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خلیج فارس، انبار مهمات منطقه 
در انتظار یک جرقه

نیرویی برای امنیت یا سلب آرامش؟!

حزب اللهی ها میانه رو می شوند؟!
»رهبر« فرمان »آتش به اختیار« داد. برخی از گوش به فرمان های وی به 
عادت همیشه و تجربه ی سه چهار دهه ی گذشته، »آتش« خود را از یک 
طرف به سوی دولت روحانی و از طرف دیگر به سوی زنان نشانه گرفتند. 
دولت روحانی به اندازه کافی وکیل و وصی دارد که از آن دفاع بکنند. 
از  یکی  به  ورزشی  مسابقات  در  آنان  حضور  است  مدتی  که  زنان  اما 
»معضل«های خودساخته ی جمهوری اسالمی تبدیل شده، دیوارشان در 

این نظام از همه کوتاه تر است.
در نخستین نماز جمعه ی پس از صدور فرمان »آتش به اختیار« از طرف 
و مشابه دیگر  بنری حرفه ای  از حزب اللهی ها  علی خامنه ای، گروهی 
تبلیغات حکومتی در مسیر دانشگاه نصب کردند که در آن از صادق 
الریجانی رییس قوه قضاییه خواسته بودند از حضور زنان در ورزشگاه ها 
امام خامنه ای«  اختیار  به  به فرمان »آتش  بنر  این  جلوگیری کند. در 
استناد شده بود و امضای چند دانشجوی حزب اللهی هم زیر آن دیده 

می شد. 
القاب  با  که مدت هاست  اما خبرگزاری های حزب اللهی  بعد  ساعاتی 
دیگر مانند محافظه کار، اصولگرا، تندرو و غیره خوانده می شوند این بنر 
را »مشکوک« اعالم کردند و نوشتند که با »هدف تخریب دانشجویان 
انقالبی صورت گرفته.« جالب اینجاست که مسوولیت این بنر را که ادعا 
شده کار حزب اهلل نبوده، هیچ حزب اللهی، تا کنون، بر عهده نگرفته، 

حتی کسانی که ظاهرا آن را امضا کرده اند!
یعنی  حزب اهلل  شاخص  چهره ی  بار  این  که  بود  نگذشته  روز  چند 
»اهلل کرم« تهدید شد که چرا در بنری خانم ها را تهدید به اخراج از 
ورزشگاه ها کرده است. این تهدید، نه از سوی خانم ها یا مدافعان حقوق 
زنان و مخالفان رژیم و... بلکه از سوی »بسیج دانشکده صدا و سیما« 
صورت گرفت. بسیجی های این دانشکده به اهلل کرم حزب اللهی نوشته اند 
که »دل جریان انقالب از دست شما خون است«! این بسیجی ها درست 
مانند خبرگزاری های حزب اللهی معتقدند که نویسندگان چنین بنرهایی 
»با کوته نگری از بیانات رهبر برداشت سطحی« داشته اند و به همین دلیل 

دست به »اقدامات ناشایست« زده اند. 
واقعیت اما این است، حزب اللهی هایی که »آتش به اختیار« و مقایسه 
اکنون با سال 59 و روحانی با بنی صدر را آن طور فهمیده اند که یاد 
گرفته اند، بی تقصیرند! آنها از گوش به فرمان »رهبر« بودن جز انجام 

»اقدامات ناشایست« و حمله به این و آن چیز دیگری یاد نگرفته اند. 
حال اگر به جبر زمان و تجربه، گروهی از حزب اللهی ها تالش می کنند 
راهی میانه در پیش بگیرند البته تحول مهمی است. اما باید منتظر ماند و دید 
امثال اهلل کرم چه پاسخی برای »حزب اللهی های میانه رو« در چنته دارند؛ 
و مهم تر از آن، »رهبر« و اعوان و انصارش طرف کدام گروه از حزب اللهی ها

  را می گیرند؟!

در این شماره می خوانید:

=پاسخ دولت روحانی به کشورهایی که نگران تسلیحات موشکی ایران بودند، نفی تهاجمی 
بودن این تسلیحات بوده است. حاال رژیم ایران سوار بر شش موشکی که به سوریه شلیک 

کرده هم خالف این ادعا عمل کرده و هم رسما وارد جنگ سوریه شده است.

 در صفحه 2

اسالمی  جمهوری  انتظامی  »نیروی 
اقتدار  مظهر  و  جامعه محور  پلیسی 
گفته ی  و  نظر  جمله  این  است«، 
حسن روحانی است که ابتدای دوران 
سم  ا مر ر  د یاست جمهوری اش  ر
علوم  دانشجویان  دانش آموختگی 
بسیاری  تیتر  و  کرد  انتظامی مطرح 

از رسانه ها شد.
مختلف  ی  بخش ها د  عملکر ما  ا

موارد  بسیاری  در  انتظامی  نیروی 
نیروی  ن   ا ر مو ما معه ستیزی  جا
بیشتر  نشان می دهد و  را  انتظامی 
نها  آ که  می رسد  نظر  به  چنین 
و  بی نظم  ِی  ر مختا د خو یک  ر  د
و  خودمحوری  بسرمی برند؛  انتظام  
نیز  که هزینه هایی را  خودمختاری ای 
برای جامعه به همراه داشته و زخم هایی 

را بر دل آن نشانده است.

 در صفحه16 

سرویس سیاسی کیهان:
ورود رسمی به جنگ سوریه

جمهوری  موشک ها،  این  شلیک  با 
اسالمی ایران ادعای دیگری را نیز زیر 
سوال برد. تا کنون مقامات سیاسی و 
نظامی جمهوری اسالمی همیشه منکر 
شرکت در جنگ سوریه بودند و ادعا 

می کردند که حضور نظامیان ایرانی در 
است.  »مستشاری«  کشور  این  خاک 
البته حساب »مدافعان حرم« جداست 
که رسما برای دفاع از اماکن مذهبی 
بر مبنای  و  اعزام می شوند  به سوریه 
تدافعی  ماموریت شان  نظام،  ادعاهای 
است و تهاجمی نیست. اما شلیک این 
موشک ها این دروغ را نیز افشا کرد و 

جمهوری اسالمی سوار بر این موشک ها 
رسما به جنگ سوریه وارد شده است.

خلیج فارس را در خاورمیانه می توان 
به انبار مهماتی تشبیه کرد که با یک 
جرقه می تواند منفجر شود.کوچک ترین 
اشتباه در سیاست های کشورهایی چون 
جمهوری اسالمی ایران و یا پادشاهی 
سعودی، به احتمال زیاد نقاط بحرانی 

چون یمن، سوریه و عراق را به یکدیگر 
متصل کرده و جنگ های نیابتی در این 
رودررویی مستقیم  به یک  را  مناطق 
نظامی  تبدیل خواهد ساخت. حضور 
قدرت های مهمی چون آمریکا و روسیه 
نیز، در صورت وقوع چنین جنگی، به 

آن ابعاد بین المللی می دهد.
تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
 www.kayhan.london

درگذشت
با غمی بیکران و اندوهی فراوان درگذشت

جهانبانی، میرزا  اهلل  امان  سپهبد  تیمسار  فرزند 
را در روز پنجشنبه 15 ژوئن در شهر ژوئن ویل در
بستگان، دوستان وآشنایان اطالع  به  پاریس  حومه 

می رساند.
همچنین بدین وسیله از تمام دوستان و آشنایان  که به
ابراز  اندوه خود را   طرق مختلف مراتب همدردی و 

داشته اند،نهایت تشکر را دارد.
قدسی جهانبانی، نازنین رشیدیان، داریوش و 
بهرام جهانبانی

تیمسار
 سپهبد
 حسین

 جهانبانی
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اگر چند »اتفاق« روز های اخیر را در 
کنار هم قرار دهیم شاید بهتر به وخامت 
اوضاع در این منطقه ی آماده ی انفجار 
پی ببریم. جمهوری اسالمی ۲۸ خرداد، 
ظاهرا در پاسخ به حمله تروریست های 
شورای  مجلس  ساختمان  به  داعش 
اسالمی و آرامگاه خمینی )چهارشنبه 
17 خرداد 96( در عملیاتی که به آن 
نام »لیله القدر« داده اند، 6 موشک به 

سمت دیرالزور در سوریه شلیک کرد.
موشک هایی که هدف را گم کردند

از این 6 موشک گویا تنها یکی به هدف 
اصابت کرده است، سه موشک در نیمه 
راه، در خاک عراق، سقوط کردند و دو 
موشک دیگر هم مشخص نیست کجا 
به زمین نشستند. روابط عمومی سپاه در 
بیانیه ای مدعی است که با این عملیات 
که با شلیک 6 موشک میان برد انجام 
شد،  توانستند 17۰ نفر از اعضای داعش 
را بکشند. خبرآنالین، به نقل از شاخه 
برون مرزی همین نهاد یا سپاه قدس، 
شمار کشته شدگان حمله موشکی را 
۸۵ نفر اعالم کرده است. منابع نظامی 
هستند  مدعی  خود  نوبه  به  اسرائیل، 
که اصوال کسی در این حمله موشکی 
کشته نشده است.اما اهمیت این اقدام 
در توان موشکی جمهوری اسالمی و یا 
شمار قربانیان آن نیست. این موشک 
مورد  منظر  چند  از  باید  را  پراکنی 
حسن  دولت  پاسخ  داد.  قرار  بررسی 
روحانی به کشورهایی که در ماه های 
گذشته نگران سیاست های تسلیحاتی 
جمهوری اسالمی بودند، نفی تهاجمی 
بودن سیستم موشکی جمهوری اسالمی 
بوده است. حاال با شلیک این 6 موشک، 
ایران خالف ادعاهایش عمل کرده است.

ورود رسمی به جنگ سوریه
جمهوری  موشک ها،  این  شلیک  با 
اسالمی ایران ادعای دیگری را نیز زیر 
سوال برد. تا کنون مقامات سیاسی و 
نظامی جمهوری اسالمی همیشه منکر 
شرکت در جنگ سوریه بودند و ادعا 
می کردند که حضور نظامیان ایرانی در 
است.  »مستشاری«  کشور  این  خاک 
البته حساب »مدافعان حرم« جداست 
که رسما برای دفاع از اماکن مذهبی 
مبنای  بر  و  می شوند  اعزام  به سوریه 
تدافعی  ماموریت شان  نظام،  ادعاهای 
است و تهاجمی نیست. اما شلیک این 
موشک ها این دروغ را نیز افشا کرد و 
جمهوری اسالمی سوار بر این موشک ها 

رسما به جنگ سوریه وارد شده است.
از نظر سیاسی، این موشک پراکنی در 
کنار  در  اگر  منطقه،  انفجاری  شرایط 
اتفاقات دیگر قرار بگیرد، می تواند کارکرد 
فتیله ای در جوار انباری پر از مهمات 
را داشته باشد. در روز های گذشته بار 
دیگر قایق های تندرو سپاه پاسداران به 
۸۰۰ متری ناوگان آمریکا در تنگه هرمز 
نزدیک شدند و با یک سری مانور های 
ماجراجویانه و نورافکنی های لیزری، دست 
به تحریک نیروی دریایی آمریکا زدند. 
بازی خطرناکی که اگر با واکنش نظامی 
مواجه  آمریکا  دریایی  نیروی  از سوی 
شود، می تواند کبریت بر این انبار بکشد. 
درگیری  چندین  اخیر  هفته  سه  در 
حمایت  تحت  نیرو های  بین  زمینی 
جمهوری اسالمی و نیروهایی که آمریکا 
از آنها پشتیبانی می کند، در نزدیکی 
مرز های سوریه با عراق و اردن رخ داده 
است. آمریکا و متحدین عرب اش سخت 
نگران تالش های جمهوری اسالمی برای 
ایجاد راهرویی زمینی هستند که ایران را 
از طریق عراق و سوریه به جنوب لبنان 
مرتبط سازد. مقامات آمریکایی بارها در 
در  که  کرده اند  اعالم  اخیر  هفته های 
مقابل این تالش ها خواهند ایستاد و به 
جمهوری اسالمی اجازه نخواهند داد که 

این طرح را به سرانجام برساند.
سرنگونی پهپاد های ایرانی

جمهوری اسالمی در یک هفته گذشته 
دو پهپاد خود را نیز از دست داد. پهپاد 
اول در آسمان سوریه توسط جنگنده های 
آمریکایی مورد هدف قرار گرفت، و پهپاد 
در  پاکستان  هوایی  نیروی  را  دوم 
ساخت.  سرنگون  کشور  این  آسمان 
توقیف یک  باید  اتفاقات  این  به  البته 

قایق ایرانی در آب های سعودی را نیز 
اضافه کرد. ایران صحبت از توقیف یک 
قایق ماهیگیری و کشته شدن یک صیاد 
ریاض  مقامات  که  حالی  در  می کند، 
می گویند قایقی پر از مواد منفجره را 
با سه پاسدار توقیف کرده اند که قصد 
انفجار سکوی نفتی مرجان را داشته اند.

ایران  با  هنوز  که  کشوری  کویت،  در 
به  نفر   ۲1 دارد،  دوستانه  مناسباتی 
اتهام جاسوسی برای جمهوری اسالمی 
ایران محکوم به حبس های طوالنی شند.

این افراد در تابستان ۲۰1۵، همراه با 
مقادیری اسلحه و مهمات در منطقه 
العبدی در شمال پایتخت این امیر نشین 
صدد  در  گویا  و  بودند  شده  دستگیر 

عملیاتی خرابکارانه بودند.
موشک های »روز قدس«

که  تظاهراتی  جریان  در  موشکی  رژه 
همه ساله در آخرین جمعه ماه رمضان 
در ایران با عنوان »روز قدس« برگزار 
می شود نیز تحریک زیانباری است که 
در شرایط بحرانی کنونی می تواند افزودن 
هیزم بر آتش باشد. همبستگی با مردم 
فلسطین و حمایت از خواست آنها برای 
بدون شک  تشکیل کشوری مستقل، 
ربطی به موشک های تهاجمی ندارد که 
با هدف تهدید امنیت و بقای اسرائیل به 

خیابان آورده شده اند.
آن سوی آب های خلیج فارس

آنچه در آن سوی آب های خلیج  اگر 
کنار  در  را  می افتد  اتفاق  فارس 
ماجراجویی های جمهوری اسالمی قرار 
دهیم، متوجه ابعاد  گسترده این بحران 
خواهیم شد.  ملک سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه سعودی، در اقدامی بی سابقه در 
خود  جوان  فرزند   کشور،  این  تاریخ 
محمد بی سلمان را به عنوان ولیعهد 
فرزند  کنون  تا  کرد.  انتخاب  جدید 
هیچ پادشاهی این چنین سمتی را در 
این کشور نداشته است. در پادشاهی 
سعودی، از زمان تاسیس این کشور در 
سال 19۳۲ میالدی، هیچ جوانی نیز به 

این سمت برگزیده نشده بود.
بن  محمد  انتخاب  سیاسی،  نظر  آز 
سلمان ۳۴ ساله، که معاونت نخست 
عهده دار  نیز  را  دفاع  وزارت  و  وزیری 

است، خبر خوبی برای جمهوری اسالمی 
نیست. ولیعهد جدید، چند ماه پیش 
اعالم کرده بود که اگر الزم باشد »جنگ 
را به داخل ایران خواهیم کشاند«. محمد 
بن سلمان در پاسخ به پرسشی در رابطه 
با از سر گرفتن مذاکرات با جمهوری 
بود: »آنها در  نیز گفته  ایران  اسالمی 
انتظار مهدی موعود هستند و وظیفه 
برای  را  شرایط  که  می دانند  خوشان 
ظهور او آماده سازند و جهان اسالم را 
زیر سلطه خود درآورند، بنابراین جایی 

برای گفتگو باقی نمی ماند«.
حمایت آمریکا و دونالد ترامپ از ولیعهد 
جوان سعودی نیز، دلیل دیگری برای 
نگرانی جمهوری اسالمی است. بالفاصله 
به  سلمان  بن  محمد  انتخاب  از  پس 
عنوان ولیعهد جدید پادشاهی سعودی، 
دونالد ترامپ در تماسی تلفنی با او به 
گفتگو در رابطه با مشکالت منطقه و 
پرداخت.  امنیتی  موضوعات  ویژه  به 
کاخ سفید در بیانیه ای نوشت پرزیدنت 
ترامپ و ولیعهد پرنفوذ سعودی »درباره 
اولویت قطع حمایت از تروریست ها و 

افراط گرایان رایزنی کردند«.

حمایت آمریکا از تغییر نظام
اگر این حمایت آشکار دونالد ترامپ از 
ولیعهد جوان و پرنفوذ سعودی را در 
تیلرسون،  رکس  اخیر  اظهارات  کنار 
وزیر خارجه دولت آمریکا قرار دهیم، 
ابعاد انزوای جمهوری اسالمی روشن تر 
می شود. رکس تیلرسون در جلسه ای 
آمریکا  سنای  در  گذشته  هفته  که 
برگزار شد گفته بود ما از کسانی که 
درون ایران به جابجایی قدرت کمک 
می کنند حمایت خواهیم کرد. هشدار 
ایران،  اسالمی  جمهوری  به  آشکاری 
اگرچه کارشناسان آمریکایی معتقدند تا 
زمانی که مبارزه برای  ریشه کن ساختن 
و  عراق  در  )داعش(  اسالمی  خالفت 
سوریه ادامه دارد مسامحه با نیروهای 
شیعی تحت حمایت جمهوری اسالمی 

ادامه پیدا خواهد کرد.
اختالف حسن روحانی و سپاه

چون  سوریه  به  موشک  پرتاب  البته 
اتفاق  هر  و  قدس«،  »روز  برگزاری 
دیگری، فرصتی را در داخل کشور برای 
در  فراهم  آورد.  جناحی  درگیری های 
تظاهرات »روز قدس« شعار ها بیش از 
آنکه علیه اسرائیل و یا در پشتیبانی از 
باشد، علیه دولت حسن  فلسطینی ها 
صدر،  بنی  »روحانی،  بود:  روحانی 
یکی  بدون شک  مبارک«،   پیوندتان 
از شعارهای محوری این تظاهرات بود.

اظهارات  خالف  بر  روحانی  حسن 
در  »موشک پرانی«،  درباره  قبلی اش 
اشاره به موشک  پرانی های اخیر سپاه 
گفته بود: »اقدامی که سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی برای آماده کردن موشک 
و پرتاب آن به نقاطی که سران داعش 
در دیرالزور بودند، انجام داد تصمیم فرد 
یا یک رکن نظامی نیست، بلکه اینگونه 
تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی 
وزیر  علوی،  محمود  می شود«.  اتخاذ 
رابطه  همین  در  هم  دولت  اطالعات 
افزوده بود: »رئیس جمهور در جایگاه 
رئیس شورای عالی امنیت به نیروهای 
مقر  به  کوبنده  یورش  دستور  مسلح 
داعش را صادر کرده بود«. در حالی که 

مقامات سپاه ادعای دیگری دارند.
دولت بی تفنگ، دولت با تفنگ

سپاه  که  نگذشت  بیش  ساعتی  چند 
سخنان رئیس جمهور و وزیر اطالعات را 
نفی کرد. روابط عمومی سپاه در اطالعیه 
خود نوشت این عملیات موشکی »در 
هماهنگی  با  و  نظامی  مراتب  سلسله 
ستاد  کل نیرو های مسلح و تحت امر 
فرمانده معظم کل قوا )علی خامنه ای( 
انجام شد«. این مشاجره لفظی ولی با 

این اظهارات متضاد پایان نیافت.
فعاالن  با  دیدار  در  روحانی  حسن 
اقتصادی بار دیگر نوک حمله خود را 
به سوی سپاه نشانه رفت. روحانی در 
خصوصی سازی  و   ۴۴ اصل  به  اشاره 
یک  دست  اقتصاد  از  »بخشی  گفت: 
دولت بی تفنگ بود، آن را به یک دولت 
اقتصاد و  این  با تفنگ تحویل دادیم، 
خصوصی سازی نیست«. رئیس جمهور 
در ادامه مجادله لفظی با سپاه افزود: »از 
آن دولتی که تفنگ نداشت می ترسیدند 
چه رسد به اینکه اقتصاد در دست دولتی 
باشد که هم تفنگ دارد و هم رسانه را 
در اختیار دارد و همه چیز دارد و کسی 

جرات ندارد با آنها رقابت کند«.
احمد رأفت
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خلیج فارس، انبار مهمات منطقه در 
انتظار یک جرقه

نیرویی برای امنیت یا سلب آرامش؟!

=پاسخ دولت روحانی به کشورهایی که نگران تسلیحات موشکی ایران بودند، نفی 
تهاجمی بودن این تسلیحات بوده است. حاال رژیم ایران سوار بر شش موشکی که به 
سوریه شلیک کرده هم خالف این ادعا عمل کرده و هم رسما وارد جنگ سوریه شده است.

از صفحه 1

از صفحه 1

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
ایران  )ناجا( پلیس جمهوری اسالمی 
سال 1۳7۰ خورشیدی  در  که  است 
شهربانی و ژاندارمری و  ادغام  از 
وجود  اسالمی به  انقالب  نیز کمیته 
به  طور رسمی  و در حال حاضر  آمد 
امنیت  حفظ  مسئول  اصلی  نیروی 
پیشگیری،  است. پلیس  ایران  داخلی 
پلیس آگاهی، یگان ویژه، پلیس فتا، 
از  عمومی  امنیت  و  اطالعات  پلیس 
جمله زیرمجموعه های نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی هستند.
قاعدتا  انتظامی  در حالی که نیروی 
ایران  داخلی  امنیت  حفظ  مسئول 
است و باید آرامش و احساس امنیت 
بیاورد  ارمغان  به  جامعه  برای  را 
که  دارد  وجود  اما نمونه های بسیاری 
حافظ  انتظامی به جای اینکه  نیروی 
باشد  مردم  امنیت  و  مال  و  جان 
از  را  امنیت  و  در بزنگاه هایی آرامش 
آنها ربوده و رعب و  وحشت به وجود 

آورده است.
کم نیستند ایرانیانی که می گویند با 
یا  و  انتظامی  نیروی  ماشین  دیدن 
افرادی که لباس فرم نیروی انتظامی 
را بر تن دارند، به جای اطمینان خاطر 

دچار اضطراب و وحشت می شوند.
کوی دانشگاه، نخستین حضور 

وحشیانه
ماجرای کوی دانشگاه در سال 7۸، این 
از یک دهه  در حالی که کمتر  نیرو، 
جمهوری  انتظامی  نیروی  تشکیل  از 
اسالمی گذشته بود،  در کنار بسیج  و 
»لباس شخصی «ها، داغی ماندگار بر دل 

دانشجویان ایران گذاشت.
اطالعاتی  ز رسانه ای شدن  ا پس 
ایران،  پیرامون قتل های زنجیره ای در 
انتشار  خاطر  به  »سالم«  روزنامه 
نامه محرمانه سعید امامی به قربانعلی 
دری نجف آبادی، وزیر اطالعات دولت 

خاتمی، محاکمه و توقیف شد. 
توقیف شدن روزنامه »سالم« اعتراض 
برخی دانشجویان را در پی داشت که 
در روز 1۸ تیر 7۸ به اوج خود رسید 
و به حمله نیروی انتظامی و بسیج  و 
اوباش لباس شخصی حکومت به کوی 
دانشگاه منجر شد. بر اثر حمله نیروی 
انتظامی به کوی دانشگاه 7 نفر کشته 
شدند، سعید زینالی، یکی از دانشجویان 
که تا کنون از  شد  بازداشت  معترض 
سرنوشت او اطالعی در دست نیست. 
 ، ه ر ا و ز لی  جما محسن  همچنین 

اصابت  دلیل  به  پزشکی،  دانشجوی 
از  خود را  چشمش، بینایی   به  گلوله 

دست داد. 
نیروی  ن  نشجویا ا د که  لی  حا در 
کشتارها  اصلی  عامل  را  انتظامی 
ی  کو ی  ا جر ما ی  ت ها ر خسا و 
دانشگاه می دانستند در نهایت قوه 
قضاییه  همه نیروهای پلیس دخیل در 
این ماجرا را تبرئه کرد و فقط یک سرباز 
جرم  ده به  ببرزا روجعلی  ا نام  به 
خوابگاه  ریش تراش از  دزدیدن یک 
پرداخت صد هزار  به  دانشجویان 

تومان جریمه نقدی  محکوم شد.
 کهریزک: بیماری ویروسی ناجا

 ،7۸ تیر   1۸ ز  ا پس  سال  ده 
انتظامی  نیروی  در حالی که نقش 
در  هنوز  دانشگاه  کوی  ماجرای  در 
سال ۸۸ بار  در  بود،  باقی   یادها 
در  بار  این  انتظامی،  نیروی  دیگر 
انتخابات  از  جریان اعتراض های بعد 
مردم  مقابل  در  جمهوری،  ریاست 

ایستاد؛ آشکارتر و خشن تر از پیش. 
که  از جنایت آمیزترین کارهایی  یکی 

آن  مستقیم  مسئول  انتظامی  نیروی 
شناخته می شود، فجایعی بود که در 

بازداشتگاه کهریزک به بار آمد.
دستور  انتظامی به  ماموران نیروی 
فرماندهان خود، از جمله سردار رادان 
و سرداراحمدی  مقدم، زندانیان را مورد 
ضرب و شتم قرار داده و در حالی که به 
شوند  برهنه  فرمان می دادند  آنها 
ی  و ر ند  د می کر ر  مجبو ا  ر نها  آ
محسن   . ند و بر سینه خیز  مین  ز
رامین  کامرانی،  روح االمینی، محمد 
قهرمانی  و امیر جوادی فر از جمله 
بازداشت شدگانی بودند که بر اثر ضرب 
در  انتظامی  نیروی  شتم ماموران  و 

کهریزک جان باختند.
نیروی  فرمانده  مقدم،  سردار احمدی  
بود  گفته  از ۴ سال  پس  انتظامی، 
نگهداری  ویژه  کهریزک  بازداشتگاه 
مجرمان خطرناک و اراذل و اوباش بوده 
است. احمدی  مقدم در عین حال ادعا 
این  شدگان در  »کشته  بود  کرده 
بازداشتگاه بر اثر ضرب و جرح فوت 
بیماری  ثر یک  ا بر بلکه  ند  نکرده ا

ویروسی جان باخته اند.«
از ندا آقا سلطان تا ستار بهشتی
حمد ا عیل  ســما ا که  لی  حا ر  د

»پلیــس  اســت  ی مقدم گفتــه 
با   ۸۸ ســال  درگیری هــای  در 
ــرای حفــظ امنیــت  خویشــتن داری ب
مــردم ایســتاد« امــا شــواهد دیگــری 
ــه  ــت ک ــم هس ــزک ه ــر از کهری غی
انتظامــی نیــروی  نشــان می دهد 
۸ نه تنها در درگیری های ســال 

۸ بلکــه تــا  مدت هــا  پــس از آن 
ــردم  ــت م بدون خویشــتن داری  امنی

را بــه مخاطــره انداختــه اســت. 
ز  ا یکی  ن  سلطا قا  آ ا  ند
 ۸ ۸ ه  ما د ا د خر ن  گا کشته شد
ز  ا عتراض های پس  ا ن  جریا در 
آقا  ندا  باز  چشمان  بود.  انتخابات 
سلطان، در حالی که خون از آنها جاری  
شده است، با گذشت ۸ سال هنوز بر 
آنچه نیروی پلیس تحت فرمان حاکمان 
جمهوری اسالمی با مردم ایران کرده و 

می کنند، خیره مانده  است.
شی  ا لخر د ث  د ا حو ن  میا ر  د
 ، ه ند ما ها  د یا ر  د که 
شاید تصویر رفت و برگشت ماشین 
ی  و ر ز  ا می  نتظا ا ی  و نیر
در  معترض  پیکر نیمه جان جوانی 
جامعه  حافظه  از  هرگز  نیز  سال ۸۸ 
نشود. همچنین تصویر  پاک  ایران 
جوانانی مانند سهراب اعرابی که گلوله 

پیکر آرزومندشان را شکافت.
در  و خشن  ماموران عصبانی 

نیروی انتظامی
عصبانیت و رفتار خشن ماموران نیروی 
تنها  لبته  ا می  نتظا ا
شامل اعتراض هایی چون کوی دانشگاه 
و انتخابات سال ۸۸ نمی شود. به گفته 
تعداد  ساالنه  انتظامی،  مقامات  خود 
ماموران نیروی  از    شکایت  زیادی 
انتظامی مطرح می شود. فرمانده نیروی 
درصد   می گوید،7۰  کشور  انتظامی 
شکایت های مردم از پلیس مربوط به 
سوء رفتار کارکنان است. کم توجهی، 
برخورد  کاری،  وجدان  بودن  پایین 
غیرمحترمانه و ضرب و شتم و اهانت 
جزو مواردی است که از زبان مردم به 

گوش می رسد.
به نظر می رسد غیر از اینکه تعدادی 
با  می  نتظا ا ی  و نیر ن  ا ر مو ما ز  ا
مردم  با  نه  ما غیرمحتر و  نت  ها ا
نها  آ ز  ا برخی  برخورد می کنند، 
درست  هم  را  اسلحه  از  استفاده 
مل  ا عو ین  ا و  ند  ندیده ا موزش  آ

که  دثی می شود  ا حو بروز  باعث 
دیه  پرداخت  به  را  انتظامی  نیروی 

متهم می کند.
 در همین رابطه سردار علیرضا جزینی، 
جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی 
نیروی  « ست:  ا گفته  می،  نتظا ا
به  ط  بو مر بحث  ر  د می  نتظا ا
دیه 1۲ میلیارد تومان بدهی دارد و در 
این راستا باید قانون به کارگیری سالح 
و اصل تیراندازی در بین کارکنان ناجا 

آموزش داده شود.«
آنها با یکدیگر هم درگیر می شوند 

دارد  این  از  نشان  ایران  از  خبرها 
که ماموران نیروی انتظامی این روزها  
از همیشه،  و کم طاقت تر  عصبانی تر 
منتظر یک اشاره اند تا باتوم بر  تنها 
سر مردم کوبیده و آنها را مورد ضرب 

و شتم قرار دهند. 
ی  و نیر ن  ا ر مو ما ی  گیر ر د
آق دّره  روستای  اهالی  با  انتظامی 
طالی  معدن  محوطه  در  وسطا 
غربی،  آذربایجان  در  آق  دّره تکاب 
انتظامی  نیروی  ماموران  درگیری 
کاسپین  موسسه  با  مال باختگان 
درگیری خانواده های  زاهدان،  در 
معدن  در  شده  کارگران محبوس 
 ، جا نا ه  یژ و ن  یگا با  دشهر  ا ز آ
ن  یگا با  ن  شا و دست فر گیری  ر د
ن،  ا همد می  نتظا ا ی  و نیر ه  یژ و
بسیج  با  انتظامی  نیروی  درگیری 
درگیری  تیر تهران،  میدان هفت  در 
شهروندان المرد استان فارس با نیروی 
انتظامی که به تیراندازی به یک جوان 
مردم اسرآباد  درگیری  و  انجامید 
مریوان با نیروی انتظامی، نمونه هایی 
نیروی  میان  اخیر  تنش های  ز   ا
انتظامی و مردم است. این درگیری ها 
با مردم در حالی روز به روز افزایش 

هم  با  نیز  مأموران  خود  می یابد که 
درگیر می شوند.

که  نه ها  نمو ین  ا ز  ا یکی  ر  د
خ  ر  ، د ا د خر  ۲9  ، شنبه دو ز  و ر
داد، ماموران نیروی انتظامی شهر تهران 
هنگام مأموریت پراکنده  ابتدا در  در 
مال باختگان  و  معترضین  کردن 
ثامن عالوه بر ضرب و  موسسه مالی 
شتم شهروندان تهرانی با یکدیگر نیز 

درگیری فیزیکی پیدا کردند.
درگی این  در حالی که ویدئوی 
ج ا ی  شبکه ها ر  د سرعت  به  ری 

منتشر  ی ها  ر ا گز خبر و  عی  تما
ئیس  ر  ، جدی نیا سا حسین  شد، 
ی  گیر ر د ین  ا ن  ا تهر پلیس 
را »خودسرانه« دانست و گفت عوامل 
با  و  شناسایی  درگیری  در  حاضر 

خاطیان برخورد شده است. 
با توجه به توضیح رئیس پلیس تهران 
این پرسش مطرح می شود که چگونه 
در حالی که لباس  انتظامی،  نیروی 
کاری  ساعت  در  دارد،  تن  بر  فرم 
به  انجام وظیفه است،  که مامور به 
خود اجازه می دهد خودسر عمل کند؟

خودمختاری  همان  نتیجه  این  آیا 
هی  گا آ شعب  ر  د که  نیست 
به  که  می شود  ده  ا د ن  ا مور ما به 
راحتی حقوق فرد بازداشت شده ای را 
پا  زیر  نشده  ثابت  جرمش  هنوز  که 
بگذارند و وی را تحقیر کرده و مورد 

ضرب و شتم قرار دهند؟
آیا عصبانیت و خشونت و »خودسری« 
مأموران نیروی انتظامی نتیجه همان 
نمایشی نیست که »اراذل و اوباش« را 
آفتابه به گردن در کوچه و خیابان مورد 

تحقیر و تمسخر قرار می دهد؟
به  تش  آ « ن  هما نتیجه ی  یا  آ
جریان  در  که  نیست  بودن  اختیار« 
سال ۸۸ ماموران نیروی  اعتراضات 
گلوله  به  را  انتظامی هم وطنان خود 
دولتی  نهاد  یک  ماشین  با  و  بستند 
و  گرفتند  زیر  را  آنها  انتظامی  و 

با باتوم فرق سر آنها را شکافنتد؟
در  انتظامی  اینکه ماموران نیروی 
با  ه  ا همر و  ی  فه ا حر غیر ر  فتا ر
جان  به  مردم  میان  در  آبروریزی 
نیز  یگر  یکد با  و  فتند  می ا هم 
ین  ا نشان دهنده  درگیر می شوند 
برای  تنها  نه  نیرو  ین  ا که  است 
منیت  ا و  مش  ا ر آ ز  ا ظت  حفا
مردم قابل اعتماد نیست بلکه مدیران 
و مسووالن و فرماندهانی که  سال ها  
یک فرهنگ  غلط را در نیروی انتظامی 
روز  در  نمی توانند  کرده اند نیز  برقرار 
امیدوار  مأموران چندان  این  به  مبادا 

باشند.
روشنک آسترکی
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ه  شا د پا ر  ستو د به   =
عربستان محمد بن نائف از 
جانشینی برکنار و شاهزاده 
محمد بن سلمان ولیعهد و 

جانشین وی اعالم شد.
های  رسانه  و  =حکومت 
به  تغییرات  این  از  ایران 
عنوان کودتای نرم نام برده 

اند.
هم  ئف  نا بن  =محمد 
ولیعهدی و هم وزارت کشور 

را از دست داد.

پادشاه  عبدالعزیز،  محمدبن  ملک 
عربستان سعودی، فرزندش محمدبن 
جدید  ولیعهد  عنوان  به  را  سلمان 

معرفی کرده است.
این انتصاب در حالی صورت گرفت 
دوم  ولیعهد  سلمان  محمدبن  که 
نائف  بن  محمد  جانشین  عربستان، 

برادرزاده ی پادشاه سعودی بود.
محمدبن سلمان، که 31 سال دارد 
پیش از این وزیر دفاع عربستان بود و 
محمد بن نائف ۵7 ساله وزیر کشور که 
داده  هم دست  از  را  این سمت  حاال 

است.
تمایل  شدت  به  سلمان  محمدبن 
به آمریکا دارد در سخنرانی های خود 
بارها در مورد بازسازی اقتصاد عربستان 
را  ناظران وی  است.  نظر کرده  اظهار 
مدرنیزه  ی  زمینه  در  تندرو  فردی 
کردن عربستان و همچنین در رابطه 

با جنگ یمن می دانند.
به گزارش روزنامه ی  نیویورک تایمز، 
رژیم ایران تغییرات در سطوح باالیی 
نرم  کودتای  را  عربستان  در  قدرت 
دانسته و نوشتند بن  سلمان به آرزویش 

رسید.
هفته  دو  )داعش(  اسالمی  دولت 
تروریستی  عملیات  یک  در  پیش 
دست کم 17 نفر در ایران را در حمله 
مقامات  اما  رساند  قتل  به  به مجلس 
جمهوری اسالمی عربستان را متهم به 
این عملیات تروریستی و حمایت از آن 

کردند.
شاهزاده محمدبن سلمان در شرایطی 
با  ایران،  که  شد  عربستان  ولیعهد 
عربستان  و  شیعه  عمدتاً  جمعیت 
سعودی با اکثریت سنی رقابت شدیدی 
منطقه  در  خود  نفوذ  گسترش  برای 
دارند و دو کشور از درگیری های سوریه 
و یمن در مقابل طرف دیگر به صورت 

نیابتی پشتیبانی می کنند.

در پی این تحوالت، قیمت نفت در 
قیمت  افت  و  کاهش  چهارشنبه  روز 
در طول روز ادامه یافت و به ۴۵٫۵0 
این حال  با  دالر در هر بشکه رسید. 
عربستان  اقتصاد  می شود  پیش بینی 
نفت  صادرکننده  بزرگترین  عنوان  به 
جهان با قدرت گرفتن شاهزاده محمد 
عربستان با تغییرات عمده روبرو شود. 
اقتصاد  است  معتقد  جدید  ولیعهد 
عربستان را باید از وابستگی به صنعت 

نفت بیرون آورد.
عمدتاً  عربستان  سلطنتی  خانواده 
همگی  که  هستند  تکنوکرات هایی 
اما   ، داشتند  نفت  صنعت  در  دستی 
نقش  گفته می شود شاهزاده محمد 
مستقیم تری در این صنعت ایفا کرده 

است.
سلمان  محمدبن  شاهزاده  حامیان 
سخت کوش  فردی  عنوان  به  او  از 
چشم  انداز  می تواند  که  می کنند  یاد 
امیدوارکننده ای برای آینده پادشاهی 
عربستان باشد. به ویژه جمعیت جوان 
در  می کند.  حمایت  او  از  عربستان 
مقابل، منتقدین پرنس محمد جوان، او 
را تشنه  ی قدرت و بی تجربه می دانند.

بخشیدن  سازمان  رسد  می  نظر  به 
به اوضاع سلطنت و برنامه ریزی برای 
از بین بردن شبکه تروریستی القاعده 
و کوتاه کردن دست حمایت های درون 
برنامه های  از  گروه  این  از  حکومتی 
پادشاه  جانشین  و  جدید  ولیعهد 
سالخورده ای باشد که گفته می شود 

به آلزایمر مبتال شده است.
نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی 
عربستان  نوشته  دیگری  جداگانه ی 
سعودی از معدود کشورهایی است که 
قدرت در آن هنوز به صورت موروثی 
باقی مانده و برپایه ی پادشاهی استوار 
است و سلطان جانشین خود را انتخاب 

حکم پدر برای پسر:
 شاهزاده محمدبن سلمان ولیعهد عربستان شد

می کند.
بر اساس این گزارش، از برنامه های 
کاهش  سلمان  محمدبن  شاهزاده 
نفت  به  عربستان  اقتصادی  وابستگی 
محدودیت های  از  بخشی  کاهش  و 

اجتماعی است.
پادشاه  اصلی  دغدغه های  از  یکی 
و  یمن  در  حوثی  شورشیان  جدید، 
است،  کشور  این  جنگ  در  مداخله 
همچنین ادامه حمایت از دولت بحرین 
که در با اکثریت شیعه در تضاد است، 
به عنوان مشکالت پیش روی شاهزاده 

جدید قلمداد می شود.
در  پیش  بن سلمان چندی  محمد 
بود  گفته  برانگیز  جنجال  اظهاراتی 
مذاکره با قدرت شیعه تا مادامی که به 
دنبال ظهور مهدی غایت است ممکن 

نیست.
وی همچنین پیش از وقوع عملیات 
تروریستی در تهران تهدید کرده بود 
که جنگ با ایران را به داخل خاک این 

کشور خواهد کشاند.
کمتر از دو ماه پیش پادشاه سعودی 
بسیار  را  نائف  بن  محمد  اختیارات 
محدود و دستور تشکیل مرکز امنیت 
ملی زیر نظر دیوان سلطنتی عربستان 

را صادر کرده بود.
خبرگزاری العربیه نوشت 31 تن از 
مجموع 3۴ عضو هیئت بیعت، انتخاب 
شاهزاده محمد بن سلمان را به عنوان 

ولیعهد سعودی تصویب کردند.
پادشاه  دستور  از  خبرگزاری  این 
عنوان  به  انتضاب  این  برای  عربستان 
»فرمان ملوکانه« نام برده است و نوشته 
پادشاه برای بیعت گرفتن شورا برای 
عنوان  به  سلمان  بن  محمد  شاهزاده 
نماز  از  پس  اش،  جانشین  و  ولیعهد 
تراویح در کاخ الصفا در مکه فراخوان 

داده بود.

شاهزاده محمد بین سلمان

در  ایران  پهپاد  = سومین 
دو هفته گذشته در خارج از 
مرزهای کشور سرنگون شد.

پاکستان  هوایی  نیروی   =
این بار پهپاد ایرانی را هدف 

قرار داده است.
پاکستان گزارش  امور خارجه  وزارت   
داده یک فروند هواپیمای بدون سرنشین 
ایران توسط نیروی هوایی این کشور در 
جنوب غربی والیت بلوچستان پاکستان 

سرنگون شده است.
الشه این پهپاد در اختیار ارتش پاکستان 
قرار دارد و تصاویری از آن در رسانه های 

این کشور منتشر شده است.
کرد  اعالم  آسوشیتدپرس  گزارش  به 
سرنگونی این هواپیما روز سه شنبه 30 
پاکستانی  جنگنده های  توسط  خرداد 
صورت گرفته، اما این خبر را یک روز 
بعد از نفیس زکریا، سخنگوی وزارت 
خارجه پاکستان در بیانیه ای تایید کرد.

بدون  هواپیمای  می گوید  پاکستان 
کیلومتر  چهار  حدود  ایران  سرنشین 
)2٫۵ مایل( در داخل خاک پاکستان 
در بخش پنجگور در نزدیکی مرز دو 

کشور پرواز می کرد.
روز سه شنبه 30 خرداد ستاد فرماندهی 
ائتالف بین المللی ضد داعش به رهبری 
آمریکا در خاورمیانه در بیانیه ای اعالم 
کرده یک فروند هواپیمای مدل شاهد-
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پاکستان: پهپاد سرنگون شده ایران در پاکستان 
ماموریت جاسوسی داشته

دائم  نماینده  و  =سفیر 
ر  د می  سال ا ی  ر جمهو
روز  متحد  ملل  سازمان 
در  خردادماه،   30 دوشنبه، 
سازمان  دبیرکل  به  نامه ای 
محکومیت  خواستار  ملل 
سیاست های آمریکا در قبال 

جمهوری اسالمی شد.
است  گفته  =تیلرسون 
سیاست آمریکا تالش برای 
داخل  عناصری  از  حمایت 
تغییر  به  که  است  ایران 
منجر  رژیم  مسالمت آمیز 

شود.
ن  سخنا با  ن  ما همز =
تیلرسون، سناتور جان مک 
با  مالقات  از  پس  نیز  کین 
گفت:  پهلوی  رضا  شاهزاده 
وقت آن رسیده ملت ایران 
جامعه ای آزاد و دموکرات را 

تجربه کنند.

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی 
در سازمان ملل متحد روز دوشنبه، 30 
خردادماه، در نامه ای به دبیرکل سازمان 
ملل خواستار محکومیت سیاست های 
آمریکا در قبال جمهوری اسالمی شد.

غالمعلی خوشرو در این نامه خطاب به 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، 
تیلرسون،  رکس  سخنان  به  توجه  با 
اظهارات  نوشت  آمریکا،  خارجه  وزیر 
تیلرسون نقض صریح قرارداد الجزایر 
19۸1 و دیگر تعهدات معاهداتی ایاالت 
را  کشور  این  که  آمریکاست  متحده 
متعهد به سیاست عدم مداخله مستقیم 
یا غیرمستقیم، سیاسی یا نظامی، در 
امور داخلی ایران دانسته و در آن تاکید 
شده است که آمریکا در آینده نیز باید 
چنین تعهداتی را دنبال کند و به آن 

پایبند بماند.
در این نامه آمده است: »نکته جالب 
با  تیلرسون  اظهارات  که  است  این 

انتشار اسنادی همزمان شده که اخیرا 
از اسناد طبقه بندی و محرمانه خارج 
شده و توطئه های نهادهای آمریکایی 
مصدق،  محمد  دکتر  سرنگونی  برای 
ایران، در  نخست وزیر برگزیده مردم 
2۸ مرداد سال 1332 را بیش از پیش 

روشن می کند.«
غالمعلی خوشرو سخنان وزیر خارجه 
ترامپ را مبین طرحی مداخله جویانه 
خواند که با تمامی هنجارها و اصول 
روح  و  متن  نیز  و  بین الملل  حقوق 
و  دارد  مغایرت  متحد  ملل  منشور 
روابط  در  قبول  غیرقابل  رفتاری 

بین الملل به شمار می رود.
نامه آمده است: »ایران  این  پایان  در 
چنین  دارد،  انتظار  دولت ها  همه  از 
را  ناشایستی  و  پوچ  سیاست های 
محکوم کرده و از دولت آمریکا بخواهند 
مسئوالنه عمل کند و به اصول منشور 
ملل متحد و حقوق بین الملل پایبندی 

نشان دهد.«
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی 
در سازمان ملل همچنین خواستار درج 
نامه به عنوان سندی در شورای  این 
امنیت سازمان ملل و توزیع آن در میان 

اعضا این شورا شده است.
پیش از این نیز بهرام قاسمی، سخنگوی 
در  اسالمی،  جمهوری  خارجه  وزارت 
را  آن  تیلرسون،  اظهارات  به  واکنش 
مداخله جویانه و نقض صریح قواعد آمره 

حقوق بین الملل خوانده بود.

نماینده جمهوری اسالمی از سازمان ملل خواست 
سیاست های آمریکا را محکوم کند

 2۴ چهارشنبه،  روز  تیلرسون،  رکس 
خردادماه، در مجلس نمایندگان آمریکا 
گفت: »قطعا از حضور ادامه دار بی ثبات 
کننده ایران در منطقه، کمک های مالی 
به جنگجویان خارجی، اعزام نیروهای 
شبه نظامی به عراق، سوریه و یمن و 
حمایت از حزب اهلل آگاهیم و در پاسخ 

به هژمونی ایران اقدام می کنیم.«
آمریکا عالوه  تاکید کرد  او همچنین 
بر تحریم ها در حال بررسی پیامدهای 
دیپلماتیک و بین المللی قرار دادن نام 
فهرست گروه های  در  پاسداران  سپاه 

تروریستی است.
تیلرسون در بخش دیگری از سخنان 
آمریکا  سیاست  که  کرد  عنوان  خود 
مهار  و  ایران  هژمونی  زدن  عقب 
قدرت ساخت سالح هسته ای توسط 
از  حمایت  برای  تالش  و  ایران  رژیم 
عناصری داخل ایران است که به تغییر 

مسالمت آمیز رژیم منجر شود.
همچنین همزمان با سخنان تیلرسون، 
از  پس  نیز  کین  مک  جان  سناتور 
مالقات با شاهزاده رضا پهلوی در کنگره 
رسیده  آن  »وقت  کرد:  تاکید  آمریکا 
ملت ایران جامعه ای آزاد و دموکرات 

را تجربه کنند.«
مک کین همچنین گفته است: »ایران 
یکی از قدیمی ترین تمدن های جهان 
را دارد و اکنون زمان آن رسیده که به 
قرن 21 وارد بشود و ما به فکر یک 

سیستم کارآمد دیگر هستیم.«

= در این تمرین 700 نفر از 
نیروی دریایی ارتش و 700 
چین  دریایی  نیروی  از  نفر 

حضور داشتند.
دریایی  ناوهای  مشترک  تمرین 
یکشنبه  روز  از  ایران  و  چین  ارتش 
2۸ خرداد در آب های خلیج فارس و 
دریای عمان آغاز شد.خبرگزاری های 
داخلی ایران یا خبرگزاری های چینی 
کشور  دو  ناوهای  مشترک  تمرین  از 

عکسی مخابره نکردند
آزاد،  فرمانده  حسین  دریادار 
ارتش  دریایی  نیروی  یکم  منطقه 
تمرین  این  گفته  )بندرعباس(  ایران 
تنگه  شرقی  محدوده  در  مشترک 
تا دریای عمان برگزار می شود  هرمز 
و در آن، دو طرف توان نظامی خود را 
به نمایش گذاشته و تجربیات خود را 

به اشتراک می گذارند.
دریادار آزاد با اشاره به اینکه ناوشکن 
فروند  یک   و  الوند  ناوشکن  البرز، 
نیروی  زیردریایی   ضد  هلی کوپتر 
در  اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی 
دارند،  حضور  مشترک  تمرین  این 
نفر  این تمرین 700  اضافه کرده در 

از نیروی دریایی ارتش و 700 نفر از 
نیروی دریایی چین حضور داشتند.

ایران می گوید، این تمرین مشترک 
جهت عملیات حمل و انتقال نیروها، 
نشست و برخاست هلی کوپتر از ناوها، 
مانور  یگان های شناور،  بندی  صورت 
بین  عمودی  تبادل  نگهبان،  افسر 
نیروها، تبادل اطالعات بین اتاق های 
عملیات   انجام  مخابرات،  و  عملیات 
مختلف ضد زیردریایی، ضد واحدهای 
و  سطحی  واحدهای  ضد  و  پروازی 
جمله  از  پرچم  و  چراغ  با  مخابرات 
عملیاتی است که در این تمرین اجرا 
شده است.ناوگروه کشور چین متشکل 
ناو   ،Chang Chung ناوشکن  از 
 Jin  ناو رزمی ،Chao Hu پشتیبانی
Zhou  به همراه یک هلی کوپتر است.

ارتش  دریایی  نیروی  ناوگروه 
جمهوری خلق چین ظهر پنج شنبه به 
بندرعباس رسید و تنها ساعاتی قبل 
در  مستقر  آمریکایی  نیروهای  آن  از 
خلیج فارس گزارش دادند که از طرف 
کشتی های نیروی دریایی ایران روی 
هلی کوپتر آمریکایی در حال پرواز در 
خلیج فارس لیزر انداخته شده است. 
آمریکا این اقدام نیروی دریایی ایران 
را بی سابقه و غیرحرفه ای خوانده بود.

نیروی  فرمانده  سیاری  حبیب اهلل 
دریای ارتش جمهوری اسالمی ایران 
به افسر نیروی دریایی چین هدیه داد

روز جمعه 2۶ خرداد مانور دریایی 
نیز در  آمریکا و قطر  ارتش  مشترک 
آبهای جنوبی خلیج فارس برگزار شد.

این مانور یک روزه بود و وزارت دفاع 
قطر با صدور بیانیه ای اعالم کرد که 
از  تیم  با مشارکت 12  تمرینات  این 
نیروهای دریایی دو کشور و نیروهای 
کماندو در آبهای اقلیمی قطر برگزار 
مواضع  ها  تمرین  این  است.در  شده 
دشمن فرضی با توپخانه مورد هدف 
متنوع  تجهیزات  از  و  گرفت  قرار 
شد.وزارت  استفاده  دریایی  نیروی 
بر  تاکید  با  همچنین  قطر  دفاع 
این  در  نظامی  هلی کوپتر  مشارکت 
یک  رزمایش  این  دلیل  تمرینات، 
روزه را کسب آمادگی برای مقابله با 
تروریسم دانست.در هفته های گذشته 
و چند  قطر  میان  تنش های سیاسی 
کشور عربی از جمله عربستان، بحرین 
و امارات به اوج خود سید و به قطع 
شد.  منجر  آنها  دیپلماتیک  روابط 
عربستان رژیم قطر را متهم به حمایت 
و پشتیبانی مالی تروریست ها می کند 

و قطر این ادعاها را رد کرده است.

تمرین مشترک ناوهای نیروی دریایی ارتش ایران و چین

Eagle Strike آمریکا در منطقه الطنف 
سرنگون  اردن  مرز  نزدیک  سوریه 
یک  نیز  پیش  هفته  است.دو  شده 
هواپیمای آمریکایی بار دیگر به سمت 
یک هواپیمای بدون سرنشین که توسط 
نیروهای ایران یا حزب اهلل کنترل می شد 

شلیک کردند.
اما پایگاه خبری ولیو والک در گزارش 
حدود ۴۵  پهپاد  این  نوشته  تکمیلی 
حال  در  پاکستان  خاک  در  کیلومتر 
پرواز بوده است و ماموریت جاسوسی 

داشته است.

نیروهای امنیتی پاکستان پس از بررسی 
الشه های این پهپاد متوجه شدند که 
کاربری جاسوسی داشته است. اسالم 
قلمرو  به  تجاوز  به  را  ایران  رژیم  آباد 
پاکستان متهم کرده است، اما مقامات 
رسمی ایرانی هنوز به این خبر واکنش 
نشان نداده اند. روزنامه دیلی پاکستان 
این  سرنگونی  که  نوشته  گزارشی  در 
پهپاد همزمان با برپایی نشستی فوری 
میان مسووالن دو کشور پس از شلیک 
اوایل هفته چند گلوله خمپاره به خاک 

پاکستان بوده است.
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= ظاهرا برنامه  ریزی آمریکا 
ایران،  در  رژیم  تغییر  برای 
مسووالن نظام را به تکاپو و 

تهدید واداشته است.
با  گفته  آملی الریجانی   =
آنهایی که در داخل به آمریکا 
چراغ سبز نشان دهند بدون 
هیچ هراسی برخورد می شود.

به دنبال اظهارات وزیر خارجه آمریکا 
مبنی بر لزوم تغییر مسالمت آمیز رژیم 
در ایران، روز دوشنبه 29 خرداد کاردار 
سوییس در تهران به وزارت خارجه ی 

ایران احضار شد.
رژیم ایران اظهارات رکس تیلرسون 
را نسنجیده و مداخله جویانه دانسته و 
به طور رسمی از طریق سفارت سوییس 
)حافظ منافع آمریکا در تهران( مراتب 

اعتراض خود را به آمریکا اعالم کرد.
خوشرو،  غالمعلی  نیز  آن  از  پیش 
سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان 
دبیرکل  به  نامه ای  در  متحد  ملل 
سازمان ملل به اظهارنظرهای مقام های 
آمریکایی در مورد تغییر رژیم در ایران 
انتقاد کرد و آن را نقض صریح قرارداد 
الجزایر 1981 از سوی ایاالت متحده 

آمریکا دانست.
آمریکا در هفته های گذشته فشار بر 
تهران را افزایش داد و مجلس سنا با 
اکثریت آراء تحریم هایی را علیه ایران 
رای گیری  برای  و  رساند  تصویب  به 
نهایی به مجلس نمایندگان ارسال شد 
تا پس از آن برای اجرا، نیازمند امضای 

دونالد ترامپ باشد.
خارجه  وزارت  دیگر،  اقدامی  در 
)2۵ خردادماه(  ژوئن  روز 1۵  آمریکا 
مجموعه کامل اسناد مربوط به روابط 
و   19۵۰ دهه  در  آمریکا  و  ایران 
رویدادهای مربوط به کودتای 28 مرداد 
علیه دولت محمد مصدق را منتشر کرد. 
اسنادی که نشان می داد واشنگتن برای 
برنامه  مصدق  دولت  کردن  سرنگون 
ریزی داشته و سید ابوالقاسم کاشانی 

در آن نقش داشته است.
استاد  مظاهری،  مهدی  محمد 
دانشگاه در ایران می گوید این فشارها 

»محارب« از داخل برای آمریکا سیگنال می فرستد: 
آملی الریجانی چه کسانی را تهدید کرد؟

برای  و  ترامپ  دولت  جدید  سیاست 
سوق دادن ایران به نقض برجام است.

دولت  خارجه  وزیر  یزدی،  ابراهیم 
سایت  در  یادداشتی  در  بازرگان 
که  این  نوشته  یرانی  ا دیپلماسی 
آمریکایی ها می گویند از عناصر داخلی 
انتقال  در  ما  به  بتوانند  که  ایران  در 
صلح آمیز و کامل قدرت کمک کنند، 
پشتیبانی خواهیم کرد، اظهاراتی است 
عربستان  به  ترامپ  سفر  از  پس  که 
صورت گرفته است و به نظر می رسد 
هم  رضایت  جلب  راستای  در  بیشتر 
و  اسراییل  آمریکا،  منطقه ای  پیمانان 

عربستان، صورت گرفته است.
که  شرایطی  در  یزدی  اعتقاد  به 
امنیت و منافع ملی ایران در معرض 
مخاطره قرار گیرد، جناح های سیاسی 
مختلف در مقابل هر تجاوزی ایستادگی 
می کنند و این موضع گیری ها تاثیری 
اصالح  جریانات  راهبردی  برنامه  در 

طلب ایران نخواهد داشت.
یزدی  اظهارات  می رسد  نظر  به 
آملی  صادق  سخنان  به  واکنش  در 
رژیم  قوه قضاییه  رییس  الریجانی 
باشد که روز سه  شنبه 3۰ خرداد در 
صراحتاً اعالم کرد: »متاسفانه عده ای 
چراغ  دشمنان  به  کشور  داخل  در 
سبز نشان می دهند و با ارسال برخی 
در  طمع  ایجاد  موجب  سیگنال ها 

دشمنان می شوند«.
افراد  این  از  بعضی  شده  مدعی  او 

االرض  فی  مفسد  بعضی  و  محاربند 
هستند و بر این اساس نیروهای امنیتی 
باید  سپاه  و  اطالعات  وزارت  ویژه  به 
کاماًل هوشیارانه، این قبیل گروه ها را 
قوه ی  رییس  کنند.  کشف  و  رصد 
قضاییه رژیم هشدار داده این قوه بدون 
هیچ گونه هراسی از هیاهوها و تبلیغات 
مدعیان حقوق بشر با این افراد برخورد 

خواهد کرد.
مقامات بلند پایه سیاسی و نظامی 
جمهوری اسالمی ایران پس از پرتاب 
موشک به مواضع داعش در سوریه، آن 
را پیامی به آمریکا و اسراییل و عربستان 
دانسته اند. همچنان که قرارگاه پدافندی 
خاتم النبیاء حمله موشکی به داعش را 
پاسخی کوبنده به یاوه گویان نامید و 
مجتبی ذوالنور رییس کمیته هسته ای 
مجلس آن را تنبیه داعش و حامیان و 

اربابان آن خواند.
به نظر می رسد ادعای حمایت های 
آمریکا و اسراییل از عملیات تروریستی 
به  فرستادن  پیام  و  تهران  در  داعش 
پرتاب  از  پس  عربستان  و  غربی ها 
موشک به دیرالزور در سوریه و طرح 
چراغ سبز نشان دادن بعضی داخلی ها 
به آمریکا به رژیم کمک می کند تا به 
یروهای  الریجانی  آملی  صادق  گفته 
و  اطالعات  وزارت  ویژه  به  امنیتی 
منتقدین  علیه  از گذشته  بیش  سپاه 
و  دهند  نشان  عمل  شدت  داخلی 

برسرکوب های خود بی افزایند.

جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی 
نظامیان  از  گروهی  در جمع  اسالمی 
به  واکنش  در  آنان  خانواده های  و 
لزوم  بر  مبنی  آمریکایی ها  اظهارات 
تغییر رژیم در ایران گفته »این انقالب 
و نظامی که به وجود آمد، این از اول 
با دشمنی های سخت مواجه بود. حاال 
به این هارت وهورت های این بابایی که 

تازه آمده در آمریکا نگاه نکنید«.
هارت و هورت در فرهنگ عامیانه 
معنی الف زدن دارد و منظور خامنه ای 
از »این بابایی که تازه آمده در آمریکا« 
دونالد ترامپ رییس جمهوری ایاالت 

متحده است.
از  جمعی  که  سخنرانی  این  در 
مرزبانان، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی 
به همراه جمعی از خانواده های کشته 
شدگان سوریه حرم و وزارت اطالعات، 
گفته  خامنه ای  علی  داشتند،  حضور 
»از روز اول این هارت وهورت ها علیه 
جمهوری اسالمی بوده تا امروز؛ قریب 
چهل سال است؛ هیچ غلطی نتوانستند 
یک  که  آن وقتی  را  نهال  این  بکنند. 
ترکه ی نازک روی زمین بود نتوانستند 
بَِکنند، امروز تبدیل شده به یک درخت 
تناور؛ می توانند بکنند؟ غلط می کنند«.

»می گویند  ینکه  ا و  ا گفته  به 
اسالمی  جمهوری  نظام  می خواهیم 
را تغییر بدهیم؛ خب ِکی بوده که شما 
نخواستید این کار را بکنید؟ همیشه 
سنگ  به  سرتان  همیشه  خواستید، 
خورده، همیشه دماغتان به خاک مالیده 
شده؛ بعد از این هم همین خواهد بود.«

خامنه ای گفته »اینها ملت ایران را 
نشناختند؛ این مفاهیم، ملت ایران را 
زنده نگه داشته است، اینهایی که تازه در 
آمریکا سر کار آمده اند، مثل این کسانی 
که تازه وارد عالَِم چاقوکشی شدند، این 
چاقوکشان تازه کار، بی تجربه، که به هر 

جا می رسند یک نیش چاقویی می زنند؛ 
تا  می کنند،  دارند  چه کار  نمی فهمند 
وقتی که توی دهانشان بخورد. وقتی 
توی دهانشان خورد آن وقت می فهمند 

حساب چیست، کتاب چیست«.
اول  از  ببینید  »شما  افزود:  وی 
آرزوی  در  که  کسانی  این  انقالب 
و  بودند  اسالمی  جمهوری  نابودی 
حاال در اعماق جهنم هستند و از این 
دنیا با حسرت و ناکامی رفته اند چقدر 

هستند«.
از  دسته  آن  به  خطاب  خامنه ای 
مسووالن رژیم که به دنبال گفتگو با 
آمریکا هستند هشدار داد: »جمهوری 
اسالمی با اقتدار کامل ایستاده است. 
بعد از این هم همین جور خواهد بود. 
این را بدانند، همه بدانند؛ هم دشمن 
بداند، هم دوستان با اخالص بدانند، هم 
آن دوستانی که گاهی دلشان می لرزد 
مستحکم  اسالمی  جمهوری  بدانند؛ 
ایستاده است و بدانید آنها نمی توانند 

علی خامنه ای: به هارت و هورت این بابایی که تازه در 
آمریکا آمده نگاه نکنید، هیچ غلطی نمی تواند بکند

سیلی  آنها  به  ما  بزنند،  سیلی  ما  به 
خواهیم زد«.

او بار دیگر از حضور نظامی سپاه در 
سوریه حمایت کرد و مدعی شد: »اگر 
باید  ما  نبودند  حرم  مدافع  شهدای 
با عناصر فتنه گِر خبیِث دشمِن  حاال 
اهل بیت و دشمن مردم ایران و دشمن 
شیعه در شهرها و خیابان های خودمان 
عراق  در  عناصر[  ]این  می جنگیدیم. 
مرزهای  به  را  خودشان  می خواستند 
جمهوری اسالمی برسانند، جلویشان 
حاال  خوردند؛  تودهنی  و  شد  گرفته 
و  می شوند  ازاله  دارند  به کل  که  هم 

جارو می شوند«.
علی  لحن  گذشته  هفته های  در 
با  رسمی  در سخنرانی های  خامنه ای 
گذشته تغییر عمده ای کرده است. او در 
آخرین سخنرانی خود پس از حوادث 
بازی«  را »ترقه  تهران آن  تروریستی 
دانست و خطاب به افسران جنگ نرم 

»فرمان آتش به اختیار« صادر کرد.

اسالمی  = مجلس شورای 
11 تیرماه طرح اقدام متقابل 
سنای  تحریمی  مصوبه  با 
آمریکا علیه ایران را بررسی 

می کند.
جدید  تحریم های  در   =
دولت آمریکا ظرف مدت ۹۰ 
روز باید تحریم های جدیدی 
علیه افراد و نهادهای فعال 
در توسعه برنامه های موشکی 

ایران تصویب کند.
است  قرار  اسالمی  شورای  مجلس 
11 تیرماه طرح اقدام متقابل با مصوبه 
را  ایران  علیه  آمریکا  سنای  تحریمی 

بررسی کند.
اول  رئیس  نائب  دهقان،  کمال 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
 2۷ شنبه،  روز  مجلس،  خارجی 
»باید  گفت:  باره  این  در  خردادماه، 
قانون  درباره  مجلس  مصوب  قانون 
اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری 
پس  برجام  اجرای  در  ایران  اسالمی 
آمریکایی ها  مکرر  عهدهای  نقض  از 

اجرایی شود.«
»هیئت  است:  گفته  همچنین  او 
شورای  برجام،  اجرای  نحوه  رصد 
عالی امنیت ملی و دولت باید مصوبه 
مجلس را اجرایی کنند و در برابر بد 
متناسبی  اقدام  آمریکایی ها  عهدی 

انجام دهند.«
پیش نویس  اینکه  بیان  با  دهقان 
پژوهش های  مرکز  سوی  از  طرحی 
اقدام  برای  اسالمی  شورای  مجلس 
کمیسیون  به  سنا  مصوبه  با  متقابل 
گفت:  است،  شده  ارائه  ملی  امنیت 

»پس از بازگشت نمایندگان از سرکشی 
انتخابیه خود یعنی 11  به حوزه های 
بررسی  کمیسیون  در  طرح  این  تیر 
می شود و اگر این طرح کامل نباشد 
خود کمیسیون طرح هایی را آماده کرده 
و به صحن علنی پارلمان ارائه می کند.«

ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  این 
حالی  در  اسالمی  شورای  مجلس 
ایران در رابطه  اقدام متقابل  پیرامون 
با طرح تحریمی امریکا گفته است که 
این دولت یا نمایندگان مجلس سنای 
آمریکا نبودند که پس از برجام از پایان 
دوران تحریم ایران سخن گفتند بلکه 
حسن روحانی و تیم مذاکره کننده ایران 

بود که بر این امر تاکید داشت.
مورد  ایران  برجام،  امضای  از  پس 
تحریم های جدید امریکا قرار گرفت و 
در آخرین طرحی که هفته گذشته از 
تصویب نمایندگان مجلس سنای آن 
کشور گذشت ایران مورد تحریم های 
روبرو  امریکا  سوی  از  گسترده ای 

می شود.

مجلس شورای اسالمی طرح اقدام متقابل با مصوبه 
سنای آمریکا را بررسی می کند

مریکا  ا کنگره  جدید  طرح  در 
به  را  ایران  آمریکایی  سناتورهای 
متهم  تروریسم«  از  مستمر  »حمایت 

کردند.
آمریکا  دولت  طرح،  این  اساس  بر 
ظرف 9۰ روز باید تحریم های جدیدی 
علیه افراد و نهادهای فعال در توسعه 
برنامه های موشکی جمهوری اسالمی 
از  دیگر  یکی  اساس  بر  تصویب کند. 
طور  به  سپاه  طرح،  این  بخش های 
خواهد  قرار  تحریم  تحت  مستقیم 

گرفت.
با اینکه سپاه قدس، یا همان شاخه 
عملیات  پاسداران،  سپاه  برون مرزی 
در  جمله  از  ایران  از  خارج  در  سپاه 
اما  دارد  عهده  به  را  عراق  و  سوریه 
این  متن  تنظیم کنندگان  اعتقاد  به 
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  تحریم ها، 
اقدام های  اجرای  مسئول  اسالمی، 
از  حمایت  خارجی،  کننده  بی ثبات 
موشک  برنامه  و  بین المللی  تروریسم 

بالستیک است.

سخنرانی خامنه ای در جمع نظامیان و امنیتی ها به مناسبت بیست و 
سومین روز ماه رمضان

ساحلی  ارشاد  =گشت 
عمومی  در سواحل  همواره 

مستقر است.
=یک نماینده مجلس شورای 
اسالمی: نیروی انتظامی برای 
خصوصی  پالژهای  به  ورود 
باید مجوز دادستانی داشته 

باشد.
رئیس پلیس امنیت اخالقی نیروی 
انتظامی از مجاز بودن نیروی انتظامی 
در  خصوصی  پالژهای  به  ورود  در 
که  گفته  و  داده  خبر  ایران  سواحل 

بازرسی از این مکان ها آزاد است.
مجلس  نماینده  صادقی  محمود 
شورای اسالمی اما این اقدام را تنها با 
حکم موردی مرجع قضایی امکان پذیر 

دانسته.
سواحل ایران قبل و بعد از انقالب

روز گذشته سه شنبه 3۰ خردادماه، 
پلیس  رئیس  حیدری  غالم حیدر 
اعالم  انتظامی  نیروی  اخالقی  امنیت 
کرد که ورود ماموران نیروی انتظامی 
در پالژهای خصوصی در سواحل خزر 
بازرسی  برای  ایران  سواحل  سایر  و 

آزاد است.
وی گفت که »پالژهای خصوصی 
مسافران  ز  ا عمومی  یی  پذیرا که 
یم خصوصی  حر ن  ا عنو به  ند  ر ا د
ماموران  ورود  و  نمی شوند  محسوب 
نیروی انتظامی در آنها همانند سایر 
برای ورود  قانونی  اماکن محدودیت 

ندارد.«
در واکنش به این اظهارات، محمود 

صادقی نماینده مجلس شورای اسالمی 
از این سخنان انتقاد کرده و گفته که 
ساحل  در  واقع  خصوصی  پالژهای 
خزر و سایر سواحل ایران جزو اماکن 
محسوب  شخصی  حریم  و  خصوصی 

می شوند.
وی گفته است: »در صورت دالیل 
موثقی چون وقوع جرم، حکم ورود 
دریافت  می توانند  را  پالژها  این  به 
نیروی  ماموران  حقیقت  در  کنند، 
باید  دادستانی  از  مشخصا  انتظامی 
پالژهای  به  ورود  اجازه  و  دستور 
خصوصی واقع در سواحل را دریافت 

کنند.«
بازرسی سواحل خصوصی آزاد شد

ماموران  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
حکم  ن  و بد می  نتظا ا ی  و نیر
مردم  امنیت  نمی توانند  دادستانی 
»عالوه  افزود:  کنند،  دار  خدشه  را 

ورود نیروهای انتظامی به پالژهای خصوصی آزاد شد

براین ماموران نیروی انتظامی برای 
ورود به هر پالژ باید حکم جداگانه 
و موردی داشته باشند، در حقیقت 
به  نند  ا نمی تو کلی  حکم  یک  با 
در  واقع  خصوصی  پالژهای  تمامی 
پیدا  ورود  بازرسی  جهت  سواحل 

کنند.«
این  اصوال  اینکه  بیان  با  صادقی 
روش های پلیسی پاسخگو نیست، گفت 
که این روش باید به عنوان آخرین راه 
حل مورد استفاده قرار گیرد، و پیش 
فرهنگی  و  تربیتی  روش های  آن  از 
توجه  مورد  مشکالت  رفع  برای  باید 

قرار گیرد.
وی اضافه کرد: »رویکرد برخوردهای 
گذشته  سال های  طی  در  انتظامی 
جواب نداده است، بنابراین بهتر است 
روش های تربیتی دیگر هم مورد توجه 

قرار گیرد.«

صادق آملی الریجانی، رییس قوه قضاییه

سواحل ایران قبل از انقالب

بازرسی سواحل خصوصی آزاد شد
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

آوازهتک مضراب            !

 انقالب مشروطیت ایران قربانیان فراوان به جای گذاشت 
که همه آنها از توده عوام بودند. نویسنده و شاعر و منشی 
و مورخ و پزشک و مهندس هیزم انقالب را در تنور رها 
از  و  کنند  باید خطر  که  بودند  عوام الناس  و  می کردند 
تنورهای شعله ور نان بیرون بکشند. این البته رسم همه 
دنیاست. آتش بیاران معرکه از انقالب صدمه نمی بینند 
ولی از بهره های آن مستفیض می شوند. منورالفکران هم 
آن.  دستاوردهای  از  بهره ور  هم  و  انقالبند  برانگیزاننده 
از  آنان  نبود.  این قاعده مستثنی  از  نیز  ایران  مشروطه 
رضای  میرزا  تیراندازی  از  پس  و  شاه  ناصرالدین   زمان 
کرمانی به سوی قبله عالم، بذر انقالب را در هر گامی 
که برمی داشتند می کاشتند. آنها حتی ترانه سازی های 
عوامانه را به کار گرفتند تا زیر پای قدر قدرتان را خالی 
به  مشروطه طلبان  پیروزی  با  استبداد  با  مبارزه  کنند. 
ادامه پیدا کرد. مشروطه  بعد  تا سال ها  پایان نرسید و 
هنوز نیاز به خون داشت و این خون می بایست از سوی 
منورالفکران به انقالب هدیه می شد. انقالب هم خود را 

آماده ساخته بود.

شاعری بود شوریده و عاشق انقالب و جانبدار برگزاری 
عید خون. برای یکسره کردن کار مستبدان. شاعر، مردی 
بود که مورد عالقه همه قشرهای مردم بود. با مستبدان 
قالبی.  آزادی خواهان  با  که  داشت  دشمنی  همان قدر 

مالیان سایه اش را با تیر می زدند.
آن  فرهنگ  و  ایران کهن  به  با عشق  میرزاده عشقی 
خود را آماده برای قربانی شدن ساخته بود. میرزاده در 
دست  به  خودش  خانه  آستانه  در   1303 سال  تیرماه 
تروریست های آن زمانی که باز هم هر چه باشد مراعات 
عشقی  آمد.   در  پای  از  می کردند،  را  مردم  توده  حال 
میزان  به یک  و سیاست  به شعر  است که  از شاعرانی 
عشق می ورزید. شعر انقالبی او زمانی که شاعران همه 
در وصف خال لب نگار شعر می سرودند، سخت توده ها 
را برمی انگیخت. روزنامه ای داشت به نام قرن بیستم که 
در آن گریبان همه مستبدان و آخوندها را می گرفت و 
آن گونه که  باید مشت و مالشان می داد. شاید می خواست 

عید خون پیشنهادی او عاطل نماند.
عشقی غیر از مجموعه ای از شعرهای غالبا اجتماعی و 
به قول امروزی ها متعهدانه، یکی دو تا اپرا و چند تابلو 
موزیکال آفریده که هنوز هم به طور کامل صحنه ای نشده 
است. متن اپرای او که البته تا بخواهد به صحنه برسد 
تغییراتی باید پیدا کند، درامی است در سوگ فروپاشی 
حکومت ساسانیان. از این اپرا که »رستاخیز شهریاران« 
نام گرفته پادشاهان ایران سر از خاک بر می دارند و به 

حال اسف بار ایران گریه می کنند.

را  امروز  ایران  می خواست  عشقی  اگر  نیست  معلوم 
تصویر کند چه راه هایی به کار می برد!

به  مهاجرت  سال های  در  را  اپرا  اندیشه  عشقی 
استانبول پیدا کرده بود. در استانبول حتی وارد دارالحان 
)کنسرواتوار( شد و به آموختن کار آهنگسازی پرداخت. 
او متن رستاخیز را نیز در همین سفر نوشت با این نیت 
که که در بازگشت آن را در تهران به روی صحنه بیاورد. 
همین نیت را عارف قزوینی نیز داشت. عشقی بر پیشانی 

رستاخیز نوشته است:
»اپرای رستاخیز نشانه دانه های اشکی است که بر روی 
ریخته ام...«  بدبخت  نیاکان  مخروبه های  عزای  به  کاغذ 
بزرگ  شهر  نیاکان،  ویرانه های  از  البته  عشقی  منظور 

مدائن است.
عشقی حتی نوع موسیقی و شمار سازهای مورد نیاز را 
تعیین کرده بود. با این همه رستاخیز او خیلی کار می برد 
که بتوان بر آن نام اپرا نهاد. این گونه کارهای عشقی را 
با خاطر آسوده می توان درام موزیکال نامید. تلفیقی از 

موسیقی، شعر و رقص.
بعد از عشقی دیگرانی نیز چون علینقی وزیری، مشیر 
این کار را دنبال  همایون شهردار و اسماعیل مهرتاش 
آثار خود یک داستان عاشقانه  کردند. عشقی در میان 
دارد که نام تابلو موزیکال مریم را بر آن نهاده است. متن 
این درام یا تابلو دیگر سیاسی نیست. قصه یک فریب 
عاشقانه به جای عشق را وارسی می کند. تصویرهایی 
که میرزاده از طبیعت شمیران در ایران می دهد در عین 

سادگی نو و برانگیزاننده است.

اوائل گل سرخ است و انتهای بهار
نشسته ام سر سنگی کنار یک دیوار

جوار دره دربند  دامن کهسار
 فضای شمران اندک ز قرب مغرب تار

قصه عاشقانه ای که گفتگوی ظریفی را تا آخر پیش می 
برد. بیان و زبان ساده ولی شسته و رفته او تشبیهاتی هم 

که برای معشوقه می آورد شوق برانگیز است:

فکنده زلف ز دو سوی بر جبین سفید
تاللوئی به عذارش ز ماهتاب پدید

بسان آینه ای در مقابل خورشید
 نه هیچ عضو مر او راست در خور تنفیذ
که هست در خور تمجید  قابل تحسین

عشقی صحنه های عشق بازی دو جوان را تا آخر تصویر 
می کند و از اوج راه به لحظه وصال می رسد. این لحظه 
وصال با قربان صدقه هایش زیباترین بخش درام موزیکال 
میرزاده عشقی را می سازد. عشقی طنزی ظریف را نیز به 

منظومه خود تزریق می کند:

پس از سه چار دقیقه ز روی شنگولی
شروع شد به سخن های عشق معمولی

تصدقت بروم به چقدر مقبولی
 تو از تمام دواهای حسن کپسولی

َقَسم به عشق تو شیرین تری ز ساخارین

خواب پس از وصال نیز به چشم شاعر خوب آمده است 
و آن  را چنین تعریف می کند:

از آن ببعد بدیدم که هر دو خوابیدند
خدای شکر که آنها مرا نمی دیدند

به هم چو شهد و شکر آن دو یار چسبیدند
به روی سبزه بسی به روی هم غلتیدند

دگر زیاده در این راه نمی کنم تبیین

اصلی  محور  دو  بر  عشقی  میرزاده  اندیشه های 
و  ساسانی  شکوه  پر  دوره  به  بازگشت  یکی  می چرخد. 
دیگری برگزاری جشن یا عید خون که سزای فاسدان 
در  اندیشه  این  بگذارد.  دستشان  کف  را  مستبدان  و 
او  اندیشه ورزی های  از مشروطیت محور  سال های پس 
بود. در مجموعه افکار او راه و رسم مملکت داری را نیز 

می توان به دست آورد.

بازگشتی می کنیم به اپرای رستاخیز شهریاران ایران 
که برجسته ترین اثر سیاسی، هنری اوست. در رستاخیز 
همه بزرگان ایران از گور به در می آیند و حرفی درباره 
ایران می زنند یا نظری در مورد آن می دهند. عشقی پس 
از آنکه وارد صحنه می شود خود به آهنگ مثنوی درباره 
فرهنگ ایران می گوید. پس از او نوبت به خسرودخت می 

رسد که از گور برمی خیزد.

برجسته ترین چهره رستاخیز، شیرین است که با قیافه 
غمگین و لباس سیاه به روی صحنه می آید و با شیون 
و مویه آواز می خواند. شخصیت بعدی زرتشت است که 
با  با گیسوان تا کمر ریخته و  با جامه و موی سفید و 
قیافه ملکوتی و پیامبرانه در صحنه ظاهر می شود. حرف 
زرتشت این است که جنگی میان شرق و غرب درگیر 
شده است. جنگی دیگر که در غرب نیز غوغا به پا کرده 

است:
خیرگی بنگر که در مغرب زمین غوغا به پاست

این همی گوید که ایران زمن، آن دیگری گوید زماست
بر سر مشرق زمین شد جنگ در مغرب زمین

در اروپا آسیا را لقمه ای پنداشتند
هر یکی در خوردنش چنگال ها برداشتند

 بی خبر کاخر نگنجد کوه در حلقوم کاه
گر که این لقمه فرو بردند روی من سیاه

رستاخیز شهریاران ایران آن گونه که نوشته اند البته نه 
به صورت کامل در صحنه های نمایشی ایران به تماشا 
تهران  تماشاخانه  در  هم  بار  یک  است.  شده   گذاشته 
نمایش داده شده که خانم ملوک ضرابی در آن نقش 
عشقی  حال  هر  به  است.  داشته  عهده  بر  را  شیرین 
همانگونه که اشاره کردیم نخستین کسی است که فکر 

نوشتن اپرا را در ایران به میان آورده است.

میرزاده عشقی و رستاخیز

انتشار  از  دولت آبادی  محمود 
اینترنت  در  کتاب هایش  غیرقانونی 
پیگیری  اعالم  ضمن  و  کرد  گالیه 
در  که  گفت  فروش ها  این  حقوقی 
من  گفت،  می توان  شرایطی  چنین 

یک موجود غارت شده هستم.
نویسنده  دولت آبادی  محمود 
را  روزهایش  این  دغدغه   مهمترین 
چاپ رمان »کلنل« در ایران دانسته 
این  چاپ  تکلیف  هنوز  که  گفته  و 
کتاب از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی روشن نشده و خبر جدیدی 
از  حال  این  با  ندارد.وی  باره  این  در 
قاچاق این کتاب در بازار فروش کتاب 
گالیه کرده و گفته است که چاپ های 
متعدد جعلی از این کتاب به صورت 
قاچاق به فروش می رسد و حتی فایل 
صوتی هم از روی همین فایل جعلی 

آماده شده است.
پیگیری  از  »کلیدر«  نویسنده 

محمود دولت آبادی: غارت شده  ام؛ کتاب هایم را 
غیرقانونی منتشر می کنند

حقوقی فروش غیرقانونی کتاب هایش 
گفته  و  داده  خبر  نیز  اینترنت  در 
است: »یک وکیل گرفته ام که موضوع 
استفاده غیرقانونی از دیگر کتاب ها را 

هم در کنار کلنل پیگیری کند.«
فایل  اینکه  بیان  با  دولت آبادی 
داستان هایش  و  کتاب ها  پی دی اف 
به راحتی روی اینترنت قرار گرفته و 
به فروش می رسد، گفت: »در چنین 
یک  من  گفت،  می توان  شرایطی 

موجود غارت شده هستم.«
فقط  مورد    ۸0 که  گفته  وی 
روی  »کلیدر«  کتاب  از  پی دی اف 
و  داده شده  قرار  و سایت ها  اینترنت 

به فروش می رسد.
موضوعی  چنین  نویسنده  این 
است:  گفته  و  خوانده  شرم آور  را 
را  کارها  این  که  کسانی  »نمی دانم 
می کنند آیا دوستدار کتاب هستند یا 
دشمن نویسنده و می خواهند به این 

ترتیب جلوی او را بگیرند؟«
که  دولت آبادی  محمود  اثر  آخرین 
در نمایشگاه کتاب امسال عرضه شد، 
کتاب سیصد و هشتاد صفحه ای است 
که »این گفت و سخن ها…« نام دارد. 
این کتاب مجموعه ای  است از بیست 
روزنامه نگاران  با  او  مصاحبه   چهار  و 
دهه   دو  طی  مختلف  نشریات  و 
با  که  گفتگوهایی  جمله  از  گذشته 
نشریاتی مانند تجربه، اعتماد، یادآور، 
با  و  مختلف  سال های  در  و…  شرق 
است.  شده  انجام  مختلف  موضوعات 
از  دولت آبادی  گفتگوها  این  در 
مسائل گوناگون و ماجراهای مختلف 
رمان های  انتشار  و  نوشته شدن 
مشهورش مانند »جای خالی سلوچ«، 
»کلیدر« و… سخن گفته تا نگاه های 
متفاوت  دوره های  در  سیاسی اش 
مانند  گوناگون  پدیده های  به  نسبت 

انتخابات.

سخنرانی محمود دولت آبادی به دعوت موسسه گوته آلمان ۲۰16

= دکترای افتخاری ادبیات 
دانشگاه سنت اندورز کشور 
بهرام  به  امروز  اسکاتلند 

بیضایی اهدا شد.
ادبیات  رشته  در  افتخاری  دکترای 
اندورز کشور  دانشگاه سنت  از سوی 
اسکاتلند به بهرام بیضایی پژوهشگر، 
نمایشنامه نویس و فیلمساز ایرانی اهدا 

شد.
دانشکده  فارسی  ادبیات  گروه 
موسسه  و  خارجی  زبان های 
اندروز  سنت  دانشگاه  ایران شناسی 
تیرماه  اسکاتلند، روز پنجشنبه، یکم 
تقدیر  ضمن  ژوئن،   22 با  برابر 
دهه  شش  برای  بیضایی  بهرام  از 
پژوهش  در حوزه های  مستمر  تالش 
نمایشنامه نویسی  اساطیر،  و  نمایش 
افتخاری  دکترای  او  به  فیلمسازی  و 

ادبیات اهدا کرد.
ابتکار  و  حمایت  با  مراسم  این 
فارسی،  گروه  مدیر  طالجوی،  سعید 

دکترای افتخاری دانشگاه اسکاتلندی به بهرام 
بیضایی اهدا شد

و پروفسور علی انصاری،مدیر موسسه 
اندروز  سنت  دانشگاه  ایران شناسی، 

برگزار شد.
به   13۸9 سال  از  بیضایی  بهرام 
به  شمسایی،  مژده  همسرش،  همراه 
دعوت دانشگاه استنفورد برای تدریس 

رشته سینما به آمریکا رفته است.
افتخاری  دکترای  بیضایی  بهرام 
ادبیات کشور اسکاتلند را دریافت کرد

این نویسنده، پژوهشگر و کارگردان 
سرشناس ایرانی که آثارش همچنان 
ایران  تئاتر  و  هنر  دانشگاه های  در 
به  پژوهشی  و  درسی  مهم  مواد  از 
بی اعتنایی،  واسطه  به  می آید،  شمار 
مشکل تراشی ها و مخالفت با ایده های 
فکری اش، ایران را ترک کرد و اکنون 
در خارج از کشور نمایش های خود را 
تدریس  به  و  می برد  صحنه  روی  به 

مشغول است.
وی آخرین بار قصد داشت در سال 
13۸۸، فیلم سینمایی »مقصد« را در 
ایران جلوی دوربین ببرد ولی شورای 
این  از  بخش هایی  با  ساخت  پروانه 

فیلمنامه مخالفت کرد. بیضایی در این 
باره گفته بود: »احساسم این است که 
با شرایط موجود وزارت ارشاد به من 
پروانه نمایش نمی دهد و من نیز در 
انرژی بگذارم  و  شرایطی نیستم که 
فیلمی را بسازم که توقیف شود و در 

کتابخانه جای بگیرد!«
برای  تالشی  کنون،  تا  زمان  آن  از 
تئاتر و سینما  استاد  این  بازگرداندن 
فرهنگی  مقامات  سوی  از  ایران  به 
نشده و فقط در ابتدای دولت یازدهم، 
وزیر ارشاد وقت اعالم کرد که شرایط 
بازگشت بیضایی را فراهم می کند ولی 

این وعده عملی نشد.
تئاتر عالوه  این کارگردان سینما و 
آمریکا،  دانشگاه های  در  تدریس  بر 
در سال 1391 کتاب پژوهشی »هزار 
افسان کجاست؟« را درباره ریشه های 
شب«  یک  و  »هزار  قصه های  ایرانی 
دو  در  همچنین  بیضایی  نوشت. 
»گزارش  نمایش های  گذشته  سال 
را به روی  ارداویراف« و »طرب نامه« 

صحنه برده است.

اهدای دکترای افتخاری به بهرام بیضایی



صفحه Page 6 - 6 - شماره 116 
جمعه 2 تا پنجشنبه 8 تیر ماه 1396خورشیدی

شاهزاده رضا پهلوی

= یک گواهینامه رانندگی 
برای  اعتباری  کارت  یک  و 
تروریستی  عملیات  انجام 

کافی است.
= نسل جدید تروریست های 
موارد  بسیاری  در  اسالم گرا 
با  تشکیالتی  رابطه  بدون 
گروه  هایی چون داعش دست 
خرابکارانه ای  عملیات  به 
انجام،  از  بعد  که  می زنند 
این گروه ها مسئولیت آن را 

می پذیرند.
به  بل  متقا ت  حمال  =
غیر  سوی  ز  ا نان  مسلما
دقیقا  افراطی،  مسلمانان 
همان پاسخی است که داعش 

انتظار آن را دارد.
احمد رأفت - تروریسم تا چندی 
به  محتاج  پیچیده،  عملیاتی  پیش 
برنامه ریزی و آماده ساختن مقدمات 

»تروریسم خانگی«، پدیده ای غیر قابل شناسایی 
و پیشگیری

اجرایی بود.
حداقل  می بایست  نیز  تروریست ها 
داشته  را  نظامی  فنون  با  آشنایی 
گواهینامه  یک  ولی  امروز  باشند. 
رانندگی برای تروریست شدن، و یک 
اتومبیل کرایه و یک چاقو برای حمله 

به مردم بی گناه کافی است.
اولین بار که یک تروریست مسلح به 
یک کامیون فاجعه آفرید، 1۴ ژوییه 
فرانسه  نیس  شهر  در  گذشته  سال 
بود. ساعت ده و نیم شب 1۴ ژوییه 
سرعت  با  که  کامیون  یک   ،2۰16
را  مردم  از  شماری  می کرد،  حرکت 
سرگرم  نیس  ساحلی  شهر  در  که 
روز  مناسبت  به  آتش بازی  تماشای 
در  گرفت.   زیر  بودند  فرانسه  ملی 
نفر  تروریستی 8۷  اقدام  این  جریان 
دادند و 3۰2  از دست  را  جان خود 
نفر نیز زخمی شدند. سلمان الهویج 
بو هالل، تونسی تبار 31 ساله، راننده 

کامیون مرگ بود.
اقدامات  شاهد  ما  آن  از  بعد 
اروپایی  شهر  چندین  در  مشابهی 
گذشته  هفته  در  تنها  بودیم.  دیگر 
اتومبیل  یک  لندن  و  پاریس  در 
استفاده  مورد  وانت  یک  و  سواری 
در  گرفتند.  قرار  تروریست ها 
پاریس، عدنان 33 ساله، با اتومبیلی 
در  فرانسه  ژاندارمری  ماشین  به 
شانزه  معروف   خیابان  نزدیکی 
این  قربانی  تنها  لیزه حمله می کند. 
نامش  که  است  عدنان  خود  حمله 
در فهرست »افراطی ها« قرار داشت.

1۵ ساعت قبل از اقدام تروریستی 
فینسبوری  محله  در  پاریس،   در 
پارک، در شمال لندن، یک وانت در 
نزدیکی مسجد این محله، که زمانی 
نزدیک ترین مسجد به  القاعده بود، 
می رود.  عابران  سمت  به  سرعت  با 
حاصل  زخمی    ۷ و  کشته  نفر  یک 
این بار  است.  تروریستی  اقدام  این 
نیست.  افراطی  مسلمان  یک  راننده 
عامل حمله به عابران بیگناه که همه 
بریتانیایی  یک  هستند،  مسلمان 
مسیحی به نام دارن اوسبورن است. 
مامورین  برای  آشنایی  نام   نیز  او 
سال   ۴8 که  دارن   است.  امنیتی 
پیش در سنگاپور متولد شده است، 
بارها و بارها در گذشته با مسلمانان 
زندگی  آن  در  که  شهری  کاردیف، 
دارن  بود.  شده  درگیر  می کرد، 
فریاد  دستگیری  هنگام  اوسبورن 
مسلمانان  تمام  »می خواهم  می زد: 

را بکشم«.
تروریست ها   که  جدیدی  شیوه 
در  بسیاری  نگرانی  کرده اند  انتخاب 
اروپایی  کشور های  امنیتی  نیروهای 
کارشناس  یک  است.   برانگیخته 
که  تروریسم  با  مبارزه  ایتالیایی 
مشاور  عنوان  به  نیز  سالی  چند 
است  کرده  کار  متحد  ملل  سازمان 
به کیهان لندن می گوید: »تروریسم 
و  بود  پیچیده  پدیده ای  زمانی  که 
نیاز به سازماندهی و آموزش داشت، 
تبدیل  خانگی  پدیده ای  به  امروز 
پیشگیری  و  کنترل  که  است  شده 
این  می سازد«.  غیرممکن  عمال  را 
کارشناس که به دالیل امنیتی نمی 
ادامه  در  شود،  فاش  نام اش  خواهد 
گواهینامه  یک  »امروز  می گوید: 
برای  اعتباری  و یک کارت  رانندگی 
اجاره یک وانت برای کشتن عده ای 

می زنند  قدم  خیابان  در  که  بی گناه 
کافی است. روشن است که نمی توان 
کلیه کسانی را که دارای گواهینامه 
رانندگی و کارت اعتباری هستند زیر 

نظر داشت«.
از  بسیاری  سازمانی  رابطه  عدم 
سال  چند  در  که  تروریست هایی 
تروریستی  اقدامات  به  دست  اخیر 
و  افراطی  گروه های  با  زده اند، 
کارشناس  این  گفته  به  خرابکار، 
در  نفوذ  و  پیشگیری  »امکان 
گروه های افراطی و خرابکار را بسیار 
سازمان های  است.  ساخته  مشکل 
تروریستی مثل القاعده و داعش در 
سازماندهی موارد نادری  از اقدامات 
نقش  اخیر  سال های  تروریستی 
شبکه های  طریق  از  آنها  داشته اند. 
مجازی  فضای  در  ارتباطی شان 
آنها  می کنند،  جذب  را  افراطی ها 
تروریستی  اقدامات  به  ترغیب  را 
مسئولیت  نهایت  در  و  می کنند 
در  ولی  می پذیرند،  را  اقدامات  این 
یا چگونگی عمل و  انتخاب هدف و 
گونه  هیچ  آن  مقدمات  تهیه  حتی 

نقشی ندارند«.
این کارشناس در ادامه می افزاید: 
تروریستی  گروه های  گذشته  »در 
عضویت  برای  را  افراد  که  بودند 
آموزش  می کردند،  گزینش 
آنها در عملیاتی  از  بعد  و  می دادند 
طراحی  سازمان ها  این  رهبری  که 
می کردند.  استفاده  بودند،  کرده 
این  است.  برعکس  کامال  امروز 
از  تروریستی  سازمان های  با  افراد 
ارتباط  اجتماعی  شبکه های  طریق 
که  را  عملیاتی  کنند،  می  برقرار 
خود  و  دهند  انجام  می خواهند 
را  آن  مقدمات  و  کرده  برنامه ریزی 
می کنند،  پیشنهاد  کرده اند  فراهم 
موارد  برخی  در  و  عکس  چند 
قبول  برای  ویدیویی  وصیت نامه 
صورت  به  و  می فرستند،  مسئولیت 
دوست  چند  با  همراه  یا  انفرادی 

وارد عمل می شوند«.
این شیوه از چند نظر، به گفته این 
تروریستی  گروه های  کار  کارشناس، 
نیروهای  برای  پیشگیری  و  آسان  را 
است:  ساخته  مشکل  را  امنیتی 
اگر  حتی  تروریستی  »سازمان های 
و دستگیر شوند،  بروند  لو  افراد  این 
رابطه  چون  نمی خورند  ای  ضربه 
به  قادر  آنها  و  است  بوده  یک سویه 
از  نیستند.  سّری  هیچ  کردن  فاش 
برای  فعالیت هایی  چون  دیگر  سوی 
امکان  نگرفته،  انجام  برنامه ریزی 
مبارزه  نهاد های  سوی  از  پیشگیری 
چون  است،  صفر  تقریبا  تروریسم  با 
دارای  که  را  کسانی  تمام  نمی توان 
می توان  و  هستند  افراطی  تمایالت 
حساب  به  بالقوه  تروریست  را  آنها 
آورد، شناسایی کرد و تمام مدت زیر 

نظر داشت«.
اشاره  با  ایتالیایی  کارشناس  این 
به  بریتانیایی  یک  اخیر  حمله  به 
فینسبوری  محله  در  مسلمانان 
اقدام  »این  می گوید:  لندن  پارک 
با  مسلمان  چند  علیه  مسیحی  یک 
کنون  تا  که  شیوه هایی  از  استفاده 
آن  از  اسالم گرا  تروریست های 
استفاده کرده اند، دقیقا همان جنگ 
که  است  چیزی  همان  و  مذهبی 
داعش، القاعده  و سازمان های مشابه 

خواهان آن هستند«.

  )RSF(مرز بدون  گزارش گران 
تشدید سانسور در اینترنت و سرکوب 
را  ایران  در  خبرنگاران  شهروند- 

محکوم می کند.
این   ، میالدی 2۰1۷  سال  آغاز  از 
بازداشت  مورد   9۴ از  بیش  سازمان 
است.  کرده  شمارش  را  وب نگاران 
روزنامه نگاران همچنان قربانی جنگ 
نظام  مختلف  جناح های  قدرت 

هستند.
سانسور اینترنت در ایران ادامه دارد

عسل   1396 خرداد   29 تاریخ  به 
از  عکاس  خبرنگار  اسماعیل زاده، 
و  فرهنگ  دادسرای   2 شعبه  سوی 
بازداشت  اتهام  و  احضار  بدون  رسانه 
مدیر  سیف  سعید  وی  همسر  شد. 
ایران  دیده بان  اطالع رسانی  سایت 
دادستانی  شعبه  این  به  روز  این  در 
از  بود. وی ساعتی پس  احضار شده 
بازداشت همسرش با انتشار پیامی در 
توییتر نوشت: »در بازپرسی شعبه دو 
روحانی  دولت  علیه  از من خواستند 
انجام  وقتی  بنویسم  حرف های دروغ 
ندادم. همسرم عسل اسماعیل زاده را 

بازداشت کردند بدون احضاریه!«
  )RSF( مرز  بدون  گزارش گران 
سه  زندان  به  محکومیت  از  همزمان 
مهاجر،  محمد  خبرنگار  شهروند 
محمدمهدی  و  توکلی  علیرضا 
سه  این  است.  شده  مطلع  زمان زاده 
برای   139۵ شهریورماه  در  جوان 
با  تلگرام  کانال  در  اطالع رسانی 
و  رهبر  به  »توهین  چون  اتهام هایی 
توهین  اسالمی،  جمهوری  بنیانگذار 
نظام«  علیه  تبلیغ  و  مقدسات  به 
فروردین   2۰ تاریخ  به  و  بازداشت 
انقالب  دادگاه   1۵ شعبه  در   1396
تهران محاکمه و هر کدام به 12 سال 

حبس قطعی محکوم شده اند.
کاربران تلگرام بیش از پیش هدف 
قضایی  و  امنیتی  نهادهای  بازداشت 
آنکه  وجود  با  گرفته اند.  قرار  نظام 

جمهوری اسالمی ایران به مهار اینترنت و سرکوب شهروند 
خبرنگاران ادامه می دهد

پاول دوروف رییس شرکت و سازنده 
تاریخ  18 شهریور 1393  به  تلگرام 
گزارش گران  پرسش  به  پاسخ  در 
پیرامون  شایعاتی  باره  در  مرز  بدون 
مذاکراه با مقامات ایران، در توییترش 
بر  دولتی  هیچ  با  »تلگرام  داد:  پاسخ 
روی این کره قراردادی نبسته است و 
برنامه ای برای آن ندارد« اما به تاریخ 
واعظی  محمود   ،1396 خرداد   1۷
وزیر ارتباطات و فنآوری اطالعات در 
مجلس اعالم کرد: »وزارت ارتباطات 
به   تلگرام  کردن  مسدود  جای  به  
خارجی  اجتماعی  شبکه  یک  عنوان 
به  آن  کاربران  مهاجرت  باعث  که 
با  می شود  دیگر  اجتماعی  شبکه 
پنج  که  کرده  تفاهم  آن  مدیران 
مصداق مفاهیم جنسی، کودک آزاری، 
محتوای  و  تروریسم  ترویج خشونت، 
ضد دین در این نرم افزار مسدود شود 
این مصادیق  از  تا کنون 1۷3هزار  و 
همچنین  ما  است)…(  بسته  شده 
پاالیش هوشمند را راه اندازی کرده ایم 
را  تصویری  نشانه  ۴۰۰میلیون  و 
شورای  واقع  در  کردیم)…(  مسدود 
تعیین  کارگروه  عالی فضای مجازی، 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  و  مصادیق 
اسالمی مسئول محتوا هستند؛ با این 
حال در سه سال گذشته نیز ۷میلیون 

- درجریان دیدار رضا پهلوی 
و سناتور مک کین تاکید شد 
که تغییر نظام در ایران حیاتی 

است.
رکس  سخنان  با  همزمان  تقریبا 
آمریکا  خارجه  امور  وزیر  تیلرسون، 
گفته  خود  اخیر  اظهارات  در  که 
قبال  در  آمریکا  جدید  سیاست های 
ایران شامل تغییر نظام نیز می شود، 
بودن  از حیاتی  سناتور مک کین هم 
تغییر رژیم در ایران سخن گفته است.

برای  بود  کرده  تاکید  تیلرسون 
روی  ما  هدف  این  به  دستیابی 
حساب  ایران  داخل  در  عناصری 
کرده ایم که این تغییر در با مسالمت 

انجام پذیرد.
لزوم  از  دو مقام آمریکایی همزمان 
تغییر رژیم جمهروی اسالمی به یک 
سخن  دموکراسی  بر  مبتنی  نظام 
که  هفته ای  در  پهلوی  رضا  گفتند. 
در  و  شد  دعوت  گنگره  به  گذشت 
مورد سیاست های اجرایی در ایران به 

سناتور مک کین در دیدار با شاهزاده رضا پهلوی: 
زمان تغییر نظام فرا رسیده است

سواالتی پاسخ داد.
دیدار  این  در  که  مقاماتی  از  یکی 
بود  مک کین  سناتور  داشت  حضور 
پهلوی  رضا  با  مالقات  از  پس  که 
تاکید کرد وقت آن رسیده ملت ایران 
تجربه  را  دموکرات  و  آزاد  جامعه ای 

کنند.
برای  مسیری  ایران  گفت  مک کین 
خودش ساخته که از تهران به لبنان 

می رسد و این خطرناک است.
گفت  جمهوری خواه  سناتور  این 
»پیام من این است که در جای جای 
و  است  انجام  در حال  تغییراتی  دنیا 
اکنون نوبت ایران است که جامعه ای 

آزاد و دموکرات را تجربه کند.«
به گفته او ایران یکی از قدیمی ترین 
تمدن های جهان را دارد و اکنون زمان 
آن رسیده که به قرن 21 وارد بشود و 
»ما اکنون به فکر یک سیستم کارآمد 

دیگر هستیم.«
چیز  همه  کرده  تاکید  مک کین 
ولی  است،  پیش بینی  غیرقابل 
قابل  کاماًل  قبلی  سیستم  »متاسفانه 
پیش بینی بود به بیان دیگر این نظام 

در برپایی آزادی و دموکراسی ناموفق 
بود.«  او اضافه کرد آمریکا بر روی این 
مساله کار خواهد کرد و آن را پیش 

خواهد برد.
این  ما  »پیام  گفت:  همچنین  او 
البته  و  است  راه  در  کمک  که  است 
کارهای زیادی مانده تا انجام شود ولی 
آینده  در  کنم  پیش بینی  نمی توانم 
فکری  چه  ترامپ  دونالد  پرزیدنت 
مورد  این  در  فعاًل  اما  داشت،  خواهد 
تصمیماتی دارد و همکاری های خوبی 

می کند«.
بیان  با  جمهوری خواه  سناتور  این 
در  خود  دوستان  همه  »با  اینکه 
از  کرد  خواهیم  همکاری  اپوزیسیون 
کرد:  تاکید  آن«  معنوی  رهبر  جمله 
»رادیو اروپای آزاد، یکی از ابزارهایی 
بود که به پیروزی جنگ سرد کمک 
به  را  خود  »افراد  گفت:  وی  کرد«، 
رادیو اروپای آزاد می فرستیم تا ببینیم 

چه مشکلی در آنجا وجود دارد«.
با  همچنین  پهلوی  رضا  شاهزاده 
استیو کینگ و براد شرمان از اعضای 

دیگر کنگره مالقات و گفتگو کرد.

بسته  صالحیت دار  مراجع  از  آدرس 
شده، 121 نرم افزار و فیلترشکن های 

مهم نیز مسدود شده است.«
جمهوری اسالمی به شکل رسمی، 
حفاظت  برای  را  سایت ها  سانسور 
غیر  محتواهای  برابر  در  مردم  از 
می کند.  اعالم  مجرمانه  و  اخالقی 
سایت های  بیشتر  سانسور  این  اما 
و  سیاسی  محتواهای  و  اطالع رسانی 
حقوق  مدافع  سایت های  و  مذهبی 
زنان را در شبکه های اجتماعی هدف 
قرار می دهد. پیش از این عبدالصمد 
خرم آبادی معاون دادستان کل کشور 
راه اندازی  از  مجازی  فضای  امور  در 
داده  خبر  مجازی  فضای  در  بسیج 
18هزار  »حدود  بود  گفته  وی  بود. 
مجازی  فضای  داوطلبانه  به طور  نفر 
را رصد کرده و به دادستانی گزارش 
می دهند.« به گفته او، این افراد موارد 
تخلف از طرف سایت ها و شبکه های 

اجتماعی را رصد می کنند.
خانواده های  خرداد،   22 تاریخ  به 
سعید مجتبا باقری، سبحان جعفری، 
جواد جمشیدی، نیما کشوری و سعید 
نقدی، مدیران کانال های تلگرامی که 
»توسط   139۵ اسفند   26 تاریخ  به 
یک نهاد اطالعاتی نظامی« بازداشت 
قوه  عملکرد  نحوه  از  بودند،  شده  

سناتور مک کین

قضاییه در رسیدگی به این پرونده به 
شورای  مجلس   9۰ اصل  کمیسیون 
گزارش گران  کردند.  شکایت  اسالمی 
این  که  است  شده  مطلع  مرز  بدون 
۵ زندانی با همراهی همبند دیگرشان 
بند  در  همگی  که  احمدی نیا  علی 
سپاه  حبس  در  اوین  زندان  الف   2
پاسداران انقالب اسالمی، در بازداشت 
به  اعتراض  در  می برند،  بسر  موقت 
 29 تاریخ  از  خود  بازداشت  وضعیت 

خرداد اعتصاب غذا کرده اند.
 11(  2۰1۷ میالدی  سال  آغاز  از 
بدون  گزارش گران   )139۵ ماه  دی 
مرز بیش از 9۴ مورد بازداشت برای 
شمار  میان  این  از  اینترنتی  جرایم 
بسیاری در رابطه با استفاده از تلگرام 
در سراسر کشور شمارش کرده است. 
امنیتی  مقامات  بسیاری  موارد  در 
ایران  اسالمی  جمهوری  قضایی  و 
و شهروند- خبرنگاران  روزنامه نگاران 
را با اتهام هایی چون »جرایم ریانه ای« 
قرار  پیگرد  تحت  اخالقی«  »غیر  یا 

می دهند.
جمهوری اسالمی ایران دررده بندی 
 2۰1۷ مطبوعات  آزادی  جهانی 
گزارش گران بدون مرز از میان 18۰ 

کشور جهان در رده 16۵ قرار دارد.
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خاک  داخل  از  سپاه   =
دیرالزور  منطقه ی  به  ایران 
موشک  تعدادی  سوریه  در 

شلیک کرده است.
ز  ا شک ها  مو ین  ا  =
پایگاه های نیروی هوافضای 
و  ه  نشا ما کر ر  د ه  سپا

کردستان شلیک شده.
اقدام  این  گفته  سپاه   =
جانباختگان  خون  انتقام 
تهران  تروریستی  حوادث 

بود.
سپاه پاسداران، از پایگاه های نظامی 
خود در کرمانشاه و کردستان در غرب 
ایران مواضع مخالفان مسلح بشار اسد 
در منطقه ی منطقه دیرالزور در شرق 
سوریه را هدف قرار داده و گفته در 
بوده  تهران  تروریستی  انتقام حوادث 

است.
شامگاه یکشنبه 2۸ خرداد شاهدان 
عینی در مناطق غربی ایران گزارش 
سوی  از  موشک  تعدادی  که  دادند 
ایران به خارج از مرزها شلیک شده 
عمومی  روابط  بعد  ساعاتی  است. 
اطالعیه ای  در  پاسداران  سپاه  کل 
خون های  انتقام  »در  کرد:  اعالم 
تروریستی  حوادث  در  شده  ریخته 
تهران مقّر فرماندهی و مراکز تجمع 
خودروهای  ساخت  و  پشتیبانی  و 
تکفیری  های  تروریست  انتحاری 
در منطقه دیرالزور در شرق سوریه 
های  تروریست  تنبیه  هدف  با  را 
قرار  موشکی  حمله  مورد  جنایتکار، 

داد«.
سپاه گفته در این عملیات تعدادی 
از  زمین  به  زمین  برد  میان  موشک 
هوافضای  نیروی  موشکی  پایگاه های 
و  کرمانشاه  استان های  در  سپاه 
کردستان شلیک شده و مواضع داعش 

را هدف قرار داده است.
می گوید  سپاه  عمومی  روابط 
گزارش ها از سوریه حاکی از آن است 
تروریست های  از  زیادی  تعداد  که 
تکفیری کشته و تجهیزات، سامانه ها 

و سالح های آنان منهدم شده است.
در بخشی از این اطالعیه آمده: »پیام 
این اقدام انقالبی و مجازات گونه کامال 
انقالب  پاسداران  سپاه  است؛  روشن 
تکفیری  تروریست های  به  اسالمی 
فرامنطقه ای  و  ای  منطقه  حامیان  و 
آنان هشدار می دهد، در صورت تکرار 
ملت  علیه  شیطانی  و  پلید  اقدامات 
شعله های  و  انقالبی  خشم  ایران، 
آتش انتقام پاسداران انقالب، عاملین 
گرفت  برخواهد  در  را  آن  مسببان  و 
رهنمون  جهنم  به  را  جنایتکاران  و 

می سازد«.
سپاه  که  نیست  بار  نخستین  این 
عملیاتی  در  خود  موشک های  از 
 29 می کند.  استفاده  فرامرزی 
بود که 77 موشک  فروردین13۸0  
پایگاه های  دیگر  و  اشرف  پادگان 
قرار  هدف  عراق  در  خلق  مجاهدین 

گرفت.
این اقدام سپاه با واکنش شهروندان 
مواجه شد. کاربری به اسم امیرحسین 
در  سپاه  اقدام  این  از  حمایت  در 
توییتی نوشته »تو خیابونای ما ترقه 
بازی نکنین که میایم وسط شهرتون 

موشک بازی میکنیم«.
کاربری به نام محمد نیز به هاشمی 
رفسنجانی کنایه زده و نوشته »روح 
عصر  امروز  فرمود  که  مرحومی  آن 

گفتمان است نه موشک، شاد!«.
موشکی  پایگاه  تا  دیرالزور  فاصله 
است  کیلومتر   ۶۵0 حدود  کرمانشاه 
و همانطور که در اطالعیه سپاه آمده 
عاملین  برای  پیامی  موشک ها  این 
از  پس  است.  بوده  آن  مسببان  و 
عملیات تروریستی در تهران آمریکا، 
عربستان و اسراییل کشورهایی بودند 
که مقامات رژیم ایران به آنها هشدار 

دادند.
مرزهای  تا  ایران  مرزهای  فاصله 
اسراییل حدود 1100 کیلومتر است 
تیررس  اعالم کرده در  بارها  و سپاه 
سال  دارد.  قرار  ایران  موشک های 
فرمانده  حاجی زاده،  امیرعلی   139۴
اعالم  رسماً  سپاه  هوافضای  نیروی 
کیلومتری   2000 موشک های  کرد 
برای مقابله با اسراییل طراحی شده 

است.
به  موشک  فروند  گفته شش  سپاه 
سمت سوریه در این عملیات شلیک 
شده است، اما با توجه به سطحی که 
موشک های بالستیک ارتفاع می گیرند، 
امنیت پروازهای هواپیماهایی که در 
این مسیر احتماالً پرواز می کردند به 
و  می رسد  نظر  به  و  می افتاده  خطر 
آنها  برای شلیک  آیا  مشخص نیست 
با عراقی ها، سوری ها و حتی روسیه و 

آمریکا هماهنگی شده یا خیر.

حمله  ی موشکی سپاه از خاک ایران به مواضع 
داعش در سوریه

مناطق تحت کنترل طرف های درگیر در سوریه )مه ۲۰17(. شهر 
دیرالزور در اشغال داعش است

دستگیری سه عضو سپاه در خلیج فارس توسط 
عربستان: ایران تکذیب می کند

= ارتش عربستان می گوید 
شلیک  به  سپاه  قایق های 

هشدار توجه نکردند.
آنها  کرده  اعالم  =ایران 
صیادانی  و  نبودند  نظامی 
بودند که شاید توفان مسیر 

آنها را تغییر داده.

روز  عربستان  اطالعات  وزارت 
که  کرد  اعالم  خرداد   29 دوشنبه 
با  جمعه  روز  که  را  سپاه  عضو  سه 
سکوهای  به  سالح  حامل  قایق  سه 
عربستان  به  متعلق  »مرجان«  نفتی 
بودند،  شده  نزدیک  فارس  خلیج  در 
مقام های  از  یکی  اما  کرده،  دستگیر 
وزارت کشور جمهوری اسالمی ایران 

این موضوع را تکذیب کرد.
از جمله رویترز  رسانه های خارجی 
عربستان  اطالعات  وزارت  از  نقل  به 
دو  ماجرا  این  در  که  دادند  گزارش 
قایق دیگر هم بودند که فرار کرده اند 
سپاه  شده ی  دستگیر  عضو  سه  و 
بازجویی  مرحله ی  در  نیز  پاسداران 

هستند.
روزنامه گاردین در گزارشی به نقل 
این  در  نوشته  سعودی  مقامات  از 
مرزی  گارد  توسط  قایق  سه  ماجرا 
نفر  سه  و  شدند  شناسایی  عربستان 
دستگیر و دو نفر فرار کردند و یکی از 
قایق ها هدف قرار گرفته که در نتیجه 

آن سه نفر کشته شدند.
مجید آقابابایی، مدیر کل امور مرزی 
وزارت کشور گفته این ماجرا مربوط 
به شلیک نیروهای عربستانی به قایق 
ایرانی در شامگاه جمعه 2۶  صیادی 
خرداد که در اثر آن یک ماهیگر کشته 
شده و قایق ها هیچ گونه سالحی حمل 

نمی کردند.

متهم  را  سپاه  سعودی ،  عربستان 
مواد  قایق  سه  این  در  که  کرده 
قصد  افراد  و  می شده  حمل  منفجره 
و  داشتند  تروریستی  عملیات  انجام 
وارد آب های سرزمینی عربستان شده 

بودند.
به نظر می رسد مقامات رژیم ایران 
موضع گیری  تردید  با  ماجرا  این  در 
قاسمی،  بهرام  که  چرا  کرده اند 
ایران،  خارجه  وزارت  سخنگوی 
صیاد  شدن  کشته  از  بعد  روز  یک 
مرزی  گارد  تیراندازی  در  بوشهری 
اعالم کرد که دستگاه های  عربستان 
مسوول در حال بررسی این موضوع 
آب های  وارد  لنج ها  آیا  که  هستند 
با  اما  خیر،  یا  بودند  شده  عربستان 
گذشت سه روز نتیجه  ی پیگیری ها 

هنوز اعالم نشد.
بر اساس بیانیه ارتش عربستان، روز 
به وقت  جمعه حدود ساعت 20:30 
محلی، نیروی دریایی این کشور سه 
که  کرده  شناسایی  را  کوچک  قایق 
نفتی  میدان  سکوهای  به  سرعت  به 

توجهی  و  می شدند  نزدیک  مرجان 
دریایی  نیروی  هشدار  شلیک  به 
عربستان نمی کنند. در ادامه یکی از 
قایق ها توقیف و دو قایق دیگر متواری 

شده اند.
تاکید  ایران  مقامات  حال  این  با 
کاهیگیری  »لنج«  قایق ها  داردند 
که  صیادانی  آن  صاحبان  و  بودند 
برای ماهیگیری از بوشهر به دریا رفته 

بودند.
از  نقل  به  نیوزویک  خبری  پایگاه 
در  عربستان،  خبری  آژانس  گزارش 
گزارشی تکمیلی از این واقعه نوشته 
و  قرمز  پرچم های  قایق ها  که  است 
تعدادی  آنها  داخل  و  داشتند  سفید 
شده  کشف  منفجره  مواد  و  سالح 

است.
حکومت های ایران و عربستان مدام 
عملیات  انجام  به  متهم  را  یکدیگر 
می کنند.  یکدیگر  علیه  خرابکاری 
مقابل  طرف  بارها  کشور  دو  رهبران 
از تروریست ها و  را متهم به حمایت 

سیاست های مداخله گرانه کرده اند.

اسراییل  ارتش  فرمانده   =
شک  مو هفت  ید  می گو
شلیک شده و دستاورد آن 
کمر از چیزی بوده که تهران 

به دنبال آن بود.
سیاسی  تحلیل گر  یک   =
حمالت موشکی سپاه را به 
سخره گرفت و آن را »تلپ 

و تالپ« دانست.
تحلیل گر  یک  و  نظامی  مقام  یک 
حمله ی  اولین  اسراییل  دفاعی 
شبه نظامی  گروه  به  ایران  موشکی 
را  در سوریه  )داعش(  اسالمی  دولت 
شده اند  مدعی  و  گرفته اند  سخره  به 
که بسیاری از موشک هایی که در این 
حمله استفاده شده به هدف نخورده  

است.
در  نیوزویک  خبری  خبری  پایگاه 

گزارشی نوشته سپاه پاسداران پیشتر 
موشک  هفت  همه ی  که  بود  گفته 
پرتاب شده به مقّر داعش در دیرالزور 
ایران  رسانه های  است.  کرده  برخورد 
گفته  آگاه  منبع  یک  از  نقل  به  نیز 
یکشنبه  روز  حمالت  در  که  بودند 

3۶0 شبه نظامی کشته شده اند.
از  تهران  که  بود  بار  اولین  این 
پایگاه های موشکی خود در کرمانشاه 
و کردستان و از خاک خود به سمت 

سوریه آتش می گشود.

عملیات  تالفی  به  حمالت  این 
در  داعش  مسلحانه ی  و  انتحاری 
بنیان گذار  حرم  و  ایران  مجلس 
جمهوری اسالمی، آیت اهلل خمینی در 
تهران بود که در هفتم ژوئن رخ داد 

که 1۸ کشته بر جای گذاشت.
ارتش  فرمانده  ایزنکوت،  گادی 
تهران  اینکه  به  اشاره  با  اسراییل، 
اخیرش  موشکی  حمله ی  درباره ی 
است:  کرده  عنوان  گفته،  دروغ 
است  از چیزی  کمتر  آنها  »دستاورد 

که در رسانه ها گزارش شده است«.
هرتزلیا  به  سه شنبه  روز  ایزنکوت 
پالیسی گفت: »این حمالت چیزهایی 
آنها  که  آن چه  اما  آشکار می سازد  را 
دور  بسیار  می نامند  کاری  ضربه ای 
است«. وی همچنین گفت که ایران 
دقیق تری  راکت های  داشته  قصد 
در  را  خود  هژمونی  تا  کند  پرتاب 
به  هنوز  اما  کند،  بیشتر  خاورمیانه  

چنین توانایی دست نیافته است.

اسراییل  تایمز  زبان  عبری  روزنامه 
اسراییلی  منابع  که  داده  گزارش 
گفته اند دست کم سه موشک از هفت 
برخورد  و  نرسیده   هدف  به  موشک 

نکرده اند.
دو  کانال  تحلیل گر  یاری  ایهود 
سعی  ایرانی ها  »اگر  گفت:  اسراییل 
رخ  به  را  توانایی هایشان  داشتند 
آمریکایی ها  و  اسراییل  به  و  بکشند 
نشان دهند که این موشک ها عملیاتی 
کار  این  از  که  نتیجه ای  هستند، 

فرمانده ارتش اسراییل: حمله موشکی ایران علیه 
داعش شکست خورده، موشک ها دقیق نبودند

بود«.  دیگری  چیز  کلی  به  گرفتند، 
این تحلیل گر حمله ی موشکی ایران 
شکست  نوعی  و  تالپ«  و  »تلپ  را 

دانست.
داعش تا کنون این حمالت را تائید 
نکرده، اما فعاالن سوری نیز گفته اند 
هیچ  ایران  راکت  دو  کم  دست   که 

تلفاتی در پی نداشته است.
این  از  هدف  که  می رسد  نظر  به 
داعش  به  زدن  ضربه  فقط  حمله 
نبوده، بلکه به قصد ارسال پیامی به 
دشمنان ایران به ویژه ایاالت متحده 
حال  در  آمریکا  که  چرا  شده،  انجام 
سوریه  در  هوایی اش  حمالت  انجام 
و  کردی-عربی  ائتالف  از  حمایت  به 
حال  در  که  است  سعودی  عربستان 

محاصره ی شرق رقه هستند.
ژوئن   19(  139۶ خرداد   29 روز 
تالفی  به  کرد  اعالم  سپاه   )2017
با  تهران،  در  اخیر  تروریستی  حمله 
شلیک شش موشک میان برد اهدافی 
داده  قرار  هدف  سوریه  خاک  در  را 

است.
با  سپاه  عمومی  روابط  خرداد   31
صدور اطالعیه ای تاکید کرد که حمله 
نظامی  سلسله  مراتب  در  داعش  به 
نیروهای  کل  ستاد  هماهنگی  با  و 
مسلح و تحت امر علی خامنه ای انجام 
بارها  شده است. در روزهای گذشته 
مقام های سیاسی و نظامی رژیم ایران 
عنوان کرده اند که این حمالت سیلی 

محکمی به داعش و حامیان آن بود.

گادی ایزنکوت، فرمانده ارتش 
اسراییل

روزهای سیاه رقه: غیرنظامیان زیر باران بمب و گلوله
بشر  حقوق  دیده بان   =
ضعیت  و ه  د ا د ش  ر ا گز
غیرنظامیان در شهر رقه مرکز 
سوریه  در  داعش  خالفت 

فاجعه بار است.
= هم داعش و هم نیروی های 
ز  ا یکدیگر  علیه  ئتالف  ا
بمب های حاوی فسفر سفید 

استفاده کرده اند.
= آنتونیو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل متحد گفته عمق 
بسیار  رقه  در  انسان ها  رنج 

عمیق و هراس انگیز است.
عملیات  در  غیرنظامیان  تلفات 
دولت  پایتخت  رقه  شهر  آزادسازی 
اسالمی )داعش( در سوریه روز به روز 

بیشتر می شود.
در روزهای اخیر گروهی از غیرنظامیان 
شهر رقه که با خوش شانسی از دست 
داعش زنده مانده بودند و موفق شدند 
از شهر فرار کنند گزارش می دهند که 
تلفات در بین مردم به شدت باالست 
متهم  را  ائتالف  نیروهای  و  داعش  و 
کرده اند که علیه یکدیگر از بمب های 

حاوی فسفر سفید استفاده می کنند.
به گزارش راشاتودی روز چهارشنبه، 
نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا 1۴ 
حمله علیه علیه داعش در شهر رقه 
انجام داده است و درحالی که می گویند 
تروریست ها را هدف قرار داده، اما ده ها 
و  کشته  بی دفاع  شهروندان  از  تن 

زخمی شدند.
خبرگزاری های مختلف پس از انجام 
این سلسله عملیات تصاویری را منتشر 
تعدادی  می دهد  نشان  که  کردند 
و  هستند  زخمی  رقه  در  غیرنظامی 

روی تخت بیمارستان خوابیده اند.
شهر  در  می گویند  عینی  شاهدان 
رقه جنگ راکت هاست و از هر سو و 

در هر لحظه ممکن است یکی از آنها 
با مناطق غیرنظامی برخورد کند، اما 
بمب های  دلیل  به  ترس  بیشترین 

حاوی فسفر سفید است.
از سوی دیگر گزارش ها حاکی از آن 
است که پس از بمب باران هواپیماهای 
ائتالف در مناطق مختلف رقه، بیش از 
آنکه داعش آسیب ببیند، غیرنظامیان 
طور  به  چون  دادند  تلفات  که  بودند 

تصادفی بمب باران می کنند.
رقه پر است از مین های زمینی که 
مردمانی اگر از بمب باران هوایی نجات 
پیدا کنند، روی زمین احتمال مرگ 
روز  بشر  حقوق  هست.دیده  بان  آنها 
چهارشنبه استفاده نیروهای ائتالف ار 

بمب سفید را محکوم کرد.
آتش زا  سالح  یک  سفید  فسفر 
ترکیب  اکسیژن  با  وقتی  که  است 
تولید  باالیی  حرارت  می شود، 
ممنوعیت  برای  اما  می کنند، 
بین المللی  قوانین  در  آن  از  استفاده 
ندارد. وجود  روشنی  تبصره های 

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
متحد گفته عمق رنج انسان ها در رقه 

بسیار عمیق و هراس انگیز است.
اوج حمالت  نظر می رسد در  به  اما 
نیروهای ائتالف به رقه، بین پنتاگون، 

کاخ سفید و سازمان های امنیتی آمریکا 
برای شکل جنگ در رقه و همینطور 
تاکتیک آمریکا برای آزادی این شهر 
از  آینده سوریه پس  آنها مهمتر  از  و 
وجود  عمیقی  اختتالفات  رقه  آزادی 
دارد که یکی از اصلی ترین آنها وضعیت 
شبه نظامیان مورد حمایت ایران است.

حاضر  حال  در  نیروها  این  گرچه 
آمریکا  نیروهای تحت حمایت  همراه 
برای آزادی رقه علیه داعش می جنگند، 
اما سوال اینجاست که سرنوشت آنها 
چه خواهد شد و به کجا خواهند رفت؟

پایگاه خبری فارین پالسی در گزارشی 
کوتاه با عنوان »آیا ترامپ برای رقابت با 
ایران آمادگی دارد؟« نوشته تنش ها در 
داخل دولت ترامپ بر سر سوریه سوریه 
افزایش می یابد و این می تواند آغاز یک 
رویارویی بسیار زشت باشد.مسئله این 
است که با آزادی رقه و خروج داعش 
رژیم  مورد حمایت  گروه های  و  ایران 
جمهوری اسالمی و رژیم بشار اسد چه 

سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟
استراتژی  بازنگری  حال  در  ترامپ 
آمریکا در سوریه است و کاخ سفید و 
شورای امنیت ملی این کشور بارها از 
پنتاگون خواسته اند حضور نظامی خود 

در سوریه را بیشتر کند.

گروهی از مردم رقه با پرچم سفید تسلیم نیروهای ائتالف شده اند
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تاثیر 
مصرف گردو بر سالمت مغز 

محققان فرانسوی در جدیدترین آزمایش خود به 
این نتیجه رسیده اند که اگر در نوجوانی گردو مصرف 

شود در سالمندی از اضطراب جلوگیری خواهد کرد و باعث 
سالمت مغز خواهد شد. در تازه ترین آزمایش به عمل آمده مشحص 

شد که گردو سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 است و این ترکیبات حیاتی 
برای رشد مغز مفید هستند.به گفته محققان موسسه ملی بهداشت و مرکز 

تحقیقات پزشکی در فرانسه، کمبود اسیدهای چرب اشباع نشده در رژیم غذایی 
برخی نوجوانان وجود دارد که این امر باعث اضطراب و اختالل حافظه در بزرگسالی 

می شود.اسیدهای چرب امگا3 برای تندرستی انسان الزم و ضروری هستند و ماهی 
های چرب، لوبیای سویا و اسفناج از منابع غنی آن محسوب می شوند.گردو سرشار 
از اسیدهای چرب امگا3 است و در آخرین آزمایشی که روی موش ها صورت گرفت، 
مشخص شد که این ترکیبات حیاتی برای رشد مغز مفید هستند.نتایج مطالعه جدید 
محققان موید شواهد موثقی است که بر اهمیت پیروی نوجوانان از یک رژیم غذایی 
سالم تاکید دارد.مهمترین برهه در رشد مغز که با بیشترین تغییر ساختار و عملکرد 
مغز همراه است، در دوران نوجوانی است، به این معنی که رژیم غذایی سالم برای 
نوجوانان اهمیت مضاعف پیدا می کند. اما نوجوانی مرحله ای از زندگی است 

که بسیاری از افراد به تدریج استقالل فکری پیدا می کنند و دارای انتخاب 
های غذایی خاص خود می شوند؛ در نتیجه، بسیاری از نوجوانان 

به دالیل مختلف گزینه های مغذی را کنار می گذارند و به 
سمت مصرف خوراکی هایی گرایش پیدا می کنند که 

اغلب فاقد اسیدهای چرب اشباع نشده امگا3 
هستند.

زنان  شاخص

سّتاره 
فرمانفرماییان

)1300-1391(
مددکاری  مادر  فرمانفرماییان  سّتاره 
اجتماعی ایران ، فرزند عبدالحسین میرزا 
فرمانفرما از شاهزادگان و شخصیت های 
دانشجوی  اولین  او  بود.  قاجار  نفوذ  با 
ایرانی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی بود 
جامعه شناسی  لیسانس  آنجا  در  که 
لیسانس  فوق  گرفتن  برای  و  گرفت 
دانشگاه  به  اجتماعی  مددکاری  در 
شیکاگو رفت. او در سال 133۷ مدرسه 
را  تهران  اجتماعی  عالی مددکاری  ی 
تأسیس کرد.دانشگاه هاروارد نام ستاره 
فرمانفرماییان را به عنوان یکی از زنان 
پیشرو در علم مددکاری در لیست زنان 
داده است.  قرار  آمریکا  تاریخ  تاثیرگذار 
او خاطرات زندگی و کار حرفه ای خود 
را در کتابی با عنوان دختری از ایران 
ایران  در  کتاب  این  که  کرد  منتشر 
بارها تجدید چاپ شد. ستاره تا سنین 
نوجوانی در ایران تحصیل کرد و پس از 
فوت پدر و با اجازۀ برادر و مادر خود 
برای ادامۀ تحصیل راهی آمریکا شد. در 
آنجا به تحصیل در رشتۀ جامعه شناسی 
روی آورد و پس از پایان تحصیالت در 
همانجا ماند. ستاره کاًل مّدت ده سال در 

آمریکا ماند و سپس به ایران بازگشت 
و توانست با کمک عّده ای از درباریان 
ایران  در  را  مؤسسه  خود  خانواده  و 
مؤسسه  فعالیت های  از  کند.  تأسیس 
آنها تربیت مددکاران و فرستادن آنها 
به خارج از کشور برای ادامۀ تحصیل 
دیگر  و  سالمندان  خانه های  تأسیس 
مراکز بهزیستی در ایران بود.وی در راه 
احقاق حقوق زنان ایرانی بسیار تالش 
نمود و حتی مالقاتی نیز با محمدرضا 
»الیحه  تصویب  داشت.  پهلوی  شاه 
ملی تنظیم خانواده« با تالش او ممکن 
شد.او در سن 91 سالگی در خانه اش 

در لس آنجلس درگذشت.

دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد
بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد

کارون ز چشمه خشکید البرز لب فرو بست
حتا دل دماوند،  آتش فشان ندارد 

بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند
گویی که آرش ما  تیر و کمان ندارد
دریای مازنی ها  بر کام دیگران شد 

نادر ز خاک برخیز میهن جوان ندارد
دارا ! کجای کاری  دزدان سرزمینت 
بر بیستون نویسند دارا جهان ندارد

سرخ و سپید و سبز است  این بیرق کیانی 
اما صد آه و افسوس  شیر ژیان ندارد
هرگز نخواب کوروش  ای مهرآریایی 
سیمین بهبهانیبی نام تو ، وطن نیز  نام و نشان ندارد

سبک های  در  دیواری  کاغذ 
که  دارد  وجود  بازار  در  مختلفی 
الیاف های  و  رنگ  پارچه،  کاغذ،  از 
معموال  شده اند.  تشکیل  مختلف 
تزئینی  بار  دلیل  به  کاغذدیواری ها 
انتخاب می شوند، در حالیکه دالیل 
مختلفی وجود دارد که آنها سودمند 

هستند. 
کاغذ دیواری که انتخاب می کنید 
معموال به سلیقه شخصی و بودجه 
برای  ولی  دارد  بستگی  شما 
را  دیگری  موارد  باید  تصمیم گیری 
انتخاب  برای  بگیرید.  نظر  در  هم 
در  را  بهترین  اول،  دیواری  کاغذ 
سلیقه خود تعیین کنید، گزینه های 
و  کنید  مقایسه  را  نظر  مورد 

انتخاب های خود را محدود کنید.
تعیین  را  خودتان  اولویت های 
کنید. به مبلمان و دیوارهای دیگر 
خود نگاه کنید. کاغذ دیواری جدید 
خانه تان  در  که  آنچه  با  باید  شما 
باشند.  هماهنگ  داده اید،  قرار 
بنابراین نگاهی به آنچه که در حال 
بیندازید.  دارید،  خانه  در  حاضر 
سبک  زیبایی شناسی  کنید  سعی 
کنون  تا  آنچه  اساس  بر  را  خود 
اگر  کنید.  تعیین  کرده اید،  جمع 
تابلوهای  که  تا  دارید  قصد  شما 
یک  از  بیاویزید،  دیوار  به  متعددی 
پوشش شلوغ بر روی دیوار استفاده 
گران  و  مدرن  مبلمان  اگر  نکنید. 
یک  است  ممکن  دارید،  قیمتی 
را  آن  گرانبها  چاپی  دیواری  کاغذ 

برای شما تکمیل کند.
تصمیم بگیرید که آیا می خواهید 
باشید.  داشته  جسورانه  نگاه  یک 
تا  دارند  دوست  مردم  از  بعضی 
و  واضح  خیلی  را  خودشان  سبک 
روشن در استایل خانه نشان دهند، 
با یک نظر طراحی خانه  آنقدر که 
دوست  بعضی  ولی  بیاید  چشم  به 
را  شخصی  حس  یک  تنها  دارند، 
نیازی  که  آورند  بوجود  خانه  در 
باشد.  نداشته  هم  زدن  فریاد  به 
انتخاب  را  دیواری  کاغذ  نوع  کدام 
الگوی جسورانه  می کنید؟ اگر یک 
برای  پس  نیست،  شما  انتخاب 
خودتان  دیوارهایتان  شدن  زیبا 
الگوهای  انتخاب  به  مجبور  را 

جسورانه نکنید.
و  تند  رنگ های  مثال،  عنوان  به 
می تواند  دیواری  برچسب های  یا 
جسورانه باشد، اما رنگ خاکستری، 
قهوهای مایل به زرد، یا رنگ سفید، 
قطعا کالسیک و راحت تر است و با 
اغلب مبلمان خانه ها مطابقت دارد. 
کاغذدیواری نسبت به رنگ، گزینه 
همین  برای  است،  ماندگارتری 
کاغذدیواری  روی  تصویر  انتخاب 

یک تصمیم بزرگ است.
مجله های  باشید.  جستجوگر 
مربوط به تزئینات خانه را ورق بزنید 
و عکس ها را بررسی کنید. چیزهایی 
و  می کند  جلب  را  نظرتان  که 
ترجیح می دهید را یادداشت کنید. 

را  به عنوان مثال، طرح های قدیمی 
مدرن  سبک های  یا  دارید  دوست 
یک  به  می دهید؟  ترجیح  را  هنری 
یا  هستید  عالقمند  مینیمال  سبک 
دوست دارید خانه تان گران قیمت به 
نظر برسد؟ یک لیست از طراح هایی 
این  تهیه کنید،  را  دارید  که دوست 
انتخاب های  کردن  محدود  به  کار 
تعداد  کار  این  می کند.  کمک  شما 
نشان  را  شما  بهتر  انتخاب های 
انتخاب  به یک  نهایت  در  و  می دهد 

می رسید.
کنید.  بررسی  را  مد  کتاب های 
به  دیواری،  کاغد  خریدن  برای 
کتابخانه  به  نکنید،  اکتفا  مجالت 
کتاب  چند  و  بروید  کتابفروشی  یا 
کنید.  پیدا  شیک  خانه های  درباره 
مقایسه  در  کمتری  بودجه  کار  این 
با خریدن یک کاغذدیواری نامناسب 
می برد. همچنین می توانید وبالگ ها 
و وب سایت های آنالینی را پیدا کنید 
که به تزئینات خانه می پردازند. مانند 

سایت  یا  و   A Beautiful Mess
چند  و  کنید  بررسی  را   Pinterest
نمونه مورد عالقه تان را پیدا کنید. 
به  آمازون  طریق  از  می توانید  حتی 
پیدا  دست  مد  کتاب های  مجموعه 
سبک  از  کلی  ایده  یک  اگر  کنید. 
کلمه  چند  دارید،  خود  عالقه  مورد 
کلیدی را گوگل کنید و تصاویر آن 

سبک را پیدا کنید.
تصمیم بگیرید که سبک کالسیک 
بین  باید  روز.  مد  یا  می خواهید 
تا  کالسیک  از  مختلف  سبک های 
مد روز دست به انتخاب بزنید. بسته 
خانه  فضای  اندازه  شما،  بودجه  به 
تعمیرات  به  دست  چقدر  اینکه  و 
یک  کنید. خریدن  انتخاب  می زنید، 
سبک روز، ممکن است در این لحظه 
آینده  سال  ولی  باشد  انگیز  هیجان 
ممکن است از چشم شما بیافتد. به 
چاپ  مانند  چاپ هایی  مثال،  عنوان 
شفرون یا حیوانات می توانند مد روز، 
شیک و مدرن باشند، اما پس از آن 
شوند،  می  خارج  مد  از  سرعت  به 
مانند  نرم  رنگ های  که  حالی  در 
قهوه ای  مرغی،  تخم  پوسته  سفید 

زرد  به  مایل 
خاکستری،  یا 

همیشگی  و  کالسیک 
هستند.

هنگام انتخاب یک طرح، فکر کنید 
که چقدر برای شما محبوب است و 
اگر  بماند.  محبوب  می تواند  کی  تا 
را مدام همه جا می بینید  این طرح 
باید بدانید که مدروز است و احتماال 
طرح های  بود.  نخواهد  همیشگی 
پیش  مد  براساس  معموال  رنگی 
مد  روز  یک  همین  برای  می روند، 

هستند و یک روز نیستند.
گزینه های مختلف را مقایسه کنید. 
انتخاب یک رنگ کم هزینه می تواند 
باشد. رنگ معموال  گزینه آسان تری 

ارزان ترین گزینه برای پوشش دیوار 
و  است  بسیار  رنگ  تنوع  است. 
پوشش مات، نیمه براق و براق دارد. 
بشویید  براحتی  را  رنگ  می توانید 
مورد  رنگ  اگر  دارید.  نگه  تمیز  و 
قابل  براحتی  بخواهید  را  نظرتان 
تغییر است. عالوه بر این، می توان با 
روش هنری جدید فاوکس فینیشس 
متفاوت  تماما  را  دیوار  دکوراسیون 
پوشش  با  رنگ ها  از  نوع  این  کنید. 
سنگ  مرمر،  سنگ  شبیه  مصنوعی 
نظر می رسند.  به  و سنگ مصنوعی 
برای داشتن یک حمام زیبا می توانید 

این طرح را امتحان کنید. 
دست  طوری  کنید  سعی  بنابراین 
راه  بهترین  که  بزنید  انتخاب  به 
نگاه  از مردم در یک  بسیاری  باشد. 
کاغذ  انتخاب  به  دست  سطحی، 
بدانید که  باید  دیواری می زنند ولی 
انتخاب  یعنی  دیواری  کاغذ  انتخاب 
عالقه بصری در خانه شما. پس اگر 
نمی خواهید با انتخاب اشتباه، هزینه 
گزاف و زمان بیشتری را صرف کنید، 
بهتر است گزینه های مختلف دیگر را 

در نظر بگیرید.

دنیای  به 
خوش  بودن  مادر 
همه  مثل  هم  شما  آمدید. 
شده  مادر  تازه  که  هایی  خانم  ی 
سوال  این  پاسخ  دنبال  به  اند، 
هستید که شیر خشک بهتر است یا 
از خانم هایی که  شیر مادر؟ خیلی 
شاغل هستند یا مشکالتی دارند که 
نمی توانند آنطور که باید نوزادشان 
کنند،  تغذیه  خودشان  شیر  با  را 
نگران سالمتی نوزادشان هستند. با 
ما همراه باشید تا مقایسه ای داشته 
باشیم بین شیر مادر و شیر خشک.

اطراف  در  بودن  از  افراد  برخی 
است  شیردهی  مشغول  که  خانمی 
این  با  کنند.  می  ناراحتی  احساس 

شیر  حاوی  بطری  یک  اگر  حال 
خشک  برای غذا دادن به کودکان به 
دست بگیرید همین افراد شما را برای 
اینکه از شیر خودتان به او نمیدهید 

مورد انتقاد قرار می دهند.
 AAP  ( آمریکا  اطفال  آکادمی   
بهترین  عنوان  به  را  مادر  شیر   )
توصیه  نوزادان  برای  تغذیه  منبع 
 AAP می کند. بر اساس گفته های
باید  ابتدایی  ماه  شش  در  کودکان 
شوند.  تغذیه  مادر  شیر  با  منحصرا 
نیز  غذاها  دیگر  اینکه  از  بعد  حتی 
توصیه  هم  باز  شد  داده  کودک  به 
می شود مادر تا حداقل یک سالگی 
ادامه  دهد،  ادامه  شیردهی  به 
شیردهی بعد از یک سالگی دیگر به 
ترجیح مادر و کودک بستگی دارد.

برای  فراوانی  دالیل  به  مادر  شیر 
کودک مفید است:

فراهم  را  طبیعی  های  بادی  آنتی 
برابر  در  را  کودک  که  کند  می 
بیماری  کند.  می  مقاوم  ها  بیماری 

هایی نظیر عفونت گوش.
شیر مادر معموال راحت تر از شیر 
همین  به  شود.  می  گوارش  خشک 

را  مادرشان  شیر  که  نوزادانی  دلیل 
یا  یبوست  دچار  کمتر  خورند  می 
تواند  می  مادر  شوند.شیر  می  نفخ 
نوزاد  ناگهانی  مرگ  سندروم  خطر 
زندگی اش  ابتدایی  را در یک سال 

کاهش دهد.
هوش  تواند  می  مادر  شیر 
تحقیقات  افزایش دهد.  را  فرزندتان 
نشان داده کودکانی که از شیر مادر 
شناختی  عملکرد  شوند  می  تغذیه 

بهتری دارند.
نیز  آینده  در  تواند  می  مادر  شیر 
ابتال  خطر  کند.  کمک  کودکتان  به 
دهد،  می  کاهش  را  وزن  اضافه  به 
بیماری  پیشرفت  از  همچنین  و 
یک  نوع  دیابت  آسم،  نظیر  هایی 
باال،  کلسترول  دو،  نوع  دیابت  و 
لنفوم  و  لوسمی  هوچکین،  بیماری 

پیشگیری می کند.
هم خوب  مادران  برای  شیردهی   
است. خانمی که شیر می دهد کمتر 
دیابت،  پستان،  سرطان  خطر  در 

و  استخوان  پوکی  قلبی،  بیماری 
سرطان تخمدان قرار دارد.

بیشتر  که  اصلی  دلیل  بیایید  اما 
تازه مادرها به خاطرش شیردهی را 
انتخاب می کنند فراموش نکنیم. با 
پیوند  تجربه  فرزند  و  مادر  کار  این 
می  تجربه  یکدیگر  بین  عمیقی 

کنند.
در  و  توان خالی  می  را  مادر  شیر 
شیشه نیز ذخیره کرد. این کار تغذیه 

را  عمومی  های  مکان  در  کودک 
تسهیل می کند و شانس غذا دادن 
اعضای  اختیار دیگر  را در  وزاد  به 

خانواده نیز قرار می دهد.

شیر خشک
انتخاب  از  یکی  نیز  خشک  شیر 
های سالم برای کودکان است. اگر 
کنید  می  استفاده  خشک  شیر  از 
شیر  جایگزین  بهترین  فرزندتان 
سعی   ( کند.  می  دریافت  را  مادر 
نکنید فرمول خاص خود را بسازید 

و یا به نوزاد شیر گاو بدهید. (
دالیل  به  مادران  از  بسیاری 
را  خشک  شیر  با  تغذیه  مختلف 

انتخاب می کنند:
با  کودک  تغذیه   . است  راحت 
شیر خشک می تواند در هر زمان 
انجام  هرکسی  توسط  و  مکانی  و 

شود.
مجبور  است.  پذیر  انعطاف 
در  را  شیر  کردن  خالی  نیستید 
بگنجانید.  خود  روزانه  های  برنامه 
شیر  مقدار  توانید  می  عوض  در 
از  که  کسی  اختیار  در  را  خشک 
بچه پرستاری می کند قرار دهید.

همسرتان می تواند در غذا دادن 
شبانه به نوزاد کمکتان کند، و در 
تجربه پیوند با کودک سهیم شود.

تواند  می  دادن  غذا  بندی  زمان 
به  خشک  شیر  شود.  تر  ساده 
سرعت شیر مادر هضم نمی شود، 
خشک  شیر  که  نوزادانی  بنابراین 
تغذیه  به  نیاز  کمتر  خورند  می 
مخصوصا  کنند،  می  گیدا  مجدد 

در ماه های ابتدایی.
دیگر الزم نیست نگران آنچه می 
شیرده  های  خانم  باشید.  خورید 
از  شوند  مجبور  است  ممکن 
خوردن بعضی غذاها که کودکشان 
نمی تواند هضم کند پرهیز کنند.

که  را  ها  روش  از  کدام  هر 
انتخاب  کودکتان  تغذیه  برای 
خشک  شیر  دهی،  شیر   – کردید 
و یا ترکیبی از هر دو – چیزی که 
 ، شدن  تغذیه  خوب  دارد  اهمیت 
ورزیدن  عشق  و  درست،  مراقبت 
را  خود  زیاد  پس  است.  نوزاد  به 
ناراحت حرف مردم نکنید، تصمیم 

با خودتان است!

چه تفاوتی میان شیر مادر و شیر خشک است؟ چگونه کاغذ دیواری انتخاب کنید
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مردان  شاخص

خداداد 
فرمانفرمائیان 

)1۳۹۴ -1۳۰۷(
و  اقتصاددان  فرمانفرمائیان  خداداد 
رئیس پیشین بانک مرکزی و سازمان 
برنامه و بودجه ایران بود. وی هم چنین 
سابقه عضویت در شورای عالی پول و 
اقتصاد و ریاست  اعتبار، شورای عالی 
هیئت مدیره بانک صنایع را در کارنامه 
داشت. خداداد دوران دبیرستان را ابتدا 
از  پس  و  بود  ایرانشهر  دبیرستان  در 
تحصیل  ادامه  البرز  دبیرستان  در  آن 
داد و سپس به بیروت فرستاده شد و 
آمریکایی  به دانشگاه  وابسته  در کالج 
بگیرد.  را  خود  دیپلم  توانست  بیروت 
فرمانفرمائیان در سال 19۴7 به آمریکا 
در  و  کلرادو  گریلی،  شهر  در  و  رفت 
دانشکده علوم تربیتی کلرادو مشغول 
شدن  تمام  از  پس  شد.  تحصیل  به 
دروس دوره دکترا در دانشگاه کلرادو، 
رفت  براون  دانشگاه  به  تدریس  برای 
و دو سال در آنجا درس داد. در پاییز 
19۵7 و پس از آن که مدتی را به عنوان 
پژوهشگر با دانشگاه هاروارد همکاری 
دانشگاه  در  استاد  عنوان  به  کرد، 
شد.  تدریس  به  مشغول  پرینستون 
خداداد فرمانفرمائیان به دعوت و اصرار 

ابوالحسن ابتهاج که قصد داشت دفتر 
راه اندازی  را  برنامه  سازمان  اقتصادی 
کند به ایران بازگشت و ریاست دفتر 
وی  گرفت.  عهده  بر  را  اقتصادی 
ایران  مرکزی  بانک  ریاست  به  بعدها 
و سازمان برنامه و بودجه ایران رسید 
برنامه های  تدوین  در  مهمی  نقش  و 
زمان  در  ایران  توسعه  پنجم  و  سوم 
پهلوی داشت. پس از استعفا از ریاست 
سازمان برنامه و بودجه به علت اختالف 
بانک  مدیره  هیئت  رئیس  هویدا،  با 
صنایع شد و تا زمان انقالب 13۵7 در 
این سمت بود.او در چهارشنبه 2۵ آذر 

139۴ در لندن درگذشت.

غ  و ر د
چه  تا  گویی 
زن  روابط  بر  میزان 
و شوهر تاثیر میگذارد زوجینی 
که به هم دروغ می گویند چه آسیب 
هایی به زندگی شان وارد می کنند چه 

انگیزه هایی برای دروغ گفتن دارند
که  نیست  این  از  بدتر  هیچ چیز   
زندگی  در  فرد  نزدیک ترین  به  نتوان 
مسلما  کرد.  اطمینان  همسر،  یعنی 
دروغگو  همسر  یک  با  زندگی کردن 
است  ممکن  نیست.  خوشایند  اصال 
می گوید  دروغ  که  اول  بارهای  شما 
نشان  خاصی  عکس العمل  چندان 
ندهید اما بعد از مدتی، کم کم نسبت 
به او بی اعتماد می شوید یا گاهی با او 
به تندی و با عصبانیت برخورد می کنید. 

بسیاری از زنان نمی توانند متوجه شوند 
چرا همسرشان به آنها دروغ می گوید 
درحالی که آنها با او با صداقت و درستی 
تمام رفتار می کنند و تمام زندگی شان 
را وقف او کرده اند. آنها انتظار دارند که 
همسرشان فرد قابل اعتماد زندگی شان 
برخورد  برای  مختلف  راه  چند  باشد. 
راست  که  همسری  با  رفتارکردن  و 
نمی گوید وجود دارد. اگر می خواهید او 
را اصالح کنید قبل از این که زندگی تان 
را تلخ کنید این چند مورد را درنظر 
که  هستند  زیادی  بگیرید.خانم های 
دروغ  آنها  به  مدام  همسرشان  وقتی 
دیگر  که  می کنند  احساس  می گوید 
قایل  او  برای  احترامی  ذهن شان  در 
نیستند،  اگر شما هم جزو همین افراد 
هستید می توانید قبل از این که تمام 
دست  از  او  به  نسبت  را  خود  احترام 
بدهید با خود فکر کنید، »به راستی چرا 
بعضی افراد دروغ می گویند« تا بتوانید 
با واقع بینی بیشتری او را درک کنید. 
در  کم  از سنین  معموال  گفتن  دروغ 
کودکی آغاز می شود، حتی یک کودک 
دروغ  راحتی  به  می تواند  نیز  ساله   2
بگوید اما زمانی که کودک به اهمیت 
حرف ها و لغات پی می برد و می فهمد 
که بعضی حرف ها می توانند چه تاثیر 

من ...
روز خویش را ...

با آفتاب ِ روی تو ...
کز مشرق ِ خیال دمیده است ،

آغاز می کنم !!
 من ...

با تو می نویسم و می خوانم ؛
من ...

با تو راه می روم و حرف می زنم ؛
وز شوق ِ این محال

که دستم به دست توست ،
من

جای راه رفتن ...
پرواز می کنم !!

پس حاال به سن پیری رسیده اید 
زندگی  تمام  که  روزها  آن  از  و 
کار در هفته  با ۴0 ساعت  را  خود 
شاید  است.  گذشته  می کردید؛  پر 
آن هم  زمان،  اندازه  این  داشتن  از 
بدون داشتن شغل، تعجب کرده اید 
زیادی  راه های  که  بدانید  باید  ولی 
برای پرکردن وقت و لذت بردن از 
نقطه  در  شما  دارد.  وجود  زندگی 
سال هایی  هستید،  زندگی  طالیی 
واقعا طالیی که باید از آن استفاده 

کنید.

یک کار نیمه وقت پیدا کنید. 
بلکه  دارید،  آزاد  تنها حاال وقت  نه 
بزنید که  به کاری  می توانید دست 
همواره دوست داشته اید. می توانید 
کار نیمه وقتی انتخاب کنید که به 
سرگرم  را  شما  و  دارید  عالقه  آن 
پولی  شما  برای  کار  این  می کند. 
با آن هر چیزی که  را می آورد که 
دوست دارید را بخرید و به حقوق 

بازنشستگی تان هم دست نزنید.

از تمام تخم مرغ های النه خود 
استفاده کنید. تمام چیزهایی که 
به  بنویسید.  را  داشتید  را  رویایش 
هفتگانه  شگفتی های  و  بروید  سفر 
دنیا را ببینید. سفر رفتن، به درک 
هرگز  شاید  که  جدیدی  دنیاهای 

تجربه نکرده اید؛ حیات می بخشد.

داوطلب  گروه های  جذب 
داوطلب  گروه های  به  شوید. 

ی  پیشگیر
از زوال عقل سالمندان

اگر میخواهید در سنین سالمندی نیز روابط خوبی 
های  روش  با  میکنیم  پیشنهاد  باشید  داشته  دیگران  با 

مقابله با زوال عقل آشنا شوید. گروهی از محققان بعد از مطالعه 
اخیرشان اعالم کردند که کیفیت روابط سالمندان با همسر، فرزندان و 

نوه ها می تواند شانس ابتال به زوال عقل را در آنان کاهش بدهد. گزارشی از 
این مطالعه در Journal of Alzheimer’s Disease منتشر شده است. 

به گفته دانشمندان بریتانیایی، برخوردار بودن از حمایت فرزندان و نوه ها می تواند به 
محافظت از سالمندان در برابر زوال عقل کمک کند و سالمندانی که روابط مطلوبی 
با فرزندان و نوه های خودشان ندارند،  شانس ابتال به زوال عقل را بیشتر می کنند. 
محققان در این مطالعه، اطالعات مربوط به بیش از 10 هزار نفر از زنان و مردان باالی 
۵0 سال را مورد بررسی قرار دادند تا بتوانند تاثیر حمایت خانوادگی را بر شانس ابتال 
به زوال عقل ارزیابی کنند. یافته های نهایی نشان دادند که برخوردار بودن از حمایت 
خانوادگی، خطر ابتال به زوال عقل را در میان سالمندان به طور متوسط 17 درصد 
پایین می آورد. به عالوه، مشخص شد که داشتن روابط خانوادگی منفی و مخرب، 
خطر ابتال به زوال عقل را در میان سالمندان 31 درصد بیشتر می کند. محققان 

می گویند: »اگر روابط سالمندان با اطرافیان شان عمدتا منفی باشد، تعامالت 
اجتماعی آنان نیز کاهش پیدا می کند و درنتیجه عملکرهای شناختی 

آنان نیز کمتر به کار گرفته می شود. عالوه بر این،  سالمندانی که 
سبک زندگی ناسالمی دارند، بیشتر دارای روابط خانوادگی 

منفی هستند. بنابراین، این سالمندان به طور کلی 
با استرس بیشتری مواجه

 می شوند«.

که  سازمان هایی  با  یا  بپیوندید 
گذراندن  وقت  ارزش  می کنید  فکر 
گروه ها  این  کنید.  همکاری  دارند، 
یا  تفریحی  فعالیت های  می توانند 
حتی  باشند.  داشته  اجتماعی  حتی 
گلف  باشگاه  یک  عضو  می توانید 
اجتماعی  کمپین های  به  یا  شوید 
دانشگاه  مطالعات  از  یکی  بپیوندید. 
می دهد  نشان  آمریکا  میشیگان 
گروه های  در  که  کهنساالنی  که 
با  یا  هستند  عضو  اجتماعی 
ارتباطند،  در  خود  همسایه های 
۶0 درصد بیشتر از باقی هم سن و 

سالهایشان عمر می کنند.

که  کسانی  با  را  خود  وقت 
بگذرانید.  دارید  دوست شان 
سعی کنید، تنها نباشید. دوست خود 
را برای شام دعوت کنید یا به دعوت 
آنها پاسخ مثبت دهید. این کار شما 
پیری  در  احتماال  که  انزوایی  از  را 

تهدیدتان می کند، دور نگه می دارد.

خود  خانه  وضع  و  سر  به 
نتوانستید  که  کارهایی  برسید. 
انجام  کاری  مشغله  دلیل  به  هرگز 
نو  خانه  یک  کنید.  اجرا  را  دهید 
و  کنید  ایجاد  تغییرات  بسازید، 
روزانه  نظافت  برنامه  خودتان  برای 

باشید. داشته 

تا  پازل  از  کنید.  پیدا  سرگرمی 
مطالعه  یا  و  متقاطع  کلمات  جدول 
یا  و  دستی  هنرهای  که  سایت هایی 

آشپزی می آموزند.

دیگران  به 
بلد  آنچه  هر 

مربی  بیاموزید.  را  هستید 
در  را  شما  کار  این  باشید.  رایگان 
ارتباط قرار می دهد. البته هر چیزی 
می توانید  هم  را  دارید  دوست  که 
که  چیزی  هر  بیاموزید.  متقابال 
برآورده  را  شما  نیازهای  آموزشش 

می کند.

این  کنید.  بازی  بچه ها  با 
انرژی  و  است  شگفت انگیز  کار 
فوق العاده ای به زندگی شما می آورد. 
از بچه ها مراقبت کنید، سالها تجربه 
خانواده  به  و  بگیرید  کار  به  را  خود 
نگهداری  در  خود  دوستان  یا  فرزند 

کودک شان کمک کنید.

اگر دوست دارید به موضوعات 
بپردازید.  سیاسی  یا  مذهبی 
هستند،  مذهبی  سالمندان  برخی 
پدیدآورنده  به عنوان  از عبادت  آنها 
یک  می توانید  می برند.  بهره  آرامش 
گرایش نامکشوف را جستجو کنید و 

از کشف آن سرگرم شوید.

فعال بمانید. صبح ها به طور منظم 
بیرون بروید. در خانه نمانید و زیاد 
خطر  به  بر  عالوه  کار  این  نخوابید. 
به  منجر  سالمتی جسمی،  انداختن 

کسالت و افسردگی شما می شود.
یک مطالعه دیگر نشان می دهد که 
اخته،  زغال  باید  برای حفظ حافظه 
ورق  بخورید.  اسفناج  و  فرنگی  توت 
بازی یاد بگیرید. پازل، جدول کلمات 
متقاطع، یوگا، پیاده روی، شرکت در 
اجتماعی،  و  داوطلبانه  فعالیت های 
فریاد  می کند.  جلوگیری  آلزایمر  از 
مسابقه  یک  تماشای  موقع  شادی 
فوتبال به سادگی میل به زندگی را 
افزایش می دهد. سعی کنید، از تمام 
لحظات زندگی استفاده کنید و لذت 

ببرید.

به طور  باشند  داشته  خارق العاده ای 
آگاهانه شروع به دروغ گفتن می کند.

معنا  این  به  همیشه  گفتن  دروغ 
کس  به  می خواهد  فرد  که  نیست 
دیگری آسیب برساند اما ممکن است 
گاهی این نتیجه نامطلوب پیش بیاید. 
چون  می گویند  دروغ  افراد  بعضی 
کنند،  ثابت  را  خودشان  می خواهند 
درواقع دروغ گفتن برای آنها نوعی رفتار 
دفاعی است، کودک طی مراحل رشد، 
متوجه می شود که دروغ می تواند او را 
از بسیاری از عصبانیت ها و تنبیه های 
به  کند.  حفظ  اطرافیان  یا  پدرومادر 
عبارتی دروغ راهی است که می تواند 
نظر مثبت اطرافیان را به دست بیاورد و 
عمل ناشایست و بد خود را پنهان کند.

نگاه  مثبت  بخواهیم  اگر  همچنین 
کنیم؛ با دروغ می توان دوستان را حفظ 
کرد یا حتی عزیزی را با هدیه غیرقابل 
پیش بینی غافلگیر کرد. همان طور که 
خیلی  سنین  از  گفتن  دروغ  گفتیم 
کم شروع می شود و در همه ما وجود 

دارد، این که همه آدم بزرگ ها به نوعی 
دروغ می گویند چندان عجیب نیست 
درنظر  را  نکته  این  که  است  مهم  و 
داشته باشیم بیشتر افراد وقتی دروغ 
ندارند  دوست  هیچ وجه  به  می گویند 
مثال  برسانند.  آسیبی  دیگری  فرد  به 
ممکن است خیلی از ما درباره لباس 
دوست مان به دروغ بگوییم که زیباست 
درحالی که عقیده داریم آن لباس واقعا 
زشت است. همچنین خیلی از ما در 
مصاحبه های شغلی نیز برای باالبردن 
شانس استخدام مان دروغ می گوییم. ما 
به فرزندان مان هم دروغ می گوییم به 
آنها قول می دهیم که اگر شام شان را 
بخورند یک بستنی جایزه می گیرند اما 
سپس کاری می کنیم که کودک مان 
بستنی را فراموش کند چون برای به 

مغازه رفتن خیلی خسته هستیم.
شوهر  یک  که  گفت  نمی توان 
دروغگو نسبت به احساسات همسرش 
است  ممکن  درحقیقت  بی اعتناست. 
او به دلیل بعضی رفتارهای همسرش 
تبدیل به یک فرد دروغگو شده. ممکن 
است برای یک مرد چند بار پیش بیاید 
که به خاطر گفتن یک جمله و کلمه 
یا به خاطر گفتن جایی که رفته یا به 
خاطر مالقاتی که داشته مورد مواخذه 

قرار گرفته و کار به دعوا کشیده است. 
گاهی ممکن است وقتی مردی بعد از 
بیرون رفتن- با چند نفر از دوستانش 
برای یک یا 2 ساعت- وقتی به خانه 
بسیار  همسرش  طرف  از  برگشته 
که  گفته  زن  و  است  سرزنش شده 
می آید.  بدش  او  دوستان  از  چقدر 
ابراز عقیده ای صادقانه و ساده درباره 
او  ایرادهای  از  یکی  یا  زن  خانواده 
می تواند باعث دعوا و گریه و گفتن 
کلمات تلخ شود و چند ساعت وقت 

دو طرف را بگیرد و…
دروغ  که  حالت هاست  همین  در 
می شود  تبدیل  مردان  برای  گفتن 
به راهی برای حفظ شخصیت، ایجاد 
مرد  خانواده.  در  دوستی  و  آرامش 
می تواند این گونه با خود فکر کند که 
من ترجیح می دهم، درباره کارهایم 
دروغ بگویم تا آن که بخواهم کاری را 
که دوست دارم، کنار بگذارم در همین 
حالت هاست که زن می تواند شوهرش 
کند. دروغگو  فردی  به  تبدیل  را 

بنابراین بهترین راه حل برای این که 
شوهرتان دیگر دروغ نگوید این است 
که شرایطی را در خانه فراهم کنید 
دروغ گفتن  به  مجبور  او  دیگر  که 
نشود. اگر زن و شوهر بتوانند کمی 
یکدیگر را آزاد بگذارند و هر کدام به 
دیگری اجازه دهد که آن طور زندگی 
کند که دوست دارد، به مرور تبدیل 
به 2 دوست می شوند و دیگر لزومی 
به طور  بگویند.  دروغ  هم  به  ندارد 
احتیاج  فردی  هر  گفت،  باید  کلی 
کشیدن  نفس  برای  فضایی  تا  دارد 
فراهم  فضا  این  وقتی  و  داشته باشد 

شود، دروغ گفتن متوقف می شود.
وقتی زنی به شوهرش اعتماد کامل 
دارد و مطمئن است که شوهر به او 
دروغ نمی گوید، مسلما رفتار دیگری 
خواهد داشت و درمقابل مردی هم 
او  به  همسرش  کند  احساس  که 
اطمینان و اعتماد دارد از هرکاری که 
بزند، پرهیز  آرامش زندگی را به هم 
را  رفتارتان  اگر می خواهید  می کند. 
تغییر دهید باید بدانید، تغییر رفتار، 
تاثیربخشی  و  زمانبر و سخت است 
طول  مدتی  نیز  رفتارها  تغییر  این 
می کشد، شما نمی توانید در یک شب 

شوهر دروغگوی تان را تغییر دهید.

فریدون مشیری

عوارض دروغ گفتن همسران در زندگی چطور در پیری خوشبخت زندگی کنیم
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امیدهای ویمبلدون در مسابقات دستگرمی  باختند

تنیس  مسابقات  اول  هفته  در 
کوئینز کالپ لندن و تورنمنت هاله 
اسلم  گراند  دستگرمی  به  که  آلمان 
ویمبلدون معروف است، تنیس بازانی 
اول  نفر  پنج  میان  در  امیدوارند  که 
بازی های ویمبلدون که دو هفته دیگر 
آغاز می شود قرار بگیرند حذف شدند. 
جهان  مردان  اول  نفر  موری  اندی 

سال  ویمبلدون  مسابقات  برنده  و 
گذشته 2 بر 6 و 6 بر 7 به تامپسون 
رایونیچ  باخت،  استرالیائی  تنیس باز 
بر 6  و 7  بر 6  کانادائی 7  تنیس باز 
مغلوب کوکیناکیس از استرالیا شد، 
ساله   32 تنیس باز  واورینکا  استن 
اسلم  گراند   سه  قهرمان  سوئیسی 
تنیس باز  لوپز  از  بر7   6 و   2 بر   6

اسپانیائی شکست خورد.
دیگری  دستگرمی  مسابقات  در   
است  جریان  در  آلمان  هاله  در  که 
تیم تنیس باز 24 ساله اتریشی امید 
نادال  و  جاکوویچ  فدرر،  جانشینی 
نیشی  شد،  هلند  از  هاسه  مغلوب 
کوری تنیس باز ژاپنی به خاچانوف از 

روسیه باخت.

هفته سوم لیگ جهانی والیبال - لهستان
آمریكا ٣ ایران صفر

در آغاز سومین هفته لیگ والیبال 
جهان آمریکا 3 بر صفر از ایران برد. 
آمریکا هر سه بازی خود را در هفته 
اول این لیگ مقابل کانادا ، صربستان 
و بلژیك شکست خورده بود. در هفته 
دوم ایتالیا و روسیه را مغلوب کرد اما 
به فرانسه باخت.آمریکا با غلبه بر ایران 
موقتا به رتبه چهارم سعود کرد. ایران 
و  باخت   4 برد،   3 با  حاضر  حال  در 
دارد.  قرار  نهم  مکان  در  امتیاز   7
میزبان  لهستان  با  ایران  بعدی  بازی 
مسابقات است و آخرین مسابقه تیم 

کوالکویچ برابر روسیه خواهد بود.
ایران و آمریکا تاکنون 6 بار در لیگ 
در  اند.  روبرو شده  یکدیگر  با  جهانی 
این رقابت ها آمریکا 4 بار و ایران 2 

بار به پیروزی رسیده اند.

جهانی  لیگ  هفته  دومین  در 
جریان  در  لهستان  در  که  والیبال 
است ایران در دومین و سومین بازی 
باخت،  کانادا  و  لهستان  به  نیز  خود 
ایران در نخستین نبرد مغلوب آمریکا 
باخت های  دلیل  فن  اهل  بود.  شده 
پی در پی ایران را افزایش سن برخی 
بازیکنان و ناکافی بودن توان جسمی 
انرژی بر  بازی های  اداره  برای  آنها 

مقابل تیم های خوب دنیا می دانند.
می گوید:  والیبال  کارشناس  یك 
بازیکنان  برای  جانشین  نداشتن 
قدیمی و پا به سن گذاشته از یکسو، 
بازیکن ساالری از سوی دیگر، اصوال 
زیرا  است.  ایران  ورزش  مشکل 
بازیکن  پرورش  جای  به  مسئوالن 
پیروزی های  دنبال  به  آینده  برای 
همان  نیز  نتیجه  و  هستند  مقطعی 
بازیکن  یك   . می بینیم  که  می شود 
کاربران  صفحه  در  والیبال  پیشین 
مدیریت کالن  در  ما  نوشته؛ مشکل 
رشته های  تمام  در  و  است  ورزش 
می شود،  دیده  مسأله  این  ورزشی 
در سطح  ورزشکار  تربیت  برای  باید 
مدت  طوالنی  برنامه های  جهانی 

داشت.
نگاه کنید به جایگاه والیبال ایتالیا 
رده بندی  در  اخیر  سال های  در 
جهانی علت این موفقیت مداوم این 
ایتالیا  والیبال  فدراسیون  که  است 
نوجوانانی  پرورش  سرگرم  همواره 
دیگر  سال  چند  قطعا  که  است 
می شوند  کنونی  بازیکنان  جایگزین 

شكست های سنگین ایران در لیگ جهانی والیبال،
بازیكنانی که پیر و ناسازگار شده اند

تیراندازان بدون فشنگ ایران در مسابقات
 جهانی آلمان

فرگوسن به کیروش تبریک گفت

 سر الکس فرگوسن سرمربی پیشین 
صعود  از  بعد  یونایتد  منچستر  تیم 
تیم ملی ایران به جام جهانی 2018 
تبریك  پیام  کیروش  برای  روسیه 
این  در  فرگوسن  است.  فرستاده 
پیام به معاون سابق خود و سرمربی 

این  به خاطر  ایران  فوتبال  تیم ملی 
آرزوی  و  گفته  تبریك  دست آورد 
موفقیت در جام جهانی نموده است.

کیروش سال ها در منچستر دستیار 
دوستانه  رابطه  و  بود  فرگوسن  اول 

آنها همچنان برقرار است.

فدراسیون  برای  همیشه  سوال  این 
این  گزارشگران  و  جهان  تیراندازی 
رشته وجود داشته که چگونه ممکن 
است کشوری که روزانه میلیونها بشکه 
نفت صادر می کند و یکی از کشورهای 
ثروتمند جهان است برای تمرین اعضای 
تیم های تیراندازی خود فشنگ نداشته 
و  دختران  تیم های  تیراندازان  باشد. 
نداشتن  از  سالهاست  ایران  پسران 
و  دارند  شکایت  تمرین  برای  فشنگ 
می گویند پیش از شرکت در رقابت های 
بین المللی »تمرین خشك« می کنیم 
یعنی شلیك به هدف با تفنگ خالی.

این مسأله خجالت آور این هفته باز 
جهان  تیراندازی  مسابقات  جریان  در 
در آلمان مورد توجه شرکت کنندگان 
اینکه  و  گرفت  قرار  خبرنگاران  و 
تیم  اعضای  برای  ایران  حکومت  چرا 
نمی خرد،  فشنگ  خود  تیراندازی 
مگر قیمت فشنگ چند است و چرا 
تیراندازان تیم های دیگر کشورها حتی 
مشکلی  چنین  با  بی پول  کشورهای 
روبرو نیستند و چگونه ممکن است با 
تمرین خشك )بدون فشنگ( کسی در 

مسابقات بین المللی قهرمان شود.
تیم های  سفر  از  پیش  روز  دو 
به  ایران  پسران  و  دختران  تیراندازی 
اسفند  در  که  فشنگ  تعدادی  آلمان 
ماه گذشته از اروپا وارد شده بود بعد از 
چند ماه از گمرک ترخیص شد اما نه 

در تعدادی قابل توجه.به گفته سکینه 
مربیان  اینانلو  علیرضا  و  خدابنده لو 
پسران  و  دختران  تیراندازی  تیم های 
بدون  بچه ها  استعداد  و  عالقه  ایران 
داشتن حداقل امکانات یعنی فشنگ 
و  تیراندازان  شگفتی  باعث  معموال 
در  شرکت کننده   تیم های  مربیان 

مسابقات بین المللی است.
تمام  با  متأسفانه  می گویند:  آنها   
شدن این تعداد اندک فشنگ به زودی 
باز وضع به صورت سابق بر می گردد 
گرفته  سر  از  فشنگ  بدون  تمرین  و 
ایرانی  تیراندازان  از  یکی  شد.  خواهد 
تیم های  اعضای  به  وقتی  می گوید 

استن واورینكااندی موری

کارلوس کیروش به نشریه ساکرنت 
روسیه  جهانی  جام  در  است:  گفته 
تنها  و  داریم  گفتن  برای  حرف هائی 
این مسابقات  به  برای حضور داشتن 
آسیا  فوتبال  مورد  در  وی  نمی رویم. 
ما  آماری  نظر  از  داده  توضیح  نیز 
اما  مدتی است قهرمان آسیا هستیم 
ژاپن و کره در مجموع از نظر کیفی 
از ما جلوترند و به استانداردهای اروپا 
نزدیك تر هستند.او اضافه کرده که تا 
جام جهانی یکسال فرصت در اختیار 
اردوهای  برپائی  برای  باید  و  ما است 
دوستانه  مسابقات  ترتیب  و  آمادگی 
برای  کنیم،  تالش  خوب  تیم های  با 
جام  در  خودمان  گروه  در  صعود 

کیروش: برای گردش به روسیه نمی رویم
جهانی نیاز به تمرین مدام و مرتب و 
بازی های دوستانه و البته برای انجام 
این برنامه ها نیاز به حمایت مالی داریم.

تیم  حاضر  حال  در  گفته  کیروش 
سه  و  آماده  بازیکن   26 ایران  ملی 
همچنین  اطمینان  قابل  دروازه بان 
در  دارد،  اختیار  در  مدافع خوب  سه 
مجموع من بازیکنان قابلی برای عرض 

اندام در جام جهانی دارم.
کار  طول  در  بگویم  باید  ضمن  در 
اندازه  این  تا  بازیکنانی  حرفه ای ام 
فداکار ندیده بودم و حرف آخر اینکه 
ما جاه طلب خواهیم بود و قرار است 
بزرگ فکر کنیم و به عنوان گردشگر 

به روسیه نمی رویم.

رایونیچ

که با افزایش سن کنار خواهند رفت.
یکی از کاربران اینترنتی هم نوشته 
بزرگ  رفتن »والسکو« مربی  از  بعد 
ایتالیائی به دلیل ناسازگاری بازیکنان 
قدیمی و اعمال نفوذ آنها یعنی همان 
بازیکن ساالری مجبور به ترک ایران 
شد، پس از آن تیم والیبال ایران روز 

به روز ضعیف تر گردید.
سرشناس  مربی  والسکو«  »خولیو 
سرمربی  که  سال هائی  در  ایتالیائی 
تیم ملی والیبال ایتالیا بود، همراه این 
تیم چندین بار به مقام قهرمانی لیگ 
رقابت های  دیگر  و  والیبال  جهانی 

بین المللی این رشته دست یافت.
بازنشسته  والیبالیست  یك  نظر  به 
میدان دادن به جوان ها در کشورهای 
اکنون  هم  که  والیبال  در  پیشرفته 
زیر نظر مربیان تحت تعلیم هستند 
که  می دهد  نتیجه  دیگر  سال  چند 

تازه  والیبالیست  ده ها  داشتن  یعنی 
نفس و خوش روش که آماده اند هر 
مسن  ستاره های  جایگزین  لحظه 
پی  در  پی  باخت  سه  از  پس  شوند. 
و سنگین ایران به آمریکا و لهستان 
و کانادا برخی از یاران تیم گفتند از 

نظر فیزیکی کم آوردیم.
سابق  والیبالیست های  از  یکی 
اینطور  است  قرار  اگر  می گوید 
را  جوان  بازیکنان  بخوریم  شکست 
به مسابقات بفرستیم. او اضافه کرده 
یاد والسکو به خیر که کار او بی نظیر 
بود گاهی اوقات با همت و کاردانی او 
بازی  ایران  در رقابت های بین المللی 
کسی  به  والسکو  می برد.  را  باخته 
بازیکن ساالری  بار  باج نمی داد، زیر 
نمی رفت به همین دلیل زیرآب او را 
زدند. والسکو در حال حاضر سرمربی 

تیم والیبال آرژانتین است. 

کشورهای دیگر می گوئیم بدون فشنگ 
تمرین می کنیم هم می خندند و هم 
برای ما متأسف می شوند واکنش آنها 
به حرف ما این است که تمرین بدون 
فشنگ هم از آن حرفهاست. علیرضا 
تمام فشنگ هائی که  اینانلو می گوید 
در  تمرین  برای  ایران  تیرانداز  شش 
مسابقات جهانی در اختیار دارند کمتر 
از تعداد فشنگ هائی است که به یك 

عضو تیم های دیگر داده می شود.
تیم ایران این هفته برای شرکت در 
مسابقات تیراندازی جوانان جهان به شهر 
زول آلمان سفر کرد. تیراندازان شصت 
دارند.  حضور  رقابت ها  این  در  کشور 

فدراسیون  رده بندی  آخرین  در 
جهانی فوتبال تیم فوتبال ایران با 7 
قرار  جهان   23 مکان  در  ترقی  رده 
گرفته است. این جهش چشم گیر به 
دلیل پیروزی ایران مقابل مونته نگرو 
در بازی دوستانه و غلبه بر ازبکستان 
جهانی  جام  انتخابی  مسابقات  در 

2018 روسیه بوده است.
به  امتیاز   68 موفقیت  دو  این 
حاال  و  کرده  اضافه  ایران  امتیازات 
ایران با 893 امتیاز در رده 23 جهان 
باالتر از شماری از کشورهای صاحب 
فوتبال خوب حرفه ای دیده می شود. 
ایران ضمنا همچنان در مقام فوتبال 

اول آسیا حضور دارد.

ایران ٧ رتبه 
رده بندی 

جهانی صعود 
کرد

رئیس فدراسیون فوتبال روسیه که 
عنوان معاونت نخست وزیر آن کشور را 
نیز دارد، از تیم فوتبال ایران به عنوان 
که  تیمی  دومین  و  قدرتمند  تیمی 
برای شرکت در بازی های جام جهانی 
مسکو انتخاب شده یاد کرده و گفته 
فدراسیون  با  مذاکره  حال  در  است 
بازی  یك  انجام  برای  ایران  فوتبال 
روسیه  تیم  زدن  محك  و  دوستانه 

هستیم.

صورت  در  گفته  موتکو  ویتالی 
دیدار  این  برای  ایران  تیم  آمادگی 
ایران  چون  شد  خواهیم  خوشحال 
در حال حاضر از تیم های خوب دنیا 

است.
خبر  نیز  روسیه  ورزشی  نشریات 

رئیس فدراسیون فوتبال روسیه:
ایران تیم قدرتمندی برای محک زدن تیم ما است

احتمال بازی میان دو تیم ملی ایران 
و روسیه را که هر دو در جام جهانی 
حضور دارند منتشر کرده اند. پیش از 

تیم  سرمربی  کی روش  کارلوس  این 
در  را  پیشنهاد  این  بود:  گفته  ایران 

دست بررسی دارد.     
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حسن روحانی رئیس جمهوری در 
در  است  گفته  ورزشکاران  با  دیدار 
حوزه های  در  کردن  ورزش  گذشته 
در  تقوا  کاهش  از  نشان  علمیه 
می گفتند  برخی  و  داشت  طلبه ها 
والیبال  و  فوتبال  مانند  ورزش هائی 
و  نیست  شایسته  طالب  برای 
اجازه  طلبه ها  سال  سال های 
دوست  که  را  رشته هائی  نداشتند 

داشتند بازی کنند.
ورزش هائی  در  خانم ها  شرکت  از 
حتی  و  والیبال  و  فوتبال  مثل 
پیاده روی و کوهنوردی اگر در جائی 
قبول  قابل  اصال  می شد  صحبت 
نبود، می گفتند خانم ها باید در خانه 

بمانند.
آحاد  همه  که  کرد  تأکید  روحانی 
جامعه از جمله بانوان باید در میدان 

روحانی:
برای  پیاده روی  طلبه ها،  برای  فوتبال  و  والیبال   

خانم ها ممنوع بود

باشند.  داشته  فعال  حضور  مسابقه 
وی یادآور شد بخشی از مشکالت و 

در  با گسترش ورزش  مسائل جامعه 
کشور برطرف می شود.

خرس وحشی شرکت کننده در 
مسابقات کوهنوردی را کشت

برگذاری  سال  نهمین  و  بیست  در 
یک  آالسکا  کوهنوردی  مسابقات 
شرکت کننده  ساله  شانزده  کوهنورد 
پایان صعود  از  پس  رقابت ها  این  در 
مورد  کوه  پائین  به  بازگشت  هنگام 

حمله یک خرس سیاه قرار گرفت.

کیروش :
 سرمربیگری تیم ایران، به دالیل 

سیاسی، مذهبی آسان نیست
تیم  سرمربی  کیروش  کارلوس   
پرتغالی  روزنامه  به  ایران  فوتبال 
اکسپرسو گفته است: وظیفه سرمربی 
سیاسی  دالیل  به  ایران  فوتبال  تیم 
چون  است  دشواری  کار  مذهبی  و 
بازی های دوستانه گاهی لغو می شود، 
مانند مسابقه ایران و تونس که جزو 
برنامه های آمادگی تیم ملی ایران بود.

فوتبال اند،  عاشق  ایرانی ها  گفته:  او 
منتشر  ورزشی  روزنامه  ایران 17  در 
ایران  جمعیت  میلیون   80 می شود 
تیم  تنها  می کنند.  دنبال  را  فوتبال 

پرسپولیس 25 میلیون هوادار دارد.
فوتبال ورزش اول، دوم و سوم ایران 
مسابقات  بعضی  در  ایران  در  است. 
در  پشت  نفر  هزار   30 گاهی  مهم 
درهای  پشت  و  می مانند  استادیوم 
رادیوئی  از  را  بازی  گزارش  بسته 
می کنند.  گوش  دارند  همراه  که 
کی روش از زیبائی های طبیعی ایران 
ادامه  مورد  در  اما  کرده،  تعریف  هم 
جهانی  جام  از  بعد  ایران  در  کارش 
2018 گفته است: هنوز در این مورد 

تصمیم نگرفته ام.

ظریف و سفارت ایران در سوئیس
در تالش برای انتقال پاداش های فیفا به ایران

به  نزدیک  ایران  فوتبال  فدراسیون 
فدراسیون  پاداش  دالر  میلیون  ده 
جهانی فوتبال را پس از صعود به جام 
جهانی از راه های مختلف با پرداخت 
دو میلیارد تومان حق الزحمه به بانک 

دریافت کرد.
 در حال حاضر انتقال مبالغ باال به 
ایران به دلیل تحریم های بانکی بسیار 
پاداش هائی  انتقال  و  است  مشکل 
در  فوتبال  فدراسیون  به  نوع  این  از 
سال های اخیر با دردسر فراوان روبرو 
بوده به طوریکه در دوره قبل نیز که 
ایران به جام جهانی رفت واریز پاداش 
به حساب فدراسیون فوتبال دو سال 

طول کشید.
 بخشی از این پول را فیفا به عنوان 
پاداش کی روش و دستیاران او اخیرا 
واریز کرد و قسمتی از آن نیز از طریق 
رسید. ایران  به  خارجی  بانک  یک 

مقداری را هم وزارت خارجه به ایران 
منتقل نمود، برای انتقال این پول ها 
نزدیک  کارمزدی  فوتبال  فدراسیون 

دو میلیارد تومان پرداخت کرد.
 نگرانی زیاد فدراسیون فوتبال حاال 
این است که در صورت صعود ایران به 
مرحله حذفی در جام جهانی پاداش 
قابل توجهی از سوی فیفا نصیب ایران 

می شود. 
آمریکائی  بانک های  آنکه  ضمن 

منتظر هستند پولی به حساب ایران 
در آن بانک ها ریخته شود تا بالفاصله 
دلیل  همین  به  کنند  بلوکه  را  آن 
با  است  امیدوار  فوتبال  فدراسیون 
تالش های شخص ظریف وزیر خارجه 
بدون  سوئیس  در  ایران  سفارت  و 

مشکل به پول خود برسد. 

کاپیتان تیم والیبال 
ایران:

 خوب بازی 
نکرده ایم

آخرین  در  ایران  والیبال  ملی  تیم 
بازی خود در لیگ جهانی والیبال در 
لهستان مقابل روسیه نیز 3 بر صفر 
شکست خورد. نظیر همان نتیجه ای 
به  کانادا  و  لهستان  آمریکا،  برابر  که 
دست آورده بود. معروف کاپیتان تیم 
ایران در مصاحبه با خبرنگاران گفت: 
ورزش حرفه ای باال و پائین دارد؛ تیم 
ما می توانست بهتر از این بازی کند، 
اما در مجموع در لیگ جهانی امسال 

خوب بازی نکرده. 
او در پاسخ به این سوال که چرا از 
لیگ جهانی حذف شده گفت امسال 
نقاط ضعف ما بیش از نقاط قوت ما 
بازبینی  بازی ها  فیلم  است  قرار  بود. 
و  باخت  دالیل  کارشناسان  و  شود 
نقاط ضعف بازیکنان را تجزیه تحلیل 
کنند. ما باید از این شکست ها درس 
زحمت  ملی  تیم  بازیکنان  بگیریم. 
خود را کشیدند و از اینکه نتوانستیم 

صعود کنیم ناراحت هستیم.

خفاش شب 
کشته شد

 قاتلی که پس از کشتن دو نفر یک 
سال و نیم متواری بود، پنجشنبه این 
اطراف  روستاهای  از  یکی  در  هفته 
جهرم هدف تک تیراندازان پلیس قرار 
نام  این مرد که  گرفت و کشته شد. 
خفاش شب برخود گذاشته بود پس 
از شناسائی محل زندگی اش از سوی 
شد  غافلگیر  اطالعاتی  سازمان های 
هدف  مأموران  به  شلیک  از  پیش  و 
گرفت.  قرار  آنها  متعدد  گلوله های 
منطقه،  در  وحشت  و  رعب  ایجاد 
تیراندازی به مأموران نیروی انتظامی، 
اخاذی از مردم و خرید و فروش مواد 
این  که  بود  جرایمی  دیگر  از  مخدر 

قاتل فراری مرتکب شده بود.

او پیش از حمله خرس به مادرش 
خرس  یک  گفت  و  کرد  تلفن 
وحشی در تعقیب اوست، مسئوالن 
جوان  این  دنبال  به  مدتی  مسابقه 
او  جنازه  توانستند  تنها  اما  گشتند 

را پیدا کنند.

صعود به جام جهانی ده میلیون 
دالر برای ایران درآمد داشت

بنا به روش فدراسیون جهانی فوتبال 
موفقیت  از  بعد  که  کشورهائی  به 
در  پیروزی  و  ورودی  امتحانات  در 
مسابقات انتخابی جام جهانی پذیرفته 
دستخوش  دالر  میلیون  ده  می شوند 
از  بعد  نیز  ایران  و  می شود  پرداخت 
راه یابی به جام جهانی 2018 صاحب  
این جایزه و پولدار شد. این مقدار پول 
معادل چهار سال دستمزد کادر فنی 

تیم ملی است. 
سرمربی  کیروش  حال  همین  در 
هواپیمائی  شرکت  یک  با  ایران  تیم 
حامی  که  رسیده  توافق  به  پرتغالی 
مالی اردوهای آمادگی تیم ملی پیش 
از بازی های جام جهانی 2018 باشد. 
افزایش  باعث  که  دیگری  موضوع 
درآمد فدراسیون فوتبال در یک سال 

بیشتری  تعداد  استقبال  شده  اخیر 
در  ملی  تیم  مسابقات  از  تماشاچی 
بوده  تهران  نفره  هزار  صد  ورزشگاه 

است.

پیشنهاد برای شصت دقیقه 
شدن زمان مسابقات فوتبال

اتحادیه بین المللی فوتبال به دنبال 
بازی  قوانین  در  تغییراتی  ایجاد 
پیشنهادات  از  یکی  است.  فوتبال 
زمان  تغییرات کاهش  این  در مسیر 
مسابقه از نود دقیقه به شصت دقیقه 
است. طراحان قوانین جدید گفته اند 

حسن  این  مسابقه  زمان  کردن  کم 
بازی  در  وقت کشی  از  که  دارد  را 

جلوگیری می شود. 
تأیید  صورت  در  جدید  قانون 
اجرا  به  فوتبال  جهانی  فدراسیون 

درخواهد آمد.

دختران وزنه بردار ایران در 
مسابقات بین المللی

وزنه برداری  جهانی  فدراسیون 
سرانجام با پوشش طراحی شده برای 
ایران در مسابقات  وزنه بردار  دختران 
بین المللی موافقت کرد و از این پس 
رقابت های  در  ایران  وزنه بردار  بانوان 

داخل و خارج حضور خواهند داشت.
استعدادیابی  کمیته  دبیر  شاهرخی 
است  گفته  وزنه برداری  فدراسیون 
مدتی است برای یافتن زنان مستعد 
مناطق  به  وزنه برداری  رشته  برای 
مختلف ایران سفر می کنیم و تا کنون 

روبرو شده ایم.  استعدادهای خوبی  با 
دختر  حاضر 24  حال  در  گفت:  وی 
وزنه بردار در حال تمرین و آماده شدن 
برای شرکت در مسابقات وزنه برداری 

المپیک  2024 هستند.
و  داوری  کالس های  افزود:  وی 
خانم ها  برای  وزنه برداری  مربی گری 
از  بعد  و  می شود  تشکیل  زودی  به 
سراسری  مسابقات  نیز  رمضان  ماه 
خواهد  برگذار  ایران  در  وزنه برداری 

شد.

اولین و دومین شوهرم ناپدید 
شدند،شوهر سومم را کشتم

زنی که شوهر سوم خود را چندی 
در حیاط  را  او  و جنازه  پیش کشته 
خانه دفن کرده بود پس از دستگیری 
اهل  شوهرم  اولین  گفت:  پلیس  به 
سال  چند  از  بعد  او  بود  شهسوار 
فرزند  یک  داشتن  و  من  با  زندگی 
از  خبری  دیگر  و  شد  ناپدید  ناگهان 

او نشد.
با مرد دیگری آشنا شدم،  تا آنکه   
زندگی  سال  چند  از  پس  نیز  او 
تحصیل  ادامه  برای  می خواهد  گفت 
با من  و دیگر  و رفت  برود  ترکیه  به 
مدت ها  آنکه  از  بعد  نگرفت.  تماس 
دنبال شوهر می گشتم در همان ایام با 
مرد دیگری آشنا شدم و از او صاحب 

برای  که  مردی  پیش  روز  چند 
در  داشت  عجله  خانه  به  رسیدن 
ترافیک سنگین اتوبان آزادگان ناحیه 
تهران گرفتار شد. او از راننده کامیونی 
کرده  تصادف  دیگری  اتومبیل  با  که 
بود و باعث راه بندان شده بود خواست 
کامیون خود را به کنار جاده ببرد، اما 
و  هستم  پلیس  منتظر  گفت  راننده 

نباید ماشین را حرکت دهم.
مرد عجول چهل و دو ساله با راننده 
کامیون درگیر شد و زد و خورد بین 

به راننده کامیون گفتم بزن کنار 
گوش نداد او را کشتم

اتومبیل سواری  آنها درگرفت. راننده 
دستی  چوب  یک  ماشین  داخل  از 
ضربه  چند  و  آورد  بیرون  مخصوص 
به سر و بدن راننده کامیون کوبید و 

شیشه های کامیون را نیز شکست. 
حادثه  این  از  که  ماجرا  شاهد  یک 
در  را  فیلم  بود،  کرده  فیلمبرداری 
اختیار پلیس قرار داد. با مرگ راننده 
کامیون در بیمارستان مرد عجول به 
عنوان قاتل بازداشت شد و به زودی 

محاکمه می شود.

یک فرزند شدم اما شوهر سومم بسیار 
بدون  نمی توانستم   و  بود  سخت گیر 
اجازه او از خانه بیرون بروم، خواستم 
از او طالق بگیرم اما حاضر به جدائی 

نمی شد. 

آشنا  دیگری  مرد  با  ایام  در همان 
شوهر  قتل  نقشه  او  کمک  با  شدم 
با  روز  یک  و  کشیدیم  را  سومم 
قتل  به  را  همسرم  چاقو  چند ضربه 
رساندم، سپس به دو مرد افغان پول 
حفر  گودالی  خانه  حیاط  در  دادم 
کنند  جنازه شوهرم را در آن دفن 
کردم، ولی پلیس در بازرسی از خانه 
متوجه ماجرا شد و مرا دستگیر کرد.

تهران
نگران پاسخ
کی روش به

استرالیائی ها

در  استرالیا  فوتبال  فدراسیون 
کارلوس  با  بار  چندین  اخیر  ماه های 
کی روش به بهانه های گوناگون تماس 
داشته است. استرالیائی ها از کی روش 
خواسته اند ترتیب یک دیدار دوستانه 
میان تیم های فوتبال ایران و استرالیا 
را در ملبورن بدهد. فدراسیون فوتبال 
به  را  خود  تمایل  همچنین  استرالیا 
استخدام کی روش به عنوان سرمربی 
است.  داده  نشان  کشور  آن  فوتبال 
فدراسیون  مسئوالن  دلیل  همین  به 
روزها  این  ورزش  وزارت  و  فوتبال 
پیشنهاد  به  کی روش  پاسخ  نگران 
استرالیا هستند. سرمربی تیم فوتبال 
استرالیا قطعا با مشکالتی که در جائی 
نخواهد  روبرو  دارد  وجود  ایران  مثل 
بود.استرالیا کشوری است ثروتمند و 
با آداب و رسوم و ساختاری متفاوت 
به  شبیه  و  اسالمی  جمهوری  از 
فدراسیون  بنابراین  غربی،  کشورهای 
حق  ایران  فوتبال دوستان  و  فوتبال 
به  کی روش  پیوستن  نگران  دارند 
و  درگیری  سال   6 از  بعد  استرالیا 
کشمکش مداوم با تشکیالت ورزش و 

فدراسیون فوتبال ایران باشند.

پسر 
کرمانشاهی 
پدرش را به 
گلوله بست

پسر جوانی این هفته پدر خود را با 
به گفته  درآورد،  پای  از  گلوله  رگبار 
و  پدر  میان  شدید  اختالف  آشنایان 

پسر باعث این جنایت شد.
کرمانشاه  پلیس  فرمانده  شیرزادی 
گفت پسر بیست و دو ساله با سالح 
قاتل  پسر  است.  کشته  را  او  پدرش 
پس از جنایت فراری شد، اما بستگان 
و دوستان خانواده از او خواستند خود 
به  نیز  او  کند.  تسلیم  پلیس  به  را 

کالنتری رفت و خود را معرفی کرد.
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زمانی بود که مخالفان رژیم اسالمی 
را می شد به دو گروه کلی هواداران 
سرنگونی و اصالح طلبی یا دگرگونگی 
)استحاله( بخش کرد. آن سالهائی بود 
که اصالح طلبان از پشتیبانی انتخاباتی 
بی سابقه ای برخوردار می بودند و چند 
سالی قوای اجرائی و قانونگذاری را با 
هم در دست داشتند. استراتژی مبارزه 
نیز، یا در پی سرنگونی رژیم می بود یا 
به خواست اصالحات تدریجی محدود 
نخستین  استراتژی  از  اما  می شد. 
چیزی بیش از دادن شعار سرنگونی، 
ایران،  کیلومتری  هزاران  از  هم  آن 
اصالحات،  استراتژی  و  نیامد  بدر 
بیهودگی  از  نمایشی  بیشتر،  هرچه 
و وقت گذرانی گردید. بر سر این دو 
استراتژی میان تهی هرچه توانستند به 
هم پریدند و تهمت ها بر هم بستند 
از سوی سرنگونی خواهان  بیشتر  ــ 
کشید  آنجا  به  بحث  سرانجام  و  ــ 
که، پنهان و آشکار، گروه هائی، از راه 
دشمنی با رژیم خواستار حمله آمریکا 
به ایران شدند و گروه های بزرگتری، از 
راه اصالح طلبی عمال به تقویت رژیم 

پرداختند.
امروز از آن بحث ها نشانی نیست و 
دو استراتژی دیگر جای  آنها را گرفته 
است. یک استراتژی در آرزوی قیام 
عمومی به پشتیبانی جامعۀ بین المللی 
ــ اساساً اروپا ــ ست و دیگری پس 
از یک دوره کارهای مقدماتی از سوی 
فعالتر  الیه های  و  مدنی  سازمانهای 
فعالیتهای  میان  از  دارد  اجتماعی، 
جمهوری  ریاست  انتخابات  پیرامون 
پدیدار می شود. استراتژی اول دنباله 
دومی  ولی  است  سرنگونی  همان 
اصالح  از  ژرف تر  است،  تازه  روندی 
درونی  بازیهای  از  مستقل  و  طلبی، 
جناح های رژیم. در جریان انتخابات، 
منطق تحریم و در نتیجه آسانتر کردن 
پیروزی احمدی نژاد، این بود که هر 
حکومت  در  بی لیاقتی  و  فساد  چه 
احتمال  عمومی  قیام  شود  بیشتر 
قیام  یافت.هواداران  بیشتری خواهد 
چنان  که  می پذیرند  اساساً  عمومی 
رویدادی، هزینه سنگین برای کشور 
و مردم خواهد داشت. با اینهمه امید 
به  عمال  ایران،  ملت  رهائی  به  آنها 
خرابی بیشتر اوضاع، در واقع  ویرانی 
پر دامنه تر کشور، بسته است. استدالل 
آنها این است که مردم هر روز دارند 
بیشتر رنج می کشند و اگر قیام کنند 
قربانی هائی که خواهند داد یک بار و 

برای همیشه خواهد بود.
استراتژی دیگر )همان »استراتژی 
پیکار سیاسی مردمی«( که در ایران 
به آن مطالبه محور می گویند و در 
اصطالح پاره ای سخنگویان برجسته 
نام  مدنی  محاصره  جمهوریخواهان 
گرفته است خواهان پیشبرد مبارزۀ 
مدنی و رویاروئی آشکارتر و  هدفمندتر 
با حکومت است. سازمانهای مدنی و 
حرکتهای اجتماعی با پیش کشیدن 
نیروی  به  تبدیل  خود  خواست های 
فعالی می شوند که در عین  مخالف 
حال به آسانی قابل تعرض نخواهد بود. 
چه کسی می تواند اتحادیه ناشران را، 
مثال، آزار و پیگرد کند که در گرماگرم 
انتخابات از کاندیداها خواستند  موضع 
خود را در امر سانسور کتاب روشن 
هواداران  اخیر  انتخابات  در  سازند؟ 
پیش  که  فرصتی  از  استراتژی  این 
و  گرفته اند  بهره  به تمام  است  آمده 
خواست ها و پرسش های خود را پیاپی 
تفصیلی  برنامۀ  از  ــ  کردند  عنوان 
»گفتمان  دموکرات  لیبرال  اساساً 
کوبیدن  تا  گرفته  محور«  مطالبه 
موسوی  سر  بر  سال 67/88  کشتار 

که نخست وزیر آن زمان بود.
 * * *

تژی های  سترا ا ره  با در گفتگو 

»تغییر رژیم« پس از اینهمه سالها، 
از مقولۀ وقت گذرانی و گمان پروری 
speculation نیست. پس از سی 
تبهکاری،  و  ویرانگری  تحمل  سال 
و با جابجائی نسلی که در راه است، 
مردم ایران در این بزنگاه تاریخی با 
و  روبرویند  بهتری  آینده  دورنمای 
نمی باید گذاشت مبارزه در مسیرهای 
نادرست بیفتد. حکومت و جهان بینی 
آخوندی که می کوشد ایران را به یک 
قرون وسطای دیگر بیندازد شکست 
که  انقالب  نسل  و  است؛  خورده 
گرفتاری عمدۀ تاریخ ایران در پایان 
سده بیستم بود یا خود را با جهان 
روزگارش  یا  می کند  همروزگار  تازه 
پیکار  تجربه  سال  سی  می آید.  سر 
رهائی و باز سازی ایران اکنون راه ها 
را روشنتر از همیشه کرده است: راه 
دامن زدن به یک انقالب دیگر به یاری 

ایران؛  در  بشر  مدافع حقوق  اروپای 
نیروهای  ایدئولوژیک  یگانگی  راه  و 
تمرکز  و  جا،  هر  در  مدنی  جامعه 
پیکار بر چالش هر روزۀ رژیم بر زمینه 
دمکرات  لیبرال  سیاسی  برنامه  یک 
اعالمیه  چهارچوب  در  )دمکراسی 
تکیه  راه  یک  بشر.(  حقوق  جهانی 
خود را اساساً بر بیرون گذاشته است 
که قلمرو اوست و از آنجا می خواهد 
دیگری  برانگیزد؛  را  مردم  توده های 
همه به جنبش مدنی و سازمان دادن 
ـ که ناچار  حرکتهای اجتماعی درون ـ 
به جنبش های گسترده تر فرا خواهند 
ـ می اندیشد و نیروهای بیرون  روئیدـ 
را در خدمت و نه بر فراز یا رقابت با 

آن قرار می دهد.
یک انقالب دیگر از سوی مردمی به 
جان آمده ناممکن نیست و پشتیبانی 
جهان بیرون، از حقوق بشر در ایران 
بسیج  می باید  به درجاتی  همواره  را 
اولی  نه  ولی  است.  سودمند  و  کرد 
کارساز. مردم  نه دومی  است  مسلم 
ساله  سی  این  فرصت  هر  در  ایران 
می دهند  ترجیح  که  داده اند  نشان 
هزینه  کمترین  با  ایران  در  تغییر 
میهن شان  به ویژه  و  خودشان  برای 
تجربه  گذشته،  این  از  باشد.  همراه 
تاریخی در خود ایران نیز نشان داده 
است که انقالبات و تغییرات ناگهانی 
معموال در زمان هائی روی می دهد که 
اوضاع رو به بهبود است و انتظارات 
انقالب  به اصطالح،  ــ  می گیرد  باال 
انتظارات باال گیرنده. در کشوری فرو 
در  و  بحران ها،  در سخت ترین  رفته 
گسیخته،  هم  از  سیاسی  نظام  یک 
پیامد مسلم تر بدتر شدن اوضاع )بدتر 
شدن تا کجا؟( ضرب شصت نظامی 
در  بود.  خواهد  ارتشیان  حکومت  و 
ایران، پاسداران که از چند سال پیش 
برای کنار زدن نسل اول و آخوندی 
انداختن  با چنگ  اسالمی،  حکومت 
قدرت  پایگاه های  و  مالی  منابع  بر 
و  انگیزه  کرده اند  دورخیز  سیاسی، 
توانائی سازمانی کافی دارند و خود را 
بیش از دیگران وارث انقالب می دانند. 
آنها منتظر فرصت اند که با بهانه های 
خوش ظاهر به میانه میدان آیند، و به 

دیگران مجال نخواهند داد.
بشر،  حقوق  از  جهانی  پشتیبانی 
چنانکه دیده ایم و هر روز می بینیم، 
به اندازه ای دستخوش منافع ملی و 
که  است  گوناگون  سیاسی  تحوالت 
بود،  نخواهد  کمکی  عامل  یک  جز 
استراتژی  مرکز  در  آن  گذاشتن  و 
 wishful پروری  آرزو  جز  پیکار 
داشت.  نخواهد  نامی   thinking
تا  )برمه(  میانمار  از  که  بس  همین 
سودان نگاهی بیندازند. آن استراتژی 
که بر این فرضیات استوار باشد کمتر 

کسی را متقاعد خواهد کرد.
مدنی  جامعۀ  بر  تأکید  استراتژی 
ایران نیز به هیچ روی مسلم نیست و 
فرایندی دراز آهنگ و پر هزینه )هر 
انقالب(  هزینه های  گونه  از  نه  چند 
از دل جامعه  از آنجا که  است. ولی 
یک  با  نه  رهبری ش  و  می جوشد 

فرد یا گروه کوچک و در واقع با یک 
بیشتر  در  چنانکه  ــ  است  گفتمان 
تغییر رژیم های بیست ساله گذشته و 
ـ  در انقالب مشروطه خود ما دیده ایمـ 
احتمال پیروزی ش بیشتر خواهد بود. 
مهم آن است که گفتمانی پیشرو بر 
اندیشه و بحث سیاسی جامعه تسلط 
یابد و سازمانهای مدنی، اگر چه به 
کارگران،  )زنان،  جنبش ها  صورت 
دانشجویان، روشنفکران ...( در سطح 
جامعه پدیدار شوند و برای خود یک 
فضای گفتگو و اعتراض به وجود آورند 
و سخن شان از فراز دیوار سانسور و 
سرکوبگری به گوشها برسد و آماده 
باشند از فرصت هائی که بیش از پیش 

روی خواهد نمود بهره گیرند.
ایران  در  را  اینها  همه  اکنون  ما 
هر  به  مدنی،  سازمانهای  می بینیم. 
گفتار  و  هستند  ممکن،  صورت 
اجتماعی، و نه پچ پچ میهمانی ها و 
تسلی بخش،  های  )جوک(  شوخک 
که  ست  ا شده  ا  و بی پر ن  چنا
جمله  از  رژیم  خود  فرصت طلبان 
نیز  جمهوری  ریاست  کاندیداهای 
و  می پیوندند،  بدان  را  خود  صدای 
در  فرصت ها  از  بهره برداری  آمادگی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  همین 
پیش آمد و باز پیش خواهد آمد. از 
همه مهمتر، آن یگانگی ایدئولوژیک 
است که گرایشهای تا دیروز مخالف، 
بلکه دشمن یکدیگر، را در یک مسیر 
به  نیاز  حتی  آنکه  بی  می دهد  قرار 
آن باشد که در کنار هم باشند. در 
که  است  ایدئولوژیک  یگانگی  آن 
بزرگترین امید ما به آینده ایران نهفته 
است. برای نخستین بار پس از دوران 
مشروطه ما یک جامعه روشنفکری 
لیبرال  گرایش  بستر   در  که  داریم 
هم  و  ناسیونالیست  هم  دمکرات، 
این است  تفاوت در  ترقیخواه است. 
که این جامعه روشنفکری، خاستگاه 
جامعه شهروندی آینده ایران، بسیار 
بزرگتر و  بسیار آگاهتر از صد سال 
اندوخته تجربه های  با  و  پیش است 
جهان  و  ما  خود  گذشته  ساله  صد 
اشتباهات  تکرار  از  می تواند  بزرگتر 

پیشین برکنار بماند.

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 3۰ 
از  نوشته هایی  این سو،  به  خورشیدی 

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرایط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گویی همین امروز 
قدیمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازیم  همایون  داریوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب ۵7 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

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

 پیکار سیاسی مردمی
کیهان لندن شماره 12۵۸ -۷ خرداد ماه 1۳۸۸

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )24(

خان  )محمدولی  اعظم  سپهدار 
تنکابنی( در مردادماه 129۰ از ریاست 
وزرا معزول شد و بدین سان، کابینۀ او 
بیش از چهار ماه و ده روز عمر نکرد. 
محمدعلی  ورود  سپهدار،  عزل  سبب 
شاه از یک سو و برادرش ساالرالدوله از 
سوی دیگر، به خاک ایران بود. پادشاه 
مخلوع، با حمایت دولت تزاری روسیه 
از طریق گمیش تپه در رأس سپاهی 
تخت  تا  بود  بازگشته  ایران  به  عظیم 
و تاج ازدست داده را بازیابد. همزمان، 
برادرش ابوالفتح میرزا ساالرالدوله نیز 
با دوهزار سوار و پیاده از سوی غرب 
وارد ایران شد و به حمایت از محمدعلی 
شاه، تلگراف تندی به مجلس شورای 

ملی مخابره کرد.
از  تلگرافی  طی  شاه،  محمدعلی 
گرگان، ادارۀ امور کشور را تا ورود خود 
به پایتخت در عهدۀ سپهدار قرار داد. 
رأس  در  ارشدالدوله  خان  علی  میرزا 
شاه،  محمدعلی  طرفداران  از  سپاهی 
تصرف  برای  شاهرود  تصرف  از  پس 
تهران حرکت کرد. در همین حال، ملک 

منصور میرزا شعاع السلطنه برادر دیگر 
با سپاه خود وارد  نیز  محمدعلی شاه 

بابل شد و مورد استقبال قرار گرفت.
واکنش  در  ملی،  شورای  مجلس 
به این وقایع کابینۀ سپهدار را عزل و 
نجفقلی خان صمصام السلطنه بختیاری 

را مأمور تشکیل کابینۀ جدید کرد.
صمصام السلطنه، برادر بزرگتر حاج 
علیقلی خان سردار اسعد )یکی از دو 
فاتح تهران( بود. جعفرقلی خان، پسر 
حاج علیقلی خان )که این زمان سردار 

بهادر لقب داشت و پس از درگذشت 
پدر، لقب او را به ارث برد( در خاطرات 
میرزا،  »محمدعلی  می نویسد:  خود 
گمیش  راه  از  روسها  را  سابق،  شاه 
تپه به ایران فرستادند. شعاع السلطنه 
و ارشدالدوله هم همراه ایشان بودند. 
کرمانشاه  طرف  از  هم  ساالرالدوله 
سردار  آقای  و  بنده  بود.  کرده  طلوع 
محتشم را از بختیاری احضار کردند. 
برای  فرنگستان  اسعد  سردار  مرحوم 
با دو هزار  معالجۀ چشم رفته بودند. 
رساندیم...  را  خود  بختیاری  سوار 
به  طهران  در  توقف  روز  دو  از  پس 
کردیم.  حرکت  ارشدالدوله  جنگ 
ولی  بود  او  جلو  در  هم  امیرمجاهد 
نمی توانست کاری بکند. قبل از ورود 
به ریاست سردار محیی  اردو  ما یک 
و سردار فاتح و ساالر بهادر به جنگ 
شعاع السلطنه فرستادند. شعاع السلطنه 
به  لدوله  ارشدا دادند.  شکست  را 
ورامین، هفت فرسخی طهران رسیده 
بود. در امامزاده جعفر ورامین اردوی 
ما به ریاست آقای سردار محتشم، یپرم 
خان و بنده، شروع به جنگ نمودیم. 
دو  از  بود  مرکب  ارشدالدوله  اردوی 
هزار ترکمن. پس از دو ساعت جنگ 

شکست خوردند. ارشدالدوله گرفتار و 
پس از استنطاق، به امر دولت تیرباران 

شد. ما هم مراجعت کردیم...«
جعفر  امامزاده  در  دولتی  قوای 
ورامین با سپاه ارشدالدوله درگیر شد. 
ارشدالدوله در این نبرد شکست خورد 
کرده  اصابت  پایش  به  تیری  چون  و 
بود نتوانست فرار کند. او را بالفاصله 
محاکمه و اعدام کردند و جنازه اش را به 
تهران آورده در میدان توپخانه به نمایش 
گذاردند )12 رمضان 1329 هـ . ق/ 1۵ 

شهریور 129۰(.
در جبهۀ غرب نیز، نبرد با پیروزی 
یپرم  اما  گرفت  پایان  دولتی  قوای 
بهادر  سردار  رسید.  به هالکت  خان 
داشته  شرکت  نیز  جنگ  این  در  که 
اردوی  برای  »فوری  می نویسد:  است 
به طرف  کردیم  حرکت  ساالرالدوله 
ساوه. دو اردو بودیم. یکی از قم حرکت 
سردار  و  ظفر  سردار  به ریاست  کرد 
و شهاب السلطنه  امیر جنگ  و  جنگ 
و ساالر مسعود و صارم الملک و سردار 
به ریاست  طهران  از  دیگری  معظم، 

سردار محتشم و یپرم خان و بنده که 
دو هزار و پانصد سوار بختیاری بود. دو 
مجاهد.  نفر  چهارصد  با  داشتیم  اردو 
اردوی ساالرالدوله تمام عشایر و افواج 
غرب بود، بقدر بیست هزار نفر. پس از 
چهار ساعت جنگ، اردوی ساالرالدوله 
از هم پاشید. جنگ  شکست خورد و 
در  ماه  یک  از  بعد  من،  هم  را  دوم 
اشترینان با ساالرالدوله کردم. نزدیک 
محمدعلی  منهدم شد.  بکلی  بروجرد 
کردند  فرار  شعاع السلطنه  و  میرزا 

طرف فرنگستان. بعد از آن جنگ من 
اردوئی  برای گردش.  فرنگستان  رفتم 
به ریاست امیرجنگ و شهاب السلطنه و 
یپرم خان برای قلع و قمع ساالرالدوله 
یپرم خان کشته  همدان.  رفت طرف 
شد. اردو فاتح شد. ساالرالدوله قلع و 

قمع شد و به فرنگستان رفت«.
و  طه  و مشر به   ، یع قا و ین  ا
بخشید.  تازه  جانی  مشروطه خواهان 
مجلس تقویت شد و مطبوعات با جرأت 
بیشتری به میدان آمدند. روزنامۀ »ایران 
نو« سقوط دولت سپهدار و روی کار 
آمدن دولت جدید را با مقاله ای استقبال 
کرد و نوشت: »... مدتی بود که سوء ظن 
نسبت به رفتار سپهدار حاصل شده و 
ما مکرراً در این ستون عقاید خودمان 
او و بعضی اشخاص دیگر  را راجع به 
و  بودیم  نموده  بیان  سپهدار  کابینۀ 
بیم آن را داشتیم که چنین  همیشه 
دسایس کارانۀ  خیاالت  ممّد  کابینه 
گردیده،  خارجی  و  داخلی  خائنین 
نمود.  خواهد  را  ارتجاع  تولید  تسریع 
اگرچه متأسفانه آنچه را که ما از مدت 
مدیدی به این طرف می دانسته و کامال 
حس کرده بودیم رفقای مشروطه طلب 
ما خیلی دیر مطلع و برخوردار گردیدند 

ولی باز خوشبختانه به موقع پرده از روی 
کار برداشته شده، نقشه ای که برای ما 
اولیای  به دست  که  بود،  شده  کشیده 
امور خودمان به دام دشمن بیفتیم و 
و  استقالل  دشمنان  خونریزی،  بدون 
آزادی این مملکت خانۀ ما را تصاحب 
کنند، ظاهر و هویدا گردیده، فوراً در 

صدد جلوگیری برآمدیم.
و  مشروطه خواهان  کلیۀ  ینک  ا
وطن پرستان کامال با همدیگر متفق و 
متحد در عقب سر مجلس شورای ملی 
ایستاده، با تمام قوا در دفع مواد فساد 
پایفشاری و ایستادگی دارند. معلوم است 
اول اشکالی که در جلو مجلس شورای 
ملی بود همانا برداشتن خائنین داخلی 
از سر کار و سپردن زمام امور مملکت 
به دست مردمان امین مشروطه خواه و 
وطن پرست می بود. ما نهایت مسّرت را 
موفقیت  بزرگ  کار  این  در  که  داریم 
حاصل شده، کابینۀ جدیدی مرکب از 
مردان غیور کاری وطن مهار مملکت 
مشغول  را در دست خود گرفته جداً 
به فیصلۀ امور مملکتی و قلع و قمع 
اشرار و سرکوبی مفسدین و مرتجعین 
برباددهندۀ  و  حّریت  طریق  دزدان  و 
استقالل ایران شده اند. حاال دیگر وقتی 
مفسد  میرزای  محمدعلی  که  است 
خائن شرور و یک مشت دزد و خائن 
که به دور او گردآمده و به سرحد ایران 
دستبرد زده اند باید بدانند که با ملت 
ایران و استقالل و حریت و مشروطیت 
این مملکت به دست خارجه نمی توان 

بازی نمود...«
روزنامه  مقاله،  این  انتشار  فردای 
»ایران نو« با صدور حکمی بدین شرح 

توقیف شد:
مدیر جریدۀ فریدۀ ایران 

نو
غّره  موّرخۀ  که  حکمی  حسب  بر 
عظام  وزرای  محترم  هیأت  از  شعبان 
رسیده است، روزنامۀ ایران نو در نمرۀ 
بر  بکلی  آن  مندرجۀ  عبارات   1۰2
دولت  هیئت  مقاصد  و  اقدامات  ضد 
توقیف  مزبوره  روزنامۀ  بنابراین  است. 
از هیئت محترم وزرا  است. تا مجدداً 
نظمیه  ناگزیر  نشود  نقض  حکم  این 

مسئولیت دارد.
لهذا اکیداً اخطار می شود که روزنامۀ 

ایران نو به حکم اولیای دولت از امروز 
توقیف و اگر بعد از این اخطاریه طبع 
دربارۀ  که  حکمی  هر  شود  توزیع  و 
متمردین مجری می شود در حق مدیر 
مسئول آن اداره نیز جاری خواهد شد.

ریاست نظمیه
»ایران نو« دو هفته منتشر نشد و در 
سیزدهم شعبان )1329 هـ . ق( ادارۀ 
نظمیه با ارسال این نامه، مجوز انتشار 

مجدد آن را صادر کرد:

روزنامۀ  محترمۀ  ادارۀ 
ایران نو

منیع  مقام  از  صادره  حکم  مطابق 
هیئت  تصویر  برحسب  وزرا،  ریاست 
محترم وزرای عظام، روزنامۀ ایران نو از 
توقیف خارج است. مقرر دارید طبع و 

نشر شود. ریاست نظمیه
نو«  »ایران  مجدداً  بعد،  روز  چند 
توقیف  علت  بار،  این  و  شد  توقیف 
بود.  بیانیۀ حزب دموکرات  انتشار  آن 
بر  قیام  به  را  ایران  ملت  بیانیه ای که 
ضد ارتجاع و حامیان خارجی آن فرا 

می خواند.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 12۰4(

» ادامه دارد«           

نجفقلی صمصام السلطنه جعفرقلی خان بختیاری
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جمهوری  رؤسای  از  1ـ 
پیشین آمریکا

2ـ او هم حرفه ای دارد ـ 
کوه و قله ای است معروف

3ـ از داستانهای عاشقانۀ 
مشرق زمین

4ـ شبی طوالنیـ  عالمت 
جمع ـ حیوانی است

آن  آخر  به  حرفی  ـ   5
است  پوشاک  از  بیفزایید 

ـ فلزی است
ـ  رطوبت  ـ  پراکنده  ـ   6

باعث و بانی

پشیمانی  ـ  نمناک  ـ   7
ـ دست

8ـ  ترسـ  ییالقی در کنار 
تهران قدیم ـ توان

9ـ از علوم
ـ  حرف  یک  تکرار  10ـ 

کشوری است
11ـ پرداختـ  زبانی است

1ـ آموزش و پرورش
2ـ لقب کریمخان زند

توریستی  است  کشوری  3ـ 
ـ کافی

4ـ قاره ای است ـ خالی
5 ـ از صیفی جات
6 ـ لباس ـ نظیر

7 ـ عاقبت ـ کشف شده 
8 ـ قسمتی از پا ـ جهت ـ زن

9ـ فرشتهـ  تماشاخانه
10ـ نوعی وسیلۀ نقلیۀ موتوری 

ـ بی پایه و نادرست
دشمن  ـ  موسیقی  زبان  11ـ 

»خوش بینی«

و  ن  گا یسند نو ز  ا 1ـ 
یه،  بلندپا یان  داستانسرا
برجسته و فقید معاصر ایران

ـ  کاملتر  ـ  امراض  از  2ـ 
فرستادن

و  روزنامه نگاران  از  3ـ 
و  قدیمی  داستانسرایان 

معاصر ایران
ـ  نخوت  ـ  روغن  پر  4ـ 

بخشی از کشور ما
5 ـ دستور ـ تله ـ فرسوده 

و بیات
6 ـ گروه ـ کپی

7 ـ عالمت جمع ـ آیین ـ 
زهرآگینـ  عقیده

و  ن  ا ز آهنگسا ز  ا ـ   8
تصنیف سرایان پیشکسوت، 
برجسته و فقیدکشور ما و 
پایه گذار »انجمن موسیقی 

ملی«
وسایل  از  ـ  راهنمایی  9ـ 
موسیقی ـ تمدنی کهن در 

بین النهرین
ـ  ادیان  از  یکی  پیرو  10ـ 
بیقراری ـ تکرار یک حرف

11ـ حرف همراهیـ  زبانی 
است ـ سخت

12ـ رطوبت ـ خداحافظی 
ـ صاحب کار

13ـ کفپوشی استـ  حرف 
تشکل  و  گروه  ـ  فاصله 

سیاسی
14ـ از نوابغ عالم سینما ـ 

از مبهمات ـ گذشته
15ـ بخشندهـ  سائلـ  نظیر 

و مشابه

و  بلندآوازه  قدیمی،  خوانندگان  از  1ـ 
معروف ایران

ـ او هم حرفه ای دارد ـ زن جادوگر  ـ کوچک  2
3ـ نام گروهی از میوه ها ـ آلوده ـ درد

4ـ قسمتی از اندامـ  از شعرای نوپرداز و 
فقید معاصر ایران

5 ـ داخل دایره است ـ ستارۀ درخشان 
آسمان شعر و ادب فارسی ـ رودخانه ای 

در روسیه
6ـ  جزیره ای در خلیج فارسـ  بحری در 

شعر فارسی ـ کمک
7ـ  مرافعۀ لفظیـ  چشمهـ  حیوانی است

و  روش  ـ  البرز  دامنۀ  در  ییالقی  ـ   8
سنت ـ مدرک

9ـ از آنطرف وسیله ای است برای حمل 
و نقل آبیـ  فصل و زمانـ  درختی است 

ـ حرف ندا
10ـ کوشش ـ  منطقه ای ییالقی و آباد 

در دامنۀ البرز
11ـ از شهرهای استان فارس ـ حرفی 
به آخر آن بیفزایید صمغی است گیاهی 

با مصارف صنعتی ـ راه اشتباه
ـ حیوانی است ـ مکان ـ پایتخت کشوری است 12

13ـ نوعی بنا ـ تفصیل
14ـ شکلی است هندسیـ  خدای بزرگ 

ایرانیان باستان
15ـ از ادویه هاـ  سرایندۀ شعر »مرا ببوس«

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

الویج روستایي دیگر در قلب رشته 
کوه هاي سر به آسمان ساییده البرز و 
در میان طبیعت بي همتاي شمال ایران 

زمین  است.
    روستاي ییالقي الویج در 25 
میان  کیلومتري جنوب چمستان در 
قرار  البرز  زیباي  و  جنگلي  دره هاي 
به  چمستان  سه  کیلومتر  در  دارد. 
سوی »نور« یک مسیر زیباي آسفالته 
به طرف جنوب از جاده اصلي منشعب 
پارک جنگلي  از  عبور  با  که  مي شود 

کشپل به الویج ختم مي شود.
از پارک   جاده چمستان به الویج 
کشپل مي گذرد و از میان جنگل عبور 
مي کند به همین دلیل فضاي دلپذیري 

را براي گردشگران فراهم مي سازد.
 مجموعه روستایي الویج مشتمل 
خطیب  کال،  رئیس  آبادي  شش  بر 
و  مالکال  مالمحله،  کیامحله،  محله، 
آبادي  سه  مردم  است.  محله  سادات 
برادر  عقیل  به  را  خود  نسب  آخري، 
و  قدیمي  بافت  مي رسانند.  علي  امام 
بقعه امامزاده زکریا و امامزاده فخرالدین 
از آثار تاریخي و مذهبي روستاست و 

نشانگر قدمت کهن آن است.
مازندراني  زبان  به  الویج  مردم   
روستایي  مجموعه  مي گویند.  سخن 
کوهستاني،  اقلیم  تاثیر  تحت  الویج 
تابستان هاي  و  سرد  زمستان هاي 
معتدل و مطبوع دارد. رودخانه الویج 
که از به هم پیوستن دو رودخانه تیلن 
در  مي شود  تشکیل  رود  نومه  و  رود 
کنار این آبادي ها جریان دارد. الویج از 
توابع بخش چمستان شهرستان نور با 
مختصات جغرافیایي 52 درجه و چهار 
دقیقه طول شرقي و 36 و 25 دقیقه 
عرض شمالي، در 35 کیلومتري جنوب 
نور قرار دارد.ارتفاع الویج از سطح دریا 

620 متر است.
از  الویج  مردم  اکثر  درآمد      
فعالیت هاي زراعي، دامداري و صنایع 
محصوالت  مي شود.  تامین  دستي 
عمده زراعي آن، شامل برنج، گندم و 
جو است. پرورش گاو و گوسفند رونق 
دارد و انواع فرآورده هاي دامي در آن 

تولید مي شود. پرورش طیور خانگي نیز 
میان روستاییان رواج دارد. مردم الویج 
تولید صنایع دستي  به  زنان  ویژه  به 
مانند جاجیم، نمد، سبدهاي حصیري 
و کارهاي چوبي و آالت و ادوات فلزي 
کشاورزي مي پردازند. با توسعه صنعت 
گردشگري و افزایش عالقمندان به آب 
گرم معدني الویج، شمار فعاالن بخش 
خدمات گردشگري افزایش یافته است. 
مجموعه روستایي الویج در شیب مالیم 
دره، به صورت خطي و در کنار یکدیگر 
استقرار یافته اند. بافت مسکوني هر یک 
از محالت در مرکز فشرده و متراکم 
است و بناهاي موجود در آن به دو نوع 
سنتي و جدید تقسیم مي شود. سقف 
دیوارهاي  با  شیرواني  عموماً  خانه ها 

گل اندود است. 
مجموعه  گردشگري  جاذبه هاي 
زیبا  دره اي  میان  در  الویج  روستایي 
را  آن  اطراف  و  است  یافته  استقرار 
کوه هاي جنگلي سر به فلک کشیده 
البرز با فضاهاي مه آلود و رویایي دربر 
طبیعي  جاذبه  است.مهم ترین  گرفته 
الویج، چشمه هاي آب گرم و آب سرد 
است. در پنج نقطه از روستا، آب گرم 
معدني از دل زمین مي جوشد که در 
آب  گردشگري  خدمات  حاضر،  حال 
گرم در دو نقطه به صورت استخرهاي 

خصوصي و کاماًل تمیز انجام مي گیرد. 
امالح  الویج  گرم  آب  چشمه هاي 
معدني گوناگوني دارند و براي معالجه 
ند.  شده ا توصیه  بسیاري  مراض  ا
چشمه هاي آب سرد معدني نیز، به ویژه 
در پارک جنگلي کشپل وجود دارند.

از  از چشمه ها عبارتند  برخي  نام   
بن،  اتیله  سنگ،  اسبه  وازره،  آالش، 
مرزمین، بنامه نومه، تیرکالپشت. فیل 
نشسته قطعه سنگ بزرگي است که بر 
اثر فرسایش طبیعي به شکل فیل نشسته 
اثر  این  درآمده و خودنمایي مي کند. 
طبیعي یکي از دیدني هاي روستاست.

الویج  روستاي  محلي  غذاهاي   
سبزي،  قلیه  ترش،  مرغ  از  عبارتند 
کدونار و انواع ترشیجات و مربا، شیریني 

پشت زیک و نان محلي آغوزنون.
نور  شهر  طریق  از  روستا  این   
قابل  مناسب  و  آسفالته  جاده اي  با 
دسترسي است. همچنین گفتني است 
به دلیل خواص  آب هاي گرم الویج 
باالي درماني براي دردهاي استخوان 
و مفاصل و بیماري هاي پوستي همواره 
گردشگران فراواني را در تمام فصول 

سال به خود اختصاص داده است.
 امکاناتي مناسب نیز در آن منطقه 
معدني  از آب  استفاده  و  اقامت  براي 

ایجاد شده است.

»الويج« در قلب البرز
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فردیناند پورشه خودروساز معروف به 
طراح تانک های آلمانی است. تایر 1 و 
2 و فیل )Elephant( از طراحی های 
خاص پورشه است که آدولف هیتلر، 
پیشوای آلمان نازی در جنگ جهانی 
دوم، وی را به خاطر آنها مورد تشویق 

قرار داده است.
مالک  فردیناند  فرزند  پورشه،  فری 
عمده ای  سهم  پورشه،  خودروسازی 
دارد.  بیتل  واگن  فولکس  طراحی  در 
مافردوسف  متولد  پورشه  فردیناند 
امپراطوری  سلطه  تحت  مناطق  از 
اتریش مجارستان )واقع در جمهوری 
زیادی  عالقه  جوانی  در  است.  چک( 
به  سالگی  در 18  داشت  مکانیک  به 
استخدام شرکت الکتریکی بال اگروین 
در آمد. طی 5 سال کار در این شرکت 
توانست برای اولین بار موتور الکتریکی 
هاب را اختراع کند. در 1898 فردیناند 
به کارخانه Lohner&CO که برای 
دربارهای اتریش، نروژ، سوئد و رومانی 
می ساختند،  سلطنتی  کالسکه های 
این کارخانه در سال 1896  پیوست. 

ساخت اتومبیل را آغاز کرد.
سیستم  نام  به  آنها  طراحی  اولین 
در سال 1898 ساخته  پورشه  لوهنر 
که  کالسکه  به  شبیه  اتومبیلی  شد، 
توسط دو موتور الکتریکی که مستقیما 
در چرخ های جلو قرار داده شده بود، 
با  این قطار متحرک  حرکت می کرد. 
به  الکتریکی  موتور  دو  کردن  اضافه 
چرخ های عقبش در آغاز قرن بیستم به 
خودروی چهار چرخ محرک تبدیل شد.

پورشه چندی بعد توانست به جای 
احتراق  سیستم  سنگین  باطری های 
ژنراتور  یک  به  که  را  موتور  داخلی 
متصل بود مجهز کند تا موتورهای آن 
را به گردش درآورد این اولین خودروی 
خودرو  )یک  بود  جهان  هیبریدی 
نفت سوز الکتریکی هیبریدی( در حالی 
سیستم های  و  گیربکس ها  هنوز  که 
این  نداشت  وجود  مناسبی  ترکیبی 
لوکوموتیوهای  در  او  ابداعی  سیستم 
راه  توربوالکتریک  و  الکتریک  دیزل 
آهن کاربرد داشت.مدتی بعد فردیناند 

بزرگ  دوک  راننده  عنوان  به  پورشه 
فرانز فردیناند به استخدام ارتش درآمد 
این دوک همان شاهزاده اتریشی است 
که یک دهه بعد ترور وی باعث شروع 
موفقیت های  شد.  اول  جهانی  جنگ 
پورشه همچنان ادامه داشت به گونه ای 
دستگاه  سیصد   1906 سال  تا  که 
شاسی لوهنر پورشه فروخته شد. در 
آن زمان خودروی اسپرت آنها با بیش 
از 56 کیلومتر سرعت رکورد سرعت 
اتریش  رالی  خودروهای  میان  در  را 
شکست. در همین سال شرکت دایملر، 
پورشه را به عنوان سرپرست طراحان 
خود استخدام کرد. در این شرکت بود 
هنری  پرنس  برای  اتومبیلی  وی  که 
تریال برادر جوانتر ویلهلم دوم امپراطور 
این  کرد.  طراحی  را  )آلمان(  پروس 
به  بخار  اسب   85 قدرت  با  اتومبیل 
است.  معروف  هنری  پرنس  اتومبیل 
در سال 1916 وی دکترای افتخاری 
دانشگاه فناوری وین را دریافت کرد. 
پورشه  که  مسابقه ای  ماشین های 
رالی  از 53  طراحی کرد 43 مسابقه 
را برنده شد. وی مدتی در کارخانجات 
بنز دایملر مشغول به کار شد اما طرح 
وی برای خودروهای سبک و کوچک 
چندان مورد توجه مسؤوالن بنز قرار 
نگرفت به همین دلیل وی به همراه 

گروهی از دوستان قدیمی اش که در 
داشت  حضور  نیز  پسرش  آنها  میان 
را  »واندر«  کالسیک  متوسط  خودرو 
طراحی کرد. با آغاز جنگ جهانی دوم 
با پورشه برای  آدلف هیتلر قراردادی 
ساخت سه تیپ از طراحی های خود 

مانند تیپ 12 سال1931 بست.
وی برای نازی های آلمان خودروهای 
نظامی مانند پانزرس و تانک هایی چون 
تایگر و فیل را ساخت. بعد از اتمام جنگ 
وی به عنوان مجرم جنگی شناخته شد. 
بیست ماه زندانی شدن فردیناند باعث 
شد تا پسر وی هدایت گروه پورشه را 

بر عهده بگیرد.
اما مدتی نگذشت که فری پورشه با 
استفاده از پولی که از طراحی خودروی 
4WD به دست آورده بود به دنبال 
آزادی پدر از زندان رفت و او را آزاد کرد.

 آنان سپس اولین اتومبیل خود با 
براند انحصاری پورشه به نام پورشه 356 
را ساختند. در دهه 50 میالدی پورشه 
با کمپانی فولکس واگن قرار داد بست و 
در تولید سری اول واگن تیپ 1 )بیتل( 
نقش اساسی را بر عهده گرفت. پورشه 
بزرگ در سال 1951 درگذشت و بعد 
از مرگش در سال 99 میالدی جایزه 
مهندسی اتومبیل برای یک قرن را به 

وی دادند.

»فرديناند پورشه« از فولکس واگن تا پورشه 
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از دیداری کوتاه که جنبۀ  آمد، پس 
ترک  را  محل  ایشان  دارد  تشریفات 
اعلیحضرت  بالفاصله  گفت،  خواهند 
او  اقامتگاه  عازم  متقابل  بازدید  برای 
خواهند شد. بعد از آن، بازدید از یک 
سربازخانه و رژۀ نظامی در نظر گرفته 

شده است.
محل های  شاه  هان  همرا برای 
جداگانه و مناسبی تهیه کرده بودند. 
که  میرزا  امان اهلل  زود  صبح  فردا 
آجودان مخصوص بود از محل اقامت 
خود حرکت و عازم دیدار اعلیحضرت 
می شود و با آگاهی از روش همیشگی 
شاه که صبح زود راهپیمایی مختصری 
در محوطه  یقین داشت که  می کرد، 
کرد.  خواهد  مالقات  را  شاه  باغ، 
شاه  که  می کنند  اظهار  مأمورین 
همچنان در طبقۀ باال هستند. چنین 
در  می شود.  نگرانی  موجب  رخدادی 
همراهان  و  جمهور  رئیس   9 ساعت 
با اتومبیلها ظاهر می شوند. جهانبانی 
ناچار به پیشواز رفته و آتاتورک را به 
داخل ساختمان بدرقه می کند. رضاشاه 
با ده دقیقه تأخیر باالی پله ها ظاهر 
اظهار  آتاتورک  حضور  از  و  می شود 
اعالم می دارند  وقتی  تعجب می کند. 
به  نگاهی  گذشته،   9 از  ساعت  که 
عجیب  می گوید  کرده  خود  ساعت 
مانده  عقب  قدری  من  ساعت  است، 
است  می اندیشیده  هم  شاید  است. 
مقام شاه باالتر از آن است که شخصاً 
پس  کند.  استقبال  جمهور  رئیس  از 
آتاتورک  و  شاه  تشریفاتی،  دیدار  از 
بزرگ  از یک سربازخانۀ  بازدید  عازم 
شاه  بازدید،  هنگام  می شوند.  مهم  و 
سرباز  عده ای  که  می کند  مالحظه 
خود  پاهای  و  نشسته  زمین  روی 
مقابل،  در  و  گرفته اند  بغل  در  را 
توضیح  مشغول  و  ایستاده  افسری 
شگفتی  با  شاه  است.  نظامی  مطالب 
از آتاتورک می پرسد چگونه است که 
آن افسر سر پا ایستاده و سربازان در 
حضورش نشسته اند؟ آتاتورک توضیح 
می دهد که آن افسر ایستاده است و 
را  جنگی  سادۀ  روشهای  سربازان  به 
می آموزد. اگر قرار باشد در طول مدت 
آموزش سربازان ایستاده باشند طبعاً 
خسته شده و به سخنان استاد و مربی 
توجه الزم نخواهند کرد. پس از ترک 
محل، شاه به سرلشکر جهانبانی یادآور 
می شود که ارکان حرب )ستاد ارتش( 

باید مراقبت نماید که چنین روشی در 
ایران متداول نشود و تأکید می کند که 
سرباز باید همواره و در همه حال در 
حضور افسر به حالت خبردار ایستاده 
سربازان  رژه  بازدید  پایان  در  باشد. 
می شود.  آغاز  مختلف  دسته های  در 
پاهای یکی از دسته ها با نوای موزیک 
هماهنگی نداشت. آتاتورک خشمناک 
و عصبانی از جایگاه مخصوص پایین 
پرید، افسر فرمانده را به سویی پرتاب 
کرد و خود فرماندهی را به عهده گرفت 
و از برابر رضاشاه رژه رفت. در بازگشت 
کرد.  عذرخواهی  خود  عصبانیت  از 
رضاشاه رفتار او را مورد ستایش قرار 
داد و گفت که اساس ارتش بر انضباط 
استوار است. پس از سربازخانه، طبق 
کارخانه  و  مؤسسه  چند  از  برنامه، 
اسلحه سازی بازدید به عمل آمد. پس 
از آن در محل مناسبی مانور بزرگ و 

باشکوهی برگذار گردید.
در محل مانور، خیمه های بزرگ و 
چندین چادر برپا شده و جایگاه شاه و 
رئیس جمهور و محل نشستن افسران 
ایرانی در آنها مشخص  ارشد ترک و 
چادر  در  ظهر  هنگام  بود.  گردیده 
آتاتورک ظاهر  ناگهان  ایرانی  افسران 
می شود و افسران طبعاً به حالت خبردار 
برمی خیزند. آتاتورک پس از خوش و 
بش با آنها و جویا شدن از احواالتشان 
می گوید شما می دانید که غذاهای ما 
ترکان اصال مأکول نیستند. من آمده ام 
اعلیحضرت  آشپزخانه  چادر  از  که 
ایرانی  خورشت  و  چلو  بشقاب  یک 
برای  است  مأکول  بسیار  همیشه  که 
خودم تهیه کنم. افسران هرچند اصرار 
می کنند که خودشان آن کار را انجام 
دهند آتاتورک نمی پذیرد و شخصاً به 
چادر آشپزخانه رفته و با یک بشقاب پر 
چلو و خورشت بازمی گردد و در میان 
افسران ایرانی و همراه با آنان به سادگی 

غذای خود را صرف می کند.

اکراه از سفر هوایی و دریایی
اتفاق  مانور،  برگذاری  محل  در 
این  به  می دهد،  رخ  ناخوشایندی 
صورت که وقتی شاه گروهی ترکهای 
با لباسهای محلی در کنار  ایلیاتی را 
برآشفته  یکباره  می بیند،  سربازان 
می گردد و با خشونت فریاد می زند که 
اینها در اینجا چه می کنند. آتاتورک 
که  می پرسد  جهانبانی  از  شگفت زده 

به اطالع  چیست؟  شاه  خشم  سبب 
این  دیدار  از  شاه  که  ایشان می رسد 
آنکه  عجب  نیستند.  خرسند  گروه 
به اشارۀ آتاتورک در یک لحظه آن گروه 
از صحنه محو شدند. باز شاه ناخواسته 
از یاد برده بود که در آنجا فقط میهمان 
است. با همین تفکر، موقع رژۀ  سربازان 
شاه به آتاتورک می گوید: »اینها خوبند. 

آن یکی ها را فراموش کنید!«
لزوماً  که  دریایی  مانور  یک  در 
پرداخت،  تماشا  به  سوار کشتی  باید 
ناگهان دگرگون می شود و  حال شاه 
می خواهد که فوراً به ساحل مراجعت 
و  واقعیت  این  به  شاه  نزدیکان  کند. 
بیزاری شاه از سفر دریایی آگاه بودند.

که  می کرد  نقل  میرزا  امان اهلل 
رضاشاه افزون بر عدم عالقه به دریا، از 
سفر هوایی و پرواز با هواپیما نیز اکراه 
داشت. چنانکه روزی قرار بود به دعوت 
هواپیمای  یک  با  یونکرس  شرکت 
مسافربری در آسمان تهران گردشی 
داشته باشد. در راه رسیدن به میدان 
و  می رسید  به نظر  نگران  شاه  طیاره، 
اشتیاقی به سوار شدن هواپیما نداشت. 
پس از ورود به فرودگاه در حالی که 
امان اهلل  می شود  سواری  عازم  شاه 
است  بهتر  که  می دارد  اظهار  میرزا 
خودداری  پرواز  از  فعال  اعلیحضرت 
هنوز  هواپیماها  گونه  این  زیرا  کنند 
الزم  آزمایش  تهران  هوای  و  آب  در 
که  می دارد  اظهار  شاه  نداده اند.  را 
پس هر وقت موجبات الزم فراهم شد 
برابر  در  اطالع دهند. خرسندی شاه 
نزدیکان  و  حاضران  بر  پیشنهاد  آن 

پوشیده نماند.
شاه،  حضور  به مناسبت  ترکیه  در 
داده  ترتیب  باشکوهی  شب نشینی 
با  توأم  مجللی  مهمانی  بود.  شده 
رقصهای  انواع  و  آتشبازی  چراغانی، 
گروه  موزیک  نوای  آنجا  در  محلی. 
بزرگ ارکستر، فضای سالن برگذاری 
جشن را به غایت دل انگیز کرده بود و 
سرود  و  سالم  چندی  از  هر  ارکستر 
شاهنشاهی ایران را می نواخت. شاید 
در نظر بود که اشتباه سالم در کشتی 

»یاووز« اصالح شود.
نواختن  به  ارکستر  که  هنگامی 
افسران  شد  مشغول  رقص  آهنگهای 
به رقص  بانوان  از  دعوت  با  ترک 
پرداختند. شاه با مشاهدۀ آن صحنه 
از امان اهلل میرزا با نگرانی می پرسد  مگر 

افسران ما رقص بلد نیستند؟ به عرض 
بلدند.  هم  خوب  بسیار  که  می رسد 
خشکشان  چرا  »پس  می گوید  شاه 
افسران  بجنبند.«  که  بگویید  زده؟ 
پس از آگاهی از صدور آن اجازه هر 
به رقص  را  بانویی  با سلیقه خود  یک 
دعوت کردند و به اصطالح دلی از عزا 
درآوردند. امان اهلل میرزا می گفت بانوی 
جوان بسیار زیبایی مورد توجه او بوده 
را  او  و  استفاده کرده  موقعیت  از  که 
به رقص دعوت می کند. آن بانو در رقص 
تند »والس« با پاشنه کفش خود پاهای 
او را مرتباً آزار می دهد تا آنکه رقص 
خوشبختانه به پایان می رسد. آتاتورک 
که همیشه به زنان ماهرو توجه داشت 
سؤال می کند که رقص این بانو چطور 
است و امان اهلل میرزا به خاطر ادب و 
خوبست.  بسیار  که  می گوید  احترام 
دعوت  به رقص  را  بانو  آن  آتاتورک 
می کند. پس از مدتی کوتاه برمی گردد 
اشتباه  شما  می گوید  جهانبانی  به  و 

کردید، این زن پاهای مرا خرد کرد!
در مجلس مهمانی صندلی مخصوص 
شاه را چنان قرار داده بودند که مقابل 
ایشان سه دختر بسیار زیبا در کمال 
وقار نشسته بودند؛ یکی سبزه روی با 
موطالئی،  بور  یکی  مشکی،  موهای 
دیگری بلورین تن با چشمهای زمّردین 
به نحوی  آتاتورک  خرمائی.  موهای  و 
می خواهد  شاه  مخصوص  آجودان  از 
که به عرض برسد که این بانوان برای 
سرگرمی و مشغول داشتن اعلیحضرت 
برگزیده شده اند. به هر ترتیب که بود 
کمترین  شاه  رسید.  به عرض  مطلب 
ما  ا نمی دهند  نشان  لعملی  عکس ا
حتی یک لحظه چشم از تماشای زن 
موطالئی برنمی داشتند. پس از مدتی 
جای  از  ناگهان  شاه  چشمچرانی، 
گالبی  و  سیب  دانه  چند  برخاسته 
برمی دارد و در دامن آن زن ریخته و 

به زبان ترکی می گوید اینها را بخور.
منتظر  حضار  که  شام  میز  سر 
بودند  آتاتورک  و  شاه  تشریف فرمائی 
تأخیر  خصوصی  مالقات  به علت  آنها 
کلی داشتند. وقتی وارد شدند، به نظر 
می رسید که چند جرعه هم نوشیده 
بودند. همه پشت میز قرار گرفتند و 
ورود  کوتاهی  سخنرانی  در  آتاتورک 
شاه را به ترکیه مورد ستایش قرار داد 
کرد.  تجلیل  رضاشاه  شخصیت  از  و 
در پایان مترجمی که به زبان فارسی 

جمهور  رئیس  بیانات  داشت  تسلط 
را ترجمه کرد. سپس رضاشاه رشتۀ 
حضور  از  و  گرفت  به دست  را  کالم 
خود در ترکیه و شایستگی آتاتورک 
مطالبی بیان داشت و خواهش کرد 
که آتاتورک حتماً به ایران مسافرت 
آورد.  به عمل  بازدید  او  از  و  کند 
هنگامی که مترجم خواست مطالب 
و  شد  مانع  رضاشاه  کند  ترجمه  را 
گفت امان اهلل میرزا مطالب مرا به زبان 
فرانسه ترجمه نماید. پس از آنکه فقط 
سوپ صرف شده بود، شاه به آتاتورک 
گفت که من شبها زود می خوابم و 
ترک  را  مجلس  که  خواست  اجازه 

نماید و استراحت کند.
با  آتاتورک  شاه،  رفتن  از  پس 
باید  نمی دانم چه  ناراحتی می گوید 
خاطر  خرسندی  موجب  که  کرد 
اعلیحضرت باشد، امشب برنامه های 
شده  پیش بینی  تفریح  برای  زیادی 
بود. به عرض رئیس جمهور رسید که 
برنامه های  گونه  این  به  اعلیحضرت 
تفریحی رغبتی ندارند و بنا بر خلق 
و خوی سربازی خود، بیشتر به امور 
نظامی و برنامه های جدی دلبستگی 
دارند. آتاتورک  از بدرقۀ شاه بازگشت 
و دستور داد که شب نشینی همچنان 
ادامه داشته باشد. در مسیر بازگشت 
مشاهده  اتاقی  مهمانی،  مجلس  به 
میز  روی  بر  قمار  وسایل  که  شد 
که  گفت  آتاتورک  بود.  شده  چیده 
بهتر است فعال با قمار خود را سرگرم 
کنیم. چهار نفر که عبارت بودند از 
آتاتورک، جهانبانی، یک ژنرال ترک 
و وزیر مختار انگلیس، پشت میز قرار 
می گیرند. در آن بازی آتاتورک و افسر 
ترک برندۀ اصلی بودند. بازی که با 
ژتونهای بزرگ صورت می گرفت رقم 
برد و باخت را باال برده بود و جهانبانی 
نگران که چگونه می تواند باخت خود 
با  آتاتورک  ناگهان  نماید.  تأدیه  را 
خندۀ بلند و مخصوص خود بازی را 
به هم زده و گفت که شوخی کردیم، 
انگلستان  سفیر  برویم.  است  بهتر 
اظهار داشت که او در قمار همیشه 
باخت خود را داده و برد را گرفته و 
اصرار داشت که باخت خود را بپردازد. 
آتاتورک او را از آن کار منصرف نمود 
ولی سفیر همچنان پافشاری می کرد. 
ناگهان آتاتورک با چشمان آتشین و 
شما  »آقا،  که  زد  داد  بلند  فریادی 
کسی  چه  با  که  کرده اید  فراموش 
و  کرنش  با  سفیر  هستید؟!«  روبرو 
پوزش کنار ایستاد. روز دیگر، در بازی 
که اعلیحضرت هم مشارکت داشت 
شاه برندۀ کل بود و باز آتاتورک بازی 
را به هم زد و گفت شوخی کردیم که 
زیاد موجب رضایت خاطر شاه نشد.

میرزا،  امان اهلل  قول  نقل  بر  بنا 
رویداد دیگری در آن سفر اتفاق افتاد 
که یادآوری آن خالی از لطف نیست. 
هنگامی است که با قطار مخصوص 
سفر می کرده اند. سرعت قطارها درآن 
زمان زیاد نبود و قطار هر چندگاهی، 
زود زود ناگزیر بود برای گرفتن آب 
نیازمندی های  بعضی  و  سوخت  و 
شاه  کند.  توقف  راه  مسیر  در  دیگر 
و رئیس جمهور ایستاده و از پنجره 
ترن مناظر اطراف را تماشا می کردند. 
پس از مدتی شاه با پوزش از آتاتورک 
به واگون خود می رود که استراحت 
کند. آنگاه ترن به شهرکی می رسد 
که اهالی با ساز و دهل در ایستگاه 
اجتماع کرده و منتظر تشریف فرمایی 
رهبران بودند. با توقف قطار، صدای 
هورا  و  محلی  آهنگهای  نوازندگی 
همهمۀ  و  رسید  به اوج  کشیدن 
جمعیت وصف ناپذیر بود. پیشاپیش 
با  روحانی  کسوت  در  مردی  آنان 
صدای بلند به سخنرانی پرداخت. پس 
از پایان سخنان آن مرد، آتاتورک از 
او خواست که نزدیکتر بیاید. هرچه 
او پیشتر آمد باز هم آتاتورک دستور 
به  آنکه  تا  بیاید  جلوتر  که  می داد 
پنجره قطار و دسترس رسید. رئیس 
جمهور ناگهان با یک دست و بازوی 
توانای خود گریبانش را گرفت و او 
را آویزان نگاهداشت و با دست دیگر 
بر سر و روی او می کوفت چندان که 
مردک روحانی خون آلود و نیمه جان 
بر زمین افتاد. آتاتورک فریاد سر داد 
که »آخر مگر در محل شما آدم قحط 
بود که این دلقک ابله باید سخنگوی 
شما باشد«! رضاشاه که با آن سر و 
آهسته  و  وارد  بود  شده  بیدار  صدا 
موضوع غوغا را از امان اهلل میرزا جویا 
می رسد،  به عرض  واقعه  می شود. 
رضاشاه می گوید »این مرد بزرگ و 
شایسته قطعاً کشور خود و مردم خود 

را نجات خواهد داد.«.

نکات و خاطراتی از سفر رضاشاه به ترکیه

خلقیات و خصوصیات دو مردی که ایران و 
ترکیه نوین را ساختند

عثمانی  حکومت  برپایی  زمان  از 
)در ترکیه امروزی( تا واپسین سالهای 
سلطنت قاجاریه در ایران، دو دولت 
یکدیگر  با  پیوسته  ترک  و  ایران 
خصومت داشتند. این عدم تفاهم و 
ناسازگاری با تأسیس سلسله صفویه 
و رسمی شدن آئین شیعه در ایران 
خود را بیش از پیش ظاهر ساخت و 
بارها موجب جنگهای خونینی بین 

دو کشور گردید.
با سقوط سلسله قاجاریه در ایران 
ظهور  با  و  ترکیه  در  عثمان  آل  و 
چون  ی  یسته ا شا شخصیت های 
رضاشاه پهلوی و مصطفی کمال پاشا 
تعصبات  یافتن  تخفیف  و  آتاتورک 
به  ترکیه عالقمند  و  ایران  مذهبی، 
دوستانه  قراردادهای  و  روابط  ایجاد 

بین دو کشور شدند.
رضاشاه که هیچگاه از ایران خارج 
نشده بود دعوت آتاتورک را پذیرفته 
و عازم سفر به آن کشور شد. آتاتورک 
تا سرحد امکان کوشید که احترامات 
فوق العاده ای نسبت به رضاشاه به عمل 
و  سعی  منتهای  نیز  رضاشاه  آید، 
کوشش را معمول داشت تا رفتار و 
برخوردهای خود و همراهان، بیانگر 
گذشتۀ  افتخارات  و  دیرین  تمدن 
مرحله  نخستین  در  باشد.  ایران 
را  شایسته ای  همراهان  تا  کوشید 
برای مالزمت در سفر انتخاب نماید. 

همراهان شاه عبارت بودند از:
1ـ باقر کاظمی وزیر امور خارجه 
)ادیب السلطنه(  2ـ حسین سمیعی 
داخلی 3ـ حسین  تشریفات  رئیس 
4ـ  مخصوص  رئیس دفتر  شکوه 
 5 خارجه  تشریفات  رئیس  قره گزلو 
جهانبانی  امان اهلل میرزا  امیرلشکر  ـ 
ژنرال آجودان مخصوص 6 ـ سرتیپ 
عبدالرضا افخمی 7ـ سرتیپ صادق 
کوپال 8 ـ سرهنگ حسن ارفع 9ـ 
سروان محمود خسروانی 10ـ دکتر 
سروان  11ـ  اسفندیاری  حسینقلی 
علی اصغر  ظلّی 12ـ سروان  عبداهلل 
محسن  یکم  ستوان  13ـ  مزینی 
معاون  فروهر  عباس  14ـ  قدیمی 
15ـ  خارجه  امور  وزارت  تشریفات 
وزیر  منشی  )نخعی(  قدس  حسین 
خارجه 16ـ عباس شکرائی عضو دربار 

17ـ اسداهلل ارفع عضو ستاد ارتش.
روزنامه  مدیر  مسعودی  عباس 
نیز  مجلس  نمایندۀ  و  اطالعات 
به عنوان عکاس و مخبر همراه هیأت 

بود.
مسافرت با اتومبیل صورت گرفت 
تیرماه  بیستم  تا  12خردادماه  از  و 
1313 شمسی بطول انجامید. رضاشاه 
به شدت تحت تأثیر پیشرفتهای ترکیه 
آتاتورک  از  متقابال  و  گرفت  قرار 
به  مسافرتی  هم  او  که  کرد  دعوت 
و  بیماری  که  باشد  داشته  ایران 
مرگ آتاتورک امکان انجام این سفر 

را به او نداد.
جوانمردانه  موافقت های  با  ایران 
برای رفع اختالفات مرزی و کوشش 
در ایجاد روابط حسنه، وظایف یک 
در  آورد.  به عمل  را  خوب  همسایۀ 
مقابل، ترکیه متعهد شد که هرگاه 
ایران مورد تجاوز و حمله یک کشور 
خارجی قرار گیرد با تمام نیروی خود 
به کمک ایران بشتابد. در شهریورماه 
انگلیسها  و  روسها  که   1320 سال 
و  بین المللی  موازین  همۀ  برخالف 
قرار  تجاوز  مورد  را  ایران  اخالقی 
دادند، دولت ترکیه تنها به ارسال یک 
یادداشت اعتراض بسنده کرد، البته 
معلوم نیست که در آن شرایط چه کار 
دیگری از دست ترکیه ساخته بود؟!

بندر  به  رضاشاه  ورود  هنگام 
ترک  کشتی  در  پذیرایی  طرابوزان، 
به نام »یاووز« صورت گرفت. با ورود 
ارکستر ترک  به کشتی، دستۀ  شاه 
دورۀ  به  مربوط  ایران  ملی  سرود 
پایان  تا  نواخت. رضاشاه  را  قاجاریه 
سرود، به حالت احترام و سالم نظامی 
و  ناراحت  فوق العاده  ولی  ماند  باقی 
عصبانی به نظر می رسید و دستور داد 
تحقیق شود که چرا سفارت ایران نت 
سرود نوین ایران را در اختیار مقامات 

ترک قرار نداده است.
در آنکارا اقامتگاه مخصوصی برای 
رضاشاه در نظر گرفته بودند. در یک 
یک  باال  طبقۀ  در  دوطبقه،  بنای 
اشکوبه با همه وسایل الزم مجهز شده 
آشپزخانه،  برای  پایین  طبقۀ  و  بود 
و  محافظین  اقامت  و  آبدارخانه 
در  بود.  یافته  اختصاص  سرایداران 
ورود به اقامتگاه، شاه پرسید که برنامۀ 
فردا چیست؟ به عرض رسید که صبح 
معارفۀ  برای  آتاتورک   9 ساعت  در 
اعلیحضرت خواهد  به دیدار  رسمی 

دعوت  به  رضاشاه   1313 سال  در  اشاره: 
آتاتورک عازم ترکیه شد. شرح این مسافرت 
بطور  از آن  و پس  انجام  اهمیت در موقع  با 
اخبار و مطبوعات منعکس گردید.  کامل در 
حوادث  و  عصر  نابغۀ  دو  آن  برخورد  ولی 
نگردیده  زگو  با یا  نوشته  طبعًا  کوچک، 

پادشاه  ورود  با  که  این  بر  آگاهی  است. 
شده   شلیک  توپ  تیر  یک  و  بیست  ایران 
طاقهای  یا  و  شده  گفته  خیرمقدم هایی  یا 
و  طبیعی  اخبار  جزو  بودند  بسته  نصرت 
بدیهی است. شاید نکته های کوچکی باشند 
آنها  بیشتر  لذت  و  دقت  با  خوانندگان  که 

کوتاه  شرح  می دهند.  قرار  توجه  مورد  را 
»نکات  به عنوان  ترکیه  به  رضاشاه  مسافرت 
تنظیم  و  انشاء  منظور  به همین  خاطرات«  و 
گردیده به امید آنکه مورد عالقه خوانندگان 

گیرد.   قرار 
                               مجید جهانبانی

رضاشاه در دیدار با کمال پاشا آتاتورک
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

در  تروریستی  =عملیات 
اسراییل دو مدعی پیدا کرده 

است.
= ایران و حماس اصرار دارند 
استشهادی  عملیاتی  را  آن 
در مسیر انتفاضه و مقاومت 

عنوان کنند.
می  سا ا عش  ا د  =
کرده  اعالم  را  تروریست ها 
و گفته مسوولیتش با ماست.

ساعاتی  خرداد   2۶ شنبه  شامگاه 
در  تروریستی  عملیات  دو  از  پس 
وابسته  فارس  خبرگزاری  اسراییل، 
چند  آن  در  که  حمالتی  از  سپاه  به 
به  شدند  مجروح  و  کشته  نظامیان 
یاد  »استشهادی«  عملیاتی  عنوان 
گروه های  نوجوان  سه  نوشت  و  کرد 
آنجا  کردند  ثابت  فلسطینی  مقاومت 
است.در  مقاومت  و  جهاد  سرزمیِن 
این عملیات یکی از نظامیان اسراییلی 
نفر دیگر زخمی شدند  پنج  و  کشته 
و هر سه مهاجم نیز کشته شدند که 
فارس از آنها به عنوان شهید یاد کرد.

جنبش  سخنگوی  قاسم،  حازم 
عملیات  که  کرد  تاکید  حماس 
تداوم  بر  دلیلی  قدس  شهادت طلبانه 
انتفاضه قدس و خیزش ملت فلسطین 

علیه دشمن صهیونیستی است.
دفتر  مسوول  شهاب  داود 
گفت  نیز  اسالمی  جهاد  اطالع رسانی 

دامان  عملیات  شهدای  خون  که 
دشمن صهیونیستی را خواهد گرفت 
قدس  که  کرد  ثابت  عملیات  این  و 
و  است  مقاومت  و  جهاد  سرزمین 
عزم و اراده ملت فلسطین تحت هیچ 
شرایطی و به رغم تمامی جنایت های 

دشمن هرگز تضعیف نخواهد شد.
بیانیه ای  در  هم  مجاهدین  جنبش 
اعالم کرد انتفاضه ادامه خواهد داشت 
و مذاکرات صلح بی نتیجه خواهد ماند.

از  تهران  کیهان  روزنامه  استقبال 
عملیات تروریستی در اسراییل

حوادث  این  از  پس  روز  یک  اما 
دولت  گروه  و  کرد  تغییر  ماجرا 
رسمی  بیانیه ای  در  )داعش(  اسالمی 
مسوولیت عملیات را به عهده گرفت و 
اسامی مهاجم را اعالم کرد. »ابوالبراء 
و  المقدسی«  »ابوحسن  المقدسی«، 
المقدسی« که همگی عرب  »ابوریاح 
اعماق  سایت  وب  داعش،  در  بودند. 

اولین  برای  گروه  این  که  کرد  اعالم 
همزمان  حمله  دو  اسراییل،  در  بار 
در  گروه  این  است.  رسانده  انجام  به 
که  است  کرده  تهدید  خود  اطالعیه 
یهود  دولت  به  حمله  آخرین  این 
مسوولیت  سر  بر  بود.حاال  نخواهد 
این عملیات تروریستی بین داعش از 
فلسطین  جهاد  و  و حماس  سو  یک 
و رسانه های رژیم ایران اختالف پیش 
رد  را  داعش  ادعای  حماس  و  آمده 
کرده و مدعی شده که عملیات قدس 
به وسیله دو تن از نیروهای مقاومت 
نیروهای  از  تن  و یک  مردمی  جبهه 
ادعای  و  گرفته  صورت  حماس 
تروریست های داعش در خصوص این 

عملیات صحت ندارد.
بین  که  است  دفعاتی  معدود  از 
سر  بر  اسالمی  افراط گرای  گروه های 
و  تروریستی  عملیات  انجام  »امتیاز« 

آدمکشی اختالف پیش آمده است.

دعوای حماس و رژیم ایران با داعش بر سر 
مسوولیت عملیات تروریستی در اسراییل

که  مدنی  فعال  محمدی،  نرگس 
در  را  خود  محکومیت  دوران  اینک 
زندان می گذراند، در نامه ای به حسن 
اسالمی  جمهوری  رییس  روحانی 
را مطرح کرده  مطالبات خود  ایران، 

است.
بشر،  مدافعان حقوق  کانون  سایت 
رییس  نایب  محمدی،  نرگس  نامه 
کانون مدافعان حقوق بشر به حسن 
روحانی را  به شرح زیر منتشر کرده 

است:
روحانی؛  حسن  آقای  »جناب 

ریاست جمهوری اسالمی ایران
با سالم

رابطه  قانون،  بر  مبتنی  جامعه  در 
اساس  بر  دولت  و  ملت  بین  کالم  و 

قانون است و بس.
بسیاری  نگرش،  و  فهم  این  بر 
منتقدان  که  ایرانی  شهروندان  از 
ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  جدی 
حضرتعالی  دولت  عملکرد  حتی  و 
اقتصادی،  سیاسی،  زمینه های  در 
پای  بودند،  فرهنگی  و  اجتماعی 
صندوق رأی آمدند تا اعالم کنند که 
اجرای قانون را که مطالبه ملت است 
از شما می خواهند و اجازه نمی دهند 
ناقضان قانون، ردای مجری قانون بر 

تن کنند.
مردم  آرای  نتیجه گیری  پس 
فرضی  است  نظام  تایید  منزله  به 

نادرست و مصادره به مطلوب است.
واقعیت این است که دولت محترم 
حضرتعالی به دالیلی عدیده ) بینشی 
و عملکردی ( تمام جریانات آزادیخواه 
) که  را  بشری  و حقوق  و دموکرات 
خود را متعلق به این جریان می دانم 
( نمایندگی نمی کند و ما نه بر اساس 
اشتباه تحلیلی یا عدم شناخت الزم 
با  بلکه  استیصال  و  ترس  حتی  یا 
چندان  نه  تاریخ  به  تحلیلی  نگاهی 
نگرش  اساس  بر  و  دور سرزمین مان 
اصالح جویانه و مرزبندی با رفتارهای 
خشونت آمیز که موجب تهدید صلح 
و  رفته  رأی  صندوق  پای  می گردد، 
به جنابعالی رای داده ایم. درک  این 

رفتار ملی نیاز به فهم ملی دارد.
ابزاری  آراء،  از  مهمی  بخش  شاید 
کارکردی  با  مطالبه گری،  برای 
نتیجه  در  و  مشارکت جویانه 
چالش آفرین بین ما و حکومت برای 
که  باشد  ملت  حقوق  به  رسیدن 

هست.
فعال  یک  به عنوان  روی  همین  از 
جامعه  تحقق  بر  اصرار  که  مدنی 
موجب،  همین  به  و  داشته  مدنی 
دولت  اطالعات  وزارت  توسط 

نامه نرگس محمدی به حسن روحانی:
 آقای رییس جمهور، طلب من از شما تحقق 

جامعه مدنی است

شدم  اتهاماتی  به  متهم  حضرتعالی 
که قوه قضاییه طی حکمی ناعادالنه 
و غیر قانونی و غیر انسانی به 1۶سال 
حبس که ده سال آن اجرا می شود، 
همراه  به  آگاهانه  نمود،  محکومم 
رأی  صندوق  پای  ایرانی  میلیون ها 
با  را  مطالبه گری   مسیر  و   رفته 
امتداد  مسالمت آمیز  و  مدنی  ابزار 

بخشیدیم.
نه  است،  نکرده  تغییر  مطالبه 
نیاز  اگر  افراط گری.  نه  عقب نشینی 
باشد،  هم  بیشتر  هزینه  پرداخت  به 
بر همین مدار  اما  خواهیم پرداخت، 

پیش خواهیم رفت.
و  دموکراسی  الزمه  مدنی  جامعه 
مردم  زمانی که  تا  است.  بشر  حقوق 
به طور واقعی در امور جاری جامعه 
تأثیر  و  فعاالنه  مشارکت  خویش 
و  دموکراسی  باشند،  نداشته  گذار 
در  و  تهدید  معرض  در  بشر  حقوق 
یعنی  مشارکت  سطح  پایین ترین 
و  تحقیر  معرض  در  مردم  انتخابات، 

خرید قرار خواهند گرفت.
حکومتگران باید بپذیرند که شعاع 
پای  در  حضور  به  مردم،   مشارکت 
صندوق رأی حد نمی خورد. حق و 
حد ما فراتر است. ما حق داریم نهاد 
باشیم،  داشته  رسانه  باشیم،  داشته 
و  باشیم   داشته  قانونی  تجمعات 
وارد عرصه مشارکت فعاالنه، مستقل 
بی  شویم  به حکومت  وابسته  غیر  و 
علیه  تبانی  و  اجتماع  به  متهم  آنکه 
می خواهیم  شویم،  ملی  امنیت 
درهای به ناحق پلمپ شده نهادهای 
با هر گرایش فکری- سیاسی   مدنی 
آیا  شود.  باز  مدنی  فعاالن  روی  به 
این پذیرفتنی است که در جامعه ای 
روزنامه  صنفی  انجمن  ایران،  چون 
به  قلم  خانه  و  مأمن  یعنی  نگاران 
دستان پلمپ باشد؟ آیا در جامعه ای 
حیات  از  محروم  دستان  به  قلم  که 
تفنگ  ظهور   و  بروز  باشند  مدنی 

بود؟  خواهد  تعجب  مایه  دستان  به 
فعال  آموزگار  که  جامعه ای  در  آیا 
زندان نشین  کنج  مدنی،  نهاد  در 
باشد، میدان داری تروریست ها مایه 

شگفتی است؟
نهادهای  که  می دانند  همگان 
امنیتی اعم از سپاه پاسداران، وزارت 
قوه  اطالعات  حفاظت  اطالعات، 
برای  اصالتی  تنها  نه   .… و  قضاییه 
رفتارها و رویکرد مدنی ندارند، بلکه 
عرصه  این  فعاالن  و  مدنی  نهادهای 
نرم(  نوع  )از  دشمن  چشم  به  را 

می نگرند.
به واقع نهادهای امنیتی به عامالن 
نهادهای  و  مدنی  جامعه  سرکوب 
آن  تحدید  عامالن  به  حکومتی 

تبدیل شده اند.
دولت  به ویژه  و  حکومت گران 
حضرتعالی باید عنایت داشته باشند 
که شهروندان ایرانی فقط صف سازان 
پای  رأی دهندگان  کیلومتری  چند 
شهروندان  ما  نیستند.  رأی  صنوق 
با شعور و آگاه  و صاحب صالحیت 
حق  فقط  نه  که  سرزمینیم  این 
حق  بلکه  دادن  رأی  صالحیت  و 
جامعه مان  امور  در  فعال  مشارکت 

داریم.
یادآور  خود  به  تذکر  باب  من 
می شوم که ملت همیشه این فرصت 
من  و  ساخت   نخواهند  فراهم  را 
به عنوان فردی که به شما رأی داده ام 
می بایست بیش از دیگران در عرصه 
پس  باشم،  سخت سازه  مطالبه گری 
یک  به عنوان  من  می طلبم.  را  طلبم 
فعال مدنی زندانی از شما طلب دارم، 
نیست،  زندان  از  آزادی  طلبم  اما 
طلبم، نهاد مدنی من است. طلب من 

تحقق جامعه مدنی است.
تا آن زمان

نرگس محمدی
زندان اوین

خرداد ماه 139۶«

سیما  و  صدا  دانشکده  بسیج 
اهلل کرم  به  سخت  اطالعیه ای  در 
خاطر  به  معروف  حزب اللهی 
سوء استفاده از سخنان علی خامنه ای 
در مورد استفاده از آتش به اختیار و 
تهدید تماشاچیان زن در ورزشگاه ها 

تاخته است.
این اطالعیه آمده است که دل  در 
خون  شما  دست  از  انقالب  جریان 
را  آمریکا  کارتان  این  با  شما  است، 
دانشکده  بسیج  کردید،  خوشحال 
به اهلل کرم توصیه کرده  صدا و سیما 
نیافته از حرکت  تا ماه رمضان پایان 
توبه  حزب اهلل  نام  به  خود  ناشایست 
کنید، به شما توصیه می کنیم تابلوی 
بنری در دست  را عوض کنید،  خود 
بگیرید و با آن در شهر بچرخید که 
از  شما  عذرخواهی  آن  روی  نوشته 
رفتار اخیرتان باشد و از خداوند طلب 

مغفرت کنید.
بند  طبق  حزب اهلل  آنکه  از  پیش 
»م« وصیتنامه امام با شما عمل کند، 

اخراج اهلل کرم از حزب اهلل به خاطر تهدید 
تماشاچیان زن مسابقات والیبال 

دانشجویان حزب اللهی دانشکده صدا 
و سیما در این نامه به اهلل کرم یادآورد 
شده اند با کوته نگری از بیانات رهبر 
برداشت سطحی داشته اید، در ضمن 
و  شما  که  نیست  بار  نخستین  این 
به  دست  حزب اهلل  نام  با  اطرافیانتان 
با  و  زده  ناشایست  اقدامات  اینگونه 

نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس 
شورای اسالمی گفته است: هیچگونه 
به  بانوان  ورود  برای  قانونی  منع 
ورزشگاه ها و تماشای مسابقات وجود 

ندارد.
گفته:  شاه عنایتی  سیاوشی  طیبه 
پیش  سال  سه  همین  تا  دخترها 
به  استادیوم ها  در  مشکل  بدون 
می نشستند.  مسابقات  تماشای 
امضاء  جمع آوری  به  اشاره  با  وی 
توسط کسانی که خود را دانشجوی 
حزب اللهی نامیده اند برای جلوگیری 
گفت:  ورزشگاه ها  به  زنان  ورود  از 
قانونی  هیچ  که  می کنم  اعالم 
در  مسابقات  تماشای  از  را  خانم ها 
با  او  است،  نکرده  منع  ورزشگاه ها 
اشاره به برداشت غلط حزب اللهی ها 
از وصیت نامه آیت اهلل خمینی یادآور 

 نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس:
حزب اهلل از نظر »امام« برای ورود خانم ها به 

ورزشگاه سوء برداشت می کنند

حضور  موافق  که  بسیاری  شده 
هستند  ورزشگاه ها  در  دخترها 
وصیت نامه  از  دیگری  استنباط 

»امام« دارند.

برای  عده ای  که  کرده  اضافه  او 
نظرات  از  خود  اهداف  به  رسیدن 
عمدا  حکومت  مسئوالن  و  »امام« 

سوء برداشت می کنند.

این کار دشمنان انقالب را خوشحال 
کرده اید.

هفته  این  جمعه  نماز  مراسم  در 
چند نفر بنری را حمل می کردند که 
اهلل کرم روی آن نوشته بود: طبق بند 
»م« وصیتنامه امام خانم ها را در آینده 
از سالن مسابقات بیرون خواهیم کرد.

از  المپیک  بین المللی  کمیته 
»فیال«  کشتی  جهانی  فدراسیون 
اساسنامه  تغییر  برای  است  خواسته 
دست  کردن  کوتاه  و  ایران  کشتی 
امور  در  دخالت  از  دولتی  مسئوالن 
این ورزش به فدراسیون کشتی ایران 

هشدار دهد.
در  فیال  و  آی.او.سی  مکاتبه های 
رابطه با تغییر اساسنامه کشتی ایران 
از ماه ها پیش ادامه داشته و بی توجهی 
فدراسیون کشتی ایران به توصیه های 
مکرر این دو سازمان بین المللی ورزش 
آنها را مجبور کرده فدراسیون کشتی 
ایران را تهدید به تعلیق کنند. فیال در 
ایران خواسته  از  اخیر خود  مکاتبات 
از  اساسنامه  تغییر  با  وقت  اسرع  در 
دخالت مسئوالن دولتی از جمله وزیر 
در  حکومتی  مقامات  دیگر  و  ورزش 

امور کشتی جلوگیری نماید.
از جمله دستورات کمیته بین المللی 
المپیک که توسط فیال به ایران ابالغ 
شده لغو و هر چه زودتر، تأیید چهار 
از  کشتی  فدراسیون  اجرائی  عضو 
ورزش،  سازمان  رئیس  یا  وزیر  سوی 
از  فدراسیون  رئیس  برکناری  اجازه 

طرف وزارت ورزش، تعیین جانشین 
رئیس مستعفی فدراسیون توسط وزیر 
ورزش را می توان نام برد. موضوعات 
دیگری که کمیته بین المللی المپیک 
به آن حساسیت نشان داده و آن را 
مغایر استقالل فدراسیون های کشتی 

کشورها دانسته عبارتند از:
شده  اصالح  اساسنامه  ارسال 
ورزش  وزیر  به  کشتی  فدراسیون 
اجرائی  عضو  چهار  تأیید  برای 
ورزش،  وزیر  وسیله  به  فدراسیون 
از  فدراسیون  رئیس  برکناری  اجازه 

سوی وزیر ورزش.
فدراسیون  رئیس  دوسون  میشل 
مدتی  است:  گفته  کشتی  جهانی 

ایران  کشتی  فدراسیون  از  است 
خود  جدید  اساسنامه  شده  خواسته 
شده  یادآور  او  بفرستد  »فیال«  به  را 
مهم ترین موضوع برای فیال و ان.آی.

ملی  فدراسیون های  استقالل  او.سی 
است و به همین دلیل منتظر ارسال 
فدراسیون  شده  اصالح  اساسنامه 

کشتی ایران هستیم. 
نداریم  اطالع  ما  کرده  اضافه  وی 
در این چند ماه فدراسیون ایران چه 
خود  اساسنامه  تغییر  برای  اقدامی 
کرده است. او تأکید کرده در صورت 
در  ایران  کشتی  فدراسیون  تعلل 
اصالح اساسنامه و ارسال آن به فیال 

خطر اخراج ایران از فیال وجود دارد.

اخطار کمیته بین المللی المپیک  و»فیال« به ایران:
نجنبید تعلیق می شوید 
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= جمهوری اسالمی دارای 
قابل حل است  تنشی غیر 
به اختیار«  و فرمان »آتش 
که رهبر انقالب به افسران 
کرده  صادر  نرم  جنگ 

بازتابی از آن است.
به  آتش  عملی  کارکرد   =
دولت  مهار  و  فشار  اختیار 

حسن روحانی است.
انتخابات  بعد  روحانی   =
اگر بخواهد  تهدید شد که 
آرای انتخاباتی اش را مبنای 
بقیه  با  خود  تقابلی  اقدام 
نظام قرار دهد به سرنوشت 

بنی صدر دچار می شود.
نظام  در   - آسترکی  روشنک 
از  که  است  اسالمی  جمهوری 
عین  در  می شود  خواسته  مخالفان 
اینکه آنها حق کاندیدا شدن ندارند، 

در انتخابات شرکت کنند. 
در این نظام است که بعد از آنکه 
از  شد،  انداخته  صندوق  به  رای ها 
جمله رای منتقدان و برخی مخالفان 
دعوت  دادن  رای  برای  آنها  از  که  
به  رای  معنی  به  همه  بود،  شده 
و  می شود؛  تفسیر  نظام  مشروعیت 
است که  اسالمی  تنها در جمهوری 
با وجود اینکه نامزد  منتخب، تایید 
رهبری  توسط  نگهبان  شده شورای 
تنفیذ می شود، با وسواس و سوء ظن 
از او  خواسته می شود صرفا در ریلی 
حرکت کند که نظام  ترسیم کرده و 

نه مسیری که مردم  خواسته اند!
آشکار  تناقضات  از  بخشی  اینها 
هستند.  اسالمی  جمهوری  در 
بخواهد،  هم  اگر  جمهور  رئیس 
اجابت  مسیر  در  نمی تواند  تنها  نه 
که  کسانی  و  عمومی  خواسته های 
بلکه  داده اند حرکت کند  رای  او  به 
پیش   از  چارچوبی  و  ریل  در  باید 
تعیین شده بماند و دست از پا خطا 
نکند؛ اینها همه برخاسته از التقاطی 
است که از به هم بافتن تئوری ها و 
ناقص  کاربست  و  غربی  تجربه های 
نظام   یک  صورت   به   آنها  علیل  و 

اسالمی ساخته شده است.
اسالمی  جمهوری  دقیق،  نگاه  در 
و  است  قابل حل  غیر  تنشی  دارای 
درونی  تنش  این  به  پرداختن  بهانه 
که  است  اختیاری  به  آتش  فرمان 
رهبر انقالب اخیرا به افسران جنگ 
این  اصلی  پرسش  کرد.  صادر  نرم 
است که فلسفه و منطق این فرمان 
و  فرمان هایی از این دست چیست؟

این پرسش  برای  اگر چه می شود 
پاسخی از درون رقابت های جناحی 
البته  که  کرد،  پیدا  نیروها  تعادل  و 
بخشی از پاسخ هم واقعا همان است، 
بنیادی تر  پاسخ  یک  با  می شود  اما 
نیز تنش میان جناح های جمهوری 

اسالمی را توضیح داد.
ادعای  خود  سینه  در  نظام 
دارد  را  انتخابات  و  مردم  مشارکت 
و آن را نیز به نمایش می گذارد اما 
این مشارکت به معنی نزدیک شدن 
دموکراتیک  نظام های  از  تبعیت  و 
پایه  بر  و  ابتدا  از  باید  بلکه  نیست 
سنگ زیرین و اصلی نظام بنای آن 
را توضیح داد و معنی این مشارکت 

را دریافت.
محور  بر  جمهوری  یک  نظام 
منافع  و  شهروندان  و  »جمهور« 
مبتنی  نظامیست  بلکه  نیست  آنها 
که  شکل  بی  جمعی  و  امت  بر 
»امام«  از  و  بوده  »مقلد«  باید  همه 
بیشتر  توضیح  برای  کنند.  تبعیت 
این گفته باید به نظر علی شریعتی 
پیرامون امت و امامت مراجعه کنیم. 
امت  »رهبری  می گفت:  شریعتی 
همچون   که  نیست  متعهد  )امامت( 
مسئول  یا  آمریکا،  جمهور   رئیس 
ذوق  مطابق  رادیو«،  و  »شما  برنامه 
عمل  مشتری ها  سلیقه  و  پسند  و 
تنها خوشی  ندارد که  تعهد  و  کند، 
حد  برخورداری-در  و  شادی  و 

ببخشد.  جامعه اش  افراد  به  اعال- 
که  است  متعهد  و  می خواهد  بلکه 
بیشترین  با  راه ها،  مستقیم ترین  در 
سرعت و صحیح ترین حرکت، جامعه 
کند،  رهبری  تکامل  به  سوی  را 
رنج  قیمت  به  تکامل  این  اگر  حتی 
افراد باشد، البته رنجی که اکثریت، 
آنها  بر  که  نه  پذیرفته اند،  آگاهانه 
ترتیب،  بدین  باشند.  کرده  تحمیل 
رسالت  از  می شود  عبارت  »امامت« 
سنگین رهبری و راندن جامعه و فرد 
»آنچه  سوی  به  هست«،  »آنچه  از 
باید باشد«، به هر قیمت ممکن، اما 
نه به »خواست شخصی امام«، بلکه 
بر اساس ایدئولوژی ثابتی که امام نیز 
بیشتر از هر فردی، تابع آن است و در 
برابرش مسئول! و از همین جا است 
که امامت از دیکتاتوری جدا می شود 
رهبری  با  انقالبی  فکری  رهبری  و 

فردی استبدادی تضاد می یابد.«
این  مانند  نمی تواند  کس  هیچ 
نظام  فلسفه  شریعتی،  گفتار 
دهد.  توضیح  را  اسالمی  جمهوری 
بین  تا  می کند  تالش  که  نظامی 
راه  از  استبدادی،  نظام های  و  خود 
انتخاباتی غیردمکراتیک و غیر آزاد، 
تمایز برقرار کند بدون آنکه بخواهد 
نظام  یک  لباس   باشد   قادر  یا  و 
بر  واقعی  معنی  به  را  ملی  کارآمد 

تن کند .
بر  اسالمی  به  طور کلی جمهوری 
تنظیم  کلمات  با  بازی  و  بی بنیادی 
شده و فاقد فلسفه دقیق و اندیشیده 
شده است. اگر چه می توان در کالم 
آورد  پدید  شمایلی  و  صورت  آن  از 
و  این  به چیزی »نه  واقعیت  اما در 
نه آن« شبه است که حتی مواهب و 
مزایای »نه این« را دارد و »نه آن« 
را در حالی که معایب هر دو را دارد.

»امامت«  که  است  جهت  این  به 
مردم  از  تایید  گرفتن  نیازمند  مدام 
که  است  این  هم  آن  راه  و  است 
مردم در »انتخابات« مشارکت کنند 
فقیه  ولی  فیلتر  از  که  کسانی  به  و 
و  رای  این  و  دهند  رای  رد شده اند 
مشارکت، رای  به  نظام قلمداد شود. 
این  رئیس جمهور-  آنکه  از  بعد  اما 
انتخاب  عمومی-  تایید  گرفتن  ابزار 
رهبری  خدمت  در  باید  صرفا  شد، 
قرار بگیرد که جامعه را ولو با رنج به 
سمت یک هدف حرکت دهد. همان 
خیال  به  گفت،  شریعتی  که  طور 
نظام جمهوری اسالمی و رهبری آن 

و همچنین کسانی که به آن اعتقاد 
حرکت،  این  دارند،  ایدیولوژیک 
صحیح ترین  و  و  مستقیم ترین 
است  انشاهایی  اینها  واقع  در  است. 
باز  جامعه  مشکالت  از  گره ای  که 
زندگی  به  ربطی  زیرا  نمی کند 
عزیمت  نقطه  و  ندارد  مردم  واقعی 

جامعه  یک  که  ملی  جامعه  نیز  آن 
نیست. است،  رنگارنگ  و  متنوع 

در  جمهور  رئیس  توضیح،  این  با 
واقع کارگزار برنامه و اراده رهبر است 
جامعه  تمایالت  بخواهد  اینکه  نه  و 
نکته  اصل همین  در  کند؛  دنبال  را 
نظام  با  دموکراتیک  جوامع  تفاوت 
و  امامت  بنیاد  بر  اسالمی  جمهوری 
امت است و رهبر همین را از رئیس 
جمهور می خواهد و نظام هم همین 
را به عهده رئیس جمهور گذاشته و 
وظیفه اش فقط همین است و نباید 
پای خود را از گلیم اش بیشتر دراز 

کند.
نیست  قرار  اسالمی  جمهوری  در 
از  بیرون  بستری  در  جمهور  رئیس 

نظام جمهوری اسالمی قرار بگیرد و 
با معیارهای  نظام های دموکراتیک و 
عرف حاکم بر آنها فهمیده شود بلکه 
نهاد فقط  این  این نقش و  فهمیدن 

در چهارچوب این نظام میسر است.
و  واقعیت ها  و  سیستم  تنگناهای 
می  که  را  نظام  کارگزاران  نیازها، 

جامعه  و  مردم  پاسخگوی  بایست 
دیگر  مسیر  یک  سوی  به  باشند 
از خواست ها و  می راند؛ مسیری که 
گیرد.  می  فاصله  نظام  مطلوب های 
به  ویژه وقتی سیستم فاقد کارآمدی   

برای برآوردن حداقل نیازها باشد.
مسئول  را  خود  رهبر  چون  ولی 
تصور  امت  یک  آرمانی  حرکت 
نیز  نظام  ماهیت  به  بنا  و  می کند 
باید چنین باشد در نتیجه می خواهد 
مسائل مربوط به فرهنگ و روحیات 
نظر  مورد  هم  را  جامعه  معنویات  و 
قرار دهد. در واقع جمهوری اسالمی 
به دنبال جوانانی است که از جنس 
جوانان دهه چهل باشند، جوانانی که 
در یک فضای روحی و عاطفی خاصی 

بالیده بودند و  مطلوب ها و نگاه های 
منحصر به فردی داشتند. در آن دوره 
همه چیز از واقعیات تبخیر می شد 
بود. همه  پیدا کرده  اثیری  و حالت 
آن جوانان آرمانی به دنبال رویاهای 
اثیری بودند و برای رسیدن به  آنها، 
کاری که  کاری می کردند، هر  همه 

ایدئولوژی شان اجازه می داد.
جامعه  اینکه  به  توجه  با  اکنون 
با خواست نظام  در مسیری مخالف 
و  می کند  حرکت  آن  مطلوب  و 
دهی  خط  به  قادر  رسمی  نهادهای 
مطابق با خواست نظام نیستند، پس 
افسران  به دامان   رهبر نظام دست 
جنگ نرم می شود و آنها را خطاب 
نرم«  جنگ  »افسران  می دهد.  قرار 
 ۸۸ سال  در  که  است  اصطالحی 
توسط علی خامنه ای رهبر سیاسی 
کار  به  اسالمی  مذهبی جمهوری  و 

رفت.
که  بریم  می  بسر  شرایطی  در  ما 
برابر  در  نظام  نهادهای  و  کارگزاران 
مسیر جامعه دچار بی عملی شده اند. 
نظام معنای خود را  از دست داده و 
در  و  نظامی صوری  به  عنوان  صرفا 
توزیع  و  توازن  حفظ  بین  کشاکش 

قدرت دیده می شود.
بر  رقابت  و  بودن  در داخل قدرت 
از قدرت  بیشترین حد  سر تصاحب 
برنامه های  نه  است؛   اصلی  هدف 
آرمانی و اثیری نظام مورد نظر است 
نیازهای  با  مطابق  اصالحی  نه  و 
جامعه ایران. شاید بتوان گفت داللی 
قدرت یا خرید قدرت و بهره مندی از 
امتیازات آن تنها هدف  باقی مانده در 

اعوان و انصار نظام است.
خامنه  علی  شرایطی  چنین  در 
روانِی  مدیریت  برای  سو  یک  از  ای 
دست کم گروهی از طیف وفادار به 
به  برای عمل  از سوی دیگر  خود و 
تعریفی که  با همان  امامت،  وظایف 
علی شریعتی ارائه کرده بود، فرمانی 
به افسرانی داده است که اکنون و با 
این فرمان تبدیل به فرمانده شده اند.

او به  طور روشن و با صراحت کامل 
قرارگاه  با  ارتباط  اگر  آنها  که  گفت 
قطع شد و یا قرارگاه عیب پیدا کرد، 

آتش به اختیار هستند.
با دقت در محتوای دستور خامنه 
معتقد  او  که  می شود  مشخص  ای 
است قرارگاه دچار عیب و ایراد شده 
در  اختیار  به  آتش  زمان  اکنون  و 
حوزه فرهنگ است.  اما این مسئله 

در نبود یک ایدئولوگ و یا تئوریسین 
برای نظام بغرنج تر می شود؛ آتش به 
قرار  و  است  چیزی  چگونه  اختیار 
است در عمل چگونه بروز پیدا کند؟

انقالبیون روشن می  مطالعه رفتار 
به طور مشخص دچار  آنها  کند که 
به  که  حالی  در  سردرگمی هستند. 
جمع  دنبال  به  برخی  مثال   عنوان 
از ورود  برای جلوگیری  امضا  کردن 
را  آن  و  هستند  استادیوم  به  بانوان 
آتش به اختیار  می دانند،  رجا نیوز، 
رسانه سپاه، علیه چنین کاری مطلب 
دوره ای  به  بازگشت  را  آن  و  نوشته 
بودن  حزب اللهی  که  می دانند 

مترادف با خشونت بوده است.
به نظر می رسد این فرمان آتش به 
اصطالحاتی  اغلب  مانند  نیز  اختیار 
می شود  تولید  نظام  داخل  در  که 
بعید  و  معناست  سرگشتگی  دچار 
بتواند  نزدیک کسی  آینده  در  است 
یا  و  بیابد  آن  برای  روشنی  معنای 
بر سر  مصداق های عملی آن توافق 

کند.
شاید تنها کارکرد عملی »آتش به 
حسن  دولت  مهار  و  فشار  اختیار« 
مقصود  بسا  چه  و  باشد  روحانی 
بوده؛  همین  فقط  نیز  ای  خامنه 
در  سابق   امنیتی های  ی  کابینه 
نظام  رهبر  برای  ناخوشایند  مداری 
در  چه  اگر  مدار  این  گرفته .  قرار 
اصالحات  دنبال  به  واقعی  معنای 
اما  ندارد  آن  به  ربطی  و  نیست 
اتصال به بدنه ای از آمریکاست برای 
معامالتی جهت بقا و افزایش قدرت 
سبک  این  داخل،  در  خود  شبکه 
اتصال نه تنها برای بقای نظام و حتی 
حفظ ظاهر انقالبی آن ناخوشایند به 
نظر می رسد بلکه دارای عوارض ضد 

امنیتی شدیدی نیز هست.
در حالی که حسن روحانی در برابر 
علی خامنه ای و جهت اعطای امید 
به هواداران و طیف خود، روند پاسخ 
نظام  رهبر  سخنان  به  پنگی  پینگ 
به  از سوی دیگر  و  انتخاب کرده  را 
 شدت دنبال اتصال به اروپا و بدنه ای 
برجام  که  بود،  آمریکا  در  قدرت  از 
این  از  بخشی  ناکامی هایش  همه  با 
می آید،  حساب   به   خام   سودای 
همین  در  باید  را  خامنه ای  واکنش 
فرمان  »آتش به اختیار« و مقایسه 
ریاست  و   ۵۹ سال  با  امروز  شرایط 

جمهوری بنی صدر توسط وی دید.
بنا  و  نمی تواند  اگر حسن روحانی 
باید  را کنترل کند  ندارد زبان خود 
که  باشد  جدید  فرمان های  آماده 
فقط یکی از آنها »آتش به اختیار« 
مشخص  آنکه  ویژه  به  است.  بوده 
قدرتمند  رسانه های  از  برخی  است 
خارج،  و  داخل  در  زبان،  فارسی 
الفاظ  به  را  دارند سیاست  ماموریت 
بیش  و  دهند  تقلیل  سخنرانی ها  و 
از هر چیزی روی الفاظ مانور داشته 
باشند تا روند واقعی حرکت سیاست 

در جامعه.
در حالی که اکنون حسن روحانی 
کارکرد  و  اثر  به  هر چیزی  از  بیش 
اما  است   متمرکز  سخن  و  لفظ 
رای  انتخابات کوشید  از  بعد  و  قبل 
که  کند  تفسیر  نوعی  را  به خودش 
هر  شود.  حاصل  تقابل  نوعی  آن  از 
چند حسن روحانی  قبل از انتخابات 
خارج از تاریخ نظام ایستاد و کلیت 
تحمل  ولی  برد،  سوال  زیر   را   آن 
صراحت  به  انتخابات  بعد  اما  شد، 
تهدید شد که اگر بخواهد آرا را فارغ 
از رای به نظام، تنها رای برای خود 
و  را مبنای عمل  ارزیابی کند و آن 
اقدام  تقابلی خود با بقیه نظام قرار 
دچار  صدر  بنی  سرنوشت  به  دهد 

خواهد شد.
تفسیر  برای  حالت  بهترین  شاید 
به  بازگشت  بتوان  را  فرمان ها  این 
موازنه قوا در داخل حکومت ارزیابی 
حول  بر  باید  که  موازنه ای  کرد؛ 
رهبری شکل بگیرد و نه در تقابل با 
آن. اما در عمل  دهه هاست که هم 
توازن قوا و قدرت و هم جامعه، راه 

های خود را می روند.

فرمان صدور  سرچشمه های 
 » آتش به اختیار «
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