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تکلیف رییس دولت بعدی جمهوری اسالمی
در آمریکا تعیین می شود؟

حذف نام بلوچستان، اشتباهی 
سهوی یا سیاستی عمدی

بار دیگر حذف نام بلوچستان از استان 
سیستان و بلوچستان خبر ساز شد. بار 
دیگر چند نهاد خصوصی و همچنین 
وابسته به  دولت نام بلوچستان را حذف 
کرده و این استان را فقط »سیستان« 
خواندند در حالی که در تقسیمات رسمی 
استانی باید از نام سیستان و بلوچستان 
استفاده کرد. حذف نام بلوچستان که در 
این روزها بار دیگر در مجلس و رسانه ها 
مطرح شد و اعتراض ها را برانگیخت، این 

بار از کتاب درسی آغاز شد.

نسبت دادن »گزینه های بد و بد تر « 
به هیالری کلینتون و دونالد ترامپ در 
انتخابات آمریکا از سوی حسن روحانی،  
تالشی است برای فرار به جلو و مردود 
شمردن این گمانه که نتایج انتخابات 
یا  و  ماندن  بر  آمریکا   نوامبر  هشتم 
رفتن رییس دولت یازدهم طی انتخابات 
ریاست جمهوری اردیبهشت ماه ۹۶ در 

ایران تاثیری نخواهد داشت.
طی  اسالمی  جمهوری  دولت های 
سه دهه گذشته، صرف نظر از دوران 
جنگ با عراق که تعریف گرایش های 
سیاسی در داخل بر اساس »چپ« و 
» راست« صورت می گرفت و واژه های 
»اصالح طلب« و »اصول گرا« هنوز به 
وارد  ایران  حکومت  سیاسی  فرهنگ 
نشده بود، هر هشت سال از یک گروه 
یا  به گروهی سپرده شده، تندروتر و 

معتدل تر از دولت پیشین.
به دنبال تغییر رییس جمهور، که از 
زمان تصدی علی اکبر رفسنجانی و با 
اصالح قانون اساسی حکومت و حذف 
نخست وزیر رییس هیات دولت نیز شده 
بود، عالوه بر دولت و معاونین و مدیران 

کلینتون  هیالری  =چه 
رییس جمهور امریکا شود 
و چه دونالد ترامپ، برای 
دوران  اسالمی  جمهوری 

اوباما تکرار نخواهد شد

سرویس سیاسی کیهان:

سرزمین ممنوعیات و ناهنجاری ها
کنید،  منع  را  چیزی  هر  می شود،  گفته  که  است  رایج  روایت  یک 
گرایش به انجام و یا خواستن  آن، بیشتر می شود. به عبارت دیگر، امور 
ممنوعه همیشه جذابیت بیشتری پیدا می کنند. در اینجا »ممنوعه« 
با »جرم« و  تا  نزدیک است  بیشتر  با مفاهیم »اخالقی« و »مذهبی« 
»اعمال غیرقانونی« در عرصه ی علم حقوق. از همین رو نیز مشهورترین 
پیشینه ی این جذابیت را می توان در افسانه ی آفرینش و سرپیچی حوا 

و آدم در خوردن میوه ای که بر آنها ممنوع شده بود، یافت.
در عالم واقع و عرصه ی اجتماعی اما آنچه امروز و در جوامع مدرن، 
حقوق  و  وظیفه  و  مسوولیت  اساس  بر  و  حقوق  علم  چهارچوب  در 
شهروندی تعریف می شود، کمتر با »ممنوعیات« از نوع مذهبی سر و 

کار دارد. 
اما وقتی احکام دینی و شریعت به ساختار حقوقی تبدیل می شود 
مرز  می گیرد،  شکل  شریعت  اساس  بر  قضایی  نظام  و  قوانین  و 
و  فردی  حقوق  که  می شود  گسترده  جایی  تا  مذهبی  ممنوعیت های 
شهروندی و بسیاری از آزادی ها را اساسا محدود می کند. این تداخل و 
سایه ی سنگین ممنوعیت های عقیدتی و مذهبی را سال هاست کسانی 
که در ایران زندگی می کنند و یا حتی با ایران سر و کار دارند، از جمله 
حقوق  در  می کنند.  تجربه  هواپیما،  مهماندار  یا  توریست  عنوان  به 
زنان از جمله در زمینه حجاب اجباری گرفته تا مناسباتی که امروز به 
عنوان یک پدیده ی عمال موجود، به عنوان حقوق شهروندی در جوامع 

پیشرفته به رسمیت شناخته می شود، مانند همجنس گرایی.
در جمهوری اسالمی اما دامنه ی تابوها و ممنوعیت های مذهبی بسیار 
از  مختلف  زمینه های  در  آموزش  و  روشنگری  امکان  است.  گسترده 
جمله مسایل جنسی اندک است. انکار واقعیات موجود به یک روش 
سیاسی و راهکار مقابله با مشکالت تبدیل شده. همه اینها از یک سو 
امکان سوء استفاده  در حد جرم و جنایت را گسترش داده است )مثال 
مرزها  دیگر  از سوی  و  نوجوانان(  و  از کودکان  استفاده جنسی  سوء 
و مفاهیم را چنان مخدوش کرده که حتی مسووالن نیز »پدوفیلی« 
را همان همجنس گرایی قلمداد و آن را در چهارچوب »لواط« بررسی 

می کنند!
بیت  محبوب  و  قرآن  بین المللی  قاری  طوسی،  سعید  رسوایی  در 
رهبری، موضوع تکان دهنده همانا »پدوفیلی« و سوء استفاده جنسی از 
نوآموزان و کودکان و نوجوانان است که در جوامع پیشرفته جرم و قابل 
ناهنجاری های  اما دامنه ی وسیع ممنوعیات و گسترش  پیگرد است. 
ناشی از آن در ایران و حتی اخطار به رسانه ها که حق ندارند درباره ی 
اتهام سعید طوسی حرف بزنند، اجازه ی روشنگری نمی دهد. ممنوعیت 
به عنوان »راهکار«، مشکل را حل نمی کند بلکه فقط صورت  مسأله را 

پاک کرده و در عین حال سبب گسترش ناهنجاری ها و جذابیت 
  موضوعات ممنوعه می شود. 

در صفحات ۹۵ و ۹۷ کتاب مطالعات 
اجتماعی پایه هشتم، نقشه ای ترسیم 
شده که این منطقه در آن تنها با نام 
سیستان مشخص شده است. مسئوالن 
می گویند این دو نقشه متعلق به دوران 
ایلخانیان و تیموریان است و ربطی به 
جغرافیای کنونی کشور ندارد. ولی نگاهی 
می دهد  نشان  تاریخی  کتب  دیگر  به 
که در زمان تیموریان نیز آن منطقه با 
نام بلوچستان شهرت داشت و نامی از 

سیستان برده نمی شد.  در صفحات 10 و 11 

نامزدهای دریافت توپ طال 2016
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وزارت ورزش نباید در انتخاب روسای 

فدراسیون ها دخالت کند
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درد دل کیروش با بازیکنانش:
مانع تراشان دست بردار نیستند

****
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کل، تدریجا کلیه مسئوالن پست های 
نان و آب دار نیز جای خود را به اعوان 
که  چنان  می دادند،  تازه  تیم  انصار  و 
احمدی نژاد بعد از تحویل گرفتن کار 
از محمد خاتمی با تغییرات فله ای، طی 
چند هفته تا ده هزار از کارکنان منسوب 

به اصالح طلبان را برکنار کرد.
سال  دو  جریان  در  روحانی  دولت 
مذاکرات محرمانه و غیر محرمانه اتمی 
با نمایندگان سیاسی آمریکا و بیش از 
یک سال تالش برای اجرای مفاد توافق 
اتمی )برجام(، عمال ایاالت متحده را به 
مهمترین طرف خارجی ایران تبدیل 

کشور  دو  که  حالی  در  است،  کرده 
همچنان در وضعیت قطع روابط بسر 
صاحب  که  خامنه ای  علی  و  می برند 
قدرت اصلی در ایران است، آمریکا را 
»جهان خوار«  و دشمن اصلی حکومت 

خود معرفی می کند.
بعد  که  داشت  انتظار  قویا  می توان 
شدن  مستقر  و  آینده  ژانویه   20 از 
سرنشین تازه در کاخ سفید، مناسبات 
جریان  در  که  آمریکا  و  ایران  کاری 
مذاکرات اتمی با گرفتن لعاب دوستی 
تا  و  روان  کشور  دو  دولتمردان  بین 
دستخوش  بود،  شده  آسان  حدودی 

تغییر گردد، هر چند با شدت و ضعف 
مرتبط با راه یافتن نامزد حزب دمکرات 
به کاخ سفید و رقیب جمهوری خواه او.
با  ترامپ  و  کلینتون  رفتارهای 

جمهوری اسالمی
ایران  اسرائیل،  و  روسیه  کنار  در 
یکی از سه کشوری است که مناسبات 
سیاسی آمریکا با آن طی مرحله نهایی 
از  بیش  آمریکا  انتخاباتی  مبارزات 
مطرح  دیگری  هر کشور  با  مناسبات 

شده است.

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

©Reuters

قاچاق کاال، تجارتی سودآور در 
اقتصاد ایران
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از صفحه ۱
اظهارات غیر متعارف ترامپ در ستایش پوتین و 
ابراز عالقه او به بر قراری روابط  دوستانه میان آمریکا 
و روسیه، مناسبات تیره اوباما با نتانیاهو نخست 
وزیر اسرائیل، و توافق اتمی دولت اوباما با جمهوری 
اسالمی که به لغو تحریم ها علیه ایران منجر شد، 
دالیل اصلی مطرح شدن مکرر نام سه کشور در 
جریان فعالیت های انتخاباتی آمریکا بوده است. 
اگر چه تغییر محتمل در طبیعت مناسبات آینده 
دولت  رفتارهای  بر  اسرائیل  و  روسیه  با  آمریکا 
بعدی آن کشور در قبال جمهوری اسالمی تاثیر 
غیر مستقیم خواهد داشت، با این وجود، سیاست 
خارجی سرنشین بعدی کاخ سفید در قبال رژیم 

ایران دارای اهمیتی است خاص خود.
پیش از طرح خط مشی اعالم شده هر یک از دو 
نامزد دمکرات و جمهوری خواه در قبال تهران باید 
گفت که عمل نامزدها  با گفته های آنها بعد از راه 
یافتن به کاخ سفید می تواند دچار تغییر شود، هر 
چند  که آنها مکلف اند چارچوب سیاست های اعالم 
شده حزب خود را که در سندی رسمی پیش از 

رای گیری منتشر می شود، حفظ کنند.
در ارزیابی سیاست خارجی دولت بعدی آمریکا، 
ترکیب مشاوران و دستیاران نامزد رییس جمهوری 

عامل دیگری است که نباید از نظر دور داشت.
چنانچه هیالری کلینتو به کاخ سفید راه یابد، 
سیاست خارجی مکان شاخص و با اهمیتی در 
دولت او می یابد. سابقه کاری خانم کلینتون به 
عنوان وزیر خارجه، تصمیم بریتانیا به خروج از 
اتحادیه اروپا و قرار گرفتن اتحادیه در وضعیت 
انتقالی، ابهام در آینده پیمان دفاعی ناتو، لزوم 
حوزه  و  آسیا  در شرق  آمریکا  موقعیت  تثبیت 
اقیانوس آرام و البته وضعیت بحران زده خاورمیانه 
از جمله عواملی به شمار می روند که پرداختن به 
مناسبات خارجی را در ردیف اولویت های کاری 

وی قرار خواهند داد.
حزب  جنجالی  نامزد  ترامپ،  دونالد  چه  اگر 
جمهوری خواه به عنوان نماد تغییر مراکز سنتی 
و  گرفته  قرار  اقبال  مورد  واشنگتن  در  قدرت 
عرصه  در  تجربه  فاقد  کلینتون  خانم  برخالف 
مناسبات خارجی است، ولی طی دوران ریاست 
جمهوری احتمالی او، سیاست خارجی و دفاعی 
دولت وی نیز بر اقدامات داخلی پیشی می گیرند.

ترامپ که مدعی بازسازی جایگاه جهانی آمریکا 
مناسبات  قدرت،  به  رسیدن  صورت  در  است، 

بین الملل را در مسیری تازه قرار خواهد داد. 
به  ترامپ  با  انتظار داشت که آمریکا  می توان 
در  را  عمده ای  تغییرات  جمهور،  رییس  عنوان 
مناسبات خارجی تجربه کند، ولی خانم کلینتون به 
اصالح مناسبات خارجی واشنگتن بسنده می کند.  
ترامپ توافق اتمی اوباما با جمهوری اسالمی را 
بدترین توافق تاریخ و »شرم آور« خوانده و خود را 
به تجدید نظر در آن متعهد ساخته است. متفاوت 
با شیوه فکر و عمل اوباما که از یک سو سازش با 
صندوق  از  اسالم گرای  دولت های  از  حمایت  و 
انتخابات درآمده را وسیله ای برای بهبود چهره 
آمریکا در خاورمیانه تلقی و از سوی دیگر حل 
بحران های منطقه را مسئولیت قدرت های محلی 
می خواند، مناسبات ترامپ با کشورهای مسلمان، 
تاجرمنشانه و بر اساس بده بستان شکل خواهد 
گرفت؛ حتی معامله محتمل با جمهوری اسالمی 

نیز از این قاعده مستثنی نیست.
متهم  را  ترامپ  دونالد  اما  کلینتون  هیالری 
می کند که در صورت رسیدن به منصب رییس 
جمهوری آمریکا نظم بین الملل مختل می کند؛ 
افروختن  به  را  کلینتون  مقابل،  در  هم  ترامپ 
آتش جنگ متهم ساخته است. اتهام زنی ترامپ 
را والدیمیر ژیرنوفسکی، عضو قدیمی، جنجالی 
قانونگذاری  )مجلس  »دوما«  راستی  دست  و 
روسیه( نیز با تاکید بر اینکه در صورت انتخاب 
خانم کلینتون بین روسیه و آمریکا جنگ اتمی 

در می گیرد، به نوعی تائید کرده است!
نقش موثر کنگره 

 عالوه بر تعیین تکلیف سرنشین بعدی کاخ 
سفید، رویدادی که در روابط آینده آمریکا و ایران 
انتخابات مجلس  نتایج  یابد  اهمیت خاص می 
نمایندگان و سنا و مناسبات رییس جمهور بعدی 

با کنگره آن کشور است. 
انتخابات 34 کرسی از 100 کرسی سنا روز 8 
نوامبر برگزار می شود و نمایندگان منتخب برای 
شش سال در کنگره 115 آمریکا عضویت خواهد 
داشت. اکثریت کنونی سنا ) 54 به 45 و یک عضو 
مستقل( در در اختیار حزب جمهوری خواه است 
ولی از 34 کرسی که بر سر آنها انتخابات می شود 
24 کرسی متعلق به جمهوری خواهان و به همین 
نسبت کار آنها برای حفظ کرسی و در نتیجه حفظ 

اکثریت سنا بسیار دشوارتر از دمکرات ها است. 
در مجلس نمایندگان با 435 کرسی که اکثریت 

آن نیز در اختیار جمهوری خواهان است وضعیت 
تا حدودی متفاوت با سنا است. در انتخابات 8 ماه 
نوامبر جاری تمام کرسی های مجلس نمایندگان به 
مسابقه گذاشته می شود و با در نظر گرفتن اکثریت 
247 نماینده جمهوری خواه در مقابل 188 نماینده 
حفظ  برای  جمهوری خواهان  بخت  دمکرات، 

اکثریت در مجلس نمایندگان بسیار بلند است.
طی یک سال و نیم گذشته دولت اوباما مکرر 
به حق وتو متوسل شده تا قانونی شدن مصوبات 
تنبیهی کنگره و اعمال تحریم های تازه علیه ایران 
رییس جمهور  در کسوت  ترامپ  مانع شود.  را 
آمریکا نه تنها سد راه کنگره بعدی برای اعمال 
تحریم های تازه علیه ایران نخواهد شد بلکه مشوق 

تحریم های بیشتر نیز خواهد بود.
خانم کلینتون نیز که کمترین تعهدی در قبال 
ترجیح  نمی کند،  احساس  اسالمی  جمهوری 
از رژیمی که مورد خشم  می دهد در حمایت 
است  آمریکا  عمومی  افکار  عمیق  نارضایتی  و 

مناسبات دولت خود را با کنگره دشوار نسازد.  
به این ترتیب وضعیت جمهوری اسالمی از 20 
ژانویه آینده در رابطه با دولت آمریکا و مناسبات 
کاری با واشنگتن  در بهترین شرایط سخت، و یا 

سخت تر از امروز خواهد شد!
همکاران سیاست خارجی دو نامزد

ترامپ  دونالد  کلینتون،  هیالری  با  متفاوت 
مشاوران سیاست خارجی خود را از دید رسانه ها 
دور نگاه داشته و تا ماه ژوئیه سال جاری تشخیص 
مهره های کلیدی گروه حتی در حد انگشتان یک 

دست نیز دشوار بود.
در موقعیت های متعدد، جولیانی شهردار سابق 
مجلس  پیشین  رییس  گینگریج  و  نیویورک 
نمایندگان آمریکا شانه به شانه با ترامپ و یا طی 
دیدارهای دو به دو با او دیده شدند؛ چهره های 
شناخته شده ای که ذر گردهمایی های مجاهدین 
خلق نیز حضور یافته و از این راه شائبه قصد ترامپ 

بر تقویت اپوزیسیون جمهوری اسالمی و حتی 
شکل دادن به یک الترناتیو موثر را مطرح ساختند.

چهره دیگری که در جمع مشاوران ارشد سیاست 
خارجی ترامپ شناخته شده، سناتور جمهوری خواه 
از جمله  ایالت آالباما، جس سشن است که  از 

مخالفان شناخته شده جمهوری اسالمی است.
جورج  فارس،  ولید  تروریسم،  ضد  متخصص 
پاپاداپولوس با سابقه عضویت در حزب دمکرات، ژنرال 
بازنشسته جو اشمیتز و ژنرال کیث کلوگ از دیگر 
دستیاران سیاست خارجی ترامپ به شمار می روند. 
شناخته شده ترین فرد این گروه پاپادوپولس است 
و شاید جنجالی ترین آنها ولید فارس با تبار لبنانی و 
شهرت ضدیت با مسلمانان و سابقه همکاری با میت 
رامنی در جریان انتخابات رییس جمهوری سال 2012.

دونالد ترامپ متخصص نبودن مشاوران خود 
و  می داند  امتیاز  را  خارجی  سیاست  حوزه  در 
پیشتر تاکید کرده: »متخصصین سیاست خارجی 
گیر  آن  در  که  اسفباری  وضعیت  فاجعه بارند، 

کرده ایم نتیجه کار آنها است!«   
بسیاری از ناظران بر این باورند که خانم کلینتون 
تدریجا خود را مجبور به شکستن پل هایی خواهد 
با  نزدیک تر  ارتباط  برای  کری  جان  که  دید 

جمهوری اسالمی ساخته است.  
خانم کلینتون روز سوم ماه ژوئیه سال گذشته در 
کالج دارتموث خطاب به شماری از دعوت شدگان 
ایران را »خطر علیه موجودیت اسرائیل« خواند، 
در  اسرائیل  وزیر  نخست  نتانیاهو  که  شعاری 

سال های اخیر به تکرار مطرح ساخته است.
خانم کلینتون در همان جلسه، جمهوری اسالمی 
تروریسم در جهان  اصلی  و حامل  را خطرناک 
بدانند  ایرانیان  یادآور شد: »می خواهم  خواند و 
که اگر من رییس جمهور باشم ما ایران را مورد 
حمله )نظامی( قرار می دهیم، چنانچه جمهوری 
اسالمی حتی برای ده  سال بعد حمله به اسرائیل 

را تدارک ببیند.«
دستیاران سیاست خارجی هیالری کلینتون نیز 
با چنین نگاه خصومت باری در تقابل با جمهوری 

اسالمی بیگانه نیستند.
شناخته شده ترین چهره در جمع دستیاران و 
مشاوران کلینتون که شمار آنها به 200 زن و مرد 
می رسد، جک سالیوان است که رییس کارکنان 
دفتر جو بایدن معاون اوباما و از جمله اعضای 
تیم آمریکایی مذاکره کننده اتمی با جمهوری 

اسالمی بود.
سالیوان اخیرا با ترسیم وضعیت کنونی خاورمیانه 

و  ایران  نیابتی  با جنگ های  مرتبط  در سندی 
عربستان سعودی )در یمن و سوریه(  و نقش 
آمریکا در منطقه نظر داد: »هزینه های ایران را به 
خاطر نقش تخریبی آنها در نا امن کردن منطقه 
باید باال برد، و همزمان اقداماتی به عمل آورد که 
اطمینان خاطر عربستان را در مقابله با جمهوری 

اسالمی افزایش دهد.«
دراجرای این خط مشی، روز 26 ماه اکتبر جاری، 
کریس مورل، دستیار دیگر خانم کلینتون در امور 
خارجی پیشنهاد کرد با توسل به نیروی نظامی 
کشتی های مشکوک ایرانی در آب های خلیج فارس 
و دریای عمان متوقف و برای کشف سالح قاچاق 

مورد بازرسی قرار بگیرند.
دستیار دیگر کلینتون، خانم لورا روزنبرگ، 35 
ساله و فارغ التحصیل دانشگاه آمریکایی نیویورک 
است که به داشتن روابط بسیار نزدیک با جامعه 
یهودیان آمریکا و ضدیت با اسالم گرایی افراطی 

شهرت دارد.
اندرو شاپیرو، 48 ساله، فارغ التحصیل دانشگاه 
مشاور  بین الملل  روابط  متخصص  و  پنسیلوانیا 
دیگری است با سابقه کار در دولت اوباما و داشتن 
روابط کاری با یکی از موسسات غیر دولتی متعلق 

به یهودیان در آمریکا.
شاپیرو در زمان سناتوری خانم کلینتون مشاور 
سیاسی ارشد وی بود و به خاطر نقشی که در 
تضمین فروش هواپیماهای فوق پیشرفته نظامی 
اف 35 آمریکایی به اسرائیل ایفا کرد مورد تشویق 

کلینتون قرار گرفت. 
ترکیب مشاوران و دستیاران سیاست خارجی 
هیالری کلینتون به روشنی حاکی از این واقعیت 
است که روابط دولت او با جمهوری اسالمی به هیچ 
وجه رنگ دوستی دولت اوباما با جمهوری اسالمی 
را نخواهد داشت و جای تعجب نیست که نتانیاهو 
در سفر اخیر خود به واشنگتن، از دیدار با ترامپ 
طفره رفت و تنها به گفتگو با کلینتون بسنده کرد!

کلینتون و ترامپ در نگاه جمهوری اسالمی 
در جمهوری اسالمی، دولت بخشی از حاکمیت و 
تابع راس هرم قدرت است، از این لحاظ نگاه دولت 
بر مسائل و مناسبات خارجی الزاما دارای اهمیت 
تعیین کننده نیست. نگاه دولت بر روند توسعه و 
یا توقف همکاری با آمریکا نیز در همین چارچوب 
قرار دارد. با این وجود نقش دولت– حتی در ابعاد 
مناسبات  روند  بر  تصمیم گیری-  نه  و  ستادی 

خارجی  تا حدودی تاثیرگذار است.
اقتصادی  رکود  گره  گشودن  روحانی  دولت 
کشور را در گرو عادی سازی مناسبات با آمریکا 
می بیند در حالی که بعد از کشیده شدن دندان 
اتمی حکومت و اجرایی شدن برجام، حاکمیت 
و رهبری جمهوری اسالمی  آمریکا را همچنان 

دشمن و منبع تهدید تلقی می کند.
دولت، طالب همزیستی در منطقه و دوستی 
است  آمریکا  با  دوستی  حتی  و  همسایگان  با 
در حالی که حاکمیت، بعد از واگذاری ظرفیت 
اتمی، اعتبار و نفوذ خود را در تشدید بحران های 
منطقه ای و حمایت نظامی- مالی از جریان های 
سیاسی- نظامی مخالف آمریکا و اسرائیل می بیند.

در رابطه با سرنشین بعدی کاخ سفید، نوعی 
همگرایی در نگاه حاکمیت و دولت دیده می شود: 
ترجیح دادن خانم کلینتون با سابقه شناخته شده 
و رفتار عملگرا، در مقایسه با ترامپ که غیر قابل 
پیش بینی است، ضمن داشتن نگاه انتقادی بر هر 
دو نامزد.اظهارات اخیر حسن روحانی مبنی بر 
اینکه »انتخاب بین نامزد های ریاست جمهوری 
انتخاب بین بد و بدتر است« به نوعی  آمریکا، 
اشتراک نظر و نارضایتی دولت و حاکمیت در مقابل 

دولت آینده آمریکا را بازتاب می دهد.
بدتر« طی  و  بد  بین  »انتخاب  در چار چوب 
نامزدی  یافتن  رسمیت  از  پیش  هفته های 
که  واشنگتن،  در  تهران  دولت  البی  کلینتون، 
لزوما مورد حمایت اصولگرایان حاکمیت نیست، 
تماس های نزدیک با مشاوران سیاست خارجی 
نامزد دمکرات ها را آغاز کرد و متعاقب برگزاری 
چند گردهمایی در کالیفرنیا و واشنگتن برای جلب 
حمایت و رای ایرانیان مقیم آمریکا، وارد عمل شد.

در خط دیگری، اکثریت مخالفان جمهوری اسالمی 
و ایرانیان مقیم آمریکا، با وجود جهت گیری یکی دو 
شبکه تلویزیونی و رادیویی فارسی زبان در حمایت 
از کلینتون، خود را در کنار اردوگاه دونالد ترامپ 
قراردادند که غیر مستقیم نشانه ترجیح دادن گزینه 
متفاوت با نامزد مطلوب تر جمهوری اسالمی است.

نتایج انتخابات 8 نوامبر آمریکا بدون تردید تاثیر 
گسترده ای بر تحوالت آتی جهان خواهد داشت و 
در رابطه با ایران این گمانه مطرح است که حتی 
مهره چینی انتخابات رییس جمهوری چند ماه 
آینده رژیم ایران متاثر از رای نهایی مردم آمریکا به 
یکی از دو نامزد خواهد بود، و  در صورت به قدرت 
رسیدن ترامپ، خامنه ای بدیل او را با حمایت از 
یک چهره دست راستی به دولت می رساند- اگر 
چه این باور عمل گرایانه تر است که مهره اصلی 
خامنه ای را در انتخابات آینده، حتی در صورت 
روحانی  حسن  همچنان  ترامپ،   شدن  برنده 
ببینیم، مگر آنکه طی ماه هایی که در پیش است، 
منطقه  یا سطح  داخل  در  عادی  غیر  رویدادی 

شکل بگیرد.

تکلیف رییس دولت بعدی جمهوری اسالمی
در آمریکا تعیین می شود؟

حذف نام بلوچستان، اشتباهی 
سهوی یا سیاستی عمدی

رییس  کلینتون  هیالری  =چه 
جمهور امریکا شود و چه دونالد 
اسالمی  جمهوری  برای  ترامپ، 

دوران اوباما تکرار نخواهد شد

ایالتی به نام بلوچستان
و  سیستان  نام  به  استانی   1336 سال  تا 
بلوچستان در تقسیمات کشوری ایران وجود 
نام  سال  این  در  بار  اولین  برای  نداشت. 
سیستان اضافه شد و این استان به بلوچستان 
و سیستان تغییر نام داد. در سال 1358، یعنی 
یک سال پس از تأسیس جمهوری اسالمی، نام 
کنونی این استان را به سیستان و بلوچستان 
تغییر دادند. اگر به دوران قاجار بازگردیم از 
بعالوه  بلوچستان  و  سیستان  کنونی  استان 
برخی دیگر از مناطق بلوچ نشین استان های 
کرمان  و  هرمزگان  جنوبی،  خراسان  کنونی 
هم در تقسیم بندی های دولتی با نام »ایالت 

بلوچستان« شهرت داشتند.
داستان حذف نام بلوچستان از سربرگ برخی 
نهاد ها و شرکت ها از سال 1391 آغاز شد. از 
آن زمان تا کنون بارها این مساله اتفاق افتاده 
و هربار مسئولین جمهوری اسالمی صحبت از 
»اشتباهات سهوی« و یا حتی تایپی می کنند. 
از کمیته امداد امام تا بانک ملت، از دانشگاه 
اسالمی شهر خاش تا اولین اپراتور همراه، همه 
این »اشتباه سهوی« را مرتکب می شوند. امری 
که در کشوری که بدون اطالع مرکز، آب از آب 

تکان نمی خورد، زیاد عادی به نظر نمی رسد.

اشتباه یا سیاست؟
در اشاره به نقشه هائی با »اشتباه سهوی« در 
فر، رئیس  امینی  نعیم  کتب درسی، محمد 
مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان 

در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت می گوید: 
گرفته  کانالی که صورت  از هر  »این حذف 
باشد،  سهوی  یا  عمدی  آنکه  از  اعم  باشد، 
امری ناپسند است«. همین نماینده مجلس 
اشاره  نیز  انکارناپذیر  واقعیتی  به  ادامه  در 
می کند و می گوید : »اینگونه اشتباهات باعت 

نگرانی و تنش می شود.«
واکنش بلوچ ها به این »اشتباهات سهوی« تا 
کنون در حدی بوده است که هر بار نهادهای 
عقب نشینی  به  مجبور  دولتی  و  خصوصی 
مناسبت  به  اول  اوپراتور  تبریک  شده اند. 
استان  این  در  مشترکین  به  مبعث  عید 
شد،  اشاره  آن  به  سیستان  نام  با  تنها  که 
اپراتور  در  این  سوزاندن سیم کارت های 
نام  حذف  داشت.  دنبال  به  را  خیابان ها 
بلوچستان توسط بانک ملت در شهرستان سیب 
و سوران از مکاتبات اداری، تحریم گستره این 

بانک را به دنبال آورد.
در  پذیرفت  بتوان  که  است  مشکل  بسیار 
وحدت  است  قرار  ظاهرا  که  وحدت  هفته 
کند  تحکیم  را  اهل سنت  و  میان شیعیان 
بتوان از اینگونه »اشتباهات سهوی« مرتکب 
شد. در بنرهائی که به مناسبت این هفته و 
»جشن بزرگ وحدت« در شهر زاهدان نصب 
دانشگاه  را  مراسم  این  برگزاری  محل  شد، 
نام  که  حالی  در  کردند،  اعالم  سیستان 
رسمی آن »دانشگاه سیستان و بلوچستان« 
است. این »اشتباه« نیز با اعتراض گسترده 
از  بسیاری  و  بلوچ  فعالین  مقامات مذهبی، 
دانشجویان و مردم عادی روبرو شد. اینگونه 
تبلیغات  واضح برای جدائی، در هفته وحدت، 
و  خطرناک  بسیار  باشد  هم  »سهوی«  اگر 

بودار است.
مطالعات  مرکز  مدیر  دوشوکی،  عبدالستار 
»سهوی«  به  اعتقادی  البته  لندن  در  بلوچ 
بودن این »اشتباهات« ندارد. دوشوکی معتقد 
است »برخی از ادارات استان که مدیریت آنها 
در اختیار سیستانی ها قرار گرفته به  صورت 
استان  جای  به  ادارات  سربرگ  در  عامدانه 
واژه  از  اختصار  به  بلوچستان  و  سیستان 
سیستان استفاده می کنند«. از جمله اداراتی 
که این »اشتباه سهوی« را مرتکب شده اند 
می توان به بیمه سالمت ایرانیان، بیمه تامین 
اجتماعی، صندوق بانک قرض الحسنه، اداره 
آب و فاضالت و اداره کل شیالت اشاره کرد.

تهدیدی برای تمامیت ارضی
موالنا عبدالحمید، رهبر معنوی اهل سنت در 
بلوچستان در واکنش به حذف نام بلوچستان در 
کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم می گوید: 
مایه  همه  که  است  اقوام  با  ایران  »زیبائی 
افتخار و شرف ایران هستند و اگر یکی نباشد، 
ایران عضوی را از دست خواهد داد. حذف نام 
بلوچستان از کتاب های درسی، کار جاهالنه 
برخی از دوستان نادان است که می خواهند 
با حذف نام بلوچستان قوم بلوچ را کمرنگ 
کنند«. البته واکنش دیگر روحانیون سنی در 
بلوچستان به نرمی سخنان موالنا عبدالحمید 
نبوده است و بسیاری به »دشمنی واضح با مردم 
بلوچ و اهل سنت« اشاره و مردم را به مقابله »با 

این توظئه ها« دعوت می کنند.
حزب مردم بلوچستان نیز در بیانیه ای به این 
مناسبت می نویسد: »تکه تکه و پاره کردن 
سرزمین مادری و تاریخی بلوچستان و حذف 
نام بلوچستان از اسناد و مدارک اداری، ادامه 
همیشگی  مخرب  و  قبیحانه  سیاست های 
حکومتی و به  مثابه قتل عام ملی مردم بلوچ 
توسط رژیم جمهوری اسالمی به  شمار می آید 

و ما با شدت آن را محکوم می کنیم.«
استان  تقسیم  طرح  دوشوکی  عبدالستار 
سیستان و بلوچستان به چند استان را نیز 
توطئه ای علیه مردم بلوچ می داند. این طرح 
چندین سال است که گاهی در سطح دولت 
و مجلس مطرح می شود. مدیر مرکز مطالعات 
بلوچ در این رابطه می نویسد: »طرح حذف نام 
بلوچستان و سپس تقسیم استان به استان های 
کوچک تر، نقشه هدفمند جمهوری اسالمی 

گفته  به  درازمدت،  در  که  پروژه ای  است«. 
دوشوکی »به ضرر وحدت ملی و حتی حفظ 

تمامیت ارضی ایران خواهد بود.«

زندگی با امکانات ۱۰۰ سال قبل
مدتی  استان،  تقسیم  طرح  با  مخالفت  در 
پیش به همت حبیب اهلل سربازی، کارزاری با 
عنوان »کمپین نه به طرح تقسیم بلوچستان« 
راه اندازی شده است. حبیب اهلل سربازی معتقد 
است: »طرح تقسیم استان سبب نگرانی مردم 
شده است، چون این مساله باعث از دست دادن 
هویت بلوچی می شود و ادامه همین داستان 
نام بردن از استان تنها با نام سیستان است«.

تنش آفرینی در استانی که به گفته عبدالرضا 
حسن  دولت  کشور  وزیر  فضلی،  رحمانی 
روحانی، »250 هزار نفر از اهالی آن با امکانات 
و شرایط 100 سال قبل زندگی می کنند«، 
را  باروت  انبار  این  جرقه ای  مانند  می تواند 
ادامه  در  فضلی  رحمانی  بکشد.  به  آتش 
صحبت هایش در چهارمین همایش پیشرفت 
و توسعه علمی کشور اضافه کرد« »ما در این 
ایجاد  برای  بلوچستان(  و  )سیستان  استان 
امنیت و جبران نبود توازن دو لشکر مستقر 
کرده ایم که هزینه نگهداری از آنها دو برابر نیاز 
سرمایه گذاری برای توسعه این استان است«.

در مورد وضعیت نامناسب اقتصادی و اجتماعی 
سیستان و بلوچستان آمار زیادی تا کنون منتشر 
شده است. ناصر کاشانی، نماینده زاهدان در 
مجلس پیشین گفته بود »این استان در تمامی 
شاخص های توسعه در مقام آخر قرار دارد«. 
مهدی طباطبائی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکس زاهدان می گوید در این استان »شرایط 
نا امن غذائی باعت شده است که یک پنجم 
کودکان زیر پنج سال دچار مشکالت الغری، 
کم وزنی و کوتاهی قد باشند«. مرتضی رئیسی، 
معاون آموزش و پرورش در سخنانی به  مناسبت 
آغاز سال تحصیلی گفت: »سیستان و بلوچستان 
در سال گذشته بیشترین کالس های خشت و 
گلی را داشتند«. بر اساس آخرین سرشماری در 
جمهوری اسالمی 640 هزار نفر از جمعیت دو 
میلیون و 350 هزار نفری سیستان و بلوچستان 
بی سواد هستند.اشتباهات سهوی و یا سیاست 
عمدی در زمینه تخریب اوضاع بیشتر چنین 
استانی، قطعا هیچ دستاوردی نه برای جمهوری 
اسالمی و نه برای مردم منطقه نخواهد داشت.

از صفحه ۱
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رسوایِی سعید طوسی: تَشتی که از بام افتاد، 
تابوهایی که می شکنند

جنسی  استفاده  سوء  ماجرای 
سعید طوسی، قاری برجسته قرآن و 
نزدیک به بیت  آیت اهلل خامنه ای رهبر 
جمهوری اسالمی بازتاب گسترده ای در 
رسانه های خارجی پیدا کرد، از جمله 
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا که نوشته 
»اتهام مفتضحانه علیه قاری برجستۀ 
از  جنسی  استفاده  سوء  به  که  قرآن 
کارآموزان نوجوان خود متهم شد این 

روزها ایران را به لرزه درآورده است«.
نوشته:  ماجرا  شرح  با  روزنامه  این 
»طرح این اتهام بی سابقه در کشوری 
مورد  عموماً  چهره هایی  چنین  که 
اعتماد مردم هستند و چنین ادعاهایی 
حاال  که  این  می ماند،  مسکوت  غالباً 
جرأت  خود  به  قربانیان  از  نفر  چند 
داده اند تا حرفی بزنند نوعی تابوشکنی 
آمده »طوسی،  گزارش  این  است«.در 
مسابقۀ  دو  برنده  و  ایران  برتر  قاری 
جهانی قرائت قرآن بود و برای بسیاری 
از عالقمندان جوان این حوزه الگو به 
شمار می آمد، در مناسبت های مختلف 
در حضور خامنه ای قرائت می کرده و 
در  او  که  است  آن  از  حاکی  امر  این 
محفل درونی رهبر فردی مورد اعتماد 
از 10 نفر به  بوده  است و حاال بیش 

صف شاکیان وی پیوسته اند«.
با وجود این که هم  گاردین نوشته 
بی بی سی و هم صدای آمریکا در ایران 
رسانه های ممنوع هستند، اما میلیون ها 
نفر این شبکه ها را از طریق ماهواره های 

غیرقانونی دنبال می کنند.
با  هم  گزارش  این  پایانی  بخش  در 
اشاره به اینکه قربانیان گفته اند طوسی 
آنها را به حمام برده یا موقع ماساژ به 
آنها تجاوز کرده، تاکید شده: »سکس 
همچنان در ایران تابو به حساب می آید 
و در مدارس و در میان خانواده ها به 
رضایت  پیرامون  بحث هایی  ندرت 
مورد  این  در  کودکان  محافظت  و 
بسیاری  ایران  در  است.  گرفته  شکل 
طرفین  رضایت  با  همجنس گرایی 

از کودکان  با سوء استفاده جنسی  را 
این  و  می دانند  یکی  )پدوفیلی( 
قضاییه  قوه  حتی  که  است  اشتباهی 
ایران نیز دچار آن است و برای هر دو 
مورد مجازات یکسان اعدام را در نظر 
گرفته است«.عالوه بر گاردین چندین 
رسانه  خارجی دیگر نیز به این موضوع 
پرداختند، اما در ایران به مطبوعات و 
سایت ها اخطار داده شد که از پیگیری 
این پرونده تا روشن شدن نتیجه آن 

پرهیز کنند.
مهرماه سال 1386 محموداحمدی نژاد 
رییس جمهور پیشین ایران در جمع 
کرد  ادعا  کلمبیا  دانشگاه  دانشجویان 
»در ایران مطلقاً همجنس باز نداریم«. 
زیر  رهبری  بیت  گوش  بیخ  اما  حاال 
سایه اصول و اعتقادات دینی پرونده ای 
باز شده که پسربچه ها در آن مورد سوء 
آن  و سرانجام  گرفته اند  قرار  استفاده 
می رسد  نظر  به  اما  نیست،  مشخص 
فصل تازه ای درباره بحث و بررسی این 

مسائل در جامعه ایران باز شده است.
در روزهای گذشته خبرگزاری ایسنا 
با یک روانشناس درباره آموزش مسائل 
جنسی به کودکان و نوجوانان گفتگو 

مطرح  آن  در  تازه ای  نکات  که  کرده 
شده است. از جمله اینکه تاکید کرده 
یا جداسازی  »رفتارهای سخت گیرانه 
جنسیتی در مهدهای کودک به هیچ 
همینطور  نیست«.  صحیح  عنوان 
فیلم ها و کلیپ هایی در فضای مجازی 
منتشر شده که هم جنبه آموزشی دارند 
و هم ابعاد تازه ای از آسیب های جنسی 
و آزار جنسی و تجاوز را نشان می دهند 
و هم حکایت از شیوع انواع بیماری ها 
دارد. جامعه  در  جنسی  و  روانی 

مرکز   13۹3 سال  ماه  مرداد 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی با 
انتشار گزارشی، از تحقیق بر روی 1۴1 
هزار و ۵۵۵ دانش آموز خبر داد که بر 
دانش آموزان  درصد   1۷.۵ آن  اساس 
همجنس گرا بوده اند و ۷۴ درصد نیز با 
جنس مخالف رابطه جنسی داشته اند.

نیروی  اعالم  طبق   13۹0 سال  در 
انتظامی ۹00 پرونده تجاوز ثبت شد 
که حدود ۴0  درصد آمار تجاوز مربوط 
به زنان و 60  درصد مربوط به مردان 
)لواط( بود که بسیاری از آنها نوجوانان 
زیر 1۵ سال بودند که با اغفال صورت 

گرفته بود.

کلینتون و ترامپ در نزدیکی خط پایان 
عجیب ترین انتخابات تاریخ آمریکا 

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

=ترامپ حاضر نشده است 
 8 انتخابات  نتیجه  بگوید 
پذیرفت  خواهد  را  نوامبر 
در  بی سابقه  امری  این  و 
فرهنگ سیاسی آمریکاست
که  باورند  این  بر  =برخی 
نظرسنجی هایی که کلینتون 
را در موقعیتی به مراتب بهتر از 
ترامپ نشان می دهد صحیح 
نیست چون خیلی از افرادی 
خواهند  رای  ترامپ  به  که 
حاضر  خجالت  روی  از  داد 
نیستند نیت خود را به اطالع 
موسسات نظرسنجی برسانند
=سیاست خارجی کلینتون 
در  پیروزی  صورت  در 
انتخابات نوامبر، در رابطه با 
روسیه، سوریه و ایران بسیار 

قوی تر از اوباما خواهد بود
ایران  مردم  برای  =ترامپ 
فقیه  والیت  لف  مخا که 
مثبت  ی  ه ا چهر هستند 

نخواهد بود
که  ترامپ  ادعای  =این 
سواالت مناظره را از قبل به 
کلینتون داده بودند حقیقت 

ندارد
تلویزیونی  مناظره  آخرین  و  سومین 
دو نامزد احراز مقام ریاست جمهوری 

عالی رتبه  افسر  یک  دونگاُن  کوین 
محموله   ۴ توقیف  از  آمریکایی 
اسالمی  جمهوری  ارسالی  اسلحه 
و  آمریکا  ناوگان  توسط  یمُن  به 
بیان  ضمن  داد.وی  خبر  متحدانش 
ارسالُی  اسلحه های  محموله  اینکه 
حوثی  کودتاگران  به  ایران  سوی  از 
آوریل  ماه  از  یمن  در  متحدانشان  و 
اسُت  شده  ضبط  و  توقیف   201۵
گفت: »ما می دانستیم که محموله ها 
و  آمده  ایران  از  بوده؛  اسلحه  حاوی 
به کجا می رفت«.ژنرال جوزف ووتل 
نیز  آمریکا  نیروهای مرکزی  فرمانده 
ایران در حمله  اعالم کرد: »چه بسا 
حوثی ها  گذشته  هفته های  موشکی 
داشته  نقش  آمریکا  ناوهای  علیه 

است«.
فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در 
نشستی رسانه ای در پایگاهی واقع در 
جنوب غربی آسیا، با تایید خبر کوین 
محموله ها  »این  کرد:  تاکید  دونگاُن 
از  مختلف  سالح های  شامل  که 
ضد  موشک های  کالشنیکف،  جمله 
و  تک  تیرانداز  اسلحه  نفربر،  و  تانک 
دیگر تجهیزات از جمله سیستم های 
در 18ماه  بوده،  پیشرفته  تسلیحاتی 
گذشته و پس از آغاز عملیات ائتالف 
مشروعیت  از  حمایت  در  عربی 
مرحله  چند  در  یمن،  در  حکومت 

توقیف و ضبط شده است«.  
ژنرال جوزف ووتل گفت: »سازمان 
از  یکی  بودن  غیرقانونی  ملل، 
کرده  تایید  را  سالح  محموله های 

ارسال ۴ محموله اسلحه از سوی جمهوری اسالمی 
برای کمک به حوثی ها

در  گزارُش  این  اساس  است«.بر 
کرد  تالش  ایران   201۵ آوریل 
پاسداران  سپاه  جنگی  کشتی  هفت 
را به یمن اعزام کند. به گفته کوین 
موشک های  حامل  کشتی ها  دونگان 
همزمان  بودند.پیشتُر  کروز  دفاعی 
اولین محموله  توقیف  انتشار خبر  با 
برای  اسالمی  جمهوری  اسلحه 
شورشیان حوثی در یمن ، عبدالملک 
با  نیز  یمن  خارجه  وزیر  المخالفی، 
بیان اینکه ایران به دخالت های خود 
در امور یمن ادامه می دهد، خواستار 
کشور  این  آشکار  دخالت های  توقف 
شده بود.مقامات آمریکایی نیز ضمن 
حمایت  در  ایران  کردن  محکوم 
ایران  رژیم  از  بارها  حوثی ها  از 
برای  ارسال سالح  از  که  خواسته اند 

شیعیان حوثی خودداری کند.

عربستان  ویژه  به   عربی  کشورهای 
متهم  را  ایران  رژیم  نیز  سعودی 
حوثی  شیعیان  از  که  می کنند 

حمایت تسلیحاتی به عمل می آورد.
گزارش  به  که  حالیست  در  این 
قاسمی  بهرام  گذشتُه  ماه  تسنیُم  
ایران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اظهارات منتسب به یک ژنرال نظامی 
آمریکایی در خصوص نقش احتمالی 
سوی  به   موشکی  حمله  در  ایران 
را  آمریکایی در دریای سرخ  ناوهای 
خیال پردازانه«،  و  تخیلی  »داستانی 
آن  و  خواند  بی اساس«  و  »مشکوک 

را به شدت رد کرد.
را  آمریکایی  مقامات  اظهارات  وی 
ظن  سوء  با  توأم  خالف،  »اظهاراتی 
و نابجا و حاکی از سر درگمی آنها« 

دانست.

آمریکا، هیالری کلینتون دموکرات و 
همچون  جمهوری خواه  ترامپ  دونالد 
دو مناظره دیگر شاهد حمالت شخصی، 
مبادله  یکدیگر،  برای  گرفتن  قیافه 
کردن  خطاب  دروغگو  و  اتهامات 

یکدیگر بود.
و  ان  ان  سی  نظرسنجی  براساس 
موسسه او آر سی، خانم کلینتون در 
مناظره  دو  همچون  نیز  مناظره  این 
دیگر برنده بوده است. در میان کسانی 
که مناظره آخر در الس وگاس را تماشا 
کردند ۵2 درصد گفته اند که کلینتون 
برنده شده و 3۹ درصد هم ترامپ را 
برنده معرفی کردند. با این حال اکثریت 
پرسش شوندگان  از  درصد   ۵۴ یعنی 
را  آنها  نظر  آخر،  مناظره  که  گفتند 
نسبت به اینکه روز 8 نوامبر به کدام 

کاندیدا رای خواهند داد عوض نکرده 
است و در میان آنانی که معتقد بودند 
به  درصد   23 کرده  فرق  نظرشان 
درصد   22 و  شده اند  متمایل  ترامپ 

به کلینتون.
با  رابطه  در  خبر  مهم ترین  شاید  اما 
باشد  ترامپ  گفته  این  سوم  مناظره 
در پاسخ به سوال مجری مناظره که 
آیا نتیجه انتخابات 8 نوامبر را خواهد 

پذیرفت یا نه؟
این  به  ترامپ  پاسخ  فرهودی  بیژن 
سوال کلیدی و برخی جنبه های دیگر 
شدن  مطرح  جمله  از  آخر،  مناظره 
مجدد نام ایران توسط دو کاندیدا را با 
دکتر مسعود کاظم زاده استاد دانشگاه 
قرار  بررسی  مورد  تگزاس  ایالت  در 

داده است.

ویدئو

در  می کند  تالش  =آمریکا 
جریان آزاد سازی موصل، ابتکار 

عمل را به دست بگیرد
کرد  و  عراق شیعه، سنی  =در 
در مورد آینده ی کشور اختالف 

نظر دارند
چهره  دو  که  ترکیه  و  =ایران 
سیاسی از اسالم سیاسی را ارائه 
می دهند در رابطه با آینده موصل 

به  توافق دست نخواهند یافت
اقلیم  در  ایرانی  کرد  =احزاب 
کردستان شاید با محدودیت هایی 
روبرو شوند ولی هرگز به  سرنوشت 

مجاهدین دچار نخواهند شد
نظامی  عملیات  می رسد  نظر  به 

آینده موصل در ابهام
برای آزادسازی موصل که در روزهای 
طول  به  هفته ها  شد،  آغاز  گذشته 

خواهد انجامید.
بسیاری از کارشناسان از هم اکنون 
از  عراق  شهر  دومین  آینده  نگران 
هستند.  اهمیت  و  جمعیت  نظر 
شیعه  نیروهای  معتقدند  بسیاری 
آزادسازی  از  پس  »حشدالشبعی« 
شهر و عقب نشینی نیروهای حکومت 
عراق  ارتش  همراه  )داعش(  اسالمی 
وارد موصل خواهند شد. شبح تکرار 
در  شیعه  افراطی  نیروهای  آنچه 
خروج  پس  االنبار  استان  شهرهای 
تنبیه  یعنی  دادند،  انجام  داعش 
شهروندان سنی و پاک سازی قومی- 
مذهبی بر آینده موصل سایه انداخته 

است.

آینده  با  رابطه  در  رأفت  احمد 
کشورهای  نقش  و  عراق  و  موصل 
در  ترکیه  و  ایران  چون  منطقه 
استاد  شمس  سعید  با  کشور،  این 

در  سوران  دانشگاه  جامعه شناسی 
کارشناس  که  عراق  کردستان  اقلیم 
اسالم سیاسی است، گفتگویی انجام 

داده است.

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

ویدئو

اعدام  عام  مالء  در  شیراز  در  لواط  به  محکوم  سه   13۹1 سال  بهمن 
شدند،اعدام به جرم لواط در جمهوری اسالمی سابقه دارد

روی عکس   ، ویدئو  دیدن  »برای 
کلیک نموده و یا به سایت کیهان 

لندن مراجعه نمایید.«

بال«  »سپر  عنوان  به  انقالب  از  =بعد 
تعطیلی  از  تا  ورزش شدم  عرصه  وارد 

ورزش بانوان جلوگیری کنیم
باعث  هم  دوچرخه سواری  =موضوع 
مجلس  انتخابات  در  من  آوردن  رأی 
شد و هم باعث اولین حمله های انصار 

حزب اهلل علیه من
مردم  با  گسترده ای  ارتباط  =من 
داشتم و خیلی کارها را انجام دادم ولی 
مردم قدر دوستی ها را ندانستند وگرنه 
است،  معلوم  که  حکومت ها  موضوع 

کسی قبولشان ندارد!
توسعه  کشورهای  با  مقایسه  =در 

یافته، واقعا ما هیچی نیستیم
=من در خارج کشور هیچ چیز ندارم. 

خانه ام در بیرمنگام هم اجاره ای بود
=دولتی های ما بعضی حرف ها را برای 
بعضی ها  که  می زنند  داخلی  مصرف 

خوششان بیاید
ندارم و  به آینده  امیدی  =من خیلی 
فکر نمی کنم که دغدغه ها به سوی حل 
شدن یا بهتر شدن می رود. انتظار ما از 

آقای روحانی خیلی بیشتر بود
=به آینده خوش بین نیستم. مدیران 
الیق و کارشناس کم داریم، بیشترشان 
حراستی و سپاهی و امنیتی و اطالعاتی 

گفتگوی »تاریخ آنالین« با فائزه رفسنجانی:
 ناگفته های اصلی همچنان ناگفته ماند

جزو  که  روحانی  وزیر  هستند. 
بوده،  دانشگاه ها  پاکسازی  کمیته های 
مدیران  برای  و خودش  دارد  خبرچین 

پرونده سازی می کند
برنامه  نخستین  آنالین«  »تاریخ 
فائزه  با  را  خود  خام«  »خشت 
رفسنجانی  کرد.فائزه  آغاز  رفسنجانی 
حسین  با  ساعته  دو  مصاحبه ای  در 
فعالیت های  و  خانواده  به  دهباشی 
سیاسی و تحصیل و دستگیری خود و 

ویدئو

برادرش مهدی هاشمی می پردازد.
ظاهرا مهسا امرآبادی همسر مسعود 
باستانی نیز در این مصاحبه بدون آنکه 
دارد که  باشد حضور  در کادر تصویر 
فائزه رفسنجانی در برخی موارد از او 
تایید می خواهد. دختر اکبر رفسنجانی  
به مردم، که  از دلخوری خود نسبت 
خدمت  برای  است  معتقد  خودش 
است،  کشیده  زحمت  بسیار  آنها  به 
می گوید.  سخن  نوارسازان  پرونده  تا 
نوارسازان  پرونده  در  است  مدعی  او 
درباره او از سوی برخی اصالح طلبان 
و همچنین شیرین عبادی دروغ گفته 
شده است.کیهان لندن گفتگوی فائزه 
رفسنجانی با »تاریخ آنالین« را که به 
قول مجری برنامه، خانواده اش »یکی از 
ستون های انقالب« بوده است، بازنشر 
می کند اگرچه وی در باره برخی نکات 
و  اصالح طلبان  مواضع  جمله  از  مهم 
همچنین پدرش، از جمله نگاه پدرش به 
بهاییان، ترجیح می دهد چیزی نگوید.

»خشت  برنامه  که  است  گفتنی 
 Call کامپیوتری  بازی  موزیک  خام« 
)ندای   Of Duty, Infinite Warfare
وظیفه، جنگ بی پایان( را به عنوان 

آرم خود انتخاب کرده است.
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سرورقی زنده زندگی 
ماجرایی از نسل تازه موج مهاجرت ایرانیان

 اول با من به جاکارتا بیایید!

در سال 1390 آریا از اندونزی با بخش »نظر شما برای 
ما مهم است« سایت کیهان لندن، کیهان آنالین، تماس 
گرفت و پس از ابراز مهر و عالقه به این روزنامه، خواهش 
کرد مطالب کیهان لندن در فرماتی برایش فرستاده شود 
که بتواند با امکانات اندکی که در آنجا دارد بخواند و در 
ایرانی قرار دهد که در کمپ  اختیار دیگر پناه جویان 

وی ساکن هستند. 
خواننده دیگری این یادداشت آریا را خواند و حاضر 
شد هزینه اشتراک کیهان را برای آریا و دیگر ایرانیان 

کمپ پناهجویان در اندونزی بپردازد.
ضمنا آریا ابراز عالقه کرد ماجراهایی را که از سر گذرانده 
با خوانندگان کیهان در میان بگذارد. ما از او خواهش 

کردیم نه تنها این کار را انجام دهد بلکه خوانندگان 
به  مهاجرتش  ماجرای  اینکه  پایان  تا  را  لندن  کیهان 
کند. همراه  خود  با  رسید،  خواهد  کجا  به  استرالیا 
حال با انتشار نسخه پی دی اف کیهان لندن، هر هفته 
بخشی از ماجرای مهاجرت آریا و خانواده اش به استرالیا 

را به همان زبانی که خودش بیان می کرد، می خوانید:

بخش هشتاد و سوم:
 از ماست که بر ماست!

 در جزیره کریسمس اتفاقات زیادی 
محوطه  توی  که  من  روز  یه  افتاد. 
محوطه  شدم  متوجه  می چرخیدم 
کمپ  رییس  به  و  کثیفه  خیلی 
اینه  اون  و  دارم  ایده  یه   که  گفتم 
اعالم  رو  روز  یه  داره  امکان  اگه  که 
کنید که افراد هر بلوک تمام محوطه 
بلوک خودشون رو تمیز کنند، چون 
محوطه پر بود از ته سیگار و آشغال. 
وقت  هر   همیشه  هم  ایران  تو  من 
آشغال رو زمین یا تو پارک می دیدم 
دوستم  همیشه  و  می کردم  جمع 
اعتراض می کرد که چرا آشغال ها رو 
جمع  شهرداری  بذار  میکنی؟  جمع 
کنه مگه برای چی حقوق می گیرند؟ 
شد  تمیز  کمپ  ولی  طرح  این  با 
پوریا  و   مهدی  آقا  اتفاق  به  من  و 
چند روز تقریبا تمام ته سیگارها رو 
از این  جمع کردیم و افسرها خیلی 
چرا  نمی دونم  اومد.  خوششون  کار 
یه  و  فشار می اومد  بهشون  بعضی ها 
کرد  اون  و  نگاه می کردند  جورهایی 
عوضی  هم پشت سر ما هو انداخته 
بود که ما تو شهرداری کار می کردیم.

یه روز صمد تو یه جمع همسرمو 
ضایع کرده بود و گفته بود شما که 
چرا  می کردید  کار  شهرداری  توی 
جمع  رو  ما  بلوک  سیگارهای  ته 
اومد  ناراحتی  با  اونم  نمی کنید؟! 
از  بعدا  من  نگفت.  من  به  چیزی  و 

توی  وقتی   . فهمیدم  دیگه  یه جای 
اندونزی بودیم دو بار با صمد حرفم 
شده بود چون بچه اش  بیشتر اوقات  
لخت می شد و سر سفره می نشست! 
یه  که  می کردم  اعتراض  بهش  من 
چیزی پاش کن!  تو کریسمس هم 
یه روز تو بلوک ما باز همین کار رو 
کرد که من به خاطر حرف چند روز 
قبل  صمد با همسرم و حرکت زشت 
بچه اش که ممکن بود پوریا ازش یاد 
بگیره عصبانی شدم و با صمد  درگیر 
شدم. بهش گفتم بیا و بچه بی تربیتت 
رو جمع کن! و به خاطر حرف چند 
روز قبلش به همسرم، بدجور دست 
کلی  به  هم   بعد  شدم.  یقه اش  به 
باهاش قطع رابطه کردم. صمد و اون 
کرد عوضی از اینجا به بعد با هم گرم 
شده بودند و به »ای آف پی« گفتند 
که من »جی پی اس« داشتم و رفیق 
قاچاق بر هستم! اون یکی فامیل صمد 
هم که من تو جاکارتا دیده بودمش 
و روزی به ویالی ما اومد و گفت که 
شنیدم تو در »یو ان« ثبت نام کردی 
و مصاحبه دادی و خواهش می کنم 
توضیح  برام  رو  ان«  »یو  شرط  پنج 
بده و من حدود هشت ساعت راجع 
به شرایط »یو ان« توضیح دادم چون  
می گفت من فکر می کردم راه استرالیا 
نمی دونم  اصال  و  بازه  جوری  همین 
»کیس« چیه و...  پشت سر من هو 
انداخت که من تو اندونزی »کیس« 
می فروختم! ای داد از این همه سقوط 
اخالق! من که مثل یه برادر بهشون 
تو  رو  جونشون  حتا  و  کردم  کمک 

دریا نجات دادم!
به  حالم  عوضی  آدم  همه  این  از  
هم می خورد و میدونستم که اینها یه 
جای کارشون می لنگه. بعدا فهمیدم 
بود،  ترک  که  صمد  فامیل  این  که 
مسعودیه  بسیج  تو  زنش  و  خودش 
هم  ایران  تو  اینها  گفتم  من  بودند. 
می گفتم  همیشه  و  بودند  اینکاره 
محاله اینها سر سفره پدر و مادرشون 
همین  زن  پول   باشند.  شده  بزرگ 
عوضی رو مهدی داده بود به قاچاق بر 
و مهدی به خاطر  انسانیت و نشناختن 
اینها این کار رو کرده بود چون این 
عوضی تو جاکارتا به خاطر بی پولی 
زنش رو جا  گذاشته بود و هر روز با 
حالت گریه می گفت که زن و بچه ام 
ایرانند و نمی دونم چکار کنم. مهدی 
پول زن و بچه شو به همراه بلیت میده 
از سر مسایل  بعدش همین خانواده 
مذهبی با  مهدی دچار مشکل میشن 

و به پلیس فدرال )ای آف پی( میگن 
مهدی همکار قاچاق بره! من از  رفتار 
کثیف شون متوجه شده بودم که اینها 
به این رفتارها عادت دارند و افسوس 
می خوردم  از این همه سقوط اخالق 
به  زیادیش  بخش  که  ما  جامعه  در 
تاثیر دیکتاتورها بر جامعه بر میگرده. 
به  متاسفانه  امروز  مالزده  ایران  تو 
رفتارها  گونه  این  عزیز  اسالم  برکت 
هر  به  هستند.  عادی  و  آشنا  بسیار 
حال هر حکومتی بر جامعه تاثیراتی 
دارد و در ایران ما متاسفانه دروغ و 

زیرآب زنی امری عادی شده.
حکومت  آمریکا  اگر  من  باور  به 
چندین  تا  نمی کرد  ساقط  رو  صدام 
دهه عراق از زیر یوغ دیکتاتوری رها 
نمی شد و تاثیر صدام بر جامعه عراق 
ایجاد ترس و رعب و وحشت بود که  از 
مرده صدام و پسرهاش هم می ترسند 
تاثیر دیکتاتورها  از  نمونه  این یک  و 

پاک  زرتشت  زمانی  است.  جامعه   بر 
و  نیک  گفتار  نیک،  کردار  می گفت: 
بزرگ می گفت  داریوش  و  پندارنیک 
خداوند این کشور را از دروغ و  دشمن 
اما االن  بدارد.  و خشکسالی محفوظ 
توی تمام سطوح دروغ به امر عادی 
کار  زیرآب زدن  بدون  و  شده  تبدیل 
پیش نمیره. سال ها وقت و برنامه ریزی 
از  خدعه  و  دروغ  دوباره  تا  میخواد 
جامعه مصیبت زده ما بره. ای لعنت به 

هرچی آخوند اهریمنه!
انسان های  این  دنبال دروغ های  به 
هشت  حدود  پی«  آف  »ای  مریض 
ساعت از من بازجویی کرد و گفت که 
یه نفر تو لنج بوده و گوشیش »جی 
کیه؟  میدونید  شما  اس«داشته،  پی 
من جواب دادم خودم! با تعجب گفت 
استفاده  کی  و  داشتی  چرا  خودت؟ 
استفاده  مگه  گفتم  بهشون  کردی؟ 
اول  من   جرمه؟  اس«  پی  »جی  از 
و  آوردم  خانواده ام  امنیت  خاطر  به 
این  توی  که  بدونم  باید  هم  بعدش 
اقیانوس سوار این تخته  پاره داریم 
پوریا  خاطر  به  اینکه  و  میریم!  کجا 
میاد  بر  دستم  از  هرچه  می خواستم 
اندونزیایی ها  به  اینکه  و  بدم  انجام 
داستان  و  کرد  اعتماد  نمیشه 
اندونزیایی ها  که  رو  انی  یو  دوستان 
ساکنانش  که  بردند  جزیره ای  به 
بودند  با برگ پوشونده  رو  خودشون 
اینکه  و  می کردند  شکار  نیزه  با   و 
اون  و  نبود  نجات  جلیقه  ما  لنج  تو 
بود  اومده  ما   لنج  تو  لحظه که آب 
و من سه تا بشکه گازوییل خالی رو 

به هم بسته بودم و اینکه در صورت 
غرق شدن  از بشکه ها استفاده کنم 
مالیدن  برای  گریس  هم  مقداری  و 
از  ماندن  امان  به خودمان جهت در 
کوسه از موتورخانه برداشته بودم و... 
خالصه، در یک جمله نمی خواستیم 
مفت بمیریم و می خواستم  هر کاری 
از دستم بر بیاد انجام بدم و اینکه این 
کار من به نفع همه تمام شد چون  
ما خراب شد  اس«  پی  وقتی »جی 
و  جاکارتا  سمت  به  اشتباه  به  ما  و 
که   می رفتیم  خطرناک  گرداب های 
تا االن چند لنج اسیر این گرداب ها 
شده اند که در اثر جریانات  دریایی به 
وجود میان و حدود یک یا دو کیلومتر 
آب با هم می چرخد و این گرداب ها 
از طرف ساحل جاکارتا به کریسمس 
از   یکی  بار  یک  که  می گیرند  شکل 
همین گرداب ها رو تلویزیون اندونزی 
داد که  نشون  کوپتر  به وسیله هلی 
خیلی ترسناک بود. تمام این موارد رو 
توضیح دادم و پلیس با دوربین ضبط 
کرد و اینکه ناخداهای در  حال فرار 
نزدیک ساحل  لنج  و  گرفتم  من  رو 
به  رو  ساحل  با  برخورد  درمعرض  و 
کیلومتری  پنج  به  ناخدا  توصیه من 
توضیح  براشون  کرد.  هدایت  ساحل 
دادم که مسافرهای بیچاره که از  این 
همه دردسر بی خبر هستند و فقط 
کسانی که در اندونزی گرفتار شدند 
از این مشکالت  باخبر هستند. پلیس 
راجع به ده ماه و نیم گرفتار شدن ما 

در اندونزی هم پرسید.
 ادامه دارد...

در تاریخ 19 دسامبر ٢٠11 سازمان 
 17٠/۶۶ قطعنامه  طی  متحد  ملل 
روز 11 اکتبر را »روز جهانی کودکاِن 
به  را  همگان  توجه  تا  نامید  دختر« 
جامعه  از  گروه  این  جدی  مشکالت 

جلب کند.
به دنبال این اقدام مهم، تدارکات تهیه 
اولین گزارش جامع و تحلیلی قوانین 
در مورد وضعیت حقوق انسانی کودکان 
در 5 حوزه تحصیل، بهداشت، ازدواج 
زودرس و اجباری، امنیت و کار کودکاِن 
دختر آغاز شد. این تالش و تحقیق در 
سال ٢٠15 به نتیجه رسید و گزارشی 
که بر اساس آن تهیه شد بیانگر این 
واقعیت بود که تمامی ایرانیان به درک 
و  حقوقی  چالش های  کامل  و  جامع 
پیامدهای چند بعدی آن در میان این 
قشر از جمعیت ایران، یعنی کودکان به 

خصوص کودکان دختر، نیازمندند.
قسمتی از این پروژه عبارت از گفتگو و 
مشورت با کودکان و کارشناسانی است 
که در زمینه های مختلف با کودکان کار 

می کنند.
موسسه  همکاری  با  لندن  کیهان 
آموزشی پرشیا به مناسبت پنجمین 
سالگرد »روز جهانی کودکاِن دختر« 
تعدادی از گفتگوهای مهم را که حقایقی 
اما  نامحسوس ترین  روزانه  زندگی  از 
یعنی  ایران  مردم  قشر  ارزش ترین  با 
کودکان دختر را بیان می کنند، منتشر 
می کند. با این امید که خوانندگان ما با 
توجه به این نکات پر اهمیت، نیازهای 
و  پرورش  مراقبت،  کلیدی  و  فوری 
پیشرفت کودکان دختر را که مصدر 
نسل آینده و پایه گذار پیشرفت و توسعه 
پایدار در ایران هستند، وظیفه، تعهد و 
یکایک  اجتماعی  و  فردی  مسوولیت 

خود به شمار آورند.
کودِک کار یعنی کودکی که برای 

امرار معاش خود باید کار کند
و  متوسط  خانواده  یک  در  ل.  الف. 
مذهبی بزرگ شده است. او از دوازده 
سالگی مشغول به کار بوده و خودش 
را کودک کار می داند. در اوایل جوانی 
فعالیت های داوطلبانه برای کودکان کار 
را آغاز می کند و بیش از پانزده سال 
است که در این زمینه ها فعالیت دارد. 
در مصاحبه  او  تفکرات چپ گرایانه ی 
و گفته هایش مشهود است و خود او 
از این ایده ها دفاع می کند. او مشکل 
اصلی را در توزیع نابرابر سرمایه می داند 
و اقتصاد را موثرترین فاکتور طبقه بندی 
جامعه می شمارد. به نظر او با اصالح 
می توان  اقتصادی  زیرساخت های 

مشکالت روبنایی را حل کرد.
= چه محدوده سنی را کودک در 

نظر می گیرید؟
-زیر هجده سال

= کودک کار با تعریف شما چه 
کسی است؟

-کودکی که بر خالف میل درونی اش 
محبور است برای امرار معاش کار کند. 
به این ترتیب کودک سربازها، کودکانی 
که در پورنوگرافی مشغول هستند و 
کودکانی که کار فیزیکی میکنند همه 
در یک گروه هستند. در میان کودکانی 
که کار فیزیکی می کنند هم می توان 
تقسیمبندی به کار زائد و کار تولیدی 

داشت.
= به نظر شما آیا می توان آنها 
اجتماعی  گروه  یک  به  محدود  را 

مشخص دانست؟
-اکثرا از طبقه کارگر هستند؛ قشر 
رابطه  می توان  اقتصادی.  ضعیف 
را  فرهنگ  و  اقتصاد  بین  دیالکتیک 
تعریف کرد: هر قدر اقتصاد ضعیف تر، 
فرهنگ پایین تر )کمی فکر می کند و 
بعد میگوید( اما الزاما برعکس آن صدق 
نمی کند که با اقتصاد قوی تر فرهنگ 

باالتر می رود.
جذب  در  را  عواملی  چه   =

کودکان به بازار کار موثر می دانید؟
-دالیل صرفاً جنبه اقتصادی دارند. 
توانایی  دارند،  زیاده خواهی  خانواده ها 
ندارند،  را  صحیح  کردن  خرج  پول 
خرج  را  پولشان  اکثرا  کار  بچه های 
و  فیلم  دی  سی  می کنند،  خودشان 
بازی می خرند، گوشی موبایل می خرند، 
خوراکی می خرند، تخم مرغ شانسی 
می خرند، شرط بندی می کنند، خیلی 
از این بچه ها درآمد روزانه شان از یک 
کارگر بیشتر است، اما هیچ وقت رشد 
نمی دانند  چون  نمی کنند،  اقتصادی 
چطور باید خرج کنند و خانواده شان 
هم نمی دانند، حتی اگر فرش نداشته 
باشند ،در خانه همه شان تلویزیون و 

ماهواره هست.
که  تجربیاتی  به  توجه  با   =
داشته اید آیا قوانینی که کار کودک 
را ممنوع و محدود می کنند، توانسته 

اند موثر باشند؟
»دروغ های  جزء  هم  قوانین  -این 
که  دروغ هایی  هستند.  رستاخیزی« 
آدم را به امید بزرگی دلخوش می کنند. 
در قانون شرط سنی کارگر  15سال 
است، شرایط سخت کاری و برده کشی 
ممنوع است، اما شما می بینید که در 
جامعه وجود دارد، چه در مورد کودکان 

و چه بزرگساالن.
قوانین  اجرایی  ضمانت   =

زمینه  این  در  کودکان  از  حمایتی 
چیست؟

ندارد.  وجود  اجرایی  ضمانت  -هیچ 
قوانین تخیلی هستند، عملیاتی نیستند 

)هیچ جواب بیشتری نمی دهد(.
ساختارهایی  چه  تقویت   =
موثر  کودکان  کار  کاهش  برای  را 
می دانید؟ چه پیش زمینه  هایی برای 

این کار الزم است؟
-نحوه توزیع درآمد باید تغییر کند. 
سرمایه  نسبت  به  سود  توزیع  نحوه 
حاضر  حال  در  انسانی  نیروی  و 

منصفانه نیست. در حال حاضر درآمد 
بیشتر  کارگر  درآمد  از  دست فروش 
است ،کارگر کار می کند، تولید می کند، 
دست فروش  اما  دارد،  نفس  عزت 
تحقیر می شود، توهین می بیند، عزت 
نفس اش پایمال میشود. ساختاری که 
باعث شود به خاطر مسائل اقتصادی 
کارگر عزت نفس اش را زیر پا بگذارد و 
دست فروش بشود، بیمار است. در کل، 
وجود  به  را  تبعیض  که  ساختارهایی 
می آورند و بازتولید می کنند باید از بین 
بروند. مثال اگر در جایی بخواهند فحشا 
را از بین ببرند باید نیازهای اولیه زندگی 
فرد را تامین کنند تا وادار به تن فروشی 
نشود. شرایط اولیه زندگی برای همه 
باشد  طور  این  اگر  باشد.  فراهم  باید 
انتظار داشت که کودک کار  می توان 
در جامعه نبینیم. قانون گذاری هم باید 
ضمانت اجرای محکم تری داشته باشد. 
مثال باید برای پدر و مادری که فرزندش 
را به سر کار می فرستد مجازات و زندان 

در نظر گرفت.
= به نظر شما باندهای حرفه ای 

بر کار کودکان چه تاثیری دارند؟
آنها  با  چندانی  برخورد  -عمال 

نداشته ام، آن قدر که در جاهایی مثل 
آفریقا پررنگ فعالیت دارند، در ایران 
این طور نیست. در مورد آن غلو و اغراق 
سینمایی شده است. در واقع ساختار 
حکومتی ایران اجازه شکل گیری چنین 
باندهای وسیع و قدرتمندی را نمی دهد 

و آنها را در هم می شکند.
به  را نسبت  کار  آیا کودکان   =
بزهکاری آسیب پذیر می دانید؟ در 

مورد چه بزه هایی؟
-اعتیاد، دزدی، ضرب و جرح، فحشا، 
خیلی از همین بچه ها را می شناختم که 

در بزرگسالی یا از اعتیاد مردند، یا به 
فساد جنسی کشیده شده اند و یا به تیر 
مستقیم نیروی انتظامی کشته شده اند 

یا در چاقوکشی ناقص شده اند.
به  جرم  ارتکاب  باره  در  که  چیزی 
در  معموال  اینها  آنکه  می آید  چشم 
سطح ُخرد کاسبی می کنند. مثال مواد 
می فروشند اما توانایی تشکیل مافیای 
مواد مخدر را ندارند.دله دزدی میکنند، 
سنگین  و  کالن  دزدی  سراغ  اما 

نمی روند.
= به نظرتان این کودکان بیشتر 
روانی  آسیب های  چه  معرض  در 

هستند؟
به  زندگی  تمام  در  کودکان  -این 
با  زندگی  آنها  شده اند،  تحقیر  شدت 
تحقیر را باور کرده اند و برای خودشان 
ارزشی قائل نیستند. به شدت مستعد 
خشونت و پرخاش هستند. آنها همان 
چرخه معیوبی که از آن بیرون آمده اند 

را بازتولید می کنند.
= به نظرتان این کودکان بیشتر 
در معرض چه آسیب های اجتماعی 

هستند؟
اینها  خود  که  گرسنگی  -فحشا، 

و  هپاتیت  مثل  جسمی  بیماری های 
ایدز و سوء تغذیه را هم به دنبال دارد.

حال  در  دارید  اطالع  آیا   =
حاضر چه امکانات و تسهیالتی برای 
برگه های احراز هویت کودکان وجود 

دارد؟
-بعضی از »ان جی او«ها برای این 
شناسنامه  قانونی  طریق  از  بچه ها 
جوابگو  داوطلبانه  کار  اما  می گیرند، 
که  این  دارد،  الزم  ملی  عزم  نیست. 
رسمیت  به  را  بچه ها  این  حکومت 
بشناسد. مثال مشکالت زیادی در مورد 
فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و 
پدر افغان است. اینجاست که کار به 

دست حکومت می افتد.
= آیا اطالع دارید در حال حاضر چه 
امکانات و تسهیالتی برای مراقبت های 

بهداشتی/ بیمه وجود دارد؟
-باز هم »ان جی او«ها و سازمان های 
بین المللی کارهایی می کنند، اما فقط 
حکم مسّکن برای مریض را دارد. دارو 
یا ویزیت رایگان خوب است اما کافی 
نیست، تخفیف برای بیمارستان و عمل 
جراحی کافی نیست، باید تسهیالت از 
طرف جریان حاکم باشد و همه را تحت 

پوشش قرار دهد.
حال  در  دارید  اطالع  آیا   =
حاضر چه امکانات و تسهیالتی برای 
کودکان بی سرپرست/ بدسرپرست/ 

خیابان خواب وجود دارد؟
دانشجویان  که  اعتراضاتی  از  -بعد 
در  کارتن خوابی  به   ۸۴-۸5 سال  
تهران کردند شهرداری چند گرمخانه 
تاسیس کرد. تا جایی که می دانم چهار 
گرمخانه در تهران بودند که هر کدام 
ظرفیت ۸٠-7٠ نفر را داشتند )پارک 
بهمن/ کشتارگاه، باغ آذری/ ترمینال 
جنوب، پاسگاه و ورامین(. ظاهرا یک 
گرمخانه هم برای زنان در پارک بعثت 
کار  اینها  هم  هنوز  آیا  نمی دانم  بود. 
می کنند یا نه. قبال پلیس فوریت های 
از خیابان  را  کارتن خواب ها  اجتماعی 
جمع می کرد و به گرمخانه می برد. آنجا 
یک وعده غذا هم می دادند. بحث این 

بود که حمام هم برایشان راه بیندازند.
حال  در  دارید  اطالع  آیا   =
حاضر چه امکانات و تسهیالتی برای 

تحصیل کودکان وجود دارد؟
چنین  او«ها  جی  »ان  -بعضی 
خدماتی می دهند. مدارس خودگردان 
برای افغان ها وجود دارد. در پاسگاه، لب 
خط، شوش، سرچشمه و… اما مشکل 

این است که چرا بچه ها با درس خواندن 
نیستند  امیدوار  یا  نمی رسند  پول  به 
برسند که مجبور می شوند درس را رها 
کنند. این ضعف و ناکارآمدی آموزش و 

پرورش و حتی آموزش عالی است.
حال  در  دارید  اطالع  آیا   =
حاضر چه امکانات و تسهیالتی برای 
یادگیری حرفه و توانمندسازی آنها 

وجود دارد؟
و  کار  و  حرفه ای  و  فنی  -مدارس 
دانش مدت ها چنین ادعایی داشتند اما 
در عمل جواب نداد، چون برای ورود 
و  داشت  الزم  راهنمایی  سوم  مدرک 
نخوانده  درس  بچه ها  این  از  خیلی 
بچه ای  وقتی  که  این  ضمن  بودند. 
قانونمند  دیگر  می آید  بار  خیابان  در 
نیست، انضباط پذیر نیست، به حقوق 
کارآموزی قانع نیست، در این زمینه 
بچه های افغان از ایرانی ها بهترند، کاری 
و زرنگ هستند و کارشان را خوب انجام 

می دهند.
حال  در  دارید  اطالع  آیا   =
حاضر چه امکانات و تسهیالتی برای 
کودکان  این  خانواده های  تواندهی 

وجود دارد؟
کارآفرینی  مثل  بود  -برنامه هایی 
یونیسف که به زنان خانواده ها خیاطی 
می داد.  یاد  آرایشگری  و  بافندگی  و 
بازار وصل نشدند و  به  آنها  نهایتا  اما 
نتوانستند به درآمد برسند. دولت باید 
ساز و کاری تعریف کند که حقوق پدر 
یا مادر بتواند نیازهای اولیه خانواده را 
تامین کند. قدرت و سیاست و اقتصاد 
باید بتوانند چنان قوانین به روزی تعریف 
کنند که آن کودک نیاز به کار کردن 

نداشته باشد.
و  فقر  چرخه  به  توجه  با   =
گرسنگی و بیماری و تاثیر آن بر کار 
کودک، چه پیشنهاد جایگزینی برای 

حذف کار کودک دارید؟
چند  شرکت های  که  طور  -همان 
ملیتی به وجود آمدند تا حداکثر سود را 
داشته باشند و اکنون دنیا را در تصرف 
خود دارند برای حل مشکالتی چنین 
تبلیغات و  و  وسیع که حیطه رسانه 
می گیرد،  بر  در  را  اقتصاد  و  سالمت 
باید گروه های چند ملیتی کارآ و توانا 
تاثیرات  به  بتوانند  تا  آیند  وجود  به 
آنها غلبه کنند. رسانه ها به بچه ها یاد 
می دهند که چه بخورند، چه بپوشند، 
کسی  گاهی  که  دیده ام  بخرند.  چه 
دندان خراب داشته اما پول اش را برای 
خرید گوشی اپل داده است. تبلیغات 
و نظام سرمایه داری است که انسان را 
ارزش  و  می سنجد  مصرفی  کاالی  با 
کاال را در حد انسان باال می برد. باید 
رسانه های ما در این زمینه هوشمندتر 

فرهنگ سازی کنند.

روز جهانی کودکاِن دختر؛ گفتگو با :یک کودِک کار سابق
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

برای  امریکا  نوامبر امسال مردم  روز هشتم 
انتخاب چهل و پنجمین رئیس جمهوری خود 
به پای صندوق های رای می روند. انتخاب بین 
نماینده طبقه سنتی  کاندیدای دموکراتی که 
روش های  و  ارزش ها  با  است  حاکم  نخبگان 
جاافتاده آن در برابر کاندیدای جمهوری خواهی 
که بسیاری او را رهبر یک نوع طغیان در برابر 
سیستم حاکم می دانند. سیستمی که به گفته او 
درست کار نمی کند. برخی از جنبه های انتخابات 
پیش روی آمریکا را در گفتگو با امیر طاهری 

روزنامه نگار بین المللی بررسی می کنیم. 
کیهان لندن: آقای طاهری، به نظر می رسد 
انتخاب بین بد و بدتر است با توجه به اینکه 
هر دو کاندیدا محبوبیت زیادی در میان مردم 

آمریکا ندارند.
ولی  ندارند.  محبوبیت  بله  طاهری:  امیر 
اگر  اینکه  برای  بدتر  و  بد  بگوئیم  نمی توانیم 
بگوئیم بد و بدتر باید تصور بکنیم که یک الگوی 
خوب وجود دارد که با آن الگو دیگران را مقایسه 
کنیم و چنین الگویی وجود ندارد. این در حال و 
هوای یک ملت یا یک گروه رای دهنده بستگی 
دارد به شرایط موجود و در حال حاضر ایاالت 
دچار  است.  هویتی  بحران  یک  دچار  متحده 
بحران اقتصادی است. وضع اقتصادی آمریکا به 
هیچ وجه خوب نیست بر عکس تصوری که از 
بیرون خیلی ها دارند. بنابر این با توجه به این حال 
و هوا  موضوع بد و بدتر نیست ولی دو نامزدی 
که االن در میدان هستند نتوانستند جواب هایی 
را که الزم است عرضه کنند و بیشتر نبردهای 
انتخاباتی این بار جنبه شخصی داشته و حمالت 

شخصی و حمالت فرهنگی و حزبی.
است  جالب  خیلی  همین  لندن:  کیهان 
که جنبه شخصی داشته و کمتر به مسائل 
اساسی پرداختند. در مناظرات شان بیشتر به 
همدیگر حمله می کردند تا مسائل مربوط به 
سیاست های کلی آمریکا را مد نظر قرار دهند. 
امیر طاهری: علت آن تا اندازه زیادی معلوم 
است. خانم کلینتون که نامزد حزب دموکرات ها 
هست، دو راه بیشتر ندارد. یا باید بگوید که این 
هشت سالی که دموکرات ها سر کار بوده اند با 
آقای اوباما هشت سال خوبی نبوده و از او انتقاد 
بکند و سیاست های جانشین عرضه کند. اگر 
و  اوباما  آقای  آنوقت حمایت  بکند  را  کار  این 
طرفدارانش را از دست می دهد. اگر این کار را 
نکند، می شود ادامه همان چیزی که مردم از 
آن ناراضی هستند. از طرف دیگر آقای ترامپ 
سیاست  صحنه  به  است  تازه وارد  چون  هم 
نمی تواند بیاید بگوید: من سیاست های حزب 
اینکه  برای  را حمایت می کنم،  جمهوری خواه 
حزب جمهوری خواه هم محبوبیت ندارد. بنابراین 
هر دو طرف یعنی هم خانم کلینتون هم آقای 
ترامپ ناچار هستند تا اندازه ای فاصله بگیرند از 
از  دو حزب خودشان، نمی دانند تعریف کنند 
حزب شان یا انتقاد کنند. به همین جهت می روند 

دنبال راه آسان یعنی حمله شخصی.
در این میان بیشتر به نظر می رسد ترامپ دارد 
خودش را از حزب اش جدا می کند. چندی پیش 
دیگر می گفت آن غل و زنجیر حزب دیگر باز شده 
به خاطر اینکه بسیاری از چهره های سرشناس 
حزب جمهوری خواه حاضر نیستند از آقای ترامپ 
حمایت کنند. ولی آنها هستند که ترامپ را نامزد 
کردند. ببینید، ترامپ چه خوشتان بیاید ازش چه 
خوشتان نیاید به طور منصفانه و قانونی بر اساس 
سنت دموکراتیک شده نامزد حزب اش و شانزده 
رقیب را شکست داده با تاکتیک های خودش و 
تمام رهبران جمهوری خواه حتی گفتند ما قسم 
می خوریم که هر کس نامزد شود ما از او حمایت 
می کنیم. بعد زدند زیر قسم خودشان. بنابراین 
ترامپ نیست که آنها را رها کرد بلکه آنها هستند 
که ترامپ را رها کردند و به ترامپ می گویند تو 
از خودت ترامپ زدایی بکن! یعنی بشو آن چیزی 
که ما می گوئیم. اگر قرار بود بشود آن چیزی که 
آنها می گویند خوب می شد کریس کریستی یا 
جب بوش یا نمی دانم تد کروز یا هر کس دیگری. 

این ترامپ باید ترامپ باشد.
کیهان لندن: آقای طاهری، فکر می کنید 
را  خودش  محبوبیت  توانسته  ترامپ  چرا 
او  با   هم  اول  از  که  دوستدارانش  میان  در 
مسائل  اینکه  به  توجه  با  کند  بودند حفظ 
مختلفی مطرح شده. تازه ترین اش هم این که 
صحبت هایی کرده در مورد خانم ها و حرف های 
رکیکی زده در مکالمات خصوصی اش. اگر به 
یاد داشته باشید در انتخابات 1988 بود فکر 
می کنم که آقای جرج بوش پدر با گری هارت 
رقابت می کردند و یک عکسی از گری هارت 
در  آمریکا چاپ شد که نشان می داد با خانمی 
رابطه نامشروع داشته و همین باعث نابودی 
که  کاندیدایی گری هارت  شد. چطور شد 
آقای ترامپ همه این مسائل منفی در موردش 
مطرح می شود، که مثال نپرداختن مالیات را 
هم می شود به آن اضافه کرد، مالیات فدرال؛ 
ولی هنوز  آن محبوبیت خودش را در میان 

طرفدارانش حفظ کرده؟
امیر طاهری: بله دو تفاوت بزرگ دارد. یکی 
اینکه ترامپ گری هارت نیست. از قضا من دو 
ماه پیش با گری هارت ناهار خوردم در نیویورک 

چون خیلی از او خوشم می آمد از همان موقعی 
که سناتور بود... 

کیهان لندن: ... در ایالت کلرادو...
امیر طاهری: و می دانید یک آدمی است خیلی 
با ترامپ.  اینها فرق دارد  جنتلمن روشنفکر... 
اینهاست،  ترامپ اهل زد و خورد در کوچه و 

جاهل مسلک است...
کیهان لندن: بزن بهادر است...

امیر طاهری: یعنی می دانید با این توپ و 
تشر ها از میدان بیرون نمی رود ولی گری هارت 
چون جنتلمن است می رود بیرون. البته به نظر من 
بد شد که رفت چون می توانست رئیس جمهوری 
خوبی بشود. یکی تفاوت شخصیت است و یکی 
تفاوت زمان. االن یک بخش مهمی از جامعه 
آمریکا، که نمی دانیم این بخش در حال حاضر 
چقدر اهمیت دارد و بعد از انتخابات می فهمیم، 
در حالت شورشی است.  به دالئل مختلف. یعنی 
شده  حساب  و  منطقی  انسان ها  اعمال  همه 
نیست. ما آدم ها موجودات احساساتی هستیم 
وگرنه می شدیم مثل پسر عموهای مان گوریل ها 
و میمون ها. فرق ما این است که بعضی وقت ها 
به  می شود.  مسلط  عقل مان  بر  احساسات مان 
همین علت در حال حاضر آقای ترامپ در کمال 
تعجب هنوز در بیشتر نظرخواهی ها بین 40 تا 
برای خودش حفظ کرده.  را  آرا  از  43 درصد 
دهنده  نشان  ولی  نکردنی ست.  باور  اصال  این 
یک چیزیست که فرانسوی ها به آن می گویند 
آمریکا. جامعه  در  بدحالی  یک  یعنی   ملز. 
فکر  است  سابقه  بی  بله  لندن:  کیهان 
می کنم... آقای طاهری، مقاله ای داشتید به 
زبان انگلیسی و به زبان عربی در اینترنت 
تحت عنوان »ترامپ نقشی مفید ایفا کرده 
است« بعد گفته اید که با تاباندن نور بر روی 
اختالفات عمیقی که چندین دهه به زیر قالی 
اضافه  و  کرده  برمال  را  آنها  بود  جارو شده 
متوجه  بشود  برنده  ترامپ  اگر  که  کردید 
می شویم که آمریکای امروز دارای اکثریتی 
از مردمان عصبانی و ناراضی به دالیل مختلف 
است و این دالیل باید شناسایی شده و به آن 
رسیدگی شود. و اگر خانم کلینتون برنده شود 
متوجه می شویم که آمریکا دارای اقلیتی از 
شهروندان ناخشنود است که سیستم حاکم 
با  را  آنها  متناقض  گاه  مطالبات  نمی تواند 
یکدیگر نادیده بگیرد. به نظر شما هر کدام 
از اینها پیروز شود آیا آن جامعه آمریکا که 
االن دچار شکاف عمیقی است که نمایان شده 
آیا این شکاف می تواند اصالح شود یا اینکه 

عمیق تر خواهد شد؟ 
زیبایی  من  نظر  به  ببینید،  طاهری:  امیر 
دموکراسی این است که امکان تصحیح خودش 
را دارد. دموکراسی امکان اصالحات دارد. رژیم های 
رژیم های  جهت  همین  به  ندارند.  استبدادی 
انقالب سرنگون می شوند یا یک  با  استبدادی 
ارتش خارجی می آید دیکتاتور را می گیرد دار 
میزند و رژیم را عوض می کند. بنابراین در آمریکا 
به نظر من با انتخابات از راه دموکراتیک می شود 
تغییرات الزم را انجام داد. مردم آمریکا االن از سه 
تا موضوع عصبانی هستند. موضوع اول این است 
که در حدود بیست سال است که قدرت واقعی 
خرید خانواده متوسط آمریکایی اضافه نشده. یعنی 
ریشه اقتصادی دارد برای اینکه بسیاری از صنایع 
آمریکا در رقابت با صنایع کشورهای تازه وارد به 
صحنه اقتصادی قدرت رقابت ندارند برای اینکه 
دستمزدها خیلی پایین است. بازنشستگی وجود 
ندارد در چین، در هند، مکزیک، در برزیل و غیره و 
این باعث شده که در 17، 18 ایالت امریکا صنایع  
سنتی عمال ناپدید شوند البته بخش های دیگری 
 Head می گویند  آن  به  که  امریکا  اقتصاد  از 
Quarter   Economics اقتصاد مغز، آنها از 
این فرصت استفاده کردند و خیلی پولدار شدند. 
به هر حال یک جایی بایستی به این بیست سال 
گذشته نگاه کرد و دید آیا در جهانی شدن تندروی 
شده؟ آمریکا یک جامعه فوق العاده باز است برای 
ورود. بزرگترین واردکننده در دنیاست . بیشتر وارد 
می کند تا صادر کند چون یک کشوری که اقتصاد 
قاره ای دارد مثل آمریکا اینقدر نباید متکی باشد 
به واردات. همین باز بودن بازار امریکا باعث شده 

که کل اقتصاد جهانی رشد بکند و صدها میلیون 
انسان زندگی بهتری پیدا کنند. بنا بر این ضرری 
که آمریکایی ها کردند به نفع صدها میلیون نفر 
دیگر در جاهای دیگر شده ولی االن آقای ترامپ 
قاراشمیش  سبک  یک  که  خودش  سبک  به 
بچگانه ای است می گوید بیایید ببینیم چه شد و 
شاید کارهای دیگری باید بکنیم. ولی بلد نیست 

این را چطور بگوید.
مساله دومی که آمریکایی ها را عصبانی می کند 
این است که احساس می کنند آن آمریکایی اصل 
به اصطالح، اگر وجود  داشته با سفیدپوست های 
تبدیل  دارند  اینها  ساکسون،  آنگلو  مسیحی 
می شوند به اقلیت. االن در کالیفرنیا که بزرگترین 
و  دیگر  ندارد  اکثریت  هیچ کس  هست  ایالت 
اینقدر شلوغ  شده که سرعت رشد گروه های 
دیگر بخصوص گروه های التینی اینها را ترسانده. 
پانزده سال پیش آقای  هانتیگتون کتابش را به نام 
Clash of Civilization »برخورد تمدن ها« 
چاپ کرد و گفت که آمریکا در حال اسپانیولی 
شدن است. حاال این ترس منطقی یا غیرمنطقی 
مهم نیست. به نظر من یک ترس اغراق آمیزی 
است و زیاد هم منطقی نیست. التین ها بین 12 
تا 14 درصد جمعیت بیشتر نیستند و نرخ رشد 
نسل جدید اینها هم شبیه نرخ رشد جمعیت 
مردم  ولی  است.  اروپایی  سفیدپوست های 
اینگونه احساس می کنند و این باعث می شود 
که خشمگین و نسبت به آینده شان نگران شوند. 
مسئله سوم که آمریکایی ها را نگران می کند 
باز هم بیشتر جنبه احساسی دارد. فکر می کنند 
دولت زیادی دارد در کار آنها دخالت می کند. 
آمریکا از اول یک کشور شورشی بود؛ شورش 
کرد علیه شاه انگلیس و خودش را جدا کرد و 
می خواست یک سیستمی به وجود بیاورد که در 
آن حکومت نقش مهمی نداشته باشد. ولی االن 
47 یا 48 درصد از آمریکایی ها به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم یه جوری به دولت فدرال وابسته 
هستند و چیزی هم گیرشان می آید ولی وقتی 
چیزی گیرتان می آید یک چیزی هم از دست 
از دست می دهید. بعد  می دهید. آزادی تان را 
آخرین ضربه، این برنامه بهداشتی آقای اوباما 
 affordable care , Obama care بود که
اسم اش را گذاشتند که یک کوششی است برای 
دولتی کردن بخش پزشکی و درمانی اقتصاد 
آمریکا که بین 16 تا 18 درصد از تولید ناخالص 
ملی را شامل می شود یعنی یک چیز خیلی مهم. 

یک قدم خیلی بزرگ به طرف سوسیالیسم.
تعداد  ولی  طاهری،  آقای  لندن:  کیهان 
آمریکایی هایی که دارای بیمه درمانی هستند 
بنابراین  است  دیگری  زمان  هر  از  بیش 
آمریکایی ها باید از این بابت خوشحال باشند 

که اکثرشان بیمه درمانی دارند. 
امیر طاهری: نه. می دانید این یک موضوع 
است، یک موضوع دیگر آن است که چطوری آن 
بیمه درمانی را دارند؟! اگر معنایش کنترل دولت 
باشد، نه، خشنود نیستند. به همین جهت هم 
االن می بینیم هر روز یک خبر می آید که عده ای 
از  Obama care. قیمت های  بیرون آمدند 
بیمه ها هم رفته باال و وقتی بیمه های رقابتی از 
بین رفت، یقه شما را می چسبند و دیگر هر چه 
خواستند از شما می گیرند. من نمی گویم اینها 
درست است یا غلط است ولی اینها احساساتی 
است که آمریکایی ها  دارند.آخرین نکته این که 
آمریکایی ها احساس می کنند در صحنه بین المللی 
دیگر نقش رهبری ندارند یعنی آقای اوباما گفته 
ما از پشت می خواهیم رهبری کنیم بعد هم 
می بینند کسی آمریکا را دیگر تحویل نمی گیرد. 
یعنی  شلتاق رو کی می اندازد؟  والدیمیر پوتین 
می اندازد. این هارت و پورت ها را کی ها می کنند؟ 
این جهان به اصطالح سوم و نمی دانم کشورهای 
نمی گیرد. تحویل شان  اصال  امریکا  که  جدید 
لندن: در مورد سیاست خارجی،  کیهان 
خیلی  نظرسنجی ها  و   آمارها  از  بعضی 
عجیب اند. مثال یک نظرسنجی  80 درصد 
از طرفداران آقای ترامپ معتقدند که زندگی 
شما  برای  داشتند.  پیش  سال   50 بهتری 
عجیب نیست؟ آمریکا خیلی پیشرفت کرده 
در این پنجاه سال اخیر ولی اینها زندگی 50 

سال پیش را ترجیح می دهند به این زندگی 
که االن دارند...

امیر طاهری: بله این 50 سال پیش هم نه 
بیشتر سال های آیزنهاور، به دالیل مختلف. اوال 
جنگ تمام شده بود. آمریکا تبدیل شده بود به 
اقتصادی  رشد  نرخ  بعد  بزرگ جهانی،  قدرت 
آمریکا برای یک دهه به طور متناوب بین چهار 
تا پنج درصد بود ولی االن 1,5 درصد  و نیم 
آن  و  نیست  مقایسه  قابل  اصال  یعنی  است. 
موقع حس می کردند که یک خانواده فقط با 
یک درآمد می تواند زندگی کند. شوهره می رود 
سر کار و خانم هم مثل رمان های  هارولد رابینز 
را دارد  در خانه می ماند. ولی ماشین خودش 
آمریکای  آن  و...  را می برد مدرسه  بچه ها  بعد 
رویایی که البته برای همه وجود نداشت ولی 
برای طبقه متوسط وجود داشت، از بین رفته و 
طبقه متوسط همیشه یک حالت نوستالژیک یا 
به قول نظامی »فسوسان« دارد یعنی افسوس بر 
گذشته خوردن.  آمریکا مرتب جای بدتری شده 
برای زندگی البته پیشرفت کرده از نظر مادی و 
اقتصادی و تکنولوژیک ولی آن لذتی را که آدم از 
زندگی در آمریکا می برد کم شده. هنوز هم البته 

زندگی در آمریکا لذت بخش است.
اروپاییان  از  خیلی  هنوز  لندن:  کیهان 
ترجیح می دهند بروند امریکا زندگی کنند، 

از جمله در لندن.
امیر طاهری: بله، آمریکا خیلی جای جذابی 
است ولی می خواهم بگویم که این جذابیت اش 
مرتب کم شده در این پنجاه شصت سال گذشته 
و شما  اگر امریکایی باشید احساس می کنید یک 
چیز خوبی را دارید از دست می دهید. بچه تان 
هیچی، نوه تان ممکن است آن چیز خوبی را که 

شما داشتید دیگر نداشته باشد. 
لندن: آقای طاهری، می دانیم که  کیهان 
آقای ترامپ خیلی از پوتین طرفداری کرده 
و گفته که یکی از رهبران محبوب او در جهان 
است و در عین حال از پیمان ناتو انتقاد کرده 
و می گوید باید اعضای ناتو سهم خودشان را 
بپردازند، در امور دفاعی به اندازه کافی کمک 
نمی کنند. فکر می کنید اگر هر کدام از اینها به 
کاخ سفید راه پیدا کند چه تاثیری در روابط 
آمریکا با اروپا بگذارد؟ اروپایی ها  این مسئله 

را به دقت رصد می کنند.
امیر طاهری: بله، نگران هم هستند. آقای 
ترامپ دو ماه پیش هیاتی را فرستاده بود برای 
اینکه با به اصطالح نخبگان بریتانیا صحبت کند و 
یک جلسه ای تشکیل داده بودند در ویشلی هاوس 
در دانشگاه اکسفورد. من هم رفتم در آن جلسه 
و صحبت شان این بود که ما به پیمان آتالنتیک 
شمالی وفادار هستیم و وفادار خواهیم بود ولی 
می دهند  که  قولی  به  پیمان  اعضای  بایستی 
وفا کنند مثال همه شان تصویب کردند که دو 
درصد از بودجه ملی شان را بگذارند روی دفاع 
ولی هیچ کدام به جز بریتانیا این کار را نکرد. 
مالی  هم  بعد  موضوع  بریتانیا.  و  امریکا  فقط 
نیست برای اینکه شما اگر پولتان را در چیزی 
گذاشتید از نظر سیاسی و احساسی هم به آن 
بیشتر اهمیت می دهید اما اگر برایتان خرجی 
چند  نمی دهید.  اهمیت  آنقدر  آن  به  نداشت 
شب پیش با سناتور جورج میچل عضو شورای 
رهبری حزب دموکرات شام می خوردیم. او برای 
مذاکره با مقامات انگلیسی و نخبگان انگلیسی 
آمده بود از طرف خانم کلینتون که بهشان بگوید 
که ما چکار می خواهیم بکنیم. او گفت که ما 
بعضی خطوط کلی سیاست های آقای اوباما را 
ادامه می دهیم ولی همه اش را ادامه نمی دهیم. 
گفت  اگر خانم کلینتون انتخاب شود آمریکا 
نقش فعال تری پیدا خواهد کرد بخصوص در 
خاور میانه و برای ایستادن جلوی روسیه چون 
خانم کلینتون خیلی ناراحت است از این بابت و 
واقعا سعی کرد روابط آمریکا و روسیه را درست 
کند ولی روس ها کلک زدند در مورد »آبخاز« و 
»اوستیا« وعده هایی  داده بودند اجرا نکردند و 
برعکس شروع کردند به شلنگ تخته انداختن 
در اوکراین و دنیپر و جاهای دیگر. بنابراین فرق 
نمی کند که خانم کلینتون با چه نظری بیاید 
آن establishment  یا هیات حاکمه آمریکا 

ناراضی است از کارهایی که آقای اوباما کرده یعنی 
پنتاگون و وزارت خارجه را عوض خواهد کرد.

ترجیح  ظاهرا  اروپایی ها  لندن:  کیهان 
می دهند خانم کلینتون انتخاب شود چون 
کار  او  با  است،  شده  شناخته  چهره  یک 
کرده اند، وزیر خارجه بوده، ولی ترامپ یک 
مرد ناشناخته است و آدم غیر قابل پیش بینی 

است. این را شما چگونه ارزیابی می کنید؟ 
نگران هستند  اروپایی ها  بله،  امیر طاهری: 
انتخاب شود ولی به نظر من  که آقای ترامپ 
رئیس  آمریکا  در  اینکه  برای  می کنند  اشتباه 
مجریه  قوه  رئیس  که  است  درست  جمهوری 
است ولی هیچ کاری نمی تواند بکند بدون نظر 
کنگره و سنا و این بر می گردد به همان هیات 
حاکمه یا Stablishment که صحبت اش را 
کردیم. رل مهم رئیس جمهوری در امریکا رل 
منبری اش است یعنی می تواند برود روی منبر 
و با مردم صحبت بکند و بگوید آقا جریان این 
است. آمریکایی ها خیلی به رئیس جمهوری شان 
عالقمندند و  خیلی به او احترام می گذارند حاال هر 
کس می خواهد باشد. دشمن خونی اش هم باشند 
باز پرزیدنت است. بنابراین ترامپ به محض اینکه 
بخواهد از یک خطوطی برود بیرون روبرو خواهد 
شد با خطوط قرمزی که آمریکا به عنوان یک 
قدرت بزرگ کسب کرده. ترامپ شخصی است که 
ایدئولوگ نیست یعنی یک شخص مسلک داری 
نیست. یک »بیزنس من« است، تاجر است، یک 
شخص اصالت عملی یا پراگماتیک است. اهل بده 
بستان است و به هیچ وجه تصویری از دنیا ندارد 
که بخواهد آن را تحمیل کند بر تمام جهان. من 
فکر می کنم اوباما بسیار خطرناک تر از ترامپ 
بود برای اینکه یک تصویری دارد از آمریکا و 
می خواهد این را تحمیل بکند. ترامپ به نظر من 
اصال نمی خواست حتی رئیس جمهوری بشود 
فکر کرد که بیاید اینجا یک سر و صدایی بکند 
معروف تر بشود برای بیزنس اش بهتر خواهد بود.
کیهان لندن: ولی آقای طاهری در تایید این 
سخن شما بعضی ها معتقدند که اگر شکست 
بخورد به ضرر بیزنس اش هم تمام می شود آن 
»ایمیجی« که از خودش دارد ُخرد می شود در 

میان مردم. 
امیر طاهری: فکر نمی کنم برای اینکه درست 
است آمریکایی ها به افراد موفق عالقمندند ولی به 
افراد شکست خورده هم عالقمندند. آمریکایی ها 
خیلی آدم های دل رحمی هستند یعنی تضاد 
آمریکا این است که از یک طرف ممکن است 
خیلی قصی القلب به نظر بیاید ولی از یک طرف 
دیگه ملتی که بیش از همه به دیگران کمک 
می کند آمریکاست االن کمک های خارجی که 
اعضاء  بقیه  برابر  دو  می کند حجم اش  آمریکا 
OECD یعنی کشورهای پولدار دنیاست. ترامپ 
چه پیروز بشود چه پیروز نشود بزرگترین حادثه 

زندگی اش را در این چند ماه گذرانده. 
کیهان لندن: به سیاست آمریکا در قبال 
خاور میانه به ویژه ایران بپردازیم. اگر شما االن 
در هیات حاکمه ایران بودید و انتخابات را دنبال 
می کردید دل تان می خواست کدام کاندیدا به 
شود؟ انتخاب  آمریکا  جمهوری  ریاست 

امیر طاهری: هر دو نظر را من دیدم در این 
چند وقت...

کیهان لندن: بله هر دو را بیان بفرمایید.
که  فیروزآبادی  تیمسار  مثال  امیر طاهری: 
رئیس ستاد بود و االن مشاور آقای خامنه ای است 
گفت که این دموکرات ها دروغگو و جنگ طلب 
هستند. این هیالری کلینتون آدم بدجنسی است 
ما باید مواظب باشیم، یعنی فعال ترامپ را ترجیح 
می دهد بدون اینکه بگوید ترامپ را ترجیح می دهد 
و از طرفی دیگر گروه طرفدار آقای روحانی و 
رفسنجانی آنها کلینتون را ترجیح می دهند چون 
امیدوارند که ادامه سیاست آقای اوباما باشد... 

کیهان لندن: به ویژه در رابطه با برجام...
امیر طاهری: نه، به طور کلی. برای اینکه یکی 
اوباما در خاورمیانه  از سیاست های مهم آقای 
سه  بوده.  دور  توی  اسالمی  جمهوری  آوردن 
چهار سال پیش یک سخنرانی اوباما می کرد در 
دانشگاه تگزاس و من هم آنجا بودم. در کتابخانه 
جرج بوش پدر. جرج بوش پسر نبود. گفت که 
  we have to bring them in the dance
یعنی ایرانی ها را وارد عرصه بکنیم. و کاندیدا هم 
همیشه از زمان ریگان آقای رفسنجانی بوده که 
پسر رفت و با الیور نورث مذاکره کرد، به اینها 
کمک بکنیم که انتخابات ریاست جمهوری را 
ببرند که کمک کردند و اقای روحانی در انتخابات 
برنده شد و بعد انتخابات مجلس را ببرند. مجلس 
خبرگان را که نتوانستند. ولی به هر حال یک 
سیاست ادامه داری است که خانم والری َجِرت که 
مشاور نزدیک آقای اوباماست، و در شیراز متولد و 
بزرگ شده و پدر و مادرش در بیمارستان نمازی 
کار می کردند، او خیلی دنبال این جریان است که 
گروه به اصطالح اصالح طلب در ایران بیاید روی 
کار. تا اندازه ای هم راست می گویند چون ایران 
اختالف خاصی با آمریکا ندارد. نه اختالف مرزی 
دارد و نه اختالف ارزی. و همیشه هم ایرانی ها 
از آمریکا خوش شان می آمده. بنابراین می توانند 

سپاه پاسداران را بکوبند... 

گفتگو با
 امیر طاهری:

،۲01۶
 انتخابات 

دشوار
 آمریکا

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

ویدئو
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تابستان امسال شهر هامبورگ در آلمان صحنه 
برگزاری چهارمین کنگره سکوالردموکرات های 
ایران بود. گروهی از فعاالن سیاسی که معتقد 
عدالت  پلورالیسم،  و  دموکراسی  الزمه  است 
اجتماعی و دفاع از منافع ملی، تاسیس دولتی 
سکوالر و دموکراتیک در ایران است. در بیانیه 
جدایی کامل مذهب و حکومت که در سایت 
ایران  دموکراسی  سکوالر  جنبش  رسمی 
در  »ما  که  است  شده  اضافه  شده  منعکس 
کنار همه مردم ایران به کمتر از جدایی کامل 
حکومت و مذهب رضایت نداده و به طور پیگیر 
برقراری حکومتی  نهایی  نتیجه  تا  را  راه  این 

سکوالر در ایران ادامه می دهیم.« 
در مورد فعالیت های این گروه از اپوزیسیون 
ایران گفتگو می کنم با دکتر اسماعیل نوری عال. 
فعال سیاسی، شاعر و روزنامه نگار مقیم شهر 

دنور در ایالت کلرادو آمریکا.
کیهان لندن: دکتر نوری عال،  در ابتدا یک 
مختصری از فعالیت های خودتان بفرمایید 
در این سی و چند سالی که بعد از انقالب 
چه  می برید،  سر  به  آمریکا  در  اسالمی 
فعالیت های  دقیقا  االن  و  کردید  کارهایی 

شما بر چه متمرکز هست؟ 
دکتر اسماعیل نوری عال: بله، در این مدت 
چهل سالی که تقریبا از انقالب می گذرد من 
سال هایی را در لندن زندگی کردم. در جایی 
که تحصیالتم را تمام کرده بودم و بعد از انقالب 
هم همانجا پناهنده شدم و حدود بیست سال 
پیش مهاجرت کردم و آمدم به امریکا و در اینجا 
امریکا،  در  و هم  لندن  در  ساکن هستم. هم 
مطبوعاتی  فعالیت  یک  من  فعالیت  همیشه 
بود. اول چون تحصیالت من تحصیالت علوم 
اجتماعی بود و در زمینه سازمان های مذهبی 
تشیع در ایران هم تز خودم را نوشته بودم و 
در این زمینه بیشتر بحث می کردم. تا اینکه 
با پیدایش جنبش سبز من تصمیم گرفتم که 
از حد روزنامه نگاری و گرداندن سایت  کار را 
بکشانم به یک سری فعالیت های سیاسی. در 
نتیجه به همراه همسرم خانم شکوه میرزادگی 
یک بیانیه ای را نوشتیم در مورد ضرورت توجه 
به سکوالردموکراسی و اینکه جنبش سبز در 
ماهیت خودش یک جنبش سکوالر بود نه یک 
حرکت مذهبی؛ حدود سیصد نفر امضاء کردند 
آن بیانیه را و بر اساس آن بیانیه ما آمدیم یک 
سکوالرهای  »شبکه  نام  به  سیاسی  سازمان 
به  شد  منجر  که  آوردیم  وجود  به  را  سبز« 
بیانیه جدیدتری  در سال 2013  یک  اینکه 
نام  به  کنیم  صادر  بیشتر  امضاهای  با  را 
»پیمان نامه عصر نو« که سکوالردموکرات های 
که  کنند  تعریف  را  ایران کوشیدند خودشان 
یک آدم سکوالردموکرات چگونه می اندیشد و 
در پی آن تصمیم گرفتیم یک کنگره سالیانه 
از سکوالردموکرات ها و یک  برگزار کنیم  هم 
که  باشیم  داشته  تدارکات  یا  گرداننده  هیات 
موضع  می کنند،  شرکت  آن  در  داوطلبانه 
سیاسی نمی گیرند و بحث سیاسی نمی کنند 
بلکه فقط می روند پول جمع می کنند، هتل 
تمام  تا  می چینند  را  صندلی ها  می گیرند، 
به خرج خودشان  ایران  سکوالردموکرات های 
بتوانند سالی یک بار بیایند و همدیگر را ببینند. 
اسم این شد جنبش سکوالر دموکراسی که یک 
سایت رسمی دارد و یک کنگره ساالنه. در کنگره 
سوم که در شهر فرانکفورت پارسال برگزار شد 
عده ای از سکوالردموکراتهای منفردی که عضو 
احزاب دیگر نبودند تصمیم گرفتند یک حزبی 
به  ایرانیان«  سکوالردموکرات  »حزب  نام  به 
وجود آورند که در کنگره چهارم در هامبورگ 

اعالم موجودیت کرد. 
آن  درمورد  بیشتر  حاال  لندن:  کیهان 
کلمه  وقتی  می کنیم.  صحبت  هم  حزب 
بعضی ها  برای  می شود  استفاد  سکوالر 
این توهم پیش می آید که سکوالر ممکن 
است معنایش ضد مذهب باشد یعنی یک 
اینطور  دقیقا  ولی  مذهبی.  ضد  حکومت 
نیست. خودتان لطفا بیشتر توضیح بدهید 
واژه  این  با  است  ممکن  که  کسانی  برای 

آشنایی درستی نداشته باشند.
دکتر اسماعیل نوری عال: کلمه سکوالر در 
اصل به معنای این جهانی و این زمینی است. 
یعنی اینکه امور عالم را ما می توانیم در ارتباط 
با عالم غیب و خدا و پیغمبر بررسی کنیم یا 
را تصمیم گیرنده  انسان  اینکه می توانیم خود 
در این مورد بدانیم. این یک صفت است که 
می توانید  مثال شما  هر چیزی می چسبد.  به 
بگویید یک پزشِک سکوالر به معنای اینکه در 
درمان بیماری ها ما کاری به این نداریم که فالن 
امامزاده موجز می دهد یا اگر اینکه اگر نذر و نیاز 
کنند بیماری  رفع خواهد شد. پزشک یک عمل 
سکوالر یعنی این جهانی را بر اساس منطق 
انسانی انجام می دهد. خوب، خود به خود اگر 
به فلسفه بچسبانیم اش می شود یک امر ضد 
مذهب. یعنی فلسفه سکوالر فلسفه ای ست که 
آن جهان را قبول ندارد. اما ما چون کار سیاسی 
می کنیم می گوییم ما از لحاظ سیاسی سکوالر 
هستیم. یعنی گرداندن مملکت و حکومت را 
تابع توضیح المسائل و شریعت و فرامین آسمانی 
نمی دانیم و مردم را حاکم بر سرنوشت خویش 

می دانیم. 
درداخل  می دانید  خوب،  لندن:   کیهان 
ایران حکومت جمهوری اسالمی ممکن است 
به طرفدارانش بگوید اینهایی که می گویند 

می کنند،  سکوالر  سکوالر  هی  و  سکوالر 
اینها اگر بیایند به جای ما، مذهب را زیر پا 
می گذارند و اصال اجازه نمی دهند که افراد 
فرایض دینی خودشان را انجام دهند. شما 
برای مبارزه با این تز جمهوری اسالمی که 
سعی می کند شماها را به  نوعی بدنام کند 
و بگوید اینها ضد مذهب هستند دقیقا چه 

گام هایی برمی دارید یا برداشته اید؟ 
که  ما  خوب  نوری عال:  اسماعیل  دکتر 
مقدوراتمون در حد روشنگری و توضیح است 
رو  خودمون  کوشش  نهایت  مورد  این  در  و 
کردیم. مقاالت متعدد، مصاحبه های متعدد در 
این مورد انجام شده است و در ارتباطهایی که 
آدم در داخل کشور دارد میداند که بخصوص 
تفکیک  کامال  ایران  کرده  تحصیل  جوانان 
میکنند سکوالریسم سیاسی را از سکوالریسم 
تالش  نهایت  حکومت  که  حالی  در  فلسفی 
خودش را میکند که این قضیه را دامن بزند 
از  زیادی  عده  از کشور هم  در خارج  البته  و 
مسئله  که  معتقدند  که  هستند  ها  سکوالر 
ایران مسئله مذهب است و باید از ایران مذهب 
زدایی شود. ما چنین تصوری را نداریم و فکر 
میکنیم که نه اینکار مقدور و ممکن است و نه 
مفید است. ما معتقد به این هستیم که یک 
حکومت سکوالر سیاسی می اید و ازادی بیان 
و اندیشه را آنچنان تعمیم میکند که طرفداران 
هر مذهبی و مخالفین هر مذهبی آزادانه بتوانند 

عقاید خودشان را بیان کنند.
سکوالر  حکومت  این  اگر  لندن:   کیهان 
امروز در ایران برقرار می بود ایا شما اجازه 
با  رابطه  االن در  این مراسمی که  میدادید 
این  ایران،  در  میشود  برگزار  دارد  محرم 
کارهایی که بعضی ها میگویند کارهای بسیار 
نا پسندیده است مثال میآیند رگ یک شتر 
میخواهند  که  میکنند  کارهایی  میزنند  را 
احساسات مذهبی مردم را تحریک کنند به 
نوعی در رابطه با تاسوعا و عاشورا. آیا یک 
حکومت سکوالر به نوعی اجازه میدهد این 
فعالیت ها در کشور ادامه پیدا کند در آینده.

من  ببینید  نوری عال:  اسماعیل  دکتر 
سخنگوی یک حکومت سکوالر اینده نیستم 
حکومت  استقراریک  راه  در  کوشنده  بلکه 
اگر  هستم  ایران  در  دموکراتیک  سکوالر 
وجود  مجلسی  شود.  برقرتر  حکومتی  چنان 
داشته باشد قانون اساسی وجود داشته باشد 
ان دولت تصمیم  باشد  که سکوالر دموکرات 
میگیرد که چه مسائلی با انسان مداری و حقوق 
بشر در تضاد هست یا در تضاد نیست و آنگونه 
عمل خواهد کرد من میتوانم نظر شخصی ام را 
بگویم که به نظر من این عملیات غیر انسانی 
هستند و به نظر من اگر که آزادی در جامعه 
برقرار باشد .... ببینید االن اکثریت اینکار بوسیله 
حکومت و با پول حکومت انجام میشود. وقتی 
شما حکومت را از این بازی خارج کنید به نظر 
من این مردم هستند که تصمیم میگیرند سر 
کوچه شان تکیه بزنند و عزاداری عاشورا بکنند 
و سینه بزنند یا نکنند. اما اگر در یک حدی 
غیر انسانی این قضایا بخواهد انجام شود من 
فکر میکنم هر حکومت عاقل و انسان مداری 

دخالت خواهد کرد و جلوگیری خواهد کرد.
کیهان لندن:  دکتر نوری عال بپردازیم به 
این کنگره چهارمتان که در هامبورگ برگزار 
شد. من یک عکس یادگاری دیدم از شرکت 
کنندگان در این کنگره، حدود 60 نفر بودند 
در این عکس میتوانید شما هم تایید کنید 
که همین تعداد بودند افراد شرکت کردند 
در این کنگره. کسانی که فعال هستند در 

جنبش شما.
مطابق  خیر.  نه  نوری عال:  اسماعیل  دکتر 
ناهار  هنگام  بخصوصبه  داریم  ما  که  آماری 
خوردن چون ما باید بابت هر غذایی که خورده 

میشد یه پولی به آن هتل بدهیم در روز اول 
125 نفر ناهار خوردند در آنجا و عرض کنم 
خدمتتون روز دوم دو سه نفر کمتر بود و عده 
زیادی هم چون اهل هامبورگ بودند برای ناهار 
رفتند به منازلشون عکسی که میبینید و زیرش 
هم نوشته متعلق به پایان روز اول است. که 
خیلی ها بودند که در روز دوم خودشان را به 
کنگره رساندند. معموال کنگره های ما بین 120 
تا 150 نفر کسانی که با خرج خودشان می ایند 

به شهر برگزاری که کنگره تشکیل میشه.
یک  شما  کنگره  امسال  لندن:   کیهان 
حاشیه هم داشت و آن در رابطه با اقای رضا 
در  سیاسی  فعاالن  از  یکی  بود  بر  حسین 
لندن که هرساله هم در کنگره شما شرکت 
شرکت  بر  حسین  اقای  امسال  میکرده. 
نمیکند در این مراسم و میگوید که به علت 
این  در  شرکت  به  قادر  کاری  برنامه  یک 
کنگره نیست. ظاهرا شما خودتان هم یک 
بیانیه ای در این زمینه منتشر کردید. ممکن 
روشنگری  یک  را  مسئله  این  لطفا  است 
بفرمائید که دقیقا نقش رضا حسین بر در 
این کنگره های جنبش سکوالر دموکراسی 
چی هست چون ایشان ظاهرا یک سفری به 
مکه انجام میدهند به دعوت دولت سعودی 
و در انجا با فعاالن سیاسی به مکه مشرف 
میشوند و این توهم به وجود امده یا بود یا 
هنوز هم هست که اعضاء یا بعضی از اعضای 
کنگره شما اینها به دعوت عربستان سعودی 
به مکه رفته اند و تبلیغاتی هم که شده بود 
در رسانه های جمهوری اسالمی این بود که 
ضد  هستند.  طلب  تجزیه  سکوالرها  این 
به  اند  رفته  هم  مکه  به  و  هستند  مذهب 

خرج دولت سعودی.
دکتر اسماعیل نوری عال: ببینید این مسئله 
از  را  اینها  باید  که  دارد  مختلف  بعد  چندین 
هم تفکیک کرد. من سعی میکنم در مختصر 
ترین امکانی که دارم بیان کنم. مساله در این 
است که سکوالریسم سیاسی با مذهب مخالف 
نیست بنابراین هرکسی که معتقد به سکوالر 
دموکراسی سیاسی هست و میخواهد مذهب 
خودش را حفظ بکند و شرایع مذهب خودش 
را حفظ بکند خوب میتواند این کار را بکند. 
ما داریم اعضایی حتی کسانی بودند در همین 
کنگره که به عنوان یک مسلمان سکوالر آمدند 
و سخن گفتند بنابراین با کاری با اینکه آقای 
حسین بر امده است رفته است به مکه و چرا 
رفته است به مکه نداشتیم با این قضیه. مساله 
تجزیه طلبی هم مساله جداگانه ای است که ما 
تکلیف خودمان را در همه اسنادی که منتشر 
ما  ایم که  و گفته  ایم  ایم روشن کرده  کرده 
با تجزیه ایران مخالف هستیم هرچند که این 
خطر را باالی سر ایران میدانیم و یکی از دالیل 
اینکه متوسل میشویم به سکوالر دموکراسی 
همین جلوگیری از تبعیضی هست که موجب 
میشود مردم ایران احتماال میل تجزیه طلبی 
پیدا کنند. آقای دکتر حسین بر عرض کنم که 
از همان زمانی که ما آن اعالمیه اول  مربوط 
به سکوالرهای سبز را منتشر کردیم ایشان از 
امضاء کنندگان آن بودند. من وقتی که در لندن 
زندگی میکردم با ایشان دوست بودم و صحبت 
هایی که با هم میکردیم همیشه این بود که 
ایشان معتقد بودند که باید سازمانهای سیاسی 
و قومیتی را کشاند به ان طرفی که زیر مساله 
تمامیت ارضی ایران را امضاء بکنند ایشان یکی 
و  بود  این قضیه  به  بود که معتقد  از کسانی 
به این علت اساسا بعدا که شبکه سکوالرهای 
سبز تشکیل شد پیوستند به آنجا و در آستانه 
تشکیل جنبش سکوالر دموکرات های  ایران 
ایشان به من اطالع دادند که به علت مشکالت 
کاری که برایشان پیش امده و سفرهایی که 
باید به خلیج فارس بکنند دیگر نمیتوانند نقش 

از  بنابراین ما  فعالی در جنبش داشته باشند 
2013 در واقع دیگر ارتباط ارگانیکی با ایشون 
نداشتیم. اما ایشان در کنگره های ما در بوخوم، 
استانه  در  کردند  شرکت  هم  فرانکفورت  در 
کنگره هامبورگ ایشان با من تماس گرفتند و 
گفتند که من مایل هستم که بیایم و در کنگره 
هامبورگ سخنرانی هم بکنم به همین دلیل 
را گذاشتیم جزو سخنرانان و  ایشون  اسم  ما 
دو سه روز قبل از اینکه کنگره تشکیل بشود 
و گفتند  تماس گرفتند  با من  ایشان مجددا 
ان کاری که من در خلیج فارس داشتم االن 
قراردادش امضاء شده و من ناگزیر هستم که 
در آن روزها بروم به دبی یا امارات به هرحال. 
در نتیجه نمیتوانم بیایم به کنگره. این اطالع ما 
بود تا اینکه یک مرتبه ما دیدیم از در و دیوار 
خبر میدهند معاون جنبش سکوالر دموکراسی 
رفته است به حج و به عنوان یک تجزیه طلب با 
سعودی ها، عرض کنم که، مذاکره کرده. اینها 
اقای حسین  ندارد.  ما  به  ربطی  هیچکدامش 
بر به عنوان یک سکوالر دموکرات معتقد به 
دارم  اطالع  من  که  جایی  تا  ارضی  تمامیت 
فعالیت میکرده و حاال چطور شده که رفته به 
مکه و یا سعودی در چه موضوعی صحبت کرده 
هیچ ربطی به کار ما ، جنبش ما نداره و ایشون 
پاسخکوی  دارند که  را  این  توانایی  خودشون 

اعمال خودشان باشند.
کیهان لندن:  خوب یعنی شما اصوال تائید 
ایشان در  را.  میکنید یک همچین سفری 
مصاحبه ای که با کیهان لندن با من داشتند 
تاکید کردند که تجزیه طلب نیستند و به 
عنوان یک چهره رسانه ای دولت سعودی 
آنجا حضور  بود در  ایشون دعوت کرده  از 
ایشان  حضور  این  میدانیم  باشند.  داشته 
در  زیاد  بسیار  تشنج  با  شده  همزمان 
یک  عنوان  به  شما  ریاض.  و  تهران  روابط 
فعال سیاسی آقای دکتر نوری عال اگر یک 
همچین دعوتی از شما میشد آیا شما این 

دعوت را میپذیرفتید؟ 
دکتر اسماعیل نوری عال: ببینید ما از فرمول 
اند  گفته  که  نداریم  اطالع  دعوت  این  بندی 
بیایید انجا و چکار بکنید. من اگر اینکه دعوت 
شده بودم. اوال اینکه چرا این دعوت را با موسم 
حج یکی میکنید برای من جای سوال بود و 
دوم اینکه از من میخواهید بیایم انجا که با شما 
چه صحبتی را بکنم. من نه دولت هستم نه 
با دولتها و  حکومت هستم و قرار نیست که 
حکومت ها به مذاکره بنشینم. بنابراین من به 
عنوان یک سکوالر دموکرات به عنوان عضوی 
از جنبش و عضوی از حزب سکوالر دموکرات 
را نمیپذیرفتم ولی خوب  این دعوت  ایرانیان 

هرکسی مخییر هست که خودش عمل بکند.
کیهان لندن:  آقای دکتر نوری عال اشاره 
کردید به اینکه بعد از این انتخابات جنجال 
 1388 سال  در  جمهوری  ریاست  برانگیز 
عنوان  به  دادید  تشکیل  را  جنبشی  یک 
شبکه سکوالرهای سبز. آیا این شبکه هیچ 
داخل  در  سیاسی  فعاالن  با  ارتباطی  نوع 
جمهوری اسالمی دارد؟ با کسانی که مخالف 
این سیستم در ایران هستند. آیا هیچ نوع 
همکاری، تبادل نظر هیچ نوع رایزنی بین 
این گروه شما با داخل ایران وجود دارد با 

این مخالفین؟
دکتر اسماعیل نوری عال: ببینید وقتی که 
مساله  یک  مساله  گرفت  شکل  سبز  جنبش 
از  جنبش  این  رهبران  واقع  در  که  بود  ای 
تعبیر  و  تفسیر  در  ما  بودند.  طلبان  اصالح 
خودمان از آنچه که در ایران میگذرد معتقد 
بر این هستیم که اصالح طلبان مهمترین سد 
راه رویارویی سکوالر دموکرات ها با حکومت 
هستند و همیشه به عنوان یک خندق دفاعی 
عمل کرده اند. وقتی که جنبش سبز برقرار شد 

چون ما اعتقادمان این بود که مردم نیامده اند 
به خیابانها برای اینکه حکومت اسالمی را حفظ 
بکنند اصالح بکنند یا به قول آقای مهندس 
امام. مردم  موسوی برگردند به دوران طالیی 
ازیک فرصتی استفاده کردند که آمدند بگویند 
که ما نمیخواهیم این حکومت را داشته باشیم 
و این حکومت را اصالح پذیر نمیدانیم به همین 
دلیل هم در طی این هفت هشت ماهی که 
این جریان ادامه داشت ما رفته رفته دیدیم که 
شعارها از یا حسین میرحسین رسید به جانم 
ایرانی  جمهوری  یک  خواستار  و  ایران  فدای 
شدند  در نتیجه ما تالشمان این بود که توضیح 
بدهیم که جنبش سبز نه یک جنبش مذهبی 
است نه یک جنبش اصالحی است بلکه این 
جنبش به ذات جنبش سکوالر دموکرات است 
وما باید این صدا را در خارج از کشور منعکس 
بکنیم اما مساله این بود که اصالح طلبان اصرار 
داشتند که رنگ سبز متعلق به اسالم است و 
متعلق به جبهه های اسالمی جنبش است. و 
در نتیجه هر کس اسم سبز را روی خودش 
این مسلمان است و اصالح طلب. در  بگذارد 
حالی که چنین نبود به طور خیلی اتفاقی رنگ 
سبز افتاد به دست مهندس موسوی و اصالح 
طلب ها یعنی وقتی که میخواستند قرعه کشی 
کنند برای برنامه های تلویزیونی چند تا رنگ 
را استفاده کردند. گوی رنگینی بود که گوی 
رنگین سبز نصیب آقای میرحسین موسوی شد 
و رنگ سبز از انجا مطرح شد. به هر حال ما 
هم مخصوصا کلمه سبز را در کنار سکوالرها 
آوردیم که بگوئیم این جنبش سبز یک جنبش 

سکوالر است.
کیهان لندن:  بله. در مورد ارتباطتون ایا 
هیچ ارتباطی دارید االن با فعاالن سیاسی 

مخالف جمهوری اسالمی در داخل کشور؟
طور  به  ما  بله  نوری عال:  اسماعیل  دکتر 
دموکرات  سکوالر  که  مخالفینی  با  وسیعی 
هستند عرض کنم که ارتباط داریم. فعالیت های 
آنها را قدر میشناسیم و از آنها حمایت میکنیم.
کیهان لندن:  دکتر نوری عال بعضی ها در 
اپوزوسیون  این  که  معتقدند  ایران  داخل 
نتوانسته  کار  هیچ  حاال  تا  کشور  از  خارج 
انجام دهد و از یک واژه ای استفاده میکنند 
که من میخواهم اینجا نزد شما مطرح کنم 
اینها  بیشتر  که   . قمپزیسیون  عنوان  به 
و  میکنند  صحبت  همدیگر  با  مینشینند 
گردهمایی های دوستانه است کما اینکه در 
یکی از مقاالت که در اینترنت درباره کنگره 
شما بود شخصی به نام اقای پرویز داور پناه 
گفته است که این نشست هم مانند نشست 
های گذشته بیشتر یک محفل دوستانه بود 
که آخر عمری موجب بیرون آمدن عده ای 
از انزوا در خارج از کشور شده است. پاسخ 
شما به منتقدین چیست که میگویند این 
اپوزوسیون کاری از دستش بر نمی آید این 
حکومت را نمیتواند سرنگون کند و کسانی 

مثل پرویز داور پناه در خارج از کشور.
دکتر اسماعیل نوری عال: ببینید دو مساله 
ما  بکنیم.  تفکیک  هم  از  که  بدهید  اجازه  را 
هم معتقدیم که کنگره سکوالر دموکرات ها 
گردهمایی دوستانه سکوالر دموکرات هاست. 
نداریم.  را  ای  توقع هیچ معجزه  ازش هیچ  و 
همانگونه که مثال بین الملل سوسیالیست ها 
که هرسال تشکیل میشود سوسیالیست های 
و  میشوند  جمع  جایی  یک  در  میروند  عالم 
رائی  هم  هم  با  سوسیالیسم  مساله  به  راجع 
و همفکری میکنند. ما هم اعتقادمان بر این 
اسمش  اصال  که  ندارم  ابایی  اصال  من  است. 
ما  ها.  دموکرات  سکوالر  پیکنیک  بگذارم  را 
سالی یکبار با خرج خودمان در شهری جمع 
میشویم و راجع به مسائل سکوالر دموکراسی 
صحبت میکنیم. و معتقدیم که در جنب این 
ماجرا هست که بسیاری از مسائل اتفاق می 
افتد و سازمانها بوجود می آیند و غیره. بنابراین 
ما نه ادعایی کردیم با کنگره سکوالر دموکرات 
ها میخواهیم حکومت اسالمی را بر بیاندازیم 
و غیره. اما در مورد اپوزوسیون همین اصراری 
که می کنند که این اپوزوسیون هیچکاره است 
و نتوانسته اپوزوسیون کاری بکند  یا به قول 
این اقایان قمپوزوسیون است خود این اصرار 
نشون میدهد که مثل یک خار در گلوی اینها 
این اپوزوسیون گیر کرده. من در این مورد اگر 
اجازه بدهید به این نکته اشاره بکنم که وقتی 
که ما با یک انقالب وسیع مردمی یعنی آنچه 
روبرو  افتاد  اتفاق  هفت  و  پنجاه  سال  در  که 
هستیم و یک حکومتی از دل این انقالب می 
اید و با مشروعیت کامل هم می آید نه در حقه 
بازی انتخاباتی و نه در کودتا و غیره به قدرت 
رسیده. مردم کوچه و بازار آمده اند رای داده 
اند و یک حکومتی را به قدرت رساندند ما با 
بدهیم  تشخیص  که  وقتی  حکومتی  چنین 
این حکومت خالف منافع ملی ما است خالف 
مبارزه  ان  با  باید  و  است  دموکراسی  سکوالر 
بکنیم باید سالیان بسیاری را تالش بکنیم. و 
این تالش به نطر من از سه فاز مختلف میگذرد. 
فار اولش فاز افشاگری است. هم رو به مردم 
ما  به مردم جهان. که  داخل کشور و هم رو 
توضیح بدهیم که این انقالب قرار نبود همچین 
نشان  و  شود.  زاده  دلش  از  وحشتناکی  چیز 
دهیم چه مخاطراتی را این حکومت برخواسته 

از انقالب با خودش آورده است.

گفتگوی کیهان لندن با دکتر اسماعیل نوری عال:
سیاه نمایی دموکراسی سکوالر توسط جمهوری اسالمی

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

ویدئو
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آزادسازی موصل

با کارتون های بهنام محمدی

کلی  »سیاست های  ابالغ  از  پس 
جمهوری  رهبر  سوی  از  انتخابات« 
ورود  بر »ممنوعیت  تاکید  و  اسالمی 
دسته بندی های  در  مسلح  نیروهای 
سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری 
از داوطلبان« به نظر می رسید که سپاه 
پایه های  از  یکی  عنوان  به  پاسداران 
گذشته  دوره های  در  دخالت  اصلی 
انتخابات، از این پس دایره نفوذ کمتری 

داشته باشد.
بحث دخالت سپاه پاسداران و بسیج 
از  پس  و   8۴ سال  از  انتخابات  در 
کروبی خطاب  مهدی  نامه سرگشاده 
تشدید  اسالمی  جمهوری  رهبر  به 
بود  کرده  تاکید  نامه  این  در  او  شد. 
در  بسیج  و  سپاه  از  »بخش هایی  که 
طریق  از  شهرستان ها  از  بسیاری 
پرداخت برخی وجوه به بعضی از مراکز 
و هیئات آنها را به خدمت گرفته بودند 
و همچنین با حضور غیر طبیعی بر سر 
صندوق ها ، بطور غیرقانونی برای فرد 
تبلیغ  نژاد[  دیگری ]محمود احمدی 
می کردند«. کروبی در این نامه از ولی 
رسیدگی  »برای  تا  می خواهد  وفقیه 
به دخالت های غیرقانونی و تالش های 
غیرمجاز بخش هایی از سپاه و بسیج 
که بر سرنوشت انتخابات تاثیر داشته 

است« دستور الزم را صادر کند.
 ۴ سپاه  فرمانده  جعفری،  عزیز 
سال  انتخابات  از  پیش  و  بعد  سال 
تدبیر  »به  که  بود  کرده  تاکید   88
از  نظامی  بسیج  رهبری،  معظم  مقام 
و  شده  دسته بندی  غیرنظامی  بسیج 
بسیج برنامه های بسیار گسترده ای در 
زمینه های علمی، سازندگی، فرهنگی و 

اقدامات اجتماعی دارد«.
کروبی همان سال و بعد از ثبت نام در 
انتخابات خطاب به فرمانده سپاه گفته 
بود: »امروز جنگ نیست و بسیج زیر 
نظر نیروی مسلح و سپاه است. اینها 

در اختیار نیروی مسلح اند و معنا ندارد 
وارد عرصه  انتخاباتی شوند«. میرحسین 
موسوی دیگر کاندیدای انتخابات سال 
88 یک روز پیش از برگزاری انتخابات 
رهبر جمهوری  به  نامه ای خطاب  در 
اسالمی از »شواهد مداخله تعدادی از 
فرماندهان و مسئوالن سپاه و بسیج در 

انتخابات« شکایت کرده بود.
فرماندهان سپاه  این مدت  تمام  در 
دخالت در انتخابات را رد کرده بودند. 
جعفری  عزیز  از  فیلمی  بعد  سال ها 
فرمانده سپاه پاسداران منتشر شد که 
او به صراحت از مهندسی آراء به نفع 
می کند.  صحبت  احمدی نژاد  محمود 
رمضان  بعدها  که  حالیست  در  این 
سپاه  عمومی  روابط  مسئول  شریف، 
ادعای دخالت  باز هم طرح  پاسداران 
را  انتخابات  در  نظامی  نیروی  این 
کرده  توصیف  نخ نما«  و  واقعی  »غیر 
انقالب  برای ضد  را  بود که »فرصتی 
و رسانه های بیگانه برای هجمه علیه 

سپاه« فراهم می سازد.
به  را  خود  حتی  دخالت ها  این 
انتخابات مجلس دهم )اسفند ۹۴( نیز 
سعیدی،  علی  حجت االسالم  کشاند. 
پاسداران  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده 
سپاه  نقش  مورد  در  مصاحبه ای  در 
انتخابات گفته بود: »شما مجلس  در 

سپاه همچنان در انتخابات دخالت خواهد کرد

ششم را شاهد بودید… سپاه باید بداند 
اگر این افراد در عرصه حاکمیت قرار 
گرفتند، چه اتفاقی برای نظام خواهد 
افتاد. اینکه دخالت در انتخابات نیست؛ 
جریان شناسی  و  سیاسی  توجیه  این 

است«.
او در این مصاحبه با استناد به اصل 
1۵0 قانون اساسی دخالت در انتخابات 
را وظیفه سپاه پاسداران می داند و بر 
به  متعلق  »سپاه  که  است  باور  این 
انقالب است و پاسدار انقالب اسالمی 
همین  با  است«.  آن  دستاوردهای  و 
کجا  »هر  که  دارد  تاکید  او  استدالل 
بیفتد، سپاه  به خطر  اسالمی  انقالب 

وظیفه ای برای خودش دارد«.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران 
که  بود  کرده  تاکید  دیگر  جایی  در 
را  معیارها  و  چارچوب ها  تنها  »سپاه 
تبیین می کند و این به معنای دخالت 
در انتخابات نیست بلکه وظیفه ذاتی 
ما مهندسی معقول و منطقی انتخابات 

است«.
حجت االسالم علی سعیدی، نماینده 

ولی فقیه در سپاه پاسداران
در چنین فضایی ابالغ »سیاست های 
کلی انتخابات« از سوی رهبر جمهوری 
نقش  بررسی  برای  را  تازه  فرصتی 
سپاه در انتخابات فراهم آورد. اما پس 
سپاه  فرماندهان  خبر،  این  انتشار  از 
پاسداران در سخنرانی خود مشخص 
هیچ  مسلح  نیروی  این  که  کردند 
قصدی برای عدم دخالت در انتخابات 

ندارند.
سیاسی  معاون  رادُ  سنایی   رسول 
واکنش  اولین  در  پاسداران  سپاه 
تاکید کرده بود که »باید مرزی میان 
انتخابات  در  مسلح  نیروهای  دخالت 
باشد.  داشته  وجود  روشنگری  و 
روشنگری درباره احزاب از وظایف این 

نیروهاست«.

عزیز جعفری، فرمانده سپاه نیز بدون 
اینکه مشخصا در مورد انتخابات سخنی 
»ماموریت  است  گفته  آورد  میان  به 
عرصه های  همه  قانون  طبق  سپاه 

حضور ضد انقالب را شامل می شود«.
نظری  اظهار  در  نیز  سعیدی  علی 
برای  »باالخره  است:  گفته  جداگانه 
سپاه اینکه چه دولتی در عرصه قدرت 
باشد یا چه مجلسی ما داشته باشیم 
از جهت بافت و شاکله آن مهم است. 
میزان  و  مأموریت  میزان  در  یعنی 
حساسیت سپاه نوع چیدمان مجلس 

و دولت تأثیرگذار است«.
کل  ستاد  معاون  جزایری،  مسعود 
اینکه  به  اشاره  با  مسلح  نیروهای 
»جریاناتی که مدعی دخالت سپاه در 
انتخابات هستند؛ اسناد و مدارک خود 
که  است  کرده  تاکید  دهند«  ارائه  را 
»حضور سپاه در عرصه ها و صحنه های 
است  هوشمندانه  حضوری  انقالب 
انقالب  ارزش های  از  باز  با چشمان  و 
مواظبت و حراست می کند و بدیهی 
است که اجازه دست اندازی نامحرم به 
اصول و ارزش های انقالب را نمی دهد«.

اگر به سخنان فرمانده سپاه پاسداران 
گردیم  باز  سال 88  انتخابات  از  پس 
گفته های  همین  می شویم  متوجه 
از  »حراست  مبنی  سپاه  مقامات 

دوره های  در  انقالب«  دستاوردهای 
روند  ادامه  به  نیز  انتخابات  آینده 
دخالت آنها خواهد انجامید. همان طور 
که مهدی کروبی می گوید »نیروهای 
مسلح، اسلحه در دست دارد و سرنوشت 
انتخابات هم دست بسیج و سپاه است، 
این را که ما می دانیم و تعارف نداریم« 
می دهد.  نشان  را  ماجرا  اصلی  بخش 
حتی محمود صادقی نماینده تهران در 
مجلس شورای اسالمی چندی پیش با 
اشاره به دستور رهبر انقالب اسالمی 
مبنی بر عدم دخالت نیروهای نظامی 
در امور سیاسی، گفته بود: »متاسفانه 
در چندین انتخابات اخیر این رهنمود 
و اصل آشکارا توسط برخی از نهادهای 
نظامی و شبه نظامی نقض شده و این 

امر تبدیل به رویه ثابت شده است«.
به نظر می رسد نیروهای داخل کشور 
از تحلیل گران خارج  )و حتی بخشی 
از کشور( که می خواهند با استناد به 
دایره  انتخابات«  کلی  »سیاست های 
نفوذ سپاه پاسداران را محدود قلمداد 
رهبر  سخنرانی های  دیگر  به  کنند، 
»وظیفه  مورد  در  اسالمی  جمهوری 
توجهی  نظامی  نیروی  این  ذاتی« 
ندارند. ولی فقیه چندی پیش با اشاره 
نظام  پیرامون  که  »تهدیدهایی  به 
بود  تاکید کرده  دارد  اسالمی« وجود 
که »رصد دائمی باید بکنید. بخش های 
اطالعاتی سپاه و هر آنچه پهلو می زند 
به مسائل اطالعاتی سپاه، ناظر به این 
معنا است… اگر سلسله  مراتب سپاه 
ندانند که چه تهدیدهایی متوجه آن 
چیزی است که آنها پاسدارش هستند، 
معلوم نیست بتوانند درست به وظیفه 

عمل کنند«.
امروز  که  است  اساس  همین  بر 
فرمان های  روشنی  به  پاسداران  سپاه 
رهبر جمهوری اسالمی را بهتر از هر 
روشنی  به  و  کرده  اجرا  دیگری  کس 

خودشان  تعبیر  به  پروژه  مقابل 
»نفوذ سیاسی« را خواهند گرفت. به 
صافی  از  کسی  اگر  حتی  معنی  این 
نظارت استصوابی شورای نگهبان هم 
عبور کند با سد بزرگی به نام سپاه و 
خواهد  روبرو  آن  فرماندهان  خواست 
شد. این سپاه پاسداران با آن »وظیفه 
ذاتی« که برای خود و بر اساس قانون 
اساسی تعریف کرده است و با توجه به 
تاکیدات مکرر رهبر جمهوری اسالمی 
بر آن با هر مصوبه ی دیگری هم باز در 
انتخابات دخالت خواهد کرد و بند 1۵ 
»سیاست های کلی انتخابات« در واقع 
هیچ محدودیتی برای سپاه پاسداران 

محسوب نمی شود.

*اصل ۱۵۰ قانون اساسی جمهوری 
انقالب  پاسداران  »سپاه  اسالمی: 
روزهای  نخستین  در  که  اسالمی 
پیروزی این انقالب تشکیل شد، برای 
ادامه نقش خود در نگهبانی از انقالب 
می ماند.  پابرجا  آن  دستاوردهای  و 
مسوولیت  قلمرو  و  وظایف  حدود 
این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو 
با  دیگر  مسلح  نیروهای  مسوولیت 
تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه 
تعیین  قانون  وسیله  به  آنها  میان 

می شود.«

به  که  نوروز  تلویزیونی  شبکه 
زبان  و  کردی  مختلف  گویش های 
سوئد  پایتخت  استکهلم  از  فارسی 
برنامه پخش می کند از روز 11 اکتبر 
دیگر از طریق »هات برد« متعلق به 
شرکت فرانسوی »یو تل ست« پخش 
تل  »یو  جهانی  شرکت  نمی شود. 
ست« به طور ناگهانی به این شبکه 
دولت  درخواست  به  که  داد  خبر 
ترکیه دیگر میزبان نوروز در ماهواره 
مسئولین  بود.  نخواهد  برد«  »هات 
معتقدند  نوروز  ماهواره ای  تلویزیون 
که جمهوری اسالمی ایران از ترکیه 
خواسته  اروپاست  شورای  عضو  که 
ست«  »یوتل  بر  فشار  با  که  است 
عمل  به  جلوگیری  نوروز  پخش  از 
مدافع  سازمان های  از  بسیاری  آورد. 
اطالعات  آزاد  گردش  و  بیان  آزادی 
به این تصمیم »یو تل ست« اعتراض 
سراغ  به  رابطه  این  در  ما  کرده اند. 
شبکه  این  روزنامه نگار  عزیزی  پویا 

می رویم. 

عزیزی،  آقای  لندن:  کیهان 
یوتل ست در نامه رسمی که برای 
مدیریت نوروز فرستاد رسما دلیل 
اعالم  چه  را  نوروز  پخش  توقف 

کرد؟
که  رسمی  نامه  در  عزیزی:  پویا 
فرستاده شده البته از طریق ایمیل، و 
ما تصویر آن را روی صفحه فیسبوک 
نوشته شده  تلویزیون منتشر کردیم 
است که به درخواست نهاد نظارت بر 
رسانه ها در ترکیه که طی یادداشتی 
تصمیم  رسیده  دست شان  به 
گرفته اند که پخش تلویزیون نوروز را 
آن  و  کنند  متوقف  فوری  به صورت 
موقع گفته بودند که از 11 اکتبر این 

کار را انجام می دهند.

چراشبکه  حاال  لندن:  کیهان 
به  خطر  ترکیه  برای  اینقدر  نوروز 
قطع  خواهان  که  می آید  حساب 
گفت  می توان  آیا  آن شده.  پخش 
سیاست های  ادامه  در  این  که 
قمع  و  قلع  در  آنکارا  دولت 
تلویزیونی است؟ چون  شبکه های 
از بیست شبکه را هم  اخیرا بیش 
به سکوت  در داخل کشور مجبور 

کرده است. 
که  می کنیم  فکر  ما  عزیزی:  پویا 
رو  نوروز  تلویزیون  اینکه  به  توجه  با 
ترکیه  به  رو  کمتر  و  است  ایران  به 
توسط  تصمیم  این  می کرده،  کار 
انجام  ترکیه  در  که  گفتگوهایی 
و  ایران  بین  اخیر  ماه های  طی  شد 
از  تصمیم  این  که  شده  قرار  ترکیه 
طریق ترکیه منتقل شود هرچند که  
ترکیه هم بعد از این کودتای نافرجام 
و  تلویزیونی  شبکه  چند  و  بیست 
رادیو را هم در طی روزهای گذشته 
کرد.  تعطیل  گذشته  هفته های  و 
تلویزیون هایی  از  بخشی  همین طور 
را  مدنوچه  مثل  بودند  اروپا  در  که 
خواست که پخش شان را متوقف کند 
و این پخش هم متوقف شد. بسیاری 
از روزنامه ها و نشریاتی را که داخل 
تعطیل  را  آنها  را، همه  بودند  ترکیه 
کرده و تلویزیون ها را هم مهرو موم 
امتداد همدیگر  در  همه  اینها  کرده. 

هستند و از نظر ما هم پیمانی ای که 
وجود دارد بین ایران و ترکیه وجود 
به  ایران  چون  کردها.  علیه  دارد 
تنهایی نمی توانسته این کار را انجام 
توانسته  ترکیه  با  با هم پیمانی  دهد، 
این تقاضا را مشترکا از طریق ترکیه 
را  ما  پخش  بتوانند  و  بدهد  ارائه 

متوقف کنند.

به  توجه  با  لندن:  کیهان 
صحبت های شما می توان گفت که 
از  ایران  دستان جمهوری اسالمی 
آستین ترکیه درآمده  برای متوقف 

ساختن شبکه نوروز.
این طور  ما  واقع  در  عزیزی:  پویا 
هرچند  ترکیه  که  می کنیم  فکر 
به  نبود  تمایل  بی  هم  خودش  که 
پخش  را  اخباری  ما  اینکه  خاطر 
به  راجع  و  رژاوا  به  راجع  می کردیم 
در  و  ترکیه  در  که  درگیری هایی 
کردستان به خصوص برقرار است، و 
واقعیت جنگ را پخش می کردیم و 
همین طور راجع به ایران، این دو در 
هم پیمانی که عرض کردم، توانستند 
به هرحال  و  انجام دهند  را  کار  این 
تالش  که  نیست  هم  اول  بار  این 
می کنند ولی این بار این تالش موفق 
تلویزیون  مدیران  و  وکال  االن  شده. 
دارند تالش می کنند که گفتگو و در 
نهایت شکایت کنند. به خاطر اینکه 
تلقی  سیاسی  کامال  تصمیم  یک 
مدیران  ازنظر  و  وکال  نظر  از  شده 
وکالی  و  ما  نظر  به  و  تلویزیون 
حقوقی  تصمیم  یک  این  تلویزیون 
شده  انجام  که  کاری  یعنی  نیست. 
خاطر  به  باشد  نمی تواند  قانونی  کار 
آنها  به  که  کنوانسیون هایی  اینکه 
کنوانسیون ها  آن  مفاد  و  اشاره شده 
تضمین  را  بیان  آزادی  همه شان 
می کنند و هیچ دولتی که حتی عضو 
یا  مستقیم  باشد  هم  اروپا  شورای 
اینکه  بدون  نمی تواند  مستقیم  غیر 
اینکه  یا  و  بگیرد  محاکمه ای صورت 
بگیرد  صورت  مشخصی  تحقیقات 
را  پخش  اروپایی  نهادهای  سوی  از 
متوقف و آزادی بیان را محدود کند.

از  نوروز  که  حاال  لندن:  کیهان 
»یو تل ست« پخش نمی شود آیا از 
دیگر پخش  ماهواره ای  شبکه های 

می شود؟
از  هم  قبال  ما  بله،  عزیزی:   پویا 

»نیل ست« پخش می کردیم. هم از 
»نیل ست« هم از »هات برد«. ولی 
ما  و  شده  متوقف  برد«  »هات  االن 
پخش  داریم  ست«  »نیل  از  فقط 
می کنیم منتها دوستان دارند تالش 
دیگری  ماهواره های  از  که  می کنند 
داشته  پخش  دوباره  بتوانیم  هم 

باشیم. 

نهادهای  واکنش  لندن:  کیهان 
آزادی بیان در سوئد و در اروپا چه 

بوده تا کنون؟
پویا عزیزی:  بسیاری از نهادهای 
پنجاه  سوئد،  در  بخصوص  اروپایی 
با  رابطه  در  که  مشترکا  نهاد  یک  و 
آزادی بیان فعالیت می کنند بیانیه ای 
غیر  را  تصمیم  این  و  کرده اند  صادر 
و محکوم کرده اند.  قانونی خوانده اند 
و گفته اند که »یو تل  ست« باید این 
دوباره  و  بگیرد  پس  را  تصمیم اش 
وی  تی  نوروز  برای  را  برد«  »هات 
روزنامه نگارها  از  بسیاری  کند.  باز 
کرده اند  اعتراض  فردی  صورت  به 
روزنامه نگارهایی  همین طور  و 
و  هستند  سوئد  در  بخصوص  که 
صنفی  اتحادیه  مسئول  همین طور 
مصاحبه ای  سوئد  در  روزنامه نگارها 
و  تلویزیونی  کانال  یک  در  کرد 

محکوم کرد این موضوع را.

کیهان لندن: آیا این عدم حضور 
در ماهواره »هات برد« و تنها پخش 
از طریق »نیل ست« به نوعی روی 

کارکرد شبکه نوروز تاثیر داشته؟
پویا عزیزی:  ما با همان سیاست و 
با همان پشتکار قبلی تالش داریم که  
کارمان را انجام دهیم و همچنان هم 
داریم این کار را می کنیم. پخش ما 
قطع نشده. برنامه پخش ما همچنان 
مثل گذشته ادامه دارد. منتها با این 
تفاوت که االن از »هات برد« پخش 
نمی شود و دامنه بینندگان ما در این 
دو سه روزی که پخش مان از »هات 
شده  کمتر  کمی  شده  قطع  برد« 
می کنیم  تالش  حال  هر  به  ما  ولی 
که  باشیم  ماهواره  هایی  روی  که 
و در کشورهایی که  ایران  در  بتواند 
بتوانند پوشش بیشتری داشته باشند 
آنجا  از  را  پخش مان  و  منطقه،  در 
ادامه می دهیم. دوستان ما در بخش 
این  دارند  تکنیک  بخش  و  مدیریت 

تالش ها را می کنند.

ایران و ترکیه یوتل ست را وادار کردند 
پخش شبکه ماهواره ای نوروز را متوقف سازد 

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

ویدئو
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 چای مناسب 
برای گروه های خونی

نوشیدن یک فنجان چای می تواند خستگی شما 
را برطرف کند.چای ها می توانند دارای عطرها و طعم های 

متفاوتی باشند تا هر شخص با توجه با سلیقه چای مطلوب خود 
با هر گروه خونی دارای  اینجاست!افراد  انتخاب کند.اما نکته جالب  را 

خصوصیات مخصوص به خود هستند.ما در این مطلب می خواهیم چای 
مناسب برای هر گروه خونی را به شما معرفی کنیم.چای مناسب برای گروه خونی 

O: افراد دارای این گروه خونی ممکن است مستعد به مشکالت معده باشند که امکان 
دارد به شکل ریفالکس آشکار شود. برای تسکین و مقابله با این مشکل مصرف چای 
زنجبیل توصیه می شود.گاهی نیز می توانید  با جایگزین کردن چای سبز در این روال 
تغییری ایجاد کنید.چای مناسب برای گروه خونی A:  دکترآدامو معتقد است افرادبا 
این گروه خونی بیش ازحد مضطرب هستند. برای  آرامش اعصاب چای گل یاس، گل 
همیشه بهار و آویشن مصرف شود.چای مناسب  برای گروه خونی B: افراد دارای این 
گروه خونی کند، بی حال و تنبل به نظر می آیند. این افراد مستعد به بیماری کم 
کاری تیروئید هستند بنابراین چای سبزو چای سیاه بدون هیچ افزودنی مناسب 

این افراد است.چای مناسب  برای گروه خونی   AB   :AB نادرترین گروه 
خونی است، بنابراین جای تعجب نیست که تعمیم دادن در مورد آن 

کمی سخت تر است. بااین حال، توصیه می شود که دارنده این گروه 
خونی از مصرف زیاد نوشیدنی های کافئین دار مانند قهوه 

و چای سیاه پرهیز کند و به مصرف چای سبز 
و چای گیاهی روی بیاورد.

زنان  شاخص

حمیده خیرآبادی  
 )۱38۹-۱3۰3( 

حمیده خیرآبادی معروف به نادره و 
ملقب به »مادر سینمای ایران« بازیگر 

سینمای ایران بود.
او زاده 3۰ آذر 13۰3 )۲1 دسامبر 
استان  در  رشت  شهر  در   )19۲۴
قاسمی  ثریا  مادر  او  است.  گیالن 
است.  ایران  سینمای  بازیگر  دیگر 
ایران  سینمای  باسابقه  بازیگر  این 
نام  با  انقالب  از  پیش  سال های  در 

هنری »نادره« هنرنمایی می کرد.
او در سن 13 سالگی ازدواج کرد 
و تحصیالتش را تا دیپلم ادامه داد. 
در سال 13۲۶ وارد تاتر و در سال 
وارد  فیلم »میهن پرست«  با   133۲
نوی  موج  آغاز  با  او  شد.  سینما 
در  چهل  دهه  در  ایران  سینمای 
کارگردانانی  مهم  آثار  از  بسیاری 
مسعود  و  مهرجویی  داریوش  چون 

کیمیایی و علی حاتمی بازی کرد.
تلویزیونی  مجموعه های  جمله  از 
»پدرساالر«،  به  می توان  خیرآبادی 
سبز«،  »خانه  شیرین«،  و  »تلخ 
کرد.  اشاره  من«  فرزندان  »همه 
بانو  انقالب  از  پس  سینمای  در 

اسدزاده  داریوش  استاد  و  نادره 
به  را  طرفداری  پر  مجموعه های 
نقش آفرینی پرداخته اند که سریال 
سمندون، خانه سبز و همه فرزندان 

من از این مجموعه ها بوده اند.
خیرآبادی در طول فعالیت هنری 
فیلم سینمایی  از 153  بیش  خود، 
این  از  که  دارد  خود  کارنامه  در  را 
نظر میان بازیگران ایرانی رکورددار 
فروردین   31 بامداد  در  وی  است. 
13۸9 )19 آوریل ۲۰1۰( در سن 
کهولت سن  علت  به  و  سالگی   ۸5

درگذشت

همانطور که دمای هوا کم می شود، 
خودمان را برای وقت گذرانی در اتاق 
نشیمن با انجام کارهایی مثل نشستن 
ضخیم  پتویی  زیر  یا  آتش  نزدیک 
پاییز  در  می کنیم.  آماده  خوابیدن 
و زمستان، بویژه سپاسگذار خواهیم 
در  که  باشیم  داشته  اتاقی  اگر  بود 
آن احساس راحتی و آرامش کنیم. 
نیاز  آرام،  و  دنج  گوشه ای  داشتن 
به تغییرات بزرگ یا حتی به مقدار 
واقع  در  ندارد.  نیاز  پول  زیادی 
تعجب خواهید کرد که چقدر آسان 
را  گرم  و  آرام  فضای  این  می شود، 
بدون زیاد کردن درجه شوفاژ یا به 
پا کردن آتش شومینه بوجود آورد. 
ما را دنبال کنید تا چند راهنمایی و 
ترفند در مورد گرم و راحت کردن 

خانه تان بیاموزید. 

از رنگ های گرم استفاده کنید 
انتخاب رنگ مناسب می تواند فورا 
خانه شما را گرم کند، اما این بدان 
به  باید شروع  که شما  نیست  معنا 
نقاشی دیوارهای خانه به رنگ قرمز 
را  قرمز  رنگ  اگرچه  کنید.  زرد  یا 
رنگی گرم می دانیم، ولی قرمز سرد و 
قرمز گرم هم داریم، بنابراین انتخاب 

رنگ مناسب مهم است. 
اهمیتی ندارد اگر ترجیح می دهید 
و  باشید  داشته  رنگ  تک  خانه ای 
با  متنوع تر،  رنگ های  با  طراحی  یا 
تمرکز بر رنگ  گرمتر قادر خواهید 

بود، به هر اتاق گرما ببخشید.
از  گرمی  رنگی  توناژ  با  رنگی  هر 
بیشتری  گرمای  پارچه،  و  فلزات 
این  از  اگر  می دهد.  اتاق  فضای  به 
می ترسید که خانه شما زیادی شلوغ 
از کار در بیاید، می توانید کمی رنگ 
روشن تر به آن اضافه کنید، این کار 
کمک می کند تا خانه تان امروزی تر 

به نظر بیاید. 
اشتباه  رنگ  انتخاب  از  پیشنهاد: 
چوب  بردن  کار  به  می ترسید؟ 
طبیعی در ترکیب بندی دکوراسیون 
انواع  ترکیب  شدن  خنثی  باعث 

سبک ها، الگوها و مواد می شود.
فضایی ملموس طراحی کنید

و  رومبلی،  مالفه،  دیوارها،  بافت 
در  رفته  کار  به  گرافیک  طرح های 
به  می تواند  خود،  خودی  به  خانه، 
دنج و راحت بودن فضا کمک کند 
و در گرما بخشیدن به خانه عنصر 

قابل تاملی است. 
الیه های  کار گیری  به  درباره 
با  رومبلی  مانند  بافتی،  مختلف 
بافت های دانه درشت، مبلمان پارچه 
جناغی و بالشت کاموایی فکر کنید، 
رنگ های  با  بافت  از  کنید  سعی 
اشیاء  حتی  ببرید.  بهره  یکسان 
ابعاد  و  گرما  می تواند حس  تزئینی 

گسترده ایجاد کنید.
از  چطور  نمی دانید  پیشنهاد: 
بافت استفاده کنید؟ روی  الیه های 
شوید.  متمرکز  رومبلی  و  بالشت ها 
استفاده از قالیچه و فرش های متنوع 

از  یکی 
زندگی  ویژگی های 
استفاده  و گسترش  مدرن 
از اینترنت و شبکه های اجتماعی این 
یافتن  برای  می توانیم  ما  که  است 
را  کلیدواژه هایی  سوالی  هر  پاسخ 
در اینترنت جستجو کنیم و پاسخی 
مثال  کنیم.  پیدا  سوالمان  برای  هم 
جستجو کنیم که برای رها شدن از 
انجام  کاری  چه  صورت  جوش های 
دهیم پس از آن با انبوهی از پاسخ ها 

مواجه می شویم.
مطلبی  در  ایندیپندنت  روزنامه 
از  راهکارهایی  با  که  هشدار می دهد 
این دست بهتر است محتاط برخورد 
کرد. در این مطلب آسیب های برخی 

برای  ما  از  بسیاری  که  کارهایی  از 

به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد
به جویبار که در من جاری بود

به ابرها که فکرهای طویلم بودند
به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من

از فصل های خشک گذر می کردند ...
می آیم ، می آیم ، می آیم

با گیسویم : ادامهء بوهای زیر خاک
با چشم هام : تجربه های غلیظ تاریکی

با بوته ها که چیده ام از بیشه های آنسوی دیوار
می آیم ، می آیم ، می آیم و آستانه پر از عشق می شود

و من در آستانه به آنها که دوست می دارند
و دختری که هنوز آنجا ،

در آستانه پر عشق ایستاده ، سالمی دوباره 
خواهم داد

زیبایی بیشتر انجام می دهیم توضیح 
داده شده است.

پوشاندن جوش ها با خمیردندان
خاصیت  خمیردندان  که  حالی  در 
ضدباکتری دارد اما مهم است که به 
حاوی  خمیردندان  باشیم  داشته  یاد 
مواد شیمیایی است که می تواند منجر 
به خشکی پوست و از بین رفتن تعادل 
ph شود. استفاده از خمیردندان برای 
به  منجر  می تواند  جوش ها  پوشاندن 
تحریک و پوسته پوسته شدن پوست 

هم بشود.
چسب زیر چشم

برای  چشم  زیر  چسب  از  استفاده 
مقابله با چین و چروک یا سایه های 
در  است  ممکن  چشم  دور  تیره 
کوتاه مدت مفید به نظر برسد اما باید 
چشم  دور  پوست  که  داشت  توجه 

استفاده  و  است  حساس  شدت  به 

و  قرمز  به  از چسب می تواند منجر 
ملتهب شدن آن شود.

استفاده از وازلین برای بلندتر و 
زخیم تر نشان دادن مژه ها

کاربردهای  وازلین  که  حالی  در 
قطع  طور  به  اما  دارد  مختلفی 
استفاده از آن برای مژه ها کار درستی 
نیست. با این کار وازلین وارد منافذ 
و  آکنه  و می تواند  پوست می شود 
کیست های کوچکی در اطراف خط 

چشم ایجاد کند.
ثابت کردن آرایش با اسپری مو

آسیب هایی  می تواند  کار  این 
اسپری  کند.  وارد  پوست  به  جدی 
که  است  شیمیایی  مواد  حاوی  مو 
می تواند منجر به خشک و حساس 
شدن پوست شود.این کار همچنین 
می تواند منافذ پوست را مسدود کند 
و قرمزی و التهاب پوست را به دنبال 

داشته باشد.
آب اکسیژنه

مواد شیمیایی است  اکسیژنه  آب 
که در سفیدکننده های دندان وجود 
دارد اما این به معنای آن نیست که 
کل  در  بشویید.  آن  با  را  دهان تان 
هرگونه محصول مرتبط به دندان که 
از یک دهم درصد  که حاوی بیش 
مواد شیمیایی است باید تحت نظر 
استفاده شود؛ در غیر  دندان پزشک 
این صورت ممکن است به دهان و 
یا  برسانید.  آسیب  خود  دندان های 
با  را  دهان تان  نرم  بافت های  اینکه 

این کار از بین ببرید.

ساده ترین راه برای داشتن فضایی پر 
از بافت است.

از یادگاری هایتان استفاده کنید
چیزهایی که احساس بهتری به شما 
می دهند، مانند تصاویری از خانواده و 
دوستان و یا آثار هنری، در کنار یک 
کاناپه گرم و یا حتی شومینه همه آن 
چیزی است که ما از یک خانه طلب 
می کنیم. با اضافه کردن یادگاری های 
حسی به دکوراسیون منزل می شود، 
و  داد  افزایش  را  بصری  جاذبه های 
همچنین خاطرات خوش گذشته را با 
خود داشت. با قراردادن این وسایل در 
مرکز توجه اتاق مانند باالی شومینه 
یا یک اختصاص دادن یک میز، توجه 
خواهید  معطوف  آنها  به  را  بیشتری 
آسودگی  و  راحتی  احساس  و  نمود 

بیشتری خواهید کرد.
پیشنهاد: می توانید نور موضعی باالی 
هر قطعه هنری یا تابلوی روی دیوار 
باشد. جاذب  بیشتر  تا  کنید  تعبیه 

از عناصر طبیعی در خانه بهره ببرید
گل و گیاه تازه در تجدید اکسیژن 
و  است  موثر  خانه  داخلی  فضای 
پدید  بیشتری  آرامش  احساس 
می آورد. با استفاده از عناصر طبیعی 
که رنگ های گرم و بافت های مختلف 
دارند، حس گرما و آسایش را به خانه 
خشک  گل  از  استفاده  اگر  بیاورید. 
باعث بروز حساسیت در شما می شود، 
از تابلوهای گل و گیاه، مجسمه های 
استفاده  طبیعی  مواد  دیگر  یا  چوبی 

کنید.
پیشنهاد: اگر گل و گیاه را در خانه 
ترکیبات  دیگر  از  ندارید،  دوست 

که  طبیعت 
باز  فضای  در 

وجود دارند مانند صدف، 
استفاده  چوب  دکوراسیون  یا  سنگ 

کنید.

نور گرم در خانه بیاورید
یک اتاق گرم و دنج دارای طراحی 
سایه   شیدهای  است.  دلپذیری  نور 
ساده ترین راه برای محافظت چشم ها 
هستند،  سفید  نور  با  المپ هایی  از 
رنگی  المپ  از  استفاده  اینکه  ضمن 
باعث گرما بخشیدن به فضا می شود.

چراغ ها  و  المپ ّها  نور  تنظیم  نوع 
خروجی  میزان  بر  را  تاثیر  بیشترین 
نور  پنجره ها  راه  از  اگر  دارد.  نور 

با  می کنید،  دریافت  زیادی  طبیعی 
آویزان کردن پرده های ضخیم آن را 

فیلتر کنید.
پیشنهاد: المپ در انواع و سبک های 
برای  می رسد،  فروش  به  مختلف 
داشتن اتاقی گرم بهتر است المپی با 

نوری گرم پیدا کنید.
کف اتاق را بپوشانید 

گرم  اساس  از  که  خانه ای  داشتن 
باشد، داشتن اتاق نشیمنی که در آن 
احساس گرما و آسایش داشته باشید 
تالش  در  اگر  می سازد.  ممکن  را 
گرمایشی  هزینه های  در  تا  هستید 
خانه، صرفه جویی کنید باید بدانید که 
داشتن یک فرش زیرپا کمک شایانی 

خواهد کرد. 
الیاف  با  فرش های  و  کرکی  فرش 
طبیعی در نگه داشتن گرمای داخل 
که  فرش هایی  گذارند.  تاثیر  خانه 
الیافی بلند دارند، به نسبت فرش هایی 
با الیاف کوتاه، گرمای بیشتری ایجاد 

می کنند.
خریدن  برای  نمی توانید  پیشنهاد: 
برای  بگیرید؟  فرش مناسب تصمیم 
فرش  عرضه  فروشگاه  یک  به  خرید 
مناسب  فرش  به  راجب  و  بروید 
دارید،  نیاز  اندازه ای که  و  اتاق خود 

بپرسید.

فروغ فرخزاد

محققان آمریکایی می گویند مسواک 
دندانی  پالگ های  خروج  و  زدن 
نتیجه  در  و  لثه ها  التهاب  می تواند 
را  مغزی  و  قلبی  سکته های  احتمال 

کاهش دهد.
در  شدند  متوجه  محققان 
از  که  آزمایش  مورد  افراد  دندان های 
خمیردندان های معمولی استفاده می 
کردند دو برابر بیشتر از افرادی که از 
خمیردندان های مخصوص پیشگیری 
استفاده  دندان  جرم  تشکیل  از 

می کردند٬ پالگ تشکیل شده بود.
به گفته آنها التهاب دهان گروه دوم 

۲9 درصد کمتر از گروه اول بود.
مسواک زدن دندانبه نوشته روزنامه 
توسط  که  تحقیق  این  در  تلگراف 
پروفسور چارلز هنیکنس در دانشگاه 
 ۶1 به  شد  انجام  آتالنتیک  فلوریدا 
و  معمولی  خمیردندان های  بیمار 
خمیردندان های مخصوص پیشگیری 
از جرم دندان داده و از آنها خواسته شد 

به مدت دو ماه از آنها استفاده کنند.
التهاب دهان و پالگ های دندان های 
دو گروه، پیش و پس از دوره ی بررسی 

اندازه گرفته شد.
داد  نشان  بررسی  این  نتیجه 

از  که  افرادی  دندان های  پالگ های 
استفاده  مخصوص  های  خمیردندان 
از گروه  بودند ۴9 درصد کمتر  کرده 
التهاب هم در این  دیگر بود و سطح 
گروه ۲9 درصد کاهش یافته٬ در حالی 
آزمایشی  گروه  در  التهاب  سطح  که 

دیگر ۲5 درصد افزایش پیدا کره بود.
پروفسور هنیکنس می گوید که گروه 
را  مطالعه  این  دارند  قصد  او  تحقیق 

بر روی گروهی بزرگتر و کسانی که 
بیماری های قلبی دارند٬ انجام دهند.

این گروه تحقیق هم اکنون بر روی 
طرح انجام این مطالعه بر گروهی ۶ 
کار  قلبی  بیماری های  با  نفره  هزار 
و  دهان  سالمتی  ببیند  تا  می کنند 
مختلف  سال های  طول  در  دندان 
چقدر می تواند مانع حمله های قلبی 

و مغزی شود.
دکتر تیم چیکو از دانشگاه شفیلد 
بریتانیا می گوید ما می دانیم احتمال 
ابتال به بیماری های قلبی در افرادی 
لثه  التهاب  مثال  مزمن  التهاب  با 
بیشتر است و بنابراین مراقبت بهتر 
از دندان ها می تواند به کاهش ابتال به 

این بیماری ها منجر شود.
در  نفر  هزار   1۶۰ حدود  ساالنه 
قلبی  بیماری های  اثر  بر  بریتانیا 
گفته  به  نیز  ایران  در  می میرند. 
درمان  بهداشت٬  وزارت  مقام های 
با  قلبی  سکته  پزشکی  آموزش  و 
13.7 درصد اولین علت مرگ و میر 

ایرانی ها است.

مسواک زدن می تواند احتمال سکته را کاهش دهد

کارهای ساده ای که می توانند به پوست 
آسیب برسانند

۶ روش گرما بخشیدن به خانه در فصل سرما 
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مردان  شاخص

نعمت اهلل گرجی
)۱3۷۹ - ۱3۰۵(

نعمت اهلل گرجی بازیگر تآتر، سینما، 
تلویزیون ایرانی است.

اش  عالقه  دلیل  به  جوانی  در 
به  بازی،  سیاه  نمایش های  به 
نمایش ها  این  سیار  گروه های 
اجرای  به  را  مدتی  و  پیوست 
گذراند.  شهرستان ها  در  نمایش 
در  تهران،  به  بازگشت  از  پس 
»نصر«  باربد«،  »جامعه  تئاترهای 
بازی در  فعالیت کرد.  و »دهقان« 
اوایل  در  تلویزیونی  مجموعه های 
دهه 13۵0 از جمله »قصه عشق« 
موجب شهرت  شیرین«  و  »تلخ  و 

او در این زمینه شد.
در  فعالیتش  انقالب  از  پس 
در  و  شد  تر  گسترده  زمینه  این 
جمله  از  بسیاری  مجموعه های 
»هزاردستان«، »شاه دزد« و »این 

خانه دور است« ظاهر شد.
سینما  در  حضورش  نخستین 
زندگی«  »گردباد  فیلم  در  بازی 
بود.   )13۴۷ فاطمی،  )نظام 
در  او  فیلم های  از  دیگر  برخی 
»کاکو«،  از:  عبارتند   13۵0 دهه 

»علی  میرلوحی(،  )رضا  »تپلی« 
اسداللهی(،  )مسعود  کنکوری« 
و  قریب(  )شاپور  آمریکائی«  »ممل 

»گوزن ها« )مسعود کیمیایی(.
گرجی  آفرینی  نقش  ماندگارترین 
ولی  کوتاه  بازی  اخیر،  سال های  در 
باغبان  نقش  در  یادماندنی اش  به 
گالبی«  »درخت  زیبای  فیلم  در 

)داریوش مهرجویی، 13۷6( بود.

محمدعلی  و  گرجی  اهلل  نعمت 
روز  یک  فاصله  در  هم  با   ، فردین 

از دنیا رفتند.

از  بعضی 
باید  را  داروها 
غذا  صرف  ضمن 
خورد و برخی را نه. دالیل لزوم 
مراعات این دستور را در زیر می خوانید 
و ضمناً آگاه می شوید چرا باید از مصرف 
پامپلیموس یا گریپ فروت دوری کرد.

هنگامی که پزشک دارویی را تجویز می 
کند خاطرنشان می سازد که باید دارو را 
همراه با غذا و یا در ساعات دیگر خورد.

در کتاب »صد سؤال درباره داروها«، 
نویسنده کتاب فرانسوا شاست که یک 
را  آن  دلیل  است،  داروساز  پروفسور 
بیان می کند و در عین حال توصیه های 
جالب و مهمی نیز در اختیار خوانندگان 
از  بسیاری  درباره  می گذارد.پزشکان 
داروها در نسخه خود یادآور می شوند که 
دارو را قبل، هنگام یا بعد از غذا می توان 
مصرف کرد. این یادآوری ها برای اثر غذا 
بر تأثیر داروهاست. داروها به شکل قرص، 
کپسول و یا شربت از راه دهان جذب و 
اثر آن در ساعات معین موجب جذب 
بهتر دارو می شود. در عین حال بعضی 
از خوردنی ها به هر صورتی که مصرف 
وسیله  به  تغذیه  از طریق  شود حتی 
لوله، در کار کبد که وظیفه اش تغییر 
اثر می گذارد.  شکل مواد غذایی است 
است. فروت  گریپ  آن  بارز  مثال 

یک شرط اولیه و اساسی برای تأثیر 
است  آن  کامل  جذب  بدن،  در  دارو 
اجازه دهد که  مولکول ها  تمام  به  که 
داخل تمام بدن شود. بنابراین باید اثر 
مخاطره آمیز خوراکی ها را روی مقدار 
دارویی که جذب شده و سرعت جذب 
آن به  حسا ب آورد. رعایت این تغییرات  
از آنجا دارای اهمیت است که داروهایی 
وجود دارد که محدوده دارویی آن ناچیز 
است بدین معنی که حداقل مؤثر داروی 
مورد استفاده بسیار نزدیک حداکثر قابل 
تحمل مصرف آن است. یکی از موارد 
ضد  داروهای  دارویی،  مختصات  این 
از  پس  که  داروهایی  یا  و  است  غش 
انجام عمل جراحی قلب، کلیه، کبد، مغز 
استخوان و یا قرنیه چشم مورد استفاده 

قرار می گیرند.
روده کوچک جذب  در  که  داروهایی 
روده  در  معموال  داروها  می شوند: 
از معده جذب می  کوچک در خروج 
که  است  آن  توجه  قابل  نکته  شوند. 
شود،  حل  آب  در  بیشتر  دارو  هرچه 
کمتر از مانع روده می گذرد و بنابراین 
اثرش کمتر است. در مقابل، یک داروی 
چرب  آسان تر از مخاط روده می گذرد 
و داخل خون می شود. برخی از داروها 
مستقیماً بر این خاصیت اثر می گذارند. 
بدن نحو گاهی پس از مصرف برخی 
تقلیل  معده  اسید  سطح  خوراکی  ها، 
پیدا می کند. درنتیجه بعضی از داروها با 
آسانی بیشتر از معده می گذرند و برخی 
دیگر اثر معکوس دارند و عبور غذا به 

دشت هایی چه فراخ! کوههایی چه بلند! در 
گلستانه چه بوی علفی می آید!

من در این آبادی، پی چیزی می گشتم:
پی خوابی شاید،پی نوری ،ریگی، لبخندی.

پشت تبریزی ها غفلت پاکی بود، که صدایم می زد.
گوش  آمد،  می  باد  ماندم،  زاری  نی  پای 

دادم:چه کسی با من حرف می زد؟...
راه افتادم.  یونجه زاری سر راه،بعد جالیز خیار، 
خاک... فراموشی  و  رنگارنگ  گل  های  بوته 
ظهر تابستان است. سایه ها می دانند، که چه 

تابستانی است.
سیب  هست،  نیست،مهربانی  خالی  زندگی 

هست، ایمان هست.
آری تا شقایق هست زندگی بایدکرد. 

سهراب سپهری

دچار  خانواده  افراد  از  یکی  وقتی 
افسردگی شده، دانستن اینکه چطور 
چه  اینکه  و  کرد  رفتار  او  با  باید 
بسیار  می کند،  کمک  او  به  چیزی 
تعامل  داشتن  برای  است.  سخت 
بدانید  باید  افسرده،  فرد  با  مثبت 
چطور رفتار کنید تا منجر به واکنش 
قدم های  با  اینجا  در  نشود.  تدافعی 
ابتدایی مواجهه با افراد افسرده آشنا 
شناخت  که  روش هایی  می شوید، 
بیشتری از موقعیت افراد افسرده به 
شما خواهد داد. واکنش به یک بیمار 

مبتال به افسردگی:
افسردگی  که  بدانید  اول  قدم  در 
اگر  نیست.  شما  تقصیر  آنها 
اعضای  از  یکی  که  شده اید  متوجه 
مبارزه  افسردگی  با  خانواده تان 
می کند، اینطور به نظر می رسد که با 
مشکلی خانوادگی برخورد کرده اید. 
درست  نیست.  اینطور  اصال  ولی 
می شود،  باعث  افسردگی  که  است 
را  با عزیزانش  اتصاالت عاطفی  فرد 

از دست بدهد ولی مقصر شناختن 
برای  نمی کند.  دوا  دردی  خود، 
کمک به آنها باید درک کنید که با 

موضوعی شخصی روبرو نیستید.
بیماری  یک  افسردگی  که  بدانید 
واقعا جسمانی است. وقتی با یک عضو 
افسرده خانواده خود صحبت می کنید، 
باید به خاطر داشته باشید که آنها در 
حال مبارزه با یک بیماری جسمانی 
آنها  تصمیم های  و  رفتارها  هستند. 
را  سرزنش  آمیزی  موقعیت  می تواند 
آنها  اینکه  به  توجه  اما  کند  فراهم 
مقصر بیماری شان نیستند، این حسن 
را دارد که کمتر انتقادی برخورد کنید 

پاکسازی 
معده و روده با طب سنتی

ترین  مهم  از  یکی  زائد  مواد  از  بدن  پاکسازی 
می شود.روشی  مطرح  در طب سنتی  که  است  مسائلی 

راحت برای پاک سازی بدن استفاده از مسهل هاست.توجه به 
این نکته ضروری است که باید از مسهل های مناسب  و مطابق با 

دستور طبی آن ها استفاده شود.از آنجایی که هضم مواد غذایی با پایین 
آمدن دمای دستگاه گوارش و معده در فصل بهار و تابستان کمی کندتر می 

شود و بدن با گذر از زمستان و مصرف غذاهای سنگین، با افزایش بار معده و 
روده مواجه خواهد شد، مصرف آش گل محمدی یا آش آلو در بهار برای تصفیه 
معده و روده از مواد زائد، بسیار مفید خواهد بود. در طب سنتی، اعتقاد بر این است 
که روزه داری های دوره ای هم می تواند باعث پاکسازی معده و روده شود. کاهش 
دوره ای مصرف غذا، مخصوصا در روزهای گرم تر سال، فشاری را که بر سیستم 
هضم و جذب مواد غذایی وارد می شود، کم می کند و به معده و روده فرصت 
پاکسازی می دهد. از این رو، توصیه می شود عالوه بر روزه داری های دوره ای، 
از پرخوری و سیری کامل هم بپرهیزید. هرچه مواد غذایی با حجم باالتری وارد 
بدن شوند، تولید مواد زائد هم در بدن افزایش خواهد یافت.در طب سنتی 
برای بهره مندی از سالمت، پرهیز از غذاهای فرآوری شده، چرب، شور یا 

شیرین صنعتی در کنار خودداری از مصرف بیش از حد و خودسرانه 
امکان تجمع مواد  تا  انواع داروهای شیمیایی توصیه می شود 

زائد و سموم در بدن به حداقل ممکن برسد. ورزش روزانه 
برای افزایش تعریق و دفع مواد زائد نیز از دیگر 

توصیه های طب سنتی برای پاکسازی 
بدن است.

و نقشی حمایت گر داشته باشید. بدانید 
افسردگی  روند  در  حامی  داشتن  که 
باعث سهولت و سرعت بهبود بیماری 

می شود.
پیشنهاد حمایت دهید. حمایت شما 
ارزش ترین  با  آنها در روند درمان،  از 
چیزی است که می توانید به کسی که 
بدهید.  می کند،  مبارزه  افسردگی  با 
این اجازه را دادن که فرد افسرده هر 
آنچه موجب ناراحتی اش شده را بیان 
قرار  قضاوت  مورد  اینکه  بدون  کند، 
گیرد، بخش عظیمی از روند بهبود را 
تشکیل می دهد. این کار کمک خواهد 
تنهایی  احساس  کمتر  آنها  تا  کرد 
گروه  یک  می توانید  همچنین  کنند. 
پشتیبانی دوستانه برای آنها تشکیل 
دهید تا از طریق صحبت و درد دل، 

حس تنهایی را از خود دور کنند.
برای  بپرسید.  راست  سر  سواالت 
خانواده تان  در  افسرده  فرد  به  کمک 
باید از تجارب آنها در گذشته مطلع 
شوید. با افسردگی، خیلی چیزها در 

آنها  افکار 
جریان  در 

است، بنابراین برای 
رسیدن به اصل موضوع باید 

بی درنگ  بپرسید.  سرراست  سواالت 
کشف  برای  را  خود  خالصانه  محبت 
به  افسردگی  احساس  که  چیزهایی 
بار آورده اند، بیان کنید. سواالتی مثل: 
احساس  بار  اولین  برای  وقت  »چه 
بدی داشتی؟«، »آیا می دانی چه چیز 
»چه  شده؟«،  احساسات  این  باعث 
چیزهایی تو را بدتر می کند؟« و »چه 

چیزی حال تو را خوب می کند؟«.
از پیشنهاد تغییرات خودداری کنید. 
خواستار اعمال تغییرات شدن در فرد 
آنها  عمدتا  است.  بی معنی  افسرده 
باعث  تغییرات  چطور  که  نمی دانند 

این  می شود.  حالشان  شدن  عوض 
احساس  باعث  مقطعی  پیشنهادات 
که  چرا  می شود،  شما  در  ناامیدی 
و  کنید  ایجاد  تغییری  نتوانسته اید 
شما  از  آنها  عصبانیت  باعث  احتماال 
می شود. حتی شاید منجر به افزایش 
احساس افسردگی شود. اعمال نکردن 
تغییر، می تواند آنها را شرمگین کند و 

این شرایط را حتی بدتر می کند.
مسئولیت ها  تمامی  قبول  از 
عضو  نجات  برای  اگر  بپرهیزید. 
دهید،  انجام  کار  همه  خود  خانواده 
و  غم  چگونه  آموخت  نخواهند  آنها 
به  این  کنند.  مدیریت  را  اندوه شان 
معنای غلبه بر افسردگی نیست، شما 
و وقتی در  آنها شده اید  زندگی  وارد 
درمان افسردگی موفق نباشید، ناامید 
بازخورد  خواهید شد.احتمال داشتن 
منفی از طرف مقابل هم وجود دارد، 
را  چیزی  نتوانسته اید  شما  که  چرا 
درست کنید. چیزی که آنها هستند و 

احساساتی که دارند را بپذیرید.
نگرش مثبت داشته باشید. افزایش 
و  رفتار  داشتن  واقع بینانه،  انتظارات 
آنها  به  امید،  از  پر  و  مثبت  نگرشی 
اگر  کنند.  تغییر  تا  می کند  کمک 
دهید،  افزایش  خود  در  را  افکار  این 

می توانید سرچشمه  امید باشید.

طول می انجامد ویا متوقف می شود.
کلسیم  مانند  ازمواد  بعضی  وجود 
که به  وسیله مصرف مواد لبنی )شیر 
و پنیر  و غیره( به وجود می آید مانع 
بیوتیک ها  آنتی  از  بعضی  کامل  تأثیر 
»بی  اثر  می شود.  تنتراسیکلین  مانند 
روماتیسم  درمان  در  که  فسفونات« 
تجویز می شود نیز با وجود کلسیم در 
بدن تقلیل می یابد. در این گونه موارد 
آب  کرد.  احتراز  نوشیدن شیر  از  باید 
پرتقال و قهوه نیز همین حالت را دارند. 
صبح برای تسهیل جذب داروها هیچ 
آب  لیوان  یک  نوشیدن  از  بهتر  چیز 
نیست.مصرف بیش از حد مواد الکلی  
برای هضم غذا مضر است و موجب می 
شود که داروهای مصرف شده با تأثیر 
کمتر و یا بدون تأثیر از بدن خارج شوند 
و یا اثر داروها به نسبت زیادی کم شود.

در  داروها  از  بعضی  اثر  چرب:  مواد 
در  و  است  بیشتر  چرب  مواد  مقابل 
از  چربی  وجود  موارد،  از  دیگر  بعضی 
تأثیر دارو می کاهد. بنابراین نمی توان 

ابراز کرد.  قاطعی   نظر  زمینه  این  در 
به طور کلی مواد چرب، جذب دارو را 
کندتر می کنند و گاهی میزان جذب آن 
را کاهش می دهد. بنابراین در این زمینه 

نیز قاعده و ترتیب کلی وجود ندارد.
فیبرها : به طور کلی فیبرها یا موجب 
آنکه  یا  و  می شوند  دارو  تأخیر جذب 
میزان تأثیر داروی مصرف شده را کم 
در  مخصوصاً  کیفیت  این  و  می کنند 
مصداق  تیروئیدی  هورمون های  مورد 

پیدا می کند.
غذا:  افراطی  مصرف  از  احتراز 
خودداری از خوردن افراطی غذا، نظم و 
ترتیب ساعات صرف غذا، استفاده از آب 
به  جای هر آشامیدنی دیگر، تمام اینها 
عوامل اطمینان بخش است بخصوص در 
مورد اشخاصی که به خاطر بیماری به 
طور درازمدت به مصرف دارو می پردازند.

چند توصیه مهم: داروهایی که مصرف 
آن باید با خوردن غذا فاصله داشته باشد 
)یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد ازغذا(:

اریترومیسین، اریتروسین، ایسونیازید، 
ترولوول،  پنی سیالمین،  ریمیفون، 
ریفام پیسین.قبل از مصرف هر دارویی 
شایسته است درباره زمان مصرف دارو 
از داروفروش جویا شد. چنانچه فراموش 
شد، می توان به شرح مشخصات دارو 
و زمان مصرف آن مراجعه کرد و یا از 

روی اینترنت تمام مشخصات دارو و 
چگونگی مصرف آن را می توان یافت.

مراقب گریپ فروت یا پامپلیموس باشید
مورد خاص درباره اثر گریپ فروت 
از  موادی  فروت  دارد. گریپ  اهمیت 
خانواده فالونوئیدها، به نام نارنژرین ها 
مانند  مرکبات  دیگر  در  که  دارد 
وجود  نارنگی  و  لیموترش  پرتقال، 
ندارد. عالوه بر وجود ویتامین c این 
خصوصیت،  گریپ فروت را میوه ای 
ممتاز و ارزشمند می سازد ولی بهتر 
از  دارو،  منظم  مصرف  هنگام  است 
کرد. دوری  میوه  این  زیاد  خوردن 

دارو: درواقع وجود این موادی در آب 
گریپ فروت می تواند خطرناک شود 
زیرا واکنش بدن را درمقابل برخی از 
خاصیت  این  می دهد.  تغییر  داروها 
گریپ فروت بیست سالی نیست که 
صاحب  واقع  در  است.  شده  کشف 
نظران متوجه شدند که نوشیدن آب 
گریپ فروت داروهای ضد سینه درد، 
می  سمی  را  آنژین دوپواترین  قلبی، 
کند، فشار خون را باال می برد، نبض 
را غیرمنظم می کند، سردرد می آورد و 

عارضه های دیگر.
تأثیر  تحت  که  داروهایی  از  برخی 
گریپ فروت قرار می گیرند عبارتند از: 
داروهای اینفدیفین از جمله آداالت که 
موجب انبساط رگ های قلب می شود 
و معموال در مورد فشار خون زیاده از 
حد استفاده می گردد. در این مورد اثر 
دارو به نحو زیادی افزایش می یاید که 
برای مداوای بیماری مطلوب نیست 
برای  که  )کردارون(  آبادارون  یا  و 
اختالالت ضربان قلب تجویز می شود. 
تاهور  مثل  کلسترول  ضد  داروهای 
خصوصاً زوکور را نیز باید به  حساب 
نئورال که داروی  آورد. گروه دارویی 
ضد درد اعضای پیوندشده بدن است 
فروت خورده شود  با آب گریپ  اگر 

اثرش به کلی ازبین می رود.
ادامه تاثیرات در چند روز: متأسفانه 
این گونه واکنش های دارویی در مورد 
بیماران فرق می کند و همواره تغییر 
دادن میزان مصرف دارو که به  وسیله 
پزشک توصیه شده کاری بس دشوار و 
دوری از آن ضروری است. عمال کافی 
است که درمدت دو روز دو لیوان آب 
گریپ فروت بیاشامید تا اثر آن را در  
داروهایی که مصرف می کنید درک 
کنید. این آثار دارای اهمیت است و 

گاهی خطرناک می شود.
روز طول  هفت  تا  سه  بین  بعالوه 
می کشد تا اثر آن از بین برود. به طور 
کلی آب گریپ فروت یک آشامیدنی 
عالی است و از نظر خاصیت غذایی 
بسیار قابل توجه است. ولی اگر شخص 
دارویی مصرف می کند بهتر است که 
از آشامیدن آب گریپ فروت یا خود 
آن، خودداری کند. در حال حاضر و تا 
زمانی که عکس آن تحقق پیدا نکرده 
به خوبی  پرتقال می تواند  است، آب 

جای آن را بگیرد.

چرا داروها را باید قبل از غذا، در حین 
غذا یا بعد از غذا خورد؟

چگونه با افراد افسرده برخورد کنیم



صفحه Page 10 - 10 - شماره 83 
جمعه 7 تا پنجشنبه 13 آبان ماه 1395خورشیدی

و  اسپانیائی  تنیس باز  نادال  رافائل 
برنده چهارده گراند اسلم تصمیم دارد 
هیچ  در  مچ دست  ناراحتی  دلیل  به 
بازی  پایان سال 2016  تا  مسابقه ای 
ماه های  در  مهم  مسابقات  از  نکند. 
آخر امسال تورنمنت استادان پاریس 
و لندن است که نادال در آنها غایب 

خواهد بود.
اسلم  گراند  مسابقات  در  امسال  او 
به  قادر  ویمبلدون  و  گاروس  روالن 
بازی های  جریان  در  وی  نبود.  بازی 
المپیک هم گفته بود آمادگی حضور 
در این رقابت ها را ندارد، اما به خاطر 
کشورش در بازی ها شرکت کرد. نادال 
سی سال دارد و نه بار قهرمان تنیس 
گاروس  روالن  فرانسه  آزاد  بازی های 
شده است. رافا به عنوان استاد تنیس 

روی زمین خاکی شهرت دارد.
ایرانی  نیمه  تنیس باز  آغاسی  آندره 
تنیس بازانی   تن  هشت  از  یکی  که 
است که در چهار گراند اسلم مختلف 
نادال  درباره  است  شده  قهرمان 
زیاد  اخیر  سال  دو  در  رافا  می گوید: 
زجر کشیده و به همین دلیل در این 
بسیار  تورنمنت ها  جریان  در  مدت 
یادآور  آغاسی  است.  بوده  ناراحت 
و  جاکوویچ   نادال،  فدرر،  که  شده 
بهترین  حاضر  حال  در  موری  اندی 

»رافا« تا پایان 2016 در مسابقات شرکت نمی کند

آسیا  فوتبال  بر  ایران  نخست  مقام 
22 ماهه شد. تیم ملی بعد از پیروزی 
جنوبی  کره  ازبکستان،   تیم های  بر 
در مسابقه های مقدماتی جام جهانی 
در  جهش  رده  ده  با   2018 فوتبال 
میان  در  گرفت.  قرار  دنیا   27 رتبه 
تیم های آسیائی تنها یکبار تیم فوتبال 
اختیار  در  را  موفقیتی  چنین  ژاپن 
داشته است.ایران به زودی بازی های 
کارلوس  رهبری  به  را  خود  برگشت 
کیروش سرمربی کاردان آغاز می کند 
رمضان  ماه  قدر  روز  در  است  قرار 
فوتبال  شود.تیم  روبرو  ژاپن  با  آینده 
ایران در چهار سال گذشته در هیچ 
مسابقه رسمی برابر تیم های آسیائی 
حالی  در  این  است  نخورده  شکست 
است که نام دیگر تیم های آسیائی در 
رده بندی جهانی از مرتبه 40 به پائین 
دیده می شود. تیم فوتبال ایران برای 

ایران، 22 ماه سروری بر فوتبال آسیا

=نامزد وزارت ورزش:
ادغام وزارت ورزش درست 

نبود
 

مسعود سلطانی فر، وزیر پیشنهادی 
می گوید:  جوانان  و  ورزش  وزارت 
ورزش ایران از قبل و بعد از ادغام این 
وزارتخانه با مشکالت زیاد و ریشه ای 
روبرو بوده است. البته نباید تالش های 
گذشته را نادیده گرفت ولی هنوز با 
زمینه  این  در  پیشرفته  کشورهای 

فاصله زیادی وجود دارد.
در طول 70 سال گذشته مسابقات 
المپیک تعداد مدال های ایران شامل 
17 مدال طال، 21 نقره و 29 برنز بوده 
است، این  در حالی است که بعضی 
از ورزشکاران کشورها در المپیک در 

یک رشته چندین مدال گرفته اند.
برنامه ریزی  با  سلطانی فر  گفته  به 
کرد،  فعال  را  بانوان  ورزش  می توان 
ورزش  در  خوبی  ظرفیت  اکنون 
افزود در حال  او  خانم ها وجود دارد. 
حاضر طرح جامع توسعه ورزش وجود 
درستی  به  نمی توان  بنابراین  ندارد 
مسابقات  در  حضور  و  آینده  برای 

مختلف برنامه ریزی کرد.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس: 
وزارت ورزش نباید در انتخاب روسای فدراسیون ها 

دخالت کند

ساختارها در این رابطه باید اصالح 
شود، اکنون به 8 هزار میلیارد تومان 
پروژه های  اتمام  برای  عمرانی  اعتبار 
این  و  است  نیاز  ایران  در  ورزشی 
مبلغ در سال های آینده نیز بر اساس 
شرایط اقتصادی افزایش خواهد یافت.

شورای  مجلس  گفته  سلطانی فر 
موجب  خود  حمایت  با  باید  اسالمی 
یادآور  وی  شود،  ورزش  رونق 
کردن  رنگ  پر  و  دادن  هویت  شده 
فدراسیون های ورزشی از دیگر نکاتی 

است که مورد توجه است. من برنامه 
کاری ام را در قالب مدت زمانی کوتاه  
ساله  پنج  صورت  به  و  مدت  بلند  و 

تنظیم کرده ام. 
رئیس  تابش  حال  همین  در 
شورای  مجلس  ورزش  فراکسیون 
صد  ماده   : است  گفته  اسالمی 
اساسنامه فدراسیون های ورزشی باید 
در  نباید  ورزش  وزارت  شود.  اصالح 
انتخاب روسای  فدراسیون ها دخالت 

کند.

تنیس بازان جهان هستند.
اسپانیا  مایورکای  در  نادال  رافائل 

زندگی می کند و مربی او در همه این 
سال  ها عمویش بوده است.

تیم  سرمربی  کیروش  کارلوس 
فوتبال ایران در پیامی به بازیکنان تیم 
ملی با آنها درد دل کرده و گفته است 
بچه ها فکر نکنید صعود به جام جهانی 
به آسانی در دسترس است، متأسفانه 
ما  اختیار  در  هنوز  را  الزم  امکانات 
نگذاشته اند از اردوی آمادگی در خارج 
و بازی های دوستانه خبری نیست. ما 
به اردوئی که استانداردهای بین المللی 
و  داریم  نیاز  شدت  به  باشد  داشته 
بازی های  طریق  از  است  الزم  حتما 
بازیکنان  خوب  تیم های  با  دوستانه 

جوان تیم ما تجربه بیاندوزند.
همیشه  روال  طبق  متأسفانه 
را  اتفاقات  این  تقصیر  و  مسئولیت 
تفکر  نمی کند  قبول  کس«  »هیچ 
کردن  پیدا  دنبال  به  خیابانی  زرنگ 
گوناگون  توجیهات  و  بهانه جوئی ها 
همان  این ها  نکنید  فراموش  است. 
مقصر  دنبال  به  که  هستند  افرادی 
واقعیت  ولی  دیگرانند  کردن  معرفی 

نمی تواند پنهان بماند.
ملی  تیم  زمین  از  خارج  مدیریت   
بار دیگر شکست خورد و دست آخر 
اتفاقی که می افتد این است که ما با 
تداوم و روند بسیار به کسانی در عدم 
ارائه راه حل های مناسب برای حمایت 
می شویم.  روبرو  ملی  تیم  از  کامل 
ارزش  هیچگاه  می کنم  توصیه 
مدیریت خود را وقتی بهترین امکانات 

را در اختیار دارید، نسنجید.
شما استحقاق بهتر از این ها را دارید. 
باالئی دارد و  تیم ملی ما شایستگی 
هواداران تیم مستحق خیلی بیشتر از 

این ها هستند.
 بچه های عزیزم! ما به بیشتر از این ها 

درد دل کیروش با بازیکنانش:
مانع تراشان دست بردار نیستند

جام  در  حضور  برای  ما  داریم،  نیاز 
می خواهیم   زیادتری  امکانات  جهانی 
نیاز به تعهد حرفه ای و  ما همچنین 
التزام کامل به هدف و مأموریتی داریم 
که همان تبدیل غیرممکن به ممکن 
است. یعنی  دومین صعود پیاپی با تیم 

ملی به جام جهانی  روسیه 2018.
امیر  آقایان  شده  یادآور  کیروش 
مسئوالن  از  شیعی  و  عابدینی 
به  که  مسائلی  به  فوتبال  فدراسیون 
می کنند.  دخالت  ندارد  ارتباط  آنها 
صحبت های  درباره  حتی  عابدینی 
خصوصی من و رئیس فدراسیون که 
کسی جز ما دو نفر از آن خبر ندارد 

اظهارنظر می کند.
رئیس  تاج  مهدی  دیگر  سوی  از 
قرار  است:  گفته  فوتبال  فدراسیون 
بود پیش از دیدار با سوریه تیم ملی 
داشته  دوستانه  مسابقه  سنگاپور  با 
از آن اصطالح  باشد. منظور کیروش 

افرادی بود که با قصور خود باعث لغو 
بابت  این  از  بازی شدند. کیروش  آن 
بسیار ناراحت است و من کامال به او 
حق می دهم. سرمربی تیم ملی ما را 
و  درون  از  نفر  متقاعد کرد که چند 
بازی  باعث شده اند  بیرون فدراسیون 

با سنگاپور لغو شود.
تاج گفت: برای بررسی چند زمین 
در  می رویم چون  اصفهان  به  تمرین 
لحاظ  از  خوبی  امکانات  حاضر  حال 
میلیارد  کنون سه  تا  و  نداریم  زمین 
پول  که  گرفته ایم  دولت  از  تومان 
شده  پاداش  و  چارتر  هواپیمای 
زمین  اصفهان  در  امیدواریم  است. 
بدردخوری برای تمرین تیم ملی پیدا 

کنیم.
وی اضافه کرد فدراسیون فوتبال با 
دو سایت خبری مشکل دارد و اگر این 
برندارند  از شیطنت  دو سایت دست 

اسامی آنها را اعالم می کنیم. 

نشریه فرانس فوتبال به رسم همه 
توپ  کسب  نامزدهای  اسامی  ساله 
طالی فوتبال جهان را اعالم کرده است.

نامزدهای دریافت توپ طالی سال 
2016 این ها هستند:

رئال  ـ  )پرتغال  رونالدو  کریستیانو 
مادرید(

گرت بیل )ولز ـ رئال مادرید(
ـ  )گابن  اوبامیانگ  امریک  پیر 

بوروسیا دورتموند(
ـ  )آرژانتین  آگوئرو  سرخیو 

منچسترسیتی(
ـ  )ایتالیا  بوفون  جانلوییجی 

یوونتوس(
اتلتیکو  ـ  )فرانسه  گریزمان  آنتوان 

مادرید(
اتلتیکو  ـ  )اروگوئه  گودین  دیگو 

نامزدهای دریافت توپ طال 2016

مادرید(
ـ  )آرژانتین  ایگواین  گونسالو 

یوونتوس(
پائول دیباال )آرژانتین ـ یوونتوس(

ـ  )بلژیک  بروین  دی  کوین 
منچسترسیتی(

ـ  )سوئد  ایبراهمیموویچ  زالتان 
منچستر یونایتد(

کوکه )اسپانیاـ  اتلتیکو مادرید(
تونی کروس )آلمان ـ رئال مادرید(
آندرس اینیستا )اسپانیاـ  بارسلون(

ـ  )لهستان  لواندوفسکی  روبرت 
بایرن مونیخ(

مانوئل نویر )آلمان ـ بایرن مونیخ(
نیمار )برزیلـ  بارسلون(

دیمتری پایت )فرانسهـ  وستهام(
په په )پرتغال ـ رئال مادرید(

پل یوگبا )فرانسهـ  منچستر یونایتد(
لیونل مسی ) آرژانتین ـ بارسلون(
توماس مولر )آلمان ـ بایرن مونیخ(

رئال  ـ  )کرواسی  مودریچ  لوکا 
مادرید(

ریاض محرض )الجزایرـ  لسترسیتی(
هوگو لوریس )فرانسهـ  تاتنهام(

لوییس سوارز )اروگوئه ـ بارسلون(
رئال  ـ  )اسپانیا  راموس  سرخیو 

مادرید(
روی پاتریسیو )پرتغالـ  اسپورتینگ(

ـ  )انگلیس  واردی  جیمی 
لسترسیتی(

آرتورو ویدال )شیلی ـ بایرن مونیخ(
مراسم بهترین های فوتبال جهان 9 
ژانویه آینده برگذار خواهد شد و این 

بار دیگر قرار نیست

ورود به جرگه تیم های حاضر در جام 
جهانی الزم است در شش بازی پیش  
رو موفق شود. در این میان خبرهای 

رسیده حاکی است که ایران نمی تواند 
در روز فیفا دو بازی دوستانه با تایلند 

و عراق برگذار کند. 

تنیس باز  پوترو  دل  مارتین  خوان 
پیشین  قهرمان  و  آرژانتین  اهل 
یو.اس.اوپن  آمریکا  اسلم  گراند 
تقریبا  دست  ناراحتی  دلیل  به  که 
دور  تنیس  میدان های  از  سال  سه 
تنیس  مسابقات  در  پیروزی  با  بود 

باالی  نفر  پنجاه  به  سوئد  استکهلم 
جهان  مردان  تنیس  رده بندی 

پیوست.
مسابقات  این  فینال  در  پوترو  دل 
را  آمریکائی  تنیس باز  سوک  جک 
دو  و  چهل  رتبه  به  و  داد  شکست 

پیروزی  این  از  بعد  او  جهان رسید. 
برای  گذشته  سال  دو  در  گفت 
در سال های  رده ای که  به  بازگشت 
اما  کردم  تالش  خیلی  داشتم  قبل 
مهم  تورنمنت  یک  بردن  به  امیدی 

نداشتم.

نخستین قهرمانی دل پوترو از سال 2014
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پانصد  =در طول سه سال 
خشونت  قربانی  زن  هزار 
مراجعه  قانونی  پزشکی  به 

کرده اند
آمارهای رسمی نشان می دهد 19/9 
درصد از خشونت های خانگی در تهران 
را خشونت های جسمی و 52/4 درصد 
می دهد  تشکیل  روانی  خشونت های 
و سهم زنان و کودکان در این قضیه 
به مراتب بیشتر از مردان است. سهم 
در  همچنان  کالمی  خشونت های 
آمارهای رسمی و غیررسمی در ایران 
حالی  در  این  می شود،  گرفته  نادیده 
مانند  کشورها  از  برخی  در  که  است 
ایران ساختار قدرت چنان مردساالری 
را تقویت کرده که عمال زمینه  را برای 
انواع خشونت های کالمی و غیرکالمی 
فراهم ساخته است. این هفته در جلسه 
بررسی راه های تأمین امنیت زنان در 
برابر خشونت در دانشگاه تهران فاطمه 
ذوالقدر نماینده مجلس، افسانه توسلی 
استاد دانشگاه، دکتر میرمحمد صادقی 
رئیس گروه جزا و جرم شناسی دانشگاه 
صحبت کردند.  افسانه توسلی گفت: 
همه خشونت ها لزوما فیزیکی نیستند 
روانی،  خشونت های  آنها  از  خیلی 

هر نه ثانیه 
یک خشونت 

در ایران

پورنوگرافی، کلیشه های جنسیتی حتی 
نگاه های نامناسب می توانند باشند، که 
اگر در جامعه خودمان بررسی کنیم به 
آمار دقیقی نمی رسیم چون اصال آماری 
در این زمینه وجود ندارد، زیرا که این 

گونه حوادث اصال گزارش نمی شود. 
مثال خانمی که منشی یک سازمان 
است بعید است از سوی همکاری در 
سطح خود مورد خشونت قرار گیرد، 
باالتر  ستوه  از  معموال  خشونت  این 
که  است  این  مسأله  می شود.  اعمال 
کند  شکایت  کارمند  خانم  یک  اگر 
یا جسمی  کالمی  مورد خشونت  که 
قرار گرفته به فرض آنکه با آن شخص 
این  وقتی  بگیرد  صورت  برخوردی 
اخراج  برگردد  کارش  محل  به  خانم 
زن  به  شغلی  امنیت  نبود  می شود. 
کند،  شکایت  نمی دهد  را  اجازه  این 
خشونت  اثبات  کند  شکایت  هم  اگر 
در  جنسی  خشونت های  خصوص  به 
ایران بسیار مشکل است.دکتر محمد 
صادقی در این جلسه گفت: در ایران 
بیشترین مراجعان به پزشکی قانونی 
مورد خشونت  که  هستند  خانم هائی 
سه  زمان  یک  در  می گیرند.  قرار 
ساله دو و نیم میلیون نفر به پزشکی 
که  کردند  مراجعه  ایران  در  قانونی 
بانوان  نفر  هزار  پانصد  تعداد  این  از 
بوده اند. خانگی  خشونت  قربانی 

وی گفت متأسفانه برخی سازمان ها 
در ایران فضای مردانه دارد، تشکیالت 
پلیس هم تا حد زیادی همین طوراست 
بنابراین زنانی که قربانی این خشونت ها 
هستند اغلب احساس آسایش نمی کنند 
ببرند.  شکایت  پلیس  به  بتوانند  که 

با سابقه در جریان  یک کشتی گیر 
درگیری، میثم همسایه خود را چندی 
پیش با ضربات چاقو از پای درآورده 
بود، این هفته در تهران به اتهام قتل 
محاکمه و به اعدام محکوم شد. میثم 
پیش از مرگ در بیمارستان مصطفی 
را به عنوان قاتل خود معرفی کرده بود.

مصطفی در جریان بازجوئی گفت: 
شدم  درگیر  میثم  با  که  زمانی 
بودم  کرده  مصرف  الکلی  مشروبات 
و شرایط عادی نداشتم، میثم به من 
و  شدم  عصبانی  بشدت  گفت  ناسزا 
با چاقوی کوچکی که در جیبم بود، 
ضربه ای به گردنش زدم و بالفاصله از 

محل فرار کردم. محاکمه مصطفی روز 
یکشنبه این هفته در دادگاه کیفری 
مادر  و  پدر  گردید.  برگذار  تهران 
قاتل  برای  قضات  از  )مقتول(  میثم 
کردند. اعدام  درخواست  فرزندشان 

وکیل متهم هم گفت: موکلم در حین 
نداشته  طبیعی  حال  قتل  ارتکاب 
نظریه  براساس  گفت  قاضی  است. 
پزشکی قانونی اگر چه متهم مدارکی 
مبنی بر ضعف ثبات شخصیتی ارائه 
داده و مدعی شده که حالت طبیعی 
تأثیری  هیچ  موضوع  این  اما  نداشته 
در رفع مسئولیت قانونی اش نخواهد 
داشت.در پایان جلسات قضات دادگاه 

وارد شور شدند و مصطفی را به اعدام 
و 72 ضربه شالق )به خاطر مصرف 
کردند.  محکوم  الکلی(  مشروبات 
مصطفی که نام فامیلش اعالم نشده به 
خبرنگاران گفت قهرمان کشتی آسیا 
و کاپیتان های  بوده است.مربیان  هم 
تیم های ملی در رأی گیری توپ طال 
روزنامه نگاران،  تنها  و  کنند  شرکت 
انتخاب  را  جهان  بازیکن  بهترین 

خواهند کرد.
توانست  مسی  لیونل  گذشته  سال 
با 41 درصد آرا بهترین بازیکن سال 
کریستیانو  از  باالتر  و  شود  جهان 

رونالدو و نیمار قرار بگیرد.

حکم اعدام برای کشتی گیر باسابقه 

سعید  تجاوز  داستان  انتشار  با 
علی  عالقه  مورد  قاری  طوسی 
و  ایران  رسانه های  در  خامنه ای 
جهان آخوندهای حکومتی و دستگاه 
دفاعی  الک  درون  رژیم  قضائی 
سخنگوی  اژه ای  محسنی  خزیده اند. 
خود  هفتگی  جلسه  در  قضائیه  قوه 
پاسخ  دادن  از  آنکه  با  خبرنگاران  با 
رفت،  طفره  آنها  سواالت  به  درست 
گفتن  از  پس  شد  مجبور  سرانجام 
عفت  خالف  مسائل  مورد  در  اینکه 
عمومی نباید علنی بحث شود یادآور 
اتهام  دو  از  »طوسی«  فرد  این  شد 
مبرا شده اما پرونده او به دلیل اتهام 

دیگری همچنان مفتوح است.
این  از  اتهاماتی  کرد  تأکید  اژه ای 
دست را نمی توان ثابت نمود. سعید 
طوسی متهم ردیف اول پرونده تجاوز 
یادداشتی  در  نیز  نوجوان  قاریان  به 
برای رسانه ها از شرفیابی خود برای 
اولین بار در نه سالگی به حضور رهبر 
جمهوری اسالمی و ادامه دوستی با 
داستان  و  آورده  میان  به  او صحبت 
قاریان نوجوان  با  به پیک نیک رفتن 
و سپس تشویق آنها و همراهی برای 
نمره  در  ماساژ  و  حمام  به  رفتن 
خصوصی با خود را توطئه رسانه های 

معاند دانسته است.
تلویزیون  که  است  حالی  در  این 
نوجوانانی  گفته های  آمریکا،  صدای 
قاری  جنسی  تعرض  مورد  که  را 

دم آملی الریجانی در تله
سرشناس قرآن قرار گرفته اند پخش 
قوه  اگر  گفته اند  آنها  است.  کرده 
قضائیه که تا کنون به مراجعات مکرر 
و نامه های خانواده های ما ترتیب اثر 
از  دهد  ادامه  پنهان کاری  به  نداده 
راه های دیگر وارد عمل خواهیم شد.

سعید طوسی در بیانیه خود به طرز 
را  حکومت  رهبر  مجیز  اغراق آمیزی 
گفته و در این کار تا آنجا پیشرفته که 
نوشته یکی از دالیل سر و صداهای 
روزهای  در  من  علیه  بر  شده  ایجاد 
اخیر تضعیف موقعیت رهبری است. 
اطالعات دقیقی در دست است که 
پرونده  بازپرس  به  او  می دهد  نشان 
من  از  این  از  بیش  اگر  است  گفته 
مقامات  از  تن  دهها  کنید  استنطاق 
از  یکی  می کشم.  زیر  به  خود  با  را 
به  طوسی  تجاوز  پرونده  شاکیان 
است  گفته  بی.بی.سی  به  نوجوانان 
این  است  مدعی  که  اژه ای  برخالف 
کرد  ثابت  نمی توان  را  اتهامات  گونه 
بسیار  دیگران  و  من  شکایت های 
و  اسناد  با  همراه  و  مستند  و  کامل 
او  است.  شده  ارائه  مستدل  مدارک 
همچنین گفت ما بعدا متوجه شدیم 
تنها ما نبوده ایم که مورد اذیت و آزار 

قرار گرفته بودیم.
طوسی دیگر قاریان هم سن و سال 

چند روز قبل پسر جوانی از مقابل 
خانه ای در یکی از خیابان های شیراز 
از  صداهائی  و  سر  می کرد،  عبور 
و  بود  باز  داخل خانه شنید در خانه 
به نظر می رسید چند نفر با یکدیگر 
درگیر شدند، او وقتی وارد خانه شد 
جسد غرق در خون مردی را که روی 
زمین افتاده بود دید. مرد مجروح به 
بیمارستان منتقل شد اما جانش را از 
دست داد.شواهد نشان می داد مقتول 
است.  رسیده  قتل  به  زنی  دست  به 

زن چاقوکش:

 اشباح به من گفتند دوستم را بکشم
داد محل  نشان  کارآگاهان  تحقیقات 
دنبال  به  و  است  خانه  منقل  حادثه 
درگیری میان معتادان مقتول با ضربات 
شده  کشته  معتاد  زن  یک  چاقوی 
است. پلیس زن معتاد را دستگیر کرد. 
او به مأموران گفت آن روز به علت 
در  ما  دوی  هر  مخدر  مواد  استعمال 
توهم  دچار  و  نبودیم  عادی  شرایط 
من  شدیم  درگیر  هم  با  بودیم  شده 
هم با چاقو او را به قتل رساندم چون 

اشباح از من خواستند او را بکشم.

ما را هم به بهانه ماساژ و تقویت بدن 
و  برده  حمام  به  صدا  شدن  بهتر  و 

مورد تجاوز قرار داده است. 
در  است  گفته  نیز  دیگری  شاکی 
ندارد  قرآن آمده که خداوند دوست 
دمخور  آسمانی  کتاب  با  که  کسانی 
هستند دست به رفتار و اعمال زشت 

و غیر انسانی بزنند.
حکومت  در  قضائیه  قوه  افزوده:  او 
اسالمی باید سالم و صادق به جرایم 
حکم  و  کرده  رسیدگی  چنین  این 
اجرای  جلوی  اینکه  نه  کند  صادر 
مختومه  را  پرونده  و  بگیرد  را  قانون 
اعالم نماید. ما در پنج سال گذشته 
همراه خانواده خود در تالش بوده ایم 

تا این فرد به مجازات برسد. 
روزهای  در  رسانه ها  که  نکاتی  از 
تالش  کرده اند  اشاره  آن  به  اخیر 
قضائیه  قوه  رئیس  الریجانی  آملی 
خالف  اعمال  پرونده  بستن  برای 

سعید طوسی بوده است.
الریجانی روز دوشنبه برای دفاع از 
خود به سفسطته روی آورد و گفت 
دلیل  قضائیه  قوه  به  شدت هجمه ها 
سنجش  برای  است  خوبی  معیار  و 
داد  ادامه  وی  ما!  عملکرد  صحت 
علیه  اخیر  سنگین  هجمه های 
دستگاه قضائی نشان می دهد که ما 

خیلی خوب عمل کرده ایم. 
وی افزود در مورد برخی پرونده ها 
دروغ های عجیب و غریب می شنویم، 
ایران  قضائی  نظام  به  معاندین 
و  می دهند  نادرست  نسبت های 
فالن  قضائیه  قوه  رئیس  می گویند 
این  کرده،  اعالم  مختومه  را  پرونده 
در حالی است که رئیس قوه قضائیه 
قانونا اجازه مختومه کردن پرونده ای 
ماهواره ای  کانال های  و  ندارد  را 
میلیونها دالر برای بمباران تبلیغاتی 

علیه ما هزینه می کنند.
الریجانی کسانی را که با رسانه های 
تهدید کرده  دارند  خارجی همکاری 
زندان  و  است  آنها جرم  کار  این  که 
طبق  آنکه  رغم  به  الریجانی  دارد. 
پس  فرصت  از  استفاده  با  معمول 
حقوق  سازمان های  اطالعیه های  از 
بشر  حقوق  کمیسیون  ویژه  به  بشر 
ادعاهای  و  دروغ ها  با  ملل  سازمان 
اعدام های  ته سعی می کند  و  بی سر 
زیاد سیاسی را در ایران به دستورات 
پایان  قرآنی نسبت دهد در  و  دینی 
تهدید روی  به  باز  صحبت های خود 
با  کس  هر  است  گفته  و  آورده 
کند  مصاحبه  بین المللی  رسانه های 
مجرم  بنویسد  مطلب  آنها  برای  یا 
است او همیشه از اعمال خشونت و 
بار  این  ولی  است  کرده  دفاع  اعدام 
با  قطعا  طوسی  سعید  ماجرای  در 

مشکالت جدی روبرو خواهد شد.

در  نفر  هزار  سال 1394، 385  در 
ایران فوت کرده اند، از این عده 212 
هزار نفر زیر هفتاد سال و 98 هزار تن 
در  داشته اند.  سال سن  از 50  کمتر 
سال 1394 همچنین 374 هزار نوزاد 
و  مرگ  درصد  علت 46  درگذشتند. 
بیماری های  گذشته،  سال  در  میرها 
قلبی و عروقی، 13 درصد سرطان، 9 
درصد تصادفات، 4 درصد بیماری های 
مزمن تنفسی، 3 درصد دیابت و 18 
درصد علت های دیگر بوده است. 68 
حوادث  در  فوت شدگان  از  نفر  هزار 

رانندگی زیر 50 سال سن داشته اند.

مرگ 374 هزار 
نوزاد در یکسال

انجمن  رئیس  میرزائی  محمد 
در  هفته  این  ایران  جمعیت شناسی 
همایش ملی انجمن جمعیت شناسی 
حال  در  گفت  یزد  دانشگاه  در  ایران 
حاضر بیش از هفتاد درصد جمعیت 
ساله  چهار  و  تا شصت  پانزده  کشور 
هستند. وی با اشاره به افزایش تعداد 
گفت  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ 
برنامه ریزی های  اجرای  و  تدوین 
پایدار  اشتغال  ایجاد  و  راهبردی 
از  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  برای 
ضرورت های در دستور کار دولت است.

هشتاد  به  ایران  جمعیت  افزود  او 
این رشد  و  نفر رسیده است  میلیون 
برای  عنوان  هیچ  به  برابری  هشت 
اجرای برنامه های حمایتی قابل تحمل 
نیست. او مهاجرت را از جمله عوامل 
تأثیرگذار در بحث تحوالت جمعیتی 
مهاجرت  شد:  یادآور  و  دانست  ایران 
در  مسکن  عنوان  به  می تواند  فقط 
عمل  جمعیت  شتابان  رشد  کاهش 

کند اما درمان قطعی رشد نیست.

جمعیت ایران 
به هشتاد 

میلیون رسید

جسد  کشف  خبر  پیش  روز  چند 
سوخته یک آموزگار مدرسه در تکاب 
آذربایجان غربی در اتومبیلی در کنار 
جاده یکی از روستاهای این شهر در 

کیهان لندن منتشر شد.
به  رسیدگی  مأمور  بازپرس  اکنون 
است  داده  خبر  حادثه  این  پرونده 
که بررسی ها حاکی از آن است آتش 
با  برخورد  دلیل  به  اتومبیل  گرفتن 
اتومبیل دیگری  با  یا تصادف  صخره 
و  داده  روی  جنایتی  بلکه  نبوده 
قاتالن که یک زن و سه مرد هستند 
بعد از کشتن معلم 25 ساله مدرسه 
جنازه او را داخل  ماشین گذاشته و 
آن را به آتش کشیده اند. پلیس این 
اطالعات را پس از شنیدن مکالمات 
تلفنی مقتول بدست آورد و به دنبال 

آن جنایتکاران دستگیر شدند.

یک زن و سه مرد 
مدرسه آموزگار 
تکاب را آتش زده اند

در شش ماه اول سال 1395هزار و 
605 نفر در ایران به دلیل مصرف مواد 
از دست داده اند.  را  مخدر جان خود 
مشابه  مدت  با  مقایسه  در  رقم  این 
سال قبل که آمار تلفات اعتیاد هزار و 
471 نفر بوده، 9/1 درصد بیشتر شده 
جاری  سال  نخست  ماهه   6 است.در 
از کل تلفات اعتیاد در کشور هزار و 
بودند.  نفر زن  نفر مرد و 153   452
تعداد مردان فوت شده بر اثر اعتیاد در 
6 ماه نخست سال پیش هزار و 309 
نفر  زنان درگذشته 162  عده  و  مرد 
بوده است.در این مدت در استان های 
اصفهان  و   142 فارس   ،393 تهران 
 ،4 با  ایالم  کردند،  فوت  معتاد   110
خراسان جنوبی با 5 و مازندران با 7 
معتاد فوت شده، کمترین آمار تلفات 

اعتیاد را داشته اند.

فوت 1605معتاد 
در شش ماه

=متخصص معروف ایدز: تا 
بر علل  زمانی که مسئوالن 
روسپیگری سرپوش بگذارند 

وضع همین خواهد بود

دانشکده  استاد  محرز  مینو  دکتر 
متخصص  و  تهران  دانشگاه  پزشکی 
عفونی  بیماری های  و  ایدز  معروف 
تا  است  گفته  بار  چندمین  برای 
بگزند  لب  دست اندرکاران  که  زمانی 
موضوع  این  بر  بدهند  ترجیح  و 
مشکل  هیچوقت  بگذارند  سرپوش 

حل نخواهد شد.
از  یکی  به  پیش  چندی  او 
به  بارها  گفت  کیهان  خوانندگان 
سیمای  و  صدا  وقت  مسئوالن 
از  وقتی  تا  گفتم  اسالمی  جمهوری 
انتقال  به  مربوط  برنامه های  پخش 
ویروس اچ.آی.وی و نحوه جلوگیری 
وحشتناک  بیماری  گسترش  از 
برای  الزم  روشنگری های  و  ایدز 
به  روز  هر  کنید  خودداری  مردم 
شد.  خواهد  اضافه  مبتالیان  تعداد 
شمار  شده  یادآور  همچنین  او 
بیشتر  خیلی  ایدز  ویروس  حامالن 
از آن است که رسما از سوی دولت 
چند  از  بعد  حاال  و  می شود  اعالم 
محرز  دکتر  مکرر  هشدارهای  سال 
برای  تا  آمده اند  میدان  به  عده ای 
روسپیانی که اغلب مبتال به ویروس 
ایدز هستند و معتادانی که از طریق 
سرنگ  از  استفاده  و  جنسی  رابطه 

روسپیگری حرفه ای پر طرفدار در 
ایران

گسترش  را  بیماری  این  مشترک 
می دهند راه  چاره بیاندیشند. 

درآمد  محرز  دکتر  گفته  به  اما 
آنها  مراجعه  از  مانع  روسپیان  خوب 
و  اعتیاد  ترک  و  درمانی  مراکز  به 
می شود.  سالم  زندگی  به  بازگشت 
بدون  کار  این  محرز  دکتر  نظر  به 
در  مسئول  سازمان های  کمک های 

دولت امکان پذیر نخواهد بود.
معاون  فرید  حبیب اهلل  هفته  این   
بهزیستی  سازمان  اموراجتماعی 
به  روسپی  زنان  واگذاری  از  خبر 
و گفته  داده  کلینیک های مددکاری 
پیگیری  صدد  در  بهزیستی  است 
در  دیده  آسیب  زنان  وضعیت 
با  تا  می باشد  مددکاری  کلینک های 
ورود  مانع  کلینیک ها  این  حمایت 
دوباره آنها به روسپیگری می شود. او 
می گوید بسیاری از زنان روسپی پس 
از ترک مراکز درمانی و بهزیستی جا 
و مکانی ندارند و در بسیاری از مواقع 
بهزیستی  مراکز  در  دلیل  همین  به 
با  ترتیب  این  به  می مانند.  باقی 
با  آنها  به  مسکن  ودیعه  اختصاص 
نظارت بهزیستی دارای مسکن شده 
و فرایند پی گیری پس از ترک برای 
آنها ادامه می یابد. در حال حاضر در 

نظر داریم پس از ترخیص این زنان 
مددکاری  کلینیک های  به  را  آنها 

بفرستیم.
این  سنی  میانگین  فرید  گفته  به 
زنان در مراکز بهزیستی کمتر از سی 
سال است. به نظر دکتر محرز باید در 
وحله اول بدون ترس و تعارف درباره 
همینطور  بزنیم،  حرف  زنان  این 
آسیب های  و  اعتیاد  درباره  که 
این  به  اجتماعی حرف زده می شود. 
برای  درست  راهی  می توانیم  ترتیب 
زمانی  تا  کنیم،  پیدا  آنها  ساماندهی 
که هر وقت حرف از آنها زده می شود 
عده زیادی لب بگزند و ترجیح دهند 
دارند  نگه  سرپوشیده  را  موضوع 
هیچوقت مشکل حل نمی شود حتی 
اگر کار این زنان آنقدر قبیح باشد که 
هرگونه کمک به آنها مردود باشد که 
اینطور نیست، باز هم این نکته باقی 
تهدید  زنان  از  عده  این  که  می ماند 
برای سالمت جامعه محسوب  جدی 
غیرمستقیم  طور  به  و  می شود 
می توانند کسانی که هیچگونه گناه و 
بی اخالقی مرتکب نشده اند را به انواع 
کنند.  دچار  بیماری ها  و  مشکالت 
بنابراین چه بخواهیم و چه نخواهیم 
زیادی  اهمیت  زنان  این  ساماندهی 

دارد.
نکته ای که در مورد ساماندهی این 
زنان باید مورد توجه قرار بگیرد این 
است که روش زندگی آنها تغییر داده 
شود. در برخی مراکز نگهداری از این 
می شود  حرفه آموزی  آنها  به  زنان 
از  آنها  که  درآمدی  متأسفانه  اما 
در  که  روشی  و  دارند  تن فروشی 
زندگی داشته اند باعث می شود میل 
کمتری به یادگیری حرفه های دیگر 

داشته باشند.
سبک  تغییر  اهمیت  محرز  دکتر 
می داند  بیشتر  این رو  از  را  زندگی 
کشیده  موجب  عامل  همین  که 
شدن آنها به تن فروشی می گردد. او 
می گوید ما نباید مسائل این چنینی 
را جدا از سایر آسیب ها بررسی کنیم. 
اعتیاد  تن فروش  زنان  از  بسیاری 
خشونت  مورد  آنها  اغلب  دارند، 
یا  گرفته اند  قرار  خود  خانواده های 
نزدیکان از آنها سوءاستفاده کرده اند 
از  جدا  را  آنها  نمی توان  بنابراین 
بررسی  دیده  و خشونت  معتاد  زنان 
کرد. اگر زن معتادی را بدون توجه 
کنیم  درمان  بودنش  تن فروش  به 
آمده  که  جائی  همان  به  دوباره  و 
زندگی  سبک  به  او  اعتیاد  بفرستیم 
غلطش را نادیده گرفته ایم و احتمال 
این که او به محض اولین تن فروشی 
به سراغ مواد مخدر برود بسیار زیاد 
است. بنابراین باید مشکل تن فروشی 
سایر  کنار  در  را  دیده  آسیب  زنان 

مشکالت ببینیم.    

بنابراین تعدیل این جو مردانه پلیس 
در ایران و دستگاه قضائی می تواند به 
مراجعه خانم  ها به پلیس و قوه قضائیه 
کمک کند.ایجاد مکان های امن برای 
زنانی که در منزل مورد خشونت قرار 
می گیرند برای این است که تصور نکنند 
این  در  کرد.  تحمل  باید  را  خشونت 
میان نباید از خشونت های کالمی علیه 
خانم ها در محیط های عمومی، ادارات 
در  غیردولتی  و  دولتی  و سازمان های 
ایران غافل شد. وی به جرم های جنسی 
علیه  خشونت  ها  انواع  از  یکی  عنوان 
زنان اشاره کرد و گفت: خشونت های 
که  است  جرم هائی  جمله  از  جنسی 
کمتر درباره آن صحبت می شود. یکی 
به دلیل احساس خجالت در قربانی و 
دیگر فراوانی این نوع خشونت در میان 

خانواده و نزدیکان است.

=این هفته دو خواهر از روی 
پل دزفول

دو خواهر در روزهای آخر این هفته 
تصمیم گرفتند دست در دست از روی 
پلی در شهر دزفول به پائین بپرند و 
روز  چند  که  کاری  کنند.  خودکشی 
پیش دختری در اهواز کرد، او مقابل 
سرنشینان  زده  حیرت  چشمان 
به  پل  روی  از  عبوری  اتومبیل های 

رودخانه پرید و جان خود را گرفت.
دو  وقتی  هفته  این  روز چهارشنبه 

هفت خودکشی با پریدن از بلندی
در سه ماه

قصد  به  دزفول  پل  دیوار  از  خواهر 
که  مردمی  می رفتند  باال  خودکشی 
شاهد این صحنه بودند به سوی آنها 
شتافتند و توانستند در آخرین لحظه 
لباس یکی از آنها را به چنگ آورند اما 
خواهر دیگر موفق شد به پائین پرواز 
هفتمین  این  بکشد.  را  خود  و  کند 
خودکشی با پریدن از ارتفاع زیاد در 
سه ماه گذشته در شهرهای مختلف 
ایران است. پیش از این، این اتفاق در 

تهران، شیراز و مشهد روی داده بود.

یک قاچاقچی محکوم به اعدام به نام 
آیت چند روز پیش زندانی دیگری را 
که وحید نام داشت با ضربات چاقو در 

زندان رجائی شهر به قتل رساند. 
وحید دو سال پیش در یک دعوای 
خیابانی در تهران جوانی را با ضربات 
محکوم  اعدام  به  و  بود  کشته  چاقو 
شده بود. آیت هم هشت سال پیش به 
اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و بعد 
از محاکمه به اعدام محکوم شده بود. 
او در مدت اقامت در زندان در جریان 

قاچاقچی محکوم به اعدام هم بند 
خود را به قتل رساند

دو دعوا میان زندانیان دو زندانی دیگر 
را به قتل رسانده بود. 

ادامه  برای  پیش  مدتی  از  وی 
شهر  رجائی  زندان  به  محکومیت 
کرج منتقل شده بود اما در آنجا هم 
دست به جنایت زد. او به پلیس گفت: 
خواهرزاده ام نیز به اعدام محکوم شده 
و در زندان بود. او با مقتول با هم در 
خوبی  رابطه  هم  با  و  بودند  بند  یک 
نداشتند، شب حادثه او از خواهرزاده ام 

بدگوئی کرد من هم او را کشتم.
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در  برای  فقها  تمایل   =
برای  قدرت  گرفتن  دست 
نام  به  و  خودشان  شخص 
از  راه  این  در  و  است  دین 
دین هزینه می کنند، ولی در 
قرآن مجید ما مطلقا چنین 

چیزی نمی بینیم
»ای  نمی گوید  قرآن   =
می گوید  بلکه  مسلمانان« 
ای  مردم،  ای  آدم،  بنی  ای 
انسان، مستقل از اینکه چه 
مذهبی دارید، چه اعتقادی 
دارید یا چه رنگ پوستی و 

نژادی دارید

محسن بهزادکریمی- »آیا اسالم 
توان همزیستی و انطباق با حقوق بشر 
را دارد؟« و »نقش اسالم در آینده اروپا 
چه خواهد بود؟« این دو پرسش اصلی 
با  که  بود  عنوان  با همین  کنفرانسی 
همکاری مرکز »اینترکولترال«، گروه 
پلیس  و  اروپا  مردم  حزب  پارلمانی 

متروپولیتن انگلستان برگزار شد.
دکتر  با  نشست  این  حاشیه ی  در 
مصطفی آزمایش که یکی از سخنرانان 

این نشست بود گفتگویی داشتیم.
آزمایش،  دکتر  آقای  =جناب 
امروز  اصلی صحبت شما  موضوع  

حول چه محوری خواهد بود؟
من  امروز  صحبت  اصلی  -موضوع 
و  مجید  قرآن  بین  تعامل  به  راجع 
رسمیت  به  اصول  و  قرآن  آموزه های 
حقوق  و  بشر  حقوق  شده  شناخته 
شهروندی و قابلیت انطباق آموزه های 
منشور  در  مندرج  ارزش های  با  قرآن 
جهانی حقوق بشر و حقوق شهروندی 

است.
از سوی  می تواند  که  =سوالی 
خوانندگان مطرح شود این است که 
تجربه نشان داده که انطباق و اجرای 
شرعیات با حقوق بشر و دموکراسی 
همخوان نیست. شما چطور با توجه 
به این موضوع این قابلیت انطباق را 

ممکن می دانید؟
-بحث حاکمیت دینی بحثی است 
که توسط فقها اختراع شده و ارتباطی 
به قرآن مجید ندارد.  قرآن مجید این 
پیام را برای مردم دنیا دارد که تمام 
افراد بشر از یک پدر و یک مادر آفریده 
شده اند و از حقوق مساوی نسبت به 

یکدیگر برخوردارند.
و  سخن  جا  همه  مجید  قرآن  در 
خطاب به انسان و بنی آدم است که 
و  قومی  لحاظ  از  که  تنوعی  در عین 

نژادی دارند با هم برابرند.
مسلمانان«  »ای  نمی گوید  قرآن 
بلکه می گوید ای بنی آدم، ای مردم، 
ای انسان، مستقل از اینکه چه مذهبی 
دارید، چه اعتقادی دارید یا چه رنگ 
پوستی و نژادی دارید. شما از یک پدر 
با  و  شده اید  آفریده  تنوع  در  مادر  و 
این  دارید.  برابر  اجتماعی  هم حقوق 
واقعیتی است که در همه جای قرآن 
گفته شده.متاسفانه در طول تاریخ ما 
مشاهده می کنیم که عده ای به نام فقه 
آمدند و مطالبی را مطرح کردند تا به نام 
اسالم از ُگرده انسان ها بهره کشی کنند 
و برده داری دینی را ترویج کنند، که 
این گونه عملکرد جایی در آموزه های 

قرآن مجید ندارد.
درست کردن یک جامعه مدنی بر 
اساس اصول انسانی حب عموم انبیاء 
بوده؛ از ابراهیم، موسی، عیسی، داود و 

سلیمان تا حضرت رسول اکرم.
آنچه فقها می گویند همان طور که 
قرآن  آموزه های  به  ارتباطی  گفتم 

مجید ندارد و بر پایه این اصول کسی 
حاکمیت  کردن  برپا  دنبال  به  هم 
دینی نمی تواند باشد. آنچه به عنوان 
در  می شود  مطرح  دینی  حاکمیت 
واقع تمایل فقها برای در دست گرفتن 
قدرت برای شخص خودشان و به نام 
دین است و در این راه از دین هزینه 
می کنند، ولی در قرآن مجید ما چنین 

چیزی نمی بینیم مطلقاً.
=با این حساب آیا شما بر پایه 
داشته اید  که  تالیفاتی  و  مطالعات 
بخش عظیمی از شرعیات را مخالف 

با نص صریح قرآن می بینید؟
-صد در صد، آنچه در قرآن مجید 
فقها  از سوی  آنچه که  با  آمده کامال 
اختراع  سیاسی  حقوق  با  رابطه  در 
رویکرد  این  و  است.  تضاد  در  شده 
فقه آموزه های قرآنی را زیر پا گذاشته 
است و در این موارد من بارها و بارها 
از علما و مراجع تقلید و دیگر حوزویان 
درخواست مناظره کرده ام تا با تکیه به 
آیات قرآن نشان بدهم که آنچه در فقه 
گفته شده هیچ پایه قرآنی ندارد بلکه 
ضدیت مطلق نیز با آموزش های قرآنی 
دارد، ولی تا کنون هیچ یک این دعوت 

به مناظره را نپذیرفته اند.
اما من هر لحظه برای گفتگو حول 
آماده  آرای خودم  اثبات  و  این محور 
هستم تا ثابت کنم که هدف از ارسال 
رسل و انزال کتب آگاه سازی مردم به 
اینکه  و  است  آزادگی  و  آزادی  اصل 
انسان آزاد آفریده شده و هر یک از ابناء 
بشر دارای حقوقی  سلب ناپذیر است که 
از لحظه انعقاد جنین در رحم مادر این 
حقوق شامل حال اوست تا لحظه مرگ.

کامال  مجید  قرآن  در  بشر  حقوق 
تشریح شده و مورد احترام قرار گرفته 
ابناء  و  افراد  از  حقوق  این  و  است 
بشر به هیچ وجه قابل خلع نیست و 
نمی توان به نام هیچ دینی حقوق بشر 

را پایمال کرد.
در قرآن مجید آمده که، کسی که 
یک نفر را بکشد مثل این است که همه 
مردم را کشته است و کسی که یک 
نفر را احیاء کند گویی که همه مردم 

را احیاء کرده است.
ما چیزی به نام سنگسار نداریم در 
قرآن مجید، ما بسیاری از مجازات هایی 
که توسط فقها اختراع شده است را در 
اینها خالف نص صریح  نداریم.  قرآن 
قرآن مجید است و وضع این قوانین 
توسط فقها تنها به منظور کسب قدرت 
از بنی امیه تا به امروز صورت پذیرفته 
هیچ  فقهی  دستورات  این  و  است 
ارتباطی با تعلیمات قرآن مجید ندارند.
=با توجه به شرایطی که امروز 
در اروپا دیده می شود، از تروریسم 
دیگر  سوی  از  و  افراطی  اسالم  تا 
اسالم هراسی که از سوی بعضی از 
تبلیغ  پرست  نژاد  و  تندرو  جوامع 
هستید  معتقد  شما  آیا  می شود، 
را  اسالم  از  نوعی  باید  اروپا  که 
ارئه  خودش  جوامع  با  همخوان 
بر  متکی  لحاظ  هر  از  که  بدهد 
تا  باشد  میزبان  جوامع  ارزش های 
مسلمان  جوامع  هدایت  نوعی  به 
غیر  کشورهای  سیطره  از  اروپایی 
محتوای  مثال  خارج شود؟  اروپایی 
فرهنگی و آموزش و تعلیم و تربیت 
امامان جماعت مساجد تحت نظارت 
اجتماعی  و  سیاسی  ساختارهای 
اروپایی قرار گیرد؟ و در کل نوعی 
مسلمانان  برای  اروپایی«  »اسالم 

اروپا تعریف شود؟
-نظر من به طور مشخص بر این پایه 
است که از زمان حیات رسول اکرم در 

شهر مدینه دو قرائت مختلف از اسالم 
وجود داشته، یکی اسالم مدنی و یکی 

اسالم بدوی.
که  بیابان گردانی  و  بدوی  مسلمان 
اسالم آورده بودند و به خرافات وابسته 
بودند و به اصول قبیله ای پایبند بودند، 
اینها هرگز تعلیمات قرآن مجید را قبول 
نکردند؛ اینها بعد از فتح مکه به طور 
لسانی مسلمان شدند اما قلب شان هرگز 
با آموزه های معنوی اسالم و قرآن مجید 
در طریقت اولیاء و انبیاء انطباق نداشت 
و همین اینها بودند که آمدند و بنیان 
و  کردند  پایه ریزی  را  اموی  حکومت 
دنیای متمدن آن زمان را فتح کردند 
و همان تفکر بدوی خودشان را وارد 

تاریخ کردند.
تاریخی که به نام اسالم معروف شده 
تاریخی است که با بنی امیه آغاز شد و 
با بنی عباس دنبال شد و سایر جباران 
تاریخ هم در ادامه همین سنت که به 
غلط به نام اسالم معروف شده بود این 
مطالب را آموزش دادند و اجرا کردند.

واقعیت قضیه این است که اصولی 
که در قرآن تعلیم داده شده در زمان 
خود رسول اکرم هم مورد قبول بدویان 
نبود و بعد از پیامبر هم قرآن را بستند و 
کنار گذاشتند و به روایات رجوع کردند 
که اکثر آنها جعلی است و واقعیت ندارد 
و بر این پایه دور می زند که کسی که 
مسلمان  که  کسی  از  است  مسلمان 
نیست بهتر است و یا اینکه کسی که 

مسلمان نیست اصال نجس است.
این چنین موضوعاتی در قرآن مجید 
نیامده است. در قرآن مجید صحبت از 
»بنی آدم« است، صحبت از »انسان« 
بتوانیم  ما  اگر  دلیل  همین  به  است. 
در  که  آنچنان  را  اسالم  واقعی  چهره 
قرآن آمده و با چیزی که تا امروز به 
نام اسالم اجرا شده و با ذات قرآن تضاد 
ماهوی دارد ارائه دهیم یک اسالم مدنی 
با  کامال  که  بود  خواهد  برابرمان  در 
مدرنیته با تجدد، با تحول، با باز بودن 

رو به آینده و با تمدن انطباق دارد.
و این اصل همان چیزی است که 
سبب خواهد شد تا جامعه مسلمان که 
در اثر مهاجرت به اروپا می آید با گرفتن 
آموزش های صحیح نسبت به روح قرآن 
و روح وحی بتواند با سایر مردم جامعه 

تعامل داشته باشد.
حاال این مسئله نمونه ای در تاریخ 
آندولس،  در  اسپانیا،  در  بله،  داشته؟ 
شواهد  ما  پالرمو  در  و  سیسیل  در 
تاریخی داریم که یهودیان، مسیحیان 
و مسلمانان و بی دین ها در کنار هم  در 
درون جامعه زندگی می کردند و با هم 
همزیستی مسالمت آمیزی داشته اند و با 
هم نزاع نمی کردند، ستیزه نمی کردند. 
در قرآن مجید هم آمده است: َوأَقِیُموا 
الَْوْزَن بِالِْقْسِط َواَل تُْخِسُروا الِْمیَزاَن؛ یعنی 
اینکه عدالت را رعایت کنید. مهم نیست 
که این شخص بهایی است، مسیحی 
است یا بی دین است، مسلمان است 
یا نیست. اگر شخص از شما یک کیلو 
کیلو  یک  او  به  شما  می خواهد  شکر 
شکر بدهید. یعنی تعامل و همزیستی 
و  باور  و  جنسیت  نژاد،  از  مستقل 
اعتقادات مذهبی است. شهروند است 
و باید حقوق شهروندی اش رعایت شود.

این همان جامعه مدنی است که ابو 
نصر فارابی در آراء اهل مدینۀ فاضله 
مفصل صحبت کرده با تکیه بر رویه ای 
که پیامبر اکرم در مدینه داشتند. در 
مدینه گروه های یهودی، مسیحی، بی 
دین و مسلمان با هم زندگی می کردند 
پایه مدل  بر  آندولس  بعدتر مدل  که 

مدینه پایه گذاری شد.

دکتر مصطفی آزمایش:

 حاکمیت دینی توسط فقها اختراع شده نه قرآن

ی  ن ها ما ز سا ش  ر ا گز ر  نتشا ا
اطالعاتی امریکا درباره برنامه هسته ای 
جمهوری اسالمی به گمانپروری های 
بسیار دامن زده و حساب های بسیاری 
را بهم ریخته است. چنانکه کیسینجر 
نخستین بار خاطرنشان ساخت، خود 
گزارش دگرگونی چندانی در موقعیت 
سال  از  اسالمی  جمهوری  نمی دهد. 
حمله هشدار دهنده امریکا به عراق 
متوقف  ا  ر هسته ای  سالح  تولید 
تا  اورانیوم  فراوری  ولی  است  کرده 
برسد  معروف  زرد  کیک  تولید  به 
و  است  الزم  بمب  ساختن  برای  که 

زمینه های  در  گسترده  پژوهش های 
اهمیت  می دهد.  ادامه  را  مربوط 
واقعی گزارش را در انتشار آن می باید 
این گزارش حکومت  از  جست. پس 
امریکا گزینه جنگ را در رویاروئی اش 
با جمهوری اسالمی از دست می نهد. 
اسالمی  جمهوری  باشد  ر  قرا اگر 
ــ  شود  کشیده  شمالی  کره  راه  به 
دست برداشتن از برنامه سالح اتمی 
و  امتیازات  پاره ای  گرفتن  برابر  در 
مهم  و  نخستین  این  ــ  تضمینات 

ترین به شمار می رود.
برای مشکل  راه حل کره شمالی 
تنها  اکنون  اسالمی  اتمی جمهوری 
ر  فشا و  مریکاست  ا ی  برا ینه  گز
امتیازات  و  سو  یک  از  اقتصادی 
دیگر  سوی  از  امنیتی  و  اقتصادی 
بازی  برای  که  است  ئی  کارت ها
هم  ئیان  مریکا ا رد.  دا ر  اختیا در 
ایران  در  رژیم  با  معامله  در  اکنون 
تر  آرام  ند.  داشته ا دستاورد هائی 
شدن عراق در بخش مهمی فرا آمد 
و  د مستقیم  ی  گفتگو ها مستقیم 
طرف است. پس از این گفتگو ها بود 
صدر شش  مقتدا  شیعیان  گروه  که 
به گفته  ماه آتش بس اعالم کرد و 
فرستادن  مریکا  ا می  نظا مات  مقا
بمب های کنار جاده از ایران به عراق 
باز ایستاد. آن بمب ها مسئول کشته 
و  امریکائی  سربازان  از  نیمی  شدن 
بریتانیائی بوده اند. )فرستادن سالح 
ادامه  عراقی  شیعیان  به  ایران  از 
گرفتن  دست  در  آماده  آنها  و  دارد 
کامل منطقه خود با منابع نفتی اش 
دیگر  نه ها  نشا ین  ا با   . می شوند(
بحران  که  داشت  نمی توان  تردید 
چند  تا  که  اسالمی  جمهوری  اتمی 
هفته پیش جنگ با امریکا را تقریبا 
به  رو  می داد  جلوه  ناگزیر  اجتناب 
کشور  دو  روابط  از  ای  تازه  مرحله 

می رود.
طیف  در  فراوانی  گروه های  برای 
اسالمی  جمهوری  مخالف  راست 
دارد.  آور  یاس  حالتی  تحوالت  این 
پنهان  را  تلخی خود  نمی توانند  آنها 
کنند زیرا چه آشکار و چه در نهان 

کردن  سرنگون  به  امیدشان  همه 
رژیم، بر دشمنی امریکا با جمهوری 
اسالمی بسته بود و در میانشان کم 
به  سرخورده  که  کسانی  نیستند 
مبارزه  در  سودی  و  می روند  کناری 
نمی بینند. از آن میان عناصری که در 
انتظار حمله امریکا خواب جانشینی 
جمهوری اسالمی را می دیدند وضعی 
امریکائیان  ولی   دارند  بدتر  همه  از 
به    چلبی  تجربه  نکردن  ر  تکرا با 
و  ند  ا کرده  نانه  جا خدمتی  آنان 
از آبروشان را نگه  دست کم بخشی 
چلبی  ز  ا ناکام  )چلبی  ند  داشته ا

کامیاب آبرومندتر است.( آنها نیز که 
زیر شعار صلح در پی متحد ساختن 
پای  از زیر  را  بودند فرش  همفکران 
این  هرچند  می بینند؛  کشیده  خود 
تسلی را دارند که خطری کشنده از 

ایران گذشته است.
* * *

 باال گرفتن خطر جنگ و بحث ها 
و حرکت هائی که برانگیخت؛ و اکنون 
دست  و  امریکا  استراتژی  دگرگونی 
با  ــ  رژیم  تغییر  طرح  از  برداشتن 
آن  در  که  نظامی  نیرومند  عنصر 
داشته  مسلم  پیامد  یک  ــ  می بود 
است: سیاست در ایران دیگر زیر سایه 
28 مرداد نخواهد بود، به این معنی 
که حکومت در ایران با مداخله امریکا 
تعیین نخواهد شد. امریکائیان گزینه 
جنگ را به کناری نهاده اند؛ آن بخش 
نیز که سی سال  ایران  طیف راست 
در اننظار به میان کشیدن پای امریکا 
نشسته بود و دو سه ساله گذشته را 
فعاالنه در آن می کوشید ناگزیر است 
برگیرد.  امریکا  پشتیبانی  از  چشم 
جهان، و ایران، هیچ همانندی با پنج 
زمانی  آنچه  ندارد.  پیش  دهه  شش 
شده  ناممکن  دیگر  بود  شده  ناگزیر 
است؛ و چه بهتر. ما هنوز می توانیم 
یکدیگر  با  سازش  از  خود  ناتوانی  با 
بگشائیم،  بیگانگان  مداخله  بر  را  راه 
پیش  سال  چند  و  پنجاه  همچنانکه 
کردیم.  ولی این بار مداخله به منظور 
تجزیه بخش هائی از ایران خواهد بود، 
و بختی هم نخواهد داشت. تنها کار 
ما را بدتر و دشوارتر از اینکه هست 

خواهد گردانید.
دورنمای جمهوری اسالمی دارای 
و  هست  افق  در  هنوز  اتمی  بمب 
هرچه  آن  غربی  متحدان  و  امریکا 
جلوگیری  برای  مگر جنگ،  بتوانند، 
غربی  )متحدان  کرد  خواهند  آن  از 
از  بریدن  در  فرانسه  ویژه  به  امریکا 
چشمی  گوشه  اسالمی  جمهوری 
به  آور  سرسام  فروش های  به  هم 
ایران  همسایگان عرب غرق در پول 
دارند؛ فرانسویان تا همین جا به تازگی 
یک قلم هفتاد فروند ارباس تازه 350 

به هواپیمائی امارات فروخته اند.( ما 
همچنان  مخالف  نیرو های  عنوان  به 
خارجی  گرفتاری های  از  می توانیم 
حقوق  قربانیان  از  دفاع  برای  رژیم 
دیگر،  موارد  شاید  و  ایران،  در  بشر 
بهره برداری کنیم. ولی رویاهای سی 
ساله، می باید از پربادترین سر ها نیز 
بیرون برود؛ راه حل آنها هیچ بختی 
ندارد. گره 28 مرداد از سیاست ایران 

گشاده است.
را  خود  سهم  اکنون  امریکائیان 
مخالف  بخش سنتی  کردن  آزاد  در 
نتز  پرا می خواهند  که  )آنها  رژیم 

جمهوری اسالمی به هر ترتیب بسته 
بازآید(  جوی  به  رفته  آب  و  شود 
در  کرده اند.  ادا  کردنشان  رها  با 
موضع  نمی توان  نیز  مخالفان  میان 
را  ایران  مشروطه  حزب  دراماتیک 
آن  انگاشت.  نادیده  فرایند  این  در 
حزب با اعالم اینکه در صورت حمله 
نیروئی خواهد  ایران در کنار هر  به 
نقطه  کند  دفاع  ایران  از  که  ایستاد 
به  که  گذاشت  پدیدهای  بر  پایان 
بر  لکه ای  مانند  نادرست  یا  درست 
آن  بود.  ایران چسبیده  در  سیاست 
از  پشتیبانی  در  روی  هیچ  به  اعالم 
جلوه  حزب  دشمنان  نبودکه  رژیم 
معنای  نیز  حزب  منتقدان  دادند. 
تاریخی آن را درنیافتند. اکنون گرد 
و خاک ها فرو نشسته، احتمال حمله 
از میان رفته است و دیگر ضرورتی 
دشمن  هیچ  کنار  در  ایستادن  به 
جمهوری  شان  بزرگترین  ن،  یرا ا
خواهد  باقی  آنچه  نیست.  اسالمی، 
برای  کوشش ها  یافتن  پایان  ماند 
سوی  یک  در  است،  گذشته  تکرار 
بحث  فکنی  ا فر و  لف؛  مخا طیف 
پنجاه ساله و شصت ساله بر موقعیت 
کنونی است، در سوی دیگر طیف.  
یک بهبود دیگر در فضای سیاست 
ساله  در سی  است.  پیدا شده  ایران 
گذشته ما در فرایندی حذفی، یکایک 
پاره ای بند های دست و پاگیر فرهنگ 
باز  را  ایران  و سیاست جهان سومی 
کرده ایم( بیشتر، دیگران برای مان باز 
کرده اند( این آخری یکی از بد ترین 
بود به ویژه به سبب دیرپا بودن سنت 
مداخله بیگانه در ایران.  مردمی که 
هنوز راز ماندگاری جمهوری اسالمی 
را در پشتیبانی امریکا، و لگام سیاست 
دست های  در  را  مریکا  ا خارجی 
الزم  اینها  از  بیش  می دانند  بریتانیا 
نیز  تازه  این سیاست  در  زیرا  دارند. 
تئوری های  اثبات  بر  تازه ای  دالئل 
توطئه خود می یابند. روی سخن ما با 
اقلیت آگاه جامعه است که همه چیز 
از اوست.  در آن اقلیت آگاه است که 
چنین دگرگونی می تواند نگاهی تازه 

به سراسر موقعیت ملی ما بیاورد. 

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 
سیاسی  ایده های  با  را  فارسی  زبان  بر 
خویش در هم آمیخت و از دهه ی 30 
از  نوشته هایی  سو،  این  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 
خورشیدی  پنجاه  تا  سی  دهه های  در 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازیم  همایون  داریوش  آثار 
انقالب 57  از  تبعید پس  در سال های 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

 )۵ مهر 13۰۷ ، تهران- 8 بهمن 138۹ ، ژنو(

گشادن گره 28 مرداد
کیهان لندن شماره 1188 -13 د ی ماه 1386
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جمهوری  رؤسای  از  1ـ 
متحده  یاالت  ا پیشین 

آمریکا
2ـ تکرار یک حرفـ  نوعی 

خاک ـ َشل
3ـ از پیشکسوتان هنر اپرا 

در ایران
4ـ ستاره ای استـ  حرفی 
به آخر آن بیفزایید هدایت 

و راهنمایی می شود
5 ـ اهتمام کردن ـ واحد 

پول کشوری است
6 ـ کویری است ـ نحیف

ـ  موسیقی  ابزار  از  ـ   7
نخوت ـ حرف تعجب

8 ـ از اقلیت های مذهبی 
در ایران ـ شهری کوچک 
تهران  راه آهن  مسیر  در 

به شمال
استان  شهرهای  از  9ـ 
جنس  ـ  چهره  ـ  فارس 

مذکر
10ـ از میوه ها ـ قسمتی 

از شلوار
11ـ رنگی است ـ به 

دور ماه است

1ـ از تنیس بازان مشهور جهان
2ـ واژگونه ـ انهدام
3ـ احترام ـ کیش

4ـ ترساندن ـ کلک و خدعه
5 ـ لقب حافظ

6 ـ خطا ـ اساس
7 ـ نخست وزیر

8ـ  پیشینه مختصر
9 ـ از ادویه ها ـ عالمت جمع

10ـ از پادشاهان ساسانی
11ـ مضطرب ـ ترعه

عبدالرحمن  آثار  از  1ـ 
جامی ـ دستور

از  ـ  پهلوان  ـ  ملح  2ـ 
شهرهای ایران ـ غیر مجاز

ترانه سرای  و  آهنگساز  3ـ 
قدیمی و نامدار ایران

ـ  مدرسه  دروس  از  4ـ 
بهبود ـ از حرکات آب

5ـ  از هنرپیشگان قدیمی و 
برجستۀ تآتر ایرانـ  روستا

6 ـ شهری در غرب ایران 
ـ از ضمایر ـ حرف فاصله

7 ـ پیمانی است ـ ورزشی 
است

8 ـ اندیشمند ـ تشکیالت 
اداری شاهان ـ معمور

همسایگی  در  قومی  9ـ 
غیر  ـ  روحانی  ـ  ایران 

متأهل
ندازه گیری  ا واحد  10ـ 
ـ  است  ظرفی  ـ  سطح 

عالمت جمع ـ دیوانی

معنی  حاً  صطال ا 1ـ  1
می دهد  اخت  و  صمیمی 

ـ عدم ثبات
12ـ ستاره ای است ـ اثری 

از ویلیام شکسپیر
13ـ از ییالقات دامنۀ البرز 

ـ توان ـ راه تمام نشده
کشوری  پول  واحد  14ـ 
است ـ مرگ خودخواسته 

ـ موجودی افسانه ای
15ـ بزرگ و قوی هیکل ـ 
از بنادر ایران ـ فلزی است

مشهور  فیزیکدان  و  سیاستمدار  1ـ 
این  استقالل  پیشگامان  از  و  آمریکا 

کشور
2ـ شلوغی و غوغاـ  از وسایل موسیقی

پزشکی  مصارف  با  است  گیاهی  3ـ 
است ـ صدا

ـ  خانواده  معاش  کنندۀ  تأمین  4ـ 
بخشی از کشور ما

5ـ  میوه ای استـ  از ورزشهاـ  اندک 
ـ بنیه

6ـ  مزه ای استـ  از حواریونـ  کشتی
7 ـ شخص اول مملکت ـ از جنگ 
ـ  جمع  عالمت  ـ  سنتی  افزارهای 

جنس مذکر
8 ـ از فاتحان بزرگ جهان

مزار  ـ  جمع  عالمت  ـ  سوگ  9ـ 
شاه جهان در آنجاست

10ـ ساخته شده از فلزـ  فراوان و زیاد 
ـ مرضی است

آن  در  خون  ـ  سحر  ـ  اجبار  11ـ 
جاری است

12ـ دادگاه ـ تنگه ای است
13ـ پاسخ مثبت ـ از حرفه ها

14ـ حرف خطابـ  مصالحه و سازش 
ـ کم کم و ذره ذره

اصلی  و مرتب ـ جای  پیوسته  15ـ 
ـ مددکار

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره قبلحل جدول شماره قبل

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

دوران  و  است  چهاردهم  قرن 
شکوفایی رمان »پیکارسک«. حکومت 
است  کاتولیک  پادشاهان  دست  در 
»پیکارسک«  سبک  در  که  آنهایی  و 
راوی  تا  می کنند  تالش  می نویسند، 
مطرود  و  جامعه  حاشیه  آدم های 
دربار و کلیسا باشند. در همین زمان 
است که به خاطر تجمع مالی منابع، 
توسعه طلبی اروپایی ها ُگل می کند و در 
1492، کریستف کلمب قاره آمریکا را 

کشف می کند.
رمان هم کم کم راه خودش را پیدا 
ترجمه  با  بعد،  قرن  یک  و  می کند 
»دن  کیشوت« سروانتس و دیگر آثار 
»پیکارسک« اسپانیا، سبک تازه ای برای 
هنرنمایی و تحول شیوه داستان نویسی 
پیدا  اروپا  در  رمانس  قالب  از  گذر  و 
فرانسه،  در  بالس«  »ژیل  می شود، 
»والتر اسکات« در اسکاتلند و »هنری 
و  ریچاردسن«  »ساموئل  فیلدینگ«، 
انتشار  اما  انگلستان.  »دانیل دفو« در 
میان  در  دفو  کروزئه«  »رابینسون 
بود.  استثنا  یک  خودش  زمان  آثار 
بسیاری معتقدند تولد رمان )به شکل 
که  با »دن کیشوت«  نه  امروزی اش( 
گرفته  شکل  کروزئه«  »رابینسون  با 
است. تا پیش از آن تنها وظیفه رمان، 
تصویر واقعیت بود. طرح داستان ها هم 
چندان پیچیده نبود؛ کتاب ها پر بودند 
از توصیف تاالرها، خانه ها و قهرمان های 

كتاب درسی »رابینسون كروزئه«

کروزوئه  رابینسون  در  اما  آرمان گرا. 
قهرمان داستان، جوانی ماجراجو است 
که تشنه تجارت و تماشای جهان است، 
نصیحت هیچ کس را قبول نمی کند، به 
دریا می رود و با شکسته شدن کشتی 
تمام  متروک،  جزیره ای  در  ماندن  و 
به  آغاز  از  که  ـ  را  بشر  دستاوردهای 
دست آورده ـ از نو مورد استفاده قرار 
سال  در  کروزئه  رابینسون  می دهد. 
خواننده  پر  کتاب  نخستین   1719
تاریخ ادبیات غرب لقب می گیرد. پیش 
از انتشار کتاب، دانیل دفو، ژورنالیستی 
حرفه ای بود  که در همه زمینه ها )از 
سیاست و اقتصاد و ادبیات تا اخالق و 

تاریخ و دین( نوشته بود. 
آثار دفو عالوه بر ارزش ادبی، سندی 
شناخت  برای  اجتماعی  و  تاریخی 
فرهنگ آن زمان کشورش هستند؛ و 
به همین خاطر هم هست که ویرجینیا 
ولف سؤال می کند چرا سایر آثار دفو 
مطرح  کروزئه  رابینسون  اندازه  به 
نمی شوند؟ روسو هم در کتاب »امیل« 
می نویسد تنها آرزوی هر نوجوانی این 
و  سادگی  در  کروزوئه  مثل  که  است 
آزادگی زندگی کند و رابینسون کروزئه 
را به عنوان کتاب درسی بچه ها پیشنهاد 
هم  مارکس  این،  از  غیر  به  می دهد. 
جزیره دفو را مدلی برای اقتصاد مدرن 
از  بورژوازی مستقل  فردگرای جامعه 

سنت و خانواده می داند.

 173 سال  در  حسنی  عبدالعظیم 
هجری در مدینه دیده به جهان گشود. 
نسبت او که به سیدالکریم معروف است، 
با 4 واسطه به امام حسن  و با 5 واسطه 
به حضرت علی می رسد. او در سامره با 
امام هادی مالقات کرد و متوکل باهلل 
خلیفه عباسی دستور داد تعقیبش کنند. 
عبدالعظیم برای اینکه گرفتار سربازان 
متوکل نشود، به صورت یک ناشناس 
در محله ساربانان و در منزل یکی از 
شیعیان زندگی می کرد و کمتر از خانه 

خارج می شد.
بعضی شیعیان با او آشنا بودند و از علم 
او و روایاتی که از امامان می دانست بهره 
می بردند. عبدالعظیم 79 سال عمر کرد 
و پس از مرگ )در 15 شوال سال 252 
قمری( محل دفنش به یکی از مهم ترین 
زیارتگاه های ایران تبدیل شد. بنای اولیه 
آرامگاه عبدالعظیم حسنی را به محمد، 
قرن  دوم  )نیمه  علوی  زیدداعی  پسر 
سوم هجری( نسبت داده اند. درگاه اصلی 

حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری

ورودی آرامگاه او که در ضلع شمالی قرار 
دارد به فرمان پادشاهان آل بویه و سپس 
به همت مجدالملک قمی تکمیل شد اما 

امروز بسیاری از قسمت های ساختمان 
حرم عبدالعظیم، بوی معماری دوران 

قاجار را می دهد.
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ناگهانی پوسته جامد  زلزله، لرزش 
زمین است. اما چرا پوسته جامد زمین 

می لرزد؟
 پوسته زمینی که رویش ایستاده ایم، 
از چند تکه تشکیل شده. این تکه ها 
حرکت  زیرشان  مذاب  الیه  روی 
هم  به  که  جاهایی  در  و  می کنند 
برخورد می کنند این الیه ها به هم فشار 
می آورند. وقتی فشار روی یک بخشی 
از پوسته زیاد شود، ممکن است 2 الیه 
آن تکه از پوسته روی هم حرکت کنند؛ 

این حرکت ناگهانی می شود زلزله! 
به محلی که 2 الیه روی هم حرکت 
ریشتر  اما  می گویند گسل.  می کنند، 
مقیاس   2 از  یکی  ریشتر  چیست؟ 
است.  زلزله  اندازه گیری  بین المللی 
مقدار ریشتر را از روی قدرت لرزانندگی 

زلزله تعیین می کنند.

است  »مرکالی«  دیگر  مقیاس 
زلزله  خرابی های  شدت  براساس  که 
دنیای  در  اما  می شود  اندازه گیری 
امروز از مقیاس ریشتر بیشتر استفاده 
 10 تا  یک  از  مقیاس  این  می کنند. 
ریشتر  یک  می شود.  درجه بندی 
ریشتر شدیدترین  و 10  ضعیف ترین 
هستند.  اندازه گیری  قابل  زلزله های 
ریشتر   3 زیر  زلزله  روز  هر  تقریباً 
می آید و ما احساسشان نمی کنیم. این 
زلزله های کوچک کامالً طبیعی هستند 

و خطراتی ندارند.
ماه لرزه

در کره ماه نیز لرزش انجام می گیرد 
ولی به دلیل نبودن آب و گسستگی های 
کمتر در این سیاره بندرت قدرت ماه 

لرزه از 3 ریشتر بیشتر است.

درباره
 »زمین لرزه«

المعارف ها،  دایره  این،  از  قبل  تا 
کتاب های بزرگی بودند که معموال فقط 
در کتابخانه ها می شد آنها را پیدا کرد، اما 
ویکی پیدیا، دایره المعارف را بطور رایگان 
به میان مردم آورد. ویکی پیدیا فقط 2 
میلیون و 144 هزار و 536 مقاله انگلیسی 
دارد؛ در حالی که بریتانیکا که بزرگ ترین 
دایره المعارف مکتوب دنیاست و 30 جلد 
دارد، حدود 200 هزار مدخل انگلیسی 
دارد. تازه در ویکی پیدیا می توان مطالب 
را به 250 زبان هم دید؛ مثالً مقاله های 
فارسی آن تعداد 27 هزار و 903 هستند 
و مجموعه مقاله های ویکی پیدیا برای 16 
زبان، باالی 100 هزار است؛ در حالی 
المعارف های  دایره  این،  از  قبل  تا  که 
باالی 100 هزار مدخلی در دنیا فقط 
3 مورد بودند. اصلی ترین خصوصیتی 
که  است  این  دارد،  پیدیا  ویکی  که 

دایره المعارف 
»ویکی پیدیا«

همه می توانند در آن بنویسند؛ البته با 
ذکر منبع. به عالوه ویکی پیدیا، سعی 
می کند همیشه بی طرفی باشد. خیلی ها 
می گویند چون مطالب ویکی پیدیا از 
طرف بازدیدکنندگان قابل ویرایش است، 
نمی تواند زیاد معتبر باشد اما خیلی ها 
سایت  این  از حسن های  یکی  را  این 
می دانند. ویکی پیدیا هر روز به خاطر 
همین ویژگی، بزرگ و بزرگ تر می شود.

دایره  پیدیا  ویکی  حال،  عین  در 
المعارف پر غلطی نیست. از نظر کم غلط 
بودن، دایره المعارف بریتانیکا با 2 غلط 

در هر صفحه رتبه اول را دارد؛ در حالی 
که ویکی پیدیا در همان تعداد کلمه 
زبان  پیدیا  دارد.ویکی  غلط   3 فقط 
مخصوص به خود را دارد. مثالً در بخش 
فارسی از کلماتی مثل جستار )به جای 
مقاله( و خرد )به جای ناقص( استفاده 
 British Web می کند. به گفتۀ مجله
سایت  این   World    Magazine
بزرگترین ایده در عصر کامپیوتر است 
ویکی  مورد  در  هم  کولبر  استفان  و 
عمل  در  سایت  این  که  گفته  پیدیا 
نه! تئوری  در  اما  کار می کند،  درست 
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از  مطرح کرد و سبب شد که بیش 
پیش احمق جلوه کنم. معلوم بود که 

ظرف یک ربع همه آنانی که در اتاق 
اطالع  از حرف مفت من  باید  بودند 
حاال  تا  تردید  بدون  و  باشند  یافته 
شهر  در  کودکی  و  زن  و  مرد  هیچ 

نیست که به بنده نخندد.«
زبان  در  است  ممکن  »آیا  گفتم: 
به  فارسی  در  که  سخنی  انگلیسی 

طور متعارف گفته می شود، شرم آور 
باشد؟«

اندازه من  به  سفیر گفت: »آه، تو 
انگلیسی ها را نمی  شناسی. آنان بیش 
از ما به ریش دیگران خنده می زنند 
و اگرچه در مجموع، ما با روش ها و 
آیین های آنان بیگانه هستیم، با این 
حال اگر بفهمند که کمترین انحراف 
و تفاوت مسیری بین آیین های ما با 
تمام  بی رحمی  با  دارد،  وجود  آنان 
آن را بازگو می کنند. یک روز بعد از 
یک شام مفصل خودم را رها کردم و 
متوجه شدم  ناگاه  به  و  رفتم  کشاله 
که نگاه همه حاضران در مهمانی به 
طرف من است و با حیرت به من نگاه 
می کنند. اگر گوشت حیوان حرامی را 

می خوردم آنان این طور به من خیره 
نمی شدند.«

در این احوال مهماندار وارد شد و 
ما فوراً موضوع را به او ارجاع کردیم 
به کار  را که سفیر  ارزش سخنی  تا 

گرفته بود، تعیین کند.
بازگفته  او  نزد  قضایا  همه  وقتی 
گفت:  و  شد  مبهوت  شدت  به  شد، 
از  یکی  تردید  بدون  کلمه  »این 

خشن ترین کلماتی است که در زبان 
یافت می شود و حتماً شما این کلمه 
خیابانی  الواط  از  یا  کشتی  در  را 

فراگرفته اید.«
سفیر آنگاه توضیح داد که همه اش 
تقصیر آن معلم بدکردار، آن ستوان 
دریانورد است. با این حال می خواست 
خود را از مسئولیت آن چه گفته بود 
و رفتار نادرستی که داشت، رها کند 
دارد  وجود  فرهنگی  »آیا  پرسید:  و 
که به آن ارجاع کند« و اضافه کرد: 
»اگر یک چنین فرهنگی وجود داشته 

باشد، من در امان خواهم بود.«
خصوص  در  تفصیل  به  مهماندار 
برخی  و  می شود  خوانده  که  چیزی 
و  می دهد  جلوه  موجه  را  کلمات 

برخی کلمات دیگر را بالعکس ناموجه 
گاه  آن  گفت.  سخن  می دهد  جلوه 

می روم  واژه نامه ای  دنبال  »به  گفت: 
که زبان استاندارد و معیار جامعه ما 
باشد.« و به سرعت یک جلد از میان 
توسط  که  آورد  بیرون  کتاب هایش 
شخصی به نام جانسون نوشته شده 
بود که به نظر می رسید قاموس زبان 
انگلیسی باشد. با ورق زدن صفحات 

توصیف  شادی  با  سفیر  واژه نامه، 
همه  آن  که  کلمه ای  به  ناپذیری 
این  رسید.  بود،  کرده  پا  به  هیاهو 
کلمه و تعریف آن آرامش بسیاری به 
او بخشید و تصمیم گرفت یادداشت 
توضیحی ای برای آن خانم دوستش 
سفیر  به  مهماندار  و  دارد  ارسال 
این  از  خانم  آن  که  داد  اطمینان 
که اطالع یابد آن اشتباه غیرعمدی 
بوده، خوشحال خواهد شد. مهماندار 
را  خانم  آن  یادداشت  »این  گفت: 
ملزم  که  می دهد  قرار  موقعیتی  در 
می کند به شما پاسخ دهد. در حالی 
که به احتمال قوی مایل است خود 
را از کل قضیه بی اطالع نشان دهد.«

یبی  غر نکته  «  : گفت سفیر 

داریم  اصرار  ایران  در  ما  می شنوم، 
که سخن های خود را در لغاتی آراسته 

بپیچیم حتی اگر خیلی اهل پاکیزه 
سخن گفتن نباشیم.«

مهماندار گفت: »دیگر هیچ سخن 
پاکیزه ای نمی توان از نجبای انگلیس 
استعدادها  روزه  همه  داشت.  توقع 
برای  واژگان جدید  تا  افتاده  کار  به 
همین  تا  که  کند  وضع  مفاهیمی 

مطرح  جواز  چندان  پیش  چندی 
شدن آن نبود.«

سفیر گفت: »ترا به خدا با توجه به 
این که شما کاماًل مسلط هستید چه 
واژه ای در میان شما متداول است که 
واژه »همسر« را به گونه مؤدبانه تری 

به کار گیرد.«
مهماندار گفت: »در میان ما واژه 
همسر، واژه ناخوش آیندی نیست که 

بخواهیم آن را بپوشانیم.«
رئیس ما گفت: »مثل این است که 
احساسات و نگرش دو کشور کاماًل با 
یک دیگر تفاوت می کند. ما این واژه 
شده  تحریم  غیرمتعارفی  طور  به  را 
نمی کند  جرأت  هیچکس  می دانیم. 
نور  شود.  جویا  را  دیگری  زن  حال 

هزاران  که  نمی دانی  من!  چشم 
این  در  ناخوش آیند  ضمنی  معنای 
هیچکس درباره  دارد.  وجود  کلمه 
نمی کند.  سؤال  دیگران  خانواده 
هیچ  بدون  ینجا  ا در  عوض  در 
خود  که  طور  همان  پرد پوشی، 
شما هم می گویید، می پرسند خانم 
حالشان چطور است؟ و ما می گوییم 
با نوعی پرده پوشی »خانه« چه طور 

است؟«
است  »طبیعی  گفت:  مهماندار 
کنید  پرسش  گونه  این  شما  که 
احوال پرسی  ین  ا که  ین  ا برای 
است.  همسر  چندین  به  مربوط 
فقط یک  زمان  هر  در  ما  اما چون 
همسر داریم، چنین شیوه پرسشی 

ضرورت ندارد.«
دیگر،  نکته  »یک  گفت:  سفیر 
می دانید که هیچ کلمه ای نمی تواند 
پاک تر و قدسی تر از بسم اهلل باشد و ما 
قبل از شروع هر کالمی با این عبارت 
و  خالص  تا کالممان  می کنیم  آغاز 
پایانش موفقیت آمیز باشد. اگر بدانیم 
که کسی این عبارت را در آغاز کالم 
می گوییم  نمی گیرد،  کار  به  خود 
منظورمان  که  است  کرد  طرف 
آنان هرگز  شیطان پرست است زیرا 
نمی آورند،  زبان  بر  را  کلمه بسم اهلل 
هر  که  مهمی  موارد  در  باالخص 

مسلمان حتماً باید بر زبان آورد.«
رگیری  »به کا گفت:  ر  ندا مهما
جدی  ماهیتی  دارای  که  کلماتی 
و  می کاهد  آنها  ارزش  از  هستند 
امر متعارفی به کار  برای هر  وقتی 
مثال  برای  می شوند.  بی اثر  رفتند، 
در خیابان های تهران فریاد می زنند 
خیار، خیار، به خدا خیار اعال و این 
خود  مفهوم  دیگر  خدا«  »به  کلمه 

را از دست داده است.«
پاسخ  بیشتر  صمیمیت  با  سفیر 
این  از  مهمل تر  سخنی  »چه  داد: 
می آید  نظرتان  به  هرچه  که  است 
با یک لعنت )Damn(، به کارش 
می برید. مثاًل در کشتی همه چیز با 
»لعنتی خوب« است یا »لعنتی بد«، 
»لعنتی خوشگل«  کشتی  یک  این 
است یا یک کشتی »لعنتی زشت« 
است. یک خانم را »لعنتی خوشگل« 
یا »لعنتی اکبیری« می خواندید؟«

گفتن  برای  پاسخی  ر  ندا مهما
نداشت.

و سفیر  یافت  این گفتگو خاتمه 
زبان  معلم  یک  تا  گرفت  تصمیم 
بیاموزد،  انگلیسی  زبان  او  به  که 
با  »مبادا  گفت:  و  کند  استخدام 
خود  از  زشتی  نام  دیگر  اشتباهات 

به جای بگذاریم.«
من نیز در اجرای فرمان ملوکانه 
انگلیسی  زبان  فراگیری  پشتکار،  با 
را پی گرفتم با این هدف که بتوانم 
همه کتاب هایی که در آن زبان است 

ترجمه کنم.
یک نکته دیگر نیز وجود داشت 
که ذهن من را متوجه خود می کرد. 
ما،  دوست  مکرر  در  مکرر  که  چرا 
آتش پرست  را  ما  که  لردی  همان 
می دانست، از ما می پرسید: »آیا در 
مدارس شما التین درس می دهند؟«

سفیر گفت: »التین؟ التین دیگر 
به چه کارمان می آید؟ ما تا به حال 

چنین کلمه ای را نشنیده ایم.«
لرد گفت: »التین را در مدارس و 
دانشگاه های ما تدریس می کنند. امور 

هیچکس بدون التین نمی گذرد.«
»امپراتوری  گفت:  فیروز  میرزا 
انوشیروان  و  جمشید  روزگار  از  ما 
بدون التین دوام آورده. فتحعلی شاه 
ما بدون التین پادشاه بزرگی است 
و ما امیدواریم پدر روس ها را بدون 
به  التین  بنابراین  بسوزانیم.  التین 

چه کارمان می آید؟«
مرد با شگفتی گفت: »اگر التین 
نمی دانید، شاید فرانسوی یا ایتالیایی 
زبان های  این ها  می کنید.  صحبت 

عمومی و همگانی هستند.«
سفیر گفت: »نه، ما نه فرانسوی و 
نه ایتالیایی صحبت می کنیم.« و با 
لبخندی افزود: »فکر کنم عالیجناب 

هم ترکی و عربی صحبت کنند؟«
لمان  ر پا در  »نه،  گفت:  لرد 
زبان ها  این  دانستن  برای  ضرورتی 
را  آنها  هیچکس  بنابراین  نیست، 
ایران  در  زمان شما  هر  نمی آموزد. 
باید  باشید،  داشته  عوام  مجلس 

التین بیاموزید.«
ما  »باشد،  گفت:  فیروز  میرزا 
صبر می کنیم تا آن مجلس تشکیل 
شود.« از آن پس ما دیگر آن دوست 
را »خان انگلیسی« خطاب نکردیم 

بلکه گفتیم »خان التین گو«.

حاجی بابا اصفهانی در انگلستان )25(

سفیر در مکالمه با خانم انگلیسی دسته گل به آب داد
وقتی آن کلمه از دهانم خارج شد احساس کردم از سگ کمترم، حتی از سگ فرنگی!

فصل پنجم
شروع  رئیسش  و  حاجی 
صحبت  انگلیسی  به  می کنند 
کردنـ  سفیر اشتباهی مرتکب 

می شود و گرفتار می گردد

به  ا  ر خود  سعی  همه  دیگر 
زبان  از  کامل  درکی  تا  بستم  کار 
که  هرچند  باشم.  داشته  انگلیسی 
درستی  دریافت  موارد  بیشتر  در 
که  دریافتم  زود  خیلی  و  نداشتم 
دوستان  از  که  کلماتی  از  بسیاری 
کلمات  م،  فراگرفته ا خود  ملوان 
ُشسته و ُرفته ای نیست و در دربار 
همه  نیز  سفیر  رد.  ندا کاربردی 
تا خود  به کار بست  را  همت خود 
را از قیمومیت مهماندار آزاد کند و 
خود سخن بگوید به جای خویش. او 
بیش از من فرصت و امکان تمرین و 
افزودن بر دانش خود را داشت و به 
جهت اعتماد به نفس فوق العاده ای 
دردسر  خودش  برای  داشت،  که 

می آفرید.
ارزش  دردسرها،  این  از  یکی 
همه  مثل  او  دارد.  را  بازگویی اش 
شب ها به یکی از مهمانی های شبانه 
رفته بود و صبح بعد از آن، با شتاب 
و عجله بسیار مرا صدا کرد و گفت: 
فرهنگ  زودتر  هرچه  خدا  به  »ترا 
لغات انگلیسی را برای من بیاور تا 
یعنی  بوالفضول  آن  که  را  کلمه ای 
همان ملوان در آخرین کشتی ای که 
سوار شدیم به من آموخت، کنترل 
کنم. به شدت دلواپسم مبادا دسته 
گلی به آب داده باشم و آن حرامزاده 
پدرسوخته عامدانه مرا گرده کرده 
کله من  به  پوست سگ  بسا  و چه 
کشیده باشد. واهلل، باهلل، تاهلل به خدا 
قسم اگر گیرش بیاورم جگرش را از 
هر سوراخ بدنش بیرون می کشم.«

را  لغات  فرهنگ  معطلی  بدون 
نزد او بردم و او به سرعت لغات را 
تلفظ  جهت  به  که  گذراند  نظر  از 
بود.  نوشته شده  ما  با حروف  بهتر 
روح  قبض  نیمی  خوشحال،  نیمی 
شده گفت: »حق با من است. و اگر 
حق با من باشد آن وقت آن افسر 
من  ریش  به  کشتی  شده  در  دربه 
اگر گیرش  بزرگ،  خندیده. خدای 
بیاورم پدرش را می سوزانم. مرا در 

تمام جهان بی آبرو کرده.«
گفتم: »مگر چه شده؟ شاید آن 
می کنید  خیال  شما  که  هم  قدرها 

بد نباشد.«
ز  ا نویی  با با  »دیشب  گفت: 
امرا  از  یکی  همسر  نجیب زادگان، 
گفتگو داشتم. مایلم آن زن به جهت 
به  نسبت  نظرمثبتی  دالیل  پاره ای 
و  رسم  درباره  او  باشد.  داشته  من 
رسوم ما بسیار کنجکاوی می کرد و 
سؤاالت دقیقی درباره ظاهر عمومی 
و جامه های محلی زنان ما می کرد. 
بفرمایید  »حاال  پرسید:  بانو  آن 

همسر شما چه طور زنی است؟«
بسیار  »زن  گفتم:  انگلیسی  به 

خوبی است.«
است؟  طور  چه  فردی  نظر  از  ـ 

بلند قامت است یا کوتاه؟
ـ سرکار خانم بسیار خوب است، 
چون  کمری  اما  است  کوتاه  کمی 

درخت سرو دارد.
ـ چشمانش چه شکلی است؟

به  و  دارد  زیبایی  چشمان  ـ 
نشان  انگشت  با  و  ـ  این  درشتی 

خود به انگشت شستم زدم.
است؟  شکلی  چه  دهانش  ـ 

دندان هایش چه جوری است؟
دندان های  و  قشنگ  دهان  ـ 
خانم.  سرکار  دارد  ردیفی  و  زیبا 

دندان هایش مثل مروارید است.
که  آنجا  تا  کوشیدم  گاه  آن 
را که  او  می توانم سایر ویژگی های 
دانستن  مشتاق  می رسید  نظر  به 
آن است به او بگویم. اما در توضیح 
لباس های زنانه مان و قطعات مختلف 
آن، از کلماتی استفاده کردم که یا 
برای  غیرمؤدبانه.  یا  و  بود  مسخره 
به گوش  کلمات  آن  وقتی  که  این 
ُگهی  یک  دانستم  فوراً  رسید،  او 
خورده ام. عصبانی نشد، ولی متحیر 
میان  این  در  و  شد  دستپاچه  و 
خر  یک  می کردم،  خریت  احساس 
عرق  بدنم  از هر سوراخ  تشدید.  با 
بیرون می زد و آرزو می کردم ته دریا 
از  کردم  احساس  بودم.  شده  غرق 
سگ  از  کم تر  حتی  کمترم،  سگ 
فرنگی و درماندگی من زمانی بیشتر 
شد که دانستم موضوع حیرت انگیز 
را با خواهرش به گونه ای که به نظر 
شد،  خنده شان  موجب  »دنباله دارد«           می رسید 

جیمز موریه، دیپلمات انگلیسی، دو 
بار در ایران مأموریت داشت، بار اول از 
1808 تا 1809 میالدی و نوبت دوم از 
1811 تا 1814 به عنوان کاردار سفارت 

انگلیس در تهران.
ضمن این مأموریت ها، موریه که عالقه 
زیادی هم به تفحص در احوال و آداب 
مردم مشرق زمین داشت، با حاجی میرزا 
ابوالحسن اصفهانی روابط نزدیکی به هم 
رسانید و او را نمونه کامل عیاری از رجال 
سیاسی ایران در آن عصر و زمان یافت.
این دولتمرد  خلقیات و خصوصیات 
دربار فتحعلی شاه را جیمز موریه در 
قالب  اصفهانی«  بابای  »حاجی  وجود 
انعکاس  کتاب  دو  در  و  کرده  ریزی 
داده که در عین حال تصویرگر اوضاع 
حاجی  سرزمین  عمومی  احوال  و 
است. دوره  آن  در  ایران  باباپرور 
اصفهانی  ابوالحسن  میرزا  حاجی 
معروف به ایلچی )سفیر( در سال 1809 

با 1224 هجری قمری(  )برابر  میالدی 
از طرف فتحعلی شاه قاجار به عنوان 
اعزام  جیمز«  »سنت  دربار  به  سفیر 
شد و جیمز موریه در این سفر به عنوان 
مترجم و راهنما او را همراهی می کرد.

ماجراهای »حاجی بابای اصفهانی در 
و  این سفر است  انگلستان« فرآورده 
دیپلمات انگلیسی، همانند کتاب اولش 
»ماجراهای حاجی بابای اصفهانی«، با 
ـ  را  بابا  حاجی  برخورد  طنزی خاص 
که بعدا وزیر دول خارجه و صدراعظم 
ایران شدـ  با دنیای کامال متفاوت غرب 

تصویر می کند.
برخالف  موریه،  جیمز  اخیر  کتاب 
شناخته شده  ایران  در  او،  اول  کتاب 
 1986 سال  در  که  کتاب  این  نبود. 
 )Robert Pepin( په پن  روبر  توسط 
شد،  ترجمه  فرانسه  به  انگلیسی  از 
با ترجمه آقای مهدی  در سال 1379 
افشار )از انگلیسی به فارسی( انتشار 

در  را  آن  از  بخش هایی  ما  و  یافت 
صفحه »خاطرات و تاریخ« نقل می کنیم.
این  به  کتاب،  مقدمه  در  مترجم 
که  می کند  اشاره  تأمل  قابل  نکته 
شرایط  از  تلخ  است  طنزی  »کتاب، 
جای  و  ایران  سیاسی  و  اجتماعی 
حیرت است که پس از دویست سال 
ایرانیان  بسیاری از ویژگی های آئینی 
نقدپذیر  و  مانده  برجای  همچنان 
در  اصفهانی  بابای  حاجی  می نماید. 
انگلستان در واقع آئینه ای است روشن 
خود  تا  چهره مان،  برابر  در  شفاف  و 
بیشتر«. تأمل  و  تعمق  با  بازنگریم  را 
زمانی حجت االسالم رفسنجانی گفت 
شاه می خواست قم را تبدیل به تهران 
ما  نشد.  موفق  و  نخواست  خدا  کند، 
موفق شدیم تهران را به قم تبدیل کنیم 

چون خواست خدا چنین بود.
گویا خواست خدا این نیز بوده است 
که عقربه زمان را دویست سال به عقب 

برگرداند و ایران را با تصویری همانند 
بابای  حاجی  و  مغفور  خاقان  دوران 
به دنیای  اصفهانی و مالهای جهادگر 

قرن بیست و یکم معرفی کند.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

یکی  ایران  اپوزوسیون  نظر من  به   
از موفق ترین اپوزوسیون ها بوده در 
مرحله افشا گری به این معنی که چه 
در نوشتن چه در تلویزیونهایی که در 
خود  کنم  عرض  بوده  ایران  از  خارج 
بودید  کسانی  از  یکی  عالی  حضرت 
که در این زمینه فعالیت داشتید. ما 
موفق شدیم که هم به مردم ایران و 
هم به مردم جهان بگوئیم این حکومت 
حکومتی که ما میخواستیم نیست اما 
این مرحله به نظر من مدتهاست که 
تمام شده. یعنی دیگر این االن خنده دار 
است که بنده بیایم و جلوی تلویزیون 
کشور  داخل  مردم  برای  و  بنشینم 
که با پوست و گوشت و استخوانشان 
این مسائل را درک میکنند دست به 
گران  گوشت  بگویم  بزنم.  افشاگری 
شده شما اینجوری هستید و اونجوری 
هستید. اما فاز دومی که الاقل ده سال 
هست به نظر من شروع شده اینه که 
رامیگوئید  چیز  یک  که  وقتی  شما 
نمیخواهم باید در مقابلش آچه را که 
میخواهید فرمولبندی کنید و درست 
ارائه بدهید. من اسم این مرحله را در 
مقابل مرحله افشاکری میگذارم مرحله 
گفتمان سازی. ما باید الترناتیو نظری 
ده  در  میدادیم.  ارائه  را  این حکومت 
ساله اخیر این هم به نظر من یکی از 
موفقیتهای بزرگ این اپوزوسیون بوده 
است که گفتان سکوالر دموکراسی را 
به عنوان گفتمان اصلی و ضروری امروز 
االن  و  مردم گذاشته  مقابل  در  ایران 
دیگه من باور نمیکنم که یک حزب 
ای  اسالمی  حکومت  به  متمایل  غیر 
باشد که بگوید من سکوالر دموکراسی 
را قبول ندارم به همین دلیل هم شما 
سکوالر  های  کنگره  در  که  میبینید 
دموکرات ها احزاب مختلف می آیند 
و شرکت میکنند و خودشان را سکوالر 
های  برنامه  با  اما  میدانند  دموکرات 
استانه  در  ما  که  سومی  فاز  مختلف. 
آغاز آن هستیم آن است که ما گفتمان 
سکوالر دموکراسی را جا انداختیم. ما 
باید  حاال  و  کردیم  افشا  را  حکومت 
دست به تشکیالتی بزنیم که آماده این 
باشد که در لحظه فرو پاشی حکومت 

اسالمی بتواند در صحنه سیاسی ایران 
هم  را  دموکراسی  سکوالر  گفتمان 
قانون  در دولت موقت هم در تدوین 
اساسی و هم در شرکت مبارزاتی در 
انتخابات برای به دست گرفت قدرت و 

در واقع دولت مطرح بکند. 
کیهان لندن:  پس این مرحله سوم 
میگردد  بر  کردید  اشاره  آن  به  که 
سکوالر  حزب  موجودیت  اعالم  به 
است  درست  ایران.  دموکراتهای 

دکتر نوری عال؟
کامال  نوری عال:  اسماعیل  دکتر 
ببینید ما در کنگره فرانکفورت پارسال 
عده  که  کردیم  مطرح  را  مسئله  این 
در  ها  دموکرات  سکوالر  از  زیادی 
از  مختلفی  دموکرات  سکوالر  احزاب 
عده  اما  دارند.  حضور  راست  تا  چپ 
سکوالر  که  هستند  هم  بسیارزیادی 
حزبی  تعلق  اما  هستند  دموکرات 
ندارند. و در نتیجه در فردای فروپاشی 
حکومت اسالمی اینها در زیر دست و 
پا ی احزاب له خواهند شد مگر اینکه 
اینها هم از خودشان دارای تشکیالتی 
باشند و در نتیجه این حزب سکوالر 
شده  تشکیل  که  ایرانیان  دموکرات 
میخواهد در کنار احزاب دیگر باز سه 
مرحله را پشت سر بگذارد. یکی قبل 
بتواند  اسالمی  حکومت  فروپاشی  از 
در  دیگر  دموکرات  سکوالر  احزاب  با 
بتواند  و  کند  شرکت  اتحادی  یک 
را  دموکرات  سکوالر  آلترناتیو  آن 
میدانیم  مملکتمان  درد  دوای  ما  که 
بوجود بیاورد. سپس این حکومت که 
فروپاشی کرد البته به نطر من این به 
دست ما که فروپاشی نمیکند این به 
ایران  مردم   . است  ایران  مردم  دست 
االن حالت Passive غیر فعال دارند به 
خاطر اینکه آلترناتیوی برای حکومت 
اسالمی در افق نیست. یکبار امتحان 
کردند و رفتند دنبال اصالح طلبها و 
امد.  سرشان  بالهایی  چه  که  دیدند 
از  اپوزوسیون خارج  اما اگر که ما در 
کشور موفق شویم چنین آلترناتیوی را 
بوجود آوریم آنوقت مردم به نظر من 
تکلیف این حکومت را خودشون مطرح 
خواهند کرد. و در آن صورت هست که 

فاز دوم کار حزب ما شروع  میشود که سیاه نمایی دموکراسی سکوالر ...                       از صفحه 6
شرکت در نوشتن قانون اساسی است. 
اینکه  تبلیغ سکوالر دموکراسی برای 
و  بگیرد  نشات  آن  از  اساسی  قانون 
پس از اینکه قانون اساسی بوجود امد و 
تصویب شد انوقت به عنوان یک حزب 
مبارزات  وارد  دیگر  احزاب  کنار  در 

انتخاباتی میشویم.
میخواستم  پایان  در  لندن:   کیهان 
میدانید  چون  تاریخ،  مورد  در  ازتون 
وقتی که این حکومت آمد بر سر کار 
از  خارج  که  اینهایی  میکردند  شروع 
بازکشت  تاریخ  مورد  در  بودند  کشور 
به ایران صحبت میکردند اگر یادتون 
باشد میگفتند شش ماه دیگر چمدان 
ها را  میبندیم و میرویم ایران تاریخ 
کردند  بینی  پیش  را  مختلفی  های 
همسر شما فکر میکنم خانم میرزادگی 
فکر میکنم 1998 را اگر اشتباه نکنم 
در یکی از در یکی کتابهاشان در یکی 

از نوشته هاشان بهش پرداختن.
دکتر اسماعیل نوری عال: در یکی از 

داستانهاشان
کیهان لندن: جانم

دکتر اسماعیل نوری عال: در یکی از 
داستانهاشان

ماه  خلق  مجاهدین  لندن:   کیهان 
به  بودند  کرده  تعیین  را   2001 می 
عنوان سال براندازی. آیا واقعا میشود 
صورت  به  معقول  خیلی  صورت  به 
خیلی واقع بینانه تاریخی را متصور بود 
در مورد پایان عمر حکومت جمهوری 
لطفا  نوری عال،  دکتر  آقای  اسالمی 

کوتاه بفرمایید.
من  نوری عال:  اسماعیل  دکتر 
البته قادر به چنین  کاری نیستم. ما 
مقدمات فرا رسیدن چنان روزی را که 
سال  پنج  میتواند  باشد  فردا  میتواند 
دیگر باشد فراهم میکنیم. به قول آن 

شعر مشهور میگوید:
 ما همه کردیم کار خویش را.... تو هم 

ای خواجه بجنبان ریش را.
ما منتظر ملت ایران  هستیم که در 

این زمینه اقدام بکنیم.
کیهان لندن:  سپاسگزارم از شما 
که  نوری عال  اسماعیل  دکتر  آقای 
اختیار من گذاشتید  را در  وقتتون 

برای این گفتگو.

مالی  اختالفات  لندن: ولی  کیهان 
زیادی دارند اقای طاهری...

امیر طاهری: نه اختالف مالی را همیشه 
می شود حل کرد. چیز مهمی نیست. 
کیهان لندن: 40 یا 50 میلیارد  دالر 
االن علیه جمهوری اسالمی احکام 

صادر شده...
مهمی  چیز  آنکه  نه،  طاهری:  امیر 
نیست. واقعا چیز مهمی نیست. یعنی در 
عرض یک بعدازظهر می شود حل اش کرد. 
کیهان لندن: آقای طاهری، ولی در 
عین حال بعضی کارشناسان معتقدند که 
خانم کلینتون به خاطر اینکه به مسئله 
می دهد  بیشتری  اهمیت  بشر  حقوق 
نسبت به ترامپ و اینکه یک رابطه خیلی 
نزدیک و تنگاتنگی با اسرائیل دارد، برای 
جمهوری اسالمی می تواند خطرناک تر 
نقطه  فرمودید  که  همان طور  باشد. 
نظر تیمسار فیروزآبادی هم این است.

امیر طاهری: بله، این نظر هم هست. 
البته می دانید من ترامپ را متاسفانه 
او  با  وقت  هیچ  یعنی  نمی شناسم. 
کلینتون  خانم  با  ولی  نکردم  صحبت 
چندین بار صحبت کردم. همیشه به 
نظر من مثل این دخترمدرسه ای هایی 
حاضر  خوب  را  درس شان  که  بود 
جواب  خوب  می خواهند  و  کرده اند 
بدهند. راجع به مسائل خیلی خوب وارد 
بود. درس اش رو خوانده بود. ولی من 
هیچ دید درازمدتی از وی ندیدم. حاال 

ممکن است اشتباه بکنم.
کیهان لندن: در مورد حقوق بشر چه؟

بشر  حقوق  مورد  در  طاهری:  امیر 
و اینها هم هیچ چیزی مطرح نیست. 
یعنی خانواده کلینتون بیشتر به گرفتن 
قدرت اهمیت می دهند. می خواهند سر 
کار باشند. ولی کار خاصی با آن قدرت 
نمی خواهند بکنند. همان طور که وقتی 
بیل کلینتون رئیس جمهور بود و هشت 
سال در قدرت بود، هیچ کاری در هیچ 
زمینه ای نکرد. نه داخلی و نه خارجی. 

کیهان لندن: ولی حداقل در آمریکا 
کسری موازنه بودجه نداشت در زمان 

کلینتون...
اقتصادی  نظر  از  نه،  طاهری:  امیر 
که بیل کلینتون فوق العاده بود. از نظر 
اشتغال، از نظر تورم پائین، از نظر نبودن 
کسری بودجه بلکه مازاد بودجه داشت. 
موفق ترین رئیس جمهوری آمریکا بود از 

زمان آیزنهاور...
کیهان لندن: پیمان صلح ایرلند با 

کمک سناتور میچل امضا شد. 
اینکه   برای  درست  طاهری:  امیر 
خودش هیچ کاری نمی خواست بکند و 
نمی خواست نظری را تحمیل بکند. مثل 
یا آقای  اوباما به سبک خودش،  آقای 
جرج دبیلو بوش که به سبک خودش. 
یعنی این دو رئیس جمهوری فعال که 
هر کدام یک دیدی داشتند از مسئله 
و می خواستند مسئله را تحلیل بکنند. 
اگر کاری  و می دانید در سیاست هم 
نکنید محبوب می شوید. مثال در ایران 
امیرکبیر هم هنوز محبوب است. دکتر 
اینکه  برای  است  مصدق هم محبوب 
یک  سوار  آمدند  نکردند.  خاصی  کار 
موجی شدند. به محض اینکه یک کاری 
می رود.  بین  از  محبوبیت تان  کردی، 
در  طاهری،  آقای  لندن:  کیهان 
کنیم.  صحبت  بیشتر  ترامپ  مورد 
این صحبت هایی که در مورد ایران 
می کند که برجام اشتباه بود و بدترین 
نمی گوید  دیگر  البته  بود.  توافق 
ولی  می کنم.  پاره  را  توافق  این  که 
می گوید که نباید این پول را به ایران 
می دادیم. این صدوپنجاه میلیاردی 
که ایشان برآورد کرده است. آیا به 
عنوان یک بیزنس من، یک تاجر، یک 
جمهوری خواه که معموال همیشه با 
رهبران ایران ساخت و پاخت کرده اند، 
است  ممکن  ترامپ  می کنید  فکر 
بکند؟  سازش  اسالمی  جمهوری  با 
امیر طاهری: بله، حتما ممکن است. 
چیزهایی که االن دارد می گوید اینها را از 
یکی از مشاورانش  دارد که لبنانی االصل 
من  که  فارس  ولید  آقای  یعنی  است 
خوب می شناسم اش. نمی توانم بگویم 
دوستم است ولی چندین بار در جلسات 
از مدیرانش  تینک تنکی که من یکی 
هستم دعوتش کردیم و آمده، ایشان 
دشمن  است.  ایران  دشمن  شدیدا 
جمهوری اسالمی است. مسیحی هم 

هست. 
مسیحی های  بله،  لندن:  کیهان 

لبنانی معموال چنین حالتی دارند...

یک  دیگر  از طرف  و  امیر طاهری: 
رئیس سابق CIA هست آقای جیمز 
وودزلی، او هم شدیدا دشمن جمهوری 
که  می کنند  فکر  و  است  اسالمی 
دشمنی با جمهوری اسالمی را از این 
طریق می توانند پیگیری بکنند. منتها 
چون کسان دیگری حاضر به همکاری 
با ترامپ نشدند، نتوانست یک تشکیالت 
جولیانی  اگر  بیاورد.  وجود  به  واقعی 
شهردار اسبق نیویورک نبود که اصال 
ترامپ دستگاهی نداشت. حاال او آمد و 
قدری جمع و جور کرد و چند نفر را دور 
و برش جمع کرد. بنابراین نمی شود االن 
قضاوت کرد. به نظر من اگر ترامپ بیاید 
سر کار اوال برجام را پاره می کنم و اینها 
که وجود ندارد چون اصال برجام وجود 
یعنی چیزی  بکنی.  پاره اش  که  ندارد 
امضا نشده. رئیس جمهوری یعنی آقای 
اوباما قول داده که بعضی از تحریم هایی 
که علیه ایران هست و مربوط به جریان 

اتمی است، هر 181 روز معلق بکند...
کیهان لندن: آنهایی که مربوط به 

آمریکا می شود...
امیر طاهری: بله، آقای ترامپ یا هر 
کس دیگری می تواند این کار را بکند یا 
این کار را نکند. بنابراین چیزی برای پاره 

کردن وجود ندارد. 
بحث  لحاظ  از  لندن:  کیهان 
که  می گفتند  همیشه  رژیم،  تغییر 
حکومت جمهوری اسالمی با کمک 
دموکرات ها بر سر کار آمده در زمان 
آقای کارتر و حاال یک جمهوری خواه 
اگر بیاید، ممکن است کمک بکند به 
تغییر رژیم در ایران. آیا شما این را 

منطقی می دانید؟
امیر طاهری: نه، من هیچ وقت ادعای 
این را نداشتم. رژیم شاه به دست آقای 
کارتر تغییر نکرد. رژیم شاه به دست خود 
ایران تغییر کرد. اگر کار خوبی  مردم 
کردیم امتیازش را خودمان بگیریم اگر 
خودمان  تقصیر  کردیم  هم  اشتباهی 
است. این نظر تحقیر می کند رژیم شاه 
را. اگر رژیم شاه را مثال کارتر می توانست 
می توانست  سی  بی  بی  یا  و  بیاندازد 
بیاندازد یعنی رژیم ضعیفی بود و الزم 
بود که از بین برود. به نظر من چنین 
چیزی نبود. البته دولت کارتر اقدامات 
خیانتکارانه زیادی علیه شاه کرد و علیه 
ایران کرد. ولی علیه هر کس دیگری هم 
می کردند. در رابطه با آمریکا، اگر دارید 
اگر  است؛  دوست تان  می شوید  برنده 

دارید بازنده می شوید ول تان می کند. 
هم  ترامپ  مورد  در  لندن:  کیهان 

همین طور خواهد بود؟
همین  همه  مورد  در  امیر طاهری: 

است...
که  ایرانی هایی  لندن: پس  کیهان 
در خارج از کشور و یا در داخل ایران 
فکر می کنند اگر آقای ترامپ رئیس 
خواهد  را  آخوندها  بشود  جمهور 
کوبید و سرجاشان می نشاندشان، 
که  است  این  آنها  به  شما  پاسخ 

این گونه نخواهد بود.
امیر طاهری: این اشتباه است. ولی 
یک تفاوت بزرگ هست. من نمی خواهم 
امور  یا هیچ کشور دیگری در  آمریکا 
ایران دخالت بکند. ولی دخالت دو جور 
ایران  کار  در  دارد  آمریکا  االن  است. 
دخالت می کند. تیمسار جعفری فرمانده 
سپاه پاسداران به طور تلویحی می گوید 
گذاشتیم  را  روحانی  آقای  این  ما  که 
می خواستند  آمریکایی ها  اینکه  برای 
فیروزآبادی  آقای  بعد  بگذاریم اش. 
رئیس ستاد سابق می گوید که باید به 
روحانی فرصت بدهیم. چون یک آدم 
امنیتی است و مال خودمان است. یعنی 
می دانید این دخالت است. باالخره باز 
کردن تسهیالت مالی ]از سوی آمریکا[ 
برای دولت آقای روحانی دخالت است. 
این کار را زمان احمدی نژاد نمی کردند. 
الهی  موهبت  این  لندن:  کیهان 

نیست برای او آقای طاهری؟
امیر طاهری: نه، می خواهم بگویم که 
احتمال دارد زمان ترامپ این دخالت 
مثبت به نفع جمهوری اسالمی نشود و 
یا دخالتی که آقای کارتر کرد به نفع 
آقای خمینی و رفقاش دخالت مثبت 
بود و به نفع مخالفان شاه. بنابراین هیچ 
کس نمی تواند رژیم ایران را عوض بکند 
قبلی. ولی  چه رژیم کنونی چه رژیم 
می تواند کمک بکند که رژیم شاه بماند 
کنند  می توانستند کمک  نکردند.  که 
که رژیم شاه بیافتد که کردند. االن هم 
می توانند کمک بکنند که رژیم آقای 

از صفحه 5 امیر طاهری:...                        با  خمینی و رفقاش بماند یا بیافتد. این گفتگو 
خیلی خیلی مسئله مهمی است.

فکر  کمک  این  لندن:  کیهان 
می کنید از جانب کدام کاندیدا بیشتر 

خواهد بود اگر رئیس جمهور بشود؟
تا  دو  هر  نظر من  به  امیر طاهری: 
است.  استثنایی  اوباما  چون  کاندیدا. 
ایدئولوژیک  جمهور  رئیس  یک  اوباما 
است و به جمهوری اسالمی و جهان 
سوم و این چیزها علیه امپریالیسم و این 
بحث ها سمپاتی دارد. کلینتون چنین 
چنین  هم  ترامپ  ندارد.  سمپاتی ای 
جمهوری  در  اگر  ندارد.  سمپاتی ای 
اقای رفسنجانی  و دسته  دار  اسالمی، 
موفق بشوند قدرت واقعی را بگیرند، به 
ایشان کمک خواهند کرد. همان طور که 
عربستان سعودی کمک می کنند.  به 
عربستان سعودی که مدل دموکراسی 
نیست، یا در مصر به تیمسار سیسی 
کمک می کنند. هر کسی باشد برایشان 
متفاوت نخواهد بود. یعنی فرق رئیس 
چه  و  باشد  ترامپ  چه  آینده  جمهور 
کلینتون در مورد ایران و مسائل دیگر 
این است که خیلی ایدئولوژیک نخواهند 
بود. اوباما یک سیاستمدار ضد آمریکایی 
در  که  خفیف،  آمریکایی  ضد  است. 
آمریکا زیاد است، نوام چامسکی هست، 
جان پیلجر هست، اصال بیشتر تبلیغات 
تولید  آمریکا  خود  در  آمریکایی  ضد 
می شود و بعد ترجمه می شود به عربی 
و فارسی. االن روزنامه های ایران را اگر 
بخوانید مقاالت ضد آمریکایی را از خود 

آمریکایی ها ترجمه می کنند. 
است.  درست  لندن:  کیهان 
مورد  در  پایان  در  طاهری،  آقای 
خانم  کنیم.  صحبت  نظرسنجی ها 
کلینتون چهار، پنج درصد جلو است. 
در  دارد  هم  بیشتری  الکترال  آرای 
برابر آقای ترامپ. 270 رای نیاز دارند 
که انتخاب بشوند. با توجه به اینکه در 
مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
در آن رفراندوم، پیش بینی ها حکایت 
خواهد  بریتانیا  که  داشت  این  از 
ماند و بعد یک نتیجه غیرمنتظره را 
شاهدش بودیم. فکر می کنید هشتم 
برنده خواهد  کلینتون  خانم  نوامبر 
شد یا نتیجه غیرمنتظره خواهد بود؟

بگویم  واقعا نمی توانم  امیر طاهری: 
برای اینکه فرق دارد با جریان بریتانیا. 
بریتانیا یک رای مستقیم  اینکه  برای 
بود. آری یا نه. ولی اینجا رای مستقیم 
یکی  هست.  عامل  سه  اینجا  نیست. 
عامل کالج الکترال یا کالج انتخاباتی که 
گفتید که در واقع جنگ بین دو طرف 
در هفت یا هشت ایالتی است که ممکن 
است اینور یا آنور بروند. فراموش نکنیم 
که جان کندی با 25 هزار رای اضافه 
در شیکاگو که گفتند آنجا شهردار وقت 
تقلب کرده برنده شد. آقای جرج دبیلو 
بوش با 312 یا 317 رای در فلوریدا که 
اضافه آورده بود، در برابر آقای گور که 
اکثریت آرا را در کشور به دست آورده 

بود، برنده شد.
کیهان لندن: 525 رای در فلوریدا...

واقعا  بنابراین  بله،  طاهری:  امیر 
نمی شود گفت. و یک گرفتاری دیگر هم 
این است که طرفدار های ترامپ قبول 
نمی کنند که ما طرفدار ترامپ هستیم 
وقتی ازشلن نظرخواهی می کنید. این 
می دیدم.  من  هم  فرانسه  در  را  وضع 
 front national طرفداران جبهه ملی یا
ماری  ژان  رهبرشان  که  انتخاباتی  در 
و  عجیب  طور  به  دوم  نفر  شد  لوپن 
غریب، تا آخرین لحظه هیچ کس فکر 
نمی کرد چنین اتفاقی بیافتد. برای اینکه 

طرفدارانش رویشان نمی شد بگویند...
کیهان لندن: خجالت می کشیدند 

در مالء عام بگویند...
 shy گوید  می  بهش  امیر طاهری: 
electors. بنابراین خیلی خیلی سخت 
است ولی اگر ترامپ انتخاب شود من 
تعجب نخواهم کرد. 270 میلیون نفر 
حق رای دارند در آمریکا، نصف شان رای 
که  می گفت  میچل  سناتور  می دهند. 
ما فکر می کنیم 130 میلیون نفر رای 
بدهند. از این 130 میلیون نصف به این 
و نصف به آن رای می دهند و معموال هم 
تنها کسی که با یک حاشیه زیاد انتخاب 
شد جرج دبیلو بوش بود در دفعه دوم. 
بقیه همه با نیم به اضافه درصد رای 
انتخاب شدند. آمریکا یک جامعه تقسیم 
موضوع  این  به  باید  و  است  شده ای 
برسند. این موضوع اول است. و موضوع 
دوم آنکه آن نصف  رای دهندگانی که 
را  آنها  باید  نمی دهند  رای  وقت  هیچ 

تشویق کنند که بیایند و رای بدهند. 

پارلمان اروپا جایزه ساخاروف برای 
آزادی اندیشه را امسال به نادیا مراد 

و المیا آجی بشار اهدا کرد.
زن  هزاران  با  همراه  زن  دو  این 
ایزدی دیگر در سال 201۴ به عنوان 
دولت  نیروهای  توسط  جنسی  برده 

اسالمی )داعش( اسیر شده بودند.
نادیا مراد در حال حاضر به دنبال آن 
است تا جامعه جهانی قتل عام ایزدی ها 
به عنوان  را  تابستان سال 201۴  در 
بشناسد. رسمیت  به  »نسل کشی« 

چندین  عناصر  از  مذهبی  ایزدی ، 
از  که  است  باستان  خاورمیانه  دین 
سوی دولت اسالمی به عنوان اقلیت 

شیطان پرست شناخته می شد.
در  متحد  ملل  سازمان  کارشناسان 
گزارش ماه ژوئن خود تاکید کردند که 
دولت اسالمی )داعش( علیه ایزدی ها 
در عراق و سوریه دست به نسل کشی 
زده  است که در جریان آن نزدیک به 

جایزه ساخاروف به دو زن ایزدی اهدا شد

۴00 هزار نفر کشته یا  به عنوان برده 
جنسی اسیر شده اند.این جایزه 50 هزار 
ساخاروف«  »آندره  افتخار  به  یورویی 
اتحاد  ناراضی  و  مخالف  و  دانشمند 
دسامبر  از  سابق  شوروی  جماهیر 
هر  اروپا  پارلمان  توسط  سال 1988 
ساله به کسانی که به شکل استثنایی 
برای مبارزه در راه حقوق بشر تالش 

می کنند، اهدا می شود. اولین جایزه آن 
به  طور مشترک به »نلسون ماندال« از 
آفریقای جنوبی و »آناتولی مارچنکو« 

از روسیه اختصاص یافت.
نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق 
بشر به همراه جعفر پناهی، فیلمساز 
به  موفق   2012 سال  در  نیز  ایرانی 

دریافت این جایزه شده بودند.

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

سالروز  دهمین  اکتبر،  هشتم  روز 
کاظمینی  سیدحسین  دستگیری 
بروجردی بود. روحانی که مریدانش او 
را تئوریسین و محقق دینی و یک مبارز 
ایرانی می دانند که برای دادخواهی همه 
قشرها از نظام اسالمی سخن می گوید. 
نظام اسالمی اما او را یک شیاد و ریاکار 
مردم  پاک  احساسات  با  که  می داند 

متدین بازی کرده است.
اعتقاد  دلیل  به  بروجردی  آقای 
از  دین  جدایی  نظریه  از  حمایت  و 
با  متفاوت  نظریات  ارائه  و  حکومت 
که  است  سال  ده  دولتی،  معممین 
پشت میله های زندان بسر می برد و از 
مستقل  وکیل  داشتن  مرخصی،  حق 
پزشکی  امکانات  و  دارو  از  استفاده  و 
محروم است. دوره محکومیت 11 ساله 
وی قرار است سال آینده به پایان رسد.

به تازگی همچون سال های گذشته  

دهمین سال حبس آیت اهلل کاظمینی بروجردی

از ایشان و  کمپینی با هدف حمایت 
همچنین تالش برای آزادی این زندانی 
عقیدتی در شهرهای مختلف جهان از 
و  تورنتو  برلین،  الهه،  لندن،  جمله 
نیویورک برگزار شد. یکی از چهره ها در 

این کمپین حسن شریعتمداری فعال 
سیاسی و فرزند آیت اهلل العظمی کاظم 
شریعتمداری است. بیژن فرهودی در 
در  شریعتمداری  آقای  با  زمینه  این 

هامبورگ گفتگو کرده است.

ویدئو
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کاال  قاچاق   - آسرتکی  روشنک 
عمده  مشکالت  از  یکی  ایران  در 
اقتصاد کشور ارزیابی می شود. بنا بر 
آمارهای ارائه شده ۹۰ درصد از حجم 
را  ایران  از  خروجی  کاالهای  قاچاق 
نفت  محوریت  با  نفتی  فرآورده های 
دخانیات،  و  تشکیل می دهند  گاز  و 
لوازم آرایشی و بهداشتی، منسوجات، 
و  دارو  همراه،  تلفن  گوشی  لباس، 
که  هستند  کاالهایی  جمله  از  میوه 
به گفته مهدی ایوبی، معاون پیشین 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز وارد کشور می شوند.

با ورود کاالهای قاچاق به ایران به 
طور میانگین ساالنه رقمی نزدیک به 
۲۵ تا ۳۰ میلیارد دالر از کشور خارج 

می شود.

ایران  در  کاال  قاچاق  عظیم  حجم 
زمانی قابل توجه می شود که بدانیم 
جمله  از  کشور  کل  در  دستگاه   ۲۴
قوه قضاییه، نیروهای نظامی و گمرک 
برنامه ریزی،  این ستاد مسئولیت  در 
و  ورود  بر  نظارت  و  سیاست گذاری 
خروج کاال در کشور را بر عهده دارند 
مرتبط  نهاد  و  سازمان  همه  این  اما 
حتی نتوانسته اند در سال های گذشته 
روند قاچاق کاال را ثابت نگه دارند و 
و  اسالمی  شورای  مجلس  اقدامات 
تصویب  به  تنها  میان  این  در  دولت 
قوانین و ابالغ آن ها به این نهاد ها و 

سازمان های مربوطه بوده است.

در  دولت  بی کفایتی    82
مبارزه با قاچاق کاال

گفتنی است در حالی که مقامات 
جمهوری اسالمی تا سال ها پیش به 
صورت علنی درباره قاچاق کاال اظهار 
نظر نمی کردند اما بیش از یک دهه 
است که این آفت اقتصادی غیر قابل 
زمینه  همین  در  و  است  شده  انکار 
آیت اهلل خامنه ای در ۱۲ تیر ۱۳۸۱، 
عنوان  به  ستادی  تشکیل  دستور 
»کانون مرکزی برای مبارزه با قاچاق 
را در سطح عالی زیرنظر  کاال وارز« 
رییس جمهور و دارای اشراف قانونی 
دولتی  مربوطه ی  دستگاه های  بر 
بود  دستور  این  از  پس  کرد.  صادر 
مرکزی  عنوان »ستاد  با  که ستادی 

با قاچاق کاال و ارز« تشکیل  مبارزه 
شد و زیر نظر مستقیم رییس جمهور 
وقت، محمد خاتمی فعالیت خود را 
آغاز کرد. اما با گذشت چهارده سال، 
موثری  و  روشن  دستاورد  ستاد  این 
در زمینه مبارزه با قاچاق کاال نداشته 
نظر می رسد هنوز دولت  به  و  است 
به  مساله  این  مورد  در  مجلس  و 
هنوز  و  نرسیده اند  الزم  توافق های 
مبارزه  عمل های  دستور  و  قوانین 
و  یازدهم  قاچاق کاال میان دولت  با 

مجلس دهم در رفت و آمد است.
محمدرضا  زمینه  همین  در 
کمیسیون  رئیس  پورابراهیم، 
به  اشاره  با  دهم  مجلس  اقتصادی 
که  جامعی  قانون  اجرای  اهمیت 
مجلس نهم در سال ۹۲ یعنی یازده 
سال پس از شکل گیری ستاد مبارزه 
با مبارزه با  ارتباط  با قاچاق کاال در 
گفته  کرد،  تصویب  وارز  کاال  قاچاق 
که  وقتی  یازدهم  »دولت  است: 
قانون  گرفت،  عهده  بر  را  مسئولیت 
نهم  مجلس  در  که  را  کاال  قاچاق 

اجرا  قابل  غیر  را  بود  شده  تصویب 
دانست و ایراداتی را به آن وارد کرد 
در حالی که می توانست این ایرادات 
را از طریق الیحه و طرح برطرف کند 
قانون  اجرای  عدم  و  ایراد  همین  و 
باعث شد که کشور فرصت زیادی را 
جهت مبارزه با قاچاق کاال در کشور 

از دست بدهد«.
قاچاق  مورد  در  که  دیگری  نکته 
کاال به کشور مورد بحث است رّد پای 
رانت های دولتی در این زمینه است. 
عبدالرضا مصری، عضو هیأت رئیسه 
از  انتقاد  با  اسالمی  شورای  مجلس 
حجم باالی از کاالی قاچاق در کشور 
میلیارد  هزار   ۷۵ حدود  می گوید: 
تومان میزان ارزش کاالی قاچاق به 
کشور بوده این در حالیست که این 
آمار تنها مربوط به مواد مخدر نیست 
و شامل کاالهای مختلف مانند لوازم 
است  معتقد  او  هست.  نیز  خانگی 
کاالی  از  گسترده  حجم  این  وجود 
مگر  ندارد  معنایی  کشور  در  قاچاق 
رابطه  این  در  سبزهایی  چراغ  آنکه 
در دل دستگاه ها وجود داشته باشد 
در  را  »ریگی«  که  کشوری  چون 
آسمان دستگیر می کند نمی تواند تا 
در  نتواند  که  باشد  ضعیف  حد  این 
اینکه  مگر  بایستد.  کاال  قاچاق  برابر 

مناسبات دیگری وجود داشته باشد.
کاالی  ورود  شاهرگ های  از  یکی 

است  آزاد  مناطق  کشور،  به  قاچاق 
و  می شوند  اداره  دولت  نظر  زیر  که 
به اعتقاد برخی، این مناطق به مرکز 
رانت  طریق  از  قاچاق  کاالی  ورود 
موسی الرضا  شده اند.  تبدیل  دولتی 
معتقد  نهم  مجلس  نماینده  ثروتی، 
به  کاال  واردات  میزان  آمار  است 

نزدیک  ویژه  و  تجاری  آزاد  مناطق 
به هشت میلیارد دالر اعالم شده در 
مقدار  این  می دانیم  همه  که  حالی 
تردید  بدون  و  ندارند  نیاز  را  کاال 
سرزمین  به  وارداتی  کاالهای  اغلب 
از  اصلی وارد خواهند شد. پس دور 
ذهن نیست که بگوییم مناطق آزاد 
داخل  به  قاچاق رسمی  اصلی  مرکز 
کشور است. در بررسی هایی که برای 
این  فعالیت های  نحوه  به  رسیدگی 
این  از  یکی  در  شد،  انجام  مناطق 
مناطق آزاد هر هفته سه فروند لنج 
از قوانین و  با استفاده  بزرگ سیگار 
معافیت های موجود تخلیه و همه این 
معافیت های  از  استفاده  با  سیگار ها 
به  چمدانی  صورت  به  مسافری 
مناطق مختلف کشور حمل می شد 
و این سؤال را در ذهن ایجاد می کند 
همین  مناطق  این  کارکرد  واقعاً  که 
باعث  مدیریت  سوء  این که  یا  است 
رسمی صورت  قاچاق  این گونه  شده 

بگیرد.
گزارشی  در  نیز  دانا  خبرگزاری 

اعالم کرده است عمده کاالی قاچاق 
گمرک  یعنی  رسمی  مبادی  از 
جمهوری اسالمی ایران وارد می شود 
رانت دولت در  پای  رّد  ادعا  این  که 
در  این  می دهد.  نشان  را  اینباره 
کاالهای  برخی  قاچاق  که  حالیست 
شیر  شکر،  مانند  کشور  به  ورودی 

به  همواره  دارو  و  دخانیات  خشک، 
آقازاده ها  و  اسالمی  سران جمهوری 

نسبت داده شده است.

نقطه  لوکس  اتومبیل های 
عطف قاچاق کاال

در این میان یکی از کاالهای قاچاق 
گذشته  سال های  در  که  ایران  در 
لوکس  اتومبیل های  شده،  خبرساز 
در  نمی توانند  شک  بدون  که  است 
از جاسازی در  استفاده  با  و  چمدان 
غیر  سواحل  و  تزانزیت  کامیون های 

رسمی وارد کشور شده باشند!
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد 
ابتدای  ماهه  چهار  در  کرده  اعالم 
دستگاه   ۴۵ کم  دست   ۹۵ سال 
شده  کشف  قاچاق  لوکس  خودرو 
طور  به  یعنی  تعداد  این  و  است 
البته  و  یک بار  روز  سه  هر  متوسط 
به  میلیاردی  خودروی  یک  کمتر، 
می شود.  کشور  وارد  قاچاق  صورت 
سخنگوی  آمار،  این  اعالم  از  پس 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم 

کرد که خودروهای قاچاق از طریق 
سندسازی و جعل و از طریق مبادی 
غیر رسمی به کشور راه یافته اند. در 
همین رابطه مسئوالن گمرک اعالم 
کرده اند ورود این خودرو ها از طریق 
و  است  گرفته  صورت  آزاد  مناطق 
افرادی که در این ماجرا نقش دارند 

با  اسناد گمرک را جعل می کنند و 
این خودرو ها  برای  این اسناد  جعل 
این  مواردی  در  و  می گیرند  پالک 
می کنند  پیش فروش  را  خودرو ها 
خریدار  ضرر  باعث  در   نهایت  که 
پیشتر  که  همان طور  می شود. 
اشاره شد مناطق آزاد ایران به طور 
فعالیت  دولت  نظر  زیر  مستقیم 
به  قاچاقچیان  دید  باید  و  می کنند 
چه شکل و با استفاده از کدام رانت 
و  سندسازی  با  توانسته اند  رابطه  و 
گرفتن مجوز هر سه روز یک بار یک 
مناطق  طریق  از  را  لوکس  اتومبیل 
ایران  در  هم  تعدادشان  که  آزاد 

اندک است وارد کشور کنند.
تعداد  این  به  دولت  واکنش  اما 
اتومبیل قاچاق شناسایی شده به جای 
یافتن رّد پای مسئوالن و آقازاده ها در 
این ماجرا، اعالم خبر نابود کردن آنها 
کاالی  »امحاء«  یا  کردن  نابود  بود. 
در  که  است  مسائلی  از  یکی  قاچاق 
ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز پیش بینی شده و بر اساس 

آیین نامه ای که دولت حسن روحانی 
پیوست  و  تصویب  را  آن  خرداد ۹۵ 
این قانون کرد، هیچ کاالی مکشوفه 
قاچاقی نباید در سطح بازار بازتوزیع 
انهدام  و  »امحاء«  مورد  باید  و  شود 
انهدام،  از  غیر  به  البته  بگیرد.  قرار 
پیش بینی  هم  را  دیگری  راه  قانون 
کاال  آن  »خروج  یعنی  است،  کرده 
پنج  تا  دو  تضامین  اخذ  با  کشور  از 
غیر  به کشورهای  آن  عرضه  و  برابر 

همجوار«.
با  مبارزه  ستاد  مسئوالن  اکنون 
این  خروج  می گویند  کاال  قاچاق 
خوردرو ها به کشورهای دیگر امکان 
پذیر نیست چرا که واردات کاالهای 
سرمایه ای در تمام کشور ها بر اساس 
نمایندگی  داشتن  به  منوط  قوانین، 
رسمی آن کاال و زنجیره خدمات پس 
از فروش است و به طور طبیعی برای 
خودروهای که اکنون قرار است نابود 
مشتری  خارجی  بازارهای  در  شوند 

وجود ندارد.
 ۹۵ مردادماه  اواخر  در  چند  هر 
مصاحبه های  در  دولتی  مسئوالن 
بر  تاکید  با  کردند  تالش  مختلف 
کشف ۱۳ دستگاه از این اتومبیل های 
روز  اعالم  و  فارس  استان  در  قاچاق 
دولت  قوی  اراده  و  عزم  آنها،  انهدام 
برای مبارزه با قاچاق خودرو را نشان 
دهند اما چند روز پیش از انجام این 
کار، معاون اجتماعی دادگستری کل 
نابود کردن  اعالم کرد  فارس  استان 
از  شده  کشف  قاچاق  خودروهای 
اکنون  دستور کار خارج شده است. 
از  ماه خبری  دو  از  بیش  با گذشت 
دست  در  خودرو ها  این  سرنوشت 
یا سر  توقیف هستند  آیا  که  نیست 
میلیونر  آقازاده های  پارگینگ  از 

جمهوری اسالمی درآورده اند.
اتومبیل های  ماجرای  جالب  نکته 
اول  که  است  این  قاچاق  لوکس 
روز  چند  تنها  و   ۹۵ ماه  شهریور 
پس از موج خبری رسانه ها پیرامون 
شده،  کشف  قاچاق  خودروهای 
صنعت  وزیر  نعمت زاده،  محمدرضا 
مهم ترین  از  که  روحانی،  دولت 
بدنه  در  اقتصادی  فساد  متهمان 
دولت است، در اظهار نظری عجیب 
به طور کل قاچاق خودرو را انکار کرد 
قاچاق  قابل  خودرو  اساسا  گفت:  و 

نیست چرا که از طریق گمرکات وارد 
هم  استثنایی  اگر  و  می شود  کشور 
هم  آن  و  است  مرز  طریق  از  باشد، 
دیگر پالک نمی شود و مشخص است 

که کاال قاچاق شده است.
نقیض  و  ضد  مواضع  همین 
مسئوالن است که احتمال وجود باند 
قاچاق  برای  روحانی  دولت  در  قوی 
اتومبیل های لوکس به ایران را تقویت 

کرده است.
اقتصاد  در  است  گفتنی  پایان  در 
ردیف  در  آن  حکومت  که  کشوری 
دنیا  امروز  حکومت های  فاسد ترین 
روز  هر  که  حالی  در  و  دارد  قرار 
و  رانت  پیرامون  جدیدی  پرونده 
فساد مسئوالن حکومتی و نهاد ها و 
می شود،  منتشر  خاص  سازمان های 
تنهاا چندان  نه  قاچاق  وجود کاالی 
نظر  به  بلکه  نیست  ذهن  از  دور 
تجارتی  به  کاال  قاچاق  می رسد 
دست  و  آقازاده ها  برای  سودآور 
تبدیل  اسالمی  جمهوری  درکاران 

شده است.

قاچاق کاال، تجارتی سودآور 
در اقتصاد ایران
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