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

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

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

سرمقاهل

کیهان،کیهانلندن،کیهانخودتانرازندهنگاهمیدارید
email: ads@kayhan.londonwww.kayhan.london 
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آغاز تیرباران از زمستان ۵۷ 
تا اوج اعدام در تابستان ۶۷

مراسم کمتر پلیسی: سهم 
ابراهیم یزدی از انقالب اسالمی

دانش آموزان فرزانه و مسئوالن دیوانه
مریم میرزاخانی، دانشمند ریاضی ایران و جهان که 23 تیر 96 بر 
اثر ابتال به بیماری سرطان در آمریکا درگذشت، نزدیک بود درست 
بیست سال پیش از آن، در سن بیست  سالگی و پیش از آنکه بتواند 
نام خود را به عنوان یک بانوی دانشمند به ثبت برساند در تصادفی 

مشابه آنچه صبح امروز، 10 شهریور، روی داد، کشته شود. 
در اسفند ۷6 اتوبوسی که دانشجویان ریاضی را پس از شرکت در 
یک مسابقه از اهواز به تهران بر می گرداند، به دّره سقوط کرد و شش 
دانشجوی نخبه  و برگزیده ی المپیادهای ریاضی ملی و بین المللی جان 
خود را از دست دادند. مریم اما زنده ماند. در سال  های گذشته در این 
گونه حوادث، دانش آموزان زیادی جان باختند از جمله آنهایی که برای 
تبلیغات ایدئولوژیک و مذهبی از سوی مدارس به عنوان »راهیان نور« 
به بازدید اجباری جبهه ها برده می شوند به طوری که این اعزام ها به 

»راهیان گور« معروف شده است.
»اردوی  راهی  هرمزگان  استان  از  دانش آموز  دخترکان  بار  این 
بامداد  ساعات  نخستین  در  آنها  حامل  اتوبوس  که  بودند  فرزانگان« 
روز جمعه در مسیر شهرستان داراب واژگون شده و تا کنون بیش از 
۴۴ کشته و زخمی بر جای گذاشته است. پس از این حادثه ی خونین و 
غم انگیز، دو اتوبوس دیگر دانش آموزان را به هرمزگان بر می گردانند. 
به گزارش خبرگزاری های ایران، راننده ی اتوبوس بازداشت شده و ۴ 
تن از مجروحان قطع عضو و نخاع شده اند. حال چند تن از زخمی  ها 
وخیم اعالم شده به طوری که شمار کشته شدگان که تا کنون 9 و به 

روایتی 12 تن اعالم شده ممکن است افزایش یابد.
گذشته از آنکه تصادفات جاده ای یکی از مهم ترین دالیل مرگ و میر 
به شمار می رود، تکرار تصادفات در سفرهای دانش آموزی  ایران  در 
شده،  منجر  مرگ  و  عضو  نقص  ده ها  به  کنون  تا  که  دانشجویی  و 
می بایست زنگ خطر را برای مسئوالن به صدا در آورده باشد. اما نه! 
باز  از جبهه ها راهی گور کردند؛  بازدید  برای  را  باز هم دانش آموزان 
هم با زندگی دخترکان و پسرکان برای شرکت در این مسابقه و آن 
اردو بدون تأمین و مراقبت های الزم بازی کرده و خانواده های آنان را 
سوگوار کرده اند و آنهایی هم که جان به در برده اند می بایست تا آخر 

عمر با نقص عضو و یا ضربات روحی این حادثه کنار بیایند. 
دلیل چنین تصادفاتی هر چه باشد، راننده ی خواب آلود یا مست و 
جاده ی  اتوبوس،  فنی  نقص  پریده،  ماشین  جلوی  که  حیوانی  معتاد، 
اصلی در  پاسخگوی  و... یک چیز مسلم است:   نامناسب و خطرناک 
یک چرخه ی به هم پیوسته که همه این دالیل را به هم ربط می دهد، 
مقامات و مسئوالنی هستند که در بی لیاقتی و بی کفایتی تمام عیار، 
تبدیل  بدیهی  و  رایج  رویدادی  به  »تصادف«  از  را  حوادثی  چنین 
کرده اند به طوری که دیگر »تصادف« نیست بلکه یک احتمال بسیار 

  ممکن است! 

در این شماره می خوانید:

اول  ماه  چهار  =در 
انقالب، بر مبنای آماری 
که در آن زمان سازمان 
منتشر  بین الملل  عفو 
ساخت، بیش از ۴ هزار 
بیش  روزی  یعنی  نفر، 
مقابل  در  نفر،  سه  از 
قرار  اعدام  جوخه های 

گرفتند
=بسیاری از کسانی که 
و  بیشتر  چه  هر  اعدام 
قاطعانه تر »ضدانقالب« 
را تشویق می کردند، در 
نیز  خود  بعد  سال های 
انقالبی  رژیم  در چنگ 
آمده  گرفتار  اسالمی  و 

و اعدام شدند
اعدام =بازماندگان 
 شدگان و مدافعان حقوق
سی  ا مکر د و  بشر 
ایستاده اند تا این جنایات 
هرگز به فراموشی سپرده

نشوند 
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شامگاه یک شنبه ششم شهریور 1396، 
ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی و 
بازرگان  مهدی  دولت  خارجه ی  وزیر 
ترکیه  ازمیر  در  سالگی   86 سن  در 
درگذشت. یزدی حدود دو سال پیش 
بیماری  معالجه  برای  داشت  قصد 
سرطان پانکراس به آمریکا سفر کند 
باراک  هنوز  که  کشور  آن  دولت  که 
اوباما ریاست آن را بر عهده داشت، با 
صدور ویزا برای او موافقت نکرد و در 

نهایت مجبور شد عمل جراحی خود 
را در ترکیه انجام دهد.ابراهیم یزدی 
در  ایران«  آزادی  »نهضت  تاسیس  با 
سال 13۴۰ به همراه مصطفی چمران 
و علی شریعتی و رفیق نزدیکش صادق 
قطب زاده، فعالیت شاخه های اروپایی و 
آمریکایی آن را آغاز کردند. وی چند 
شورای  رییس  عنوان  به  بعد  سال 
آزادی شاخه ی خارج  نهضت  مرکزی 

از کشور انتخاب شد. 

سرویس سیاسی کیهان:
جمهوری اسالمی هنوز اعالم موجودیت 
نکرده بود، چون همه پرسی در این رابطه 
شد؛  برگزار  فروردین ۵8  در 1۲  تازه 

انقالب اسالمی به رهبری آیت اهلل خمینی 
این  چون  بود،  نشده  پیروز  هنوز  هم 
پیروزی در تاریخ روز ۲۲ بهمن 13۵۷ به 
ثبت رسید؛  تنها چند روز پس از اینکه 

مدرسه  آمفی تئاتر  در  بازرگان  مهدی 
علوی حکم تشکیل دولت موقت را در 
روز 16 بهمن از روح اهلل خمینی دریافت 
شد. آغاز  تیرباران ها  و  اعدام ها  کرد، 

 در صفحات 10 و 11 

ایران صفر- کره جنوبی صفر؛
 دروازه ایران به روی کره بسته باقی ماند

****
مسابقات تنیس آزاد آمریکا:

فدرر و شاراپوا به دور سوم رسیدند
****

بازی حاج صفی و شجاعی مقابل کره؛
 کیروش سکوت کرد، مایلی کهن همه 

چیز را گفت
****
کیروش:

 شجاعی در جام جهانی بازیخواهد کرد
****

فائزه رفسنجانی، 
من یک سوژه امنیتی هستم

****
هر نیم ساعت یک نفر در حوادث 
رانندگی در ایران کشته می شود

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید
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بازی بُرد-بُرد  روحانی و الریجانی، 
کابینه ای بدون  اصالح طلبان

صفحه 3
ایران  داده  اطمینان  =روسیه 
خاک  به  حمله  برای  قصدی 

اسراییل ندارد
صفحه 4

از  پهلوی  رضا  =شاهزاده 
ریاست »شورای ملی ایران برای 

انتخابات آزاد« کنار می رود
صفحه 5

=ترانه هایی از دوردست - ا. بقراط
=تک مضراب - آوازه

صفحه 6
با  مصدقی  یوسف  =گفتگوی 

دکتر رامین جهانبگلو: )۴(
صفحه 7

در  کودکان  اعدام  و  =تجاوز 
دهه تاریک شصت

صفحات  8 و 9
= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات

 در ایران )3۴(- احمد احرار
=سخنی دیگر با هوادار رژیم- 

داریوش همایون
صفحه 13

= سرگرمی -جدول - سودوکو
صفحه 14

=نگاهی به کتاب دکتر اوئن وزیر 
خارجه اسبق بریتانیا؛سرطان شاه، 
اسالمی؟ انقالب  پیروزی  عامل 

صفحه 15
نورچشمی  حججی،  =محسن 
داعش  با  مخفیانه  جسدش  که 

مبادله شد



جمهوری اسالمی هنوز اعالم موجودیت نکرده 
بود، چون همه پرسی در این رابطه تازه در ۱۲ 
فروردین ۵۸ برگزار شد؛ انقالب اسالمی به 
رهبری آیت اهلل خمینی هم هنوز پیروز نشده 
بود، چون این پیروزی در تاریخ روز ۲۲ بهمن 
۱۳۵۷ به ثبت رسید؛  تنها چند روز پس از 
اینکه مهدی بازرگان در آمفی تئاتر مدرسه 
علوی حکم تشکیل دولت موقت را در روز ۱۶ 
بهمن از روح اهلل خمینی دریافت کرد، اعدام ها 

و تیرباران ها آغاز شد.
نخستین گروهی که پس از مضحکه ای به 
نام »محاکمه« که نه وکیلی و نه قاضی ای، 
یا حداقل کسی که بتوان چنین نامی بر او 
نهاد در آن حضور داشت، در مقابل جوخه 
اعدام قرار گرفت، چهار ارتشی بودند: مهدی 
و  ناجی  رضا  خسروداد،  منوچهر  رحیمی، 
هفته های  و  روزها  در  نصیری.  نعمت اهلل 
بعد، ده ها نظامی و شخصیت سیاسی دیگر، 
از امیرعباس هویدا تا فرخ رو پارسا، از نادر 
جهانبانی تا حسن پاکروان، و حتی برخی از 
کارآفرینان چون حبیب القانیان و رحیم علی 
خّرم نیز به همین سرنوشت دچار شدند. در 
 ۵۸ انقالب،  اول  هفته های  و  روز ها  همان 
نظامی، ۱۲ مقام دولتی و کشوری و شماری 
از کارآفرینان تیرباران شدند. البته در ماه ها 
و  نظامیان  از  شماری  نیز  بعد  سال های  و 
دلیل  به  و  مختلف  مقاطع  در  غیرنظامیان 
خدمت در دولت های حکومت پهلوی اعدام 
شدند؛ از جمله در سال ۵۹ که گروهی از 
بختیار  شاپور  با  که  غیرنظامیان  و  افسران 
آخرین نخست وزیر شاه در تماس و در صدد 
خیزشی نظامی بودند در دادگاه هایی پشت 
محمدی  محمد  ریاست  به  بسته،  درهای 
ریشهری، به اعدام محکوم شدند و حکم شان 

بالفاصله به اجرا درآمد.
حامیان چپ حکومت اعدام

در چهار ماه اول انقالب، بر مبنای آماری که 
در آن زمان سازمان عفو بین الملل منتشر 
روزی  یعنی  نفر،  هزار   ۴ از  بیش  ساخت، 
بیش از سه نفر، در مقابل جوخه های اعدام 
قرار گرفتند.  برخی اعدام ۱۰۰۰ نفر در ماه 
را نیز کافی نمی دانستند از جمله بسیاری 
از کسانی که در سال های بعد خود نیز در 
چنگ رژیم انقالبی و اسالمی گرفتار آمده و 
اعدام شدند. برخی از گروه های چپ چون 
»حزب توده ایران« یا »سازمان فداییان خلق 
ایران- اکثریت«، و البته »سازمان مجاهدین 
خلق ایران«، در ماه های اول پس از انقالب، 
دولت موقت و کل نظام را متهم می کردند 
که به اندازه کافی »انقالبی« عمل نکرده و در 
اعدام  و نابودی »عناصر ضدانقالب« با اعتدال 
ارگان فداییان  رفتار می کند. نشریه »کار« 
فرخ  نظر  زیر  جمله  از  که  )اکثریت(  خلق 
نگهدار منتشر می شد نه تنها خواهان اعدام 
عباس امیرانتظام سخنگوی دولت موقت و 
زندانی سیاسی قدیمی بود، بلکه اعدام دو تن 
ار کارآفرینان یعنی کریم دستمالچی و احمد 
جواهریان را نیز »مبارک و فرخنده« خواند و 
خواهان »قاطعیت دادگاه ها در محاکمه عناصر 
ضدانقالب« شد. البته »عناصر ضدانقالبی« 
که نشریه »کار« از آن صحبت می کرد تنها 
مقامات حکومت پهلوی را در بر نمی گرفت، 
بلکه شامل دیگر گروه های چپ که که دل 
از نظام بریده و مخالف آن بودند نیز می شد.

و  متالشی شد  بعد ها خود  که  توده  حزب 
گروهی از رهبران و فعالین اش یا اعدام شدند 
یا چند سالی را در زندان گذراندند، قبل از 
انقالبی  اسالم گرایی  آتش غضب  اینکه  در 
بسوزد، یکی از نزدیک ترین متحدین نهادهای 
چون  افرادی  گفته  به  بود.  نظام  سرکوبگر 
محمد محمدی ریشهری یا سعید حجاریان، 
که در آن سال ها مسئولیت امنیتی داشتند، 
حزب توده در لو رفتن بسیاری از نظامیان 
از جمله گروه صادق قطب زاده که با خمینی 
و رهبری وی زاویه پیدا کرده بود و خیلی 
زود اعدام شد، نقشی اساسی ایفا کرده است. 
افرادی که توسط حزب توده در آن سال ها لو 
رفتند، تقریبا همگی اعدام شدند. سرنوشتی 
در  خود  لودهندگان  همین  از  بسیاری  که 

سال های بعد به آن دچار آمدند.
جمهورِی اعدام

»جمهوری اسالمی« که روح اهلل خمینی در سر 
داشت، و آشکارا حتی واژه ی »جمهوری« نیز 
به وی تحمیل شد چه برسد به محتوای آن، 
اینگونه با جوخه های تیرباران پایه گذاری شد 
و امروز نیز زیر سایه چوبه های دار به حیات 

خود ادامه می دهد. البته این انقالب هم، چون 
بسیاری انقالب های دیگر در چند قرن اخیر، 
فرزندان خود را نیز بلعید. صادق قطب زاده که 
در ۲۴ شهریور ۶۱ اعدام شد، همراه با ابراهیم 
یزدی، که اخیرا در بیمارستانی در ازمیر ترکیه 
در سن ۸۵ سالگی در پیامد ابتال به بیماری 
سرطان درگذشت، با ابوالحسن بنی صدر، که 
پناهنده شده،  پاریس  به حومه  سال هاست 
مثلثی را تشکیل می دادند که خمینی سوار 
بر دوش آنان از نوفل لوشاتو به تهران بازگشت.

قبل از آغاز سال های خونین دهه ۶۰، که طی 
آن هزاران نفر در مقابل جوخه های اعدام قرار 
گرفتند، ما شاهد اعدام حداقل ۱۷۰۰ کرد در 
شهرهای غرب کشور هستیم. احکامی که در 
عرض چند دقیقه توسط حکام شرع و به ویژه 
شیخ صادق خلخالی در کوچه و خیابان صادر 
می شد و بالفاصله نیز به اجرا درمی آمد. اگر 
»گناه« و »جرم« اعدامی های اولین روز های 
انقالب همانا »همکاری « با نظام پادشاهی 
که  کرد هایی  از  برخی  بود،  قبلی  رژیم  و 
در اسفند ۵۷ اعدام شدند، مانند خواهران 
کعبی، شهال و نسرین، »پرستار« بودن بود! 
این دو خواهر به اتهام کمک به زخمی ها در 

درگیری ها اعدام شدند.
به  تابستان ۱۳۶۷،  اواخر  تا  از سال ۱۳۶۰ 
و ۶۴، چندین هزار  استثنای سال های ۶۳ 
اعدام شدند.  ایران  نیز در سراسر  نفر دیگر 
در حالی که بسیاری از آنها در دادگاه های 
غیراستاندارد و بدوی و شرعی، به چند سال 
زندان بیشتر محکوم نشده بودند، و سرگرم 
گذراندن دوران محکومیت شان بودند. جنگ 
شکستی  به  که  می رفت  عراق  با  ساله   ۸
نوشیدن  با  خمینی  و  بیانجامد  مفتضحانه 
قطعنامه ۵۹۸  پذیرش  به  زهر مجبور  جام 
و آتش بس شد. همزمان وی تصمیم گرفت 
با ریختن خون زندانیان سیاسی، این ناکامی 
را  اسالمی  جمهوری  ایدئولوژیک  و  نظامی 
که شعار »فتح  کربال« و »راه قدس از کربال 

می گذرد« را می داد تسکین دهد. 
روح اهلل خمینی با فتوایی، در ابتدای تابستان 
سال ۶۷، یکی از خونین ترین صفحات تاریخ 
تا  تیر  از ۲۸  زد.  را رقم  جمهوری اسالمی 
اعدام  نفر  سال ۶۷، حداقل ۴۴۸۲  مهر   ۵
را  اعدامی ها  شمار  برخی  اگرچه  شدند، 
بیشتر می دانند. آیت اهلل حسنعلی منتظری 

در خاطرات خود شمار اعدامی های تابستان 
۶۷ را بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ تن اعالم می کند.

فتوای اعدام جمعی
متن فتوای خمینی که  کشتار تابستان ۶۷ 
را رقم زد، به این شرح است: »از آنجایی که 
منافقین خائن به هیچ وجه به اسالم معتقد 
نبوده و هر چه می گویند از روی حیله و نفاق 
آنها است و به اقرار سران آنها از اسالم ارتداد 
پیدا کرده اند، با توجه به محارب بودن آنها 
و جنگ کالسیک آنها در در شمال و غرب 
و جنوب کشور با همکاری های حزب بعث 
عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه 
ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با 
استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان 
اسالمی  جمهوری  نظام  تشکیل  ابتدای  از 
تا کنون، کسانی که در زندان های سراسر 
کشور بر موضع نفاق خود پافشاری کرده و 
می کنند، محارب محکوم به اعدام می باشند 
رای  با  تهران  در  نیز  موضوع  تشخیص  و 
دامت  نیری  حجت السالم  آقایان  اکثریت 
افاضانه و جناب آقای اشراقی و نماینده ای 
از وزارت اطالعات می باشد، اگرچه احتیاط 
در اجماع است، و همین طور در زندان های 
مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی 
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مراسم کمتر پلیسی: سهم ابراهیم یزدی 
از انقالب اسالمی

=در چهار ماه اول انقالب، بر مبنای آماری که در آن زمان سازمان عفو بین الملل منتشر ساخت، بیش 
از ۴ هزار نفر، یعنی روزی بیش از سه نفر، در مقابل جوخه های اعدام قرار گرفتند

=بسیاری از کسانی که اعدام هر چه بیشتر و قاطعانه تر »ضدانقالب« را تشویق می کردند، در سال های 
بعد خود نیز در چنگ رژیم انقالبی و اسالمی گرفتار آمده و اعدام شدند

=بازماندگان اعدام شدگان و مدافعان حقوق بشر و دمکراسی ایستاده اند تا این جنایات هرگز به 
فراموشی سپرده نشوند

 
با خروج روح اهلل خمینی از عراق پس از امتناع کویت 
از پذیرش او و همراهانش، یزدی نقش زیادی در 
انتقال وی به فرانسه داشت و با کمک قطب زاده 
خانه ای ویالیی در نوفل لوشاتو تدارک دیدند و فرانسه 

مقر انقالبیوِن اسالم گرا شد.
اعتماد خمینی  مورد  سال ها  آن  در  آنقدر  یزدی 
و پسرش قرار گرفت که به حلقه ی نزدیکان وی 
درآمد و همزمان خیلی ها نیز به اعتبار او خمینی را 
شناختند. زبان انگلیسی یزدی از بقیه بهتر بود و در 
فرانسه گوش و چشم و زبان خمینی شد و گفتگو با 
اغلب سیاستمداران، واسطه ها، البی ها و خبرنگاران 

و رسانه های خارجی  از طریق او انجام می گرفت.
یزدی روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در میان آنهایی بود که 
با هواپیمای فرانسوی، از پاریس در فرودگاه مهرآباد 

فرود آورده شدند.
او به دستور روح اهلل خمینی به عضویت شورای انقالب 
اسالمی درآمد و با آغاز کار دولت موقت به عنوان 
معاون نخست وزیر در امور انقالب منصوب شد. مدتی 
بعد به سرپرستی مؤسسه کیهان نیز منصوب شد. 

یزدی هر جا که می رفت دامادش، شهریار روحانی، 
را هم با خود می برد. چند ماه بعد، پس از استعفای 
کریم سنجابی از وزارت امور خارجه به عنوان جانشین 
او در دولت موقت شروع به کار کرد. از دالیل اصلی 
استعفای سنجابی، دخالت های دکتر شهریار روحانی 

)داماد ابراهیم یزدی( در امور وزارت خارجه بود. 
و  میهن پرست  صبور،  مردی  را  یزدی  گروهی 
را »دلسوز نظام«  او  آزادی خواه می دانند، گروهی 
می خوانند و در مقابل، طیف وسیعی از منتقدین اش 
او را خائن می شمارند. هر کدام از اینان دالیل و 
مستندات خود را دارند.در این میان، علی خامنه ای از 
ابتدای انقالب و حتی پیش از آن از نهضت آزادی  دل 
خوشی نداشت، و تا زمانی که اعضای نهضت آزادی 
اطراف خمینی بودند، او جایی برای عرض اندام نیافت.

ابراهیم یزدی در همه  کار دخالت می کرد
صادق خلخالی در کتاب خاطراتش می نویسد، »از 
جمله کسانی که در همه کارها دخالت می کرد و 
بازپرس شده بود، ابراهیم یزدی بود که در دولت 
موقت اول معاون نخست وزیر و سپس وزیر امور 
خارجه شد... ابراهیم یزدی در طبقه سوم مدرسه 
را  بودم، نصیری و رحیمی  آنجا  رفاه که من هم 
به محاکمه کشید. آنها با وجود اینکه می دانستند 
که من از طرف امام به عنوان قاضی و حاکم شرع 
معرفی شده ام به این امر توجه نمی کردند، خودشان 
می بریدند و می دوختند و در باغ سبز نشان می دادند. 

تلویزیون هم جریان را ضبط می کرد و ما هم نظاره 
می کردیم. سرانجام کاسه صبرم لبریز شد و مستقیماً 
به خدمت امام رفتم و عرض کردم: ابراهیم یزدی 
می گوید که جزو شورای انقالب است و نمی گذارد 

من به کارها رسیدگی کنم«.
یک روز پس از مرگ ابراهیم یزدی، منیژه رحیمی 
یک  در  فقید،  رحیمی  تیمسار  همسر  )سطوتی( 
گفتگوی ویدیویی با کیهان لندن گفت که از مرگ 
وی خوشحال است ولی آرزو داشت که ابراهیم یزدی 

محاکمه شود. 
یزدی و اصالح طلبان و اعتراضات ۸۸

دیدگاه  حکومت نسبت به یزدی و نهضت آزادی را 
می توان در خطبه های علی خامنه ای در نماز جمعه 
۲۳ اردیبهشت ۱۳۷۹ خالصه کرد که گفت، »یک 
عده از اول انقالب، بلکه پیش از انقالب، نشان دادند 
که به اداره ی کشور بر طبق احکام اسالم از بن دندان 
عقیده ای ندارند]...[ مطلقاً اعتقادی به فقه اسالمی 
همین ها  از  عده  یک  هم  انقالب  اوایل  ندارند]...[ 
توانستند امور را قبضه کنند و در دست بگیرند. اگر 
امام به داد این انقالب نمی رسید، همین آقایان انقالب 
و کشور را به دامن آمریکا برمی گرداندند. اینها هم 
دم از اصالح می زنند]...[ اینها نفوذی اند، اینها بیگانه 

و غریبه اند«.
با این حال خبر درگذشت یزدی که منتشر شد حسن 

روحانی و محمدجواد ظریف از میان دولتی  ها به این 
نظرات خامنه ای اعتنایی نکرده و تسلیت گفتند. 
خیلی از فعالین سیاسی از احزاب اصالح طلب فعال 
مانند »اتحاد ملت« و »سازندگی« در بیانیه هایی 
جداگانه درگذشت او را تسلیت گفتند، اما کسی 
فکرش را هم نمی کرد که محمود احمدی نژاد هم در 
به درگذشت یزدی واکنش نشان بدهد. احمدی نژاد 
در پیامی کوتاه و به نمایندگی از »دولت بهار« و به 
عنوان »خادم ملت« با ابراز تسلیت، گفت که یزدی 
»در طول سالیان متمادی محور وحدت و فعالیت های 
سیاسی و اسالمی دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا بود.«

از سوی دیگر، پس از حمایت های ابراهیم یزدی و 
نهضت آزادی از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، 
در جریان اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۸۸،  اصالح طلبان به او نظر مثبت پیدا کردند. 
یکی از فعالین سیاسی اصالح طلب که نخواست نامش 
فاش شود در پاسخ به این پرسش کیهان لندن »که 
چرا دیدگاه ها در مورد ابراهیم یزدی تا این اندازه 
متفاوت است؟« می گوید: »هرگز اتهام خیانت به 
ابراهیم یزدی نمی چسبد، حتی اگر دیدگاه های او 
خالف نظر دیدگاه های انقالب بود. او نه در سرکوب 
مشارکت داشته و نه کار اشتباه بزرگی داشته است، 
او انقالبی بوده، اما مخالف خشونت بوده و حتی گاهی 
از خشونت جلوگیری کرده است، او به نسبت بسیاری 
از کنش گران سیاسی ایران از جناح های خاص رفتار 

اخالقی تر داشته است«.
این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که »اگر 
قضایای سال ۸۸ و حمایت های یزدی از موسوی و 
کروبی اتفاق نمی افتاد، آیا بازهم اصالح طلبان و سبزها 
در مورد او همین دیدگاه های مثبت را داشتند؟« 
اعتراضات  از  دیگر  خیلی های  مثل  »او  می گوید: 
حمایت کرد، هزینه داد و خیلی اذیت شد، بارها 
او را گرفتند، به خانه های امن منتقل شد و مورد 
بازجویی قرار گرفت، اما به نظرم اگر وقایع سال ۸۸ 
نبود خیلی ها این تابوها را نمی شکستند، این یک 
واقعیت بود. وقایع سال ۸۸ جنبش آزادی خواهانه 
و دمکراتیک درون ایران را تقویت کرد و خوشحالم 
که افرادی امروز از یزدی به دلیل تغییرش تمجید 

می کنند؛ این قدم بزرگی است«.
هشتم شهریور ۱۳۹۶ علی مطهری، در یادداشتی 
اعتماد  روزنامه ی  در  »ما«  به  نسبت  کنایه آمیز 
می نویسد: »واقعیت این است که ما با دکتر ابراهیم 
یزدی و همفکرانش مانند مهندس عزت اهلل سحابی 
سابقه دار  اصیل  گروه  یک  نداشتیم،  خوبی  رفتار 
اسالمی به نام نهضت آزادی ایران را به صورت یک 

گروه معاند معرفی کردیم و آنها را از آزادی بیان و 
بسیاری از حقوق اجتماعی محروم کردیم به این بهانه 
که اینها در بعضی از مسائل نظر دیگری غیر از نظر 

رسمی نظام جمهوری اسالمی دارند«.
او در پایان یادداشت خود آورده: »امیدوارم خداوند از 
جفاهایی که ما به امثال دکتر ابراهیم یزدی کردیم 
بگذرد و امیدوارم که به نادرستی این راه پی ببریم و 
تغییر روش بدهیم تا  قربانیان جدیدی پیدا نشود«.

رویدادهای سال ۸۸ برای خیلی ها تبدیل به آب 
غسل تعمید شد و به آنها فرصت داد تا دست کم 
در چشم نسل جوان که آگاهی و اطالعات کافی 
درباره واقعیات انقالب اسالمی که تحریف شده به 
خورد آنها داده می شود ندارند، چهره های مخدوش 
خود را ترمیم کنند و در شمایل دموکراسی خواه اما 
دلبسته ی جمهوری اسالمی خود را معرفی کنند که 
هم مقبول جامعه شوند و هم در حاشیه ی امن رژیم 
باقی بمانند. ابراهیم یزدی نیز به همین گروه تعلق 
داشت. انقالب اسالمی که همه ی آنچه را در روزهای 
نخست به یزدی بخشیده بود چندی بعد از وی پس 
گرفت، در سال های بعد وی را به شدت منزوی و 
از »ارث« محروم ساخت به طوری که سهم ابراهیم 
یزدی از جمهوری اسالمی فقط یک مراسم تدفین 

کمتر پلیسی شد.
برزو فارسی

=همسر تیمسار رحیمی: از مرگ ابراهیم یزدی خوشحالم
=یک فعال سیاسی اصالح طلب به کیهان لندن می گوید، اعتراضات سال 

۸۸ به خیلی ها فرصت تابوشکنی و تغییر مواضع داد
=رویدادهای ۸۸ به برخی فرصت داد تا خود را در چشم نسل جوان در 
شمایل دموکراسی خواه اما دلبسته ی جمهوری اسالمی معرفی کنند که هم 

مقبول جامعه شوند و هم در حاشیه ی امن رژیم باقی بمانند

از صفحه 1 نماینده  و  دادیار  یا  انقالب  شرع، دادستان 
وزارت اطالعات الزم االتباع می  باشد، رحم بر 
محاربین ساده اندیشی است. قاطعیت اسالم 
در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر 
و  خشم  با  امیدوارم  است.  اسالمی  نظام 
کینه انقالبی خود به دشمنان اسالم رضایت 
آقایانی که  نمایید.  را جلب  متعال  خداوند 
تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه 
و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء 
قضائی  مسائل  در  تردید  باشند.  علی الکفار 
و  پاک  نادیده گرفتن خون  انقالبی،  اسالم 

مطهر شهدا می باشد. والسالم.«
نواری که تابو و دیوار سکوت را شکست

سال ها در جمهوری اسالمی ایران اشاره به 
اعدام های سیاسی و به ویژه آنچه از ابتدای 
انقالب تا آخر تابستان ۶۷ اتفاق افتاد، خط 
از آن هزینه سنگینی  بود که عبور  قرمزی 
داشت؛ البته خانواده های قربانیان آن سال ها 
هرگز  دمکراسی  و  بشر  حقوق  مدافعان  و 
سکوت نکردند و فریاد دادخواهی  آنها هرگز 
قطع نشد. اما سال گذشته، زمانی که احمد 
هیات  با  پدرش  دیدار  نوار صوتی  منتظری 
مرگ )ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی، 
مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری( را منتشر 
کرد و در شبکه های اجتماعی قرار داد، این 
دیوار سنگین سکوت در ظرف چند  و  تابو 

ساعت فرو ریخت.
محتوای این نوار، در سال های قبل در خارج 
از کشور دست به دست می گشت، ولی انتشار 
وادار  را  نظام  که  بود  کشور  داخل  در  آن 
ساخت درباره این اعدام ها که تالش می کرد 
به فراموشی سپرده شود، اعالم موضع کند. 
استفاده ی حسن روحانی از این نوار در جریان 
کارزار انتخاباتی اخیر برای بدنام کردن رقیب 
اصلی اش، ابراهیم رئیسی، حتی پرچمداران 
»فراموش« کردن اعدام های دهه ۶۰، چون 
به  وادار  نیز  را  اکبر گنجی  و  نبوی  ابراهیم 
انتصاب  زمان  که  آنهایی  کرد.  نظر  تجدید 
دادگستری  وزارت  به  پور محمدی  مصطفی 
در دولت اول حسن روحانی تالش داشتند 
ابراهیم  او »فراموش« شود، حاال  گذشته ی 
نسبت  کمرنگ تری  نقش  که  را  رئیسی 
داشت  مرگ«  »کمیته  در  پورمحمدی  به 

»آیت اهلل قتل عام« خواندند.
اینک مدتی است که نظام از باال تا پائین، 

توجیه اعدام ها را در دستور کار قرار داده است. 
اولین شخصی که پس از انتخابات برای توجیه 
علی  گذاشت،  میدان  به  قدم  جنایات  این 
خامنه ای بود که در سخنانی بس بی شرمانه 
گفت: »به کسانی که اهل فکر هستند و راجع 
به دهه ۶۰ قضاوت می کنند توصیه می کنم 
جای شهید و جالد عوض نشود«. بعد از علی 
خامنه ای نوبت به نوه های خمینی رسید؛ علی 
احمد خمینی  فرزند  خمینی، کوچک ترین 
دل  »عده ای  گفت:  قم  فیضیه  مدرسه  در 
کسانی  آنها  کردید،  اعدام  چرا  می سوزانند 
بودند که در مقابل حکومت ایستادند«. برادر 
بزرگترش، حسن،   برای توجیه در تلویزیون 
حاضر شد و توصیه ی علی خامنه ای مبنی بر 
عدم تعویض جای جالد و شهید را تکرار کرد. 
از مصطفی پورمحمدی تا علی فالحیان، همه 
دهان به توجیه گشودند. علی رازینی یک قدم 
جلوتر رفت و اعدام های بعد از پیروزی انقالب 

اسالمی را »عادالنه و طبق قانون« خواند.
و  جنایت  توجیه  خدمت  در  سینما 

جنایتکاران
و تالش  اعدام شدگان  مزار  تخریب  کنار  در 
برای نابودی خاوران ها در سراسر ایران، ترفن
ادامه در صفحه 1۵
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دارالترجمه بین المللی فـریـس

زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی
 ) استاد دانشگاه (

ترجمه رسمی شناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، تجاری، 
طبی، تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی

تلفــن:
020-8735  6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831

فکــس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk

Email: assot@aol.com

Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne Road
Hammersmith , London W6 0LH

دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

روسیه  اطالعاتی  منابع   =
گفته اند شواهدی وجود ندارد 
که نشان دهد کشوری قصد 
داشته  را  اسراییل  به  حمله 

باشد.
=الوروف گفته حضور نظامی 
برخالف  سوریه  در  ایران 

قوانین بین المللی نیست.
وزیر  الوروف  گفته های سرگئی  طبق 
نیروهای  کانال های  روسیه  خارجه 
اطالعاتی ارتش مسکو هیچ اطالعاتی در 
دست ندارند که نشان دهد در آینده ی 
نزدیک حمله ای از جانب رژیم ایران یا 
هر کشور دیگری متوجه اسراییل باشد.

به گزارش پایگاه خبری المصدر دیپلمات 
ارشد روسی به روشنی اعالم کرده، مسکو 
اهمیت این قضیه را برای اسراییل کامال 

درک می کند.
روز  جلسه ی  از  پس  اظهارات  این 
مطرح  قطر  امیر  با  الوروف  گذشته ی 
رسانه ها  از  تعدادی  آنکه  از  پس  شد، 
عنوان کردند که رژیم ایران قصد ساختن 
کارخانه های موشکی در سوریه و لبنان 
برای هدف قراردادن خاک اسراییل دارد.

اطالعاتی  هیچ  کرده  تاکید  الوروف 
نداریم که نشان دهد ایران حمله ای علیه 
اسراییل در دست انجام دارد. او تاکید 

کرده که اگر ایران و سوریه در زمینه های 
حوزه های  اقتصاد،  جمله  از  مشترکی 
نظامی و دیگر حوزه ها با یکدیگر همکاری 
کنند بدون تخطی از قوانین بین المللی 
هیچ دولتی حق ندارد آنها را در مورد این 

همکاری ها زیر سوال ببرد.
پیش از این بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر اسراییل با اطمینان اعالم کرده بود، 
حضور ایران در سوریه اگر بیشتر از این 
شود حتی ریاست جمهوری اسد را هم 

تهدید می کند.
اسراییل بارها تاکید کرده علیه نیروها 

روسیه اطمینان داده ایران قصدی برای حمله به 
خاک اسراییل ندارد

نظامی حزب اهلل در خاک  و تجهیزات 
سوریه حمله هوایی انجام داده است.

به  اسراییل  شده،  مدعی  المصدر 
از  شده  سازماندهی  و  مشخص  طور 
تروریست هایی حمایت می کند که در 
برابر ارتش سوریه در بلندی های جوالن 
التحریرالشام  جبهه  مانند  می جنگند. 
این  از  قبل  که  القاعده  از  شاخه ای 
»جبهه النصره« نامیده می شد که شامل 
نیروهای  مسلح،  جهادی  گروه های 
پشتیبانی  گاهی  و  پزشکی  اطالعاتی، 

هوایی می شود.

با  گزارشی  در  »مدیوم«  وبسایت 
اشاره به انتخاب دارا خسروشاهی، به 
عنوان مدیرعامل جدید شرکت »اوبر« 
به ایرانیانی پرداخته که در »سیلیکون  
در  و  فعال اند  فناوری  در حوزه  ولی« 
علم و سرمایه از چهره های بنام دنیای 

تکنولوژی به شمار می روند.
علی طهماسب نویسنده این گزارش 
نوشته، امروز شاهد یک نقطه ی عطف 
برای جامعه فناوری ایرانی- آمریکایی 
دارا  هستیم.  ولی  سیلیکون  در 
خسروشاهی که متولد تهران است به 
اوبر،  شرکت  جدید  مدیرعامل  عنوان 
جانشین تراویس کاالنیک بنیانگذار آن 

شده است.
در  ایرانی  میلیاردر  نوزاد،  پژمان 
سیلیکون ولی گفته »مافیا«ی ایرانی 
بزرگتر  دالر  میلیارد   70 فناوری  در 

می شود.
آمریکایی  ایرانی-  تنها  خسروشاهی 
فناوری  حوزه ی  در  سیلیکون  دره 
آمریکایی  ایرانیان  از  بسیاری  نیست. 
سهمی در تاسیس، سرمایه گذاری و نیز 
رسیدن به مقام های ارشد در سیلیکون 

ولی داشته اند.
تاریخچه چند چهره ی مشهور ایرانی 

در سیلیکون ولی:
اوبر،  عامل  مدیر  خسروانی،  1-دارا 

مدیر عامل پیشین اکسپدیا
2-علی و هادی پرتوی که علی، یکی 
هادی  و  اکسچنج  لینک  موسسان  از 
وورکس  تل می نت  موسسان  از  یکی 
زیر  این کمپانی ها  است که هر دوی 
نظر مایکروسافت هستند. این دو برادر 
فیس  سرمایه گذاران  از  این  از  پیش 
اوبر،  ایربی اندبی،  باکس،  دراپ  بوک، 
کمپانی ها  از  دیگر  بسیاری  و  زاپوس 
موسسه  هم  آن  از  پس  بودند. 
که  کردند  پایه گذاری  را   Code.org
به  را  برنامه ریزی  و  کامپیوتر  دانش 

دانش آموزان یاد می هد.
۳-امیر خسروشاهی یکی از موسسان 
توسط  که   )AI company( نروانا 
اینتل مبلغ ۴00 میلیون دالر در آن 

سرمایه گذاری شده است.
یکی  می گوید،  پیشه ور  ۴-شروین 
به روز  روز  ما  از دالیلی که جامعه ی 
قدرتمندتر می شود، در فرهنگ ایرانِی 
ارزش  به  خانواده ها  دادن  اهمیت 

تحصیالت است.
نکته جالب اینجاست که هر چهار نفر 
از این افراد نسبت فامیلی با هم دارند. 
در واشنگتن پست مقاله ای چاپ شده 
که در آن از سوابق  شروین پیشه ور به 
عنوان یکی از موسسان و مدیر اجرایی 

Hyperloop One نوشته است.
eBay ۵-پی یر امیدیار موسس

موسسان  از  یکی  نوزاد  ۶-پژمان 
 Dropbox اجرایی  مدیر  و 
 ،LendingClub ،Gusto
 ،Guardant Health Philz،etc،
داستان  او   .Coffee DoorDash
زندگی جالبی دارد که حتماً باید از آن 

یک فیلم در هالیوود ساخت.
موسسان  از  فردوسی  7-آرش 
تکنولوژی  بخش  ارشد  مدیران  و 

Dropbox
اجرایی  مدیر  کردستانی  ۸-امید 
اجرایی بخش  پیشین  و مدیر  توییتر 

بازرگانی گوگل
Oracle ۹-باب ماینر از موسسان

مدیرعامل  بیک پور  10-کیوان 
مجموعه های  زیر  از   Persicope

توییتر
و  موسسان  از  یزدانی  11-بابی 
 Cota Capital اجرایی  مدیر 
و   Signatures Capital و 
 Google، سرمایه گذار در شرکت های
 etc، Salesforce، Bina،

Bonobos، Tuber، Dropbox
و  موسس  عمیدی  12-سعید 
 Plug and مدیرعامل مرکز تکنولوژی

Play
Tinder 1۳-شان راد موسس

عامل  مدیر  صرافان  1۴-لیلی 
با   Home Care Assistance
بیش از ۶۵00 کارمند و 200 میلیون 

دالر درآمد خالص ساالنه
مدیرعامل  روغنی  1۵-علی 
و   YCombinator Continuity

Pixar مدیر امور مالی
یکی  و  مدیر  الهیان  1۶-کامران 
 Global Catalyst موسسان  از 

Partners

مدیر  معظمی  17-محسن 
 Columbus Nova اجرایی 

Technology Partners
مدیر  تجارتی  1۸-شین 
 Honeywell’s High Growth
شرقی،  اروپای  آسیا،  در   Regions

خاورمیانه و آفریقا
1۹-حسین اسالمبولچی مدیرعامل 

AT&T Labs پیشین
20-فرهاد محیط کارآفرین و موسس  
 Flipagram, BizRate, مدیرعامل

Shopzilla
و  موسسان  از  زاده  وهاب  21-علی 
مدیرعامل Chariot تحت قرارداد با 

شرکت فورد
موسس  شیرازی  22-دارین 
بازاریابی مشاغل کوچک  و   Radius
در  دالر  میلیون   ۸0 توانست  که 

venture capital به دست آورد.
بخش  مدیراجرایی  ناظم  2۳-فرزاد 
تکنولوژی یاهو که اکنون او و همسرش 
 Hand مدیران  هاشمی  نوشین 

Foundation هستند.
2۴-ساالر کمانگر از مدیران اجرایی 

یوتیوب و هفتمین کارفرمای گوگل
2۵-پدرام کیانی مدیر مهندسی اوبر

سرمایه گذاران  از  ثابت  2۶-بیژن 
Spark Capital و همکار توییتر

27-شاهین فرشچی سهامدار شرکت 
لوکس کاپیتال

توسعه  مدیر  پارنگ  2۸-تورج 
GoDaddy

2۹-شایان زاده و الکس مهر موسسان 
Zoosk که مربوط به زوج یابی آنالین 
است و 1۸0 میلیون دالر درآمد خالص 

سالیانه دارد.
اصغربیگی  نیما  و  پهلوان  ۳0-بابک 

CleverSense موسسان
موسس  اسدی  بانی  ۳1-نرگس 

Bina Technologies
و  موسس  مهاجر  ۳2-کیوان 
مدیرعامل SoundHound  با بیش 

از 7۵ میلیون دالر سرمایه
و  موسس  اسفندیاری  ۳۳-حسام 
مدیرعامل موسسه Genapsys با ۴۵ 

میلیون دالر سرمایه
بخش  مدیر  رونقی  ۳۴-مصطفی 
میلیون  با ۴۵   Illumina تکنولوژی 

دالر سرمایه گذاری
موسسان  از  طالساز  ۳۵-امیرعلی 
که   Guardant Health مدیران  و 
اخیراً ۵۵0 میلیون دالر در تحقیقات 
مربوط به سرطان با استفاده از آزمایش 

خون را به دست آورده است.
 ،Blend ۳۶-نیما قمصری از مدیران
 1۶0 تازگی  به  امالک  آژانس  یک 

میلیون دالر درآمد داشته است.
سیلیکون  در  حاضر  ایرانیان  لیست 

ایرانیان آمریکایی »دّره سیلیکون« توانمندتر 
می شوند

این  از  بیشتر  حتم  طور  به  ولی 
اسم هاست و مطمئناً نام های بسیاری 
نام  همچنین  کرده ام.  فراموش  را 
دانشمندانی مانند دکتر فیروز نادری، 
دکتر نادر انقطاع  و کارآفرینانی مثل 
انوشه انصاری که در این لیست نام آنها 

برده نشده است.
نویسنده در این گزارش تاکید کرده 
است  جالب  برایم  لیست  در  »آنچه 
فکر کردن به نسل جدید کارآفرینان 
ایرانی- آمریکایی است که ستاره های 

درخشانی خواهند شد.«
فالن ُرز فاطمی موسس و مدیرعامل 
Node.io با بیش از 1۸ میلیون دالر 
کوبان سرمایه گذار  مارک  که  سرمایه 

آن است.
مدیرعامل  و  موسس  رستم پور  آراد 
موسسان  از  و   ZenHealth

SocialShielf زیرمجموعه ی آویرا
سرمایه گذار  معتمدی  سام 

Greylock Partners
 Spark یاسمین رضوی سرمایه گذار

Capital
مدیرعامل  معاون  سلجوقیان  پارسا 
 Institutional Venture

Partners
مدیران  و  موسسان  از  بنازاده  پیام 
که  موسسه ای   ،Capella Space
تجهیزات فضایی می سازد و 12 میلیون 

دالر درآمد داشته.
 Lux.io – AI علی کاشانی موسس

in food company
مهدی صمدی موسس Solvvy با 

۴٫۵ میلیون درآمد
احیایی  دانیال  و  سعیدی  احسان 
 Gate شرکت  کمپانی  موسسان 

Labs سازنده قفل های هوشمند
اجرایی  مدیر  و  موسس  نادر  بن 
میلیون  از ۴  بیش  با   Butterfleye

سرمایه در بخش مالی
مدیرعامل  و  موسس  علمیه  بابک 
 Nascent Objects acquired

زیر نظر فیس بوک.
آژانس  مدیر  احمدی زاده  دانیال 
از  بیش  با   YCombinator امالک 

سه میلیون درآمد
وجدانی  کاوه  و  کمالی زاده  پدیده 
نرم  که   Darmiyan موسسان 
آلزایمر  تشخیص  به  مربوط  افزارهای 

می سازند.
Slik. موسس  قدسی  سروش 

به  که  فردی  جوان ترین  و   ai
Ycombinator پیوسته است و تنها 

1۵ سال سن دارد.
این  نویسنده ی  طهماسب  علی 
است:   نوشته  پایان  در  گزارش 
»خوشحالم که می توانم تمام این افراد 

را دوستان خود خطاب کنم.«

تصویر شروین پیشه ور روی مجله فوربس سرگئی الوروف و والدیمیر پوتین

یک  ساختن  حال  در  ژاپن 
که  است  بلند  بسیار  آسمان خراش 
گفته می شود ارتفاع آن دو برابر ارتفاع 

برج خلیفه در دوبی است.
این آسمان خراش که بلندترین بنای 
جهان خواهد بود برای اولین بار روی 
تا کنون  برج خلیفه  دوبی که  دست 
مرتفع ترین برج جهان به شمار می رود 

بلند می شود.
در  »المصدر«   وبسایت  گزارش  به 
این آسمان خراش دست کم ۵۵ هزار 

نفر مسکن خواهند داشت.
 )sky mile( مایل«  »اسکای  برج 
در توکیو که رسانه های ژاپن از طرح 
ساختن آن خبر داده اند، 1٫700 متر 
ارتفاع دارد یعنی دو برابر ارتفاع برج 
خلیفه دوبی که ۸2۸ متر ارتفاع دارد.

طبق گزارش المصدر به نقل از دیلی 
میل، این برج درواقع یک شهر جدید 
خواهد بود. مقامات مسئول ژاپن می 
گویند این برج طوری ساخته شده که 
در برابر توفان و زلزله مقاوم خواهد بود.

این  ظاهری  نمای  و  طرح 
است.  ضلعی  شش  آسمان خراش 
مایل«  »سکای  طراح   مهندسان 
می گویند این آسمان خراش به دلیل 
برابر  در  می تواند  بودن  ضلعی  شش 
تندباد، توفان و زلزله مقاومت بیشتری 

داشته باشد.

آسانسورهای  گزارش،  این  طبق 
این برج نه تنها در انتقال ساکنان از 
طبقه ی زیرین برج به باالترین طبقه 
برای  بلکه  می کنند،  عمل  بعکس  و 
نیز  افقی  صورت  به  ساکنان  انتقال 
در  آب رسانی  سیستم  می کنند.  کار 
این برج حتی در طبقات باال طوری 
طرحی شده که با طبقه های هم کف از 
نظر کیفیت فشار هیچ تفاوتی نداشته 

باشد.
پدرسون  »کوهن  معماری  شرکت 
ای  »لسلی  شرکت  و  فاکس« 
این   بنای  مسئولیت  رابرتسون« 

آسمان خراش را به عهده گرفته اند.
برج  این  می گویند  ژاپن  مقامات 

این  طرح  از  بخشی  متری،   1700
کشور برای ساختن شهری در آینده 
که   »Next Tokyo« نام  به  است 
آن  پروژه   20۴0 سال  تا  است  قرار 

تکمیل شود.
مسئوالن ژاپنی همچنین می گویند 
این شهر، دست کم  ۵00  افتتاح  با 
هزار نفر در آن سکونت خواهند داشت.

برج  مایل،  اسکای  برج  تکمیل  با 
خلیفه دوبی از نظر ارتفاع در رتبه ی 
دوم، برج شانگهای در چین در مقام 
در  جهانی  تجارت  مرکز  برج  سوم، 
برج  و  چهارم  مرتبه ی  در  نیویورک 
تایپه در تایوان در رتبه ی پنجم قرار 

خواهند گرفت.

رقابت »اسکای مایل« با »خلیفه ی دوبی«

                                                                             »اسکای مایل« در ژاپن

به دعوت شاخه بلژیکی سازمان عفو 
بین الملل و گروه های از فعاالن حقوق 
بشر ایرانی در بلژیک و آلمان، تجمعی 
اتحادیه  اصلی  ساختمان  مقابل  در 
اروپا در همبستگی یا اعتصاب غذای 

زندانیان رجایی شهر برگزار شد.
هیاتی از فعاالن حقوق بشری در خاتمه 
این تجمع در ساختمان پارلمان اروپا با 
قانون گذاران مالقات کردند. از  برخی 

دوشنبه، 2۸ اوت 2017، گروهی از 
فعاالن حقوق بشری ایرانی و اروپایی، 
بروکسل،  شومان  میدان  در  تجمعی 
اتحادیه  اصلی  ساختمان  مقابل  در 
زندانیان  با  همبستگی  در  اروپا، 
که  رجایی شهر  عقیدتی  و  سیاسی 
بیش از یک ماه است در اعتصاب غدا 

بسر می برند، برگزار کردند.
در این تجمع که بیش از دو ساعت 
فعاالن حقوق بشر،  انجامید،  به طول 
نمایندگان نهاد های اروپایی و برخی 
به  سیاسی  زندانیان  خانواده های  از 
رشته  فرانسوی  و  فارسی  زبان های 
و ضمن  گرفتند،  به دست  را  سخن 

سیاسی  زندانیان  با  همبستگی  ابراز 
و عقیدتی، خواهان پایان سرکوب و 

توقف ماشین اعدام شدند.
از  هیأتی  تجمع،  این  خاتمه  در 
پارلمان  محل  در  شرکت کنندگان 
رئیس  المبرت،  فیلیپ  با  اروپا 
و  اروپایی  سبز  احزاب  فراکسیون 

روابط  کمیته  عضو  بوشنر،  کالوس 
اسالمی  جمهوری  با  اروپا  اتحادیه 

ایران، دیدار کردند.
پوشش  برای  که  رأفت  احمد 
خبری این تجمع در بروکسل حضور 
داشت، گزارشی در گفتگو با برخی از 

سخنرانان تهیه کرده است.

تجمع همبستگی با زندانیان سیاسی - عقیدتی 
در بروکسل

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

ویدئو
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در  اصفهان  نماینده   =
در  بزرگتری  فتنه  مجلس: 
پیش رو داریم و باید مراقبت 

کرد.
ر  د ر  ییس جمهو ر « =
و  فتنه  عناصر  به کارگیری 
فتنه گر که جزو خطوط قرمز 

ماست پرهیز کند.«
نماینده اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی با تاکید به اینکه »فتنه گران« 
در  اسالمی  جمهوری  اعتبارات  به 
و  وارد کردند  بین المللی ضربه  سطح 
شده  مدعی  کردند  جنایت  و  خیانت 
فتنه بزرگتری در پیش رو داریم و باید 

مراقبت کرد.
چند هفته ای است بحث بر سر حصر 
کروبی، موسوی و رهنورد در مجلس 
زیاد شده است. پس از آنکه مصطفی 
خواستار  الریجانی  علی  از  کواکبیان 
رسیدگی به وضعیت محصورین شد، 
روز دوشنبه ششم شهریور احمد سالک 
نطق خود گفت:  در  اصفهان  نماینده 
حصر  در  ظاهر  حسب  فتنه  »سران 
هستند و ما خبر داریم که در آزادی 
کامل بسر می برند و به کسانی که به 
دنبال رفع حصر هستند، توصیه می کنم 
شوند،  محاکمه  فتنه  سران  اگر  که 

شرایط دیگری رقم خواهد خورد«.
احمد سالک کاشانی در نطق میان 
مجلس  علنی  جلسه  در  خود  دستور 
و  انقالبی  نیروهای  »پیروزی  گفته 
حزب اللهی بستگی به قبول حاکمیت 

احمد سالک نماینده مجلس شورای اسالمی: 

سران فتنه در آسایش و آرامش زندگی می کنند و 
ظاهراً در حصرند!

خداوند بزرگ و رسولش و ائمه اطهار 
و والیت دارد و رمز موفقیت ملت های 
اسالمی آن است که در تمام شرایط با 
رهبری باشیم. نه یک قدم جلوتر و نه 

یک قدم عقب تر.«
گفت:  د  خو نطق  ر  د لک  سا
عناصر  به کارگیری  در  »رییس جمهور 
فتنه و فتنه گر که جزو خطوط قرمز 
از  بعضی  اگرچه  کند.  پرهیز  ماست 
مجلس  تریبون  جمله  از  و  تریبون ها 
و  است  شده  تمام  فتنه  کردند  اعالم 
دیگر سخن از فتنه نگویید. عده ای به 
دنبال حذف حصر سران فتنه هستند«.

عالوه بر نمایندگان تندروی مجلس و 
مسووالن قوه  قضاییه، رسانه های نزدیک 
به حزب اللهی ها و حامیان خامنه ای نیز 
در روزهای گذشته مواضع تندی علیه 
این  و  گرفته اند  سبز  جنبش  رهبران 
همین  ادامه  در  هم  سالک  اظهارات 
فشارها  به  واکنش  در  که  است  موج 

برای آزادی رهبران معترض به نتایج 
 ۸۸ سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
در  سالک  است.احمد  افتاده  راه  به 
بخش دیگری از نطق خود تاکید کرده 
»فتنه گران اعتبارات جمهوری اسالمی 
در سطح بین المللی ضربه وارد کردند و 
آتش سوزی راه انداختند. خیانت کردند، 
جنایت کردند، مسجد آتش زدند و باید 
دانست فتنه بزرگتری در پیش رو داریم 

و باید مراقبت کرد.«
او مدعی شده »سران فتنه حسب 
ظاهر در حصر هستند در حالی که خبر 
داریم در آسایش و رفاه بسر می برند.«

محمد  سید  گذشته  هفته های  در 
در  اصالحات  دولت  رییس  خاتمی 
نامه ای خواستار آزادی کروبی، موسوی 
که  حالیست  در  این  شد.  رهنورد  و 
مهدی کروبی اخیراً تحت عمل جراحی 
قرار گرفته و فرزندان موسوی هم اعالم 

کردند حال پدرشان مساعد نیست.

شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه ای که 
به مناسبت چهارمین مجمع عمومی 
»شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد« 
با  که  است  کرده  اعالم  کرده،  منتشر 
برگزاری این مجمع دیگر ریاست این 

شورا را برعهده نخواهد داشت.
رضا پهلوی شناخته شده ترین چهره ی 
ایران  اسالمی  جمهوری  اپوزیسیون 
یک  برقراری  هدف  با  سال هاست  که 
نظام دمکراتیک و سکوالر در عرصه ی 
مبارزات سیاسی ایران حضور دارد، خود 
از مبتکران تأسیس این شورا بود که ابتدا 
سخنگوی آن و از سال 9۴ ریاست آن 
را بر عهده داشت.شاهزاده رضا پهلوی 
در این بیانیه توضیح نداده است که از 
این پس چه نقشی در این شورا خواهد 
داشت و حضور سیاسی وی در آینده 

چگونه خواهد بود.
چهارمین مجمع این شورا قرار است 
سپتامبر   16(  96 شهریور   ۲۵ روز 

۲01۷( برگزار شود.
رضا  شاهزاده  بیانیه ی  کامل  متن 

پهلوی در ادامه می خوانید.
مجمع عمومی آینده شورای ملی 

ایران برای انتخابات آزاد
۲۵ شهریور – 16 سپتامبر

سرزمینمان ایران با دوران حساس 
از  است.  روبرو  تاریخی  پیچیده  و 
حکومت  شیرازه های  فروپاشی  یکسو 
اختالس گر جمهوری اسالمی و از سوی 
نهایت  در  و  منطقه ای  تحوالت  دیگر 
تغییر خط مشی جامعه جهانی در برابر 
سیاست های تروریست پرور و تنش زای 
نویدبخش  جمهوری اسالمی می تواند 
تغییرات بنیادین برای ملت ایران باشد.

بر  تاریخی  نقش  دلیل،  همین  به 
دوش یکایک ما ایرانیان است تا از این 
دوران با کمترین هزینه به سوی آزادی 
و حاکمیت مردم بر مردم گذر کنیم. 
کشور  درون  اعتراضی  گردهمایی های 
وقوع  از  که  کنیم  هدایت  آنچنان  را 
خشونت دوری شود و بر اساس رفتار 
در  جهانی  جامعه  ایران،  ملت  جمعی 
سیاست گذاری های خود از گزینه جنگ 
بپرهیزد. به راستی، از خود بیرون شویم 
و غرق در ایران شویم و دست در دست 
یکدیگر به عنوان یک عضو خانواده بزرگ 
و کهن، سرنوشت و آینده فرزندان این 

مرز و بوم را رقم زنیم.
هم میهنانم،

از ابتدای به روی کارآمدن این نظام 

و غم من،  هّم  و  مستبد، همه تالش 
یاری دادن به همبستگی و همیاری برای 
آزادی و سربلندی سرزمینمان ایران بوده 
است. به ویژه تحوالت دهه اخیر پس از 
رویداد خرداد ۸۸، نسل جدیدی باورمند 
به آزادی برای حق انتخاب شدن و حق 
انتخاب کردن، به دور از هرگونه وابستگی 
ایدوئولوژیکی وارد صحنه مبارزات شد. 
ادامه سرکوب، وضعیت نابسامان زندانیان 
سیاسی- عقیدتی، افزایش آمار اعدام، 
نجومی  افزایش  رانتی،  اقتصاد  توسعه 
فقر،  گسترش  سردمداران،  اختالس 
بیکاری، فساد، اعتیاد، فحشا و تنش زایی 
در سطح منطقه و جهان، شرایط را به 
آمدن  به وجود  که  داد  تغییر  گونه ای 
بستری فرامسلکی را در برون از مرزهای 
مردم  صدای  بازتاب  برای  کشورمان 

ستمدیده ایران الزم دانستم.
اینچنین با همیاری یاران برآن شدیم 
تا دست در دست هم، بدیلی دموکراتیک 
در برابر نظام جمهوری اسالمی سازمان 
دهیم. نهادی که حول منشور هفده گانه، 
یک  شروع  برای  مناسب  کار  و  ساز 
حرکت فرامسلکی در راستای انحالل 
دیکتاتوری جمهوری اسالمی در ایران 
و سپس شرایط برگزاری انتخابات آزاد، 
سالم و عادالنه برای تعیین قانون اساسی 
نوین ایران مبتنی بر دمکراسی، حقوق 

بشر و گیتی گرایی را ایجاد کند.
برای  ایران  ملی  شورای  بدینسان، 
ماه  فروردین  تاریخ  به  آزاد  انتخابات 
139۲ در شهر پاریس بنیان نهاده شد. 
با توجه به راهکارهای پیش بینی شده در 
سال نخست،  نقش سخنگوی این نهاد را 
به رای مجمع موسس به مدت دوازده ماه 
برعهده گرفتم. در جایگاه سخنگوی این 

شاهزاده رضا پهلوی از ریاست »شورای ملی ایران 
برای انتخابات آزاد« کنار می رود

نهاد به یاری هموندان همراه، موفق به 
شناسایی باورها و اهداف محوری شورای 
ملی ایران برای انتخابات آزاد در عرصه 

جهانی شدیم.
در مجمع عمومی 139۴ که در شهر 
تورنتوـ کانادا برگزار شد، نیاز مبرم برای 
و  کالن  راهبردی ـ  سیاست های  ارائه 
نمودارسازی نقشه راه برای دستیابی به 
اهداف این شورا، با پیشنهاد و رای آن 
مجمع نقش ریاست را به مدت 36 ماه 

پذیرا شدم.
در شهریورماه پیش روی، به برگزاری 
چهارمین مجمع عمومی شورای ملی 
ایران نزدیک می شویم. با توجه به رویکرد 
چشمگیر شورای ملی ایران در عرصه 
جهانی و هدایت نیروهای درون مرزی، 
کاربردی  راهکارهای  کنش  مرحله  به 
کالن  سیاست های  شده  نمودارسازی 
توسط دفتر سیاسی و کمیسیون های 
سمت  دوباره  گزینش  آن،  به  وابسته 
»سیاست های  طرح  برای  »ریاست« 
کالن« نیازی نمی باشد. ساختار نوین 
شورای ملی ایران، بدون شک نقش این 
نهاد را برای پیشبرد کارزارهای راهبردی 
برای هدایت جامعه جهانی و نیروهای 
سوی  به  گذار  مسیر  در  مرز  درون 
گیتی گرایی  و  بشر  حقوق  دمکراسی، 
دارای  ایران  ملی  منافع  راستای  در 

حساسیت و اهمیت بیشتری می کند.
تالش  و  ایستادگی  که  دارم  یقین 
در  کشورمان  خواهان  آزادی  مبارزات 
ثمر خواهد  به  آزادی  به  راه دستیابی 
نشست و دگربار ایران به کاروان جهان 

آزاد و پیشرفته خواهد پیوست.
پاینده ایران
رضا پهلوی

اقلیم  در  همه پرسی  برگزاری  آیا 
کردستان عراق که قرار است ۲۵ سپتامبر 
برگزار شود، جمهوری اسالمی ایران و 
ترکیه را در کنار هم قرار خواهد داد؟

آیا تقویت حضور شبه نظامیان تحت 
حمایت سپاه پاسداران، در بلندی های 
جوالن، به رودررویی  مستقیم جمهوری 

اسالمی و اسرائیل خواهد انجامید؟
و  گروه ها  از  برخی  و  عراق  دولت 
شخصیت های شیعی در این کشور چرا از 
جمهوری اسالمی ایران فاصله گرفته اند؟

تغییر سیاست های آمریکا در منطقه 
کشور  این  نظامی  حضور  افزایش  و 

خاورمیانه، چالش ها و فرصت ها برای ایران

برای  جدی  تهدیدی  خاورمیانه،  در 
جمهوری اسالمی ایران خواهد بود؟

احمد رأفت این پرسش ها را با امیر 
طاهری روزنامه نگار بین المللی در میان 
گذاشته است.خاورمیانه در هفته های اخیر 
شاهد تحوالت چشمگیری بوده است.

در  خود  نظامی  حضور  آمریکا 
افغانستان را با اعزام سربازان جدیدی 
وزیر  نخست  کرد.  خواهد  تقویت 
به  خود  سفر  ششمین  در  اسرائیل 
افزایش  از دو سال،  روسیه، در کمتر 
را  سوریه  در  اسالمی  جمهوری  نفوذ 
خطری جدی برای امنیت خود اعالم 

از  دارد  تالش  دولت  عراق  در  کرد. 
جمهوری اسالمی ایران فاصله گرفته 
را  عربی  کشور های  با  خود  روابط  و 
توسعه دهد. ترکیه و جمهوری اسالمی 
برگزاری  مخالف  دو  هر  اگرچه  ایران 
عراق  کردستان  اقلیم  در  همه پرسی 
هستند، ولی در یک جبهه قرار ندارند.

احمد رأفت در رابطه با این تحوالت 
برای  که  فرصت هایی  و  چالش ها  و 
جمهوری اسالمی ایران ایجاد کرده اند 
با امیر طاهری، روزنامه نگار و کارشناس 
امور خاورمیانه، در دفتر کیهان لندن 

گفتگویی انجام داده است.

مراسم تشییع و خاکسپاری ابراهیم 
مهدی  دولت  خارجه  ی  وزیر  یزدی، 
بازرگان و دبیرکل نهضت آزادی صبح 
پنج شنبه، نهم شهریور، از مقابل حسینیه 

ارشاد در تهران برگزار شد.
در این مراسم گروهی از اعضای نهضت 
آزادی و ملی- مذهبی ها از جمله محمد 
ملکی، لطف اهلل میثمی و محمد توسلی 
حضور داشتند. عبداهلل نوری، وزیر کشور 
کابینه نخست خاتمی، مرتضی الویری، 
فیض اهلل عرب سرخی، حجت نظری، 
علی شکوری راد، ولی اهلل شجاع پوریان، 
صادق زیباکالم و محمدرضا خاتمی نیز 

از دیگر حاضران در مراسم بودند.
محمود دعایی، مدیر مسوول روزنامه 
اطالعات نماز میت را بر تابوت یزدی 

را خواند.
»زندانی سیاسی آزاد باید گردد«، »یا 
حسین میرحسین« و »پیام ما روشنه، 
حصر باید بشکنه« شعارهایی بود که 
شرکت کنندگان در این مراسم سردادند.

کاربران  گروهی  مجازی  فضای  در 
به مراسم تدفین یزدی واکنش نشان 

داده اند.
نوشت  توییترش  در  ملیحی  علی 
و  عبدی  میردامادی،  آقایان  »حضور  

امین زاده از دانشجویان پیرو خط امام 
اشغال کننده سفارت امریکا، در تشییع 

جنازه دکتر یزدی  جالب توجه  بود.«
همچنین در فضای مجازی جدل بر 
سر سابقه ی سیاسی یزدی زیاد است. 
یکی از منتقدین او نوشته یزدی خیلی 
تالش کرد که شاه نتواند برای مداوا به 
آمریکا برود، خودش هم گرفتار همین 
مسئله شد و آمریکا به او ویزا نداد در 
مقابل کاربری به اسم سید بیسیم چی، 

شعار »ضد حصر« و عکس محمد مصدق در مراسم 
تشییع ابراهیم یزدی

نوشته »هرچند قیاس نادرستی باشد؛ 
اما شاید عاقبت یزدی برای وزیر خندان  
تکرار شود! یزدی را با تمام اعتمادش به 

آمریکا برای درمانش ویزا ندادند!«
از حواشی مرگ ابراهیم یزدی انتشار 
پیام تسلیت دکتر نوعلی تابنده )قطب 
دراویش گنابادی( در روزنامه اطالعات بود.

ابراهیم یزدی شامگاه یک شنبه در 
سن ۸6 سالگی در اثر ابتال به بیماری 
سرطان در شهر ازمیر ترکیه درگذشت.

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

ویدئو

احمد سالک نماینده تندرو اصفهان
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای 
اسالمی از مسئوالن جمهوری اسالمی 
ایرانیان  به  نسبت  است  خواسته 
و  نباشند  تفاوت  بی  خارج  مقیم 
برای وابستگی و دلبستگی میلیون ها 
آمریکا   ، اروپا  تحصیل کرده  هموطن 
دهند.اسفندیار  انجام  کاری  کانادا  و 
اختیاری اضافه کرده است با مهاجران 
سیاسی و اجتماعی هم روبرو هستیم 
و  سیاسی  نخبه های  می توانند  که 
علت های  از  باشند.یکی  اجتماعی 
مهاجرت، عدم مناسب بودن امکانات 
مثال  نیازهاست.  با  ایران  داخل  در 
کسانی مانند پروفسور سمیعی از ایران 
می روند چون کلینیک مغز و اعصاب 
در کشور نیست. باید با تحصیل کرده ها 
و افراد مفید و استعدادهای درخشان 
در تماس بود. اگر به این طبقه توجه 
است  کشور  و  مردم  به  ظلم  نشود 
مملکت  در  مغزها  این  حضور  چون 
بخش های  به  آنها  خدمت رسانی  و 
اقتصادی  و   صنعتی  علمی،  مختلف 
پیشرفت  در  العاده ای  فوق  طرز  به 

نباید  بود.بنابراین  خواهد  موثر  کشور 
صدها  دلبستگی  و  رابطه  گذاشت 
ایرانی ساکن  هزارایرانی تحصیل کرده 
خارج از کشور  با ایران قطع شود. او 
تأکید کرد  که حکومت نباید در قبال 

تحصیل کرده ها بی تفاوت باشد.
رییس  که  اختیاری  اسفندیار 
پژوهشی مجلس  و  علمی  کمیسیون 
است گفت کسی که برای اخذ درجه 

دکترا ده سال درس خوانده و هزینه 
با  داشته،  کشور  یا  او  برای  سنگینی 
مهاجرت به خارج ، سرمایه انسانی و 
مالی زیادی را از مملکت بیرون می برد.

وی افزود: نرخ مهاجرت ایران نسبت 
به کل جمعیت تا سال ۲016 ، 1/1 
درصد بوده و نسبت دانشجویان ایرانی 
نیز  دانشجویان داخل  به  مقیم خارج 

1/1 درصد است.

بیش از نیمی از ایرانیان مقیم خارج تحصیالت 
دانشگاهی دارند

شماری از شرکت کنندگان در مراسم تشییع ابراهیم یزدی علیه رژیم 
شعارهای انتقادی سر دادند. آنها تصاویری از محمد مصدق و محمود 

طالقانی در دست داشتند
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کوچک  فروشگاهی  بقراط -  االهه 
است به نام »دیاموند« در کنار سینمای 
خیابان  دیاموند،  خوش بنای  و  زیبا 
روزولت روبروی امجدیه؛ صفحه و نوار 
ترکی  ترانه های  بیشترین  می فروشد. 
و آذربایجانی، از جمله آثار هنرمندان 
آذربایجان شوروی را می توان در اینجا 
پیدا کرد. حتی صفحه فروشی بتهوون 
این  از  بعضی  هم  پهلوی  چهارراه  در 

آهنگ ها را ندارد.
اواسط دهه ی پنجاه خورشیدی است؛ 
»دیاموند«  از  را  شریفوا  لیال  کاست 

ترانه هایی  کاست  این  در  می خرم؛  
هم به زبان فارسی دارد از جمله یک 
الالیی… با صدایی نرم و مخملین و 

آرامش بخش.
آن دانشجوی قبل از انقالب ۵7 کجا 
اتحاد شوروی کجا.  لیال شریفوا در  و 
اما،  تاریخی  بزنگاه  و  تقاطع  یک  در 
فاصله ی ده ساله، دروازه های  در یک 
ایران بسته می شود و درهای شوروی 
از  گروهی  کشور،  دو  هر  در  باز! 
کشورهای  آواره ی  مختلف  نسل های 
دیگر می شوند و سال ها طول می کشد 
تا دوباره جایی در کشور جدید برای 
نقطه ی  بیابند.  خود  زندگی  ادامه ی 
تالقی، شهری است که خود از میان 

دو قسمت شده بود: برلین!
واقعا زندگی هر یک از ما گاهی بسیار 

فراتر از تخیل می رود.
من قبال درباره ی آنچه لیال شریفی 
منتشر کرده است، نوشته ام؛ کتابگزاری 
»قصه ی سراسر خنده« را درباره یک 
منظومه ی کوچک طنز به نام »خوان 
را  بیگناه«   گنهکاران  »آن  و  خرد« 
درباره کتاب سه جلدی »سرنوشت سه 
زندگی  از  الهام گرفته  آواره« که  نسل 

خود نویسنده است.
نمی دانستم لیال شریفوا اصال ایرانی 
تا  و  آمده  دنیا  به  تبریز  در  و  است 

ترانه هایی از دوردست
در  بعد  و  شهر  همین  در  نوجوانی 
سال  در  و  می کرده  زندگی  مشهد 
1۳2۹ به اتحاد جماهیر شوروی رفت. 
پایتخت  دوشنبه  ساکن  نخست  وی 
تاجیکستان شد و در سال 1۳۴۵ به 
آذربایجان شوروی کوچ کرد. در سال 
1۹۸۴ و در آستانه ی فروپاشی اتحاد 
شوروی همه چیز را رها کرد و به آلمان 

غربی رفت.
1۶ ساله بود که در مشهد به ازدواج 
یک افسر توده ای به نام رحیم شریفی 
در آمد و پس از مدتی به دلیل عضویت 

حزب  افسران  سازمان  در  همسرش 
اتحاد  به  دو  هر  خراسان،  در  توده 

شوروی پناهنده شدند.
در کتابگزاری »آن گنهکاران بیگناه« 
آواره«  نسل  سه  »سرنوشت  درباره 
نوشتم که  این کتاب »اگر به دست 
گروهی کاردان سپرده شود می تواند 
یک  یا  و  تلویزیونی  سریال  یک  به 
فیلم تبدیل شود که در آن طلوع یک 
»ستاره درخشان« با تحکیم یک نظام 
سیاسی آغاز می شود و غروبش پس از 
سی سال فعالیت هنری با فروپاشی آن 

نظام همزمان می گردد.«
در این چند سالی که از نوشتن آن 
که  لیال شریفی  کتابگزاری می گذرد، 
دخترش،  فرزندش،  تنها  بی مهری 
نسبت به او چون خنجری عمیق در 
قلب اش نشسته است، چند داستان و 
نظم و نثر دیگر در دو مجموعه کوچک 
»خشم  را  یکی  است.  کرده  منتشر 
زندگی« نام نهاده و دیگری را »گل های 

پراکنده در نظم و نثر«.
وی چندی پیش همه آنها را با نامه ای 
نامه ای  با  برایم فرستاد.  همراه کرد و 
دیگر چند عکس از او دریافت می کنم. 
اتحاد  دوران  از  پستال «هایی  »کارت 
آن  در  که  نازل،  کیفیتی  با  شوروی، 
زمان و در آن کشور، بهتر از این پیدا 

نمی شد. بهای »۵ ُکِپک« را در میان 
اطالعاتی که پشت عکس ها چاپ شده 
پستی  در  بدهم.  تشخیص  می توانم 
دیگر، سی دی هایش را که به صورتی 
آلبومی فاخر منتشر شده ، می فرستد. 
دوسلدورف  در  سال هاست  که  او  به 
برایم  تلفنی  پیام  و  می کند  زندگی 

گذاشته زنگ می زنم و تشکر می کنم.
موسیقی های  ستاره ی  شریفوا  لیال 
به  که  بود  شوروی  اتحاد  محلی 
و  شوق  می خواند.  مختلف  زبان های 
»بلبل  را  وی  که  دوران  آن  افتخار 

در  اینک  و  می خواندند،  شرق« 
و خاموشی،  غربت  روزهای  و  آوارگی 
به گذشته و فراموشی سپرده شده، از 
همچنین  و  نامه هایش  البالی سطور 
عکس هایی که فرستاده می توانم ببینم 
و درک کنم، بدون آنکه کاری از دستم 
بر آید. گذشته را نه می توان تغییر داد 
و نه می توان برگرداند! هر کسی را در 
که  سرایی،  و  است  جایی  جهان  این 
این  بر  لحظاتی  همه،  نیست!  پایدار 
خود  نقش  و  می شویم  ظاهر  صحنه 
را بازی می کنیم و می رویم تا عده ی 
و،  بیایند  دیگری،  نسل های  دیگری، 
آنها نیز بروند… و او که زنی باتجربه و 
جهان دیده است این را می داند و گمان 
می کنم به همین دلیل هر بار در پاسخ 
احوالپرسی ام می گوید: »هیچی! منتظرم 
بمیرم دیگه!« و شادمانه می خندد…

به  دستی  که  شنونده ای  عنوان  به 
قلم دارد اما می توانم حق شناس باشم 
از اینکه لیال سال های طوالنی با نوای 
گوش های  ترانه هایش  و  مخملین 
بسیاری را نواخت، و دل هایی را شاد 
کرد، و با اندوه کسانی که نمی شناخت 
فروشگاه  در  کاست اش  و  شد  همراه 
کوچک دیاموند که دیگر اثری از آن 
باقی نیست، به خاطره ای خوش بدل 

گشت.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

آوازهتک مضراب            !

والیت  نمایندگان  از  یکی  سرانجام  گذشته  هفته   
فریاد  و  نیاورد  تاب  اسالمی  شورای  مجلس  در  فقیه 
زد »باالخره تکلیف ما را روشن کنید، موسیقی حالل 

است یا حرام؟«
نزدیک به چهل سال است که ما هر جا مجالی پیدا 
را روشن کنید  تکلیف موسیقی  کرده ایم، گفته ایم که 
حجج  سوی  از  تازه ای  فتوای  از  خبر  روز  هر  باز  ولی 
سرنوشت  سرگیجه  و  شده  صادر  عظام  آیات  و  اسالم 

موسیقی را افزون کرده است.
نخستین کسی که حرام بودن موسیقی را تایید کرد 
شخص شخیص رهبر انقالب بود که در همان سال آغاز 
پیروزی انقالب گفت: موسیقی خیانت است جوانان ما 

را فشل می کند.
در پی اظهار نظر رهبر از زمین و زمان بیانیه و قطعنامه 
فرو بارید که موسیقی را به عنوان دشمن اصلی جوانان 
موسیقی  بیانیه ها  این  اساس  بر  می کرد.  معرفی  ایران 
در سال های پس از انقالب دچار خفقان شد ولی مگر 
نهاد.  کناری  به  را  موسیقی  قیامت  قیام  تا  می شود 
همیاری  از  امروز  جهان  در  فرهنگی  برنامه های  همه 
موسیقی بهره می گیرند و گروه های بزرگ و کوچک با 
شیوه های مختلف می کوشند تا نیاز جوانان را برآورده 
نهایت  سال ها  این  طول  در  نیز  ایران  جوانان  کنند. 
موسیقی  دیگر  که  زده اند  کار  به  را  تالش  و  کوشش 
را از آنها نگیرند. در این کار موفقیت های چشمگیری 
راه هایی  جوان  موسیقیدانان  آورده اند.  دست  به  نیز 
و  بزنند  دور  را  موجود  ممنوعیت های  تا  کرده اند  پیدا 
دارند. نگاه  فعال  را  موسیقی  تولید  اصلی  هسته های 

آدمی  است که  مرتجع  آنچنان  گاه  این ممنوعیت ها 
چنین  با  یکم  و  بیست  قرن  در  نمی شود   باورش 
خزعبالتی روبرو شود. کارگزاران فرهنگی ابتدا صدای 
زنان را ممنوع کردند، تصمیم بعدی این بود که با در 
حاشیه قرار دادن صدای زن به عنوان همآوایی مفری 
برای موسیقی پیدا کنند. چندی نگذشت که باز فتواهای 
سازها.  نمایش  ممنوعیت  جمله  از  شد  صادر  دیگری 
استفاده از سازهای غربی که پیش از آن ممنوع شده بود.

آشفتگی های مهارنشده
همه  دست  از  مهار  دیگر  سبز«  »جنبش  جریان  در 
بیرون رفت. از یک سو هر کس ملودی تازه ای به بازار 
آشفتگی  بر  این  و  می شد  قهرمان  به  تبدیل  می آورد 
جامعه موسیقی می افزود. نوآوری با دری وری به اشتباه 
گرفته می شد. ولی از سوی دیگر امکانات تازه ای برای 
کار  آمد.  به وجود  داشتند  برای گفتن  آنها که حرفی 
ریاست  انتخابات  دوره  سه  دو  در  که  رسید  جایی  به 
تا  شد  فرهنگی  کارگزاران  مددکار  موسیقی  جمهوری 
بازار انتخاباتی را گرم نگاه دارند و فکر خالیق را از هزاران 
مشکل ریز و درشت که در زندگی دارند منحرف سازند. 
از این بازار گرم باز بیش از همه جوانان جویای نام و کم 
دانش و تجربه استفاده کردند و بر آشفتگی ها افزودند.

در برابر این، گروهی از جوانان موسیقیدان که تجربه 
کافی نیز در کار خود داشتند دگرگونی های برجسته ای 
در کار موسیقی پدید آوردند. ملودی ها رنگین تر شد و 
ضرب ها آهنگین تر و به مرور خون تازه ای در رگ های 
موسیقی ایران جاری شد که در چشم انداز آن می توان 

موفقیت های بزرگی را دید.
همه اینها را که گفتیم ولی هنوز کارگزاران فرهنگی 
نداده اند  را  پرسش  این  پاسخ  وابسته  اهلل های  آیت  یا 
که موسیقی حرام است یا حالل؟ اگر حرام است چرا 
آن  رسمی  از  عزاداری های  در  و  دولتی  رسانه های  در 
استفاده می کنند و اگر حالل است چرا ممنوعیت برای 

آفرینش آن به وجود می آورند. شترسواری که دوال دوال 
نمی شود. یا زنگی زنگ یا رومی  روم.

نظر  انقالب  از  پس  اول  سال های  در  می آید  یادم 
مشکلی  و  ایران  موسیقی  درباره  را  قدیمی   هنرمندان 
که پیدا کرده بود جویا شدم. حرف حساب را از زبان 
ما هزار و چهار  او می گفت: »آقا  پایور شنیدم.  فرامرز 
صد سال است که با این آقایان کار می کنیم. هم به به 
و چهچه شان را شنیده ایم هم مویه و شیون شان را. اینها 
یک قدم از آنچه می گویند پا عقب نمی گذارند. هزار و 
کرده ایم.  عادت  وضع  این  با  که  است  سال  چهار صد 
بشو  اینها عوض  بی خود خون دل می خوریم.  ما هم 
نیستند. پس بهتر است ما کار خودمان را بکنیم، آنها را 
هم به کار خود بگذاریم. عاقبت حقیقت پیروز می شود.«

گفتگویی  در  نیز  معروف  آهنگساز  دهلوی  حسین 
اشاره به حالل و حرام بودن موسیقی داشت. او در آن 
زمان اپرای بچه ها »مانی و مانا« را ساخته بود و چون 
مانا دختر کوچکی بود، اجازه خواندن نداشت. به همین 
مجوز  بدون  همچنان  دهلوی  اپرای  ما  زمان  تا  دلیل 
باقی مانده است. دهلوی می گفت آقایان باید تکلیف ما 
را با حرام و حالل روشن کنند. اگر حالل است بگذارند 
ما کارمان را ادامه دهیم و اگر حرام است کشور ما را 
هم بدهند دست طالبان تا تکلیف همه مان روشن شود.

جمله ای نیز از علی تجویدی به نقل می آوریم. او در 
مورد ممنوعیت صدای زنان می گفت با این کار پنجاه 
در صد صدای موسیقی ایران مرده است و پارتیتورهای 
من همچنان در کشوهای میزم گرد و خاک می خورند.

که  است  این  است  گفتنی  مقال  پایان  در  آنچه 
موسیقی ایران در طول این هزار و چهارصد سال زیر 
بسیار دیده است. عرب ها، ترک ها، مغول ها و  باالی  و 
افغان ها هر کدام که سر به غارت و شورش برداشته اند 
و  بوده است  ایران  را که تسخیر کرده اند  اولین جایی 
اولین چیزی را هم که خراب کرده اند موسیقی پاک و 
ایران،  بوده است. موسیقی  باربد  پاکیزه دوران طالیی 
این دل انگیزترین هنر ملی ما، همیشه شادی آفرین و 
باید  را نمی پسندند  آنها که آن  بوده است.  لذت بخش 
ملتی را آزاد بگذارند. شیخ اجل سعدی در مورد کسانی 
که موسیقی را نمی پسندند جمله ای خوش گفته است:

اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب
گر ذوق نیست ترا، کژ طبع جانوری

این »کژ طبع جانوران«
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س  عبا شت  گذ ر د =با 
عیت  ممنو  ، ستمی ر کیا
فعالیت جعفر پناهی و کوچ 
اصغر فرهادی به فیلمسازی 
بین المللی، حضور سینمای 
مرزها  از  خارج  در  ایران 

کم رنگ شده است.
توقیف  دلیل  به  =»لِرد« 
به  معرفی  مکان  ا بودن 

آکادمی اسکار را ندارد.
با نزدیک شدن به پایان مهلت معرفی 
شنیده ها  اسکار،  آکادمی  به  نماینده 
فیلم های  شانس  که  است  حاکی 
)محمدحسین  نیمروز«  »ماجرای 
)حمید  خواب«  »رگ  و  مهدویان( 
پس  است.  بیشتر  همه  از  نعمت اهلل( 
و  کیارستمی  عباس  درگذشت  از 
به  پناهی،  جعفر  فعالیت  ممنوعیت 
نظر می رسد سینمای ایران امروز دیگر 
فستیوال های  در  گفتن  برای  حرفی 
جهانی ندارد.با رونق سینمای کمدی 
می رسد  نظر  به  بومی،  اجتماعی  و 

عرصه های  در  ایران  سینمای  حضور 
بین المللی کمرنگ شده است. چنانکه 
در تمایل اصغر فرهادی به فیلمسازی 
کارممنوع  دیگر،  کشورهای  برای 
پناهی  بودن سینماگری چون جعفر 
این  کیارستمی،  عباس  درگذشت  و 
برای  بسته تر  دایره ای  به  سینما 
مخاطب داخلی بدل شده است.آنطور 
می گویند،  ایران  داخلی  منابع  که 
سینمای ایران امسال برای شرکت در 
مراسم اسکار، فیلم قابل عرضه ای در 
دست ندارد. سینمای ایران که سال 

اصغر  ساخته  »فروشنده«  با  گذشته 
فرهادی اسکار بهترین فیلم خارجی 
برای  امسال  آورد،  دست  به  را  زبان 
رقابت  این  به  ایرانی  فیلم  معرفی 

نامدار گزینه های چندانی ندارد.
داخلی  منابع  میان،  این  در 
»رگ  و  نیمروز«  شانس»ماجرای 
خواب« را برای معرفی به آکادمی اسکار 
بیش از دیگر فیلم ها می دانند. گویا قرار 
است جمهوری اسالمی این بار شانس 
خود را با یک فیلم حکومتی تمام عیار 

بیازماید.

در جای خالی چهره های بین المللی، »ماجرای نیمروِز«
 جمهوری اسالمی به اسکار معرفی می شود؟!

)رضا مقصدی(
ای که بوی ماه می دهی!

ماه
در کدام شب

نطفه ی تو بسته شد؟
ای تو! ای که بوی ماه می دهی!

آسمانم از ستاره ها تهی
روزهای من، کبود بود.

رود هم برای برگ های من
حرِف تازه ای نداشت.

ناگهان، سروِد ناگهانه ات چه خوش نشست
برمن ُو همیشه های ریشه ام.

دانه های گندمم به خاک
سبز نیست؟ چه باک.

من به این خوشم که آرزوی آبی ِ مرا
زیر ِ سایه ـ روشنت پناه، می دهی

پیش ِ چشم ِ باِغ باورم
دوستی، شکست ُو  ریخت

خنجری دوباره آمد ُو میاِن کتف های من نشست.

خواستم که بگذرم ز سیب
وز کنار ِ هر انار ِ تازه، تلخ بگذرم

دستت ای بهاِر بلخ
سیب را به سمِت من گرفت

عطر ِ سرخوشی ست در مشام ِ من
عطِر روشناِی صبحگاه.

در شبی که جاِن عاشِق مرا فرو گرفته است
راه را به نوِر تازه، فرش کن!

ای تو! ای که بوی ماه می دهی!
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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 
او  است.  گاندی  مهاتما  خشونت 
هاروارد  و  سوربن  دانشگا ه های  در 
فلسفه و علوم  سیاسی خوانده است 
و تا کنون بیش از سی عنوان کتاب به 
سه زبان فارسی، فرانسه و انگلیسی 

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 
»موضوع اصلی« گفتگو شد که اساسا 
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.
نقش  به  گفتگو  این  سوم  بخش 
در  فروغی  محمدعلی  چون  افرادی 
در  داشت.  اختصاص  ایران  سیاست 
این بخش به جای نویسندگانی چون 
و  آل احمد  جالل  مسکوب،  شاهرخ 

علی شریعتی پرداخته می شود.

بخش چهارم
است  خوب  مصدقی:  =یوسف 
به شخصیت هایی که قبل از انقالب 
سیستم  مقابل  در  را  خود   ۱۳۵۷
بپردازیم. در  تعریف می کردند، هم 
بخش قبلِی این گفتگو، از آل احمد 
که رابطه ی نزدیکی با پدرتان داشته 
از  به یکی  نام بردیم. حال می شود 
خانوادگی  دوستان  نزدیک ترین 
خود  هم  و  پدرتان  با  هم  که  شما 
شما دوستی محکمی داشته، یعنی 
حاال  کرد.  اشاره  مسکوب  شاهرخ 
با  تقابل  در  را  که خود  افرادی  این 
حاکمیت تعریف می کردند و در عین 
حال آثاری ازخود به جا گذاشته اند، 
خودمختاری  به  نتوانسته اند  آیا 
را  روشنگری  و  کنند  کمک  جامعه 

ترویج دهند؟
تا  که  افرادی  جهانبگلو:  رامین 
اینجا به آنها اشاره شد، همه یک نوع 
دلسوزی در مورد جامعه داشتند. هر 
وزیر،  نخست  عنوان  به  که چه  چند 
معلم،  یا  استاد  منتقد،  روشنفکِر 
جنبه های  در  اساسی  تفاوت های 
زندگی شان  عمومی  و  خصوصی 
جنبه های  مورد  در  بود.  مشهود 
کردن،  صحبت  آدم ها  خصوصی 
است  الزم  اینکه  برای  است.  مشکل 
مراوده  نزدیک  از  خیلی  آنها  با  که 
داشته باشی. مثال در مورد آل احمد، 
به هر حال با اینکه او دوست نزدیک 
فرق  پدرم  با  خیلی  اما  بود،  پدرم 
ایدئولوژیک  گرایش های  او  داشت. 
برای  را  گرایش ها  نوع  این  و  داشت 
فعالیت های اجتماعی اش الزم می دید 
ترجیح می داد  پدر من  که  در حالی 
آموزشی اش  و  فرهنگی  کار  به  که 
ادامه بدهد. پدرم به آموزش سقراطی 
اندیشه های خودش  از  اعتقاد داشت. 
چیزی ننوشت و کاری به جز تدریس 
کار  نکرد.  تصحیح  یا  ترجمه  و 
می گفت  همیشه  چون  نکرد  تألیفی 
سارتر  پل  ژان  سطح  در  نتوانم  اگر 
از  چیزی  می دهم  ترجیح  بنویسم، 
خودم ننویسم. این تفاوت اصلی او با 

آل احمد بود.
چیزی  »زمان  کتاب  در  من  آنچه 
آل احمد  مورد  در  گفت«  نخواهد 
و من  است  نوشته ام، خیلی شخصی 
آثارش  و  شخصی  روابط  آن  بین 
از  بعضی  چند  هر  می گذارم.  فاصله 
مدرسه«  »مدیر  مثل  او  نوشته های 
مثل  کتاب هایی  اما  دارم،  دوست  را 
ماندگاری  برای  چیزی  »غربزدگی« 
ندارند. دقیقا به عکس آثار فروغی که 

هنوز چاپ می شوند و اثرگذارند.
در مورد مسکوب قضیه کامال متفاوت 
است. او مثل عموی من بود و به نظر 
من شکل بارز اخالق روشنفکری بود. 
به  هم  زندگی اش  لحظه  آخرین  تا 
دنبال حقیقت بود و در کنکاش برای 
دانستن. او هم مثل پدر من پاسخ را 
در فرهنگ جستجو می کرد. کارهای 
مسکوب ماندگارند حاال چه در مورد 

صفحه Page 6 - 6 - شماره ۱26 
جمعه 10 تا پنجشنبه 16 شهریورماه 1396خورشیدی

ادامه در صفحه ۱۵

= فرناز ضابطیان: زنانگی ما 
قبل از آنکه بالغ شود، اغلب 

مادر می شود.
مانی تهرانی - در جهان پیرامون ما 
بیشتر از حقوق زن صحبت می شود، 
است  تبعیض  حاصل  که  دغدغه ای 
و هنرمندان هم به تبع این خواست 
زن  به  نگاه  همین  با  اجتماعی 
حق  از  پرداخت ها  این  می پردازند. 
برابری با مرد تا حق آزادی تن زن را 
در بر می گیرد. فرناز ضابطیان نقاش 
ایرانی ساکن سانفرانسیسکو اما از زاویه 
می بیند،  را  زن  خود  نسل  و  تجربه 
دریچه ای که از زخم های جنگ هشت 
تا  بازار  بر زندگی زنان کوچه و  ساله 
نمایش می گذارد.  به  را  عشق مادری 
پای صحبت های او می نشینم که  این 
تصویر  به  دادن  شکل  مشغول  روزها 

اسکیزوفرنیک جامعه ایرانی است.
از  نقاش ها  چرا  شما  نظر  به   =

بقیه هنرمندان مهجورتر هستند؟
-  تجربه شخصی من نشان داده هر 
موقع تالش می کنم ارتباطات بیشتری 
به  حال  کنم  برقرار  بیرون  محیط  با 
دالیلی متفاوت،  گاهی برای دریافت 
مخاطبان،  با  ارتباط  برای  گاه  سوژه 
ناخودآگاه از فضای کاری خودم فاصله 
می گیرم و این اتفاق اثر قابل توجهی 
در ان مقطع زمانی بر کیفیت تولید و 
خلق اثر می گذارد. این حسن هنرمند 
نگه  تمیز  را  بتواند فضایش  است که 
خلق  را  دلخواهش  هنری  اثر  و  دارد 
کند. از همین دیدگاه، انسان هنرمند، 
برخالف انسان تنها، انسانی است که 
تالش می کند آن گفتگوی خاموش را 
تنهایی روی می دهد و ما آن  که در 
را تفکر می نامیم، بکر و دست نخورده 
نگه دارد. او در نهایت صلح با خود و 
دنبال  پرسشگرش،  نیمه  با  مواجهه 
کسی نیست که با او حرف بزند و تنها 

خلق می کند.

= به عوامل بیرونی مثل فضای 
رسانه ای ربطی ندارد؟

- عامل بیرونی قطعا تاثیرهایی دارد 
، اما اراده هنرمند در این اتفاق سهم 
بیشتری دارد. از دیدگاه من هنرمند 
باید صرفأ به خلق اثرش فکر کند. اثر 
هنری راه خودش را پیدا می کند و جلو 
می رود. البته  این جلو رفتن به موقعیت 
جغرافیایی و تاریخی هم بستگی دارد.

نظر  از  جغرافیا  اهمیت   =
فرهنگ پیرامون هنرمند است؟

عناصر  خیلی  بعالوه  فرهنگ   -
دیگر…

تجربه  کم  دست  =اتفاقأ 
می گوید  ایرانی  مهاجر  هنرمندان 
نمی شوند  میزبان  که جذب جامعه 
و در محدوده جامعه مهاجران خود 

باقی می مانند.
هنرمند  جغرافیای  از  منظور   -
و  متولد شده  آن  در  که  است  جایی 
قدر  هر  مهاجر  هنرمند  کرده.  رشد 
هم تالش کند نمی تواند کامأل جذب 
جامعه میزبان شود. البته  این می تواند 
یک  ویژگی باشد، زیرا اثری که خلق 
در  مثال  دارد.  مختصاتی  می شود 
کارهای من می توانید ترکیب رنگ و 
حجم پردازی غربی و از طرفی گرایش 
به  یا  شرقی  پالن بندی  و  سطوح  به 
فرهنگ  نمایی در  بعدی  دو  تعاریفی 
که  حال  عین  در  ببینید.  را  شرق 
شما شاهد اکسپرسیونیسم شدید در 
فانتزی  و  رمانتیسیسم  نوعی  پرتره ها 

در ابژه ها دیده می شود.
جغرافیای  می گویید  شما   =
هنرمند زادگاهش است و خودتان 
در  می دانید.  شرقی  هنرمند  را 
چنین شرایطی زبان بین المللی چه 

معنی دارد؟

مخاطب  یعنی  بین الملی  زبان   -
تأثیری که یک  واقع  . در  بین المللی 
هنرمند می تواند نه تنها بر یک جامعه 
که  بگذارد  مختلف  جوامع  بر  بلکه 
طبیعتا این تاثیر دو سویه خواهد بود.

اینجا می رسیم به بحث دیرینه  اینکه 
می گذارد  تأثیر  جامعه  روی  هنرمند 
یا جامعه روی هنرمند. در مورد من 
صورت  اتفاق  دو  هر  بگویم  می توانم 
تا   می کند  کمک  من  به  و  می گیرد 
این  دایره مخاطب من جهانی بشود. 
را من زمانی متوجه شدم که در موزه 
پنینسوال در شمال کلیفرنیا در شهر 
سانفرانسیسکو از نقاشی هایم نمایشگاه 
با  بسیار  مخاطبان  که  شد  برگزار 
مقابل  متفاوت  فرهنگی  و  زبان ها 
نقاشی هایم قرار گرفتند.  در آن زمان 
از روی واکنش این مخاطبان متوجه 
فقدان  صرفا  من  کار  پیام  که  شدم 
یک زن ایرانی یا شرقی نیست فقدان 
و  نمی توانم   که  فقدانی  زنانگی ست. 
هرگز نتوانستم دلیل مشخصی برایش 
باشد  چیزی  هر  می تؤاند  و  بیارورم 
جهان  خلق  با  که  می دارد  وا  مرا  اما 
شخصی به موازات جهان پیرامونم ان 
را جستجو کنم. فقدانی که از یک جور 
از  من  فکر می کنم  و  می آید  اختگی 
طریق نوعی رمانتیسیسم و شاعرانگی 
از این خالء و فقدان عبور می کنم و 
زبانی  به  رنگ ها  و  فرم ها  با  می توانم 

مشترک حرف بزنم
با  مخاطبان  این  برداشت   =
اندیشه ای که پشت آثار شما هست 

چقدر متفاوت است؟
- به جرأت می توانم بگویم هیچی.

مشترک  زبان  به این  کجا  از   =
رسیده اید؟

را  انچه  انسان ها  ام که  -ایاد گرفته 
دیدگان  منشور  مسیر  از  است،  مهم 
لمس  دل  چشم  با  بلکه  نمی نگرند 
آدم ها  به  با چشم دل  می کنند. پس 
نگاه کردن دغدغه شده و خلق تصاویر 
مبهمی ، که در ذهنم از إنسان ها باقی 

فضای  و  رنگ ها  با  همراه  می ماند 
أطراف با واکنش عاطفی من نسبت به 

آن حادثه، آن را معنا می بخشد.
از  سرشار  حظی  دیگر،  عبارت  به 
احساس  مسیر  از  که  نگاه ها   لمس 
می رسد.  دور  خاطره ای  یا  حادثه  به 
را  خودم  نوعی  به  من  که  بدین گونه 
در آنها بازسازی می کنم، همچنان که 
خشم ها  همیشه سرخ بود اشک هایم 
خاکستری. دغدغه های زنان مشترک 
است و من این اشتراک را در معاشرت 
ملیت  هر  با  زنانه  احساس  باور  و 

دریافته ام.
برای  هنرتان  گفتید  پیشتر   =
مردم غیرضروری محسوب می شود 
که می توان به هنر لوکس تعبیرش 
کرد. بر این اساس و با در نظر گرفتن 
برای  گفت  می توان  آیا  مازلو،  هرم 
به  ایران  نسبت  آمریکا  نقاش  یک 

جامعه  ایده آل تری است؟
اروپا-  در  بیشتر  و  آمریکا-  در   -
و  هنری  اثر  خرید  فرهنگ  با  مردم 
حمایت از هنرمند آشنا هستند. و این 
چیزیست که ریشه بسیار محکمی  در 
تفاوت فرهنگی غرب و شرق دارد . در 
چون  رشته هایی  شرقی  جامعه های 
پزشکی مورد توجه و تأیید و تحسین 
در  اما  ست  اجتماع  طرف  از  خاصی 
فرهنگ و دیدگاه غربی هنرمند به دلیل 
خلق و استعداد بالقوه دارای اهمیت و 
. اموزشیست  علوم  از  فراتر  ارزشی 
بیشتر  را  موضوع  =یعنی 

فرهنگی می دانید تا اقتصادی؟
بستگی  عامل  دو  هر  به  نظرم  -به 
دارد. کما اینکه در سال های اخیر در 
خاورمیانه ما متوجه تغییراتی در بازار 
به  که  هستیم  هنری  آثار  فروش  و 
دلیل شاید تازه بودن قیمت ها بسیار 

باور نکردنی و در نوسان هست.
- اما در غرب شما شاهد فروش اثار 

با قیمت های نجومی نخواهید بود .
= رشته تحصیلی تان هم نقاشی 

است؟
در  بعد  و  رفتم  هنرستان  به  -من 
فوق  بعد  و  نقاشی  لیسانس  دانشگاه 
در  سال ها  و  گرفتم  نقاشی  لیسانس 
نقاشی  ایران  مختلف  دانشگاهای 
تدریس کردم. روزی که به هنرستان 
رفتم نقاش بودم، در واقع برای رشد 
حرفه ای به آموختن پرداختم . خاطرم 
هست در زمانی که حتا علم نوشتن و 
خواندن داشتم ، برای پدرم که همیشه 
در سفر بود نامه هایی که تمام آن فقط 
تصاویر  این   . بود می فرستادم  تصویر 
در واقع شرح حال روزمرگی آن روزها 
بمباران که سعی  بود حاال چه زمان 
کشیدن  با  را  آن  از  ترس  می کردم 
موشکی که توی خانه افتاده بود نشان 
دهم و چه در زمان تابستان کشدار که 
فضای باز حیاط ، پر از گرمی  رنگ زرد 

آفتاب بود .
در  حرفه ای تان  کار  اولین   =
مخاطب  باشید  خواسته  که  حدی 

ببیند چه بوده؟
-کالس دوم راهنمایی بودم مرا در 
کردند  نام  ثبت  نقاشی  کالس  یک 
ماندال  نلسون  خواهر  تصویر  آنجا  و 
که  بود  پرتره ای  اولین  راکشیدم. 
کشیدم و خیلی خوشحال شدم و روز 
پدر آن را به پدرم کادو دادم. سفرم به 
اتفاق  با عجله  و  آمریکا خیلی سریع 
آتلیه ام را جمع  بعد دوستانم  افتاد و 
برایم  را  تابلوهایم  و  کردند  جور  و 
متأسفانه  شدم  متوجه  که  فرستادند 
پالت  من  است.  شده  گم  اثر   این 
مینیمال را برای اولین بار در آن تابلو 

تجربه کردم.
نلسون  خواهر  که  شد  =چه 

ماندال را انتخاب کردید؟
- صرفأ آموزشی بود چون خانم مسنی 
فراوانی  چروک های  صورتش  که  بود 
داشت و برای من جالب بود که بتوانم 
آن فضا را کار کنم و حجم ها را بکشم.
=چه بعدی از زنان از نگاه شما 

جذاب و قابل ترسیم است؟
به  را  زنانی  نقاشی هایم  در  من   -
تصویر می کشم که به نحوی در گیر 
جدلی تروماتیک با خویشتن خویشند 
درگیر  جملگی  من  نقاشی های  زنان 

یک مالیخولیای رمانتیک اند .
برای من قدرت زن به عنوان خالق، به 
عنوان رهبر یک خانواده بسیار با ارزش 
است. واقعیت اش را بخواهید آن قدرت 
را  دارد  زن  که یک  قدرتی  زیبایی  و 
نمی خواهم به هیچ عنوان تکذیب کنم 
اما این خیلی مهم است که یک هنرمند 
کند. بیان  را  روز  درد  و  اجتماع  درد 
به  فقط  را  زن  ارزش  =یعنی 

مادرانگی  وی می دانید؟
- زن حق انتخاب دارد که مادر شود 
وجودش  در  قدرت  این  اما  نشود،  یا 

نهفته است. 
تاریخ  بودن  خالق  این  مقابل  نقطه 
خیلی  واین  توانایی ست  این  انقضاء 
غم انگیز است. یعنی طبیعت بدن زن از 
دوره ای به بعد تغییر می کند .البته هر 
دسته از کارهای من عنوان مشخصی 
دارد، اما اگر بخواهیم برای کل مجموعه 
کارهایم یک عنوان بگذاریم: اینها زنان 

بزرگ در قاب های کوچک هستند.
=مادرانگی قدرت عشق است و 
یائسگی ضعف جسم. تصویر این دو 

در کنار هم متضاد نیست؟
- این دو از هم قابل تفکیک نیست و در 
یک ظرف قرار می گیرد. خلقت، اجتماع 
و مذهب یک سری محدودیت هایی را 
به زن تحمیل کرده، اما قدرت عشق و 

خالق بودن از درون زن می جوشد.

 زنان بزرگ در قاب های کوچک

چه  باشد  نوشته  شاهنامه  یا  حافظ 
مبنای  بر  شما  زبان.  و  ملیت  درباره 
انقالب  نمی توانید  مسکوب  کارهای 
کنید ولی می توانید از طریق کارهای 
او به معرفتی از فرهنگ ایران برسید 
ایرانِی  خویشتِن  می کند  کمک  که 
با  که  حالی  در  بشناسید.  را  خود 
متنفر  غرب  از  »غربزدگی«  خواندن 

می شوید اما ایران را نمی شناسید.
= از سخن شما می شود این طور 
که  همان طور  کرد  نتیجه گیری 
در  روشنفکری  موفق  نمونه های 
داخل نهادهای قدرت داشتیم مثل 
فروغی و خانلری، در آن سوی دیگر 
قدرت  خارِج  در  موفق  نمونه های 
به  مسکوب.  شاهرخ  مثل  داشتیم 
همین ترتیب، نمونه های ناموفق نیز 
سیستم  از  خارج  چه  و  داخل  چه 
یا  آل احمد  جالل  جمله  از  بودند، 
حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا.

- به نظر من، در آمیختن با قدرت 
مهم  آنقدر  آن  با  کردن  مخالفت  یا 
رهیافت  از  ناشی  نابینایِی  نیست. 
است.  مهم  مسائل،  به  ایدئولوژیک 
آدمخواِر  سیستِم  در  مثال  برای 
داریم  آیشمن  و  هیملر  ما هم  نازی، 
به  نسبت  ایدئولوژیک  برداشت  که 
و  متفکران  هم  و  داشتند  چیز  همه 
هنرمندان بزرگی مثل کارل اشمیت، 
که  ُفن کارایان  هربرت  یا  اُرف  کارل 
عضو حزب نازی بودند اما برخوردشان 
ایدئولوژیک نبود. االن آثار و نظریات 
موسیقِی  مثال  یا  اشمیت  کارل 
 Carmina بی نظیِر کارمینا بورانای
Burana اُرف، ارائه می شوند و مورد 
استقبال قرار می گیرند. در ایران هم 
فروغی  است.  به همین شکل  مسأله 
که  چرا  باشد  خوبی  معیار  می تواند 
بوده،  اثرگذار  و  عمیق  کارش  نتایج 
اما بسیاری دیگر از رجال سیاسی این 
طور نبوده اند. مثال از نخست وزیرانی 
امینی  دکتر  یا  منصور  هویدا،  مثل 
نمانده  باقی  ایران  فرهنگ  در  اثری 
است. هر چند که اعمال و تصمیمات 
اما  ایران است،  از تاریخ  اینها بخشی 
بخشی  تنها  نه  فروغی  مثل  رجالی 

از تاریخ بلکه بخش مهمی از فرآیند 
مسأله  هستند.  ایران  در  روشنگری 
مهم در اینجا این است که تا چه حد 
آگاهانه از ترمودینامیک قدرت فاصله 
با  آگاهی،  میزان  چه  با  یا  می گیرید 
قدرت همکاری می کنید. این موضوع 
نمی  خالصه  حال  زماِن  در  تنها 
آل احمد  مثل  ایدئولوگ  یک  شود. 
آگاهانه یا ناآگاهانه خود را در خدمت 
ترمودینامیک قدرِت آتی قرار می دهد. 
به  »غربزدگِی« آل احمد فقط متعلق 
ایران است  تاریخ  از  یک دوره خاص 
که حرف ماندگار و جهان شمول ندارد. 
»غربزدگی« هیچ وقت نمی تواند کتابی 
در حد »قابوسنامه« یا »سیاستنامه« 
چیزی  آن  مجموعه  فرهنگ  باشد. 
نتیجه ی  بلکه  می  دانیم  که  نیست 
عملی  این دانش در قالب ارزش ها و 

هنجار های اجتماعی است.

کتاب  و  آل احمد  به  =چون 
بد  کردید،  اشاره  »غربزدگی« 
او،  ایدئولوژیِک  همزاِد  به  نیست 
علی شریعتی هم بپردازیم. بسیاری 
نمونه ی  شریعتی  که  معتقدند 
در  مغالطه  و  سوفسطایی گری 
که  می رسد  نظر  به  است.  سیاست 
هنوز  باستان  یونان  دوران  همانند 
مغالطه )fallacy( یکی از ابزارهای 
قوی در سیاست دنیاست. شما رابطه 
»ترمودینامیِک قدرت« را با مغالطه 
در عالم سیاست چگونه ارزیابی می 

کنید؟
نه  مغالطه  موضوع  من،  نظر  به   -
یا  تجارت  در  بلکه  سیاست  در  تنها 
حتی در زمینه معرفت و نظام آموزش 
متأسفانه  دارد.  زیادی  اهمیت  هم 
را  امروز  جهان  که  کسانی  بیشتر 
اداره می کنند از ابزار مغالطه استفاده 
بر  نشستن  ابزار  مغالطه  می کنند. 
قدرت در همه این زمینه ها است. این 
تخت قدرت می تواند یک کرسی در 
یک  در  خاورمیانه شناسی  دپارتمان 
دانشگاه آمریکایی باشد یا مقام وزارت، 
صدارت یا ریاست جمهوری یک کشور. 
سؤالی که پیش می آید این است که 
مغالطه برای چه پیش می آید و ریشه 
گفتم  که  همان طور  دارد؟  چه  در 
است.  مطرح  قدرت  کسب  مسأله ی 
این چیزی است که سقراط از همان 
اول با آن برخورد می کند و در مقابل 
سوفسطائیان می ایستد. بنا به نظر او 
قدرت  کسب  برای  سیاسی  زندگی 
نیست بلکه مسأله فضیلت و آموزش 
قدرت  برای کسب  که  کسانی  است. 
مغالطه ای دست  هر  به  و  می کوشند 
می زنند به قول هگل »صفحات سفید 
تاریخ« هستند. یعنی اصال مهم نیست 
که شما شهردار تورنتو یا نخست وزیر 
کانادا بشوید، چون فردا کسی شما را 
مردم  بیشتر  االن  شناخت.  نخواهد 
وزیر  نخست  پنج  نمی توانند  کانادا 
قبلی را نام ببرند اما در مقابل، کسی 
آبراهام لینکلن را فراموش نمی کند. نه 
فقط به خاطر اینکه رئیس جمهوری 
آمریکا بوده که برده داری را لغو کرده 
بلکه به خاطر اندیشه  و میراثی که از 
خود به یادگار گذاشته است. به همین 
ترتیب می شود از لوترکینگ و ماندال 
نام برد. نه فقط به خاطر سیاستمدار 
واسطه  به  بلکه  بودنشان  سیاه پوست 
بود.  اعمالشان  پشت  که  اندیشه ای 
کاندولیزا  یا  پاول  کالین  چرا  وگرنه 
این  ندارند؟  جایگاهی  چنین  رایس 
درباره  که  است  موضوعی  همان 
مقایسه فروغی با بقیه هم به آن اشاره 

کردم.
اما در مورد شریعتی، من فکر می کنم 
بر  بخشی  دارد.  آثار  دسته  دو  او  که 
می گردد به فردیت او که می شود به 
آنها برگشت و خواندشان. بخش دوم 
که در یک قالب خاص تاریخی نوشته 
شده اند، فقط برای همان دوره معنی 
دارند. اما به هر حال وقتی می خواهید 
ایران کار  تاریخ روشنفکری  در مورد 

کنید، ناگزیر باید به او اشاره کنید.
شما  حساب  این  با  =پس 
ماندگار  شخصیتی  را  شریعتی 

می دانید؟
را  او  نمی توان  که  می کنم  فکر   -
شخصیتی ماندگار قلمداد کرد. چون 
معتقدم  ماندگاری،  موضوع  مورد  در 
باید جهان شمول  ماندگاری  برای  که 
باشیم و این جهان شمولیت را در بطن 
کارهای خود به کار بگیریم. وقتی من 
این  با  می کنم  کار  گاندی  مورد  در 
گاندی  که  می کنم  درک  را  او  نگاه 
درد  به  بلکه  نیست  هند  برای  فقط 
فکری  این  یا  می خورد.  هم  ایران 
را  دارم  خشونت  عدم  مورد  در  که 
در  شرقی  یا  غربی  یک  با  می توانم 
به یک جمع  و محدود  بگذارم  میان 
موجب  این  نمانم.  خاص  فرهنگ  یا 
فکری،  روشنگرِی  این  که  می شود 
که  همان طور  باشد.  نتیجه بخش 
متفکران دوره روشنگری اروپا خود را 
در جهان شمولیت قرار می دادند و به 
بشریت فکر می کردند نه به جغرافیای 
در  بخواهیم  ما چه  آلمان.  یا  فرانسه 
درباره  چه  کنیم  فکر  سیاست  مورد 
هنر یا فلسفه یا آموزش، باید همیشه 
این جهان شمولیت را در مرکز کارها، 
تعامالت و گفتگوهایمان قرار دهیم تا 

اینکه بتوانیم از آنها نتیجه بگیریم.
ادامه دارد

گفتگوی یوسف مصدقی با دکتر رامین جهانبگلو: )4(
ماندگارِی مسکوب، زواِل آل احمد و مغالطه در سیاست

 فرناز ضابطیان                      رامین جهانبگلو
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ادامه در صفحه 15

منیژه رحیمی همسر تیمسار مهدی 
رحیمی، که ابراهیم یزدی به بازجویی 
از وی پرداخت و سپس به همراه شمار 
پهلوی  حکومت  پایوران  از  زیادی 
تیرباران شد، در گفتگو با کیهان لندن 
می گوید اگرچه از مرگ ابراهیم یزدی 
خوشحال است ولی ترجیح می داد او 

محاکمه شود.
منیژه رحیمی که پس از دستگیری 
و تیرباران همسرش در تهران مخفی 
زندگی می کرد، می گوید با کمک یکی 
از اعضای کمیته های انقالب از کشور 

خارج شد.
ندارد  همسر مهدی رحیمی  شک 
که روزی حقیقت در رابطه با  کشته 
شدن مردم در خیابان های تهران در 
واقعه  مانند  نظامی،  حکومت  زمان 
سینما رکس آبادان روشن خواهد شد.

نزدیک ترین  از  یزدی، یکی  ابراهیم 
افراد به آیت اهلل خمینی در سال های 
در  اسالمی،  انقالب  از  بعد  و  قبل 
اثر  بر  ترکیه،  ازمیر  در  بیمارستانی 
ابتال به بیماری سرطان، در سن ۸۵ 
سالگی، در گذشت.ابراهیم یزدی که 
قدرت  حلقه  از  گذشته  دهه  سه  در 
کنار گذاشته شده بود، پس از مرگ 
مهدی بازرگان رهبری نهضت آزادی 
با  رابطه  در  بود.  گرفته  دست  به  را 

نقش ابراهیم یزدی در سال های اول 
وجود  نظر  اتفاق  اسالمی  جمهوری 
ندارد. برخی او را مغز متفکر انقالب 
می دانند و برخی دیگر از او به عنوان 
یکی از مجریان مورد اعتماد بنیانگذار 

جمهوری اسالمی نام می برند.
اول  روزهای  در  یزدی  ابراهیم 
و  ایران،  به  آیت اهلل خمینی  بازگشت 
قبل از تشکیل دولت موقت به ریاست 
انقالب  شورای  عضو  بازرگان،  مهدی 
بود. در این نقش، ابراهیم یزدی حتی 
در لباس بازجو نیز ظاهر شد. یکی از 

افسران ارشد ارتش که ابراهیم یزدی 
در مقابل دوربین تلویزیون در مدرسه 
سپهبد  کرد،  بازجویی  آنها  از  رفاه 
فرماندار  آخرین  رحیمی،  مهدی 
رحیمی  مهدی  بود.  تهران  نظامی 
همراه سه امیر دیگر ارتش، رضا ناجی، 
نعمت اهلل نصیری و منوچهر خسروداد، 

روز 2۶ بهمن ۵7 تیرباران شد.
احمد رأفت با منیژه رحیمی، همسر 
در  رحیمی،  مهدی  فقید  تیمسار 
خانه اش در لندن گفتگویی انجام داده 

است.

منیژه رحیمی همسر تیمسار مهدی رحیمی:

 آرزو داشتم ابراهیم یزدی محاکمه شود

منظور  مصداقی:   =ایرج 
ز  ا نی  گیال ی  محمد
سال   ۹ سن  »غیرمکلف« 
 15 و  دختران  برای  قمری 
پسران  برای  قمری  سال 
است؛ با همین معیار، فاطمه 
مصباح دانش آموز 1۳ ساله 
قرار  اعدام  مقابل جوخه   را 
 15 عزت  خواهرش  دادند. 
ژ۳  رگبار  به  که  بود  ساله 
خانواده   آن  از  شد.  بسته 
باقی  را  هیچ کس  نفری   ۸

نگذاشتند.
و  ی  فله ا م های  عدا =ا
و  ن  نیا ا ند ز یی  قضا ا فر
در  سیاسی  دگراندیشان 
زندان های جمهوری اسالمی 
تنها بخش کوچکی از انبوه 
زخم های التیام نیافته است.
=در کنار گزارش های بسیار 
تجاوز  منتشرشده در مورد 
از  پیش  باکره  دختران  به 
بسیاری  گواهی  به  اعدام،  
آن  از  بدربردگان  جان  از 
از  بسیاری  موارد  کشتار، 
و  شکنجه  اذیت،  و  آزار 
علیه  جنسی  استفاده  سوء 
کودکان و نوجوانان گزارش 

شده است.
فیروزه رمضان زاده- درست پس از 
پذیرفتن قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت 
و برقراری آتش بس میان ایران و عراق، 
از  بسیاری  برای  جنگ  پایان  شادی 
و  تبدیل  عزا  به  ایران  در  خانواده ها 
کشتار  شده  تدارک  پیش  از  برنامه 
زندانیان مجاهد در مردادماه و چپ ها 

در شهریورماه 1۳۶7 آغاز شد.
دقیق  تعداد  ارزیابی  سر  بر 
مختلف،  مراجع  بین  اعدام شدگان 
اهلل  آیت  دارد؛  وجود  نظر  اختالف 
منتظری در کتاب خاطرات خود تعداد 
جانباختگان این دوره را حدود 2۸00 
یا ۳۸00 نفر اعالم کرده است اما تعداد 
قربانیان این فاجعه انسانی نزد برخی 
نفر  پنج هزار  تا  هزار  سه  بین  منابع، 

تخمین زده می شود.
در میان فهرست اسامی منتشرشده 
کودکان  اسامی  باختگان،  جان  از 
می خورد؛  چشم  به  نیز  نوجوانان  و 
کودکانی که پس از گذراندن چندین 
آنها  بودند؛  شده  بالغ  زندان  در  سال 
خود  اجتماعی  حقوق  و  تحصیل  از 
دادگاهی  اینکه  بدون  شدند  محروم 
برای محاکمه آنان تشکیل شده باشد؛ 
بدون آنکه فرصتی برای خداحافظی با 
خانواده های خود بیابند؛ آنها به حکم 
سکوت  در  مرگ«  »هیات  بیدادگاه 
و  اعدام  باعجله  و  خبری  محض 
سربه نیست شدند؛ پیکر آنها هرگز به 
خانواده هاشان بازپس داده نشد؛ آنان در 
گورهای جمعی به خاک سپرده شدند.

از  منتشرشده  آمارهای  اساس  بر 
نام  تریبونال«  »ایران  سازمان  سوی 
ساله  پسر 1۸  و  از 12۶ دختر  بیش 
و زیر 1۸ سال در میان اعدام شدگان 
در بین سال های 1۳۶0 تا 1۳۶7 دیده 
می شود. اما در جریان اعدام های سال 
۶7 تعداد اعدام شده های زیر 1۵ سال 

انگشت شمار بوده است.
اعدام های فله ای و فراقضایی زندانیان 
زندان های  در  سیاسی  دگراندیشان  و 

جمهوری اسالمی تنها بخش کوچکی 
از انبوه زخم های التیام نیافته است، در 
کنار بسیاری گزارش های منتشرشده 
در مورد تجاوز به دختران باکره پیش 
از جان  بسیاری  گواهی  به  اعدام،   از 
به دربردگان از آن کشتار، موارد بسیاری 
از آزار و اذیت، شکنجه و سوء استفاده 
نوجوانان  و  کودکان  علیه  جنسی 

گزارش شده است.
ایرج مصداقی که 10 سال از 1۳۶0 تا 
1۳70 در زندان های اوین، قزل حصار و 
گوهردشت در حبس بوده است با اشاره 
به تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان 
زندانی در زندان اوین که در سال های 
۶0 و ۶1 بازداشت شده بودند به کیهان 
اسداهلل  دوارن  »در  می گوید:  لندن 
نوجوانان  و  کودکان  بار ها  الجوردی 
سالن  و  بند ها  در  پاسداران  ازسوی 
اختصاصی  بند  اوین،  »آموزشگاه«   ۶
کودکان و نوجوانان زندانی و… مورد 
گرفتند.« قرار  جنسی  استفاده  سوء 

نقش  به  سابق  سیاسی  زندانی  این 
مهم اسداهلل الجوردی، رئیس پیشین 
زندان اوین و دادستان انقالب تهران در 
دهه شصت در آزار و شکنجه کودکان 
و  می کند  اشاره  زندانی  نوجوانان  و 
کودکان  روز ها  »الجوردی  می افزاید: 
و نوجوانان محبوس در سالن ۶ اوین 
را خشک  خاک  تا  می کرد  مجبور  را 
گل  آنجا  در  تا  کنند  سرند  و  کرده 
بکارد و باغچه درست کند. او کودکان و 
نوجوانان را وا می داشت پوکه های گلوله  
را از دیواره های تپه های اوین و محل 
تیرباران ها درآورند. او از آنها در کندن 
زمین قتلگاه زندانیان که تا عمق یک 
متری خاکی خون آلود داشت استفاده 

می کرد.«

مصداقی با بیان این نکته که آیت اهلل 
دختران  اعدام  مورد  در  منتظری 
1۳-1۴ ساله حقیقت را گفته بود به 
سخنان محمدی گیالنی، رییس دادگاه 
مطبوعاتی  مصاحبه   اولین  در  انقالب 
اشاره  نیز  خرداد ۶0  از ۳0  پس  وی 
بود:  گفته  خبرنگاران  به  که  می کند 
»به هیچ وجه غیر مکلفی اعدام نشده 
و سن و سال اعدام شدگان حول 1۸ 

سال بوده است.«
مصداقی تاکید می کند که »منظور 
محمدی گیالنی از »غیرمکلف« سن ۹ 
سال قمری برای دختران و 1۵ سال 
همین  با  است؛  پسران  برای  قمری 
 1۳ دانش آموز  مصباح  فاطمه  معیار، 
ساله را مقابل جوخه  اعدام قرار دادند. 
به  که  بود  ساله   1۵ عزت  خواهرش 
از آن خانواده  ۸  رگبار ژ۳ بسته شد. 

نفری هیچ کس را باقی نگذاشتند.«
وی همچنین به نیلوفر تشید اشاره 
می کند که که به خاطر کینه الجوردی 

از برادرانش علی محمد و علی رضا، در 
1۵ سالگی اعدام شد.

مصداقی از سمیه تقوایی، دانش آموز 
می گوید  نیز    1۳۵1 متولد  ساله   ۹
نفر  دو  و  پدرش  و  مادر  با  همراه  که 
زندگی  مجاهدین  سازمان  اعضای  از 
مشغول  که  حالی  در  وی  می کرد. 
نوشتن تکالیف مدرسه اش بود توسط 
دستگیری  برای  که  امنیتی  مأموران 
مادر و پدرش به خانه آنها هجوم آورده 

بودند بازداشت شد.
به گفته ی مصداقی، سمیه با اصرار 
الجوردی و محمدی  گیالنی مبنی بر 
است ۵  تکلیف رسیده  به سن  اینکه 
سال در اوین زندانی و شاهد شکنجه 
شدن سایر زندانیان بود. بود. الجوردی 
یکی  نامزدی  به  را  او  سالگی  در 1۳ 
از پاسداران درآورد و دوباره به زندان 
بازگرداند. سنیع مدتی بعد به عمه و 
در 1۵  و  سپس عمویش سپرده شد 
عقد  به  الجوردی  اجبار  به  سالگی 
از  و  درآمد  بود  موجی  که  پاسداری 
که  فرزند شد. سمیه  دو  وی صاحب 
در خانواده این پاسدار به شدت مورد 
آزار قرار گرفته بود در 20 سالگی دچار 
سرطان سینه شد. در    نهایت سمیه در 
ماه های آخر عمرش هنگام 2۵ سالگی 
جایی  برود  لندن  به  کرد  پیدا  اجازه 
از  جدایی  از  بعد  مادرش  و  پدر  که 
مجاهدین در آنجا اقامت داشتند ودر 

همانجا هم از دنیا رفت.
با  گفتگو  ادامه  ی  در  مصداقی  ایرج 
کودکان  از  شماری  به  لندن  کیهان 
همگی  که  که  می کند  اشاره  زندانی 
یا  و  ساله   1۵-1۴ بازداشت  هنگام 
حداکثر 1۶ ساله بودند و در کشتار ۶7 
اعدام شدند از جمله محمدرضا مجیدی، 

سهیل دانیال، احمد غالمی، محمدرضا 
افتخاری. مسعود  و…  نیا  علیرضا 

واقعیت این است که برخی از حقایق 
تاریخی برای همیشه در حافظه جمعی 
و تاریخی یک جامعه ماندگار می شوند؛ 
زندانیان  دسته جمعی  کشتار  تراژدی 
سیاسی در دهه شصت نیز از آن دسته 
نشدنی  فراموش  و  انکارناپذیر  حقایق 
گذشته  دهه  دو  طول  در  که  است 
میان  در  و  بسته  درهای  پشت  از 
روایت های تکه پاره ی جان به دربردگان 
توانست به خاطره ی جمعی و فصلی 
تبدیل  ایران  تاریخ معاصر  از  دردناک 
شود. آن دوران ماالمال از رنج و غم هر 
چند آزاردهنده است اما تجربه ای است 
فجیع تا بر اساس آن بتوان از تکرارش 

جلوگیری کرد.
--------------------

*عکس ها برگرفته از گفتگو با محمود 
رفیع، بنیانگذار جامعه ی دفاع از حقوق 
بهمن 1۳۹۰ برلن؛ 1   – ایران  بشر در 

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

برای  جایی  که  انقالبی  از  وامانده   یزدی،  ابراهیم 
کراواتی های ملی- مذهبی نداشت

به  یزدی  ابراهیم  =دختر 
خبرنگار کیهان لندن گفت 
سفارت  جواب  منتظر  که 
ایران در آنکارا برای انتقال 
ن  تهرا به  پدرش  جسد 

هستند.
در  نوریزاده  =علیرضا 
 : ن لند ن  کیها با  گفتگو 
در  یزدی  ابراهیم  برخورد 
دادگاه تیمسار رحیمی باعث 
شد او تا آخر عمر در ذهن 
عموم مردم و سیاستمداران 

بی اعتبار باشد.
هم  و  خمینی  هم  « =
را  او  مالحظه ی  خامنه ای 
زنده  گذاشتند  و  کردند 

بماند«.
»نهضت  کل  دبیر  یزدی  ابراهیم 
دولت  خارجه  وزیر  و  ایران«  آزادی 
یک شنبه  شامگاه  بازرگان  مهدی 
پنجم شهریور در سن ۸۶ سالگی در 

ازمیر ترکیه درگذشت.
بیماری  به  که  بود  سالی  چند  او 
بود.  شده  دچار  لوزالمعده  سرطان 
برای  آمریکا  از   2017 سال  ژانویه 
ویزا  تقاضای  درمانی  مراحل  انجام 
منتظر  آنکارا  در  هفته  دو  و  کرد 
که  بود  آمریکا  سفارت  ویزای  جواب 
با آن موافقت نشد و در نهایت چون 
به  بود،  ازمیر  ساکن  لیلی،  دخترش، 
بیمارستان تخصصی این شهر منتقل 

شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت.
درگذشت  از  بعد  یزدی  ابراهیم 
به   1۳7۳ سال  در  بازرگان  مهدی 
عنوان دبیر کل »نهضت آزادی ایران« 
انتخاب شد، اما در سال های واپسین 
زندگی خود به دلیل کهولت و بیماری 
ترجیح می داد خانه نشین و از جلسات 
و  باشد  دور  سیاسی  نشست های  و 
مذهبی ها  ملی-  که  جلساتی  معدود 
صباغیان  هاشم  توسلی،  محمد  مثل 
مناسبت هایی  به  طالقانی  اعظم  و 

می گرفتند شرکت می کرد.
بنیانگذاران  از  خود  که  یزدی 
توسط  بارها  بود،  اسالمی  جمهوری 
به  سپاه  اطالعات  و  اطالعات  وزارت 
جمهوری  نظام  از  انتقادهایش  دلیل 
تحت  یا  و  افتاد  زندان  به  اسالمی 
فشار قرار گرفت و تهدید شد با این 
حال همچنان از اساس نظام حمایت 
 1۳۸۴ سال  در  که  آنجا  تا  می کرد 
نیز شد،  ریاست جمهوری  کاندیدای 
او  را صالحیت  او  نگهبان  اما شورای 
را که مترجم سخنان روح اهلل خمینی 
و یکی از رابطان وی با سیاستمداران 

و رسانه های غرب در روزهای انقالب 
بود، رد کرد.

انتخابات  از  پس  ویژه  به  یزدی 
به  اعتراض  و   1۳۸۸ سال  جنجالی 
حکومت  مغضوب  بیشتر  آن  نتایج 
حتی  و  گرفت  قرار  آن  رهبری  و 
نشست ها  بسیاری  در  حضورش  از 
جلوگیری کردند؛ با این حال تغییرات 
فکری که در سه دهه ی گذشته ظاهرا 
از سر گذراند، چهره ی او را بیشتر از 

صاحبان قدرت مخدوش نکرد.
شد،  گفته  که  گونه  همان 
دستگاه های امنیتی، یزدی را از سال 
و  کردند  محدود  بسیار  بعد  به   ۸۸
نشست ها  در  حضورش  از  مدت ها 
جلوگیری می شد، اما یکی از جلساتی 
بود،  هم  جنجالی  بسیار  و  رفت  که 
مربوط به جلسه ی دفاع رساله ی بابک 
علوم  دکترای  دانشجوی  ابراهیمی، 
آذر  که  بود  تهران  دانشگاه  سیاسی 

1۳۹۳ برگزار شد.
»زندگی  دانشجو  این  رساله ی 
و  بود  بختیار«  اجتماعی  و  سیاسی 
اما  زیباکالم،  صادق  راهنما،  استاد 
مسووالن وقت دانشکده علوم سیاسی 
خط  که  مشاور  اساتید  از  تعدادی  و 
فکری آنها به شدت حکومتی بود به 
بهانه ی مختلف چند سالی بود اجازه 
دفاع به او نمی دادند. بابک ابراهیمی 
و  داد  تغییر  را  آن  عنوان  سرانجام 
لیبرال  جریان  ناکامی  »دالیل  به 
بررسی  معاصر:  ایران  در  دمکراسی 
کرد.  تبدیل  بختیار«  شاپور  زندگی 
وزیر  اولین  عنوان  به  یزدی  ابراهیم 
ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه ی 
در کنار منوچهر متکی، وزیر خارجه 
دولت احمدی نژاد، هم حضور داشتند 
و صحبت های یزدی و دفاع زیباکالم 
به درگیری لفظی میان استاد راهنما و 
مشاورین و داورها انجامید و در نهایت 
زیباکالم گفت: »اساتید مشاور با بغض 
و کینه زائدالوصفی سعی در تخطئه 

خود ابراهیمی و رساله اش داشتند…  
بیشترین سعی و تالششان را نمودند 
تا به آن جمعیت انبوه نشان دهند که 
رساله ابراهیمی واجد صالحیت علمی 
اینها یک سو، حضور  نیست«. همه ی 
ابراهیم یزدی در این جلسه هم برای 
از  امروز خود  که  یادشده،  دانشجوی 
اساتید دانشگاه است پُر از دردسر بود.

در  دوگانه ای  چهره ی  یزدی  از 
را  نزدیک وی  و  دور  از  که  آنها  بین 
که  است  مانده  باقی  می شناختند 

بسیار از هم متفاوت است.
توییترش  در  تاجزاده،  مصطفی 
باهوش،  سیاستمداری  »ایران  نوشته 
و  صبور  مجرب،  تشکیالتی،  شجاع، 
ابراهیم  از دست داد. دکتر  را  دلسوز 
بازرگان  مهندس  به  پایان  تا  یزدی 
اسم  به  کاربری  اما  ماند«،  وفادار 
داده  پاسخ  او  به  خطاب  جواد  سید 
»تاجزاده دهه ی شصت در تجمع ضد 
نهضت آزادی ها، روی موتور هزار: ملّیا 
)دهه ی  موشن!«  سوراخ  تو  کوشن؟ 
دل  افالس(:عاشق  دنده ی  روی  نود 

خسته ی همان ها«.
»کسانی  نوشته  خدامی،  یگانه 
ندارند  جایگزینی  هیچ  که  می میرند 
کنه،  می  غم انگیزتر  رو  مرگ  این  و 
مرگ انسان های شریف« و عجیب زاده 
قدس،  روز  »طراح  کرده  توییت 
و  ملت  کوزه ی  از  قدرت  نشخوارگر 
رسوایی  پرده ی  پشت  مذهب،  آخوِر 
خیانت  ده ها  و  اف1۴  هواپیماهای 

دیگر ُمرد. بله! ابراهیم یزدی ُمرد«.
فعالین سیاسی چپ هم واکنش های 
مشابهی به مرگ یزدی نشان دادند، 
ابراهیم  »دکتر  نوشته  ابتهاج  امیر 
می داد.  اهمیت  خوب  ژن  به  یزدی 
همه  رو  روحانی(  )شهریار  دامادش 
کاره وزارت خارجه کرد تا جایی که 
استعفا  )وزیرخارجه(  سنجابی  کریم 

داد!«

تجاوز و اعدام کودکان در دهه تاریک شصت

عکس از مجله آلمانی »کنکرت« ژوییه 1۹۸2؛ این مجله که از اسداهلل الجوردی به عنوان »جالد تهران« نام 
می برد، خبرنگار خود را برای تهیه گزارش به اوین فرستاده بود. این زندانیان نوجوان که در ارتباط با سازمان 

مجاهدین خلق ایران دستگیر شده بودند، همگی اعدام شدند

ویدئو

ابراهیم یزدی در اوج قدرت دست در دست یاسر عرفات و احمد خمینی

در این عکس الجوردی در حضور خبرنگار و عکاس »کنکرت« با نشان 
دادن عکس پای یک دختر شکنجه شده به زندانیان مجاهد که جوان ترین 
آنها 1۴ سال بیشتر ندارد می گوید: »ببینید درباره اینجا چه می نویسند!« 
و منظورش این بود که درباره شکنجه و اعدام، دروغ منتشر می کنند!
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خطرات 
ضربان قلب اضافه

تحقیقات نشان می دهد میزان تپش قلب
زود  آیا  که  باشد  مسئله  این  گویای  می تواند  شما 

می میرید یا نه. ضربان قلب اکثر مردم بین 60 تا 100 ضربه 
در دقیقه بوده اما ضربان قلب ورزشکاران حرفه ای حدود ۴0 است. با 

این حال آن دسته از افرادی که ضربان قلبشان بیش از ۸0 ضربه در دقیقه 
است نسبت به افرادی که ضربان قلبشان بین 60 تا ۸0 در دقیقه است حدود 

۴۵ درصد خطر مرگ و میر در آنها بیشتر گزارش شده است.ارتباط بین ضربان 
قلب سریع تر و مرگ زودهنگام در همه  افراد بسیار شایع است و صرفا مختص افرادی 
نیست که عوامل خطرزا مانند مشکالت قلبی آنها را تهدید می کند. دکتر دانگفن 
ژانگ می گوید: شواهد موجود به طور کامل میزان ضربان قلب را به عنوان عامل خطرزا 
تثبیت نکرده است، اما شکی نیست که باال بودن میزان ضربان قلب بیانگر وضعیت 
نادرست قلبی است. نتایج تحقیقات ما حاکی از آن است افراد باید به خاطر سالمتی 
خود، بیشتر به ضربان قلب خود توجه داشته باشند و این میان، میزان فعالیت های 
فیزیکی آنها برای کاهش ضربان قلب اهمیت زیادی دارد. در همین ارتباط، آنها 
۴6 مورِد تحقیقاتی را در 1.۲ میلیون بیمار و ۷۸3۴9 مورد مرگ در بین آنها به 
دالیل مختلف مورد بررسی قرار دادند. از طرفی ۸۴۸3۲0 بیمار و ۲۵۸00 مورد 
مرگ به خاطر ناراحتی قلبی را هم سنجیدند. آنها توانستند بین میزان باالی 

ضربان قلب و مرگ و میر ارتباط هایی پیدا کنند. به ویژه اینکه آنها 
متوجه شدند خطر مرگ به دالیل مختلف به ازای هر 10 ضربه ی 

قلب در دقیقه، 9 درصد افزایش می یابد. خطر مرگ و میر 
به خاطر بیماری های قلبی عروقی هم به ازای هر 

10 ضربه قلب در دقیقه تا ۸ درصد 
زیاد می شود.

زنان  شاخص

ژینوس
 نعمت محمودی

 )1۳6۰ - 1۳۰۸(
ژینوس نعمت محمودی بنیانگذار 
تهیه کننده  و  ایران  در  هواشناسی 

اطلس جغرافیایی ایران بود.
ژینوس محمودی در سال 130۸ 
مادرش  آمد.  دنیا  به  تهران  در 
کمالیه اجزاچی معلم مدرسه تربیت 
نعمت  جناب  پدرش  و  دختران 
بود.  ایران  در  گراورسازی  بنیانگذار 
ایران  بهائیان  وی عضو محفل ملی 

بود.
دوران  اتمام  از  پس  ژینوس 
دانشگاه  فیزیک  رشته  در  متوسطه 
و  لیسانس  درجه  اخذ  به  تهران 
درجه  اخذ  به  هواشناسی  علوم  در 
فوق لیسانس نائل آمد. قبل از آنکه 
سازمان هواشناسی در ایران تشکیل 
تحقیق  سرپرست  ژینوس  شود، 
هواشناسی  جّوی  علوم  تعلیم  و 
عالی  مدرسه  تشکیل  از  بعد  و  بود 
را  مدرسه  این  ریاست  هواشناسی، 
عهده دار گردید. به عالوه تحقیقات 
همواره  دریایی  هواشناسی  در  او 

مورد توجه اولیای امور مملکتی بود 
و در حقیقت می توان او را بنیانگذار 

هواشناسی در ایران نامید.
محمودی اطلس هواشناسی ایران 
به عنوان  او  تهیه و تنظیم کرد.  را 
کنفرانس های  در  ایران  نماینده 
با  مبارزه  و  هواشناسی  بین المللی 

آلودگی هوا شرکت می کرد.
در  محمودی  هوشنگ  او،  همسر 
ناپدید شد و خودش  مرداد 13۵9 
دسامبر   ۲۷(  1360 دی   6 در 
19۸1( در سن ۵۲ سالگی به اتهام 

جاسوسی در تهران اعدام شد.

چه شد ای دوست که یاد دل ما کردی باز
دل از جور چه دیدی که وفا کردی باز

چون گل تازه به یک خنده ی مستانه ی خویش
بس کدورت که مبدل به صفا کردی باز

دیگر ای آهوی وحشی تو به راه آمده ای
پا بدین رهگذر از راه خطا کردی باز
دل شیدا به کمند سر گیسویت بند
زلف آشفتی و دیوانه رها کردی باز

در دل سرد که افسرده ماتمکده بود
به نگه آتش سوزنده به پا کردی باز

لعبت از رنجش شب هجر ننالد دیگر
لعبت واالبه یک بوسه تو این درد دوا کردی باز

بزرگ  های  مسئولیت  از  یکی 
والدین، نامگذاری فرزندان می باشد. 
باید این کار را با حوصله انجام دهید 
تا اسمی مناسب برای فرزندان خود 
انتخاب کنید که در این امر هم باید 
تا  بگیرید  نظر  در  را  جوانب  همه 
اسمی که انتخاب می کنید در تمام 
مایه  و  باشد  داشته  کاربرد  او  عمر 

مسخره دیگران نشود.
نامگذاری فرزندان مسئولیتی بزرگ 
است. اگر در این کار زیادی مبالغه 
کنید و نامی عجیب و غریب برایش 
مسخره شدن  ریسک  کنید،  انتخاب 
اذیت  و  آزار  و  همساالن  میان  در 
سبب  و  می برید  باال  را  مدرسه  در 
افزایش خشم کودک نسبت به خود 
می شوید. اگر هم خیلی منعطف رفتار 
کنید و نامی معمولی و بی مسمی  را 
برایش برگزینید، او هرگز از دیگران 
خاص  احساس  و  نمی شود  متمایز 

بودن نمی کند.
افراد مشهور و هنرمندان در زمینه 
زیاده روی  فرزندانشان  نامگذاری 
ما  اکثر  که  حالی  در  می کنند، 
زمینه  این  در  می دهیم  ترجیح 
سال  کنیم.  عمل  محتاطانه  بسیار 
و  گالیسنکی  آدام  پروفسور  گذشته 
اقتصاد  دانشکده  از  اسلِفیین  مایکل 
نیویورک  شهر  در  کلمبیا  دانشگاه 
نتایج پژوهشی را منتشر کردند که 
نشان می داد نام یک کودک می تواند 
یک بار اتصالی فوری به یک جنسیت 
الگویی  متعاقبا  و  کند  ایجاد  خاص 
آبشاری از قضاوت های کلیشه ای در 
مورد هویت و منافع فرد را تحریک 
مورد  در  اسلفیین  از  زمانی که  کند. 
یافته های علمی که در پشت چنین 
نتیجه گیری وجود دارد، پرسیده شد 
او چنین پاسخ داد: »ما کشف کردیم 
یا  نرم  تلفظی  می توانند  نام ها  که 
سخت داشته باشند. بعضی از اسامی 
که بدون ارتعاش تارهای صوتی تلفظ 
می شوند، ادایشان نفسگیر است. در 
نتیجه مردم تمایل دارند این اسامی 
را به زنانه بودن کلیشه ای، لطافت و 

حساسیت مرتبط سازند.«
نام هایی  »برعکس،  داد:  ادامه  او 
تلفظ  صوتی  تارهای  لرزش  با  که 
بیان  محکم تر  و  روان تر  می شوند، 
با  را  اسامی  این  مردم  و  می شوند 
در  سختی  و  استحکام  مردانگی، 
ما  یافته های  می دهند.  قرار  ارتباط 
شواهد مستمری ارائه می کند مبنی 
بر این که اسامی سخت تر که هنگام 
لرزیده  صوتی  تارهای  تلفظشان 
می شود مانند ِجیمز بیشتر بر نوزادان 
پسر داده می شود و نام های بی صدا 
که بدون لزراندن تارهای صوتی تلفظ 
می شوند، مانند سارا اغلب بر نوزادان 

دختر اطالق می شود.«
که  می دهد  توضیح  اسلفیین 
معنی  به آن  جنسیتی  تقسیم  این 
متناسب  خاص  نام های  که  است 
کلیشه ای  جنسیتی  دسته های  با 
هستند و البته برخی از نام های هر 

دو گروه جنسیتی در این دسته بندی 
دسته  ساختاری چون  و  نگرفته  قرار 
مقابلشان دارند. اما اگر اسم ها می توانند 
چیزهای زیادی در مورد دارندگانشان 
عقاید  و  نظرات  روی  و  بگویند  ما  به 
ما حتی پیش از مالقات صاحبان آنها 
از  اطمینان  برای  پس  بگذارند،  تاثیر 
را  شانس  بهترین  ما  فرزندان  این که 
چه  از  باید  باشند،  داشته  زندگی  در 
پیروی  نامگذاریشان  برای  قوانینی 

کنیم؟
مارک هاوسر، بنیانگذار و مدیر عامل 
کمپانی  یک  »اِرل فولگزوِل«  شرکت 
از مشتریانش ۲۲  سوئیسی است که 
تا  می کند  دریافت  هزینه  پوند  هزار 
برای  را  نام  مناسب ترین  و  بهترین 

فرزندشان برگزیند!
ترجمه  که  ارل فولگزول  شرکت 
این  به  است  موفقیت«  »موج  نامش 
 1۴ ابتدا  که  می کند  عمل  ترتیب 
تاریخدان   نامگذاری، چهار  کارشناس 
و 1۲ مترجم بیش از صد ساعت وقت 

متشکل  فهرست  یک  تا  می گذارند 
جهت  هر  از  که  را  نام  تا ۲۵  از 1۵ 
سپس  آماده  کنند.  باشند،  متناسب 
و  والدین  کردن  همراهی  با  مشاوران 
آنها کمک  به  ارائه مشاوره های کافی 
می کنند تا تمام نام ها را بررسی کرده و 
با حذف تک تک هر کدام به نام نهایی 

منتخب آنها دست یابند.
نحوه  بیشتر  توضیح  در  هاوسر 
انتخاب  در  که  می گوید  شرکت  کار 
پیشینه  از  کاربردی  و  مناسب  نام 
والدین و آرزوها و اهداف آنها استفاده 
می شود. بنابراین او نمی تواند فهرستی 
از نام های کامل و موفق را به صورت 
عمومی و مناسب همگان ارائه کند. با 
این حال او هفت توصیه کاربردی به 
در  تا  می کند  ارائه  آینده نگر  والدین 
انتخاب نام فرزندانشان راهگشا باشد: 
مشکل  تلفظشان  که  را  نام هایی   .1

است انتخاب نکنید
که  است  اسمی  موفق  نام  یک 
براحتی تلفظ شود. بسیار اهمیت دارد 
راحت  زبان  آن،  تلفظ  هنگام  در  که 
بچرخد و زمانی که دیگران نام فرزند 
شما را صدا می کنند، زیبا و طبیعی 

باشد. نامی کوتاه 
با  برگزینید.  را  ساده  و 

شنیدن یک نام نباید احساس ازدحام 
دست  فرد  به  بودن  برهم  و  درهم  و 
دهد یا تلفظش برای دیگران مشکل 

باشد. 
نام خانوادگی  با  نام  به همراهی   .۲
و خوشخوان بودنشان در کنار یکدیگر 

توجه کنید
در  که  باشید  داشته  یاد  به 
مدرسه،  مانند  مختلف  موقعیت های 
محل کار و حتی هنگام ازدواج، خوانده 
خانوادگی  نام  کنار  در  نامش  شدن 

خوش آهنگ باشد.
3. نامی برگزینید که با میراث فرهنگی 
باشد داشته  همخوانی  خانواده تان 

نام فرزند شما باید با پیشینه تاریخی 
خانوادگیتان همخوانی داشته باشد. 

۴. در انتخابتان به نام خواهر و برادرهای 
کنید توجه  نوزاد  بالفعل  یا  بالقوه 

یا  تصادفی  اسم های  دنبال   .۵
عالمت های تجاری نگردید

در نظر داشته باشید هر نامی که به 
به  پیشتر  و  ندارد  تعلق  اسم شخص 
تجاری  عالمت  یا  شرکت  نام  عنوان 
نام  شده اند  به هیچ وجه  برگزیده 
مناسبی برای فرزند شما نخواهد بود. 

فرزندتان  باشید  داشته  یاد  به   .6
همیشه کودک نمی ماند

نباید از اسم های کودکانه که بسیار 
شیرین و بامزه هستند برای نامگذاری 
فرزندتان استفاده کنید، چرا که او در 
سنین باال با مشکالت اسمش همواره 

درگیر خواهد بود.
دارید،  شکی  کوچک ترین  اگر   .۷

نامی دیگر انتخاب کنید
خود  انتخابی  نام  مورد  در  باید 
اگر  باشید،  داشته  خوبی  احساس 
مطمئن  دارید  شک  آن  به  نسبت 
همین گونه  نیز  فرزندتان  که  باشید 

خواهد بود

علت  به  زنان 
متابولیسم  برخی  وجود 
تا  های خاص در بدنشان الزم است 
اهمیت ویژه ای را به بحث تغذیه و 
تغذیه  اصوال  بدهند.  خود  سالمت 
و  است  سالمتی  فاکتور  ترین  اصلی 
پیشگیری  یا  و  بروز  در  جدی  نقش 
از بروز برخی اختالالت دارد. مصرف 
از مواد خوراکی برای سالمت  برخی 
و  مردان  تغذیه  است.  ضروری  زنان 
و  عملکرد  در  تفاوت  خاطر  به  زنان 
ساختار بدنی با یکدیگر متفاوت است. 
برای هر گروهی غذاهایی وجود دارد 
کیفیت  شدن  بهتر  به  تواند  می  که 
زندگی آن ها کمک کند. اما غذاهای 

مفید برای زنان کدام اند؟

این  بر  تغذیه  متخصصان  امروزه، 
غذایی  ماده  پنج  که  هستند  عقیده 
انواع  پیچ،  کلم  پیاز،  بروکلی،  کلم 
آجیل و ماهی سالمون با تأمین مواد 
مغذی ای مانند آهن، کلسیم، منیزیم، 
 K اسیدفولیک، ویتامین ،D ویتامین
و اسید چرب امگا 3 در تأمین سالمت 

بانوان موثر هستند.
از  تعدادی  معرفی  به  ادامه  در 
غذاهای مفید برای زنان می پردازیم.

یکی  بروکلی  کلم  بروکلی:  کلم 
با  زنان  برای  مفید  غذاهای  از  دیگر 
کننده  خنثی  های  آنزیم  بودن  دارا 
سموم بدن که منجر به ایجاد سرطان 
میشوند دفع می کند و در پیشگیری 
است.  موثر  رحم  و  سینه  سرطان  از 
دارا  دلیل  به  بروکلی  کلم  همچنین 
بودن مقادیر باالیی از اسید فولیک می 
تواند از تولد نوزاد با نواقص لوله عصبی 
در مادران باردار جلوگیری نماید.طبق 
تحقیقات جدید مصرف مناسب کلم 
بروکلی از تنش های عصبی و ورم در 
دوران قاعدگی در خانم ها می کاهد. 
دیگری  مفید  غذایی  ماده   : پیاز 
برای بانوان است که تحقیقات علمی 

نشان داده اند از نظر خواص همانند 
پوکی  از  کننده  پیشگیری  داروهای 
استخوان است. بنابراین در پیشگیری 
و درمان پوکی استخوان پیشرفته در 
زنان در دوران یائسگی موثر است. به 
عالوه این که برخی تحقیقات جدید 
پیاز  که مصرف  اند  داده  نشان  دیگر 
می تواند تا ۷3 درصد از ایجاد سرطان 
رحم و تا ۲۵ درصد از سرطان سینه 

پیشگیری نماید.
انواع  انواع آجیل : مصرف متعادل 
سبب  روزانه  شکل  به  سویا  و  مغزها 
از  پیشگیری  و  فشارخون  کنترل 
سرطان سینه و دیابت نوع ۲، تنظیم 
خواب و کنترل اشتها و پیشگیری از 
در  بارداری  دوران  از  بعد  گرگرفتگی 

بانوان می شود.
غذاهایی برای کاهش خطر ابتال به 

سرطان تخمدان
به  تخمدان  سرطان  به  ابتال  خطر 
مربوط  هم  می خورید  که  چیزهایی 
معتقدند  کارشناسان  واقع  در  است. 

با روش  تمام سرطان ها  از  یک سوم 
است  دهه  چند  دارند.  ارتباط  تغدیه 
بر غذاهایی که خطر  دانشمندان  که 
می دهند  کاهش  را  سرطان  به  ابتال 
وجود  شواهدی  می کنند.  مطالعه 
دارد که این غذاهای مفید برای زنان 
می توانند ریسک ابتال به این سرطان 

خطرناک را در شما کاهش دهند.
غذاهای  از  یکی  ماهی   : ماهی 
مفید برای زنان است. مجموعه ای از 
نشان  ایتالیا  در  انجام شده  مطالعات 
ابتال  خطر  ماهی  خوردن  می دهد 
درصد   30 تا  را  تخمدان  سرطان  به 
کاهش می دهد. نوع ماهی واقعا مهم 
نیست. اسیدهای چرب امگا 3 که در 
بر  عالوه  است  موجود  ماهی ها  تمام 
اینکه برای قلب مفید است و می تواند 
در  کند،  جلوگیری  مغزی  سکته   از 
از شما محافظت  برابر سرطان ها هم 
ماهی،  طبخ  روش  بهترین  می کند. 
بهتر  است.  آن  کباب کردن  و  بخارپز 

است زمان پخت ماهی کوتاه باشد.
کاهو چینی : این کاهو را می توانید 
در ساالد استفاده کنید. طعم مالیمی 
دیگر  سبزیجات  با  راحتی  به  و  دارد 

می توانید  را  آن  می شود.  هماهنگ 
کمی تفت هم بدهید یا به شکل دلمه 
سرطان  از  جلوگیری  درآورید.برای 
باید حداقل دوبار در  تخمدان شما 
را  چینی  کاهو  فنجان  نصف  هفته 
کنید. وارد  خود  غذایی  برنامه   در 

گوجه  فرنگی : مطالعه ای که روی 
13 هزار زن در کالیفرنیا انجام شده 
نشان داده که خوردن نصف فنجان 
در  بیشتر  یا  بار  پنج  گوجه فرنگی، 
هفته خطر ابتال به سرطان تخمدان 
را در آنها تا 60 درصد کاهش داده 
است. علت آن وجود ماده ای به نام 
لیکوپن در گوجه فرنگی است.روش 
روی  زیادی  حد  تا  می تواند  طبخ 
بگذارد.  تاثیر  لیکوپن  جذب  مقدار 
جذب  برای  پخت  روش  بهترین 
لیکوپن حرارت دادن گوجه به مدت 

۲0 دقیقه در درجه مالیم است. 
با  ها  هورمون  تعادل  حفط 

غذاهای مفید برای زنان
از  قبل  دردهای  عالئم  مجموع  از 
دروه ماهانه، باید با خوردن غذاهای 
دوم  نیمه  در طی  زنان  برای  مفید 
دوره مراقبت کرد. به طوری که در 
هیچ یک از وعده های غذایی کالری 
مقدار  به  نشود.  فراموش  مصرفی 
تازه مخصوصاً  از میوه های  فراوانی 
مرکبات و سبزیجات بخورید. کسانی 
دوره  از  قبل  عالئم  مجموع  از  که 
منیزیم  میزان  برند  می  رنج  ماهانه 
آنها از حد متوسط کمتر است.  از 
زیتون  مانند  طبیعی  های  روغن 
همچنین  و  گردان  آفتاب  روغن  و 
آجیل، تخمه ها، آواکادو و ماهی تازه 

مصرف کنید.
میل  افزایش  برای  غذاهایی 

جنسی خانم ها
مطالعات متعدد نشان داده اند که 
می توانند  هم  مختلف  غذایی  مواد 
تاثیر  ما  احساسات جنسی  روی  بر 
بگذارند. بر اساس مطالعه ای که در 
آمریکا انجام شده است، کمبود اسید 
فولیک )یکی از ویتامین های گروه 
B( تمایل به برقراری رابطه جنسی 
به  نکته  این  دهد.  می  کاهش  را 
ویژه در میان خانم ها مشاهده شده 
است زیرا اغلب آنها به میزان کافی 
دریافت  را   B گروه  های  ویتامین 
نام  با  که  فولیک  کنند.اسید  نمی 
نیز شناخته   B9 یا ویتامین فوالت 
می شود در حبوبات به ویژه عدس، 
سویا، غالت سبوس دار و سبزیجات 
جعفری،  اسفناج،  مانند  تیره  سبز 
کلم بروکلی، نخود فرنگی و مارچوبه 
یافت می شود.یکی دیگر از غذاهای 
جنسی  میل  افزایش  برای  مفید 
است.  آهن  معدنی  ماده  ها،  خانم 
از آن،  ناشی  فقر آهن و کم خونی 
خلق و خوی زنان را به شدت تحت 
تاثیر قرار می دهد و موجب کاهش 
تمایالت جنسی آنها می شود. جگر و 
انواع گوشت ها به ویژه گوشت قرمز، 
حبوبات، سبزیجات سبز و زرده تخم 
مرغ منابع غنی آهن به شمار می روند.

بانوان 9 ماده خوراکی مفید برای سالمت  چگونه برای کودکان اسمی مناسب انتخاب کنیم؟
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مردان  شاخص

 سّیداحمدَکسَروی
)1324 - 1269(

بعدها  که  ُحکم آبادی،  سّیداحمد 
برگزید،  را  َکسَروی  خانوادگی  نام 
پژوهشگر،  زبان شناس،  تاریخ نگار، 
بود.  ایرانی  اندیشمند  و  حقوق دان 
وی استاد ملی گرای رشته حقوق در 
در  دعاوی  وکیل  و  تهران  دانشگاه 
تهران بود.احمد کسروی در حوزه های 
مختلفی هم چون تاریخ، زبان شناسی، 
روزنامه نگاری،  دینی،  علوم  ادبیات، 
فعالیت  سیاست  و  قضاوت  وکالت، 
جنبشی  بنیان گذار  داشت.وی 
ساختن  هدف  با  سیاسی-اجتماعی 
یک »هویت ایرانِی سکوالر« در جامعه 
ایران، موسوم به جنبش »پاک دینی« 
بود که در دوره ای از حکومت پهلوی 
شکل گرفت.احمد کسروی خواستار 
و  فکری  »واپس ماندگی  با  مبارزه 
تمامی  در  روشن گری  و  علمی« 
آنچه  از  وی  بود]۸[  زندگانی  وجوه 
»اوضاع زندگی، خرافه گرایی و آداب 
می دانست  ایران  مردم  اجتماعی« 
انتقاد داشت؛ موضع گیری های احمد 
و  رایج  کیش های  برابر  در  کسروی 
نهادهای مذهبی و اخالقی و مسلک ها 

و  فرهنگی  و  سنتی  ارزش های  و 
تاختن او به باورهای دینی و فرهنگی 
از تشیع و بهائیت گرفته تا شعرهای 
حافظ و سعدی، از جمله مواردی بود 
او  علیه  را  بسیاری  مخالفت های  که 
برانگیخت.آثار احمد کسروی بالغ بر 
70 جلد کتاب به زبان های فارسی و 
عربی است.احمد کسروی در تاریخ 20 
اسفند 1۳2۴ و در سن ۵۵ سالگی، 
کاخ  ساختمان  بازپرسی  اتاق  در 
»گلوله  ضرب  به  تهران  دادگستری 
سازمان  چاقو«توسط  ضربه   27 و 
تروریستی »فدائیان اسالم«، ترور شد. شهریار

ن  ا ر و د
ی  لمند سا
که  است  دورانی 
برخی افراد ممکن است در آن 
دوران دیگر از پس نیاز های روزمره 
بهداشتی  امور  برای  و  برنیایند  خود 
خانواده  اعضای  دیگر  به  درمانی 
از  بین  این  در  کنند.  پیدا  احتیاج 
از آن  تا قبل  دست دادن همسر که 
است  بوده  همراه  همیشه  یاور  یک 
مختلف  جوانب  خالیش  جای  حال 
زندگی سالمند را در بر گرفته است. 
حال این سوال پیش می آید که نقش 
فرزندان در زندگی سالمند چیست؟ 
مناسبی  محل  سالمندان  خانه  آیا 

برای آن هاست؟
استانداردهای خانه سالمندان

لحاظ  به  فیزیکی،  لحاظ  به 
ارائه می شود  که  و خدماتی  مراقب 
وجود  مشخصی  استاندارد های 
باید  هم  استانداردها  این  که  دارد 
این  ترین  باشد. مهم  اصول  بر طبق 
تعداد  مناسب،  فضای  استاندارد ها 
مراقب کافی و تغذیه مناسب، فعالیت 
جسمی و ذهنی کافی سالمند است 
این خانه  باید توجه داشت که در  و 
سالمندان ارتباطات اجتماعی سالمند 

با خانه و جامعه قطع نمی شود.
مزایا و معایب خانه سالمندان

و  سالمندان  ترجیح  اگرچه 
خانواده ها این است که سالمند را در 
خانه نگهداری کنند ولی همیشه این 
بهترین انتخاب نیست. به عنوان مثال 
خیلی  آلزایمر  بیماری  که  فردی  در 
پیشرفته شده دارد، یا فرد سالمندی 
کسی  و  کند  می  زندگی  تنها  که 
نیست که از او نگهداری کند، بهترین 
مکان خانه نیست، بلکه بهتر است که 

او به خانه سالمندان برود.
خیلی ها فکر می کنند که اگر به 
توانند  نمی  بروند  سالمندان  سرای 
دیگر از آن جا برگردند ولی در دنیا 

هیچ آفریده ئی به جمال فریده نیست
این لطف و این عفاف به هیچ آفریده نیست

آن سروناز هم که به باغ ارم در است
فرد و فرید هست و لیکن فریده نیست

نرگس دریده چشم به دیدار او ولی
دیدار آفتاب به چشم دریده نیست

در بزم او که خفته فرو پلک چشمها
غیر از دل تپیده و رنگ پریده نیست
هر آهوئی به هر چمنی می چرد ولی

آن آهوئی که در چمن او چریده نیست
زلفش بریده رشته پیوند دل ولی

خود رشته ای که دل دمی از وی بریده نیست
از شهریار غیر گناه مجردی

یک نقطه سیاه دگر در جریده نیست

از  مردان  در  مو  ریزش  معموال 
کم  و  شود  می  آغاز  جوانی  سنین 
پشت شدن موها در این سنین یکی 
از دغدغه های مردان است به همین 
مراقبت  های  روش  از  آگاهی  دلیل 
در  مو  ریزش  از  جلوگیری  و  مو  از 

مردان بسیار مهم است.
هنگامی که قصد دارید موهایتان از 
ظاهر زیباتری برخوردار باشند،زمان 
سپری  آیینه  جلوی  را  زیادی 
با شانه و برس و گاهی  و  می کنید 
به  مو  ژل  مانند  محصوالتی  اوقات 
شده  مشخص  افتید.  می  آنها  جان 
است که رسیدگی بیش از اندازه می 

تواند به ریزش موها منجر شود.
 Men’s نشریه  گزارش  بنابر 
حدود  برای  مو  ریزش   ،Journal
۵0 درصد از مردان رخ می دهد که 
به ویژه در میان مردان ۵0 ساله یا 
این  پایه  است.بر  مشهودتر  مسن تر 
دو دسته  به  معموال  مردان  گزارش 
نخست  دسته  شوند.  می  تقسیم 
برای  کاری  هر  که  هستند  افرادی 
انجام  خود  موی  های  رشته  نجات 
افرادی  دیگر  دسته  و  دهند  می 
می  را  خود  سرنوشت  که  هستند 
پذیرند. در هر صورت، ریزش مو و 
رویش  خط  نشینی  عقب  مشاهده 
ناخوشایند  مردی  هر  برای  موها 
است. در ادامه با برخی حقایق جالب 
توجه در مورد طاسی مردان بیشتر 

آشنا می شویم.
برابر  در  محصوالت  بیشتر 

ریزش مو کارایی ندارند
آرایشی  مسائل  بیشتر  همانند 
می  پیدا  نیز  افرادی  بهداشتی،  و 
شوند که از مساله ریزش مو استفاده 
می برند. در این مورد، صنعت ریزش 
میلیارد   ۳٫۵ از  بیش  ارزشی  مو 
بسیاری  متاسفانه  اما  دارد.  دالر 
مو  ریزش  با  مقابله  راه حل های  از 
جداسازی  ندارند.  چندانی  ارزش 
درمان های معجزه آسای ساختگی 
حل  راه  از  انداز  غلط  محصوالت  و 
ها واقعی ریزش مو دشوار است زیرا 
محصوالت  از  دفاع  به  افراد  برخی 
مخالف  یا  پرداخته  خود  نظر  مورد 
به  مردان  هستند.  دیگر  محصوالت 

فواید مواد 
معدنی برای بدن

مواد معدنی از جمله مواد الزم برای بدن هستند که 
کمبود آن ها می تواند شما را با مشکالت جبران ناپذیری 

رو به رو کند. در این مطلب شما را با مواد معدنی الزم برای بدن 
و فواید آن ها آشنا خواهیم کرد: آهن:یک ماده معدنی است که در 

تولید هموگلوبین نقش دارد.کمبود اهن می تواند سبب انمی فقر اهن 
شود که در این حالت اکسیژن کافی به مغز نمیرسد و خستگی و عملکرد 

ناقص مغزی ایجاد میشود .همچنین کمبود اهن در دوره نئوناتال سبب تغییر 
میلیناسیون و اسیب به نفوذ پذیری مغز می شود.منیزیم:عالوه بر نقشی که در 

استحکام استخوان دارد در انتقال ایمپالس های عصبی هم نقش دارد.منابع غذایی 
حاوی این ماده شامل حبوبات ، اجیل ، غالت ، سبزیجات ، با رنگ سبز تیره می 
باشند.منگنز:در متابلیسم کربوهیدرات ها و عملکرد مغز دخیل است.منابع غذایی 
حاوی این ماده شامل:غالت کامل حبوبات اجیل می باشد.مس:در متابلیسم اهن 
و عملکرد مغز نقش دارد.کمبود مس می تواند سبب کم خونی اختالل در پاسخ 
سیستم ایمنی تغییر در گیرنده های شیمیایی و کاهش سطح نوروترنسمیتر 
ها شود. منابع غذایی حاوی این ماده شامل:گوشت و جگر شکالت غالت و 
میوه جات خشک می باشد.روی : نقش مهمی در حفظ غشای سلولی و 

محافظت سلول ها دارد. منابع غذایی حاوی این ماده شامل:گوشت 
ماهی ماکیان شیر و لبنیات جگر غالت کامل می باشد.

از  جلوگیری  و  ها  هورمون  برخی  سنتز  :برای  سلنیوم 
اسیب سلولی مفید است. منابع غذایی حاوی این 

ماده شامل:غذا های دریایی کلیه جگر و 
گوشت می باشد.

امید کسب نتایج مثبت هر راه حلی 
که  این  بدون  می کنند،  امتحان  را 
ریشه های اصلی ریزش موی خود را 

شناسایی کنند.
تنها مادر خود را مقصر ندانید

را شنیده  این موضوع  ممکن است 
باشید که خانواده مادری نقش مهمی 
دارد.  موها  ریزش  و  شدن  نازک  در 
این مساله تا حدی درست است. ژن 
طاسی اولیه کروموزوم اکس است که 
از مادران منتقل می شود، اما پژوهش 
دارای  که  مردانی  اند،  داده  نشان  ها 
پدری طاس هستند، نسبت به افرادی 
احتمال  نیست،  طاس  آنها  پدر  که 
بیشتری دارد به الگوی طاسی مردانه 

مبتال شوند.
طاس  مردان  علم،  گفته  به 

جذاب تر هستند
 201۶ سال  اوایل  در  مساله  این 
مطرح شد و برای افرادی که با روند 
هستند  مواجه  طاسی  و  مو  ریزش 
شود.  محسوب  خوبی  خبر  می تواند 

انجام   201۶ سال  در  که  مطالعه ای 
طاس  مردان  که  بود  مدعی  شد، 
و  قدرتمندتر،  مردانه تر،  حالتی  از 
مسلط تر نسبت به همتایان مودار خود 
برخوردار هستند. پس به جای مقابله 
با ریزش مو می توانید این موضوع را 
نیز  را  خود  موهای  باقی  و  پذیرفته 

بتراشید.

رسیدگی 
اندازه  از  بیش 

می تواند عامل ریزش 
مو باشد

هنگامی که قصد دارید موهایتان از 
ظاهر زیباتری برخوردار باشند، زمان 
زیادی را جلوی آیینه سپری می کنید 
اوقات  گاهی  و  برس  و  شانه  با  و 
محصوالتی مانند ژل مو به جان آنها 
که  است  شده  مشخص  افتید.  می 
به  می تواند  اندازه  از  بیش  رسیدگی 
ریزش موها منجر شود. شانه کردن 
یا برس زدن بیش از حد سخت موها 
استرس فیزیکی فراوانی را به فیبر مو 
پوست  به  تواند  می  و  کند  می  وارد 
سر آسیب برساند. این مساله به ویژه 
زمانی که موها خیس هستند و آنها را 

شانه می زنید درست است و به بیش 
از حد کشیده شدن مو منجر می شود.
از  حال  در  االن  همین  احتماال 

دست دادن مو هستید
بنابر گزارش های منتشر شده، ۵0 
درصد موی سر یک مرد پیش از آن 
که قابل مالحظه باشد، می ریزد. در 
نتیجه، ممکن است زمانی به فکر اقدام 
افتاده  پیشگرانه  و  محافظتی  های 
باشید که دیگر خیلی دیر شده است. 
خبر خوب این است که اگر ریزش مو 
تدریجی باشد یک شبه از حالت کمی 
رسید. نمی  کامل  طاسی  به  طاس 
تراشیدن موهای سر تاثیری در 

رشد موی بیشتر ندارد
تراشیدن  که  باورند  این  بر  بسیاری 
منظم موهای سر این امکان را فراهم 
و  قوی تر  موها  دیگر  بار  تا  می کند 
ضخیم تر از گذشته رشد کنند. اما رشد 
موهای ضخیم تر پس از تراشیدن آنها 
ممکن است یک خطای دید باشد. با 
رشد موی جدید، تار مو قابل مالحظه تر 
نوک  با  مقایسه  در  زیرا  شد  خواهد 
مخروطی معمولی مو از نوک ضخیم تری 
است. برخوردار  تراشیدن  از  پس 

شرایط  در  سالمند  که  است  مرسوم 
خاص  مراقبت  به  نیاز  که  ای  ویژه 
دارد به خانه سالمندان می رود و بعد 
بر  خانواده  به  شد  حل  مشکلش  که 
می گردد که این حالت تقریبا در ایران 

وجود ندارد.
مزایای خانه سالمندان

به  که  آنطور  سالمندان  خانه 
برای  نامناسبی  مکان  می رسد  نظر 
سالمندان نخواهد بود. خانه سالمندان 
پرستاران  آنجا  در  که  است  مرکزی 
شما  سالمند  روز  شبانه  پزشکان  و 
را تحت نظر دارند و در صورت بروز 
هرگونه مشکل جدی با فوریت های 
پزشکی بهترین خدمات را به سالمند 

بیمار می رسانند.
سالمندان در این مراکز با همسن و 
ساالن خود در ارتباط می باشد. البته 
را  فرزند  جای  تواند  نمی  کس  هیچ 
معاشرت  اما  کند  پر  سالمندان  برای 
و  همصحبت  همسن،  که  کسانی  با 
باشد خود یک  برای سالمند  همدرد 

امتیاز مثبت می باشد.
از دیگر مزایای خانه سالمندان این 
این  در  تواند  می  سالمند  که  است 
نقاهت  دوران  گذراندن  با  مکان ها 
به  دوباره  بهبودی  آوردن  بدست  و 
از  نگهداری  بازگردد.  خانواده  جمع 
سالمندان در منزل با وضعیت جسمی 
نامساعد می تواند بسیار دشوار باشد و 
با بردن این افراد به خانه ی سالمندان، 
پرستاران و نگهداران سالمند می توانند 
به خوبی و با رعایت بهداشت کامل به 

سالمند رسیدگی کنند.
معایب خانه سالمندان

وضعیت  دلیل  به  که  سالمندانی 
جسمی خود دچار افسردگی شده اند با 
رفتن به این مراکز ممکن است تا حد 
زیادی امید به زندگی خود را از دست 
بدهند. زندگی در خانه ی سالمندان  
یکنواخت و عادی بوده و این موضوع 
سالمند  روحیه  شود  می  سبب 
شود. اختالل  دچار  پیش  از  بیش 

برای  فرزند  از  دوری  و  دلتنگی 
از این رو  والدین اصال راحت نیست. 
بسیار مهم است که به سالمندانی که 
در این مراکز نگهداری می  شوند مرتب 

سر بزنید تا سالمند کمتر احساس 
دلتنگی و ناامیدی کند. سالمندانی 
خانه  از  شدن  خارج  به  امید  که 
سالمندان را دارند با دیدن فرزندان 
امیدی دوباره گرفته و با روحیه ای 

بهتر با بیماری ها مبارزه می کنند.
نگهداری سالمند در خانه

حال اگر وضعیت جسمی سالمند 
که  نیست  نامساعد  آنقدر  شما 
نتوانید از او در منزل نگهداری کنید 
یک  به  شما  سالمند  نیاز  فقط  و 
مراقب می باشد که در امور کارهای 
رسانی  خدمات  سالمند  به  روزمره 
خود  سالمند  برای  می توانید  کند 

پرستار بگیرید. 
از  خواهید  می  که  صورتی  در 
سالمند در خانه نگهداری کنید باید 
به ویژگی هایی در منزل خود توجه 

داشته باشید.
از آسانسور به جای پله استفاده 

کنید
سالمندانی که دچار پادرد، آرتروز 
به  توانند  نمی  هستند  درد  زانو  و 
راحتی از پله باال و پایین بروند. بهتر 
است منزل سالمندان در طبقه اول 
بدون پله باشد و یا دارای آسانسور 

باشد.
از کاشی مناسب برای سرویس 

بهداشتی استفاده شود
حمام منزل سالمند باید کاشی های 
در  تا سالمند  باشد  داشته  دار  عاج 
باید  چنین  هم  نخورد.  لیز  حمام 
سالمندان از دم پایی های مخصوص 

استفاده کنند تا زمین نخورند.
از توالت فرنگی در منزل سالمند 

استفاده شود
قدیمی  های  خانه  از  بسیاری  در 
توالت فرنگی وجود ندارد و سالمند با 
استفاده از سرویس بهداشتی قدیمی 

به زانوهایش آسیب می زند. 
در اتاق خواب سالمند نور کافی باشد

خیلی  نباید  سالمند  خواب  اتاق 
تاریک باشد و روشنایی کمی داشته 
نزدیکی  در  را  سالمند  تخت  باشد. 
راحتی  به  تا  دهید  قرار  برق  کلید 

چراغ را روشن کند.
منزل  در  کافی  های  دستگیره 

سالمند باشد
در منزل سالمند، جاهایی که تردد 
و  پله  راه  دستشویی،  مانند  دارد 
را نصب  باید دستگیره هایی  حمام 
کنید. با وجود دستگیره ها سالمند 
بلند شدن و نشستن تعادل  هنگام 
خود را حفظ می کند و با  مشکلی 

مواجه نمی شود. 
بهتر  سالمندان  برای  آپارتمان 

است
بزرگ  خانه  در  سالمندان  زندگی 
را  الزم  امنیت  و  ایمنی  ویالیی  و 
ندارد. هر چند بسیاری از سالمندان 
درخانه های بزرگ و ویالیی زندگی 
می کنند و رفتن به آپارتمان برای 
آنها سخت است. یک آپارتمان مجهز 
خیلی  سالمندان  برای  آسانسور  به 

خوب است. 

نکاتی درباره خانه سالمندان ریزش مو و طاسی در مردان
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مسابقات تنیس آزاد آمریکا:

فدرر و شاراپوا به دور سوم رسیدند
= اعتراض وژنیاكى به بازى 

شاراپوا در زمین آرتور اش
تنیس  بازی های  روز  چهارمین  در 
پیروزی  با  ماریا شاراپوا  آمریکا،  آزاد 
بر بابوس تنیس باز مجارستانى به دور 

سوم این تورنمنت راه یافت.
اس  یو  مسابقات  مسئوالن 
از  شاراپوا  آنکه  دلیل  به  اوپن 
حاضر  تنیس بازان  پرطرفدارترین 
تماشاچیان  و  رقابت هاست  این  در 
به  او  بازی های  دیدن  برای  زیادی 
استادیوم مى روند، هر دو مسابقه وی 
را در زمین مرکزی فالشین مدو که 
مشهور  تنیس باز  اش  آرتور  اسم  به 
نام گذاری  آمریکایى  درگذشته ی  و 
با  کار  این  اما  کردند.  برگزار  شده 
وژنیاکى  کارولین  شدید  اعتراض 
تنیس باز لهستانى تبار مقیم دانمارک 
مدت ها  خود  که  شد.وژنیاکى  روبرو 
نفر اول تنیس جهان بود گفته است 
مصرف  دلیل  به  که  کسى  به  نباید 
ورزش  از  طوالنى  مدتى  نیروزا  مواد 
محروم بوده و در عین حال به دلیل 
دوری از مسابقات به رده های پایین 
سقوط کرده اجازه داد در ورزشگاهى 
میزبان  همیشه  که  کند  بازی 

ستارگان بزرگ تنیس جهان است.
دارند  عقیده  برخى  میان  این  در 
بازی  با  وژنیاکى  مخالفت  علت 
فالشین  مرکزی  درزمین  شاراپوا 

اول  دور  در  او  شدن  حذف  به  مدو 
در  و  نیست  بى ارتباط  رقابت ها  این 
میان  زنانه«  »حسادت  نوعى  واقع 
دو  هر  که  قدیمى  رقیب  دو  این 
سابق   کمونیستى  کشورهای  زاده 
وجود  غربى هستند  ممالک  مقیم  و 
روز  در  وژنیاکى  آنکه  ضمن  دارد. 
خود  رقیب  به  تورنمنت  این  اول 
که  است  شد.گفتنى  و حذف  باخت 
وژنیاکى مدتى طوالنى دوست دختر 
ایرلندی  قهرمان  لوری،  مک  روری 
کارت  حتى  و  بود  جهان  گلف  ظاهرا یک خانم سر مربى تیم ملى است، اما رسما 

یک آقا!
ملى  تیم  پیشین  =مربى 
والیبال زنان ایران: زنان براى 
فدراسیون والیبال مثل موش 

آزمایشگاهى هستند.
مربى پیشین تیم ملى والیبال زنان 
ایران که به دلیل بى توجهى فدراسیون 
والیبال خانم ها  و مردساالری در  به 
این ورزش از سمت خود استعفا داده 
برای  والیبالیست  خانم های  مى گوید 
فدراسیون والیبال موش آزمایشگاهى 
فقط  ورزش  این  مسئوالن  هستند، 
هم  بانوان  تیم  بگویند  مى خواهند 

داریم.
از  پس  گفته  یادآور  پروین 
آسیا،  بانوان  قهرمانى  مسابقات 
گرفتند  تصمیم  فدراسیون  مدیران 
بازیکنان تیم ملى را کنار بگذارند و 
جوان گرایى کنند چون معتقد بودند 
اعضای تیم اعزامى کم کاری کرده اند. 
اما قضیه از این قرار است که قبل از 
رفتن تیم ملى به رقابت های آسیایى 
میان بازیکنان و کادر فنى اختالفاتى 
با  فنى  کادر  اعضای  و  داشته  وجود 
اردوی  در  نامناسبى  رفتار  دخترها 
تیم ملى داشته اند و اما مشکل اصلى 
ظاهر  در  فدراسیون  که  اینجاست 
خانمى را به عنوان سرمربى تیم ملى 
معین مى کند ولى در عمل یک مربى 
و  مى گیرد  تصمیم  تیم  درباره  مرد 

جا  در  جز  نتیجه ای  کار  این  اتفاقا 
نداشته  دختران  والیبال  تیم  زدن 
اینکه  علت  شده:  آور  یاد  وی  است. 
کناره گیری  ملى  تیم  مربى گری  از 
کار  به  که  مردانى  بود  این  کردم 
مى کردند  دخالت  خانم ها  والیبال 
به  بود.  کمتر  من  از  اطالعاتشان 
داورزنى رییس فدراسیون هم گفتم 
با  رابطه  به دلیل داشتن  آقایانى که 
والیبال  برای  فدراسیون  مسئوالن 
اطالعات  مى گیرند،  تصمیم  خانم ها 
این  در  خانم ها  به  نسبت  پایین تری 

ورزش دارند.
دختران  ملى  تیم  پیشین  سرمربى 
تقریبا  والیبالیست  بانوان  داده  ادامه 
درس  چون  و  هستند  دانشجو  همه 
اما  ندارند  مالى  پشتوانه  مى خوانند 
به  بعد  به  از سن 13 سالگى  پسرها 
پشتیبانى  و  مى آورند  رو  ورزش  این 
مالى مى شوند، چند سال در مدرسه 
رفوزه شده و سرانجام تحصیل را رها 
بازی  والیبال  وقت  تمام  و  مى کنند 
که  است  همین  برای  و  مى کنند 
ایران  نوجوانان  والیبال  تیم  اعضای 
که اخیرا قهرمان جهان شد در کالس 
دخترها  که  حالى  در  مى زنند  درجا 
باید خوب درس بخوانند تا در کنکور 
در  که  پسرهایى  با  اما  شوند.  قبول 
رده نوجوانان بازی مى کنند دو سال 
دیگر قرارداد ٨0 میلیون تومانى امضا 

ساله   30 تنیس باز  شاراپوا  ماریا 
پنج  برنده  و  میامى  روس تبار ساکن 
ماه   1۵ از  پس  تنیس  اسلم  گراند 
به دلیل  از مسابقات حرفه ای  دوری 
استفاده از مواد نیروزا، در دومین روز 
آزاد  اسلم  گراند  تنیس  رقابت های 
نیویورک  در  اوپن«  اس  »یو  آمریکا 
دوم  نفر  هالپ  بر سیمونا  پیروزی  با 
تنیس جهان از رومانى شگفتى آفرید.

در  حاضر  حال  در  که  شارپوا 
با  و  دارد  قرار  جهان  زنان   1۴6 رده 
این  در  استثنایى  مجوز  کارت  وایلد 
تورنمنت حضور یافته هالپ را 6 بر ۴، 

۴ بر 6 و 6 بر 3 شکست داد.
فالشین  استادیوم  در  نفر  هزار   ٢۴
تماشا  را  هالپ  و  شاراپوا  بازی  مدو 
دوران  پایان  از  پس  شاراپوا  کردند. 
محرومیت 1۵ ماهه خود از فدراسیون 
گراند  در  بازی  برای  فرانسه  تنیس 
تقاضای  پاریس  گاروس  روالن  اسلم 
با  فرانسوی ها  اما  کرد  کارت  وایلد 
ولى  کردند  مخالفت  او  درخواست 
فدراسیون تنیس انگلیس به او اجازه 

ما  مگر  كهن:  یلى  =ما
توانستیم جلوى ضبط صوت، 

ویدیو و ماهواره را بگیریم؟
تیم  سرمربى  کیروش  کارلوس 
در  ایران  فوتبال  تیم  همراه  که  ملى 
به  پاسخ  بسر مى برد در  کره جنوبى 
سوال خبرنگاران درباره حضور مسعود 
تیم  بازیکنان  صفى  حاج  و  شجاعى 
پانیونیوس یونان مقابل کره گفت: در 
این مورد اظهار نظر نمى کنم و بهتر 
است برای گرفتن پاسخ سوال خود تا 

روز مسابقه صبر کنید.
ساکت دبیرکل فدراسیون فوتبال هم 
گفت: تصمیم در مورد بازی این دو نفر 
با مهدی تاج رییس فدراسیون است.

سرمربى  کهن  مایلى  محمد  اما 
هفته  که  فوتبال  ملى  تیم  پیشین 
مجیدی  فرهاد  با  هم صدا  گذشته 
ممنوعیت  از  مهدوی کیا  مهدی  و 
در  ایران  ورزشکاران  رویارویى 
رقابت های بین المللى و المپیک مقابل 
انتقاد  به شدت  اسراییلى  ورزشکاران 

بازى حاج صفى و شجاعى مقابل كره؛ كیروش 
سکوت كرد، مایلى كهن همه چیز را گفت

داد در مسابقات گراند اسلم ویمبلدون 
کردن  عود  دلیل  به  که  کند  بازی 
این  در  شانه، شانس حضور  ناراحتى 
آن  قهرمان  بار  یک  که  را  تورنمنت 

شده بود از دست داد.
شاراپوا در سال ٢006 جام قهرمانى 
مسابقات آزاد آمریکا را باالی سر برده 
بود. این نخستین حضور او در پایان 
محرومیت 1۵ ماهه اش در یک گراند 

بازگشت پیروزمندانه شاراپوا به گراند اسلم نیویورک

کرده بود در پاسخ خبرنگارانى که نظر 
وی را در مورد شایعه ممنوعیت حرف 
زدن او و مهدی مهدوی کیا پس از دفاع 
از شجاعى و حاج صفى جویا شدند، 
روشن  را  خود  تکلیف  باید  ما  گفت 
بین المللى  قوانین  تابع  آیا  که  کنیم 
هستیم یا نیستیم؟ وقتى هستیم باید 
به این قوانین احترام بگذاریم. باز تکرار 
مى کنم مگر در جلسات سازمان ملل 
متحد نماینده اسراییل حضور ندارد؟ 
مگر نماینده ایران در این سازمان به 
خاطر حضور نماینده اسراییل از سالن 

خارج مى شود؟
است  سال   ٢0 گفته  کهن  مایلى 
این موضوع به ورزش ایران لطمه زده 
دست  از  را  زیادی  فرصت های  است. 
داده ایم. سوال دیگر من این است مگر 
نبود؟  ممنوع  ویدیو  پیش  سال   30
هم  ماهواره  است؟  ممنوع  االن  آیا 
همینطور، یک روز داشتن ضبط صوت 
توانستیم  آیا  بود،  ممنوع  ماشین  در 
و ضبط صوت  ماهواره  ویدیو،  جلوی 
داشت  ویدیو  کسى  اگر  بگیریم؟  را 

کسى  اگر  مى آوردیم،  در  را  پدرش 
ماشین اش ضبط صوت داشت ماشین 
او را مى خواباندیم، خودش را بازداشت 
چهل  مى زدیم.  شالق  و  مى کردیم 
نشدن  حاضر  بابت  از  ما  است  سال 
ورزشکاران  مقابل  ایران  ورزشکاران 
اسراییل در میادین بین المللى لطمه 

خورده ایم. دیگر بس است.

اسلم تنیس بود.
دیگر  ویلیامز  ونوس  شنبه  سه  روز 
تنیس باز  کوزامو  آمریکایى،  تنیس باز 

اهل اسلواکى را مغلوب کرد.
موگا روزا قهرمان ویمبلدون ٢01٧ 
کارولین  برد.  آمریکا  از  لیچنکو  از 
روژنیاکى نفر اول پیشین زنان جهان 
از دانمارک، بوزارنیسکو تنیس باز اهل 

رومانى را مغلوب کرد.

                                                                        ماریا شاراپوا

كیروش:
 شجاعى در جام

جهانى بازى
خواهد كرد

ملى  تیم  کارلوس کیروش سرمربى 
فوتبال ایران گفته است مسعود شجاعى 
و چند یار قدیمى دیگر تیم ملى از جمله 
آندرانیک تیموریان، منتظری و حیدری 
را کنار نگذاشته ام، آنها در جام جهانى 
روسیه در تیم ملى بازی خواهند کرد.

وی گفته مسابقه با کره فرصت خوبى 
است که از یکى دو فوتبالیست شاغل 
نخستین  برای  خارجى  تیم های  در 
بار استفاده شود تا توانایى های آنها را 
محک بزنیم و به عنوان یاران تازه نفس 
از آنان در آینده استفاده کنیم.او اضافه 
کرده که 3٧ بازیکن در اختیار تیم ملى 
قرار گرفته اند که همگى به درد خور و 
شجاعى  شده  آور  یاد  هستند.او  قابل 
به هیچ وجه از تیم ملى کنار گذاشته 
نشده و همچنان بازیکن این تیم است. 
برخى نشریات ایران در روزهای اخیربه 
دلیل عدم حضور شجاعى در فهرست 
بازیکنان تیم ملى مقابل کره جنوبى 
را عذرخواهى نکردن او به خاطر بازی 
آنها  دانسته اند.  اسراییل  مکابى  مقابل 
توییتر  در  حاج صفى  نوشته اند چون 
خود از بازی در تیم پانیانیوس یونان 
وی  به  کرده  عذرخواهى  مکابى  برابر 
شده  داده  ملى  تیم  در  بازی  اجازه 
به  کیروش  توضیحات  با  اما  است 
نباشد. درست  ادعا  این  مى رسد  نظر 

میان  نیز  آنها  ازدواج  مراسم  دعوت 
دوستان و بستگان از جمله گروهى از 
تنیس بازان و گلف بازان توزیع شده 
اما یک روز مانده به حضور آن  بود. 
دو در کلیسا به دلیلى که هرگز اعالم 

نشد عروسى بهم خورد.
در چهارمین روز رقابت های یو اس 
تنیس باز  پوترو،  دل   ،٢01٧ اوپن 
اتریشى  تنیس باز  تیم  و  آرژانتینى 
حریفان خود را مغلوب کردند. دولگو 
از  بردیچ  توماس  اکرائینى،  پولوف 

جمهوری چک را شکست داد.

كارولین وژنیاكىماریا شاراپوا

مى شود ولى از دخترهای والیبالیست 
حمایت مالى نمى شود.

بازیکنان  بودم  کرده  پیشنهاد  من 
نوجوان را از 10-1٢ سالگى به اردو 
ببریم تا 16 سالگى روی آنها کار کنیم 
اما فدراسیون قبول نکرد و گفت این 

کار وظیفه استان هاست!
که  کرده  تأکید  یادآور  خانم 
فدراسیون فقط مى خواهد بگوید تیم 
برای  قبل  چندی  داریم.  هم  بانوان 
دخترها یک مربى خارجى به نام مایدا 
استخدام کردند وقتى به آنها گفتیم 
خوب  ملى  تیم  برای  شخص  این 
نوجوانان  رده  در  او  از  باید  نیست 
حسودی  شما  گفتند  کرد،  استفاده 

مى کنید!

ملى  تیم  سرمربى  آندرسن  یان 
پیوستن  دنبال  به  سوئد  فوتبال 
سامان قدوس بازیکن تیم اوسترسوند 
به تیم ملى فوتبال ایران برای دیدار 
اینکه  از  است  گفته  جنوبى  کره  با 
سامان را از این پس در اختیار نداریم 
بسیار متاسفم اما در عین حال برای 
در  حضور  آماده  که  ایران  ملى  تیم 
بازی های جام جهانى ٢01٨ روسیه 
سامان  چون  خوشحالم  مى شود 
مى تواند وزنه سنگینى مقابل حریفان 
ایران باشد و هواداران تیم ایران باید 

منتظر هنرنمایى های او باشند.
 ، دارد  سال   ٢۴ قدوس  سامان 
تیم های  از 1٧ سالگى در  را  فوتبال 
رده پایین سوئد شروع کرد، در سال 

سرمربى تیم ملى سوئد:

 منتظر هنرنمایى سامان قدوس 
مقابل كره جنوبى باشید

لیگ  از  اوسترسوند  تیم  به   ٢016
برتر سوئد پیوست و همراه این تیم 
قهرمان جام حذفى باشگاه های سوئد 
شد، در مسابقات لیگ اروپا درخشید 
و چند گل وارد دروازه حریفان کرد.

هرتا  هلند،  آژاکس  تیم های  از  او 
رنجر  پارک  کوئینز  و  آلمان  برلین 
سامان  است.  داشته  پیشنهاد  لندن 
ملى  تیم  به  پیش  سال  آذرماه  در 
سوئد دعوت شد و دو بازی برای این 
تیم انجام داد و یک گل نیز به ثمر 

رساند.
تیم  ترکیب  در  کیروش  کارلوس 
تیم کره جنوبى،  با  برای دیدار  ملى 
تیم  هافبک  عنوان  به  را  سامان 

معرفى کرده است.

ایران صفر- كره جنوبى صفر؛

 دروازه ایران به روى كره بسته باقى ماند
تیم فوتبال کره جنوبى روز پنجشنبه 
آنها  برای  که  دیداری  در  هفته  این 
جنبه مرگ و زندگى داشت باز موفق به 
شکست تیم ایران حتى در خاک خود 
نشدند و مانند 6 سال گذشته ناکام از 
زمین بیرون رفتند و دروازه ایران مقابل 

کره همچنان بسته باقى ماند.
حضور  بر  بازی  این  مساوی  نتیجه 
ایران در بازی های جام جهانى روسیه 
٢01٨ اثر نمى گذارد چون ایران پیش 
از این مجوز حضور در این بازی ها را 
این  نتیجه  اما  است،  کرده  دریافت 
اول  گروه  تیم های  دیگر  بر  مسابقه 
رقابت های مقدماتى جام جهانى منطقه 

آسیا تاثیر خواهد گذاشت.
و  بازی گاهى کره  نیمه نخست  در 
دقایقى ایران توپ و زمین را در اختیار 
داشتند. این نیمه بدون رد و بدل گل 
حمالت  دوم،  نیمه  در  یافت.  پایان 
متناوب تیم کره تهدید چندانى بر روی 

دروازه ایران نبود.
در این نیمه، داور سعید عزت اللهى 
حریف  بازیکن  روی  دلیل خطا  به  را 
نبرد  ایران  اما  کرد  اخراج  زمین  از 
باز شدن  پایان 90 دقیقه بدون  تا  را 

دروازه اش اداره کرد.
برای ایران در این مسابقه، احسان حاج 
صفى، میالد محمدی، سعید عزت اللهى، 

مرتضى پور على گنجى، وحید امیری، 
رضا  انصاری،  محمد  چشمى،  روزبه 
علیرضا  کریمى،  على  نژاد،  قوچان 
مهدی  دژآگه،  اشکان  جهانبخش، 
طارمى و رامین رضاییان بازی کردند.

در پایان دیدار ایران و کره، کارلوس 
به  ایران  ملى  تیم  سرمربى  کیروش 
یک  شاهد  امروز  گفت:  خبرنگاران 
نبرد جانانه نبودیم اما یک فوتبال زیبا 
تماشا کردیم. این بازی حتى مرا هم 

به دویدن واداشت. او گفت: امروز چند 
دو  یکى  بود،  ایران  تیم  در  جوان  یار 
نفر هم برای نخستین بار در تیم ملى 
بازی کردند. ضمنا تیم ما منسجم بود 
و وقتى یک بازیکن اخراج شد، سایر 
بازیکنان وظیفه خود را به خوبى انجام 
دادند. کیروش گفت امیدوارم در مقابل 
رفت  بازی  از  بهتر  تهران  در  سوریه 
با سوریه  ظاهر شویم چون در دیدار 

زمین مانند باتالق بود.
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مصرف  درباره  تحقيق  يك  نتيجه 
در  الكلى  مشروبات  و  مخدر  مواد 
بين جوانان و نوجوانان ايران نشان از 
گرايش روز افزون اين نسل به الكل و 

مواد مخدر دارد. 
به گفته دكتر مصطفى حميديه اين 
با توزيع پرسشنامه ميان  تحقيق كه 
٨ هزار دختر و پسر 1٥ تا ٣٥ سال 
انجام گرفته نشان داده تعداد زيادى 
در  دانشجويان  و  آموزان  دانش  از 
ها  دانشگاه   ، دبيرستانها  ورزشگاهها، 
و  سيگار  دانشجويى  هاى  خوابگاه  و 
حشيش مى كشند، مواد مخدر ديگر 
مصرف مى كنند و مشروبات الكلى مى 
نوشند. دكتر حميديه گفته متاسفانه 
و  آموزان  دانش  زيادى  عده  تصور 
مواد  مصرف  كه  اينست  دانشجويان 
اعتياد  باعث  بار  براى يكى دو  مخدر 
نمى شود در حاليكه اشتباه مى كنند.

افزايش مواد مخدر 
و مشروبات الكلى 
و  نوجوانان  ميان 

جوانان ايران

=بعد از فوت پدر، چهار عضو 
ممنوع الخروج  ما  خانواده 
شده اند، حتى پسر نوجوانم

پاسداران  سپاه  و  بسيج  حزب اهلل، 
فائزه هاشمى دختر على اكبر هاشمى 
پيشين  جمهورى  رئيس  رفسنجانى 
چهره اى  عنوان  به  را  ايران  رژيم 
دردسرآفرين  و  معترض  مزاحم، 
مى شناسند. در اين سال ها در حدى 
كه توانسته اند با همكارى قوه قضائيه 

او را تنبيه كرده اند.
منتشر  را  زن  روزنامه  زمانى  فائزه 
آن  محتواى  به  رژيم  كه  مى كرد 
معترض بود، فائزه كه دوست داشت 
خالف جهت آب شنا كند با استفاده از 
موقعيت پدرش مدتى دختران ايرانى را 
به پوشيدن شلوار جين ترغيب مى كرد 
سپس به سراغ دوچرخه سوارى رفت 

بدون  خواست  خود  همجنسان  از  و 
ترس سوار دوچرخه شوند كه هر دو 
اين ها قانون شكنى، عبور از خط قرمز 
و مورد اعتراض آخوندهاى حكومتى، 

حزب اهلل و بسيج قرار گرفت. 
انتخابات سال ٨٨ در  او در جريان 
ميان تندروها براى خود خيلى دشمن 
تراشيد تا جائى كه حزب اللهى ها روى 
و  فاحشه«  »فائزه  نوشتند  ديوارها 
سرانجام نيز به خاطر دست داشتن در 
ماه زندان محكوم  به شش  تظاهرات 
كه  چه  هر  به  نيز  زندان  در  و  شد 
مى مانست  ديكتاتورى  و  زورگوئى 
كه  نماند  مى كرد.ناگفته  اعتراض 
هاشمى رفسنجانى در همان ايام زير 
و  خامنه اى  على  سنگين  فشارهاى 
همفكرانش ناچار شد از فائزه بخواهد 

روزنامه خود را تعطيل كند.
فائزه كه به گفته دوستان و فاميل 
خود  لهجه  صراحت  تاوان  هميشه 
از مرگ پدرش در  بعد  را داده است 
فرصت هاى به دست آمده درباره فوت 
ناگهانى او جاى ترديد باقى گذاشته و 
وقتى در اين مورد از او سوال مى شود 

فائزه رفسنجانى، من يک سوژه امنيتى هستم
هم  من  مى گويد؛  برادرانش  برخالف 
مشكوک  »بابا«  درگذشت  شنيده ام 

بوده است .
وى همچنين افشا كرده كه بالفاصله 
پس از مرگ پدر چهار عضو خانواده 
را ممنوع  نوجوانش  پسر  از جمله  او 
و  وقت  نيز  او  خود  كرده اند،  الخروج 

بى وقت احضار مى شود.
 فائزه مى گويد: يكى از مشكالت ما 
اين است كه مردم فكر مى كنند بعد 
از فوت پدر، همه با ما خوب و مهربان 
هستند ولى اين طورنيست و بعد از 
عيد نوروز، چهار نفر از اعضاى خانواده 
ممنوع الخروج شده اند. اين روزها براى 
من بيشتر از فيش آب، برق و تلفن، 
مراجعه  وقتى  ولى  مى آيد  احضاريه 
مى كنيم به ما مى گويند اشتباه شده. 
اين  از  مشكالتى  پدر،  فوت  از  بعد 
ما  خانه  به  حتى  است  فراوان  شكل 
از تهران تحت عنوان آنكه  در خارج 

به دنبال اتباع بيگانه مى گرديم، حمله 
كردند. بعد از فوت پدر از قول من نقل 
كردند كه بابا را كشته اند و اينك فائزه 

مى خواهد از ايران مهاجرت كند.
مادرم  و  خواهرم  كه  صورتى  در 
بيشتر  من  نه  بودند  رفته  لندن  به 
است.  امنيتى  من  مورد  در  شايعات 
بعد شايعه ساختند كه فائزه در سفر 
به لندن براى حل مشكل نفت  با يك 

شيخ عرب مالقات كرده است.
 گفتنى است زمانى كه احمدى نژاد 
به قدرت رسيد، فيفا فوتبال ايران را 
تعليق كرد. آن زمان من لندن بودم و 
با توجه به ارتباطاتى كه با شيخ احمد 
داشتيم  فيفا(  شوراى  )عضو  كويتى 
كمك  من  از  و  زدند  زنگ  ايران  از 
خواستند، من هم به دليل اينكه تيم 
ملى جزو منافع ملى است براى رفع 
مشكل به شيخ احمد تلفن كردم. در 
آن زمان كه دوره احمدى نژاد بود از 
كشور  مشكالت  براى حل  رابطه مان 
استفاده كردم و تعليق از روى فوتبال 
ايران برداشته شد. فائزه اضافه كرده: 
به  گزارشى  من  از  امنيتى  نهاد  يك 

فائزه  كه  است  فرستاده  دادستانى 
نمى كند  شركت  دادگاه هايش  در 
سفراى  برخى  با  من  مى گويند  يا 
مى كنم.  مالقات  اروپائى  كشورهاى 
گوئى واهمه وجود دارد كه ما از كشور 
از  شايعاتى  چنين  متأسفانه  و  برويم 
است.  آمده  وجود  به  انقالب  ابتداى 
به چه علت  نمى دانم  متأسفانه  البته 
پسرم را نيز ممنوع الخرج كرده اند كه  

خيلى عجيب است!
روزها  اين  كه  شده  يادآور  فائزه 
شايعه  اول  امنيتى  دستگاه هاى 
مى سازند و بعد بهره بردارى مى كنند! 
امنيتى  سوژه  يك  من  عبارتى  به 
من  روى  بيشتر  دارم  دوست  هستم. 
هيچ  كه  بفهمند  تا  كنند  تحقيق 
كنند  استخراج  نمى توانند  مسأله اى 
كه  است  مالنصرالدين  داستان  مانند 
به دروغ شايعه مى كند نذرى مى دهند 
و مى بيند كه مردم مى روند و سپس 
خودش مى گويد نكند راست باشد و به 
همين دليل به دنبال مردم راه مى افتد.

خانم  يك  حضور  عدم  گفته؛  فائزه 
به عنوان وزير در دولت دوم روحانى 
باعث تأسف است چرا زن نبايد وزير 
شود؟ روحانى چه پاسخى براى بانوان 
ايران دارد؟ البته شنيده ام به روحانى 
باشد.  داشته  زن  وزير  نبايد  گفته اند 
چون  داشت،  زن  وزير  احمدى نژاد 
براى  نيست،  خودشان  از  روحانى 
داد.  هزينه  بايد  زن  وزير  انتصاب 
رأى  او  به  زنان  بداند  بايد  روحانى 
دادند و زنان اين قدر ارزش دارند كه 
به خواسته هاى خود برسند. به غير از 
وزارت، بسيارى از سمت ها وجود دارد 
كه بانوان مى توانند داشته باشند. در 
وزير  بگوئيم  نمى توانيم  امروز  دنياى 
ما  براى  است.  نوآورى  داشتن  زن 
و...  افغانستان  در  كه  است  آبروريزى 
وزير زن دارند و ما نداريم. روحانى اين 
فقداران را بايد در پست هاى مديريت 
معاون  مثال   براى  كند.  جبران  باال 
رئيس  فرماندارى،  استاندار،  وزير، 
بانوان  وجود  از  مى تواند  و...  دانشگاه 

استفاده كند.    

هشدار عضو انجمن زنان و مامايى
= خطر مرگ دختران زير 
 ٥ زايمان  هنگام  سال   1٥

برابر است
زنان  انجمن  عضو  سربازى  فرشته 
پزشكان  گويد  مى  ايران  مامايى  و 
مرگ  مامايى  و  زنان  متخصص 
حين  را  سال   1٥ از  كمتر  دختران 
زايمان ٥ برابر بيشتر از سنين باال مى 
تا   1٥ دختران  خطربراى  اين  دانند. 
1٩ سال نيز 2 برابر دخترانى است كه 
باالى 20 سال وضع حمل مى كنند.

به گفته خانم سربازى طب مامايى ، 
باردارى در سنين زير 1٩ سال و باالى 
٣٤ سال را حاملگىپر خطر مىداند و 
عوارض باردارى و زايمان علت مرگ 
دختران زير 1٩ سال در جهان است.

فرزندان  مرگ  خطر  اينكه  ديگر 

مادران زير 1٩ سال را در مقايسه با 
مادران 20 تا ٣٤ سال بيشتر تهديد 
مى كند، او اضافه مىكند دختران زير 

و  بدن  أعضاء  تكامل  براى  سال   1٩
و  انرژى  به  نياز  سازىخود  استخوان 

تغذيه خوب دارند.

قتل در تيمارستان

در يك درگيرى بين دو بيمار روانى 
در  روانى  بيماران  نگهدارى  مركز  در 
مجروح  شدت  به  نفر  دو  هر  دامغان 
شدند و يكى از آنها پس از انتقال به 

بيمارستان جان باخت.
سرهنگ ميرى رييس پليس دامغان 
اهل  و  ساله   ٣٥ مردى  قاتل  گفت: 
أفغانستان است. او گفت، مرد أفغان با 
جسم تيزى ضرباتى به سر بيمار ديگر 

كوبيد و باعث مرگ او شد.

هر نيم ساعت يک نفر در حوادث رانندگى در 
ايران کشته مى شود

هزار   ٨00 حدود  گذشته  سال 
در  رانندگى  حوادث  مصدوم  نفر 

بيمارستان بسترى شدند.
بهداشت  وزير  مقام  قائم  گفته  به 
حوادث  در  نفر  يك  ساعت  نيم  هر 
از  را  خود  جان  ايران  در  رانندگى 

دست مى دهد.
رتبه ايران از نظر حوادث ترافيكى 
يك  تنها  و  است  هشتم  جهان  در 
آفريقايى  كشور   ۶ و  آسيايى  كشور 

وضع بدترى از ايران دارند.
در سال 1٣٩٥ نزديك به 1۶ هزار 
ايران  در  رانندگى  حوادث  در  تن 
گفته  حريرچى  دكتر  شدند.  كشته 
سال گذشته ٥0 هزار نفر در حوادث 
بيمارستان  به  آمبوالنس  با  ترافيكى 
هزار   1٣ به  نزديك  و  شدند  اعزام 
ماموريت آمبوالنس ها هر يك بين ٣ 

تا ٥ كشته داشته است.
 ٨00 حدود   1٣٩٥ سال  در 

رانندگى  تصادفات  مصدوم  هزار 
كه  شدند  بسترى  بيمارستان  در 
مرگ ها  درصد   ٩0 به  نزديك  دليل 
رانندگى  اتفاقات  بدنى  صدمات  و 

تكه هاى جسد 
يک زن در 

چمدان
كه  را  دخترى  جوانى  مرد  اخيرا 
تازگى با او دوست شده بود به قتل 
در  كرد،  تكه  تكه  را  او  بدن  رساند، 
چمدانى گذاشت،  به بيابان برد و آن 

را به آتش كشيد.
خانواده دختر ناپديد شدن او را به 

پليس اطالع دادند.
داد  نشان  كارآگاهان  تحقيقات 
شخص گمشده از مدتى پيش با پسر 
جوانى رابطه داشته است. ماموران به 
سراغ اين پسر رفتند و مرد جوان به 
اعتراف  خود  دختر  دوست  كشتن 
از  يكى  قبل  چندى  گفت  و  كرد 
معرفى  من  به  را  دخترى  دوستانم 
خانه ام  به  را  او  حادثه  روز  در  كرد. 
دعوت كردم اما با هم درگير شديم و 
با ضربات چاقو او را به قتل رساندم 
كردم،   تكه  تكه  را  جسدش  سپس 
بيابان هاى  به  گذاشتم،  چمدان  در 
اطراف تهران بردم و به آتش كشيدم.

تحقيقات از اين مرد ادامه دارد.

براى  جستجو  مدت ها  از  پس 
يافتن محل اختفاى كامران سوسكه، 
قاچاقچى معروف كه سواى فروش مواد 
مخدر پرونده درگيرى، شرارت و تجاوز 
به زنان را نيز دارد  با تالش ماموران 
و پليس كرمانشاه وى سرانجام به دام 
افتاد.كامران در خانه خود دوربين هاى 
مداربسته كار گذاشته بود تا هرگونه 
تالش كارآگاهان براى دستگيرى خود 
را زير نظر داشته باشد. پليس در يورش 
به خانه كامران نتوانست چيزى كشف 
قضايى  حكم  با  را  او  منزل  اما  كند 
كرد.  مصادره  دولت  نفع  به  و  پلمب 
هنگامحمله  در  كه  سوسكه  كامران 
اتاق ها  از  يكى  در  خانه اش  به  پليس 
همسايه ها  و  مردم  كمك  با  بوده 
دستگير شد.همسايه هاى كامران بارها 
از او به پليس شكايت كرده بودند اما 
اقدامى براى بازداشت وى نشده بود.در 
يورش ماموران به خانه كامران سه نفر 

ديگر نيز دستگير شدند.

کامران
سوسكه

 دستگير شد

عضو فراکسيون زنان مجلس:

 بعضى مراجع با افزايش سن ازدواج دختران و 
پسران مخالفند

انواع  ايران  در  زنان  عليه  خشونت 
اقتصادى،  كه خشونت  دارد  مختلف 
اجتماعى، سياسى، جنسى و ممانعت 
حقوق  از  بسيارى  به  دستيابى  از 
كشور،  از  خروج  مانند  طبيعى 
قتل،  شتم،  و  ضرب  پرخاشگرى، 

تجاوز و جنايت از آن جمله اند.
فراكسيون  عضو  ذوالقدر  فاطمه 
اسالمى  شوراى  مجلس  زنان 
عليه  خشونت  منع  اليحه  مى گويد: 
پيش  در  زيادى  راه  تصويب  تا  زنان 
دارد و در حال حاضر در كميسيون 
دست  به  و  مى خورد  خاک  لوايح 

نمايندگان نرسيده است.
زنان  فراكسيون  اعضاى  گفته  او 
مجلس مى خواستيم طرحى را درباره 
پيشگيرى از خشونت عليه زنان ارائه 
اسيدپاشى،  مانند  مواردى  كه  كنيم 
همسركشى، همسرآزارى و... كاهش 
كه  كرد  اعالم  دولت  اما  كند  پيدا 
اليحه اى را آماده كرده و براى بررسى 
و تصويب در اختيار ما قرار مى دهد. 
درباره  مالوردى  خانم  از  بارها  ما 
اين  گفت:  كرديم.  سوال  اليحه  اين 
دولت  لوايح  كميسيون  به  اليحه 
رسيده، بنابراين اليحه منع خشونت 
لوايح است  زنان در كميسيون  عليه 
اما هنوز به دست ما نرسيده. ما هر 
بار خانم مالوردى را مى ديديم پيگير 

در  معتقديم  بوديم چون  اين مسأله 
اين زمينه نياز به فعاليت ها و قوانينى 
خشونت  انواع  شود  باعث  كه  داريم 
عليه زنان اعم از جسمى، اقتصادى، 

روانى و... كاهش پيدا كند.
يكى از مصاديق خشونت عليه زنان 
ازدواج زود هنگام دختر بچه ها است. 
براى  طرحى  از  مجلس  نمايندگان 
اما  دادند  خبر  ازدواج  سن  افزايش 
بعد گفته شد كه اين طرح با مخالفت 
مراجع مواجه شده، اما درست است 
كه چند نفر از مراجع با افزايش سن 
چندان  پسران  و  دختران  ازدواج 
با  آنها  از  خيلى  اما  نبوده اند  موافق 

كرده اند،  موافقت  اعالم  موضوع  اين 
آقاى مكارم شيرازى  من خودم نظر 
را پرسيدم او ازدواج زير سيزده سال 
اين  قبال  ما  و گفت  دانست  را حرام 
و  تغيير  با  ولى  مى داديم  را  اجازه 
شده  ايجاد  جامعه  در  كه  تحوالتى 

اين ازدواج ها ديگر درست نيست.
داريم  تالش  شد  يادآور  ذوالقدر 
مى دهد  اجازه  هنوز  كه  تبصره هائى 
دختر بچه هاى زير سيزده سال بدون 
ممنوع  كنند  ازدواج  شروط  و  شرط 
تا  شود  داده  ترتيبى  و  شود  اعالم 
يا   1٥ دختران  ازدواج  سن  حداقل 

1۶ سال باشد.

خطاى انسانى بوده است.
دكتر حريرچى يادآور شده در سال 
ايران  در  ترافيكى  حوادث   1٣٨٤

حدود 2٨ هزار نفر بوده است.

همسرم گفت چرا سر کار نمى روى،
 چاقوى آشپزخانه را در شكمش 

فرو کردم!
همسر  پيش  روز  چند  كه  مردى 
پاى  از  چاقو  ضربات  با  را  خود 
اخيرا  گفت:  پليس  به  بود  درآورده 
عصبانى  خانم  حاج  نق زدن هاى  از 
مى شدم، قرص اعصاب هم مى خورم، 
زد  غر  من  به  باز  او  پيش  روز  چند 
از  كه چرا سر كار نمى روم، من هم 
در  و  برداشتم  چاقويى  آشپزخانه 

شكمش فرو كردم.
فريادهاى  شنيدن  با  همسايه ها 
وقتى  دادند.  خبر  پليس  به  زن 
بيمارستان  به  را  مجروح  آمبوالنس 
رساند كار از كار گذشته بود. شوهر 

بازجو گفت: 1٣ سال پيش  قاتل به 
با همسرم ازدواج كرديم، يك دختر 
12 ساله هم دارم. در اين سال ها بر 
سر مسايل خانوادگى هميشه مشكل 
حادثه  روز  صبح   7 ساعت  داشتيم. 
او چند بار به من گفت چرا سر كار 
نمى روى، عصبى شدم چاقويى را از 
آشپزخانه برداشتم و چند ضربه به او 
زدم. دخترم كه براى رفتن به مدرسه 
با سر  را كه  مادرش  بود  آماده شده 
افتاده  زمين  روى  خونين  وضع  و 
بود ديد. مرد قاتل در بازداشت بسر 

مى برد.
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یاری  به  گذشته  هفته  چند  در 
با  ئی  شنودها و  گفت  دوستان 
ایرانیان  جوان  نسل  از  نمایندگانی 
از  یافته اند. یکی  انتشار  داشته ام که 
آن نمایندگان از هواداران رژیم است 
که آخرین نامه اش را به تالش آنالین 
شنودها  و  گفت  این  اصلی  )جایگاه 
که دو بار پیش از این ادامه یافت( در 
پائین می آورم به امید این که چنین 

برخورد دیدگاه ها در هرجا بیشتر شود:
* * *

سایت اینترنتی تالش آن الین
رضا از ایران

بعضی وقت ها در زندگی اتفاق هایی 
می افتد که می توانستند هرگز اتفاق 
که  همانطور  هم  زندگی  و  نیفتند 
داشت می گذشت ادامه پیدا می کرد 
و آدم هرگز متوجه نمی شد می شود 
بعضی چیزها و بعضی آدم ها را طور 
متفاوت  کامال  و  دید  هم  دیگری 

درباره شان قضاوت کرد.
یکی از این اتفاق ها چند هفته پیش 
برای من افتاد و من را متوجه خیلی 
قبل  تا  که  کرد  آدمهایی  و  چیزها 
یا  نبودم  متوجه شان  اصال  یا  آن  از 

نمی خواستم متوجه شان بشوم.
آقای  حرف  این  آنها  مهمترین 

داریوش همایون است:
 »ما الزم است نخست به این تفاهم 
برسیم که یک ملت هستیم. ما ایرانی 

هستیم، همه ما.«
برای من تازگی دارد که نوشته های 
همفکران  بعضی  و  همایون  آقای 
با  که  این  با  و   می خوانم  را  ایشان 
مخالفم  کامال  حرفهای شان  خیلی 
را  سؤاالتم  و  نمی شوم   خشمگین 
دربارۀ این نوشته ها برزبان می آورم و با 
نویسندگانی که باورهای سیاسی شان 
در  و  می کنم  گفتگو  ندارم  قبول  را 
طول گفتگو هم می دانم نه من مانند 
آنها فکرخواهم کرد نه آنها مانند من، 
چون پایه فکری مان خالف هم است. 
آنها در یک کالم اپوزیسیون نظامی 

هستند که من طرفدارش هستم.
و  می کنم  چنین  من  چرا  پس 
چرا آنها در چنین گفنگویی شرکت 
آقای  گفته  جوابش  تنها  می کنند؟ 
همایون است. ما یک ملتیم. و نکته 
مهم دیگر که بسیار خوشحالم از آقای 
همایون شنیدم این است« بهترین ها 
در دو سوی این شکاف )زیرا هیچ گاه 
نمی باید همه را به یک چوب راند( 

نگران آینده این ملت هستند.«
به عبارت دیگر طرف مقابل من اصال  
»آنها« نیست و من هم برای بعضی از 
فعاالن آن طرف »از آنها« نیستم. ما 
همه یک ملتیم و بر اساس باورهای 
سیاسی مان اعتقاد داریم فکر ما برای 

ایران و ملت ایران درست تر است. 
اسالمی  جمهوری  نظام  با  من 
رأی  احمدی نژاد  آقای  به  و  موافقم 
ولی  می کنم  دفاع  رأیم  از  و  داده ام 
همایون  داریوش  آقای  با  گفتگو  از 
است  پادشاهی  نظام  طرفدار  که 
می کند  حمایت  سبز  جنبش  از  و 

شدن  برداشته  میان  از  خواستار  و 
دولت آقای احمدی نژاد است و با تمام 
اعتراض ها و انتقادهای من به جنبش 
سبز مخالف است بسیار یادگرفتم و 
این درس به شناخت آقای همایون 
و این گفتگو خالصه نمی شود. امروز 
من می توانم این حرف آقای همایون 
رسیدن  گفتگو  هدف  که  بپذیرم  را 
به یک نظر مشترک یا قانع کردن یا 

قانع شدن نیست. هرچند در بعضی 
درباره  که  توضیحی  مثل  قسمت ها 
به  معترض  گروه  اعتراض  و  پرچم 
حاکمیت دادند قانع شدم با این که با 

حرکت شان مخالفم.
به نظر من اصالح هر نظامی خوب 
برای  است و هر نظامی همیشه جا 
اصالح شدن دارد ولی اصالح طلبان 
جناح  در  همفکران شان  و  ایران 
اپوزیسیون خارج از کشور تند و حتی 
دست راستی شده اند. آن قدر دست 
راستی شده اند که نظام را فاشیست 
موافق  کشور  تحریم  با  می خوانند، 
هستند تا نظام را به زانو درآورند و با 
مذاکره با دول غرب مخالفند چون این 
دولت را قبول ندارند. ضرر همه این ها 
بیشتر به ملت ایران که همه ما هستیم 
و  با آن مخالفم  وارد می شود و من 
هم  فاشیست  مثل  تندی  کلمات  با 
مخالفم ولی قبول دارم ما نباید خودی 
و غیر خودی بشویم. ولی بحث من این 
است که خوب است این مخالفت ها 
از هر دو سو مطرح شود و این اعتماد 
وجود داشته باشد که در هر دو سو 
ملت  و  ایران  برای  دلسوز  آدم های 
ایران وجود دارند که دنبال راه حل اند 
نه انتقام جویی و سود شخصی بردن. 
از سایت تالش تشکر می کنم که 
با  را  ارتباط  این  آزاد  و  فضای سالم 

امانت داری فراهم کردند.
از خانم  ماندانا زندیان که شروع 
کننده این ارتباط بودند تشکرمی کنم 
که در طول این مدت بدون این که 
سعی در تحمیل نظری به من داشته 
باشند با من در ارتباط ماندند و هرگز 
امضای  »محمود احمدی نژاد رئیس 
پایین  از  را  نیست«  ایران  جمهور 
این  به  مرا  و  برنداشتند  ایمیل شان 
با  که  ایشان  چرا  که  انداختند  فکر 
حمایت  سبز  جنبش  از  صراحت 
من  با  راحت  خیال  با  می کنند 
طرفدار آقای احمدی نژاد در ارتباط 
است و نام کاملش را هم می آورد و 
همفکرانش مشکلی با او ندارند ولی 
مخالف  جبهه  در  نامم  ذکر  از  من 

پرهیز می کنم. 
 من این اعتقاد را که از این اتفاق 
به دست آوردم پاس خواهم داشت و 
برای همفکرانم تعریف خواهم کرد: 
با احترام به آزادی و حقوق  باید  ما 
همدیگر در چارچوب قوانین کشورمان 
با هم گفتگو کنیم چون ما یک ملتیم 
راه  به  رسیدن  راه  بهترین  گفتگو  و 
حل است برای کسانی که عالقه ای 
مشترک هدفشان است و پیوندشان 
می دهد و این عالقه کشور ما و ملیت 

ما است. ما همه ایرانی هستیم.«
* * *

ما در دو سوی میدان کارزاری بر 
سر آینده ایران، به عنوان یک ملت و 
آن هم شایسته زندگی در سده بیست 
دیدگاه ها  برخورد  به  عادت  یکم،  و 
است  دشمنانه  ما  برخورد  نداریم. 
ــ یا او یا ما. سخن گفتن کمابیش 
از  بیرون  پاک  جوانی  با  مستقیم 

جهان من با فاصله سنی پنجاه سال، 
و فاصله جغرافیائی از اروپا تا ایران و 
فاصله اصلی و پر نشدنی دو سوی آن 
میدان، برای من تجربه خوشایندی 
بود. تغییر لحن و روحیه ای که پس از 
هر نامه نگاری روی داد، پیش از همه، 
فرض پر نشدنی بودن آن فاصله ها را 
است  پر شدنی  فاصله ها  باطل کرد. 
زیرا کسانی در دو سوی میدان کارزار 
ایرانی  دو  هر  که  بپذیرند  می توانند 
هستند و ایرانی بودن پایه و اصل است 
و همه چیز، از جمله باورهای هرچه 
هم زورمند، پس از آن می آید و در 

نتیجه می باید به محک آن بخورد.
جهان  ما،  آرمان های  ما،  نگرش 
آن  تا  سر  این  از  گاه  ما،  بینی های 
ولی  دارند  تفاوت  هم  با  جهان  سر 
ایرانی هستیم،  بر آن اصل همه  بنا 
نمی توانیم یا او یا ما باشیم، زیرا هیچ 
کدام بیشتر ایرانی نیستیم. ما هر دو 
باید باشیم ولی با گسترش نیهیلیسم 
در جامعه سرانجام هیچ کدام سالم از 
ـ کشور  میدان بیرون نخواهیم رفتـ 
که جای خود دارد. این نیهیلیسم را 
در رفتاری که هم اکنون در ایران با 
دگر اندیشان می کنند و در نگرشی که 
اکثریتی از مخالفان رژیم در بیرون، 
از جمله به یکدیگر دارند، در ناپدید 
شدن تدریجی بردباری و رواداری از 

فرایند سیاسی، می توان دید.
ز  ا معه  جا ندن  ا د برگر ی  ا بر
نیهیلیسم، به زبان دیگر از فراموش 
شدن ارزش های زندگی بخش و رنگ 
خشونت گرفتن امور عمومی، می باید 
به گفت و شنود پرداخت و می باید از 
به قیمت ضعیف شدن  هیچ هدفی 
نکرد.  دفاع  ایران  رفتن  میان  از  یا 
تازه  نامه  در  آقای رضا  گفته ای که 
نخستین  گام  آورده اند  من  از  خود 
متقاعد  برای  لزوماً  گفتگو  است: 
کردن نیست. در درجه اول برای آن 
است که  رابطه بر قرار بماند و جدائی 
و دشمنی پیش نیاید و نیز، تا آنجا 
درجه ای  به  تفاهمی،  به  بشود  که 
و شنود  از گفت  برسند.  از همرائی 
آن  پیامدهای  از  و  ترسید  نمی باید 
نیز ــ حتی اگر همراه شدن با طرف 
مقابل باشد. می شود که گاه دیگران 

حق داشته باشند.
اما گفت و شنود گام اول است. ما 
در دو سوی این میدان کارزار می باید 
این را برای خود روشن کنیم: آیا رژیم 
قیمت  هر  به  را  اسالمی  جمهوری 
می باید برانداخت و آیا به هر قیمت 
می باید نگهداشت؟ این گفت و شنود 

هنوز دنباله دارد.

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

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

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرایط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گویی همین امروز 
قدیمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازیم  همایون  داریوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب ۵۷ 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

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

سخنی دیگر با هوادار رژیم
کیهان لندن شماره 12۷۸ - 2۳ مهرماه 1۳۸۸

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۳4(

سیاست بیطرفی، با وجود آن که دولت مستوفی بدان 
رنگ  عمومی  احساسات  و  افکار  برابر  در  بود،  پای بند 
مجلس  کرسی های  اکثریت  که  دموکرات ها  می باخت. 
سوم را در اختیار داشتند نسبت به سیاست بیطرفی نظر 
موافق نداشتند و خواستار الحاق ایران به »متحدین« 
بودند. افکار عمومی نیز از این گرایش حمایت می کرد 
و مقاالتی که به جانبداری از آلمان و عثمانی و برضد 
انگلیس و روس در مطبوعات انتشار می یافت یا اشعاری 
که در این زمینه سروده می شد، دست  به دست و دهان 
به دهان می گشت. قصیدۀ وحید دستگردی، نمونۀ این 

اشعار بود که چنین آغاز می شود:

منفجر گشت چو نارنجک َحّراق اروپ
صلح را کنگره بشکست و پراکند کلوپ

شد بََدل زمزمۀ صلح به آوازۀ توپ
حق برون نامد جز از دهن توپ کروپ

گشت یکپارچه آتش، همه اقطار فرنگ

زاغ فتنه چو در آفاق پرافشانی کرد
شفق از خون، افق عالم انسانی کرد
کرد کماندانی  فتنه  بر سپه  آسمان 
نه فلک فتنه بپا کرد، بریطانی کرد

هم برافروخت، و هم سوخت به نار نیرنگ

از ناحیۀ بریتانیا و ِسر ادوارد  و پس از آن که فتنه گری را 
گری وزیر امور خارجه انگلستان را مسبب فتنه قلمداد می کند، 

به ستایش گیوم )ویلهلم دوم( امپراتور آلمان می پردازد:

کرد بر فتنه، ِسر ادوارد گری راهبری
ساخته دوران سالمت به اروپا سپری
فاش بینی اگر از چشم حقیقت نگری
کان رجزخوانی دیروز ِسر ادوارد گری

همه الطائل و بیهوده و پوچ است و جفنگ

انگلیس، آن ُدُهل خالی بگرفت به دوش
وز میاِن تهی افکند در اقطار خروش
طمع  و  ص  حر یگ  د
ش به جو د  فتا ا ر د س  و ر
 تا کند آتش این فتنه به عالم خاموش

برکشید از دل گلیوم دوم نعرۀ جنگ

دوم گلیوم  دانشور،  قیصر  اولین 
چارم سپهر  ِمهر  سوم،  چرخ  زهرۀ 
انُجم پر  فلک  و  فروز  چرخ  اختر 
آنکه بر چرخ فرستد اگر اولتیماتوم

هفت اختر بسپارند بدو، هفت اورنگ

َخَدم سّیاره  رفعت  فلک  امپراطور 
حامی امن و امان، ماحی بیداد و ستم
یار اسالم، طرفدار عرب، پشت عجم
نیکال را به بَرش گردن طاعت شده خم

ژرژ بسته به حضورش کمر خدمت تنگ...

گذشته از آن که با ورود عثمانی به جنگ، بخشی از 
جهان اسالم عمال در جبهۀ مخالف روس و انگلیس قرار 
گرفته بود )قلمرو امپراتوری عثمانی از اروپای شرقی تا 
شبه جزیرۀ عربستان امتداد داشت( و نیز صدور فتوای 
جهاد از طرف علمای شیعه، اینجا و آنجا تبلیغ می شد 
که قیصر آلمان به آئین اسالم گرویده و نام خود را به 
محمد ویلهلم تغییر داده و سجع ُمهرش چنین است:

صاحب دیهیم و تخت و علم و حلم        
یلهلـم و محمـد  جی  ا لـّر ه ا عبـد

ایرانی  دبیر  سپهر(  )احمدعلی  مورخ الدوله  به روایت 
در  آلمان  مختار  وزیر  کاردورف  فن  آلمان،  سفارت 
حسینیه  در  اسالم  اهل  با  همبستگی  به عالمت  ایران 
ساعتی  یافته  حضور  سنگلج(  )نزدیک  عضدالملک 
از  مستوفی الممالک  گذراند.  حسینی  عزاداران  با  را 
است  می کرده  همراهی  را  کاردورف  که  مورخ الدوله 
می پرسد آیا حقیقت دارد که وزیر مختار در حسینیه 

عضدالملک گریه کرده و سینه زده است. او در جواب 
می گوید اینها شایعاتی است که منبری ها می پراکنند و 
به یک واقعۀ ساده شاخ و برگ می دهند. من به گوش 
خود شنیدم که یکی از وعاظ می گفت مسیو کاردورف 
در حسینیه عضدالملک اشاعۀ اسالم را در آلمان اعالم 
کرده و اظهار داشته قیصر آلمان به حمایت از اسالم وارد 
جنگ با روس و انگلیس شده است. پس عجالتاً ملت 
بزرگترین  آلمان  قیصر  و  اسالم  ملت  بزرگترین  آلمان 
ایشان نصرت اسالم است. بعد  پادشاه اسالم و نصرت 
از آن هم جمیع حاضران برای پیروزی سپاه اسالم در 

جنگ با کفار دعا کردند!
عمومی،  هیجانات  افزایش  با  همراه  زمان،  این  در 

بر تعداد روزنامه ها و روزنامه نگاران نیز افزوده می شد. 
اسالم  اتحاد  از  طرفداری  شعار  با  روشن«  »بامداد 
علی خان  محمد  میرزا  مدیریت  به  ایران  استقالل  و 
خراسانی، »ستاره اسالم« طرفدار دموکراسی و هواخواه 
صبا،  حسین خان  میرزا  مدیریت  به  روسیه  انقالبیون 
نراقی  احمدخان  میرزا  مدیریت  به  ثاقب«  »شهاب 
»عصر  مستقل االفکار،  ملی  فارسی  روزنامۀ  به عنوان 
انقالب« به مدیریت میرزا آقاخان همدانی و سردبیری 
دبیر خلوت، »عصر جدید« به مدیریت عبدالحمیدخان 
این  مطبوعات  صداترین  و  سر  پر  از  متین السلطنه، 

دوره بودند.
»عصر جدید« به هواداری از متفقین مقاله می نوشت 
طرفدار  و  عمومی  افکار  تابع  روزنامه ها،  اکثر  ولی 
متحدین بودند. »عصر انقالب« در میان گروه اخیر، از 
تندروترین مطبوعات این دوره به شمار می رفت که قرعۀ 
نخستین توقیف نیز، پس از افتتاح مجلس سوم و فرا 

رسیدن »بهار آزادی« به نام آن اصابت کرد.
لحن تند »عصر انقالب« را که پس از توقیف، با نام 
»عهد انقالب« انتشار یافت، در مقاله ای با عنوان »ایران 

عوامل فداکار ایرانی الزم دارد« منعکس می یابیم:
»ایرانی بیچاره بایست چه انتظاری داشته باشد؟

ـ ایرانی بایست منتظر اعدام و اضمحالل باشد!
ـ ایرانی بایست برای بندگی و عبودیت اجانب حاضر 

شود!
ـ ایرانی بایست همۀ ذلت ها، فالکت ها، و بدبختی های 

متصورۀ دورۀ زندگانی را استقبال کند!
ـ ایرانی بایست شرافت و استقالل خود را از دست 

بدهد!
چرا؟

برای آن که ایران عوامل فداکار و زمامداران از جان 
جماعت  یک  دست  در  بیچاره  ایران  ندارد.  گذشته 
الابالی، یک جمعیت القید، یک مردمان غیر حّساس و 
یک زمامداران با نزاکتی دچار شده که مملکت را خراب 
و خانۀ خود را آباد می خواهند. تغییر اسم صدر اعظم 
به رئیس الوزرا، یا تبدیل نام »حکومت فروش« به وزیر 
داخله، مملکت را آباد نخواهد کرد. مملکتی که غرش 
توپ همسایگان از چهار طرف پایتختش را تهدید نماید، 
در سایۀ خائنان و وطن فروشان دورۀ استبداد نمی تواند 

از خطر رهایی یابد...«
به  منوط  را  اسالم  آتیۀ  روزنامه،  این  دیگر  مقالۀ 
سرنوشت دولت عثمانی قلمداد و تلویحاً از پیوستن به 
دولت  اولین  دخالت  »آیا  می کند:  جانبداری  متحدین 
محاربات  نتیجۀ  و  امروز  جنگ  در  اسالم  عالم  مقتدر 
نمود،  خواهد  تأثیری  چه  مسلمین  سیاست  در  فعلی 
یا مغلوبیت  او،  و در صورت فاتحیت عثمانی و رفقای 
ایشان، وضعیات عالم اسالمی چه موقعیتی را به دست 
ضعف  یا  قوت  به  موقوف  اسالم  آتیۀ  آورد؟...  خواهد 
و  چیست  تکلیف  صورت  این  در  پس  است.  عثمانی 

اسالمیان چه بایست بکنند؟...«
برتری  وضع  از  متحدین  جهانی،  جنگ  اوایل  در 
برخوردار بودند و احتمال این که فاتحانه از جنگ خارج 
مخالفان  جرأت  بر  پیش بینی  این  داشت.  غلبه  شوند 
روس و انگلیس، چه در مجلس و چه در مطبوعات و 
و  روسیه  نیروهای  عبور  اما  می افزود.  مواعظ،  و  منابر 
انگلستان از مرزها و کشیده شدن جنگ به داخل خاک 

ایران، اوضاع را عوض کرد.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 121۵ (

» ادامه دارد«           

مستوفیالممالکویلهلم دوم امپراتور آلمان
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و  روزنامه نگار  شاعر،  1ـ 
نویسندۀ معروف و معاصر 

فقید ایران
گردآوری  ـ  دوستی  2ـ 

شده ـ عددی است
3ـ حرفه ای است

4ـ دور کنندهـ  پیشینیان
5 ـ جنگنده ـ گهواره

6ـ  نویسنده و داستانسرای 
فقید و معاصر ایران

7 ـ وحشی ـ او ـ کلیه
8 ـ از خوانندگان قدیمی 
و فراموش نشدنی کشور ما 

ـ گذشته
9ـ هادی ـ مایۀ زیست

ـ  ایران  در  شهری  10ـ 
باهوش و بخرد

11ـ کمکـ  محل نیایش

نخست وزیران  از   1ـ 
حرف  ـ  ایران  پیشین 

همراهی
نویسنده،  ـ  دانه  2ـ 
پژوهشگر  و  مترجم 
عالیقدر و فقیدکشور ما

ـ  مفهوم  و  معنا  3ـ 
کوهی در ایران

4ـ اغلب حیوانات دارند 
ـ تازی ـ کاهش

ـ میوه ای  5 ـ شگفت 
است ـ جامی است

کشوری  پایتخت  ـ   6
است ـ از حیوانات

ز  ا ـ  درویش  ـ   7
بزرگ  نه های  رودخا

جهان ـ دودلی
8 ـ مفهوم ـ حتم

به هم  »میکده«  9ـ 
ریخته ـ حرف دریغ

10ـ نظرـ  چند مدرسه
هنرپیشگان  از  11ـ 
قدیمی  و  چیره دست 

تآتر کشور ما
1ـ پژوهشگر، طنزنویس و 
کم نظیر  و  برجسته  ادیب 
معاصر و فقید ایرانـ  اندک

2ـ از سالطین ایران
دامی  ـ  است  میوه ای  3ـ 

است ـ از جواهرات
4ـ پیشکشـ  کانالـ  گفتگو

5 ـ طرف راست ـ شراب
افراسیاب  سرداران  از  ـ   6
ـ  توران  و  ایران  جنگ  در 
تارنوازی بی نظیر از کشور ما

ـ  بانوان  برای  عنوانی  ـ   7
زهر ـ از ابزار فنی ـ بُنیه

و  دن  یاددا محل  ـ   8
شجاع  افسری  ـ  یادگیری 
خوزستان  از  دفاع  در  که 
به هنگام هجوم متفقین به 

ایران کشته شد
9ـ قسمتی از ساختمان ـ 

نوا و ریتم ـ زور
نامدار  آهنگسازان  از  10ـ 
از  ـ  ایران  بلندپایه فقید  و 

مبهمات
نیویورک  11ـ محله ای در 
از  ـ  است  آسمان  در  ـ 

نواختنی ها
12ـ از فعالیتهای کشاورزی 

ـ کوشش ـ خالف
ترانه سرا  ـ  چلچراغ  13ـ 
توانای  و  برجسته  شاعر  و 

معاصر و فقید ایران
14ـ روش ـ عشیره ـ شیر

ـ  ایران  در  شهری  15ـ 
معروف  داستانسرایان  از 
انگلیس و نویسنده »ربکا«

1ـ موسیقی شناس برجسته و فقید 
رشتۀ  در  که  کسی  اولین  و  ایران 
موسیقی کالسیک درجه دانشگاهی 

گرفت
2ـ گلی استـ  قرضهـ  مکانـ  روش

فقید  و  معروف  ویولونیست  3ـ 
انگلیس در قرن گذشته ـ پهلوان

4ـ مار بی سرـ  زیارتگاهی در نزدیکی 
تهران

5ـ  دروغـ  واحدپول کشوری استـ  
از پوشاک ـ حرف همراهی

6 ـ برف همراه با باد ـ حیوانی است 
ـ جوانمردی

7ـ  تارک دنیاـ  ییالقی در دامنۀ البرز 
ـ دریاچه ای در آسیا

8 ـ محل تمرکز عواطف انسانی ـ از 
بحور شعر فارسیـ  کشوری استـ  ده
9ـ سلسله کوهی استـ  قدمـ  پوست

ـ  آتش  شعلۀ  ـ  است  ظرفی  10ـ 
گرو گذار

11ـ موجودی افسانه ایـ  بلندپایگان 
ـ همقدم

12ـ بخشی از کامبوج ـ مستمر
13ـ مرضی است ـ توان ـ مزاحم

14ـ کشوری است ـ از تنیس بازان 
قدیمی و برجستۀ جهان

15ـ رنج دهنده و ناپسند ـ جنگنده

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

نوعی ولنگاری دلپذیر توی شخصیت 
 1894 فوریه   1 متولد  فورد،  جان 
میالدی بود. نوعی از خوِد خود بودن. 
بهترین  را  او  خیلی ها  که  کارگردانی 
خودش  قدر  آن  می دانند،  تاریخ  در 
بود که هیچ وقت برای انتخاب جای 
نداشت!  برنامه ای  قبل  از  دوربینش 
توی صحنه راه می رفت و یکهو جایی 
می کرد.  انتخاب  دوربینش  برای  را 
جایی که بهترین بود، عالی ترین بود. 
هیچ کس به اندازۀ جان فورد بزرگ، 
اسکار نگرفت، و مطمئناً حاال حاالها 
برد  نمی تواند. 6 مجسمۀ طالیی  هم 
نرفت.  برای گرفتن هیچ کدامش  که 
جان فورد هیچ نقابی نداشت. او فقط 
فیلم وسترن  بیشتر  و  بود  فورد  جان 
او  به  وقتی  که  آدمی  می ساخت. 
می گفتند از کار عقب افتاده ایم، هشت 
صفحه از فیلم نامه را می کند و می گفت: 
»حاال عقب نیستیم!« و هیچ اتفاقی هم 
برای  که  آدمی  نمی افتاد.  فیلم  برای 
فیلم هایش  از  یکی  توی  برف  باریدن 
می رفت  سرخ پوست  جادوگران  سراغ 
و آدمی که هر موقع تهیه کننده ها سر 
صحنۀ فیلم برداری می آمدند، ناکارشان 
می کرد و وقتی از یک صحنه تعریف 
می کردند، آن را دوباره می گرفت. جان 
فورد، بزرگ بود، خیلی بزرگ، آن قدر 
که افسانه شد. مثل فیلم جویندگانش 
در  وسیع  )دره ای  یادبود  دره  مثل  و 
آمریکا( و لوکیشن  )محل فیلمبرداری( 
ایده آلش، که آن را بهترین خاک خدا 

می دانست ...
=کارگردانی اصاًل یک چیز اسرارآمیز 
نیست، در ضمن هنر هم نیست. مثل 
هنر  کشیدن  سیگار  بگوییم  که  این 

است!
منتقدها  این  نمی فهمم  =اصاًل من 
این  ما چه می خواهند؟ مهم  از جان 
هم  ما  خوشحالند،   مردم  که  است 
خوشحالیم. خب مگر چه عیبی دارد؟

=من فقط یک کارگردان کله شق 
می کنم  دارم سعی  که  لعنتی هستم 

اسم من جان فورد است و فیلم 
وسترن می سازم

آبرومندانه بازنشسته شوم.
=چیزی زیباتر از نمای دوری که 
مردی در آن سوار بر اسب در دشتی باز 
می تازد، سراغ دارید؟ دوست داشتنش 

اشکالی دارد؟
=می دانید چرا همه فیلم وسترن 
را دوست دارند؟ چون همه می خواهیم 
هستیم! عقده ای  باشیم،  چوپان 

فیلم  یک  کار  سر  از  که  =وقتی 
غرور  احساس  برمی گردم،  وسترن 
می کنم. فکر نکنم کسی با خواندن این 
چیزهای روشنفکری چرت و پرت، این 

احساس را بکند.
ره شان  با در چیزی  ؟  =زن ها

نشنیده ام!
چرند  اصطالح  این  که  =کسانی 
»اپرای اسب ها« را برای وسترن اختراع 
هستند.  افاده ای  مشت  یک  کرده اند، 
آن ها چه می فهمند خاک و خل چیه!

به  بازیگر  یک  کردن  =تبدیل 
کابوی، خیلی آسان تر از تبدیل کردن 

یک کابوی به بازیگر است.
=هیچ کس برای قیافۀ زشت من 
پول نمی دهد. قیافه باید مردانه باشد 

عین دوک )منظورش جان وین(.

            10 پرسش و 10 پاسخ  
1(بازیگر اول مرد فیلم »نوشته بر باد« كه همبازی »لورن باكال« بود، چه 
كسی بود؟1ـ کرک داگالس 2ـ راک هادسن 3ـ برت لنکستر 4ـ رابرت میچم
2(كارگردان فیلم های »12 مرد خشمگین«، »شبکه« و »سرپیکو« كیست؟
1ـ سیدنی لومت 2ـ استانلی دانن 3ـ استانلی کوبریک 4ـ جان استرجیس

3(این بیت »صادق سرمد« را تکمیل نمایید:
 »میخانه اگر ساقی... داشت/میخواری و مستی ره و رسم دگری داشت«

1ـ اهل هنری  2ـ اهل نظری  3ـ صاحب هنری  4ـ صاحب نظری
4(»دارالسالم« پایتخت كدام كشور است؟

1ـ رواندا 2ـ غنا 3ـ تانزانیا 4ـ سنگال
5(كدامیک از افراد زیر در ابتدا روزنامه نگار بودند؟

1ـ آدولف هیتلر 2ـ ژنرال فرانکو 3ـ موسولینی 4ـ ژنرال پینوشه
با  از بزرگترین فرودگاه های جهانست  6(فرودگاه »اوهیر« كه یکی 

معماری زیبا و شگفت انگیزش در كدام شهر آمریکا قرار دارد؟
1ـ بوستون 2ـ نیویورک 3ـ شیکاگو 4ـ هیوستون

7(هر »اونس« چند »گرم« است؟
1ـ 1/13 گرم 2ـ 2/23 3ـ 3/33 4ـ 4/34 گرم

8(»نمک آبرود« كه منطقه ای زیبا در سواحل بحر خزر است، در 5 
كیلومتری كدام شهر است؟1ـ چالوس 2ـ گرگان 3ـ ساری 4ـ بهشهر

9(گروه ضربت ارتش آمریکا چه نام دارد؟
1ـ آلفا فورس 2ـ بتا فورس 3ـ دلتا فورس 4ـ گاما فورس

10(اهالی »قمصر« به آفت گل محمدی چه می گویند؟
1ـ ملخک 2ـ زالو طینت 3ـ جوز قند 4ـ خون خورک

در صفحه 15

در صفحه 15 وجه اشتراک این شخصیت ها چیست؟

راكوئل ولش
بازیگر فیلم »3 تفنگدار«

آنجی دیکنسون
بازیگر فیلم »ریو براوو«

جین سیمونز
بازیگر فیلم »اسپارتاكوس«

ناتالی دلون
بازیگر فیلم »از اینجا تا ابدیت«

النا ترنر
دوبار  »پستچی  فیلم  بازیگر 

زنگ می زند«

كلر بلوم
بازیگر فیلم »با خشم به گذشته بنگر«
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هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
 سیف الدین ابوالمحامد محمد الفرغانی از شاعران عالیقدر نیمه دوم قرن 
هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. وی بعد از خروج از زادگاه خود )فرغانه( 
مدتی در آذربایجان و بالد روم و آسیای صغیر به سر برده است. به طوری 
که از آثار او استنباط می شود وی اهل تصوف و عرفان بوده و سالها به کسب 
کماالت معنوی و سیر و سیاحت پرداخته است. مجموعه اشعار او از غزل و 
قصیده و قطعه و رباعی حدود ده الی یازده هزار بیت است. وی ارادتی وافر به 
سعدی داشته و بین آن دو مکاتباتی نیز بوده است. این شاعر  در سال 749 
هجری در یکی از خانقاه های آقسرا وفات یافت. قصیده او که با مصرع »هم 
مرگ بر جهان شما نیز بگذرد« آغاز می شود و گویا خطاب به مغوالن مهاجم 

سروده شده از اشعار معروف این شاعر آزاده است.
بگذرد نیز  شما  جهان  بر  مرگ  هم 
وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب
ن گها نا م  یا ا نکبت  ن  ا خز د  با
آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
دراز ستم  برای  نیزه  چو  تیغتان  ای 
چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد
در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت

بگذرد نیز  شما  زمان  رونق  هم 
بگذرد نیز  شما  آشیان  دولت  بر 
بگذرد نیز  شما  بوستان  و  باغ  بر 
بگذرد نیز  شما  دهان  بر  و  حلق  بر 
بگذرد نیز  شما  سنان  تیزی  ین  ا
د ر بگذ نیز  شما  ن  لما ظا د  ا بید
بگذرد نیز  شما  سگان  عوعو  ین  ا

در سال 1874 میالدی »مارکونی« 
مخترع رادیو و مکتشف ایتالیایی، در 
»بولونی« متولد شد. پدرش تاجر بود، 
او به امور فنی عالقه داشت. در  ولی 
14 سالگی »رمز تلگراف« را آموخت 
و سپس به مطالعه درباره امواج صوت 

پرداخت و چون در ایتالیا به تحقیقات 
او عنایتی نشد به انگلستان رفت و در 
آنجا رادیو را اختراع کرد. وی سپس 
به  بی سیم را تکمیل کرد و سرانجام 
دریافت جایزه نوبل نائل شد. وی روز 

20 ژوئیه 1937 میالدی درگذشت.

مخترع رادیو



صفحه Page 14 - 14 - شماره 126 
جمعه 10 تا پنجشنبه 16 شهریورماه 1396خورشیدی

می داد، پزشکان معالج در شرائطی که 
تنها چند تنی از بیماری واقعی شاه 
مطلع بودند سرانجام تصمیم گرفتند 
در مالقاتی کاماَل سری و بدون اطالع 
قرار  امر  جریان  در  را  شهبانو  شاه، 
نظر  از  را  وی  عین حال  در  و  دهند 
ناگزیر  شدن  وخیم تر  آماده  روانی 

بیماری شاه کنند.
زمان  ز  ا فالندرن  دکتر  ینکه  ا
تشخیص اولیه بیماری سرطان خون 
بار بطور  ایران  35  از  تا خروج شاه 
سری برای معاینه شاه به تهران سفر 
برای  معالج  پزشکان  اینکه  و  کرد 
شاه،  از  موضوع  نگهداشتن  محرمانه 
شیشه هائی  در  را  تجویزی  داروهای 
ارائه  او  به  جعلی  برچسب های  با 
می کردند، اسرار فاش نشده ای نیست. 
و  دارد  تازگی  حدودی  تا  آنچه  اما 
اشاره ای  بدان  صریحاً  اوئن  لبته  ا
نمی کند شک و تردید به  درجه آگاهی 
شخصی شاه از بیماری بود که روز بروز 

سالمتی او را بیشتر تحلیل می برد.
دکتر اوئن می گوید پروفسور برنارد 
در موارد متعددی کوشش کرد درباره 
وضع سالمتی شاه با خود شاه گفتگو 
بحث  این  به  نسبت  را  او  ولی  کند 
عالقمند نیافت. تا آنکه در سال 1356 
شاه در گفتگو با دکتر فالندرن مطلبی 
پزشک  عقیده  به  که  کرد  عنوان 
فرانسوی از آگاهی شاه از جدی بودن 

بیماریش حکایت داشت. 
در تابستان 1356 ولیعهد در یک 

آکادمی نیروی هوائی آمریکا آموزش 
می دید و شاه به فالندرن گفت: »تنها 
که  کنید  کمکم  می خواهم  شما  از 
سالمتی ام را برای دوسال آتی حفظ 
کنم ـ زمانی کافی تا ولیعهد آموزش 
دوساله ای را یک سال در آمریکا و یک 

سال در ایران به پایان برد«. 
دکتر اوئن در 1356 جهت شرکت 
پیمان  خارجه  وزیران  کنفرانس  در 
نظامی سنتو و در ایامی که هنوز بوئی 
احدی  مشام  به  ایران  در  انقالب  از 
نمی رسید و جویندگان جهانی طالی 
سیاه در رفت و آمد به تهران بودند به 
ایران رفت و با شاه فقید مالقات کرد. 
»در مالقات با شاه که در اوج قدرت 
و  نفس  به  متکی  را  وی  داشت  قرار 
خشنود از نقشی که در تعیین بهای 
نفت برعهده گرفته بود یافتم. ایده آل 
بود اگر در آن زمان و بخصوص یک 
سال بعد می دانستم که شاه مبتال به 
و  من  اگر  است.  خون  حاد  سرطان 
سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا از 
محققاً  می بودیم،  مطلع  شاه  بیماری 
از این فرصت استفاده کرده و به شاه 
پیشنهاد می کردیم روند دموکراسی را 

با هدف ایجاد یک پادشاهی مشروطه 
از طریق برپائی یک شورای سلطنتی 
سیاستمداران  به  قدرت  نتقال  ا و 
منتخب مردم برای جانشینی ولیعهد 

فراهم کند«.
آمیز  صلح  انتقال  نحوه  از  اوئن 
فرانکو  ژنرال  »فاشیستی«  حکومت 
مشروطه  پادشاهی  به  اسپانیا  در 
که  نمونه ای  به عنوان  کارلوس  خوان 
یابد  تحقق  نیز  ایران  در  می توانست 
آگاه  آن  اجرای  روند  به  نیز  شاه  و 
هرچند  می گوید  و  می کند  یاد  بود، 
شاه از زمانی که متوجه بزرگ شدن 
طحال خود شد تشکیل یک شورای 
کامل  قدرت  که  را  سلطنت  نیابت 
قانونی  سن  به  ولیعهد  رسیدن  تا  را 
می کرد  متمرکز  شهبانو  دست  در 
پیش بینی کرده بود، اما رهبر ایران 
»برخالف تصویری که ما در آن ایام  و 
صرف نظر از تجربیات گذشته، به عنوان 
یک رهبر قدرتمند  و مصمم از او در 

ذهن داشتیم، مرد تصمیم نبود«.
اوئن در بررسی شرایط اوضاع ایران 
می گوید  میالدی   70 دهه  نیمه  در 
مصرف  با   1354 از  ایران  اقتصاد 

تورم  و  نفت  سرسام آور  درآمدهای 
ناشی از آن مواجه با مشکل شد. 

»افزایش قیمت ها عمیقاً در پائین 
آوردن سطح زندگی مؤثر گشت و شاه 
به عوض  مشکل،  از  آگاهی  وجود  با 
زیربنائی  موجبات  ساختن  برطرف 
تورم، به پیکار علیه سودجوئی دست 
را  بازار  عصیان  و  عصبانیت  و  زد 
بازاریان را به  بازار و  به وجود آورد و 

سوی مالها سوق داد«.
اوئن در نوشته های خود تصویری 
نیز از تحوالت آخرین سال های رژیم 
شاه ترسیم می کند و از قول شهبانو 
می نویسد که شاه در بهار 1356 واقعا 
و  دموکراسی  روند  تسریع  به  نسبت 
گسترش آزادی های سیاسی تصمیم 
جمشید  جریان  این  در  و  گرفت 
رستاخیز  حزب  دبیرکل  آموزگار، 
»مردی  بعنوان  او  از  شهبانو  که  را 
درخشان، تحصیل کرده، با فرهنگ و 
با وقار« یاد می کند، جانشین هویدا 
کرد.  بود  وزیر  نخست  سال   13 که 
اما مشکل کار در این بود که زمانی 
که آموزگار به نخست وزیری رسید، 
شاه تمام ظواهر تعدد احزاب را کنار 

در  دادن خود  قرار  با  و  بود  گذاشته 
مرکز قدرت، بار همه مشکالت ناشی 
از افزایش درآمد نفت، اوج فعالیت های 
صنعتی و تاسیساتی  و تورم سرسام آور 

را متوجه خود کرد.
»در این شرایط هیچ یک از منقدان 
جدی  را  شاه  حرف های  مخالفان  و 
نگرفتند و شاه با عزل هویدا نه تنها 
مشکلی را حل نکرد که تاثیرات جانبی 
منفی نیز به بار آورد و از جمله به همه 
کسانی که به او وفادار بودند نشان داد 
متقابل  وفاداری  روی  نمی توانند  که 

شاه حساب کنند«.
به مبحث اصلی  بازگشت  اوئن در 
ا  ر ه  شا بودن«  »نامصمم  کتاب، 
با   توام  که  می داند  ذاتی  خصیصه ای 
داروهای  مصرف  سرطان،  بیماری 
متفاوت و در نهایت امر بروز افسردگی 
ناشی از گسترش تظاهرات مخالفان و 
ناآرامی ها در ایران معجون زهرگونه ای 

را برای سالمت او به وجود آورد.
رهبرانی  از  بسیاری  همانند  »شاه 
اشاره  آنان  نام  به  کتاب  این  در  که 
به  نسبت  و  مشکوک  فردی  شده، 
حکومتش  اواخر  در  و  مظنون  همه 
شدیداً غمگین بود. او هرگز سعی نکرد 
سیاسی   آزادی های  گسترش  طالبان 
را قانع کند که آماده حرکت به سوی 
افق پادشاهی مشروطه است و این در 
حقیقت به این دلیل بود که خود او 
شخصاً نسبت به چنین هدفی معتقد 

و مطمئن نبود«.

البته دکتر اوئن تأکید می کند که 
مبتکر سیاست  آزادی های سیاسی در 
1356 در ایران »در واکنش به توجه 
جهانی نسبت به حقوق بشر« – یکی 
از شعارهای انتخاباتی کارتر ـ شخص 
شاه بود. »هرچند این سیاست مناسب 
چشم انداز سیاسی من و محققاً دولت 
کارتر که به روی کار می آمد بود، اما 
هرگز از جانب بریتانیا و آمریکا به شاه 
دیکته نشد. این شخص شاه بود که 
بازرسان  روی  به  را  زندان ها  درهای 

صلیب سرخ گشود«.
دکتر اوئن در تشریح دیگر عواملی 
شد،  شاه  رژیم  سقوط  به  منجر  که 
نسبت  غرب  در  ناهماهنگی ها  به 
درقبال  واحدی  سیاست  اتخاذ  به 
در  اختالف نظر  نیز  و  ایران  تحوالت 
درون دولت کارتر هم اشاره می کند، 
بال  جورج  انتصاب  که  تاکید  این  با 
به عنوان مشاور تحوالت ایران شکاف 
و  خارجه  وزیر  ونس  سایروس  میان 
کارتر  ملی  امنیت  مشاور  برژینسکی 
را عمیق تر کرد، تا حدی که در اواخر 
افرادی در رده های سطح میز ایران در 
مخالفان  برای  آمریکا  خارجه  وزارت 

شاه هورا می کشیدند.
 1357 دیماه  در  می گوید  اوئن  
در  بومدین  جنازه  تشییع  برای  که 
الجزایر بود تلگرافی را از دیپلمات ها 
در لندن )به احتمال قوی به ابتکار 
وقت  سفیر  پارسونز  نتونی  آ سر 
و  امضا  جهت  تهران(  در  بریتانیا 
ارسال برای سایروس ونس دریافت 
که  بود  این  تلگراف  مضمون  کرد. 
واشنگتن با هرگونه دخالت و اقدام 
نیروهای  سوی  ز  ا خشونت آمیز 
شاه،  مخالفان  علیه  ایران  نظامی 
امری که مورد پشتیبانی برژینسکی 

بود، مخالفت کند. 
اوئن فاش می کند: »من از این کار 
خودداری کردم زیرا معتقد بودم که 
ایران  در  تحوالت  پیشرفت  آهنگ 
و  شاه  میبایستی  که  بود  به گونه ای 
هرگونه  به  نسبت  نظامی  نیروهای 

اقدامی تصمیم می گرفتند«.
در نهایت امر، دکتر اوئن می نویسد، 
عمل  در  و  کرد  عمل  پهلو  دو  شاه 
تصمیم گرفت دست به اقدامی نزند 
و در توجیه آن گفت »پادشاه برای 
حفظ تاج و تخت خود نمی باید خون 
از  خونریزی  بریزد.  را  هموطنانش 
چون  برمی آید  دیکتاتورها  دست 
ایدئو لوژی هائی  به نام  دیکتاتورها 
به  باید  معتقدند  که  می کنند  عمل 

هر بهایی پیروز شود«.
دکتر اوئن در عین حال در نگاهی 
به  دوم،  پهلوی  سلطنت  دوران  به 
در  شاه  که  میالدی   70 دهه  ویژه 
اوج قدرت خود قرار داشت می گوید، 
بویژه  ایران  و  غرب  منافع  هرچند 
ایران  موقعیت  به دلیل   70 دهه  در 
در  نفوذ  عامل  مهمترین  به عنوان 
نه  شاه  اما  بود،  متوازن  خاورمیانه 
واشنگتن  وامدار  نه  و  دست نشانده 
سال  در  شاه  برعکس  بود.  غرب  و 
1976 به آمریکا اخطار کرد »چنانچه 
واشنگتن منافع حقه و استراتژیکی 
ایران را در خلیج فارس تحت چالش 
قرار دهد، ایران سراسر منطقه را به 
تبدیل  متحده  ایاالت  برای  دوزخی 

می کند«.
در نتیجه گیری نهائی و این که تا 
چه حد سقوط شاه به دلیل بیماری 
و یا شخصیت ذاتی او بود، دکتر اوئن 
پرفسور  عقیده  بار  نخستین  برای 
را فاش می کند که معتقد  صفویان 
است کنترل بیماری تا زمانی که شاه 
در ایران بود در چنان کیفیت عالی 
قرارداشت که نمی توانست تاثیری بر 
مردد بودن و دودلی و بی تصمیمی 
شاه باقی گذارد. دکتر فالندرن نیز 
روی  شاه  بیماری  که  است  معتقد 
آخرین سال های  او طی  تصمیمات 
سلطنت اش تاثیر عمده نداشته است.

اوئن  دکتر  شخصی  عقیده  اما 
این است که روند پیشرفت سرطان 
در  او  توانائی  در  قاعدتاً  شاه  در 
پرونده  و  بوده  موثر  تصمیم گیری 
پزشکی شاه نمونه دو وضعیتـ  فشار 
بطور  که  است  ـ  سرطان  و  روحی 
یکدیگر  کردن  وخیم تر  در  متقابل 

مؤثر بوده اند. 
هد  ا شو ید  می گو ئن  و ا دکتر 
محدود علمی وجود دارد که عوامل 
روانی، ازجمله فشار روحی می تواند 
سلول های سرطانی موجود در بیمار 
تسریع  را  آنها  رشد  و  برابر  را چند 
از  فالندرن  دکتر  گزارشهای  و  کند 
آخرین ماه های زندگی شاه در ایران 
شکی باقی نمی گذارد که وی تحت 
درآمده  پای  از  روحی  شدید  فشار 
بود. افرادی که با شاه مالقات کردند 
او را پریشان حال و غمگین توصیف 
معاینات  هنگام  حتی  که  می کنند 
گوش  رادیوها  اخبار  به  پزشکی 
از خود می پرسید  تأثر  با  و  می کرد 

چرا چنان اتفاقاتی روی می دهد. 
در بررسی های بیشتر از شخصیت 
دکتر  که  گفتگوهائی  به  اوئن  شاه، 
دربار  وزیر  علم  اسداهلل  با  فالندرن 
علم  اینکه  و  می کند  اشاره  داشته 
از خصلت های ضد و نقیضی که در 
شاه وجود داشته و نیز سادگی شاه، 
ذکر  با  باطنی،   هم  و  ظاهری  هم 
سخن  فالندرن  دکتر  با  مثال هائی 

گفته است.
دیگر   1356 تابستان  در  »علم 
 1357 بهار  در  و  نبود  دربار  وزیر 
درگذشت. فقدانی غم انگیز برای شاه، 
را در خرداد 1342  مردی که شاه 
رهبری مصمم جلوه داد، در آخرین 
بحران و در شرایطی که شاه شدیداً 
به او نیاز داشت در قید حیات نبود«.
در شمار آینده
»درجه آگاهی های سازمان های 
جاسوسی از بیماری شاه«

نگاهی به کتاب دکتر اوئن وزیر خارجه اسبق بریتانیا

سرطان شاه، عامل پیروزی انقالب 
اسالمی؟

»در بیماری و در قدرت« بی تردید 
مبحثی است تاریخی، و کتاب تازه 
سیاستمدار  اوئن  دیوید  دکتر  لرد 
 Inعنوان همین  تحت  نگلیسی  ا
 )Sickness and in( Power
و  ن  ا هبر ر ری   بیما بررسی  به 
سیاستمداران برجسته ای اختصاص 
یافته است که در یک صد سال اخیر 
با وجود بیماری و مخفی نگهداشتن 
آن به حکومت ادامه داده اند و این 
و  تاریخ  روند  چگونه  پنهانکاری 
سرنوشت ملت ها را تغییر داده است.

می نویسد  کتاب  مقدمه  در  اوئن 
و  رهبران  مسؤلیت  او  عقیده  به 
درقبال  سیاسی  تصمیم گیرندگان 
حکومت  نها  آ بر  که  ئی  ملت ها
پزشکان  مسؤلیت  از  اگر  می کنند 
بیشتر  بیماران  سالمت  حفظ  در 
نباشد کمتر نیست، اما تاریخ نشان 
می هد که بسیاری از رهبران سیاسی 
جهان یا پیش از روی کارآمدن و یا 
حین زمامداری بیمار بوده  اند، ولی با 
پنهانکاری، همچنان در اریکه قدرت 

باقی مانده اند.
مبحث بیماری شاه فقید و تاثیرات 
آن در ایران و منطقه، یکی از فصول 
این کتاب است و مطالب  خواندنی  
اهل  نگاه  از  چند  هر  شده  عنوان 
فن تازگی ندارد، با این وجود برای 
بسیاری که معمای انقالب همچنان 
برایشان الینحل باقی مانده درخور 

تعمق و تفکر است.
که  پرسش  این  برای  اوئن  دکتر 
چه  تا  شاه  خون  سرطان  بیماری 
پادشاهی  رژیم  سقوط  آهنگ  حد 
ایران سرعت بخشید پاسخی  را در 
معتقد  اما  نمی کند،  ارائه  قاطعانه 
سرطان  بیماری  راز  چنانچه  است 
انقالب  ماقبل  سال های  در  شاه 
ماه ها  آخرین  در  حتی  و  اسالمی 
وادار می شد  برمال می گردید،  شاه 
بدلیل بیماری از سلطنت کناره گیری 
کند، و چه بسا »یک واقعه فاجعه آور 
اسالمی  نقالب  ا بنام  ژئوپلتیکی 
هنوز دست  آن  عواقب  با  که  ایران 
نمی پیوست.  وقوع  به  بگریبانیم«  
نمی  افغانستان  وارد  سرخ  ارتش 
شد، صدام شهامت حمله به ایران و 
سپس تسخیر کویت را نمی داشت، 
دوم  جنگ  و  القاعده  صحرا،  توفان 
اشغال کنونی عراق  با  فارس  خلیج 
واقع نمی گشت و جهان حال و شور 

دیگری می داشت!
دکتر اوئن که فارغ التحصیل طب 
در رشته عصب شناسی است در سال 
1976 )1355( و در سن 48 سالگی 
کاالهان  جیمز  کارگری  دولت  در 
بریتانیا  خارجه  امور  وزیر  مقام  به 
منصوب شد و این مقام را به مدت 
چهار سال و اندی تا روی کار آمدن 
دولت محافظه کار مارگارت تاچر در 
سال 1980برعهده داشت.  بنابراین 
در  حقیقت  در  اوئن  وزارت  دوران 
پیش و پس از توفان 57 و استقرار 
رژیم جمهوری اسالمی در ایران بود.

در فصل مربوط به شاه، دکتر اوئن 
بررسی  به  فرعی  سر فصل هائی  زیر 
تاریخ تحوالت ایران از بعد از جنگ 
دوم جهانی تا بهمن 57 و نیز بیماری 
شاه و تاثیرات آن از جوانب متفاوت 

می پردازد. 
اوئن که اطالعات خود را براساس 
سه گزارش دکتر فالندرن  که پس 
از درگذشت شاه نوشته شده، و نیز 
و  نو  شهبا با  شخصی  گفتگوهای 
پرفسور صفویان ارائه می کند یادآور 
بهار  در  شاه  بیماری  که  می شود 
برنارد  ژان  پرفسور  توسط   1353
فرانسوی، متخصص خون، تشخیص 
داده شد و دکتر کریم ایادی پزشک 
و  برنارد  پروفسور  از  مخصوص شاه 
تقاضا  فالندرن  ژرژ  دکتر  او  همیار 
بیماری سرطان شاه که در  از  کرد 
زمان تشخیص در مرحله دوم بوده 
مطلبی  نداشته،  درمان  به  نیازی  و 
اینکه  حیرت انگیز  نگویند.   شاه  به 
در  بار  نخستین  برای  فرح  شهبانو 
1356 از بیماری سرطان شاه مطلع 
شد و شخص شاه نیز در بهار 1358 
هنگامی  و  باهاما  در  تبعید  بهنگام 
که غده ای در گردن او ظاهر گشت 
پی برد که به سرطان مهلکی مبتال 
گفته  شاه  به  آن  از  پیش  است. 
خون  غلظت  بیماری  به  که  بودند 
)Waldenstorm( دچار شده، گو 
ممتد،  خستگی  از  صرف نظر  اینکه 
عالئم بارزی از بیماری به استثنای 
بزرگ شدن طحال در شاه مشهود 

نبود.
در اشاره به نحوه آگاهی شهبانو 
فرح از بیماری شاه، اوئن می نویسد 
به ابتکار پروفسور صفویان که عواقب 
سیاسی بیماری شاه وجدان او را آزار 
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پوسترهای طراحی شده با موضوع برگرداندن جسد حججی به مناسبت روز عرفه 
و عید قربان. سپاه در نظر دارد مراسم ویژه ای برای تشییع جسد او برگزار کند

در جای خالی چهره های...                              از صفحه 5  

محسن حججی، نورچشمی که جسدش مخفیانه با 
داعش مبادله شد

=ایران با واسطه گری حزب اهلل 
و تعدادی از سران قبایل اهل 
تسنن جسد محسن حججی را 

تحویل گرفت.
حمله ی  ر  د حججی  =
غافلگیرانه  ی داعش در منطقه 
الَتْنف عراق اسیر شد و شش 
نیروی دیگر سپاه کشته نیز در 

این عملیات شدند.
=سپاه متهم است برای تبادل 
گروه های  با  خاص  نیروهای 
داعش  و  اسد  مخالف  مسلح 
مذاکره می کند، اما برای تبادل 
دیگر نیروها از جمله نیروهای 

افغان تالشی نمی کند.
و  داعش  مبادله  =محل 
حزب اهلل بار اول در حمیمه لو 
رفت و جنگنده های آمریکا آنجا 

را بمباران کردند.
سپاه  عضو  حججی،  محسن  جسد 
قدس که حدود یک ماه پیش توسط 
نیروهای داعش در منطقه الَتْنف عراق 
شد،  بریده  سر  و  درآمد  اسارت  به 
بین  اسرا  و  اجساد  تبادل  جریان  در 
شرق  در  داعش  و  حزب اهلل  نیروهای 
به  و در دمشق  سوریه تحویل گرفته 

نمایندگان سپاه تحویل داده شد.
 1۳۹۶ شهریور  هفتم  سه  شنبه  روز 
در  داعش  نمایندگان  اوت(   2۹(
به  لبنان،  با حزب اهلل  توافق  چارچوب 
محل تعیین شده در شرق سوریه رفتند 

و مبادله انجام شد.
ایران رسانه های رسمی در مورد  در 
در  اما  کردند،  سکوت  اجساد  تبادل 
کانال های  از  می شد  مجازی  فضای 
تلگرامی نزدیک به »مدافعان حرم« و 
صفحات بعضی نیروهای رژیم ایران که 
در عراق و سوریه حضور دارند پی برد 
که  زمزمه هایی برای بازگرداندن جسد 

حججی وجود دارد.
حسن  شهریور  ششم  دوشنبه  روز 
در  لبنان  اهلل  حزب  دبیرکل  نصراهلل 
یک ویدیو خبر داد که بین نیروهای 
موسوم  توافقی  داعش  و  حزب اهلل 
پیکر  و  اسرا  تبادل  برای  »جرود«  به 
کشته های دو طرف صورت گرفته است. 
»جرود« توافق تازه ای نبود و پیش از 
اسرا،  بارها  داعش  و  نیز حزب اهلل  این 
زخمی ها و اجساد کشته های خود را با 

یکدیگر مبادله کرده بودند.
اسرا  تبادل  محل  گزارش ها،  به  بنا 
تدمر  »تی 2«  منطقه ی  در  اجساد  و 
صورت گرفته است. دو اسیر و دو جسد 
از حزب اهلل و جسد یک اسیر ایرانی که 
این  بود در جریان  بریده شده  سرش 
تبادل تحویل نیروهای حزب اهلل شد، اما 
مشخص نشد که داعش برای تحویل 
آنها جسد و اسیر مبادله کرده یا پول 

نقد گرفته است.
خود  ویدیوی  در  نصراهلل  حسن 
عنوان کرد: »در گفتگو با داعش شرط 
گذاشتیم که پیکر همه شهدای اتباع 
دهند.  تحویل  مقاومت  به  را  مختلف 
مرحله اخیر توافق جرود بین حزب اهلل 
لبنان و داعش مربوط به تحویل پیکر 
شهدا و اسیر حزب اهلل است. تنها اسیر 
ما احمد المنیر معتوق است و هیچ اسیر 

سوری، ایرانی و عراقی نزد تروریست  ها 
وجود ندارد و آنها پیکر شهدا بجز پیکر 
دو لبنانی و یک ایرانی را در صحرا ر ها 
سه  که  کردیم  اعالم  بنابراین  کردند؛ 
پیکر وجود دارد که باید تحویل شود؛ 
دو شهید لبنانی و یک شهید ایرانی که 

سر او را از تن جدا کرده اند«.
در گفتگو بین فرماندهان داعش در 
توافق  حزب اهلل  نیروهای  و  دیرالزور 
شد اجساد و اسرا در اتوبوس هایی که 
تعدادی از اعضای داعش مسلح در آنها 
حضور داشتند از غرب سوریه در قلمون 

به شرق در دیرالزور حرکت کنند.
منابع مطلع به کیهان لندن گفته اند 
که حزب اهلل لبنان برای انجام این مبادله 
با ارتش روسیه، سوریه و سپاه هماهنگ 
شده  داده  تضمین  داعش  به  و  بوده 
نیروهایی  زمینی  و  هوایی  امنیت  که 
که جسد حججی را از خاک عراق به 
سوریه منتقل می کنند تأمین می شود.

سپاه از اسارت و کشته شدن حججی 
شکست  برای  پوششی  عنوان  به 
در  حشدالشعبی  و  ایرانی  نیروهای 
درگیری مردادماه استفاده و با تمام توان 
با استفاده از رسانه های حکومتی موجی 
از شبیه سازی آن با واقعه ی کربال را آغاز 
کرد، تا دست کم پاسخ ندهد که طی 
چه فرآیندی هفت نیروی ایرانی و بیش 
از ۴0 نیروی حشدالشعبی در عملیاتی 
غافلگیرانه توسط داعش در روز واقعه 

کشته شدند.
اما گزارش های محرمانه حاکی از آن 
است که بین وزارت خارجه ی جمهوری 
اسالمی ایران و سپاه بر سر این مبادله  
اختالف نظر وجود داشت و این اقدام 

تحت فشار صورت گرفت.
ماجرا آنجا مشکل ساز شد که سپاه 
قدس از سوی »نیروهای افغان مدافع 
اعضای  از  گروهی  حتی  و  حرم« 
ایرانی خود متهم است که فقط زمانی 
پیگیر اجساد و اسرا می شود که پای 
از  بسیار  است.  میان  در  نورچشمی ها 
مخالفان  توسط  حرم  مدافع  نیروهای 
طرف  و  بودند  اسیر  اسد  بشار  مسلح 
برای  که  بود  خواسته  آنها  از  مقابل 
آزادی  شان پول پرداخت شود یا تبادل 
اسیر و جسد صورت گیرد، اما حکومت 

ایران قبول نکرد.
در این ماجرا سپاه از طریق فرماندهان 
از روسای  تعدادی  برای  حشد الشعبی 
پیام  »عراق«  در  تسنن  اهل  قبایل 
گرفتن  تحویل  خواهان  که  فرستاد 
شرایطی  هر  تحت  حججی  جسد 
برای  شده  شنیده  حتی  هستند. 
واسطه ها امتیازات و پول درنظر گرفته 
شد تا با نیروهای داعش در عراق مذاکره 

کنند که جسد حججی را پس  بگیرند.
سپاه به سیدحسن نصراهلل پیام داد 
که واسطه ها با داعش در مورد تحویل 
اما برای  جسد حججی توافق کردند، 
مورد  در  اتهام ها  و  فشارها  کاهش 
یادشده  جسد  نورچشمی ها،  تبادل 
تحویل  در سوریه  توافق جرود  ضمن 
پس  ساعت  شود.2۴  ایرانی  نیروهای 
از آنکه جسد حججی به دمشق رسید، 
اعالم شد که آزمایش های DNA انجام 
شده و جسد به ایران فرستاده خواهد 
شد، حال آنکه در آن تاریخ هیچ پرواز 
مستقیمی از دمشق به تهران یا شهر 
 DNA دیگری از ایران وجود نداشته تا
برای نمونه برداری و آزمایش و تطبیق 
آزمایش  برای  طرفی  از  شود؛  منتقل 
DNA و بررسی نتایج آن، یک روز زمان 
بسیار کمی است. قضیه این است که در 
جریان توافق جرود، نماینده سپاه قدس 
از دوستان حججی حضور  تعدادی  و 
داشته و جسد او را از میان دیگر اجساد 
شناسایی کرده بودند، اما چون مطئمن 
نبودند که واسطه ها موفق شوند جسد 
را از داعش پس بگیرند، به طور رسمی 
جریان این تبادل علنی نشد.دو روایت 
آنکه  اول  شده،  مطرح  مورد  این  در 
رژیم ایران به واسطه ها برای توافق با 
داعش پول داده و دوم اینکه جمهوری 
اسالمی پول داده تا از طریق واسطه ها 
به داعش برسد و جسد را تحویل بگیرد؛ 
با این حال اصل ماجرا که سپاه جسد 
نورچشمی ها را از میدان جنگ به کشور 
است. باقی  به قوت خود  برمی گرداند 

بین  بزرگتری  توافق  زیر  توافق جرود 
داعش و دولت بشار اسد انجام شد. در 
این توافق مقرر شده بود حدود ۳۵0 نفر 
از نیروهای داعش و خانواده های آنان با 
حفظ امنیت از ارتفاعات قلمون غربی و 
از طریق دشت »مرطبیه« در مرزهای 
سوریه و لبنان تخلیه و به سمت شهر 
»البوکمال« در دیرالزور منتقل شوند 
و در مقابل تکلیف آن دسته نیروهای 
حزب اهلل و ارتش سوریه که در دست 

داعش بودند روشن شود.
منابع موثق به کیهان لندن گفته اند 
حزب اهلل  و  داعش  پنهانی  توافق  که 
منطقه ی  بیابان های  در  بود  قرار  که 
»حمیمه« باشد لو رفت و جنگنده های 
تبادل  و  بم باران کردند  را  آنها  آمریکا 
با تاخیر و در منطقه ای نزدیک محل 
اولیه انجام شد و در همان نقطه جسد 
حججی توسط نماینده سپاه شناسایی 
و تحول گرفته شده که احتماالً پول هم 
پرداخته  داعش  به  منطقه  همین  در 
صورت  اصالً   DNA آزمایش  و  شده 

نگرفته است.

 پاسخ وجه اشتراک 
براساس کتاب » و خدا برتون را آفرید« که زندگینامه ریچارد 
برتون است وی با صدها هنرپیشه زن از جمله این افراد رابطه 

داشته، حتی زمانی که الیزابت تیلور همسرش بوده است.  

از صفحه 13

پاسخ سؤاالت )10 پرسش و 10 پاسخ( از صفحه 13
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بنیتو موسولینی 6ـ شیکاگو 7ـ 13/1 گرم 8ـ چالوس 9ـ دلتا 

فورس 10ـ جوز قند

»ماجرای نیمروز« فیلم پرحاشیه ای 
است که با تحریف تاریخی که هنوز 
خشک  زمان  دفتر  در  جوهرش 
تا  کرد  صدا  و  سر  بیشتر  نشده 
فیلم  این  آن.  سینمایی  جنبه های 
جشنواره  دوره  سی وپنجمین  در 
فیلم فجر ۴ جایزه گرفت و در جشن 
انجمن منتقدان هم مورد توجه واقع 
خواب«  »رگ  فیلم  همچنین  شد. 
سال  جشنواره  از  بلورین  سیمرغ   ۳
گذشته گرفت ولی هیچ یک از آنها، 
در  و  نداشته اند  بین المللی  حضور 
حد سینمای درون مرزی ایران مانور 

داده اند.
همچنین  سینمایی،  وب سایت های 
امضا«  بدون  تاریخ،  »بدون  فیلم  به 

ساخته وحید جلیلوند به عنوان یک 
در  که  کرده اند،  اشاره  دیگر  شانس 
ایران هنوز به اکران عمومی در نیامده 

است.
از سوی دیگر، سینمای ایران در سال 
جاری حضور موفق بین المللی نداشته؛ 
پخش کننده  اطبایی  محمد  چنانکه 
سینما  کارشناس  و  فیلم  بین المللی 
ساندنس،  جشنواره  »در  که  گفته 
جشنواره  در  نداشتیم.  ایرانی  فیلم 
برلین فیلم »تمارض« را داشتیم که 
هنوز به اکران نرسیده است. تمارض 
اما  است؛  جسورانه  و  تجربی  فیلمی 
کمیته  گزینه های  در  دارم  تردید 
باشد.  اسکار  آکادمی  به  فیلم  معرفی 
»لِرد«  فیلم  کن  فیلم  جشنواره  در 

ابراهیم یزدی، وامانده  از...                              از صفحه 7
مکتوب هم نوشته »مراقب مسعود 
بهنود باشید االناس که ابراهیم یزدی 
رو صیغه ی یکی کنه و در حد ماندال 
رفسن جانی  ش  اکبر  بابا  کنار  بذاره 

رستم و اسفندیار بسازه«.
خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد 
گفته  تسلیت  را  یزدی  درگذشت 
است. گری سیک، مشاور امنیت ملی 
در  کارتر  جیمی  دوران  در  آمریکا 
یزدی  ابراهیم  درگذشت  به  واکنش 
در متنی کوتاه گفته »او مردی بزرگ 
 ۶ دوشنبه،  بود«.صبح  پرنسیپ  با  و 
ابراهیم  دختر  یزدی  لیلی  شهریور، 
یزدی به خبرنگار کیهان لندن گفت 
که مکاتبات با سفارت ایران در آنکارا 

انجام شده و پس از طی مراحل اداری 
پیکر پدرش به فرودگاه تهران منتقل 
خواهد شد. یک شب پیش از آن نیز 
ابراهیم یزدی در ترکیه عنوان  داماد 
کرد که مشخص نیست در تهران اجازه 
خیر. یا  شود  داظه  مراسم  برگزاری 

سیاسی  تحلیلگر  نوریزاده،  علیرضا 
»یزدی  می گوید:  لندن  کیهان  به 
اما  داشت،  اساسی  نقش  انقالب  در 
چون  شد،  گذاشته  کنار  زود  خیلی 
مسلمان  کراواتی  برای  جایی  انقالب 
نبود، بلکه برای آخوندها و پابرهنه ها 
بود. با وجود این به دلیل نزدیکی او 
بماند؛  زنده  که  به خمینی گذاشتند 
حکومت هم در دوران خمینی و هم 

را  او  مالحظه ی  خامنه ای  دوران  در 
فقط  و  بماند  زنده  گذاشتند  و  کرد 

حیات کند، اما به بازی گرفته نشد«.
نوریزاده می افزاید: »چهره یزدی از 
انقالب خراب شد. من  ابتدای  همان 
حضور  رحیمی  تیمسار  دادگاه  در 
توهین  چطور  او  که  دیدم  و  داشتم 
از  آخر عمر  تا  این چهره  سیاه  کرد، 
سیاسیون  و  مردم  توده ی  بین  در  او 
باقی ماند، انقالبی که قرار بود رحمانی 
بلندپایه  تیمسار  یک  چطور  باشد، 
حقیر  در  سعی  وضعیت  این  به  را 
بی رحمانه  چنین  و  داشت  کردنش 
انتقام گرفت. خیلی ها از یزدی کارنامه 
اما دادگاه تیمسار  سیاه تری داشتند، 
رحیمی باعث شد یزدی تا آخر عمر 

در جامعه بی اعتبار باشد«.

 زنان بزرگ در قاب های کوچک                       از صفحه 6 
فکر  کودکی  در  که  =همانطور 
از  خارج  هم  نقاشی  در  می کردید، 
ندارد.  خارجی  وجود  چیزی  قاب 
تصویر ضعف جسم ملموس است اما 

تصویر عشق  ذهنی می شود؟
را  خود  مادران  مثل  هم  نقاش ها   -
خالق می دانند. نقاش می تواند نیستی را 
هم در اثرش خلق کند و بکشد. یکی 
می نویسد عشق، دیگری بوسه دو فرد را 
تصویر می کند و یکی هم با رنگ و فرم 
حس عاشقانه را به مخاطب القاء می کند.  
من عشق را نمی کشم، بلکه عشق را در 
کشیدن زنان روزمره زندگی ام جست و 

جو می کنم.
واقعیت  بازسازی  از  شما   =
می گویید، در حالی که در پرتره های 
و  شده  دفرمه  زنان  صورت  شما 
سوررئالیستی است. آیا این واقعیت 
تنیده  هم  در  شعر  مثل  را  خیال  و 

می دانید؟
دوربین  لنز  کار  ندارم  - من دوست 
را بکنم )که تنها ببینم و آن را بکشم 
( بازسازی واقعیت را از دیدگاه خودم 
از  من  برداشت  اینها  می دهم.  انجام 
فیلتر حال روزانه  از  واقعیت است که 
من عبور می کند و برای اینکه درک و 
فیلتر شخصی ام را تازه نگه دارم، مطالعه 
با  می دهم،  گوش  اخبار  به  می کنم، 
و همه  برقرار می کنم  ارتباط  طبیعت 
 اینها در کنار هم می تواند یک اثر هنری 

را خلق کند.
بُعد  از  هنرمندان  از  بسیاری   =
اندیشه به زن نمی پردازند، زیرا از هر 
چه رنگ و بوی سیاسی دارد دوری 
را  سیاست  و  هنر  ذات  و  می کنند 
عاری از یکدیگر می دانند. نظر شما 
و  هنر  ارزش  آمیختن  درهم  درباره 

ناپاکی سیاست چیست؟
- هنرمند فعال مدنی است نه فعال 
هنرمندی  هر  حال  عین  در  سیاسی. 
می تواند عقاید سیاسی خودش را  داشته 
باشد. نمی خواهم سکسیست حرف بزنم، 
اما بعد از بیست و سه سال تجربه کاریم 
به  این نگاه رسیده ام که تصویر زن از 
دریجه نگاه نقاش مرد متفاوت است و 
هر قدر هم به موضوع نزدیک شود، باز 
هم درک متفاوتی خواهد داشت. معموأل 

به موضوع زنان از جنبه اروتیک پرداخته 
می شود و برای همین- در فرهنگی که 
باید و نباید دارد- شکل پرداخت جنبه 
سیاسی پیدا می کند و بعد فکر می کنند  
موضوع زن سیاسی است، در حالی که 
 اینطور نیست. پرداخت یک زن از بُعد 
زنانه به مسائل زنان فعالیت مدنی است 

نه سیاسی.
تجارب  از  چقدر  شما  نگاه   =

شخصی می آید؟
نگرانی  و  خانواده  در  پدر  نبود   -
مدام مادر با هزاران کیلومتر فاصله از 
صحنه های جنگ، زخم ها و آسیب های 
آن، اثرات شؤم خود را برأی همیشه در 
دوران  مجموعه  گذاشت.  باقی  ذهنم 
آنچه  با  ناگسستنی  پیوندی  کودکیم 

امروز هستم دارد.
همه  شما  تابلوهای  زنان   =

پرتره های تنها هستند…
- بله، از نظر من انسان در زندگی و 
در مقابل رنج های درونش همیشه تنها 
است. البته چهار تابلوی دسته جمعی دو 
متری از زنان هم دارم. مثأل در یکی از 
آنها زنان چشم های یکدیگر را می بندند.
کشیدن  از  منظورتان   =

چشم بندان چه بوده؟
- منظورم جمع های زنانه ای است که 
زنان سعی می کنند حقایق خود را از 
چشم یکدیگر بپوشانند و البته در مورد 
مردان هم مصداق دارد. در محفل هایی 
پشت  را  زندگی شان  واقعیت  آدم ها 
در می گذارند و از واقعیت زندگی شان 
داستان های غیر واقعی تعریف می کنند 
و خوشبختی دروغین را به شکل اگزجره 
نمایش می دهند. در کل به نظرم زنان 
دنیای  و  هستند  پیچیده تر  مردان  از 
بزرگتری دارند و جذابیت کشف این دنیا 

بیشتر است.
= میان نقاشی شما با موسیقی 
که گوش می کنید و فیلمی که تماشا 
می خوانید  که  کتابی  و  می کنید 

ارتباطی وجود دارد؟
- بله. آتلیه من یک فضای باز حیاط 
دارد و من هر پاییز به آنجا می روم و 
فقط به صدای پاییز گوش می کنم و 
نقاشی می کشم. با اینکه من یک نقاش 
فیگوراتیو هستم و پرتره می کشم، اما 

وقتی در فضای پاییزی قرار می گیرم و 
به صدای پاییز گوش می کنم، رنگ ها 
تأثیر  تحت  من  راش های  و  پالت  و 
قرار می گیرد. حتی خوراک و ورزش و 
سالمتی هم روی اثر هنرمند تأثیرگذار 

است.
برگزار  که  نمایشگاه هایی  از   =

کرده اید بگویید.
اولی  بوده.  زیاد  خیلی  تعدادشان   -
به زمانی که بیست و دو  بر می گردد 
برگ  گالری  در  که  داشتم  سن  سال 
آفتاب  روزنامه  و  شد  برگزار  تهران 
که  نوشت  درباره اش  یادداشتی  امروز 
تا  هیجان  و  خوشحالی  شدت  از  من 
چهار شبانه روز نخوابیدم. و آخریش در 
آمریکا موزه ای به نام پنینسوال که بازتاب 
. داشت  برایم  پرباری  بسیار  خبری 
که  کشیده اید  تابلویی  =آیا 

دل تان نخواهد بفروشید؟
- بله، یک از نقاشی هایم که هم موزه 
خواست و هم مشتری داشت، اما دلم 
نخواست که از من دور باشد . یک پرتره 
است.  قرمز  لکه های  با  مشکی  تور  از 
برای  سکنی  تألو  نوعی  که  تابلو  این 
اعتراضی ست  می شود  محسوب  من 
به برخورد با دختربچه ها که در زمان 
ما  به  دعا  عنوان  به  همیشه  کودکی 
از  و  شوی  عروس  انشاهلل  می گفتند 
ازدواج برای ما بهشت برین ساخته بودند 
که تمام آرزوها با آن برآورده می شود. 
پارچه ای  کودکی  در  دخترها  نمام 
و کفش  انداخته اند  سر  روی  سفیدی 
پاشنه بلند مادرشان را پوشیده اند و با 
نگاه در آینه خود را مجسم کرده اند که 
اگر عروس شوند چه شکلی می شوند. 
اندیشه من پشت این پرتره  این بود که 
هر توری که روی سر آدم می افتد قرار 
نیست برآوردهکننده آرزوهای ما باشد. 
زنانگی ما قبل از آنکه بالغ شود اغلب 

مادر می شود.

عمال  که  داشتیم  را  رسول اف  آقای 
پروانه نمایش ندارد و به اکران عمومی 
کارلو  جشنواره  در  است.  نرسیده 
وی واری فیلمی نداشتیم، در لوکارنو 
نیز به همین شکل و در جشنواره ونیز 
فیلم »بدون تاریخ، بدون امضا« آقای 
اکران  جلیلوند را داریم که نخستین 
مرور  با  می کند.  تجربه  را  جهانی اش 
بین المللی، سهم  ساده جشنواره های 
سینمای ایران و موفقیت های آن در 
ماه های پیش، به این شکل بوده و از 

این جهت دست مان پر نیست.«
فیلم های  وجود،  این  با 
توقیف شده ای مثل »کاناپه« و »خانه 
»لِرد«  و  عیاری(  )کیانوش  پدری« 
)محمدرسول اف( می توانستند نماینده 
سینمای ایران در آکادمی اسکار باشند 

ولی هر در محاق توقیف قرار دارند.

دیگری که نظام برای مخدوش کردن 
توجیه  و  خود  ننگین  و  سیاه  تاریخ 
در  گذشته  دهه ی  چهار  اعدام های 
پیش گرفته، استفاده تبلیغاتی از فیلم 
 )1۳۹2( از »چ«  است. پس  و سینما 
فیلمی به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا 
که هدف اش مخدوش کردن رویدادهای 
کردستان پس از انقالب است، در ما ه های 
گذشته، »ماجرای نیمروز« )1۳۹۵( اکران 
شد. این فیلم که محمد حسین مهدویان 
آن را کارگردانی کرده، روایتی مخدوش از 
آنچه در خرداد ۶0 اتفاق افتاد را بر پرده 
سینما آورد، و البته جوایز متعددی هم 
دریافت کرد. »ماجرای نیمروز« که جعفر 
پناهی حاضر نشد جایزه ای را تحویل 
تهیه کنندگانش بدهد، روایتی حکومتی 
از  بعد  سال های  از  تحریف  سراسر  و 
انقالب ۵7 و نقش سازمان مجاهدین 
تماشاچیان  به خورد  را  دوران  آن  در 
نام  به  کارگردانی  همچنین  می دهد. 
که  کرده  اعالم  اخیرا  گودرزی  ایمان 
سرگرم ساختن »مستند«ی با عنوان 

با  رابطه  در  شکسته«،  »سنگ های 
اعدام های سال ۶7 است. گودرزی در 
اشاره به لزوم تولید چنین مستندی می 
گوید: »علی رغم اینکه اعدام ها و برخورد 
نظام در آن مقطع کامال درست بوده 
است، متاسفانه مسئوالن این اتفاق، که 
امروز در لباس دیگری هستند، گذشته 
خود را انکار می کنند«. ایمان گودرزی 
اعالم کرده که برخی از شخصیت های 
جریانات چپ هم در این مستند، که 
پخش  آماده  مهرماه  اواخر  است  قرار 
شود، حضور دارند. اگرچه در خارج از 
کشور تا کنون چندین مستند در رابطه 
اعدام های دهه ۶0 ساخته شده اند،  با 
ولی »سنگ های شکسته« اولین تالش 
»مستند«سازی برای روایت حکومتی 

جنایت های دهه ۶0 است.
هولوکاست شیعی

برای  تقاضا  دو  حداقل  روزها  این  در 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  محاکمه 
دادگاهی بین المللی در رابطه با اعدام های 
تابستان ۶7 به دست آنتونیو گوترش، 

متحد،  ملل  سازمان  جدید  دبیرکل 
رسیده است. زیر اولین نامه امضای محمد 
ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهران و از 
بنیانگذاران »لگام« یا کارزار »لغو گام به 
گام اعدام« و محمد نوریزاد دیده می شود. 
در این نامه خطاب به آنتونیو گوترش و 
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان 
ملل متحد جهت بررسی وضعیت حقوق 
بشر در جمهوری اسالمی ایران، نوشته 
شده است: »اجازه می خواهیم برای شما 
از یک فاجعه هولناک شیعی بگوییم. 
فاجعه ای که زیر آوار جنگ هشت ساله 
ایران و عراق دفنش کردند و در هیاهوی 
اشغال سفارتخانه ها به حاشیه بردند... 
این فاجعه که از آن با عنوان هولوکاست 
شیعی نام می بریم در سال 1۹۸۸ به 
وقوع پیوست و خانواده های هزاران ایرانی 

را سیاه پوش داغ فرزندانشان کرد.«
در ادامه نامه آمده است: »تقاضای ما 
به نمایندگی از جمع کثیری از مردم 
ایران این است که شما دو بزرگوار این 
کشتار هولوکاستی را در آمار جنایت های 
به  آن  از  و  دهید  بزرگ جهانی جای 
عنوان هولوکاست شیعی در ایران یاد 

هیات های  اعزام  بر  اصرار  با  و  کنید 
پرده  بین المللی،  و کاوشگران  حقوقی 
از این جنایت هولناک بردارید و سران 
مجامع  در  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
حقوق و بین المللی به محاکمه بکشید.«

نامه دیگر را هاشم خواستار، سخنگوی 
ایرانی برای آنتونیو  بازنشسته  معلمان 
گوترش و عاصمه جهانگیر ارسال کرده 
می نویسد:  نیز  خواستار  هاشم  است. 
»برای بهبود این زخم بزرگ بر پیکر 
تقاضا  ایران،  مردم  جمله  از  بشریت، 
دارم که عامالن و آمران این قتل ها را 
به پای میز محاکمه کشانده تا نه تنها 
مردم ایران بلکه کل مردم جهان شاهد 
محاکمه عمالن این جنایت و تراژدی 
فراموش ناپذیر باشند تا دیگر در جهان 

تکرار نشود.«
جمهوری  که  نماند  ناگفته  پایان،  در 
اسالمی پس از فارغ شدن از اعدام های 
فله ای سال ۶7، در کنار سرکوب مداوم 
قتل های  اجتماعی، به  جنبش های 
فعاالن  و  مخالفان  ترور  و  زنجیره ای 

سیاسی در خارج از کشور روی آورد.
احمد رأفت
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تبلیغ  با  اصالح طلبان   =
می خواستند  روحانی  برای 
با استفاده از او و اختیاراتش 
کم کم دوباره بر مسندهای 
برای  و  بازگردند  دولتی 
بازگشت تمام عیار به قدرت 

زمینه سازی کنند.
دوازدهم  کابینه  تعیین   =
اصالح طلبان  د  دا نشان 
دوازدهم  دولت  در  سهمی 
حسن  واقع  در  و  ندارند 
قسمت  در  را  آنها  روحانی 
بازی  جدی و حیاتی ماجرا 

نداد و نادیده شان گرفت.
روشنک آسترکی - اصالح طلبان 
سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
رفسنجانی  هاشمی   اشاره  با   ،۹۲
میدان  خاتمی  به  محمد  سپس  و 
مبارزات انتخاباتی آمده و برای حسن 
حسن  آنها  کردند.  تبلیغ  روحانی 
روحانی را در حکم »رحم اجاره ای« 
استفاده  با  می خواستند  و  می دیدند 
از حسن روحانی و اختیاراتی که به 
عنوان رئیس دولت در دست می گیرد 
دولتی  مسندهای  بر  دوباره  کم  کم 
بازگردند و برای بازگشت تمام عیار به 

قدرت زمینه سازی کنند.
سنگ  با  و  جدی  تبلیغات  با  آنها 
خاتمی  گذاشت  محمد  تمامی  که 
روحانی  حسن  بودند  کرده  سعی 
نخست  کابینه  کنند.  نمک گیر  را 
و روی  رنگ  اگر چه  روحانی  حسن 
اصالح طلبی نداشت اما اصالح طلبان 
از آن حمایت کردند و ادعایشان این 
بود که با راه یافتن به مجلس شورای 
کرسی ها  حداکثر  کسب  و  اسالمی 
کابینه  ترکیب  توانست  خواهند 
حسن  دوم  دولت  در  کم  دست  را 

روحانی به نفع خود دگرگون کنند.
آنها برای انتخابات مجلس دهم که 
اسفند ۹۴ برگزار شد خیز برداشته و 
پس از رد صالحیت هایی که شورای 
نگهبان به عمل آورد، لیستی با عنوان 
مدعی  و  دادند  ارائه  امید«  »لیست 
مجلس  در  امید  لیست  که  شدند 
اما  دارد.  را  اکثریت  اسالمی  شورای 
در همان مقطع به نظر می رسید علی 
الریجانی توانسته است با وارد کردن 
امثال کاظم جاللی در این لیست از 

اصالح طلبان سواری بگیرد.
روحانی  حسن  نخست  دولت  در 
تکیه  با  کردند  سعی  اصالح طلبان 
خود،  سنگِر  به  سنگر  استراتژی  بر 
فضلی  رحمانی  عبدالرضا  حضور 
مصطفی  یا  و  کشور  وزارت  در 
پورمحمدی در وزارت دادگستری را 
توجیه کنند. آنها حضور گام به گام 
خود  موفقیت  مسیر  در  پیشروی  را 
بتوانند  داشتند  امید  و  می دانستند 
به داخل نظام برگردند. البته پیشتر 
بود  خاتمی  کوشیده  محمد  آن  از 
پای  در  حضور  مانند  ترفندهایی  با 
نهم  مجلس  انتخابات  در  صندوق 
یا اصرار  انتخابیه دماوند و  در حوزه 
رهبر  خامنه ای  علی  از  عیادت  برای 
بیمارستان  در  اسالمی  جمهوری 
قدرت  به  بازگشت  برای  را  مسیر 

هموار کند.
جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
هاشمی  نبود  در  اصالح طلبان   ۹۶
دوش  به  بزرگتری  بار   رفسنجانی 
کشیدند. کارنامه ضعیف دولت حسن 
شکست  تبلیغات  کنار  در  روحانی 
خورده در مورد ثمره برجام و ایجاد 
اصولگراها  بین  سنگین  قطبی  دو 
موقعیت  همه،  و  همه  روحانی،  و 
شدت  به  را  انتخابات  در  روحانی 

تضعیف کرده بود.
زبان  کردن  تیز  و  تند  با   روحانی 
خود و رفتن در پوست »اپوزیسیون« 
به موضوع  متعدد  اشاره های  و  رژیم 
حصر به کمک اصالح طلبان و رسانه 
های قدرتمند آنها در داخل و خارج 
از زمین  را  توانست موضوع  ایران  از 

»اقتصاد و عدالت« به زمین »سیاست 
حسن  دولت  دهد.  تغییر  آزادی«  و 
روحانی در حوزه اقتصاد کارنامه غیر 
قابل قبولی داشت و ناامیدی جامعه 

از برنامه های او مشهود بود.
با این شرایط تیم روحانی توانست 
مطالبات و شعارها را بر پایه آزادی، 
غرب،  با  ارتباط  تعمیق  حصر،  رفع 
باقی مانده  رفع  جنگ،  از  جلوگیری 
تحریم ها و رقیب هراسی متمرکز کند.

آهنگ  تغییر  با  زمین  تغییر  این 
او  بود.  همراه  روحانی  خوِد  سخنان 
پای خود را در زمین اپوزیسیون نیز 
گذاشت و چهار دهه کارنامه نظام را 
حمله  از  پر  او  کالم  برد.  سوال  زیر 
و  نظام  مختلف  بخش های  رقبا،  به 
رهبر  به  حمله  حتی  آخر  پرده  در 

جمهوری اسالمی  بود.
البته این حمالت و چرخش ها صرفا 
در چارچوب غلبه بر حریف انتخاباتی 
اما  بود  رأی دهندگان  آرای  کسب  و 
اصالح طلبان این حمالت را بر تغییر 
نگاه روحانی و حرکت او از محافظه 
کردند  درک  اصالح طلبی  به  کاری 
تمام  سنگ  او  برای  تبلیغات  در  و 

گذاشتند.
آرای  اخذ  از  بعد  روحانی  حسن 
بیش  ریاست جمهوری اش  دوم  دور 
شد.  اصالح طلبان  وامدار  بیش  از 
اصالح طلبان با توجه به وزن و نقش 
خود در کسب آرا و ترکیب مجلس 
در  آنها  نظرات  که  داشتند  انتظار 
برخی پست ها اعمال شده و وزرایی 
دوازدهم  کابینه  در  آنها  به  نزدیک 

حضور یابند.
روزنامه های  در  خواسته  این  طرح 
تا  باعث شد  بهار،  مانند  اصالح طلب 
حسام الدین آشنا، مشاور روحانی، در 
سهم خواهی  این  به  نسبت  توییتی 

واکنش نشان دهد.
خود  نظر  بر  اصالح طلبان  اما 
نبود  و  فشردند  پا  کابینه  مورد  در 
رحمانی فضلی در پست وزارت کشور 
را به عنوان یکی از خواسته های خود 
حال  همین  در  آنها  کردند؛  مطرح 
روحانی،  کابینه ی دوم  در  کوشیدند 
حضور  خاتمی   به  نزدیک  شخصی 
معرفی  با  روحانی  که  باشد  داشته 
حبیب اهلل بیطرف به مجلس شورای 

این  نیرو،  وزیر  عنوان  به  اسالمی 
صورت  حداقل ترین  در  را  خواست 
اما رحمانی فضلی  پاسخ داد  ممکن 
را که سهمیه علی الریجانی بود در 

کابینه نگه داشت.

اصالح طلبان امیدوار بودند با تکیه 
بر نمایندگان لیست امید بتوانند به 
رحمانی فضلی رای ندهند و بیطرف 
را به کابینه بفرستند و نیز با عدم رای 
پیشنهادی  وزیر  جهرمی،  آذری  به 
به عنوان  را  ارتباطات، حیثیت خود 
بازسازی کنند.  طیف طرفدار آزادی 
اما نتیجه پس از پایان روند بررسی 
صالحیت ها چیز دیگری از آب درآمد.

جهرمی  آذری  و  فضلی  رحمانی 
اسالمی   از مجلس شورای  توانستند 
که  بیطرف  و  بگیرند  اعتماد  رای 
دارد  خاتمی  قرار  محمد  طرف  در 
مجلس  نمایندگان  نظر  نتوانست 
شورای اسالمی  را به خود جلب کند 

و حذف شد!
به این ترتیب عقد کابینه ی جدید 

برخالف آنچه انتظار اصالح طلبان بود 
قانون در مطلبی  بسته شد. روزنامه 
و  داد  نشان  واکنش  رویداد  این  به 
نوشت: »اگر چه روز جلسه نهایی رای 
به وزرای پیشنهادی  اعتماد مجلس 

ویژه  به  عده ای  برای  رئیس جمهور 
فراکسیون ها  از  برخی  البی گران 
برای جریان  اما  بود،  روز فرخنده ای 
اصالحات و بدنه اجتماعی این جریان 
که همواره خواستار تغییر بر اساس 
ورود  خواهان  و  هستند  ملی  منافع 
وزرایی دغدغه مند، با تجربه و دلسوز 
دیگری  حکایت  بودند،  کابینه  به 

داشت.«
در ادامه مطلب روزنامه قانون آمده 
فراکسیون  ضعیف  »عملکرد  است: 
سایر  با  آنها  تعامل  عدم  و  امید 
فراکسیون ها برای رای اعتماد به وزیر 
وزرایی  به  رای  عدم  و  اصالح طلب 
که از مطالبات اصالح طلبانه ی مردم 
افزایش  همچنین  و  دارند  فاصله 
رای اعتماد وزرای اصالح طلب باعث 

روحانی  کابینه  به  نسبت  نگرانی 
بدنه  و  اصالحات  جریان  سوی  از 
اجتماعی این جریان شد و این ابهام 
را در میان حامیان اصالحات به وجود 
آورد که آیا فراکسیونی که با حمایت 
اصالحات  اجتماعی  بدنه  حداکثری 
در انتخابات مجلس شورای اسالمی 
در سال  ۹۴ به مجلس ورود پیدا کرد، 
توان تحقق سایر مطالبات جامعه را 
دارد و در آینده این فراکسیون چگونه 
می خواهد از حقوق حامیان خود به 
عنوان وکالی ملت در سراسر کشور 

دفاع کند؟«
مقاله ای  در  نیز  ابتکار  روزنامه 
کوشید تا از پشت پرده فریب خوردن 
فراکسیون امید پرده بردارد؛ نویسنده 
»شنیده ها  شد:  مدعی  مقاله  این 
توافق  طبق  که  است  این  از  حاکی 
با مستقالن مجلس  فراکسیون امید 
به  امید  فراکسیون  است  بوده  قرار 
پیشنهادی  وزیر  فضلی،  رحمانی 
او  به  نسبت  ابتدا  در  که  کشور 
اعضای  سوی  از  زیادی  انتقادات 
از  بعد  بود،  مطرح  امید  فراکسیون 
رفع سوء تفاهم ها و قانع شدن رای 
بدهند، در عوض فراکسیون مستقالن 
نیز در رای به آذری جهرمی  که به 
مورد  پیرامونش  حواشی  واسطه 
خواست  و  فراکسیون  این  وفاق 
آرای ۲۴ میلیونی مردم نبوده است، 
فراکسیون  هم  باز  ولی  ندهند.  رای 
در  که  بی اخالقی  تکرار  با  مستقالن 
هیئت  اعضای  رای گیری  موضوع 
رئیسه در سال دوم مجلس داشتند، 
به عبارتی آنها را دور زدند. البته این 
مسئله از فراکسیون امید به ریاست 
محمدرضا عارف و چگونگی مدیریت 
شرایط، سلب مسئولیت نمی کند و تا 
اتفاق به عهده  این  حدی مسئولیت 

این فراکسیون است.«
اصالح طلب  شخصیت های  برخی 
فرد،  »هر  انتخابات  زمان  در  که 
واقعی  معنای  به  را  ستاد«  یک 
در  نیز  گذاشتند  نمایش  به  کلمه 
سرخوردگی  با  اجتماعی  شبکه های 
روحانی  که  رودستی  از  عصبانیت  و 
پرداختند.  واکنش  به  زد،  آنها  به 
و  باران،  بنیاد  مدیرعامل  امام،  جواد 
توییتر  در  آتشه  دو  اصالح طلبان  از 

گندم نماهای  هم  »باز  نوشت:  خود 
بیطرف  اعتماد  عدم  رای  جوفروش! 
پاسخ  و  سالمت  صداقت،  نتیجه 
آقایان  خواسته های  به  ایشان  منفی 
)ت،و،ح،ن( در جلسه میدان آرژانتین 

بود.«
وزیر  معاون  تاجزاده،  مصطفی 
دیگر  از  خاتمی،  محمد  دوره  کشور 
زمان  در  که  بود  اصالح طلبانی 
توجیه  در  توانست  تا  انتخابات 
در  روحانی  حسن  منفی  عملکرد 
برای  و  تالش  وی  نخست  دولت 
دوباره  بود  امیدوار  و  کرد  تبلیغ  او 
با  همزمان  بتوانند  اصالح طلبان 
بر  دوازدهم،  دولت  آمدن  کار  روی 
بزنند.  تکیه  مدیریتی  صندلی های 
از  بسیاری  خالف  بر  اما  تاجزاده 
اصالح طلبان که از سهم نداشتن در 
کابینه دوازدهم عصبی بودند، تالش 
دمکرات  و  آرامش  با  واکنشی  کرد 
با  را  روحانی  و  دهد  نشان  خود  از 
 « تهدید کرد:  او  پیگیری وعده های 
من به دالیلی درمورد وزرا نظر ندادم 
اما از امروز پیگیر وعده هایی خواهم 
بود که آقای روحانی به مردم داد و بر 
همان مبنا از آنان رای باالیی گرفت.«

محمود صادقی، نماینده اصالح طلب 
فراکسیون  اعضای  از  و  مجلس 
واکنش های  به  پاسخ  در  نیز  امید 
اصالح طلبان خارج از مجلس توییت 
می خواهد  مرموز  جریان  »یک  کرد: 
به  را  کابینه  کاستی های  مسئولیت 
عهده فراکسیون امید و اصالح طلبان 

بیاندازد. هشیار باشیم.«
بیان  به  یا  اصالح طلبان،  شکست 
بهتر، رو دست خوردن آنها در روند 
در  روحانی  وزاری  بررسی صالحیت 
با  کابینه  این  که  افتاد  اتفاق  حالی 
نظرات اصولگراها هم تطبیق نداشت.

سوی  از  که  موافقی  رای   ۲۳۶
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
 به محمد جواد ظریف داده شد نشان  
می دهد چینش کابینه حاصل توافق 
حسن روحانی با علی الریجانی است. 
»کابینه  باید  را  کابینه  این  شاید 

الریجانی- روحانی« به حساب آورد.
اصلی  افراد  از  یکی  الریجانی  علی 
اسالمی است.  جمهوری  در  قدرت 
متنفذ  خانواده  برادران  از  یکی  او 
محسوب  الریجانی ها  پرقدرت  و 
می شود و در بسیاری از اتفاقات مهم 
مملکت نقش اصلی و حتا اول را به 
عهده دارد. در این سال ها او در حذف 
احمدی نژاد و حتا در حوادث مربوط 
به اعتراضات خیابانی ۸۸ دخیل بوده 

است.
تلفنی  که  بود  الریجانی  علی 
در  موسوی  میرحسین  پیروزی 
را   ۸۸ جمهوری  ریاست  انتخابات 
تبریک گفت و در واقع او را مطمئن 
کرد که پیروز انتخابات بوده است؛ در 
ماجرای هسته ای و برجام دوشادوش 
برجام  از  و  ایستاد  روحانی  حسن 
را  برجام  نهایت  در  و  کرد  حمایت 
به  مجلس  در  دقیقه  بیست  ظرف 

تصویب رساند.
سازمان  رئیس  صالحی،  علی اکبر 
نشان  مصاحبه ای  در  اتمی،  انرژی 
داد که الریجانی می توانسته است با 
دور زدن رئیس جمهور همراه با وزیر 
خارجه در مورد مساله مهمی  مانند 
جزایر سه گانه با غربی ها از یک سو و 
اماراتی ها از سوی دیگر مذاکره کند.

از  بسیاری  می رسد  نظر  به  اکنون 
امور بر مدار توافق الریجانی- روحانی 
گفت  بتوان  شاید  و  می چرخد 
از  بعد  نیست  بی میل  روحانی  که 
خودش الریجانی را بر مسند ریاست 
اکنون  هر حال  در  ببیند.  جمهوری 
برخالف تالش اصالح طلبان و نقش 
پررنگی که در پیروزی حسن روحانی 
در انتخابات ریاست جمهوری داشتند 
ادعاهایشان،  خالف  بر  همین طور  و 
آنها سهمی در دولت دوازدهم ندارند 
در  را  آنها  روحانی  واقع حسن  و در 
بازی  ماجرا  حیاتی  و  جدی  قسمت 

نداد و نادیده شان گرفت.

بازی بُرد-بُرد  روحانی و الریجانی، 
کابینه ای بدون  اصالح طلبان

در انتخابات ریاست جمهوری سال 92، اصالح طلبان با اشاره هاشمی  
رفسنجانی و محمد خاتمی، برای حسن روحانی تبلیغ کردند
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