با همیاری گروهی پدید می آیند 
و هر کدام از اعضای گروه که لنگ 
کرده   آفرینش  کار  در  اخالل  بزند 

در  هنری  گروه های  اعضای  است. 
مشترک  مسئولیت  فرایند  جریان 
دارند و از همین روی انتظار دارند 
هر  به  نیز  آن  ازدستاوردهای  که 

شکل و شیوه ای بهره مند شوند.
سرزمین های  در  و  ایران  در 
سنتی این بهره وری همیشه ممکن 
نمی شود. در این سرزمین ها عوامل 
حق  تعیین  در  بی شماری  بیرونی 
هنری  گروه های  اعضای  حقوق  و 
آنهاست  دخالت  با  و  دارند  مداخله 
که دستاورد و وظیفه اعضای گروه 
موسیقی  وضعیت  می شود.  تعیین 
را  بی عدالتی ها  آشکارترین  ایران 
می گذارد.  تماشا  به  مورد  این  در 
پاپ  و  سنتی  موسیقی  حوزه  در 
به  کنسرت  از  که  را  بهره  ها  همه 
خواننده  حساب  به  می آید  دست 
به  پرداختی  دستمزد  می گذارند. 
دستمزد  برابر  چند  خوانندگان 
وخیم تر  آن  از  است.  نوازندگان 
هنرمندانی  بهره گیری  موقعیت 
می کنند.  کار  پرده  پشت  که  است 
و  هنر  اگر  ولی  پرده اند  پشت  در 
اساسا  نباشد  آنها  آفرینش  قدرت 
جلوی پرده ای به وجود نخواهد آمد.

این  در  نیز  دیگر  بی عدالتی  یک 
آن  و  است  آمده  وجود  به  میان 
بی اعتنایی ناقدان به نقش و تاثیر 

نوازندگان است.
مثل  ایران  فرهنگ  در  نقد  واژه 
فرو  دیوار  و  در  از  نبات  و  نقل 
پیدا  را  ناقد  دو  هنوز  ولی  می بارد 
نمی کنیم که تعریف یکسانی از نقد 
تعریف ها  غالب  در  باشند.  داشته 
آن   معنای  و  دارد  غلبه  وجه منفی 
پایین  بدگویی  و  تقبیح  حد  تا  را 
در  می شود  وسیله ای  و  می آورند 
برای  مغرضان  و  حسودان  دست 
کساد کردن کار رقیبان. نقد به طور 
کلی در ایران در چنین ورطه گمراه 

کننده ای افتاده است.
این نکته ها چند شب پیش هنگام 
تنفس در یک کنسرت سنتی خانگی 
سه نفره در شهر کلن آلمان پیش 
گالیه هایآمدآمد.  انگیزه اش  مد. 
نوازندگان  از  یکی  گالیه  انگیزه اش 
ما  نقد  روش  از  یافته  شهرت 
خود  داوری های  در  که  بود  ناقدان 
هر  می دهیم.  بها  پر  خوانندگان  به 
خوش کنکی  دل  و  قشنگ  جمله 
آنها  کار  نثار  داریم  چنته  در  که 
لحظه ای  برای  حتی  و  می کنیم 
نوازندگان  نقش  و  کار  به  هم شده 
نمی کنیم.  توجه  همراهی کننده 

هم  ایرادی  که  معترض  نوازنده 
حسین  بیاوریم،  را  نام ش  ندارد 
گروه های  بربط نواز  بهروزی نیا 
این  متبسم،  و  علیزاده  شجریان، 
بی توجهی را بی عدالتی نسبت به 
می کرد  فکر  او  می کرد.  تلقی  خود 
سبب  نوازندگان  به  بی توجهی  که 
ادامه  در  و  می شود  گروه  تضعیف 

کار آنها اخالل ایجاد می کند.
کلن  در شهر  در کنسرت خانگی 
)تریو( یعنی سه گانه تازه بنیاد بدون 
می شد  برگزار  سرپرستان  حضور 
را  زمینه  روانی  نظر  از  فضا  این  و 

برای بداهه نوازی اعضای تریو فراهم 
بار دیگر  این کنسرت یک  می کرد. 
ساخت  روبرو  حقیقت  این  با  را  ما 
که موسیقی سنتی ایران گنجینه ای 
است نامکشوف که هر سویش را که 
می شکافی ُدر و گوهری از آن بیرون 
به  شیرین  حقیقت  این  در  می زند. 
از  بیش  رسیدیم.  تلخ  واقعیت  یک 
صد سال است که در این گورستان 
ردیف چمباتمه زده ایم و کنار مزار 
آقا حسینقلی و میرزا عبداهلل زنجه 
سنتی  موسیقی  و  می کنیم  موره 
ملتی  فرهنگی  میراث  عنوان  به  را 
هفت هزار ساله بر سکوی افتخارات 

نشانده ایم.
بهروزی نیا  که  تریویی  موسیقی 
تنفس  مجال  بود  انداخته  راه  به 

درهم  ریتم  پشت  ریتم  نمی داد. 
استوار  و  لغزنده  و  لغزان  و  تنیده 
هارلم  کوچه های  در  که  انگار 
روبروی گیتار ری چارلز نشسته ای.

هر چند که نمی توانی نشست، ریتم 
ها اجازه نشستن نمی دهند. غوغایی 
نفس هایت  برپاست.  درون ات  در 
سینه  می خواهد  قلب  و  شده  تند 
از این قفس  را بشکافد و رها شود 

استخوانی.
ریتما  از  که  بار  هر  بهروزی نیا 
سوی  به  نگاهی  می گذرد  ریتم اش 
مرا  من می اندازد، گویی می خواهد 
خجالت زده کند. چطور ممکن است 
آدمی این گنجینه ریتم و ملودی را 
در چهار قدمی خود داشته باشد و 
این  از  نبیند و نشنود. سهل انگاری 

بیشتر نمی شود.
با  ما  است.  بهروزی نیا  با  حق 
رهبران و سرکردگان آشنا شده ایم 
ولی در چند قدمی خود نوازندگان 

و آهنگسازان برجسته را ندیده ایم.

خروج  از  پس  بعدی  فرصت  در 
شهر  کوچک  »کنسرت خانه«  از 
کلن دست نوازندگان تریو )حسین 
داوود  بربط،  نوازنده  بهروزی نیا 
سامانی  بهنام  و  نی  نوازنده  ورزیده 
و  می فشاریم  را  تنبک(  نوازنده 
قدیمی  ساز  که  می شویم  یادآور 
و  دور سوم شکوه  باید  اینک  بربط 
غنای خود را پیش رو داشته باشد. 
دوره ساسانیان  در  اولین شکوفایی 
ساسانی  فرهنگ  افول  و  آمد  پیش 
تاثیر  بربط  بافتار  و  ساختار  در 
حذف  صحنه ها  از  بربط  و  گذاشت 

همین  عرب  خلفای  چه  اگر  شد. 
ساختمان  در  تغییراتی  با  را  ساز 
آن در بارگاه ها و دربارهای خود به 
کار می گرفتند. ولی آنچه به گوش 
می رسید از نظر لهجه و لحن بسیار 
با صدای ایرانی آن تفاوت داشت. در 
سال های مشروطیت بربط از نو ولی 
با همان لباس تازه عود مورد توجه 
آن  نوازندگان  تمایل  و  گرفت  قرار 
بود که لحن و لهجه اولیه را به آن 
در  آنان  کوشش  نتیجه  بازگردانند. 
دوره پهلوی دوم به دست آمد. در 
این دوره بربط ایرانی از نو به جای 
هنرمندانی  و  نشست  عربی  عود 
عبدالوهاب  آنها  صدر  در  برجسته 
قدیمی  صدای  کوشیدند  شهیدی 
تریوی  اینک  کنند.  احیا  را  بربط 

همان  پیگیر  واقع  در  بهروزی نیا 
و  است  پهلوی  دوره  کوشش های 
چه بسا به زودی مکتب تازه ای برای 

موسیقی بربط فراهم شود.
در  حاضر  حال  در  بهروزی نیا 
بر  عالوه  و  می کند  زندگی  کانادا 
کنسرت های گروه خود، با گروه های 
معروف دیگر در ایران همکاری دارد.

از گنجینه بزرگ موسیقی سنتی 
می رود.  شکوفایی  راه  به  نیز  نی 
نی نوازی  با  بهروزی نیا  تریوی  در 
آشنا  ورزیده  داوود  ظریف  و  نرم 
تنبک  مستی آور  ضربه های  شدیم. 
بهنام سامانی را نیز بار دیگر تجربه 
سه  هر  این  که  کند  خدا  کردیم. 
بدانند  را  یکدیگر  با  همکاری  قدر 
حفظ  را  خود  نوبنیاد  تریوی  و 
کنند. برای عالقمندان به موسیقی 
سنتی و سازهای قدیم ایران یادآور 
سی دی  تازه ترین  که  می شویم 
سرای  »در  عنوان  با  بهروزی نیا 

تنهایی« به بازار آمده است.

بربط و هنگامه ی ریتم!

هم مرگ، بر جهان ِشما نیز بگذرد
هم رونق ِ زماِن شما نیز بگذرد

***
وین بوم ِمحنت از پی ِ آن، تا ُکند خراب

بر دولت-آشیان ِ شما نیز بگذرد
***

باد ِخزان ِ نکبت ِ ایام، ناگهان
بر باغ ُو بوستان ِشما نیز بگذرد

***
آِب اجل که هست گلوگیر ِ خاص ُو عام

بر حلق ُو بر دهان ِشما نیز بگذرد
***

ای تیغ تان چو نیزه، برای ستم، دراز!
این تیزی ِسناِن شما نیز بگذرد

***
چون داِد عادالن، به جهان در، بقا نکرد

بیداد ِ ظالمان ِشما نیز بگذرد

رضا مقصدی

این عوعوی ِ سگان ِ شما نیز بگذرد

آن کس که اسب داشت، غبارش فرو نشست
گرد ُِسم ِ خران ِ شما نیز بگذرد

***
بادی که در زمانه ، بسی شمع ها بُکشت

هم بر چراغدان ِ شما نیز بگذرد
***

زین کاروانسرای، بسی کاروان گذشت
ناچار، کاروان شما نیز بگذرد

***
بر تیر ِ جورتان ز تحمل، سپر کنم

تا سختی ِ کمان شما نیز بگذرد
***

این نوبت از کسان، به شما ناکسان رسید
نوبت، ز ناکسان ِ شما نیز بگذرد

***
در مملکت، چو غّرشِ  شیران، گذشت ُو رفت

این عوعوی ِسگان ِ شما نیز بگذرد.
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از  اما،  ما  =تاریخ سرزمین 
به  پیش  هزار سال  از  بیش 
ندارد.  پیوستگی  سو،  این 
جزیره  است.  بریده  بریده 

جزیره است.
چاپ جدید کتاب »هزاره ققنوس« 
به  کویر،  محمود  دکتر  پژوهشی  اثر 

تازگی منتشر شده است.
این  اول  کویر، چاپ  دکتر  گفته  به 
کتاب که توسط نشر آیدا، در آلمان، 
در سال 201۴، انجام گرفته بود مدتی 
است که تمام شده و احتیاج به چاپ 
دوم دیده می شد. انتشار جدید این اثر 
لندن  در  میدیا«  اس  اند  »اچ  توسط 
و  الکترونیک  کاغذی،  سه صورت  در 

کیندل عرضه شده است.
این اثر را می توان از هر کجای دنیا، 
متاسفانه به استثنای ایران، در وبسایت 

آمازون سفارش داد.
برای  که  می گوید  کویر  دکتر 
عالقمندان به تهیه این کتاب از ایران، 
به  کس  هر  که  است  کرده  پیشنهاد 
یکی از سازمان های خیریه ایرانی 10 
هزار تومان کمک مالی کند و رسید 
آن را به انتشارات »اچ اند اس میدیا« 
بفرستد و یک نسخه الکترونیک کتاب 

را دریافت کند.
»هزاره  کتاب  مقدمه  از  بخشی  در 

ققنوس« آمده است:
»تاریخ سرزمین ما اما، از بیش از هزار 
سال پیش به این سو، پیوستگی ندارد. 

بریده بریده است. جزیره جزیره است.
تاریخی به شمشیر، شرحه شرحه.

و کار تاریخ نگار آن است که از این 
نخ  های بریده جامه  ای ببافد از نور.

جهان وامدار تاریخ پر افتخار ماست. 
بشناسیم و بانگ برداریم: جهان بیا تماشا!

و  شکوهمند  عصر  ساسانی  دوران 
سرورانگیز تاریخ و فرهنگ ایران است 

در دو هزار سال پیش.«
کویر  محمود  دکتر  صحبت  پای 
نشستیم تا درباره »هزاره ققنوس« بگوید.
= این کتاب چگونه فراهم آمده و 

چه ویژگی هایی دارد؟
- »هزاره ققنوس« در حقیقت گونه ای 
از نگرش نوین به دوره ای حدودا هزار 
ساله در تاریخ ایران از اواخر ساسانیان تا 
انتهای غزنویان )تا قرن چهارم و پنجم 
هجری قمری( است. من آثار مکتوبی 
که از آن زمان، چه آثاری که در آیین 
از »خدای  بوده و چه  »مزدی یسنا« 
نامه  ها« باقی مانده اند را با نگاهی نقادانه 
و نیز بخصوص با بذل توجه به آثار ادبی 
بررسی کرده ام. به طور مشخص، آثاری 

گفتگو با دکتر محمود کویر درباره هزاره ققنوس

که در زمینه ادبیات، علوم و شهرسازی 
من  منابع  اصلی ترین  شده اند  آفریده 
بوده است. عالوه بر اینها، من اشیای 
باستانی و قدیمی مانند ظرف ها فلزی 
که  دیگر  اشیای  و  سکه ها  سفالی،  و 
از آن دوره در موزه های مختلف دنیا 
و  کرده  گردآوری  هستند،  پراکنده 
دسته بندی کرده ام و دوره های تاریخی 
آنها را مشخص کرده ام. از بررسی آنها 
به این نتیجه رسیده ام که برای نمونه 
چه  به  سامانیان  دوره  در  فلزکاری 
شکل بوده است؛ و یا سفالگری در چه 
شهرهایی متمرکز بوده و در چه حدی 
مبنای  بر  است.  بوده  گستردگی  از 
این بررسی ها به شناختی از وضعیت 
وضعیت  رسیده ام.  دوره  آن  اقتصادی 
با بررسی  به همین صورت  را  ادبیات 
نقادانه آثار ادبی باقی مانده از آن روزگار 

ترسیم کرده ام.
تاریخی  دوره  این  به  چرا   =

پرداخته اید؟
مهم ترین  از  یکی  سال  هزار  این   -
تحقیقات  ماست.  تاریخی  دوره های 
صورت  آن  روی  بر  وسیعی  بسیار 
این  در  هم  بزرگی  اساتید  و  گرفته 
از  سال  هزار  این  کرده اند.  کار  زمینه 
ساسانیان  اواخر  از  تاریخی  دوره  نظر 
سقوط  به  ادامه  در  و  می شود  شروع 
این خاندان که نزدیک به 500 سال 
بر ایران حکومت کرد می رسد؛ تازیان 
ایران  به  دیگر  گروه های  همراهی  به 
به تدریج  را  ایران  و  می برند  یورش 
تسخیر می کنند. از همان زمان ایرانیان 
مقاومت ها،  سپس  جنگ ها،  با  ابتدا 
مسلحانه،  قیام های  با  آنها  دنبال  به 
با  و سپس  فرهنگی  ادبی،  اجتماعی، 
در  دادن جنبش ها، 200 سال  شکل 
و  مبارزه می کنند  تازیان  یورش  برابر 
از  دقیقا  یعنی  بعدی،  سال   200 در 

سال 200 به بعد، سلسله های مستقل 
ایرانی بر سر کار می آیند و تا همین 
فرود  و  فراز  از  شگفتی هایی  دوره 
تاریخ ایران هویدا می شود. سلسله های 
مستقل ایرانی صفاریان، سامانیان و آل 
بویه بودند و در پناه آزادی و استقالل 
فرهنگی،  عظیم  رنسانس  یک  ایران 
در  رنسانس  اینکه  از  قبل  ۶00 سال 
اندیشه  مبنای  بر  دهد،  روی  اروپا 
ایرانشهری و بر مبنای احیای فرهنگ 
ایرانی و زبان فارسی و به وسیله ایرانیان 
پزشکی،  علوم  مانند  زمینه هایی  در 
تاریخ،  ادبیات،  شهرسازی،  مهندسی، 
جغرافیا و سفرنامه نویسی روی می دهد.

غول هایی مانند زکریا رازی، ابن سینا، 
و  خوارزمی  فردوسی،  خیام،  بیرونی، 
اصطخری همه فرزندان این دوره تاریخ 
دویست ساله ما هستند. متاسفانه بعد 
از این دویست سال اول، بار دیگر تازیان 
و خالفت بغداد، این بار به یاری اُغزهای 
و ترک های غزنوی، بر ایران می تازند و 
همه دستاوردهای این رستاخیز بر باد 
مستقل  ایرانی  سلسله های  و  می رود 
سقوط می کنند و سلسله های اُغز در 
عبارتند  که  قدرت می رسند  به  ایران 
سپس  و  خوارزمشاهیان  غزنویان،  از 
دوره  به  می رسیم  بعد  و  سلجوقیان 
مغول و تیمور که ایران در طوفانی از 
خاک و خون در می غلتد. در نتیجه، 
شکوفایی  اوج  با  که  رستاخیز،  این 
دوره ساسانی شروع می شود  رسیدن 
و با سقوط آن ادامه می یابد و 200 
و  ظهور  دیگر  رستاخیزی  بعد  سال 
هزار  حدود  در  می یابد  افول  سپس 
سال طول می کشد. بعدها هم بارها و 
بارها در تاریخ ما چنین حوادثی تکرار 
شده است و این دلیل اهمیت این دوره 

تاریخی است.

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

ویدئو

حسین بهروزی نیا

هشتم  ُو  هفتم  های  قرن  برجسته ی  شاعران  از  َفرغانی  سیف الدین   
)ه.ق( از َفرغانه ووالیت سمرقند است.

او در قالب های شعر پارسی: قصیده، غزل، رباعی و… شعرهای بسیار 
دارد. اما یکی از شعرهای سربلندِ  او قصیده ی جانانه ای ست که به هنگام 
نوشته  آن جانیان   ِ بیدادگری های سپاهیان مغول  و چشم در چشم   ِ

شده است.
تاریخ ادبیات ایران، به پاس ِ این گزارش ِ دردناک ُو بیدار ِشاعرانه از 

بیداِد زمانه، همواره نام عزیِز او را شایسته ی سپاس دانسته است.
این  هم فرازهایی از آن شعر ِماندگار:
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ت  تبلیغا ن  یا جر ر  د =
از  زیادی  اسناد  انتخاباتی 
تخلف های مالی، رانت خواری 
اقتصادی  بندهای  و  زد  و 
و  ها  د مز نا سی  سیا و 
وابستگان شان به دست رقبا 

منتشر شد.
=این اسناد نشان می دهد 
حکومت  درون  جناح های 
از  همه  اسالمی  جمهوری 
سفره انقالب بهره برده و از 

آن به شدت سود برده اند.

روشنک آسترکی - روز جمعه، 29 
از  دوره  دوازدهمین   ،96 اردیبهشت 
ایران  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
برگزار می شود. انتخاباتی که دو رقیب 
اصلی، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی 
به ترتیب از سوی جریان اصالح طلب-
اعتدالگرا و اصولگرا به میدان می آیند.

جنگ قدرت و مرزبندی ها میان این 
ریاست  انتخابات  از  پس  جناح  دو 
جمهوری سال ۸۸ جدی شده و امسال 
ریاست  انتخابات  دور  دوازدهمین  در 
جمهوری ابعاد تازه ای پیدا کرده است.

جهانگیری،  اسحاق  و  روحانی  حسن 
در  اصالح طلبان،  نامزدهای  عنوان  به 
ابراهیم  و  قالیباف  محمدباقر  مقابل 
قرار  اصولگرایان،  نامزدهای  رئیسی، 
گرفته و کوشیدند در این نبرد دو به دو 
با افشاگری درباره حریف، باعث ریزش 

هواداران آنها شوند.
جناح  دو  که  راهکارهایی  از  یکی 
کردند  استفاده  خود  نفع  به  آن  از 
انتشار اسناد مربوط  با  تخریب رقیب 
به تخلف های مالی، رانت خواری و زد و 
بندهای اقتصادی و سیاسی نامزدها و 
وابستگان شان بود. به نظر می رسد این 
در  تازه ای  روند  افشاگری ها  از  دست 

نبرد جناح های درون حکومت است.
بخش عمده این افشاگری ها و انتشار 
اسناد متوجه تیم دولت روحانی بود. 
محمدباقر قالیباف که در مناظره های 
تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست 
روحانی  حسن  سوی  از  جمهوری، 
فساد  دلیل  به  جهانگیری  اسحاق  و 
اقتصادی موجود در شهرداری تهران 
قرار گرفت، اطالعاتی در  مورد سؤال 
مورد امالک حسن روحانی و اسحاق 
تلویزیونی  زنده  برنامه  در  جهانگیری 
مطرح کرد و سپس کپی آن اسناد را 

در مقابل دوربین گرفت.
قالیباف به جهانگیری گفته بود: »آقای 
همین  بودید،  وزیر  وقتی  جهانگیری 
زمینی که در ونک دارید که 3۸۵ متر 
است را 14۰ هزار تومان خریدید؛ شما 
موجود  آن  اسناد  هستید؟  حقوقدان 
است که شما شخصا ِملک گرفته اید.«

به فاصله چند ساعت اسناد مربوط به 
ملک جهانگیری در محله ونک تهران 
بر روی کانال تلگرامی قالیباف و سپس 

رسانه های منتقد دولت منتشر شد.
قالیباف همچنین به روحانی گفته بود: 
»برخورد نمی کنید چون خودتان هم از 
این رانت استفاده کرده اید. وقتی حدود 
۸۰۰ متر زمین به متری 3۰۰۰ تومان 
در سال ۸۰ بگیرید، شجاعت برخورد 

با متخلف را ندارید.«
سند این ادعای قالیباف نیز در کمتر 
اساس  بر  از چند ساعت منتشر شد. 
این سند، حسن روحانی زمینی را در 
شهرک غرب تهران به مساحت ۷9۰ 
و  میلیون   2 مبلغ  قبال  در  مترمربع 
بیش  کمی  یعنی  تومان  هزار   32۰
سازمان  از  تومان   3۰۰۰ متری  از 
تهران  اراضی غرب  و عمران  نوسازی 
تحویل می گیرد؛ آن هم به صورت نقد 
واقعی  ارزش  دوازده ماهه.  اقساطی  و 
ملک در آن زمان بیش از ۷۰ برابر مبلغ 
خریداری شده بود و گفته می شود این 
زمین امروز بیش از 19 میلیارد تومان 

می ارزد.
جالب اینجاست که نه تنها این تخلف 
انکار  دولت  تیم  سوی  از  اقتصادی 
نشد بلکه نسبت به انتشار این اسناد 
اعتراض هایی صورت گرفت که در واقع 
تاییدی بر درستی ادعای قالیباف بود.

فرهنگی  مشاور  آشنا،  الدین  حسام 
حسن  تبلیغاتی  مشاوران  از  یکی  و 
امالک  اسناد  انتشار  از  پس  روحانی 
»اینها  گفت:  جهانگیری  و  روحانی 
به  فقط  امروز  که  هستند  کسانی 
دارند  دسترسی  شهری  امالک  اسناد 
و این گونه از آن سوءاستفاده می کنند، 
و  امنیتی  اسناد  که  روزی  به  وای 
آنها  اختیار  در  مردم  شخصی  احوال 

قرار بگیرند.«
یکی دیگر از افشاگری هایی که رقبای 
انتشار  دادند  انجام  او  علیه  روحانی 
اسنادی بود که نشان می داد مسئوالن 
کانال های  خرید  با  روحانی  ستاد 
کمک  برای  مخاطب  پر  تلگرامی 
شدند.  کار  به  دست  روحانی  حسن 
به  کانال ها  لیست  تسنیم  خبرگزاری 
واریزی  وجوه  و  گردانندگان  همراه 

اسنادی که در کارزار انتخابات رو شد
جنتی،  علی  سوی  از  آنها  حساب  به 
مسئول کمیته تبلیغات ستاد روحانی، 

را منتشر کرد.
در مقابل این افشاگری، ستاد روحانی 
شده  واگذار  نجومی  امالک  لیست 
و  تهران  شهرداری  ارشد  مدیران  به 
شورای شهر را که در شهریور 9۵ نیز 
ایران منتشر شده بود،  در رسانه های 

منتشر کرد.
نامزد  سلطانی،  یاشار  دیگر  سوی  از 
انتخابات این دوره شورای شهر تهران 
که از طرفداران دولت روحانی است و 
روزنامه نگاری است که برای نخستین 
نجومی  امالک  به  مربوط  پرونده  بار 
را  شهرداری  سوی  از  شده  واگذار 
رسانه ای کرد، در توییتی با انتشار یک 
سند نوشت: »کاندیدایی که از رفتگران 
سوء استفاده می کند و وعده اشتغال 
از  می دهد، چرا هزاران سطل آشغال 

آلمان می خرد؟«
به نظر می رسد منظور یاشار سلطانی 
ادعای  تناقض  سند،  این  افشای  از 
محمدباقر قالیباف در تالش اش برای 
حمایت از تولید داخلی بوده که برخالف 
این ادعا حتی سطل آشغال را هم از 

کشور آلمان خریده است.
در ادامه نبرد انتشار اسناد، باز اطرافیان 
حسن روحانی از سوی رقیب مورد هدف 
قرار گرفتند. در جریان سومین مناظره 
انتخاباتی کاندیداهای دوازدهمین دوره 
موضوعی  ریاست جمهوری،  انتخابات 
حقوق  و  پاداش  دریافت  پیرامون 
جهانگیری  اسحاق  توسط  نجومی 
معاون اول دولت یازدهم توسط یکی از 
کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست  جمهوری مطرح شد که وی به 

قاطعیت آن را رد کرد.
عضویت  از  سندی  رابطه  همین  در 
آخوندی  عباس  و  جهانگیری  اسحاق 
وزیر راه دولت یازدهم در شرکت صدرا 
و دریافت پاداش کالن توسط این افراد 

منتشر شد.
جهانگیری  می دهد  نشان  اسناد  این 
 ۸6 تا   ۸2 سال های  طی  آخوندی  و 
ضمن عضویت در هیئت مدیره »شرکت 
صدرا« پاداش های بیش از ۵ میلیون 

تومانی دریافت کرده اند.
این  بودن  زیان آور  به دلیل  همچنین 
شرکت،  در سال ۸6 این شرکت تقسیم 
سود کرده و به اعضای هیئت مدیره 

سود مصوب پرداخت کرده است.
همچنین اسناد دیگری درباره مهدی 
جهانگیری  اسحاق  برادر  جهانگیری، 
منتشر شده که نشان می دهد مهدی 
سازمان  سابق  معاون  جهانگیری، 
کشور  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
شرکت  مالک  نژاد،  احمدی  زمان  در 
سمگا و دارای بیشترین سهم در بانک 
گردشگری است. جالب اینجاست که 
به  را  مهدی جهانگیری شکت سمگا 
اسفندیار  و  بقائی  حمیدرضا  همراه 
رحیم مشایی تأسیس کرده و اتفاقا از 
آن به عنوان یکی از پرونده های فساد 
اقتصادی کالن در دولت احمدی نژاد 

نام برده می شود!
الیاس قالیباف، فرزند ارشد محمدباقر 
قالیباف نیز از این نبرد تخریب در امان 
نماند و ستاد حسن روحانی این پرسش 
را مطرح کرد که »الیاس قالیباف چه 

کار می کند؟«
فرزندش  از  قالیباف  محمدباقر  تعبیر 
اینست که »پسر من معلمی است که 
دارد کارش را انجام می دهد« اما به نظر 
می رسد این معلم به لطف موقعیت و 

رانت پدر موقعیت ویژه ای دارد.
بر اساس اطالعات منتشر شده، الیاس 
قالیباف عضو هئیت مدیره »موسسه 
شمس الشموس«  آموزشی  نوآوران 
مدارس  مجموعه  مالکیت  که  است 

مدارس  مجلل ترین  از  هشتم«  »مهر 
غیرانتفاعی در تهران را در اختیار دارد. 
به گزارش سایت خبری انصاف نیوز، 
طبق آگهی روزنامه ی رسمی جمهوری 
اسالمی ایران، الیاس قالیباف، به همراه 
چهار نفر دیگر این موسسه را تأسیس 
کرده اند که برخی از آنها همکالسی های 

داشتن  -علیرغم  تقی زاده  رضا 
اقتصادی  و  نظامی  سیاسی،  منافع 
تهران،   دولت  با  رابطه  در  گسترده 
هفته های  طی  کرملین  مسئوالن 
انتخابات  به روز اخذ رای در  منتهی 
سیاست  اسالمی،  جمهوری  رییس 
آنکه  حال  کرده اند  اختیار  سکوت 
منافع  می تواند  انتخابات  نتیجه 
در  را  روسیه  درازمدت  و  میان مدت 

ایران تحت تاثیر قرار دهد.
اتخاذ سکوت و عدم عالقه ظاهری 
انتخابات  به  نسبت  کرملین  رهبران 
بی  نشانه  اسالمی  جمهوری  رییس 
احتمال  به  نسبت  مسکو  تفاوتی 
تمدید و یا تغییر دولت کنونی تهران 
نیست؛ پرهیز از اتهام مداخله مستقیم 
و یا غیر مستقیم در انتخابات و تحمل 

هزینه های سیاسی آن است.
به  نسبت  کامل  اشراف  وجود  با 
در  انتخابات  دمکراتیک  غیر  طبیعت 
با نقش  و آشنایی  جمهوری اسالمی 
نامزدهای  گذراندن  در  حکومت 
از  رهبر  پیرو  و  انقالب  به  مومن 
صافی های سیاسی، کشورهای بزرگ 
روند  همچنان  ایران  همسایگان  و 
با  را  آن  نتایج  و  انتخابات  برگزاری 
می کنند.  تعقیب  نزدیک  از  و  عالقه 

روسیه از این قاعده مستثنی نیست.
ایران  با  اتمی  توافق  حفظ  اهمیت 
بازار  توسعه  ارزش  و  آمریکا  برای 
نماد  که  اروپایی  کاال های  صادرات 
هواپیماهای  فروش  آن  شاخص 
صنایع  در  سرمایه گذاری  و  مسافری 
گزینه  است،  ایران  اتومبیل سازی 
اروپا  اتحادیه  مطلوب دولت ترامپ و 
را در رقابت انتخاباتی ایران بدون ابهام 
بدون  غرب  مطلوب  گزینه  می سازد. 

شک سیدابراهیم رییسی نیست.
جاری  انتخابات  نتیجه  حساسیت 
است  حدی  در  آمریکا  دولت  برای 
که ضمن متوقف ساختن روند طرح 
انتشار  ایران،  علیه  تازه  تحریم های 
تازه  خارجی  سیاست  سرفصل های 
خود را در قبال دولت تهران به بعد از 

انتخابات موکول کرده است.

تردید و ابهام در نوع نگاهی است که 
کرملین، نسبت به نتایج انتخابات جاری 
دارد. ایران  اسالمی  رییس جمهوری 

مداخالت  سوابق  به  نگاهی 
روسیه

تاریخ مداخالت روسیه در امور ایران 
چهار صد ساله و بی نیاز به بازشکافی 
امور  در  مسکو  مداخالت  روند  است. 
داخلی کشورهای بزرگ و کوچک نیز 
علیرغم کاهش ظرفیت های نظامی و 
توان اقتصادی روسیه بعد از فروپاشی 
اتحاد شوروی سابق تا روزها و ماه های 

اخیر ادامه یافته.
طی ده سال گذشته روسیه کشور 
را  گرجستان  خود  کوچک  همسایه 
به اشغال نظامی درآورد، شبه جزیره 
کریمه را از اوکراین جدا ساخت و به 
جنگ  در  کرد،  ضمیمه  خود  خاک 
قانونی  دولت  میان  داخلی  جاری 
هم  کشور  آن  شورشیان  و  اوکراین  
برای  نفرات  و  اسلحه  ارسال  راه  از 

شورشیان مداخله می کند.
سوریه  در  روسی  نظامی  نیرو های 
برای حفظ دولت اسد و یا رسیدن به 
توافق با آمریکا در مورد آینده سیاسی 

دمشق، می جنگند.
اتهام مداخالت روسیه در انتخابات 
موضوع  آمریکا  جمهوری  رییس 

و  کنگره  انجام  دست  در  تحقیقات 
سازمان اف بی آی قرار دارد.

روسیه  گذشته  قرن  چند  طی 
سیاست خارجی مداخله جو، خشن و 
تهاجمی را در سراسر جهان پیگیری 
کرده و بی تفاوتی کرملین نسبت به 
نتایج انتخابات رییس جمهوری ایران 

ظاهری است.

کدام گزینه و چرا؟     
قالیباف،  پیش هنگام  رفتن  کنار  با 
اینک  اسالمی  جمهوری  انتخابات 
موکول به نتیجه رقابت میان دو اسب 

باقی مانده در مسابقه است.
روحانی،  و  رییسی  رقابت  نتیجه 
 29 انتخابات  امیدوار  نامزد  دو 
برای روسیه، و  از آن رو  اردیبهشت، 
سایر کشور های ذینفع حساس است 
که هر یک از آن دو می توانند ضمن 
علی  جانشینی  روند  بر  دولت،  اداره 
خامنه ای و راه آینده حکومت اسالمی 

حاکم بر ایران نیز تاثیر بگذارند.
دارای  روسیه  حاضر  حال  در 
مناسبات سیاسی چالشی با آمریکا و 
اتحادیه اروپا و به دلیل اشغال بخشی 
از خاک اوکراین مورد تحریم هر دو 
مورد  گزینه  نظر،  این  از  است.  آنها 
عالقه آمریکا و اروپا در انتخابات ایران 
جمع-  »حاصل  سیاسی  بازی  بر  بنا 

گزینه مطلوب کرملین در انتخابات ریاست جمهوری در ایران

حسن روحانی

صفر« نباید با گزینه مورد نظر روسیه 
یکی باشد.

بهره  ضمن  روسیه،  حال  عین  در 
و  ایران  روابط  در  تنش  از  گرفتن 
اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  مانند  آمریکا، 
از برجام پشتیبانی کرده و عالقمند به 

حفظ آن است.
کننده  تعیین  نقش  لطف  به 
اجرای  و  تدوین  در  پاسداران  سپاه 
جمهوری  منطقه ای  سیاست های 
اسالمی، روسیه طی سه سال گذشته 
نظامی  همکاری های  محور  ایجاد  به 
حتی  و  مبادرت  سوریه  در  ایران  با 
مورد  را  ایران  نظامی  پایگاه های 
استفاده قرار داده. به این دلیل روسیه 
مایل به تضعیف نقش سپاه در ساختار 

قدرت حکومت اسالمی ایران نیست.
و  روسیه  میان  اصولی  توافق 
اسمی  ارزش  به  اسالمی  جمهوری 
کنونی  دولت  با  نیز  دالر  میلیارد  ده 
به امضاء رسیده. به این ترتیب اهمیت 
مناسبات روسیه با ایران بیشتر متاثر 
حاکمیت  مجموعه  رفتار های  از 
تنها  دولت  که  است  ایران  اسالمی 

بخشی از آن به شمار می رود.
علی  بیماری  و  کهولت  علت  به 
جاری  انتخابات  نتیجه  خامنه ای 
می تواند کفه قدرت را در رقابت آینده 
برای جانشینی او، به سود و یا زیان 
یکی از دو شاخه اصلی قدرت که ضد 
غرب و طرفدار شرق است تغییر دهد.

در این چار چوب، به دلیل نزدیکی 
سیدابراهیم رییسی به طیف سپاه، و 
نظامیان  و  اصول گرایان  آشکار  تقابل 
دولت  و  روحانی  حسن  با  حاکمیت 
می رسد  نظر  به  او،  غرب  به  مایل 
گزینه مطلوب کرملین تشکیل دولتی 
به ریاست رییسی و ترکیب مدیریت 
سپاه و تضمین دور نگاه داشتن ایران 
قدرت  تدریجی  انتقال  و  غرب  از 
سیاسی از مذهبی ها به نظامیان بعد 
از خارج شدن علی خامنه ای از صحنه 
است؛ اسبی که در نگاه نخست دارای 
به  موفق  رسیدن  برای  بلند  بخت 

انتهای راه نیست.

دانشگاه  و  مفید  »الیاس« در مدرسه 
بوده اند.

اینجاست،  توجه  جالب  نکته  البته 
بر  آن  اولیه  سرمایه ی  که  موسسه ای 
تومان«  هزار  »صد  آگهی  این  اساس 
اعالم شده، ساختمان دبستان و پیش 
دبستانی و دفتر مرکزی اش در زمین 

منطقه  سعادت آباد  در  بزرگی  نسبتا 
تهران واقع شده است. بنا بر گزارش ها، 
این موسسه در سال 9۰ تاسیس شده و 
حداقل یک بخش دیگر به عنوان »مرکز 
زیرمجموعه  نیز  مشاوره«  و  یادگیری 

آن است.
به این ترتیب الیاس قالیباف در سال 
به  موسسه،  تاسیس  زمان  یعنی   9۰
سازمان  به  عامل  مدیر  اولین  عنوان 
و  می شود  معرفی  شرکت ها  ثبت 
کلیه  اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
بروات  قبیل چک، سفته،  از  موسسه 
و قراردادها و عقود اسالمی با امضای 
رییس  و  »الیاس«  مدیرعامل  متفق 
زرین«  »حمیدرضا  مدیره  هیات 
معتبر بوده است. اما یک سال بعد در 
صورت  جابجایی   91 اردیبهشت ماه 
ریاست هیئت  به  »الیاس«  می گیرد؛ 
مدیرعامل می شود  »زرین«  و  مدیره 
و این روند ادامه دارد و معلوم نیست 
معلمی  حقوق  با  معلم  آقای  این 
چگونه توانسته چنین سرمایه گذاری 

را انجام دهد.
شهردار  فرزند  دیگر  قالیباف،  اسحاق 
داماد  رضوی،  محمدهادی  و  تهران 

اجرایی  معاون  شریعمتداری  محمد 
شرکای  دیگر  روحانی،  حسن  دولت 
الیاس قالیباف هستند. این مناسبات 
نشان می دهد که دو جناح دست در 
دست یکدیگر مشغول چاپیدن مملکت 
و رانت خواری هستند و افشای اسناد 
دعوای  یک  واقع  در  یکدیگر  علیه 
و  ارث  و  سهم  برای  است  خانوادگی 
میراث بیشتر از خوان بی صاحِب ایران 

که در اختیار آنها قرار گرفته است.
می دهد  نشان  دیگری  گزارش های 
فرزند معلِم محمدباقر قالیباف غیر از 
حوزه آموزش به حوزه های دیگری نیز 
عالقمند است. به گزارش صراط نیوز، 
الیاس قالیباف از مدیران تیم رسانه ای 
تبلیغاتی محمدباقر قالیباف است که از 
آن با عنوان »امپراتوری رسانه ای آقای 
شهردار« یاد می شود. همچنین الیاس 
و اسحاق قالیباف با استفاده از رانت پدر 
هر کدام صاحب امتیاز یکی از مراکز 

پلیس + 1۰ در تهران هستند.
نکته قابل توجه در رقابت انتشار اسناد 
که  اینست  انتخاباتی  نامزدهای  میان 
نشان می دهد جناح های درون حکومت 
جمهوری اسالمی همه از سفره انقالب 
بهره برده و از آن به شدت سود برده اند.

از سوی دیگر روند تازه انتشار اسناد 
اقتصادی  فساد  حجم  می دهد  نشان 
چنان  اسالمی  جمهوری  در  رانت  و 
جناح  و  گروه  هر  که  است  وسیع 
سیاسی جدا از شعارهای عوام فریبانه 
انتخابات  چون  بزنگاه هایی  در  که 
ایجاد  دنبال  به  همواره  می دهد،  سر 
جناح  و  گروه  برای  بهتری  موقعیت 
و خانواده  و وابستگان خود هستند تا 
راحت تر به بهره برداری از منابع مالی 
به  بپردازند. هر کس که  و فرصت ها 
میدان می آید از حجم گسترده فساد 
که  حالی  در  می دارد  بر  پرده  رقیب 
و  فساد  در  قطور  پرونده ای  نیز  خود 

سوء استفاده و رانت دارد.
میان  تلویزیونی  مناظره های  روند  در 
دوره  دوازدهمین  انتخابات  نامزدهای 
از  نامزدها،  همه  جمهوری،  ریاست 
اصالح طلب تا اصولگرا به وجود فساد 
گسترده اقتصادی و رانتی در جمهوری 
اسالمی اعتراف کردند و هر نامزد به 
جای ارائه برنامه های دولت آینده اش، 
ارائه  و  به رخ کشیدن فساد رقیب  با 
بگوید  مردم  به  می کرد  تالش  سند 
فساد  به  انتخاب شوم دست  من  اگر 
اقتصادی نمی زنم! یعنی یک امر بدیهی 
را که وظیفه ی هر حکومت و مقام و 
خود  امتیاز  عنوان  به  است،  مسوولی 

عرضه می کنند!

سیدابراهیم رییسی
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به  داوودی:  امیرساالر   =
شکل سیستماتیک از سوی 
دستگاه های ارتباطی ازجمله 
صدا و سیما ابالغ می شود که 
تا حدودی محدودیت ها را به 
شکل کنترل شده ای بردارند و 
سعی کنند چهره همگانی تری 

از جامعه مخابره کنند.
شعارهای  امیرکلهر:   =
حسن  ستاد  در  نان  جوا
هرچی  رای  شده:  روحانی 

مشتیه، آقا حسن روحانیه.
این زمان ها  امیر رزاقی:   =
شاید بهانه ای باشد تا جوانان 
بخشی از شور و انرژی جوانی 

را تخلیه کنند.
فیروزه رمضان زاده- با کناره گیری 
ابراهیم  نفع  به  قالیباف  محمدباقر 
رییسی و همچنین کناره گیری اسحاق 
در  روحانی  نفع حسن  به  جهانگیری 
انتخابات ریاست جمهوری، شکل گیری 
دو قطبی روحانی- رئیسی، دو رقیب 
اصلی در دوازدهمین دوره از انتخابات 

ریاست جمهوری، قطعی شده است.
»هرچه به روزهای انتخابات نزدیک 
می شود  غروب  که  همین  می شویم، 
فضای خیابان های شهر شلوغ می شود. 
شهر،  اصلی  میدان های  و  چهارراه ها 
از  پر  انتخاباتی  ستادهای  روبروی 
محبوب  کاندیدای  که  است  جوانانی 
و  رئیسی  می کنند.  تبلیغ  را  خود 
روحانی ندارد، روبروی همه ستادها پر 

از دختر و پسر جوان است.«
روزنامه نگار  کلهر،  امیر  توصیف  این 
انتخاباتی  آوردگاه  از  تهران،  ساکن 
است.او شرایط ستادهای  تهران  شهر 
انتخاباتی ابراهیم رئیسی، تولیت با نفوذ 
آستان قدس رضوی را چنین توصیف 
می کند: »اکثر بچه هایی که در ستاد 
رئیسی مشغول فعالیت هستند، چهره 
به چهره با رهگذران صحبت می کنند 
را  را  رئیسی  عکس  سکوت،  در  یا  و 
خیابان  در  که  ماشین هایی  سوی  به 
اما  می گیرند.  دست  در  می گذرند 
وضعیت در ستادهای روحانی متفاوت 
است. روبروی ستادها دختران و پسران 
کنار خیابان می ایستند، شال بنفش در 
دست می گیرند و در دستان بعضی از 
آنها بادکنک های بنفش و تا حدودی 
از  اما  هم دستبند و شال سبز است. 
شعار، مطالبه و خواسته هایشان خبری 
نیست، نه پالکاردی در دست دارند، و 

نه شعار خاصی سر می دهند.«
تبلیغاتی  اسفندماه 1۳91 ستاد  در 
حسن روحانی به تقلید از تجربه موفق 
سبزها، ایده رنگ بنفش را به پیشنهاد 
ویدیوی  کارگردان  سلیمانی،  ساسان 
»هپی« و نماهنگ »سوسن خانم« از 
گروه موسیقی »بروبکس« برای کمپین 
انتخاباتی روحانی برگزید. در این دوره 
شهرهای  در  روحانی  طرفداران  هم 
دستبندهای  و  بادکنک ها  با  مختلف 

بنفش به خیابان رفته اند.
حاال همه با هم، دست و جیغ و 

هورای بلند
کنار  جوان  پسران  و  »دختران 
خاصی  ریتم  با  و  می ایستند  خیابان 
جیغ و یا دست می زنند. حتی کار به 
جایی رسید که مجری مراسم پشت 
میکروفن گفت حاال همه با هم، دست 

و جیغ و هورای بلند.«
در  کلهر  امیر  توضیحات  نیز  این 
انتخاباتی  ستادهای  از  یکی  مورد 
حسن روحانی در شهر کرج است. وی 
از  رئیسی  تکرار می کند که در ستاد 
با  رئیسی  نیست.در ستاد  این خبرها 
پالکارد از رهگذران می پرسند: »آیا از 
وضع اقتصادی خود راضی هستید؟ آیا 
روحانی توانست سفره شما را پربارتر 
کند؟« و از این دست سوال ها که ذهن 
را  و خیابان  و رهگذر کوچه  خواننده 
و  بادکنک  آنها  می کند.  خود  درگیر 
شال ندارند اما مطالبه و خواسته های 

خود را مطرح می کنند.
در سال 1۳۸۸  که  روزنامه نگار  این 
بود  کرده  فعالیت  کروبی  ستاد  در 
شعارها  زمان،  »آن  می دهد:  توضیح 
انگار  بود که  ما چنان  و خواسته های 
قرار است وارد جامعه ای دیگر شویم و 
یک شبه به همه مطالبات مان برسیم. 
مطبوعات آزاد، حجاب اختیاری، نه به 

گشت ارشاد، جامعه مدنی، آزادی های 
و…  اساسی  قانون  اصالح  اجتماعی، 
خیابان  کنار  هم  ما  سال  همان  در 
اما  می ایستادیم، ما هم شال داشتیم 
رویش  که  داشتیم  دستبندی  سفید. 
ایران«.  برای  »تغییر  بود  نوشته شده 
می ایستادیم.  هم  کنار  پسر  و  دختر 
به ماشین هایی که می گذشتند تراکت 
در  را  خواسته هایمان  اما  می دادیم. 
حجاب  می زدیم؛  فریاد  شعار  غالب 
ایرانی– کروبی بت  اختیاری حق زن 
شکن، بت بزرگ رو بشکن و… دست 
می زدیم. هورا می کشیدیم اما به وقت و 
جای خود. اما حاال شعارهای جوانان در 
ستاد حسن روحانی شده: رأی هرچی 

مشتیه، آقا حسن روحانیه!«
 ۸۸ سال  »اگر  می کند:  تاکید  او 
این  ستادی  فعالین  و  دانشجویان 
خواسته های  و  بودند  پرکار  چنین 
این  خاطر  به  می زنند  فریاد  را  خود 
بود که جنبش دانشجویی هنوز خود 
را سرپا نگه داشته بود، به خاطر این 
بود که هنوز انجمن دانشجویی و چهار 
تا تشکل باقی مانده بود و دانشجوها 
دغدغه داشتند اما حاال دغدغه ها تغییر 
کرده. زمانی در همان ستاد کروبی اگر 
»یار  یا  شود  پخش  موزیک  بود  قرار 
دبستانی« بود یا »سر اومد زمستون« و 
یا »ای ایران«. حتی ساسی مانکن هم 
برای کروبی آهنگی درست کرده  که 
بود از کمتر ستادی پخش می شد اما 
نیست.  موزیک ها  این  از  خبری  حاال 
حامد همایون و چند خواننده جدید 
بلندگوهای  از  صدایشان  که  هستند 
ستاد روحانی پخش می شود. البته این 
وضعیت هم برای ستاد رئیسی اتفاق 
با پخش چنین  آنها هم  افتاده است. 
موزیک هایی سعی می کنند نسل جوان 

را به سمت خود بکشانند.«
به گفته امیر کلهر شب های تبلیغات 
انتخابات در ایران شده است محلی برای 
تخلیه انرژی جوانانی که نمی توانند در 
بزنند و  طول سال کنار خیابان جیغ 
خوشحالی کنند. شده است جایی برای 
اینکه خیابان را در اختیار خود بگیرند و 
چند ساعتی کنار هم شادی کنند. شده 
است جایی برای آشنایی ها، برای ارضای 
این حس که این شهر، مال منم هست. 
اگر هر سال با محرم بعضی از جوانان 
به  حال  و  حس  همین  ارضای  برای 
خیابان می روند حاال هر چهار سال یک 
بار اکثر جوانان به خیابان می آیند بدون 

اینکه نگران محدودیتی خاص باشند.
او با اشاره به داغ بودن بحث انتخابات 
ریاست جمهوری در محافل خانوادگی 
جمهوری  شبکه های  »اکثر  می افزاید: 
اسالمی که با محور انتخابات در حال 
پخش هستند و شبکه های ماهواره ای 
و  »بی بی سی«  و  تو«  و  »من  چون 
روزشان  بحث  هم  آمریکا«  »صدای 
در  همین  برای  است،  انتخابات 
دورهمی های خانوادگی صحبت از رای 
از آینده  دادن و ندادن است. صحبت 
ایران است. اما من تا امروز ندیدم که در 
مترو یا اتوبوس کسی حرف از انتخابات 

بزند.«
به گفته این روزنامه نگار، در و دیوار 
شهر هم پر از تنش است »شاید نیاز به 
یک جامعه شناس باشد که این حجم 
از تنش و تهمت و تخریب و اثر آتش 
روی روان مردم را تحلیل کند. چشم 
که می گردانی همه جا پوستر و تراکت  
تبلیغاتی چسبانده اند. و البته هواداران 
رئیسی با این بروشورها دولت روحانی 
را تخریب می کنند و مردم مذهبی را 

جذب خود می کنند.«
در این زمینه امیر رزاقی، پژوهشگر 
به  اشاره  با  تهران  ساکن  اجتماعی 
سوی  از  تلگرامی  گروه های  تشکیل  
طرفداران هر کاندیدا معتقد است: »در 

به  انتخاباتی  ستادهای  برخی  مقابل 
ویژه شورای شهر افرادی حضور دارند. 
از غروب به بعد شاهد  حضور جوانان 
به ویژه  از خیابان ها هستیم  در برخی 
روزهای  در  عموما  که  خیابان هایی 
در  بنده  است.  جوانان  پاتوق  عادی  
تهران و کرج این وضعیت را مشاهده 
کردم. البته آنچه در کنار حضور جوانان 
نمود دارد حضور نیروهای انتظامی و 
مکان ها  آن  در  زیاد  تعداد  به  امنیتی 
یک  بعضا  و  ماشین  و  موتور  با  است 
یک  گوشه  در  ون  ماشین  دستگاه 
خیابان یا میدانی ایستاده است. به هر 
حال این زمان ها شاید بهانه ای باشد  تا 
جوانان بخشی از شور و انرژی جوانی 
را تخلیه کنند. حضور جوانانی را که 
در این مدت دیدم در خصوص آقای 

روحانی بوده است.«
از بگیر و ببند خبری نیست

در  اجتماعی  آزادی های  کلهر  امیر 
آخرین روزهای مانده به انتخابات 9۶ را 
چنین تصویر می کند: »دخترها از نظر 
پوشش خیلی راحت هستند و خبری 
از تذکر نیست. خیابان های شهر شلوغ 
است و نیروی انتظامی تا قبل از 12  
و  خیابان  ترک  برای  دستوری  شب 
شهر به جوان ها نمی دهد. البته ورودی 
انتظامی  نیروی  مامور  یک  متروها 
چهارراه های  سر  و  ایستاده  مسلح 
اصلی شهر و بعضی از میدان ها، مثل 
میدان توحید، چهار راه ولیصعر، میدان 
ولیعصر، هفت تیر و … گشت نیروی 

انتظامی ایستاده اند.«
امیر ساالر داوودی، وکیل دادگستری 
ایجاد  به  اشاره  با  نیز  تهران  ساکن 
از سوی  اجتماعی  آزادی های محدود 
فضای  در  کنشگران  به  حکومت 
انتخابات می گوید: »در میان طرفداران 
اجتماعی شان  پایگاه  اصالح طلبان که 
طبقه متوسط است نوعا پوشش هایی 
سال،  طول  در  شاید  که  می بینیم  را 
جزو خطوط قرمز دستگاه های نظارتی 
مثل نیروی انتظامی و گشت های ارشاد 
باشد. به دلیل استراتژی کاهش دافعه 
انتخاباتی، صدا و سیما هم در هر دوره 
برای انتخابات مختلف از جمله ریاست 
را  افرادی  شهر،  شورای  و  جمهوری 
به تصویر می کشد متفاوت از ظاهری 
و سیمای  از صدا  به طور رسمی  که 

جمهوری اسالمی منعکس می شود.«
که  می کند  تاکید  حقوقدان  این 
سوی  از  سیستماتیک  شکل  به 
صدا  جمله  از  ارتباطی  دستگاه های 
تا حدودی  که  ابالغ می شود  و سیما 
محدودیت ها را به شکل کنترل شده ای 
بردارند و سعی کنند چهره همگانی تری 

از جامعه مخابره کنند.
وی توضیح می دهد: »در مورد آقای 
رئیسی از دو ماه قبل شاهد بهره برداری 
این  از دختران و پسرانی هستیم که 
مثل  شخصی  پسند  مورد  چهره ها 
آقای  ایشان  ابازوجه  یا  رئیسی  آقای 
به  ایشان  حتی  نیست،  علم الهدی 
دامادشان تذکر دادند که کف و سوت 
و هورا و جیغ کشیدن در هر جا که 
باشد محکوم است ولو اینکه در کمپین 

انتخاباتی منسوبین من باشد.«
کاهش  به  اشاره  با  حقوقدان  این 
معنادار انگیزه اجتماعی نسبت به چهار 
»بسیاری  است:  معتقد  گذشته  سال 
از ناظران معادالت سیاسی پیش بینی 
می کنند که میزان مشارکت به شکل 
قبل  سال  چهار  به  نسبت  معناداری 
اجتماعات  البته  کند؛  پیدا  کاهش 
انتخاباتی  ستادهای  حول  کوچک 
می تواند شور و شعف انتخاباتی باشد 
هیجان  نیست،   ۸۸ سال  مثل  ولی 
سطح  از  مردم  بین  در  انتخاباتی 
فراتر  انتخاباتی  ستادهای  حلقه های 

نمی رود.«

بررسی »شور اجتماعی« در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری با  بنی اعتماد  رخشان   =

کنار  در  تصویری  انتشار 
باران  و  کوثری  جهانگیر 
خانواده  این  کوثری، حضور 
را برای شرکت در انتخابات 

اعالم کرد.
فاطمه  فرهادی،  =اصغر 
بخت آور  پریسا  معتمدآریا، 
و جمعی از سینماگران حاضر 
در فستیوال فیلم کن، نیز رای 
خود را در هتل محل سکونت 

خود به صندوق انداختند.
هوادارانش  و  تتلو  امیر   =
نفر  و هفت  با شعار »خودم 
هشتمین  برای  می آییم، 
ی  پا به   » ر ییس جمهو ر

صندوق های رای رفتند.
 29 جمعه،  روز  صبح   ۸ ساعت  از 
اردیبهشت، چهره های شناخته شده ای 
به  ورزش  و  هنر  سیاست،  دنیای  از 
دور  انتخابات  رای  صندوق های  پای 
دوازدهم ریاست جمهوری اسالمی در 

ایران رفته اند. یکی از چهره های ادبی 
که تصاویر حضورش پای صندوق رای 
می شود،  بازنشر  مجازی،  فضای  در 
هوشنگ ابتهاج، شاعر معاصر، است. او 
صبح امروز در شهر بُن آلمان رای خود 

را به صندوق انداخت.
معتمدآریا،  فاطمه  فرهادی،  اصغر 

جمعه انتخابات: هنرمندان پای صندوق رای
پریسا بخت آور و جمعی از سینماگران 
حاضر در فستیوال فیلم کن، نیز رای 

خود را در هتل کانتیننتال این شهر 
به صندوق انداختند. دیگر سینماگران 
رای خود  نیز  تبریزی  همچون کمال 
صندوق  به  کن،  کارلتن  هتل  در  را 
انتخابات ریاست جمهوری 9۶ انداخت.

شعار  با  هم  هوادارانش  و  تتلو  امیر 
برای  می آییم،  نفر  هفت  و  »خودم 
پای  به  رییس جمهور«  هشتمین 
صندوق های رای رفتند. این خواننده ی 

زیرزمینی، تصویر برگه رای خود را که 
نام ابراهیم رئیسی در آن نوشته شده بود، 
در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

از  تصویری  نیز  علیدوستی  ترانه 
خود در کنار بهاره هدایت در صفحه 
اینستاگرامش منتشر کرد که در حال 
او  هستند.  صندوق  به  رای  انداختن 

بخشی از یک بیِت سعدی را به عنوان 
کپشن این عکس انتخاب کرده است: 

»به قدر وسع بکوشم«
و  تهرانی  هدیه  حضور  از  تصاویری 
سحر دولتشاهی در صف رای دهنگان 
شده  منتشر  رسانه  شهدای  مدرسه 
است. همچنین عکسی از محمدعلی 
کشاورز در یکی از شعبه های اخذ رای 
انتشار یافته که این بازیگر را بر صندلی 

چرخدار نشان می دهد.
رخشان بنی اعتماد کارگردان سینما 
با  اینستاگرامش  شخصی  صفحه  در 
انتشار تصویری در کنار جهانگیر کوثری 
و باران کوثری، حضور این خانواده را 
کرد.  اعالم  انتخابات  در  برای شرکت 
این خانواده سینماگر، با خانواده باکری 
و مصطفی تاج زاده در حسینیه ارشاد 
حاضر شدند. بیژن کامکار نیز به همراه 
همسرش در سلیمانیه عراق رای خود 

را به صندوق انداختند.
حسین  کیانیان،  رضا  عطاران،  رضا 
رضایی،  حبیب  داودنژاد،  رضا  زمان، 
فرخ نژاد،  حمید  طباطبائی،  بهنوش 
غفوریان،  مهران  اسکندری،  ستاره 
ملیکا  ارجمند،  برزو  عزیزی،  محمود 
و مریال زارعی، شبنم قلی خانی، فرزاد 
حسنی، الله اسکندری، الهام حمیدی، 
نسرین  رامین فر،  ریما  نامداری،  آزاده 
محمدرضا  خداداد،  شیال  نصرتی، 
مختاباد،  سیدعبدالحسین  حکیمی، 
حافظ ناظری هم پای صندوق های رای 

حاضر شده اند.

= ۵۸ نفر از اعضای خبرگان 
رهبری برای انتخابات ریاست 
ابراهیم رئیسی  از  جمهوری 

حمایت کردند.
=محسن رضایی: اگر رئیسی 
تعجب  شد،  جمهور  رئیس 
همیشه  ایران  مردم  نکنید. 
پدیده آفرین هستند. دولت 
به او تبریک بگوید. - ابراهیم 
رئیسی: اخالل در امر انتخابات 
افرادی  است.  محکوم  قطعا 
قصد  رقیب هراسی  با  که  را 
ایجاد التهاب و ناامنی دارند، 
نصیحت می کنم که در برابر 
اراده و انتخاب مردم خاضع و 

تسلیم باشند.
رهبری  خبرگان  اعضای  از  نفر   5۸
از  جمهوری  ریاست  انتخابات  برای 

ابراهیم رئیسی حمایت کردند.
آیت اهلل اسداهلل ایمانی روز پنج شنبه، 
2۸ اردیبهشت، در گفت وگو با خبرنگار 
تسنیم گفته است: »5۸ نفر از اعضای 
امضایی  با  رهبری  خبرگان  مجلس 
رئیسی  المسلمین  و  از حجت االسالم 
حضور  انتخابات  در  که  کردند  تقاضا 
در  ایشان  از  قطعا  و  باشند  داشته 
انتخابات پیِش رو حمایت خواهند کرد.«

حمایت 5۸ نفر از  ۸۶ عضو مجلس 
رئیسی  ابراهیم  از  رهبری  خبرگان 
می تواند در مشروعیت بخشیدن به او 
و طرفدار  در پیش کسانی که حامی 

جمهور اسالمی هستند، اثرگذار باشد.
در حالی اکثر اعضای خبرگان رهبری 
از نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات 
اصل  اساس  بر  که  کرده اند،  حمایت 
107 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران، مسئولیت تعیین رهبر جمهوری 

اسالمی با این مجلس است.
همچنین گفتنی است از سال گذشته 
گمانه زنی هایی در مورد اینکه ابراهیم 
رئیسی گزینه جانشین علی خامنه ای، 

است،  اسالمی،  جمهوری  فعلی  رهبر 
صورت گرفت.

ابراهیم رئیسی اکنون تولیت آستان 
در  و  دارد  عهده  بر  را  رضوی  قدس 
دوازدهم  جمهوری  ریاست  انتخابات 
جدی ترین رقیب حسن روحانی، رئیس 

دولت تدبیر و امید به شمار می رود.
سید ابراهیم رئیس سادات معروف به 
انقالب سال  از  رئیسی، بالفاصله پس 
57 در حالی که فقط 20 سال داشت 
به عنوان دادستان کرج انتخاب شد. او 
ابتدای دهه شصت در سمت »معاونت 
گروهکی«، برخورد با گروه های سیاسی 
زندان را به عهده داشت و در سال ۶۴ 
انقالب  دادستان  جانشین  عنوان  به 
 ۶۸ سال  از  شد.وی  انتخاب  تهران 
از سال  به سمت دادستان تهران و و 
کل  بازرسی  سازمان  ریاست  به   7۳
کشور منصوب شد. ئیسی از سال ۸۳ 
تا سال 9۳، به مدت 10 سال معاون 
اول قوه قضائیه بود و از سال 9۳ تا 9۴ 
نیز دادستان کل کشور.همچنین وی 
با حکم علی  تا کنون  از سال 1۳91 
خامنه ای به عنوان دادستان کل دادگاه 

ویژه روحانیت فعالیت می کند.
از   9۴ اسفند  از  همچنین  رئیسی 
سوی علی خامنه ای به عنوان تولیت 

آستان قدس رضوی منصوب شد.
تایید  مورد  نامزد  رئیسی  ابراهیم 
و  اعضای مجلس خبرگان  از  تعدادی 
همچنین نامزد »اصلح« جبهه مردمی 

نیروهای انقالب اسالمی )جمنا( است.
همچنین گفته می شود رئیسی نامزد 
انقالب  پاسداران  سپاه  تایید  مورد 
است.  رو  پیش  انتخابات  در  اسالمی 
دبیر  و  سپاه  سردار  رضایی،  محسن 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بامداد 
روز پنج شنبه، 2۸ اردیبهشت، در توییتر 
خود نوشت: »اگر رئیسی رئیس جمهور 
شد، تعجب نکنید. مردم ایران همیشه 
پدیده آفرین هستند. دولت به او تبریک 

بگوید.«
ابراهیم رئیسی همچنین به همراه دو 
نامزد دیگر ریاست جمهوری، محمدباقر 
از  میرسلیم  سیدمصطفی  و  قالیباف 

به  روحانی  حسن  جدی  منتقدان 
شمار می رود. محمدباقر قالیباف هفته 
جاری به نفع ابراهیم رئیسی از انتخابات 
انصراف داد. حزب موتلفه اسالمی نیز از 
میرسلیم خواست به نفع رئیسی انصراف 
دهد اما به نظر می رسد میرسلیم قصد 
دارد آرای خود را بسنجد و در رقابت ها 
آخرین  در  رئیسی  بماند.ابراهیم  باقی 
روز باقیمانده به آغاز انتخابات ریاست 
جمهوری با صدور بیانیه ای دوباره نوک 
پیکان انتقاد را به سوی حسن روحانی 
»اگرچه  نوشت:  و  گرفت  دولت اش  و 
نصایح و تذکرات این جانب به مسئوالن 
قانون  اجرای  به  یازدهم نسبت  دولت 
در ایام تبلیغات متأسفانه مورد توجه 
این  امیدوارم  اما  نگرفت،  قرار  آنان 
رویه نادرست را در برگزاری انتخابات 
و پذیرش نتایج آن ادامه ندهند و به مّر 

قانون عمل کنند.«
ساعات  نخستین  که  بیانیه  این  در 
اردیبهشت منتشر  روز پنج شنبه، 2۸ 
روحانی  دولت  رئیسی  ابراهیم  شد، 
و  کرد  متهم  رقیب هراسی  به  را 
نوشت: »اخالل در امر انتخابات قطعا 
با  که  را  افرادی  بنده  و  است  محکوم 
رقیب هراسی و ترجیح منافع شخصی و 
جناحی بر منافع ملی، احیانا قصد ایجاد 
التهاب و ناامنی در این فضای پرنشاط را 
دارند، نصیحت می کنم که در برابر اراده 
و انتخاب مردم خاضع و تسلیم باشند؛ 
امواج  مقابل  در  حرکتی  هر  که  چرا 
خروشان ملت مؤمن و رشید ایران قطعا 

محکوم به زوال و نابودی است.«

صف بندی اعضای خبرگان رهبری در حمایت از رئیسی

رخشان بنی اعتماد، جهانگیر کوثری و باران کوثری

هدیه تهرانی و سحر دولتشاهی
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ریزش مو
 در فصل تابستان

آفتاب فصل تابستان برای موها بسیار سوزاننده 
و مضر است. همچنین تغییرات آب و هوایی نیز در این 

زمینه نقش موثری ایفا خواهند کرد. اگر شما هم احساس می 
کنید تابستان ها با ریزش موی بیشتری مواجهه هستید بدانید که تنها 

نیستید. در واقع، افزایش میزان موهای مرده در گرم ترین اوقات سال امری 
طبیعی است که از نوع فعالیت بدن ما نشأت می گیرد. در واقع، این موضوع 

یک کچلی ناگهانی یا بیماری خاصی نیست بلکه چرخه طبیعی بدن است.به گفته 
متخصصین پوست: فولیکول مو که در طول سال وظیفه تولید مو را به عهده دارند 
در تابستان ها قدرت عمل چندانی ندارند؛ و همین موضوع منجر به افزایش ریزش مو 
می شود. این در حالی است که در ایام گرما سر به حجم بیشتری از مو برای مراقبت 
از جمجمه برابر نور خورشید نیاز است. از طرف دیگر، گرما باعث فعال شدن بخشی از 
هورمون های بدن می شود که ارتباط مستقیمی با بیشتر شدن ریزش مو دارد.افزایش 
حجم موهای از دست رفته در تابستان اغلب موجب نگرانی و افزایش مراجعه به 
پزشک و گاهی صرف هزینه های بسیار برای درمان می گردد. در صورتی که باید 
همواره توجه داشت این موضوع امری است کاماًل طبیعی که در چرخه زیست 
انسان اتفاق می افتد؛ چراکه نمی توان از تغییر فصول و آب و هوا جلوگیری 

کرد.هرچند برای این مسئله راه حل قطعی وجود ندارد و هر چه انجام 
دهیم باز هم در گرم ترین فصول سال با میزان بیشتری موی از 

دست رفته رو به رو می شویم؛ اما برای کاهش این روند باید تا 
حد ممکن از مو محافظت به عمل آورد. پوشاندن موها 

زیر آفتاب مستقیم و استفاده از کاله یکی از 
بهترین راه کارها است.

زنان  شاخص

پوری سلطانی 
)1۳۹۴ - 1۳1۰(

پوراندخت )پوری( سلطانی شیرازی 
علوم  پایه گذاران  از   ، همدان  زاده 
کتابداری و اطالع رسانی در ایران است..

او طی پنجاه سال کار مستمر،تاثیر 
گیری  شکل  و  فعالیت  بر  بسزایی 

کتابخانه ملی ایران داشته است. 
کیوان  مرتضی  با  سلطانی  پوری 
ازدواج کرد. هنوز سه ماه از ازدواج آن ها 
نگذشته بود که مرتضی کیوان به جرم 
عضویت در تشکیالت مخفی حزب توده 
ایران دستگیر و کم تر از دو ماه پس از 
اعدام   1333 مهر   2۷ در  دستگیری، 
شد.پس از اعدام مرتضی کیوان، پوری 
به  انگلستان  در  سالی  چند  سلطانی 
تحصیالت خود در رشته زبان و ادبیات 
انگلیسی ادامه داد و پس از بازگشت در 
کتابخانه بانک مرکزی مشغول به کار 
شد و پس از مدتی مرکز ملی کتابداری 
را پایه گذاری کرد و به عضویت هیئت 
عضو  همچنین  او  درآمد.  آن  علمی 
استاد  و  تهران  دانشگاه  علمی  هیئت 
ایران  ملی  کتابخانه  کتابداری  گروه 
مرکز  تاسیس  با  است.پوری  بوده  نیز 
چشمگیری  تحول  کتابداری  خدمات 
در توسعه کتابداری نوین در ایران ایجاد 
کرد. اکنون به حق، پوری سلطانی را 

و  او  می نامند.  ایران  کتابداری  مادر 
تا  کوشیدند  توان  همه  با  همکارانش 
کتابخانه ملی ایران را به سطح علمی و 
فنی بزرگترین کتابخانه های ملی دنیا 
برسانند. همچنین سهم او در شیوه های 
نوین طبقه بندی کتاب ،اسناد و مدارک 
و حفظ میراث مکتوب ایران و کمک 
به محققین رشته های مختلف در یاد 
باقی  پژوهشگران  از  بسیاری  خاطر  و 
است.پوراندخت سلطانی شنبه 16 آبان 
1394 بر اثر بیماری ریوی درگذشت .

سلطانی جایزه ترویج علم ایران را از 
جانب انجمن کتابداری و اطالع رسانی 

ایران دریافت کرده است.

ترا افسون چشمانم ز ره برده ست و می دانم
چرا بیهوده می گویی ، دل چون آهنی دارم
نمی دانی نمی دانی ، که من جز چشم افسونگر

در این جام لبانم ، باده ی مرد افکنی دارم
چرا بیهوده می کوشی که بگریزی ز آغوشم
از این سوزنده تر هرگز نخواهی یافت آغوشی
نمی ترسی نمی ترسی ، که بنویسند نامت را
به سنگ تیره ی گوری ، شب غمناک خاموشی
بیا دنیا نمی ارزد به این پرهیز و  این دوری
فدای لحظه ای شادی کن این رویای هستی را

لبت را بر لبم بگذار کز این ساغر پر می
چنان مستت کنم تا خود بدانی قدر مستی را
دروغ است این اگر ، پس آن دو چشم راز گویت را
فروغ فرخزادچرا هر لحظه بر چشم من دیوانه می دوزی؟ 

مشکالت  ایجاد  در  عواملی  چه 
هستند؟  تاثیرگذار  دندان  و  دهان 
برای پیشگیری از شدت یافتن این 
عارضه ها می توانیم به برخی موارد 
مهم دقت کنیم. آیا میدانستید می 
توانید با بررسی دندانهایتان به انواع 
قلبی  بیماری  جمله  از  ها  عارضه 

عروقی و پوکی استخوان پی بیرید.
حضور در مطب دندانپزشکی ممکن 
است مالقات مورد عالقه شما نباشد، 
می شود.  محسوب  ضرورت  یک  اما 
از  پیشگیری  به  دهان  بهداشت 
دهان  بد  بوی  و  دندان  پوسیدگی 
سالمت  همچنین،  کند.  می  کمک 
به  کمک  واسطه  به  دندان  و  دهان 
از برخی بیماری ها مانند  پیشگیری 
بیماری قلبی عروقی و پوکی استخوان 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است.به 
گزارش “هاف پست”، وضعیت دندان 
ها، دهان و لثه ها می تواند نشانه ای 
برای دندانپزشک به منظور شناسایی 
به  باشد که  مسائل پزشکی دیگری 
رسیدگی نیاز دارند. با معاینه دهان، 
دندانپزشک می تواند اختالالت خورد 
و خوراک، مشکالت خواب، اضطراب، 
را تشخیص  بیشتر  موارد  و  استرس 

دهد.
که  موارد  برخی  با  ادامه  در 
دهان  مشاهده  با  تنها  دندانپزشک 
فرد  کلی  سالمت  درباره  می تواند 
متوجه شود، بیشتر آشنا می شویم.

اضطراب و خواب ضعیف
دندان های شما می توانند سرنخی 
خوبی برای شناسایی هر گونه پریشانی 
دهند.  ارائه  کنید،  می  احساس  که 
اختالل خواب  یا  استرس، اضطراب، 
ها  دندان  موجب سایش  توانند  می 
شوند. دندان قروچه، اصطالح پزشکی 
برای سایش دندان ها، در میان افراد 
مبتال به آپنه انسدادی خواب شایع 
یکدیگر  ها روی  دندان  است.سایش 
موجب صاف شدن سطح و فرسایش 
به  سالم  های  دندان  شود.  می  آنها 
ارتفاعی مشخص می رسند و دارای 
دندان  سایش  هستند.  ناهموار  تاج 
روی یکدیگر موجب می شود تا ارتفاع 
آنها کاهش یابد.بهترین کاری که می 
شرایط  این  با  مقابله  برای  توانید 
دندانپزشک  با  مشورت  دهید  انجام 
برای استفاده از محافظ دندان است. 
سپس، بیمار باید یک برنامه ورزشی 
یا مشاوره برای درمان استرس داشته 

باشد.
اختالالت خورد و خوراک

خورد  اختالالت  انواع  برخی 
یا  اشتهایی  بی  مانند  خوراک  و 
پرخوری عصبی می توانند برای یک 
پژوهش  باشند.  آشکار  دندانپزشک 
ها نشان داده اند که پس زدن اسید 
معده به دهان که با این بیماری ها 
مینا  تواند سایش  می  است  مرتبط 
و عاج دندان، الیه نرم تر زیر مینای 
دندان، را موجب شود. فرسایش به 

دندان  پشت  بخش  در  معمول  طور 
که  شرایطی  در  شود.اما  می  دیده 
تواند  می  دندان  مینای  فرسایش 
متوجه  درنگ  بی  را  دندانپزشک 
اما  کند،  خوراک  و  خورد  اختالالت 
اصلی  مقصر  اختالالت  این  همواره 
می  دندان  مینای  فرسایش  نیستند. 
تواند ژنتیکی یا مادرزادی باشد. حتی 
رفالکس اسیده معده می تواند دلیل 

فرسایش مینای دندان باشد.
رژیم غذایی ضعیف

مانند  هایی  سس  چای،  قهوه، 
انرژی زا،  های  نوشیدنی  مارینارا، 
آبنبات  گازدار، شکالت،  های  نوشابه 
و توت های سیاه نشانه های خود را 
این  باقی می گذارند.  روی دندان ها 
قبیل خوراکی ها موجب لکه دار شدن 
اثر  کاهش  شوند.برای  می  ها  دندان 
نوشیدنی هایی مانند قهوه یا نوشابه 
های گازدار می توانید از نی استفاده 
ها  دندان  با  آنها  مواجهه  از  تا  کنید 

و  دهان  شستشوی  شود.  کاسته 
مسواک زدن منظم پس از غذا خوردن 
نیز کمک چشمگیری می کنند.همه 
ما می دانیم که قند می تواند موجب 
پوسیدگی دندان ها شود، اما اگر پس 
از مصرف خوراکی هایی مانند شکالت 
و آبنبات دندان های خود را مسواک 
کنید  استفاده  دندان  نخ  از  و  بزنید 
خطر ابتال به مشکالت دهان و دندان 

به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
اعتیاد به الکل

و  دهان  سالمت  تواند  می  الکل 
دندان را در معرض خطر قرار دهد و 
دندانپزشک با استشمام بوی الکل به 

راحتی می تواند متوجه آن شود.
در   2۰1۵ سال  در  که  ای  مطالعه 
منتشر   Periodontology نشریه 
لثه  ابتال به بیماری  ارتباط بین  شد، 
یا پریودنتیت را با تکرر مصرف الکل 
پژوهشگران  همچنین،  داد.  نشان 
برزیلی دریافتند افرادی که به مصرف 
از  کلی  طور  به  دارند  اعتیاد  الکل 
ضعیفی  دندان  و  دهان  بهداشت 
برخوردار هستند. افزون بر این، شرکت 

نی  گا کنند
لثه  بیماری  به  که 

مبتال نبودند در مقایسه با 
کردند  نمی  الکل مصرف  که  افرادی 
برخوردار  باالتر  پالک  سطوح  از  نیز 
و  بزاق  تولید  بر  الکل  تاثیر  بودند. 
کند کردن آهنگ ترشح آن و خشک 
از دالیل  تواند یکی  شدن دهان می 

این مساله باشد.
بیماری قلبی یا دیابت

نیستند  آگاه  که  افرادی  میان  در 
یا  هستند  مبتال  دیابت  بیماری  به 
می  ها  لثه  ضعیف  وضعیت  خیر، 
با  مرتبط  ای  نشانه  عنوان  به  تواند 
این بیماری مد نظر قرار بگیرد. این 

است  بحرانی  و  حساس  وضعیتی 
به  تواند  می  دندانپزشک  یک  و 
تشخیص دیابت کمک کند.رابطه بین 
پریودنتیت و دیابت به طور کامل درک 
نشده است، با این وجود، پژوهشگران 
می دانند که این یک خیابان دو طرفه 
در  که  ای  مطالعه  نتایج  بنابر  است. 
شد،  منتشر   Diabetologia نشریه 
مشخص شد که دیابت خطر بیماری 
لثه را افزایش می دهد، و التهاب لثه 
در  بدن  توانایی  بر  منفی  تاثیر  نیز 
گزارش  بنابر  دارد.  قند خون  تنظیم 
آکادمی پریودنتولوژی آمریکا، التهاب 
لثه می تواند عامل ارتباط بین بیماری 

لثه، دیابت و پریودنتیت، باشد.
افزون بر این، افراد مبتال به دیابت 
دارد  بیشتری  احتمال  برابر  سه 
شدیدترین نوع بیماری لثه را تجربه 
یا  دیابت  به  اگر  نتیجه،  در  کنند. 
هستید،  مبتال  عروقی  قلبی  بیماری 
توجه ویژه ای به سالمت و بهداشت 
دهان و دندان خود داشته باشید. این 
به  ها  باکتری  که  دارد  وجود  امکان 
لثه های ملتهب نفوذ کرده و موجب 

تشدید این بیماری ها شوند.

ی  یز نر خو
ماهیانه  عادت 
اطالعات  حاوی  می تواند 
سال  باشد.  شما  سالمت  از  زیادی 
آمریکا  زایمان  و  زنان  کالج  گذشته 
در گزارشی توصیه کرد که توجه به 
فشار خون،  مثل  بدن  حیاتی  عالئم 
نبض و درجه حرارت بدن در دوران 
بسیاری  اهمیت  از  ماهیانه  عادت 
که  آنجا  از  چرا؟  است.  برخوردار 
عالوه بر این به شما می گوید که آیا 
باردار هستید یا نه، کلید اصلی برای 
شما  هورمونی  سالمت  دادن  نشان 
فعالیت های  هورمون  که  چرا  باشد؛ 
را  تناسلی  دستگاه  تا  مغز  از  بدن 

مدیریت می کنند.

زن  یک  برای  می تواند  چه  آن 
برای  است  ممکن  باشد  طبیعی 
برخی  نباشد.  طبیعی  دیگران 
که  دارد  وجود  بیرونی  نشانه های 
بدن  سالمت  می توان  آن  براساس 
یک زن را تشخیص داد، یکی از این 
نشانه ها، رنگ خون در دوران عادت 
ماهیانه است. با هم شش نکته ای که 
از رنگ خون عادت ماهیانه می توان 

دریافت را مرور می کنیم:
خون به رنگ صورتی است

بخش  پرستار  رومرو  مارگارت 
پزشکی یک بیمارستان در نیویورک 
رنگ صورتی  به  خون  اگر  می گوید: 
سطح  که  می دهد  نشان  باشد، 
است.  پایین  شما  بدن  در  استروژن 
صورتی،  رنگ  این  با  اگر  بخصوص 
غلظت  بدون  و  روان  شما  خونریزی 
است  داده  نشان  مطالعات  باشد.  
سطح  می تواند  حد  از  بیش  ورزش 
استروژن را که تنظیمات دوره عادت 
عهده  به  را  شما  پریودی  یا  ماهیانه 
گاهی  حتی  و  کند،  نامنظم  را  دارد 
اوقات باعث قطع شدن عادت ماهیانه 

در  شود.  می  آن  عالئم  و  پریود  یا 
غیرمعمول  حرفه ای  زن  ورزشکاران 
نیست که تخمک گذاری شان متوقف 

شود.
جدی  مشکل  مسئله  این  البته 
بوده  زنی  کدام   ( نمی رسد  نظر  به 
پریود  دوره  دو  یکی  حال  به  تا  که 
استروژن  پایین  سطح  باشد؟(  نشده 
خطر  نشود،  درمان  که  صورتی  در 
افزایش  را  استخوان  پوکی  به  ابتال 
می دهد. پس اگر اخیرا تمریناتتان را 
برای ماراتن شروع کرده اید و یا برای 
می کنید  ورزش  که  است  اولین بار 
و  کرده اید  سنگین تر  را  ورزشتان  یا 
ناگهان رنگ پریودتان یا تکرار آن کم 

شده با پزشکتان مشورت کنید.
بالقوه  علل  از  یکی  رومرو  گفته  به 
عادت  خون  شدن  رنگ  صورتی 
تغذیه  می تواند  پریود  یا  ماهیانه 
پلی  تخمدان  سندرم  نامناسب، 

کیستیک )PCOS( یا یائسگی باشد، 
استروژن  تخمدن ها  آن  از  قبل  که 
آماده  را  بدن  و  کرده  تولید  کمتری 
طور  به   ( می کنند.  یائسگی  دوران 
از  قبل  سال   ۵ یا   4 حدود  کلی 

یائسگی رخ می دهد. (
اگر آبکی به نظر می رسد

کمبود  یک  است  ممکن  شما 
گفته  به  باشید.  داشته  تغذیه ای 
بالینی  استادیار  دویک  الیسه  دکتر 
عادت  نیویورک،  پزشکی  دانشکده 
سفید  و  رقیق  پریود  یا  ماهیانه 
رنگ می تواند نشانه ای از کم خونی 
متوجه  اگر  به خصوص  باشد  شدید 
به  نسبت  شما  قاعدگی  که  شوید 
حالت معمول کم تر و کم تر می شود 
قبال  شما  خون ریزی  که  حالی  در 
بعد  اگر  بود.  بیشتر  و  تر  سنگین 
این  نگران  بررسی  دوره  سه  دو  از 
مورد هستید بهتر است با پزشکتان 
کمبودهای  تا  کنید  مشورت 

تغذیه ای شما تست شود.
مشکالت  اوقات  گاهی  البته 
پیچیده تری رخ می دهد، کمبود آهن 

به جای کم شدن منجر به سنگین 
مطالعه   ( می شود.  قاعدگی  شدن 
بیش  روی   2۰14 سال  در  که  ای 
دوره های  با  فنالندی  زن   2۰۰ از 
پریودی سنگین انجام شد، مشخص 
کرد که 2۷ درصد فقر آهن و 6۰ 
داشته اند(  شدید  خونی  کم  درصد 
اگر پد یا نوار شما در عرض کمتر 
یا  می شود  آغشته  ساعت  یک  از 
برای  بار  چندین  مجبورید  شب 
تعویض پد یا تامپون بیدار شوید و 
یا به طور منظم احساس خستگی و 
گیجی دارید ممکن است سالمتتان 
به علت کمبود آهن در خطر باشد. 

رنگ خون قهوه ای تیره است
از  قدیمی  تکه های  است  ممکن 
مانده  باقی  بدنتان  در  رحم  جداره 
باشد که فقط حاال در حال خروج از 
بدن شما باشد. ولی وحشت نکنید: 

به گفته دویک این مسئله طبیعی 
این  چرا  نیستیم  مطمئن  ما  است. 
اوقات  گاهی  ولی  می افتد  اتفاق 
مانده  باقی  جایش  در  مدتی  خون 
شود.  می  خارج  بدن  از  کم  کم  و 
این تکه ها زمان زیادی برای اکسید 
شدن دارند، به همین دلیل به رنگ 
قهوه ای یا سیاه درمی آیند. ) فقط 
اگر چنین عالئمی در قاعدگی خود 
مشورت  پزشک  با  کردید  مشاهده 

کنید. (
قرمز پررنگ و با لخته

پروژسترون  سطح  است  ممکن 
کم و استروژن باال داشته باشید. به 
گفته دویک در حالی که در برخی 
طبیعی  خون  شدن  لخته  موارد 
است ولی اگر لخته ها به اندازه یک 
می تواند  باشند  بزرگتر  با  چارک 
جدی  تعادل  عدم  دهنده  نشان 
پیشنهاد  رومرو  باشد.  هورمونی 
و  سویا  لبنیات،  مصرف  می دهد 
آیا  ببینید  و  داده  کاهش  را  شکر 
می  رخ  تان  قاعدگی  در  تغییری 

دهد یا خیر.

شش چیزی که از رنگ خون عادت ماهیانه 
می توان فهمید

تشخیص بیماری های بدن از طریق دندان ها
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مردان  شاخص

تورج اتابکی
)1328-تهران(

در  ارشد  پژوهشگر  اتابکی  تورج 
استاد  و  اجتماعی  تاریخ  پژوهشکده 
و  خاورمیانه  اجتماعی  تاریخ  کرسی 
آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند 

است.
فیزیک  فارغ التحصیل  اتابکی  تورج 
نظری از دانشکاه ملی ایران و دانشگاه 
لندن است و سپس با رویکرد به تاریخ 
دانشگاه  در  رشته  این  در  تحصیل  به 
در  پرداخت.  هلند  اوترخت  و  لندن 
اتابکی  تورج  پژوهش،  و  تدریس  کنار 
در کارنامه خود ریاست انجمن اروپایی 
عضویت  مرکزی،  آسیای  مطالعات 
چون  نشریاتی  سردبیری  شورای  در 
مطالعات ایرانشناسی، مطالعات آسیای 
مرکزی، مطالعات تاریخ بین المللی کار 
و کارگری را دارد. تورج اتابکی سازمانده 
بین المللی  انجمن  ساله  دو  کنفرانس 
مطالعات ایرانشناسی در شهر استانبول 
به سال 2012 و اینک رئیس برگزیده 
انجمن بین المللی مطالعات ایرانشناسی 
را برای دوره 201۴–201۶ است. حوزه 
مطالعات دانشگاهی تورج اتابکی: تاریخ 
اجتماعی، تاریخ فرودستان، تاریخ کار 
و کارگری، تجدد و نوسازی در قلمرو 
جغرافیایی خاورمیانه، قفقاز و آسیای 

اینک  هم  اتابکی  تورج  است.  مرکزی 
تاریخ اجتماعی  مدیریت طرح تدوین 
صد ساله صنعت نفت در ایران را دارد.

در  مقاالتی  وی  از  کتاب،  بر  عالوه 
فصلنامه گفتگو، ماهنامه اندیشه پویا، 
و  شرق  روزنامه های  نیز  و  نامه،  مهر 

اعتماد چاپ و منتشر شده است.
ایران  در  »آذربایجان  کتابهای 
معاصر«،»تجدد آمرانه: جامعه و دولت 
در عصر رضا شاه«،»دول ت و ف رودس ت ان: 
و  درت رک ی ه  آم ران ه  ت ج دد  ف رود  و  ف راز 
ای ران«،»ایران در جنگ جهانی اول« و 
»فراسوی بینش جوهری« از آثار وی 

به زبان فارسی است.

در جامعه ی 
به  استرس  امروزی 
زندگی  از  ناپذیری  جدا  جزء 
تبدیل شده است که نمی توان از آن 
چشم پوشی کرد. دغدغه های کاری، 
و  همه  مالی  و  خانوادگی  مشکالت 
های  استرس  برای  را  زمینه  همه 
روزانه در افراد ایجاد می کند و باعث 
می شود فرد فشار روحی بسیاری را 
تحمل کند. این استرس ها می تواند 
تاثیرات منفی زیادی بر جسم و روح 

فرد داشته باشد.
عمومی  واکنشهای  مجموعه  به 
انسان نسبت به عوامل ناسازگار و غیر 
منتظره خارجی یا به عبارتی ساده تر 
اخالل در سیستم سازگاری و تطبیق 

تعریف  با محیط خارجی  بدن آدمی 
هر  تعریف  این  دیدگاه  از  شود.  می 
به  ارگانیسم  سازگاری  و  تعادل  گاه 
علت عوامل مخل خارجی از میان می 
به  شود.  می  استرس  دچار  فرد  رود 
عنوان مثال زمانی که نتایج ارزشیابی 
عملکرد برای یک کارمند بسیار مهم 
هستند و در ضمن او اطمینان ندارد 
خیر  یا  بود  خواهد  موفق  آن  در  که 
دچار فشار عصبی می شود. در ادامه 
استرس  از  جلوگیری  های  روش  به 

می پردازیم.
عوامل  علت  به  همواره  استرس 
ناخوشایند و نامطلوب در فرد به وجود 
مسرت  بسیار  مژده  یک  آید.  نمی 
بخش و موفقیت غیر منتظره در یک 
فرد  برای  میتواند  نیز  بزرگ  مسابقه 
ایجاد استرس کند به همان گونه که 
یک خبر ناگوار و یک تسلیت ناگهانی 
نیز چنین است.استرس را لزوماً نباید 
نظر  در  منفی  پدیده  یک  عنوان  به 
استرس  از  مشخص  میزانی  بگیریم. 
که برای فرد سازنده و محرک باشد 
آن  از  نباید  و  است  مفید  استرس 
با  و  باید کنترل  آنچه  هراس داشت. 
مضر  های  استرس  شود  مقابله  آن 
مفهوم  به  به  است.استرس  مخل  و 

سر آزاده ما منت افسر نکشد
تن وارسته ما حسرت زیور نکشد

ما فقیران تهی دست ز خود بیخبریم
جز سوی حق دل ما جانب دیگر نکشد

ما گداییم ولی قصر غنا منزل ماست
هرکه شد همدم ما منت قیصرنکشد

خضر ماییم که خاک ره ما آب بقاست
هرکه شد همره ما ناز سکندر نکشد ...

...بشتابید سوی حق که نگردد منعم
تا گدا رخت به درگاه توانگر نکشد
کی کند سیر گلستان صفا، ابراهیم

تا ز تسلیم و رضا رخت در آذر نکشد
هر دلی را نبود تاب غم عشق » بهار«

تا دالور نبود بار دالور نکشد

هنگامی که در آستانه ۶0 سالگی 
فکر  گرفته اید،  قرار  پیری  سن  و 
ممکن  رابطه  یک  به  شدن  وارد 
اما  باشد.  دلهره آور  کمی  است 
مجرد  وقتی  پیری  دوران  گذراندن 
هستید، نیز مضرات خودش را دارد 
و به اندازه کافی ترسناک است. اگر 
که  بدانید  دارید،  را  احساس  این 
از هم سن  بسیاری  و  نیستید  تنها 
احساس  این  از  شما،  سال های  و 
گام  اولین  می برند.  رنج  دوگانه 
تنهایی  استرس  از  برون رفت  برای 
در دوران پیری، گذراندن وقت در 

اجتماع و جمع های دوستانه است.
از  برخی  نکنید.  رابطه  قطع 
ترجیح  را  ارتباط  قطع  سالمندان 
می دهند. کمتر معاشرت می کنند و 
اغلب وقت خود را تنها می گذرانند. 
سالمتی، امنیت مالی و سر و وضع 
اهمیت  از  سالمندان  اکثر  برای 
زیادی برخوردار است، برای همین 
سعی می کنند تا در صورت فقدان 

جمع  در  نکته ها،  این  از  کدام  هر 
نکات  به  حتما  پس  نشوند.  ظاهر 
پنهان  باشید،  داشته  توجه  مذکور 
عمومی  انظار  از  خود  نگاهداشتن 
کند.  نمی  کمک  شما  سالمت  به 
در  شریک  یک  کردن  پیدا  برای 
رابطه باید کیفیت زندگی را تغییر 
دهید. برای مثال، اگر فکر می کنید 
دارید  دوست  را  کسی  واقعا  که 
ولی او به شدت بیمار است، سعی 
کنید، فقط دوست معمولی او باقی 

بمانید.

ملک الشعرای بهار

ترمیم قلب
 پس از سکته

بر اساس پژوهش جدید، دانشمندان شیوه 
جدیدی را برای کاهش صدمات وارده به قلب بعد از 

سکته قلبی کشف کردند. دراین تحقیق پژوهشگران دانشگاه 
آکسفورد دریافتند  که  عروق لنفاوی  وقتی زودتر رشد کنند سبب  

بهبود سرعت ترمیم قلب و بهبود توانایی آن برای پمپ خون بعد از 
سکته قلبی می شود.محققان رشد عروق لنفاوی را در یک گروه از موشها 

با استفاده از پروتئینی به نامVEGF-C تحریک کردند.بیماریهای قلبی یکی از 
شایع ترین عوارض دیابت است. با گذشت زمان، قرار گرفتن در معرض قند خون 

باال به مدت طوالنی می تواند به دیواره ی سرخرگ ها آسیب رسانده، ضخامت آنها 
را بیشتر نماید و احتمال مسدود شدن آنها را افزایش دهد. بنابراین، حفظ سالمت 
قلب برای افراد مبتال به دیابت بسیار حیاتی است. راه های حفظ و بهبود سالمت قلب 
شامل: انجام منظم ورزش، ترک سیگار و رعایت یک رژیم غذایی مملو از سبزیجات 
غیر نشاسته ای با مقادیر کم لیپوپروتئین با دانسیته ی پایین)LDL(یا کلسترول 
“بد” است.سیستم لنفاوی مسئول حرکت گلبول های سفید خون در تمام  بدن، 
برای مبارزه با آسیبها و عفونتها است. این تحقیق یکی از اولین مطالعات برای 
بررسی اثرات بالقوه سیستم لنفاوی در سالمت قلب است.پروفسور پل رایلی 

نویسنده ی این مقاله می گوید:ما نشان دادیم که تحریک صحیح بعد 
از حمله قلبی سبب پاسخ قابل توجه سیستم لنفاوی شده و موجب 

افزایش روند ترمیم قلب و محدود شدن آسیبهای ایجاد شده 
پس از حمله ی قلبی می گردد، این تحریک به طور 

قابل توجهی سبب بهبود پمپاژ خون توسط 
قلب می شود.

برخی  باشید.  راحت  خودتان  با 
سن  به  رسیدن  هنگام  به  افراد  از 
به  سفر  برای  را  خود  بازنشستگی، 
خودتان  با  می کنند.  آماده  دنیا  دور 
لذت  و  استراحت  اگر  باشید،  راحت 
بیشتر  را  محله تان  و  خانه  در  بردن 
بکنید.  را  کار  همین  دارید،  دوست 
و  زندگی  با  چگونه  که  بدانید  باید 
باشید  راست  رو  عالقمندی هایتان 
نکنید  سعی  ببرید.  لذت  آنها  از  و 
کاری  انجام  به  را مجبور  تا خودتان 
نبرید.  هم  لذتی  شاید  که  کنید 
به  می خواهید  شما  اگر  مثال،  برای 
از  که  از همراهی کسی  بروید،  سفر 

هواپیما می ترسد، خودداری کنید.
اکثر  دارید.  نگه  باز  را  خود  ذهن 
بیشتری  تجربه خیلی  مردم مسن تر 
احتمال  به  و  داشته اند  زندگی  در 
کسانی  با  معاشرت  به  عالقمند  زیاد 
امنیت  احساس  آنها  با  که  هستند 
از  باید  می کنند.  بیشتری  شادی  و 
مو  رنگ  مثل  محدودکننده  عوامل 

یا موسیقی مورد عالقه طرف مقابل 
بگذرید، شاید آنها خصوصیات بهتری 
بیشتری  اهمیت  که  باشند  داشته 

دارد.
بیرون بروید. یک قرار مالقات، خود 
نمی کوبد.  را  شما  خانه  در  خود  به 
اگر می خواهید با کسی آشنا شوید، 
داشته  آمد  و  رفت  مردم  با  باید 
کافی  هنری،  گالری های  به  باشید، 
شاپ، رستوران، پارک و یا  جاهایی 
در  بروید.  می برید،  لذت  آن  از  که 
است  ممکن  که  شهر  از  نقطه  هر 

ی  ر ا ید د
شود،  حاصل 

را  خود  شانس 
امتحان کنید.

باشید.  تازه  تجربه های  دنبال  به 
تجربه های  دنبال  به  می توانید 
آرزو  همواره  که  باشید  جدیدی 
انجام  می تواند  کار  این  می کردید. 
یک ورزش جدید یا عضویت در یک 
گروه موسیقی باشد. داوطلبانه عمل 
کنید، عضو یک گروه برای سفرهای 
دور دنیا شوید. نکته مهم این است 
که چیزهایی را انتخاب کنید که به 
با  تا  باشد  هم  نزدیک  شما  روحیه 

افرادی شبیه به خود معاشر شوید.
بپرسید.  همسایگان  و  دوستان  از 
قطعا  شما  همسایگان  یا  و  دوستان 

تنها  که  می شناسند،  را  کسانی 
دوست  یک  دنبال  به  و  هستند 
می گردند. از آنها سوال کنید، تا شما 
خانواده  اعضای  یا  و  دوستان  به  را 

خود معرفی کنند.
با اینترنت دوست پیدا کنید. هیچ 
مثل  هم  شما  که  ندارد  اشکالی 
دوست  اینترنت  در  جوان،  افراد 
عضویت  با  می توانید  کنید.  پیدا 
دوستیابی  اینترنتی  سایت  یک  در 
 ،  OurTime یا   eHarmony مانند 
طراحی  سالمند  افراد  مخصوص  که 
دیدار  تازه ای  دوستان  با  شده، 
و  عکس  تا  است  کافی  فقط  کنید. 
مشخصات خود را در این سایت وارد 
کنید. هرگز اطالعات شخصی مانند 
کارت های  اجتماعی،  امنیت  شماره 
اعتباری، آدرس، و غیره، را به کسی 

خوب نمی شناسید، ندهید.
بکاوید. را  گذشته  های  رابطه 

حتما  خود  عمر  سال های  طول  در 
دوست های قدیمی یا روابط عاطفی 
رجوع  آنها  به  می توانید  داشته اید. 
گذشته  هوای  و  حال  به  و  کنید 
رابطه  یک  دوباره  شروع  برگردید. 
لطف  از  خالی  وقت  هیچ  قدیمی، 

نیست.

جنبه  اضطراب  زیرا  نیست  اضطراب 
روانی دارد در حالی که استرس،صرفاً 
 – روان  و جنبه  نیست  روانی  حالتی 

تنی دارد.
مضر  تنها  نه  استرس  کم  مقدار 
نیست بلکه می تواند مفید هم باشد و 
به زندگی ما جذابیت و تحرک بخشد 
و ما را در مقابل تغییرات یاری و حس 
کند.  تقویت  ما  در  را  پذیری  سازش 
استرس این فرصت را برای ما فراهم 
می آورد تا با خطر مبارزه کنیم، یا از 
آن بگریزیم، واحد استرس را براساس 
تغییرات می سنجیم؛ هرچه تغییرات 
بیشتر باشد استرس باالتر است. اگر 
بر  و  رود  فراتر  مجاز  حد  از  استرس 
به  بحرانی  شود،  انباشته  هم  روی 
اثر  ما  زندگی  بر  که  آورد  می  وجود 
به  باید  کند  و مختل  گذاشته  منفی 

فکر درمان بود.
 عالئم و نشانه های استرس

از آنجایی که مسائل استرس ابتدا به 

وسیله پزشکــان و متخصصـان علم 
طب مورد مطالعه قرار گرفته بیش تر 
توجه به عالئم فیزیـولوژیک معطوف 
تعغییر  مانند  عالئم  این  است.  بوده 
تنفس،  آهنگ  تغییـر  قلب،  ضربان 
زخم  درد،  سر  خون،  فشار  تغییرات 
حمالت  گوارشی،  اختالالت  و  معده 
قلبی، اختالل در سوخت ساز بدن و 

غیره میباشد.
به طور کلی نشانه های استرس به 
کنند.  بــروزمی  مختلف  گـونه هـای 
مثاًل فـردی که دارای استـرس بـاال 

خونش  فشار  است  ممکن  اسـت، 
معـده  زخـم  دچـار  یابـد،  افزایش 
دهد،  دست  از  را  اشتهایش  شـود، 
دچار تردید شود، عصبـانـی شـودو 
دیگری  نابهنجار  رفتارهای  حاالت 
ترتیب  بدیـن  میدهد.  بروز  از خود 
فیزیولوژیک،  استرس،  های  نشانه 

روانی و رفتاری است.
روشهای جلوگیری از استرس

خدای  به  توکل  و  یاد  و  =ذکر 
ذکراهلل  حال)االبه  همه  در  مهربان 
راه  مهمترین  القلوب(  تطمئن 
جلوگیری از استرس و اضطراب است.

خود  توانید  می  که  جایی  تا   =
و  ضعف  نقاط  یعنی  بشناسید  را 
در  تا  کنید  شناسایی  را  خود  قوت 
باشید؛  موفق  استرس  از  جلوگیری 
با جنبه های خوب و جنبه های بد 
خود کامال آشنا باشید. بلند پروازیها 
، نیازها و آنچه را که دوست دارید یا 
دوست ندارید بدانید. ببینید چقدر 
صبور  چقدر  ؛  دارید  تکانشی  رفتار 
هستید ؛ چقدر مسئولیت پذیرید ؛ 
چقدر  و  هستید  بین  خوش  چقدر 

کارایی دارید
= باید موقعیت هایی که باعث بروز 
یا تشدید استرس در محیط و افراد 
پیرامون شما می شود را شناسایی 
نمائید تا جلوگیری از استرس محقق 

شود.
= یکی از راههای موثر جلوگیری 
های  روش  کردن  پیدا  استرس  از 
رفتارهایی  و  اهداف  برای  جانشین 
است که نتوانستیم به آنها دسترسی 

پیدا کنیم و به انجام برسانیم.
= با سپردن مسئولیت به دیگران 
می توانیم استرس را کاهش دهیم. 

)تقسیم وظایف (
= تنظیم وقت و هماهنگ کردن 
کارها بر اساس زمان مورد نیاز باعث 

کاهش استرس می شود.
= تقویت سالمت جسمی ، افکار 
مثبت ، کنترل درونی ، اجتماعی شدن 
، حمایت اطرافیان و ورزش از دیگر 
باشد. می  استرس  کنترل  های  راه 

=با استفاده از دیافراگم و عضالت 
شکم خود، آرام و عمیق تنفس کنید.

اگر بااین روشها درمان نشد باید با 
دارودرمان شود.

چگونه استرس خود را کنترل کنیم؟ دوست یابی برای سالمندان: اجتماعی باشید
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ویمبلدون مهربان تر از روالن گاروس با شاراپوا

نادال مسابقات استادان مادرید را هم برد
رافائل نادال تنیس باز اسپانیایى در 
ماههای اخیر جام های سه تورنمنت 
بزرگ و مهم را یكى پس از دیگری 
شكست  با  او  است.  برده  سر  باالی 
جاكویچ ) مرد آهنى ( نفر دوم جهان، 
این  فینال  به  نهایى  نیمه  در مرحله 
فینال  مبارزه  در  و  رسید  ها  بازی 
اهل  باز جوان  تنیس  تیم  دومینیك 
اتریش را ٧ بر 6 و 6 بر 4 شكست 
داد و برای پنجمین بار نفر اول این 
موفقیت  این  دنبال  به  ها شد.  بازی 
رافا كه در یكسال و نیم گذشته  ها 
به دالیل گوناگون به رتبه های پایین 
كرده  سقوط  تنیس  بزرگان  جدول 
بود، دوباره به میان 4 نفر باالی رده 

بندی جهانى بازگشت. 
بار   ٧ گذشته   3 سال  در  كه  رافا 
مرحله  در  بود  باخته  جاكویچ  به 
نیمه نهایى مسابقات مادرید در یك 
نمایش تماشایى 6 بر 2 و 6 بر 4 مرد 

آهنى را به زانو درآورد. 
این نخستین پیروزی نادال از سال 
2٠14 تاكنون بر تنیس باز شكست 

ناپذیر صرب بود. او تا چند روز دیگر 
در گراند اسلم روالند گروس پاریس 
و پس از آن در بازیهای كوینز كالب 
گراند  دستگرمى  واقع  در  كه  لندن 
میدان  به  است  ویمبلدون  اسلم 

خواهد رفت. 

رافائل نادال
امیدوار است دهمین قهرمانى  رافا 
رقم  پاریس  در در مسابقات  را  خود 
در  وی  بیافتد  اتفاق  این  اگر  بزند، 
مدتى كوتاه قهرمان 4 تورنمنت روی 
خاك مونت كارلو، بارسلون، مادرید و 

پاریس شده است.

ایران قهرمان کشتى فرنگى آسیا
در مسابقات كشتى فرنگى قهرمانى 
آسیا كه در دهلى پایتخت هند برگزار 
شد تیم كشتى فرنگى ایران با 4 مدال 
برنز  مدال   2 و  نقره  مدال  یك  طال، 

قهرمان این قاره شد. 
حسین نوری در وزن ٨۵ كیلوگرم 
در دیدار فینال، آتسوشى ماتسوموتو 
طال  مدال  و  داد  راشكست  ژاپن  از 
كره  از  كانگ  قبال  نوری  گرفت. 
در  و  بود  داده  شكست  را  جنوبى 
مرحله نیمه نهایى نیز كاستو بایف از 
قزاقستان را مغلوب كرد و به فینال 

رسید.
رامین طاهری در وزن ٨٠ كیلوگرم 
وزن 9٨  در  زاده  صالحى  مصطفى   ،
در  زاده  مهدی  بهنام  و  كیلوگرم 
سنگین وزن مدال طال گرفتند. افشین 
بیابانگرد در وزن ٧1 كیلوگرم صاحب 

تیم كشتى آزاد ایران در مسابقات 
قهرمانى آسیا كه این هفته در دهلى 
مدال   1 طال  مدال   3 با  شد  برگزار 

نقره و 4 برنز به مقام اول رسید
چند  نیز  فرنگى  كشتى  ملى  تیم 
روز قبل با 4 مدال طال 1 نقره و 2 

برنز قهرمان آسیا شد. 

در وزن ۵٧ كیلو رضا اطری مدال 
برنز، در وزن 61 كیلو بهنام احسان 
كیلو   ٨6 وزن  در  طال،  مدال  پور 
وزن  در  طال،  مدال  كریمى  علیرضا 
9٧ كیلو حسین شهبازی مدال نقره، 
در وزن 12۵ كیلو یداله محبى مدال 

طال دریافت كردند.

ایران قهرمان کشتى آزاد آسیا

مدال نقره شد.
و  كیلوگرم   9۵ در  عبدلى  سامان 

على ارسالن در 66 كیلوگرم به مدال 
برنز رسیدند.

با  صعود عظیم قیچى ساز ایران وارد باشگاه هشت هزار 
متری های کوهنوردی جهان شد

در مسابقات كشورهای اسالمى كه 
در باكو پایتخت جمهوری آذربایجان 
در جریان است، نرجس امامقلى نژاد و 
الهه احمدی در رشته تفنگ بادی مقام 
آوردند.  دست  به  را  دوم  و  اول  های 
نرجس گفت: كسب مدال طال آسان 
نبود،من و الهه همیشه با هم تمرین 
مى كنیم با این حال واقعا از دریافت 

مدال متعجب نشدم. 
در مرحله فینال مسابقات تیراندازی 
۵٠ متر دختران بازی های كشورهای 
بزرگ،  جام  مه لقا  باكو  در  اسالمى 
نجمه خدمتى و الهه احمدی كه در 
مرحله مقدماتى اول، دوم و سوم شده 
مدال  رقابت ها  این  فینال  در  بودند 
از  برنز گرفتند.این دوره  و  نقره  طال، 
بازی ها با حضور نمایندگان ۵4 كشور 
اسالمى  همكاری های  سازمان  عضو 
فرنگى  كشتى  ورزشى  رشته   22 در 
تنیس،  بوكس،  زورخانه ای،  آزاد،  و 
جوانان،  والیبال  میز،  روی  تنیس 
ژیمناستیك، كاراته تاتامى، تیراندازی، 
)شنا،  جودو،  ووشو،  وزنه برداری، 

مدال های طال و نقره تیراندازی بازی های اسالمى 
برای دختران تیرانداز ایران

مسابقه تیم های پرسپولیس و لخویا 
روز شنبه این هفته در ورزشگاه صد 
هواداران  بدون  تهران  نفری  هزار 
دلیل  مى شود.  برگذار  پرسپولیس 
عدم حضور طرفداران پرسپولیس در 
استادیوم این است كه كنفدراسیون 
تیم  »ای.اف.سى«  آسیا  فوتبال 
پرسپولیس را به خاطر رفتار هواداران  
این تیم در بازی رفت مقابل لخویا در 

قطر تنبیه كرده است.
سرمربى  ایوانكوویچ  برانكو 
است  گفته  پرسپولیس  كروات 
تماشاگر  بدون  استادیوم  در  بازی 
غم انگیز است و متأسفانه در چنین 
هرگونه  تعیین  امكان  شرایطى 
مشكل  شده  پیش بینى  استراتژی 
مى دانند  همه  آنكه  ضمن  است، 
و  تماشاگران  حضور  در  بازی  كه 

نبرد پرسپولیس و لخویا در ورزشگاه خالى از تماشاچى

اندازه  چه  تا  آنها  احساسات  ابراز 
باشد.  مى تواند  تأثیرگذار  و  جذاب 

شیرجه، واترپولو(، )دوومیدانى و جودو 
شیاپچانگ،  تكواندو  و  نابینایان(  و 
سه  بسكتبال  فوتبال،  دوومیدانى، 
نفره و هندبال از 22 اردیبهشت ماه 
در باكو پایتخت جمهوری آذربایجان 
آغاز شده است. كاروان ایران با 2٨٠ 
نفر ورزشكار زن و مرد در 2٠ رشته 

ورزشى در این مسابقات حضور دارد.
گلنوش  غالمى،  بهناز  همچنین 

به  رستمیان  هانیه  و  اللهى  سبقت 
فینال 1٠ متر تپانچه رسیدند.

این  اول  نفر  اللهى  گلنوش سبقت 
بهناز  و  رستمیان  هانیه  شد،  ماده 

غالمى چهارم و هفتم شدند.
باكو  مسابقات  تكواندو  رشته  در 
ناهید كیائى مدال طال گرفت. او در 
برنز  مدال   2٠16 آسیائى  بازی های 

دریافت كرده بود. 

ماریا  به  انگلیس  تنیس  فدراسیون 
ویمبلدون  پیشین  قهرمان  شاراپوا 
این  اجازه داده  در مسابقات ورودی 
صورت  در  تا  كند  شركت  بازی ها  
پیروزی در این رقابت ها در تورنمنت 
از  بعد  فرصت  این  كند.  پیدا  حضور 
تورنمنت  دوم  دور  به  شاراپوا  صعود 
وی  به  گذشته  هفته  در  رم  تنیس 
شاراپوا  اگر  بود  قرار  شد. ضمنا  داده 
بتواند به مرحله نیمه نهائى بازی های 
در  شركت  به  نیاز  بدون  برسد  رم 
مسابقات ورودی وارد تورنمنت اصلى 
كه  زیرا  نیفتاد،  اتفاق  این  اما  شود 
برونى  لوچیچ  به  شاراپوا در دور دوم 
در  بازی  این  در  باخت.  كرواسى  از 
حالیكه هر كدام یك ست برنده بودند 
شاراپوا به دلیل درد زانو به بازی ادامه 

نداد و بازنده اعالم شد.
فرانسه  تنیس  فدراسیون  اما  و 
تنیس باز  به  كارت  وایلد  اعطای  از 
در  شركت  برای  تبار  روس  زیباروی 
گاروس  روالن  اسلم  گراند  مسابقات 
كه وی دو بار برنده آن بوده خودداری 

كرد.
دیویس  تیم  كاپیتان  فورژه  گای 

روالن  مدیر مسابقات  و  فرانسه  كاپ 
گاروس دلیل عدم اعطای وایلد كارت 
به شاراپوا را رتبه پائین او در رده بندی 
جهانى تنیس زنان اعالم كرده است 
كه حتى پائین تر از نفر دویستم است.

شاراپوا بعد از پایان دوران 1۵ ماهه 
در  كارت  وایلد  با  خود  محرومیت 
رم  و  مادرید  اشتوتكارت  مسابقات 

ماریا شاراپوا
گراند  رقابت های  در  و  یافت  حضور 
اسلم ویمبلدون نیز در صورت عبور از 
سد حریفان در مسابقات ورودی بازی 

خواهد كرد.
نتایج مبارزات شاراپوا در گراند اسلم 
ویمبلدون در شركت او در رقابت های 
نقش  یو.اس.اوپن  آمریكا  آزاد  تنیس 

مهمى خواهد داشت.

عظیم قیچى ساز كوهنورد سرشناس 
هیمالیا،  در  لوتسه  قله  فتح  با  ایران 
هشت هزار  باشگاه  وارد  را  ایران 

متری های كوهنوردی جهان كرد.
لوتسه  قله  كوهنورد،  قیچى ساز 
اكسیژن  كپسول  بدون  را  هیمالیا 
در  ایران  نام  ثبت  بر  عالوه  و  فتح 
جهان،  متری های  هشت هزار  باشگاه 
كوهنوردی  تاریخ  در  نیز  را  نام خود 
قیچى ساز  نمود.عظیم  ثبت  جهان 
به  جمعه  بامداد  ایرانى  هیمالیانورد 
توانست  و  حركت  لوتسه  قله  سمت 
بدون كپسول اكسیژن چهارمین قله 
در  را  متر(   ٨۵16 )ارتفاع  دنیا  بلند 

ساعت ساعت 12:22 فتح كند.
وی با فتح این قله، جزو 16 ركورددار 
جهان شد كه بدون استفاده از كپسول 
باالی  قله  تمام 14  اكسیژن و شرپا، 

هشت هزار متری را پیموده اند.
نانگاپاربات،  دائوالگیری،  برودپیك، 
 ،2 و  گاشربروم1  چونگا،  كانچن 

چو  ماكالو،  ماناسلو،   ، كى2  آناپورما، 
آیو، شیشاپانگما، اورست و لوتسه 14 
قله هشت هزاری هستند كه او موفق 

به فتح آنها شده است.

عظیم قیچى ساز
حسین مقدم و سعید میرزایى نیز 
كوهنوردان ایرانى هستند كه به همراه 
عظیم به قله لوتسه رسیدند. حسین 
قیچى ساز  عظیم  همانند  نیز  مقدم 
فتح  در حال  اكسیژن  بدون كپسول 
محمود  و  معانى  ایرج  است.  لوتسه 
هاشمى نیز پیش از او به لوتسه رسیده 
قیچى ساز،  عظیم  ترتیب  بودند.بدین 
ایرج  میرزایى،  سعید  مقدم،  حسین 
معانى و محمود هاشمى پنج كوهنورد 
ایرانى هستند كه در بهار 96 موفق به 

فتح لوتسه شدند.
باشگاه  به  كه  كوهنوردی  اولین 
سال  در  پیوست  هشت هزاری ها 
19٨6 و یك ورزشكار ایتالیایى بود و 
تا كنون حدود 3۵ نفر موفق شده اند 
متر  هشت هزار  باالی  قله   14 هر 
جهان را فتح كنند.اكنون و در سال 
2٠1٧ نیز كوهنورد ایرانى به باشگاه 

هشت هزاری ها پیوست.

على دایى به تیم سایپا بازگشت
على دایي سر مربى پیشین تیمهای 
راه آهن  كه در فصل  پرسپولیس و 
قهرمان  تهران  نفت  تیم  با  جاری 
مسابقات حذفى باشگاه های ایران شد 
برای دومین بار هدایت تیم سایپا را به 
عهده گرفته است.او در ششمین دوره 
لیگ برتر تیم سایپا را به قهرمانى این 
كار  آغاز  از  پیش  دایى  رساند.  لیگ 
ایران  ملى  های  تیم  در  گری،  مربى 
، راه آهن ، پرسپولیس و هرتا برلین 

آلمان بازی مى كرد.

جهان،  فدراسیون شطرنج  »فیده« 
تعلیق  را  ایران  شطرنج  فدراسیون 

كرده است.
مدیران  »فیده« گفته اند تا زمانى 
برگزاری  از  فدراسیون  این  حق  كه 
كه  جهان  زنان  قهرمانى  مسابقات 
شد  انجام  ایران  در  قبل  چندی 
دریافت نشود این تعلیق ادامه خواهد 
ایران در هیچ  داشت و شطرنج بازان 
شركت  اجازه  معتبری  تورنمنت 
شطرنج  تورنمنت  هیچ  و  ندارند 
نخواهدشد  برگزار  ایران  در  نیز 
به  قهرمانى  عنوان  هیچ  آنكه  ضمن 
نخواهد  تعلق  ایرانى  شطرنج بازان 
داور  و  شطرنج باز  هیچ  و  گرفت 
رقابت های  در  شركت  اجازه  ایرانى 
بین المللى را تا پرداخت حقوق كامل 

»فیده« به دست نخواهد آورد.

ن  یرا ا شطرنج 
تعلیق شد

او گفت پرسپولیس مستحق چنین 
نیست.  مجازاتى 
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وظیفه  سرباز  یک  پیش  روز  چند 
هنگام انتقال مجرمی از یک کالنتری 
دو سرنشین  مورد حمله   دادسرا  به 
گرفت.  قرار  شده  ربوده  اتومبیلی 
آدم ربایان با تهدید چاقو کلید دستبند 
گرفتند،  سرباز  از  را  خود  دوست 
دستبند متهم را باز کردند و به دستان 
سرباز زدند. ساعتی بعد آنها سرباز را 
در  باغی  در  متروکه ای  در ساختمان 

حومه تهران زندانی کردند و رفتند. 
سرباز وظیفه با دستانی دستبندزده 
مخوف  دخمه  از  بسته  چشمانی  و 
فرار کرد و خود را به کالنتری رساند. 
قبل،  روز  یک  شد  متوجه  پلیس 
مأموران کالنتری مجرم سابقه داری را 
دستگیر می کنند و او را همراه سرباز 
در  می فرستند.  دادسرا  به  وظیفه ای 
تماس  دوستانش  با  متهم  راه  میان 
آنان  به  را  خود  محل  و  می گیرد 
می گوید و آنها نیز طرح نجات رفیق 

خود را اجرا می کنند.
درباره  تحقیقات  که   در شرایطی   
این ماجرا ادامه داشت پلیس چند روز 
بعد به مرد جوانی که در کوچه ای در 
جنوب تهران در حال پرسه زدن بود 
ایستاد  دستور  او  به  و  شد  مشکوک 
به  مأموران  دیدن  با  جوان  مرد  داد، 
پشت  و  رفت  بن بستی  کوچه  داخل 
در  که  نشست  اتومبیلی   فرمان 
صندلی جلوی آن زن جوانی نشسته 
بود. مرد با بی توجهی به دستور ایست 
مأموران، ماشین را به حرکت درآورد و 
با کوباندن آن به اتومبیل پلیس قصد 
فرار داشت که با شلیک گلوله مأموران، 
کشته  ماشین   داخل  جوان  زن 
می شود. دستگیر  فراری  و   می شود 

می دهد  نشان  مأموران  بررسی های 
فرد  همان  شده  دستگیر  شخص 
سابقه داری است که در بهمن ماه سال 
سرباز  دادسرا  به  انتقال  هنگام  قبل 
همدستی  با  را  خود  مراقب  وظیفه 

دوستانش ربوده بود.
وی در بازجوئی ها به ربودن سرباز 
قبل  روز  یک  گفت:  و  کرد  اعتراف 
دلیل  به  مرا  پلیس  آدم ربائی  از 
حادثه  روز  کرد،  دستگیر  زورگیری 
تا  آمدند  به کالنتری  و خواهرم  پدر 
مرا همراه سرباز وظیفه ای به دادسرا 
ببرند. در میان راه خواهرم حالش بد 
خیابان  کنار  را  ماشین  پدرم  و  شد 

فرار از دست پلیس در راه دادسرا با عملیات 
جیمزباندی

نگه داشت و با اورژانس تماس گرفت. 
به  بود  گرسنه  که  هم  وظیفه  سرباز 
داخل مغازه ساندویچ فروشی رفت و 
من هم از فرصت استفاده کردم و با 
دوستانم تماس گرفتم و به آنها گفتم 
دستگیر شده ام و خواستم مرا نجات 

دهند. 
به  دوستانم  از  نفر  دو  بعد  دقایقی 
حاضر  محل  در  مسافرکش  عنوان 
همراه  بود  قرار  پدرم  چون  و  شدند 

خواهرم به بیمارستان برود، از سرباز 
وظیفه خواستم با ماشین دوستانم که 
کرده  معرفی  مسافرکش  را  خودشان 
بودند به دادسرا برویم، سرباز هم قبول 
کرد. در میان راه یکی از رفقا قمه اش 
را بیرون آورد و به زور کلید دستبند 
را از سرباز وظیفه گرفت و بعد او را در 
کردیم.  زندانی  تهران  شرق  در  باغی 
پلیس در جستجوی دو همدست این 

پسر است.

بازار فروش نوزاد دوباره در 
تهران داغ شده

گزارش های رسیده به پلیس تهران 
حاکی از آن است که فروش نوزاد در 
پایتخت ایران که مدتها بود به دلیل 
دخالت پلیس و سازمان های مسئول 
شده  داغ  دوباره  بود  افتاده  رونق  از 
باند  اعضای  اخیر  ماه های  در  است. 
خانم های  شناسائی  با  نوزاد  فروش 
قصد  گوناگون   دالیل  به  که  باردار 
ارتباط  دارند  را  خود  فرزند  فروش 

برقرار کرده، مادر باردار را با یک نام 
جعلی در بیمارستان بستری می کنند 
و بعد از تولد کودک در ازای دریافت 
مبالغی به خانواده های خواهان کودک 

و یا سایر افراد می فروشند.
گزارشات نشان می دهد زنان کارتن 
وضع حمل  از  پس  روسپی  و  خواب 
یا  مقابل صد  در  تنها   را  نوزاد خود 

دویست هزار تومان واگذار می کنند.

پسر جوان مادرش را خفه کرد
هفته  این  شنبه  ساله ای   25 پسر 
با  دشتستان  روستاهای  از  یکی  در 
خفه  را  او  مادرش   گلوی  فشردن 
از حادثه سرهنگ  کرد. ساعاتی بعد 
دشتستان  انتظامی  فرمانده  رضوی 

خبر  مادرکش    پسر  دستگیری  از 
اقدام  علت  جوان  این  گفت  و  داد 
جنون آمیز خود را بیماری اعصاب و 
روان و اختالفات خانوادگی با مادرش 

داماد شش عضو خانواده عروس ذکر کرده است.
را کشت

مردی سه شنبه این هفته ساعت یک 
و نیم صبح در شهر سلماس خانواده 
شش  و  بست  رگبار  به  را  همسرش 
عضو فامیل از جمله کودک چهل روزه 
را به قتل رساند. به گفته حاج علیلو 
فرماندار سلماس داماد خانواده که با 

دختر 15 ساله از طبقه سوم به 
پائین پرت شد

از  هفته  این  ساله ای   15 دختر 
خیابان  در  ساختمانی  سوم  طبقه 
به حیاط خلوت خانه  تهران  افسریه 
تماس خانواده دختر  با  سقوط کرد. 
و  رفت  حادثه  محل  به  آمبوالنس 

کرد.  منتقل  بیمارستان  به  را  دختر 
علت  برای  تحقیق  حال  در  مأموران 
پلیس  است،   دختر  این  سقوط  
بعید  را  خودکشی  برای  دختر  قصد 

نمی داند.

مدتها  از  معرفی شده  الف(  ـ  )م  نام 
همسرش  خانواده  با  شدت  به  پیش 
کشمکش ها  این  و  داشته   اختالف 
جنایت  یک  به  هفته  این  سرانجام 
سلماس  فرماندار  انجامید.  خونین 

گفت قاتل دستگیر شده است.

زنى به دو 
سال کار در 
مرده شوی 

خانه محكوم 
شد

پلیس  به  مردی  پیش  چندی 
شکایت کرد که همسرش با شخص 
را  مینا  پلیس  دارد.  رابطه  دیگری 
دستگیر کرد. وی این هفته در دادگاه 
در پاسخ قاضی که از او پرسید چرا به 
همسرت خیانت کردی گفت شوهرم 
قادر به انجام وظایف زناشویی نیست. 
قاضی از او پرسید این دلیل شرم آور 
داد:  جواب  مینا  داری؟  قبول  است، 

بله قربان. 
دادگاه  جوان،  زن  اظهارات  از  بعد 
مینا را به دو سال کار در گورستان 
 7٤ و  شده  فوت  زنان  شستشوی  و 

ضربه شالق محکوم کرد.

 مادر جوان 
پس از

 شلیک به 
فرزندش 
خودکشى

 کرد
 20 مادر  یک  آق قال  در شهرستان 
اختالف  با همسرش  مدتها  که  ساله 
مشاجره ای  از  بعد  هفته  این  داشت 
او در  با اسلحه ای که شوهر  طوالنی 
کودک  به  ابتدا  می داشت  نگه  خانه 
با  سپس  و  کرد  شلیک  ساله اش  دو 
خود  قلب  به  نیز  گلوله  یک  شلیک 

جان باخت.
یک  خانم  این  گفت  آق قال  پلیس 
از این حادثه دست به  بار هم پیش 

خودکشی زده بود.

دو برادر خواستگار خواهر خود 
را کشتند

با  که  جوان  پسر  دو  پیش  چندی 
خود  عمه  پسر  با  خواهرشان  ازدواج 
مخالف بودند با شلیک گلوله  او را از 
پای درآوردند. پلیس تهران هنگامی 
به محل حادثه رسید که مادر مقتول 
مأموران  بود،  نشسته  فرزندش  کنار 
ساعاتی بعد قاتلین را دستگیر کردند. 
برادر بزرگتر گفت، در جریان درگیری 
سالحی  با  ناگهان  کوچکترم  برادر 

پسر  به  خواست  داشت  همراه  که 
اسلحه  من  کند،  تیراندازی  عمه مان 
خودم  و  کردم  خارج  دستش  از  را 
نمودم.  شلیک  خواهرم  خواستگار  به 
به  کوچکتر  برادر  بعد  روز  چند  اما 
بودم  این من  مأموران گفت راستش 
که مقتول را کشتم نه برادرم. در روز 
گردن  به  را  قتل  بزرگم  برادر  حادثه 

گرفت تا من قاتل معرفی نشوم.

ناصر گیوه چی برنده مدال نقره وزن 
المپیک  آزاد  کشتی  کیلوگرم   62
1956 فنالند و مربی اسبق تیم ملی 
کشتی آزاد ایران این هفته در تهران 

زندگی را به درود گفت. 
آسیائی  مسابقات  در  گیوه چی   

ناصر گیوه چى درگذشت

برنز  مدال  صاحب  توکیو   1958
سریع ترین  از  یکی  او  بود.  شده 
گیوه چی  بود.  ایران  کشتی گیران 
ایران  برای  تا 1960  از سال 1952 
کشتی  بین المللی  مسابقات  در 

می گرفت.

پاروزن تیم ملى قایقرانى ایران 
به آلمان پناهنده شد

ملی  تیم  عضو  حسینی،  فرشته 
کرده  اعالم  ایران،  دختران  قایقرانی 
پناهندگی  درخواست  آلمان  از  که 
نخواهد  باز  ایران  به  دیگر  و  کرده 
قایقرانی  تیم  همراه  به  گشت.او 
مدال  آسیائی  مسابقات  در  دختران 

نقره گرفته بود.
ورزشکاری  دختر  نخستین  وی 
نیست که به آلمان پناهنده می شود، 
پیش از او نیز دو دختر عضو تیم های 
پناهندگی  درخواست  آلمان  از  ملی 

کرده بودند.

پسر 26 ساله خود را حلق آویز کرد
این  چهارشنبه  ساله ای   26 پسر 
در  مادرش  و  پدر  منزل  در  هفته 
به  را  خود  بابل  بیگی  کاظم  خیابان 

دارآویخت. 

حادثه  محل  به  هنگامی  آمبوالنس 
رسید که پسر جوان فوت کرده بود. 
اعالم  این پسر هنوز  علت خودکشی 

نشده است.

مصطفی هاشمی طبا رییس پیشین 
ملی  کمیته  و  بدنی  تربیت  سازمان 
المپیک ایران و نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری گفته است: ما قبل از انقالب 
همراه خانواده به استادیوم می رفتیم 
و هیچ مشکلی هم پیش نمی آمد اما 
برخی که در عمرشان حتی یک بار به 
ورزشگاه نرفته اند با حضور خانواده ها 

در استادیوم مخالفت می کنند. 
سازمان  رییس  که  زمانی  گفت:  او 

هاشمى طبا نامزد ریاست جمهوری:
 قبل از انقالب بدون هیچ مشكلى 

با خانواده به استادیوم مى رفتیم

بانوان  ورود  برای  بودم  بدنی  تربیت 
کردم  تالش  خیلی  ورزشگاهها  به 
اختیار وزیر  این کار در  اما متاسفانه 
ورزش و دولت نیست. عناصر مختلفی 
در مورد حضور بانوان در استادیوم ها 
دخالت می کنند. این در حالی است 
که خانم ها همراه خانواده به رستوران 
و سینما می روند ولی اجازه ندارند با 
هم روی سکوی استادیوم بنشینند و 

مسابقات را تماشا کنند.
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 به دمکراسی در سیر تاریخی آن 
به عنوان »بدترین نظام حکومتی به 
استثنای همه دیگران« بر روی هم از 
دو نظرگاه نگریسته اند: نظرگاه حقوقی  
که دیرینه تر است؛ و نظرگاه عملگرا 
که به سده نوزدهم برمی گردد. اولی  
حاکمیت مردم را حق سلب نشدنی و 
طبیعی آنان می داند. دومی دمکراسی 
را برای بیرون آوردن جامعه ها از مدار 
هویدا  که  اصطالحی  واپسماندگی، 
بکار می برد، کارآمدتر می شمارد. این 
نظرگاه دومی از هنگامی که در سده 
نوزدهم تجدد و توسعه جای مرکزی 
دست  یافت،  سیاسی  گفتمان  در 
واپسمانده  جامعه های  گرفت.  باالتر 
اروپای  در  پیشرفت  نمونه های  به 
باختری و آمریکای شمالی نگریستند 
و آرزومند رسیدن بدانها شدند. راه ها 

از همان گاه از هم جدا شد. 
و  دمکراسی  پیشرفته،  جهان  در 
و  دراز  فرایند  در یک  با هم  توسعه 
گام به گام تاریخی پیش آمده بودند. 
بعدها جهان  که  این کشورهائی  در 
شرایط  آن  شدند  نامگذاری  سوم 

تاریخی فراهم نبود و چه گروه های 
روشنفکران  به ویژه  چه  و  فرمانروا 
که  داشتند  شتاب  متوسط  طبقه  و 
زائیده  استعمار  و  واپسماندگی  به 
اما مسیر دوگانه  پایان دهند.  از آن 
با  نمی شد  را  توسعه  و  دمکراسی 
یک سرعت پیمود. دمکراسی وقت و 
تهیه های بیشتر می خواست و گرایشی 
از همان اروپای مرکزی در سده های 
هژده و نوزده آغاز شد که توسعه را 
را فرع  مقدم می داشت و دمکراسی 
آن می شمرد. این گرایش در بسیاری 
جاها چنان نیرومندـ  و فاسدـ  شد که 
دمکراسی را خار راه توسعه دانست. ما 
در ایران به اینجا ها نیز رسیده بودیم. 
از فروپاشی امپراتوری کمونیستی 
آمرانه  توسعه  نمونه  بزرگ ترین  که 
بود باز این بحث باال گرفته است که 
توسعه بی دمکراسی دست نمی دهد 
به  برسد  جاهائی   به  هم  هرچه  و 
که  می خورد  بر  ساختاری  اشکاالت 
نیست.  برطرف کردنی  بی دمکراسی 
دوم  جنگ  پایان  از  که  آمریکائیان 
دایگی جامعه های جهان سومی را در 
اینجا و آنجا برعهده گرفته اند از هر 
دو راه رفته اند. در دهه شصت کندی 
رویکرد اولویت دادن به توسعه را در 
توصیه  شوروی  امپراتوری  پیرامون 
سده  این  نخستین  دهه  در  و  کرد 
بوش قدرت آمریکا را پشت دمکرات 
گذاشت.  عرب  حکومت های  کردن 
بررسی نتایج این تالش ها در حوصله 

این نوشته نیست.
* * *

حاکمیت  حق  مسأله  که  اکنون 
مردم از لحاظ نظری حل شده است 
آیا  است:  این  می ماند  که  پرسشی 
دمکراسی شرط توسعه است یا کند 
هند،  و  چین  در  آنچه  آن؟  کننده 

و  آمرانه  توسعه  متفاوت  قطب  دو 
باالی  درجات  با  دو  هر  دمکراتیک 
کامیابی، می گذرد شاید بتواند پاسخ 
باشد. دو  روشن تری در خود داشته 
هم  با  اساسی  همانندی های  کشور 
میلیارد  باالی  جمعیت های  ـ  دارند 
که هفتاد در صدشان با روزی دو دالر 
زیست می کنند؛ درجات باالی فساد و 
نا برابری اجتماعی از یک سو و  رشد 
اقتصادی از سوی دیگر؛ )چین تا این 
اواخر 12 در صد و هند نزدیک 9 در 
صد؛( بلند پروازی  رسیدن به آمریکا، 
)چین هم اکنون در تولید ناویژه ملی 
از آلمان در رده سوم گذشته است( 
از جمله برنامه فرستادن انسان به ماه 

)هر دو در سال 2020(
از اینها گذشته به سختی می توان 
دو نظام متفاوت تر را نشان داد. چین 
هنوز غرق در سنت کنفوسیوسی نظم 
و تعادل و گونه ای شایسته ساالری، با 
»ماندارین«هائی که دو هزار و پانصد 
حتی  گوناگون،  جامه های  در  سال 
کرده اند،  اداره  را  کمونیستی، کشور 
نمونه یک نظام کنترل آهنین و توسعه 

از باالست. این نظامی است که بیش 
از 1700 سال از دو هزار ساله گذشته 
بزرگ ترین اقتصاد جهان بوده است؛ 
تا سده پانزدهم چین را پیشرفته ترین 
گردانیده  تکنولوژی  در  جهان  ملت 
است؛ پانصد سال تا سده سیزدهم، 
که مغوالن همه چیز را برهم زدند، 
از شبه جزیره هند و چین تا کره و 
ژاپن صلح را میان دولت ملت هائی که 
بسیار پیش از عهدنامه وستفالی به آن 
درجه رسیده بودند برقرار نگه داشته 
حزب  رهبری  زیر  نیز  اکنون  است. 
کمونیست به بهای سرکوب در درون 
و بهره کشی بی رحمانه در بیرون و 
بستن درها در هر جا امکان داشته 
افراد  به  با بی اعتنائی کامل  باشد، و 
چشمگیری  برنامه های  جماعات،  و 
را در کوتاه ترین زمان اجرا می کند؛ 
در سی سال 400 میلیون تن را از 

بینوائی بدر می آورد.   
در آن سو هند است که نه به همان 
تندی، بی نظم تر و ریشه ای تر توسعه 
می یابد، با گوناگونی سرگیجه آور در 
کشور و جامعه ای که نه تنها هرگز 
یکپارچه نبوده اصال برای چند پارگی 
خدا  )میلیون ها  است.  شده  ساخته 
آمده اند که هیچ  از جهانی  که پس 
کجا  از  و  کی  بداند  نمی تواند  کس 
زبان؛ حکومتی  آمده است؛ دو هزار 
از ائتالف بیست حزب، با یک نظام 
زیر  سو  هر  از  که  طبقاتی  بسته 
نیروهای سرمایه داری جهانی  حمله 
و جامعه روشنفکری زنده و بی مانند 

هند است،(. 
مایه  آنچه  گاه  کشور  دو  هر  در 
بزرگ  ضعف  نقطه  است  نیرومندی 
نیز هست. حکومت در چین می تواند 
چرخ  زیر  در  مردمان  کردن  له  با 
سازندگی، هزاران روستائی را از خانه 

براند  غرامتی  بی هیچ  زندگی شان  و 
را در  المپیک  استادیوم و دهکده  و 
کوتاه تر از مدت برنامه ریزی شده به 
پایان رساند. )هر روز در گوشه ای از 
چین به این ترتیب دهکده یا کشتزاری 
از جمعیت خود تهی و به سرمایه داران 
اما  می شود(.  داده  حزبی  مقامات  و 
در هند امپراتوری صنعتی تاتا طرح 
تولید انبوه »نانو« ارزان ترین اتومبیل 
جهان را به دلیل اعتراض روستائیان 
رها می کند. در هند به همین دلیل 
مالکیت،   و  قانون  حکومت  احترام 
در  اول  طراز  خصوصی  شرکت های 
مقیاس جهانی به تندی پا می گیرند؛ 
در چین بی سرمایه دولتی یا خارجی 
نمی توان چنان مؤسساتی داشت. )یک 
صاحب نظر هندی بخشی از اعتبار 
نظام  به  را  هند  کارآفرینی  فرهنگ 
منفور کاست، طبقات بسته، می دهد. 
کاست وایشیا، طبقه بازرگان، سنت 
هزاران ساله سرمایه گذاری، پذیرفتن 
خطر و انباشت سرمایه دارد و هنوز 
بیشتر میلیاردرهای هندی از وایشیا ها 

هستند(. 

داشتن  به  هند  هم  و  چین  هم 
و  تکنولوژی  دانشگاه های  بهترین 
گسترش هرچه بیشتر آنها نام آورند. 
را  خود  برتر  پایگاه  می کوشد  چین 
در تکنولوژی باز به دست آورد ولی 
تارنما  به  آزاد  دسترسی  چینیان 
)اینترنت( ندارند. هندی ها به جائی 
و  طراحی  »ارباس«  که  رسیده اند 
هواپیمای  تازه ترین  درهای  ساختن 
همان  در  می سپرد،  هند  به  را  خو 
حال های قطارهای مومبای در ندارند 
و هر سال صدها تن از آنها می افتند 

و کشته می شوند. 
تضاد میان استراتژی های توسعه 
که  است  اندازه ای  به  کشور  دو 
اساساً  چین  اقتصاد  گفت  می توان 
به زور دولت پیش می رود؛ و اقتصاد 
دولتی،  به رغم  زیاد  مقدار  به  هند 
که هنوز از تنگنای اقتصاد سیاسی 
نیمه سوسیالیستی نهرو بدر نیامده 
اقتصاد  می گویند  )هندی ها  است. 
خواب  در  حکومت  که  شب ها  ما 
دولت  اگر   . می کند( رشد  است 
گرفتن  دست  در  عادت  چین  در 
سررشته هر امر کوچک و بزرگی را 
رها کند و در هند با مقررات مزاحم 
و دیوانساالری ناکارآمدش دست و 
را  کارآفرین  و  کوشا  مردمی  پای 
بلندپروازی های  به  دو  هر  نبندد، 

خود خواهند رسید. 
ابرقدرت  یک  زودتر  کدام  اینکه 
اینهمه  برای  درسی  شوند  جهانی 
جهان  و  ما  مانند  سومی ها  جهان 
دومی های مانند خود چین و هند نیز 
خواهد بود. ولی از هم اکنون می توان 
دید که رهیافت approach هندی 
هندی ها  می یابد.  بیشتری  پیروان 
در این رشته مسابقه  از چین پیش 

افتاده اند.

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 30 
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 ۵7 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون
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دمکراسی و توسعه، چین و هند
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )1۹(

آغاز کار  از همان  مشروطۀ دوم، 
روبرو  »فاتحان«  چنددستگی  با 
است.  انقالب  قهری  پیامد  که  شد 
گروههای مختلفی که در برافکندن 
»استبداد صغیر« هماهنگ و همقدم 
بودند، همفکری نداشتند و میان آنها 
اختالف افتاد. این اختالفات، بخشی 
سیاسی،  کشمکشهای  به صورت 
خوردهای  و  زد  به صورت  بخشی 
مسلحانه و بخشی به صورت منازعات 
قلمی جلوه می کرد. با نشاندن پادشاه 
دوازده ساله بر تخت و تفویض نیابت 
سالخورده،  عضدالملک  به  سلطنت 
مشروطه خواهان دیگر از ناحیۀ دربار 
نبودند.  نگران  درباری  دسائس  و 
و  سیاسی  برنامۀ  با  هم  دولتی   اما 
قدرت کافی برای ادارۀ امور کشوری 
این  از  نداشت.  وجود  انقالبزده، 
گذشته، هنوز مفهوم واقعی حکومت 
مشروطه برای عاّمۀ مردم، حتی اکثر 
به جرگۀ مدیران کشور  کسانی که 
راه یافته بودند، روشن نبود. به برکت 
وجود طبقه ای از رجال مورد احترام 
در  کشور  سیاسی،  کارآزمودۀ  و 
معرض هرج و مرج و فروپاشی قرار 
نگرفت، ولی  انقالبیون تندرو، که یا 
می گرفتند  الهام  فرانسه  انقالب  از 
در  روسیه  انقالبی  جنبش  با  یا  و 
انقالب  دستاوردهای  بودند،  ارتباط 
با  آبشان  و  نمی دانستند  کافی  را 
جوی  یک  در  اعتدالگرا  مدیران 
به  را  اسلحه  رو،  این  از  نمی رفت. 
زمین نمی گذاشتند و با دولت درگیر 
بودند و کار به منازعه مسلحانه میان 
سپس  و  مجاهدین  و  دولتی  قوای 
اقدام  و  مخفی  کمیته های  تشکیل 

به عملیات تروریستی کشید.
در  که  متعددی  روزنامه های 

یافتند،  نتشار  ا مجال  زمان  این 
حاکم  جّو  از   ً اکثرا خود،  به نوبۀ 
ن  تشا صفحا و  فتند  می گر ثیر  تأ
گروههای  بین  قلمی  جدال  میدان 
ی  و کسر  . د بو ه  لعقید مختلف ا
روزنامه ها  شمار  »گرچه  می نویسد 
چه  ولی  داشت،  فزونی  به  رو 
نستند  می توا چه  و  می نوشتند؟ 
مردم  به  را  راهی  کدام  نوشت؟ 
مشت  یک  شتند؟  ا د ز  با د  خو
نمی دانستند  هم  خودشان  بیمایه 
یک  می خواهند.  چه  و  چه کاره اند 
مجلس  یندۀ  نما یا  یر  ز و دسته 
گردیده یا به کارهای بزرگ دیگری 
بی بهره  دسته  یک  و  یافته  دست 
روز  یک  می نمودند.  هیاهو  شده 
یک  می کردند.  نکوهش  را  دولت 
آنچه  می گفتند.  بد  توده  از  روز 
را  آن  وارونۀ  فردا  می گفتند  امروز 
می سرودند. در هر گفتاری راه گزافه 
را  اروپا  که  تنی  چند  می پیمودند. 
دیده و یا از قفقاز برگشته بودند هر 
یکی پندارهایی ارمغان آورده بودند 
اروپائیگری  ایران تخم  و کم کم در 
آنان  از  نیز  دیگران  و  می افشاندند 
هنگام  این  در  می نمودند.  پیروی 
برافتاده  خودکامی  کهن  بنیاد  که 
می گرفت،  دیگری  رنگ  زندگی  و 
و خردمندی می بایست  دانا  مردان 
که راهی به روی مردم باز کنند و 
بر  را  چیز  همه  و  خوی  و  زندگی 
ولی  گذارند  استواری  بنیاد  روی 
چنین مردانی کجا بودند؟ از آن همه 
نویسندگان، یکی را به این اندیشه 
دیروز  که  را  کسانی  که  نمی رسید 
در باغشاه، پهلوی محمدعلی میرزا 
بودند و امروز به میان آزادیخواهان 
می شوند،  نماینده  و  وزیر  آمده 

نکوهش کند«.

یکجا  البته  دوره  این  مطبوعات 
ولی  نمی شوند  انتقاد  این  مشمول 
در مجموع، روزنامه های نوپای غیر 
نمی توانستند  زمان  آن  حرفه ای 
خود را از غوغاگری به دور نگهدارند 
بخشیدن  شکل  در  مؤثری  نقش  و 
نه تنها  کنند.  ایفا  عمومی  افکار  به 
مشخص  نیز  مرزها  که  مفاهیم، 
و  مذهب  مرز  جمله  آن  از  نبود. 
حکومت. با آن که تندروی مذهبیون 
استبداد  دوران  در  مشروعه خواه 
بود  کاسته  »علما«  نفوذ  از  صغیر، 
به  تعرض   ، مذهبگرا جامعۀ  ولی 
حریم مذهب را ـ حتی در پوشش 
با  و  مشروطه  ضد  علمای  از  انتقاد 
دخالت  حوزۀ  کردن  محدود  هدف 
سیاست  امر  در  مذهب  متولیان 
که  بود  گونه  بدین  برنمی تافت.  ـ 
عنوان  زیر  »حبل المتین«  سرمقالۀ 
»اذا فسدالعالِم فسدالعالَم« جنجال 
مطبوعاتی  محاکمۀ  اولین  و  آفرید 
به دنبال  را  مشروطیت  دوم  دورۀ 

آورد.
حبل المتین، به مدیریت سیدحسن 
دورۀ  شماره  ششمین  در  کاشانی، 
جدید خود، طی یک مقالۀ مبسوط 
سوابق  بر  مشعر  مقدمه ای  از  پس 
تمدن و تاریخ ایران )که از بدو تاریخ 
تمدن و اقتدار دول اولیه، در عداد 
ممالک بزرگ دنیا محسوب بود، از 
باج می گرفت  عالم  بزرگ  سالطین 
و خراج می ستاند، هماره مرکز علوم 
با  سالطین  بود،  نفیسه  صنایع  و 

حشمت و اقتدار داشت...( نوشت:
»... یکی از دوره های با افتخار و 
شرف ایران همین عصر سعادت َحصر 
بر  افتخار  پای  ایران  است که ملت 
فرق فرقدان می نهد و از اثر علّو همت 

و شجاعت و شهامت قهرمانان حّریت 
و دالوران آزادی، دعوی نیکنامی بر 
پاره ای  بدبختانه  می نماید.  عالمیان 
از کهنه معتقدان اوهام، هنوز چنان 
طلوع  این  با  که  می کنند  تصور 
آفتاب تمدن و ترقی و تابش شمس 
حّریت و سعادت، اهالی بیدار ایران  
وقعی  عالم  در  را  آنان  وجود  هنوز 
ُکرات  قیام  مایۀ  را  آنها  یا  می نهند 
افکار  یا  و  می پندارند  متناهیه  غیر 
شبانه روزی آنان را باعث ابدی دنیا 
و  تدلیسات  به واسطۀ  و  می دانند 
می خواهند  مردم فریبی  و  تلبیسات 
مردم  شوند،  سوار  مردم  سر  بر 
فطری  تدین  به مقتضای  هم  ایران 
استقبال نموده ِعرض و ناموس خود 
را به ایشان سپارند. همین شغاالن 
طاووس  منم  کاین  رنگین شده، 
مال  تحصیل  مشغول  شده،  علّیین 
در  ارتکاباتی  و  حرکات  می شوند، 
به ظهور  نان  آ بعض  محکمه های 
آفریقا  وحشی های  از  که  می رسد 
که آدمخوارند بروز نمی نماید. و اگر 
را  ظلم  رفع  باشند  منصف  خیلی 
محض پیشرفت مقاصد خود محّول 

به ظهور حجت عصر می نمایند.«.
پیدا  مه  دا ا نحو  بدین  له،  مقا

می کرد:
»امروز اگر به دیدۀ تحقیق بنگرید، 
در و دیوار خراب، بیابانهای بی آب، 
با  متروکه،  انهار  رفته،  فرو  قنوات 
جگر خونین و چشم اشکبار به حال 
را  شما  و  می آورند  رّقت  ایرانیان 
ابداً کک نمی گزد. روزها به سّجادۀ 
شریعت دم از بزرگان دین می زنید و 
شبها جادۀ عناد و لجاج می پیمایید...

خواندن  از  پس  می کنم  استدعا 
این عرایض، آنها را پیچیده در زیر 
حصیر نگذارید و دست خود را به هم 

مالیده الحول مخوانید و مایۀ افتخار 
خود را در این مدانید که شصت سال 
در کنج مدرسه زیسته، عاقبت پس 
مشروعه بازی،  اسم  به  فراغت،  از 
عوام الناس را القاء نموده و از جادۀ 
ترقی و تعالی اُمم حّیه )ملل زنده( 
خارج می نمائید. کو رساله های شما 
و صنعت؟  علم  به  ملت  تشویق  در 
از  بازپرسی  در  شما  مقاله های  کو 

خرابی مملکت؟
بَلَد،  هر  در  علمانمایان  کی  تا 
به  کرده  باز  دکان  خدا،  دکان  جلو 
نها  محکمه گردا نفر  چند  معاونت 
را  مردم  و  ملتبس  را  اسالم  احکام 
رنگ کرده، خود و ملت خویش را، 
بلکه اسالم و اسالمیان را نزد بیگانه 
آلت سخریّه و استهزاء فرمایند؟ چرا 
مانند آیات اهلل فی االنام آقای آخوند 
مال محمدکاظم خراسانی و آقای آقا 
شیخ عبداهلل مازندرانی وسایر علمای 
پاره ای  و  عالیات  عتبات  دوم  طراز 
نواحی و بُلدان دامت ظاللهم دست 
از آستین بیرون نمی آورید؟ چرا توی 
کوچه و بازار که عبور می کنید عبا 
مردم  حال  از  که  می کشید  سر  بر 

واقف نشوید؟...
نیک  تا  بیفکنید  سر  از  را  عبا 
کوچک  اندکی  را  عمامه  ببینید، 
ببندید تا گوشهای مبارک را نگرفته 
روشن و واضح واویالی مظلومین را 

بشنوید...«
پایان  نتیجه گیری  این  با  مقاله، 
بزرگ  فرقۀ  دو  امروز  »تا  می یافت: 
ملت  آزادی  استحصال  در  اقدام 
فی  االنام  آیات اهلل  اول  نموده اند. 
نجف اشرف، و ثانی سرداران ملی و 

بزرگ  قّوه  این دو  و  غیوران وطنی 
جسمانی و روحانی دست به دست 
هم  عنان  به  عنان  و  داده  یکدیگر 
رفته اند تا رفع مرکز بزرگ استبداد 
و حوزۀ کثیفۀ دربار را به خلع پادشاه 
است  خوب  نموده اند.  پاک  ماضی 
در  آزادی...  همان  استحکام  برای 
مخالفین  بر  مجازات  و  ِعقاب  اقامۀ 
معّمم و مکاّل کوتاهی نشود تا اساس 
کمال  در  و  فناناپذیر  ایران  حّریت 
باشد، و چنان که  سریان و جریان 
اعمال خائنین وطن بر بادده درباری 
تا حال منشاء همه گونه بدبختی ها 
مالنمایان  از  تن  چند  بود، حرکات 
نیز حیرت بر حیرت می افزاید و قلب 
حّریت خواهان را به درد می آورد...«

وزارت  برانگیخت.  غوغا  مقاله، 
درخواست  عدلیه  وزارت  از  معارف 
مدیر  محاکمۀ  و  روزنامه  توقیف 
این درخواست،  را کرد. مستند  آن 
بود  مقاله  از  سطری  چند  به ویژه 
که در پی افتخارات باستانی ایران، 
موقعی  »بدترین  می شد  متذکر 
ایران  استقالل  و  قومیت  شرف  که 
همان  ساخت  نابود  و  مضمحل  را 
وقتی بود که وحشیهای جزیره العرب 
نژاد  و  عربستان  بادیه نشینان  و 
حمله  ایران  بر  عرب  سوسمارخوار 
سال  سیصد  و  هزار  اینک  و  آورده 
است که نژاد ایرانی می خواهد پشت 
خرافات  سنگین  بار  زیر  از  را  خود 
آنان خالی نماید و هرچند وقت که 
قیام  ایران  خلف  اوالد  از  نفر  یک 
قدیم  ملت  می خواهد  و  می نماید 
زحمات  و  مشاق  تحمل  از  را  قویم 
تّرهات  قید  و  عبودیت  و  رقّیت 
زمانی موفق  اندک  خالصی بخشد، 
شده و باز سنگی در جلو راه ترقی 

ایران می افتد!«

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 11۹۹(

» ادامه دارد«           
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و  ادیب  پژوهشگر،  1ـ 
و  معروف  ر  سیاستمدا
استاد فقید دانشگاه تهران

از  قسمتی  ـ  بدون  2ـ 
معروف  پلی  ـ  هواپیما 

در ایران
3ـ پایتخت کشوری است

4ـ علت ـ دیدنی
5ـ  چند مادهـ  واحد پول 

کشوری است
از  ـ  صیفی جات  از  ـ   6

ادوات استفهام
7 ـ مرضی است ـ وسط

8 ـ روی رودخانه است ـ 
گنج خانه

9ـ انهدام ـ طمع
10ـ طرف راستـ  ورزشی 

است
ـ  ترس  ـ  ضمایر  از  11ـ 

دانش

1ـ خواننده، گیتاریست 
س  سیقی شنا مو و 

معروف و فقید ایران
کشوری  پایتخت  ـ   2

است ـ از مرکبات
است  باالپوشی  3ـ 
در  قدیمی  شهری  ـ 

نزدیکی تهران
محل  ـ  د  جدا ا 4ـ 

نسخه پیچی
دانه ای  ـ  بی صدا  ـ   5

است
آبشاری  ـ  برده  ـ   6

معروف

7 ـ نوعی رقص ـ گلی 
است

8 ـ کناره ها ـ ترسناک
9ـ رفتار ـ گلی است
10ـ از فلزات ـ مؤثر
11ـ اهل فن ـ تقوی

1ـ بنیانگذار اولین روزنامه 
در ایران به نام »کاغذ اخبار«

ـ  دارد  هم حرفه ای  او  2ـ 
از آنطرف پارچه ای است ـ 

خوشحالی
نزوالت  از  ـ  تو  و  من  3ـ 
آسمانی ـ کشوری است ـ 

گذشته
ـ  پول  قدیمی  واحد  4ـ 

کشوری است ـ حرف ندا
استان  شهرهای  از  ـ   5
فارس ـ همشهری ـ زشت

جنوب  شهرهای  از  ـ   6
شرقی ایران ـ معاون

7 ـ خوب و پسندیده ـ نه 
به عربی ـ آواز دسته جمعی 

ـ درخت کوچک
در  قدیمی  شهری  ـ   8
ایران ـ رودخانه ای در اروپا 
ـ قائم مقام ـ از ابزار ارسال 

نامه
ریخته  به هم  »سهل«  9ـ 

ـ  شیری  فراورده های  از  ـ 
از شهرهای کشور ما ـ راه 

بی پایان
10ـ  کر ـ حرف فاصله ـ 

سقف و طبقه
11ـ رها ـ شهری مذهبی 
در ایرانـ  بی صبر و حوصله

 ، هشگر و پژ 1ـ  2
موسیقی شناس و آهنگساز 
صاحب نام بلندپایه و فقید 

ایران ـ ادب بی پایان
13ـ سرقت ـ علمی است 

ـ آینده
از  ـ  است  مرضی  14ـ 
در  حکومتی  سلسله های 
ایران قبل از یورش عرب ها

15ـ فلزی استـ  جلوگیری 
شهرستان  ز  ا بخشی  ـ 

الهیجان

1ـ از وزنه برداران برجسته و صاحب نام 
ایران و قهرمان پیشین جهان

2ـ طرف چپ ـ مسؤول کابینه
3ـ عالمت مفعول بیواسطه ـ زمیندار 

ـ مردار ـ خانۀ چشم
4ـ خشن ـ وی ـ هویدا

5ـ  از شعرا و نویسندگان معروف آمریکا 
در قرن نوزدهم

6 ـ با حوصله ـ رطوبت ـ محیل و رند
7 ـ سکون ـ وسیله ای برای نواختن ـ 

واردشده بر میزبان
8 ـ از فالسفه و ریاضیدانان بزرگ و 
معروف فرانسه در قرن هفدهم ـ بی 

تکبر و فروتن 
از  ـ  گذرا  و  سطحی  ـ  گشودن  9ـ 

شهرهای کنار کویر ایران
خاندان  ـ  کافی  ـ  است  میوه ای  10ـ 

ـ تکخال
سنتی  مراسم  از  ـ  است  زبانی  11ـ 

چهارشنبه سوری
12ـ حرفه ای است ـ حرف خطاب
13ـ زاده ـ آزاد ـ از ادوات استفهام

14ـ صفرا ـ عملیات بندبازی
فرهیختۀ  و  ادیب  15ـ رجل سیاسی 
دوران  اوایل  و  قاجار  دوران  اواخر 
معروفترین  از  یکی  مؤلف  و  پهلوی 

کتب تاریخی

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

لیاقت نشان داد و در آن ناحیه چهره ای 
شناخته شده بود. بعد از مرگ هارون 
)در  امین  پسرش   2 وقتی  الرشید، 
بغداد( و مأمون )در مرو( وصیت پدر 
خالفت  سر  بر  و  گذاشتند  کنار  را 
سپهساالری  طاهر  کردند،  مبارزه 
را  ایران(  سپاه  )بخوانید  مأمون  سپاه 
پیاپی در  پیروزی  به عهده گرفت. 2 
ری و همدان، عبور از ایالت های جبال 
و اهواز، پیشروی به سوی مقر خالفت 
بی دردسر  تصرف  بغداد،  در  عباسی 
و  شب  یک  و  هزار  افسانه ای  شهر 
مهم تر از همه، صدور فرمان قتل خلیفه 
مأمون،  از  اجازه  کسب  بدون  امین 
انداخت. زبان ها  سر  بر  را  طاهر  نام 

مأمون وقتی که به بغداد آمد و تخت 
پیشین  جایگاه  به  را  عباسی  خالفت 
خراسان  امارت  طاهر  به  بازگرداند، 
طاهر،  به  واگذاری خراسان  با  داد.  را 
نخستین حکومت ایرانی پس از اسالم 
در این والیت به وجود آمد. طاهر اگر 
چه در سراسر قلمروش به نام مأمون 
خطبه می خواند اما بخش عمده ای از 
ایران را تحت فرمان یک حکومت ایرانی 

با  نبردها  در  و  جنگ  میدان  در 
به  و  می زد  شمشیر  دست  دو  هر 
لقب  او  به  سپاهیان  خاطر  همین 
»ذوالیمینین« )دارای دو دست راست( 
دادند. البته دشمنانی هم داشت که او 
می خواندند؛  این  جز  لقب هایی  به  را 
به  )نابینا(  »اعور«  مانند  لقب هایی 
خاطر اینکه از یک چشم نابینا بود ـ 
و »ابن بین النار« )فرزند آتشگاه( چون 
که ایرانی نژاد بود. اعراب دربار مأمون 
هم او را ـ اگر چه از سوی خلیفه به 
عنوان »صاحب شرطه« بغداد منصوب 
شده بود ـ همچنان به چشم موالی 

)بنده( می دیدند!
خانواده ای  فرزند  بن حسین،  طاهر 
خراسانی بود که از آغاز مسلمانی در 
صاحب  کشوری  و  لشکری  دستگاه 
که  نسب نامه ها  برخی  بودند.  منصب 
پیداست بعدها ساخته شده اصل آنها 
را با واسطه رستم دستان به منوچهر، 
پادشاه افسانه ای ایران، و برخی دیگر 

هم به قبیله قریش می رساند.
در  طاهر  الرشید،  هارون  زمان  در 
خودش  از  خراسان  خوارج  با  نبرد 

جز  به  خراسان  سردار  می کرد.  اداره 
جنگ و سیاست، اهل ذوق و ادب و هنر 
هم بود. ابن خلدون به نامه ای از طاهر به 
فرزندش درباره آیین کشورداری اشاره 
به  آن  از  نسخه ای  وقتی  که  می کند 
دست مأمون رسید، اظهار شگفتی کرد 
و دستور داد نسخه ای از آن را برای همه 
والیان و کارگزاران خالفت بفرستند تا 
براساس آن عمل شود. مردم خراسان 
داستان هایی از دانش طاهر به ویژه در 
زمینه احداث قنات نقل می کنند و او 
را بدین سبب به نام »طاهر آب شناس« 

می خوانند.
در آخرین روزهای عمر، نامه ای از 
خلیفه به دستش رسید که به او خرده 
گرفته بود. این نامه سبب رنجش خاطر 
طاهر شد و دستور داد از آن روز نام 
خلیفه را از خطبه ها حذف کنند. همان 
شب در 23 جمادی الثانی 207 قمری، 
به دلیلی نامعلوم، یقیناً توسط عوامل 
مأمون، مسموم شد و مرد. خادم او نقل 
می کند که در بستر مرگ این جمله را 
به فارسی زمزمه می کرد که »در لحظه 

مرگ نیز، مردی باید«.

طاهر ذوالیمینین، سرداری بزرگ كه 
مسموم شد
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مزارع اشتراکی به رشته تحریر درآورد، 
و   )1932( نوآباد«  »زمین  شامل  که 

»میخائیل آلکساندروویچ شولوخف« 
در سال 1905، در دهکده ای قزاق نشین 
به نام وشنسکایا، در ساحل رود دن، در 

جنوب غربی روسیه به دنیا آمد.
 از همان سال های  نوجوانی به نوشتن 
سرخ  ارتش  به  جوانی  در  و  پرداخت 
پیوست، وی سفرهای بسیاری به اروپا و 
آمریکا داشت؛ و به خاطر داستان هایش 
ناحیه  مردمان  زندگی  توصیف  که 
زادگاهش، دن، بود، شهرت فراوانی به 
دست آورد. معروف ترین اثر شولوخف، 
رمان چهار جلدی »دن آرام« )1928 
اثرات  که  است؛ حماسه ای  ـ 1940( 
روسیه  انقالب  در  اول  جهانی  جنگ 
را  انقالب  داخلی  متعاقب  جنگ  و 
بیان  دن،  ناحیه  قزاق های  زندگی  بر 
دیگر  کتاب  دو  همچنین  او  می کند. 
درباره مشکالت زندگی قزاق های دن در 

»خرمن دان« )1940( است. وی در اول 
فوریه سال 1984 میالدی درگذشت.

شولوخف و دهکده قزاق نشین

سنگ قبر آرزوها...  بر روی سنگ قبر یک ملوان 25 ساله آمریکایی  به نام »کریستوفر بیکر«که در ژانویه 2003، 
در جریان حمله آمریکا به عراق، در خلیج فارس درگذشته در گورستان آرلینگتون - آمریکا، محل فوت خلیج فارس 
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صفحه Page 14 - 14 - شماره 111 
جمعه 29 اردیبهشت ماه تا پنجشنبه 4 خرداد ماه 1396خورشیدی

را  برادرزاده اش  بعد  و  بوسید  مرا 
خواست و گفت:

ـ بسیار ممنونم از زحمات شما که 
مطابق میل من رفتار کردید.

را همراهی  ایشان  در  تا دم  مادرم 
برجای  مبهوت  و  مات  من  و  کرد 

ایستاده بودم.
بودند  اطاق عقد  خانم هایی که در 
می دیدند  در  شکاف  از  بعضی هاشان 
و  می زد  حرف  چگونه  من  با  ایشان 
وزیر  اغلب  چون  داشت،  رفتاری  چه 
جنگ را ندیده بودند. من و مادرم هم 
فقط یک بار که از میدان توپخانه وارد 
خیابان داالن بهشت ـ خیابانی که از 
به  سپه  میدان  غربی  جنوب  گوشه 
طرف کاخ گلستان می رود ـ روبروی 
گلستان  کاخ  در شمالی  الماسیه،  در 
می شدیم، ایشان را دیدیم که با همان 
و  چوچونچه  پیراهن  و  قزاقی  لباس 
در  خاکستری  رنگ  به  پوستی  کاله 
پیش  روباز،  رولزرویس  ماشین  یک 
می گفتند:  مردم  و  می آمد  احمدشاه 
وزیر جنگ، وزیر جنگ. من و مادرم 
هم کناری ایستادیم که وزیر جنگ را 
ببینیم. ما هم همین یکبار بود که او 
را  ما  اصاًل  ایشان هم که  و  را دیدیم 

ندیده بود.
در هر حال، همه خانم ها دور من 
جمع شدند که با شما چه جور حرف 
زد؟ شما خوشت آمد؟ و سؤال هایی از 
این قبیل که نمی دانستم چه بگویم و 

جواب کدامیک را بدهم.
مهمانها تا ساعت هشت و نه بودند و 
بعد رفتند و من هم لباسم را درآوردم و 
با افکار و اندیشه های خود که بسیار هم 
مغشوش و پراکنده بود، مشغول شدم.

روز بعد هم بعضی از دوستان جوانم 
که خیلی دوستم می داشتند آمدند و 
همه همین سؤال ها را از من می کردند 

و من هم جواب هائی می دادم.
عصر آن روز، کارتی توسط آجودانش 
برایم فرستاد. نوشته بود که من ساعت 
می آیم،  شما  دیدن  برای  شب  هفت 
منزل  در  دم  نفر  یک  بدهید  دستور 
راهنمائی کند.  مرا  باشد که  خودتان 
چون نمی خواهم که از جلو خانه و در 

بزرگ باغ بیایم. من به مادرم گفتم.
او اول دستور داد شام مفصلی تهیه 
کنند و بعد یکی از مستخدمین مرد 
را که فهمیده تر بود، خواست و گفت:

از ساعت شش، دم در منزل  تو  ـ 
خودمان می ایستی و موقعی که وزیر 
جنگ آمد، او را تا در اندرون راهنمائی 

می کنی.
کنار  بود،  گرم  هنوز  هوا  چون  و 
صندلی  چند  سالن،  روبروی  استخر، 
و میز گذاشتند و من هم لباس ساده 
خوبی پوشیدم و او درست سر ساعت 

هفت که نوشته بود از در وارد شد.
پدر و مادرم جلو رفتند و او را کنار 
استخر نشاندند و کمی صحبت کردند 
و بعد، پدرم بکلی از خانه بیرون رفت و 
مادرم پیش من آمد و گفت، حاال شما 
برو. با اینکه سخت خجالت می کشیدم، 
اما می بایست می رفتم. رفتم و سالم و 
تعظیمی کردم. جلوی پایم ایستاد و 
دستم را گرفت و مرا نزدیک خودش 

نشانید و پرسید:
ـ دیشب راحت خوابیدید؟

من هم گفتم بلی، و او از هر دری 
صحبت کرد و من دیدم پاکت بزرگی 

روی میز است که گفت:
کیسه  از  بایستی  فردا  از  شما  ـ 
خودت خرج کنی و دیگر تحمیل پدر 

و مادرت نباشی.
و آن پاکت بزرگ را که پر از لیره 
عثمانی بود به من داد. پاکت بسته بود 
و وفتی گفتند شام حاضر است، من 
و ایشان بلند شدیم رفتیم سر شام و 
من پاکت را به دختر دایه مادرم دادم 
و گفتم به مادرم بدهد. در اطاق سفره 
خانه، نگاهی به میز کرد و دید انواع 
غذاها روی میز چیده اند، گفت: مگر 

مهمان دارید؟
گفتم: خیر، فقط شما هستید.

قدری برای خودش غذا کشید و من 
هم برای خودم کشیدم و از خوبی غذا 

بسیار تعریف کرد.

رفتیم،  سالن  به  باز  شام  از  بعد 
اطاق  وسایل  و  خانوادگی  عکس های 
مرا  که  اطاقی  به  کردیم.  تماشا  را 
عقد کردند رفتیم، آنجا نشستیم و او 
اندکی از وضع و حال خود که چگونه 
به  و  شده  نظام  داخل  کودکی  از 
تدریج درجاتی را طی کرده، صحبت 
داشت. ساعت ده شب، از آنجایی که 
همه  و  بود  منظم  خیلی  کارشان  در 
و  می شد  بیدار  هفت  ساعت  روزه 
سرساعت در محل خدمت بود و غالباً 
به سربازخانه هائی که خودش تأسیس 

کرده بود سر می زد، گفت:
ـ بایستی زود بروم و استراحت کنم 

تا صبح ساعت هفت بیدار شوم.
او  و  آمد  و  زدم  صدا  را  مادرم 

خداحافظی کرد. مادرم گفت:
ـ اجازه می دهید روز قبل از عروسی 
را  دوستان  و  فامیل  و  بگیریم  جشن 

دعوت کنیم؟
گفت:

روز عقد خلوت  ـ من می خواستم 
باشد. حاال هر طور میل دارید رفتار 
ماه  از  قبل  روز  دو  عروسی  و  کنید 

محرم خواهد بود.
در  دم  تا  را  ایشان  مادرم  و  من 

همراهی کردیم و گفت:
ـ من هر شب، تا شب مهمانی تان 

مزاحم می شوم.
مادرم گفت:

ـ منزل متعلق به خودتان است.
رفتارش  پرسید:  مادرم  و  رفت  او 

چگونه بود؟
و  سنگین  و  مؤدبانه  خیلی  گفتم: 
ناخوشی  احساس  هیچ  که  بود  موقر 

نداشتم.
راحت خوابیدم. این  شب را نسبتاً 
یک هفته را که به عروسی مانده بود، 
برای  خیاط  پیش  یا  مادرم  با  روزها 
لباس عروسی و سایر لباس ها بودیم و 
یا مادرم درحال تهیه مقدمات مهمانی 
و تعیین اسامی مدعوین با پدرم بود. 
چه  که  می کردند  بررسی  هم  با  آنها 
کسانی باید برای عصرانه روز قبل از 
عروسی دعوت شوند. پدربزرگم هم آمد 
و با مادرم و پدرم درباره شکل مهمانی 

و مدعوین صحبت کردند و قرار شد 
در باغ اندرونی پدربزرگ، چادر بزرگی 
بزنند و در خیابان طویل آن هم، دو 

طرف میز و صندلی بگذارند.
مثل  در گذشته  بنویسم که  باید 
یک  فقط  که  نبود  مرسوم  حاال 
و  بگذارند  مشروب  و  بزرگ  میز 
هرکس  ایستاده،  همه  مهمانان، 
گیالسی در دست داشته باشد و میز 
و صندلی های متفرقی برای استراحت 

چیده باشند.
اوالً مردانه و زنانه می بایست جدا از 
هم می بودند و ضمناً مجلسی که من 
شرح می دهم مخصوص خانم ها بود 
و مجلس مردانه را خود پدربزرگم از 
عده مخصوصی دعوت کرده بود که در 
همان گالری بیرونی منزلش که اغلب 
برگذار  آنجا  هم  روضه اش  مجالس 
می شد و بسیار هم بزرگ بود، بیایند.

طرف  از  هم  موزیک  دسته  یک 
وزیر جنگ برای ساعت پنج بعد از 
ظهر فرستاده شد که در همان جلوی 

گالری موزیک می زدند.
برای مجلس زنانه هم یک دسته 
مطرب زنانه آورده بودند که زیر چادر 

بزرگی در باغ می نواختند.
از  قبل  روز  یک  واقع  در  جشن، 
خانم ها  از  نفر  پانصد  شد.  عروسی 
فقط مهمان بودند که از خانواده های 
ج،  دیبا  ، وشمگیر نی،  میرسلیما ا
خانواده خانم پدر بزرگم که همگی 
شاهزاده خانم بودند. دوستان خانواده 
امیراصالنی و تمامی دوستان دیگر. 
ولی از طرف دامادم، همان سه خانم 
یعنی منیرخانم برادرزاده اش، مادر او 

و عمه شوهرش بودند.
شجاع،  سردار  جانم  دائی  خانم 
مرا به بهترین وجهی آراست و یک 
پدربزرگم  مال  که  برلیان  نیمتاج 
که  عروس هایی  اغلب  سر  بر  و  بود 
بر  می گذاشتند،  می داشت،  دوست 

سر من زدند.
نوه  یم،  عمه ها ز  ا یکی  قباًل 
از  که  میرزا  کامران  نایب السلطنه 
سایرین خانم تر و باسلیقه تر بود آمد 
که ببیند آرایش و لباس من بی نقص 

باشد و وقتی مرا دید گفت:
صورت  برازنده  چیز  همه  واقعاً  ـ 
قشنگ ملکه توران است و لباس و 

آرایشش هم نقص ندارد.
آنگاه با خواهرم که او هم در عقد 
پسردائی ام بود و زن دائی و عمه خانم 

به مجلس جشن رفتیم.
به محض ورود، تمام خانم ها از جا 
برخاستند و به دست زدن و مبارک 
مرا  که  اغلب شان  و  پرداختند  باد 
خیلی دوست می  داشتند، می گفتند: 
ماشاءاهلل و خدا حفظ کند، و آنهائی 
بودند،  ندیده  مرا  روز  آن  تا  که  هم 

می گفتند:
مجدالدوله  که  نمی دانستیم  ما  ـ 
برای  که  دارد  زیبائی  این  به  نوه ای 

پسران خودمان بگیریم.
چند تا از شاگردهای مدرسه هم 
بودند که خندان و شادان می آمدند 

و تبریک و تهنیت می گفتند.
ابتدا مرا به چادر عده ای از شاهزاده 
خانم ها و خانم های اعیان راهنمائی 
مبارک  و  بوسیدند  مرا  کردند، همه 
همه  برابر  از  هم  بعد  گفتند.  باد 
تهنیت گو  همه  کردم،  گذر  خانم ها 
بودند. و موزیک هم که متوجه شده 
بود عروس وارد شده است، شروع به 
که  کرد  باد  مبارک  آهنگ  نواختن 
صدایش تا چند منزل اطراف می رفت 
و مطرب ها هم شروع کردند به آهنگ 
مبارک باد که عوالمی داشت و همگی 

را خوشحال می کرد.
وارد  پدربزرگم  موقع  این  در 
بود،  مسن  چون  و  شد  مجلس 
به  او  نمی گرفتند.  رو  او  از  خانم ها 
همه خوش آمد گفت و بعد از ردیف 
خانم های بزرگتر، تمام مستخدمین 
بودند،  ایستاده  پشت صندلی ها  که 
پنجهزاری زرد که آن  به همه یک 
موقع رسم بود، دلمه داد و همه را 
خوشحال تر کرد و فریاد مبارک باد 

همه فضا را پر کرده بود.
پدربزرگ مرا بوسید و به خانم ها 

گفت: نوه من چطور است؟
بسیار  ماشاءاهلل  گفتند:  همه  و 

قشنگ و دلپذیر است.
فراموش  روز  آن  ترتیب،  بدین 
کم کم  و  رسید  پایان  به  نشدنی 
که  مخصوصی  اطاق  به  خانم ها 
چادرهای خود را آنجا گذاشته بودند 
و  می کردند  سر  چادر  و  می  رفتند 
خداحافظ و مجلس عروسی تا ساعت 

نه شب ادامه داشت.

خاطرات ملکه توران از مراسم عقد و عروسی 
با سردار سپه

سر ساعت پنج بعد از ظهر، آسید 
محمد طباطبائی برای عقد آمد و وزیر 
جنگ هم همراه آجودانش آمدند. مرا 
هم لباس پوشاندند و سر سفره عقد 
که در اطاق نشیمن مادرم پدرم بود 

نشاندند.
وسط  در  سالن  یک  ما  منزل 
به  نسبت  که  داشت  ساختمان 
ساختمان قدیمی، مجلل تر بود با دو 
هال کوچک در طرفین و دو اطاق در 
دو طرف که یکی سفره خانه مهمانی 

و یکی اطاق نشیمن مادرم بود.
به هر حال، مجتهد در همان هال 
می خواند  را  عقد  خطبه  و  نشست 
و من هم چشم به قرآن و مشغول 
شدم  متوجه  ناگهان  بودم،  خواندن 
که خاله کوچکم قدس اعظم، خانم 
هم  خیلی  که  بیات،  شیخ العراقین 
یکدیگر را دوست می داشتیم، مرتب 
به من سقلمه می زند که خانم بله بگو 
و من مردد بودم که چه بگویم، بگویم 
یا نگویم. باالخره بله را گفتم و خودم 

را دچار هزار جور گرفتاری کردم.
تمام  عقد  مراسم  سرانجام  باری، 
که  جنگ  وزیر  برادرزاده  و  شد 
منیرخانم اسمش بود و من بعدها او 
را منیرالسلطنه صدا می کردم و این 
ماند، شروع کرد  او  اسم دیگر روی 
به لی لی کردن و خوشحالی و دست 
زدن و همه هم با او همراه شدند و 
به دست کوبی و پای کوبی پرداختند.

در  داماد  که  بود  این  رسم  چون 
اطاق عقد و سر سفره عقد نمی آمد، 
و  نشاندند  صندلی  یک  روی  مرا 
ایشان، پس از نیم ساعتی با پدربزرگم 
حیاط  و  مجدالدوله  باغ  از  پدرم،  و 
خلوت، وارد اندرون شدند و به سالن 
رفتند و در شاه نشین سالن که معمول 
مبل  روی  در  بود،  دوره  آن  بناهای 
اول  نشستند.  شده  مرواریددوزی 
اما چون  بردند،  ایشان شربت  برای 
فقط چای دوست داشت، برایش چای 
آوردند. بعد مادرم را خواستند و او 
که وارد سالن شد، چون او هم هنوز 
تصور  وزیر جنگ  بود،  خیلی جوان 
کرد که عروس اوست و برخاست و 
دست مادرم را بوسید که مجدالدوله 

خندید و گفت:
شما  عروس  ایشان  ببخشید  ـ 

نیست، بلکه عروس من است.
و او جواب داد:

ـ باالخره مادرزن من است.
پس از اندکی که صحبت کردند 
و  شدند  بلند  پدرم  و  پدربزرگ 
چون  فتند.  ور  کردند  خداحافظی 
که  نمی دانستند  خوب  قدیمی ها 
دخترشان در مقابل آنها پیش شوهر 
بنشیند. بعد برادرزاده ایشان آمد و 

دست مرا گرفت که:
ـ حاال خانم شما تشریف بیاورید 

پیش عموجانم.
باید باور کنید که سراپای وجودم 
می لرزید، اما خودم را نگه می داشتم 
و  جانم  خاله  کمک  به  باالخره  و 
منیرخانم وارد سالن شدم که ایشان 
جلو آمد تا دم در سالن و دست مرا 
گرفت و بوسید و مرا برد روی نیمکت 
کنار خودش نشاند. من سرم پائین 

بود و او شروع به صحبت کرد.
شمرده  ولی  مقطع  را  کلمات 

شمرده بیان می کرد. گفت:
ـ من خیلی از خداوند متشکرم که 
مثل شما دختر خانم محترم و نجیبی 

را قسمت من کرد.
نیم ساعتی از هر طرف حرف زد و 

بعد مادرم را خواست و گفت:
ـ دیگر من باید بروم. من زمینی 
خریدم و تصمیم داشتم عمارتی برای 
خانم بنا کنم و بعد عروسی کنیم ولی 
نمی توانم  دیدم،  را  ایشان  که  حاال 
هرجا  می فرستم  فردا  از  کنم.  صبر 
شده منزل خوبی عجالتاً اجاره کنند 
تا منزل خودم تمام شود. این است 
که شما موافقت کنید تا قبل از ماه 

محرم عروسی انجام شود.
مادرم گفت:

با  ایشان  اختیار  ساعت  این  از  ـ 
به  بیشتر  روز  دوازده  ولی  شماست 
آن  تا  کارهایش  نداریم،  محرم  ماه 

وقت تمام نمی شود.
گفت:

ـ هیچ چیز الزم ندارید. من دستور 
و  منزل  لوازم  گونه  همه  می دهم 
در  است  الزم  هرچه  و  آشپزخانه 
همین چند روزه فراهم کنند، فقط 

موافقت شما را می خواهم.
مادرم گفت:

ـ باز هم میل خودتان است، هرطور 
دستور بدهید.

»دنباله دارد«           از مادرم خداحافظی کرد و پیشانی 

خاطرات واالحضرت 
غالمرضا پهلوی

»با پدرم
رضاشاه، 

با برادرم، 
محمدرضاشاه«

)2(

رضا شاه

پهلوی  غالمرضا  واالحضرت 
سومین پسر رضاشاه و تنها فرزند 

او از ملکه توران است.
شاهپور  واالحضرت  خاطرات 
غالمرضا، اخیراً زیر عنوان »با پدرم 
محمدرضاشاه«  برادرم،  با  رضاشاه، 
گفتگوی  حاصل  که  یافته  انتشار 
انصاری«  »ایمان  با  ایشان  طوالنی 
به  فرزاد«  »نشر  توسط  و  است 
ه  ما بان  آ ( است. رسیده  چاپ 

1386خورشیدی(
که  را  کتاب  این  از  بخش هایی 
حاوی یادمانده ها و نکته های تاریخی 
است در چند شماره خواهید خواند.
در اینجا بخشی دیگر از خاطرات 
امیرسلیمانی(  )توران  توران  ملکه 
از مراسم  مادر شاهپور غالمرضا را 
جنگ  وزیر  با  وی  عروسی  و  عقد 

)سردار سپه( می خوانید.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

= آیا آنچنان که شما در کتاب تان 
آورده اید به  راستی یک رستاخیز یا 
نوزایی )رنسانس( فرهنگی ۶۰۰ سال 
فاصله  در  اروپایی  رنسانس  از  قبل 
بین قرن سوم و پنجم هجری اتفاق 

افتاده است؟
- آری، به گمان من چنین است و 
از همان زمان نبرد بین سنت و آنچه 
جدید است، بین دانش و آنچه جهل 
است، در گرفته است. در عرصه ادبیات، 
منوچهری به ناگهان پیدا می شود و در 
اشعارش از طبیعت و جشن های ایران 
باستان و مهرگان می گوید که تقریبا 
در تمام شعرای این دوره، مانند رودکی 
و زنان شاعر مانند رابعه -که بنیانگذار 
فاصله  به  بعد  و  است-  عاشقانه  غزل 
کمی مسقطی گنجوی این امر صادق 
است و شعر این دوره را در رشته هایی 
در  بزرگی  بسیار  شاعران  می کند.  نو 
این زمان مانند شهید بلخی، دقیقی، 
عنصری و فرخی پیدا می شوند و یک 
رستاخیز در زبان و ادبیات فارسی به 
راه می افتد. در زمینه علوم هم  چنین 
است. ما یکباره با کسانی مانند زکریا 
پزشک،  که  می شویم  روبرو  رازی 
است  بزرگی  اندیشمند  و  فیلسوف 
شناس،  جامعه  یک  که  بیرونی  یا  و 
تاریخ نگار  یک  و  مونوگرافیست  یک 
زمینه  در  یا  است؛  برجسته  بسیار 
روبرو  دیگران  و  اصطخری  با  جغرافیا 
هستیم. یعنی ما می بینیم که در تمام 
زمینه هایی که بعدها رنسانس اروپایی 
از آنها بهره می برد و پیامد آن تحول 
 ۶00 اروپاست،  در  فرهنگی  عظیم 
سال پیش از آن، ما به اندیشه ها و به 
ادبیات نوین آن هم به تمامی بر مبنای 
اندیشه و فرهنگ ایرانی دست می یابیم. 
این زنده کردن دوباره فرهنگ، هویت 
از میان  ایرانشهری است که  ایرانی و 

رفته بود.
حقیقت  در  هم  فردوسی  شاهنامه 
این  است.  فرهنگ  این  نوزایی  بیانیه 
و  فردوسی  اندیشه  در  البته  رنسانس 
این  نمی ماند.  محدود  منوچهری  یا 
را  رنسانس  این  نوسازی،  این  احیا، 

گفتگو با دکتر محمود کویر ...                          از صفحه 5
شما می توانید به صورت خطی مداوم، 
همچنان  ساسانیان،  سقوط  دنبال  به 
در  که  می بینیم  ما  مثال  ببینید. 
اندیشه هایی در قابوس نامه و به فاصله 
نظام  خواجه  نامه  سیاست  در  اندکی 
سهروردی  فلسفی  آثار  در  و  المللک 
فکر احیای نظام ایرانشهری به خوبی 
آشکار است. در عرصه های دیگر خیام 
همین کار را با نوشتن نوروزنامه، با نو 
کردن تقویم، و با رباعیاتی که می سراید 
از فرهنگ و  آنها همه سخن  )که در 
تمدن بر باد رفته است( می کند. ما در 
تمام اینها رستاخیز را می بینیم و معنی 
رنسانس هم دقیقا همین است. برای 
درک روشن آن کافی است »حکمت 
اشراق« سهروردی را بخوانیم تا ببینیم 
چقدر در آن به حکمت و فلسفه ایران 
باستان اشاره دارد. من این مسائل را 
و  اسناد  مبنای  بر  و  مبسوط  به  طور 

مدارک در این کتاب آورده ام.
دوره  اگر  کویر،  دکتر  آقای   =
ساسانیان یکی از دوره های زرین و 
ایران  تاریخ  و  تمدن  آفرین  افتخار 

است، چرا آن سلسله سقوط کرد؟
خاندان  یک  سال   ۴25 از  بیش   -
اوج  به  را  ایران  و  بود  کرده  حکومت 
عظمت خود رسانده بود. در این دوره 
دانشگاه جندی شاهپور و مراکز علمی 
و فرهنگی و نیز شهرهای متعددی در 
ایران ساخته شد. آثار بی  مانند علمی، 
فرهنگی و ادبی آفریده شد که امروزه 
این  از  جلد  حدود 250  خوشبختانه 
کتب را در اختیار داریم که همه نشان 
اوج  به  دوره  آن  در  ایران  می دهند 
این  پرسش  ولی  بود.  رسیده  عظمت 
است که با وجود این، چرا ساسانیان 
سقوط می کنند؟ یک جنبه از قضیه، 
حاکمان  که  است  سیاسی  اشتباهات 
میان  از  مانند  می شوند؛  مرتکب 
برداشتن خاندان لخمی که حائلی بین 
ایران و اعراب بودند. دیگر جنگ های 
را  رومیان  بعدها  که  روم  با  طوالنی 
در قالب سپاه شامیان پشت سرلشکر 
اعراب کشاند؛ اشتباهاتی که در رابطه 
آنها  که  داد  روی  و حبشه  یمن  بین 

ز  ا قابل توجهی  =حجم 
خط   1۰ از  ساخت وسازها 
قرمز ترسیم شده در اسناد 
منحرف  شهری  فرادست 

شده اند.
تهران  یک  منطقه  =در 
ظرفیت جمعیت پذیری برای 
سال 1۴۰۰ به حد ۳۸۰ هزار 
هم اکنون  اما  می رسید  نفر 
سکونت  برای  یک  منطقه 
۶5۹ هزار نفر دارای آپارتمان 

است.
در دو منطقه از تهران که به لحاظ 
دو  توپوگرافی  و  جغرافیایی  موقعیت 
تهران  شهر  برای  استراتژیک  منطقه 
محسوب می شوند حجم قابل توجهی 
قرمز  از 10 خط  سازها  و  ساخت   از 
ترسیم شده در اسناد فرادست شهری 

منحرف شده اند.
گزارشی  در  اقتصاد  دنیای  روزنامه 
سازها  و  ساخت  وضعیت  بررسی  به 
با  آن  تطبیق  و  تهران  شهر  در 
تهران  شهر  توسعه  استانداردهای 

پرداخته است.
پژوهش  و  مطالعه  دو  اساس  بر 
منطقه  دو  از  گرفته  صورت  میدانی 
شهری پایتخت که از دیدگاه شورای 
کشور  معماری  و  شهرسازی  عالی 
و  مغایر  سازهای  و  ساخت   کانون 
متضاد با ضوابط اسناد باالدست اداره 
شهر تهران است از متوقف نشدن روند 
ساخت  و سازهای مغایر با طرح جامع 

و طرح تفصیلی گزارش می دهد.
اقتصاد  دنیای  روزنامه  گزارش  به 
این مطالعات حاکی از آن است که در 
مناطق یک و 22 شهر تهران به عنوان 
کانون ساخت  و سازهای مغایر با طرح 
تفصیلی و نمادی از ساخت  و سازهای 
پایتخت  مناطق  سایر  در  مغایر 
تحرکات   95 تا   90 سال های  طی 
ضوابط  از  آنکه  از  بیش  ساختمانی 
باالدست و مالک عمل توسعه مطلوب 
توافقاتی  از  کند  تبعیت  تهران  شهر 
به صورت  »مجهز  بعضا  یا  »نانوشته« 
یا »مصوبات موردی« نشأت  جلسه« 
گرفته که محصول آن در حال حاضر 
به شکل رشد بدقواره شهر بروز پیدا 

کرده است.
ارتفاعات  به  شمال  از   22 منطقه 
البرز، از شرق به منطقه 5 شهرداری 
وردآورد  محدوده  به  غرب  از  تهران، 
شمالی و از جنوب به آزادراه تهران- 
همچنین  می گردد.  محدود  کرج 

ساخت  و سازهای تهران از 1۰ خط قرمز عبور 
کرده اند

منطقه یک تهران، از طرف شمال به 
ارتفاعات 1۸00 متری دامنه جنوبی 
بزرگراه  به  جنوب  از  البرز،  کوه های 
هتل  راهی  دو  فاصل  حد  چمران 
آزادی و بزرگراه مدرس و پل آیت اهلل 
رودخانه  اراضی  به  غرب  از  و  صدر 
درکه و از شرق نیز به انتهای بزرگراه 
ارتش– کارخانه آسفالت و منبع نفت 

شمال شرق تهران محدود می شود.
با  کارشناسان شهری سال گذشته 
تشدید بحران آلودگی هوا و ترافیک در 
تهران یکی از عوامل اصلی شکل دهنده 
رشد  را  زیست محیطی  چالش های 
افزایش  از  ناشی  پایتخت  بدقواره 
جمعیت پذیری  ظرفیت  ناموزون 
سازهای  و  ساخت   تأثیر  تحت  شهر 
افراطی عنوان کردند که بدون رعایت 
سقف جمعیت پذیری پیش بینی شده 
شده است.  انجام  تفصیلی  طرح  در 
از  دیگری  گروه  دیگر  سوی  از 
اقتصاد مسکن نیز ریشه  کارشناسان 
را  ساختمانی  سرمایه گذاری  رکود 
در  ساختمانی  سرمایه های  انحراف 
کم کشش  مناطق  به  اخیر  سال های 
آپارتمان  تقاضای مؤثر و خرید  برای 

مطرح کردند.
این پژوهش نشان می دهد، بارگذاری 
ساختمان های مسکونی در دو منطقه 
سقف  از  بیش  مراتب  به   22 و  یک 
تعیین شده در طرح جامع و تفصیلی 
شهر تهران است. در این اسناد برای 
مناطق 22 گانه شهر تهران بر اساس 
مجموعه ای از فاکتورها از جمله ظرف 
زیست محیطی و پارامترهای اقتصادی 
شهر، حد مشخصی از جمعیت پذیری 
تعریف شده است به این معنی که حد 
مشخصی از ساخت  و سازها برای ایجاد 
تناسب میان ظرفیت جمعیت پذیری 
و سرانه های خدماتی و رفاهی منطقه 
رابطه،  همین  در  شود.  رعایت  باید 
تهران  یک  منطقه  برای  جامع  طرح 
افزایش ظرفیت جمعیت پذیری مجاز 
ارتباط  جمعیت پذیری  )ظرفیت 
هر  در  ساخت وساز  تیراژ  با  مستقیم 
منطقه شهری دارد( برای سال 1۴00 
پیش بینی  نفر  هزار   ۳۸0 معادل  را 
در  که  حالیست  در  این  است؛  کرده 
جمعیت پذیری  ظرفیت  حاضر  حال 
منطقه یک با احتساب افزایش 220 
به  سال   5 فقط  طی  نفری  هزار 
۶59 هزار نفر رسیده که این آرایش 
جمعیتی فعلی منطقه یک 1/7 برابر 
برای  منطقه  این  مصوب  گنجایش 

سال 1۴00 است.
طی  تهران  شهر  دیگر،  عبارت  به 
از  گونه ای  به  باید  اخیر  سال های 

=تعدادی از فارغ التحصیالن 
مراسم  در  شادگانی  بیکار 
مشعل های  شدن  روشن 
آهن  تولید  کارخانه  ریفرمر 
معترض  دولت  به  اسفنجی 

شدند.
شادگان  فوالد  =کارگران 
هم معترض بوده و گفته اند: 
زمانی که پروژه ای در فوالد 
را  ما  تمام می شود  شادگان 
کنون  تا  می کنند،  اخراج 
با  و  بیکار شده اند  نفر   1۳۰
شروع پروژه های جدید بقیه 

کارگران هم بیکار می شوند.
تعدادی از فارغ التحصیالن بیکار با حضور 
مشعل های  شدن  روشن  مراسم  در 
اسفنجی  آهن  تولید  کارخانه  ریفرمر 
نسبت به وضعیت بیکاری در شهرستان 

شادگان اعتراض کردند.
مراسم روشن شدن مشعل های ریفرمر 
کارخانه تولید آهن اسفنجی با حضور 
تجارت،  و  وزیر صنعت، معدن  معاون 
رئیس هیئت عامل ایمیدرو و جمعی از 
مقامات استان خوزستان روز یکشنبه، 
برگزار  شادگان  در  اردیبهشت ماه   2۴
بیکار  فارغ التحصیالن  از  تعدادی  شد. 
این شهرستان با حضور در این مراسم 
نسبت بهه روند صعودی بیکاری در این 

شهرستان گالیه کردند.
آنها در حالی که پالکاردهایی را در دست 
گرفته بودند هنگام سخنرانی معاون وزیر 
نیز به اعتراض پرداختند و سخنرانی او 

را متوقف کردند.
به  بیکار  فارغ التحصیالن  از  یکی 
هر  از  است:  گفته  تسنیم  خبرگزاری 
بیکار  نفر   7 حدود  شادگانی  نفر   10
این شهر به  هستند و هیچ کاری در 
جز شرکت فوالد شادگان وجود ندارد. 
ما  مشکالت  که  می خواهیم  دولت  از 

را مورد توجه قرار دهد.کارگران فوالد 
شادگان هم در این مراسم به اعتراض 
پرداختند. آنها گفتند: زمانی که پروژه ای 
را  ما  می شود  تمام  شادگان  فوالد  در 
اخراج می کنند، تا کنون 1۳0 نفر بیکار 
شده اند و با شروع پروژه های جدید بقیه 
گفته  می شوند.به  بیکار  هم  کارگران 
کارشناسان حوزه اشتغال و بازار کار، 50 
درصد بیکاران کشور را فارغ التحصیالن 

دانشگاهی تشکیل می دهند.
بر اساس نتایج تفصیلی آمارگیری نیروی 
کار که در پاییز سال 95 توسط مرکز 
آمار ایران صورت گرفته، نرخ بیکاری 
و  درصد  معادل ۳/ 10  فصل  این  در 
تعداد بیکاران نیز بیش از 2 میلیون و 
۴01 هزار نفر بوده است. باالترین نرخ 
بیکاری در دوره مورد بررسی مربوط به 
زنان گروه سنی 20 تا 2۴ سال با ۸/ ۴۶ 

درصد بوده است.
مقایسه نرخ بیکاری در گروه های سنی 
نشان می دهد که بیشترین نرخ بیکاری 
در گروه سنی 2۴–20 ساله با ۸/ 25 
درصد بوده است. بررسی این شاخص 
نشان می دهد،  زنان  و  مردان  بین  در 
همین گروه سنی در بین مردان با ۸/ 
21 درصد و در بین زنان با ۸/ ۴۶ درصد 
باالترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص 

داده است.

گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نرخ 
بیکاری جوانان نشان می دهد جمعیت 
جوان کشور به حدود 2۴ میلیون نفر 
رسیده است اما 2۶ درصد از این جمعیت 

فاقد شغل هستند.
در همین حال حسن روحانی وعده های 
اقتصادی زیادی را در دور قبلی انتخابات 
ریاست جمهوری در سال 92 داده بود 
که بسیاری از آنها از جمله در زمینه 

اشتغال بی عمل باقی ماند.
زمینه  در  روحانی  وعده های  جمله  از 
اشتغال این بود که »همین کارخانه های 
موجود در کشور اگر به جای 20 درصد 
توان با ۶0 درصد توان کار کنند، بخش 
در  اشتغال زایی  مشکالت  از  عظیمی 
او همچنین  کشور برطرف می شود.«. 
گفته بود: »اساس سیاست من باال بردن 
ثروت ملی و رونق تولید و اشتغال و بهبود 
فضای کسب وکار و توزیع عادالنه ثروت 
است.«. روحانی به مردم ایران قول داده 
بود »دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت 
این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و 

فرزندان شرمنده باشند.«
را  اقتصادی اش  برنامه  همچنین  او 
برای  اشتغال به خصوص  حل معضل 
تحصیل کرده ها عنوان کرده بود. اکنون 
با گذشت چهار سال هیچ کدام از این 

وعده ها عملی نشده است.

فارغ التحصیالن بیکار شادگانی مراسم دولتی را به 
هم ریختند

مسکونی  سازهای  و  ساخت   محل 
به عنوان  که  می کرد  پیدا  توسعه 
تهران ظرفیت  یک  منطقه  در  نمونه 
 1۴00 سال  برای  جمعیت پذیری 
اما  می رسید  نفر  هزار   ۳۸0 حد  به 
سکونت  برای  یک  منطقه  هم اکنون 
است؛  آپارتمان  دارای  نفر  هزار   ۶59
سرانه های  که  حالیست  در  این 
خدماتی متناسب با ظرفیت جمعیتی 
شکل گرفته در این منطقه رشد پیدا 
نکرده . آن طور که در مطالعه سازمان 
نظام مهندسی استان تهران و معاونت 
شهرسازی و معماری برآورد شده است 
در فاصله سال های 90 تا 95 معادل ۳ 
هزار و 7۶9 پروانه ساختمانی برای ۳ 
هزار و 7۶9 پارسل )قطعه پالک( در 
منطقه یک صادر شده  که ۶9 درصد 
این ساخت  و سازها )2 هزار و ۶05 
از  انحراف  و  مغایرت  دارای  پارسل( 
ضوابط طرح جامع یا تفصیلی تهران 

است.
همچنین نتایج پایش وضعیت فعلی 
محله ها و ساختمان های شکل گرفته 
یا در حال ساخت در منطقه 22 که 
معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای 
اجرای  بر  ناظر  عالی  نهاد  به عنوان 
توسط  شهرسازی  ضوابط  و  مقررات 
منطقه  این  است  تهران  شهرداری 
هوای  جریان  ورود  اصلی  کریدور  را 
تهران معرفی می کند، نشان می دهد: 
پهنه های  کاربری  تغییر  تاثیر  تحت 
نسبت   22 منطقه  اراضی  مصوب 
تعداد  در حال حاضر  جامع  به طرح 
برج ها و ساختمان های بلند مسکونی 
مجاز  سقف  برابر  چند  منطقه  این 
نقشه  در  مسکونی  ساخت وسازهای 

باالدست توسعه پایتخت است.
در جریان رشد فیزیکی در سال های 
اخیر از 10 خط قرمز عبور کرده است. 
بر این اساس غالب ساخت  و سازها یک 
یا چند یا همه 10 نوع حریم مقررات 
پهنه های  »تغییر  شامل  ساختمانی 
تفصیلی«،  و  جامع  طرح  مصوب 
تثبیت شده«،  اراضی  کاربری  »تغییر 
سبز«،  اراضی  در  ساز  و  »ساخت  
»عبور از سقف مجاز جمعیت پذیری«، 
»عبور از خط محدوده شهر تهران«، 
از  بیش  ساختمانی  تراکم  »افزایش 
حد مجاز«، »بارگذاری مسکونی روی 
»برج سازی  ذخیره شهر«،  زمین های 
غیر  »استفاده  ممنوعه«،  نقاط  در 
خدمات  تأمین  مخصوص  اراضی  از 
شهری« و »تغییر ساخت خیابان کشی 
طرح  مصوب  معابر  شبکه  با  مغایر 
جامع« را رعایت نکرده که پیامد آن 

رشد نامطلوب پایتخت است.

را علیه ایران برانگیخت؛ نشان ندادن 
برابر یورش های  مقاومت های الزم در 
آنها؛  انگاشتن  هیچ  به  و  اعراب  اولیه 
حکومتی  دستگاه  درونی  اختالفات 
مانند اختالفاتی که بین رستم فرخزاد با 
خانواده سلطنتی پیش آمد؛ همدستی 
قبایل تازی با همدیگر و باالخره افتادن 
تجارت جنوب یعنی عربستان شام و 
یمن در دست خانواده قریش. یعنی آن 
سمت ماجرا را هم باید دید که فقط 
یک مشت عرب تازی دوران جاهلیت 
نبودند که به ایران یورش بردند. سپاه 
روم بود، تمدن های یمن و شام بودند، 
عرب  متحد  قبایل  و  بودند؛  لَخمی ها 
بودند که از فرصتی که پیش آمده بود 

استفاده کردند.
چنین رخدادهایی در تاریخ ملت های 
دیگر دنیا هم به دفعات داشته ایم. مگر 
قبیله  چند  مغول ها  نبودند؟  مغول ها 
بیشتر نبودند که از حوالی مغولستان 
راه افتادند و تا میانه اروپا پیش رفتند. 
خالصه این یک حادثه تاریخی عجیب 
و غریب نبوده است که نمونه ای نداشته 
باشد. نمونه اش ساکسون ها و امپراتوری 
انگلیس است و یا گل ها و فرانک در 
به  تمدنی  هون هاست.  یا  و  اروپاست 
اوج عظمت خود می رسد ولی به دلیل 
شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

سقوط می کند.
نشان  ساسانیان  از  مانده  باقی  آثار 
به  دوره  این  در  ایران  که  می دهند 
عظمت خود رسیده بود. ما کافیست به 
شهرهایی که ساسانیان بنا کرده اند نگاه 
تمدن های همسایه  با  را  این  و  کنیم 
مقایسه کنیم. شهر تیسفون به معنای 
واقعی کلمه یک کالن شهر و متشکل 
از هفت شهر به هم پیوسته بود. تمام 
یکسان شده اند.  با خاک  اینها سپس 
گفتم عوامل و دالیل زیادی باعث این 
بسیاری  در حالی که  است.  امر شده 
خام اندیشان فکر می کنند که این اتفاق 
نادری است و این قدرت اسالم بوده که 
ساسانیان را به زانو در آورده است. خیر، 
در چنین رویدادهای تاریخی نمی توان 
تنها بر یک عامل تکیه کرد. مجموعه ای 
از عوامل و شرایط دست در دست هم 

داده و حادثه رخ می دهد.

از  از یک ماه پس  = کمتر 
مدیر  کریمیان  سعید  ترور 
در  وی  قاتالن   GEM TV

صربستان دستگیر شدند.
=رسانه های ترکیه می گویند 
جمهوری  عوامل  ضاربین 

اسالمی بودند.
مالک  کریمیان،  سعید  قاتالن 
شبکه های ماهواره ای »ِجم تی وی« که 
شامگاه یک شنبه 10 اردیبهشت )۳0 
آوریل( در یک سوءقصد در استانبول 
به همراه شریک، و به روایتی مشتری، 
کویتی خود به قتل رسید، شناسایی و 

دستگیر شدند.
روزنامه »ملیت« چاپ ترکیه نوشته 
ماموران  و  عوامل  کریمیان  ضاربین 
رژیم جمهوری اسالمی و قصد داشتند 
از طریق صربستان به مونته نگرو فرار 

کنند.
آنها در یک عملیات مشترک نظامی با 
همکاری پلیس ترکیه بازداشت شدند. 
اشاره دقیقی به تعداد دستگیر شدگان 
نشده، اما اعالم شد که بازجویی از آنها 

ادامه دارد.
کتاب  نویسنده   فخرآور،  امیرعباس 
»رفیق آیت اهلل« و عضو »کنگره ملی 
ایرانیان مقیم آمریکا« که خواهر وی 

قاتالن سعید کریمیان در صربستان دستگیر شدند

همسر برادر سعید کریمیان است، در 
این  دالیل  به  لندن  کیهان  با  گفتگو 
سوء قصد پرداخته بود و ابراز اطمینان 
توسط  کریمیان  ترور  که  بود  کرده 
هدف  با  و  اسالمی  جمهوری  عوامل 

سیاسی صورت گرفته است.
پس  ایران  خلق  مجاهدین  سازمان 
ضمن  بیانیه ای  در  کریمیان  ترور  از 
محکوم کردن این اقدام  اعالم کرد که 
قتل او توسط سپاه پاسداران همزمان با 
»روز پاسدار« به دستور علی خامنه ای 

انجام شده است.
خانواده کریمیان ارتباط او با سازمان 

مجاهدین خلق را رد می کنند.
در نیمه ی اسفند 95 دادگاه انقالب 
اتهام تبلیغ علیه  به  او  ایران برای  در 

این  در  کرد.  صادر  غیابی  نظام حکم 
حکم او به اتهام اقدام علیه امنیتی ملی 
و تبلیغ علیه نظام به شش سال زندان 

محکوم شد.
کیهان  با  گفتگوی خود  در  فخرآور 
لندن عنوان کرده بود وزارت اطالعات، 
خانواده ی کریمیان را به اتهام تبلیغ و 
ترویج مسیحیت و برپایی کلیساهای 
آنها متهم  بود.  خانگی دستگیر کرده 
به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت 

ملی شده بودند.
رسانه های ترکیه به جزییات بیشتری 
سعید  قاتالن  دستگیری  با  رابطه  در 
رسانه های  نکردند.  اشاره  کریمیان 
داخلی و مقامات رژیم ایران تا کنون به 

این خبر واکنشی نشان نداده اند.
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= فرماندهان قدیمی  ارتش 
سازمان  این  میانی  بدنه  و 
موجود  وضعیت  به  نظامی 
انتقاد  در جمهوری اسالمی 

دارند.
سیاست گذاری  =شورای 
ائمه جمعه و سازمان عقیدتی- 
ش  تال تش  ر ا سی  سیا
تا در خراسان  زیادی کرده 
سوی  به  را  ارتشی ها  رای 
ابراهیم رییسی جلب کنند.
ت  ا طر مخا د  جو و =با 
سیاسی  فعالیت  برای  زیاد 
صفحات  نظامی،  نیروهای 
متعلق  پرخواننده   مجازی 
به نیروهای ارتش از حسن 
روحانی اعالم حمایت کردند.

مجازات  قانون   ۴۰ ماده  اساس  بر 
جمهوری  مسلح  نیروهای  جرائم 
کارکنان  عضویت  ایران،  اسالمی 
سازمان ها،  در  مسلح  نیروهای  
و  سیاسی  جمعیت های   و  احزاب 
مداخله، شرکت و یا فعالیت آنها در 
دسته  بندی ها و مناقشه  های سیاسی 
و  است  ممنوع  انتخابی  تبلیغات   و 
سال  سه  تا  ماه   شش  به  مرتکبان 

حبس محکوم می  شوند.
آیین  نامه  ماده ۴۹  برابر  همچنین 
پرسنل   مسلح،  نیروهای  انضباطی  
نیروهای مسلح از عضویت  یا وابستگی 
به احزاب و گروه های سیاسی ممنوع  
بوده و حق فعالیت در جهت برنامه ها و 

تبلیغات  آنها را ندارند.
با وجود این چارچوب های قانونی اما 
سپاه  رژیم،  نظامی  نهادهای  بین  در 
به صورت مستقیم  پاسداران همواره 
و غیرمستقیم وارد حوزه های سیاسی 
وضعیت هایی  در  حتی  و  می شود 
همانند انتخابات، فرماندهان بلندپایه 
آن جانب نامزدهای خاص را گرفته و 
از آنها پشتیبانی می کنند و هیچ مرجع 
قانونی وجود ندارد که توان مقابله با 
قانون  شکنی های این سازمان نظامی- 

سیاسی را داشته باشد.
که  است  مدعی  سپاه  مقابل،  در 
جزو  نیرو  این  سیاسی  عملکرد 
ماهیت آن است و در اساسنامه ی این 

تشکیالت بر آن تاکید شده است.
طبق این اساسنامه، سپاه پاسداران 
عالی  فرماندهی  تحت  است  نهادی 
مقام رهبری که هدف آن »نگهبانی 
از انقالب اسالمی ایران و دستاوردهای  

آن« است.
ماموریت  نیرو  این  قانون،  طبق 
»مبارزه قانونی با عوامل و جریان هایی 
که در صدد خرابکاری، براندازی نظام 
علیه  اقدام  یا  و  اسالمی،  جمهوری 
انقالب اسالمی ایران  می باشند« را دارد.

تشکیالت  این  اساسنامه  واقع  در 
دست سپاه را باز گذاشته تا وارد کارزار 
اعمال  آن  در  حتی  و  شود  سیاست 
قدرت کند.در مقابل، ارتش که ملی 
بودن آن از بدو تاسیس پیش از انقالب 
و در زمان پهلوی اول از شاخصه های 
آن بود و در پهلوی دوم ساختارهای 
آن مدرنیزه شد، همواره به جز مواردی 

شاخص بی طرفی را حفظ کرد.
پس از انقالب اسالمی، ارتش درگیر 
جنگ با عراق شد و به جز مقاطعی از 
جمله مخالفت فرماندهان رده باالی آن 
با ادامه جنگ ایران و عراق و اختالفات 
بود. دور  سیاست  از  سپاه  با  میدانی 

میدان  به  ارتشی ها  ورود  اوج 
سفت  نظارت های  وجود  با  سیاست 
حفاظت  چون  یگان هایی  سخت  و 
سازمان  و  بازرسی  ارتش،  اطالعات 
عقیدتی- سیاسی به انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۸۸ و اعتراضات پس 
از آن برمی گردد، که عطااهلل صالحی، 
فرمانده ارتش، گفت: »بعضی سربازان 
در  را  کروبی  و  موسوی  عکس های 
آنها  به  و  داشتند  خود  اتاق های 
نمی گفتیم که آن عکس را پاره کنند، 
سیاسی  عقیدتی-  مسئول  به  بلکه 

می گفتیم که سعی کنید از دل های 
آنها این موضوع را بیرون کنید تا خود 
عکس ها را پایین آورند.« او گفته بود 
زمانی که معترضین بر باالی پشت بام 
اهلل اکبر می گفتند دل فرزندان ما در 

خانه می لرزید.
حاال از این روزها هشت سال گذشته 
و فاطمه صالحی، دختر فرمانده کل 
انتخابات  دوره  پنجمین  برای  ارتش، 
شورای شهر تهران ثبت نام کرده است، 

این موضوع حکایت از آن دارد که در 
خانواده نفر اول ارتش ایران هم مسائل 
سیاسی تا حدی مطرح است که فرزند 

او وارد رقابت ها شده است.
اسالمی  جمهوری  ارتش  طرفی  از 
به صورت میدانی هم درگیر انتخابات 
است. نخست آنکه باید شرایط حضور 
کنند  فراهم  را  پرسنلی  انتخابات  در 
اردیبهشت   ۲۹ جمعه  روز  در  که 
دور  نقاط  در  مستقر  پادگان های  در 
افتاده ایران خدمت می کنند. بخشی 
از نیروهای ارتش در شهرهای مرزی 
بر  را  مناطق  این  از  حراست  وظیفه 
این  در  که  نیروهایی  دارند،  عهده 
شرایط  باید  نیز  هستند  نگهبان  روز 
شود.  فراهم  انتخابات  در  حضورشان 
تهدیدات  احتمال  افزایش  علت  به 

تروریستی، نیروهای نظامی ایران در 
حال آماده باش هستند و ارتش چنین 

وضعیتی را در روز انتخابات دارد.
فرمانده هوانیروز ارتش اعالم کرده 
آرای  اخذ  جهت  هلی کوپتر   ۲۱ که 
کار  به  صعب العبور  مناطق  در  مردم 

گرفته می شوند.
احمد رضا پوردستان، جانشین فعلی 
ارتش و فرمانده پیشین نیروی زمینی، 
خبری  نشست  در  فروردین ۹۲   ۲۶

یازدهم  دوره  انتخابات  از  پیش  که 
ریاست جمهوری ]رقابت بین روحانی 
و قالیباف[ برگزار شد، اعالم کرد که 
ارتش بدون جانبداری از فرد خاصی به 
طور صددرصدی در انتخابات شرکت 

خواهد کرد.
ارتش  در  معیشتی  اعتراضات 
به  آنها  ترغیب  برای  تالش  و 

مشارکت در انتخابات
فرماندهان  گذشته  ماه های  در 
بلندپایه ارتش به طور محدود در مورد 
لزوم حضور پرسنل ارتش در انتخابات 
دوره دوازدهم ریاست جمهوری اظهار 
 ۱۳۹۶ فروردین   ۲۶ کردند.  نظر 
سرتیپ امیررضا آذریان، ارشد نظامی 
سخنرانی  در  شرق،  شمال  منطقه 
پیش از خطبه های نماز جمعه مشهد 

»به  که  کرد  اعالم  قدس  آستان  در 
سیاسی،  عقیدتی-  سازمان  برکت 
اسالمی  جمهوری  ارتش  خانواده 
ایران در مباحث فرهنگی و سیاسی از 
بصیرت و آگاهی باالیی برخوردارند و 
]…[ یک بار دیگر در ۲۹ اردیبهشت 

ماه در انتخابات شرکت می کنند«.
معاون  دادرس،  محمدحسین 
یک  در  نیز  ارتش،  هماهنگ کننده 
گفتگو عنوان کرد که حضور مردم در 

ملی  قدرت  ارتقای  موجب  انتخابات 
می شود.با این حال در بدنه ی ارتش 
به خصوص به علت مسائل و مشکالت 
به  انتقاد  همین طور  و  معیشتی 
وضعیت مالی و امکانات بهتر نیروهای 
اعتراضات  ارتش،  با  سپاه در مقایسه 
بسیار زیاد بود و تحریم انتخابات بسیار 

جدی شده بود.
اسفندماه سال ۱۳۹۵ یک درجه دار 
به دلیل  انتشار عکس خود  با  ارتش 
بیماری  مخارج  و  مالی  مشکالت 

کلیه اش را برای فروش گذاشته بود.
اعتراض  نیز  گذشته  سال  مهرماه 
به  ایران  ارتش  نیروی هوایی  پرسنل 
اختالس در تعاونی مسکن در دزفول 

خبرساز شد.
سازمان  تلویحی  حمایت 

از  ارتش  سیاسی  عقیدتی- 
ابراهیم رییسی

را  ارتش  سران  آنجا  تا  مسائل  این  
عباس محمدحسنی،  نگران کرد که 
سیاسی  عقیدتی  سازمان  جانشین 
ارتش، در یک سخنرانی که اتفاقا آن 
هم در استان خراسان برگزار شد به طور 
رسمی گفت، اگر در انتخابات شرکت 
بحران  با  نظام سیاسی کشور  نکنیم 
می شود. روبرو  سیاسی  مشروعیت 

او هشدار داد اگر کشوری مشروعیت 
می دهد  دست  از  را  خود  سیاسی 
در  دخالت  اجازه  خود  به  کسی  هر 
و  می دهد  خود  به  را  آن  سرنوشت 
تلویحا در انتقاد دولت حسن روحانی و 
حمایت از ابراهیم رئیسی گفت: »همه 
شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
انسان های خوبی هستند که صالحیت 
باید  اما  گرفته اند  را  نگهبان  شورای 
انتخاب  را  اصلح  آنها شخص  بین  از 
کنیم، اما رییس جمهور اصلح کسی 
و  بیشتر  رای  گرفتن  برای  که  است 
خوشایند دیگران دهن به دهن مقام 
معظم رهبری نگذارد و جوری نباشد 

که مخالفان نظام خوششان بیاید«.
همچنین در فهرستی که هواداران 
ابراهیم رییسی از کابینه های انتخابی 

حبیب اهلل  نام  بودند  کرده  منتشر  او 
سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش به 
عنوان وزیر پیشنهادی دفاع آمده بود.

این در حالیست که آخرین ارتشی که 
به عنوان وزیر دفاع در رژیم جمهوری 
محمدحسین  شد  انتخاب  اسالمی 
جاللی، از فرماندهان نیروی هوایی بود 
که از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ وزیر دفاع 
بود و در حدفاصل ۲۸ دی ۱۳۷۰ تا 
هوایی  نیروی  فرماندهی  آبان ۱۳۷۶ 

سپاه را بر عهده گرفت.
پس از پایان جنگ هرگز ارتشی ها 
نشدند.  انتخاب  دفاع  وزیر  عنوان  به 
دبیر  ترکان،  اکبر  مقطعی  در  حتی 
به  آزاد،  مناطق  عالی  شورای  فعلی 
اکبر  اول  دولت  در  دفاع  وزیر  عنوان 
هاشمی رفسنجانی منصوب شد و تنها 
غیرنظامی است که از عصر پهلوی تا 
کنون به مقام وزارت دفاع رسیده  است 
و از آن زمان تا کنون همیشه وزارت 
دفاع شش دانگ در اختیار سپاهیان بود.
موضع گیری تند ارتشی ها علیه سپاه

ارتشی های  از  تعدادی  گفتگوی 
و سیمای جمهوری  قدیمی در صدا 
اخیر درباره  اسالمی در دو سه سال 
جنگ  پرده های  پشت  و  واقعیت 
هشت ساله ی ایران و عراق نشان داد 
رقابت های سنتی بین ارتش و سپاه و 
اختالف ایدئولوژیک بین این دو نهاد 

نظامی تا چه اندازه عمیق است.
از  عباسی،  حسن  سخنرانی 
واکنش  با  نیز  سپاه،  تئوریسین های 
شد.  مواجه  ایران  در  ارتشی ها  تند 
در  ارتش  بازنشستگان  کانون  رئیس 
نامه ای تند خطاب به عباسی نوشت: 
»وقتی فاقد صالحیت و اطالعات الزم 
راجع به تفکیک وظایف نیروها هستید 
از  و  نکنید  نظر  اظهار  مسائل  درباره 
ملت بزرگ ایران عذرخواهی کنید.« 
را  اگر »آب کشور  بود  گفته  عباسی 

ببرد صدای ارتشی ها در نمی آید.«
مورد  در  نظرسنجی ها  گرچه 
نظامی  سازمان  جهت گیری های 
همچون ارتش به خصوص در جمهوری 
اما  است،  دشواری  کار  اسالمی 
گزارش ها و اطالعات و نظرسنجی های 
همین طور  و  رسمی  غیر  و  پراکنده 
بازبینی فضای مجازی نشان می دهد 
که بخش عمده  ی نیروهای ارتش یا 
به وضعیت موجود انتقاد دارند و قصد 
شرکت در انتخابات ندارند و یا به علت 
تغییرات بسیار اندک در دریافتی های 
حقوقی خود در دولت حسن روحانی، 
اما  است،  متمایل  او  به  آنها  آرای 
با  رییسی  ابراهیم  نزدیکی  سبب  به 
محمدباقر قالیباف، به نهادهای قضایی 
و نظامی و همین طور به خاطر سابقه 
آنها در حمایت از سپاه، به شدت به 

این دو نامزد انتخاباتی انتقاد دارند.
ایران  در  ارتشی ها  اصلی  دغدغه ی 
و  است  مسکن  و  معیشتی  مسائل 
همواره از اینکه سپاه نورچشم حکومت 
اردیبهشت  کرده اند.  اعتراض  بوده 
کل  فرمانده  معاون   ۱۳۹۶ سال  ماه 
درآمدزایی  برای  کرد  اعالم  ارتش 
مجبور شده اند از قرارگاه خاتم النبیاء 
پروژه  چند  که  کنند  تقاضای  سپاه 

پیمانکاری به ارتش دهد.
فرماندهان  که  حالیست  در  این 
این  وضعیت  بهبود  برای  ارتش 
مختلف  روش های  نظامی  سازمان 
برای  از تالش  امتحان کردند،  را هم 
اعزام نیروهای ارتش به جنگ سوریه 
تا  حرم  مدافعان  جمع  در  حضور  و 
هم صدایی با فرماندهان بلندپایه سپاه 
برای دامن زدن به جنگ لفظی علیه 
کشورهای  حتی  و  اسراییل  آمریکا، 
پاکستان.  و  عربستان  نظیر  همسایه 
تا آنجا که فرماندهان بلندپایه ارتش 
سخنرانی های  و  ادبیات  در  تنها  نه 
خود همجنس سپاهی ها شدند، بلکه 
حتی شکل ظاهری آنها نیز با گذشته 
متفاوت شد؛ آنها در ریش گذاشتن و 
ظاهر انقالبی داشتن گوی سبقت را 
از هم قطاران سپاهی  خود ربودند. در 
همین دوران است که پوردستان ادعا 
کرد اسراییل شاید زودتر از ۲۵ سال 

دیگر از بین برود.

تغییر در آرایش ریش های احمدر ضا پوردستان از فرماندهی نیروی زمینی ارتش تا جانشینی فرمانده کل ارتش. طبق آیین نامه انضباطی ارتش 
انقالبیون و  از  اما پوردستان امروز ریشی دارد که  باید به اصطالح بین دو تا چهار باشد )تصویر اول سمت چپ(،  ریش های صورت یک نظامی 

فرماندهان سپاه نیز بلندتر است

و  ارتش  : تقابل  دهلیز خراسان 
ایران انتخابات  در  سپاه 
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