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مردی که در حیات »خائن یا ابله« بود ،
بعد از مرگ »تکیه گاه مطمئن« رهبر شد

اعتصاب غذای زندانیان دگراندیش
»مرگی که عصیان یک زندگی است«

و  سیاسی   زندانیان  غذای  اعتصاب 
علی  دارد.  ادامه  همچنان  عقیدتی 
پیش  روز   ۷۵ از  بیش  که  شریعتی 
در  کرد  آغاز  را  خود  غذای  اعتصاب 
شرایط جسمانی بسیار خطرناکی بسر 

می برد. 
شایسته شهیدی مادر علی شریعتی در 
۷۲ امین روز اعتصاب غذای فرزندش به 
علت عارضه قلبی در بیمارستان بستری 

سرویس سیاسی کیهان:

هاشمی یا رفسنجانی؟
نام  به  را  بهرمانی  اکبر هاشمی رفسنجانی  انقالب، علی  جوانان دوران 
»رفسنجانی« می شناسند. در ویکی پدیا »هاشمی رفسنجانی« است. در 
به »اکبرشاه« مشهور و  تا زمانی که در میان مردم  روزنامه های دو دهه 
از سوی جمهوری اسالمی »سردار سازندگی« شد، »رفسنجانی« و گاهی 

»هاشمی رفسنجانی« بود. 
کمتر کسی است که نداند در دستگاه قدرت و ساختار سیاسی جمهوری 
اسالمی خانواده های مافیایی روحانی و سپاهی با یکدیگر پیوندهای نسبی 
برابر خطرات درونی و  آنها در  و سببی عمیق دارند که سبب محافظت 
بیرونی می شود حتی اگر گاهی با دسیسه یکدیگر را از سر راه بردارند.
معموال  دارند،  روستایی  ریشه های  خانواده ها،  این  بیشتر  که  آنجا  از 
لقبی  به  یا  و  هستند  بخشی  سه  و  بخشی  دو  خانوادگی  نام های  دارای 
شناخته می شوند. گذشته از اینکه برخی از آنها پس از انقالب اسالمی، 
را  خویش  »اسالم پناهی«  تا  دادند  تغییر  رسما  را  خود  خانوادگی  نام 
مانند عالمت متظاهرانه ی ُمهِر به اصطالح نماز بر پیشانی خود بیشتر به 
اقسام  و  انواع  تا  نام خانوادگی سبب شد  تعدد در  این  بگذارند،  نمایش 
روابط خانوادگی در مقام و مسوولیت به کار گرفته شود، بدون اینکه در 
روان شناسی جامعه، اختالل و تردید زیادی به وجود بیاید. به خانواده ی 
الریجانی نگاه کنید: دو برادر در رأس دو قوه ی مهم و بقیه نیز بر مقامات 
را  یکی  ولی  می شوند؛  بهره مند  قدرت  مواهب  از  یا  زده  اند  تکیه  دیگر 
می گویند الریجانی، دیگری را جوادی آملی، آن یکی را آملی الریجانی و... 

نام پدر همه این برادران چیست: میرزا هاشم آملی!
حجت االسالم حسن روحانی که نام خانوادگی زیبای »فریدون« را داشت، 
به گفته ی خودش، پس از اینکه وارد اولین مجلس شورای اسالمی در سال 
60 شد، آن را در شناسنامه از »فریدون« به »روحانی« تغییر داد در حالی که 
برادرش که در حال حاضر دستیار ویژه ی اوست )عجبا!( همچنان »حسین 
فریدون« باقی ماند و چه بسا اگر رقابت های درونی نظام نمی بود کسی 
متوجه نمی شد که دستیار ویژه ی رییس جمهوری اسالمی، برادر اوست!
و  روحانی  مافیایی  خانواده های  نسبی  و  سببی  پیوندهای  بررسی 
سپاهی جمهوری اسالمی، خود یک کار پژوهشی است که بر اساس آن 
بهتر می توان به مناسبات قدرت در این نظام پی برد. اما آنچه جالب تر از 
استفاده ی اعضای مختلف یک خانواده از نام های متفاوت است، استفاده ی 
یک شخصیت از دو نام در طول حیات اش در یک نظام است. کافیست 
به مطبوعات و رادیو و تلویزیون دو دهه ی اول جمهوری اسالمی مراجعه 
انقالبی،  اعدام های  با  که  دورانی  شوید.  آشنا  »رفسنجانی«  با  تا  کنید 
جنگ، کشتار شصت، ترورهای خارج از کشور، قتل های زنجیره ای، آغاز 
سدسازی های بی رویه، تولید فارغ التحصیالن بیکار با شهریه های نجومی 
توسط دانشگاه های آزاد همراه است. بعد از آن، همین شخص در رسانه ها 
از  به حاشیه می رود. گروهی  به »هاشمی« تبدیل می شود و رفسنجانی 
جوان ترها هم  که جز جمهوری اسالمی و پروژه اصالحات چیز دیگری 
نمی شناسند، با »هاشمی« نقش »رفسنجانی« را در شرایط امروز، به قول 

روان شناس ها، به گوشه های تاریک ذهن خود می فرستند. 
اما ترفند و زبان قدرت، آن هم از نوع مذهبی را نباید دست کم گرفت. 
وقتی این زبان با استفاده از همه ی ابزارهای تبلیغ و دروغ همراه می شود، به 
راستی کار حضرت فیل است تا واقعیات را از زیر الشه ی سنگین و متعفن

   این زبان ریاکار بیرون کشید و در برابر همه به نمایش گذاشت.

شد. علی شیرزاد هم پس از بیهوشی 
بیمارستان  به  رجایی شهر  زندان  در 
حاضر  حال  در  شد.  منتقل  خمینی 
عالوه بر علی شریعتی و علی شیرزاد، 
مهدی  نکونام،  رضا  محمد  آیت اهلل 
کوخیان، فواد یوسفی، محمد صابر ملک 
رئیسی، احمد رضا جالیی و شهروند 
غذا  اعتصاب  در  نیز  ذکا  نزار  لبنانی 

بسر می برند.

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

در این شماره می خوانید:

 در صفحه 2

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
 www.kayhan.london

نمایش  ضمن  نی  رفسنجا مرگ 
درون  پوشش  قابل  غیر  اختالف های 
حکومت و ترسیم تضادها در رفتار و 
جامعه  آمادگی  حاکمه،  هیات  گفتار 
علیه  اعتراض  برای  را  ایران  ملتهب 
نظام فرسوده مذهبی، با توسل به هر 
ریسمان ممکن، و استفاده از هر فرصت 
مغتنم، بار دیگر نشان داد.حکومتی که 
از ابتدای پا گرفتن، مدعی پیوستگی و 
اتحاد »مستضعفان جهان « بود، همواره 
در درون از عوارض نزاع و اختالف بین 

گردانندگان و مدعیان رنج می برد.
هر چه از عمر »حکومت مستضعفان«  
در ایران گذشت دایره هیات حاکمه که 
از صدر تا ذیل  در تجمل و فساد غرق 
شمار حکمرانان  و  تنگ تر شد  است، 

واقعی معدودتر از پیش.
با  راه  ابتدای  در  مذهبی  حکومت   
مدعیان مذهبی روبرو شد و آخوند جوانی 
به نام گودرزی که در دهه پنجاه گروه 
زیرزمینی »فرقان« را، در کنار گروه های 
دیگری مانند »آرمان مستضعفین« و 
»سازمان مجاهدین«، ساخته بود، شمار 
با  را  از دانه درشت های حکومت  قابلی 
همان وسیله ای که حکومت به قدرت 

 در صفحات 10 و 11 

نخستین رده بندی فیفا در سال 2017
ایران همچنان اول آسیا 29 جهان

****
گراند اسلم تنیس استرالیا 16 ژانویه 

آغاز می شود
****

»مرد آهنی« با شکست »سر« اندی 
قهرمان تنیس قطر شد

****
4۸ تیم در جام جهانی 2026

****
قتل عام اعضای خانواده ای در ایرانشهر

****
پسری خواهرش را در »وان« حمام خفه کرد

****
رونالدو بهترین بازیکن، رنیری بهترین 

مربی سال 2016 فیفا
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=اگر تصمیم با خامنه ای می بود، اکبر هاشمی رفسنجانی را در قم یا مشهد دفن می کردند و نه چسبیده 
به خمینی و برای دهان کجی به » پیشوای شیعیان جهان«.

=مردم ایران در یک جنگ و گریز  فرسایشی ولی هوشیار با حکومتی درگیر هستند که تا دندان مسلح 
است و آماده ی کشتار.

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

برداشت. میان  از  )ترور(  بود  رسیده 
در گام بعد مجاهدین به روی متحدان 
سابق خود تیغ کشیدند و با انفجار مرکز 
حزب جمهوری اسالمی در تهران، ۷۲ 

تن را، بنا بر قول حکومت، از میان بردند 
که شناخته شده ترین آنها محمدحسین 
بهشتی بود- مردی که در صورت ادامه 
حیات، چه بسا بعد از مرگ خمینی و 

به گمان قوی حتی زودتر، به جای او 
می نشست و مسیر حکومت اسالمی 

را یکسره تغییر می داد.

جهاِن امروز، تهدیدآمیزتر از 
روزهای قبل از جنگ جهانی اول

صفحه 3
اورانیوم  تن    130 =روسیه 

طبیعی به ایران صادر کرد
صفحه 4

در  پناهجویان  شمار  =کاهش 
آلمان

صفحه 5
=تک مضراب  !-  آوازه

صفحه 6
=مشکالت پزشکان متخصص 

زن در ۸ سال خدمت اجباری
صفحه 7

=صادق خلخالی: اگر فرح شاه 
را بکشد، او را عفو می کنیم

هاشمی  برای  خط  =آخر 
رفسنجانی

صفحات  8 و 9
= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات 
احرار احمد   -)2( ایران  در 
 - عرفیگرائی  تا  از شریعت   =

داریوش همایون
صفحه 13

= سرگرمی -جدول - سودوکو
صفحه 14

=حاجی بابا اصفهانی در انگلستان 
صفحه 15

سازمان  گزارشگران  =هشدار 
ملل: خطر مرگ پس از اعتصاب 
غذای طوالنی زندانیان عقیدتی 

در ایران را تهدید می کند



می خواند و از متظاهرین صف کشیده 
برای نماز می خواهد آن را تکرار کنند! 

خامنه ای در اقامه نماز میت با گفتن 
اللهم احرشه مع املجاهدین واحرشه مع   «
با  را  او  )خداوندا  سبیلک«  يف  امُلنِفقین 
مجاهدین همراه کن و در راه نیکوکاران 
هاشمی  که  می کند  القا  بگذار(  خود 
منافق و سهل انگار و متهاون بود و برای 
رفتن به بهشت نیازمند تغییر ماهیت از 

سوی خداست!
حتی بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی 
تنبیه  و  تحقیر  از  خامنه ای  علی  نیز 
با  دوستی  سال  مدعی 59  که  کسی 
اوست دست نکشید، و در وضعیتی و 
دورانی که پیشنماز مسجد در هر کوی 
و برزن، و هر کارگزار عمامه دار حکومت 
»آیت اهلل« شده، او را در اعالمیه تسلیت، 
و »حجت االسالم«  اکبر«  علی  »شیخ 
از  کمتر  خود  برای  آنکه  حال  خواند 
»آیت اهلل العظمی« و رهبر شیعیان جهان 

و حتی »امام« نمی خواهد. 
اطرافیان رفسنجانی گفته اند که پیش 
از به خاک سپردن او، در محل دفن، بر 
جنازه ی وی نماز میت دیگری خوانده 
شده که عالمت تحقیر خامنه ای است 
و رد صالحیت او برای نماز خواندن بر 
تشخیص  مجمع  سابق  رییس  جسد 

مصلحت نظام.

مقبرهایبزرگبرایخامنهای
تصمیم گیری  حیطه  در  اگر  شاید 
خامنه ای می بود، و نه حسن، نوه خمینی 

که متولی مقبره اوست، اکبر هاشمی 
خواسته  که  همان طور  را  رفسنجانی 
می کردند  دفن  مشهد  یا  قم  در  بود، 
و نه چسبیده به خمینی و به منظور 

دهان کجی به »ولی فقیه«.
کنار  در  رفسنجانی  گرفتن  قرار  با 
خامنه ای  سپردن  خاک  به  خمینی، 
پس از مرگ در همان محل، شاید عمال 
منتفی شده، و اگر عمر حکومت کفاف 
دهد، بادنجان دور قاب چین های نظام از 
کیسه مردم شاید برای او کاخ جداگانه ای 
بسازند باشکوه تر از آنچه برای روح اهلل 

خمینی ساخته اند.
»انقالب  رهبر  خمینی،  دفن  محل 
کوخ نشینان« که تجمل را »طاغوتی« 
می خواند، از لحاظ زرق و برق با کاخ 
کرملین رقابت می کند و بدون شک از 
هر قصر که سلطان های عرب برای خود 
ساخته اند  چشمگیرتر و پرهزینه تر است.

شکستهای»مرددانا«یرژیم
حکومت  مسئوالن  موفقیت  مالک 
میزان  در  می توان  را  ایران  مذهبی 
دزدی، طول مدت ماندن در قدرت از 
راه  دسیسه و کشتار دید و البته باقی 

گذاشتن وارثان مستغنی بعد از مرگ.
هاشمی رفسنجانی اگر چه در »بارگاه 
و  شد  دفن  راحل«   »امام  طالیی   »
اعتبار مالی او اندکی بیشتر از متوسط 
ولی  بود،  فقر  خط  زیر  خانواده های 
صحنه را در حالی ترک کرد که متهم  
به فتنه گری شد، دخترهای وی از ترس 
لباس شخصی های حکومت خانه نشین 
بودند، و فرزند دیگرش مهدی، به اتهام 
 15( رشوه  مختصری  مبلغ  و  توطئه 
میلیون دالر در مقایسه با دزدی 3 هزار 

میلیارد دالری زنجانی( در بند است.
همزمان، رقیب رفسنجانی که با کمک 
به راس قدرت و رهبری جمهوری  او 
یکصد  دارایی  با  یافت  دست  اسالمی 
میلیارد دالری )اعتبارات ستاد اجرایی 
باالتر  او  از  پله  چندین  امام(  فرمان 
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نمایش  ضمن  رفسنجانی  مرگ 
درون  پوشش  قابل  غیر  اختالف های 
حکومت و ترسیم تضادها در رفتار و 
جامعه  آمادگی  حاکمه،  هیات  گفتار 
ملتهب ایران را برای اعتراض علیه نظام 
فرسوده مذهبی، با توسل به هر ریسمان 
ممکن، و استفاده از هر فرصت مغتنم، 

بار دیگر نشان داد.
گرفتن،  پا  ابتدای  از  که  حکومتی 
مدعی پیوستگی و اتحاد »مستضعفان 
جهان « بود، همواره در درون از عوارض 
و  گردانندگان  بین  اختالف  و  نزاع 

مدعیان رنج می برد.
هر چه از عمر »حکومت مستضعفان«  
در ایران گذشت دایره هیات حاکمه که 
از صدر تا ذیل  در تجمل و فساد غرق 
حکمرانان  شمار  و  شد  تنگ تر  است، 

واقعی معدودتر از پیش.
با  راه  ابتدای  در  مذهبی  حکومت   
مدعیان مذهبی روبرو شد و آخوند جوانی 
به نام گودرزی که در دهه پنجاه گروه 
زیرزمینی »فرقان« را، در کنار گروه های 
دیگری مانند »آرمان مستضعفین« و 
»سازمان مجاهدین«، ساخته بود، شمار 
با  از دانه درشت های حکومت را  قابلی 
همان وسیله ای که حکومت به قدرت 
برداشت. میان  از  )ترور(  بود  رسیده 

در گام بعد مجاهدین به روی متحدان 
سابق خود تیغ کشیدند و با انفجار مرکز 
حزب جمهوری اسالمی در تهران، 72 
تن را، بنا بر قول حکومت، از میان بردند 
که شناخته شده ترین آنها محمدحسین 
بهشتی بود- مردی که در صورت ادامه 
حیات، چه بسا بعد از مرگ خمینی و 
به گمان قوی حتی زودتر، به جای او 
می نشست و مسیر حکومت اسالمی را 

یکسره تغییر می داد.
خروج بنی صدر از دایره حکومت، طرح 
تحریکات  زاده،  قطب  صادق  کودتای 
مهدی هاشمی برادر داماد حسینعلی 
منتظری، عزل منتظری از قائم مقامی 
و کشتار هزاران مخالف طی  خمینی 
از  حاکی  خورشیدی،  شصت  دهه ی 
شدت اختالف های درونی حکومت در 
دوران حیات خمینی بود با خود، و با 
مدعیانی که قصد شریک شدن در قدرت 

با آنها را نداشت.
در دوران بعد از خمینی و خاتمه جنگ 
با عراق، اختالف ها بین رهبران حکومت 
کاهش نیافت هرچند انجام اعدام های 
فله ای به سبک پل پوت و استالین برای 
خاموش کردن صدای مخالفین، به دلیل 
تغییر ساختار قدرت درون نظام از یک 
سو، و از سویی دیگر تغییر نظم جهانی 
و تهدیدهای برون مرزی، دیگر امکان پذیر 
دولت  ساله  هشت  دوران  در  نبود. 
خاتمی، حکومت به دو شاخه اصول گرا 
و اصالح طلب تقسیم شد، سپاه خود را 
در گروه خامنه ای و اصول گرایان جای 
داد و هاشمی رفسنجانی وزن سیاسی 

خود را پشت سر دولت گذاشت. 
علت العلل اختالف های علی خامنه ای 
با اکبر رفسنجانی، بر سر انحصار قدرت 
و یا تقسیم آن بود و نه دعوایی بر  سر 
حق و ناحق، آزادی و اختناق، عدالت یا 
ظلم؛ چرا که در مجموعه درگیری های 
درون حکومت، خواسته های مردمی و 

سهم مردم یکسره بر باد رفته بود.
در مرحله ی تازه ی اختالف های درونی 
مرگ  با  و  آغاز  سال 84  از  که  نظام 
از  متفاوتی  ابعاد  رفسنجانی  هاشمی 
آن به صحنه کشیده شد، شاهد وارد 
ساختن اتهام خیانت و یا بالهت از سوی 
خامنه ای به فردی می شویم که در حیات 
خود نبض خمینی را در دست داشت، 
برای او قائم مقام ساخت )منتظری( و بعد 
از مرگ خمینی جاده صاف کن جانشینی 

»رهبر« کنونی شد.
هاشمی  اکبر  مرگ   از  بعد  تنها 
رفسنجانی است که خامنه ای  اتهامات 
رفیق )رقیب( 59 ساله را از »خیانت و 
بالهت«، به »گناهکار« بودن او تقلیل 
می دهد و با تغییر خطبه های نماز میت، 
َو  به جای »اللُّٰهمَّ اِّنا ٰل َنْعَلُم ِمْنُه اّل َخْیراً 
اْنَت اْعَلُم ِبِه ِمّنا« )من بجز اعمال خیر از 
او نمی دانم و تو هستی که بر کردار او 
آگاهی(، عبارت »اللهم عفوک عفوک عفوک 
« )او را عفو کن عفو کن عفو کن( را 

مردیکهدرحیات»خائنیاابله«بود،
بعدازمرگ»تکیهگاهمطمئن«رهبرشد

اعتصابغذایزندانیاندگراندیش
»مرگیکهعصیانیکزندگیاست«

=اگرتصمیمباخامنهایمیبود،اکبرهاشمیرفسنجانیرادرقمیامشهددفنمیکردند
ونهچسبیدهبهخمینیوبرایدهانکجیبه»پیشوایشیعیانجهان«.

و  سیاسی   زندانیان  غذای  اعتصاب 
علی  دارد.  ادامه  همچنان  عقیدتی 
پیش  روز   75 از  بیش  که  شریعتی 
در  کرد  آغاز  را  خود  غذای  اعتصاب 
شرایط جسمانی بسیار خطرناکی بسر 

می برد. 
شایسته شهیدی مادر علی شریعتی در 
72 امین روز اعتصاب غذای فرزندش 
بیمارستان  در  قلبی  عارضه  علت  به 
پس  هم  شیرزاد  علی  شد.  بستری 
به  رجایی شهر  زندان  در  بیهوشی  از 
در  شد.  منتقل  خمینی  بیمارستان 
شریعتی  علی  بر  عالوه  حاضر  حال 
رضا  محمد  آیت اهلل  شیرزاد،  علی  و 
نکونام، مهدی کوخیان، فواد یوسفی، 
رضا  احمد  رئیسی،  ملک  محمد صابر 
ذکا  نزار  لبنانی  شهروند  و  جالیی 
نیز در اعتصاب غذا بسر می برند. در 
روز های گذشته زینب سکاوند که در 
اجرای حکم  انتظار  در  اورمیه  زندان 
بسر  همسرش  قتل  اتهام  به  قصاص 
می برد، با قول مساعدت مقامات زندان 

به اعتصاب غذای خود پایان داد.

مرگیکهعصیانیکزندگیاست
سعید شیرزاد، فعال حقوق کودکان که 
بدون خواستی برای خود و تنها برای 
حمایت از دیگر زندانیان و خانواده های 
آنان  از 17 آذر با دوختن لب هایش 
اعتصاب غذا را آغاز کرده است، قبل 
از بیهوشی و انتقال به بیمارستان در 
از آن به کیهان  نامه ای که نسخه ای 

لندن نیز ارسال شده است، می نویسد: 
»همان طور که در نامه ی اعتصاب غذا 
اعالم کرده بودم، این اعتصاب به  هیچ 
عنوان شخصی نیست. لذا با توجه به 
ادامه ی رویه ی مذکور که حتی مواردی 
زندانیان شده  به مرگ  منجر  آنها  از 
است، به این اعتصاب ادامه می دهم. 
محبوس شده ی  این گونه صدای  بلکه 
صدای  که  باشم  دربندی  زندانیان 
نیست.« فریادرسی  را  بی صدایشان 

با  ا  ر مه  نا ین  ا د  ا ز شیر سعید 
می رساند: پایان  به  کارو  از   شعری 

، من مرگ  ما ا میمیرم… من
…  نیست  من  گی ند ز  گ مر
انتقامیاستکهزندگیمن مرگمن
… میگیرد خود نام ازجعلکنندهی
یر ز  گی ند ز  تا  م میمیر  من
…  د نمیر مرگ ی پا  و دست
مرگمنعصیانیکزندگیاستکه

نمیخواهدبمیرد!

آرشرادریابید
آزادی  خواست  با  که  صادقی  آرش 
یی  یرا ا براهیمی  ا گلرخ  همسرش 
اعتصاب غذا را آغاز کرده بود و پس 
این  به  گلرخ  مرخصی  با  موافقت  از 
وجود  با  بود،   داده  پایان  اعتصاب 
از  پس  بد،  بسیار  جسمانی  وضعیت 
مجددا  بیمارستان  از  ساعت  چند 
با  همزمان  شد.  بازگردانده  زندان  به 
نشد  موافقت  گلرخ  مرخصی  تمدید 
زنان  زندان  به  او  بازگشت  حکم  و 
اوین صادر شد. مقامات به راحتی زیر 
قول هایی زدند که به آرش در رابطه 
با پرونده همسرش داده بودند. حسین 
صادقی، پدر آرش، 23 دی ماه نامه ای 
که  نوشته  خامنه ای  علی  به  خطاب 
نسخه ای از آن برای کیهان لندن نیز 
از  است. حسین صادقی  ارسال شده 
روزهای  این  می نویسد: »حاِل  جمله 
به  کاری  نه  که  است  جوری  من 

است، در انتخاباتی شرکت نکرده و هرگز 
شکست نخورده، »آقازاده«های وی بنا 
بر قول خود او »آقا« شده اند و مجتبی، 
عبای  پوشیدن  برای  وی  ارشد  فرزند 
مذهبی  رهبری حکومت  قبای  و  پدر 

آماده می شود.

حکومتمتظاهروبازیگرانخیابان
نکته ای که در حاشیه ی مرگ هاشمی 
به چشم می خورد، حضور  رفسنجانی 
مردم در خیابان به بهانه ی ادای احترام به 
او بود.جمعیت را رسانه های اصول گرایان 
چند هزار، و نزدیکان به دولت تا 2.5 

میلیون تخمین زده اند. 
درون همین جامعه و با حضور همین 
آقای  همین  با  رابطه  در  و  حکومت 
دیده شد  پیشتر  رفسنجانی،  هاشمی 
که طی انتخابات مجلس اسالمی ششم 
تنها 25 در صد مردم تهران به او رای 
دادند و »امیرکبیر« حکومت نفر سی ام و 
آخر شد و پیش از او بسیاری ناشناخته ها 
که در قواره خدمتکاران »امیرکبیر« هم 
نبودند قرار گرفتند و به مجلس رفتند. 
اگر رفسنجانی درایت کافی می داشت 
و صحنه سیاست ایران را درست خوانده 
بود، به جای تهران و تحمل شاخ رقیبان، 
از رفسنجان نامزد می شد و به عنوان نفر 
اول به مجلس می رفت، و به جای علی 
الریجانی که از قم نامزد شد )و نه تهران( 
ریاست مجلس اسالمی به او می رسید 
و جنگ او با خامنه ای از موضع قدرت 

ادامه می یافت!

در انتخابات ریاست جمهوری سال 84  
نیز رفسنجانی تنها 20 درصد آراء  را به 
دست آورد و کسانی که رای دادند پشت 
موجودی به نام احمدی نژاد ایستادند، 
با این قرائت که هاشمی فاسد و بخشی 
از حکومت است و شکست خوردن او را 

می توان گوشمالی نظام تلقی کرد. 
سال 88،  جنجالی  انتخابات  از  بعد 
هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس 80 
نفری خبرگان را با اختالف 21 رای به 
داد  نشان  و  کرد  واگذار  یزدی  محمد 
که ماکیاولی حکومت اسالمی حتی از 
مدیریت سیاسی یک جمع کوچک و 
آشنا نیز که سال ها بر آنها ریاست داشته 
عاجز است.در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 92 صالحیت نامزدی او را در حالی 
رد کردند که همچنان عنوان ریاست 
)مجموعه(  تشخیص مصلحت  مجمع 
تهران  می کشید.مردم  یدک  را  نظام 
هنگام  تشییع جنازه تفننی هاشمی 
رفسنجانی در خیابان به جای همزبانی با 
»ال اهلل الی اهلل«، »یا حسین، میرحسین« 
می گفتند و خالصی میرحسین موسوی 
را از زندان خانگی طلب می کردند، که 

شعاری بود علیه حکومت.
گریز  و  جنگ  یک  در  ایران  مردم 
هستند  درگیر  با حکومتی  فرسایشی 
کشتار  آماده ی  و  مسلح  دندان  تا  که 

معترضان و مخالفان است.
بدون داشتن سازمان و رهبری، ولی 
همان  مشترک،  هشیاری  از  برخوردار 
شمار  در  امسال  آبان   7 که  کسانی 
چندصدهزاری برای بزرگداشت کوروش 
راهی پاسارگاد شدند، و در سال 88 به 
انتخاب  تجدید  علیه  اعتراض  بهانه ی 
مردی به خیابان رفتند )احمدی نژاد( 
که در سال 84 ظاهرا گزینه برتر آنها 
بود در مقابل هاشمی رفسنجانی، قهرمان 
شکست خورده ای که بعد از مرگ، مردم 
قرار گرفتن کم هزینه پشت جنازه ی او را 
فرصتی دیدند برای ادامه جنگ با حکومت. 
رضاتقیزاده

=هدفجمهوریاسالمینابودیتدریجیزندانیاندگراندیشدرزندان،وحتیدر
مرخصیویااندکیپسازآزادیاست

=مردمایراندریکجنگوگریزفرسایشیولیهوشیارباحکومتیدرگیرهستند
کهتادندانمسلحاستوآمادهیکشتار.

گریه های  به  نه  دارم  شما  گریه های 
شده ام.  دچار  تن لرزه  به  من  خودم. 
از  بعد  می شود.  آب  دارد  من  جوان 
جور  چند  غذا،  اعتصاب  روز  هفتاد 
از  یافته  راه  پودش  و  تار  به  بیماری 

درون می خوردش.«
از  نامه اش  پایان  در  صادقی  حسین 
»آرش  که  می خواهد  خامنه ای  علی 
را دریابد«. حسین صادقی می نویسد: 
عروسم  و  پسر  برای  شما  از  نه  »من 
خودم  برای  نه  می خواهم  آزادی 
گره گشایی. لطفاً دستور فرمایید آرِش 
بیمارستان ها  از  یکی  به  زندان  از  مرا 
ببرند و مداوایش کنند. فکر نمی کنم 
اینکه  مگر  باشد.  زیادی  این خواسته 
طعم گریه های پرنده ای که همه کرک 

را  تا جوجه هایش  را کنده  پر خود  و 
از سرما برهاند به چیز دیگری تعبیر 
شود. آرِش مرا دریابید آقا. دارد از دست 
می رود. دستور بفرمایید به بیمارستانی 

منتقلش کنند و مداوایش کنند.«

ضربوشتمزندانیدراعتصاب
غذا

بر مبنای اخباری که از زندان اردبیل 
زندانی  است،  کرده  نفوذ  خارج  به 
ملک  بر  محمد صا بلوچ،  سی  سیا
پیش  دوهفته  از  بیش  که  رئیسی 
کرده،  آغاز  را  خود  غذای  اعتصاب 
مقامات  درخواست  آنکه  ز  ا پس 
اعتصاب  به  دادن  پایان  برای  زندان 
خود را نپذیرفت مورد ضرب و شتم 
قرار گرفت. جراحات وارده در حدی 
بود که مجبور شدند او را در بهداری 
زندان بستری کنند. محمد صابر ملک 
رئیسی دوم مهر ماه 1388 در سن 
سال   15 به  و  بازداشت  سالگی   17

زندان محکوم شده است.
این  برادر  عبیدالرحمن ملک رئیسی، 
مخاطب  بدون   نامه ای  در  زندانی، 
کیهان  اختیار  در  آن  از  نسخه ای  که 
می نویسد:  است،   گرفته  قرار  لندن 
»در این نوشته ام بر خالف نامه برادرم 
هیچ دستگاه حکومتی را مخاطب قرار 
نمی دهم چرا که می دانم کسانی که به 
جرم ناکرده من حکم به حبس برادرم 
دادند هیچ  زندان  میله های  در پشت 
کاری برای او نخواهند کرد. مخاطب 
من در این نوشته همه صاحبان وجدان 
از هر دین،  فارغ  هستند، کسانی که 
اصل  انسانیت،  به  قومیتی  و  مذهب 
مشترک میان تمام فرزندان آدم باور 

و یقین دارند.«
او در این نامه پس از گزارش وضعیت 
اردبیل،  زندان  در  برادرش  کنونی 
مورد  را  ملل  سازمان  ویژه  گزارشگر 
خطاب قرار می دهد: »از خانم عاصمه 
جهانگیری و دیگر کسانی که در زمینه 

حقوق بشر فعالیت می کنند می خواهم 
به وضعیت محمد صابر ملک رئیسی 
و دیگر زندانیان عقیدتی سیاسی اهل 
سنت که به صورت همزمان از دو جنبه 
نفرت  قومیتی مورد  و  اقلیت مذهبی 
شدید حاکمیت قرار دارند توجه ویژه 

داشته باشند.«

واکنشهایبینالمللی
از رسانه های فارسی  اگرچه بسیاری 
مرگ  اخبار  درگیر  روز  ها  این  زبان 
و  هستند  رفسنجانی  هاشمی  اکبر 
زندانیان  غذای  اعتصاب  اخبار  کمتر 
ولی  دهند،  می  پوشش  را  سیاسی 
در  زندانیان  این  از  حمایت  کارزار 
ری  برگزا با  جتماعی  ا شبکه های 
هشتگ های  با  توییتری   توفان های 
مختلف ادامه دارد. از جمله روز جمعه 
توییتر  کاربران   2017 ژانویه   13
هستیم  علی  همه  »ما  هشتگ  با 
پیگیری  خواستار   »WeAreAli# 

وضعیت علی شریعتی شدند.
در عرصه بین المللی نیز واکنش ها به 
آغاز شده اند.  زندانیان  اعتصای غذای 
ابراز  ضمن  بین الملل  عفو  سازمان 
زندانیان  سالمت  وضعیت  از  نگرانی 
خواستار  غذا،  اعتصاب  در  عقیدتی 
از  نفر  از 200  آنان شد. بیش  آزادی 
بیانیه ای  در  نیز  اروپا  پارلمان  اعضای 
و  قید  بدون  و  فوری  آزادی  خواستار 
شریعتی  علی  و  صادقی  آرش  شرط 
غذای  اعتصاب  دلیل  به  که  شدند 
طوالنی در وضعیت بحرانی بسر برده 

و از درمان در بیمارستان محروم اند.
عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق 
بشر سازمان ملل متحد برای بررسی 
جمهوری  در  بشر  حقوق  وضعیت 
اسالمی ایران، به همراه میشل فرست 
فعان  مدا وضعیت  ویژه  گزارشگر 
گزارشگر  آژوی،  روالند  و  بشر  حقوق 
بازداشت  در  ملل  سازمان  کارگروه 
ای  بیانیه  انتشار  با  خودسرانه،  های 
نسبت به خطر مرگ زندانیان عقیدتی 
یا زندانیانی که به  در اعتصاب غذا و 
پایان  را  خود  غذای  اعتصاب  تازگی 
علی  صادقی،  آرش  جمله  از  داده اند 
محمدعلی  شیرزاد،  سعید  شریعتی، 
محمدرضا  کوخیان،  مهدی  طاهری، 
زکا  نزار  و  رستگاری  حسن  نکونام، 

هشدار داده اند.
این گزرشگران سازمان ملل در بیانیه ی 
خود می نویسند: »ما مصرانه از دولت 
ایران می خواهیم فورا و بدون قید و 
شرط زندانیانی که به طور خودسرانه 
بازداشت شده اند را آزاد کند. زندانیانی 
که به خاطر استفاده از حق آزادی بیان 
و تالش مسالمت آمیز برای ترویج حقوق 
بشر در این کشور تحت پیگرد قانونی 

قرار گرفته اند.«
لت  و د و  ئیه  قضا ه  قو نه  سفا متا
به  توجهی  هیچ گونه  روحانی  حسن 
فراخوان های بین المللی و کارزارهایی 
مجازی  شبکه های  در  شهروندان  که 
راه اندازی کرده اند، ندارند. گویی چنانکه 
پیش  چندی  صادقی  آرش  بازجوی 
بود،  گفته  عقیدتی  زندانی  این  به 
زندانیان  تدریجی  اعدام  همانا  هدف 
سیاسی و عقیدتی است که یا در بند 
از بین می روند و یا به دلیل ضعف های 
جسمانی حتی در مرخصی و یا اندکی 
دست  از  را  خود  جان  آزادی  از  پس 
نیز  صادقی  آرش  بازجوی  می دهند. 
به او گفته بود: »زنده از زندان خارج 

نخواهی شد.«
احمدرأفت

گلرخابراهیمیوآرشصادقی
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دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

روسیه 130  تن اورانیوم طبیعی به ایران صادر کرد
= دیپلمات های غربی تایید 
کرده اند که آمریکا از درخواست 
روسیه مبنی بر صادر کردن 
به  اورانیوم طبیعی  تن   130
است کرده  حمایت  ایران 
و  علوم  موسسه  رییس   =
به  ایران  بین المللی:  امنیت 
طور بالقوه می تواند بسته به 
بهره وری از فرایند غنی سازی 
و طراحی سالح هسته ای، 10 

بمب هسته ای ساده بسازد
روسیه اعالم کرد که 130 تن اورانیوم 
است. کرده  صادر  ایران  به  طبیعی 

گزارش  به  که  حالیست  در  این 
آسوشیتد پرس، دیپلمات های غربی نیز 
تایید کرده اند که آمریکا از درخواست 
روسیه مبنی بر صادر کردن این میزان 
اورانیوم طبیعی به ایران حمایت کرده 
که  کردند  اعالم  همچنین  است.آنها 
از  اورانیوم  صدور  درخواست  دومین 
در  که  شده  مطرح  قزاقستان  سوی 
طبق  است.همچنین  بررسی  دست 
با  ایران  در سال 201۵  که  قراردادی 
روسیه منعقد کرده است، ایران ۴0 هزار 

تن آب سنگین به روسیه می فروشد.
اورانیوم  از  گزارش،  این  اساس  بر 

برنامه های  در  نمی توان  طبیعی 
تسلیحاتی استفاده کرد اما در صورت 
تولید  بر  عالوه  می تواند  شدن  غنی 
سوخت، در ساخت سالح هسته ای نیز 
ارنست سخنگوی  استفاده شود.جاش 
اعالم  دوشنبه  روز  نیز  سفید  کاخ 
اختیار  در  که  اورانیوم  نوع  »هر  کرد: 
دولت ایران است باید تحت نظارت و 

محدودیت بسیار شدید قرار گیرد.«
از  می تواند  ایران  می شود،  گفته 
اورانیوم روسیه برای سوخت نیروگاه 
هسته ای بوشهر استفاده کند.بر اساس 
هسته ای  توافق  طبق  گزارش،  این 

اورانیوم  ذخیره  سال  مدت 1۵  برای 
است  شده  محدود  ایران  شده  غنی 
اورانیوم غنی شده  کیلوگرم  به 300 
تا  کشید  خواهد  طول  سال ها  که 
ساخت  برای  الزم  مواد  بتواند  ایران 
را فراهم کند.این در  سالح هسته ای 
آسوشیتد   گزارش  به  که  حالیست 
آلبرایت رییس موسسه  پرس، دیوید 
علوم و امنیت بین المللی گفته است 
که ایران به طور بالقوه می تواند بسته 
و  غنی سازی  فرایند  از  بهره وری  به 
بمب   10 هسته ای،   سالح  طراحی 

هسته ای ساده بسازد. 

هسته ای  کمیته  =رئیس 
اسالمی:  شورای  مجلس 
قبوالندن  مساله،  نخستین 
این نکته به آمریکایی هاست 
که تمدید قانون تحریم های 
ایران )ISA (نقض برجام است 
=مجتبی ذوالنور نسبت به 
قانون»اقدام متقابل و متناسب 
دولت ایران در اجرای برجام« 
انتقاد کرده و گفت که دولت 
تاکنون این قانون را به خوبی 

اجرا نکرده است
ایران و  نشست کمیسیون مشترک 
گروه 1 + ۵ برای رسیدگی به شکایت 
دلیل  به  آمریکا  از  اسالمی  جمهوری 
از سوی  توافق هسته ای  نقض  ادعای 
آمریکا کار خود را در هتل کوبورگ وین 
این نشست، سید عباس  آغاز کرد.در 
عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان 
اعضای  عنوان  به  خارجه  امور  وزیر 
اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده  تیم 
حضور پیدا کرده و صبح روز سه شنبه 
دیداری دوجانبه با هلگا اشمیت معاون 
سیاست  ریاست  موگرینی  فدریکا 
داشتند.مجتبی  اروپا  اتحادیه  خارجی 
ذوالنور رئیس کمیته هسته ای مجلس 
شورای اسالمی، با بیان اینکه نشست 
کمیسیون مشترک ایران و 1+۵ باید دو 
نتیجه در بر داشته باشد، گفت: »اگر 
این دو نتیجه حاصل نشود، دولت باید 

دست به اقدام متقابل بزند.«
وی با اشاره به این دو مورد تاکید کرد: 
»نخستین مساله، قبوالندن این نکته 
قانون  تمدید  که  آمریکایی هاست  به 
تحریم های ایران )ISA ( نقض برجام 
است و دومین نکته نیز این است که با 
لغو این قانون، اثر این اقدام آمریکایی ها 

از بین برود.«
هسته ای  کمیته  رئیس  گفته  به 
این  »اگر  اسالمی:  شورای  مجلس 
حاصل  وین  نشست  از  نتیجه  دو 
نشود، عمال برجام نقض شده و دولت 
جمهوری اسالمی ایران باید متناسب 
با مصوبه مهرماه سال گذشته مجلس 
شورای اسالمی، دست به اقدام متقابل 

آغاز نشست کمیسیون مشترک برجام برای 
رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا

و متناسب بزند.«
ذوالنور با اشاره به اینکه مجلس نیز 
پس از بررسی بودجه سال 9۶، طرح دو 
فوریتی »الزام دولت به برخورد متقابل 
در برابر نقض برجام« را در دستور کار 
قرار خواهد داد خاطرنشان کرد، البته در 
صورتی که دولت مطابق قانون »اقدام 
متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای 
برجام« نسبت به بدعهدی آمریکایی ها 
نشان دهد و نظر مجلس تامین شود، 
در این صورت مجلس به همان قانون 
ارایه  جدیدی  طرح  و  کرده  بسنده 
مهر،  خبرگزاری  گزارش  نمی دهد.به 
وی در حالی که به عدم اجرای قانون 
»اقدام متقابل و متناسب دولت ایران 
در اجرای برجام« انتقاد می کرد گفت: 
»دولت تا کنون این قانون را به خوبی 

اجرا نکرده است.«
وی همچنین افزود: »در طرح جدید 

مجلس مصادیق اقدام متقابل در برابر 
نقض برجام به طور دقیق و مشخص 
آمده است؛ چرا که ارایه دستور تولید 
کلنگ زنی  و  هسته ای  پیشران های 
موضع  یا  هسته ای  بیمارستان 
گیری هایی از قبیل اینکه آمریکایی ها 
ما  نظر  از  برده اند،  را  آبروی خودشان 

اقدام متقابل نیست.«
گذشته  ماه  در  می شود  یادآوری 
قانونگذاران مجلس سنای آمریکا طرح 
تحریم های  قانون  ساله   10 تمدید 
ایران را تصویب کردند. پیش از آن نیز 
مجلس نمایندگان آمریکا این طرح را با 
۴19 رای موافق و تنها یک رای مخالف 
تصویب کرده بود. این در حالیست که 
قانون  تمدید  تاکید می کند که  ایران 
اعمال  و  تصویب  معنی  به  تحریم ها، 
نقض  نتیجه  در  و  جدید  تحریم های 

آشکار توافق هسته ای است.

 افغانستان همچنان در آتش می سوزد
=طبق آمار رسمی، آفغانستان 
مسلح  نیروی  هزار   300 حدود 
که  است  این  مسئله  ولی  دارد. 
سرباز  تعداد  چه  نیست  معلوم 
و نیروی »خیالی« هستند و چه 

تعداد واقعی!
والیت  هیچ  اینکه  وجود  =با 
رسماً در کنترل مخالفین نیست 
در  شوروی  که  زمانی  مثل  ولی 
افعانستان حضور داشت، اگرچه 
اختیار  در  والیات  مراکز  تمام 
اکثریت  در  ولی  است  دولت 
طالبان  روستایی  مناطق  مطلق 

حضور دارند.
=یکی از مشکالت ما آن بوده 
دوره ی  در  آمریکا  سیاست  که 
اباما در مقابل افغانستان روشن 

نبوده است.
نظر  از  قدرت  آنکه  وجود  =با 
غنی  اشرف  بین   50  50 رسمی 
و دکتر عبداهلل تقسیم شده ولی 
جنگ قدرت کماکان ادامه دارد.

=مردم ناراضی هستند. جنگ 
گسترش پیدا کرده. انفجارها همه 
روزه ادامه دارد. چنین حکومتی 
با  که  منتظرند  ندارد. همه  دوام 
آمدن ترامپ سیاست آمریکا در 

قبال افغانستان روشن تر شود و 
تحوالتی صورت بگیرد.

تفنگدار   300 حدود  متحده  ایاالت 
دریایی خود را به والیت هلمند در جنوب 
افغانستان می فرستد تا نیروهای امنیتی 
افغان را که در بیرون راندن طالبان از 
این منطقه ی تریاک خیز با مشکل روبرو 

بوده اند آموزش و همیاری دهند.
آمریکا و ناتو در پایان سال 201۴ رسما 

افغانستان  ماموریت رزمی خود در  به 
پایان دادند اما هزاران نفر سرباز خارجی 
در افغانستان باقی مانده اند تا نیروهای 
ضد  عملیات  اجرای  برای  را  افغان 

تروریستی آموزش بدهند.
فرهودی در مورد وضعیت کلی  بیژن 
صلح  برقراری  و چشم انداز  افغانستان 
و ثبات در این کشور همسایه ی شرقی 
ایران با دکتر عبدالخالق لعل زاد استاد 
مسایل  کارشناس  و  دانشگاه  پیشین 

افغانستان در لندن گفتگو کرده است.

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

ویدئو

وداع اوباما و تاکید وی بر حفظ دموکراسی در آمریکا:
 بله، ما می توانیم!

= اوباما: دموکراسی نیازمند 
یک حس همبستگی است و 
انتقال مسالمت آمیز قدرت 
در  دموکراسی  اوج  نقطه 

ایاالت متحده است
توقف  وباما  ا باراک   =
از  ایران  هسته ای  برنامه 
ایران  بین  مذاکرات  طریق 
یکی  را  قدرت های جهان  و 
دوران  دستاوردهای  ز  ا
ریاست جمهوری  خود خواند

 باراک اوباما، رییس جمهوری ایاالت 
خداحافظی اش  سخنرانی  در  متحده 
شهروندان  همه  از  شیکاگو  در 
آمریکایی خواست از دموکراسی حاکم 

بر این کشور دفاع کنند.
وی در جمع هزاران نفر از طرفداران 
هر  از  آمریکا  اینکه  به  اشاره  با  خود 
لحاظ نسبت به ۸ سال گذشته بهتر و 
قدرتمندتر شده است تاکید کرد: هر 
زمان که ما دموکراسی را ساده فرض 

کنیم، ماهیت آن به خطر می افتد.
نیازمند  دموکراسی  افزود:  وی 
انتقال  و  است  همبستگی  یک حس 
اوج  نقطه  قدرت  مسالمت آمیز 

دموکراسی در ایاالت متحده است.
برابری  عدم  و  نژادپرستی  وی 
برای  مهم  تهدیدی  را  اقتصادی 
دانست  کشور  این  در  دموکراسی 
هر  با  آمریکایی ها  همه  که  گفت  و 
احترام  یکدیگر  به  باید  پیشینه    ای 
عقاید  و  نظرات  نقطه  به  و  بگذارند 

یکدیگر توجه کنند.
رییس  اولین  ساله،   ۵۵ اوباما، 
آمریکاست  رنگین پوست  جمهوری 
که در انتخابات ریاست جمهوری سال 
200۸ با شعار امید و تغییر و عبارت 

مشهور »ما می توانیم« انتخاب شد.
همچنین  خود  سخنرانی  در  اوباما 
ریاست  دوران  دستاوردهای  به 
به  احترام  و  کرد  اشاره  جمهوری اش 
قوانین علمی موثر در کاهش تغییرات 
اقلیمی، برقراری رابطه با کوبا، کشتن 
هسته ای  برنامه  توقف  و  الدن  بن 
ایران  بین  مذاکرات  طریق  از  ایران 
این  جمله  از  را  جهان  قدرت های  و 

دستاوردها ذکر کرد.
اوباما در مورد تبعیض علیه مسلمانان 
آمریکایی نیز گفت: من تبعیض علیه 
کنم،  می  رد  را  آمریکایی  مسلمانان 
چرا که با رعایت دموکراسی می توان 

به هر ترسی در این مورد غلبه کرد.
وی اجرای قانون و احترام به قانون 
مهم  ارکان  از  را  کشور  این  اساسی 
تلقی کرده و تاکید کرد: قانون اساسی 
داده  ما  به  که  است  هدیه ای  آمریکا 
خود  خودی  به  قانون  این  اما  شده، 
قدرتی ندارد و مردم هستند که به آن 

قدرت و معنی می دهند.
اوباما  باراک  سخنرانی  آخرین  در 
حدود 1۸ هزار نفر در محل اجتماعات 
گرد   آمریکا  در شمال  کورمیک  مک   

بزرگترین  از  یکی  مکان  این  آمدند. 
وی  که  آمریکاست  اجتماعات  مراکز 
پس  نیز   2012 سال  انتخابات  در 
در  رامنی  میت  مقابل  در  پیروزی  از 

همین محل سخنرانی کرد.
نکته  جهانی،  بی بی سی   گزارش  به 
شرکت  بلیت های  اینکه  توجه  جالب 
حالی  در  بود،  رایگان  مراسم  این  در 
به  مانده  بلیت ها یک ساعت  این  که 
سخنرانی، در اینترنت به مبلغ 1000 

دالر فروخته می شد.
وی  همسر  اوباما،  پایانی  نطق  در 
میشل اوباما، جو بایدن معاون وی نیز 
حضور داشتند و وی در بخش هایی از 
سخنرانی خود زمانی که متن مربوط 
اوباما،  میشل  از  قدردانی  و  تشکر  به 
می کرد،  قرائت  را  آمریکا  اول  بانوی 
اشک هایش جاری شد.اوباما در پایان 
سخنرانی اش چندین بار شعار انتخاباتی 
ما می توانیم! بله،  تکرار کرد:  را  خود 

سخنرانی  مراسم  برگزاری 
است  مراسمی  جمله  از  خداحافظی 
در  آمریکا  جمهوری  روسای  که 
آن  در  خود  ریاست  روزهای  آخرین 

شرکت می کنند.

©Reuters

رد برجام »بحران ساز« خواهد بود
= بعید می دانم ترامپ برجام را 
پاره کند و یا خواستار مذاکرات 
آن  در  نظر  تجدید  برای  جدید 

شود.
برای  ترامپ  منتخب  =فرد 
وزارت امور خارجه آمریکا )رکس 
و  تجارت  طرفدار  تیلرسون( 

مذاکره است.
منطقی  کری  جان  گفته  =این 
است که بدون برجام ایران به یک 
تبدیل  منطقه  در  نظامی  قدرت 
آن  با  جنگ  امکان  یا  و  می شد 

کشور وجود داشت.
دنبال  به  اسالمی  =جمهوری 
از  حاصل  تجاری  منافع  کسب 
ریسک های  تحمل  بدون  برجام 
با  رابطه  در  امنیتی  و  سیاسی 

آمریکاست.
سپاه  تحریم های  =تشدید 
آنگونه که در نامه برخی فعاالن 
سیاسی به ترامپ طلب شده خواه 
ناخواه بر زندگی معیشتی مردم 

تاثیر خواهد گذاشت.
=نافرمانی مدنی یکی از راه های 
مقابله با این رژیم است. یک نمونه 
آن توفان توییتری در حمایت از 
آرش صادقی زندانی عقیدتی و 

تن دادن رژیم به فشارها بود.

سناتور باب کورکر رییس متنفذ کمیته 
روابط خارجی سنای آمریکا می گوید، رد 

توافق هسته ای با ایران می تواند به بروز 
بحران منجر شود و او انتظار ندارد که 
دولت ترامپ چنین سیاستی در پیش 
گیرد.همزمان جان کری وزیر امورخارجه 
آمریکا در آخرین کنفرانس مطبوعاتی 
برجام  که  نکته  این  به  اشاره  با  خود 
نشان دهنده قدرت دیپلماسی برای حل 
مشکالت بزرگ بین المللی بدون جنگ 
است، اظهار داشت که »برجام دنیا و 

متحدان ما را امن تر ساخته است«.
در این حال گروهی از ایرانیان شامل 
آمریکایی  ایرانی  استادان  و  هنرمندان 
با ارسال نامه ای به دونالد ترامپ رییس 
از  دفاع  به  آمریکا  منتخب  جمهوری 
او  واز  پرداخته  دیپلماسی  و  برجام 

خواسته اند که دیپلماسی را بر تحریم و 
جنگ در مذاکرات با ایران ترجیح دهد.

پیش از این هم گروهی از فعاالن سیاسی 
خارج از کشور با ارسال نامه ای به ترامپ 
هوشمند  تحریم های  تشدید  خواستار 
علیه سپاه و امپراتوری مالی ولی فقیه و 
پشتیبانی از ایرانیان طرفدار دموکراسی 
برای جایگزین کردن رژیم خمینیست 
لیبرال  بر  مبتنی  حکومتی  با  تهران 

دموکراسی شدند.
فرهودی در مورد سیاست کلی  بیژن 
دولت آینده آمریکا در قبال ایران و آینده 
برجام با میثم بهروش پژوهشگر در مرکز 
مطالعات خاورمیانه در دانشگاه لوند سوئد 

به گفتگو پرداخته است.

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

ویدئو
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و  فارس  خلیج  در  =سپاه 
آمریکا  علیه  عمان  دریایی 

قلدری می کند
=چین در سنا به جاسوسی 

سایبری متهم شده
این چهار  مشترک  =وجه 
کشور چیست، که همزمان 
ت  عملیا یکا  مر آ علیه 
نظامی  تحرکات  و  سایبری 

آغاز کرده اند؟
نشان  گزارش ها   - فارسی  برزو 
و  یران  ا چنین،  روسیه،  می دهد 
کره شمالی عملیات سایبری و تحریکات 
نظامی خود علیه مواضع آمریکا را به 

طور همزمان افزایش داده اند.
اینکه گفته شود آنها در یک »اتاق 
فکر« مشترک علیه آمریکا برنامه ریزی 
می کنند، به دور از واقعیت است، اما این 
کشورها چطور به این مخرج مشترک 

رسیده اند؟
وال استریت  آمریکایی  روزنامه ی 
ژورنال در گزارشی به نقل از مقامات 
نوشته،  آمریکا  هوایی  نیروی  ارشد 
در  روسیه  هوافضای  نیروی  خلبانان 
چندین مورد به عمد به طرز خطرناکی 

حین پرواز در آسمان سوریه به ناوهای 
آمریکایی نزدیک می شوند.

این اقدام تحریک کننده ی خلبانان 
روسی درحالیست که بر اساس تفاهمی 
که میان روسیه و آمریکا در اکتبر سال 
2015 امضا شد، دو طرف بر سر حریم 
پرواز در آسمان سوریه و مدیترانه با 
یکدیگر توافق کردند، اما روس ها آن 

را رعایت نمی کنند.
در همین زمینه ژنرال چارلز کرکران، 
هوایی  نیروی   3۸0 واحِد  فرمانده ی 
می گوید:  سوریه  به  اعزامی  آمریکا 
»خلبانان روسی به ندرت به ]رادیوکال [ 
واکنش  خود  معرفی  درخواست های 
پاسخ  اصال  یا  و  می دهند  نشان 
ندرت مسیر  به  آنها  نمی دهند. حتی 
تغییر  کاًل  یا  می دهند  تغییر  را  خود 
نمی دهند«. او ادامه داده: »ما نمی دانیم 
که آنها می بینند یا نه، ولی نمی خواهیم 

که با یکی از ما برخورد کنند«.
برای  جنس  این  از  دردسرهایی 
سوریه  در  ائتالف  و  آمریکا  نیروهای 
پنجم  ناوگان  نیست.  ناآشنا  چندان 
نیروی دریایی آمریکا مستقر در خلیج 
درخواست  به  سال هاست  که  فارس 
برای  حوزه  این  در  عربی  کشورهای 
و  جنوبی  سواحل  منیت  ا تامین 
مسیر  امنیِت  برقراری  همین طور 
کشتی های نفت کش در خلیج فارس 
و دریای عمان حضور دارد نیز همواره 

با دردسرهای زیادی روبروست.
ارتش  که  تحریک آمیزی  اقدامات 
روسیه در مدیترانه علیه آمریکا انجام 
ایران،  جنوبی  آب های  در  می دهد، 
نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه 
علیه ها ناوها و هواپیماهای آمریکایی 
انجام می دهند. چنانکه کمتر از هفته 
پیش خبرگزاری رویترز به نقل از دو 
ناو  شلیک  از  خبر  آمریکایی  نظامی 
»یواس اس ماهان« به سوی چهار قایق 

سپاه پاسداران در تنگه ی هرمز داد.
گرچه این شلیک ها به عنوان هشدار 
بود، اما گزارش شد که قایق های سپاه 
به  بار هشدار  به چندین  توجه  بدون 
حرکت  یادشده  ناو  سوی  به  سرعت 
می کردند و چون مسیرشان تغییر پیدا 
نکرد آنها مجبور شدند سه بار اقدام به 

شلیک هشدار کند.
سپاه،  بر  عالوه  فارس  خلیج  در 
زیردریایی های نیروی دریایی ایران نیز 
مستقر هستند و پروازهای هواپیماهای 
جنگی از پایگاه شکاری بوشهر نیز به 
طور دائم در حال انجام است، اما این 
سپاه است که بارها در آب های جنوبی 
ایران اقدامات تحریک آمیز انجام داده 

است.
آخرین  بار که در منطقه این اقدامات 
منجر به بحران شد اکتبر سال 2015 

بود. وقتی یک فروند سوخو-24 روسیه 
که برای بمب باران مناطق مرزی سوریه 
در آسمان پرواز می کرد، بدون توجه 
به اخطارهای ارتش ترکیه وارد حریم 
با  نهایت  در  و  این کشور شد  هوایی 
قرار  فروند اف-1۶ هدف  شلیک یک 
گرفت. یکی از خلبانان این هواپیما در 
دم کشته شد و دیگری گرچه با چتر 
نجات بیرون پریده بود، اما در اسارت 
نیروی های شورشی سوریه افتاد و پس 

از چند ماه او نیز کشته شد.
این  که  بود  مدعی  روسیه  گرچه 
ترکیه  هوایی  حریم  وارد  هواپیما 
از  مستنداتی  ترکیه  ارتش  اما  نشده، 
منتشر کرد،  با خلبان روسی  مکالمه 
که نشان می داد ظرف 5 دقیقه 10 بار 
به هواپیمای روسی هشدار داده شد، 
اعتنایی به هشدارها  این جنگنده  اما 

نکرده بود.
این اتفاق بیش از یک سال روابط 
آنکارا و مسکو را بحرانی کرد و روسیه 
تحریم های سنگینی علیه ترکیه وضع 

کرد.
سال  یک  از  بیش  ماجرا  این  از 
و هم مسکو  تهران  اما هم  می گذرد، 
همچنان با این تاکتیک مشترک که به 
گفته ی مقامات نظامی آمریکا رفتاری 
تحریک  به  اقدام  است  غیرحرفه ای 

واحدهای نظامی آمریکا می کنند.
ایران  به  مختص  فقط  رفتار،  این 
آمریکا در غرب  اگر  نیست.  و روسیه 
اقدامات مواجه است، در  این  با  آسیا 
با  کره جنوبی  و  ژاپن  نیز  آسیا  شرق 
اقدامات تحریک کننده ی چین و کره 
 شمالی مواجه اند. آزمایش انواع و اقسام 
تسلیحات موشکی گرفته تا شلیک به 
آب های فرامرزی در شرق آسیا به یک 

عادت تبدیل شده است.
و کره شمالی  ایران  روسیه، چین، 
چهار کشوری هستند که به گفته رئیس 
ستاد ارتش آمریکا بیشترین تهدید علیه 

امنیت ملی آمریکا به شمار می روند.
شش ماه پیش ژنرال مارک مایلی 
رئیس ستاد نیروی زمینی ارتش آمریکا 
در اظهارات خود از این چهار کشور به 
علیه  کشورها  خطرناک ترین  عنوان 
امنیت ملی آمریکا نام برد و روسیه را 

در صدر تهدیدات علیه آمریکا قرار داد.
آمریکایی  ژنرال  این  پیش بینی 
درست از کار درآمد. طی ماه های اخیر 
حمالت شدید سایبری علیه دولت و 
سازمان های آمریکایی صورت گرفته که 
منشاء آن روسیه و چین بوده اند. آنچه 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
صدر  در  گذشت،  روسیه  طراحی  با 
این عملیات سایبری قرار دارد. جیمز 
کالپر مدیر اطالعات ملی آمریکا نیز در 
جلسه ی اخیر سنا در روز پنجم ژانویه 

)1۶ دی( گفت، دولت چین همچنان به 
اقدامات سایبری خود علیه منافع ایاالت 
به ویژه علیه  ادامه می دهد و  متحده 
شرکت های آمریکایی جاسوسی می کند.

توقیف زیردریایی علمی آمریکا در 
نیز  چین  ارتش  توسط  آزاد  دریاهای 
نمونه ی دیگری از این تهدیدات است 
که علیه مواضع آمریکا صورت گرفت.

ی  ش ها ر ا گز ینها  ا بر  ه  و عال
از  حاکی  آمریکا  امنیتی  سازمان های 
نیز  و کره شمالی  ایران  است که  آن 
برای  خود  توانمندی های  تقویت  به 
حمالت اخالل گرانه یا تخریبی سایبری 
برای رسیدن به اهداف سیاسی خود 

علیه آمریکا هستند.

چهار ضلع یک مربع شوم
ایران، کره شمالی، روسیه و چین، 
که یادآور ائتالف شرقی برجای مانده 
از دنیای دو قطبی پس از جنگ دوم 
با  تنها  نه  همواره  هستند،  جهانی 
»امپریالسیم« که به تعبیر آنها آمریکا 
نماد آن است در ستیز هستند، بلکه به 
طور کلی به عنوان »دولت های بدخیم« 
از نظر سیاسی با تمام دنیا در تضاد قرار 
دارند. تجلی این رفتار در رای گیری های 
مجمع عمومی سازمان ملل نیز خود را 
به خوبی نشان می دهد که این کشورها 
همواره پای ثابت زدن سازهای ناکوک 

با جامعه  ی جهانی هستند.
اداره این کشورها توسط نظام های 
سیاسی تک حزبی و تک نفره صورت 
مشترک  خصوصیت  و  د  می گیر

دیگرشان اقتصاد های بسته است.
در هر چهار کشور، دولت بزرگترین 
سازمان دهنده ی سانسور برای مقابله با 
گردش آزاد اطالعات است. قلدرمآبی  و 
ستیزه جویی در ادبیات رهبران سیاسی 
و نظامی آنها مشهود است. این کشورها 
زندانی  و  دستگیری  در  رده  باالترین 
و  سیاسی  مخالفین  و  فعالین  کردن 

اجتماعی را دارند.
روش ها  این  از  آنها  تعبیری،  به 
استفاده می کنند تا عقب ماندگی های 
خود در میدان سیاست یا اقتصاد را به 
ورطه  ی نظامی بکشانند، که تجلی آن 

چنین اقداماتی تحریک آمیزی است.

ائتالف بدخیم: روسیه، چین، ایران و کره شمالی 
رفقایی از یک قماش رهبر جمهوری  نماینده   =

اسالمی در امور حج و زیارت: 
دعوتنامه  دریافت  پی  در 
هیات  عربستان،  رسمی 
به  مذاکره  برای  نی  یرا ا

عربستان اعزام خواهد شد
پذیرش  بدون  =مطهری: 
کشته شدگان  دیه  پرداخت 
 ۶۶ سال  حج  و  منا  فاجعه 
نباید  عربستان،  جانب  از 
حج  مراسم  درباره  توافقی 

صورت گیرد

سید علی قاضی عسگر نماینده رهبر 
جمهوری اسالمی در امور حج و زیارت 
اعالم کرد: »در پی دریافت دعوت نامه 
رسمی عربستان برای برگزاری دیدارها 
و مذاکرات دو جانبه درباره حج 9۶، 
هیات ایرانی برای مذاکره به عربستان 

اعزام خواهد شد.«
در حالی که به نظر می رسد جمهوری 
اسالمی از این دعوت نامه استقبال کرده 
است، اما به گفته قاضی عسگر »متن 
این دعوت نامه با دعوت نامه های گذشته 
خیلی تفاوت ندارد و جمهوری اسالمی 
در  نظر،  مورد  محورهای  به  توجه  با 
ارسال  را  آن  پاسخ  آینده  روزهای 

خواهد کرد.«
رهبر  نماینده  ایرنا،  گزارش  به 
و  حج  امور  در  اسالمی  جمهوری 
زیارت در عین حال بر سرعت بخشیدن 
به فعالیت کمیته های کارشناسی برای 
مشخص کردن محورهای مذاکرات و 
تاکید کرده و گفت:  نظر  نکات مورد 
از جمله  با حج  مرتبط  امور  »تمامی 
اسکان، تغذیه، امور پزشکی، حمل و 
بانکی،  مسایل  حجاج،  امنیت  و  نقل 
کنسولی و غیره باید سریعا کارشناسی 
و راهکار مناسب اندیشیده شود و در 
با طرف مقابل خواسته های  مذاکرات 
جمهوری اسالمی ازجمله امور مربوط 
به پیگیری حقوق زائران ایرانی که در 

منا کشته شدند، مطرح خواهد شد.«

دعوت نامه عربستان برای اعزام زائران ایرانی به حج

همچنین حمید محمدی سرپرست 
سازمان حج و زیارت با تاکید بر اینکه 
زائران  اعزام  برای  الزم  مقدمات  باید 
ایرانی به حج 9۶ در ایران و عربستان 
به قطع  توجه  »با  فراهم شود، گفت: 
عربستان  و  ایران  دیپلماتیک  روابط 
و فرصت باقیمانده، عربستان باید در 
مواردی که به این کشور مربوط است، 

همکاری نماید.«
عربستان  گزارش،  این  اساس  بر 
خود  نمایندگی  طریق  از  سعودی 
برای  را  دعوت نامه  این  نیویورک،  در 
ارسال  این کشور  ایران در  نمایندگی 
دستگاه  طریق  از  سپس  و  کرده 
و  ذی ربط  دستگاه های  به  دیپلماسی 

مسوول فرستاده شده است.
روز  چند  در  که  حالیست  در  این 
گذشته، سخنگوی وزارت امور خارجه 
گزارش ها  ایران  اسالمی  جمهوری 
عربستان  حج  دعوت نامه  رد  درباره 
تکذیب  را  ایران  سوی  از  سعودی 
تا کنون  بود که ریاض  کرده و گفته 
دعوت نامه ای برای حج سال آینده به 

تهران نداده است.
به  ماه  دی   15 ایرنا،  خبرگزاری 
نقل از بهرام قاسمی سخنگوی وزارت 
خارجه، گزارش کرده بود که ایران در 
صورت دریافت دعوت نامه و »مهیا بودن 
شرایط« درباره اعزام ایرانی ها به حج 

تصمیم گیری خواهد کرد.

همزمان، محمدصالح بن طاهر بنتن 
وزیر حج و عمره عربستان، نیز ضمن 
اعالم خبر ارسال دعوت نامه ای به ایران 
به منظور اعزام متقاضیان شرکت در 
مراسم حج سال گفته بود: »عربستان از 
تمام حجاج جهان اسالم بدون توجه به 
جنسیت و گرایش مذهبی آنها استقبال 

می کند و به آنها خدمات می دهد.«
سایت  گزارش  به  حال  همین  در 
نایب  مطهری،  علی  انتخاب،  خبری 
رئیس مجلس شورای اسالمی در این 
خصوص گفت: »بدون پذیرش پرداخت 
دیه کشته شدگان فاجعه منا و حج سال 
توافقی  نباید  عربستان،  جانب  از   ۶۶

درباره مراسم حج صورت گیرد.«
مطهری در عین حال افزود: »اگر در 
این خصوص دعوتی از سوی عربستان 
صورت گرفت، باید آن را بپذیریم، چرا 
که این دعوت نشانه نرمش در سیاست 
عربستان است که به نظرم باید استقبال 
است  خوبی  فرصت  اکنون  و  کنیم 
عربستان سعودی  از  را  که حق خود 

بگیریم.«
در جریان حادثه منا در مهرماه  سال 
94 که 4۶5 زائر ایرانی جان خود را از 
دست داد، روابط ایران و عربستان در 
این زمینه تیره شد و به دالیل مشکالت 
دیگر منطقه ای و امنیتی بین دو کشور 
به  ایرانی در سال جاری  زائران  اعزام 

مراسم حج متوقف شد.

سال  در  آلمان  به  پناهجویان  ورود 
کاهش  قبل  سال  به  نسبت   201۶

چشمگیری داشته است.
در حالی که در سال 2015 آلمان 
شاهد ثبت باالترین میزان درخواست 
 ۸90٫000 از  )بیش  بود  پناهندگی 
مجموع  در   201۶ سال  در  نفر(، 
2۸0٫000 نفر پناهجوی جدید وارد 

آلمان شدند.
حاصل  اول  درجه  در  کاهش  این 
بسته شدن مرزها در کشورهای یونان 
و مقدونیه و مجارستان و بلغارستان و 
سختگیری های اتحادیه اروپا و اتریش 
است. همچنین توافق و معامله اتحادیه 
به  آلمان  ابتکار  به  ترکیه که  با  اروپا 
در  کننده  تعیین  نقش  درآمد  اجرا 
بیشتر  پناهجویان  ورود  از  جلوگیری 

به آلمان داشته است.

تعداد متقاضیان پناهندگی
 ۷45٫545 تعداد   201۶ سال  در 
اداره  در  پناهندگی  تقاضای  مورد 
به  آلمان  در  پناهندگی  امور  فدرال 
ثبت رسیده که 2۶۸٫۸۶9 نفر بیش از 
سال قبل است. وزارت کشور آلمان در 
گزارش خود یک  دلیل این افزایش 
را چنین اعالم کرده که توانسته همه 
از سال 2015 در  را که  پناهجویانی 
آلمان بوده اما هنوز درخواست آنها ثبت 
ثبت کند. بود در سال 201۶  نشده 

پنج  مبدا:  اصلی  کشورهای 
کشور اولیه مبدا پناهجویان

متقاضیان   %3۷  201۶ سال  در 
از سوریه، %1۷  آلمان  در  پناهندگی 

از افغانستان و 13% از عراق بوده اند.
پنج کشوری که بیشترین پناهجویان 
درخواست  و  آمده  آلمان  به  آنجا  از 
اولیه پناهندگی آنها ثبت شده است، 

به ترتیب عبارتند از:
سوریه 2۶۸٫۸۶۶ نفر )سال 2015: 

1۶2٫510، سال 2014: 41٫100(
)سال  نفر   12۷٫۸92 افغانستان 
2015 31٫902، سال 2014: 9٫۶۷3(

)سال  نفر   9۷٫1۶2  201۶ عراق 
2015: 31٫3۷9، سال 2014: 9٫499(

کاهش شمار پناهجویان در آلمان

 :2015 )سال  نفر   2۶٫۸۷2 ایران 
5٫۷32، سال 2014: 9٫499(

)سال  نفر   19٫103 اریتره 
 :2014 سال   ،2015:10٫990

)13٫253
جزئیات آماری بیشتر مربوط به ده 
کشور اول جدول را می توان در گزارش 
کرد. مشاهده  آلمان  کشور  وزارت 

ایرانیان پناهجو
در گزارش اعالم شده از سوی وزرات 
رده  ایران در  نام کشور  آلمان  کشور 
چهارم لیست ده کشور اولیه متقاضیان 
پناهندگی قرار دارد. در سال گذشته 
قبولی  نوع  باالترین  ایرانیان   %3٫9
پناهندگی، یعنی پناهندگی بر اساس 
دریافت  را  اساسی  قانون  1۶آ  ماده 
بین  در  میزان  باالترین  این  کرده اند. 
قبولی  متوسط  کشورهاست.  همه 
پناهندگی کل پناهجویان در آلمان بر 
اساس این ماده قانونی زیر نیم درصد، 
یا بطور دقیق تر 0٫3% است. این قبولی 
از یک طرف نشان دهنده میزان شدت 
سرکوب در یک کشور و از طرف دیگر 
این دسته  است که  این  نشان دهنده 
از پناهجویان از کشور خود مستقیم 
از  دیگر  شده اند. %4۷٫2  آلمان  وارد 
پناهجویان ایرانی قبولی پناهندگی بر 
اساس کنوانسیون ژنو )بند یک از ماده 
۶0 قانون اقامت آلمان( و در مجموع 
3٫5 درصد نیز اقامت به دالیل انسانی 
یا حمایت اجتماعی )بر اساس بند 5 

یا ۷ از ماده ۶0 قانون اقامت آلمان( 
و  ترتیب  این  به  کرده اند.  دریافت 
پناهجویان  قبولی،  انواع  احتساب  با 
پناهجویان  از  دسته  آن  جزو  ایرانی 
باالترین میزان  آلمان هستند که  در 
است. گرفته  تعلق  آنها  به  قبولی 

میزان و نوع قبولی ها
امور  فدرال  اداره   201۶ سال  در 
به  مجموع  در  آلمان  پناهندگی 
در  و  رسیدگی  پرونده   ۶95٫۷33
از  است.  کرده  آنها حکم صادر  مورد 
قبولی  نفر)%0٫3(  میان 2٫120  این 
قانون   1۶ ماده  اساس  بر  پناهندگی 
اساسی آلمان دریافت کرده اند. تعداد 
مطابق   )%3۶٫5( نفر   254٫01۶
از  حمایت  موقعیت  ژنو،  کنوانسیون 
)بند  کرده اند  دریافت  را  پناهجویان 

یک از ماده ۶0 قانون اقامت آلمان(.
در  هنوز   201۶ سال  پایان  در 
رسیدگی  پرونده   433٫۷19 مورد 
این  از  است.  بوده  نشده  انجام 
به  مربوط  مورد،   41۷٫0۷۶ میان 
درخواست های اولیه و 1۶٫۶43 مورد 
مربوط به درخواست های مجدد است.

*حنیف حیدرنژاد مددکار اجتماعی 
و مشاور در امور پناهندگی و مهاجرین 

در آلمان است.
h t t p : / / w w w .

hanifhidarnejad.com
*منبع: گزارش وزارت کشور آلمان- 

11٫01٫201۶

سوخوی های روسی در مدیترانه

آرایش رزمی قایق های تندرو سپاه در خلیج فارس

پناهجویان در آلمان، آوریل ۲۰۱۶
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داشتن  می گوید  =عیاری 
کاله گیس بازیگران زن باعث 
از جشنواره  فیلم اش  حذف 

شده
رفع  برای  افروغ:  عماد   =
حکم  به  نیاز  فیلم  مشکل 

حکومتی است!
= کیانوش عیاری: در سریال 
»روزگار قریب« از آبدارچی 
پروژه هم خجالت می کشیدم 
دهه  پرستارهای  دارم  که 
تصویر  مقنعه  با  را  پنجاه 

می کنم!
= این دومین فیلم عیاری 
بعد از »خانه پدری« است که 

با مشکل روبرو می شود

آزاده کریمی - با کنار گذاشته شدن 
فیلم »کاناپه« از بخش مسابقه جشنواره 
فیلم »فجر« به بهانه کاله گیس داشتن 
بازیگران زن، کیانوش عیاری، کارگردان 
فیلمی  دیگر  می گوید،  فیلم،  این 
نمی سازد که خانم ها در آن روسری به 
سر داشته باشند، چه در خلوت خود، 

چه در حضور محارم شان.
پس از 3۵ سال اجباری شدن حجاب 
در ایران، سینما نیز دستخوش تغییرات 

گسترده ای از جمله تحمیل استفاده از 
بازیگر در صحنه های  به زنان  حجاب 
و  همسر  کنار  در  و  خانه  به  مربوط 
افراد خانواده شان  برادر و دیگر  پدر و 
شد؛ اگرچه فیلمسازان برای فرار از این 
معضل هر کدام دست به خالقیت هایی 
زده اند یا چون عباس کیارستمی هرگز 
زنان را زیر سقف خانه تصویر نکردند 
ولی حجاب زنان به عنوان خط قرمزی 
به شدت محدودکننده برای سینمای 
ایران در دوران جمهوری اسالمی باقی 
ماند.کیانوش عیاری که فیلمسازی به 
ایران  سینمای  در  نئورئالیست  واقع 
محسوب می شود، از »کاله گیس« در 
تازه ترین فیلم خود به نام »کاناپه« برای 
ابزاری  است؛  برده  بهره  زن  بازیگران 
که اکنون به عامل حذف این فیلم از 
جشنواره فیلم »فجر« بدل شده است.

پس از اعالم اسامی فیلم های پذیرفته 
شده در بخش مسابقه  سی وپنجمین 
معلوم  »فجر«  فیلم  جشنواره  دوره 
»هجوم«  »کاناپه«،  فیلم  جای  شد 
)محمد  »لرد«  و  مکری(  )شهرام 
خالی  جشنواره  این  در  رسول اف( 
پیش  چندی  همچنین  بود؛  خواهد 
برخی سایت های سینمایی و کانال های 
تلگرام از اعمال سانسورهای شدید بر 

این فیلم ها خبر داده بودند.
این در حالیست که محمد حیدری 
دبیر جشنواره فیلم »فجر« می گوید با 
هیچ یک صاحبان فیلم ها درباره اعمال 
سانسور بر اثرشان صحبت نشده است. 
حیدری ضمن بیان اینکه هیات انتخاب 
به طور مستقل دست به انتخاب آثار 
»کاناپه«  فیلم  حذف  درباره  می زند، 
تصمیم گیری  بدون  فیلم  این  گفت، 
بخش  از  فیلم ها  انتخاب کننده  هیات 
مراجع  تا  شده  گذاشته  کنار  مسابقه 

باالتری نسبت به آن تصمیم بگیرند.
آنطور که حیدری در برنامه تلویزیونی 
»هفت« عنوان کرد، موضوع و محتوای 
فیلم، باعث شد تا از سوی هیات انتخاب 

کاله گیس و یک سینما؛ دیگر فیلمی 
نمی سازم که خانم ها در آن روسری 

داشته باشند
مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد ولی 
و  قاطع  تصمیم  باید  جشنواره  چون 
سریعی اتخاذ کند، شرایط خاص فیلم 

نیاز به اعمال نظر مقامات باالتر دارد.
این  به  واکنش  در  عیاری  کیانوش 
اتفاق گفت که به هیچ عنوان نسبت 
به این رای هیات انتخاب اعتراض ندارد 
و اعتقاد دارد رد شدن فیلم اش کامال 

طبیعی و قابل پیش بینی بوده است.
عیاری حتی اظهار داشت که از ابتدا 
بخش  برای  فیلم  این  که  می دانسته 

جایزه انتخاب نمی شود.
عماد افروغ، چهره سیاسی که عضو 
شورای صدور پروانه نمایش فیلم های 
جشنواره  انتخاب  هیات  و  سینمایی 
فیلم »فجر« است، درباره وضعیت فیلم 
»کاناپه« گفته، با توجه به مالحظات 
فیلم  مشکل  حل  برای  مذهبی، 

»کاناپه« نیاز به حکم حکومتی است!
و عضو  دبیر جشنواره  در حالی که 
دالیل  صریح  ابراز  از  انتخاب  هیات 
سر  مسابقه  بخش  از  »کاناپه«  حذف 
این  دلیل  عیاری  کیانوش  زده اند،  باز 
حذف را چنین توضیح می دهد: »زیرا 
بازیگران خانم ما در این فیلم روسری 
به سر ندارند، در »کاناپه« شش بازیگر 
خانم ایفای نقش کرده اند که همه آنها 
موهای شان را با نمره چهار کوتاه کردند.«

او ادامه داد: »تمام سکانس های فیلم 
و  هستند  کاله گیس  با  خانم ها  این 

پوشش خاصی ندارند.«
محمد حیدری دبیر جشنواره فیلم 
تاکید  خبرنگاران  با  نشست  در  فجر 
جمله  از  »کاناپه«  فیلم  که  کرده 
به  فراوان  نیاز  که  بوده  فیلم هایی 
برای  موقت  پروانه  تا  داشته  سانسور 

نمایش در این جشنواره را بگیرد.
عیاری نیز با بیان اینکه »از ابتدا برایم 
دوستان  که  می دانستم  و  بود  روشن 
تاکید  می گذارند«،  کنار  را  فیلم  این 
کرده است: »به شخصه این موضوع را 
می دانستم و با این علم فیلم را ساختم.«

وی همچنین گفت که هیچ اعتراضی 
نسبت به این اقدام ندارد، بلکه منتظر 
است تا آنها به وی اعتراض کنند که 
روسری  بدون  را  زن  بازیگران  چرا 

جلوی دوربین فرستاده!
این کارگردان سینما که فیلم توقیفی 
کارنامه ی  در  نیز  را  پدری«  »خانه 
هنری  خود و کارنامه ی سانسور سینما 
در جمهوری اسالمی دارد، اضافه کرد: 
»زحماتی که کشیده ام برایم اهمیتی 
ندارد. این تصمیم را گرفته بودم و پای 

آن خواهم ایستاد.«
تاکید  همچنین  عیاری  کیانوش 
کرده است: »دیگر هیچ فیلم سینمایی 
روسری  آن  در  خانم ها  که  نمی سازم 
خلوت  در  چه  باشند،  داشته  سر  به 
خودشان چه در مقابل محارم این کار 

را نخواهم کرد.«
به گفته این کارگردان، بازیگران زن 
فیلم موهایشان را تراشیده اند تا کاله 
مشخص  مشهود  صورت  به  گیس ها 
باشد که موی خانم های بازیگر نیست.

»کاناپه« زندگی دو خانواده از سطوح 
کند  می  روایت  را  اقتصادی  مختلف 
ایجاد مشکالتی  باعث  کاناپه  که یک 
فیلم  این  آنها می شود. در  در زندگی 
طبقه  بر  اقتصادی  شرایط  تاثیرات 
متوسط در سال های اخیر به نوعی به 

تصویر کشیده شده است.

 موسیقی ایران از مشروطیت به این 
از چند منزلگاه مهم عبور کرده  سو 

است.
انقالب  همان  منزل  نخستین 
از دل خود چند  بود که  مشروطیت 
بیرون  را  صادق  و  خالق  هنرمند 
برای  را  مناسبی  دست مایه  که  داد 
آوردند.  فراهم  آینده  موسیقی  بنیاد 
برجسته ترین آنها را همه می شناسند. 
چاووش  را  او  باید  که  قزوینی  عارف 
آزادی نامید. ولی آن چه عارف کرده 
همه نیاز جامعه به موسیقی را برآورده 
با  دیگری  منزلگاه  باید  نمی ساخت 

نیروی بیشتر مبارزه پیدا می کرد.

علینقی وزیری، علی دشتی
با ظهور علینقی وزیری معروف به 
کلنل این منزلگاه در چشم انداز قرار 
گرفت. نخستین سال های قرن جاری 
ایران  موسیقی  تاریخ  در  خورشیدی 
می آید.  شمار  به  سال ها  مهم ترین 
عالوه بر اقدامات سودمند وزیری مثل 
بنیاد مدرسه موسیقی و تاسیس کلوب 
موزیکال که اهمیت این دومی  هیچ 
تازه ای  تئوری  نمی آورد،  اولی  از  کم 
برای موسیقی ایران تدوین کرد و راه 
کلوب  ساخت.  روشن  آینده  برای  را 
موزیکال تنها جای تفریح و استراحت 
اذهان  می گذشت  آن  در  آنچه  نبود 
خسته و عقب مانده جامعه موسیقی 
آشنا  نو  هنری  چشم اندازهای  به  را 
می ساخت. جامعه ایران که در سال های 
آشنا  بین المللی  موسیقی  با  ناصری 
شده بود حاال می توانست این آشنایی 
را به شناخت تبدیل کند. وزیری هر 
و  تازه  جهان  درباره  را  خطابه ای  ماه 
هنرهای نو ایراد می کرد و اندیشه های 
نو در اعضای کلوب که همه از نامداران 
شعر و ادب ایران بودند برمی انگیخت. 

بدین ترتیب پروسه اندیشیدن و نظر 
ایران  موسیقی  جامعه  در  را  دادن 
نهادینه می کرد. از میان این نامداران 
چند تنی با وزیری در نهایت خلوص و 
صمیمیت رفتار می کردند و مشکالت 
اجرایی و اداری او را در کار مدرسه و 

کلوب از میان برمی داشتند.
صدر  در  دشتی  علی  و  میرزا  ایرج 
جای  وزیری  نزدیک  یاران  فهرست 
داشتند. چه بسا اگر محبت های این 
نامداران نبود از کلوب و مدرسه هم 
به شکلی که وزیری می خواست اثری 

باقی نمی ماند.
ایرج در زهره و منوچهر به این گونه 
وزیری را قدر می گذارد. از زبان زهره 

ملکه هنرها می گوید:
»من کلنل را کلنل کرده ام
در وسط معرکه ول کرده ام

اسم مجازی ش علین نقی ست
اسم حقیقیش ابوالموسیقی ست«

علی دشتی که این روزها سی و پنج 
سال از مرگش می گذرد از دو راه به 
یاری وزیری و بنیادهای او می آمد. اوال 
را در  تیراژ »شفق سرخ«  پر  روزنامه 
اختیار او گذاشته بود که بتواند مشکالت 
خود را بیان کند و نیز »پروگرام«های 
ماهانه مدرسه و کلوب را انتشار دهد. 
چند  هر  خود  دشتی  دیگر  سوی  از 
یا  سرخ«  »شفق  در  مقاله ای  گاهی 
»نو بهار«، روزنامه ملک الشعرای بهار 
حق  احقاق  برای  را  او  و  می نوشت 
خود یاری می رسانید. با اتکا به همین 
روش یکی دو بار خطر تعطیل مدرسه 
را  او  و  گذشت  وزیری  گوش  بیخ  از 
بر  بار  سپاسگزار دشتی ساخت. یک 
سر معافیت هنرجویان از نظام وظیفه، 
وزارت معارف دلیل آورد که معافیت 
نمی شود  مدرسه  این  حال  شامل 

چون مدرسه معمولی است و عنوان 
عالی ندارد. دشتی بالدرنگ به کمک 
وزیری آمد و از مقامات دولتی پرسید 
چرا مدرسه موسیقی نباید عنوان عالی 
پاسخ منطقی در  باشد. چون  داشته 
کار نبود موضوع را با لحن تند انتقادی 
در روزنامه اش منتشر کرد و مدرسه 
وزیری از آن پس عنوان عالی پیدا کرد.

علی دشتی روزنامه نگار و سیاستمدار 
تمام  برای  می مانست  مردی  چون 
در  غریبی  اعتبار  و  نفوذ  فصول. 
اداره های دولتی داشت و در واقع هر 
کاری را که می خواست از پیش می برد. 
او از مشتریان پر و پا قرص کنفرانس ها 
و کنسرت های وزیری بود و برنامه های 
او را سخت مراقبت می کرد. محبت او 
به خاطر  وهله نخست  در  وزیری  به 
نوآوری های او در ساختن و پرداختن 
موسیقی بود. جالب است که او با شعر 
نو مخالف بود و در روزنامه اش شعرها 
نوی اولیه را به تمسخر می گرفت ولی 
نوسازی  برای  را  وزیری  طرح های 
این  از  می پذیرفت.  ملی  موسیقی 
شخصیت  مجذوب  دشتی  گذشته 
انسانی وزیری شده بود و آن را قدر 

می گذاشت.
دشتی در شفق سرخ نوشت:

تکان  مرا  هنگامی  روح  »وزیری 
طفل  مثل  را  تار  کاسه  که  می دهد 
عزیزی در آغوش می گیرد و پیشانی 
و  شده  خم  آن  روی  بر  او  هوشمند 
اطفال بی خیال  او مثل  سرانگشتان 
هم  سر  پشت  تار  دسته  روی  بر 
همهمه  وزیری  وقت  آن  می دوند… 
آبشار،  غرش  دریا،  ضجه  دریا،  امواج 
زمزمه جویبار، آهنگ گردبادها، آهنگ 
معاشقه نسیم شاخسارها را به گوش 

شما می رساند…«
بعد به توصیف ویولن وزیری می رسد:

و  زیبا  مظهر  یک  »وزیری 
و  دارد  هم  دیگری  دوست داشتنی 
بر  او  آرشه  که  است  هنگامی   آن 

روی سینه ویولن می رقصد. آن وقت 
و  می کنید  فراموش  را  تار  سرپنجه 
خیال می کنید که او باید فقط ویولن 
آبشارها  او  سرانگشتان  از  بنوازد… 
خروشان  جوی های  می شود،  سرازیر 

جاری می گردد…«
پایان تقریظ خود حرف  دشتی در 

آخر را می زند:
»اگر وزیری همهمه برگ های سبز را 
نت بردارد، من هم می توانم موسیقی او 

را بنویسم!…«
بخشی  وزیری  کنیم،  کوتاه 
کار  در  را  خود  موفقیت های  از 
مدیون  موسیقی  هدف های  پیشبرد 
سال های  نواندیش  منورالفکرهای 
نخست دوره پهلوی اول است. خود او 
نیز همیشه در برابر آنان زبان سپاس 
گشوده است. محبت های ایرج میرزا را 
با ابتکار درخشان در مجلس ترحیم او 
پاسخ گفت و به جای روضه و نوحه از 

موسیقی بهره گرفت.
بعد  سال  در  را  کار  همین  وزیری 
در مجلس ترحیم درویش خان تجربه 
کرد و با استقبال مردم روبرو شد. همه 
این کوشش ها و فعالیت ها را دشتی با 
میل و رغبت بسیار در »شفق سرخ« 
ادامه  به  را  وزیری  و  می داد  بازتاب 
راهی که برگزیده بود ترغیب می کرد. 
روش های او بدیهی است که در کل 
جامعه روشنفکری ایران باز می تابید و 

هواخواهان بسیار پیدا می کرد.
سیاست  در  که  قدر  همان  دشتی 
در  است  کل  دانای  ایران  ادبیات  و 
نیز  و رمان  کارهای تحقیقی و قصه 
معروف  کتاب  با  داشت.  طوالیی  ید 
»بیست و سه سال« نشان داد که بر 
فقه اسالمی  نیز اشراف دارد. جمهوری 
مالیان مزد او را ولی در کف دستش 
گذاشت. آن قدر  در زندان آنان ماند 
که چون پوستی کشیده بر استخوانی 
شد و چندی بعد جان به جان آفرین 

تسلیم کرد.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

 این روزها پانزده سال از درگذشت 
از درگذشت  اسداهلل ملک و ده سال 
از شیرین نوازان  یاحقی، هر دو  پرویز 

قوی دست ویولن می گذرد.
ولی هنوز بحث بر سر شیرین نوازی، 
برای  آن  سودمندی  یا  زیان بخشی 
موسیقی سنتی ایران در محافل هنری 
جاری است. بنیادگرایان سنتی به نظر 
می رسد که اصوال با آنچه احساس پرور و 
زیبایی بخش باشد در ستیزند. موسیقی 
خودشان را هم که در درون سرشار از 
زیبایی ست نا زیبا و بی قواره و مالل آور 
می خواهند. خدا بیامرزد اسداهلل و پرویز 
را که جاذبه هایی برای ردیف موسیقی 
ملی آن هم به یاری یک ساز بین المللی 

فراهم آوردند.
صبای بزرگ شاید نخستین کسی 
بود که به فکر زیباسازی ردیف افتاد و 
کرد آنچه از دستش بر می آمد. پس از 
او نوبت به اسداهلل و پرویز رسید که هر 
دو از شاگردان او نیز به شمار می آمدند. 
شیرین نوازی های  بر  عالوه  دو  این 
مبتکرانه خود شمار زیادی از نوازندگان 
سنتی  استادان  میان  از  حتی  را 
برانگیختند که کمی  شیرین تر بنوازند 
تا به ویژه مخاطبان جوان بیشتری برای 

خود پیدا کنند.
را  شیرین نوازی  دورتر،  گذشته  در 
منتسب به مطرب ها می کردند ولی حاال 
دیگر چنین نیست و حتی کهن ساالن 
می دانند. ارزش  واجد  را  آن  سنتی 

این نوآوری کم و بیش همگانی فضای 
موسیقی سنتی را شاداب و با طراوت 
کرده است. اگر چه اسداهلل ملک زودتر 
از پرویز یاحقی تمهیدات زیباسازی را 
آغاز کرد ولی پرویز مجدانه تر و پرشورتر 
به این کار پرداخت و جا دارد که او را 
نوآورانه  شیرین نوازی های  قافله ساالر 
بدانیم البته بی آنکه حق کسانی چون 

شهناز و شریف را از یاد ببریم.
که  بود  ساله  یاحقی چهارده  پرویز 
پایش به رادیو باز شد در حالی که هنوز 
قدش به میکروفون استودیو نمی رسید. 
از آن پس او جوان ترین تک نواز رادیو 
به شمار می رفته و شگفتی همتایان 
خود را بر می انگیخته است به ویژه که 
ذوق فراوان در آهنگسازی نیز داشته و 
نخستین ترانه اش را غالمحسین بنان 
خوانده است. پرویز یاحقی پس از این 
موفقیت نخستین با شور و شوق بیشتر 
به آهنگسازی پرداخته و هر سال، چند 
و گاه چندین ترانه پُر حس و حال تازه 

آفریده است.
یا حقی در آهنگسازی نیز شیوه ای 

ویژه خود داشت که آفریده های او را 
قابل شناسایی می ساخت. کم و بیش 
همه ترانه های او مقدمه موزیکال بلند و 
پُر و پیمانی دارد که عالوه بر آنکه زمینه 
را برای اجرای متن ترانه آماده می کند، 
فرصتی مناسب نیز برای خود آهنگساز 
سلیقه  و  ذوق  که  می آورد  فراهم 
سازآرایی خود را بدون مزاحمت شعر 
تجربه کند. حتی ریتم مقدمه ها از ریتم 
اصلی ترانه ها متفاوت است به شکلی 
که می توان آنها را قطعات مستقل بدون 
کالم به حساب آورد. سازآرایی های او 
نمی گذارد  و  است  جذاب  بسیار 
سازد. مالل آور  را  آنها  ترانه ها  بلندی 

خوانندگان معروفی چون مرضیه و 
دلکش مفسران ترانه های پرویز یاحقی 
را  دیگری  خوانندگان  بعدها  بوده اند. 
خود او پرورانده که مهستی و حمیرا 
مشهورترین آنها بوده اند. پرویز یاحقی 
در آفرینش ترانه ها از همکاری نخبگان 
ترانه سرایی در سال های پیش از انقالب 
بهره ور شده ولی بیش از همه همکاری 
نزدیک او با بیژن ترقی برجسته شده 

است.
ترانه سرایان سال های سی و چهل که 

در مسیر نوآوری به تصویرسازی های 
توصیفی رسیده بودند در آهنگ های 
یاحقی با آن سازآرایی های رنگین فضای 
پیدا  خود  تجربه های  برای  سازگاری 
می کردند. در میان ترانه های یاحقی- 
ترقی به سه ترانه برخورد می کنیم که 
اگر چه در مایه های گوناگون ساخته 
شده اند ولی مشابهت هایی با هم دارند 
و می توان آنها را یک مجموعه سه گانه 
)تریلوژی( نامید. این ترانه ها، می زده، 

بیداد زمانه، و افسانه محبت نام دارند.
ویولن یاحقی نیز همان گونه که گفتیم 
مهم ترین  است.  متفاوت  دیگران  از 
تمهیدات  کارگیری  به  را  تفاوت 
می آورد. وجود  به  شیرین نوازی 

یاحقی بر این باور بود که آهنگسازی 
هم مثل صدا یک ودیعه خدایی است. 
بعضی این کاره اند و بعضی بیگانه با آن. 
از آن گذشته شمار نوازندگان توانایی 
که آهنگسازان موفقی هم باشند بسیار 
اندک است. منظورش البته آن است که 

خود او یکی از آنهاست.
اسدهلل ملک  زاده ی 1320 در تهران 
بود و مثل خیلی از قدیمی ها موسیقی 
را با کمانچه آغاز کرد. بعد در کالس 
صبا ویولن را جایگزین کمانچه کرد. 
رادیو  استخدام  به  سالگی  هیجده  از 
که  نگذشت  چیزی  و  درآمد  ایران 
تک نواز  عنوان  او  شیرین کاری های 
او  ارمغان آورد.  برجسته را برایش به 
هم مانند هنرمندان برجسته، شهناز، 
شریف و ورزنده نواخته هایش از شور و 
احساس غریبی انباشته بود. این شور 
را حرکت های نامتعارف و کمیاب آرشه 
و پرش ها و مالش های انگشتان پدید 
می آورد و تا پایان قطعه محفوظ نگاه 
می داشت. از پرویز یا حقی چاالک تر 
همین  نیروی  به  همیشه  اما  نبود 
اشک  آرشه  چاالکی  و  پنجه  چابکی 
به چشمان رمانتیک می آورد. دشتی 

او بود  و سه گاه مایه های مورد عالقه 
ولی به ابوعطا که می رسید نغمه هایش 
تا مغز استخوان مخاطب نفوذ می کرد.

همین مهارت ها و چابک دستی ها بود 
برجسته  نوازنده  منوهین  یهودی  که 
ویولن را که در سال های دهه چهل به 
ایران سفر کرده بود مجذوب و مبهوت 
آن سال ها  در  منوهین  خود ساخت. 
اروپا پیش  در  را  و غرب  پروژه شرق 
شانکار«  »راوی  با  جمله  از  و  می برد 
برنامه هایی  هند  معروف  سیتارنواز 
پس  وی  بود.  کرده  عرضه  مشترک 
از آشنایی با ملک و شنیدن ویولن او 
پایش را به جشنواره ها باز کرد. ملک 

خود می گوید:
»آقای منوهین درباره موسیقی هند 
ده سال تحقیق و مطالعه کرده بود. آن 
را می شناخت و نمونه هایی از آن را حتی 
به یاری نوازندگان هندی و با همراهی 
ارکستر سنفونیک لندن ارائه داده بود. 
او همین کار را می خواست با موسیقی 
ایران بکند. وقتی می خواست از ایران 
برود من تصادفا این شانس را پیدا کردم 
که با ایشان دیدار کنم. رفتم به هنرهای 
زیبا و از من خواستند در برابر ایشان 
سازی بزنم. مرحوم حسین تهرانی هم 
آنجا بود. من و ایشان برنامه کوتاهی 
را اجرا کردیم. وقتی کارمان تمام شد 
آقای منوهین گفت حیف که من ده 
موسیقی  صرف  فقط  را  عمرم  سال 
هند کرده ام. حاال می بینم که هند هر 
چه دارد از موسیقی ایران است!…«

زبان  از  ملک  که  سخنی  چه  اگر 
منوهین نقل می کند مبالغه آمیز به نظر 
می آید ولی به هر حال نشان می دهد 
که نواخته های ملک و تهرانی در ذهن 
او تاثیر مثبت نهاد. به هر حال با پا در 
میانی و توصیه منوهین، اسداهلل ملک 
به جشنواره های مختلفی دعوت شد 
که شاید مهم ترین آنها جشنواره ونیز 
و جشنواره »ویندزور« در لندن باشد 
که در این دومی  ملک همراه با یهودی 
منوهین در چهار چوب برنامه شرق و 

غرب ویولن نواخته است.
از اسداهلل ملک جدا از چهارمضراب ها 
و تک نوازی ها، ترانه هایی نیز به یادگار 
از  می توان  جمله  از  که  است  مانده 
غروب  و  دل  حکایت  شباهنگ،  مرغ 

کوهستان یاد کرد.
در پایان باید از چهار مضراب معروف 
او یاد کرد که »گریه لیلی« نام گرفته 

است.

دشتی، وزیری و موسیقی

پرویز، ملک و 
منوهین

پشت صحنه ی فیلم »کاناپه« از کیانوش عیاری

تک مضراب            !
آوازه
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= در دولت روحانی وزیر 
بهداشت دستور داد کسانی 
ح  طر ین  ا ل  مشمو که 
هستند مطب خصوصی هم 
زن هایی  باشند،  نداشته 
که در این وضعیت هستند 
یک  با  سال ها  مجبورند 
نسبت  به  حداقلی  حقوق 
داشته اند  که  تحصیالتی 
یورو  هزار  حدود  شاید  و 
از  کنند.  زندگی  ماه  در 
سوی دیگر مجبور هستند 
به  خود  مرد  همکاران  با 
همکاری  مخفیانه  صورت 

کنند.
کلی حکومت  سیاست   =
سعی  که  است  گونه ای  به 
می کند زنان در عرصه کار 
در  اگر  و  شوند  وارد  کمتر 
می شوند  وارد  عرصه  این 
ن  یا نشجو ا د د  ر مو مثل 
آن ها  بر  آنچنان  پزشکی 
فشار وارد می شود که دچار 
را    کار  این  و  مشکل شوند 

رها کنند.
»طرح  رمضان زاده-  فیروزه 
حسن  قول  به  یا  پزشکی«  خدمت 
بهداشت،  وزیر  هاشمی  قاضی زاده 
درمان و آموزش پزشکی، »سربازی 
اجباری  تعهد  همان  یا  اجباری«   
است که وزارت بهداشت در بدو ورود 
و ثبت نام نه تنها از پزشکان عمومی 
بلکه از متخصصان و فوق متخصصان 
طرح،  این  موجب  به  و  می گیرد 
دوره ای  گذراندن  برای  باید  آنها 
زمان  تا  و  بروند  محروم  مناطق  به 
سپری کردن این دوران نیز مدرک 

تحصیلی به آنها داده نمی شود.
اساسی  مشکل  یک  اما  طرح  این 
موظف  زن  پزشکان  اینکه  دارد، 
یعنی  سال  هشت  مدت  به  هستند 
در  خود  تحصیل  زمان  از  بیش 
در  کنند  خدمت  محروم  مناطق 
حالی که این مدت برای مردان دو 

تا چهار سال تعیین شده است.
وزیر  هاشمی  قاضی زاده  حسن 
یازدهم  دولت  درمان  و  بهداشت 
عنوان  به  طرح  این  از  بار ها  که 
جامعه  حق  در  اجحاف«  و  »ظلم 
اعتراض  از  پس  کرده  یاد  پزشکی 
متخصص  پزشکان  از  جمعی 
به  تخصیص سهمیه  قانون  مشمول 
پایان  برای   1394 سال  در  زنان، 
تعهد  دوره  اعتراض ها  این  به  دادن 
که  را  زنان  سهمیه  پذیرفته شدگان 
در نخسیتن سال ریاست جمهوری 
محمود احمدی نژاد 12 سال تعیین 
کاهش  سال  هشت  به  بود،  شده 
خانواده  از  دور  سال،  هشت  داد، 
و  معیشتی  نامطلوب  وضعیت  با 
بسیاری  آینده  و  زندگی  که  مالی 
را  خانواده هاشان  و  زن  پزشکان  از 
بسیاری  و  فرزند، طالق  از  با دوری 

مشکالت دیگر روبرو کرده است.
حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع 
به  طرح  این  مورد  در  بشر،  حقوق 
دولت  »در  می گوید:  لندن  کیهان 
وزیر  مشخص،  طور  به  روحانی 
که  کسانی  داد  دستور  بهداشت 
مطب  هستند  طرح  این  مشمول 
خصوصی هم نداشته باشند زن هایی 
که در این وضعیت هستند مجبورند 
به  حداقلی  حقوق  یک  با  سال ها 
و  داشته اند  که  تحصیالتی  نسبت 
شاید حدود هزار یورو در ماه زندگی 

کنند.«
وی می گوید: »حساب کنید درس 
و طرح تمام شده و حاال یک خانم 
45 ساله باید در شهر محل سکونت 
دائمی خود تازه از صفر شروع کند! 

و این چقدر دشوار است.«
متن کامل این گفتگو را در ادامه 

می خوانید:

برخی  هاشم،  نایب  =آقای 
سهمیه ها  به  توجه  با  معتقدند 
امکانات خوبی در اختیار زنانی که 
به  مشغول  پزشکی  رشته های  در 
تحصیل می شوند قرار می گیرد، 

نظر شما چیست؟
-سیاست کلی حکومت به گونه ای 
در  زنان  می کند  سعی  که  است 
اگر  و  شوند  وارد  کمتر  کار  عرصه 
مثل  می شوند  وارد  عرصه  این  در 

مورد دانشجویان پزشکی آنچنان بر 
آنها فشار وارد شود که دچار مشکل 

شوند و این کار را   رها کنند.
در هر جا که جداسازی جنسیتی 
در  چه  و  ایران  در  چه  شود  ایجاد 
کل  حال  هر  به  مشابه  کشورهای 
در  که  کسانی  خصوص  به  جامعه 
پیراپزشکی  و  پزشکی  رشته های 
این  مشمول  هستند  مشغول 
می شوند.  جنسیتی  تبعیض 
این  ایران  در  زنان  مورد  در  اتفاقاً 
زیاد  بسیار  جنسیتی  تبعیض 
موارد،  این  شاخص ترین  و  است 
برای  پزشکی  خدمات  طرح  مساله 
پزشکان زن است به این صورت که 
را  معینی  امتیاز  از یک طرف، یک 

قائل شده اند مثاًل در برخی رشته ها 
ودر  باشند  زنان  درصد حداقل   25
از  ولی  درصد   50 رشته ها  برخی 
سوی دیگر میزان تعهدی را که آنها 
دارند  محروم  مناطق  در  کار  برای 
امتیاز  اگر  برده اند.  باال  شدت  به 
درصد   90 که  است  حدی  در  آنها 
آقایان  که  باشند  داشته  را  نمراتی 
کسب می کنند متقابال تعهد گرفته 
 4 میزان  به  طرف  آن  از  که  شده 
کار  محروم  مناطق  در  بیشتر  برابر 
به  می توانند  مردان  اگر  مثال  کنند 
مدت دو سال طرح خود را به پایان 
 ۸ روند  این  خانم ها  برای  برسانند 

سال است.

برای  دوره  این  =پیشتر، 
بر داشتن 9۰  پزشکان زن، عالوه 
سال   ۱۲ نمره  نصاب  حد  درصد 

تعیین شده بود.
زمان  از  زنان  به  مربوط  -طرح 
احمدی نژاد کلید خورد، تنها اقدامی 
که در دولت روحانی انجام شد این 
بود که سه برابر بودن دوره تخصصی 

را به دو برابر تبدیل کردند یعنی 12 
به  سال کار در یک شهر محروم را 
هشت سال رسانده اند. حساب کنید 
درس و طرح تمام شده و حاال یک 
محل  شهر  در  باید  ساله   45 خانم 
صفر  از  تازه  خود  دائمی  سکونت 
شروع کند، و این چقدر دشوار است. 
برای آقایان دو سال تا 4 سال است. 
نمرات  اگر  شرایط  به  بسته  البته 
باشد آن   آقایان هم سطح  با  خانم ها 

وقت این دوره شش سال است.
که  صحبت هایی  آخرین  از  بعد 
به  وزیر بهداشت مطرح کرده نهایتاً 
آنهایی  حتی  رسیده اند  نتیجه  این 
که نمرات مشابه دارند این تعهد را 
شش ساله انجام دهند. و این یعنی 

از مدت های  بعد  یا دختری که  زن 
طوالنی تحصیل مجبور به زندگی در 
مناطق محروم به سال های طوالنی 
تبعیض  و  اجحاف  مشمول  است 
جنسیتی بسیار شدید قرار می گیرد.

البته بر اساس آخرین صحبت های 
در  است  امیدوار  او  بهداشت  وزیر 
طریق  از  شاید  ساله   10 دوره  یک 
بر  دیگر  من درآوردی  طرح  یک 
سهمیه هایی  بومی سازی  مبنای 
محل  در  افراد  برای  کنند  ایجاد 
زندگی شان و به تدریج روند عرضه 
و تقاضا به گمان ایشان مثبت شود 
و این طرح به صورت اختیاری اجرا 
شود اما بعید به نظر می رسد که با 
این روند جداسازی ها این طرح اجرا 

شود.

طرح  تعهد  خرید  امکان  =آیا 
خدمت پزشکی برای پزشکانی که 
حاضر به ماندن در مناطق محروم 

نباشند وجود دارد؟
ادامه  از  زنان  دلیلی  هر  به  -اگر 
فعالیت در منطقه محروم خودداری 

صرف  خود  تخصص  از  عمال  کنند 
طرح  این  واقع  در  کرده اند  نظر 
مگر  است  رایگان  آموزش  قبال  در 
و  کنند  تهیه  را  کالنی  وجه  اینکه 
این  کنند،  بازخرید  را  طرح  این 
نیست  مقدور  سادگی  به  هم  کار 
اگر  متوسط.  شرایط  با  فردی  برای 
نیازی  اساساً  بود  باال  فرد  درآمد 
کشور  داخل  در  تحصیل  ادامه  به 
شرایط  و  امکانات  قاعدتاً  و  نداشت 
دیگری برای ادامه تحصیل داشتند. 
با  زنانی  که  هستیم  این  شاهد  ما 
خانه داری  دارند  االن  باال  تخصص 

می کنند.
تخصصی  دوره  وقتی  حال،  هر  به 
باید طرح  برسانند  پایان  به  را  خود 

را در یک منطقه محروم اجرا  خود 
کنند در غیر این صورت نمی توانند 
ادامه  فعالیت  به  خود  تخصص  در 
دهند.   همان طور که گفتم خریدن 
آن مشروط به مبلغ کالنی است که 
پرداخت آن عماًل فقط روی کاغذ و 
بودیم  اولین کسانی  ما  حرف است. 
که در این طرح شرکت کردیم. این 
است،   1352 سال  به  مربوط  طرح 
من که در سال 1354 وارد دانشگاه 
متوسطی  خانواده  در  اینکه  با  شدم 
بتوانم  نبود  متصور  من  برای  بودم 
آن  که  را  پزشکی  خدمات  طرح 
کنم.  تامین  بود  سال   5 تا   3 زمان 
بسیاری از همدوره ای های من در آن 
زمان، تحصیل در خارج کشور را از   
همان ابتدا انتخاب کردند و تا پایان 
مساله  عمال  نماندند.  پزشکی  دوره 
موضوع  با  و  ندارد  موردی  بازخرید 
متفاوت  بسیار  سربازی  معافیت 

است.

از  جمعی  اعتراض های  =حتمًا 
طول  به  نسبت  زن  دانشجویان 

خدمت ۱۲ ساله در مناطق محروم 
را به خاطر دارید. ظاهراً پس از آن 
اعتراض ها بود که وزرات بهداشت 
این مدت را به هشت سال کاهش 

داد.
و  عجیب  خواست هایی  -آنها 
شرایط  این  چون  نداشتند  غریبی 
خانواده  تشکیل  امکان  می تواند 
برای  طور  همین  کند  دشوار  را 
کسانی که متاهل هستند مشکالت 
ولی   همان  ایجاد می کند  خانوادگی 
که  اعتراض  آن  با  گفتید  که  طور 
در مقابل مجلس و وزارت بهداشت 
صورت گرفت برخورد و حتی تهدید 
سه  طور  همین  و  کردند  زندان  به 
به  مرد  پزشک  یک  و  زن  پزشک 

صورت موقت بازداشت شدند. به هر 
وزیر  صحبت های  به  توجه  با  حال 
بهداشت امیدهای دوری وجود دارد 

که این مشکالت حل شوند.

نامطلوب  شرایط  =این 
معیشتی و مالی در مناطق محروم 
ویژه  به  متخصص  پزشکان  برای 
و  پیامد ها  چه  کنون  تا  زنان 

مسائلی در پی داشته است؟
که  بودیم  شاهد  پیش  روز  -چند 
رودسر  در  جوان  زن  جراح  یک 
که  فشارهایی  مجموعه  خاطر  به 
از  و  شد  قلبی  حمله  دچار  داشته 
هستیم  شاهد  همچنین  رفت.  دنیا 
از  زن  متخصصان  از  بسیاری  که 
امکان  چون  می شوند  خارج  کشور 
فعالیت در جامعه ایران با وجود این 
سوی  از  ندارد.  وجود  عماًل  شرایط، 
روحانی  دولت  در  شاهدیم  دیگر، 
کسانی  داد  دستور  بهداشت  وزیر 
که مشمول این طرح هستند مطب 
خصوصی هم نداشته باشند، زن هایی 
که در این وضعیت هستند مجبورند 

به  حداقلی  حقوق  یک  با  سال ها 
و  داشته اند  که  تحصیالتی  نسبت 
شاید حدود هزار یورو در ماه زندگی 
کنند. از سوی دیگر مجبور هستند 
صورت  به  خود  مرد  همکاران  با 
موارد  این  کنند.  همکاری  مخفیانه 
وجود  که  هستند  مسائلی  مجموعه 
دانشجویان  برای  را  کار  و  دارند 

پزشکی زن مشکل تر کرده اند.
و  طرح ها  گونه  این  اینکه  از  جدا 
فشار ها بر فارغ التحصیالن رشته های 
برای  ولی  دارد  وجود  نیز  دیگر 
نیز  زن  پیراپزشکان  و  زن  پزشکان 
آنها در  ندارد که  این مساله صحت 
دارند  بیشتری  امکانات  کار  زمینه 
تحصیل  حین  در  است  ممکن  و 
وجود  با  کنند.  پیدا  معینی  فرصت 
این مشکالت، نهایتاً زنانی که مجبور 
یا  یا تاهل  می شوند به خاطر فرزند 
از  مناسب  شغلی  وضعیت  نداشتن 
کنند  نظر  صرف  رشته  این  در  کار 

کم نیستند.

از  یکی  پیش  =چندی 
در  بهداشت  وزارت  مسووالن 
کرد  ادعا  خبرآنالین  با  گفتگو 
پزشکان  مورد  در  تبعیض  که 
آنها،  نفع  به  اما  دارد  وجود  زن 
رشته ها  بعضی  در  مردان  چون 
زنان  تخصص های  و  مامایی  مانند 
زنان  اما  نمی توانند تحصیل کنند 
در تمام رشته های پزشکی امکان 
تحصیل دارند. آین ادعا را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
-به هیچ وجه این طور نیست که 
پزشکی  رشته های  در  زنان  درباره 
تبعیض مثبت صورت می گیرد. آنها 
به صورت مشخص در این عرصه هم 
تبعیض  مورد  دیگر  مثل عرصه های 
نگرش  که  جامعه ای  در  هستند. 
حاکم  پدرساالرانه  و  مردساالرانه 
جنسیتی  تبعیض  نمی تواند  است 
براین  افزون  باشد.  نداشته  وجود 
موضوع جداسازی جنسیتی  مساله، 
بخواهند  وقتی  است.  مطرح  هم 
باشند  زن  دو  هر  بیمار  و  پزشک 
همگی  بیماران  و  پزشکی  گروه  یا 
جامعه  امکانات  از  آنها  باشند،  زن 
البته  نمی کنند،  استفاده  خوبی  به 
این  نتوانستند  سال ها  این  تمام  در 
طرح ها را اجرا کنند، مثال طرح هایی 
اینکه بیمارستان های  داشتند شبیه 
االن  کنند  درست  را  زنان  جامع 
این طرح  از مطرح کردن  10 سال 

گذشته است.

همین  اجرای  پی  =در 
مرد  پزشکان  که  بود  سیاست ها 
زنان  بیماری های  تخصص  دارای 
شدند.  رانده  حاشیه  به  زایمان  و 
اجرای  از  پس  پزشکان  این 
چگونه  اکنون  سیاست ها  این 
حرفه  این  در  خود  فعالیت  به 

می پردازند؟
تقریبا  در  و  طور سنتی  به  -البته 
مثل  رشته هایی  در  کشورها  همه 
زنان  تعداد  مامایی  و  پرستاری 
تخصص  مورد  در  اما  است  بیشتر 
پزشکان  ایران،  در  زایمان  و  زنان 
تعدادشان  زنان  به  نسبت  مرد 
اشکال  به  آنها  کرده،،  پیدا  کاهش 
و  دادند  ادامه  را  خود  کار  مختلف 
کارشان  که  نیست  معنی  این  به 
هم  مبنا  برهمین  اما  کنند  رها  را   
بیماران محروم می شوند از پزشکان 
آنها  حال  هر  به  مرد.  متخصص 
پزشک و متخصص هستند و مساله 
پزشکی  عرف  در  بودن  زن  و  مرد 
اما در  جامعه جهانی مطرح نیست، 
جامعه ای که جداسازی جنسیتی را 
می دهند  انجام  مختلف  اشکال  به 
قلمداد  واقعی  را  غیرواقعی  مسائل 
از  نیمی  مشخص  طور  به  می کنند. 
جامعه ایران به جای اینکه از تمامی 
امکانات جامعه استفاده کند مجبور 
جامعه  امکانات  از  نیمی  از  است 
استفاده کند و بسیاری از نارسایی ها 
ایجاد می شود. مثال  به همین دلیل 
مبنای  بر  که  هستیم  شاهد  ما 
بسیاری  در  کردم  اشاره  که  طرحی 
متخصصی  تنها  محروم  مناطق  از 
متخصص  یک  مثال  دارد  وجود  که 
است  مجبور  که  زن هست  جراحی 
را  منطقه  آن  در  از مسائل  بسیاری 
پاسخ بدهد به این دلیل که مردان 
و زنان در توزیع امکانات و نیرو برابر 
نیستند. به هر حال این دیدگاه های 
ایدئولوژیک و غیرمتعارف در جامعه 

اشکاالت زیادی ایجاد می کند.

سال   ۸ در  زن  متخصص  پزشکان  مشکالت 
اجباری خدمت 

تبعیض در خدمت اجباری!
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»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن 
مراجعه نمایید.«

ویدئو

که  ست  ا ت  ال مجهو ز  ا =
طبیعی  به طور  واقعاً  عمرایشان 
به پایان رسیده یا خیر؟ وی یکی 
از راه هاِی نجات و امیدی بود که 
رژیم با محدود کردن امکانات و 
گزینه ها در مقابل ملت عماًل باقی 

گذاشته بود. 
اگر  بین المللی  جزای  =قانون 
متهم به جرم اش اعتراف کند و 
نهایی  حکم  در  بخواهد،  پوزش 
در  تخفیف  درجه  چند  یا  یک 
نظر گرفته است. من تا به امروز 
هاشمی  آقای  که  نشنیده ام 
در  خود  جنایات  به  رفسنجانی 
داخل و خارج کشور اعتراف کرده 

و پوزش خواسته باشد. 
در  رفسنجانی  =مسئولیت 
تثبیت این نظام بسیار بزرگ است 
مهندس  کردن  رد  در  جمله  از 
بازرگان و آقای بنی صدر و تنگ 
کردن دایره ی قدرت. منتهی در 
سال های آخر عمرش متوجه شده 
پیچیده ای  جامعه ی  بر  که  بود 
مانند ایران نمی توان با چماق تا 
ابد حکومت کرد. بنا بر این سعی 
شد که ایشان »سوپاپ اطمینان« 

رژیم شود.
روز سه شنبه 21 دی در میان تدابیر 
شدید امنیتی صدها هزار نفر از مردم  
در مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی 
تشخیص  مجمع  رییس  رفسنجانی 
مصلحت نظام و رییس جمهور اسبق 
کردند.  شرکت  اسالمی  جمهوری 

آخر خط برای هاشمی رفسنجانی

اشک های یک روزنامه نگار پیشکسوت برای شالق  خوردن خبرنگار نجف آبادی:

 ما روزنامه نگارها هنوز زنده ایم؟!
قاضی زاده:  علی اکبر   =
خاطر  به  خبرنگاری  جوان 
زده  شالق  ه  شتبا ا یک 
می شود که به چی برسیم؟ 
دلم  روزنامه نگار  من  که 
بگذارم  را  قلم  که  بلرزد 
کار  دنبال  بروم  و  زمین 

دیگر؟
= مجازات بدنی خبرنگار 
ساده  اشتباه  یک  برای 
ید  جد قی  تفا ا عی  نو به  
اتفاقی  می شود؛  محسوب 
در  ما  از  خیلی  شاید  که 
شنیدن  با  نخست  مرحله 
این خبر، آن را باور نکردیم

علی اکبر قاضی زاده، یک روزنامه نگار 
با  که  گفت  ایران  در  پیشکسوت 
یک  خوردن  شالق  خبر  شنیدن 
دلیل  به  نجف آباد  شهر  در  خبرنگار 
گریه  داده،  انجام  که  ساده ای  اشتباه 

کرده است.

با شنیدن  بیان کرد:  وی همچنین 
افتادم؛  نظر  اظهار  دو  یاد  خبر  این 
 David( رندل  دیوید  سخنان  یکی 
ما  با  می گفت  که   )Randell
روزنامه نگاران فقط تعارف می کنند که 
شما سررشته دار افکار عمومی هستید؛ 
دوم هم اظهار نظر خبرنگاری به نام 
فیلیپ نایتلی )Phillip Knightley(؛ 
بود که ماجرای قرص  آقا فردی  این 
افشا  را   )Thalidomide( تالیدومید 
کرد. او به  همراه همکاران خود بیش 
از 10 سال زحمت کشید تا قانون را 
متقاعد کند که یک قرص معیوب در 

جامعه تولید می شود.
نشان کرد:  قاضی زاده سپس خاطر 
»ما روزنامه نگاران اصال قدرتی نداریم 
حرکت  طناب  و  تیغ  روی  فقط  و 
آن  اصال  که  کنیم  فرض  می کنیم. 
منتشر  را  خبر  این  عمد  به   خبرنگار 
جرات  قاضی  یک  چرا  باشد،  کرده 
به خبرنگاری  می کند چنین حکمی 

بدهد؟ و چرا در آن منطقه کسی بلند 
نمی شود بگوید که این کار را نکنید، 

زشت است.«
از  که  جامعه ای  »در  افزود:   وی 
اخبار  به خاطر شنیدن  ما  کله همه 
می شود،  سبز  اسکناس  مالی  فساد 
یک  خاطر  به  خبرنگاری  جوان 
به  که  می شود  زده  شالق  اشتباه 
روزنامه نگار  من  که  برسیم؟  چی 
زمین  بگذارم  را  قلم  که  بلرزد  دلم 
به  کار  این  کار دیگر؟  دنبال  بروم  و 
این معناست که شما محیط شفاف 
آسایش  تا  می گیرید  را  جامعه  یک 

را  استفاده چی  سوء  آدم  عده  یک 
نه  هم  طرف  آن  از  کنید.  فراهم 
نه  داریم،  مطبوعاتی  جامعه  یک 
نه  و  انجمنی  نه  داریم،  اتحادیه ای 
خودمان  داد  به  خودمان  حداقل 
می رسیم. سوال من اینجاست که ما 

روزنامه نگارها هنوز زنده ایم؟«
موحدی،  حسین  پیش،  چندی 
شهر  رسانه های  از  یکی  خبرنگار 
عدد  اشتباه  درج  دلیل  به  نجف آباد، 
وسیله  به  توقیف شده  موتورهای 
شالق  ضربه   ۴0 به  انتظامی  نیروی 
هفته  نیز  حکم اش  و  شد  محکوم 

گذشته به اجرا درآمد.
و  حواشی  حکم،  این  اجرای 
واکنش های نسبتا زیادی را در فضای 
مجازی و حتی در برخی از رسانه های 

رسمی داخل ایران به همراه داشت.
مضمون  با  را  خبری  خبرنگار  این 
موتورسیکلت  دستگاه   3۵ توقیف 
هنرستان های  از  یکی  دانش آموزان 
این شهر منتشر کرد. این در حالی بود 
است.  بوده  دستگاه  تعداد ۸  این  که 
نکته قابل توجه این است که رسانه ای 
که این خبرنگار در آن مشغول فعالیت 
نیز  آن  تکذیب  در  جوابیه ای  بود، 

منتشر کرد.
بدنی  مجازات  ایسنا،  گزارش  به 
به   ساده  اشتباه  یک  برای  خبرنگار 
نوعی اتفاقی جدید محسوب می شود؛ 
اتفاقی که شاید خیلی از ما در مرحله 
نخست با شنیدن یا خواندن این خبر، 
آن را باور نکردیم؛ اما خیلی زود این 
ویژه  به  مجازی،  شبکه های  در  خبر 
دست  به  دست  رسانه،  اهالی  میان 
و  خبرنگاران  پیگیری های  با  و  شد 
رسمی  رسانه های  برخی  پرداختن 
را  آن  بودن  واقعی  تلخ  مزه  آن،  به 

چشیدیم.

بود  گفته  خمینی  =امام 
بختیار را بُکشید

در  را  شاه  =خواستیم 
مکزیک ترور کنیم پا نگرفت
من  به  شاه  زندان  =در 
حتی  می گذاشتند  احترام 

یک سیلی به من نزدند
اسفند  بیستم  روز  کیهان  روزنامه 
ماه سال 13۵۸ مصاحبه ای از صادق 
 2۸( ماچ«  »پاری  مجله  با  خلخالی 
دسامبر 1979( منتشر کرد که در آن 
خلخالی عالوه بر تایید طراحی نقشه 
ترور محمدرضاشاه پهلوی در مکزیک 
مشهور  تروریست  کارلوس  توسط 
به  خطاب  دوران،  آن  در  بین المللی 
شهبانو فرح گفته بود، اگر شاه را بکشد 

مورد عفو قرار می گیرد.
دادستان  اولین  خلخالی،  صادق 

دادگاه های انقالب در دفتر کارش
ما  »نماینده  می نویسد:  پاری ماچ 
منزلی  در  قم  در  مناژر،  ژرژ  آقای 
افراد  میان  از  طبقه  یک  و  معمولی 
جوان و طلبه های ریش دار جوان عبور 

می کند تا با او مصاحبه کند.«

در سی و هفتین سالگرد انتشار این 
آن  بازنشر  به  لندن  مصاحبه، کیهان 

می پردازد.
در  بختیار  شاپور  با  دائم  =شما 
را  او  می خواهید  و  هستید،  جنگ 

برافکنید، چرا؟
او  ایران  از  شاه  خروج  از  -بعد 

کرد  صادر  را  مردم  عام  قتل  دستور 
عهده  به  را  جرائمی  مسئولیت  و 
شده،  مرتکب  سابق  رژیم  که  گرفت 
نظر  در  که  است  علت  همین  به  و 
ما محکوم است. چناچه بتوانیم او را 
به ایران بازمی گردانیم و در غیر این 
صورت هرجا یافت شود او را خواهیم 
کشت، امام خمینی گفته بختیار باید 

کشته شود.
=شما می خواهید کسان دیگر را 
به عقوبت برسانید، و در تعقیب آنها 

حتی در واشنگتن هستید؟
-ما در تعقیب آنها حتی تا زاویه کاخ 
سفید هم هستیم، آنان از چنگال ما 
که  بمیرند  آنکه  مگر  ندارند  خالصی 
در آن صورت خدا حق شان را می دهد.

=اینها چه کسانی هستند؟
-اردشیر زاهدی، هوشنگ نهاوندی، 
پهلوی،  غالمرضا  پالیزبان،  رزمی، 
فرح،  اشرف پهلوی، محمدرضا )شاه 
دزد(، شاپور بختیار، آموزگار، شعبان 
جعفری، شهرام پهلوی نیا پسر اشرف، 
ثابتی و غیره، چناچه بتوانیم آنها را به 
ایران می آوریم، اگر نه به هر صورت 

شده آنها را اعدام می کنیم.
=حتی زن شاه، شهبانوی سابق 

فرح؟

-بله، مگر اینکه او شاه را بکشد در 
آن صورت از عفو ما برخودار است و 

می تواند راحت به ایران برگردد.
=راست است که می گویند شما 
خواستید شاه را در مکزیک به قتل 

برسانید؟
اما  بکشند  را  او  شد  خواسته  -بله، 
از  مراقبت  بر  او  نتیجه  در  نگرفت  پا 
خود افزود و این به قیمت گران برای 
او درآمد به همین خاطر است که او 
را نقل مکان داده اند، او مریض نیست 
سرطان  باشد  اگر  ندارد  سرطان  و 

خود اوست که ۵7 سال خانواده او در 
مملکت ما ریشه دوانده بودند، وجود 

خود او سرطان است.
=می گویند شما اسلحه شخصی 

آقای هویدا را در دست دارید؟
است که هویدا  اسلحه همان  -این 
اعدام  را  او  که  موقعی  داده،  من  به 

می کردم.
گریز  و  تعقیب  جریان  =در 
اصل  دو  اجرای  برای  خائنان، 
چه  اسالم  رحمیت  و  رحمانیت 

کردید؟
که  آنها  بخشیدیم  را  زیادی  -عده 
نادم بودند و توبه کردند، بسیاری هم 
آزاد شده اند. ولی آنها که در راس رژیم 
سابق بودند ملت نمی بخشند، خائنان و 
جنایتکارانی که مرتکب اعمال غیرقابل 
بخشش شده اند، و ما منعکس کننده 

خواسته ملت هستیم.
=آیا کارلوس همیشه در دسته 

شما است؟
-من دیگر با او تماس ندارم در اوایل 
پیروزی انقالب بود که او به من تلفن 
انقالب شما  کرد و گفت »در اختیار 
هستم« و هیچ پاداش و توقعی ندارد، 

ما هم گفتیم نه نخواهیم گفت.
گفتید  مصاحبه  ابتدای  =در 
نماینده  من  مثل  روزنامه نگاران 

صهیونیست هستند، چطور؟
گفته  چیزی  چنین  نخواستم  -من 
شود، اگر چنین چیزی گفته شد جنبه 
آسوشیتدپرس،  ولی  داشت،  شوخی 

عظیم  اکثر  و  رویتر  یونایتدپرس، 
وسایل خبری  به وسیله صهیونیست ها 
روزنامه نویس ها  ولی  کنترل می شود، 

به طور فردی مردم درستی هستند.
خودتان  مبارزه  است  =ممکن 
را در دوران شاه خالصه بگویید و 
سهم خودتان را در انقالب اسالمی 

که امروز دارید بیان کنید؟
-این یک قضیه بلند است، به طور 
خالصه آنکه  امام خمینی مرا مسئول 
دادگاه های انقالب کردند. من مسوولیت 
رئیس  همیشه  من  کردم.  قبول  را 
دادگاه های انقالب و دادستان هستم.
جنبش  رهبر  همیشه  =شما 
غیرمنعطف فدائیان اسالم هستید؟

-تا آنجا که با فدائیان اسالم رابطه 
دارد، من لیدر رسمی آنها نیستم این 
به  آنها هستند که مرا قبول دارند و 

توصیه های اینجانب گوش می دهند.
زندانی  شما  سابق  رژیم  =در 
زندانی  را  شما  ساواک  و  شدید 

نموده؟
-خیر، در زندان های آنها مرا شکنجه 
احترام  من  به  آنها  بالعکس  نکردند، 
می گذاشتند، در طول 1۵ سال زندان، 
ولی  شدم  تبعید  و  بازداشت  توقیف، 
هرگز شکنجه نشدم و حتی یک سیلی 

هم به من نزدند.
در  می گویند  که  درست  =این 
بیمارستان  در  بار  چند  شاه  زمان 

روانی بستری شدید؟
-خیر، این صحیح نیست.

از  ترجمه  ملت«؛  »نبرد  *منبع: 
دکتر معزی

صادق خلخالی:

 اگر فرح شاه را بکشد، او را عفو می کنیم

علی اکبر قاضی زاده

        از آرشیو روزنامه کیهان چاپ تهران )۲۰ دی ۱۳۵۸(

  نماز جماعت صادق خلخالی در کنار سید علی خامنه ای

امیرعباس هویدا و تپانچه ی مشهورش که خلخالی از او گرفت

                 پیکر هویدا پس از اعدام ، ۱۸ فروردین ۱۳۵۸

روز  ساله    ۸2 رفسنجانی  هاشمی 
ایست  اثر  بر  دی ماه   19 یک شنبه 
قلبی در بیمارستان تجریش گذشت. 
پیکر هاشمی رفسنجانی که از ارکان 
اعتقاد  بسیاری  و  بود  نظام  اصلی 
در  رژیم  حیات  شیشه  که  داشتند 
دست اوست پس از اقامه نماز میت 
علی  ساله اش  شصت  رفیق  توسط 
خامنه ای )77 ساله( به مزار آیت اهلل 
خمینی برده شد و در کنار بنیانگذار 
سپرده  خاک  به  اسالمی  جمهوری 
برجسته  تمام چهره های  تقریبا  شد. 
دوران  در  آنها  از  خیلی  که  نظام 
حیات رفسنجانی دل خوشی از وی 
نداشتند در مراسم تشییع جنازه وی 

شرکت کردند.هاشمی رفسنجانی که 
با  جمهوری اش  ریاست  دوران  در 
مخالفان  قتل  و  حذف  به  بی رحمی 
در داخل و خارج کشور پرداخت، در 
مواضع اش  خاطر  به  اخیر  سال های 
اعطای  و  اصالحات  از  حمایت  در 
مردم  به  بیشتر  نسبی  آزادی های 
در میان نسل جوان محبوبیتی برای 

خود دست و پا کرده بود.
برخی  مورد  در  فرهودی  بیژن 
جنبه های زندگی هاشمی رفسنجانی  
وی  بشری  حقوق  کارنامه  ویژه  به 
قاضی  و  حقوقدان  موسوی  کاوه  با 
دیوان داوری بین المللی گفتگو کرده 

است.

شالق برای یک اشتباه عددی که از سوی روزنامه تکذیب هم شد
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آسیب های ناشی 
از گریم

کارشناسان اعالم کرده اند استفاده از گریم  های آرایشی 
و یا حتی رنگ های آرایشی که بسیاری از والدین از آنها برای 

طراحی بر روی صورت کودکان خود در جشن ها استفاده می کنند 
می تواند سبب ابتالی افراد به بیماری سرطان شود.گفتنی است، اکثر 

این محصوالت باعث ایجاد آکنه، تومورهای سرطانی و حتی سرطان سینه در 
بانوان می شود.کارشناسان موادی چون پارابن و فتاالت را که به طور گسترده در 

محصوالت آرایشی  بهداشتی استفاده می شود را عامل جدی ابتال به سرطان و سایر 
بیماری ها در افراد می دانند.براساس تحقیقات پژوهشگران دانشگاه بیل محصوالت 
آرایشی  بهداشتی و محصوالتی که برای گریم صورت بکار می رود دارای سمومی 
درون خود هستند که می تواند افراد را در معرض ابتال به انواع سرطان ها قرار دهد.در 
محصوالت آرایشی به طور معمول از پارابن برای جلوگیری از رشد کپک و باکتری 
استفاده می شود همچنین از ماده شیمیایی دی اتیل فتاالت که در زنان باعث ابتال 
به سرطان می شود.استفاده از این نوع محصوالت آرایشی همچنین می تواند سبب 
اختالل در هورمون های بدن,بروز نقایص مادرزادی, مشکالت عصبی حین تکامل 
جنین در زنان باردار ,حتی نازایی در زنان شود.موارد بسیاری از بروز مشکالت 
پوستی و آلرژی بویژه در کودکان در نتیجه استفاده از این نوع محصوالت 

رنگی تا به حال در دنیا اتفاق افتاده است.از این رو پزشکان توصیه 
می کنند افراد حتماً قبل از استفاده از این محصوالت آنها را مورد 

تست آلرژی انجام دهند و همینطور مدت زمان استفاده 
از آنها را بسیار محدود کنند و در صورت بروز 

هرگونه التهاب سریعاً به مراکز درمانی 
مراجعه کنند.

زنان  شاخص

نیکو خردمند 
)۱۳۸۸ - ۱۳۱۱(

نیکو خردمند گوینده و بازیگر ایرانی 
سینما و تلویزیون ایران بود.

نیکو خردمند دارای مدرک تحصیلی 
دیپلم و فارغ التحصیل کارگردانی سینما 
در رویال تئاتر سلطنتی بود. او خواهر 
بزرگ تر آهو خردمند )بازیگر سینما و 

تئاتر( است.
با   133۷ سال  از  او  هنری  فعالیت 
وی  شد.  رادیوشروع  در  گویندگی 
گویندگی فیلم را در سال 1339 آغاز 
کرد و گوینده نقش های کلودیا کاردیناله، 
آوا گاردنر، الیزابت تیلور، فخری خوروش، 
ایرن، کتایون و ... بوده است. او گوینده 
نمایش های رادیویی برنامه دوم رادیو از 
سال 1342 تا سال 134۷ و همچنین 
مجری برنامه معرفی تاتر در تلویزیون در 
سال 1351 بود. فعالیت سینمایی او با 
بازی در فیلم »پرده آخر« )واروژ کریم 

مسیحی( در سال 13۶9 شروع شد.
نیکو خردمند حدود ساعت 4 بامداد 
2۶ آبان 13۸۸، در سن ۷۷ سالگی و در 
بیمارستان ابن سینای تهران درگذشت. 
از حمله آثار ماندگار وی می توان به 
نقش آفرینی وی در فیلمهای زیر اشاره 

نمود:
 - کریم مسیحی  )واروژ  آخر  پرده 

)13۶9

)رضا  خوشبخت  مرد  آن  حکایت 
حیدرنژاد - 13۶9(

خانه خلوت )مهدی صباغ زاده - 13۷0(
مسافران )بهرام بیضایی - 13۷0(

»نیکو  جوایز  از  برخی  همچنین 
خردمند« به شرح زیر است:

بازیگر  بهترین  بلورین  برنده سیمرغ 
نقش مکمل زن )پرده آخر( در نهمین 
)مسابقه سینمای  فجر  فیلم  جشنواره 

ایران( - 13۶9
بازیگر  بهترین  بلورین  برنده سیمرغ 
نقش مکمل زن )بازیچه( در دوازدهمین 
)مسابقه سینمای  فجر  فیلم  جشنواره 

ایران( - 13۷2

دیشب ای بهتر ز گل در عالم خوابم شکفتی
شاخ نیلوفر شدی در چشم پر آبم شکفتی
 ای گل وصل از تو عطر آگین نشد آغوش گرمم
گرچه بشکفتی ولی در عالم خوابم شکفتی
برلبش ای بوسه ی شیرین تر از جان غنچه کردی
گل شدی بر سینه ی همرنگ سیمایم شکفتی
شام ابرآلود طبعم را دمی چون روز کردی
آذرخشی بودی و در جان بی تایم شکفتی
یک رگم خالی نماند از گردش تند گالبت
ای گل مستی که در جام می نابم شکفتی

بستر خویش از حریری نرم چون مهتاب کردم
تا تو چون گل های شب در باغ مهتابم شکفتی
 خوابگاهم شد بهشتی  بسترم شد نو بهاری
سیمین بهبهانیتا تو ای بهتر ز گل در عالم خوابم شکفتی ...

ک  ال
که  ناخن 
معادل انگلیسی آن 
و اصطالح   Nail Lacquer
علمی آن Nail Polish است، فرآورده 
ای با مصارف زیبائی است که برای قرار 
دادن موقت الیه ای رنگ دار بر سطح 
صفحه ناخن طراحی شده است و از 
رنگدانه هائی تشکیل یافته است که در 
ماده ی حاّلل و فّراری معلق شده اند و 
عناصری نیز در آن ترکیب شده اند که 
یک الیه ورقه ای بر سطح ناخن بوجود 

می آورند. 
این  دهنده  تشکیل  ماده  بیشترین 
الیه ی ورقه ای نیتروسلولز است که 
الیه ای براق و سفت که بر سطح ناخن 
می چسبد را ایجاد می کند. این الیه 

تقریباً برای اکسیژن نفوذپذیر است و 
اجازه تبادل گاز بین اتمسفر )جّو( و 
همین  که  دهد  می  را  ناخن  صفحه 
موضوع باعث قوی شدن صفحه ناخن 
می شود و از طرف دیگر میزان تبخیر 
آب از صفحه ناخن را از 1,۶ میلی گرم 
به ازای هر سانتی متر مربع در ساعت 
تا حد 0,4 میلی گرم به ازای هر سانتی 
متر مربع در ساعت کاهش می دهد و از 
کم آب شدن ناخن جلوگیری می کند.

الک  دهنده  تشکیل  مواد  سایر  از 
ناخن می توان به رزینی به نام تولوئن- 
تحت  )اخیراً  فرمالدئید  سولفونامید- 
توسیالمید-فرمالدئید  رزین  عنوان 
نام گذاری شده است( اشاره کرد که 
خود جزو مواد حساسیت آور قوی می 
باشد و در فرآورده های جدید تدریجاً 
شده  حذف  ها  الک  فرموالسیون  از 
است و رزین هائی از قبیل رزین پلی 
استر یا سلولز استات-بوتیرات جایگزین 
ایجاد واکنش های  اند، ولی  آن شده 
حساسیتی تماسی نسبت به این مواد 
است.همچنین  محتمل  کماکان  نیز 
موادی برای خاصیت انعطافی دادن به 
الک به آن افزوده می شود و مواد معلق 
کننده، رنگدانه های متفاوت و حاّلل 
ها و رقیق کننده های گوناگون نیز در 

هر دختری می خواهد در هر جا و 
هر زمان زیبا به نظر برسد. سر یک 
قرار مهم کاری یا در جمع دوستان 
و یا حتی در باشگاه ورزشی دخترها 
خود  از  ایده آل  جلوه  یک  عاشق 
آرایشی  وسایل  گرانی  اما  هستند. 
و همینطور نبودن وقت کافی برای 
رسیدن به خود بسیار برای خانم ها 
مادر  بود.   خواهد  کننده  ناراحت 
پیشنهادهایی  دخترها  برای  اینجا 
صرف  با  می شود،  باعث  که  داریم 
بیشتر  انرژی کمتر،  و  زمان  هزینه، 

زیبا به نظر برسند.
 

با  که  هنگامی  نعناع  و  دارچین 
می توانند  شوند  مخلوط  روغن  یک 
قلوه ای تر و روشن تر  را  لب های شما 
مواد  این  به  شما  اگر  بدهند.  نشان 
حساسیت نداشته باشید؛ ریختن چند 
قطره از اسانس روغنی این مواد داخل 
نرم کننده لب هایتان از آن یک عصاره 

اعجاب انگیز می سازد. 

نارگیل و روغن زیتون برای پاک 
عالی  آب  ضد  آرایشی  مواد  کردن 
از  استفاده  هستند. خواهید دید که 
کننده های  پاک  مقابل  در  مواد  این 

صنعتی خیلی بهتر عمل می کنند. 

نیاز  بشاش  و  روشن  چهره  یک 
هم  روشن  دستور العمل  یک  به 
روشن کننده  کرم  مقداری  دارد. 
خود  صورت  برجسته  نقاط  به  را 
پیشانی(   و  چانه  گونه ها ،  )بینی، 
پیشانی  سمت  به  را  آن  و  بمالید 
دهید.  مالش  خود  صورت  باالی  و 

برای شفافیت پوست صورت یک 
قاشق غذاخوری جوش شیرین را داخل 
شیر پاک کن یا ژل پاک کننده صورت 
خود ریخته؛ صورت خود را با آن به 
آرامی ماساژ دهید، پس از چند ثانیه 
صورت را بشوئید. این عمل را دو تا سه 
بار در هفته تکرار کنید. خواهید دید 
که پوستی شفاف تر خواهید داشت.

اگر ریمل مورد عالقه تان در حال 
با  می توانید  است،  شدن  خشک 
اضافه کردن چند قطره محلول نمکی 
به داخل تیوب آن را دوباره احیا کنید. 

یا اینکه تیوب آن را به مدت 5 دقیقه 
داخل یک ظرف آب داغ قرار دهید. 

یا پودر صورتتان  اگر سایه چشم 
شکسته است، الزم نیست آن را دور 
بیاندازید. شما می توانید به راحتی آن 
را درست کنید. فقط کافی است چند 
قطره الکل به پودر اضافه کرده و با یک 
چاقو قطعات شکسته سایه چشم را به 
هم بچسبانید و روی آن را صاف کنید. 
یک شب محلول را به حال خود رها 
کنید. یک روز بعد الکل به کلی پریده 
است و سایه چشم شما سالم و قابل 
استفاده خواهد بود و شما را از خرید 

یک سایه جدید راحت خواهد کرد.

عالقه تان  مورد  ناخن  الک  اگر 
غلیظ شده است  و برای مالیدن آن 
روی ناخن خود مشکل دارید و یا اینکه 
در آن به سختی باز می شود، فقط کافی 
آب جوش  یک ظرف  در  را  آن  است 
برای چند دقیقه قرار دهید و سپس آن 

را در حالی که هنوز گرم است به راحتی 
روی ناخن خود بمالید.

تاب  و  پیچ  موهای  نوک  چیدن 
خورده باعث می شود که نوک موهای 
شما نشکند یا به اصطالح دچار موخوره 
نشوید. البته می توانید این کار را بدون 
رفتن به سالن آرایشگاه و در خانه انجام 
قیچی  یک  است  کافی  فقط  دهید 

مناسب داشته باشید. 

از اسپری مو می توانید برای ثابت 
نگاه داشتن ابروهایتان بیز استفاده 
کنید. فقط کافی است کمی از آن را بر 
روی فرچه ریمل قدیمی خود اسپری 

کرده و روی ابروهای خود بمالید.

برای  ذرت  نشاسته  یا  بچه  پودر 
استفاده به عنوان شامپوب رای موهای 

خشک عالی هستند.
 

شب ها قبل از خواب مقداری از کرم 
کالسیم صورت را به نوک موهای خود 
بمالید. این عمل باعث می شود صبح 
روز بعد موهایتان شفافتر و نرم تر باشد.

 
زدن  تاول  از  جلوگیری  منظور  به 

 ، ها پا
که  زمانی 

نو  کفش  یک 
اسپری  از  می پوشید؛ 

مخصوص پا و یا پودرهای مخصوص 
برای پا استفاده کنید. 

فرمژه  از  می خواهید  که  زمانی 
را  را  آن  دقیقه  چند  کنید  استفاده 
توسط یک سشوار گرم کنید. این عمل 
باعث می شود که مژه های شما زمان 

بیشتری حالت فر خود را نگاه دارند. 

روی  ناخن  به  زدن  الک  زمان 
ناخن ها را وازلین یا چسب معمولی 
مایع بمالید. این عمل باعث می شود 
که اضافه الک مالیده شده به اطراف 

ناخن ها را به راحتی بردارید؛ در نتیجه 
ناخن هایی زیباتر خواهید داشت.  

اگر می خواهید به صورت  خود عطر 
صورت  به  وازلین  کمی  قبال  بزنید، 
بزنید و پس از آن عطر را بزنید. این 
باعث می شود عطر زمان بیشتری روی 

پوست شما بماند. 

جوش ها همیشه برای زیبایی نگران 
کننده هستند. ناراحت نباشید. چند 
قطره از محلول چشمی را روی یک پد 
کتان ریخته، چند دقیقه در جایخی  قرار 
دهید. سپس آن را روی جوش بگذارید. 
جوش  قرمزی  دقیقه   20 عرض  در 
  . می خوابد  آن  التهاب  و  می شود  کم 

ناخن هایتان رشد نمی کند؟ 2 عدد 
به همراه یک کپسول  قرص آسپرین 
ویتامین آ، یک قاشق غذاخوری نمک 
دریایی و مقداری روغن نباتی را در 200 
میلی لیتر آب حل کنید. دست هایتان را 
به مدت 10 دقیقه داخل این محلول قرار 
دهید، سپس با یک دستمال کاغذی آن 
را از روی دستانتان پاک کنید. این کار 
باعث می شود ناخن هایتان به سرعت 

رشد کند. 

ترکیب الک ها وجود دارند. برای پوشش 
دادن حرفه ای ناخن به وجود سه الیه 
مختلف در الک نیاز می باشد: یک ورقه 
ی پایه ای، یک الیه ی رنگدانه دار و 
یک ورقه ی رویه. ورقه ی پایه ای باعث 
بر صفحه  خوب چسبیده شدن الک 
ناخن شده و از پوسته پوسته شدن یا 

کنده شدن آن جلوگیری می کند، الیه 
دوم رنگدانه ها را تأمین کرده و ورقه 
ی رویه باعث براقی ناخن و جلوگیری 
از پوسته پوسته شدن الک می گردد. 
ناخن  های  از الک  ناشی  مشکالت 
و  ناخن  صفحه  رنگ  تغییر  شامل 
حساسیتی  های  واکنش  انواع  ایجاد 
تماسی نسبت به مواد تشکیل دهنده 
این فرآورده ها می باشند. تغییر یافتن 
رنگ صفحه ناخن بیش از همه در اثر 
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ایجاد می گردد. پس از ۷ روز استفاده 
ی مداوم از الک ناخن صفحه ناخن 
می  پیدا  نارنجی  به  مایل  زرد  رنگ 
کند که این رنگ از نزدیکی کوتیکول 
ناخن شروع شده و تا انتهای ناخن 
و  روز  گسترده می شود و طی 14 
بدون درمان از بین می رود؛ ولی در 
ممکن  تماس،  یافتن  ادامه  صورت 
به صفحه  چنان  ها  رنگ  این  است 
برگشت  قابل  که  کنند  نفوذ  ناخن 

مجدد نباشند.
تماسی  پوستی  های  حساسیت 
آلرژیک بیش از همه در اثر تماس با 
تولوئن-سولفونامید- فرمالدئید بوجود 
می آیند و تخمین زده می شود که 
در آمریکای شمالی حدود 4% نتایج 
ی  ماده  بررسی  های  تست  مثبت 
حساسیت زا، مربوط به رزین تولوئن- 
ولی  باشد  فرمالدئید  سولفونامید- 
در الک  موجود  ترکیبات  از  هریک 
می توانند بالقوه حساسیت زا باشند. 

سرخی  است  ممکن  افراد  این  در 
تورم  و  دردناکی  ناخن،  وتورم چین 
نوک انگشتان و یا واکنش حساسیتی 
تماسی در نواحی مختلف بدن بروز 
کند. هر ناحیه از بدن که در تماس 
با الک ناخن باشد، ممکن است به 
که  شود  دچار  پوستی  حساسیت 
شامل  ابتال  های  محل  شایعترین 
پلک ها، نیمه ی پائینی صورت، دو 
هستند  سینه  باالی  و  گردن  طرف 
در  حتی  حساسیت  نوع  این  ولی 
زنانی که به منظور جلوگیری از لیز 
خوردن جوراب های خود کمی الک 
ناخن به باالی آنها می زنند و یا برای 
جلوگیری از ایجاد حساسیت نسبت 
به فلز نیکل به سطح پشتی زیورآالت 
خود الک می مالند و حتی در پوست 
همسران و فرزندان برخی از این افراد 
که در تماس با ناخن های الک خورده 
زنان هستند، مشاهده و گزارش شده 
است. شکننده شدن سطح ناخن در 
افردی که هفته ها الک ناخن خود را 
نگه می دارند و یا از محصوالت ارزان 
استفاده می  بدون کیفیت  قیمت و 

کنند نیز موضوعی شایع است.
 آخرین نکته در مورد پاک کننده 
از  های الک ناخن است که معموالً 
حاّلل های مختلفی همچون استون 
مواد  این  گاهی  اند.  یافته  تشکیل 
صفحه  حد  از  بیش  خشکی  باعث 
ناخن شده و التهابات حاد یا مزمنی در 
چین ناخن ها ایجاد می کنند. توصیه 
کلی در مورد مصرف الک ناخن این 
است که تا حدامکان از استفاده از این 
محصول خودداری شود و در صورت 
از الک  مدت  کوتاه  به صورت  لزوم 
های با کیفیت باال و فاقد مواد آلرژی 
زا )که اصطالحاً به آنها هیپوآلرژیک 
گفته می شود( و با مارک های معتبر 
و شناخته شده استفاده گردد و در 
زمانی کوتاه نیز آن را از سطح ناخن 
پاک کرده و نرم کننده ها و مرطوب 
اطراف  و  رو  بر  مناسب  کننده های 

ناخن ها مالیده شود.

آرایش ناخن ها در الک دفاعی با استفاده از این ترفندها زیباتر جلوه کنید
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مردان  شاخص
خسرو شکیبایی  

 )۱۳۸۷ - ۱۳۲۳(
خسرو شکیبایی هنرپیشه سینمای 
ایران بود. او تحصیالتش را در رشته 
بازیگری در دانشکده هنرهای زیبای 
تا پیش  پایان برد.  دانشگاه تهران به 
از انقالب فقط در عرصه تئاتر و دوبله 
فعالیت داشت و فعالیت حرفه ای در 
قرمز  فیلم خط  بازی در  با  را  سینما 
آغاز کرد.  )مسعود کیمیایی، 13۶1( 
فیلم   ۴0 به  نزدیک  در  شکیبایی 
نقش  در  بازی  کرد.  بازی  سینمایی 
حمید هامون در فیلم هامون ساخته 
داریوش مهرجویی یکی از ماندگارترین 
کرده است. ایفا  که  است  نقش هایی 

از  را  خود  هنری  فعالیت  شکیبایی 
آغاز  تئاتر  بازیگری  با   13۴2 سال 
در سال  بار  نخستین  کرد. شکیبایی 
13۵3 در فیلم کوتاه و 1۶ میلیمتری 
فریبرز صالح  کارگردانی  به  »کتیبه« 
 13۶1 سال  در  رفت.  دوربین  مقابل 
قرار  کیمیایی  مسعود  توجه  مورد 
گرفت و با بازی در نقش کوتاهی در 
فیلم خط قرمز به سینما آمد و تا سال 
از  اما  13۶۸ نقش آفرینی هایی کرد. 
بعد از بازی در فیلم هامون )داریوش 
مهرجویی-13۶۸( بود که نام خسرو 
شکیبایی بر سر زبان ها افتاد. او برای 

»هشتمین  از  فیلم  همین  در  بازیش 
بلورین  فیلم فجر«، سیمرغ  جشنواره 
فیلم  در  بازی  برای  کرد.او  دریافت 
 )1373 درویش،  رضا  )احمد  کیمیا 
بار دیگر برنده سیمرغ بلورین شد. او 
برای  را  هم  را  خود  سیمرغ  سومین 
فیلم  مشرقی  عادل  نقش  در  بازی 
ساالد فصل )فریدون جیرانی( گرفت. ا

شکیبایی در ساعت ۴ صبح جمعه 
2۸ تیرماه 13۸7 در سن ۶۴ سالگی 
در  قلبی  عارضه  بیماری  اثر  در 
بیمارستان پارسیان تهران درگذشت و 
در قطعه هنرمندان بهشت زهرا دفن 

شد.

شخصی 
روی  بر  که 
کارش تمرکز میکند 
و با استفاده از تمرکز بر روی 
دارد  کامل  کنترل  کارهایش  انجام 
را  این  و  دارد  درخشانی  آینده  قطعاً 
میتوان در افرادی همانند بیل گیتس 
ترین  مهم  کار  محل  در  دید.تمرکز 
اصل برای رسیدن به هدف میباشد و 
هر شخصی که بخواهد به هدف مورد 
نظرش برسد نیازمند تمرکز کافی بر 

روی هدف و کارش است.
احتماال شما هم موافقید که مولتی 
تسکینگ اشتباه است و کارآیی شما 
را کاهش می دهد، اما گاه ناخودآگاه 
بطور  کار  چندین  انجام  سمت  به 

همزمان سوق داده می شویم.

گاه پیش می آید که در میانه برنامه 
ریزی برای یک پروژه کاری، ناگهان به 
خاطر می آورید که خرید هدیه ای که 
چند روز پیش در مغازه ای دیده اید تا 
چه حد می تواند مادرتان را شاد کند.

ریزی  برنامه  کار  از  احتماال  بعد 
می کنید  شروع  و  می کشید  دست 
فروشگاه  در  ها  قیمت  مقایسه  به 
های آنالین و شاید در نهایت هم از 
خرید آن منصرف شوید. سپس 1۵ 
خاطر  به  تا  دارید  نیاز  زمان  دقیقه 
آورید مشغول انجام چه کاری بودید 
و کار را از کجا باید دنبال کنید.همه 
ما چنین وضعیتی را تجربه کرده ایم 
و می پذیریم که می تواند کارآیی ما 
را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

اما کارشناسان برای غلبه بر چنین 
ارایه  قسمتی  دو  راهکاری  موقعیتی 
داده اند. برای آشنایی با این راهکار با 
ما همراه باشید. امیدواریم این توصیه 
کارشناسان بتواند به نظم بخشیدن به 

ذهن ما در محل کار کمک کند.
اگر انجام کار کمتر از دو دقیقه زمان 
می برد، همان لحظه انجامش دهید

انجام بسیاری از کارهایی که ناگهان 
زمان  کنند  می  خطور  ما  ذهن  به 
پاسخ  ارسال  ندارد:مثال  نیاز  زیادی 

وحشت راه دراز از نظر کوته ماست
رخ  متاب ای  دل  از ین  ره که خدا همراه ماست

نیست اصال خبری در سر بازار وجود
ور همانا خبری هست به خلوتگه ماست
جز تو ای عشق ! اگر ما در دیگر زده ایم
جرم بر عقل به هر در زده گمره ماست

گرچهی کند رفیقی به ره ما چه زبان
زان که ما آب روانیم و ره ما چه ماست
ما جگر گوشه کوهیم و پسرخوانده ابر

هر کجا سبزتر آن مزرعه گردشگه ماست
شیر را عار ز زندان نبود وین رفتار

بی سبب مایه فخر عدوی روبه ماست
ای بهار از دگران کارگشایی مطلب

که خدا کارگشای دل کارآگه ماست

کافی  میزان  به  خوابیدن  اهمیت 
انسان  بدن  نیست،  اغراق آمیز  اصال 
خواهد  سالمت  کافی  خواب  با 
به  خواب  کمبود  با  بیماری  و  بود 
و  معایب  هم  با  می کند.  نفوذ  بدن 
تاثیرات کم خوابی را مرور می کنیم، 
این معایب در کودکان، نوجوانان و 

بزرگساالن اغلب یکسان است. 
دیرخوابیدن اضافه وزن می آورد

تحقیقات اخیر نشان داده است که 
نوجوانان و بزرگساالنی که در طول 
می روند،  رختخواب  به  دیر  هفته 
اضافه  به  تا  دارد  بیشتری  احتمال 

وزن مبتال شوند.
 3 به  نزدیک  از  مطالعه  این  در 
هزار و پانصد نوجوان بین  سال های 
عمل  به  تحقیق   2009 تا   199۴
آمده، طی این تحقیقات که از سوی 
دفتر مطالعات ملی سالمت نوجوانان 
بررسی  محققان  گرفته؛  صورت 
کردند که ساعت خواب چه تاثیراتی 
بر تناسب قد و وزن افراد داشته است.

داد  نشان  مطالعه  این  نویسندگان 
در  که  بزرگساالنی  و  نوجوانان  که 
طول روزهای کاری دیر به رختخواب 
وزن  و  قد  تناسب  از  می روند، 
برخوردار نیستند. محققان همچنین 
اشاره کردند که خوردن فست فودها 
و  اندام  تناسب  مستقیم  رابطه  در 
نقش  و  است  موثر  خوابیدن  ساعت 
اگر  یافته ها  بازی می کنداین  مهمی 
تعلق  بزرگساالن  و  نوجوانان  به  چه 
نمی شود.  محدود  آنها  به  ولی  دارد 
این  به  دیگری، محققان  مطالعه  در 
دیرخوابیدن  که  رسیده اند  حقیقت 
ابتال  نیز  و ۵ ساله  برای کودکان ۴ 
به چاقی را افزایش می دهد. به طور 
اخص، محققان دریافتند که کودکانی 
که حدود ساعت 9 شب یا زودتر به 
به  ابتال  درصد  می روند،  رختخواب 
کودکانی  به  نسبت  کمتری  چاقی 
به  ساعت  این  از  دیرتر  که  دارند 
رختخواب می روند و طوالنی تر بیدارند.
 مزایای خواب برای سالمتی بدن

انجام  مطالعات  از  مجموعه ای 
نتایج  بزرگساالن  سالمت  بر  شده 
مشابهی در برداشته است. اکثر این 
مطالعات نشان می دهند که 7 تا 9 
شب،  هر  در  بی وقفه  خواب  ساعت 
از  بهره مندی  برای  را  بدن  نیازهای 

ملک الشعرای بهار

مراقبت های الزم و 
موثر برای درد کمر

محققان موفق به توسعه یک دستگاه جراحی کم هزینه 
شده اند که کمردرد مزمن را درمان می کند.این دستگاه که 

Thru-Fuze نام دارد، توسط محققان استرالیایی توسعه داده شده 
است و روشی کامال امن و مقرون به صرفه است. این روش کامال غیر 

تهاجمی و کم درد، مهره های ستون فقرات را محکم نگه می دارد و از حرکت 
هایی که سبب کمر درد می شوند، جلوگیری می کند.به گزارش ساینس، در حال 

حاضر نیز از روش های مشابه برای درمان کمر درد استفاده می شود؛ ولی در سایر 
روش ها برای نگه داری دستگاه روی ستون فقرات، از اتصاالت استخوانی استفاده می 
شود که بسیار دردناک هستند. از طرفی یکی دیگر از مزیت های این روش جدید نسبت 
به جراحی های متدال در این است که نیازی به سوراخ کردن مهره ها برای اتصال وجود 
ندارد.Thru-Fuze مانند یک آچار دو طرف مهره ها قرار می گیرد و با رشد استخوان، 
مهره در جای خود ثابت می شوند.آزمایش های اولیه روی مدل های حیوانی موفقیت 
آمیز گزارش شده است و قرار است تا پایان سال جاری در آزمایش های انسانی بررسی 
شود.کمردرد شایع ترین علت درد و ناتوانی افراد زیر ۵0 سال در سراسر جهان است. 

متخصصان تخمین می زنند که ۸0 درصد افراد کمردرد را تجربه می کنند.
چند راهکار ساده برای خداحافظی با کمر درد:۱-از نشستن های طوالنی 

مدت بپرهیزید. ۲- هنگام خواب زیر زانو بالشت قرار دهید.۳- برنامه 
ورزشی منظم داشته باشید. 4-در انتخاب کفش دقت کنید و از 

پوشیدن کفش های پاشنه دار خودداری کنید. 5-هنگام 
ایستادن و راه رفتن بدن را در بهترین وضعیت 

قرار دهید.۶-  وزن خود را کاهش 
دهید.

از  می کند؛  تامین  و  برآورده  سالمت 
جمله مواردی که مربوط به جلوگیری 
کافی  اندازه  به  اگر  است.  چاقی  از 
بستر  قطعا  بخوابید،  شب  طول  در 
مزایای  از  بهره مندی  برای  مناسبی 

سالمتی فراهم خواهید کرد.
باال عالوه  با کیفیت  خواب کافی و 
وزن،  اضافه  و  چاقی  از  جلوگیری  بر 
مغزی،  سکته  قلبی،  بیماری های  از 
مزمن  اختالالت  سایر  و  افسردگی 
خواب  ما  وقتی  می کند.  جلوگیری 
تا  دارد  را  فرصت  این  بدن  هستیم، 
دست به نوسازی و بازسازی بدن بزند. 
خدمات  انجام  برای  فرصت  این  اگر 
رسانی به اندام کم باشد، )البته نه به 
اندازه یک شب یا بیش و کم( در نتیجه 
هورمون های استرس زا ترشح می شوند 
آزاد  بدن  در  التهابی  عوامل  دیگر  و 
می شوند. این واکنشی است که بدن 
نسبت به استرس موجود یعنی آنچه 
می دهد. نشان  باعث شده؛  بی خوابی 

یکی از مهم ترین هورمون های ترشح 

در  شده 
وضعیت  این 

ی  ن ها مو ر هو
کورتیزول است که در واکنش 

به استرس  مزمن منتشر می شود.عالوه 
بر  کورتیزول  که  بسیاری  تاثیرات  بر 
موجب  هورمون  این  می گذارد،  بدن 
افزایش گلوکز یا همان قند در جریان 
خون می شود؛ چرا که باید قند کافی 
در دسترس مغز قرار دهد.این در واقع 
یک پاسخ تکمیلی برای استرس مزمن 
کار  خوب  شدت  به  که  است  بدن 
قادر  را  استرس  تحت  فرد  و  می کند 
می سازد تا با قدرت بیشتر مغز دست 
به تصمیم گیری بزند. برای همین هم 
هست که وقتی دیر می خوابید معموال 
فکر های عجیبی به سراغ شما می آیند 

و حتی دست به کارهایی می زنید که 
به شدت خارج از تصور شما هستند.

یک  امروز،  جهان  در  حال،  این  با 
حاصل  که  ناخواسته  جانبی  عارضه 
هورمون کورتیزول است، افزایش وزن 
است. این در حالی است که اجداد ما 
نیاز به این ذخیره و افزایش وزن برای 
مبارزه با تنش های موجود در محیط 
زیست خشن خود داشته اند. اما این 
هورمون در طول زمان موجب داشتن 

تجربه چاقی در انسان شده است.
می دهند  نشان  مطالعات  واقع،  در 
که نداشتن خواب کافی همان نتایجی 
را در بر دارد که با پرخوری به دست 
کاهش  حال  در  که  کسانی  می آید. 
داشته  نظر  در  باید  هستند،  وزن 
باشند که خواب کافی یعنی حداقل 7 
ساعت در شب، شانس موفقیت آنها 
را برای کاهش وزن افزایش می دهد. 
اما کم خوابی، نداشتن برنامه خواب 
و نداشتن یک خواب عمیق منجر به 

افزایش وزن می شود.
مطالعات  توسط  که  برای کودکان، 
میزان  است،  داده شده  باال شرح  در 
خواب مورد نیاز است و حتی بیشتر، 
گاهی اوقات 10 ساعت یا بیشتر در 

هر شب، بسته به سن.

یک دوست و تایید قرار مالقاتی که با 
هم دارید، شستن قاشقی که استفاده 
کرده اید، یا تهیه پرینت برای کالسی 

که عصر باید در آن شرکت کنید.
وقتی چنین مواردی پیش می آید، 
کاری که آن لحظه مشغول انجامش 
که  کاری  و  کنید  متوقف  را  هستید 
به ذهنتان رسیده را انجام دهید. در 
آن فضایی  انجام  فکر  اینصورت،  غیر 
را در ذهن شما اشغال می کند که به 
انبوهی از کارهای انجام نشده که در 
ذهنتان دارید افزوده خواهد شد. اگر 
زمان  از دو دقیقه  انجام کاری کمتر 
انجامش  االن  همین  چرا  برد،  می 

ندهید؟
قانون  این  خصوص  در  البته 
اگر  مثال  دارد.  وجود  هم  استثنائاتی 
با شخصی هستید،  در حال صحبت 
قطعا بی ادبی خواهد بود اگر به طرف 
کن،  صبر  لحظه  بگویید:”یک  مقابل 
من باید قرارم را با دوستم برای امشب 
تایید کنم”و بعد طرف را تنها بگذارید 

و به سراغ موبایلتان بروید. یا زمانی که 
مشغول رانندگی هستید، قویاً توصیه 
می کنیم که تمام تمرکز خود را بر 
روی مسیر و رانندگی خود قرار دهید.

اموری  تمام  است  واضح  بسیار 
خطور  ما  ذهن  به  ناگهان  که 
ثانیه   120 عرض  در  کنند  می 
موارد  این  در  نیستند.  انجام  قابل 
بندید. کار  به  را  دوم  راهکار  باید 
دقیقه  دو  از  بیش  کار  انجام  اگر 
زمان می برد، آن را جایی یادداشت 
کنید تا در فرصت مناسب انجامش 

دهید

فرض کنید ناگهان به یاد می آورید 
آینده  هفته  چند  برای  باید  که 
پست هایی که الزم است در شبکه 
اجتماعی بخش مربوط به اداره خود 
این  تهیه کنید. قطعا  را  قرار دهید 
نیاز  زمان  دقیقه  چند  از  بیش  کار 
به  عاقالنه  بنابراین  داشت،  خواهد 
نظر نمی رسد که کاری که در حال 
حاضر مشغول آن هستید را متوقف 

کنید و به سراغ آن بروید.
خواهید  نمی  حال  عین  در  اما 
پس  کنید.  فراموش  را  آن  انجام 
بعداً  هستید  مطمئن  که  جایی  در 
برای  یادداشتی  کرد  خواهید  چک 
یادداشت  این  گاهی  بگذارید.  خود 
و  نویسید  می  خود  دفترچه  در  را 
اگر خیلی ضروری باشد، بد نیست 
با حروف بزرگ آن را بر روی کاغذ 
را  آن  و  بنویسید  یادداشت چسبی 

گوشه مانیتور خود بچسبانید.
لحظه  در  کاری  انجام  امکان  اگر 
وجود ندارد، بهتر است آن را از ذهن 

خود پاک کنید و برای به یادآوری 
تمام کارهای ریز و درشتی که باید 
در آن روز یا فردا یا چند روز آینده 
انجام شوند بیش از حد به خود فشار 
نیاورید. آن را در فهرست اموری که 

باید انجام شوند قرار دهید.
باز هم تکرار می کنیم که قطعا در 
تمایل  و  گرفتارید  خیلی  روز  طول 
دارید که امور بیشتری را در صورت 
امکان به انجام برسانید. اما به جای 
از  مرتب  ذهنتان  دهید  اجازه  آنکه 
موضوعی به موضوع دیگر بپرد، راه 

بهتر را انتخاب کنید.

افزایش تمرکز با استفاده از قانون ۲ دقیقه دیر خوابیدن موجب چاقی می شود؟
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نواک جاکوویچ نفر دوم تنیس جهان 
در مرحله نهائی مسابقات تنیس قطر 
»سر« اندی موری تنیس باز اسکاتلندی 
و  داد  شکست  را  جهان  اول  نفر  و 
قهرمان این تورنمنت شد. اندی موری 

به رغم باخت به جاکوویچ با حساب 6 
بر 3، 5 بر 7 و 6 بر 4 همچنان نفر اول 

تنیس مردان جهان است.
در  حضور  سال ها  از  پس  جاکوویچ 
ماه  چند  مردان  تنیس  جدول  صدر 

پیش جای خود را به اندی موری داد و 
به همین دلیل موری لقب »سر« گرفت. 
 این بازی که موری از عنوان قهرمانی 
ساعت  سه  تقریبا  می کرد  دفاع  خود 

طول کشید.

»مرد آهنی« با شکست »سر« اندی 
قهرمان تنیس قطر شد

مهدی مهدوی کیا در هامبورگ

مهدی مهدوی کیا: مسائل مورد بحث تیم ملی ایران 
در فوتبال دنیا خنده دار است

4۸ تیم در جام جهانی ۲0۲۶

پیشین  بازیکن  مهدوی کیا  مهدی 
تیم ملی فوتبال ایران که هشت سال 
بازی  آلمان  هامبورگ  باشگاه  برای 
ایران  ملی  تیم  است می گوید:  کرده 
مسائل  درگیر  آسیا  فوتبال  قهرمان 
ابتدایی مانند نبود زمین چمن، توپ، 
لباس، اردوی آمادگی و امکانات دیگر 
چند  که  تیمی  برای  واقعا  که  است 
و  داشته  حضور  جهانی  جام  در  بار 
باالتر از تیم های بزرگ و ثروتمندی 
استرالیا،  ژاپن،  جنوبی،  کره  مانند 
گرفته  قرار  چین  و  قطر  عربستان، 

تأسف آور است.
از  بعد  اخیرا  گفت،  مهدوی  کیا 
چندین سال به منطقه 14 تهران که 
رفتم  می کردم  بازی  آنجا  در  زمانی  
مربی قدیمی بچه ها را روی دو موکت دیدم به جای چمن طبیعی همان دو 

این هفته  فوتبال جهان  فدراسیون 
جدیدی  تصمیمات  خود  اجالس  در 
برای برگذاری مسابقات فوتبال جهان 
در سال 2026 گرفت که حضور 4۸ 
مهم ترین  از  رقابت ها  این  در  تیم 

آنهاست.
جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در پایان 
گروه  در 16  مسابقه ها  گفت:  جلسه 
سه تیمی برگذار می شود و از هر گروه 
دو تیم وارد مرحله بعدی خواهند شد 
و در دور یک شانزدهم نهایی به دیدار 
دیگر  تازه  تصمیم  می روند.  یکدیگر 
اگر  گروهی  مرحله  در  که  است  این 
دو تیم دارای شرایط برابر باشند تیم 
برنده با ضربات پنالتی تعیین می شود.

هشتاد   ،2026 جهانی  جام  در 
بازی انجام خواهد شد، در حالی که 
در حال حاضر سی و دو تیم در این 
جام حضور دارند و 64 مسابقه صورت 
می گیرد. سهمیه فوتبال قاره های دنیا 
این شکل خواهد  به  در جام جهانی 

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین 
فوتبال  فدراسیون جهانی  رده بندی 
در سال 2017 که این هفته اعالم 
و  آسیا  فوتبال  اول  رتبه  شده 
جهان  فوتبال  نهم  و  بیست  جایگاه 
سال  در  ایران  دارد.  اختیار  در  را 
از پیوستن کارلوس  2011 و پیش 
تیم  سرمربی  عنوان  به  کی روش 
و  چهارم  مکان  در  آسیا  در  ملی 
در رده بندی جهانی شصت و پنجم 

بود.
آسیائی  تیم های  رتبه بندی  در 
همچنان  استرالیا  و  جنوبی  کره 
ایران  از  در مرتبه دوم و سوم پس 
دیده می شوند. در جدول رده بندی 
و  برزیل  آرژانتین،  تیم های  جهانی 

آلمان اول تا سوم هستند.

نخستین رده بندی فیفا در سال ۲017

ایران همچنان اول آسیا ۲9 جهان

رونالدو بهترین بازیکن، رنیری بهترین مربی سال 
۲01۶ فیفا

فوتبالیست  رونالدو  کریستیانو 
اسپانیا در  مادرید  رئال  تیم  پرتغالی 
در   هفته  این  دوشنبه  که  مراسمی 
سبقت  گوی  گردید  برگزار  سوئیس 
از رقیب همیشگی خود لیونل مسی 

ربود و مرد سال فوتبال جهان شد.
در این مراسم عنوان بهترین مربی 
نصیب   2016 سال  در  فیفا  سال 
ایتالیایی  سرمربی  رنیری  کالدیو 
که  شد  انگلستان  لستر  باشگاه 
قهرمان سال 2016 باشگاه های لیگ 
برتر انگلستان را به دست آورده بود.

مارادونا  توسط  رنیری  جایزه 
اسطوره فوتبال آرژانتین اهدا شد. در 
نامدار  بازیکن  »فالکائو«  مراسم  این 
برزیل در سال های  تیم ملی فوتبال 
عمر  »یک  جایزه   19۸0  ،1970
تالش و دستاوردهای ورزشی« را از 

آن خود کرد.
سال  مرد  عنوان  به  رونالدو  جایزه 
رئیس  اینفانتینو  وسیله  به  فیفا 

فدراسیون فوتبال جهان به وی اهدا 
شد. رقیبان رونالدو، مسی و گریزمان 

در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
فوتبالیست  سوبری  فیض  موحد 
را  پوشکاش  جایزه  هم  مالزی  اهل 
از  زیباترین گل سال  زدن  به خاطر 

تیم  پیشین  بازیکن  رونالدو  دست 
ملی برزیل دریافت کرد.

جایزه فیفا برای بهترین تماشاچیان 
سال 2016 نصیب تیم های لیورپول 

انگلیس و دورتموند آلمان شد.

گراند اسلم تنیس استرالیا 1۶ ژانویه آغاز می شود
مسابقات گراند اسلم تنیس استرالیا 
نخستین گراند اسلم سال 2017 روز 
دوشنبه 16 ژانویه در ورزشگاه رادلیور 
در ملبورن آغاز می شود. این تورنمنت 
 2017 سال  اسلم  گراند  نخستین 
است، در سال 2016 نواک جاکوویچ 
و آنجال کربر برندگان بازی های تنیس 

استرالیا بودند.
جهان  تنیس  اول  نفر  موری  اندی 
عنوان  نخستین  امسال  است  امیدوار 
قهرمانی این مسابقه را بدست بیاورد. 
راجر  و  نادال  رافائل  زیاد  احتمال  به 
فدرر قهرمانان پیشین جهان و برنده 
رقابت ها  این  در  اسلم  گراند  ده ها 

حضور خواهند داشت.
استرالیا  تنیس  اسلم  گراند  جایزه 
است.  بیشتر  گذشته  سال  از  امسال 
او  بزرگتر  خواهر  ویلیامز،  سرینا 
ونوس، آنجال کربر، کویتووا، کوزنتسوا، 
کارولین  آزارنکا،  ویکتوریا  رادوانسکا، 
بردیچ،  چلیچ،  واورینکا،  وژنیاکی، 
کوری  نیشی  و  موری  اندی  رایونیچ، 
استرالیا  آزاد  بازی های  در  است  قرار 

چمن مصنوعی تمرین می دهند.
از  حاضر  حال  در  که  مهدوی کیا 
باشگاه  فوتبال  مدرسه  مدرسین 
باشگاه  گفت:  است  هامبورگ 
برای  چمن  زمین   11 هامبورگ 
تمام  آلمان  در  دارد،  پایه  دوره های 
زمین   10 باید  فوتبال  باشگاه های 
مختلف  سنین  برای  خوب  چمن 

داشته باشند.
ضمن آنکه تمرین بچه ها از سنین 5 
و 6 سالگی در مدارس فوتبال آلمان 
آغاز می شود، در حالی که سن شروع 
آموزش فوتبال در ایران 14 سال است 
که دیر است. من و مربیان دیگر پایه 
باشگاه هامبورگ هفته ای سه روز به 
مدارس ابتدایی می رویم و با شاگردان 
مدرسه تمرین می کنیم و فوت و فن 

بازی را به آنها می آموزیم.

دل  خوان  اما  باشند،  داشته  حضور 
پوترو بازیکن بلند قامت آرژانتینی و 
قهرمان پیشین گراند اسلم نیویورک 
به دلیل ناراحتی زانو و مچ دست در 

این رقابت ها شرکت نخواهد داشت. 
ماریا شاراپوا که دوران محرومیتش 

این  در  یافته  کاهش  ماه   15 به 
تورنمنت اجازه حضور ندارد اما بعد از 
پایان دوران محرومیت در ماه مارس 
روالن  اسلم  گراند  در  آینده می تواند 
حاضر  ویمبلدون  و  فرانسه  گاروس 

شود.

©Reuters

بود:
اروپا 16 تیم، آفریقا 9/5 تیم، آسیا 
تیم،  آمریکای جنوبی 6/5  تیم،   ۸/5
آمریکای شمالی و مرکزی 6/5 تیم، 

اقیانوسیه یک و نیم تیم.

با  جهان  فوتبال  مسابقات  درآمد 
شرکت 4۸ تیم به 5/29 میلیارد پوند 
بالغ خواهد شد یعنی خیلی بیشتر از 
سال  تا  جهانی  جام  مسابقات  درآمد 

2022

©Reuters

ده تیم برتر آسیا عبارتند از:
استرالیا،  جنوبی،  کره  ایران، 

امارات،  ازبکستان،  عربستان،  ژاپن، 
قطر، چین و روسیه

علی دائی سرمربی تیم نفت تهران 
طرف گیری  و  بی نظمی  از  می گوید 
فدراسیون  انظباتی  کمیته  اعضای 
مقاومت  به  اما  آمده  تنگ  به  فوتبال 
خود در قبال تصمیمات مغرضانه  این 
به گفته دائی،  ادامه می دهد.  کمیته 
در  غالبا  را  انظباتی  کمیته  اعضای 
اما  محل کارشان نمی توان پیدا کرد 
آنها با وجود این بی نظمی ها خود را با 

فیفا مقایسه می کنند.
دائی تأکید کرد اگر الزم باشد هزار 
سال به اعتراضات خود ادامه خواهد 
صدایش  نمی تواند  هم  کسی  و  داد 
را خفه کند. او اضافه کرده نمی دانم 
بودن  حرفه ای  از  دم  که  فوتبالی  در 
در  را  ما  تمرین  زمین  چرا  می زند 
اختیار دیگران قرار می دهند شما در 

انظباتی  کمیته  غایب  همیشه  اعضای  دائی:  علی 
خود را با فیفا مقایسه می کنند!

جاهای دیگر دنیا چنین چیزهائی را 
دیده اید؟

رأی  سیزدهم  روز  انظباتی  کمیته 
تا  اما  است  داده   من  محرومیت  بر 

نشده  داده  خبری  خودم  به  مدتی 
بود. روز نوزدهم کارمند باشگاه نفت 
رأی کمیته را به دستم داد، دویست 
دائی  گرفتند،  ما  از  هم  تومان  هزار 
تنها  فدراسیون  ریاست  داده  ادامه 
پشت میز نشستن نیست او باید روی 
تمام کمیته های فوتبال نظارت داشته 

باشد.
به محروم کردن  تصمیم  اصال چرا 
حق  حرف  چون  البد  گرفتند  من 
آنکه  خاطر  به  را  ما  تیم  آنها  زده ام. 
می خواستند زود از زمین خارج شود 
کرده اند  جریمه  تومان  میلیون  ده 
نفت  تیم  ساختن  محروم  از  بعد  و 
انظباطی غیبشان زد.  اعضای کمیته 
امسال  فوتبال  فصل  آغاز  از  خالصه 

طرفداران مهدوی کیا در آلمان او را اینگونه می پسندند و دوست دارندخیلی به ضرر ما سوت زدند.
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عنوان  با  مدت ها  که  مردی 
در  را  دخترها  و  زن ها  مسافرکش 
و  می کرد  سوار  قزوین  تهران  مسیر 
به آنها تجاوز می نمود سرانجام پس از 
شناسائی با گلوله پلیس مجروح شد 
جراحی  عمل  مورد  بیمارستان  در  و 

قرار گرفت.
تقریبا  که  روز  چند  از  بعد  او 
پنجره  از  فرار  برای  بود  یافته  بهبود 
بیمارستان به پایین پرید که در نتیجه 
به  او شکست و دوباره  لگن و دست 

اتاق عمل برده شد.
در جریان محاکمه مرد تبهکار زنان 
جواهرات  و  نقد  پول  که  دخترانی  و 
بود  شده  دزدیده  او  توسط  آنها 
که  را  ساعاتی  وحشتناک  ماجرای 
بیابان های جاده تهران قزوین در  در 
قرار  تجاوز  مورد  و  بوده  وی  اسارت 

گرفته بودند بازگو کردند.

متجاوز به 9 دختر با شلیک پلیس زخمی شد، از پنجره
مخالفت برخی سرمربیان با کارلوس  بیمارستان بیرون پرید دست و پایش شکست

کیروش تازگی ندارد.
کسانی  گذشته  سال  پنج  در 
پیروانی  ابراهیمی،  نویی،  قلعه  مانند 
تیم  سرمربی  برانکو  هم  حاال  و  و… 
پرسپولیس و بعضی اعضای فدراسیون 
فوتبال از جمله عابدینی و اسدی به 
کاری  روش  از  گوناگون  بهانه های 
کیروش و سخت گیری های او  وقت و 
بی وقت پا در کفش سرمربی تیم ملی 

کرده اند.
کیروش تنها مربی کارآمد خارجی 
در  گذشته  سال   37 در  که  است 
فضای به هم ریخته و بی سر و سامان 
ورزشی ایران دوام آورده و با استفاده 
از بازیکنان ایرانی تبار تیم های اروپایی، 
ایران را به جام جهانی برده و نزدیک 
به سه سال در باالی جدول رده بندی 

تیم های آسیایی نگه داشته است.
از مشکالت کیروش در این سال ها 
از یک سو تأمین هزینه های تشکیل 
خارج  در  ملی  تیم  آمادگی  اردوهای 
از کشور بوده و از سوی دیگر تحمل 
طعنه و کنایه و غرزدن های سرمربیان 
دعوت  خاطر  به  برتر  لیگ  تیم های 

بازیکنان به دردخور آنها برای حضور 
در اردوهای آمادگی.  پس از اظهارات 
سرمربی  برانکو  غیردوستانه  و  تند 
اخیر  روزهای  در  پرسپولیس  کروات 
دعوت  خاطر  به  کیروش  علیه  بر 
تیم  اردوی  به  تیم  این  بازیکن  هفت 
ملی  امارات که مانند دفعات گذشته 
می ماند،  خودنمایی    به  بیشتر  که 
کیروش بالفاصله بازیکنان پرسپولیس 
را به تهران بازگرداند. البته پرسپولیس 
با حضور این هفت نفر بعد از بازگشت 

مربیان دست دوم باز کیروش را به مرز استعفا رساندند

آنها از امارات به یک تیم گمنام باخت.
با ادامه انتشار این بحث ها و اظهارنظر 
برخی دست درکاران فوتبال که منتظر 
فرصت برای حمله به کیروش و سبک 
هستند  او  سوی  از  ملی  تیم  اداره 
اردوی  پایان  از  قبل  وی  رسانه ها  در 
تمرینی  بازی  نشدن  انجام  و  امارات 

به  را  بازیکنان  مراکش  ملی  تیم  با 
تیم   همراه  خودش  اما  فرستاد  ایران 
به  کیروش  مراجعت  عدم  بازنگشت. 
تهران باعث گمانه زنی های فراوان در 

مورد استعفای او شده است.
به دنبال به وجود آمدن این هیاهو 
مانند  ایران  ورزش  محیط  در  که 
همیشه  مملکت  دیگر  بخش های 
ساری و جاری بوده است، هدایت اهلل 
رئیسه  هیأت  اعضای  از  ممبینی 
زودی  به  گفت  فوتبال  فدراسیون 

جلسه هیأت رئیسه تشکیل می شود. 
او تأکید کرد که فضا را باید آرام نمود 
ضمن آنکه نباید این اتفاقات و بحث ها 
باعث جدایی کیروش از تیم ملی شود. 
او بخش مهم و جدایی ناپذیر فوتبال 
سال های  در  توانسته  که  است  ایران 
اخیر نتایج خوبی برای ما کسب کند. 

و  است  آسیا  اول  تیم  اکنون  ایران 
امیدواریم برای دومین دوره متوالی به 

جام جهانی صعود کنیم.
ممبینی در مورد اینکه گفته می شود 
استعفا داده است گفت من  کیروش 
شرایط  چنین  در  اما  شنیده ام  هم 
حساسی او باید به کارش ادامه دهد. 
در همین حال علی پروین نیز در پاسخ 
گفت،  کیروش  درباره  خبرنگاران  به 
ملی  تیم  در  کارش  به  باید  کیروش 
ادامه دهد او کار بلد و کارشناس است.

به خاطر تجاوز  این مرد در دادگاه 
به دخترها و سرقت اموال آنها اظهار 
به  تنها  من  گفت  و  نکرد  پشیمانی 

پول  اما  کرده ام  تجاوز  آنها  نفر  چهار 
را دزدیده ام.  و جواهر همه مسافرانم 

محاکمه این مرد ادامه دارد.

قتل عام هشت تن از اعضای 
خانواده در ایرانشهر

شهرستان  بهداشت  اداره  مأمور 
ایرانشهر قتل عام هشت تن از اعضای 
یک خانواده در ایرانشهر را کشف کرد.

یک شنبه این هفته هنگامی که برای 
توزیع داروی فلج اطفال به خانه های 
اهالی منطقه مراجعه می کرد و زنگ 
منزل یکی از ساکنان شهر را به صدا 
نداد  پاسخ  کسی  وقتی  اما  درآورد 

متوجه شد در باز است.
با  شد  منزل  وارد  که  هنگامی  او 
بدن های خونین ساکنان خانه که در 

اتاق ها افتاده بودند روبرو شد و ماجرا 
را به پلیس خبر داد.

شد  معلوم  مأموران  حضور  از  پس 
او،  فرزند  دو  و  همسر  صاحبخانه، 
به  فرزندش  سه  و  صاحبخانه  خواهر 
یک  حادثه  محل  در  رسیده اند.  قتل 
اسلحه کلت کمری نیز در کنار پیکر 

بی جان اعضای فامیل دیده می شد.
پلیس  رئیس  جلیلیان  سرهنگ 
ایرانشهر گفت تالش برای دستگیری 
قاتل یا قاتالن این خانواده ادامه دارد.

با  پدرش  همراه  که  جوانی  پسر 
پکاسوس  هوائی  خطوط  هواپیمای 
دقایقی  بازمی گشت  ایران  به  ترکیه 
بدون  هواپیما  گرفتن  اوج  از  پس 
رفت  دستشوئی  به  پدرش  اطالع  
ولی بعد از مدتی طوالنی که از وی 
خبری نشد پدر نگران از مهمانداران 

خواست او را پیدا کنند.
چند  وقتی  مهمانداران  از  یکی   
جوابی  و  زد  توالت  در  به  ضربه 
نشنید احتمال داد مسافر جوان در 

دستشوئی باشد.
خارج  برای  هواپیما  خدمه  تالش 
مجبور  و  نرسید  جائی  به  او  کردن 
و  شدند  دستشوئی  در  شکستن  به 
وقتی در را باز کردند پسر را دیدند 
گردنش  دور  را  خود  کمربند  که 
را  خود  داشت  سعی  و  زده  گره 

مسافر پرواز استانبولـ  تهران قصد داشت در 
دستشوئی هواپیما خودکشی کند

دو  اعضای  تن  شش  که  پسری 
اراک  در  پیش  روز  چند  را  خانواده 
تهران  به  فرار  هنگام  بود  کشته 
برای  که  موقعی  وی  افتاد.  دام  به 
رفته  دیدار شخصی  به  پول  دریافت 
دستگیر  کارآگاهان  وسیله  به  بود 
به  شدند  کشته  که  افرادی  شد. 
گفته پلیس از گذشته درگیری هائی 
گفت  اراک  پلیس  داشته اند.  قاتل  با 
قاتل به دلیل شرکت در یک درگیری 
با  مردی  شدن  کشته  به  منجر  که 
به  زندان  در  بود  شده  چاقو  ضربات 
قرار  سپردن  با  اخیرا  اما  می برد  سر 
بود،  شده  آزاد  تومانی  میلیون   200

قاتل انتقامجو اعضای خانواده یک پلیس 
را که در حادثه دیگری دستگیرش کرده 

بود کشت

را  پسر  آنکه  از  بعد  کند.  حلق آویز 
ناگهان  آوردند  بیرون  دستشوئی  از 
را بشکند  سعی کرد پنجره هواپیما 
امنیتی  مأمور  هواپیما  در  چون  و 

کارلوس کیروش، زمستان ۲۰1۵

خواهرش  پسری 
را در »وان« حمام 

خفه کرد

زندگی  سال  هشت  از  پس  قاتل 
زیرزمینی و تغییر نام دستگیر شد

مردی که هشت سال پیش در جنوب 
ایران فردی را که با او اختالف داشت 
به رگبار بسته بود در ساوه دستگیر 
و  نام  این مدت  در  این شخص  شد. 
تغییر  را  پدرش  نام  و  خانوادگی  نام 
داده بود و با هویت جدید در شرکتی 
سرگرم کار شده بود.وی پس از آنکه 
بازداشت شد به قتل مردی در سال 
1387 اعتراف کرد و در حال حاضر تا 
تشکیل دادگاه در زندان بسر می برد.

دلیل  به  پیش  ماه  دو  که  دختری 
اختالفات خانوادگی خانه را ترک کرده 
بود چند روز قبل که به منزل بازگشت 
برادرش او را در حمام خفه کرد. پلیس 
هنگامی از حادثه با خبر شد که چند 
گفتند  و  کردند  تلفن  پلیس  به  نفر 
تعدادی خانم سعی دارند بی سر و صدا 
جنازه ای را در گورستان نزدیک منزل 

ما دفن کنند.
مأموران در محل دفن جنازه حاضر 
میان  در  مردی  اینکه  از  و  شدند 
نبود بسیار  نزدیکان دختر فوت شده 
تعجب کردند. کسانی که پیکر دختر را 
به گورستان آورده بودند مدعی شدند 
که او به طور ناگهانی جان باخته است، 
اما بررسی ها و آزمایش ها و آثار فشار 
از یک جنایت  بر گلوی سمانه نشان 
سمانه  مادر  خانه  در  پلیس  داشت. 
لباس خیس مردانه پیدا کرد و سواالت 
او را مجبور  از مادر دختر  پی در پی 
به اعتراف کرد.وی گفت احمد پسرش 
به تازگی از مرکز ترک اعتیاد به خانه 
آمده و هنگامی که من در منزل نبودم 
به خاطر حرف مردم در  را  خواهرش 
در  پلیس  است.  کرده  خفه  حمام 

تعقیب احمد است.

برانکو از صحبت درباره تیم ملی ممنوع شد
= رئیس فدراسیون فوتبال: 
کیروش را از دست نخواهیم 

داد

برانکو ایوانکویچ سرمربی تیم فوتبال 
فدراسیون  رسانه ها،  که  پرسپولیس 
فوتبال و دست درکاران  ورزش او را به 
دلیل حمله به کیروش آغازگر جنجال  
اخیر در محیط فوتبال ایران می دانند، 
از سوی فدراسیون فوتبال از صحبت 

درباره تیم ملی ممنوع شده است.
از  تن  هفت  دعوت  از  بعد  برانکو 
بازیکنان پرسپولیس از طرف سرمربی 
اردوی  در  حضور  برای  ملی  تیم 
باد  به  را  کیروش  امارات،  آمادگی 
انتقاد گرفت که چرا بی موقع بازیکنان 

او را به اردو برده است.
از آنجا که این اولین بار نیست که 
پروپای  به  مربی کرواس پرسپولیس 
سرمربی تیم ملی می پیچید کیروش 
نیز در واکنش به سخنان نامالیم وی 
بازیکنان پرسپولیس را با اولین پرواز 
به تهران بازگرداند و پس از دو روز 
ایران  دوستانه  بازی  لغو  دنبال  به  و 
در  حاضر  بازیکنان  سایر  مراکش  و 
اردو را نیز به تهران فرستاد اما خود 
نامه  ایران  به  بازگشت  جای  به  او 
فوتبال  فدراسیون  به  را  استعفایش 

ارسال کرد.
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال 
گفت  خبرنگاران  به  زمینه  این  در 
او  نمی دهیم.  دست  از  را  کیروش 
در  فدراسیون  رئیسه  هیأت  افزود 
آخرین جلسه خود ضمن مخالفت با 
کناره گیری کیروش و حمایت کامل 
از او تصمیماتی نیز در مورد سرمربی 
پرسپولیس گرفت، اما بعد از اظهارات 
متفاوت وی درباره تیم ملی از اجرای 

این تصمیمات منصرف شد.
به  کیروش  شخص  میان  این  در 
خبرنگاران گفت کار من آماده کردن 
حریفان  درباره  صحبت  و  ملی  تیم 

علیرضا اسدی هدایت اهلل ممبینی

©Reuters

امیر عابدینی

آینده تیم ایران در بازی های باقیمانده 
مقدماتی جام جهانی است و وقت من 
امثال  اظهارات  به  پاسخ  نباید صرف 

برانکو شود.

برانکو ایوانکویچ و کارلوس کیروش

قصد  به  زندان  از  آزادی  از  بعد  او 
خانواده  سراغ  به  ابتدا  انتقامجوئی 
در  او  دستگیری  در  که  پلیس  یک 
حادثه این قتل دخالت داشت رفت و 
پنج تن از جمله خود پلیس، خواهر، 
مادر و برادر او را به قتل رساند و پسر 
به  را  همسایگان  از  یکی  و  خانواده 
شدت مجروح کرد که در بیمارستان 

بستری هستند.
به  سپس  دارد  سال   26 که  قاتل 
خانه دیگری در شهر رفت و در آنجا 
نیز به ساکنین خانه تیراندازی کرد. 
بازداشت  نیز  را  قاتل  برادر  پلیس 

کرده است.

حضور نداشت دو تن از مهمانداران 
تا لحظه فرود هواپیما در تهران در 
وی  مراقب  و  نشستند  او  طرف  دو 

بودند.

مردی با پریدن 
مقابل قطار 

خودکشی کرد
مردی  هفته  این  پنجشنبه  روز 
ایستگاه  در  خانم ها  ویژه  بخش  در 
دانشگاه صنعتی شریف خود را هنگام 
و  کرد  پرت  ریل  روی  قطار  رسیدن 
ساعت  اتفاق  این  شد.  کشته  دم  در 
8 صبح که ایستگاه به خاطر ازدحام 
مسافران برای رفتن به سر کار شلوغ 
بود روی داد. علت خودکشی مرد 35 

ساله هنوز روشن نیست.
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برداشتن  برای  خود  پیکار  در  ما 
راه بندان مذهب سیاسی از پیش پای 
بهروزی جامعه ایرانی هیچ تنها نیستیم 
با سرعت  و همراهان بسیار هر کدام 
و فاصله خود ــ حتی در کوره راه های 
چه  هر  اسالم،  مایند.  با  ــ  ویژه شان 
هم متولیان دینی بگویند و نه کمتر 
متولیان،  آن  خود  دست  به  همه  از 
پیوسته در تغییر و تعبیرهای شکاف 
برخالف مسیحیت،  است.  بوده  افکن 
نخستین شکاف ها در اسالم از بحث های 
تئولوژیک برنخاست و نبرد قدرتی در 
میان  خانواده پیامبر و سران قبیله قریش 
بود. سران قریش به اصطالح پوزشگران 
»جمهوریخواه«  اسالمی،  دمکراسی 
بودند. به زور شمشیر بیعت می گرفتند 
برمی گزیدند.  نیز  را  خود  جانشین  و 
خانواده پیامبر سلطنت موروثی دنیوی و 
روحانی را می خواستند. آن دمکرات های 
سپس  و  اموی  خالفت  در  اسالمی 
عباسی سلطنت موروثی را برقرار کردند 
نبیرگان پیامبر در طول  نوادگان و  و 
سده ها ــ جز یک استثنای خونین ــ 
بر روی هم به قدرت آنها گردن نهادند 

تا دیگر نشانی از آنان نماند.
نبرد تئولوژی در سده نهم )میالدی( 
در خالفت مأمون عباسی روی داد که 
چند سالی در توس بر بخش خاوری 
امپراتوری فرمان می راند و پیوندهای 
انتلکتوئل با فضای ایرانی داشت. او را 
دانشمندترین خلیفه خوانده اند. در دو 
سده نخستین اسالمی، ایرانیان صرف 
و  بودند  کرده  مدون  را  عربی  نحو  و 
مترجمان از یهودی و صابئی و مسلمان،  
بیشتر ایرانی، با ترجمه آثار یونانی و 
اسالمی  فرهنگ  که  را  آنچه  پهلوی، 
بودند.  گذاشته  پایه  می شود  خوانده 
مکتب آزاداندیش اعتزالی که باز بیشتر 
ایرانی بود، در آن فضای گشاده، اسالم 
سنتی را چالش کرد و خوانش )قرائت( 
تازه ای عرضه داشت. بحث از قدیم یا 
حادث بودن قرآن آغاز شد ــ آیا قران 
چنانکه سنتگرایان می گفتند ازلی و با 
خداوند یکی است یا یک ماهیت تاریخی 

است و بسته به شرایط زمان و مکان.
اعتزالیان با اشاره به ناسخ و منسوخ ها 
فضای  و  روز،  مسائل  پاهای  جا  و 
از  قرآن،  در  هفتم  سده  عربستان 
آنکه  بی  قرآن،  بودن  حادث  نظریه 
کمترین انکاری در خاستگاه خدائی اش 
داشته باشند، دفاع کردند. آنها مانند 
همه اصالحگران اسالمی تعبیر لفظی 
و  می کردند  رد  را  قرآن  صوری  و 
دست  متوکل  خالفت  تا  کوتاه زمانی 

باالتر را در بغداد داشتند.  
خدمات شان  همه  با  را  )صابئی ها 
در  چنان  اکنون  اسالمی  فرهنگ  به 
جمهوری اسالمی و عراق آزار می دهند 
که جز کوچ کردن از سرزمین های مادری 
ندارند(. هزار ساله چاره ای  سه چهار 

تنها چالشگری  اعتزالی  مکتب  اما 
عباسی  خالفت  در  نبود.  عرب  غیر 
عنصر  ایرانی نفوذ روز افزون می یافت. 
خود  جهانگشائی  مرزهای  به  اسالم 
بسیاری مسلمانان غیر  و  بود  رسیده 
عرب در همه چیز جز قدرت نظامی بر 
اعراب برتری داشتند )آن برتری را نیز 
ایرانیان پیروزمندانه چالش می کردند.( 
واکنش سروری جویان عرب، سرکوبی 
اعتزالیان به دست اشعریان یا هواداران 
و  بود  قرآن  بودن  قدیم  و  بودن  ازلی 
بستن در های اجتهاد در سده دهم، 
بیشتر  و  اسالم  سنگ شدگی  به  که 
سرزمین های اسالمی انجامید. عرب ها 
پایگاه  نگهداری  برای  را  اسالم  تنها 
بر  که  اسالمی  و  داشتند  خود  برتر 
از  بود  گشوده  گوناگون  خوانش های 
زدائی  ایرانی  بدر می رفت.  دست شان 
خالفت عباسی در دوران معتصم راه 
را بر چیرگی نظامی سرکردگان ترک 
زیرا عربان  بر دستگاه خالفت گشود 

فربه از تاراج ها و مصادره ها، دیگر تن به 
جنگ نمی دادند و ایرانیان با سرنگون 
کردن خالفت اموی و سپس شکست 
داده  نشان  مأمون  برادر  امین  دادن 
بودند که چه اندازه خطرناک هستند. 
سر  بر  به زودی  ترک  سرکردگان  آن 
خالفت عباسی همان را آوردند که گارد 
بازیچه  امپراتوران  سر  بر  »پرتوریان« 

دست رومی  آورده بودند.
* * *

پس از هزار سال ما امروز در ایران 
زنده شدن کشاکش اعتزالی و اشعری را 

در صورت تازه اش می بینیم. در این هزار 
سال کوشش برای یافتن یک نگرش 
عقالنی به اسالم هرگز باز نایستاده است. 
ابن سینا به این کوشش تکان اصلی 
فلسفی اش را داد  و نسل پس از نسل، 
بیشتری ایرانیان، دنبال ش را گرفتند. 
ایرانیان هیچگاه از کار فکری بر روی 
کوشش ها  برنداشته اند.  دست  اسالم 
از  بسیاری  نمی رسید.  به جائی  البته 
کوشندگان، در ناامیدی خود، به تعبیر 
و  بایزیدها  )از  آوردند  روی  عرفانی 
خرقانی ها تا  تازه ترین های شان اقبال و 
سروش که غرق دریای مولوی هستند.( 
اقبال از اشراق و شهود برگسون نیز یاری 
گرفت، و سروش، به نظریه حادث بودن 
قرآن بازگشته است و ناامید از آشتی 
دامن  به  دست  عقل،  و  دین  دادن 
شعر می شود: »چنین است که معناي 
بي صورت از خدا، و صورت از محمد 
است؛ دم از خدا و ني، از محمد؛ آب از 
خدا و کوزه از محمد است ــ خدایي 
که بحر وجود خود را در کوزه کوچک 
شخصیتي به نام محمد بن عبداهلل)ص( 
مي ریزد و لذا همه چیز یکسره محمدي 
قرآن  لذا  است  مي شود: محمد عرب 
هم عربي مي شود.« .در قلب این بحث 
هزار ساله، شریعت اسالمی قرار دارد. 
شریعت راهی است که مسلمانان برای 
با  بپویند )شریعت  رستگاری می باید 
شارع یا جاده و خیابان همریشه است.( 
به معنی یک  و در دینی که کلیسا، 
مرجع برتر ندارد، هم عامل یگانگی و 
هم مایه اختالف بوده است. مسلمانان به 
شریعت اسالمی باور دارند ولی شریعت 
با آنکه جای قانون را گرفته است بیشتر 
یک آرمان، یک فضای فکری و عرصه 
بحث های حقوقی  است. خداوند راه را 
نشان داده است ولی بندگان می باید 
دریابند که معنای کالم خدا چیست. 
اجتهاد  که  سده ها  نخستین  آن  در 
چیزی بیش از حالل و حرام و باید و 
نباید رساله های آیت اهلل ها می بود، دامنه 
»سه  در  و  نمی شناخت  مرزی  بحث 
سده زرین ایران« به جاهای درخشان 
می توانست  که  رسید  بخشی  نوید  و 
بشریت را چند صد سالی پیش اندازد. 
ولی سنیان رسماً و شیعیان در عمل 
درهای تفکر را بر بحث های دینی بستند 
و حتی امروز می بینیم که حکم ارتداد 
و تکفیر سروش را یک فیلمساز و یک 
ادیب، پیش از واپسگراترین آیت اهلل ها 
می دهند. ایرانیان همیشه شگفتی هائی 

در آستین دارند.

از آنجا که در اسالم کلیسا به معنی 
مرجع قانونگزار نیست، شریعت هرگز 
در  قانونی  مجموعه  یک  صورت  به 
که  است  این  معنایش  است.  نیامده 
در چه زمان معین چه اندازه زور در 
ـ باز همان  پشت کدام تعبیر قرار داردـ 
سیاست و دیانت سردر گمی که گاهی 
این و گاهی آن عین دیگری است. از 
صد سالی پیش »روشنفکران اسالمی« 
از سید قطب و حسن بنا تا شریعتی و 
بن الدن، روزافزون، جای علمای مذهبی 
را در شریعتمداری گرفته اند و جهاد را 

بجای اجتهاد نشانده اند که تا تروریسم 
بیکرانه و دولت توتالیتر می کشد. )جهاد 

و اجتهاد نیز از یک ریشه اند.(
* * *

که  گشاده تری  دست  ایران  در 
حقوقی  بحث  در  شیعی  فقیهان 
داشتند در دهه های جنبش مشروطه 
به پر معنی ترین اصالح مذهبی انجامید. 
نشان  طباطبائی  جواد  دکتر  چنانکه 
ایران  بیداری  جنبش  در  است  داده 
توانستند شریعت  فقیهان  از  شماری 
را در زمینه حکومت قانون به آرمان 
آزادیخواهانه مردم ایران نزدیک کنند. 
نگرش سراسر حقوقی آنان تنها جائی 
بود که با همه سر و صدای مشروعه 
به مذهب  تکانی  خواهان می توانست 
بدهد.  شونده  دگرگون  جهانی  در 
کسانی  فقیهان،  آن  جانشینان  امروز 
مانند مجتهد شبستری، آن حوزه های 
سیاسی را که از لحاظ نظری بر مداخله 
فقیهان بسته است نشان می دهند و 
در  اسالم  بر  تازه ای  کاری  ضربه های 
سیاست می زنند. ولی ضربه اصلی را 

خود خمینی زده است.  
 یکی از اصولگرایان که سپس اصالح 
طلب شد و همکاران امنیتی پیشین ش 
او را به تیر انتقام بستند و بر صندلی 
است  گفته  نشاندند سخنی  چرخدار 
ایران  که سیر شریعت اسالمی را در 
جامعه  زمینه ساز  تا  دولت  قانون  از 
اشاره  در  او  عرفیگرا خالصه می کند. 
به رویگرداندن خمینی از فقه حوزه ها 
نوشت »حکومت والیت فقیه با تأکید بر 
عنصر مصلحت ]که در مجمع تشخیص 
مصلحت ... نهادینه شده است[ تنها، راه 

جامعه ای سکوالر را گشود.«
هزار سال پایگان مذهبی شیعه  برای 
جاری کردن احکام شرع از هر در وارد 
تا  از غاصب شمردن حکومت  شدند؛ 
مشروعیت دادن به آن، از کشته شدن 
تا کشتن در راه عقیده، از پرهیزگاری 
از  اسالمی،  رژیم  ابعاد سران  تا فساد 
جنگیدن تا خدمتگزاری استعمارگران، 
فروگذار نکردند؛ و سرانجام به قدرتی 
رسیدند که پیشینه و مانند ندارد. و 
آنگاه واقعیت جامعه، واقعیت همیشگی 
در تضاد با  شریعت، آنان را بی آنکه وارد 
بحث های نظری شوند وادار به عقب 
نشینی هائی کرد که دست در دست 
برای  را  ایرانی  جامعه  دیگر،  عوامل 
همیشه از چنبر مذهب سیاسی آزاد 
خواهد گردانید. ما به آویختن به دامان 
مولوی و برگسون نیز نیازی نخواهیم داشت.      

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

منطقه ای و جهانی آگاهی داشت.
وی سال های طوالنی در روزنامه های 
بنیانگذاران  از  و  زد  قلم  ایران  معتبر 
بود  »آیندگان«  روزنامه ی  اصلی 
تاریخچه ی  در  نوین  صفحه  ای  که 
گشود.همایون  ایران  روزنامه نگاری 
خود  تسلط  و  روزنامه نگاری  مهارت 
ایده های سیاسی  با  را  فارسی  زبان  بر 
خویش در هم آمیخت و از دهه ی 30 
از  نوشته هایی  این سو،  به  خورشیدی 

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرایط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گویی همین امروز 
قدیمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازیم  همایون  داریوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب 5۷ 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

 )۵ مهر 1۳۰۷ ، تهران- ۸ بهمن 1۳۸9 ، ژنو(

از شریعت تا عرفیگرائی 
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )2(

سپهساالر،  خان  حسین  میرزا 
دومین صدر اعظم دوران پنجاه سالۀ 
که  بود  شاه  ناصرالدین  سلطنت 
و  تجدد  مسیر  در  را  ایران  کوشید 
تحول قرار دهد و مانند سلف خود، 
میرزا تقی خان امیرکبیر، قربانی افکار 
اصالح طلبانه و تجددخواهانه اش شد. 
وابستگان  و  سو  یک  از  روحانیون 
اعظم  از دیگر سو وجود صدر  دربار 
قدرتمند اصالح طلب را برنمی تافتند 
وی  با  یکدیگر،  دست  در  دست  و 
شاه  ناصرالدین  می کردند.  ضدیت 
ابتدا حامی بی قید و شرط سپهساالر 
به نحوی  بود،  او  اصالحات  مدافع  و 
از صدر  اطرافیان جرأت سعایت  که 
در  ولی  نداشتند  شاه  نزد  را  اعظم 
سپهساالر  اقتدار  از  نیز  شاه  اواخر، 
بیمناک شد و اصالحات او را با قواعد 
سلطنت استبدادی در تعارض یافت. 
سپهساالر برای دومین بار از صدارت 
مأمور حکومت خراسان شد  و  عزل 
اثر  بر  ماه  دو  از  پس  آنجا،  در  و 
مسمومیت درگذشت. اعتمادالسلطنه 
در یادداشتهای روزانۀ خود می نویسد 
من  به  نسبت  فرمودند  شاه  »امروز 

ما  خالصه،  می کرد.  زیاد  جسارت 
شنیده بودیم اما خود را به ناشنوایی 
می زدیم اما خودشان )شاه( با کمال 
تأسف  اظهار  و  فرمودند  استعجاب 
ظاهری )از مرگ سپهساالر( کردند، 
در باطن چندان متألم نبودند زیرا که 
می فرمودند این مرد به حالتی رسیده 
بود که جز مرگ چاره ای برای او نبود 
داشت  زحمت  در  همیشه  را  ما  و 
بلکه یک نوع حالت مدعّیت پادشاه 

را داشت...«
نسه  ا فر ن  با ز که   ، الر سپهسا
خود  دوم  صدارت  در  می دانست، 
روزنامۀ دوزبانه ای )فارسی ـ فرانسه( 
تأسیس   )La Patrie( وطن  به نام 
کرد که تنها یک شماره انتشار یافت 
و عمرش به دومین شماره وصلت نداد 
زیرا در آن از مساوات و عدالتخواهی 
و مذّمت تملق گویی سخن رفته بود.

روزنامۀ دیگری هم در تبریز ـ که 
ولیعهدنشین بود ـ انتشار یافت به نام 
»روزنامه ملتی«. این روزنامه، دو بار 
ولیعهد  میرزا  مظفرالدین  به دستور 
تعطیل و بار سوم به نام »تبریز« منتشر 
شد. شمارۀ سوم روزنامۀ تبریز به تاریخ 
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و  »وضع  عنوان  زیر  دارد  مقاله ای 
فایدۀ روزنامه« که نشان آشکار از یک 
بینش روشنگرانه و روشنفکرانه دارد 
و امروز هم، پس از صد و سی سال، 
اگر بخواهیم علت وجودی روزنامه و 
روش منطقی و فایده و اثر آن را به طور 
فشرده در یک مقاله بیاوریم، به از این 

نمی توانیم نوشت:
وضع  که  نیم  بدا »می خواهیم 
روزنامه برای چیست، و انتشار آن در 
اکناف و اقطار چه فایده  دارد. روزنامه 
و  وضع  عکس  و  آیینه  حقیقت  در 

بنای مملکت است که همه حاالت 
و واقعات آن مملکت را به آن آیینه 
توان دید. اصل وضع روزنامه و گازت 
برای این است که عمل نیک و ثمر 
کردار و رفتار هر کسی واضح شود و 
در صفحۀ زمین انتشار یابد تا مردم 
از استماع و اطالع آن در آثار خیر، به 
خیرات و مبّرات شایق شوند و از کار 
رسوائی  و  فضیحت  مایۀ  که  ناالیق 
این صورت  بپرهیزند. پس در  است 
محض خیرخواهی ملت و دولت برای 
و  بی مالحظه  الزمست  روزنامه نگار 
حقیقت  آسودگی،  کمال  با  ترس، 
و  تغییر  بی  بد،  و  از خوب  را  کارها 
به  تا  دهد  روزنامه شرح  در  تلبیس 
معّینه،  حاالت  و  وقایع  آن  انتشار 
آنها که مستحق تحسین و تمجیدند 
که  آنان  و  و سرفراز شوند  خوشدل 
و  نادم  توبیخند  و  لوم  مستوجب 
و  گیرند.  عبرت  و  گردند  پشیمان 
آزادی  معنی  که  بدانیم  می خواهیم 

اخبارنامه و اخبارنویس چیست.
که  است  این  روزنامه نگار  آزادی 
ترس و طمع و حّب و بغض و اغراض 
نفسانی شخصی و دولتی، او را مجبور 

و  دهد  خبر  واقع  بخالف  که  نکند 
بدروغ و افتراء خوب را به لباس بد و 
بد را به لباس خوب ادا نماید. و برای 
توقعات شخصی از مردمان مختلف و 
تملق بزرگان، افکار و نوشتجات خود را 
تابع رأی و خیاالت مردم نکند، و او را 
محّبت مال و منال اسیر و بندۀ اغراض 
نفسانی ننماید تا بتواند به آزادی، بیان 

واقع و حقیقت کند. 
آزادی به این نیست که هر کس 
با  دروغ،  یا  راست  بخواهد،  هرچه 
اخبارنامه ها  در  بی قاعده،  یا  قاعده 
و  عقالء  از جانب  و  کرد  تواند  درج 
نباشد.  ممنوع  کارگزاران  و  رؤسا،  
این قسم آزادی که می تواند مستلزم 
کلیه،  در  باشد  غیر  ایذاء  و  اضرار 
آزادی  نیست بلکه آزاد بودن این یک 
نفر باعث عدم آزادی عامه خواهد بود 
و عقاًل هیچ ُحسنی ندارد. واقعاً این 
مطلب نزد بعضی محل اشتباه بزرگی 
شده است که لفظ آزادی میشنوند 
و  القیدی  که  میکنند  تصور  چنان 
که  این  از  غافل  است.  بی قاعدگی 
مقصود از لفظ آزادی، که در ممالک 
منتظمه شایع شده و آن را مبنای 
ترقیات و آبادی دانسته اند چه بوده. 

مطلب  وقایع نگار  که  اینست  آزادی 
بتواند  را  حقیقت  با  امر  و  صحیح 
نماید.  ادا  پرده پوشی  و  بی اغماض 
پس، در این صورت بر وقایع نگار الزم 
است که اخبار و وقایع اتفاقیه را در 
هر نقطۀ زمین از اشخاص معتمد و 
نماید. مع ذلک، خود  استعالم  امین 
نیز بالطبع، صّراف و نّقاد سخن باشد 
درج  در  الزمه،  تحقیقات  از  پس  و 
حوادث و سوانح، در تحسین و توبیخ، 
حد و میزانی قرار دهد. ستایش را به 
پایۀ تملق نرساند و تغّیر و نکوهش را 

از حد اعتدال نگذراند«.
میرزا حسین خان  که  اصالحاتی 
دنبالۀ  و  بود  کرده  آغاز  سپهساالر 
امیرکبیر  تقی خان  میرزا  اصالحات 
به شمار می رفت، با برکناری او متوقف 
شد. از آن پس دوران استبداد مطلق 
ناصرالدین شاهی فرا می رسد که تا 
می کند.  پیدا  ادامه  وی  عمر  پایان 
این زمان دیگر جایی برای مطبوعات 
افکار  و مستقل، مطبوعاتی که  آزاد 
نو را در ایران تبلیغ و ترویج کنند، 

وجود نداشت.
در  روزنامه نگاری  گونه  این  ریشۀ 
در  روزنامه نگاری  و  خشکید  ایران 

مهاجرت آغاز شد.
روزنامه های »شاهسون« و »اختر« 
چاپ استامبول، پیشگام و پیشاهنگ 
مطبوعات ایرانی در مهاجرت بودند. 
کمی بعد، میرزا ملکم خان روزنامه 
داد.  انتشار  لندن  در  را  »قانون« 
و  شد  منتشر  قاهره  در  »حکمت« 
همۀ  که  کلکته؛  در  »حبل المتین« 
ایران  به  را  قانون خواهی  پیام  آنها 
می رساندند و در حقیقت  پیشگامان و 
منادیان نهضت فکری در ایران بودند.

روزنامۀ قانون که در سرلوحۀ آن 
نقش  ترقی«  عدالت،  »اتفاق،  شعار 
بسته بود در مقاله ای نوشت: »جمع 
کثیری از خلق ایران به چندین سبب 
خود را از وطن مألوف بیرون کشیده 
شده اند.  متفرق  خارجه  ممالک  در 
آن  متفرقه،  مهاجران  این  میان  در 
اشخاص با شعور که ترقی خارجه را 
با اوضاع ایران تطبیق می کنند سالها 
در این فکر بودند که آیا به چه ترتیب 
می توان به آن بیچارگان که در ایران 
گرفتار مانده اند جزئی امداد برسانند. 
این  بر  زیاد،  تفکر  و  از تفحص  پس 
عقیده متفق شدند که به جهت نجات 
و ترقی خلق ایران بهتر از یک روزنامۀ 
آزاد هیچ اسباب نمی توان تصورکرد.

ایران مملو است از نعمات خداداد. 
چیزی که همۀ این نعمات را باطل 
گذاشته نبودن قانون است. هیچکس 
در ایران مالک هیچ چیز نیست، زیرا 

که قانون نیست.
حاکم تعیین می کنیم بدون قانون. 

سرتیپ معزول می کنیم بدون قانون.
بدون  را می فروشیم  دولت  حقوق 
قانون. بندگان خدا را حبس می کنیم 
قانون. خزانه می بخشیم بدون  بدون 
بدون  می کنیم  پاره  شکم  قانون. 

قانون...«
و در ادامۀ این مقاله، یادآور شد: 

»افکار اشخاص تنها که هر کدامی 
در یک گوشه مفقود مانده، هرگز هیچ 
حاصلی نخواهد داشت. افکار مفید تا 
با هم جمع نشوند هیچ قدرتی پیدا 
ممکن  افکار  اجتماع  و  نمی کنند. 

نمی شود مگر به روزنامه.
به جهت اتفاق آراء، و احیای ناموس 
یک ملت، هنوز در دنیا بهتر از آواز 
یک روزنامۀ آزاد هیچ ندایی شنیده 

نمی شود...«
ایران  باز، درد امروز  می بینیم که 

همان درد دیروز است.
حرفی که صد سال پیش بر قلم 
حرف  هم  باز  و  همچنان  می آمد، 

امروز ماست.
باری، مطبوعات ایران در برونمرز 
پاشیدند  درونمرز  در  را  انقالبی  بذر 
که در دوران سلطنت مظفرالدین شاه 
به جنبش مشروطه خواهی و برقراری 

حکومت قانون در ایران منجر شد.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 11۸2(

» ادامه دارد«           

       میرزا حسین خان سپهساالر
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1ـ پلی تاریخی در ایران
2 ـ وسیله شفا ـ از امراض پوستی

3ـ ژیمناستیک سنتی
4ـ میوه ای است ـ نوعی پارچه

5 ـ ریسمان ـ فصلی است ـ از میوه ها
6 ـ همیشگی ـ خرید و فروش ـ دوستی

7 ـ ذرت بوداده ـ کشوری است
8 ـ از شهرهای تاریخی ایران ـ کوشش ـ از 

دروس مدرسه
9ـ از ستارگان ـ خاشاک

ممالک  از  ـ  است  کشوری  پایتخت  10ـ 
آسیایی

11ـ حصار و دیواره ـ پوشاکی است

1ـ از شرق شناسان برجسته و معروف انگلیس
2ـ از هنرپیشگان صاحب نام و فقید انگلیس و 

برندۀ جایزه اسکار
3ـ خوراکی است ایتالیایی ـ زیرک و محیل

4ـ بدی ـ پناهگاه
5 ـ وسیلۀ سنتی اندازه گیری طول ـ از آنطرف 

نصیحت است
6 ـ از ماههای مسیحی ـ دریاچه ای در آسیا

7 ـ از نویسندگان معروف روس و خالق آثاری 
چون »ابله« و »جنایت و مکافات«

8 ـ واحد و بی مانند ـ ژرفا ـ زهر
9ـ منبع ـ از کشیدنی ها ـ تکرار یک حرف
10ـ مصون ـ آوا وآواز ـ عنوانی برای مردان

11ـ پایتخت کشوری است ـ سال 

و  ایران  در  فیلم  تولید  صنعت  پیشگام  1ـ 
تهیه کنندۀ اولین فیلم فارسی

2ـ واحد پولی است ـ نقاش ـ گونه
3ـ نوار تزئینی ـ جنس مذکر ـ آزرم

4ـ آئینه عبرت ـ ورزشی است
5 ـ از شعرا و غزلسرایان معروف ایران در قرن 

یازدهم هجری ـ از انواع نان
و  تولیدی  است  فعالیتی  ـ  سبزیجات  از  ـ   6

کشاورزی
7ـ راه بی پایان ـ سجده کننده ـ بّر جدید

8 ـ حدس ـ دشت ـ قعر
9ـ خواب و خیال ـ تفتیش

10ـ از حرفه ها ـ جاری
11ـ غوغا ـ تصوری

12ـ از شهرهای ایران ـ برهنه ـ از انواع طالق 
ـ فلزی است

13ـ آهنگساز برجسته روس و خالق اثر آهنگ 
شهرزاد

ـ  دارد  حرفه ای  هم  او  ـ  خطاب  حرف  14ـ 
فعالیت ها و امور

15ـ گلی است ـ مرتفع ـ طاقی است تاریخی

در  بازیگری  هنر  پیشگامان  از  1ـ 
کشور ما

2ـ ساده و بی آالیش ـ از سلسله های 
ـ  اسالم  از  پس  اعراب  حکومتی 

خسارت و ضرر
3ـ درویشان ـ بخشی از قرآن مجید 

ـ لحظه
عنصرالمعالی  تألیف  است  کتابی  4ـ 

کیکاوس بن اسکندرـ  حجر
5 ـ نااستوار ـ دستاورد ـ بازتاب

6 ـ گشودن ـ آغاز ـ جانداری است
7ـ  جانوری استـ  وحشیـ  پرنده ای 

است
8 ـ لجوج ـ کیش ـ نوعی پارچه

9ـ توان ـ خداوند ـ پیشوا
10ـ از حفظ کردنی ها ـ غالف ـ بدون 

ـ نیک تر
ـ  شیرین  خوردنی های  ز  ا 11ـ 

رباعی سرای صاحب نام کشور ما
در  انیمیشن  صنعت  پیشگام  12ـ 
سینمای ایران و برندۀ جوایز متعدد 

ملی و بین المللی
ـ  نظافت  و  بهداشتی  از وسایل  13ـ 

جایز ـ افاده
14ـ خاندانـ  مؤثرـ  بی عیبـ  واحد 

اندازه گیری سطح
15ـ آشفتگی ـ ایالتی در آمریکا

عمودی:

افقی:
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افقی:

)سودوكو(

پستی  بسته  هر  جهازی  سر  تمبر 
آن  رسیدن  تضمین  و  سند  و  است 
است  این  هم  ماجرا  اصل  مقصد.  به 
حساب  به  بهادار  اوراق  از  تمبر  که 
می آید و با خریدن و باطل کردن آن 
می شود هزینه ارسال بسته پستی را 
پرداخت کرد؛ درست مثل پاره کردن 
بلیت اتوبوس و بلیت سینما و...؛ با این 
تفاوت که تمبر ارزش های فرهنگی و 

معنوی هم دارد.
اولین تمبری که بشر توانست آن را 
روی پاکت بچسباند تمبری است که در 
سال 1840 در انگلستان طراحی شده 
و منقش است به عکس ملکه ویکتوریا.

تقسیم بندی  جور  سه  را  تمبرها 
ظاهر  مشخصات،  براساس  می کنند: 
و موضوع. تمبرها مشخصات ظاهری 
تمامشان  در  تقریباً  که  دارند  ویژه ای 
یکی است و از روی آنها می شود نوع، 
ارزش و قیمت تمبر را مشخص کرد. 

تمبر و 
تاریخچه آن

دانستن این نکته مهم است که هر کدام 
این مشخصات، اختالف زیادی در  از 
ارزش دو تمبر به ظاهر مشابه به وجود 
مشخصات  به  اول  اینجا  در  می آورد. 
تمبرها می پردازیم و بعد می رویم سراغ 
تقسیم بندی تمبرها از نظر ظاهری و 

موضوع.
تمبرها و مشخصات:

حاشیه: به دور تا دور تمبر حاشیه 
می گویند. این قسمت دارای نوشته ها، 
عالئم  و  تاریخ  مشخصات،  شماره ها، 

کنتور ارقام بازرسی تمبر است.

شیار: فاصله سفیدی است که بین دو 
تمبر به وسیله پرفراژ به وجود آمده است.

ستون: به چند تمبر که زیر هم قرار 
گرفته اند ستون گفته می شود.

جایی  همان  تمبر:  ارزش  کادر 
است که قیمت تمبر داخل آن نوشته 

می شود.
تصویر اصلی تمبر: همان چیزی است 
شناخته  و  نامگذاری  آن  با  تمبر  که 
می شود. این تصویر ممکن است تصویر 
تاریخی،  واقعه  یک  یا  شخص،  یک 
فرهنگی یا سیاسی یا اینکه تصویری 

از منظره و حیوانات و... باشد.
برای  شماره  این  مسلسل:  شماره 
آن  پشت  در  تمبر  ورق های  کنترل 

چاپ می شود.
تمبرها و شکل ها:

هندسی  منظم  شکل  که  آنهایی 
تمبرهای  درصد   90 تقریباً  دارند: 
مستطیل  شکل  به  جهان  سراسر 
هستند ولی نسبت طول و عرض آنها 
متفاوت  هم  با  موارد  از  بسیاری  در 
است. اولین تمبر مربعی شکل ایران 
و  صنایع  اتاق  گشایش  مناسبت  به 
معادن در بیست و ششم آذر 1342 
منظم  شکل  که  شد.آنهایی  منتشر 
کشورها  از  بعضی  ندارند:  هندسی 
برای اینکه نشان دهند چقدر خاص 
برای  دارند،  فرق  بقیه  با  و  هستند 
طراحی تمبرهایشان از اشکال عجیب 
کشور  می کنند.  استفاده  غریب  و 
به  بگردید  نقشه  روی  اگر  که  توگو 
به  پیدایش می کنید، تمبری  سختی 
تمبرهای  کرده؛  منتشر  عقاب  شکل 
برجسته و طالیی و نقره ای هم بیشتر 

کار کشورهای عربی است.
تمبرها و موضوع ها:

تمبرهای یادگاری: اینها تمبرهایی 
خاص،  مناسبت های  به  که  هستند 
یک  بزرگداشت  معین،  موضوع های 
شخصیت یا نشان دادن یک واقعه مهم 
منتشر می شوند. اولین تمبر یادگاری در 
ایران تمبر تاجگذاری احمدشاه است.

تمبرهای شخصی: چند وقتی است 
که هر کسی می تواند برای ارج نهادن 
به خود، چاپ تمبر با عکس خودش را 

به اداره پست سفارش بدهد.

مدیریت  مي توان  را  عمر  مدیریت 
زمان نامید؛ یعني دستیابي به مهارتي 
و  امکانات  به  توجه  با  بتوانیم  که 
در  نتیجه  بهترین  به  محدودیت ها 
کمترین زمان ممکن برسیم. به گونه اي 
که با تنظیم وقت و طبقه بندي هدف ها 
و برنامه ها براساس اهمیت آنها، استرس 
امکان  و  کارایي  و  داده  کاهش  را 
دستیابي به آنها را تثبیت کنیم.به قول 
پروین اعتصامي »عروس وقت را آرایش 
از  پیدایش  را  عشق  بناي  ماست/  از 
ماست«. به واقع عشق به زندگي برپایه 
درک درست از ارزش اساسي وقت و 
زمان، مي تواند به یک مفهوم عیني و 

تأثیرگذار منتهي شود.
برخي فکر مي کنند طول عمر زیاد 
باعث زندگي بهتر یا جاودانگي نام و 
پروین  درحالي که  مي شود.  یادشان 
اعتصامي ازجمله کساني است که 35  
سال عمرکرد اما اشعار غني باقیمانده 
از او به دلیل بار احساسي قوي انساني، 
همواره به دل هاي ما آرامش مي بخشد. 
به عبارتي نام و یاد او با اشعارش همچنان 
زنده است. چنان که سعدي مي گوید: 

سعدیا مرد نکونام نميرد هرگز  مرده 
آن است كه نامش به نکویي نبرند

پروین اعتصامي در یکي از اشعارش 
رسایش  بیان  و  هنر  کارگیري  به  با 
به نکاتي بسیار مهم درباره چگونگي 

:گذران باارزش وقت و عمر مي پردازد
جهد را بسيار كن، عمر اندكي است
كار را نيکو گزین ،فرصت یکي ست

كاردانان چون رفو آموختند
پاره هاي وقت بر هم دوختند

عمر را باید رفو با كاركرد
وقت كم را با هنر بسيار كرد

بنابراین مهم این است که ما از یک 
عمر کوتاه یا بلند تا چه اندازه استفاده 
مي کنیم و لحظه لحظه آن را تا چه حد 
جدي مي گیریم و به حساب مي آوریم. 
و شاعر چه زیبا گفته که تنها خود ما 
هستیم که با نوع نگاه و رفتارمان در 
بلند،  را چه کوتاه چه  این عمر  واقع 

آن مدیریت عمر از  و  مي کنیم  مشخص  و  تعریف 
بهره مي بریم.

تنها یك عمر و یك فرصت
خیلي از ما به خوبي مي دانیم که یک 
اما  نداریم  بیشتر  فرصت  یک  و  عمر 
چنان درگیر تضادها و مشکالت خود 
و زندگي مي شویم که این اصل مهم را 
به فراموشي مي سپاریم؛ به گونه اي خود 
را با فشارها و استرس ها تنها مي گذاریم 
که در شرایطي به کلي، مي شکنیم و 
و  اطرافیان  بر محیط،  را  تسلط خود 
و حتي  از دست مي دهیم.  مشکالت 
اگر اهل برنامه ریزي هم باشیم معموال 
انتظار داریم در مدت زمان محدودي، 
که  دهیم  انجام  مختلفي  کارهاي 
مي افزاید.  ما  استرس  بر  مسأله  این 
باید  واقع بینانه،  نگاهي  با  درحالي که 
و  منطقي  برنامه ریزي  و  انتظارات 
عاقالنه داشت و عالج واقعه را قبل از 
وقوع آن کرد. به قول پروین »بزرگان 
تدبیر  آغاز،  کز  راه/  هیچ  در  نلغزند 

پایان کنند«.
دکتر فیلیپ مگ گرا، روانشناس، در 
یکي از کتاب هایش از خود و زندگي اش 
زماني  که  مي گوید  این  از  مي گوید. 
باالخره به خود آمده و دریافته که 10 
سال از عمرش را تلف کرده، چرا که از 
تکرار یکنواختي ها و نبودن شور و شوق 
زندگي به تنگ آمده و به این نتیجه 
رسیده که باید تغییراتي در زندگي اش 

ایجاد کند.
خانواده ام  عاشق  »من  مي گوید:  او 
بودم اما هر جنبه دیگر زندگي ام برایم 
از  زیرا  بود  سخت  و  دردناک  عذابي 
که  نبود  چیزي  نمي شد.  ناشي  قلبم 
از خویشتن واقعي ام ناشي شده باشد. 
مثبت  احساسات  چشمگیر  فقدان 
و  هیجان  هیچ  من  بود.  محسوس 

اشتیاقي نداشتم.«
اما یک روز تصمیم مي گیرد نتیجه 
همسرش  با  را  احساساتش  و  افکار 
براي  راهي  هم  با  تا  بگذارد  درمیان 
این  به  کنند.  پیدا  عاقالنه  تغییرات 
ترتیب او به اصالح نگاهش پرداخت؛ 
اصالحي که از درون انسان برمي خیزد. 
دکتر مک گرا معتقد است که همیشه 
باید سعي کنید خویشتن خویش را از 

درون به بیرون بسازید.

او مي گوید: »من هنوز نیز بسیاري 
از کارهایي را که قبال انجام مي دادم، 
بسیار  شکلي  به  اما  مي دهم  انجام 
 بسیار متفاوت. و اکنون جایگاه مهمي 
را به خودم اختصاص مي دهم. به این 
ترتیب، اگرچه از آینده مطمئن نیستم 
اما مطمئن هستم که مي توانم آن را 
کنترل کنم. خودباوري مایه شادترین 

لحظات عمر من خواهد بود.«

نقش كار و تالش
زندگي یک فرایند است و شما باید 
فراز و نشیب هاي  فرایند  این  طول  در 
مختلفي را تجربه کنید. اما نباید ترس 
از روبه رو شدن با این فراز و فرودها ما را 
از تالش و جست وجو براي رسیدن به 
اهداف مان منصرف کند چرا که واقعیت 
این است که این سفر پیچ و خم هاي 
دراین باره  سعدي  دارد.توصیه  بسیار 

چنین است:
برو شير درنده باش اي دغل
مپندار خود را چو روباه شل

بخورتا تواني به بازوي خویش
كه سعي ات بود در ترازوي خویش

از کار  تالش در اشکالي پیچیده تر 
هم وجود دارد. دکتر مک گرا به یک 
نوع ترس اشاره مي کند که مانع تالش 
ماجرا  او  مي شود.  زندگي  در  مثبت 
با  »روزي  که  مي کند  بیان  چنین  را 
دبیرستاني  دانش آموز  یک  خانواده 
کار مي کردم. این دانش آموز استعداد 
او  داشت.  نیزه  با  پرش  در  عجیبي 
پرشور  و  متعهد  باهوش،  ورزشکاري 
بود اما مادري داشت که مي خواست او 
را از شکست بالقوه در امان نگه دارد. 
او مرتبا به دیوید، پسرش مي گفت که 
نباید بیش از حد به ورزش دل ببندد 
خیلي  اگر  که   مي کرد  استدالل  و 
سخت تالش کني آنگاه انتظار داري که 
بهترین باشي و حتي برنده جام قهرماني 
شوي! او مي ترسید که شاهد شکست و 
سرخوردگي پسرش باشد و دیدگاهش 
این بود که سعي نکن، شکست نخور و 

ناراحت نشو«.
این روانشناس در ادامه، به این نکته 
مادرش  اگرچه  دیوید،  که  مي پردازد 
توانست  اما  کرد  کنارش حفظ  در  را 
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کمي رفتارش را تغییر دهد و در سطح 
نتیجه  و گرچه  کند.  مبارزه  قهرماني 
را  سوم  مقام  و  نبود  عالي  تالش اش 
کسب کرد اما به خودش افتخار مي کرد. 
بورسیه  کسب  از  بعد  مدتي  از  پس 
ورزش از یک کالج کوچک اما عالي، او 
توانست به مقام قهرماني پرش با نیزه 
و دو سرعت دست یابد. اکنون نیز مربي 
است و کامال به شغلش عشق مي ورزد.

ه  ر ا همو که  ست  ا بحثي  ین  ا
مادرها  و  پدر  مورد  در  روانشناسان 
حمایت هاي  اینکه  مي کنند.  مطرح 
و  پیشرفت  براي  واقعا  آنها،  افراطي 
اساسا رشد سالم فرزندانشان مي تواند 
روش ها  نوع  این  زیرا  باشد  خطرناک 
عمال نامحسوس و نامرئي است و ظاهرا 
ناشي از نیت خوب اولیاست اما در عمل 
را  فرزندان  نفس  به  اعتماد  به شدت 
تضعیف مي کند به گونه اي که آنها هرگز 
بازي  هیچ گونه  وارد  نمي شوند  حاضر 
را دنبال  شده و تالش هاي مستمري 

کنند؛ چرا که از شکست مي ترسند.
شکست ها،  از  بسیاري  درحالي که 
است.  بعدي  موفقیت هاي  ساز  زمینه 
باور  قدرتمند  استوانه  آن  وجود  مهم 
خود است که کوه مشکالت را هموار 

مي کند و قدم ها را استوار.
پروین  از  شعري  با  را  سخن  اما  و 

اعتصامي به پایان مي برم:

تا نرود قوت بازوي تو
نشکند ایام ترازوي تو

تا نربودند ز دستت عنان
جان ز تو خواهد هنر و جسم، نان

روي متاب از ره تدبير و راي
تا شودت پير خرد رهنماي
بر همه كاري فلك ابزار داد

 پشت قوي كرد، سپس بار داد
تا گهري در صدف كار بود
گوهري وقت خریدار بود
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»آرزو کردم هیچ وقت سایه ایشان از 
سر ما کم نشود.« با این صحبت ها او 
راضی و خشنود رفت. اما از آن روز به 
بعد، هر مدت یادداشتی برایم فرستاده 
می شد، مثل اذانی که مؤذن می گوید و 
یادآوری می کند که وقت نیایش است، 
به من یادآور می شد که با همه وجود 
منتظر تحقق وعده من هستند. هیچ 
عالقه ای نداشتم که سفیر متلک گویی 
را از سر گیرد و دوست نداشتم از او 
خاطرم  به  فکری  اما  بکنم،  تقاضایی 
خطور کرد. به یاد آوردم دعوت ها چه 
گونه مکتوب صورت می گرفت و کارت 
چاپ شده ای را که نامی روی آن نبود 
برداشتم و نوشتم: »یک مادر هاگ و 

دو رأس دخترانش« و این کلمات را 
و  درآوردم  انگلیسی  لغات  فرهنگ  از 
این کلمه »رأس« را بدون نشئه ای از 
بدذاتی ننوشتم و آن گاه خود کارت را 

به در خانه آنان بردم.
که  برنامه ریزی هایی  مشاهده  از 
انگلیسی ها انجام می دهند برای پذیرایی 
اگر  کردم.  تعجب  شاهزاده هایشان  از 
می گذاشتند ما رسوم کشور خودمان 
را دراین مناسبت ها به کار بندیم، به 
آنان یاد می دادیم پذیرایی از یک فرد 
از خاندان سلطنتی یعنی چه. فرشی 
گران قیمت از در کوچه ای که قرار است 
وارد شود تا اتاقی که قرار بود استقرار 
یابد می انداختیم و صد سکه طال در 
آستانه در تقدیمش می کردیم. اما در 
این جا جز یک نماینده یا پیشوازکننده 
که در برابر در ورودی به انتظار ایستاده 
بود و درِ خانه با شمع روشن شده بود، 
خبر دیگری نبود. شاید در ایران هفته ها 
به درازا می کشید تا برای مهمان ها غذا 
جا  این  در  که  حالی  در  شود،  آماده 
همه چیز مثل هر روز بود تا این که 

روز مهمانی فرا رسید.
این  در  نوکرانش  و  من  با  سفیر 
خصوص مشورت کرد که بهترین وجه 
برای  خود  حرمت  دادن  نشان  برای 

ولیعهد کدام است؟ تقی گفت که باید 
در برابرش زانو بزنیم و هنگامی که از 
ببوسیم.  را  زمین  می گذرد  کنارمان 
محمدبیگ با این پیشنهاد مخالفت کرد 
و با این توجیه که هیچ مسلمانی نباید 
خود را در برابر کافران خوار کند، مگر 
آن که به زور وادار شود. سید و محبوب، 
غالم سیاهان پیشنهاد کردند بهتر است 
کنیز چرکسی آواز بخواند و تنبور بزند 
همان طور که در حضور اعلی حضرت 
و ولیعهد خودمان در صورت دیدار هر 
یک از آنان از اربابشان چنین می کنند. 
کرد  مخالفت  پیشنهاد  این  با  سفیر 
که مبادا همسرش از این ماجرا خبر 
چه  می داند  خدا  وقت  آن  و  شود 

بالیی بر سرش خواهد آورد. پیشنهاد 
کردیم با بعضی حرکات آکروباتیک و 
شعبده بازی هایی که مخصوص ایرانیان 
را سرگرم کنیم. حسن  ولیعهد  است 
آشپز، استاد آتش خواری و فواره کردن 
آب از دهان بود. محمد بیگ قرار شد 
دو هزار بیت از شاهنامه را که حفظ 
است بخواند. تقی می توانست چندین 
حرکت شامورتی و لوطی بازی درآورد. 
سینی  یک  می توانست  همچنین  او 
برنجی را با چوبی روی دماغش نگاه 
دارد. اگر الزم بود که کشتی بگیرند، 
مهتر و سلمانی آماده این کار بودند. به 
این ترتیب می شد، شب ولیعهد را پر 

از ماجرا کرد.
این  میهمانی های  در  معموالً  من 
اواخر صدراعظم دعوت می شدم، برای 
نقل  را  قصه ای  تا  بودم  آماده  تفنن 
این  بر روی همۀ  میهماندار  اما  کنم. 
تمهیدات خط بطالن کشید با گفتن 
فارسی  ولیعهد  چون  که  سخن  این 
نمی داند، خواندن شاهنامه و بازگویی 
به  و  ندارد  فایده ای  طوالنی  قصه ای 
جای دیگر برنامه ها، پیشنهاد کرد که از 
تعدادی خوانندگان مرد و زن انگلیسی 
دعوت شود تا برنامه ای را اجرا کنند که 

خوش آیند ولیعهد باشد.

زمان دیدار سرانجام فرا رسید. سفیر، 
تزئینی  قاب  را در  اعلیحضرت  عکس  
سراسر  بی شمار  چراغ های  داد.  جای 
خانه را نورافشاندند و نشستنگاهی برای 
ولیعهد در نظر گرفته شد. میهمانان 
یک به یک سر رسیدند و ما در راهرو 
به نظارۀ گذرکردن آنان ایستادیم. من 
و محمدبیگ که در میهمانی های این 
چنینی شرکت کرده بودیم، از مشاهدۀ 
زیبایی زنان جوان، تعداد انبوه پیران، 
پرشکوهشان  زینت های  و  لباس ها 
حیرت نکردیم، اما بقیۀ افراد هیأت که 
برای نخستین بار چنین صحنه ای را 
می دیدند، مات و مبهوت ایستاده بودند.

که  دارد  کیفی  »چه  گفت:  مهتر 

چندتایی از این ماهرویان را چپو کنیم 
و ببریم بازار تهران بفروشیم؛ کلی پول 
طال گیرمان می آید تا مثل یک خان 

زندگی کنیم.«
تقی فراش گفت: »به آن پیرزنی که 
لباسی مانند لباس طاووس بهشتی به 
تن دارد، نگاه کن.« و نگاهش متوجه 
چرم  مثل  پوستش  که  بود  پیرزنی 
عریان  سینه هایش  و  بازو  بود،  روس 
بود و همه بدنش زیر فشار گذر زمان، 
گفت:  مفتی  می نالید.  الماس  و  طال 
»همین پیرزن را اگر به من بدهند، با 
همه شما خداحافظی می کنم و راهی 

تهران می شوم.«
غریب،  و  عجیب  آدم های  ورود 
نبود.  پایانی  را  زن  چه  و  مرد  چه 
طنین افکن  آشنایی  صدای  سرانجام 
شد که می گفت: »بیا بِسی، بیا ِجنی.« 
بسته  سر  بر  دستار  زن  سه  دیدم 
ما  مردهای  عمامه  همانند  بودند، 
آنان  می آیند.  پیش  کرشمه کنان  و 
ماماهاگ و دخترانش و به محض این 
که چشم ماماهاگ به من افتاد، فریاد 
برآورد: »بفرما شازده، ما همه آمدیم، ما 
دستار به سر بسته ایم به احترام »شاو« 
)منظورش شاه بود( فکر می کنم شما 

همین طور تلفظ می کنید.«

با این سخن، آنان از پله ها باال رفته به 
سالن بزرگ وارد شدند. دوست نداشتم 
می خواستم  و  بیفتم  راه  آنان  دنبال 
دادن  توضیح  بیم  چه  بگذرد،  زمانی 
وقتی  سرانجام  داشتم.  را  سفیر  به 
جسارتی پیدا کردم و بر وحشت خود 
ماما  که  کردم  مشاهده  آمدم،  غالب 
نشان  بودم،  نوشته  که  کارتی  دارد 
مهماندار می دهد و معلوم بود که از او 
می خواست که او را نزد سفیر ببرد. او 
و دخترانش ظاهراً توجه همه میهمانان 
از  بودند. قلبم  را به خود جلب کرده 
آن  بیم  و  پایین می پرید  و  باال  ترس 
داشتم که مورد سرزنش هر دوی آنها، 
هم سفیر و هم میهماندار، قرار گیرم 

که صداهایی در سالن پیچید و ورود 
ولیعهد انگلستان را اعالم داشت. سفیر 
و میهماندار با حرمت بسیار پیش رفتند 
تا به استقبال ولیعهد بروند و به محض 
همه  شد،  سالن  وارد  ولیعهد  که  آن 
میهمانان به دور ایشان حلقه زدند و 
تعظیم های بلندباالیی به جای آوردند. 
در  که  شدم  حقیقتی  متوجه  اکنون 
خصوص خاندان سلطنتی مکرراً شنیده 
بودم. هر کالمی که ولیعهد می گفت، 
کالمی جادویی بود. لبخندش همانند 
یک طلسم بود و نگاهی که از چشمان 
ضامن  تردیدی  بی هیچ  می تراوید،  او 
آهی  دل  اعماق  از  بود.  بختی خوش 
کشیدم که به یاد آوردم چه احساس 
متفاوتی در حضور شازده های خودمان 
داریم که همه جهانیان را از خود دور 
نگاه می دارند. نگاهشان ترس در انسان 
مقدمه ای  لبخندشان  می کند،  جاری 
مجازات  اخمشان،  و  است  اخاذی  بر 
و تنبیهی در پی دارد. همان طور که 
را دور می زد  میهمانان  ولیعهد حلقه 
و  نجبا  و  اشراف  با  بسیار  مهربانی  با 
درباریان صحبت می کرد متوجه شدم 
که خانم هاگ و دخترانش جایی را در 
به  بودند که سخت  این جمع گرفته 
فشار  با  تردید  بدون  و  می آمد  چشم 

آوردن به دیگران و ضربات آرنج، این 
وقتی  بودند.  آورده  دست  به  را  جا 
ولیعهد نزدیک آنان شد، نگاهش روی 
دستارهای آنان ماسید. لبخندی زده 
و از سفیر پرسید ایشان چه کسانی 
هستند؟ ماماهاگ در این مدت یک 
سره روی زانو خم می شد. سفیر آنان را 
به خاطر نیاورد و از میهماندار پرسید 
بگوید؟  بود چه  مانده  نیز گیج  او  و 
چه توضیحی بدهد که ماما دیگربار 
آن کارت لعنتی را تقدیم میهماندار 
کرد و میهماندار با صدای بلند خواند: 
»یک رأس مادر و دو رأس دختر.« 
شد  خنده ای  موجب  بازخوانی،  این 
آن  مانع  نمی توانست  چیز  هیچ  که 
شود. هرچند با مشاهده چهره ولیعهد 
او  اصالت  که  بود  مشهود  وضوح  به 
اجازه نمی دهد که این نوع جسارت ها 
صورت گیرد. در این احوال زنان در 
نگاه دیگران با آزردگی پنهان ماندند. 
من هم پا پس کشیدم و در حاشیه 

ماندم.
بودم  بدبختی ای  اندیشه  در  غرق 
که بر سرم نازل شده بود و خود را از 
انظار دور نگاه می داشتم، اما همچنان 
مایل بودم یک آزمایش دیگر بکنم تا 
شاید توجه محبوب خود را جلب کنم. 
در جستجوی او و مادرش برآمدم و 
که  دیدم  اتاقی  در  را  او  سرانجام 
گذارده  را  نوشیدنی ها  و  خوراکی ها 
بودند. آنان در حال و هوایی نبودند 
که سایه ای از مهر بر من افکنند. مادر 
آزردگی خود را با خوردن هرچه دم 
دستش بود جبران می کرد، در حالی 
که دخترها به وضوح مشتاقانه خود 
را پنهان کرده و دستارهای خود را در 
هر ال و لویی جای داده بودند. در آنان 
هیچ نشانه ای از امتنان به جهت آن 
که مقدمات دیدار با ولیعهد را فراهم 
آورده بودم، ندیدم و اگر امیدی در دل 
می پروراندم که تا آن دختر و پول او 
را از این طریق به دست آورم، حسابم 

اشتباه بود.
نزد هموطنان خودم بازگشتم که 
اکنون در اوج بحث و جدل بودند در 
خصوص آن چه می دیدند. با هم به 
این نتیجه رسیدیم که میهمانی هایی 
می شود،  برگذار  کشورمان  در  که 
چرا  دارد  برتری  میهمانی ها  این  بر 
فضای  در  میهمانان  جا  این  در  که 
بسته و خفه بودند، حال آن که در 
میهمانی های ما جای بسیاری در نظر 
گرفته می شد. به جهت اقامت طوالنی 
با آمیختگی  این سرزمین، دیگر  در 
مردان و زنان در این میهمانی ها آشنا 
بودم، اما آن دسته از اعضای هیأت 
که تا کنون میهمانی های فرنگی ها را 
ندیده بودند، نمی توانستند بر شگفتی 
و حیرت خود فایق آیند. در آمیختگی 
زنان و مردان و شیوه برخورد آنان با 
تنها مقدمه ای  آنان  نظر  یکدیگر در 
نظم  می نمود.  دیگر  رفتاری  برای 
وجود  کل صحنه  در  که  آرامشی  و 
حیرت  برای  دیگر  موجبی  داشت، 

آنان بود.
مهتر اسبان با صدای بلند می گفت: 
»به خدا قسم کافی است یک اتاقی را 
از ایرانیان پر کنی و آن وقت می فهمی 
سر و صدا یعنی چه؟! حتماً مدت ها 
پیش از این چاقوکشی کشده و ریش 

بر چانه کسی سالم نمانده بود.«
و  صدا  و  سر  ولیعهد،  خروج  با 
تحرکی غیرمتعارف پدید آمد و خیلی 
زود خانه از میهمانان خالی شد. آنها 
که فکر می کردیم یک مشت آدم های 
شلوغچی هستند که به این سادگی 
پراکنده نمی شوند خیلی زود خانه را 
ترک کردند بی آن که حادثه ای اتفاق 
افتد و درگیری ای رخ دهد ویا کسی 
دزدی کند. این جمع کفار در آرامش 
و در کمال متانت راهی خانه هایشان 
شدند. چه راستش یکی از علل اصلی 
دعوا در ایران در این جا وجود نداشت: 
نه نشانی از قلیان چاق کن ها بود و نه 
خبری از کفش دارها که گردهم آیند و 
در نتیجه برای تقدم دادن به اربابشان 
دعوا راه بیاندازند. اما از طرف دیگر 
دعوا در خیابان میان درشکه چی ها و 
ارابه رانان در اوج بود، مثل دعوایی که 
در شهرهای خودمان بین حیدری ها 

و نعمتی ها روی می دهد.
به  ه  ر شا ا ضمن  بیگ  محمد
و  خشونت  با  که  درشکه چی هایی 
بی رحمی اسب هایشان را زیر شالق 
گرفته بودند، گفت: »در این جا آن 
رعیت  به  ما  کشور  در  که  ظلمی 
می کنند.«  اسب هایشان  با  می کنند 
و در پی این مشاهدات به بسترهای 

خوابمان رفتیم.
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سفیر برای ولیعهد انگلستان مهمانی می دهد
انگلیسی کافر گفت: کافی است یک اتاق را از ایرانی ها پر کنی تا بفهمی سر و صدا یعنی چه؟

فصل نوزدهم
ولیعهد بریتانیا به دیدار سفیر 
واقع  غریب  حوادثی  می آید، 

می شود

مورد  در  سفیر  با  داشتم  قصد 
مهماندار به صراحت صحبت کنم و 
به سالن اجتماعات برای این کار رفته 
بودم که دیدم آن دو شدیداً سرگرم 
گفتگو هستند. وقت آن نرسیده بود، 
چنان که در انگلستان و همین طور 
در ایران برای هر کاری وقت و فصلی 
است. سفیر اکنون در اندیشه ضیافت 
یا میهمانی ای بود که تصمیم داشت 
بدهد و در این میهمانی قصد داشت 
اشراف  همه  نیز  و  انگلیس  ولیعهد 
صدر  و  درباریان  نجیب زادگان،  و 
کشیشان را دعوت کند. قبل از چنین 
واقعه ای نیاز به مدیریت و مذاکرات 
بسیاری بود تا بتوان میهمانی را به 
از  یکی  و  کرد  برگذار  مطلوب  وجه 
مشکالت اصلی این میهمانی تعیین 
روز آن بود. این موضوع را ما بسیار 
به  مهماندار  زیرا  می انگاشتیم،  مهم 
ما آموخته بود همۀ روزهای خدا به 
چشم درباریان مثل یک دیگر هستند 
و روز سعد و نحس نداریم. دروغ هایش 
هر روز و هر ساعت آشکارتر می شد. 
سرانجام روزی تعیین شد که در آن 
وجود  کفار  گردهم آیی  امکان  روز 
تا  افتاد  کار  به  چاپخانه ها  و  داشت 

این خبر را اعالم کنند.
پیچید،  شهر  در  خبر  این  وقتی 
به  برانگیخت  عظیم  بس  هیجانی 
عظمت جشن نوروزی فتح علی شاه. به 
نظر می رسید که انگلیسی ها تاکنون 
ایرانی ندیده اند. درِ خانه سفیر را از 
صبح تا شام مردمی می کوبیدند که 
تقاضای دعوت شدن به این میهمانی 
را داشتند. یکی می گفت انتظار دارد 
برای  کند  شرکت  میهمانی  این  در 
این که پسرخاله اش در ایران بوده و 
شخص شاه را از نزدیک دیده، دیگری 
می گفت برای این که او دوست برادر 
کسی است که به هنگام پیاده شدن 
کرده.  صحبت  سفیر  با  پلیموت  در 
بانویی خشمگین بود که چرا دعوت 
نشده و اصرار داشت چون در ایران 
حرمسراها  در  همسری  چند  رسم 
متداول است، نماینده سیاسی ایران 
باید همین اصول را در شکل دادن و 
برگذاری میهمانی هایش رعایت کند.

از هاگ ها خبری نداشتم و ظاهراً 
را  کار خودش  میهماندار  حرف های 
کرده بود و گاهگاهی سفیر به شوخی 
به آنان اشاره ای می کرد و می پرسید 
باالخره چه وقت دستت به پول بند 
تقریباً  این صورت  می شود؟ در غیر 
همه چیز را فراموش کرده بودم. اما 
آن چه برای من غریب بود این که 
میهمانی،  روز  به  مانده  روزی  چند 
در کالسکه ای پر از کفار، ماما هاگ را 
دیدم که با سر با من سالم و علیک 
کرد و با خود گفتم: »به علی قسم 
این فرنگی ها دیوانه اند.« و آن وقت 
کشید.  زبانه  قلبم  در  امیدی  شعله 
شاید خبر خوشی در ارتباط محبوبم 
ممکن است پیش آید. این برخورد را 
به عنوان دعوتی از سوی او تلقی کردم 

و به طرف کالسکه اش رفتم.
در کمال اعجاب با من گفتگو کرد، 
انگار نه انگار که بین ما اتفاقی افتاده. 
چطور  حالتان  شازده  »آه،  گفت:  او 
است؟ مدت زیادی است که شما را 
ندیده ام. شما دوستان قدیمی تان را 
فراموش کرده اید. دیگر ما را دوست 
مدتها  همین صورت  به  و  ندارید؟« 
این که سر  تا  حرف زد و حرف زد 
گیجی  گیج  و  افتاد  دوران  به  من 
می خوردم که بدانم او چه منظوری 
می تواند داشته باشد. وقتی سرانجام 
داد،  حرکت  دستور  کالسکه چی  به 
تازه مطلب دستگیرم شد، یعنی قصد 
اصلی او از این دیدار را فهمیدم. این 
فارسی  نامه های  یاد  به  مرا  برخورد 
زبانان انداخت که متن نامه یک سره 
تعارفات است. لکن مقصود واقعی در 
حاشیه نامه نوشته می شود. مقصود 
سفیر  میهمانی  به  که  بود  آن  او 
دعوت شود. برای این که از این بابت 
اطمینان حاصل کند، بِسی بی مهر، به 
هنگام دست دادن با من اجازه داد که 
نوک انگشتانمان با یک دیگر در تماس 
این  به  که  نبودم  آدمی  من  باشد. 
آسانی ها زیر بار درخواست آنان برم، 
اما از آن جا که در نهان خانه دل به 
کرور ها تومان دل خوش داشته بودم 
که شاید از راه برسد، یکی از تعارفات 
ایرانیان را کردم که »خاک  معمول 
و  است«  من  چشم  سرمه  »دنباله دارد«           قدمتان 

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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به گفته یک منتقد سینما، کیانوش 
»کاناپه«  فیلم برداری  هنگام  عیاری 
در پاسخ به این پرسش که آیا نگران 
از کاله گیس در  استفاده  برای  نیست 
فیلم اذیت اش کنند، گفته: »واقع گرایی 
اینجا رسانده. دیگر توان اش را  به  مرا 
از  ندارم. در »روزگار قریب« ]سریال[ 
آبدارچی پروژه هم خجالت می کشیدم 
با  را  پنجاه  دهه  پرستارهای  دارم  که 

مقنعه تصویر می کنم!«
در عنوان »روزگار قریب« با نام دکتر 
در  »غریب«  واژه ی  و  قریب  محمد 
شده  بازی  غریب«  »روزگار  اصطالح 
است. دکتر محمد قریب به راستی در 
روزگاری می زیست که در ایران امروز 

»غریب« به نظر می رسد.
و  کارگردان  رئیسیان  علیرضا 
انتخاب های  درباره  تهیه کننده سینما 
افراد  »قطعاً  گفته:  امسال  جشنواره 
حضور  جشنواره  در  باید  صاحب نام 
و  مردم  این  که  چرا  باشند  داشته 
باید  که  هستند  داوران  و  منتقدان 
ارزیابی کنند که فیلم های آنها خوب 
است یا خیر و اینکه از قبل ما بخواهیم 
مانع ورود افراد صاحب نام به جشنواره 

شویم کاری غلط است.«
کیانوش عیاری پیش از این با توقیف 
فیلم »خانه پدری«، کوتاه ترین اکران 
عمومی سینمای ایران )یک روز( را از 
این فیلم که در دوران  آن خود کرد؛ 
احمدی نژاد  محمود  ریاست جمهوری 
روحانی  دوران حسن  در  توقیف شد، 
بی پرده  نمایش  سیاه نمایی،  اتهام  به 

خشونت و فرزندکشی و در نهایت »ضد 
سینماها  پرده  روی  از  بودن«  ایرانی 
پایین کشیده شد.این فیلم داستان قتل 
یک دختر جوان توسط پدر و برادرش را 
روایت می کند که در خانه دفن می شود 
و اثرات این قتل در ۴ نسل بعد از این 

خانه نیز باقی می ماند.
»خانه  نمایش  حاشیه  در  عیاری 
پدری« در فستیوال ونیز از سیاست های 
کنونی  سینمای  در  دوهوا  و  بام  یک 
بود:  و گفته  ناامیدی کرده  ابراز  ایران 
»اگر فیلم خانه پدری نمایش داده شود، 
من می توانم با صدای بلند گواهی دهم 
فرهنگ در دولت روحانی دچار تحول 

شده.«
سیدضیا هاشمی )تهیه کننده سینما(، 
محمدعلی  )کارگردان(،  آبیار  نرگس 
حسین نژاد )تهیه کننده سینما(، عماد 
افروغ )چهره سیاسی(، حسین کرمی 
سیما(  نمایشی  امور  مرکز  )رئیس 
)استاد  مرقاتی  طه  حجت االسالم  و 
این  انتخاب  هیات  اعضای  دانشگاه( 
دوره از جشنواره فیلم »فجر« را تشکیل 
می دهند.انتخاب این افراد که اغلب از 
جواد  به  نزدیک  و  محافظه کار  طیف 
سینمایی  سازمان  )رئیس  شمقدری 
نشان  هستند  احمدی نژاد(  دوران 
می دهد که دولت روحانی در ماه های 
پایانی کار خود در حوزه فرهنگ و هنر، 
بیش از پیش در پی اعمال محدودیت 
قرمز  فرش  مراسم  چنانکه  است، 
جشنواره فیلم »فجر« نیز به بهانه حجاب 
نامناسب سینماگران زن برچیده شد.

کاله گیس و یک سینما؛  ...                                از صفحه 5

= مرخصی گلرخ ابراهیمی زندانی 
سیاسی بار دیگر از سوی مقامات 
ایران  اسالمی  جمهوری  قضایی 
تمدید نشد و وی را به زندان باز 

گرداندند
= آرش صادقی زندانی سیاسی 
دلیل  به  اوین  زندان  بند هشت 
تهوع و باال آوردن خون به بهداری 
این زندان منتقل و سپس به بند 

بازگردانده شد
ملل  ویژه سازمان  گزارشگر   =
در امور ایران در بیانیه ای نسبت 
به خطر مرگ زندانیان عقیدتی و 
سیاسی در ایران که در اعتصاب 
هستند،  مدت  طوالنی  غذای 

هشدار داد
مرخصی گلرخ ابراهیمی ایرایی زندانی 
مقامات  سوی  از  دیگر  بار  سیاسی 
قضایی جمهوری اسالمی ایران تمدید 
نشد و شرط اعزام آرش صادقی، همسر 
به  وی  بازگشت  بیمارستان،  به  وی 
زندان اعالم شده است.این در حالیست 
که برای آرش صادقی مرخصی با سند 
ثبت شده و از سوی دیگر وخامت حال 
وی در زندان اوین ادامه دارد به طوری 
که او سحرگاه دوشنبه بیستم دی ماه 

امروز به بهداری زندان منتقل شد.
مجموعه  خبری  ارگان  گزارش  به 
بیستم  ایران،  در  بشر  حقوق  فعاالن 
سیاسی  زندانی  صادقی  آرش  دی ماه، 

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

آنکه  بیم  از  زندان  =مسئولین 
زندان  در  بروجردی  کاظمینی 
با  بدهد  دست  از  را  جان اش 
مرخصی درمانی او موافقت کردند.
کاظمینی  از  امنیتی  نهاد   ۳=
سنگینی  تعهدات  بروجردی 
گرفتند تا با مرخصی درمانی وی 

موافقت کنند. 
عدم  تعهدات  این  جمله  =از 
شرکت بروجردی در جمع بیش 
با  مصاحبه  عدم  و  نفر   1۰ از 
خبرگزاری ها و رسانه ها و درر واقع 
چیزی شبیه حصر خانگی است.
درمانی  مرخصی  این  =مدت 
مشخص نشده و بیم آن می رود 
که هر لحظه آیت اهلل بروجردی را 

به زندان بازگردانند.

تبعید،  و  حبس  سال   11 از  پس 
کاظمینی  حسین  سید  آیت اهلل 
بروجردی از زندانیان عقیدتی شناخته 
زندان  از  درمان  برای  ایران،  در  شده 

مرخص شد.
که  حاکیست  گزارش ها  برخی 

اولین مرخصی درمانی آیت اهلل کاظمینی بروجردی 
پس از 11 سال حبس مستمر

روز دوشنبه 20 دی ماه 9۵عاصمه 
بشر  حقوق  ویژه  گزارشگر  جهانگیر 
به همراه  ایران  امور  ملل در  سازمان 
میشل فرست گزارشگر ویژه وضعیت 
آژوی  روالند  و   بشر  مدافعان حقوق 
در  ملل  سازمان  کارگروه  گزارشگر 
به  نسبت  خودسرانه  بازداشت های 
وضعیت بحرانی چند زندانی سیاسی- 
اعتصاب غذای  در  ایران که  عقیدتی 
هشدار  می برند  یا  برده  بسر  طوالنی 

دادند.
زمینه  همین  در  که  گزارشی  در 
هفته  در  است،  آمده  شده،  منتشر 
زندانی  هشت  کم  دست  اخیر،  های 
سیاسی- عقیدتی در ایران در اعتراض 
در  بازداشت شان  بودن  غیرقانونی  به 
بای  یا هستند که  بوده  اعتصاب غذا 
آنان خطر جانی در پی دارد. جان این 
زندانیان از جمله سعید شیرزاد، علی 
حسن  نکونام،  محمدرضا  شریعتی، 
رستگاری مجد، مهدی کوخیان، نزار 
خطر  در  طاهری  محمدعلی  و  زکا 

است.
دیگر،  زندانی  یک  صادقی،  آرش 
هفته پیش اعتصاب غذای خود را که 
بازداشت  به  اعتراض  اکتبر در  از 2۴ 
همسرش آغاز کرده بود پس از آزادی 
همسرش با گذاشتن وثیقه پایان داد.

خانم جهانگیر در این باره گفت: »هم 
ابراهیمی  خانم  هم  و  صادقی  آرش 
هستند  بشر  حقوق  مدافعان  دو  هر 
که به دلیل استفاده مسالمت آمیز از 
حق آزادی بیان و تجمع خود زندانی 

شده اند«.
گزارشگر ویژه حقوق بشر در  ایران 

هشدار گزارشگران سازمان ملل:

 خطر مرگ پس از اعتصاب غذای طوالنی زندانیان 
عقیدتی در ایران را تهدید می کند

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

ویدئو

تحمل شرایط  با  این مرخصی  مجوز 
سنگین دادگاه ویژه روحانیت از جمله 
تومانی  میلیون   300 وثیقه  سپردن 
اطالع رسانی  است.پایگاه  شده  صادر 
توجه  با  بروجردی  کاظمینی  آقای 
از  وی  سالمت  نامناسب  وضعیت  به 
برای  که  کرده  درخواست  پزشکان 

معالجه، او را یاری دهند.
بیشتر  جزییات  از  آگاهی  جهت 
از  یکی  برای  درمانی  مرخصی  این 
اسالمی  نظام  سرسخت  منتقدین 
حاکم بر ایران، بیژن فرهودی با مریم 
موذن زاده نماینده آقای بروجردی در 

خارج از کشور گفتگو کرده است.

همچنین تاکید کرد با وجود وضعیت 
برای  صادقی  آقای  انتقال  از  بحرانی 
ممانعت  پزشکی  تخصصی  معاینات 
به عمل آمده و گزارش شده که وی 

همچنان در زندان نگهداری می شود.
»از  کرد:  تصریح  جهانگیر  خانم 
اطمینان  می خواهم  ایرانی  مقامات 
نخستین  در  صادقی  آقای  که  دهند 
فرصت به تجهیزات تخصصی پزشکی 
خواهد  دسترسی  زندان  از  خارج  در 
استانداردهای  با  منطبق  تا  یافت 
اخالق  و  بشر  حقوق  بین المللی 

پزشکی مورد درمان قرار گیرد«.
نگران  عمیقا  »من  داد:  ادامه  وی 
بشر  حقوق  مدافعان  مداوم  بازداشت 
در ایران هستم. این فعالین بر اساس 
اتهامات و جرایم موهوم دادگاهی شده 
به  تخلف  با  توام  محاکمات  درپی  و 
حبس های طوالنی محکوم می شوند. 
برای آنها راهی نمانده جز اینکه با به 
خطر انداختن جان شان به غیرقانونی 

بودن بازداشت خود اعتراض کنند«.
ملل  سازمان  کارشناس  این 
همچینین به این موضوع اشاره کرده 
از  بعد  روز  چند  تنها  همه  این  که 
رییس  روحانی  حسن  که  است  آن 
جمهوری اسالمی ایران منشور حقوق 
منشوری  کرده.  امضاء  را  شهروندی 
بیان  آزادی  زندگی،  حق  ظاهرا  که 
پاس  را  ایران  در  تجمع  و  عقیده  و 

می دارد.
»من  کرد:  تاکید  جهانگیر  عاصمه 
مصرانه از دولت ایران می خواهم فورا 
را که  زندانیانی  قید و شرط  بدون  و 
خودسرانه بازداشت شده اند آزاد کند. 

زندانیانی که به خاطر استفاده از حق 
مسالمت آمیز  تالش  و  بیان  آزادی 
برای ترویج حقوق بشر در این کشور 

تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند«.
بنا بر این گزارش، کارشناس سازمان 
ملل اطالعاتی دریافت کرده است که 
وضعیت جسمی علی شریعتی بحرانی 
اعتصاب  در  اکتبر   31 از  وی  است. 
حال  در  شریعتی  می برد.  بسر  غذا 
که  است  حبسی  سال   ۵ گذراندن 
مسالمت آمیز  فعالیت های  دلیل  به 
علیه  اعتراض  در  شرکت  جمله  از 
خشونت و اسیدپاشی به زنان به آن 

محکوم شده است.
مورد  در  نگرانی هایی  همچنین 
وجود  شیرزاد  سعید  سیاسی  زندانی 
سال   ۵ به   201۵ سال  در  که  دارد 
دسامبر   7 از  و  شد  محکوم  حبس 
زده  غذا  اعتصاب  به  دست   201۶
است. همچنین محمدعلی طاهری که 
اعتصاب غذاست،  از 2۸ سپتامبر در 
بقیه اهلل  بیمارستان  به  انتقال  از  بعد 
مکانی  در  پاسداران  سپاه  به  وابسته 

نامعلوم نگهداری می شود.
حسن  به  ملل  سازمان  کارشناس 
که  کرده  اشاره  نیز  مجد  رستگاری 
تالفی  به  شده  گزارش  درباره اش 
سلول  در  غذای طوالنی اش  اعتصاب 

انفرادی نگهداری می شود.
عاصمه  خانم  بر  عالوه  گزارش  این 
فرست  میشل  توسط  جهانگیر 
مدافعان  وضعیت  ویژه  گزارشگر 
گزارشگر  آژوی  روالند  و  بشر  حقوق 
کارگروه سازمان ملل در بازداشت های 

خودسرانه نیز امضا شده است.

= ما در ایران از تعداد معلولین 
یحیی  آقای  ریم.  ندا آماری 
سخنگویی، یکی از مدیران ارشد 
سازمان بهزیستی، اعالم کرده 15 
درصد جمعیت 8۰ میلیونی ایران 
 11 قریب  یعنی  هستند؛  معلول 
میلیون معلول داریم. خانم فاطمه 
نماینده ی تهران در مجلس  آلیا 
 2۰14 سال  در  اسالمی   شورای 
اعالم کرد 7 میلیون معلول داریم. 
سازمان  مدیران  از  دیگر  یکی 
بهزیستی اعالم کرده 11 درصد از 
افراد جامعه ی ما معلول هستند. 

همه این تخمین ها باالست.
= متاسفانه از آنجا که حقوق بشر 
در ایران از طرف مردم هم رعایت 
دارای  افراد  حقوق  نمی شود، 
رعایت  نیز  جامعه  در  معلولیت 
انسانی  حقوق  آنقدر  نمی شود. 
خود  که  می شود  زایل  معلولین 
معلولین هم فکر می کنند در جامعه 
باشند.  نمی توانند حضور داشته 
افراد  جهانی  روز  مناسبت  به 

نگاهی به وضعیت معلولین در ایران و بریتانیا

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

ویدئو

 Persons with یا  معلولیت  دارای 
انجمن  به همت  اخیرا   Disabilities
حمایت از معلولین ایرانی در بریتانیا 
مراسمی در لندن برگزار شد.هدف از 
ملل  سازمان  توسط  روز  این  انتخاب 
متحد  از سال 1992 افزایش آگاهی 
عمومی نسبت به مشکالت و معضالت 

نارسایی های  دارای  که  است  افرادی 
جسمی و ذهنی و چاره اندیشی برای 
است.بیژن  بوده  آنها  مسایل  حل 
فرهودی در این زمینه با فرید انصاری 
از  حمایت  انجمن  بنیانگذار  دزفولی 
دفتر  در  بریتانیا  در  ایرانی  معلولین 

کیهان لندن  گفتگو کرده است.

بند هشت زندان اوین به دلیل حالت 
تهوع و باال آوردن خون به بهداری این 
زندان منتقل و سپس به بند بازگردانده 
شد. اگرچه پزشک وی تایید کرد که او 
به دلیل درصد باالی خونریزی معده، 
شدید  عفونت  و  هموگلوبین  کمبود 
ریه بایستی دست کم ۴ الی ۵ روز در 
بیمارستان بستری شود.همچنین طبق 
معاینه  از  قانونی پس  پزشک  گزارش 
دقیق آرش صادقی، خطر به کما رفتن 

و حتی مرگ وی وجود دارد.
الزم به یادآوری است، آرش صادقی 
اوین  زندان   ۸ بند   10 سالن  در  که 
خود  حبس  محکومیت  سال   19
بازداشت  با  همزمان  می گذراند،  را 
همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی جهت 
با  حبس،  حکم  سال  شش  اجرای 

نگارش نامه ای ضمن غیرقانونی خواندن 
این اقدام، اعالم اعتصاب غذای اعتراضی 
کرد. این زندانی سیاسی مدتی بعد، در 
نامه ای سرگشاده به ذکر مستند موارد 
حقوقی نقض شده در فرآیند بازداشت، 
بازجویی، تشکیل دادگاه و صدور حکم 
و سپس اجرای آن در پرونده همسرش 
با  ماه،  دی  چهاردهم  پرداخت.روز 
مرخصی گلرخ ابراهیمی ایرایی از بند 
زنان زندان اوین، آرش صادقی در هفتاد 
و دومین روز به اعتصاب غذای اعتراضی 
خود در بند هشت این زندان پایان داد 
در حالی که به شدت ضعیف شده و 
بود.اما  دیده  آسیب  جسمی  نظر  از 
دادستانی برخالف وعده های داده شده 
این زندانی  با تمدید مرخصی همسر 
مخالفت و وی را جهت تحمل حبس به 

زندان احضار کرده است.گلرخ ابراهیمی 
دریافت  بدون  ماه  آبان  سوم  ایرایی، 
احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی 
جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به 
زندان اوین منتقل شده بود.همچنین 
سیاسی  زندانی  شریعتی،  علی  حال 
دیگری که به اتهام و »جرم« اعتراض 
به مساله اسیدپاشی به زنان در حال 
سپری کردن دوره محکومیت پنج ساله 
حکم زندان است و در اعتصاب غذا بسر 
گزارش شده  وخیم  به شدت  می برد، 
است.در همین رابطه، عاصمه جهانگیر 
امور  در  ملل  سازمان  ویژه  گزارشگر 
ایران در بیانیه ای ضمن هشدار نسبت 
به خطر مرگ وضعیت زندانیان عقیدتی 
و سیاسی در ایران که در حال اعتصاب 
غذای طوالنی هستند، گفت: » این افراد 
بدون هیچ گزینه ای و تنها برای اعتراض 
به بازداشت غیر قانونی خود زندگی شان 

را در معرض خطر قرار داده اند.«
گفته می شود، گزارشگر ویژه سازمان 
ملل با اشاره به اینکه شرایط جاری تنها 
چند روز پس از امضای سند » حقوق 
روحانی  حسن  شهروندی«  توسط 
صورت گرفته است، از حکومت ایران 
می خواهد هر چه سریع تر و بدون هیچ 
پیش شرطی تمامی زندانیانی را که غیر 
قانونی بازداشت شده و به دلیل دفاع 
از حقوق خود مبنی بر آزادی بیان و 
عقیده و همچنین ترویج رعایت حقوق 

بشر در ایران زندانی هستند آزاد کند.

بازگرداندن گلرخ ابراهیمی به زندان و وخیم شدن حال آرش صادقی

               آرش صادقی در کنار همسرش گلرخ ابراهیمی
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می گویند،  کارشناسان   =
که  شدن  جهانی  اول  موج 
اواسط قرن 19 شروع شد، 
و  اول  آغاز جنگ  موجبات 

دوم جهانی را فراهم آورد
دنیا  معتقدند  بسیاری   =
با پایان جنگ دوم جهانی، 
جهانی  بزرگ  موج  دومین 

شدن را تجربه کرده
بعضی  شدن،  جهانی   =
کارگراِن کمتر ماهر را متضرر 

کرده است
با  جهان  فعلی  =وضعیت 
دو  به  ورود  از  پیش  دوران 
جنگ جهانی قابل مقایسه 

است
»جهانی  علیه  موضع گیری ها 
شدن« ظاهراً در سراسر دنیا در حال 
سیاستمداران  است.  قدرت گیری 
ایاالت متحده در هر دو طیِف چپ 
معامالت  آن  مهار  راست خواستار  و 
تجاری آزادی هستند که خارجی ها 

را منتفع می سازد. 
در  گزارشی  در  سوانسون  آنا 
دونالد  می نویسد،  واشنگتن پست 
منتخب  رئیس جمهوری  ترامپ 
تعرفه هایی  برقراری  پیشنهاد  آمریکا 
محدودیت هایی  و  واردات  برای 
و  کرده  مطرح  را  مهاجرت  برای 
و  بین المللی  ائتالف های  از  خروج 
پیشنهاد  را  تجاری  موافقت نامه های 
دولت های  حال  عین  در  است.  داده 
پوپولیست و ناسیونالیسیت در سراسر 
اروپا و آسیا در حال روی کار آمدن 
از  برکسیت  با  بریتانیا  و  هستند 

اتحادیه اروپا خارج شد.
به نظر بعضی ها، این روزها اتفاقاتی 
دوره ای  همان  شبیه  که  می افتد 
است که به جنگ اول جهانی منجر 
شد. نه تنها شبیه، بلکه حتی از آن 
تهدیدآمیزتر است. دوره ای حاکی از 
روابط  گسترش  دهه  چندین  پایان 
جهانی که بسیاری آن را »دوره اول 

جهانی شدن« می نامند.
فِاینمن  جاش  گزارش،  این  در 
مدیریت  موسسه  ارشد  اقتصاددان 
در  جهان  که  می گوید  آلمان  مالی 
شاهد  است  ممکن  آینده  دهه های 

»جهانی  در  توجهی  قابل  پسرفت 
ما  که  می نویسد  او  باشد.  شدن« 
قباًل هم در سال های هرج و مرج و 
جهانی  دوم  و  اول  جنگ  انزواطلبی 
اتفاقی  چنین  شاهد  بزرگ،  رکود  و 

بوده ایم.
موج  »اولین  می گوید:  فاینمن 
نیم  طی  در  که  نیز  شدن  جهانی 
اول  جهانی  جنگ  از  قبل  تا  و  قرن 
رخ داد واکنش های مردمی زیادی را 
برانگیخت و نهایتاً به فجایع سال های 
۱۹۱۴ و ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ منجر شد«.

گذشته  در  نیز  دیگر  اقتصاددانان 
کرده اند.  طرح  را  مشابهی  نظرات 
نیال  برانکو میالنویچ، دنی رودریک، 

دیگران  و  برگستن  فرد  فرگوسن، 
شدن  جهانی  که  کرده اند  اذعان 
چند  طی  در  است،  دوره ای  روندی 
که  زمانی   و  می گیرد  سرعت  دهه 
جهان به طور طبیعی به آن واکنش 

شدید نشان می دهد، متوقف می شود. 
دوره  ی  فینمن  همچون  بسیاری 
را  اول  جهانی  جنگ  به  منتهی 

نمونه ای از این رویداد می دانند.
 ۱۹۱۴ سال  تا   ۱۹ قرن  اواسط  از 
پیشرفت هایی چون ماشین های بخار، 
پاناما  و  و کانال سوئز  تلفن  تلگراف، 
به طور چشمگیری فاصله ها را کم و 
ارتباطات جهانی را بیشتر کرد و دنیا 
وارد دوره ی سریعی از  روند جهانی 

شدن شد.
این طور که فاینمن می گوید تقریباً 
کشورهای  اروپایی،  میلیون   ۶۰
آن دستمزد  در  اروپا که  در  را  خود 
پایینی می گرفتند ترک کردند تا به 

کانادا،  آمریکا،  غنِی  سرزمین های 
دیگر  جاهای  و  استرالیا  آرژانتین، 
کمتر  را  موانع شان  کشورها  برسند. 
کردند تا کاال وارد کنند و وارد تجارت 
جدول  این  که  همان طور  شوند. 

می دهد  نشان  فاینمن  گزارش  از 
از  به عنوان سهمی  تجاری  صادرات 
شدن،  جهانی  بر  شاهدی  و  اقتصاد 

افزایش یافت.
به گفته فاینمن، این تغییرات منافع 
حاصل از انقالب صنعتی را در سراسر 
جهان گسترش داد. اما در بعضی نقاط 
ثروتمندتر  کشورهای  خصوص  به 
منجر به نابرابری هم گردید. تجارت، 
بعضی ها را توانمند کرد و برخی دیگر 
نا  مرور  به  و  کرد  رها  خود  حال  به 
به  منجر  و  برانگیخت  را  آرامی هایی 

واکنش شدید سیاسی شد.
که  می نویسد  فاینمن  جاش 
تجاری  موانع  تدریج  به  کشورها 

مهاجرت  برای  محدودیت هایی  و 
تعریف کردند. آمریکا در سال ۱۹۲۱ 
با حمایت کارگران آمریکایی قانونی 
تصویب کرد که در آن برای مهاجران، 
بودند و  فقیر  مهاجرانی که  خصوصاً 

شمالی  اروپای  از  غیر  کشورهای  از 
سختگیرانه ای  سهمیه  می آمدند، 
شدن  جهانی  کرد.  اعمال  و  تعریف 
رکود  و  مسیر جنگ های جهانی  در 
چندین  برای  و  کرد  سقوط  بزرگ 
انزواطلبی  و  ملّی  جنبش های  دهه 

اقتصادی حاکم شدند.
جهانی  جنگ  از  بعد  دهه های  در 
آمریکا  برگشت.  دوباره  ورق  دوم، 
سازمان های  گسترش  و  ایجاد  برای 
بین المللی مانند بانک های جهانی و 
صندوق بین المللی پول و توافق های 
را  تجارت  و  تعرفه ها  در  عمومی 
رهبری کرد و پیشگام سازمان تجارت 
جهانی شد )موسسه ای که خالقان آن 

معتقدند وقوع جنگ جهانی دیگری 
بسیاری  می سازد(.  غیرممکن  را 
دومین  زمان،  آن  از  معتقدند جهان 
تجربه  را  شدن  جهانی  بزرگ  موج 

کرده است.

تفاوت های  به  دقت  به  فاینمن 
زیادی که بین دوره های جهانی شدن 
و عقب نشینی از آن وجود دارد اشاره 
»جنگ های  می گوید،  وی  می کند. 
جهانی« و »رکود بزرگ« فقط دست 
رد زدن به جهانی شدن نبود، بلکه رّد 
جهانی شدن، هم نتیجه و هم دلیل 

آن وقایع بود.
قوی  تشابه  یک  می گوید  فاینمن 
که  نیروهایی  »همان  دارد:  وجود 
دوران پیش از جنگ اول  را ساختند، 
جهانی شدن مدرن را موجب شدند: 
فن آوری های جدید، تجارت باز و آزاد، 
نظام اقتصادی جهانی که قدرت های 
پی ریزی   را   آنها  روز  آن  عمده ی 

سراسری  صلح  از  دوره ای  و  کردند 
ارمغان  به  را  بزرگ  کشورهای  بین 

آوردند«.
و  سرمایه  آزاد  جریان  امروزه، 
تجارت از چیزی که قبل از جنگ اول 
برقرار بود، پیشی گرفته است. طبق 
آمریکایی هایی  سهم  نسبت  نمودار، 
که در خارج به دنیا آمده اند و سهم 
ثروِت آمریکایی های ثروتمند، پس از 
دوره ای کاهش در اواسط قرن بیستم، 
اول  جنگ  از  قبل  دوره ی  سطح  به 

رسیده است.
دومین موج بزرگ جهانی شدن نیز 
از جنگ جهانی  مانند دوره ی پیش 
نابرابری  و  مهاجرت  افزایش  به  اول، 
به  که  انجامیده  کشورها  برخی  در 
برای  محرکی  عامل  می رسد  نظر 

واکنش های شدید کنونی باشد.
جهانی  تنها  می گوید،  فاینمن 
که  اقتصادی  بحران  مسبب  شدن 
تجربه اش  جهان  سراسر  و  آمریکا 
جهانی  بر  عالوه  نیست.  می کنند 
شدن، فن آوری، تغییرات اجتماعی و 
در  همه  و  همه  دولت،  سیاست های 
داشته اند  نقش  موضوع  این   تعیین 
که در اقتصاد یکپارچه ی جهانی در 
منتفع  کسی  چه  گذشته،  دهه های 

می شود و چه کسی ضرر می کند.
کارگراِن  بعضی  شدن،  جهانی  اما 
کمتر ماهر را نیز متضرر کرده است، 
معرض  در  را  آنها  که  این  سبب  به 
اذعان  فاینمن  می دهد.  قرار  رقابت 
جهانی  این،  بر  عالوه  که  می دارد 
قربانی  راحت تر  است  ممکن  شدن 
سیاستمداران  برای  بگیرد:  سیاسی 
آسان تر است که کشورهای خارجی 
تا  بدانند  مشکالت شان  مسبب  را 
فن آوری را؛ چرا که غالباً به فن آوری 

با دید مثبت نگاه می شود.
شاهد  اقتصادی  لحاظ  به  ما 
نشانه هایی هستیم که حاکی از این 
است که جهانی شدن در حال حاضر 
احتماالً به دوره ی رکود خود رسیده 

است.
ماه  در  جهانی  تجارت  سازمان 
رشد  که  کرد  پیش بینی  سپتامبر 
به   ۲۰۱۶ سال  در  جهانی  تجارت 
که  است  کرده  سقوط  درصد   ۱٫۷
مالی  بحران  از  پس  رشد  کمترین 
سال ۲۰۰۹ بوده است. سهم کسانی 
که در خارج از آمریکا به دنیا آمده اند 
در جمعیت این کشور کاهش یافت و 

جهان شاهد موانع تجاری و کاهش 
تجاری  معاهدات  برقراری  چشمگیر 

جدید است.
چنین  در  است،  معتقد  فاینمن 
شدِن  جهانی  به  تهدید  شرایطی 
بیشتر، یک خطر است تا واقعیت. به 
گفته ی این اقتصاددان، چه بسا این 
و  با خونسردی  از جهانی شدن  دوره 
خویشتن داری پشت سر نهاده شود. 
دوره ای که اقتصاد جهانی هنوز بسیار 
یکپارچه است و فن آوری های جدید 
از  بیش  جهان  سراسر  در  را  مردم 
گذشته به هم پیوند داده است. به هر 
می دهد  نشان  تاریخ  چنانکه  تقدیر، 

این روند می تواند معکوس شود.

جهاِن امروز، تهدیدآمیزتر از 
روزهای قبل از جنگ جهانی اول

حجم صادرات کاال از شاخص های محاسباتی در تولید ناخالص ملی است، 
در این نمودار حجم صادرات کاال در سال های 1917 )یک سال مانده به 
کارخانه تانک سازی در جنگ دوم جهانیپایان جنگ اول جهانی( با حجم صادرات کاال در سال 1870 مقایسه شده

این نمودار مربوط به جمعیت خارجی متولد شده در آمریکا از 1860 
تا 2010 میالدی است )ستاره های قرمز برای توجه بیشتر به عکس 

اضافه شده است(

کار زنان در کارخانه ها هنگام جنگ اول جهانی، پس از آنکه بسیاری مردان به مناطق جنگی اعزام شده بودند
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