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

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

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

سرمقاهل

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

شماباآگهیدرکیهانفقطاطالعرسانیوکسبوکارخودرامعرفی
نمیکنیدبلکهیککارفرهنگینیزانجاممیدهید:

Tel: 0044(0)20 3633 3684 Fax: 0044(0)20 3633 3685
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نظام جمهوری اسالمی در 
باتالق فساد

مریم میرزاخانی آخرین معادله ی 
خود را حل خواهد کرد؟

یک منبع موثق در این مملکت پیدا 
نمی شود!

ایران پر از حادثه است. از خالف و جنحه گرفته تا جنایت. ارتکاب 
بیداد  گونه  همان  آشنایی  و  دوستی  محافل  و  خانواده ها  در  جنایت 
می کند که در میان آنهایی که بیگانه هستند و در چهارراه حوادث با 

یکدیگر روبرو می شوند. 
در این میان نیروی انتظامی و پلیس به جای حفظ امنیت و ایفای نقش 

بازدارنده، گاه خود به یکی از حلقه های جنایت تبدیل می شود.
نیست حقیقت اش چه  معلوم  هنوز  که  در حادثه ای  هفته گذشته، 
بوده، در ایستگاه مترو شهر ری، بین دو مرد درگیری می شود: یک 
گوناگون  این درگیری،  از دالیل  روایت  و یک شهروند عادی.  معمم 
بر  مستقل،  البته  و  کفایت،  با  و  کارآزموده  پلیس  نیروی  یک  است. 
با  همچنین  و  عینی  شاهدان  از  بازپرسی  و  گوناگون  روایات  اساس 
و  شده،  منتشر  اجتماعی  رسانه های  در  که  فیلم هایی  به  مراجعه 
بازجویی از طرفین درگیر حادثه، یعنی فرد مضروب و مأموران حاضر 
در  که هم  کند  تهیه  واقعیت  به  نزدیک  گزارشی  در محل، می تواند 
اختیار مراجع قضایی قرار گیرد و هم رسانه ها بتوانند بر اساس آن به 

طور حرفه ای اطالع رسانی کنند.
و  خواب  ایران،  کنونی  شرایط  در  اما  انتظامی  نیروی  چنین  وجود 
خیالی بیش نیست. نه از نهادهای انتظامی و قضایی مستقل و با کفایت 
خبری هست و نه از رسانه هایی که بتوانند آزاد و مستقل رویدادها را 

پیگیری کنند. 
حادثه ی ایستگاه مترو شهر ری )2۴تیرماه 96( و قتل یک شهروند 
بوده و معمم یادشده  اگر واقعا مجرم  غیرمسلح توسط پلیس )حتی 
را مضروب کرده باشد( نخست، کم در ایران روی نمی دهد؛ دوم، بی 
کفایتی نیروی انتظامی را به نمایش می گذارد که قادر به خنثی کردن 
مطلق  وابستگی  بر  سوم،  نیست؛  غیرمسلح  فرد  یک  مسالمت آمیز 
جمهوری  سیمای  و  صدا  جمله  از  داخلی  رسانه های  بودن  ناموثق  و 
اسالمی بیش از پیش تأکید می کند ؛ چهارم، به همین دالیل، بار دیگر 
بر چنین بستری، حتی در یک »حادثه ی  نشان می دهد که حقیقت 
معمولی« قربانی می شود چه برسد به فساد و جنایاتی که در سطوح 

باالتر روی داده و می دهند.
یک منبع  موثق در ایران پیدا نمی شود که به اعتبار استقالل خود، و 
بدون اینکه سرش به نهادهای اطالعاتی و امنیتی و جناحی وصل باشد، 
بتواند و بخواهد درباره آنچه بر سر این مملکت می رود، اطالع رسانی کند. 
رسانه های اجتماعی نیز، در چنین شرایطی، بیش از آنکه به روشن شدن 
حقایق کمک کنند، میدان درگیری های سیاسی و جناحی می شوند. 
صدای شاهدان عینی و قربانیان و بازماندگان آنها همواره در این میان

  گم می شود، تا روز مبادا...

در این شماره می خوانید:

=تمام جناح های حاضر در صحنه سیاسی ایران تا گلو آلوده به انواع فساد هستند.
=حسین فریدون بالفاصله پس از بازداشت اول در بیمارستان بستری شد و بعد با وثیقه ی 

50میلیاردتومانی آزاد شد. 

 در صفحه 2

و  خوارزمی ها  تبار  از  از  ریاضیدانی 
دنیای  بر  نبوغ اش  با  بود.  طوسی ها 
معادالت و اعداد حکمرانی می کرد و 
بسیاری او را ملکه ریاضیات نامیده اند. 
اولین  داشت،  سال   ۱۶ تنها  وقتی 
دختری بود که به تیم المپیاد ریاضیات 
ایران راه یافت. اولین دختری بود که 
در المپیاد ریاضی مدال طال گرفت؛ آن 
هم دو سال پیاپی، با نمره ۴۱ و ۴۲ از 

۴۲. او اولین کسی بود که در آزمون 
المپیاد ریاضی ایران نمره کامل دریافت 
کرد. نخستین ایرانی بود که به عضویت 
درآمد.  آمریکا  علوم  ملی  آکادمی  در 
ریاضیدان  نخستین  و  زن  نخستین 
ایرانی است که مدال فیلدز، معتبر ترین 
و  دریافت  را  ریاضیات،  دنیای  جایزه 
»بانوی تاریخ ریاضیات« لقب گرفت. 

 در صفحات 10 و 11 

ویمبلدون 201٧:
 هشتمین قهرمانی فدرر در آستانه 3٧ سالگی
قهرمانی موگاروزا با حضور خوان کارلوس

**** 
علی کریمی: 

روحانی خانم ها را به ورزشگاه بیاورد
****

جام بسکتبال ویلیام جونز ـ تایپه
دو پیروزی برای ایران

****
تیم دوومیدانی ایران در مسابقات جهانی لندن

****
لوئیس همیلتون قهرمان اتومبیلرانی 

فرمول یک بریتانیا
****

تاریخ مصرف نماز جمعه مدتهاست تمام شده
****

امام جمعه اردبیل: 
فرزندانتان را به نماز جمعه بفرستید تا 

قاتل بار نیایند!

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
 www.kayhan.london

©Reuters

شکست داعش آغاز جنگ دیگری
 در منطقه است
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دست  ترامپ  مدرک:  دوجین 

حکومت ایران را خوانده؟
صفحه 4

و  اصالح طلبان  میان  =تنش 
تیم روحانی بر سر کابینه

صفحه 5
=تک مضراب  !-  آوازه

صفحه 7
=دردهای زنان زندانی همزمان 
با پهن کردن فرش قرمز در اوین

صفحات  8 و 9
= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات

 در ایران )28(- احمد احرار
=هنر »ممکن« و قدرت موهوم 

- داریوش همایون
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= سرگرمی -جدول - سودوکو
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=بزرگ علوی:تصویر »هدایت« 
در آئینۀ حقیقت )3(

صفحه 15
اصفهان:  پلیس  =فرمانده 
زنان  دوچرخه سواری  با  پلیس 

مخالف است
صفحه 17

مرزهای  به  حمله  =درباره ی 
شرقی ایران: تیغ ُکند »ذوالفقار 
سپاه« برای مقابله با »ترقه  بازی «



حسین فریدون، برادر و »چشم و گوش« 
بازداشت  ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس 
نشده  خشک  خبر  این  جوهر  هنوز  شد. 
بود که به بیمارستان منتقل شد. در حالی 
که هنوز برخی این خبر آخر را نیز منتشر 
نکرده بودند، خبر آزادی وی با وثیقه ای ۵۰ 

میلیارد تومانی رسید.
آنقدر  فریدون  حسین  بازداشت  خبر 
تعجب برانگیز نبود، که خبر بستری شدن 
او در بیمارستان و آزادی اش به قید وثیقه 
قوه  سخنگوی  بازداشت!  از  بعد  ساعاتی 
قضائیه گفته بود که حسین فریدون چون 
امکان تهیه وثیقه را نداشت بازداشت شده 
ولی  حکم  اجرای  از  پس  بالفاصله  بود. 
»دوستانی« این وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی 

را تهیه و واریز کردند.

رئیس  برادر  بازداشت  زمزمه های 
جمهور

به  فریدون  دستگیری حسین  زمزمه های 
چند ماه  قبل از برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۹ اردیبهشت باز می گردد. در 
نیز  مناظره ها  و  انتخاباتی  کارزار  جریان 
رقبای حسن روحانی، چون ابراهیم رئیسی 
و محمد باقر قالیباف، برادر رئیس جمهور را 
علنا متهم به فساد مالی کرده بودند. اتهامی 
که در برگه ی بازداشت حسین فریدون نیز 

به آن اشاره شده است.
در دی ماه سال گذشته ۴۶ نماینده مجلس 
شورای اسالمی در تذکری، حسین فریدون 
را به فساد مالی متهم ساختند. برادر رئیس 
جمهور در نامه ای خطاب به حسن روحانی 
این اتهام ها را »نسبت ناروا« خواند. برخی 
از نمایندگان در آن زمان صحبت از نامه 
دیگری نیز کرده بودند. نامه ای که به گفته 
آنها، رئیس دولت خطاب به رئیس مجلس 
نوشته بود. البته از متن این نامه خبری به 

بیرون درز نکرده است.
به  که  اتهاماتی  به  فهرست وار  نگاهی  در 
اتهام  به  می شود،  وارد  فریدون  حسین 
انتصاب  با  همزمان  صرافی  یک  گشودن 
به دستیاری رئیس جمهور، سوء  استفاده 
در  داشتن  دست  دولت،  در  موقعیت  از 
پرونده های حقوق های نجومی، تاثیرگذاری 
مدیرعامل  چون  انتصاب ها  برخی  در 
بانک رفاه کارگران، داشتن مدرک جعلی 
دانشگاهی و دخالت در زیان ۳۰۰۰ میلیارد 

تومانی بورس تهران، بر می خوریم.

فهرست سیاه رهبری
در محافل نزدیک به دولت، کمتر کسانی 
تالش در تبرئه حسین فریدون دارند. همین 
منابع ولی می افزایند این بازداشت بیش از 
آنکه با هدف مبارزه با فساد انجام  گرفته 
باشد، بخشی از »مبارزه دولت با تفنگ با 
با تفنگ«  دولت بی تفنگ است«. »دولت 
اخیرا  روحانی  که حسن  است  اصطالحی 
در اشاره به نقش سپاه در اقتصاد و سیاست 
از آن استفاده کرده است. بدون شک این 
قرار بازداشت در آستانه ی مراسم تحلیف 
حسن روحانی که قرار است روز ۱۴ مرداد 
برگزار شود و تشکیل دولت جدید، از جمله 
قوه  و  پاسداران  است که سپاه  اهرم هایی 
قضائیه برای فشار بر رئیس جمهور از آن 

استفاده می کنند.
حسین فریدون از سال گذشته در لیست 
غیبت  دارد.  قرار  نیز  رهبری  بیت  سیاه 
از  ریاست جمهوری  ویژه  دوماهه دستیار 
انظار عمومی در سال ۹۵ را باید به مخالفت 
علی خامنه ای با حضور او در دولت دانست. 
یکی از نزدیکان حسن روحانی به کیهان 
لندن می گوید: »آیت اهلل خامنه ای از حسن 
نهاوندیان،  محمد  است  خواسته  روحانی 
حسین  و  جمهوری،  ریاست  دفتر  رئیس 
فریدون دستیار ارشد رئیس جمهور را در 

دولت آینده به کار نگیرد«.
با حضور حسین  مخالفت علی خامنه ای 
به  ربطی  البته  آینده  دولت  در  فریدون 
حسین  عملکرد  ندارد.  مالی  فساد  اتهام 
هسته ای،  مذاکرات  جریان  در  فریدون 
حضور  با  خامنه ای  علی  مخالفت  دلیل 
او در دولت آینده است. حسین فریدون 
در مذاکراتی که به امضای برجام منتهی 
به  برادر رئیس جمهور اش  از سوی  شد، 
آنچه  تا  بود  این مذاکرات فرستاده شده 
را در  ژنو و وین می گذشت مستقیم به 

او گزارش کند.

»چشم و گوش« رئیس جمهور
از  روحانی  حسن  به  نزدیک  محافل   در 
محمد جواد ظریف به عنوان »وزیر خارجه 

بیت رهبری« نام برده می شود. بدون شک 
از  بازگشت  محض  به  ظریف  محمد جواد 
با  از دیدار  با گروه ۵+۱، قبل  هر نشست 
و  می رفت  رهبری  بیت  به  دولت  رئیس 
اولین گزارش را در اختیار علی خامنه ای 
قرار می داد. در مواردی که گفتگو با ۵+۱ با 
مشکلی بر می خورد نیز، به گفته همکاران 
حسن روحانی، وزیر خارجه قبل از مشاوره 
تماس  رهبری  بیت  با  دولت،  رئیس  با 

می گرفت.
حسن روحانی هنوز در مورد حکم بازداشت 
است.  نکرده  نظری  ابراز  فریدون  حسین 
حسن روحانی این وظیفه را به محمد باقر 
کرد.  واگذار  دولت  سخنگوی  نوبخت 
با لحنی طعنه آمیز  محمد باقر نوبخت هم 
در اشاره با حکم بازداشت حسین فریدون 
گفت: »قوه قضائیه در حدی مستقل است 
که برادر رئیس جمهور را احضار و زندان 
اگر  است.  ما  قوت  موجب  این  و  می کند 
برای برادر رئیس قوه قضائیه و مقننه هم 
این چنین وضعیتی پیش آید، قوه قضائیه 
همان گونه رفتار خواهد کرد که برای برادر 

رئیس جمهور رفتار کرد«.

برادران الریجانی
اشاره محمد باقر نوبخت به نواری است که در 
سال ۹۱ محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور 
وقت، در صحن مجلس از جلسه ای میان 
فاضل الریجانی و سعید مرتضوی، رئیس 
وقت سازمان تامین اجتماعی، پخش کرد. 
در این نوار، فاضل الریجانی، برادر روسای 
از سعید مرتضوی  قوای مقننه و قضائیه، 
می خواهد که او را با بابک زنجانی در رابطه 
قرار دهد و تاکید می کند که می تواند برخی 
»اخوی«  طریق  از  را  قضائی  مشکالت  از 

حل کند.
واقعیت این است که تمام جناح های حاضر 
در صحنه سیاسی جمهوری اسالمی تا گلو 
نمونه هایی  هستند.  فساد  انواع  به  آلوده 
دیگر از این فساد را می توان در این روز ها 
در دادگاه متهمان ردیف دو »پرونده نفتی« 
است  نامی  نفتی«  »پرونده  کرد.  مشاهده 
که رسانه ها به دادگاه رسیدگی به اتهامات 
بابک زنجانی و همکاران اش داده اند. مهدی 
در  دو  ردیف  متهمان  از  یکی  شمس، 
دادگاهی که به ریاست قاضی صلواتی در 
شعبه ۲۸ دادگاه انقالب تهران در جریان 
است، می گوید گفتنی های بسیاری دارد که 
نمی تواند در جلسه علنی بیان کند و خواهان 

برگزاری جلسات غیرعلنی شده است.

آبروی جهادی
مهدی شمس که مدعی است »سودی نبرده 
است و به دنبال آبروی جهادی بوده است«، 
پای شرکت نفت در دوران ریاست جمهوری 
محمود احمدی نژاد و سپاه پاسداران را به 
میان می کشد. مهدی شمس در پاسخ به 
پرسش رئیس دادگاه در مورد »زنجیره ای 
بودن شبکه بابک زنجانی« می گوید: »مراجع 
ذیصالح، بابک زنجانی را تائید کرده بودند و 
خود وزارت نفت هم ال سی های این شخص 
را تائید کرده، پس قرارگاه خاتم االنبیا و بانک 

ملت هم در این فعالیت ها سهیم بودند«.
آنچه مهدی شمس نمی تواند در جلسات 
به  مربوط  احتماال  بگوید،  دادگاه  علنی 
بخش ها و جناح هایی می شود که هنوز از 
چنان قدرتی برخوردارند، که مطرح شدن 
نام آنها در جلسات علنی می تواند پایه های 
نظام را به لرزه درآورد. جزییات در مورد 
مهدی  که  نفتی  پرونده  در  سپاه  نقش 
شمس در چندین مورد به آنها اشاره کرده 
است، بدون شک از جمله مسائلی است که 
هرگز در جلسات علنی اجازه مطرح شدن 

نخواهند یافت.
مهدی شمس در این رابطه اشاراتی، بدون 
به نقش  از جمله  است.  توضیحات، کرده 
یک زن چینی به نام امیلی لیو که خریدار 
بخشی از نفت هایی بوده است که در اختیار 
بابک زنجانی برای دور زدن تحریم ها قرار 
داده بودند. امیلی لیو، که چهارشنبه گذشته 
نام اش در فهرست تحریم های جدید آمریکا 
قرار گرفت، به نمایندگی از نیروهای مسلح 
چین با بابک زنجانی معامله می کرده است. 
نام امیلی لیو در این فهرست، در رابطه با 
شیراز  الکترونیک  صنایع  با  همکاری اش 

گنجانده شده است.
مبنای  بر  ز  ا شیر لکترونیک  ا یع  صنا
اطالعات رسمی عالوه بر فعالیت هایی در 
تولیدات  بخش های  در  مخابرات،  زمینه 
صنایع  است.  فعال  بسیار  نیز  نظامی 
الکترونیک شیراز سازنده رادار های جنگی، 
دریایی،  و  هوایی  الکترونیک  دستگاه  های 
کنترل سالح های الکترونیک و دیگر ابزار 
و فن اوری های نظامی است. این مجموعه 

صنعتی وابسته به سپاه پاسداران است.

ظریف هشدار می دهد، جعفری تهدید 
می کند

در حالی که حسن روحانی درگیر پرونده 
است،  جدید  دولت  تشکیل  و  برادرش 
سطح  در  تنش  افزایش  سرگرم  دیگران 
منطقه هستند. محمد جواد ظریف که برای 
شرکت در کنفرانس توسعه پایدار سازمان 
فرصت  از  می برد،  بسر  نیویورک  در  ملل 
در این کشور استفاده کرد تا به پادشاهی 
یمن  »بحران  که  دهد  هشدار  سعودی 
ایران  بین  مستقیم  درگیری  به  می تواند 
بیانجامد«. محمد جواد ظریف  و عربستان 
که در اندیشکده »شورای روابط خارجی« 
به  تهدید  ضمن  می کرد  صحبت  آمریکا 
درگیری مستقیم با پادشاهی سعودی، به 
این کشور پیشنهاد همکاری »برای پایان 
بخشیدن به درگیری ها در یمن و سوریه« 

را نیز داد.
نیز  را  برجام  از  محمد جواد ظریف خروج 
گزینه ای در دستور کار جمهوری اسالمی 
در »نقض مفاد توافق هسته ای از سوی یکی 
از کشور های امضاکننده« اعالم کرد. وزیر 
خارجه جمهوری اسالمی گفت: »اگر کار 
به نقض عمدی بکشد، در آن صورت ایران 
خارج  که  که  دارد  دست  در  گزینه هایی 
آنها  از  یکی  )هسته ای(  توافق  از  شدن 

این سخنان محمد جواد ظریف را  است«. 
می توان پاسخی غیر مستقیم به اظهارات 
شان اسپانسر، سخنگوی کاخ سفید، دانست 
که گفه است رکس تیلرسون، وزیر خارجه 
با  رابطه  در  را  نظر خود  زودی  به  آمریکا 
برجام در بیانیه ای رسمی اعالم خواهد کرد.

گرم  همچنان  تهدید ها  و  هشدار ها  بازار 
کل  فرمانده  جعفری،  محمد علی  است. 
سپاه پاسداران در اشاره به امکان تصویب 
تحریم های جدیدی از سوی کنگره آمریکا 
در رابطه با فعالیت های موشکی جمهوری 
اسالمی می گوید: »ما از توان موشکی همان 
گونه دفاع می     کنیم که مردان غیرتمند از 
دفاع  البته  می کنند«.  دفاع  خود  ناموس 
»ناموسی« فرمانده سپاه، بیشتر به حمله 
شباهت دارد. محمد علی جعفری که در 
مشهد در همایش فرماندهان نیروی زمینی 
سپاه صحبت می کرد، در اشاره به امکان قرار 
آینده  تحریم های  فهرست  در  سپاه  دادن 
از تصویب  بلوف زد: »قبل  آمریکا، چنین 
پایگاه های خود  باید  آمریکا  تحریم سپاه، 
را تا محدوده هزار کیلومتری اطراف ایران 

برچیند«.
احمد رأفت
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مریم میرزاخانی آخرین معادله ی نظام جمهوری اسالمی در باتالق فساد
خود را حل خواهد کرد؟ =تمام جناح های حاضر در صحنه سیاسی ایران تا گلو آلوده به انواع فساد هستند.

وثیقه ی  با  بعد  و  بیمارستان بستری شد  اول در  بازداشت  از  بالفاصله پس  فریدون  =حسین 
ریاضیدانی از از تبار خوارزمی ها و طوسی ها بود. با ۵0میلیاردتومانی آزاد شد.

نبوغ اش بر دنیای معادالت و اعداد حکمرانی می کرد 
و بسیاری او را ملکه ریاضیات نامیده اند. 

وقتی تنها ۱۶ سال داشت، اولین دختری بود که به 
تیم المپیاد ریاضیات ایران راه یافت. اولین دختری 
بود که در المپیاد ریاضی مدال طال گرفت؛ آن هم دو 
سال پیاپی، با نمره ۴۱ و ۴۲ از ۴۲. او اولین کسی بود 
که در آزمون المپیاد ریاضی ایران نمره کامل دریافت 
کرد. نخستین ایرانی بود که به عضویت در آکادمی 
نخستین  و  زن  نخستین  درآمد.  آمریکا  علوم  ملی 
ایرانی است که مدال فیلدز، معتبر ترین  ریاضیدان 
تاریخ  »بانوی  و  دریافت  را  ریاضیات،  دنیای  جایزه 

ریاضیات« لقب گرفت. 
بانوی تاریخ ریاضیات، مریم میرزاخانی بود که پس از 
دست و پنجه نرم کردن با یک دوره بیماری سرطان، 
۲۴ تیرماه ۹۶ در بیمارستانی در آمریکا درگذشت. 

ریاضیات هر  دانشمند جوان  این  زندگی ۴۰ ساله 
چند کوتاه بود اما نام او را در تاریخ علمی ایران و 

جهان ثبت کرد. 
افتخاراتی از ایران تا آمریکا 

مریم میرزاخانی متولد اردیبهشت ماه ۱۳۵۶ و دوران 
کودکی و دبستانش همزمان با جنگ ایران و عراق بود. 
مریم مانند صد ها هزار کودک ایرانی روزهای دبستان 
گذراند.  هوایی  و ضد  موشک  قرمز  آِژیر  با صدا  را 
خودش گفته است در دوران کودکی و نوجوانی کتاب 
داستان زیاد می خوانده و می خواست نویسنده شود. او 
شاگرد ممتازی بود که در آزمون جذب استعدادهای 

درخشان وارد دبیرستان فرزانگان شد. 
مریم با پایان دوره ی دبیرستان و در حالی که به گفته 
خودش گمان می کرد گرایشی از رشته های مهندسی 
را انتخاب خواهد کرد در   نهایت تصمیم گرفت رشته 

ریاضی را در »دانشگاه صنعتی شریف« بخواند. 
در اسفندماه ۱۳۷۶ اتوبوس حامل دانشجویان ریاضی 
شرکت کننده در بیست و دومین دوره مسابقات ریاضی 
)مسابقات  بود  تهران  راهی  اهواز  از  که  دانشجویی 
ریاضی دانشجویی( به دّره سقوط کرد و طی آن شش 
تن از دانشجوی نخبه ریاضی دانشگاه صنعتی تهران 
که اغلب از برگزیدگان المپیادهای ملی و بین المللی 
اما  میرزاخانی  مریم  باختند.  جان  بودند  ریاضی 
بود.  سانحه  این  از  بازمانده  دانشجویان  جمله  از 
مریم کار شناسی و کار شناسی ارشد خود را در رشته 
تصمیم  و  رساند  پایان  به  دانشگاه صنعتی  ریاضی 
گرفت برای ادامه تحصیل به آمریکا برود. او با بورسیه 
دکترای دانشگاه هاروارد به آمریکا رفت و به سرعت 

استعداد و پشتکار علمی خود را نشان داد. 
مری  کویین  دانشگاه  ریاضی  استاد  نوحی،  بهرنگ 
لندن، که در دوره ای که مریم عضو تیم المپیاد ریاضی 
ایران بود با او کالس داشت درباره حضور مریم در 
دانشگاه هاوروارد آمریکا می گوید: »به محض اینکه در 
هاروارد شروع کرد مشخص بود که کارش خوب است. 
مشخص بود که تز دکترایش یک تز انقالبی است.«

مریم میرزاخانی در ۳۱ سالگی در دانشگاه معروف 
دانشگاهی  عالی ترین جایگاه  به  استنفورد  معتبر  و 
دانشگاه  در  تدریس  از  پیش  او  رسید.  استادی  و 
نیز در یک دانشگاه معتبر دیگر،  استنفورد، مدتی 

پرینستون، درس می داد. 
در سال ۲۰۱۴ بود که به خاطر کار روی »دینامیک 
و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه ای آنها« 
برنده مدال فیلدز، باال ترین جایزه در ریاضیات، شد. 
مریم پیش از مدال فیلدز، چندین جایزه ی دیگر در 

حوزه ریاضی دریافت کرده بود. 
در همین رابطه رامین تکلو، استاد ریاضی دانشگاه 
میرزاخانی  »مریم  می گوید:  شیکاگو،  ایلی نوی 
حتی بدون گرفتن فیلدز هم در میان معروف ترین 

ریاضیدانان جهان بوده است.« 
کمیته »مدال فیلدز« از مریم میرزاخانی توصیفی 
توجهی  قابل  گستره   در  »چیره دست  دارد:  جالب 
از تکنیک ها و حوزه های متفاوت ریاضی؛ او تجسم 
ترکیبی کمیاب است از توانایی تکنیکی، بلندپروازی 

جسورانه، بینش وسیع و کنجکاوی ژرف.«
مریم  درباره  فیلدز  مدال  مطبوعاتی  بیانیه  در 
میرزاخانی آمده است: »اغلب به نظر می رسد که به 
خاطر پیچیدگی ها و ناهمگنی های فضاهای مدولی، 
این غیرممکن است که بشود مستقیم روی آنها کار 
کرد. اما نه برای میرزاخانی. او شهود هندسی قوی ای 

با هندسه  آن می تواند مستقیم  به کمک  دارد که 
فضاهای مدولی دست و پنجه نرم کند.«

گوناگون  ابعاد  معمای  تا  بود  تالش  در  میرزاخانی 
فرم های نامتعارف هندسی را حل کند. در صورتی 
که جهان از قاعده ی هندسه هذلولی تبعیت می کند، 
به تعریف شکل و حجم دقیق  ابتکار وی می تواند 

جهان کمک کند. 
برای  ایرانی  تابعیت  ریاضیات:  بانوی  وصیت 

فرزند
مریم میرزاخانی که با یک شهروند غیرایرانی ازدواج 

ایرانی  تابعیت  فرزندش  به  بود، وصیت کرده  کرده 
داده شود. همسر مریم میرزاخانی، یان وندراک، اهل 
جمهوری چک، پژوهشگر علوم کامپیو تر نظری مرکز 
تحقیقات آی بی ام و دانشیار ریاضی دانشگاه استنفورد 
است. آنها یک دختر به نام »آناهیتا« دارند. تالش های 
برای  ایرانی  تابعیت  کسب  جهت  میرزاخانی  مریم 
فرزندش بی نتیجه مانده بود. اکنون جمهوری اسالمی 
مانده است و مسئله عمل به وصیت »متوفی« که در 
دین اسالم بر آن تاکید شده، و مقاومت مزمن در برابر 
اعطای تابعیت ایرانی به فرزندانی که مادر ایرانی و 

پدر غیرایرانی دارند. 
بر اساس قوانین جمهوری اسالمی به فرزندان حاصل 
از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی تابعیت ایران 
تعلق نمی گیرد. این مسئله سالیان سال است که برای 
زنان ایرانی که همسران غیرایرانی دارند دردسرساز 
شده و قانون گذاران تا کنون حاضر به عقب نشینی از 
این قانون نشده اند. کمترین مشکلی که عدم اعطای 
تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی 
ایجاد می کند، این است که هر بار مادر بخواهد به 
ایران سفر کند باید برای فرزندش ویزا بگیرد. یعنی 
فرزند برای سفر به کشور مادری  خود باید مانند یک 

خارجی تقاضای ویزا و اجازه ورود کند. 
یک مشکل مهم دیگر که این قانون ایجاد کرده این 

است که زنان ایرانی ساکن کشور که همسر افغان دارند، 
و چه بسا همسران آنها به افغانستان بازگشته  یا به 
کشور دیگری مهاجرت کرده اند، فرزندان بدون تابعیت 
آنها از حقوق اجتماعی و قانونی خود محروم می شوند. 
نظر  به  جهان،  ریاضیات  بانوی  وصیت  با  اکنون، 
می رسد آخرین معادله ی حل نشده ی وی به نتیجه 
برسد و همزمان گرهی از مشکل بسیاری از فرزندان 

اتباع خارجی در ایران بگشاید. 
رضا  میرزاخانی،  مریم  درگذشت  از  پس  روز  چند 
شیران، نماینده مشهد در مجلس شورای اسالمی از 
تالش شماری از نمایندگان برای تسریع در اصالح 
قانون تابعیت به منظور اجرای وصیت وی خبر داد. 
تا کنون ۶۰ نماینده نامه ای را برای الحاق یک فوریت 
به این طرح امضا کرده اند. کمیسیون فرهنگی مجلس 
بیستم تیرماه )۱۱ ژوئیه( طرح اعطای تابعیت ایرانی 
به فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی را تصویب 
کرد. به نظر می رسد این طرح برای ورود به صحن 
علنی مجلس، دست  کم به تایید کمیسیون حقوقی 

و قضایی نیز نیاز دارد. 
اگر این قانون به تصویب برسد و اجرا شود، مریم 
خود  وصیت  با  جهان،  ریاضیات  بانوی  میرزاخانی، 
معادله ی مبهم هزاران زن ایرانی و فرزندان آنها را 

حل کرده است. 
روشنک آسترکی
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تصمیم  آمریکا  =دولت 
کمک های  از  بخشی   گرفته 
تسلیحاتی به مخالفان اسد 

را قطع کند.
مل  شا کمک ها  ین  ا =
ی  مه ها نا بر و  ت  تسلیحا

آموزشی سازمان سیاست.
دولت ترامپ تصمیم گرفته است تجهیز 
و آموزش گروهی از مخالفان شورشی 
رژیم بشار اسد را که از طریق سازمان 
جاسوسی آمریکا )سیا( تامین می شد 

قطع کند.
این تصمیم شامل کمک های جداگانه 
به  )پنتاگون(  آمریکا  دفاع  وزارت 
با  مقابله  برای  اسد  مخالف  گروه های 

داعش نمی شود.
روزنامه واشنگتن پست با اشاره به این 
آنها  نام  از مقام هایی که  خبر به نقل 
فاش نشده نوشته تصمیم ترامپ نشان 
با  همکاری  دنبال  به  او  که  می دهد 

روسیه در بحران سوریه است.
باب بیر، تحلیلگر امنیتی و عضو پیشین 
یک  ترامپ  تصمیم  »این  گفته  سیا 
از  و حمایت  است  استراتژیک  اشتباه 
شورشیان مخالف اسد نقطه  ی عطفی 
برای مقابله با ایران و فشار بر روسیه 

بود«.
کمک  برای  سیا  محرمانه  کمک های 
به مخالفان بشار اسد، در زمان باراک 
اوباما به صورت پنهانی در سال 201۳ 
و با هدف فشار به حکومت بشار اسد 

مقرر شد.
تصمیم توقف ارسال کمک های محرمانه 
سیا به شورشیان مخالف رژیم اسد ماه 
گذشته و پس از دیدار دونالد ترامپ 
سازمان  این  رییس  پمپئو،  مارک  با 

گرفته شد.
به نوشته واشنگتن پست، توقف کمک 
به شورشیان ضد اسد از شرایط توافق 
روسیه با آمریکا برای برقراری آتش بس 

محدود به سوریه نیست.
ترامپ و پوتین در حاشیه نشست سران 
گروه 20 در هامبورگ بر سر برقراری 
آتش بس در بخش هایی از جنوب غربی 
سوریه توافق کردند. بعضی کارشنانسان 
توقف کمک به شورشیان مخالف اسد 

ترامپ کمک های تسلیحاتی سیا به شورشیان 
مخالف اسد را قطع می کند

برای والدیمیر پوتین  را یک پیروزی 
می دانند چون این کشور به شدت از 

بشار اسد حمایت می کند.
در ماه آوریل، پس از حمله شیمیایی 
اسد به شهروندان سوری در حالی که 
می شود،  آن  انجام  منکر  او  همچنان 
در  متحده  ایاالت  سفیر  هیلی  نیکی 
گفت   CNN به  متحد  ملل  سازمان 
که برکناری اسد از قدرت، یک اولویت 
سوریه  آینده  در  جایی  هیچ  و  است 

نخواهد داشت.
کنگره  و  دادگستری  وزارت  همزمان 
آمریکا در حال تحقیق درباره ارتباطات 
دولت  با  ترامپ  اطرافیان  احتمالی 

روسیه هستند.

فالت  گوالن،  یا  بلندی های جوالن 
واقع  است  کوهستانی  منطقه ای  و 
سوریه.  خاک  غربی ترین  جنوب  در 
از  هرگاه  میالدی   70 دهه  اوایل  از 
می رفت،  سخن  جوالن  بلندی های 
نسل های  ذهن  به  که  چیزی  اولین 
و  جنگ  با  که  گذشته  دهه  چند 
خطور  شده اند،  بزرگ  خونریزی 
با  دشمنی  و  کینه توزی  می کرد، 
اسرائیل و جنگ جاری برای تصاحب 
این منطقه بود. منطقه ای که در جنگ 
و  اعراب  میان  میالدی   1۹۶7 سال 

اسرائیل به تصرف این کشور درآمد.
و  سوریه  داخلی  جنگ  شرایط  اما 
قتل عام بی رحمانه سوری ها توسط 
از  خیلی  هم پیمانانش  و  اسد  رژیم 
تنها در ظاهر  نه  را  واژه ها  و  مفاهیم 
باورها  و  محتوا  در  بلکه  کرد  عوض 
مانند »دشمن خونی«  نیز مفاهیمی 
خود  که  غیره  و  »آشتی ناپذیر«  و 
زاییده ی شرایط و ابزاری برای سلطه 
دیکتاتورها بودهن   ، کم رنگ شدند. 
برای سوری های آواره که بی رحمانه 
زیر بمباران اسد کشته می شوند، پناه 
بردن به اسرائیل بسیار راحت تر است 
چرا که اسرائیل در همه جنگ هایش 
از  اسد  بشار  اندازه  به  اعراب،  با همه 

سوری ها نکشت.
از سال 2011 تا کنون بیش از ۵00 
وحامیان  اسد  دست  به  سوری  هزار 
بی  کشتارهای  این  شدند.  کشته  او 
داشت.  جریان  جا  همه  در  رحمانه 
سوریه  درجنوب  »قنیطره«  استان  
از  یکی  بلندی های جوالن   درمرز  و 
مسلخ های اسد بود. این منطقه 1۸00  
از 117  کیلومترمربع وسعت و بیش 
هزار نفر جمعیت دارد و یک منطقه 
و  اسرائیل  مرزهای  بین  راهبردی 

سوریه به شمار می رود.
نسبت  که  جوالن  اسرائیلی  بخش 
پیشرفته تر  بسیار  سوریه  بخش  به 
جنگ  مدت  طی  است  پررونق تر  و 
زخمی شدگان  به  سوریه  داخلی 
سوری در منطقه قنیطره کمک های 
از  خیلی  کرد.  ارائه  زیادی  انسانی 
قربانیان  و  سوری  شدگان  زخمی 
نابرابر، توسط  گروه های  این جنگ 
انسان دوستانه ی  داوطلب کمک های 
رفتار  می شدند.  درمان  اسرائیلی ها 
این  در  اسرائیلی ها  عملکرد  و 
چشم داشتی  هیچ  بدون  که  زمینه 
زیادی  شمار  باور  می گرفت  صورت 

این  داد.  تغییر  را  سوری ها  از 
میراث  به  انسان دوستانه  کمک های 
ربطی  دشمنی  و  کینه  دهه  چند 
مدت  این  طی  اسرائیل  و  نداشت 
توانست  انسانی  کمک های  ارائه  با 
یعنی  سوریه  داخل  در  را  دوستانی 
کسب  خود  برای  القنیطره  در 
ارائه ی  از  آویو  تل  یاری های  کند. 
قربانیان،  درمان  تا  اولیه  کمک های 
دوستی  جلب  برای  فراخوانی  به 
سوریه  داخل  سوری های  میان  در 

تبدیل شده است.
رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
کمک های  ارسال  طرح  از  رسانه ها 
قربانیان  به  اسرائیل  انسان دوستانه ی 
جنگ داخلی سوریه که از یک سال و 
نیم گذشته به اوج خود رسیده است، 
نکرده اند  منتشر  گزارشی  یا  خبری 
مگر این هفته که ارائه ی این کمک ها، 
زخمی شدگان  درمان  و  رسیدگی  از 
ارسال  تا  اسرائیل  داخل  در  سوری 
مناطق  به  سوخت  و  غذایی  مواد 
در  سوری  اسیب دیدگان  و  آوار گان 
به  سوریه(  )بخش  جوالن  ارتفاعات 

رسانه ها راه یافت.

در  رویترز  خبرنگار  ویلیامز  دان 
گزارش خود می گوید، درست است 
سوری ها  به  اسرائیل  کمک های  که 
و  نیست  ترکیه  کمک های  حد  در 
داخل  در  پناهندگان سوری  تعداد  
سوری های  با  مقایسه  در  اسرائیل 
بسیار  لبنان  یا  ترکیه  به  برده  پناه 
به  وضعیت  این  اما  هستند   کمتر 
اسرائیل  مرزهای  بودن  بسته  دلیل 
و  تالش  با  که  کسانی  و  بوده 
مشقت توانستند خود را به مرزهای 
استقبال  مورد  برسانند،  اسرائیل 
پزشکی  و  مدنی  نهادهای  گرم 
بهترین  به  و  گرفتند  قرار  اسرائیلی 

وجه معالجه شدند.
توجه  با  می گوید،  اسرائیل  ارتش 

در  اسرائیل  طرفانه  بی  موضع  به 
از  که  سوریه  داخلی  جنگ  قبال  
تل  شد،  اعالم  نتانیاهو  دولت  سوی 
حفظ  چارچوب  در  کرد  تالش  آویو 
کمک های  ارسال  به  طرفی،  بی 

انسان دوستانه مبادرت ورزد و در این 
زمینه کمک های بسیاری به سوری ها 

ارائه داد.
فرماندهان ارتش اسرائیل می گویند 
آنها  کیلومتری  فاصله ۵  در  اینکه  از 

سوریه،  مرز  در  اسرائیل  توسط  سوری ها  درمان 
فراخوانی برای صلح و دوستی

با مرز سوریه شاهد عملیات وحشیانه 
افراد  وسیله  به  سوری ها  سربریدن  
داعش و کشتار شبه نظامیان شرکت 
کشور  این  داخلی  جنگ  در  کننده 
توسط یکدیگر بوده، ولی قادر نیستند 
ناامیدی  احساس  دهند،  انجام  کاری 
فرماندهان  این  می کردند.  یاس  و 
می گویند خیلی مایل بودند که جلوی 
موضع  اما  بگیرند  را  جنایات  این 
بی طرفانه دولت متبوع شان دست آنها 

را کامال بسته بود.
گزارشگر رویترز می گوید: »اسرائیل 
»حسن  عنوان  تحت  را  پروسه ای 
کمک های  ارائه  برای  همجواری« 
سوری ها  به  انسان دوستانه  کامال 

راه اندازی کرده است«.

از  یکی  ایزنکوت،  جادی  ژنرال 
اسرائیل  مسلح  نیروهای  فرماندهان 
در این زمینه به خبرنگار رویترز گفته 
اساسی  وظیفه  این  نظرم  »به  است: 
و انسانی و یهودی ما در قبال مردم 

همسایه مان است«.
گزارشگر رویترز همچنین می گوید، 
غیر  به  پروسه  این  در  اسرائیل  البته 
از ارائه کمک های انسانی به سوری ها، 
در  نیز  دیگری  اهداف  و  محاسبات 
با  اسرائیل  مرزی  مناطق  دارد.  نظر 
سوریه در این منطقه به 70 کیلومتر 
می رسد و ارتش اسرائیل می گوید یک 
سوریه  جوالن  بخش  جمعیت  سوم 
انسانی  به کمک های  و  آواره  شده اند 
به  اسرائیل  دارند.  ضروری  نیاز  اولیه 
این افراد کمک می رساند و آنها را از 
رژیم  دهه  ای  چندین  مزمن  دشمنی 
اسد به دوستانی برای اسرائیل تبدیل 
و  اقدامات، کینه توزی  این  با  و  کرده 
دشمنی را به دوستی و محبت مبدل 
باالخره  دشمنی  هر  که  چرا  می کند 
سرانجام  جنگی  هر  و  دارد  نهایتی 
فرا  صلح  دوران  و  رسیده  پایان  به 

می رسد.
*منبع: رویترز

*ترجمه و تنظیم: موسی شریفی

یک شورشی مخالف اسد در حال گشت در ویرانه های بر جای مانده از 
جنگ شش ساله

= رییس جمهوری آمریکا 
برجام  طبق  ایران  می گوید 
را  آن  روح  اما  کرده،  عمل 

نقض می کند.
=روحانی و ظریف می گویند 
تحریم های جدید ناقض روح 

برجام هستند.
ی  ه ها گا د ا د ن  ما =همز
از  است  پُر  اروپا  و  آمریکا 
پرونده  افرادی مشکوک که 
در پی  خرید کاالها و قطعات 

ممنوعه برای ایران بودند.
تحریم های  اعالم  از  پس  روز  یک 
آمریکا  خزانه داری  وزارت  جدید 
علیه ایران، شامل 1۸ فرد و شرکت 
ایرانی و خارجی مرتبط با برنامه های 
جمهوری  خارجه  وزارت  موشکی، 
»بی ارزش«  و  »سخیف«  با  اسالمی 
تحریم های  آمریکا،  اقدامات  دانستن 
را  آن  و  دانست  غیرقانونی  را  جدید 

محکوم کرد.
اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت 
را  واشنگتن  خود  بیانیه  در  ایران 
تهدید کرده که متقاباًل اقدام به تحریم 
و  حقیقی  اشخاص  از  دیگر  تعدادی 
که  کرد  خواهد  آمریکایی  حقوقی 
»در ضدیت با مردم ایران و سایر ملل 
و  برداشته اند«  گام  منطقه  مسلمان 
اسامی این اشخاص را به زودی اعالم 

خواهد کرد.
به  توجه  با  آمده،  بیانیه  این  در 
رییس  ترامپ  دونالد  تازه   گزارش 
جمهوری آمریکا مبنی بر تایید اجرای 
تعهدات از سوی ایران مبنی بر توافق 
اتمی، بر اساس برجام او متعهد است 
اجرای  خود،  اختیارات  از  استفاده  با 
تحریم های هسته ای کنگره علیه ایران 
توقف  این  به  و مرتباً  را متوقف کند 

استمرار دهد.
در  روحانی  حسن  چهارشنبه  روز 
به  کرد  تاکید  دولت  هیات  جلسه 
بهانه های مختلف به دنبال تحریم های 
و  منطق  هیچ  »با  که  جدید هستند 
روح و متن برجام هم سازگار نبوده و 

در تعارض است«.
ظریف  محمدجواد  نیز  او  از  پیش 
در مصاحبه با شبکه CBS گفته بود، 
تحریم های جدید فضای روابط تحت 
و  کرده  مسموم  را  کشور  دو  فشار 
این  نقض می کند«؛  را  توافق   »روح 
در حالیست که ترامپ هم در گزارش 

برجام  اجرای  روند  از  خود  تازه ی 
توافق  روح  مطابق  ایران  بود  مدعی 

هسته ای عمل نمی کند.
اسالمی  جمهوری  ارشد  مقامات 
ایران عنوان می کنند که ترامپ چون 
را  خود  اروپایی  متحدان  نتوانسته 
وجود  با  کند  متحد  برجام  لغو  علیه 
بازرسان  و  کارشناسان  راستی آزمایی 
بار  اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس 
دیگر تحریم های تازه ای علیه ایران را 

وضع کرده است.
ناتو  نشست  در  ترامپ  مه،  ماه  در 
از متحدان اروپایی خود خواسته بود 
تا تجارت با ایران را متوقف کنند. با 
به  تایمز  نیویورک  روزنامه  حال  این 
آلمان در  پیتر ویتیگ، سفیر  از  نقل 
توافق هسته ای  نوشت که  واشنگتن، 
به طور قابل توجهی برای جلوگیری 
هسته ای  به سالح  ایران  دستیابی  از 
کمک می کند، اما در عین حال تاکید 
مشکوک  »نقش  مورد  در  »ما  کرده 
واقع بین  بسیار  منطقه«  در  ایران 

هستیم.«
سرویس های  دار  و  گیر  این  در 
دادند  گزارش  آلمان  اطالعاتی 
برنامه های  با  مرتبط  افرادی  که 
آلمان  در  که  ایران  رژیم  هسته ای 
تکنولوژی  و  قطعات  خرید  دنبال  به 
بودند  بالستیک  موشک های 
شده اند. بازداشت  و  شناسایی 

دادگستری  وزارت  نیز  تیرماه   27
تبعه ی  دو  برای  کرد  اعالم  آمریکا 
ایرانی، به اتهام سرقت اطالعات نظامی 
مرتبط با ساخت گلوله و خمپاره های 
تحریم های  قوانین  نقض  و  هوشمند 
آمریکا کیفرخواست صادر شده است.

رسمی  گزارش   در  اینکه  وجود  با 
تایید شده  بازرسان  و  آژانس  ناظران 
با  منطبق  ایران  اتمی  فعالیت های 
برجام بوده، اما فعالیت های مشکوک 
افراد و شرکت های مرتبط با برنامه های 
موشکی رژیم که حاال مشخص شده 

ترامپ  با یک دوجین مدرک:  برجام«  »نقض روح 
دست حکومت ایران را خوانده؟

هم  ترکیه ای  و  چینی  شرکت   چند 
در آن دست دارند از چشم ترامپ و 
کنگره آمریکا پنهان نمانده و آنها را 
علیه  بیشتر  تحریم های  اعمال  برای 

ایران مجاب کرده است.
اروپایی ها آنطور که رییس جمهوری 
آمریکا انتظار دارد مقابل ایران موضع 
کنون  تا  و  ظاهرا  اما  نگرفته اند، 
سکوت  تازه  تحریم های  مقابل  در 
متحد  روسیه  که  همچنان  کرده اند، 
مورد  در  فعال  نیز  ایران  حکومت 

تحریم ها موضع قابل توجهی نگرفت.
به نظر می رسد آمریکایی ها و رییس 
ترامپ  دونالد  کشور،  این  جمهوری 
به  نگاهی  خوانده اند.  را  ایران  دست 
خزانه داری  وزارت  اخیر  تحریم های 
ایران  اسالمی  علیه جمهوری  آمریکا 
خزانه داری  وزارت  که  می دهد  نشان 
آمریکا به تدریج دست روی اشخاص 
یا  و شرکت هایی گذاشته که صوری 
حقیقی تاسیس شده اند تا ایران را در 
موشکی  بلندپروازی های  به  رسیدن 

خود کمک می کنند.
شمس،  مهدی  که  همچنان 
پرونده  در  زنجانی  بابک  همدست 
دادگاه  جلسات  در  بارها  نفتی  فساد 
خود اعالم کرد، سپاه برای دور زدن 
وی  است.  داشته  شراکت  تحریم ها 
حتی اعتراف کرد که زنجانی و سپاه 
با  از کاالهای  بسیاری  واردات  »برای 

ارزش همکاری داشتند«.
تیرماه   2۸ چهارشنبه  روز 
غالمحسین غیب پرور، رییس سازمان 
دشمن  به  زدن  لبخند  گفت،  بسیج 
انقالب نیست؛  قطعاً مسیر رهبری و 
آن هم دشمنی که به هیچ چیز راضی 
پافشاری  پاسخ  شاید  اما  نمی شود، 
ایران  تحریم های  ادامه ی  بر  ترامپ 
ایران  که  باشد، چرا  تهران  در همان 
و وابستگان آن در سراسر دنیا در هر 
شرایطی برای دستیابی به اهداف نظام 

به خصوص سپاه تالش می کنند.
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=در میان افراد و شرکت های 
و  ن  ا ند و شهر جی  ر خا
و چین  ترکیه  از  موسساتی 

هم به چشم می خورند.
فرد   11 آمریکا  خزانه داری  وزارت 
و  ترکیه ای  ایرانی،  شرکت  هفت  و 
چینی را در فهرست تحریم های جدید 
خود قرار داد. این 1۸ فرد و شرکت به 
اتهام همکاری در برنامه های موشکی و 
فعالیت های دیگر غیرهسته ای در لیست 

تحریم ها قرار گرفته اند.
آمریکا  خزانه داری  وزارت  بیانیه  در 
دلیل تحریم های جدید علیه رژیم ایران 
بالستیک،  موشکی  برنامه  توسعه ی 
برنامه  از  لجستیک  و  فنی  حمایت 
موشکی و همکاری با سپاه پاسداران و 
ایجاد تنش در منطقه اعالم شده است.

و  د  فرا ا شده  عالم  ا همچنین 
شرکت هایی که با آنها همکاری کنند 
نیز در معرض تحریم قرار خواهند گرفت.

فهرست افراد به این شرح است:
سوم  متولد  آجیلی  سعید  -محمد 
ایرانی  ملیت   19۸۲ سال  سپتامبر 
مرتبط با سرقت نرم افزارهای اطالعاتی 

فهرست  در  خارجی  و  ایرانی  شرکت  و  فرد   1۸
تحریم های تازه ی آمریکا قرار گرفتند

و مشمول  آمریکا  تحریم های  نقض  و 
تحریم های ثانویه

اجرایی  مدیر  قاسمی،  رضا  سید   –
شرکت »رایان رشد افزار« در ایران با 
مرتبط   00۴39۴55۸9 ملی  شماره 
با نقض تحریم های آمریکا و مشمول 

تحریم های ثانویه
– فرشاد حکمت زاده، مرتبط با شرکت 
رایان رشد افزار در ایران با شماره ملی 

005161۷06۴
با ملیت چینی از  – خانم لیو امیلی، 
POB شاندونگ با شماره گذرنامه ی 
چینی ۲۸۸۸۸۲۴9۲G که تاریخ انقضاء 
آن چهارم ماه می ۲01۸ است مرتبط با 

صنایع الکترونیک شیراز.
اوت   ۲3 متولد  پارساجم،  محسن   –
196۴ در قم، مدیر عامل شرکت »رایان 
رشد افزار« با شماره ملی 03۸15۷6906 

و مشمول تحریم های ثانویه
– محمدرضا رضاخواه متولد چهارم اوت 
نرم افزارهای  سرقت  با  مرتبط   19۷۸
اطالعاتی و هم پرونده ی محمد سعید 

آجیلی و مشمول تحریم های ثانویه
– تاوان رسیت، متولد اول ژانویه  19۷۷ 
ملیت ترکیه، مرتبط با شرکت کشتیرانی 
گذرنامه  با شماره  کندالو«  مد  »قشم 

مشمول   0631۴۸13G ترکیه ای 
تحریم های ثانویه.

فهرست  به  زیر  همچنین شرکت های 
تحریم های تازه اضافه شدند:

در  )مستقر  تک  آباساینس  – شرکت 
چین(

– شرکت نرم افزاری آجیلی
– شرکت اندیشه وصال خاورمیانه

نیروی  خودکفایی  جهاد  سازمان   –
هوافضای سپاه

– سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی 
سپاه

– تعاونی کشتی سازی مد کندالو قشم
– گروه رامور )مستقر در ترکیه(

– شرکت رایان رشد افزار
– شرکت ریبیم اوپترونیکس )مستقر 

در چین(
– شرکت ریبیم کورپوریشنز )مستقر 

در چین(
– شرکت سانوی تک )مستقر در چین(

آمریکا اواخر اردیبهشت ماه امسال نیز 
تحریم های ایران مرتبط با برنامه موشکی 
را تشدید کرد. دو ایرانی و یک چینی و 
چهار شرکت چینی و یک شرکت ایرانی 
مشمول تحریم های وزرات خزانه داری 

آمریکا شده بودند.

در  که  =اصالح طلبان 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
اخیر از حسن روحانی حمایت 
و برای پیروزی او تالش های 
ورود  برای  داشتند  زیادی 
تالش  دوازدهم  کابینه  به 

می کنند. 
و  روحانی  حسن  =تیم 
آشنا  الدین  حسام  ویژه  به 
نسبت به تالش اصالح طلبان 
از  خود  دریافت سهم  برای 
کابینه با دهان کجی برخورد 

و آنها را ناامید کرده.
=حسام الدین آشنا: کاسبان 
باج خواهی  که  اصالح طلبی 
ز  ا سیاسی  و  ی  نه ا رسا
ز  آغا ا  ر رئیس جمهوری 
روحانی  بدانند  کرده اند، 
تعارف  نه  نیست؛  خاتمی 
حیا  به  مأخوذ  نه  و  می کند 

می شود.
فکر  در  اصالح طلبان  که  حالی  در 
چینش نیروهای خود در راس کابینه 
دولت دوازدهم بودند با بی تفاوتی تیم 
حسن روحانی و چرخش آن  به سوی 

اصولگرا ها مواجه شدند. 
اصالح طلبان که توانسته بودند با ایجاد 
جو روانی علیه اصولگرایان در انتخابات 
کرسی های  اسالمی  شورای  مجلس 
زیادی را از آن خود کنند، این بار در 
حال برنامه ریزی برای ورود حداکثری به 
کابینه روحانی بودند. تا جایی که شورای 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان برای 
بررسی کابینه دوازدهم و رایزنی با حسن 

روحانی، »کمیته تعامل« تشکیل داد.
اعضای این کمیته را محمدرضا عارف، 
موسوی الری،  عبدالواحد  شورا،  رئیس 
حسین مرعشی، اسماعیل گرامی مقدم، 
حبیب زاده  افشین  صادقی،  محمود 
می دهند.  تشکیل  فرامرزیان  ژاله  و 
تشکیل این کمیته از سوی شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان تقریبا به 
موازات تشکیل کمیته ای به همین نام 

از سوی فراکسیون امید مجلس است.
محمدرضا  گذشته  هفته  همچنین 
عارف دیداری دو نفره با حسن روحانی 
پیرامون  می رسد  نظر  به  که  داشت 
سهم خواهی اصالح طلبان از کابینه دولت 

دوازدهم صورت گرفته است.
محمدرضا تابش عضو فراکسیون امید 
مجلس درباره این دیدار گفته است: »این 
کابینه  کلیات  بررسی  به منظور  دیدار 
دولت دوازدهم و همچنین  نظرات مربوط 
به کابینه، انتظارات و توقعات مردم و 
حمایتی که نمایندگان در جهت تحقق 
مطالبات و خواسته های مردم از دولت 

خواهند داشت، انجام شد.«
ویژه  به  و  روحانی  حسن  تیم  اما 
حسام الدین آشنا نسبت به این تالش 

اصالح طلبان با دهن کجی برخورد و 
آنها را ناامید کرد.

تمام قد  حمایت  از  اینکه  با  ظاهرا 
اصالح طلبان درون و خارج ایران، با همه 
توان رسانه ای و تبلیغاتی، برای پیروزی 
حسن روحانی در انتخابات کمتر از دو 
ماه گذشته است اما اکنون  برای بخش 
قابل توجهی از اصالح طلبان این حمایت 

به تقابل تبدیل شده است.
محمدرضا عارف روز پنجشنبه، ۲۲ 
تیرماه، در دیدار اعضای شورای عالی 
اعضای  با  اصالح طلبان  سیاستگذاری 
منتخب شورای شهر گفته بود: »بعضی ها 
چه  می رود  یادشان  می شوند،  پیروز 
و  کشیدند  زحمت  برایشان  کسانی 
من این گله را دارم… اگر ما را دنبال 
نخودسیاه نفرستند، قصد ما کمک کردن 
و ادامه راه است… هیچ شکی نیست 
روحانی  اردیبهشت  انتخابات  در  که 
اصالح طلبان  مدیون  را  خود  پیروزی 
تشکیل  آستانه  در  ما  خواهش  است. 
دولت دوازدهم همراهی و هماهنگی با 
فراکسیون امید است و هیچ سهم خواهی 
روحانی  از  انتظارمان  کرد.  نخواهیم 
این است با شورای عالی اصالح طلبان 

مشورت کند«.
توییتر خود همین  او همچنین در 
مطلب را نوشت: »پیروزی آقای روحانی 
در انتخابات مدیون جریان اصالح طلب 
است و انتظار این است، رئیس جمهوری 
مشورتی  نظر  از  کابینه  تشکیل  در 
شورای عالی استفاده کند. بعضی ها پیروز 
می شوند، یادشان می رود، چه کسانی 
برایشان زحمت کشیدند و من این گالیه 
را دارم. در شورای عالی دو کار مهم پیش 
رو داشتیم؛ پیروزی در انتخابات سال 
به  که  اصالحات  گفتمان  ادامه  و   96
اتفاق آرا آقای روحانی رأی آورد، نتیجه 
انتخابات اتفاقی نبود بلکه نتیجه شعار 
امید، آرامش و رونق اقتصادی بود. اگر 
ما را دنبال نخودسیاه نفرستند قصد ما 

کمک کردن و ادامه راه است.«
ارشد  مشاور  آشنا،  حسام الدین 
حسن روحانی برجسته  کردن اصطالح 
»سهم خواهی« را دلیل عصبانیت عارف 
که به رعایت اخالق سیاسی شهره  است 
دانست. آشنا پیشتر در توییترش نوشته 

تنش میان اصالح طلبان و تیم روحانی بر سر کابینه

بود: »کاسبان اصالح طلبی که باج خواهی 
رسانه ای و سیاسی از رئیس جمهوری را 
خاتمی  روحانی  بدانند  کرده اند،  آغاز 
نیست؛ نه تعارف می کند و نه مأخوذ به 

حیا می شود.«
در  آشکار  به طور  گذشته  روز  آشنا 
پاسخ به توییت عارف مبنی  بر اینکه 
با  همدلی  و  هماهنگی  »همراهی، 
موفقیت دولت  رمز  اصالحات،  جریان 
دوازدهم است و گفتمان اصالحات در 
این مسیر به دنبال سهم خواهی نیست.« 
از  گفتمان  که  است  »درست  نوشته: 
از  امان  اما  جنس سهم خواهی نیست 
سهم خواهی های افراد به اسم جریان.«

این واکنش آشنا را می توان در ادامه 
اقدام وی به دست بوسی از آیت اهلل جنتی 
دانست که نشان می داد، این عضو دولت 
تدبیر و امید به دنبال جداکردن روحانی 
با دست بوسی  از اصالح طلبان است و 
خود تالش دارد پیامی به جریان مخالف 
اصالحات برساند و مثال مسیر تازه ای 
از  بسیاری  که  مسیری  کند؛  ترسیم 
منتقدان آن را اشتباه می دانند و بر این 
نظر هستند که حسام الدین آشنا چشم 
اسفندیار دولت روحانی و نقطه ی ضعف 

آن است.
در همین رابطه علی صوفی، از اعضای 
اصالح طلبان  سیاست گذاری  شورای 
در گفتگو با روزنامه شرق گفت: »این 
یک بازی است که اگر رقبای روحانی 
در     آن  ادامه  باشند،  نکرده  طراحی 
نهایت به نفع رقبا پیش خواهد رفت. 
اوال که اصالح طلبان از روحانی حمایت 
بی قید و شرطی کردند، یعنی با روحانی 
ائتالف نکردند، بلکه روحانی را به عنوان 
یک کاندیدای اصالح طلب مورد حمایت 
قرار دادند. از طرف دیگر خود روحانی 
هم با استفاده از اصالح طلبان که آنها 
سطح  در  خود  ستادهای  رأس  در  را 
مرکزی و استان ها برای انتخابات قرار 
نامزد  داده بود، خود را به  عنوان یک 
اینکه  کرد. ضمن  معرفی  اصالح طلب 
مواضع او هم اصالح طلبانه بود؛ بنابراین 
طبیعی بود که شرطی نباشد و طرفین 
به هم اعتماد کرده باشند؛ در راستای 
این اعتماد، یک مسئولیت مشترک در 

مقابل مردم مطرح شد.«

پی نوشت یا همان پ.ن. معروف، سری جدید گزارش های کوتاه و ویدیویی کیهان لندن است که زوایای دیگری از متن 
و رویداد ها را به نمایش می گذارد. »این بار:  این است اقتدار!«

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

ویدئو

جمع آوری  با  ایرانیان  از  گروهی 
تا  می کنند  تالش  اینترنت  در  امضا 
به  شریف«  صنعتی  »دانشگاه  نام 
میرزاخانی«  مریم  صنعتی  »دانشگاه 

تغییر یابد.
ایرانی  ریاضیدان  میرزاخانی،  مریم 
که چندی پیش بر اثر ابتال به بیماری 
آمریکا  در  سالگی   ۴0 در  سرطان 
خاک  به  همانجا  در  و  درگذشت 
سپرده شد، در این دانشگاه معروف و 

معتبر تحصیل کرده بود.
این دانشگاه دولتی در سال 13۴۴ 
آریامهر«  صنعتی  »دانشگاه  نام  با 
تأسیس و شروع به کار کرد. پس از 
وقوع انقالب اسالمی در سال 135۷، 
جمهوری اسالمی آن را در سال 135۸ 
ایدیولوژیک  وابستگان  از  نام یکی  به 
خود و در مقابله با سازمان مجاهدین، 
تغییر  شریف«  صنعتی  »دانشگاه  به 

داد.
از  یکی  واقفی«  شریف  »مجید 
اسالمی  چریکی-  سازمان  رهبران 
بود  ایران«  »سازمان مجاهدین خلق 
این  درون گروهی  تصفیه های  در  که 
آن  رهبران  گرایش  دلیل  به  سازمان 
به »مارکسیسم« و اصرار شریف واقفی 
بر هویت اسالمی این سازمان، به قتل 
بود  این  نام گذاری  این  رسید. توجیه 
که شریف واقفی که از دید جمهوری 
اسالمی در راه »آرمان های اسالمی« 
خود کشته شد، دانشجوی »دانشگاه 

صنعتی آریامهر« بود.
واقفی )که در  دست مجید شریف 
رهبری  دستور  به   5۴ اردیبهشت 
همسرش  و  شد(  کشته  مجاهدین 
لیال )صدیق( زمردیان )که در دی ماه 
خودکشی  سیانور  خوردن  با   55
شرکت  سرایدار  خون  به  کرد( 
که  است  آلوده  الکتریک  جنرال 
خرداد  در  دو  آن  بمب گذاری  در 
داد. دست  از  را  خود  جان   1353

بسیاری از افرادی که پس از انقالب 
اسالمی در این دانشگاه معتبر تحصیل 
و  نام گذاری  این  دلیل  از  کرده اند، 
و  ندارند  اطالع  آن  پشت  ماجرای 
فکر می کنند نام »شریف« بر اساس 
جانشین  »درستکاری«  و  »شرافت«  

»آریامهر« شده است.
روشنگری درباره ی واقعیت این نام 
و دالیل انتخاب آن برای این دانشگاه 
دارد  اهمیت  نظر  این  از  تهران  مهم 
این  نام  تغییر  شود  داده  نشان  که 
اسالمی«  »چریک  یک  از   دانشگاه 
مرکز  این  در  که  دانشمندی  نام  به 
ایران  برای  و  کرده  تحصیل  علمی 
ریاضی  دانش  به  و  آفریده  افتخار 
فراتر از مرزهای ایران خدمت کرده، 
نام ساده  تغییر  از یک  بسیار مهم تر 

است.
»دانشگاه  برای  امضاکنندگان  متن 
به  که  را  میرزاخانی«  مریم  صنعتی 
ادامه  در  فرستاده  شده  لندن  کیهان 
با  می توانید  نیز  شما  می خوانید. 
https://fa.petitions24. به  مراجعه 

امضاکنندگان  به   com/179392
بپیوندید:

تاسف آور  دادن  دست  از  »با 
ایران  ریاضیات  درخشان  ستاره ی 
علمی  هیئت  امیدواریم  جهان،  و 
»مریم  نام  شریف  صنعتی  دانشگاه 
میرزاخانی« را بر پیشانی این دانشگاه، 
یا  نشانده،  بوده  او  علمی  آغازگاه  که 
حداقل دانشکده ریاضیات را با این نام 

برجسته سازند.
هدیه ای  کمترین  این  دامنه ی 
فرزند  به  می توانند  ایرانیان  که 
افتخارآفرین و شایسته خود پیشکش 
ابعاد  بوده،   قدردانی  از  فراتر  کنند، 
تازه ای به فعالیت های علمی دانشگاه 
بخشیده، جوهر علمی و خردمدار آن 
را با نماد زنی که زندگی اش را وقف 
علم کرد، تقویت و مایه ی پشتگرمی  
می خواهند  که  بود  خواهد  زنانی 
دانش  به  را  خود  زندگی  از  بخشی 

اختصاص دهند.«
و  پژوهشگر  هرندی،  ابراهیم  دکتر 

نظریه پرداز فرهنگی )لندن(
و  شاعر  خویی،   اسماعیل  دکتر 

فیلسوف )لندن(
کوشنده  و  شاعر  بابازاده،   افشین 

فرهنگی )لندن(
پژوهشگر  و  نویسنده  معارفی،  اکبر 

تاریخ )کالیفرنیا(
ریاضیات  دبیر  میرستاری،  انور 
پاکسازی شده، مترجم، و کوشنده ی 

محیط زیست
الهه امانی پژوهشگر، کوشنده حقوق 

بشر و حقوق زنان )کالیفرنیا(
نشریات  نویسنده  ایمانی،   امیل 

آمریکایی )تکزاس(
ژورنالیست  زاده،   ادیب  ایرج 

)پاریس(
و  سازماندهی  طراح  ادیبیان،  بابک 

طبقه بندی مشاغل )هوستون(
بهمن افسر، )فرانسه(

و  نویسنده  مقصودلو،  بهمن  دکتر 
کارگردان سینما )نیویورک(

دکتر بهیه جیالنی، جامعه شناس و 
کوشنده  فرهنگی )پاریس(

و  پژوهشگر  پارسی،   تورج  دکتر 
استاد سابق دانشگاه )سوئد(

پزشک  آفتاندلیان،   رابین  دکتر 
)کالیفرنیا(

فرهنگی  پژوهشگر  خویی،   سبا 
)لندن(

جمع آوری امضا برای نام مریم میرزاخانی بر پیشانی 
دانشگاه »شریف«

و  موسیقدان  ملکوتی،   سیروس 
ژورنالیست )پاریس(

آرا،  کوشنده حقوق  سودابه چمن 
بشر و میراث فرهنگی )واشنگتن(

ژورنالیست  بهبهانی،  سعید 
)کالیفرنیا(

استاد  ایجادی،   جالل  دکتر 
جامعه شناس )پاریس(

استاد  عبقری،   سیاووش  دکتر 
دانشگاه  )آتالنتا(

و  مدیر  احکامی،  شاهرخ  دکتر  
فرهنگ  دوستداران  کانون  موسس 

ایران )نیویورک(
شکوه میرزادگی،  نویسنده، کوشنده 

میراث فرهنگی )دنور(
دنشگاه   استاد  عبقری  شهال  دکتر 

)آتالنتا(
طاهره بارئی،  نویسنده و پژوهشگر 

)پاریس(
طاهره دانش، کوشنده حقوق زنان و 

مسائل اجتماعی
دکتر عزیزاهلل کرملو،  پزشک

حقوق  فعال  مهاجر،   داودی  فریبا 
بشر، روزنامه نگار

فرانک افسر )فرانسه(
بشر،  حقوق  کوشنده  داودی  فریبا 

روزنامه نگار
روزنامه  اقتصاددان،  خاوند  فریدون 

نگار ) فرانسه(
خبرنگار  کریمی،  بهزاد  محسن 

پارلمانی اتحادیه اروپا
و  نقاش  زاده،   صالحی  محمد 

مستندساز
مهندس مسعود عزیزی،  کارشناس 

ایمنی هسته ای و فضایی
علوم  استاد  صرام،   مهدی  دکتر 

هسته ای دانشگاه )میشیگان(
حقوق  کوشنده  زاده،   موذن  مریم 

بشر
نویسنده، حقوقدان و  مهرانگیز کار 

کوشنده حقوق بشر
مهرداد درویش پور،  جامعه شناس

میثاق پارسا، استاد جامعه شناس
دکتر نامدار بقایی یزدی )انگلستان(

ناهید انزلچی، زبان شناس و کوشنده 
فرهنگی

ناهید بهمنی،  کوشنده حقوق بشر
و  دانشگاه  استاد  توحیدی،   نیره 

کوشنده حقوق زنان

جنتی و دست بوسی حسام الدین آشنا مشاور ارشد حسن روحانی

مریم میرزاخانی
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

آوازهتک مضراب            !

انتشار  عشق  از  دیگری  دستاورد 
پیش روی ماست. فصلنامه »ره آورد« 
با انتشار شماره تابستان ۹۶، سی و 
پنجمین سالگرد بنیاد خود را جشن 
می گیرد.ره آورد که یکی دو بار دیگر 
یادگار  کرده ایم  صحبت  درباره اش 
حسن  معروف  مترجم  و  نویسنده 
دیار  در  متاسفانه  که  است  شهباز 
بی  ره آورد  ولی  رفت  دنیا  از  غربت 
بنیانگذار،  همسر  نماند.  سرپرست 
شعله شمس- شهباز مسئولیت ادامه 
انتشار آن را به عهده گرفت و تا این 
جای راه آن را به شماره 11۹ رسانده 
چند  تازه  ره آورد  سرآغاز  در  است. 
پیام از یاران شهبازها جلب نظر می 
کند. شهبانو فرح پهلوی در پیام خود 
می گوید که »ره آورد هویت حقیقی 
و اصالت فرهنگی- تاریخی ایران را 
حفظ می کند و ره آوردی است برای 

نسل های آینده.«
فرهنگ مرد  شاطر  یار  احسان 
نام آور، در پیام خود به ویژه استقامت 
و پایداری شعله شمس- شهباز را به 
تحسین می گیرد: »شعله ره آورد را 

روشن نگاه داشته است.«
احمد احرار، صدرالدین الهی و امیر 
طاهری روزنامه نگاران با سابقه نیز هر 
کدام برای ره آورد آرزوی دوام کرده اند.

چیزی که در وهله اول در ره آورد 
با  نظر می کند گفتگویی  تازه جلب 
خیلی  که  است  امیرشاهی  مهشید 
مصاحبه  به  تن  سختی  به  و  کم 
می دهد. این گفتگو هم سال ها پیش 
از یک برنامه رادیویی صدای آلمان و 
یافت.  انتشار  الهه خوشنام  از سوی 
سنجیده  و  دقیق  حرف های  ولی 
سختی ها  این  همه  به  امیرشاهی 
را  تفسیرها  روشن ترین  ارزد.  می 
درباره انقالب اسالمی و روشنفکرانی 
می توان  رفتند  آن  استقبال  به  که 
شرح  کرد.  پیدا  او  پاسخ های  در 
درباره اش  مکرر  که  جان سوزی 
جگر  همچنان  اگرچه  شنیده ایم 

آدمی را می سوزاند!
جبهه  دو  در  واقع  در  امیرشاهی 
و  جور  حکومت  جبهه  می جنگید: 
روشنفکران  جبهه  و  فساد،  و  جهل 
در  بهانه  هزار  که  خمینی  مجذوب 
ذهن داشتند و دارند که قرار گرفتن 
در صف انقالبیون اسالمی را توجیه 
امیرشاهی  مثل  کس  هیچ  کنند. 
نویسندگان  نکرد.  رو  را  اینها  دست 

هدف  دیگران  از  بیش  توجیه گر 
از  امیرشاهی  بودند.  او  انتقادهای 
ساختگی  توجیهات  و  کج اندیشی 
اینان سخت ناراحت است،  و می گوید 
هر قدر هم اینان پَِر پروازشان کوتاه 
باشد دست کم می توانند مختصری 

منعکس کننده فضای تازه باشند.
این  پاسخ  در  امیرشاهی  مهشید 
دراز  غیبت  این  از  پس  که  پرسش 
را  چیزی  چه  حسرت  ایران  از 
است  داده  دست  از  که  می خورد 
دراز  خیلی  »لیست اش  می گوید: 
دلم می خواست می رفتم  ولی  است 
اغذیه فروشی آندره و از ساندویچ های 

درجه یک اش می خوردم!«
در ره آورد، مقاله ای تحلیلی از امان 
بیداربخت آمده است با عنوان بلند 
»فروپاشی جامعه رویایی جرج اورول 
تحلیل  این  در  نویسنده  ایران«!  در 
»مزرعه  با  را  ایران  اسالمی  جامعه 
مقایسه  اورول  جرج  حیوانات« 
محض  اطاعت  اینکه  و  می کند 
پایه گذاری شده، به گفته نویسنده، 
به زودی فرو خواهد پاشید »در آینده 
خیلی نزدیک روزی خواهد رسید که 
جنبش های مردمی خودجوش برای 
رهایی از بردگی و اطاعت محض به 
هم می پیوندند و هیچ نیرویی جلودار 

این فروپاشی نخواهد شد…«
خود  شهباز  شمس-  خانم  شعله 
کتاب تازه ای از مسعود نقره کار زیر 
را  قدرت«  گود  »زنگی های  عنوان 

نقد کرده که به پژوهش در زندگی 
الت ها و جاهل ها پرداخته است. این 
می نویسد  خوب  نقره کار  حضرت 
می کند.  پراکنده کاری  خیلی  ولی 
زنبوری  النه  هر  در  را  انگشت اش 
فرو می کند تا مثال نیش زنبورها را 
و  کتاب الت ها  کند!  مقایسه  با هم 
جاهل ها که در ۶۳۵ صفحه از سوی 
انتشارات فروغ در کلن آلمان منتشر 

موضوع  طرح  ضرورت  اول  شده 
جاهلیسم  بعد  می دهد.  توضیح  را 
می کند.  مقایسه  را  آخوندیسم  و 
است! خالی  مخ  بی  شعبان  جای 

 27 حال  به  تا  می گوید  نقره کار 
داده  انتشار  عرصه  چهار  در  کتاب 
جای  چهارم  عرصه  گویا  که  است 
که  جاهل هاست  و  الت ها  همان 
آن  شناخت  به  ما  روزها  این  البد 
و  صبر  انشاء اهلل  خداوند  داریم.  نیاز 

حوصله بیشتری به نویسنده بدهد!
شاعر اسب و انار

شماره  این  مطلب  جالب ترین 
ناصر  درباره  است  شرحی  ره آورد 
شاعر  و  شاعر  نقاش،  اویسی، 
این  تاریخی!  شکوهمند  اسب های 
از  پس  که  است  کتابی  دومین 
پیدا  انتشار  اویسی  درباره  انقالب 
گزیده  همین  آخر  کتاب  می کند. 
آثار ناصر اویسی است که به کوشش 
است. شده  منتشر  غریبی  شهریار 

را  نوشته ای  تازه  گزیده  این  در 
برای  پیش  سال ها  نادرپور  نادر  که 
اویسی نوشته بود باز چاپ کرده اند. 
نادرپور از خویشان اویسی است و در  

»در هوس ساندویچ آندره ... !«

در یکی دو سال گذشته دست مرگ، 
خوب در میان هنرمندان جوالن می دهد 
و خوراک خود را از میان فعاالن هنوز 
می کند. دستچین  نیامده  در  پای  از 

گروه های  آن  از  آسیب  بیشترین 
همین  که  بوده  برون مرزی  تئاتری 
طوری هم از هم پاشیده می شدند چه 
برسد به آنکه مرگ سفارش شان را کرده 
باشد! پس از مرگ فرهاد مجدآبادی در 
رکن الدین  آلزایمر  آلمان،  فرانکفورت 
خسروی را به گورستان لندن رساند. 
فالح زاده  مجید  گذشته  هفته  حاال  و 
کارگردان تئاتر مقیم بُن آلمان بار سفر 

به دیار دیگر بست.
کارگردان،  فالح زاده،  مجید 
نمایشنامه نویس و پژوهشگر و بنیانگذار 
ولی  بود  آلمان  در  تئاتر  فستیوال 
هیچ کدام از فعالیت ها و مسئولیت های 
مجید  نمی رسید.  آخری  پای  به  او 
بیست و سه سال تمام بهترین کارهای 
اروپا  در  را  ایرانی  مهاجران  صحنه ای 
به روی صحنه زنده می کرد. جنب و 
وجود  به  آنان  میان  در  یکتا  جوشی 
به  تنها  جوش  و  جنب  این  می آورد. 
عرصه تئاتر محدود نمی شد. او در این 
می توانست  که  را  چیز  هر  فستیوال 
یک  خطابه،  یک  می کرد.  صحنه ای 
شعر، یک دیالوگ، یک پیش پرده، یک 
منظومه حتی یک شعر کوتاه را. او با 
صحنه ای کردن هر چیز حتی گاه که 
توان و ظرفیت صحنه ای شدن نداشتند 
نگاه  زنده  را  برون مرزی  تئاتر  صحنه 

می داشت.به همین جهت در طول این 
بیست و سه سال ما همیشه حواس مان 
به رفتارها و هنجارها بوده است که با 
یک اشتباه یا یک ناهنجاری، وحدت و 
انسجام جشنواره در هم نریزد. حرف ها 
نگاه  زیر  را  رفتارها  و  می شنیدیم  را 

داشتیم. مراقب بودیم که مبادا یگانگی 
موجود از هم بپاشد.اگر حرف و حدیثی 
با  فاصله،  با  را  موضوع  می آمد  پیش 
میان  در  همراهش  همسر  و  مجید 
می گذاشتیم و آنها با درایت و کفایت 
ماجرا را خاتمه می دادند. یک بار همین 
مشاوره ها کمک رسان شد و جشنواره را 

از تعطیلی رهایی داد.
فالح زاده  مجید  می گفتیم  داشتیم 
همراه با همسرش، بهرخ حسین بابایی، 
جاذبه ای برای فستیوال تئاتر ایرانی در 
پای  هم  هنوز  و  آوردند  فراهم  آلمان 
بار  دو  یکی  هستند.  خود  اولیه  قرار 
پیش از آخرین فستیوال های تئاتر به 
درباره  را  نظرش  رفتیم.  مجید  سراغ 

طبعا  او  پرسیدیم.  مردمی  تئاترهای 
هنر  با  داشت  که  آرمانی  به  توجه  با 
مردمی کنار می آمد ولی می گفت باید 
محتوای ارزنده ای داشته باشد. سخن 
ما این بود که وضعیت امروز ایران از 
نظر هنری شباهت بسیار به وضعیت 
تئاتر در شهرهای قفقاز آن دوران دارد. 
پس از جنگ جهانی اول، اهل تئاتر در 
قفقاز به فکر آن افتادند که از موسیقی 
در  داشت  طرفدار  سخت  که  مردمی 
آفریدن تئاتر تازه بهره بگیرند. حاال هم 
در ایران ما موسیقی مردمی به باالترین 
اوج خود رسیده و می تواند بخشی از 
جاذبه خود را به تئاتر نیز عرضه کند. در 
انبوه قصه های عامیانه ایرانی قصه های 
جذاب و مناسب برای تلفیق با موسیقی 
کم نیست. باید همتی کرد و در تلفیق 
این دو هنر، هر دو از جنس مردمی، 
گام پیش نهاد. توفیق تئاترهای مردمی 
برای  درآمدساز  و  زمینه ساز  می تواند 

آفرینش تئاتر جدی باشد.
به خود مجید اشاره کردم که یک بار 
یکی از موزیکال های معروف و مردمی 
در  عباد«  »مشدی  عنوان  با  را  قفقاز 
کلن به روی صحنه آورد و همیشه از 

توفیق آن صحبت می کرد.
مجید اما  زودهنگام پرواز کرد ولی 
پهن  شانه های  با  گرامی اش  همسر 
مسئولیت ادامه کار تئاتر و فستیوال را 
بر دوش می کشد. باید او را یاری کرد تا 
از گرفتاری های گونه گون کار فرهنگی 
در غربت سرخورده نشود و راه مجید را 
برای به وجود آمدن یک تئاتر مقتدر 

ادامه دهد.

یادی از مجید ...
ادامه در صفحه 15

تورج اتابکی

)رضا مقصدی(
هیهات

اول  نیمه  در   - حالجان  کتایون 
تابستان 2017 گالری »نیکوال فالمل« 
نمایشگاه متفاوتی از هنرمندان ایرانی 

ترتیب داده است.
برای  چیز  »همه  نمایشگاه  این 
شده   نام گذاری  دنیا«  در  بهترین ها 
نمایشگاه های  دیگر  با  آن  تفاوت  و  
تعدد  در  گالری  این  در  برگزارشده 
در  که  است  پیشکسوت  هنرمندان 
به  آثارشان  جوان تر  هنرمندان  کنار 
نمایش درآمده است. آیدین آغداشلو، 
سپهری،  سهراب  محصص،  بهمن 
لیال  درخشانی،  رضا  تناولی،  پرویز 
متین دفتری، علی اکبر صادقی، گلناز 
فتحی، کامبیز صبری، حامد رشتیان 
هنرمندانی هستند که با آثار متفاوتی از 
هنرهای تجسمی دور هم گرد آمده اند.

این  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
سهراب  از  نقاشی  تابلوی  نمایشگاه، 
سپهری شاعر و نقاش ایرانی است که 
برای اولین بار به نمایش عموم درآمده 

است.
حسام خلعتبری یکی از مدیران این 
گالری درباره »همه چیز برای بهترین ها 
در دنیا« به کیهان لندن گفت: »این 

تدارک  پیش  سال  یک  از  نمایشگاه 
دیده شده، به این دلیل که تنها جنبه 
فروش تابلوها برای ما مهم نبود بلکه 
دیده  آثار  نمایش  و  فرهنگی  قسمت 
نشده در ارجحیت قرار داشت. من فکر 
این طریق مردم می توانند  از  می کنم 
کارهایی را که نزد کلکسیونرها هست را 
نیز ببیند چون شما  معموال دسترسی 
مجموعه داران  نزد  که  کارهایی  به 
خصوصی هستند ندارید و یا فقط در 
موزه ها می توانید بعضی آثار را ببینید.«

حسام خلعتبری درباره آثار تا کنون 
افزود:  نمایشگاه  این  در  نشده  دیده 
ما  نمایشگاه  این  در  »خوشبختانه 
نایاب  کارهای  از  تا  چند  توانستیم 

لیلی متین دفتری، سهراب سپهری، بهمن 
محصص همراه جوان ترها در پاریس

مجموعه داران  از  را  نشده  دیده  و 
خصوصی قرض بگیریم. از جمله کار 
متین  خانم  سپهری،  سهراب  آقای 
دفتری، و مجسمه های بهمن محصص 
که هیچ یک از این کارها برای فروش 
نیست و تنها جنبه نمایش دارد. آثار 
صادقی  اکبر  علی  مثل  دیگر  اساتید 
عموم  تماشای  به  بار  اولین  برای  نیز 
در  حاضر  نقاشی  تابلو  شده.  گذاشته 
ایشان  مجموعه  جدیدترین  از  اینجا 

است که قرار است در سال 201۸ در 
موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش 
گذاشته شود. این سری کارهای ایشان 
برگرفته از زندگی خود هنرمند است.«

آثار  حضور  درباره  خلعتبری  حسام 
نمایشگاه  این  در  نامدار  چهره های 
»هیچ  اثر  تناولی  پرویز  »آقای  گفت:  
در قفس« را در اختیار ما قرار داده اند 
و یادآوری کنم که همین کار در ابعاد 
بزرگتر در موزه ملی انگلستان نگهداری 
می شود. تابلوهای آیدین آغداشلو نیز 
از مجموعه »غروب« در اینجا حضور 
مجموعه  همین  از  تابلو  یک  دارد. 
»غروب« هفته گذشته در حراج تهران 

به فروش رفت.«

در  حاضر  هنرمندان  میان  در 
نمایشگاه، کامبیز صبری هنرمند جوان 
خود  درآمده  نمایش  به  اثر  مورد  در 
گفتگوی  در  تولد«  »ثبت یک  نام  به 
کوتاهی با کیهان لندن توضیحاتی داد 

که می شنوید:
این  بر  متنی  نیز  آغداشلو  آیدین 
نمایشگاه نوشته که در ادامه می خوانید:

»نمایشگاه نمونه هایی از هنر مدرن 
و معاصر ایران در گالری نیکوال فالمل 
قابل توجه و  آثاری  از  منتخبی است 
دلپذیر که در همین ابعاد مختصرش 
کار  از  درستی  چشم انداز  هم می تواند 
هنرمندان معتبر شصت سال گذشته 
ایران را به نمایش بگذارد. در میان این 
نمونه ها، باید از آثار درخشان هنرمندان 
مدرنیست ایران در دهه های گذشته، 
از نسل قدیمی چون سهراب  کسانی 
سپهری، بهمن محصص، پرویز تناولی، 
لیلی متین دفتری، علی اکبر صادقی و 
هنرمندان مطرح نسل بعدی مانند گلناز 
فتحی، کامبیز صبری، رضا درخشانی و 
حامد رشتیان یاد کرد، که همه با وقت 
انتخاب  نمایشگاه  این  برای  سلیقه  و 
شده اند و می توانند تصویری باشند از 
حیطه  در  دهه،  چندین  در  که  آنچه 
هنرهای تجسمی ایران رخ داده است، 
دورانی که حاصل چالش میان سنت و 
مدرنیته بوده و هنرمندان خالق و آگاه 
ایرانی، پاسخی مناسب برای آن یافته 
و عرضه کرده اند که طیف وسیعی از 
آخرین دستاوردهای هنر قرن بیستم 
جهان و نیز مکتب هایی مانند سقاخانه 
و نقاشی خط را در بر می گیرد که از هر 
یک نمونه ای در این نمایشگاه هست. 
باید دوره ها و آثار تک تک هنرمندان 
بهانه های  به  را  ایران  جایگاه  صاحب 
در  ایران  داخل  و  خارج  در  مختلف 
تا  گذاشت  نمایش  و  عرضه  معرض 
هنرمندان  که  شود  یادآوری  پیوسته 
طوالنی  راه  چه  ما  تجسمی  هنرهای 
و  پیموده اند  را  و دشواری  پیچاپیچ  و 
هنوز هم همچنان جستجوی موقعیت 
و مرتبت خود در هنر جهانی را از یاد 

نبرده اند و ادامه می دهند.«
نمایشگاه »همه چیز برای بهترین ها 
در دنیا« از 1۳ تا 2۴ ژوییه در گالری 

»نیکوال فالمل« در پاریس برپاست.

گالری نیکوالس فالمل

از گلناز فتحی

از ناصر اویسی

شباِن  در  که  چیست  این 
من، جاری ست؟

آوای تو؟
یا صدای نیلوفر؟

با هر چه ُزالل
از تو می گویم.

با پیرهِن سپیده

از شبنم.
ای شعِر شبانه های شوریده!

آ واز تو در کدام گل پژمرد؟
در باغ

پرنده، پر نمی گیرد.

این، آتش ِ آشیانه ی من نیست

این ، شعله ی توست در سخن
در من.

من، بی تو شبم دروِن آیینه
من، بی تو سکوِت واژه ای گلرنگ.

هیهات
چه دور مانده ام

هیهات.
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=مقام های امنیتی در تهران 
دوتابعیتی ها  برای  دیگر  بار 

خط و نشان کشیده اند.
=مجله فوربس در تحلیل 
شرایط موجود، نوشته است 
که  داده  نشان  ایران  رژیم 
معیارهای  طبق  نمی خواهد 

بین المللی عمل کند.
برای  ایران  در  =شرایط 
و  جی  ر خا ی  کت ها شر
به نحوی است  کارکنان آن 
میلیاردها  است  ممکن  که 

دالر خسارت ببینند.
=رژیم ایران از دستگیری 
ن  ا عنو به  بعیتی ها  تا و د
در  چانه زنی  برای  وسیله ای 
مذاکرات با آمریکا استفاده 

می کند.
پس از آنکه سخنگوی قوه ی قضاییه 
شهروند  یک  که  کرد  اعالم  ایران 
دوتابعیتی آمریکایی در ایران به اتهام 
سال   10 به  و  بازداشت  جاسوسی 
مقامات  موتور  شده،  محکوم  زندان 
امنیتی رژیم علیه دوتابعیتی ها برای 
خط و نشان کشیدن  و تهدید بار دیگر 

روشن شد.
حسینی،  نقوی  حسین  سید 
ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
خبرگزاری  با  گفتگو  در  مجلس 
با  »ایران  کرده  تهدید  دفاع پرس 
باشند،  که  هر کشوری  از  جاسوسان 
حسین  و  کرد«  خواهد  برخورد 
انقالب  شورای عالی  عضو  کچوییان، 
بیان  با  فارس  با  گفتگو  در  فرهنگی 
اینکه اگر 10 میلیارد دالر هم خرج 
شود، نمی توان دوباره جاسوسی مانند 
گفته  گرفت،  را  رضاییان  جیسون 
»آن سیستم که چنین نفوذی را آزاد 
می کند، یا متوجه نیست یا افرادی در 

آن خیانت کرده اند«.
در  »نفوذ  پروژه  ی  به  اشاره  با  او 
نظام جمهوری اسالمی« مدعی شده 
نفوذ«  »مصادیق  از  دوتابعیتی ها 

هستند.
مجله ی  اینترنتی  پایگاه  همزمان 
فوربس با اشاره به بازداشت زیو وانگ، 
ایران  در  آمریکایی  چینی-  شهروند 
شدن  محکوم  و  جاسوسی  جرم  به 
با  گزارشی  در  زندان  سال   10 به  او 
عنوان »چرا باید از تجارت های بزرگ 
شرایط  نوشته  کرد؟«  حذر  ایران  در 
ممکن  که  است  نحوی  به  ایران  در 
و  خارجی  شرکت های  برای  است 

کارمندان شان خطر ایجاد کند.
خود  گزارش  در  نشریه  این 
می نویسد: زیو وانگ دانش آموخته ی 
رشته تاریخ اوراسیا* در قرن 19 بوده 
و طبیعی است که قصد دست یافتن 
باشد.  داشته  را  ایران  در  منابعی  به 
به گفته ی خود این فرد، او از بعضی 
اسناد عکس گرفته و این کاری است 
تحقیقات  در  امروز  تاریخ نگاران  که 
با  می دهند.  انجام  آرشیوها  در  خود 
پرینستون  دانشگاه  خبر،  این  انتشار 
نیز عنوان کرد این فرد در حال انجام 
در  خود  پایان نامه ی  برای  تحقیقات 

این دانشگاه، بازداشت شده است.

آمریکایی ها  گذشته  سال   10 طی 
ایرانی تبار  بریتانیایی های  و 
بعضی  شده اند.  بازداشت  زیادی 
عبارتند  آنها  شناخته شده ترین  از 
خبرنگار  رضاییان  جیسون  از: 
واشنگتن پست، امیر حکمتی دریادار 
نام های  به  تاجر  دو  آمریکا،  سابق 
سیامک و باقر نمازی، کشیش سعید 
زاغری-راتکلیف  نازنین  و  عابدینی، 
دختر  با  که  بریتانیایی  شهروند 
خردسالش برای مالقات والدین خود 
شهروندان  بیشتر  بود.  رفته  ایران  به 
بریتانیایی که در دهه ی  آمریکایی و 
شده اند،  محکوم  و  دستگیر  گذشته 
شهروندان دوگانه  یا ایرانی تبار بوده اند.

آمریکایی  دانشجوی  اولین  وانگ، 
رژیم  اخیر  سال های  در  که  نیست 
متیو  می کند.  دستگیر  را  او  ایران 
دانشگاه  دانش آموخته ی  ترویتیک، 
بوستون نیز در زمان دستگیری اش در 
سال ۲015،  روادید معتبر داشت و در 
دانشگاه تهران زبان فارسی می خواند. 
او ۴1 روز در زندان اوین نگهداری شد 
تا اینکه به همراه رضاییان، حکمتی، 
عابدی و ایرانی- آمریکایی دیگری به 

از  رودسری  خسروی  نصرت اهلل  اسم 
زندان آزاد شد.

اِلِن آر. وارد نویسنده ی این گزارش 
نوشته، »من دلیل سفر وانگ به ایران 
با گرایش  تاریخ  را می فهمم چرا که 
مطالعات خاور نزدیک خوانده ام و در 
مقطع کارشناسی از دانشگاه پرینستون 
در  همچنین  شده ام.  فارغ التحصیل 
دانشگاه بوستون به عنوان دانشجوی 
دکترای تاریخ، فارسی خوانده ام. تاریخ 
من  پایان نامه   در  ایران  بیستم  قرن 
جایگاه مهمی داشت. استادم هم مرا 
تشویق کرد تا برای تحقیقاتم به ایران 
چنین  به  دست  من  ولی  کنم.  سفر 
موجود  وضعیت  از  چون  نزدم  کاری 
زیادی  کشش  اما  داشتم،  هراس 
وجود  من  در  سفر  این  انجام  برای 
داشت و کاماًل درک می کنم که چرا 
برود«. ایران  به  تصمیم گرفت  وانگ 

گزارش  این  نویسنده  وارد  اِلِن 
ادامه می دهد، وانگ اولین دانشجوی 
آمریکایی نیست که در سال های اخیر 
توسط رژیم ایران دستگیر شده است 
در  که  است  آمریکایی  اولین  ولی 
داخل ایران خبرساز شده است. ماتیو 
تریویتیک نیز فارغ التحصیل دانشگاه 
در  معتبر  ویزای  با  که  بود  بوستون 
دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات 

فوربس: چرا جامعه جهانی، دانشگاه ها و
 شرکت های چندملیتی باید از ایران پرهیز کنند؟

فارسی تحصیل می کرد و با این همه 
بازداشت   ۲015 سال  دسامبر  در 
اوین  زندان  در  روز   ۴1 را  وی  شد. 
با رضاییان  نگه داشتند و بعد همراه 
نصرت اهلل  و  عابدینی  و  حکمتی  و 
خسروی رودسری که همگی ایرانیان 

دوتابعیتی بودند، آزادش کردند.
انتشار  با  حاال  می نویسد،  وارد  الن 
این خبر که رژیم ایران در محاکمه ای 
غیرعلنی وانگ را به 10 سال زندان 
محکوم کرده، بازی تغییر یافته است. 
وانگ نیز مانند تریویتیک، شهروندی 
هم  ایرانی  تبار  که  است  آمریکایی 
باید  تریویتیک  مانند  نیز  او  ندارد. 
می گرفته،  ویزا  ایران  به  سفر  برای 
تائید  را  او  سفر  ایران  مقامات  یعنی 
کرده بودند. تنها تفاوت در این بوده 
وانگ فقط در حال یک پژوهش  که 
عادی در آرشیوهای تاریخی بوده و از 

دانشگاه پرآوازه ای نیز آمده است.
اقدام  این  می دهد،  ادامه  نویسنده 
از  یکی  با  می توانیم  تنها  را   ایران 
این سه دلیل توضیح دهیم: 1( برای 
آمریکا است ۲( تالش رژیم  تحریک 
شهروندان  به  قدرت  نمایش  برای 
خودش است 3( وسیله ای است برای 
چانه زنی در مذاکرات آینده با آمریکا.

اتفاق  این  صورت،  هر  در 
که  است  واقعیت  این  نشان دهنده ی 
باید  دیگران  و  آمریکایی  شهروندان 

دور و بر ایران نگردند. 
این گزارش، گرچه تحریم ها  به  بنا 
کرده است،  فروکش  گذشته  سال  در 
کنند.  سفر  ایران  به  نباید  مردم  اما 
فرصت هایی  دنبال  به  نباید  بنگاه ها 
باشند.  ایران  رژیم  با  تجارت  برای 
نباید دانشجویان و هیئت  دانشگاه ها 
انجام  یا  علمی خود را برای تحصیل 
رژیم  بفرستند.  ایران  به  تحقیقات 
ایران نشان داده که نمی خواهد طبق 
این  کند.  بین المللی عمل  معیارهای 
معاصر  جهان  در  که  حالیست  در 
کشورها نباید مسافران خارجی  را که 
ویزای معتبر دارند به دالیل سیاسی 
ایران  که  است  واضح  کنند.  دستگیر 

برای اتباع خارجی امن نیست.
خاص  طور  به  اروپایی  شرکت های 
شرکت های  از  برخی  همچنین  و 
ایران  چشم انداز  مجذوب  آمریکایی 
شده اند.  پساتحریم ها  دوره ی  در 
اغلب آنها هم در حوزه ی نفت و گاز 
فعال هستند. این شرکت ها در ایرانی 
به  نیاز  تحریم  سال ها  از  پس  که 
زیرساخت ها و تجهیزات جدید دارد، 

فرصت هایی یافته اند.
برای  اخیراً  فرانسه  توتال   شرکت 
ایران  گاز  میدان های  توسعه ی 
پنج  تا  که  کرده  امضا  قراردادی 
داشت.  خواهد  هزینه  دالر  میلیارد 
در  باید  بین المللی  شرکت های 
نظر  تجدید  تعهدات شان  این گونه 
کنند، چرا که ایران ممکن است برای 
خطر  کارمندانشان  و  شرکت ها  آین 
ایجاد کنند.  رژیمی که یک دانشجوی 
سلسله ی  درباره  که  را  آمریکایی 
به  میالدی  نوزدهم  قرن  در  قاجاری 
کار تحقیقاتی  مشغول است، دستگیر 
می کند، مطمئناً قابل اعتماد نیست و 
سرمایه  دالر  میلیاردها  است  ممکن 
بیندازد.  خطر  به  را  دیگر  کشورهای 
جامعه  می بایست  رفتاری  چنین 
شرکت های  و  دانشگاه ها  و  جهانی 

چندملیتی را به تأمل وادارد.
بلکه  جغرافیایی  قاره  نه  *اوراسیا 
قاره مشترک تاریخی- فرهنگی اروپا 

و آسیاست.

دانشجویی که با ویزای معتبر برای تحقیقات تاریخی به ایران رفته 
ولی دستگیر و به ده سال زندان محکوم می شود!

قضاییه  قوه ی  کنار  در  که  ایران  در  است  نهادهایی  جمله   از  سپاه 
زیر  را  آنها  دستگیری  و  می کند  پرونده سازی  دوتابعیتی ها  برای 
عنوان مقابله با نفوذ در دستور کار خود دارد، همزمان سپاه چون در 
اقتصاد ایران سهم زیادی دارد شرکت های سرمایه گذاری خارجی را 
رقیب خود می داند. تصویر: گفتگوی فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء 
سپاه با صدا و سیمای جمهوری اسالمی در پاالیشگاه خلیج فارس

حاکم  رژیِم   - پرچی زاده  رضا 
آزادی،  »استقالل،  شعارِ  با  ایران  بر 
از  و  شد،  مستقر  اسالمی«  جمهوری 
همان ابتدا آزادی را به بهانه ی استقالل 
»انزواطلبی«  قصِد  به  حقیقت  در  اما 
برای حفِظ رژیِم توتالیتِر اسالم گرا سر 

برید.
در این مدت رژیم، ایران را در رهِن 
عقِد  با  و  انداخته  و چینی ها  روس ها 
استقالِل  همان  خفت بار  معاهداِت 
پا گذاشته  زیِر  را هم  ادعایِی خودش 
است. با این وجود قشِر قابِل توجهی 
از مخالفاِن رژیم هنوز که هنوز است 
»استقالل«  به  ناموسی  شیوه ای  به 
آن  بارِ  زیِر  و کسانی که  چسبیده اند؛ 
برداشت از استقالل نمی روند را هدِف 
حمله قرار داده و بدین ترتیب بدوِن 
دریافِت جیره و مواجب به خدمتگزاراِن 
رژیِم جمهوری اسالمی تبدیل شده اند. 
مقاله  این  این حقیقت، در  به  نظر  با 
که  کنم  روشن  را  امر  این  دارم  قصد 
اصوال مفهوِم »استقالل« از کجا می آید، 
مساله ای  مفهوم  این  چرا  اینکه  و 

»ناموسی« نیست.
پیشینه ی مفهوم »استقالل«

حقوقی  مفهوِم  یک  استقالل 
وستفال«  »نظِم  در  ریشه  که  است 
که  دارد،   )Westphalian Order(
بین الملل  حقوِق  در  دکترینی  خود 
است که در چند سده ی اخیر محوِر 
است.  بوده  جهان  سیاسِی  نظِم 
مبنای این دکترین، »صلِح وستفال« 

است   )Peace of Westphalia(
که »جنِگ سی ساله« )16۴۸-161۸( 
را در  اروپا خاتمه داد. این جنگ یکی 
اروپا  تاریِخ  جنگ های  مخرب ترین  از 
بود که حدوِد هشت میلیون کشته و 
زخمی بر جای گذاشت. جنگ ابتدا بر 
سِر اختالفاِت مذهبی در امپراتورِی روِم 
مقدس آغاز شد، اما در ادامه به نبرِد 
قدرِت میاِن دو امپراتورِی هابسبورگ 
قدرت های  شد:  تبدیل  بوربون  و 
)عموما  هابسبورگ  امپراتورِی  هوادارِ 
کاتولیک( در برابِر مخالفاِن امپراتورِی 
هابسبورگ/ هواداراِن امپراتورِی بوربون 
)عموما پروتستان( صف کشیده و اروپا 
صلِح  کشیدند.  خون  و  خاک  به  را 
وستفال در پایاِن این جنگ منعقد شد.

مجدِد  بروزِ  از  جلوگیری  منظورِ  به 
جنگ های خانمانسوز، دکتریِن وستفال 
اصولی را بر روابِط سیاسِی اروپا حاکم 
بر  بر مبنای آن هر کشوری  کرد که 
قلمروِ سرزمینی و امورِ داخلی اش حِق 
مختلف  کشورهای  داشت؛  حاکمیت 
non-( مداخله«  »عدِم  اصِل  به  باید 

داخلِی  امورِ  در   )interference
کشورهای دیگر پایبند می ماندند؛ و هر 
کشوری فارغ از مساحِت جغرافیایی اش 
کشورها  دیگر  با  برابر  حقوِق  دارای 
ترتیب،  بدین  بود.  بین الملل  امورِ  در 
دکتریِن وستفال که قرار بود از تشکیِل 
قدرت های  نفوِذ  و  قدرت  بلوک های 
کشورهای  تِک  تک  بر  »فراکشوری« 
»استقالل«  کند،  جلوگیری  اروپایی 
بین الملل  روابِط  اصِل  به مهم ترین  را 

تبدیل کرد.
بستر  بر  »ناسیونالیسم«  ظهور 

»استقالل«
اوِج دکتریِن وستفال در قرِن نوزدهم 
در اروپا بود که این دکترین با ظهوِر 
»ناسیونالیسم« تقویت شد. این امتزاِج 
جدید، »ملت« )nation( و »کشور« 
این  در  می گرفت.  یکی  را   )state(
مدت، در اثِر گسترِش استعمارِی نفوِذ 
اروپا در سراسِر کره ی زمین، دکتریِن 
وستفال و ناسیونالیسم به دیگر جاهای 
دنیا هم سرایت کردند. بدین ترتیب، 
نظِم وستفال شالوده ی حقوِق بین الملِل 
مدرن شد، به طوری که امروزه »نظِم 
بر  عموما   )world order( جهانی« 

گرفته  قرار  وستفال  دکتریِن  مبنای 
»استقالل طلبی«  آن،  تبِع  به  است. 
روابِط  در  »ارزش«  مهمترین  به  نیز 

بین الملل تبدیل شد.
در  مدرن  ملت سازی های  قضا  از 
خاورمیانه نیز بر اساِس همین دکتریِن 
استثنای  به  گرفت.  صورت  وستفال 
پیوستگِی  و  قدمت  که  ایران  کشورِ 
تاریخی داشت– و با این وجود به طوِر 
کامل از نفوِذ مادی و معنوِی دکتریِن 
تماِم  تقریبا  نماند–  برکنار  وستفال 
و  شدن  کشور  خاورمیانه  کشورهای 

ملت شدِن خود را کم و زیاد مدیوِن 
امر  همین  هستند.  وستفال  دکتریِن 
ملی/  قومی/  اختالفاِت  ایجاِد  باعِث 
مذهبی/ زبانِی فراوان در دروِن مرزهای 
شده  خاورمیانه  مدرِن  کشورهای 
به  و  دارد،  ادامه  هم  امروز  به  تا  که 
احتماِل زیاد در آینده ی نه چندان دور 

جغرافیای سیاسِی خاورمیانه را باز هم 
تغییر خواهد داد.

نظِم وستفال از اواسِط قرِن بیستم، 
پس از جنِگ جهانِی دوم و با فروپاشِی 
امپراتوری های استعمارِی کالسیک و 
شروع  قدرت  جدیِد  مدل های  ظهورِ 
وستفال  دکتریِن  افوِل  کرد.  افول  به 
نظِم  شدِن  کشیده  چالش  به  و 
»ناسیونالیستی« تا به امروز ادامه داشته 
دکترین ها/  مشهورترین  امروزه  است. 
را  وستفال  نظِم  که  ایدئولوژی هایی 
با آن در  به چالش می کشند و بعضا 
تضاد هستند اسالم گرایی، روس گرایی، 
گلوبالیسم، و نظِم مدِل اتحادیه ی اروپا 
هستند. جالب اینجاست که اروپا که 
خود واضِع دکتریِن وستفال بود و بر 
سِر مفهوِم »استقالل« چندین جنِگ 
خونین به خود دید امروزه خود مدلی 
را به کار گرفته که از بسیاری جهات در 
تضاد با آن مفهوِم استقالِل کالسیک 

قرار می گیرد.
یکی از انتقاداِت مهمی که به دکتریِن 

چرا »استقالل« مساله ای ناموسی نیست؟

وستفال و ناسیونالیسم وارد شده عدِم 
توجه به »حقوِق بشر« و »دموکراسی« 
این  در  تقابل«  روحیه ی  »ایجاِد  و 
در  انتقاد  مشهورترین  است.  دکترین 
دبیِر  سوالنا،  خاویر  شاید  را  باب  این 
کِل  پیشیِن شورای اتحادیه اروپا، کرده 
باشد. در کنفرانسی با موضوِع اهمیِت 
صلِح وستفال در سال 199۸، سوالنا 
دموکراسی  و  بشر  »حقوِق  که  گفت 
دو اصلی بودند که در دکتریِن اصلی 
به  بودند…  نشده  منظور  وستفال 
تقابل  اساِس  بر  دکترین  این  عالوه، 
آن  شکل گرفته و نه تفاهم؛ و محورِ 

طرد است نه جلب.«
اساس  بر  نو  طرحی  ضرورت 

دموکراسی و حقوق بشر
و  بشر  حقوِق  به  توجه  عدِم  این 
درباره اش  سوالنا  که  دموکراسی 
چالش های  از  یکی  قضا  از  می گوید، 
ویژه  به  و  خاورمیانه  در  »ملی«  نظِم 
به  نظر  با  است.  بوده  معاصر  ایراِن 
ایران  بر  غالب  سیاسِی  دکترین های 
اخیر،  قرِن  و خاورمیانه در طوِل یک 
می توان به راحتی مشاهده کرد که در 
را  »استقالل«  همه  تقریبا  که  جایی 
محوری ترین  از  یکی  یا  محوری ترین 
دانسته اند،  ایدئولوژیک  ارزش های 
کمتر مکتِب سیاسی در خاورمیانه و 
بشر«  »حقوِق  که  بوده  معاصر  ایراِن 
کاِر  اصلِی  محورِ  را  »دموکراسی«  و 
این  نتیجه اش  دهد.  قرار  خویش 
شده که امروز می بینیم در جایی که 
بسیاری از کشورهای خاورمیانه ظاهرا 
»استقالل« دارند، اما وضِع حقوِق بشر 
و دموکراسی در این منطقه از همه ی 

جاهای دیگِر دنیا بدتر است.
در  با  و  حقیقت،  این  به  توجه  با 
نظر گرفتِن اینکه امروزه نظِم جهانی 
منفرد  کشورهای  اینکه  از  بیش  را 
بر مبنای نظِم وستفال تعیین کنند، 
»بلوک های  و  قدرت«  »بلوک های 
»بلوک های  و  ایدئولوژیک«  ارزشی/ 
بجاست  می کنند،  تعیین  اقتصادی« 
اجتماعی/  سیاسی/  کنش گراِن  که 
اندکی  مفاهیم،  این  باِب  در  فرهنگی 
آگاهی داشته باشند تا در قرِن بیست و 
یکم بر سِر یک مفهوِم قرِن هفدهمی با 
هم گالویز نشوند و خود را مضحکه ی 

خاص و عام نکنند.
برای اینکه حقوِق بشر و دموکراسی را 
در ایران و خاورمیانه مستقر کنیم اول 
باید از روابِط قدرت در گوشه و کنار 
جهان اطالع داشته باشیم؛ این جهان 
و ارزش های حاکم بر آن به سرعت در 
حاِل تغییر و تحول است. با شعارهای 
هفتاد سال پیش، امروز نمی شود ایران 

را آزاد کرد. باید طرحی نو درانداخت.

نتیجه ی شعار »استقالل و آزادی« شد جمهوری اسالمی که هر دو 
را زیر پا گذاشت

طرفین درگیر جنگ سی ساله در راه شهر مونستر در آلمان برای 
امضای قرارداد صلح

خاورمیانه به طرحی نو نیاز دارد
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آقاتهرانی  مرتضی  حجت االسالم 
در  احمدی نژاد  دولت  اخالق  معلم 
میان آشنایان خود به حجت االسالم 

هفت خط شهرت دارد.
حکومتی  آخوندهای  جمله  از  او 
کارت  گرین  دارای  که  است 
با  وی  انقالب  از  بعد  آمریکاست.  
بورس دولت هشت سال در کانادا و 
آمریکا زندگی کرده و به گفته خودش 
چند لیسانس، فوق لیسانس و دکترا 
در  احمدی نژاد  است! محمود  گرفته 
مدتی  ریاست جمهوری خود  دوران 
ورزشگاه ها  به  خانم ها  ورود  پیگیر 

بود.
او در دوره دوم ریاست جمهوری اش 
در جریان یکی از مراسم ورزشی به 
نتیجه  درباره  او  از  که  خبرنگاری 
خانم ها  حضور  برای  تالش هایش 
گفت:  کرد  سوال  ورزشگاه ها  در 
واکنش  در  اسالمی  جمهوری  رهبر 
به  خانم ها  ورود  برای  من  اصرار  به 
به  توجه  با  خودت  گفته  ورزشگاه ها 
مسائل که در این زمینه  این روزها 
مطرح است راه  حلی پیدا کن. اما بعد 
باید  به من گفت  ایشان  ماه  از چند 
آسان  بگذریم چون  کار  این  از خیر 

نیست و مخالفانی دارد.
اما این هفته مرتضی آقاتهرانی در 
احمدی نژاد  است  گفته  مصاحبه ای 
برای حل این موضوع با من مشورت 
بود که حضور  این  نظرم  و من  کرد 
فقهی  نظر  از  ورزشگاه ها  در  خانم ها 
در  آقاتهرانی  البته  نیست.  درست 

همین مصاحبه گفته در ایام تحصیل 
در مدرسه حقانی قم که معلمین او 
مصباح یزدی، احمد جنتی و آیت اهلل 
طلبه ای  چون  اما  بوده اند  قدوسی 
مدیریت  تصمیم  به  بوده  افراطی 
از  دیگر  طلبه  پنج  و  او  مدرسه 
تأکید  وی  اما  شدند.  اخراج  مدرسه 
همچنان  یزدی  مصباح  آیت اهلل  کرد 

او را بسیار دوست دارد.
با  آقاتهرانی گفته، در سال 1۳71 
به  تحصیل  برای  فرزندم  سه  و  زن 
دو  و  رفتم  کانادا  مک گیل  دانشگاه 
به  آمریکا  و  کانادا  در  هم  دخترم 
و  من  زندگی  هزینه  رفتند،  مدرسه 
در  علمیه  حوزه  بورس  با  خانواده ام 

آن کشورها تأمین می شد.

در  زندگی  سال های  درباره  وی 
زندگی  طرز  گفته،  کانادا  و  آمریکا 
مخصوص  کشورها  آن  در  مردم 
آنها  من  نظر  از  اما  است،  خودشان 

بی بند و بارند.
آقاتهرانی  از  کننده  مصاحبه 
و  بی بند  آنجا شاهد  در  اگر  پرسیده 
آن  در  زندگی  به  چرا  بوده اید  باری 
کشورها )سرزمین کفر( ادامه دادید؟ 
وی پاسخ داده خوب دیدم می توانم 

درسم را ادامه بدهم و ماندم!
او در جواب اینکه چرا گرین کارت 
و گفته  باز مغلطه کرده  نیز  گرفتید 
در  راحت  بتوانم  قانونا  آنکه  برای 
موسسه  یک  با  و  کرده  زندگی  آنجا 

اسالمی همکاری کنم!

مخالفت حجت االسالم گرین کارتی با حضور 
خانم ها در ورزشگاه ها

که  زنانی  طرح  این  با   =
داده  تشخیص  »فرهیخته« 
تمتع،  حج  برای  می شوند 
شرکت در مسابقات ورزشی، 
همایش های  و  لمپیادها  ا
علمی، فرهنگی و اقتصادی 
می توانند بدون اجازه شوهر 
یا قیم از ایران خارج شوند.

= شهریورماه ۹۶ این طرح 
در مجلس مورد بررسی قرار 

می گیرد.
زنان  فراکسیون  =رئیس 
وعده داد که این طرح برای 

همه زنان اجرایی شود.
ن  نا ز ح  طر ین  ا ر  =د
»فرهیخته« به جای اجازه از 
همسر یا قیم، از دادگستری 

مجوز خروج می گیرند.
شورای  مجلس  زنان  فراکسیون 
در  فعال  زنان  حضور  برای  اسالمی 
عرصه های ورزش، هنر، علم، فرهنگ 
و اقتصاد طرح اصالح قانون گذرنامه را 
تقدیم هیات رئیسه مجلس کرد. این 
است شهریورماه  قرار  در حالی  طرح 
آن  در  که  گیرد  قرار  بررسی  مورد 
ظاهرا برای از میان برداشتن تبعیض 
حقوقی بین مردان و زنان در زمینه ی 
با  تبعیض  یک  کشور،  از  خروج 
درجه بندی کردن آنها، بین خود زنان 

اضافه می شود!
به گزارش ایرنا، فاطمه ذوالقدر عضو 
هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس 
دلیل  به  که  گفته  اسالمی  شورای 
اهمیت »تسهیل امکان حضور بانوان 
فرهیخته در مجامع بین المللی«، طرح 
امضای  با  و  قید دوفوریت  با  یادشده 
هیات  به  زنان  فراکسیون  عضو   17

رئیسه مجلس تقدیم شده است.
حدود  طرح  این  ذوالقدر،  گفته  به 
یک ماه و نیم پیش، پس از ممنوعیت 
ایرانی،  تیرانداز  نعمتی،  زهرا  خروج 
نهایت  در  و  آماده  شوهرش  توسط 

تقدیم مجلس شده است.
نماینده تهران در مجلس گفت: »بر 
 1۸ ماده   ۳ بند  اصالح  طرح  اساس 
قانون گذرنامه که نام دیگر آن طرح 

طرح اصالح قانون گذرنامه برای زنان »فرهیخته«؛ 
تبعیض یا راه  حل؟!

راستای  در  گذرنامه  قانون  اصالح 
تسهیل امکان خروج زنان ایرانی است 
به زنان ورزشکار، نخبگان یا هنرمند 
یا غیره که دارای شرایط ویژه هستند، 
اجازه  بدون  که  می شود  داده  اجازه 
همسر یا قیم و با اجازه دادگستری از 

کشور خارج شوند«.
این  مجلس،  نماینده  این  گفته  به 
تعطیالت  از  بعد  فوریتی  دو  طرح 
تحلیف  مراسم  برگزاری  و  مجلس 
هیات  انتخاب  و  جمهوری  ریاست 
دولت دوازدهم، در شهریور ماه بررسی 

می شود.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده 
طول  در  که  این  به  توجه  با  است: 
قانون  تصویب  از  پس  سال  سالیان 
بانوان   1۳۵1 سال  در  گذرنامه 
علمی  فرهیخته  و  هنرمند  وزرشکار، 
و فرهنگی و اقتصادی در جهت اعزام 
به خارج از کشور متحمل مشکالتی 
شده اند، طرح اصالح قانون بند ۳ ماده 
1۸ قانون گذرنامه در دستور کار قرار 

داده شده است.
حج  طرح،  این  تبصره  اساس  بر 
ورزشی،  مسابقات  در  شرکت  تمتع، 
همایش های  و  مسابقات  و  المپیادها 
به  اقتصادی  و  فرهنگی  علمی، 
تایید  با  ایران  طرف  از  نمایندگی 

اضطراری  موارد  مربوطه جزو  مراجع 
محسوب می شود و دعوت شونده حق 
دارد نسبت به نظر دادستان در مدت 
صالح  مرجع  به  ابالغ  از  پس  10روز 

اعتراض کنند.
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون 
طرح  این  درمورد  نیز  مجلس  زنان 
گفته: »ما باید شرایط را برای حضور 
و  فرهنگی  ورزشی،  میادین  در  زنان 
بین المللی تسهیل کنیم که این طرح 
می تواند در این روند بسیار تاثیرگذار 

باشد«.
»ما  داده:  وعده  همچنین  وی 
می خواهیم این شرایط را برای تمامی 
زنان فراهم کنیم و فقط این موضوع 
برای عده ای از بانوان نخبه و ورزشکار 

و هنرمند نباشد.«
این نماینده مجلس یادآور شد: »ما 
داشته  حربه ای  مردان  نمی خواهیم 
از  زنان  مانع خروج  بتوانند  تا  باشند 
آنان  مختلف  فعالیت های  و  کشور 
شوند از این رو می خواهیم با ارائه این 

طرح مانع تحقیر و آزار زنان شویم«.
این  اساس  »بر  گفت:  سلحشوری 
و  همسر  اجازه  بدون  خانم ها  طرح، 
ویژه  مواقع  در  دادستان  دستور  با 
و در  از کشور خارج شوند  می توانند 

این راستا مشکلی نخواهد بود.«

حجت االسالم آقاتهرانی با گرین کارت آمریکا

 دردهای زنان زندانی همزمان با پهن کردن فرش 
قرمز در اوین

نرگس محمدی، نایب رییس کانون 
مدافعان حقوق بشر که در زندان بسر 
می برد، گزارشی درباره وضعیت زنان 
زندانی برای وبسایت این کانون تهیه 

کرده است که در ادامه می خوانید.
که  مریم  صدای  با  پنج شنبه  روز 
دنبال مانتوی آزیتا بود و پشت سر هم 
پله  از  آزیتا زمین خورد…  می گفت 
پرت شد… حالش خیلی بد است، به 

سمت حیاط دویدیم.
دیده  آسیب  به شدت  آزیتا  دست 
بود  آویزان  کوچکش  انگشت  بود. 
بدنش  بود.  شده  کج  دستش  فرم  و 
از چند جا جراحت داشت. تمام  هم 
شده  عرق  خیس  و  می لرزید  تنش 
که  شد  بی حال  آنقدر  چندبار  بود. 
نیم  از  از هوش رفت. بعد  فکر کردم 
ساعت معطلی به بهداری زندان اعزام 
شد و بعد از یک ساعت به بیمارستان 
طالقانی که طرف قرار داد زندان است، 
منتقل شد. چند ساعت نگذشته بود 
در  بازگرداندند.  بند  به  را  آزیتا  که 
عکس،  گرفتن  از  پس  بیمارستان 
چند  از  دست  که  بود  گفته  دکتر 
فوری  به عمل  نیاز  و  ناحیه شکسته 
دارد. آزیتا درخواست کرده بود تا برای 
انجام عمل جراحی به بیمارستان مورد 
موافقت  که  شود  اعزام  خودش  نظر 

نشده بود و او را بازگردانده بودند.
از دادستان، روزها  برای اخذ مجوز 
سپری شد. آزیتا  درد وحشتناکی را 
تحمل می کرد، شب ها کم می خوابید 
می خورد.  قرص های مسکن  مرتب  و 
بود.  عفونت  نگران  و  داشت  ضعف 
بند  به  دادیار  آقای  روز  ازچهار  پس 

و  توضیحات  از  پس  و  آمدند  زنان 
درخواست های مکرر ما پذیرفتند تا او 
را به بیمارستان اعزام کنند. به محض 
ورود به بیمارستان عمل جراحی انجام 
شده و گفته بودند که به دلیل آسیب 
استفاده  عمل  در  پین  پنج  از  شدید 
باز  بند  به  آزیتا  بعد  روز  البته  شده، 

گردانده شد.
یاد روزی افتادم که الهام فراهانی بعد 
از زمین خوردن به بیمارستان طالقانی 
اعزام شد و آزمایشات و عکس ها نشان 
دست  شکستگی  بر  عالوه  که  دادند 
بیماری  به  آرنج،  کامل  و خرد شدن 
دیابت هم مبتال بوده اند، لذا می بایست 
عمل جراحی سنگین و پر مخاطره ای 

را انجام می دادند.
عمل  بودن  دشوار  دلیل  به  الهام 
مورد  بیمارستان  به  اعزام  درخواست 
که  بودند  کرده  مطرح  را  خود  نظر 
به دلیل عدم امکان اعزام، به بند باز 
و ضعف  درد  با  الهام  گردانده شدند. 
شدید، افت قند و فشار خون و با آرنج 
خرد شده یک هفته عذاب کشید تا 
و  کرده  امضا  را  اعزام  نامه  دادستان 
اعزام  عدم  شد.حادثه  صادر  مجوز 
عذاب  و  درد  و  بیمارستان  به  آزیتا 
کشیدنش،  با شو و تبلیغات زندان اوین 
شد . همزمان  خارجی  سفرای  برای 

با خود می اندیشم آیا فرش قرمزی 
که زیر پای سفرا و روی سنگ فرش 
و هدی  بهشتی  ستار  آلوده  به خون 
صابر و … پهن شد تا پا بر روی آن 
اوین  حقایق  پوشاندن  توان  بگذارند، 
در  زنان  بند  وجود  انکار  آیا  دارد.  را 
پرسش  یکی  مقابل  در  اوین  زندان 

حداقل  حضور  علی رغم  سفرا،  از  
21 زندانی زن در بند زنان، راه حل 
سر پوش گذاشتن بر حبس زنان در 
است.  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
زیر  و  آبشار  کنار  در  چهارشنبه  روز 
تپه های  کنار  در  اوین  سبز  درختان 
سیراب شده با اشک و خون، سفرای 
ادعای  تا  کردند،  مهمان  را  خارجی 
نقض حقوق بشر را رد کنند. در حالی 
که در همان زمان در مکانی به فاصله 
۵00 متر در بند 2-الف، محمد علی 
مدیران  و  سال   ۶ از  بیش  طاهری  
کانال های تلگرامی ماه ها در سلول های 
تنها یک  بودند.  تار محبوس  و  تنگ 
 20۹ امنیت  بند  در  باالتر  کیلومتر 
چندمین  شهیدی  هنگامه  اطالعات، 
باالتر  کمی  می گذراند.  را  سلول  ماه 
سه  گیسوی  مالقات  سالن  در  آن  از 
ساله با دستان کوچکش نازنین را به 
التماس می کرد که  آغوش کشیده و 
مامان بیا دیگه بریم. و مریم اکبری با 
سارای عزیزش و … مالقات داشتند 
از  محروم  مادرانی  این سوتر  قدری  و 
دیدن فرزندانشان  در حبس بودند. آیا 
این عملکرد قوه قضاییه هم به سفرا 

گزارش داده شد؟
و  صداقت  بر  مبتنی  نمایش های 
تام  واقعیت  بازگویی  توان  شفافیت، 
را ندارند و کارکرد و هدف مورد نظر 
نمایشنامه نویسان را تأمین نمی کنند، 
و  نمایشنامه نویسان  حال  به  وای 
و  فریب  اساس  بر  که  شومن هایی 
می دارند.  بر  گام  واقعیت ها  پوشاندن 
تاریخ نه خیلی دور، بلکه بسیار نزدیک 

قضاوت خواهد کرد.

= محسنی اژه ای می گوید 
وارد  نفوذ خاص  با  فرد  این 
نامی  نه  اما وی  ایران شده، 
ورودش  روش  نه  برده  او  از 

به ایران را گفته.
ت  ر ا ز و م  مقا یک   =
خواستار  آمریکا  خارجه ی 
زندانیان  همه  فوری  آزادی 
ایرانی- آمریکایی در ایران 

شده است.
جمهوری  قضاییه  قوه  سخنگوی 
فرد  یک  می گوید،  ایران  اسالمی 
»شرایط  با  که  آمریکایی  نفوذی 
از  پس  بود،  شده  ایران  وارد  خاص« 
دستگیری و محاکمه در دادگاه بدوی 
به 10 سال حبس محکوم شده است.

و  یکصد  در  اژه ای،  محسنی  
خود،  خبری  نشست  چهاردهمین 
شد،  برگزار  تیرماه   2۵ یکشنبه  که 
گفت یکی از عوامل نفوذی آمریکا که 
مستقیم به وسیله این کشور هدایت 
را  دیگری  کشور  تابعیت  و  می شده 
هم دارد، با »نفوذ خاص« وارد ایران 
وزارت  ماموران  هشیاری  با  که  شد 
اطالعات دستگیر و در دادگاه بدوی 

به 10 سال حبس محکوم شد.
به گفته این مقام قضایی، حکم این 
است  تجدیدنظرخواهی  قابل  متهم 
بیشتر  اطالعات  تایید،  درصورت  و 
این مورد در اختیار رسانه ها قرار  در 

خواهد گرفت.
ساعاتی بعد CNN اعالم کرد که این 
فرد یک ایرانی- آمریکایی است که به 
دستگیر  اطالعات  جمع آوری  اتهام 

شده، اما نامی از او برده نشده است.
یک مقام وزارت خارجه ی آمریکا نیز 
 CNN با تایید این خبر در گفتگو با
خواستار آزادی فوری همه شهروندان 
آمریکایی از زندان های ایران شده است.

این مقام وزارت خارجه آمریکا گفته، 
با توجه به اینکه رژیم ایران شهروندان 
هر  یا  ایرانی  آمریکایی-  تابعیتی  دو 
دیگر  تابعیتی  دو  خارجی  شهروند 
ملی  امنیت  علیه  اقدام  به  متهم  را 
می کند پیش از این در مورد سفر آنها 

به ایران هشدار داده بودیم.
)رابین(  رضا   ،201۶ سال  اکتبر 
آمریکایی  ایرانی-  شهروند  شاهینی 
به اتهام جاسوسی به 1۸ سال زندان 
محکوم شد. او آوریل سال 2017 به 

قید وثیقه آزاد شد.
دو  نمازی  باقر  و  نمازی  سیامک 
که  هستند  دیگر  ایرانی  آمریکایی- 
با  همکاری  اتهام  به  پیش  سال  یک 

ده سال زندان برای یک ایرانی- آمریکایی به 
اتهام جاسوسی در ایران

دولت  خارجی بازداشت شدند.
دوتابعیتی  نخستین  نمازی  باقر 
ایران  توافق هسته ای  از  بود که پس 
بازداشت شد.  قدرت جهانی  با شش 
بخش  پیشین  مدیر  نمازی،  سیامک 
کمپانی  استراتژیک  برنامه ریزی های 

نفتی کرسنت است.
سعید عابدینی، امیرمیرزا حکمتی، 
اهلل  نصرت  و  رضاییان  جیسون 
آمریکایی-  زندانی  چهار  خسروی 
آزاد   201۶ ژانویه  که  بودند  ایرانی 
شدند. این افراد با هفت ایرانی که در 
زندان های آمریکا بودند مبادله شدند. 
در این معامله 1۴ نفر از ایرانیانی که 
تحت  آمریکا  پلیس  درخواست  به 
تعقیب اینترپل قرار داشتند نیز دیگر 

تحت تعقیب نخواهند بود.
دستگیری  به   CNN گزارش  در 
روحانی  برادر حسن  فریدون  حسین 

نیز اشاره شده است.

باقر نمازی و سیامک نمازی

بازدید سفرای خارجی از زندان اوین
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شیر مادر
 ) AAP ( آکادمی اطفال آمریکا

برای  تغذیه  منبع  بهترین  عنوان  به  را  مادر  شیر 
نوزادان توصیه می کند. بر اساس گفته های AAP کودکان 

در شش ماه ابتدایی باید منحصرا با شیر مادر تغذیه شوند. حتی 
بعد از اینکه دیگر غذاها نیز به کودک داده شد باز هم توصیه می شود 

مادر تا حداقل یک سالگی به شیردهی ادامه دهد، ادامه شیردهی بعد از یک 
سالگی دیگر به ترجیح مادر و کودک بستگی دارد.شیر مادر به دالیل فراوانی 

برای کودک مفید است:آنتی بادی های طبیعی را فراهم می کند که کودک را در 
برابر بیماری ها مقاوم می کند. بیماری هایی نظیر عفونت گوش.شیر مادر معموال 
راحت تر از شیر خشک گوارش می شود. به همین دلیل نوزادانی که شیر مادرشان 
را می خورند کمتر دچار یبوست یا نفخ می شوند.شیر مادر می تواند خطر سندروم 
مرگ ناگهانی نوزاد را در یک سال ابتدایی زندگی اش کاهش دهد.شیر مادر می تواند 
هوش فرزندتان را افزایش دهد. تحقیقات نشان داده کودکانی که از شیر مادر تغذیه 
می شوند عملکرد شناختی بهتری دارند.شیر مادر می تواند در آینده نیز به کودکتان 
کمک کند. خطر ابتال به اضافه وزن را کاهش می دهد، و همچنین از پیشرفت 
بیماری هایی نظیر آسم، دیابت نوع یک و دیابت نوع دو، کلسترول باال، بیماری 
هوچکین، لوسمی و لنفوم پیشگیری می کند. شیردهی برای مادران هم 

خوب است. خانمی که شیر می دهد کمتر در خطر سرطان پستان، 
دیابت، بیماری قلبی، پوکی استخوان و سرطان تخمدان قرار دارد.اما 

بیایید دلیل اصلی که بیشتر تازه مادرها به خاطرش شیردهی 
را انتخاب می کنند فراموش نکنیم. با این کار مادر 

و فرزند پیوند عمیقی بین یکدیگر تجربه
 می کنند.

زنان  شاخص

ارغوان رضایی
)1۹۸۷ -فرانسه(

حرفه ای  بازیکن  رضایی  ارغوان   
و  فرانسه  مقیم  ایرانی تبار  تنیس 
است.  ایران  تنیس  ملکه  به  مشهور 
دادن  به شکست  موفق  به حال  تا  او 
ژوستین  مانند  مطرحی  تنیسورهای 
شاراپووا،  ماریا  سافینا،  دینارا  انه، 
ویکتوریا آزارنکا، فرانچسکا اسکیاوونه، 
کارولین وزنیاکی، فالویا پنتا، ماریون 
بارتولی، یلنا یانکوویچ و آی سوگی یاما 
رتبه بندی  در  او  رده  باالترین  شد. 
در 11  که  بوده است  رده 15  جهانی 
با  آمد.رضایی  به دست   ۲010 اکتبر 
اسالمی  بازی های  در  ایران  ملی  تیم 
را  طال  مدال   ۲005 و   ۲001 بانوان 
کسب کرده است.رضایی برای اولین بار 
در سال ۲00۴ در مسابقات گرونوبل 
نایب  و  شد  روبرو  مولر  مارتینا  با 
قهرمانی را به دست آورد. رضایی در 
کاپ  در  خود  قهرمانی  مسابقه  اولین 
استانبول ۲00۷ با شکست در مقابل 
با  او  شد.  قهرمان  نایب  دیمنتیوا  النا 
چون  سرشناسی  تنیس بازان  بر  غلبه 
پدیده  ویلیامز  ونوس  و  شاراپوا  ماریا 
در  اما  گرفت  لقب  مسابقات  این 
دلیل  به  مسابقات  این  پایانی  دیدار 
مسابقه  دادن  ادامه  از  دیدگی  آسیب 

نوامبر   ۸ در  کرد.رضایی  خودداری 
قهرمانان  مسابقات  فینال  در   ۲009
انجمن تنیس زنان در مقابل ماریون 
بارتولی به پیروزی ارزشمندی دست 
سر  باالی  را  قهرمانی  کاپ  و  یافت 
مادرید  آزاد  مسابقات  در  برد.رضایی 
مقام  به  توانست   ۲010 می   16 در 
قهرمانی برسد، او در این رقابت ها به 
ترتیب بر ژوستین انه، کالرا زاکوپالووا، 
آندرئا پتکوویچ، یلنا یانکوویچ و لوسی 
سافارووا غلبه کرد تا پا به دیدار نهایی 
ونوس  بر  نهایی  دیدار  در  و  بگذارد 
ویلیامز تنیس باز آمریکایی غلبه کرد 

تا عنوان قهرمانی را به دست آورد.

بر روي ما نگاه خدا خنده مي زند.
هر چند ره به ساحل لطفش نبرده ایم

زیرا چو زاهدان سیه كار خرقه پوش
پنهان ز دیدگان خدا مي نخورده ایم

 پیشاني ار ز داغ گناهي سیه شود
بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا

نام خدا نبردن از آن به كه زیر لب
بهر فریب خلق بگوئي خدا خدا

 ما را چه غم كه شیخ شبي در میان جمع
بر رویمان ببست به شادي در بهشت
 مائیم ... ما كه طعنه زاهد شنیده ایم
مائیم ... ما كه جامه تقوي دریده ایم

زیرا درون جامه بجز پیكر فریب
فروغ فرخزادزین هادیان راه حقیقت ندیده ایم!

خوردن،  اختالالت  ملی  انجمن 
بیشتر  که  زند  می  تخمین 
که  افرادی  همه  از  نیمی  از 
خوردن«  »اختالالت  به  مبتال 
اند.  نشده  درمان  هرگز  هستند، 
درمان،  برای  بحرانی  گام  اولین 
از  هایی  نشانه  تشخیص  توانایی 
فرد  یک  در  خوردن«  »اختالالت 
بطور  افراد،  از  بسیاری  است. 
دارند  باور  عقیده  این  به  مشترک 
واقع  در  خوردن«  »اختالل  که: 

یک اصطالح گفتاری است.
انجمن  رئیس  هیلدربرانت”  “تام 
تقسیم اختالالت خوردن و وزن از 
Mount Sinai  میگوید: اختالل 
»مصرف  از  بیشتر  چیزی  خوردن، 
نوع  یک  این  است.  حد«  از  زیاده 
است.  خوردن  در  ازآشفتگی  الگو 
نیروی  باره  در  خوردن  اختالل 
افرادی  نیست.  انتخاب  یا  اراده 
شکم  میکنند  مبارزه  آن  با  که 
پرست نیستند که به محض اینکه 

متوقف  را  آن  بتوانند  بخواهند، 
کنند.

بیمارانی  اغلب  هیلدربرانت  دکتر 
قبل  و  سالها  برای  که  بیند  می  را 
باشند،  درمان  دنبال  به  اینکه  از 
آن  دلیل  اند.  کرده  سکوت  تنها 
نیز این است که این افراد در واقع 
نمیدانستند که این یک نوع اختالل 
آن  داشتن  از  گاهی  حتی  است؛ 

خجالت زده نیز هستند.

1- معیارهای تشخیصی اختالل 
خوردن

در سال ۲013 »اختالل خوردن«، 
 *)  5-DSM( از  پنجم  درنسخه 
قابل  خوردن  اختالل  یک  عنوان  به 

تشخیص به رسمیت شناخته شد.
معیارهای تشخیصی شامل: خوردن 
بزرگ غذا  اندازه های  غیرمعمول در 
برای دوره های کوتاه مدت زمانی و 
جنبه  بود.  کنترل  عدم  احساس  نیز 
کلیدی آن نیز این است که »احساس 
عدم کنترل« وجود دارد. هیلدربرانت 
یکبار  دارید  دوست  شما  میگوید: 
شروع به خوردن کنید، اما نمیتوانید 
دست از خوردن کشیده و آن را قطع 

کنید.
“میدانم  میگوید:  بیماران  از  یکی 
شروع  بچگی  در  احساس  این  که 
شد؛ من تالش کردم تا با غذا ارتباط 
برقرار کنم و تصویر خوبی از بدن خود 
بسازم. تالش کردم تا رژیم بگیرم اما 

نمیتوانستم جلوی خود را بگیرم. این 
یک اختالل پیچیده و جدی است که 
و  ذهنی  سالمت  باره  در  پیامدهایی 

روانی دارد.

اختالل  رفتاری  های  نشانه   -2
خوردن

میتواند  رفتاری  های  نشانه  کدام 
باشد که یک فرد  این  نشان دهنده 
مبتالست؟  خوردن«  »اختالل  به 

برخی  شاید 
این  های  نشانه  از 

مثال،  طور  به  که  باشد 
ذخیره  جایی  در  غذا  مقداری  فرد 
یا انباشته میکند و بعد ظرف خالی 
آن را نیز پنهان میکند. دکتر شریر 
دستیار پروفسور روانپزشکی و علوم 
هاپکینز  جاونز  دانشگاه  از  رفتاری 
است  ممکن  مبتال  افراد  میگوید: 
گاهی از احساس گناه خود صحبت 

کنند.
سوء  و  اضطراب  افسردگی، 
»اختالل  با  کلی  بطور  مواد  مصرف 
دکتر  هستند.  همراه  خوردن« 
»برنامه  مرکز  رئیس  فریدمان 
 )CORE( اجباری«  مجدد  تالش 

جستجوی  در  میتوان  میگوید: 
احساس  اضطراب،  مثل  رفتارهایی 
مصرف  سوء  حد،  از  بیش  غمگینی 
نمایشی  رفتارهای  یا  و  مخدر  مواد 

اجباری در فرد بود.

۳- نوسانات وزن 
باال و پایین رفتن مداوم وزن، اگرچه 
نیست،  اطمینانی  قابل  شاخص  که 
همه  میگویند:  داستانها  برخی  ولی 
دارای  یا  هستند،  چاق  که  افرادی 
خوردن  اختالل  هستند،  وزن  اضافه 
میگوید:  هیلدربرانت  دکتر  دارند. 
اینکه  با  که  دارند  وجود  نیز  افرادی 
این  به  مبتال  است،  طبیعی  وزنشان 

اختالل هستند.
تاکید  نکته  این  بر  فریدمان  دکتر 
دارد که هر گونه نشانه ای از »اختالل 
خوردن« نباید به هیچ عنوان نادیده 
تعداد  افزاید:  می  وی  شود.  گرفته 
زیادی از این بیماران فکر نمیکنند که 
این یک بیماری باشد و فکر میکنند 
اگر کمی تالش کنند، نشانه ها ناپدید 
میشود؛ اما این در همه موارد رخ نمی 

دهد.

از  کنجد 
هایی  دانه  جمله 
توسط  آن  مصرف  که  است 
شود.  می  توصیه  بسیار  متخصصین 
که  هایی  روغن  ترین  سالم  از  یکی 
در دنیا وجود دارد روغن کنجد است 
که به خاطر داشتن درصد باالی اسید 
های چرب غیر اشباع و مقدار بسیار 
باالی آنتی اکسیدان ها در این روغن 
زیبایی  و  پوست  متخصصین  است. 
معتقدند که استفاده از این روغن می 
تواند تاثیر شگفت انگیزی در تقویت 
داشته  شما  پوست  زیبایی  بهبود  و 
باشد. خواص بی شمار کنجد از مواد 
ضد باکتری و آنتی اکسیدان موجود 
در آن نشات میگیرد . در طبیعت از 

کنجد به عنوان ماده ای دارویی یاد 
می شود و سالها در طب سنتی هند 
در  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
کنجد مواد مغذی زیادی وجود دارد 
می  بدن  سالمت  بهبود  موجب  که 
به صورت  روغن  این  از  وقتی  گردد. 
موضعی استفاده شود، نه تنها موجب 
گردد  می  پوست  استحکام  افزایش 
بلکه مواد مغذی مورد نیاز و همچنین 
می  تامین  را  پوست  درخشندگی 

نماید.
کنجد  گیاه  دانه  از  کنجد  روغن 
به  ای شبیه  رایحه  گرفته می شود، 
دانه های آجیل دارد و رنگ آن زرد 
کنجد  که  آنجایی  از  است.  کمرنگ 
طبیعی  نگهدارنده  مواد  دارای  خود 
است ، روغن آن برای مدت طوالنی 

فاسد نمی شود.
روغن  در  موجود  مغذی  مواد 

كنجد
اکسیدان  آنتی  دارای  روغن  این 
شدن  پیر  روند  از  که  است  هایی 
پوست تا حدی جلوگیری می کند و 
اگر به صورت منظم مورد استفاده قرار 
گیرد از جهات گوناگونی برای پوست 

مفید خواهد بود. در اینجا لیستی از 
ویتامین ها و مواد معدنی موجود در 

روغن کنجد ارائه شده است:
E ویتامین
K ویتامین

B6 ویتامین
فسفر
مس

کلسیم
زینک

منیزیم
سسامول  طبیعی  نگهدارنده 

)Sesamol(
اسید چرب امگا 3
کلسترول گیاهی

اثرات روغن كنجد در مراقبت از 
پوست

های  دانه  از  شده  گرفته  روغن 
مواد  دارای  طبیعی  بطور  کنجد 
که  صورتی  در  و  است  باکتری  ضد 
سوختگی  یا  و  بریدگی   ، زخم  روی 
ابتال  گیرد، خطر  قرار  استفاده  مورد 

کاهش  را  میکروبی  های  عفونت  به 
می دهد.

التهاب  مواد ضد  حاوی  روغن  این 
پوست  روی  آن  از  استفاده  و  است 
روغن  بود.  خواهد  مفید  ملتهب 
کنجد همچنین در درمان بیماریهای 
اگزما  و  پسوریازیس  مانند  پوستی 

موثر است.
روغن  این  در  موجود   E ویتامین 
از  و  بالقوه است  آنتی اکسیدان  یک 
بدن در مقابل اثرات مخرب رادیکال 
اکسیده شدن محافظت  و  آزاد  های 
همچنین  کنجد  روغن  کند.  می 
دارای آنتی اکسیدانی بنام سسامول 
شدن  پیر  روند  از  سسامول   . است 
پدیدار شدن خطوط چین  و  پوست 
و چروک جلوگیری می کند و جوانی 
پوست را برای مدت زمان طوالنی تر 

حفظ می نماید.
روغن کنجد یک ضد آفتاب طبیعی 
بشمار می رود و در مراقبت از پوست 
در برابر اشعه مخرب آفتاب موثر است.

این روغن دارای ویتامین E و اسید 
پالمیتیک،  اسید  مانند  چرب  های 
و  لینولئیک  اسید  اولئیک،  اسید 

این  همه  که  است  استاریک  اسید 
نرم کننده  به  را  مواد روغن کنجد 
تبدیل  ای خوب  کننده  مرطوب  و 
می کنند و اگر مرتب مورد استفاده 
قرار گیرد پوست را نرم ، هیدراته و 
مرطوب نگه می دارد. از اینرو روغن 
کنجد برای پوستهای خشک بسیار 

مفید خواهد بود.
این روغن کمی چسبناک است و 
شود.  می  پوست  جذب  راحتی  به 
ماساژ  در  کنجد  روغن  از  استفاده 
درمانی و عطر درمانی )آروماتراپی( 
پر طرفدار است . البته روغن های 
روغن  به  توان  می  نیز  دیگری 
این  با  ماساژ  کرد.  اضافه  کنجد 
گردش  سیستم  بهبودی  به  روغن 
خون و بازسازی سلول های پوست 
آسیب دیده کمک می کند و باعث 

درخشندگی آن می شود.
به  توانید  می  را  کنجد  غن  رو 
پوست صورت،  روی  روزانه  صورت 
دست و پا مورد استفاده قرار دهید. 

قوی  رایحه  سازی  متعادل  برای 
کنجد ، مخلوط کردن آن با روغن 
است.  موثر  کرچک  روغن  یا  بادام 
از این روغن همچنین می توان بر 
روی ترک پا و پوست خشک آرنج 
از  قطره  چند  کرد.  استفاده  زانو  و 
این روغن در وان حمام خود بریزید 

تا مانع خشک شدن پوست گردد.
این روغن قادر به جذب و تخریب 
و  است  در چربی  قابل حل  سموم 
سم زدایی را می توان با قرار دادن 
داد.  انجام  پوست  روی  گرم  روغن 
روغن را برای مدت 15 دقیقه روی 
پوست رها کنید و بعد با آب ولرم و 

بدون صابون شستشو دهید.
کنجد  شده  فشرده  سرد  روغن 
موضعی  و  روزانه  استفاده  برای 
ندرت  به  پوست  است.  بهترین 
واکنش  روغن  این  به  است  ممکن 
موارد  بعضی  در  دهد.  نشان  منفی 
استفاده  به  شخص  است  ممکن 
در  باشد.  داشته  آلرژی  موضعی 
واکنشی  چنین  مشاهده  صورت 
یا مصرف  و  بگیرید  از دکتر کمک 

روغن را قطع کنید.

فواید استفاده از روغن کنجد برای زیبایی پوستاختالل خوردن و نشانه های رفتاری آن
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مردان  شاخص

منصور بهرامی
)1۳۳۵ - اراک(

حرفه ای  تنیسور  بهرامی  منصور 
ایرانی االصل مقیم کشور فرانسه است.

با توپ تنیس آشنا  از سن ۵ سالگی 
در  را  خود  جدی  تمرینات  گردید. 
زمینه تنیس از سن 1۳ سالگی شروع 
قهرمان  سالگی   1۵ سن  در  و  کرد 
جوانان ایران و به همراه محرم خدائی 
رده جوانان  در  آسیا  نفره  دو  قهرمان 
گردید و در سن 1۶ سالگی به عضویت 
سال  درآمد.در  بزرگساالن  ملی  تیم 
شرکت  آسیایی  بازی های  در   1۳۵۳
قهرمان  نفره  دو  مسابقات  در  و  نمود 
آسیا گردید و همچنین در مسابقات 
مسابقات  جمله  از  بین المللی  متعدد 
گالیا کاپ در چکسلواکی به همراهی 
فینال  به  محرم خدائی  و  مدنی  علی 
مسابقات راه یافتند. وی در سال 1۳۵۹ 
در مسابقات جام انقالب که برای اولین 
بار در استادیوم تازه تأسیس مجموعه 
شرکت  گردید  برگزار  انقالب  ورزشی 
نمود و به همراه علی مدنی به فینال 
مسابقات راه یافتند که در پایان برنده 
مسابقه گردید و جایزه آن که یک بلیط 
رفت و برگشت به آتن بود را با بلیط 
رفت و برگشت به فرانسه عوض کرد و 
بدین ترتیب به فرانسه رفت.و در شهر 

پاریس با مشقت های فراوان )به دلیل 
عدم قبول عنوان پناهنده سیاسی که 
باالخره نتیجه گرفت( توانست خود را 
بین تنیس بازان فرانسوی مطرح نماید. 
وی در فرانسه بمدت ۶ سال متوالی در 
مسابقات متعدد شرکت نمود و بعد از 
در  توانسته  سالگی   ۳0 سن  در  آن 
مسابقات )ا-تی -پی( شرکت نماید و 
دنیا  تا رده 1۸0  توانسته  انفرادی  در 
نفره  دو  مسابقات  در  و  یابد  دست 
برنده ۵ مسابقه )ا-تی -پی( و 12 بار 
هم فینالیست بوده که مهمترین آنها 
کارلو  مونت   -1۹۸۹ گاروس  )رولند 
1۹۸۶(می باشد. اپن  پاریس   -1۹۸7

د  ا فر ا
هستند  زیادی 
وزن  کمبود  از  که 
راهی  دنبال  به  و  برند  رنج می 
خود  آل  ایده  وزن  به  تا  هستند 
برسند؛ متخصصین بر این باورند که 
کاری سخت  مراتب  به  وزن  افزایش 
امر  این  و  است  وزن  کاهش  از  تر 
اما  را شامل می شود؛  زیادی  دالیل 
که  نیست  معنی  این  به  گفته  این 
وجود  وزن  افزایش  برای  راهی  هیچ 
ندارد و یا کاری بسیار سخت و غیر 
ممکن است! در ادامه به روش هایی 
برای افزایش وزن و رسیدن به تناسب 
اندام اشاره خواهیم کرد.من هم زمانی 
الغر بودم. خیلی الغر. فقط این هم 
بودم،  ورزش کردن  عاشق  نبود، من 
الغری  خیلی  اندام  همیشه  ولی 
را  من  کسی  نداشت  امکان  داشتم. 
در  وقت  هیچ  و  ببیند،  لباس  بدون 
مکان عمومی مانند ساحل و یا استخر 
به  را در نمی آوردم.  لباسم  عمومی، 
سختی می توانستم وزن اضافه کنم. 
از طلوع تا غروب خورشید می خوردم 
نمی  تغییری  وزنم  وقت  هیچ  ولی 
کرد. این روند تا آخر دوران دبیرستان 

ادامه داشت.
شد،  سالم   20 وقتی  بعد  سال  دو 
کیلوگرم   ۶۵ از  کرد.  تغییر  زندگیم 
الغر مردنی، به ۸۵ کیلوگرم عضالنی 
که  چیزی  آن  از  تر  قوی  رسیدم. 
فکرش را می کردم شدم و توانستم با 
اطرافیانم راحت تر ارتباط برقرار کنم. 
نکاتی  دارم  مقاله سعی  این  حاال در 
را که در این دو سال آموختم با شما 
تمرین  دارم  سعی  بگذارم.  میان  در 
عضله سازی، هوازی، رژیم غذایی، و 
حتی مکمل های غذایی که در مدت 
استفاده کردم را برای شما بازگو کنم.
را  راه  الغر:  فرد  یک  اعتراف 

اشتباه رفتم
وقتی به آن سال ها نگاه می کنم، 
را  کاری  چه  فهمم  می  راحتی  به 
اشتباه انجام می دادم و چرا وزن )و 
عضله( اضافه نمی کردم. دالیل اصلی 
کنم: می  ذکر  زیر  در  را  فرآیند  این 

هوازی بیش از حد: من خیلی ورزش 
می کردم. خیلی بیش از حد. در طول 
خورشید  غروب  تا  طلوع  از  تابستان 
بیرون از خانه می دویدم، بیسبال و 
بسکتبال بازی می کردم یا شنا می 
باشگاه  داخل  که  هم  وقتی  کردم. 
مختلفی  هوازی  های  ورزش  بودم، 
از  رفتن  باال  پله،  از  رفتن  باال  مثل 
انجام می  ایروبیک  یا حتی  و  طناب 
دادم. برای من سخت نبود روزانه ۵ 
و  باال  پله  دقیقه   ۴۵ بدوم،  کیلومتر 
پایین بروم و یا ۴۴ ساعت بیسبال و 
کارهای  ها  این  بازی کنم.  بسکتبال 

عادی یک روز من بودند.

دارم سخنی با تو گفتن نتوانم
وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم

تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهت
من مست چنانم که شنفتن نتوانم

شادم به خیال تو چو مهتاب شبانگاه
گر دامن وصل تو گرفتن نتوانم

چون پرتو ماه آیم و چون سایه دیوار
گامی ز سر کوی تو رفتن نتوانم

دور از تو من سوخته در دامن شبها
چون شمع سحر یک مژه خفتن نتوانم

فریاد ز بی مهریت ای گل که در این باغ
چون غنچه پاییز شکفتن نتوانم

ای چشم سخنگوی تو بشنو ز نگاهم
دارم سخنی با تو گفتن نتوانم

درد  بدترین  از  یکی  درد  دندان 
های می باشد که هرکسی می تواند 
آن را تجربه کند. دندان درد پیامد 
به  توان  های مختلفی دارد که می 
التهاب لثه، سردرد و تب اشاره کرد. 
روش  سالم  دکتر  از  مقاله  این  در 
و  سریع  تسکین  برای  موثر  های 
موقت دندان درد را آماده کرده ایم. 
پیشنهاد ما این است که حتما این 

بخش را مطالعه بفرمایید.
شاید برای خیلی از افراد، تجربه ی 
دندان درد، جزو پررنگ ترین خاطرات 
لثه،  التهاب  باشد.  کودکی شان 
دهان  شدن  بدطعم  و  تب  سردرد، 
نیز می تواند از پیامدهای دندان درد 
باشد که به هرحال در بیشتر موارد 

مانند یک کابوس است.
عنوان  به  معموال  دندان درد 
در  که  می شود  شناخته  دردی 
اساسا  و  داده  روی  فک  یا  دندان 
هم به علت پوسیده شدن و خرابی 
طور  به  دندان درد  است.  دندان 

طبیعی زمانی روی می دهد که در 
التهاب  دندان،  پالپ  همان  یا  مغز 

ایجاد شود.
دالیل دندان درد می تواند متفاوت 
و  شیرینی  عاشق  اگر  اما  باشد 
مکررا  باشید،  شیرین  نوشابه های 
نکشید،  دندان  نخ  و  نزنید  مسواک 
این احتمال وجود دارد که دندان درد 

به زودی سراغ تان بیاید.
دو  عرض  در  دندان تان  درد  اگر 
غلبه  راه  بهترین  نشد،  برطرف  روز 
بر آن، مراجعه به دندانپزشک است. 
شدت  به  بسته  دندانپزشک تان 
مشکل پیش آمده برای دندان شما، 
پیشنهاد  را  گوناگونی  راه حل های 
در صورت شدید  مثال  کرد،  خواهد 
است  ممکن  دندان،  خرابی  بودن 
روت کانال را پیشنهاد کند. اما اگر 
دسترسی  و  بریده  را  امان تان  درد 
فوری هم به دندانپژشک ندارید چه 

باید بکنید؟
برای  کاربردی  شیوه ی   ۶

تسکین موقت دندان درد

آب نمک غرغره کردن

شفیعی کدکنی

مجردها 
 و خطر ابتال به آلزایمر

آلزایمر  خصوص  در  که  تحقیقی  جدیدترین  در 
است  گرفته  صورت  لندن  کالج  دانشگاه  محققان  توسط 

به این نتیجه پی برده اند که افراد مجرد نسبت به افراد متاهل 
بیشتر در خطر ابتال به آلزایمر می باشند. محققان دانشگاه کالج لندن 

با بررسی 1۴ مطالعه دریافتند افراد مجرد ازدواج نکرده یا افراد بیوه در 
معرض ریسک باالی زوال عقل و آلزایمر قرار دارند.دکتر لورا فیلیپس، عضو 

تیم تحقیق، در این باره می گوید: »تحقیقات نشان می دهد افراد متاهل به 
طورکلی طول عمر بیشتری داشته و از سالمت بهتری برخوردارند که احتماال 
فاکتورهای گوناگونی در این زمینه دخیل هستند.«وی در ادامه می افزاید: »تالش 
برای داشتن وضعیت مالی بهتر فاکتور مهمی در این زمینه است. همسر هم ممکن 
است ترغیب کننده عادات سالم در زندگی باشد، به فکر سالمت شریک زندگی اش 

باشد و حمایت اجتماعی خوبی از همسرش داشته باشد.«
به گفته وی، »تعامالت اجتماعی به حفظ ذخایر شناختی کمک می کنند یعنی 
به فرد امکان می دهد تا قبل از شروع عالئم بیماری آلزایمر برای مدت طوالنی 

تری عملکرد مغزی خوبی داشته باشد.«
اما به گفته محققان، افراد مجرد و بدون شریک زندگی در سنین باالتر از 

فرصت های کمتری برای مشارکت اجتماعی برخوردارند.
با این حال محققان به حفظ فعالیت فیزیکی، ذهنی و اجتماعی 

چراکه  دارند  تاکید  سالم  زندگی  سبک  یک  عنوان  به 
بدون توجه به وضعیت تاهل افراد، به شکل قابل 

توجهی به حفظ سالمت مغز کمک 
می کند.

شما می توانید با ترکیب یک قاشق 
یک  جوش،  آب  با  نمک  چایخوری 
کنید.  درست  مسکن  دهانشویه ی 
دهان  در  ثانیه   ۳0 حدود  را  محلول 

بچرخانید و سپس تف کنید.
این کار نه تنها از شدت دردتان کم 
می کند بلکه التهاب را کاهش داده و 
خرده های غذای جمع شده در اطراف 
این  می کند.  جمع  نیز  را  دندان ها 
شیوه را مکررا انجام دهید تا زمانی که 

تغییر را احساس کنید.
کمپرس یخ

و  بردارید  پالستیکی  کیسه ی  یک 
چند تکه یخ کوچک در آن بیندازید 
و دور آن یک دستمال نازک بپیچید. 
با  دقیقه   1۵ تا   10 حدود  را  کیسه 
فشار روی ناحیه ی درد بگذارید. این 
کار باعث کرخت شدن اعصاب شده 
درد  به  حساسیت تان  نتیجه  در  و 
کمتر خواهد شد.حتی می توانید یک 
انگشت تان روی دندان  با  را  تکه یخ 
دردناک ماساژ دهید تا از دردش کم 

شود.
دهانشویه ی هیدروژن پروکسید

پروکسید ۳  یک محلول هیدروژن 
درصد تهیه کنید و آن را در دسترس 
نابود  باکتری ها  کار،  این  با  بگذارید. 
ناراحتی تان،  و  درد  احساس  و  شده 
کافیست  یافت.  خواهد  تسکین 
دهان تان  در  را  پروکسید  هیدروژن 
غرغره کرده و بعد از اینکه آن را تف 
کردید، چند بار با آب آبکشی کنید. 
بر  و عالوه  بو شده  بد  دهان تان  اگر 
هیدروژن  دارید،  هم  تب  دندان درد، 
پروکسید می تواند یک راه حل موقتی 
بردن  بین  از  برای  اما  باشد،  خوب 
دندانپزشک  به  باید  عفونت،  کامل 

مراجعه کنید.
روغن میخک

و  بی حس  برای  میخک،  روغن 
عالی  بسیار  عصب ها  کردن  کرخت 
عمل می کند، زیرا حاوی ترکیبی به 
است که خواص بی حس  اوژنول  نام 
استفاده  هنگام  اما  است.  کنندگی 
مراقب  خیلی  باید  میخک  روغن  از 
میخک  روغن  تماس  چون  باشید 
بیشتر  می تواند  لثه  حساس  بافت  با 

باشد  مضر 
و  مفید  تا 

کند.  بیشتر  را  درد 
قطره  دو  تنها  باید  بنابراین 

پنبه  تکه  یک  روی  را  روغن  این  از 
خود  به  مستقیما  را  آن  و  بچکانید 
دندان بزنید تا از شدت درد کم شود. 
روغن  جای  به  می توانید  همچنین 
گیاه   ِ خود  از  میخک  عصاره ی  یا 

میخک استفاده کنید.
چای فلفل و نعناع

کاهش  برای  نعنا  و  فلفل  چای 
مفید  بسیار  دندان  درد  و  التهاب 
آماده  جوش  آب  فنجان  یک  است. 
کنید، یک قاشق غذاخوری برگ های 
خشک چای فلفل و نعنا در آن بریزید 
سپس  بماند.  بگذارید  دقیقه   1۵ و 

چای سرد شده را در دهان تان غرغره 
را قورت بدهید  کنید، می توانید آن 
یا تف کنید. همچنین می توانید یک 
روی  را  شده  خیس  کیسه ای  چای 
دردش  تا  بگذارید  نظر  مورد  دندان 

تسکین پیدا کند.
کاغذ قهوه ای و سرکه

برای  درمانی  شیوه  این  شاید 
تا  می تواند  اما  نباشد  دندان درد 
دردی  از  را  شم  حواس  حدودی 
کاغذ  تکه  یک  کند.  پرت  دارید  که 
خرید  برای  که  )پاکت هایی  قهوه ای 
استفاده می کنید( بردارید و در سرکه 
غوطه ور کنید، سپس یک طرف آن 
را به فلفل سیاه آغشته کرده و کاغذ 
که  گونه  ای  روی  از همین سمت  را 
است  طرف  همان  نظر  مورد  دندان  
که  گرمایی  احساس  دهید.  قرار 
خواهید کرد می تواند حواس تان را از 

درد پرت کند.
تا  دو  یا  یک  یا  توانستید  وقتی 
دردتان  خانگی  راهکارهای  این  از 
به  زودتر  چه  هر  دهید،  تسکین  را 
درمان  تا  کنید  مراجعه  دندانپزشک 

اصلی انجام شود.

پس مشکل اینجاست
همه  این  انجام  خاطر  به  قطعاً 
داشتم  سالم  و  آماده  بدنی  ورزش، 
در  کالُری  زیادی  بسیار  مقدار  ولی 
فکر می کنید  روز می سوزاندم.  هر 
طور  به  باید  که  بگویم  خواهم  می 
کامل ورزش را کنار می گذاشتم؟ به 
هیچ وجه. ورزش های هوازی روش 
سالمتی  ارتقا  برای  مناسبی  بسیار 
است. مشکل در »بیش از حد« انجام 
دادن این تمرین ها است، که با هدف 
اصلی شما -افزایش وزن- ناسازگاری 

دارد.
ورزش های هوازی را خیلی کم کنید.

بیشتر غذا بخورید.
از آنچه هستید خیلی قوی تر شوید.

ترین  راحت  هوازی  های  ورزش 
جلوی  توانیم  می  هستند.  قسمت 
هفته  طول  در  و  بگیریم  را  خودمان 
بهتر  پس  دهیم.  انجام  هوازی  کمتر 
و  مان،  بعدی  قدم  برویم سراغ  است 
یاد بگیریم »چگونه درست و سالمت 

وزنمان را افزایش دهیم«.
چگونه وزن اضافه کنیم

خیلی خب، حاال زمان افزایش وزن 
مرحله  این  در  است.  سازی  عضله  و 
و  بود  خواهیم  شما  با  قدم  به  قدم 
مراحل افزایش وزن صحیح و سالمت 
اگر  پایان  در  داد.  توضیح خواهیم  را 
سؤالی داشتید حتماً آن را در قسمت 

نظرات با ما در میان بگذارید.
تحلیل رژیم غذایی فعلی

این مرحله بسیار حیاتی و ضروری 
است، پس از آن ساده نگذرید و یا با 
حدس و خطا میزان کالُری روزانهتان 
است  این  حقیقت  نکنید.  حساب  را 
که بیشتر افراد الغر فکر می کنند به 
اندازه کافی غذا می خورند، ولی وقتی 
روز  در  شود  می  پرسیده  ها  آن  از 
نمی  کنند،  می  کسب  کالُری  چقدر 
اصلی  مشکل  ندانستن  این  و  دانند. 

است.
اگر نمی توانید وزن اضافه کنید، 
دو  و  بکنید،  فکری  یک  باید 

انتخاب دارید:
همین کاری را که تا اآلن می کردید 
ادامه دهید. در این صورت می توانید 

کالُری  چقدر  روزانه  بزنید  حدس 
کسب می کنید و امیدوار باشید که 

نتیجه می گیرید.
کنترل اوضاع را در دست بگیرید، 
خورید،  می  چیزی  چه  بدانید 
و  کنید،  ایجاد  اساسی  تغییرات 
حداقل کالُری مورد نیاز روزانه برای 

خودتان تعریف کنید.
این  که  شمایی  که  است  بدیهی 
تنها  دوم  راه  خوانید،  می  را  مقاله 
از  بیایید  پس  است.  انتخابتان 
دفتر  یک  کنیم.  اآلن شروع  همین 
یادداشت، کامپیوتر یا تلفن هوشمند 
باید یک هفته  نیاز خواهید داشت. 
می  یا  خورید  می  که  را  هرچیزی 
هیچ  و  کنید،  یادداشت  نوشید 
استثنایی هم وجود ندارد. اگر مقدار 
دقیق چیزی را که می خورید نمی 
دانید، طوری یادداشت کنید که بعداً 
برایتان قابل فهم باشد. به طور مثال:
یک بشقاب کوچک سیب زمینی

نصف بسته ماکارونی با گوشت و ذرت

یک لیوان بزرگ شیر
از  استفاده  با  توانید  می  سپس، 
سایت های یا نرم افزار های محاسبه 
گر کالری برای محاسبه میزانکالری 
کسب شده در طول یک هفته تان 
را محاسبه کنید. برای این کار می 
 Calorie King سایت  از  توانید 
جستجو  امکان  هم  کنید.  استفاده 
مستقیم در سایت را دارید و هم می 
توانید از نرم افزار مخصوص موبایل 

آن استفاده کنید.
برایتان  ابتدا  در  است  ممکن 
یاد  مرور  به  ولی  باشد،  پیچیده 
کالری  خواهید گرفت چطور دقیق 
ها را محاسبه کنید. نگران نباشید، 
ممکن است 100٪ دقت در محاسبه 
زیرا  باشید،  نداشته  کالری  میزان 
راجع  دانایی  افزایش  ما  هدفاصلی 
و  محتویات  است،  غذایی  مواد  به 
حاال،  است.  ها  آن  کالری  میزان 
میانگین کالری روزانه تان را حساب 
کنید. چقدر کالُری در هر روز کسب 
از  کمتر  مقدار  این  آیا  کنید؟  می 
را  انتظارش  که  است  چیزی  آن 

داشته اید؟

راهکار هایی طالیی برای رسیدن به تناسب اندامراهکارهای مؤثر تسکین سریع دندان درد
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پایان ویمبلدون 201٧:

 هشتمین قهرمانی فدرر در آستانه ٣٧ سالگی
سالگی   3٧ آستانه  در  فدرر  راجر 
بدون   ٢01٧ ویمبلدون  فینال  در 
آنکه در تمامی بازی های خود حتی 
کند،  واگذار  حریف  به  ست  یک 
پر  قهرمان  سال  هشتمین  برای 
جهان  تنیس  تورنمنت  اهمیت ترین 
شاهد  امسال  فدرر  فرزند  چهار  شد. 

پیروزی پر افتخار پدر خود بودند.
فدرر در مبارزه فینال مارین چلیچ 
از کرواسی را 6 بر 3 ، 6 بر 1 و 6 بر ۴ 
شکست داد. این نوزدهمین قهرمانی 
گراند  یک  در  سوئیسی  تنیس باز 
بازیکن  نخستین  فدرر  بود.  اسلم 
توانسته هشت  که  است  تنیس  مرد 
باالی  را  بار جام قهرمانی ویمبلدون 

سر ببرد.
فینال امسال مردان ویمبلدون تنها 
چهل  و  ساعت  یک  و  ست  سه  در 
از یک  نشان  که  دقیقه طول کشید 
طرفه بودن این بازی دارد. فدرر در 
سخنرانی پایان مسابقه که در تنیس 
است  ممکن  گفت،  است  معمول 

سال آینده باز هم مرا در ویمبلدون 
ببینید.

با  استادیوم  تشریفات  سالن  در  او 
کیت،  او  همسر  و  ویلیام  شاهزاده 

دوشس کمبریج، گفتگو کرد.

قهرمانی  عنوان  اولین  این 
ویمبلدون برای فدرر از سال ٢01٢ 
مسابقات  برنده  مسن ترین  او  است. 
تنیس  دوران  در  ویمبلدون  مردان 

حرفه ای است.

علی کریمی: روحانی خانم ها را 
به ورزشگاه بیاورد

علی کریمی بازیکن پیشین تیم ملی 
و بایرن مونیخ آلمان که در حال حاضر 
سرمربی باشگاه نفت تهران است در 
تیم های  میان  سوپرجام  بازی  مورد 
نفت و پرسپولیس گفته است: به دلیل 
شمار زیاد هواداران پرسپولیس بازی 

جالبی در پبش داریم.
وی همچنین گفت: حضور ۸0هزار 
تماشاچی به طور کلی برای هر تیمی 
است.  ایده آل  دنیا  کجای  هر  در 

= در این مسابقات شرایط 
بقه  مسا یک  د  ر ا ند ستا ا

فوتسال رعایت شده بود.
=یک شرکت لوازم خانگی 
این  مالی  حامی  خصوصی 

مسابقات شد.
سندروم  فوتسال  مسابقات  اولین 
قزوین  شهر  در  ایران  در  داون 
برگزار شد. ورد زنان به تماشای این 
مسابقات ممنوع نبود، نتیجه آن شد 
به سندروم  داون  که دختران مبتال 
مسابقه  میدان  در  را  دوستان شان 
تشویق کردند و خانواده ها از پویایی 

فرزندان معلول خود دلگرم شدند.
با  رقابت ها  این  برگزاری 
بخصوص  زیادی  محدودیت های 
محدودیت های مالی مواجه است، اما 
یک  و  خیریه  مرکز  چند  حمایت   با 
سیرجان،  از  تیم  چهار  مالی،  حامی 
 ٢۴ روز  الهیجان  و  رشت  قزوین، 
تیرماه توانستند به قزوین سفر کنند 

و در این مسابقه ها حاضر شوند.
و  ذهنی  مددجویان  انجمن 
حامیان  از  باران  تبلیغاتی  کانون 
که  طور  آن  و  بودند  مسابقه  این 
مسابقه  زمین  کنار  تبلیغات  از 
که  گلدکیش  شرکت  بود  مشخص 
در  نیز  است  خانگی  لوازم  سازنده 

این اقدام نیک مشارکت داشت.
تیم  روزه  یک  رقابت   این  در 
بر  قزوین  شد،  قهرمان  سیرجان 
سکوی دوم ایستاد و تیم های رشت 
و الهیجان هم سوم و چهارم شدند

اینکه  بر  عالوه  مسابقات  این  در 
همه  ی بازیکنان لباس های یک دست 
شرایط  داشتند،  تن  بر  تمیز  و 
نیز  فوتسال  مسابقه  یک  استاندارد 
اینکه  جمله  از  بود،  شده  رعایت 
در  پزشکی  تیم  و  مربیان  داوران، 
کنار زمین حضور داشتند و با توجه 
بازیکنان شرایط  ذهنی  معلولیت  به 
مسابقه  برگزاری  برای  ویژه ای 

تدارک دیده شده بود.
از نکات قابل تأکید این مسابقه ها 
کنار  در  معلولین  خانواده ی  حضور 

برگزاری مسابقات فوتسال پسران سندروم داون در قزوین:
 دختران هم مسابقات را تماشا کردند

محبوبیت  از  نشان  زیاد  تماشاچی 
و  دولت ها  و  دارد  ورزشی  رشته های 
فرصت  این  از  باید  خصوصی  بخش 
طالیی برای پیشرفت ورزش بخصوص 
تالش  عالقمند  همه  این  با  فوتبال 
کنند.علی کریمی به ممنوعیت حضور 
و  کرد  اشاره  ورزشگاه ها  در  بانوان 
گفت: از آقای روحانی، رییس جمهور 
هم انتظار دارم خانم ها را به ورزشگاه 

بیاورد.

در  که  ایران  بسکتبال  ملی  تیم 
ویلیام  بین المللی بسکتبال  مسابقات 
دارد  حضور  تایپه  چین  در  جونز 
ملی  تیم  خود  بازی  چهارمین  در 
هند را ۸۸ بر ۴۴ مغلوب کرد. نوید 
خواجه زاده با ٢1 امتیاز، امتیازآورترین 

یار تیم ایران در این مسابقه بود.
جنوبی  کره  به  دوشنبه  روز  ایران 
با تیم کانادا  باخت و روز چهارشنبه 
که بدون باخت باالی جدول قرار دارد 

دیدار خواهد داشت.

جام بسکتبال ویلیام جونزـ  تایپه

دو پیروزی برای ایران 

ویمبلدون 201٧ : 

قهرمانی موگاروزا با حضور خوان کارلوس
گاربینه موگاروزا تنیس باز ٢3 ساله 
در  هفته  این  شنبه  روز  اسپانیایی 
با  ویمبلدون  تنیس  بازی های  فینال 
پیروزی بر ونوس ویلیامز که 1۴ سال 
از وی بزرگتر است برای نخستین بار 

قهرمان این گراند اسلم شد.
طول  زیاد  ونوس  و  موگاروزا  بازی 
نکشید و ٧ بر 5 و 6 بر صفر به سود 
تنیس باز اسپانیایی پایان یافت. ونوس 
هفته  دو  به  نزدیک  از  بعد  ساله   3٧
مبارزه روزانه با تنیس بازان جوان تر از 

خود کامال خسته به نظر می رسید.
سال  قهرمانی  عنوان  موگاروزا 
را  گاروس  روالن  اسلم  گراند   ٢016
نیز در کارنامه خود دارد. پدر گاربینه 
اسپانیایی و مادر او اهل ونزوئال است. 
او در کاراکاس به دنیا آمده و به همین 
دلیل روز شنبه هر دو ملت اسپانیا و 

ونزوئال پیروزی او را جشن گرفتند.
پادشاه  کارلوس  خوان  شنبه  روز 
پیشین اسپانیا بازی گاربینه و ونوس 

را در زمین مرکزی ویمبلدون تماشا 
اسپانیا  پادشاه  کرد، وی هنگامی که 
بود یک بار نیز شاهد قهرمانی رافائل 
نادال در فینال مسابقات آزاد فرانسه 

در روالن گاروس بود.

براکیورا  تنیس  آکادمی  در  گاربینه 
کرد  آغاز  را  تنیس  بارسلون  نزدیک 
و ادامه داد و مربی او در حال حاضر 
اسپانیایی  تنیس باز  مارتینز  کونچیتا 

قهرمان پیشین روالن گاروس است.

قضاوت داوران 
ایرانی در یک 

مسابقه مهم دیگر

علیرضا  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
فغانی داور بین المللی و همکاران او را 
برای قضاوت مسابقه میان استرالیا و 
انتخابی  بازی های  چارچوب  در  ژاپن 
تعیین  روسیه   ٢01۸ جهانی  جام 
کرده است.این بازی روز نهم شهریور 
برگزار  ژاپن  سایتامای  شهر  در  ماه 
موعود  و  سخندان  شد.رضا  خواهد 
فغانی  با  مسابقه   این  در  بنیادی فرد 

همکاری می کنند.

تیم دوومیدانی ایران در مسابقات 
جهانی لندن

شامل  ایران  دوومیدانی  ملی  تیم 
احسان حدادی، علی ثمری، حسین 
کیهانی و حسن تفتیان برای شرکت 
روز  رقابت های دوومیدانی جهان  در 
خواهند  پرواز  لندن  به  مرداد  نهم 
دوومیدانی  جهانی  مسابقات  کرد. 
کوئین  ورزشگاه  در  اوت  چهارم  روز 

الیزابت لندن آغاز می شود.
این  پنجشنبه  روز  حدادی  احسان 
از  قبل  تمرین های  انجام  برای  هفته 
بالروس  کشور  به  جهانی  جام  آغاز 
می رود و پس از چند روز عازم لندن 
در  اخیرا  نفر  چهار  این  شد.  خواهد 
هند  در  آسیا  دوومیدانی  مسابقات 

ـ الیپزیگ آلمان مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان 

دو شمشیرباز ایرانی در دور باالتر
قهرمانی  شمشیربازی  مسابقات 
در  آلمان  الیپزیگ  شهر  در  جهان 
جریان است. اعضای تیم شمشیربازی 
ایران در این مسابقه ها علی پاکدامن، 
فتوحی،  محمد  رهبری،  محمد 
رضائی،  محمد  عاشوری،  طاهر 
اسلحه  هستند.در  اسماعیلی  محمد 
بعد  دوره  به  عابدینی  مجید  سابر، 
علی  یافت.  راه  نفره   6۴ جدول  و 
نمایندگان  مقابل  برتری  با  پاکدامن 
ترکیه، گرجستان، عربستان و تایلند 
به  ژاپن  و  رومانی  مقابل  شکست  و 
جدول اصلی راه پیدا کرد. پاکدامن در 
جدول 96 نفره با پیروزی 15 بر 13 
مقابل ورزشکار سنگاپوری به جدول 

6۴ نفره راه یافت.
محمد فتوحی دیگر سابریست ایرانی 
شمشیربازان  مصدومیت،  وجود  با 
هنگ کنگ و سنگاپور را شکست داد 
و با این دو پیروزی و شکست مقابل 
جدول  به  اکراین  و  روسیه  کویت، 
جدول  در  فتوحی  یافت.  راه  اصلی 
96 نفره مقابل نماینده روسیه به رغم 
آسیب دیدگی مچ پا بازی خوبی ارائه 
بر 15 شکست  نتیجه 1٢  با  اما  داد 
خورد و از راهیابی به جدول 6۴ نفره 
باز ماند.محمد رهبری آخرین نماینده 
سابر ایران نیز با پیروزی مقابل اکراین، 
ویتنام، آرژانتین و کلمبیا و همچنین 
شکست مقابل شمشیرباز آلمانی  به 
در  رهبری  یافت.  راه  اصلی  جدول 
جدول 96 نفره در یک رقابت حساس 
مقابل نماینده آرژانتین با نتیجه 1۴ 
به  نتوانست  و  خورد  بر 15 شکست 

جدول 6۴ نفره راه پیدا کند.
در اسلحه اپه، محمد اسماعیلی با دو 
مغولستان  نمایندگان  مقابل  پیروزی 

راجر فدرر

لوئیس همیلتون قهرمان 
اتومبیلرانی فرمول یک بریتانیا

لوئیس همیلتون اتومبیلران معروف 
پنجمین  برای  هفته  این  بریتانیایی 
اتومبیلرانی  مسابقه  های  قهرمان  بار 

گراندپری بریتانیا شد.
مرسدس  گروه  برای  که  همیلتون 
وتل  سباستین  می کند  رانندگی  بنز 
را  فراری  گروه  آلمانی  اتومبیلران 
الستیک  در  که  اشکالی  دلیل  به 

ماشینش پیدا شد عقب گذاشت.
هم  بوتاس  والتر  رقابت ها  این  در 
اینک  شد.  دوم  همیلتون  تیمی 
کالرک  جیم  با  همیلتون  رکورد 
برابر  بریتانیا  پیش  سال های  راننده 

شده است.
دوست  سال ها  همیلتون  لوئیس 
گروه  خواننده  شرزینگر  نیکول  پسر 

ونوس ویلیامز و گاربینه موگاروزا پس از پایان بازی

پوسی کت دالز و داور مسابقات آواز 
اکس فاکتور بود.

به  را  در جام جهانی  سهمیه حضور 
دست آورده بودند.

مقابل  شکست  سه  و  لوکزامبورگ  و 
جدول  از  استونی  و  پرتغال  آمریکا، 
صعود  نفر   1٢۸ جمع  به  مقدماتی 
نفره مقابل  کرد. وی در جدول 1٢۸ 
مجارستان با نتیجه نزدیک 13 بر 11 
شایستگی  علیرغم  و  خورد  شکست 
طاهر  شد.  حذف  رقابت ها  گردونه  از 
عاشوری دیگر نماینده اپه ایران با پنج 
پیروزی مقابل نمایندگان اکراین، تایلند، 
لیتوانی، ونزوئال و برزیل و یک شکست 
مقابل شمشیرباز سنگاپوری به جدول 
این  در  وی  یافت.  راه  رقابت ها  اصلی 
مرحله با قبول شکست مقابل نماینده 
لوکزامبورگ از دور مسابقات کنار رفت.

اپه  شمشیرباز  دیگر  رضائی  محمد 
یونان و مصر  پیروزی مقابل  با  ایران 
و شکست در برابر بلغارستان، لهستان 
و مجارستان به جدول اصلی مسابقات 
وی  نفره   1٢۸ جدول  در  یافت.  راه 
شکست  ایتالیائی  ورزشکار  مقابل 

خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.
قهرمانی  شمشیربازی  رقابت های 
پس  و  دارد  ادامه  مرداد   ۴ تا  جهان 
فردا مجتبی عابدینی و علی پاکدامن 
شمشیربازان ایران به مصاف حریفان 

خود می روند.

آنها بود که بر هیجان و اهمیت آن 
برای بازیکنان افزوده بود. این برنامه 
مورد استقبال خانواده های بازیکنان 
داد  دلگرمی  آنها  به  و  گرفت  قرار 
معلول شان  فرزندان  می دیدند   که 
فعالیت های  در  مشارکت  شرایط 
دوستان  با  را  اجتماعی  و  ورزشی 
پیدا  مختلف  شهرستان های  از  خود 

کرده اند.
حال  در  داون  سندروم  دختران 
زمین  در  خود  دوستان  تشویق 

مسابقه
برای  که  معلولی  دختران  اما 
سالن  در  مسابقات  این  تماشای 
و  زنان  حضور داشتند همانند دیگر 
دختران با محدودیت  مواجه بوده و 
مقنعه  آنها  داشتند.  اجباری  حجاب  
تن  بر  یک دست  روپوش های  و 
داشتند و دوستان خود را در زمین 

مسابقه تشویق می کردند.
برای  هم  این  از  پیش  ایران  در 
سندروم  به  مبتالیان  توانمندسازی 
هنری  و  فرهنگی  فعالیت های  داون 
از جمله دیوار ۴٧  بود.  برگزار شده 
در  داون  سندروم  تفریحی  همایش 

بوستان حجاب در تهران.
کانون  فرشتگان  نقاشی  نمایشگاه 
سندروم داون رشت نیز از روز ٢۴ تا 

٢۸ تیر ماه 96 در این شهر برگزار 
خواهد شد.

داون  به سندرم  مبتال  افراد  و  است  ژنیتک  اختالل  یک  داون  سندرم 
به جای ۴۶ کروموزوم دارای ۴٧ کروموزم هستند. دلیل این ناهنجاری 
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دختر سارق با گلوله پلیس کشته شد
این  روزهای  از  یکی  جوانی  پسر 
خانه  راه  در  کار  پایان  از  بعد  هفته 
مقابل شعبه یکی از بانک ها توقف کرد 
تا ا ز دستگاه خودپرداز پول بگیرد، او 
خانه  سوی  به  کار  این  انجام  از  بعد 
روان شد اما ناگهان در آئینه اتومبیل 
او را تعقیب  متوجه ماشینی شد که 
می کرد. در داخل اتومبیل دو پسر و 
یک دختر دیده می شدند و احتماال او 
را دیده بودند که از بانک پول گرفته 

است. 
وارد  رسید  خانه  به  وقتی  پسر 
پارکینگ شد اما هنگامی که خواست 
در پارکینگ را ببندد دو جوان با چاقو 
او را تهدید کردند. آنها او را کتک زدند 
چیز  هر  و  پول ها  کردند،  زخمی  و 
سبک و به دردخوری را در خانه اش 

پیدا کردند با خود بردند.
مرد جوان به کالنتری رفت و ماجرا 
اضافه  و  کرد  تعریف  پلیس  برای  را 
با  هم  را  او  مدارک  دزدان  که  کرد 
شماره  آنها  گفت  او  برده اند.  خود 
کاغذی  روی  را  خود  موبایل  تلفن 
هزار   700 گفتند  و  نوشتند  برایم 
تومان پول نقد با خودت به محلی که 
اطالع خواهیم داد بیاور تا مدارکت را 
بازگردانیم. کارآگاهان به جوان گفتند 
که  بگذار  قرار  و  کن  تلفن  آنها  به 

مدارکت را پس بگیری. 

به  کرد،  را  کار  همین  هم  جوان 
میدان  در  و  کرد  تلفن  آنها  موبایل 
المپیک تهران با آنان قرار گذاشت و 
به سر قرار رفت. دو پسر و یک دختر 
آنجا  بودند  دیده  را  او  قبل  روز  که 
را  مدارکش  و  گرفتند  را  پول  بودند، 
پس دادند؛ اما وقتی خواستند محل را 
ترک کنند متوجه شدند در محاصره 
فرار  به  پا  بنابراین  هستند،  پلیس 

گذاشتند. 
پلیس چند بار به آنها دستور توقف 
مأموران  اخطار  به  توجهی  ولی  داد 
نکردند. چند تیر هوائی نیز شلیک شد 
ولی باز متوقف نشدند، پلیس به سوی 

یک سرباز وظیفه مأمور در نیروی 
چند  شلیک  از  پس  بوشهر  انتظامی 
آبپخش  پلیس شهر  به رئیس  گلوله 
که با مرخصی او موافقت نکرده بود با 
گلوله های باقیمانده در سالحش خود 
را نیز کشت. سرباز وظیفه سپس به 
یکی از اتاق های کالنتری رفت و در 
را به روی خود بست و با وجود اصرار 
همکارانش خود را تسلیم نکرد و در 
اطالع  از  بعد  مادرش  و  پدر  حالیکه 
از واقعه از جنوب استان بوشهر برای 
چند  به  و  افتاده  راه  به  او  با  گفتگو 
کیلومتری محل حادثه رسیده بودند، 
فرصت دیدار با پسر خود را نیافتند 

به  شلیک  از  پس  وظیفه  سرباز 
رئیس پلیس،  خودکشی کرد

زیرا فرزند آنها با گلوله های باقیمانده 
در سالحش خود را نیز کشت.

پس  ب  ر ضا ز  با سر =
سوی  به  زی  ندا تیرا ز  ا
به  م  ا قد ا نش  ا ر هم  قطا

خودکشی کرد.
شنیده  مطلع  منابع  =از 
عمدی  تیراندازی  که  شده 
بوده، اما نیروی زمینی ارتش 
اعالم کرده که تیراندازی بر 
اثر سهل انگاری سرباز بوده.

یک سرباز وظیفه ظهر دوشنبه 2۶ 
تیر ماه در پادگان نیروی زمینی ارتش 
به  ژ-۳  اسلحه ی  با  قزوین  آبیک  در 
هم قطاران خود تیراندازی کرد که سه 
سرباز کشته و پنج سرباز دیگر زخمی 

شدند.
به  از شلیک  که پس  سرباز ضارب 
به  کرد،  خودکشی  به  اقدام  دیگران، 
بیمارستان رجایی قزوین منتقل شده 

و حال او وخیم گزارش شده است.
با  استراحت  ساعت  در  سرباز  این 
سالحی که در اختیار داشت به سوی 

تیراندازی در پادگان نیروی زمینی ارتش سه 
کشته و پنج زخمی برجای گذاشت

کرده  شلیک  خود  هم خدمتی های 
است.

دور  پادگان های  از  گرفتن  انتقالی 
افتاده به محلی نزدیک محل سکونت، 
یکی از دغدغه های خانواده ها در مورد 

فرزندان سربازشان است
در  نظامی  ارشد  مقام  یک  گرچه 
بر  تیراندازی  این  کرده  اعالم  منطقه 
اثر سهل انگاری سرباز صورت گرفته، 
به علت  اما گفته می شود که ضارب 

اینکه با درخواست انتقال وی به شهر 
مورد نظرش موافقت نشده بود، اقدام 

به این کار کرده است.
نیروی زمینی ارتش عدم موافقت با 
درخواست انتقالی این سرباز را شایعه 
دانسته، ولی از منابع مطلع شنیده شده 
این تیراندازی عمدی بوده است. که 

بین  خودزنی  و  خودکشی  آمار 
خصوص  به  ایران  نظامی  نیروهای 

سربازان وظیفه باالست.

تاریخ مصرف نماز جمعه مدتهاست تمام شده
از  بعد  سیاسی  عبادی  جمعه  نماز 
ورود آیت اهلل خمینی به ایران و استقرار 
این  شد.  راه اندازی  اسالمی  جمهوری 
برای  کوتاهی  مدت  تبلیغاتی  نمایش 
طرفداران رژیم جدید تازگی و جذابیت 
شدن  آشکار  با  تدریج  به  اما  داشت 
ماهیت دیکتاتوری والیت مطلقه فقیه 
مراجعان خود را از دست داد و منحصر 
شد به وابستگان سپاه، بسیج، حزب اهلل 
و متقاضیان کار در سازمان هائی که قید 
حضور در نماز جمعه می توانست در فرم 

استخدامی آنها موثر باشد.
در این سال ها امامان جمعه آشکارا 
محرومیت  منتقدین،  سرکوب  از 
تحصیل،  از  معترض  دانشجویان 
ادامه  و  دیگراندیشان  فیزیکی  حذف 
مهدی  و  موسوی  میرحسین  حصر 
کروبی )یاران امام( که خامنه ای را در 
حمایت  نمی دانند  خمینی  اندازه های 
کردند. بعد از قدرت گرفتن خامنه ای 
و افزایش فشارهای امنیتی و پلیسی بر 
مردم و به دنبال ماجرای انتخابات سال 
88 امام جمعه ها هر هفته با شمردن 
علی  جایگاه  اغراق آمیز  ویژگی های 
معمولی  است  مالئی  که  را  خامنه ای 
حد  در  حوزوی  محدود  تحصیالت  با 
یک قدیس، نظر کرده خداوند، نماینده 
پروردگار بر روی زمین و نایب امام زمان 
باال بردند و سعی کردند او را به عنوان 

یک عالم دهر جا بزنند.
اصوال نماز جمعه از ابتدا با این هدف 
شکل نگرفت که ائمه جمعه همصدا با 
مردم از ضعف های حکومت انتقاد کنند 
و ایرادات رژیم را به زبان بیاورند بلکه 
قصد از پهن کردن این بساط  در زمین 
فوتبال دانشگاه تهران که به طور تاریخی 
کانون اعتراض به حکومت ها  شناخته 
می شود فرونشاندن عقده های حوزویان 
نسبت به دانشگاه و دانشگاهیان بوده 
که به حق هیچگاه حوزه را به عنوان 
یک مرکز قابل اعتنا آموزش عالی قبول 

نداشته اند.
سیاسی  فضای  انقالب  از  پیش 
تا  و  ملی گرایان  اختیار  در  دانشگاه ها 
حدودی گروه های چپ بود. ملی گراها 
اصل  با  و  بودند  دمکراسی  خواهان 
مخالفتی  ایران  در  سلطنتی  سیستم 
دکتر  شخص  که  همانطور  نداشتند 
مصدق فکر می کرد. آنها می خواستند 
او  خانواده  و  پادشاه  سلطنت  دستگاه 
مانند دربار کشورهای اروپائی عمل کند 
یعنی عدم دخالت در سیاست. در واقع 
امپراطوری  ملی گراها به دنبال برپائی 
اسالمی با الگوی حکومت عثمانی در 
مانند  کمونیستی  رژیم های  یا  ترکیه 

شوروی سابق و کوبا و آلبانی نبودند. 
انصارش  اعوان و  اختالف خمینی و 
متین  دکتر  بازرگان،  مهندس  با  نیز 
امیر  دکتر  طالقانی،  آیت اهلل  دفتری، 
سران  دیگر  و  بختیار  شاپور  عالئی، 
استادان رضاشاهی  به  که  ملی  جبهه 
بود  همین  داشتند  شهرت  دانشگاه 
دوران سلطنت رضا  در  )استادانی که 
خارج  به  تحصیل  برای  پهلوی  شاه 
اعزام شده بودند(. شخص دکتر مصدق 
»مصدق السلطنه« نیز هرگز با آخوندها 
میانه ای نداشت و به همین دلیل برخی 
از طلبه ها و روحانیون اهل سیاست از 
از  همفکرانش  و  صفوی  نواب  جمله 
اینکه خانواده دکتر مصدق اهل حجاب 
نبودند به شدت ناخشنود بوده و چند 

بار این موضوع را مطرح کرده بودند.
مانند  ملی گراها  سران  حال  هر  به 
رهبران گروه های چپ در ابتدای کار از 
روی کار آمدن خمینی استقبال کردند 
به امید آنکه به مرور زمان شرایط فرق 
کند و تغییر و تحوالتی به وجود بیاید 
داشته  از حکومت  بتوانند سهمی  که 
باشند که این اتفاق نیافتاد و آنها زمانی 
متوجه شدند روی دست خورده اند که 
ایران  مردم  و  بود  گذشته  کار  از  کار 
قرون  و  مانده  عقب  رژیمی  گرفتار 

وسطائی شده بودند. 
بعد از روی کار آمدن رژیم جمهوری 
اسالمی روابط دانشگاه و حوزه با وجود 
تالش های سران حکومت ذره ای بهبود 
نیافت چند سال پیش آیت اهلل مصباح 
یزدی که هیچگاه  دلخوشی از دانشگاه 
نداشته دانشکده الهیات دانشگاه تهران 
را که باالترین مرکز تحقیقات و مطالعات 
مذهبی و اسالمی در ایران است مورد 
هیأت  بالفاصله  که  داد  قرار  حمله  
علمی این دانشکده پاسخ کوبنده ای به 
او دادند. دلخوری دیگر مصباح یزدی 
از دانشگاهیان مربوط به درخواست او 
از دکتر سروش استاد دانشکده حقوق 
دانشگاه تهران برای مناظره تلویزیونی 

بود. او که از نظرات سروش در رابطه 
با موضوع وحی، روز قیامت، امام زمان 
و امثال آن عصبانی بود سروش را به 
مناظره فراخواند اما دکتر سروش اعالم 
نداشتن  دلیل  به  یزدی  مصباح  کرد 
مقاالت تحقیقی و علمی و دانشگاهی 
در سطحی نیست که با وی به مناظره 

بنشینم.
حمایت بی چون و چرای امام جمعه ها 
در این سال ها از بگیر و ببند و سرکوب 
مورد  در  آنها  و سکوت  آزادی خواهان 
جنایات بازداشتگاه کهریزک و حمایت 
از جلوگیری از گردهمائی ها، سخنرانی ها 

و  میانه روها  ترحیم  مراسم  حتی  و 
هاشمی  به  حمله  و  اصالح طلبان 
روسای  خاتمی  محمد  و  رفسنجانی 
سرکوب  تأیید  و  پیشین  جمهوری 
دانشگاه  خوابگاه  مقیم  دانشجویان 
قانون شکنی های  از  طرفداری  تهران، 
شورای نگهبان، خبرگان رهبری و قوه 
قضائیه و مخالفت با برگذاری کنسرت ها 
جا برای حمایت از خود نه تنها برای 
طبقه متوسط بلکه طبقه کارگر و عامی 

نیز باقی نگذاشت. 
در حقیقت نداشتن شخصیت مستقل 
آنها  چنته  بودن  خالی  جمعه ها،  امام 
دردخور  به  حرف های  نداشتن  و 
کورکورانه  پشتیبانی  و  گفتن  برای 
حمله  و  بسیج   ، سپاه  حزب اهلل،  از 
کنندگان به سخنرانی ها و برنامه های 
ادبی و هنری و اصرار به فتنه خواندن 
خیزش و اعتراض مردمی به خفقان و 
سال 88  حوادث  از  بعد  سرکوب های 
جمعه  نماز  دکان  ورشکستگی  باعث 
شد به طوری که مدت هاست جوان ها 
در ایران حتی نمی دانند نماز جمعه در 
کجا برگذار می شود و مجریان آن چه 
کسانی هستند. در حال حاضر چهار نفر 
احمد  کاشانی،  امامی  صدیقی،  کاظم 
خاتمی و موحدی کرمانی نماز جمعه 

را اقامه می کنند. 
کرمانی  موحدی  و  صدیقی  کاظم 
زمان  تونل  در  همچنان  و  بی سوادند 
گرفتار، دو تن دیگر نیز وضع چندان 
بهتری از این دو نفر ندارند و بی دلیل 
عنوان  به  را  آنها  مردم  که  نیست 
رباط های کوکی رهبر رژیم می شناسند.   

زیرکی ساده لوحانه
کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران 
با  جمهوری  ریاست  انتخابات  ایام  در 
آگاهی از اینکه تبلیغ از سوی مسئوالن 
و امام جمعه ها در جریان انتخابات برای 
ممنوع  جمهوری  ریاست  نامزدهای 
است سعی می کرد به نوعی به خیال 
خود زیرکانه برای ابراهیم رئیسی تبلیغ 
کند، او در مراسم نماز جمعه می گفت 
به کسی رأی بدهید که با رهبر زاویه 
نداشته باشد، آن دنیا خداوند شما را 
مورد  که  فردی  از  دلیل طرفدرای  به 
تأیید ولی فقیه نیست به جهنم خواهد 

فرستاد!
چند روز بعد او باز در نماز جمعه گفت 
به کسی رأی بدهید که امام رضائی فکر 
ابراهیم  او  )منظور  می کند،  عمل  و 
آستان  التولیه  نایب  که  بود  رئیسی 
قدس رضوی است(. صدیقی دو هفته 
بعد مجددا در مراسم نماز جمعه به امید 
افزایش آراء رئیسی گفت، سعی کنید 
به نامزدی رأی دهید که ابراهیم وار در 
خدمت رهبر باشد )نام کوچک رئیسی 
منصوب  جمعه ها  امام  است(.  ابراهیم 
همین  به  هستند  خامنه ای  شخص 
دلیل کسانی را که به قول آنها با رهبر 
زاویه دارند دشمن، جاسوس انگلیس و 

آمریکا می خوانند.  
 ائمه جمعه  غالبا به حسن روحانی به 
دلیل اظهارنظرهائی مغایر با گفته های 
علی خامنه ای و انتقاد از سپاه به خاطر 
دخالت در امور اقتصادی و تجارتی یا 
ایراد به قوه قضائیه بدون ذکر نام حمله 
و متذکر می شوند )مسئوالن  می کند 

رهبر  فرمایشات  که  بدانند  مملکت 
و  است  الخطاب  فصل  الشأن  عظیم 
از آن به سقوط آنان از سر  سرپیچی 
پل صراط به درون آتش جهنم منجر 
خواهد شد(. نمونه های مثال زدنی از 
بی شخصیتی امام جمعه ها فراوان است.

ائمه جمعه همیشه از تفتیش عقاید 
منتقدین  از  امنیتی  نیروهای  توسط 
بعد  مثال  کرده اند.  استقبال  حکومت 
اسالمی  جمهوری  شدن  مستقر  از 
همیشه  دانشگاه  محیط  که  آنجا  از 

به  اعتراض  برای  محل  مناسب ترین 
خفقان و دیکتاتوری بوده رژیم والیت 
فقیه همینکه با استفاده از جریان های 
ملی گرا و چپ گرا در موسسات آموزش 
چون  رسید،  خود  اهداف  به  عالی 
پیش بینی می کرد از آنجا که دانشگاه 
فعاالن  سرکوب  و  دیکتاتوری  تحمل 
سیاسی را نداشته دیر یا زود بر علیه 
سرکوبگران بپا خواهد خواست، تصمیم 
گرفت بعد از بازگشائی دانشگاه ها که 
شده  بسته  اسالمی  حکومت  آغاز  در 
امتحانات  نتایج  اعالم   از  پس  بودند 
زندگی  محل  به  را  مأمورانی  ورودی 
قبول شدگان در کنکور اعزام کند تا از 
نقطه نظرهای سیاسی و عقاید آنها و 
تا در  تهیه کنند  خانواده شان گزارش 
جمهوری  به  اعتقاد  نداشتن  صورت 
از  باال  نمرات  داشتن  رغم  به  اسالمی 
ورود آنان به دانشگاه جلوگیری شود، 
شوروی  در  که  کثیفی  کار  همان 
استالین و رومانی چائشسکو رایج بود 
و به این ترتیب جوانان با استعداد که 
داشته  درخشانی  آینده  می توانستند 
و  تحصیل محروم می شدند  از  باشند 
امامان جمعه این رفتار غیرانسانی رژیم 
فوتبال دانشگاه  را روی منبر و زمین 

تهران تأیید می کردند.
به  دانشجویان  قبیل  این  صندلی 
بستگان مسئوالن به عنوان مصدومین 
عراق  مقابل  و  کردستان  در  جنگ 
تعلق می گرفت که چون معلومات آنها 
در سطح پذیرفته شدگان کنکور نبود 
کالس های  تقویتی برای آنان تشکیل 

می شد.
نقش امام جمعه ها در گسترش خرافات

یکی از عوارض اقامه نماز جمعه در 
این سال ها تبلیغ  روایات من درآوردی 
بوده  جمعه ها  امام  سوی  از  خرافی  و 
است که طبقه متوسط آنها را به عنوان 
امام  انداختن  دست  برای  و  جوک 

جمعه ها در اینجا و آنجا بازگو می کند.
 موحدی کرمانی سال گذشته در یکی 
جمعه  نماز  در  خود  سخنرانی های  از 
گفت: حضرت مهدی و عیسی مسیح 
هم زمان در نقطه ای از خاک عربستان 
در نزدیکی مکه ظاهر می شوند تا جهان 
را از آلودگی ها بزدایند و حکومت عدل 
و داد را در پهنه عالم بگسترانند و به 
نفر  دو  این  از ظهور  بعد  این صورت، 
را  خود  راست  دست  عیسی  حضرت 
روی مهره هفتم ستون فقرات حضرت 
مهدی می گذارند و به ایشان می گویند 
بفرمایید جلوتر از من حرکت کنید. امام 
زمان به آن حضرت می فرمایند: شما 
پیغمبرید و مرتبه تان از من باالتر است، 

شما جلوتر از من قدم بردارید .
این  به  واکنش  در  عیسی  حضرت 
تعارف  می گویند شما رسول هستید 
جهان  اصالح  برای  مأموریت  دارای  و 
موحدی  هستم.  نبی  من  حالیکه  در 
کرمانی سرانجام سر و ته این داستان 
به  اینطور  را  و ساختگی  محیرالعقول 
هم آورد که قرار شد برای سر و صورت 
دادن به وضع غم انگیز دنیا این کار یعنی 
به  اصالح بشر غافل در مشرق زمین 
عهده امام زمان و در بقیه دنیا به عهده 

حضرت عیسی واگذار شود.

مینو یگانه
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پسر ۳۶ ساله ای که سخت به مواد 
مخدر معتاد بود چندی پیش بعد از 
مادر  و  توهم شد  مواد دچار  مصرف 
متعدد  ضربات  با  را  خود  ساله   ۶0

چاقو به قتل رساند و متواری شد.
وی  یافتن  برای  پلیس  تالش 

بی نتیجه ماند.
از  شعبان  سعید  سرهنگ 
این  گفت؛  اهواز  پلیس  مسئوالن 
از  پس  زیاد  احتمال  به  که  پسر 
اختالل  دچار  شدت  به  مادر  قتل 
اعصاب و روان شده بوده این هفته 
خود را به درون رود کارون انداخت 

و غرق شد.

قاتل مادر در
 کارون غرق شد

نماز  مراسم  در  اردبیل  جمعه  امام 
جمعه این هفته با اشاره به قتل آتنا 
اخیرا  که  خردسالی  دختر  اصالنی 
در آن استان به قتل رسید از دولت 
انتقاد کرد  و مجلس شورای اسالمی 
که برای گسترش فرهنگ در جامعه 
قدمی برنداشته اند و از این بابت نمره 

قبولی نمی گیرند.
با  حال  عین  در  عاملی  حسن 

امام جمعه اردبیل: 

فرزندانتان را به نماز جمعه بفرستید تا قاتل بار نیایند!
استفاده از فرصت برای نماز جمعه که 
مدتها است مشتریان خود را از دست 
داده تبلیغ کرد و از ایرانی ها خواست 
فرزندان خود را به مراسم نماز جمعه 

بفرستند تا قاتل بار نیایند.
هم  را  ماهواره   اردبیل  جمعه  امام 
شکل گیری  عوامل  از  دیگر  یکی 
و  دانست  آدمکش  افراد  شخصیت 
تأکید کرد که مردم فرزندان خود را 

دزدان  کرد.  تیراندازی  آنها  اتومبیل 
همچنان با سرعت به فرار خود ادامه 
دادند، اتومبیل سرانجام با یک اتوبوس 
وقتی  شد.  متوقف  و  کرد  تصادف 
باز کردند  را  مأموران درهای ماشین 
با جسد دختری که همدست دو پسر 
بود روبرو شدند. در جریان تیراندازی 
گلوله ها به او و سرنشین دیگر اتومبیل 
که  مجروح  جوان  بود.  کرده  اصابت 
در  که  همدستش  و  بود  زنده  هنوز 

حال فرار بود  دستگیر شدند.
حاال  تا  گفتند  بازجوئی ها  در  آنها 
سرگرمی  و  تفریح  برای  بار  چندین 

این کار را انجام داده اند.

تا  ببرند  وضع  مجالس  و  مساجد  به 
افراد خوبی بار بیایند.

عمدا  اردبیل  جمعه  امام  آنچه 
افزایش  بدهد  توضیح  کرد  فراموش 
خانوادگی،  قتل های  طالق،  آمار 
اعتیاد، فحشا، کارتن خوابی، دزدی و 
صیغه های ساعتی و در مجموع چند 
برابر شدن فساد در جامعه ایران بعد از 
روی کارآمدن جمهوری اسالمی است.
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اگر کمترین تردیدی در این می بود 
که کوشندگان جامعه شهروندی ایران 
پیکار را با همه سرکوب جنایت کارانه 
رژیم رها نکرده اند تظاهرات دهمین 
سالگرد 18 تیر به آن پایان داد. آنچه 
تغییر  خونین  روز های  آن  از  پس 
کرده شیوه های پیکار مدنی است که 
هم الزم و هم سازنده است ـ سازنده 

برای امروز و آینده ایران.
تنها  نه  که  کسانی  همه  ما  برای 
به پیروزی، بلکه  به چگونه پیروزی 
و چه پیروزی نیز می اندیشیم دیدن 
مردمی  سوی  از  پختگی  اینهمه 
پرورش  ساله  سی  دوزخ  آن  در  که 
در  آنها  است.  شادی آور  یافته اند 
مقایسه با بیرون افتادگانی که به بهای 
فداکاری های مردم در ایران خود را 
در آستانه رسیدن به آرزو های شان 
را  نگاه ها  و  باالتر  را  می بینند سرها 
دورتر گرفته اند. هر پیشرفتی در این 
راه دشوار سراسر مرهون آنهاست ـ 
دیگران در بیرون تنها با یاری دادن 
به آنهاست که می توانند سهمی داشته 
و  جهان  عمومی  افکار  اگر  ـ  باشند 
حکومت های دمکراسی های غربی را 
تنگ  و  ایران  مردم  از  پشتیبانی  به 

کردن روزگار رژیم برانگیزند.
کدام  شادی آور  ویژگی های  آن   
شناختن  همه  ز  ا پیش  است؟ 
که  ایران  در  مبارزه  محدودیت های 
از بیشتر بحث های بیرون پاک ناپدید 
با  تنها  که  می دانند  مردم  است. 
بهره گیری از رخنه هائی که در خود 
نظام هست و ورود در راه های باریکی 
که خود رژیم اجازه می دهد توانسته اند 
میدان عمل را این چنین بگشایند. 
از  آگاهی  همه  با  انتخابات  در  آنها 
مواد قانون اساسی و تهیه های سپاه 
امواج  در  کشور  وزارت  و  بسیج  و 
میلیونی پای صندوق ها رفتند. اکنون 
یادآوری های دانایان  به  نیز بی توجه 
قانون  همان  چهارچوب  در  بیرون، 
نظام  کردن  رو  و  زیر  برای  اساسی 
والیت فقیه در تالش همه سویه اند. 
چرا  که  این  از  ایران  در  کس  هیچ 
موسوی دمی از وفاداری به جمهوری 
کوتاه  آن  اساسی  قانون  و  اسلالمی 
نمی آید شکایتی ندارد. همه اعتراض 
به خامنه ای و احمدی نژاد از آنجاست 
که قانون خودشان را زیر پا گذاشته اند 
و هیچ عقل سلیمی نمی گوید که خود 
اعتراض کنندگان از قانون بیرون بیایند.

دگرگون  برای  کسی  درون  در 
کردن سیاست در جمهوری اسالمی 
انقالبی  یا جنبش  نبرد مسلحانه  به 
صورت  آن  در  تنها  و  نمی اندیشد، 
تنگنا های  از  پاک  است که می توان 
نظام موجود بدر آمد. از سوی دیگر 
مقتضیات گشودن یک نظام بسته که 
ناگزیر از درون آن و مرحله به مرحله 
از آن است که  بود آشکارتر  خواهد 
سرگردان  »استراتژ« های  دیده  به 
مبارزه بیاید. مبارزان درون بر خالف 
آن استراتژها از امن و آسایش اروپای 
باختری و آمریکای شمالی برای پیکار 
در درون ایران طرح ریزی نمی کنند؛ و 
آن اندازه انصاف دارند که از بیرونیان 
چهره  و  کنند  رنجه  گامی  نخواهند 
تازه سرکوبگری را از نزدیک ببینند 
نمی شناسد.  مرزی  هیچ  دیگر  که 
اما به خوبی می توان واکنش آنها را 
به رفتار و سخنان کسانی که اصرار 
بخش  و  خود  شدن  بی ربط  دارند 
بزرگ مبارزه بیرون را به رخ بکشند 
درباره  نیست  الزم  ما  زد.  حدس 
شهروندی  جامعه  جنبش  مقاصد 
ایران ـ جامعه شهروندان آزادی که 
و  بیانیه ها  در  را  خود  خواست های 
شعارها بیان کرده اند ـ گمان پروری 
کنیم. جان بر کفان درون در گیرودار 

»هنر ممکن« هستند، خیال پروران 
ـ  یکدیگرند  با  مسابقه ای  در  بیرون 
برای  ایران  در  مردم  که  مسابقه ای 

آنان گشوده اند.
دومین ویژگی پیکار که تا کنون به 
سود هدف های نهائی آن ـ برقراری 
یک نظام دمکراسی لیبرال ـ کمک 
چه  اگر  خویشتنداری،  است  کرده 
در برابر بیشترین خشونت است. اگر 
جنبش  ماندنی  یاد  به  تصویر  یک 
23 خرداد، »ندا«ی خفته در خون 
که  است  خانمی  دیگر  تصویر  است 
در برابر جمعیت خشمگین، تن خود 
را سپر بسیجی زمین خورده ساخته 
است ـ هر دو، تصویر زنانی که قلب 
و روح این مبارزه شده اند. نسل تازه 
ایرانیان گوئی سی ساله گذشته را به 
آموختن درس های نه تنها صد سال 
تجدد  و  دمکراسی  برای  ملی  پیکار 

همروزگار  تاریخ  بلکه  آورده،  سر  به 
جهان را از برابر چشم گذرانیده است 
و به پیوند ارگانیک شیوه ها و فرا آمد 
مبارزه آگاه شده است: هدف وسیله 
را  هدف  وسیله  نمی کند،  توجیه  را 

تعیین می کند.
است  ویژگی  سومین  سرانجام  و 
نیرو های  کار  به  همه  از  بیش  که 
کنار  آن  و  می آید  بیرون  مخالف 
اختالف های  و  ها  تفاوت  گذاشتن 
در  به همکاری  رسیدن  برای  فرعی 
ایران هیچ  از  اصل موضوع است. ما 
تظاهرات هر  در  نشنیدیم که مردم 
و  بزنند  فریاد  را  خود  دلخواه  کدام 
بر سر رنگ و نشانه پرچم ها به جان 
ایران  بیفتند. هیچ کس در  یکدیگر 
از بابت پوشیدن نشانه سبز یا اهانت 
شکار  دچار  دیگری  ملی  هویت  به 
جادوگران نشد و دشنام نشنید. هیچ 
بر  تظاهرکنندگان شعار مرگ  گروه 
و  در صف ها  مردم  نداد.  دیگر  گروه 
جا های جدا از هم سخن یگانه خود 
را نگفتند و ثابت نکردند که دمکراسی 
و روا داری متقابل برای شان شعاری 
میان تهی بیش نیست. کسی در آن 
هنگامه که آینده و سرنوشت ملتی 
در میان است به اندیشه خودنمائی 
و پیش افتادن از همسایه نیفتاد. آنها 
برای  را  آزادی شان  و  ایران جان  در 
خیر عمومی به خطر انداخته بودند 
کیلومتری، خود  هزاران  در  آنکه  نه 
نابوده  قدرت  موهوم  سودای  در  را 

پیش اندازند.
* * *

کسانی  نگرانی  می توان  خوبی  به 
جامعه  جنبش  می ترسند  که  را 
شهروندی ایران در سازش های ناگزیر 
خود  به صورتی تجربه سی سال پیش 
را تکرار کند، دریافت. پذیرفتن کسی 
مانند موسوی به رهبری مبارزه؛ رنگ 
مذهبی شعارها و تاکتیک ها؛ و بیرون 
نیامدن از چهارچوب جمهوری اسالمی 
مایه خشنودی کسانی نیست که ایران 

را جامعه ای آزاد از مذهب سیاسی و 
اگر  می خواهند.  آخوندی  حکومت 
می شد به یک ضربت بند و زنجیر های 
دهه  سه  که  را  حکومتی  نظام  یک 
به سراسر  را  ریشه ها و شاخه هایش 
جامعه گسترده است گسست بسیار 
بهتر می بود. ولی گذشته از اینکه در 
خبری  معجزات  این  از  واقع  جهان 
نیست، اصاًل هیچ نمی توان اطمینان 
داشت که دگرگونی های یک شبه به 
هدف اصلی خدمت کنند یا بپایند. 
کردن  دگرگون  پای  که  هنگامی 
یک  حکومت  و  فرهنگ  و  سیاست 
آورترین  زیان  در  رفته  فرو  جامعه 
سنت ها و عادت های ذهنی در میان 
است، با دست بردنی در شعر حافظ 
می باید گفت »دولت آن است که با 

خون دل آید به کنار«.
ما تنها در سنگالخ یک پیکار دراز 

پیچیدۀ پر از تناقض ها می توانیم آن 
طبقه سیاسی را پرورش دهیم که تاب 
شکست ها و از آن دشوارتر پیروزی ها 
را بیاورد و دستخوش آسان گیری های 
عوامانه روشنفکرانش نشود. در یک 
به نظر نمی رسد  واقعگرایانه  ارزیابی 
که هیچ دگرگونی معنی داری در نظام 
مصالحه ها  با  جز  اسالمی  جمهوری 
از  ـ  درکاران  دست  همه  سوی  از 
تا  گرفته  شهروندی  جامعه  جنبش 
ـ  مذهبی  رهبران  محافظه کارترین 
و گونه هائی از همرائی امکان پذیرد. 
ما می باید منتظر ائتالف های کوتاه و 
دراز مدت از هر سو باشیمـ  البته اگر 
سرمستان دیوانه وار قدرت، کشاکش 
را به رویاروئی مرگ و زندگی نکشانند 
همراه  را  خودشان  مسلم  مرگ  که 
ویرانی کشوری که به هر حال کشور 

آنها نیز هست، خواهد آورد.
چالش و مسؤولیت بزرگ جنبش 
در  انفجار،  از  جلوگیری  ایران  مردم 
پیکار  دستاورد های  نگهداری  عین 
اینجا  تا  و پیشبرد جنبش است. ما 
آمده ایم.  بر  خود  دشوار  آزمایش  از 
بیرون،  و  درون  در  ما  بهترین های 
نه  که  را  ملتی  تازه  ظرفیت های 
نه  است  شده  خود  تاریخ  مغلوب 
همین  داده اند.  نشان  آن،  زندانی 
کنونی  موقعیت  که  ظرفیت هاست 
را از دوران انقالب اسالمی در تقریبا 
همه اجزاء آن متفاوت کرده است و 
اشاره شد،  چنانکه در جای دیگری 
دو  دهنده  تشکیل  عناصر  نمی شود 
فرایند تفاوت داشته باشند و نتیجه 
همین  کجای  آید.  در  یکی  آنها 
مردمی که به خیابان ها ریخته اند و گاه 
اهلل اکبر هم می گویند به آن جماعت 
»می کشم  فریاد  که  مهتاب زده ای 
می کشم« بر می آورد شباهت دارد؟ 
خمینی این پیکار کجاست، بازگشت 
اصیلش کجا؟ کیست  ارزش های  به 
که در این دریای موج زن چشمان 

پر فروغ به بازگشتی بنگرد؟

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 5۷ 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون
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شکست محمدعلی شاه و خروج وی 
از ایران، گرچه پیروزی دیگری برای 
دولت مشروطه محسوب می شد، ولی 
عارضه ای ناگوار به دنبال آورد و این 
بار، دولت تزاری روسیه مستقیماً پا بر 

گلوی ایران فشرد.
دایر  قانونی  ملی  شورای  مجلس 
میرزا  ملک منصور  اموال  مصادرۀ  به 
محمدعلی شاه،  برادر  شعاع السلطنه 
به جرم قیام علیه حکومت مشروطه 
خاک  به  حمله  در  وی  مشارکت  و 
مورگان  گذراند.  تصویب  از  ایران 
شوستر مستشار آمریکایی که به عنوان 
خزانه دار کل، مدیریت امور مالی کشور 
را عهده دار بود، در اجرای این قانون، 

امالک و مستغالت شعاع السلطنه را 
توقیف کرد اما دولت روسیه که در 
محمدعلی  بازگرداندن  برای  توطئه 
بود،  خورده  سنگ  به  تیرش  شاه 
اقدام دولت ایران را تجاوز به حقوق 
خود دانست و به عنوان این که دارایی 
شعاع السلطنه در برابر قروض او در گرو 
تحت الحمایۀ  خودش  و  روس  بانک 
روسیه است، خواستار لغو قانون و رفع 
تعرض از اموال غیر منقول شاهزادۀ 

فراری شد.
اهمیت این رویداد اقتضا می کند 
آن  دربارۀ  مبسوط تری  به شرح 
بپردازیم. خاصه که مطبوعات ایران 

نیز از اثرات واقعه محفوظ نماندند.
مورگان شوستر نخستین آمریکایی 
بود که به عنوان مستشار در خدمت 
ابتدای  در  گرفت.  قرار  ایران  دولت 
مشروطیت خزانۀ مملکت خالی بود و 
برای تأمین مخارج جاری، جز توسل 
به قرضۀ خارجی راهی وجود نداشت. 
قرض گرفتن اما با دو مانع روبرو بود. 
استقراض  سابقۀ  کشور،  داخل  در 
برای سفرهای  از خارج و صرف آن 
و  شاه  ناصرالدین  تفننی  و  پر خرج 
مظفرالدین شاه، اذهان عمومی را به 
شنیدن نام قرضه مشوش می ساخت. 
از طرفی قرض دهندگان خارجی نیز 
در این زمان که ایران دارای مجلس 
تضمین  بود،  شده  قانونی  دولت  و 
قرضه  صحیح  مصرف  برای  کافی 
می خواستند. وزارت مالیه ناتوانتر از 
بود که چنین تضمینی بدهد و  آن 
مستشار  یک  استخدام  فکر  ناگزیر 
خارجی برای سامان دادن به اوضاع 

مالی کشور قوت گرفت.
شادروان عبداهلل مستوفی که پس 
از  در خارج،  مأموریت  از چند سال 
مالیه  وزارت  به  خارجه  امور  وزارت 
منتقل شده بود و از ایرانیانی است که 
مستقیماً با شوستر تماس و همکاری 
داشته است در خاطرات خود )شرح 
زندگانی منـ  تاریخ اجتماعی و اداری 

دورۀ قاجاریه( می نویسد:
»یک روز در حدود ساعت 9 صبح 
وزیر مالیه مرا احضار کرد. به هیئت 
دیروز  شوستر  گفت  رفتم.  وزراء 
عصری وارد شده و در پارک اتابک ـ 
محل امروزی سفارت شورویـ  منزل 
کرده است و مرا مأمور کرد که از طرف 
هیئت وزراء به او تبریک ورود گفته 
او را به ورود به کار دعوت نمایم. من 
بالفاصله بیرون آمده به پارک رفتم و 

به وسیلۀ پیشخدمت، خود را به عنوان 
حامل  و  مالیه  وزارت  کابینۀ  رئیس 
معرفی  وزراء  هیئت  طرف  از  پیغام 
کرده در یکی از اطاقها نشستم. بعد 
از پنج دقیقه شوستر با یکی دو نفر 
از همراهانش وارد شدند. بعد از طی 
تعارفات معمولی و رساندن خوش آمد 
و پیغامی که حامل آن بودم، شوستر 
مانند شخصی که واقعاً تشنۀ تحصیل 
یا  است،  ایران  مالیۀ  در  اطالعات 
ذینفعی که من نظیر آن را تا آن وقت 
کرد.  شروع  را  پرسش  بودم،  ندیده 
پرسید.  مالیه  مرکزی  ادارات  از  اول 
بعد به طرز وصول مالیات و اقسام آن 
رسید.  مصارف  پرداخت  چگونگی  و 

اجماال این مالقات حدود دو ساعت 
طول کشید. من هم بی ریا از هرچه 
سعی  و  می گفتم  جواب  می پرسید 
بر  مبتنی  همه  جوابهایم  می کردم 
جوابهای قبلی و با استدالل و روشن 
باشد. آخر کار پرسید: چند وقت است 
در مالیه خدمت می کنید؟ گفتم در 
حدود یک ماه. ابتدا تصور کرد اشتباه 
دانست  که  همین  کرده ام.  لفظی 
اشتباه لفظی و سمعی در کار نیست، 
گفت: یک ماه خدمت و اینقدر اطالع؟

گفتم: تحصیالت من در فن حقوق 
و دیپلوماسی است و سابقۀ خدمتم 
اطالعات  این  و  خارجه  وزارت  در 
من اطالعات خانوادگی است. جّد و 
پدرم از صد و سی چهل سال قبل 
مشغول کار مالیه بوده اند، پدرم مدتی 
و  برادرها  است،  داشته  مالیه  وزارت 

برادرزادگانم االن هم مشغول کار مالیه 
هستند، سؤاالت شما هم از قضا همه 
در کلیات بود که توانستم جواب آنها 
را به شما بگویم. حدود ظهر بود که 
به هیئت وزراء برگشته گزارش مالقات 

خود را دادم...«
در صفحات بعدی کتاب می رسد 

به داستان اولتیماتوم دولت تزاری:
»مجلس، بعد از استماع خبر آمدن 
برای  گمش تپه،  به  محمدعلی شاه 
تعیین  قیمت  تومان  او صدهزار  سر 
تمرد  مقابل  در  همچنین  و  کرد 
ساالرالدوله و شعاع السلطنه رأی داده 
بود که تمام دارایی آنها به نفع دولت 
ضبط شود. مجری این امر اخیر هم 
البته خزانه داری کل بود. همین که 
خارج  ایران  خاک  از  محمدعلی شاه 
دمکراتها،  تحریک  به  شوستر  شد، 
افتاد.  مجلس  امر  این  اجرای  به فکر 

اعتدالی ها و هیئت وزراء از نقطه نظر 
دربارۀ  بخصوص  خارجی،  تشبثات 
شعاع السلطنه، معتقد نبودند که این 
روزها  آن  در  المحاله  مجلس  رأی 
اجرا شود زیرا شعاع السلطنه یکی از 
تحت الحمایه های روسها بود، اگرچه 
خود او غایب و تا این وقت هم دولت 
با او تماسی پیدا نکرده بود که سفارت 
علناً از او حمایت کند، ولی معلوم نبود 
او  از حمایت  که در موقع پیش آمد 
خودداری نماید و به همین نظر معتقد 
بودند که به ضبط اموال شعاع السلطنه 
مبادرت شود زیرا در این صورت کار 
از پرده بیرون می افتاد. دمکرات ها به 
می خواستند  همواره  که  خود  رویۀ 
و  دولت  هیئت  بین  کلمه  اختالف 

شوستر ایجاد کنند، شوستر را 
واقعاً  که  را  تحت الحمایگی  و  اغوا 
حرف زوری بود واهی قلمداد کردند 
تشویق و  فکر خود  را در  و شوستر 

تحریص نمودند.
دارایی های شعاع السلطنه  از  یکی 
باغ و عمارتی بود که در باالی باستیان، 
که  داشت  امروزه،  سپه  خیابان  در 
داشتند.  مسکن  آن  در  او  خانوادۀ 
همین که سر و صدای ضبط احتمالی 
روس  سالدات  عده ای  بلند شد،  باغ 
در آنجا اقامت کرد. این رفتار بیشتر 
شوستر را به اقدام فوری تحریک کرد 
با عده ای  را  آمریکایی خود  ماژور  و 
ژاندارم مالیه مأمور کرد که سالدات ها 
شعاع السلطنه  باغ  و  عمارت  از  را 
بیرون کرده آنجا را متصرف شوند و 
این کار طوری به فوریت انجام گرفت 
که سالدات ها مجال استمداد از مرکز 
خود نکرده در ظرف یک ساعت باغ 
درآمد  مالیه  ژاندارم های  به تصرف 
خود  مرکز  به  ناگزیر  سالدات ها  و 
رفتند. عین این عمل در همان روز 
نزدیک  دولت آباد،  و  منصوریه  در 
و  گرفت  صورت  هم  شاه عبدالعظیم 

حکم مجلس اجرا شد...
سفارت روس در ضمن مذاکره با 
وثوق الدوله، وزیر خارجه، از این سوء 
رفتار )؟( شکایت کرد. وزیر خارجه 
در مجلس سّری وکال را از مذاکرات 
آن  جبران  کرده،  مسبوق  سفارت 
در  که  دمکرات ها  باز  خواست.  را 
این مورد از حیث اصول هم حق با 
انداخته  راه  جنجال  و  هو  بود،  آنها 
سر  جوری  یک  اکثریت  نگذاشتند 

کار را هم بیاورند.
میرزا احمدخان عالءالدوله که در 
دورۀ مشروطه بیکار و مشغول ماّلکی 
خود بود، در سر مالیات باغ خاص که 
به فرمان متمّسک بود و می خواست 
و  تومان  هزار  ملک  این  تمام  برای 

هزار خرواری پنج تومان و پنج خروار 
مالیات بدهد و شوستر ُعشر عایدی 
را از او می خواست، اختالف با مالیه 
داشت. چند نفر ژاندارم مالیه در خانۀ 
او رفته بدهی  حساب های گذشتۀ او 
را مطالبه کردند. عالءالدوله هم آنها را 
کتک کاری نموده از خانۀ خود بیرون 
کرد. این خبر که در شهر منتشر شد، 
رنج  در  شوستر  عملیات  از  که  آنها 
بودند تهییج شدند ولی اکثریت مردم 

عالءالدوله را مورد طعن قرار دادند.
بخصوص  وکال،  سرباالی  جواب 
سبب  خارجه  وزیر  به  دموکرات ها 
شد که سفارت رسماً وارد کار شده 
بنویسد  به وزارت خارجه  مراسله ای 
امالک  و  عمارت  و  باغ  تخلیۀ  و 

شعاع السلطنه را از دولت بخواهد.«
در شمارۀ آینده: اولتیماتوم روسیه به 

دولت ایران

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 120۹ (

» ادامه دارد«           

شوستر و همسرش در تهران

محمدعلی شاه بهمراه برادرانش ابوافتح میراز ساالردوله و ملك 
منصور میرزا شعاع السلطنه



فیلسوف و متفکر انگلیسی – برتراند 
راسل- می نویسد:

برای پرهیز از انواع عقاید احمقانه ای 
که نوع بشر مستعد آن است، نیازی 
چند  نیست.  بشری  فوق  نبوغ  به 
همه  از  نه  اگر  را  شما  ساده  قاعده 
خطاها، دست کم از خطاهای ابلهانه، 

باز می دارد.
با  که  است  چیزی  موضوع  اگر 
را  مشاهده  می شود،  روشن  مشاهده 
شخصاً انجام دهید. ارسطو می توانست 
از این باور اشتباه که خانمها دندانهای 
روش  یک  با  دارند  آقایان  از  کمتری 
همسرش  از  یعنی  کند:  پرهیز  ساده 
تا  کند  باز  را  دهانش  که  بخواهد 
را  این کار  او  را بشمارد.  او  دندانهای 
نکرد چون فکر می کرد می داند. تصور 
در  را می دانید  این که چیزی  کردن 
حالی که در حقیقت آن را نمی دانید، 
خطای مهلکی است که همه ما مستعد 
آن هستیم. من باور دارم که خارپشتها 
سوسکهای سیاه را می خورند، چون به 
من این طور گفته اند؛ اما اگر قرار باشد 
کتابی درباره  عادات خارپشتها بنویسم، 
از  خارپشت  یک  نبینم  که  زمانی  تا 
این غذای اشتهاکورکن لذت می برد، 
مرتکب چنین اظهار نظری نمی شوم. 
در هرحال، ارسطو کمتر از من محتاط 
بود.نویسندگان باستان و قرون وسطا 
تک شاخ ها  درباره  جامعی  اطالعات 
که  آن  وجود  با  داشتند.  و سمندرها 
هیچکدامشان حتی یک مورد از آنها را 
هم ندیده بودند، یک نفر هم احساس 
جزمی  ادعاهای  از  است  الزم  نکرد 

درباره  آنها دست بردارد!
به  این ساده تر  از  اغلب موضوعات 
مثل  اگر  می آیند.  در  آزمایش  بوته  
اکثر مردم شما ایمان راسخ پرشوری 
نسبت به برخی مسائل دارید، روشهایی 
وجود دارد که می تواند شما را از تعصب 
خودتان با خبر کند. اگر عقیده مخالف، 
شما را عصبانی می کند، نشانه آن است 
که شما ناخودآگاه می دانید که دلیل 
می کنید،  فکر  آنچه  برای  مناسبی 
ندارید. اگر کسی مدعی باشد که دو 
که  این  یا  پنج،  می شود  دو  به عالوه  
ایسلند در خط استوا قرار دارد، شما به 
جای عصبانی شدن، احساس دلسوزی 
می کنید، مگر آن که اطالعات حساب و 

جغرافی شما آن قدر کم باشد که این 
حرفها در افکار شما تزلزل ایجاد کند.

آنهایی  تند  بسیار  بحثهای  اغلب 
موضوع  درباره   طرفین  که  هستند 
مورد بحث دالیل کافی ندارند. شکنجه 
در  نه  می رود،  کار  به  االهیات  در 
ریاضیات؛ زیرا ریاضیات با علم سر و 
عقیده  تنها  االهیات  در  اما  دارد،  کار 
پی  که  هنگامی  بنابراین  دارد.  وجود 
می برید از تفاوت آرا عصبانی هستید، 
مراقب باشید؛ احتماالً با بررسی بیشتر 
درخواهید یافت که برای باورتان دالیل 

تضمین کننده ای ندارید.
یک راه مناسب برای این که خودتان 
از جزمیت خالص  انواع خاصی  از  را 
کنید، این است که از عقاید مخالفی که 
دوستان پیرامونتان دارند آگاه شوید. 
زیادی  بودم سالهای  وقتی که جوان 
آلمان،  فرانسه،  در  کشورم  از  دور  را 
بردم.  سر  به  متحده  ایاالت  و  ایتالیا 
فکر می کنم این قضیه در کاستن از 
بسیار  نظرانه ام  تنگ  تعصبات  شدت 
نمی توانید  شما  اگر  است.  بوده  مؤثر 
مسافرت کنید، به دنبال کسانی بگردید 
دارند.  شما  مخالف  دیدگاههایی  که 
روزنامه های احزاب مخالف را بخوانید. 

اگر آن افراد و روزنامه ها به نظرتان 
دیوانه، فاسد و بدکار می آیند، به یاد 
داشته باشید که شما هم از نظر آنها 
همینطور به نظر می رسید. با این وضع 
هر دو طرف ممکن است بر حق باشید، 
اما هر دو نمی توانید بر خطا باشید. این 

طرز فکر زاینده نوعی احتیاط است.
برای کسانی که قدرت تخیل قوی 
دارند، روش خوبی است که مباحثه ای 
را با شخصی که دیدگاه متفاوتی دارد 
در ذهن خود تصور کنند. این روش در 
مقایسه با گفتگوی رودررو یک فایده 
و تنها یک فایده دارد و آن این که در 
و  زمانی  محدودیتهای  همان  معرض 
راه  گاندی  مهاتما  ندارد.  قرار  مکانی 
آهن و کشتیهای بخار و ماشین آالت را 
محکوم می کرد، او دوست می داشت که 
تمام آثار انقالب صنعتی را خنثی کند.

شما ممکن است هرگز این شانس 
را نداشته باشید که با شخصی دارای 
زیرا  شوید، روبرو  عقایدی  چنین 
با  مردم  اغلب  غربی  کشورهای  در 
جدید  فن آوریهای  دستاوردهای 
می خواهید  شما  اگر  اما  موافقند. 
مطمئن شوید که در موافقت با چنین 
روش  هستید،  حق  بر  رایجی  باور 

مناسب برای امتحان کردن این است 
که مباحثه ای خیالی را تصور کنید و 
در نظر بگیرید که اگر گاندی حضور 
نقض  برای  را  دالیلی  چه  می داشت 
نظر دیگران ارائه می داد. من گاهی بر 
اثر این گونه گفتگوهای خیالی واقعاً 
این،  جز  به  است؛  شده  عوض  نظرم 
بارها دریافتم که با پی بردن به امکان 
عقالنی بودن مخالفان فرضی، تعصبات 

و غرورم رو به کاستی می گذارد.
خودستایی  که  عقایدی  به  نسبت 
شما را ارضاء می کند، محتاط باشید. 
از هر ده نفر، نه نفر چه مرد و چه زن 
برتری  معتقدند که جنسیتشان  قویاً 
ویژه ای دارد. دالیل زیادی هم برای 
هر دو طرف وجود دارد. اگر شما مرد 
باشید می توانید نشان دهید که اغلب 
شعرا و بزرگان علم مرد هستند؛ اگر 
که  دهید  پاسخ  می توانید  باشید  زن 
است.  مردان  کار  هم  جنایتها  اکثر 
این پرسش اساساً حل شدنی نیست، 
اما خودستایی این واقعیت را از دید 

بسیاری از مردم پنهان می کند.
باشیم،  که  جا  هر  اهل  ما،  همه 
از  برتر  ما  ملت  که  شده ایم  متقاعد 
دانستن  با وجود  ما  ملتهاست.  سایر 
معایب  و  محاسن  ملتی  هر  که  این 
معیارهای  دارد،  را  خودش  خاص 
تعریف  گونه ای  به  ا  ر رزشیمان  ا
می کنیم که ثابت کنیم ارزشهایمان 
مهمترین ارزشهای ممکن هستند و 
اینجا  در  ناچیزند.  تقریباً  معایبمان 
که  می پذیرد  معقول  انسان  دوباره 
با سؤالی روبروست که ظاهراً جواب 
درستی برای آن وجود ندارد. دشوارتر 
از آن، این است که بخواهیم مراقب 
بشر  سطه   وا به  بشر  یی  خودستا
نمی توانیم  ما  زیرا  باشیم،  بودنش 
کنیم.  مباحثه  غیربشری  ذهن  با 
با  برخورد  برای  من  که  راهی  تنها 
دارم،  سراغ  بشر  خودبینی  نوع  این 
این است که به خاطر داشته باشیم 
سیاره  حیات  از  ناچیزی  جزء  بشر 
این  از  کوچکی  گوشه  در  کوچکی 
جهان است و همانطور که می دانیم 
در دیگر بخشهای کیهان هم ممکن 
نسبت  که  باشند  موجوداتی  است 
بزرگی  نسبت  مثل  ما  به  بزرگیشان 

ما به یک ستاره دریایی است.
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نصیحتی از برتراند راسل:

چگونه از عقاید احمقانه بپرهیزیم؟
کی توان کردن شنا ای هوشمند
عشق را خواهی که تا پایان بری

بس که بپسندید باید ناپسند
زشت باید دید و انگارید خوب
زهر باید خورد و انگارید قند
توسنی کردم ندانستم همی

کز کشیدن سخت تر گردد کمند

در شهرت »رابعه« و اعتبار و ارزش 
بزرگ  عارف  که  بس  همین  شعرش 
نامدار خوش ذوق شعر شناسی چون 
ابوسعید ابوالخیر، دو بیت آخر قطعه 
یک  در  و  پسندیده،  را  فوق الذکر 
خود  کالم  چاشنی  موقعیت حساس 
باز  و  التوحید(.  )اسرار  است  آورده 
چند قرن بعد »نجم الدین رازی« هم 
در »مرصاد العباد« در مطلبی، از این 

کتاب به شاهد آورده است.

که  را  قزواری«  بنت کعب  »رابعه 
نامور قرن چهارم هجری  از شاعران 
بوده است به نام نخستین شاعر زن  
ایرانی معرفی می کنند. از اشعار این 
بر  اشتمال  و  لطافت  در  که  شاعر 
حسن  و  فصاحت  و  دل انگیز  معانی 
مقداری  جز  به  بوده،  مشهور  تأثیر 
توانایی  بر  صادق  شاهدی  که  اندک 
»رابعه« در این فن شریف تواند بود، 
مجموعه و دیوان شعری از او بر جای 
نمانده است. از احوال شخص »رابعه« 
هم این قدر هست که امیرزاده است 
و بر غالمی از آِن برادرش »بکتاش« 
نام عاشق می شود و ناکام می ماند. و 

نمونه شعرش این:
عشق او باز اندر آوردم به بند
کوشش بسیار نامد سودمند

عشق دریایی کرانه ناپدید

نخستین زن شاعر

1ـ از موسیقیدانان معروف 
فرانسه در قرن نوزدهم

2ـ خالق اثر بینوایان
3ـ احصائیه ـ برابر

4ـ یک دوم ـ بانوان
5ـ  جوالـ  دختر افراسیاب 

و همسر سیاوش
6ـ  تکرار یک حرفـ  پیرو 

ـ گلی است
7 ـ بخشی از کشور ما

فعالیتی  آنطرف  از  ـ   8
و  کشت  به  مربوط  است 

زرع ـ حامی

9ـ قسمتی از بنا ـ اخالق
10ـ فرستاده ـ باالپوشی 

است سنتی
هوانورد  معروفترین  11ـ 

جهان

ن  یسندگا نو ز  ا 1ـ 
ایران  فقید  و  بلندپایه 
»شازده  اثر  خالق  و 

احتجاب«
شیمی  علم  مادر  2ـ 

ـ جهت
از  ـ  شدن  کامل  3ـ 

وسایل قصابی
4ـ داخل دایره است ـ 
قصد و عزم ـ بخشی از 

علم شیمی
5ـ  منّورـ  راه بی پایان

ـ  کشتی  ـ  میوه  ـ   6
پسوند تشبیه

جوی  ـ  سوغات  ـ   7
خون

8ـ  شهری زیبا در اروپا 
ـ سکاندار کشتی

9ـ وحدت ـ گردان
10ـ تکرار یک حرف ـ 
قدرتـ  شهری قدیمی 

در ایران
11ـ جستجو ـ محکم 

و استوار
1ـ از پادشاهان ایران

ـ  مواجب  و  دستمزد  2ـ 
نقاش ـ تکرار یک حرف ـ 

زیاده طلبی
و  یان  داستانسرا ز  ا 3ـ 
معاصر  و  توانا  نویسندگان 

ایران
4ـ خرس ـ خانۀ عکس ـ 

مرام و کیش
5 ـ دیهیم ـ فرزند اناث ـ 

دشمن نقد ـ نمناک
6 ـ پادگان نظامی ـ دست 

ـ بخشش و کرم
7ـ  تکرار یک حرفـ  مسیر 

و طریقه ـ مرافعه
8 ـ تارکی و تیرگی ـ زیج

پیدا  ها  خانه  همه  در  9ـ 
می  شودـ  بهره بخشی

10ـ قدرت ـ حرف خطاب 
ـ فالگیر

11ـ هم در سر پیدا می شود 
ـ  ـ عصاره  کویر  در  و هم 

میوه ای است
12ـ از هنرپیشگان قدیمی 
تلویزیون  و  تآتر  معروف  و 

ایران ـ گرایش و هوس
13ـ امواج بزرگ حاصل از 
زلزله در دریاـ  ظرفی است 

ـ تکرار یک حرف
14ـ نماینده ـ از شهرهای 

ایران ـ خاندان
15ـ حرف دریغ ـ کشیدن 
تأیید  و  تشویق  نشانۀ  آن 

است ـ بهشت

کتابشناس  دیب،  ا پژوهشگر،  1ـ 
استاد  و  ایران  برجستۀ  و  فرهیخته 

فقید دانشگاه تهران
2ـ کلک ـ یار ـ از ادوات استفهام

3ـ جانداری است ـ مکان ـ از اعداد ـ 
کشوری است

4ـ موبه موـ  نزدیک و همنشینـ  ماده 
اولیۀ عالم

5 ـ تظلم ـ جنس مؤنث
و  تهران  بین  معروف  منطقه ای  ـ   6

تجریشـ  پایه ها
از شیرینی های  ـ  ـ مجسمه  نام  ـ   7

سنتی
8 ـ راغب ـ پنبه پاک نکرده ـ دارای 

»محاسن«
واحد  ـ  بلندی  ـ  الم  ـ  فرمان  9ـ 

اندازه  گیری سطح
و  مترجم  نویسنده،  هنرمند،  10ـ 
خوانندۀ بلندپایه و فقید معاصر ایرانـ  
جزیره ای کوچک و تاریخی در مدیترانه

با  اپرا  اسپانیایی  خوانندگان  از  11ـ 
شهرتی جهانی

12ـ فریاد شادی ـ ِگلی است ـ لطیف
13ـ عددی است ـ شهری در ایران

14ـ حرف تعجبـ  بنیهـ  ظرفی است
یورش  از  قبل  ایران  شاهان  از  15ـ 

عرب ها ـ ایالتی در آمریکا

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:
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در سال 1905 میالدی ماشین میوه 
در  امروزه  که   )Slot Machine(
تفریحی دیده  اکثر کازینوها و مراکز 
می شود توسط یک مهاجر آلمانی به 
نام »چارلز فی« در شهر سانفرانسیسکو 

اختراع شد. 
جای  به  ابتدا  در  دستگاه ها  این 
تصاویر میوه، تصاویری از ورق های بازی 
داشت. بعدها به علت ممنوع بودن قمار 

در برخی از ایالت های آمریکا اشکال آن 
و  گالبی  پرتقال،  چون:  میوه هایی  به 
گیالس تغییر کرد. جایزه و شانس بردن 
)Jack Pot( آن نیز از احتماالت یک 
به 1000 به یک به 800 افزایش یافت.

اولین دستگاه ماشین میوه ساخته 
»زنگ  کازینوی  در  اکنون  هم  شده 
نوادا  ایالت  در  رینو  شهر  در  آزادی« 

وجود دارد.

اختراع ماشین میوه
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تازه ای را در قصه نویسی و داستانسرائی 
پایه گذاری کنند، که امروز پس از پنجاه 
سال می بینیم تا چه حد مورد قبول 
باسوادان قرار گرفته و تدریجاً دارد به 
مقامی نظیر شعر متقدمین می رسد که 
ایرانی را در جهان  نبوغ  آئینه روح و 
نیست،  دیگر  هدایت  می دهد.  جلوه 
او  اما دوستان و صدها هزار خواننده 
می بینند کتابی مانند »کلیدر« دولت 
آبادی وارد بازار هنر و ادبیات شده است 
و به نویسنده آن بیست میلیون تومان 
نباید  البته  است.  رسیده  حق الزحمه 
فراموش کرد این تکامل و تحول بدون 
دگرگونی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
اما  است.  نبوده  میسر  اجتماعی  و 
نمی شود نقش خالقیت صادق هدایت 
را هم در این تکامل انکار کرد. نه فقط 
تأتیر ادبی هدایت موجب این تکامل 

او نیز نقش  گردید، مسلماً شخصیت 
پروراندن جوانان و ترغیب  مهمی در 
بزرگذاشت  و  معنویات  به کشف  آنها 
مفاخر ایران داشته است. پایان جنگ 
بدون نتایجی که آزادی خواهان جهان 
امید آن را داشتند، ماجرای آذربایجان، 
استبداد  و  ایران  توده  حزب  شکست 
تازه نفس زیر سلطه بیگانگان او را از 
پا در آورد و به پاریس عزیمت کرد، به 
به  و  نادانسته  برخی  قصد خودکشی. 
عمد تنفر او را از »رجاله ها« تعبیر به 
بیگانه پرستی و دشمنی با ایران و خلق 
و خوی ایرانی کرده اند و به قصد اینکه 
باطل خود را حق جلوه دهند، مدعی 
شدند که هدایت دائم الخمر بوده و در 
کاباره هایی با پیشخدمت های مرد در 
لباس زنانه شب را تا صبح گذرانده و 
به دوستان و رجال ناسزا گفته است. 
آب  در  را  خود  نقش  قلمزنان  این 
دیده اند و چهره های بی ریخت خود را 

رسم کرده اند.
زندگی  آخر  سال های  در  هدایت 
بیمار بود، که آخرین نفس های پیش 
از مرگ را می کشید، دیگر آن هدایتی 
بزرگش  او  دوروبری های  که  نبود 
می داشتند، که گذشته ایران را تا حد 
پرستش می ستود و از فرط بیزاری از 
کسانی که می دید دارند وطنش را به 
خود  می رفت  می کنند.  پرت  نیستی 
دنیای  یک  شّر  از  تا  کند  هالک  را 
نکبت زده رهایی بخشد. کسی که هویت 
نقش  اخیر  این دو سه سال  را در  او 
از آن کسانی است که هدایت  کرده، 

هرگز میل نداشته است با او در محفل 
دوستانش دیده شود. این رازیست که 

من نتوانسته ام آنرا فاش کنم.
مثابه  به  را  نویسنده  هدایت  آنچه 
شخصیت برجسته ایران در تمام دنیا 
معرفی کرد تا آن اندازه که دوست و 
دشمن نمی توانستند او را ندیده بگیرند 
فقط فروتنی و صافی و خلق آئینه وار 
او نبود، بلکه در وهله اول جلوه دادن 
شمائل ایرانی گری در طول تاریخ بود. 
امثال آبجی خانم، داود گوژپشت، مازیار 
و کوزه گر نقاش و قلمدان ساز نمایندگان 
آن مردمی هستند که در طول دو هزار 
و اندی سال تاریخ ایران را ساخته اند 
و بقای ایران را تضمین کرده اند. این 
ایران را او همیشه دوست داشت و آن را 
می پرستید، نه آن جانورانی را که وقتی 
دری به تخته خورد گیوه های خود را 

ترجیح  قرار  بر  را  فرار  و  کشیدند  ور 
دادند. اگر نابکاران پس از مرگ اشک 
که  بود  آن  به خاطر  ریختند  تمساح 
می کوشیدند از تابش روح بلند او جالئی 
به پوزه نحس خود بخشند... در زمان 
حیاتش نیز چنین بود، چه بسا بادنجان 
دور قاب چین ها به او نارو زدند یا اقاًل 

حق نان و نمک او را به جا نیاوردند.
یکی از آنها اندره سوریوگین نقاش 
بود... یک ارمنی به اسم درویش پرورده، 
از یک پدر روس به نام آنتوان و یک مادر 
ارمنی. پدر زمان ناصرالدین شاه به ایران 
آمده بود. عکاسی داشت و منتسب به 
دربار بود. پدر اندره را به پاریس فرستاد 
و چندی نقاشی آموخت و زندگی اش 
از درآمد عکاسخانه که خواهرش اداره 
می کرد برگذار می شد... آنتوان فرزندش 
شاهنامه  با  بویژه  ایران  فرهنگ  با  را 
فردوسی آشنا ساخته بود. این درویش 
و  می خواند  شاهنامه  دائماً  پرورده 
مجذوب دالوری های پهلوانان شاهنامه 
می شد. چنان تحت تاثیر رفته بود که 
بزودی شروع کرد به نقاشی تصویرهایی 
از شاهنامه. جالب این بود که از سبک 
آثار  از  صفویه،  دوران  مینیاتورهای 
بهزاد و رضا عباسی گرته بر می داشت 
و می توانست درون و بیرون پهلوان ها، 
خشم و کینه و گذشت و وفا و غم آنها را 
به نمایاند و آنها را در حال تحرک زنده و 
چابک و برجسته سازد. شایستگی او به 
ویژه در این است که می توانست سبک 
مینیاتورهای ایران را با فن نقاشی جدید 
توام کند و اسلوب تازه ای به وجود آورد. 

هنر دیگر او در ترکیب رنگ هاست. به 
همان اندازه که فردوسی برای آرایش 
بساط شاهان و سرداران زر و سیم به 
کار برده، رنگ های طالئی و درخشنده 
او  نگارهای  در  دلپسند  و  روشن  و 
جسته  بر  را  حوادث  حماسی  صورت 
و ملموس می کنند. کشف و ترکیب و 
امتزاج این سایه روشن ها حاصل کار و 
مشقت سالیان دراز است و تنها از این 
راه نقاش موفق شده است به خیاالت 
و عوالم فردوسی و تصورات اساطیری 
اغراق  اگر  و  بدهد  خیالی  حاالت  او 
نگفته باشم ناظر را به دنیای پهلوانان 

شاهنامه برساند.
صفحه ای  روی  تصویرها  این  همه 
بزرگ نقش شده اند. این طرز نقاشی تا 
آن روز هیچ معمول نبود و بعد هم تا 
آنجا که من اطالع دارم کسی نتوانست 

این شیوه را ادامه دهد.
هدایت به وسیله ای با این سوریوگین 
آشنا شد و برای فروش آثار او به این 
تبلیغ می کرد، به خصوص رنج  و آن 
می برد از این که این مرد تمام درآمد 
دکان عکاسی را تبدیل به رنگ و مقوا 
زن  اینکه  به  نداشت  توجه  و  می کرد 
جوان در اطاق کوچک از سرما می لرزد.

سال جشن هزاره فردوسی بود. روزی 
هدایت ما را به خانه سوریوگین برد و 
راستی چند صد پرده رنگی با خطوط 
گستاخی که نقاش نبردهای دلیران را 
نگاشته بود به اندازه ای هیجان انگیز بود 
که مینوی را بر آن داشت تا در این 
زمینه با ذکاءالملک فروغی نخست وزیر 
فردوسی  شاهنامه  چاپ  سر  او  با  که 
را  او  و  کند.  صحبت  داشت  ارتباط 
عالقمند به کارهای این هنرمند سازد. 
طولی نکشید که نمایشگاهی در تاالر 
دانشسرای عالی دائر شد و دعوتنامه به 
امضای نخست وزیر بود. می گویند 40 
تا 50 هزار نفر به دیدن این نمایشگاه 
آمدند. ارمنی ها از این حادثه ذوق زده 
شدند و وجود او را موجب افتخار مردم 
اثر توصیه  هم دین خود دانستند. بر 
که مشغول  بروخیم  کتابخانه  مینوی 
چاپ شاهنامه بود آماده شد صد پرده 
شاهنامه  کتاب  به  و  کند  گراور  را  او 
درویش  ناگهان  بیفزاید.  فردوسی 
پرورده، که اینک خوب است به اسم 
بنامیم سرشناس  یا روسی اش  ارمنی 
شد و بیگانگانی که به ایران می آمدند 
تصویرهای کوچک او را به قیمت های 

راه  نتیجه  در  و  می خریدند  مناسبی 
درآمد تازه ای برای او پیدا شد. تا آن 
اندازه که توانست پیش از رفتن صادق 
هدایت به هندوستان به این دیار سفر 
کند و چندین تابلو خود را بفروشد و 
به مصور کردن خیام و حافظ و باباطاهر 
بپردازد.او  در سال 1314 به اروپا رفت 
و یکی دو ماه نقاشی هایش را نمایش 
داد و از پاریس به لندن رفت و تابلوهای 
خود را فروخت. دوتای آنها را من در 
یا  و  شنیدم  و  دیدم  جمالزاده  خانه 
خوانده ام که در سفارت ایران در لندن 
چند تابلوی او وجود داشته است. از آنجا 
به اشتوتگارت رفت و ماند، بدبختانه هر 
بار برحسب مصلحت روزگار سبکش را 
تغییر می داد و آخراالمر احتیاج او را 
بازاری  نقش هایی  ساختن  با  واداشت 
به سلیقه توریست های آمریکایی امرار 

معاش کند. آیا هیچ به خاطر داشت 
و  گرفت  را  او  بال  زیر  کسی  چه  که 
شهرت او را باعث شد و زندگانی او را 
تامین کرد. تا آنجا که من اطالع دارم نه 
هدایت نه ما هرگز خبری از او نگرفتیم. 
مینوی نقل می کرد که جمالزاده پس 
از تماشای تابلوهای درویش پرورده به 
او گفته بوده است: »کار بسیار مهمی 
هر  شد  شد،  چه  هر  خودش  کرده، 
یکی  هم  این  آمد.«  آمد،  سرش  چه 
از دست پرورده های هدایت بود. یکی 
خودش را به دربار فروخت و دیگری 
خدا می داند به چه ناکسی. نمی دانم که 
اندره سوریوگین زنده است یا زیر خاک، 
اما تصویرهای شاهنامه او هنوز قدرت 
و عظمت مردم ایران را کوس می زند.

اکنون چهل سال از زمان مرگ او 
می گذرد. آثار او به زبان های فرانسه و 
انگلیسی و روسی و آلمانی و مجاری و 
چکی، سوئدی و دانمارکی در فرانسه و 
انگلیس و شوروی و آمریکا و کشورهای 

دیگر ترجمه و انتشار یافته اند. 
سیری در بوف کور 

به منظور نشان دادن هویت صادق 
امریکا  و  اروپا  شهر  چند  در  هدایت 
با  را  او  کوشیدم  کردم.  سخنرانی 
تحلیل سه اثر او که به نظر من می تواند 
نقطه های  و  برجسته  را  او  شخصیت 
تاریک زندگی او را روشن کند معرفی 
کنم. این سه اثر عبارتند از: »بوف کور«، 
»مقدمه خیام« و »سگ ولگرد« اینها 
جزو بهترین آفرینش های او به شمار 

می روند و نویسنده را آنطوری که فکر 
و احساس می کرده نشان می دهند. با 
تفسیر آنها می توان صادق هدایت را 

شناخت.
در »بوف کور« ما با یک نویسنده 
جدیدی سروکار داریم که به سبک 
تازه ای مقصود خود را بیان می کند. 
در تمام داستان های دیگر قهرمان ها 
چهره های واقعی و رئالیستی دارند و 
آنها مشهود  عرفان و رمز و رویا در 
نیست. نویسنده خیالبافی نمی کند. 
کور«  »بوف  حوادث  که  صورتی  در 
ماورای زمان و مکان است. بازیگران 
طبایع  الگوهای  افسون  دنیای  این 
مشخصی هستند یا بر عکس تنوعات 
یک شخصیت هستند در چهره های 
قوانین یک روان  گوناگون که طبق 
شناسی اسطوره ای در یکدیگر غلت 
می خورند و در هم می آمیزند. پدر، 
عمو، کالسکه چی و گورکن، پیرمرد 
خنزرپنزری و باالخره قهرمان اصلی، 
یعنی راوی داستان همه صورت هایی 
از یک شخصیت هستند که در اوضاع 
صورت های  به  گوناگون  احوال  و 
به  روز  هر  می کنند.  جلوه  تازه ای 
همچنین  درآید.  عیار  بت  شکلی 
اثیری،  آسمانی،  مرموز  دختر  است 
و رقاصه هندی معبد لنگام و زنش و 
لکاته زیبائی و اصالت در جلد دختر 
هیکل  در  و  می شود  نمودار  اثیری 
و  طاق  فاسق های  که  زشتی  لکاته 
جفت دارد و در گونه هایش جای زخم 
دندان های کرمو و زرد قصاب نقش 
بسته است. راوی گاهی در خانه اش 
است و از پنجره پیرمرد خنزر پنزری 
را می بیند که کوزه باستانی راغه را در 
بساط دارد و هم قصاب را که از کشتن 
و به چنگال انداختن الشه های خونین 
گوسفند و یابو کیف می برد و گاهی 
در شهر راغه است در چند هزار سال 
پیش که در کوچه های آن گزمه های 

مست آواز می خوانند: 
بیا بریم تا می خوریم

شراب ملک ری خوریم
حاال نخوریم کی خوریم. 

وقتی مکان در حال تغییر و تبدیل 
است، دیگر زمان نقشی ندارد. حال و 
گذشته درهم می آمیزند و به صورت 
می کنند،  جلوه  وهم  و  رویا  خاطره، 
راوی  برسر  تمام حوادثی که  معهذا 
می آید، در زندگی نویسنده واقعیت 
دارد: ترس و حیرت است و وحشت، 
امید و یاس، خشونت و خشم، تمام 
هر  سرنوشت  خمیره  در  که  آنچه 

انسانی نهفته است.
هدایت  که  است  شده  باعث  چه 
سرنوشت  به  عالقه  با  که  واقعگرا 
داود  و  خانم  آبجی  مانند  آدم هایی 
گوژپشت و درماندگی و آوارگی یک 
و  روحیه  و  ولگرد می پرداخت  سگ 
به  ناگهان  می کاوید،  را  آنها  درون 
شود.  متوسل  رویا  و  تخیل  و  وهم 
روز  سیاسی  حوادث  یقین  بطور 
تاثیری داشته است و نویسنده دقیق 
و بصیر نمی توانسته و یا نمی خواسته 
آورده صریح  درد  به  را  او  دل  آنچه 
دیگر  طرف  از  کند.  بیان  بی پرده  و 
رمان  یک  را  کور«  »بوف  نمی توان 
کلیدی به اصطالح امروزی ها دانست 
و در هر شخصیت تصویر از یک چهره 
تاریخی جستجو کرد، مسأله اساسی 
در این کتاب سرنوشت یک هنرمند 
است که بر قلمدان نقش می کشد و 
یا نقاشی که هزار سال پیش همان 
بر بدنه کوزه رسم می کرد.  را  نقش 
برای  و  اینها همدرد جامعه هستند 
تسکین غم های آنها رنج می برند و با 
هنرشان می کوشند غم زدای جامعه 
آنها  دوروبری های  اگر  باشند.  خود 
لذت  و  دریابند  را  آثار  این  محتوی 
ببرند و حق شناس باشند، آن وقت 
امید دارند که دین خود را به جامعه 

ادا کرده اند.
صادق هدایت یک چنین هنرمندی 
بود.  کوزه گر  و  قلمدان ساز  نظیر 
رجاله ها او را نپذیرفتند. چه کسانی 
بودند این رجاله ها؟ سیرابی فروش، 
جگرکی، داروغه، سوداگر و فیلسوف 
بودند،  سالم  اینها  صدرنشین ها.  و 
خوب می خوردند، خوب می نوشیدند 
و هرگز بالهایی را که سر مردم می آمد 
بودند.  نکرده  حس  می آوردند،  و 
هرگز سایه مرگ سر و صورتشان را 
نسائیده بود. راوی خودش را چنین 
دیر  از  احساس  این  می شناساند: 
زمانی در من پیدا شده بود که زنده 
زنده تجزیه می شوم، نه تنها جسماً، 
بلکه روحم همیشه با قلبم متناقش 

بود، با هم آشنائی نداشتند.

در برابر نفاقی که بین » ادبای سبعه« وجود داشت 
ما » رفقای ربعه« با هم یکرنگ بودیم

هدایت و یارانش پایه گذار نثری تازه در قصه نویسی بودند

 این تذکر را بی اهمیت تلقی کردم 
و با آن دوستان را متوحش نساختم. 
پنهانی به مینوی گفتم، به سبب اینکه 
کردم  اشاره  داشت.  سیاسی  شم  او 
که ما را یا بهتر مرا تعقیب می کنند، 
چون مینوی در زمان حوادث جنگل 
کار سیاسی کرده بود، گوشی دستش 
بود، از من پرسید: مگر تو کار سیاسی 
که  کردم  مطمئن  را  او  می کنی؟ 
اما  نزده ام.  بامبولی  هیچ  حال  به  تا 
می دانستم که باالخره روزی تق مجله 
»دنیا« در خواهد آمد. نمی خواستم که 
کافه نشین ها را متوحش کنم. حرف 
ایرج اسکندری از یادم نرفته بود که 
اجتماع از دو نفر به باال ده سال حبس 
دارد. همان یادآوری پیشخدمت کافه 
کافی بود که ما بیشتر مواظب گفتار 
و رفتار خود باشیم، به خصوص که 
مجتبی مینوی خانه حسابی نداشت 
و اغلب از بعد از ظهرها، همین که از 
با کتاب  کار روزانه اش فارغ می شد، 
این  از  یکی  به  کاغذش  و  دفتر  و 
قهوه خانه ها می رفت و بساط خود را 
پهن می کرد و هر کارآگاه و جاسوسی 
و  مخفی  کار  که  می فهمید  آنقدر 
خانه  قهوه  در  عاقل  آدم  را  سیاسی 

انجام نمی دهد...
با وجود این مزاحمت محیط گرمی 
وجود داشت و راستی هر یک از ما از 
این محفل سود می برد، و می توانست 
ما  روابط  بیفزاید.  خود  اطالعات  به 
کشید.  هم  ما  خانواده های  به  حتی 
همدیگر را مهمان می کردیم. روزهای 
ترجمه  من  بودیم.  هم  با  جمعه 
»حماسه ملی ایران« را به خانه مینوی 
می نشستیم.  کرسی  زیر  می بردم. 
در  که  را  انگلیسی  ترجمه  یک  او 
اختیار  در  بود  آمده  در  هندوستان 
اصل  با  را  انگلیسی  اصل  و  داشت 
آلمانی مطابقه می کردیم. بیت هایی را 
که نولدکه از شاهنامه نقل کرده بود 
مینوی می توانست با حافظه عجیبی 
نقل  اصل  یا  و  کند  پیدا  داشت  که 
قول های عربی را در نوشته های عربی 
زبان بیابد... در خانه پدر صادق هدایت 
برادرش  و  اعتضادالدوله  پدرش  به 
و محمودخان،  عیسی خان سرتیپ 
و  شدیم  معرفی  نخست وزیر،  نائب 
خواهرزاده اش مهرانگیز دولتشاهی را 
دیدیم و هر وقت یکی از این ادیبان یا 
ایرانشناسان بیگانه می آمدند به دیدن 
او به خانه اش دعوت می شدند، ما هم 

مهمان بودیم.
ادبای  میان  که  نفاقی  برابر  در 
سبعه حکمفرما بود و یکی دیگری را 
بی سواد، پرمدعا و دروغگو می خواند، 
داشتیم،  مقامی  نه  که  نفر  ما چهار 
باغی،  نه  و  خانه ای  نه  مکنتی،  نه 
همیشه  و  بودیم  رنگ  یک  هم  با 
پشتیبانی  هم  از  یکدیگر  غیاب  در 
در  که  بودیم  مدعی  ما  می کردیم. 
البالی کتاب های قدیمی دنبال سال 
و ماه و روز تولد و معنای فالن لغت 
خلق  اما  هست،  دانش  البته  رفتن، 
ادبیات نیست، و آن جور که خودشان 
تصور می کردند شاهان ادب نیستند، 
آنها »مازیار« و »پروین دختر ساسان« 
هدایت  داستان های  خصوص  به  و 
او  به  حتی  و  می دانستند  ناچیز  را 
ما  عقده  این  می دادند.  ُخلی  نسبت 
جوانان ناپخته بود که همت و تالش 
نادیده می گرفتیم. شاید هم  را  آنها 
حسودیمان می شد که آنها همه جا 
هم  اعتنای سگ  ما  به  و  دارند  راه 
نمی کنند. من این صفت را می توانم 
به خودم نسبت بدهم، اما آیا صادق 
هدایت حسد می ورزید؟ شک دارم. 
هدایتی که یک بار از مرگ نهراسیده 
رودخانه سن  امواج  به  را  و خودش 
سپرده بود، قدرتی در خود احساس 
در  نمی تواند  حقارت  که  می کرد 
وجودش النه کرده باشد ... به خاطرم 
هست که روزی با علی اکبر دهخدا 
پیرمردی که مورد احترام ما بود و به 
ما ابراز لطف می کرد، در این زمینه 
گفتگو داشتیم و او فقط اشاره کرد 
که هر وقت به اندازه آنها آثاری منتشر 

کردیم، آنها را تحقیر کنیم.
روزگار همنشینی ربعه دوران بسیار 
ثمربخشی بود. هدایت »زنده بگور«، 
»پروین دختر ساسان«، »سه قطره 
خون«، »سایه روشن«، »علویه خانم« 
نوشت.  را  »مازیار«  و  »ولنگاری«  و 
بر  »مقدمه  و  تنسر«  »نامه  مینوی 

مازیار« و »نوروزنامه« را آماده کرد.

 آخرین دوران زندگی هدایت
این گروه و یاران آنها آثاری نوشتند 
هزار  یا  سیصد  در  خود  خرج  به  و 
نسخه منتشر کردند و توانستند نثر 

بزرگ علوی، مسعود 
و  مینوی  مجتبی  فرزاد، 
صادق هدایت اعضای گروه 
نمایندۀ  که  بودند  »َربعه« 
نویسندگان  جدید  نسل 
بعد  ن  ا ر و د ر  د نی  ا یر ا
ر  به شما طیت  و مشر ز  ا

می رفت.

از  یکی  را،  »َربعه«  واژه 
اعضای این گروه چهارنفری 
در برابر »سبعه« ابداع کرد 
ادبای  از  تن  هفت  به  که 
و   ، نها آ ز  ا لخورده تر  سا
ادبی  مکتب  تربیت یافتگان 

قدیم اطالق می شد.
و خصوصًا  »ربعه«  دربارۀ 

که  یت  ا هد ق  د صا
ه  و گر عضو  ین  خصتر شا
بود، بسیار نوشته اند. با این 
بزرگ  از  نوشته ای  حال، 
علوی که در چند شماره از 
نظرتان خواهد گذشت حاوی 
اطالعات  و  تازه  نکته های 

قابل مالحظه است.

از راست)ایستاده(: یان ریپکا، مجتبی مینوی، غالمحسین مین باشیان و بزرگ علوی )نفر آخر شناخته نشد(
)نشسته(: آندره سوریوگین و صادق هدایت در منزل مجتبی مینوی - تهران

بزرگ علوی:
تصویر 

»هدایت« در 
آئینۀ حقیقت 

)3(

»دنباله دارد«           
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حمیدرضا آصفی سخنگوی پیشین 
اسبق  سفیر  و  امورخارجه  وزارت 
به  عربی  متحده  امارات  در  ایران 
و  هماهنگی  ستاد  مسئول  عنوان 
برنامه ریزی تیم ملی فوتبال ایران در 
جام جهانی روسیه در روزهای آینده 

کار خود را آغاز خواهد کرد.
از  اطالع  و  عالقه  دلیل  به  آصفی 
فوتبال ایران و جهان در گذشته نیز 
بوده  ارتباط  فوتبال در  با فدراسیون 
است. قرار است آصفی در مورد اعزام 
به روسیه  فوتبال  ملی  تیم  هواداران 
در  آنها  حضور  و  اقامت  ترتیب  و 

استادیوم ها برنامه ریزی کند.
فدراسیون  رئیس  تاج  مهدی 
پایان  در  دوشنبه  روز  فوتبال 
جلسه ای با نمایندگان وزارتخانه های 
امورخارجه، ورزش و جوانان، کشور، 
میراث  سازمان  ارشاد،  و  فرهنگ 

سخنگوی پیشین وزارت خارجه، مدیر ستاد
 هماهنگی و برنامه  ریزی تیم ایران در جام جهانی 201۸

فرهنگی شهرداری تهران گفت: چهار 
میلیارد نفر بازی های جام جهانی را 
در سراسر جهان خواهند دید و باید 

از این فرصت به نحو احسن استفاده 
کرد. مسابقه های جام جهانی 201۸  

در 12 شهر روسیه برگذار می شود.

به داد نماز جمعه برسید
ایران  نشریات  از  یکی  در  اخیرا 
این  از  که  نمازگذاران سابق  از  یکی 
نوشت:  است  شده  سرخورده  برنامه 
خطبه های  در  مردم  انقالب،  اوایل 
آیت اهلل طالقانی و هاشمی رفسنجانی 
امروز  می دیدند،  خود  از  تصویری 
بسیاری از خطیبان، بر خالف اسالف 
خود از متن جامعه فاصله گرفته اند و 

در فضائی انتزاعی سخن می گویند.
که  بنگرید  آقایان  خطبه های  به 
برگذار  شعارگونه  فضای  در  صرفا 
و  زندگی  هیچگاه  مردم،  و  می شود 
زمانه خود را در آن نمی بینند حتی 
وقتی  شهرها  از  یکی  در  بار  یک 
حقوقشان  ماه ها  که  کارگر  تعدادی 
جمعه  نماز  در  بودند  نگرفته  را 
شرکت کرده بودند تا از امام جمعه 
کمک  خود  حق  به  رسیدن  برای 
تریبون  پشت  جمعه  امام  بگیرند. 
بدین  و  ندارد!  ربطی  من  به  گفت 
را  مصلی  ناامید،  کارگران  ترتیب 
ترک کردند و امام جمعه نیز به آنان 

گفت: خوش آمدید!
نیست  توهین  جای  جمعه  نماز 
به  گاه  جمعه،  خطیبان  برخی  ولی 
بخش هائی  به  می دهند  حق  خود 
حرف هائی  و  کنند  توهین  مردم  از 
بازار هم  بزنند که حتی در کوچه و 
نباید گفت چه رسد به تریبون نماز 
انتخابات ریاست  از  بعد  جمعه، مثال 

رقابت های  جریان  در  که  جمهوری 
از  روحانی  حسن  حامیان  آن 
بنفش  و  پارچه ای سبز  دستبندهای 
از خطیبان  یکی  استفاده می کردند، 
و  سبز  دستبند  از  استفاده  جمعه 
روسپی گری  پرچم  مانند  را  بنفش 
دوران  روسپی های  خانه های  در  بر 
که  هر  گفته  و  دانسته  جاهلیت 
بی عفتی  به  باید  می کند  را  کار  این 

شناخته شود! 
با  هرگز  جمعه،  نماز  همچنین 
ولی  ندارد  سنخیت  تهمت فکنی 
را  جمعه  نماز  تریبون  خطبا  برخی 
به محل تهمت زدن تبدیل کرده اند. 
اخیر  هفته های  در  را  نمونه اش 
مدعی  آقایان  برخی  دید  می توان 
در  می خواهد  دولت  که  شده اند 
مدارس، آموزش های همجنس گرائی 
ارائه  دانش آموزان  به  خودارضائی  و 
از  را  مردم  که  دیگری  موضوع  کند! 
صدائی  تک  کرده  دور  جمعه  نماز 
تریبون های  از  بسیاری  در  سیاسی 

این نماز است. 
همه  به  متعلق  جمعه  نماز 
مسلمین است ولی برخی رویکردها، 
مقام  از  را  بی بدیل  جایگاه  این 
جناح  یک  تریبون  به  فراجناحی اش 
خاص تنزل داده است بدان حد که 
از  پیش  برای  که  سخنرانانی  حتی 
عموما  نیز  می شوند  دعوت  خطبه ها 

از یک طرز فکر هستند. 

فراکسیون  عضو  که  نماینده ای 
است  اسالمی  مجلس شورای  ورزش 
و قاعدتا باید از دوستان علیرضا اسدی 
فوتبال  فدراسیون  معزول  دبیرکل 
باشد این هفته در دفاع از او و انتقاد از 
کی روش و فدراسیون فوتبال به منبر 
جام  به  ایران  فوتبال  صعود  و  رفته 

جهانی را کار مهمی ندانسته است.
هر  کیروش  گفته:  یوسفی  همایون 
چند گاه یک بار به فکر سهم خواهی 
مطمئن  و  می افتد  ایران  فوتبال  از 
ایران  از  بهتری  بازار  او  اگر  باشید 
پیدا کند یک لحظه درنگ نمی کند! 
این نماینده توانائی و صدارت فوتبال 
از هفت خوان  عبور  و  آسیا  بر  ایران 
رستم برای رسیدن به جام جهانی را 
نیز کار کوچکی شمرده و گفته است: 
نباید به خاطر اسم کیروش ارزش ها 

نماینده مجلس:

کاش به جام جهانی نمی رفتیم!
و منافع ملی خود را نادیده بگیریم و 
مقابل رفتار او سکوت کنیم، با کمتر 
از حقوقی که به کیروش داده می شود 
بهتری  و  معروف تر  مربیان  می توانیم 
ایران بیاوریم! و مطمئن باشید  را به 
حضور کیروش در دراز مدت به سود 

فوتبال ایران نیست.
کیروش  اگر  داده  ادامه  یوسفی 
باید  بود  تأثیرگذار  ایران  فوتبال  بر 
کیفیت فوتبال باشگاه های ما بهتر از 
کم  برای  وی  می بود.  هست  که  این 
ملی  تیم  صعود  دادن  نشان  ارزش 
کرده  تأکید   201۸ جهانی  جام  به 
تیم های آسیائی فوتبال درجه دومی 
بازی می کند و سهمیه زیادی هم در 
جام جهانی به آنها داده شده. بنابراین 
تیم ایران با رفتن به جام جهانی کار 
اصوال  و  است،  نداده  صورت  مهمی 

صعود به جام جهانی مالک موفقیت 
فوتبال ایران نیست و ای کاش به جام 
جهانی صعود نمی کردیم تا واقعیت ها 

را می دیدیم!

حال  در  اصفهان  =پلیس 
کردن  برطرف  برای  رایزنی 
دوچرخه سواری  »مشکل« 

زنان است.
اصفهان  پلیس  =فرمانده 
اتومبیل ها  داخل  می گوید 
باید از فاصله ۳ متری دیده 

شود!
قوه  فرهنگی  =معاون 
قضاییه: بخش پنهان خودرو 
حریم  عقب  صندوق  مانند 
و  می شود  تلقی  خصوصی 
بخش پیدای خودرو که بدون 
است  رؤیت  قابل  تفتیش 

حریم خصوصی نیست!
استان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
با  پلیس  می گوید  اصفهان 
است،  مخالف  زنان  دوچرخه سواری 
چرا که نگران امنیت خود زنان است.

عبدالرضا  که  کرده  گزارش  ایسنا 
استان  انتظامی  فرمانده  آقاخانی 
با  مخالفت  اعالم  ضمن  اصفهان 
استان  این  زنان  سواری  دوچرخه 
گفته که »در حال رایزنی هستیم تا 

مشکل برطرف شود.«
از  منظور  نکرده  روشن  که  وی 

که  کرده  تاکید  ولی  رایزنی چیست 
نگرانی پلیس امنیت خود زنان است 
و امیدوار است که این امنیت تامین 

شود.
آیت اهلل  که  بود  پیش  هفته  دو 
اصفهان  جمعه  امام  طباطبایی نژاد 
از برگزاری کنسرت و جشنواره فیلم 
کودک در این شهر ابراز نگرانی کرده 
مردم  درصد   7۵ که  بود  گفته  و 

اصفهان کنسرت نمی خواهند!
دوچرخه سواری  به  آقاخانی  حاال 
که  می گوید  و  داده  »گیر«  زنان 
خالف  امری  زنان  دوچرخه سواری 
است و امنیت آنها را در اصفهان به 

خطر می اندازد.
استان  انتظامی  نیروی  مقام  این 
اصفهان در نشست خبری که امروز 
نیرو  این  که  گفت  همچنین  داشت 
موفق شده  100 درصد جرائم خشن 
را کشف کند و از دستگیری سارقان 
یک بانک در کمتر از ۳ ساعت خبر 

داد.
اصفهان  استان  انتظامی  فرمانده 
اعالم کرد که سرقت های خشن این 
۵۶درصد  امسال  خرداد  در  استان 
نسبت به سال گذشته کاهش داشته 

است.
وی همچنین از کاهش 7 درصدی 
گفت  و  داد  خبر  اصفهان  در  تجاوز 
که این آمار نشان می دهد که پلیس 

کنترل موفقی داشته است.
با  برخورد  اینکه  بیان  با  آقاخانی 
افزایش  درصد   70 خشن  جرائم 
یافته،  ادامه داد: »مبارزه با مشروبات 
سال  ابتدای  از  و  دارد  ادامه  الکلی 
 ۳۵ الکلی  مشروبات  کشف  جاری 
کشف  است.  یافته  افزایش  درصد 
عادی ۳٩ درصد، کشف  سرقت های 
دو  سالح  کشف  درصد،    ۳2 قتل 
 2۵ سارقان  دستگیری  و  درصد 

درصد افزایش داشته است.«
آقاخانی »چالش پلیس اصفهان« را 

فرمانده پلیس اصفهان: پلیس با دوچرخه سواری 
زنان مخالف است

برگزاری  و  اجتماعی  ناهنجاری های 
تاالرهای  باغ  و  تاالرها  مهمانی ها در 
»گروهی  گفته،  و  دانسته  غیرقانونی 
از مردم باغ های شخصی خود را که 
برای  است  خانواده  استراحت  محل 
به  پلیس  می دهند،  اجاره  جشن 
خواهد  مقابله  موضوع  این  با  شدت 
کرد و بیش از 20 تیم عملیاتی برای 
شده  تشکیل  موضوع  این  با  مقابله 

است.«
وی گفت که »عفت عمومی باید در 

اصفهان بیش از دیگر استان ها حفظ 
شود و پلیس با همه قوا این موضوع 

ورود کرده است.«
تاکید  انتظامی  نیروی  مقام  این 
ارشاد  گشت  تیم   20 که  کرده 
ساماندهی شده اند تا صبح و عصر در 

گلوگاه های شهر انجام وظیفه کنند.
سعید  که  حالیست  در  این 

نیروی  سخنگوی  منتظرالمهدی  
انتظامی چندی پیش اعالم کرد که 
حوزه  به  ورود  برای  اشتیاقی  پلیس 
 ۶۳٩ ماده  طبق  ولی  ندارد  حجاب 
به  موظف  اسالمی  مجازات  قانون 

برخورد با »هنجارشکنان« است.
اتومبیل های  با  برخورد  از  آقاخانی 
و  داد  خبر  نیز  دودی  شیشه های  با 
از  باید  خودروها  »داخل  که  گفت 
فاصله ۳ متری دیده شود و از ابتدای 
خودرو  هزار   2۵ درباره  جاری  سال 

با شیشه دودی اعمال قانون شده.«
وی اضافه کرده که با صدای داخل 
و  دارد  وجود  مشکل  هم  اتومبیل ها 
اتومبیل  درون  صوتی«  آلودگی  »با 
مردم نیز »برخورد قانونی شده و در 
ابتدای سال هشت هزار و  سه ماهه 

۵00 خودرو اعمال قانون شده اند«.
بحث حریم شخصی داخل اتومبیل 
نیز در چندماه اخیر داغ شده، که یک 
حجاب«  »کشف  آن  عمده ی  دلیل 
زنان در اتومبیل هاست. پوشش زنان 
به  نیز  شخصی  ماشین های  درون 
نیروی  و  اسالمی  جمهوری  مشکل 
تبدیل شده  ارشاد  انتظامی و گشت 
بزن  و  موسیقی  صدای  کنار  در  و 
نیروی  اتومبیل ها،  درون  برقص  و 
هم  مربوطه،  نهادهای  و  انتظامی 
جدیدی  »وظایف«  هم  و  »مشکل« 

برای خود پیدا کرده اند.
فرهنگی  معاون  صادقی  هادی 
که  گفته  رابطه  این  در  قوه  قضائیه 
»بخش پنهان خودرو مانند صندوق 
تلقی می شود  عقب حریم خصوصی 
بدون  که  خودرو  پیدای  بخش  و 
حریم  است  رؤیت  قابل  تفتیش 

خصوصی نیست!«

12 مرداد 1۳۹5 جمعی از مردم مریوان در اعتراض به ممنوعیت و حمیدرضا آصفی
حرام اعالم کردن دوچرخه سواری بانوان از سوی نیروی انتظامی، 

دست به راهپیمایی با دوچرخه زدند

طبق اعالم نیروی انتظامی دوچرخه سواری بانوان، سگ گردانی در خیابان 
و پاسوربازی در پارک ها نیز جزو مصادیق بارز جرم محسوب می شوند

او  با  ایتالیا  رم  در  تحصیل  دوران 
همخانه شده است. اردشیر لطفعلیان 
یکی دیگر از  دوستان قدیم و ندیم 
جمله  از  خود  پژوهش  در  اویسی 

اسب  نقاش  به  اویسی  که  می نویسد 
و انار و دختران چشم بادامی معروف 
این  به  هرگز  او  کار  ولی  است  شده 
چند چیز منحصر نمی شود… او در 
خود  پیوسته  و  آرام  هنری  زندگی 
تازه  چهره های  خلق  کار  در  دست 
برای  اردشیر  گفته  به  و  است  بوده 
اویسی  کارهای  معنای  درک درست 

باید دست به دامان حافظ شد:
که  بشارت،  اهل  است  کس  »آن 
اشارت داند/ نکته ها هست ولی محرم 

اسرار کجاست؟«
یکی  ره آورد  که  است  گفتنی 
را  اویسی  انار  و  اسب  تابلوهای  از 
نموده  خود  جلد  پشت  زینت بخش 

است.
مقیم  موسیقیدان  اخباری  جالل 
منع  درباره  دارد  مطلبی  نیز  پاریس 
موسیقی در جمهوری اسالمی. او گویا 
یک بار در محفلی حضور داشته که 
اسالمی  انقالب  نظر رهبر  هنرمندان 
را درباره موسیقی پرسیده اند و او نیز 

گویا بی پروا گفته است که موسیقی 
در  یکی  می کند.  خراب  را  آدم  مغز 
این میان از او پرسیده است آیا مغز 
بوده  خراب  هم  ویوالدی  و  بتهوون 

این  معنی  است  داده  پاسخ  است؟ 
چیزها را نمی فهمم فقط می دانم که 
موسیقی مغز را خراب می کند. معلوم 
نیست مغز خود او که موسیقی را هم 

نمی شناخت چرا خراب شده است؟!

حجت االسالم کتک می زند!
روزنامه نگار  الهی  صدرالدین 
درباره  را  بحثی  سرشناس 
مشروعه خواهان  و  مشروطه خواهان 
درباره  که  را  و شعری  پیش کشیده 
مشروعه خواه  حجت االسالم های 

سروده شده، می آورد:
حجت االسالم کتک می زند

بر سر و مغزت دگنک می زند
گر برسد به دگنک دست او

دست به نعلین و ُچسک می زند
این دو سه گر هیچکدامش نشد

با َحَنک و تحت حنک می زند
دستش اگر بر فکلی ها رسد
گوِز یکایک به الک می زند

با  ره آورد  از  دیگری  بخش  در 

وزیری  مینو  خانم  کوتاه  سفرنامه 
می شویم.  روبرو  مترجم  و  نویسنده 
در  »مونته«  به  آمریکا  از  سفری 
در  لندن.  به  مونته  از  و  سوئیس 
واال،  لعبت  با  دیداری  ابتدا  لندن 
ما  ایرانی در زمان  متین ترین شاعره 

دارد. لعبت میل می کند مزه فسنجان 
دست پخت خود را به آنها بچشاند و 
راهی  و  می دهد  دست  فرصتی  بعد 
دیدار از اسماعیل خوئی می شود و در 
حضور او در بحثی همه جانبه به همه 
شیرازی  حمیدی  مهدی  از  شاعران 
به  می دهند.  دخول  اذن  شاملو  تا 
هر حال سفرنامه خانم وزیری شرح 
احوالی سخت خواندنی است. ره آورد 
عقب  رسانه ها  دیگر  از  آنکه  برای 
گلستان  و  فروغ  پرونده  باشد  نمانده 
گمان  که  است  گشوده  نو  از  نیز  را 
می کنیم دیگر جایی برای اظهار نظر 

ما نداشته باشد.
برگزیدیم  تازه  ره آورد  از  ما  آنچه 
آن  هنری  و  فرهنگی  مطالب  بیشتر 
بود وگرنه این شماره نیز از بحث های 
سیاسی- اقتصادی خالی نیست. فقط 
بدهد  آدم  به  دراز  فرصتی  باید  خدا 
بتواند مجله- کتابی چهار صد و  که 
چهل صفحه ای را بخواند و از زندگی 

روزمره عقب نیفتد!

»در هوس ساندویچ آندره ... !«                             از صفحه 5

مهشید امیرشاهی دکتر صدرالدین الهی دکتر احسان یارشاطر
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هی  بد نفت  ت  ر ا ز و =
تعاونی  اتحادیه شرکت های 
و  ن  سیستا ن  نشینا ز مر

بلوچستان را پس نمی دهد.
را  عرصه  کاال  -قاچاقچیان 
برای فعالیت اقتصادی مردم 

این استان تنگ کرده اند.
مردم استان سیستان و بلوچستان با 
وجود مشکالت زیست محیطی و فقر، 
30 درصد مالیات مواد خوراکی و ۷0 
وارداتی  اجناس  برای  مالیات  درصد 

پرداخت می کنند.
اتحادیه  مدیرعامل  بریچی  عبداهلل 
شرکت های تعاونی مرزنشینان سیستان 
و بلوچستان به ایلنا گفته که بخشی از 
وزارت نفت باتوجه به شرایط نامناسب 
منطقُه همکاری الزم  مردم  معیشتی 
برای متوقف کردن قاچاق سوخت  را 
ندارد.این  مرزنشینان  تعاونی های  با 
فعال صنفی همچنین گفته که وزارت 
نفت بخشی از مبلغ حاصل از فروش 
به  را  گذشته  سال  نفتی  محصوالت 
حساب اتحادیه واریز نکرده و به دلیل 
باال و پایین شدن قیمت ارز، حاضر به 

پرداخت مبلغ مورد حاصل نیست.
وی همچنین تاکید کرده که وزارت 
نامناسب  شرایط  به  توجه  با  نفت 
معیشتی مردم منطقه، همکاری الزم 
را برای متوقف کردن قاچاق سوخت با 

تعاونی های مرزنشینان ندارد.
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی 
مرزنشینان سیستان و بلوچستان گفت 
به  سوخت  فروش  حق  پرداخت  که 
زیادی  تغییرات  می تواند  مرزنشینان 
ولی  کند  ایجاد  آنها  زندگی  روند  در 
سال   9 برج  از  تعاونی  نفت  سهمیه 

گذشته تا اردیبهشت ماه سال جاری 
کامال قطع شده بود.بریچی اعالم کرد 
لیتر  سهمیه 11۲  وجود  این  »با  که 
ماهیانه خانوارها را به مدت شش ماه به 
بهانه اینکه در داخل کشور به این مقدار 

سوخت احتیاج داریم، قطع کرده اند.«
نفت پس  وزارت  اعالم کرد که  وی 
از گذشت 9 ماه از فروش سوخت به 
قیمت لیتری ۷00 تومان اعالم کرده 
باید هر  و  بوده  تقریبی  مبلغ  این  که 
شود.این  پرداخت  تومان   ۸00 لیتر 
فعال صنفی می افزاید: »قیمت فروش 
سوخت های قاچاق در مرز های استان 
۲00 تومان پایین تر از سوختی است 
که ما صادر می کنیم، چگونه می توان 
در چنین وضعیتی رقابت کرد و درآمد 

کسب کرد؟«
از مصوبه ای که در سال  انتقاد  با  او 
محصوالت  عوارض  دریافت  برای   9۴
وارداتی از مرزنشینان به تصویب رسید، 
گفت: »طبق مصوبه هیات دولت از دو 
سال قبل مرزنشینان باید برای خرید 
محصوالت خوراکی وارداتی 30 درصد 

پرداخت مالیات ۳0 درصدی مرزنشینان سیستان  
و بلوچستان برای خرید مواد خوراکی

 ۷0 وارداتی  کاال  های  خرید  برای  و 
درصد پرداخت کنند. چنین شرایطی 
باعث شده تا بازارچه های مرزی استان 
گفته  بریچی  باشد.«  نداشته  رونق  از 
وضعیت موجود باعث شده تا بازرگانان 
افغان به جای خریداری از بازارچه های 
و  بروند  کارخانه ها  به  مرزی مستقیم 
محصوالت را خریداری کنند و همین 
محصوالت را به بازارچه ها منتقل کنند 
حمل  ماشین های  تعویض  با  بعد  و 
اجناس، به سمت افغانستان می روند.

وی با بیان اینکه »بازرگانان سیستان 
و بلوچستانی توان رقابت با قاچاقچیان 
را ندارند« اضافه کرد: »به عنوان مثال 
هر یک کیلو برنج برای بازرگانان استان 
900 تومان تمام می شود. این در حالی 
است که برنج خریداری شده یک ماه 
مقابل  آنها می رسد. در  به دست  بعد 
یک قاچاقچی بابت هر کیلو برنج 600 
تومان پرداخت می کند و چند ساعت 
او  انبار  به  برنج  از سفارش دادن،  بعد 
می رسد و او می تواند محصول خود را 

به فروش برساند.«

تعدادی  می شود  =گفته 
تهران  مشهور  مداحان  از 
به اتهام توطئه و جاسوسی 

دستگیر شده اند.
شنیده ها از تهران حاکی از آن است 
که گروهی از مداحان مشهور پایتخت 
موساد  عوامل  به  ارتباط  اتهام  به 
)سازمان اطالعات و امنیت اسراییل( 
توسط اطالعات سپاه بازداشت شده اند.

گفته می شود این مداحان با دو زن 
که ظاهرا از کارکنان سفارت یکی از 
فرانسه،  احتماالً  اروپایی،  کشورهای 
از  و  داشتند  غیراخالقی«  »ارتباط 
از  همین طریق در مورد بخش هایی 
قرار  آنان  اختیار  در  اطالعاتی  سپاه 

داده اند.
حسین  حمد  هاللی،  عبدالرضا 
و  حدادیان  سعید  پسر  حدادیان 
که  هستند  مداحانی  بهمنی  روح اهلل 
شده  مطرح  ماجرا  این  در  نام شان 
است. گفته می شود بخشی از اتهامات 
آنان ارتباط با وب سایت »آمدنیوز« نیز 

بوده است.

به  افراد  این  نزدیکان  و  خانواده  
مداحان  از  دیگر  تعدادی  همراه 
مرتبط با آنها نیز تحت بازجویی قرار 
ماه  یک  از  آنها  پرونده ی  گرفته اند. 
به  سپاه  اطالعات  حفاظت  در  پیش 
جریان افتاده اما زمان دقیق بازداشت 

آنها مشخص نیست.
عبدالرضا هاللی، اکانتی در اینستاگرام 

بازداشت تعدادی از مداحان مشهور تهران به 
اتهام ارتباط با موساد

است. بوده  فعال  کنون  تا  که  دارد 
سابقه  هم  این  از  پیش  هاللی 
دلیل  به  را  سپاه  توسط  دستگیری 
او در  از  انتشار »فیلمی غیراخالقی« 

فضای مجازی داشته است.
سولماز ایکدر خبرنگار ایرانی پناهنده 
در ترکیه در توییتی به بازداشت این 

مداحان اشاره کرده است.

عبدالرضا هاللی

وزیر اطالعات: 
با  ما  دشمنان  هستیم؛  روبرو  اطالعاتی  ناتوی  با 

راهبرد آمریکا و عربستان کنار هم نشسته اند

وزیر  علوی،  محمود   =
یازدهم،  دولت  اطالعات 
اسالمی  جمهوری  می گوید 
فرهنگی  ناتوی  با  تنها  نه 
ناتوی  با  بلکه  نظامی  و 

اطالعاتی نیز روبرو است.
= علوی می گویدگروه های 
با  اسالمی  انقالب  مخالف 
سرمایه  و  آمریکا  راهبرد 
تابلوهای  با  عربستان حتی 
هم  کنار  کنون  ا مختلف 

نشسته اند.
محمود علوی، وزیر اطالعات دولت 
یازدهم، می گوید جمهوری اسالمی نه 
تنها با ناتوی فرهنگی و نظامی بلکه با 

ناتوی اطالعاتی نیز روبرو است. 
روز  را   این سخنان  اطالعات  وزیر 
در جلسه شورای  تیرماه،  شنبه، ۲۴ 
اداری استان کرمانشاه مطرح و افزوده 
مخالف  و  معاند  »گروه های  است: 
و  آمریکا  راهبرد  با  اسالمی  انقالب 
تابلوهای  با  حتی  عربستان  سرمایه 
مختلف اکنون کنار هم نشسته اند که 
نمونه تالش های آنها در نشست های 
پاریس، قاهره، بروکسل و ریاض دیده 

می شود.«
اسالمی  جمهوری  اطالعات  وزیر 
دشمنان  که  شرایطی  »در  می گوید: 

ایران  توفیقات  علیه  توطئه  مشغول 
غرب  و  هستند  منطقه  در  اسالمی 
است،  بازمهندسی  حال  در  آسیا 
اهمیت حفظ و ارتقای امنیت کشور 
در  و  است  گذشته  از  بیشتر  بسیار 
تاخر  دچار  نباید  ما  شرایطی  چنین 

اطالعاتی و امنیتی شویم.«
در  است دشمن  گفته  او همچنین 
حال تالش است که تقابل جمهوری 
اسالمی با استکبار جهانی را به تقابل 
شیعه و سنی و تقابل قومیت ها تبدیل 
کند و حفظ امنیت ملی از واجبات است.

اسالمی  جمهوری  اطالعات  وزیر 
که  نکرد  یادآوری  را  موضوع  این 
سیاست منطقه ای و جهانی جمهوری 
اسالمی یکی از علت های اصلی وجود 
شکاف های قومی در ایران و همچنین 
جمله  از  منطقه  کشورهای  اتحاد 
با آمریکا در مقابله  اعراب و اسراییل 
سیاست  هاست.سیاست های  این  با 
جمهوری  عقیدتی  و  سلطه جویانه 
اسالمی از ابتدای انقالب در تخصیص 
افرادی  ورود  از  جلوگیری  و  امکانات 
پست های  به  غیرشیعه  مذهب  با 
توجه  عدم  کشوری،  کالن  مدیریت 
به توسعه پایدار در استان های مرزی 
قومی در  مهم ترین دلیل شکاف های 
استفاده  سوء  مورد  که  است  ایران 

کشورهای منطقه نیز قرار می گیرد.
از سوی دیگر سیاست های جمهوری 
ملی گرایانه  احساس  زدودن  در 

برای  تالش  همچنین  و  ایران  مردم 
امت سازی در مقابل ملت ایران باعث 
شده است اکنون نه »امت اسالمی« 
و یکپارچه مورد نظر خود را در ایران 
این  ایران  ملت  متأسفانه  نه  و  دارد 
امکان را دارد که همبستگی ملی خود 

را به نمایش بگذارد.
در عین حال این همواره جمهوری 
انقالب  است که صدور  بوده  اسالمی 
به  هم  را  جهان  به  اسالمی  شیعه ی 
را   آن  هم  و  کرده  اعالم  بلند  صدای 
قرار  خود  خود  اصلی  هدف  و  آرمان  
داده است. همین سیاست بلندپروازانه 
و سلطه جویانه نه تنها سبب تجهیز و 
اتحاد عربستان و متحدان سنی اش در 
منطقه در برابر خطر احتمالی توسعه 
انقالب شیعی به کشورهای خاورمیانه 
شده بلکه اسراییل را نیز در کنار آنها 

قرار داده است.
تضعیف  دهه  سه  از  پس  اکنون 
به  جهان  و  منطقه  در  ایران  واقعی 
تبلیغ  و  اسالمی  جمهوری  دست 
ناپایدار، که به  یک اقتدار شکننده و 
همه  و  اسراییل  و  اعراب  صف بندی 
متحدان آنها علیه ایران انجامیده، وزیر 
اطالعات جمهوری اسالمی با نگرانی 
و  می زند  حرف  »دشمنان«  اتحاد  از 
با »وحدت  ایران«   انتظار دارد »ملت 
از نظامی بپردازند که  ملی« به دفاع 
و  مشکالت  این  همه  مسبب  خود 

خطرات است.

=هزاران نفر از مردم موصل 
حال  در  داعش  سقوط  با 
شهر  و  خانه ها  به  بازگشت 

ویرانه ی خود هستند.
فوری  نیاز  مردم موصل   =
به آب، غذا و لوازم بهداشتی 

دارند.
= یک سازمان امدادرسانی 
رهای  کا بر  که  اسالمی 
دارد،  تمرکز  بشردوستانه 
ی  مه ها نا بر ز  ا ستی  فهر
به  د  خو نی  سا کمک ر
جنگ زدگان موصل را اعالم 

کرده.
= نیروهای عراقی در حال 
پاکسازی محالت و خانه های 

موصل هستند.
گزارش ها از شهر موصل حاکی ست 
که مردان، زنان و کودکانی که تنهایی 
اوضاع  با وخیم شدن  اقوام خود  با  یا 
شهر، خانه و کاشانه  ی خود را رها کرده 
بودند، اکنون با سقوط دولت اسالمی 
هستند،  بازگشت  حال  در  )داعش( 
اما نیاز فوری به غذا، آب و کمک های 
پزشکی دارند.تقریباً روزانه دوهزار نفر 
به موصل باز می گردند که پیش بینی 
می شود این تعداد در هفته ها و ماه های 
آینده به طور چشمگیری افزایش یابد.

جنگ در موصل زیرساخت های این 
شهر را ویران کرده و هزاران ساختمان 
کامال  یا  دیده اند  آسیب  شدت  به 

اولیه  گزارش های  شده اند.  تخریب 
نشان می دهد، ویرانی ها به حدی است 
که برای بازسازی شهر میلیون ها دالر 
وبسایت  گزارش  است.به  الزم  هزینه 
سازمان  این   »Islamic Relief«
کارهای  بر  که  اسالمی،  امدادرسانی 
اولین  از  دارد،  تمرکز  بشردوستانه 
به  که  است  غیردولتی  سازمان های 
شهر بحران زده ی موصل رفته است. 

این تشکالت غیردولتی از اکتبر سال 
غذایی  مواد  از  بخشی  تامین   ،۲016
و کاالهای مورد نیازِ حدود ۲۸۲ هزار 
نفر مردم )شامل حدود ۲۲3۲ خانواده( 
را آغاز کرد و در ادامه در ماه رمضان 
هم بین آنها مواد غذایی پخش می کرد.

برای  که  داده  گزارش  سازمان  این 
100 خانوار که از موصل فرار کرده اند 
چادر برپا کرده و قصد دارد در ماه های 
آینده برنامه  ی خود را بر محورهای زیر 

متمرکز کند:
– تامین مواد غذایی، برای حمایت 
از خانواده های آسیب پذیر با کمک هایی 

برای صرفه جویی در مصرف غذا.
– موارد غیرغذایی، شامل اقالم غیر 
بسته های  مانند  ضروری  و  ضروری 
و  خانگی  اولیه  نیازهای  و  بهداشتی 

مجموعه ی مورد نیاز در آشپزخانه.
آب  ارائه  شامل  بهداشت،  و  آب   –
همچنین  و  تمیز  و  سالم  آشامیدنی 

آبی،  منابع  احیای  و  بازسازی 
و  و  آب رسانی  کوچک  شبکه های 

سیستم های فاضالب
زیرساخت های  بهبود  و  بازسازی   –
عمومی آسیب دیده از جمله مدارس 

و مراکز بهداشتی
شامل  عمومی،  اماکن  نظافت   –
ساختمان های  ویرانه های  پاکسازی 
تخریب شده و جمع آوری وری زباله ها 

در سطح خیابان ها
کرده  اعالم  همچنین  سازمان  این 
به  اولیه  کمک های  رساندن  آماده 
شهروندانی است که تحت این شرایط 

نیازمند کمک هستند.
اوضاع در بخش هایی از شهر موصل 
نیروهای  و  نیست  عادی  همچنان 
نظامی ارتش عراق در حال پاکسازی 
از بمب های  خیابان ها، معابر و منازل 
عمل نکرده و تله های انفجاری و اجساد 

کشته شدگان هستند.
دادند،  گزارش  خبری  وبسایت های 
داعش  با  که  جسد چند زن خارجی 
سقوط  از  بعد  اما  داشتند،  همکاری 
شده،  رها  و جسدشان  کشته  موصل 
در خانه های بر جا مانده از داعش پیدا 
شده که روی سر و سینه  ی آنها آثار 

گلوله دیده می شد.
عراق،  تروریسم  با  مبارزه  نیروهای 
از زنان  از آزادی موصل تعدادی  پس 

با  که  کرده اند  شناسایی  را  خارجی 
داعش همکاری داشتند. در میان آنها 
پنج زن آلمانی و زنان دیگری از روسیه، 
ترکیه، کانادا و چچن شناسایی شده اند. 
همچنین تعدادی از زنان داعشی که 
در یکی از تونل های متعلق به داعش 
پنهان شده بودند و همراه خود اسلحه 
نیز  داشتند  انفجاری  کمربندهای  و 

دستگیر شدند.

ادامه پاکسازی  ها در موصل:
 یک سازمان امدادرسانی اسالمی پیش قدم شد

سازمان امدادرسانی اسالمی به عراقی های جنگ زده

از داعش که زنده مانده و در دخمه ها و فاضالب  نیروهایی  پاکسازی ها  در روزهای گذشته حین 
پنهان شده  بودند شناسایی و دستگیر شدند
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خانواده  هزار   11 از  =بیش 
معلول  دو  دارای  ایرانی 

هستند.
دارای  خانوار  هزار   100=
معلول زیرپوشش این طرح 

قرار گرفته اند.
مهر  مسکن  =واحدهای 
اغلب فاقد امکانات استاندارد 

رفاهی و شهری است.
این  بودن  شهر  از  =دور 
واحدها معضلی برای معلوالن 

به شمار می آید.
بهزیستی  توانمندسازی  مقام  قائم 
می گوید  11 هزار و سیصد خانواده 
دارای دو معلول شناسایی شدند. این 
شناسایی با هدف واگذاری واحدهای 
فاقد متقاضی و مازاد مسکن مهر به 

این خانواده ها صورت گرفته است.
مقام  قائم  عبداهلل زاده  قاسم 
شناسایی  از  بهزیستی  توانمندسازی 
دارای  خانوار  سیصد  و  هزار   11
دومعلول خبر داده و گفته که 2 هزار 
افراد  این  به  واحدمسکونی   ۹00 و 

تحویل داده می شود.
دولت  می کند  تاکید  حالی  در  وی 
بنا دارد تحویل مسکن به معلوالن و 
مددجویان بهزیستی را ادامه دهد که 
معلوم نیست این واحدهای مسکونی 
به  معلول  افراد  زندگی  برای  چقدر 
دارند  که  ویژه ای  شرایط  واسطه 

مناسب است.
بهزیستی  توانمندسازی  قائم مقام 
واحد   ۳۸2 افتتاح  مراسم  در  که 
مهر  مسکن  واحدهای  از  مسکونی 
دومعلول  دارای  خانواده های  برای 
سخن می گفت، اظهار داشت که این 
روند خانه سازی از سال ۸۸ آغاز شده 

و تا کنون ادامه دارد.
تا  که  گفته  همچنین  عبداهلل زاده 

پوشش  زیر  خانوار  هزار   100 کنون 
این برنامه رفته اند.

وی با بیان اینکه طی ۴ سال گذشته 
مسکونی  واحد  هزار   ۴7 کنون  تا 
اظهار  شده،  مددجویان  تحویل 
امیدواری کرد که برای روستاییان نیز 

این طرح اجرایی شود.
در این گزارش، توضیحی در رابطه  با 
امکانات این واحدهای برای معلوالن و 
شرایط ویژه ای که برای رفاه این افراد 
نشده  داده  گرفته شود،  نظر  در  باید 
است. گویا مقامات بهزیستی واگذاری 
این واحدها را که به گفته علی اکبر 
طاهری مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید پرند، فاقد مشتری است و مازاد 
کفایت  به خودی خود  ساخته شده، 

می کند.
خالء  واسطه  به  که  مهر  مسکن  
همچون  شهری  و  رفاهی  امکانات 
از  دوری  و  مدرسه  و  بیمارستان 
به  دارد،  متقاضی  کمتر  شهر،  مرکز 
و  معلوالن  برای  که  نمی رسد  نظر 
خانواده های آنها که نیازمند دسترسی 
دارند،  را  درمانی  مراکز  به  فوری 

مناسب باشد.

واحد  هر  نهایی  قیمت  همچنین 
است؛  نشده  روشن  شده،  واگذاری 
چنانکه پنجشنبه 11 تیرماه، بعد از ۵ 
سال، سرانجام قیمت نهایی ۵۳ پروژه 
مسکن مهر اعالم شد که بر اساس آن، 
متقاضیان باید بین 2۴۵هزار تومان تا 

۴۵میلیون تومان پرداخت کنند.
هزار   ۵0 حدود  از  واحد  هر  بهای 
که  کشور  سراسر  مهر  مسکن  واحد 
ساخت  حال  در  هسا  شرکت  توسط 
افزایش  و  تأخیر  بیشترین  و  است 
قیمت را طی سال های اخیر داشته اند، 

از ۵۵ تا ۸۵ میلیون تومان است.
آورده  کمترین  حال  همین  در 
متقاضیان مسکن مهر هم مربوط به 
مفید(  متر   ۴۹( ۵۹متری  واحدهای 
تک خواب است که متقاضی برای آن 
باید 2۴۵ هزار تومان به عنوان آورده 

بپردازد.
به گفته علی اکبر طاهری مدیرعامل 
شرکت عمران شهر جدید پرند، طی 
فاقد  واحدهای  گرفته  صورت  توافق 
و  مددجویان  به  مازاد  و  متقاضی 
سازمان  این  پوشش  تحت  معلوالن 

واگذار می شود.

واگذاری واحدهای فاقد متقاضی و مازاد مسکن 
مهر به معلوالن

=تغییر در ساختار حفاظتی 
حساس  اماکن  دفاعی  و 
الگوی  در  تغییر  به  شهری 

دفاعی مرزها رسیده.
=در تهران روسای واحد های 
استحکامات  و  مهندسی 
ایجاد  برای  نیروهای مسلح 
کار  به  دست  تغییرات  این 

شدند.
حالی  در  تغییرات  =این 
عمده ی  حفاظت  که  است 
اماکن و مرزها با سپاه است 
و آنها مدعی هستند آمادگی 
مقابله با هر تهدیدی را دارند.

بار دیگر شبه  روز شنبه 2۴ تیرماه 
مرز  در  ایران  رژیم  مخالف  نظامیاِن 
پاکستان )منطقه  ی سراوان( با نیروی 
زمینی سپاه درگیر شدند، که طی آن 
مهاجمان  از  یکی  و  محلی  کارگر  دو 
زخمی  دیگر  مهاجم  دو  و  کشته 
خاک  عمق  به  آنها  بقیه  و  شدند 
عمومی  کردند.روابط  فرار  پاکستان 
سپاه نگفت که مسوول این درگیری 
چه گروهی بوده، اما در بیانیه ای اعالم 
کرد آنها »یک تیم تروریستی وابسته 
سرویس های  و  جهانی  استکبار  به 
در  بودند.معموالً  بیگانه«  جاسوسی 
مرزی های  به  حمله  اخیر  سال های 
شرقی ایران توسط گروه جیش العدل 
از کشته شدن  صورت می گیرد. پس 
گروه  این  توسط  ایرانی  مرزبان   10
و  روحانی  حسن  ماه،  اردیبهشت  در 
از رییس جمهور  محمد جواد ظریف 
از  خواستند  پاکستان  وزیر  نخست  و 
اقدامات تروریستی علیه ایران از داخل 
کنند. جلوگیری  پاکستان  مرزهای 

حمله ی اخیر در حالی صورت گرفته 
که پس از کشته شدن مرزبانان، محمد 
باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح، 
پاکستانی ها را تهدید کرده بود که در 
تروریست ها  تعرضات،  ادامه  صورت 
در هر جا که باشند با ضربات کوبنده 

مواجه خواهند شد.
جانشین  پوردستان،  رضا  احمد 
فرمانده کل ارتش ایران نیز گفته بود 
دولت  جدی  اقدام  عدم  صورت  در 
هر  در  آنها  مواضع  »انهدام  پاکستان، 
عمقی که در خاک پاکستان باشند را 

حق مسلم و قانونی خود می دانیم.«
سپاه  تهدیدات  از  ماه  دو  از  بیشتر 
گذشته و بار دیگر شبه نظامیان مخالف 
حکومت ایران به مرزها حمله کردند 
و دو شهروند کشته شدند و خبری از 

درباره ی حمله به مرزهای شرقی ایران: تیغ ُکند 
»ذوالفقار سپاه« برای مقابله با »ترقه  بازی «

مقابله با آنها نشد.
آیا  که  است  مطرح  این سوال  حاال 
نظامی جمهوری  مقام های  که  چنان 
اسالمی ایران وانمود می کنند توانایی 
کافی برای مقابله با تهدیدات تروریستی 

وجود دارد؟
روز یکشنبه 2۵ تیر ماه خبرگزاری 
تسنیم گزارش داد که گروهی متشکل 
از نماینده ی واحد مهندسی ستاد کل 
نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، سپاه 
الگوی  به  »دستیابی  درباره  ارتش  و 
واحد پاسگاه و یا برجک مرزی« دیدار 
و گفتگو کردند و قرار شد پیشنهادات 

مطرح شده مورد بررسی قرار گیرد.
این نشست یعنی حکومت ایران هنوز 
برای برقراری امنیت در مرزها الگوی 
را  خود  ساز  یگان  هر  و  ندارد  واحد 
می زند و در حالی که هنوز مشخص 
نیست باید از کدام الگو استفاده شود، 
میلیاردها تومان هزینه صرف انسداد و 
دیوارکشی مرزها شده و با این مه این 

مناطق همچنان ناامن است.
میلیارد   1۶0 ایران   1۳۸۹ سال  تا 
دیوار  احداث  برای  بودجه  تومان 
بعضی  و  بود  کرده  هزینه  مرزها  در 
سیم  از  استفاده  با  مرزی  مناطق 
و  کانال  یا  بتنی  سدهای  و  خاردار 
کانال ها  عمق  مسدود شدند،  خاکریز 
به چهار متر و عرض آنها به بیش از 
هشت متر می رسد.آذرماه سال 1۳۹۳ 
حسین مرعشی نماینده و مشاور ویژه 
هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص 
طی  زابل  به  سفر  در  نظام  مصلحت 
سخنانی هشدار داد که »دیوارکشی در 

مرز سیستان اشتباه است«.
در این گیر و دار سپاه در ناامنی های 
مرزهای شرقی، توپ را به زمین دولت 
انداخته و پاسدار رحیم صفوی گفته 
دولت باید هزینه  استقرار امنیت پایدار 

درمرزهای شرقی را پرداخت کند.
ادامه ی تغییرات در تیم  با  همزمان 
حفاظت مجلس شورای اسالمی پس 

از حمالت داعش در تهران،  وبسایت 
می شود  گفته  که  »آمدنیوز«  خبری 
است،  امنیتی  محافل  به  وابسته 
مدعی شد شش ماه پیش از حمالت 
تروریستی داعش در هفدهم خردادماه 
رییس مجلس شورای  علی الریجانی 
اسالمی در نامه ای به فرمانده سپاه از 
نوع حفاظت مجلس انتقاد کرده و در 
»اگر  بود:  نوشته  نامه  این  از  بخشی 
گیرد،  صورت  تروریستی  عملیات 
مجلس با خسارت بزرگی مواجه خواهد 

شد«.
سوم تیرماه نیز کریمی  قدوسی عضو 
اعالم  صراحتاً  ملی  امنیت  کمیسیون 
کرد که باید در ساختار دفاعی و حفظ 
نظر  تجدید  مجلس  فیزیکی  امنیت 
مرزهای  در  اخیر  حادثه  از  شود.پس 
شرقی کشور، الریجانی در جلسه ای با 
محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه، 
که  کرد  عنوان  شدید  انتقاد  ضمن 
»تمرکز این نیروی نظامی در سیاست 
و انتخابات، باعث غفلت از کارکردهای 
اصلی و مأموریت های این نهاد نظامی 

شده است«.
در حالی که خبرگزاری تسنیم به نقل 
از چند مقام سیاسی و نظامی به تقدیر 
سپاه  نیروهای  دالوری  و  شجاعت  از 
در واکنش به حمالت تروریستی 17 
از »ضربِت ذوالفقار  و  پرداخت  خرداد 
سپاه« تجلیل کرد، علی خامنه ای آن 
را »ترقه بازی« خواند. اما دو هفته بعد 
فرمانده حفاظت مجلس و فرمانده سپاه 
تهران تغییر کرد و گفته شد که باید 
ساختارهای دفاعی حفاظت در اماکن 
حساس تغییر کند و در روزهای اخیر 
نظامی  نیروهای  که  جلساتی  در  نیز 
برگزار کرده اند عنوان شده هنوز الگوی 
ندارد.  از مرزها وجود  از دفاع  واحدی 
با این اوصاف به تدریج معلوم می شود 
که این همه نهادهای نظامی و امنیتی 
متعارف و موازی قادر نیستند جلوی 

»ترقه بازی« را هم بگیرند!

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران: 
مشاوران ترامپ در فضای وهم آلود گذشته سیر می کنند

= بهرام قاسمی، سخنگوی 
ایران،  خارجه  امور  وزارت 
مشاوران دونالد ترامپ را به 
سیر کردن در فضای وهم آلود 

گذشته متهم کرد.
ترامپ  دونالد  مواضع   =
مواضعی  دولتش  اعضای  و 
مثبت به ایران نیست و به نظر 
باعث  موضوع  این  می رسد 
اسالمی  جمهوری  نگرانی 

شده است.
وزارت  سخنگوی  قاسمی،  بهرام 
 2۴ شنبه،  روز  ایران،  خارجه  امور 
را  ترامپ  دونالد  مشاوران  تیرماه، 
وهم آلود  فضای  در  کردن  »سیر  به 

گذشته« متهم کرد.
او همچنین به آمریکا توصیه کرده 
و  سازنده  مثبت،  »نقش  به  است 
ثبات آفرین ایران« در منطقه و جهان 

توجه داشته باشد.
در  ایران  خارجه  وزارت  سخنگوی 

ترامپ،  دونالد  به سخنانی که  پاسخ 
پاریس  آمریکا، در  ریاست جمهوری 
پیرامون رژیم ایران مطرح کرده بود، 

واکنش نشان داد.
پنجشبه،  روز  ترامپ،  دونالد 
مطبوعاتی  نشست  در  تیرماه،   22
امانوئل  خود  فرانسوی  همتای  با 
کره  ایران،  حکومت های  مکرون، 
شمالی و سوریه را »رژیم های یاغی« 

نامید.
با  امروز  »ما  گفت:  ترامپ  دونالد 
کره  مانند  یاغی  رژیم های  تهدیدات 
شمالی، ایران و سوریه و دولت هایی 
می کنند،  مالی  حمایت  آنها  از  که 

روبرو هستیم«.
ترامپ همچنین گفت: »ما مصمم 
این  با  متحد  شکل  به  که  هستیم 
کنیم  مبارزه  انسانیت  دشمنان 
قلمرو  و  مالی  منابع  از  را  آنها  و 
حاکمیت و شبکه فعالیت و حمایت 

ایدئولوژیک شان محروم سازیم.«
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری 
سخنان  این  به  واکنش  در  اسالمی 
رئیس  مشاوران  است،  گفته  ترامپ 

جمهوری ایاالت متحده مثل گذشته 
ابتدایی  بدیهیات  و  واقعیات  از  که 
تحوالت  از  بودندهمچنان  بی خبر 
عقب  بسیار  جهان  و  منطقه  ایران، 

هستند.
اعضای  و  ترامپ  دونالد  مواضع 
دولت اش نسبت به حکومت اسالمی 
ایران  مثبت نیست و به نظر می رسد 
جمهوری  نگرانی  باعث  موضوع  این 

اسالمی شده است.
وزیرخارجه  تیلرسون،  رکس 
پاسخ  در  جاری  خردادماه  آمریکا، 
پرسیده  که  کنگره  اعضای  از  یکی 
رژیم  تغییر  برای  سیاستی  آیا  بود 
بود: »سیاست  گفته  دارد،  ایران  در 
از  حمایت  آمریکا  جدید  دولت 
تا  است  ایران  داخل  در  عناصری 
حکومت  آمیز  مسالمت  تغییر  به 

بیانجامد.«
که  کرده  عنوان  نیز  ترامپ  دونالد 
ایران  مسائل  کار شناسان  از  شماری 
و  تدقیق  مشغول  حاضر  حال  در 
قبال  در  کشور  این  سیاست  تدوین 

ایران هستند.

ه  ا خو ضا ر ضا  ر =محمد
جیلی  آ سعید  محمد  و 
به  که  هستند  ایرانی  دو 
سرقت  و  نرم  افزارها  هک 
اطالعات نظامی از موسسات 

آمریکایی متهم شده اند.
که  شرکت هایی  از  =یکی 
را  اطالعاتش  متهم  دو  این 
محصوالتی  کرده اند،  هک 
برای طراحی گلوله و خمپاره  

تولید می کند.
اعالم  آمریکا  دادگستری  وزارت 
کرد برای دو تبعه ی ایرانی، به اتهام 
قوانین  نقض  و  اطالعات  سرقت 
کیفرخواست  آمریکا  تحریم های 

صادر شده است.
به گزارش رویترز به نقل از وزارت 
محمدرضا  آمریکا،  دادگستری 
سعید  محمد  و  ساله   ۳۹ رضاخواه، 
هک  به  متهم  ساله   ۳۵ آجیلی، 
نرم افزاری،  شرکت های  اطالعات 
به  آن  فروش  و  سرقت  بازنویسی، 
و  نظامی  موسسات  و  ایران  دولت 
روی  تحقیقات  و  شده اند  آموزشی 

پرونده آنها همچنان ادامه دارد.
طبق اعالم دادگاه آنها فعالیت خود 
بودند.  کرده  آغاز   2007 سال  از  را 

رضاخواه نرم افزارها را هک و سرقت 
می کرده و آجیلی بازاریابی می کرده 

و آنها را به فروش می رسانده است.
در  رضاخواه  آمده،  گزارش  این  در 
مشاوره  شرکت  یک   2012 سال 
 Arrow Tech« نام  به  مهندسی 
که  کرده  هک  را   »Associates
تولیدکننده محصوالتی برای طراحی 
با  کنترل  قابل  خمپاره های  و  گلوله 
اطالعات  و  بوده   GPS از  استفاده 
آیرودینامیک  مورد  در  تحلیلی 

پشتیبانی از آنها را داشته است.
این  بین  المللی،  تحریم های  طبق 

دو تبعه  ی ایرانی در آمریکا به هک و سرقت 
اطالعات نظامی متهم شدند

دفاعی  محصوالت  جزو  نرم افزارها 
می شوند  محسوب  آمریکا  به  متعلق 
وزارت  مجوز  بدون  آنها  صادرات  و 

خارجه آمریکا غیرقانونی است.
این  در  آنها  همدست  سومین 
اسم  به  ساله   ۳0 فردی  پرونده، 
نیما گلستانه بود که به جرایم خود 
در   201۳ سال  در  او  کرد.  اعتراف 
آمریکا مسترد  به  و  بازداشت  ترکیه 
تبعه ی  هفت  از  یکی  گلستانه  شد. 
مبادله  جریان  در  که  بود  ایرانی 
از  آمریکا  و  ایران  میان  زندانیان 

اتهامات اش »تبرئه« شد.

GPS نمونه ای از خمپاره های هدایت شونده توسط
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ه  و گر  ، لشعبی ا =حشد
مورد  عراقی  شبه نظامی 
ترک  قصد  سپاه،  حمایت 
موصل و شمال عراق را ندارد 
طرح  اجرای  سرگرم  زیرا 
ایجاد شاهراه ارتباطی زمینی 
ایران- لبنان مورد نظر سپاه 

پاسداران است.
= نیروهای آمریکایی حاضر 
کنون  تا  سوریه  خاک  در 
حداقل سه بار به شبه نظامیان 
تحت حمایت ایران در غرب 

سوریه حمله کرده اند.
= کارشناسان نظامی اروپا 
سپاه  که  می دهند  هشدار 
پاسداران در جستجوی راهی 
آب های  به  رسیدن  برای 

مدیترانه است.
احمد رأفت- موصل آزاد شد، ولی 
آزادی برای شهروندان این شهر سرابی 
بیش نیست. ادامه حضور حشد الشعبی، 
شبه نظامیان شیعی تحت حمایت سپاه 
قدس ساخته و پرداخته ی جمهوری 
خروج  از  پس  بود  قرار  که  اسالمی، 
خارج  شهر  این  از  داعش  نیروهای 
شوند، به کابوس جدیدی برای اهالی 
موصل که اکثرا سنی هستند تبدیل 

شده است.
جانشین  ال مهندس،  ابومهدی 
می گوید،  حشد الشعبی،  دبیرکل 
ترک  قصد  گروه  این  شبه نظامیان 
به  کمک  »برای  و  ندارند  را  موصل 
باقی  شهر  این  در  در  آن  باز سازی 

خواهند ماند«.
نام واقعی این فرمانده شبه نظامیان 
شیعه، جمال جعفر ابراهیم است. او از 
پدری عراقی و مادری ایرانی در مشهد 
متولد شده است. ابومهدی ال مهندس 
در مورد آینده این گروه شبه نظامی نیز 
انحالل  حق  عراق  »دولت  می افزاید: 
گروه  این  زیرا  ندارد  را  حشد الشعبی 
بر مبنای فتوای آیت اهلل سیستانی و با 
حمایت جمهوری اسالمی پای گرفته و 
حکومت بغداد نقشی در به وجود آمدن 

آن نداشته است«.
اتوبان تهران- بیروت

حشد الشعبی، برای جمهوری اسالمی 
و لشکر قدس، با وجود اینکه حضور پر 
رنگی که در عراق دارند و نفوذ آنها بر 
دولت مستقر در بغداد محسوس است، 
برخوردار  مهمی  راهبردی  اهمیت  از 
پاسداران در تالش است  است. سپاه 
از طریق زمینی راهی ارتباطی از ایران 
تا جنوب لبنان به وجود بیاورد تا به 
آسانی، حزب اهلل و دیگر نیروهای تحت 
حمایت خود در این منطقه را، که بدان 
بغل  شده،  داده  شیعی«  »هالل  نام 
گوش اسراییل، حمایت تسلیحاتی و 

نظامی کند.
این راه ارتباطی که برخی از آن با نام 
»اتوبان تهران- بیروت« یاد می کنند، 
در خاک ایران، در مناطقی که سپاه 
در این سال ها از آن برای ارسال نیرو و 
تسلیحات به عراق استفاده کرده، آغاز 

می شود. از سال ۲۰۰۳، پس از سقوط 
نیروهای  توسط  حسین  صدان  رژیم 
آمریکایی و متحدین اش، سپاه تصمیم 
گرفت نیروهای شیعی و سنی مخالف 
را  بین المللی در عراق  ائتالف  حضور 

مسلح سازد.
در  که  مناطقی  آزادسازی  با 
ماه های گذشته تحت اشغال داعش 
قرار داشتند، مسیر ورود تسلیحات و 
نیروهای ایرانی در خاک عراق تغییر 
که  بعاج،  عراقی  شهر  است.  کرده 
زمانی بخشی از سرزمین های تحت 

امروز  بود،  اسالمی  حکومت  اشغال 
در اشغال حشد الشعبی است و اولین 
پایگاه مورد استفاده سپاه قدس در 
ارتباطی  شاهراه  این  ایجاد  جهت 
آن سوی  در  می آید.  حساب  به 
سوریه  با  مرز  نزدیکی  در  عراق، 
حشد الشعبی  شبه نظامیان  نیز 
مدت هاست موضع گرفته اند و برخی 
از روستاهای مرزی را به اشغال خود 

درآورده اند.
حضور شبه نظامیان شیعی در منطقه  
فاصله  که  سوریه،  با  عراق  مرزی 
چندانی با مناطق تحت حکومت اقلیم 
کردستان ندارد، نگرانی شدید نیروهای 
با  است.  برانگیخته  نیز  را  پیشمرگه 
حضور شبه نظامیان حشد الشعبی در 
از  بخش  آن  گفت  می توان  موصل، 
لشکر  نظر  مورد  تسلیحاتی  شاهراه 
سلیمانی،  قاسم  شخص  و  قدس 
سپاه  برون مرزی  نیروهای  فرمانده 

پاسداران، تکمیل شده است.

در  ایران  با  آمریکا  درگیری 
سوریه

بخش  تکمیل  برای  تالش ها  اما 
واکنش  با  و  دارد  ادامه  هنوز  سوری 
نیز مواجه شده است.  آمریکا  نظامی 
نظامیان آمریکایی حاضر در سوریه، تا 
کنون  سه بار در هفته های گذشته به 
شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری 
سه  هر  کرده اند.  حمله  اسالمی  
تنف  به  موسوم  منطقه ای  در  حمله 
در محل تالقی مرز های سوریه، عراق 
آسمان  در  است.  داده  روی  اردن  و 

همین منطقه، نیرو های آمریکایی یک 
جمهوری  سرنشین  بدون  هواپیمای 
اسالمی را نیز سرنگون ساختند. گویا 
برای  پهپاد  این  از  اسالمی  جمهوری 
بمباران منطقه ای در نزدیکی مرز اردن 
که نیروهای آمریکایی در آنجا حضور 

دارند، استفاده کرده بود.
نیروهای  بین  سوریه  در  درگیری 
و  اسالمی  جمهوری  حمایت  تحت 
نظامیان آمریکایی و متحدین محلی 
اصطکاک  گسترش  از  حکایت  آنان، 
مستقیم و جنگ نیابتی بین دو کشور 
کشتی های  خصمانه  مانورهای  دارد. 
آب های  در  پاسداران  سپاه  تندرو 
خلیج فارس و تنگه هرمز، در نزدیکی 
کشتی های جنگی آمریکایی، هنوز هم 
ادامه دارد. در یمن نیز جنگ نیابتی 
رهبری  به  ائتالف  آمریکا حامی  بین 
اسالمی  جمهوری  و  سعودی ها، 
در  همچنان  نیز  حوثی ها،  پشتیبان 
چنانکه  لحظه،  هر  و  است  جریان 

محمد جواد ظریف در نیویورک گفت، 
می تواند به درگیری مستقیم جمهوری 
اسالمی با پادشاهی سعودی بیانجامد.

در میدان مرکزی شهر عراقی بعاج، 
روی دیوار خانه ای که کامال ویران شده 
است، شبه نظامیان شیعی نوشته اند »از 
سلیمانی«.  قاسم  با  دیرالزور  تا  بعاج 
فرماندهان  آنچه  بر  بنا  که  شعاری 
النجبا، شیعیان عراقی که در سوریه در 
کنار ارتش بشار اسد و حزب اهلل لبنان 
می جنگند، اعالم کردند، تنظیم شده 
است: »ایجاد شاهراه ارتباطی از غرب 

ایران تا جنوب لبنان برای ارسال نفرات 
لجستیک  و  تسلیحاتی  و کمک های 
زیر نظر لشکر قدس است که باید به 

اولویت عملیاتی تبدیل شود«.
حضور  گسترش  از  نگرانی 

ایران در سوریه
یکی از افسران اطالعاتی ارتش آزاد 
در  آمریکا  حمایت  تحت  که  سوریه 
جنوب شرقی این کشور فعالیت دارد، 
به کیهان لندن می گوید: »با افزایش 
منطقه  در  آمریکایی  نظامیان  حضور 
مرزی سوریه- عراق- اردن، و هم زمان 
با تشدید فعالیت های نیروهای شیعی 
تحت حمایت جمهوری اسالمی، خطر 
درگیری مستقیم نیروهای آمریکایی 
به  ایران  حمایت  تحت  نیروهای  با 
یافته  افزایش  نگران کننده ای  طور 
است«. آتشی که به گفته همین افسر 
اطالعاتی سوری، »با شکست داعش 
می تواند شعله ور شود و جنگ دیگری 

رقم  بزرگ تری  ابعاد  در  را در سوریه 
بزند«.

همین منبع در ادامه گفتگو با کیهان 
توجه  قابل  »افزایش  می افزاید:  لندن 
سوریه،  خاک  در  آمریکایی  نیروهای 
بیش از آنکه با هدف شکست داعش 
گرفته  صورت  اسالمی اش  خالفت  و 
باشد، برای مقابله با گسترش نفوذ و 
حضور ایران و نیروهای تحت حمایت 
این  ادامه  سپاه پاسداران است«.  در 
به  سوریه  آزاد  ارتش  افسر  گفتگو، 
»نگرانی شدید آمریکا، اردن، اسرائیل 

و لبنان« از ایجاد این شاهراه ارتباطی 
نیز اشاره می کند.

سخنگوی النجبا از جانب دیگر ادعا 
می کند »تنها هدف گسترش حضور 
اسالمی،  جمهوری  همراه  نیروهای 
نیست،  ارتباطی  شاهراه  یک  ایجاد 
بلکه هدف اصلی جلوگیری از بازگشت 
است«.  خاورمیانه  منطقه  به  آمریکا 
منابع نظامی اروپا نیز نگرانی خود را 
از گسترش حضور جمهوری اسالمی 
نمی کنند.  پنهان  سوریه  و  عراق  در 
کارشناسان نظامی برخی از کشور های 
اسالمی  جمهوری  معتقدند  اروپایی 
تنها در فکر ایجاد یک شاهراه ارتباطی 
که غرب ایران را به جنوب لبنان متصل 
سازد نیست و اهداف مهم تری را دنبال 

می کند.
پاسداران در جسجوی راهی 

به مدیترانه
سپاه  کارشناسان،  این  گمان  به 

به  راهی  گشودن  صدد  در  پاسداران 
سوی مدیترانه است. به عبارت دیگر 
به  با  دارد  نظر  در  اسالمی  جمهوری 
دست گرفتن کنترل شهرهای سوری 
بعقوبه، بیجی، میادین، دیرالزور، پالمیرا 
دریای  در  الذقیه  بندر  به  دمشق  و 
تنها  نه  که  طرحی  برسد.  مدیترانه 
اروپایی  کشور های  برای  کابوسی  به 
مشرف به مدیترانه تبدیل شده، بلکه 
است.  ساخته  نگران  نیز  را  روسیه 
گفتگوهای  در  کارشناسان  این  برای 
اخیر والدیمیر پوتین و دونالد رامپ، 
گروه  کشورهای  نشست  حاشیه  در 
»جی بیست« در هامبورگ آلمان، این 
نگرانی مشترک در صدر قرار داشت و 
توافق برای آتش بس در بخش هایی از 
سوریه نیز با هدف مقابله با برنامه های 
جمهوری اسالمی صورت گرفته است.

اسرائیل این شاهراه ارتباطی که ایران 
را از راه زمینی به جنوب لبنان متصل 
می سازد، تهدیدی جدی برای امنیت 
خود تلقی می کند. در حال حاضر ایران 
از طریق هوایی تسلیحات مورد لزوم 
حزب اهلل را به دمشق فرستاده و از این 
شهر به جنوب لبنان منتقل می کند. 
این شاهراه، سپاه می تواند  با تکمیل 
از  را  خود  موشک های  و  تسلیحات 
راه زمینی مستقیم به دست حزب اهلل 

برساند.
شکست کامل داعش، پایان 

تساهل بین نیروهای درگیر
در هفته های اخیر مقامات سیاسی 
و نظامی اسرائیل بارها اعالم کرده اند 
که گسترش حضور جمهوری اسالمی 
و نیروهای تحت حمایت لشکر قدس، 
تهدیدی جدی برای امنیت کشورشان 
جنگنده های  رابطه  همین  در  است. 
اسرائیلی در چندین مورد محموله های 
نظامی ارسال شده از ایران به مقصد 
دمشق-  شاهراه  در  را  لبنان  جنوب 
نابود  و  داده  قرار  حمله  مورد  بیروت 
شاهراه  تکمیل  صورت  در  کردند. 
سپاه  از سوی  ارتباطی طراحی شده 
لبنان  حزب اهلل  سلیمانی،  قاسم  و 
خواهد توانست با دریافت موشک های 
علیه  را  جدیدی  جنگ  میان برد، 

اسرائیل آغاز کند.

نظامی  کارشناس  کافارال،  جنیفر 
در  جنگ«  »مطالعات  موسسه 
واشنگتن شکی ندارد که »با شکست 
ابعاد  با  دیگری  جنگ  داعش  نهایی 
این  شد«.  خواهد  آغاز  گسترده تری 
کارشناس آمریکایی می گوید: »ایران 
از هم اکنون در حال آماده شدن برای 
اقداماتی را  این جنگ جدید است و 
برای تضمین موفقیت استراتژی خود 
آغاز کرده است، در حالی که آمریکا 
و متحدین اش هنوز در فکر شکست 
داعش هستند و مرحله بعد از آن را در 
دستور کار خود قرار نداده اند«. جنیفر 
کافارال پیش بینی می کند، »در همان 
لحظه که آخرین متر از خاک سوریه 
از اشغال حکومت اسالمی آزاد شود، 
تساهل نسبی  نیروهای تحت حمایت 
آنها  از  آمریکا  که  نیروهایی  با  ایران 
حمایت می کند، به پایان خواهد رسید 
و این دو نیرو در مقابل یکدیگر قرار 

خواهند گرفت«.

آغاز جنگ دیگری در  شکست داعش 
است منطقه 
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