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ترامپ در جستجوی حمایت بین المللی 
علیه سیاست های منطقه ای ایران

حاشیه هایی که متن را رها نمی کنند

دو شیوه و یک سیاست برای رسیدن به مطالبات مشترک
چماِق امتناع و هویِج مشارکت

سال هاست در ایران بخش مهمی از دارندگان حق رأی، آگاهانه و بر اساس 
تحلیل های معین، به دو گروه تقسیم شده اند: گروهی که در انتخابات 
غیرآزاد و غیردمکراتیک و در نتیجه ناسالم که توسط جمهوری اسالمی 
برگزار می شود، شرکت می کنند و کسانی که در آن شرکت نمی کنند.
آنهایی که این دو گروه را در برابر هم قرار می دهند، دو نکته مهم را در 
این سیاست که خود را به جامعه و حکومت تحمیل کرده، نادیده می گیرند.
یک: گذشته از اینکه در یک نظام دینی و والیی و فقاهتی، آرای مردم 
نقش تعیین کننده در برابر اختیارات و تصمیم »رهبری« و »ولی مطلقه 
فقیه« ندارد، اما در انتخاب محدودی که میان »بد« و »بدتر« در برابر مردم 
قرار داده می شود، آنها  »می توانند« آن نامزدی را در رأس قوه مجریه 
بنشانند که فکر می کنند کمتر برای آنها »بد« است. البته تجربه نشان 
داده که حتی این »توانستن« بستگی به آن دارد که »رهبری« نیز آن را 
بخواهد )انتخابات 88(. در این نظام، »خواستن« مردم، الزاما توانستن 
نیست بلکه »توانستن« آنها موکول به »خواستن« نظام و رهبری آن است.
دو: گروه دیگر با امتناع از شرکت در انتخابات در آن نقشی بس مهم 
بازی می کند. ترس از تحریم و امتناع، از یک سو رهبر جمهوری اسالمی 
را واداشته که هم در سال 92 از »مخالفان« درخواست کند در انتخاباتی 
که در آن نامزدی ندارند شرکت کنند و هم امسال مانند همیشه »همه« 
را به مشارکت فرا خواند. از سوی دیگر، تأکید بر لزوم برگزاری انتخابات 
در  به مشارکت،  برای تشویق مردم  رژیم  تنها  نه  تا  آزاد، سبب شده 
روزهای انتخابات، فشار بر جامعه را فریبکارانه کمتر کند، بلکه حتی 
نامزدهای رقیب نیز در نقش مخالفان و »اپوزیسیون« فرو رفته و هر 
یک تالش می کنند، بدون هیچ برنامه ای، حرفهای منتقدان و مخالفان را 
تکرار کنند تا آرای بیشتری جمع کنند. آنها دریافته اند برای  جمع آوری 
آرا، باید با شرایط موجود مخالف بود! و در این راه تا افشاگری های بی 

سابقه علیه یکدیگر پیش رفتند. 
توانستهاند  عمل،  در  مشارکت،  مخالفان  و  موافقان  ترتیب،  این  به 
را در طرح مطالبات  یا »شالق و شیرینی«  سیاست »چماق و هویج« 
مشترک خود پیش ببرند. این سیاست در عرصه بین المللی  و در رابطه 
با برنامه اتمی جمهوری اسالمی جواب داد و آن را به پای میز مذاکره و 
»برجام« کشاند. در عرصه ی داخلی نیز اگر این دو گروه دارندگان حق 
رأی، انسجام خود را حفظ کنند و در دام ترفندهای سیستماتیک و جدایی 
افکنانه ی رژیم و عوامل آن نیفتند، می توانند در عقب نشینی رژیم موفق 
باشند. کسانی که هدفمند از شرکت در انتخابات امتناع کرده  و چماق 
تحریم را بلند می کنند، با بی صبری منتظر تحقق وعده های انتخاباتی 
و مطالبات مشترک خود با کسانی هستند که آرای خود را به صندوق ها 
نظام ریخته و کام آن را با هویج، شیرین کرده اند. چنین سیاستی می تواند 
باشد داشته  اسالمی  جمهوری  بن بست  از  عبور  در  را  نتیجه  بهترین 

   به شرطی که جامعه، به جای علیه حکومت، علیه خود عمل نکند.

در این شماره می خوانید:

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
 www.kayhan.london

=سیاست های منطقه ای جمهوری اسالمی مورد توافق همه جناح های داخل نظام است و 
تفاوت ها بیش از آنکه در مورد استراتژی باشد در رابطه با تاکتیک هایی است که باید برای 

نفوذ رژیم ایران در کشورهای منطقه به کار گرفته شود. 

 در صفحه 2

بیش از یک هفته از برگزاری انتخابات 
ایران  در  دوازدهم  جمهوری  ریاست 
می گذرد اما هنوز حاشیه این انتخابات 
انتخاباتی  و هوای  و  حال  دارد  ادامه 
و  جمهوری  ریاست  نامزدان  برخی 
نظر  به  و  نکرده  رها  را  هوادارانشان 
کمپین  در  را  خود  هنوز  می رسد 

انتخاباتی می بینند.
با گذشت کمتر از ۲۴ ساعت از برگزاری 

با  را  روحانی  کشور  وزارت  انتخابات 
کسب ۲3 میلیون و 5۴9هزار و 616 
رأی،  پیروز انتخابات، ابراهیم رئیسی 
786هزار  و  15میلیون  کسب  با  را 
مصطفی  و   دوم  نفر  رأی   ۴۴9 و 
میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا را هر 
کدام با کسب ۴78هزار و ۲15 رأی و 
۲15هزار و ۴50 رأی  نفرات سوم و 

چهارم اعالم کرد.
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 در صفحات 10 و 11 

مسابقات تنیس آزاد فرانسه 28 می ـ 11 ژوئن
اندی موری، جاکوویچ و نادال حضور دارند

****
سوارکاران بین المللی در تهران

****
فیفا بدهی خود را به ایران پرداخت کرد

****
آغاز لیگ برتر فوتبال ایران در تیر ماه

****
زد و خورد دو قهرمان پیشین کشتی 

جهان در شورای شهر
****

شهین مالوردی معاون رئیس جمهوری:
دلیل بیشتر طالق ها مشکالت جنسی است

****
علت مرگ و میر زنان در ایران

 بدخوری، پرخوری و ورزش نکردن است

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

رضا پهلوی در گفتگو با گلف  نیوز خواستار 
شد ایران  در  مسالمت آمیز  مقاومت 

صفحه 3
=طرح جدید تحریم های غیر 

هسته ای علیه ایران
صفحه 4

=سپاه سومین کارخانه زیرزمینی
تولید موشک را تاسیس کرد

صفحه 5
=تک مضراب  !-  آوازه

صفحه 6
در  انتخابات  =ناگفته های 
انصاری  نازنین  ایران- گفتگوی 

با امیر طاهری
صفحه 7

به  ترامپ  دونالد  سفر   =
جدی  صف آرایی ها  عربستان؛ 

می شوند

صفحات  8 و 9
= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات

در ایران )20(- احمد احرار
=چشم انداز تازه دمکراسی - 

داریوش همایون
صفحه 13

= سرگرمی -جدول - سودوکو
صفحه 14

=خاطرات واالحضرت غالمرضا 
پهلوی )3(
صفحه 15

=رضا ملک از مخالفان شرکت 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در 

بازداشت شد



جهان،  صنعتی  کشور  هفت  نشست 
موسوم به جی۷، که روز جمعه،  26 
ایتالیایی  ساحلی  شهر  در  مه،  ماه 
صحنه  کرد،  کار  به  آغاز  تائورمینا 
دیگری، پس از ریاض و تل آویو است 
مورد  در  آمریکا  جمهوری  رئیس  تا 
هدف  با  یران  ا اسالمی  جمهوری 
همراه  ساختن دیگر کشور های غربی 

صحبت کند.
از  پس  ترامپ  دونالد  سفر  اولین 
هدف  با  گویا  سفید،  کاخ  به  ورود 
تالش برای انزوای جمهوری اسالمی 
کنون  تا  است.  گرفته  صورت  ایران 
رئیس جمهوری  که  دیداری  هر  در 
حتی  داشته،  سفر  این  در  آمریکا 
دیدار ۳۰ دقیقه ای با پاپ فرانسیس 
نقش  کاتولیک،  کلیسای  رهبر  اول، 
در  منطقه  در  اسالمی  جمهوری 
صدر صحبت های دونالد ترامپ قرار 

داشته است.
بسیاری بر این نظر بودند که سخنان 
آمریکا  رئیس جمهوری  تند  بسیار 
نوعی  ریاض،  در  سعودی  پادشاه  و 
میلیارد   ۴۰۰ قرارداد  برای  بازاریابی 
است.  بوده  کشور  دو  بین  دالری 
آنچه  اما در روزهای بعد در آمریکا 
اتفاق افتاد خالف این نظریه را ثابت 

می کند.
خزانه داری  وزیر  منوچین،  استیون 
دولت دونالد ترامپ، روز سوم خرداد 
ماه که برای شرکت در جلسه پرسش 
نمایندگان  مجلس  در  پاسخی  و 
کرد  اعالم  بود،  یافته  حضور  آمریکا 
فروش  برای  مجوز  صدور  در  »ما 
به  ایرباس  و  بوئینگ  هواپیماهای 
نظر  تجدید  ایران  اسالمی  جمهوری 
خواهیم کرد«.  استیون منوچین در 
کنگره  نمایندگان  از  نشست  همین 
ایران  علیه  تحریم ها  آمریکا خواست 

را تشدید کنند.

تحریم های جدید
این  شدن  مطرح  از  پس  بالفاصله 
وزیر خزانه داری  از سوی  درخواست 
آمریکا، کمیته روابط خارجی سنای 

خواستار  که  را  طرحی  کشور  این 
تحریم های جدید علیه ایران است با 
۱۸ رای موافق، و تنها ۳ رای مخالف، 
به تصویب رساند. این تحریم ها که از 
مدت ها پیش روی میز قرار داشتند 
و قرار شده بود پس از انجام انتخابات 
ریاست جمهوری در ایران در دستور 
نقض  با  رابطه  در  گیرند،  قرار  کار 
گروه های  از  حمایت  بشر،  حقوق 
تروریستی و برنامه توسعه موشک های 

بالستیک تهیه شده اند.
جان کری، وزیر خارجه سابق آمریکا، 
است  خواسته  کنگره  نمایندگان  از 
که از تصویب تحریم های جدید علیه 
خودداری  ایرانی  اسالمی  جمهوری 
برجام  اجرای  می توانند  زیرا  کنند، 
سوال  زیر  را  هسته ای  قرارداد  یا 
حتی  ولی  کری  جان  هشدار  ببرند. 
نمایندگان دمکرات کنگره را نیز قانع 
دیگر  نفر،  سه  استثنای  به  که  نکرد 
دمکرات ها رای به تصویب تحریم های 

جدید دادند.
سناتور دمکرات رابرت منندز، یکی از 
تهیه کنندگان طرح تحریم های جدید 

در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت: 
»ما با وسواس تالش کردیم این طرح 
با آنچه در  به نوعی تنظیم شود که 
توافق هسته ای آمده در تضاد نباشد. 
تحریم های غیرهسته ای جدید عمدتا 
سپاه پاسداران  و برنامه های موشکی 
جمهوری اسالمی را نشانه می گیرند 
و به هیچ عنوان نمی توان آنها را نقض 

توافق هسته ای به حساب آورد«.

بوئینگ تابع تصمیم دولت آمریکا
است  معتقد  منندز  رابرت  سناتور 
مانع  ند  نمی توا چیزی  »هیچ  که 
کنگره  بیشتر  تحریم های  تصویب 
موشکی  برنامه های  با  بطه  ا ر در 
رفتار های  یا  و  اسالمی  جمهوری 
بی ثبات کننده این کشور در منطقه 
تا  که  نیز  بوئینگ  شرکت  بشود«. 
ایر،  ایران  با  پیش قرارداد  دو  کنون 
و   ،۷۷۷ بوئینگ   ۸۰ فروش  برای 
فروش  جهت  آسمان،  هواپیمایی  با 
2۰ فروند دیگر، امضا کرده است در 
واکنش به اظهارات استیون منوچین 
در  »ما  گفت:  رویترز  خبرگزاری  به 
رابطه با قراردادهایی که با شرکت های 
ایرانی بسته ایم تابع تصمیمات دولت 

آمریکا هستیم«.
ستیون  ا که  نظری  تجدید   لبته  ا
است،  داده  را  آن  وعده  منوچین 
ایرباس  هواپیماهای  فروش  می تواند 
نیز  را  اسالمی  به جمهوری   ATR و 
از قطعات  متوقف سازد، زیرا بخشی 
نیز در آمریکا ساخته  این هواپیماها 
ایران  به  فروش  برای  و  می شوند 
این  وزارت خرانه داری  محتاج مجوز 
فروند  سه  کنون  تا  هستند.  کشور 
 ATR فروند   ۴ و  ایرباس  هواپیمای 
داده  تحویل  اسالمی  جمهوری  به 

شده است.
طرح  واشنگتن  در  که  حالی  در 
جمهوری  علیه  جدید  تحریم های 
خارجی  روابط  کمیته  در  اسالمی 
سنا به تصویب رسیده، در تهران سپاه  
کارخانه  سومین  راه اندازی  مدعی 
است.  موشک  ساخت  زیرزمینی 

نیروی  فرمانده  حاجی زاده،  امیر علی 
دزفول  در  پاسداران  سپاه  هوا فضای 
را  موشکی«  قدرت  »افزایش  وعده 
اخیرا  »سپاه  است:  افزوده  و  داده 
تولید  زیرزمینی  کارخانه  سومین 

موشک را راه اندازی کرده است«.
آینده  در  افزود  سپاه  فرمانده  این 
بالستیک  »موشک  نزدیک  بسیار 
زمین به زمین با نام دزفول رونمایی 
حاجی زاده  امیر علی  شد«.  خواهد 
حال  در  پاسداران  سپاه  شد  مدعی 
و  موشکی  حوزه های  »در  حاضر 
هواپیماهای بدون سرنشین در سطح 
کشور های طراز اول جهان قرار دارد«. 
این  ادعا،  این  صحت  از  نظر  صرف 
طرح  که  زمانی  در  سخنانی  چنین 
کار  دستور  در  جدید  تحریم های 
کنگره آمریکا قرار دارد، عمال تصویب 

آین تحریم ها را تسهیل می کند.

هشدار سپاه به حسن روحانی
کارزار  جریان  در  روحانی  حسن 
انتخاباتی، البته بدون اشاره مستقیم 
به سپاه پاسداران، گفته بود »شهر های 

زیرزمینی نشان دادند تا برجام را بر هم 
بزنند، روی موشک ها شعار نوشتند تا 
رئیس  اشاره  بزنند«.  بر هم  را  برجام 
جمهوری اسالمی ایران به رونمایی از 
شهرک های موشکی زیرزمینی سپاه و 
نوشتن شعار »اسرائیل باید از صفحه 
روزگار محو شود« به زبان عبری به 
این  سپاه  البته  بود.  موشک ها  روی 
پاسخ  بی  را  اظهارات حسن روحانی 
نگذاشت. مسعود جزایری، سخنگوی 
روحانی  به  مسلح  نیروهای  ستاد کل 
هشدار داد »از ورود مناقشه برانگیز 

به مسایل نظامی« پرهیز کند.
آیا حسن روحانی که در جریان کارزار 
تحریم های  حذف  وعده  انتخاباتی 
به  توجه  با  داده،  را  غیرهسته ای 
اینکه رئیس جمهور نقشی در تعیین 
ندارد،  کشور  منطقه ای  سیاست های 
در این زمینه موفق خواهد بود؟ سایت 
پرنفوذ »هیل« در آمریکا معتقد است 
که تالش حسن روحانی در این زمینه 
با شکست روبرو خواهد شد. »هیل« 
دولت  وظیفه ی  تنها  است   معتقد 
مشروعیت  »کسب  روحانی  حسن 
لمللی  بین ا فضای  در  یران  ا برای 
است، بدون آنکه تغییری در سیاست 

منطقه ای این کشور به وجود آید«.

ایران جناحی  منطقه ای  سیاست 
نیست

باتی  نتخا ا مناظره های  جریان  در 
با  منطقه ای،  و  خارجی  سیاست  نیز 
اصلی  گرههای  از  یکی  اینکه  وجود 
از  ولی   هستند،  کنونی  مشکالت 
کاندیداها  که  نبودند  مقوالتی  جمله 
مجاز باشند بر آن تکیه خاصی داشته 
باشند. نگاهی به گذشته نیز حکایت 
منطقه ای  سیاست  که  دارد  این  از 
حدود  از  خارج  اسالمی  جمهوری 
دولت  صالحیت های  و  اختیارات 
است، البته اگر در این زمینه تفاوتی 
 ۱۳۸۸ سال  در  باشد.  داشته  وجود 
در نشست ساالنه انستیتو خاورمیانه 
واشنگتن که پس از انتخابات جنجال 
برانگیز آن سال برگزار شد، عطاءاهلل 

دولت  منتقدان  ز  ا که  نی  مهاجرا
صراحت  به  بود  احمدی نژاد  محمود 
خارجی  سیاست  در  که  کرد  اعالم 
در  نظری  اختالف  هیچگونه  نظام، 
محتوا بین جناح های مختلف  وجود 

ندارد.
جمهوری  منطقه ای  سیاست های 
جناح های  همه  توافق  مورد  اسالمی 
داخل نظام است و تفاوت ها بیش از 
آنکه در مورد استراتژی باشد در رابطه 
برای  باید  که  است  تاکتیک هایی  با 
نفوذ رژیم ایران در کشورهای منطقه 
جمهوری  در  شود.  گرفته  کار  به 
و  سوریه  در  نظامی  حضور  اسالمی 
عراق، حمایت از حزب اهلل لبنان و یا 
حوثی های یمن از سوی هیچ جناحی 
این  حتی  و  نگرفته  قرار  سوال  زیر 
حضور را دلیل اصلی حفظ امنیت در 
ایران قلمداد می کنند. به همین دلیل 
نیز دولت دوم حسن روحانی، حتی 
اگر بخواهد، نمی تواند  سیاست هایی 
در پیش بگیرد که تنش های کنونی 

را  کاهش دهد.
احمد رأفت
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ترامپ در جستجوی حمایت بین المللی 
علیه سیاست های منطقه ای ایران

 حاشیه هایی که متن را رها نمی کنند

=سیاست های منطقه ای جمهوری اسالمی مورد توافق همه جناح های داخل نظام است 
و تفاوت ها بیش از آنکه در مورد استراتژی باشد در رابطه با تاکتیک هایی است که باید 

برای نفوذ رژیم ایران در کشورهای منطقه به کار گرفته شود.

بیش از یک هفته از برگزاری انتخابات 
ایران  در  دوازدهم  جمهوری  ریاست 
می گذرد اما هنوز حاشیه این انتخابات 
انتخاباتی  ادامه دارد و  حال و هوای 
و  جمهوری  ریاست  نامزدان  برخی 
نظر  به  و  نکرده  رها  را  هوادارانشان 
کمپین  در  را  خود  هنوز  می رسد 

انتخاباتی می بینند.
با گذشت کمتر از 2۴ ساعت از برگزاری 
با  را  روحانی  کشور  وزارت  انتخابات 
کسب 2۳ میلیون و 5۴9هزار و 6۱6 
رأی،  پیروز انتخابات، ابراهیم رئیسی 
۷۸6هزار  و  ۱5میلیون  کسب  با  را 
مصطفی  و   دوم  نفر  رأی   ۴۴9 و 
میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا را هر 
کدام با کسب ۴۷۸هزار و 2۱5 رأی و 
2۱5هزار و ۴5۰ رأی  نفرات سوم و 

چهارم اعالم کرد.
قطبی  دو  نخست  ساعات  همان  از 
روحانی  میان طرفدارن  یافته  تعمیق 
حالی  در  کرد.  پیدا  ادامه  رئیسی  و 
را  پیروزی  این  روحانی  حامیان  که 
پیروزی تدبیر و امید بر پوپولیسم اعالم 
می کردند، طرفداران رئیسی و خود او 
نسبت به نتیجه آرا ابهام داشته و مدعی 
شدند در انتخابات تخلف و تقلب صورت 

گرفته است.

آیا اکثریت مردم روحانی را انتخاب 
کردند؟

طرفداران روحانی به ویژه در شبکه های 
مردم  اکثریت  معتقدند  اجتماعی 
و  کردند  انتخاب  را  روحانی  ایران 
نخستین  در  روحانی  حسن  خود 
پیروزی  از  پس  مطبوعاتی  کنفرانس 
را  او  راه  و  را  او  مردم  اکثریت  گفت 
اینست  واقعیت  کرده اند. اما  انتخاب 
دادن  رأی  شرایط  واجدین  اکثر  که 
او را انتخاب نکردند. در مجموع  5۰ 
میلیون و ۴۸۳ هزار و ۱92 نفر  واجد 
ریاست  انتخابات  در  شرکت  شرایط 
جمهوری از سوی وزارت کشور اعالم 
شد. از این تعداد بیش از ۱6 میلیون 
رأی به سه نامزد دیگر داده شده. حدود 
۱۱ میلیون نفر هم اصال در انتخابات 
معناست  این  به  این  نکردند.  شرکت 
که برای 2۷  میلیون از دارندگان حق 
رأی، حسن روحانی کاندیدای منتخب 

نبوده است.
نکته دیگری که در اعالم نتایج انتخابات 

قابل توجه  است، بیش از یک میلیون 
صندوق ها  به  که  است  باطله ای  رای 

ریخته شد.
برگزاری  از  پیش  اینکه  به  توجه  با 
انتخابات، ستاد برگزاری انتخابات کشور 
خانوادگی  نام  و  نام  بود  کرده  اعالم 
نامزدها را در چند نوع نگارش خواهد 
پذیرفت پیش بینی می شود این تعداد 
آرای باطله بیشتر به کسانی  مربوط 
باشد که به ُمهر شرکت در انتخابات در 
شناسنامه خود برای استخدام و گذر از 
حراست سازمان ها و اداره های مختلف 

نیازمند بوده اند.
اما از میان این یک میلیون رأی باطله 
چه  بود  مطمئن  می توان  را  رأی  دو 
انداختند. محمود  به صندوق  کسانی 
احمدی نژاد و حمید بقایی، داوطلبان 
رد صالحیت شده با حضور پای صندوق 
رأی در حالی که نام محمود احمدی 
نوشته  رأی گیری  تعرفه  روی  را  نژاد 
رقابت  حال  در  نامزدهای  به  بودند، 
جمهوری  رهبر  و  نگهبان  شورای  و 
و  زدند   ماندگاری  پوزخند  اسالمی 

عکس یادگاری گرفتند.

رئیسی برای اثبات تخلف ایستاده 
است

یک روز پس از اعالم نتایج انتخابات، 
سرسخت  رقیب  رئیسی،  براهیم  ا
شورای  دبیر  به  نامه ای  روحانی  در 
نگهبان خواستار رسیدگی به تخلفات 
در قبل و حین برگزاری انتخابات شد. 
ابراهیم رئیسی پیوست این نامه ی ۳ 
صفحه ای، صدها صفحه مستند را در 
نگهبان  شورای  برای  مجلد  چندین 

ارسال کرد.
همچنین در روز 29 اردیبهشت ماه و 
همزمان با برگزاری انتخابات نیز علی 
نیکزاد رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی در 
نامه ای به شورای نگهبان از تخلفاتی که 
در برخی ستادها صورت می گرفته به 
شورای نگهبان نامه نوشت و خواستار 

رسیدگی شد.
اما ابراهیم رئیسی در تالش برای اثبات 
تخلف همراهانی نیز دارد. محمدعلی 
موحدی کرمانی، رئیس موقت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و یکی از امامان 
جمعه ی تهران، می گوید تخلفاتی در 
داده  رخ  جمهوری  ریاست  انتخابات 
که می تواند در مجموع به اندازه چند 
میلیون رأی روی نتایج اعالم شده تأثیر 

داشته باشد.
جامعه  کل  دبیر  کرمانی،  موحدی 
حمایت  بر  تاکید  با  مبارز،  روحانیت 
این گروه از ابراهیم رئیسی، گفته است: 
»ممکن است با بازبینی و بررسی مجدد 
گزارشات و تخلفات رأی آقای رئیسی 
از ۱6 میلیون به ۱9 میلیون افزایش و 
رأی روحانی نیز از حدود 2۳ میلیون 

به 2۱ میلیون کاهش پیدا کند.«
در این میان اما شورای نگهبان چندان 
مغلوب  نامزد  تالش های  به  توجهی 
انتخابات و طرفدارانش ندارد و ظاهرا 
همین که نزدیک به ۴۰ میلیون نفر 
برای  رفتند  رای  صندوق های  پای 
نمایش قدرت و اثبات مشروعیت نظام 

کافی بوده است.
آیت اهلل جنتی، رئیس شورای نگهبان، 
۴ خردادماه، در اظهار نظری پیرامون 
حواشی انتخابات یکی به میخ  و یکی 
سالمت  جنتی  هم  زد.  نعل  به  هم 
تایید کرده  و هم گفته  را  انتخابات 
انتخابات  برگزاری  در  تخلفاتی  است 
وجود داشته: »برخی از این تخلفات 

را همه فهمیدند و برخی از تخلفات 
مبتنی بر گزارش های ناظران از دور و 
نزدیک و برخی مبتنی بر گزارش های 
مردمی بود. تخلفات انتخاباتی از نظر 
مالی و سیاسی چشمگیر بود و انتظار 
نداشتیم دستگاه های مجری انتخابات 
که باید مجری قانون باشند، خودشان 
قانون شکنی کنند به نحوی که همه 
مطلع شوند که این خالف انتظار بود.« 
خودش  ادعاهایی،  چنین  وجود  با 
 »سالمت انتخابات« را تأیید کرده است!

برخی  نگهبان  شورای  ریاست  البته 
طبیعی  هم  را  باتی  نتخا ا تخلفات 
ارزیابی کرده است: »نوعی از تخلفات 
صورت  همیشه  مانند  که  بود  هم 
نگهبان  شورای  را  آن  که  گرفت 
بررسی می کند، گزارشش را می گیرد 
و اگر الزم باشد بازرس می فرستد که 
همه  در  و  است  طبیعی  اینها  البته 
مجلس  از  اعم  انتخابات  دوره های 
است.« بوده  جمهوری  ریاست   و 

باید  از دید آیت اهلل جنتی، متخلفان 
توبه کنند تا مسئله حل شود: »کسانی 
که در این قضایا تخلفات بزرگ کردند 

از گناهانشان توبه کنند زیرا حق الناس 
گریبانشان را می گیرد.«

اعتراض نباشد، ولی ادبیات و شور 
انتخاباتی باشد

که  میزان  همان  به  اینجاست  جالب 
اکثر مقامات جمهوری اسالمی تالش 
و  رئیسی  اعتراض های  از  می کنند 
بی اعتنایی  و  سکوت  در  هوادارانش 
عبور کنند، اصرار دارند شور و ادبیات 
طریق  از  مدت ها  تا  را  انتخاباتی 
دارند  نگه  زنده  رسانه ها  و  تریبون ها 
و به نفع کلیت نظام از آن بهره ببرند؛ 
 ۴۰ حضور  اسالمی  جمهوری  برای 
میلیون ایرانی، یعنی نیمی از جمعیت 
نام  چه  رأی،  صندوق های  پای  ایران 
رئیسی  باشند، چه  نوشته  را  روحانی 
یک  هیچی،  یا  و  نژاد  احمدی  و چه 
گذشته  هفته  در  است.  تاریخی  بُرد 
البالی سخنان همه مقامات کشوری 
و لشکری تأکیدی شدید بر »حماسه 

حضور مردم« وجود دارد.
نگران  هم  دولتمردان  از  برخی  البته 
از جدی شدن بحث تخلف انتخاباتی 
تالش دارند مسئله را به صورت توطئه 
و فتنه گوشزد کنند. حسام الدین آشنا 
دو روز پس از اعالم نتایج در یک پست 
تلگرامی از خشم رقیب و مستعد بودن 
صحنه برای درگیری خبر داد و گفت 
اصل  کند،  آغاز  را  خشونت  هر کس 
خواهد  مستقر  دولت  را  صورتحساب 

پرداخت. 

شادی هایی که در نطفه خفه شد
با  رئیسی  کشمکش های  میان  در 
تخلفات  اثبات  برای  نگهبان  شورای 
و ُکرُکری هایی که طرفداران دو نامزد 
هم  برای  انتخابات  از  پس  هفته  در 
بهبود  امید  به  که  مردمی   خواندند، 
رسانه ای  جو  تأثیر  تحت  و  شرایط 
به حسن روحانی رای داده بودند، به 
خیابان ها ریخته و به شادی و رقص و 

پایکوپی پرداختند.
این شادی ها در ساعت های  هر چند 
اما  انتخابات تحمل شد  از  اولیه پس 
بعد از آن برخوردهایی با مردِم شاِد از 
مشارکت خود و وعده های روحانی، در 

خیابان صورت گرفت.
ابتدا طرفداران روحانی تالش می کردند 
مردم  شادی  مقابل  در  که  کسانی  از 

می ایستند به عنوان طرفداران رئیسی 
نام ببرند اما بعد مشخص شد نیروی 
ضد شورش و یگان ویژه نیز در برخی 
مردم  شادی  مقابل  در  شهرستان ها 
ایستاده و حتی تعدادی نیز بازداشت 

شده اند.
کمیته  رییس  کشور،  وزیر  همچنین 
تبلیغات و اطالع رسانی ستاد انتخابات 
به  نیز  راهور  پلیس  و  تهران  استان 
برگزاری  به  نسبت  رسمی  صورت 
کارناوال های شادی به بهانه انتخابات 
هشدار دادند و گفتند اجازه راه اندازی 
این کارناوال ها داده نمی شود. پیش از 
کارناوال  ها  این  بر  همه  اما  انتخابات 

چشم بسته بودند. 
داد  نشان  دیگر  بار  یک  تجربه  این 
جمهوری اسالمی مردم را فقط برای 
رأی  صندوق های  پای  در  حضور 
نتیجه ی  به  اگر  وگرنه  می خواهد؛ 
سرکوب  کنند،  اعتراض  انتخابات 
انتخابات  نتیجه ی  از  اگر  و  می شوند 
هم  باز  کنند،  شادی  و  باشند  راضی 

سرکوب می شوند.
روشنک آسترکی

=شورای نگهبان چندان توجهی به  موضوع تخلفات ندارد و همین که نزدیک به ۴۰ میلیون 
نفر پای صندوق های رای رفتند برای نمایش قدرت و اثبات مشروعیت نظام کافیست.
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بی  عر ی  ها ر کشو =
ترامپ  دونالد  خاورمیانه 
بلوک  برنده ی  برگ  ا  ر
می دانند. ایران  برابر  عرب  
وزیر  و  رییس جمهوری   =
خارجه آمریکا برای شرکت 
در چند نشست مشترک با 
کشورهای عربی حوزه خلیج 

فارس در ریاض هستند.
ن  بستا عر و  یکا  مر =آ
به  می  نظا ی  مه ا هم نا تفا
ارزش 110 میلیارد دالر امضاء 

کردند.
لعربیه  ا خبری  =پایگاه 
ایران  دخالت های  نوشته 
رهبران  مذاکرات  محور 
در  ترامپ  و  ]فارس[  خلیج 
یک نشست عربی، اسالمی، 

آمریکایی است.
ترامپ رییس جمهور آمریکا  دونالد 
روز شنبه 20 ماه مه )۳0 اردیبهشت( 
در نخستین سفر خارجی خود پس از 
رسیدن به ریاست جمهوری در ایاالت 
عربستان  پایتخت  ریاض  به  متحده، 
این سفر  سعودی سفر کرده است.در 
بن  سلمان  ملک  با  دیدار  بر  عالوه 
مقامات  و  سعودی  پادشاه  عبدالعزیز 
ارشد عربستان در کاخ الیمامه و گفتگو 
اقتصادی،  سیاسی،  مسائل  درباره 
امنیتی و روابط دفاعی میان دو کشور 
سه نشست با حضور سران کشورهای 
فارس  خلیج  همکاری  شورای  عربی 
اسالمی  عربی-  کشورهای  اتحادیه  و 
برای  دیدار  می شود.این  برگزار 
سعودی ها اهمیت زیادی داشت تا آنجا 
خطاب  توییتی  در  سلمان  ملک  که 
به دونالد ترامپ نوشت: »حضور شما 
و  استراتژیک   همکاری  تقویت  باعث 
می شود«. جهان  و  منطقه  در  ثبات 

همزمان گزارش شد دو کشور توافق 
 110 تقریبی  ارزش  به  تسلیحاتی 
این  کردند.  نهایی  را  دالر  میلیارد 
توافق تا سقف ۳۵0 میلیارد دالر در 

یک دوره ی 10 ساله تمدید می شود.
کرد:  اعالم  بیانیه ای  در  سفید  کاخ 

خدمات  و  تجهیزات  بسته ی  »این 
عربستان  بلندمدت  امنیت  از  دفاعی 
برابر  در  ]فارس[  خلیج  منطقه  و 
و  می کند  حمایت  ایران  تهدیدهای 
با افزایش توانایی ریاض در مشارکت 
در عملیات ضد تروریستی در سراسر 
ارتش  مسوولیت  بار  کاهش  منطقه، 
امریکا در اجرای این عملیات  را در پی 
خواهد داشت«.این بسته ی تسلیحاتی 
دالری  میلیارد   6 قرارداد  یک  شامل 
هلیکوپتر  فروند   1۵0 مونتاژ  برای 
شرکت  به  متعلق  هاوک«  »بلک 
الکهید مارتین در عربستان سعودی 

است.
رسانه ها به نقل از یک مقام امریکایی 
که به نام اش اشاره نشد، گزارش دادند 
این توافق همچنین شامل فروش یک 
یک  ارزش  به  تاد  موشکی  سیستم 
چهار  فروش  قرارداد  و  دالر  میلیارد 
فروند رزمناو چند مأموریتی به ارزش 

11٫۵ میلیارد دالر می شود.
شرکت  ازدیبهشت  شنبه۳0  روز 
جنرال الکتریک آمریکا قراردادهایی را 
با مدیران  ارزش 1۵ میلیارد دالر  به 
الکتریک  کرد.جنرال  امضاء  عربستان 
همچنین اعالم کرده با شرکت نفتی 
امضا  تفاهم نامه ای  آرامکو  عربستان 
کرده تا عملیات این شرکت نفتی را 
به صورت دیجیتال درآورد. ارزش این 

تفاهم نامه چهار میلیارد دالر است.
طرح  گذشته  سال  عربستان 
»چشم انداز 20۳0« را با هدف از آن 
کاهش وابستگی به درآمد نفتی با ایجاد 
کرد. آغاز  بیشتر  شغلی  فرصت های 

وزیر  تیلرسون،  رکس  شنبه  روز 
خبری  نشست  در  آمریکا،  خارجه 

نسخه ی »عربی، اسالمی، آمریکایِی« عربستان در 
برابر ایران

مشترک با عادل الجبیر، وزیر خارجه 
سعودی ابراز امیدواری کرده با پیروزی 
حس روحانی در انتخابات ایران، او از 
دوره جدید ریاست جمهوری اش برای 
از بین بردن شبکه تروریستی ایران، 
این  از  مالی  حمایت  به  دادن  پایان 
شبکه تروریستی استفاده کند و جذب 
بی ثبات  این شبکه  پشتیبانِی  و  نیرو 
میان  از  را  منطقه  در  موجود  کننده 
قرارداد  امضای  به  اشاره  با  بردارد«.او 
امیدوار  گفته  عربستان  با  تسلیحاتی 
بالستیک  موشک های  آزمایش   است 
در ایران پایان یابد.ترامپ در روز دوم 
سفر خود به ریاض با شیخ حمد بن 
نهیان، پادشاه بحرین هم  عیسی آل 
دیدار کرد و روابط دو کشور را عالی 

توصیف کرد.
باراک  جمهوری  ریاست  زمان  در 
اوباما به دلیل حمایت های او از ایران، 
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس 
فاصله  آمریکا  از  عربستان  ویژه  به 
گرفتند و حاال زیر سایه حمایت های 
قدرست  می کنند  تالش  ترامپ 
در  را  خود  دفاعی  توان  و  سیاسی 
ایران می دانند  تهدیدهای  آنچه  برابر 

افزایش دهند.
به  نزدیک  کارشناسان  ایران،  در 
سایه  زیر  آمریکا  معتقدند  نظام 
تسلیحات  فروش  ایران هراسی 
حاشیه  کشورهای  به  نظامی 
است. داده  افزایش  را  فارس  خلیج 

نوشته  العربیه  خبری  پایگاه 
مذاکرات  محور  ایران  دخالت های 
در  ترامپ  و  ]فارس[  خلیج  رهبران 
آمریکایی  اسالمی،  عربی،  نشستی 

است.

خارجی  روابط  =کمیته 
یکا  مر آ ی  سنا مجلس 
اعمال  برای  جدیدی  طرح 
غیر  مع  جا ی  یم ها تحر
هسته ای علیه ایران تصویب 

کرد.
»تحریم های  طرح  =این 
 ، » لستیک با شک  مو
»تحریم های ضد تروریسم« 
تسلیحاتی«  »تحریم های  و 
علیه ایران را در بر می گیرد.
= ساعاتی پیش از تصویب 
این طرح، جمهوری اسالمی 
از تاسیس سومین کارخانه 
زیرزمینی تولید موشک در 

ایران خبر داد.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای 
آمریکا، روز پنجشنبه، 2۵ مه برابر ۴ 
اعمال  برای  جدیدی  طرح  خردادماه، 
علیه  غیر هسته ای  جامع  تحریم های 
ایران با عنوان »قانون مقابله با اقدامات 
بی ثبات کننده ایران- 2017« تصویب 
عضو   1۸ موافقت  با  طرح  کرد.این 
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در 
مقابل تنها ۳ رای مخالف به تصویب 
رسیده است. همچنین سناتورهایی از 
هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات 

از این طرح حمایت کرده اند.
به گزارش سایت کنگره آمریکا این 
طرح »تحریم های موشک بالستیک«، 
و  تروریسم«  ضد  »تحریم های 
»تحریم های تسلیحاتی« علیه ایران را 
در بر می گیرد.در زمینه تحریم موشک 
بالستیک، تحریم های الزام آوری علیه 
که  حقوقی  و  حقیقی  شخصیت های 
در ارتباط با برنامه موشکی بالستیکی 

ایران فعالیت دارند را در بر می گیرد.
در بخش تحریم های ضد تروریسم 
گرفته  نشانه  را  پاسداران  سپاه  که 
ملزم  آمریکا  جمهوری  رئیس  است، 
روز   ۹0 حداکثر  فاصله  به  می شود 
قانون  به  طرح  شدن  تبدیل  از  بعد 
پاسداران  سپاه  علیه  را  تحریم هایی 
مقام ها،  جزو  که  خارجی  اشخاص  و 
سازمان  این  وابستگان  یا  مأموران 

نظامی هستند، اعمال کند.
در تحریم های تسلیحاتی نیز رئیس  
جمهوری آمریکا دارایی افراد حقیقی و 
حقوقی درگیر در فعالیت های مرتبط 
با تامین، فروش و یا انتقال تسلیحات 
منع شده و مواد مرتبط به آنها به ایران 
اساس  بر  می کند.همچنین  توقیف 
در  که  افرادی  تسلیحاتی  تحریم های 
انتقال  و  تعمیر  قطعه،  تامین  فروش، 
تسلیحات  زرهی،  خودروی  تانک، 
جنگی،  هواپیماهای  باال،  کالیبر  با 
موشک  کشتی،  تهاجمی،  بالگردهای 
فعال  ایران،  به  و سامانه های موشکی 

باشند تحریم خواهند شد.
پیشین  خارجه  وزیر  کری،  جان 
آمریکا، روز چهارشنبه، 2۴ مه، و در 
آستانه بررسی طرح تازه تحریم ها علیه 

جمهوری اسالمی با انتشار چند پست 
در صفحه توییتر خود در مورد تاثیر 
توافق  اجرای  بر  احتمالی  تحریم های 
اتمی میان ایران و گروه 1+۵ هشدار 

داده بود.
و  »دوستان  بود  نوشته  کری  جان 
همکاران سابق من، نظر من این است: 
و  است.«  محتاطانه  رفتار  زمان  االن 
تاکید کرده بود »االن وقت یک طرح 

جدید )تحریم( علیه ایران نیست.«
کمیته روابط خارجی مجلس سنای 
آمریکا در حالی این طرح را تصویب 
کرده که ساعاتی پیش از آن فرمانده 
از  پاسداران  سپاه  هوافضای  نیروی 
زیرزمینی  کارخانه  سومین  تاسیس 

تولید موشک در ایران خبر داد.
از  نقل  به  لندن  کیهان  گزارش  به 
خبرگزاری فارس امیرعلی حاجی زاده 
در  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده 
مناسبت  به  سخنانی در شهر دزفول 
آزادسازی  سالگرد  خرداد،  سوم 
خرمشهر از اشغال ارتش عراق در سال 
1۳61 خورشیدی، اعالم کرد که سپاه 
در سال های اخیر سومین کارخانجات 
را  ایران  در  موشک  تولید  زیرزمینی 

تاسیس کرده است.

طرح جدید تحریم های غیر هسته ای علیه ایران

ی  ر نتحا ا یست  ر و تر =
رمضان  سلمان  منچستر 
و  نیا  بریتا تبعه  عبیدی، 

لیبیایی تبار بوده است.
منچستر  متولد  =سلمان 
بوده و به تازگی به لیبی سفر 

کرده بود.
=»اعماق«، رسانه اینترنتی 
داعش، مدعی شده که این 
یک  توسط  انفجاری  حمله 
تیم امنیتی انجام شده است.

بریتانیا  مقامات  رویترز  گزارش  به 
مه،   2۳ شنبه،  سه  ساعات  آخرین 
هویت عامل انتحاری انفجار منچستر 

را شناسایی و نام او را اعالم کردند.
تروریست  کرده  اعالم  بریتانیا  پلیس 
رمضان  سلمان  منچستر  نتحاری  ا
عبیدی، تبعه بریتانیا بوده و تصویری 
منسوب به او در برخی رسانه ها منتشر 

شده است.
سلمان در سال 1۹۹۴ در خانواده ای 
دنیا  به  منچستر  در  و عرب  مسلمان 
آمده و چهارمین و آخرین فرزند این 
خانواده بوده است. پدر و مادر سلمان 
عابدی، پیش از تولد او از دست رژیم 
پناه  بریتانیا  به  لیبی  از  معمر قذافی، 

برده بودند.
عبیدی در منچستر زندگی و تحصیل 
می کرده است. خانواده عابدی به لیبی 
که  شده  گفته  و  داشته   آمد  و  رفت 
سلمان چندی پیش به لیبی سفر کرده 

و به تازگی به انگلیس بازگشته بود.
در انفجار شدیدی که شامگاه دوشنبه، 

22 مه، در سالن کنسرت سرپوشیده 
»منچستر آرنا« و همزمان با برگزاری 
کنسرت آریانا گرنده رخ داد،  دست کم 
22 نفر کشته و 60 نفر زخمی شدند. 
بیشتر قربانیان حادثه از جوانان کم سن 
و سال هستند و کوچکترین آنها یک 
دختر هشت ساله بود که با خانواده به 

این کنسرت رفته بود.
گروه  حادثه،  این  از  پس  ساعاتی 
بیانیه ای  صدور  با  داعش  تروریستی 
مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.

از  »یکی  گفت:  بیانیه  این  در  داعش 
سپاهیان خالفت موفق شد دستگاهی 
از  جماعتی  داخل  در  را  انفجاری 
صلیبیون در شهر منچستر کار بگذارد.«

داعش نوشته است که این حمله را برای 
کین خواهی دین خدا و ارعاب کافران و 
تالفی حمالت آنان علیه سرزمین های 
که  کرد  تهدید  و  داده  انجام  اسالمی 

حمالت بیشتری در راه است.
نیز  داعش  اینترنتی  رسانه  »اعماق«، 

عامل انفجار انتحاری منچستر شناسایی شد

مدعی شده است که این حمله انفجاری 
توسط یک تیم امنیتی انجام شده است.

روز سه شنبه، 2۳ مه، ترزا می، نخست 
از  نگرانی ها  افزایش  از  انگلیس،  وزیر 
احتمال حمله مجدد خبر داد و تاکید 
کرد که به دلیل اینکه احتمال وقوع 
حمله تازه تروریستی بسیار زیاد است، 
در  تروریستی  تهدید  هشدار  سطح 
این کشور از شدید به بحرانی افزایش 

داده شد.
افزایش  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
سطح هشدار امنیتی به دولت این اجازه 
را می دهد تا با استقرار نیروهای ارتش، 
به پلیس و نیروهای امنیتی برای مقابله 
از  با تهدیدها و به ویژه در محافظت 

مکان های حساس کمک کند.
ر  د منچستر  پلیس  ن  ها گا آ ر کا
احتمالی  جرم  شرکای  جست وجوی 
با  ارتباط  هستند و اعالم کرده اند در 
انفجار در سالن کنسرت، یک مرد 2۳ 

ساله را بازداشت کرده اند.

= روسیه به تشکیل »ناتوی 
واکنش  اسالمی«  عربی- 

نشان داد.
روسیه  خارجه  وزیر   =
بط  ا و ر ید  ید  نبا می گو
کشورهای منطقه را با مسائل 

قومی و مذهبی بر هم زد.
=یکی از برنامه های اصلی 
ریاض  به  سفر  در  ترامپ 
ی  تو نا تشکیل  سی  ر بر

عربی- اسالمی است.
وزیر خارجه روسیه با تشکیل ائتالفی 
شبیه ناتو، در خاورمیانه مخالفت کرد 
کشورهای  روابط  نباید  داد  هشدار  و 
منطقه را با مسائل قومیتی و مذهبی 

برهم زد.
به گزارش المنار، سرگئی الوروف، وزیر 
خبری  کنفرانس  در  روسیه،  خارجه 
مشترک با یوانیس کاسولیدس همتای 
پیمانی  تشکیل  گفت  خود،  قبرسی 
جدید مانند پیمان ناتو کمکی به حل 
مشکالت پیچده خاورمیانه نخواهد کرد.

پیچیده  مشکالت  حل  گفته  الوروف 
خاورمیانه تنها بر اساس خرد جمعی 
روسیه  خارجه  وزیر  است. ممکن 
افزود: »ما با هرگونه تالشی برای حل 
طریق  از  بین الملل  امنیت  مشکالت 
پیمان های نظامی بسته مخالف هستیم 

و این موضع اصولی ماست«.
روابط  نباید  کرده  عنوان  الوروف 
کشورهای منطقه را با مسائل قومیتی 

و مذهبی برهم زد.
با این حال گفته شده دونالد ترامپ، 
رییس جمهوری آمریکا در جریان سفر 
هفته آتی خود به عربستان به حمایت 

از طرح تشکیل ائتالف عربی- سنی- 
خواهد  ناتو  ائتالف  همچون  اسالمی 
عربی  ناتوی  تشکیل  پرداخت.طرح 
اختالفات  باالگرفتن  از  پس  ویژه  به 
جدی تر  عربستان  و  ایران  سیاسی 
شد. رژیم ایران معتقد است این طرح 
ضدایرانی و صف آرایی علیه تهران به 

تحریک آمریکا و اسراییل است.
پست  واشنگتن  زمینه،  همین  در 
به  ترامپ  سفر  در  که  داده  گزارش 
بن  سلمان  است  ر  قرا خاورمیانه 
عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و 
17 نفر از رؤسای کشورهای عربی و 
اسالمی در نشست سران عرب با ترامپ 
در ریاض که قرار است 22 ماه مه برگزار 

شود، حضور یابند.
ریاست  انتخابات  سرگرم  که  ایران 
به  چندانی  واکنش  است  جمهوری 
این نشست نشان نداده، اما قباًل اعالم 

مخالفت روسیه با تشکیل ناتوی عربی- اسالمی

ارتش سنی جنگ  اصلی  کرده هدف 
با داعش نیست بلکه راه اندازی جنگ 
علیه شیعیان در ایران، عراق، سوریه و 
جریان  عربی«در  است.»ناتو  حزب اهلل 
کنفرانس امنیتی مونیخ که اسفند ماه 
سال 1۳۹۵ برگزار شد مطرح گردید. 
این پیمان نظامی با محوریت عربستان 
دیگر  و  بود  خواهد  مصر  و  سعودی 
کشور های عربی و به ویژه اردن نقش 

مهمی را در آن ایفا خواهد کرد.
پیمانی که از بدو تشکیل می تواند روی 
اطالعاتی  و  امنیتی  نظامی،  همکاری 
آمریکا، اسراییل و ترکیه حساب کند. 
دلیل  به  ترکیه  که  است  مشخص 
شمالی  آتالنتیک  پیمان  در  عضویت 
)ناتو( و اسراییل به دلیل واکنش های 
بسیار منفی افکار عمومی جهان عرب 
صورت  در  پیمان،  این  در  نمی توانند 

تشکیل، حضور رسمی داشته باشند.

تصویری که به سلمان رمضان عبیدی نسبت داده شده است

عالوه بر آمریکا، دولت اسراییل و ترکیه نیز با تشکیل ناتوی عربی موافق هستند، محور این ارتش عربی- سنی، عربستان سعودی است
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= سپاه اعالم کرد سومین 
تولید  زیرزمینی  شهرک 
موشک را تاسیس کرده است.
= فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه اعالم کرده ترس تّجار 
آمریکایی برای ارزشی ندارد.

سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده 
تاسیس سومین کارخانه  از  پاسداران 
ایران  در  موشک  تولید  زیرزمینی 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، امیرعلی 
هوافضای  نیروی  فرمانده  حاجی زاده 
به  دزفول  در شهر  در سخنانی  سپاه 
مناسبت سوم خرداد، سالگرد آزادسازی 
خرمشهر از اشغال ارتش عراق در سال 
1361 خورشیدی، اعالم کرد که سپاه 
در سال های اخیر سومین کارخانجات 
را  ایران  در  موشک  تولید  زیرزمینی 

تاسیس کرده است.
او تاکید کرده اینکه آمریکا و اسراییل 
از تولید موشک، آزمایش های موشکی و 
نشان دادن شهرهای موشکی ما ناراحت 
و عصبی باشند طبیعی است چرا که 
می داند این توان تبدیل به یک قدرت 

موثر شده است.
صنایع  کنار  در  گفته  حاجی زاده 
دفاعِی وزارت دفاع، به توسعه ی توان 
موشکی ادامه خواهیم داد و ترس های 
ارزشی  هیچ  ما  برای  آمریکایی  تّجار 

ندارد.
این مقام بلندپایه سپاه اضافه کرد 
در آینده اولین موشک بالستیک زمین 
به زمین بعدی که ساخته شود به نام 
ما  و  شد  خواهد  نامگذاری  »دزفول« 
از  را  این شهر  سعی می کنیم موضع 

تجهیزات موشکی غنی کنیم.
سخنان  از  دیگری  بخشی  در  وی 
خود با اشاره به موضوع خرید تجهیزات 
نظامی اخیر توسط عربستان از آمریکا 
مدعی شد »این موضوع به هیچ عنوان 

مطمئنیم  و  نمی  کند  ناراحت  را  ما 
در آینده همین تجهیزات علیه رژیم 
صهیونیستی به کار گرفته خواهد شد.«

اولین  برای   1395 سال  مهرماه 

سپاه سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک 
را تاسیس کرد

بار از یکی از شهرهای موشکی سپاه 
رونمایی و تصاویری از آن توسط نیروی 

هوافضای سپاه پاسداران منتشر شد.
سه ماه بعد در دی ماه سال 139۴ 
و سیما  به صدا  سپاه  بار  اولین  برای 
موشکی  پایگاه های  از  تا  داد  اجازه 
زیرزمینی در عمق زمین فیلمبرداری 
کند. در این فیلم نشان داده شد که در 
عمق 5۰۰ متری زمین ده ها موشک 
می شود.  نگهداری  و  تولید  بالستیک 
علی  شهرک  این  رونمایی  مراسم  در 
نیز  ایران  مجلس  رییس  الریجانی 

حضور داشت.
در مناظره دوم میان شش کاندیدای 
ریاست  دوره  دوازدهمین  انتخابات 
پانزدهم  جمعه  روز  که  جمهوری 
اردیبهشت ماه انجام شد بحث به توان 
امنیتی رژیم ایران کشیده شد که حسن 
خود  اظهارات  از  بخشی  در  روحانی 
گفت: »آنجایی که خواسته ایم برجام را 
به هم بزنیم؛ دیدیم چکار کردند، آمدند 
چگونه شهرهای زیرزمینی نشان دادند 
تا برجام را به هم بزنند!« این سخنان 
از سوی  زیادی  انتقادهای  با  روحانی 

سپاه روبرو شد.

=در صورت انصراف محسن 
مهدی  رفسنجانی،  هاشمی 
چمران از لیست اصول گرایان 

وارد شورای شهر می شود.
لی  عا ی  ا ر شو =
سیاست گذاری اصالح طلبان: 
هاشمی  محسن  نصراف  ا
رفسنجانی برخالف میثا ق نامه 

است.
سنی  ییسه  ر ت  هیا =
تهران«  منتخبان  »شورای 

انتخاب شد.
=شورای شهر تهران با ۶۰ 
بدهی  میلیارد  هزار   ۷۰ تا 

قالیباف روبروست.
در  اصالح طلبان  پیروزی  شادی 
شایعات  با  تهران،  پنجم  شهر  شورای 
انتخاب محسن هاشمی رفسنجانی به 
عنوان شهردار تهران، به سردی گراییده 
سیاست گذاری  عالی  شورای  است. 
اعضای  انصراف  هرگونه  اصالح طلبان 
لیست امید برای شهرداری و وزارت را 
خالف میثاق نامه اعضای شورا اعالم کرد.

شورای  جلسه  نخستین  حالی  در 
شهر پنجم تهران صبح امروز با ریاست 
مرتضی الویری برگزار شد که شورای 
عالی سیاستگذاری اصالح طلبان با اینکه 
اعالم  نیست،  انتخاب شهردار  مسئول 
رفسنجانی  هاشمی  محسن  که  کرده 
گزینه شهرداری نیست و هیچ یک از 
اعضای لیست امید نباید برای شهرداری 

و وزارت از شورای شهر انصراف دهند.
پذیرش  به  اشاره  با  فرامرزیان  ژاله 
میثا ق نامه تایید شده از سوی اعضای 
لیست امید، گفته است: »اعضای لیست 
امید این تعهد را داده اند که کسی پس 
از انتخاب شدن انصراف ندهد. چرا که 
اصالح طلب  یک  از  را  حضور  فرصت 
می گیرند. اگر کسی استعفا دهد قطعا 
استعفایش با موافقت اعضای شورا همراه 

نخواهد شد.«
حزب  دبیر  کرباسچی،  غالمحسین 
کارگزاران روز گذشته، محسن هاشمی 
رفسنجانی را گزینه خوبی برای شهرداری 
تهران دانسته و گفته است: »محسن 
هاشمی اگر تمایلی داشته باشد، باتوجه 

هاشمی رفسنجانی؛ دورخیز برای شهرداری تهران 
یا پایبندی به میثاق  اصالح طلبان

به سابقه و فعالیتی که داشته چه در 
مترو چه در حوزه شهری، از گزینه های 

شهرداری تهران است.«
ن  فعا ا مد ز  ا کالم  یبا ز دق  صا
را  رفسنجانی  هاشمی  اصالح طلبان، 
شهرداری  برای  مطرح  گزینه های  از 
»معتقدم  بود:  گفته  و  خوانده  تهران 
کارنامه محسن هاشمی قطعا از کارنامه 
اصولگرایان در شهرداری تهران خیلی 
درخشان تر خواهد بود. این را صرفا به 
خاطر اینکه او، محسن هاشمی است 
نمی گویم، بلکه به دلیل توانمندی و 
سوابق او، این بحث را مطرح می کنم.«

تهران  »شورای شهر  است:  گفته  او 
در حالتی به دست اصالح طلبان می افتد 
که قالیباف بین 6۰ تا ۷۰ هزار میلیارد 

بدهکاری از خود به جای می گذارد.«
با این وجود، سید محمود میرلوحی، 
منتخب مردم تهران در دور پنجم شورای 
بودن هاشمی رفنسجانی  شهر گزینه 
است:  گفته  و  کرده  اعالم  مردود  را 
»طبق میثاق نامه اعضاء شورای شهر، 
اعضاء لیست امید نمی توانند گزینه ای 
برای شهرداری باشند. بنابراین محسن 
هاشمی گزینه شهرداری تهران نیست.«

قبل از انتخابات نیز گمانه زنی هایی 
مبنی بر اینکه محسن هاشمی میثاق نامه 
لیست امید را امضا نکرده است مطرح 
بود که شورای عالی سیاست گذاری این 
گمانه زنی را رد کرد اما، خود هاشمی در 

رد یا تایید آن حرفی نزد.
در صورتی که یک عضو لیست امید از 
شورای شهر تهران انصراف دهد، سرلیست 
اصول گرایان یعنی مهدی چمران وارد 

شورا می شود و قاعدتا یکدستی مورد 
شود. می  تضعیف  اصالح طلبان  نظر 

به  واکنش  در  رفسنجانی  هاشمی 
شایعه انصرافش از لیست امید، آن را 
زودرس  و  انحرافی  اخبار  و  اظهارات 
خوانده و گفته است: »این صحبت ها 
اختالف افکنی  هدف  با  افراد  برخی  را 
و رسیدن به اهداف جناح خود مطرح 
می کنند تا شیرینی این پیروزی و اقبال 

بی نظیر مردم را خراب کنند.«
که  نند  می دا همگان  گفت:  و  ا
هیئت رئیسه،  و  شورا  رئیس  انتخاب 
کمیسیون های اصلی و در نهایت انتخاب 
مهم  و  داخلی  بحث  تهران  شهردار 
زمان  در  که  شوراست  عضو  همه ٢1 
مشخص آن )1٢ مرداد به بعد( درباره 
تاکید  می کنند.وی  تصمیم گیری  آنها 
کرد که انتخاب شهردار بحثی داخلی و 
مربوط به اعضای شوراست که نباید به 
موضوع آن حالتی انحرافی و اختالفی داد.

اما گزارشی از طرح این موضوع در جلسه 
صبح امروز شورای شهر دور پنجم تهران 
اعالم نشده، شهربانو امانی عضو شورای 
جلسه  درباره  تهران  پنجم  دور  شهر 
امروز گفته است: »اولین جلسه شورای 
منتخبان شهر تهران صبح امروز برگزار 
شد و در این جلسه هیات رییسه سنی 
اعالم  همچنین  وی  شدند.«  انتخاب 
کرد که در این جلسه مرتضی الویری 
به عنوان رئیس، احمد مسجدجامعی و 
بنده به عنوان نایب رئیس و بهاره آروین 
و حجت نظری به عنوان منشی هیات 

رییسه سنی انتخاب شدند.

= توافق صورت گرفته در 
برای  اوپک   2۰1۶ دسامبر 
 9 نفت  تولید  کاهش سقف 

ماه دیگر تمدید شد.
= طبق این توافق میانگین 
تولید نفت ایران روزانه 3.8 

میلیون بشکه خواهد بود.
= گینه استوایی چهاردهمین 

عضو اوپک شد.
ایران  نفت  وزیر  زنگنه   =
گفته روس های جایگزین هند 

در پروژه فرزاد ب می شوند.
و  هفتاد  و  یکصد  در  اوپک  اعضای 
و  نفت  وزیران  عادی  نشست  دومین 
انرژی این سازمان ادامه کاهش تولید 

نفت را تمدید کردند.
اعضای کشورهای صادرکننده نفت 
خرداد  چهارم  پنجشنبه  روز  )اوپک( 
درهای  پشت  جلسه  برگزاری  از  پس 
بسته، همانطور که قابل پیش بینی بود 
بر ادامه ی کاهش یک میلیون و ٢۰۰ 
هزار بشکه ای تولید نفت دربازه زمانی 

9 ماه توافق کردند.
عنوان  به  استوایی  گینه  همچنین 
جدیدترین عضو اوپک تأیید شد تا تعداد 
اعضای این سازمان به 1۴ کشور برسد. 
بزرگ  تولیدکننده  این کشور سومین 
استوایی در  آفریقاست. گینه  نفت در 
ماه ژانویه امسال درخواست کرده بود 

که عضو اوپک شود.
که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
اعضای اوپک به توافق ماه دسامبر ٢۰16 
که از اول ژانویه ٢۰1۷ به اجرا درآمد به 
طور کامل عمل کردند. این در حالیست 
که این میزان برای کشورهای غیرعضو 

اوپک  به 5۰ درصد می رسد. کشورهایی 
مانند قزاقستان، مکزیک و آذربایجان به 
طور کامل به تعهدات خود عمل نکردند.

طبق این توافق میانگین تولید نفت 
ایران روزانه 3٫۸ میلیون بشکه خواهد 

بود.
نشست اوپک در وین فرصت مناسبی 
برای بیژن زنگنه وزیر نفت ایران بود تا با 
تعدادی از وزرا و مدیران غول های نفتی 
پاتریک  آنها  از  یکی  کند.  دیدار  دنیا 

پویان، مدیرعامل توتال بود.
 CNN پویان پیش از این دیدار به
به عنوان  آینده  ماه  چند  تا  بود  گفته 
نخستین شرکت غربی فعالیت خود را 

در ایران از سر می گیرد.
شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم 
شرکت  فرانسه،  توتال  شرکت  های 

توافق اعضای اوپک برای ادامه کاهش تولید نفت؛
 زنگنه: روس ها می آیند!

و  )سی ان پی سی(  چین  نفت  ملی 
سال  ماه  آبان  در  پتروپارس  شرکت 
)HOA( طرح  اصولی  موافقتنامه   95
توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 
را  دالر  میلیون  و ۸۰۰  میلیارد  چهار 
امضا کردند که رهبری این کنسرسیوم 

بر عهده توتال است.
در روزهای گذشته شرکت ملی نفت 
 TUBASIX و  اصفهان  فوالد  ایران، 
اسپانیا قرارداد ساخت لوله های مقاوم 
امضاء  را   CRA خوردگی  برابر  در 
کردند. این لوله ها کاربرد زیادی برای 
انتقال نفت و گاز دارند. ارزش تقریبی 
این قرارداد 556 میلیون یورو است و 
به عنوان اولین قرارداد خارجی شرکت 
ملی نفت ایران در دوره پسابرجام تلقی 

می شود.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران اعالم کرد که ممکن است روسیه به جای 
هند وارد طرح توسعه میدان گازی فرزاد ب شود. به گزارش اسپوتنیک، در 
حاشیه نشست وین زنگنه در پاسخ به این سوال که اگر معامله با شرکای 
هندی تحقق نیابد، چه کسانی در طرح توسعه میدان گازی فرزاد ب شرکت 

خواهند کرد، اظهار داشت »روس ها«

با پایان انتخابات ریاست جمهوری، 
شایعات استعفای عبدالعلی علی عسگری 
رئیس سازمان صدا و سیما قوت گرفته و 
برخی گمانه زنی ها، محمدباقر قالیباف را 
به عنوان جایگزین وی مطرح می کنند.

ریاست  انتخابات  دوره  پایان  با 
حسن  آمدن  کار  روی  و  جمهوری 
محمدباقر  رسانه ها  برخی  روحانی، 
برای  گزینه ای  عنوان  به  را  قالیباف 
ریاست صدا و سیما معرفی می کنند. این 
شایعات حاکی است که عبدالعلی علی 
عسگری قصد دارد با پشت سرگذاشتن 
دوره انتخابات، از ریاست سازمان صدا و 

سیما کناره گیری کند.
در صورتی که این گمانه زنی ها واقعیت 
پیدا کند قالیباف به عنوان جناح منتقد 
و مخالف دولت روحانی، صدا و سیما را 

به دست خواهد گرفت.
برخی رسانه های داخلی از جمله آینه 
نیوز نوشته اند که دوران ریاست عبدالعلی 
علی عسگری در سازمان صدا و سیما رو 
به پایان است ولی به دلیل حساسیت این 
ارگان حکومتی، چندان نمی توان به این 
تغییر اطمینان داشت.شنیده ها حاکی از 
آن است که علی عسگری باوجود عمر 
کوتاه ریاست بر صدا و سیما، عالقمند به 
کناره گیری است و بارها نیز از این سمت 

استعفا داده است.
بر  عالوه  که  قالیباف  محمدباقر 

»محمدباقر قالیباف« از بهشت به صدا و سیما می رود؟

کناره گیری از انتخابات ریاست جمهوری، 
حاال دیگر با تغییر اعضای شورای شهر 
تهران باید با شهرداری نیز وداع کند، 
ریاست سازمان  برای  گزینه محتملی 
از  صدا و سیماست. قالیباف که یکی 
سرسخت ترین منتقدان دولت روحانی 
دوران حضورش  در  می آید،  شمار  به 
مدیر  بیگانه ترین  سیاست،  عرصه  در 
سمت های  و  بوده  هنر  و  فرهنگ  با 
فرهنگی هرگز نداشته است.وب سایت 

قالیباف،  بر  نوشته که عالوه  آینه نیوز 
کشور  وزیر  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 

فعلی گزینه دیگر این سمت است. او 
در شورای  رئیس جمهور  نماینده  که 
نظارت بر سازمان صدا و سیماست، پیش 
از این سمت قائم مقامی این سازمان را 
در دوران ریاست علی الریجانی را به 
عهده داشت.رحمانی فصلی همچنین 
معاونت  بر  را عالوه  فرهنگی  مدیریت 
آموزش و پژوهشی دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 
و  رسانه ای  فرهنگی  معاون  عنوان  به 

اجتماعی شواری عالی امنیت ملی در 
سال ۸6 آزموده است.

قالیباف پس از انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر، حاال به عنوان 
گزینه ی اول ریاست صدا و سیما مطرح شده است

و  صدا  سازمان  ریاست  دیگر  گزینه  فصلی  رحمانی 
سیماست

علی عسگری 22 اردیبهشت سال 95 با حکم سید 
علی خامنه ای به سازمان صدا و سیما رفت

بالستیک های دوربرد سپاه روی النچر در شهرک های موشکی زیرزمینی

بازدید علی الریجانی رییس مجلس 
کارخانه ی  از  اسالمی  شورای 

موشکی زیر زمینی سپاه
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

آوازهتک مضراب            !

که  سالی  هفت  و  سی  این  در   
تبعیدی  صورت  به  آلمان  در  من 
به  می کنم  زندگی  خودخواسته 
ژورنالیستی  گرفتاری های  سبب 
از  به کار ِگل  از یک سو و اشتغال 
به  سفر  فرصت  کمتر  دیگر  سوی 
جاهای دیگر را پیدا کرده ام. اگر هم 
سفری بوده بیشتر به اجبار شغل و 

حرفه بوده است.
فهرست  در  که  است  آن  جالب 
جاذبه  پر  کشورهای  من  سفرهای 
من  اقامتگاه  و  آلمان  به  نزدیک 
کمتر به چشم می خورد. برای مثال 
ببینم  می داشتم  میل  که  شهری 
هیچ گاه  ولی  بود  هلند  آمستردام 

تا  بود  نداده  رخ  دیدارش  سعادت 
هفته گذشته برای مختصری تفریح 
در  شرکت  برای  خستگی  رفع  و 
یک گردهمآیی در پژوهشکده بین 
المللی تاریخ اجتماعی که به همت 
ایرانیان مقیم پا گرفته است. دیدم 
که فرصت خوبی است که استخوانی 
به  حال  عین  در  و  کنیم  سبک 
که  ببینیم  و  برسیم  دیرین  آرزوی 
این پژوهشکده فرهنگی که توجهی 
ویژه به تاریخ ایران و جهان دارد چه 

ارمغانی برای ما دارد.
به این ترتیب شال و کاله کردیم 
گوگن  و  گوک  وان  دیار  راهی  و 
آمستردام  به  نرسیده  هنوز  شدیم. 
می شد  تشکیل  پژوهشکده  جلسه 
ندیده دست  را  آمستردام  باز  ما  و 
از  پس  می شدیم.  کاغذ  و  قلم  به 
به  پیک نیکی  کوچک  ناهار  یک 
رفتیم  پژوهشکده  آرشیو  تماشای 
که اسناد کار و زندگی و مبارزه و 
داستان های مهاجرین و تبعیدیانی 
در  مکتوب  صورت  به  را  ما  چون 
بی نهایت  آرشیوی  داشت.  خود 
ارزشمند که نکات جالبی از زندگی 
نیز  را  انگلس  و  مارکس  مبارزه  و 
درباره  که  اسنادی  دارد.  خود  در 
ناگزیر  این مقدمه  به  آنها  محتوای 
با  همه  آن،  از  پس  پرداختیم. 
اتوبوسی به ایستگاه راه آهن مرکزی 
رفتیم کنار بندر و در میان دریا و 
آن هم جای دوستان خالی  از  پس 
و کباب دست پخت آشپزان  شراب 
هلندی را تجربه کردیم. در فضای 
و  حرف  کلی  شراب آلوده  دنیای 
سیاست  از  آمد.  میان  به  حدیث 
روز ایران و سرنوشت انتخابات ُگل 
گفتیم و شنفتیم و روز را به ساعت 
به  هم  بعد  رساندیم  شب  یازده 
آمستردام  گران قیمت  تاکسی های 
که  برگشتیم  و  شدیم  متوسل 
فردا صبح زود از ترن بازگشت باز 
از  فقط  چنین  این  سفری  نمانیم. 
که  می آید  بر  روزنامه نگاران  عهده 
سر  گزارش  نوشتن  به  را  دقایق 
می کنند. می بینید از سفرمان لذت 
را  گوگن  و  گوک  وان  ولی  بردیم 
آن  داستان  همه اش  و  ندیدیم 
ذهن مان  در چشم  هلندی  پسرک 
ابتدایی  کالس های  در  که  می آمد 
فرو  با  که  پسرکی  می خواندیم. 
کردن انگشت خود در سوراخی که 
در سد پیدا شده بود وطن خود را 
از مصیبت نجات داد. االن که دارم 
می نویسم،  را  کوتاه  یادداشت  این 

در  و  آلمانم  به  بازگشت  راه  در 
ما  است؛  روشن  نتیجه  یک  نهایت 
ولی  ندیدیم  را  آمستردام  هم  باز 
ناب  پژوهشکده ای  با  آشنایی  از 

سخت مشعوف شدیم.
تاریخ  بین المللی  پژوهشکده 
سال  هشتاد  به  نزدیک  اجتماعی 
عمر دارد. بزرگترین پژوهشکده در 
جهان در نوع خود به شمار می رود. 
آن گونه که تورج اتابکی از مسئوالن 
ماجرا  سابقه  می گوید  پژوهشکده 
جنگ  سال های  به  برمی گردد 
جهانی اول. کسانی که در سال های 
فراری شدند  و  آواره  آغازین جنگ 
به آلمان آمدند تا از انتقام جویی های 

آنها  باشند.  امان  در  جنگ  از  پس 
گروه های  به  عالقمند  یا  وابسته 
تزاری  روسیه  در  سیاسی  مختلف 
بودند. منشویک ها و تروتسکیست ها 
همه  آنها  بودند.  آنان  جمله  از 
به  داشتند  خود  با  که  را  اسنادی 
آرشیو  جمله  از  آلمانی  آرشیو های 
مارکس و انگلس سپردند. به گفته 
مدارک  همه  اسناد  این  در  اتابکی 
مهم سیاسی، جنگی و همه اوراق و 
بیانیه های مبارزه جویان  پیدامی شد 
دموکرات های  سوسیال  برای  که 

آلمان تصاحب آنان مغتنم بود.
در سال های بعد وقایع دیگری در 
جهان روی داد که بر حجم فراریان 
درگیر  و  هیتلر  برآوردن  سر  افزود. 

شدن با تبلیغات نازی ها دوباره عده 
ای را به گریز از سرزمین های خود 
وادار کرد. فراریان تازه نیز اسناد و 
مدارک خود را به آرشیو غنی شده 
روس ها  سپردند.  انگلس  و  مارکس 
به  را  هیئتی  استالین  دوره  در 
اسناد  خواستند  و  فرستادند  آلمان 
مارکس  آرشیو  و  بین المللی  آرشیو 

و انگلس را خریداری کنند.
رفتارش  و  اتابکی که گفتار  تورج 
تاریخی  زمینه های  در  متبحر  را  او 
نشان می دهد، می گوید که به نظر 
به  دوم  انترناسیونال  که  می رسید 
به  سوم  انترناسیونال  با  همکاری 
حاضر  و  می کرد  نگاه  شک  دیده 
نبود.  آن  به  اسناد  واگذاری  به 
آمده  شوروی  از  که  هیئتی  رئیس 
بود بوخارین معروف بود. او پس از 
شش ماه گفتگوهای پیاپی با آلمان 
به شوروی بازگشت و در سر راه در 
آمستردام توقف کرد. در این توقف 
و  مارکس  آرشیو  مسئوالن  کوتاه 

به  که  دادند  هشدار  او  به  انگلس 
تصفیه ها  زیرا  برنگردد  شوروی 
بود.  شده  آغاز  شوراها  کشور  در 
توجه  هشدارها  این  به  بوخارین 
از  را  جان اش  بازگشت  در  و  نکرد 

دست داد.
آمستردام  در  مانده  باقی  آرشیو 
به کار زده  این کوشش هایی که  با 
پژوهشکده  بزرگترین  به  بود  شده 
تاریخی به ویژه در نگهداری اسناد 
تبدیل  کارگری  مبارزات  به  مربوط 

شد.
توضیحات  پی  در  اتابکی  تورج 
و  پژوهشکده  درباره  خود  مشروح 
پژوهشکده  می گوید:  آن  رسالت 
آمستردام وقایع دیگری را نیز از سر 
گذرانیده است. دو سه بار توطئه ای 
چیدند تا دستبرد به اسناد و مدارک 

آرشیو بزنند ولی موفق نشدند.
جنگ،  از  پس  اتابکی،  گفته  به 
و  آمستردام  بین  بسیاری  مکاتبات 
در  که  شد  انجام  بزرگ  کشورهای 
جایگاه  به  اسناد  بازگرداندن  آنها 

اصلی اش خواسته شده بود.
کردند  را  کار  این  آمریکایی ها 
ندادند.  تن  آن  به  روس ها  ولی 
و  ندادند  که  می افزاید  اتابکی 
بر  گورباچف  تا  ندادند  و  ندادند 
آن  در  نشست.  قدرت  کرسی 
از  آمستردام  از  نمایندگانی  زمان 
شوروی  راهی  اتابکی  تورج  جمله 
شدند و توانستند اسناد را به هلند 

برگردانند.
چیز  ایران  از  که  است  جالب 

و  اسناد  میان  در  دندان گیری 
زد  حدس  می توان  نیست.  مدارک 
داستان  ایران  به  مربوط  آرشیو  که 
خود  در  خونریزی ها  و  قساوت ها 

دارد.
به گفته اتابکی از میان گروه های 
سیاسی ایران حزب توده حتی یک 
حال  ندارد.  خود  از  مبارزاتی  سند 
معتبرترین  پژوهشکده  این  آنکه 
سازمان مطالعات کارگری در جهان 

است.
دریافتیم سازمان  ما  که  گونه  آن 
سازمان  تنها  اقلیت،  خلق  فداییان 
کارگری و سیاسی است که در این 
کار  می کند.  فعالیت  پژوهشکده 
تحسین برانگیزی است. حاال که در 
عرصه سیاست و به سبب اشتباهات 
چشمگیر خود از دور خارج شده اند 
از طریق کارهای فرهنگی و تاریخی، 
زمان آزاد خود را پر می کنند! خدا 
کند که در این کار پیگیر باشند و 

بمانند.

آرشیو آمستردام

بی پرده  تابو«  =»تهران 
فساد، فحشا و گسترش مواد 
نمایش  را  ایران  در  مخدر 

می دهد.
پس از گذشت یازده سال از انتشار 
زهرا  به  منتسب  خصوصی  فیلمی 
»تهران  فیلم  با  بازیگر  این  ابراهیمی، 
تابو« بر فرش قرمز فستیوال فیلم کن 

فرانسه گام نهاد.
رئال-انیمیشن »تهران تابو« ساخته 
علی سوزنده با بازی زهرا امیرابراهیمی 
در بخش »هفته منتقدان« فستیوال 
فیلم کن به نمایش در آمد. این فیلم 
که درامی بی پرده از زندگی پنج جوان 
در تهران است، به معضالت روز جامعه 
مخدر  مواد  گسترش  و  فحشا  فساد، 

می پردازد.
ابراهیمی یکی از ۲۳ بازیگر این فیلم 
است که روی فرش قرمز فستیوال کن 

رفت.
این بازیگر تلویزیون و سینما، یازده 
سال پیش، در اوج شهرت و هنگامی 
که سریال پربیننده »نرگس« را روی 
انتشار  از  پس  داشت،  تلویزیون  آنتن 
یک فیلم خصوصی که به وی نسبت 
داده شد، مجبور شد ایران را ترک کند.

بر  عالوه  سال ها  این  طول  در  او 
و  پرداخت  نیز  عکاسی  به  بازیگری، 
خاموش«  طاهرگان  »رؤیای  تئاتر  در 
به همراه شبنم طلوعی به روی صحنه 

رفت.
در  نیز  این  از  پیش  امیرابراهیمی 
به  دموکراسی«  دربرابر  »مهریه  فیلم 
کارگردان  رحیمی  رضا  کارگردانی 
در  بود.  کرده  بازی  سوئدی  ایرانی- 

پس از یازده سال؛ زهرا امیرابراهیمی بر فرش 
قرمز فستیوال کن

نقش  بازیگر  علیرضا مجلل  فیلم  این 
میرزا کوچک خان در سریال »کوچک 

جنگلی« نیز حضور داشت.
گلشیفته فراهانی بازیگر شناخته شده 
ایرانی در اینستاگرام خود با انتشار فیلم 
را  امیرابراهیمی  تابو«  نمایش »تهران 

ستایش کرد.
با  تابو«  »تهران  رئال-انیمیشن 
در  روتوسکپی  تکنیک  از  بهره گیری 
و  در  اتریش ساخته شده  شهر وین 
بازیگران  با  وین  شهر  در  استودیویی 
به  نهایت  در  و  فیلمبرداری  واقعی 
است.  آمده  در  انیمیشن  صورت 
جوان،  زن  سه  زندگی  فیلم،  داستان 
یک روسپی معشوقه یک حاکم شرع، 

را  یک زن شوهردار و یک زن جوان 
جوان  یک  با  که  می کشد  تصویر  به 
موزیسین به تابوشکنی و فرار از قید 

وبندهای جامعه دست می زنند.
بر اساس این گزارش، فیلم تصاویری 
را روی پرده برده که در سینمای ایران 
ممنوع است و از بردن کلمات رکیک 
تهیه کننده  و  کارگردان  ندارد.  ابایی 
»تهران تابو« پیش از این نیز با فیلم 
»موج سبز« ساخته علی صمدی احدی 
همکاری داشته و به سرکوب جنبش 

سبز در سال ۸۸ پرداخته است.
»تهران تابو« در بخش هفته منتقدان 
فستیوال کن از بین یک هزار و ۲۵۰ 

فیلم پذیرفته شده است.

تورج اتابکی

پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام

= قالیچه های نفیس دوران 
قاجار و پهلوی کاخ گلستان 
تماشا  به  نخستین بار  برای 

گذاشته شد.
= نخستین سلفی ناصرالدین 

شاه نیز به نمایش در آمد.
قالیچه های  از  مجموعه ای  سرانجام 
متعلق  پهلوی  و  قاجار  دوره  نفیس 
صاحب  عنوان  به  گلستان  کاخ  به 
در  جهان  فرش  مجموعه  مهمترین 
معرض دید عموم قرار گرفت. همچنین 
مجموعه ۳۰ قطعه عکس و سلفی که 
یک  از  بیش  قاجار،  شاه  ناصرالدین 
قرن پیش به ثبت رسانده، به نمایش 

گذاشته شد.
کاخ گلستان سرانجام در هفته میراث 
قالیچه های  مجموعه ای  فرهنگی، 
نفیس خود را که متعلق به دوران قاجار 

و پهلوی است، را به نمایش گذاشت.
هرگز  مجموعه  این  قالیچه   ۱۷
این  و  بود  نشده  گذاشته  نمایش  به 
عمارت  در  که  است  نخستین بار 
به  مردم شناسی  موزه  و  چادرخانه 
نمایش در آمده. این قالیچه ها مربوط 

طرح های  با  پهلوی  و  قاجار  دوره  به 
محرابی، تصویری، لچک و ترنج است.

جنس این قالیچه ها از ابریشم و پشم 
بوده و متعلق به شهرهای اراک، تبریز 
آنها  بافنده های  اما  است،  سنندج  و 

قالیچه های نفیس قاجار و پهلوی سرانجام به 
تماشا گذاشته شد

مشخص نیست. همچنین همزمان با 
برپایی این نمایشگا،  کتاب تصویری 
کاخ  قالیچه های  نمایشگاه  عنوان  با 
گلستان به دو زبان فارسی و انگلیسی 
رونمایی شد که به معرفی این قالیچه ها 

پرداخته است.
در حال حاضر بیش از ۳۵۰ تخته 
کاخ  گنجینه  در  قالیچه  و  فرش 
گلستان وجود دارد که قرار است در 
زمان های مختلف به نمایش گذاشته 

شود.

ناصری  دوره  عکس های  نمایشگاه 
با هفته میراث فرهنگی  نیز همزمان 
توسط  قطعه عکس که  برپاست. ۳۰ 
ناصرالدین شاه در سال ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ 
پیش  سال   ۱۳۱ در  قمری  هجری 

گرفته شده به همراه نخستین عکس 
سلفی ناصرالدین شاه در کاخ گلستان 

به تماشای عموم در آمده است.
همچنین، ۹ جلد از مرقعات خطی 
نخستین  برای  مجموعه  این  نفیس 
بار به نمایش در آمده. این مرقعات با 
خط نستعلیق و ثلث در فهرست آثار 
ملی کشور به ثبت رسیده و مربوط به 
استادان بنام و برجسته دوره صفویه و 
قاجار مانند میرعماد حسنی، اردشیر 
عبدالمجید طالقانی، میر علی هروی، 

میرزا اسداهلل شیرازی است،  همچنین 
و  محمدباقر  اثر  آن  نقاشی  تصاویر 
از  منتخب  تصویر   ۱۵ است.  صادق 
این مرقعات به شکل تابلو به نمایش 

گذاشته شده است.

اولین سلفی ناصرالدین شاه قاجار رونمایی شد

این نمایشگاه با استقبال مردم روبرو شده
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نازنین انصاری مدیر مسئول کیهان 
طاهری  امیر  با  گفتگویی  در  لندن 
بین المللی  مفسر  و  روزنامه نگار 
پرسش هایی را در رابطه با انتخابات در 
ایران و انتخابات ریاست جمهوری ۲9 
اردیبهشت 1396 با وی مطرح کرده 
برگزاری  از  پیش  گفتگو  این  است. 
انتخابات ریاست جمهوری انجام شده 

است.
روزی  چند  طاهری،  =آقای 
بیشتر به انتخابات نمانده است. به 
نظر شما این دوره از انتخابات برای 

ایران سرنوشت ساز خواهد بود؟
- نه سرنوشت ساز نخواهد بود. برای 
اینکه این یک بخشی است از نمایش 
قدرت در جمهوری اسالمی که هر 4 
انجام میشود. و تنها  سال یک دفعه 
اهمیت اش این است که آرایش قوا را 
چون  می دهد.  نشان  رژیم  داخل  در 
این انتخاباتی نیست که به سوی تمام 
انتخابات  باشد. مثل  باز شده  جامعه 
ایاالت متحده  درون احزاب است در 
یا کشورهای دیگر. بنابراین بعد از این 
انتخابات خواهیم دانست که هر یک 
از این 4 یا پنج جناحی که در داخل 
نظام وجود دارند در چه موضعی قرار 
فهمید.  خواهیم  را  قوا  آرایش  دارند. 

ولی سرنوشت ساز نخواهد بود. 
دوره  این  از  جنبه هایی  =چه 

برای شما جالب بوده؟
با  انتخابات  این  در  نکته  سه   -
یکی  داشت.  فرق  گذشته  انتخابات 
بی محابا بودن حمالتی که نامزدها به 
همدیگر کردند. قبال هم البته می دانید 
نامزدهای مختلف همدیگر را تهدید 
می کردند ولی اینجا دیگر واقعا جنبه 
شستن پیراهن های چرک در مالءعام 
همدیگر  تیپ  به  واقعا  یعنی  بود. 
زدند. نکته دوم این بود که تمام این 
کاندیداها، البته االن یکی کنار رفته 
نتوانستند  شده،  کمتر  تعدادشان  و 
یا نخواستند وارد هیچ یک از مسائل 
اینکه در  برای  اساسی کشور بشوند. 
یک  گذشته  انتخابات های  از  بعضی 
بود.  شده  مسائل  این  به  اشاره ای 
بود که  این  به نظر من  مسئله سوم 
وعده هایی که اکثریت این کاندیداها 
غریبی  و  عجیب  وعده های  می دادند 
بود که حتی در مقایسه با وعده هایی 
می داد  نژاد  احمدی  آقای  مثال  که 
خامنه ای  آقای  خودش  زمان  در  یا 
می داد آن موقعی که کاندیدای ریاست 
رفسنجانی   آقای  یا  بود  جمهوری 
می داد چیزهای عجیب غریبی بود و 

حالت به سیم آخر زدن داشت.
=چه وعده هایی؟

میلیون   5 ایجاد  مثال  وعده های   -
شغل، وعده چند برابر کردن یارانه ها، 
میلیونها.  برای  مسکن  ایجاد  وعده 
چیزهایی که حساب و کتابی نداشت، 
برنامه ای نداشت. همینطور حرف های 
در هوا که نشان می داد این کاندیداها از 
سر یأس دارند صحبت می کنند. یعنی 
واقعا وارد یک مناظره جدی نمی شوند. 
نشد،  صحبت  که  مسائلی  =به 
اشاره کردید. به چه مسائل مهمی 

اشاره نشد؟
- ببینید مسئله اول خود طبیعت 
جمهوری اسالمی است. چون به نظر 
من این نظامی که در ایران هست اوال 
اینکه  برای  نیست.  جمهوری  نظام 
ملی  حاکمیت  معنای  به  جمهوری 
وجود  الهی  قوانین  آن  در  که  است 
قانونگذاری  خودشان  مردم  ندارد. 
که  نمایندگانی  طریق  از  می کنند 
در  پارلمان.  در  می کنند  انتخاب 
اسالمی  جمهوری  درنظام  که  حالی 
است  زمان  امام  به  متعلق  حاکمیت 
یا  زمان  امام  نایب  او  غیاب  در  و 
تغییر  قابل  اسالم  قوانین  فقیه.  ولی 
نیست. یعنی نمی شود گفت که این 
رپوبلیک، که اصال کلمه التینی هست، 
جمهوری نیست. بنابراین آن شخصی 
هم که انتخاب می کند او هم رئیس 
جمهوری نیست. بیشتر شبیه به یک 
نخست وزیر هست در یک رژیم جهان 
شمولی یا استبدادی. چون نه فرمانده 
کل قواست نه رئیس قوه مجریه است 
و خود آقای روحانی یکی از نامزدها 
و رئیس جمهوری کنونی چندین بار 
دراین مبارزات انتخاباتی گفت مسائلی 
را  آن  توانایی  من  بازوی  که  هست 
ندارد. مسائلی هست که نمی توانم وارد 
آنها بشوم. این مسائل چیست؟ یعنی 
کاری  نمی توانم  من  را  قضائیه  قوه 
کاری  نمی توانم  را  مجریه  قوه  بکنم. 
کاری  نمی توانم  را  قهریه  قوه  بکنم. 
بکنم. یعنی واقعا رئیس جمهوری به 
آن معنایی که مثال در ایاالت متحده 
اطالق  روسیه  در  یا  فرانسه  در  یا 
بهتر  ندارد.  وجود  ایران  در  می شود 

این عنوان می گذاشتند  به جای  بود 
نخست وزیر یا رئیس الوزرا یا هرچیز 
دیگری. این مسئله مطرح نشد. یعنی 
آقا  بگویند  مردم  به  نیامدند  نامزدها 
می دانید چیست؟ من رئیس جمهوری 
رئیس جمهوری  اسمم  فقط  نیستم. 
در  دارم.  محدودی  اختیارات  است. 
چهارچوب این اختیارات محدود تعهد 

می کنم که این کارها را انجام بدهم. 
=همین را که آقای روحانی گفته 

است...
جدی.  و  مستقیم  طور  به  نه   -
می گوید  را  این  حال  عین  در 
هم  غریبی  عجیب  وعده های  ولی 
می دهد. ولی در حیطه اقتدار خودش 

تعریف  یک  اگر  یعنی  اصال.  نیست 
متواضعانه تری می کردند و می گفتند 
که مثال من 5 درصد از قدرت را دارم 
یا  دادن  نشان  من  نقش  بیشتر  یا 
صحنه سازی است برای سیاست هایی 
که جای دیگر تصمیم گیری می شود 
صادقانه تر بود و مردم می توانستند 

بیشتر به آن اهمیت بدهند. 
=شما راجع به این پرونده هایی 
به  راجع  آوردند  در  هم  علیه  که 
پول شویی، فساد، فامیل ها، که حتی 
رئیس قوه قضائیه گفت که متاسفانه 
برخی نامزدها به گونه ای عمل کردند 
که گویی اپوزیسیون نظام هستند و 
در جهت زیر سوال بردن نهادهای 
شما  برداشتند،  گام  نظام  قانونی 
فکر میکنید تا چه حد این پرونده ها 
افشاگری  هم  علیه  که  بوده  مهم 
بود؟  خواهد  چه  پیامدش  کنند؟ 
- ببینید مسئله فساد در جمهوری 
اسالمی اظهر من الشمس است. یعنی 
و  می دانند  همه  که  است  موضوعی 
علتش  و  می گویند.  هم  خودشان 
کنترل  یک  ایران  در  که  است  این 
بخش های  ندارد.  وجود  حکومتی 
سیاه  اقتصاد  ایران  اقتصاد  از  مهمی 
نظر  زیر  بنیادها،  نظر  زیر  هستند. 
اوقاف، زیر نظر شرکت با ابوالفضل و 

غیرقانونی  بندر   ۲5 دیگر،  چیزهای 
در ایران وجود دارد که بعضی گروه ها 
از آنها یک چیزهایی وارد می کنند و 
یک چیزهایی هم صادر می کنند. هیچ 
کس هم نمی داند موضوعش چیست.

=ولی مردم می دانند؟
کنترلی  ولی  می دانند.  مردم  بله   -
جمهوری  دولت  یعنی  ندارد.  وجود 
کنترل  را  ایران  اقتصاد  اسالمی 
که  نیست  این  ایران  بدی  نمی کند. 
دولت بدی دارد. بدی ایران این است 
که دولتی اصال ندارد. یعنی یک شلم 
شوربای عجیبی است که هرکس که 
می تواند قدرتش را توسعه می دهد و 
هرکس که بتواند از امکانات استفاده 

قوه  رئیس  مورد  در  ولی  می کند. 
اساسی  قانون  طبق  ایشان  قضائیه 
نظر  اظهار  نباید  اسالمی  جمهوری 
بحث های  وارد  نباید  بکند.  سیاسی 
حرف هایی  این  ولی  بشود.  سیاسی 
که زده کامال خودش غیرقانونی است. 
علیه  بزرگی  پرونده های  البته  حاال 
خود ایشان هست. پرونده های معروف 
400 میلیون دالری که ایشان در 67 
حساب دارد که معلوم نیست اینها از 

کجا آمده و برای چه آمده. 
ابتدای  از  ایران  در  =قدرت 
انقالب به صورت چرخشی دست به 
دست می شود. چرا با وجود اینکه 
انتخاباتی  کاندیداهای  از  هرکدام 
خودشان مسئول بخشی از وضعیت 
هستند،  اسالمی  جمهوری  امروز 
بخش  بسیج  قدرت  همچنان  اما 
مردم  دارند؟  را  مردم  از  عمده ای 

چرا با اینها جلو می روند؟
- مردم با اینها جلو نمی روند. برای 
مردم  اینکه  فهمیدن  راه  تنها  اینکه 
با کسی جلو می روند یا نه این است 
که انتخابات آزاد وجود داشته باشد و 
در ایران انتخابات آزاد وجود ندارد. و 
برعکس، اگر نگاه بکنید در انتخابات 
شرکت  تعداد  اخیر  سال  پانزده  ده 
آقای  بوده  کاهش  به  رو  کنندگان 

رای  درصد  پائین ترین  با  روحانی 
انتخاب شد. 50 درصد به اضافه یک 
چند هزارتا. با شرکت محدودتر رای 
دهندگان. در این انتخابات هم وزارت 
کاستن  با  کرد  شروع  را  کار  کشور 
شماره کسانی که واجد شرایط هستند 
 57 به  میلیون  شصت  به  نزدیک  از 
میلیون. یعنی سه میلیون نفر ناپدید 
شدند که می بینید در آمار سرشماری 
انتخابات  در  ولی  دارند  وجود  ایران 
وجود ندارند. بعد هم خواهیم دید که 
چند درصد شرکت خواهند کرد. تازه 
روی  بر  که  است  انتخاباتی  می دانید 
تنها  یعنی  ندارد.  کنترل  کسی  آن 
انتخاباتی است در جهان که به وسیله 

یک کمیسیون انتخاباتی مستقل انجام 
انجام  را  این  کشور  وزارت  نمی شود. 
ندارد.  وجود  آن  بر  نظارتی  می دهد. 
شورای  صحه  به  باید  هم  نتایج اش 
نگهبان برسد. آنجا هم به صحه ولی 
فقیه برسد. بنابراین این ادعا که مردم 
با اینها همکاری می کنند اصال به نظر 
من درست نیست. و تا به حال درست 
عکس این را دیده ایم. از این گذشته 
به نظر من مسئله مهم تر این است که 
قدرت در ایران چرخش ندارد. یعنی 
می دانید بین یک گروه بسیار کوچک 
همین آقایانی که االن هستند همیشه 
بوده اند. یعنی اگر نگاه کنید شخص 
نمی بینید.  جریان  این  در  تازه ای 
چهار، پنج هزار نفر هستند یک عده 
تکنوکرات  عده  یک  هستند،  آخوند 
هستند،  بازرگان  عده  یک  هستند، 
یک عده اشخاصی هستند که معلوم 
نیست چه کاره اند ولی مشهوراند. اینها 
رئیس  و  وکیل  و  وزیر  هی  همه اش 
دیگری  کس  بودند.  اینها  و  جمهور 
خارج از اینها نبوده بنابراین توده مردم 

در ایران جریان شرکت ندارند.
=البته باید درباره رل آلترناتیو 
اسالمی  جمهوری  سیاسی  
شما  دید  از  کنیم.  صحبت  هم 
گروههای  و  سیاسی  آلترناتیو های 

نقشی  چه  خارج  در  اپوزیسیون 
می توانند داشته باشند و چه نقشی 
و االن میخواهند  نداشتند  تا حاال 

پیدا بکنند؟
- گروه های مخالف رژیم در خارج تا 
آنجایی که به وظیفه واقعی شان مربوط 
می شد به نظر من خوب کار کردند. 
یک  االن  رژیم،  این  افشای  یعنی 
رژیمی است در واقع بی آبرو در سراسر 
دنیا و دوستی ندارد به جز کره شمالی 
و روسیه و زیمبابوه و احیانا ونزوئال که 
با 17  افتادند.  در  هم  ونزوئال  با  تازه 
کشور قطع رابطه کرده. از 57 کشور 
اسالمی، یکی با اینها دوست نیست. 
فعالیت  این  از  مقداری  یک  بنابراین 

در  اپوزیسیون  کوشش های  مدیون 
خارج از کشور است. ولی اپوزیسیون 
در  بلکه  ایران  در  تنها  نه  خارج  در 
هیچ کشور دیگری نمی تواند جانشین 
اپوزیسیون در داخل باشد. وضع ایران 
باید از داخل عوض بشود و از داخل 
نیروهایی  شد.  خواهد  عوض  هم 
واقع  در  دارند  حضور  خارج  در  که 
صدای بی صدایان هستند. بلندگوی 
ایرانیانی هستند که صداشان به خارج 
نمی رسد. و این را به نظر من نیروهای 
نه، ولی  البته  مخالف رژیم همه شان 
فهمیدند  اندک  اندک  اکثریت شان، 
که هیچ کس نمی تواند با پاراشوت از 
آمریکا یا سوئیس یا لندن بلند شود 
ولی  بکند.  حکومت  ایران  بر  برود  و 
می تواند کمک بکند به مردم ایران که 
مشغول مبارزه هستند، از همه طبقات. 
این را مردم فراموش می کنند که االن 
ایران از نظر تعداد زندانیان سیاسی در 
مقام اول قرار دارد. حاال یه ذره شاید 
ترکیه از آن جلو افتاده باشد به کمک 
اتحادیه های  رهبران  اردوغان.  آقای 
رهبران  هستند.  زندان  در  کارگری 
خانم های  زندان هستند.  در  معلمان 
زیادی در زندان هستند. حتی تعداد 
که  آخوندهایی  و  دینی  علوم  طالب 
یعنی  است.  زیاد  هستند  زندان  در 

این مبارزه از طرف تمام اقشار ملت 
ایران دارد صورت می گیرد و علت اش 
ایران  هم این است که نظام کنونی، 
را واقعا به بن بست کشانده و باید ما 
این  و  بیرون  بیاییم  بن بست  این  از 
بخصوصی  شخص  تقصیر  بن بست 
خامنه ای  اقای  مثال  تقصیر  نیست. 
یا آقای روحانی یا رئیسی یا هرکس 
دیگری نیست. شما فرشته هم در این 
بکند.  کاری  نمی تواند  بگذارید  رژیم 
مردم  بن بست.  در  رژیمی است  یک 
سعی می کنند این بن بست را بشکنند. 
آقای  که  می کنید  فکر  =شما 
جلو  را  رئیسی  آقای  خامنه ای 
در  رئیسی  آقای  آمدن  یا  انداخت 
این دوره از انتخابات یک نشانه ای 
بین  که  است  عهدی  شکست  از 
پاسداران  سپاه  و  خامنه ای  آقای 

وجود دارد؟
زمینه  این  در  اطالعی  من  واقعا   -
ندارم خیلی سخت است آدم بگوید. 
ولی بدون تردید آقای رئیسی نزدیک 
هست به طرز فکر آقای خامنه ای. آقای 
خامنه ای اخیرا در دانشگاه امام حسین 
یک سخنرانی بسیار مهمی کرد که به 
نظر من کمتر به آن توجه شده. در 
نظام  این  که  گفت  سخنرانی  این 
همینی  نیست.  اصالح  و  تغییر  قابل 
است که هست. ما می خواهیم دنیا را 
عوض کنیم. اجازه نمی دهیم دنیا ما را 
عوض بکند. بنابراین می دانید پرونده 
جمهوری  در  اینها  و  اصالح طلبی 

اسالمی بسته است. 
=ولی آقای روحانی حرف هایی 
االن می زند و خیلی از مردم به آن 
اطمینان دارند و واقعا فکر می کنند 
که ایشان واقعا اعتقاد دارد که ایران 
راهی به جز پیشبرد اصالحات ندارد. 
اصالحات  از  روحانی  آقای  بله،   -
اصالح طلب  چون  می کند  صحبت 
ولی  می طلبد.  را  اصالح  یعنی  است. 
دارم  دوست  خیلی  منم  اینکه  مثل 
ثروتمند بشوم! ولی اصالح گر نیست. 
آقای  نه  ایشان  نه  کنون  تا  چون 
خاتمی  پیش از ایشان، حتی در یک 
مورد نگفتند چه را می خواهند اصالح 
بکنند. می دانید اگر می خواهید چیزی 
است.  آسان  راه اش  بکنید  اصالح  را 
می گویید  وزیران  هیئت  در  می روید 
این برنامه ماست. هیئت وزیران این 
به  می برید  بعد  می کند  تصویب  را 
مجلس. یا مجلس تصویب می کند یا 
نمی کند. بعد مجلس اگر تصویب کرد 
فقیه  ولی  اقای  که  می بینید  آنوقت 
می آید این را وتو می کند یا نمی کند. 
نیافتاده.  اتفاقات  این  از  کدام  هیچ 
می شود  اصالحات  از  صحبت  یعنی 
ولی اصالحاتی در کار نیست. و آقای 
روحانی در هیچ زمینه ای، نه اقتصادی 
نه سیاست خارجی نه سیاست دفاعی، 
اصالحات  برای  برنامه ای  کوچکترین 
عرضه نکرده. اگر کرده، بگویند تا ما 

هم ببینیم. 
=ولی در هر صورت اگر ایشان 
بینالمللی  بازار  که  می خواهند 
و  بکند  سرمایه گذاری  ایران  در 
بشود،  درست  بانکی  سیستم 
را خودشان  تغییراتی  بایست یک 
از لحاظ شفاف سازی  انجام بدهند 
از لحاظ مقررات بین المللی. ایشان 
این  که  می دانند  می دانند؛  را  این 

کارها باید بشود.
ولی  می دانند.  را  این  همه  بله   -
اعالم  و  بکند  را  کار  این  نمی تواند 
کار  این  می خواهد  که  نکرده  هم 
را بکند. برای اینکه این کار را بکند 
یا   G۲0 که  بین المللی  قرار  مثال 
کشور۲0 گذاشته راجع به پول شویی 
امضایش  می تواند  ایران  شفافیت،  و 
کند ولی جرات ندارد امضایش بکند. 
در ایران آن دولت رسمی که می بینید 
یک دولت مرکب است از هنرپیشگانی 
که رل رئیس جمهوری را باز می کنند. 
رل وزیر خارجه را بازی می کنند. ولی 
در نهایت تصمیم گیری نهایی با آنها 
نیست. نه اینکه آقای روحانی آدم بد 
هیچ  نمی تواند  بلکه  باشد،  خوبی  یا 
که  آنجایی  اینکه  مگر  بکند.  کاری 
تصمیم گرفته می شود صحه بگذارد 
این کار و در مورد سرمایه گذاری  بر 
داریم  دوست  ما  همه  هم  خارجی 
سرمایه خارجی در ایران وجود داشته 
باشد. ولی شما مقایسه کنید با همین 
کسی  قران  یک  همسایه مان.  ترکیه 
سرمایه گذاری  اسالمی  جمهوری  در 
نمی کند. با وجود اینکه ایران از نظر 
طبیعی خیلی ثروتمندتر از ترکیه است.
=ولی به نظر می آید دولت های 
خارجی، دولت های اروپایی حداقل 

رایشان با آقای روحانی است.

ایران در  انتخابات  ناگفته های 
طاهری امیر  با  انصاری  نازنین  گفتگوی 

ادامه در صفحه 15
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= ترامپ در این سفر ۳۸۰ 
قراردادهای  دالر  میلیارد 
تجاری با عربستان امضا کرد.
ین  مهم تر ز  ا یکی  =
قراردادهای امضا شده، قرارداد 
فروش  دالری  میلیارد   11۰
به  امریکا  نظامی  تسلیحات 
است. سعودی  عربستان 
ترامپ: جمهوری  =دونالد 
ل  مسئو ن  ا یر ا می  سال ا

بی ثباتی در خاورمیانه است.
عبدالعزیز:  بن  سلمان   =
شکل گیری  زمان  از  ایران 
انقالب اسالمی به رهبری آیت 
اهلل خمینی به »نوک پیکان 
تروریسم« در منطقه تبدیل 

شده است.
سفر  نخستین  در  ترامپ  دونالد 
خارجی خود، روز شنبه، 2۹ اردیبهشت، 
عربستان  وارد  روزه  سه  دیداری  برای 
محور  دو  که  سفر  شد.این  سعودی 
سیاسی و اقتصادی را در بر داشت، نه 
تنها برای کشورهای عربی منطقه بلکه 
است.ترامپ  اهمیت  دارای  ایران  برای 
در این سفر ضمن عقد ۳۸0 میلیارد 
دالر قراردادهای تجاری، در سه نشست 
سعودی،  عربستان  و  آمریکا  مشترک 
کنفرانس کشورهای عربی خلیج فارس 
سران  با  آمریکا  مشترک  نشست  و 
کشورهای عربی- اسالمی شرکت کرد.

 11۰ تسلیحاتی  قرارداد  امضای 
میلیارد دالری

رسمی  مقامات  اعالم  اساس  بر 
قراردادهای  ارزش  سعودی  عربستان 
میان این کشور و آمریکا که در سفر 
دونالد ترامپ به ریاض امضا شد، حداقل 

۳۸0 میلیارد دالر است.
این قراردادها در حوزه های مختلفی از 
جمله اقتصادی و فناوری میان دو طرف 
به امضا رسیده که قرار است طی 10 

سال آینده اجرایی شود.
بر همین اساس، بیش از 20 مجوز برای 
شرکت های بزرگ آمریکایی به منظور 
مستقیم  سرمایه گذاری  برای  کمک 
بین دو کشور صادر شده که نتیجه آن 
آمریکایی ها،  برای  هزاران شغل  ایجاد 
و  تجهیزات  کاالها،  خرید  افزایش 
البته  که  است  آمریکایی  فناوری های 
عربستان سعودی هم از آن نفع می برد.

البته بخشی از این قرار دادها در حوزه 
نفت و گاز منعقد شده و قرار است که 
شرکت »آرامکو« عربستان در مجموع 
سال  تا  آمریکا  در  دالر  میلیارد   ۳0
کند  گذاری  سرمایه  میالدی   202۳
این موضوع منجر  برآورد می شود  که 
به اشتغال زایی تقریباً 1۴ هزار و ۵00 
نفر شود.یکی از مهم ترین قراردادهای 

امضا شده میان دو کشور قرارداد 110 
میلیارد دالری فروش تسلیحات نظامی 

امریکا به عربستان سعودی است.
از  بسیاری  توجه  مورد  داد  قرار  این 
رسانه های جهان قرار گرفت. بر اساس 
اعالم موسسه صلح استکهلم، عربستان 
با صرف 6۳  میالدی  سال 2016  در 
برای  دالر  میلیون   700 و  میلیارد 
فعالیت های نظامی و خرید تجهیزات 
که  کشورهایی  لیست  در  جنگی، 
بیشترین هزینه نظامی را دارند، در رتبه 

چهارم قرار گرفت.

صف آرایی علیه جمهوری اسالمی
عربستان  به  ترامپ  دونالد  سفر 
بود.  توجه  قابل  نیز  سیاسی  بُعد  از 
که  نشست هایی  در  ترامپ  دونالد 
تندی  مواضع  داشت  ریاض  در 
کرد. اتخاذ  اسالمی  جمهوری  علیه 

عربی-  کشورهای  کنفرانس  در  او 
اسالمی که با حضور ۵۵ کشور اسالمی 
و عربی تشکیل شد، گفت که جمهوری 
در  بی ثباتی  مسئول  ایران  اسالمی 
ایران  که  افزود  او  است.  خاورمیانه 
تروریست ها و دیگر گروه های افراطی را 
که عامل نابودی و آشوب هستند، آموزش 
می دهد و از نظر مالی تأمین می کند.

ترامپ افزود: »تا زمانی که ایران آماده 
نباشد که شریک صلح شود، کشورهای 
این  یکدیگر  با  همکاری  در  باید  آگاه 

کشور را منزوی کنند.«
مردم  گفت  همچنین  ترامپ  دونالد 
ایران  در  حاکم  نظام  قربانی  ایران 
هستند. رئیس جمهوری آمریکا افزود 
اما  دارد،  بزرگ«  »تمدنی  ایران  که 
رهبران این کشور توجهی به مردم خود 

ندارند.
در این کنفرانس همچنین سلمان بن 
عبدالعزیز، پادشاه عربستان نیز در این 
نشست ایران را به حمایت از تروریسم 
متهم و گفت: »ایران از زمان شکل گیری 
اهلل  آیت  رهبری  به  اسالمی  انقالب 

خمینی به »نوک پیکان تروریسم« در 
منطقه تبدیل شده است.«

سران  که  کنفرانس  این  پایان  در 
ملک  جمله  از  مسلمان  کشورهای 
غنی،  اشرف  اردن،  پادشاه  عبداهلل، 
رئیس جمهور افغانستان،  نواز شریف، 
سران  تمامی  و  پاکستان  نخست وزیر 
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در 
کنندگان   شرکت  داشتند،  حضور  آن 
کردند  تاکید  آن  در  و  بیانیه ای صادر 
که مقابله با ریشه های فکری تروریسم 
و قطع منابع مالی آن و تبادل اطالعات 
تروریستی  گروه های  تحرکات  درباره 
ضرورت دارد.در بیانیه کنفرانس عربی 
اسالمی آمریکایی تاکید شد که سران آن 
با تاسیس مرکز جهانی در ریاض برای 
مقابله با تفکر افراطی استقبال می کنند. 
در ادامه بیانیه پایانی آمده است که از 
ارسال ۳۴ هزار سرباز به عنوان نیروی 
ضد  عملیات  از  حمایت  برای  ذخیره 
استقبال  سوریه  و  عراق  در  تروریسم 
عربی  کشورهای  سران  است.  شده 
اسالمی در بیانیه پایانی خود افزوده اند: 
اقدامات  و  سیاست ها  مخالف  »ما 
حمایتش  ادامه  دلیل  به  ایرانی  نظام 
هستیم.« تندروی  و  تروریسم  از 

واکنش هایی از آن سوی خلیج فارس
جدی  بندی  صف  این  مقابل  در 
و  عربی  کشورهای  شوخی ناپذیر  و 
مسلمان منطقه علیه ایران و حمایت 
برخی  آنها،  از  ترامپ  دونالد  قد  تمام 
نیز  اسالمی  جمهوری  مقامات 

واکنش هایی نشان دادند.
نخستین واکنش، یک توییت از سوی 
بود. محمد جواد  محمد جواد ظریف 
ظریف در توییت خود نوشت: »ایران ـ 
که تازه یک انتخابات واقعی را پشت سر 
رییس جمهور  توسط  ـ  است  گذاشته 
و  دمکراسی  »مهد  آن  در  آمریکا 
قرار می گیرد.  میانه روی« مورد حمله 
آیا این سیاست خارجی است یا صرفاً 
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رضا تقی زاده - همزمانی نخستین 
سفر  برون مرزی دونالد ترامپ، رییس 
با  خاورمیانه،  به   آمریکا  جمهوری 
رییس  انتخابات  دوازدهمین  برگزاری 
وجود  با  ایران،  در  اسالمی  جمهوری 
داخلی،  مشتریان  نسبی  استقبال 
فروش خارجی نمایش دوم را در سایه 

قرار داد.
جمهوری اسالمی انتظار داشت از راه 
عرضه خارجی نتایج انتخابات داخلی 
بتواند زمینه حرکت دوباره دیپلماسی 
مشابه  ماه های  برخالف  که  را  تهران 
سال قبل، به چرخ پنجم دولت تبدیل 

شده، فراهم سازد.
برای  مسلمان  کشور   ۵0 رهبران 
دیدن نمایش سیاسی- تجاری ترامپ 
شخصا و با اشتیاق راهی ریاض شدند، 
در حالی که پیش از سفر تنها شمار 
آنها، قبول زحمت ارسال  از  معدودی 
نمایش  بازیگر  برای  را  پیامی  ولرم 

داخلی تهران، به منشی خود دادند.
ریاض »نمایش شب نخست« ترامپ 
را پرجال، سخاوتمند، موفق و با حضور 
چشمگیر بسیاری »میهمانان محترم 
خارجی« برگزار کرد.  در نقطه مقابل 
آن، نمایش محلی انتخابات  ایران با بی 
شد؛  روبرو  خارجی  محسوس  تفاوتی 
در حد روشن کردن فشفشه ای کنار 
و  عربستان  بزرگ  آتش بازی  مراسم 

سیرک سیاسی آمریکا.

باال رفتن گوشه ای از پرده
که  منتقد  ناظران  بسیاری  برای 

رونق تور خاورمیانه ای ترامپ و فروش خارجی اندک انتخابات ایران

کم  دست  را  آمریکایی  فروشنده 
زبان  به  نمایش  اجرای  میگرفتند، 
محلی تا حدود زیادی غیر منتظره بود. 
در ریاض، ترامپ بعد از اجرای رقص 
شمشیر با سلمان، پادشاه سعودی، به 

هم صدایی کامل با او پرداخت.
در ریاض و تا جایی که به جمهوری 
در  ترامپ  بود،  مربوط  اسالمی 
از  تند  انتقاد  و  تکرار سخنان سلمان 
دخالت های حکومت ایران جمله ای را 
جا نگذاشت، چنانکه اگر بخش هایی از 
نوشته سخنان میزبان و میهمان جابجا 
نخورده  دست  دو  هر  پیام  می شد، 

می نمود.
اگر  و  اما  بدون  عقب گرد  یک  طی 
اوباما  نسبت به رفتار های سلف خود 
در رابطه با تهران، که هشت سال به 
تغییرات گام به گام جمهوری اسالمی 
تدریجی  شدن  تبدیل  و  درون  از 

حکومت انقالبی به یک دولت متعارف 
دل خوش کرده بود، ترامپ برخورد از 
پشتیبانی  مورد  را  تهران  با  گرم  نوع 
قرار داده، و با خوشحالی وعده کرده 
محلی  خریداران  به  را  الزم  ابزار 

بفروشد.
پاداش  و  ترامپ  بزرگ  جایزه 
در  سلمان  با  او  کامل  هم صدایی  
رابطه با حکومت تهران، توافقی برای 
»معامالت نقد« به ارزش بیش از ۳۸0 
میلیارد دالر بود که در مقایسه با ارزش 
اسالمی  جمهوری  نسیه«  »معامالت 

کوهی است در برابر کاه.

خیام از زبان دل سلمان می گوید:
من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت

از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت
جامی و بتی و بربطی بر لب کشت

این هر سه مرا نقد و ترا نسیه بهشت  

رقص شمشیر ترامپ با اعراب در ریاض

دوشیدن ۴۸0 میلیارد دالر از عربستان 
سعودی؟«

در  نیز  رضایی  محسن  همچنین 
اینستاگرام خود در یادداشتی با عنوان 
در  »عربستان  نوشت:  شوم«  »ائتالف 
ابتدای انقالب اسالمی به جای دوستی، 
کشورهای حوزه خلیج فارس را تحت  
عنوان شورای همکاری در مقابل ایران 
سازماندهی کرد و موضوع سه جزیره 
را دستاویز مخالفت خوانی خود و آنها 
رفتار،  این  نتیجه  دارد.  قرار  ایران  با 
ساله  هشت  جنگ  و  صدام  تحریک 
بود. عربستان امروز هم پس از بیداری 
اسالمی در مصر و منطقه، پارا جلوتر 
گذاشته و به تشکیل ائتالف کشورهای 
اسالمی و امریکا روی آورده و با متهم 
راه  جدیدی  لشکرکشی  ایران،  کردن 
تفاوت که دیگر  این  با  انداخته است؛ 
صدامی در منطقه نیست و عربستان 
شاید بخواهد خود، نقش صدام را هم 
ایفا کند. مسئوالن کشور این ائتالف را 

جدی بگیرند.«
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز در 
واکنشی رسمی به سخنان دونالد ترامپ 
در عربستان و مواضع مقامات عربستان 
کشورهای  برخی  »متاسفانه  گفت: 
اتکاء به توان مردمی  منطقه به جای 
خود و ظرفیت های همکاری منطقه ای، 
دل در گرو حمایت قدرت های بزرگ 
بسته اند و زمینه های تضعیف و تخریب 
کشورهای  حیاتی  زیرساخت های 
آن  از  که  می آورند  فراهم  را  منطقه 
جمله می توان به وضعیت اسفناک یمن 
و نابودی زیرساخت های سوریه توسط 
جریانات تروریستی تکفیری اشاره کرد.«

نقش  به  اشاره  با  همچنین  قاسمی 
دولت قبلی آمریکا در ایجاد و پرورش 
از  تروریستی   – تکفیری  جریانات 
»متاسفانه  کرد:  اضافه  داعش،  جمله 
تهاجمی  و  خصمانه  سیاست های  با 
دولتمردان آمریکا شاهد تقویت مجدد 

گروه های تروریستی در منطقه و اشتباه 
این  حامی  های  دیکتاتوری  محاسبه 

گروه ها در منطقه هستیم.«
او در پایان سخنان خود تاکید کرد: 
باید  منطقه  در  شرکایش  و  »آمریکا 
بدانند که امروز جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان یک حکومت مردم ساالر، با 
ثبات و مقتدر که از حمایت های مردمی 
و  آرامش  صلح،  منادی  می برد  بهره 
حسن همجواری در منطقه و مبارزه با 
خشونت و افراطی گری در جهان است 
و با لفاظی های این کشورها مسیر خود 

را تغییر نخواهد داد.«
جواد  محمد  می رسد  نظر  به  البته 
سفر  با  بود  کرده  بینی  پیش  ظریف، 
ایران  دونالد ترامپ به عربستان قطعا 
بُردی نخواهد داشت و به همین دلیل 
در آستانه سفر ترامپ به عربستان در 
یادداشتی در روزنامه »العربی الجدید« 
ایران برای  آمادگی جمهوری اسالمی 
همکاری با کشورهای منطقه را اعالم کرد.

محمد جواد ظریف در بخشی از این 
یادداشت با انتقاد به سیاست های برخی 
از  بود: »یکی  کشورهای عربی نوشته 
کردن  کمک  سیاست،  این  جلوه های 
به پروژه ایران هراسی است که سال ها 
توسط رژیم صهیونیستی ابداع و ترویج 
شده است. ایران با اطمینان به توخالی 
بودن ادعاهای جنگ طلبان و با ایمان 
به قدرت گفت وگو و دیپلماسی، با ورود 
 ۵+1 با  هسته ای  موفق  مذاکرات  به 
نام  به  توهمی  افکنانه  هراس  ساختار 
ریخت  فرو  را  ایران«  »بمب هسته ای 

و از اینکه آن تهدید ساختگی، جنگ 
فرسایشی جدیدی را به منطقه تحمیل 

کند، جلوگیری کرد.«
در بخش دیگری از این یادداشت آمده 
است: »جمهوری اسالمی ایران همواره 
آماده گفت وگوی سازنده است. دولت 
رئیس جمهور روحانی که پیش از این 
در سطح جهانی طرح »جهان عاری از 
خشونت« و در سطح منطقه ای »طرح 
چهار ماده ای برای حل بحران سوریه« 
مجمع  »تشکیل  مانند  ایده هایی  و 
کرده  ارائه  را  منطقه ای«  گفت وگوی 
است، همچنان خود را متعهد به پیگیری 
این طرح ها و ایده ها می داند و عمالً نیز 
در راه تحقق آنها گام برداشته است.«

آیا انتخابات ایران نگاه ترامپ را 
عوض می کند؟

انتخابات  از  پس  رویترز  خبرگزاری 
ایران و همزمان  ریاست جمهوری در 
و  عربستان  به  ترامپ  دونالد  سفر  با 
اسرائیل این سؤال را مطرح کرده که آیا 
انتخاب دوباره حسن روحانی به عنوان 
رئیس جمهور ایران می تواند نظر ترامپ 

را به جمهوری اسالمی تغییر دهد؟
رائول مارک گرچت، از اعضای ارشد 
بنیاد محافظه کار »دفاع از دموکراسی« 
در   CIA کارشناسان سابق از  یکی  و 
پرسِش  این  به  پاسخ  در  ایران،  حوزه 
رویترز گفته است: »من فکر می کنم 
موضوع  این  سر  بر  ترامپ  دولت  که 
]برنامه تسلیحاتی ایران[ همچنان ثابت 
قدم باقی بماند. بنابراین من در مورد 
سیاست واشنگتن در قبال ایران انتظار 

هیچ تغییری را ندارم«.
مؤسسه  کارشناس  مجیدیار،  احمد 
پیش بینی  واشنگتن،  در  خاورمیانه 
می کند که تنش ها میان آمریکا و ایران 
بر سر عراق و سوریه افزایش یابد. وی به 
رویترز گفته است: »واشنگتن و تهران در 
مقابله با گروه تروریستی داعش متحدان 
دوفاکتو )بالفعل( به شمار می روند. اما 
شکست  آستانه  در  داعش  که  اکنون 
قرار دارد، ما شاهد بروز عالئم تنش در 
میان شبه نظامیان تحت حمایت ایران 
هستیم«. آمریکا  نظامی  نیروهای  و 

کریم سجادپور، پژوهشگر ایرانی در 
بین الملل«  برای صلح  »بنیاد کارنگی 
در واشنگتن، نیز به رویترز گفته است: 
»زمانی که فردی همچون جواد ظریف 
در سمت وزیر امور خارجه فعالیت کند، 
منزوی ساختن ایران در سطح بین المللی 
بود«. خواهد  دشوار  بسیار  امری 

نگرانی اسراییل از رفاقت های دولت 
دونالد ترامپ با سران سعودی

= ترامپ پس از عربستان 
راهی اسراییل شد.

با  دیدار  بر  عالوه  او   =
نتانیاهو، با محمود عباس هم 

دیدار می کند.
= اسراییل از نزدیکی ریاض 
قراردادهای  و  واشنگتن  میلیاردی آنها نگران است.و 
رییس  ترامپ  دونالد  اظهارات 
جمهوری آمریکا و رکس تیلرسون وزیر 
خارجه این کشور در نشست دو روزه ی 
ریاض  آمریکایِی«  اسالمی،  »عربی، 
دالر  میلیاردها  امضای  همین طور  و 
قرارداد تسلیحاتی و اقتصادی بین دو 
کشور چندان برای اسراییل خوشایند 
نبوده است.آندریاس کریگ، پژوهشگر 
می گوید،  لندن  کینگز  دانشکده  در 
»ملک سلمان تالش می کند از ایاالت 
متحده برای تشکیل پیمانی اسالمی به 
رهبری عربستان برای مبارزه با افراط 
گرایی و ایران کمک بگیرد«. ترامپ از 
ملک سلمان به عنوان مردی منحصر به 
فرد یاد کرده و در صحبت هایش او را 

برادر عزیز خطاب کرده است
روزنامه تایمز اسراییل در واکنش به 
حضور ترامپ در کنفرانس ریاض نوشته 
تعارف  از  پر  عباراتی  با  »سعودی ها 
قدرت  دیدگاه،  به  می گویند  تملق  و 
ایاالت  جمهوری  رییس  قاطعیت  و 
متحده در عقد قرارداد صلح اطمینان 
دارند و خود نیز آماده ی کمک اند، اما 
دولت اسراییل از روش آنها اکراه دارد«.

نتانیاهو  توقعات  نوشته  روزنامه  این 
نخست وزیر اسراییل از آمریکا تامین 
نشده و او از این ماجرا ناخشنود است.

انتقال سفارت ایاالت متحده از تل آویو 
به اورشلیم و فسخ قرارداد هسته ای با 
شهرک سازی های  از  حمایت  و  ایران 

جمله  از  اشغالی  مناطق  در  اسراییل 
از  اسراییل  دولت  خواسته های 
این  ترامپ  تنها  نه  است.ولی  ترامپ 
نکرده  تامین  را  اسراییل  خواست های 
با محمود عباس در کاخ سفید  بلکه 
دیدار کرده و این هفته نیز قرار است 
کند. مالقات  بیت اللحم  در  را  وی 

امضای  اسراییل،  دیگر  نگرانی 
قراردادهای سنگین اقتصادی و نظامی 
رقمی  است.  ریاض  و  واشنگتن  میان 
معادل ۳۸0 میلیارد دالر برای 10 سال 
در بخش اقتصادی و رقمی نزدیک به 
110 میلیارد دالر معامله اسلحه میان 
ریاض و واشنگتن بر اسراییل بسیار گران 
آمده است.این در حالیست که در زمان 
باراک اوباما پس از ماه ها بحث و گفتگو 
رقم قرارداد همکاری امنیتی اسراییل 
رسید. دالر  میلیارد   ۳۸ به  آمریکا  و 

اسراییل بیش از همه از لحن بسیار 
عربستان  و  آمریکا  رهبران  دوستانه 
عربستان  گذشته  آن  از  است.  دلخور 
صلح  برقراری  دنبال  به  کرده  اعالم 
بین فلسطین و اسراییل است، اما طرح 
صلح سعودی در سال 2002 رونمایی 
شد و نتانیاهو آن را نپذیرفت. در این 
طرح قید شده بود برای آغاز مذاکره، 
اسراییل می بایست به مرزهای پیش از 
1۹67 بازگردد و دلیل دیگر، اشاره به 
سرنوشت پناهنده های فلسطینی است.

در  عربستان  و  ایران  نگرانی های 
رژیم  دشمنی  منطقه ای،  رقابت های 
ایران با اسراییل و تالش نتانیاهو برای 
فسخ قرارداد اتمی میان ایران و آمریکا 
و گره خوردن بخشی از منافع آمریکا 
با توافق اتمی با ایران و رقابت سنتی 
به  نزدیکی  برای  اسراییل  و  عربستان 
آمریکا، معادالت پیچیده ی این روزها 
آنها  همه  که  هستند  خاورمیانه  در 
چنان با یکدیگر در پیوند هستند که 

تفکیک آنها ممکن نیست.

 واکنش محتمل جمهوری اسالمی
نتیجه انتخابات رییس دولت اسالمی 
درونی  هم صدایی  به  شک  بدون 
حکومت و یک دست شدن سیاست ها 
منجر  تهران  خارجی  رفتار های  و 

نمی شود.
ضعف  نقاط  با  که  روحانی  حسن 
حکومت  آسیب پذیری های  و  دولت 
آشناست، با تکیه بر رای ۵7 درصدی 
»مردم« خواستار »اعتدال « در داخل 

و »تعامل« در خارج خواهد شد.
رهبر جمهوری اسالمی که پیش از 
برگزاری انتخابات اخیر تمایل غیر قابل 
اشتباه خود را نسبت ابراهیم رییسی 
پنهان نساخته بود، بعد از اعالم پیروزی 
و  به هم صدایی   نیاز  روحانی،  حسن 
داشتن »کلمه واحده« را در درون نظام 

بیشتر از پیش احساس می کند.
خاورمیانه ای  نمایش  اول  پرده  اگر 
کامل  هم صدایی  شاهد  ترامپ 
میهمانان آمریکایی با میزبانان سعودی 
بود، پرده دوم نمایش در اسرائیل نیز به 
همان روال اجرا شد: محکوم ساختن 
اسالمی  جمهوری  خارجی  مداخالت 
کمک  به  آن  با  مقابله  ضرورت  و 

قدرت های محلی.
دوازدهم  دولت  با  اسالمی  حکومت 
در مقابل دو گزینه غیر متجانس قرار 
دیگر،  برجام های  به  دادن  تن  گرفته: 
دوراهی  1؛  برجام  به  کردن  پشت  یا 
دشواری که به نظر می رسد خامنه ای 
پیش از ترک صحنه مجبور به انتخاب 

یکی از آنهاست.
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اهمیت 
خواب شبانه

آیا میدانستید افرادی که از تنهایی رنج میبرند 
نسبت به دیگران از مشکالت خواب بیشتری رنج میبرند؟ 

کیفیت خواب این افراد با احساس تنهایی افت شدیدی خواهد 
کرد. بدخوابی وانواع اختالالت خواب سالمت این افراد را تهدید میکند.  

قدم اول برای درمان و پیشگیری از بروز چنین مشکلی آشنایی دالیل بروز 
آن است. به همین علت، کارشناسان همواره به دنبال شناخت عوامل بی خوابی 

بوده اند.نگرانی های مالی، استرس و نوشیدن بیش از حد چای و قهوه از جمله مهم 
ترین عواملی است که موجب بد خوابی می شود. حاال در یکی از آخرین تحقیقات 
انجام شده، دانشمندان از یک دلیل جدید برای کاهش کیفیت خواب در بزرگساالن 
نام برده اند. بر این اساس، تنهایی را می توان به لیست عوامل ذکر شده اضافه کرد.

به گفته محققین، افرادی که در زندگی احساس تنهایی می کنند بیش از دیگران از 
خواب شب کم کیفیت شکایت می کنند. اختاللی که خستگی روزانه، کاهش تمرکز 
و بی حوصلگی از تبعات آن است. نکته جالب توجه این است که خالف تصور پیشین 
تنهایی بیش از آنکه میانساالن را تحت تأثیر قرار دهد، کیفیت و کمیت خواب 
جوانان را کاهش می دهد.بنا بر آمار موجود، جوانانی که احساس تنهایی می کنند 
۲۴ درصد بیش از آنهایی که چنین حسی ندارند در طول روز خسته و بی 

حوصله هستند. دلیل این امر، به افزایش هورمون استرس در اثر تنهایی 
مربوط می شود. اهمیت نقش تنهایی در بی خوابی از آن حیث است 

که تنهایی به یکی از شایع ترین معضالت عصر حاضر است که 
بر وجوه مختلف زندگی و سالمت ما اثر منفی گذاشته 

است؛ و بی خوابی تازه ترین جنبه کشف 
شده از این حقیقت است.

زنان  شاخص

زویا پیرزاد 
)1۳۳1 -آبادان(

  زویا پیرزاد نویسنده معاصر ایرانی 
با  سال 13۸۰  در  او  است.  ارمنی تبار 
می کنم  خاموش  من  را  چراغ ها  رمان 
جوایز مهمی همچون بهترین رمان سال 
پکا، بهترین رمان سال بنیاد هوشنگ 
ارشاد  وزارت  سال  کتاب  گلشیری، 
جمهوری اسالمی و لوح تقدیر جایزه 
ادبی یلدا را به دست آورد و با مجموعه 
داستان کوتاه طعم گس خرمالو یکی 
از برندگان جشنواره بیست سال ادبیات 
داستانی در سال 13۷6 و جایزه »کوریه 
انترناسیونال« در سال ۲۰۰9 شد. وی از 
معدود نویسندگان ایرانی است که تمام 
ترجمه شده است. فرانسوی  به  آثارش 

وی در سال 13۷۰، 13۷6 و 13۷۷، 
سه مجموعه از داستان های کوتاه خود 
عصرها،  همه  مثل  رساند؛  چاپ  به  را 
طعم گس خرمالو و یک روز مانده به 
عید پاک مجموعه داستان های کوتاهی 
بودند که به دلیل نثر متفاوت خود مورد 

استقبال مردم قرار گرفتند.
نام  با  پیرزاد،  زویا  بلند  رمان  اولین 
چراغ ها را من خاموش می کنم در سال 
13۸۰ به چاپ رسید. داستان این رمان 
که با نثر ساده و روانی نوشته شده است، 
آبادان دهه چهل خورشیدی  در شهر 

از  داستان  شخصیت های  و  می گذرد 
مهندسان  و  کارمندان  خانواده های 
شرکت نفت هستند که در محله بوارده 
جدا از بومیان آبادان زندگی می کنند. 
زبان  از  و  زنانه  سبک  به  داستان 
شخصیت اصلی داستان، زنی خانه دار 
به نام کالریس بیان می شود و مشکالت 
و گرفتاری های همیشگی زن ها را سوژه 

نوشتن قرار می دهد.
ترجمه  نیز  کتاب هایی  پیرزاد  زویا 
کرده است، از جمله آلیس در سرزمین 
عجایب اثر لوئیس کارول و کتاب آوای 
جهیدن غوک که مجموعه ای است از 

پروین اعتصامیهایکوهای شاعران آسیایی.

ای خوشا سودای دل از دیده پنهان داشتن
مبحث تحقیق را در دفتر جان داشتن
دیبه ها بی کارگاه و دوک و جوال بافتن
گنجها بی پاسبان و بی نگهبان داشتن

از تکلف دور گشتن، ساده و خوش زیستن
ملک دهقانی خریدن، کار دهقان داشتن

رنجبر بودن، ولی در کشتزار خویشتن
وقت حاصل خرمن خود را بدامان داشتن

روز را با کشت و زرع و شخم آوردن بشب
شامگاهان در تنور خویشتن نان داشتن

سربلندی خواستن در عین پستی، ذره وار
آرزوی صحبت خورشید رخشان داشتن

که  هست  زیادی  هایی  شغل 
کار  آن  به  مشغول  که  افرادی 
های  ساعت  مجبورند  هستند، 
طوالنی به صفحه نمایش نگاه کنند 
و پشت میز بنشینند. برای مراقبت از 
چشمان و پاها و کمر خود بهتر است 

به این نکات دقت کنید. 
که  می کند  ایجاب  شما  شغل  اگر 
کار  کامپیوتر  با  و  بنشینید  زیاد 
کنید، به راهنمایی  هایی که در زیر 
اشاره شده است توجه کنید تا نحوۀ 

درست نشستن را یاد بگیرید.

کمر خود را تکیه دهید
صندلی  تنطیم  با  می توانید  شما 
تکیه  کامال  کمرتان  بطوریکه  خود 
داده شود، خطر ابتال به کمر درد را 

کاهش دهید.
باعث  صندلی  درست  تنظیم 
کمرتان  به  وارده  فشار  کاهش 
قابل تغییر  از صندلی  های  می شود. 
موقعیت  ارتفاع،  و  کنید  استفاده 

تنظیم  را  شیبش  و  صندلی  پشت 
کنید. زانوهایتان باید اندکی پایین

در  باشد؛  ران(  مفصل  باسن)  از  تر 
صورت نیاز از زیر پایی استفاده کنید.

صندلی تان را تنظیم کنید
کنید  تنظیم  را طوری  صندلی تان 
مچ  کیبورد،  از  استفاده  هنگام  که 
و ساعدتان در حالت مستقیم و هم 
آسیب   از  می تواند  این  باشد.  سطح 
جلوگیری  احتمالی  فشاری  های 
کند. آرنج  هایتان باید در کنار بدنتان 
محل  در  بازویتان  بطوریکه  باشد 

مفصل آرنج L شکل تشکیل دهد.

بر روی زمین قرار  را  پاهایتان 
دهید

قرار  زمین  روی  را صاف  پاهایتان 
زیرپایی  از  نیاز  صورت  در  دهید، 
در  را  پاهایتان  و  کنید  استفاده 
است،  راحت  برایتان  که  سطحی 
حالت  در  را  پاهایتان  دهید.  قرار 
قرار  تقاطعی(  صورت  ضربدری)به 
ندهید، زیرا ممکن است سبب ایجاد 

مشکالتی شود.

با  سطح  هم  را  نمایش  صفحۀ 
چشمانتان قرار دهید

مستقیم  بطور  باید  نمایش  صفحۀ 
راه  باشد.  گرفته  قرار  شما  مقابل  در 
درست این است که مانیتور به اندازۀ 
طول بازویتان از شما فاصله داشته و 
باالترین قسمت مانیتور هم سطح با 

چشمتان باشد.
مانیتور  پایه  از  نیاز  صورت  در 
استفاده کنید، زیرا اگر صفحه، باالتر 
می شوید  مجبور  باشد  تر  پایین   یا  و 
گردنتان را خم کنید که این میتواند 

ناراحت کننده باشد.

از کیبورد استفاده کنید
در  را  کیبورد  صفحۀ  تایپ،  هنگام 
ای  فاصله   دهید.  قرار  خود  مقابل 
۱۰۰mm(اینچ  6 تا   ۴ اندازۀ  به 

میز  لبۀ  و  کیبورد  بین   )۱۵۰mm
برای قرار دادن مچ دست خود برای 
بگذارید.  تایپ،  هنگام  استراحت 

بازوهایتان را به شکل L خم کنید و 
آرنج  هایتان را کنار بدنتان قرار دهید.

نزدیکی  در  را   )mouse(موس
خود قرار دهید

موس  است  امکان پذیر  که  جایی  تا 
یک  دهید.  قرار  خود  نزدیکی  در  را 
مچ  برای  بالشتک  دارای  زیرموسی 
دست مچ  تا  می کند  کمک  دست، 

تان را راست نگه دارید و خم کردن  
های غیرماهرانۀ و نادرست مچ دست 
کیبورد  از  می کند.اگر  جلوگیری 
استفاده نمی کنید، آن را کنار بگذارید 
تا بتوانید موس را نزدیک تر قرار دهید.

نمایش  صفحۀ  نور  انعکاس  از 
دوری کنید

صفحۀ  است،  ممکن  که  جایی  تا 
نمایش نباید تابش خیره کننده داشته 
باشد، در غیر این صورت آینه  ای در 
بدانید  تا  دهید  قرار  صفحه  مقابل 
مانیتور  می شود.موقعیت  چه  موجب 
برای جلوگیری از انعکاس نور چراغ و 
یا نور خورشید مهم است؛ در صورت 
لزوم پردۀ پنجره  ها را بکشید. تنظیم 

و  نور  میزان 
صفحۀ  کنتراست 

را  آن  از  استفاده  نمایش 
بسیار راحت  تر می کند.

از عینک استفاده کنید
با  که  دوکانونی  عینکی  افرادی 
افراد  از  کم تر  می کنند  کار  کامپیوتر 
بسیار مهم است  است.  بدون عینک 
که بتوان صفحل نمایش را بدون باال و 
پایین بردن سر به خوبی دید.اگر نمی

راحتی  به  دوکانونی  عینک  با  توانید 
عینک  از  دیگری  نوع  به  کنید  کار 
احتیاج دارید. اگر در شک هستید، با 

چشم پزشک خود مشورت کنید.

اشیا را در دسترس قرار دهید
اشیایی مانند تلفن همراه، که مکررا 
از آن ها استفاده می کنید، را در محدودۀ 
نزدیک خود قرار دهید. از کشش، خم 
برای  مکرر  های  چرخیدن  و  شدن 

دستیابی به اشیا، خودداری کنید.

از آسیب های ناشی از تلفن دوری 
کنید

تلفن  پای  را  خود  زیاد  زمان  اگر 
هدفون  از  کنید  سعی  می گذرانید، 
استفاده کنید. جا به  جایی مکرر تلفن 
بین گوش و شانه، عضالت گردن را 

تحت فشار قرار می دهد.

مرتباً استراحت کنید
در یک موقعیت یکنواخت به مدت 
طوالنی ننشینید. اغلب موقعیت خود 
تغییر  است  عملی  که  جایی  تا  را 
کوتاه  مکرر  های  دهید.استراحت  
مدت برای کمرتان بهتر از استراحت  
به تعداد کم،  اما  های طوالنی مدت 
فرصت  عضالت تان  به  کار  این  است. 
حالی  در  کنند  استراحت  تا  می دهد 
که عضالت دیگر در حال انقباض اند.

تازگی  به  اگر 
»خودت  گروه  به 
پیوسته اید،  بده«  انجامش 
یعنی تالش می کنید تا تمام نیازهای 
طبیعی  وسایل  با  خودتان  را  روزانه 
ساده ترین  انجام  دهید،  خانه  در  و 
با  را  متنوع  برای داشتن موهایی  راه 
طیف رنگ های طبیعی امتحان کنید. 
سریع ترین راه برای تغییررنگ موهای 
در  موجود  طبیعی  مواد  با  را  خود 
آشپزخانه بپیمایید. در آشپزخانه مواد 
بدون  که  است  معجزه گری  طبیعی 
آسیب وارد کردن به بافت مو، رنگ آن 

را زیبا و موها را تقویت می کند.
به  نیاز  شما  همه  بله،  دارچین: 
دارچین به عنوان ادویه ای بی ضرر در 

دارچین  مو  ماسک  دارید.  آشپزخانه 
یک گام بزرگ برای مبتدیان »خودت 
دارچین  ماسک  است:  بده«  انجامش 
می کند  روشن  را  شما  موهای  رنگ 
اما با حداقل توناژ چنین است، به این 
روبروی  که  نیست  الزم  شما  معنی 
آینه نگران ظاهر خود باشید. تغییرات 
رنگ مو با دارچین ظریف و تدریجی 
است، بنابراین اگر این روش را دوست 
نداشتید، می توانید براحتی و هر زمان 

که خواستید آن را ترک کنید.
کاری که شما باید انجام دهید این 
است که یک قاشق چایخوری دارچین 
را در کمی آب بریزید و صبر کنید تا 
به مانند یک خمیر در آید. در حمام 
نرم کننده  و  بشویید  را  خود  موهای 
با  را  موهای خود  تمام  بزنید. سپس 
کاله  یک  دهید،  پوشش  خمیر  این 
روی سرتان بگذارید و در نهایت حداق 
روی  که  دهید  اجازه  ساعت  شش 
کردید،  حوصله  اگر  بماند.  موهایتان 
بهتر است یک شب روی سرتان باشد. 
وقتی زمان کافی سپری شد، موها را 
خوب آبکشی و تمیز کنید و در نهایت 

کار انجام شده است.

چای سبز 
قدیمی ترین  از  یکی  احتماال   این 
برای  ترفندی  و  طبیعی  رنگ موهای 
روشن کردن رنگ مو در سراسر جهان 
است. با استفاده از چای گیاهی سبز 
موهای  طبیعی  طور  به  می توانید 
را  آب  باشید.مقداری  داشته  روشن 
بجوشایند، آن را در داخل یک لیوان 
آن  درون  را  چای  کیسه  و  بریزید 
بیندازید. اجازه دهید حدود 1۰ دقیقه 
در آب بماند. هنگامی که چای سرد 
شد، آن را به تمام موهای خود بزنید، 
را  قسمت ها  همه  که  شوید  مطمئن 
پوشش داده اید. یک روز شب تا صبح 

صبر کنید و راحت موها را بشویید.
شما می توانید از این روش با چای های 
دیگر گیاهی نیز استفاده کنید. من با 
استفاده از چای بابونه رنگ زیبایی را 
روغن های  حاوی  که  کردم  امتحان 
طبیعی هم بود. چای بابونه همچنین 
هست  هم  شوره  ضد  خواص  دارای 
و پس از آن دیگر نباید نگران شوره 

باشید. مخلوط چای های گیاهی رنگ 
تیره ای را به موهای شما می بخشد. 

مشروبات الکلی
صحبت از معجون های گیاهی موجود 
در خانه به نوشیدنی می رسد که شاید 
قرار  استفاده  مورد  خانه ها  برخی  در 

گیرد: مشروبات الکلی! شاید به نظر 
می خواهید  اگر  ولی  برسد  عجیب 
روشن  را  موهایتان  طبیعی  طور  به 
کنید. یک بخش ودکا را با دو بخش 
و  بریزید  ظرف  یک  در  معدنی  آب 
خوب مخلوط کنید.  برای سهولت 
اسپری  یک  داخل  را  آن  کار  در 
بریزید و به موها اسپری کنید. دقت 
کنید که به خوبی موهایتان را با مایع 

بدست آمده پوشانده باشید.
ودکای کریستال آبی قطعا تن بد 
یک  و  می گیرد  را  موهایتان  رنگ 
می بخشد.  آن  به  زیبا  درخشش 
رنگدانه های مو با این ودکا یک رنگ 
طبیعی می گیرند. این کار شوره سر 

را نیز از بین می برد.

حنا
رنگ های  اصلی ترین  از  یکی  حنا 
یک  است.  تقویت کننده  و  طبیعی 
در۲۰۰  را  چای  چایخوری  قاشق 
میلی لیتر آب بجوشانید تا مقدار آن 

صاف  چای  سپس  برسد  نصف  به 
یک  حنا،  پودر  فنجان  یک  شده، 
قاشق چای خوری پودر انگور خشک 
شده و دو قاشق چای خوری روغن 
نارگیل )یا زیتون( را با هم مخلوط 
کنید و بگذارید یک شب در ظرفی 
آهنی بماند. صبح مقداری پودر گل 
میخک به آن اضافه کنید و به موی 
دو  یا  یک  بعد  و  بمالید  خود  سر 

ساعت آن را بشویید.

قهوه 
اگر موهایی تیره رنگ می خواهید، 
سه قاشق غذاخوری قهوه، دو قاشق 
دو  گردو،  پوست  پودر  غذاخوری 
قاشق  یک  و  حنا  غذاخوری  قاشق 
غذاخوری وسمه را مخلوط کنید و به 
مو بمالید. بعد از دو ساعت موهایتان 
را  مخلوط  این  کنید.  آبکشی  را 
می توانید با پودر کاکائو هم امتحان 
و  قهوه  غذاخوری  قاشق  سه  کنید. 
آب  کمی  را  کاکائو  پودر  قاشق  دو 
مخلوط کنید. خمیر به دست آمده 
را دو ساعت روی موهایتان بگذارید و 

سپس بشویید.

رنگ موهای طبیعی: خودت انجامش بده طریقه درست نشستن پشت میز کار
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مردان  شاخص

محمود دولت آبادی
 )1۳1۹ - دولت آباد سبزوار(

نویسنده،  دولت آبادی  محمود 
فیلم نامه نویس  و  نویس  نمایش نامه 

اهل ایران است.
کلیدر  جلدی(  )ده  بلنِد  رمان 
اثر  ارزش ترین  با  و  مشهورترین 
کلیدر،  می باشد،  دولت آبادی 
جایزه  کسب  به  را  دولت آبادی 
کرد. نزدیک  بسیار  ادبیات  نوبل 

زبان های  به  دولت آبادی  آثار 
ایتالیایی،نروژی،  فرانسوی،  انگلیسی، 
عربی،هلندی،  کردی،  سوئدی،چینی، 
عبری و آلمانی ترجمه شده اند.محمود 
نمایش نامه  چندین  دولت آبادی 
درآورده  نگارش  به  را  فیلم نامه  و 
بازیگری  سابقه  همچنین  او  است، 
از  اقتباس  دارد،  را  و سینما  تئاتر  در 
فیلم  چند  ساخت  دولت آبادی  آثار 
اکثر  است.فضای  داشته  به همراه  را 
روستاهای  در  دولت آبادی  نوشته های 
و رنج و مشقت  خراسان رخ می دهد 
تصویر  به  را  ایران  شرق  روستاییان 

می کشد.
دولت آبادی در سال 201۳ برگزیده 
سوییس  میخالسکی  یان  ادبی  جایزه 
شوالیه  جایزه   201۴ سال  در  شد. 
ادب و هنر فرانسه توسط سفیر دولت 

فرانسه در تهران و در محل رزیدانس 
سفارت فرانسه به محمود دولت آبادی 

اهدا شد.
از محمود  اثری دیگری  کلنل  زوال 
سال های  در  که  است  دولت آبادی 
زبان  به  میالدی  دهه 1۹۸0  ابتدایی 
فارسی نوشته شد،اما برای نخستین بار 
ناشر  در سال 200۹ میالدی، توسط 
آلمانی منتشر شد.  زبان  به  سوئیسی 
افسری  سرگذشت  کلنل  زوال  رمان 
شاهنشاهی  ارتش  در  وطن دوست 
ایران است که زندگی او و خانواده اش 
مرور  ایران   1۳۵7 انقالب  مقطع  در 

می شود.

برای   
ما  ی  همه 
اتفاق افتاده است که 
دارای کوفتگی و بدن درد شده 
زیادی  کارهای  که  روزهایی  باشیم. 
پاسی  تا  بودیم  مجبور  و  ایم  داشته 
از شب به آنها بپردازیم، انرژی زیادی 
احساس  این  با  ایم.  داده  دست  از 
با  کنیم؟  چه  خستگی  و  کوفتگی 
گرفتن یک دوش آب گرم و ماساژ و 
کمی استراحت می توانید کمی انرژی 

بدست آورید.
احساس  و  درد  بدن  علت 

کوفتگی چیست؟
نظر  از  و  جسمی  نظر  از  درد 
و  مزاحم  احساس  یک  احساسی 
بر  هشداری  و  بوده  کننده  ناراحت 

دارد.  وجود  مشکلی  که  است  این 
معموال بعد از انجام کارهای سنگین 
نظیر گذراندن یک روز سخت کاری 
شهری،  پرترافیک  های  محیط  در 
انجام  خانه،  کردن  تمیز  و  نظافت 
یک  غیره  و  سنگین  بدنی  فعالیت 
خواب راحت و طوالنی شبانه میتواند 
خستگی شما را کامال از بدن دور کند، 
اما گاهی مواقع اینطور نبوده و وقتی 
کوفتگی  احساس  با  میشوید  بیدار 
مواجه  خود  بدن  در  درد  احساس  و 
میگردید. همچنین عوامل دیگری نیز 
درد  بدن  و  کوفتگی  ایجاد حس  در 
موثر هستند. برخی از مهمترین علل 

بدن درد عبارتند از:
مانند  سنگین  بدنی  فعالیت  انجام 
ورزشهای  عید،  شب  تکانی  خانه 
سنگین، پیاده روی طوالنی و ..،برخی 
بیماریها مانند سرما خوردگی و عفونت 
سیستم  ویروسی،اختالالت  های 
و  مفصل ها  شدن  بدن،متورم  ایمنی 
بیماری های روماتیسمی،گزش نوعی 

کنه،بیماری لوپوس.
علت بدن درد از نگاه طب سنتی

بر اساس نظر متخصصان طب سنتی، 
احساس  و  کوفتگی  اوقات  بیشتر 
گرفتگی و درد در بدن خصوصا در کمر 

ای نگاهت خنده مهتاب ها
بر پرند ِ رنگ رنگ ِ خواب ها

ای صفای جاودان ِهرچه هست:
باغ ها ، گل ها ، سحر ها ، آب ها 

ای نگاهت جاودان افروخته
شمع ها ، خورشیدها ، مهتاب ها

ای طلوع بی زوال آرزو
در صفای روشنی محراب ها

ناز نوشینی تو و دیدار توست
 خنده مهتاب در مرداب ها
 در خرام نازنینت جلوه کرد

 رقص ماهی ها و پیچ و تاب ها.

تفکر با توجه به میزان احساسات 
و اندیشه ما نسبت به چیزهایی که 
می شود.  حاصل  می کنیم،  تجربه 
انجام  مشغول  شما  که  هنگامی 
مثل  خود  روزمره  فعالیت های 
تمرکز  هستید،  اخبار  خواندن 
حواس می تواند به شما کمک کند 
احساس  و  دریافت  که  چیزی  تا 
یک  به  و  کنید  درک  را  می کنید 
دست  جهان  و  خود  از  قضاوت 
عالوه  اخبار  مطالعه  واقع  در  یابید. 
امکان  این  به شما  آگاهی  دادن  بر 
را می دهد تا در عواطف خود امکان 
مدیریت را پدید آورید. ضمن اینکه 
تحلیل  و  تجزیه  را در  توانایی شما 
و  می بخشد  بهبود  محتوا  درک  و 
که  را  جعلی  اخبار  می توانید  حتی 
دارند،  شما  کردن  گمراه  در  تالش 

تشخیص دهید.

هشیار بخوانید
احساسات  آن  به  ما  که  چیزی 

افکار ما  می گوییم گاه در هدایت 
اشتباه می کنند. یکی از ترفندهای 
این  احساسات  بر  تمرکز  تمرین 
خود  روزمره  کارهای  در  که  است 
و  کنید  توجه  احساسات  این  به 
شروع  که  بعد  دفعه  باشید.  آگاه 
به خواندن اخبار کردید، به نقاطی 
تاثیر  تحت  را  شما  احساسات  که 
قرار می دهند، فکر کنید. مثال اگر 
مشغول خواندن چیزی هستید که 
کنید  می کند، صبر  آشفته  را  شما 
این  کنید.  فکر  آشفتگی  این  به  و 
احساس اضطراب است یا ناامیدی؟ 
در  شدید  تاثیر  یک  می تواند  این 
احساسات شما بگذارد و شما را به 
احساساتی که قرار است با خواندن 
رسانه  یا  روزنامه  مطلب  یک 
تحریک شود، آگاه می کند. تجزیه 
واقعی  حس  که  کنید  تحلیل  و 
چیست،  اتفاق  یک  به  نسبت  شما 
که  می خواهد  رسانه  یک  اینکه  نه 
شما چه حسی نسبت به آن اتفاق 

داشته باشید.
به  بنا  خود  احساسات  نامگذاری 
یک  گرفته اید  یاد  که  کلیشه هایی 
شما  مغز  بگذارید  است.  اشتباه 
فرضیات طراحی شده را زیر سوال 

شفیعی کدکنی

بیمار شدن 
طحال با استرس

طحال یکی از اعضای مهم بدن است که در
 صورت التهاب و تورم مشکوک ،باید مراقب بیماریهای 

مختلف در بدنتان باشید. چه عواملی بر  بیمارشدن طحال 
این  در  اضطراب  و  استرس  است  ؟ممکن  گذاشت  تاثیرخواهند 

زمینه نقش داشته باشند محققان به تازگی متوجه این امر شده اند 
بهتر است به توصیه های آنان در این زمینه دقت کنید محققان دریافتند 

از  سلول های ایمنی موجود در طحال در بروز اضطراب طوالنی مدت بعد 
یک استرس روانی نقش دارند.به گفته محققان فراوانی سلول های سفید خون 
در طحال می تواند عامل ارسال چنین پیام های به مغز باشد که منجر به بروز 
تغییرات رفتاری بعد از تجربه یک استرس مداوم می شود.دانیل مک کیم، عضو تیم 
تحقیق از دانشگاه ایالتی اوهایو، در این باره می گوید: »یافته های ما بر این احتمال 
برای درمان  ایمنی نشاندهنده یک هدف درمانی جدید  تاکید دارند که سیستم 
مشکالت سالمت روان است.«محققان با مطالعه بر روی موش ها دریافتند که تغییر 
در سلول های ایمنی تقریبا تا یک ماه بعد از تجربه استرس در موش ها ادامه 
داشت.به گفته محققان، ظاهرا استرس موجب تحریک آزادشدن سلول های 
بنیادی از مغز استخوان به سوی طحال می شود. در آنجا آنها وارد سلول 
های سفید خون موسوم به مونوسیت ها شده و به مرور زمان گسترش 

می یابند. سپس طحال تبدیل به مخزن سلول های التهابی می شود.
اند که در حال حاضر طحال در حسی که  محققان دریافته 

بعد از بروز استرس طوالنی مدت در موش ها اتفاق می 
افتد نقش دارد و منجر به بروز اضطراب و سایر 

مشکالت شناختی در موش ها
 می شود.

ببرد و هر آنچه می خوانید را تجزیه 
و تحلیل کند.

به مقاله دوباره برگردید
مقاالت  برای  یکبار  خواندن  شاید 
دیدید  الزم  وقت  هر  نباشد،  کافی 
آگاه  تفکر  بخوانید.  را  آن  دوباره 
بر  تمرکز  توانایی  بهبود  در  به شما 
ممکن  البته  می کند.  کمک  مطالب 
بگیرید  را  شما  وقت  کار  این  است 
سرگردانی  از  را  شما  ذهن  ولی 
ندارید،  تمرکز  اگر  می دهد.  نجات 
متوقف شوید و به خودتان یادآوری 
یک  یا  مقاله  یک  دارید  که  کنید 
نه  و  می خوانید  آگاهانه  را  خبر 
باشد  مفید  می تواند  این  سرسری. 
خواندن  مشغول  اگر  خصوص  به 
آینده منجر  اخباری هستید که در 
در  پشیمانی  ایجاد  یا  اضطراب  به 
می شود.  گذشته  به  نسبت  شما 
مقاله  یک  از  خود  آنی  قضاوت  از 
ادامه  خواندن  به  نشوید،  نگران 

دهید.

مکث کنید و نفس بکشید
بمباران  اخبار  توسط  شبانه روز  ما 
هر  را  ما  که  تلخ  اخباری  می شویم. 
روز با جنبه مثبت زندگی به چالش 
مقاله  یک  که  هنگامی  می کشند. 
را  شما  ذهن  تا  می خوانید  خاص 
سخت  و  متضاد  احساسات  درگیر 
می کند، متوقف شوید و روی تنفس 
بگیرید،  آرام  کنید.  تمرکز  خود 
نفس  و  ببندید  را  چشم هایتان 
طور  به  کنید  سعی  بکشید.  عمیق 
مدت  به  بینی  هر  طریق  از  مساوی 
۵ ثانیه اکسیژن را عبور دهید. شکم 
به  را  اکسیژن  کنید،  درگیر  را  خود 
داخل ریه ها ببرید و از طریق دهان 
بازدم کنید. این نفس کشیدن باعث 
می شود تا اکسیژن رسانی کنید و بر 
احساسات خود مسلط شوید و دوباره 

به خواندن ادامه دهید.

به خواندن نظم دهید
خواندن  خبر  یا  روزنامه  دفعات 
خود را نظم ببخشید. به طور منظم 
بخوانید. بدانید که در طول روز چه 
به  بخوانید.  روزنامه  است  قرار  وقت 
عنوان مثال وقتی سوار مترو هستید 
یا قبل از اینکه دوش شبانه بگیرید. 

تنها  نظم 
است  راهی 

می کند  کمک  که 
سراغ  به  ذهنی  آمادگی  با  تا 

اخبار بروید.

یک منبع خبری را انتخاب کنید
منابع خبری از تنوع بسیار زیادی 
راه های  از  یکی  است.  برخوردار 
حواس،  تمرکز  و  استرس  کاهش 
همیشگی  خبری  منبع  یک  انتخاب 
و  رویدادها  و  اخبار  مطالعه  است. 
به  از همه منابع و هر آنچه  مقاالت 
دست شما می رسد، به ضرر شماست. 
منبع  یک  که  است  این  راه  بهترین 
و  کنید  انتخاب  را  خبری همیشگی 
مخصوص  چشم انداز  آن  طریق  از 

خود را بیابید. کدام مطالب را دوست 
دارید؟  باور  رسانه  کدام  به  دارید؟ 
چه اخباری به شما احساس بهتری 

می دهند؟

اخبار جعلی را بشناسید
جعلی  اخبار  که  می دانیم  ما  همه 
عمدتا  اخبار  تنها  نه  دارند.  وجود 
بلکه  کننده،  گمراه  و  نادرست 
تحت  را  واقعی  دنیای  که  اخباری 
عنوان  به  می دهند.  قرار  خود  تاثیر 
دارن  اعتقاد  مردم  از  خیلی  مثال 
ترامپ  دونالد  از  فرانسیس،  پاپ  که 
ریاست جمهوری  انتخابات  در طول 
 2016 سال  در  متحده  ایاالت 
حمایت کرد. در حالیکه این حمایت 
برخی  واقع،  در  نیفتاد.  اتفاق  هرگز 
موضوع  این  از  عمد  به  نشریات  از 
سیاسی  تمایالت  و  کردند  استفاده 

مردم را گمراه  کردند.
به  معتبر  خبری  منابع  شناخت 
شما کمک می کند تا عالوه بر حفظ 
از سوءاستفاده  احساسات،  کاهش  و 
با  کنید.  جلوگیری  احساساتتان  از 
حواس،  تمرکز  و  موضوع  بر  تمرکز 
را  بود خبرهای جعلی  قادر خواهید 

تشخیص دهید.

و پاها که صبح ها، هنگام برخاستن از 
خواب بیشتر می شود، ناشی از غلبه 
خلط سودا یا بلغم در بدن می باشد. 
با توجه به اینکه سودا دارای طبیعت 
)سرد و خشک( و بلغم دارای طبیعت 
هرصورت  در  باشد،  می  تر(  و  )سرد 
سردی در هر دوی آنها مشترک است 
بدن  در  سردی  یا  حرارت  کاهش  و 
در  خونرسانی  فرایند  کاهش  موجب 
آن اندامها شده و این عدم اعتدال در 
گردش خون در بدن انسان منجر به 
احساس کوفتگی، خستگی، بدن درد 

و کسالت در فرد می شود.
نشانه های بدن درد چیست؟

چنانچه علت بدن درد انجام فعالیت 
سنگین روزانه باشد، در روز بعد از آن 
ادامه  روز  سه  تا  دو  و  شده  احساس 
ای  ماهیچه  دردهای  داشت.  خواهد 

اصوال به مرور خود را نشان میدهند.
اثر  بر  درد  بدن  علت  که  زمانی 
باشد،  عفونی  و  ویروسی  بیمارهای 
ایمنی  سیستم  شدن  فعال  دلیل  به 

بدن و ملتهب شدن، درد در عضالت 
و ماهیچه های بدن احساس میگردد 
و تا زمانیکه عفونت برطرف نشود، یا 
درد  بدن  نگردد،  طی  بیماری  دوره 

ادامه خواهد داشت.
تحریک  توسط  درد  کلی  طور  به 
پوست  در  ویژه ای  عصبی  پایانه های 
ایجاد  داخلی  اندامهای  پوشش  و 
میشود. علت درد چه پاسخی باشد به 
تحریک حاصل از جراحت، کشیدگی، 
از دست دادن  بدن،  باال رفتن دمای 
در  الوقوع  قریب  توقفی  چه  و  خون 
فعالیت سلولی ناشی از هر نوع آسیب 
احساسی  باشد،  مربوطه  ناحیه  در 
مشابه است. تفسیر این دالیل پیچیده 
است.  مغز  در  عالیتر  مراکز  وظیفه 
تنها وقتی احساس میشود  تنها  درد 
که جریان عصبی انتقال یافته از یک 
ناحیه آسیب دیده یا کشیده شده به 
مغز میرسد و به یک حس هوشیارانه 
و  میشود  ترجمه  انسان  مغز  توسط 
نمونه ایی از درد تحت عناوین مجزایی 
میگردد  بیان  مختلف  افراد  توسط 
درد،  سر  احساس  از  شکایت  مانند 
که  درد  بدن  و  شکم  درد  درد،  کمر 
علت هریک بایستی برای درمان، مورد 

بررسی قرار گیرد.

راههای درمان بدن درد
روشهای  درد  بدن  تسکین  برای 
خانگی و گیاهی زیر توصیه میشود، 
در  خانگی  و  ساده  درمانهای  این 
فعالیت  درد  بدن  علت  صورتیکه 
موثر  بسیار  باشد،  روزانه  سنگین 

خواهد بود:
استراحت

بسیاری از بدن دردها به استراحت 
که  این  محض  به  میدهند.  جواب 
فرد  شود،  مشخص  درد  بدن  علت 
میتواند به وسیله مواد و امکانات در 
دسترس مشکل را رفع و رجوع نماید.

آرامش ذهنی
آرامش ذهنی،  برای کسب  تالش 
نام  به  معینی  شیمیایی  مواد 
اندورفین ها را در بدن آزاد میکند. 
این مواد تسکین دهنده درد هستند.

گرم نگه داشتن بدن
گرم نکه داشتن بدن و قرار دادن 
کمپرس گرم بر روی عضالت موجب 
میشود تا فرد احساس بهتری پیدا 

کند. سعی کنید بدن خود را گرم نگه 
دارید، به این منظور میتوانید دوش 
آب گرم بگیرید و در صورت امکان 
کنید. استفاده  جکوزی  و  سونا  از 

حنا
خمیری  با  موضعی  درمان 
میشود،  درست  حنا  برگ  از  که 

آرامش بخش است.
دم کرده ریحان

یکی از راههای درمان خانگی بدن 
درد با گیاهان دارویی نوشیدن یک 
فنجان دم کرده ریحان است. سبزی 
ریحان دارای خواص ضد درد بسیار 

قوی است.
ماساژ بدن

انجام  درد  بدن  علت  که  زمانی 
روزانه  سنگین  فعالیت  یا  ورزش 
کنجد،  روغن  با  بدن  ماساژ  باشد، 
زیتون و یا روغن سیاه دانه میتواند 
باعث تسکین درد و احساس آرامش 

در بدن شودد.
انجام ورزش سبک

ورزش  و  سبک  نرمشهای  انجام 
ماهیچه  آرام  حرکت  دلیل  به  شنا 
باعث  جهات  تمام  در  بدن  های 
و  کوفتگی  احساس  رفتن  بین  از 

تسکین بدن درد میشود.

نشانه و راه درمان کوفتگی و درد بدن چیست؟ چطور اخبار دنیا را تحمل کنیم 
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مسابقات تنیس آزاد فرانسه 28 می ـ 11 ژوئن
اندی موری، جاکوویچ و نادال حضور دارند

فرانسه روالن  آزاد  تنیس  مسابقات 
گاروس یکشنبه این هفته در پاریس 
شروع می شود. دور اول این رقابت ها 
تا  می   31 دوم  دور  می،   30 تا   28
اول ژوئن، دور سوم 2 تا 3 ژوئن، دور 
چهارم 4 تا 5 ژوئن، یک هشتم نهائی 
6 تا 7 ژوئن، نیمه نهائی 8 و 9 ژوئن، 
فینال دخترها 10 و فینال مردان 11 
بزرگان  میان  برگذار می شود.از  ژوئن 
روالن  امسال  مسابقات  در  تنیس 
و  ویلیامز  سرینا  فدرر،  راجر  گاروس 

رومانی  اهل  تنیس باز  هالپ  سیمونا 
کوویتوا  پترا  داشت.  نخواهند  حضور 
تنیس باز اهل جمهوری چک و دو بار 
برنده گراند اسلم ویمبلدون که پس از 
مجروح شدن با ضربات چاقوی دزدی 
شده  خانه اش  وارد  پیش  ماه   7 که 
بود، تا این هفته قادر به بازی نبود اما 
در گراند اسلم 2017 پاریس حضور 

خواهد داشت.
روالن  قهرمان  بار  نه  نادال  رافائل 
گاروس، اندی موری، نواک جاکوویچ، 

نیشی  سوئیس،  از  واورینکا  استن 
کانادا،  از  رایونیچ  ژاپن،  از  کوری 
دومینیک  و  آلمان  از  زورو  برادران 
استرالیا  از  کریوس  و  اتریش  از  تیم 
اما وضع دل  شرکت خواهند داشت. 
دلیل  به  آرژانتینی  تنیس باز  پوترو 

مصدومیت هنوز روشن نیست.
از بین دختران تنیس باز سرشناس 
ونوس  رادوانسکا،  کربر،  آنجلیک 
ویلیامز، بوچارد، کوزنتسوا، مالدنوویچ، 
کونتا و وژنیاکی بازی خواهند داشت.

سوارکاران بین المللی در تهران

نخستین دوره مسابقات بین المللی 
با  هفته  این  ایران  اسب  با  پرش 
کشورهای  از  سوارکارانی  شرکت 
می شود.  برگذار  تهران  در  مختلف 

تیم فوتبال استقالل خوزستان قرار 
بود برای دیدار با تیم الهالل عربستان 
روز شنبه به عمان پرواز کند تا بازی 
اما  شود.  برگذار  سوم  کشور  در 
بازیکنان استقالل در فرودگاه حاضر 
نشدند و به دلیلی که البد به زودی 
عمان  به  سفر  از  شد  خواهد  اعالم 

خودداری کردند. 
مسئوالن باشگاه استقالل خوزستان 
می گویند دلیل نرفتن بازیکنان خود 
این حرکت  نمی دانند  فرودگاه  به  را 
کرده اند.تیم  محکوم  را  بازیکنان 
برای  است  قرار  خوزستان  استقالل 
مرحله  در  عربستان  الهالل  با  بازی 
یک هشتم نهائی لیگ قهرمانان روز 

سه شنبه در عمان به میدان برود.
به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
ایران هشدار داده  فدراسیون فوتبال 

هشدار ای.اف.سی به خاطر رفتار عجیب استقالل خوزستان
نواک جاکوویچرافائل نادال اندی موری

امکانات انجام این رقابت ها در باشگاه 
فراهم  تهران  نوروزآباد  سوارکاری 
اولین  برای  مسابقات  این  در  شده. 
بار از دروازه خروجی هوشمند مانند 

دنیا  سوارکاری  معروف  میدان های 
و  فناپ  شرکت  می شود.  استفاده 
برگذارکننده  یال  سوارکاری  باشگاه 

این رقابت ها هستند. 

بازگشت قهرمان پیشین تنیس جهان پس از بهبود
 از ضربات چاقو به بازی های روالن گاروس و ویمبلدون

پولی  فوتبال  بین المللی  فدراسیون 
را که قرار بوده به فدراسیون فوتبال 
ایران بپردازد به حساب این فدراسیون 
آصفی  حمیدرضا  است.  کرده  واریز 
و  خارجه  وزارت  پیشین  سخنگوی 
در  اسالمی  جمهوری  اسبق  سفیر 
به  عالقمند  سیاستمداران  از  امارات 
فوتبال است، او در دوران بازنشستگی 
از وزارت خارجه با فدراسیون فوتبال 
ایران به عنوان مشاور امور بین المللی 

همکاری دارد.
معوقه  بدهی های  آصفی  گفته  به 
به  متعلق  آن  از  بخشی  که  فیفا 
شده.  پرداخت  بوده  ایرانی  داوران 
خارجی  تماس های  مورد  در  آصفی 
نیز  اوست  عهده  به  آن  ترتیب  که 
مسابقه  با  رابطه  در  که  شد  یادآور 
سیاسی  نظر  از  خارجی  تیم های  با 
سرمربی  اما  ندارد،  وجود  مشکلی 
با  ایران  تیم  نیست  مایل  ملی  تیم 

فیفا بدهی خود را به ایران 
پرداخت کرد

پیام همدردی 
کیروش برای 
همشهریان 
سابق خود

کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی 
عنوان  به  بیانیه ای  در  ایران  فوتبال 
شهروند پیشین منچستر خود را با غم 
و اندوه مردم آن شهر به ویژه آنهائی که 
فرزند، بستگان و دوستان خود را در 
فاجعه انفجار محل برگذاری کنسرت 
آریانا گرانده خواننده مشهور آمریکائی 
از دست داده اند شریک دانست و به 
آنها تسلیت گفت. کیروش بخشی از 
دوران مربیگری خود را در سال های 
اوج منچستر یونایتد به عنوان دستیار 
اول سر الکس فرگوسن در این شهر 
دوره  یک  از  پس  او  است.  گذرانده 
طوالنی همکاری با این تیم منچستر 
را ترک کرد، چون به عنوان سرمربی 
انتخاب شده  تیم بزرگ رئال مادرید 
را ترک  رئال  بعد که  اما یکسال  بود 

نمود دوباره به منچستر بازگشت.

اینفانتینو رئیس فدراسیون  جیانی 
بین المللی فوتبال »فیفا« این هفته در 
ورزشگاه کراسنادار در جنوب روسیه 
با ویالدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
آن کشور درباره جام جهانی 2018 
و مسابقات کنفدراسیون ها که پیش 
انجام  بازی ها در همان محل  این  از 

می گیرد گفتگو کرد.
اینکه  از  پوتین گفت  به  اینفانتینو 
و  تأسیسات  آماده سازی  کارهای 
امکانات الزم برای مراقبت و پذیرائی 
جهانی  جام  در  کنندگان  شرکت  از 
می رود  پیش  خوبی  به   2018

خوشنود است.
رئیس  اینکه  از  گفت  نیز  پوتین 
است  راضی  کارها  پیشرفت  از  فیفا 
اینفانتینو  به  او  خوشحالم،  خیلی 
جام  برای  چیز  همه  داد  اطمینان 

پوتین به اینفانتینو:
نگران نباشید همه چیز به موقع برای جام 2018 آماده می شود

و   2017 سال  در  کنفدراسیون ها 
آماده  موقع  به   2018 جهانی  جام 

بهره برداری خواهد بود. 
می شود  گفته  دیگر  سوی  از 
ویالدیمیر پوتین اخیرا قانونی را امضا 

هر تیمی مسابقه بدهد، چون فوتبال 
ایران در حال حاضر در شرایط خوبی 
به سر می برد و به نظر کی روش نباید 

ریسک برداشت.
صحبت هایش  پایان  در  آصفی   
گفت هنوز مقدار کمی از طلب ایران 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  فیفا  از 
باقیمانده که قرار است پرداخت شود.

 راجر فدرر میهان جشن عروسی خواهر دوشس کمبریج
راجر فدرر ستاره تنیس جهان روز 
شنبه  یکی ازمدعوین مراسم جشن 
کیت  خواهر  میدلتون  پیپا  ازدواج 
میدلتون دوشس کمبریج  و همسر 
سوی  از  او  است.  ویلیامز  شاهزاده 
عروس و داماد تنیس دوست به این 

مراسم دعوت شده.
فدرر دارنده رکورد تاریخی قهرمانی 
است  تنیس  اسلم  گراند   18 در 
گراند  یک  در  وی  پیروزی  آخرین 
اسلم در سال 2017  در استرالیا بود. 
فدرر در آستانه 36 سالگی قرار است 
در مسابقات تنیس ویمبلدون در ماه 
جوالی بازی کند. رکورد بسیار جالب 
دیگر فدرر حضور در باالی رده بندی 
تنیس مردان جهان برای 237 هفته 
متوالی و در مجموع 302 هفته است.

فدرر و همسرش که قبل از ازدواج 
فرزند  چهار  بود  حرفه ای  تنیس باز 

سوئیس  بازیل  شهر  در  و  دارند 
زندگی می کنند.

ساله   26 تنیس باز  کوویتوا  پترا 
اهل جمهوری چک نفر دوم پیشین 
مدال  دارنده  جهان  زنان  تنیس 
دو  قهرمانی  عنوان  و  ریو  المپیک 
گراند اسلم ویمبلدون که 7 ماه پیش 
به خانه  با ضربات چاقوی دزدی که 
و  به شدت مجروح  بود  وارد شده  او 
بود،  بستری  بیمارستان  در  مدتی 
مسابقات  از  دوری  ماه  هفت  از  پس 
پاریس  گاروس  روالن  بازی های  در 
یافت. خواهد  حضور  ویمبلدون  و 

گذشته  دسامبر   20 شب  کوویتوا 
هنگامی که در آپارتمان خود در شهر 
تلویزیون  تماشای  پروته جوا سرگرم 
پنجره  از  که  دزدی  حمله  مورد  بود 
گرفت  قرار  بود  شده  خانه اش  وارد 
با ضربات  با سارق  و هنگام درگیری 
مجروح  شدت  به  او  چاقوی  متعدد 
فرار دزد همسایگان که  از  شد. پس 

از سر و صدای وی متوجه ماجرا شده 
بودند پلیس را در جریان قرار دادند. 
و  شد  منتقل  بیمارستان  به  کوویتوا 

مدتی تحت درمان قرار داشت. وی با 
بلندترین  از  یکی  قد  182 سانتیمتر 

تنیس بازان جهان است.

تماشاگران  آن  اساس  بر  که  کرده 
دارای کارت حضور در ورزشگاه برای 
جام  و  کنفدراسیون ها  جام  تماشای 
به  می توانند  روادید  بدون  جهانی 

روسیه سفر کند. 

در صورت عدم حضور استقالل مقابل 
رقیب خود تیم ایرانی یا حتی فوتبال 
تنبیه  نوعی  به  ایران  باشگاه های 
به گفته دست اندرکاران  خواهد شد. 

در  حضور  از  محرومیت  فوتبال 
برای  منطقه  باشگاهی  رقابت های 
این  از  یکی  می تواند  ایران  تیم های 

مجازات ها باشد.

آغاز لیگ برتر فوتبال ایران در تیر ماه،بعضی باشگاه ها مخالف اند
مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با 
شرکت شانزده تیم روز سی ام تیر ماه 
شروع می شود. سازمان لیگ برتر این 
لیگ  این  بازی های  کرد  اعالم  هفته 
به دالئلی در روزهای پایانی تیر ماه 

آغاز خواهد شد. 
بین  نیز  لیگ  سوپر  مسابقه  ضمنا 
برتر  لیگ  قهرمان  پرسپولیس  تیم 
لیگ  قهرمان  تهران  نفت  باشگاه  و 
استادیوم  ماه در  تیر  حذفی چهارده 
می گردد.  برگذار  نفری  هزار  صد 
لیگ  تیم های  سرمربیان  از  تعدادی 
انجام بازی ها در مرداد  برتر خواهان 

ماه هستند.
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مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
سال  چهار  در  که  اسالمی  جمهوری 
حسن  از  دل خوشی  هرگز  گذشته 
انتخابات  برگذاری  نداشته  روحانی 
»شکوهمند«  ریاست جمهوری ایران 
را مدیون وجود »امام خامنه ای« ولی 
فقیه و فرمانده کل قوا دانسته و به آنها 
تبریک گفته است. اما در سراسر این 
متن طوالنی نه از رئیس جمهوری نام 

برده و نه به او تبریک گفته است.
البته در این متن دانسته و یا ندانسته 
رأی دهندگان  هوشمندی  عبارت 
و  شرایط  از  آنها  عمیق  درک  و 
مقتضیات زمان نیز بکار برده شده که 
طبیعتا بسیاری از رأی دهندگان برای 
اکراه در  با  برتر  انتخاب  از  جلوگیری 
رأی گری شرکت کردند. در این تبریک 
افزایش  انتخابات  این  تأکید شده که 
به جهانیان  را  ایران  منطقه ای  اقتدار 
آنها را مبهوت قدرت  و  نشان داد و 
ایران ساخت. در این تبریک  عظمت 
مسلح  نیروهای  بیانیه  به  بیشتر  که 
انتخابات،  برنده  به  تا تبریک  می ماند 
ولی  پای  به  روحانی  حسن  پیروزی 
فقیه نوشته شده است و از او با عناوین 
نام  اغراق آمیز  و  واجور  جور  القاب  و 
برده شده و در واقع این متن طوری 
انتخابات را برانداز کرده که آرای ریخته 
شده به صندوق تنها ابراز عشق مردم 
به شخص علی خامنه ای بوده است نه 

اعتماد وعالقه  به  حسن روحانی. 
در البالی ستون این تبریک به آسانی 
می توان از دل پر فرماندهان سپاه از 
و  مستقیم  طور  به  روحانی  اظهارات 

نیروهای مسلح ،انتخاب روحانی را به همه تبریک 
گفت جز خود او

غیرمستقیم او در چهار سال گذشته 
در  او  شد.  خبر  با  سپاه  به  نسبت 
دور اول ریاست جمهوری خود بارها 
وصیت  به  خواست  سپاه  روسای  از 
آیت اهلل خمینی در مورد عدم دخالت 
و  کنند  عمل  سیاست  در  نظامی ها 
جمهوری  ریاست  اوایل  همان  در 
برخی  گنده گوئی های  به  واکنش  در 
فرماندهان سپاه گفت من حقوق دانم 

سرهنگ نیستم و تفنگ ندارم.
جشن  مراسم  در  پیش  ماه  چند 
حسین  امام  دانشگاه  فارغ التحصیلی 
نیز باز از نیروهای مسلح که در واقع 
بود  پاسداران  سپاه  اصلی  منظور 
اقتصادی  و  امور سیاسی  خواست در 
یکبار  هم  اخیرا  و  نکنند  دخالت 
دیگر نوک تیز حمله را متوجه سپاه 
بر  مرگ  عبارت  نوشتن  با  که  کرد 

خود  موشکهای  روی  بر  اسرائیل 
به  را  کمکهایش  آمریکا  شدند  باعث 
به  واکنش  در  دهد  افزایش  اسرائیل 
این انتقادها سرلشکر پاسدار باقری از 
فرماندهان سپاه گفت عملیات نظامی 

کار کوچکی مانند برجام نیست.
بی اهمیت  با  ترتیب  این  به  او 
مهم  دست آورد  که  برجام  شمردن 
دولت است خواست رئیس جمهوری 
به  سپاه  تبریک  در  کند.  تحقیر  را  
رأی دهندگان  و  برگذارکنندگان 
انتخابات ریاست جمهوری تنها یکبار 
با تحکم و با لحنی نامناسب  و بدون 
ذکر نام  از رئیس جمهوری منتخب  از 
وی خواسته شده برای تأمین معیشت  
برقراری  جوان ها،  اشتغال  مردم، 
اجرای  و  تولید  و  آسایش  و  امنیت 

خواسته  ایرانیان تالش کند. 

مرد نانوا: 
به همسرم 

مشکوک بودم 
او را کشتم

در  را  خود  همسر  که  نانوائی  مرد 
دماوند کشته است این هفته در دادگاه 
گفت پسر معتادم غالبا با مادرش جر 
و بحث می کرد. یک روز شاهد بودم 
مردهای  با  تو  گفت  مادرش  به  که 
عصبانی  هم  او  داری  رابطه  دیگر 
این  با شنیدن  دارم.  بله  و گفت  شد 
حرف غیرتی شدم و از کوره در رفتم 
با  بعد  و  زدم  به شدت کتک  را  او  و 
افتادم  جانش  به  آشپزخانه  چاقوی 
جریان  در  پیش  کشتم.هفته  را  او  و 
پرسید  مرد  این  از  قاضی  دادگاه 
او  قتل رساندی؟  به  را  چرا همسرت 
است  بیگناه  می دانستم   داد  جواب 
اینکه لج من را در آورد در  اما برای 
مردهای  با  بله  گفت:  پسرم  پاسخ 
پنج  گفت  قاتل  دارم.  رابطه  دیگر 
فرزند دارم که امیدوارم مرا ببخشند.

سعید: برای رسیدن به معشوق 
شوهر او را خفه کردم

را  او  مدتها  که  مردی  همسایگان 
از  دادند  خبر  پلیس  به  بودند  ندیده 
آپارتمان وی بوی نامطبوعی به مشام 
به  ورود  از  پس  مأموران  می رسد. 
خانه این مرد در ماهدشت با جسد او 
روبرو شدند و پیدا بود او را کشته اند. 
همسایه ها گفتند مرد معتادی با این 
شخص رفت و آمد داشت و آخرین بار 
که  بودند  دیده  را  مقتول  همسر  نیز 
گفته  است.به  شده  او  اتومبیل  سوار 
پلیس کسانی که صاحبخانه را به قتل 
رسانده اند برای آنکه بوی تعفن جسد 
در ساختمان پخش نشود اسفند دود 
را  مقتول  همسر  بودند.پلیس  کرده 
دستگیر کرد و او اعتراف نمود، تصمیم 
داشته از شوهرش جدا شود و با سعید 
ازدواج کند به شرط آنکه اعتیادش را 
ترک کند اما شوهرم حاضر به جدائی 
به  را  همسرم  مخالفت  وقتی  نبود. 
را  سعید گفتم گفت خودش مشکل 
کشته  از  پیش  روز  ده  می کند.  حل 
شدن شوهرم سعید به خانه ما آمد و 

مواد مخدر مصرف کردیم بعد متوجه 
شدم از دستشوئی سر و صدا می آید 
به آنجا رفتم دیدم سعید سر شوهرم 
کرده  خفه  را  او  و  گرفته  آب  زیر  را 
است! بعد از این اتفاق سوار اتومبیل 
شوهرم شدیم و رفتیم. سعید و همسر 
مقتول فعال تا تشکیل دادگاه در زندان 

به سر می برند.

شهین مالوردی معاون رئیس جمهوری:

دلیل بیشتر طالق ها مشکالت جنسی است
علت بیشتر جدائی ها در ایران به نظر 
رئیس  معاون  مالوردی  شهیندخت 
جمهوری ایران مسائل جنسی است. 
خانم مالوردی می گوید: در دو سال 
روابط  آموزش  کالس های  گذشته 
جنسی برای زن و شوهرها برپا شده 
و زوج های عالقمند 16 ساعت در این 
استادان  دانش  و  تجربیات  از  دوره ها 

رشته های مربوط استفاده می کنند.
روان  اوحدی  بهنام  دکتر  گفته  به 
این  در  که  سکسولوژیست  و  پزشک 
درصد   75 دارد  سخنرانی  کالس ها 
به مسائل جنسی  ایران  در  جدائی ها 
که  معنا  این  به  می شود،  مربوط 
اوایل  همان  در  زوج ها  از  بسیاری 
زندگی متوجه می شوند که هم خوانی 
اضافه  کارشناس  این  ندارند.  جنسی 
کرده در این سال ها سعی شده زن و 
شوهرها از طریق اعمال جراحی زیبائی 
و رژیم های گوناگون به شرایط ایده آل 
یکدیگر نزدیک شوند اما این کار کمک 
چندانی به حل مشکل اصلی که هم 
تیپ نبودن زن و شوهر است نمی کند 
و برای بهبود رابطه زوج ها تشکیالت 

و سازمان های دیگر نیز باید وارد عمل 
شوند از جمله وزارت ورزش و جوانان 
وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی و 
حداقل هر زوج به 40 ساعت مشاوره 

نیاز دارند.
مسائل  اوحدی  دکتر  عقیده  به 
جنسی میان زن و مرد خیلی پیچیده 
ساعته  دوره 16  یک  با  تنها  و  است 
نظر  نمی شود.  مشاوره حل  و  بحث  

خانواده سرمربی منچستر سیتی در حادثه 
کنسرت منچستر جان سالم بدر بردند

از  که  گواردیوال  پپ  دختران 
گرنده  آریانا  صدای  عالقمندان 
خواننده پر طرفدار آمریکائی هستند 
در  خود  مادر  همراه  شب  سه شنبه 
خواننده  این  کنسرت  اجرای  محل 
در شهر منچستر حضور داشتند و در 
فاصله نه چندان دور از محل انفجار 
سه شنبه  تا  که  بودند  نشسته  بمب 
به  مجروح   60 و  کشته   22 شب  
روز  است.گواردیوال،  گذاشته  جا 
غیر  حادثه  این  از  گفت:  چهاشنبه 
این  و  شده ام  شوک  دچار  منتظره 
و  بستگان  که  کسانی  به  را  فاجعه 
داده اند  دست  از  را  خود  دوستان 

تسلیت می گویم.

رابط امام زمان با خانم ها دستگیر شد
تهران  فردیس  ناحیه  در  که  مردی 
مدعی بود با امام زمان رابطه تنگاتنگ 
دارد در مدت کوتاهی که تبلیغ دین 
در  پیرو  توجهی  قابل  تعداد  می کرد 
او  بود.  آورده  دست  به  خانم ها  میان 
پس از بازداشت توسط پلیس نامه ای به 
مأموران نشان داد و ادعا کرد دستخط 
برای  را  او  که  است  مهدی  حضرت 
هدایت زنان تعیین کرده است.زنان و 
این مدت حرف های  در  که  دخترانی 
او را باور کرده بودند غالبا برای زیارت 
به خانه وی می رفتند و به او مقرری 
این  فردیس  پلیس  می دادند.  ماهانه 
قانونی  پزشکی  اختیار  در  را  شخص 
او  روان  سالمت  درباره  تا  گذاشت 

نظر بدهند. پلیس بعد از چند روز به 
دادستان فردیس خبر داد که به گفته 

در  تغذیه  و  بهداشت  کارشناسان 
ایران می گویند علت مرگ و میر باالتر 
ایران  در  استاندارد جهانی خانم ها  از 
بد خوردن، زیاد خوردن و عدم تحرک 

و در واقع بی عالقگی به ورزش است.
مطهره عالمه رئیس بخش سالمت 
زنان و میانساالن در وزارت بهداشت 
مشکل  می گوید:   ایران  بهداری  و 
سالمت خانم های ایرانی شیوه زندگی، 
است.  مطلوب  تغذیه  و  تحرکی  کم 
وی یادآور می شود که در حال حاضر 
بیماری های قلبی، عروقی و سرطان ها 
به ویژه سرطان پستان از عوامل اصلی 

مرگ و میر میان بانوان کشور است.
و  آمار  انتشار  وجود  با  آنکه  ضمن 
ارقام مربوط به چاقی خانم ها در ایران 
و توصیه های الزم برای کاهش وزن از 

علت مرگ و میر زنان در ایران بدخوری، پرخوری 
و ورزش نکردن است

راه های گوناگون به اطالع آنها رسانده 
می شود اما در دو سال اخیر تغییری 
و  نشده  دیده  آنان  زندگی  روش  در 
وزن  اضافه  کشور  بانوان  همچنان 

ورزشکار  چند  اخیر  سال های  در 
ایران به عضویت  عضو تیم های ملی 
شورای شهر تهران درآمده اند، مانند 
هادی ساعی قهرمان جودوی جهان، 
جدیدی  عباس  و  دبیر  علیرضا 
قهرمانان کشتی جهان و المپیک. اما 
میان علیرضا دبیر و عباس جدیدی 

تفاوت زیاد است. 
جدیدی که کشتی گیر سنگین وزن 
است لهجه ای عامیانه دارد و به قول 
شهر  جنوب  بچه های  مانند  معروف 
حرف می زند، در صحبت هایش مدام 
به حضرت عباس و امام حسین قسم 
می خورد و از وقتی عضو شورای شهر 
شده بیش از پیش به مسلمانی تظاهر 
از  می گوید  خبرنگاران  به  و  می کند 
کنید  توصیه  جوان ها  به  من  قول 

نماز، روزه و صلوات یادشان نرود.
کشتی  محیط  در  دبیر  علیرضا  اما 
را  او  ایران پدیده ای جدید است که 
می توان با مهندس توفیق جهانبخت 
قهرمان پیشین کشتی ایران مقایسه 
کرد. دبیر از معدود ورزشکارانی است 
ورزش  در  پیشرفت  موازات  به  که 
از  و  خوانده  درس  خوب  خیلی 
قهرمانان صاحب  تحصیل کرده ترین 
دانشگاه  از  او  است.  ایران  مدال 
تهران لیسانس و فوق لیسانس دارد 

زد و خورد دو قهرمان پیشین کشتی جهان
در شورای شهر

دوره دکترا  تکمیل  اکنون سرگرم  و 
است. دبیر در زمینه مسائل مختلف 
صاحب نظر است مرتب و شمرده و 
در موضوع صحبت می کند و رفتاری 

بسیار آقامنشانه دارد. 
دور  و  متفاوت  رفتار  و  اخالق 
پهلوان  دو  این  دیدگاه های  بودن 
مسائل  به  نسبت  شهر  شورای  عضو 
شورا  جلسات  در  همیشه  گوناگون 
به نوعی نمود داشته و موجب جر و 
بحث میان آن دو شده است. اختالف 
سلیقه و عقیده دو کشتی گیر معروف 

این هفته در جریان انتخابات شوراها 
به  و  رفت  فراتر  لفظی  بگومگوی  از 
خورد  و  زد  و  شدن  یقه  به  دست 

کشید.
با  ماجرا  عینی  شاهدان  گفته  به 
توهین جدیدی به دبیر آغاز شده و 
به دنبال آن کشتی گیر سنگین وزن 
و  دبیر می کند  مشتی حواله صورت 
حمله  به  نیز  وزن  سبک  کشتی گیر 
مداخله  با  می دهد.  پاسخ  حریف 
خاتمه  مناقشه  جلسه  در  حاضران 

پیدا می کند.  

باروری  خطرات  آن  کنار  در  دارند.و 
سالمت استخوانی، عضالنی و روانی از 
مسائل مهم دخیل در ناتوانی جسمی 

و روحی آنان به شمار می رود.

زوج  متخصص  مسلمی فر  مهدی 
است  این  نیز  و سکس تراپی  درمانی 
ناهماهنگی های  دالیل  از  بخشی  که 
سرکوب های  زوج ها  میان  جنسی 
اجتماعی در جامعه است که منجر به 

تنوع طلبی جنسی می شود.
مانند  اجتماعی  آنکه شرایط  ضمن 
در  خوب  مالی  وضع  تحصیالت، 

رضایت جنسی اثر می گذارد.

پزشکان امام زمان جدید از نظر روانی 
کامال سالم است ولی کالش است.
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انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
مهم  چرخشگاه های  از  توان  می  را 
در تاریخ دراز دمکراسی شمرد. پس 
که  مستقیم،  دمکراسی  مرحله  از 
دارندگان حق رأی از سوی خود به 
موضوعات رأی می دادند و در بسیاری 
قبایل  و  یونان  باستانی،  جامعه های 
تا  بریتانیا  و  اسکاندیناوی  از  ژرمنی 
آلمان، معمول بود و هنوز به صورت 
فرایافت  دارد،  ادامه  پرسی  همه 
دمکراسی نمایندگی تحول یافت که 
برای اداره جامعه های بزرگ مناسب تر 
می بود. دمکراسی نمایندگی به احزاب 
نیاز دارد که زائیده روزنامه و سپس 
ـ رسانه هائی  رادیو و تلویزیون بوده اندـ 
که پیام را به توده های بزرگ برسانند. 
و  تازه  رسانه  اوباما  انتخاباتی  کارزار 
سازماندهی تازه ای را به سیاست راه 
داده است که نوید ها و پیامد های ش را 
در آینده خواهیم دید ولی هم اکنون 
نیمه معجزه ای را به بار آورده است و 
سیاست را در مسیر تازه ای انداخته 
دیگر  جا های  به  آمریکا  از  که  است 

خواهد رسید. 

از زبان مارک اندرسون بنیادگزار 
صنعت  پیشروان  از  که   netscape
ینترنت  ا له  سا بیست  سی  نوین 
این  تاریخچه  می توان  )تارنما(ست، 
همه  بازگفت.  را  انتخاباتی  انقالب 
برک  به درخواست  دیداری  از  چیز 
نه  و  تازه کار  اوباما که یک سناتور 
چندان سرشناس آفریقائی-آمریکائی 
بود با اندرسون در فوریه 2007 آغاز 
بداند چگونه  اوباما می خواست  شد. 
»شبکه سازی  قدرت  از  ند  می توا
با توانمندی های شگرف  اجتماعی« 
گسترده  برسازی  و  آن،  ارتباطی 
یک »داده پایه data base « برای 
به  سیاسی  ماشین های  با  رویاروئی 
هماوردان ش  ناپذیر  شکست  ظاهر 
مانند  که خود  آندرسون  بهره گیرد. 
و  دارد  کارآفرینی  روحیه  اوباما 
جهان و وضع موجود را تغییر دادنی 
او پیوست و همراه تنی  به  می داند 
چند از ستارگان دیگر صنعت تارنما 
پایان  در  که  ساختند  را  سیستمی 
انتخاباتی 13 میلیون نشانی  کارزار 
تارنما و نزدیک دو میلیون داوطلب 
)که  را  انتخاباتی  دهنده  سازمان  و 
بیشتر شان به یاری همان سیستم 
بسیج شده بودند( در ارتباط دو سویه 
به ستاد انتخاباتی اوباما می پیوست؛ و 
بخش بزرگ تر 600 تا 700 میلیون 
دو  نزدیک  در  اوباما  که  را  دالری 
سال کارزار هزینه کرد از آنان گرد 
آورد. )تا کنون هیچ نامزد انتخاباتی 
به چنین مبالغی دست نیافته است(.

مشارکت فعال این ارتش انتخاباتی 
به  عمده ای  تکان  مراحل،  همه  در 
کارزار انتخاباتی اوباما داد و به ویژه 
نخستین  برای  را  جوانی  توده های 
با  بار به صحنه آورد. ولی نقش آن 
نرسید.  پایان  به  نوامبر  ماه  پیروزی 

دگرگون  بزرگ تر  نبرد  در  که  اوباما 
آمریکاست  جامعه  و  اقتصاد  کردن 
ریاست جمهوری خود را همچون یک 
کارزار انتخاباتی همیشگی می بیند آن 
»داده پایه« را برای بسیج توده مردم 
در پشت برنامه های خود بکار می برد. 
پیام های  اوباما  انتخاباتی  ستاد  از 
به  ناچیز  هزینه  با  میلیونی  چند 
نشانی های پشتیبانان می رسد و آنها 
گذاشتن  با  کارگاه ها  و  محله ها  در 
امضا،  گرد آوری  اطالعاتی،  میز های 
)هر  آشنایان  به  پیامک ها  فرستادن 
تلفن همراه یا وسائل مخابراتی تازه 
از  بانکی  دست هاست  در  که  تری 
شماره های تلفن و نشانی ها از آن خود 
دارد،( دعوت همکاران و همسایگان به 
خانه های خود و بحث در باره برنامه ها 
به  پیام  فرستادن  و  سیاست ها  و 
نمایندگان مجلس، یک عنصر مردمی 
را وارد فرایند تصمیم گیری می کنند 
که موضوع بررسی های جامعه شناسی 
خواهد بود و در بسیاری جا ها تقلید 

خواهد شد. 
بار  نخستین  برای  اوباما  حکومت 

می تواند پیام خود را به استقالل از 
رسانه های همگانی به مردم برساند. 
و  روزولت  فرانکلین  دست  در  رادیو 
در  کندی  دست جک  در  تلویزیون 
رسانه های  بزرگ ترین  خود  دوره 
در  اوباما  برک  مردمی شدند.  بسیج 
هزینه تر  کم  بسیار  رسانه ای  تارنما 
بزرگ ترتارنما  مزیت  اما  است.  یافته 
در اندرکنشی interactive بودن آن 
است. نه تنها زنان و مردانی که کاخ 
تصویری  می گردانند  را  اوباما  سفید 
آمریکائیان  عمومی  افکار  از  دقیق تر 
به دست می آورند بلکه توده مردمانی 
که این شبکه اجتماعی را می سازند 
و  می یابند  خودسازماندهی  توانائی 
می توانند عاملی در سیاست گزاری ها 
باشند. چنین توده درگیر و کوشنده ای 
در  اوباما  گرفت.  نادیده  نمی توان  را 
را  فشار  گروه  بزرگ ترین  عین حال 
بوجود آورده است و سنگینی آن را 

احساس خواهد کرد. 
* * *

پا  اوباما  با  مشارکتی  دمکراسی 
که  است  گذاشته  تازه ای  مرحله  به 
آنها  هستیم.  آن  آغاز   در  هنوز  ما 
که از پایان احزاب سخن می گویند 
باشند  دیده  را  آینده  است  ممکن 
ولی همچنان که دولت ملت در عصر 
جهانگرائی دوام آورده است و در برابر 
استفاده های  سوء  و  ناهماهنگی ها 
پیش  از  و ضروری تر  نیرومند تر  آن 
می نماید، اعالم پایان احزاب نیز به 
گفته مارک تواین پس از شنیدن خبر 
مرگ خود »بسیار مبالغه آمیز است.« 
منزل  سراسر،  مستقیم  دمکراسی 
نپرداخت  نمایندگی  دمکراسی  به 
نیز  حزبی  نمایندگی-  دمکراسی  و 
هنوز  مشارکتی  دمکراسی  کنار  در 
کارکرد خود را دارد. اما مانند خود 

نادیدن  )دیجیتال،(  رقمی  انقالب 
امکانات و پیامد های زیر و رو کننده 
اجتماعی،  سیاسی-  نقالب  ا ین  ا
همان  آورد.  خواهد  ورشکستگی 
گونه که صنعت و مدیریت نوین را 
نمی توان  تصور  بی  رایانه )کامپیوتر( 
کرد، سیاست نوین نیز پیوند مرگ 
اجتماعی  سازی  شبکه  با  زندگی  و 
جریان  است.  یافته  پایه«  »داده  و 
و  بی شمار  افراد  نتواند  که  سیاسی 
کمترین  با  را  یکدیگر  با  بی ارتباط 
هزینه در ساختار های سیاسی انگاری 
virtual بسیج کند مانند ماشین های 
انتخاباتی سنتی هیالری کلینتون و 
حزب جمهوریخواه با شکست روبرو 

خواهند شد.
ما در کارزار انتخاباتی و حکومت 
امکانات  و  محدودیت ها  اوباما  خود 
این مرحله تازه سازماندهی سیاسی 
چند  ارتش  یک  او  می بینیم.  را 
بر گرد  و  برنامه ها  برگرد  را  میلیونی 
فرهمندی شخصی ش، هر دو بسیار 
برتر از هماوردان خود، سازمان داده  
است، با بیشترین بسیج مالی تاریخ 

نخستین  برای  ــ  آمریکا  انتخاباتی 
بار بی آنکه وامدار البی ها و گروه های 
منافعی باشد که هزینه های انتخاباتی 
هزینه  پر  انتخابات  کشور  آن  در  را 
فراهم می کنند. ولی این ارتش چند 
میلیونی در خدمت نامزد یک حزب 
سیاسی بود و بیشتر آن صد ها میلیون 
دالر صرف آگهی در رسانه های سنتی، 
به ویژه تلویزیون شد که بزرگ ترین 
قلم در هزینه های انتخاباتی آن کشور 
است. امروز هم شمار بینندگان چهل 
تا شصت میلیونی سخنرانی های اوباما 
در تلویزیون قابل مقایسه با دریافت 
او  الکترونیک  های  پیام  کنندگان 
نشست های  کنندگان  شرکت  یا 
 town hall هم شهریان  )اینترنتی( 
از  اوباما  پیروزی  نیست.   meeting
افزودن تکنیک های تازه بر زراد خانه 
سیاسی موجود و نه جانشین کردن 

یکی با دیگری آمد. 
برای ما در پیکار دشوار و پیچیده ای 
که با جمهوری اسالمی در پیش داریم 
ــ پیکاری که بخشی در درون خود 
ایرانی، و با خود اوست و می باید باشد 
و  بسیج  تازه  شیوه های  بررسی  ــ 
سازماندهی سیاسی در آمریکا اهمیتی 
بیش از بسیاری دیگر دارد و می باید 
بیشتر در آن بیندیشیم. یک دلیل ش 
عمال نا ممکن بودن پا گرفتن احزاب 
دیگر ش  دلیل  یک  است.  ایران  در 
دمسازی روانشناسی و هوش ایرانی 
و  رایانه   virtual انگاری  جهاِن  با 
تازه  اطالعاتی  تکنولوژی  تارنماست. 
را گوئی برای این مردمی ساخته اند 
که هیچ چیز مانند آزادی تا مرز بی 
ـ حتی آزادی برای بندگی  بند و باریـ 
ــ خشنود شان نمی کند و مانند موج 
پیوسته  و  با هم  به دم  کنار »دم  و 

گریزان ز هم 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 57 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

 )۵ مهر 1۳۰۷ ، تهران- ۸ بهمن 1۳۸۹ ، ژنو(

چشم انداز تازه دمکراسی  
کیهان لندن شماره 12۵۰ -1۳ فروردین ماه 1۳۸۸

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )2۰(

مرور بر تاریخچۀ مطبوعات، عبور 
از تاریخ سیاسی ایران در اوایل قرن 
بیستم را ناگزیر می سازد. ضرری هم 
ندارد. نسلی که انقالب اسالمی را در 
اواخر قرن بیستم تجربه کرد، آگاهی 
چندانی از رویدادهای دو دهۀ اول قرن 
نداشت و آگاهی نسل بعد از انقالب از 
آن هم به مراتب کمتر است. ناآشنایی 
با تاریخ، همان گونه که گفته اند، ملت 
را محکوم به تکرار گذشته ها و تداوم 
فرصتی  هر  لهذا  می کند.  اشتباهات 
تأمل  و  تاریخ  بازنگری  برای  که  را 
در وقایع تاریخی دست دهد، مغتنم 

باید شمرد.
عزل  ز  ا ـ  دوم  مشروطۀ  در 
محمدعلی شاه تا کودتای سوم اسفند 
1299ـ  اختالفات و کشمکش ها بین 
گروههایی که متفقاً بر ضد استبداد 
را  مشروطیت  و  برخاسته  مبارزه  به 
ریشه  تفکر  سه  از  بودند  کرده  احیا 

می گرفت:
1 ـ تفکر ملهم از انقالبات غرب، 

به ویژه انقالب فرانسه
2 ـ تفکری که از سوی انقالبیون 
قفقازی  مهاجرین  توسط  و  روسیه 

تغذیه می شد
3 ـ تفکر سّنتی

باید  که  بودند  آن  بر  اول  گروه 
از  را  پارلمانی  حکومت  روش  و  راه 
کشورهای غربی اقتباس کرد و راهی 

را که اروپاییان رفته اند پی گرفت.
گروه دوم، ادامه مبارزات انقالبی را 
تا برچیدن اساس سلطنت و برقراری 
نظر  در  سوسیالیستی  جمهوری 
داشتند و به سبک و سیاق انقالبیون 
روسیه که سرنگونی حکومت تزاری 
را هدف گرفته بودند، عمل می کردند.

متکی  به مشروطه ای  گروه سوم، 
بر سّنت های بومی و مذهبی معتقد 

بودند.
دوم،  مجلس  تشکیل  با  همزمان 
تأسیس  ایران  در  قوی  حزب  دو 
که  عامیون«  »دموکرات  حزب  شد. 
تفکر نخستین را نمایندگی می کرد 
اعتدالیون«که  »اجتماعیون  و حزب 
نمایندۀ تفکر سوم بود. اگر تندروی 
گروه دوم مانع از حرکت آرام در مسیر 
دموکراسی نمی شد و آتشی را که این 
دامان  متشرعین  برافروختند  گروه 
نمی زدند، این نظام دو حزبی طلیعۀ 
مبارکی برای مشروطیت نوپای ایران 

بود ولی چنان نشد.
شرح قضیه را ملک الشعرای بهار در 
»تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران« 

به اختصار، چنین آورده است:
»در سال اول فتح تهران ـ رجب 
1327 قمری مطابق 1908 میالدی 
پیدا شد. یکی  ایران دو حزب  ـ در 
انقالبی، دیگری اعتدالی و در همان 
سال، بعد از افتتاح مجلس دوم، این 
دو حزب به اسم دموکرات عامیون و 
اعتدالیون رسمی شد و  اجتماعیون 
خودشان را به مجلس معرفی کردند. 
ترقی«  و  »اتفاق  مثل  دیگر  احزاب 
مجلس  در  چون  اما  داشت  وجود 
نمایندۀ حسابی نداشتند گل نکرده 

کاری از پیش نبردند.
بودند  نفر   28 که  تها  دموکرا
مخالفان خود یعنی اعتدالیون را که 
36 تن می شدند ارتجاعی می نامیدند، 
زیرا آن حزب هوادار روش مالیمتر و 
به  اعتقاد  و  بود  تکامل  سیر  رعایت 
و  بردن مستبدان  میان  از  و  کشتن 
رو  این  از  و  نداشت  را  ارتجاعی ها 
بیشتر اعیان بدان حزب پناه می بردند. 
سپهدار اعظم تنکابنی، سردار محیی، 
بزرگ  عبداهلل  سید  دولت آبادی ها، 
بهبهانی، سید محمد بزرگ طباطبائی 
دو پیشوای مشروطه، و غالب متنفذین 
و ناصرالملک نایب السلطنه و فرمانفرما 
و غالب اعیان و روحانیان و اکثریت 
مجلس دوم طرفدار یا عضو این حزب 
و  انقالبی  را  دموکراتها  اینها،  شدند. 
و در جراید خود  تندرو می خواندند 
از  احیاناً  و  می کردند  انتقاد  آنان  از 
تهمت های دینی و تکفیر خودداری 
نفر   24 با  اعتدال  حزب  نداشتند. 
تن   3 و  ترقی  و  اتفاق   4 و  مؤتلفه 
)مجتهدان( طراز اول و 7 نفر بیطرف 

ائتالف داشتند.
مرامشان  بند  یک  که  دموکراتها، 
قّوۀ  از  سیاسی  قّوۀ  کامل  انفکاک 
نظام  ایجاد  دیگر  بند  و  روحانی 
اجباری )خدمت وظیفه( و بند دیگر 
دیگر  و  رعایا  بین  امالک  تقسیم 
اجباری  تعلیم  و  احتکار  منع  قانون 
مالیات  ترجیح  و  فالحتی  بانک  و 
غیر مستقیم بر مستقیم و مخالفت 
با مجلس اعیان )سنا( و غیره و غیره 
بود، مورد هجوم علما و گروه انبوهی 
از رعایا و توده قرار گرفتند، اما نظر 
به این که افراد فعال و صاحب عقیده 
و با ایمان و حرف زن و چیزنویس در 
میان آنها زیاد بود و اساساً منتقد و 

تندزبان بوده، هوادار فقرا و رنجبران 
شدند  موفق  بودند،  گردیده  معرفی 
فراکسیون 28نفری  مجلس،  در  که 
به وجود آورند و در خارج افراد کثیری 
از جوانان و غیر جوانان طبقۀ دوم را 
به خود جلب نمایند و چند روزنامۀ 
خوش قلم و موّجه و مشهور مانند ایران 
نوبهار  تبریز،  تهران، شفق در  نو در 
در خراسان منتشر سازند و مخالفان 
خود را به نام محافظه کار و ارتجاعی و 
آخوند و سرمایه دار و اشراف و اعیان 

به باد انتقاد بگیرند...«
روزنامه »ایران نو« که ملک الشعرای 
نخستین  می کند،  اشاره  بدان  بهار 
سبک  و  قطع  با  که  بود  روزنامه ای 
مطبوعات اروپا، در ایران انتشار یافت.

این روزنامه با مدیریت سید محمد 
و  ابوالضیاء،  به  معروف  شبستری 
سیاسی،  »ملی،  روزنامه ای  به عنوان 
و  فنی  ادبی،  اقتصادی،  اجتماعی، 
اخالقی«، در هفتم شعبان 1327 هـ 

. ق. پا به عرصۀ وجود نهاد.
یار و همکار ابوالضیاء در »ایران نو«، 
این هر  بود.  امین رسول زاده  محمد 
دو از ایده آلیست های تندرو به شمار 
می آمدند. ابوالضیاء از مشروطه خواهان 
مهاجرین  از  رسول زاده  و  بود  تبریز 
قفقازی و دوست نزدیک سید حسن 

تقی زاده لیدر دموکرات ها.

طرفی  از  رسول زاده  تند  مقاالت 
اعتدالیون را می آزرد و از طرف دیگر 
خشم روسها را برمی انگیخت زیرا در 
همان حال که »مرتجعین« داخلی را 
هدف حمله قرار می داد نیشی هم به 

حکومت تزاری روسیه می زد.
در یکی از این مقاالت، زیر عنوان 
»تهدیدات یک نفر از روزنامه نگاران 

روس« می نویسد:
»از قراری که فهمیده ایم خبرنگار 
روزنامۀ نوورمیا در تهران روزنامۀ ایران 
نو را تهدید می نماید که مخالف روس 
بوده و بر علیه روسها می نویسد... بدون 
تردید ما هیچ وقت بر علیه روس و 
و  انصاف  ولی  نبوده ایم،  روس  ملت 
روسی  خونخواران  دستۀ  ما  وجدان 
بدبختی مملکت  آنهمه  باعث  را که 
قناعت  هم  این  به  گردیده،  خویش 
را  ایران  و  منچوری  واقعیات  نکرده 
از  و  می نماید  محکوم  شدند  سبب 
هر  و  ملت  هر  از  اشخاصی،  چنین 
کس باشند، عالم انسانیت بیزار است«

مقاله، سپس به مواردی از مداخالت 
ایران  در  روس  دولت  زورگویانۀ 
»هواخواهان  می افزاید  و  می پردازد 
هّمشان  همیشه  تاریکی  و  شیطان 
مصروف این است که هر جا  نوری 
ببینند برطرف کنند... وجدان و انصاف 
آن  این حرکات  به  است  مخالف  ما 
را  ما  مملکت  که  خونخواری  دستۀ 
پایمال نمود و مقصدشان جز تخریب 
این مملکت نیست، تصدیق نموده یا 
سکوت کنیم  زیرا وقتی که مملکت 
به کلی خراب و ویران شد، آن وقت 

بلع کردن آن خیلی آسان است...«

و باالخره با این جمالت به مقاله 
مایل  خیلی  »ما  می دهد:  پایان 
ببینیم که اگر آقای خبرنگار  بودیم 
مانچیکوف به جای ما بود و وطن او 
همین مخاطرات امروزی مملکت ما 
را داشت چه می گفت... ایران همیشه 
مایل و طالب بوده که دوست صمیمی 
روس باشد اما اگر بعضی نمایندگان 
این حس  ایران،  زشت بین روس در 
دوستی را به چیز مخصوصی تعبیری 
منافع شخصی  از یک طرف  نموده، 
خود را در نظر گرفته و از طرفی به 
اضمحالل و اسارت این مملکت کمر 
بستند و با معاونت محمدعلی  )شاه 
مخلوع( و مستبدین، آن را به طرف 
گرداب فنا راندند، و بدین واسطه جلب 
نفرت و اعتراض ایرانیان را نسبت به 
این  در  نمودند،  است  روس  هرچه 
از  و  نیست  ایران  با  تقصیر  صورت 
می خواهیم  انصاف  روس  ملت  خود 
که تقصیر و مسؤولیت این کار به عهدۀ 
کیست؟... در آخر، کالم خود را به این 
واقعاً  اگر  که  می کنیم  ختم  مطلب 
دست تقدیر، ما را گرفتار و مضمحل 
شرف  با  مرد  مردن  پس  خواسته، 
بهتر است از این که مانند غالمان در 
نفس واپسین، دست آن کسی را که 

هالکش می کند تقّبل نماید«.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 12۰۰(

» ادامه دارد«           
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پژوهشگر  و  شاعر  1ـ 
استاد  و  ایران  بلندپایۀ 

فقید دانشگاه تهران
دارد  حرفه ای  هم  او  2ـ 

ـ غنا
نوعی  ـ  است  چاهی  3ـ 

پارچه
4ـ از روزنامه های فکاهی 

و قدیمی ایران
حرف  ـ   راهنمایی  ـ   5

تعجب ـ صریح
6 ـ راه بی پایان ـ ویزا

7 ـ مجمع ـ یرقان

8 ـ نیروی نظامی ـ ترعه
الت  آ شین  ما ز  ا 9ـ 

ساختمانیـ  نحیف
10ـ عقایدـ  عالمت جمع 

ـ از شهرهای ایران
ـ  توری  ا ندید کا 11ـ 

رودخانه ای در اروپا

نخست وزیران  از  1ـ 
پیشین ایران

ن  پیشگا هنر ز  ا 2ـ 
قدیمی و فقید سینمای 

ایران
ر  د ی  ه ا یر جز 3ـ 
مدیترانه ـ تاخت و تاز 
کوشش  آنطرف  از  4ـ 
است ـ از رودخانه های 

ایران
ـ  است  ستاره ای  ـ   5

خیال و تصور
از  ـ  پیشینیان  ـ   6

بیماریهای خطرناک

واحد  ـ  یادگار  ـ   7
اندازه گیری سطح

8ـ  میوهـ  مشاورـ  پایه 
و اساس

است  ماه  دور  به  9ـ 
ـ طول

ـ  خطاب  حرف  10ـ 
جنس مذکر ـ شجاع

11ـ از بین بردن و نابود 
کردن ـ گرو

و  پژوهشگر  نویسنده،  1ـ 
و  معاصر  بلندپایۀ  مترجم 
فقید ایران و مؤلف »سوگ 

سیاوش«ـ  ماه گرفتگی
2ـ انسانـ  حیثیتـ  لطیف

ـ  میدان  ـ  سالخورده  3ـ 
سکوت و بی صدایی

ـ  راز  ـ  میانجیگری  4ـ 
نژادی است

5 ـ قسمتی از ساختمان ـ 
از رنگها ـ خاندان ـ رفوزه

و  داستانسرا  مترجم،  ـ   6
فقید  و  پرکار  روزنامه نگار 

کشور ما
7ـ  حرف تعجبـ  کوچنده 

ـ از ابزار دوخت و دوز
8 ـ صوفی و شاعر مشهور 
ایران در قرن چهارم و پنجم 

هجری
9ـ آوای خواب کودکانـ  از 

نوشیدنی هاـ  اطراف
وسایل  از  ـ  مصون  10ـ 

موسیقی
ـ  ترس  ـ  آهستگی  11ـ 

سر و صدا
12ـ میوه ای استـ  نقائص 

ـ زهر ـ آشکار
13ـ مادر به عربیـ  بخشی 
از شبانه روزـ  صحرایی است 

ـ تکرار یک حرف
ز  ا ـ  واحد  قیمت  14ـ 
معروف  برجسته،  شعرای 

و معاصر فقید ایران
15ـ از خوراکهای سنتی ـ 

نوعی ترشی

یورش  از  قبل  ایران  پادشاهان  از  1ـ 
عرب ها

2ـ پایتخت کشوری است ـ مأیوس
3ـ مشایعت ـ زاده شدن

4ـ شهری تاریخی در ایران ـ پروژه ـ 
نژادی است ـ از حشرات موذی

5 ـ حکم شرعی عالم دینی ـ چشم 
ـ پندگیری

6 ـ دارایی ـ نام چند پادشاه فرانسه ـ 
عددی معروف ـ او

7 ـ آسوده خاطر ـ زبانی است
8ـ  شکلی است هندسیـ  سردار نامی 

ایران در دورۀ ساسانیان
خوانندگان  از  ـ  حرف  یک  تکرار  9ـ 
خوش صدا و معروف کشور ماـ  قسمتی 

از شکم
10ـ از چهارپایان ـ اسلوب و شیوه ـ 

واحد اندازه گیری زمان
11ـ توانـ  بهسازیـ  کوششـ  حرارت 

غیر طبیعی بدن
12ـ میوه ای است ـ از اشکال هندسی 

ـ مجری وصیت
13ـ حیوانی استـ  موّربـ  چند موج

14ـ حالوت ـ آسان ـ من و تو
15ـ بانگ ـ شاداب ـ مسری

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

اطراف  در  برق  تقاضای  افزایش  علت 
الضرب هفت  امین  تهران، حاج  شهر 
دستگاه مولد 75 کیلوواتی و 2 دستگاه 
مولد 150 کیلوواتی نیز خریداری کرد 
تا برق به دیگر اهالی شهر تهران هم 

برسد.
در سال 1316 یک نیروگاه بزرگ 
تولید برق ساخت کارخانه »اشکودا« 
از کشور چکسلواکی با چهار واحد هر 
یک به قدرت 1600 کیلووات جمعاً به 
قدرت 6400 کیلووات در تهران نصب 
شد و زیر نظر بلدیه )شهرداری( تهران 

بهره برداری از آن آغاز شد.
سراغ  مردم  ابتداء  در  اینکه  جالب 
خرید برق برای خانه هایشان نمی رفتند 
و کار به جایی رسید که مسؤوالن اعالم 
کردند که هر کس برق بخواهد به او 
به طور رایگان انشعاب برق می دهند و 
حتی نصب کنتور نیز برای مشترکین 

رایگان اعالم شد.
بعدها مغازه داران برای تمدید پروانه 
شدند. برق کشی  به  مجبور  کسب 

و  قاجار  شاه  ناصرالدین  سفر  در 
گردش اروپایی وی، یکی از همراهان 
نام »حاج  به  اصفهانی  تاجر  شاه یک 
امین الضرب اصفهانی« بود که شغلش 
ضرب مسکوکات زیر نظر او قرار داشت.

دیدن  از  پس  الضرب  امین  حاج 
شهرهای  برق  کارخانه  و  روشنایی ها 
روسیه با تأیید شاه تصمیم به تأسیس 
دارالخالفه  برای  برق  کارخانه  یک 
از  را  برق  ژنراتور  اولین  و  می گیرد 
»آلگماینه   A.E.G آلمانی  شرکت 
الکتریسیته گزلشاف« خریداری  و در 
سی ام مهر ماه 1284 در خیابان چراغ 

برق تهران نصب می نماید.
 400 قدرتش  نفتی  ژنراتور  این 
کیلووات بود و فقط می توانست چند 
 7 تا   5 مدت  برای  را  اطراف  خیابان 

ساعت روشن کند.
مردم شب ها به خیابان های الله زار 
و شاه آباد می رفتند و روشنایی شب در 

این منطقه را تماشا می کردند.
به  در سال 1304 هجری شمسی 

چگونه برق به ایران آمد و 
تهران روشن شد

جزیرۀ هرمز رسید؛ آنگاه  به  الرستان  
بازگشت  و  به  مکه   باز  و  فارس  رفت  
پس  از مراسم حج  از راه  دریای  سرخ  

به  آسیای  صغیر رفت .
سفر به  سوی  شمال  دومین  مرحلۀ 
سفر  این   در  است.  بطوطه   ابن   سفر 
ابن  بطوطه  از طریق  سینوپ  به  دریای  
سیاه  رسید. سراسر شبه  جزیرۀ کریمه  
را در نوردید و از آنجا به  جنوب  روسیه  
تا  وی   می رسد   نظر  به   چنین   رفت . 
سرزمین  بلغارها و تا کنار رود ولگا نیز 
سفر کرده  باشد. ابن  بطوطه  سپس  به  
قسطنطنیه  رفت  و مدتی  بعد از طریق  
ولگا به  خوارزم ، بخارا، نخشب ، سمرقند، 
سرخس ،  مشهد،  طوس ،  هرات ،  بلخ ، 
تربت  حیدریه ، نیشابور، بسطام ، غزنه  

و کابل  رفت .
او در دوم سپتامبر 333 میالدی به  
دره سند رسید که  معروف  به  پنجاب  
از همین  جا آغاز  است . سفرنامۀ وی  
دهلی   به   سفرش  در   وی   می گردد. 
زنده   و  سرزمین   آن   شگفتی های   از 

سوزانیدن  زنان  یاد کرده  است .
از راه  کالیکوت   ابن  بطوطه  سپس  
جزیرۀ  به   آنگاه   و  مالدیو،  جزایر  به  
را  جزیره   آن  از  پس  و  رفت   ملوک  
گفت ؛ سپس   ترک   سیالن   مقصد  به  

شرف الدین   ابوعبداهلل   بَّطوطه ،  اِبْن ِ 
محمد بن  عبداهلل  بن  محمد َطنجی ، 
جهانگرد معروف . در سال 304 میالدی  
در همان جا  و  آمد  دنیا  به   در طنجه  
به   مالکی   مذهب   تعالیم   براساس  

تحصیل  پرداخت .
وی  نخستین  سفر خود را به  قصد 
زیارت  حج  آغاز کرد. ابتدا از طنجه  به  
الجزیره  رفت  و پس  از گذر از طرابلس  و 
دیگر نواحی  شمال  آفریقا به  اسکندریه  
بعد  مدتی   رسید؛  قاهره   به   سپس  و 
راه  شام  در پیش  گرفت  و از آنجا به  
بیت المقدس   راه   از  و  رفت   فلسطین  
الذقیه ،  انطاکیه ،  حلب ،  طرابلس ،  به  
مدتی   و  کرد  سفر  دمشق   و  بعلبک  
آنجا عازم  از  اقامت  گزید.  در دمشق  
مدینه  و مکه  شد؛ پس  از ترک  مکه  
آهنگ  عراق  کرد و از راه  قادسیه  به  
نجف   رفت.  وی سپس به ایران رفت و 
از آبادان ، ماهشهر )معشور( و شوشتر 
دیدن  کرد و در این  شهر بیمار شد. 
پس از آن به  اصفهان  و شیراز نیز سفر 
کرد و از آنجا به  عراق  بازگشت . وی  بار 
دیگر دو سال در مکه  اقامت  گزید؛ و از 
آنجا به  یمن ، عدن  و مگادیشو رفت  و از 
آنجا راه  ظفار، سواحل  شرقی  عربستان  
و خلیج فارس  را در پیش  گرفت  تا به  

زندگانی ابن بطوطه، اولین جهانگرد اسالمی
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آندره ژید، نویسنده فرانسوی در 22 
به دنیا آمد.  نوامبر 1869 در پاریس 
پدرش از مردم کوهستان های مرکزی 
فرانسه و مادرش از یک خانواده صنعتگر 
و بازرگان در شمال فرانسه بود. او این 
در  تناقض  اصلی  علل  از  را  دوگانگی 
اخالق و شخصیت فردی اش می دانست. 
او اولین کتابش را با این عنوان نوشت، 
این  بر  ژید  واتر«.  آندره  »دخترهای 
باور بود که با چاپ این کتاب، موافقت 
ازدواج بگیرد،  برای  دختر خاله اش را 
اما ناامید شد. پس از انتشار این کتاب 
به شرق مهاجرت کرد. ژید در شرق 
دچار سل شد و با این بیماری دست و 
پنجه نرم کرد و سرانجام سالمتی خود 
را به دست آورد و به پاریس بازگشت؛ 
اما مدتی بعد شوق سفر به آفریقا، او 
را رهسپار آنجا کرد. وی در 26 سالگی 
بار دیگر به فرانسه بازگشت و سرانجام 
با دختر خاله اش »مادلن روندو« ازدواج 
کرد. وی 44 سال، با عشق زندگی کرد 
و زمانی که در سال 1939، مادلن مرد، 
او نسبت به زندگی امیدش را از دست 
داد. آندره ژید در سال 1951 در سن 
به  اثرهای  از  درگذشت.  سالگی   82
جا مانده او می توان به سفر به کنگو، 
بازگشت از چاد و روستایی اشاره کرد.

عشق به 
دختر خاله

آنجا  از  و  بازگشت   مالدیو  جزایر  به  
از  آنگاه   کرد .  سفر  چین   و  هند    به  
به   آنجا  از  و  مسقط  به   ظفار  طریق  
جزیرۀ هرمز و بعد به  شیراز، اصفهان ، 
شوشتر، بصره  و نجف  رفت  و از آنجا 
عازم  کوفه ، بغداد و شام  شد و پس از 
آن به  حلب  رسید؛ وی سپس از آنجا 
به  دمشق ، بیت المقدس ، اسکندریه  و 
قاهره  پس از آن به  فلسطین  رفت  و از 
آنجا عازم  تونس  شد. ابن  بطوطه  پس 
از مدتی  راهی  اندلس  شد. و  به  جبل  
الطارق  رفت  و از آنجا به  شهر غرناطه  
پایتخت  اندلس  رسید. ابن  بطوطه  در 
اول  محرم  53 عازم  سفری  به  آفریقای  
مرکزی  شد. وی  از طریق  تیمبوکتو به 
مالی  رفت . و سرانجام ، اواخر عمرش به  
فاس  بازگشت و در آنجا به  سر برد و 
همان جا درگذشت .عنوان  سفرنامۀ ابن  
بطوطه  تحفۀ النّظار فی  غرائب  االمصار 
و عجائب  االسفار بوده ، ولی  بیشتر با 
نام  »رحلۀ ابن  بطوطه«  شناخته  شده  
است . کتاب  را ابن  بطوطه  خود ننوشته  
است . متن  آن از زبان  او نقل  شده  و 
توسط ابن  ُجَزی  کلبی  تحریر گردید. 
متن  کامل  اثر با ترجمۀ فرانسوی  آن  
طی  سالهای  853- 858 میالدی  در 

چند جلد منتشر شد.
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آنجا  قبل  شب  که  منیرخانم  ایشان، 
بودند، تا عصر ماندند.

خودشان،  معمول  مطابق  ایشان، 
ساعت هفت بیدار شدند و ساعت هشت 
از منزل رفتند و ناهار را هم در بیرونی 
خانه ای که در خیابان سپه بود، صرف 

می کردند.
آن روز اول عروسی، از چندین طرف: 
پدربزرگم، خانمش، پدرم، مادرم، دو تا 
از خاله هایم و دیگران که نامشان را به 
خاطر ندارم، هدیه های مبارک باد برای 

ما می آوردند.
طالی  شمشیر  یک  پدربزرگم، 
قدیمی بسیار ممتاز برای وزیر جنگ 
و خانمش، یک طاقه شال کشمیری 
برای من و سایرین هم غالباً شال ترمه 

فرستاده بودند.
از این پس، او شب ها ساعت هشت 
و  می خورد  شام  نه  ساعت  می آمد، 
ساعت  صبح  می خوابید.  ده  ساعت 
هفت بیدار می شد و فقط دو استکان 
چای می نوشید و ساعت هشت از منزل 
بیرون می رفت و تا دو ماه، این برنامه، 

به همین ترتیب ادامه داشت.
پس از یک ماه، من احساس کردم 
حالم دگرگون شده است. از بوی غذا 
ناراحتی  بدم می آمد و حالت تهوع و 
داشتم و هر روز هم حالم بدتر می شد 
ولی شبها که ایشان می آمدند، سعی 
و  دارم  نگه  را  خودم  که  می کردم 
جلوی او، حالم تغییر نکند. اما هرچه 
به  و  نمی خوردم  شام  می کرد،  اصرار 
قباًل  یا  ندارم  میل  می گفتم  بهانه ای 

چیزی خورده ام.
چند شبی به همین صورت گذشت 
و باالخره مشتری باجی که سفره را بر 
می چید و خدمت سر شام با او بود و 
اصرار ایشان و انکار مرا در شام خوردن 

می دید، گفت:
ـ معذرت می خواهم، اصرار نفرمائید، 
چون ایشان تصور می کنم به سالمتی 
حامله شده اند و روزها هم حال خوشی 
فردا  بدهید  اجازه  اگر  حاال  ندارند. 
بگوئیم دکتر ایشان، که دکتر منصور 
شریف هستند، بیایند ایشان را ببیند.

شد  خوشحال  بسیار  و  خندید  او 
و گفت:

ـ البته، فردا حتماً بگوئید دکتر بیاید 
و حال ایشان را ببیند.

و بنا کرد با من شوخی کردن و اظهار 
خوشحالی و شادمانی.

روز بعد دکتر آمد و پس از تبریک و 
تعارفات، وقتی نبض مرا گرفت، گفت:
ـ مبارک است، شما حامله هستید.

آدم ها همه خوشحال شدند و شب 
که ایشان آمدند، مشتری باجی آمد جلو 

و تعظیم کرد و گفت:
و  ـقربان، دیشب من عرض کردم 
امروز هم دکتر تصدیق کرد که خانم 

به سالمتی حامله شده اند.
گفت:

ـ چه بهتر، چه بهتر، امید است که 
پسری تحویل من بدهد.

روز بعد هم به مادرم خبر دادند که 
البته خوشحال شد و چون خودش از 
تعداد زیادی که زائیده بود عاجز مانده 

بود، گفت:
یکی  هر سال  من  مثل  ـ خداکند 
نزاید که خیلی زحمت دارد و گرفتار 

خواهد شد.
البته مادرم پس از یک هفته به دیدن 
من آمده بود و بعد هم هفته ای یکبار 

به من سر می زد.
صبح  از  پدربزرگم  هم  روز  یک 
جمعه که ایشان تعطیلی داشتند، ما 
و پدر و مادرم را به ناهار در حوضخانه 
در  حوضخانه  کرد.  دعوت  شمیرانش 
قشنگ  بسیار  ولی  قدیمی  باغ  یک 

قرار داشت.
پدر و مادرم آمدند منزل ما و ما از 
صبح رفتیم ولی سردار سپه بعد از ظهر 
آمد و چون در شمیران هنوز جائی را 
برای تابستان نخریده بود، در جستجوی 
باغ خوبی بود که برای تابستان بخرد.

درست  خوب  خیلی  را  حوضخانه 
که  کوچکی  استخر  دور  بودند.  کرده 
میان حوضخانه بود، سینی های قشنگی 
داده  قرار  زیبا  گل های  با  میوه  از  پر 
بودند. ناهار هم تهیه شده بود که ما 
خودمان بودیم. پدربزرگم و خانمش، 
بزرگم  برادر  و  خواهرم  مادرم،  و  پدر 
و چند نفر از عمه های کوچک، پسر و 
دخترمکرم الدوله، خانم مجدالدوله که 

هنوز کوچک بود.

ساعت چهار بعد از ظهر وزیر جنگ 
را  حوضخانه  منظره  خیلی  و  آمد 
پسندید، نشست و مثل همیشه غیر از 
چای چیزی نخورد و بعد با پدربزرگم 
اطراف،  باغهای  گردش  برای  رفتند 
از  آبی  نهر  که  سرباالئی  خیابان  تا 
میانش می گذشت و در قسمت شمالی 

حوضخانه قرار داشت.
مجدالدوله  به  سپه  سردار  آنجا 
پدربزرگم گفت:  بیا در این سرباالئی 
باخت  هرکس  و  بگذاریم  دو  مسابقه 

یک لیره بدهد.
پدربزرگم قبول کرد و از دو طرف نهر 
به سوی سرباالئی دویدند. البته معلوم 
بود که ایشان جوان تر بودند و نظامی و 
طبیعتاً از پدربزرگم جلو افتادند و بقیه 
که پائین ایستاده و تماشا می کردند، 

خندیدند و دست زدند.
ایشان دو ساعت آنجا ماندند و بعد 
گفت من می روم و شما بعد با خانم 
بیائید منزل. ایشان را تا در حوضخانه 
همراهی کردند و بعد مادرم گفت، ما 

هم زودتر برویم.
آن وقت ها خیابان ها هنوز اسفالت 
با درشکه  بایستی  نبود و عده ای هم 
می رفتند. پدربزرگم تازه یک ماشین 
خریده بود که من و مادرم و مشتری 

باجی را با آن به منزل رساندند.
آن شب هم مطابق معمول، ساعت 

هشت به منزل آمد و گفت:
ـ از باغ پدربزرگت خیلی خوشم آمد. 
بزرگی  بسیار  جای  بایستی  من  ولی 
و هم  خانواده  دو  برای  که هم  بخرم 
برای دیوان خانه بیرونی خودم و دفترم 

گنجایش داشته باشد.
به  هم  صفر  ماه  آن  حال،  هر  به 
خوبی و خوشی گذشت. بعد قرار بود 
ایشان  و  کند  اروپا سفر  به  احمدشاه 
بروند.  مشایعت  به  قزوین  تا  بایستی 
بار،  اولین  از دو ماه  این بود که پس 
یک شب به خانه نیامد. یعنی دیروقت 
بیرونی  همان  در  و  برگشت  سفر  از 
خوابید. نیامدن او برای من ناگوار بود 
و فکر می کردم که شب را به منزل خانم 

بزرگش رفته است.
شب بعد که آمد، بی اختیار به گریه 
افتادم و او به نوازش من پرداخت و گفت:

به  وقتی  که  نمی کنی  فکر  تو  ـ 
سفر می روم و نیمه شب بر می گردم، 
از منزلم  اینجا که  به  دیگر نمی توانم 
دور است بیایم؟ به عالوه، من نظامی 
هستم و اغلب برایم سفرها و کارهایی 
پیش می آید که شما باید قبول کنی و 

متحمل باشی.
و  دلپذیر  و  خوب  حرف های  با  و 

شیرینی مرا آرام کرد.
چند ماهی گذشت. در این فاصله، 
من  جهاز  از  که  را  هرچه  مادرم 
لوازم  ابتدا  می فرستاد.  می شد،  آماده 
صندوقخانه از لباس و سایر وسایل و 
بعد هم سه دست وسایل کرسی، یکی 
پشتی های  و  لحاف  با  یکی  معمولی، 

ترمه و یکی هم برای مستخدمین.
ماه آذر، یک اطاق را کرسی گذاشتیم. 
خیلی مرتب، با روکرسی سفید که خود 

آن را گلدوزی کرده بودم.
ایشان، شب که آمد، خیلی از شکل و 
وضع کرسی و پشتی های ترمه و لحافی 
که از مخمل عالی با ترمه و روکرسی 
و  آمد  خوشش  شده،  دست دوزی 
لباس ها را درآورد و چون روب دوشامبر 
نمی پوشید، عبای قشنگی روی دوشش 

انداخت و نشست.
این را هم بنویسم که پانزده روز بعد 
از عروسی ما، از طرف انجمن خیریه ای 
که خود وزیر جنگ دستور داده بود، 
چادر  شهر،  خارج  بزرگ  باغ  یک  در 
بسیار بزرگی زده بودند و از خانم های 
وزیر و نمایندگان مجلس و خانم های 
اعیان دعوت کرده بودند که چهار بعد 
از ظهر به آنجا بروند و هرکس به اندازه 
امکانش، کمکی برای مستمندان بدهد 
که بعدها تشکیالتی برای آنها بوجود 

خواهند آورد. ایشان به من گفتند:
ـ با خانم مادرت بروید و هرچه مایل 

هستی بپرداز.
من هم به مادرم خبر دادم و او قبل 
و سر ساعت  آمد  ما  به خانه  از ظهر 
از  یکی  و  راننده  ظهر،  از  بعد  چهار 
آجودان هایش که می دانستند ما کجا 
باید برویم، ما را به آن باغ رسانیدند که 
یک ساعتی آنجا بودیم. وقتی هم وارد 
شدیم ما را به چادری که بسیاری از 
خانم های محترم آنجا بودند، راهنمائی 

بودند،  آشنا  که  خانم هائی  کردند. 
تبریک  مادرم  و  من  به  و  می آمدند 

می  گفتند.
پس از صرف چای ،خانمی پشت 
تریبون رفت و شرحی راجع به تشکیل 
این مجلس و کمکی که به گروهی 
اثر  در  مستمند،  و  بیچاره  مردم  از 
همراهی خانم ها خواهد شد، صحبت 
بعد خانم دیگری دفتری در  و  کرد 
یکایک خانم ها  برابر  و  دست گرفت 
می گفت  که  را  مبلغی  و  می ایستاد 
و می پرداخت، در دفتر می نوشت و 
خانم دیگری پول ها را جمع می کرد.

که  ما  ردیف صندلی های  از  ابتدا 
ردیف اول بود شروع کردند تا به من 
رسیدند. من هم هزار تومان که البته 
در آن سال ها یعنی سال 1301 خیلی 
ارزش داشت، دادم و آن خانم ها هم 
خیلی تشکر کردند چون تا آن لحظه 
رقمی  چنین  خانم ها  از  یک  هیچ 

نپرداخته بود.
بعد از یک ساعت مجلس به پایان 
آمد و ما خداحافظی کرده و به خانه 
آمدیم و مادرم مرا بوسید و به خانه 
خود رفت و من منتظر ایشان شدم 
که آمدند و پرسیدند به مجلس امروز 

رفتید؟ گفتم: بله.
گفت: چه مبلغ اعانه دادی؟ گفتم: 

هزار تومان.
گفت: یعنی نصف حقوق یک ماه 

مرا اعانه دادی؟
میل  هرچه  فرمودید  شما  گفتم: 
اسم  خاطر  به  هم  من  و  بده  داری 
بودم،  عروس  تازه  که  خودم  و  شما 
نمی توانستم کمتر از این مقدار بدهم.

بسیار خوبی  کار  و گفت:  خندید 
کردی.

عید نوروز و خانه جدید
اواخر  تا  اجاره ای  خانه  این  در 
زمستان که تقریباً شش ماه شد، ماندم 

تا اینکه یک شب گفت:
که  بزرگی  عمارت  هنوز  گرچه  ـ 
شروع کرده ام، تمام نشده ولی کنار آن 
یک عمارت دیگر با ساخت قدیمی که 
بعدها برای مستخدمین الزم می شود، 
من  به  آنکه  برای  شما  که  شده  بنا 
نزدیک تر باشید و من هرشب مجبور 
صبح  و  بیایم  را  راه  این  که  نباشم 
برگردم، عجالتاً به آن خانه بیائید تا 
عمارت  انشاءاهلل  که  دیگر  ماه  چند 

بزرگ آماده شود.
اثاث  به جمع آوری  بعد  روز  از  ما 
و  آنقدر مستخدم  اگرچه  پرداختیم. 
سرباز و نظامی از پیش او آمدند که 
نبود  احتیاجی  من  زحمت  به  اصاًل 
همه  که  بود  رسیده  نیمه  به  روز  و 
اسباب و لوازم جمع شد و ساعت یازده 
اتومبیل آوردند و با »گیس سفیدم« 
مشتری باجی، به منزل جدید رفتیم 
داشت.  قرار  امیریه  چهارراه  سر  که 
این منزل جدید ما، محل ژاندارمری 
سابق و محوطۀ بزرگی پشت منزل و 
دیوانخانه سردار سپه بود که ایشان 
از  ما،  عقد  مراسم  از  قبل  روز  چند 
دولت خریده بود و سه دستگاه عمارت 

بنا کرده بود.
یکی از این بناها، پشت دیوانخانه 
بزرگی  بود که حیاط  عالی  بسیار  و 
داشت با حوض دایره ای بزرگ و رو 
به جنوب. چهارایوان سرتاسری و یک 
سالن و سه اطاق طرفین آن که همه 
به هم راه داشت و یک حیاط کوچک 
دیگر که جلوی ساختمان بود با سه 
اطاق و لوازم دیگر برای مستخدمین. 
چهارراه  سر  همه  ساختمانها  این 
به  هم  هنوز  که  داشت  قرار  امیریه 

همان صورت باقی است.
وقتی وارد خانه شدیم، گوسفندی 
جلوی پای ما قربانی کردند و بسم اهلل 
گفتیم و از حیاط جلو گذشتیم و به 
ما  سکونت  محل  که  بزرگ  حیاط 

می شد وارد شدیم.
مبله  و  کرده  فرش  همه  اطاق ها، 
بودند. همه چیز از پیش مرتب و مهیا 
شده بود. اثاث صندوقخانه ام را هم در 
همان حیاط جلو در اطاقی جا دادند.

هنگام ظهر هم ناهار از آشپزخانه 
دو  آوردند.  سپه  سردار  خود  مردانه 
سه مجمعه که همه خوردند و زیادی 
را پس فرستادند. بعد مشغول تنظیم 
اطاق ها شدیم که هر کدام را به چه 
باالی  اطاق  بدهیم.  کاری اختصاص 
سالن را اطاق خواب و بعد، سالن و 
یک اطاق نشیمن و اطاق بزرگتری بود 
که چون هنوز اول بهمن و هوا سرد 
بود، کرسی گذاشتیم که اگر الزم شد 
دور کرسی بنشینیم. خودشان قبالً در 

سالن، میوه و شیرینی چیده بودند.

خاطرات ملکه توران از مراسم عقد و عروسی 
با سردار سپه

فردای آن روز، می بایستی شب مرا 
به خانه داماد ببرند که در واقع شب 
عروسی بود و من برعکس همه که 
خوشحال بودند، حس ششمی داشتم 
که غمگینم می ساخت و آن شادی و 
خوشحالی که هر عروسی در چنین 
شبی باید داشته باشد من نداشتم و 
در اندیشه های آشفته و درهمی غرق 
بودم. بعد از ظهر، باز شروع کردند به 
آرایش من. ساعت شش بعد از ظهر 
چند ماشین آوردند و چون آن وقت ها 
نبود،  زیاد  اتومبیل  تهران  در  هنوز 
چندین کالسکه و درشکه هم آوردند.

من با تور سر و چادر ساتن که بر 
پیش  خداحافظی  برای  داشتم  سر 
پدر و مادرم رفتم، اما جلوی اشکم 
نیز  مادرم  و  بگیرم  نمی توانستم  را 

بی اختیار اشک می ریخت.
جان  خاله  همان  با  سرانجام، 
کوچکم، خانم بیات، در یک اتومبیل 
که سراسر پوشیده از گل بود و خواجۀ 
پدربزرگم حاج بالل خان کنار راننده 
نشسته بود و بقیه که بیش از بیست 
و  دیگر  اتومبیل های  در  بودند  نفر 
کالسکه ها و درشکه ها، از همان برابر 
بزرگی  که محوطه  مجدالدوله  خانه 
و  شاهپور  خیابان  طرف  به  بود، 
خانه ای که برای ما اجاره کرده بودند، 

راه افتادیم.
خانه، با دو باغچه بزرگ و عمارتی 
یوسف آباد،  چهارراه  در  آن،  وسط 
خیابان شاهپور قرار داشت. جلو خانه 
مجدالدوله جمعیت زیادی که متوجه 
شدند امشب عروس را می برند، جمع 
شده بودند و اتومبیل ها و کالسکه ها 
نمی توانستند حرکت کنند تا باالخره 
پاسبانها آنها را به عقب راندند و راه 
باز شد و با این حال تا انتهای کوچه، 
با  ماشین ها  و  بود  ایستاده  جمعیت 
زحمت می گذشتند. راه چندان دور 
نبود و وقتی به منزل داماد رسیدیم، 
وزیر جنگ )سردار سپه( خودش با دو 
سه نفر آجودان، دم در منزل ایستاده 
خواست  خان  بالل  حاج  تا  و  بودند 
پیاده شود و در اتومبیل را برایم باز 
اینقدر طول  کند، داد زد که: »چرا 
خودش  و  شوی«  پیاده  تا  می دهی 
جلو آمد و در را باز کرد و دست مرا 
گرفت و پیاده شدم و بعد هم خاله 

جان پیاده شد.
ده  که  عمارت  دوم  طبقه  تا  مرا 
سالن  آنجا  برد.  بود،  پله  دوازده 
قرار  دیگر  اطاقهای  و  غذاخوری 
داشت. ابتدا چادر از سرم برداشت و 
داخل سالن پذیرائی شدیم. بعد هم 
خانم های دیگر که همراه بودند، آمدند 
راحت  خانم ها  اینکه  برای  ایشان  و 

باشند، به اطاق دیگر رفت.
پس از صرف شربت، در اطاق دیگر 
از  عده ای  ولی  بود  حاضر  شام  میز 

خانم ها رفتند و بعضی ماندند.
میز  روی  مرا  و  سپه  سردار  شام 
کرده  مهیا  دیگر  اطاق  در  دیگری 
بودند که البته من پیش ایشان رفتم 
و پس از گپ و گفتگو، متوجه سرم 
شد که موهای بور و پرپشت مرا باال 

زده بودند و گفت:
درست  برایت  قشنگی  سر  چه  ـ 
کرده اند! و چه لباس خوبی پوشیده ای!

که  زدیم  هم  دیگری  حرف های 
گفتند شام حاضر است و رفتیم برای 
بود، شام  شام. من چنان که عادتم 
ایشان  و  خوردم  مختصری  خیلی 
هم  چای  یک  شام  صرف  از  پس 
که  روزنامه هائی  به  بعد  و  نوشیدند 
روی میز بود نظر انداختند و گفتند: 
من شبها معموالً قسمت های مهم این 
روزنامه ها را می خوانم که در جریان 
امور باشم، ولی امشب فقط نگاهی به 

آنها می اندازم.
من، دیگر مهمان ها را ندیدم. آنها 
فقط خانم  بودند.  رفته  از شام  پس 

دختر عمه مادرم آنجا مانده بود.
فرستاده  من  با  هم  کلفت  چهار 
که  بود  عاقله ای  زن  یکی  که  بودند 
سابقاً هم با همسر قبلی مجدالدوله، 
دختر رکن الدوله، چند سالی در خانه 
پدربزرگم بود، یکی هم از مستخدمین 
دو  که  بود  بزرگم  پدر  زنجانی خود 
و  گوهرتاج  اسم  به  بودند،  خواهر 
مشتری. مشتری را به من داده بودند 
و بعد هم دایه ام و خواهر او به اسم 
سکینه سلطان که هر کدامشان کاری 
را بر عهده داشتند. یکی صندوق دار 
و مشتری باجی، پیشخدمت و یکی 
برای قهوه خانه و دایه ام هم، اگرچه 
آشپز مرد آورده بودند، مأمور رسیدگی 

به غذاها بود.
البته دیگر کسی نیامد،  روز بعد، 
برادرزاده  و  مادرم  دخترعمه  »دنباله دارد«           فقط 

خاطرات واالحضرت 
غالمرضا پهلوی

»با پدرم
رضاشاه، 

با برادرم، 
محمدرضاشاه«

)3(

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

ترجیح  آمریکا  هم  تردید.  بدون   -
بشود.  انتخاب  روحانی  آقای  می دهد 
هم  می دهند.  ترجیح  اعراب  هم 
کشورهای غربی ترجیح می دهند. برای 
اینکه الاقل می شناسندش و باهاش در 
تماس بودند. آقای روحانی االن نزدیک 
انگلیسی  دوستان  است  سال  به سی 
ارتباطات  دارد.  عرب  ارتباطات  دارد. 
آمریکایی دارد. الاقل لبخند می زند. ال 
اقل یک تمامیت ناشناخته ای نیست. 
ایشان  خارجه  وزیر  که  ظریف  آقای 
نزدیک  خیلی  آمریکایی ها  به  است 
بوده، سال ها در نیویورک زندگی کرده 
ولی  دارد.  آنجا  در  زیادی  دوستان  و 
به نظر من دنیای خارج بایستی یک 
جایی تصمیم بگیرد که به حرف آقای 
بدهد.  به طور جدی گوش  خامنه ای 
وقتی خامنه ای می گوید که می دانید 
نیستیم.  اصالح پذیر  ما  چیست؟ 
کنید  همکاری  ما  با  می خواهید  اگر 
را قبول بکن؛ وگرنه  همینجوری من 
هی تصویر زیبایی از جمهوری اسالمی 
امیدواریم  مثال  که  کردن  درست 
اتفاقی  چنین  نه،  بشود،  اینطوری 

نخواهد افتاد. 
نتیجه  میکنید  فکر  =شما 
ایران  انتخابات در نقش و سیاست 
در خاورمیانه و خلیج فارس و اصوال 
خواهد  اثر  بین المللی  سطح  در 

داشت؟
- بدون تردید اثر خواهد داشت. اگر 
آقای روحانی دوباره انتخاب بشود این 
حالت مماشات کنونی ادامه پیدا خواهد 
کرد. یعنی حالت کج دار و مریز. و این 
امید در کشورهای غربی و کشورهای 
عربی که حاال شاید مثال آقای خامنه ای 
اگر فوت شد یک شخص جدیدی آمد  
ماست  دوست  روحانی  آقای  بگویند 
می شناسیم اش و باهاش ارتباط داریم 
رفسنجانی  آقای  حمایت  زیر  سال ها 

ناگفته های انتخابات در ایران ...                          از صفحه 6
ما  دوست  هم  رفسنجانی  که  بوده 
ادامه  مماشات  این  بنابراین  بوده. 
رئیسی  آقای  اگر  ولی  داشت.  خواهد 
رفتن  کنار  با  حاال  که  بشود  انتخاب 
آقای قالیباف هم شانس آقای رئیسی 
بیشتر شده، آنوقت این دوگانگی پیام 
یعنی  یافت.  خواهد  پایان  تهران  از 
از تهران یک پیام خواهد آمد که آن 
پیام آقای خامنه ای خواهد بود که ما 
همینیم که هستیم. می خواهید با ما 
بیایید، ما حاضریم. نمی خواهید  کنار 
ادامه  نبردمان  به  بیایید،  کنار  ما  با 
خواهیم داد. بنابراین ممکن است که 
وجود  به  منطقه  در  بیشتری  تنش 
بیاید. ممکن است آن کسانی که واقعا 
در کشورهای عربی در کشورهای غربی 
خواستار کوبیدن ایران هستند از نظر 
و  بشود  بلندتر  صداشان  آنها  نظامی 
گوش های شنوای بیشتری پیدا کنند. 
بنابراین می تواند صد در صد اثر بگذارد 

در سیاست خارجی ایران. 
منتظر  که  ایرانی هایی  =االن 
هستند که روز انتخابات برسد  که  
بروند رای بدهند یا رای ندهند، آیا 
رای دادن آنها فرقی خواهد کرد یا 

نه؟
- بدون تردید فرق خواهد کرد. اگر 
بروند  واجدان شرایط  از  زیادی  تعداد 
انتخاب  به  مربوط  این  بدهند،  رای  و 
رئیس جمهوری نخواهد بود. یک نوع 
صحه گذاشتن بر مشروعیت این نظام 
خواهد بود. یعنی ما کل این نظام را 
گرفتاری هایی  همه  با  داریم.  قبول 
ما  که  ناراحتی هایی  همه  با  دارد.  که 
ازش داریم و غیره. ولی اگر تعداد رای 
دهندگان کمتر باشد نشان می دهد که 
مردم به تدریج خسته شده اند از این 
یک  سال  چهار  هر  بیهوده هی  بازی 
هیچ  اینکه  بدون  بده  رای  برو  دفعه 
این نظر  از  بنابراین  بگیری.  نتیجه ای 

=این فعال سیاسی تنها چند 
روز پس از انتخابات ریاست 
شد. بازداشت  جمهوری 

رضا ملک زندانی امنیتی سابق و از 
انتخابات ریاست  مخالفان شرکت در 
اردیبهشت   ۳0 شنبه  روز  جمهوری، 
به اتهام »توهین به رهبری و تشویش 
مادرش  منزل  در  عمومی«  اذهان 
اوین  زندان  چهار  بند  به  و  بازداشت 
امنیتی  زندانی  ملک   منتقل شد.رضا 
در  منتقدان شرکت  از  یکی  و  سابق 
انتخابات ریاست جمهوری، روز شنبه 
۳0 اردیبهشت توسط ماموران پلیس 
امنیت در منزل مادرش بازداشت شد 
و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم 

شخصی به زندان اوین منتقل شد.
بنا به آنچه هرانا گزارش کرده، ملک 
اتهام  به  نصیرپور  بازپرس  دستور  با 
»توهین به رهبری و تشویش اذهان 
عمومی« بازداشت و به زندان منتقل 

رضا ملک از مخالفان شرکت در انتخابات ریاست 
جمهوری بازداشت شد

از  زندانی سیاسی که  است.این  شده 
مسئوالن سابق وزارت اطالعات است، 
به دلیل افشای برخی از زوایای قتل 
از  پاییز 1۳77،  در  زنجیره ای   های 
ماه  فروردین  تا   1۳۸0 تیرماه   12
زندان  در  را  سال   1۳ حدود   1۳۹۳

گذراند.
که  حالی  در   ۹1 سال  در  وی 
همچنان در زندان بسر می برد، توسط 
به  تهران  انقالب  دادگاه   2۸ شعبه 
به تحمل یک  قاضی مقیسه  ریاست 
و ۵0 ضربه شالق  دیگر  زندان  سال 
این  در  ملک  شد.اتهامات  محکوم 
نشر  و”  نظام”  علیه  “تبلیغ  پرونده 
از  فیلم  “انتشار  طریق  از  اکاذیب، 

داخل زندان اوین” عنوان شده است.
رضا ملک پس از آزادی به مشارکت 
آورد،  روی  مدنی  های  فعالیت  در 
تجمعات  در  شرکت  آنها  جمله  از 

اعتراضی صلح آمیز بود.
مربوط  ملک  رضا  بازداشت  آخرین 

به  ن  فروزا محسن   =
در  همسرش  فعالیت   دلیل 
ایسنتاگرام ۳ ماه محروم شد.
فوتبال  سیون  فدرا  =
فروزان را به دلیل عکس های 
اینستاگرام همسرش محروم 

کرد.
= دایره انضباطی فدراسیون 
ارشاد  گشت  به  فوتبال 
یافته  گسترش  خانوادگی 

است.
= شایع شده نسیم نهالی 
شرط بندی  بنگاه های  برای 

تبلیغ کرده است.

تیم  دروازه بان  فروزان  محسن 
فوتبال به دلیل عکس های بی حجابی 
که همسرش در فضای مجازی انتشار 
داده، سه ماه از شرکت در بازی های 

فوتبال محروم شد.
دلیل  به  برتر  لیگ  بان  دروازه  این 
اینکه همسرش مشغول کار مدلینگ 
انتشار  به  اقدام  و  بوده  تبلیغات  و 
با  تصاویرش در فضای مجازی کرده 
فوتبال  فدراسیون  محکومیت  حکم 

مواجه شده است.
پس از این اتفاق، نسیم نهالی همسر 
تمام  حذف  به  اقدام  فروزان  محسن 

تصاویر خود از صفحه اش کرد.
عکس های  انتشار  به  »متهم«  وی 
مدلینگ،  به  مربوط  و  بی حجاب 
همچنین انتشار دابسمش در حمایت 
از تیم استقالل در صفحه اینستاگرام 
مبنی  نیز  شایعاتی  اما  است،  خود 
و  بنگاه ها  برای  تبلیغ  و  همکاری  بر 
آن  به  نیز  شرط بندی  وب سایت های 

اضافه شده است.
در حکم محرومیت سه ماهه ای که 
فوتبال  فدراسیون  انضباطی  کمیته 
برای محسن فروزان صادر کرده و به 
رئیس  تورک  مرتضی  قاضی  امضای 
این  دلیل  رسیده  انضباطی  کمیته 
است:  شده  عنوان  چنین  محرومیت 
»به جهت انتساب همسر وی به اهالی 

فوتبال و شخص مشارالیه و انعکاس 
رعایت  بدون  مجازی  فضای  در  آن 
سپس  و  اخالقی  و  اسالمی  شئونات 
ورود  موجب  عمومی  افکار  در سطح 
لطمه به اعتبار فوتبال و حسن شهرت 
گردیده،  عمومی  افکار  در  فدراسیون 
مسلم  و  محرز  وی  تخلف  علیهذا 

است.«
همسر  فعالیت های  حکم،  این  در 
شهرت  حسن  برای  فروزان  محسن 
عمومی  افکار  در  فوتبال  فدراسیون 

صدمه زننده اعالم شده است.
فدراسیون  که  است  حالی  در  این 
نه  و  ورزشی  نهاد  یک  فوتبال 
ارشاد  گشت  همچون  ارشادکننده 
است و همچنین وظیفه رصد و نظارت 
انضباطی بر روند فعالیت ورزشکاران را 

دارد و نه همسر یا خانواده آنها را.

گشت ارشاد در فدراسیون فوتبال: ۳ ماه 
محرومیت به دلیل بی حجابی همسر

به صبح روز شنبه ۳0 آبان ۹۴ است 
که به همراه جمعی از فعالین مدنی 
به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی 
در مقابل زندان اوین و ساختمان دنا 
قید کفالت  با  بعد  اندکی  و  بازداشت 

آزاد شد.

صد در صد مهم است. ولی تصمیم رای 
گرفتن یا نگرفتن یک تصمیم فردی 
است. همانجور که خود رای دادن یک 

کار فردی است. 
از  این کدام گروه  =به نظر شما 
ایرانیان هستند که با وجود سکونت 
عمدتا  که  خارجی  کشورهای  در 
وآمریکایی  اروپایی  کشورهای 
چنین  در  هستند  دموکرات  و 
ویا  می کنند؟  شرکت  انتخاباتی 

شرکت در آن را تشویق می کنند؟
همه  از  نیستند.  خاصی  گروه   -
از  ایرانیان هستند. بسیاری  گروه های 
اقوامی  که در کشورهای خارج زندگی 
با  پیوندشان  می کنند سعی می کنند 
قطع  زادگاه شان  یا  اصلی شان  کشور 
نشود و از نظر احساسی رفتن و رای 
می دارد.  نگه  را  پیوند  نوع  یک  دادن 
بنابراین ما نباید انتقاد کنیم از آنها که 
در خارج می روند و رای می دهند. من 
شخصا رای نخواهم داد و عالقمند هم 
نیستم که هیچ کسی برود و رای بدهد.
خامنه ای  آقای  خود  =ولی 
و  می روید  شما  که  وقتی  گفتند 
نظام  این  به  دارید  می دهید،  رای 

مشروعیت می دهید. 
- بله من هم االن همین را گفتم. 

=و در قسمت حقوق بشر...
ولی  گفتم.  خدمت تان  االن  بله.   -
یک  نه  است  فردی  تصمیم  یک  این 
تصمیم جمعی. هر کسی پیش وجدان 
خودش سبک سنگین می کند. منافع 
رای دادن این است که من عالقه ام را 
نشان می دهم به آنچه که در زادگاه ام 
است  این  دادن  رای  منافع  می گذرد. 
که من پیوندم را نگه می دارم با ایران. 
منافع رای دادن این است که به کم 
همه  اگر  حاال  می دهم.  رای  بدترین 
کاندیداها هم بد هستند یکی از آنها 
مضار  ولی  است.  دیگری  از  بدتر  کم 
رای دادن هم این است که مشروعیت 
می دهد به یک رژیمی  که مردم ایران 

هاشمی  محسن  حضور  از  امانی 
رفسنجانی که حاال به عنوان گزینه ای 
برای مدیریت پایتخت به شمار می آید، 
در این جلسه خبر داده و گفته است: 
از  پیش  امروز  جلسه  در  »هاشمی 
تابع  کرد؛  اعالم  و  یافت  حضور  همه 
نظر  چارچوب  در  و  است  جمع  نظر 
عضو  کرد.«این  خواهد  عمل  اکثریت 
کرد  اعالم  تهران  جدید  شهر  شورای 
که در این جلسه هاشمی رفسنجانی 
عالی اصالح طلبان، رئیس  »از شورای 
از  حمایت  خاطر  به  اصالحات  دولت 
اذعان کرد؛  امید تشکر کرد و  لیست 
اگر لیست نبود احتمال این میزان رای 
اعطا  نبود.«علی  ممکن  او  خود  برای 
تهران  پنجم  عضو سنی شورای شهر 
در توئیتی نوشته است: »رییس موقت 
شورا براساس سن انتخاب شده است 
که آقای الویری بعنوان مسن ترین عضو 
شورا به عنوان رییس موقت مورد توافق 
از  گرفته است.«بدیهی است که پس 
و رسمی شدن شورا  اعتبارنامه  تایید 
رسمی  بصورت  رییسه  هیات  انتخاب 
هنوز  حال،  این  شد.با  خواهد  انجام 
حواشی شورای شهر چهارم تهران ادامه 
اعضای  از  یکی  ساعی  هادی  و  دارد 
روز  دعوای  از  شهر  شورای  ورزشی 
گذشته عباس جدیدی و علیرضا دبیر 

هاشمی رفسنجانی؛ دورخیز ...                          از صفحه4
»راستش  است:  گفته  و  کرده  انتقاد 
از  آقای جدیدی  اما  دانم،  نمی  دقیقاً 
ابتدای جلسه با دست به علیرضا دبیر 
اشاره می کرد. بعد هم سمت او آمد و 
ضربه ای به او وارد کرد. در طرف مقابل 
هم علیرضا دبیر ضربه ای را زد که فکر 
باعث  بود،  انگشتر دستش  کنم چون 

خراش روی صورت عباس شد! «
به  انتقادات  هجوم  از  همچنین  وی 
ورزشکاران شورای شهر گالیه کرد و 
گفت: »متأسفانه در یک سال گذشته، 
با اتفاقاتی که افتاده بود، جو بدی علیه 
ورزشکاران در شورا به وجود آمد، در 
حالی که ما چند نفر نمی دانید چقدر 
در این یک دهه برای حضور مؤثر در 

مدیریت شهری زحمت  کشیدیم.«
ساعی با بیان اینکه پس از حضور در 
شورای شهر تهران در رشته برنامه ریزی 
شهری تحصیل کرده اضافه کرد: »این 
اما  بود،  انصاف  از  به دور  واقعاً  هجمه 
از  تعدادی  سوی  از  رفتارها  بعضی 
را  مسائل  این  قهرمانمان،  دوستان 
تشدید کرد. به طوری که باعث شد در 
انتخابات دوره پنجم شاهد عدم اعتماد 
کنم  می  فکر  باشیم.  خوب مان  مردم 
امروز هم تیر خالص به پیکر  دعوای 
نیمه جان حضور ورزشی ها در مدیریت 

شهری بود که شلیک شد.«

را سرکوب می کند. رژیمی  که از نظر 
در  هست  یک  شماره  اعدامها  تعداد 
دنیا. رژیمی  که به مردم ایران توهین 
می کند با این انتخابات قالبی و غیره. به 
این سبک سنگین می کنم، این مضار 
و منافع سنجیده میشود و بعد پیش 
وجدان خودتان، اگر وجدان تان گفت 
برو رای بده، می روید رای می دهید. اگر 
گفت نه، نمی روید رای بدهید. وجدان 

من می گوید نرو رای بده! 
رای گیری  روز  می کنید  =فکر 
دهندگان  رای  شمار  حدی  چه  تا 
افزایش یا کاهش پیدا بکند نسبت 

به سال های قبل؟
یکی  داشت.  خواهیم  رقم  تا  دو   -
که  شد  خواهد  اعالم  رقمی  که 
ولی  واقعی.  رقم  با  دارد  فرق  معموال 
خوشبختانه االن با وسایلی که وجود 
را پیدا کرد.  دارد می شود رقم واقعی 
یادتان  اگر  گذشته  انتخابات  در  مثال 
کردم  بزرگی  تحقیق  یک  من  باشد 
روی تعداد آرایی که داده بودند مثال در 
مراغه دیدم که تعداد رای دهندگانی 
که اعالم کردند یازده هزار نفر بیشتر از 
کسانی است که واجد شرایط هستند. 
یعنی می دانید حتما حقه بازی خواهد 
شد برای اینکه تعداد رای دهندگان را 
زیاد جلوه بدهند. به نظر من این بار 
تعداد رای دهندگان کمتر خواهد بود. 
ما همه مواظب هستیم، مراقب هستیم 
و چشمان مان باز است و به حساب شان 
خواهیم رسید. تک تک مناطقی را که 
داشت.  خواهیم  نظر  زیر  دادند  رای 
این آمار از طریق وزارت کشور می آید 
بیرون. نمی توانند در عرض 2۴ ساعت 
در این آمار تقلب کنند. بنابراین امکان 
این وجود دارد که به یک رقم واقعی 
برسیم. ولی در هر حال به فرض اینکه 
تعداد رای دهندگان بیشتر باشد باز هم 
مهم این است که با چه درصدی این 

افزایش را باید اندازه گرفت. 
انتشار گفتگوی ویدیویی: 18 مه 2017

حکم محرومیت ۳ ماهه محسن 
فروزان

بر اساس گزارش »ریز جمعیت ۳1 
که  تابعه«  شهرهای  و  کشور  استان 
مرکز آمار ایران در هفته آخر اردیبهشت 
منتشر کرد جمعیت استان تهران طی 
۵۵ سال اخیر به جای آنکه از محل رشد 
طبیعی ناشی از زاد و ولد افزایش پیدا 
کند از ناحیه جمعیت مهاجر به شدت 
متراکم شده طوری که مجموعه شهر 
تهران در حال حاضر با بحران »جمعیت 

سربار« روبرو شده است.
این گزارش می افزاید جمعیت تهران 
در این دوره ۵ ساله، یک میلیون و ۸۴ 
هزار نفر جمعیت افزایش یافته و معادل 
جمعیت  افزایش  این  از  درصد   ۸۸
مهاجر«  »جمعیت  را  تهران  استان 
استان  می دهند.همچنین  تشکیل 
تهران باالترین سهم )2/ 20 درصد( از 
کل جمعیت مهاجر کشور را در مقایسه 
با ۳0 استان دیگر به خود جذب کرده 
است. سهم هر یک از ۳0 استان دیگر 
از کل جمعیت مهاجر کشور در سال 
۹۵ به طور متوسط 2 تا ۳ درصد است 
تهران  استان  از  بعد  سهم  باالترین  و 
مربوط به استان خراسان رضوی بوده 
شده  برآورده  درصد   7  /۳ حدود  که 
دارای  رضوی  خراسان  استان  است. 
بیشترین جمعیت حاشیه نشین  بعد از 

استان تهران است.
همچنین  ایران  آمار  مرکز  گزارش 
جمعیت  کل  آنکه  برخالف  می گوید 
فاصله سال های ۹0  در  مهاجر کشور 
پیدا  کاهش  درصد  معادل 1۵  تا ۹۵ 
کرده اما در استان تهران شیب کاهش 

بحران »جمعیت سربار« در شهر تهران
درصد   ۳ حد  در  و  خفیف  جمعیت، 
بوده است. این اتفاق باعث شده میزان 
 ۹۵ سال  در  تهران  استان  جمعیت 
نسبت به سال ۹0 با ثبت نرخ ۸ درصد 
 6( کشور  کل  جمعیت  رشد  نرخ  از 
درصد( سبقت بگیرد آن هم به گونه ای 
که عمده رشد جمعیت در این استان به 
شکل غیرطبیعی )رشد جمعیت ناشی 
از مهاجرت( بوده است.ضمن آنکه نرخ 
رشد ساالنه جمعیت استان تهران در 
فاصله سال های ۸۵ تا ۹0، معادل ۴۴/ 1 
درصد بوده اما نرخ رشد ساالنه جمعیت 
در استان تهران در فاصله ۹0 تا ۹۵ به 
72/ 1 درصد افزایش پیدا کرده است. 
افزایش نرخ رشد ساالنه  اگر  این رو  از 
یعنی  رشد طبیعی  از محل  جمعیت 
افزایش زاد و ولد بود، نگران کننده به 
حساب نمی آمد اما سهم باالی جمعیت 
استان  جمعیت  افزایش  از  مهاجر 
تهران نشان می دهد شکاف امکانات و 
جذابیت های کار و سکونت بین  تهران 

و سایر استان ها افزایش یافته است.
مسیرها  این  می  گویند  کارشناسان 
با توجه به سرریز شدن جمعیت شهر 
تهران و به تبع آن استان تهران نسبت 
به آستانه تحمل جمعیتی شهر باید به 
فوریت در این دوره جدید از دولت و 
قرار  کار  دستور  در  شهری  مدیریت 
نبود  توسعه،  نامناسب  بگیرد.الگوی 
عدالت فضایی و سیاست  های آمایش 
سرزمین، تجمع ثروت و فرصت  های 
شغلی در مقصد مهاجرت و دافعه مبدا 
به لحاظ فقر امکانات و خدمات، نوسانات 

اقتصاد کشور،  تجمع ثروت و  شدید 
انسانی(،  نیروی  سرمایه  فقر)پناهگاه 
شش عاملی است که در به وجود آمدن 
بحران »جمعیت سربار« در تهران نقش 
داشته است.گفتنی است در زمان رکود، 
ابتدا سرمایه ها برای حفاظت از تبعات 
رکود به کالن شهرها با اولویت پایتخت، 
هم  رونق  زمان  در  می کند.  مهاجرت 
بیشینه  هدف  با  سرمایه ها  از  بخشی 
به سمت  اصل سرمایه همواره  کردن 
شهرهای بزرگ دارای خدمات و امکانات 
بیشتر گرایش دارند.این بررسی ها نشان 
مادر  شهر  به عنوان  پایتخت  می دهد 
در استان مرکزی، طی سال های اخیر 
در جریان رکود اقتصادی به  پناهگاه 
اصلی سرمایه ها تبدیل شد و به دنبال 
آن کاهش سرمایه های مولد و تشدید 
در  فعالیت  و  کار  امکانات  ضعف 
استان  شد  باعث  کوچک تر  شهرهای 
تهران به پناهگاه اصلی نیروی انسانی 

)جمعیت مهاجر( تبدیل شود.



KAYHAN LONDON ONLINE

Page 16  صفحه 16

آخرین ویدئوهای خربی در لنز ایران
www.lenziran.com

No.112 Friday 26 May 2017   
P.O. Box 435,Old Brompton Road 2,London, SW7 3DQ
Tel: +(44)-(0)20 3633 3684   Fax: +(44)-(0)20 3633 3685
e-mail: ads@kayhan.london - www.kayhan.london

سال سی  و سوم )دورۀ جدید(ـ  شماره 112 ـ  جمعه   5 خرداد ماه 1396 خورشیدی
28 شعبان 1438  قمریـ   26  مه  2017 میالدی

آگهیدرکیهانآگاهیمیآورد
نشانیسایت:

www.kayhan.london
روابطعمومی:

info@kayhan.london
آگهیوتبلیغات:

ads@kayhan.london
سردبیری:

editorial@kayhan.london

پهلوی  رضا  =در خواست 
منطقه  ی  ها ر کشو ز  ا
گروه های  از  حمایت  برای 

اپوزیسیون ایران
هیچ گاه  عمرم  تمام  =در 
خارجی  دولت های  روی 
حسابی باز نکرده ام و به آنها 

وابسته نبوده ام.
اصالح ناپذیر  رژیم  =این 
است و هیچ مذاکره ای تعهد 
گسترش  به  آن  بنیادین 
کل  کنترل  به  دستیابی  و 
منطقه را تغییر نخواهد داد.

=هر حکومتی در آینده  که 
ایران  مردم  اراده ی  حقیقتاً 
را نمایندگی کند، باید تمام 
جنگ طلبی ها و خصومت ها 
و  و دوستی  برده  بین  از  را 

همکاری را جایگزین سازد.

می گوید  ایران  تبعیدی  ولیعهد 
تا  آماده اند  ایران  ناراضی در  نظامیان 
رهبری دینی این کشور را در قیامی 

مردمی سرنگون سازند.
رضا پهلوی در مصاحبه اختصاصی 
که  کرده  نگرانی  ابراز  گلف نیوز  با 
پاسداران  سپاه  درون  تندروهای 
در  سعی  است  ممکن  ایران  انقالب 
پس  بخواهند  و  باشند  داشته  کودتا 
از مرگ علی  خامنه ای، رهبر ۷۷ ساله 
ایران نوعی »دیکتاتوری پارلمانی« را 

جایگزین سازند.
دولت های  پهلوی  رضا  شاهزاده 
از  که  می کند  ترغیب  را  خارجی 
ایران حمایت  رژیم کنونی  سرنگونی 
کنند، چیزی که او پیش بینی می کند 
ایران  مردم  برای  تازه ای  سپیده دم 
باشد،  منطقه  در  کشور  این  نقش  و 
»رژیم همین  االن هم پاره پاره شده  
و مرگ خامنه ای مسائل را برای نظام 

پیچیده خواهد کرد«.
وی با طرح این سوال که »آیا ماهیت 
بنیادین روحانیت رژیم تغییر خواهد 
کرد؟« بیان کرده »طبق دو سناریوی 
محتمل می تواند این اتفاق بیفتد، بعضی 
است  ممکن  سپاه  درون  جناح های 
بخواهند کودتا کنند و رژیم را به یک 
تغییر  دیکتاتوری شبه نظامی ساده تر 
دهند تا منافع و قدرت خود را کنترل 
کنند. یا ممکن است به مردم بپیوندند 
و اجازه دهند تا تغییر کامل رژیم با 
بدهد«. رخ  کمتری  بسیار  خونریزی 

و  تمایل  و  »تمرکز  کرده  عنوان  او 
انتظار من این است که این اتفاق در 
آینده رخ بدهد و باز هم به تصمیمات 
دولت های  که  دارد  بستگی  روشنی 
ایران  مردم  از  حمایت  برای  خارجی 

باید اتخاذ کنند.«
شاهزاده رضا فقط ۱۷ سال داشت که 
کمی پیش از انقالب اسالمی آیت اهلل 
خمینی در  سال ۱۹۷۹،  ایران را به 
مقصد ایاالت متحده ترک کرد. وارث 
تاج و تخت حکومت شاهنشاهی ایران 
اعتصابات  قیام مسالمت آمیز،  از  علناً 
آحاد  سوی  از  مدنی  نافرمانی  و 
مردم ایران حمایت می کند؛ به امید 
سرنگونی کسانی که پدرش را-که یک 
سال پس از تبعید اجباری در گذشت- 

از قدرت به پایین کشیدند.
رضا پهلوی در این گفتگو افزود: »اگر 
عناصری که گفتم، یعنی هم تحوالت 
دولت های  حمایت  هم  و  داخلی 
ایران، دسترس پذیر  از مردم  خارجی 
باشد، ممکن است چنین سناریویی با 
موفقیت محقق شود، من ادعا نمی کنم 
این  همراه  سپاه  اعضای  همه ی  که 
از  اما بسیاری  تغییرات خواهند شد، 

آنها با آن همراهی می کنند«.
توجه  »من  گفت:  همچنین  وی 
روابط ام  گسترش  و  حفظ  به  زیادی 
با این عناصر در رژیم دارم. شخصاً به 
شما اطمینان می دهم که آنها وجود 
زمان  گذشت  با  روز  به  روز  و  دارند 

بی  تاب تر می شوند«.
قوت  با  »ما  داد:   ادامه  پهلوی  رضا 

بخشیدن به عزم و اراده ی ایرانی ها و 
جامعه ی بین المللی، می توانیم هرچه 
زودتر شاهد شکاف ها و نهایتاً فروپاشی 
رژیم باشیم. در نظر بگیرید که برای 
مردم ایران و جهان این کم هزینه ترین 
سناریوی تغییر است و قطعاً نسبت به 

جنگ، انتخاب عاقالنه تری است«.
لطف  به  که  گفت  رضا  شاهزاده 
امکان  که  جدید  فناوری  های 

فراهم کرده،  را  آزاد اطالعات  جریان 
ایران حفظ  با  خارج  از  را  ارتباط اش 
جریان  که  است  معتقد  او  کرده؛ 
چالش«  »بزرگترین  اطالعات  آزاد 

پیش روی روحانیان در ایران است.
شبکه ی   ۲۰۱۴ سال  در  وی 
تلویزیونی و رادیویی خود را تاسیس 
یک  در   ۲۰۱۱ سال  در  و  کرد 
ایستگاه  آنالین که توسط  رای گیری 
رادیو فردا  برگزار شد، به عنوان چهره 

سال انتخاب شد.
رژیم  »دیوارهای  که  داد  شرح  وی 
دین ساالر فرو ریخته و هیچ چیز را در 
داخل و خارج مرزهای خود نمی تواند 
اطالعات  آزاد  جریان  کند،  حفظ 
بزرگترین چالش رژیم آخوندی است 
قرن ششم  به  را  ایران  دارد  آرزو  که 
و  می گذرد  زمان  بازگرداند،  هفتم  و 

هنگام پاسخگویی نزدیک می شود«.
به گفته رضا پهلوی پس از انتخاب 
دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهوری 
آمریکا، همچنان هیچ امیدی ندارد که 

تهران  به  نسبت  کشور  این  رویکرد 
رضا  شاهزاده  شود.  سختگیرانه تر 
روی  هیچ گاه  عمرم  تمام  »در  گفت: 
دولت های خارجی حسابی باز نکرده ام 

و به آنها وابسته نبوده ام«.

ماموریت برای آگاهی جهان
وی گفت: »اما من مامورم که دنیا 
دولت های  جمله  از  کنم،  آگاه  را 

خارجی که با آنها در ارتباط هستم. 
آنها به بهترین وجه تمرکز خود را بر 
مردم ایران گذاشته اند- اما تمرکزی بر 
رژیمی که ماهیت غیرقابل اعتمادش 
ندارند.  کرده،  ثابت  بارها  و  بارها  را 
هیچ  و  است  اصالح ناپذیر  رژیم  این 
نسبت  آن  بنیادین  تعهد  مذاکره ای 
به گسترش و دستیابی به کنترل کل 

منطقه را تغییر نخواهد داد«.
رضا پهلوی نسبت به جنگی تمام عیار 
علیه ایران هشدار داد و گفت که این 
کنونی  رژیم  تقویت  به  می تواند  کار 
او گفت: »جنگ چاره ی  منجر شود. 

کار نیست«.
برای  فقط  »جنگ  وی  گفته ی  به 
من  کشور  برای  و  ثباتی  بی  منطقه 
خرابی به بار می آورد و رژیم را متحد 
می کند و فقط موجب هدایت جریان 
زندگی آن به شاهرگ حیاتی دیگری 

می شود«.
یکی از پیشنهادات او عفو »اعضای 
از  که  است  بسیج  و  سپاه  پرشمار 

بیدار شده اند«، کسانی  خواب غفلت 
که وی آنها را انسان هایی در »سرزمین 

هیچ کس« توصیف می کند.
استراتژی  یک  به  »آنها  گفت:  او 
این  که  می دانم  دارند،  نیاز  خروج 
بر  مبتنی  و  دست اول  پیشنهادی 
واقعیت است. به همین دلیل است که 
من خواهان آشتی ملّی و عفو شده ام«.

برای  راهکار  این  است،  معتقد  وی 

این عناصر فرصتی ایجاد می کند که 
علیه رژیم به مردم بپیوندند و »آنها 
باید اطمینان داشته باشند که پس از 
این رژیم هم آینده ای خواهند داشت. 
ایران  نظامی  تهدید  از  باید  هم  دنیا 
دست بردارد. این کار هیچ کمکی به 
این فرایند نمی کند، بلکه مجبورشان 
خواهد کرد که پشت رژیم صف آرایی 
کنند و همچنین ما را مجبور خواهد 
مخالفت  اقداماتی  چنین  با  که  کرد 
سناریوی  یک  این  ]جنگ[  کنیم، 
نفع  به  تنها  که  است  باخت  باخت- 

رژیم تمام خواهد شد«.
وی گفت که رژیم کنونی »مشروعیت 
خود را در داخل ایران از دست داده« و 
اظهار داشت که » این اتفاق تنها بر اثر 
گذشت زمان رخ داده« و حاال سوال 
این است که روحانیان »تا چه مدت 
و با چه هزینه ای می توانند« همچنان 

قدرت خود را در ایران حفظ کنند.
داد:  توضیح  گفتگو  ادامه  در  او 
»روش تغییری که من تجویز می کنم 

غیرخشونت آمیز  مبارزات  از  حمایت 
که  ابزاری  است؛  مدنی  نافرمانی  و 
رژیم را از درون فلج خواهد کرد. این 
می بایست با حمایت های خارجی از 
ایرانیان همراه شود؛ حمایت هایی در 
شکل و شمایل فشارهای سیاسی و 
می تواند  که  اقتصادی  و  دیپلماتیک 
تغییردهد-  مردم  نفع  به  را  معادله 
علیه  هوشمند  تحریم های  مانند 

نخبگان حاکم و مافیای سپاه«.

جمهوری اسالمی عامل اختالل 
در منطقه

شاهزاده رضا پهلوی در این مصاحبه 
کنونی  حکومت  که  کرده  تأکید 
و  و مرج  آسیاب هرج  به  ایران »آب 
ناسازگاری« می ریزد و مدعی شده که 
دخالت  کردن  متوقف  برای  راه  تنها 
کامل  تغییر  کشورها،  سایر  در  ایران 
او گفته: »تمرکز منطقه  است.  رژیم 
بازی های  با  مقابله  از  واقع  به  باید 
کین توزانه ی ایران تحت وضع موجود، 
دراز  یاری  دست  سوی  و  سمت  به 
کردن به سوی مردم ایران تغییر یابد 
سرطانی  این  از  را  خودشان  آنها  تا 
کرده، خالص  اشغل  را  ما  میهن  که 

شوند«.
رژیم  که  زمانی  تا  داد  هشدار  او 
کنونی در جای خود باقی بماند، ایران 
تضعیف  را  منطقه  امنیت  همچنان 
خواهد کرد. وی افزود: »انتظار نداشته 

باشید که رژیم روش و ماهیت خود را 
تغییر دهد، درست همان طور که یک 
مار هم نمی تواند خصلت خود را عوض 

کند«.
رژیم  »اتکای  پهلوی  رضا  گفته  به 
دخالت  و  منطقه  ساختن  ویران  به 
به  کشورها  سایر  امور  در  مستقیم 
واسطه ی حمایتش از افراط گرایی، ابزار 
موثر رژیم برای حفظ خود و توانایی 
اش برای نجات خودش است. رژیم با 
خود حساب کرده که از تقابل ایجاد 
شده میان وضعیت پرهرج و مرج عراق 
که  نسبی ای  امنیت  با  افغانستان  و 
حکومت پلیسی به مردم ایران ارزانی 

داشته، همچنان می تواند بهره ببرد«.
وی نتیجه می گیرد: »بنابراین رژیم 
آب به آسیاب هرج و مرج و ناسازگاری 
کاماًل  ایران  مردم  طبیعتاً  می ریزد. 
در  را  آن  و  آگاهند  موضوع  این  به 
تقابل با نقش تاریخی خود می دانند 
اما نمی توانند این را به زبان بیاورند. 
این رژیم به طرز وحشیانه ای سرکوبگر 
است«.در همین حال شاهزاده رضا به 
شرح »رّدپای« حکومت کنونی ایران 
در  اخالل  و  بحرین  آرامی های  نا  در 
سعودی  عربستان  شرقی  استان های 
پرداخت و گفت که تهران حتی سعی 
نگه  مخفی  را  خود  نقش  نمی کند 
دارد. وی گفت: »این  ]توسعه طلبی 
و سلطه جویی[ چیزی است که در 
است  آمده، چیزی  اساسی اش  قانون 
می کند  حمایت  آن  از  رهبرش  که 
و  نظامی  عوامل  که  است  چیزی  و 
زبان  به  را  آن  روشنی  به  سیاسی 
تأکید  وی  اساس،  این  می آورند«.بر 
ایران  کرد که ممکن نیست حمایت 
از  از شبه نظامیان شیعه در بحرین– 
و  تجهیزات  و  سالح  ارسال  طریق 

آموزش  بودجه- متوقف شود.
ایران  در  که  زمانی  »تا  گفت:  او 
تاکتیک  آخوندها حکومت می کنند، 
منطقه ای و حمایت آنها از شبه نظامیان 
سراسر منطقه ادامه پیدا خواهد کرد.«

رضا پهلوی پیش بینی کرده که تغییر 
رژیم در تهران راه را برای دوره ی جدید 
همکاری های میان ایران و همسایگان 
عرضه  و  کرد  خواهد  هموار  عرب  
انرژی  منابع  استخراج  و  آبی  منابع 
همکاری های  در  کلیدی  مسائلی  به 
شد.وی  خواهد  تبدیل  منطقه ای 
دموکراسی  از  »هر شکلی  داد:  وعده 
سکوالر در آینده ی ایران محقق شود، 
ایران به برقراری ثبات در منطقه بر 
همزیستی  و  متقابل  احترام  اساس 
مسالمت آمیز متعهد خواهد شد، کما 

اینکه قباًل هم این گونه بودیم.«
از  منطقه  بحران های  او،  اعتقاد  به 
ستیزه جویی مذهبی برمی خیزد که در 
رژیم ایران شاهد آن بوده ایم، اما این 
مسئله در ایران ریشه ی تاریخی ندارد 
دموکراتیک  و  کثرت گرا  »حکومتی 
ملّی  اش  منافع  پیگیری  بر  ایران  در 
درجه ی  در  و  شد  خواهد  متمرکز 
ایران  اول خود را وقف بیرون آوردن 
اجتماعی  و  اقتصادی  ویرانی های  از 
و سیاسی این رژیم خواهد کرد و نه 

دخالت در امور کشورهای دیگر«.
شاهزاده رضا پهلوی صلح و ثبات را 
»بهترین عنصر برای پیشرفت و رفاه« 
همگی  »ما  افزود:  وی  کرد.  توصیف 
توسعه ی  و  همکاری  از  می توانیم 
بهره مند  متعددی  مناطق  اقتصادی 

شویم«.
وی همچنین بر پیوندهای تاریخی 
تجاری و خانوادگی بین مردم ایران و 
دیگر کشورهای منطقه تاکید ورزید 
عدم  به  را  ایران  کنونی  رهبران  و 
تاریخی مردم  نمایندگی »احساسات 
ایران« متهم کرد. وی گفت: »ایرانیان 
و همسایگانشان بیش از آن که تفاوت 
داشته باشند، در بسیاری چیزها با هم 

اشتراک دارند«.
»من  کرد:  عنوان  پایان  در  وی 
اطمینان دارم هر حکومتی در آینده  
را  ایران  مردم  اراده ی  حقیقتاً  که 
نمایندگی کند، باید تمام جنگ طلبی ها 
و خصومت ها را از بین برده و دوستی 
سازد«. جایگزین  را  همکاری  و 

نیوز خواستار  با گلف   در گفتگو  رضا پهلوی 
شد ایران  در  مسالمت آمیز  مقاومت 
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