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

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

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

سرمقاهل

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

شماباآگهیدرکیهانفقطاطالعرسانیوکسبوکارخودرامعرفی
نمیکنیدبلکهیککارفرهنگینیزانجاممیدهید:

Tel: 0044(0)20 3633 3684 Fax: 0044(0)20 3633 3685
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چرخش روحانی: رای از اصالح طلبان، 
سازش با رهبر و سپاه

توزیع دولتی مواد مخدر به سود 
کیست؟

غولی به نام بیکاری
زمانی انسان به اندازه ی نیاز خود، کار می کرد و آنچه را زیادی داشت، باز 
هم بر اساس نیاز، بین خود مبادله می کرد. قانونی نانوشته و بسیار ساده، 
به چنان  اما خیلی زود  ابتدایی  این رابطه ی  بدون هرگونه دم و دستک. 
مناسبات پیچیده ای تبدیل شد که قرن هاست سرنوشت جوامع و کشورها 

را رقم می زند. مناسباتی که جنگ ها نیز به راه انداخته و می اندازد.
افراد  یعنی  باشند،  باید  که  نباشند  آنهایی  زمامداران اش،  که  جامعه ای 
کارشناس و شایسته و خدمتگزار ملت و مملکت، آن وقت در جامعه نیز هیچ 
کس آنجایی که باید باشد نیست. مرزها، نه تنها در مدیریت و اشتغال، بلکه 
در عرصه ی جنایت و تبهکاری نیز به هم می ریزد. البته بخشی از این جامعه 
تالش می کند مانند بندبازان، با  مهارت، روی طناب باریکی که پیش پای اش 
هست راه برود تا به دو سو، یکی گنداب حکومت و وابستگانش، و دیگری 

مرداب تبهکاری های اجتماعی، پرتاب نشود.
در این میان جای تبلیغ این موضوع که حقوق بشر فقط آزادی بیان و 
عقیده و فعالیت سیاسی و صنفی نیست، خالی است. آن هم در جایی که 
حقوق اولیه ی بشر، از جمله مسکن و کار، پا در هواست! داشتن یک سرپناه 
مناسب و یک شغل همراه با درآمد کافی حق هر شهروند است. اگر به هر 
این  از  اقتصادی، شهروندانی  و  اجتماعی  فردی،  از جمله شرایط  دلیلی، 
حقوق برخوردار نیستند، حکومت و دولت به عنوان مسئول جامعه موظف 
هستند حداقل این حقوق را که شایسته ی یک زندگی انسانی باشد برای 
شهروندان خود تأمین و تضمین کنند. ایران امروز اما از چنین حکومتی و 
چنین شرایطی بسیار دور است. اتفاقا به همین دلیل بیشتر باید درباره ی 
آن گفت و نوشت و خواست.پُز خالی درباره ی شمار دانشگاه های کشور و 
آمار دانشجویان، هنگامی که با جیب خالی فارغ التحصیالن آموزش عالی 
بیکاری همراه می شود، عمق فاجعه را در میان کارگرانی نشان  به دلیل 
می دهد که باید بار تولید را بر دوش بکشند اما به دلیل مدیریت بی کفایت، 
فساد گسترده، و سیاست های داخلی و خارجی تنش زا، با تعطیلی روزافزون 
کارگاه ها و کارخانجات روبرو هستند. اشتغال، حلقه ی اصلی اقتصاد است که 
دو بازار تولید و مصرف را به یکدیگر پیوند می دهد. شرط اولیه ی اشتغال اما 
سرمایه و سرمایه گذاری، یا به عبارت امروزی، کارآفرینی است. در ایران اما با 
تعطیلی انواع واحدهای تولیدی، در عمل، سیاست اشتغال زدایی پیش برده 
می شود و هر روز بر لشکر بیکاران می افزاید. وعده های اقتصادی »پسابرجام« 
نیز تا کنون نتوانسته کار و کارگران را از چنگ غول بیکاری نجات دهد. 
است  ممکن  زندگی،  اولیه ی  امکانات  و  مسکن  داشتن  اشتغال،  و  کار 
شهروندان را در زمینه های سیاسی و فرهنگی نیز فعال کند و خواست های 
آنها را افزایش دهد. اما بیکاری و بی خانمانی و نداشتن نان شب، لشکری 
را آماده می کند که به راستی چیزی برای از دست دادن ندارد! آن وقت 
زمامداران بی کفایت جمهوری اسالمی که طی نزدیک به چهل سال، همواره 
بر مشکالت داخلی و خارجی کشور افزوده اند، در پس صد دیوار از پاسدار و 
بسیجی هم نمی توانند پنهان شوند به ویژه آنکه بدنه ی این نهادهای نظامی و 
شبه نظامی نیز، خود از »مستضعفان« هستند و نه از آقازاده ها و رانت خواران 
آنها  بر سر  دیوار  کافیست همین  ایران!  بر  مافیایی حاکم  و خانواده های 

    خراب شود!

در این شماره می خوانید:

=روحانی که خاستگاه خود را روحانیت مبارز و جناح راست می داند، بی میل نیست گاهی پایگاه 
سنتی خود را با پایگاه عاریتی از اصالح طلبان که توان بسیج آرای بیشتری دارند تکمیل کند.

=نظام نگرانی مهم تری از سهم خواهی اصالح طلبان حکومتی دارد که نهایتا در چهارچوب نظام 
می مانند. این نگرانی را آیت اهلل احمد جنتی در آخرین سخنان خود به روشنی بیان کرده است: 

براندازی!  

 در صفحه 2

مواد  دولتی  »توزیع  موضوع  طرح 
اظهار  از  موجی  با  ایران  در  مخدر« 
نظر ها و واکنش های گسترده مخالفان 
و موافقان این طرح همراه شده است. 
نوروزی، سخنگوی کمیسیون  حسن 
شورای  مجلس  حقوقی  و  قضایی 

از  تیرماه   ٣٠ جمعه  روز  اسالمی 
تصویب نهایی پیشنهاد توزیع دولتی 
مراجع  گفت  و  داد  خبر  مخدر  مواد 
توزیع  با  ایران  در  تصمیم گیرنده 
مواد مخدر رقیق بین معتادان موافق 

هستند. 
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 در صفحات 10 و 11 

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
 www.kayhan.london

روحانی  الفتوح«  »فتح  به  نگاهی 
پس از دو سال

مصوبه جدید سازمان لیگ و ممنوعیت 
مصرف سیگار

****
رئال مادرید و الهالل بهترین تیم های 

جهان و آسیا
****

قلعه نویی: برده داری در فوتبال ایران 
ادامه دارد؛ آقای روحانی کاری بکن!

****
وزیر ورزش: اساسنامه جدید 

فدراسیون های ورزشی آماده شده
****

قاتلین تحصیل کرده، سوغات رژیم 
والیت فقیه

****
نوزاد ربوده شده براثر تشنگی و 

گرسنگی جان داد

صفحه 3
=پرتاب »سیمرغ« پیام موشکی 
آمریکا  متحده:  ایاالت  به  ایران 

می گوید نقض روح برجام است
صفحه 4

=باجگیری سپاه از دولت برای 
عقب نشینی از اقتصاد

صفحه 5
=تک مضراب  !-  آوازه

صفحه 6
»اپوزیسیوِن  =چگونه 
دو  را  رژیم  سقوِط  دست ساز« 

دهه به عقب انداخت
صفحه 7

سرنگون  زودی  =»به 
به  بقایی  وعده  ی  می شوند«، 

»اپوزیسیون« نارمک!
صفحات  8 و 9

= »زن روز« و »مرد روز«
صفحه 12

=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات
 در ایران )29(- احمد احرار

داریوش  زمان-  سبز  روح   =
همایون

صفحه 13
= سرگرمی -جدول - سودوکو

صفحه 14
=بزرگ علوی:تصویر »هدایت« 
در آئینۀ حقیقت )بخش پایانی(

صفحه 15
جمهوری  در  آزاری  =زن 

اسالمی جرم نیست  



دولت  تیم  و  روحانی  حسن  نزدیکی 
روز ها  این  سپاه  و  افراطی  راست  به 
برجسته شده است؛ موضوعی که در 
برخی رسانه ها از آن به عنوان »آشتی 

روحانی و سپاه« یاد شده است.
این »آشتی« اما اصالح طلبان را نگران 
کرده به نوعی که از تریبون های رسمی 
بحث »سهم خواهی« از دولت دوازدهم 
و به ویژه کابینه را مطرح می کنند. آنها 
حتی نگران از دست دادن چهره های 
در  مالوردی  شهیندخت  چون  خود 

دولت بعدی حسن روحانی هستند.
حسن روحانی در آستانه دوازدهمین 
دور انتخابات ریاست جمهوری با اتخاذ 
مواضعی تند نسبت به سپاه پاسداران 
توانست  حکومت،  راست  جریان  و 
اصالح طلبان  ویژه  به  و  افکار عمومی 
»رهبران  حصر  شکست  طرفداران  و 
جنبش سبز« را تحت تاثیر قرار دهد.

شوک و دست بوسِی آشنا
روحانی در حالی که کارنامه قابل قبولی 
در دولت یازدهم بر جا نگذاشته و در 
بُعد اقتصادی نتوانسته رضایت مردم را 
ملموسی در شرایط  بهبودی  و  جلب 
معیشت آنها ایجاد کند، با حمایت و 
از  بیش  توانست  اصالح طلبان  تالش 
ثبت  نام خود  به  را  رای  میلیون   ۲۳
کند و در انتخابات ریاست جمهوری 

اردیبهشت ۹۶ پیروز شود.
اما تنها چند روز پس از انتخابات بود 
از  به اصالح طلبان  که رو دست زدن 

سوی تیم دولت آغاز شد.
روزهای  نخستین  در  که  حالی  در 
حال  در  اصالح طلبان  دماه  خردا
مهره های  نتخاب  ا و  برنامه ریزی 
پیشنهادی خود برای حضور در کابینه 
ساله  دوازده  رویای  و  بودند  دوازدهم 
بازگشت شان به قدرت  با پیروزی دوباره 
حسن روحانی می رفت که به واقعیت 
مشاور  آشنا،  الدین  حسام  بپیوندد، 
رئیس جمهور در امور فرهنگی و رئیس 
مرکز بررسی های استراتژیک و یکی از 
امنیتی ترین چهره های دولت، نخستین 

شوک  را به اصالح طلبان وارد کرد.
او در یکی از توییت های خود نوشت: 
»کاسبان به اصطالح اصالح طلبی که 
باج خواهی رسانه ای و سیاسی از رئیس 
جمهور را آغاز کرده اند، بدانند روحانی 
نه  می کند  تعارف  نه  نیست؛  خاتمی 

ماخوذ به حیا می شود.«
ورشکستگی  این  آشنا  الدین  حسام 
اصالح طلبان در کاسبی انتخاباتی را با 
دست بوسی جنجالی از احمد جنتی، 
نظام  اقتدار  اصلی  نمادهای  از  یکی 
کشید  آنها  رخ  به  راست،  جریان  و 
اصالح طلبان  شدن  آچمز  از  پس  و 
تیر  دست بوسی اش  درباره  توضیح  با 
مسیری  و  خواست  درباره  را  خالص 
کرد  خواهد  طی  دوازدهم  دولت  که 
به اصالح طلبان شلیک کرد: »ما همه 
می توانیم با وحدت و اتحاد و همبستگی 
و  عزیز  رهبر  از  کمک  با  آرامش،  و 
فرهیخته ای که من حاضرم برای برخی 
امور ده ها بار دست ایشان را ببوسم، 

مشکالت را حل کنیم.«

به نام اصالح، به کام سپاه
در حالی که حسام الدین آشنا پیام های 
ارسال  طلبان  اصالح  به  پی  در  پی 
سو  آن  در  روحانی  حسن  می کرد، 
تیم  و  سپاه  با  خود  روابط  ترمیم  به 
»رهبر«،  کالم  یک  در  و  الریجانی، 
مشغول بود و گام به گام به سوی آنها  

حرکت می کرد.
حسن  راهکار  که  بود  حالی  در  این 
به  منتهی  هفته های  در  روحانی 
انتخابات و در طول تبلیغات انتخاباتی 
ایجاد رودرویی کالمی با رهبر جمهوری 
کام  که  لفاظی هایی  بود؛  اسالمی 
اصالح طلبان را شیرین و آنها را برای 
مشتاق  بیشتر  روحانی  به  دادن  رای 

می کرد.

حسن روحانی با افشاگری علیه کسانی 
می چرخد  آنها  سوی  به  امروز  که 
توسط  شده  گردآوری  آرای  با  و 
دیگر  حاال  شد.  پیروز  اصالح طلبان، 
نیازی به اصالح طلبان نیست و دلیلی 
ندارد که روحانی به آنها که در انزوا و 
حاشیه هستند، »سهم« یا »باج« بدهد. 
هم سهم و هم باج را باید به آنهایی داد 

که »تفنگ« دارند! 
روحانی در هفته های  واقع حسن  در 
پیش و پس از انتخابات در یک قاب، 

اما با دو تصویر متفاوت ایستاد:
 در یک تصویر فریبنده و فریبکار، در 
سخنانی کنایه آمیز به سپاه تاخت که 
دولت  یک  دست  اقتصاد  از  »بخشی 
بی تفنگ بود که آن را به یک دولت 
با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و 
همچنین  و  نیست«  خصوصی سازی 
تبلیغات  در  کنایه  از  پر  کالمی  در 
انتخاباتی، چهار دهه نظام را زیر سوال 
برد که »مردم ایران یک بار دیگر اعالم 
خواهند کرد، کسانی را که در خالل 
۳۸ سال گذشته تنها خواستار اعدام 
و زندان بوده اند، تائید نمی کنند. ما به 
این منظور وارد رقابت دراین انتخابات 
مرتکب  که  کسانی  به  که  شده ایم 
خشونت و افراط گرایی می شوند بگوییم 

که دوره شما پایان یافته است«. 
فریب  پرده ی  اما  دیگر  تصویر  در 
از  تمجید  به  روحانی  می رود؛  کنار 
سپاه می پردازد و مشاور فرهنگی اش 
و »رهبر« خم  به دست بوسی جنتی 

می شود.
تصویر  دو  بین  روحانی  دلیل  چه  به 
تصویر  دو  چرا  بندبازیست؟  حال  در 
با دو زبان متفاوت از خود به نمایش 

می گذارد؟
شاید برای پاسخ به این پرسش باید 
و  قاب  در  روحانی  که  کرد  تأکید 
البته  است.  ایستاده  نظام  چهارچوب 
این  از  خارج  نیز  اصالح طلبان  خود 

چهارچوب نیستند. ولی آیا مناسبات 
و توازن قدرت در نظام و رابطه با نظام 
بین الملل باعث شده که حسن روحانی 
به دو تصویر در آید؟ آیا او »اعتدال« 
دوچهرگی  این  در  را  خود  ادعایی 

می داند؟!

یک نظام، یک نگرانی: براندازی!
روحانی که خاستگاه خود را روحانیت 
که  می داند،  راست  جناح  و  مبارز 
روزنامه های  تاز  و  تاخت  مورد  زمانی 
اصالح طلب بود، بی میل نیست گاهی 
پایگاه سنتی خود را با پایگاه عاریتی 
آرای  بسیج  توان  که  اصالح طلبان  از 
پیش  او  کند.  تکمیل  دارند  بیشتری 
از انتخابات دریافته بود که با توجه به 
کارنامه نظام، اپوزیسیون بودن و حصر 
و زندان، اعتبار می آورد؛ در نتیجه با 
هوشمندی از سرمایه اجتماعی حصر 
اما  کرد.  بهره برداری  رندانه  زندان،  و 
این بهره برداری که با لفاظی علیه رهبر 
جمهوری اسالمی و سپاه صورت گرفت 
از سوی جریان مقابل بی پاسخ نماند. از 
یک سو، خامنه ای سرنوشت بنی صدر را 

به یادش آورد؛ و از سوی دیگر، با حمله 
هماهنگ ائمه جمعه و در کنار رگبار 
مواضع تند فرماندهان سپاه، به او حالی 
شد که پا را از گلیم نظام درازتر نکند.

در همین حال عده ای دیدار فرماندهان 
سپاه با حسن روحانی را اتمام حجتی 
به منزله ابالغ هشدارهای روشن به او 
عنوان  به  جنتی  احمد  کردند.  تلقی 
را  سپاه  به  حمله  خبرگان  رئیس 
کوششی برای حمله به خامنه ای خواند 
و گفت: »آنان ]روحانی و هوادارانش[ 
می خواهند به جنگ رهبری بیایند اما 
چون نمی توانند با رهبری مقابله کنند 

اسم سپاه را می برند.«
با دریافت این هشدار ها حسن روحانی 
با  را  خود  روابط  بود  کوشیده  که 
در  می کوشد  ببخشد،  بهبود  رهبری 
قوه ی  دو  با  خود  روابط  تحکیم  کنار 
مقننه و قضاییه، از سپاه نیز دلجویی 
و  »تفنگ«  لزوم  موقع  در  تا  کند 
»دولت« را در کنار هم به کار بگیرد. 
او می کوشد با سپردن نقش بیشتر به 
سپاه در اقتصاد و کارهای عمرانی از 
فشارهای آتی به خاطر تحریم بر روی 
دولت بکاهد و هزینه تحریم های جدید 
جمهوری  روی  پیش  تهدیدهای  و 
اسالمی و ناکارآمدی برجام را با کلیت 

نظام تقسیم کند.
آمدن  کار  روی  جهان،  سوی  آن  در 
جایگاه  نیز  آمریکا  در  ترامپ  دونالد 
روحانی را در نظام تضعیف کرده است. 
دولت جدید آمریکا با ناچیز شمردن 
برجام تصمیم گرفته نه تنها آن را به 
تبدیل کند  بیشتر  فشار  برای  ابزاری 
بلکه بر تحریم های جدید نیز می افزاید 
و حتی صریحا سخن از »تغییر رژیم« 

می گوید.
در شرایط جدید، اگر ادامه پیدا کند، 
نشسته  کشتی  یک  در  نظام  همه ی 
این  آمریکا،  تازه  تحریم های  با  است. 
واقعیت به حسن روحانی تفهیم شد که 

باید از نشستن بین دو صندلی دست 
بردارد. به ویژه آنکه در دومین و آخرین 
رأی  به  دیگر  جمهوری،  ریاست  دور 
کسی نیازی ندارد. از همین رو به نظر 
می رسد کابینه دولت دوازدهم نیز پیرو 
این سیاست چرخشی، محافظه کار تر 
به  اصالح طلبان  انتظار  و  بود  خواهد 
چند پست غیرحساس و جانبی محدود 

خواهد شد. 
از سهم خواهی  نگرانی مهم تری  نظام 
اصالح طلبان حکومتی دارد که نهایتا در 
چهارچوب نظام می مانند. این نگرانی را 
آیت اهلل احمد جنتی در آخرین سخنان 
خود در نشست هیئت رییسه ی مجلس 
شورای اسالمی و کمیسیون های آن به 
»مهم ترین  است:   کرده  بیان  روشنی 
مسئلۀ فتنه براندازی است و براندازی 
از  برهه ای  در  که  نیست  ای  مسئله 
زمان مطرح بشود و بعد رهایش بکنیم 
دشمن  برویم...  دیگر  مسائل  سراغ  و 
در فکر براندازی است... می خواهد این 
چرا  کند  شروع  داخل  از  را  براندازی 
که از خارج نتوانست به نتیجه برسد.«
روشنک آسترکی
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چرخش روحانی: رای از اصالح طلبان، 
سازش با رهبر و سپاه

توزیع دولتی مواد مخدر به سود 
کیست؟

=روحانی که خاستگاه خود را روحانیت مبارز و جناح راست می داند، بی میل نیست 
گاهی پایگاه سنتی خود را با پایگاه عاریتی از اصالح طلبان که توان بسیج آرای بیشتری 

دارند تکمیل کند.
=نظام نگرانی مهم تری از سهم خواهی اصالح طلبان حکومتی دارد که نهایتا در چهارچوب 
نظام می مانند. این نگرانی را آیت اهلل احمد جنتی در آخرین سخنان خود به روشنی 

بیان کرده است: براندازی! 

مواد  دولتی  »توزیع  موضوع  طرح 
اظهار  از  موجی  با  ایران  در  مخدر« 
نظر ها و واکنش های گسترده مخالفان 
و موافقان این طرح همراه شده است. 
کمیسیون  سخنگوی  نوروزی،  حسن 
شورای  مجلس  حقوقی  و  قضایی 
اسالمی روز جمعه ۳٠ تیرماه از تصویب 
نهایی پیشنهاد توزیع دولتی مواد مخدر 
خبر داد و گفت مراجع تصمیم گیرنده 

در ایران با توزیع مواد مخدر رقیق بین 
معتادان موافق هستند. 

انتشار خبر توزیع مواد مخدر  در پی 
علی  دولت،  توسط  معتادان  میان  در 
هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه 
دفاع  طرح  این  از  نیز  مخدر  مواد  با 
کسی  به  »نمی خواهیم  گفت:  و  کرد 
نمی شود  آزاد  تریاک  بدهیم.  تریاک 
بلکه می خواهیم به معتادان داروهایی 
دهیم که هم آنان را درمان کند و هم 
نشئگی برای آ نها ایجاد کند.« او افزود: 
تا  داریم  قصد  طرح  این  اجرای  »با 
معتادان را از دست قاچاقچیان نجات 
دهیم و درواقع سیستم درمانی کشور 
را منظم کنیم تا فرد معتاد هفته به 
هفته بوپرنورفین، شربت تریاک و... را 

دریافت کند.« 
به  بازگشت  را  طرح  این  ناظران، 
بر  مبنی  پهلوی  دوران  سیاست های 
از  که  می دانند  تریاک  کوپنی  توزیع 

سال 1۳۴۷ آغاز شد.
بر اساس آمارهای رسمی، نزدیک به 
مواد  مصرف کنندگان  از  درصد   ۶٠

مخدر در ایران، به تریاک و مشتقات 
آن معتاد هستند. 

این طرح سرانجامی ندارد
بررسی  منظور  به  لندن  ن  کیها
طرح  روانی  و  اجتماعی  پیامدهای 
ایران  در  مخدر  مواد  دولتی  توزیع 
فارغ  یزدان نیاز  دکترمحمدرضا  با 
التحصیل از »دانشگاه شهید بهشتی« 
شخصیتی،  اختالالت  متخصص  و 
اولین درمانگر  متخصص آناستازی و 
اعتیاد به روش »سایکدلیک« گفتگو 
درباره  نیاز  یزدان  دکتر  است.  کرده 
نزدیک  ز  ا پس  که  موضوع  ین  ا
اجرای  و  پاکسازی  چهاردهه  به 
معتادان،  علیه  سنگین  مجازات های 
به نظر می رسد مسووالن شکست خود 
را در حل مشکل اعتیاد پذیرفته اند و 
تصمیم اجرای سیاست  چهاردهه قبل 
گرفته اند، گفت: »این طرح که از نظر 
نیست سرانجامی  کار شناسی درست 
شاه  زمان  مثل  دیگر  چون  ندارد، 
افراد  دست  به  را  تریاک  نمی توانید 
بدهید. این طرح نشان دهنده شکست 

سیاست های مبارزه با خرید و فروش 
مواد مخدر و طرح درمانی با متادون 
و  ام ام تی است آن هم در شرایطی 
که دولت هم اکنون برای ترک تریاک، 
برای ترک هرویین،  و  تریاک  شربت 
درواقع  طرح  این  می سازد.  متادون 
که  است  مملکتی  در  سرباال  تف 
سال ها ادعا می شده با فروش و مصرف 
موادمخدر مبارزه می شود و در این راه 

تعداد زیادی هم شهید داده است. در 
واقع دولت می گوید در مبارزه با رواج 
مواد مخدر و اعتیاد شکست خورده ام 

و حاال مواد را از پایه آزاد می کنم.«
دکتر یزدان نیاز افزود:  »قدرت اعتیادآور 
تریاک از سایر مواد کمتر است، ولی 
متادون  قدرت  و  سه  هرویین  قدرت 
۴ تا ۵  است، یعنی برای ترک تریاک 
می آیند ماده متادون، که ماده قوی تر از 
هرویین است را توزیع می کنند تا فرد 
معتاد تریاک را ترک کند! در کجای 
دنیا چنین کاری می کنند و یک ماده 
قوی تر برای ترک یک ماده ضعیف تر 

توزیع می کنند؟!  «

دولت می خواهد هم فروش تریاک 
و هم ترک آن را در اختیار بگیرد

مواد  شدن  کوپنی  طرح  درباره  وی 
مخدر گفت: »دولت خودش هم می داند 
که اگر این ماده را به صورت کوپنی به 
بدهد  دارند  را  شرایط اش  که  افرادی 
وارد بازار آزاد خواهد شد. درواقع دولت 
می خواهد انحصار خرید و فروش تریاک 

و همچنین سود ترک آن را در اختیار 
بگیرد. زیرا همان طور که فروش مواد 
سود دارد، ترک اعتیاد هم سود دارد. 
را  اعتیاد  ترک  اول  می خواهد  دولت 
انجام ب دهد، و بعد برای ترک تریاک، 
شربت تریاک و متادونش را بفروشد که 
برای کارخانجاتی مثل متادون سازی 
که بیشترشان وابسته به سازمان های 

دولتی هستند، سودآور است.« 
این کارشناس و درمانگر اعتیاد ادامه 
هم  دولت  ترتیب  این  »به  می دهد: 
نقش قاچاقچی و هم نقش درمان گر 
این  از  درواقع  می گیرد.  عهده  به  را 
و  جیب  آن  در  می گذارد  جیب اش 
جای خرده فروش و قاچاقچی را از این 
چرخه حذف می کند. خودش تریاک 
قانونی  مسائل  دیگر  و  می فروشد  را 
دستگاه های  که  هم  را  پیگردهایی  و 
مسئول را بابت یک کیلو تریاک درگیر 

می کند نخواهد داشت.« 
از دکتر یزدان نیاز پرسیدیم آیا اساسا 
اجرای طرح توزیع دولتی مواد مخدر با 
توجه به شیوع آن و همچنین مالحظات 
فرهنگی و اجتماعی ممکن است؟ وی 

ایجاد  موجب  مساله  »این  داد:  پاسخ 
و  خانواده  در  زیادی  نابسامانی های 
اجتماع می شود که  برای دولت اهمیتی 
ندارد. االن دیگر دیر شده؛  ای کاش این 
طرح قبل از سال 1۳۸٠ و قبل از ورود 
مواد مخدر صنعتی اجرا می شد چون با 
ورود مواد مخدر جدید و صنعتی، این 
طرح دیگر آن کارآیی قبل از 1۳۸٠ را 
نمی تواند داشته باشد. اجرای این طرح 

بیشتر باعث رواج و مصرف بیشتر مواد 
می شود.«

»اگر  داد:   توضیح  زمینه  این  در  وی 
می خواهند چنین طرحی اجرا شود باید 
در هر منطقه از شهرداری مراکزی مثل 
کافه تریا، شبیه آنچه در هلند وجود 
دارد، ایجاد کنند و نام افراد مبتال در 
هم  را    تریاک  و  شود  ثبت  کامپیو تر 
همان جا بکشند، نه اینکه مواد به آنها 
داده شود و معلوم نباشد که با آن چه 
می کنند. کارکنان این مراکز هم باید 
آر  پی  سی  و  اورژانس  کمک های  به 
وارد باشند تا اگر کسی پس از کشیدن 
تریاک دچار ناراحتی از جمله قلبی شد 
به او رسیدگی کنند. هستند بسیاری از 
جوان ها که آنقدر دائم تریاک می کشند 
نوشیدن  و  تریاک  از  بعد  شب  که 
غذا،  لقمه ای  خوردن  بدون  مشروب، 
می خوابند و درجا می میرند. به همین 
دلیل بسیاری از خانواده ها می ترسند 
وافور  و  قلیان  از  سر  دولتی  مواد  که 
هم  همین طور  که  بیاورد  در  جوانان 

خواهد شد.«

بر  فشار  کاهش  سبب  طرح  این 
سیستم قضایی می شود

افراد  و  جوانان  برای  تریاک  مصرف 
یش  فزا ا به  منجر  سال   ۶٠ زیر 
بیکاری، اخراج و سایر ناهنجاری های 
اجتماعی می شود. مصرف تریاک در 
افراد زیر ۶٠ سال و جوانان منجر به 
تستوسترون،  هورمون  رفتن  بین  از 
نیروی  افزایش  و  حرکت  هورمون 
ناتوانی  و در   نهایت  عضالنی جنسی 
طالق  و  همسر  نارضایتی  جنسی، 
فرد می شود. به دلیل کاهش نیروی 
بدنی و عضالنی، شخص قادر نیست 
اتوبوس  و  تا سرکوچه  را  حتی خود 
ژنتیک،  اختالالت  علت  به  برساند. 
عصبی،  فشارهای  و  محیطی  مسائل 
اساس  بر  دارند.  اضطراب  ایرانی ها 
آنچه خود مسووالن می گویند بیش از 
۲۵ تا ۳٠درصد از ایرانی ها اختالالت 
روانی دارند که رقم واقعی بیشتر از 
بیشتر  دلیل،  همین  به  است.  این 
به  اول  اضطراب  دلیل  به  معتادان 
بعد  و  شیره  و  تریاک  مثل  موادی 
به ماری جوانای گل، شیشه و غیره 

روی می آورند. 
که  گروهی  که  حالیست  در  این 
می کنند  طرفداری  طرح  ین  ا ز  ا
مثل  طرح،  این  اجرای  با  معتقدند 
مواد  مصرف  از  کشورها  از  بسیاری 
فشار  از  و  مخدر »جرم زدایی« شده 
می شود.  کاسته  قضایی  سیستم  بر 
مخدر  مواد  که  هلند  کشور  مانند 
قرار  دسترس  در  درست  روشی  به 
نیست  معلوم  همه  این  با  می گیرد. 
عرصه های  در  که  ساختاری  در 
و  حقوقی  مشکالت  دچار  مختلف 
این یک طرح  است، چگونه  اجرایی 
در حل  روشی درست  به  می خواهد 
یا کاهش معضل اعتیاد که به شدت 

گسترش یافته یاری برساند.
فیروزه رمضان زاده
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دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

= ایران یک فروند موشک 
ماهواره  بر را از سایت موشکی 

سمنان به فضا پرتاب کرد.
=آزمایش این موشک زمانی 
ایاالت  که  گرفته  صورت 
فعالیت های  روی  متحده 
شدت  به  ایران  موشکی 

حساس است.
=وزارت خارجه آمریکا این 
اقدام را نقض برجام و تحریک 

آمیز خوانده است.
عصر پنجشنبه پنجم مرداد رسانه های 
ایران اعالم کردند که یک فروند موشک 
ماهواره بر با نام »سیمرغ« از پایگاه فضایی 
کیلومتری   220( سمنان  در  خمینی 
شرق تهران( با موفقیت به مدار زمین 

پرتاب شده است.
پایگاه  نخستین  موشکی  سایت  این 
و  به شمار می رود  ایران  ثابت  سکوی 
همه مراحل آماده سازی، پرتاب، کنترل 
و هدایت موشک های ماهواره بر در آن 
انجام می شود.وب سایت تابناک نزدیک 
به محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه 
توان  سیمرغ،  آزمایش  در  که  نوشت 
محموله های  حمل  از  ایران  موشکی 
2۵ تا ۵0 کیلوگرمی که ماهواره برهای 
سفیر توان حمل شان را داشتند، به مرز 
100 کیلوگرم رسیده و قرار است در 
آینده توان حمل محموله هایی با وزن 
داشته  نیز  را  کیلوگرم   700 تا   ۵00
باشد.خبرگزاری تسنیم نوشته ماهواره بر 
سیمرغ قادر است ماهواره هایی تا وزن 
2۵0 کیلوگرم را در مدار ۵00کیلومتری 

زمین قرار دهد.
پایگاه خبری ای بی سی نیوز با اعالم خبر 
پرتاب این ماهواره بر می نویسد، سیمرغ 
یک موشک دو مرحله ای است که در 
سال 2010 به نمایش گذاشته شد و 

بزرگتر تز مدل موشک های سفیر است.
آزمایش این موشک زمانی صورت گرفته 
فعالیت های  روی  متحده  ایاالت  که 

موشکی ایران به شدت حساس است.
ایران در سال 2013 یک میمون به فضا 
فرستاد و قرار بود انسان را هم به فضا 
بفرستند که به علت کمبودهای مالی، آن 
پروزه لغو شد.مرکز ملی اطالعات هوایی 
و فضایی ایاالت متحده ماه گذشته در 
می تواند  سیمرغ  که  نوشت  گزارشی 
توسعه  برای  آزمایش  یک  عنوان  به 
تولید  جهت  نیاز  مورد  فن آوری های 
موشک بالستیک قاره پیما استفاده شود.

بهنام بن طابلو، تحلیلگر ارشد ایرانی در 
بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن، 
به زمانی که برای آزمایش این موشک 
در ایران انتخاب شده اشاره می کند و 
که  داده  را  پیام  این  تهران   می گوید 
هر وقت بخواهد می تواند فعالیت های 
هسته ای و موشکی خود را از سر بگیرد.

دو  یکی  کره شمالی  حکومت  معموالً 
روز بعد از تحریم های آمریکا دست به 
آزمایش های موشکی می زند، اما این بار 
ایران پیش دستی کرد و یک روز پس 

پرتاب »سیمرغ« پیام موشکی ایران به ایاالت 
متحده: آمریکا می گوید نقض روح برجام است

از تصویب تحریم های جدید در کنگره 
آمریکا، سیمرغ را به عنوان پیام خود به 

آمریکا به فضا پرتاب کرد.
به  آمریکا  خارجه  وزارت  واکنش 

پرتاب سیمرغ
هیثر نوئرت، سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در واکنش به پرتاب موشک از 
سوی ایران آن را اقدامی تحریک آمیز 
هنوز  متحده  ایاالت  گفت  اما  خواند، 
گزارش قطعی در خصوص این پرتاب را 
از سرویس های اطالعاتی خود نگرفته 
ماهواره بر  این  پرتاب  خبر  اگر  ولی 
درست باشد نقض قطعنامه 2231 است.

به گفته او ما )آمریکا( این اقدام ا ادامه 
ایران  بالستیک  موشک های  توسعه 
رفاه  و  امنیت  پرتاب،  این  می دانیم؛ 
منطقه )خاورمیانه( را به خطر می اندازد 
و معتقدیم با این کار روح برجام نقض 

شده است.
در قطعنامه 2231 که توافق هسته ای را 
تائید کرده، از ایران خواسته  شده است 
که از توسعه موشک های بالستیکی که 
برای داشتن توانمندی حمل کالهک 

اتمی طراحی شده اند، خودداری کند.

پاکستان  عالی  =دیوان  
حکم به تایید فساد مالی نواز 

شریف و سه فرزندنش داد.
=با برکناری نخست وزیر، 
کابینه  ی پاکستان هم منحل 

خواهد شد.
شریف  ز  نوا لفین  =مخا
شریف  برکناری  می گویند 

خدمت به دموکراسی بود.
از  نیم  و  سال  یک  حدود  از  بعد 
اتهامات  پرونده ی  به  رسیدگی  آغاز 
وزیر  نخست  شریف،  نواز  مالی 
مرداد  ششم  جمعه  روز  پاکستان، 
دادگاه رای به سلب صالحیت او داد 

و برکنار شد.
کرده  اعالم  پاکستان  دیوان عالی 
داشتن  دست  دلیل  به  حکم  این 
پرونده های  در  شریف  نواز  خانواده 
ثروت اندوزی  و  مالی  فساد  مختلف 
آنها از راه های غیرقانونی صادر شده 

است.
اعجاز افضل خان، قاضی دیوان عالی 
دیگر  شریف  نواز  گفته،  کشور  این 
عضوی صادق برای پارلمان نیست و 
به عنوان نخست  از سمت خود  باید 
وزیر کنار رود. در مقابل، نخست وزیر 
خود  به  شده  وارد  اتهامات  پاکستان 
و  می داند  بی اساس  را  خانواده اش  و 
قبول نکرده که به اموال او رسیدگی 
شود. نواز شریف گفته مخالفانش علیه 

او توطئه  کرده اند.
پول شویی   و  مالی  فساد  پرونده  ی 
به   201۵ سال  از  شریف  خانواده 
جریان افتاد. این پرونده ها را موسسه 
منتشر  فونسکام«  »موساک  پانامایی 
که  اسناد  و  اوراق  میلیون   11 کرد. 
شخصیت های  و  شرکت  هزار   21۴
شناخته شده جهان از جمله سه نفر 

از فرزندان نواز شریف به نام های مریم 
نواز، حسین نواز و حسن نواز در آن 

افشا شدند.
مشرف زایدی، تحلیلگر سیاسی، به 
الجزیره می گوید : »من فکر می کنم 
نخست وزیر و خانواده اش در دادگاه 
در  همه  از  مهم تر  و  عمومی  افکار 

دادگاه عالی شکست خورده اند«.
دار  اسحاق  پاکستان،  دیوان عالی 
اتهام  به  را هم  پاکستان  دارایی  وزیر 

فساد مالی برکنار کرد.
جماعت  حزب  رهبر  الحق،  سراج 
در  پرونده  شاکیان  از  و  اسالمی 
گفته  شریف  برکناری  به  واکنش 
رسیدن  برای  دادگاه  تصمیم  این 
این  دیگر  و  بود  الزم  دموکراسی  به 
همیشه  رای  که  ندارد  وجود  ابهام 
است. بوده  ثروتمندان  نفع  به 

چودری نثار علی خان، وزیر کشور 
نواز شریف اختالفات  با  پاکستان که 
او توصیه  به  عمیق دارد روز گذشته 
بحرانی  به شرایط  توجه  با  بود  کرده 
و  نباشد  خودش  فکر  به  پاکستان 
خاطر  به  شد  هرچه  دادگاه  نتیجه ی 

نخست وزیر پاکستان برکنار شد: فساد مالی کار 
دست نواز شریف و خانواده  اش داد

همه مردم کناره گیری کند.
نواز شریف دو بار به نخست وزیری 
پاکستان رسید. یک بار از سال 1۹۹0 
تا  از سال 1۹۹7  و یک بار  تا 1۹۹3 
1۹۹۹ و توانست در طول این سال ها 

خود را در راس قدرت نگه دارد.
زمانی که ژنرال پرویز مشرف فرمانده 
ارتش پاکستان بود توانست نیروهای 
نظامی پاکستان را تقویت کند و ارتش 
از قدرت باالیی در پاکستان برخوردار 

شد.
برکناری  با  کرد  تالش  شریف  نواز 
مشرف، قدرت خود را نشان دهد، اما 
کودتای  با  که  بود  ژنرال مشرف  این 
نظامی، در 12 اکتبر سال 1۹۹۹ نواز 
شریف را از قدرت برکنار و وی را به 
قدرت  خود  و  کرد  تبعید  عربستان 

سیاسی کشور را نیز بدست گرفت.
شریف پس از هشت سال زندگی در 
عربستان و با حمایت سعودی ها نوامبر 
برگشت.  پاکستان  به   2007 سال 
 2013 سال  انتخابات  در  او  حزب 
پیروز شد و برای سومین بار نخست 

وزیر پاکستان شد.

نواز شریف نخست وزیر ۶۷ ساله پاکستان لحظه ی پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ از سایت سمنان

دیدار  از  پس  روز  =یک 
رییس مجلس شورای اسالمی 
و وزیر دفاع عراق، ارتش این 
کشور در بیانیه ای اعالم کرده 
کردستان  تحوالت  در  که 

عراق دخالت نمی کند.
= الریجانی گفته باید مراقب 
تجزیه عراق بود و برای حفظ 

تمامیت ارضی آن کوشید.
=عرفان الحیالی گفته بود 
دولت و مردم عراق کمک های 

ایران را فراموش نمی کنند.
در  رفراندوم  برگزاری  با  ایران  رژیم 
اقلیم کردستان مخالف است و نه تنها 
این مخالفت را علنی عنوان کرده بلکه 
رهبران اقلیم کردستان در عراق را هم 
هیچ  به  موضوع  این  که  کرده  تهدید 
ارتش  اما  نیست.  پذیرش  قابل  وجه 
عراق در بیانیه ای ساز ناکوک زده است.

این  برگزاری  موافق  ایران  تنها  نه 
رفراندوم نیست بلکه آمریکا نیز نسبت 
به برگزاری رفراندوم در این منطقه ابراز 
نگرانی کرده و دولت ترکیه و صدر آن 
به  نخست وزیرش  و  جمهوری  رییس 
این  به  نسبت  عراق  کردستان  سران 
تهدید  را  آنها  و  داده  هشدار  شرایط 
وضعیت  عراق  در  کرده اند.اما  نظامی 
شمار  هرچند  و  است  متفاوت  کمی 
حفظ  بر  تاکید  که  سیاستمدارانی 
یکپارچگی این کشور دارند کم نیست، 
واحدی  نگاه  پیداست  حال  این  با 
ندارد.به  وجود  مسئله  این  مورد  در 
گزارش ایسنا، صبح دوشنبه دوم مرداد 
وزارت دفاع عراق در بیانیه ای رسمی 
تشکیل کشور  اعالم کرده در صورت 

کردستان مداخله نمی کنیم.
در این بیانیه آمده آنچه از زبان عرفان 
الحیالی، وزیر دفاع عراق منتشر شده 
مبنی بر اینکه ارتش عراق قصد دارد 
در صورت اعالم کشور کردها در شمال 
عراق مداخله کند و به آنجا لشکر کشی 
کند، عاری از صحت بوده و وزیر دفاع 

چنین اظهاراتی را بیان نداشته است.

این بیانیه در شرایطی صادر شده که 
وزیر دفاع عراق یک روز پیش از آن، در 
ایران با علی الریجانی رییس مجلس 
شورای اسالمی و تعدادی از مقام های 

عالی نظامی در تهران دیدار کرد.
دیدار گفته دولت  این  در  الریجانی 
خود  ارضی  تمامیت  از  باید  عراق 
دفاع کند تا در آینده شاهد یک عراق 
قدرتمندتر، امن و دمکراتیک در منطقه 
باشیم و این امر با حفظ وحدت سیاسی 
کرده  تاکید  بود.او  خواهد  امکان پذیر 
»عراق با کمک رشادت های نیروهای 
پیروزی  به  توانست  مردم  و  مسلح 
بزرگی دست پیدا کند و باید قدر این 
آن  از  و  دانسته  به خوبی  را  دستاورد 

حفاظت نماید«.
گفته  عراق  دفاع  وزیر  به  الریجانی 
»برخی از کشورها به دنبال ایجاد تفرقه 
در داخل هستند و بحث تجزیه عراق را 
مطرح می کنند که مسلما آنها دوستان 
شما نیستند«.وی همچنین تاکید کرده 
که به دشمنان اجازه مداخله در تعیین 
در  اگر  زیرا  ندهند،  را  سرنوشت شان 
عراق اختالفات سیاسی بروز نمی کرد، 

داعش نمی توانست در آنجا نفوذ کند.
گرچه عرفان محمود الحیالی در این 
دیدار به الریجانی گفت: »برادران شما 
با حماسه ای که آفریدند توانستند بدین 
پیروزی دست پیدا کنند و مسلماً ملت 
و دولت عراق هرگز حمایت کسانی که 
نگذاشتند  تنها  را  آنها  جنگ  این  در 

بیانیه ای  اما  کرد«،  نخواهند  فراموش 
عراق  ارتش  توسط  دیدار  این  از  پس 
صادر شد که محتوای با این حرف ها 
زمزمه های  دارد.تازه  تفاوت  خیلی 
کردستان  در  رفراندوم  برگزاری 
شنیده می شد که علی خامنه ای رهبر 
جمهوری اسالمی ایران،  در دیداری که 
30 خرداد 13۹۶ )20 ژوئن 201۶( با 
حیدر العبادی نخست وزیر عراق داشت 

رسماً با آن مخالفت کرد.
این رفراندوم قرار است 2۵ سپتامبر 
اقلیم  مقام های  و  شود  برگزار   2017
که  کرد ه اند  اعالم  عراق  کردستان 
رای آوردن احتمالی استقالل ضرورتاً 
این  توسط  استقالل  اعالم  معنای  به 
عراق  شیعه  نیست.نیروهای  منطقه 
ایران  نفوذ  تحت  که  الشعبی(  )حشد 
آمریکایی ها  همچنین  و  دارند  قرار 
دو  هر  دارند.  احاطه  عراق  ارتش  بر 
کشور ظاهرا مخالف جدایی کردستان 
مخالفت های  موج  با  و  عراق هستند، 
منطقه ای با استقالل کردستان عراق، 
انجام نشدن این رفراندوم دور از ذهن 
نیست به ویژه آنکه معلوم نیست این 
رفراندوم و اقلیم کردستان و همچنین 
موقعیت خود عراق و آینده ی آن، چه 
بین  ویژه  به  جهانی  توافق  در  نقشی 
آمریکا و روسیه با در نظر گرفتن منافع 
عربستان سعودی و اسراییل، در جنگ 
سوریه و مقابله با حکومت ایران بازی 

می کند.

ارتش عراق در بیانیه ای اعالم کرد: در صورت تشکیل 
کشور کردستان مداخله نمی کنیم

بار  دومین  برای  =سپاه 
یک  گذشته  هفته  ی  دو  در 
شناور عربستانی را متوقف 

کرد.
این  هندی تبار  =صیادان 
به  که  متهم شده اند  شناور 
مرزهای ایران تجاوز کرده اند.

سپاه  دریایی  دوم  منطقه  نیروهای 
یک  تیرماه   31 شنبه  روز  پاسداران 
شناور عربستانی را در آب های خلیج 

فارس توقیف کرده اند.
اردشیر  ماجرا  این  از  بعد  روز  یک 
یاراحمدی، مدیر روابط عمومی اداره 
شیالت بوشهر در گفتگو با خبرگزاری 
شناور  توقیف  خبر  تایید  با  مهر 
شناور  این  که  کرد  عنوان  عربستان 
در آب های استان بوشهر و در نزدیکی 
جزیره »فارسی« و توسط قایق توسط 
نیروی دریایی سپاه توقیف شده است.

هندی  تبعه  پنج  شناور  این  ملواِن 
مقام محلی  این  به گفته  بوده اند که 
تجاوز  ایران  آب های  به  صید  »برای 
»تجاوز  اتهام  به  توقیف  کرده اند«. 
است.  بی سابقه  ماهی«  صید  برای 
این دومین شناور  اخیر  دو هفته  در 
عربستانی است که در آب های استان 

بوشهر توقیف می شود.
این قبیل اخبار و گزار ش ها مربوط 
به درگیری یا برخورد سپاه در خلیج 
یا  عربستانی  قایق های  با  فارس 

توسط  معموالً  آمریکایی  شناورهای 
مخابره  سپاه  به  منصوب  رسانه های 
می شود، اما این بار یک مقام مسوول 
رژیم در شیالت این خبر را تایید کرده 

است.
در  سپاه  نیروهای  می رسد  نظر  به 
گارد  شلیک  از  پس  فارس  خلیج 
مرزبانی عربستان به یک شناور ایرانی 
روز شنبه 27 خرداد، به اقدام متقابل 
دست  عربستانی  قایق های  علیه 
زده اند. در برخورد خردادماه یک صیاد 

بوشهری کشته شد.
مدعی  سعودی  امنیتی  نیروهای 

تسلیحات  شناور  این  در  که  شدند 
نظامی قاچاق می شد، اما ایران آن را 

رد کرده است.
تنش بین ملوانان و نیروهای نظامی 
به  که  دارد  طوالنی  سابقه  کشور  دو 
ویژه با افزایش اختالفات سیاسی میان 
تهران و ریاض در دو سه سال گذشته 

افزایش پیدا کرده است.
مردادماه سال 13۹۵ نیز 1۶ صیاد 
عربستان  نظامی های  توسط  ایرانی 
و  شدند  بازداشت  فارس  خلیج  در 
اتهام آنها تجاوز به آب های سرزمینی 

عربستان بود.

توقیف دومین شناور عربستان در خلیج فارس توسط سپاه

قایق های تندرو و انتحاری سپاه پاسداران در خلیج فارس
نیروهای دمکرات کردستان و ارتش عراق تحت نیروی های ائتالف 

به رهبری آمریکا، علیه داعش به طور مشترک می جنگند



صفحه Page 4 - 4 - شماره 121 
جمعه 6 تا پنجشنبه 12 مرداد ماه 1396خورشیدی

= در دو روز گذشته مقامات 
جمهوری اسالمی، هم موافق 
و هم مخالف برجام، همسو  با 
هم نسبت به بسته تحریمی 
ضع  مو یکا  مر آ ید  جد

گرفته اند. 
= والیتی می گوید برجام را 
به هم نمی زنیم و الریجانی از 
رسانه ها می خواهد در انتشار 
خبرها تولید اضطراب نکنند. 
=حسن روحانی که در زمان 
مذاکرات، تحریم ها را به ضرر 
ایران توصیف می کرد اکنون 
ملت  بر  تحریم ها  می گوید 

ایران تاثیرگذار نیست.
آمریکا  جدید  تحریم های  تصویب 
علیه ایران که روز سوم مردادماه جاری 
در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب 
برای  را  برجام  موضوع  دیگر  بار  شد، 
داغ  اسالمی چنان  مقامات جمهوری 
کرده که مرتب درباره آن به اظهار نظر 

می پردازند.
و  روحانی  گفته  به  که  برجام 
بود  قرار  اطرافیانش  فضاسازی های 
با  بردارد  ایران  از سر  را  تحریم  سایه 
خارج کردن ایران از انزوای بین المللی 
گره مشکالت اقتصادی ایران را باز کند، 
اکنون بین مقامات جمهوری اسالمی 
دست به دست می شود و نمی دانند با 

آن چه کنند.
این بار اما چون پای »دشمن بزرگ« 
جمهوری اسالمی یعنی آمریکا در میان 
است به نظر می رسد مقامات جمهوری 
و  موافق  تا  راست  و  از چپ  اسالمی، 
مخالف برجام، همسو تر با هم نسبت 
به بسته تحریمی جدید آمریکا موضع 
گرفته و حتی مخالفان برجام به خط 
و نشان کشیدن برای آمریکا و ترامپ 

می پردازند.
محمد سلیمانی، عضو جبهه پایداری 
فناوری  و  ارتباطات  پیشین  وزیر  و 
برجام  نقض  به  را  آمریکا  اطالعات، 
با  باید  دولت  گفته  و  کرده  متهم 
واکنش  آمریکا  مقابل  در  صراحت 
بار ها  کنون  تا  »آمریکا  دهد:  نشان 
متاسفانه  است،  کرده  نقض  را  برجام 
می دهد  نشان  ضعف  خود  از  دولت 
کنیم  عمل  منفعالنه تر  ما  چه  هر  و 
آمریکا چند گام جلو تر می آید. دولت 
باید با صراحت نسبت به نقض برجام 
واکنش نشان دهد و به مردم گزارش 
شفافی در مورد اقدامات انجام شده از 
سوی آمریکا بدهد چرا که آنان حقوق 

ملت ما را نادیده گرفته اند.«
جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس و از مخالفان برجام 
ارزیابی اش از تحریم های جدید آمریکا 
و  چماق  سیاست  ادامه  ایران،  علیه 
مجلس  دیشب  »مصوبه  است:  هویج 
همان  ادامه    هم  آمریکا  نمایندگان 
بر  که  است  هویج  و  چماق  سیاست 
اساس آن هویج در دست اروپایی ها قرار 
دارد و چماق در دست ترامپ و کنگره 
آمریکا. اینها دو لبه یک قیچی هستند 
اقدامات  تابع  عمل  در  اروپایی ها  و 
تحریمی آمریکایی ها رفتار می کنند.«

او همچنین گفته است: »اگر از ابتدا 
که آمریکایی ها برجام را نقض کردند 
انجام و به  آنها  برابر  اقدام قاطعی در 
در  متناسب  و  متقابل  »اقدام  قانون 

اجرای برجام« عمل می شد، کار امروز 
به اینجا نمی رسید؛ االن هم باید بدانیم 
بگیریم،  جا  هر  از  را  ضرر  جلوی  که 

منفعت است.«
کریمی قدوسی منفعت در شرایط 
فعلی را اینطور ارزیابی می کند: »آقای 
به نقض صریح  توجه  با  باید  روحانی 
برجام، به رئیس سازمان انرژی اتمی 
اقدامات  گام  به  گام  که  دهد  دستور 
داوطلبانه انجام شده در حوزه هسته ای 

را متوقف کنند.«
سابق  عامل  مدیر  فضائلی،  مهدی 
خبرگزاری فارس که رسانه های داخلی 
ایران از او به عنوان کار شناس مسائل 
آخرین  در  می برند  نام  هم  هسته ای 

تحریم های  پیرامون  خود  نظر  اظهار 
می گوید:  ایران  علیه  آمریکا  جدید 
مذاکرات  انجام  حین  »شتابزدگی 
موجب شد بهانه های زیادی به دست 
دقت  باید  و  شود  داده  آمریکایی ها 
بیشتری صورت می گرفت. اکنون توقع 
و انتظارمان از هیات نظارت بر برجام 
است  این  اسالمی  شورای  مجلس  و 
که واکنش خیلی شفاف و موثری را 
داشته  آمریکا  عهدشکنی  به  نسبت 
باشند به نحوی که آمریکایی ها خیلی 
خوب متوجه شوند که این عهدشکنی 
و نقض هایی که صورت می گیرد برای 

آن ها هزینه دارد.«
گفتنی است مجلسی ها در شرایط 
بر  دست شان  از  چندانی  کار  فعلی 
نمی آید چرا که به گفته کریمی قدوسی 
این خواسته و انتظار از مجلس »توپ 
به زمین مجلس انداختن است؛ چرا که 
مجلس قبل از این قانون گذاری کرده و 

تکلیف را مشخص کرده است.«
ارتباطات  معاون  اسماعیلی،  پرویز 
جمهور  رییس  دفتر  رسانی  اطالع  و 
نیز نتیجه گیری قابل توجهی از اظهار 
نظرهای مقامات آمریکایی کرده است: 
بود  من  دست  اگر  بود:  گفته  »اوباما 
پیچ و مهره های صنعت هسته ای ایران 
را باز می کردم. ترامپ هم امروز گفت: 
اگر دست من بود عدم پایبندی ایران 
به برجام را اعالم می کردم. نتیجه اینکه 
معلوم شد هم در صنعت هسته ای و هم 
اختیارشان  که  هست  اموری  برجام، 
نیست.  آمریکا  جمهور  رییس  دست 
آن امور، تنها بخشی از قدرت فناوری 
ایران  اسالمی  دیپلماسی جمهوری  و 

است.«
به نظر جدی  نتیجه گیری که  این 
می کند  مطرح  را  پرسش  این  است 
اقتصادی  گره های  نشدن  باز  آیا  که 
ایران، صورت نگرفتن رونق اقتصادی، 
عدم  نکی،  با دالت  تبا مشکالت 
قلب  پرشدن  و  پایدار  سرمایه گذاری 
و  همه  بتون،  با  هسته ای  راکتورهای 
دیپلماسی  و  فناوری  قدرت  از  همه 

واکنش  مقامات جمهوری اسالمی نسبت به 
تحریم های تازه آمریکا

جمهوری اسالمی بوده است؟!
البته در این میان مقامات کمی با 
تالش  اسالمی  جمهوری  در  تجربه تر 
کرده اند اوضاع را آرام کنند. علی اکبر 
والیتی، مشاور رهبر جمهوری اسالمی 
در امور بین الملل و از اعضای کمیته 
نظارت بر برجام گفته است جمهوری 
زد:  نخواهد  هم  بر  را  برجام  اسالمی 
»اگر آنها تصور می کنند ایران با یک 
تشر یا فشار آمریکا تسلیم آنها می شود 
اشتباه می کنند. دست مان در حوزه های 
مختلف باز است به طوری که در عین 
اما  نمی زنیم  هم  به  را  برجام  اینکه 
می توانیم اقداماتی را انجام دهیم که 
حکایت از اقتدار رو به افزایش هسته ای 

ما خواهد بود بدون اینکه برجام را نقض 
کنیم.«

الریجانی،  علی  می رسد  نظر  به 
نیز  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس 
در تالش برای مدیریت افکار عمومی 
است و توصیه کرده رسانه ها با موضوع 
اضطراب  ایجاد  آمریکا  تحریم های 
نکنند: »مصوبه آمریکایی ها در برگیرنده 
در  که  است  مطالب  از  مجموعه ای 
گذشته وجود داشته و در حال حاضر 
بر  گذشته  در  منتها  دارد  وجود  نیز 
آمریکا  جمهور  رئیس  فرمان  اساس 
شده  قانونی  حاضر  حال  در  اما  بوده 
به  می کنم  توصیه  رسانه ها  به  است. 
مصوبه  به  دارد  واقعیت  که  اندازه ای 
دلیل  به  بپردازند،  آمریکایی ها  اخیر 
اینکه آنها سعی دارند اضطراب ایجاد 
کنند و روند سرمایه گذاری در کشور 
را مختل و مردم را ناامید کنند بنابراین 

باید جنس کار شناخته شود.«
حسن روحانی هم گفته است »اگر 
دشمن بخشی از عهد را زیر پا گذاشت 
و  می گذاریم  پا  زیر  را  بخشی  هم  ما 
برابر  در  مطمئناً  اسالمی  جمهوری 
خواهد  انجام  متقابل  عمل  تحریم ها 
اینکه حسن روحانی که  داد.« جالب 
تحریم ها  زمان مذاکرات هسته ای  در 
علیه ایران را برجسته کرده بود و آنها 
را عامل ضرر و زیان به کشور می دانست 
باز نگردد،  از برجام  که قرار بود پس 
حاال می گوید: »تحریم ها بر ملت ایران 

تاثیرگذار نیست.«
عالی  شورای  دبیر  شمخانی،  علی 
امنیت ملی و از اعضای کمیته نظارت بر 
برجام، که در خردادماه و پس از تصویب 
تحریم ها در مجلس سنای آمریکا گفته 
بود »تصمیمات الزم در خصوص انجام 
اتخاذ  متقابل  فعالیت های  و  اقدامات 
این  به تصویب  تا کنون نسبت  شد« 
تحریم ها در مجلس نمایندگان واکنشی 

از خود نشان نداده است.
لحظه ی  تا  نیز  ظریف  محمدجواد 
تنظیم این گزارش سکوت اختیار کرده 

و واکنشی نشان نداده است.

پیش  بینی  که  نطور  =آ
می  شد تحریم  ایران، روسیه 
و کره شمالی که در کنگره 
با  هم  در سنا  تصویب شد، 

اکثریت قاطع رای آورد.
تحریم ها  می گوید  =ایران 
نقض بندهای قطعنامه 2231 

شورای امنیت است.
نمایندگان  از  =تعدادی 
اسالمی  شورای  مجلس 
اسالمی  جمهوری  گفته اند 
باید پاسخ قاطع و انقالبی به 

آمریکا دهد.
شامگاه پنج شنبه پنجم مرداد سنای 
آمریکا با اکثریت آراء طرح تحریم ایران، 
روسیه و کره شمالی را تصویب کرد. 
طرحی که اینک فاصله کمی با قانون 
شدن دارد.به جز سناتور برنی سندرز 
و سناتور رند پاول که به این تحریم ها 
با  دیگر  سناتور  دادند 9۸  منفی  رای 
روزهای  در  کردند.گرچه  موافقت  آن 
گذشته مطرح شد که به علت گنجانده 
شدن روسیه در این تحریم ها ترامپ به 
بالفاصله  اما  بی میل شده،  امضای آن 
پس از تصویب آن در سنا سارا سندرز، 
که  کرده  اعالم  کاخ سفید  سخنگوی 
ترامپ مخالفتی با تحریم این سه کشور 
ندارد.با این حال اگر ترامپ از امضای 
طرح خودداری کند، مصوبه به کنگره 
گذاشته  رای  به  دوباره  و  بازمی گردد 
می شود و در صورت موافقت دو سوم 

نمایندگان الزم االجرا می شود.
پایگاه خبری رجانیوز نوشته »برجام 
در منقل سنای آمریکا سوخت!« و مدعی 
نقض  آشکار  طور  به  تحریم  این  شد 
صریح بندهای 26، 2۸ و 29 برجام و 
بند 3 و ۵ ضمیمه B قطعنامه 2231 
شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

علیرضا سلیمی، از نمایندگان مجلس 

پیشنهاد انقالبی های مجلس شورای اسالمی: 
بازگشت به غنی  سازی 2۰درصدی

شورای اسالمی گفته تحریم های جدید 
آمریکا نشان داد که برجام پر از ایراد 
از  آنها  کرده  تهدید  و  است  اشکال  و 
شد.  خواهند  پشیمان  اقدامات  این 
آمریکایی ها  به  پاسخ  بهترین  او گفته 
بازگشت صنعت هسته ای به نقطه قبل 
از برجام است.سید حسین  نقوی حسینی، 
سخنگوی کمیسیون امنیت  ملی مجلس 
آمریکا  تحریم های  به  واکنش  در  نیز 
نداشته  جا  دیگر  می کنم  »فکر  گفته 
باشد دولت بخواهد به دیپلماسی لبخند 
امیدوار باشد بنابراین هر دستگاه و نهادی 
باید با همه توان وارد میدان شود از جمله 
شکل  به  باید  که  دیپلماسی  دستگاه 
انقالبی و قاطعانه با قانون شکنی ها و 

نقض عهد آمریکایی ها برخورد کند«.
سیدناصرموسوی الرگانی هم پیشنهاد 
داده طرحی تدوین شود که اگر تحریم ها 
اجرایی شد ایران غنی سازی 2۰ درصدی 

اورانیوم را در دستور کار قرار دهد.
تندروها در ایران که به »دلواپسان« 
به  شرایطی  در  ند،  شده ا معروف 
می کنند  اعتراض  جدید  تحریم های 
که در دولت محمود احمدی نژاد حتی 
آن را برکت و لطف الهی می دانستند. 
همچنان که کاظم صدیقی، امام جمعه 

تهران گفته بود »تحریم ها برای ما نعمت 
بود و قدرش را ندانستیم.«

سردار نقدی، فرمانده پیشین بسیج 
هم گفته بود باید در هر نماز دعا کنیم 

که تحریم ها عمیق تر شود.
درون  از  ایران چهره هایی  در  امروز 
رژیم پیشنهاد می دهند، یا درواقع بلوف 
می زنند، که بار دیگر غنی سازی اورانیوم 
از سرگرفته و برخورد انقالبی با آمریکا 
شود که پیش از اینها  افرادی مثل احمد 
به جای  مردم  بودند  گفته  علم الهدی 
مرغ، اشکنه و پیاز بخورند و  سیداحمد 
خاتمی امام جمعه تهران گفته بود در 

برابر گرانی ها »آخ« هم نگویید.
با این وجود به نظر می رسد نه رژیم 
ایران و نه دولت آمریکا قصد ندارند به 
طور مستقیم برجام را لغو کنند چون 
برای هر یک از آنها پیامدهای خاص به 
دنبال خواهد داشت، اما آنچه به وضوح 
پیداست برخالف جمهوری اسالمی که 
بر اجرای برجام اصرار می ورزند، ترامپ 
اشتیاقی به ادامه برجام ندارد. از همین رو 
گفته می شود ظاهرا اطرافیان او و حتی 
گروهی از نمایندگان و سناتورها پیشنهاد 
داده اند که زمامداران ایران را در مسیری 

قرار دهد که آنها برجام را نقض کنند.

تحصن مخالفین برجام در مقابل مجلس شورای اسالمی )عکس: آرشیوی(

ید  می گو ن  و د جگر =تا
به  دفاعی  بخش  در  دولت 
حمایت  سپاه  از  خصوص 
به  ورود سپاه  و  کرده  مالی 
عرصه پیمانکاری حل شده.

و  لت  و د فق  ا تو با  «=
خاتم النبیاء  قرارگاه  سپاه، 
توان  در  که  مواردی  در 
است  داخلی  پیمانکاران 

وارد نمی شود«.
یک نماینده مجلس شورای اسالمی 
می گوید، مسائل مربوط به پیمانکاری 
بین دولت و سپاه تا حدودی حل شده 
و در حال حاضر قرارگاه خاتم االنبیاء در 
مواردی که در توان پیمانکاران داخلی 

است، وارد نمی شود.
به  اشاره  با  تاجگردون،  غالمرضا 
گذشته  سال  چهار  در  دولت  اینکه 
دفاعی  حوزه  در  موثری  کمک های 
به  است  داشته  سپاه  به  ویژه  به  و 
خبرگزاری ایسنا گفته، »در چند سالی 
که با دولت و مجموعه دفاع کار کردم 
حداقل در امور اجرایی و تامین منابع 
نگرانی از سوی دولت برای بخش دفاع 
و بخصوص سپاه در حوزه عملیاتی و 

مقاومتی وجود نداشته است.«
کمک های  »دولت  کرده،  تاکید  او 
موثری برای بخش دفاع داشته و اگر در 
حوزه اقتصادی و پیمانکاری ضعف هایی 
دفاع  به کل شاکله  را  آن  نباید  بوده 

تعمیم بدهیم.«
تاجگردون در بخشی از این گفتگو 
نه با جزییات، اما سطحی، موضوعاتی 
نشان  کم  دست  که  کرده   عنوان  را 
می دهد وضعیت سپاه در اقتصاد ایران 
چطور بوده است.به گفته این نماینده، 
»در این چهار سال بعضی مسائل هم 
تعریف شده و با نرخ  گذاری، ورود به 
شرکت های  توسط  پیمانکاری  عرصه 
وابسته به سپاه حل شده و سطح بندی 
انجام شده است. در اموری که بخش 
کند،   شرکت  ند  نمی توا خصوصی 
هر  در  دیگر  و  می کند  ورود  قرارگاه 
کاری وارد نمی  شود در واقع سطح شان 

مثاًل  کرده اند  تنظیم  فعالیت ها  با  را 
یا   1۰۰  ،۵۰ قراردادهای  در  دیگر 
2۰۰ میلیارد تومان و در مواردی که 
در توان پیمانکاران داخلی است، وارد 

نمی شوند«.
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رییس 
گفته  دیگری  بخش  در  مجلس 
دولت  طرف  از  مالی  حمایت های 
به  و  دفاعی  بخش  کلیت  به  نسبت 
خصوص سپاه همواره وجود داشته و 
عدد و رقم بودجه ای هم این را نشان 

می دهد.
چهار  »در  کرد:  تأکید  تاجگردون 
تنظیم  بخش  در  دولت  با  که  سالی 
بودم  این  شاهد  کردم،  کار  بودجه 
دفاعی  بنیه  تقویت  برای  دولت  که 
که  حالی  در  کرده،   همکاری  کاماًل 
در مورد افزایش اعتبار در حوزه های 
دیگر به دلیل محدودیت منابع،  بعضاَ 
مقاومت هایی وجود داشت، اما در حوزه 
از سوی  مقاومتی  دفاعی کوچکترین 

دولت نبود.«
از  بیشتری  سهم  سپاه  واقع  در 
دولت روحانی گرفته تا شاید دستش 
را از اقتصاد کوتاه کند.در سال 1396 
 ۸۰ از  بیش  نظامی  نهادهای  بودجه 
حدود  به  و  داشت  افزایش  درصد 
سهم  که  رسید  تومان  میلیارد   ۴3
بود.  تومان  میلیارد   23 حدود  سپاه 
طرحی  سال  همین  تیرماه  اواسط 
در مجلس ایران تصویب شد تا برای 
مقابله با آمریکا هزار میلیارد تومان و 
برای گسترش فعالیت های موشکی و 
نیروی قدس سپاه هزار  از  پشتیبانی 
گیرد. تعلق  سپاه  به  تومان  میلیارد 

اول تیرماه حسن روحانی در دیدار با 
جمعی از فعاالن اقتصادی عنوان کرد 
خصوصی سازی  اسم  به  اقتصاد  که 
تحویل دولتی شده که هم تفنگ دارد 
و هم رسانه و کسی جرأت ندارد با آنها 

رقابت کند.
قدرتمند  به  روحانی  اشاره  گرچه 
شدن سپاه در دولت های نهم  و دهم 
اشاره کرد، اما محمود احمدی نژاد هم 
از در دوره دوم ریاست جمهوری خود 
بارها با بر سر حضور سپاه در اقتصاد با 
آنها دچار مشکل شد. حضور »برادران 

باجگیری سپاه از دولت برای عقب نشینی از اقتصاد

از  اقتصاد،  در  خودمان«  قاچاقچی 
مشهورترین کنایه های احمدی نژاد به 

سپاهی ها در سخنرانی های وی بود.
بود  احمدی نژاد  دولت  در  البته 
یعنی  یران  ا اقتصادی  شریان  که 
رستم  و  افتاد  سپاه  دست  به  نفت 
رگاه  قرا پیشین  فرمانده  قاسمی، 
ساالنه  شد.  نفت  وزیر  خاتم االنبیاء 
دالر  میلیارد   2۵ تا   1۵ حدود 
می شود. ایران  وارد  قاچاق  کاالی 

البته تاجگردون گفته دولت و سپاه 
در حوزه ی پیمانکاری با یکدیگر توافق 
دخالت های  مشکل  هنوز  اما  کردند، 
طریق  از  قاچاق  در  نظامی  نهاد  این 
خود  جای  سر  بر  نامریی  اسکله های 
باقی است.در ایران دست کم ۸۰ اسکله 
غیرمجاز فعال است که بخش عمده ی 
آن در اختیار سپاه است. برآوردها نشان 
می دهد حدود 3۰ تا ۴۰ درصد  اقتصاد 
بانکی ایران نیز در دست سپاه است. 
عالوه بر سهامی که این تشکیالت  در 
بانک های دولتی دارد، بانک انصار، مهر، 
و تعاونی اعتباری ثامن االئمه  مستقیم 
می شوند.  اداره  سپاه  و  بسیج  توسط 
به  )وابسته  سینا  بانک های  همزمان 
بنیاد شهید(، مؤسسه مالی و اعتباری 
آینده )وابسته به بنیاد مستضعفان و 
جانبازان(، بانک پاسارگارد و موسسه 
سایه  زیر  نیز  کوثر  اعتباری  و  مالی 
سهام سپاه فعالند.حتی گفته می شود 
بانک هایی مثل تات و آینده نیز در ید 

قدرت سپاه هستند.

غالمرضا تاجگردون
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

آوازهتک مضراب            !

 سیمین بهبهانی اگر زنده مانده بود و این همه مصائب 
روزگار را قهرمانانه تاب نمی آورد در همین تیرماه جاری 
سالروز نود سالگی خود را جشن می گرفت. ولی دریغ که 
او نیست و حاال که نیست فرصتی دست می دهد تا کمی 
بیاندیشیم. دو  او  ادبی  انسانی و شخصیت   به شخصیت 
شخصیت پیوسته که هرگاه یکی از آن دو با مشکلی برخورد 
می کرد، شخصیت دوم از راه تسالی خاطر به میدان می آمد. 
در واقع سیمین دو شخصیت پیوسته به هم داشت که 
بیشتر اوقات روبرو با رویدادهای جامعه با هم کنار می آمدند.

سیمین تا سال های آخرین قبل از انقالب رغبتی به 
»تعهد« نداشت. غزل می سرود زالل چون چشمه آب و 
غزل های ناب را ارمغان عالقمندان به شعر می کرد. انقالب 
که شد انقالبی دیگر هم در سیمین به وجود آمد و شعرش 
صد و هشتاد درجه به سوی جمع متعهدان گرایش پیدا 
کرد. شگفتا که زنی با چنین گنجینه ای از جوهر زالل شعر 
ناگهان هوس کرد که از اجتماعیات بگوید. شعر کمال یافته 
سیمین چه نیازی به پیرایه های این چنین داشت؟ شعر او 
هم به کار غزل دوستان می خورد و هم راه هایی برای پیوستن 
به تعهد پیدا می کرد. در مقام دفاع از تصمیمی  که گرفته بود 
اینجا و آنجا حرف هایی زده که همه آنها قابل تأمل و بررسی 
است ولی کشانده شدن او را به سوی شعر اجتماعی توجیه 
اشعار خود  بر گزینه  دیباچه ای که  نمی کند.سیمین در 
نوشته، عشق جوهری خود به شعر را چنین توصیف می کند:

»اینک من و سختنای گستره بیابان من. در این بیابان 
خواهم تاخت.«

او همه آنچه را مورد نظرش بود در شعر پیش از انقالب 
خود یافته بود. تمایل به سویی دیگر چرا؟ سویی که کار و 

تجربیات ویژه خود را می خواهد.
سیمین بیشترین زمان پیوستن به کهکشان حریر آبی 
را صرف پیروی کردن از شعر به اصطالح شعر متعهدانه ای 
کرد که کار او نبود. سیمین بانو پیشاپیش پاسخ و توجیه 
کار خود را داده است: »برایم دلسوزی می کنند… روزی در 
میدان غزل های هزارساله می تاختی… آن غزل های شیرین 
و پر شور، در قالب های قدیم مانوس کجا رفته؟… می گویند 
چرا سر به بیابان خشن و سنگالخ گسترده اوزان ناشناس 
نهاده ای؟ پای سمندت خواهد شکست و به سر خواهی افتاد.«

راه و روشی برای آیندگان
سیمین سپس مقادیری حرف های کلی می زند درباره 
خطر کردن در نوآوری که »اگر خطر بی بهره هم باشد راه 
و رسمی برای آیندگان باز می کند. همان طور که نیما خطر 

کرد و آیندگان و من دنبال کار او را گرفتیم.«
اولین پرسش بی درنگی که در برابر سیمین قرار می گیرد 
این است که یک ادبیات هنوز ناپرورده چند بار می تواند 
ساخته و پرداخته ها را خراب کند که می خواهد از نو بسازد. 
وانگهی ارزش کار نوآوری آن است که باید بداند به جای 
به وجود می آورد.  دندان گیری  ویران می کند چیز  آنچه 
فراگیر می کند.  را در جامعه  تازه ای  واقع شعر  یعنی در 
بحث  مورد  زمینه  دو  در  بهبهانی  سیمین  نوآوری های 
و جدل قرار گرفته است. نخست در مورد به کار گرفتن 
اوزان مهجور که شاعران برجسته ما سال ها چشم خود را 
بر روی آن بسته بودند. سیمین این سهل انگاری را مانع 
دگرگون نشدن زبان در طی قرن ها می داند. ولی آنچه در 
برابر سخن او نیز بی پاسخ می ماند این است که این شاعران 

سهل انگار احتماال شاید به دلیل زیبا نبودن اوزان مهجور 
آنها را به کناری گذاشته اند. زیرا که وزن موسیقی شعر است 
و اگر این موسیقی دلنشین نباشد شعر را نیز از طریق وزن 
نامطبوع می سازد. حافظ، شاعر برجسته ما، از جمع اوزان 
عروضی پنج یا شش وزن را عمده کرده است درست به 
دلیل آنکه موسیقی همه اوزان را نپسندیده است نه به این 

دلیل که نمی دانسته این اوزان مهجور وجود دارند.

بر  که  است  ایرادی  سیمین،  شعر  مورد  در  دوم  مورد 
تبعیت او از شعر نو انگشت می گذارند. حال آنکه شعر نو 
با انقالب نیما همه امکانات پرورشی خود را تجربه کرده 
و شاخه های متعددی از خود را در ادبیات ایران جریان 
داده است. دیگر چیز تازه ای نیست که  بتوان بر روی آن 
کار کرد. قهرمان این کار احمد شاملو بود که رقیبی نیز 
پیدا نکرد. خیلی ها به راه او رفتند ولی سرخورده بازگشتند. 
شاملو مورد استثنائی است. تازه خود او نیز در برخی از 
شعرهای آخرین خود تمایل تازه ای به وزن های عروضی 
نشان می دهد. سیمین در برابر این پرسش که چرا شعر 
او دیگر چون گذشته عاشقانه نیست گفته است: »زمانم 
انفجار خمپاره هاست، زمان غرش دهانه پوالدین  زمان  

توپ هاست، زمان جنگ و جنون و آتش و خون است.«
این پاسخ نیز پرسش شعرشناسان را به صورت کامل 
تمام  در  خون  و  آتش  و  خمپاره  چون  نیست.  پاسخگو 
تاریخ شعله ور بوده. اتفاقا در شرایط پر آتش و خون فعلی 

شاعرانه ها مسّکن اصلی مردمان اند.
به هر حال، سیمین بهبهانی یکی از بزرگ ترین شاعران 
معاصر ایران به شمار می آید. با اشاره به سه نمونه از شعرهای 

او، هر کدام از یک دوره، مطلب خود را به پایان می بریم:
تصویر  را  روسپی  زن  یک  زندگی  در شعری،  سیمین 
می کند که در جستجوی قوطی سرخاب خویش است تا با 
آن رنگی به بی رنگی خویش بزند. در شعری دیگر از دیدن 
نوجوانی که پای خود را از دست داده غمگین می شود ولی 
همه این غم ها و غصه ها با خواندن غزلی درخشان از غزلیات 

اولیه او از میان می رود.
ستاره دیده فرو بست و آرمید، بیا

شراب نور به رگ های شب دوید، بیا
ز بس ز دامن شب اشک انتظارم ریخت

گل سپیده شکفت و سحر دمید، بیا
ز بس نشستم و با شب حدیث غم گفتم

ز غصه رنگ من و رنگ شب پرید، بیا
به گام های کسان می برم گمان که تویی

دلم ز سینه برون شد ز بس تپید، بیا
نیامدی که فلک خوشه خوشه پروین داشت

کنون که دست سحر دانه دانه چید، بیا
امید خاطر سیمین دلشکسته تویی

مرا مخواه ازین بیش ناامید، بیا!

سیمین و شراب نور

زمانی شازده ایرج میرزا خطاب به عارف قزوینی گفته بود: تو 
شاعر نیستی تصنیف سازی. در واقع با گفتن »تصنیف سازی« 
خواسته بود مرتبه »رفیق خوب تهرانش« را پایین بیاورد.

ایرج از یک سو حق داشت زیرا زمانه ای شده بود که هر 
کس از عمه جان اش قهر می کرد، می رفت شاعر می شد. 
ایرج را هم به شاعری قبول نداشتند و هزار عیب و ایراد 
دیگر بر او می بستند. او با این حرف هم شاعریت عارف را 
بی ارزش جلوه داده بود و هم جلوی شهرت و فراگیر شدن 

تصنیف های او و دیگران را می گرفت.
حاال زمانه ما دگرگون شده است. تصنیف ارج و قربی باالتر 
از شعر پیدا کرده و بسیاری از نیمچه شاعران وارد عرصه 
تصنیف شده اند بی آنکه چیزی از موسیقی سرشان بشود.

کار  که  نداند  که  است  کسی  کم تر  دیگر  امروز 
تصنیف سازی یعنی پیوند شعر و موسیقی چه کار پیچیده 
و زمان بَری است. البته اگر چیزهایی را که قبال می خواندند 
بخواهد  آهنگساز  اگر  می شود.  آسان تر  بدانید،  تصنیف 
روی شعری آهنگ بگذارد باید چیزی حداقل شبیه شاعر 
حرفه ای باشد و اگر برعکس شاعر می خواهد شعر خود را 
با  آهنگی درآمیزد باید حداقل الفبای موسیقی را بداند. 

حاال زمانه خود داوری خواهد کرد.
بهاری  جوانه های  مثل  ترانه  که  سبز  جنبش  از  پس 
خرمن خرمن به کوچه و خیابان ریخت همه چیزش خوب 
و درخشان بود به جز تلفیق شعر و موسیقی اش. گفتیم 
اشکالی ندارد، هر جنبشی ضایعاتی نیز دارد. به مرور زمان 
خود را تصحیح می کند. ولی حاال که تقریبا ده سال از جنبش 
گذشته می بینیم که از آن جز ضایعات اش نمانده است.

محتوای  به  بازگشت  برای  بود  فرصتی  سبز  جنبش 
ترانه ها. زمان، زمان امید بود و سرزندگی. نسل رنجدیده ای 
به سیم آخر زده بود که می خواست رای خود را و وطن 

نداشت.  قافیه  و  وزن  به  توجهی  بگیرد.  پس  را  خود 
جنبش باید راه و روش خود را می داشت. چنین نیز شد 
و ترانه هایی به بازار آمد که در شرایط معمولی و جدی 
تأنی  به  و  زمان  مرور  به  گفتیم  نمی شوند.  تلقی  ارزش 
آشفتگی ها را می توان مهار کرد. ولی نشد. بعضی از فرط 
بی محتوایی به تصنیف های ساده و پیش پا افتاده دوره 
قاجار شباهت پیدا کرد. اگر ایرج میرزا زنده می بود با نگاه 
به وضع موجود قضایا را چگونه توجیه می کرد؟ جالب است 
بعضی از تصنیف سازان قدیمی هم خط و ربط خود را به 
سود تصنیف سازان رقیب تغییر داده اند. فقط برای آنکه 

سکوی شهرت را از زیر پای شان نکشند.
یاد محمد نوری با دوام باد که در گفتگوی با ما نکته ای 
را بیان کرد که تودهانی به تصنیف سازانی از این دست بود. 
نوری می گفت جان مریم را در یک سفر شمال در نزدیکی 
کالردشت ساخته است. او شب میهمان بوده ولی کراواتی 
با خود به همراه نیاورده بود. همکار موسیقیدان او کامبیز 
مژدهی گفته است که من تا شهر یک ساعت راه دارم، 
می روم تا کراواتی برایت فراهم کنم. »در دو ساعت رفت و 

برگشت مژدهی من همه ....

ترانه از نوری تا جنبش سبز

ادامه در صفحه 15

 پنجم امرداد، مصادف با سالگرد درگذشت آخرین پادشاه ایران است. شهبانو فرح پهلوی در پیامی به 
مناسبت سی و هفتمین سال درگذشت محمدرضاشاه پهلوی به آرزوها و رویاهای شاه فقید برای ایران 
پرداخت. شهبانو فرح در این پیام محمدرضاشاه را »ایراندوستی راستین« نامید و تأکید کرد که شاه جز 

مهر و خدمت به ایران چیزی در سر نداشت.
متن کامل این پیام را در ادامه می خوانید.

پیام شهبانو فرح به مناسبت 
سی و هفتمین سالگرد درگذشت 

محمدرضاشاه پهلوی
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= عراقچی: تصویب تحریم ها 
یک اقدام خصمانه علیه ایران 

است.
برجام  مفاد  اگر  ترامپ:   =
رعایت نشود، مشکالت ایران 

بیشتر خواهد شد.
شامگاه  آمریکا  نمایندگان  مجلس 
سه شنبه سوم مرداد طرح تحریم های 
ایران، روسیه و کره شمالی را با ۴19 
رای موافق و 3 رای مخالف تصویب 

کرد.
آرای  سوم  دو  از  بیش  طرح  این 
را  آمریکا  نمایندگان  مجلس  موافق 
باید  اکنون  و  داد  اختصاص  خود  به 
پس  و  رود  آمریکا  سنای  مجلس  به 
از تصویب شدن، برای اجرا به امضای 
رییس جمهوری آمریکا برسد. دولت 
و نمایندگان مجلس آمریکا معتقدند 
بندهای  ناقض  تحریم ها  این  وضع 

توافق اتمی نیست.
نمایندگان  از  سیسیلینی،  دیوید 
مجلس آمریکا گفته »تحریم های تازه 
را  آن  حتی  نمی کند  نقض  را  برجام 
ما  متحدان  به  زیرا  می کند،  تقویت 
متحده  ایاالت  که  می دهد  نشان 
برخورد  بین المللی  قوانین  نقض  با 

می کند.«
مقابله  تحریم ها  این  محور عمده ی 
و  ایران  موشکی  آزمایش های  با 
و  بالستیک  موشک های  ساخت 
به اطالعات  با دسترسی رژیم  مقابله 
و فن آوری هایی است که برای ساخت 

و  جمعی  کشتار  سالح های  تولید  و 
برنامه های  در  استفاده  به  مشکوک 

اتمی ممنوعه به کار می رود.
نقض  متعدد  موارد  همچنین 
از جمله سرکوب فعالین  حقوق بشر 
سیاسی و اقلیت های دینی و حمایت 
و  منطقه  در  تروریستی  گروه های  از 
بازداشت دوتابعیتی ها و سوء استفاده 
از آنها به عنوان ابزار سیاسی از دیگر 
دامنه دارتر  باعث  که  است  مواردی 

شدن تحریم رژیم ایران شده است.
سخنگوی  سندرز،  هاکبی  سارا 
ترامپ  گفته  نیز  سفید  کاخ  جدید 
قصد ندارد از شّر توافق اتمی با ایران 
مطمئن  می خواهد  اما  شود،  خالص 
شود بهترین گزینه برای مردم آمریکا 
اقلیت  رهبر  شومر،  بود.چاک  خواهد 

تحریم های  درباره  بیانیه ای  در  سنا 
این  تصویب  با  اعالم کرد که  روسیه 
الیحه مجلس نمایندگان این پیام را 
ارسال می کند  پوتین  برای والدیمیر 
که دخالت در انتخابات ایاالت متحده 

تحمل نخواهد شد.
در واکنش به تصویب تحریم ها در 
روز چهارشنبه چهارم  آمریکا  کنگره 
معاون  عراقچی،  سیدعباس  مرداد 
قانونی  و  کنگره  اقدام  گفت  ظریف 
اقدام  است یک  که در حال تصویب 
است  ایران  علیه  روشن  و  خصمانه 
قطعی  واکنش  با  که  کرد  تهدید  و 

جمهوری اسالمی مواجه می شود.
خارجه  وزارت  مقام  این  گفته  به 
کنگره  »اقدام  اسالمی،  جمهوری 
می تواند اجرای موفق برجام را تحت 

وزارت خارجه ی ایران به آمریکا: 

تحریم های جدید با واکنش قطعی روبرو خواهد شد
تاثیر قرار دهد و می تواند بهره مندی 
و  دهد  کاهش  را  برجام  از  ایران 
برجام  مختلف  بندهای  با  ناسازگار 
هستند که آمریکا برای اجرای همراه 
با حسن نیت آن متعهد شده است؛ 
سازنده  فضای  یک  در  را  آن  اینکه 
که  اقدامی  هر  از  اینکه  و  کند؛  اجرا 
اجرای برجام را تحت تاثیر قرار بدهد، 

خودداری کند«.
تا  آمریکا  »دولت  کرد:  عنوان  او 
است  شده  مجبور  بار  دو  کنون 
چاره  کند،  تایید  را  ایران  پایبندی 
دیگری ندارد، هفت گزارش آژانس نیز 

پایبندی ایران را تایید کرده است«.
»هرچند  گفته  همچنین  عراقچی 
حرف هایی زده می شود و تهدیدهایی 
آینده  ماه  سه  که  می گیرد  صورت 
ما منتظر می مانیم،  اما  چه می شود، 
با توجه اقدامات آنها در صحنه عمل 

تصمیم می گیریم.«
همزمان خبرگزاری فارس اعالم کرد 
که برای بررسی طرح مقابله با اقدامات 
کمیسیون  مرداد  هفتم  روز  آمریکا 
امنیت ملی نشست فوق العاده برگزار 
می کند.با این حال دونالد ترامپ، در 
سخنانی در اوهایو خطاب به حکومت 
رعایت  برجام  مفاد  »اگر  گفته  ایران 
پیش  از  بیشتر  مشکالت تان  نشود، 

خواهد شد.«
با روزنامه  او همچنین در مصاحبه 
در  کرده  تاکید  ژورنال  وال استریت  
می شد،  واگذار  او  به  کار  که  صورتی 
1۸۰ روز پیش عدم پایبندی ایران به 

برجام را اعالم می کرد.

مقاله ای  در  پرچی زاده-  رضا 
»اپوزیسیون  عنواِن  تحِت  راهبردی 
اسالمی  جمهوری  داخلی  امنیت  و 
به  نویسنده–  ناِم  بدوِن  که–  ایران« 
تاریِخ 13۷۸/۴/1 در وبسایِت رسمِی 
منتشر  اسالمی  جمهوری  رهبر 
مفهوم  »تعریف  آمده:  چنین  شده، 
طیف های  طبقه بندی  و  اپوزیسیون 
]مهم؟![  مبهم  مباحث  جمله  از  آن، 
که  می باشد  سیاسی  جامعه شناسی 
داخلی  امنیت  مقوله  با  تام  ارتباطی 
نویسنده  نوشتار  این  در  دارد.  کشور 
تفکیک  و  اپوزیسیون  تعریف  ضمن 
و  قانونی  اپوزیسیون  دو طیف  به  آن 
برانداز، تعامل هر یک از این دو طیف 
اسالمی  جمهوری  داخلی  امنیت  بر 
می کشد  بررسی  و  بحث  به  را  ایران 
]می گذارد؟![. نویسنده پس از بررسی 
فعالیت  مقاطع  و  شکل گیری  نحوه 
تهدیدات  و  نظام  مخالف  گروه های 
آنان ظرف 2۰ سال گذشته،  امنیتی 
در تبیین وضعیت کنونی جامعه به این 
نتیجه می رسد که زمینه سازی و تمهید 
قانونی  اپوزیسیون  فعالیت  شرایط 
می تواند مانع از پیدایش و شکل گیری 
شود.« برانداز  یا  معاند  اپوزیسیون 

مقاله ی  در  مقدمه،  این  به  نظر  با 
پیِش رو قصدا دارم توضیح بدهم که 
ساختِن  با  اسالمی  جمهوری  چگونه 
شد  موفق  دست ساز«  »اپوزیسیوِن 
سقوِط رژیم را دو دهه به عقب بیندازد. 
توتالیتِر  رژیِم  یک  اسالمی  جمهوری 
انزواطلِب ضِدغرب است، و بنابراین از 
یک طرف فاقِد مقبولیِت داخلی است 
و از طرِف دیگر مدام مشکِل اقتصادی 
چرا  دارد،  خارجی  سرمایه گذارِی  و 
در  که  بین المللی  کمپانی های  که 
حیطه ی اقتصاِد جهانِی غرب- محور 
مجبورند  عموما  می کنند،  فعالیت 
این  امنیتِی  اخالقی-  چارچوب های 
اقتصاد را رعایت کنند، و بدین ترتیب 
به ندرت حاضر می شوند در کشوری 
حامِی  و  جنگ طلب  حکومت اش  که 
و  بین المللی  تروریسِم  یِک  درجه 
است  بشر  حقوِق  ناقِض  بزرگترین 
فائق  برای  می کنند.  سرمایه گذاری 
مقبولیِت  عدِم  مشکِل  بر  آمدن 
ناتوانی در جذِب سرمایه ی  و  داخلی 
طوِل  در  اسالمی  جمهوری  خارجی، 
راه و  دوراِن نسبتا طوالنِی حیات اش 
از  کرده.  ابداع  خالقانه ای  روش های 
آن  جمله است ایجاِد ساز و کارهایی 
را »دموکراتیک« و  توتالیتر  نظاِم  که 
»چرخِش  و  می دهد  جلوه  »باثبات« 
را  مردم«  »آرای  مبنای  بر  قدرت« 

ظاهرا تضمین می کند.
ساختِن  روش ها  این  از  یکی 
است.  بوده  دست ساز«  »اپوزیسیوِن 
هاشمی  و  خامنه ای  را  پروژه   این 
رفسنجانی با هم کلید زدند. خمینی– 
خر  ماِل  »اقتصاد  داشت  اعتقاد  که 
است«– اصوال اهِل این حرف ها نبود 
که بخواهد با کسی مماشات کند، و 
احواِل  و  اوضاع  زماِن وی  در  حقیقتا 
اقتصاِد کشور هنوز  و  رژیم  مقبولیِت 
که جمهوری  بود  نشده  آنقدر خراب 
اسالمی به فکِر چاره ی جدی بیفتد. اما 
سیدعلی خامنه ای و علی اکبر هاشمی 
و  رهبر  ابتدای  همان  از  رفسنجانی 
که  می دانستند  شدن  جمهور  رئیس 
اوضاِع رژیم خراب است و خراب تر هم 
خواهد شد. آنها که از سقوِط حکومِت 
شاهنشاهی در اثِر تصلب درس گرفته 
اگر شاه کمی  بودند، می دانستند که 
درایت به خرج داده بود و به مخالفاِن 
اندکی  »خودی«اش  بعضا  و  معتدل 
»سوپاِپ  نقِش  و  بود  داده  میدان 

اطمینان« در »حفِظ نظام« را جدی 
آن  به  شاهنشاهی  نظام  بود،  گرفته 
راحتی سقوط نمی کرد. اینطور شد که 
امنیتِی  پروژه ی  هاشمی  و  خامنه ای 
قالِب  در  را  دست ساز  اپوزیسیوِن 
ملحقاِت  و  حکومتی«  »اصالح طلبِی 
کلید  از کشور  و خارج  داخل  در  آن 

زدند.
»تندرو/  صورِی  دوگانه ی 
در  رژیم  که  اصالح طلب-معتدل« 
از  و  پرورانده  اخیر  طوِل بیست ساِل 
و  مزدبگیران اش   و  هواداران  طریِق 
همچنین طرفداران بی جیره و مواجب 
بین المللی  رسانه های  در  دوگانه  این 
در سطِح جهان ترویج داده دقیقا در 
است.  امنیتی  پروژه ی  راستای همان 
شیوه ی کار هم این است که ابتدا برای 
»اصالح طلب/  است  قرار  که  آنهایی 
پروفایل  و  پرونده  باشند  معتدل« 
آنها  درست می کنند– مثال به دسِت 
به  مختلف  اعتراضِی  »کمپین«های 
به  را ظاهرا  آنها  بعد  و  راه می اندازند 
مدتی  سپاه  و  »تندرو«ها  تحریِک 
ماموراِن  توسِط  و  می کنند  بازداشت 
کشور  از  خارج  در  رژیم  رسانه اِی 
برای شان تبلیغ می کنند؛ بعدا که فاِز 
از  انجام شد، یک عده  پروفایل سازی 
آنها را در ممنوعیت و حصر و حبِس 
آزادشان  یا  می دارند  نگه  »ویترینی« 
می گذارند ولی مدام تف و لعنت شان 
به خارج  را  دیگر  و عده ای  می کنند؛ 
کمِک  به  و  کرده  صادر  کشور  از 
»مخالف«  عنواِن  به  رژیم  البی های 
در نقاط استراتژیِک حساس همچون 
بشر،  حقوِق  از  دفاع  سازمان های 
رسانه های  اندیشکده ها،  دانشگاه ها، 
حتی  و  غرب  خصوصِی  و  دولتی 
نهادهای دولتِی غربی مستقر می کند.

غرب  در  دست ساز  اپوزیسیوِن 
یکی اش  دارد.  چندمنظوره  کارکرِد 
این است که به غربی ها نشان می دهد 
نظام  براندازِی  خواهاِن  »مخالفان« 
را  آن  می خواهند  فقط  و  نیستند، 
»اصالح« کنند. یکی دیگر این است 
که مدام مردِم ایران را از تغییِر رژیم 
می ترساند و آنها را مجبور می کند در 
فرآیندهای حکومتی مثِل »انتخابات« 
تولیِد  رژیم  برای  تا  کنند  شرکت 
این  دیگر  یکی  کنند.  مشروعیت 
رژیم  البی های  همکارِی  با  که  است 
می دهند؛  جوش  معامله  رژیم  برای 
چه  و  خصوصی  کمپانی های  با  چه 
این  نمونه  ی  مشهورترین  دولت ها.  با 
معامالت البته »برجام« با دولِت اوباما 
بود؛ که اپوزیسیوِن دست ساز و البی از 
قَِبِل آن هم از رژیِم جمهوری اسالمی 
گرفتند،  رانت  اوباما  دولِت  از  هم  و 
سرمایه گذارِی  محِل  از  بود  قرار  و 
نیز  ایران  در  بین المللی  کمپانی های 
چون  اما  کنند.  دریافت  کمیسیون 
نظر  در  معامله  این  در  سپاه  سهِم 
گرفته نشده بود، سپاهیان– با وجود 
پروسه  در  مدام  خامنه ای–  تذکراِت 

سنگ اندازی می کردند.
اقتصادِی  اختالِف  وجود،  این  با 
اپوزیسیوِن دست ساز با سپاه و والیت 
آنها  اختالِف سیاسِی  به معنای  لزوما 
نیست. پای »حفِظ نظام« که می افتد، 
انقالب«  »سفره ی  سِر  همه  آنها 
نشسته اند. این حقیقت آنجایی معلوم 
دست ساز  اپوزیسیوِن  که  می شود 
همواره برای دور نگه داشتِن سپاه از 
تحریم و خارج نگه داشتن آش از لیسِت 
تروریسِم بین المللی و جنایاِت جنگی 
در اروپا و آمریکا البی می کند. نمونه ی 
مشهورش جواد ظریف، وزیِر خارجه ی 
دولِت »اعتدالی« است، که ترجیع بنِد 

تماِم مذاکرات اش با مقاماِت غربی این 
است که سپاه را تحریم نکنند. نمونه ی 
دیگرش خوِد حسن روحانی،  مشهورِ 
که  است،  »معتدل«  جمهورِ  رئیس 
را در آغوِش  اخیرا همه جوره خودش 
سپاه انداخته، از موشک پرانِی سپاه به 
افزایِش  قوِل  و  کرده،  حمایت  سوریه 
بودجه ی نظامِی سپاه را داده. اینجاست 
دست ساز  اپوزیسیوِن  خروِس  دم  که 
ادعایِی  بیرون، و آن دوگانگِی  می زند 

»معتدل/ تندرو« محو می شود.
رژیِم جمهوری اسالمی بیش از دو 
دهه است که با ادعای خودساخته ی 
دوگانه ی  وجوِد  و  نظام«  در  »شکاف 
صورِی »معتدل/ اصالح طلِب« هواداِر 
ضِدغرب،  سپاهِی«  »تندرو/  و  غرب، 
ایران کاله  بر سِر خوِد غرب و مردِم 
بیست سال  ترتیب  بدین  و  گذاشته، 
به عمِر مخرب و جنایتکارانه اش افزوده 
است. این البته از نفحاِت ترامپ است 
که نظاِم والیِت فقیه دومرتبه– حداقل 
برای آنهایی که نمی توانستند ببینند یا 
خودشان را به ندیدن می زدند– ظاهر 
امتداد  اوباما  اگر  شده.  یکی  باطن  و 
کماکان  نیز  بازی  این  می کرد  پیدا 
خوشبختانه  اما  می داشت.  ادامه 
دستگاهِ سیاسِی آمریکا به خود آمده، 
را  کمربندش  ترامپ  از ظهورِ  و پس 
محکم بسته تا کارِ نظریه ی »معتدل« 
را  فقیه  والیِت  رژیِم  »تندرو«ی  و 
کم  ایران  سِر  از  را  شّرش  و  یکسره 
کنگره  همه جانبه ی  تحریم های  کند. 
بسیار  بود؛  اول  گاِم  تنها  رژیم  علیه 
بیش از این در راه است. ظاهرا آمریکا 
منافِع ملِی ایران را بهتر از بسیاری از 

ایرانیان می شناسد.

چگونه »اپوزیسیوِن دست ساز« سقوِط رژیم را 
دو دهه به عقب انداخت

گر  ا  : نی حا و ر =حسن 
می خواهند  ها  آمریکایی 
آبراه های منطقه امن باشد، 

دست از تحریم ها بردارند.
= احمد جنتی: سپاه خاری 
انقالب  دشمنان  چشم  در 
است و از آرمان ها حفاظت 

و پاسداری خواهد کرد.
جزایری:  مسعود  =سید 
بداخالقی  هرگونه  عواقب 
در منطقه به عهده آمریکای 

شرور خواهد بود.
=سیدعبدالرحیم موسوی: 
نقاط  بخواهیم  زمان  هر 
هدف  را  دشمن  حساس 

قرار می دهیم.
تصویب  از  پس  روز  یک  ایران  در 
حسن  از  آمریکا  کنگره  در  تحریم ها 
تا  گرفته  جنتی  احمد  و  روحانی 
ایاالت  ارتش  و  سپاه  ارشد  مقام های 
کردند،  مقابله  به  تهدید  را  متحده 
تهدیدی که چاشنی آن برخورد نظامی 
نیروهای  سخنگوی  گفته  به  و  بود 
را  آمریکا  اسالمی،  جمهوری  مسلح 

پشیمان خواهد کرد.
چهارشنبه  روز  نی  روحا حسن 
یب  تصو ز  ا پس  د  ا د مر م  ر چها
ایران  رژیم  علیه  تازه  تحریم های 
اگر  کرد  تهدید  آمریکا،  کنگره  در 
آنها می خواهند این منطقه حساس، 
باشد  من تری  ا و  ثبات  با منطقه 
منطقه،  این  حساس  آبراه های  و  
باید  باشد،  برای دنیا  امنی  آبراه های 
و   بردارند  سیاست ها  این  از  دست 
دولت  و  رهبری شجاع  نظام،  بدانند 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  مقتدر 
ملت ایران هرگز تحت تأثیر این گونه 
نمی گیرد  قرار  تحریکات  و  توطئه ها 

و راه خودش را ادامه می دهد.
او که در جلسه هیات دولت صحبت 
آمریکایی ها،  می کرد، گفت خصومت 
جمهوری  نظام  با  خصومت  تنها 
بلکه برای آنها  ایران نیست،  اسالمی 
مقاومت، ایستادگی و الگو بودن ملت 
ایران قابل تحمل نیست و نمی توانند 
حساس  منطقه  این  در  که  بپذیرند 
استقالل  این چنین دارای  یک کشور 

و تأثیرگذاری در منطقه باشد.
به  مورد  تهدید در  از  بعد  روحانی 
فارس،  خلیج  امنیت  انداختن  خطر 
در بخشی از سخنان خود اشاره ای به 

توان نظامی ایران کرد و گفت: »باید 
تقویت  را  دفاعی مان  بنیه  همیشه 
کنیم و در این راستا تمام سالح های 
نظرات  به  توجه  بدون  را،  دفاعی مان 
دیگران تقویت خواهیم کرد و راهمان 
را در مسیر اقتدار بنیه دفاعی  کشور 

ادامه می دهیم.«
نیروهای  اینکه  ابراز  با  روحانی 
مسلح جمهوری اسالمی ایران اعم از 
انتظامی  نیروی  بسیج،  سپاه،  ارتش، 
حمایت  مورد  امنیتی  نیروهای  و 
که  گفت  هستند،  ایران  بزرگ  ملت 
اینها قدرتی هستند که قرآن درباره 
َو  َعُدَوّ اهللِ  بِه   آنها می گوید »تُرِهبوَن 
َعُدَوُّکم« و در برابر دشمنان این ملت، 

نیروهایی بازدارنده هستند.
به  که  نی  کسا ز  ا یگر  د یکی 
نشان  واکنش  کنگره  تحریم های 
وضع  گفت  که  بود  جنتی  علی  داد 
تحریم های جدید آمریکا دست رد به 
سینه کسانی است که تصور می کنند 
با آمریکا می تواند  عادی سازی روابط 

مشکالت کشور را رفع کند.
خواندن  اعتماد  قابل  غیر  با  او 
دانستن  »نابخردانه«  و  آمریکا  دولت 
تحریم ها آن را محکوم کرد و گفت: 
»ملت مقاوم ایران اسالمی هیچ واهمه 
و نگرانی از این نوع اقدامات خصمانه 
با  که  است  و 3۸ سال  ندارد  آمریکا 
نقش  را  دشمنان  نقشه های  مقاومت 

بر آب کرده اند.«
سپاه  تضعیف  مورد  در  نیز  جنتی 
پاسداران هشدار داد و گفت: »این نهاد 
انقالبی که میراث حضرت امام خمینی 
از  همچنان خاری بر چشم دشمنان 
و  حفاظت  آن  آرمان های  و  انقالب 

پاسداری خواهد کرد«.
نظامی ها هم از قافله تهدید آمریکا 
عقب نماندند و سید مسعود جزایری 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  سخنگوی 
از  بیش  که  گفت  ترامپ  به  خطاب 
گذشته نسبت به رویکردهای نظامی 
خود در محیط انقالب اسالمی دقت 
تهدید کرد  باشد.او  مراقبت داشته  و 
به پشتوانه  ایران  مسلح  نیروهای  که 
اعتماد  و  قدرت  با  مردمی  عظیم 
برای  را  خود  مسیر  بیشتر  نفس  به 
دستیابی به قله های پیشرفت خواهند 
پیمود و با شیطنت های آمریکا مقابله 

پشیمان کننده خواهند داشت.
جزایری هشدار داد عواقب هرگونه 
به عهده  منطقه  در  جدید  بداخالقی 
آمریکای شرور و تروریست پرور خواهد 
بود.این تهدیدها در حالی بود که روز 

سران رژیم ایران دولت آمریکا را تهدید به اقدام نظامی کردند:

 ناامن کردن خلیج فارس با عواقب پشیمان کننده
سه شنبه سوم مرداد یک ناو آمریکایی 
در خلیج فارس به سوی قایق سپاه که 
در آب های بین المللی در حال حرکت 
در  کرد.سپاه  شلیک  اخطار  تیر  بود 
این  شناور  که  کرد  اعالم  اطالعیه 
نیرو بدون اعتنا به رفتار غیرحرفه ای 
و تحریک آمیز آنها به مأموریت خود 
کوتاهی  مدت  از  پس  و  داد  ادامه 
شناور آمریکایی منطقه را ترک کرد.

مقام های نظامی آمریکا اعالم کردند 
در این ماجرا قایق سپاه موقع تمرین 
ناوهای آمریکایی و متحدان این کشور 
»تاندربولت«  ناو  به  فارس  خلیج  در 
متری   1۴۰ حدود  تا  و  شد  نزدیک 
آمریکا  دریایی  آمد.نیروی  پیش  آن 
مستقر در خلیج فارس گزارش داده 
که این قایق به هشدارهای مکرر ناو 
است.پایگاه  نکرده  اعتنا  آمریکایی 
خبری آتالنتیک نوشته در رویارویی 
مشابه بین شناورهای آمریکا و ایران 
در خلیج فارس تا به حال به اندازه  ی 
کشتی  به  ایرانی  قایق های  بار  این 
آمریکا نزدیک نشده بودند. آمریکا هم 
این اقدام را غیرحرفه ای دانسته بود.

جانشین  موسوی،  سیدعبدالرحیم 
نیز  نیروهای مسلح  رییس ستاد کل 
در سخنانی مشابه آمریکا را تهدید کرد 
و گفت: »تمام نقاط حساس دشمنان 
تحت اشراف اطالعاتی قرار دارد و هر 
قرار  هدف  مورد  آنها  بخواهیم  زمان 

می دهیم.«
به نظر می رسد فشار دولت ترامپ 
تا  کرده  وادار  را  آنها  ایران  رژیم  به 
برای نشان دادن اینکه عرصه را خالی 
نکرده اند، با تکیه بر ساز و برگ نظامی 
و روش هایی مثل ناامن کردن خلیج 
عرض  ترامپ  دولت  برابر  در  فارس 

اندام کنند.
بستن خلیج فارس همواره یکی از 
اسالمی  جمهوری  سران  تهدیدهای 

برای رویارویی با آمریکا بوده است.
»خلیج فارس را جهنم آمریکایی ها 
لگنی  آمریکایی  »ناوهای  می کنیم«، 
گورستان  »ایران  و  نیستند«  بیش 
شد«  خواهد  آمریکایی  زان  سربا
که  است  شعارهایی  از  بخشی  تنها 
سیاستمداران و نظامیان در ایران پیش 
از نشستن برسر میز مذاکرات اتمی در 
اما  می دادند،  سر  احمدی نژاد  دولت 
در نهایت با افزایش تحریم ها و ضربه 
قاچاق قطعات  به شبکه های  خوردن 
و تسلیحات اتمی در خارج از کشور، 
و  شدند  قهرمانانه  چرخش  به  وادار 

توافق را امضاء کردند.
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= بقایی با وثیقه 20 میلیاردی 
می گویند  که  شده  آزاد 
این  احمدی نژاد  طرفداران 

وثیقه را تامین کرده اند.
=جوانفکر در وصف آزادی 
باید سجده ی  نوشته  بقایی 
شکر کرد؛ مشایی هم نوشته: 

برادر روزه عشق قبول!
خواسته اند  آنها  =اینکه 
ادای مظلوم درآورند و نقش 
اپوزیسیون بازی کنند سوژه 
طنز کاربران در فضای مجازی 

شده.
حمید بقایی دوست نزدیک و دستیار 
احمدی نژاد در دولت دهم چهارشنبه 
سپردن  از  بس  مرداد(  )چهارم  شب 
وثیقه  20 میلیارد تومان یا زندان آزاد 
شد. وثیقه ای که به نوشته وب  سایت 
مردمی  هواداران  توسط  بهار،  دولت 

احمدی نژاد تامین شد.
از  و  شد  بازداشت  تیر   18 بقایی 
بازداشت  به  اعتراض  در  تیر   22
غذا  اعتصاب  به  دست  غیرقانونی 
داشت.حالش  ادامه  روز   18 و  زد 
بیمارستان  به  را  او  و  شد  نامساعد 
بیمارستانی  کردند.  منتقل  بقیه اهلل 
دست  که  پاسداران  سپاه  به  متعلق 
ناخوش  وقتی  سیاسی  زندانیان  کم 
داشته  سابقه  کمتر  می شوند  احوال 

به این بیمارستان اعزام شوند.
شامگاه سه  شنبه سوم مرداد، زمانی 
که بیماران در بیمارستان معموال وقت 
و  احمدی نژاد  ندارند، محمود  مالقات 
محافظ  پاسداران  با  علی اکبرجوانفکر 
احمدی نژاد راهی بیمارستان می شوند 
بقایی مالقات کنند که ماموران  با  تا 
بیمارستان  داخل  به  آنان  ورود  از 

جلوگیری می کنند.
بقایی که از زندان آزاد شد، الغرتر از 
گذشته با ریشی بلند که نشان می داد 
فرصت و یا توان و اراده ای برای اصالح 
آن نداشته، و یا عمدی بوده، در همان 
و  کرد  شروع  را  معرکه گیری  خیایان 
احمدی نژاد  حامیان  اندک  جمع  در 
که چهره و جثه و نوع لباس پوشیدن 
آنها بسیار شبیه لباس شخصی ها بود ، 
گفت: »خیالتون راحت، نون حروم قوه 
قضاییه رو نخوردم! تو انتخابات شرکت 
می سوزه  کجاهاتون  می دونیم  کردیم 
سرنگون  زودی  به  که  می دونیم  و 

می شین!«
هواداران دور گردن وی حلقه ی ُگل 
انداختند و او با سالم و صلوات به دیدار 
احمدی نژاد رفت.پیامی هم از طرف او 
منتشر شد که گفته »به پشتوانه این 
ملت است که ما قدرت پیدا می کنیم، 
انشااهلل به  از خدای متعال می خواهم 
روزی و به جایی برسیم که در ایران 
اسالمی ما دیگر از ظلم خبری نباشد«.

جوانفکر هم در یک نامه پرطمطراق 
شادمان  و  خوشحال  »بسیار  نوشت 
هستیم که او اینک به آغوش خانواده و 
فرزندانش باز می گردد، فرزندانی که در 
فراق پدر اشک ریختند و در همصدایی 
و همدلی با او، مدتی را لب از غذا فرو 

بستند«.
»بقایی  که  نوشته  نامه  این  در  او 
اثبات  برای  که  است  مظلومی  انسان 
غذا  اعتصاب  به  بیگناهی خود دست 
زد و اینک از او جز پوست و استخوانی 
بیش نمانده است و باید سجده شکر به 

جای می آوریم که خدا بر ما منت نهاد 
و موجبات آزادی آقای بقایی را فراهم 

ساخت.«
اسفندیار رحیم مشایی هم نامه ای با 
عنوان »برادر روزه عشق قبول!« خطاب 
در صفر  »برادرجان!  نوشت:  بقایی  به 
عاشقی تو یکه و تنها، دور از کاشانه، در 
کنج مریضخانه، سرسخت در امتحانی 
سخت، در نمایش وفا و صفا، بی گناه و 

بی پناه، در عاشقی بیست شدی!«
بقایی در ویدیوهایی که پس از آزادی 
او منتشر شده نشان داد که توپ پُری 
محسنی اژه ای  از  به خصوص  دارد. 
یک  در  که  قضاییه  قوه   سخنگوی 
که  کرد  ادعاهایی  او  علیه  سخنرانی 
حسابی خون بقایی را به جوش آورده.

یکی دیگر از آنهایی که بقایی نام شان 
حسن  برادر  فریدون  حسین  آورد  را 

روحانی بود.
بقایی در یکی از ویدیوها مدعی شده 
»بازپرسم آقای قاسم زاده گفته حسین  
فریدون ۶0 میلیارد پول گرفته تا فالنی 
رو بذاره، اگر در مجموعه ی احمدی نژاد 
یک ریال تخلف تونستید ثابت کنید 
نیاز به محاکمه نیست، اونهم مستند 
بگیرید پخش کنید تو تمام سایت ها.«

اینکه تیم احمدی نژاد نه با قوه  قضاییه 
بلکه با تمام رژیم دچار اختالفات عمیق 
سوی  و  ماجراست  سوی  یک  شدند 
دیگر آن مربوط به عملکرد آنها پس از 

دستگیری بقایی است.
احمدی نژاد و تیم او تالش کردند از 
زندان رفتن بقایی برای قرار دادن خود 
در جایگاه مظلوم بهره  برداری کنند. آن 
هم با استفاده از کلیدواژه هایی چون 
»اعتصاب  غیرقانونی«،  »دستگیری 
جسمی«،  حال  »وخامت  غذا«، 
از  بیمارستان«، »ممانعت  به  »انتقال 
مالقات«، »سپردن وثیقه«، »مخالفت 
در  که  »آزادی«  وثیقه«،  سپردن  با 
رسانه ها مختص حال و روز زندانیان 
سیاسی- عقیدتی و خانواده های آنها 

هستند.
مظلوم  جایگاه  در  بقایی  اینکه  باور 
قرار گرفته کار چندان ساده ای نیست، 
زیرا اول باید فراموش کرد که او پیش 
از این به اتهام اختالس و قاچاق اشیاء 
عتیقه و قیمتی از ایران در زمانی که 
بود  فرهنگی  میراث  سازمان  رییس 

بازداشت شده است.
در مرحله بعد باید فراموش کرد که 
او پس از 18 روز اعتصاب غذا به قید 
وثیقه آزاد شد، در شرایطی که ده ها 
زندانی سیاسی نه تنها برای رسیدگی 
به وضعیت خود ماه ها بدون نتیجه در 
مورد  آنقدر  بلکه  بودند  غذا  اعتصاب 
بی توجهی قرار گرفتند که پس از انواع 
و اقسام بیماری ها از جمله خونریزی 
بهداری  به  نهایت  در  روده،  و  معده 
زندان اوین منتقل شدند و شماری از 
آنها نیز به دلیل عدم رسیدگی پزشکی 
از  درگذشتند.بسیاری  زندان  در 
زندانی های سیاسی در حالی که قاضی 
با آزادی آنها با سپردن وثیقه موافقت 
سپردن  برای  مالی  امکان  اما  کرده، 
وثیقه های 100 میلیونی را هم ندارند و 
مجبورند پشت میله های زندان بمانند.

حمید بقایی مدعی است از اطرافیان 
محمود احمدی نژاد ریالی فساد مالی 
فراموش  باید  شنونده  یعنی  ندارند، 
کند که محمدرضا رحیمی معاون اول 
دوست  مرتضوی  سعید  احمدی نژاد، 
نزدیک احمدی نژاد، بابک زنجانی، مه 
آفرید امیرخسروی و خیلی های دیگر 

سر سفره  دولت او نشستند و هر چه 
توانستند غارت کردند.

در  او  از  فیلم هایی که  این وجود  با 
آمده  بیرون  احمدی نژاد  با  دیدارش 
پر است از مسائلی که شاید کمتر تا 
این حد علنی درباره آنها صحبت شد و 
مورد توجه شهروندان قرار گرفته است. 
از جمله اینکه او گفت در زندان افرادی 
هم  بار  یک  ماه،   13 در  که  دیده  را 
تماس با خانواده نداشته و فردی که 21 
میلیارد رشوه گرفته بود، یک روزه آزاد 
با واکنش کاربران  شد.اظهارات بقایی 
در فضای مجازی نیز مواجه شده است.

نیوشا صارمی نوشته »حتا بقایی هم 
داره می گه اینا رفتنین. نوروز در وطن«.

»ایشون  نوشته  زیدآبادی  حسام 
آرزوی سرنگونی کی رو می کنه؟ بابا دو 
هفته رفتی زندان سرنگون خواه شدی؟ 

چقد بی  جنبه اید و پوچ آخه«.
کاربری با نام سقز نیز توییت کرده 
»قشنگ معلومه بقایی ازوناست که با 
خاطرات سربازیش پدر همه رو درآورده 

بابا چندروز مگه اون تو بودی«.
کمتر کسی حداقل در فضای مجازی 
یا رسانه ها، زندانی سیاسی بودن بقایی 
و  شوخی  و  طنز  گرفتند.  جدی  را 
کنایه محور اصلی واکنش ها به جمع 
به  که  بود  نارمک   در  بقایی  دوستانه 
قول میرا قربانی، روزنامه نگار در تهران 

می خواهند اپوزیسیون باشند.

به  بقایی  وعده  ی  می شوند«،  زودی سرنگون  »به 
»اپوزیسیون« نارمک!

دوی  هر  که  نبردی  در   =
از  مشابه  زبانی  با  آن  سوی 
دست  می کنند،  یاد  جنگ 
دارند  رژیم  پاسداران  را  باال 
آن  واقعی  پیروز  را  که خود 
می دانند و خاک از کف ندادند.

ایران  رژیم  آنکه  از  پس  هفته  یک 
در سال 13۶7 قطعنامه ۵۹8 شورای 
امنیت را پذیرفت، حدود پنج هزار نفر 
از اعضای سازمان مجاهدین خلق که 
در عراق مستقر بودند، مقادیری سالح 
و ادوات زرهی و نفربر از ارتش صدام 
حسین تحویل گرفتند و به دنبال آن 
بودند که به فرماندهی مسعود رجوی از 
غرب ایران از محور مهران و اسالم آباد 
وارد شوند و ظرف ۴8 ساعت تهران را 

تسخیر کنند.
این  نام  مجاهدین  سازمان  رهبران 
عملیات را »فروغ جاودان« گذاشتند و 
مسعود رجوی در یک نشست توجیهی 
پیش از عملیات نتیجه آن را، هر چه 
ایران و سازمان اش  که باشد به مردم 
تبریک گفت. در همان روزهای نخست 
اسالم آباد  و  کرند  شهر  دو  عملیات 
تا  مجاهدین  نیروهای  و  شد  تصرف 

نزدیکی کرمانشاه پیشروی کردند.
اما دیری نگذشت که نیروهای ارتش 
و سپاه در عملیاتی موسوم به »مرصاد« 

»مقاومت« اسم رمز یک سالخِی متقابل ایدئولوژیک: 
2۹ سالگی »فروغ جاویدان« و »مرصاد«

به مقابله با آنها پرداختند. منابع نزدیک 
حدود  می گویند  ایران  حکومت  به 
نفر  روایتی ۴800  به  و  نفر  هزار  سه 
این  در  مجاهدین  سازمان  اعضای  از 
گزارش های  شدند.  کشته  عملیات 
زیادی منتشر شد در این باره که زنان و 
دختران عضو ارتش  آزادیبخش توسط 
و  گرفتند  قرار  تجاوز  مورد  پاسداران 

سالخی شدند.
و  گذشته  روزها  آن  از  سال   2۹
سالگرد  ایران  رژیم  هم  سال هاست 
مرصاد را جشن می گیرد و هم سازمان 
یاد  از  را  جاودان  فروغ  مجاهدین 
یادبود  ویژه  نمی برده است. در بخش 
این عملیات در پایگاه خبری مجاهدین 
نخستین  در  جاویدان  »فروغ  آمده 
بیمه  را  این »مقاومت«  آینده  آثارش 
با  آن،  اصالت  و  ریشه داری  بر  و  کرد 

خون و رزم و حماسه گواهی داد«.
حنیف حیدرنژاد، از اعضای پیشین 
سازمان مجاهدین که شرح کاملی از 
جزییات این عملیات را از سال ها پیش 
شروع به نوشتن کرده بود، می نویسد 
شکست  یک  جاویدان  فروغ  عملیات 
نظامی بود زیرا به هدف اعالم شده آن 

یعنی فتح تهران دست نیافت.
به گفته او، نیروهای ارتش آزادیبخش 
به لحاظ تعداد قابل رویارویی و مقایسه 
او تاکید کرده  با نیروی رژیم نبودند. 
نیروهای  تعداد  هیچ گاه  »سازمان 
شرکت کننده در این عملیات را اعالم 
نکرد، اما برآوردهای مختلف، نیروهای 
ارتش آزادیبخش را بین ۵ تا 7 هزار 
نفر تخمین می زنند. من نیز آن را به 

واقعیت نزدیک می دانم«.
اساس  بر  زیادی  دختران  و  زنان 
باورهای سیاسی و عقیدتی خود قدم 

در این مسیر بی بازگشت گذاشتند
حیدرنژاد در بخشی روایت خود از آن 
روزها افشا کرده که »تجهیزات موجود 
نمی توانست  آزادیبخش  ارتش  در 
پشتیبانی آتش )هوایی و توپخانه( را 
در حد الزم و در همه جبهه ها تامین 
کند و از پشتیبانی هوایی ارتش عراق 
توجهی  قابل  تعداد  نشد.  خبری  هم 
آزادیبخش  ارتش  رزمنده  نیروهای  از 
ایرانی  جنگی  اسیران  و  سربازان  را 
تشکیل می دادند که یا اسیر سازمان 
مجاهدین بودند، یا اسیر ارتش عراق. 
انگیزه جنگ و جنگندگی در بین این 
افراد )بجز تعداد معدودی( بسیار بسیار 
پایین بود. تعداد قابل توجه دیگری از 
نیروهای تازه نفس از کشورهای اروپایی 
آمده بودند. برخی از این نیروها از افراد 
خارج  در  سازمان  مختلف  ستادهای 
کشور بودند و تعداد زیادی نیز نیروهای 
دانشجویی  انجمن های  در  که  هوادار 
فعالیت می کردند. این دو دسته یا اصاًل 
آموزش نظامی ندیده بودند، یا آموزش 
نظامی آنها بسیار ابتدایی بود. با ساختار 
آزادیبخش  ارتش  عملیاتی  واحدهای 
آشنا نبودند و نمی شد به سادگی آنها را 

سازماندهی کرد.«
در نبردی که هر دو سوی آن با زبانی 
دست  می کنند،  یاد  جنگ  از  مشابه 
باال را پاسداران رژیم دارند که خود را 
پیروز واقعی آن می دانند و خاک از کف 

ندادند.
فرمانده  ریحانی،  بهمن  پاسدار 
بزرگداشت  مراسم  در  کرمانشاه  سپاه 
»مرصاد« گفته این عملیات کمینگاه 
تهدید  او  بود.  »منافقین«  برای  خدا 
کرده »مرصاد یعنی یک درس عبرتی 
برای همه خائنین به کشور و اسالم که 

بدانند هر وقت فکر خیانت به سرشان 
خواهند  آنها  مقابل  در  مردم  بزند 

ایستاد.«
با شمار  ایران  در  داخلی  رسانه های 
زیادی از سپاهی ها و ارتشی هایی که 
در این عملیات حضور داشتند مصاحبه 
در  موضوع  تازه ترین  شاید  کرده اند. 
شد  عنوان  که  بود  این  گفتگوها  این 
»عراقی های لشکر بدر اولین مدافعان 

در برابر منافقین بودند«.
یادبود  ایران  اسالمی  جمهوری 
»مرصاد« را از هفته ها پیش آغاز کرده 
بود. جمعه 30 تیرماه یوسفعلی قربانی، 
نماز  خطبه های  به  هوانیروز  فرمانده 
»هوانیروز  گفت  و  آمد  تهران  جمعه 
کمر منافقین را برای همیشه شکست 
و دیگر هیچ وقت نتوانستند به موقعیت 
قبلی خود برگردند.« همزمان وب سایت 
سازمان مجاهدین در گزارشی نوشته 
»رژیم 2۹ سال پس از عملیات فروغ 

جاویدان از آن وحشت دارد.«
اظهارات  به  سازمان  این  اشاره ی 
معاون  خرم آبادی،  عبدالصمد  اخیر 
دادستان کل جمهوری اسالمی ایران 
است که گفته کانال تلگرامی مربوط 
کانال های  از  بارز  نمونه  مجاهدین  به 
دستور  که  هستند  تلگرامی  مجرمانه 
قضایی هم برای مسدود ساختن آنها 

صادر شده ولی مسدود نشده  است.
او پرسیده »آیا آقای وزیر ارتباطات 
گروهک  کانال  مجرمانه  فعالیت  با 
موافق  کشور  در  منافقین  تروریستی 

است؟«
در فضای مجازی هم 2۹ سالگی این 
گرفته  قرار  کاربران  توجه  مورد  نبرد 

است.
کاربری با نام شکست ناپذیر توییت 
مرصاد  از  دم  که  اونایی  چرا   « کرده 
فروغ   واقعیت  از  هم  ذره  یه  می زنن 
جاویدان مجاهدین با ارتش آزادیبخش 
کردن  سرویسشون  که  ایران  ملی 

چیزی نمی گن؟«
از  تصویری  انتشار  با  امیرحسین 
سنگ مزار یکی از نیروهای پاسدار که 
در مرصاد کشته شده، نوشته »مومن 
باشه.  سیریش  خدا  خونه  در  باید 
شبیه این تورهای لحظه آخری سریع 
مرصاد  شهدای  بچسبونه.  رو  خودش 

اینطوری بودن«.
با  پارسایی  حسین  اسم  به  کاربری 
انتشار تصاویری از مریم و مسعود رجوی 
کنار هم می نویسد »بقای رشدیابنده 
مقاومت ایران مرهون خطوط سیاسی 
که  است  ژرف بینانه  ای  واستراتژیکی 
عملیات فروغ جاویدان  اثبات صحت 

و بیمه نامه تداوم آنهاست«.
تلخ  تصویری  هم  بی  زمین  درخت 
اعضای  از  یکی  صحرایی  اعدام  از 
عملیات  این  در  مجاهدین  سازمان 
با نام »فرمانده سارا« در صفحه خود 
سالگرد  یاد  »به  نوشته  و  داده  قرار 
فروغ جاویدان عملیات کبیر عقیدتی 

و میهنی«.
بیش  شاید  روزها  این  »مقاومت«، 
در سخنرانی های سران  واژه ای  هر  از 
مقاومت  از  می شود،  شنیده  حکومت 
مادی  حمایت  تا  تحریم ها  مقابل  در 
که  مقاومت  نیروهای  از  معنوی  و 
سو  آن  از  و  است.  حیاتی  رژیم  برای 
سازمان مجاهدین نیز به دنبال چیدن 
میوه ی  »مقاومت« چهار دهه  ای خود 
و  سناتورها  جلسات  و  نشست ها  در 
که  اروپاست  و  آمریکا  از  نمایندگانی 

وعده ی قدرت در تهران می دهند.

مشایی، احمدی نژاد و بقایی بار دیگر از عکس های سه نفره مشهور انداختند

خانه  پشتیبانی حمالت تروریستی 
تهران کشف شد

خانه  می گوید  امنیتی  منبع  یک 
با  مرتبط  داعش  گروه  اعضای  تیمی 
شورای  مجلس  به  تروریستی  حمله 
در  خمینی  روح اهلل  مقبره  و  اسالمی 
کرمانشاه  مرزی  روستاهای  از  یکی 

تخریب شده است.
به  امنیتی  منبع  یک  که  آنطور 
پیگیری  با  گفته،  مهر  خبرگزاری 
تروریستی  حمله  عوامل  پای  رد 
از  یکی  در  تهران،  در  خردادماه   17
روستاهای استان کرمانشاه یک خانه 
تیمی مربوط به داعش شناسایی شده 

است.
این منبع آگاه امنیتی گفته که »با 
امام  گمنام  سربازان  تالش  و  بررسی 
عصر در همین راستا خانه تیمی محل 
تروریستی  عوامل  با  مرتبط  اختفای 
منطقه  مردم  کمک  با  تکفیری 

و  سیاسی  باورهای  اساس  بر  زیادی  دختران  و  زنان 
عقیدتی خود قدم در این مسیر بی بازگشت گذاشتند

شناسایی و با دستور قضایی تخریب 
شد.«

در این گزارش اما اطالعات دیگری 
یا  فرد  احتمالی  دستگیری  بر  مبنی 
نیروهای  مسلحانه  درگیری  یا  افراد 
نیامده  اسالمی  جمهوری  امنیتی 

است.
خبرگزاری مهر به نقل از این منبع 
امنیتی نوشته که در این خانه امکانات 
و اسنادی موجود بوده که ضبط شده 
خانه  گزارش،  این  اساس  است.بر 
تخریب شده، برای جمع آوری و دپوی 

مواد منفجره استفاده می شد.
داعش  گروه  تروریستی  حمالت 
مقبره  و  اسالمی  شورای  مجلس  به 
روح اهلل خمینی 17 خردادماه صورت 
گرفت که طی آن 18 نفر کشته و ۵2 

نفر زخمی شدند.

عملیات نیروهای امنیتی ایران علیه نیروهای داعش 
در ساختمان مجلس
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عملکرد 
مغز با خوردن شکالت تلخ

اگر واقعا می خواید از دکتر رفتن بی نیاز شوید، 
به  و  کنید  فراموش  را  عدد سیب خوردن  روزی یک 

جایش یک تکه شکالت را امتحان کنید. بر اساس بررسی جدید 
که در دانشگاه الکویال L’Aquila در ایتالیا انجام شده است، خوردن 

لذت بخش میان وعده هایی با طعم کاکائو به طور منظم، می تواند مغز 
شما را از کاهش شناختی cognitive decline محافظت کند.اختالل شناختی 

خفیف: اختالل شناختی خفیف که باعث کاهش قابل مالحظه و قابل اندازه گیری 
در توانایی های شناختی، از جمله مهارت های حافظه و تفکر می شود. فرد مبتال 

 dark در معرض خطر ابتال به آلزایمر یا زوال عقل دیگر قرار دارد.شکالت تلخ MCI به
غنی از آهن و آنتی اکسیدان است، و به عنوان دسری هوشمندانه برای عاشقان دسر 
شناخته شده است. بر اساس بررسی مجددی که روی مطالعات قبلی انجام شده، و به 
صورت بلقوه قدرت تقویت مغز را دارد که این نکته هم یک اثر لذت بخش دیگر برای 
آن است.خوردن روزانه مقداری شکالت عملکردهای مربوط به مغز را بهبود می بخشد: 

قدرت توجه به جزئیات، سرعت پردازش، کارکرد حافظه و  تسلط کالمی.
 Michele Ferrara فرارا  میشل  و   Valentina Socci سوسی  ولنتینا  گفته  به   
نویسندگان این بررسی: “مصرف منظم کاکائو و شکالت در واقع می تواند 

تاثیرات مثبتی بر عملکرد شناختی در طول زمان داشته باشد،” نتیجه تجزیه 
و تحلیل آن ها که در Frontiers in Nutrition منتشر شد نشان داد که 

سالمندان که در معرض خطر کاهش حافظه هستند بیشترین 
سود را از خوردن شکالت دریافت کرده اند. مصرف منظم 

شکالت می تواند به بهبود فرایندهای حیاتی 
تفکر در طول زمان کمک کند.

زنان  شاخص

لعبت واال
)1309 -تهران(

ترانه سرا،  شاعر،  واال،  لعبت 
روزنامه نگار و داستان نویس در آبان ماه 
شد.  متولد  تهران  در   13۰9 سال 
به  ملقب  واال،  محمدحسین  پدرش 

ظهیرالسلطان، مادرش منیر واال.
به  شروع  بیست  دهٔه  اواخر  از  او 
فعالیت فرهنگی کرد و از سال 13۴۰ 
واال  لعبت  پرداخت.  ترانه سرایی  به 
دورٔه  دانش آموختگان  نخستین  از 
روزنامه نگاری دانشکدٔه حقوق دانشگاه 
تهران است. سال ها در مجلٔه هفتگی 
مصور«  »تهران  اجتماعی  و  سیاسی 
که برادرش مهندس عبداهلل واال، مدیر 
مصور«  »تهران  نامٔه  هفته  مسئول 
مجلٔه  سردبیر  و  می کرد  کار  بود، 
این  بود.  نشریه  آن  ی  »کوچولوها« 
شاعر و نویسنده، پس از سال ها فعالیت 
در مجلٔه »تهران مصور«، کارمند وزارت 
فرهنگ و هنر، سرپرست شورای تهیه 
ایرانی  موسیقی  برنامه های  تنظیم  و 
در رادیو و تلویزیون و از ترانه سرایان 
گروه های موسیقی این وزارتخانه شد. 
در کارنامٔه هنری او عالوه بر فعالیت در 
زمینٔه ادبیات، تجربه هایی نیز در زمینٔه 

طراحی داستان اپرا و باله نیز به چشم 
 13۵۷ سال  در  واال  می خورد.لعبت 
ایران را ترک و برای ادامٔه تحصیل به 
استرالیا رفت و در رشتٔه مطالعات خاور 
میانه لیسانس گرفت و سپس مقیم 
انگلستان شد. او مدتی بعد به همکاران 

روزنامٔه »کیهان لندن« پیوست.
تاکنون  نویسنده،  و  شاعر  این  از 
چهار مجموعه شعر با نام »گسسته«، 
»رقص یادها«، »پرگشودن ها به هوای 
پرواز« و »فردایی دیگر« و یک رمان 
می خواند«  خروس  وقتی  »تا  نام  به 

منتشر شده است.

زلف پرپیچ و خمت کو تا ز هم بازش کنم
بوسه بر چینش زنم با گونه ها نازش کنم

غنچه ی صبرم شکوفا می شود، اما چه دیر
کو سرانگشت شتابی تا ز هم بازش کنم

قصه ی رسواییم چون صبح عالمگیر شد
کی توانم همچو شب آبستن رازش کنم

پرده ی شرمی به رخسار سکوت افکنده ام
برفکن این پرده را تا قّصه پردازش کنم

خفته دارد دل به هر تاری نوایی ناشناس
زخمه ی غم گر زنی سازی نوا سازش کنم

چون غباری نرم، دل دارد غمی غمخوار کو؟
کاشنای این سبک خیز سبک تازش کنم

من سرانگشت طالیی رنگ خورشیدم تو شب
سیمین بهبهانیزلف پر پیچ و خمت کو تا زهم بازش کنم

انرژی  چقدر  میدانیم  ما  ی  همه 
منفی دادن برای زندگیمان خطرناک 
است و آن را یک سم برای زندگی 
افرادی  از  خیلی  با  دانیم.  می  خود 
هستند  کردن  انتقاد  اهل  فقط  که 
میکنند،  جذب  منفی  انرژی  و 
افراد چه  این  با  ایم.  برخورد داشته 
را  خود  توانیم  می  چگونه  کنیم؟ 
دور کنیم؟ بد  و هوای  این حال  از 

ما  باورهای  که  است  بدیهی   
و  می دهد  شکل  را  رفتارمان 
باورهایمان است.  از  متأثر  رفتارمان 
داشته  سازنده  و  سالم  باورهای  اگر 
بیشتری کسب کرده  انرژی  باشیم،  
برای زندگی در ما  تازه ای  و نیروی 
ایجاد می شود. باورهای مثبت موجب 
افزایش انرژی – تحریک زیاد، تولید 
حرکت و سازندگی می شود. از سوی 
مخرب،  و  ناسالم  باورهای  دیگر 
و  حرکت  کاهش   – انرژی  کاهش 
بروز رفتارهای بیمارگونه را به دنبال 
که  است  منطقی  رو،  این  از  دارد. 
باورهای  مقابل  جدی  اقدام  یک  با 
قبل  و  کنیم  ایستادگی  غیرمنطقی 
باورها آشنا  این  با  از آن الزم است 

شویم.

فقط یک راه حل وجود دارد
با  برخورد  هنگام  افراد  بعضی 
شدیدی  اصرار  دیگران  و  مسایل 
خودشان  کنند  ثابت  که  دارند 
درست می گویند و بقیه افراد اشتباه 
غیرمنطقی  باور  یک  این  می کنند. 
است زیرا هر کسی به هر موضوعی 
و  نگاه می کند  دید خود  و  زاویه  از 
یک  مورد  در  نفر  دو  است  ممکن 
باشند  داشته  متفاوت  نظر  موضوع 
و این که برای حل مشکالت، با بیان 
مسایل فقط یک راه حل را انتخاب 
دیگر  حل های  راه  سراغ  و  کرده 
که  است  غیرمنطقی  امری  نرویم، 
نتایج غیرمنطقی هم به بار می آورد 
و گاهی نیز منجر به تنش در روابط 
آن  روانشناسان  قول  به  می شود، 
یا  همه  قانون  به  معتقد  افراد  گروه 
هیچ هستند. در حالی که برای حل 
راه  از  می توان  مسایل  و  مشکالت 
به  استفاده کرد و  حل های مختلف 

جای اینکه بگوییم من تالشم را کرده 
نتیجه نگرفته ام، باید تالش مجددی را 
شروع بوده و از کاهش انرژی خود و 
تولید افسردگی جلوگیری کرد. هنگام 

بروز مشکالت باید انعطاف پذیر بوده.

آینده ما را گذشته رقم می زند
اسیر  ما  که  غیرمنطقی  باور  این 
تالش  و  فعالیت  انرژی  گذشته ایم، 
را از ما می گیرد. به قول بزرگان اگر 
در یک خانواده فقیر به دنیا آمده ای، 
تو مقصر نیستی، اما اگر فقیر بمانی 
مقصر خودت هستی، اگر در گذشته 
عمل  درست  و  آمده  پیش  اشتباهی 
اختیارت  در  فرصت هایی  نکرده ای، 
برچسب های  می توانی  و  هست 
را  بدشانسی  یا  خورده  شکست 
معتقدند  افراد  بعضی  کرد.  حذف 
چون گذشته نابسامان داشته اند و از 
نکرده اند،  استفاده  درست  فرصت ها 
بدبختی  و  شکست  به  محکوم  حاال 
این که  باور  با  که  حالی  در  هستند. 

کنم،  عوض  را  زندگیم  می توانم  من 
و  زندگی می شود  وارد  زایدی  انرژی 
گذشته  پریشان  افکار  جای  نو  افکار 
زندگی  سرزنش  از  می گیرد.  را 
را  شرایط  بردارید.  دست  گذشته 
با  و  ندانید  خود  مشکالت  موجب 
این که خودتان مسئول هستید،  باور 
دست  به  را  زندگی  سرنوشت  زمام 

با  و  بگیرید 
تولید انرژی، امکان 

تصمیم گیری  و  انتخاب 
صحیح را افزایش دهید.

هر تغییری امکان پذیر نیست
در  چیزها  خیلی  این که  وجود  با 
خیلی  نیست،  تغییر  قابل  زندگی 
در  است.  تغییر  قابل  هم  چیزها 
می توان  را  زیادی  چیزهای  حقیقت 
تغییر داد. به طور مثال می توان وزن 
را کاهش داد، شغل بهتری پیدا کرد، 
ادامه تحصیل داد، روی روابط دوستانه 
کارکرد و روابط با همسر و خانواده را 
بهبود بخشید، اما بعضی چیزها را هم 
از  آن  تغییر  یا  داد،  تغییر  نمی توان 

حیطه توان و اختیار ما خارج است، 
به طور مثال ما نمی توانیم رئیس اداره 
خودمان را عوض کنیم، اما می توانیم 
شغل خود را تغییر بدهیم. ما مجبور 
شهریه  و  قسط  اجاره،  پرداخت  به 
که  را  آنچه  می توانیم  اما  هستیم، 
نمی توانیم تغییر بدهیم، قبول کنیم. 
در  که  تغییراتی  به  میل  و  زدن  غر 
حد و اختیارمان نیست، فقط موجب 
تنش، فرسودگی و تحریک پذیری ما 

می شود.

اگر جای دیگران بودم
گاهی اوقات افکاری چون این مورد 
که اگر جای فالنی بودم زندگی بهتری 
و  کرده  تولید  منفی  انرژی  داشتم، 
خارج  زندگی  عادی  مسیر  از  را  فرد 
می کند و منجر به اضطراب و گاهی 
افسردگی می شود. عباراتی مثل این 
که اگر مثل فالنی ثروت داشتم، حتماً 
شادتر بودم، اگر مثل فالنی زیبا بودم 

خوشبخت تر می شدم و…
افرادی که چنین دیدگاه هایی دارند، 
فقط انرژی منفی تولید کرده و دچار 

عدم رضایت از زندگی می  شوند.

بچه ها 
بزرگ  زود  خیلی 
دیروز  همین  می شوند، 
پوشک  را  دختربچه یتان  که  بود 
شما  از  حاال  ولی  می کردید 
رنگ  را  موهایش  تا  می خواهد 
نکاتی  اینجا  کنید!  هایالیت  و 
و  بچه ها  مناسب  موی  رنگ  درباره 
این  کاهش  برای  دستور العمل هایی 

درخواست  داریم.
موهای  رنگ  به  مقاله،  این  در 
رنگ  و  مو(  رنگ   ۸-۴( دائمی 
البته  می کنیم.  اشاره  موقتی  مو 
بالفاصله  که  موقت  موی  رنگ های 
شسته  هفته  دو  یکی  از  بعد  یا 
بهتر  کودکان  اغلب  برای  می شوند، 

می خواهید  اگر  هستند.  مناسب  و 
رعایت  را  احتیاط  جوانب  همه 
رنگ  محصوالت  بسته  روی  کنید، 
بودن  موقتی  از  تا  کنید  نگاه  را  مو 

رنگ مو مطمئن شوید.

رنگ مو چیست؟
شیمیایی  ماده  یک  مو  رنگ 
مارک های  مو،  رنگ  است. 
رنگ های  اقسام  و  انواع  مختلف، 
این وجود همه  با  دارد.  را  مختلف 
موارد  از  یکی  از  حداقل  رنگ موها 

شده اند: تشکیل  زیر 
هیدروژن،  پراکسید  آمونیاک،   
پارا-فنیلین  الکل،  ایزوپروپیل 
این ترکیبات  دی آمین و رزورسین. 
پوست  و  مو  شدن  خشک  باعث 
واکنش  باعث  می توانند  و  می شوند 
به  تصمیم  اگر  شوند.  آلرژیک 
مو  رنگ  محصوالت  این  از  استفاده 
برای کودک خود دارید، مهم است 
که یک آزمایش کوچک انجام دهید 
تا اطمینان حاصل کنید که کودک 
حساسیت  محصوالت  این  به  شما 

نداشته باشد.

و  مو  برای  مو  رنگ  خطرات 
پوست سر کودکان 

که  شوید  متوجه  است  ممکن 
است.  کرده  تغییر  فرزندتان  موهای 
شکنندگی  و  بافت  ضخامت،  رنگ، 
زمان  از  بار  چندین  می تواند  مو 
کل  در  اما  کند.  تغییر  بلوغ  تا  تولد 
شیمیایی  تغییر  که  شده  توصیه  
ایده آل  بلوغ،  از  قبل  کودک  موهای 
این  از  قبل  تا  بچه  موهای  نیست. 
شکننده تر  و  نازک تر  معموال  زمان، 
حتی  راحتی  به  می توانند  و  هستند 
با آرایش های رنگی موهایشان آسیب 

ببینند.
امر برای پوست سر کودک  همین 
شما نیز صادق است. پوست و پوست 
حساس  مرطوب،  کودکان  سر، 
واکنش های  به  ابتال  مستعد  و 
دلیل  همین  به  هستند.  آلرژیک 
بچه هایمان  برای  ما  که  هست  هم 
شستشو  برای  مخصوص  شامپو  از 
استفاده  از خورشید  و حفاظت  بدن 

بسیار  می تواند  مو  رنگ  می کنیم. 
مورد  در  باشد.  کننده  تحریک 
شدن  شکسته  آلرژیک  واکنش های 
پوست، ریزش مو، خارش و سوختگی 

می تواند رخ دهد.
کودک  یک  جدی،  موارد  در 
می تواند حتی مشکالت تنفسی و بلع 
با حساسیت به مواد رنگ مو   را هم 

برای همین هم بسیار  تجربه کند. 
مهم است که یک آزمایش کوچک، 
قبل از رنگ کردن موهای کودکان 

انجام دهید.

خطرات سالمتی 
بعضی از تحقیقات نشان می دهد 
که خطرات رنگ مو برای کودکان 
یا  و  آلرژیک  واکنش  یک  از  فراتر 
و  است  پوستی  واکنش های  سایر 
پایین  در سن  مو  رنگ  از  استفاده 

منجر به ابتال به سرطان می شود.

توصیه:
موی  کردن  رنگ  با  رابطه  در 
توصیه   زیبایی  متخصان  کودکان، 
دارند  متفاوتی  دستورالعمل های  و 
که به چند مورد آنها در زیر اشاره 

می کنیم: 
با  که  موقت  رنگ موهای  از 
استفاده  می روند  بین   از  شستشو 
در  بچه ها  برای  رنگ ها  این  کنید. 
این  و  مناسب هستند  تمام سنین 
جشن ها  برای  که  دارند  را  قابلیت 
کودکان  مخصوص  برنامه های  و 
هماهنگ  لباس  رنگ  با  متناسب 

شوند.
زیر  کودکان  ندهید  اجازه  هرگز 
از رنگ موی دائم استفاده  ۸ سال 

کنید.
رنگ  از  سال   1۰ کودکان  برای 
رنگ های  و  ولووم   1۰ مالیم 
شدن  تیره  برای  صرفا  و  معمولی 
رنگ را برای کودکان باالی 9 تا 1۰ 
کودکان  برای  کنید.  استفاده  سال 
بعد از سن بلوغ می توانید از ولووم 
2۰ یا 3۰ رنگ مو استفاده کنید تا 
کمی رنگ موها روشن شود. هرگز 
برای   ۴۰ ولووم  موهای  رنگ  از 
کودکان در هر مقطع سنی استفاده 

نکنید.
برای کاهش احتمال واکنش های 
یا  رنگ  کاله  از  است  بهتر  آلژیک 
است  بهتر  کنید.  استفاده  فویل 
موی  همه  کردن  رنگ  جای  به 
رنگ  را  آن  از  بخش هایی  کودک، 
احتمالی  آسیب های  از  تا  کنید 

بکاهید.

بایدها و نبایدهای رنگ مو برای کودکانباورهای اشتباه را دور بریزید!
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مردان  شاخص

منوچهر والی زاده
)1319 - تهران(

از  تهرانی  زاده  والی  منوچهر 
دوبله  هنر  پیشکسوتان خوش صدای 
و  طراوت  دلیل  به  که  است  ایران 
آهنگ دلنشین صدایش اغلب به جای 
وی  می زند،  حرف  جوان  کاراکترهای 
بازیگری و گویندگی  همچنین سابقه 
دارا  خود  کاری  پرونده  در  را  رادیو 
می باشد.شخصیت جیم وست با بازی 
رابرت کنراد در سریال تلوزیونی وست 
زبل و زرنگ، با صدای او، به محبوبیت 
در  وی  یافت.  دست  ایران  در  زیادی 
سال های 1338-1337 یعنی از دوران 
آماتوری  تئاتر  چند  از  بعد  دبیرستان 
یک  در  و  یافت  راه  تهران  تئاتر  به 
مورین  خانم  کارگردانی  به  نمایشنامه 
نقش کوتاهی به عهده گرفت و پس از 
آشنایی با منصور متین که از هنرمندان 
تئاتر و دوبالژ فیلم بودند به استودیوی 
شاهین فیلم برای دوبله دعوت شد و 
پس از همکاری در چند فیلم کوتاه نزد 
استاد علی کسمائی معرفی  به  ایشان 
شد و چندین سال در خدمت ایشان 
فیلم  در  مدتی  از  بعد  و  بود  کارآموز 
»دختر بنفشه فروش« نقش اول فیلم 
»هل فرر« را به عهده گرفت. در سال 
13۴0 از طریق خانم تاجی احمدی به 

امین امینی معرفی شد، )استودیو عصر 
طالئی( و اولین بازیگری او در سینما 
بازی در فیلم »خداداد« بوده است و تا 
سال 13۵7-13۵۶ نزدیک به 18 فیلم 
سینمایی بازی کرد.وی در فیلم های گل 
گمشده )13۴1( و فرشته ای در خانه 
من )13۴2( با بهروز وثوقی و فیلم های 
با   )13۵۵( هیوال  و   )13۵2( حریص 
رضا بیک ایمانوردی هم بازی بوده  است. 
رفیق  حرمت  فیلم های  در  همچنین 
)13۵۶( و با عشق مردن )13۵7( در 
کنار همکار دوبله ای اش حسین عرفانی 
ایرانست به  که خود از نامداران دوبله 

هنرپیشگی پرداخت. 

یکی 
های  گروه  از 
ویتامین B، ویتامین 
B۵ است که به صورت محلول 
در آب می باشد. تولید انرژی با کمک 
این ویتامین ها به این صورت است که 
چربی ها و کربوهیدرات ها را تجزیه 
می کنند و کمک شایانی برای داشتن 
بدون  و کبدی  و مویی سالم  پوست 
سنتز  برای  افراد  کند.  می  بیماری 
و  ها  پروتئین  ها،  چربی  متابولیز  و 
کوآنزیم A به ویتامین B۵ نیاز دارند. 
شناخته  کمتر  از  یگی   B۵ ویتامین
شده ترین ویتامین های موجود است. 
معموال کمبود این ویتامین نادر است. 
پانتوتنیک  عنوان  به   B۵ ویتامین 
اسید شناخته شده است. تقریبا همه 
از  اندکی  مقادیر  برگیرنده  در  غذاها 

پانتوتنیک اسید است.
چرا ما به ویتامین B۵ نیاز داریم؟

ویتامین B۵ عملکردهای مهمی در 
بدن دارد. این عملکردها عبارتند از:

تبدیل غذاها به گلوکز
سنتز کردن کلسترول

با  مرتبط  های  هورمون  تشکیل 
استرس و رابطه جنسی

تشکیل سلول های قرمز خون
 ،B همانند سایر ویتامین های گروه
پانتوتنیک اسید نیز به بدن در تجزیه 
چربی ها، کربوهیدرات ها و پروتئین 
ها کمک می کند بنابراین بدن ما می 
تواند از آن برای تولید انرژی و ساخت 
ها  اندام  و  عضالت  ها،  بافت  دوباره 

استفاده کند.
به   B۵ گوارشی:ویتامین  سیستم   
حفظ سالمت سیستم گوارش کمک 
می کند و به بدن کمک می کند از 
سایر ویتامین ها به خصوص ویتامین 
B2 به خوبی استفاده نماید. ویتامین 
می  کمک  استرس  مدیریت  به   B2
که  ندارد  وجود  شواهدی  اما  کند 
نشان دهد پانتوتنیک اسید می تواند 

استرس را کاهش دهد.
مراقبت از پوست:

برخی از مطالعات نشان داده است 
مرطوب  عنوان  به   B۵ ویتامین  که 
و می  کند  پوستی عمل می  کننده 
بهبود  را  زخم  درمان  فرایند  تواند 
ببخشد. یکی از مطالعات انجام شده 
به   B۵ ویتامین که  دهد  می  نشان 
آکنه های پوستی کمک می کند و 
می تواند جوش های صورتی مرتبط 
با آگنه را به هنگام استفاده به عنوان 
مکمل غذایی کاهش دهد. محققان 
قابل  کاهش  که  اند  کرده  بیان 
از  بعد  پوستی  ضایعات  از  توجهی 
12 هفته مصرف مکمل های غذایی 

ویتامین B۵ ایجاد شده است.
 

کلسترول و تری گلیسیرید:

سیل خون آلود اشکم بی خبرگیرد تو را
خون مردم ، آخر ای بیدادگر، گیرد تو را

ای شکرلب ، آب چشمم نیک دریابد تو را
وی قصب پوش آتش دل زود درگیرد تو را

باخبرکردم تو را خون ضعیفان را مریز
زان که خون بی گناهان بی خبر گیرد تو را

نفرت مردم به مانند سگ درنده است
گر تو از پیشش گریزی زودتر گیرد تو را

کن حذر زان دم که دست عاشق دلمرده ای
همچو قاتل در میان رهگذر گیرد تو را
ای خدنگ غمزه جانان ز تنهایی منال

مرغ دل چون جوجه زیر بال و پر گیرد تو را
خاک زیر و رو ندارد پیش عزم عاشقان
هر کجا باشد بهار آخر به بر گیرد تو را

 در فصل تابستان همیشه گرمای 
هیجان  طبیعت،  رنگ  تغییر  و  هوا 
هوای  و  حال  و  دکوراسیون  تغییر 
خانه را ایجاد می کند. برای داشتن 
این تنوع می توانید فضای آشپزخانه 
استفاده  با  را  دیگری  فضای  هر  یا 
تغییر  روز  مد  و  رنگ های جدید  از 
دهید. با هم مروری بر وسایل ساده 
که  می اندازیم  آشپزخانه  کوچک  و 
آشپزخانه  آنها،  تغییر  با  می توانید 

خود را مد روز کنید.
بشقاب های غذاخوری را عوض 

کنید
 این روزها رنگ آبی برای سرویس 
غذاخوری مد است. البته می دانید که 
رنگ آبی اشتها را کم می کند و برای 
کسانی که رژیم غذایی دارند، مفید 
انتخاب  بشقابی  کنید  سعی  است. 
کنید که طرح داشته باشد، این طرح 
می تواند تلفیقی از طرح های قدیمی 
غذاخوری،  ظروف  باشد.  جدید  و 
میوه خوری و پیش دستی ها می تواند 
متفاوت ولی هماهنگ باشد. الزامی 
برای همرنگ بودن بشقاب ها نیست.

رومیزی ها را تغییر دهید
رومیزی  یک  تغییر  با  قطعا   
آشپزخانه  به  را  زیبایی  می توانید 
برای  برگردانید.  خود  خانه  حتی  و 
که  کنید  دقت  رومیزی  انتخاب 
باشد.  آشپزخانه  روح  با  هماهنگ 
پالستیکی  رومیزی های  از  هرگز 
خانه  داخل  آشپزخانه  میز  برای 
برای  چند  هر  نکنید،  استفاده 
میزهای حیاط هم چندان دلچسب 
بهتر است سراغ  و مد روز نیستند. 
و  بروید  نخ  جنس  از  رومیزی هایی 
وسایل  با  متناسب  و  زنده  طرحی 
بر  عالوه  کنید.  انتخاب  آشپزخانه 
قالب دوزی  رومیزی  یک  حتی  این 
به  تازه ای  جان  می تواند  هم  شده 

خانه بدهد.
دادن  برای  دستشویی  مایع 
بسیار  خانواده  اعضای  به  انرژی 

مهم است
مایع  ولی  نکنید  باور  شاید 
خودش  ظرفشویی  یا  دستشویی 
خانه  برای  تزئین  یک  تنهایی  به 
محسوب می شود. اغلب مردم صرفا 

ملک الشعرای بهار

توقف 
سریع درد با این نوشیدنی

امروزه بیشتر افراد به محض اینکه احساس درد در 
قسمتی از بدن خود می کنند به خوردن مسکن ها روی می 

آورند اما خوب است بدانید که حتی با درست کردن یک نوشیدنی 
هم می توانید بر درد و گرفتگی عضالنی خود غلبه کنید. چه یک ورزشکار 

حرفه ای باشید یا فردی که به دنبال کاهش وزن خود است، ممکن است در 
زندگی خود گرفتگی عضالنی را تجربه کرده باشید. خوشبختانه برنده جایزه 

نوبل، عصب شناس و ورزشکار استقامتی، راد مک کینون فرمولی را به دست آورده 
است که می تواند شروع گرفتگی عضالنی را متوقف کند.ماهیچه ها و عضالت مقصر 
اصلی این ماجرا نیستند. چیزی که باعث ایجاد درد می شود عصب هاست. برای سال ها، 
متخصصان سالمتی و پزشکان ورزشی فکر می کردند که این موضوع به خاطر از دست 
رفتن آب بدن یا کمبود الکترولیت های حیاتی رخ می دهد.بعد از یک دهه تحقیق و 
مطالعه، مک کینون دریافته است که منشا گرفتگی عضالت از خود اعصاب است. 
بنابراین فرمولی را به وجود آورده است که می تواند جلوی بروز این درد را بگیرد. 
این فرمول یک نوشیدنی عالی است که شامل سه ماده تشکیل دهنده زنجبیل، 
دارچین و فلفل می باشد.بهتر است این نوشیدنی قبل از ورزش میل شود تا 

بتواند از بروز درد جلوگیری کند.  اعضای مجله Men’s Fitness از این 
نوشیدنی استفاده کرده اند و معتقدند که 100 درصد و در همه شرایط 

مفید نیست.البته افرادی که از این نوشیدنی مصرف کرده اند 
انرژی خوبی به دست آورده اند.در نهایت این افراد نتیجه 

گرفته اند که این درمان خانگی برای ورزش های 
استقامتی همچون ماراتون  بهتر کار 

می کند.

شوینده های  به  تمیزکننده  دیده  به 
در  می کنند.  فکر  ظروف  و  دست 
مایع  یا  صابون  یک  انتخاب  حالیکه 
با ظاهری زیبا و خوشبو،  دستشویی 
به خودی خود یک عامل تغییردهنده 
با  صابون هایی  از  کنید  سعی  است. 
فرم و رنگ خاص استفاده کنید، یک 
و  بخرید  خانه  برای  زیبا  جاصابونی 
قطعا صابون و مایع دستشویی معطر 
تهیه کنید. مدام به دنبال یک صابون 
با رایحه جدید باشید، از صرف هزینه 

برای شوینده های خوشبو نهراسید.
 پیش دستی های رنگارنگ

انتخاب  برای  افراد  معموال 
تا  می کنند  سعی  پذیرایی  ظروف 
را  خنثی  رنگ  یک  محافظه کارانه 
طرحدار  و  سنگین  تا  کنند  انتخاب 
امروز به تنوع  این حال، مد  با  باشد. 
رنگ و اتفاقا طرح ساده اعتقاد دارد. 
ظروف پذیرایی را در رنگ های متنوع 
انتخاب کنید ولی سعی کنید که فاقد 

هرگونه طرح یا نقش شلوغ باشند.

ظروف یکبار مصرف
شاید خانه داران قدیمی کمتر تمایل 
مصرف  یکبار  ظروف  از  استفاده  به 
مهمان  وقتی  باشند، خصوصا  داشته 
دارند. اما حاال با قدیم ها فرق می کند 
شده  زیاد  چنان  ظروف  این  تنوع  و 
یک  آنها  از  استفاده  با  می توانید  که 
میز لیمویی و صورتی بچینید و بعد 

پایان  از 
از  نیز  مهمانی 

شستن ظروف کثیف 
و  رنگی  تنوع  شوید.  خالص 

ظاهری ظروف یکبار مصرف به زندگی 
است.  داده  زیبایی  امروز،  پرشتاب 

 لوازم چوبی به جای فلزی
لوازم  از  آشپزخانه ها  روزها  این   
این  ولی  شده  پر  روی  و  استیل 
وسایل اغلب فضای لطیف آشپزخانه 
را می گیرند. بهتر است از لوازم چوبی 
استفاده کنید. اینکه از تخته گوشت 
تا ظرف میوه خوری را از چوب انتخاب 
کنید، هارمونی بیشتری ایجاد می کند.

زیر لیوانی های گرانیتی 
زیرلیوانی های  از  همه  معموال   
این  می کنند.  استقبال  طرح دار 

پالستیکی  جنس  از  اگر  زیرلیوانی 
چوبی  زیرلیوانی  است.  بهتر  نباشد 
بیشتر  روزها  این  گرانیتی  حتی  و 
مرمر،  سنگ  است.  هماهنگ  مد  با 
گرانیت، چوب و حصیر زیرلیوانی های 

شیک تری برای شما خواهند بود.
از دستمال زیاد استفاده کنید

دستمال های  که  است  درست 
کاغذی آشپزخانه کاربرد زیادی دارند 
عالوه  پارچه ای  دستمال های  ولی 
را  آشپزخانه  بیشتر،  ماندگاری  بر 
از حوله و دستمال  شکیل می کنند. 
در آشپزخانه زیاد استفاده کنید، این 
وسایل به وفور در بازار وجود دارند و 
تنوع به مراتب بیشتری هم نسبت به 

دستمال های کاغذی دارند.
جعبه 

در  را  آشپزخانه  خرده ریزهای 
جعبه  از  استفاده  دهید.  قرار  جعبه 
برای بعضی از موادغذایی مثل قهوه، 
و  خشک رنگ  سبزیجات  و  پودرها 
حتی  می دهند.  خانه  به  خوبی  بوی 
بخرید،  کیک  یا  بیسکوییت  جعبه 
خانه  به  فردی  به  منحصر  تنوع 

می دهند. 

برخی از مطالعات انجام شده نشان 
می دهد که مصرف ویتامین B۵ می 
سطح  و  کلسترول  کاهش  به  تواند 
کمک  ها  چربی  یا  گلیسیرید  تری 
نظر  تحت  باید  مدیریت  این  کند. 

پزشک انجام شود.
 

:B۵ کمبود ویتامین
نادر  بسیار   B۵ ویتامین  کمبود 
مواد  تمامی  در  تقریبا  زیرا  است 
غذایی  رژیم  شود.  می  یافت  غذایی 
از  کافی  مقادیر  باید  متنوع  و  سالم 
فراهم  افراد  برای  را  ویتامین  این 
نشان  کلینکی  های  بررسی  سازد. 
این ویتامین به  می دهد که کمبود 

شرایط زیر منجر خواهد شد:
تواند  می   B۵ ویتامین  کمبود 
انسولین  به  یافته  افزایش  حساسیت 
کمبود  ها،  موش  در  شود.  منجر  را 
ویتامین B۵ به سوزش و حساسیت 
پوست و خاکستری شدن موها منجر 
که  زمانی  موضوع  این  اما  بود  شده 

داده  ها  موش  به  اسید  پانتوتنیک 
بر  اینحال  با  گردید.  برعکس  شد 
اساس گفته های محققان، در انسان 
مصرف  اینکه  بر  مبنی  شواهدی  ها 
یا  مکمل  عنوان  به  اسید  پانتوتنیک 
استفاده به عنوان شامپو می تواند از 
تغییر رنگ مو جلوگیری کند یا آن را 
بازیابی نماید وجود ندارد. زمانی که 
سطح مصرف ویتامین B۵ به مقدار 
های  نشانه  بیشتر  رسد  می  طبیعی 

بیان شده معکوس می گردد.
مقدار توصیه شده روزانه و منابع:

کنند  می  توصیه  مخصصان 
به  زیر  های  شیوه  به   B۵ ویتامین 

صورت روزانه مصرف شود:
میلی   1.7 ماهه:   ۶ الی   0 نوزادان 

گرم در روز
نوزادان 7 الی 12 ماهه: 1.8 میلی 

گرم در روز
تا 3 ساله:2 میلی گرم  کودکان 1 

در روز
کودکان ۴ الی 8 ساله: 3 میلی گرم 

در روز
میلی  ساله:۴   13 الی   ۹ کودکان 

گرم در روز

مردان و زنان 1۴ ساله و باالتر: ۵ 
میلی گرم در روز

زنان باردار: ۶ میلی گرم در روز
زنان شیرده: 7 میلی گرم در روز

ویتامین B۵ محلول در آب است. 
بدن ما آن را ذخیره نمی کند. پس 
روزانه  صورت  به  آن  مقدار  باید 

تامین شود.
 

ویتامین  منابع غذایی  بهترین 
:B۵

ویتامین B۵ به طور گسترده در 
یافت  گیاهی  و  حیوانی  محصوالت 
می شود. برخی از منابع عبارتند از:

اردک،  بوقلمون،  مرغ،  گوشت: 
حیوانات  های  اندام  و  گاو  گوشت 

همچون جگر و کلیه
ماهی: سالمون،خرچنگ دریایی و 

حلزون صدف دار
غالت: نان و غالت صبحانه تهیه 
غالت  دار.  سبوس  آرد  با  شده 
سبوس دار منبع خوبی از ویتامین 

B۵ هستند.
محصوالت لبنی: زرده تخم مرغ، 
شیر، ماست و محصوالت تهیه شده 

از شیر
بقوالت: عدس، نخود و سویا

کلم  آووکادو،  سبزیجات:قارچ، 
شیرین،  زمینی  سیب  بروکلی، 
گوجه  و  پیچ  کلم  کلم،  گل  ذرت، 

فرنگی
سایر منابع ویتامین B۵ عبارتند 
دانه  زمینی،  بادام  آبجو،  مخمر  از 
و جوی  گندم  گیاهک  آفتابگردان، 
طور  به  اسید  پانتوتنیک  دوسر. 
گسترده ای در غذاها موجود است 
در  مثال،  عنوان  به  فرآوری  در  اما 
کنسرو، انجماد و فریز کردن، از بین 
تازه  را  غذاها  است  بهتر  رود.  می 
مقادیر  دریافت  از  تا  کنید  مصرف 
اطمینان  ویتامین  این  از  کافی 

حاصل نمایید.
دانشمندان دریافته اند که باکتری 
کولون  پوشش  در  موجود  های 
ممکن است اسید پانتوتنیک تولید 
نشده  ثابت  هنوز  این  اما  کنند، 

است.

B  بدانیدداشتن آشپزخانه ای مد روز با حداقل هزینه هر چیزی که باید در مورد ویتامین ۵
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وزیر ورزش:

 اساسنامه جدید 
فدراسیون های 
آماده  ورزشی 

شده
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش گفته 
کلیه  اساسنامه  نوسازی  کار  است 
پایان  ایران  ورزشی  فدراسیون های 
جدید  اساسنامه های  و  است  یافته 
که نظرات کمیته بین المللی المپیک 
به  زودی  به  شده  گنجانده  آن  در 
ارسال خواهد  فدراسیون های جهانی 
اساسنامه های  بر  مرور  شد.آخرین 
جدید و همچنین اطالع از نظر اهل 

فن این هفته آغاز شده است.
ایران  کشتی  فدراسیون  اساسنامه 
در  »فیال«  مقر  به  پیش  روز  چند 
همچنین  او  شد.  فرستاده  سوئیس 
تفکیک  جدید  اساسنامه های  گفت: 
و  المپیک  ملی  کمیته های  شده 
تا چند  و  یافته  پایان  نیز  پارالمپیک 
روز دیگر پس از تصویب برای ان.آی.

او.سی فرستاده خواهد شد.

مصوبه جدید سازمان لیگ و ممنوعیت مصرف سیگار
هیات  تیرماه   31 شنبه  روز 
ایران  فوتبال  لیگ  رییسه  سازمان 
فصل  در  که  کرد  اعالم  بیانیه ای  در 
فوتبال،  برتر  لیگ  مسابقات   96-9۷
تمامی  دخانیات  در  مصرف  و  ورود 
به  است.  ممنوع  ایران  ورزشگاه های 
این ترتیب سیگار جزو اقالم ممنوعه 
نباید  با  تماشاگران  و  شده  محسوب 

سیگار وارد ورزشگاه  شوند.
آن دسته هواداران فوتبال که تجریه 
می دانند  دارند،  را  استادیوم  به  رفتن 
که شاید اکثر تماشاگران در استادیوم 
سیگار می کشند و شماری هم با توجه 
به جمعیت زیاد تماشاگران با خیالی 
آسوده تر انواع مواد مخدر را که مصرف 
دود  ورزشگاه ها  در  است  ساده  آنها 
این ممنوعیت  تا اعالم  می کنند.البته 
هم ورود سیگار به استادیوم محدودیت 
داشت و اگر ماموران در حین بازرسی 
مصرف  از  بیشتر  فردی  می دیدند 
خودش یعنی برای فروش چند پاکت 
از ورود آن  آورده  استادیوم  به  سیگار 
به داخل ورزشگاه جلوگیری می کردند.

ممنوعیت مصرف  به طور مشخص 
صورت  به  اگر  ورزشگاه ها  در  سیگار 
کوتاه مدت  در  شود،  پیگیری  جدی 
تماشاگران  ریزش  سبب  می تواند 

امیر قلعه نویی سرمربی فوتبال باشگاه 
انقالب  از  قبل  می گوید  آهن  ذوب 
باید  کاپیتوالسیون  قانون  می گفتند 
برچیده شود، اما بعد از انقالب هم این 

قانون در حال اجرا است.
او گفته این روزها از یک سو کلی 
می کنیم  تبلیغ  کرامت  هفته  برای 
می بریم.  را  دین  سر  دیگر  طرف  از 
متأسفانه فقط حرف می زنیم و از عمل 
مربی خارجی  یک  نیست.اگر  خبری 
شکایت  دستمزدش  دریافت  عدم  از 
برای  استانبول  از چهارراه  کند حتی 
مربی  به  ولی  می کنند  تهیه  دالر  او 
ایرانی که می رسد قانونی وجود ندارد. 
من با باشگاه استقالل یک میلیارد و 
ششصد میلیون قرارداد بستم به من 
گفتند قرارداد تو را در سازمان لیگ 
ثبت  میلیون  دویست  و  میلیارد  یک 
می کنیم همان ابتدا چهارصد میلیون 
هم  میلیون  دویست  و  دادند  من  به 
یک  کردند؛  پرداخت  سال  طول  در 
میلیارد از این پول باقی مانده و برای 

قلعه نویی: برده داری در فوتبال ایران ادامه دارد؛ آقای 
روحانی کاری بکن!

تعداد  بر  بلندمدت  در  شاید  و  شود 
کشیدن  سیگار  اهل  که  تماشاگرانی 
پردود  محیط  همواره  و  نیستند 
ورزشگاه ها آنها را آزار می دهد بیافزاید.

اما آیا سازمان لیگ و نیروی انتظامی 
در  قانون  و  نظم  برقراری  که مسوول 
اجرای  توانایی  هستند  استادیوم ها 
این مصوبه جدید را دارند؟ آن هم در 
شرایطی که با وجود سه الیه بازرسی 
و  ترقه  انواع  تماشاگران  برخی  بدنی، 
نارنجک دست  ساز و انواع مواد مخدر به 
استادیوم آزادی وارد می کنند.از طرفی 
درآمد استادیوم های ورزشی ایران ناچیز 
است، بخصوص برای استادیوم بزرگی 

مرگ زینب ساسانیان عضو 1۹ ساله 
تیم دوچرخه سواری دختران ایران

رئیس معزول فدراسیون فوتبال اسپانیا،از معاونت 
»فیفا« و »یوفا« برکنار شد

ماریا ویالر رئیس فدراسیون  انجل 
به  پیش  روز  چند  اسپانیا  فوتبال 
دلیل دست داشتن در زد و بندهای 
و  برکنار گردید  از سمت خود  مالی 
از  دیگر  تن  دو  و  پسرش  همراه  به 
بازداشت  فدراسیون  این  مدیران 
دو  از  هفته  این  ماریا  انجل  شدند. 
رئیس  نایب  خود  دیگر  مهم  پست 
کنفدراسیون  و  جهانی  فدراسیون 
شد.  گذاشته  کنار  نیز  اروپا  فوتبال 
از اتهامات انجل ماریا و پسرش خود 
برای  مسابقاتی  برگذاری  ترتیب  که 
تیم های دیگر مقابل تیم ملی اسپانیا 
بوده که منافع زیادی نصیب پسر او 

کرده است.
طور  به  پیش  روز  چند  پلیس 
فدراسیون  ساختمان  به  ناگهانی 
اسناد  و  برد  یورش  اسپانیا  فوتبال 
را  آن  دفاتر  در  موجود  مدارک  و 
قرار  مادرید  شهر  خارج  در  که 
دیگر  مسئول  دو  برد.  خود  با  دارد 
در  که  اسپانیا  فوتبال  فدراسیون 

خوان  می برند  سر  به  بازداشت 
این فدراسیون  مالی  پاردون معاون 
و  تنریف  منطقه  فوتبال  مدیر  و 
فدراسیون  مدیرکل  هرناندز  رامون 
جعل  مالی،  فساد  هستند.  فوتبال 
جمله  از  مدیریت  سوء  و  اسناد 
است.پلیس  نفر  چهار  این  اتهامات 
مسئوالن  رفتار   2016 سال  از 

داشت  نظر  زیر  را  اسپانیا  فوتبال 
و  شواهد  و  اسناد  مدت  این  در  و 
و  آنان  بازداشت  برای  الزم  مدارک 
فدراسیون  ساختمان های  به  یورش 
در  آن  به  وابسته  ادارات  فوتبال 
بخش  همچنان  تنریف،  منطقه 
بازداشت  اقتصادی و مالی و منازل 

شدگان جمع آوری کرده بود.

زینب ساسانیان قهرمان 19 ساله 
روز  ایران  دختران  دوچرخه سواری 
تصادف  اثر  در  هفته  این  دوشنبه 
اتومبیل جان خود را از دست داد.

 1391 سال  از  ساسانیان  زینب 
شروع  را  حرفه ای  دوچرخه سواری 
ایران  قهرمان  بار  چند  و  کرد 
تریل  تایم  و  استقامت  رشته  در 

انفرادی شده بود.
ملی  تیم  عضو  سال ها  این  در  او 
ایران  دختران  دوچرخه سواری 
آسیا  قهرمانی  مسابقات  در  و  بود 

201۷، تیم ملی را همراهی کرد.
اردبیل  رئیس پلیس راهور استان 
در  که  کرد  اعالم  دوشنبه  روز 

در  درخت  با  اتومبیل  یک  برخورد 
کشته  یک  اردبیل  دانشگاه  خیابان 
و چند مصدوم بر جای مانده است. 
این  سرنشینان  از  ساسانیان  زینب 
از  را  خود  جان  که  بود  اتومبیل 

دست داد.
مدال  برنده ی  ساسانیان  زینب 
سواری  دوچرخه  قهرمانی  برنز 
کشور بود که در تایم تریل انفرادی 
 ۵۷ و  دقیقه   1۵ زمان  با  جوانان 
سکوی  بر  ثانیه  صدم   ۷۵ و  ثانیه 
ماده  در  ساسانیان  ایستاد.  سوم 
تهران  از  بعد  هم  جوانان  استقامت 
دست  برنز  مدال  به  خوزستان  و 

یافت.

کریس فروم دوچرخه سوار انگلیسی 
»تور  قهرمان  بار  چهارمین  برای 

دفرانس« شد.
متوالی  سال  سه  ساله   32 فروم 
است که صاحب این عنوان می شود. 
که  بود  نفری  اولین  یکشنبه  روز  او 

کریس فروم 
قهرمان

 دوچرخه  سواری
 دور فرانسه، برای

 چهارمین بار

کشتی  فدراسیون  مسئوالن 
کشتی  جدید  اساسنامه  گفته اند 
کمیته  نظر  مورد  نکات  که  ایران 
و  ان.آی.او.سی   المپیک  بین المللی 
»فیال«  کشتی  جهانی  فدراسیون  
در آن گنجانده شده به مقر »فیال« 
و  است  شده  ارسال  سوییس  در 
سوی  از  آن  قبول  با  امیدواریم 
سازمان های یاد شده سایه تعلیق از 

سر کشتی ایران کنار برود.
ان.آی.او.سی و »فیال« در یک سال 
کشتی  فدراسیون  به  بار  دو  اخیر 
صورت  در  بودند  داده  هشدار  ایران 
عدم تدوین اساسنامه جدید، کشتی 

ایران تعلیق خواهد شد.

اساسنامه 
جدید ُکشتی 

ایران به 
سوییس 

فرستاده شد

مسابقات جهانی کاراته لهستان:  

یک طال و چهار نقره برای ایران

لهستان  کاراته  جهانی  مسابقه های 
روز چهارشنبه این هفته پایان یافت.

این  در  ایران  کاراته  نفره  پنج  تیم 
رقابت ها یک مدال طال و چهار نقره 

به دست آورد.
ذبیح اهلل  کیلو   ۸۴ منهای  وزن  در 
آراگا  بر  نهائی  دیدار  در  پورشیب 
و  شد  پیروز  ژاپن  از  جهان  قهرمان 

از  پیش  پورشیب  گرفت.  طال  مدال 
این هفت بار به آراگا باخته بود.

منهای  وزن  در  آسیابری  علی اصغر 
در  گنج زاده  سجاد  کیلوگرم،   ۷۵
حمیده  کیلوگرم،   ۸۴ اضافه  به  وزن 
عباسعلی در وزن به اضافه 6۸ کیلوگرم 
بانوان و امیر مهدی زاده در وزن منهای 
گرفتند. نقره  مدال  کیلوگرم   60

آن مالیات زیادی پرداخته ام اما هنوز 
تیم صعود  اگر  نداده اند،  را  پول  بقیه 
بدهند.  پنجاه میلیون دیگر هم  کند 
سال بعد طبق قرارداد دیگری شصت 
پرداخت  را  قراردادم  درصد  پنج  و 
کردند اما بقیه پولم را نمی دهند.قلعه 
نویی ادامه داده: مربی خارجی اگر صد 
هزار دالر قرارداد داشته باشد اگر به 

موقع حقوقش داده نشود دیر کرد آن 
را می گیرد اما اگر ما اعتراض کنیم پدر 
و مادرما ن را در می آورند و روبروی 
یک  قرارمان می دهند، خالصه  مردم 
دکانی باز شده و با آن بازی می کنند. 
من از آقای روحانی رئیس جمهوری 
خواهش می کنم تکلیف این وضع را 

روشن کند.

تیم های  رده بندی  تازه ترین  در 
رئال  فوتبال  تیم  جهان،  باشگاهی 
مادرید اسپانیا با 211۴ امتیاز همچنان 
را  دنیا  باشگاهی  تیم  بهترین  عنوان 
تیم  رده بندی  این  دارد.در  اختیار  در 
امتیاز   1636 با  نیز  عربستان  الهالل 

رئال مادرید و 
الهالل بهترین 
تیم های جهان 

و آسیا
در جایگاه نخست باشگاه های فوتبال 
رتبه بندی  می شود.در  دیده  آسیا 
تیم های باشگاه های فوتبال ایران نیز 
تیم پرسپولیس با 1۵۴6 امتیاز عنوان 
ایران و رده 1۷۷ جهان  تیم  برترین 
دارد.در  اختیار  در  را  آسیا  هشتم  و 

و  اول  تیم های  رده بندی  جدیدترین 
دوم باشگاه های آسیا  الهالل و االهلی 
کره  از  هستند.جئونبوک  عربستان 
جنوبی در جای سوم گوانگژ و اوراگاند 
آنتلرز  و کاشیما  از چین  تیم چهارم 
از ژاپن پنجمین تیم آسیایی هستند.

در آخرین مرحله ی این رقابت ها وارد 
پاریس شد.

چهارمین  کسب  از  بعد  فروم 

قهرمانی گفت در چند سال آینده به 
حضور در این مسابقه ها ادامه خواهد 

داد.

مثل آزادی کاهش تماشاگر یعنی ضرر 
شدید مالی و باید دید که آیا پشت پرده 
فشاری که برای لغو این قانون از سوی 
سازمان  به  فوتبال  اقتصادی  مافیای 
لیگ وارد می شود چه کسانی قرار دارد 
و آیا آنها با این زیان به نفع سالمت 
تماشاگران و برقراری محیط بهتر در 
استادیوم ها کنار می آیند؟قیمت سیگار 
در ورزشگاه آزادی دو تا سه برابر قیمت 
انواع سیگار در بیرون ورزشگاه هاست 
صورت  به  که  آنها  از  زیادی  شمار  و 
قاچاقی سیگار وارد ورزشگاه می کنند 
دارند  بند  و  زد  استادیوم  با مسووالن 
می شود. کساد  کارشان  حاال  که 
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تخلیه مسافران و برخاستن دود از موتور هواپیما پس از فرود روی باند 
فرودگاه اهواز

حوادث  خبرنگاران  انقالب  از  پیش 
افراد  به  قاتلین  میان  در  ندرت  به 
تحصیل کرده بر می خورده اند و اگر هر 
دیده ای کسی  دانشگاه  فرد  گاهی  از 
را می کشت این حادثه مدت ها  ذهن 
و  عجیب  اتفاقی  عنوان  به  را  مردم 

بی سابقه به خود مشغول می کرد.
که  ایران  کنونی  شرایط  در  اما 
خانوادگی  اخالقی،  معیارهای  تمامی 
مردم  و  ریخته  هم  به  اجتماعی  و 
گرانی،  مالی،  گوناگون  فشارهای  زیر 
حساس  و  سرخورده  عصبی،  اعتیاد، 
شده اند. تعداد قابل توجهی از قاتلین 
عنوان دکتر و مهندس و لیسانس و 

فوق لیسانس دارند. 
مهندسین  از  یکی  پیش  چندی 
خانم  به  تأسیساتی  شرکت  یک 
وقتی  و  شد  عالقمند  شرکت  رئیس 
وی  شنید،  منفی  پاسخ  ازدواج  برای 
محل  در  را  جنازه اش  و  کشت  را 
پردرختی رها کرد. اوایل امسال همسر 
یک پزشک متخصص و سرشناس در 
تبریز دچار ناراحتی جسمی شد و او 
چند  وی  رساندند،  بیمارستان  به  را 
روز بستری بود اما درگذشت. گزارش 
داد  نشان  ماه ها  از  پس  بیمارستان 
برای  خانه  در  او  شوهر  که  داروئی 
مداوا به وی خورانده باعث مرگ این 
زن شده است. پزشک تبریزی اکنون 

در بازداشت به سر می برد. 
جراح  یک  نیز  پیش  هفته  دو 
مداوای همسرش  بهانه  به  متخصص 
که سرماخورده بود به او آمپول تزریق 
کرد و به خواهر خانم که شاهد تزریق 
این آمپول بود توصیه کرد کسی او را 
از خواب بیدار نکند. اما همسر جراح 
درگذشت و دکتر متخصص شوهر او 
مقصر شناخته شد. وی حتی نتیجه 
آزمایش اولیه همسرش را از پرونده او 
خارج کرده و به جای آن یک گزارش 
جعلی در پرونده گذاشته بود. قاتلین 

تحصیل کرده اعدام هم شده اند. 
دو سال پیش مردی که تازه رساله 
بود  پایان رسانده  به  را  دکترای خود 
به دلیل بدهی زیاد و تهدید از سوی 
طلبکار او را به قتل رساند، این شخص 
آویخته شد.  دار  به  یک سال  از  بعد 
مورد  در  روزها  این  زیادی  خبرهای 
قتل رقبای عشقی و کشتن پسرهائی 
دختران  و  شوهردار  زنان  برای  که 
دارند  پسر  دوست  که  دانشجوئی 
روزنامه های  در  می فرستند  پیامک 

ایران به چشم می خورد.
رسانه ها  در  خبری  پیش  روز  چند 
که  شد  منتشر  لندن  کیهان  و 

قاتلین تحصیل کرده، سوغات رژیم والیت فقیه
خود  دوست  صمیمی ترین  جوانی 
به  رساند  قتل  به  چاقو  ضربات  با  را 
پیامک  او  برای همسر  که  دلیل  این 
مقتول  و  قاتل  است.  می فرستاده 
دانشگاه  همان  فارغ التحصیل  دو  هر 
بودند. پسری که رامین را کشته بود 
قتل دوستم  از  بعد  دادگاه گفت،  در 
متوجه شدم جوانی که برای همسرم 
دیگری  رامین  می فرستاده  پیامک 
بوده است، نه رامین دوست خودم و 
بهترین دوستم  رامین  اشتباه  به  من 

را کشتم.
از این نوع این  و اما آخرین حادثه 
هفته  در بندرعباس روی داد، مردی 
که دارای مدرک فوق لیسانس در رشته 
فوق لیسانس  دوره  در  و  است  حقوق 

پیش  روز  چند  شده  یازدهم  شاگرد 
خانمی را به قتل رساند، وی به پلیس 
گفت: مقتول مدیر یک رستوران بود 
و با او اختالف مالی داشتم، قرار بود 
کنیم،  تأسیس  رستورانی  زن  این  با 
اما وی  دادم  او  به  تومان  میلیون  ده 
بنابراین  از شروع کار طفره می رفت، 
تصمیم به قتل او گرفتم. به بهانه ای 
چاقو  با  و  کردم  دعوتش  خانه ام  به 
بدنش  سپس  زدم،  او  به  ضربه  چند 
را با ساطور نه قطعه کردم و هر تکه 
انداختم.  زباله  سطل  یک  درون  را 
قاتل  این  از  تحقیقات  جریان  در 
کار  بازجو  و  کارآگاهان  تحصیل کرده 
سختی داشتند. به گفته آنها چون این 
مرد به دلیل تحصیالت عالی در رشته 
حقوق به مسائل حقوقی احاطه فراوان 
دارد گرفتن اعتراف از او آسان نبوده. 

سوابق  مورد  در  تحقیق  جریان  در 
این شخص پلیس متوجه شد او پنج 
خانم  قتل  اتهام  به  هم  پیش  سال 
دیگری دستگیر شده بود اما چون در 
آن زمان دالیل محکمی برای شرکت 
آزاد  نداشته  وجود  حادثه  آن  در  او 

شده بود. وی این بار نیز سعی داشت 
خود را در آن ماجرا بیگناه نشان دهد 

اما سرانجام اعتراف کرد.
پنج سال قبل زنی را که مدیر یکی 
به  بود  بندرعباس  بیمارستان های  از 
داد:  توضیح  وی  است.  رسانده  قتل 
مدتی با زن جوان در ارتباط بودم و 
اما  او می دانست من زن و بچه دارم 
همین  به  بدهد  لو  مرا  می خواست 
رساندم  قتل  به  چاقو  با  را  او  دلیل 
نقاط   در  و  کردم  مثله  را  و جسدش 

مختلف  شهر رها نمودم. 
این  احتماال  می گویند  کارآگاهان 
دست  هم  دیگری  قتل های  در  مرد 
بقایای  آنکه   ضمن  است،  داشته 
اجساد قربانیان هنوز کشف نشده به 

ادامه  وی  از  بازجوئی ها  دلیل  همین 
دارد. وی در حضور کارآگاهان صحنه 
بود  شده  مرتکب  که  را  جنایتی  دو 
را  بیشتری  جزئیات  و  کرد  بازسازی 
که از نحوه به قتل رساندن قربانیانش 

شرح داد.
او همچنین اعتراف کرد پس از قتل 
است.  فروخته  را  مقتولین  جواهرات 
جواهرات  خریدار  بازپرس  دستور  به 
تحت بازجوئی قرار گرفت. در همین 
بندرعباس  جنائی  بازپرس  حال 
تصاویر  بررسی  برای  ویژه  دستور 
مکان هائی  مداربسته  دوربین های 
که اجساد قربانیان در آنجا رها شده 

صادر کرد.
به گفته بازپرس: متهم تالش می کند 
تا اجساد کشته شدگان کشف نشود و 
تحقیقات تکمیل نشود. اما تحقیقات 
در این باره ادامه دارد و افسران آگاهی 
به دنبال کشف اجساد و روشن شدن 
واقعیت هستند. وی همچنین درباره 
گفت:  جنایت ها  این  بودن  سریالی 
متهم تا کنون به دو قتل اعتراف کرده 

است اما تحقیقات از وی ادامه دارد.

پرونده مشروبات الکلی سیرجان:

 1۵۶ نفر مسموم و ۴ نفر بازداشتی

-2۰ لیتر مشروب دست ساز 
این مسمومیت اعالم  عامل 

شده.
از  نفر   1۵۶ مسمومیت  پی  در 
نوشیدن  اثر  بر  سیرجان  شهروندان 
دادستان  تقلبی،  الکلی  مشروبات 
عمومی و انقالب مرکز استان کرمان 
و  متهمان  از  نفر   ۴ دستگیری  از 

مظنونان این پرونده خبر داد.
گزارش  ایران  داخلی  خبری  منابع 
کردند، از ساعت شش صبح روز جمعه 
2۹ تیرماه تا سوم مردادماه، مجموعا 
شهرستان  شهروندان  از  نفر   121
سیرجان به دلیل مسمومیت حاصل 
از نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی به 
مراکز مختلف درمانی مراجعه کرده اند.

گزارش های بعدی اما حاکیست که 
این مسمومیت شامل حال 1۵۶ نفر 
صابری  محمد  که  است.آنطور  شده 
پزشکی  فوریت های  مرکز  مدیر 
نفر   ۶2 تعداد  این  از  گفته،  کرمان 
تحت درمان دیالیز قرار دارند، سه نفر 
وضعیت وخیمی دارند و ۵ نفر هم بر 

اثر شدت مسمومیت فوت شده اند.

هنوز  ایرباس  با  =معامله 
مردم  برای  عملی  نتیجه ی 
ی  ها پیما ا هو و  شته  ا ند
افتاده  کار  از  و  فرسوده 
همچنان مانند »اجل معلق« 
پرواز  یران  ا آسمان  در 

می کنند.
موتور یک فروند هواپیمای بویینگ 
MD شرکت هواپیمایی »آتا« بامداد 
لحظاتی  مرداد  پنجم  پنج شنبه  روز 
در  فرودگاه  باند  از  برخاستن  از  پس 
هواپیما  این  و  گرفت  آتش  آسمان 

مجبور به بازگشت به فرودگاه شد.
در این حادثه هیچ یک از مسافران 
ندیدند،  صدمه  ای  هواپیما  خدمه  و 
شاهد  را  اضطرابی  پر  لحظات  اما 

بودند.
روابط  مدیرکل  جعفرزاده،  رضا 
عمومی سازمان هواپیمایی ایران گفت 
پرواز  تهران  مقصد  به  هواپیما  این 
در دست  این حادثه  علت  و  می کرد 
بررسی است و اشکال فنی در موتور 

هواپیما بوده است.

موتور یک هواپیما در آسمان اهواز آتش گرفت

ایرباس  هواپیمای  نیز  تیرماه   17
A300-۶00 هما EP-IBA که عازم 
در  اشکال  دلیل  به  بود  آمستردام 
آتش  سوزی  و  سوخت رسانی  سیستم 

در موتور به تهران بازگشت.
فرسوده  ایران  هواپیمایی  ناوگان 
است و بعد از تحریم ها دولت حسن 

روحانی توانست با ایرباس وارد معامله 
شود و به تقویت ناوگان هوایی ایران 
به  معامله  این  هنوز  اما  بپردازد. 
تبدیل  مردم  برای  عملی  نتیجه ی 
نشده و هواپیماهای فرسوده و از دور 
در  معلق«  »اجل  مانند  شده  خارج 

آسمان ایران پرواز می کنند.

نوزاد ربوده شده براثر تشنگی و گرسنگی جان داد
بیابان های  =این نوزاد در 
پاکدشت در یک اتومبیل به 

سرقت رفته، رها شده بود.
این  سارقان  از  =یکی 
زندان  از  تازگی  به  اتومبیل 

آزاد شده بود.
=رئیس پلیس تهران گفته 
تهران  در  کودک ربایی  آمار 

انگشت شمار است.
جسد یک دختر 8 ماهه به نام بنیتا 
ماشین  داخل  از  تیرماه   2۹ روز  که 
امروز  صبح  بود،  شده  ربوده  پدرش 
در  سرقتی  ماشین  یک  داخل  در 
به  کودک  این  شد.  کشف  پاکدشت 
اتومبیل  شیشه های  بودن  باال  دلیل 
براثر گرما، تشنگی و گرسنگی جان 

خود را از دست داد.
تیرماه،   2۹ پنج شنبه  روز  صبح 
بنیتا که در  نام  به  ماهه ای  دختر 8 
دزد  دو  توسط  بود،  پدرش  اتومبیل 

سابقه دار دزیده شد.
اطالع رسانی  مرکز  که  آنطور 
سرانجام  کرده  اعالم  آگاهی  پلیس 
سارقان  جستجو،  روز  پنج  از  پس 
سابقه دار  سارق  دو  که  اتومبیل  این 
بودند دستگیر شده و اعتراف کردند 
که ماشین را با کودک در بیابان های 

پاکدشت رها کرده اند.
بر اساس این گزارش، پلیس وقتی 
کودک  که  می کند  پیدا  را  اتومبیل 
8 ماهه براثر کمبود اکسیژن، شدت 
گرما و تشنگی و گرسنگی جان خود 

را از دست داده بود.
سومین  این  اخیر،  هفته  های  در 

از  ناشی  درگذشتگان  شمار  وی 
مسمومیت الکل متانول را ۵ نفر اعالم 
نفر   23 از  »هم اکنون  افزود:  و  کرد 
مسموم ۴ نفر در بیمارستان ولی عصر 
شهر بابک، 11 نفر در بیمارستان امام 
غرضی  بیمارستان  در  نفر   8 و  رضا 

سیرجان بستری هستند.«
کرمان  دادستان  ساالری  دادخدا 
گفته که ۴ نفر از متهمان و مظنونان 
پرونده مسمومیت مشروبات الکلی در 

شهرستان سیرجان دستگیر شده اند.
طبق  کرمان،  دادستان  اعالم  بنابر 
تحقیقات پلیس، یک راننده کامیون 
2 گالن 20 لیتری مشروب دست ساز 
از اصفهان تهیه و به سیرجان منتقل و 
توزیع کرده که موجب این حادثه شده 
پزشکی  فوریت های  مرکز  است.مدیر 
کرمان یادآور شد، هم اکنون حال دو 
نفر از مسمومین به الکل متانول وخیم 
هستند. بستری   ICU در  و  است 

عمل مجرمانه کودک آزاری و ربودن 
وقوع  به  ایران  در  که  است  کودکان 
می پیوندد. چندی پیش آتنا اصالنی 
کودک 7 ساله، در پارس آباد اردبیل 
ربوده شد و مورد تجاوز قرار گرفت و 
به قتل رسید؛  مورد دیگر،  یوسف 
یک  توسط  که  بود  ساله ای  دو  پسر 
شهرستان  در  شیشه  به  معتاد  زن 

دماوند دزدیده شد.
که  داده  رخ  حالی  در  همه  این 
پلیس  رئیس  ساجدی نیا  حسین 
تهران در تازه ترین اظهار نظر درباره 
وقوع کودک ربایی  در تهران گفته که 
در  آدم ربایی  و  کودک ربایی  »آمار 
)یوسف  مورد  دو  همین  تنها  تهران 
دیگری  پرونده   است.  بوده  بنیتا(  و 
در این زمینه نداشتیم و آمار چنین 
جرایمی در تهران بسیار کم و کمتر 

از انگشتان یک دست است.«

بنیتای 8 ماهه، هنگامی که پدرش 
اتومبیل  از  پارکینگ  برای بستن در 
اتومبیل  سارقان  توسط  شد،  خارج 
پیدا کردن  برای  و تالش  ربوده شد 

وی توسط پلیس آغاز گشت.
در  آگاه،  منبع  یک  اعالم  طبق 
رد  متوجه  پلیس  تحقیقات،  جریان 
داخل  لوازم  حرفه ای  سارق  دو  پای 
به  آنها  از  یکی  که  می شود  ماشین 

تازگی از زندان آزاد شده است.
ساکن  سارقان  از  یکی  ابتدا 
و  شناسایی  پاکدشت  شهرستان 
وی،  اعتراف  با  که  می شود  دستگیر 
پلیس می فهمد که کودک و اتومبیل 

در اختیار همدست وی است.
پلیس  توسط  که  اصلی  سارق 
سوابق  با  فردی  می شود،  دستگیر 
تازگی  به  که  است  کیفری  متعدد 
اعترافات  در  و  شده  آزاد  زندان  از 

اولیه اعالم کرده که ساعاتی پس از 
از  خارج  به  ماشین  انتقال  و  سرقت 
یکی  در  را  نوزارد  و  ماشین  تهران، 
پاکدشت  شهرستان  خیابان های  از 
رها کرده و هیچ اطالعی از وضعیت 

کودک ندارد.
به گفته وی، او پس از باال کشیدن 
به  را  نوزاد  این  اتومبیل  شیشه های 
زمان  آن  در  و  کرد  رها  خود  حال 

هنوز کودک زنده بوده است.
به  توجه  با  میزان،  گزارش  به 
و  ماشین  گرفتن  قرار  محل  شرایط 
احتمال  به  آن  بودن شیشه های  باال 
گرما  علت  به  ماهه   8 دخترک  زیاد 
را  خود  جان  تشنگی  و  گرسنگی  و 
حاضر  حال  در  است.  داده  دست  از 
با دستور قضایی جسد برای مشخص 
قانونی  پزشکی  به  مرگ  علت  شدن 

منتقل شده است.

111۹۴ نفر به خاطر چک بی محل 
و 2۵۰۰ نفر به دلیل مهریه زندانی 

هستند

جمهوری  دیه  ستاد  مدیرعامل 
اسالمی گفته است 2۵00 مرد ایرانی 
در  مهریه  پرداخت  ناتوانی  دلیل  به 

زندان به سر می برند.
زندان های  به گفته اسداهلل جوالئی 
استان های فارس با 231 نفر اصفهان 
و  گیالن  محکوم،   182 با  تهران  و 
میزبان  بدهکار   17۹ با  مازندران 
هستند.  مهریه  زندانیان  بیشترین 
 ،1۵ با  شمالی   خراسان  استان های 
با 23  با 22 و خراسان جنوبی  ایالم 
را  مهریه  زندانیان  کمترین  زندانی 

تشکیل می دهند.
جوالئی گفته: در تمامی پرونده هائی 
که با عنوان ناتوانی مالی در پرداخت 
مهریه به این ستاد فرستاده می شوند، 
دفاتر  تالش  تمام  اول  وهله  در 

و  صلح  برقراری  صرف  نمایندگی 
در  می شود.  خانواده ها  بین  سازش 
مرحله بعد اگر واقعا محرز شود امکان 
سازش وجود ندارند در صورت تأیید 
دسته  این  »آبرومندی«  و  »نداری« 
و  قضائی  معاضدت های  بدهکاران  از 
ارائه  منظور  به  الزم  راهنمائی های 
انجام  دادگاه  به  اعسار  درخواست 

می شود.
 12 از  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
جرایم  به  محکوم  زندانی  هزار 
دلیل  به  زندانی   111۹۴ غیرعمد، 
مهریه  تعهد  یا  بی محل  صدور چک 
در  نفقه  پرداخت  در  ناتوانی  یا 
که  دارند  حضور  ایران  زندان های 
از این تعداد 2۵00 نفر بابت مهریه 

زندانی هستند.
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جنبش 22 خرداد که اندک اندک 
شناخته  سبز  رنگ  به  جا  همه  در 
در  دیگر  بار  را  ایران  نام  می شود 
جهان بلند کرد و اعتماد ایرانیان را 
به خود باز آورد. دیگر کسی نمی گوید 
مردم هر چه سزاوارشان؛ دیگر کسی 
شمار معتادان را به رخ ما نمی کشد. 
نخستین  همان  در  دیگر  تهرانی ها 
الزم  غربی   روزنامه نگار  با  برخورد 
نیست بگویند که ما یک کشور عربی 
نیستیم.  هم  تروریست  و  نیستیم 
ایرانی  بزرگ  اجتماع  خرداد   22
آبرومندتر  صورتی  در  نیز  را  بیرون 
ایران،  در  مردم  قهرمانی  داد.  نشان 
و آنچه در انگلیسی وقار grace در 
زیر فشار، می نامند زنان و مردانی را 
که اکثریت شان به کناره جوئی از هر 
و  فعالیت جمعی شناخته می شدند 
اقلیت فعال شان به کشمکش بر سر 
تقریبا همه چیز، به حرکت در آورد. 
از جنبش  پشتیبانی  به  اکثریت  آن 
مردمی به تظاهراتی پیوست که در هر 
جا به اندازه های کنسرت های ایرانی 
نزدیک شد و آن اقلیت، اگر هم موقتی 
باشد، کوشید، برای نخستین بار در 
بیشتر جاها، به امر همگانی اولویت 
دهد و از بگو مگو بپرهیزد. اقداماتی 
مانند اعتصاب غذای گروه بزرگی از 
سرامدان سیاسی و فرهنگی در برابر 
مصاحبه های  و  متحد  ملل  سازمان 
شخصیت ها  سخنرانی  و  مطبوعاتی 
در مجامع سیاستگزاری غرب، همه 
در پشتیبانی از جنبش مردم، نشان 
داد که ایرانیان در بیرون از چه ها بر 

می آیند.
در بسیاری جاها افراد از گرایش های 
سیاسی گوناگون ناچار شده اند با هم 
به تظاهرات پردازند. در واقع ترکیب 
کشاکش های  با  کنندگان  تظاهر 
گروهی سازگار  نیست؛ بیشتر شرکت 
سازمانی  بستگی  هیچ  کنندگان 
بگیرند.  رنگی  نمی خواهند  و  ندارند 
از این گذشته نمایشی که توده های 
میلیونی مردم ایران هر روز از یگانگی 
و از خودگذشتگی می دهند نمی تواند 
افتاد ه ی دست  دور  این جماعت  در 
هنگامی  بماند.  بی اثر  گریبان  به 
و  مال  و  با جان  ایران  در  مردم  که 
آزادی خود بازی می کنند مالحظات 
سیاسی کاران  حقیر  رقابت های  و 
بی حاصل مایه شرمندگی خواهد بود. 
دوجین  یک  که  دراز  مسافرتی  در 
شهرهای امریکای شمالی را پوشاند 
بر  ایران  رویداد های  که  را  فشاری 
گروه های تبعیدی و مهاجر می آورد 
کمتر  کرد.  احساس  می شد  خوب 
کسی بود که بزرگی لحظه تاریخی 

را در نیابد. 
لحظه های  چنین  اصلی  ویژگی 
از  را  مردمان  که  است  آن  تاریخی 
خودشان بدر می آورد و بسته به روح 
زمان، به فضای اندیشگی و عاطفی، 
بهتر یا بدتر می کند. سی سال پیش 
روح زمان، رنگ سیاه و سرخ داشت و 
متمدن ترین و با فرهنگ ترین کسان را 
عربده کشان خون و خشونت گردانید. 
امروز فضای عمومی به رنگ سبز در 
که  کوچکی  دگرگونی های  می آید.  
رویکرد  و  رفتار  سال ها  درازای  در 
کسان را دگرگون می کرد در گردباد 
ناگهان  به  هفته  چند  رویداد های 
  image ذهنی  تصویر  ایرانیان  از 
یک  به  مردم  این  می دهد.  دیگری 
هستند  آنچه  از  که  می بینند  تعبیر 
بهترند.  نه تنها توانسته اند به واقعیت 
زندگی در یک جامعه مدرن پی ببرند 
و آن را در شعارها، بیانیه ها و اقدام های 
تنها  راه های  نه  بازتاب دهند؛  خود 
جامعه ای  چنان  به  رسیدن  درست 
را شناخته اند، بلکه منش و خلقیات 

temperament الزم مبارزه برای 
رسیدن به آن را نیز در خود پرورش 
گروه های  از  بیش  بسیار  ـ  داده اند 
سی  خالف  بر  تبعیدیان.  از  بزرگی 
سال پیش هم سیاست شان درست 

است هم روانشناسی شان.
هدف مبارزه مردمی دمکراسی و 
حقوق بشر است، دمکراسی لیبرال. 
به  ماندن  وفادار  و  معنی  دریافتن 
این هدف به مردم کمک کرده است 
رژیم  کمرشکن  ضربات  زیر  در  که 
بمانند؛  شکیبا  بلکه  نشوند  ناامید 
تاکتیک های  بلکه  برندارند،  دست 
تازه  موقعیت های  و  بیندیشند  تازه 
قربانی  را  بسازند؛ هدف کوتاه مدت 
جنبش  سران  نکنند.  شتابزدگی 
و  نظام هستند  از همان  بخشی  که 
نمی توانند پاک از آن ببرند با چنین 
توده آگاه و انعطاف پذیری کار خود 

آنها  به  می یابند.  آسان تر  بسیار  را 
دست گشاده ای داده شده است که 
و  شوند  گوناگون  ائتالف های  وارد 
راه هائی برای بیرون آمدن آبرومندانه  
رهبری نظام از بن بست پر مخاطره اش 
از  بخشی  به  نیز  را  مردم  بیابند که 
خواست هاشان برساند ـ همان »هنر 
ممکن« که در جای دیگری اشاره شد 

و یکی از تعریف های سیاست است.
* * *

بخش  امید  نشانه های  همه  با 
بیرون  مخالف  نیروهای  پختگی  از 
از  کلی،  بطور  ایرانی  دیاسپورای  و 
شدن  همانندتر  برای  آنها  کوشش 
با مبارزان جامعه شهروندی، باز هر 
کشیده  پیش  تازه ای  مسأله  زمان 
می شود. در نبود اختالف نظر اصولی، 
اکنون پرچم در تظاهرات به صورت 
مایه کشمکش و جدائی درآمده است. 
به  که  ایرانیانی  روز ها  نخستین  در 
پرچم جمهوری  گفته خودشان جز 
آن  با  نمی شناختند  چیزی  اسالمی 
شهرهای  تظاهرکنندگان  به  پرچم 
اروپا و امریکا پیوستند ولی زنندگی 
آورد.  خود  به  را  آنان  زود  موقعیت، 
شیر  پرچم  آوردن  به  اعتراض  آنگاه 
و خورشید باال گرفت. کسانی به حق 
به سبب  نمی خواهند  که  می گفتند 
پرچم به خطر یا زیانی بیفتند. کسان 
دیگری پرچم شیر و خورشید را یادآور 
پادشاهی پهلوی می دانستند؛ پرچمی 
انقالب  با  را  آن  پیش  دهه  سه  که 
و  بودند  به خاک سپرده  شکوهمند 
دیگر چشم دیدن ش را نداشتند.  تا 
آنجا که در یک تظاهرات هر کس با 
اسالمی  جمهوری  جز  پرچمی  هر 
نمی بود  مشکلی  چندان  می آمد 
پرچم ها  همزیستی  جاهائی  در  اما 
از  گروهی  یا  است؛  شده  ناممکن 

اقدام مشترک بیرون می مانند یا بدتر 
پیش می آید.  آن، کشمکش هائی  از 
در  و  نیست  مسأله ای  البته  پرچم 
هر جا و هر زمان بسته به موقعیت 
راه حلی برای آن می یابند و بهتر از 
همه آن است که در کنار پرچم ها از 
تاکید بر رنگ سبز نیز غافل نمانند؛ 
ولی نمی توان از اینهمه اختالف نظر 
بر سر هر چیز به آسانی گذشت. در 
کجای جهان مردم حتی نمی توانند 
روی پرچم کشور خود توافق کنند؟ 
از  گذشته  خورشید،  و  شیر  پرچم 
ارزش زیبا شناسی و نمادین آن، یکی 
از زیباترین پرچم ها، پیشینه ای دراز 
در تاریخ ما دارد.  شیر و خورشید و 
شمشیر، قدرت محض که سرچشمه 
سالی  هزار  از  دارد،  پشت  بر  را  نور 
پیش به صورت های گوناگون نشانه 
ایران بوده است. پرچم ملی، و نه پرچم 

تازه  پدیده ای  و سلسه ها،  پادشاهان 
است و در ایران با انقالب مشروطه، 
شیر و خورشید و شمشیر قدیمی در 
ترکیب و تناسب هائی که می شناسیم 
تا  هنگام  آن  از  شد.  ما  ملی  پرچم 
تا  ستارخان  از  سال  هشتاد  نزدیک 
مدرس و از حیدر عمو اغلی تا فروغی 
و از مصدق تا محمد رضا شاه و نسل 
انقالب  پرچم  ایرانیان  نسل  از  پس 
مشروطه را پرچم ملی خود دانستند 
و به هر مناسبت بر درو دیوار آویخنند.

پرچم  این  اسالمی  انقالب  در 
انقالب  ولی  شد،  سپرده  خاک  به 
نیز همراه بسا چیزهای  مشروطه را 
دیگر به خاک سپردند و امروز ملتی 
برای باز پس گرفتن شان به پا خاسته 
است. دشمنی انقالبیان پیشینی که 
هنوز همه پیوندها را به هر دلیل با 
رژیم اسالمی نبریده اند با این پرچم 
ولی چپگرایانی که  است.  فهم  قابل 
چنین تاکیدی را بر حذف آن و یکی 
کردنش با پادشاهی پهلوی نهاده اند 
خوبی  به  که  بیهوده اند  کارزاری  در 
اینکه  احتمال  ببازند.  است  ممکن 
قانون اساسی پس از این رژیم، شکل 
باز  باشد،  چه  هر  آن  در  حکومت 
را  شمشیر  و  خورشید  شیرو  پرچم 
رسمی کند هیچ کم نیست. این پرچم  
گذشته از درهم تنیدگی اش با تاریخ 
ایران، کششی دارد که از بستگی های 
شخصی و سلسله ای می گذرد؛ و همان 
اندازه از آن چپ است که راست. هیچ 
ضرورتی ندارد که آن را به نیروهای 
راست واگذارندـ  چنانکه چند دهه با 

انقالب مشروطه کردند.
شاید یک سودمندی خیزش سبز، 
که  باشد  اختالفاتی  کردن  کمرنگ 
اصال اختالف نیستند و به زور آنها را 

تا این اندازه ها باال برده ایم.

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 ۵۷ 
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(

 روح سبز زمان   
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )2۹(

عبداهلل  به روایت  قضایا  دنبالۀ 
مستوفی:

دولت  که  بود  ین  ا »عاقالنه 
بردارد و ممکن  را  ژاندارمهای مالیه 
هم  قراردادی  مذاکره  در ضمن  بود 
به  بگذارند که سفارت هم سالداتی 
آنجا نفرستد، ولی باز شوستر به اغوای 
دموکرات ها ایستادگی کرد و راضی به 
برداشتن مأموران خود نشد. باالخره 
این بار اولتیماتومی از طرف سفارت 
به وزارت خارجه رسید که باید شوستر 
که مؤسس این اهانت به سفارت روس 
کار  از  رفتار  این  به جرم  است  شده 
اخراج شود و دولت ایران تعهد کند 
که ِمن بعد بدون رضایت دولت روس،  
از خارجه مستشار استخدام نکند و 
آمده  سفارت  به  رسماً  خارجه  وزیر 

عذرخواهی نماید.
انتشار این اخبار در تهران و والیات، 
و  آزادی طلب  از  را  طبقات  همۀ 
تهران  در  آورد.  هیجان  به  ارتجاعی 
مدرسۀ  فارغ التحصیل های  از  یکی 
سیاسی که هنوز وارد کار دولتی هم 
می خواند  دموکرات  را  و خود  نشده 
را  مدارس  شاگردان  از  عده ای 
در  عده  این  کرد.  جمع  خود  دور 
با ذکر: »یا مرگ  و  افتادند  خیابانها 
این  ضد  بر  نمایشاتی  استقالل«  یا 
از  شهر،  مردم  دادند.  سفارت  اقدام 
سواری تراموای اسبی و ترن راه آهن 
حضرت عبدالعظیم استنکاف کردند. 
می دانیم امتیاز این راه آهن را دولت 
به بلژیکی ها داده بود و حق انتقال به 
غیر هم نداشتند. با وجود این روسها 
از  مقداری  نفوذ،  کردن  پیدا  برای 
سهام این راه آهن یک دو فرسخی را 
از کمپانی مزبور خریداری کردند ولی 

دولت ایران با این انتقال رسماً ضدیت 
کرده ادارۀ راه آهن تا اندازه ای به حساب 
و   اصلی  کمپانی  نمایندۀ  با  روسها 
بنابراین با بلژیکی  ها بود. مردم که از 
حقیقت امر اطالع داشتند این اقدام 
را برای نمایش ضدیت خود با روسها 
از  الزم شمرده، حتی اکثریت مردم 
خودداری  هم  روسی  قند  خوردن 
کردند و هر کس در کوچه و بازار از 
حرفی  اقدامات  این  بودن  بی نتیجه 
عمومی  لعن  و  طعن  گرفتار  می زد 
می شد. مذمت از عالءالدوله که خود 
اوامر  مقابل  در  سفارت  سرمشق  را 
کرده  پیدا  شیوع  بود  کرده  شوستر 
رفته  او  به خانۀ  ناشناخت  نفر  چند 
را ساختند.  او  تیر موزر کار  با چند 
اینها  از  هیجان  رشت  و  تبریز  در 
باالتر رفته نمایشات زیاد بر ضد این 
عبدالحسین  شد...«  داده  اولتیماتوم 
مسعود انصاری، فرزند مشاورالممالک 
که پدرش شارژ دافر سفارت ایران در 
سن پطرزبورگ و خودش در این زمان 
محصل مدرسۀ سیاسی بود، راجع به 
تظاهرات شاگردان مدارس می نویسد:

»در آن ایام هیجان عجیبی در تهران 
حکمفرما بود. مردم میهن پرست کشور 
ما همۀ نیروی خودشان را جمع کرده 
بودند و با هم متحد شده بودند که 
از مملکت ما خطر را مرتفع سازند و 
الحق که نمایندگان مجلس آن زمان 
هم نهایت رشادت و شهامت را به خرج 
راهها  این  از  وقتی  بیگانگان  دادند. 
که  برآمدند  صدد  در  شدند  مأیوس 
به بهانه هایی شوستر را از ایران اخراج 

کنند.
قوای  از  عده ای  زمان  همان  در 
روس در انزلی پیاده شد و انگلیسها 
هم نقشه هایی کشیده بودند که قوائی 
تشکیل  جنوب  در  خودشان  برای 
سال  همان  ذیقعده  ماه  در  بدهند. 
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ایران  به  روس  اولتیماتوم  میالدی( 
داده شد. در این اولتیماتوم درخواست 
می شد که شوستر فوراً منفصل و از 
ایران خارج گردد و دولت ایران ِمن بعد 
برای استخدام مستشار از خارجه قبال 
رضایت روس و انگلیس را جلب کند 
)استناد به قرارداد 19۰۷ که روس و 
نفوذ  به دو منطقه  را  ایران  انگلیس 
بین خودشان تقسیم کرده بودند( و 
عالوه بر آن دولت ایران تعهد نماید 
که خسارت لشکرکشی روس را هم 

جبران بنماید.
عظیمی  هیجان  اولیتماتوم  این 
در اذهان برپا کرد و همۀ مردم برای 
حفظ حیثیت ملی خود قیام کردند و 
شاگردان مدارس هم با شعار یا مرگ 
و  ریختند  خیابانها  به  استقالل  یا 
خواست سرنوشت این بود که من در 
نهضت دانشجویی یکی از سردسته ها 
در  سیاسی  مدرسۀ  شاگردان  باشم. 
اول  ما  بودند.  پیشقدم  نهضت  این 
که  را  سن لویی  مدرسۀ  شاگردان 
پهلوی مدرسه ما بود با خودمان همراه 
کردیم و آنها هم کالسهای خودشان 
را تعطیل کردند و با ما به راه افتادند و 
بعد هیئتی از ما به مدرسۀ دارالفنون 
رفت و مدرسه دارالفنون هم تعطیل 
شد. آن روز در مدرسه ولوله ای بود و 
دانشجویان همه در جوش و خروش 
بودند و شعارهایی می دادند و فریاد 
یا مرگ یا استقالل در محیط مدرسه 
فریاد  و  داد  بود. من هم  طنین انداز 
کفن  بیائید  می گفتم  و  می کردم 

بپوشیم و جلو قشون روس برویم.
از  یکی  حیدری  احمدخان  میرزا 
اشخاص سرشناس آن زمان با شخص 

دیگری در ایوان مدرسه ایستاده بود 
و صحبت می کرد. جوش و خروش 
من توجه او را جلب کرد و جلو آمد و 
پرسید که از کدام مدرسه و پسر کی 
هستم. گفتم شاگرد مدرسه سیاسی 
هستم و نام پدرم را بردم. پدرم را اتفاقاً 
خوب می شناخت و با لبخندی به من 
گفت با بودن پدرتان در پطرزبورگ، 
شما خوب نیست که اینقدر بر علیه 
گفتم  می کنید.  فریاد  و  داد  روسها 
راست است که پدرم در پطرزبورگ 
نیست.  خائن  او  ولی  دارد  مأموریت 
من یقین دارم که اگر او بداند ما در 
چه هیجانی هستیم، او تا پای مرگ 
برای دفاع از حقوق ایران ایستادگی 
خواهد کرد. حیدری سر مرا در بغل 
گرفت و بوسید. من هم با دستهای 
ضعیف خودم او را به خودم فشار دادم 
و بی اختیار دو قطره اشک از چشمانم 

سرازیر شد.
ما، صدها دانشجو از محوطۀ مدرسۀ 
دادن  با  و  آمدیم  بیرون  دارالفنون 
طرف  به  میهن پرستانه  شعارهای 
بازار رهسپار شدیم و در سر راهمان 
تهییج  را  کسبه  ناصریه  خیابان  در 
را  خودشان  دکاکین  که  می کردیم 

ببندند و با ما همصدا بشوند.
در بازار، جلو تیمچه حاجب الدوله 
تظاهرکنندگان مرا دعوت کردند که 
برای کسبۀ بازار سخنرانی بکنم. قوۀ 
از شور جوانی  پر  و  بود  بیانم خوب 
بودم. جلو دکانی باالی سکوئی رفتم 
و بیست دقیقه حرف زدم. عده زیادی 
از  بودند. خودم  دور من جمع شده 
اشکهای  و  تأثر گریه می کردم  فرط 
خودم را با دستمال پاک می کردم و 
حرف می زدم. مردم هم سخت تحت 
تأثیر قرار گرفته بودند. صدای هق هق 
گریه از میان جمعیت بلند شده بود. 
گرسنه و تشنه از آنجا به سوی بازار 

روان  ترک ها  مسجد  و  دوزها  اُرسی 
شدیم و هر چند قدمی که می رفتیم 
به  راه  در  را  مردم  و  می ایستادیم 
مملکت  ناموس  حفظ  و  پایمردی 
تهییج و تحریص می کردیم. در خط 

سیر ما بازار بسته شد.
هیجان و غوغای عجیبی برپا شده 
بود و تظاهرات دانشجویان تا نزدیک 
غروب ادامه داشت. وقتی من خسته 
شده  رسیدم شب  خانه  به  ناتوان  و 
بود. مادرم آشفته و پریشان در انتظار 
تا  گفت  می رفت.  راه  حیاط  در  من 
حاال کجا بودی و چرا ناهار نیامدی 
و تا خواستم نزدیک شوم دستش را 
بلند کرد تا مرا بزند. بغض گلویم را 
گرفته بود. گفتم مادر، مرا نزن. من 
برای دفاع از حقوق مملکتم رفته بودم. 
دست مادرم آهسته پائین آمد و اشک 
در چشمانش حلقه زد و از گونه هایش 

فرو ریخت...«
عبداهلل  خاطرات  به  بازگردیم 
مستوفی: »مدت اختیار وکال قانوناً در 
همین روزها سرآمده بود. دموکرات ها 
و بعضی از اعتدالی ها معتقد بودند که 
با این وضع بحران آمیزی که برای کشور 
پیش آمده، نبودن هیئت نمایندگی 
)پارلمان( بسیار مضر است و از طرف 
دیگر انتخابات هم با این وضع هیجان 
انقالب  است  ممکن  مرکز  و  والیات 
فوق العاده ای ایجادکند. بنابراین عقیده 
داشتند مجلس رأی به تمدید مدت 
اختیارات وکالی حاضر داده و مجلس 
این  با  اکثریت  ولی  نشود  تعطیل 
نظریه مخالف بود... بالنتیجه مجلس 
خودبه خود تعطیل شد و هیئت وزراء 

بی پشتیبانی مجلس با این وضعیت 
مواجه شدند.

شوستر چاره ای جز جا خالی کردن 
نداشت. در دهۀ اول محرم 133۰ در 
همان روزهای اول اعالن اولتیماتوم، 
خارج  آمریکا  و  اروپا  برای  تهران  از 
شد. قبل از عزیمت او به پارک رفتم. 
قاب آئینۀ زیبای نقاشی کار استادی 
داشتم که آن را به رسم یادگار به او 
هدیه کردم. بعد از وداع، او با خانم و 
دو دخترش به اتومبیل نشسته رفت و 
ما به دفتر خود که این اواخر در پارک 
دائر می شد آمدیم. از آمریکائی ها فقط 
مکاسکی رئیس محاسبات برای دادن 
حساب در تهران ماند و باقی همگی 

رفتند.
 ، ً ا عمد یا  ف  د تصا حسب  بر
تنظیم  طوری  روسها  ولتیماتوم  ا
آن  تاریخ ضرب االجل  که  بود  شده 
تطبیق  )محرم(  تعطیل  اواسط  با 
می کرد. شوستر زودتر رفته بود ولی 
قسمت دوم و سوم یعنی عذرخواهی 
دیگر  شرط  قبول  و  خارجه  وزیر 
طبعاً برای بعد از تعطیل باید بماند 
ولی روسها در رشت و تبریز که قوۀ 
مسلحه داشتند دست به کار عملیات 
ندارد،  سابقه  تاریخ  در  که  عجیبی 
زدند. جمعی از آزادیخواهان ازجمله 
در تبریز ثقه االسالم، مالی منّورالفکر 
بی طرف را روز عاشورا اعدام کردند. 
که  )آق اولی(  امان اهلل میرزا  شاهزاده 
نایب االیاله و در غیبت والی، کفیل 
تا  انتحار کرد.  بود  آذربایجان  ایالت 
تعطیالت سرآمد دو قسمت دیگر هم 
عملی شد و وزیر خارجه با مراسله 
جوابیۀ دولت ایران در قبول شرایط 
و عذرخواهی به سفارت رفت و روسها 
در  خود  فجیع  قصابی های  از  بعد 
تبریز و رشت، باالخره التفات کرده 

و آرام شدند.«

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 121۰ (

» ادامه دارد«           

عبداهلل مستوفی مورگان شوستر
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انسان ها در گذشته تصور می کردند 
که »قلب« مرکز تفکر و تصمیم گیری 
و عامل کارهای بد و خوب بشر است. 
مصریان قدیم پس از مرگ افراد قلب 
وسائل  با  و  می کردند  جدا  را  آنان 
پر  معموالً  که  زمان  آن  اندازه گیری 
تا  وزن می کردند  را  آن  بود  پرندگان 
آن  در  خوبی  یا  بدی  چقدر  بدانند 

وجود دارد.
در حالی که مغز چون به نظرشان 
انداخته  دور  به  می آمد  بی اهمیت 
می شد و ارزشی برای مومیایی کردن 

نداشت. 
 1500 سال پیش از میالد مسیح، 
دیگری  قومی  اینکاها  قوم  از  قبل 
کسانی  اولین  شاید  که  می زیسته 
برای  را  بشر  مغز  اهمیت  که  بودند 
تفکر دریافتند. آنان با وسائل آن زمان 
سنگ های  از  ابزاری  از  استفاده  با 
سوراخی  با  را  اموات  مغز  آتشفشانی 
ایجاد  مردگان  سر  استخوان  در  که 
می کردند، استخراج و آن را نگهداری 
می کردند. شاید هم به علت اعتقاداتشان 

به روح و روان این کار را می کردند.
یک  میالد  از  پیش  سال 450  در 
دانشمند و فیلسوف یونانی از منطقه 
»کرت« به نام »آلکمائون« برای اولین 
به عنوان  را  انسان  مغز  بار و صراحتاً 
پایگاه فکری او معرفی کرد و معتقد 
را  دستوراتش  که  است  مغز  که  بود 
توسط رگه های اعصاب به چشم و دیگر 
اعضای بدن ارسال می دارد. البته معلوم 
نیست که او با کالبد شکافی انسان ها و 
یا حیوانات به این اعتقاد رسیده است یا 

نظراتش فقط جنبۀ تئوری دارد.
نظرات »الکمائون« با مخالفت های 
زیادی در زمان زندگی و بعد از مرگش 
سال  متولد  ارسطو  حتی  شد،  روبرو 
385 سال پیش از میالد که در سال 
322 پیش از میالد درگذشت ادعا کرد 
که قلب عضوی است که مرکز تفکر و 
احساس است و مغز چون رادیاتوری 
را  بدن  کردن  سرد  نقش  که  است 

عهده دار است.
دو دانشمند به نام های هروفیلوس 
و  میالد(  از  پیش   280 ـ   335(
از  اراسیستراتوس )304 ـ 250 قبل 
میالد( در مدرسه پزشکی اسکندریه 
به طور منظم روی بدن انسان کالبد 
انجام  از  پس  و  می کردند  شکافی 
تعداد زیادی کالبد شکافی رسماً اعالم 
و  تفکر  اصلی  عامل  مغز  که  نمودند 

تصمیم گیری است.
اعصاب  مویرگ های  حتی  آنان 
نتیجه  این  به  و  کردند  شناسایی  را 
رسیدند هوش و عدم هوشمندی افراد 

به مغزشان ارتباط دارد نه قلب.
اطالعات منتشر شده این دو تن در 
طی زمان آن طور که الزم بود پخش 
و  طبیب  یک  اما  نماند،  باقی  و  نشد 
دانشمند رومی به نام »گالن« )129 
امور  مسؤولیت  که  میالدی(   199 ـ 
زمان  آن  در  را  گالدیاتورها  پزشکی 
به عهده داشت به همان نتیجه رسید 
بدن  عضو  مهمترین  را  انسان  مغز  و 
معرفی کرد که حاوی چهار مایع مهم 
است. این چهار مایع: خون، لنف، خلط 
که  داشت  اعتقاد  و  هستند  صفرا  و 
ترکیب صحیح این چهار مایع انسان 
را معقول می سازد و نسبت ترکیبی بد 
را تبدیل  انسان  این مایعات می تواند 
به یک فرد جنایتکار کند و مشرب و 
خلق خوش و ناخوش افراد به همین 

ترکیبات ارتباط می یابد.
وی می گفت: داشتن صفرای زیادی 
و تیره رنگ باعث مالیخولیا و دیوانگی 
خواهد شد و افرادی که مایع خون در 
است،  معمول  حد  از  بیشتر  بدنشان 
اضافه  گالن  دارند.  قرمزتری  صورت 
خوی،  و  خلق  بر  عالوه  که  می کند 
احساسات، حافظه و نیروی ادراک همه 
به تنظیمات این چهار ماده ارتباط دارد.

نظرات و تئوری های »گالن« در مورد 
مغز تا قرن 16 میالدی حاکم بود.

*ماخذ: گزارش دکتر ایان اسمیت 
از دانشگاه کمبریج

چگونه بشر دریافت که »مغز« انسان 
تصمیم گیرنده است نه »قلب«؟

و  فقید  از خوانندگان  1ـ 
فراموش ناشدنی ایران

ـ  نکرده  پاک  پنبۀ  2ـ 
میوه  ـ  موذی  حشره ای 

ـ شریان
میز  سر  ـ  صدمه  3ـ 

صبحانه است
4ـ اثری از منتسکیو

از  قسمتی  ـ  انبوه  ـ   5
دست

6ـ  کشوری استـ  از ابزار 
ماهیگیریـ  گذشته

ـ  سروری  و  آقایی  ـ   7

کیش
8 ـ ویزا ـ جنس مذکر

ـ  استفهام  ادوات  از  9ـ 
کشوری است

10ـ از خوانندگان قدیمی 
ـ  ایران  خوش صدای  و 

سستی
11ـ پهلوانـ  میوه ای است

1ـ از ورزش ها
ـ  است  خوراکی  2ـ 
ماده ای صمغی از گیاه 
برای لعاب دادن و جال 
گردن  موی  ـ  دادن 

حیوانات
3ـ  نویسنده، پژوهشگر 
و  بزرگ  مترجم  و 
عالیقدر معاصر و فقید 

ایران
4ـ مشابهـ  عددی است 
ـ در بیابان فراوان است
5 ـ نماینده ـ کشنده

6ـ  او هم حرفه ای دارد 

ـ معلم متوسطه
7 ـ عصاره ـ جلگه ای 
منۀ  دا در  حاصلخیز 

البرز
8 ـ اطاعت

درختی  ـ  مرارت  9ـ 
است

10ـ زبانی استـ  دشت
11ـ وحدت ـ گروه و 

دسته
1ـ اولین مدال آور ورزش ایران در بازیهای 

المپیک سال 1948
2ـ قید و بندـ  »نه« به عربیـ  ورزشی است

3ـ از آثار تاریخی اصفهان
4ـ راه بی پایانـ  نمناکـ  مردمـ  درختی 

است
رؤسای  از  ـ  اسناد  نگهداری  محل  ـ   5
ـ  یوگسالوی  فقید  و  پیشین  جمهوری 

جدید
6 ـ تکرار یک حرف ـ شاهنشاهی پهناور
7 ـ گلی است ـ حیوانی است ـ شهرت

8 ـ او هم حرفه ای دارد ـ بیابان ـ مادر 
به عربیـ  چرخنده

9ـ هادی ـ از ابزار کفاشی ـ دو رویی
10ـ از اجرام آسمانی ـ آرایش

11ـ هنرمندی بلندپایه و اولین خوانندۀ 
سرود »ای ایران«

12ـ سازمانی است بین المللیـ  از خشکبار 
ـ حّصه

13ـ تکیه گاه ـ آموختن
14ـ قطار زیرزمینی ـ قدیمی ـ داخل

15ـ عزم ـ کر ـ ورزشی است

1ـ از رجال دانشمند دوران پهلوی و 
ضمیری  ـ  ایران  پیشین  نخست وزیر 

است
2ـ زندان ـ گلی است ـ نوعی چراغ

3ـ سرگذشت ـ قاعده و قانون ـ اشاره 
به دور ـ عالمت مفعول بی واسطه

4ـ معشوقـ  از روزنامه نویسان معروف 
و فقید دوران پهلوی

5 ـ پریدن ـ مقام ـ داور
6 ـ بی پدر ـ از وسایل بهداشتی

7ـ  از وزرای پیشین آموزش و پرورش 
کشور ما ـ قسمتی از صورت

8 ـ نوعی خاک ـ از آبزیان ـ توان
و  تهران  بین  معروف  منطقه ای  9ـ 

تجریش ـ از نزوالت آسمانی
10ـ مارشال معروف فرانسوی و از یاران 

ژاندارک ـ بخشی از کشور ما 
ـ  زمین  دور  به  فرضی  خطی  11ـ 

صدا و نوا
12ـ سربراه و نجیب ـ داخل شدن ـ 

جنس مؤنث ـ سائل
از  ـ  ـ کمک  پوستی  عوارض  از  13ـ 

سبزیجات
14ـ »کیهان« به هم ریخته ـ از آبهای 

ایران
ـ  قیمتی  معدنی های  و  سنگها  15ـ 
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میکائیل شولوخوف کمونیست بود 
مرد.  کمونیست  و  ماند  کمونیست  و 
به  پیوستن  برای  که  بود  ساله   15
اما  رفت  مسکو  به  کمونیست  حزب 
تاب زندگی شهری را نیاورد و خیلی 
زود به زادگاهش در کنار رودخانه ُدن 
بازگشت. مدتی با نوشتن داستان های 
می کرد.  نویسندگی  تمرین  کوتاه، 
جلدی   4 رمان  نوشتن  با  سرانجام 
در  مطمئنی  جایگاه  به  »دن آرام« 
این  نوشتن  رسید.  شوروی  ادبیات 
کتاب را که در 1927 آغاز کرده بود. 
پس از 12 سال به پایان رسانید. در 
این مدت، روس ها آن قدر با قهرمانان 
داستان شولوخوف آمیخته شده بودند 
که هنگام انتشار آخرین جلد، در پشت 
در کتابفروشی ها صف کشیده بودند. 
گرگور ـ قهرمان اصلی داستان ـ یک 
قزاق شجاع، خشن و سرشار از زندگی 
است و در جنگ جهانی اول در مقابل 
دشمنان میهن می جنگد ولی پس از 
جنگ، وقتی نوبت به جنگ های داخلی 
که  می ماند  مبهوت  و  گیج  می رسد، 
در کدام جبهه بجنگد. مدتی در کنار 
در  سرانجام  ولی  کمونیست هاست 

مقابل آنها می ایستد.
پایانی  جلد  انتشار  تا  کمونیست ها 
اعتراضی نداشتند چون مطمئن بودند 
که باالخره گرگور سر به راه می شود 
متعصب  کمونیست  یک  به  تبدیل  و 

خواهد شد اما این اتفاق نیفتاد. همین 
موضوع اعتراض شدید اعضای حزب را 
برانگیخت. با این همه، در 1941، این 
برد.  را  استالین  جوزف  جایزه  کتاب 
در میانه نوشتن »دن آرام« شولوخوف 
که  نوشت  را  نوآباد«  »زمین  رمان 
قسمت اولش در دوران استالین منتشر 
نیامد  خوشش  اصاًل  استالین  و  شد 
مخالف  قزاق های  با  نویسنده  چون 
دولت مرکزی همدلی نشان داده بود. 
قسمت دوم در زمان خروشچف منتشر 
شد. در این بخش، قهرمان داستان در 
استالینی  حساب های  تسویه  از  یکی 
کشته می شود و این چیزی نبود که 
اما  باشد  حزب  اعضای  قبول  مورد 
شولوخوف دیگر خودش یک قزاق پیر 
و جان سخت بود و چندان هم نگران 
آینده نبود. با این همه خروشچف از 
در دوستی وارد شد و در دیداری که 
از زادگاه شولوخوف داشت، علناً از او 
کمی  را  داستانش  پایان  که  خواست 
او  در 1960 خروشچف  کند.  تعدیل 
را به عنوان بزرگ ترین شخصیت ادبی 
شوروی با خود به آمریکا برد. در همان 
سال مجدداً جایزه جوزف استالین را 
برای »زمین نوآباد« گرفت و در 1965 

برنده جایزه نوبل شد. 
البته او در سال های پایانی عمرش، 
حکومت  ز  ا ی  نه ا سرسختا ع  دفا

کمونیستی شوروی به عمل آورد.

نویسنده »ُدن آرام«

با داستان  اواخر  رومانیائیها، همین 
دراکوال به شکل غربی آن آشنا شده اند. 
اهالی رومانی در واقع با استقبال از این 
اثر  شنل دار«  »کنت  کتاب:  به  رمان، 
بارون استوکر که در سال 1897 آن را 

تألیف نموده، پشت پا زده اند.
قبر  از  شب  که  تبهکاری  روح 
اشخاص  خون  و  ید  می آ بیرون 
دراکوال،  والد  واقع  در  می مکد،  را 
رومانی  مرکزی  ناحیه  واالچیا،  پرنس 
که  بوده  خونخواری  شاهزاده  شرقی، 
به خاطر به سیخ کشیدن دشمنانش 
در  او  وجود،  این  با  است.  بوده  شهره 
ناجی  عنوان  به  بومی اش  سرزمین 
وطن مورد ستایش قرار داشته است.

انجمن  رئیس  پادورارو،  نیکالی 
که  سازمانی  قدیم،  رومانی  دراکوالی 
تأسیس شده، معتقد  در سال 1992 
است که تاریخ و فولکلور رومانی قدیم، 
به شکل بسیار بدی تحریف شده است. 
در واقع این انجمن بنیاد گذارده شد تا 
تعبیرهای غلط تاریخی اصالح گردند. 
یک  هرگز  که  معتقدند  رومانیایی ها 
شاهزاده خونخوار بر کشورشان حکومت 

نکرده است.
کتابی  مدیون  را  اشتباه  پادورارو، 
می داند که توسط دو تاریخدان آمریکایی 
کتاب  این  در  آنها  است.  نوشته شده 
خونخواری  پلید  روح  کرده اند،  اشاره 

که شب ها از قبر بیرون آمده و خون 
مردم را می مکیده، همان شاهزاده قرون 

وسطائی، والد دراکوال بوده است.
این  که  سبعانه ای  کار  بزرگترین 
شاهزاده انجام داده، برپایی جنگلی از 
به دار آویخته های اسیر بوده است. این 
کار را وقتی اجرا کرده بود که ترکان 
عثمانی تصمیم داشتند در سال 1462 
ارتش  وقتی  کنند.  حمله  رومانی  به 
محمد سلطان عثمانی در مسیر حرکت 
خود با این جنگل مردگان روبرو می شود، 
به  و  می کند  عقب نشینی  وحشت زده 
به همین  باز می گردد.  سرزمین خود 
دلیل، این شاهزاده سفاک مورد احترام 

رومانیائیها قرار می گیرد.
رمان دراکوال برای نخستین بار در 
سال 1992 در رومانی چاپ و منتشر 
مبارزه  رومانیایی  تاریخدانان  گردید. 
قرار  و  تاریخ  تصحیح  برای  را  سختی 
دادن پیشینیه های تاریخی در ردیف و 
جای خاص خود، آغاز کرده اند. برای این 
کار، آنها تاریخ اسطوره ای رومانی قدیم 
را که در عصر امپراطوری کمونیست، 
مطالعه آن جرم شناخته می شده است، 
مورد مرور و مطالعه دقیق قرار داده اند. 
اینک رومانیایی ها با غرور و شوق ناحیه 
به  را  دراکوال  والد  شاهزاده  حکومتی 
نقاط  جاذبه ترین  پر  از  یکی  عنوان 
توریستی به جهانگردان نشان می دهند.

اعاده حیثیت از »دراکوال«!
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می رویم؟ آیا می توان نیکی و بدی را 
که در نهاد بشر است به چرخ حواله 
کرد؟ اگر راست است که ما را از بوته 

از  بهتر  آیا می توان  ریخته اند،  چنین 
این بود؟ پاسخ ها همه صاف و یکدنده 
است؟ بسیار آسان است که در طرز 
تفکر صادق هدایت ریشه های خیامی 
قیافه ای  با  گاه  و  نیشخند  با  یافت. 
عبوس تو دهنی به رجاله ها می زند. 

اما نه فقط از نظر فلسفی بلکه در 
بیان و شکل تشبیهات او هم می توان 
توجه  مرکز  در  یافت.  را  خیام  تاثیر 
قرار  اثیری  دختر  کور«  »بوف  در  او 
مطلق  تجسم  یعنی  است،  گرفته 
زیبائی، این جمال سحرانگیز او را هر 
جا که خاطرخواهش است می کشاند. 
الهام  گونه  هر  سرچشمه  زن  زیبائی 
تجسم  ین  ا یت  هدا صادق  است. 
در  و  نیافت  جهان  این  در  را  زیبائی 
عالم خلسه در جستجوی آن راه فنا 
را پیمود. اینجاست که بدبینی هدایت 
وا  به خودکشی  را  او  و  اوج می گیرد 

می دارد.

سگ ولگرد
 برای شناختن هدایت یک اثر دیگر 
او رهنمود است. تصور می کنم، »سگ 
زمان  ولگرد« که در سال 1942 در 
جنگ دوم جهانی و اقامت متفقین در 
زیباترین  از  است،  شده  نوشته  ایران 
و  پیچ  بی  ساده،  اوست.  داستان های 
خم، با زبانی صاف و صیقلی و با یک 
یک  حال  به  انسانی  عمیق  احساس 
سگ ولگرد و به حال هر موجودی که 

از اصل خود دور افتاده است.

شهرهای  به  آشنائی  برای  هدایت 
ایران از مسافرت لذت می برد و گاهی 
تنها به همه جای ایران می رفت و با 

به خصوص  می ساخت.  ماست  و  نان 
 ، مسجد ها یران،  ا بناهای  تماشای 
و  کهن  دژهای  کاخ ها،  مدرسه ها، 
الهام  منبع  برایش  آنها  خرابه های 
می کرد  نقل  دوستان  از  یکی  بودند. 
که در ضمن سفری به اصفهان روزی 
گردش کنان در کوه های اطراف این 
بود جدا  که همراهش  از کسی  شهر 
شد و نیمه پنهان کاغذی را آتش زد 
رضوی  آقای  انداخت.  زمین  روی  و 
اینکه  تصور  به  حتماً  داشت:  عقیده 
و  است  بوده  آتشکده ای  روزی  آنجا 
ناگهانی  خاطره  یک  به  وسیله  بدین 

احترام گذاشت.
روزی به قصد تماشای برج ورامین 
این  در  آنچه  و  کرد  بدین شهر سفر 
داستان نقل می کند، عیناً تجربه ایست 
سر خودش  به  و  آزموده  او  خود  که 
آمده است. آیا پشت این پرده بی نقش 
و نگار و بی زرق و برق معنای ژرفی 
دارد  ارتباط  او  خود  سرنوشت  با  که 

پنهان نیست؟
با  دقیق،  دوربین  با  مانند عکاسی 
بازار  از کوچه و  چند کلمه تصویری 
نمی دارد:  بر  مو  که  نگاشته  ورامین 
بقالی،  عطاری،  نانوائی،  دکان  چند 
دو قهوه خانه و یک سلمانی، آفتاب 
سوزان، گرد و غبار، آسمان الجوردی، 
و  پوک  تنه ای  میان  با  کهن  چناری 
بازارچه  این  کوله.  و  کج  شاخه های 
ورامین است. بعد چند کلمه در باره 
ورامینی ها: دو پسر بچه شیر فروش 

گردن سگ  از  را  قالده  که  آدمی  و 
ولگرد می رباید و لگد به شکم حیوان 
می زند و دیگران که او را دست به سر 

می کنند. اسم این سگ پات است و 
اتفاقی این نام انتخاب نشده، نه برد 
است و نه باخت، برزخی است که در 
آن راه پس و پیش وجود ندارد. اما 
این سگ چشمانی دارد که در ته آنها 
یک  دیده می شود،  انسانی  روح  یک 
موج  چشم هایش  در  جاودانی  چیز 
می زند، نه روشنائی است نه تاریکی. 
نه تنها یک تشابه بین چشم های او و 
تساوی  نوع  بلکه  دارد،  وجود  انسان 
از  پر  است. دو چشم میشی  مشهود 
درد و زجر و انتظار دارد. سرنوشت او 
را از جایگاه اصلی اش، چمن و باغچه 
و خرند و گل رانده بود. اکنون تنها 
بینی  در  جاندار  و  مرده  اشیاء  بوی 
را  برهمی  و  درهم  یادگارهای  او 
که  وقتی  از  همیشه  می کرد.  زنده 
صاحب خود را گم کرده بود، حسرت 
می کشید به عالم گذشته وصل شود و 
اینک از بس او را زده و چزانده بودند 
و در خاکروبه ها ویالن مانده بود، آرزو 
اصل  به  می کشید  حسرت  می کرد، 
او  که  بوی سگی  و  وصل شود  خود 
را به این روز سیاه نشانده بود بشنود. 
اما نصیبش جز سنگ و لگد و ضرب 
از همه جا  چماق چیز دیگری نبود. 
بود.  مانده  یاور  بی  و  بی کس  رانده، 
روزی کسی آمد و به او شیربرنج داد 
و دستی بر سرش کشید و او را مست 
کرد و بار دیگر مزه مهربانی را چشید 
سعادت  این  اما  شد.  خوشبخت  و 
آن  نکشید.  طول  بیش  لحظه  چند 

خود  جز  کس  هیچ  که  مهربان  مرد 
اتومبیل  سوار  نبود،  هدایت  صادق 
و  دوید  دنبالش  پات  و  رفت  و  شد 

شکسته  و  ناتوان  که  آنجا  تا  دوید 
راه  نه  که  کرد  حس  ناگهان  و  شد 
پس داشت و نه راه پیش. پات شد. 
میان تشنج و پیچ و تاب دست ها و 
عرق  شدند.  بی حس  کم کم  پاهایش 
سردی تمام تنش را فرا گرفت. یک 
نوع خنکی مالیم و مکیفی بود، سایه 

مرگ بود.
آمدند  کالغ  سه  نداده  جان  هنوز 
آنها  در  که  را  میشی  چشم  دو  و 
بودند  کرده  النه  انسانی  روح  یک 
از  دارد  حق  کس  هر  آوردند.  در 
نظر  و در  افتاده  پا  این حادثه پیش 
هر  لعاده  خارق ا عمل  یک  هدایت 
هر  بگیرد.  می خواهد  که  نتیجه ای 
از  ـ   او  یار  شد  خود  ظن  از  کسی 
فقط  من  او.  اسرار  نجست  او  درون 
آنها،  همه  در  آوردم.  را  او  اثر  سه 
و  نقاش  کوزه گر  و  نگاه  قلمدان  در 
و در سرنوشت سگ  در چهره خیام 
ولگرد یک تجانس و خویشی هست 
یک  چهره  آنها  پرده  زیر  می توان  و 
انسان دوست داشتنی را کشف کرد.

تغییرات  دوم،  جهانی  جنگ  آغاز 
دولت  سران  وعده  جدید،  سیاسی 
رعایت  را  دموکراسی  و  آزادی  که 
و در کشورداری روش  خواهند کرد 
در  شد،  خواهد  گرفته  پیش  تازه ای 
و  حساس  هنرمند  و  نویسنده  یک 
امید  دوست  وطن  و  حریت  شیفته 
که  کرد  بیدار  را  دیرین  آرزوی  و 
و  تکامل  دشوار  راه  جدید  تحوالت 

ترقی را هموار خواهد کرد و میهن 
را  ساله  چند صد  ماندگی  عقب  ما 
جبران خواهد نمود. در آثار هدایت 
یک  جنگ  از  پس  دوران  این  در 
اما  است.  مشهود  خوش بینی  روح 
این امیدواری چند سالی نپائید. به 
زودی استبداد به صورت دیگری و 
و  یافت  تسلط  شدیدتری  وجه  به 
کشنده ای  و  کامل  یاس  هدایت  بر 
هجوم آورد ـ دیگر مطمئن شد که 
رهائی کشورش از ظلم و فساد آن 
حمایت  زیر  را  قدرت  که  قشری 
میسر  بودند،  کرده  قبضه  بیگانگان 
سفر  پاریس  به  زودی  به  نیست. 
سرزمینی  در  اینکه  تصور  به  کرد، 
را  خود  جوانی  دوران  آن  در  که 
گذرانده بود، نیروی زندگی تازه ای 
دل شکسته  برعکس  یا  کند  کسب 
قصد  به  فقط  بیزار  چیز  همه  از  و 

خودکشی به این دیار رفت.
گفته اند که نمی خواسته است در 
نداشت که  بمیرد، چون میل  ایران 

خانواده اش به عزایش بنشیند.
روابط او با خویشان دوستانه بود. 
به  و  می گذاشت  احترام  پدرش  به 
برادرش  با  و  می ورزید.   محبت  او 
سرتیپی  درجه  به  که  خان  عیسی 
دومش  برادر  با  و  یافت  ارتقاء  هم 
محمود خان که زمانی معاون نخست 
را  او  آنها  اگر  می ساخت.  بود  وزیر 
دستی  صادق  می کردند،  مسخره 
لبخند  و  می برد  سبیلش  گوشه  به 
فریفته  دارم که  یاد  به  می زد. خود 
از  یکی  بود.  خویشانش  از  تن  دو 
بود  خان  کریم  دکتر  عمویش  آنها 
پزشکی  رشته  گذراندن  از  پس  که 
به شیراز رفت و آنجا طبابت می کرد 
نداشت،  توجهی  ثروت  و  مقام  به  و 
او را می ستود. وقتی دانست که من 
شده ام،  آشنا  شیراز  در  عمویش  با 
می کرد.  یاد  او  از  نیکی  به  اغلب 
بود  واقعیت  این  بر  قضاوتش متکی 
به  دیگران  مانند  می توانست  که 
عوض  در  و  برسد  وزارت  و  وکالت 
کرده  دلخوش  بیماران  معالجه  به 
از  دوستانه  هم  بار  دو  یکی  بود. 
نام برد که  سرلشکر عبداهلل هدایت 
که  دارد  یقین  و  فهمیده ایست  آدم 
در  نمی تواند  هم  ساعت  دو  ارتش 
سران  و  بیآورد  دوام  روسها  برابر 
کشور خوب است آنقدر قپی نیایند.

قتل شوهر خواهرش نخست وزیر 
ـ سپهبد رزم آراـ  در تاریخ 7 مارس 
1951 آخرین ضربه کمرشکن را بر 
بگیرد.  را  او  جان  که  آورد  وارد  او 
روزهای پی در پی در شهر پاریس 
در جستجوی خانه ای بود که چراغ 
چنین  عاقبت  و  باشد  داشته  گاز 
منزلی را پیدا کرد و در آن پس از 
را  آن  سنبه های  سوراخ  تمام  آنکه 
با پنبه بست، شیر گاز را باز کرد و 
نفس آخر را کشید. دوستی که صبح 
روز بعد در خانه را کوفت، خبر آورد 
که در آشپزخانه جان سپرده است. 
پاک، با لباس تمیز، صورت تراشیده 
شنیده ام  جیب.  در  پول  مقداری  و 
که همانجا چند دست نویس سوخته 

یافته اند.
جزو  هدایت  صادق  آثار  امروز 
میراث فرهنگی ایران در قرن بیستم 
چه  کس،  هر  می رود.  شمار  به 
موضع  از  نااهالن،  چه  و  ادب  اهل 
از  یا  و  خود  سیاسی  و  اجتماعی 
لحاظ  به  یا  و  حسد  و  بغض  روی 
شخصیت  تجلیل  و  احترام گذاری 
نظری  اینکه  جز  ندارند  چاره ای  او 
او  یکی  کنند.  اختیار  او  مورد  در 
را به قصد مجیزگوئی به زمامداران 
و  می خواند  منحط  حال  و  گذشته 
دیگری مخرب اخالق جوانان و مبشر 
یاس و دلمردگی. یکی ایران دوستی 
او را می ستاید و دیگری برعکس او 
ایران می خواند. در  را دشمن مردم 
این گوشه و آن گوشه دنیا کسانی 
او  تنفر  و  خشم  که  می شوند  یافت 
از زورمندان گذشته به خصوص در 
سال های آخر عمرش را طبع ذاتی 
او قلمداد می کنند و مو را می بینند 

نه پیچش مو را.
صادق  که  است  این  جالب  نکته 
که  است  رسیده  مقامی  به  هدایت 
هر ایرانی فرهنگی باید در مقابل او 
موضعی انتخاب کند... او را نمی توان 

ندیده گرفت.
با سفر هدایت به پاریس گروه ربعه 
از هم پاشید: مینوی در لندن ماند، 
مرا در اردیبهشت 1316 دستگیر و 
به هفت سال حبس محکوم کردند. 
پیشه  حافظ شناسی  فرزاد  مسعود 

گرفت.

بوف کورـ  سگ ولگرد و ترانه  های خیام 
بازتاب اندیشه  ها و تأثرات نویسنده ای

 که مرگ را برگزید

نظریه  این  بر  اتکای  با  صادق 
و  صدها  نتیجه  آدمی  ساختار  که 
تحوالت  و  تجربه  سال  هزارها  یا 
زیست شناسی  و  تاریخی  و  انسانی 
ما  در  آنچه  داشت،  عقیده  است، 
از  پس  شده،  گذاشته  ودیعه  به 
کرد.  خواهد  بروز  ما  در  قرن  ها 
داشت  چشم  پس  اصل  این  روی 
به بغلی شرابی با زهرمارناک که به 
را  هندی  رقاصه  عمویش  یا  پدرش 
مرگ  آن  دیگری  آن  به  و  بخشید 
که  شرابی  همان  ـ  را  وحشتناک 
جا  همه  کشنده.  و  است  سکرآور 
زیبائی و زشتی، حیات و ممات در 
پیرمرد  ایستاده اند.  یکدیگر  برابر 
قصاب  و  قلمدان ساز  کرده،  قوز 
لکاته.  و  اثیری  دختر  الشه خور، 
دیگری  می طلبید  را  یکی  هدایت 
به  را  او  قطب  دو  می شد.  نصیبش 
هم پرتاب می کردند. موجی او را از 
خود  می افکند.  دوزخی  به  بهشتی 
راوی می گوید: پیرمرد خنزرپنزری، 
همه  لکاته  و  نن جون  قصاب،  مرد 
ملک  »من  بودند.  من  سایه های 
ـ  بود  جایم  برین  فردوس  و  بودم 
دیر خراب آبادم«.  این  در  آورد  آدم 
در آرزوی ابدیت دیوی در وجود او 
یک  آن  در  می شود.  بیدار  و  زنده 
لحظه بی زمان و مکان خیال می کند 
به دنیای جاودانی می پیوندد و کنار 
نهر سورن با دختر اثیری سرمامک 
دندان  جای  ناگهان  می کند،  بازی 
کرمو و زرد قصاب را روی گونه های 
لکاته احساس می کند. کسی که در 
جستجوی زیبائی و راستی و درستی 
می شود.  دیو خشم  به  تبدیل  است 
نویسنده  که  است  سرنوشتی  این 
خود را بدان محکوم می دانسته است 
را  او  که  است  مرگ  سایه  و همین 
به نیستی جسمی و جاودانی روحی 

می کشاند.

ترانه های خیام
در مقدمه »ترانه های خیام« با فکر 
و عقیده و روحیات و معنویات صادق 

هدایت آشنا می شویم.
وافی  بهره  متقدمین  ادبیات  از 
داشت و به خصوص شیفته رباعیات 
خیام بود. هر پژوهشگری حق دارد 
از خود بپرسد، چرا از میان این همه 
برگزیده  را  ارباب شعر لطیف خیام 
که رباعیات اصیل او را از غیر اصیل 
به  هدایت  مقدمه  در  دهد.  تمیز 
»گویا  می گوید:  پاسخ  پرسش  این 
حیاتش  زمان  در  خیام  ترانه های 
بواسطه تعصب مردم مخفی بوده و 
تدوین نشده و یا در حاشیه ُجنگها 
قلم  بطور  ذوق  با  اشخاص  کتب  و 
شده  ضبط  او  از  رباعی  چند  انداز 
گردیده،  منتشر  مرگش  از  پس  و 
رویش  گمراهی  و  المذهبی  داغ 
فات  ضا ا با  بعدها  و  ند  شته ا گذا
مقلدین و دشمن جمع آوری شده«. 
فی  صو یک  که  نیست  ه  د بیهو
زی  ا ر لدین  نجم ا نند  ما متعصبی 
و  فلسفی  را  خیام   620 ـ   621
را  او  و  نامیده  طبایعی  و  دهری 
عاطل  گشته  گم  و  غافل  سرگشته 
او  هدایت  که  صورتی  در  می داند. 
می کند:  تفسیر  افکار  چنین  با  را 
زخم  هزار  با  خیام  اصیل  رباعیات 
تمسخرآمیز  نیشخندهای  و  زبان 
می اندازند  دست  را  مافیها  و  دنیا 
ما  برای  خیام  فلسفه  پیامی  چه  و 
ظاهر  در  ترانه های  این  می آورد؟ 
مسائل  تمام  مغز  پر  ولی  کوچک 
ر  ا دو ا در  که  ا  ر فلسفی  تاریک 
کرده  سرگردان  را  انسان  مختلف 
او تحمیل  به  افکاری را که جبراً  و 
برایش  که  را  اسراری  و  کرده اند 
می کند.  مطرح  مانده اند،  الینحل 
شکنجه های  ین  ا ن  ترجما م  خیا
انعکاس  او  فریادهای  شده،  روحی 
و  ترس ها   ، ب ها ضطرا ا  ، دها در
پی  که  است  بشر  نسل  امیدهای 
است.  داده  عذاب  را  آنها  پی  در 
خیام سعی می کند با زبان و سبک 
معماها  مشکالت،  این  همه  غریبی 
بی پرده  و  آشکار  را  مجهوالت  و 
و  عصبی  خنده های  زیر  کند.  حل 
رعشه آور مسائل دینی و فلسفی را 
بیان می کند. بعد راه حل محسوس 

و عقلی برایش می جوید. 
دیگری  چیز  کور«  »بوف  یا  آ
مصیبت های  بیان  و  فریاد  این  جز 
را  دشواری ها  خیام  است؟  انسانی 
می دهد.  پاسخ  و  می کند  مطرح 
از حیات  بعد  روح جاودانیست؟  آیا 
مماتی هست؟ اسرار ازل را می توان 
کجا  به  و  می آئیم  کجا  از  دانست؟ 

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

می رفت.

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

قدیم اطالق می شد.
و خصوصًا  »ربعه«  دربارۀ 

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

قابل مالحظه است.

ردیف جلو از راست: صادق هدایت، مسعود فرزاد و پرتو علوی 
 ردیف عقب از راست: بزرگ علوی، بانو لرتا و مجتبی مینوی

بزرگ علوی:
تصویر »هدایت« 

در آئینۀ
 حقیقت
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

 متن ترانه جان مریم را ساختم! بالفاصله شعر را به مژدهی 
دادم و او نیز در عرض مدت کوتاهی آهنگی روی آن گذاشت.« 
حاال قضیه تصنیف سازان امروزی جنبش سبز است که در 
چند دقیقه چند ترانه می سازند و خود را قهرمان ترانه سازی 
معرفی می کنند. حال  آنکه ترانه بی محتوا چیزی می شود 
نظیر همان هایی که ایرج آنها را مورد انتقاد قرار داده بود.

جان مریم را خوب نگاه کنید. جز چهار تکه ساده نیست که 
خون موسیقی بومی در آن راه یافته است. صحبت از تصنیف 

و ترانه به میان آمد و آشفتگی هایی که به وجود می آورد.
از گفته های معروف نوری است که خود را خواننده پاپ 
نمی دانست. می گفت »من خواننده پاپ نه بودم و نه هستم 
و نه خواهم بود. من یک موسیقی فاخر ایرانی را نمایندگی 
می کنم.« حال که صحبت از نوری به میان آمد و این روزها 
سالروز درگذشت او نیز هست بد نیست کمی با او بیشتر 
بمانیم. او یکی از نخستین بزنگاه های موسیقی پاپ در ایران 
به شمار می رود. دو بزنگاه دیگر جمشید شیبانی و ویگن 
هستند. نوری در میان آنها است. جمشید شیبانی با خواندن 
ترانه هایی از نوع »سیمین بری« راه را برای »جان مریم« 
نوری نیز باز کرد. ویگن با ترانه های شانسون گونه اش زمینه 
رشد و پرورش موسیقی پاپ را فراهم آورد و هر کدام شان 
نوع خاصی از صدای صحنه های پاپ را نمایندگی می کنند. 
در میان این سه بزنگاه نوری جایگاه محکم تری دارد. صدای 
او ویژگی های اپرایی دارد. دیگران نیز به او گفته بودند. او 
در گروه آواز جمعی »اِولین باغچه بان« خوانندگی می کرد. 
صدای اش باریتون بود و همین جنس صدا ارج و قرب او را 
باال می برد. چون باریتون صدای مرغوب بسیار خوش عیار و 
کمیابی است.همکاری با محمد سریر نیز به سود نوری تمام 
شده است. سریر هم احساس رمانتیک شانسونی دارد و هم 

با موسیقی سنتی ایران آشناست. بیشتر ترانه های پس از 
انقالب نوری از آن اوست. یکی از نخستین کارهای مشترک 
آن دو »عاشقانه« نام دارد که بر روی شعری به همین نام از 

فروغ فرخزاد نشسته است.
ای به روی سینه ام گسترده خویش

شادی ام بخشیده از اندوه بیش
عشق دیگر نیست این، این خیرگی است

چلچراغی در سکوت و تیرگی است
این کار گمان می کنیم دستاورد نخستین همکاری دو 
محمد باشد تا می رسیم به شعرای دیگر که شاید همان هایی 

هستند که دوست دارند به عرصه های دیگر نیز دستبرد بزنند.
از سریر دو آهنگ دیگر به بازار آمده است. یکی با شعری 
از نادر ابراهیمی که رنگ و بوی ملی دارد و دیگری با شعری 
از حسین منزوی غزل سرای معروف که می توان نام »غصه« 

بر آن گذاشت. ترانه اول می گوید:
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس

چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم
ما برای بوسیدن خاکستر قله ها

چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم
ما برای آنکه ایران کشور خوبان شود

رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم
ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود

خون دل ها خورده ایم، خون دل ها خورده ایم

و منزوی می سراید:
نمیشه غصه مارو یک لحظه تنها بذاره

نمیشه این قافله مارو تو خواب جا بذاره
دلم از اون دالی قدیمیه، از اون دالست

که میخواد عاشق که شد پا روی دنیا بذاره، پا روی 
دنیا بذاره

ترانه از نوری تا ...                          از صفحه 5

=نرخ بیکاری در زنجان1/11 
معاون  سوی  از  و  درصد 
سازمان  آمار  و  اطالعات 
این  برنامه ریزی  و  مدیریت 
استان ۳/۹ درصد اعالم شده.
=کارخانه روغن نباتی جهان 
در زنجان با ۶۰۰ کارگر همین 

امروز تعطیل شد.
= آقای رییس جمهور، شما 
با یک تومن میتونی زندگی 
هم  ما  میتونی،  اگر  کنی؟ 

میتونیم!
)+ویدیو( اکران یک فیلم سینمایی 
سینما  در  نیازمندیم«  ساده  »کارگر 
بهمن زنجان، موجب ازدحام کارگران 
جویای کار در مقابل این سالن سینما 

شد.
نرخ بیکاری در استان زنجان در بهار 
۹۶، 1/11 درصد اعالم شده که نسبت 
به سال گذشته 3 دهم افزایش داشته 

است.
عنوان فیلم سینمایی »کارگر ساده 
منوچهر  کارگردانی  به  نیازمندیم« 
در  زنجان  شهر  در  اکنون  که  هادی 
متقاضی  کارگران  است،  اکران  حال 
شهر  این  بهمن  سینما  به  را  کار 
کشاند. کارگران جویای کار که تصور 
برای  مربوطه  سینمای  می کردند 
در  است،  کرده  آگهی  ساده،  کارگر 

مقابل این سینما تجمع کردند.
ابتدا  حرکت  این  و  خبر  این  شاید 
به نظر مفرح یا سینمایی بیاید ولی با 

عنوان فیلم »کارگر ساده نیازمندیم« کارگران 
بیکار را به اشتباه انداخت

رجوع به نرخ بیکاری استان زنجان به 
عنوان یکی از استان های جوان ایران، 

به شدت تاثربرانگیز است.
با   ،۹۶ سال  بهار  در  زنجان  استان 
بود  بیکاری مواجه  نرخ 1/11 درصد 
که این رقم در بهار سال ۹۵ برابر ۴/8 

درصد بود.
استان های  جوان ترین  از  زنجان 
گفته  به  که  می آید  شمار  به  ایران 
و  اطالعات  معاون  امیدمقدم  حسین 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  آمار 
این استان، بیش از 3 هزار بیکار دارد.

امسال  تیرماه   21 در  امیدمقدم 
گفته بود که نوسان نرخ بیکاری در 
ولی  است  پایین  بسیار  استان  این 
این نرخ در جوانان 1۵ تا 2۴ ساله 
و  هزار   ۹ و  است  2/22 درصد  رقم 
بیکار  سنی  گروه  این  در  نفر   232

هستند.

سازمان  آمار  و  اطالعات  معاون 
زنجان  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت 
گفته بود که استان زنجان 3۵ هزار و 

۶۴ نفر بیکار دارد.
و  مدیریت  سازمان  مقام  این 
بود  گفته  حال  عین  در  برنامه ریزی 
که نرخ بیکاری در این استان از دیگر 
استان های ایران کمتر است و مردان 

۵/۶۶ مشارکت اقتصادی دارند.
وی باوجود انتشار نرخ بیکاری 1/11 
درصدی اعالم کرد که این استان 3/۹ 
درصد در سال جاری بیکاری داشته 

است.
این در حالیست که امروز رسانه ها 
از تعطیلی کارخانه روغن نباتی جهان 
کارخانه  این  در  دادند.  خبر  زنجان 
از  که  کردند  می  کار  کارگر   ۶00
اخراج  مرور  به  گذشته  سال  آذرماه 

شده اند.

زن آزاری در جمهوری اسالمی جرم نیست  
ایران  در  گذشته  سال  هزار  سه  در 
برای  همه  این  مردان  دست  هرگز 
جنایتکارانه  رفتار  و  خشونت  اعمال 

نسبت به زنان باز نبوده است. 
در سی و هشت سال گذشته خیلی 
بندرت اتفاق افتاده که شوهری را به 
دلیل پرت کردن همسر یا دخترش از 
بام خانه به خیابان یا کشتن و آتش 
گاهی  باشند.  کرده  اعدام  آنها  زدن 
زن  با  رابطه  شروع  علت  به  مردها 
دیگری با حذف فیزیکی، همسر خود 
بر  معشوقه  به  رسیدن  راه  سر  از  را 
می دارند و در دادگاه ادعا می کنند او 
با مرد دیگری پیامک های عاشقانه رد و 
بدل می کرده است. یا آنکه دختر خود 
را آتش می زنند، سر می برند یا در وان 
حمام خفه می کنند چون دوست پسر 

گرفته بوده.
 قوه قضائیه کذائی جمهوری اسالمی 
به این واقعیت ها به خوبی آشناست اما 
نشدن  خدشه دار  خاطر  به  بدبختانه 
شهروند  و  مردان  در  اسالمی  غیرت 
درجه دو دانستن زنان چشم خود را بر 

این گونه حق کشی ها می بندد.
نداشت  دوست  که  بی رحمی  پدر 
دخترش در خوابگاه دانشجوئی زندگی 
دانشگاه  در  که  او  به  بار  چند  کند 
اخطار  می خواند  درس  کرمانشاه 
خانه  به  و  کند  رها  را  تحصیل  کرد 
داشت  دوست  که  دختر  اما  بازگردد، 
آینده بهتری از مادر و پدر خود داشته 
خودداری  خانه  به  بازگشت  از  باشد 
به  سنگدل  پدر  سرانجام  می کرد. 
کرمانشاه رفت و دخترش را در خوابگاه 
دانشگاه به قتل رساند. او اما در دادگاه 
گفت غیرت پدرانه و مردانه اش اجازه 
نمی داد، گفتگو و معاشرت دخترش را 
با دانشجویان پسر تحمل کند. دادگاه 
نیز فقط حکم پنج سال زندان برای او 
صادر کرد و پدر فرزندکش بعد از دو 

سال از حبس بیرون آمد.
چند ماه بعد پدری در تهران دختر 
دبیرستانی اش را که ساعت شش صبح 
ساعت  دو  بود  رفته  بیرون  خانه  از 
بعد که دختر به خانه بازگشت مورد 
بازخواست قرار داد و چون از پاسخ های 
او قانع نشده بود فرزند بی گناهش را 
به حمام برد، تمام درها و پنجره های 
خانه را بست که صدای ناله های دختر 
معصوم هنگام زجر کشیدن به گوش 
روی  بنزین  سپس  نرسد،  همسایه ها 
آتش  به  را  نحیفش  بدن  و  ریخت  او 
دادگاه  در  صفت  حیوان  پدر  کشید. 
دوست  دخترم  کردم  احساس  گفت 
پسر گرفته است. از این نمونه ها در سی 
و هشت سال گذشته فراوان دیده شده. 
بسیاری از مادران و دختران  به دلیل 
مردان  خشن  و  سرکوب گرانه  رفتار 
خانواده زندگی بر آنها جهنم می شود 

و دست به خودکشی می زنند.
برای  گذشته  که سال  روانشناسانی 
خودکشی  افزایش  علت  بررسی 
دختران در ایالم و عشایر خوزستان به 
آن نقاط رفته بودند گزارش دادند دلیل 
خودکشی دخترها از طریق خودسوزی 
در آن مناطق این است که عصبانیت 
از زندگی وحشتناک  و نفرت خود را 
خود در محیط بی فرهنگ، عقب مانده 
و مرد ساالر از این طریق فریاد بکشند 

و به گوش جهانیان برسانند.
در این سال ها اگر به لباس پوشیدن 

معدود زنان عضو دولت و سازمان های 
دیگر حکومتی توجه کرده باشید البد 
دیده اید آنها آن قدر خود را در چادر و 
چاقچور می پیچند تا مورد اعتراض امام 
جمعه ها و فضولباشی های خودشیرین 
پیرامون رهبر، سپاه، بسیج و موجودات 
قوه  رئیس  قماش  از  غریبی  عجیب 
قرار  نگهبان  شورای  رئیس  و  قضائیه 

نگیرند. 
معاون  ابتکار  معصومه  که  زمانی 
خواهر  عنوان  به  جمهوری  رئیس 
سفارت  اشغال کنندگان  مترجم  مری 
آمریکا در تهران بود شلوار جین تنگ 
و کاپشن به تن داشت اما حاال که به 
به  سفارت  دیوار  از  رفتن  باال  اعتبار 
نان و آب رسیده حجابی مفصل تر از 
حضرت خدیجه کبری دارد. همینطور 

حسن  دیگر  معاون  مالوردی  خانم 
دستجردی  وحید  مرضیه  و  روحانی 
دکتر متخصص  زنان و زایمان و وزیر 
پیشین بهداری که با چادر و چاقچور 
حاضر  دولت  هیأت  و  بیمارستان  در 

می شد. 
اسالمی  جمهوری  دادگاه های  در 
خاطر  به  را  خود  شوهران  که  زنانی 
آوردن زن دیگری به همان خانه و یا 
صیغه کردن زنان دیگری و نگهداری 
آنها در محل جداگانه می کشند معموال 
به اعدام محکوم می شوند. اما چندی 
پیش چند جوان مشروب خوار و عیاش 
از  یکی  برادر  توصیه  به  کرمان  در 
آنها که طلبه  بود به امید پاک کردن 
در  را  جوان  نامزدهای  خود  گناهان 
آب های راکد و گندیده فرو می بردند 
تا خفه  آنها می نشستند  بدن  روی  و 
شوند. دادگاه کرمان برای این افراد پس 
از دستگیری حکم اعدام صادر کرد اما 
دادگاه تجدیدنظر که اعضای آن همگی 

آخوند بودند حکم را لغو نمود. 
پرونده این اراذل و اوباش که خود را 
عضو افتخاری بسیج معرفی می کردند 
دادگاه  شد.  احاله  دیگری  دادگاه  به 
را صادر  نظیر همان حکم  نیز  بعدی 
کرد این بار باز اعضای دادگاه عالی تر 
جوان  چند  برای  بار  یک  اگر  گفتند 
رفتار  از  برائت  قصد  به  که  بسیجی 
گذشته خود عضو بسیج شده اند حکم 
اجتماعی  موقعیت  شود  صادر  اعدام 
بسیج به خطر می افتد؛ بنابراین حکم 
بار لغو شد و به  صادره برای سومین 
سمت  از  دادگاه  دادستان  آن  دنبال 
خود استعفا کرد و این لکه ننگ  بر 
اسالمی  جمهوری  قضائیه  قوه  قامت 
باقی ماند و قاتلین چند زوج جوان که 

رسما نامزد بودند آزاد شدند.

 به هر روی در شرایط کنونی  ایران 
که زندگی خصوصی مردم در کنترل و 
اختیار آخوندی با عنوان والیت مطلقه 
لباسان  هم  از  بسیاری  و  است  فقیه 
عنوان  به  خودشیرینی  برای  نیز  او 
کاسه های داغ تر از آش عمل می کنند 
کشوری  ایام  تاریک ترین   از  باید  را 
مانند ایران  با فرهنگ و تمدن سه هزار 
جمهوری  حکومت  در  دانست.  ساله 
اسالمی مردان متهم به  خشونت های 
و  می شوند  تبرئه  راحتی  به  جنسی 
زنان  به  نسبت  اخالقی  وجدان  هنوز 

بیدار نشده است. 
سعید معیدفر جامعه شناس با اشاره 
به اینکه درباره خشونت های جنسی به 

شدت خالء قانونی وجود دارد می گوید: 
مردان در رابطه با خشونت های جنسی 
به راحتی تبرئه و زنان متهم می شوند. 
این جامعه شناس درباره خشونت علیه 
زنان  علیه  است: خشونت  گفته  زنان 
جنبه های مختلفی دارد از موضوعات 
مربوط به حضانت گرفته تا حق ارث 
حقوق  مورد  در  قانون  به  اشکاالتی 
زنان وارد است و تقریبا همه جا شاهد 
جنسیت  بحث  در  بی عدالتی هائی 

هستیم.
بحث  در  کرده:  اضافه  وی   
خشونت های جنسی به شدت به خالء 
قانونی به چشم می خورد و به راحتی 
زنان در این رابطه متهم و مردان تبرئه 
می شدند. در بحث خشونت های خانگی 
زیادی  مسائل  حقوقی  لحاظ  به  هم 
وجود دارد که سبب اعمال بی دردسر 
خشونت خانگی علیه مادران و دختران 
این  در  هم  عرفی  لحاظ  از  می شود، 

زمینه تبعیض زیاد است. 
خانگی  خشونت  اعمال  گذشته  در 
علیه زنان طبیعی تلقی می شد و نباید 
نسبت به آن واکنش خاصی نشان داده 
افزایش  با  در حال حاضر  اما  می شد. 
باالرفتن  و  آگاهی  تحصیالت،  سطح 
مختلف  طبقات  انتظارات  سطح 
جامعه به ویژه زنان خشونتی که چه 
اجتماعی  روابط  و  عرف  قوانین،  در 
بیشتر  را  می شود  تحمیل  خانم ها  بر 
احساس می کنند و این وضع  غم انگیز 
برای  کمپین هائی  و  حرکت ها  باعث 
مقابله با خشونت خانگی شده تا زنان، 
کودکان و سالمندان به دنبال احقاق 

حقوق خود باشند.
وی تأکید کرده که خانم ها این روزها 
به فکر احقاق حقوق خود افتاده اند و 
دولتمردان را هم متوجه خالء قانونی 

موجود در این عرصه کرده اند. 
به گفته این جامعه شناس: بین زنان، 
کودکان و سالمندان خشونت علیه زنان 
جنبه های آشکارتری دارد و در جامعه 
و سالمندان حس  به کودکان  نسبت 
حمایت  کمک   همدردی،  مشترک 
احساس  نوعی  است.  مشهود  کامال 
ترحم را در جامعه بیدار کرده است ولی 
نسبت به مسأله خشونت علیه زنان این 

حس ترحم به حد کافی وجود ندارد.
به نظر سعید معیدفر هنوز وجدان 
اهمیتی  حائز  و  توجه  قابل  اخالقی 
احساس  جامعه  در  زنان  با  رابطه  در 
نفوذ  اعمال  برای  تالش  نمی گردد 
قانونی در بحث خشونت های خانگی از 
آن حیث اهمیت دارد که اگر خشونت 
علیه زنان پایان یابد، به تبع آن کودکان 
هم می  توانند به استیفای حقوق خود 
حقوق  استیفای  واقع  در  و  برسند 
استیفای  گروه  در  نوعی  به  کودکان 

حقوق زنان است.  

رئیس کانون زنان بازرگان:

هر جا خانم ها حضور دارند فساد 
کمتر است

زنان  کانون  رئیس  عقیده  به 
خانم ها  کجا  هر  در  ایران،  بازرگان 
مسئولیتی به عهده دارند فساد کمتر 
از سازمان هائی است که مدیریت آن 
با آقایان است.فاطمه مقیمی می گوید: 
قبول شدگان  درصد  شصت  از  بیش 
کنکور دانشگاه ها دختران هستند، اما 
چرا مدیریت سازمان های اقتصادی به 
بانوان واگذار نمی شود. او انتقاد کرده 
در چهل سال گذشته  که چرا  است 
پست های  در  خانم  چند  از  تنها 
وی  است.  شده  استفاده  مدیریتی 
تبعیض  این  علت  نظرم  به  می گوید 

این است که مدیریت کشور در حال 
حاضر بر حول عده خاصی می چرخد 
و به همین خاطر فرصتی به خانم های 
عرصه  در  معلومات  با  و  تجربه  با 
اقتصادی داده نمی شود.او یادآور شده 
در مسئولیت های  را  قوی  مردان  اگر 
که  است  آن  برای  می بینیم  مختلف 
آنها در خانواده ای تربیت شده اند که 
بوده  زن  یک  عهده  به  آن  مدیریت 
است. اصوال زنان دقیق تر و باریک بین 
هستند به همین دلیل در تشکیالتی 
است  خانم  یک  با  آن  مسئولیت  که 

فساد کمتر به چشم می خورد.

مینو یگانه

ایرج میرزاعارف قزوینی
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یا  برجام  آسترکی-  روشنک 
برنامه جامع اقدام مشترک که ژوئیه 
۲۰۱۵ به امضای ایران، اتحادیه اروپا 
فرانسه،  چین،  )شامل   ۵+۱ گروه  و 
بریتانیا،  متحد  پادشاهی  روسیه، 
آلمان(  و  آمریکا  متحده  ایاالت 

رسید، دو ساله شد.
با گذشت دو سال از امضای برجام 
که  اهدافی  مسیر  در  را  آن  عده ای 
برایش تصور می شد ارزیابی و هنوز 
بر طبل تبلیغات پرهیجان می کوبند 
و عده ای نیز معتقدند برجام نتوانسته 
آن »فتح الفتوحی« باشد که حامیان 
مذاکره کننده  تیم  و  روحانی  حسن 
درباره  احساسات  و  شور  با  ایران 
دستاوردهای گره گشای آن در آینده 
دور و نزدیک ایران سخن می گفتند.

برجام  امضای  از  سال  دو  گذشت 
آن  به  مربوط  مسائل  که  روندی  و 
همچنین  و  کرده  سپری  امروز  تا 
ظریف  و  روحانی  ادعاهای  بررسی 
از عقد برجام می تواند  پیش و پس 
ضمن مشخص کردن نگاه و خواست 
آنها از این توافق، جایگاه و نقش آن 

را نیز نشان دهد.
توافق اتمی، راه رهایی؟!

را  توافق  این  ظریف  و  روحانی 
قلمداد  تنش زدایی  مسیر  در  گامی 
کرده و آن را به عنوان چرخش در 
سیاست های طرفین مذاکره معرفی 
باور  این  بر  ظاهرا  آنها  می کردند. 
عقبگرد  و  توافق  عقد  با  که  بودند 
در مسیر هسته ای، ایران به کشوری 
تبدیل  بین الملل  نظام  در  عادی 
شده و روابط ایران با دیگر کشورها 
هسته ای  تحریم های  از  قبل  به 

بازخواهد گشت.
هسته ای  تحریم های  آمریکا  اگر 
فعالیت های  با  برخورد  کلی  بطور  و 
یک  عنوان  به  را  ایران  هسته ای 
مقامات  بود،  گرفته  نظر  در  راهبرد 
بسیار  را،  آن  نظام  مذاکره کننده 
مانند  ساده انگارانه،  و  خوش بینانه 

یک موضوع منفرد دیده بودند.
این  اسالمی  جمهوری  مقامات 
برابر  در  سدی  را  منفرد  موضوع 
و  اروپا  با  ایران  اقتصادی  ارتباطات 
دیگر کشور ها می دانستند که با رفع 
بازگشت  دالر  چرخه  به  می شد  آن 
و از شّر تحریم های اقتصادی رهایی 
یافت؛ چرا که قصد آمریکایی ها فلج 
طرح های  اقتصادِی  زیربنای  کردن 

اتمی بود.
در نگاه مقامات جمهوری اسالمی، 
واگذاری توان هسته ای و عقب گرد 
می توانست  شده  طی  مسیر  در 
گام های  برداشتن  برای  را  آمریکا 
تنش ها  کردن  برطرف  و  سازنده 
در  می توانست  حتا  و  کند  تشویق 
و  منطقه  تکفیری های  خطر  برابر 
همکار  یک  به  را  ایران  حامیانش 

منطقه ای تبدیل کند.

راهبردی برای کل نظام
جناحی  که  نبود  این  اما  واقعیت 
بلکه  است  شده  تسلیم  نظام  از 
راهبرد کلی نظام در این مسیر بود 
و با وجود تمام تناقضات در گفته ها، 
تصمیم  این  با  نظام  ارکان  همه 
آنها  دالیل  اگرچه  کردند؛  همراهی 

می توانست متفاوت باشد. حتا امثال 
وقت  نماینده  کوچک زاده،  مهدی 
مجلس شورای اسالمی و از مخالفان 
سرسخت برجام، با نشان دادن نقش 
تصویب  در  میرحجازی  علی اصغر 
بیست دقیقه ای برجام در مجلس به 
گونه ای با این مسیر همراهی کردند 

و بایکوت شدند.  
همان طور که علی الریجانی همان 
و  تصمیم  نه  توافق  این  گفت  زمان 
یا فشار یک رکن از نظام جمهوری 

اسالمی بلکه تصمیم کل نظام بود.
آن دعوایی هم که پس از امضای 
برجام عموم شاهدش بودند، دعوا در 
حوزه لفاظی ها و ادبیات توافق بود و 
طرفین نه بر سر اصل توافق، بلکه بر 
دعوا  داشتند  آن  از  که  معنایی  سر 

می کردند.
بیش از هر کسی ظریف و تیم او 

با پروپاگاندای حساب شده بیرونی و 
و  واقعی  غیر  زرورق  در یک  درونی 
به  تبدیل  و  پیچیده شدند  نمایشی 
با کاربردی  موضوع یک شو جهانی 
دوگانه گشتند؛ از یک سو در خارج 
در  انقالبی  نظام  ذلِت یک  از کشور 
برابر آمریکا نشان داده شد و از سوی 
دیگر در داخل ایران برای اقناع افکار 

عمومی و پذیرش راحت تر برجام از 
آنها استفاده شد.

آنها که در بهترین حالت، گامی در 
جهت راهبرد آمریکا برداشته بودند 
و امتیازات موجود را بدون ما به ازای 
بودند  داده  مذاکره  طرف  به  روشن 
همه  تبلیغی  و  روانی  حمایت  مورد 
جانبه قرار گرفتند. حال آنکه گروهی 
از آمریکاییان نیز دولت اوباما را برای 
بر  و  نقش سرزنش می کنند  همین 
رژیم  به  امتیازاتی  که  باورند  این 
ایران داده بدون آنکه واقعا تضمینی 

گرفته باشد.
جمهوری  رهبر  خامنه ای،  علی 
اسالمی، عقب نشینی از برنامه اتمی 
به  قهرمانانه«  »نرمش  عنوان  با  را 
عنوان راهی از سر ضرورت و جهت 
و  اقتصادی  زیرساخت های  ترمیم 
یک  در  و  اجتماعی  فشار  کاهش 

اسالمی  جمهوری  نظام  حفظ  کالم 
در نظر داشت.

فشار  افزایش  که  می دانست  او 
مشکالت  دلیل  به  اجتماعی 
در  تنش  رفتن  باال  و  اقتصادی، 
به  منجر  می تواند  حاکمه  هیئت 
قطبی  چند  و  گسل ها  شدن  فعال 
اجتماعی  و  سیاسی  فضای  شدن 

شود و این موضوع همواره تهدیدی 
برای بقای حکومت انقالبی  ایران به 

شمار می رود.
ریاست  انتخابات  در  روحانی 
انتخاب  با   ۹۲ سال  جمهوری 
»کلید« به عنوان نماد کمپین خود 
فرستاد که  پیام  آمریکایی  به طرف 
گرفته  را  فارلین«  مک  »کلید  پیام 
و اکنون آن کلید در دستان اوست.

توافق پا در هوا
اینکه  در  نظام  کلیت  حال  هر  به 
هسته ای  حوزه  در  آمدن  کوتاه  با 
و  اقتصادی  فشار  شّر  از  می شود 
خالص  ایران  علیه  جهانی  جبهه ی 

شد هم عقیده بودند.
ایرانی در برابر این  انتظار مقامات 
مهمی  مشوق های  دریافت  تسلیم، 
بیشتری  گام های  بشود  تا  بود 

ناباوری  کمال  در  اما  برداشت 
ایران  مردم  برای  آن  دستاورد 
وعده  آنچه  اهمیت  با  قیاس  در 
اگرچه  بود.  »هیچ«  بود  شده  داده 
کنار  در  توانست  اسالمی  جمهوری 
شدن  منتفی  و  عفو  و  کردن  آزاد 
وابستگان خود که در  برخی  پیگرد 
و  مواد  قاچاق  پیچیده ی  شبکه های 

جهان  سراسر  در  هسته ای  قطعات 
و  کند  عمل  موفق  بودند،  فعال 
دارایی  از  دالر  میلیون ها  همچنین 
بگیرد.  پس  را  ایران  شده ی  بلوکه 
بدون آنکه مردم بدانند آن افراد چه 
پول ها صرف  این  و  هستند  کسانی 

چه شده و می شود.
برجام  دوسالگی  در  ظریف  حاال 
برجام  متن  و  روح  آمریکا  می گوید 
تهدید  البته  و  است  کرده  نقض  را 
می کند که دست طرف ایرانی خالی 
برجام  توافق  از  می تواند  و  نیست 
همین  عین  هم  آمریکا  خارج شود! 
ایران  رژیم  علیه  را  تهدید  و  اتهام 

مطرح می کند.
می توان  را  آمریکا  تهدید  هرچند 
اما  گرفت،  جدید  راستی  به 
جمهوری  مقامات  تهدیدهای 
هذیان  و  پوچ  بیشتر  اسالمی 

به  فشار  برای  اهرمی  زیرا  است 
بنیان های  ندارد.   در دست  آمریکا 
برآوردن  عهده  از  کشور  اقتصادی 
نیازهای عمومی و عادی به سختی 
برمی آیند و در معنای واقعی چیزی 
به نام اقتصاد که مربوط به »ثروت 
ندارد.  وجود  ایران  در  باشد  ملت« 
این در حالیست که شور و هیجان 
مقاومتی  اقتصاد  شعار  و  برجام 
و  می بازد  رنگ  بیشتر  روز  به  روز 
آمریکا با محاسبات دقیق و با حفظ 
تحریم های  قانونی  زیرساخت های 
و  شده  تعلیق  برجام  با  که  ثانویه 
جدید  تحریم های  اعمال  همچنین 
است  توانسته  حوزه ها  سایر  در 
دالر  جریان  دریچه های  همچنان 
به داخل کشور را محدود نگه دارد.

در این شرایط، تهدید ظریف مبنی 
از سر  از برجام و  از شدن  بر خارج 
گرفتن برنامه اتمی دقیقا یعنی چه؟ 
با  یعنی جمهوری اسالمی  در عمل 
با  که  داشته های هسته ای  واگذاری 
غیر  و  مستقیم  سنگین  هزینه های 
حاال  بود،  آمده  دست  به  مستقیم 
زمان  به  می خواهد  دستاورد  بدون 

قبل از این داشته ها برگردد!
داشته ها  این  است که  توجه  قابل 
که  داشت  اهمیت  مقدار  آن 
هر  در  بودند  حاضر  آمریکایی ها 
می کرد  تعیین  ایرانی  طرف  که  جا 
کنند؛ حاضر شدند شماری  مذاکره 
را  آنها  خالفکاران  و  قاچاقچیان  از 
در آمریکا آزاد کنند و برخی را نیز 
را  دیگر  برخی  پیگرد  و  تبرئه کرده 

منتفی سازند.
خارجی  سیاست  چه  اگر  اکنون 
صدر  در  اسالمی،  جمهوری 
امتیازهای  واگذاری  خود  برنامه ی 
کاستن  برای  را  اروپا  به  اقتصادی 
قرار  کار  در دستور  آمریکا  فشار  از 
نظام  مقامات  واقع  و در  است  داده 
منافع  میان  پیوند  یک  می خواهند 
عدم  و  کرده  ایجاد  اروپا  و  خود 
اروپا  منافع  به  را  ایران  تحریم 

مبدل سازند تا اروپا از آن به دفاع 
از  همچنان  و  هنوز  اما  بپردازد، 
و منطق حاکم  الزامات  و  مناسبات 
و  غافل هستند  بین الملل  روابط  بر 
نمی دانند آمریکا و به تبع آن اروپا 
به خاطر چند قرارداد تجاری هرگز 
مانند  ژئوپلتیک  کالن  مسائل  بر 
منابع انرژی و توازن قوا در منطقه 
این  اروپایی ها  نمی ببندند؛  چشم 
آمریکا  هماهنگی  با  را  قرارداد ها 
این  ایران پیش می برند و هرگاه  با 
ایجاب  را  دیگری  مسیر  هماهنگی 
خواهند  پیش  در  را  همان  کند، 
فکر  کسی  نیست  عاقالنه  گرفت. 
جمهوری  و  اروپا  مناسبات  کند 
اروپایی ها  برای  ایران  اسالمی 
آمریکا  با  آنها  مناسبات  از  مهم تر 
و یا حتی دیگر کشورهای نسبتا با 

ثبات منطقه است.

روحانی  الفتوح«  »فتح  به  نگاهی 
پس از دو سال
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