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جمهوری اسالمی، ستاره ی 
دنباله دار بحران های بین المللی

کابینه  ی مذکر، هماهنگ با والیت 
و فقاهت

ترور؛ ضعِف فرد و سیاست و جامعه
تروریست های  حمله  مورد  بارسلون  قلب  در  الرامبال  بلوار  بار  این 

اسالم گرا قرار گرفت و ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
به گروه های  را  ثابت شده مرتکبانی که خود  از مواردی که  به غیر 
با  و  دارند،  مجرمانه  و  کیفری  پیشینه ی  داده اند،  نسبت  تروریستی 
جنایتکارانه ی  تمایالت  بر  واقع  در  ایدئولوژیک  و  گروهی  تعلق  ابراز 
خود سرپوش گذاشته اند )مبحثی که می بایست از سوی روان شناسان  
اثر  بر  و متخصصان جرم شناسی مورد بررسی قرار گیرد( آنهایی که 
و  خود  از  دیگری  تصور  قطعا  می زنند،  جنایت  به  دست  مغزشویی 

عملیات شان دارند. 
چه  غیرمذهبی،  چه  و  مذهبی  چه  راست،  چه  و  چپ  چه  اینان، 
تحصیل کرده و چه عامی، چه از خانواده ی متوسط و باال یا پایین، چه 
دلیل مشکالت  به  که  افرادی هستند  فردا،  و چه  امروز  و چه  دیروز 
و  هویت  می بایست  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  اجتماعی،  و  فردی 
حتی  برسانند  اثبات  به  دیگران  کشتن  و  ترور  با  را  خود  موجودیت 
نباید به »بهشت« و حوریان آن  اگر خود نیز کشته شوند. حتما هم 
اعتقاد داشت تا از جان خود گذشت. اعضای گروه های تروریستی چپ 
و راست که با سیانور یا اسلحه به زندگی خود پایان می دادند، قطعا به 
طمع بهشت نبود. ولی همه ی اینها یک اشتراک عقیدتی دارند: جنایت 
با لعاب عقیده و ایدئولوژی )کمونیسم، ناسیونالیسم، اسالمیسم و...( و 
احساس تعلق به یک گروه تشکیالتی یا فکری، دیگر »جنایت« نیست 

بلکه »مبارزه« در راه این یا آن هدف »واال« ست.
جامعه و تاریخ و قربانیان و بازماندگان آنها اما از زاویه ی دیگری به 
این »مبارزه« نگاه می کنند: در کلی ترین خطوط، افراد سرخورده ای که 
از نظر فردی یا اجتماعی، جایی برای خود در جامعه نمی یابند. هویت 
خود را مورد تایید محیطی که با آن سر و کار دارند نمی بینند. در این 
صورت، باید کند و کاو کرد که چرا رابطه ی متقابل فرد و جامعه، که در 

برابر هم مسئولیت دارند، دچار اختالل شده است؟ 
آنچه را به »فرد« مربوط می شود، در خود و خانواده اش باید جست. 
اما جامعه، شامل محیط اجتماعی و سیاست نیز باید در خود بازنگری 
کند که چرا چنین افرادی را در خود پرورده است؟ گسست و احساس 
عدم تعلق در کجاست که فرد را چنان در برابر جامعه قرار می دهد که 
اوال، مساعد مغزشویی می شود؛ ثانیا، هویت خود را نه در واقعیت بلکه 
در تخیالت آرمانی و آن جهانی می جوید؛ و ثالثا، رفاه و شادی و آزادی 

دیگران به بزرگترین »کمپلکس« او تبدیل می شود. 
جامعه  افراد  برای  تعلق  احساس  که  است  سیاست  وظیفه ی  این 
بیافریند و موجودیت آنها را، با همه ی تفاوت هاشان، به رسمیت بشناسد. 
در این صورت است که سردمدارانی که از افراد سرخورده برای ترور 
با مشکل جدی روبرو و اهداف سیاسی خود سوء استفاده می کنند، 

   خواهند شد.

در این شماره می خوانید:

ر  بسیا بط  ا و ر =
و  ن  یرا ا نزدیک 
زمان  در  نه  ونزوئال 
احمدی نژاد بلکه در 
وارد  خاتمی  دوران 

مرحله نوینی شد.
=جمهوری اسالمی 
با کره شمالی همیشه 
روابط خوبی داشته 
از  یکی  خامنه ای  و 
ی  ها سفر د  و معد
به  ش  جی ا ر خا
بوده  یانگ  پیونگ 

است. 

 در صفحه 2

جمهوری  دوازدهم  دولت  کابینه 
مجلس  به  حالی  در  ایران  اسالمی 
شورای اسالمی معرفی شد که جای 
برجسته  کابینه  این  در  زنان  خالی 

است. 
که  روحانی  حسن  نخست  دولت  در 
طعم  با  معتدل،  دولتی  می شد  ادعا 

برای  وعده   با  و  است  وامید  تدبیر 
کار  روی  جنسیتی  تبعیض  کاهش 
وزارت  شایسته ی  زنان  نیز  بود  آمده 

ارزیابی نشدند. 
در  زن  چند  تنها  یازدهم  دولت  در 
سمت  مشاور و معاون ریاست جمهوری 

مشغول به فعالیت بودند. 

 در صفحه18 

سرویس سیاسی کیهان:
رّد پای جمهوری اسالمی را می توان کم 
و بیش در تمام بحران های بین المللی 
مارک  گذشته  روز های  در  کرد.  پیدا 
پمپئو، رئیس سازمان مرکزی اطالعات 
آمریکا )سیا( در گفتگویی با یک شبکه 
تلویزیونی صحبت از نگرانی کشورش 
از گسترش حضور جمهوری اسالمی و 

حزب اهلل لبنان در ونزوئال کرد.
در  که  گفتگو  این  در  پمپئو  مارک 
رابطه با بحران در این کشور آمریکای 
مخالفان  وحشیانه  سرکوب  و  التین 
پوپولیست  و  چپ گرا  رژیم  سوی  از 
»ونزوئال  گفت:  بود،  مادورو  نیکالس 
برای  جدی  خطر  یک  به  می تواند 
کوبایی ها،  چون  شود  تبدیل  آمریکا 

این  در  و حزب اهلل  ایرانی ها  روس ها، 
کشور مستقر شده اند.«

بسیار  روابط  می کنند  تصور  بسیاری 
نزدیک ایران و ونزوئال به زمان ریاست 
باز  احمدی نژاد  محمود   جمهوری 
از  روابط  این  که  حالی  در  می گردد. 
سال ۲۰۰۱ میالدی، در زمان ریاست 
جمهوری محمد خاتمی وارد مرحله 

نوینی شد. محمد خاتمی در ۸ سال 
ریاست جمهوری اش سه بار به ونزوئال 
میالدی   ۲۰۰۵ سال  در  کرد.  سفر 
این  هوگو چاوز، رئیس جمهور وقت 
کشور آمریکای التین، باالترین نشان 
خاتمی  محمد  سینه  به  را  ونزوئال 

سنجاق کرد.

 در صفحات 10 و 11 

عقب نشینی جمهوری اسالمی مقابل فیفا
****

مهدوی کیا: به امید روزی که سیاست 
دست از سر فوتبال ایران بردارد

****
رده بندی جدید تنیس: 

نادال، باالتر از جاکوویچ و فدرر
****

هر سه نامزد بهترین بازیکن سال اروپا 
باالی 30 سال سن دارند

****
مسابقات جهانی دوومیدانی 2017 ـ لندن

قهرمانی آمریکا با سی مدال طال، نقره و برنز
****

مسمومیت صد ها نفر در دزفول بر اثر 
نشت گاز کلر

 ****
سکته قلبی روزی 300 نفر را در ایران 

می کشد

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
 www.kayhan.london

شیعیان عراق از جمهوری اسالمی 
فاصله می گیرند
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=مهندس حسن شریعتمداری: 
کروبی با اعتصاب غذا می خواست
بگوید پذیرای سرنوشت  ترسیم 
 شده اش توسط خامنه ای نیست



ونزوئال، شریک استراتژیک ایران در قاره 
آمریکا

البته شکی نیست که در دوران محمود احمدی نژاد 
ویژه  به  و  شد  کشور صمیمی تر  دو  بین  روابط 
از درآمد  جمهوری اسالمی بخش قابل توجهی 
نفتی آن سال ها را در این کشور سرمایه گذاری 
مجتمع های  ساختن  با  اسالمی  جمهوری  کرد. 
تالش  تولیدی،  نهاد های  راه اندازی  و  مسکونی 
دوران  در  ونزوئال  اقتصادی  ورشکستی  از  کرد 

ریاست جمهوری هوگو چاوز جلوگیری کند. چاوز 
در مارس ۲۰۱۳ درگذشت و وضعیت فالکت بار 

اقتصادی را برای جانشین خود به ارث گذاشت.
البته ادبیات پوپولیست و احساسات ضدآمریکایی 
محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز دوران ویژه ای 
را در روابط دو کشور رقم زد. روابطی که البته با 
انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ادامه 
پیدا کرد. دیدارهای محمد جواد ظریف با همتای 
تداوم  از  نشان  اخیر،  ونزوئالئی اش در سال های 

این روابط دارند.
سیاست جمهوری اسالمی برای نفوذ در برخی از 
کشور های آمریکا التین همچنان ادامه دارد، اگرچه 
تالش می شود این روابط در سطح رسانه ای، بر 
خالف دوران احمدی نژاد، بازتاب محدودی داشته 
باشد. جمهوری اسالمی نه تنها در زمینه سیاسی 
و اقتصادی مناسبات خود با برخی از کشورهای 
کوبا،  نیکاراگوئه،  ونزوئال،  چون  التین  آمریکای 
سال ها  این  در  را  پاراگوئه  و  بولیوی  اکوادور، 
گسترش داده، بلکه در زمینه فرهنگی و تبلیغاتی 

نیز بسیار فعال است.

قم میزبان طالب آمریکای التین
تی وی«  »هیسپان  ساعته  تلویزیونی ۲۴  شبکه 
شد  راه اندازی  احمدی نژاد  محمود  زمان  در  که 
همچنان فعال است.  در قم »جامعه ال مصطفی 
تازه مسلمان  طالب  میزبان  همچنان  العالمیه« 
خرج  به  که  است  آمریکای التین  کشور های  از 
جمهوری اسالمی در این شهر آموزش می بینند 
تا در بازگشت در کشورهای شان اسالم والیی را 
تبلیغ کنند. در اهمیت این مرکز برای جمهوری 
اسالمی همین کافی است که ریاست این حوزه با 
علیرضا اعرافی، امام جمعه قم و رئیس حوزه های 

علمیه سراسر کشور است.
کنگره آمریکا نام جمهوری اسالمی ایران را در 
و کره  روسیه  کنار  در  تحریم های جدید  الیحه 
دونالد  که  تحریم هایی  است.  داده  قرار  شمالی 
ترامپ نیز با آنها موافقت کرده است. این اولین 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  نام  که  نیست  بار 
کنار کره شمالی قرار می گیرد. تا کنون بارها و 
بارها رسانه های غربی اخبار همکاری های نظامی 
زمینه  در  ویژه  به  کشور،  دو  بین  تسلیحاتی  و 
را  فعالیت های هسته ای  و  سیستم های موشکی 

منتشر ساخته اند.

مرد شماره دو کره شمالی در تهران
روابط  دارای  تاسیس  بدو  از  اسالمی  جمهوری 
بسیار نزدیکی با کره شمالی است. علی خامنه ای 
از کشور  به خارج  معدودی  بسیار  که سفرهای 
داشته، در اردیبهشت ۱۳۸۶ به پیونگ یانگ سفر 
زمانی  اکبر هاشمی رفسنجانی،  او  از  قبل  کرد. 
عهده  بر  را  اسالمی  شورای  مجلس  ریاست  که 
داشت، و میرحسین موسوی نیز در زمان نخست 
وزیری اش به کره شمالی سفر کرده و با کیم ایل 
سونگ، رهبر وقت این کشور و پدر رئیس جمهور 

کنونی، مالقات داشتند.
کیم  روحانی،  حسن  تحلیف  مراسم  جریان  در 
یونگ نام، رئیس کنگره ملی خلق کره شمالی و 
مرد شماره دو این کشور آسیایی، در راس هیاتی 
به تهران سفر کرد. کیم یونگ نام، برخالف دیگر 
شخصیت هایی که برای شرکت در این مراسم به 
تهران سفر کرده بودند، نه چند ساعت بلکه ۱۰ 

روز در تهران ماند. در جریان این اقامت ده روزه، 
رئیس کنگره خلق کره شمالی در کنار دیدارهایی 
که با مقامات جمهوری اسالمی داشت، چندین 
با  نیز  را  مختلف  زمینه های  در  همکاری  سند 
دولت حسن روحانی به امضاء رساند، که خبری 

از محتوای آنها در دست نیست.
اسالمی چون  از موشک های جمهوری  بسیاری 
شهاب های یک، دو و سه با استفاده از فن آوری های 
کره شمالی و با کپی برداری از سیستم موشکی 
سخنان  به  توجه  با  شده اند.  ساخته  »ندونگ« 

اخیر علی خامنه ای مبنی بر لزوم تقویت سیستم 
شورای  مجلس  اخیر  مصوبه  و  کشور،  موشکی 
اسالمی مبنی بر اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان 
و همچنین  موشکی  به گسترش سیستم  دیگر 
حسن  پیشنهادی  وزیر  حاتمی،  امیر  اظهارات 
روحانی برای وزارت دفاع، که افزایش موشک های 
بالستیک و کروز را در برنامه خود گنجانده است، 
مرد  اقامت طوالنی  بسیاری حدس می زنند که 
با  رابطه  در  تهران  در  شمالی  کره  دو  شماره 
همکاری های نظامی و به ویژه موشکی بوده است.

حسن روحانی غرب را تهدید به خروج از 
برجام کرد

۱۰۰۰ میلیارد تومان بودجه جدید برای گسترش 
دیگری  میلیارد   ۱۰۰۰ و  موشکی  فعالیت های 
که مجلس در اختیار سپاه قدس قرار می دهد، 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  پاسخ  حقیقت  در 
تحریم های جدید کنگره آمریکا است. دولت آمریکا 
برنامه موشکی جمهوری اسالمی و فعالیت های 
نیروی قدس سپاه پاسداران را نقض »روح برجام« 

معتقد  سفید  کاخ  می داند.  هسته ای  توافق  یا 
است که انصراف ایران از ماجراجویی در منطقه 
و مشارکت تهران برای پایان دادن به بحران های 
موجود بخش نانوشته ای از توافق هسته ای بین 
ایران و گروه موسوم به ۵+۱ در ژوییه ۲۰۱۵ است.

حسن  خشم  جدید،  تحریم های  میان  این  در 
روحانی را که وعده برداشته شدن دیگر تحریم ها 
را نیز در جریان کارزار انتخاباتی اخیر داده بود، 
برانگیخته است. در واکنشی سخت به تحریم های 
که  »آمریکایی ها  گفت:  روحانی  حسن  جدید، 
تالش می کنند به زبان تحریم و تهدید بازگردند، 
زندانی اوهام گذشته خود هستند و با دشمن تراشی 
محروم  صلح  مزایای  از  را  خود  هراس افکنی  و 
می کنند«.  البته روحانی در ادامه ی سخنان اش، 
بازگشت  به  تهدید  را  جهانی  جامعه  و  آمریکا 
جمهوری اسالمی ایران به فعالیت های اتمی کرد.

که  بدانند  »باید  گفت:  زمینه  این  در  روحانی 
تجربه شکست خورده تحریم و تحمیل، دولت های 
گذشته شان را در نهایت پای میز مذاکره کشاند و 
اگر مایل باشند به آن تجربه برگردند، یقینا ایران در 
مدت زمان کوتاهی، نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه 
در مقیاس ساعت و روز به شرایط بسیار پیشرفته تر 
گشت.« خواهد  باز  مذاکرات  شروع  زمان  از 

واکنش ها به تهدید روحانی
اظهارات تهدید آمیزحسن روحانی با واکنش هایی 
در سطح جهانی روبرو شد. نیکی هیلی، نماینده 
آمریکا در سازمان ملل متحد در اشاره به سخنان 
تهدید آمیز حسن روحانی گفت: »نباید به ایران 
اجازه داد با استفاده از توافق هسته ای جهان را 
به گروگان بگیرد«. سرگئی الوروف، وزیر خارجه 
روسیه نیز، البته با لحن آرام تری، به سخنان حسن 
روحانی واکنش نشان داد. وزیر خارجه روسیه ابراز 
امیدواری کرد ایران از توافق هسته ای خارج نشود 
و گفت: »با توجه به اظهارات آقای روحانی مبنی بر 
اینکه ایران ممکن است از برجام خارج شود، امید 

من این است که چنین اتفاقی نیفتد.«
موشکی  آزمایش های  ایران  اسالمی  جمهوری 
اخیر را در تضاد با مفاد توافق هسته ای و قطعنامه 
از  سوم  پاراگراف  در  نمی داند.  امنیت  شورای 
ضمیمه »ب« قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که 
در تائید برجام به تصویب رسیده است، از ایران 
خواسته می شود به مدت ۸ سال از فعالیت های 
مرتبط با موشک های بالستیک با قابلیت حمل 

کالهک هسته ای اجتناب کند.
به  ، ۱۱ مرداد  آلمان  بریتانیا، فرانسه و  آمریکا، 
سازمان ملل هشدار دادند که جمهوری اسالمی 
حمل  قابلیت  با  موشک  یک  آزمایش  با  ایران 
ماهواره برای قرار گرفتن در فضا، گام تهدید آمیز 
و تحریک کننده ای برداشته و خواستار رسیدگی 

شورای امنیت به این موضوع شدند.

اختالف با روسیه
سکوت  رابطه  این  در  کنون  تا  روسیه  اگرچه 
وبی طرفی اختیار کرده، ولی برخی از اخباری که 
از سوریه می رسند، نشان از اختالف نظر تهران 
نزدیک  لبنان،  المیادین  دارند.  شبکه  مسکو  و 
به حزب اهلل، روز ۲۴ مرداد گزارشی ویدیویی از 
عملیات زمینی سپاه پاسداران در خاک سوریه به 
انتقام از کشته شدن محسن حججی که توسط 
داعش سر بریده شد، پخش کرد. در این گزارش 
با  پاسداران  سپاه  نیروهای  وضوح  به  تصویری 
در  که  می شوند  دیده  نهاد  این  فرم  لباس های 
منطقه حمیمه، در حومه حمص، در حال حمله 

به مواضع داعش هستند.
سپاه پاسداران در تهران بالفاصله واکنش نشان 
داد و اعالم کرد هیچ گونه عملیات مستقل زمینی 
شریف،  رمضان  البته  است؛  نداشته  سوریه  در 
سخنگوی پاسداران، تاکید کرد که »انتقام سختی 
از داعش در دستور کار قرار دارد«. این گزارش و 
اخبار مربوط به آن نیز بالفاصله از پایگاه اینترنتی 

المیادین حذف شدند. منابع نزدیک به ارتش آزاد 
سوریه می گویند سپاه پاسداران که این ویدیو را 
در اختیار المیادین قرار داده بود، پس از اعتراض 
روسیه که از این عملیات قبال مطلع نشده بود و 
با هرگونه عملیات زمینی مستقیم سپاه در سوریه 

مخالف است، مجبور به تکذیب شد.
این در حالیست که هفته ی گذشته عکس های 
ماهواره ای از شهر »بانیاس« در شمال غرب سوریه 
منتشر شده که نشان دهنده ی تأسیساتی جهت 
ایران  به  که  است  دوربرد  موشک های  ساختن 
نسبت داده می شود. روسیه که تا کنون نسبت 
به این خبر واکنشی نشان نداده، معلوم نیست آیا 
از وجود این تأسیسات مطلع بوده یا نه. مقامات 
جمهوری اسالمی قبال ساختن کارخانه ی موشک 

در سوریه را تکذیب کرده بودند. 
در هر حال، از خاورمیانه تا خاور دور، و از آنجا تا 
آمریکای التین و همچنین اروپای شرقی، می توان 
پیامد سیاست های سلطه جویانه و مداخله گرانه ی 
ثقل  مرکز  اما  دید.  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
همه ی این بحران ها جایی جز خود تهران نیست 
که سرانجام سرنوشت رژیم ایران نیز در آنجا رقم 

خواهد خورد.
احمد رأفت
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جمهوری اسالمی، ستاره ی دنباله دار 
بحران های بین المللی

کابینه  ی مذکر، هماهنگ با 
والیت و فقاهت

=روابط بسیار نزدیک ایران و ونزوئال نه در زمان احمدی نژاد بلکه در دوران خاتمی وارد مرحله نوینی شد.
=جمهوری اسالمی با کره شمالی همیشه روابط خوبی داشته و خامنه ای یکی از معدود سفرهای خارجی اش 

به پیونگ یانگ بوده است.

اسالمی  جمهوری  دوازدهم  دولت  کابینه 
ایران در حالی به مجلس شورای اسالمی 
این  در  زنان  خالی  جای  که  شد  معرفی 

کابینه برجسته است. 
ادعا  که  روحانی  نخست حسن  دولت  در 
تدبیر  طعم  با  معتدل،  دولتی  می شد 
وامید است و با وعده  برای کاهش تبعیض 
زنان  نیز  بود  آمده  کار  روی  جنسیتی 

شایسته ی وزارت ارزیابی نشدند. 
در دولت یازدهم تنها چند زن در سمت  
مشاور و معاون ریاست جمهوری مشغول 

به فعالیت بودند. 
انتظار داشتند حسن روحانی  بسیاری اما 
دو  یکی  کم  دست  خود  دوم  دولت  در 
وی  که  چرا  بسپارد  زنان  به  را  وزارتخانه 
در تبلیغات انتخاباتی خود قمپز در کرده 
بود که با دیوار کشیدن میان زنان و مردان 
مخالف است و مرد را »جنس اول« و زن 
همچنین  او  نمی داند.  دوم«  »جنس  را 
حضور زنان در صحنه های اجتماعی را یک 
فرصت دانسته و گفته بود فرهنگ خشونت، 
خشونت فرهنگی، فرهنگ تبعیض و تبعیض 
زنان  ویژه  به  و  جامعه  برای  را  فرهنگی 

نخواهد پذیرفت. 
تالش هایی که بی نتیجه ماند 

در فاصله پیروزی حسن روحانی در انتخابات 
تا معرفی کابینه به مجلس شورای اسالمی 
و  گروه ها  رایزنی های  که  شرایطی  در  و 
کابینه  مورد  در  نظام  درون  جریان های 
دوازدهم جریان داشت، این سو و آن سو 
خبرهایی در مورد عدم حضور پررنگ زنان 

در کابینه دوازدهم مطرح شد.
در آن سو اما موافقان حضور زنان در کابینه 
تالش می کردند زنانی که توانایی بر عهده 
روحانی  به  را  دارند  وزارت  پست  گرفتن 

معرفی کنند. 
حسن  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
در  و  خردادماه  آخر  هفته  در  روحانی، 
کرده  اعالم  زنان  حوزه  فعاالن  با  دیداری 
بود در دولت دوازدهم از ظرفیت و توانمندی 
زنان استفاده بیشتری خواهد شد. در همین 
دیدار نیز فعاالن حوزه زنان فهرستی از زنانی 
که توان تصدی سمت های باالی مدیریتی 
کردند.  ارائه  جهانگیری  اسحاق  به  دارند 
همچنین هفته نخست تیرماه شهیندخت 
امور  در  روحانی  حسن  معاون  مالوردی، 
زنان و خانواده فهرست نامزدهای زن برای 
وزارت را به حسن روحانی ارائه کرد. معاون 
کرده  اعالم  نیز  روحانی  حسن  پارلمانی 
بود رئیس جمهوری برای حضور زنان در 

سمت های مدیریتی ارشد برنامه دارد.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز 
از حضور زنان در کابینه دوازدهم استقبال 

در  زنان  پررنگ  حضور  خواستار  و  کرده 
شدند.  روحانی  حسن  دوم  دولت  کابینه 
اواخر تیرماه ۱7۵ نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در نامه ای به رئیس جمهور از او 
که  پایدار،  توسعه  راستای  در  خواستند 
زنان از عامالن این توسعه هستند، از زنان 
شایسته و توانمند عالوه بر معاونت ریاست 
جمهوری در سطح وزیر نیز استفاده شود. 
و  مجلس  کنار  و  گوشه  در  که  حالی  در 
دولت، افرادی امیدوار بودند که در دولت 
و  جدی  نقش  زنان  روحانی  حسن  دوم 
و  بروجردی  اشرف  باشند،  داشته  موثری 
که  اصالح طلب  فعاالن  از  منصوری،  آذر 
برای حضور اصالح طلبان در کابینه تالش 
می کردند، اعالم کردند احتماالً در فهرست 
پیشنهادی حسن روحانی، هیچ زنی برای 

وزارت پیشنهاد نخواهد شد.
در نهایت هم حسن روحانی ۱۸ مردادماه 
در حکم هایی جداگانه معصومه ابتکار، لعیا 
جنیدی و شهیندخت مالوردی را به عنوان 
و  زنان  امور  در  خودش  دستیار  و  معاون 
امور حقوقی و حقوق شهروندی  خانواده، 

منصوب کرد.

او همچنین پس از برگزاری مراسم تحلیف، 
لیست وزرای دولت دوازدهم را به مجلس 
شورای اسالمی تقدیم کرد و با پشت پا زدن 
به وعده های خودش و اسحاق جهانگیری، 
آب پاکی را روی دست امیدواران به حضور 

زنان در کابینه ی جدید ریخت. 
خانه از پای بست ویران است

با اینکه حضور زنان در کابینه حسن روحانی 
تنها به چند معاونت ختم شده و البته برخی 
امیدوارند برای وزارت علوم که هنوز وزیرش 
معرفی نشده، شاید یک زن در ذهن رئیس 
جمهور باشد اما واقعیت اینست که حضور 
کمرنگ زنان چه در کابینه حسن روحانی و 
چه در کل نظام جمهوری اسالمی، نمایشی 
است برای نشان دادن رخ دیگری از حکومت 
والیت و فقاهت در ایران؛  ایرانی که زنانش 
پس از انقالب مشروطه به این سو نقش موثر 
در عرصه ی سیاسی و اجتماعی داشتند و 
در آستانه ی انقالب ۵7 چند وزیر و سفیر 

و قاضی زن به خود دیده بود. 
و  زنان  سیاسی  و  اجتماعی  آزادی های 
بود  شده  موجب  جامعه  در  حضورشان 
ایران به  انقالب اسالمی در  از  زنان پیش 
مقام های باال در عرصه ی مدیریتی برسند. 
اما ردای بلندباالی برابری و مساوات در قد 
نبود.  اسالمی  جمهوری  خپله ی  قامت  و 
نگاه حکومت فعلی ایران همان نگاه شیخ 
فضل اهلل نوری و متشرعینی است که جایگاه 
زنان را در پستوها و اندرونی ها می دانند و 

نه بیشتر. 
در سال های گذشته نیز هر چند زنان ایرانی، 
زیر بار نگاه ارتجاعی حکومت، تالش کردند 
در زمینه های مختلف نقش  بازی کنند اما 
نمی توانند  و  نمی خواهند  رژیم  زمامداران 
زنان را در مقام شهروندان برابرحقوق ببینند 

که می توانند امور مملکت را اداره کنند. 
در ایران یک گروه مذهبی مذکر و بیگانه 
و  حکومت  جهانی  و  مدرن  معیارهای  با 
مدیریت یک کشور قدرت را در دست دارند 
که اگر هم زنی را وارد چرخه ی خود کنند، 
مافیایی خودشان  از همان دار و دسته ی 
تنها  دستجردی،  وحیده  چنانکه  است. 
وزیر زن در تاریخچه ی تا کنونی جمهوری 
احمدی نژاد  میان  کشمکش  در  اسالمی، 
با  نسبت اش  که  داد  نشان  الریجانی  و 
الریجانی بسیار محکم تر از رئیس مستقیم 

خودش است.
در همین حال به دلیل فشارهای داخلی از 
سوی فعاالن مدنی و رصد شدن عملکرد 
نهادهای  سوی  از  اسالمی  جمهوری 
مشاورت  و  معاونت  در  زنان  بین المللی، 
نه  آنها  اما  می شوند  استفاده  کابینه  در 
در عملکرد خود مستقل و آزاد هستند و 

نه لزوما بر اساس شایستگی به این مقام 
منصوب شده اند. 

اسالمی،  جمهوری  در  که  زنانی  بیشتر 
سو،  این  به  اصالحات  دوران  از  ویژه  به 
گرفته  کار  به  دولتی  باالی  پست های  در 
شده اند و یا حتی زنانی که به عنوان نماینده 
یافته اند،  راه  اسالمی  شورای  مجلس  به 
ارتباطات شان بوده و نه  بر اساس رانت و 
یا  از سوی مردم و  بودن  به دلیل مقبول 
مدیریت  که  خدماتی  در  آنان  شایستگی 

آنها را بر عهده می گیرند. 
نبود زنان در دولتی که  نه  این اوصاف  با 
است  والیتی  و  فقاهتی  همچنان  نگاه اش 
برای  زنانی  یا  زنی  اگر  نه  و  است  عجیب 
مقامی  و  پست  به  نظام  چهره ی  تلطیف 
منصوب شوند اتفاقی خوش و امیدوارکننده 
در جهت کاهش تبعیض های جنسیتی در 
جمهوری اسالمی و گامی در جهت احقاق 
حقوق زنان ایران است. حضور کمرنگ زنان 
در دستگاه دولت فقط از این نظر مهم است 
که هر بار یادآوری شود، جمهوری اسالمی 

موفق نشد زنان را خانه نشین کند. 
روشنک آسترکی

از صفحه 1

تأسیسات در دست 
ساختمان که دور تا دور آن 

با خاکریز احاطه شده

تأسیسات در دست 
ساختمان که دورتادور آن 

با خاکریز احاطه شده

بخش اداری
محل ذخیره

ورود
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=نماینده آمریکا در سازمان 
روحانی  تهدیدهای  به  ملل 

واکنش نشان داد.
تحت  ایران  گفته  =هیلی 
هیچ شرایطی اجازه نخواهد 
داشت فعالیت های اتمی خود 

را از سر بگیرد.

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد 
با  تا  داد  اجازه  ایران  به  نباید  گفته 
استفاده از توافق اتمی جهان را گروگان 

بگیرد.
هیلی  نیکی   ، رویترز گزارش  به 
مسوولیت  باید  ایران  کرد،  تاکید 
تروریسم،  از  حمایت  موشکی،  برنامه 
نقض  و  بشر  حقوق  به  بی احترامی 
قطعنامه های شورای امنیت را بپذیرد.

اظهارات نیکی هیلی واکنش به سخنان 
حسن روحانی بود که هشدار داده بود 
جدید  تحریم های  وضع  صورت  در 
آمریکا، ایران می تواند ظرف چند ساعت 

از برجام خارج شود.
رژیم  اینکه  بر  تاکید  با  آمریکا  سفیر 
از  برجام  از  استفاده  با  نباید  ایران 
جامعه بین الملل باج خواهی کند تاکید 

کرده تحت هیچ شرایطی ایران اجازه 
دسترسی به سالح هسته ای را نخواهد 

داشت.
هیلی هفته آینده به وین سفر خواهد 
هسته ای  فعالیت های  درباره  تا  کرد 
در  ملل  سازمان  بازرسان  با  ایران 
مورد  پایبندی حکومت ایران به توافق 

هسته ای دیدار و گفتگو کند.
خارجه  وزیر  ظریف،  جواد  محمد 
جلسه ی  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

نیکی هیلی: ایران نمی تواند با توافق اتمی جهان را 
گروگان بگیرد

در  چهارشنبه  روز  که  اعتماد  رای 
مجلس برگزار شد با بیان این مطلب که 
برجام حاصل اعتماد به آمریکا نیست 
نشان دهنده  برجام  به جمله  و جمله 
سیاست های  به  نسبت  بی اعتمادی 
تا  مذاکرات  از  آمریکا  متحده  ایاالت 
تهدید  است،  مذاکرات  روز  واپسین 
کرده »دست ایران در برابر عهدشکنی 
طرف مقابل باز است و حتی در برجام 

نیز دیده شده است«.

=داعش مسئولیت دو حمله 
شهرهای  در  تروریستی 
در  کامبریلز  و  بارسلون 
را  اسپانیا  کاتالونیای  ایالت 

به عهده گرفت.
کامبریلز  و  =بارسلون 
چندین  میزبان  تابستان ها 
میلیون جهانگرد از سراسر 

جهان هستند.
تروریست های  =حمالت 
از  را  جهانگردان  اسالم گرا 
بسیاری از کشورهای اروپا، 
داده  فراری  آفریقا  و  آسیا 

است.
از  بسیاری  در  =پلیس 
انتشار  با  جهان  کشورهای 
تالش  آموزشی  ویدیوهای 
به شهروندان آموزش  دارد 
صورت  در  چگونه  دهد 
خود  از  تروریستی  حمالت 

واکنش نشان دهند.
به  دیگر  بار  اسالم گرا  تروریست های 
مردم بی گناه در خیابان های دو شهر 

اروپایی حمله کردند.
در بارسلون، در اسپانیا، حداقل 1۳ نفر 
جان خود را در حمله ماشین حمل و 
نقلی که گویا یک جوان مراکشی تبار 
رانندگی آن را به عهده داشت کشته 
شدند. بیش از 100 نفر دیگر نیز در 
حال  که  شدند،  بستری  بیمارستان 

برخی از آنان بسیار وخیم است.

باز  نفری،   ۵ گروه  یک  بعد،  ساعاتی 
هم با یک اتومبیل حمل و نقل تالش 
داشت در شهر دیگری در کاتالونیا به 
نام کامبریلز واقع در جنوب بارسلونا، 
فاجعه بیافریند ولی با واکنش سریع 
ساعت  شد.  روبرو  انتظامی  نیروهای 
گروه  این  که  نیمه شب  از  یک پس 
خود  تروریستی  عملیات  انجام  قصد 
پر  هنوز  کامبریلز  ساحل  داشت،  را 
گزارش های  به  بنا  بود.  جمعیت  از 
به  پلیس  شلیک  در  شده،  منتشر 
تن  چهار  اتومبیل،  سرنشینان  سوی 
و یکی  بالفاصله کشته شدند  آنها  از 
بعدا در اثر جراحات وارده درگذشت. 
نیز  نفجاری  ا کمربند  تروریست ها 
داشتند و گفته می شود پلیس آنها را 

با انفجار از راه دور خنثی کرد.
داعش در سایت رسمی خود مسئولیت 

این دو حمله را بر عهده کرده است.

تروریسم اسالم گرا توریسم را هدف گرفته است: دو 
حمله تروریستی داعش در اسپانیا

تروریسم به تهدیدی بسیار جدی برای 
شده  تبدیل  جهانگردی  و  توریسم 
است. نه تنها در شهر های اروپایی بلکه 
در  تروریست ها  نیز  آسیا  و  آفریقا  در 
بسیاری موارد به هتل ها، رستوران ها و 
دیگر اماکنی که محل اجتماع و رفت 
و آمد جهانگردان است حمله می کنند.

پلیس در بسیاری از کشورها ویدیوهای 
و  میهمان  جهانگردان  برای  آموزشی 
شهروندانی که قصد سفر برای گذراندن 
تعطیالت خود دارند منتشر کرده است. 
توسط  آنها  آخرین  که  ویدیو ها،  این 
پلیس بریتانیا در شبکه های اجتماعی 
قرار داده شده است، با هدف آموزش 
مردم عادی در صورت حمله تروریستی 

تهیه شده اند.
با  رابطه  در  گزارشی  در  رأفت  احمد 
حمله تروریستی در اسپانیا، نگاهی دارد 

به برخی از این ویدیو های آموزشی.

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

=وزارت کشور اسپانیا پس 
از مدتی کوتاه اعالم کرد که 
این عملیات تروریستی بوده 

است.
پلیس، دست  گزارش  =به 
نفر  و 32  نفر کشته  کم 12 
زخمی شده اند که حال 10تن 

از آنها وخیم است.
سفید  کامیون  =راننده ی 
وقتی به میان جمعیت زد و 
از  گرفت، پس  زیر  را  مردم 
اصابت شدید به یک مانع، از 

آن پیاده شد و فرار کرد.
پنج شنبه،  روز   17 ساعت  حدود 
17 اوت، یک کامیون در بلوار معروف 
الرامبال که همواره پر از جمعیت است 
راند و دست کم 12 تن را کشت و ده ها 

نفر را زخمی کرد.
حال  گزارش ها  تازه ترین  اساس  بر 
زخمی شدگان  از  تن  ده  کم  دست 
اسالمی«  است.گروه »حکومت  وخیم 
حرکت  این  مسئولیت  داعش  یا 
عهده  بر  را  جنایتکارانه  و  جنون آمیز 

گرفته است.
گفته می شود راننده ی کامیون پس 
از حمله به میان جمعیت، از آن پیاده 

شده و فرار کرده است.
پلیس بلوار الرامبال را تخلیه کرده و 
وزارت کشور مدتی کوتاه پس از این 
تأیید  را  آن  بودن  تروریستی  حادثه، 

کرد.
یک  که  گفته اند  عینی  شاهدان 
به  زیگزاگ  صورت  به  سفید  کامیون 
درون جمعیت زد و عمدا آدم ها را زیر 

گرفت. پس از آنکه کامیون با اصابت 
شدید به یک مانع ایستاد، راننده پیاده 

شد و فرار کرد.
همچنین حوالی ساعت هشت و نیم 
شب به وقت اروپای مرکزی، دو پلیس 
در خیابانی که در شمال الرامبال برای 
یک  توسط  بود،  شده  بسته  بازرسی 
معلوم  هنوز  شدند.  گرفته  زیر  راننده 
نیست که آیا بین این حادثه و عملیات 

الرامبال رابطه ای هست یا نه.
به گزارش پلیس ایالت کاتالونیا که 
شهر بندری بارسلونا مرکز آن است، در 
این حادثه ی تروریستی 12 نفر کشته 
و ۳2 تن زخمی شده اند که حال ده تن 

از آنها وخیم گزارش شده است.
پلیس در حال حاضر دو مظنون را 

دستگیر کرده.

نوشته  کاتالونیا  محلی  روزنامه  یک 
است که راننده ی کامیون که مردم را 
به قتل رسانده 1متر و 70 سانتی متر 
داده شده  دارد. همچنین گزارش  قد 
که دو کامیون کرایه شده، یکی برای 

عملیات و دیگری برای فرار.
ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا که 
بالفاصله به بارسلون رفته در توییتی 
نوشت که در درجه ی اول باید به حال 

زخمی های این حادثه رسیدگی کرد.
رهبران آمریکا و روسیه این عملیات 
ترامپ  کردند.  محکوم  را  تروریستی 
اعالم کرد که آمریکا هر کمکی الزم 
می دهد.  قرار  اسپانیا  اختیار  در  باشد 
پوتین نیز با محکوم کردن این عملیات 
خونین گفت که جهان برای مبارزه با 

تروریسم به اتحاد نیاز دارد.

ترور در قلب بارسلون: بلوار زیبای الرامبال 
سوگوار است

ویدئو

پس  بار  نخستین  =برای 
ایران  انقالب اسالمی در  از 
نظامیان  از  بلندپایه  هیاتی 
به ترکیه  جمهوری اسالمی 

سفر کرده  است.
پاسدار  سفر  این  =در 
پشت  اردوغان  با  باقری 

درهای بسته گفتگو کرد.
و  ایران  نظامی  =هیات 
اطالعات  سازمان  رییس 
مشترک  اقدام  برای  ترکیه 
در  ُکردها  تحرکات  علیه 
فق  توا به  مرزی  مناطق 

رسیده اند.
یش  ما ز ر ی  ر ا گز بر =
دانشجوی  تبادل  مشترک، 
نظامی، بستن مرزها و نحوه 
همکاری در مناطق امن در 
خاک سوریه از توافقات بین 

ایران و ترکیه است.
=اختالف ایران و ترکیه بر 
سر اسد همچنان ادامه دارد.

ستادکل  رییس  باقری  محمد 
ایران در سفری سه  نیروهای مسلح 
همتای  آکار  خلوصی  ژنرال  با  روزه 
جانیکلی  نورالدین  خود،  تُرک 
اردوغان  طیب  رجب  و  دفاع  وزیر 
رییس جمهوری ترکیه دیدار و گفتگو 

کرد.
در  اسالمی  انقالب  ابتدای  از 
دیدار  هیچ  کنون  تا   1۳۵7 بهمن 
و  ایران  بین  رده  این  در  نظامی 
تمام  در  بود.  نشده  انجام  ترکیه 
سال هایی که رژیم ایران در تحریم 
بود، ارتش ترکیه توانست زیر سایه 
خود  دفاعی  توان  ناتو  با  همکاری 
کشور  این  ارتش  و  بخشد  قّوت  را 

مدرن شد.
از  طرف  دو  هر  برای  دیدار  این 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارتش 
کودتای  اصطالح  به  از  پس  ترکیه 
سال  ژوئن   1۵ خورده ی  شکست 
و  روبروست  بحران  با  هنوز   201۶
ارتش  افسران  و  ژنرال ها  از  بسیاری 
به اتهام دست داشتن در آن رویداد 
زندانی هستند. آن دسته فرماندهان 
نظامی هم که روی کار آمدند اگرچه 
مواجه  ارتش  بدنه ی  در  مقبولیت  با 
مورد  دیگر  سوی  از  ولی  هستند 
ناتو  فرماندهان  سوی  از  بی اعتمادی 

قرار دارند.
انقالب  پاسداران  سپاه  ایران  در 
تازه  تحریم های  تیغ  زیر  اسالمی 
به نظر می رسد  و  قرار گرفته  آمریکا 
در  طرفین  از  کدام  هر  نظر  این  از 
غربی ها  با  نوعی  به  نظامی  حیطه ی 

دچار تنش هستند.
مدت  به  اردوغان  و  باقری  دیدار 
۵0 دقیقه پشت درهای بسته انجام 
جزییات  مورد  در  رسانه ها  و  شد 
اما  نکردند،  منتشر  گزارشی  آن 
که  است  آن  از  حاکی  گمانه زنی ها 
اختالف  مورد  در  عمدتا  گفتگوها 
اجرای  نحوه  ی  مورد  در  کشور  دو 
آتش بس  مورد  در  »آستانه«  توافق 
اجرای  و  کنترل  نحوه  ی  و  سوریه 
طرح روسیه در مورد ایجاد مناطق 
بوده  جنگ زده  کشور  آن  در  امن 
رفراندوم  برگزاری  طرفی  از  است. 
موارد  از  نیز  عراق  کردستان  در 
مورد بحث بوده است که دو کشور 
نظر  اتفاق  آن  با  مخالفت  درباره ی 
گرفتن  قدرت   و  جدایی  با  و  دارند 
شدت  به  خود  مرزهای  در  کردها 

هستند. مخالف 
ترکیه  و  ایران  مشکالت  از  یکی 
در  کردها،  مسئله ی  زمینه ی  در 
است.  کشور  دو  مرزهای  حدود 
و  سپاه  بین  مرزی  درگیری 
ایران  چریک های ُکرد مخالف رژیم 
افزایش  غربی  کوهستان های  در 
اردوغان  دولت  و  است  کرده  پیدا 
نظامی  عملیات  با  سال هاست  هم 
و  ارتش  نیروهای  علیه  پ. ک .ک 
مرزی  مناطق  در  خود  ژاندارمری 
از  کاال  و  انسان  قاچاق  روبروست. 
این مرزها از جمله مشکالت هر دو 
بستن  رو  همین  از  و  است  طرف 
در  دیوارکشی  با  حتی  که  مرزها 
با  گرفته  قرار  ترکیه  کار  دستور 

موافقت ایران همراه است.
با مسئله ی  در مورد شیوه برخورد 
کردها، باقری با هاکان فیدان رییس 
سازمان اطالعات ترکیه )میت( دیدار 
کرده که از جزییات آن هنوز خبری 
منتشر نشده، اما منابع آگاه به کیهان 
و  سپاه  اطالعات  که  گفته اند  لندن 
مشترک  تیمی  کرده اند  توافق  میت 
مناطق  در  اطالعاتی  اقدامات  برای 
و  ایران  ترکیه،  خاک  در  کردنشین 

حتی عراق تشکیل شود.
و  نظامی  دانشجوهای  تبادل 
و  آموزشی  بخش  در  همکاری  
همین طور توافق بر سر اعزام ناوگروه  
مشترک،  مانورهای  برگزاری  و 
برنامه های دیگر میان ایران و ترکیه 
آنها  روی  باقری  سفر  در  که  است 

توافق شده است.
محمد  پاسدار  سردار  سفر  این  در 
پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و 
سردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی 
کردند.  همراهی  را  باقری  ایران 
آخرین  از  ایران  که  گزارش هایی 
غربی  مرزهای  در  کردها  وضعیت 
ارائه  ترکیه  مقام های  با  نشست  در 
داده بر مبنای گزارش هایی بوده که 
اطالعات سپاه قدس جمع آوری کرده 

است.
اقلیم  در  ایران  نظامی  بازوی 
کردستان عراق که با سپاه همکاری 
»حزب  اعضای  از  بخشی  دارد 
هستند  عراق«  کردستان  دموکرات 
آنها  رهبری  بارزانی  مسعود  که 
که  تیمی  همان  دارد.  عهده  به  را 
متهم  را  آنها  میهنی«  »اتحادیه 
به  سپاه  نفوذ  شرایط  می کنند 
کرده اند  فراهم  را  عراق  کردستان 
بهاالدین  و در ربودن سرلشکر سید 
از نیروهای ارشد پیشمرگه در سال 
کرمانشاه  به  او  انتقال  و   1۳۹۳

دخالت داشته اند.
این  در  ترکیه  و  ایران  میان  آنچه 
دیدارها حل نشده باقی مانده، آینده ی 
نگرانی های  همین طور  و  اسد  بشار 
در  نفوذ  برای  ایران  تالش  از  ترکیه 
سوریه است. گرچه مقام های نظامی 
که  دادند  اطمینان  ترکیه  به  تهران 
حضور نظامی سپاه در سوریه با منافع 
اما گزارش ها  ترکیه در تضاد نیست، 
حاکی از آن است که ایران نه تنها در 
سوریه اقدام به ساخت چند کارخانه 
در  بلکه  کرده  موشکی  و  تسلیحاتی 
در  نظامی  پایگاه  یک  تاسیس  حال 

بندر طرطوس نیز هست.

توافق نظامی و امنیتی ایران و ترکیه برای اقدام 
مشترک علیه ُکردها در مناطق مرزی

دیدار محمد باقری و رجب طیب اردوغان در ترکیه
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مدعی  دولت  =منتقدان 
شده اند بیژن نامدار زنگنه در 
دولت های قبلی به نمایندگان 
مجلس که در روند گرفتن رای 
اعتماد از او حمایت کرده اند، 
پُست داده و االن هم چه بسا 
با  اعتماد  رأی  گرفتن  برای 
و  قرار  نمایندگان  از  بعضی 

مدار گذاشته باشد.
مخالف  و  منتقد  رسانه های  برخی 
دولت مدعی شده اند بیژن نامدار زنگنه 
در دولت های قبلی به نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی که در روند گرفتن رای 
پُست  کرده اند،  حمایت  او  از  اعتماد 

داده است.
و  آنالین  نسیم  خبری  سایت های 
را  ادعا  این  گزارشی  در  اقتصادی  نود 
با بررسی وضعیت نمایندگان دوره های 
گذشته مجلس که حامی بیژن نامدار 

زنگنه بوده اند بیان می کنند.
در این گزارش آمده است تمام آن 

رسانه های مخالف دولت:
 حامیان زنگنه در مجلس پست می گیرند

دوره های  در  که  مجلس  نمایندگان 
وزیر  زنگنه  نامدار  بیژن  از  گذشته 
پیشنهادی نفت دولت دوازدهم حمایت 
از  را  خود  حمایت  این  مزد  کرده اند، 
وزیر پیشکسوت کابینه حسن روحانی 
گرفته اند و امروز در بخش های مختلف 
وزارت نفت مشغول به فعالیت بوده و 
اصطالحا »کارمند وزیر نفت« هستند.

از جمله این نمایندگان سید موید 
حسینی صدر، نماینده مجلس نهم، که 
پس از وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت 
یازدهم به سمت مشاور زنگنه در امور 

پتروشیمی منصوب شد.
عباس  امیر  حسینی،  شریف  سید 
حیدری  سعید  مروی،  علی  سلطانی، 
طیب، چهار نماینده دیگر مجلس نهم و 
حامیان زنگنه بودند که در دولت یازدهم 
به ترتیب به عنوان مدیر کل حسابرسی 
و امور مجامع وزارت نفت، عضو هیات 
مدیره شرکت نفت فالت قاره، رئیس 
هیئت مدیره شرکت پترو پارس، نماینده 
گزینش  مرکزی  هیئت  در  نفت  وزیر 

وزارت نفت منصوب شدند.
بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی 

در  نفت  وزارت  برای  روحانی  حسن 
مورد  در  که  است  دوازدهم  دولت 
مختلف  رانت های  ز  ا استفاده اش 
سخنانی از سوی مخالفان گفته شده 
است. منتقدان زنگنه او را با تجربه 26 

سال وزارت »شیخ الوزرا« می نامند.
جمهوری  عمر  ابتدای  از  زنگنه 
جهاد  وزیر  سال   ۵ کنون  تا  اسالمی 
سازندگی، 9 سال وزیر نیرو و 12 سال 
دوازدهم  کابینه  در  و  بوده  نفت  وزیر 
نیز به عنوان وزیر نفت از سوی حسن 
روحانی انتخاب شده است. در صورتی 
که بیژن نامدار زنگنه بتواند رای اعتماد 
بگیرد،  را  نفت  وزارت  برای  مجلس 
در 6۵ سالگی مسن ترین وزیر دولت 

دوازدهم خواهد بود.
با  روحانی  دولت  مخالفان  اکنون 
نگاهی به نمایندگان حامی زنگنه در ادوار 
پیشین مجلس و موقعیت های شغلی آنها 
در وزارت نفت یازدهم مدعی شده اند 
بیژن نامدار زنگنه هوای حامیانش در 
مجلس را دارد و حتی شاید با برخی 
نمایندگان برای گرفتن رای اعتماد قرار 

و مدار هم گذاشته است.

تیزر  =احمدی نژاد در یک 
کوتاه گفته »می گویند فالنی 
پول نفت را بین مردم تقسیم 
کرده، اگر فرصت می شد همه 

آن را تقسیم می کردم.«
قرار  می دهم  =»احتمال 
بیافتد،  اتفاقاتی  یک  است 
امتیازاتی  است  قرار   یعنی 
به یک عده داده شود و قرار 
تحمیلی  قراردادهای  است 
است  قرار  شود،  درست 
پوشیده  بزرگی  ضعف های 

شود.«
محمود  حکم  تمدید  با  همزمان 
احمدی نژاد توسط علی خامنه ای برای 
ادامه ی عضویت او در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، بعضی رسانه های همسو 
با وی و همچنین بعضی خبرگزاری های 
رسمی رژیم از جمله بخش فارسی شبکه 
»العالم« تیزری کوتاه از احمدی نژاد را 
تبلیغ کردند که مربوط به گفتگوی رو در 
روی او با مردم است. اعالم شده است که 
به زودی این فیلم به طور کامل منتشر 

خواهد شد.
تیزر که حدود  این  در  احمدی نژاد 
9۰ ثانیه است از جمله گفته »می آیند 
و می گویند فالنی پول نفت را بین مردم 
تقسیم کرده، اگر فرصت می شد همه آن 

را تقسیم می کردم«.
در این ویدیو پشت سر احمدی نژاد 
تابلویی نصب شده که روی آن نوشته 
»الیس اهلل بکاف عبده«، سوره زمر آیه 
36 که اشاره دارد: »آیا به جز خدا برای 

بنده کافی نیست؟«
او در بخشی از این ویدیو گفت: »ما 
معتقدیم هیچ کس باالتر از مردم نیست 

و حرف و خواست مردم باید ممکن شود 
و هیچ کس نباید خودش را باالتر از مردم 
بداند و حقی باالتر از حق مردم برای خود 

قائل شود«.
احمدی نژاد همچنین عنوان کرده 
»ما معتقدیم تحت هر عنوان و لباسی 
هیچ طبقه ممتازی در کشور نباید شکل 
بگیرد، ما انقالب نکردیم که خاندان ها 
بروند و خاندان های جدید مثل آنها یا 
از آنها بیایند. هر چیزی در این  بدتر 
کشور هست برای مردم و است و هیچ 
نظام،  معادل  را  خود  ندارد  کس حق 

انقالب، اسالم و کشور تلقی کند«.
با  همسو  تیزر  این  در  احمدی نژاد 
روز  در  که  مشایی  رحیم  اسفندیار 
که  را  فقیهی  »والیت  گفت  خبرنگار 
بین مردم خط  کشی کند والیت جهل 
و شیطان می دانیم«، گفته است: »ما 
ارثیه  حکومتی  مناصب  نداریم  قبول 
پدری یک عده است. ما قبول نداریم به 
نام انقالب اشرافیت سیاسی و اقتصادی 
شکل بگیرد و چمبره روی ملت بیاندازند 
و هر کسی صدایش درآمد انگی به او 

بزنند و صدایش را خفه کنند«.
وی در پایان این تیزر گفت: »احتمال 
می دهم قرار است یک اتفاقاتی بیافتد، 
یعنی قرار  است امتیازاتی به یک عده 
داده شود و قرار است قراردادهای تحمیلی 
درست شود، قرار است ضعف های بزرگی 
پوشیده شود، اما این خیلی نامردی است 
را  عقیدتی  و  که یک دعوای سیاسی 
چون حریف نمی شوند و منطقی ندارند 
در قالب اتهامات مالی و امنیتی می برند، 
این خیلی بد است، ما می گوییم وقتی 

دین ندارید آزاده باشید«.
د  مجد ب  نتصا ا ست  ا گفتنی 
اعضای  از  یکی  عنوان  به  احمدی نژاد 
مجمع تشخیص مصلحت با واکنش های 
زیادی روبرو شده، اما یکی از آنها متفاوت  

احمدی نژاد: ما قبول نداریم هر کسی صدایش درآمد 
انگی به او بزنند و صدایش را خفه کنند

از بقیه است.
فریدالدین حدادعادل، فرزند غالمعلی 
حدادعادل در توییتی نوشته »انتصاب 
آقای احمدی نژاد در  مجمع تشخیص 
حیات  در  آخر  شانس  نظام  مصلحت 
از  چشم پوشی  نه  اوست  سیاسی 
اشتباهات جبران ناپذیر« و در ادامه آورده 
که »گویا گوش های آقای احمدی نژاد کر 

شده است«.
حامیان  واکنش  با  تند  توییت  این 
صفحه  ی  شد.  روبرو  احمدی نژاد 
اینستاگرامی »مردی با کاپشن بهاری« 
نوشت:  عادل  حداد  فرزند  به  خطاب 
آخرین  در  فرید  پدر  اینکه  از  »فارغ 
سیاسیش  حیات  بقای  برای  تالشش 
در انتخابات مجلس در تهران نفر سی 
و یکم شد، خوب است آقای حدادعادل 
به عنوان یک آقازاده تمام عیار از شانس 
و حیات سیاسی برایمان بیشتر بگویند«.

انتصاب  از  احمدی نژاد  طرفداران 
مجدد او در مجمع تشخیص استقبال 
زیادی کردند و آن را نوعی عقب نشینی 
حکومت در مقابل او تعبیر کردند، اما 
احمدی نژاد  می گویند  منتقدین اش 
منصوب شد تا بیش از این جنجال به 

پا نکند.

= مجلس ایران در شرایطی 
میلیارد  هزار  دو  اختصاص 
تومان بودجه به سپاه را برای 
مقابله با آمریکا تصویب کرده 
تومان  میلیاردها  دولت  که 
بدهی و کسری بودجه دارد.
=خود سپاه 23 هزار میلیارد 
دارد. طلب  دولت  از  تومان 
= در روزهای اخیر نماینده 
خامنه ای در دانشگاه به علت 
بی پولی تهدید به استعفا کرده.

در  ماه  مرداد   22 هفته  گذشته 
شد  تصویب  اسالمی  شورای  مجلس 
که دو هزار میلیارد تومان )6۰9 میلیون 
دالر( بودجه برای توسعه فعالیت های 
موشکی سپاه و کمک به سپاه قدس 
اقدامات خصمانه  با  »مقابله  در طرح 
آمریکا و ماجراجویانه آمریکا در منطقه« 

اختصاص یابد.
تامین کننده مالی این طرح که بدون 
رای مخالف و جزییات آن با تنها یک 
رای مخالف تصویب شد دولت است، 
از  یکی  کواکبیان  مصطفی  وقتی  اما 
بررسی  نمایندگان مجلس در جریان 
طرح در تذکری به علی الریجانی رییس 
مجلس تذکر داد که باید منبع تامین 
منابع مالی تخصیص این بودجه به سپاه 
قدس در »متن مصوبه« مشخص شود، 
الریجانی به او پاسخ داد که »معاذیر و 
محدودیت هایی برای اعالم منابع مالی 

این بودجه وجود دارد.«
الریجانی تاکید کرد که به منابع مالی 
هزار میلیارد تومان بودجه اضافه سپاه 
قدس فکر شده و مشکلی وجود ندارد 

و در این زمینه با شورای نگهبان هم 
صحبت خواهد شد.

معذوریتی که علی الریجانی از آن 
صحبت کرد و اینکه توان و مقدورات 
دولت روحانی برای فراهم کردن این 
مقدار پول چقدر است همچنان مبهم 
است، چون دولت دوازدهم روحانی به 
بدهی های  و  مالی  با مشکالت  شدت 
نجومی دست به گریبان است و حتی در 
تامین دخل و خرج خود هم مانده است.

دولت تا سال 1396 رسماً 23 هزار 
و  دارد  بدهی  به سپاه  تومان  میلیارد 
بدهی  این  که  نیست  پولی  در خزانه 
را که بخش عمده آن بابت طرح ها و 
پروژه های عمرانی است پرداخت کند.

فهرست زیر تنها بخشی از بدهی های 
دولت است که تا کنون روی هم انباشته 

شده و نتوانسته آنها را پرداخت کند:
-بدهی به شهرداری تا سال 1396 

حدود 1۸ هزار میلیارد تومان
سال  تا  مرکزی  بانک  به  -بدهی 
1396 حدود 21۰ هزار میلیارد تومان

و  خصوصی  بخش  به  -بدهی 
 1396 سال  تا  دولتی  سازمان های 

حدود 7۰۰ هزار میلیارد تومان
-بدهی به سازمان تأمین اجتماعی 

حدود 13۰ هزار میلیارد تومان
در روزهای اخیر ریاست نمایندگی 
ولی فقیه در دانشگاه های ایران اعالم 
کرده که قصد استعفا دارد. خبری که 
زیر سایه رای اعتماد به وزرای کابینه 

دوازدهم دولت کمتر دیده شد.
حجت االسالم محمد محمدیان دلیل 
استعفای خود را عدم پرداخت بودجه 
این نهاد توسط دولت اعالم کرده است.

کمیسیون  عضو  سلیمی  علیرضا 
آموزش گفته این موضوع بسیار مهمی 
است و باید به طور جدی بررسی شود 

وعده های سرخرمن دولتی که آه در بساط ندارد 
برای مقابله با آمریکا

این  اعالم  سبب  مشکالتی  چه  که 
استعفا شده است.

اینها یک طرف، از سوی دیگر طبق 
بدهی  میزان  جهانی،  بانک  گزارش 
حدود   2۰1۵ سال  تا  ایران  خارجی 
شش میلیارد و 322 میلیون دالر است.

علی الریجانی مدعی شده موضوع دو 
هزار میلیارد تومان بودجه برای مقابله 
با آمریکا در منطقه را با شورای نگهبان 
مطرح کرده است، اما به نظر می رسد 
شورای نگهبان هم جا زده است. آیت اهلل 
عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان و 
عضو حقوقدان شورای نگهبان به تازگی 
با اشاره به طرح ضد آمریکایی مجلس 
گفته این طرح در جایگاه اقدام مقابل 
به مثل، خوب است، اما کافی نیست 
و هیئت نظارت بر برجام باید در این 
بگیرد،  جدی  تصمیمات  خصوص 
کشورهای  با  ارتباط  ایجاد  جمله  از 
غیرمتعهد و پیشبرد اقتصاد مقاومتی 
شدن  یکپارچه  با  گفته  او  عمل.  در 
شدت  می توان  غیرمتعهد  کشورهای 

عمل بیشتری علیه آمریکا نشان داد.
بودجه دولت حسن  میزان کسری 
روحانی طبق آخرین اعالم منابع رسمی 
رسیده  تومان  میلیارد  هزار   1۵ به 
با  غیرمتعهد  کشورهای  عموم  است. 
بحران های عمیق مالی روبرو هستند و 
پولی ندارند که بخواهند برای ضّدیت 
گذشته  آن  از  کنند.  خرج  آمریکا  با 
در  متعهد  غیر  از کشورهای  بسیاری 
حاال  که  ندارند  منافعی  خاورمیانه 
با  مقابله  که  ایران  طرح  در  بخواهند 
سهمی  است  خاورمیانه  در  آمریکا 
بپردازند.  در چنین شرایطی باید پرسید 
رژیم ایران تا چه اندازه توان مقابله با 
آمریکا را دارد و آیا اصال پولی برای خرج 
کردن در راه این مقابله در کیسه دارد؟!

بازدید حسن روحانی از پروژه های موشکی سپاه

»پاراگراف« عنوان گفتگوهای کوتاه ویدیویی کیهان لندن است که نخستین آن در رابطه با  مهم ترین مسئله ی ایران 
و جهان تهیه شده: حقوق بشر!

پاراگراف 1: آگاهی و ایستادگی، دو شرط الزم 
برای تأمین حقوق بشر

ویدئو

حقوق بشر مهم ترین مسئله است 
و  بیان  آزادی  فقط  که  دلیل  این  به 
عقیده، موضوع حقوق بشر نیست بلکه 
حق کار و مسکن و آموزش هم جزو 

حقوق اولیه انسان است.
این »پاراگراف« به گفتگو با محمود 
رفیع، دبیر جامعه ی دفاع از حقوق بشر 

در ایران- برلین اختصاص دارد.
»جامعه دفاع از حقوق بشر- برلین« 
بیش از 3۵ سال پیش تأسیس شد و 
به عنوان اولین نهاد مستقل و رسمی 

دفاع از حقوق بشر در ایران به ثبت 
رسید.

=چرا وضعیت حقوق بشر 
از  یکی  که ظاهرا  ایران  در 
خواست های انقالب ۵۷ بود 
بهتر که نشد هیچ، بدتر هم 

شد؟
=آیا دفاع از حقوق بشر از 
خودشان  که  کسانی  سوی 

بشر  حقوق  ناقض  زمانی 
بودند مثبت نیست و نباید 

از آن استقبال کرد؟
=برای دفاع از حقوق بشر 
راهی غیر از واکنش به نقض 
آن، راه دیگری وجود ندارد؟
ز  ا د  می شو نه  چگو =
چرخه ی نقض مداوم حقوق 

بشر بیرون رفت؟

یکی از نماینده های مجلس شورای 
اسالمی روز چهارشنبه این هفته هنگامی 
روحانی  نامزد حسن  ظریف  جواد  که 
برای وزارت خارجه در مجلس صحبت 
برخی  احسنت  به  واکنش  در  می کرد 
او، فریاد زد این شخص  به  نماینده ها 

چه احسنتی دارد؟
در  خرمشهر  نماینده  سامری  علی 
راه  به  زیادی  صدای  و  سر  که  حالی 
انداخته بود گفت: این روزها در خرمشهر 
مردم  می کنند،  متوقف  را  کشتی ها 
کشتی ها را تکه تکه کرده  و می فروشند. 
است.  شده  متوقف  کارها  شلمچه  در 
آماری که وزیر خارجه  بیکارند،  مردم 
که  نیست، حرف هایی  واقعی  می دهد 
ظریف می گوید و آمار کذایی که می دهد 
بگیرد.  رأی  می خواهد  او  است،  دروغ 
برای رفع مشکل پیش او رفتیم، صحبت 

فحش های نماینده خرمشهر به ظریف؛ 
چند نفر دهان نماینده را گرفتند و او را بیرون بردند

کردیم، نامه دادیم ولی اثر نداشت.
را  بانک ها  ادعا می کند مشکل  وی 
مشکل  است،  دروغ  اما  کرده ایم  حل 
طرف  با  شلمچه  مرز  در  نشده.  حل 
عراقی مشکل پیدا کردیم، هیچ کس 

در شهرستان و استان نتوانست مسائل 
را حل کند چون این معضالت باید در 

وزارتخانه مربوطه بررسی و حل شود.
چند تن از نماینده ها دهان سامری را 
گرفتند و او را از صحن مجلس بیرون بردند.
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سرور کسمایی - »سهم من از او« 
رمانی است به قلم جواد جواهری که 
به تازگی توسط انتشارات گالیمار به 

بازار آمده است.

شده  نوشته  فرانسه  زبان  به  رمان 
اما موضوع آن مربوط به مقطع وقوع 
دو  یکی  داستان  است.  ایران  انقالب 
شهرکی  در  انقالب  از  پیش  سالی 
مازندران  دریای  کنار  در  ساحلی 
تعطیالت  شروع  با  می شود.  آغاز 
محلی  نوجوان  گروهی  تابستانی، 
رمان  طول  در  که  می آیند  هم  گرد 
می شویم.  آشنا  آنان  سرنوشت   با 
مثلثی  دوستانه،  محفل  این  دل  در 
احساسی شکل می گیرد که گرانیگاه 
آن دختری است به نام نیلوفر که بنا 
به موقعیت طبقاتی اش با دنیای این 
نوجوانان  فاصله بسیاری دارد. همین 
برای  مساعد  است  بستری  فاصله 
آرزوهای  و  آمال  تجسم  دختر  اینکه 
خود  راوی  بشود.  آنان  ناشناخته 
پسرکی سیزده ساله است که از همان 
به  رمان،  اول   Mouvement موومان 
دنبال نقطه ای دوردست، تنها در دریا 
شنا می کند و رفته رفته از ساحل دور 
خود  دنبال  به  را  خواننده  و  می شود 
به اعماق ناشناخته و مواج می کشاند. 
پیش  خواننده  تعمید  غسل  گونه ای 
توصیف  داستان.  اصل  به  ورود  از 
در  شنا  صحنه  زیبای  فوق العاده 
گستره ی آبی میان آسمان و زمین و 
خارج شدن ساحل از حوزه دید راوی، 
شیرجه رفتن در ژرفای ناشناخته ها  و 
تعقیب نقطه ای دوردست و مجهول، 
استعاره ای است هنرمندانه از آنچه در 

صفحات بعدی رمان اتفاق می افتد.
از  گسترده تر  بسیار  بدی  »قلمرو 
ژرف تر.  بسیار  است،  نیکی  قلمرو 
سر  در  بیشتری  نیرنگ های  بدی 
دارد، ورق های بیشتری در آستین… 
آنچه تو کردی، در مقایسه با آنچه من 

مرتکب شدم، هیچ است.«

که  است  به هم بندی  راوی  خطاب 
از کرده خویش پشیمان  نیز  او خود 
است و احساس گناه رهایش نمی کند. 
سیزده  راوی  رمان  آغاز  در  چند  هر 
از  را  داستان  اما  ندارد،  بیشتر  سال 
پس سالیان به  روایت می کشد. او به 
و  و دوستانش می نگرد  گذشته خود 
بارها و بارها، البالی خطوط، اعتراف 
می کند که پلید، خائن و دروغگو بوده 
با توجه به فجایعی  این نگاه،  است.  
تا  راوی خود در آن  و  که روی داده 
حدی نقش داشته است، صریح، سرد، 

موشکافانه و جسور است.
ما  تک تک  آتش،  دور  حلقه  »در 
می بایست از بین می رفتیم. هر کدام به 
گونه ای. نسل ما می بایست تماما نابود 
اگر قرار می بود دوباره روزی  می شد. 
گردهمآیی  دوستانه ای داشته باشیم، 
این کار فقط در گورستان  امکان پذیر 
پای  ما  زیر  تا  می رفت  شکافی  بود. 
دهان باز کند و به تابستان مان خاتمه 
بدهد… تابستانی دیگر در کار نبود.«

در شرح روند تباهی محفل نوجوانان 
از همه جا بی خبر گرد آتش، انگشت 
سوی  به  همه  از  پیش  راوی  اتهام 
خودش نشانه می رود. این اوست که با 
دروغ های سنجیده ، تزویر و در نهایت 
خیانت، دو تن از دوستانش را بی محابا 
و  آمال  جهت  در  و  گرفته  بازی  به 
است.  پرتگاه  کشانده  به  اهداف خود 
او که با آغاز انقالب به فعال سیاسی 
تبدیل می شود، نه به دنبال آرزوهای 
مردمش،  و  کشور  آینده  برای  بزرگ 
اهداف  و  پستی ها  دنبال  به  بلکه 

درباره ی »سهم من از او«

شخصی خود است.
»انقالبی که افرادی مثل مرا در صدر 
داشته باشد، نمی تواند چیزی بهتر از 
جانورهایی که خلق کرد، خلق کند.«

فرم اعتراف گونه روایت عالوه بر اینکه 
چارچوب و لحن مناسب را در اختیار 
راوی می گذارد تا به فاش کردن نقش 
خود  بپردازد، به نویسنده هم این امکان 
تکنیک  از  استفاده  با  که  می دهد  را 
رفت و بازگشت زمانی، یعنی از پس 
از وقوع فاجعه به پیش از آن، اطالعات 
را خرده خرده بر خواننده برمال کند. 
این تکنیک آمیخته به تعلیق و اشارات 
خواننده  در  جالبی  کشش  سربسته، 
برای دانستن و حتی گمانه زنی ایجاد 
خزر  دریای  خاطره  در  می کند.»ورق 
دیگر برگشته بود. پایان ما آغاز شده 
پایان  آن  دیدن  از  ناتوان  اما  ما  بود. 
غم  انگیز، از بس که درگیر نابود ساختن 

دنیای خود بودیم.«
شگردی  مفرد  شخص  اول  کاربرد 
نویسنده  سوی  از  هوشمندانه  است 
راوی  را هم شریک جرم  تا خواننده 
دوش  بر  را  پلیدی  این  بار  ساخته، 
صفحات  سیاق  به  و  بگذارد  هم  او 
آغازین رمان، او را با خود به ژرفنای 
پیچیدگی  روح انسان بکشاند. اعتراف 
هیچ گونه  نداشتن  بودن،  یهودا  به 
ارزش اخالقی یا احساس گناه نسبت 

شخصیتی  راوی  از  خود،  رفقای  به 
این  با  می سازد،  استاوروگینی  شبه 
تفاوت که راوی »انقالبی« ما از ابتدا نه 
آرمانی داشته نه اعتقادی و حتی وقتی 
به عضویت رهبری یکی از گروه های 
پوشالی  به  می شود،  نائل  سیاسی 
دارد. اذعان  خود  شخصیت  بودن 

یک  پرداختن  و  ساختن  »برای 
انقالب،  ایدئولوژی، یک مذهب، یک 
نباید از دروغ هایی که باید در چنته 
داشته باشد، غافل ماند. هرچه بیشتر 
می کنی،  بیشتر  صعود  تشکیالت  در 
تابوی دروغ شکسته می شود، بیشتر 
مفهوم و محتوا یش دگرگون می شود. 
و  راست  سر  بر  دیگر  بحث  باال،  آن 
حقیقت   نیست.  حقایق  بودن  دروغ 
یقین  من  ساخت.  باید  را  دروغ  و 
عظما،  حتی  آیت اهلل های  که  دارم 
وقتی  پاپ،  خود  حتی  کاردینال ها، 
به  را  اعتقادشان  می رسند،  اینجا  به 
همین طور  می دهند.  دست  از  خدا 
کله گنده های به اصطالح سوسیالیست 
یا کمونیست دیگر به اسطوره جامعه 
این  همه  ندارند.  باور  برابری  خواه 
چیزها را من خیلی زود دریافتم. شاید 
خیلی زودتر از دیگران. بی گمان بسیار 
بر  تو  خاطر  همین  به  تو.  از  زودتر 
خالف من، توانستی باورهایت را حفظ 
کنی و در گناه غوطه ور نشوی. وقتی 
تو برای آرمان هایت مبارزه می کردی، 
می کردی  فکر  که  آرمان هایی 
برحق اند،  و  حیاتی  اجتناب ناپذیر، 
بودیم.  آنها  تولید  مشغول  من  امثال 
آرمان هایی  توان خودم،  در حد  من، 

از این دست بسیار تولید کردم. ابتدا  
سپس  راساختم،  خودم  آرمان های 
آرمان هایی را که به کارم می  آمدند. 
ندارد،  وجود  واقعی  آرمان  نمی گویم 
نیکی  به  راستین  میل  نمی گویم 
می گویم  فقط  ندارد،  وجود  کردن 
میل  این  می روی،  باالتر  چه  هر 
خوب  را  این  می شود.  یافت  کم تر 
بودم.« اوج  در  خودم  چون  می دانم 

آرمان  نمی گویم  جواهری:  جواد 
میل  نمی گویم  ندارد،  وجود  واقعی 
راستین به نیکی کردن وجود ندارد، 
فقط می گویم هر چه باالتر می روی، 
این میل کم تر یافت می شود. این را 
خوب می دانم چون خودم در اوج بودم.

ما  ادبی  سنت  در  بی  گمان  آنچه 
کرد،  محسوب  نو آوری  یک  می توان 
به  نسبت  راوی  صریح  لحن  همین 
همه  از  پیش  او  است.  خود  کرده 
و  شکست  در  خود  نقش  بررسی  به 
آنکه گناه  از  تباهی می پردازد، پیش 
این  بیاندازد.  دیگران  گردن  به  را 
نگاهی است کم تر معمول در فرهنگ 
ادبیات  در  معمول  کم تر  نگاهی  ما، 
داستانی ما یا در میان شخصیت های 
و  بلوغ  زمان  گویی  ما.  رمان های  
مسئولیت پذیری نسلی که از نزدیک 
داشته،  ایران  انقالب  آتش  بر  دست 
رمان  این  در  و  رسیده  فرا  سرانجام 

بازتاب هنری یافته است.
در  و  ساده  زبان  به  هم  اشاره ای 
عین حال زیبا و پخته جواد جواهری 
معمول  سنت  با  که  بکنیم  رمان  در 
که  روزگار  این  فرانسوی  رمان های 
برگرفته از زبان روزنامه ای و اینترنتی 
دارد.   فاصله  هستند،  سبک  فاقد  و 
توصیف های بجا و دقیق همه جا در 
و  به شخصیت ها  دادن  جان  خدمت 
توصیف  دنبال  به  نه  موقعیت هاست، 
برای توصیف یا قلم فرسایی و به رخ 
زبان  نویسنده.  ادبی  توان  کشیدن 
غنی  حال  عین  در  و  ساده  دقیق، 
شیوه  یاد آور  گاه  او«،  از  من  »سهم 
 Pascal کیگنار  پاسکال  نگارش 
 Mathias انار  ماتیاس  و   Quignard
برجسته  نویسنده  دو   ،Enard
نویسنده  برای  این  و  است  فرانسوی 
بیست  سن  از  پس  که  ایرانی تباری 
است،  آموخته  را  زبان  این  سالگی 

البته دو چندان ارزشمند.
توسط  او«  از  من  »سهم  انتشار 
فرخنده ای  رویداد  گالیمار  انتشارات 
زبان  به  ایرانی  ادبیات  برای  است 
واقعیت  این  بر  شاهدی  و  فرانسه 
پذیرفته شده که با وجود سر باز زدن 
از انتشار »در جستجوی زمان از دست 
»اولیس«  پروست،  مارسل  رفته« 
انتهای  به  سفر   « و  جویس  جیمز 
نیمه  در  سلین  فردینان  لوئی  شب« 
زمینه  در  گالیمار  بیستم،  قرن  اول 
انتخاب اثر کمتر اشتباه کرده و از  این 
انتشاراتی های  معتبرترین  از  یکی  رو 
بی گمان  انتشارات  این  است.  فرانسه 
امکان ترجمه این رمان را به زبان های 
امید  آورد.  خواهد  فراهم  دنیا  بزرگ 
اما که جواد جواهری که خود  است 
می زند  قلم  خوبی  به  هم  فارسی  به 
داستان  مجموعه  دو  این،  از  پیش  و 
کوتاه »رخ« و »کوچه های موازی« را 
از  او به این زبان خوانده ایم، آستین 
باال بزند و رمان اش را به زبان مادری  
هم منتشر کند تا خواننده فارسی زبان 

نیز سهم خود را از او ببرد.
*سرور کسمایی، نویسنده، مترجم، 
است.  فرانسه  مقیم  ایرانی  ناشر 
این  در  رمان  متن  از  که  جمالتی 
کتابگزاری آمده است، ترجمه ی سرور 

کسمایی است.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

آوازهتک مضراب            !

 از چندی پیش مراسم بزرگداشتی 
ایرانی، عباس  برای هنرمند کمیاب 
کیارستمی در شهر لندن بر پا شده با 
این نیت که نگاهی تازه در مجموعه 

در  اساسا  و  کیارستمی  هنرهای 
شود.  افکنده  او  هنری  جهان بینی 
به  برنامه گذاری  که  می کنیم  گمان 
صورت زنجیره ای در شهرهای دیگر 

اروپا نیز استمرار یابد.
آدم های  آن  از  کیارستمی  عباس 
نادری بود که با خیال راحت می توان 
او را روشنفکر )انتلکتوئل( نامید. از 
آن آدم های نازنین که همه رفتار و 
گفتارش استثنایی است. احساسات 
در  مقوله ای  هر  در  و  دارد  پاکیزه 
بیرون  آب  از  را  خود  گلیم  حد 
آن  از  است.  نظر  صاحب  کشیدن 
می آید  حیف اش  آدمی  مردانی  که 
که زندگی اش با سیاست روز آغشته 
شود. هر کس با او روبرو شود محو 
می گیرد.  قرار  او  پاکیزگی  تابش 
و  بود  پاکیزگان  آن  از  کیارستمی 
از همان نخستین روزهایی که روی 
اولین فیلم خود کار می کرد سادگی 
می کرد.  خیره  را  چشم  پاکی اش  و 
است  پاکی  و  سادگی  همان  این 
به  نیز  که در مثال سهراب سپهری 
چشم می خورد. سهراب که در میان 
کومه های روستایی شمال، در پیچ و 
تاب دّره های سرسبز به دنبال »خانه 

سازگاری  هدف  می گشت  دوست« 
برای فیلمساز جوان پیدا کرده بود. 
روی  دیگری  از  پس  یکی  فیلم ها 
اکران آمدند و نتیجه درونکاوی های 
ما  چشم  پیش  از  را  کیارستمی 
با  را  ما  بیشتر  و هر سال  گذراندند 
می کردند.  آشنا  شاعرمان  فیلمساز 
عالوه  »کیا«  که  دانستیم  رفته رفته 
بر فیلم و عکاسی، جانی پیوندخورده 
که  نبود  سهراب  تنها  دارد.  شعر  با 
نیز  دیگران  کرد.  می  مجذوبش 

بودند؛ حافظ کمیاب نیز بود.
از  را  شاعرانه اش  روحیه  فیلمساز 
این  ولی  می گرفت  موالنا  و  حافظ 
شیفتگی اش را بروز نمی داد. در آغاز، 
شعر در کار نبود ولی هنرهای دیگر 

او شعر را هم نمایندگی می کردند.
ما محو یک فیلمساز نایابی بودیم 
که پیدا کرده بودیم که ناگهان خبر 
رسید که او وارد عرصه حافظ شناسی 
نیز شده است. لحظه ای اندیشیدیم 
که بازار کتاب شلوغ تر از آن است که 
کیارستمی را به دنبال خود بکشد. 
بازارچه  در  آشفتگی  به خصوص 
بود.  گذشته  حد  از  حافظ شناسی 
حافظ شناسان معروف که سال ها بود 
این عرصه را میدان پرواز خود ساخته 
بودند، رفته رفته آرد را بیخته و الک 
را آویخته بودند و دیگر چه چیزی 
حافظ شناسی  بازار  در  می توانست 

مانده باشد که در خور نوشتن باشد.
حیرت  در  بود  مدت ها  راستش 
مانده بودیم که مگر حافظ هم چنان 
که  دارد  تحشیه  و  تنظیم  به  نیاز 

نمی دارند.  بر  دامن اش  از  دست 
همه  که  جایی  در  کیارستمی  حاال 
کار  چه  است،  شده  زده  حرف ها 
می خواهد یا می تواند بکند؟ آنها که 
همه  شده اند  حافظ  دامن  به  دست 
خود عالمه و هنرمندند و روی حرف 

آنها نمی توان حرفی زد.
که  بودیم  مانده  حیرت  در 
چشممان به روی »حافظ به روایت 
»کیا«  شد.  روشن  کیارستمی« 
قوم  بزرگان  می دانست  که  آنجا  از 
از  نمی آورند  تاب  را  او  جسارت 
بزرگان قوم خواسته بود که خودشان 
بنویسند.  او  کتاب  برای  مقدمه ای 
بهاء الدین خرمشاهی هم همین کار 
را کرد و در لباس مدح، قدحیاتی را 
هم به اشاره وارد مقدمه خود کرد و 
کتاب در آمد. روایتی از حافظ، کامال 

شخصی، امروزی و مختصر و مفید.
در  که  دیوان  همه  جای  به  کیا 
آمده،  بازار  به  مختلف  شکل های 
اساس کار را نه زیر مجموعه غزل ها 
و  استوار کرده  بیت ها  بر روی  بلکه 
حذف  هم  را  جمله ای  و  واژه  هیچ 
نکرده. عصاره غزل را در یک نیم بیت 
یا بیت خالصه کرده و در برابر ذهن 

قرار داده است.  
با  نمی شد  این  از  فشرده تر 
این  در  واژه  ای که  آمد.  کنار  حافظ 
نیم بیت ها تمام حرف غزل را می زند 
و گاه روشن تر از بیت یا نیم بیت. این 

نمونه ها را نگاه کنید:

»از هر طرف که رفتم جز وحشتم 
نیفزود«

که  خاطر  انگیزد  تر  شعر  »ِکی 
حزین باشد«

او،  غم  بار  و  من  تنگ  »سینه 
هیهات«

»آن شب قدری که گوید اهل معنا 
امشب است«

سر  به  جوانی  عشق  »پیرانه سرم 
افتاد«

که  بشارت  اهل  است  کس  »آن 
اشارت داند«

»حافظ به روایت کیارستمی« که 
و  چپ  از  اعتراض  صدای  آمد  در 
و  ادبیات  متولیان  برخاست.  راست 
فریاد  و  داد  ادبی  عصاقورت دادگان 
به حافظ  بی حرمتی  این  که  کردند 
تصحیح  همان  حد  در  باید  و  است 
ناشران  ماند.  باقی  تحشیه پردازی  و 
کیارستمی  بر  دیگری  ایراد  حافظ 
مخاطبان شان  که  آنها  گرفتند. 
ادعا  حافظ اند  حرفه ای  فالگیران 

می کردند که کیارستمی با این کار 
جلو دامنه تعبیرات تمثیلی را گرفته 
حافظ  غزلیات  ابیات  که  زیرا  است 
و  دارند  را  خود  استقالل  کدام  هر 
را دنبال نمی کنند.  معنای همدیگر 
پس کوتاه کردن پاسخ فال از سوی 
برجسته  را  واژه ها  فقط  که  حافظی 

می کند کار درستی نیست.
ولی پاسخ این پرسش در خودش 
فضای  وقتی  تمثیل  است.  پنهان 
ابتکار  و  ابداع  می بیند،  کم تری 
تخیل  و  می کند  پیدا  بیشتری 

فالگیران را دو چندان می کند.
بگوییم  را  نکته  این  در همین جا 
شده  تصحیح  حافظ  همه  این  که 
رسیده  نیز  استادان  تحشیه  به  که 
بعضی  معانی  باب  در  هنوز  است 
دارند.  نظر  اختالف  کالمات  از 
به  است  شده  تبدیل  حافظ نویسی 
مسابقه دانش دستور زبان و سلیقه 
با  که  حالی  در  تصحیح کنندگان. 
همه  کیارستمی  »مینیماِل«  حافظ 
به  می توان  را  حافظ  ذهنی  دقایق 

دست آورد.
این را هم در یاد داشته باشیم که 
وقتی حافظ را برای فال باز می کنند 
نظر  مورد  را  غزل  هر  بیت  دو  تنها 
قرار می دهند. یکی در غزل اول که 
بیان اصلی است و دیگری در غزل 
شاهد که تاییدکننده غزل اول است.

آنچه حافظ مینیماِل کیارستمی را 
به  رجوع  راحتی  می سازد  ارزشمند 
بهترین غزل ها و در غزل به بیت ها 

کیارستمی  اوست.  نیم بیت های  و 
همانگونه که خود گفته است نه به 
عنوان  به  نه  و  حافظ شناس  عنوان 
نقش  در  صرفا  بلکه  ادبی  دانشمند 
و  ایران  ادبیات  به  عالقمند  یک 
معرکه  وارد  حافظ  شعر  ویژه  به 
او  وگرنه  است.  شده  حافظ شناسی 
تمام  سماجت  با  را  خود  اصلی  راه 
پیموده و کم و بیش به نقطه نهایی 

رسیده است.
حافظ  از  نیز  دیگر  نکته  یک 
آن  و  می آید  دست  به  کیارستمی 
اینکه هنرمندان اگر با ادبیات ایران 
آشنایی داشته باشند راه های توسعه 
کرد.  خواهند  کشف  را  بی شماری 
طبیعتا یک سینماگر یا موسیقیدان 
با  را  خود  ذهنیت  اگر  فرهیخته 
ادبیات تزیین کند زبان شیرین تر و 
مقتدرتری برای دستاوردهای هنری 
که  نبریم  یاد  داشت.از  خود خواهد 
جامعه  در  زودتر  مینیمال  حافظ 
که  روزی  تا  شد.  خواهد  فراگیر 

زبان گرد همه مردم ایران شود.

»شب ظلمت و بیابان، به کجا توان 
رسیدن«

»تو خسته ای و نشد عشق را ترانه 
پدید«

»از بن هر مژه ام آب روان است بیا«
»بر آی ای آفتاب صبح امید«

حافظ مینیمال

                           جواد جواهری

سرور کسمایی
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مینو یگانه- سرانجام علی خامنه ای 
فرا رسیدن آن  برای  به لحظه ای که 
شده  نزدیک  می کرد  شماری  دقیقه 
است. مرگ مهدی کروبی، مرد لری 
که به رک بودن و یک دندگی شهرت 
دارد و به خامنه ای نیز که با زیرکی 
هاشمی رفسنجانی و همکاری احمد 
بر تخت والیت مطلقه فقیه  خمینی 
جلوس کرده هیچگاه ارادت آنچنانی 
هفته  این  کروبی  است.  نداشته 
زیر  و  خانگی  زندان  در  زندگی  از 
نگاه های شبانه روزی مأموران امنیتی 
صبرش لبریز شد و دست به اعتصاب 
غذای خشک زد. او برای پایان دادن 
گذاشته  شرط  دو  غذا  اعتصاب  به 
مزاحم  که  امنیتی  مأموران  است، 
منزلش  از  هستند  او  روزانه  زندگی 
بیرون بروند و هر چه زودتر محاکمه 

شود. 
بعد از حوادث سال 88  و وحشت 
ولی فقیه از تکرار آن ماجرا علی اکبر 
خاتمی  محمد  رفسنجانی،  هاشمی 
روسای جمهوری پیشین، میرحسین 
خمینی  آیت اهلل  نخست وزیر  موسوی 
مهدبی  و  جمهوری  ریاست  نامزد 
کروبی رئیس پیشین مجلس شورای 
مطلقه  والیت  غضب   مورد  اسالمی 
میان  این  در  گرفتند.  قرار  فقیه 
را  درسش  که  رفسنجانی  هاشمی 
نماینده  سعیدی  قول  به  و  بود  بلد 
خامنه ای در سپاه پاسداران به دلیل 
را  او  نمی شد  زیاد  طرفداران  داشتن 
به صالبه کشید، فقط ریاست مجلس 
خبرگان رهبری را از دست داد ولی 
مصلحت  تشخیص  مجمع  رأس  در 
باقی ماند، اگر چه والیت مطلقه فقیه 
هنگامی که بر سر جنازه او نماز میت 
می خواند کینه خود را به نوعی نشان 

داد.
این سال ها روی همه  خامنه ای در 
دادن  پایان  در  سعی  که  را  کسانی 
کروبی  و  موسوی  خانگی  حصر  به 
رحانی  حسن  جمله  از  داشته اند 
رئیس جمهوری و علی مطهری نایب 
رئیس کنونی مجلس و فرزند آیت اهلل 
مطهری بعضی نماینده های مجلس و 
دیگر واسطه ها را به زمین انداخته و 
دلیل آورده که در صورت محاکمه این 
انتظار  در  تنبیه هات شدیدتری  افراد 

آنها خواهد بود.
آن دسته از مسئوالن رده باالی رژیم 
بسیج،  و  سپاه  فرماندهان  مانند  نیز 
جنتی شورای نگهبان، آملی الریجانی 
قوه قضائیه هم که ریششان در دستان 
و  پست  در  ماندن  برای  است  رهبر 
مجیزگوئی  جز  چاره ای  خود  مقام 
فرمانبرداری  و  کردن  گوش  حرف 
نهایتا  برای رهبر و  و دم تکان دادن 
چنگ و دندان نشان دادن به موسوی 
گفته  بارها  ندارند.خامنه ای  کروبی  و 
در  کروبی(  و  )موسوی  این ها  است: 
اقتدار جمهوری  و  ابهت  به  سال 88 
اسالمی در منطقه و جهان لطمه های 
جبران ناپذیر وارد ساختند و متأسفانه 
این دو  انقالبی ما  از همکاران  برخی 
افراد  از جمله  نفر را محکوم نکردند. 
خاتمی  محمد  خامنه ای  اشاره  مورد 
است که در دو دوره انتخابات ریاست 
جمهوری رأی باالئی به دست آورده 
بود و او نیز ظاهرا قرار بود به سرنوشت 
موسوی و کروبی دچار شود ولی با یک 
درجه تخفیف، ممنوع التصویر، ممنوع 
الصحبت و ممنوع از حضور در هرگونه 
عمومی  و  مراسم خصوصی  و  جلسه 
شد.خامنه ای به دو دلیل تصمیم ندارد 
زنجیری را که به دست و پای کروبی 
بسته است باز کند. یکی اینکه او ذاتا 
قدرت  تشنه  جاه طلب،  است  آدمی 
یک  مجموع  در  و  کینه توز  بسیار  و 
دیکتاتور به تمام معنا و قابل مقایسه 
با صدام حسین ، معمر قذافی و رابرت 
موگابه  و هیچ رئیس جمهوری را تا 

کنون تحمل نکرده است.
 داستان کشمکش های او با هاشمی 
محمود  خاتمی،  محمد  رفسنجانی، 
احمدی نژاد و حسن روحانی را مردم 
می دانند.  ایران  در  خیابان  و  کوچه 
حبس  در  برای  خامنه ای  دوم  دلیل 
نگهداشتن این دو نفر وحشت از تکرار 
صدای  پیچیدن  و   88 سال  حوادث 
موسوی،  زنده باد  خامنه ای،  بر  مرگ 
فدای  جانم  لبنان  نه  غزه  نه  کروبی، 
رژیم  ضد  دیگر  شعارهای  و  ایران 
سراسر  در  فقیه  والیت  دیکتاتوری  

ایران است. 

خامنه ای همیشه روسای جمهوری 
درباره  که  وعده هائی  به  عمل  از  را 
گسترش آزادی ها در ایران در جریان 
و  منع  داده اند  انتخاباتی  فعالیت های 
او در دور  حتی سرزنش کرده است. 
اول ریاست جمهوری حسن روحانی 
جدید  جمهوری  رئیس  که  بار  هر 
را  آزادی  دریچه های  کردن  باز  قول 
دانشجویان  و  می داد  دانشگاه ها  در 
می کرد  تشویق  دولت  از  انتقاد  به  را 
بالفاصله به منبر می رفت و می گفت 
از رئیس جمهوری می خواهم امنیت 
محیط های آموزشی و نهایتا کشور را 
با سخنان خود به هم نریزد. ساعاتی 
امامان  خامنه ای  توصیه های  از  پس 
جمعه، دادستان های شهرها،  روسای 
سپاه و بسیج و حزب اهلل حرف های او 
را بدون یک کلمه کم و زیاد طوطی وار 
تکرار می کردند تا جائی که چند ماه 
گسترش  از  نگران  فقیه  ولی  پیش 
آزادی های اجتماعی و سیاسی فرمان 
آتش به اختیار صادر کرد و حزب اهلل 

را به جان مردم انداخت.
دیدارهای  در  همیشه  خامنه ای 
گفته  جمهوری  روسای  به  خصوصی 
اصرار  صورت  در  باشد  یادتان  است 
متوسط  طبقه  به  دادن  میدان  برای 
و باز نگهداشتن روزنه های آزادی در 
بال  و  پر  و  عالی  آموزش  موسسات 
دادن به سندیکاهای کارگری اتفاقاتی 
خواهد افتاد که در آن صورت آقایان 
رئیس جمهوری و نماینده مجلس نه 
شما مانید و نه من! چون همگی ما 

سرنشینان یک کشتی هستیم.
حبس  از  بعد  و  اخیر  سال های  در 
خانگی موسوی و کروبی واکنش های 
حسن  اصرار   مقابل  در  خامنه ای 
مجلس  نمایندگان  برخی  روحانی، 
همیشه  قدیمی اش  دوستان  حتی  و 
نشان از این داشته که او تنها در یک 
صورت آرامش خاطر پیدا خواهد کرد 
و آن هم شنیدن خبر مرگ موسوی و 

کروبی است.  
عمل  آنکه  از  پس  پیش  روز  چند 
برای  باطری  اتصال  و  آنژیوگرافی 
تنظیم تپش قلب کروبی انجام گرفت. 
حیدری از نماینده های مجلس گفت: 
کار گروه ویژه ای به ابتکار دکتر عارف 
پیشین  رئیس  و  مجلس  نماینده 
و  پی گیری  برای  تهران  دانشگاه 
کروبی  و  موسوی  حصر  رفع  مطالبه 
کروبی  آقای  زیرا  است  تشکیل شده 
سر  به  شرایط جسمی خطرناکی  در 
اتفاقی  ناکرده  خدای  اگر  و  می برد 
برای او رخ دهد به شأن نظام لطمه 
برخالف  که  است  گفتنی  می خورد، 
یا  نماینده  این  مانند  کسانی  تصور 
مجلس  رئیس  نایب  مطهری  علی 
که بارها به همین نکته اشاره کرده، 
علی خامنه ای نه تنها نگران پیوستن 
کروبی به رحمت خدا نیست بلکه این 
این  اوست.واقعیت  آرزوی  تنها  اتفاق 
است که در شرایط کنونی آنچه برای 
دارد  اولویت  همفکرانش  و  خامنه ای 
این است که اول وجود داشته باشند. 
چنین  داشت  انتظار  نباید  بنابراین 
شخصی انسانی شریف و خوش طینت 
و مهربان باشد. خامنه ای و همفکران 
و همکارانش به گفته حسن روحانی 
در  انتخاباتی  فعالیت های  دوران  در 
در  ماندن  برای  گذشته  سال   38
و  مخالفان  کشتن  سرگرم  قدرت 
ناراضیان بوده اند اگر چه  منتقدین و 
رفسنجانی  خاتمی،  روحانی،  شخص 
چندانی  تفاوت  مدتی  تا  حداقل  نیز 
رئیسی،  الهدی،  علم  خامنه ای،  با 
امثالهم  و  گیالنی  و  پورمحمدی 

نداشته اند.
شوروی  جماهیر  اتحاد  رژیم  وقتی 

و به دنبال آن اقمارش سقوط کردند 
هاشمی رفسنجانی بارها از این واقعه 
امید  گفت  و  کرد  ناخشنودی  اظهار 
شوروی  و  آمریکا  دو  هر  با  داشتیم 
ناز  کدام  هر  و  باشیم  داشته  رابطه 
به  داشتند  ما  از  انتظاراتی  یا  کردند 
سوی دیگری متمایل شویم تا با این 
شیوه از هر دو به نهایت بهره برداری 
با  بود همان روزها  قرار  او که  کنیم. 
چائشسکو مالقات کند بعد از کشته 
گفت  رومانی  جمهوری  رئیس  شدن 
مرگ این مرد اتفاق بسیار بدی برای 

ما بود.
سردارانش  و  خامنه ای  اینکه  دلیل 
پاسداران ایرانی را با نام مدافعان حرم 
به سوریه می فرستند تا معترضین و 
مخالفان رژیم سرکوب و اختناق بشار 
که  است  این  ببرند  بین  از  را  اسد 
می دانند بعد از سقوط اسد دیر یا زود 
آنها می رسد. همانطور  به خود  نوبت 
جماهیر  اتحاد  سقوط  دنبال  به  که 
اقمار  بر  حاکم  رژیم های  شوروی 
آنها نیز یکی پس از دیگری سرنگون 
به  یا  و  اعدام  کشورها  آن  رهبران  و 

دست مردم کشته شدند.
تالش برای زنده ماندن کروبی

در این میان علی مطهری درخواست 
دادگاه  برگذاری  برای  کروبی  مهدی 
علنی را منطقی دانسته و گفته  بهتر 
است مسئوالن مربوطه  مصالح کشور 
بگیرند  نظر  در  را  اسالمی  انقالب  و 

چون ممکن است فردا دیر باشد.
او گفته اعتصاب غذای حجت االسالم 
کسانی  برای  هشداری  باید  کروبی 
وی  خانگی  حصر  ادامه  بر  که  باشد 
کروبی  آقای  منطق  می ورزند.  اصرار 
قانون  او می گوید طبق  درست است 
اگر  کنید.  مشخص  را  من  تکلیف 
صالح  دادگاه  شده ام  مرتکب  جرمی 
علنی تشکیل دهید، حکم آن هر چه 

باشد می پذیرم. 
مسئوالن  برخی  منطق  بنابراین 
می گویند  که  اطالعاتی  و  امنیتی 
ایشان باید توبه کند تا آزاد شود، نه 
مبنای عقلی و نه مبنای شرعی دارد. 
مبنای عقلی ندارد چون آقای کروبی 
مرتکب  جرمی  من  که  است  مدعی 
نشده ام و به من ظلم شده است. عالوه 
مرتکب  بزرگی  جرم  وی  اگر  این  بر 
کرده  ضایع  را  ملت  حقوق  و  شده 
است چرا باید با توبه بخشیده شود؟

مبنای شرعی هم ندارد چون اسالم 
نمی گوید هر جرمی با توبه بخشیده 
فقط  مقابل  طرف  پس  می شود. 
خضوع و خشوع و تعظیم و زانو زدن 
وی  اگر  اینکه  خیال  به  می خواهد، 
بدون توبه و زانو زدن آزاد شود اقتدار 
که  حالی  در  می بیند،  آسیب  نظام 
نظام  اقتدار  این صورت  بر عکس در 
افزایش می یابد، طبعا آقای کروبی هم 
حاضر به کرنش و تعظیم نیست. پس 
دادگاه  مقدمات  است مسئوالن  بهتر 
وی  محاکمه  برای  را  صالح  علنی 
به طور  البته الزم است  فراهم کنند 
هم زمان دادگاه متهمان طرف مقابل 
نیز که زمینه فتنه 88 را فراهم کردند 

تشکیل شود.
قاضی زاده  دکتر  دیگر  سوی  از 
هاشمی وزیر بهداشت و بهداری کابینه 
حسن روحانی بعد از دیدار با مهدی 
است  گفته  بیمارستان  در  کروبی 
رئیس جمهوری و هیأت دولت قول 
کروبی  آقای  آزادی  مورد  در  داده اند 
باالتر  مسئوالن  با  جدی  مذاکرات 
حکومت داشته باشند و امکان پایان 
دادن به حصر او را فراهم کنند. آنها 
حجت االسالم  خواسته اند  مقابل  در 
کروبی به اعتصاب غذای خود خاتمه 

دهد. 

زنجیری که خامنه ای به پاهای کروبی بسته با 
مرگ کدام یک از آن دو باز می شود

سامان دهنده ی  =»عقل، 
سیاست است زیرا سیاست 
نمی تواند بر مبنای احساس 
باشد. این تعقل سیاسی باید 
مراقب باشد که به یک »شّر 

رادیکال« تبدیل نشود.«
ایدئولوژیک،  =»عقالنیِت 
جبر  صورت  به  را  قوانین 
تاریخی، جبرطبیعی یا جبر 
جامعه  به  بیرون  از  دینی 

اعمال می کند.«
یک  فلسفه  برای  =»من 
وظیفه مدنی قائل هستم. اگر 
این وظیفه مدنی از آن سلب 
شود دیگر فقط می تواند در 
و  کند  تفکر  خصوصی  امر 
این از نظر من دیگر فلسفه 
بلکه می شود تفکر  نیست 
خواص در جمع های کوچکی 

شبیه خانقاه.«
متفکر  جهانبگلو  رامین  دکتر 
شناخته شده ی  روشنفکر  و 
حاضر  حال  در  کانادایی،  ایرانی- 
حقوق  دانشکده ی  معاون  و  استاد 
همچنین  و  دهلی   JGU دانشگاه 
عدم  و  صلح  مرکز  مدیر  و  مؤسس 
در  او  است.  گاندی  مهاتما  خشونت 
دانشگا ه های سوربن و هاروارد فلسفه 
تا  و  است  خوانده  سیاسی  علوم   و 
به  کتاب  عنوان  سی  از  بیش  کنون 
انگلیسی  و  فرانسه  فارسی،  زبان  سه 

منتشر کرده است.
برای  بخش  چند  در  گفتگو  این 
کیهان لندن تنظیم شده که به مرور 
نخست  بخش  در  می شود.  منتشر 
گفتگو  »سیاست«  مفهوم  درباره ی 
شد و این نکته که آنچه »سیاست« 
عمال  که  سیاستی  آن  با  باشد  باید 

وجود دارد، بسیار متفاوت است.
این  سر  بر  بحث  دوم  بخش  در 
اساسا  که  است  اصلی«  »موضوع 
ساماندهِی  »هنر  عنوان  به  سیاست 
بگیرد.  شکل  باید  چگونه  جامعه« 
کدام نگاه به انسان به کدام سیاست 
منجر می شود و »عقل« در این میان 

چه نقشی دارد.
بخش دوم

اینکه  مصدقی:  یوسف   =
تبدیل  امروز  دنیای  در  سیاست 
مشخص  گروه  یک  وکار  کسب  به 
است  این  از  ناشی  شاید  شده، 
سیاست  امر  به  مردم،  عموم  که 
بدبین هستند. اکثر مردم، سیاست 
ریاکاری  و  دروغ  جز  چیزی  را 
نمی دانند بنابراین در آن مشارکت 
نوع  این  می کنید  فکر  نمی کنند. 
واقع بینانه  سیاست  به  نگرش 

است؟
ساماندهی  برای  جهانبگلو:  رامین 
خوش بینِی  یک  به  ما  جامعه، 
نیاز داریم زیرا اگر ما  انسان شناختی 
مثل بعضی از متفکرین غربی به این 
اعتقاد داشته باشیم که نوِع بشر ذاتا 
بدسرشت  و  بدطینت  خودخواه،  بد، 
افالطونی  راه حل  باید  است، طبیعتا 
انسان ها  بگوییم که  بگیریم.  را پیش 
صغیرند و احتیاج به فقیه دارند تا به 
آنها حقیقت و راه درست را نشان دهد. 
با غلبه ی چنین بدبینی ای، درنهایت 
خاص  عده ای  دست  در  جامعه  اداره 
به  هستند  مدعی  که  می گیرد  قرار 
نوِر حقیقت دست یافته اند. من با این 
مثل  افرادی  معتقدم  و  مخالفم  نظر 
حتی  و  لوترکینگ  مارتین  و  گاندی 
هگل و کانت نیز با این موضوع موافق 
همه  انسان ها  معتقدند  آنها  نیستند. 
کنند  شرکت  سیاست  در  می توانند 
است.  تاریخ  آگاهی در  فرآینِد  این  و 
هگل اگر تقسیم بندی تمدنی می کند 
باز آن را در یک فرآیند دستیابی به 
قوم  یک  اینکه  یعنی  می بیند  آزادی 
پیدا  آگاهی  خود  آزادی  به  چقدر 
است  معتقد  هم  کانت  است.  کرده 
از  به آن درجه  اگر شیاطین هم  که 
هوشمندی برسند، می توانند خودشان 
یک جمهوری درست کنند و در صلح 
بین جمهوری ها شرکت کنند. گاندی 
هم اعتقاد داشت که انسان ها می توانند 
به خودمختار ی و آزادی برسند، تنها 
مسأله نظم و دیسیپلین است و این 

همان موضوع دوستِی مدنی است که 
ارسطو به آن می  پردازد.

از حکومت های  بسیاری  =ولی 
از  استفاده  با  توتالیتر  و  مستبد 
مشارکت سیاسی مردمی به قدرت 
از  خیلی  مردم  توده ی  رسیده اند. 
تصمیمات  خطرناک ترین  اوقات 
این  منظورم  می گیرند.  را  سیاسی 
است که این خوش بینی نسبت به 
انسان ها می تواند به نتایج شرورانه 

ختم شود.
عقل  »پاراُدکس  مسأله ی  اینجا   -
پل  که  می شود  مطرح  سیاسی« 
از  یکی  در   Paul Ricoeur ریکور 
پرداخته  به آن  به خوبی  مقاالت اش 
است. عقل، سامان دهنده ی سیاست 
بر  نمی تواند  سیاست  زیرا  است 
کانتی  عقِل  باشد.  احساس  مبنای 
می کند  دعوت  بلوغ  نوعی  به  را  ما 
و اینکه بتوانیم از عقل مان در حوزه 
خوب  بین  و  کنیم  استفاده  عمومی 
شّر،  و  آزادی، خیر  و  استبداد  بد،  و 
انتخاب کنیم. بحثی که ریکور مطرح 
می کند اینست که این تعقل سیاسی 
»شّر  یک  به  که  باشد  مراقب  باید 
سیاست  نشود.  تبدیل  رادیکال« 
شّر  موجد  و  باعث  تاریخ  طول  در 
نابودی  و  خشونت  شّر  این  و  بوده 
از  را  سیاست  و  است  آورده  خود  با 
چیزی  به  جامعه  سامان دهنده ی 
را  آن  می توان  که  کرده  تبدیل 
تمام  نامید.  قدرت«  »ترمودینامیک 
انواع حکومت های توتالیتر و سرکوبگر 
نیرو  قدرت  ترمودینامیک  همین  از 
می گیرند. جهل توده ها در ایجاد این 
بسیاری  در  دارد.  مهمی  نقش  شّر 
رساندن  قدرت  به  برای  انقالب ها  از 
یک ایدئولوژی خاص از جهل توده ها 
هنر  بنابراین،  است.  شده  استفاده 
خودش  عکس  به  جامعه  ساماندهی 
تبدیل گشته و به قول کانت: »عقل 
تبدیل به توهم می شود«. این توهم 
کند  اثبات  را  خود  نمی تواند  چون 
زور  به  و  می زند  خشونت  به  دست 
را  مردم  با  رابطه اش  که  می خواهد 
بزند.  جا  اجتماعی  قرارداد  عنوان  به 
ایدئولوژیک،  عقالنیِت  حالت  این  در 
تاریخی،  جبر  صورت  به  را  قوانین 
بیرون  از  دینی  جبر  یا  جبرطبیعی 
عقالنیِت  می کند.  اعمال  جامعه  به 
این  که  می  کند  تاکید  ایدئولوژیک 
قوانین به شما داده شده و باید آنها 
است  حالت  این  در  کنید.  قبول  را 
که مفاهیم ذهنی مثل »دیکتاتوری 
عنوان  به  برتر«  »نژاد  یا  پرولتاریا« 
و  می شوند  فرض  تاریخی  داده هایی  

آن همه فاجعه تولید می کنند.

این خطر  =به هر حال همیشه 
وجود دارد که  در یک خیزش مردمی 
نوپا،  دموکراسِی  یک  در  حتی  یا 
»ترمودینامیک  به  تبدیل  سیاست 
وضعیتی  چنین  در  شود.  قدرت« 
وظیفه ی روشنفکران و اهِل فلسفه 

چیست؟
تا  ما  که  است  این  مسأله   -
دموکراسی  قادریم  میزان  چه 
آیا  اینکه  و  کنیم  دموکراتیزه  را 
استعداد  امروز،  دموکراسی های 
نه؟  یا  دارند  را  دموکراتیک تر شدن 
همین حاال احزاب راست افراطی در 
اروپا در حال قدرت گرفتن هستند 
را  همدلی  و  شفقت  احزاب،  این  و 
تازه واردها  اینها،  می برند.  زیر سؤال 
را مایه افزایش رنج و بدبختی جامعه 
گروه ها  این  که  جوامعی  می دانند. 
سیال بودن  بگیرند،  قدرت  آن  در 
خودشان را از دست می دهند و به 

جوامعی محافظه کار و مطیع تبدیل 
دیکتاتوری  پتانسیل  که  شوند  می 

در آنها تقویت شده است.
فلسفه باید در جهت عکس حرکت 
وظیفه  یک  فلسفه  برای  من  کند. 
وظیفه  این  اگر  هستم.  قائل  مدنی 
فقط  دیگر  شود  سلب  آن  از  مدنی 
تفکر  خصوصی  امر  در  می تواند 
فلسفه  دیگر  من  نظر  از  این  و  کند 
خواص  تفکر  شود  می  بلکه  نیست 
خانقاه.  شبیه  کوچکی  جمع های  در 
کار فلسفه مدح و نیایش نیست. کار 
مهم ترین  و  است  پرسشگری  فلسفه 
که  شیوه ای  به  می گردد  بر  پرسش 
آنچه  می شود.  اداره  جهان  امروزه 
است  این  کنند  مطرح  باید  فالسفه 
شود  می  اداره  بد  امروز،  جهان  که 
و نتیجه این طرز اداره از بین رفتن 

طبیعت و انسان است.

کردِن  دموکراتیزه  =این 
ممکن  طریقی  چه  از  دموکراسی 

است؟
سیاسی.  آموزِش  راِه  از  قطعا   -
کنند  می  فکر  مردم  از  بسیاری 
آموزش  یعنی  سیاسی  آموزش  که 
از  مثال  اینکه  حزبی.  یا  ایدئولوژیک 
یا  لیبرالیسم  طرفدار  بخواهیم  افراد 
باره  دراین  من  بشوند.  مارکسیسم 
چه  اینکه  و  کانت  به  می گردم  بر 
افراد  که  شود  فراهم  باید  شرایطی 
بتوانند جامعه را خودشان اداره کنند 
نه اینکه یک آقا باالسر داشته باشند 
باید  جامعه  کند.  ارشادشان  او  که 
آگاهی  و  مسئولیت  از  درجه  این  به 
مورد سؤال  مرتب  را  که خود  برسد 
قرار بدهد و مدام در آن واکنش های 
مسأله  بگیرد.  صورت  دموکراتیک 
قدرت  به  را  کسی  که  نیست  این 
از مدتی سرنگون اش  بعد  و  برسانید 
که  است  این  اصلی  حرف  کنید. 
کرد  ایجاد  پایه  از  را  سیاست  باید 
ممکن  جامعه  آموزش  با  تنها  این  و 
اینجا  در  ما  هگل،  قول  به  می شود. 
تاریخی   و  با یک خودآموزی جمعی  
مواجه هستیم. ما مدرن ها، متأسفانه 
الیبنیتس  گفته  به  که  داریم  باور 
ممکن«  جهان های  »بهتریِن  در 
زندگی می کنیم زیرا در تکنولوژی و 
صنعت مرزهای سابق را رد کرده ایم 
سعادت  غایِت  ما،  امروز  وضعیِت  و 
بشر است. این موضوع تبدیل به یک 
شدیدا  من  که  شده  جهانی  بینش 
بینشی  چنین  زیرا  مخالفم  آن  با 
اجازه نمی دهد که ما نگاه اجتماعی 
در  کنیم.  اصالح  را  سیاسی مان  و 
ما  اسپینوزا  قول  به  فعلی،  وضعیت 
داریم.  شعورمان«  »اصالح  به  نیاز 
جهان  به  مدرن  انسان  که  نگرشی 
دارد نگرش دکارتی است یعنی اینکه 
جهان  سرور  و  مالک  را  خود  انسان 
را  اطراف اش  چیز  همه  و  داند  می 
مصرف  شخصی  لذت جویی  برای 
انسانی،  چنین  دغدغه های  می کند. 
و  بیشتر  پول  به  رسیدن  می شود 
کسب  و  طوالنی تر  اُرگاسم  داشتن 
قدرت نامحدود. از میان این وضعیت 
است که دونالد ترامپ بیرون می آید 
و می شود الگو برای بسیاری آدم ها. 
اما در نهایت هنوز هم مسأله اصلی، 
داشتِن شفقت و همدلی است. وقتی 
و  شفقت  عمومی  حوزه ی  در  ما 
همدلی نداشته باشیم، به یک فالکت 
دچار  احمقانه  روزمرگی  و  عمومی 
دوران  اصلی  گرفتاری  که  می شویم 
مدرن است. اسیر روزمرگی شدن به 
معنای پایان پرسشگری و اندیشیدن 

است.
ادامه دارد

گفتگوی یوسف مصدقی با دکتر رامین جهانبگلو: )2(
سیاست، ترمودینامیک قدرت نیست

                      رامین جهانبگلو
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نمایندگان  از  =گروهی 
مجلس و فعالین سیاسی از 
روحانی خواسته اند وضعیت 
محصورین را زودتر مشخص 

کند.
= محمد خاتمی در تماس با 
خانواده کروبی گفته متاسفم 
از  برای رفع حصر  که کاری 

دستم برنمی آید.
= کروبی که به بیمارستان 
منتقل شده پس از کمتر از 
غذای  اعتصاب  ساعت   24

خود را شکست.
صبح  یک  ساعت  کروبی  مهدی 
پنج شنبه 2۶ مرداد چند ساعت پس 
افزایش  علت  به  غذا  اعتصاب  آغاز  از 
به  فشار  باالرفتن  و  قلب  ضربان 
شد  منتقل  تهران  رجایی  بیمارستان 
و به توصیه پزشکان به او سرم تزریق 

شده است.
داد  گزارش  نیوز  سحام  وب  سایت 
دولت  رییس  خاتمی،  محمد  سید 
فرزند  با  تلفنی  تماس  در  اصالحات 
او شده  احوال  مهدی کروبی، جویای 
و پیغام داده »متاسفانه کاری از دست 
من بر نمی آید و اینکه نمی توانم کاری 
در جهت رفع این نگرانی ها انجام دهم، 

موجب ناراحتی بیشتر من است«.
گفته  تلفنی  تماس  این  در  خاتمی 
این  روحانی  آقای  از  انتظار  »حداقل 
است که ایشان سریع وارد عمل شوند 
ماموران  که  بخواهند  وزیرشان  از  و 
امنیتی از منزل خارج شوند. این حداقل 
کاری است که در حوزه اختیارات آقای 
روحانی نیز بوده و هر چه سریعتر باید 

این کار را انجام دهند«.
که  ایران  پیشین  جمهوری  رییس 
افزوده »در  است  ممنوع التصویر  خود 
وقتی  منتظری،  آقای  حصر  ماجرای 
وارد عمل شدیم، در همان یک سال 
روحانی  آقای  خود  کمک  با  آخر 
را رفع  ایشان  توانستیم مشکل حصر 
آقای  دست  حصر  رفع  اگرچه  کنیم. 
که  کاری  حداقل  اما  نیست،  روحانی 
می توانند ایشان انجام دهند این است 
که از وزیر اطالعات خود بخواهد که 
نیروهای تحت امرش را از منزل آقای 

کروبی خارج کند«.
به  کروبی  انتقال  و  غذا  اعتصاب 
رسانه ی  از  بسیاری  در  بیمارستان 
خارجی از جمله گاردین، لوس آنجلس 
تایمز و تایمز اسراییل بازتاب پیدا کرد.

شد  مدعی  تهران  کیهان  روزنامه 
»کروبی را وسوسه کرده اند که اعتصاب 
غذا کند«. روزنامه منصوب به ولی فقیه 
نوشت: »کروبی اخیرا برای عمل قلب 
در بیمارستان بستری بود و به همین 
دلیل برخی عناصر گروهکی وابسته به 
نهضت آزادی و گروهک ملی - مذهبی 
و همچنین حزب منحله مشارکت به 
بیمارستان مراجعه کردند. بنا بر برخی 
قرائن، وسوسه کروبی به اعتصاب غذا 
در همین آمد  و شدها صورت گرفته 

است«.
در مقابل علی مطهری نایب رییس 
کانال  در  یادداشتی  در  مجلس 
است  »بهتر  نوشت:  خود  تلگرامی 
مسووالن مقدمات دادگاه علنی صالح 
را  کروبی  آقای  اتهامات  بررسی  برای 
»الزم  کرده  تاکید  او  کنند«.  فراهم 
است به طور همزمان دادگاه متهمان 
طرف مقابل نیز که زمینه فتنه 88 را 
فراهم کردند تشکیل شود. بهتر است 
مسئوالن مربوط مصالح کشور و انقالب 
اسالمی را در نظر بگیرند. ممکن است 

فردا دیر باشد«.
روح اهلل  نوه  خمینی  حسن  سید 
علی  کواکبیان،  مصطفی  خمینی، 
شکوری راد و بسیاری دیگر از فعالین 
سیاسی و روزنامه نگاران در توییت هایی 
خواستار شکسته شدن حصر کروبی، 

موسوی و رهنورد شده اند.
که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
در  سیاسی  فعالین  از  دیگر  گروهی 
سالن انتظار بیمارستان رجایی تجمع 
کردند و فاطمه کروبی همسر مهدی 
کروبی با تعدادی از آنها گفتگو کرده 

است.
آنهایی که به روحانی رای دادند از او 
وعده ی  اصلی ترین  به  می خواهند که 
خود یعنی تالش برای شکست حصر 

عمل کند
گمانه زنی ها  حصر  آینده  مورد  در 
خمینی  حسن  سید  است.  مختلف 
برای  گفته  خود  اخیر  سخنرانی  در 
شکستن آن امیدهایی دیده می شود، 
روزنامه نگار  باستانی  حسین  اما 
»نظام  نوشته  توییتی  در  اصالح  طلب 
کروبی  یا  که  است  مصمم  وضوح  به 
در حصر بمیرد یا توبه کند: از اینکه 
که  گفته  را  چیزهایی   88 سال  در 
حرف ها  همان  به  بعدا  حاکمان  بقیه 

رسیدند«.
نوشته  روزنامه نگار  بنی یعقوب  ژیال 
می دونید  خیلی خوب  هم  »خودتون 
مهدی کروبی اهل کوتاه آمدن نیست. 
اصال برای همین هم این همه سال در 

حصر نگه داشتیدش«.
ظاهرا محصورین  قصد عقب نشینی 
به  که  هم  علی خامنه ای  و   ندارند 
او  دستور  به  حصر  مستقیم  طور 
انجام شده خیال کوتاه آمدن ندارد و 
به چیزی کمتر از توبه راضی نیست. 
حسن روحانی که سوار بر وعده  ی رفع 
حصر، آرای طرفداران محصوران را در 
انتخابات به دست آورد حاال تحت فشار 
است و از او توقع دارند به عهدش وفا 
کند، اما سنبه ی آنهایی که به آزادی 
امیدوارند  سبز«  »جنبش  رهبران 
روحانی  حسن  چون  نیست،  زور  پر 
رییس  و  جمهوری  رییس  عنوان  به 
و  اختیار  ملی،  امنیت  شورای عالی 

اراده ای برای تغییر این وضعیت ندارد.
آخرین گزارش ها حاکی از آن است 
در  حضور  با  وزراء  از  تعدادی  که 
کروبی  به  دولت  طرف  از  بیمارستان 
تضمین دادند که ماموران امنیتی به 
می شوند  منتقل  او  خانه ی  از  بیرون 
را  خود  غذای  اعتصاب  هم  کروبی  و 

شکسته است.

مهدی کروبی اعتصاب غذای خود را شکست: 
فشارها به روحانی برای روشن شدن مسئله  ی 

حصر ادامه دارد

می گوید  سپاه  =اطالعات 
یکی  پیچیده  عملیاتی  در 
»عرفان  گروه  لیدرهای  از 
کرده  بازداشت  را  حلقه« 

است.
اطالعات سپاه صاحب الزمان استان 
اصفهان اعالم کرده در یک »علملیات 
اصلی »عرفان حلقه«  لیدر  پیچیده« 
در استان اصفهان دستگیر شده است.

به نوشته خبرگزاری تسنیم به نقل 
این  اصفهان،  سپاه  عمومی  روابط  از 
چندین  رابط  و  اصلی  سرشبکه  فرد 
با  ارتباطی  این گروه و سرپل  استان 
از  خارج  در  حلقه«  »عرفان  اعضای 

ایران بوده است.
در اطالعیه سپاه ثاراهلل آمده »این 
عنصر منحرف، مسئول سازمان دهی 
عرفان  تظاهرات  و  راهپیمایی ها 
بوده  اصفهان  در  حلقه  انحرافی 
فرد  این  نام  اطالعیه  این  است.« 
است. نکرده  اعالم  را  دستگیرشده 

اطالعات سپاه لیدر کمپین »الف مثل استاد« را دستگیر کرد
با  مرتبط  افرادی  نیز  این  از  پیش 
اصفهان،  در  حلقه«  »عرفان  گروه 
و  شناسایی  شاهین شهر  و  نجف آباد 

دستگیر شده بودند.
یا »شعور کیهانی«  »عرفان حلقه« 
درمان  برای  فرادرمانی  روش هایی 
جاذبه  شفابخشی،  بیماری ها، 
می آموزد  افراد  به  آرامش  و  درمانی 
مدعی  رژیم  اطالعاتی  نهادهای  اما 
هستند آنها فرقه ای منحرف و ضالّه اند 
و سبب افزایش آسیب  های روحی ــ 
روانی، سست شدن اعتقادات دینی و 

فروپاشی بنیان خانواده می شوند.
استاد« متشکل  کمپین »الف مثل 
»پدر  طاهری،  محمدعلی  حامیان  از 
معنوی« گروه »عرفان حلقه« در ایران 
می گویند  کمپین  این  اعضای  است. 
»الف مثل استاد« همچون هر کمپین 
حمایتی دیگری برای دفاع از حقوق 
تامین و  اولیه شهروندی و همچنین 
بشری  جهان شمول  حقوق  تضمین 
این شهروند راه اندازی شده است و به 
صورت مستقل برای رسیدن به آزادی 

دکتر طاهری بنیانگذار »عرفان حلقه« 
تالش می کند.

سپاه  نیز  مرداد   12 پنج شنبه  روز 
12 نفر از اعضای »عرفان حلقه« را در 
اصفهان بازداشت کرده بود. طی یک 
ماه گذشته نزدیک به  ۶4 نفر از آنها 
طاهری  محمدعلی  شدند.  دستگیر 
از سال  نیز  بنیانگذار »عرفان حلقه« 

1۳۹0 در زندان است.
که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
قرارگاه  را  پرونده محمدعلی طاهری 
پیگیری  پاسداران   سپاه  ثاراهلل 

می کند.
پیشتر وب سایت سحام نیوز نزدیک 
را  صوتی  فایل  کروبی  مهدی  به 
منتشر کرد مربوط به فردی به اسم 
»محمودرضا قاسمی« بازجوی سپاه و 
مشخص شد این پرونده نمایشی است 
با عده ای سیاهی لشکر در نقش  که 
خصوصی«  »شاکی  و  »آسیب دیده« 
عنوان  با  اصلی  نقش  تعدادی  و 
اجرا  یا »محقق«  »کارشناس دینی« 

شده و هنوز هم ادامه دارد.

احمد منتظری فرزند آیت اهلل منتظری برای عیادت از کروبی به 
بیمارستان رفت

»کمیته امداد امام خمینی« وارد عرصه بانکداری شد
=کارشناسان از ورود این کمیته به عرصه ی 

بانکداری ابراز نگرانی کرده اند.

که  نهادهایی  از  یکی  خمینی«  امام  امداد  »کمیته 
مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسالمی در ایران فعالیت 

می کند، وارد عرصه بانکداری شد.
پرویز فتاح، رئیس »کمیته امداد امام خمینی« از افتتاح 
تحت  امداد  کمیته  این  به  وابسته  قرض الحسنه  صندوق 

عنوان »امداد والیت« خبر داده است.
به گفته پرویز فتاح ورود این کمیته به عرصه بانکداری 
در ایران و افتتاح رسمی صندوق قرض الحسنه امداد والیت 

از مدت ها پیش پیگیری شده است.
پرویز فتاح می گوید مردم ایران ساالنه 2 هزار میلیارد 
به  مختلف  طرح های  و  زکات  صدقه،  قالب  در  تومان 
او  اکنون  و  می کنند  کمک  امداد  کمیته  مددجویان 
صندوق  راه اندازی  با  هستند  امیدوار  همکارانش  و 

قرض الحسنه این کمک ها ادامه یابد.
در همین رابطه حمیدرضا ترقی، یکی از اعضای هیت 
امنا در این کمیته، گفته بود: »عملکرد کمیته امداد هم 
مورد  کامال  رهبر  دفتر  بازرسی  و  نظارت  معاونت  توسط 
دقت و بررسی قرار می گیرد و هم موسسه مفید راهبر که 
حسابرسی مستقل زیر نظر رهبری است تا به حال در طول 
این سال ها مطلوبیت حساب های کمیته امداد را بارها 
اعالم کرده و هم دیوان محاسبات و هم بازرسی کل کشور 
به طور مستمر بر فعالیت های کمیته امداد نظارت دارند.«

افتتاح صندوق قرض الحسنه »کمیته امداد امام خمینی« 
از  آنها  است.  گرفته  قرار  کارشناسان  برخی  انتقاد  مورد 
ورود این کمیته به عرصه بانکداری ابراز نگرانی کرده اند. 
در همین زمینه علی دینی ترکمانی، اقتصاددان، با اشاره 
گسسته  شدت  به  مالی  فعالیت های  ایران  در  اینکه  به 
در  تو  دچار  ما  اقتصادی  »سیستم  گوید:  می  هستند، 
تویی نهادی گردیده است و همین وضعیت این اجازه را 

می دهد موسسه ای مالی شکل بگیرد و زیر بار قواعد بانک 
مرکزی نرود.« وی در رابطه با اینکه شکل گرفتن این نوع 
موسسات توضیح داد: »این موسسات به دلیل ارتباطات 
نهادی و دسترسی ای که مراکز تصمیم گیری دارند ظهور و 

بروز پیدا می کنند.«
»کمیته امداد امام خمینی« در حالی به صورت رسمی 
وارد عرصه بانکداری شده است که در سال های گذشته 
رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری در ایران مشکالت 
از این موسسات که با  زیادی ایجاد کرده است. بسیاری 
موازی  سازمان های  و  نهادها  توسط  و  رانت  از  استفاده 
با دولت فعالیت خود را آغاز کردند پس از چند سال با 
بحران های مالی روبرو شده و در آستانه ورشکستگی قرار 
گرفتند. بسیاری از سپرده گذاران در این موسسات دارایی 
نیز  قضاییه  قوه  و  مرکزی  بانک  و  داده  از دست  را  خود 
پاسخگوی مردمی که سرمایه و چه بسا دار و ندار خود را 

از دست داده اند نیستند.

ه  دستگا و  د  نها  2۶ =
نیروی  جمله  از  حکومتی 
و  مسئول حفاظت  انتظامی 
صیانت از »حجاب« هستند!
وابسته  پلیس  =رحیمی: 
 ، نیست بی  حز هیچ  به 

فرمانبردار رهبر است.
برخورد  قانون شکن  =»با 

قاطع خواهد شد.«
تهران  جدید  پلیس  رئیس 
برخورد  در  انتظامی  نیروی  می گوید 
و  سلبی  برخورد  »بدحجابی«  با 
ایجابی  آن  با  و  ندارد  »قهرآمیز« 
برخورد خواهد کرد. این مقام نیروی 
انتظامی در عین حال می گوید منظور 
از مردم کسانی است که در چارچوب 
حرکت  اسالمی  جمهوری  ضوابط 
قانون شکن  درصد  یک  با  و  می کنند 

برخورد قاطع خواهد شد.
حسین  که  کرده  گزارش  ایرنا 
شهر  جدید  پلیس  رئیس  رحیمی 
خبری  نشست  اولین  در  تهران، 
سیاست  درباره  خبرنگاران  با  خود 
آنچه  با  برخورد  در  انتظامی  نیروی 
که  گفته  نامیده،  »بدحجابی« 
»برخوردهای ما در این زمینه ایجابی 
است و برخوردهای سلبی و قهرآمیز 

نخواهیم داشت.«
این  وی همچنین گفته است: »در 
راستا پلیس مسئول برخورد با هرگونه 

به طور  و  ناهنجاری در جامعه است 
قطع مردم به خوبی شئونات اسالمی 

در جامعه را رعایت می کنند.«
بر  تأکید  با  پایتخت  پلیس  رئیس 
نیروی  جامعه محوری  و  مردم مداری 
کنیم  »باید سعی  که  گفته  انتظامی 
و  باشیم  مردم  برای  خوبی  خادمان 
برنامه های ما به طور کامل برای تامین 

امنیت و آرامش مردم خواهد بود. «
رحیمی اما در عین حال گفته است: 
می کنیم،  صحبت  مردم  از  »وقتی 
منظورمان ۹۹ درصد مردمی هستند 
جمهوری  ضوابط  چارچوب  در  که 
یک  با  و  می کنند  زندگی  اسالمی 
بر  نیز  باقیمانده  قانون شکن  درصد 
اساس قانون برخوردی قاطع خواهیم 
که  حالیست  در  ادعا  این  داشت.« 
و  بریز  صرف  میلیاردی  هزینه های 
بپاش 2۶ نهاد و دستگاهی می شود که 
مسئول حفظ حجاب و عفاف و کنترل 

رفتار این »یک درصد« هستند!
نیروی  سخنگوی  این،  از  پیش 
دستگاه   2۶ بود،  گفته  انتظامی 
عفاف  و  به حجاب  مربوط  و  مسئول 

در کشور وجود دارد.
رحیمی البته نگفت که این برنامه ها 
»از  که  کرده  عنوان  فقط  و  چیست 
مردم می خواهیم تا شئونات اسالمی 

را رعایت کنند.«
»در  کرد:  تأکید  حال  عین  در  وی 
»پلیس  ما  پاسخگو  جامعه  یک 
مسئول« و نه »مامور معذور« را قبول 

داشته و می پذیریم.«

بدحجابی  با  پلیس  برخورد  تهران:  پلیس  رئیس 
قهرآمیز نخواهد بود

»در  افزود:  پایتخت  پلیس  رئیس 
ایجابی  برخوردها  اجتماعی  حوزه 
خواهد بود و آموزش همگانی را رونق 
می  تالش  نهایت  در  و  داد  خواهیم 
کنیم تا پلیس پایتخت به یک پلیس 

نمونه تبدیل شود.«
بیان  با  تهران  انتظامی  مقام  این 
و  گروه  هیچ  به  وابسته  پلیس  اینکه 
حزبی نیست، تاکید کرد: »تمرکز ما 
بر این است که فرمان فرماندهی کل 

قوا را به خوبی اجرا کنیم.«
وی ادامه داد: »ما احزاب و گروه ها را 
می شناسیم اما پلیس متعلق به مردم 
است و باید در راه امنیت فعالیت کند.«

از  با کنار رفتن حسین ساجدی نیا 
ریاست پلیس تهران، به تازگی حسین 

رحیمی جانشین وی شده است.
قانون مجازات  بر اساس ماده ۶۳8 
حجاب  بدون  که  زنانی  اسالمی، 
شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر 
شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا 
از ۵0 هزار تا پانصد هزار ریال جرمیه 

نقدی محکوم خواهند شد.
انظار،  همچنین هر فردی عماًل در 
اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل 
به  عمل  کیفر  بر  عالوه  کند  حرامی 
 74 یا  ماه  دو  تا  روز   10 از  حبس 
اگر  و  می شود  جریمه  شالق  ضربه 
مرتکب عملی شود که نفس آن عمل 
دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی 
را جریحه دار کند فقط به حبس از 
10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شالق 

محکوم می شود.

قوانین  و  مسافر  =کمبود 
ایران  در  ناکارآمد  مالیاتی 
ی  بر فر مسا ی  کت ها شر
آستانه ی  در  را  بین شهری 
بحرانی جدی قرار داده است.
ن  ا یر مد ز  ا یکی  =
نقل  و  حمل  شرکت های 
بین شهری در ایران می گوید 
اشغال  ضریب   ۹۵ سال  در 
توبوس های  ا صندلی های 
درصد   ۶۰ تنها  این شرکت 

بوده است.
مالیاتی  قوانین  و  مسافر  کمبود 
شرکت های  ایران  در  ناکارآمد 
مسافربری بین شهری را در آستانه ی 
بحرانی جدی قرار داده است.  یکی 
نقل  و  حمل  شرکت های  مدیران  از 
در  می گوید  ایران  در  بین شهری 
اشغال صندلی های  ۹۵ ضریب  سال 
وجود  با  شرکت  این  اتوبوس های 
و  آن  خدمات  کیفیت  بودن  باال 
ناوگان  از  عمده ای  بخش  نوسازی 
که  بود  تنها ۶0 درصد  این شرکت، 
سفرهای  میانگین  از  نیز  میزان  این 
به  کوچک  شهرهای  و  کالن شهرها 
برخی  در  گرنه  و  است؛  آمده  دست 

صندلی های  اشغال  ضریب  شهرها، 
اتوبوس های این شرکت بسیار کمتر 

از این مقدار بود.
نقل  و  حمل  شرکت  مدیر  این 
با خبرگزاری مهر  عمومی در گفتگو 
همچنین از کاهش شدید تقاضا برای 
داده  خبر  ایران  در  اتوبوس  با  سفر 
سفرهای  تقاضای  درصد   80« است: 
ناوگان این شرکت از مبدا یا به مقصد 
و  غرب  شرق،  جنوب،  ترمینال   ۵
بیهقی تهران و ترمینال کاوه اصفهان 
بوده و 20 درصد باقی مانده در دیگر 
بیانگر  که  است  شده  تقسیم  شهرها 
کاهش شدید تقاضای سفر با اتوبوس 

در سراسر کشور است.«
امیدحسین گلدشتی، مالک و راننده 
اتوبوس مسافربری در ترمینال بیهقی 
تهران نیز از افزایش هزینه ها و کاهش 
سال های  در  اتوبوس داران  درآمد 
سال   2 حدود  در  می گوید:  گذشته 
اخیر )از نیمه دوم سال ۹4 تا به اآلن( 
شرکت های مسافربری نتوانسته اند نرخ 
کرایه ها را با وجود افزایش هزینه ها به 
خودروهای  یدکی  قطعات  خصوص 
افزایش  اتوبوس،  الستیک  و  سنگین 
دهند؛ چرا که افزایش کرایه اتوبوس 
سبب می شود تا همین مقدار مسافری 
هم که شرکت های مسافربری دارند، 

از دست بدهند.

شرکت های مسافربری بین شهری در آستانه ی بحران
باعث  که  مشکالتی  از  دیگر  یکی 
شرکت های  زیان  و  ضرر  افزایش 
اتوبوسرانی شده است، شیوه مالکیت 
اتوبوس و قوانین مالیاتی مربوط به آن 

در ایران است.
کارشناس  نسب،  مرادی  عباس 
ارشد اقتصاد حمل و نقل، در این باره 
می گوید: »در حال حاضر بسیاری از 
رانندگان اتوبوس ها، خود، مالِک یک 
یا حداکثر دو دستگاه اتوبوس هستند؛ 
و  حمل  شرکت های  از  بسیاری  اما 
نقلی دیده شده که حتی یک دستگاه 
داشته اند  اگر  و  ندارند  هم  اتوبوس 
آن را به رانندگان با شرایط اقساطی 
قانون  که  آنجایی  از  کرده اند.  واگذار 
مالیات بر خودرو به اشتباه دارا بودن 
اتوبوس را جزو دارایی ها می داند و از 
خوِد اتوبوس مالیات می گیرد، شرکت 
ها تمایلی به تملیک چندین دستگاه 
به درآمِد  مالیات  اگر  ندارند؛  اتوبوس 
مسافر  یا  کاال  جایی  جابه  از  حاصل 
تعلق بگیرد، بحث خرده مالکی از بین 
رفته و شرکت های مسافری می توانند 
راننده،  استخدام  و  اتوبوس  خرید  با 
به صورت  را  گازوئیل  قیمت  افزایش 
به  خود،  هزینه های  میان  سرشکن 
درنتیجه  کنند؛  منتقل  بلیت  قیمت 
افزایش ناگهانی بلیت اتوبوس را شاهد 

نخواهیم بود.«
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روش های 
الغری در هنگام خواب

روش های بسیاری هست که شما می توانید با انجام
 آن ها بدون تحمل سختی زیاد وزن خود را کاهش 

دهید. شما می توانید با انجام برخی کارها پیش از خوابیدن 
پروتئین:وقتی  1.شیِک  کنید.  کم  را  وزنتان  چشمگیری  طور  به 

مغز ما در حالت عادی به ما می گوید که خوردن قبل از خواب باعث 
که خوردن  نشان می دهد  تحقیقات جدید  افزایش حجم شکم می شود، 

یک اسنک مختصر می تواند به کاهش وزن کمک کند. محققان دریافته اند 
افرادی که 3۰ تا 6۰ دقیقه قبل از خواب، یک شیک پروتئین حاوی 1۵۰ کالری 

می خورند،جریان متابولیسمشان سریع تر شده، فشار خونشان پائین آمده و عملکرد 
سوخت و سازشان بهتر خواهد بود.2.تاریک کردن اتاق خواب:حتما شنیده اید که 
استفاده از لوازم الکترونیکی یا تماس با انواع نورها در شب باعث ایجاد اختالل در 
خواب می شود. اما حتی نور کم هم در شب می تواند باعث افزایش وزنتان شود. 
اگر در ناحیه ای پرنور و روشن زندگی می کنید، سعی کنید برای اتاقتان پرده های 
تیره انتخاب کنید، یا عادت تلویزیون دیدن را تعطیل کرده و حتی ساعت را هم 
به یک سمت دیگر بچرخانید تا نورش اذیتتان نکند.3.برنامه ریزی:برای روز 
بعدتان، یک ناهار سالم درست کنید. کوله ی باشگاهتان را ببندید و کنار 

در بگذارید. روی آینه ی توالت یک تکه کاغذ بچسبانید تا یادتان نرود 
که مراقبه یا یوگا انجام دهید. معموال صبح ها به یاد آوردن بسیاری 

از چیزهای کوچک دشوار است. ۴.تنظیم ساعت: زنانی که هر 
روز به طور مرتب و سر ساعت مشخصی بیدار می شوند 

نسبت به زنانی که در ساعات مختلفی بیدار 
می شوند،وزنشان کمتر خواهد

 شد.

زنان  شاخص

فخرآفاق پارسا
)12۷۷ تهران - ؟(

دوران  روزنامه نگار  پارسا  فخرآفاق 
مشروطیت و از فعاالن جنبش زنان 
در ایران بود. وی مادر فرخ رو پارسا، 
کابینه  در  ایرانی  زن  وزیر  اولین 
مدیر  که  بود.او  هویدا  امیرعباس 
مسئول جهان زنان بود، نخستین زن 
روزنامه نگار در تاریخ ایران است که 
تبعید شده است. مجله »جهان زنان« 
ابتدا در سال 1299 با هدف »تفهیم 
»آشنا  و  زنان«  تعلم  و  تعلیم  لزوم 
توسط  حقوقشان«  به  آنان  کردن 
فرخ دین پارسا و همسرش فخرآفاق 
شد.این  منتشر  مشهد  در  پارسا 
نشریه که ابتدا هر دو هفته یک بار 
به موضوعات مربوط  منتشر می شد 
و  اروپایی  سبک  به  زنان  آزادی  به 
می پرداخت.نخستین  حقوق  تساوی 
مدیریت  با  که  مجله  این  شماره 
لحنی  شد،  منتشر  پارسا  فخرآفاق 
تحصیل  مورد  در  معتدل  و  میانه 
داشت  آنها  آموزش  ضرورت  و  زنان 
اما پس از انتشار سرمقاله ای در مورد 
حقوق مساوی زنان و مردان، تعدادی 
از  برخاستند.پس  او  با  ضدیت  به 
انتشار مقاالت دردسرساز در مشهد، 
پنجمین شماره مجله »جهان زنان« 

در تهران منتشر شد. انتشار مقاله ای 
با عنوان »از حاال« در این شماره با 
برای همکاری  زنان  مضمون دعوت 
کرد  پا  بر  غوغایی  چنان  مردان  با 
که مدیر و سردبیر مجله )فرخ دین 
و فخرآفاق پارسا( را به اتهام مخالفت 
با دین به اراک تبعید کردند.پس از 
تبعید، روحانیون اراک وی را دشمن 
با  اسالم معرفی کردند و فخر آفاق 
شنیدن خبر اعدام چند نفر به خاطر 
پاک سازی مذهبی در اراک، همراه با 
خانواده اش به قم گریخت و توانست 
با هماهنگی با مقامات دولتی، دوران 

تبعید را در قم بگذراند.

تو در چشم من همچو موجی
خروشنده و سرکش و نا شکیبا

که هر لحظه ات می کشاند بسویی
نسیم هزار آرزوی فریبا

تو موجی
تو موجی و دریای حسرت مکانت

پریشان رنگین افقهای  فردا
نگاه آلوده دیدگانت

تو دائم بخود در ستیزی
تو هرگز نداری سکونی...

چه می شد خدا یا ...
چه میشد اگر ساحلی دور بودم ؟

شبی با دو بازوی بگشوده خود
ترا می ربودم ... ترا می ربودم

فروغ فرخزاد

است،  خشک  شما  چشمان  اگر 
یا  شن  کنید  احساس  است  ممکن 
دارد  ای در چشمانتان وجود  ماسه 
و  خارش  احساس  است  ممکن  یا 
داشته  خود  چشمان  در  سوزش  یا 
نور حساس  به  است  ممکن  باشید. 
در  باشید؛  داشته  دید  تاری  و  بوده 
برخی از موارد نیز ممکن است دچار 
و  شوید  خود  چشم  از  ریزش  آب 
تماسی  لنزهای  از  استفاده  هنگام 

دچار مشکالتی شوید.

1- چشمان شما نیاز به رطوبت 
دارد

کمک  شما  چشمان  به  رطوبت 
است،  قرار  به صورتی که  تا  میکند 
کار کند و چشمانتان را نرم و راحت 
نگه دارد. بدن شما به طور طبیعی 
چشمان  برای  را  نیاز  مورد  رطوبت 
شما می سازد؛ اما زمانی که بدن شما 
دیگر این کار را نکرده و شما قادر به 
زمانی  یا  نباشید،  رطوبت  این  تهیه 
که کیفیت این رطوبت کافی نباشد، 
میتواند روی دید شما اثر گذاشته و 
سازد. وارد  آسیب  شما  به چشمان 

2- اشک چه میکند؟
برابر  در  را  شما  چشمان  اشک، 
کرده  محافظت  عفونت  و  آلودگی 
اعصاب  آرامش  و  تسکین  موجب  و 
سطوح چشمان شما میشود. هر بار 
که پلک می زنید، اشک به چشمان 
گوشه  به  سپس  و  آید  می  شما 
پشت  از  و  رفته  شما  پلک  داخلی 
بینی شما وارد آن میشود. چنانچه به 
اندازه کافی اشک نداشته و یا کیفیت 
آن خوب نباشد، چشمان شما دچار 

خشکی و تحریک میشود.

۳- سندرم خشکی چشم
زمانی  خشکی،  نوع  شایعترین 
به  شما  بدن  که  افتد  می  اتفاق 
این  سازد.  نمی  اشک  کافی  اندازه 
یا  چشم«،  خشکی  »سندرم  حالت 
زیادی  نامیده میشود. دالیل   KCS
شوند.  سندرم  این  موجب  میتوانند 
سندرم  این  آن،  دالیل  به  بسته 
میتواند بخودی خود رفع شده و یا 

به مدت طوالنی ادامه پیدا کند.

4- علت احتمالی اول: سن
که  هایی  غده  سن،  رفتن  باال  با 
کار  خوب  میکنند،  اشک  تولید 
نمیکنند. در نتیجه شما اشک کافی 
شما  های  پلک  همچنین  ندارید. 
که  آنجا  از  میکنند.  پیدا  افتادگی 
پلک ها با نگه داشتن رطوبت باعث 
نرمی چشم شما میشوند، با افتادگی 
آنها دیگر این تضمین وجود نداشته 

و چشمان شما خشک میشوند.
-علت احتمالی دوم: بیماریهای 

خاص
زمانی که  ایمنی:  بیماریهای خود 
سیستم ایمنی بدن شما، به اشتباه 
به قسمتهایی از بدنتان حمله میکند، 

بر توانایی بدن برای  تا  باعث میشود 
ساختن اشک نیز اثر گذاشته و دلیلی 
باشند.  شما  چشمان  خشکی  برای 
به عنوان مثالی در این مورد میتوان 
بیماریهای “لوپوس، آرتریت روماتوئید 
و نیز سندرم شوگرن” باشد که به غدد 
بزاقی و مولد اشک نیز حمله میکنند.
-علت احتمالی سوم: جراحی چشم

نتیجه  در  میتواند  چشم  خشکی 
باشد  جراحی  اعمال  جانبی  عوارض 
تصحیح  را  بینایی  مشکالت  که 
میکنند. جراحی هایی مثل: کاتاراکت 
یا  و  لیزیک  جراحی  مروارید(،  )آب 
جراحی PRK. اعصابی که برای تولید 
اشک به بدن شما کمک میکنند، در 
هنگام این روشهای جراحی میتوانند 
دچار آسیب شوند. در مورد استفاده 
مواردی  دیگر  و  های چشم  قطره  از 
موارد کمک  اینگونه  در  میتوانند  که 
کننده باشند، با پزشک خود مشورت 
این  افراد،  بیشتر  برای  باشید.  داشته 
کار جواب میدهد، فقط باید به خاطر 

بهبودی  زمان  تا  که  باشید  داشته 
کامل چشم پس از جراحی، بهتر است 

مصرف آنها را ادامه دهید.

۵- خشکی چشم تبخیری
اگر اشک های شما به اندازه کافی 
باشد،  نداشته  چربی  خود  درون  در 
چشم  اینکه  از  قبل  تا  میشود  باعث 
از  را دریافت کند،  شما رطوبت الزم 
طریق هوا جذب شده و تبخیر شود. 
زمانی که بافت چربی غدد مولد اشک 
اتفاق می  این  اغلب  میشود،  مسدود 
افتد که آن را »اختالل عملکرد غده 
این  البته  نامند.  می  نیز  میبومین« 
کیسه  از  استفاده  با  میتواند  اختالل 
تمیز کردن پلک چشم، که  و  آبگرم 
را  ها  باکتری  و  روغن  مرده،  پوست 
پاک میکند، درمان شده و در نتیجه 
باعث میشود تا غدد دوباره بازسازی و 

وصل شوند.

دهید:  انجام  میتوانید  چه   -۶
تغذیه خود را تغییر دهید

اسید های چرب امگا 3 در کنار سایر 
ممکن  داراست،  که  سالمتی  مزایای 

رطوبت  است 
چشم شما را نیز حفظ 

کند. بهترین منابع آن ماهیها هستند؛ 
ماهیهایی مثل سالمون، ساردین ها و 
خال مخالی. اگر ماهی دوست ندارید، 
از مکمل های  آن  به جای  میتوانید 

روغن ماهی استفاده کنید.

۷- پیشگیری از خشکی چشم
چشم  خشکی  دچار  چنانچه  اگر 
شده اید، بهتر است از برخی چیزها 
که میتوانند محرکی برای آن باشند، 

دوری کنید. محرک هایی مثل :
مو خشک کن
تهویه مطبوع

باد

دود
برخی مواد شیمیایی

اگر ناچار به استفاده طوالنی مدت از 
کامپیوتر هستید، از یک مرطوب کننده 
فعالیتهای  درحین  کنید.  استفاده 
عینک  از  باز،  فضاهای  در  یا  ورزشی 
شنا، عینک اسکی و یا سایر محافظ 
های چشمی استفاده کنید تا به حفظ 
رطوبت اطراف چشم شما کمک کنند.

پزشک  با  باید  زمانی  چه   -۸
تماس گرفت؟

چشم  خشکی  دچار  تازگی  به  اگر 
ادامه  روز  چند  خشکی  این  و  شده 
پزشک  با  است  بهتر  است،  داشته 
از  قبل  همچنین  بگیرید.  تماس 
استفاده از اشک مصنوعی، برای یک 
با  است  بهتر  مشکل،  بدون  استفاده 
باشید.  داشته  مشورتی  خود  پزشک 
خشک،  چشمهای  موارد  اکثر  در 
چیزی بیشتر از یک تهدید بهداشتی 
است  بهتر  اما  نیست،  ناخوشایند 

همیشه مطمئن باشید.
برگردان: سیما آزادفالح
http://www.hidoctor.ir

به  نیاز  پوست 
از  جدا  دارد.  تقویت 
ژنتیک، سن و سال و هورمون ها، پوست 
نیاز به مواد غذایی مفید برای بازتولید 
و حیات دارد. خوردن آب کافی، کره 
ماهی  ماست،  اسفناج،  نارنگی،  بادام، 
و  تخم مرغ  دارچین، عدس،  سالمون، 
بزرگی  کمک  راه  این  در  سیاه  جگر 
خوردن  پوست  سالمت  برای  است. 
شیر، عسل، روغن زیتون هم کارساز 
است. اما موارد دیگری نیز وجود دارد 
که بویژه برای زنان نقش مهمی بازی 
می کنند. با هم برخی از این موارد را 

مرور می کنیم: 

برای زیبایی بخار بگیرید

بخار چای بگیرید. البته بخار آب هم 
بسیار کارساز است ولی تولید اکسیژن 
از راه سطح پوست صورت  خون که 
می گیرد، با بخار چای دادن به شدت 
قوری  می توانید یک  تأمین می شود. 
یک  به  نزدیک  و  کنید  دم  را  چای 
ساعت از بخار حاصل از آن بهره ببرید.

اسکراب لب  بسازید
پوست لب ها نیاز به تقویت و توجه 
دارند. وقتی به ۴۰ سالگی می رسید، 
را  خودشان  طراوت  لب ها  معموال 
کار  این  برای  می دهند.  دست  از 
اما  است.  مفید  بسیار  قهوه ای  چای 
و  قهوه ای  شکر  با  را  چای  می توانید 
پوست  و  کنید  مخلوط  عسل  کمی 

لب هایتان را تازه کنید.
شکر قهوه ای را به عسل اضافه کنید، 
بیفزایید.  آن  به  آب  هم  قطره   چند 
مخلوط به دست آمده  را به لب هایتان 
شکل  به  باید  مخلوط  این  بمالید. 

دایره وار روی لب ها کشیده شود.

دستمال مرطوب استفاده کنید
از  یکی  مرطوب  دستمال  بله، 

که  است  مفید  بهداشتی  وسایل 
برای پوست الزم است. با استفاده از 
دستمال مرطوب، مواد آلی فوق العاده 
گران قیمت را به پوست خود بمالید. 
مواد  می تواند  روش  این  یکبار  روزی 
شیمیایی روی پوست را بزدایید. این 
کار همچنین بوی نامطبوع را از پوست 
دستمال  از  می توانید  می کند.  پاک 
مرطوب کودکان نیز بهره ببرید. چرا که 
دستورالعمل های شگفت انگیزی برای 
این  نوع دستمال مرطوب وجود دارد. 

حمام آبگرم بگیرید
را داخل آب  لیوان شیر پودری  دو 
وان بریزید. یا یک دوم فنجان نمک 
دریایی یا نمک اپسوم را به آن اضافه 
کنید. یک چهارم فنجان روغن بادام 
شیرین را به آن اضافه کنید. پس از 
برای  بادام  روغن  از  مفید  حمام  این 

نرم کردن پوست استفاده کنید.

از موم شکر خانگی استفاده کنید

شاید عجیب به نظر برسد ولی نوع 
سالمت  در  شدت  به  شما  موزدایی 
پوست موثر است. مواد شیمیایی که از 
بیرون تهیه می کنید، در درازمدت به 
پوست صورت و بدن شما آسیب  وارد 
می کنیم  پیشنهاد  بنابراین  می کنند. 
تا از موم شکر خانگی استفاده کنید. 
چه کسی می داند که چطور می توانید 

موم را در خانه بسازید؟ چند روش 
ساده برای این کار هست، می توانید 
به سالن های زیبایی بروید یا ظرفی 
پر از شکر را روی اجاق گاز به آرامی 
هم بزنید! و سپس لذت آن را ببرید.

از روغن نارگیل استفاده کنید 
شب هنگام خواب، پوست صورت را 
با روغن نارگیل بپوشانید و صبح آن 
را از روی پوست پاک کنید. به آرامی 
با حرکات دایره ای پوست را با روغن 
مرطوب و به همین شیوه هم تمیز 
هم  تنهایی  به  نارگیل  روغن  کنید. 
در تقویت پوست موثر است اما شما 
همچنین می توانید سیر و شکر قهوه ای 
هم به آن اضافه کنید.روغن نارگیل 
یک مرطوب کننده طبیعی است. پس 
ساده  روش  یک  با  کردن،  حمام  از 
به  اسکراب  را همانند  نارگیل  روغن 
بدن بمالید. این روغن حتی به عنوان 
کمی  است.  مناسب  هم  مو  ماسک 
کننده  مرطوب  یک  و  شیرپاک کن 

ساده را با روغن نارگیل مخلوط کنید 
و به بدن بزنید. این کار بوی خوشی 
بدن می دهد  به  تابستان  گرمای  در 
خریدن  برای  تا  نیستید  مجبور  و 
لوسیون یا تقویت کننده پوست و مو، 
هزینه زیادی بپردازید. این روغن را 
حتی  و  موادغذایی  فروشگاه های  از 

بهداشتی تهیه کنید.

چگونه پوست خود را دوست بدارید  علل خشکی چشم و راه های مقابله با آن
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مردان  شاخص

 مجید دوامی
)1۳۸۵ - 1۳۰۸(

معروف  روزنامه نگار  دوامی،  مجید 
ایران  در  زن روز  مجله  پایه گذار  و 
بود. مجید دوامی عالوه بر شهرتش 
زن روز،  مجله  پایه گذار  عنوان  به 
مصاحبه های  و  گزارش ها  بخاطر 
شدن  ملی  دوران  در  جنجالی اش 
نیز  مصدق  دادگاه  و  نفت  صنعت 

معروف بود.
سالگی  بیست  از  دوامی  مجید 
همکاری خود را با روزنامه اطالعات 
برای  از 28 مرداد  آغاز کرد و پس 
با  و  کرد  سفر  آمریکا  به  تحصیل 
رشته  در  لیسانس  فوق  مدرک 
و  بازگشت  ایران  به  روزنامه نگاری 

سردبیر روزنامه اطالعات شد.
مجله  پایه گذاری  از  پیش  وی 
اطالعات  مجله  سردبیر  زن روز، 
هفتگی و سپس مجله روشنفکر بود.

دوامی در ابتدای دهه چهل برای 
مطالعاتی  بورس  یک  گذراندن 
برای بار دوم به آمریکا رفت و در 
رفته  کیهان  روزنامه  به  بازگشت 
مصباح زاده،  دکتر  موافقت  با  و 
کیهان،  روزنامه  امتیاز  صاحب 

فروغ  مدیریت  به  را  زن روز  مجله 
خودش  سردبیری  و  زاده  مصباح 

کرد. پایه گذاری 
از   1۳۵7 انقالب  از  پس  دوامی 
سال  بمدت 28  و  خارج شد  ایران 
بدون  مقاله  چندین  نوشتن  بجز 
زندگی  آمریکا  و  اروپا  در  فعالیت 
کرد. در نهایت در 1۶ اسفند 1۳8۵ 
کشور  در   2007 مارس   ۶ با  برابر 
دوامی  مجید  از  درگذشت.  نروژ 
هزار  از  بیش  فعالیتش  دوران  در 
گزارش و یک کتاب بنام »طوطی« 

بجای مانده است.

که  سر
همانند  سیب، 
دارای  سیب  خود 
می  بسیاری  درمانی  خواص 
باشد. با مصرف سرکه سیب می توانید 
از بیماری های قلبی عروقی پیشگیری 
کنید و همچنین باعث بهبود عملکرد 
شود.  می  وزن  کاهش  و  گوارش 
همچنین با مصرف سرکه سیب می 
کنید. زدایی  سم  را  ها  کلیه  توانید 

از  باال  سطوح  حاوی  سیب  سرکه 
ترکیب  این  است؛  کلروژنیک  اسید 
 )LDL( بد  کلسترول  اکسیداسیون 
را مهار می کند که به بهبود سالمت 
به  تا  قلب و عروق منجر می شود.آیا 
حال چیزی درباره فواید نوشیدن یک 
قاشق غذاخوری سرکه سیب طبیعی 

در روز شنیده اید؟ اگر اینگونه نیست، 
باید بدانید که سرکه سیب محصولی 
فراتر از یک چاشنی ساالد محسوب 
قاشق  یک  نوشیدن  و  می شود 
غذاخوری سرکه سیب، آنزیمهایی که 
تجزیه کربوهیدارتها هستند  مسئول 
این  رو،  این  از  می کند  فعال  غیر  را 
محصول از انباشت گلوکز در خون و 
افزایش شدید قند پیشگیری می کند.

سرکه در نتیجه یک فرآیند تخمیر 
طوالنی مدت کربوهیدرات هایی مانند 
دست  به  سیب  و  چغندر  انگور، 
طوالنی  و  کند  فرآیند  این  می آید؛ 
به منظور حفظ ترکیبات زیست فعال 
گالیک،  اسید  استیک،  اسید  مانند 
کاتچین، اپیکاتچین، و اسید کافئیک 
صورت می گیرد؛ هدف از این فرآیند 
ویژگیهای  از حفظ  اطمینان  حصول 
در  میکروبی  ضد  و  آنتی اکسیدانی 
زمان  مدت  که  است.هنگامی  سرکه 
نوعی  سرکه  است،  طوالنی  تخمیر 
می دهد  توسعه  را  عنکبوتی  شبکه 
که ظاهری تیره به آن می بخشد؛ این 
نشانه ای از کیفیت باالتر محصول بوده 
و وضعیت ایده آل برای مصرف سرکه 

گه شکایت از گلی گه شکوه از خاری کنم
من نه آن رندم که غیر از عاشقی کاری کنم

هر زمان بی روی ماهی همدم آهی شوم
هر نفس با یاد یاری ناله زاری کنم

حلقه های موج بینم نقش گیسویی کشم
خنده های صبح بینم یاد رخساری کنم

گر سر یاری بود بخت نگونسار مرا
عاشقیها با سر زلف نگونساری کنم

باز نشناسد مرا از سایه چشم رهگذار
تکیه چون از ناتوانیها به دیواری کنم

درد خود را می برد از یاد گر من قصه ای
از دل سرگشته با صید گرفتاری کنم

نیست با ما الله و گل را سر الفت رهی
می روم تا آشیان در سایه خاری کنم

عنوان یک  به  زبان دوم  یادگیری 
در  اگر  اما  است.  دشوار  بزرگسال 
این  کنید،  ورزش  یادگیری  حین 

روند ممکن است کاهش یابد.
می دهد  نشان  جدید  مطالعه  یک 
که ورزش کردن در طول روند یک 
کالس آموزش زبان، توانایی افراد را 
واژگان  درک  و  تلفظ  حفظ،  برای 
یافته ها  این  می کند.  تقویت  جدید 
نشان می دهند که وقتی بدن انسان 
با  نیز  ذهن  دارد،  بیشتری  تحرک 
موضوع زبان یا آموزش علوم و فنون 

دیگر بیشتر درگیر می شود.
تحقیقات  اخیر،  سال های  در 
انسان ها  و  حیوانات  روی  بسیاری 
داده اند که  نشان   گرفته که  صورت 
یاد  راحت تر  کنیم،  ورزش  ما  اگر 

می گیریم.
تحقیقات نشان داده که موش های 
بازی در  آزمایشگاهی که چرخ های 
بهتری  عملکرد  داشتند،  دسترس 
با  که  موش هایی  دیگر  به  نسبت 
دارند  نمی کردند؛  بازی  این چرخ ها 

و حتی طوالنی تر عمر کردند.
دانشجویانی که به طور مداوم در 
بهتر  دانشگاهی  آزمون های  دوره 
عمل می کنند، خصوصا اگر آنها در 
طول دوران تحصیل هر روز تمرینات 
ورزشی داشته باشند و فعالیت بدنی 
خود را به طور تخصصی انجام دهند.

معتقدند  دانشمندان  از  بسیاری 
به  را  مغز  فعالیت های  ورزش،  که 
باعث  که  می دهد  تغییر  شیوه ای 
پذیرنده  و  پخته  بیشتر  می شود 

اطالعات جدید شود.
اما هنوز سواالت بسیاری در مورد 
مانده  بی پاسخ  یادگیری  و  ورزش 
است، از جمله اینکه آیا این ورزش 
آموزش  طول  در  یا  همزمان  قبل، 
این ورزش چه مقدار  مفید است و 
باشد و چه نوع ورزشی ممکن است 

بیش از دیگر ورزش ّها، مفید باشد.
بنابراین قرار است محققان چین و 
ایتالیا بر زمینه یادگیری زبان و مغز 
انجام  تازه ای  تحقیقات  بزرگساالن 

دهند.
به  است.  جالب  زبان  یادگیری 
عنوان یک کودک، تقریبا همه ما به 

ترک 
عادتهای ناپسند

بعضی از عادات در زندگی روزمره وجود دارند 
که اصال پسندیده نمی باشند و باید آن ها را کنار بگذارید.

وقتی به چیزی عادت می کنید، ترک کردن آن دیگر خیلی سخت 
می شود. در زیر به بعضی از عادت های بد اجتماعی اشاره می کنیم:

1. خیره شدن: با اینکه نگاه کردن به چشم دیگران موقع حرف زدن یکی 
اما خیره شدن اصاًل درست  ارتباط است  از روش های خوب برای برقراری 

نیست.وقتی به غریبه ای خیره می شوید، سعی کنید پلک زده و نگاهتان را به جای 
دیگری بیندازید.2. بلند حرف زدن : فقط کافی است که یادتان باشد که اکثر افراد 
مشکل شنوایی ندارند و نیازی به بلند حرف زدن نیست تا حرف هایتان شنیده شود.

تمرین کنید که با صدایی آرام تر حرف بزنید مگر اینکه طرف مقابل از شما بخواهد که 
بلندتر صحبت کنید.۳. قطع حرف دیگران : خیلی وقت ها تصور می کنید تنها راه برای 
زدن حرفتان این است که حرف آدم پرحرف را قطع کنید اما این کار اصاًل صحیح 
نیست. صبر کنید تا طرف مقابل صحبت خود را تمام کند، بعد شما حرف بزنید.
4. انعام کافی ندادن برای خدمات: به خاطر داشته باشید که خیلی از این افراد، 
برای گذران خرج خانواده شان به این انعام ها تکیه می کنند. سعی کنید بر اساس 
نوع و کیفیت خدماتی که دریافت می کنید، انعام دهید.۵. حرف زدن با دهان 

پر: این کار بی ادبی کامل است و نشانه این است که باید کمی آداب غذا 
خوردن یاد بگیرید.  ۶. گذاشتن آرنج ها روی میز: با اینکه گذاشتن 

آرنج ها روی میز به نظر بی ضرر می رسد اما نباید این کار را 
روی میزهای پایه دار انجام دهید. پشت چنین میزهایی 

بهتر است عقب نشسته و آرنج هایتان را کنار 
بدنتان نگه دارید.

راحتی زبان اول خود را یاد می گیریم. 
ما لزوما نیازی نداریم که رسما تحت 
سادگی  به  و  بگیریم  قرار  آموزش 

کلمات و مفاهیم را جذب کردیم.
اما در اوایل بزرگسالی، مغز به طور 
را  خود  ذاتی  توانایی  از  برخی  کلی 
برای یادگیری زبان از دست می دهد. 
در واقع، این نشان می دهد که نرمی و 
شکل پذیری بخشی از مغز که مربوط 
کاهش  می شود،  زبان  آموختن  به 
می یابد. در نتیجه، برای بسیاری از ما، 
پس از دوران کودکی، یادگیری زبان 

دوم سخت تر می شود.
محققان ابتدا برای دریافت تاثیرات 
این فرآیند بر آموزش زبان، 40 زن و 
مرد چینی را که در کالج دانشگاهی 
یاد  انگلیسی  زبان  تا  داشتند  سعی 
دادند.  قرار  بررسی  مورد  را  بگیرند 
زبان  یادگیری  زمینه  در  دانشجویان 
دوم مشکل زیادی نداشتند ولی آنها 
کسب  زبان  این  در  چندانی  مهارت 

نکردند.

محققان سپس دانشجویان را به دو 
گروه تقسیم کردند. دسته اول شامل 
آموزشی  دوره  یک  قبال  که  کسانی 
واژگان  ثبت  برای  حافظه  تقویت 
که  دوم  دسته  و  بودند  گذرانده  را 

جلسات ورزشی را طی کرده بودند.
به طور خاص، دانشجویان روزانه با 
حدود  از  استفاده  با  و  مالیم  سرعت 

درصد   ۶0
ظرفیت  از 

خود؛  هوازی 
دوچرخه سواری کردند. آنها 20 

دقیقه قبل از شروع درس و 1۵ دقیقه 
مدام پس از آموزش دوچرخه سواری 

کردند.
را  خود  واژگان جدید  گروه  دو  هر 
با تماشای کلمات روی صفحه بزرگ 
نمایش می دیدند که شامل تصاویری 
مثل سیب یا قرمز خوشمزه بود. آنها 
در هر جلسه 40 کلمه را به صورت 
دنباله دار روی صفحه نمایش مشاهده 

کردند.
کوتاهی  مدت  برای  دانشجویان 
یک  در  آن  از  پس  و  شدند  تعطیل 
باال  با سرعت  واژگان  انتخاب  آزمون 

شرکت داده شدند. آنها باید با مشاهده 
تصاویر صحیح، کلیدهای کامپیوتر را 
جلسه   8 می دادند.  فشار  سرعت  با 
را  آزمون ها  این  دوماهه  دوره  طی 
طی کردند. در پایان دانشجویانی که 
از  بهتر  بودند،  کرده  دوچرخه سواری 
آزمون واژگان بیرون آمدند و انتخاب 
و  درک  حتی  داشتند.  درست تری 
برای کسانی که کمتر  واژگان  حفظ 
دوچرخه سواری کرده بودند از دیگران 
کمتر بود. سیمونه استاد روانشناشی 
و زبان شناسی در میالن می گوید که 
نتایج نشان می دهد که فعالیت بدنی 
در  بهبود  باعث  یادگیری  طول  در 

یادگیری می شود.
او می افزاید که این پیشرفت ها فراتر 
نحوه  و  است  حافظه  ظرفیت های  از 
را  تازه  کلمات  از  دانش آموزان  درک 

تقویت می کند.
شامل  مطالعه  این  هرچند 
که  است  دانشگاهی  دانشجویان 
می دهند  انجام  سبک  نسبتا  ورزش 
و نمی توان آن را به افرادی که سایر 
تسری  می دهند،  انجام  را  ورزش ها 

داد.

سیب محسوب می شود.
به معنای آن است که مصرف  این 
بدن  اسیدیته  کاهش  برای  ماده  این 
ایده آل است و از این رو شرایط بهتری 
می کند؛  ایجاد  کلی  سالمت  برای  را 
قاشق  یک  نوشیدن  این  بر  افزون 
به  روز  در  سیب  سرکه  غذاخوری 
پیشگیری از بیماری های جدی مانند 
سرطان کمک می کند؛ فراموش نکنید 
که رژیم غذایی با محتوای باالی چربی 
می تواند PH بدن را اسیدی کند که 
ریزجانداران  تکثیر  برای  شرایط  این 

سمی ایده آل است.
کمک سرکه سیب به گوارش

نوشیدن یک قاشق غذاخوری سرکه 
سیب عالئم گوارش کند یا سنگین، 
گرفتگی و اختالل شکمی را تسکین 
حداقل  به  در  ماده  این  می دهد؛ 
رساندن حس اسیدیته معده و سوزش 
سر دل کمک می کند؛ مصرف سرکه 
غنی  غذاهای  خوردن  از  پس  سیب 
پدیدار  از  پیشگیری  برای  سنگین  و 

شدن این عالئم ایده خوبی محسوب 
پیش  مشکالت  چنین  اگر  می شود، 
همچنان  شما  شده اند،  ایجاد  این  از 
می توانید با مصرف سرکه سیب عالئم 

را کاهش دهید.
سرکه سیب مفید برای دیابتی ها

سرکه  در  موجود  استیک  اسید 
سیب به کاهش سطوح قند در خون 
کامل  گوارش  از  زیرا  می کند  کمک 
جلوگیری  پیچیده  کربوهیدرات های 
قاشق  یک  نوشیدن  می کند؛ 
غذاخوری سرکه سیب آنزیم هایی که 
مسئول تجزیه کربوهیدرات ها هستند 
این  رو  این  از  می کند،  غیر فعال  را 
محصول از انباشت گلوکز در خون و 
افزایش شدید قند پیشگیری می کند.

پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی 
با سرکه سیب

از  باال  سطوح  حاوی  سیب  سرکه 
ترکیب  این  است؛  کلروژنیک  اسید 
اکسیداسیون کلسترول بد )LDL( را 
مهار می کند که به بهبود سالمت قلب 
سطوح  اگر  می شود؛  منجر  عروق  و 
کلسترول شما بیش از اندازه باالست، 
از  را  باال  چربی  محتوای  با  غذاهایی 

و  بگذارید  کنار  خود  غذایی  رژیم 
سرکه  غذاخوری  قاشق  یک  روزانه 

سیب بنوشید.
کاهش گرفتگی بینی با سرکه سیب

به  سیب  سرکه  آنتی بیوتیک  اثر 
کاهش خطر عفونت کمک می کند 
میزان  محصول  این  همچنین 
و سینوس ها  داده  را کاهش  مخاط 
رو  این  از  و  می کند  پاکسازی  را 
دیده  آنها  در  کمتری  گرفتگی 
می شود؛ اگر عالقه به مصرف روزانه 
سیب  سرکه  غذاخوری  قاشق  یک 
زمانی  حداقل  را  کار  این  ندارید، 
انجام  شده اید،  آنفلوآنزا  دچار  که 
دهید؛ مصرف سرکه سیب به مدت 
بردن  بین  از  برای  معموال  روز   10
مشکل کفایت می کند همچنین اگر 
به گلو درد یا مشکالت التهابی مبتال 
شده اید، سرکه سیب در کاهش و از 

بین بردن آنها موثر عمل می کند.
جمعیت  سود  به  سیب  سرکه 

باکتری روده
گاه به گاه  یا  مزمن  یبوست  از  آیا 
رنج می برید؟ در این مورد نوشیدن 
سیب  سرکه  غذاخوری  قاشق  یک 
پیشگیری  مشکل  این  تداوم  از 
می کند؛ بر خالف باور عمومی سرکه 
سیب موجب شکل گیری مشکالت 
غذای  یک  زیرا  نمی شود  اسیدیته 

قلیایی است.
سم زدایی از کلیه ها با سرکه سیب

رنج  کلیوی  عفونت های  از  آیا 
می برید یا سنگ های کلیه برای شما 
اینگونه  اگر  شده اند؟  مشکل آفرین 
است، مصرف یک قاشق غذاخوری 
سرکه سیب هنگام صبح را مد نظر 
کردن  دنبال  همچنین  دهید  قرار 
توصیه پزشک خود و نوشیدن آب به 
میزان کافی را فراموش نکنید؛ اگر به 
مصرف آبمیوه عالقه دارید، اطمینان 
شیرین کننده  فاقد  کنید  حاصل 
مدت  به  را  نمک  همچنین  باشند 
کنار  خود  غذایی  رژیم  از  هفته  دو 

بگذارید.
کمک سرکه سیب به کاهش وزن

به همراه یک رژیم غذایی سالم و 
ورزش، نوشیدن دو قاشق غذاخوری 
سرکه سیب در روز آهنگ سوخت و 
ساز را تسریع می کند؛ سرکه سیب 
لسیتین  و   B۶ ویتامین  از  سرشار 
است و به سوزاندن چربی جمع شده 
در بدن به واسطه یک رژیم غذایی 

ضعیف کمک می کند.
نحوه مصرف سرکه سیب

سرکه  نوشیدن  برای  روش  دو 
ساده  گزینه  دارد؛  وجود  سیب 
نوشیدن یک قاشق غذاخوری سرکه 
سیب است اما اگر عطر و طعم آن 
برای شما بیش از اندازه قوی است، 
می توانید آن را در یک لیوان آب، چه 
سرد یا گرم، ترکیب و مصرف کنید.

مطلب  این  در  که  فوایدی  تمام 
برای سرکه سیب بیان شد، مربوط 
به »سرکه سیب طبیعی« است و نه 

سرکه های صنعتی موجود در بازار.

رهی معیری

چطور با ورزش کردن زبان بیاموزید؟! سم زدایی کلیه ها با سرکه سیب



صفحه Page 10 - 10 - شماره 124 
جمعه 27 مردادماه تا پنجشنبه 2 شهریورماه 1396خورشیدی

رده بندی جدید تنیس: 
نادال، باالتر از جاکوویچ و فدرر

رافائل نادال تنیس باز اسپانیایی روز 
فدراسیون  سوی  از  آینده  دوشنبه 
اول  نفر  عنوان  به  تنیس  بین المللی 
رده بندی تنیس جهان اعالم خواهد شد.

دلیل قرار گرفتن »رافا«، در باالی 
انصراف  جهان  مردان  تنیس  جدول 
و  سوییسی  تنیس باز   فدرر  راجر 

دلیل  به  اسلم  گراند   19 قهرمان 
ناراحتی کمر از حضور در بازی های 

سین سیناتی آمریکا است.
تنیس بازی است که در  تنها  فدرر 
صورت بازی در سین سیناتی احتماال 
موری  اندی  جانشین  می توانست 
تنیس باز بریتانیایی در مکان نخست 

این  یکشنبه  فدرر  باشد.  رده بندی 
مرحله  در  مسابقه  جریان  در  هفته 
درد  کمر  دچار  »راجرکاپ«  نهایی 
شد. او در این بازی به الکساندر زورو 
موری  اندی  باخت.  آلمانی  تنیس باز 
نیز به دلیل ناراحتی پا در تورنمنت 

سین سیناتی شرکت نمی کند.

لیونل مسیجان لوییچی بوفون کریستیانو رونالدو

عقب نشینی جمهوری اسالمی 
مقابل فیفا

هر سه نامزد بهترین بازیکن سال اروپا باالی ۳0 
سال سن دارند

برترین  جایزه  دریافت  نامزدهای 
بازیکن فصل فوتبال 2۰16  ـ 2۰17  
لیگ  در  شاغل  مربی   ۸۰ رأی  با 
 ۵۵ و  اروپا  فوتبال  لیگ  و  قهرمانان 
خبرنگار ورزشی از کشورهای اروپایی 

انتخاب شده اند.
لوییچی  جان  بازیکن  سه  این 
تیم  ساله   ۴۰ دروازه بان  بوفون 
رونالدو  کریستیانو  ایتالیا،  فوتبال 
باشگاه  و  پرتغال  ملی  تیم  بازیکن 

در  بازی  از  فعال  که  مادرید  رئال 
لیونل  و  است  محروم  مسابقه  چهار 
تیم  آرژانتینی  فوتبالیست  مسی 
اسپانیا هستند که هر یک  بارسلون 

31 و 3۰ سال و چند ماه دارند.

و شجاعی  حاج صفی   =
محروم نشده اند!

= مدیر ورزش بسیج، حاج 
صفی و شجاعی باید از تیم 

یونانی استعفا کنند
ساعاتی پس از سخنان ظاهرا قرص 
معاون  داورزنی  محمدرضا  محکم  و 
وزارت ورزش در مورد محرومیت حاج 
صفی و مسعود شجاعی از عضویت در 
تیم ملی فوتبال ایران و شعارهای تند 
و تیز مسئول ورزش سازمان بسیج و 
دو  این  مجازات  برای  او  درخواست 
مکابی  مقابل  بازی  خاطر  به  بازیکن 
اسرائیل، فدراسیون جهانی فوتبال در 
نامه ای از فدراسیون فوتبال ایران در 
و  اظهارات یک مقام دولتی  با  رابطه 
محرومیت دو بازیکن ایرانی شاغل در 
تیم پانیونوس یونان توضیح خواسته 
است. همان واکنشی که دولت جدید 

روحانی با نگرانی منتظرش بود. 
دولت ها  دخالت  فیفا  قوانین  طبق 
در امور فوتبال کشورها ممنوع است 
و عبور از خط قرمز فدراسیون جهانی 
تلقی می شود و به تعلیق فوتبال کشور 
خالفکار می انجامد. فدراسیون فوتبال 
ایران در واکنش به سوال فیفا در مورد 
این خبر در نامه ای توضیح داده است 
خبر اخراج این دو فوتبالیست از تیم 

ملی ایران درست نیست.
در  خود  مصاحبه های  در  داورزنی 

روزهای اخیر ضمن صحبت از تنبیه 
تیم  از  آنها  اخراج  و  بازیکن  دو  این 
ملی به خاطر بازی مقابل اسرائیل را 
دانسته  اسالمی  جمهوری  قرمز  خط 
تیم  یار  دو  محرومیت  دنبال  به  بود. 
وزارت  معاون  سوی  از  فوتبال  ملی 
ورزش مسئول ورزش سازمان بسیج 
محرومیت  از  نیز  اسالمی  جمهوری 
کاری  عنوان  به  فوتبالیست  دو  این 
کرده  تمجید  حزب اللهی  و  ارزشی 
مهدی  حمایت  اعالم  است  گفته  و 
فرهاد  کریمی،  علی  مهدوی کیا، 
از این  مجیدی و محمد مایلی کهن 

دو نفر کار زشتی بوده است.
او گفته: آیت  اهلل خمینی فرموده اند 
رژیم اسرائیل غاصب است و تا چند 

سال دیگر نابود می شود.    
کرده  اضافه  بسیج  ورزش  مدیر 
داریم  مشکل  آمریکا  با  چه  اگر 
به  آمریکا  و  ایران  ورزشکاران  اما 
و  می کنند  سفر  یکدیگر  کشورهای 
اسرائیل  اما  می دهند  مسابقه  هم  با 

نامشروع است.
 مضافا به اینکه حاج صفی و شجاعی 
هم  عذرخواهی  خود  کار  از  حتی 
که  این سوال  در جواب  او  نکرده اند! 
کند  تعلیق  را  ایران  فوتبال  فیفا  اگر 
چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ گفته 
فیفا این کار را نمی کند اگر هم بکند 
اشکالی ندارد. وی تأکید کرده که این 
دو بازیکن باید از باشگاه یونانی استعفا 
کنند و به ملت بپیوندند تا بخشیده شوند!

فدرر  و  نادالرافائل نادال

مسابقات جهانی دوومیدانی 2017 ـ لندن
قهرمانی آمریکا با سی مدال طال، 

نقره و برنز

روز  دوومیدانی  جهانی  مسابقات 
ورزشگاه  در  اوت،   13 یک شنبه، 

المپیک لندن پایان یافت.
آمریکا با سی مدال طال، نقره و برنز 

قهرمان این رقابت ها شد.
رده بندی تیم های شرکت کننده در 

این مسابقات چنین است:
و  نقره   یازده  طال،  ده  آمریکا:  1ـ 

نه برنز
2ـ کنیا:  پنج طال، دو نقره و چهار برنز

یک  آفریقای جنوبی: سه طال،  3ـ 
نقره و دو برنز

والیبال  ملی  تیم  بازی  نخستین 
انتخابی  والیبال  رقابت های  در  ایران 
این  جمعه  روز   2۰1۸ سال  جهان 
بانوان  از  زیادی  عده  با حضور  هفته 
اردبیل  سرپوشیده  ورزشگاه  در 
برگذار شد. در این بازی تیم والیبال 
ایران در سه ست 2۵ بر 1۰، 2۵ بر 

1۸ و 27 بر 2۵  از تیم کره برد.
و  قزاقستان  قطر،  ایران،  تیم های 
دارد.  قرار  گروه  این  در  جنوبی  کره 
غفور،  قائمی،  معروف،  موسوی، 
مسابقه  این  در  عبادی پور  و  مرندی 

برای ایران بازی کردند. 

مسابقات جهانی والیبال،پیروزی ایران بر کره 
جنوبی در حضور خانم های اردبیلی

=باید به فکر فقر، اعتیاد و 
بیکاری مردم بود نه لبنان و 

سوریه و عراق
با  ورزشکاران  از  مهدوی کیا  مهدی 
ایران است،  مطالعه، مطلع و فهمیده 
تیم  در  بازی  سال  هشت  از  پس  او 
هامبورگ از لیگ برتر فوتبال آلمان و 
چندین سال کاپیتانی تیم ملی ایران دو 
مدرسه فوتبال برای نوجوانان در ایران و 
آلمان را اداره می کند.مهدوی کیا اخیرا 
در  ایرانی  ورزش های  سمپوزیوم  در 
لندن مثل همیشه سخنان جالبی در 
رابطه با فوتبال و به طور کلی ورزش 
ایران ایراد کرد و پاسخ های سنجیده ای 
نیز بر اساس تجربیات طوالنی از فوتبال 
به سواالت حاضران داد.  اروپا  ایران و 
از  همیشه  سال ها  این  در  مهدوی کیا 
و  بی برنامه  فوتبال  جدی  منتقدین 
دست اندرکاران  نفوذ  اعمال  دخالت 

حکومت در ورزش بوده است. 
و  جنجال  دنبال  به  هفته  این  او 
ورزش  و  امنیتی  مسئوالن  اعتراض 
حاج  بازی  به  اسالمی  جمهوری 
تیم  در  شجاعی  مسعود  و  صفی 
پانیانوس یونان مقابل مکابی اسرائیل 
و  اروپا  باشگاه های  مسابقه های  در 
محرومیت این دو یار خوب و موثر تیم 
مجیدی،  فرهاد  با  ایران  فوتبال  ملی 
کهن  مایلی  محمد  و  کریمی  علی 
هم صدا شد و ضمن چاپ عکس این 
نوشت:  خود  وبسایت  در  بازیکن  دو 
مردم  خوشحالی  باعث  که  لحظاتی 
ایران شدید هیچ وقت از یاد نخواهد 
رفت، به امید روزی که سیاست دست 
از سر ورزش ایران بردارد و عمل جای 
شعار را بگیرد. ای کاش به جای این 
شعارها به فکر زیر ساخت های ورزش 
احداث چند ورزشگاه آبرومند و توجه 
به ورزش های پایه این مملکت و از بین 
بردن فقر، اعتیاد و بیکاری و.... بودیم 
و.... لبنان، سوریه و عراق  اتفاقات  نه 
»پاینده ایران و ایرانی«

مهدوی کیا: 
به امید روزی که

 سیاست دست از 
سر فوتبال ایران 

بردارد

۴ـ فرانسه: سه طال و دو برنز
۵ـ چین: دو طال، سه نقره و دو برنز

6ـ بریتانیا: دو طال، سه نقره و یک 
برنز

اتیوپی )حبشه(: دو طال و سه  7ـ 
نقره

و  نقره  دو  طال،  دو  لهستان:  ۸ـ 
چهار برنز

ملیت:  بدون  پناهجویان  تیم  9ـ 
یک طال و پنج نقره

1۰ـ آلمان: یک طال، دو نقره و دو 
برنز

تیم های  رده بندی  تازه ترین  در 
فوتبال جهان که از سوی فدراسیون 
است  شده  اعالم  فوتبال  جهانی 
مرتبه  یک  با  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
سقوط در رده 2۴ جهان و همچنان 
فوتبال  تیم  دیده می شود.  آسیا  اول 
ایران بعد از برزیل دومین تیمی است 
برای شرکت در بازی های جام جهانی 

2۰1۸ انتخاب شده است. 
ده تیم برتر جهان عبارتند از:

سوئیس،  آرژانتین،  آلمان،  برزیل، 
کلمبیا،  شیلی،  پرتغال،  لهستان، 

بلژیک و فرانسه
تیم های اول تا پنجم آسیا نیز اینها 

هستند:
ایران، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و 

عربستان

ایران 24 جهان 
اول آسیا

حضور شاراپوا در گراند اسلم نیویورک با وایلد کارت
نادال در دور سوم مسابقات سین سیناتی

ساله  سی  تنیس باز  شاراپوا  ماریا 
پایان  از  پس  آمریکائی  تبار  روس 
در  شرکت  از  محرومیت  ماه  پانزده 
مسابقات تنیس به خاطر مصرف مواد 
نیروزا، با استفاده از وایلد کارت )اجازه 
آمریکا  آزاد  بازی های  در  استثنائی( 

یو.اس.اوپن شرکت می کند. 
بازی  برای  امسال  تابستان  شاراپوا 
در گراند اسلم روالن گاروس پاریس 
او  تقاضای  با  اما  بود  درخواست داده 
داده  اجازه  شاراپوا  به  شد.  مخالفت 
شده بود در مسابقات ویمبلدون هم 
ناراحتی  دلیل  به  ولی  کند  شرکت 
تورنمنت  بازی در آن  به  شانه موفق 

نشد.
میدوز  تنیس فالشینگ  رقابت های 
نیویورک یکی از چهار تورنمنت مهم 
این  و هشتم  بیست  از  تنیس جهان 
عنوان  شاراپوا  شد.  خواهد  آغاز  ماه 
قهرمانی پنج گراند اسلم را در کارنامه 

خود دارد. 

رافائل  هفته  این  پنجشنبه  روز 
پیروزی  با  اسپانیائی  تنیس باز  نادال 
بر ریچارد گسکی تنیس باز فرانسوی 
سین سیناتی  بازی های  سوم  دور  به 
یک  و  سی  نادال  یافت.  راه  آمریکا 
بر   6 را  خود  فرانسوی  رقیب  ساله 

از سال  او  داد،  بر ۴ شکست  و 6   3
به  ست  یک  حتی  کنون  تا   2۰۰۸
گسکی نباخته است. اتفاق عجیب در 
تورنمنت سین سیناتی باخت الکساندر 
فرانسیس  به  آلمانی  تنیس باز  زورو 

نیافو تنیس باز آمریکائی بود.
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=سن سکته قلبی به سی 
سال رسیده است

روزانه 300 نفر بر اثر سکته قلبی در 
ایران جان خود را از دست می دهند که 
بیشتر آنها تهرانی هستند. دکتر مسعود 
قاسمی متخصص قلب و عروق آلودگی 
هوا، جمعیت باال، کم تحرکی و زندگی 
در فضای پر استرس را از دالیل حمله 
قلبی در تهران می داند. وی همچنین 
مصرف سیگار، قلیان، فست فود، اضافه 
از  را  نامناسب  خواب  و  چاقی  و  وزن 
عوامل کاهش سن ابتال به بیماری های 
قلبی در ایران می شمارد.به گفته این 
متخصص بیماری های قلبی در مردان 
 57 ساالنه  سال،   40 باالی  سنین 
درصد است و این آمار در آبان ماه که 
آلودگی ها  و  مختلف  گازهای  انتشار 
درآبان  می رود.  باالتر  می شود  تشدید 
1395 از نزدیک به چهارهزار و 766 

سکته قلبی روزی 300 نفر را در ایران می کشد

 441 کردند،  فوت  ایران  در  که  نفر 
نفر به دلیل ایست قلبی جان باختند.

میزان مرگ و میر ساالنه نیز در ایران 
357 هزار نفر است که 35 هزار نفر 
آنها به خاطر سکته مغزی و قلبی جان 
می بازند، فشار خون باال نیز علت اصلی 
سکته های مغزی و قلبی است. چهل 

درصد مرگ و میرها در ایران به خاطر 
بیماری های قلبی است که 20 درصد 
آن ناشی از سکته های قلبی می باشد.

طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، 63 
درصد مرگ و میرها در ایران ناشی از 
ناراحتی های قلبی و عروقی و 28 درصد 

مربوط به بیماری های مغزی است.

قاتل: کلیه ام را 
از  نجات  برای 
اعدام فروختم

مردی که در سال 1383 در جریان 
تهران  در  را  پسری  و خورد  زد  یک 
سیزده  گذراندن  از  بعد  بود  کشته 
پرداخت  با  شد  قرار  زندان  در  سال 
رضایت  تومان  میلیون  سیصد 
بستگان مقتول را برای آزادی جلب 
گفت:  دادگاه  در  هفته  این  کند.او 
با شخصی درگیر  باشگاه ورزشی  در 
همان  که  چاقویی  با  را  او  و  شدم 
کشتم.  داد  دستم  به  دوستی  لحظه 
پلیس  به  را  خودم  روز  چند  از  بعد 
بودم  زندان  در  وقتی  کردم،  معرفی 
خانواده ام برای جلب رضایت بستگان 
برای  آنها  و  کردند  تالش  مقتول 
تومان  میلیون  سیصد  رضایت  دادن 
پولی  چنین  البته  که  خواستند  دیه 
مقداری  پدرم  فوت  از  نداشتم.بعد 
هم  مقداری  رسید،  من  به  ارث 
کلیه ام  کردند سپس  کمکم  خانواده 
را فروختم و بعد از سیزده سال پول 
الزم را برای پرداخت دیه جور کردم.

مادر  و  پدر  پیش  چندی  پسری 
جنازه های  و  رساند  قتل  به  را  خود 
آن دو را در اتومبیل به آتش کشید.

دنبال  به  کارآگاهان  که  حالی  در 
شوهر  و  زن  این  قاتلین  یا  قاتل 
کالنتری  به  جوانی  دختر  بودند 
از  و  رفت  مشهد  دوست آباد  منطقه 
ناپدید شدن پدر 52 ساله و مادر 49 

ساله اش خبر داد.
مأموران به منزل دختر رفتند وضع 
به هم ریخته خانه نشان از وقوع یک 
داشت.  محل  در  خونین  درگیری 
پلیس تنها پسر خانواده را به عنوان 

مظنون جنایت دستگیر کرد.
پسر 32 ساله به قتل پدر و مادرش 
اعتراف کرد و گفت به دلیل ارتکاب 
اخیرا  و  بودم  زندانی  مدتی  جرایمی 
از جر و  آزاد شدم.  با سپردن وثیقه 
بحث های مداوم پدر و مادرم خسته 
آنها  قتل  به  تصمیم  و  بودم  شده 
پدرم  کشتن  از  هم  حاال  و  گرفتم 
اصال پشیمان نیستم و اگر زنده بود 
باز او را می کشتم، اما از قتل مادرم 

متأسفم.
پسر قاتل که به مواد مخدر معتاد 

 از کشتن پدرم پشیمان نیستم، اگر زنده بود باز 
می کشتمش!

جلسه  آخرین  در  هفته  این  است 
منزل  حادثه  شب  گفت:  دادگاه 
به منزل  بودیم وقتی  خاله ام مهمان 
مادرم  و  پدر  میان  باز  برگشتیم 
بگومگو شروع شد، با کوبیدن شیشه 
نوشابه به سر پدرم او را کشتم و بعد 
مادرم را نیز با ضربات گلدان سفالی 
به قتل رساندم سپس اجساد آنها را 
در پتو پیچیدم به داخل ماشین پدرم 

از شهروندان  نفر  =صد ها 
 21 شنبه،  شامگاه  دزفول 
مردادماه، بر اثر نشت گاز کلر 
این شهر مسموم  در سطح 

شدند. 
= معاون فنی اورژانس ایران 
نشت  را   حادثه  این  علت 
 1000 کپسول   3 از  کلر  گاز 
شهرستان  در  کیلوگرمی، 

دزفول اعالم کرد.
دزفول  شهروندان  از  نفر  صد ها 
اثر  بر  مردادماه،   21 شنبه،  شامگاه 
شهر  این  سطح  در  کلر  گاز  نشت 

مسموم شدند.  
معاون فنی اورژانس ایران علت این 
حادثه را  نشت گاز کلر از 3 کپسول 
شهرستان  در  کیلوگرمی،   1000
تا  است  گفته  و  کرده  اعالم  دزفول 
آخرین ساعات شنبه شب،  475 نفر از 
شهروندان دزفولی بر اثر مسمومیت با 
گاز کلر به بیمارستان منتقل شده اند.

افراد  این  بیشتر  که  افزود  وی 
داشتند  تنفسی«  جزیی  »مشکل 
به  اولیه مراجعه  که در همان دقایق 
تحت  درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها 

درمان قرار گرفتند و مرخص شدند.
او همچنین توضیح داده است حدود 
این  در  نبوی  بیمارستان  به  نفر   90
نفر   5 که  شده اند  منتقل  شهرستان 
ا ز این افراد در بخش داخلی بستری 
بستری   CCU بخش  در  نفر  یک  و 
به  نیز  نفر   240 همچنین  هستند. 

مسمومیت صد ها نفر در دزفول بر اثر نشت گاز کلر 

 30 که  منتقل  گنجویان  بیمارستان 
نفر در بخش های داخلی، پست سی 
سی یو، نروسرجری، ارتوپدی، جراحی 
مردان و جراحی زنان بستری هستند.

به گزارش خبرگزاری  مهر، شامگاه 
شنبه و پس از نشت گاز کلر در سطح 
شهر، ستاد مدیریت بحران شهرستان 
دزفول تشکیل جلسه اضطراری داده 
وارد عمل شده  برای کمک  ارتش  و 
و بیمارستان های دزفول و اندیمشک 
کامل  آماده باش  حالت  به  اهواز  و 

درآمده اند.
هنوز  حادثه  این  علت  چند  هر 
مشخص نیست اما حبیب اهلل آصفی، 
یک شنبه،  بامداد  دزفول،  فرماندار 
کلر  گاز  نشت  مهار  از  مردادماه،   22
از کپسول های واقع در کاشفیه دزفول 
اولیه  بررسی  کرد  اعالم  و  داده  خبر 
در  انسانی  عوامل  که  می دهد  نشان 

این حادثه دخیل بوده است.
با  گفتگو  در  دزفول  فرماندار 
خبرگزاری مهر گفته است: »تعدادی 
ولگرد در منطقه  بعضا  و  معتاد  افراد 
که  می کردند  تردد  گاز  نشت  محل 
پیش بینی اولیه ما بر این است که یکی 
از افراد فوق الذکر محل کپسول های 

گاز کلر را دستکاری کرده باشد.«
محمد رضا کرم نژاد شهردار دزفول، 
سرهنگ علی الهامی فرمانده انتظامی، 
و عظیم رضایی رئیس جمعیت هالل 
در  حضور  علت  به  نیز  دزفول  احمر 
منطقه آسیب دیده و تحت مداوا قرار 

گرفتند.
یوسف پریدار،  رئیس دانشگاه علوم 
شهروندان  از  نیز  دزفول،  پزشکی 
خواسته است اگر حساس می کنند در 
تنفس با مشکل مواجه شده اند فورا به 

بیمارستان مراجعه کنند.

بردم و آتش زدم. او گفت من و پدرم 
در یک شرکت تولید مواد غذایی کار 

می کردیم.
قاتل  پسر  از  دادگاه  رئیس 
مادرت  و  پدر  کشتن  از  آیا  پرسید 
داد  پاسخ  وی  هستی؟  پشیمان 
شود  زنده  دیگر  بار  صد  پدرم  اگر 
برای  اما  می کشتم،  را  او  هم  باز 

متأسفم! مادرم 

ساعات سرقت و شگردهای دزدان تغییر کرده است
خود  جواهرات  و  =پول 
را در یخچال و کیسه برنج 
پنهان نکنید! - پلیس توصیه 
می کند، پول و اشیای قیمتی 
امانات  صندوق  به  را  خود 

بانک ها بسپارید.

رئیس پلیس آگاهی ایران گفته است: 
برخی از خانواده ها، اشیای با ارزش و 
قیمتی را در اتاق خواب و داخل کشوی 
سارقان  و  می کنند  نگهداری  کمد 
باتجربه به آسانی آن را پیدا می کنند.

سارق های  گفته:  مقیمی   سردار 
خانه افرادی از کرات و سرزمین های 
و  ما  بین  در  آنها  نیستند،  ناشناخته 
می کنند  زندگی  ما  همسایگی  در 
منتهی کمی زرنگ تر هستند هنگامی 
با تلفن  که شهروندی با صدای بلند 
موبایل صحبت می کند و درباره اموال 
و دارایی های خود حرف می زند ممکن 
است کسی حرف های او را بشنود یا 
وقتی خانم یا آقایی جلوی پنجره باز 
نقدی  پول  مقدار  و  جواهرات  درباره 
که در خانه دارند بحث می کنند، قطعا 
یک زاغ زن این حرف ها را می شنود و 
خانه در نوبت سرقت قرار می گیرد.ب

را  منزل  شده  یادآور  مردم  به  وی 
گرفت،  اشتباه  بانک  شعبه  با  نباید 
است  بهتر  را  پول  و  قیمتی  اشیای 
سپرد.  بانک ها  امانات  صندوق  به 
در  مردم  که  است  این  ما  پیشنهاد 
ایام عید و تعطیالت طوالنی نقدینگی 
که  چرا  بگذارند  بانک ها  در  را  خود 
اینکه باعث توسعه  بر  این کار عالوه 
می شود،  امانات  صندوق  از  استفاده 

ریسک سرقت را هم کم می کند.
سال  چند  در  سرقت  شگردهای 
گذشته تغییر کرده، در گذشته اقالم 
گران قیمت، کمتر در منازل نگهداری 
می شد اما به تازگی خانه های مردم به 

صندوق امانات و بانک تبدیل شده و 
سارقان بر طبق اعترافات و آمارهایی 
که از آنها داریم در هر بار سرقت از 
خانه ها متوسط بین یک تا سه میلیون 
وجه نقد اعم از ریال و دالر و 3 تا 5 

میلیون تومان هم طال می دزدند.
زمان  همچنین  سارقان  افزود:  وی 
بامداد  و  پایانی  ساعات  از  را  سرقت 
به سر شب های شلوغ تغییر داده اند. 
و  سابقه دار  متهمان  سرقت  نحوه  از 
باندهایی که به صورت سریالی دست 
به  سرقت می زنند  متوجه شدیم آنها  
خود  دزدی های  نقشه  اجرای  برای 
ساعت 7 تا 9 شب را انتخاب می کنند، 
چون صاحبخانه در این زمان به خاطر 
بیدار بودن دیگر همسایه ها و رفت و 
آمد در کوچه و خیابان هنگام خروج از 
خانه نکات ایمنی را به کار نمی برند و 
به خیال اینکه زود بر می گردند حتی 
به  فقط  یا  باز می گذارند  را  پنجره ها 
بستن در خانه اکتفا می کنند، همین 
سوء استفاده  باعث  بی احتیاطی ها 
سارق و اجرای نقشه سرقت می شود.

که  اجناسی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دارای شماره سریال هستند، از سوی 
پلیس قابل کشف و پیگیری است، هر 

از  برقی  لوازم  سرقت  دوره  که  چند 
خانه  ها تمام شده است و کمتر سارقی 
می رود.  خانه  داخل  لوازم  سراغ  به 
اما اگر شماره سریال اشیای برقی را 
یادداشت کنید و همراه داشته باشید 
اشیا  این  سرقت  صورت  در  پلیس 

می تواند آنها را پیدا کند.
و  پول، طال، سکه  دنبال  به  دزدان 
آن هستند  بودن  دلیل سبک  به  ارز 
و بسیاری از نگهداری اموال در منازل 
مردم  که  می دانند  مثال  باخبرند 
مخفی  کودکان  اتاق  در  را  اشیا  این 
مکان های  در  بنابراین  نمی کنند 
گران  اموال  دنبال  به  خصوصی  به 
قیمت هستند و پس از سرقت نیز در 
کوتاه ترین زمان، آن اموال را به پول 

تبدیل می کنند.
ضمنا قرار دادن طالها و سکه های 
طال و نقره داخل کیسه برنج، داخل 
یا  و  توالت  میز  و در کشوی  یخچال 
ضد  خانگی  گاوصندوق های  حتی 
جلوی  کدام  هیچ  حریق  و  سرقت 
این  همه  چون  نمی گیرد  را  سرقت 
محل ها مورد توجه دزدان است. آنها 
در مواردی خود گاوصندوق را با تمام 

محتویات آن به دزدیده اند.

باز هم 
برادرکشی؛ 
این هفته در 

خیابان انقالب 
تهران

ماه های  در  است  بار  این چندمین 
به  ایران  را در  برادرها یکدیگر  اخیر 

قتل می رسانند.
روز دوشنبه این هفته پسری برادر 
انقالب  خیابان  در  را  خود  بزرگتر 
ضربات  با  تهران  چوبی  پل  نزدیک 
چاقو از پای درآورد. قاتل که نامش 
به  روزها  و  است  بیکار  نشده  اعالم 

یک باشگاه ورزشی می رفته است.
برای  بزرگتر  برادر  دوشنبه  روز 
صحبت با او به همان باشگاه می رود، 
و درگیری  بحث  و  دو جر  آن  میان 

فیزیکی رخ می دهد.
آنها از باشگاه بیرون می آیند و در 
می شوند  درگیر  یکدیگر  با  خیابان 
وارد کردن چند  با  برادر کوچکتر  و 
را  او  بزرگتر  برادر  گردن  به  ضربه 

می کشد.

بسیاری از پدر و مادرها از 
اعتیاد فرزند خود خبر ندارند

= گرایش به مواد مخدر در 
دخترها بیشتر است

پیشگیری  و  فرهنگی  مدیرکل 
ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری 
نشان  بررسی ها  است؛  گفته  اسالمی 
داده پنجاه و پنج درصد از خانواده ها 
از اعتیاد فرزندان خود بی خبراند. به 
گفته عارف وهاب زاده چهار میلیون و 
پانصد هزار معتاد در ایران شناسائی 

داده که  شده اند. وی همچنین خبر 
و  می شود  کمتر  روز  هر  اعتیاد  سن 
آخرین آمارها حاکی از آن است که در 
حال حاضر گرایش دختران به سوی 
است. پسرها  از  بیشتر  مخدر  مواد 

هشت  و  بیست  شده  یادآور  وی 
تحصیالت  معتادان  از  درصد 
دانشگاهی دارند، شصت و دو درصد 
نیز  درصد  پنجاه  و  هستند  متأهل 

شاغل اند.

                                                           خانه شما شعبه ی بانک نیست!

مرگ روزانه 
یازده معتاد در 

ایران
با  مبارزه  و  پیشگیری  مدیر 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بیماری های 
یازده  روزانه  مرگ  از  کهگیلوویه 
گفته  و  داده  خبر  ایران  در  معتاد 
معتادان  شدگان  فوت  بیشتر  است 

تزریقی بوده اند.
وی گفته معتادان از مواد سنتی به 
مواد صنعتی تغییر ذائقه داده اند که 

بسیار خطرناک است.
ظفر پریسای اضافه کرده؛ در بعضی 
و  کهگیلوویه  جمله  از  استان ها  از 
مواد  سوی  به  معتادان  بویراحمدی 
پیدا کرده اند.  تزریقی گرایش  مخدر 
قرص های  از  استفاده  افزایش  وی 
کننده  نگران  نیز  را  روان گردان 
است  خواسته  رسانه ها  از  و  دانسته 
منتشر  را  معتادان  گونه  این  آمار 

نکنند.
و  طالق  بیکاری،  فقر،  پریسای 
بیماران  افزایش  دلیل  را  بی اخالقی 

رفتاری در ایران دانسته است.

 مادران
 2600 
کودک

 زیر دو سال 
زندانی هستند

در  نوجوان  و  کودک  هزار  ده 
نگهداری  بهزیستی  مراکز  در  ایران 
می شوند. 2600 کودک زیر دو سال 
مادران  بودن  زندانی  دلیل  به  نیز 
در  دارند  حضور  مرکز  این  در  خود 
حالی که به گفته مسئوالن سازمان 
بهزیستی این کودکان نیاز دارند در 

کنار مادر خود باشند.
برای  مسئوالن  این  گفته  به 
بچه ها  دسته  این  از  نگهداری 
ایجاد  مهدکودک  زندان ها  در  باید 
صورتی  در  کار  این  اما  شود، 
ممکن است که حداقل ده کودک 
زندان  هر  در  سال  دو  زیر  به 
آن صورت  در  باشد،  داشته  وجود 
هم  مربیانی  بهزیستی  سازمان 
خواهد  نظر  در  کودکان  این  برای 

گرفت.
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سه دهه ای است که من نیز مانند 
بیشتر، شاید همه ؛ دیگران غرق در 
کوشندگان  اندیشه های  و  نوشته ها 
تبعیدی و پاسخ ها و واکنش ها  بوده ام. 
دیگر  فکری  ستد  و  داد  هر  مانند 
نظر  از  بسیار  بهره های  بی تردید 
به  واکنش  کم  دست  یا  دیگران 

دیگران برده ام.  
برکت  به  پیش  ماهی  دو  یک  از 
دسترسی  اندک  )تارنما(  اینترنت  
زنده   جهان  و  فارسی  بالگ های  به 
که  ایرانیان  تر  جوان  نسل  جوشان 
آنان را نسل چهارم صد ساله دوران 
مدرن تاریخ ایران می نامم یافته ام و 
حال من چنان است که تشنه ای به 
چشمه روشنی برسد. در بیرون فراوان 
نیستند کسانی که به حقیقت آنچه 
برده  پی  می نامیم  نسلی  دگرگونی 
باشند. می دانند که جمعیت ایران به 
گونه ای که هرگز ندیده بودیم جوان 
شده است ولی همچنان سخنانی را 
تکرار می کنند که نسل خودشان در 
چنبر آنها بوده است. می پندارند آن 
جمعیت جوان چون در آن جامعه که 
می شناسند )؟( می زید ناچار به همان 
گونه نیز می اندیشد ـ چگونه ممکن 
است باور ها و دلنگرانی )دغدغه(ها و 
مقدسات آنان از سوی ایرانیان دیگر 

جدی گرفته نشود؟
 دگرگونی نسلی خود بخود است 
ندارد.  پیامدهای دوران ساز  لزوماً  و 
نه  و  می آیند  هم  پی  در  نسل ها 
از  شناسانه.  زیست  معنای  به  تنها 
دنباله  معموال  نیز،  فرهنگی  نظر 
زیر  معینی  زمان های  در  یکدیگرند. 
ضربه دگرگونی های تاریخی و آشنائی 
با اندیشه های تازه، این دنباله بریده 
معانی  نسلی  دگرگونی  می شود. 
بیشتری می یابد که دگرگونی گفتمان 
یا پارادایم می نامیم. آدم های تازه با 
رویکردها، گاه با نظام ارزش های تازه، 
بر فضای فکری جامعه تسلط می یابند. 
این پدیده هست و کاریش نمی توان 
کرد و گاه نمی باید از آن ناخشنود بود. 

اکنون یکی از آن زمان هاست.
قول  به  ژرف،  دگرگونی  این 
انگیسی ها اقیانوسی، جامعه ایرانی را 
اندیشمند برجسته  یک پژوهشگر و 
دارد  آمد  و  رفت  نیز  بیرون  به  که  
ساله،  هزار  رویکرد  می کند.  تأیید 
دین به عنوان بستر اندیشه و فرهنگ 
در  حکومت،  سرانجام  و  سیاست  و 
جامعه ایرانی زوال می یابد. به گفته او 
دیگر کسی توهمی در این باره ندارد 
که از دین بتوان پاسخی برای مسائل 
اقتصادی و سیاسی یافت. پاسخ دینی 
همین است که می بینیم. مسأله افراد 
نیستند، هر که باشد سرانجام و ناگزیر 

به همین جاها می کشد.
* * *

یک نمونه از بالگستان فارسی، کار 
نویسنده ای با نام اول احسان در ایران، 
به یاری دوستی به دستم رسیده است 
بیرون  اندیشه اش  از  روزها  این  که 
ستون  این  در  تدریج  به  و  نمی روم 
می گذارم.  میان  در  خوانندگان  با 
نویسنده با شیوائی ای که نمونه اش را 
در این نسل بسیار می بینم از خودش 
و نسلی که از آن است در آن فضای 

جهان سومی آغاز می کند:
هستند  جوری  سوختن ها  بعضی 
امروز می سوزی، فردا دردش  تو  که 
کیفیت  می کنی....داستان  حس  را 
زندگی و »رشد« آدم ها در جاهایی 
که  »جهان سوم« نامیده می شوند، 
...از  سوزش هاست  جور  همین  مثل 
هر دوره که می گذری، می سوزی و 

در دوره بعد دردش را می فهمی... 
کودکی  دغدغه های  و  شادی ها 
ما : در همان گوشه دنیا که »جهان 

شادی های  می شود،  نامیده  سوم« 
ولی  است،  سه  درجه  ما  کودکی 
دغدغه های ما جدی و درجه یک... 
که  است  این  کودکیمان  شادی 
جمع  آدامس«  »پوست  کلکسیون  
کنیم...یا بگردیم و چرخ دوچرخه ای 

پیدا کنیم و با چوبی آن را برانیم... 
توپ پالستیکی دو پوسته ای داشته 
باشیم و با آجر، دروازه درست کنیم 
و در کوچه های خاکی فوتبال بازی 
کنیم... اما دغدغه هایمان ترسناک تر 
یا بمبی،  است...اینکه نکند موشکی 
فردا صبح را از تقویم زندگی مان خط 
بزند... اینکه نکند »دفاعی مقدس«، 
منجر به مرگ نامقدس ما بشود یا ما 

را یتیم کند... 
نوجوانی  دغدغه های  و  شادی ها 
و  است  بحرانی  ذاتاً  که  دوره ای  ما: 
به  بودن هم  بحران  »جهان سوم« 
دوره،  این  در  می شود...  اضافه  آن 
»ممنوعه«  جنس   شادی هایمان 
دارند... اینکه عاشق شوی...یا دوست 
داشته باشی.... اینکه دست کسی را 
آشنا کنی،  لبی  با  را  لبت  و  بگیری 
مثل همه آدم های دنیا، این ها ممنوعه 
در  را  شادی ها  این  همه  ما  است. 
ذهنمان برگذار می کنیم...در خیالمان 
عاشق می شویم......می بوسیم... عشق 
نفره ای  یک  زندگی  کاًل   می ورزیم. 
داریم با فکر دو نفره.... این است که 
یاد می گیریم »جهان سومی« شادی 
کنیم... و هیچ وقت به کسی نگوییم 

» دوستت دارم.«
جدی  دغدغه هایمان  عوض  در 
هستند...اینکه از امروز که 15 سال 
روی  مرتاض  یک  مثل  باید  داری، 
دراز  مدرسه ات  میخی  کتاب های 
سالگی  چهار  و  بیست  تا  و  بکشی 
که  این  از  بترسی  بمانی...  همانجا 
قرار است چند صفحه پر از سؤاالت 
»چهار گزینه ای«، آینده تو، شغل تو، 
همسر تو و لقب تو را تغیین کند.... 
اینها  برای همه  فقط سه ساعت  تو 

فرصت داری... 
ما:  شادی ها و دغدغه های جوانی 
شادی ها کمرنگ تر می شود و دغدغه ها 
پررنگ تر... نه، اصال شادی هایت هم، 
شکل دغدغه به خودشان می گیرند...

مثالً شادی تو این است که روزی خانه 
و ماشین می خری...  اما رسیدن به 
این شادی ها برایت دغدغه می شود...

رسیدن به آنها برای تو هدف می شود... 
هدفی که حتماً باید »جهان سومی« 
باشی که آن را داشته باشی... و هیج 
جای دیگر برای کسی هدف نیستند... 
بودن«  خوب  »آدم  معیارهای 
جهان سومی هم دغدغه تو می شود،  
است:  این  همه اش  که  دغدغه ای 
می ترسی از اینکه نکند کسی قبل از 
خدا، تو را در این دنیا محاکمه کند... 
این ترس تو را کمی غیر انسانی می کند.

اگر جهان سومی باشی، استاندارد 

زندگی  اجزای  تمام  مقیاس های  و 
تو، جهان سومی می شود... اینکه در 
سال چند بار لبخند می زنی... در روز 
که  راهی  می کنی...  گریه  بار  چند 
تو را به بهشت و جهنم می رساند... 
تو هم جهان  و حتی جنس خدای 

سومی ست... 
در این دنیای عجیب، دیدن دست 
برهنه یک زن هم می تواند به راحتی 
تو را خطاکار کند و قلبت را به تپش 
وادارد... در این دنیا »سالم« به غریبه 
ست...  دیوانگی  نشانه  بی دلیل،  و 
فاحشگی  دلیل  زن  بی جای  لبخند 

اوست... 
در این جهان سوم، کسی را نداری 
که به تو بگوید مسواک و خمیردندان، 
واکسن، کاندوم، بوسیدن، خندیدن، 
رقصیدن خوب هستند... اینکه آینده 
خوب را خودت باید رقم بزنی و کسی 
قرار نیست برای این کار به تو کمک 
اول،  جهان  همیشه  اینکه  بکند.... 

طاعون جهان سوم نیست... 
* * * 

که  هر  از  بهتر  جوان  نویسنده 
را  خاورمیانه ای  فضای  می شناسم 
سوم  جهان  که  است  کرده  تصویر 
به  ماندگی  واپس  ـ  است  اسالمی 
تبعیض های  و  سختگیری  اضافه 
دیگر  سومی های  جهان  مذهبی. 
عموماً از آزادی های اجتماعی بسیار 
بیشتری بهره مندند. او به اینجا بسنده 
نوشته اش  پایانی  بخش  و  نمی کند 
و  برخوردار است  اهمیت  از  ویژه  به 
باید در فرصت بعدی بدان پرداخت. 

همین اندازه. 
گفتمان  با  او  نسل  و  او  مقایسه 
خاورمیانه ای یک نسل پیش )جهان 
سوم، فلسطین، انقالب خونین خلقی، 
اسالم راستین، پارادایم کربال که در 
می شد،  تکرار  مرداد   28 کربالی 
که  روحیه ای  و  داشت(  خود  آنچه 
واپس ماندگی به رنگ اسالمی آن را 
بزرگترین ارزش ها می شمرد، و غول 
)در واقع لیلی پوت(های روشنفکری 
را  ملتی  آن  محراب  پای  در  زمان 

قربانی کردند گویاست. 
مردمی که از دو هزار و پانصد سال 
پیش گرایش »طبیعی«شان به غرب 
بوده است ـ به بهای غفلت ناسزاوار 
از همسایه بزرگ هندی ـ باز به آن 
سرچشمه خشک نشدنی پیشرفت و 
نوآوری روی آورده اند. جهان هزار و 
چهار صد سال پیش دیگر با سرنیزه 
نخواهد  دوام  نیز  بسیجی  و  پاسدار 
و  می جوشد  آرام  آرام  سیلی   آورد. 
گروه  یک  می گیرد.  فرو  را  جامعه 
فرمانروای خردمند که سود شخصی 
خود را درست بشناسد سیل را خواهد 
گذاشت که در همان بستر آرام جریان 
داد  نشان  خرداد  دو  و  بیست  یابد. 
که نه خردمندی هست نه شناختن 

درست سود شخصی. 

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 57 
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(

  بیرون از جهان سوم در تهران   
کیهان لندن شماره 12۷4 - 26 شهریور ماه 1۳۸۸

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۳2(

شعبان   27 در  قاجار  احمدشاه 
1332 )سی ام تیرماه 1293( به سّن 

قانونی رسید و تاجگذاری کرد.
در این زمان، میرزا محمدعلی خان 
عالءالسلطنه رئیس الوزرای ایران بود 
و  کرد  استعفا  مردادماه   24 در  اما 
خان  حسن  میرزا  به  را  خود  جای 

مستوفی الممالک سپرد.
تغییر کابینه، به ضرورت آغاز جنگ 
اول جهانی صورت گرفت. هشت روز 
پس از تاجگذاری سلطان احمدشاه، 
آرشیدوک فرانسوا فردیناند، ولیعهد 
اتریش، در صربستان هدف سوء قصد 
قرار گرفت و کشته شد. متعاقباً دولت 

جنگ  اعالن  صربستان  به  اتریش 
مرداد  پنجم  ژوئیه 1914/  داد )28 
از  به حمایت  آلمان  دولت   ،)1293
اتریش وارد جنگ شد و با پیوستن 
عثمانی به این جبهه و جبهه گیری 
انگلستان و فرانسه و روسیه در برابر 

آن، دایرۀ جنگ وسعت یافت.
ایران  در  می کرد  اقتضا  شرایط 
دولتی برخوردار از وجاهت ملی روی 
و  توازن  حفظ  به  قادر  که  آید  کار 
دفاع از منافع ایران در چنان اوضاع 

بحرانی باشد.
مستوفی الممالک در 26 مردادماه 
1293 )هیجدهم اوت 1914( کابینۀ 
خود را تشکیل داد. عالءالسلطنه در 
بود.  خارجه  امور  وزیر  کابینه  این 
داشت  ادامه  همچنان  فترت  دوران 
آن  به جهت  جدید  رئیس الوزرای  و 
انتخابات  تا روشن شدن تکلیف  که 
دولت  جدید،  مجلس  تشکیل  و 
دچار  خارجی  سیاست  لحاظ  از 
بی تکلیفی نباشد، از شاه درخواست 
نظر  مورد  را که  ایران  بیطرفی  کرد 
وی بود با صدور فرمانی تأیید و تأکید 
کند. فرمان شاهانه به تاریخ دوازدهم 
نوامبر 1914(  )اول  ذیحجه 1332 

بدین شرح صادر شد:
اوقات  این  در  که  این  به  »نظر 
متأسفانه بین دول اروپ نائرۀ جنگ 
این  است  ممکن  و  است  مشتعل 
نزدیک  ما  مملکت  بحدود   محاربه 
شود، و نظر به این که روابط ودادیّه 
ما بحمداهلل با دول متخاصمه برقرار 
از  اهالی  عموم  که  این  برای  است، 
ما در حفظ و صیانت  نیات مقدسۀ 
دول  به  نسبت  حسنه  روابط  این 
مقرر  و  امر  باشند  مطلع  متحاربه 
می فرماییم که جناب مستطاب اجل 
اشرف افخم اکرم، مهین دستور معظم، 
مستوفی الممالک رئیس الوزرا و وزیر 
داخله )وزارت داخله را هم مستوفی 
شخصاً تصدی می کرد( فرمان ملوکانه 
را به فرمانفرمایان و حکام و مأمورین 
دولت ابالغ دارند که دولت ما در این 
موقع مسلک بیطرفی را اتخاذ و روابط 
دوستانه را با دول متخاصمه کماکان 
بدین  و  می نماید  صیانت  و  حفظ 
لحاظ مأمورین دولت را باید متوجه 
نماید که نباید وجهاً من الوجوه، بّراً و 
بحراً، کمک به همراهی و یا ضدیت 
یا  نموده  متخاصمه  از دول  هر یک 
اسلحه و ادوات حربّیه برای یکی از 
طرفین تدارک یا حمل کنند و باید 
از طرفداری با هر کدام از دول متحاربه 
پرهیز و احتراز نموده مسلک بیطرفی 
رعایت  کامال  را  خود  متبوع  دولت 

نمایند و در تکمیل حفظ بیطرفی و 
صیانت روابط حسنه بنا بر آنچه هیأت 
دولت ما مصلحت داند و به عرض برسد 
ملوکانه  امر  آن  مقررات  اجرای  در 

شرف صدور خواهد یافت«.
فرمان را رئیس الوزرا با بخشنامه ای 

تلگرافی به حکام والیات ابالغ کرد:
اقدس  قرین الشرف  طرف  »از 
فداه  ارواحنا  شاهنشاهی  همایون 
فرمانی شرف صدور یافته است. زیارت 
این فرمان مبارک را به عموم اهالی 
اعالم و اخطار نموده و مراقب باشند 
که مأمورین دولت علّیه اوامر مقدسۀ 
ملوکانه را کامال به موقع اجرا گذاشته 

و طبقات اهالی نیز مسلک بیطرفی 
دولت متبوعۀ خود را پیروی نموده در 
حفظ روابط حسنه بین دولت علّیه و 
دول متحاربه ساعی باشند. رئیس الوزرا 

و وزیر داخله ـ مستوفی«.
که  آن  باوجود  بیطرفی،  اعالن 
موازنۀ  حفظ  برای  را  دولت  دست 
درگیر جنگ  دولتهای  بین  سیاسی 
باز می گذاشت، مشکل را اما در داخل 
کشور حل نمی کرد. افکار عمومی در 
ایران، به دلیل نفرت از روسیه تزاری 
و بیزاری از سیاست استعماری دولت 
انگلیس، به طور طبیعی جانبدار آلمان 
و اتریش بود. ورود دولت عثمانی به 
جنگ، احساسات مذهبی را نیز علیه 
روس و انگلیس برانگیخت و دشواری 
را افزون ساخت. دولت عثمانی، شعار 
»اتحاد اسالم« را وسیلۀ جلب حمایت 
افکار عامه در بین مسلمانان قرار داد 
و علمای شیعه نیز در کربال و نجف 
با صدور فتوای جهاد به علمای اهل 
تبلیغات  در  و  شدند  ملحق  تسنن 
و  »متحدین«  نفع  به  که  وسیعی 
می گرفت  صورت  »متفقین«  علیه 
حقانیت مذهبی همانقدر مطرح بود 

که حقانیت سیاسی.
مستوفی با علم به این که دولت 
حفظ  عهدۀ  از  نمی تواند  به تنهایی 
برآید،  هنگامه ای  چنین  در  موازنه 
وجود مجلس را الزم شمرد. مقدمات 
امر فراهم آمد و سومین دورۀ مجلس 
شورای ملی در روز شنبه شانزدهم 
دسامبر  )پنجم   1333 محرم الحرام 
1914/ سیزدهم آذر 1293( گشایش 

یافت.
دولتین انگلیس و روس نسبت به 
تشکیل مجلس نظر موافق نداشتند 
زیرا به یقین می دانستند دموکرات ها 
در مجلس اکثریت خواهند داشت و 
اعتدالیون، به مالحظۀ افکار عمومی، 
ناگزیر در برخورد با مسألۀ جنگ با آنها 

هماوا و همرأی خواهند بود.
از  سوم  مجلس  شد.  نیز  چنین 
را  خود  گرایش  امر  ابتدای  همان 
آشکار  »متحدین«  از  جانبداری  در 
افتتاح  از  پس  بالفاصله  ساخت. 
تماس  برای  سفارتخانه ها  مجلس، 
گرفتن با وکال و جلب و جذب آنها به 
این یا آن سوی، وارد فعالیت شدند. 
مشکل متفقین این بود که ارتباط با 
سفارت روس یا انگلیس و طرفداری 
از آنها در افکار عمومی ننگی بزرگ 
شمرده می شد و حال آن که رفت و 
مایۀ  آلمان  سیاسی  مأموران  با  آمد 
می خواست  کس  هر  و  بود  مباهات 
حاصل  عمومی  افکار  در  وجاهتی 

کند به طرفداری از آلمان و دوستی 
با آلمانی ها تظاهر و تفاخر می کرد.

روز  می توانستند  مجلس  وکالی 
روشن، با سربلندی در سفارت آلمان 
بی محابا  شبها  و  کنند  آمد  و  رفت 
اعضای  و  کاردار  حضور  با  جلساتی 
در  و  دهند  تشکیل  آلمان  سفارت 
و  بیطرفی  ترک  ضرورت  خصوص 
و  گفت  به  »متحدین«  به  پیوستن 

گو بنشینند.
فضای مطبوعاتی نیز به همین گونه 
از رویدادهای جاری تأثیر می پذیرفت. 

مطبوعات ایران که پس از استعفای 
سپهدار و زمامداری عالءالسلطنه، از 
فشار بر آنها کاسته شده بود، با روی 
میدان  مستوفی  دولت  آمدن  کار 
عمل گشاده تری در برابر خود یافتند 
و فعالتر شدند. اکثر روزنامه ها در این 
زمان، از تمایالت و احساسات عمومی 
آنها،  از  برخی  و  می کردند  تبعیت 
حتی صریحاً خواستار ترک سیاست 

بیطرفی بودند.
روزنامۀ »شوری« که ناصراالسالم 
گیالنی نمایندۀ مجلس )از اعتدالیون( 
تا  »غفلت  عنوان  زیر  می داد  انتشار 
کی؟ سست عنصری تا چند؟« نوشت:

»افسوس که غفلت و سست عنصری 
کار  از  را  ما  وجود  ارکان  به نحوی 
هیچ  به  فقط  نه  که  است  انداخته 
نمی شویم  متأثر  و  متألم  پیشامدی 
بلکه کلیۀ خطرات و بلّیاتی که هستی 
تهدید  اضمحالل  و  اعدام  به  را  ما 
می کند، هیچ پنداشته و آنها را به مثل 

قضایای عادی ساده تلقی می کنیم.
قت  و همه  ی  ر شو مۀ  نا ز و ر
پیشامدهای وخیم و خطرات متصوره 
و  امور  اولیای  از  و  شده  متذکر  را 
استرحام  و  استدعا  ملت  نمایندگان 
تصمیم  یک  زودتر  هرچه  که  نمود 
این  از  بیشتر  و  کنند  اتخاذ  قطعی 
نشوند  راضی  ملتی  یک  هالکت  به 
افسوس که  افسوس و صدهزار  ولی 
حماسه های ما بی اثر مانده و فریادهای 
را  خارا  سنگ  که  جگرخراشمان 
منتشرۀ  ذرات  جزء  در  می شکافت 
اتمسفر به هوا صعود نمود. ناله های 
اثر نکرد، سهل است تکالیف  ما که 
دیپلماسی  که  هم  پیش بینی هایی 
همسایگان )روسیه و انگلستان( برای 
نسبت  خودشان  مقاصد  و  خیاالت 
به ایران اظهار داشتند و بدون هیچ 
باالی کرسیهای  از  بیمی،  و  اندیشه 
سامعۀ  به  پطروگراد  و  لندن  نطق 
عمومی رسانیدند، به قدر صدای یک 
پشه در پرده های گوش کارکنان این 

مملکت تأثیر نکرد.
حوادث و بدبختی های ما به سرعت 
باد  و برق می گذرد و نظامیان روس 
پیش می آیند. عالج جراحات جسد 
روز  و  هفته  و  ماه  از  ایران  محتضر 
رسیده  دقیقه شماری  به  و  گذشته 
است. خوب است مصادر امور از لفاظی 
تا کی می شود  دیگر  بکشند.  دست 
صبر کرد؟ تا چند باید سکوت نمود؟ 
ذلت بس است. زندگانی روزمره بس 
است. القیدی و سست عنصری بس 
است. سهل انگاری و الابالیگری بس 

است...«

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 121۳ (

» ادامه دارد«           

میرزا حسن خان مستوفی الممالک در دوشان تپه
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جمهوری  رؤسای  از  1ـ 
پیشین آمریکا

2ـ حرف ندا ـ قدرت
از  قسمتی  ـ  محوطه  3ـ 

دهان
4ـ شالق

5ـ  فوریـ  بنیهـ  دوروئی
6 ـ رطوبت ـ جوی خون

7 ـ آزاده ـ نغمه ـ جور
8 ـ از شعرای بلندپایه و 
ایران ـ  صاحب نام معاصر 

رودخانه ای در اروپا
آن  بر  برا در  همه  9ـ 

یکسانندـ  بشیر
10ـ از هنرپیشگان قدیمی 

سینمای ایران
متخصص  ـ  خبره  11ـ 

امور فنی

شیرینی های  ز  ا 1ـ 
سنتی

و  اتباع  ـ  منهدم  2ـ 
فرمانبرداران

ـ  شده  زینت داده  3ـ 
غالم

ـ  دور  به  اشاره  4ـ 
محکم و رزین

5ـ  ظرفی استـ  رواج 
هم  او  ـ  مدخل  ـ   6
حرفه ای داردـ  کوشش

داخلی  اعضای  از  ـ   7
بدن انسان ـ نگرانی

8 ـ مبارکی ـ چهره ـ 

مصون
ـ  ست  ا نگی  ر 9ـ 

بخشنده
خطوط  از  ـ  ایفا  10ـ 

بین المللی هواپیمایی
11ـ داخل چشم است 
ـ استقالل هند مدیون 

مبارزات اوست
ز  ا ـ  درک  مقدمۀ  1ـ 

قهرمانان شاهنامهـ  تازی
2ـ رسن ـ واهمه ـ هنری 

است
3ـ منحصر به فرد ـ جهان 

ـ منظره
4ـ نویسندۀ »دکتر ژیواگو«

5ـ  تکرار یک حرفـ  من و 
تو ـ ورقه ـ تصویر

6 ـ عنوانی اشرافی ـ نوعی 
شتر ـ مرداب

7ـ  کشوری استـ  ییالقی 
در دامنۀ البرز

8 ـ یغما ـ متصدی آسیاب
ـ  خطا  به  اقدام کنندۀ  9ـ 
عددی استـ  اقلیتی قومی 

در ایران
ـ  آتش  ـ  ر  آشکا 10ـ 

حشره ای است
یک  تکرار  ـ  نظامی  11ـ 

حرف ـ عالمت جمع
12ـ فلزی است ـ خوراکی 

است ـ حی ـ شادی
13ـ کور ـ پایه ها

14ـ رنگی است ـ مفتضح 
ـ برگها

علمی  ـ  خاک  نوعی  15ـ 
است ـ شهری در ایران

دوران  معروف  سیاستمردان  از  1ـ 
پهلوی

2ـ فسیل ـ کافی
3ـ خانه ـ از وسایل نظافت ـ از ابزار 

نواختن
4ـ یک دوم ـ از وسایل موسیقی ـ 

ورزشی است
5 ـ از رجال سیاسی دوران قاجار و 

صدراعظم پیشین ایران
6 ـ شکوه ـ اثری از لئون تولستوی

7 ـ جدید ـ درد ـ اجباری ـ نظر
آوردن  به دنیا  ـ  مدعی العموم  ـ   8

و خلق 
9ـ زبان موسیقیـ  گلی استـ  تکرار 

یک حرف
10ـ از نخست وزیران پیشین ایران

11ـ علمی است ـ وحشت
12ـ کشوری است ـ گذرگاه

13ـ به چشم زنند ـ آزمایشگاه
14ـ شماره ـ بخَرد ـ عنوانی برای 

مقامات
15ـ کهنهـ  ستاره ای استـ  شهری 

در ایران

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

هنگام  جوانی  در  کلمب  کریستف 
تحصیل یکی از کتابهای »فیثاغورث« 
زمین  که  بود  برده  پی  و  خوانده  را 
بود  افتاده  فکر  این  به  و  است  گرد 
که اگر زمین گرد است پس می شود 
راه دیگری برای رفتن به هندوستان 
پیدا کرد و اگر در این کار موفق شود 
آورد.  خواهد  دست  به  بزرگی  ثروت 
این  به  او  استادان  زمان  آن  در  اما 
فکر احمقانه خندیدند که این جوان 
که  هندوستان  به  می خواست  احمق 
پیدا  از غرب راهی  در شرق جا دارد 
کند. به هر حال کریستف کلمب برای 
او  مخارج سفر  که  پیدا کردن کسی 
را به عهده بگیرد هفده سال کوشش 
روبرو  بسیاری  شکستهای  با  و  کرد 
شد. عاقبت دچار یأس گردید و آماده 
شد که از این فکر خود صرفنظر کند. 
به کلیسایی  حتی تصمیم گرفت که 
برود و بقیه عمر خود را در آنجا به سر 
برد. هنوز به پنجاه سالگی نرسیده بود 

كریستف كلمب 
و كشف بزرگ او

یک نقاش معروف؟ یک مجسمه ساز 
خبره؟ یک آرشیتکت حرفه ای یا یک 
لقبی  چه  با  واقعاً  باهوش؟  مهندس 
می توان داوینچی را مورد ستایش قرار 
نوعی  داد؟ گویی شخصیت داوینچی 
در  علمی  رنسانس  دوران  آغاز  جرقه 

اروپاست.
یک  داوینچی  نقاشی  حوزه  در   
نابغه تمام عیار است چون توانسته با 
مطالعات بسیار در حوزه آناتومی بدن 
انسان، سبک رئالیسم را جان ببخشد.

 داوینچی کاری می کرد که هرگز از 
رقبایش ساخته نبود: نمایش مفهوم و 
حرکت در نقاشی. آثار نقاشی داوینچی 
برخوردارند  ظرافتی  و  دقت  چنان  از 
که همگان معتقدند او یکی از بهترین 
نقاش های تاریخ در طراحی پرسوناژهای 
مدونای  مونالیزا،  است.  بوده  مختلف 
صخره ها و... اما همه توانایی های وی در 
هنر نقاشی خالصه نمی شود. رساالت 
و کتاب های مختلف داوینچی در مورد 
معماری، مهندسی ساختمان، آناتومی 
نجوم،  جانورشناسی،  انسان،  بدن 
جغرافی، زمین شناسی و فسیل شناسی 
نشان می دهد او یکی از دانشمندان به 
نام تاریخ بشریت بوده است. داوینچی 
 1482 ـ   1499 سال های  فاصله  در 
در  بسیاری  تحقیقات  و  مطالعات 
زمینه زمین شناسی و فسیل شناسی در 
ارتفاعات شمالی ایتالیا داشت و می توان 

او را پدر علم فسیل شناسی دانست.

لئوناردو داوینچی
 )1519 ـ 1452(

1( معنی واژه »جنو ساید« چیست؟
1ـ طبقه بندی کردن 2ـ حرکت اریب 3ـ نسل یا نژادکشی 4ـ رنگ آمیزی کردن

2( محلۀ كهن »شادیاخ« در كدام شهر قرار دارد؟
1ـ کرمانشاه       2ـ گرگان           3ـ نیشابور          4ـ رامسر

3( كدامیک از بازیکنان فوتبال زیر برای هر دو تیم »بارسلون« و 
»رئال مادرید« بازی كردند؟

1ـ ریوالدو         2ـ استویچکف          3ـ فیگو          4ـ رائول
4( منطقه »منچوری« در شمال شرقی كدام كشور قرار دارد؟

1ـ مغولستان 2ـ قرقیزستان 3ـ چین 4ـ قزاقستان
5( ارتفاع برج ایفل پاریس چقدر است؟

1ـ 200متر       2ـ 250متر         3ـ 300متر       4ـ 350متر
6( جزیره »كاراكاتوا« كه بزرگترین كوه آتشفشان جهان در آن قرار 

داشت، در كجاست؟
1ـ مالزی          2ـ اندونزی         3ـ سنگاپور        4ـ نپال

7( اولین كسانی كه از نوعی نی و خیزران صفحاتی مثل كاغذ درست 
كردند و روی آن نوشتند، چه كسانی بودند؟

1ـ مصریان        2ـ رومیان         3ـ یونانیان         4ـ چینی ها
دارد؟ قرار  متر در كجا  به ارتفاع 167  یخ جهان  كوه  بزرگترین   )8
1ـ اقیانوس منجمد شمالی 2ـ اقیانوس منجمد جنوبی 3ـ سیبری 4ـ آالسکا
9( »زرتشت« در 570 سال پیش از میالد مسیح در كجا به دنیا آمد؟

1ـ حوالی دریاچه وان                 2ـ حوالی دریاچه بختگان
 3ـ حوالی دریاچه ارومیه             4ـ حوالی بحر خزر

10( صحرای »داناكیل« كه گرم ترین نقطه جهان است در كجاست؟
1ـ الجزایر          2ـ عربستان سعودی     3ـ اتیوپی       4ـ چاد

در صفحه 15

در صفحه 15وجه اشتراک این شخصیت ها چیست؟

اما چنان خسته و کوفته شده بود که 
موهای سرخ او مانند برف سفید شده 
بود. باالخره پاپ، ایزابل ملکه اسپانیا 
را به یاری کلمب تشویق نمود. ملکه 
شصت و پنج دالر برای کلمب فرستاد 
و او را به حضور خود خواست. کلمب 
که سخت دچار تنگدستی بود لباسی 
برای خود تهیه کرد و اسبی خرید و 
به راه افتاد. به اندازه ای بی چیز بود که 
در راه برای این که از گرسنگی نمیرد 
به حضور  بدین طریق  و  کرد  گدائی 
را که  ملکه کشتی هایی  ملکه رسید. 

مورد احتیاج کلمب بود فراهم آورد. اما 
پیدا کردن کارگر برای کشتی ها ممکن 
نبود. همه از این سفر وحشت داشتند. 
از این رو کلمب مجبور شد که عده ای را 
به زور به کشتی انداخته و نیز عده ای 
از تبهکاران را با وعده و وعید از زندان 
بیرون آورده همراه خود سازد. عاقبت 
همه چیز آماده شد و بامداد روز جمعه 
سه اوت 1492 کلمب با سه کشتی و 
که  را  مسافرتی  نفر  هشت  و  هشتاد 
وجود  به  دنیا  تاریخ  در  نوینی  دوره 

آورد آغاز کرد.

آوا گاردنر
بازیگر فیلم »گذرگاه كاساندرا«

بن افلک
بازیگر فیلم »پرل هاریر«

جرج  بست
فوتبالیست تیم منچستر یونایتد

كالین فارل
بازیگر فیلم »اسکندر«

روی كین
فوتبالیست تیم منچستر یونایتد

جورج برنارد شاو
نویسندۀ كتاب »مرد سرنوشت«

آمد  دنیا  به  نیوتن در سال 1642 
او در  دنیا رفت.  از  و در سال 1727 
فلسفه  و  فیزیک  و  ریاضی  رشته های 
در  نیوتن  رسید.  استادی  درجه  به 
کمبریج  دانشگاه  وارد   1661 سال 
همان  او  علمی  تولید  مهم ترین  شد. 
قوانین معروف جاذبه و حرکت است 
که حرکت اجسام را تشریح می کند. 
که  دانشجویانی  و  دانش آموزان  همه 
از دور دستی بر آتش فیزیک دارند با 
این قانون معروف آشنا هستند و حتماً 
داستان معروف افتادن سیب از درخت 
را بارها شنیده اند. اتفاقی عادی که همه 
انسان ها شاهد آن بوده اند اما تنها نیوتن 
بود که با مشاهده این اتفاق به نیروی 
جاذبه و روند حرکت اجرام آسمانی مثل 

ماه در فضا پی برد. البته باید اضافه کرد 
وی مطالعات زیادی در علم نجوم داشته 
و با ستارگان و سیارات و حرکات آنها 
در فضا غریبه نبود. نیوتن در سال های 
علم  و  نورشناسی  به  عمرش  پایانی 
نور  ویژگی های  زمینه  در  فیزیک 
عالقمند شد و دو دوست دانشمند پیدا 

کرد: فیزیکدانان معروف جهان، رابرت 
بویل و رابرت هوک. نیوتن همچنین 
تمام کتب ریاضی و فلسفه دانشمند 
و  عالقه  با  را  دکارت  رنه  فرانسوی، 
هنوز  کرد.  بررسی  و  مطالعه  اشتیاق 
هم بسیاری نیوتن را یکی از بزرگترین 

نابغه های تاریخ می دانند.

سر آیزاک نیوتن
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عالء بي مقدمه به من گفت شما نوه 
مي خواهید  هستید،  لملك  مؤتمن ا
سفارت را بگیرید؟ این كار را نكنید. 
بعد مهلت خواست كه موضوع را حل 
سرتیپ  كمك  با  مشكل  این  كند. 
عالء  و  بعدي،  سناتور  اسفندیاري، 
شد  پناهي  كه  بعد  شد.  برطرف 
سركنسول نیویورك بي نهایت به كار 
دانشجویان رسیدگي مي كرد. هركس 
مثل  را  آنجا  مي رفت  كنسولگري  به 
خانه خودش مي دید. جواب نامه ها را 
با پست سفارشي مي فرستاد. از اینجا 
بود كه عالقه زیادي به او داشتم و به 

پدرم هم گفتم.

تابستان  در  وزیري  نخست  محل 
قیطریه بود و هیأت دولت زیر چادر 
جلسه داشت. پناهي مي خواست براي 
شام دیپلماتها به هتل دربند برود و 
سرهنگ  بعد  یكساعت  رفت.  زودتر 
وزیري  نخست  گارد  رئیس  زاهدي 
خوب  حالش  پناهي  كه  داد  خبر 
نیست و بعد خسروداد خبر آورد كه در 
میهماني سكته كرده و مرده است. فردا 
اعلیحضرت به من گفت نخست وزیر 
براي سازمان برنامه چه  كسي را در 
نظر گرفته است؟ من كه مرخص شدم 
ابتهاج  گفت  و  كشید  كنار  مرا  عالء 
شاه  حرف  پدرم  وقتي  است؟  چطور 
را شنید برافروخته شد و گفت جنازه 
همكار من هنوز روي زمین است و من 
تا چهلم اقدامي نخواهم كرد. مهندس 
راجي وارد است و كارها را اداره مي 
ریاست  براي  اعلیحضرت  اصرار  كند. 
به  را  اختالف  ابتهاج  برنامه  سازمان 

نهایت رساند.
به تدریج شروع شد.  تحریكات هم 
وزیری   نخست  خواب  كه  اشخاصی 
و  شاه  بین  داشتند  سعی  می دیدند 
نخست وزیر شكاف بیندازند. تا مدتی 
اعلیحضرت به این قبیل تفتینها اعتنا 
آمریكا  به  كه  این  از  پیش  نمی كرد. 

برویم، من خدمت اعلیحضرت بودم و 
نشسته بودیم تخته نرد بازی می كردیم. 
پیشخدمت  شریفی،  زد.  زنگ  تلفن 
آمد  و  داد  جواب  را  تلفن  مخصوص 
به اعلیحضرت گفت فالن كس عرض 
رجال  از  یكی  طرف  از  تلفن  دارد. 
با  مملكت بود كه خیلی نزدیك بود 
دربار و بعد هم نخست وزیر شد و من 
مدتی با او در حال قهر و آشتی بودم، 
نمی خواهم  است  رفته  دنیا  از  چون 

اسمش را ببرم.
چه  بپرس  فرمودند  اعلیحضرت 
در  و  آمد  و  رفت  شریفی  می گوید. 
بود  مانده  متحیر  بیچاره  كه  حالی 

چگونه  من  بودن  با  نمی دانست  و 
مجبور  عاقبت  كند،  مطلب  عنوان 
می گوید  كه  برساند  عرض  به  شد 
صالح نیست اعلیحضرت به مسافرت 
تشریف ببرید چون زاهدی قصد كودتا 
دارد و در غیاب اعلیحضرت دست به 
خیلی  اعلیحضرت  زد.  خواهد  كودتا 
بگویید  گفتند  و  دادند  جواب  تند 
این فضولیها به شما نیامده است. آن 
اصوالً  پدرم  كه  نمی دانست  شخص 
سفرهای  به  اعلیحضرت  كه  این  با 
طوالنی بروند و مدت زیادی از كشور 

دور باشند، موافق نبود.
پدرم به من سپرده بود كه وقتی در 
كسی  اگر  هستم  اعلیحضرت  حضور 
ندارم  حق  كرد  او  به  راجع  صحبتی 
همینطور،  دهم.  نشان  عكس العمل 
خود من یك بار كه حضور اعلیحضرت 
شرفیاب بودم و مناسبتی پیش آمد، 
فرموده اید  اجازه  چون  كردم  عرض 
كه من حقایق را معروض بدارم این 
می كنم  عرض  خدمتتان  را  حقیقت 
كه اگر روزی من آمدم و نزد شما از 
پدرم بدگویی كردم بدانید كه كاسه ای 
در  توطئه ای  و  هست  نیم كاسه  زیر 
را  شما  من  كه  می دانید  است.  كار 
دوست دارم و نسبت به شما سوگند 

وفاداری خورده ام ولی پدرم را بیش از 
هر كس دوست دارم و استدعای من 
از اعلیحضرت این است كه راجع به 
نزنید كه مرتكب  با من  پدرم حرفی 
جسارتی بشوم چون تحملش را ندارم. 
اعلیحضرت هم قول مردانه دادند و تا 

آخر بر سرقولشان باقی ماندند.
در  پدرم  كه  سفارشی  به دلیل 
فرودگاه كرده بود، من یك كلمه درباره 
تلگرافهایی كه از تهران می رسید و در 
آنها نسبت به پدرم سعایت می شد به 
شرفعرضی  تلگرافهای  نمی گفتم.  او 
همواره از طرف آقای عالء وزیر دربار 
می آمد. در نیویورك كه بودیم تلگرافی 

به رمز رسید از طرف عالء و ابتهاج و از 
اعلیحضرت خواسته شده بود كه زودتر 
برگردید چون خطر كودتا وجود دارد 
و زاهدی مشغول اقدام علیه شماست. 
دیدم از من ساخته نیست كه این را 
اعلیحضرت.  دست  به  بدهم  و  ببرم 
از واشنگتن  انتظام  سفیرمان نصراهلل 
برمی گشت.  و  می آمد  نیویورك  به 
رسیده  تلگرافی  چنین  گفتم  او  به 
را  این  نیست كه من  است. شایسته 
پای  طرفی  از  بدهم.  اعلیحضرت  به 
پدرم در میان است و پدرم نیز چنین 
طوری  من  است.  زده  من  به  حرفی 
را  تلگراف  كه  می كنم  صحنه سازی 
گفت  بدهند.  تو  به  رمز  كشف  برای 
این كارها نكن،  ترا به خدا مرا داخل 
ارادت  او  به  و  دوستم  پدرت  با  من 
دارم و نمی خواهم كه از این جریانات 
گفتم  باشم.  داشته  اطالعی  اصوالً 
چاره نیست، به خاطر من و پدرم باید 
این كار را بكنی. اعلیحضرت در طبقه 
سی و پنجم والدورف آستوریا اقامت 
داشتند و آپارتمان من در طبقۀ بیست 
و نهم بود. آسانسور گرفتیم و رفتیم 
عرض  خدمتشان  به شوخی  من  باال. 
نصراهلل  این  كه  است  معروف  كردم 
تمام كتاب رمز وزارتخانه را حفظ است 

در حالی كه چاكر تازه افتخار نوكری 
اعلیحضرت را پیدا كرده ام و تحصیالتم 
در رشته دیگری بوده است آن هم در 
آمریكا و به این كارها زیاد وارد نیستم. 
دستور بفرمایید تلگراف رمزی را كه 
رسیده است و من نتوانستم كشف كنم 
این آقا برود در اتاق بنشیند و كشف 
دیگر  دقیقه  بیست  تا  فرمودند  كند. 
صرف  برای  باشیم  رستوران  در  باید 
شام. عرض كردم اگر تلگراف را در این 
فاصله كشف كرد می آید شام می خورد 
واال گرسنه می ماند و معلوم خواهد شد 
آن شایعات هم راجع به مهارت ایشان 

در كشف رمز، صحت ندارد.

جدی،  و  شوخی  با  خالصه،    
بار  این  انتظام و  به  را دادیم  تلگراف 
شد.  برداشته  من  گردن  از  سنگین 
دیگری  تلگراف  سانفرانسیسكو  در 
رسید كه آن را هم من از سر خود باز 
كردم. در كشتی كویین الیزابت كه از 
انگلستان،  به طرف  می رفتیم  آمریكا 
باز تلگرافی رسید كه دیدم مضمونش 
خطر  به  اشاره  و  پدرم  از  بدگویی 
كودتا از طرف اوست. به اعلیحضرت 
باز یك تلگراف سیاسی  عرض كردم 
رسیده است كه نمی توانم آن را كشف 
كنم. فرمودند وقتی به لندن رسیدیم 
بدهید به سفیرمان ـ سهیلی ـ آن را 

كشف كند.
لندن،  طرف  به  می رفتیم  وقتی 
برای  ترن  در  را  حكایت  و  حال 
اكراه  هم  او  گفتم.  سهیلی  مرحوم 
داشت. گفت سپهبد زاهدی بی آنكه 
سابقه آشنایی با من داشته باشد مرا 
سفیر كرد و فرستاد به اینجا، وجداناً 
نمی توانم او را بی خبر بگذارم، مرا از 
این كار معاف كنید. گفتم به شما قول 
می دهم كه این را اگر پدرم اینجا بود 
هم  آنجا  می كرد.  درخواست  شما  از 
اعلیحضرت به مرحوم سهیلی فرمودند 
به آقایان تلگراف كنید كه این كارها 

به شما مربوط نیست.
البته اعلیحضرت حدس زده بودند 
قرار  چه  از  قضیه  می دانم  من  كه 
است ولی نمی خواهم خودم را با آن 
تلگرافها  جواب  كنم.  آشنا  جریانات 
من  خود  كه  می فرمودند  تعمداً  را 
رمز كنم و بفرستم. بعد هم به من 
فرمودند چون به ایران می رویم باید 
ببریم.  كادو  یك  وزیر  نخست  برای 
از یكی دو نفر كه در این مورد وارد 
بودند نظر خواستند. گفته شد برای 
یك نظامی بهترین كادو تفنگ است. 
خریداری  و  انتخاب  خوبی  تفنگ 
سفر  سوغات  به عنوان  كه  كردند 

مرحمت كنند به پدرم.
مقداری از این تحریكات به دلیل 
می خواستند  اشخاص  كه  بود  این 
به  پدرم  و  كنند  مداخله  كارها  در 
آنها راه نمی داد. آقای علم به پدرم 
جهانگیر  كه  بود  كرده  پیشنهاد 
و  بیایند  دیگر  نفر  چند  و  تفضلی 
جلسات مشورتی با آنها تشكیل شود 
و نسبت به امور جاری نظر بدهند. 
پدرم نمی پذیرفت چون به این قبیل 
اشخاص و نظریاتشان عقیده نداشت. 
بعداً اینها شدند مشاوران آقای علم 
و جلساتشان كه اكثراً در منزل علم 
در دزاشیب تشكیل می شد، یكی از 

كانونهای تحریك و توطئه بود.
در انتخابات پدرم گفت اعلیحضرت 
هر كس را نمی خواهند به من بگویند 
و من از طرف خودم می گویم كه با 
انتخاب او مخالفم. در مورد بقیه نیز 
همانطور عمل می كنیم كه در دورۀ 
رضاشاه عمل می شد یعنی معتمدین 
قوم را جمع می كردند و از آنها نسبت 
به زمینۀ محلی اشخاص كسب نظر 
می كردند. در هر محل زمینه داشتند 
معرفی می شدند و مردم از بین آنها 
انتخاب می كردند. پدرم می گفت ما 
نیز همین كار را می كنیم و به بقیه 

كارها كار نداریم.
در خدمت اعلیحضرت در رامسر 
زمان  آن  كه  قرنی  تیمسار  بودیم. 
من  به  بود  گیالن  لشكر  فرمانده 
نعمت  است  كرده  امر  شاه  گفت 
سمیعی )داماد مرحوم سرلشكر احمد 
از  فتح اهلل سمیعی  برادر  و  نخجوان 
وكیل  خارجه(  امور  وزارت  اعضای 
اعلیحضرت  از  را  نشود. من دلیلش 
پرسیدم. فرمودند سمیعی در فاصله 
یكی  برای  كارتی  مرداد   28 تا   25
رفت،  شاه  كه  نوشته  دوستانش  از 
از دستش خالص شدیم. او هم آن 
كارت را توسط قباد ظفر به نظر شاه 
رسانیده است. اعلیحضرت كارت را 
وزیر  نخست  به  و گفت  داد  من  به 
تهران  به  بالفاصله  من  بده.  نشان 
رفتم. پدرم  گفت این موضوع قابل 
شود.  تحقیق  باید  و  است  تأمل 
كارت پستال  بودند  معتقد  عده ای 
جعلی است. سمیعی روی قرآن قسم 
ننوشته  كارتی  چنین  كه  می خورد 
است. قرنی هم می گفت سمیعی و 
دارند.  دوستی سی ساله  آن شخص 
اگر این كارت را داشته چرا تا به حال 
وكالت  برای  حاال  و  كرده  پنهان 
به  است،  داده  بروز  را  آن  خودش 
چنین شخصی چگونه می توان اعتماد 
تأیید  را  قرنی  نظر  هم  پدرم  كرد. 
می كرد ولی وقتی با اصرار شاه روبرو 
شد گفت به من مربوط نیست. قرنی 
نباید موجب  این موضوع  هم گفت 
و  نخست وزیر شود  و  شاه  بین  نقار 
»دوست«  به اصطالح  آن  نتیجه  در 

سمیعی از رشت وكیل شد.
نامزد  رامبد   هالكو  طالش  در 
را  و  ا هم  مردم  بود.  بات  نتخا ا
می خواستند. حاج آقا رضا رفیع كه 
با شاه مناسبات داشت با او مخالف 
آقا  تأثیر حاج  تحت  و شاه هم  بود 
پافشاری  پدرم  اما  بود.  رفیع  رضا 
از  رفیع  و  رامبد وكیل شد  و   كرد 

پدرم رنجید.
در گلپایگان پدرم به یكی از برادران 
معظمی نظر داشت، روی كمكی كه 
دكتر معظمی در ریاست مجلس خود 
در تحصن پدرم كرده بود. شاه مخالف 
بود و شرافتمندانه بگویم كه من هم بر 
ضد معظمی ها باد می زدم، بخصوص كه 
قرار بود از آنجا محمدعلی معتمد برادر 
پیراسته نامزد شود. این بود كه شاه هم 
بیاید. پدرم  قباد ظفر  عالقه مند شد 
ناراحت شد كه چرا قرار اولی رعایت 
نشده است، اگر كسی را نمی خواستند 
همان اول باید می گفتند نه بعد از آن 
كه به معظمی ها قول داده شده بود. 
معظمی ها كه با مخالفت روبرو شدند 
خودشان هم با قباد ظفر نزدیك شدند 

و او وكیل شد.

اردشير زاهدي ؛خاطراتی از سفر آمریکا و انگلستان در مالزمت پادشاه و ملکه ایران )3( :

از تهران به اعليحضرت تلگراف شد که 
زاهدی قصد کودتا دارد!

=بدین قرار در داخل کابينه 
وجود  پدرتان  با  ضدیتهایي  نيز 
که  تحریکاتي  به  قبال  داشت. 
اشاره  مي شد  ایشان  عليه  
مي دانيم  حال  عين  در  کردید. 
که آن اواخر اختالفات بين شاه 
بود.  شده  علني  وزیر  نخست  و 

دالیل اختالف چه بود؟
ـ یكي از دالیلش همین بود كه 
گفتم. مخالفت پدرم با پیوستن ایران 
اختالف  اساس  اما  بغداد.  پیمان  به 
این بود كه پدرم مي گفت اعلیحضرت 
باید سلطنت كنند و دولتها مسئولیت 
داشته باشند. چندین بار در حضور 
اعلیحضرت شاهد این مذاكرات بودم. 
داشت.  حضور  هم  ثریا  علیاحضرت 
پدرم مي گفت اگر شما طرف مذاكره 
مستقیم با خارجیها باشید و یكبار، 
آنها  كنید  گوش  را  حرفشان  دوبار 
عادت مي كنند كه هرچه مي خواهند 
از شما بخواهند. روزي پیش مي آید 
و  مي خواهند  چیزي  خارجیها  كه 
آن  بروید.  بار  زیر  نمي توانید  شما 
كار  به  دست  شما  علیه  اینها  وقت 
دولتها  اگر  مي شوند در صورتي كه 
دولتي  باشند،  داشته  مسئولیت 
مي رود، دولتي مي آید و مقام سلطنت 
از تعرض مصون مي ماند. یادم هست 
و  مشیرالدوله  از  بار  هر  پدرم  كه 
به  و  مي زد  مثال  مستوفي الممالك 
نفر  دو  این  مي گفت  اعلیحضرت 
مملكت را در بحرانهاي سخت حفظ 
كردند، برحسب اینكه اوضاع و احوال 
مقتضي چگونه سیاستي بود این یكي 

مي رفت، آن یكي مي آمد.
این پایه اختالفي بود كه از همان 
ابتدا وجود داشت. در اسناد محرمانه 
سفارت آمریكا كه بعدها منتشر شد 
سفیر  مي بینید  كنید  مالحظه  اگر 
آمریكا، آقاي هندرسون، به وزیر امور 
خارجه گزارش داده است كه شاه از 
نخست وزیر گله دارد و مي گوید وزرا 

بدون نظر او انتخاب شده اند.
یكي دیگر از موارد اختالف راجع 
به افسراني بود كه در زمان مصدق 
اعلیحضرت  بودند.  شده  بازنشسته 
نمي خواست آنها به ارتش بازگردند. 
در  فسران  ا ین  ا مي گفت  پدرم 
جانفشاني  تاج  و  تخت  حفظ  راه 
نها  آ بین  است  ممكن  ند.  كرده ا
آدم خوب و بد وجود داشته باشد. 
خوبي  آدمهاي  كه  را  آنها  الاقل 
ند  نداشته ا سوئي  بقه  سا و  بوده 
سر  بر  بازگرداند.  كارشان  به  باید 
استعفا  مي خواست  موضوع  ین  ا
اعلیحضرت  به  را  او  پیام  من  كند. 
و  ناراحت شد  اعلیحضرت  رساندم. 
گفت استعفا یعني چه؟ این حرفها 
كوچك  جعبه  یك  بعد،  كدامست؟ 
به من داد و فرمود این مال توست، 
به پدرت هم بگو در آن موضوع هر 
طور الزم مي داند عمل كند. من به 
را  دفتر نخست وزیر رفتم و جعبه 
نشان  دادم. پدرم گفت این نشان 
درجه 3 تاج است و من نمي دانستم 
آن را باید به سینه زد یا به گردن 

آویخت.
ریاست  سر  بر  دیگر  اختالف 
سازمان برنامه بود. مرحوم پناهي كه 
رئیس سازمان برنامه بود دشمن زیاد 
واالحضرت  با  روابطش  ولي  داشت 
اعلیحضرت  بود.  نزدیك  عبدالرضا 
مظنون  لرضا  عبدا واالحضرت  به 
بود چون به شاه تفهیم كرده بودند 
بیاورد.  را  او  كه مصدق مي خواسته 
پرون هم دشمن خوني عبدالرضا بود 
و سوءظن را دامن مي زد. پناهي از 
این جریان خبر داشت و نمي خواست 
سه  دو  بیاید.  پیش  شاه  با  اختالف 
بار پیش من آمد كه چون سابقه در 
وزارت خارجه دارم و حالم هم خوب 
نیست كاري در بیرون به من بدهید 
برسم.  هم  معالجه ام  به  و  بروم  كه 
پدرم مي گفت كارش خوب است و 

ادامه بدهد.
كه  مي شناختم  وقتي  از  را  او 
ما  اوایل،  بودم.  دانشجو  آمریكا  در 
كه  داشتیم  شكایت  نشجویان  دا
هفته ها و ماهها طول مي كشد كه 
سركنسولگري به ما جواب بدهد در 
سفیر  حتي  گذرنامه.  و  ارز  مسایل 
كه  بودند  كرده  قانع  را  عالء  ایران 
)بجاي  كنند  كم  را  دانشجویان  ارز 
دالر   120 مي خواستند  دالر   170
بدهند(. من و عده اي از دانشجویان 
كنیم.  حمله  سفارت  به  خواستیم 
آرام كه عضو سفارت بود سعي كرد 
با من تماس بگیرد چون تلگرافي به 
سفارت كرده بودیم. من به نمایندگي 
كردم.  مالقات  سفیر  با  دانشجویان 

جلد اول خاطرات اردشير زاهدي، وزیر پيشين امور خارجه و داماد محمدرضا 
پایان  تا  کودکي  از  فصل،  یازده  بر  است  مشتمل  یافت  انتشار  اخيراً  که  شاه 

زمامداري پدر.
اردشير زاهدي از دو خاندان سياسي نسب مي برد. پدرش سپهبد فضل اهلل 
زاهدي نخست وزیر و شخصيت سياسي و نظامي دوره پهلوي بود و مادرش، دختر 
مؤتمن الملك )حسين پيرنيا( و نوه ميرزا نصراهلل خان مشيرالدوله صدراعظم عصر 

قاجار که در دوران صدارت وي فرمان مشروطيت ایران به امضا رسيد.
زندگي اردشير زاهدي یك زندگي پرماجراست و بخشي از این ماجراها در جلد 

اول کتاب خاطرات وي آمده است. 
در بخش یازدهم کتاب، زاهدي از دورة  زمامداري پدرش سخن مي گوید و نقشي 

که خود او، در ارتباط ميان شاه و نخست وزیر برعهده داشت.
این بخش از کتاب را براي صفحه خاطرات و تاریخ برگزیده ایم که در چند  

شماره مي خوانيد.
یادآور مي شویم که جلد اول خاطرات اردشير زاهدي در 764 صفحه با عکسهاي 
متعدد و اسناد سياسي توسط انتشارات IBEX در واشنگتن انتشار یافته است.

ادامه دارد

شاه و ملکه در منزل سپهبد زاهدی در مونترو . )سپهبد زاهدی سمت راست دیده می شود(
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

زنجیری که خامنه ای به ....                              از صفحه 6  

پیشین  رئیس  میرسلیم  مصطفی 
پلیس جمهوری اسالمی، وزیر اسبق 
ارشاد و نامزد ریاست جمهوری دوره 
ریاست  حاضر  حال  در  دوازدهم 
به  را  ایران  غریق  نجات  فدراسیون 
است  سمتی  تنها  این  و  دارد،  عهده 
که در رژیم والیت فقیه برای او باقی 

مانده.
و  است  بلد  میرسلیم گویا شنا هم 
زمانی که در دبیرستان البرز و دانشگاه 
شنا  گاهی  می خوانده  درس  پاریس 

می کرده.
او این هفته گفت از وجود استخری 
که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در آن 
غرق شد خبر نداشتم و بعد از مرگ او 
از این موضوع مطلع شدم. بنابراین اگر 
استخر مأمور نجات غریق داشت االن 

ایشان زنده بود!
نبود  دلیل  به  که  گفته  میرسلیم 
مأمور نجات غریق آیت اهلل را از دست 
دادیم. میرسلیم که در مجمع سالیانه 
هیأت نجات غریق و غواصی صحبت 
غرق  خبر  که  زمانی  گفت؛  می کرد 

میرسلیم رئیس فدراسیون نجات غریق:
 اگر استخر نجات غریق داشت، هاشمی رفسنجانی 

االن زنده بود!

خودم  به  شنیده ام؛  را  آیت اهلل  شدن 
نجات  نبود  خاطر  به  باید  چرا  گفتم 

غریق این اتفاق بیافتد.
ایمنی  مسئول  که  کرده  تأکید  او 
فدراسیون  کشور  در  آبی  اماکن 
باید در تمام  ما  نجات غریق است و 
مراحل ساخت استخرها و پس از آن 
که  استخری  باشیم.  داشته  نظارت 

هاشمی رفسنجانی در آن غرق شد در 
مجموعه کاخ سعدآباد قرار دارد و به 
گفته خانواده رفسنجانی وی همیشه 
تنها در آنجا شنا می کرده و در واقع 
است،  می شده  قرق  او  برای  استخر 
دوستان  و  خانواده  اینکه  به  مضافا 
نزدیک رفسنجانی مرگ او را طبیعی 

نمی دانند.

دکتر حسین راغفر دروازه بان پیشین 
تیم ملی فوتبال از تحصیل کرده های 
ورزش ایران است. او سال ها از دروازه 
تیم ملی فوتبال در مسابقات بین المللی 
به  ورزش  کنار  در  راغفر  کرده.  دفاع 
درجه  دریافت  تا  خود  تحصیالت 
حال  در  و  داده  ادامه  اقتصاد  دکتری 
مدرسه  الزهرا  دانشگاه  استاد  حاضر 
عالی دختران سابق است. راغفر اهل 
تعارف و رودربایستی نیست و نظرات 
خود را بدون مالحظه این و آن به زبان 

می آورد.
روز دوشنبه در نشست مربوط  وی 
به بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی 
دومین دوره ریاست جمهوری حسن 
وزرای  برنامه های  گفت؛  روحانی 
حاوی  دوازدهم  دولت  پیشنهادی 
برنامه های  کپی  و  تکراری  نظرات 
وزرای قبلی است، در حالی که اقتصاد 
ایران گرفتاری هایی دارد که نامزدهای 
راه حلی  اقتصاد  وزارت  پست  اشغال 
برنامه ها  این  نداده اند.  ارائه  آن  برای 
مجریه،  قوه  سه  که  می دهد  نشان 
مقننه و قضائیه حافظ منافع یکدیگر 
این  اقتصادی  برنامه های  و  هستند 
مجموعه عنوان اقتصاد رفاقتی دارد و 
تا وقتی چنین است بسیاری از مسائل 
شوم اقتصادی مملکت حل نخواهد شد 
و بسیاری از مشکالت کشور به خاطر 

این ائتالف نامیمون است.
اقتصاد  گانه  کارکردهای سه  مسأله 
رفاقتی این است که منابع بانک ها به 
می شود  داده  وام  آشنایان  و  دوستان 
و  کشور  در  گسترده  فقر  منشأ  که 
است.  جامعه  در  ناامنی  و  ناآرامی ها 
یکی از مصادیق اصلی ائتالف نامیمون 
این است که افرادی از بخش خصوصی 

در بخش دولتی حضور دارند.
در دولت یازدهم بیش از هر زمانی 
این مسأله خود را نشان داد و در دولت 
دوازدهم تکرار می شود و می بینیم که 
متأسفانه مجلس این افراد را به عنوان 
تأیید  عمومی  بخش  در  مردم  امین 

دروازه بان اقتصاددان: برنامه های وزرای 
پیشنهادی همان »اقتصاد رفاقتی« است

می کند، در حالی که در دنیای صنعتی 
افرادی  یکی از جلوه های فساد وجود 
از بخش خصوصی است که در بخش 
دولتی فعالیت دارند و متأسفانه دولت 
گاهی از این موضوع به عنوان توفیق یاد 
می کند. در واقع هیچ یک از برنامه های 
اصلی ترین  به  پیشنهادی  وزرای 
مشکالت کشور عنایتی ندارند. یکی از 
موانع بحث سلطه سرمایه های تجاری 
به  است.  کشور  سیاستگذاری های  بر 
این ترتیب صاحبان سرمایه سلطه دارند 
بر اینکه نفت چگونه به فروش برسد و 
توزیع شود و هیچ پاسخی به چرایی 
این شیوه توزیع و بازتوزیع وجود ندارد؟

وی به وابستگی کشور به درآمدهای 
نفتی نیز اشاره کرده و گفته است: تا 
زمانی که به شدت وابستگی به نفت 
قدرت های  تهدید  معرض  در  داریم، 

خارجی هستیم.
برنامه های  در  راغفر  گفته  به 
اصالحات  به  اشاره ای  پیشنهادی 
ساختاری و نهادی نشده است. اکنون 
اقتصاد رفاقتی ما منابع بسیاری را در 
قالب یارانه به بخش خصوصی تزریق 
می کند و به دنبال آن قیمت نهاده های 
امروز  می یابد  افزایش  مردم  انرژی 
فروش  یازدهم  دولت  قوت  بزرگترین 
نفت است. باید دید که آیا این توفیق 

است؟  بوده  نفت  وزیر  هنرمندی  با 
وزیر کنونی نفت یک سوم دوران بعد 
انقالب وزیر بوده و متأسفانه شاهد آن 
 1/۶ قرارداد  جنوبی  کره  که  هستیم 
منابع  استخراج  برای  یورویی  میلیارد 
سال  صد  از  بعد  و  می بندد  ما  نفتی 
قادر  ما  نیروهای  هنوز  نفت،  تولید 
نیستند مقدماتی ترین امور را در حیطه 

استخراج نفت به عهده بگیرند.
است  این  دیگر  توجه  قابل  نکته 
کوچک  صنایع  به  توجهی  هیچ  که 
پایین دستی که صنایع  و  و متوسط 
اشتغال  ایجاد  و  افزوده  ارزش  خالق 
هیچ  همچنین  است.  نشده  هستند 
اشاره ای به معضالت ساختاری کشور 
بر  افزایش  از  است.امروز  نشده  هم 
در  می زنند،  حرف  هم  تولید  مالیات 
ایران  اقتصادی  شرایط  در  که  حالی 
پتروشیمی،   بزرگ  بنگاه های  فقط  
فوالد و سیمان سود می برند و مالیاتی 
هم نمی دهند. راغفر درباره زمزمه های 
افزایش تورم گفته: تورم همیشه برنده 
و بازنده دارد؛ در ایران هم برنده های 
خود را دارد، به برنامه هایی نیاز داریم تا 
تورم را کنترل کند و رشد ایجاد کند. 
تورم در ایران ریشه هایی دارد که یکی 

از آنها در نظام بانکی است.
امروزه می بینیم عده ای دنبال افزایش 
در  هم  مرتبا  و  هستند  ارز  قیمت 
رسانه های خود مطرح می کنند و افکار 
افزایش  عمومی را آماده می کنند که 
قیمت ارز رخ دهد، چرا که از قبل این 
افزایش قیمت ارز و تورمی که به دنبال 

آن حاصل می شود منافعی دارند!
امور  پیشنهادی  وزیر  درباره  راغفر 
دوازدهم  دولت  دارایی  و  اقتصادی 
گفته: اگر قرار باشد به تیم اقتصادی 
دولت یازدهم امتیاز دهیم قاعدتا یکی 
می کرد  تالش  صادقانه  که  کسانی  از 
وزیر اقتصاد و دارایی بود. او حرف هایی 
خوش  بسیاری  مذاق  به  که  می زد 

نمی آمد.

استخدام مدال آوران؛ دولت تصویب و بعد فراموش کرد
ورزشکاران  =استخدام 
شته  گذ ل  سا ر  و ل آ ا مد
امید«  و  »تدبیر  دولت  در 
تصویب شد و در دستور کار 
وزارت ورزش قرار گرفت اما 
با گذشت بیش از یک سال از 
آن مصوبه خبری از استخدام 

مدال آوران نیست.
مدال آور  ورزشکار   300=
میادین مختلف، درخواست 
استخدامی خود را به وزارت 
تنها  کردند.  ارائه  ورزش 
ورزشکار   84 درخواست 
مورد تایید قرار گرفت و آنها 
هم هنوز استخدام نشده اند.

بازی  در  که  ورزشکارانی  استخدام 
آسیایی،  پارالمپیک،  المپیک،  های 
پاراآسیایی و جهانی برای ایران مدال 
دولت  در  گذشته  سال  بودند  آورده 
»تدبیر و امید« تصویب شد و در دستور 
با  اما  گرفت  قرار  ورزش  وزارت  کار 
گذشت بیش از یک سال از آن مصوبه 
خبری از استخدام مدال آوران نیست.

برای نخستین بار بهمن ماه سال ۹4 
المپیک،  ملی  کمیته  اجرایی  هیات 
مدال آوران  از  یک  هر  کرد  تصویب 
طال، نقره یا برنز بازی های المپیک ریو 

استخدام این کمیته شوند.
در  المپیک  ملی  کمیته  اقدام  این 
قرار  توجه  مورد  نیز  ورزش  وزارت 

گرفت و به شکل فراگیرتری موضوع 
استخدام ورزشکاران مدال آور در این 
وزارتخانه مطرح شد. مناف هاشمی، 
معاون وقت توسعه منابع و پشتیبانی 
وزارت ورزش، در اردیبهشت ماه ۹۵ 
مختلف  ادوار  بر  عالوه  کرد  اعالم 
مدال آوران  المپیک،  بازی های 
بازی های پارالمپیک، آسیایی و جهانی 
خواهند  وزارتخانه  این  استخدام  نیز 
شد.در نهایت، هیات دولت در نشست 
20 تیرماه ۹۵ خود، جذب و استخدام 
پارا  المپیک،  بازی های  در  قهرمانان 
قهرمانی  آسیایی،  بازی های  المپیک، 

جهان و جام جهانی را تصویب کرد.
اکنون با گذشت بیش از یک سال 
مدال آوران  دولت  هیئت  مصوبه  از 
هستند  مصوبه ای  اجرای  انتظار  در 
به  ورزش  وزارت  سوی  از  گویا  که 

فراموشی سپرده شده است.
اعالم  گزارشی  در  مهر  خبرگزاری 
مدال آور  ورزشکار   ۳00 است  کرده 
را  خود  درخواست  مختلف،  میادین 
یا  ورزش  وزارت  در  استخدام  برای 
دیگر نهادهای دولتی به این وزارتخانه 

ارائه کرده اند.
وزارت  می افزاید  گزارش  این 
موجود  آئین نامه  اساس  بر  ورزش 
تنها درخواست 84 نفر از این تعداد 
ورزشکاران را واجد شرایط رسیدگی 
 21۶ با  واقع  در  و  داده  تشخیص 

درخواست دیگر مخالفت کرده است.
ورزشکار   84 که  اینجاست  جالب 
ورزش  وزارت  که  مدال آوری 
را  استخدام  برای  آنها  درخواست 

به  موفق  آنها  از  یک  هیچ  پذیرفته، 
استخدام نشده اند.

سیدعلی آقازاده، سرپرست معاونت 
وزارت  انسانی  و  مالی  منابع  توسعه 
ورزش، در این باره به خبرگزاری مهر 
برای  دستگاه ها  برخی  است  گفته 
عمل به مصوبه دولت همکاری الزم را 
ندارند. این دستگاه ها یا نمی خواهند 
انجام دهند و در راستای  را  این کار 
واقعا  یا  بردارند  قدمی  دولت،  مصوبه 

در جریان آن نیستند!
معاونت  سرپرست  توضیحات  با 
وزارت  انسانی  و  مالی  منابع  توسعه 
دولت  هیئت  می رسد  نظر  به  ورزش 
با  یا  را  مدال آوران  استخدام  موضوع 
اهداف تبلیغاتی تصویب کرده یا آن را 
فراموشی سپرده و هماهنگی های  به 
نداده  انجام  را  آن  اجرای  برای  الزم 

است.

 پاسخ وجه اشتراک 
اینان همه ایرلندی تبار هستند.

از صفحه 13

پاسخ سؤاالت )10 پرسش و 10 پاسخ( از صفحه 13
1ـ نسل یا نژادکشی 2ـ نیشابور )محل آرامگاه عمر خیام( 3ـ فیگو 4ـ 
چین 5ـ  300متر )مردم می توانند تا ارتفاع 290 متری آن بروند( 6ـ  
اندونزی 7 ـ مصریان 8 ـ اقیانوس منجمد شمالی 9ـ حوالی دریاچه 

ارومیه )رضائیه( 10ـ اتیوپی.

از سوی دیگر محمد خاتمی رئیس 
جمهوری پیشین نیز که خود ممنوع 
تلفنی  گفتگوی  در  است  چیز  الهمه 
با خانواده مهدی کروبی به آنها گفته 
متأسفانه کاری از دست من بر نمی آید 
و اینکه نمی توانم کاری در جهت رفع 
موجب  دهم،  انجام  شما  نگرانی های 
رفع  البته  است.  من  بیشتر  ناراحتی 
اما  نیست،  آقای روحانی  حصر دست 
حداقل کاری که می توانند ایشان انجام 
اطالعات  وزیر  از  که  است  این  دهند 
خود بخواهد که نیروهای تحت امرش 

را از منزل آقای کروبی بیرون ببرد.
مهدی  پسر  کروبی  محمدحسین 

از حسن روحانی خواسته بود  کروبی 
امنیت  عالی  شورای  ریاست  مقام  در 
ملی دستور خروج مأموران امنیتی از 
منزل پدرش را صادر کند تا دست کم 
یکی از دو خواسته های او برای پایان 
اعتصاب غذا برآورده شود.کروبی همراه 
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و سه 
از  سبز  جنبش  رهبران  از  دیگر  تن 
بهمن ماه 1۳8۹ بدون آن که محاکمه 

شوند در حصر خانگی به سر می  برند.
در این گیرودار حسین همدانی امام 
جمعه کرج گفته است کسانی که به 
بیمارستان  به  کروبی  مهدی  عیادت 

می روند باید مجازات شوند!

                                              حسین راغفر فوتبالیست اقتصاددان

فریادهای یک آخوند طرفدار تیم تراکتورسازی در ورزشگاه صد هزار نفری:

 می خواهم روحانیون را از گوشه مسجد به 
ورزشگاه ها بیاورم

یک آخوند جوان که از هواداران دو 
است  تبریز  تراکتورسازی  تیم  آتشه 
این تیم و  بازی  این هفته در جریان 
پرسپولیس در ورزشگاه صد هزار نفری 
تهران با فریادهای مداوم و باال و پایین 
پریدن با عبا و عمامه توجه خبرنگاران، 
عکاسان و تماشاچیان را به خود جلب 
که  تماشاگرانی  مسابقه  پایان  کرد.در 
و جوش  جنب  پر  آخوند  این  اطراف 
شدند  جمع  او  دور  بودند  نشسته 
خطاب  آقا  حاج  را  وی  که  حالی  در 
می کردند از او پرسیدند: باز هم برای 
تشویق تیم تراکتورسازی به استادیوم ها 
بهزاد  حجت االسالم  رفت؟  خواهید 
عباس پور گفت؛ تصمیم دارم تابوشکنی 
کنم و برای کشاندن روحانیونی که به 
لیگ  بازی های  و  دارند  فوتبال عالقه 
برتر ایران را دنبال می کنند به استادیوم 
پیش قدم شوم و در واقع تصمیم دارم 
آنها را با جامعه آشتی دهم و فاصله ای 
را که در چند سال اخیر بین روحانیت 
و مردم به وجود آمده کمتر کنم، فکر 
می کنم نباید گذاشت این دوری از این 
که هست بیشتر شود.من فوتبال را از 
کودکی دوست داشتم و از حضور در 
خوشحال  مردم  با  تماس  و  ورزشگاه 
می شوم. خوشبختانه بر خالف تصورم 
متوجه شدم حضور من در ورزشگاه با 
یونیفورم آخوندی برای دیگران جالب 
آقا  )حاج  می گفتند  آنها  است.  بوده 
و  طلبه ها  من  نظر  به  آمدی(  خوش 
حجره  در  عمر  همه  نباید  روحانیون 
مسجد و هیأت های عزاداری بنشینند 

و منتظر مالقات با مردم باشند.
حجت االسالم بهزاد ادامه داده، شاید 
تا چند سال پیش کسی حضور یک 
آخوند را با لباس روحانیت در ورزشگاه 
نمی پسندید اما حاال دیگر همه چیز 
با مقتضیات زمان  باید  تغییر کرده و 
تا  می کنم  تأکید  هم  باز  رفت،  پیش 
کی باید در مسجد بنشینیم تا جوان ها 
به دیدن ما بیایند، این روزها ما باید 
در  من  اگر  برویم،  جوان ها  سراغ  به 
استادیوم همراه با دیگران برای تشویق 
باال و  نزنم و  تیم مورد عالقه ام فریاد 
پایین نپرم به من خواهند گفت حاج 

آقا چرا خودت را گرفته ای.
عقیده من این است که نباید برخی 
به حرکاتی مانند باال و پایین پریدن و 
فریاد زدن به هنگام تشویق یک تیم 

ایراد بگیرند و بگویند این کارها با لباس 
روحانیت درست نیست چون وقتی به 
نود  می کنیم  نگاه  اجتماعی  صفحات 
درباره  اظهارنظرها  )کامنت ها(  درصد 
کارهای من در استادیوم هنگام تشویق 

تیم تراکتورسازی مثبت است.
این حجت االسالم تبریزی درباره تیم 
مورد عالقه اش، تراکتورسازی نیز گفته 
است: از نظر من تراکتورسازی تیمی 
فوتبال  بودن  قطبی  دو  به  که  است 
سال  چند  این  در  داد.  پایان  ایران 
بحث های قومیتی را پیش کشیدند که 
یک  نبود.  تراکتورسازی  هواداران  کار 
مثال می زنم؛ وقتی به ورزشگاه آزادی 
آمدیم، چند هوادار تیم استقالل به من 
متلک گفتند اما آنها تعدادشان محدود 
تراکتورسازی  هواداران  از  حتی  بود 

خواستم واکنشی به آنها نشان ندهند. 
این دلیل نمی شود که من بگویم تمام 
هواداران استقالل همین رفتار را دارند. 
من از ته دل می گویم که تماشاگران 
این  و  باشند  الگو  باید  تراکتورسازی 
حرکت آنها که بعد از شکست مقابل 
سکوها  روی  ساعت  نیم  استقالل 
در  یوخ«   »عیبی  گفتند  و  ایستادند 
این  وقتی  بود.  بی نظیر  ایران  فوتبال 

صحنه ها را دیدم، گریه ام گرفت.
هفته  چند  این  در  تراکتورسازی 
خوب بازی کرده اما با بدشانسی نتیجه 
سال های  در  متأسفانه  است  نگرفته 
اخیر به جوان ها خوب توجه نشده و 
االن تراکتورسازی دستش خالی است. 
با این حال، من معتقدم تراکتورسازی 

راه خودش را پیدا می کند.
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از  یکی  روحانی  =حسن 
امنیتی  باالی  رده   عناصر 
نظام بوده و نباید سخنانش 
حقوق  و  آزادی  مورد  در 

شهروندی را جدی گرفت.
حقوق  گذاشتن  پا  =زیر 
وسیله   به  نسانی  ا ولیه  ا
خامنه ای، مانند آقای خمینی 
دارد:  توهم  یک  در  ریشه 

اقتدار مطلق.
=خامنه ای و عّده ی زیادی 
اطرافیان او، تغییر فکر افراد 
را مساوی با نفوذ و مجموع 
حرکت آنها را براندازی نرم 

می دانند.
ایران  که  واقعی  =خطر 
استیالی  می کند  تهدید  را 
یک رادیکالیسم کور است، 

»انتقام« زیر سایه ی خشم.
از  کروبی،  مهدی  فارسی-  برزو 
در  سبز«  »جنبش  محصور  رهبران 
کوتاه  بسیار  غذای  اعتصاب  ایران 
وزرا  از  گروهی  آنکه  از  پس  را  خود 
وعده  ی  او  به  دولت  نمایندگان  و 
عملی شدن آنها را دادند شکست. اما 
انتظار افکار عمومی از حسن روحانی 
که  انتخاباتی اش  شعارهای  مورد  در 
حصر  رفع  آنها  اصلی ترین  از  یکی 
پا برجاست و طرح آن  بود همچنان 
مدت هاست به صورت علنی به مجلس 

شورای اسالمی هم رسیده است.
نیست،  کم  باره  این  در  تناقض 
گروهی از فعالین سیاسی به رفع حصر 
امیدوارند و تغییر شرایط را وظیفه ی 
دیگر  گروهی  و  می دانند  روحانی 
می گویند نوعی بی ارادگی و ناتوانی در 
روحانی دیده می شود که امیدواری به 

رفع حصر را کاهش می دهد.
ماجرا  این  کجای  روحانی  حسن 
در کجاست؟  تناقضات  و  گرفته  قرار 
حصر تجلی رأفت اسالمی است برای 
حفظ جان محصورشدگان )آنطور که 
کینه توزی  یا  شد(  مدعی  خامنه ای 
»رهبر« و استیصال حکومت؟ والیت 
نهان چه می کند  بحران های  با  فقیه 
و بازی سپاه در این میدان چیست؟ 
لندن  کیهان  که  است  مسایلی  اینها 
شریعتمداری  مهندس  با  گفتگو  در 
فرزند آیت اهلل سیدکاظم شریعتمداری 

مطرح کرده است.

حسن  شریعتمداری،  =آقای 
انتخاباتی  مناظره های  در  روحانی 
بشر،  حقوق  رعایت  عدم  از  بارها 
از  و  اقلیت ها  و  زنان  علیه  تبعیض 
ظلم و ستمی که در این سال ها به 
شهروندان و دانشجویان شده انتقاد 
کرد  متهم  را  رقبایش  و حتی  کرد 
که در این امر شریک بودند. سوابق 
کاندیداهای رقیب را می گفت و آنها 
را متهم می کرد که بویی از آزادی 
نبردند و با حقوق شهروندی آشنا 
نیستند، اما در مراسم تحلیف وقتی 
خواست از عملکرد چهار دهه  قبل 
جمهوری اسالمی گزارش ارائه دهد 
رژیم ایران را برج بلند دموکراسی 
قد  بفرمایید  لطفاً  کرد،  معرفی 
دموکراسی کوتاه شده یا مبنای آن 
عوض شده؟ روحانی چطور واقعیت 

را تا این حد نادیده گرفت؟
در  روحانی  حسن  عملکرد  -اگر 
دور اول ریاست جمهوری را هم نگاه 
کنیم، ایشان عنایت چندانی به مسئله 
سیاسی  آزادی های  و  بشر  حقوق 
نداشته است و به جای اقدام جدی در 
احیای حقوق بشر و حقوق شهروندی 
که به صراحت جزء وظایف ایشان در 
پاسداری از قانون اساسی )حداقل در 
حدودی که در این قانون وجود دارد( 
است، به این بسنده کرده که در اواخر 
دوره اول زمامداریش، یک متن ناقص 
از طرف  به عنوان حقوق شهروندی، 
جمعی از مشاوران سیاسی و حقوقی 
و اطرافیان او به نگارش درآید و ایشان 
کارنامه ی  یک  عنوان  به  را  آن  هم 
درخشان در جهت فعالیت های حقوق 
بشری خود ارائه نماید. با وجود اینکه 
بر  عالوه  که  می داند  خوب   خودش 
این  متن  در  که  تضادهایی  همه 
حتی  مراتب  به  و  دارد  وجود  انشاء 
از چیزهایی که در جمهوری اسالمی 
تناقضات  دارای  نوشته اند  دیگران 
امکان  است،  بیشتری  تبعیضات  و 
در  هم،  آنها  از  پاره ای  حتی  اجرای 
قدرت  به  توجه  با  اسالمی  جمهوری 
ثانی،  در  ندارد.  وجود  ایشان  اجرایی 
صراحتاً  که  اسالمی  جزای  قانون 

عنوان  به  حدود  و  تعزیرات  حاوی 
مجازات های قانونی است، جایی برای 
اجرای حقوق بشر در این نظام سراپا 

تبعیض و ضدحقوق بشر نمی گذارد.
در  ایران  در  جمهور  رییس  یک 
قدرت  درصد   2۵ حالت  بهترین 
اجرایی را در اختیار دارد و به خصوص 
حقوق  و  شهروندی  حقوق  مورد  در 
بشر و از این قبیل امور، قوه قضاییه 
و شورای نگهبان و مجلس به کلی در 
مسیر دیگری هستند. قانون مجازات 
ریاست  اول  دوره ی  در  که  اسالمی 
اجرا شد و در دوره  ایشان  جمهوری 
شده،  نوشته  نژاد  احمدی  آقای  دوم 
حقوق  با  صریح  مخالفت  قدری  به 
مقابل  در  انشاء ها  این  که  دارد  بشر 
ندارد.  تاب دوام  اجرایی کشور  قانون 
در واقع در بهترین حالت، اگر روحانی 
قلبی  اعتقاد  نوشته  این  مضامین  به 
موضع  اعالم  یک  فقط  این  داشت، 
می توانست باشد. در هنگام انتخابات 
بیشتر شعارهای ایشان برای جلب آرای 
سرگردان و مردد بود که به ایشان رای 
نمی دادند و همه پیش بینی های اولیه 
دایر بر این بود که رای  نخواهد آورد، 
از ۵۰ درصد  بیشتر  او کمی  آرای  یا 
خواهد بود. این واقعیت، ایشان را وادار 
کرد در حد سخن رادیکال شود و از 
بسیاری از این حقوق شعارگونه دفاع 
کند، اما معلوم بود که این کار تالشی 
برای جمع آوری آراء است. ما هم در 
ایام انتخابات دائم این تذکر را به مردم 
هستند  وضعی  در  مردم  اما  دادیم، 
بخش  برای  می تواند  هم  شعارها  که 
عمده ای از آنها دل فریب باشد و این 
طور هم شد و ایشان رای آورد و حاال 
که از این وضعیت عبور کرده، عنایتی 
به عمل به وعده ها ندارد و به خصوص 
وقتی به مراسم تنفیذ و تحلیف بنگرید، 
این مراسم شاید با توافق خود ایشان 
بیشتر نمایش اتحادی در برابر آمریکا 
بود و در حقیقت دعواها را با ولی فقیه 
و سپاه آقای روحانی یا داوطلبانه برای 
مدتی کنار گذاشته و آتش بس موقت 
داده، و یا تسلیم فشارها شده است.در 
هر صورت آنها می خواستند به آمریکا 
بگویند، بر خالف تمایالت آمریکا، ما 
خانم  و  خواستیم  را  اروپا  نماینده ی 
کشورهای  از  و  آوردیم  را  موگرینی 
زیادی نیز برای مراسم تحلیف نماینده 
سیاسی آوردیم. در داخل هم انسجام 
کافی داریم و می توانیم در مقابل شما 

بایستیم.
بنابراین اگر به گفتار ایشان در مراسم 
تنفیذ و تحلیف دقت می کردیم پر از 
قبلی  مواضع  با  تناقضاتی  حیرت آور 
ایشان بود. اصوالً با توجه به شناختی 
یک  عنوان  به  روحانی  آقای  از  که 
نظام  در  امنیتی  باالی  سطح  عنصر 
جمهوری اسالمی داریم، صحبت های 
نباید  را  شهروندی  حقوق  درباره  او 

جدی گرفت.

با  هستند،  حصر  در  نفر  =سه 
در  شما  پدر  که  شرایطی  به  توجه 
حصر داشتند، نظر شما درباره حصر 
از  حکومت  چیست؟  نفر  سه  این 
موسوی، کروبی و رهنورد خواسته 
»حصر«  می کنید  فکر  کنند.  توبه 
تجلی رأفت اسالمی در مقابل متهم 
حکومتی؟  استیصال  یک  یا  است 

نظام تا کجا با این حصر خودش را 
نیز محصور کرده است؟

که  است  ویژه ای  مجازات  -حصر 
مورد  در  اسالمی  جمهوران  رهبران 
می ایستند  مقابل شان  در  که  کسانی 
می نمایند.  اعمال  قانون  برخالف 
جامعه  از  را  منتقد  طرف  یعنی 
او  زندگانی  کنترل  و  حذف می کنند 
ویژه  و  امنیتی  نیروهای  دست  به  را 
اسف بار  وضعیت  این  و  می سپارند 
محصور  فرد  مرگ  آستانه ی  تا  را 
ادامه می دهند. چنانکه پدر مرا آقای 
مظان  در  که  می دانست  خمینی 
است  پروستات  سرطان  به  ابتالی 
بیمارستان  در  عاجاًل  و  حتماً  باید  و 
بستری و اقدام به نمونه برداری شود. 
بیمارستان  به  ایشان  نگذاشت  او  اما 
برود، تا اینکه مبتال به سرطان شدند 
و آقای خمینی مخالف سرشناس خود 
یعنی آیت اهلل العظمی شریعتمداری را 
مرگ  سوی  به  جابرانه  و  دانسته 
هدایت کرد. در مورد اینهایی هم که 
در حصر هستند، وقتی اسم این قضیه 
را آقای خامنه ای فتنه می گذارد این 
اشاره به آیه قرآن دارد که »وقاتلوهم 
را  »آنها  یعنی  فتنه«  تکون  ال  حتی 

بُکش تا فتنه ای نباشد.«
معنای  به  اصطالح  این  از  استفاده 
قتل  فتوای  یا  و  دستور  پنهانِی 
خامنه ای  آقای  حاال  و  اینهاست 
استدالل می کند اگر آنها را رها کنیم 
سرنوشت بدتری خواهندداشت و این 
نهایت رأفت اسالمی من است که آنها 
را در حصر نگه داشته ام! او در حقیقت 
می گوید من به حزب اهلل هوادار خود و 
روسای ایشان که همان اهل بصیرتی 
هستند که دستورات مخفی و اشارات 
فتنه  نام گذاری  با  درمی یابند،  را  او 
فتوای قتل اینها را داده ام و امروز که 
اینها را محصور نگه داشتم و آهسته 
به سمت مرگ هدایت می کنم، به نفع 
بشوند  آزاد  اگر  زیرا  است  خودشان 
که  بود  خواهد  جاری  من  فتوای 

دستور قتل آنهاست.
گذاشتن  زیرپا  این  و  لجبازی  این 
وسیله   به  انسانی  اولیه  حقوق 
آقای  خودش  سلف  مانند  خامنه ای، 
خمینی ریشه در توهمی دارد که آنان 
و  دارند  مطلق خود  اقتدار  به  نسبت 
هیچ مخالفتی را به خصوص به وسیله 
افراد شاخص و دارای وزن اجتماعی 
بر نمی تابند و آن  را در جهت شکست 

دیواره ی اقتدار مطلق خود می دانند.
در  اینهایی که  فقیه می گوید،  ولی 
حصر هستند یا باید وادار به خطاهای 
را  خود  شخصیت  و  بشوند  نکرده 
بشکنند و توبه کنند یا در حصر بدرود 
حیات خواهند گفت و سرنوشتی جز 

حذف ندارند.

اعتصاب  اخیراً  کروبی  =آقای 
با  بودند  کرده  شروع  را  غذایی 
امنیتی  نیروهای  خروج  دومطالبه: 
یک  برگزاری  و  وی  خانه ی  از 
محاکمه علنی برای او؛ نتیجه ی این 

اقدام ایشان چه می تواند باشد؟
-آقای کروبی در سن هشتاد سالگی، 
بزرگ  اقدام شجاعانه، چالشی  این  با 
نه تنها برای آقای خامنه ای و سپاه و 
نیروهای امنیتی به وجود آورده، بلکه 
به مرور با وخیم تر شدن حالش همه 

مهندس حسن شریعتمداری:
 کروبی با اعتصاب غذا می خواست بگوید پذیرای سرنوشت  

ترسیم شده اش توسط خامنه ای نیست

و  و موسوی  او  آنان که دوران حصر 
خانم رهنورد را با سکوت و بی عملی 
مسئولیت  مقابل  در  گذرانده اند، 
اخالقی شان قرار می دهد. به حدی که 
گریز از آن بسیار مشکل خواهد بود و 

برایشان گران تمام خواهد شد.
او با اقدام قهرمانانه خود که سودای 
به ولی فقیه می گوید  با مرگ است، 
که حاضر نیست مرگ تدریجی را در 
اوست  این  اجباری پذیرا شود.  حصر 
که با عمل خود، قاعده بازی را تغییر 
می دهد و حاضر نیست که به انتظار 
سرنوشت ترسیم شده از سوی رهبری 

بنشیند.
خود  علنی  محاکمه  هزینه  کروبی 
را به وسیله نظام می داند. از حقانیت 
 ۸۸ سال  در  خود  انتخاباتی  مواضع 
مطمئن است. این کار او ممکن است 
بین المللی  افکار  وسیع  پشتیبانی  به 
پشتیبانی  و  تحرکات  به  و  داخلی  و 

اجتماعی بیانجامد.
بازی با مرگ او چنان برای دیگران 
احتمال قوی هم  به  هزینه زاست که 
را  بازی  قواعد  مرگش  هم  و  زندگی 
از  نمود.  این زمینه عوض خواهد  در 

او باید وسیعاً پشتیبانی شود.

از  یکی  حصر  =مسئله 
جمهوری  آشکار  بحران های 
اسالمی است. اما بعضی بحران ها به 
مرور گریبان نظام را گرفته که در 
مورد آنها چندان به روشنی صحبت 
نمی شود. حیدر مصلحی به عنوان 
دشمن  می گوید  امنیتی  مقامی 
برای  را  سرمایه گذاری  بیشترین 
نفوذ در حوزه ها کرده است یا سید 
ابراهیم رئیسی هشدار می دهد که 
روحانیت  کسوت  در  سکوالر  نگاه 
حوزه های علمیه را تهدید می کند. 
در حوزه ها چه خبر است که تا این 

حد باعث نگرانی شده؟
سران  که  اصطالحاتی  در  -باید 
جمهوری اسالمی به کار می برند دقت 
کرد. آقای خامنه ای، مصلحی و عّده  ی 
زیادی دیگر تغییر فکر افراد را مساوی 
را  آنها  حرکت  مجموع  و  نفوذ  با 
براندازی نرم می دانند، تغییر فکری که 
ناگزیر یک جامعه  ی پوبا و زنده است. 
امروز طالب قم هم مانند دانشجویان 
دانشگاه ها به وسیله  ی اینترنت با همه 
به خصوص  و  هستند  ارتباط  در  دنیا 
حاکم  تفکر  این  قم  حوزه  در  چون 
بود که از اینرتنت باید به نفع تبلیغ 
استفاده  اسالمی  جمهوری  و  دین 
کنیم ، تسهیالت و امکانات بزرگی در 
اختیار این طلبه ها گذاشته شده است. 
این افراد نیز در دنیای مجازی  طبعاً 
دیگران  نوشته های  و  افکار  سراغ  به 
می روند، آنها را می خوانند و تحلیل و 
بحث می کنند و این افکار در اذهان 
بسته ومحدودی که ناشی از خواندن 
در  بودن  و  فقه  دروس  انحصاری 
محیط محدود حوزه های علمیه است، 
اثر می گذارد و در تفکر آنها تغییراتی 

را ایجاد می کند.
به خصوص  را  تغییرات  این 
آقای  امثال  که  امنیتی  دستگاه های 
هستند  آشنا  بیشتر  آنها  با  مصلحی 
گزارش  و  می کنند  دریافت  زود 
که  می کنند  وحشت  و  می دهند 
پیدا  پرورش  نسلی که در حوزه  این 

این همه مزایای حکومتی  می کند و 
حکومتی  ارزش های  از  اگر  دارد، 
فاصله بگیرد و در تقابل با این ارزش ها 
و روش ها مساله دار شوند و ارزش های 
دیگری به تدریج جای آنها را بگیرد، 
به طور اتوماتیک جمهوری اسالمی از 
درون عوض خواهد شد. زیرا بناست 
نسل  عمده  سیاستمداران  و  مدیران 
بعد در همین حوزه ها پرورش بیابند. 
که  است  سرنوشتی  این  حال  هر  به 
جمهوری اسالمی تحت هر شرایطی با 
آن روبروست و بعد از فوت نسل های 
اول مثل همه انقالب های دیگر اثری 
از ارزش های اولیه انقالب باقی نخواهد 

ماند.
و  می ترساند  را  آنها  واقعیت  این 
آنها  می شود.  آنها  عکس العمل  باعث 
عصر  در  که  را  طبیعی  پدیده  این 
بیشتری  مراتب  به  سرعت  ارتباطات 
نام گذاری های  با  است،  یافته  نیز 
من درآوردی مثل انقالب های مخملی، 
رنگی  کودتاهای  و  خزنده  انقالب  یا 
معرفی می کنند، اما همه ترس اینها از 
تغییر فرهنگ زندگانی مردم، طالب 
و جوانان است که حساب خود را از 
سرمایه گذاری  که  تحمیلی  فرهنگ 
هم  موفق  و  کرده  آنها  روی  بسیار 
اظهار  این  کرده اند.  جدا  نشده اند 

نظرها برای این است.

به  را  وزرا  روحانی،  =حسن 
مجلس معرفی کرد، اما دولت دوم 
او با یک مشکل اساسی روبروست 
و آن تحریم سپاه پاسداران است. 
اثری  چه  نظامی  نهاد  این  تحریم 
کل  طور  به  و  دولت  عملکرد  رو 

حکومت خواهد داشت؟
-می توان حدس زد، وقتی سپاه در 
قرار  تحریم ها  لیست  در  خود  کلیت 
اجرا  موفق  تحریم ها  این  اگر  گیرد، 
تسلط  حوزه های  از  بسیاری  شوند، 
سپاه برچیده خواهد شد و سپاه باید 
این حوزه ها  دست و پای خود را در 
جمع کند. این تحریم ها ضمناً به این 
منابع  از  یکی  سپاه  که  است  معنی 
برای  خود،  بودجه ی  تامین  مهم 
به  کشور  از  خارج  در  عملیات  انجام 
در  و  منطقه ای  نفوذ  افزایش  منظور 
مردم  سرکوب  برای  کشور  داخل 
نیروی  یک  به  و  بدهد  دست  از  را 
این  شود.  تبدیل  ضعیف تری  بسیار 
جمهوری  رهبر  که  است  چیزی  آن 
اسالمی و سپاه از آن وحشت دارند و 
دیگران نیز مانند دولت و اصالح طلبان 

از عواقب آن می هراسند.
عالوه بر این بخشی از کادرهای مهم 
در  بودن  سابقه ی  اسالمی  جمهوری 
سپاه را در کارنامه خود دارند و اینها 
شود  باعث  سابقه  این  که  می ترسند 
که این کادرها هم مشمول تحریم ها 
دولت  به  تحریم ها  نتیجه  ودر  شوند 
می بینید  اگر  امروز  کند.  سرایت  هم 
یک ارتشی در سمت وزیر دفاع قرار 
گرفته، شاید ناشی از همین واقعیت 
راس  در  سپاهی  یک  اگر  که  است 
تحریم  خطر  در  می بود  دفاع  وزارت 

قرار می گرفت.
از طرفی روحانی رویای رهبری در 
است  نگران  ضمنا  او  می پروراند.  سر 
که سپاه و روحانیون بزرگ، فردی را 
با توافق با یکدیگر به عنوان جانشین 

مرگ  از  پس  تا  کنند  انتخاب  رهبر 
آقای خامنه ی خبرگان رهبری آن را 
تایید کنند. حاال روحانی می خواهد به 
سپاه بگوید که ما می توانیم در کنار 
هم باشیم و بخواهد تا توافقات کالنی 
آینده  در  اینکه  به شرط  آنها کند  با 
پس از مرگ آقای خامنه ای در کنار 

روحانی باشند.
مسئله دیگر این است که جمهوری 
اسالمی ممکن است به ارتش که تحت 
ناچاری  روی  از  ندارد،  قرار  تحریم 
مجال بیشتری دهد و پای ارتشی را 
که کنار  نهاده شده و خوشنام مانده 
و در هیچ سرکوب و فسادی شرکت 
نکرده به میدان بکشند. اینجاست که 
این  که  باشند  مواظب  باید  ارتشی ها 
مصرف  و  آنها  بدنامی  قیمت  به  کار 
تاکتیک های نسنحیده  آنها در  شدن 
و عبثی که مثل دوره ی احمدی نژاد 
تمام  ندارند،  شکست  جز  به  راهی 
تاریخی خود  باید رسالت  آنها  نشود. 
را برای دفاع از منافع ملی ایران حفظ 

کنند.
اگر  تحریم ها  این  می کنم  فکر 
وهمکاری  شده  اجرا  موفقیت  با 
داشته  همراه  به  هم  را  بین المللی 
فراوانی  مشکالت  با  را  سپاه  باشد، 
روبرو خواهد کرد و جمهوری اسالمی 
رودررو  زیادی  تنگناهای  با  هم  را 

خواهد نمود.

=توافق برجام جز پول هایی که 
با استفاده از باج گیری  آزاد شد یا 
در تبادل زندانی ها به صورت نقدی 
برای رژیم به دست آمد، دستاورد 
ویژه ای نداشت. بخشی از حکومت 
و  برجام  از  که  می کند  تاکید  هم 
توافق با آمریکا چیزی عاید نشده، 
خود  جای  سر  بانکی  تحریم  مثاًل 
خارجی  سرمایه گذاری  و  هست 
طرف  از  هم  سپاه  تحریم  نیامده، 
نزولی  سیر  اقتصاد  واقع  در  دیگر. 
سیاسی  بُعد  در  گرفت.  خواهد 
سو،  یک  از  آمریکا  فشارهای 
از سوی دیگر.  مشکالت منطقه ای 
به  باید  هم  نظام  درون  ریزش های 
این ماجرا افزود. آخرین ریزش تیم 
درونی  اختالفات  بود.  احمدی نژاد 
در  است.  باقی  خود  قوت  به  هم 
به  وابسته  نظام  حال حاضر حیات 
چیست؟ آیا رژیم های اقتدارگرا به 

جز سقوط راه دیگری هم دارند؟
است  ممکن  اقتدارگرا  نظام های   -
گذار  به  مجبور  مختلفی  راه های  از 
فروپاشی  و  شوند  دموکراسی  به 
و  مرحله   آخرین  سرنگونی  یا 
که  است  سناریویی  پرهزینه ترین 
ممکن است سرنوشت آنها را رقم بزند. 
معموالً  بخشی هایی  نظام ها  این  در 
زودتر بخش های دیگر متوجه خطرات 
برخی  با  همکاری  به  شروع  و  شده 
دموکراتیزاسیون  برای  مخالفین  از 
از نظام به دموکراسی  نظام ویا عبور 
می کنند. در جمهوری اسالمی امروز 
آثاری از این یارگیری اجتماعی گرچه 
بدوی و ُکند دیده می شود. بخش هایی 
از وزارت اطالعات و دولت در رقابت 
بسیج  و  سپاه  و  سپاه  اطالعات  با 
تعریف  خودشان  برای  پروژه هایی 
کرده اند که عملی شدن این پروژه ها 
مستلزم همکاری با اپوزیسیون نزدیک 
به خودشان است. اپوزیسیونی که قباًل 
در محدوده ی خودی ها بودند و االن 
بخش هایی  همچنین  آمده اند.  بیرون 
از خودی هایی که قباًل داخل خودی ها 
سعی  و  هستند  بیرون  حاال  و  بودند 
با  را  خودشان  فاصله ی  می کنند 

بقیه ی اپوزیسیون کمتر کنند.
راه های مختلفی وجود دارد و قابل 
من  برای  آنچه  نیست.  پیش بینی 
شالوده ی  که  است  این  دارد  اهمیت 
دموکراسی  به  رو  روند  این  در  ایران 
چنان به هم نریزد که ما با وضعیتی 
مواجه شویم که دوباره مجبور شویم 
دوباره  این  بسازیم.  را  ایران  صفر  از 
و  صنعت  حوزه  شامل  فقط  ساختن 
هم  را  انسانی  روابط  نیست،  اقتصاد 
شامل می شود. خطر واقعی، استیالی 
است  مخرب  و  کور  رادیکالیسم  یک 
که ممکن است همه  ی آنچه را که به 
وجود آمده در سایه ی خشم یا انتقام از 
بین ببرد و دوباره روز از نو و روزی از نو.

طریق  از  که  است  این  راه  بهترین 
یا  آزاد  انتخابات  فرمان  گرفتن 
رفراندوم، از دست این نظام، این نظام 
جای خودش را به یک نظام سکوالر با 
جدایی نهاد دین از نهاد دولت و التزام 
حقوق های  و  بشر  حقوق  رعایت  به 
در  انتقال  این  و  بدهد  دیگر  انسانی 
کشور عزیز ما ایران آرام و با هزینه ای 

کم صورت بگیرد.

درخواست اعدام برای کروبی، موسوی و رهنورد توسط نمایندگان تندروی مجلس نهم در صحن علنی
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دانشجویان بسیجی به نمایندگان
مجلس »هاون« هدیه کردند

خاطر  به  تندیس  =این 
برای  مجلس  طرح  تصویب 
مقاله با تحریم های آمریکا به 
نمایندگان مجلس داده شده 
چون دانشجویان بسیجی این 
طرح را تهدید توخالی و آب 
می دانند. کوبیدن  هاون  در 

دانشجویان بسیجی دانشگاه صدا و 
شورای  مجلس  نمایندگان  به  سیما 
کردند.  هدیه  هاون  تندیس  اسالمی 
خاطر  به  تندیس  این  می شود  گفته 
مقاله  برای  مجلس  طرح  تصویب 
نمایندگان  به  آمریکا  تحریم های  با 

مجلس داده شده.
دانشجویان بسیجی دانشگاه صدا و 
سیما طرح مصوب نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی را »نمایشی« و »بی 
کوبیدن«  هاون  در  آب  »شبیه  اثر« 
انتقاد  آنها  به  نامه ای  در  و  خوانده  
امضای  به  که  نامه  این  کرده اند.در 
و  صدا  دانشگاه  دانشجویی  بسیج 
سیما رسیده است، دانشجویان مدعی 
شده اند ایران به برجام پایبند بوده اما 
»آمریکا و هم پیمانان غربی اش ناقض 
پیگیر  و  تعهدات  ساده ترین  حتی 
مطالبات غیر قانونی و زیاده« بوده اند.

است:  آمده  نامه  این  از  بخشی  در 
محترم  نمایندگان  که  چیزی  »آن 
تحریم های  با  مقابله  برای  مجلس 
آمریکا تصویب کردند بیش  گسترده 
زیاده خواهی های  بر  را  راه  آنکه  از 
را  آنها  بلکه  ببندد  آمریکایی ها 
تشویق به نقض مجدد برجام و وضع 
آینده  در  بیشتر  و  تحریم های جدید 

نزدیک می کند.«
در نامه بسیجیان دانشجو همچنین 
آمده است: »دانشجویان ایران اسالمی 
با توجه به تسامح و تساهل مسئولین 
دولت، مجلس شورای اسالمی، وزارت 
امنیت  عالی  شورای  و  خارجه  امور 
برجام  مکرر  نقض  با  مقابله  در  ملی 
مستکبر  دولت  مکرر  تحریم های  و 
اقدامات  با  »مقابله  طرح  آمریکا، 

در  آمریکا  تروریستی  و  ماجراجویانه 
تحریم های  با  مقابله  برای  منطقه« 
رفتاری  و  را یک طرح  آمریکا  جدید 
نمایشی، بی اثر و شبیه آب در هاون 
کوبیدن می داند و به پاس این اقدام 
تندیسی نمادین به نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی اهدا می کند.«

اعتراض  و  انتقاد  مورد  که  طرحی 
دانشجویان بسیجی قرار گرفته است 
اقدامات  با  »مقابله  عنوان  با  طرحی 
در  آمریکا  ماجراجویانه  و  خصمانه 
منطقه« است که روز یک شنبه، 22 
مردادماه، در مجلس شورای اسالمی 
طرح،  این  اساس  شد.بر  تصویب 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
خارجی مجلس تصویب کرد که هزار 
میلیارد تومان به ستاد کل نیروهای 
فعالیت های  گسترش  برای  مسلح 
موشکی اختصاص داده شود، 1000 
وزارتخانه های  به  تومان  میلیارد 
طور  به  دفاع  و  خارجه  اطالعات،   
پیشران  طرح  اجرای  برای  مساوی 
اهداف  تحقق  و  هسته ای  پدافند  و 
و  می شود  داده  تخصیص  قانون  این 
همچنین هزار میلیارد تومان به نیروی 
تروریسم  با  مبارزه  برای  سپاه  قدس 
و  شد.برجام  خواهد  داده  اختصاص 
تیم  و  روحانی  حسن  موفقیت  عدم 
عملی کردن  در  ایرانی  مذاکره کننده 
پسابرجام  دوران  برای  که  وعده هایی 
در  شده  ابزاری  و  بهانه  بودند،  داده 
دست مخالفان دولت تا به این وسیله 
تحت  را  دولت اش  و  روحانی  حسن 

فشار بگذارند.
از سوی دیگر اصولگرایان تندرو در 
ایران، امضای برجام را نوعی وادادگی 
در مقابل آمریکا قلمداد کرده و با آن 

مخالف هستند.
اکنون اما به نظر می رسد نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی نیز با تصویب 
های  تحریم  با  مقابله  برای  طرحی 
اخیر آمریکا علیه ایران، بهانه ای شده 
تا تندروهای جمهوری اسالمی مسیر 
دیگری برای اعتراض ها و انتقادهای 

خود به برجام و دولت باز کنند.

عصبانیت قاضی مقیسه در جلسه دادگاه

آتش سوزی  دو  =همزمان 
عمدی در تاالب انزلی صورت 

گرفته است.
این  آتش سوزی  =عوامل 
گذشته  هفته ی  که  تاالب 

روی داد، دستگیر شده اند.
پی  در  =تاالب خواران 
تصرف زمین تاالب انزلی با 

بیل های مکانیکی!
نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
آتش سوزی  گوید،  می  بندرانزلی 
انزلی عمدی بوده  روز گذشته تاالب 
برای تصرف  این آتش  قرار،  از  است. 
زمین های این تاالب برنامه ریزی شده 
است. این آتش سوزی تاالب انزلی را 

در لیست سیاه مونترو قرار داد.
اسماعیل خجسته مدیرعامل سازمان 
روز گذشته اعالم کرد که علفزارهای 
در  رضوانشهر  به  انزلی  جاده  حاشیه 
ابعاد گسترده آتش  گرفته که از سوی 
آتش نشانی  سازمان  به  شهروندان 

گزارش شده است.
 1۵ حدود  گزارش،  این  اساس  بر 
این  حاشیه  علفزارهای  از  کیلومتر 
جاده در آتش سوخته است و به دلیل 
درختان  به  آتش  آتش سوزی،  شدت 
در  انزلی  تاالب  نیزارهای  و  حاشیه 
نیز سرایت کرده  روستای سنگاچین 

است.
اینکه آتش سوزی   اعالم  با  خجسته 
در این منطقه عمدی بوده، گفته است: 
»همزمان آتش سوزی عمدی دیگری 
چراغ پشتان  منطقه  نیزارهای  در  نیز 
است.« افتاده  اتفاق  انزلی  تاالب 

هفته گذشته نیز در یک آتش سوزی 
از  ۵0هکتار  از  بیش  دیگر  عمدی 
نیزارهای تاالب انزلی در آتش سوخت.

استان  دادستان  مصطفوی نیا  علی 
گیالن گفته، این آتش سوزی عمدی 
نیزارها  این  زمین  تصرف  هدف  با  و 

صورت گرفته است.
نفر  دو  از دستگیری  وی همچنین 

در رابطه با آتش سوزی هفته گذشته 
خبر داده است.

در سال های  انزلی  در  تاالب خواری 
از  1۵هکتار  و  گرفته  شدت  گذشته 
حاشیه تاالب به باغ و استخر پرورش 

ماهی تبدیل شده است.
احسان  گفته  به  دیگر،  سوی  از 
محیط  از  حفاظت  رئیس  هادی پور 
انزلی،  بندر  شهرستان  زیست 
در  را  آن  انزلی،  تاالب  خشکسالی 

لیست سیاه مونترو قرار داده است.
در فهرست مونترو تاالب هایی ثبت 
می شوند که دارای تغییرات اکولوژیک 
دسته  آن  کلی تر،  حالت  در  و  بوده  
علت  به  که  شده  ثبت  تاالب های  از 
نادرست،  بهره برداری  مثل  شرایطی 
محیطی،  زیست  فجایع  جنگ، 
خشکسالی و… در معرض خطر قرار 
می گیرند را به »فهرست مونترو« وارد 

می کنند.
تصرف  از  همچنین  هادی پور 
خبر  تاالب  زمین های  از  بخش هایی 
اشخاص  از  »برخی  که  گفته  و  داده 
به شکل  را  بیل مکانیکی  ۳ دستگاه 
ملک  مجاور  محوطه  ی  به  مخفیانه 
این  به  انزلی  تاالب  شخصی هم مرز 
پوشش  از  پر  منطقه  این  که  علت 

نیزارها است، وارد کرده بودند.«
سازمان  این  که  کرد  اعالم  وی 
خبر  منطقه  دادستان  به  را  موضوع 

تاالب خواران، تاالب انزلی را به آتش کشیدند

داده و با نیروی انتظامی به این مکان 
وارد شده است.

زیست  محیط  از  حفاظت  رئیس 
شهرستان بندرانزلی، این تصرفات را 
با دلیل خشک بودن تاالب دانسته و 
گفته که »به علت خشک شدن تاالب 
برخی  گذشته،  چندسال  طی  انزلی 
بایر  منطقه  این  در  واقع  زمین های 
مانده و بعضی از اهالی برای استفاده 
از  نقاطی  تصرف  به  اقدام  کشاورزی 

تاالب می کنند.«
را  انزلی  تاالب  وضعیت  هادی پور 
نامطلوب خوانده و گفته که به همین 
تخریب  تاالب های  لیست  در  دلیل 

شده مونترو قرار گرفته است.
این در حالیست که سازمان محیط 
همکاری  با   200۳ سال  از  زیست 
برای  «جایکا«  ژاپنی  بین المللی  تیم  
و  داشته  همکاری  تاالب  این  احیای 
الیروبی بخش جنوبی تاالب و بخش 
پناهگاه حیات وحش سلکه، شناسایی 
شدن  خشک  حال  در  آبراه های 
تاالب و شناسایی و الیروبی رسوبات 
انزلی  تاالب  بستر  در  هیدرولوژیک 

بخش هایی از آن بوده است.
با وجود این، همچنان خشکی تاالب 
هادی پور  گفته ی  به  و  نشده  رفع 
سال   10 حدود  که  تاالبی  »احیای 
است خشک شده، کار ساده ای نیست 

و نیاز به زمان دارد.«

ن  ستا د ا د ه  یند نما =
تهران: در پرونده های کالن 
است  این طور  کالهبرداری 
شرکت های  تشکیل  با  که 
خذ  ا به  م  ا قد ا  ، ی ر صو

تسهیالت کالن می کنند.
تا  من  مقیسه:  =قاضی 
تا  می زنم،  ریشم  به  دست 
صورتم  و  عمامه  به  دست 
می زنم، صدا و سیما مرا در 
همان حالت نشان می دهد.

دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی 
زنجانی  بابک  همدستان  اتهامات  به 
و دفاعیات حمید فالح هروی متهم 
ردیف سوم روز سه  شنبه 24 مرداد با 

ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.
اجتماعی  تامین  خرید شرکت های 
متهم  که  بود  جلسه  موضوع  اولین 
سعید  آشنایی  سابقه  به  اشاره  با 
مرتضوی قاضی پیشین و مدیرعامل 
بابک  با  اجتماعی  تامین  پیشین 
از  شناختی  هیچ  گفت  زنجانی 
مرتضوی نداشته و »ایراد دادگاه این 
است که گمان می کنند بنده با هدف 
کالهبرداری وارد قضیه تفاهم نامه با 

تامین اجتماعی شدم.«
قاضی با اشاره به چند سند خطاب 
صورت  به  »شما  گفت:  متهم  به 
تامین  سازمان  شرکت های  حرفه ای 
خریداری  و  شناسایی  را  اجتماعی 
به  بدهی  برای  را  پول  و  کردید 
و  کردید  پرداخت  نفت  شرکت 
را  کشور  افراد  محروم ترین  پول های 
بازنشستگان و محرومان هستند  که 
را گرفتید و پول نفت را غارت کردید 
و هیچ کس غیر از شما، بابک زنجانی 
و شمس در این قضیه دخالت نداشته 

است.«
گفت:  و  منکر شد  اما  هروی  فالح 

»این ماجرا به من ربطی ندارد.«
مقیسه خطاب به متهم گفت: »شما 
طلب  به  را  ژاپن  ین  میلیارد   ۳۵۵
از  گذاشتید.  مسکن  بانک  در  نفت 
پول بیت المال به بیت المال پرداخت 
کردید. آیا اخالل در نظام اقتصادی و 

کالهبرداری از این باالتر می شود؟«
از  بلندباالیی  فهرست  سپس 
تیم  که  شد  قرائت  شرکت  چندین 
زنجانی دست روی آنها گذاشته بود. 
رجا  قطار  تا  از هتل های هما گرفته 
و چندین کارخانه پتروشیمی و مس 
و  پارسیان  بانک  و  سیمان  سازی  و 

شرکت ارتباطی رایل.
به فالح هروی گفت:  قاضی خطاب 
»تا زنده هستید، خودتان و ایادی تان 
بیت المال  به  و  برگردانید  را  پول ها 

بازگردانید«.
خواهش متهم از دادگاه: زنجانی 

را بیاورید!
کرد  خواهش  مقیسه  از  متهم 
در  تا  بیاورند  دادگاه  به  را  زنجانی 
مورد امضاها توضیح دهد ولی قاضی 
گفت: »او قباًل حرف هایش را زده و 
حال نوبت شماست که توضیحات را 
ارائه دهید، شخص شما صاحب امضا 
مال  در  آنقدر  و  بودید  قراردادها  در 
ساعت  که  بودید  حریص  بیت المال 
و  رفته  اجتماعی  تأمین  به  شب   ۹
این  شبانه  شما  گرفتید؛  را  چک ها 
چک ها را گرفتید و این جای تعجب 

است«.
فالح هروی در واکنش به سخنان 
به  پیروی دستور  قاضی گفت: »من 
بگویم  باید  و  رفتم  اجتماعی  تأمین 
تحت  را  مرتضوی  هیچ کس  که 
کنایه  با  قاضی  که  نداد«  قرار  فشار 
که  می ترسیدید  »شما  گفت:  او  به 
بر  کالهی  چه  که  بفهمد  مرتضوی 
سرش رفته است و چک ها را ندهد؛ 
سازمان  به  شبانه  خاطر  همین  به 
شخصاً  و  رفته  اجتماعی  تأمین 

چک ها را از وی گرفتید«.
قاضی  به  که  داشت  اصرار  متهم 
است،  اشتباه  برداشت هایش  بگوید 
او گفت: »شما رییس  به  اما مقیسه 
عمده  که  بودید  سورینت  شرکت 
توسط همین شرکت  کالهبرداری ها 
غارت  به  بیت المال  و  شده  انجام 
رفته است. شما در همه شرکت های 
زنجانی به عنوان عضو هیات مدیره و 

شریک وی بودید«.
دادستان  نماینده  جلسه  این  در 

گفت:  دادگاه  به  خطاب  تهران 
کالن  پرونده های  در  »معموالً 
با  که  است  این طور  کالهبرداری 
اقدام  صوری،  شرکت های  تشکیل 
به اخذ تسهیالت کالن و بسترسازی 
برای ارتکاب جرم می شود. در برخی 
از شرکت ها، هیأت  مدیره ای تشکیل 
نشده  برگزار  هم  جلسه ای  و  نشده 

بود«.
»مثل  گفت:  و  زد  هم  مثال  او 
شرکت   ۵۳ آن  در  مه آفرید،  پرونده 
وجود داشت که قریب این شرکت ها 
هم شده  به صورت ضربدری ضامن 
بابک  هم  پرونده  این  در  بودند، 
به  اقدام  خالءها،  برخی  با  زنجانی 
تا هر  ثبت شرکت های صوری کرده 
شرکت   70 بگوید  می رفته،  که  جا 

دارم«.
بارها  دادگاه  جلسه  در  مقیسه 
»کالهبردار  عنوان  فالح  هروی  به 
حرفه ای« داد، فالح هروی هم به او 
گفت: »اگر من اشتباه کردم، خدا مرا 
می کنید،  اشتباه  شما  اگر  و  ببخشد 

خدا شما را ببخشد«.
اختالف  به  دادگاه  این  از  بخشی 
اختصاص  فالح هروی  و  زنجانی  بین 
را  زنجانی  متهم،  اینکه  و  داشت 
تهدید کرده بود که سه روز دیگر وی 

را به زندان می اندازد.
فالح هروی در پاسخ گفت: »دروغ 
شما  است.  است.دروغ  دروغ  است. 
 ۵0 در  نکنید،  باور  هستید  روحانی 
پیدا کرده اید  هزار صفحه یک کاغذ 

و به همان استناد می کنید«.
متهم  به  مقیسه   قاضی  ادامه،  در 
پس  روز   11 شما  »شخص  گفت: 
بابک  اینکه  به  علم  با  و  تحریم  از 
تحریم   FIIB و  کنت  بانک  زنجانی، 
شده است به آقای »م« گفتید که ما 
پول داریم و قرارداد را منعقد کردید. 
آیا این اقدام شراکت در کالهبرداری 
از  نیست؟  بیت المال  اموال  غارت  و 
رختخواب بیدار شدید و این کارها را 

انجام دادید؟«
آن  »من  داد:  پاسخ  هروی  فالح 
موقع خواب نبودم و کشیک در حرم 
آقای  اعالم  اساس  بر  رضابودم.  امام 
من  به  مسکن  بانک  و  “م”  زنجانی، 

گفته شد که برو چک ها را بگیر.«
گفت:  واکنش  در  مقیسه  قاضی 
کاری  رئیسی  آقای  شکر  را  »خدا 

کردند که هر کسی را راه ندهند«.
متهم پاسخ داد: »شما فرمودید که 
این  و  شدم  بلند  رختخواب  از  بنده 
کارها را کردم من هم در جواب گفتم 
که کشیک بوده ام. لطفا بدی مرا به 
حساب خادمی امام رضا و خدام حرم 

نگذارید«.
دوباره بگو مگوها آغاز شد و قاضی 
که  می گویید  »دروغ  گفت:  مقیسه 
چرا  است.  شده  جعل  من  امضای 
ساختگی  من  ایمیل  که  می گویید 

است؟«
من  نظر  »به  گفت:   هروی  فالح 
شما از جلسه خسته شده اید و مایل 
نیستید دفاعیات من را بشنوید« که 
شما  »حرف های  داد:  جواب  مقیسه 
در چارچوب نیست لطفاً در موضوع 
سه  نیستم.  خسته  بزنید.من  حرف 
شما  به  فقط  نمی  توانم  تمام  ساعت 
نگاه کنم من حرف های شما را کامل 
گوش می دهم. تکان خوردنم که جرم 
نیست، من تا دست به ریشم می زنم، 
تا دست به عمامه و صورتم می زنم، 
حالت  همان  در  مرا  سیما  و  صدا 
مهم  من  برای  البته  می دهد.  نشان 
می دهند،  نشان  جور  چه  که  نیست 
به کارهایم در  باید حواسم  ولی من 

دوازدهمین جلسه دادگاه یک »کالهبردار حرفه ای«: 
فالح هروی سر سعید مرتضوی هم کاله گذاشته!

این سه ساعت باشد«.
در پایان جلسه، فالح هروی اعتراف 
میلیارد   14 او  بدهی  کل  که  کرد 
که  است  تومان  میلیون   800 و 
اظهارات  اساس  »بر  گفت  قاضی 
زنجانی شما ۳0 میلیارد و بر اساس 
تومان  میلیارد   1000 تحقیقات 

بدهکار هستید!«
قاضی خطاب به متهم گفت: »شما 
از سال 88 دست  کسی هستید که 
زنجانی را گرفتید و از این نهاد به آن 
دستگاه و از این شخصیت به نزد آن 
ادامه  موضوع  این  بردید.  شخصیت 
االن  که  گفتید  که  جایی  تا  داشت 
بهترین  است  تحریم  در  کشور  که 
نفتی  محموله  ده  بیاییم  که  فرصت 
را بفروشیم و پول آن را پس ندهیم. 
که  بودند  دیگری  افراد  زمان  آن  در 
می توانستند به کشور کمک کنند اما 
زنجانی  بابک  به  نفوذ شما  به خاطر 
اعتماد شد که نهایتا پول ها را غارت 

کرد«.
دوازدهم  جلسه  اظهارات  این  با 
پایان  هروی  فالح   و  شمس  دادگاه 
به  دادگاه  جلسه ی  ادامه ی  و  یافت 

بعد موکول شد.

گزارش جدید بانک مرکزی: 
ایرانیان فقیرتر شدند

ن  یرا ا مرکزی  نک  =با
گزارش جدیدی از درآمدها 
خانوارهای  هزینه های  و 
منتشر   95 درسال  ایرانی 
ه  هند ن د نشا که  ه  د کر
فقیرتر شدن ایرانیان است.

بانک مرکزی ایران گزارش جدیدی 
خانوارهای  هزینه های  و  درآمدها  از 
ایرانی درسال ۹۵ منتشر کرده است که 
نشان دهنده فقیرتر شدن ایرانیان است.

مرکزی  بانک  گزارش  اساس  بر 
یک  ساالنه  ناخالص  هزینه  متوسط 
خانوار بدون احتساب مبالغ پرداختی 
خانوار بابت مالیات و حق بازنشستگی 
و  میلیون  حدود ۳۹۳  خانوار(  )سهم 
۶ هزار ریال یعنی ماهانه ۳2 میلیون 
و 7۵0 هزار ریال )۳ میلیون و 27۵ 
هزار تومان( بوده است.این هزینه شامل 
ارزش اجاری خانه شخصی نیز هست 
معادل 11٫4  به سال ۹4  نسبت  که 

درصد افزایش داشته است.
از کل هزینه های ناخالص خانوار به 
ترتیب ۳۵٫۵ درصد به »مسکن، آب، 
 22٫۹ سوخت ها«،  سایر  و  گاز  برق، 
درصد به »خوراکی ها و آشامیدنی ها«، 
10٫۶ درصد به »حمل و نقل«، 8٫4 
درصد به »کاالها و خدمات متفرقه«، 
درمان«،  و  »بهداشت  به  درصد   ۵٫۹
کفش«،  و  »پوشاک  به  درصد   4٫۳
خدمات  و  اثاث  »لوازم،  به  درصد   4
درصد  خانه«، 2٫1  در  استفاده  مورد 
»ارتباطات«  گروه  دو  از  یک  هر  به 
درصد   1٫۹ هتل«،  و  »رستوران  و 
به هر یک از دو گروه »تفریح و امور 
فرهنگی« و »تحصیل« و 0٫۳ درصد 

به »دخانیات« اختصاص داشته است.
همچنین گزارش بانک مرکزی نشان 
ناخالص«  درآمد  »متوسط  دهد  می 
 1۳۹۵ سال  در  خانوار  یک  ساالنه 
)ماهانه  ریال  هزار   ۳۹2۳7۳ حدود 
که  بوده  ریال(  ۳2۶۹8هزار  حدود  
 11٫۳ معادل   1۳۹4 سال  به  نسبت 
 ۶۹٫۳ است.   داشته  افزایش  درصد 

درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد 
پولی ناخالص و  ۳0٫7 درصد را درآمد 
خانه  اجاری  ارزش  )شامل  غیرپولی 
شخصی( تشکیل داده است.بر اساس 
نتایج این بررسی 2۶٫۶ درصد خانوارها 
بدون فرد شاغل، ۵۶٫4 درصد دارای 
یک نفر شاغل، 14٫2 درصد دارای دو 
نفر شاغل و 2٫8 درصد دارای ۳ نفر 
شاغل و بیشتر بوده اند. در مقایسه با 
سال ۹4 درصد خانوارهای بدون فرد 
و  افزایش  شاغل  نفر  یک  با  و  شاغل 
درصد خانوارهای با دو نفر شاغل و با سه 
نفر شاغل و بیشتر کاهش داشته است.

بررسی بانک مرکزی در مورد تعداد 
متوسط  می دهد  نشان  خانوارها  افراد 
تعداد افراد خانوار ۳٫۳۳ نفر است که 
نسبت به سال قبل کاهش داشته است. 
از کل تعداد خانوارها، خانوارهای 4 نفره 
با 2۹٫4 درصد بیشترین و خانوارهای 
10 نفر و بیشتر با 0٫1 درصد، کمترین 

سهم را به خود اختصاص داده اند.
آمار منتشر شده همچنین اعداد قابل 
ایرانیان  مسکن  مورد  در  را  توجهی 
نشان می دهد. ۶4٫۳ درصد از خانوارها 
)مالک نشین(،  شخصی  مسکن  در 
اجاری، 0٫۵  2۶٫2 درصد در مسکن 
و  خدمت  برابر  در  مسکن  در  درصد 
سکونت  رایگان  مسکن  در  درصد   ۹
مقایسه  در  حال،  عین  در  داشته اند. 
با سال ۹4 درصد سکونت در مسکن 
در  سکونت  درصد  و  افزایش  اجاری 
برابر  در  و  رایگان  شخصی،  مسکن 

خدمت کاهش داشته است.
مزبور، ۳٫1  بررسی  نتایج  اساس  بر 
 2۹٫8 اتاق«،  یک  از  خانوارها  درصد 
درصد از دو اتاق، 4۹٫7 درصد از سه 
اتاق، 14 درصد از چهار اتاق، 2٫2 درصد 
از پنج اتاق و 1٫2 درصد از شش اتاق 
مجموع  کرده اند.در  استفاده  بیشتر  و 
بانک مرکزی  از سوی  ارائه شده  آمار 
نشان دهنده آن است که بر خالف آنکه 
متوسط درآمد ناخالص خانوارها نسبت 
به گذشته بیشتر شده اما با توجه به 
درآمدها،  از  هزینه ها  گرفتن  پیشی 
شده اند. فقیرتر  ایرانی  خانوارهای 
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عمار  و  صدر  =مقتدی 
رهبران  از  تن  دو  حکیم، 
روزهای  در  عراق،  شیعه 
گذشته به پادشاهی سعودی 
سفر کردند و با ولیعهد این 

کشور مالقات داشتند.
از  که  صدر  مقتدی   =
بل  قا می  د مر یت  حما
توجهی در عراق برخوردار 
ل  نحال ا ن  ها ا خو  ، ست ا
حشدالشعبی، شبه نظامیان 
ی  ر جمهو یت  حما تحت 
شکست  از  پس  اسالمی، 

کامل داعش شد.
= عمار حکیم با استعفاء از 
رهبری مجلس اعالی عراق، 
که در سال 1982 در ایران 
کرد،  آغاز  را  فعالیت هایش 
از  خود  سیاسی  استقالل 

تهران را اعالم نمود.
=حمید حسینی، دبیرکل 
و  یران  ا بازرگانی  تاق  ا
عراق، معتقد است مقامات 
عراقی تالش دارند با ایجاد 
اقتصادی،  محدودیت های 
حضور ایران را در بازار های 

این کشور کاهش دهند.
احمد رأفت - سفر برخی از رهبران 
و  سعودی  پادشاهی  به  عراق  شیعه 
نگرانی های  عربی  کشور های  دیگر 
جمهوری اسالمی در رابطه با تحوالت 

در عراق را تشدید کرده است.
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر که 
گسترده ای  نسبتا  مردمی  پایگاه  از 
در عراق برخوردار است، در روزهای 

گذشته سفری نامنتظره به عربستان 
سعودی داشت. مقتدی صدر در جده 
بن سلمان،  محمد  استقبال  مورد 
این  قدرت  پر  و  نفوذ  با  ولیعهد 
کشور قرار گرفت. سخنگوی مقتدی 
را »بسیار مفید و  این مالقات  صدر 

مطلوب« ارزیابی کرد.
سفر  این  خاتمه  در  صدر  مقتدی 
»پدر  عنوان  با  سعودی  پادشاهی  از 
پرقدرت ملت های عرب« نام برد که 
برقرار »صلح در منطقه تالش  برای 
می کند«.  رهبر جریان صدر در اشاره 
به مالقات با محمد بن سلمان گفت: 
»دیدگاه های من و ولیعهد پادشاهی 
تا  البته  هستند«.  یکسان  سعودی 
مقتدی  دیدگاه های  پیش  چندی 
جمهوری  به  او  هواداران  و  صدر 

اسالمی ایران نزدیک تر بودند.

مقتدی صدر در دربار سعودی
در  است  قرار  که  صدر  مقتدی 
سفر  نیز  مصر  به  آینده  روز های 
پادشاهی  از  بازگشت  در  کند، 
کشور  این  که  کرد  اعالم  سعودی 
به  دالر  میلیون   ۱۰ دارد  نظر  در 
عراق کمک کند. پادشاهی سعودی 
در  زودی  به  دارد  نظر  در  گویا 

در  و  کند  باز  کنسولی  دفتر  نجف 
پروژه های اقتصادی در جنوب عراق 

نیز سرمایه گذاری کند.
از ۱۱ سال  مقتدی صدر که پس 
می کرد،  سفر  سعودی  پادشاهی  به 
عربی  متحده  امارات  راهی  جده  از 
شد. در این امیرنشین، رهبر جریان 
صدر مورد استقبال محمد بن زاید، 
و  زاید  بن  عبداهلل  و  امارات  ولیعهد 
وزیر خارجه این کشور قرار گرفت. در 
دیگر  برخی  با  مقتدی صدر  امارات، 
جمله  از  امیر نشین،  این  مقامات  از 
برخی از روحانیون برجسته سنی نیز 

مالقات داشت.
با  مالقات  هدف  صدر  مقتدی 
رهبران سنی امارات را تالشی برای 
و  سنت  اهل  بین  رابطه  »بهبود 
در  مقتدی صدر  کرد.  اعالم  تشیع« 

فرقه گرایی در  بارها  ماه های گذشته 
بود.  داده  قرار  انتقاد  مورد  را  عراق 
رهبر جریان صدر در آستانه سفر به 
متحده  امارات  و  سعودی  عربستان 
عربی، خواهان انحالل حشدالشعبی، 
از  که  شیعیان  مردمی  نیروهای 
مالی  و  نظامی  سیاسی،  حمایت 
است،  برخوردار  اسالمی  جمهوری 

شده بود. مجلس عراق، آذرماه سال 
گذشته، حشد الشعبی را با مصوبه ای 
به نیروی ذخیره ارتش و پلیس این 

کشور تبدیل کرده بود.
کرد  اعالم  همچنین  صدر  مقتدی 
که بالفاصله پس از شکست نیروهای 
داعش در عراق، نیروهای شبه نظامی 
»سرایا  نام  با  که  را  صدر  جریان 
خواهد  منحل  دارند  شهرت  اسالم« 
کرد و از دولت عراق خواهد خواست 

که آنها را در ارتش ادغام کند.

عمار حکیم هم تهران را رها کرد
و  صدر  جریان  میان  اختالف 
نقش  به  تنها  اسالمی  جمهوری 
نمی شود.  خالصه  حشدالشعبی 
مقتدی صدر از ابتدای جنگ سوریه 
نه تنها مخالف حمایت از رژیم بشار 

شیعه ای  رهبر  تنها  بلکه  بود،  اسد 
خواستار  مورد  چندین  در  که  است 
خلع رئیس جمهور سوریه از قدرت 

شده بود.
مقتدی صدر تنها شخصیت شیعه 
فاصله  تهران  از  که  نیست  عراقی 
صدر،  مقتدی  از  پس  است.  گرفته 
مجلس  سابق  رهبر  حکیم،  عمار 

اعالی عراق نیز سفری به پادشاهی 
حکیم  عمار  است.  داشته  سعودی 
اعالی  مجلس  رهبری  از  ژوئیه   ۲۴
عراق استعفاء داد و سازمان جدیدی 
حکمت«  ملی  »حزب  نام  با  را 
پایه گذاری کرد. عمار حکیم در سال 
۲۰۰۹ میالدی، پس از مرگ پدرش 
عبدالعزیز، به رهبری »مجلس اعالی 
عراق« انتخاب شده بود. این سازمان 
سرنگونی  هدف  با   ۱۹۸۲ سال  در 
ایجاد  ایران  در  حسین  صدام  رژیم 
شد و از همان ابتدا خانواده حکیم در 

صدر آن قرار گرفت.
اخیر  هفته های  در  حکیم  عمار 
توانسته است برخی دیگر از نیروهای 
سازد  متقاعد  نیز  را  عراقی  سیاسی 
با  آینده  پارلمانی  انتخابات  در  که 
حزب جدید او ائتالف کرده و اجازه 

دست  به  دیگر  بار  دولت  ندهند 
جمهوری  حمایت  تحت  نیروهای 
جمله  از  بیافتد.  ایران  اسالمی 
عمار  دعوت  کنون  تا  که  نیروهایی 
به  می توان  پذیرفته اند  را  حکیم 
»الموطن«،  پارلمانی  فراکسیون 
»حرکت  و  »تجمع االمل«  حزب 

ترکمانی وفا« اشاره کرد.

نگرانی جمهوری اسالمی
در سازمان جدیدی که عمار حکیم 
پایه گذاری کرده است، اثری از پسوند 
اسالمی دیده نمی شود. بسیاری این 
اعالی  مجلس  سابق  رهبر  تصمیم 
گرفتن  فاصله  برای  اقدامی  را  عراق 
ایران می دانند.  از جمهوری اسالمی 
حزب جدید عمار حکیم با شعارهایی 
به جای درگیری«،  چون »همکاری 
و  فرقه گرایی«  بدون  »سازندگی 
به  قدم  افراط«  جای  به  »اعتدال 

میدان سیاسی عراق می گذارد.
ایرج مسجدی، از فرماندهان سابق 
نیروی قدس و سفیر کنونی جمهوری 
تالش  بغداد،  در  ایران  اسالمی 
به  عراقی  شیعه  رهبران  سفر  دارد 
پادشاهی سعودی و دیگر کشور های 
دهد.   نشان  اهمیت«  »کم  را  عربی 

ایرج مسجدی در گفتگو با خبرگزاری 
شیعیان  »روابط  می گوید:  ایسنا 
و  جدی  اسالمی  جمهوری  با  عراق 
استراتژیک« است و گسترش روابط 
آنها با آمریکا و عربستان را نباید »دور 

شدن از ایران تحلیل کرد«.
قدس  نیروی  سابق  فرمانده  این 
را  حشدالشعبی  انحالل  تنها  نه 
ارزیابی  منطقی«  غیر  »تقاضایی 
می کند بلکه می افزاید: »این نیرو باید 
کامل تر  و  قانونمند تر  ساختارمند تر، 
شود«. سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در بغداد حشدالشعبی را با نیروهای 
بسیج و سپاه پاسداران مقایسه کرد و 
گفت: »تاثیرپذیری این نیرو از ایران 

افتخار است«.

انزوای اقتصادی ایران در عراق
در  اسالمی  جمهوری  مشکالت 
عراق تنها به حوزه سیاست خالصه 
دبیرکل  حسینی،  حمید  نمی شود. 
عراق صحبت  و  ایران  بازرگانی  اتاق 
روابط  توسعه  در  موفقیت  »عدم  از 
حمید  می کند.   عراق«  با  اقتصادی 
گزارش  ارائه  جریان  در  حسینی 
بین  اقتصادی  همکاری های  برنامه 
دو کشور در ۵ سال گذشته می گوید: 
هم  ایران  برای  عراق  »تحوالت 
باید  ما  است،  تهدید  هم  و  فرصت 
تحقق  در  چرا  کنیم  آسیب شناسی 
این  در  خود  اقتصادی  برنامه های 

کشور موفق نبودیم«.
و  ایران  بازرگانی  اتاق  دبیرکل 
گمرگی  تعرفه های  از  صحبت  عراق 
کاالهای  برای  صرفا  درصدی   ۴۵
رقبای  که  حالی  در  می کند،  ایرانی 
با  عراق  بازار  در  ایران  تجاری 
نیستند.  روبرو  محدودیتی  چنین 
مثال  عنوان  به  که  محدودیت هایی 
سیمان  صادرات  است  شده  باعث 

پیش  چندی  تا  که  عراق،  به  ایران 
نزدیک به ۸ میلیون تن در سال بود، 

به صورت کامل قطع شود.
به  اشاره  در  حسینی  حمید 
برآورده نشده ی جمهوری  انتظارات 
با  »ما  می افزاید:  عراق  در  اسالمی 
توجه به حمایت هایی که از نیروهای 
کردیم،  موصل  آزادی  برای  عراقی 
توجهی  قابل  سهم  داشتیم  انتظار 
در بازسازی این شهر داشته باشیم، 
همایش  میزبان  کویت  آنکه  حال 
بود«.  خواهد  موصل  بازسازی 
که  کرد  افشا  همچنین  حسینی 
نیروی  »وزارت  دو سال گذشته  در 
میلیون  بدهی ۵۰۰  وجود  با  عراق، 
شرکت های  ایران،  به  دالری اش 
دعوت  نیز  مناقصه ها  به  را حتی  ما 

نمی کند«.

مقتدی صدر و محمد بن زاید

شیعیانعراقازجمهوریاسالمیفاصلهمیگیرند

تظاهرات طرفداران مقتدی صدر در میدان التحریر بغداد، 4 اوت 2017سلفی با تی شرت مزین به عکس مقتدی صدر در تظاهرات طرفداران مقتدی صدر در میدان التحریر بغداد، 4 اوت 2017
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