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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
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برای حفظ کدام امنیت به انسان ها 
شلیک می کنند؟

سوء مدیریت
دانش آموزان و دانشجویان را راهی 

جاده های مرگ می کند

یک بام و دو هوای »رجال« درباره زنان
خوشبختانه حضور زنان »بی حجاب« و »بدحجاب« سوری در مسابقه 
فوتبال بین دو تیم ایران و سوریه که در چهارچوب بازی های مقدماتی 
استادیوم  در  سپتامبر،   ۵ شنبه،  سه  روز  روسیه   2۰1۸ جهانی  جام 
صدهزارنفری تهران برگزار شد، بازتاب گسترده ای در میان ایرانیان 

و رسانه های اجتماعی و بین المللی داشت.
این »تبعیض بین زنان« و ممنوعیت حضور زنان ایران در ورزشگاه ها 
و  درآورد  نیز  را  اسالمی  جمهوری  وابستگان  از  برخی  صدای  حتی 

برخی آن را به تحمیل عقیده از سوی »مراجع دینی« حواله دادند. 
اما واقعا مشکل کجاست؟

حکومت؛  در  دین  دخالت  در  بگوییم:   بخواهیم  کلی  خیلی  اگر 
قوانین  جای  به  دین  احکام  مردم؛  حاکمیت  جای  به  فقها  حاکمیت 

حقوقی؛ شریعت به جای سیاست!
اما اگر به طور خاص و در چهارچوب تنگ جمهوری اسالمی بخواهیم 
پاسخی برای این مشکل بیابیم، به تناقض و  تضاد در نگاه و منافع 
حاکمان می رسیم چرا که پیش از انقالب ۵7 حضور زنان در ورزشگاه ها 

موضوعی مسلم و بدیهی بود.
نگاه کژ و جنسی روحانیان مرتجع مانند خمینی و متعصبان مذهبی 
اما از همان آغاز پیروزی انقالب در این تالش بود تا زنان را با حجاب و با 
جداسازی جنسیتی از جامعه و نیمه ی دیگر آن، یعنی مردان، جدا کند 
و در حالت دلخواه، به »اندرونی« براند. رشد جامعه  ی مدنی و نهادهای 
تناقضاتش،  تمام  با  مشروطه،  انقالب  از  پس  سال های  در  اما  مدرن 
کرد. چنددستگی  دچار  را  اسالمی  حکومت  نهایتا  که  بود  چنان 
از  در مورد آزادی پوشش و حضور زنان در ورزشگاه ها، که هر دو 
حقوق مسلم شهروندی به شمار می روند، کار به آنجا رسیده که خود 
از یک سو  کند.  رعایت  را  تحمیلی خود  مقررات  نمی تواند  حکومت 
سایه ی سنگین حجاب بر سر دولت و دولتیان و هنرهایی مانند سینما 
و تئاتر تا حد مضحکه سنگینی می کند و از سوی دیگر انواع نهادهای 
محدودیت و سرکوب از بی حجابی و بدحجابی زنان به ستوه آمده اند. 
از یک سو زنان ایران را به درون ورزشگاه راه نمی دهند ولی از سوی 
ورزشگاه  سکوهای  روی  را  سوری  بدحجاب  و  بی حجاب  زنان  دیگر 
تهران می نشانند. مأموران حتی به زنان ایرانی که می خواستند وارد 
ورزشگاه شوند توصیه کردند پرچم سوریه را در دست بگیرند و خود 
را سوری جا بزنند! چه حقارت وصف ناپذیری! حقارت، نه در رابطه با 
را در کشور  که مردم  با حاکمانی  رابطه  در  بلکه  و سوری ها،  سوریه 
خودشان به برافراشتن پرچم کشوری دیگر توصیه می کنند تا بتوانند 

از حق خود استفاده کنند! 
همه نکات ریز و درشت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در مورد زنان 
ایران را که کنار هم بگذاریم به این نتیجه می رسیم که بی خود نگفته اند 
که سرانجام مسئله ی زنان این رژیم قرون  وسطایی را به گور خواهد 

  سپرد.

در این شماره می خوانید:

=بهبود و رشد اقتصادی استان های مرزی ایران می بایست در صدر برنامه های هر دولتی قرار داشته باشد
=رژیمی که به مردم شلیک می کند، خود علیه امنیت کشور اقدام می کند

 در صفحه 2

»نمی دانم چه شد اما بی هوش شدم و 
پس از مدتی که به هوش آمدم چند 
نفر از دوستانم روی من افتاده بودند و 
دستم تا بازو زیر سنگ ها بود و پاهایم 
نیز زیر صندلی ماشین گیر بودند. بعد 
از ساعتی ماندن در این حالت، وقتی 
بیرون آوردنم دست راستم از آرنج و 
پای چپم از زانو در همان صحنه تصادف 

قطع شده بود، سرم شکسته و مهره های 
کمرم آسیب دیده بود و کمر و گردنم 

به شدت درد می کرد.«
این روایت محدثه، یکی از دانش آموزان 
نخبه هرمزگان از لحظه تصادفی است 
که منجر به کشته و زخمی شدن 44 

دانش آموز دختر ممتاز شد.
 در صفحات 1۰ و 11 

تیم والیبال ایران در ژاپن
****

مسابقات تنیس آزاد آمریکا - نیویورک:
 رافا در چند قدمی فینال

****
ایران 2 - سوریه 2؛ 

زنان سوری روی سکوها، خانم های 
ایرانی پشت در ورزشگاه

****
ایران به دلیل بدهی توسط فدراسیون 

جهانی شطرنج رسما تعلیق شد
****

کیروش: اصال خوب بازی نکردیم
****

چرا خوزستانی ها بیشتر غرق می شوند
****

طرفداری دو آیت اهلل از حضور خانم ها 
در ورزشگاه ها

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید
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روابط ایران و سعودی به کدام سو 
می رود؟

صفحه 3
=جریمه سوئیفت باعث توقف 
مذاکرات بانک های بزرگ اروپایی 

 با ایران شد
صفحه 4

=زیان هنگفتی که وزارت نفت 
با کم کاری به ایران وارد می کند

صفحه 5
=تک مضراب - آوازه

صفحه 6
با  مصدقی  یوسف  =گفتگوی 

دکتر رامین جهانبگلو: )۵(
چیستِی فلسفه و مسأله ی آزادی
=رضاشاه، مردی که چهره ایران 

را دگرگون ساخت )1(
صفحه 7

کل  بازرسی  سازمان  =تالش 

کشور برای مقابله با اختالسگران 
دوتابعیتی

صفحات  8 و 9
= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات

 در ایران )3۵(
=زیستن در فضای جنبش سبز

- داریوش همایون
صفحه 13

= سرگرمی -جدول - سودوکو
صفحه 14

اوئن  دکتر  کتاب  به  =نگاهی 
وزیر خارجه اسبق بریتانیا 

صفحه 15
=مسکن دوباره به رکود تورمی 

قدم می گذارد



پنج شنبه  اشنویه،  اهالی  شهریور،   ۱۷ جمعه، 
سنندج و چهارشنبه بانه، در اعتراض به کشته 
شدن کولبران، بر اثر شلیک مستقیم مرزبانان، 
با  اعتراضی   و  به خیابان آمدند؛ حرکتی مدنی 
جمله  خواست های  از  دادخواهی.  انگیزه ی 
تجمع کنندگان در شهر های کردنشین  محاکمه 
تیراندازی  کولبران  سوی  به  که  است  کسانی 
می کنند. این تجمعات ولی حکایت از نارضایی 

عمیق تری دارند.
دادستان کل استان کردستان، در پیامد اعتراضات 
مردم اعالم کرد پرونده ای در رابطه با قتل حیدر 
فرجی و مامه قادر، دو کولبر ساکن روستاهای 
در  نفر   ۵ و  است  شده  گشوده  بانه،  حومه ی 
این رابطه بازداشت شده اند. البته اکبر جوهری، 
دادستان کل ستان کردستان، کولبران کشته شده 
باری که به کول  را »قاچاقچی« خواند و گفت 

می کشیدند »مواد محترقه« بوده است.
اشتباه  منفجره  مواد  با  نباید  را  محترقه  مواد 
از  کردستان  استان  دادستان  منظور  آیا  گرفت. 
در  که  است  ترقه هایی  همان  محترقه«  »مواد 
مراسم شادی مثل عروسی و یا چهارشنبه سوری 
از آن استفاده می شود؟ آیا منظورش کبریت  یا 
محصوالتی از این دست است؟ اگر چنین است 
اسالمی،  مجازات  قانون  از  بند  کدام  مبنای  بر 
برای »قاچاق« این اجناس، می توان به کولبران، 
و یا »قاچاقچیان« به گفته ی دادستان کردستان، 

شلیک کرد و آنها را به قتل رساند؟

کولبر از منظر قانونی
حتی اگر کولبری را از منظر قانونی »قاچاقچی« 
که  است  مطرح  پرسش  این  باز  کنیم،  فرض 
کدام  مبنای  بر  و  زمانی  چه  از  مرزی  مامورین 
بند از قانون می توانند لباس قاضی گرفته و حکم 
مرگ صادر کرده و خود نیز آن را اجرا کنند؟! آیا 
مامورین مرزی طبق قوانین جاری در جمهوری 

اسالمی حق تیراندازی با هدف کشتن را دارند؟
به کارگیری سالح توسط  قانون »نحوه  بند دوم 
ماموران در موارد ضروری« که در سال ۱۳۷۳ 
به تصویب رسیده است می گوید ماموران مسلح 
کنند  استفاده  اسلحه  از  مجازند  صورتی  »در 
که  چاره ای جز به کارگیری سالح نداشته باشند«. 
در ادامه همین بند آمده است که ابتدا باید تیر 
هوایی و سپس در صورت لزوم، از کمر به پایین 

شلیک کرد.
سعید منتظر المهدی، سخنگوی نیروهای انتظامی 
صحبت از »اجبار به تیراندازی« می کند. او در ادامه 
و در توجیه قتل این دو کولبر می افزاید: »با توجه 
به حسساسیت منطقه و سوابق تهدیدات امنیتی 
گذشته و برای پیشگیری از هرنوع پیشامد ضد 
امنیتی« مامورین مرزبانی این دو کولبر را ،که 
به گلوله بستند.  بوده است،  آنها دهیار  از  یکی 
سعید منتظر المهدی در خاتمه می گوید: »پلیس 
بر سر امنیت مردم هرگز مماشات نخواهد کرد«. 
به زبان دیگر، تیراندازی و قتل کولبران به بهانه 
»تامین امنیت« ادامه پیدا خواهد کرد. اتفاقا در 
تجمعات بانه، سنندج و اشنویه، مردم با صدای 
بلند به امنیتی بودن فضا در شهرهای کرد نشین 

نیز اعتراض کردند.

کولبری مجازات ندارد
کاال  قاچاق  قانون  دو  ماده  الف  بند  اساس  بر 
اگر اجناس قاچاق ارزشی کمتر از یک میلیون 
و جریمه ای  مجازات  هیچ  باشند  داشته  تومان 
متوجه فرد نخواهد یود و مامورین مرزی تنها 
حق ضبط کاال را دارند. اینکه کولبری کاالیی با 
ارزشی باالی یک میلیون تومان را هنگام عبور از 
کوهستان های مرزی به کول داشته باشد، حتی 
قابل تصور هم نیست. کاالهای قاچاق با ارزشی 
افزون از یک میلیون تومان را باید در اسکله های 
غیرقانونی که به گفته محمود احمدی نژاد توسط 

»برادران قاچاقچی« اداره می شوند، جستجو کرد. 
البته در این اسکله ها تفنگ ها برای حمایت از 
»برادران قاچاقچی« و نه شلیک به آنان نشانه 

می روند.
می گوید  دولت،  سخنگوی  نوبخت،  محمد باقر 
»دولت بررسی خواهد کرد چرا یک دهیار مجبور 
به کولبری است.« پرسش بجایی است که می توان 
آن را چنین تکمیل کرد: چرا بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ 
هزار نفر در نواحی مرزی غرب کشور باید برای 
گذران زندگی مجبور به  کولبری هستند؟. روزنامه 
»جهان صنعت« که در تهران منتشر می شود، در 
بانه  در  اعتراصی  تجمعات  از  پس  که  گزارشی 
این  برای  پاسخی  می کند  تالش  کرده،  منتشر 
پرسش ارائه دهد: »وضعیت نامناسب معیشتی، 
بیکاری و افزایش واردات بی رویه مشکالت اساسی 
هستند که در حال حاضر در کشور وجود دارند 
و باید برای آنها راهکارهای اساسی اجرایی شود 
و گرنه روز به روز وضعیت اقتصاد پیچیده تر شده 

و حوادثی از این دست هم بیشتر خواهد شد.«

وعده های دولت
در  دادگستری  وکیل  احمدی نیاز،  حسین 
در  حقوقی«  خالء  »نوعی  از  صحبت  تهران، 
این  کند.  می  کولبری  نام  با  مقوله ای  با  رابطه 
قانون  در  »اگرچه  می افزاید:  دادگستری  وکیل 
تشکیل  ولی  نمی شود،  کولبر  به  اشاره ای  کار 
کمیسیونی ۵ نفره از سوی دولت و سفر بی نتیجه 
آنها به معبر کولبری به نوعی به رسمیت شناختن 
کولبری به عنوان شغلی رایج است«. وعده های 

مکرر دولت برای بیمه کولبران و ایجاد بازارچه های 
مرزی، که هرگز قدم به مرحله مقدماتی اجرایی 
شدن هم نگذاشتند، همان به »رسمیت شناختن« 
است که حسین احمدی نیاز به آن اشاره می کند.

اصالح طلبان  از  برخی  صدای  کولبران  کشتار 
حکومتی را نیز درآورده است. جالل جاللی زاده، 
دبیر شورای هماهنگی اصالح طلبان کرد و نماینده 
سابق مجلس شورای اسالمی، می گوید: »کولبری 
شغل نیست، این افراد از بد حادثه به این شغل پناه 
آورده اند، و معلول ستم و تبعیص در منطقه است«. 
بیکاری در مناطق کردنشین خبر جدیدی نیست. 
محسن بیگلری، نماینده سقز و بانه در مجلس 
شورای اسالمی، نرخ بیکاری در استان کردستان را 
بین ۴۰ تا ۵۰ درصد جمعیت فعال ارزیابی می کند. 
نظر  از  کردستان  استان  نیز  رسمی  آمار  طبق 
بیکاری در مقام سوم قرار دارد. حال آنکه تالش 
برای بهبود و رشد وضعیت اقتصادی استان های 
مرزی کشور از جمله کردستان می بایست در صدر 

برنامه های هر دولتی قرار داشته باشد.

وعده های توخالی
حسن روحانی در ۱۵ خرداد سال ۹۲ وعده  ایجاد 
۴ میلیون شغل جدید تنها در صنعت جهانگردی را 
داده بود. بدیهی است که این وعده در چهار سال 

اول دولت وی نه تنها تحقق نیافت، بلکه در این 
زمینه حتی اقدامی هم صورت نگرفت. چند روز 
پیش در یک گقتگوی تلویزیونی، حسن روحانی 
وعده ایجاد بیش از ۹۰۰ هزار شغل در سال جاری 
را داد. وعده ای که تحقق آن مستلزم سرمایه گذاری 
۱۵۰ میلیارد دالری است. پرسش این است، از 
این ۹۰۰ هزار شغلی که رئیس جمهور، فعال روی 
کاغذ از آن دم می زند، سهم کردستان و مناطق 
نفری  نیم میلیون  به قریب  با توجه  کرد نشین، 
که به کولبری روی آورده اند تا خانواده شان شب 

گرسنه یر بر بالین نگذارد، چقدر است؟
بیکاری و فقر را اگر به فضای امنیتی حاکم بر 
مناطق کرد نشین بیافزاییم، با وضعیتی نه بحرانی 
بلکه انفجاری مواجه می شویم. البته عدم رعایت 
و  مادری،  زبان  به  مانند تحصیل  اتنیک  حقوق 
تبعیض مذهبی، با توجه به سنی بودن اکثریت 
که  هستند  دیگری  عوامل  شک  بدون  کرد ها، 
فعالیت  افزایش  گرفت.  نادیده  را  آنها  نمی توان 
و حضور احزاب کرد، پس از سال ها سکوت در 
آن سوی مرز، نیز می تواند عامل دیگری باشد که 

کاسه صبر کرد های ایران را لبریز کرده است.

نگاه مخالفان نظام به کردستان
تشکیل  بدو  از  کرد نشین،  مناطق  و  کردستان 
جمهوری اسالمی اعتمادی به این نظام نداشتند 
و هنوز هم ندارند، اگرچه در هر انتخابات گسترده 
پای صندوق رای رفتند تا بلکه با استفاده از این 
از  بخشی  تحقق  مدنی،  و  مسالمت آمیز  سالح 
خواست های خود را ببینند. عدم تعهد کاندیداهای 

به  اسالمی  شورای  مجلس  و  جمهوری  ریاست 
وعده های بلند و باالیی که در جریان هر انتخاباتی 
دادند، و بعد به فراموشی سپردند، دیگر اعتباری 
برای  مدعیان، چه اعتدال گر و اصالح طلب و چه 

اقتدارگرا و والیت محور، باقی نگذاشته است.
امیدی  به  دیگر  بار  کردنشین  مناطق  و  کردها 
برای مخالفان نظام جمهوری اسالمی ایران تبدیل 
غرب  به  دیگر  بار  چشم ها  از  بسیاری  شده اند. 
کشور برای حرکتی که بتواند تغییری در اوضاع 
ایجاد کند دوخته شده است. عباس امیر انتظام، 
سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان، که  از سال 
۵۸ تا ۷۵ را در  زندان اوین گذرانده است، بعد 
از تجمع بانه در پیامی صوتی به کردهای ایران 
می گوید: »من عاشق شما مردم کردستان هستم 
و امیدوارم ایران با کمک شما نجات پیدا کند.« 
اشتباه جمهوری  گونه  در حالیست که هر  این 
اسالمی در تشدید محدودیت و سرکوب کردهای 
ایران می تواند سریع مورد سوء استفاده ی گروه های 
شبه نظامی و همچنین کشورهای منطقه که به فکر 
منافع خود هستند، قرار بگیرد. ساکنان استان های 
مرزی ایران از مهم ترین عوامل در تأمین و تضمین 
امنیت ایران هستند. رژیمی که به مردم شلیک 

می کند، خود علیه امنیت کشور اقدام می کند.
احمد رأفت
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سوء مدیریتبرای حفظ کدام امنیت به انسان ها شلیک می کنند؟
دانش آموزان و دانشجویان را 
راهی جاده های مرگ می کند =بهبود و رشد اقتصادی استان های مرزی ایران می بایست در صدر برنامه های هر دولتی قرار داشته باشد

=رژیمی که به مردم شلیک می کند، خود علیه امنیت کشور اقدام می کند 

و  شدم  بی هوش  اما  شد  چه  »نمی دانم 
پس از مدتی که به هوش آمدم چند نفر 
از دوستانم روی من افتاده بودند و دستم 
زیر  نیز  پاهایم  و  بود  بازو زیر سنگ ها  تا 
صندلی ماشین گیر بودند. بعد از ساعتی 
ماندن در این حالت، وقتی بیرون آوردنم 
دست راستم از آرنج و پای چپم از زانو در 
همان صحنه تصادف قطع شده بود، سرم 
شکسته و مهره های کمرم آسیب دیده بود 

و کمر و گردنم به شدت درد می کرد.«
دانش آموزان  از  یکی  محدثه،  روایت  این 
است  تصادفی  لحظه  از  هرمزگان  نخبه 
 ۴۴ شدن  زخمی  و  کشته  به  منجر  که 

دانش آموز دختر ممتاز شد. 
بامداد دهم شهریورماه در  این حادثه در 
نزدیکی روستای قلعه بیاباِن داراب در استان 
فارس رخ داد و قرار بود اتوبوس حامل این 
دختران ممتاز هرمزگان، آنها را به اردوی 

دانش آموزی برساند. 
خبر تلخ بود و اثرگذار اما با گذشت چند 
روز، این تصادف ابعاد مختلفی پیدا کرد؛ 
راننده ای  ابعادی چون وضعیت حرفه ای 
او سپرده  به  آموز  دانش  از ۴۰  بیش  که 
و  آموزش  مسئوالن  کوتاهی  و  شدند 
پرورش و همچنین تالش مقامات دولتی 
برای پرداخت پول به اولیای دانش آموزان 

جان باخته در این حادثه. 

ولین  ا نه  بود،  حادثه  ولین  ا نه 
سهل انگاری 

تصادف و واژگونی و به دره پرتاب شدن 
اتوبوس حامل دانش آموزان و دانشجویان 
واقعیت  به  گذشته  سال های  در  ایرانی 
اردوهای دانش آموزی و دانشجویی تبدیل 
شده؛ اردوهایی که بخش قابل توجهی از 
آنها برای دانش آموزان و دانشجویان نخبه 
و  مسابقات  در  شرکت  برای  یا  که  است 
می شوند  جاده  علمی  راهی  المپیادهای 
اردوهای  آنها  برای  پرورش  و  آموزش  یا 
تفریحِی تشویقی تدارک دیده است؛ تفریح 
و تشویقی که امنیت دانش آموزان در آن 

محلی از اعراب ندارد. 
شایع ترین تصادف ها مربوط به اتوبوس های 
در  دانش آموزان  و  دانشجویان  حامل 
اردوهای »راهیان نور« بود. سفر به مناطق 
ایران و عراق در  جنگی مربوط به جنگ 
غرب و جنوب غرب ایران چند سالی است 
از سوی »بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
از سوی  و  شده  راه اندازی  مقدس«  دفاع 
انجام  دانش آموزی  و  دانشجویی  بسیج 

صدها  کنون  تا  اما  اردوها  این  می شود. 
کشته و زخمی به بار آورده است به گونه ای 

که آن را »راهیان گور« می نامند. 
استفاده  تصادف ها  این  عامل  مهم ترین 
و  غیرشرکتی  دربستِی  اتوبوس های  از 
راننده های غیر خطِی ناآشنا به جاده های 
مناطق غرب و جنوب غرب ایران است. با 
وجود بودجه کالنی که در اختیار نهادها 
برگزاری  برای  تبلیغاتی  سازمان های  و 
این اردوها قرار می گیرد اما آنها به دنبال 
کاهش هزینه ها هستند و به همین دلیل 
استانداردهای الزم چنین سفری را از جمله 
رانندگان رعایت  اتوبوس ها و  با  رابطه  در 

نمی کنند. 
بار   ۱۰ کم  دست  گذشته  دهه  یک  در 
اتوبوس های »راهیان نور« دچار تصادف و 

واژگونی شده اند. 
دانش آموزی  تفریحی  و  علمی   اردوهای 
مشکالت  با  نیز  ایران  در  دانشجویی  و 
این  برگزاری  برای  روبروست.  مختلف 
دربستی  اتوبوس های  از  غالبا  هم  اردوها 
که زیر نظر شرکت های رسمی  مسافربری 
کار نمی کنند استفاده می شود. مدارس و 
هزینه  ی  در  صرفه جویی  برای  دانشگاه ها 

سفر  برای  را  شب  معموال  شبانه،  اقامت 
انتخاب می کنند و همین موضوع احتمال 
بروز حوادث رانندگی را دوچندان می کند. 
اتوبوس  حوادث،  این  از  نمونه  یک  در 
حامل دانشجویان دانشگاه صنعتی تهران 
)شریف( در تاریخ ۲6 اسفند ۱۳۷6 به دّره 
سقوط کرد که در پی آن هفت دانشجوی 
این دانشگاه در مسیر بازگشت از بیست و 
دومین دوره مسابقات ریاضی در دانشگاه 
اهواز، کشته  شدند. عالوه بر این، دو عضو 
هیأت علمی، و دو راننده اتوبوس نیز جان 
از دست دادند. مریم میرزاخانی،  را  خود 
دانشمند ریاضی که چندی پیش به علت 
از  درگذشت،  سرطان  بیماری  به  ابتال 

بازماندگان این حادثه بود. 

افکار  مدیریت  برای  بررسی  گروه 
عمومی 

هرمزگان  دانش آموز  دختران  حادثه ی 
اجتماعی  شبکه های  بسیار  در  واکنش  با 
به نظر می رسید  روبرو شد به طوری که 
این بار مقامات مسئول این موضوع را به 

طور جدی پیگیری کنند.
اما خبری مبنی بر تالش مقامات دولتی 
برای پرداخت پول و گرفتن امضای رضایت 
از خانواده یکی از دانش آموزان جان باخته 
دیگری  ابعاد  ماجرا  به  که  شد  منتشر 

می دهد. 
باره  این  در  مبینی،  شیوا  خواهر  شکیال، 
گفته است: »خواهر من رضایت نامه نداشت. 
از  می خواهد  اجبار  به  پرورش  و  آموزش 
ما رضایت نامه بگیرد. دیروز هم ساعت ۵ 
صبح بود آمدند خانه ما که رضایت بگیرند 
و یک بار هم ساعت 6 عصر دوباره آمدند. 
کنیم.  امضا  ما  که  بودند  آورده  نامه  یک 
نماینده بیمه می گفت که این نامه را امضا 
کنید تا حق بیمه و دیه خواهر تان پایمال 
نشود. پایین نامه را نگاه کردم دیدم اسم 
هیچ شرکت بیمه ای نوشته نشده بود. اسم 
و فامیل دانش آموز و ولی دانش آموز نوشته 
شده بود و آخرش هم نوشته بود اگر در 
بیاید خانواده هیچ  حوادث مشکلی پیش 
را  ما  باشند.  داشته  نباید  اعتراضی  گونه 

حیران کردند...« 
البته مقامات آموزش و پرورش این سخنان 
هیچ  که  شدند  مدعی  و  کرده اند  رد  را 
راهی  رضایت نامه  بدون  را  دانش آموزی 
پرورش  و  آموزش  وزارت  نکرده اند.  اردو 
یک گروه پیگیری تشکیل داد تا موضوع 
را بررسی کرده و نتیجه را به این وزارتخانه 

ارائه دهد. 

راننده ی آهنگر و  مسئولیت آموزش 
و پرورش

پرورش  و  آموزش  وزارت  مدتی  از  پس 
گزارش اولیه بررسی این حادثه را منتشر 
و راننده اتوبوس را به دلیل خواب آلودگی 
مقصر اعالم کرد. اگرچه اول گفته شده بود 
که راننده اتوبوس در دم کشته شده ولی 
در این گزارش آمده که وی زنده است و 
در  گزارش  این  بسر می برد.  بازداشت  در 
یک جا گفته که مسئوالن آموزش و پرورش 
استان برای این اردو با یک شرکت معتبر 
مسافربری هماهنگ کرده بودند اما در جای 
دیگری آمده که راننده ی اتوبوس، آهنگری 

بوده که گاهی رانندگی می کرده!
حادثه و تصادف در همه جا ممکن است. 
مهم این است که در چنین سفرهایی که 
سرنشینان اتوبوس به هر حال با مشکالت 
ایمنی روبرو هستند، تا چه اندازه برای حفظ 
جان فرزندان مردم هزینه و تدارکات در نظر 
گرفته می شود که ده ها تن از آنها را شبانه 
راهی جاده های خطرناک کشور می کنند؟! 
روشنک آسترکی
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= برخالف وعده های حسن 
روحانی و تیم مذاکره کننده 
تبادالت  مشکل  هسته ای 
ایران  بانک های  میان  مالی 
بین المللی حل  بانک های  و 
ن  همچنا و  است  نشده 
حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
در ایران برای تبادالت مالی 
مشکل  دیگر  کشورهای  با 

دارند.
= به تازگی به دلیل احتمال 
تحریم های بیشتر علیه ایران 
برای  سوئیفت  جریمه  و 
شرکت هایی که با ایران وارد 
بانک های  شده اند،  معامله 
بزرگ اروپایی مذاکرات خود 

را با ایران قطع کرده اند. 

با انتشار برخی خبرها از سوی سوئیفت 
مبنی بر جریمه برخی شرکت هایی که 
با ایران وارد معامله شده اند، بانک های 
بزرگ اروپایی مذاکرات خود را با ایران 

را قطع کرده اند. 
هیات  عضای  ا ز  ا یکی  گفته  به 
»سازمان  خارجی  سرمایه گذاری 
و  فنی  کمک های  و  سرمایه گذاری 
اقتصادی ایران« اکنون بانک های بزرگ 
اروپایی از بازگشت دوباره تحریم های 
بانکی علیه ایران و اعمال محدودیت 
احساس  آمریکا  جانب  از  جریمه  و 

نگرانی دارند.
این در حالیست که حسن روحانی و 
تیم مذاکره کننده هسته ای  چه در زمان 
مذاکرات و چه در هفته های بعد از آن 
گفته بودند همه تحریم ها علیه ایران 
عمومی  افکار  و  شد  خواهد  برداشته 
را با دِر باغ سبز درباره رونق اقتصادی 

بین المللی  تجاری  و  مالی  تبادالت  و 
مشغول کرده بودند. دِر باغ سبزی که 
و  نشده  باز  هنوز  سال  دو  گذشت  با 
طرفین ایرانی و اروپایی همچنان اندر 

خم یک کوچه اند.
هیات  عضو  سلیمی،  حسین  اکنون 
»سازمان  خارجی  سرمایه گذاری 
فنی  کمک های  و  سرمایه گذاری 
با  گفتگو  در  ایران«،  اقتصادی  و 
موضوع  این  پیرامون  مهر  خبرگزاری 
گفته است: »روابط بانکی نسبت به دوره 
تحریم ها بهتر شده است؛ اما هنوز رابطه 
بانکی با بانک های بزرگ، وجود ندارد؛ 
به خصوص اینکه برخی اظهارنظرها و 
اعمال جریمه ها از سوی سوئیفت، آنها 
را دچار ترس و نگرانی کرده است؛ به 
نحوی که اکنون مذاکرات بانکی ایران 
با بانک های بزرگ دنیا تقریبا متوقف 

شده است.«
ایران  از تحریم  تا پیش  گفتنی است 
از سوی سوئیفت، نظام بانکی ایران نه 
تنها برای ارتباط با بانک های خارجی 
و به منظور معامالت بین المللی، بلکه 
برای ارتباط بین بانک های داخلی نیز 
می کرد.  استفاده  از سیستم سوئیفت 
ارتباط  قطع  شد  موجب  مسئله  این 
سوئیفت  پیام رسان  شبکه  به  ایران 
هزینه های زیادی را بر نظام بانکی ایران 

تحمیل کند.
بانک  مدتی  از  بعد  زمان  آن  در 
مرکزی جمهوری اسالمی توانست با 
مالی  پیام رسانی  »سامانه  راه اندازی 
عمل  در  که  )سپام(«  الکترونیکی 
بود،  سوئیفت  سامانه  داخلی  نمونه 
بین  پول  انتقال  و  نقل  پیام رسانی 
کند  ساماندهی  را  داخلی  بانک های 
اما مبادالت بین المللی ایران با دیگر 
پول  دریافت  برای  حتی  کشورها، 
فروش نفت، با مشکالت زیادی روبرو 

و در عمل ناممکن شد.
با امضای برجام و با تصویری که حسن 

جریمه سوئیفت باعث توقف مذاکرات بانک های 
بزرگ اروپایی با ایران شد

روحانی و تیم مذاکره کننده هسته ای 
از اقتصاِد پسابرجام در اذهان عمومی 
تحریم های  می رفت  گمان  ساختند، 
سوئیفت که برداشته شود دیگر ایران 
می تواند از انزوای معامالت بین المللی 
درآمده به راحتی وارد بازارهای جهانی 
شده و شرکت های بزرگ خارجی نیز 
به ایران وارد شوند، اما نه تنها اکنون 
اعتراف  اسالمی  جمهوری  مقامات 
می کنند که این اتفاق نیفتاده بلکه دو 
سه شرکتی که مانند توتال با گرفتن 
روحانی  دولت  از  ویژه  امتیازهای 
امضا کرده اند  ایران  با  را  قراردادهایی 
تاکید دارند با تصویب حتی یک تحریم 
از ایران خواهند رفت و این اختیار را 
دارند که قرارداد را یک طرفه لغو کنند.

نیز  جاری  شهریورماه  نخست  هفته 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
گزارشی درباره برجام و آنچه طرفین 
انجام داده و آنچه هنوز انجام شده است 
به نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
ارائه کرد که بر اساس آن بخش زیادی 
از تحریم های مالی و بانکی بر سر جای 
خود باقی است و خسارت های زیادی 
به افراد حقیقی و حقوقی در ایران وارد 

کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: 
»با گذشت بیش از یک سال از اجرای 
برجام- با تداوم مشکالت بانکی و مالی 
به  هنگفتی  خسارت های  و  هزینه ها 
اشخاص  حقیقی و حقوقی ایرانی در 
داخل و خارج از کشور و شریک های 
با ایران، تحمیل و  تجاری و متعامل 
صریح  متن  برخالف  می گردد  وارد 
با رفع  برجام که فعالیت های مرتبط 
آثار  تحقق  به  منجر  که  تحریم ها 
و  مجاز  را  می شود  مالی  و  اقتصادی 
 ۵+1 متاسفانه  می داند  االجرا  الزم 
از  بند  این  برای تحقق  انگیزه جدی 

برجام نشان نداده اند.«

فرستاده  صدر:  =مقتدی 
خامنه ای طرحی فرقه گرایانه 

و ضد منافع عراق دارد .
=عضو فراکسیون االحرار: 
عراقی ها دیگر از فاز طرح های 
فرقه گرایانه و زیان های ناشی 
و  آمده اند  تنگ  به  آن  از 
حاضر نیستند پروژه  جدید 

تهران را بپذیرند.
مقتدی صدر رهبر معنوی جریان پر 
نفوذ صدری های شیعه در عراق روز 
حاضر   2017 سپتامبر   ۵ شنبه  سه 
علی  فرستاده  شاهرودی  مالقات  به 

خامنه ای رهبر ایران نشد.
به گزارش »ارم نیوز« به نقل از یکی 
مقتدی  صدری ها،  جریان  رهبران  از 
نپذیرفتن  دلیل  توضیح  در  صدر 
ایران  رهبر  خامنه ای  علی  فرستاده 
خامنه ای  »فرستاده  گفت:  عراق،  به 
یک پروژه فرقه گرایانه برای هدف قرار 
دادن وحدت عراق با خود حمل می 
کند. این پروژه فرقه گرایانه و به زیان 

منافع ملی عراق است«.
عضو  الکنانی  امیر  حال  همین  در 
به  وابسته  »االحرار«  فراکسیون 
عراق،  پارلمان  در  صدری ها  جریان 
گفت:  مصاحبه  ای  در  شنبه  سه  روز 
امور  در  ایران  رژیم  »دخالت های 
سیاسی عراق به زیان منافع ملی این 
مقتدی  دلیل  همین  به  است  کشور 
فرستاده  پذیرفتن  به  حاضر  صدر 

خامنه ای نشد«.
کرد  متهم  را  ایران  رژیم  الکنانی 
سوی  به  را  عراق  می کند  تالش  که 
سنگربندی های  و  داخلی  اختالفات 

فرقه گرایانه سوق دهد.
برای  شاهرودی  »سفر  افزود:  وی 
از  تکمیلی  پروژه  عراق چیز جز یک 
طرح فرقه گرایانه ای نیست که شش 
متحد  پیشنهاد  با  ایران  پیش  ماه 
ائتالف  عنوان  تحت  شیعیان  کردن 
تالش  کرد  و  مطرح  شیعه«  »خانه 
بیندازد؛  هم  جان  به  را  عراقی ها  تا 
نماینده خامنه ای حاال هم چیزی برای 

عراقی ها به ارمغان نیاورده است«.
هیچ  »ایران  داشت:  اظهار  الکنانی 
در  باشد  عراق  نفع  به  که  پروژه ای 
دنبال  به  ایران  رژیم  ندارد.  دست 
در  فرقه ای  سنگربندی های  ایجاد 
بر  فرقه گرایانه  سنگر  است؛  عراق 
آن  مقابل  در  که  شیعه گری  اساس 
و  سنی گری   اساس  بر  سنگربندی 
با  و  شود  ایجاد  ُکردی  قوم گرایی 
در  همیشه  برای  عراق  وضعیت  این 
غوطه ور  خونریزی  و  جنگ  بحران، 
از فاز طرح های  باشد. عراقی ها دیگر 
فرقه گرایانه و زیان های ناشی از آن به 
پروژه   نیستند  آمده اند و حاضر  تنگ 

جدید تهران را بپذیرند.«
گفت:  صدری ها  جریان  عضو 
»دخالت های ایران به نفع مردم عراق 
که تصمیم گرفته اند تا از مرزبندی های 
فرقه ای رهایی یابند، نیست. انتخابات 
پارلمانی عراق امری داخلی و به ملت 
به  ربطی  هیچ  و  است  مربوط  عراق 

رژیم ایران ندارد«.
الکنانی گفت: »ایران اگر صادق باشد 
در طرح های توسعه و سرمایه گذاری 
در  تروریسم  با  مبارزه  و  اقتصادی 
عراق طرح ارائه دهد نه طرح و پروژه 
مقتدی  می دانم  بعید  فرقه گرایانه. 
صدر نظرش را تغییر دهد و شاهرودی 

را بپذیرد.«
آیت اهلل  صدر  مقتدی  از  پیش 
فرستاده  نشد  حاضر  نیز  سیستانی 

پس از آیت اهلل سیستانی، مقتدی صدر نیز نماینده 
خامنه ای را نپذیرفت

خامنه ای را مالقات کند.
سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق، 
روز دوشنبه محمود هاشمی شاهرودی 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و فرستاده ویژه علی خامنه ای به بغداد 

را به حضور نپذیرفت.
خبرگزاری های عراق از جمله »الغد 
پرس« به نقل از منابع  مطلع گزارش 
دادند که سیستانی با دیدار با محمود 
مجمع  رئیس  شاهرودی  هاشمی 
که  ایران  نظام  مصلحت  تشخیص 
در حال حاضر در عراق بسر می برد، 

مخالفت کرد.
در  »شاهرودی  افزودند:  منابع  این 
جریان سفرش به شهر نجف، خواستار 
مالقات با سیستانی شد، اما سیستانی 

با این درخواست مخالفت کرد.«
دلیل  به  اشاره ای  گزارش  این 
دیدار  با  سیستانی  آیت اهلل  مخالفت 
است.  نکرده  شاهرودی  هاشمی  با 
اما منابع نزدیک به جریان صدری ها 
شامل  طرحی  شاهرودی  می گویند 
نوع  برای  رهبری  بیت  »منویات« 
عراق   شیعیان  ائتالف   و  حکومت 
از  و  است  داده  ارائه  عراقی ها  برای 
آنجا که وابستگان جمهوری اسالمی 
االعرجی  و  المالکی  نوری  قبیل  از 
در  سنگینی  پرونده های  هم  غیره  و 
اموال  اختالس  و  دزدی  مالی،  فساد 
عمومی در عراق دارند، شیعیان این 
کشور دیگر حاضر به ائتالف با آنها و 
فقیه  ولی  »منویات«  کردن  برآورده 

در تهران نیستند.
گفتنی است بر اساس گزارش سال 
نوری  دولت  ملل،  سازمان   201۳
المالکی که مهم ترین متحد جمهوری 
به  می رود  شمار  به  ایران  اسالمی 
عنوان فاسدترین دولت جهان معرفی 
داعش  المالکی  نوری  زمان  در  شد. 
را  عراق  سوم  یک  از  بیش  توانست 
بغداد  دروازه های  تا  و  کرده  اشغال 
بین المللی  ائتالف  اگر  پیشروی کند؛ 
به رهبری آمریکا نبود امروز بغداد در 

دست ابوبکر البغدادی بود.
*منبع: خبرگزاری ارم
*ترجمه: کیهان لندن

ابعاد  رضا ضراب  =پرونده 
تازه ای به خود گرفته است.

=دادگاهی در آمریکا گفته 
یکی از وزرای پیشین ترکیه 
و سه نفر دیگر در دور زدن 
تحریم ها علیه ایران دخالت 

داشته اند.
روز  نیویورک  فدرال  دادستان 
اعالم  سپتامبر  ششم  چهارشنبه 
که  شده  باز  جدیدی  پرونده ی  کرد 
و  ترکیه  پیشین  اقتصاد  وزیر  آن  در 
سه تبعه ی آن کشور را به مشارکت 
نقض  برای  گسترده  توطئه ای  در 
متهم  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های 

شده اند.
تایمز،  نیویورک  روزنامه  گزارش  به 
اتهامات جدید حاکی از ابعاد وسیع تر 
توجه ها  پیشتر  که  است  پرونده ای 
اردوغان،  طیب  رجب  سوی  به  را 
رییس جمهوری ترکیه و اعضای ارشد 
او  غیررسمی  مشاور  و  ترامپ  دولت 
معطوف  جولیانی«  والی  »رادیولف 

کرده بود.
یکی از متهمین به اسم رضا ضراب، 
جولیانی شهردار پیشین نیویورک را 
کرده  انتخاب  خود  وکیل  عنوان  به 
دیپلماتیک  و فصل  برای حل  تا  بود 
کند. جولیانی  مذاکره  پرونده ی خود 
با  پرونده  این  درباره  مذاکره  برای 
اردوغان مالقات کرد. اردوغان پیشتر 
»مخربی«  اهداف  که  بود  کرده  ادعا 
وجود  ضراب  رضا  محاکمه ی  پشت 

دارد.
و  طالیی  تاجر  ضراب  دادستان ها 
شهروند ترک- ایرانی و سایر افراد این 
پرونده  را متهم کرده اند که در انتقال 
یک  که  معامالتی  در  میلیون ها دالر 
دستگاه های  سایر  و  ایران  آن  طرف 
شرکت های  از  بودند،  تحریم شده  
صوری و اسناد جعلی استفاده کرده اند.

پرونده  این  تازه ی  متهم  مهم ترین 
»مهمت ظفر کاگالن« ۵۹ ساله است 
 201۳ تا   2011 سال های  بین  که 
اقتصاد ترکیه خدمت  به عنوان وزیر 

پارلمان  در  حاضر  حال  در  و  کرده 
ترکیه است. اتهامات عنوان شده  علیه 
رشوه ی  دالر  میلیون ها  او»دریافت 
حاصل  درآمد  از  جواهرات  و  نقدی 
خدمات«  ارائه ی  برای  طرح  این  از 
این  کردن  پنهان  و  ایران  دولت  به 
خدمات از دستگاه های قانونی ایاالت 

متحده است.
است  آن  از  حاکی  جدید  اتهامات 
که مقامات ارشد حکومتی در ایران و 
این طرح مشارکت کرده  ترکیه »در 
برخی  و  کرده اند«  حمایت  آن  از  و 
رشوه  دریافت  به  اقدام  نیز  مقامات 

نموده اند.
به عالوه این پرونده ی جدید اتهامی 
آن  اساس  بر  که  می کند  مطرح  را 
آنها  اغلب  که  بانک هایی  مدیران 
»در  هستند،  ترکیه  دولت  به  متعلق 
برای معامالت جعلی که  برنامه ریزی 
قانونی  دستگاه های  فریب  آنها  هدف 
بوده  خارجی«  بانک های  و  آمریکا 
این  دیگر  اسناد  داشته اند.  شرکت 
پرونده نشان می دهد که منظور از این 

بانک، »هالک بانک« است.
زمانی مطرح شده که  اتهامات  این 
دچار  ناتو  در  آمریکا  و  ترکیه  روابط 
گذشته  است.هفته ی  شده  تنش 
محافظ  سه  محکومیت  اردوغان 

شخصی اش از سوی دادگاه فدرال را 
محکوم کرده بود. این سه تن  در ماه 
مه در واشنگتن در جریان دیدار وی 
کتک کاری کرده بودند. در این پرونده 
12 تن دیگر از افسران امنیتی ترکیه 

نیز محکوم شده اند.
آمریکایی  مقامات  از  بارها  اردوغان 
خواسته که فتح اهلل گولن روحانی ترک 
و منتقد اردوغان را که در پنسیلوانیا 
زندگی می کند به ترکیه تحویل دهد. 
در  اسالمی  فرقه ی  یک  رهبر  گولن 
ترکیه است که اردوغان وی را متهم 
ژوئیه ی 201۶  کودتای  در  که  کرده 
گولن  است.  داشته  نقش  ترکیه  در 
هرگونه ارتباط با این کودتا را رد کرده 
و عهد بسته که علیه  استرداد خود به 

دولت ترکیه مبارزه کند.
اصالن  سلیمان  کاگلیان،  بر  عالوه 
بانکی،  سابق  مدیران  از  دیگر  یکی 
مدیران  از  دیگر  یکی  بالکان  لونت 
اجرایی سابق و عبداهلل هاپانی معاون 
رضا ضراب نیز از متهمان این پرونده 
آمریکایی  دادستان های  هستند. 
گفته اند که هیچ یک از این چهارنفر 

در بازداشت ایاالت متحده نیستند.
رضا ضراب مدعی است که بی گناه 
پرونده ی  درباره  وی  وکیل  است؛ 

جدید هیچ اظهار نظری نکرده است.

ایاالت متحده چهار تبعه ی ترکیه را متهم به نقض 
تحریم های ایران کرد

عراقی  شیعه  =روحانی 
معترض به توافق جرود میان 
با داعش که سپاه  حزب اهلل 
داشته  همکاری  آن  در  نیز 

ترور شده.
=در این عملیات سه تن از 
همراهان شیخ فاضل کشته 
و خود او به حالت کما رفته 

است.
رهبران  از  البدیری،  فاضل  شیخ 
شیعه نجف پس از انتقاد به نیروهای 
حزب اهلل لبنان به دلیل توافق با داعش 
برای مبادله اسرا و اجساد کشته های 

نیروهای حزب اهلل و سپاه ترور شد.
پایگاه خبری العربیه نوشته در یک 
مسلح  افراد  نافرجام  ترور  عملیات 
فاضل  شیخ  کردند  سعی  ناشناس 
البدیری، از روحانیان شیعه عراقی را 
که به توافق حزب اهلل لبنان و داعش 

اعتراض کرده بود، ترور کنند.
سوء قصد به جان البدیری، چند روز 
پس از انتشار بیانیه ی اعتراضی او به 
توافق حزب اهلل لبنان و سپاه با داعش 
مسلح  افراد  نوشته  شد.العربیه  انجام 
ناشناس پس از نماز عشاء در یکی از 
مساجد نجف با پرتاب سه نارنجک به 
او سوء قصد کردند.پس از انفجار سه 
نارنجک، شیخ البدیری به بیمارستان 
منتقل شد و در حالت کما قرار دارد. 
اطرافیان  از  نفر  سه  عملیات  این  در 

شیخ فاضل کشته شدند.
و  حزب اهلل  گذشته  روز  چند  در 
داعش توافق کردند که در ازای انتقال 
۶00 تن از عناصر داعش از مرزهای 
لبنان-سوریه به استان دیرالزور سوریه 
در نزدیکی مرز عراق، داعش سرنوشت 
سربازان لبنانی ناپدید شده را مشخص 
کند. در این توافق سپاه نیز مشارکت 
داشت و تعدادی از زخمی های داعش 

با جسد محسن حججی، از نیروهای 
ارتش  از  نفر  دو  سپاه قدس و جسد 
سوریه مبادله شد و یک اسیر به نام 

احمد معتوق آزاد شد.
 1۳۹۶ شهریور  هفتم  سه  شنبه 
توافق  چارچوب  در  اوت(   2۹(

ترور نافرجام فاضل البدیری، روحانی شیعه معترض 
به توافق حزب اهلل و سپاه با داعش

جسد  داعش  و  لبنان  حزب اهلل 
مدافع  نیروهای  از  حججی،  محسن 
تحویل گرفته  حرم در شرق سوریه 
شد و در ایران اعالم کردند که پس 
مراسم   DNA آزمایش  انجام  از 
تشییع پیکر او انجام خواهد شد، اما 
مراسم،  برگزاری  به  مانده  روز  یک 
اعالم  پاسداران  سپاه  سخنگوی 
کرد که برگزاری آن »فعاًل« منتفی 
به  و  تغییرات  »علت  گفت،  و  است 
پیکر،  تشییع  مراسم  افتادن  تعویق 
از  ایشان  پیکر  انتقال  و  نقل  همان 
پاره ای  وجود  دلیل  به  است.  مبدأ 
ساعت  به  پیکر  انتقال  مشکالت  از 

دیگری موکول شده است«.
که  بود  آن  از  حاکی  شنیده ها 
قطعه قطعه شده  بدن  از  بخش هایی 
حججی که داعش به حزب اهلل تحویل 
داده بود متعلق به حججی نبوده است 
را  او  بدن  می کند  تالش  حزب اهلل  و 

کامل تحویل بگیرد.

انتقال شیخ فاضل به بیمارستان 
پس از اصابت ترکش های نارنجک

رضا ضراب تاجر ایرانی- ترکیه ای متهم به دور زدن تحریم های ایرن که 
بخشی از پرونده ی او با پرونده بابک زنجانی متهم نفتی زندانی در ایران 

گره خورده

مقتدی صدر
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=سپاه برای انتقال نیرو به 
»ماهان ایر«  از  پس  سوریه 
یر  ز که   » یر ن ا ا یر ا « و 
بین المللی  کنترل  ذره بین 
روی  دست  گرفته اند  قرار 

»قشم ایر« گذاشته است.
سپاه  به  متعلق  =قشم ایر 
بود، اما در سال 1385 بابک 
زنجانی آن را خریداری کرد.

ز  ا پس  شرکت  ین  =ا
بازداشت زنجانی بابت بدهی 
او به شرکت نفت واگذار شد.

از طریق منابع مطلع  لندن  کیهان 
احتمال  افزایش  با  که  شده  خبر  با 
تحریم  شرکت هواپیمایی »ماهان ایر« 
و  نیرو  انتقال  اتهام  به  »ایران ایر«  و 
تسلیحات به سوریه و عراق، سپاه قدس 
ماموریت های  از  بخشی  انجام  برای 
چند  از  کشور  دو  این  در  برون مرزی 

ماه پیش همکاری با شرکت هواپیمایی 
»قشم ایر« را افزایش داده است.

فعالیت شرکت هواپیمایی قشم در 
سال 1372 با اجاره چند فروند هواپیما و 
با نام »فراز قشم« شروع شد. این شرکت 
توانست تا سال 1379 ناوگان خود را با 
اجاره و خرید چند هواپیما توسعه دهد 
به  تصمیم  مالکین  سال 13۸۵  در  و 
سال  در  که  گرفتند  شرکت  واگذاری 
13۸۸ توسط بابک زنجانی با مالکیت 
شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم 
این شرکت را خریداری کرد و سه سال 

بابک زنجانی و »قشم ایر« جاده صاف کن سپاه برای 
اعزام نیرو و تسلیحات به سوریه

بعد نام آن به شرکت »هواپیمایی قشم« 
تغییر یافت.همکاری بابک زنجانی و سپاه 
خریداری  با  همزمان  نفت  فروش  در 
این ایرالین بود، اما اکثر ماموریت های 
برون مرزی سپاه با هواپیماهای ماهان ایر 
و ایران ایر انجام می شد تا اینکه نهادهای 

بین المللی انجام پروازهای نظامی توسط 
ایرالین  دو  عنوان  به  شرکت  دو  این 

تجاری را زیر ذره  بین قرار دادند.
بابک   139۵ سال  اردیبهشت   11
زنجانی در بخشی از دفاعیات خود در 
دادگاه اعتراف می کند که سال 13۸۵ 
قشم ایر را از سپاه پاسداران خریداری 

کرده است.
بابک زنجانی درباره این پرونده گفته 
بود »سال ۸۵ هواپیمایی قشم ایر را از 
هواپیمایی  شرکت  این  خریدم.  سپاه 
اینکه  از  پس  اما  بود  سپاه  اختیار  در 

از  تعدادی  و  کرد  سقوط  هواپیمایش 
فرماندهان سپاه به شهادت رسیدند به 
این نتیجه رسیدند که آن را واگذار کنند 
و پس از آن بود که هواپیمایی قشم به 

من واگذار شد«.
اشاره بابک زنجانی به حادثه هوایی 

فروند  بود که یک  آذر 13۸۵  ششم  
هواپیمای آنتونوف 7۴ متعلق به سپاه 
در فرودگاه مهرآباد سقوط کرد و 36 نفر 
کشته و 2 نفر زخمی شدند. همچنین 
اتفاق  آن  از  پیش  مشابه  حادثه  چند 

افتاده بود.
زنجانی  بابک  دستگیری  با  گرچه 
به  او  بدهی های  جای  به  این شرکت 
شرکت ملی نفت ایران، به وزارت نفت 
واگذار شد، اما همچنان سپاه از آن برای 
انتقال نیرو و تسلیحات به سوریه و عراق 

استفاده می کند.

= در پی کم کاری تیم نفتی 
به  توجه  با  و  یازدهم  دولت 
ماندگار شدن همین تیم در 
پروژه های  دوازدهم،  دولت 
توسعه پارس جنوبی این تیم 
به خودش در دولت دوازدهم 

به ارث رسید.
پروژه توسعه فازهای 22 تا 2۴ پارس 
جنوبی که قرار بود تا اسفند 9۵ به پایان 
برسد همچنان نیمه کاره باقی مانده است 
و این کم کاری وزارت نفت زیان هنگفتی 
را، آن هم به صورت روزانه، به اقتصاد 

ایران وارد می کند. 
دولت  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
توسعه  پروژه های  نتوانست  یازدهم 
پارس جنوبی را به پایان برساند و آنها را 
برای دولت دوازدهم به ارث گذاشت، هر 
چند قرار است همان تیم نفتی کم کار 
در وزارت نفت دولت یازدهم سکان دار 
وزارت نفت در دولت دوازدهم باشد. بنا 
بر این گزارش، بجز فاز 11، پروژه های 
مهم فازهای 13، 1۴ و 22 تا 2۴ پارس 

جنوبی نیمه کاره باقی  مانده است.
اولویت بندی  اعتقاد کارشناسان،  به 
فازهای پارس جنوبی یکی از اشتباهات 
که  بود  یازدهم  دولت  در  نفت  وزارت 
باعث شد این 3 پروژه با پیشرفت بسیار 
ُکند به کار خود ادامه دهد به حدی که 
میزان تخصیص منابع به برخی پروژه ها 
طی سال جاری به 1۰ میلیون دالر هم 

نرسیده است.
در حال حاضر وزارت نفت پایان کار 
چاه های موقعیت سکوی 23 را که قرار 

بود بهمن 9۵ به اتمام برسد به پایان 
شهریورماه امسال موکول کرده است. 
هم   ۳SV تجهیزات  تامین  همچنین 
در هاله ای از ابهام قرار دارد در حالی 
که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 
این تجهیزات باید دی ماه 9۵ تحویل و 
تعبیه می شد که تا به امروز هیچ اقدامی 

برای آن صورت نگرفته است.
برگزاری  فازها،  این  نکته جالب در 
مناقصه لوله های CRA است که قرارداد 
بومی سازی اش چند ماه پیش به امضا 
رسید ولی گویا به دلیل تاخیر شرکت 
اسپانیایی، قرار است مناقصه ای برای این 

پروژه انجام شود.
 CRA کیلومتری   ۴۵ ردیف  یک 
هم همچنان به حال خود رها شده و 
مشخص نیست تامین این لوله ها تا چه 

زمانی به طول بیانجامد.
اما در بخش عرشه، اولویت اول به 
شده  داده  اختصاص   22 فاز  سکوی 

زیان هنگفتی که وزارت نفت با کم کاری به ایران 
وارد می کند

است؛ سکویی که باید اواخر آبان 9۵ 
این  ولی  می شد  دریا  به  حمل  آماده 
تاریخ با 9 ماه تاخیر به مهر ماه امسال 
تغییر پیدا کرده است. همچنین سکوی 
اقماری هم که قرار بود بهمن ماه 9۵ 
آماده حمل شود به اواخر آبان 96 موکول 
شده است. به طور کل در حوزه آفشور 
این فاز، کارها به صورت ناقص انجام شده 
و عدم هماهنگی برای تامین تجهیزات 
مورد نیاز و حمل و نصب سکوها، به 
بدترین شکل خود در حال انجام است.

همچنین برای پاالیشگاه این پروژه 
و ۸  و 7  فازهای 6  گاز  از  است  قرار 
استفاده و اولین ردیف پاالیشگاهی در 

تاریخ 2۵ آبان ماه وارد مدار شود.
حاال باید دید آیا وزارت نفت می تواند 
برنامه زمان بندی جدید را اجرا کند و 
زیانی که هر روز برای عدم توسعه این 
می شود،  وارد  ایران  اقتصاد  به  میدان 

متوقف می شود یا خیر!

= »دانشگاه آزاد در راستای 
ایجاد دانشگاه ایرانی اسالمی 

گام برمی دارد.«
عضو  خمینی  =»حسن 
هیات موسس دانشگاه آزاد 
اشتغاالتی دارد  است، حتماً 
که چند جلسه نیامده است.«

علی  مشاور  والیتی،  اکبر  علی 
رییس  و  بین الملل  امور  در  خامنه ای 
به  خطاب  سخنانی  در  آزاد  دانشگاه 
استادان منتقد و دگراندیش دانشگاه 
»ضد  جای  دانشگاه  این  گفته  آزاد 
انقالب« نیست و باید »هر کس معتقد 
درس  آزاد  دانشگاه  در  بیاید  است 

بدهد.«
رییس دانشگاه آزاد روز چهارشنبه 
خبری  نشست  یک  در  شهریور   1۵
دانشگاه  رسانه ای  مجموعه ی  در  که 
جمهوری  »در  گفته  شد  برگزار  آزاد 
اسالمی آزادی هست که هر که هر چه 
می خواهد می نویسد ولی در دانشگاه 
باشند،  قوانین  در چارچوب  باید  آزاد 
این دانشگاه جای ضد انقالب نیست و 
نمی شود زیر پرچم دانشگاه آزاد علیه 

نظام و کشور ترویج کنند«.
هیات  و  موسس  هیات  رئیس 
امنای دانشگاه آزاد گفته بعضی هرچه 
اینکه  بدون  می گویند  می خواهند 
دانشجو فضای پاسخگویی داشته باشد. 
مجبور  را  کسی  »ما  شد  مدعی  وی 
نمی کنیم آنچه عقیده شان نیست در 
دانشگاه آزاد درس بدهند«، بلکه »هر 
کس معتقد است بیاید در دانشگاه آزاد 
افزود، »یک طرفه  بدهد«. وی  درس 
تریبون را گرفته اند و هرچه می خواهند 
در کالس ها می گویند مشخص است که 

راضی از قاضی برمی گردند.«

علی اکبر والیتی به استادان منتقد: زیر پرچم دانشگاه 
آزاد نمی شود ضد انقالب و نظام ترویج کرد

او همچنین گفت، »فردی به نظریه 
داروین انتقاد داشت و آنها در بی دینی 
و ترویج اباهی گری چنان پایبندند که 
اگر کسی حتی مستدل انتقادی را بیان 
دانشگاه  در  نمی دهند  اجازه  می کند 
آمریکا تدریس کند، یک استاد اصرار 
با صهیونیست  باید  ایران  که  می کرد 

متحد شود.«
ز  ا دیگری  بخش  در  والیتی 
حسن  سید  به  خود  صحبت های 
پاسخ  در  و  زد  کنایه  هم  خمینی 
»حجت االسالم  گفت،  خبرنگاران 
حسن خمینی هر زمان تشریف بیاورد 
عضو هیات موسس دانشگاه آزاد است، 
حتماً اشتغاالتی دارد که چند جلسه 

نیامده است«.
ز  ا زیادی  د  تعدا اخراج  ز  ا و  ا
رسانه های  از  اصالح طلب  خبرنگاران 
کرد  حمایت  آزاد  دانشگاه  به  وابسته 
بعد  دارم  و گفت: »تا جایی که خبر 

از تغییر مدیریت ها عده ای از همکاران 
مطبوعاتی استعفا دادند، طبیعی است 
که مدیران جدید معیارهایی دارند و 
هر کس مطابق نباشد از ادامه همکاری 

خودداری می کند«.
والیتی همچنین تاکید کرد، »دانشگاه 
ایرانی  ایجاد دانشگاه  آزاد در راستای 
اسالمی گام برمی دارد. طبیعی است که 
بخصوص در بخش تحصیالت تکمیلی 
بر ارتقای کیفیت بسیار تاکید داریم«.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا نام 
واحد نجف آباد دانشگاه آزاد که به اسم 
»شهید حججی« نام گذاری شده بود به 
نام قبلی خود بازگشت، گفت: »والدین 
و همسر شهید حججی نامه ای نوشتند 
نجف آباد  اینکه  به  توجه  با  گفتند  و 
شهدای بسیاری دارد نمی خواهیم فقط 
اسم شهید حججی مطرح باشد که به 
درخواست خانواده شهید نام را به نام 

اول بازگرداندیم«.

دومین  و  ه  پنجا =در 
سازمان  تاسیس  سالگرد 
مجاهدین هفتمین مسوول 
یا دبیرکل این سازمان  اول 

معرفی شد.
این  ز  ا پیش  =مریخی 
مریم  دفاتر  هماهنگ کننده 
رجوی و نایب رییس شورای 
مرکزی سازمان مجاهدین بوده.
مسوولیت  مریخی  =زهرا 
رادیو صدای مجاهد و نشریه 

مجاهد را داشته است.
ن  ما ز سا یت  ب سا و =
عنوان  به  او  از  مجاهدین 
همچنین  و  اول«  »مسوول 

»دبیرکل« نام برده است.
سازمان  سراسری  گردهمایی  در 
مجاهدین خلق ایران، زهرا مریخی به 
عنوان مسوول اول این سازمان انتخاب 
شد.این گردهمایی روز 1۵ شهریور به 
سال  سومین  و  پنجاه  آغاز  مناسبت 
فعالیت این سازمان همزمان در تیرانا، 
برلین، زوریخ، استکهلم و لندن و به 
سپتامبر  از  که  اخیانی  زهره  ریاست 
2۰11 مسوول اول سازمان مجاهدین 

خلق ایران بود برگزار شد.
سازمان  داخلی  آیین نامه  طبق 
مجاهدین، مسوول اول برای یک دوره 
دو ساله ی قابل تمدید انتخاب می شود. 
انتخابات در سه مرحله انجام می شود. 
در مرحله اول اعضای شورای مرکزی 
و در مرحله دوم مسووالن و کادرها در 
بخش های مختلف به طور مخفی رأی 
کنگره  در  مرحله سوم،  در  می دهند. 
سراسری مجاهدین به طور علنی با بلند 

کردن دست رأی می دهند.
اوت   2۰ انتخاب  این  اول  مرحله 
مریخی  زهرا  و  شد  برگزار   2۰17
اکثریت آرای شورای مرکزی را از میان 
12 کاندیدا به دست آورد. چهار نفر اول 
از میان این کاندیدا برای مرحله دوم 
معرفی شدند که سوم سپتامبر برگزار 
شد و در 1۰ مرکز، رأی گیری بین اعضا 
اکثریت  مجدداً  مریخی  و  شد  انجام 

آرا را کسب کرد. در مرحله سوم در 
به  اتفاق  او  نیز  سراسری  گردهمایی 
آرا به  عنوان مسوول اول انتخاب شد.

وبسایت سازمان مجاهدین خلق در 
مورد مریخی نوشته که او پیش از این 
و  رجوی  مریم  دفاتر  هماهنگ کننده 
سازمان  مرکزی  شورای  رییس  نایب 

مجاهدین بوده است.
مریخی ۵۸ ساله متولد سال 19۵9 
استان  در  )شاهی(  قائمشهر  شهر  در 
انقالب  از  پس  وی  است.  مازندران 
مسوول شاخه زنان این شهرستان بود. او 
سابقه مطبوعاتی هم دارد و در تحریریه 
نشریه مجاهد در استان مازندران به نام 
»طالونگ« فعالیت می کرد.در 19۸1 در 
تهران مسوولیت سرپل شاخه جنگل 
به  عهده گرفت  سازمان مجاهدین را 
به  خورشیدی(   1363(  19۸۴ در  و 
پایگاه های مجاهدین در منطقه مرزی 
ایران و عراق رفت و سال 19۸۵ عضو 
شورای مرکزی سازمان مجاهدین شد.

برادر کوچکتر او علی مریخی در سال 
19۸۸ توسط سپاه کشته شد.

تشکیالت  مسوول  مدتی  مریخی 
آلمان  و  اسکاندیناوی  در  مجاهدین 
بود و در سال 1991عضو هیأت اجرایی 
و  شد  ایران  خلق  مجاهدین  سازمان 
و  مجاهد«  »صدای  رادیو  مسوولیت 

نشریه مجاهد را به او دادند.
او  از  مجاهدین  سازمان  وب سایت 
به عنوان »مسوول اول« نام برده، اما 
در انتهای گزارش نوشته او سه زن را 
به عنوان معاونان خود انتخاب کرده؛ 
نرگس عضدانلو 36 ساله، ربیعه مفیدی 

زهرا مریخی دبیرکل سازمان مجاهدین خلق شد: 
ادامه ی سکوت در مورد سرنوشت مسعود رجوی

39ساله  مسیح   نسرین  و  ساله   3۵
معاونان جدید »دبیرکل« هستند.

»مسوول  سمت  دو  اساساً  اینکه 
از نظر جایگاه و  اول« یا »دبیر کل« 
سازمان  در  تفاوتی  اختیار  حیطه ی 
مجاهدین داشته باشد مشخص نیست 
چون به طور معمول احزاب مسوولیتی 
با عنوان دبیر کل دارند، اما در گزارش 
سازمان مجاهدین بارها روی »مسوول 
اول« تاکید شده است. در عین حال 
تفاوت وظایف و مسوولیت »دبیرکل« 
که  رجوی  مریم  با  اول«  »مسوول  و 
»رهبری« این سازمان را برعهده دارد 
نیز معلوم نیست.مبهم ترین مسئله   ی 
سازمان  پیرامون  اخیر  سال  چند 
مسعود  سرنوشت  خلق،  مجاهدین 
که  است  سازمان  این  رهبر  رجوی، 
حتی مشخص نیست زنده است یا نه؟

در   13۸2 سال  از  رجوی  مسعود 
انظار عمومی ظاهر نشد و تنها معدود 
او پخش  به  پیام های صوتی منسوب 
فیصل،  ترکی  گذشته  سال  می شد. 
اطالعات  سازمان  پیشین  رییس 
عربستان سعودی، در سخنرانی خود 
که مریم رجوی، همسر مسعود رجوی 
در آن حضور داشت از کلمه »مرحوم« 
در مورد مسعود رجوی  استفاده کرد، 
که احتمال مرگ او را افزایش داد، اما 
سازمان مجاهدین به این خطاب نیز 
هیچ واکنشی نشان نداد. گویا مرموز 
در  رجوی  مسعود  سرنوشت  ماندن 
ارزیابی  این سازمان سودمند  رهبری 
می شود که تا کنون حاضر به تایید یا 

تکذیب مرگ وی نشده اند.

والیتی، طی حکمی از سوی خامنه ای اول بهمن 13۹5 به ریاست هیات 
موسس دانشگاه آزاد اسالمی منصوب شد. پیش از آن ریاست دانشگاه آزاد 

با هاشمی رفسنجانی بود

بویینگ قشم ایر درحال بارگیری در آوریل 2۰17

پاسدار محمد رویانیان معاون پیشین بازرسی ستادکل نیروهای مسلح و مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس 
در مراسم افتتاحیه قشم ایر

زهرا مریخی در مراسم سوگند
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زائری  مهرنوش   - امید  بهجت 
اصفهانی، نویسنده ی ایرانی ـ آلمانی، 
عنوان »سی  با  رمان خود  اولین  در 
برای  چای خانه«،  یک  و  پل  سه  و 
مهاجرت  منزلگاه های  نشان دادن 
ایران  از  خانواده اش  و  خود  اجباری 

دست به ابتکار بی نظیری زده است.
صفحه ای   14۶ داستان  این  در  او 
دریا هایی  و  آبی  تقاطع های  رودها، 

قرار  آنها  فرار  طوالنی  مسیر  در  که 
ایستگاه های  به عنوان  داشتند، 
تعیین  کننده  ی زندگی یک خانواده ی 
نمایش  به  اصفهانی  نفری   ۵
می گذارد: مهاجرت اجباری زائری ها 
در این رمان از کنار »زاینده رود« در 
ماهی  چند  می شود،  آغاز  اصفهان 
در  مرمره«  »دریای  ساحل  نزدیک 
مرز  در  می کشد،  درازا  به  ترکیه 
برلین  غربی  و  شرقی  بخش  میان 
دستخوش  اشپری«  »رود  مانند 
تالطم می شود تا به »رود هاول« در 
کنار  پایان  در  و  برسد  غربی  برلین 
سرانجام  هایدلبرگ  در  نکر«  »رود 
بگیرد. در این شهر دانشجویی آلمان 
است که راوی و دو برادرش، پس از 
گذشت 14ماه آوارگی و دربه دری در 
مدرسه ای ثبت نام  می کنند و بدون 
دانستن زبان آلمانی، خواندن، نوشتن 
ندانستن  می آموزند.  حساب کردن  و 
که  نمی شود  آن  از  مانع  ولی  زبان 
مهرنوش با تالش و کوشش بسیار به 
یکی از شاگردان برجسته ی کالس و 

مدرسه ی خود تبدیل نشود.

چرنوبیل و پریپیات
نویسندگان  به  که  اصفهانی  زائری 
تعلق  آلمان  ساکن  دوم  نسل  ایرانی 
دارد، سرگذشت خانه به دوشی خود و 
بخش   ۳ در  کار  این  در  را  خانواده  
بازگو می کند و آغاز و انجام آن را در 
2 فصل مستقل به شهر »پریپیات« 
اوکراین  در  نام  همین  به  رودی  و 
رود  این  کنار  در  می زند.  پیوند 
فاجعه ی  که  است  کیلومتری   800
رخ   1۹8۶ سال  در  چرنوبیل  اتمی 
هستی  نشانه های  همه  ی  و  می دهد 
به مواد  یا  نابود  یا  را  این منطقه  در 
رادیواکتیو آلوده می سازد. خانواده ی 
این  وقوع  از  پس  روزهای  در  زائری 
انسان  دسِت  ساخت  عظیم  بالی 
است که به هایدلبرگ وارد می شوند.

رمان،  فصل  واپسین  در  نویسنده 
این  از  را  خود  کنونی  برداشت 
»زمانی  می دهد:  شرح  چنین  واقعه 
]اتمی  فاجعه   پیش  دهه ی  سه  که 
چند  تازه  من  داد،  رخ  چرنوبیل[ 
و  می رفتم  مدرسه  به  که  بود  روزی 
سرگرم پیدا کردن دوست، یادگرفتن 
روزانه  نظم  به  کردن  عادت  و  زبان 
هایدلبرگ  مدرسه ی  بزرگ ترین  در 
از  سال  سی  از  پس  امروز  بودم… 
مدرسه ی  کودکان  می پرسم،  خودم 
کردند؛  پیدا  سرنوشتی  چه  پریپیات 
به  زندگی شان  محل  که  کودکانی 
بچه هایی  شده،  تبدیل  ارواح  شهر 
که نه تنها خانه و کاشانه  بلکه پدر و 
مادر خود را هم از دست داده اند…« 

ایستگاه های مهاجرت؛ از کنار »زاینده رود« 
اصفهان تا »نکر« هایدلبرگ در آلمان
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تشابه سرنوشت
اکنون  داستان  راوی  اینکه 
کودکان  مصیبت بار  زندگی  به 
این  از  می اندیشد،  »پریپیات« 
آنان  و  خود  موقعیت  همانی کردن 
 ۹ در  هم  او  می گیرد:  سرچشمه 
سیاسی  فاجعه ای  خاطر  به  سالگی 

و  پدر  زندگی  زلزله وار  که  ایران  در 
به  ناگزیر  کرده،  را دگرگون  خانواده 
ترک زادگاه خود شده و در رمان به 
ماجراهای  خردسال،  شاهدی  عنوان 
هر  او  بازگو می کند.  را  خانواده  فرار 
چند با دقت چگونگی وقوع رویدادها 
از  حال  این  با  می دهد،  گزارش  را 
ناتوان  آنها  چرایی  و  منطق  درک 
است. از نگاه او هر یک از رویدادهای 
سفر پرخطر خانواده رازی ناگشودنی 
پدر،  کوتاه  توضیحات  با  که  است 

مبهم تر و پیچیده تر می شود.
یک  و  پل  سه  و  »سی  راوی 
این  است  کوشیده  چای خانه« 
در  را  تجربی  موضوعی ـ  گسستگی 
ساختار داستان، بدون لطمه زدن به 
و ربط رویدادها،  درک کل ماجرا ها 
بازبتاباند. نمایش تابلووار دیدنی ها و 
مستقل  به طور  که  او  شنیدنی های 
شده،  قاب  خاصی  چارچوب  در 
است.  ساخته  ممکن  را  مهم  این 
رشته های  آخر،  و  اول  پرده های 
با  راوی  خانواده ی  سرنوشت  پیوند 

»پریپیات«  رود  چرنوبیل،  فاجعه ی 
»سکاها«*  آن  اولیه ی  ساکنان  و 
از مردمان کوچ نشین  را که گروهی 
مسیح  میالد  از  پیش  ایرانی تبار 

بودند، به نمایش می گذارند.
مهرنوش زائری ـ اصفهانی در سال 
و  آمده  دنیا  به  اصفهان  در   1۹74
در سال 1۹8۵ با خانواده ی خود به 
آلمان مهاجرت کرده است. او پس از 
اجتماعی  علوم  رشته ی  در  تحصیل 
به  مدتی  هایدلبرگ  دانشگاه  در 
عنوان مددکار اجتماعی به مشکالت 
پناهجویان بی سرپرست زیر 18 سال 
می کرده  رسیدگی  کارلسروهه  در 
امور  »مشاور  عنوان  به  اکنون  و 

میان فرهنگی« فعالیت دارد.
مهرنوش  رمان  با  آشنا شدن  برای 
ایستگاه های  و  اصفهانی  زائری 
با  او،  خانواده ی  اجباری  مهاجرت 

نویسنده گفت وگویی داشتیم:

شما  رمان  امید:  در  =بهجت 
»سی و سه پل و یک چای خانه«، 
داستان  رویدادهای  رودخانه  چند 
را به هم پیوند می دهند. رودخانه 
می تواند نماد جاری بودن، حرکت 
شخصیت   های  باشد.  ناپایداری  و 
در  ولی  شما  داستان های 
برای  ثابت  و مکانی  جستجوی جا 
نماد  این  از  چرا  هستند.  اقامت 

استفاده کردید؟
اصفهانی:  زائری  مهرنوش 
رودخانه برای من نماد آزادی است. 
موضوع  این  به  داستانم  پایان  در 
اشاره می کنم که من و خانواده ام در 
جستجوی صلح و آزادی مثل زائر از 
اصفهان راه افتادیم. اما رودخانه برای 
بعضی  هست.  هم  حرکت  نماد  من 
یا  آواره  یک  که  می کنم  فکر  اوقات 
پناهجو به دلیل اینکه دیگر ریشه در 
جایی ندارد،  تمام عمر آواره و پناهجو 
دومم،  کتاب  در  اما  می ماند.  باقی 
رسیدم  نتیجه  این  به  ماه«  »دختر 
و  اصل  می توانند  هم  پناهجوها  که 
آنها  چون  باشند،  داشته  جرثومه ای 
یادها و داستان های اسالف شان را در 
خود حمل می کنند. یعنی هر کدام 
ما با ریشه هایی در درون خود پیوند 
داریم که به ما نیرو و عشق می  دهند. 
رسیدن به این نکته برای من خیلی 
تسلی بخش بود. در کتاب بعدی ام که 
فرزندان  آن هستم،  نوشتن  در حال 
دیدار  به  زمانی  سفری  در  من 
نماد  و  می روند  اصفهان  به  اجدادم 
خود  درون  در  را  آنها  نشانه های  و 
نهادینه می کنند و به این ترتیب به 
جوهر و اصل من هم دست می یابند.

و  اصفهان  در  زاینده رود  =بین 
نکر در هایدلبرگ، خانواده ی شما 
از کنار رودخانه های بسیاری عبور 
کرد. آیا در کنار این ایستگاه های 

جاری احساس خطر می کردید؟
رودخانه ها  این  از  هیچ کدام  نه.  ـ 
من  دوستان  آنها  نبودند.  خطرناک 
مثل  ما  از  و  بودند  من  خانواده ی  و 

فرشته ها محفاظت می کردند.

یک  نگاه  از  شما  =رمان 
که  می شود  بازگو  خردسال  دختر 
دارد  نظر  زیر  دقت  با  را  همه چیز 
و آنها را به تصویر می کشد. با این 
حوادث  منطق  نمی تواند  او  حال 
را  دید  زاویه ی  این  بفهمد. چرا  را 

انتخاب کردید؟    
ـ من ]به عنوان راوی[ می خواستم 
ماجراهای فرارمان را به خاطر بیاورم 
در  که  کوچکی  دختر  تا  بنویسم  و 
کند.  پیدا  آرامش  هست،  وجودم 
نمی بایست  داستان  این  من  نظر  به 
شود.  تعریف  امروز  مهرنوش  دید  از 
داستان  رشته ی  امروز  مهرنوش  اگر 
پیام  و  قصد  می گرفت،  دست  به  را 
در  ولی  داشت.  را  خودش  سیاسی 
داستان،  کوچک  دختر  صورت  این 
حاال  می تواند  او  می ماند.  منفعل 
بیان  دیدش  زاویه ی  از  ماجراها  که 
به طور  چون  برسد،  آرامش  به  شده 
آغاز  تنها  داشته.  نقش  آن  در  فعال 
مهرنوش  دید  از  داستان  پایان  و 
فصل  دو  این  می شود.  بازگو  امروز 
در واقع چارچوب داستان فرار دختر 

خردسال را تشکیل می دهند.

پریپیات،  شهر  و  =رود 
هم چنین فاجعه ی چرنوبیل در این 
داستان  محتوایی  پیوند  فصل،  دو 
را هم می سازد که با پرش زمانی ای 
آیا  است.  به مدت ۳۰ سال همراه 
فاصله ی  این  در  که  رویدادهایی 
احتماال  کرده اند،  رخ  زمانی 
بعدی  کتاب  موضوع  دست مایه ی 
شماست؟ چرا این چارچوب زمانی 
خارج  داستان  بازگویی  دوِر  از  را 

کرده اید؟
پاسخ  در  را  سوال  این  جواب  ـ 
پرسش پیش می شود پیدا کرد: برای 
اینکه روح مهرنوش خردسال در این 
نبوده  عذاب  در  آن طور  سال،   ۳0
زندگی اش  اول  سال  شش  در  که 
سالگی  یازده   تا  پنج  از  یعنی  بوده؛ 

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

آوازهتک مضراب            !

سال های  پنجاه،  و  چهل  دهه  دو  سال های 
شگفتی آوری است. جامعه ایران در این سال ها از نظر 
کرده  طی  را  خود  منطقی  رشد  اجتماعی  و  سیاسی 
بود و از نظر فرهنگی به باالترین درجه شکوفایی خود 
رسیده بود. فرهنگ ایران می رفت که متناسب با زمانه 
به  اندیشه  به  را  مردم  اقشار  همه  و  بیاندازد  پوست 
که  بود  دانسته  استبدادی  حکومت  بربیانگیزاند.  خود 
دیگر بیش از این نمی توان تاخت و تاز کرد باید همه 
شرکت  سیاسی  تصمیم گیری های  در  جامعه  الیه های 
خود  احترام  که  می رفت  فردی  آزادی  می شدند.  داده 
بودند  پراکنده  جامعه  در  نیروهایی  ولی  کند.  پیدا  را 
انقالبی  ظاهرا  همه  نداشتند.  خوش  را  تحول  این  که 
بودند ولی بین آنها توافق بر سر مسائل اساسی حاصل 
نمی شد. در نتیجه در برابر هرگونه جنبش اصالح طلبانه 

کارشکنی می کردند.
و  »انقالب شاه  ماه سال  1۳41 که  بهمن  از ششم 
مردم« مطرح شد این کارشکنی ها و دسیسه ها شدت 
نمی رود  زیادی  انتظار  که  راستی ها  دست  از  گرفت. 
موافق  روی  می رفت،  انتظار  که  هم  چپ ها  از  ولی 
پیدا نکردگ در حالی که بندهای مختلف این منشور 
فرهنگی  و  سیاسی  مشکالت  از  یکی  برای  نسخه ای 
ایران محسوب می شد. زنان آزادی می گرفتند، دهقانان 
از قیمومت اربابان به در می آمدند، بهداشت و دانش و 
و  می یافت  گسترش  کشور  سطح  در  آبادی  و  عمران 
آزادی سیاسی و فرهنگی گام به گام به تحقق واقعی 
خود نزدیک می شد. در چنین شرایطی انتظار معقول 
آن  دارد  ترقی خواهی  داعیه  که  سیاسی  گروه  هر  از 
کنند  دمکراتیک طرح حمایت  بخش های  از  که  است 
و رفته رفته بخش های مختلف جامعه را از بحران به در 
آورند. از روشنفکران متعهد در این مورد انتظار بیشتری 
می رفت ولی آنان سراپا مجذوب چه گوارا و انقالبیون 
دیگر جناح چپ، به مخالفت با طرح برخاستند و جبهه 
تبلیغاتی گسترده ای علیه نظام حاکم به وجود آوردند. 
مخالفان در عمل خالف مصلحت روز عمل می کردند. 
تغییرات که به اجبار در نظام به وجود آمده بود هیچ 
و  کارگزاران سیاسی  و طبعا  نبود  باب طبع شان  کدام 
فرهنگی را از عمل به مفاد پیش بینی شده باز می داشتند.

شده  ارائه  طرح  برابر  در  که  بود  این  شگفتی آورتر 
گروه های  و  دادند  نشان  دیگری  واکنش  شاه  از سوی 

چریکی تصمیم به ربودن ولیعهد گرفتند.
فضای فرهنگی ایران در این سال ها به شدت ملتهب 
و غلیانی بود و ادبیات ایران یک سره می رفت که وسیله 

تبلیغات گروه های چپ باشد.
در شب های شعر »خوشه« شماری از شاعران متعهد 
یک سره به شعر سیاسی روی آورده بودند. شعری که  
به شعار نزدیک شده بود. از همین جا بحث بین شاعران 
متعهدان  شد.  درگیر  متعهدانه  و  سیاسی  شعر  درباره 

تنها شعر سیاسی را جدی می گرفتند.
با  جلد  دو  در  دیگر«  »راهی  عنوان  با  کتابی  اخیرا 
است.  یافته  انتشار  مهاجر  ناصر  و  اتابکی  تورج  همت 
چریک های  نقدهای  و  خاطره ها  حاوی  کتاب  این 
با  آشنایی  در  کتاب  خواندن  است.  ایران  خلق  فدایی 
در  چریک ها  فرهنگی  ویژه  به  فعالیت های  جمع بندی 
عنوان  است.  سودمند  انقالب سخت  از  قبل  سال های 
خلق  فدایی  چریک های  باش  و  بود  »در  کتاب  فرعی 
مطلبی  عنوان  شور«  ستایشگر  »شعری  است.  ایران« 

بود و باش شعر در سال های پدید آمدن  به  است که 
چریک های فدایی خلق می پردازد.

شاعر شوراننده
سعید یوسف یکی از شاعران فدایی که شعر را تنها 
دو  هر  از  نمونه هایی  می پسندد،  سیاسی اش  قالب  در 
نوع شعر در مقاله خود گرد آورده است. با همه اینها او 

بهترین شاعر متعهد را سعید سلطانپور می داند. با اینکه 
اشاره می کند که شاملو و اعوان و انصار او خیلی او را 
سیاوش  معروف،  شاعران  میان  از  نمی گرفتند.  جدی 
درباره  نویسنده  می داند.  واقعی  متعهد  را  کسرائی 
سلطانپور می گوید: »او با شعرهایی که بلند و پر شور 
و شوراننده می خوانَد و در آن از زندان و خون و رگبار 
و اعدامی و انقالب سخن می رود، همه گردانندگان این 

شب ها را- آلمانی و ایرانی- به هراس می افکند.«
با کشورم چه رفته است که زندان ها

از شبنم و شقایق سرشارند…
فدایی  دوستان  که  است  این  می رسد،  نظر  به  آنچه 
جوهر  از  و  دارند  توجه  شعر  بودن  شوراننده  به  تنها 
شعری  و قواعد دستوری آن نامی برده نمی شود. شعر 
شوراننده تنها به کار سنگ اندازی در راه اصالحاتی به 
کار می رفت که نظام پهلوی به اجبار به آن تن داده بود.

اینک پس از سی و هشت سال که از فاجعه انقالب 
آن  از  که  را می بینیم  فدایی  بیشتر دوستان  می گذرد 
همه شوری که به خرج داده بودند پشیمانند. بیم آن 
می رود که این پشیمانی گزنده تر از پیش برای آنها که 

دست در دست جمهوری اسالمی نهاده اند اتفاق افتد.
نمی توانست  که  گروهی  است  شگفتی آور  واقعا 
اصالحات گام به گام شاه را تحمل کند چگونه اینک 

ویرانی و غارت نظام اسالمی را برمی تابد.
مختلفی  مقاالت  و  نظرات  دیگر«  »راهی  کتاب  در 
چهل  سال های  حوادث  و  ایران  فرهنگ  درباره  عمدتا 
دست  نوشته  که  آنها  از  برخی  است.  آمده  پنجاه  و 
هنرمندان  شدن  آشنا  در  بوده اند  هنری  کاران  اندر 
عمده ای  نقش  سال ها  آن  فرهنگی  حوادث  با  جوان 
ایفا می کنند. از جمله کسانی که نظراتشان در »راهی 
دیگر« بازتابیده، می توان از اسفندیار منفردزاده، نسیم 
اینها  برد.  نام  فدوی  حمید  و  آذرکاله  خاکسار،هومن 
و  چهل  دهه  دو  در  هنری  رویدادهای  عینی  شاهدان 
پنجاه بوده اند. حاال در مقام مقایسه بهتر می توانیم هنر 
آن سال ها را با آنچه امروز به عنوان هنر در سرزمین ما 

می گذرد مقایسه کنیم.
در پایان شعری از سعید یوسف را که به قول خود او 

»تاریک و تلخ« سروده شده است، می خوانید:
ما نخستین کس هستیم گرفته جنگ افزار به کف
چه کسی تیر نخستین را، اما، خواهد زد به هدف

ما نخستین کس هستیم زده دست بدان کاِر نمایان
به چه کس می رسد اما ثمرش چون رسد آن کار به پایان؟!

خاطره های چریکی

که با آغاز انقالب شروع می شود و با 
پایان فرار و یافتن میهنی جدید در 

هایدلبرگ سرانجام می گیرد.

در  زندگی  می رسد  =به نظر 
شهر  در  پناهجویان  اقامت گاه 
مدرسه  روز  اولین  و  کارلسروهه 
بدترین  هایدلبرگ،  شهر  در 
راوی  رویداد های  زیباترین  و 
برای  است.  شما  رمان  خردسال 

شما هم همین طور؟
 ـ تمام رویدادهای این کتاب صد 
ولی  است.  من  سرگذشت  صد  در 
روز  شِب  حادثه،  بدترین  من  برای 
افتاد؛  اتفاق  ایران  در  مدرسه  اول 
کوتاه  را  بلندم  موهای  که  وقتی 
کردند تا زیر روسری مرتب باشد. و 
تا  دو  که  بود  روزی  واقعه،  زیباترین 
از پسرعموهایم در این کشور سرد و 
بیگانه به سراغ ما به هتل آمدند: این 
دو، تنها افراد آشنای خانواده ی ما در 

غربت بودند.

امور  مشاور  عنوان  به  شما   =
چندفرهنگی  و  میان فرهنگی 
سیاسی ـ  مسایل  با  همواره 
زمینه  این  در  آلمان  اجتماعی 
شرایط  در  تفاوتی  بوده اید.  روبرو 
پناهجو  عنوان  به  شما  که  دورانی 

این  موقعیت  و  شدید  آلمان  وارد 
گروه در حال حاضر می بینید؟

پناهندگی  مسایل  از  بسیاری    ـ 
جامعه ی  با  مهاجران  هم پیوندی  و 
داشته،  وجود  دیرباز  از  که  آلمان 
وضعیت  و  است  باقی  همچنان 
تغییری نکرده است. به عنوان مثال 
نقش خطرناکی که احزاب دموکرات 
مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان در 
این زمینه بازی می کنند. این احزاب 
پوپولیستی،  شعارهای  با  می کوشند 
احزاب راست   به  را که  آرای کسانی 
گرایش دارند،  به دست بیاورند. با این 
 2017 و   201۶ سال های  در  حال 
بخش بزرگی از جامعه ی مدنی آلمان 
و  زد  باال  را  آستین ها  خواست،  به پا 
کرد.  کمک  بود،  ممکن  که  جا  هر 
حاضر  حال  در  نهادها  و  افراد  این 
و  بنشینند  سرجایشان  اینکه  قصد 
کاری نکنند، ندارند. آلمان حاال بیدار 
شده و روند دموکراسی در این کشور 
بلوغ اش  دوران  گذراندن  حال  در 
از  بسیاری  حاضر  حال  در  است. 
شهرداران ارشد و مدیران دانشگاه ها 
برنامه های  اجرای  خواهان  هم 
با  پناهجویان  واقعی  هم پیوندی 
روندی  این  هستند.  آلمان  جامعه ی 
جدید و امیدبخش است. در دهه های 
از  آلمان   1۹۹0 و   1۹80 سال های 

برخوردار  پختگی  و  هوشمندی  این 
جامعه  که  بزرگی  تحوالت  و  نبود 
انسان ها  در  بود،  آنها  دستخوش 
ایجاد ترس می کرد. آنها نگران بودند 
چیزی را از دست بدهند. از این رو از 
خارجی ها و بیگانه ها می ترسیدند. ما 
به عنوان غیرآلمانی ها این وحشت را 

احساس می کردیم.

گروه های  شما  =به نظر 
ایرانی  پناهنده، تبعیدی یا مهاجر 
و  »خارجی ها«  از  گروه  کدام  به 
تعلق  کشور  این  غیرآلمانی های 

دارند؟
با  من  است.  سختی  -سوال 
ایرانی های ساکن آلمان تماس زیادی 

ندارم.

------------------
کوچ نشینان  از  گروهی  *سکاها، 
به  قدمت شان  که  بودند  ایرانی تبار 
در  برمی گردد.  هخامنشیان  از  پیش 
ویکی پدیای فارسی در این باره آمده: 
درون  از  تاریخ  درازای  در  »َسکاها 
ترکستان چین  از  یعنی  میانه  آسیای 
این  از  و  ایران  خود  و  آرال  دریای  تا 
از  و  ُدن  رود  تا  فاصله هایی  با  نواحی 
منتشر  دانوب  عظیم  رود  تا  رود  این 

بودند.«

مهرنوش زائری اصفهانی



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 
بخش چهارم به جایگاه نویسندگانی 
جالل  مسکوب،  شاهرخ  چون 
پرداخته  شریعتی  علی  و  آل احمد 
شد. در این بخش، بحث بر سر مفهوم 

»فلسفه« و معنای »آزادی« است.

بخش پنجم
=یوسف مصدقی: آقای جهانبگلو، 
بخش  این  در  باشید،  موافق  اگر 
درباره ی فلسفه صحبت کنیم. شما 
به عنوان فردی که سال های زیادی 
فلسفه  تدریِس  و  آموزش  به  را 
تعریف  چگونه  را  فلسفه  گذرانده، 
می کنید و موضوع اصلی آن را چه 

می دانید؟
رامین جهانبگلو: من اگر معلم فلسفه 
پژوهشگر  و  شاگرد  حتما  نباشم، 
بودن،  معلم  دارم  باور  فلسفه هستم. 
است.  بودن  شاگرد  ادامه ی  نوعی  به 
معتقدم که وقتی تعلیم می دهید در 
همان حال دارید آموزش می بینید. در 
ابدی  با پرسش های  فلسفه که  مورد 
آموزش  این  دارد،  کار  و  سر  ازلی  و 
بیشتر هم هست. مسأله اصلی فلسفه، 
همچون دین، سعادت انسان است. هر 
چند که پاسخ فلسفه بسیار متفاوت از 
دین است. برای فلسفه سعادت بدوِن 
اولین  نیست.  امکان پذیر  معرفت، 
معرفت  پرسِش  هم  فلسفه  پرسش 
اولین  کیست؟  انسان  اینکه  است. 
کسانی که به این پرسش پاسخ دادند 
یونانی ها بودند. اصطالِح »فیلوسوفیا« 
یعنی  یونانی  ریاضیداِن  یک  هم  را 
فیثاغورث وضع کرد. فلسفه، عشق به 
فرزانگی است. یونانی ها فرزانه بودن را 
می کردند.  تعبیر  داشتن،  فضیلت  به 
یعنی که هدف زندگی این است که 
به  خصوصی  و  عمومی  عرصه ی  در 
باید  البته  کنید.  پیدا  دست  فضیلت 
خاطرنشان کنم که بسیاری از فالسفه 
در  نیافته اند.  دست  فضیلت  این  به 
با خالقیت  ما  هنر،  به خالف  فلسفه 
کنش  یک  با  بلکه  نداریم  کار  و  سر 
سر و کار داریم که نه کرداری است 
و نه حتی الزم است نوشتاری باشد. 
مثال سقراط هیچ چیزی ننوشته ولی 
کنِش او گفتاری و عقلی بوده است. به 
همین دلیل اپیکور می گوید: »فلسفه، 
گفتارهای عقلی است«. فلسفه حتی 
اگر به نفی عقالنیت هم منجر شود، 
به  دارد  تعقل  یک  طریق  از  هم  باز 
این نتیجه می رسد. فلسفه، مثل همه 
علوم، درباره معرفت است اما تفاوتش 
با باقی معرفت ها این است که فلسفه، 
یعنی  است.  معرفت ها«  به  »معرفت 

موضوع فلسفه خوِد معرفت است.
در  پیش  سال ها  مثال،  عنوان  به 
گفتگویی که با آیزایا برلین داشتم از 
فیلسوف  شما  نظر  از  که  پرسیدم  او 
داد:  جواب  او  چه؟   یعنی  بودن 
»فلسفه همان چیزی است که دکارت 
می گوید؛ یعنی»گفتار در روِش به کار 
شما  به  فلسفه  یعنی  عقل««  بردِن 
نشان می دهد که آیا در تاریکی قدم 

می زنید یا روشنی؟
=  اما این »معرفت به معرفت ها« 
کرده  پیدا  گسترش  زمان  طول  در 
بیان  به  شده.  پیچیده تر  همواره  و 
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کوروش گلنام - آنچه من و هم نسالن 
من از رضاشاه شنیده و خوانده بودیم 
سیستم  هواداران  دیدگاه  )به جز 
دیکتاتوری،  بر  تنها  همه  پادشاهی( 
زورگویی و مال پرستی رضاشاه تاکید 
داشته و از آن دوران سیمایی سیاه و 

هولناک به نمایش می گذاشته است.

پیش گفتار
از  پس  سال هایی  در  خود  نگارنده 
انقالب و در نوشته ای به نادرست بر 
همان داده ها تاکید داشت اگر چه در 
آخرین نوشته که مقاله ای بود در نقد 
بانو فرح دیبا، همزمان  یک مصاحبه 
شاه،  دوران  نارسایی های  شمردن  با 
رضاشاه  سازنده  و  مثبت  کارهای  بر 
و  نهاده  انگشت  محمدرضاشاه  و 
بدین گونه از برخوردهای پیشین خود 
و  نبوده  بسنده  این  ولی  نمود  انتقاد 
از  همه  از  بیش  دیگر  یک بار  من 
بی پشتوانه  و  نادرست  برخوردهای 
انتقاد  رضاشاه،  باره  در  خود  پیشین 

می نمایم.
بر  جلو   گامی به  هرگز  ایرانیان  ما 
گذشته  از  مگر  گذاشت  نخواهیم 
نوشته  این  کنیم.  درس آموزی  خود 
راستای  در  اندک  است  کوششی 
مهِم  و  تاریخی  گذشتِه  دیدن  بهتر 
راستی  به  که  مردی  رضا شاه،  دوراِن 
چهره ایران را دگرگون و ایران نوین را 
ساخت. نیاز است که یادآور شود این 
کاستی  و  بی کمبود  نه  کوتاه  بررسی 
می تواند  نه  و  همه جانبه  نه  است، 

ادعایی داشته باشد.

نخست ریشه ی وارونه سازی ها
جامعه ی ما دیکتاتورپرور است

الف ـ بی گمان حکومت در زمان 
رضاشاه دمکراتیک و آزاد نبوده است 
ولی ایراِن آن دوران در چه وضعیتی 
بسر می برده و رضاشاه فرمانروایی بر 
چه جامعه ای را آغاز می کند؟ می باید 
درهم ریخته ی  و  نابسامان  وضع  به 
ویژه  توجه  ایران  روز  آن  جامعه ی 
دوران  در  قاجار  فرمانروایان  داشت. 
بسیار  رضاشاه،  پادشاهِی  از  پیش 
سست و بی کفایت بوده اند. نه امنیتی 
هر  و  بوده  موجود  ایران  سراسر  در 
تفنگداران  با  گردن کلفتی  و  فئودال 
و  می رانده  حکم  ناحیه ای  بر  خود 
باز  دست  با  والیتی  هر  فرمانروای 
می داده،  انجام  می خواسته  چه  هر 
نه راه های درست ارتباطی، نه ارتش 
سیستم  نه  بهداشت،  نه  منظم، 
ایران،  در  سراسری  آموزِش  درست 
نه دانشگاهی، نه رادیویی، نه سیستم 
و  دادگاه  دادگستری،  برای  درستی 
آموزش قاضی و وکیل، نه اداره ثبت 
اسناد و شناسنامه ای، نه سازمان های 
سخن  یک  به  و…  کارآمد  اداری 
کارساز«  و  درست  ترتیبی  و  »نظم 
در جامعه وجود نداشته است به ویژه 
و  بدهکار  پیشین  حکومت های  آنکه 
آخرین شاهان قاجار تنها در اندیشه 
خوش گذرانی و گاه سفرهای پرهزینه 
از  که  وام هایی  با  هم  آن  اروپا،  به 
دولت های بیگانه انجام می گرفته است، 
بوده اند. در یک چنین جامعه ی بی در 
مرکزی  حکومِت  یک  که  پیکری  و 
توانا به معنای حقیقی و جود نداشته 
و  بی سوادی  فقر،  ناامنی،  در  مردم  و 
بیماری دست و پا می زدند و ایران در 
حقیقت زیر سلطه ی دو دولِت روس 
و انگلیس بوده است، چگونه می توان 
در  خود  که  مردی  داشت  انتظار 
جامعه ای آشفته و بی نظم و با سختی 
و در تنگنای بسیار رشد کرده و بزرگ 
شده و تنها در سایه ی دلیری، درایت 
و سرسختی خود از سربازِی ساده به 
سپس  و  شده  مبدل  بزرگ  سرداری 
به شاهی می رسد، آنگونه که ما امروز 
از آزادی و دمکراسی شناخت داریم، 
نهاده  بنا  آزاد و دمکراتیک  حکومتی 
اینکه چاپلوسی، دست بوسی،  باشد؟! 
فرمانروایان  از  بزرگ نمایی  چاکری، 
میان  در  بودن  باد«  »حزِب  رهرِو  و 
اکنون  و  داشته  رواج  ایرانیان  ما 
برابر  در  که  می بینم  روشنی  به  نیز 
چون  ناچیزی  و  مایه  بی  آخوندهای 
خمینی و خامنه ای، مردمانی چگونه 
به دنباله روی، چاپلوسی، دست بوسی 
و بزرگ نمایی پرداخته اند، داستان دراز 
و پُر اَشک و آهِ تاریخ ایران است. تا در 
بر این پاشنه می چرخد، جامعه ی ما 
خودکامه و دیکتاتورپرور است. همین 
چاپلوسان  و  چاکران  بله قربان گویان، 

بودند که راه را برای خودکامگی هاِی 
از  پس  و  نمودند  هموار  رضاشاه 
را  محمدرضاشاه  فرزندش  نیز  آن 
ولی  کردند.  مبدل  »خدایگان«  به 
خودکامگِی رضاشاه کجا و آخوند های 
بی مایه ای چون خمینی و خامنه ای 
کجا! او هر چه بود خدمت های بزرگی 
اینها  و  ساخت  او  نمود.  به ایران  نیز 

ویران کردند!
توجه  باید  نیز  مهم  نکته  این  به  
ایران  داشت که چنانکه پیشتر آمد، 
بیگانگان  جوالنگاه  قاجار  دوران  در 
از آن میان  و میدان همآوردی آنان 
انگلیس و روسیه بوده است که وضع 
برای  او  کوشش  و  رضاشاه  برای  را 
سخت تر  بسیار  ایران  وضع  بهبود 
به  کسانی  می نمود.  پیچیده تر  و 
نادرست تالش نموده اند او را پرورده ی 
در  این  و  بشناسانند  انگلیس  دست 
حالیست که زندگی او واژگونه آن را 
نشان می دهد. هم او بود که قرارداد 
در  انگلستان  و  کرده  لغو  را  دارسی 
رضاشاه،  پافشاری  با  جدید  قرارداد 
امتیازهایی بیشتر به  ایران داد و ایران 
گرفت.  خود  نفت  از  بیشتری  سهم 
بخشی از برخوردهای سخت و خشن 
و  ایران  آشفته ی   وضع  سبب  به  او 
شناخت او از سستی های ما در برابر 
بیگانگان و دست هاِی پنهان و آشکار 
که  بوده  ایران  در  روسیه  و  انگلیس 
بدگمانی های او را نسبت به نزدیکان 
افزایش می داده است. بعدا نشان داده 
خواهد شد که در برکناری تیمورتاش 
و  توانا  وزیِردرباِر  نخستین  قدرت،  از 
به درستی  او  از  که  رضاشاه،  پرنفوِذ 
نام  رضاشاه«  راسِت  »دسِت  نام  به 
برده شده است و در حقیقت نیز در 
بسیاری از کوشش های رضاشاه برای 
نقشی  ایران  پیشرفت  و  دگرگونی 
گذشته  است،  داشته  مهم  و  ویژه 
و سهم  و حسد  بدخواهی، رشک  از 
دست  از  شماری  قدرت خواهِی  و 
مقام  و  پُست  دارندگان  و  اندرکاران 
در ایران، انگلستان نیز نقشی رذیالنه 

بر عهده داشته است.
سود   نگری ها،  یک سویه  ـ  ب 
خیانت  به  گاه  که  فردی  جویی های 
به میهن و مردم پایان می یابد، رشک 
ناسالم،  رقابت های  تنگ چشمی  و  و 
و  آن  و  این  دهان  به  دوختن  چشم 
و  شایعه پراکنی  شایعه،  به  »عشق 
رنِج  اندک  نپذیرفتن  شایعه سازی«، 
درباره  درست  کنکاِش  و  بررسی 
و  ظاهرسازی  خودنمایی،  موضوع، 
دورویی، تندروِی و یا سستِی بیش از 
اندازه به سبب برخوردهای احساسی 
درست،  اندیشیدن  بدون  و  آنی  و 
دیگری  شرم آور  عشقِ های  همچنین 
ایرانیان  ما  از  گروه هایی  میاِن  در 
همچون »عشق به چاکری و چاپلوسی 
برای قدرتمندان«، »عشق به ُخرافه و 
که  بی ریشه«  و  دروغین  ساخته های 
هذیان گویی  دچار  را  ما  قرن هاست 
و  عقده ای  وامانده،  آخوند  مشتی 
در  دخالت  است،  نموده  مفت خوار 
و…  دیگران،  شخصی  زندگی  و  کار 
نمونه هایی از گرفتاری های همیشگی 
ما ایرانی هاست که آسیب های زیادی 
به  نیز  را  ما  گاه  و  آورده  وارد  ما  به 
سادگی بازیچه دست بازیگراِن بیگانه 
این  از  ُهشیاری  با  آنان  است.  نموده 
سوِد  و  گرفته  بهره  ما  نارسایی هاِی 
اینکه جامعه ی  برای  برده اند.  را  خود 
شده،  رها  گرفتاری ها  این  از  ما 
پیش  در  سربلندی  و  پیشرفت  راه 
از  و  نشود  بیگانگان  بازیچه  گیرد، 
هذیان گویانی چون آخوند های کنونی 
ساله    1۴۰۰ تاریخ  در  که  فرمانروا 
پیشرفت  سدهای  مهم ترین  از  ایران 
بوده اند*،  جامعه ی  ایران  واقعی 

این  کرد؟  باید  چه  باشد،  امان  در 
اینجا  بارها  امروزه  که  است  پرسشی 
و آنجا به میان آمده و بازهم خواهد 
است:  این  روشن  و  پاسِخ ساده  آمد. 
باید نیرومند شد! چگونه ولی می توان 
از  درست  شناخت  با  شد؟  نیرومند 
خود، فرهنگ، تاریخ و میهِن خود و 
نارسایی هاِی خود و جامعه  با  مبارزه 
ریشه کن  اندیشه ورزی،  به   نیاز  که 
هم  باز  و  خواندن  بی سوادی،  کردن 
خواندن، بررسی و پی گرفتِن درسِت 
پاسخ  دارد.  است،  دادهِ  روی  آنچه 
آن  به  یافتن  دست  ولی  است  ساده 
نه تنها ساده نیست که بسیار سخت 
باشد،  آهنین  اراده ای  اگر  تنها  است. 
حتما و حتما شدنی است. با کوشش 
با  همگانی،  و  شبانه روزی  تالشی  و 
آزادگی،  آزادی،  به  عالقه  و  عشق 
و  دانش  دادگستری،  و  دادگری 
پژوهش، راست گویی و درست کاری و 
قانونمندی و قانون مداری، که زیربنای 
و  شناخت  با  پیشرفت هاست،  همه 
یررسی و برنامه ریزی درست برای آن 
چه مناسب با وضع جامعه  ایران است 

می توان به سر منزل مقصود رسید.
که  کنید  نگاه  ایران  امروِز  به وضع 
علیه  تندروی ها  در  کنونی  حکومت 
آمریکا، اسراییل و غرب اسب می تازد 
و از استقالل و توان خود َدم می زند 
و می پندارد با این ریاکاری ها می تواند 
روسیه  به  خود  ننگیِن  سرسپردگِی 
آخوندهای  کند.  پنهان  را  چین  و 
به  سر  کبکی  چون  فرمانروا،  رسوای 
زیر برف فرو برده اند. اگر اینها اندکی 
ذره ای  اگر  بودند،  آموخته  تاریخ  از 
برای  پیشرفت  و  میهن دوستی  حس 
این چنین  نه   داشتند،  ایرانی  و  ایران 
بازیچه دست به ویژه روسیهِ ی پوتین 
می شدند و نه سرمایه های مردم ایران 
را بی اجازه و خواست مردم، با دست 
باد  به  بیگانگان  برای  چنین  این  باز 
می دادند و نه فرزندان مردم، جوانان 
ایران زمین را چنین آسان به دام مرگ 
شهادت  می کردند.  نابود  و  کشانده 
فرزندان  برای  نه  ولی  است  خوب 
ریاکاراِن  و  دزدان  دیگر  و  خامنه ای 

فرمانروا بر ایران!
فرمانروایی شرم آور نزدیک به چهار 
دهه آخوندها بر میهن ما، جز ویرانِی 
و  سو  هر  از  جامعه  زیرساخت هاِی 
حاصل  بنگریم،  که  زمینه  هر  در 
ولی  رضاشاه  است.  نداشته  دیگری 
تاریخی،  فسیل های  واژگونه ی  این 
توخالی،  یاوه گوِی  آخوندهاِی  این 
و  پیشرفت  برای  را  توانش  همه 
با وجود  و  برد  به کار  ایران  سربلندِی 
وجود  با  کم سوادی،  یا  و  بی سوادی 
کاربرد خشونت به ویژه در سال های 
از درایت و  پادشاهِی خود، ولی  آخِر 
توان ویژه ای برخوردار بود و یک تار 
و  خمینی  چون  هزاران  به  او  موی 
خامنه ای می ارزد. پیش از رسیدن به 
شمه ای از خدمت های این مرِد بزرگ 
به  ایران، نیاز است نخست چند انگیزه 
و سرچشمه مهم منفی بافی ها درباره 
رضاشاه را از دید خود بیان کنم. در 
بخش دوم این نوشته به  این موضوع 

خواهم پرداخت.
ادامه دارد

.....................................................
باشند  داشته  توجه  خوانندگان   *
به  کلی  نگاه  یک  در  من  منظور  که 
آنان  اندیشه ی  و  حاکم  آخوندیسم 
آخوندها  میان  در  و  است  ایران  در 
زنده یادان  چون  شخصیت هایی  نیز 
نیز  طالقانی  و  منتظری  آیت اهلل 
زندگی  پاک  و  درست  که  بوده اند 
کرده و در برابر قدرت سر خم نکرده 
برای  آزادی خواهانه  اندیشه های  و 

پیشرفت داشته اند.

رضاشاه، مردی که چهره ایران را دگرگون ساخت )1(

دانش هایی  جمله  از  فلسفه  دیگر، 
فهِم  در  تاریخ اش  درِک  که  است 
محتوای آن نقش اساسی دارد. آیا 
یا  این گزاره موافق هستید  با  شما 
تحلیلی،  فیلسوفان  از  برخی  مثل 
ضرورتی به مطالعه ی تاریخ فلسفه 

نمی بینید؟ 
از  فلسفه  که  می کنم  فکر  من   -
تاریخ اش جدا نیست. چرا که پس از 
بیست و شش قرن که از تاریخ فلسفه 
داریم.  بزرگ  جهان بینی  دو  گذشته، 
اولی خوش بینانه است و خودش را در 
می گوید  و  می دهد  قرار  فرآیند  یک 
فلسفه در یک سیِر تحول، از یک عصر 
به عصری دیگر همواره رو به پیشرفت 
خود  که  ارسطو  مثال  است.  بوده 
تکامل یافته ی سقراط و افالطون است، 
این خوش بینی را دارد. بعد هم فلسفه 
بخش  چه  که  داریم  را  وسطا  قرون 
مسیحی اش  بخش  چه  و  اسالمی 
تکامِل فلسفه ی ارسطو است. در ادامه 
از  که  داریم  را  مدرن  فلسفه ی  نیز، 
دکارت تا کانت و هگل تداوم داشته، 

آنها  این سیر خوش بینانه را در  و ما 
می بینیم. در مقابل اما از قرن نوزدهم 
به بعد یک سیر افولی هم می بینیم که 
مدعی است فلسفه دچار بحران است 
شکل اش  یا  شده  سپری  دوره اش  و 
عوض گشته و تبدیل به روانشناسی یا 
پراکسیس سیاسی شده است.  نوعی 
نمونه این نگاه را در نیچه می بینیم که 
می گوید فلسفه دارد به نهیلیسم ختم 
مارکس  سیاق،  همین  به  می شود. 
فلسفه را به پراکسیس سیاسی، فروید 
فلسفه را به روانکاوی و ویتگنشتاین 
زبان  تحلیِل  و  درک  به  را  فلسفه 
فیلسوف  میان  این  در  دادند.  تقلیل 
دیگری- یعنی مارتین هایدگر- هست 
فلسفه،  تاریخ  تمام  است  معتقد  که 
باید  ما  و  بوده  وجود«  »فراموشی 
دوباره از اول نگاهی جدید به مسأله ی 

وجود و موضوع تاریخ فلسفه بکنیم.
پس اگر یکی مثل من یا جوان تر از 
من بخواهد در انتهای قرن بیستم یا 
اوایل قرن بیست و یکم فلسفه بخواند، 
خروشان  رودخانه ی  یک  در  قدم 
همیشه  فلسفه  البته  است.  گذاشته 
این  در  اما  بوده  ناآرام  رودخانه ای 
توجه  است.  همیشه  از  ناآرام تر  دوره 
به فلسفه به واسطه قدرت گرفتن علِم 
تکنولوژی زده کم و کمتر شده است. 
بسیاری  در  را  فلسفه  دپارتمان های 
تجارِت  و  بسته اند  دنیا  دانشگاه های 
جهانی و حرص و پول دوستِی مردم، 
کامال  موضوعی  به  تبدیل  را  فلسفه 
و  کم   فالسفه  است.  کرده  حاشیه ای 
خطرناک اند  نظام ها  همه  برای  بیش 
برای اینکه در مقابل انسانی که ادعای 
سروری جهان را دارد پرسِش حقیقت 

را مطرح می کنند.
= با این اوصاف، مهم ترین چالشی 
مواجه  آن  با  امروز  فلسفه ی  که  را 

است، چه می دانید؟
در  که  مسأله ای  مهم ترین  االن   -
قرن بیست و یکم کامال کنار گذاشته 
شده، مسأله ی آزادی است. این طور به 
نظر می آید که دیگر مسأله ی آزادی 

به  که  را  هرچه  مردم  نیست.  مطرح 
عنوان آزادی به آنها می دهند، بدون 
پرسش می پذیرند چون فکر می کنند 
بهترین گزینه همین است. در حالی 
موضوِع  وقتی  نیست.  چنین  که 
دیگر  نباشد  مطرح  برای شما  آزادی 
بود.  نخواهد  خودمختاری هم مطرح 
پس می توانند از شما برده بسازند و 
بر شما سلطه ی فکری و عملی پیدا 
به  جدید،  تکنولوژی های  این  کنند. 
نوع  یک  ارتباطات،  حوزه ی  در  ویژه 
این  می آورند.  خود  با  جدید  بردگی 
ناخودآگاه  صورت  به  خیلی  بردگی 
اتفاق می افتد. در این میان مهم ترین 
چیزی که زیر پا گذاشته شده پرسش 
دیگر  که  است  آزادی  درباره ی 
داستاِن  مثل  دقیقا  نمی شود.  طرح 
یک  که  است  اُرِول  جورج   »19۸۴«
دیگر  واژه ها  حتا  و  پرسش ها  سری 
در  امروزه  نمی  شوند.  مطرح  اصال 
عبارِت  جهان  کشور های  از  بسیاری 
برابر  »آنارشیسم«  با  اطاعت«  »عدِم 
برای  اطاعت  عدِم  که   در حالی  شده 
سالمت ذهنی  فرد و شکوفایی خالق 

او الزم است.
 =به نظر می رسد که شما موضوِع 
با  مرتبط  را  فلسفه  جهانشمولِی 
مفهوم آزادی می بینید. به تعبیری 
که شما به کار بردید، فیلسوف حتی 
موجود  مقابل وضع  در  آگاهانه  اگر 
قد علم نکند، با زیسِت فلسفی اش 
سیستم را به چالش می کشد. برای 
همین است که نظام های حاکم اعم 
شبه دموکراتیک  یا  دیکتاتوری  از 
اگر  ندارند.  فالسفه  با  خوبی  میانه 
وضعیت  همین  آیا  است،  این طور 

دلیِل ضرورِت فلسفه است؟

کردید.  اشاره  مهمی  موضوع  به   -
ضرورت فلسفه در این است که پرسِش 
می کند.  مطرح  را  کیست؟«  »انسان 
»خودت  سقراطِی  دستور  همان  این 
تاریخ  تمام  در  که  است  بشناس«  را 
فلسفه به اشکال مختلف طرح شده. 
حاال شاید برای شما جالب باشد که 
چرا من مکرر بر می گردم به مسأله ی 
پرسِش  پیرامونی شدِن  چون  آزادی. 
»آزادی«، باعث پیرامونی شدِن کنش 
توانید  نمی  را  آزادی  انسان می شود. 
در قوانین خالصه کنید. آزادی انسان 
نمی توانید  بشر  حقوق  در  حتی  را 
آزادِی  انسان،  آزادی  کنید.  خالصه 

دگراندیشی و پرسشگرِی اوست.
من در اینجا داستان را از دریچه ی 
ذهِن متفکری مثل آلبر کامو می بینم. 
با  همراه  »آزادی«  مفهوم  کامو  برای 
مسأله ی »انتخاب« است و این را شما 
اصلی  قهرمان های  همه  وضعیت  در 
»طاعون«  تا  »بیگانه«  از  کامو  آثار 
جالد  نه  می خواهد  کامو  می بینید. 
آزادی  تنها  اینجا  قربانی.  نه  و  باشد 
شما  به  را  انتخاب  حق  که  است 
می دهد. اگر ما نسبت به آزادی بیگانه 
باشیم و همه چیز را ناشی از یک جبر 
می تواند  این  حاال  ببینیم-  تاریخی 
دسِت نامریِی بازاِر آدام اسمیت باشد 
یا قوانین تاریخی مارکسیست ها- دیگر 
مسأله ی آزادی طرح نخواهد شد. این 
همان چیزی است که هایدگر و مکتب 
فرانکفورت از آن به عنوان بی معنایی 
یا فراموشِی معنا یاد می کنند. از زمان 
انسان  فاعلیت  امروز،  به  تا  دکارت 
در تاریخ به رسمیت شناخته شده و 
مرکزیت داشته است. در جهاِن امروز، 
این فاعل دیگر از موقعیت اش مطمئن 
نیست و دارد با پیامدهای بحران هایی 
که از آنها عبور کرده، زندگی می کند. 
این انسان، رابطه اش با میراِث گذشته 
داشته  توجه  باید  است.  شده  قطع 
باشیم که تاریخ فلسفه هم بخشی از 

این میراث است.
ادامه دارد

گفتگوی یوسف مصدقی با دکتر رامین جهانبگلو: )5(
چیستِی فلسفه و مسأله ی آزادی

آیزایا برلین آلبر کامو

رامین جهانبگلو
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اعضای  از  قاضی سراج   =
سته  ا خو کو  ا ن  ما ز سا
تفاهم نامه همکاری ضد فساد 

را امضا کنند.
= سراج معتقد است برای 
اقتصادی  مفاسد  با  مقابله 
که  را  دوتابعیتی هایی  باید 
پول های اختالس را از کشور 
خارج می کنند محدود کرد.

= کشورهای عضو سازمان 
خودشان  اکو  همکاری های 
ین  تر سد فا ست  فهر ر  د

کشورهای دنیا قرار دارند.
کل  بازرسی  سازمان   =
دنبال  به  حالی  در  کشور 
سطح  در  فساد  با  مبارزه 
منطقه است که تا عمق قوه 
قضاییه به فساد آلوده است.

سازمان  رییس  سراج،  ناصر  قاضی 
یک  همراه  که  کشور  کل  بازرسی 
هیات قضایی و گروهی از کارشناسان 
برای  اسالمی  جمهوری  قضاییه  قوه  
شرکت در کنفرانسی با عنوان »نقش 
اقدامات  تقویت  برای  آمبودزمان 
حقوق  زمینه  در  قانونی  و  هنجاری 
سفر  قرقیزستان  بیشکک  به  بشر« 
کرده است، با دویشن بک چوکارایف، 
فساد  ضد  خدمات  سازمان  رییس 
کمیته امنیت ملی قرقیزستان دیدار 

و گفتگو کرد.
»تجربه  گفته  سراج  دیدار  این  در 
تاریخی کشور ما بعد از انقالب نشان 
به  امیدی  نباید  می دهد که کشور ها 
آنها  خود  و  باشند  داشته  ابرقدرت ها 
و  روابط  با گسترش  باید  هستند که 
روی  مشترک  توافق نامه های  انعقاد 
پای خود بایستند تا بتوانند مشکالت 
از  خودشان  کشور های  در  موجود 

جمله فساد را از میان بردارند.«
سراج در این دیدار به طرف قرقیزی 
مبارزه  زمینه  در  که  داده  پیشنهاد 
در  کشور  دو  همکاری های  فساد،  با 
زمینه های مختلف افزایش پیدا کند. 
قرقیزستان  دولت  از  او  همچنین 
اخیر  تفاهم نامه  کرده،  خواست  در 
فساد  با  مبارزه  درباره  اکو  سازمان 
از آن در مورد محدود  را که بخشی 
تابعیت  اعطای  و  دوتابعیتی ها  کردن 

است، امضا کند.
رییس  چوکارایف،  بک  دویشن 
کمیته  فساد  ضد  خدمات  سازمان 
گفته  نیز  قرقیزستان  ملی  امنیت 
کشور ها  توسعه  در  اصلی  مشکل 

ابراز  نیز  او  است.  فساد  موضوع 
امیدواری کرده که روابط بین کشورها 
برای مقابله با مفاسد اقتصادی بیشتر 
شود، اما قولی برای امضای تفاهم نامه 
کشورهای  بین  فساد  ضد  همکاری 

عضو اکو نداده است.
دولتی  منطقه ای  سازمان  یک  اکو 
محور  با   1۹8۵ سال  در  که  است 
عضویت  با  و  اقتصادی  همکاری های 
ایران، پاکستان و ترکیه تشکیل شد و 
با فروپاشی شوروی بعضی کشورهایی 
پیدا  استقالل  تازه  دوران  آن  در  که 
کرده بودند و به دنبال ارتقاء جایگاه 
منطقه ای خود بودند به آن پیوستند. 
نهاد  این  عضو  کشورهای  این  اما 
سازمان  یک  قامت  در  نتوانستند 
اقتصادی  مهم  اهداف  به  منطقه ای 

دست پیدا کنند.
سایه  زیر  اقتصادی  ضعف 
حکومت های خودکامه و فساد سازمانی 
از خصوصیات مشترک کشورهای عضو 
اکو است. تقریباً همه  ی کشورهای عضو 
کشورهای  فاسدترین  رده  ی  در  اکو 
قرار دارند و در  اقتصادی  از نظر  دنیا 
رقمی  دو  رتبه  ترکیه  تنها  آنها  بین 
در  اکو  عضو  کشورهای  دارد.جایگاه 
فهرست فاسدترین کشورهای دنیا در 
سال 201۶ به این ترتیب است: ایران 
)1۳1(، پاکستان )11۶(،  ترکیه )7۵(، 
 ،  )12۳( )18۹(،آذربایجان  افغانستان 
قزاقستان )1۳1(، قرقیزستان )1۳8(، 
ترکمنستان   ،)1۵1( تاجیکستان 

)1۵4( و ازبکستان )1۵۶(.
اجالس رؤسای دستگاه های مبارزه 
با فساد کشورهای عضو اکو تا کنون 
سه بار برگزار شده که آخرین بار آن 

هفدهم خرداد سال 1۳۹۶ بود.
سراج در سخنانی که در این جلسه 
»مشکلی  که  کرد  عنوان  داشت 

اکو  کشورهای  تمام  بین  تقریباً  که 
افرادی  که  است  آن  است،  مشترک 
که مرتکب پول شویی یا جرایم فساد 
سازمان یافته می شوند، به کشورهای 
غربی پناهنده می شوند و وجه حاصل 
از رشوه و جرایم سازمان یافته را به 
و  می برند  غربی  بانک های  از  بعضی 
بنابراین کشورهای عضو اکو باید با هم 
وضعیت  تا  باشند  هماهنگ  و  متحد 
کشورها،  آن  به  شده  متواری  افراد 
پناهندگی  اجازه  و  شده  اعالم  قرمز 

آنان به کشورهای مزبور را ندهیم.«
کرد  تاکید  سراج  نشست  این  در 
بزرگترین مشکل کشورهای عضو اکو 
معضل فساد است و »باید نرخ آن را 
بهبود بخشیم و مهم ترین نکته نیز در 
بحث مبارزه با فساد، پیشگیری است.«

این  در  او  بخش سخنان  مهم ترین 
از  »یکی  که گفت،  بود  وقتی  جلسه 
معضالت ما، مقابله با اعطای تابعیت 
فاسد  مقامات  و  افراد  به  مضاعف 
از  یکی  او  گفته ی  به  است«.  مالی 
ضد  دستگاه های  مسووالن  وظایف 
»ایجاد  آمبودزمانی  نهادهای  و  فساد 
فساد«  پویایی  مسیر  در  محدودیت 
جدید  محیط های  ندادن  »قرار  با 
طریق  از  فاسد  مقامات  اختیار  در 
اعطای تابعیت« به آنهاست.به اعتقاد 
کشور  کل  بازرسی  سازمان  رییس 
به  مضاعـف  تابعیت  اعطای  بحث 
افـراد فاسد مالی یک موضوع خاص 
آن  کردن  محدود  با  باید  که  است 
کرد. محدود  را  فساد  گسترش 

از  حالی  در  سراج  قاضی 
با  مقابله  برای  ایران  برنامه  ریزی 
قضاییه ی  قوه  که  می گوید  فساد 
فاسدترین  از  یکی  رژیم  خود 
است. اسالمی  جمهوری  ارگان های 

پرونده ها  آخرین  از  یکی  در 

تالش سازمان بازرسی کل کشور برای مقابله با اختالسگران دوتابعیتی

ست  ا لی  سا چند  =
ن  ا عفر ز ن  گا کنند لید تو
کشاورزی  کارشناسان  و 
گسترده  قاچاق  به  نسبت 
پیاز زعفران ایرانی به خارج 
می دهند  هشدار  کشور  از 
اما در مقابل این هشدارها و 
کشاورزی  وزارت  گزارش ها 
به جای اقدام موثر تنها ابراز 

نگرانی می کند.
ت  ر ا ز و جهی  بی تو =
پیاز  قاچاق  به  کشاورزی 
اکنون  شده  باعث  زعفران 
دو  به  اسپانیا  و  افغانستان 
زعفران  برای  اصلی  رقیب 

ایران تبدیل شوند.
قاچاق پیاز زعفران ایرانی در حالی 
مدتی است از مرز هشدار عبور کرده 
که وزارت جهاد کشاورزی تنها در این 
مورد ابراز نگرانی کرده و هیچ اقدامی 

نمی کند.
و  کارشناسان  است  سالی  چند 
تولیدکنندگان زعفران در ایران درباره 
قاچاق پیاز زعفران به کشورهای دیگر 
اقدامی  خواستار  و  می دهند  هشدار 
موثر از سوی وزارت جهار کشاورزی 
هستند اما مسئوالن این وزارتخانه هر 
از چندگاهی در این مورد ابراز نگرانی 
این  به  با رسانه ها  و در گفتگو  کرده 

موضوع اشاره می کنند.
به تازگی اما مسئوالن وزارت جهاد 

قاچاق طالی سرخ ایران و وزارتخانه ایکه فقط ابراز نگرانی می کند

کشاورزی غیر از ابراز نگرانی می گویند 
قاچاق و خارج کردن پیاز زعفران از 
ایران جرم است و با مجرمان برخورد 
تولیدکنندگان  که  حالی  در  می شود 
مورد  در  کشاورزی  وزارت  ادعای 
نظارت و یا برخورد با مجرمان را رد 

می کنند.
امور  معاون  طهماسبی،  محمدعلی 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  باغبانی 
بر  تاکید  با  جاری  سال  خردادماه 
از  زعفران  پیاز  خروج  بودن  ممنوع 
زمینه  این  در  متخلفان  به  کشور 
قاچاق  هشدار داد و گفت: »موضوع 
پیاز زعفران به سایر کشورها به طور 
امور  معاونت های  طریق  از  مستمر 
صنایع  و  بازرگانی  توسعه  و  باغبانی 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  کشاورزی 
کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد 
مرزبانی  انتظامی،  نیروی  ارز،  و 
کشور و سایر مراجع مرتبط پیگیری 

می شود.«

اما علی حسینی، عضو شورای ملی 
زعفران، ادعاهای معاون امور باغبانی 
وزارت جهاد کشاورزی را رد می کند: 
انجام  زمینه  این  در  جدیدی  »اقدام 
نشده فقط هر از گاهی می شنویم که 
چند تن پیاز زعفران در یکی از نقاط 

مرزی کشور کشف و ضبط شد.«
البته آنقدر وزارت کشاورزی اقدامی 
موثر انجام نداده که به نظر می رسد 
شده  فعال  خودشان  تولیدکنندگان 
به وزارت کشاورزی  را  و راهکارهایی 
راهکارها  این  که  کرده اند  پیشنهاد 
نادیده  از سوی وزارت کشاورزی  نیز 
نشده  توجهی  آن  به  و  شده  گرفته 
است. در همین زمینه علی حسینی 
می گوید: »پیشنهاد ما این بود وزارت 
جهاد کشاورزی از بنگاه های خصوصی 
عرصه  این  در  اقتصادی  فعاالن  و 
حمایت و در هر شهرستان دو الی سه 
مرکز ایجاد کند؛ سپس به مراکز فوق 
وزارت  کارشناسان خود  نظر  زیر  که 

دیدار قاضی سراج و دویشن بک چوکارایف، رییس سازمان خدمات 
ضد فساد کمیته امنیت ملی قرقیزستان

از  شده  منتشر  =تصاویر 
ایران  جدید  پهپادی  یگان 
از  بسیاری  می دهد  نشان 
شده  رونمایی  پهپادهای 
ماکت و یا سازه هایی شبیه 
سازه های  و  اسباب  بازی 

دانشجویی هستند.
= این سازه ها با تکنولوژی 

روز فاصله ی بسیار دارند.
آیرودینامیک  =ساختار 
بعضی از آنها نشان می دهد، 
همان موشک های بالستیک 
بزرگتر  آنها  بال  هستند که 

طراحی شده.
یگان  از  بار  اولین  برای  ایران  در   
سرنشین(  بدون  )هواپیماهای  پهپاد 
قرارگاه پدافندی خاتم االنبیاء رونمایی 
تصاویر  از  که  آنطور  اما  است،  شده 
این سازه ها قالبی  از  پیداست بعضی 
این  از  پیش  که  همچنان  هستند، 
هواپیمای جنگنده قاهر، سیستم های 

موشکی  قالبی را رونمایی کرده بود.
فرمانده  اسماعیلی  فرزاد  همزمان، 
نیروی پدافند هوایی می گوید در شش 
ماه گذشته به دو هواپیمای جاسوسی 
آمریکا که به محدوده ی هوایی ایران 
نزدیک شده بودند، هشدار داده شده 

است.
این  می نویسد،  آسوشیتدپرس 
به  اوت   2۶ و  مارس   21 هشدارها 
اما  شده،  داده  آمریکایی  پهپادهای 

محل آن اعالم نشده است.
که  جا  هر  کرده،  تهدید  اسماعیلی 
آنها  تردیدی  هیچ  بدون  باشد  الزم 
سال های  در  می دهیم.  قرار  هدف  را 
برای نشان  بار  ایران چندین  گذشته 
خود  نظامی  توانایی  و  قدرت  دادن 
ناوهای  و  جاسوسی  هواپیماهای  به 
قبیل  این  از  منطقه  در  آمریکایی 

هشدارها داده است.
رونمایی  مراسم  از  که  فیلمی  در 
اعالم  شده،  منتشر  پهپاد  یگان  این 
در  پدافندی  نقطه  ی   ۳700 که  شد 
پدافند  فرمانده ی  و  فعال است  ایران 
هوایی می گوید آنها ابابیل هایی حامل 
قلب  و  برای چشم  »گدازه های آتش 

دشمن« هستند.
تالش  گذشته،  سال   1۵ در  ایران 
فناوری  در  بتواند  تا  کرده  زیادی 
ساخت پهپاد پیشرفت کند. پاییز سال 
و فضای سپاه  نیروی هوا  1۳۹0 که 
 170-RQ آمریکایی  پهپاد  کنترل 
دست  به  را  ایران  مرزهای  حوالی 
گرفت و آن را به زمین نشاند، انگیزه  
برای  ارتش  یگان های نظامی سپاه و 
کرد.  چندان  دو  را  پهپاد  ساختن 
تقریباً یک سال پس از این ماجرا نیز 
ScanEagle پهپاد آمریکایی دیگری 
بود که توسط واحدهای نظامی ایران 
به زمین نشانده شد. گرچه عنوان شد 
از پرواز این پهپادها و در  که آمریکا 
ایران  توسط  آنها  قرارگرفتن  اختیار 

اهدافی را دنبال می کند.
اسالمی  نظامی جمهوری  مقام های 
مورد  در  گذشته  سال های  در  ایران 
پهپاد  حوزه  ی  در  خود  نظامی  توان 
کردند؛  صحبت  زیادی  اطمینان  با 
سروری،  پرویز   1۳۹1 سال  ماه  آذر 
داخلی  امنیت  کمیته  پیشین  رییس 
کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی 
شد کشف رمز RQ-170 ایستگاه های 
به  را  منطقه  در  آمریکا  اطالعاتی 

تعطیلی می کشاند.
از  بسیاری  گذشته  سال  شش  در 

هوایی  و  دریایی  زمینی،  یگان های 
تعدادی  به  مجهز  ارتش  و  سپاه 
پهپاد با ماموریت های مختلف شدند. 
در  پهپادها  این  از  بعضی  حتی 
عراق،  در  برون مرزی  ماموریت های 
سوریه، افغانستان و پاکستان نیز مورد 
استفاده قرار گرفت. حتی گزارش شد 
که سپاه تعدادی از این پهپادها را در 
اختیار حوثی های یمن قرار داده تا در 
جنگ داخلی این کشور و جنگ علیه 
سپاه  کنند.  استفاده  عربستان  ارتش 
شیعیان  بسیج  حشدالشعبی،  حتی 
عراق، را هم به یگان پهپاد مجهز کرد 
و به حزب اهلل لبنان هم چندین فروند 

پهپاد تحویل داد.
در  ایران  پیشرفت های  از  بخشی 

فناوری پهپاد در سال های گذشته:
- فعال شدن یگان پهپاد در نیروی 
انتظامی برای کنترل مرزهای شرقی 

)دی 1۳۹1(
- تشکیل گردان های پروازی پهپاد 
در نیروی هوایی ارتش )اسفند 1۳۹۳(

نام  به  بسیج  پهپاد  از  -رونمایی 
ثاراهلل  رزمایش  در  »چمروش« 

)شهریور 1۳۹4(
ناو شمال  به  الحاق گردان پهپاد   -
نیروی دریایی ارتش ایران در دریای 
مازندران در آستارا )فروردین 1۳۹۵(

- ساخت پهپاد مسلح به بمب های 
هوشمند و دوربرد توسط سپاه با نام 

»صاعقه« )مهر 1۳۹۵(
توسط  انتحاری  پهپاد  ساخت   -

نیروی دریایی سپاه )آبان 1۳۹۵(
نیروی  پهپادی  سازمان  تشکیل   -
زمینی سپاه پاسداران )اسفند 1۳۹۵(

پهپاد  »هدایت«  زمینه  در  ایران 
جمله  از  داشت،  پیشرفت هایی  هم 
مسابقات  سوم  مقام  به  دستیابی 
دوستی 2017(  )جام  روسیه  نظامی 

در رشته پهپاد توسط ارتش.
بارها  گذشته  ماه های  در  سپاه 
پهپاد  از  استفاده  با  کرده  تالش 
توانایی های نظامی خود را به رخ ناوها 
و جنگنده های آمریکا در خلیج فارس 

بکشاند.
دریایی  نیروی  فرماندهی  مرکز 
آمریکا اخیراً اعالم کرد در سال 2017 
خطرناک،  صورت  به  بار   1۳ ایران 
غیرحرفه ای و بر خالف عرف و قوانین 
دریایی بین المللی به نیروهای آمریکا 
است  شده  نزدیک  فارس  خلیج  در 
که این آمار شامل پرواز پهپادها نیز 
می شده است، اما ایران این عملیات را 

حق خود دانسته است.
کیفیت پهپادهای ساخت ایران چه 
از نظر تکنولوژی ساخت و چه از نظر 
با  مقایسه  قابل  عملیات  در  کارایی 
استفاده  مورد  آمریکا  ارتش  در  آنچه 
قرار می گیرد نیست. در واقع آنچه در 
ساخته  پهپاد  عنوان  به  ایران  داخل 
سازه ای  روی  موتور  نصب  می شود 
است که قابلیت کنترل در آسمان دارد 
و همان را هم به دوربین فیلم برداری 
و عکس برداری مجهز می کنند و کمی 
پیشرفته تر از پهپادهای اولیه است که 
اسبا ب بازی هایی  یافته ی  ارتقاء  مدل 
دانشجویی  مسابقات  در  که  هستند 

مورد استفاده قرار می گیرند.
هنوز  حتی  پهپادها  این  از  بخشی 
آنها  پرتاب  برای  النچر  سیستم  از 
استفاده می شود که در پرتاب موشک 
ظاهری  شکل  جز  به  و  دارد  کارایی 
موشک های  شبیه  پیشرانه هایی  آنها 

بالستیک دارند.
سپاه موفق شده روی همین سازه ها 
همان  آن  پرتاب  )سوخت(  خرج  که 
سبک  مهمات  است  موشک  خرج 

نصب کند.

رونمایی از »یگان پهپاد« قرارگاه 
پدافندی خاتم االنبیاء با سازه های 

قالبی!
سابقه  ی  با  اعضای  از  نظری،  منصور 
حزب اهلل به علت افشای فساد قضات 
است.  افتاده  زندان  به  دادگستری 
اسنادی  به  رابطین خود  از طریق  او 
در  قضات  گسترده  فساد  مورد  در 
بود که شامل  یافته  شهر کرد دست 
و  مخدر  مواد  قاچاق  زمین خواری، 
قاچاق اسلحه و فساد اخالقی می شد.

احمد   1۳۶۵ سال  اردیبهشت   1۳
افشا  نماینده پیشین مجلس  توکلی، 
کرد که 170 قاضی در قوه قضاییه به 
ریاست صادق آملی الریجانی، به جرم 

فساد عزل شدند.
جدا از اینها رییس قوه قضاییه متهم 
به فساد مالی دست  کم هزار میلیارد 

تومانی است.
زیاد  آنقدر  قضاییه  قوه ی  در  فساد 
علی  دفعاتی  معدود  در  که  است 
را  آن  و  کرده  دخالت  هم  خامنه ای 
ظلم به مردم دانسته است، آن هم در 
حالی که رییس قوه قضاییه با حکم 

مستقیم او تعیین می شود.
کمتر از یک ماه پیش مرکز حفاظت 
ایران گزارش  و اطالعات قوه قضاییه 
تومان  میلیارد  هزار   1۵ که  داد 
تنها در سال 1۳۹۵ در  کارچاق کنی 

این قوه کشف شده است.
اخیراً نیز امام جمعه قم در سخنرانی 
روز دوم تیر ماه خود از رشوه گیری ها 

در قوه قضاییه انتقاد کرد.
همکاری کشورهای عضو اکو در حالی 
است که هر کدام از آنها گوی سبقت را 
در فساد حکومتی از یکدیگر می ربایند. 
سازمان  رییس  سراج  قاضی  سخنان 
بازرسی کل کشور  نشان می دهد این 
نهاد به عنوان زیرمجموعه قوه قضاییه 
به جای آنکه به دنبال مبارزه ریشه ای با 
فساد گسترده  در سازمان ها و نهادهای 
دنبال محدود کردن  به  باشد،  دولتی 
پول های  که  است  دوتابعیتی هایی 
کاله برداری و اختالس خود را از ایران 

خارج می کنند.
می گوید  طرفی  از  سراج  همچنین 
»کشور ها نباید امیدی به ابرقدرت ها 
معتقد  دیگر  از طرف  باشند«  داشته 
است »باید با اعطای تابعیت مضاعف 
افراد و مقامات فاسد مالی توسط  به 
کرد.«  جلوگیری  غربی  کشورهای 
غربی ها  بدون همکاری  که  در حالی 
به  تابعیت  اعطای  مانع  نمی شود 
واقعیت  این  شد.  اقتصادی  مفسدین 
که  وضعیتی  با  اکو  اعضای  که  هم 
خودشان در فساد دارند تا چه اندازه 
می توانند تصمیمات تأثیرگذار بگیرند، 
در  را  پاسخ اش  که  است  پرسشی 
فساد  با  مبارزه  اصطالح   به  ناکامی 

می توان یافت.

می کنند  فعالیت  کشاورزی  جهاد 
نهایت  در  کند  ارائه  پروژه  و  طرح 
این بنگاه ها پیازهای مازاد کشاورزان 
و  بندی  درجه  خریداری،  آنان  از  را 
انجام شده  بر اساس درجه بندی های 
بسته بندی  بزرگی   کیسه های  در 

نمایند.«
ادامه  زعفران  ملی  شورای  عضو 
کیسه های  روی  بر  »همچنین  داد: 
محصول  مشخصات  تمام  بسته بندی 
از جمله اینکه از کدام مزرعه برداشت 
شده و مواردی مانند این، قید شود. 
مراکز  در  را  محموله ها  این  سپس 
خاصی نگهداری می کنند و کشاورزانی 
به  می توانند  دارند  نیاز  پیاز  به  که 
سازمان های جهاد کشاورزی مراجعه 
ارائه  که  درخواستی  اساس  بر  و 
می کنند پیاز مورد نیازشان را دریافت 
نیز  جهاد  وزارت  ترتیب  بدین  کنند 
می تواند به راحتی بر حمل و نقل این 

کاال نظارت داشته باشد.«
هیچ  االن  متاسفانه  می گوید  او 
از این اقدامات انجام نمی شود،  کدام 
ماند  می  کشاورزان  زمین  روی  پیاز 
و دالالن به هر قیمتی که خواستند 
خریداری  کشاورز  از  را  محصول 

می کنند.
گفتنی است زعفران ایرانی که روزی 
تنها زعفران مرغوب در جهان به شمار 
در  و  گذشته  سال های  در  می رفت 
کشاورزی،  وزارت  بی توجهی  سایه ی 
رقبای دیگری نیز پیدا کرده است و 
و  افغانستان  کشورهایی چون  اکنون 
اسپانیا به رقبای زعفران ایران تبدیل 

شده اند.
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تشخیص و 
درمان تیک های عصبی

استرس بیش از حد و افسردگی برخی اوقات با تیک 
های عصبی همراه است و باعث می شود یک عضو بدن 

انسان دچار تیک شود و مشکالتی را ایجاد کند،اصوال تیک های 
عصبی با استرس و عوامل فشارآفرین آغاز می شود و ممکن است در 

یک یا چند دسته از عضالت یا یک عضو بدن ظاهر شود.روان شناسان می 
گویند تیک عصبی بیشتر در صورت، گردن و سر ظاهر می شود و پرش پلک 

ها از شایع ترین نوع تیک های عصبی است، اما گاهی این پرش های ظریف 
که در پلک تحتانی و فوقانی احساس می شود، توسط دیگر افراد قابل مشاهده 
نیست. به هر حال تیک، نمایانگر نوعی تخلیه روانی و نشانه ناراحتی های عصبی 
ریشه های  است.بر اساس گفته ای یک روانشناس، تیک های عصبی که عمدتاً 
روانپزشکی دارند، ناشی از کمبود برخی یون ها و امالح معدنی در بدنند.تیک های 
عصبی جزء اختالالتی هستند که عمدتا ریشه روانپزشکی دارند. ساده ترین تیک 
ها، تیک های چشمی )معموال پلک فرد می پرد( و همچنین تیک های آوایی 
هستند که صوتی یا به صورت صاف کردن صدا نشان داده می شود.دسته دیگر 
تیک ها در عضالت بدن نمایان می شود که شکستن قلنج به طور مرتب و یا 
انداختن شانه ها به طور مرتب از تیک های عضالت بدن است. برخی از 

تیک ها نیز ترکیبی از یک یا چند تیک است.اصوال تیک های عصبی 
با استرس و عوامل فشارآفرین آغاز می شود. با این حال، کمبود 

بعضی یون ها مانند منیزیم در به وجود آمدن تیک ها 
نقش دارد و برای پیشگیری از تیک های عصبی 

از امالح معدنی باید استفاده
 کرد.

زنان  شاخص

ماریا
 باقرامیان

)1954 - تهران( 
در  فلسفه  استاد  باقرامیان  ماریا 
می باشد.  دوبلین  کالج  دانشگاه 
ایران  زاده  و  تبار  ارمنی  وی 

می باشد.
در   19۸3 سال  در  باقرامیان 
انسان شناسی  و  فلسفه  رشته 
کوئینز  دانشگاه  از  اجتماعی 
شده  فارغ التحصیل  بلفاست 
را  خویش  دکتری  وی  است. 
کالج  از  منطق  فلسفه  رشته  در 
کسب   199۰ سال  در  ترینیتی 

است. نموده 
وی  تحقیقاتی  اصلی  زمینه های 
فلسفه زبان، نسبی گرایی، عقالنیت، 
فلسفه سده بیستم آمریکایی )پاتنم، 
عمل گرایی،  کواین(،  دیویدسن، 
شناختی  علوم  ذهن،  فلسفه 

می باشند.
رئیس  و  بنیانگذار  باقرامیان 
 Society for Women in«
 Philosophy )SWIP( –
Ireland« در سال 2۰1۰ می باشد.

کتابهای زیر از آثار اوست:
 The Many Faces  «
دونالد   «،»  of Relativism
آثار  و  زندگی  دیویدسن: 
 Reading Putnam  «،»
 «،» Relativism: The
 Problems of Philosophy
و  فلسفه  Series«،»پلورالیسم 
نوین  فلسفه  تکثر«،»  سیاست 

زبان«.
همسر وی هرمز فرهت آهنگ ساز 
ایرانی  سرشناس  موسیقی شناس  و 

پروین اعتصامیمی باشد.

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست

پرسید زان میانه یکی کودک یتیم
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست
آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست

پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست
نزدیک رفت پیرزنی کوژپشت و گفت

این اشک دیده من و خون دل شماست
ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است

این گرگ سالهاست که با گله آشناست
آن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است

آن پادشا که مال رعیت خورد گداست
بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن

تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست

به ظاهر شدن عالئم بلوغ از جهت 
دختران  در  هورمونی  و  فیزیکی 
پسران  در  و  از سن ۸ سالگی  قبل 
قبل از سن 9 سالگی بلوغ زودرس 
این  ابتدا  در  گردد.  می  اطالق 
کودکان بلندتر از همسن های خود 
زودرس  بلوغ  بدلیل  ولی  هستند. 
استخوانها، در نهایت قد کوتاه تری 
در بلوغ خواهند داشت. عالئم بلوغ 
در دختران با بزرگ شدن پستانها و 
شروع پریود ماهانه ظاهر شده و در 
پسران با افزایش شهوت که بصورت 
کند  می  تظاهر  رفتاری  اختالالت 

آغاز می شود.
عوامل موثر در بلوغ زودرس

اضافه وزن
وزن یکی از عواملی است که ورود 
آماری  می شود. طبق  باعث  را  بلوغ 
که در ایران وجود دارد شروع بلوغ 
13۰سانتی متر  حدود  دختران  در 
قد و متوسط وزن 3۴-33 کیلوگرم 
را  سال   9 حدود  استخوانی  سن  و 
شامل می شود. این وزن یک عالمت 
است که با رسیدن فرد به آن می توان 
انتظار بلوغ را داشت، هر چند الزامی 
فردی  است  ممکن  و  ندارد  وجود 
بلوغ  به  هنوز  کیلوگرم   ۵۰ وزن  با 
نرسیده باشد اما زمان شروع عادت 
وزن شان  دخترانی  که  در  ماهانه 
طبیعی  وزن  درصد   3۰ از  بیش 
آنهاست و نسبتا چاق هستند، زودتر 
از حد میانگین است. تاخیر در شروع 
دوره قاعدگی، در کودکان مبتال به 
سوء تغذیه شدید هم شایع است. در 
کشورهای اروپایی با تغذیه مناسب 
هر 1۰ سال دوره عادت ماهانه 3 ماه 

زودتر اتفاق می افتد.
احتمال  دختران،  در  وزن  اضافه 
بلوغ زودرس را افزایش می دهد ولی 
عکس  حالت  پسران  در  رابطه  این 
افزایش  باعث  دارد و الغری مفرط، 

احتمال بلوغ زودرس می شود.
پول توجیبی زیاد

زودرس  بلوغ  از  خواهید  می  اگر 
فرزندتان جلوگیری کنید به او کمتر 
پول توجیبی بدهید. تحقیقات نشان 
خرید  فاکتورهای  و  اسکناس  داده 
فروشگاه ها نوعی ماده شیمیایی به 
نام بیسفنول در خود دارند که می 
خطر  به  را  کودکان  سالمت  تواند 
این  به گزارش دیلی میل،  بیندازد. 
ماده خطرناک با بروز سرطان و بلوغ 

زودرس ارتباط دارد .
سیگار کشیدن مادر

دالیل  به  باید  باردار،  مادران 
یکی  و  کنند  ترک  را  سیگار  بسیار 
ازمهمترین  این دالیل، ابتالی فرزند 
شان به بلوغ زودرس است. محققان 
هر  که  مادرانی  دختران  گویند  می 
روز حداقل 1۰ نخ سیگار طی دوره 
بارداری می کشند، 3 تا ۴ ماه زودتر 
از مادران غیرسیگاری بلوغ را تجربه 
زودرس  بلوغ  آنجا که  از  می کنند. 
می تواند خطر ابتال به بیماری های 
قلبی، سرطان سینه و حتی مشکالت 

تنفسی مانند آسم را به دنبال داشته 
باشد،شود.

عالقه ی زیاد به حمام
اگر کودک تان عالقه من به دوش 
گرفتن و استفاده از شامپوست مراقب 
در  موجود  شیمیایی  مواد  باشید. 
الک  خوراکی،  کنسرو  های  قوطی 
ناخن و شامپوها می توانند سبب بلوغ 
زودرس در دختران شود و خطر ابتال 
به سرطان و دیابت را در آنها افزایش 

دهند.
مصرف گوشت زیاد

که  هم  تان  فرزند  سالمت  برای 
شده، رژیم غذایی متنوعی را در خانه 
از مصرف پی در  اجرا کنید و دست 
پی گوشت بردارید، زیرا محققان می 
تواند  گویند مصرف زیاد گوشت می 
موجب بروز بلوغ زودرس در دختران 
شود. به گزارش بی بی سی، دخترانی 
که در دوران کودکی زیاد گوشت می 
بالغ  دختران،  دیگر  از  زودتر  خورند، 
اگر  گویند  می  محققان  شوند.  می 

در 3 سالگی کودکی بیش از ۸ نوبت 
در هفته و در 7 سالگی، 12 نوبت در 
از  زودتر  کند،  مصرف  گوشت  هفته 

همساالنش بالغ می شود.
تماشای زیاد تلویزیون

که  است  کرده  ثابت  تحقیقات 
تلویزیون می  اندازه  از  تماشای بیش 
تواند باعث اختالل در تعادل هورمونی 
در نوجوانان و در نتیجه بلوغ زودرس 
شود. جلوگیری از دسترسی کودکان 
به مدت یک هفته  تنها  تلویزیون  به 
هورمون  درصدی   3۰ افزایش  باعث 
این  شود.  می  آنها  در  مالتونین 
هورمون که از بلوغ زودرس جلوگیری 
می کند با تماشای بی رویه تلویزیون 
در بدن آنها کاهش پیدا می کند. پس 
هورمونی  وضعیت  خواهید  نمی  اگر 
با مشکالت  و  بریزد  به هم  فرزندتان 
شود،  مواجه  زودرس  بلوغ  از  ناشی 
جیره  برایش  را  تلویزیون  تماشای 

بندی کنید.
نبود پدر

یکی  نبودن  که  کنید  گمان  شاید 
عاطفی  مشکالت  به  تنها  والدین  از 
می  منجر  ها  بچه  دختر  در  روانی  و 

شود و فکرش را 
مشکلی  که  نکنید  هم 

تواند  می  خانه،  در  پدر  نبودن  مثل 
چه مشکالت دیگری را برای دختران 

شان به همراه بیاورد.
اتفاق  این  گویند  می  محققان  اما 
دارد،  که  پیامدهایی  تمام  بر  عالوه 
هم  به  را  دختران  هورمونی  سیستم 
بلوغ  مشکل  با  را  آنها  و  ریزد  می 

زودرس دچار می کند.
علل بلوغ زودرس محیطی

در پسران:
– انواع هیپرپالزی مادرزادی آدرنال 
)بزرگ شدن مادرزادی غده قوق کلیه( 
هیدروکسیالز   21 کمبود-  نوع  از 
علل  از  -11هیدروکسیداز  کمبود  و 

نسبتاً شایع تر بلوغ زودر س محیطی 
هستند.

در   HCG مترشحه  تومورهای   –
)ژرمینوما،  مرکزی  عصبی  سیستم 
خارج  و  کوریواپتیلیوما(  تراتوما، 
شامل  مرکزی  عصبی  سیستم  از 
کوریوکارسینوما،  و  تراتوما  )هپاتوما، 
سرطان های آدرنال، آدنوم سلول های 
لیدیک بیضه، تستوتوکسیوز فامیلی و 

سندرم مقاومت به کورتیزول( است.
در دختران:

)خودکار(  اتونوم  های  کیست   –
علل  سایر  هستند.  شایع تر  تخمدان 
)سرطان های(  های  نئوپالسم  شامل 
و  تخمدان  در  استروژن  مترشحه 

آدرنال و سندرم پوتز جگر است.
در هر دو جنس:

مک  سندرم  جنس،  دو  هر  در   –
کون آلبرایت، کم کاری غده تیروئید و 
تماس اتفاقی با استروئیدهای گنادی 
با منشاء خارجی، می تواند  )جنسی( 
ضمن  در  شوند  زودرس  بلوغ  باعث 
نشده  درمان  محیطی  زودرس  بلوغ 
استخوانی  سن  افزایش  با  می تواند 

باعث بلوغ زودرس مرکزی شود.

با  است  بهتر 
جنس پوستتان آشنایی 
داشته باشید تا در صورت لزوم برای 
تقویت و زیبایی بیشتر آن از ماسک 
خانگی متناسب با آن کمک بگیرید. 
با فرمول های ساده ترین و کم خرج 
این  در  صورت  های  ماسک  ترین 
بخش آشنا خواهید شد. به پوستتان 
بیشتر اهمیت دهید و مراقب سالمت 

آن باشید.
است؟  نوعی  چه  از  شما  پوست 
راحتی  به  پوستتان  نوع  دانستن  با 
را  خود  مخصوص  ماسک  میتوانید 
آماده کرده و از مزایای آن بهره ببرید.

هنگامی که می خواهید یک صبحانه 
به  کن  مخلوط  کنید  درست  سریع 

ممکن  حتی  کند.  می  کمک  شما 
است از آن برای تهیه سوپ و یا پودر 
احتماال  اما  کنید.  استفاده  سوخاری 
زیبایی  محصوالت  تهیه  برای  آن  از 

استفاده نکرده اید.
ماسک  که  جوانانی  از  نفر   ۸ با  ما 
های ساده و موثر صورت را در مخلوط 
اند صحبت کردیم و  کن تهیه کرده 
فرمولهای آن ها را در ادامه ذکر کرده ایم.
ماسک برای پوست های شفاف

به گفته الیدی پکار، صاحب مراقبت 
اکسیدان  آنتی  پکر،  الیدی  پوستی 
های موجود در توت فرنگی به پوست 
ماست  و  کند  های چرب کمک می 

تسکین دهنده و آبرسان است.
 ½  + ماست  فنجان   ½ ترکیب: 

فنجان توت فرنگی.
روش استفاده: ترکیب را 2۰ دقیقه 
سپس  بماند  پوست  روی  بگذارید 

خوب بشویید.
ماسک برای پوست های پف کرده

زیبایی  تجاری  نام  صاحب 
 Kernochan جسیکا   ،Lalicious
توصیه می کند از قهوه کاکائو معطر 
استفاده کنید. قهوه ی محلول باعث 

در  شود،  می  پوست  تورم  کاهش 
حالی که کاکائو عطر و طعم شیرین 
آن  های  اکسیدان  آنتی  و  افزاید  می 
به کاهش عالئم پیری کمک می کند.

قهوه  خوری  غذا  قاشق   2 ترکیب: 
تازه + 2 قاشق غذا خوری پودر کاکائو 
خالص + 1 قاشق غذاخوری عسل + 
3 قاشق غذاخوری ماست + 1 قاشق 

غذاخوری روغن آرد گندم
روش تهیه: ماسک را بر روی پوست 
قرار دهید و بگذارید 1۰ دقیقه بماند. 
صورت را به آرامی با آب ولرم ماساژ 
کامل شستشو  به طور  دهید. سپس 

دهید و خشک کنید.
ماسک برای پوست های لکه دار

پزشک  کیتس،  تاروورت  دکتر 
naturopathic می گوید: آنزیم ها و 
اسیدهای موجود در پاپایا و آب لیمو 
لکه های تاریک پوست را روشن می 
رطوب  و  نرمی  به  نیز  عسل  کنند. 

کمک می کند.
پاپایا  غذاخوری  قاشق   2 ترکیب: 

مکعبی + 1 قاشق غذاخوری عسل + 
½ قاشق چای خوری آب لیمو

روش استفاده: ماسک را روی صورت 
بمالید و بگذارید به مدت 1۵ دقیقه 

بماند، سپس با آب گرم بشویید.
ماسک برای پوست خسته

بیدار  را  شما  مغز  کافئین  مطمئنا، 
می کند، اما استفاده موضعی آن عروق 
خونی را تحریک می کند و باعث تورم 
و التهاب پوست می شود. نویسندگان 
 Spoon University سایت  وب  در 
حیوانات  در  تحقیقات  گویند  می 
باعث  قهوه  بوی  داده است که  نشان 

هوشیاری شما می شود.
ترکیب: 1 فنجان قهوه + ½ فنجان 
شکر + ½ فنجان نمک دریایی + یک 
قاشق دارچین + 2 قاشق غذا خوری 

روغن نارگیل ذوب شده
روش استفاده: اسکراب را به آرامی 
در یک حرکت دایره ای بر روی پوست 
بماند  دقیقه  بگذارید 1۵  دهید.  قرار 

سپس آن را به خوبی شستشو دهید.
ماسک برای پوست های حساس 

و خشک
نویسنده   ،Jill Nystul به  توجه  با 

یک زندگی خوب، بادام زمینی خرد 
و  آرامش  باعث  عسل  و  جو  شده، 
ترمیم پوست می شوند. آب لیمو نیز 
با استفاده از ویتامین C و اسیدهای 
هیدروکسی آلفا موجب روشن شدن 

پوست می شود.
بادام  غذاخوری  قاشق   2 ترکیب: 
غذاخوری  قاشق   ۴ + زمینی خوب 
جو + 2 قاشق غذاخوری عسل + 2 

قاشق غذاخوری آب لیمو
روش استفاده: مخلوط را به آرامی 
بر روی پوست تمیز بمالید. ماسک را 
با  پنج دقیقه بگذارید بماند، سپس 
آب بشویید. می توانید چند هفته در 

یخچال نگهداری کنید.
ماسک برای پوست بیش از حد گرم

روبرتا  توسط  صورت  ماسک  این 
طبیعی  اسکرابز  بنیانگذار  پری، 
محصوالت مراقبت از پوست پیشنهاد 
شده است؛ ترکیبی از ماست مرطوب 
دهنده.  تسکین  خیار  با  کننده 
و  زمینی  سیب  آنزیم  کیتهوالز 
ویتامین C در آب پرتقال به آرامش 
چای  تانن  کند.  می  کمک  پوست 
آنتی اکسیدان است و به محافظت 
از سلول های آسیب دیده کمک می 

کند.
ترکیب: 2 فنجان ماست ساده + 1 
خیار متوسط خرد شده + ½ سیب 
چای  فنجان   ½  + متوسط  زمینی 
سرد + 2 قاشق غذاخوری آب پرتقال

را  صورت  تمام  استفاده:  روش 
دقیقه   1۵ بگذارید  و  بزنید  ماسک 
دستمال  دیگر  دقیقه  پنج  بماند. 
مرطوب روی آن قرار دهید و سپس 

شستشو دهید.
ماسک برای پوست های تیره و کدر

در  مشهور  استاد  آلوا،  فلیسیا 
الیت فالمرت زیبایی، از این ماسک 
بازسازی پوست برای مشتریان فرش 
اسید  کند.  می  استفاده  خود  قرمز 
الکتیک در ماست یک مایع طبیعی 
به  رطوبت  رسیدن  به  عسل  است؛ 

پوست کمک می کند.
ساده  ماست  فنجان   ½ ترکیب: 

یونانی + 2 قاشق غذاخوری عسل
ضخیم  الیه  یک  استفاده:  روش 
ماسک روی صورت بکشید، )خارج 
دقیقه   2۰ لب(.  و  چشم  ناحیه  از 
خوبی  به  سپس  بماند.  بگذارید 

شستشو دهید.
ماسک برای پوست های خشک

اشلی وایت، استاد و مربی پوست 
می  توصیه   ،  Skin Authorityدر
پوست  برای  ترکیب  این  از  کند 
های خشک استفاده کنید. آووکادو 
و عسل باعث رطوب می شوند، در 
حالی که جوی دو سر یک الیه بردار 

مناسب است.
ترکیب: 1 آووکادو بسیار رسیده + 
¼ فنجان جو+ دو قاشق غذاخوری 

عسل
روش استفاده: ماسک را در مناطق 
 1۵ تا   1۰ و  بگذارید  دیده  آسیب 

دقیقه بماند سپس خوب بشویید.

فرمول بهترین ماسک های صورتبلوغ زودرس سراغ کدام کودکان می رود؟
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مردان  شاخص

 هرمز فرهت
)1307 - تهران(

و  آهنگساز  فرهت  هرمز 
ایرلند  مقیم  ایرانی  موسیقی شناس 
سال 1۳07  در  فرهت  هرمز  است. 
در تهران متولد شد. وی از دانشگاه 
 )UCLA( لس آنجلس  کالیفرنیا، 
لیسانس گرفت؛  در رشته موسیقی 
کالج  آهنگسازی  رشته  در  سپس 
نزد  آهنگسازی  رشته  در  میلز 
در  و  دید  آموزش  میو  داریوس 
دکترای  ای  یو.سی.ال.  از  نهایت 

موسیقی شناسی دریافت کرد.
طول  در   1۳۳۶ سال  در  وی 
دریافت  برای  خود  پژوهش های 
با  موسیقی شناسی،  دکترای 
فورد  بنیاد  بورس  از  استفاده 
صبا  حسین  نزد  و  آمد  ایران  به 
زرین پنجه  نصراهلل  و  )سنتور( 
کالسیک  موسیقی  با  )سه تار( 
بازگشت  از  شد.پس  آشنا  ایرانی 
 1۳۵7 تا   1۳۵0 سال  از  ایران  به 
دانشگاه  موسیقی  دپارتمان  رئیس 
تهران بود. هرمز فرهت در تابستان 
پایان نامه  شد.  خارج  ایران  از   ۵8
عنوان  با  فرهت  هرمز  دکترای 

موسیقی  در  دستگاه  »مفهوم 
 1۹۹0 در  بعد،  سالها  ایران« 
کمبریج  دانشگاه  انتشارات  توسط 
از  که  رسید  چاپ  به  بریتانیا  در 
نوشته ها درباره موسیقی  مهمترین 

ایرانی به زبان انگلیسی است.
انقالب  وقوع  از  پس  فرهت  هرمز 
مهاجرت  اروپا  به  ایران  در  اسالمی 
 1۹۹۵ تا   1۹82 سال  از  وی  کرد. 
دانشگاه  موسیقی  »دانشکده  رئیس 
دوران  اکنون  و  بود  دوبلین« 
ایرلند  در  را  خود  بازنشستگی 

می گذراند.

چشم   
کلی  بطور  و 
یکی  بینایی  قدرت 
از بزرگترین موهبت هایی است 
که خداوند به انسان عطا کرده است. 
چشم ها از جمله اندام های حساسی 
تاثیر  تحت  راحتی  به  که  هستند 
عوامل مختلف مورد آسیب قرار می 
هستند  ها  بیماری  از  برخی  گیرند. 
قرار  تاثیر  تحت  را  شما  بینایی  که 
و  معرفی  به  ادامه  در  که  دهند  می 
بررسی آنها خواهیم پرداخت. آکادمی 
چشم پزشکی آمریکا اعالم کرده که 
همه افراد بعد از سن 40 سالگی نیاز 
به معاینات مکرر چشم پزشکی برای 

تشخیص طیفی از بیماری ها دارند.
می  که  هستند  اعضایی  ها  چشم 

توانیم از طریق آن ها رگ ها و شریان 
یا  جراحی  بدونن  و  مستقیم  را  ها 
دوربین ببینیم. به همین علت است 
که چشم پزشک اولین کسی است که 
می تواند مشکلی جدی در سالمتی، 
را  باال  خون  فشار  یا  دیابت  مانند 

تشخیص دهد.

فشار خون باال
از آن به عنوان  باال که  فشار خون 
است،  شده  یاد  نیز  خاموش  قاتل 
قلبی  حمله  مانند  عواقبی  تواند  می 
داشته  همراه  به  را  مغزی  سکته  یا 
فشار  افراد  از 20 درصد  بیش  باشد. 
باال نمی دانند که مبتال به این بیماری 
هستند، مشکلی که اگر افراد به طور 
مالقات  را  پزشک خود  منظم چشم 
می کردند قابل حل بود. اما یکی از 
روش های تشخیص افزایش فشار از 
طریق چشم ها است زیرا به شریان 
یا مسی  ای  نقره  رنگی  های شبکیه 
می دهد. اگر این مشکل بدون درمان 
رها شود، رگ های خونی شبکیه و 
خطر  و  شوند  می  سخت  بدن  کل 
افزایش  مغزی  سکته  یا  قلبی  حمله 

شهر خاموش من! آن روح بهارانت کو؟
شور و شیدایی انبوه هزارانت کو؟

می خَزد در رِگ هر برِگ تو خوناب خزان
نکهِت صبحدم و بوی بهارانت کو؟
کوی و بازار تو میدان سپاه دشمن

شیهه ی اسب و هیاهوی سوارانت کو؟
زیر سرنیزه ِ تاتار چه حالی داری؟
دل پوالدوِش شیر شکارانت کو؟

سوت و کور است شب و میکده ها خاموش اند
نعره و عربده ی باده گسارانت کو؟

چهره ها درهم و دل ها همه بیگانه زهم
روز پیوند و صفای دل یارانت کو؟

آسمانت همه جا سقف یکی زندان است
روشنای سَحِر این شب تارانت کو؟ 

که  دهید  می  انجام  کاری  شما 
همه  دهید؟  انجام  نباید  دانید  می 
برخی  اما  کنیم.  می  را  کار  این  ما 
از عادت های بد می توانند به مغز 
شما آسیب بزنند. برای مثال: کمبود 
خواب ممکن است سبب زوال عقل 
شود.  آلزایمر  بیماری  جمله  از  و 
بهتر است ساعت های خواب منظم 

داشته باشید.
از  دارید،  مشکل  خوابیدن  با  اگر 
وسایل  از  استفاده  و  کافئین  الکل، 
و  کرده  پرهیز  در شب  الکترونیکی 
خواب  برای  بخش  آرامش  شروعی 

داشته باشید.

تنهایی  به  را  زیادی  زمان   -1
می گذرانید

و  اجتماعی است  انسان موجودی 
سعی می کند از راه تماس اجتماعی 
داشتن  مورد  در  این  کند.  زندگی 
چند دوست در فضای مجازی نیست 
مهم است که یک حس ارتباط واقعی 
داشته باشید. افرادی که حتی فقط 
و  شادتر  دارند،  نزدیک  دوست  یک 
همچنین  آنها  هستند.  کارآمدتر 
کمتر از زوال عقل و آلزایمر رنج می 
برند. اگر احساس تنهایی می کنید، 
یا  و  بگیرید  با دوستان خود تماس 
)بطور  کنید،  شروع  را  کار جدیدی 
مثال شرکت در کالس های ورزشی، 
آموزشی، هنری( و یا برای قدم زدن 
بروید؛  نزدیک  به پارک های  روزانه 
جایی که شامل افراد دیگر نیز بشود.

که  غذاهایی  زیاد  مصرف   -2
مفید نیستند

یادگیری،  با  که  مغز  از  قسمتی 
حافظه و سالمت روان مرتبط است، 
در افرادی که مقدار زیادی همبرگر 
سرخ کردنی ها، چیپس و نوشیدنی 
خود  غذایی  رژیم  در  شیرین  های 
مصرف می کنند، کوچکتر است. از 
طرف دیگر توت ها، دانه های غالت، 
آجیل و سبزیجات دارای برگ سبز، 
زوال  و  کرده  را حفظ  مغز  عملکرد 
بنابراین  دهند.  می  کاهش  را  عقل 
یک  گرفتید  تصمیم  که  بعد  دفعه 
بیشتر  کمی  بخرید،  چیپس  پاکت 

شفیعی کدکنی

داروی 
بیماری قلبی و دیابت 

ایجاد  در  عوامل  ترین  مهم  از  یکی  دو  نوع  دیابت 
بیماری های قلبی و عروقی است. با این وجود دانشمندان 

هنوز نتوانسته اند ارتباط بیماری های قلبی و دیابت نوع 2 را 
کشف کنند. نتایج مطالعه جدید محققان پنسیلوانیا در آمریکا نشان 

می دهد که هر دو بیماری یاد شده که عامل عمده ناخوشی و مرگ و میر 
در سراسر جهان هستند، به واسطه ژن های یکسان با هم ارتباط دارند.این 

تحقیق که با بررسی اطالعات توالی ژنوم و داده های دی.ان.ای بیش از 2۵0 
هزار نفر انجام شد، به کشف اطالعات بیشتر در مورد این دو بیماری کشنده کمک 

می کند.محققان در این مطالعه هفت جهش جدید ژنتیکی کشف کردند که خطر 
ابتال به هر دو وضعیت یاد شده را افزایش می دهند؛ نتایج این مطالعه نویدبخش 
ابداع درمانی برای این بیماری ها در آینده است.آنها نشان دادند که بیشتر محل 
های موجود روی ژنوم که با افزایش خطر ابتال به دیابت مرتبط بودند، با خطر ابتال 
به بیماری قلبی عروقی نیز ارتباط دارند.داروهایی که اثرات مفید یا خنثی بر خطر 

ابتال به بیماری قلبی عروقی داشته باشند. 
بیش از ۳80 میلیون نفر در سراسر جهان به دیابت نوع دو مبتال هستند 
که می تواند به مرگ زودهنگام منجر شود.آمار سازمان بهداشت جهانی 

نشان می دهد که بیماری های قلبی عروقی که شامل بیماری عروق 
کرونر قلب نیز می شود، 17 میلیون نفر را در سال 201۶ به 

کام مرگ کشاند.محققان می گویند: این یافته های جدید 
که در مجله Nature Genetics منتشر شده است 

می تواند به توضیح ارتباط میان این دو 
وضعیت کمک کند.

راه بروید و مقداری آجیل به جای آن 
خریداری کنید.

3- با هدفون خود می ترکانید!
با استفاده از هدفون کوچک خود و 
توانید  بلند، می  از صدای  با استفاده 
به  استفاده  دقیقه   ۳0 مدت  ظرف 
شنوایی خود آسیب برسانید. اما این 
فقط راجع به گوش های شما نیست، 
از دست دادن شنوایی در افراد مسن، 
از  با مشکالت مغزی مانند آلزایمر و 
دست دادن بافت مغزی مرتبط است.

این ممکن است به دلیل آن باشد که 
مغز شما برای درک آنچه در اطراف 
شما گفته می شود باید به سختی کار 
کند، چون نمی تواند آنچه را شنیده 
اید، به حافظه بسپارد. بنابراین صداها 
صدای  کنید  سعی  بیاورید.  پایین  را 
حداکثر  درصد   ۶0 زیر  شما  هدفون 
حجم دستگاه شما باشد. سعی کنید 
بیشتر از چند ساعت در یک زمان از 

هدفون استفاده نکنید.

۴- به اندازه کافی حرکت ندارید
منظم  ورزش  بدون  بیشتر  چه  هر 
زندگی کنید، بیشتر احتمال دارد که 
به زوال عقل مبتال شوید. همچنین 
دیابت،  به  که  دارد  احتمال  بیشتر 
باال مبتال  قلبی و فشارخون  بیماری 
شوید، که همه اینها با آلزایمر ارتباط 
شروع  نیستید  مجبور  شما  دارند. 

دوی  به 
کنید،  ماراتن 

پیاده  ساعت  نیم 
محل  اطراف  در  تند  روی 

زندگی یا در حیاط منزل نیز این کار 
انجام خواهد داد. مهم  برای شما  را 
این است که حداقل ۳ روز در هفته 

این کار را انجام دهید.

۵- هنوز سیگار میکشید؟
این کار می تواند عملکرد مغز شما 
خوبی  چیز  این  و  دهد  کاهش  را 
نیست. این باعث می شود که حافظه 
به  ابتال  احتمال  و  شود  بدتر  شما 
در  را  آلزایمر  جمله  از  و  عقل  زوال 
همچنین  داد.  خواهد  افزایش  شما 
قلبی،  های  بیماری  به  ابتال  باعث 

دیابت، سکته مغزی و فشارخون باال 
می شود.

۶- پرخوری
اگر  حتی  میخورید،  غذا  زیاد  اگر 
غذاهای سالم بخورید مغز شما ممکن 
است قادر به ایجاد شبکه قوی اتصاالت 
نباشد؛ همان چیزی که به شما کمک 
می کند تا فکر کنید و به یاد بسپارید. 
پرخوری برای مدت طوالنی باعث می 
وزن  اضافه  خطرناکی  طرز  به  شود 
پیدا کنید؛ این می تواند باعث بیماری 
شود  پرفشاری خون  و  دیابت  قلبی، 
که همه با مشکالت مغزی و آلزایمر 

مرتبط هستند.

7- ماندن زیاد در تاریکی
طبیعی  نور  کافی  اندازه  به  اگر 
افسرده  است  ممکن  نکنید  دریافت 
مغز  که  شود  می  باعث  این  شوید؛ 
مطالعات  کند.  کار  تر  آهسته  شما 
همچنین نشان دهنده آن است که 
مغز  تا  میکند  کمک  خورشید  نور 
انجام  بهتر  را  خودش  کارهای  شما 

دهد.

می یابد.

مشکالت تیروئید
پرکاری  نوعی  گریوز  بیماری 
معموال  که  است  تیروئید  اتوایمیون 
خود  حدقه  از  چشم  زدن  بیرون  با 
را نشان می دهد. این بیماری بیشتر 
و سن  کند  می  گرفتار خود  را  زنان 
سالگی  تا ۵0  معموال 20  آن  شروع 
چشم  زدگی  بیرون  بر  عالوه  است. 
عدم  قلب،  ضربان  افزایش  حدقه،  از 
تحمل نسبت به گرما، ضعف عضالنی، 
الغری، ریزش مو، تعریق و کم خوابی 

از نشانه های دیگر گریوز هستند.

ابتال به دیابت
آمریکا،  دیابت  انجمن  گزارش  به 
حدود ۳0 میلیون آمریکایی از دیابت 
رنج می برند. قند خون باال می تواند 
پس از مدتی رگ های خونی شبکیه 
ها  آن  و  کند  تخریب  یا  مسدود  را 
چشم  کند.  منفذ  از  پر  و  ضعیف  را 

سوراخ  توانند  می  معموال  پزشکان 
ها یا رگ های خونی ناسالمی را که 
پدید می آیند و جای بقیه رگ ها را 
می گیرند تشخیص دهند. دیابت می 
تواند قربانی بگیرد و در موارد جدی به 

نابینایی منجر شود.

بیماری های سیستم ایمنی

بیماری های سیستم ایمنی باعث 
می شوند بدن به سلول ها و بافت 
های  سلول  )مخصوصا  سالم  های 
درون چشم( حمله کند و به التهاب 
چشم  سطح  روی  اگر  شود.  منجر 
تا  و ۳0  باشد  داشته  وجود  التهاب 
۵0 درصد رگ ها قرمز، دچار خارش 
و پر از اشک باشد، زمانی است که 
سیستم  بیماری  از  نوعی  به  بیمار 
ایمنی تشخیص نیافته مانند لوپوس 
یا رماتیسم مفصلی مبتالست. نشانه 
چشم  بیماری،  به  مربوط  دیگری 
های شدیدا خشک است که نتیجه 

کاهش فعالیت غدد اشک است.

آلرژی
مواد موجود در هوا که حساسیت 
ایجاد می کنند مانند گرد و خاک و 
توانند  می  حیوانات  بدن  ریز  ذرات 
اثر بگذارند. چشم های  روی چشم 
حفاظتی،  مکانیزم  عنوان  به  شما 
هیستامین ها و دیگر مواد طبیعی 
کنند،  می  مخفی  را  زا  بیماری 
جانبی.این  اثرات  گونه  هر  بدون 
رگ  التهاب  به  تواند  می  فرآیند 
خارش  قرمزی،  چشم،  سطح  های 
شود  منجر  چشم  بودن  اشکبار  و 
که برای شما، چشم پزشکتان و هر 
کس دیگر قابل مشاهده است. برای 
پزشک  به  حتما  درست  تشخیص 

معالج مراجعه کنید.
بیماری های سیستم عصبی

ایمنی  خود  بیماری  یک  اس  ام 
مزمن بوده که روی بینایی، تعادل، 
ارگان  دیگر  عملکرد  و  هماهنگی 
برخی  گذارد.  می  تاثیر  بدن  های 
عالئم  اولین  عنوان  به  بیماران  از 
را  بینایی  اختالالت  بیماری  این 
مولتیپل  بیماران  اند.  داده  بروز 
ابتدا  در  است  ممکن  اسکلروزیس 
بینایی  تورم عصب  و  التهاب  دچار 
شده و در بینایی شان خللی ایجاد 
البته تنها عالئم بینایی برای  شود. 
تشخیص این بیماری کافی نیست. 
شدن  سوزن  سوزن  مثل  عالئمی 
عضله  مشکالت  یا  و  انگشتان  سر 
این  های  نشانه  توانند  می  هم  ای 

بیماری باشند.

۶ بیماری مهم که موجب آسیب به بینایی می شوندعادت های بدی که به مغز شما آسیب می زنند
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مسابقات تنیس آزاد آمریکا - نیویورک:

 رافا در چند قدمى فینال

= ٣ تنیس باز آمریکایى در 
نهایى دختران  نیمه  مرحله 

یو اس اوپن
مردان  تنیس  اول  نفر  نادال  رافائل 
نهایى  هشتم  یک  مرحله  در  جهان 
آندری  آمریکا،  آزاد  تنیس  بازی های 
ربلیوف تنیس باز 19 ساله اهل روسیه 
و از امیدهای آینده تنیس جهان را 6 

بر 1، 6 بر 2 و 6 بر 2 شکست داد.
آرتور  استادیوم  در  که  بازی  این 
اش برگزار شد تنها یک ساعت و 37 

دقیقه طول کشید.
بازی بعدی نادال با برنده دیدار فدرر 
و دل پوترو خواهد بود. اگر فدرر دل 
پوترو را حذف کند برای نخستین بار 
نابغه سوییسى و رافا در رقابت های یو 

اس اوپن با یکدیگر روبرو خواهند شد.
وندوگ  کوکو  دختران،  قسمت  در 
بر  پیروزی  با  آمریکایى  تنیس باز 
چک  جمهوری  از  پلیسکوا  کارولینا 
تنیس باز هموطن  دیگر  دختر  دو  به 
خود پیوست و به مرحله نیمه نهایى 
یافت.  دست  نیویورک  اسلم  گراند 
جهان  زنان  بیستم  نفر  که  وندوگ 
است پلیسکوا را 7 بر 6 ، 6 بر 3 از دور 

بازی ها حذف نمود.
به  اینک  وندوگ که 2۵ سال دارد 
مصاف برنده بازی مدیسون کیز و کى 
یا کنپى از استونیا خواهد رفت و در 
صورت غلبه کیز بر کنپى برای اولین 
تنیس باز  چهار   ،  19٨1 سال  از  بار 
آمریکایى در مرحله نیمه نهایى حضور 

خواهند داشت.

مسابقات جام قهرمانان بزرگ مردان جهان:

تیم والیبال ایران در ژاپن

تیم ملى والیبال ایران برای شرکت 
بزرگ  قهرمانان  جام  مسابقات  در 
ژاپن  ناگویای  شهر  به  جهان  مردان 
تیم  مسابقه ها  این  است.در  رفته 
والیبال ایران قهرمان آسیا ، تیم فرانسه 
قهرمان  برزیل  تیم  اروپا،   قهرمان 
آمریکای جنوبى، تیم آمریکا قهرمان 
سهمیه  ایتالیا  تیم  و  »تورسیکا«  
دیدار  والیبال  جهانى  فدراسیون 

مىکنند.اعضای تیم والیبال ایران در 
این مسابقات عبارتند از:سعید معروف، 
فرهاد  غفور،  امیر  موسوی،  محمد 
میالد  قائمى،  فرهاد  افشار،  نظری 
جواد  محمد   ، قراء  رضا  پور،  عبادی 
مسعود  فائزی،  سامان  نژاد،  معنوی 
مصطفى  حیدری،  مسعود  غالمى، 
سال  فرهاد  مرندی،  مهدی  حیدری، 

افزون و مصطفى میرزاجان پور

تنیس باز  پوترو  دل  مارتین  خوان 
هر  از  بیش  که  آرژانتینى  ساله   27
این  در  دیگری  سرشناس  تنیس باز 
سال ها ازمصدومیت های گوناگون رنج 
فدرر  راجر  بر  پیروزی  با  است  برده 
برنده پنج دوره این رقابت ها به مرحله 
راه  آمریکا  آزاد  بازی های  نیمه نهایى 

یافت.
سوئیسى  فدرر  توانست  پوترو  دل 

آخرین  در  ایران  فوتبال  ملى  تیم 
بازی های  چارچوب  در  خود  مسابقه 
روسیه   2٠1٨ جهانى  جام  انتخابى 
برابر  در  شهریور،   1۴ سه شنبه،  روز 
صدهزار  ورزشگاه  در  سوریه  تیم 
نفری تهران به نتیجه 2 بر 2 رسید و 
سوریه به مرحله پى آف مسابقه های 

انتخابى راه یافت.
دیگری  رقابت های  در  باید  سوریه 
جهانى  جام  در  بتواند  تا  شود  برنده 
حضور پیدا کند. ایران مدت ها پیش 
به عنوان دومین تیم برای حضور در 

جام جهانى انتخاب شده بود.
نخستین گل بازی در دقیقه 12 با 
ضربه حاج محمد برای تیم سوریه به 
دست آمد اما در آخرین لحظات نیمه 
اول سردار آزمون گلزن خوش تکنیک 
تیم ملى ایران و تیم روستوف روسیه 
با شوتى دقیق نتیجه بازی را یک بر 
یک کرد و نیمه اول با این نتیجه به 

پایان رسید.
دومین  برای  طرفین  دوم  نیمه  در 
کردند  باز  را  یکدیگر  دروازه های  بار 
سردار   6۴ دقیقه  شکل:در  این  به 
آزمون دوباره دروازه سوریه را گشود. 
اوت توسط حاج صفى  پرتاب  از  پس 
او  و  رسید  آزمون  سردار  به  توپ 
بدون لحظه ای مکث آن را با ضربه ای 

دیدنى به گل تبدیل کرد.
گل تساوی مسابقه را عمر سوساما 
به  لحظاتى  فقط  که   91 دقیقه  در 
بود  مانده  باقى  بازی  پایان  سوت 
را  سوریه  و  کرد  ایران  دروازه  وارد 

ایران 2 - سوریه 2؛ 
زنان سورى روى سکوها، خانم هاى ایرانى پشت در ورزشگاه

پلیسکوا،  کارولینا  باخت  دنبال  به 
نفر  و  چک  جمهوری  اهل  تنیس باز 
اول تنیس زنان جهان در مرحله یک 
آمریکا،  آزاد  بازی های  نهایى  هشتم 
ساله   23 تنیس باز  موگوروزا  گاربینه 
اسلم  گراند  قهرمان  و  اسپانیایى 
ویمبلدون 2٠17 در مکان اول تنیس 
روز  گرفت.پلیسکوا  قرار  جهان  زنان 

 زیباى اسپانیایى، نفر اول رده بندى 
تنیس زنان جهان

شوک بزرگ یو اس اوپن:

  فدرر به دل پوترو باخت

کیروش: اصال خوب بازى نکردیم
به  تیمى  هیچ  کنون  =تا 
اندازه سوریه براى ما مشکل 

إیجاد نکرده بود
پنج  سوریه  =دروازه بان 

دقیقه وقت ُکشى کرد
=بازیکنان لیگ برتر براى 

جام جهانى آماده نیستند
سوریه  و  ایران  بازی  پایان  از  بعد 
در  ملى  تیم  مسابقه  آخرین  که 
جهانى  جام  انتخابى  رقابت های 
سرمربى  کیروش  بود  روسیه   2٠1٨
تیم ایران گفت: عملکرد بسیار خوبى 
جام  انتخابى  و  مقدماتى  مرحله  در 
را  بازی   12 داشتیم،  روسیه  جهانى 
بدون شکست به پایان بردیم، اکنون 
قرار  گروه خود  باالی جدول  در  نیز 
بودیم  تیم هایى  نخستین  از  و  داریم 
اما  کردیم  جام جهانى صعود  به  که 
مقابل سوریه اصال خوب نبودیم. پراز 
جام  در  بخواهیم  اگر  بودیم.  اشتباه 
المللى  بین  تیم های  مقابل  جهانى 
برای  حرفى  و  کنیم  اندام  عرض 

کارهای  باید  باشیم  داشته  گفتن 
زیادی انجام بدهیم.

بازیکنان  از  عده ای  کرد  تأکید  او 
نیمه  در  ویژه  به  نتوانستند  جوان 
زمین  داخل  فشارهای  با  نخست 
 12 در  تیمى  وقتى  بیایند.  کنار 
بازی  بازی گل نخورده و در آخرین 
و  جوان  بازیکنان  تن  مى خورد،  گل 
سرگیجه  دچار  و  مى لرزد  کم تجربه 
مى شوند. این اتفاق برابر سوریه برای 
مى  آنها  افتاد؛  ما  جوان  بازیکنان 
زدن  برای  و  نخورند  گل  خواستند 

گل عجله داشتند.
باید  اول  نیمه  گفت:  کیروش 
بیرون  زمین  از  گل   3 اختالف  با 
که  اینست  منظورم  مى رفتیم 
مى توانستیم سه گل به حریف بزنیم. 
وقتى 2 بر 1 برنده بودیم باید بازی را 
اداره مى کردیم.  برای حفظ موقعیت  
برتر تجربه الزم است. موضوع دیگر، 
برای  سوریه  بازیکنان  باالی  انگیزه 
به  تا کنون هیچ تیمى  بود.  پیروزی 
إیجاد  مشکل  ما  برای  سوریه  اندازه 
نکرده بود. به هر حال از همین حاال 

تیم ملى والیبال ایران

صاحب گل دوم نمود و بخت حضور 
در مرحله پلى آف مسابقات انتخابى 
جام جهانى را برای کشورش رقم زد.

یاران تیم ایران در این جدال عبارت 
علیرضا  طارمى،  از:مهدی  بودند 
علیرضا  امیری،  وحید  جهانبخش، 
گنجى،  پورعلى  مرتضى  بیرانوند، 
محمد انصاری، عزت اله پورقاز، سردار 
آزمون، روزبه چشمى، اشکان دژآگه، 
رضاییان،  رامین  محمدی،  میالد 
کریمى. وعلى  صفى  حاج  احسان 

برای  پیش  هفته  که  ایرانى  بانوان 
بلیت  سوریه  و  ایران  بازی  تماشای 
اینترنتى تهیه کرده بودند، در خارج 
جمع  نفری  صدهزار  ورزشگاه  از 
از ورود  خود  به جلوگیری  و  شدند 
برای تماشای مسابقه اعتراض کردند. 

نادال و ربلیوف

گاربینه موگوروزا

چهارشنبه به کوکو وندوگ، تنیس باز 
آمریکایى باخت. البته موگاروزا نیز در 
یو  رقابت های  شانزدهم  یک  مرحله 
اس اوپن حذف شد. موگوروزا دومین 
دختر تنیس باز اسپانیایى است که به 
این مقام دست یافته، پیش از او آرا 
مقام  این  به  وی  هموطن  نتزسانچز 

رسیده بود.

بر ۴   6 و  بر6  بر6، 7  بر ۵، 3   7 را 
شکست بدهد.

دل پوترو که در حال حاضر در رده 
بازی  در  دارد  قرار  مردان جهان   2۴
اول  نفر  نادال  رافائل  با  نیمه نهایى 
رده بندی مردان جهان دیدار مى کند.

روز  فن  اهل  حیرت  میان  در  رافا 
چهارشنبه آندری ربلیوف، اعجوبه 19 

ساله روس را مغلوب کرد.

راجر فدرر و دل پوترو

ماموران بانوان معترضى را که حتى 
وارد  سوریه  پرچم  با  نشدند  حاضر 

استادیوم شوند بازداشت کردند.
پروانه سلحشوری رییس فراکسیون 
به  اسالمى  شورای  مجلس  زنان 
وزارت  مسئوالن  گفت  خبرنگاران 
زن  نماینده  چند  و  من  به  ورزش 
ما  برای  که  دادند  اطالع  دیگر 
جایگاهى در ورزشگاه صدهزار نفری 
برای تماشای مسابقه ایران و سوریه 
در نظر گرفته شده اما من با حضور 
گزینشى در مسابقات مخالفم و این 
هنگام  گفت  او  نپذیرفتم.  را  دعوت 
مسابقات والیبال جام جهانى نیز که 
بخشى از آن در تهران انجام مى شد 
نظیر همین دعوت از ما به عمل آمد 
و آن زمان هم من آن دعوت را رد 

کردم.
دخترها  که  زمانى  تا  افزود  وی 
و  پسرانه  لباس  با  باشند  مجبور 
داخل  به  را  خود  دیگر  مشکل  هزار 
ورزشگاه ها برسانند به عنوان نماینده 
خاص  مجوز  با  ندارم  دوست  مردم 
در مسابقات ورزشى حاضر شوم. در 
نماینده  سیاوشى  طیبه  حال  همین 
دیگر مجلس به دعوت وزارت ورزش 
به استادیوم صد هزارنفری رفت اما او 
به داخل  بانوان  از ممانعت ورود  نیز 

استادیوم انتقاد کرده است.
ایران و سوریه   در جریان مسابقه 
که  حالى  در  تماشاچیان  از  عده ای 
در  شجاعى  مسعود  از  عکس هایى 
دست داشتند به عدم حضور این یار 
پرطرفدار تیم پانیونیوس یونان در تیم 
کردند. اعتراض  سوریه   مقابل  ملى 

مسعود شجاعى و احسان حاج صفى 
بازیکنان تیم ملى ایران و پانیونیوس 
مسابقات  چارچوب  در  که  یونان 
برگشت  مرحله  در  اروپا  باشگاه های 
برابر تیم مکابى اسراییل بازی کردند 
امنیتى  دستگاه های  غضب  مورد 
و  گرفتند  قرار  اسالمى  جمهوری 
خود  شرکت  از  شد  خواسته  آنها  از 
کنند؛  عذرخواهى  دیدار  این  در 
حاج صفى این کار را کرد اما مسعود 
به  توهین  را  عذرخواهى  شجاعى 
ورزش و فوتبال ایران دانست و تن به 
این خواسته ی عقیدتى و امنیتى نداد.

امتیاز براى زنان سورى و تبعیض براى خانم هاى ایرانى 

ایران به دلیل بدهى توسط فدراسیون جهانى 
شطرنج رسما تعلیق شد

= این بدهى نتیجه برگزارى 
شطرنج  جهانى  مسابقات 
که  است  ایران  در  بانوان 
تهران  در   95 ماه  بهمن 
جمهورى  اما  شد  برگزار 
هزینه  نتوانست  اسالمى 
را  بقات  مسا ین  ا یز  جوا
آن  براى  ولى  کند  پرداخت 
چنان تبلیغاتى به پا کرد که 
کشور  مشکالت  همه  انگار 
ایران  ورزشى  مناسبات  در 

با جهان حل شده است!
بپاش  و  بریز  همه  این   =
کشور  داخل  در  میلیاردى 
و  یمن  و  سوریه  براى  و 
مى شود،  فلسطین  و  عراق 
نپرداختن بدهى خود  با  اما 
آبروریزى مى کنند تا جایى 
صفحه ى  از  ایران  اصال  که 

شطرنج جهان حذف شود!

فدراسیون جهانى شطرنج نام ایران 
را از رنکینگ جهانى خارج و شطرنج 

ایران را رسما تعلیق کرد.
ابتدا  در  شطرنج  جهانى  فدراسیون 
کشورهای  رنکینگ  از  را  ایران  نام 
شطرنج  جهانى  فدراسیون  در  حاضر 
رسمى  صورت  به  سپس  و  خارج 

شطرنج ایران را تعلیق کرد.
بهمن سال 9۵  از  ایران  فدراسیون 
بانوان  رقابت های  میزبانى  دلیل  به  و 
فیده  به  همچنان  تهران  در  جهان 
مقاطع  در  بدهى  این  است.  بدهکار 
زمانى مختلف پرداخت شد که آخرین 

و  قبل  هفته  چند  به  مربوط  نیز  بار 
این  با  بود.  دالر  هزار   6٠ پرداخت 
این  از  دالر  هزار   12٠ هنوز  وجود 
بدهى باقى مانده و مهلت فدراسیون 
جهانى نیز به پایان رسیده است. به 
را  ایران  شطرنج  فیده،  دلیل  همین 
تعلیق و نامش را از رنکینگ جهانى 
این  مى رسد  نظر  به  و  کرد  خارج 
ایران  تا پرداخت کامل بدهى  تعلیق 

به ین فدراسیون ادامه داشته باشد.
مهرداد پهلوان زاده، رئیس فدراسیون 
شطرنج ایران، نیز اردیبهشت ماه 96 
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را  آمادگى  به  مربوط  کارهای  باید 
شروع کنیم. مى بایست برنامه مدونى 
باشیم،  داشته  جهانى  جام  برای 
بازیکنان لیگ برتر باشگاه های ایران 
برای جام جهانى آماده نیستند باید 

آنها را به مرز آمادگى رساند.
بازی های  داوری  از  کیروش 
کرد  انتقاد  نیز  جهانى  جام  انتخابى 
و  تشخیص  قدرت  داورها  گفت  و 
را  لحظات حساس  در  تصمیم گیری 
میان  درمسابقه  داور  اشتباه  ندارند. 
ازبکستان و چین یک اشتباه تاریخى 
در  نمى شود.  فراموش  هرگز  که  بود 
و سوریه هم سوریه 1٠  ایران  بازی 
دقیقه زمان کشت. در واقع دروازه بان 

آنها ۵ دقیقه وقت کشى کرد.
وی از عملکرد خط دفاع تیم ایران 
به خاطر گل دوم انتقاد نمود و گفت: 
بالغ چنین گلى نمى خورد.  یک تیم 
شد  ایران  دروازه  وارد  توپ  وقتى 
منطقه  در  ما  تیم  از  بازیکنى  هیچ 
خطر حضور نداشت، تیم ایران برای 
نمایش خوب در روسیه نیاز به بلوغ 

و تجربه بیشتری دارد.
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وزیر ورزش ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه  ها را 
به مراجع دینی مربوط دانست

و  ایران  بازی  از  =پس 
اعتراض  و  انتقاد  سوریه 
علیه ممنوعیت ورود زنان به 
استادیوم ها باال گرفته است.

ایرانی  اعتراض شهروندان  به دنبال 
به خصوص زنان در واکنش به حضور 
استادیوم  در  سوری  دختران  و  زنان 
ایرانی  زنان  ورود  ممنوعیت  و  آزادی 
از خود و  به ورزشگاه ها، وزیر ورزش 
و  کرده  مسوولیت  رفع  وزارتخانه  اش 
گفته، حضور خانواده ها در ورزشگاه ها 
و  قانونی  مراجع  تفاهم  نیازمند 

فرهنگی است.
مسعود سلطانی فر با بیان اینکه حل 
مشکل حضور خانواده ها در ورزشگاه ها 
نیازمند تفاهم مراجع قانونی، فرهنگی 
و دینی است، تاکید کرده »مشکلی از 
جهت زیرساخت ها و سخت افزاری در 

استادیوم ها وجود ندارد«.
او با اشاره به اینکه حضور خانواده ها 
همگرایی  نیازمند  ورزشگاه ها  در 
افراد  همه جانبه  باور  و  همکاری  و 
است،  دست اندرکار  و  صاحب نظر 

بی  دختران  حضور  اجازه  ماجرای 
صدهزار  ورزشگاه  در  سوری  حجاب 
مسابقه  تماشای   برای  تهران  نفری 
فوتبال میان ایران و سوریه و همزمان 
جلوگیری از ورود خانم های ایرانی که 
داشتند  را  بازی  این  تماشای  بلیت 
اخیر  روزهای  در  استادیوم  داخل  به 
اجتماعی  سیاسی،  اخبار  میان  در 
بخصوص  دنیا  رسانه های  ورزشی  و 
کانال های تلویزیونی بین المللی بازتاب 

ویژه ای داشته است.
در داخل ایران، مصطفی هاشمی طبا 
رییس پیشین سازمان تربیت بدنی و 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفته 
است من بارها تأکید کرده ام که حضور 
بانوان در استادیوم فضای ورزشگاه را 
تلطیف می کند و تجربه پیش از این 
هم نشان داده هیچ گونه اتفاقی با ورود 
داد. نخواهد  رخ  ورزشگاه ها  به  زنان 

ورزشی  گزارشگر  خیابانی  جواد 
ایران  در  تلویزیون  رادیو  و  نشریات 
دخترها  حضور  فرق  گفته  نیز 
مثل  دیگر  عمومی  مکان های  در 
سالن های  دانشگاهی،  محوطه های 
تاریک  که  سینما  حتی  و  کنسرت 

حضور زنان در سالن تاریک سینماها آزاد، روز 
روشن در ورزشگاه ها ممنوع!

است با داخل ورزشگاه چیست؟ مگر 
در سینما  و تاتر که زنان زیادی در 
سالن نشسته اند اتفاقی می افتد که در 

ورزشگاه بیفتد؟
پربیننده  تلویزیونی  کانال های 

با  گذشته  روز  دو  در  هم  بین المللی 
داخل  در  سوری  بانوان  دادن  نشان 
ایرانی  خانم های  اجتماع  و  استادیوم 
پشت درهای ورزشگاه از این دوگانگی  
متعجب و آن را به باد تمسخر گرفتند..

انجمن صنفی رانندگان مسافربر: در تصادفات 
تنها راننده مقصر نیست

= اتوبوس ها كهنه و جاده ها 
خرابند.

رانندگان  صنفی  انجمن  مسئوالن 
تصادفات  افزایش  مورد  در  مسافربر 
حوادث  در  می گویند:  جاده ای 
نباید تنها راننده را سرزنش  جاده ای 
کرد. از راننده نمی توان انتظار داشت 

خواب آلوده نشود.
جاده ها،  کیفیت  بودن  نامطلوب 
و  اتوبوس ها  نوسازی  نشدن  انجام 
باال  دیگر  دالیل  از  نیز  مینی بوس ها 
رفتن آمار تصادفات جاده ای در ایران 

است.
حوادث  عوامل  کارشناسان، 
وحشتناک و پر تلفات رانندگی درایران 
را به سه دسته تقسیم کرده اند؛ عوامل 
انسانی، جاده ای و فنی. اما اینکه کدام 
بیشتری  عامل سهم  این سه  از  یک 
و  بحث  مورد  دارند  وقوع حوادث  در 

جدل است.
رانندگان  به گفته مسئوالن صنفی 
و کارشناسان حمل و نقل، خستگی 
بیش از حد راننده ها به دلیل سفرهای 
زیاد، نامناسب بودن جاده های شهری 
نوسازی  عدم  و  شهرها  از  خارج  و 
ناوگان اتوبوس و مینی بوس از جمله 
علت های تعداد زیاد تصادفات جاده ای 
برای  ناچارند  راننده ها  ضمنا  است. 
جعبه  در  بی خوابی  و  خستگی  رفع 
استراحت  اتوبوس  داخل  خواب 

زیاد  دلیل سر و صدای  به  کنند که 
محیط ترمینال معموال خواب راحتی 
نمی توانند داشته باشند در حالی که 
خوابگاه های  خارجی  کشورهای  در 
مخصوص  عایق های  از  که  استاندارد 
ساخته شده برای راننده ها وجود دارد.

پایانه های  در  فنی  دفاتر  نبود 
مسافربری نیز از دالیل دیگر خستگی 
راننده ها است. راننده ای که در جعبه 
استراحت  حال  در  اتوبوس  خواب 
بار به هنگام توقف  است روزی چند 
در مقابل پاسگاه پلیس برای کنترل 
بیدار  خواب  از  است  مجبور  مدارک 
برای  بخواهد  اگر  حتی  راننده  شود. 
راننده  کمک  از  استراحت  کمی 

چون  می شود  جریمه  کند،  استفاده 
دوربین این کار را ثبت می کند.

چرا  که  است  این  مسئوالن  سوال 
شهرداری ها طبق قانون در این سال ها 
رانندگان  استراحت  برای  محلی 
که  است  این  دیگر  نکته  نساخته اند. 
اتوبوس های مسافربری در ایران مونتاژ 
می شوند و با نوع اصلی این اتوبوس ها 
در  دارند.  تفاوت  خیلی  خارج  در 
ایران  در  جاده ها  بعضی  وضع  ضمن 
بسیار نامطلوب است. سال ها در جاده 
کرمان- رفسنجان تصادفات پر تلفاتی 
فقط  جاده  این  می افتاد، چون  اتفاق 
بانده  از وقتی دو  اما  باند داشت  یک 
است. یافته  کاهش  نیز  تلفات  شده 

نازنین مقابل
 چشمان همسرش 

خود را آتش زد
زنی به نام نازنین یکشنبه این هفته 
با شوهر خود روی  بگومگو  به دنبال 
لباسش بنزین ریخت و به آن کبریت 
کشید.همسر این زن به پلیس گفت 
سه سال پیش با نازنین ازدواج کردم 
نداشت خیلی  مادر  و  پدر  او  و چون 
حادثه  روز  می کردم.  محبت  وی  به 
از محل کار به او تلفن کردم؛ هنگام 
از  گرفت،  در  بحث  ما  میان  صحبت 
برادر کوچکم خواستم با وی صحبت 
در  بود  گفته  او  به  همسرم  اما  کند 
به  را  خودم  نکن.  دخالت  ما  زندگی 
منزل رساندم، نازنین در حال خروج 
از خانه بود گفتم کجا می روی، گفت 
اگر در منزل بمانم همه چیز را خرد 
دیگر  دقیقه   20 تا  گفت   می کنم، 
برمی گردم. وقتی برگشت حس کردم 
به  می دهد.  بنزین  بوی  لباس هایش 
وسط اتاق آمد و در حالی که فندک 
که  را  روسری خود  داشت  در دست 

بوی بنزین می داد به آتش کشید.
آتش به سرعت به تمام لباس های او 
سرایت کرد. آب کتری را روی سرش 
بدن  روی  نداشت.  فایده  ولی  ریختم 
ولی  شود  خاموش  آتش  تا  افتادم  او 
پاهایم سوخت.  و  ها  ، دست  صورت 
به اورژانس تلفن کردم، در بیمارستان 
بستری شد ولی ٣ روز بعد فوت کرد.

زمینه  این  در  افراد  از  »برخی  افزود: 
و  فرهنگی  لحاظ  به  دغدغه هایی 
اجتماعی دارند که این دغدغه ها را به 
رسمیت می شناسیم، لذا باید با بحث 
و تعامل به مرور شرایط برای حضور 
خانواده ها در ورزشگاه ها فراهم شود؛ 
و  فرهنگی  قانونی،  مراجع  واقع  در 

دینی باید به تفاهم برسند«.

طرفداری دو آیت اهلل از حضور 
خانم ها در ورزشگاه ها

دو آیت اهلل محسن غرویان و محمد 
بانوان  ورود  از  جلوگیری  رهبر  تقی 
را  نفری  صدهزار  استادیوم  به  ایران 
سوریه  و  ایران  بازی  تماشای  برای 
محسن  خواندند.آیت اهلل  تبعیض آمیز 
غرویان گفته برای حضور خانم ها در 
شرعی  و  فقهی  لحاظ  به  ورزشگاه ها 
گفته  او  ندارد.  وجود  ممنوعیتی 
فرقی میان ورزش هایی مانند فوتبال 
وجود  نباید  نظر  این  از  والیبال  و 
توانند  می  خانم ها  اگر  باشد.  داشته 
بنشینند  مردان  والیبال  تماشای  به 
را  فوتبال  مسابقه  بتوانند  باید  پس 
هم تماشا کنند.او یادآور شده، اخیرا 
بانوان مسابقات والیبال مردان را تماشا 
آنکه  نیفتاد ضمن  هم  اتفاقی  کردند 
فاصله تماشاچیان در سالن والیبال با 
زمین بازی دراستادیوم فوتبال خیلی 
کمتر است. وی توصیه کرده که دولت 

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان »آزادی« برای زنان سوری به عدم 
این  در  شرق  كرد.  اعتراض  آزادی  ورزشگاه  در  ایرانی  زنان  حضور 
از دیدار  به زنان پیش  اینترنتی  بلیت فروشی  گزارش افشا كرده كه 

ایران و سوریه اشتباه نبوده، بلکه دستور از باال عوض شده

معاونت  اینکه  بیان  با  سلطانی فر، 
و  ورزش  وزارت  بانوان  و  فرهنگی 
مراجع  این  با  »تعامالتی«  جوانان 
داشته اند، اما حل این مشکل نیازمند 
تحمل و صبوری بیشتر است، اضافه 
زیرساخت ها  جهت  از  مشکلی  کرد، 
وجود  استادیوم ها  در  و سخت افزاری 

ندارد.

دختران سوری در استادیوم »آزادی« تهران

باید امکانات نشستن دخترها را روی 
سکوی ورزشگاه ها فراهم نماید و اگر 
این امکان برای تماشای والیبال هست 
باید  هم  فوتبال  تماشای  برای  پس 
نیز در  باشد.آیت اهلل محمدتقی رهبر 
رابطه با حضور خانم ها در ورزشگاه ها 
این گونه اظهار نظر کرده: اگر قرار است 
خانم های ایرانی اجازه ورود به سالن ها 
نداشته  را  مسابقات  میدان های  و 
باشند پس چرا به بانوان حتی بدون 
حجاب کشورهای دیگر فرصت حضور 
در ورزشگاه ها داده می شود؟ این گونه 
از  باید  نیست.  درست  قطعا  تبعیض 
خانم های  به  چرا  پرسید  مسئوالن 
مسابقات  تماشای  اجازه  خارجی 
از  باید  ایرانی  زنان  اما  می شود  داده 
اضافه  او  باشند؟  محروم  امکان  این 
اتفاقات  قبیل  این  من  نظر  به  کرده: 
ندارد. همخوانی  فرهنگی  شئونات  با 

افراد مسلح در اهواز یک زندانی را 
اهواز  طالقانی  بیمارستان  مقابل  در 
رییس  ایدنی،  دادند.اسماعیل  فراری 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مورد 
»روز  می گوید،  فرار  این  جزییات 
چهارشنبه 1۵ شهریور حدود ساعت 
یک  صبح  دقیقه   40 تا   ٣۵ و   10
بیمار از زندان به همراه سه مأمور به 
بیمارستان سوانح سوختگی طالقانی 
اهواز شد. وقتی مأموران از آمبوالنس 
به  بیمار  انتقال زندانی  پیاده و قصد 
اورژانس بیمارستان به وسیله  بخش 
به  اقدام  نفر  سه  داشتند،  را  ویلچر 

تیراندازی هوایی کردند«.
این افراد با ماسک صورت های خود 
را پوشانده و در جریان تیراندازی با 
نیروی انتظامی درگیر شده و بیمار را 
با شلیک تیر هوایی به یک اتومبیل 

منتقل می کنند.
در  سمت  به  درگیری ها  این  در 
یکی  و  شد  تیراندازی  هم  اورژانس 
ناحیه  از  اورژانس  پزشک  زنان  از 
و  گرفته  قرار  گلوله  اصابت  مورد  پا 

مصدوم شده است.

یک  دادن  فراری 
مقابل  از  زندانی 

بیمارستان اهواز
توسط افراد مسلح

سرینا ویلیامز 
مادر شد

مسابقه های  برگزاری  با  همزمان 
ویلیامز  سرینا  آمریکا،  آزاد  تنیس 
این  قهرمانی  عنوان  پنج  دارنده 
پیروزی  نظیر  بی  رکورد  و  تورنمنت 
در  جمعه  روز  اسلم  گراند   2٣ در 
لحظاتی که ونوس خواهر بزرگتر او با 
شکست ساکاری تنیس باز آلمانی به 
یافت  راه  مسابقات  این  چهارم  دوره 
فلوریدا  بیچ  پالم  در  زایشگاهی  در 
شد.سرینا  دختر  فرزند  یک  صاحب 
که در آستانه ٣۶ سالگی است گفت 
پس از چند هفته استراحت تمرینات 
اسلم  گراند  در  برای شرکت  را  خود 

تنیس استرالیا آغاز می کند.

سه جوینده گنج 
در چاه فاضالب 

خفه شدند
مردی مدتی پیش در آبیک قزوین 
یک  از  بیمارش  فرزند  مداوای  برای 
از  بعد  رمال  خواست،  کمک  رمال 
برای  راهنمایی هایی  کودک  دیدار 
برای  و  کرد  خانواده اش  به  بهبود 
شما  خانه  در  گفت  آنها  توجه  جلب 
به  می توانید  که  است  پنهان  گنجی 
آن دسترسی پیدا کنید.در این میان 
سرطان  بیماری  رمال  ترفندهای 
کودک را شفا نداد و او جان خود را 

از دست داد.
پدر خانواده افسرده از مرگ فرزند، 
دیگر  دوست  دو  و  برادرش  کمک  با 
به جستجوی گنج پرداختند و نزدیک 
به ده روز در خانه حفاری کردند اما 
نزدیک  که  فاضالب  دیوار  ناگهان 
محل حفاری بود فرو ریخت و یکی از 
جویندگان گنج به چاه افتاد و دو نفر 
دیگر که برای نجات وی وارد چاه شده 

بودند نیز خفه شدند.
پس از مرگ این سه نفر، صاحبخانه 
جنازه  است  مینی بوس  راننده  که 
در  کرد  خارج  چاه  از  را  دوستانش 
مینی بوس خود گذاشت و به کالنتری 
و  بازداشت  را  او  پلیس  برد.  آبیک 

زندانی کرد.

بررسی ها نشان داده دلیل آنکه تعداد 
به  خوزستان  آب های  در  که  کسانی 
ویژه در فصل تابستان غرق می شوند 
این  است  ایران  دیگر  نقاط  از  بیشتر 
است که ده ها رودخانه و آبگیرغیرایمن 
و ده ها کیلومتر کانال آبیاری و زهکشی 
در این منطقه وجود دارد ضمن آنکه 
در  نیز  مناسبی  تفریح  هیچ گونه 
أوقات  در  منطقه  نوجوانان  دسترس 
تابستانی  تعطیالت  هنگام  و  فراغت 
مدارس نیست.این مسائل باعث شده 
تا استان خوزستان در بین استان های 
باالترین  دارند،  ساحل  که  دیگری 
باشد.به  داشته  را  غرق شدگان  تعداد 
دنبال غرق شدن تعداد قابل توجهی 
نوجوان و جوان به هنگام آب تنی در 
اخیر،  ماه های  در  استان  این  سواحل 
استان  مسئوالن  حضور  با  جلسه ای 
وزارت خانه های  پلیس،  نمایندگان  و 
ورزش و جوانان، نیرو، سازمان محیط 
زیست، هالل احمر و اورژانس کشور 
تشکیل گردید و قرار شد تصمیماتی 
در  آبی  اتفاقات  از  جلوگیری  برای 
نیز  آینده  شود.ماه  گرفته  استان 
در  بزرگتری  گردهمآیی  است  قرار 

استانداری خوزستان برپا گردد.

چرا خوزستانی ها 
بیشتر غرق 

می شوند

فدراسیون فوتبال:

نماینده ای اف سی 
بابرنامه نورافشانی 

مخالفت كرد
مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران در 
مورد اجرا نشدن مراسم نورافشانی در 
پایان مسابقه ایران و سوریه گفته اند: 
قرار بود پس از اتمام بازی در سه شنبه 
شب، صعود ایران به جام جهانی 2018 
روسیه با انجام برنامه نورافشانی جشن 
گرفته شود اما فرستاده کنفدراسیون 
فوتبال آسیا که بر بازی ایران و سوریه 
ابتدا با برگزاری این  نظارت داشت از 
مسابقه  پایان  در  بود.  مخالف  مراسم 
نیز با وجود اصرار بازیکنان دو تیم، از 
اجرای آن جلوگیری نمود.سردار آزمون 
گفت:  سوریه  به  ایران  گل  دو  زننده 
امشب خوب بازی کردیم اما نباید گل 
می خوردیم، باید برنده از زمین بیرون 
می آمدیم. او از اینکه در پایان مسابقه 
انجام  افشانی  نور  و  پایکوبی  و  جشن 
نشد گفت نمی دانم چرا نماینده ای اف 
سی با برپایی این مراسم مخالفت کرد.

قتل پدرزن به 
دست داماد

داماد جوان وقتی دید پدر همسرش 
دارد  او  از  دخترش  جدایی  به  اصرار 
پدرزن 42 ساله خود را با چند ضربه 

چاقو به قتل رساند.
در  شهریور   12 روز  حادثه  این 

خیابان مولوی تهران اتفاق افتاد.

به گفته پلیس، پدرزن جوان قاتل 
دامادش  شدید  اعتیاد  متوجه  اخیرا 
شده بود و به همین دلیل از دخترش 
جدا  معتادش  شوهر  از  بود  خواسته 

شود.
دستگیری  برای  تالش  در  پلیس 

داماد فراری است.



صفحه Page 12 - 12 - شماره 127 
جمعه 17 تا پنجشنبه 23 شهریورماه 1396خورشیدی

در میان سازمان های سیاسی، حزب 
مشروطه ایران احتماال بیشتر و پیش تر 
از همه در فضای جنبش سبز زیسته 
است. منظورم از فضای جنبش سبز دو 
چیز استـ  نخست، پایه های اعتقادی 
آن که دمکراسی لیبرال است و دوم، 
باور داشتن به یک جنبش مردمی، و 
نه ضرب شصت نظامی یا تروریسم یا 
دیکتاتوری  رژیم  که  خارج،  از  حمله 
ارتجاعی جمهوری اسالمی را به زیر 

خواهد کشید.
مرامنامه حزب که در 1992 تدوین 
شد و از 1994 با پایه گذاری رسمی 
شناخته  آن  منشور  عنوان  به  حزب 
لیبرال  عیار  تمام  سند  یک  می شود 
دمکرات است ـ حکومت اکثریت در 
حقوق  جهانی  اعالمیه  چهارچوب 
بشر و میثاق های آن. امروز می بینیم 
که گفتمان غالب جنبش سبز همین 
دمکراسی محدود به حقوق بشر است، 
پوپولیستی  دیکتاتوری های  جلو  که 
را نیز می گیرد. جامعه ایرانی پس از 
ملی  و  اسالمگرائی،  مراحل  گذراندن 
چهارچوب  در  اصالحات  و  مذهبی، 
را  آنها  می توان  که  سیاسی،  اسالم 
دیرینه  و  سنگی  پارینه  دوران های 
سنگی و نو سنگی )همان عصر حجر( 
پاهای  سرانجام  نامید  ایران  سیاست 
خود را در زمین بارور دمکراسی لیبرال 

استوار گردانیده است. 
آغاز  ما  مردم  پیش  پنجاه سال  از 
کردند پاسخ مسائل سیاسی و اقتصادی 
کشور را در اسالم بجویند و دوگانگی 
تاریخی ایران و اسالم را با آمیزه ملی 
مذهبی برطرف سازند. تجربه انقالب و 
حکومت اسالمی آن، که مانند بهمنی 
بر کشور فرود آمد ذهن ها را بیدار کرد 
و به جنبشی برای اصالحات دامن زد 
بزرگ  پیروزی  به  دوم خرداد  در  که 
آن  ولی  رسید.  انتخاباتی  و  سیاسی 
به  جنبش همچنان در زنجیر اسالم 
عنوان چهارچوب دمکراسی و حقوق 
با  مدینه  معروف  مدنی  )جامعه  بشر 
کشتار جمعی و اقتصاد غزواتی آن،( و 
پای بند آمیزه ملی مذهبی بود ـ یک 
ایران اسالمی که در عین حال چندان 

هم ایران اسالمی نباشد. 
حکومت  شکست  از  پس  اکنون 
اسالمی همین که داشته ایم و داریم؛ 
و اصالح حکومت اسالمی  بی نیاز از 
سازشکاری؛  سراسر  مردمی  و  عنصر 
با  شده  بندی  سرهم  مذهبی  ملی  و 
که  نامعین  مرزهای  و  مبهم  تعریف 
از  پس  کرد؛  درازتر  را  گمراهی  تنها 
پنج دهه بی اعتباری رهبران مذهبی 
قدرت طلب و روشنفکران تاریک اندیش 
و سیاستگران میانمایه فرصت طلب، 
ایرانیان در آن اکثریت پیشرو و امروزین 
آشتی  از  دست  شده اند  ناگزیر  خود، 
دادن آشتی ناپذیر، و زندگی در تاریک 
به  اسالم  با  ضمنا  که  ایرانی  روشن 
تعبیر سیاسی ترین آخوندها و »دیانت 
ما عین سیاست ماست« تعریف شود، 
بردارند. ناگزیر شده اند از خواب آشتی 
دادن دانشگاه و فیضیه  ملی مذهبی ها، 
اسالمی  بشر  حقوق  و  دمکراسی  و 
اصالح طلبان بیدار شوند. دیگر در اصول 
نمی توان دنبال »از هر چمن گلی« بود. 
می گفتیم  آغاز  همان  از  که  ما  برای 
اسالم را می باید پاک از قلمرو عمومی 
بیرون کشید و به مسجد برگرداند و به 
وجدانیات افراد برد؛ و می گفتیم ایران را 
می باید مقدم داشت و به مدرنیته پای 
گذاشت چنین دگرگشتی تنها می تواند 

مایه شادی باشد. 
پانزده سال پیش جنبش سبز برای 
مردمی  سیاسی  پیکار  عبارت  با  ما 
رسید  می  مان  نظر  به  می شد.  بیان 
که تنها راه پیکار با رژیم، یک جنبش 
و  فرهمند،  رهبری  از  بی نیاز  مردمی 

با شیوه های دور از خشونت است که 
پیروزی را مسلم تر و کامل تر خواهد 
ساخت و کشور را به دیکتاتوری دیگری 
نخواهد انداخت. امروز جنبش سبز با 
آن که در نخستین مراحل است بلوغ 
نشان  را  مردمی  سیاسی  پیکار  آن 
می دهد و پیروزی آن تنها مسأله زمان 
خواهد بود. جابجائی در همه چیز، در 
جمعیت، در نسل، در سطح آموزشی، 
در  همه،  از  باالتر  و،  تکنولوژی  در 

گفتمان به سود آن کار می کند .
دنبال  را  ما  حزبی  ادبیات  هرکس 
کرده باشد، از اعالمیه ها، قطعنامه های 
از  حزبی،  کنگره های  و  کنفرانس ها 
به  تعهد  این  کتاب ها،  و  سخنرانی ها 
ما  می بیند.  را  مردمی  پیکار سیاسی 
هیچ گاه امید به پیروزی این پیکار را را 
از دست ندادیم. شاید کسانی ما را خیال 
پردازانی بیش نمی دیدند. من خود به 
یاد دارم که سال ها ما را می ترساندند 
که آخوندها بچه ها را از همان دبستان 
چنان  جامعه  و  می کنند  شوئی  مغز 
احتمال  هیچ  که  است  شده  مذهبی 
به  دینی  حکومت  دادن  شکست 
رهبری آخوند نمی رود. در سر تا سر 
اندیشه ها  این  رژیم  مخالف  نیروهای 
چنان نیرومند بود که دائما دنبال راه 
بودند.             آخوندی  و  مذهبی  حل های 
بودیم که مسأله  اقلیتی  ما در آن 
ایران را از نظرگاه جامعه شناسی بررسی 
که  را می دیدیم  می کرد. کشور خود 
نه  را در تالش  بیستم  دو سوم سده 
چندان نا موفق نو سازندگی گذرانده، 
گرائی،  )خرد  مدرنیته  مقدمات  با 
به  آشنائی  عرفیگرائی(  انسانگرائی، 
متوسط  طبقه  است.  رسانده  هم 
از  زود  که  می دیدیم  را  فزاینده ای 
تاراج  خمار  به  اسالمی  انقالب  نشئه 
توده  بود؛ و  افتاده  و کشتار آخوندی 
به  زندگی اش  از  نیمی  که  جوانی 
می گذشت  غرب  جهان  در  روی  هر 
پیرامون  به  افزون  روز  دلزدگی  با  و 
رژیمی  سو  آن  از  می نگریست.  خود 
کشاندن  باال  بجای  که  می دیدیم  را 
امروزی  که  جامعه ای  سطح  به  خود 
گذاشته  را  نیروی  ش  همه   شد  می 
خودش  سطح  به  را  جامعه  که  بود 
می دیدیم  را  حکومتی  بیاورد.  پائین 
به  روزافرون  و  ناگزیر  رهبری ش  که 
دست ناستوده ترین عناصر می افتاد زیرا 
سراسر جامعه را به روزی می انداخت 
که مردم به کمک بدترین صفات خود 
امروز  ما  بیاورند.  دوام  می توانستند 
»شکوفه کردن« این روند کشورداری 
را در حکومت احمدی نژاد می بینیم، 
و  نابکاری  و  بدنامی  از  کهکشانی  و 
چاه های  گرد  بر  که  را  ناشایستگی 
»استراتژی های  پیروزی  جمکران، 
چراغ خاموش و روشن« خود را جشن 

می گیرد. 
به  اعتقادی  گاه  هیچ  که  آنجا  از 
و  مرموز  نقشه های  و  توطئه اندیشی 
نداشته ایم،  پرده  پشت  دست های 
واقعیت های  این  بر  را  خود  قضاوت 
تعیین کننده می گذاشتیمـ  بر کارکرد 
به  ربطی  هیچ  که  پوینده  جامعه ای 
عموم سرزمین های پیرامون خود ندارد، 
و رژیمی ناتوان از هر چیز جز نگهداری 
خود به یاری درآمدهای نفت و گاز ـ 
و دست برتر مردم را در پایان پیکاری 
هر چه هم دراز و پر هزینه می دیدیم.       

* * *
جنبش سبز پدیده ای یگانه در تاریخ 
ایران است و در جهان نیز مانندهای 
اندکی دارد که باز به دامنه و ژرفای 
آن نمی رسند. جنبشی است نه مانند 
گذشته، محو در یک رهبری فرهمند 
که حاضر باشد به قول خلیل ملکی با 
او تا دوزخ نیز برود )در 1357 رفت.( 
برگرد یک شعار نیست بلکه حتی بیش 

از جنبش مشروطه برگرد یک گفتمان 
از  و  روشن تر  بسیار  بار  این  و  است، 
آلودگی مصالحه های اصولی پیراسته تر. 
نه تنها مانند هر جنبش دیگر سازمان 
نیست.  هم  پذیر  سازمان  بلکه  ندارد 
دارد با شرکت مردمان بی شمار شکل 
می گیرد، از این نظر شباهتی به ویکی 
پدیا دارد که فرهنگنامه یا دائره المعارف 
آن  بر  کس  هر  که  است  گونه ای 

می افزاید.
 آنها که برای این جنبش مرامنامه 
می نویسند البته به زودی در خواهند 
یافت که مرامنامه نوشتن ارتباطی به 
مرامنامه های  اگر  ندارد.  جنبش  یک 
آنان در راستای کلی گفتمان جنبش 
لیبرال،  دمکراسی  همان  یعنی  باشد 
هیچ مشکلی نخواهند داشتـ  بر ادبیات 
جنبش خواهد افزود و بس. اما آنها که 
به اندیشه سازمان دادن برای جنبش 
اند درست خالف منظور عمل  افتاده 
می کنند. از آنها گمراه تر کسانی هستند 
که بنا بر عادت »لیبرال« خود باز در پی 
بخش کردن مردمان به ملی )خودشان( 
و غیر ملی )به تعبیر خودشان( افتاده اند. 
تازه ترین ابتکار این »ملیون« تشکیل 
گروه جنبش سبز ملی ایران است. البته 
دیگران، یعنی عمال همه، همان جنبش 
سبز غیر ملی خواهند ماند. )بزرگ ترین 
هنر »ملیون« این بوده است که خائن 
و خیانت و غیر ملی را از معنی تهی 
کرده اند از بس که در دشنام و بد زبانی 
این  رفته اند.(  زیاده  اندیشان  دگر  به 
ویژگی پالستیک بودن، به معنی شکل 
سرزندگی  مایه  سبز  جنبش  پذیری 
آن است به شرط آنکه نخست، هیچ 
مصالحه ای را، هیچ مصلحت گرائی را بر 
اصول خود روا ندارد. رویکرد هائی مانند 
رژیم   ... »مردم مذهبی هستند، پس 
زورمند است، پس ...« نمی باید جائی 
در موضع گیری های اصولی داشته باشد. 
اینها بهانه هائی برای توجیه فرصت طلبی 
و سست عنصری بود که در همه طیف 
سیاسی ایران، از رژیم  تا مخالفان آن، ما 
را در صد سال گذشته از رسیدن به آنچه 

می توانستیم، ناکام گردانیدند. 
دوم، می باید دو پاره اصلی جنبش 
سبز را باز شناخت و در تاکتیک های 
پیکار مردمی در نظر گرفت. جنبش 
سبز یک پیکره داردـ  آن میلیون هائی 
که می توانند نماز جمعه را به تیراندازی 
و گاز اشک آور مأموران رژیم بکشانند 
و روز به اصطالح قدس را روز نه غزه 
نه لبنان کنند و هر جشن حکومت را 
کابوس آن گردانند. سرانی هم دارد ـ 
که با رهبران به معنی دلخواه سنتی 
اندیشان چپ و راست تفاوت دارد )آن 
بی رهبری  که  دیدند  اندیشان  سنتی 
هم یک جنبش کامیاب مردمی امکان 
یافته تر  بلوغ  و  سالم تر  بسیار  و  دارد 
حرکت  یک  جنبش  پیکره  است.( 
اعتراضی ملی است، در سطح جامعه 
ایرانی گسترده، که هیچ کس نمی تواند 
آن را زیر فرمان بیاورد و تنها از خرد 
جمعی خود پیروی می کند و تا همین 
جا شگفتی جهانیان را برانگیخته است. 
اعتراضی را نمی توان در  این جنبش 
قید و بندهای سران جنبشـ  راه سبز 

امید ـ محدود کرد.
برخورد درست با جنبش سبز آن 
است که از خودجوشی و آزادی جنبش 
اعتراضی پشتیبانی، و حق راه سبز امید 
به اینکه سراسر در چهارچوب همین 
نظام مبارزه کند شناخته شود. راه سبز 
امید می باید نخست خود را نگه دارد 
و متحدانی هر چه بیشتر از جناح های 
کرده  چه  هر  و  باشند  که  هر  رژیم، 
باشند، بیابد تا به یاری جنبش اعتراضی 
و بخشی از خود رژیم جلو خطر تسلط 
کامل گروه جمکرانی را بر کشور بگیرد. 

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

منطقه ای و جهانی آگاهی داشت.
وی سال های طوالنی در روزنامه های 
بنیانگذاران  از  و  زد  قلم  ایران  معتبر 
بود  »آیندگان«  روزنامه ی  اصلی 
تاریخچه ی  در  نوین  صفحه  ای  که 
گشود.همایون  ایران  روزنامه نگاری 
خود  تسلط  و  روزنامه نگاری  مهارت 
ایده های سیاسی  با  را  فارسی  زبان  بر 
خویش در هم آمیخت و از دهه ی 3۰ 
از  نوشته هایی  این سو،  به  خورشیدی 

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرایط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گویی همین امروز 
قدیمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازیم  همایون  داریوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب 57 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

 )۵ مهر 1۳۰7 ، تهران- ۸ بهمن 1۳۸۹ ، ژنو(

زیستن در فضای جنبش سبز
کیهان لندن شماره 12۸۰ - 7 آبان ماه 1۳۸۸

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۳۵(

بیش  تشکیل مجلس سوم،  از  کابینۀ مستوفی، پس 
از بیست روز دوام نکرد در حالی که دو ماه و نیم صرف 

مطالعه و چانه زدن بر سر ترکیب آن شده بود.
و  داخلی  عدیدۀ  مشکالت  دچار  ایران  زمان،  این  در 
خارجی بود. دولت می بایستی با خزانۀ خالی کشوری را 
اداره کند که مناطقی از آن عرصۀ زد و خورد نیروهای 
بیگانه بود و در همان حال، محور مباحثات و مناقشات 
سیاسی را در مجلس و مطبوعات، حفظ بیطرفی یا ترک 
آن و پیوستن به یکی از طرفین جنگ جهانگیرـ  متفقین 

یا متحدین ـ تشکیل می داد.
در فاصلۀ گشایش مجلس تا معرفی کابینه، قوای عثمانی 
از طریق کردستان وارد خاک ایران شد و روسها را از تبریز 
و ارومیه بیرون راند. متقابال روسیه سپاهی به ایران گسیل 
داشت و در جنگی خونین، آذربایجان را متصرف گشت 
و بدین سان اختیار کردستان و قسمتی از خوزستان به 

گیالن  از  بخشی  و  آذربایجان  اختیار  و  عثمانی  دست 
به دست روسیه افتاد.

و  آلمان  بین  و جدل سیاسی  در همین حال جنگ 
داشت.  ادامه  جنوب  بنادر  و  فارس  ایالت  در  انگلستان 
نیروهای انگلیسی مستقر در هندوستان و خلیج فارس، 
مأموران آلمانی را که در پوشش دیپلمات، فعاالنه برای 
برانگیختن مسلمانان علیه انگلستان در تالش بودند یکی 

بعد از دیگری بازداشت و زندانی می کردند.
چنین اقدامی البته مغایر با حق حاکمیت ایران بود که 
می خواست در جنگ بی طرف بماند اما برای حفظ بیطرفی 

توان کافی نداشت.
جنگ دیگران در خاک ایران، صرف نظر از صدمات و 
تلفاتی که متوجه ایران و ایرانیان می کرد، مطامع دیرینۀ 
آنها را نسبت به قلمرو ایران یادآور می شد و این نگرانی 

وجود داشت که در پایان جنگ کشور فاتح، اعم از آن که 
روسیه باشد یا عثمانی، بخشی از خاک ایران را خواهد 

بلعید.
مستوفی، با توجه به این نکته، کوشید کابینه ای تشکیل 
دهد که از هر جهت رنگ بیطرفی داشته باشد. وزارت امور 
خارجه را به معاون الدوله )غفاری( سپرد که یک دیپلمات 
عبدالمجیدمیرزا  و  بود  دموکرات ها  به  متمایل  حرفه ای 
پست  قبول  به  چانه زنی،  هفته ها  از  پس  را  عین الدوله 
وزارت داخله راضی کرد. او که صدر اعظم دوران استبداد 
و از چهره های شاخص اعتدالی بود در مقام وزیر داخله 
می توانست با روسیه و انگلستان کنار بیاید و از ترکتازی 

آنها در مناطق تحت نفوذ یا تحت اشغالشان بکاهد.
دولت جدید مستوفی، در اول اسفندماه سال 1293 

شمسی )19 فوریه 1915( به این شرح معرفی شد:
ـ  خارجه  وزیر  معاون الدوله  ـ  داخله  وزیر  عین الدوله 
مالیه  صاحب اختیار وزیر جنگ ـ محتشم السلطنه وزیر 
ـ مخبر السلطنه وزیر عدلیه ـ شهاب الدوله وزیر پست و 
ـ  فوائد عامه  و  تلگراف ـ مهندس الممالک وزیر تجارت 

عالءالسلطنه وزیر علوم و اوقاف.
علیه  جنگ  در  انگلستان  و  روسیه  که  آن  وجود  با 
عثمانی و آلمان متحد بودند آثار  رقابت دیرینۀ دو کشور 
در ایران هنوز از حافظۀ دیپلماتیک آنها پاک نشده  بود. 
سن پطرزبورگ  به  روسیه   مختار  وزیر  »کروستووتس« 
نوشت بخشی از مشکالت ما در ایران معلول دیپلماسی 
متحدمان انگلستان است که به سیاق گذشته با ما رقابت 
پیش  کارها  باشد  داشته  ادامه  وضع  این  تا  و  می کند 

نخواهد رفت.
این گزارش را وزارت خارجه دولت تزاری توسط ِسر 
جرج بوکانان سفیر انگلیس در روسیه به لندن منعکس 
کرد. ِسر والتر تونلی وزیر امور خارجه انگلستان پاسخ داد 
که برخالف ادعای وزیر مختار، ناکامی متفقین در برابر 
اقدامات متحدین پیامد سیاستهای خشن روسیه است که 
با مطامع ارضی و منافع خاص سیاسی خود در ایران افکار 
عمومی را جریحه دار ساخته است و در نتیجه، هر دولتی 
به ضدیت با روسیه تزاری قد علم کند از حمایت ایرانیان 

برخوردار می شود.
مبادلۀ این پیامها منجر به توافق محرمانه ای در دوازدهم 
مارس 1915 بین روسیه و انگلستان شد که به موجب آن، 
روسیه حاکمیت انگلستان را بر قسطنطنیه در پایان جنگ 

به رسمیت می شناخت و در مقابل، تضمین می گرفت که 
خواهد توانست تمام شهرهای واقع در منطقه نفوذ خودـ  

طبق قرارداد 19۰7 ـ را تملک کند.
طرفین، برای تحکیم روابط فی مابین، سفیرانشان را در 
ایران تغییر دادند. فون اتر جانشین کروستووتس شد و ِسر 

چارلز مارلینگ جای ِسر جرج بارکلی را گرفت.
کابینۀ مستوفی الممالک زمانی شروع به کار کرد که 
مراحل مقدماتی توافق سّری بین انگلستان و روسیه طی 
شده بود و ایرانیان بی خبر از وقایع پشت پرده، بر سر و 
کول هم می زدند. دموکرات ها مطمئن از پیروزی متحدین و 
خواستار پیوستن ایران به اتحاد آلمان و عثمانی، اعتدالیون 
معتقد به حفظ روابط با روسیه و انگلستان و نامطمئن از 

سرنوشت جنگ.
انعکاسی  عمدۀ مذاکرات مجلس و مقاالت روزنامه ها 

بود از این معارضه.
جز دو روزنامۀ »رعد« و »عصر جدید« که اولی هوادار 
بود،  و دومی هواخواه سیاست روسیه  انگلیس  سیاست 
یا  متحدین  از  جانبداری  به  عموماً  دوره  این  مطبوعات 
در ضدیت با متفقین مقاله می نوشتند زیرا افکار عمومی 

چنین می طلبید.
معاون الدوله، وزیر امور خارجه در کابینه جدید مستوفی، 
از همان روز اول با اعتراض شدید وزیر مختار آلمان روبرو 
را  آن کشور  اتباع  و  مأموران  تبعید  و  بازداشت  که  بود 
به وسیله انگلیسی ها در صفحات جنوب، ناقض اصل بیطرفی 

ایران می دانست و خواستار واکنش رسمی و فوری بود.
در حفظ  را  نمی توانست مسؤولیت خود  ایران  دولت 
کشورهای  اتباع  و  سیاسی  نمایندگان  حدود  و  حقوق 
یادداشت  پی  در  رو،  این  از  بگیرد.  نادیده  خارجی 
شدیداللحن سفارت آلمان، وزارت امور خارجه یادداشت 
طی  همزمان،  و  کرد  انگلیس  سفارت  تسلیم  اعتراضی 
تلگرافی به لندن، خواستار اقدام فوری در  رفع توقیف 

آلمانی ها شد.
این تلگراف، و نیز یادداشت اعتراض ایران به سفارت 
انگلیس، هر دو بی جواب ماند. مساعی شخص رئیس الوزرا 
و معاون الدوله و عین الدوله که یکی از مجرای سیاسی و 
دیگری از مجرای اداری و مذاکرات خصوصی در تعقیب 
موضوع برآمدند، به جایی نرسید. دو وزیر به منزل مستوفی 
رفتند و تا نیمه شب به مذاکره نشستند و جوانب اوضاع 
نتیجه رسیدند که  این  به  را مورد بررسی قرار دادند و 
سیاست دولت انگلیس در ایران به خشونت گراییده است 
و انگلیسی ها تصمیم دارند در مقابله با فعالیت مأموران 
سیاسی و اطالعاتی و حتی بازرگانان و اتباع عادی آلمان، 

رأساً و مستقیماً اقدام کنند.
مستوفی که سخت آزرده و رنجور به نظر می رسید در 
پایان مذاکرات به معاون الدوله گفت »من از وزرا برای فردا 
عصر دعوت می کنم و شما به سفارت انگلیس اطالع دهید 
که هرگاه تا آن ساعت پاسخ مقتضی به »پروتست« ما 
ندهند موضوع را در هیأت دولت مطرح و تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهم کرد«.
پاسخی که روز بعد از سفارت انگلیس به وزارت خارجه 
رسید از چند عبارت مبهم و دو پهلو تجاوز نمی کرد. آشکار 
بود که دولت انگلیس قصد همکاری ندارد و در این حال 
برای دولت مستوفی دو راه بیشتر وجود نداشت: تجدیدنظر 
مستوفی  کناره گیری.  یا  انگلستان  با  سیاسی  روابط  در 

الممالک راه دوم را برگزید و استعفا کرد.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 1216 (

ادامه در صفحه 1۵» ادامه دارد«           

مستوفیالممالک

قبض رسید روزنامه »کوکب دری« بابت »یک تومان وجه رایج خزانه« اشتراک شش ماهه سال سوم در 11 جمادی االخر 
سال 1325 مطابق 1907 میالدی بتوسط »جناب مستطاب سالله الطیاب عمده االشراف آقای سید محمد تاجر طهرانی«
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1ـ از هنرپیشگان قدیمی 
تئاتر ایران

و  منظوم  داستانی  2ـ 
لدین  فخرا ثر  ا عاشقانه 

اسعد گرگانی
3ـ نوعی مدرسه ـ تارک 

دنیا
4ـ خاتمه ـ خیال

5 ـ جهت ـ پادشاه
6ـ  از شاهان ایران قبل از 
حملۀ تازیانـ  وسیلۀ مداوا 

ـ به سبکی مثال است
7 ـ سرزمین ـ حق دولت 

از درآمد مردم
8 ـ معاضدت ـ مهربان

9ـ از عوامل تولید ـ الیق 
و سزاوار

دائمی  اعضای  حق  10ـ 
و  خانه  ـ  امنیت  شورای 

کاشانه ـ جدید
ـ  وات  مسا عدم  11ـ 

خوراکی است

ین  گتر ر بز ز  ا 1ـ 
مخترعان جهان

پیشین  ملکۀ  2ـ 
انگلیسـ  حرف فاصله

ـ  ن  سیستا یل  3ـ 
پرنده ای است

4ـ اراذل ـ دوروئی
ـ  مذکر  جنس  ـ   5

گهواره ـ بلند
6ـ  خزنده ای استـ  از 
خوش صدا  خوانندگان 
و قدیمی ایرانـ  عصاره

شاعر  و  ترانه سرا  7ـ 
معروف و معاصر ایران

داخلی  اعضای  از  ـ   8
بدن انسان ـ مربیان و 

سرپرستان
ـ  است  حشره ای  9ـ 

حتم 
اندام  از  قسمتی  10ـ 

ـ صدا
و  خوانندگان  از  11ـ 
و  معروف  هنرپیشگان 

فقید هولیوود
روانکاوی  علم  آغازگر  1ـ 
زیگموند  نزدیک  همکار  و 

فروید
ـ  کدر  و  واضح  غیر  2ـ 
بخشی از تیر و کمانـ  یأس

مکانهای  ز  ا ـ  صدا  3ـ 
سرگرم کننده  و  تفریحی 
ایران ـ  اقلیتی قومی در  ـ 

تکرار یک حرف
طرح  ـ  به عربی  »نه«  4ـ 

نقشه برای آینده
5 ـ ناپاکی ـ بیابان ـ رنگی 

است
6 ـ نااستوار ـ از شهرهای 
جانداری  ـ  ایران  تاریخی 
اندازه گیری  واحد  ـ  است 

سطح
7 ـ تمرین عمالت نظامی 
قدیمی  هنرپیشگان  از  ـ 

سینمای ایران
فلزی  ـ  لَورده  ـ  زبان  ـ   8

است ـ پایه

9ـ گنجه ـ دزد ـ موّرب
10ـ از خوانندگان قدیمی، 
فراموش ناشدنی  و  فقید 

ایران
بنیه  ـ  11ـ خوراکی است 

ـ وحشت
12ـ از کشیدنی هاـ  وسیلۀ 
از  بخشی  ـ  وزن  سنجش 

شهرستان الهیجان
13ـ جاریـ  حرف خطابـ  

استحکام و پابرجایی
14ـ »بیت« به هم ریخته ـ 

سنگی است ـ تپۀ کوتاه
15ـ مددکار ـ از میوه ها ـ 

پایتخت کشوری است

1ـ نقاش بزرگ ایران در قرن گذشته
باذوق  شعرای  و  غزلسرایان  از  2ـ 

معاصر، معروف و فقید ایران
3ـ آزادـ  تنیس بازی مشهورـ  اجداد

4ـ شگرد ـ خارج ـ ایمان آورده
5ـ  از فراورده های لبنیـ  شاعر بزرگ 

خطه پارس ـ کچل
و  قدیمی  خیابانی  ـ  سنگین  ـ   6

خاطره انگیز در تهران
از شعرای نوپرداز،  برجسته و  7 ـ 

فقید ایرانـ  بازگشتن
و  مصاحب  ـ  اندام  از  قسمتی  ـ   8

همنشینـ  قدرت
9ـ لحظه ـ جود و بخشش ـ حرف 

تعجبـ  عشیره
10ـ از نخست وزیران پیشین فرانسه

11ـ کمک ـ خرس ـ آدمکشی
از  ـ  است  درختی  آنطرف  از  12ـ 
ـ  اروپا  صنعتی  معظم  کارخانجات 

کویری است
13ـ عبادتـ  عالمت جمعـ  میوه ای 

است
هم  ـ  است  پوشاکی  ـ  سائل  14ـ 

لباس زیر است و هم رسم و عادت
15 ـ حالوت ـ پایه و اساس

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

هیچ فلسفه و یا ایدئولوژی محکمتر و 
قاطع تر ازعلم نیست.  در تاریخ بشریت 
مشکالتی  حالل  علم  که  شده  ثابت 
یکدیگر  مقابل  در  را  انسانها  بوده که 
ایجاد اختالف  نموده اند.  قرار داده و 
یک مثال جدید، کشف بسیار مهمی 
است  که در اواخر دهه 1980 شد و 
پیشرفتهای  گذشته  دهه  دو  در طی 
قابل توجهی در علم شناسائی ساختار 
بایو کمِیستری، بیولوژی شیمیائی بدن 

انسانها نموده است.  
به وسیله این علم که به نام جینوم 
اِ  موسوم است  امروز  و یا  دی. اِن. 
می توانند نژادها، قبیله ها و اقوام جهان 
را شناسایی کنند و ریشه های اجدادی 
و جغرافیائی مردم جهان را دقیقاً و به 
آسانی در البراتوار دانشگاه های بیولوژی 
و متخصص ژن شناسی جهان مشخص 
کنند.از طریق این اکتشاف، جهان علم  
فورِنزیک به وجود آمده که امروز در 
جوامع دموکراتیک برای حفظ حقوق 
امروزه  می شود.  استفاده  آن  از  مردم 
دارای  آزاد  جوامع  در  پلیس  ادارات 
که  هستند  فوِرنزیک  البراتوارهای 
از  را  بیگناهان  طریق   آن  از  بتوانند 
گناهکاران شناسائی کنند و مجریان 
فراری را با نام و نشان و آدرس منزل 
و محل کار پیدا نموده و دستگیرکنند.  
فقط کافی است یک تارموی، یا تکه ای 
پوست و یا نیم قطره خون در اختیار 
دیگری  مهم  باشند.خدمت  داشته 
که علم شناخت دی. اِن. اِ به جامعه 
جهانی نموده حل بسیاری از مسائل و 
اختالفات تاریخی قومی و نژادی است. 
با یک ذره از هر عضو بدن، نه تنها نام 
و نشان انسانها مشخص می شود بلکه 
اولین  از  آنان  نژادی  تاریخچه  همه 
هزاره های تاریخ انسان مانند کتابی در 

جلوی چشمان ما باز می شود. 
تحقیقات دانشمندان بایو کمیستری، 
ساختار  مورد  در  شیمیائی،  بیولوژی 
البراتوار  در  جهان  مختلف  نژادهای 
چندین دانشگاه آمریکا و اروپا همچنان 

به  اخیراً  محققان  این  دارد.   ادامه 
مطالعه نژاد ایرانیان و یا به قول این 
دست  »ایرانیک«   نژاد  دانشمندان 
بسیار  علمی  اطالعات  که  زده اند 
از  جمعی  برای  انتظاری  غیرقابل 
مدعیان »اقوامی« در ایران در اختیار 
یا   ژن شناسی  جینوم،  می گذارد:علم 
نقشه  یا  نژادی  آدرس  که  اِ  اِن.  دی. 
ثابت  انسانهاست  ژنتیک  ساختمانی 
می کند که  درون مرزهای ایران زمین 
نژاد  از  )ایرانیک ها(  ایرانیان  جز  به 
هند – اروپائی ویا به قول دانشمندان 
انسان شناسی، انسانهای پروتوآرین هیچ 
قوم و یا قبیله دیگری نیست.  حتی 
ادعای  که  کسانی  که  شده  مشخص 
دارای ژن مسلط  ایرانی کرده اند  غیر 

قوی و باستانی ایرانیک هستند.
ایرانیک ها  این کشفیات،  بر اساس 
از رودخانه های دجله و فرات در غرب 
و کردستان و خوزستان تا افغانستان، 
پاکستان و هندوستان در شرق و در 
شمال تاجیکستان و ازبکستان  آسیای 
مرکزی همه از صاحبان دی. ان. اِ مسلط 
هستند.  اروپائی  هند-  یا  و  ایرانیک 

 تحقیقات مختلف در دانشکاه هائی 
که در رشته ژنوم، ژن شناسی، مطالعه 
می کنند ساختمان نژادی و ژن مسلط 
همه ایرانیان را از غرب، شرق، شمال و 
جنوب فالت ایران در هاپالگروه ) آر 1( 
و )جی 2(  پیدا کرده اند. این گروه دی. 
ان. اَ در ایرانیک های آسیای مرکزی و 

پارسیان هند هم وجود دارد. 
اِ  اِن.  دی.  که  اصل  این  درک  با 
مسلط ایرانیان مشترکاً هند – اروپائی 
در  وای«  »کرومزومهای  می باشد، 
مخلوط  کشور  غرب  ایرانیان  میان 
کمترآسیائی و در شرق ایران مخلوط 

کمتر اروپائی وجود دارد.
جنوب  ایرانیان  مسلط  اِ  ان.  دی.   
نژاد  از  را  خود  )گروهی  ایران  غربی 
ایرانیک  ژنوم  همان  می دانند(  سامی 
کمی،  بسیار  مقدار  دارای  که  است 
تباری  آثار  10درصد،  احتمال  به 
مزوپوتامی های باستانی می باشد. به این 
مفهوم که ایرانیان خوزستان دارای 90 

درصد ژن مسلط ایرانی تبار هستند.
تحقیقات جدید دیگری توسط یک 
در  کمبریج  دانشگاه  ژن شناسان  تیم 

لندن به سرپرستی دکتر مازیار اشرفیان 
آذربایجانی(  ایرانی  )دانشمند  بناب  
این  نتیجه  است.  گرفته  انجام  اخیراً 
متعدد  آزمایشات  و  تحقیقات مفصل 
ثابت می کند که آذریان ایران هیچ نوع 
ژنی از ترکان آناتولیا ویا ترکان اروپائی 
ندارند.  اصل نژادی و دی. اِن. اِ  کاماًل 
مسلط آذریان دقیقاً و کاًل از پارسیان 
باستانی می باشد. در مورد قبائل کرد 
اِ  واضح و مسلط همه  اِن.  و لر دی. 
دارای همان  و  ایرانیک  نژاد  از همان 
نشانهائی هستند که در باال ذکر شد. 

آنچه مسلم است ایران یک جامعه 
ریشه  و  اصل  یک  دارای  هوموجنایز، 
است.  به این معنی که دی. اِن. اِ مسلط 

همه به یک ریشه می رسد.  
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و  جهانی  جغرافیای  در  نژادها، 
مهاجرت ها

ایرانیان كه هستند
اقوام مختلف، یا یک ملت همه ایرانی؟

            10 پرسش و 10 پاسخ  
1(كارگردان فیلم »زندان زنان« كیست؟

1ـ تهمینه میالنی 2ـ منیژه حکمت 3ـ رخشان بنی اعتماد 4ـ نیلوفر بیضایی
2(اتومبیل مدودوف رئیس جمهور روسیه چیست؟

1ـ کادیالک 2ـ مرسدس بنز 3ـ مسکوویچ 4ـ اشکودا
3(در فیلم جیمزباند »چشم طالیی« ساخته شده در سال 1995، چه 

كسی نقش جیمزباند را بازی كرد؟
1ـ شون کانری     2ـ راجرمور     3ـ پیرس بروزنان  4ـ دانیل کریگ

4(آجر مرغوبی كه در ایران شهرت زیادی داشت، چه نام داشت؟
1ـ بهرامی            2ـ بهمنی      3ـ فرهادی          4ـ بهروزی

5(زغال مرغوب خارجی كه در ایران شهرت زیادی داشت، چه نام داشت؟
1ـ ویلسون            2ـ تامپسون   3ـ اریکسون         4ـ جکسون

6(»فورمیکا« چیست؟
1ـ نوعی ساالد        2ـ نوعی ظرف 3ـ نوعی چوب    4ـ نوعی ماهی

7( »معمر«كه نام كوچک رهبر لیبی است، چه معنا می دهد؟
1ـ فالگیر               2ـ تیرانداز       3ـ لحافدوز    4ـ پیر وسالخورده

8(نام ماده شیمیایی كه با آن سبزیجات شسته می شود، چیست؟
1ـ سولفات دوسود 2ـ پرمنگنات پتاسیم 3ـ نیترات پتاسیم 4ـ کلرور سدیم

9(»شیطان كوه« در كجا قرار دارد؟
1ـ سمنان          2ـ بجنورد          3ـ الهیجان         4ـ ماکو

10(در اساطیر ایران كدام شخصیت ایرانی را »ضحاک« در غاری در 
دماوند به بند كشید؟

1ـ منوچهر          2ـ آرش            3ـ کیومرث         4ـ فریدون

در صفحه 15

در صفحه 15 وجه اشتراک این شخصیت ها چیست؟

اسکارلت جانسون
بازیگر فیلم »حیثیت«

وین دیزل
بازیگر فیلم »سریع و خشن«

دافی
خواننده اهل ولز

اشتون كاچر
بازیگر فیلم »نگهبان«

هنری كوپر
قهرمان بوكس سنگین وزن اروپا

ژیزل بوندچن
مدل و مانکن مشهور برزیلی

ماندانا زند- كریمی
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او )اوئن( و یا سایروس ونس وزیر خارجه 
دولت جیمی کارتر افشا نساخته بود، چه 
او در صورت اطالع از بیماری شاه، خبر 
را به نحوی با هدف وادار ساختن شاه به 

کناره گیری افشا می کرد.
نکته درخور تعمقی در تائید آگاهی 
محدود فرانسه از بیماری شاه را دکتر 
اسبق  سفیر  رایت  دنیس  سر  از  اوئن 
بریتانیا در ایران نیز ذکر می کند. دنیس 
سفارت  از  بازنشستگی  از  بعد  رایت 
تهران به عضویت هیئت مدیره شرکت 
نفتی شل در آمد و در میان همکاران او 
در هیئت مدیره شل، یک سیاستمدار 
ماموریت  مسکو  در  قباًل  که  فرانسوی 
داشت به دنیس رایت گفته بود که شاه 
عمیقاً بیمار است. اوئن می نویسد، دنیس 
رایت برای کشف حقیقت به تهران سفر 
کرد اما چیزی دستگیرش نشد. سال ها 
بعد ژیسکاردستن رئیس جمهور وقت 
فرانسه نیز در پاسخ به این پرسش که 
آیا از بیماری شاه باخبر بوده، جواب داد: 

»غیر مستقیم.« 
اوئن نتیجه می گیرد که اگر ژیسکار 
این  بوده،  آگاه  شاه  بیماری  از  دستن 
لندن  گوش  به  آنکه  برای  را  آگاهی 
سرویس  از  حتی  نرسد  واشنگتن  و 
اطالعاتی فرانسه نیز مخفی نگه داشته 
و احیاناً با آگاهی از بیماری شاه بود که 
ژیسکار علیرغم مخالفت رئیس سرویس 
اطالعاتی فرانسه شخصاً تصمیم گرفت 
برای بهره گیری های اقتصادی آتی فرانسه 

پذیرای آیت اهلل خمینی شود. اوئن نتیجه 
نمی کند  فکر  امر  نهایت  در  می گیرد، 
فرانسه از نظر سیاسی و اقتصادی پس 
از روی کار آمدن رژیم خمینی چیزی 

به دست آورد.
مربوط  نگارش فصل  در  اوئن  اینکه 
به شاه از چهارچوب مبحث اصلی فراتر 
تحوالت سیاسی  در  به سیری  و  رفته 
ایران و زندگی و حکومت شاه پرداخته 
عالقمندی شخصی  بر  عالوه  بی تردید 
او نسبت به ایران ناشی از آن است که 
انقالب اسالمی در ایران نه تنها به قول 
خود او »مهمترین فاجعه ژئوپلیتیکی ربع 
آخر سده بیستم با نتایج فاجعه آمیزتر که 
امروز با آن دست به گریبانیم« محسوب 
می شود، بل مهمترین واقعه دوران وزارت 
او با توجه به عمق اهمیت ایران در حفظ 
ثبات سیاسی خاورمیانه و جنوب غرب 
آسیا تحت شرایط توازن منافع ایران و 

غرب نیز بوده است.
با این وجود و با توجه به اینکه سیر 
رویدادها در ایران مهمترین دلمشغولی 
روزمره اوئن بشمار می رفته، فصل مربوط 
به شاه و انقالب ایران در کتاب او محتوای 

بسیار پیش  پا افتاده و ضعیفی دارد و 
انتظارات خواننده را با توجه به موقعیت 
و دسترسی او به اسناد و مدارک برآورده 
نمی کند. از اوئن انتظار می رفت از نکات 
و اسراری صحبت کند که برای بسیاری 
از پژوهندگان تحوالت ایران هنوز بدون 
پاسخ مانده و با گذشت سه دهه از سقوط 
رژیم سلطنتی فرضیه های توطئه را هم 

چنان در اذهان پایدارنگهداشته است.
عالوه بر فصل مربوط به شاه، مندرجات 
فاتح  چرچیل  وینستون  درباره  کتاب 
جنگ دوم جهانی و آنتونی ایدن وزیر 
خارجه  بریتانیا بعد از روی کار آمدن 
مجدد چرچیل در 1951 برای ایرانیان 
سال های  در  که  است.چرچیل  جالب 
جنگ دوم جهانی نخست وزیر کابینه 
پایان  در  بود،  احزاب  همه  از  ائتالفی 
از   1945 پارلمانی  انتخابات  و  جنگ 
کلمنت  و  کارگر شکست خورد  حزب 
وزیر  نخست  کارگر  حزب  رهبر  اتلی 
شد. بسیاری شکست فاتح جنگ  را به 
دلیل کهنسالی و ضعف جسمی و روحی 
سکته  بر  عالوه  چرچیل  می دانند.  او 
دسامبر 1941 در واشنگتن، در دسامبر 

1943 دچار ذات الریه نیز شده بود. اما 
مهمترین بیماری های چرچیل به روایت 
خستگی  پزشکان،  و  بیوگرافی نویسان 
ممتد او و نیز مصرف مشروبات الکلی 
در حد افراط بود که تحمل اش را برای 
افرادی که از نزدیک با او کار می کردند 
دشوار و غیرممکن کرده بود. عالوه بر 
اینها، چرچیل در تمام طول حیات از 
دپرسیون شدید رنج می برد و این بیماری 
که در خانواده پدری او سابقه داشت، در 
ایام جوانی احساس خودکشی را نیز در 

وی برانگیخته بود.
علیرغم شکست در انتخابات 1945، 
و صرف نظر از دو سکته دیگر در 1949، 
حزب  رهبری  در  همچنان  چرچیل 
محافظه کار باقی ماند و در پی پیروزی 
 ،1951 اکتبر  انتخابات  در  حزب  این 
کرسی  بر  مجدداً  سالگی  سن 77  در 

صدارت نشست.
از جمله مسائلی که چرچیل از دولت 
قبلی اتلی به ارث برد، اختالفات ایران 
با شرکت نفت ایران و انگلیس بود. در 
اشاره ای  همزمانی  این  به  اوئن  کتاب 
نشده، اما آمده است که در سه شنبه 

 )1332 تیرماه   2(  1953 ژوئن   23
اندکی مانده به 28 مرداد 32، چرچیل 
دچار چهارمین سکته قلبی شد به نحوی 
که پزشکان به »جان کول ویل« منشی 
وی گفته بودند بیمار تا روزهای پایان 
هفته دوام نمی آورد! در این میان آنتونی 
ایدن معاون حزب و وزیر امور خارجه و 
جانشین طبیعی چرچیل نیز بعد از سه 
عمل جراحی دشوار در لندن و بوستون 
آمریکا دوران نقاهت را سپری می کرد و 
نداشت. چرچیل که  در صحنه حضور 
هنوز قادر به صحبت بود به منشی خود 
دستور اکید داد که خبری از بیماری و 
از کار افتادگی او درز نکند و طرح بی خبر 
نگهداشتن مطبوعات به یاری سه تن از 
متنفذین مطبوعاتی لندن و نزدیک به 
چرچیل با موفقیت اجرا شد. با این وجود 
چرچیل بعد از چهارمین سکته قلبی تا 
6 آوریل 1955 به زمامداری ادامه داد 
و شبی که فردای آن روز خانه شماره 
را ترک می کرد  استریت  داونینگ   10
نسبت به توانائی آنتونی ایدن در اداره 
مملکت ابراز تردید کرد، که آنچنان نیز 
دور از حقیقت نبود. چه، ایدن آنچنان 
در گرماگرم بحران 1956 سوئز بیمار و 
مبتال به ورم کیسه صفرا بود که از شاخه 
داروی »آمفتامین« محرک مغز به مقدار 
زیاد استفاده می کرد و پیش از استعفا با 
تب چهل درجه در آخرین جلسه هیئت 
دولت شرکت کرد و در 7 آوریل 1957 

جای خود را به هارولد مکمیالن داد.

محرک دکتر اوئن در نگارش کتاب 
بدون شک  قدرت«  در  و  بیماری  »در 
به نحوی که خود او قبالً در یک سخنرانی 
در انجمن عصب شناسان بریتانیا در سال 
2002 ایراد کرد و همچنین در نگارش 
کتاب دیگری با عنوان »عالئم غرور و 
مستی قدرت«، درک و شناخت عواقب بر 
سر قدرت ماندن رهبران و سیاستمداران 
و  جهانی  تحوالت  تکوین  در  بیمار 
است. ملت ها  سرنوشت  آن  از  مهمتر 

»در بیماری و در قدرت« یک مبحث 
و معضل تاریخی را که سابقه آن نه تنها 
به صد سال اخیر مورد بحث نویسنده، 
که به تاریخ بشریت می رسدـ  و در تاریخ 
ایران نمونه های فراوانی از آن ثبت است 

ـ زنده می کند.
تمایل به ادامه قدرت در عین بیماری 
و مخفی نگهداشتن بیماری از مردم، به 
نوشته دکتر اوئن در هرگونه نظامی، چه 
دموکراتیک و چه استبدادی وجود داشته 
است. در آمریکا روسای جمهوری چون 
وودرو ویلسون، فرانکلین روزولت، کندی، 
جانسون، نیکسون و در اروپا، چرچیل، 
پمپیدو، میتران، ژاک شیراک و این اواخر 

تونی بلر و جورج بوش، و نیز بسیاری از 
دیکتاتورها، چون هیتلر و استالین، مائو، 
موسولینی، صدام حسین، میلوسوویچ، 
پل پت، ایدی امین، رابرت موگابه یا از 
نظر جسمانی و یا روانی بیمار بوده اند 
و جملگی درباره سالمتی خود دروغ 

گفته اند.
پاکستان  قائد  جناح  علی  محمد 
بیماری  به  پاکستان،  تجزیه  هنگام 
بعد  ماهی  چند  و  بود  دچار  حصبه 
درگذشت و به عقیده دکتر اوئن اگر 
انگلستان و نیز جواهر لعل نهرو رهبر 
هند از بیماری بنیانگذار پاکستان آگاه 
بودند، به تجزیه هند تن در نمی دادند.

اینک روشن شده که پرزیدنت جان 
اف کندی به بیماری  »ادرنال« )کمبود 
ترشح غدد فوق کلیوی( و نیز بیماری 
»آدیسون« دچار بوده و باوجود مصرف 
داروهائی  چون  استروید و »آمفتامین« 
و  پزشکان  او،  زیاد، شحص  مقدار  به 
او  سالمت  به  نسبت  کندی  خانواده 
بیماری  سر  اگر  و  می ورزیدند  اصرار 
در  او  بسا  چه  می شد،  برمال  کندی 
از  جمهوری 1960  ریاست  انتخابات 
جمهوریخواه  رقیب  نیکسون  ریچارد 

شکست می خورد.
که  شد  داده  تشخیص   1981 در 
فرانسوا میتران سرطان پروستات دارد. 
با این وجود وی در ماه مه همین سال 
در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 
پیروز شد و بیماری او تا 11 سال به بعد 
بعنوان اسرار مملکتی مخفی باقی ماند.

در بررسی های دکتر اوئن، عدم ثبات 
روانی و به گفته برتراند راسل »مستی 
اموردر  مصادر  از  بسیاری  در  قدرت« 
اوج  در  آنان  که  می کند  بروز  ایامی 
قدرت قرار می گیرند و رفتار و کردار 
مغرورانه توام با اعتماد به نفس مفرطی 
که در آنان بوجود می آید تقریباً نه تنها 
در رهبران سیاسی که در سایر مشاغل 
چون نظامی و حتی تجاری تا زمانی که 
بر سرکار باقی می مانند افزایش می یابد. 
بلر  تونی  بوش،  رهبرانی چون جورج 
این  زنده   نمونه های  تاچر  مارگارت  و 
که  می آیند  بشمار  قدرت«  »مستی 
در سالیان پایانی حیات سیاسی خود 
دچار  خودبینی  و  نخوت  بیماری  به 
شدند، خدا را بنده نبودند و شواهد این 
بیماری در رفتار و کردار بی پروای این 
سه سیاستمدار، قضاوت های نادرست 
و بی کفایتی عملیاتی آنان توام با وهم 
لغزش ناپذیری شخصی و معافیت الهی 

از پاسخگوئی، مشهود بوده است. 
»در بیماری و در قدرت« محتوائی 
رمان گونه، پلیسی  و سرگرم کننده نیز 
دارد. اوئن که اینک عضو مجلس لردان 
بریتانیا است فاش می کند که در اکتبر 
1977 و درسفرش به مسکو، اینتلجنس 
سرویس انگلستان از او می خواهد ضمن 
مالقات با برژنف درباره شایعه مبتلال 
شدن دبیر کل حزب کمونیست و مرد 
شماره یک قدرت در مسکو به سرطان 

حنجره تحقیق کند.
اوئن می گوید در مالقات و گفتگو 
با برژنف آثار بارزی از بیماری در رهبر 
شوروی سابق نیافت، هرچند که مترجم 
او احساس می کرد نحوه سخن گفتن 

برژنف تغییر کرده است.
در  و  بیماری  »در  مقدمه  در  اوئن 
همان  از  که  می دهد  شرح  قدرت« 
سال های اولیه دهه 60 میالدی که پا 
به عرصه سیاست نهاد نسبت به مبحث 
روی  روحی  فشارهای  منفی  اثرهای 
سیاستمداران و تصمیمات آنها عالقمند 
شد و در عرصه سیاست و معاشرت با 
سیاستمداران چه داخلی و چه خارجی 
عینک طبی را نیز در بیشتر موارد به 

چشم می گذاشت.
یکی از این موارد در سال 1984 بود 
که اوئن برای حضور در آئین تشییع 
جنازه آندروپف رئیس جمهور شوروی 
سابق به مسکو رفت و ضمن دست دادن 
با چرنیکو دریافت که رئیس جمهور 
جدید مبتال به بیماری آمفیزم است. 

اوئن  دکتر  که  راهکاری  سرانجام 
در مقابله با معضل »در بیماری و در 
قدرت« پیشنهاد می کند برای جوامع 
دموکراتیک و استبدادی متفاوت است.

دموکراتیک  و  مترقی  برای جوامع 
این جوامع  این است که  او  پیشنهاد 
ضوابط جدیدی را در حصول اطمینان 
نسبت به سالمتی کامل رهبران سیاسی 
خود بکار گیرند و در جوامع دیکتاتوری، 
کنار  برای  اختیاراتی  از  ملل  سازمان 
سیاستمدارانی  و  رهبران  گذاشتن 
بیماری غرور و  بویژه  بیماریشان،  که 
جوامع  برای  تنها  نه  خطری  نخوت، 
و صلح  ثبات  که  آنان،  تحت سیطره 
برخوردار  می آید،  بشمار  نیز  جهانی 

باشد. آرزوئی حصول  ناپذیر.

نگاهی به کتاب دکتر اوئن وزیر خارجه اسبق بریتانیا )بخش پایانی(

مسکو و پاریس از سرطان شاه مطلع 
بودند؟

اوئن  دیوید  دکتر  لرد  تازه  کتاب 
عنوان  تحت  انگلیسی  سیاستمدار 
 In Sickness( در بیماری و در قدرت«
and in Power( « بیماری  رهبران و 
بررسی  را  برجسته ای  سیاستمداران 
با  اخیر  در یک صد سال  که  می کند 
وجود بیماری و مخفی نگهداشتن آن به 
حکومت ادامه داده اند و این پنهانکاری 
گاه روند تاریخ و سرنوشت ملت ها را 

تغییر داده است.
در شماره گذشته آنچه اوئن درباره 
ژئوپلیتیکی  تاثیرات  و  شاه  بیماری 
نظر  از  است  نوشته  اسالمی  انقالب 
بخش  اینک  و  گذشت  خوانندگان 
پایانی نگاه به کتاب وزیر خارجه اسبق 
بریتانیا که دوره وزارتش مقارن بود با 

انقالب در ایران.
تبعید«  در  »شاه  فرعی  سرفصل 
قدرت«  در  و  بیماری  »در  کتاب  در 
حاوی شرح و جزئیات پریشان حالی، 
از  و عزیمت شاه  بیماری، سرگردانی 
مصر به مراکش، از مراکش به باهاما، 
به  مکزیک  از  و  مکزیک  به  باهاما  از 
نیویورک جهت معالجه و سپس اقامت 
در پاناما و سرانجام بازگشت به مصر 
و درگذشت در کشور فراعنه و پشت 
کردن هم پیمانان از جمله واشنگتن و 
کم  است.  شاه  به  پناه دادن  در  لندن 
و بیش، تکرار یک تراژدی که ویلیام 
شوکراوس در کتاب »آخرین سفر شاه 
به   »  )The Shah’s Last Ride(

نحوی گویاتر ترسیم کرده است.
تنها نکته ناگفته در این مبحث اعتراف 
شخص دکتر اوئن »توام با شرمندگی« 
برای  )قاعدتاً  نیز،  او  این است که  به 
حفظ منافع اقتصادی بریتانیا در روابط 
در  آمده  کار  روی  اسالمی  رژیم  با 
تهران(، بعد از آگاهی از پریشانی شاه 
جیمز  برای  یادداشتی  در  تبعید،  در 
توصیه  وقت  وزیر  نخست  کاالهان 
از پذیرش شاه طفره رود. کرد لندن 

بر خالف جیمز کاالهان نخست وزیر 
از  بعد  تا  زیرکانه  که  کارگری  دولت 
سقوط رژیم سلطنتی درباره رویدادهای 
ایران لب از لب نگشود، اوئن در مقام 
وزیر خارجه و درگرماگرم رویدادهای 
انقالب و ایامی که آیت اهلل خمینی در 
پاریس بود در یک مصاحبه تلویزیونی 
جنجالی از کانال  تجاری بریتانیا در 30 
مهر 1357 در حمایت از شاه آنچنان 
فضای حاکم  در  که  که  سخن گفت 
ایام و  آن  نان خوردن«  روز  نرخ  »به 
تحلیل های ضد شاه در مطبوعات غرب 
به جانبداری از انقالب، تعجب فراوانی 
را ایجاد کرد و خشم رهبران انقالب 
را در همه طیف های سیاسی مخالف 
شاه، تا مرحله صدور بیانیه هائی علیه 
اوئن  مصاحبه  آن  در  برانگیخت.  او 
هم پیمانی  »مبادی  گفت:  شهامت  با 
حکم می کند که انگلستان در روز نیاز 
البته  کند«.  حمایت  هم پیمانانش  از 
پشتیبانی بی چون و چرای اوئن از شاه 
و در مقابل سکوت کاالهان ، از اختالف 
نظری نیز حاکی بود که میان نخست 
کارگری  دولت  خارجه  وزیر  و  وزیر 
نسبت به آینده رژیم شاه ایران در آن 

ایام وجود داشت.
اشارات دکتر اوئن نسبت به درجه 
جاسوسی  سازمان های  آگاهی های 
تأمل  قابل  نیز  شاه  بیماری  از  عمده 
است. اوئن می گوید هرچند شواهدی 
از  یک  هیچ  که  نیست  دست  در 
سیا  منجمله  اطالعاتی،  سازمان های 
بریتانیا  اینتلجنس سرویس   ،)CIA(
بوده(، موساد  او  نظر خود  )که تحت 
و سرویس اطالعاتی آلمان شرقی، از 
اما  بودند،  آگاه  شاه  سرطان  بیماری 
از  حاکی  است  دست  در  شواهدی 
این که »کا.ژ.ب«، سازمان جاسوسی 

شوروی سابق از آن مطلع بود.
اوئن می نویسد در سال 1357 و   
در تهران یک دیپلمات روسی نزد یک 
دیپلمات آمریکائی فاش کرده بود که 
شاه مبتال به سرطان است، اما سفارت 
آمریکا ظاهراً نه تنها مطلب را جدی 
نگرفت بلکه اظهار عقیده کرد که پخش 
به  این شایعه که در گستره وسیعی 
گوش می رسید، احیاناً کار خود روس ها 
بوده است. البته اسناد مربوط به انقالب 
ایران که تاکنون از جانب روس ها انتشار 
یافته اشاره ای دائر بر آگاهی مسکو از 

بیماری شاه در بر ندارد. 
دکتر اوئن همچنین فاش می کند 
 Louis de گرنگو) دو  لوئی  که 
Guiringaud(  همتای فرانسوی او 
در ایام رویدادهای ایران، بعدها که هر 
دو آنان پست وزارت خارجه را ترک 
کردند به او گفت که از بیماری شاه 
مطلع بوده، اما وزیر خارجه فرانسه در 
ایام وزارتش هیچگاه این مطلب را نزد 

محمد پورداد
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

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

زیستن در فضای جنبش سبز                        از صفحه 12  

ایران  در  مسکن  =بازار 
حسن  وعده های  خالف  بر 
نیمه  در  تنها  نه  روحانی 
رکود  از   96 سال  نخست 
خارج نشد بلکه کارشناسان 
بازار  این  داده اند  هشدار 
تورمی  رکود  به  تا  می رود 

قدم بگذارد.
=بازار مسکن در ایران در 
دهه گذشته با رکود و رکود 
نرم  پنجه  و  دست  تورمی 
کرده است و این در حالیست 
که صنایع مختلفی به شکل 
به  و غیر مستقیم  مستقیم 
این بازار وابسته اند و از رکود 
بازار به شدت  این  بر  حاکم 

زیان می بینند.
ایران  در  مسکن  بازار  کارشناسان 
ورود  نشانه های  که  می کنند  عنوان 
دیده  تورمی  رکود  به  مسکن  بازار 
دوباره  بازار  این  زودی  به  و  می شود 

دچار رکود تورمی خواهد شد. 
رئیس  که  حالیست  در  این 
گفتگو  در  امالک  مشاوران  اتحادیه 
خرید  افزایش  از  ایران  رسانه های  با 
ساز  و  ساخت  همچنین  و  فروش  و 
به خصوص  مسکونی  واحدهای 
در  مصرفی  و  کوچک  واحدهای 
داده اند.  خبر  امسال  نخست  نیمه 
مهر،  خبرگزاری  گزارش  اساس  بر 
تورم  اصل  امالک،  مشاوران  اتحادیه 
ادامه رکود  با  بازار مسکن همراه  در 
را پذیرفته است که خود نشان دهنده 
بخش  این  در  تورمی  رکود  وجود 

است.
اگرچه  می افزاید  گزارش  این 
ساخت  بخش  در  ساز  و  ساخت 
تا  گران قیمت  و  لوکس  واحدهای 

مسکن دوباره به رکود تورمی قدم می گذارد

با این حال  حد زیادی کاسته شده، 
زیادی  بخش  عالقمندی  همچنان 
واحدهای  ساخت  مسکن سازان،  از 
مسکونی غیرمصرفی است تا با فروش 
آنها به حداکثر سود دست یابند؛ چرا 
و  کوچک  مسکونی  واحدهای  که 
مصرفی، »قیمت تمام شده ساخت« 
با »قیمت فروش« با احتساب ساخت 
فروش  و  تومان  هزار   800 متری  با 
سود  تومان،  میلیون   4 متری  با 
برابری دارد در حالی که  حداکثر 4 
ساخت واحدهای مسکونی لوکس با 
احتساب قیمت تمام شده ساخت و 
ساز به ارزش متری 2 میلیون تومان 
میلیون   14 تا   12 متری  فروش  و 
برای  برابری   7 تا   ۶ سودی  تومان، 

سازنده و سرمایه گذار دارد.
ملکیانی،  منوچهر  حال  همین  در 
رئیس انجمن شرکت های ساختمانی، 
گفته  مهر  خبرگزاری  با  گفتگو  در 
»حرف  با  می خواهند  برخی  است 
اگرچه  کنند  ایجاد  رونق  زدن« 
با کاهش  پیش بینی هایی می شد که 
مالی  منابع  سپرده ها،  سود  نرخ 
هدایت  مسکن  سمت  به  سرگردان 
شود، اما این اتفاق نیفتاد و با توجه 
بانک ها  عجیب  اقدامات  برخی  به 
اعطای  ممنوعیت  زدن  دور  برای 
سپرده ها،  به  درصد   1۵ باالی  سود 
برای  مردم  گزینه  اولین  همچنان 
دریافت سود، سپرده گذاری در بانک 
شاهد  موازی  بازارهای  سایر  و  است 

تغییر رفتاری خاصی نبودند.
وی با بیان اینکه این تولید صنعتی 
است که اشتغال پایدار ایجاد می کند 
و با توجه به نبود تولید، اشتغال زایی 
بود، می گوید: »تا  نیز موفق نخواهد 
زمانی که مردم قدرت خرید نداشته 
باشند، بازار مسکن از وضعیت کنونی 

تکان نخواهد خورد.«
محمدی،  مجیدرضا  همچنین  
کارشناس اقتصاد مسکن، در گفتگو 

قیمت مسکن  افزایش  درباره  مهر  با 
که  آماری  می گوید  تورم،  با  همگام 
اتحادیه  و  شهرسازی  و  راه  وزارت 
حداکثر  افزایش  از  امالک  مشاوران 
10 درصدی و همگان با تورم کشور 
به  می دهند،  ارائه  مسکن  بخش  در 
صورت میانگین است؛ به گونه ای که 
تغییرات  زیاد  بسیار  فاصله  برآیند 
پایتخت،  مختلف  نقاط  در  قیمت 
نشان  را  درصدی   10 افزایش  نهایتا 

می دهند.
بازار  کارشناس  این  اعتقاد  به 
غلط  سیاست های  دلیل  به  مسکن، 
نه  پایتخت  نقاط  برخی  در  مسکن 
تنها با افزایش قیمت مواجه نبودیم، 
فروخته  برای  حاضرند  مالکان  بلکه 
شدن واحد خود آن را پایین تر از نرخ 
در  دیگر  از سوی  کنند؛  عرضه  بازار 
برخی نقاط دیگر تهران مانند گیشا 
که در یکی دو سال اخیر با استقبال 
فراوان متقاضیان خرید مواجه شده، 
تا   8 متری  از  قیمت مسکن  ناگهان 
10 میلیون تومان به متری 12 تا 1۳ 
میلیون تومان رسیده است که عمال 
تا ۵0 درصدی را نشان  افزایش 40 

می دهد.
عنوان  به  ایران  در  مسکن  بازار 
زیادی  صنایع  که  بازارهایی  از  یکی 
به آن وابسته هستند، از دهه گذشته 
در رکود بسر می برد که در مقطعی 
رکود  این  احمدی نژاد  دولت  در 
رکود  به  مسکن  قیمت  افزایش  با 
ثبات  با  دوباره  و  شد  تبدیل  تورمی 
قیمت ها به رکود بازگشت. اکنون در 
حالی که حسن روحانی قول داده بود 
بازار مسکن را از رکود خارج کند و 
تاکید کرده در سال ۹۶ رونق به بازار 
نه  امسال  گشت،  خواهد  باز  مسکن 
تنها این رکود از بین نرفت، بلکه به 
گفته کارشناسان، دچار رکود تورمی 
وضعیت  این  از  خروج  که  شد  نیز 

بسیار مشکل است.

به حکم  آمریکا  خارجه ی  وزارت  رسمی  اعتراض 
اعدام محمدعلی طاهری

سخنگویان  ز  ا یکی   =
در  آمریکا  خارجه ی  وزارت 
بیانیه رسمی به صدور حکم 
اعدام برای طاهری اعتراض 

کرده است.
= در این بیانیه تاکید شده 
ایران باید به آزادی  عقیده و 

حقوق بشر احترام بگذارد.
برای  اعدام  حکم  صدور  دنبال  به 
»عرفان  موسس  طاهری،  محمدعلی 
هتر  انقالب،  دادگاه  توسط  حلقه« 
نوئرت، سخنگوی وزارت امور خارجه 
با  رسمی  بیانیه ای  در  متحده  ایاالت 
اعالم نگرانی در مورد وضعیت طاهری 
از جمهوری اسالمی ایران خواسته با 
بشر  حقوق  رعایت  و  اعدام  ها  توقف 
و  داخلی  قوانین  اساس  بر  تعهداتش 

بین المللی را اجرا کند.
به گزارش وبسایت سفارت مجازی 
آمده  بیانیه  این  در  تهران  در  آمریکا 
درباره  گزارش ها  نگران  عمیقاً  »ما 
صدور حکم اعدام  محمدعلی طاهری، 
بنیانگذار یک جنبش معنوی ایرانی، 
فرقه  یک  راه اندازی  اتهام  هستیم. 
در  فی االرض  فساد  اشاعه  و  مذهبی 
در  ایران  بین المللی  تعهدات  با  تضاد 
احترام به آزادی  عقیده و دین و باور و 
تضمین آنهاست آن هم در حالی که 
اعمال مجازات اعدام تنها برای جرایم 

بسیار جدی است«.
در این بیانیه با اعالم نگرانی جدی 
صدور  و  بازداشت  احتمال  مورد  در 
با  طاهری  پیروان  برای  اعدام  حکم 
اتهامات مشابه آمده، »ما از حکومت 

ایران می خواهیم تا هر گام ضروری را 
برای لغو محکومیت و مجازات اعدام 
کسانی  با  هم صدا  ما  بردارد.  طاهری 
که از ایران می خواهند تا به تعهداتش 
پایبند  بین المللی  قوانین  اساس  بر 
باشد می خواهیم که حقوق بشر همه 
افراد در ایران محترم شمرده شده و 
تضمین شود.«پنجم شهریور ماه زینب 
محمدعلی  موکالن  از  یکی  طاهری، 
اعدام  حکم  که  کرد  اعالم  طاهری 
قانون   28۶ ماده  استناد  به  طاهری 
است. شده  صادر  اسالمی  مجازات 

وجود  با  طاهری،  زینب  گفته ی  به 
کشور  دیوان عالی   ۳۳ شعبه  اینکه 
ماده   به  استناد  کرده  اعالم  صراحتا 
مصوب  اسالمی  مجازات  28۶قانون 
1۳۹2 در مورد جرم افساد فی االرض 
انتسابی  که جرم  نیست چرا  صحیح 
وقوع  به  قانون  این  وضع  از  پیش 
قانون   11 ماده  مطابق  و  پیوسته 
مجازات اسالمی، محکوم کردن متهم 

تصویب  بعدا  که  قانونی  استناد  به 
شده صحیح نیست، ولی دادگاه بدون 
قانونی  استناد  به  ایراد،  این  به  توجه 
اقدام  نمی شود،  ماسبق  به  عطف  که 
محمد  برای  اعدام  حکم  صدور  به 
علی طاهری کرده است.طاهری پیش 
محکوم  اعدام  به  بار  یک  نیز  این  از 
شده بود، اما دیوان عالی این حکم را 
نقض کرد و گفت تحقیقات در مورد 
اتهامات سب النبی )اهانت به پیامبر(، 
امنیت  علیه  تبانی  و  اجتماع  ارتداد، 

ملی و فرا درمانی ناقص بوده است.
از  دیگر  یکی  طباطبایی،  علیزاده 
وکالی طاهری چند ماه پیش به نقل 
از او اعالم کرده بود، بنیانگذار »عرفان 
مشارکت  با  را  موسسه اش  حلقه«، 
آقایان علی پور و سردار جورکش که از 
مقامات ارشد امنیتی نیروی انتظامی 
داشته اند،  سرتیپی  درجه  و  است 
کالس  برگزاری  به  اقدام  و  تاسیس 

کرده است.

 پاسخ وجه اشتراک 
اینان همگی خواهر یا برادر دوقلو دارند

از صفحه 13

پاسخ سؤاالت )10 پرسش و 10 پاسخ( از صفحه 13
1ـ منیژه حکمت 2ـ مرسدس بنز 3ـ پیرس بروزنان 4ـ بهمنی
5ـ جکسون 6ـ نوعی چوب 7ـ پیر و سالخورده 8ـ پرمنگنات 

پتاسیم 9ـ الهیجان 10ـ فریدون

نشین  خوش  مبارزان  از  بسیاری 
نظام  نمی دانند  امن،  کرانه های 
ادعای  با  معینی  افراد  که  جمکرانی 
تماس  و  »آقا«  دستورهای  اجرای 
محدودیت  هر  از  آزاد  او،  با  مستقیم 
معنای  به  مذهبی  حتی  و  سیاسی 
تاکنون آن، چه با این کشور خواهند 
کرد. این سروران که هفته ای یک دو 
بار از امریکای شمالی و اروپای باختری، 
تمامیت ش  در  را  اسالمی  جمهوری 
سرنگون می کنند نمی توانند مراحل و 
و  بشناسند؛  مبارزه  برای  اولویت هائی 
میدان دیدی به همان فراخی نیروهای 
که  دارند  پیش  سال  سی  سیاسی 
نمی دیدند دست انداختن »روحانیت« 
خواهد  معنی  چه  سیاسی  قدرت  بر 

داشت. 
جنبش سبز، از جمله بخش پشتیبان 
بیرونی آن، محدودیت های تاکتیکی راه 
سبز امید را ندارد و می تواند شعارها و 
تاکتیک های خود را آزادانه تر برگزیند 

امید  از راه سبز  ولی نمی باید یکسره 
ببرد. اگر چنان شود همه موازنه نیروها 
گشت.  خواهد  جنبش  کل  زیان  به 
از  بخشی  پذیر،  پیش بینی  آینده  تا 
دستگاه حکومتی جمهوری اسالمی و 
راه سبز امید به یکدیگر و هر دو آنها 
به جنبش اعتراضی مردمی نیازمندند 
آنها  از هر دو  نوبه خود  به  و جنبش 
نیرو می گیرد، و نمی باید گذاشت این 
همسوئی عناصری هر چه هم ناسازگار، 
برهم خورد. این استراتژی ظرافتی دارد 
که جنبش شگفتاور سبز تاکنون از خود 
نشان داده است. )شعار جمهوری ایرانی 
با آنکه دوگانه جمهوریت و اسالمیت 
نظام را نفی می کرد زود فراموش شد؛ 
مردم دریافتند که شتابزده بوده است.( 

* * *
به گفته آقای دکتر نوری زاده جنبش 
سبز دیوارها را میان درون و بیرون فرو 
ریخته است. یک معنی این سخن آن 
است که اگر از فضای مبارزه مردمی، 

آب، خاک و هوا، چالش های مهم دولت دوازدهم در گفتگو 
با نیک آهنگ کوثر

عیسی کالنتری، رئیس جدید سازمان 
حفاظت از محیط زیست معتقد است 
ایران  نابودی  باعث  بحران آب  »ادامه 

خواهد شد«.
رئیس جدید سازمان حفاظت محیط 
وزیر  دوره  چند  خود  که  زیست، 
بوده است، می گوید »برای  کشاورزی 
تولید چند تن گندم اضافی منابع آب و 

خاک را از بین بردیم«.
فرسایش خاک در ایران دو میلیارد 
 ۵0 سرمایه ای  است؛  سال  در  تُن 
میلیارد دالری که هر سال هدر می رود.

جامع  سیاست های  تغییر  بدون 
دولت جدید  زیست،  محیط  مدیریت 
توانست  نخواهد  روحانی  حسن 
هوا  و  خاک  آب،  بحران  تشدید  از 

جلوگیری به عمل آورد.
حسن روحانی در جریان کارزاری که 
او را برای اولین بار به ریاست جمهوری 
رساند، وعده های بسیاری در رابطه با 
بهبود وضعیت محیط زیست و به ویژه 
بحران آب داده بود. این وعده ها، چون 
عملی  او،  وعده های  از  دیگر  بسیاری 
نشدند و کشور هنوز درگیر بحران های 

به  و  جدی  بسیار  زیستی  محیط 
ویژه کاهش منابع آبی و آلودگی هوا 
است. حسن روحانی در جریان کارزار 
این وعده ها را  نیز  انتخاباتی دور دوم 
تکرار کرد.در دولت جدید، مسئولیت 
حفاظت محیط زیست دیگر به عهده 
معصومه ابتکار نیست. عیسی کالنتری، 
جدید  مسئول  کشاورزی،  سابق  وزیر 

آیا  است.  زیست  محیط  از  حفاظت 
تغییر رئیس برای حل مشکالت حاد 

محیط زیستی کافی است؟
احمد رأفت این پرسش و پرسش های 
دیگری درباره وضعیت محیط زیست 
فعال  نیک آهنگ کوثر،  با  را  ایران  در 
محیط زیست و کارشناس بحران آب، 

در میان گذاشته است.

هتر نوئرت، سخنگوی وزارت امور خارجه ایاالت متحده

موضوع تعلیق ایران در صورت عدم 
پرداخت بدهی را مطرح کرده بود. به 
شطرنج  فدراسیون  پهلوان زاده  گفته 
و  جوانان  و  ورزش  وزارت  کمک  با 
مسابقات  میزبانی  اسپانسر  تعدادی 
قهرمانی شطرنج بانوان جهان را قبول 
ایران  ورزش  در  کنون  تا  که  کرد 
سابقه  موضوع  این  رشته ای  هیچ  در 
مسابقات  برگزاری  است.  نداشته 
باالیی  بسیار  الزامات  جهان  قهرمانی 
شرکت کنندگان  تمام  و  می طلبد  را 
و  هستند  کشورهایشان  نمایندگان 
عادی  و  معمولی  ورزشکار  یک  صرفا 
بروز  درصورت  و  نمی روند  شمار  به 
آن  به  کشور  یک  اشکالی،  گونه  هر 
گفته  شد.پهلوان زاده  خواهد  معترض 
ایران توانست این مسابقات را با شکل 
و کیفیت خوبی برگزار کند اما مشکلی 

قضیه  به  مربوط  آمده  وجود  به  که 
طبق  بود.  مسابقات  جوایز  پرداخت 
دالر  هزار  مسابقات 4۵0  این  قوانین 
که  می شد  پرداخت  باید  جوایز  بابت 
تا کنون ۳۶0 هزار دالر آن پرداخت و 
80 هزار دالر که برای بازیکنان خارجی 
است باقی مانده است که مقامات ایرانی 

نتوانستند به موقع آن را تامین کنند.
 ۹۶ ماه  اردیبهشت  پهلوان زاده 
گفته بود فدراسیون جهانی تا کنون 
چندین بار مهلت تعیین و اعالم کرده 
فدراسیون  پرداخت  عدم  صورت  در 
با  شد.  خواهد  تعلیق  ایران  شطرنج 
این وجود به نظر می رسد فدراسیون 
شطرنج مهلت کافی و بیش از ضرب 
فدراسیون  به  را  شده  تعیین  العجل 
به  اقدام  داده و سپس  ایران  شطرنج 

تعلیق ایران کرده است.

اما پرسش است که مقامات مربوطه ی 
وقتی  چگونه  ورزش  وزارت  و  ایران 
امکانات و بودجه کافی برای برگزاری 
چنین مسابقاتی را نداشتند مسئولیت 
آن را پذیرفتند؟ در زمان برگزاری این 
اسالمی  جمهوری  مقامات  مسابقات 
به ویژه دولتی ها و رسانه های حامی آنها 
برگزاری  روی  را  گسترده ای  تبلیغات 
دادند.  انجام  ایران  در  مسابقات  این 
در  ایران  باالی  توان  سو  یک  از  آنها 
برجسته  را  جهانی  مسابقات  میزبانی 
می کردند و از سوی دیگر موافقت فیده 
با برگزاری این مسابقات در تهران را 
راهگشایی های  و  موفقیت ها  ادامه  در 
برجام ارزیابی کردند.  این در حالیست 
بدهی  این  وجود  با  و  اکنون  که 
اصلی  نیت  و  قصد  می شود  مشخص 
در  مسابقات  این  برگزاری  از  دولت 
هم  آن  تبلیغاتی،  بهره برداری  تهران 
ریاست  انتخابات  برگزاری  آستانه  در 
جمهوری، بوده است.پرسش مهم دیگر 
این است که چگونه این همه بریز و 
ساختن  و  خمینی  مقبره  از  بپاش 
امامزاده های تقلبی در کنار اختالس ها 
وجود  ایران  در  نجومی  و حقوق های 
دارد و همچنین هزینه های میلیاردی 
برای عراق و سوریه و یمن و فلسطین 
و لبنان می شود، اما در عرصه ی ورزش 
برای  و رشته ای فاخر مانند شطرنج، 
آبروریزی  این چنین  بدهی  پرداخت 
در  ایران  اصال  که  جایی  تا  می شود 
این رشته تعلیق و از صفحه ی شطرنج 

جهان حذف شود!

همان پیکار سیاسی مردمی پانزده سال 
خواهیم  بی ربط  بمانیم  بیرون  پیش، 
شد. این جنگ پادشاهی و جمهوری 
که مسأله اصلی سی ساله گذشته برای 
عموم مبارزان بوده است پاک در شرایط 
امروز ایران، در پیکاری که بر سر آینده 
نامربوط است.  این رژیم درگیر شده، 
تنها  نیست.  دعواها  این  زمان  دیگر 
به  ما مخالفان  پای همه  هنگامی که 
ایران برسد و همگان حق تعیین نظام 
حکومتی را داشته باشند زمان چنان 
بود. پیشروترین عناصر  بحثی خواهد 
جامعه ایرانی امروز به جای گرد آمدن 
در زیر  یک رهبری، دارند دمکراسی 
لیبرال را بستر همکاری های خود در 
می کنند.  سبز  جوش  خود  جنبش 
پادشاهی  بودن  مناسب تر  به  اعتقاد 
نمی باید  ایران  برای  جمهوری  یا 
مرکز  به  را  موضوع  آن شود که  مانع 

کشمکش های نفاق افکن نبریم.

* بر گرفته از سخنرانی در کنفرانس 
جنبش سبز حزب مشروطه ایران

ایران به دلیل بدهی...                                    از صفحه 10  

ویدئو
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اعتماد به رویکرد دیپلماتیک جدید 
با آن  بین ریاض و تهران و برخورد 
در  سیاسی  پیشرفت  یک  عنوان  به 
بیانگر  بیشتر  کشور،  دو  بین  روابط 
به آرمان ها  نوعی  خوش بینی نسبت 
و  تجزیه  اساس  بر  نه  آرزوهاست،  و 
حقیقی.  داده های  بر  مبتنی  تحلیل 
بزرگ  کشور  دو  این  میان  آنچه 
تضاد  یک  دارد،  جریان  منطقه 
حاشیه ای و یا اختالفی گذرا نیست، 
که  است  مزمن  بیماری  یک  بلکه 
رویدادها، واقعیت  ها و شواهد زیادی 
در وخیم تر کردن این بیماری و ایجاد 
شکاف میان دو کشور دخیل بوده اند. 
به  و  نقاط مختلف  در  رویدادها  این 
شکل بسیار حساس و در عین حال 
پیچیده تاثیر خود را بر روابط سیاسی  
و نوع ارتباط میان ریاض و تهران با 

محیط ومنطقه شان گذاشته است.
عادل  میان  دیپلماتیک  مالقات 
سعودی  خارجه  امور  وزیر  الجبیر 
خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد  و 
گشایشی   را  آن  برخی ها  که  ایران 
کشور  دو  میان  روابط  بهبود  برای 
یک  از  بیش  چیزی  کردند،  تلقی 
برای  که  نیست  تصادفی  مالقات 
کشورهای  دیپلمات های  از  خیلی 
این  البته  می آید.  پیش  نیز  دیگر 
از  بخواهیم  که  نیست  معنا  بدان 
یا  گذرا،  رویکردهای  این  اهمیت 
جلسات دیپلماتیک در آینده بکاهیم 
و  دیپلماتیک  رویکردهای  این  چون 
صورت  تصادفی  اگر  حتی  جلسات 
مهمی  نقش  می توانند  گاهی  گیرد، 
در  گسترش روابط سیاسی ایفا کنند.

همه ما به یاد می آوریم که چگونه 
دهه  در  پنگ«  »پینگ  دیپلماسی 
هفتاد میالدی باعث ایجاد تغییر در 
دیدار  یک  و  شد  بین المللی  روابط 
ورزشی میان چین و آمریکا چگونه 
میان  بسته  درهای  شدن  باز  باعث 
دو کشور گشت. چگونه پس از یک 
دیپلماتیک  درهای  ورزشی  رویداد 
گسترده،  روابط  آن  متعاقب  و  باز 
در  مناسب  بسیار  مشارکت های 
ایجاد  دو کشور  میان  سطح جهانی 
شد به طوری که پکن و واشنگتن به 
جهان  اقتصادی  شرکای  بزرگترین 
تبدیل شدند. البته شاید این فرمول 
برای تحسین روابط  میان پادشاهی 
سعودی و ایران بسیار امیدوارکننده 

نباشد. بحرانی شدن یا بهبود روابط  
میزان  به  ریاض  و  تهران  میان 
و  محیط  شدن  بحرانی  یا  بهبود 
و  خاورمیانه  منطقه   سیاسی  فضای 
پیامدهای بین المللی آن ارتباط دارد. 
معادله  این  گرفتن  نظر  در  با  حال 
می افتد،  اتفاق  منطقه  در  آنچه  و 
نمی شود  مشاهده  نشانه ای  هیچ 
جدید،  دیپلماتیک  رویکرد  که  
روابط   ازسرگیری  برای  مقدمه ای 
نزدیک  آینده  در  تهران  ریاض– 
که  باشد  بنیادین  تحوالتی  آغاز  یا 
بتواند روابط منطقه ای را تغییر دهد. 
بهبود روابط ریاض و تهران چنانچه 

دایره موفقیت  به  تنها  بگیرد،  انجام 
دیپلماسی سعودی و ایران در غلبه 
روابط  قطع  به  منجر  که  دالیلی  بر 
بین دو کشور شد، محدود نمی شود، 

بلکه توافق حقیقی میان آنها زمانی 
امکان پذیر خواهد بود که طرفین بر 
مورد  منطقه ای  عمده  مسائل  سر 

اختالف، به تفاهم برسند.
اکنون توپ در زمین ایران است به 
این دلیل که ایران آغازگر دخالت در 
بوده  منطقه  کشورهای  داخلی  امور 
صورت  به  دخالت ها   این  هست؛  و 
و  سوریه  و  لبنان  و  عراق  از  آشکار 
دارد.  ادامه  یمن  تا  گرفته  بحرین 
برخورد  در  سعودی  عربستان  اما 
تهران  رژیم  توسعه طلبی های  با 
بسیار محتاطانه عمل کرد. سعودی 
جلوگیری  و  ایران  کردن  مهار  برای 

جمهوری  رژیم  جاه طلبی های  از 
جامعه  ابزارهای  به  همواره  اسالمی، 
و  ملل  سازمان  مانند  بین المللی 
اما زمانی صبر  غیره اعتماد می کرد. 

پادشاهی سعودی لبریز شد که ایران 
در  دخالت  به  خود  توسعه طلبی  در 
نکرد  بسنده  لبنان  و  سوریه  عراق، 
بلکه تالش کرد که به حیاط خلوت 
هم  یمن  و  بحرین  یعنی  سعودی 

برسد.
عربی  متحده  امارات  و  سعودی ها 
خودشان  نظامی  واحدهای  زمانی 
دیگر  که  کردند،  اعزام  بحرین  به  را 
آشکار  توسعه طلبی  برابر  در  ریاض 
شده  لبریز  صبرش  کاسه  تهران 
بود  بحرین  رویدادهای  از  پس  بود. 
برابر  در  گرفت  تصمیم  سعودی  که 
با  و  بایستد  تهران  رژیم  جاه طلبی 

رویکرد جدید بود که ائتالف عربی یا 
»ناتوی عربی« را تشکیل داد. ائتالف 
سودان،  مصر،  کشورهای  از  عربی 
بحرین، امارات، کویت، اردن  و قطر 

این  تشکیل  از  و هدف  تشکیل شد 
ائتالف، رویارویی با تروریسم و ایران 
در یمن است. سعودی با این ائتالف 
بر  ایران  توانست جلوی تسلط رژیم 

یمن را بگیرد.
رژیم  توسعه طلبی  پروژه  اکنون 
ایران محاصره شده است. برای مثال 
عقب نشینی  دلیل  به  سوریه،  در 
گروه های  مستمر  شکست های  و 
تروریستی و کاهش خطر آنها، دیگر 
حضور  یا  ایران  بقای  برای  دلیلی 
این  فرقه گرای  شبه نظامیان  مداوم 
نمانده  باقی  سوریه  خاک  در  کشور 
است. شعارهای تهران برای حمایت 

از حرم و غیره هم با از بین رفتن این 
بهانه، دیگر رنگ باخته است. اکنون 
دیگر حضور ایران در سوریه موجب 
نگرانی بسیاری از کشورهای منطقه 

که  به طوری  و جامعه جهانی شده 
در همه مذاکرات، اپوزیسیون سوریه 
پیش شرط  عنوان  به  را  ایران  خروج 
مطرح  مذاکرات  میز  سر  بر  توافق 

می کند.
نیز  درعراق  ایران  رژیم  پروژه 
سست و متزلزل شده و نفوذ تهران 
کاهش یافته است. از سوی دیگر با 
ملی  نیروهای  نداهای  شدن  بلندتر 
در  ایران  های  دخالت  علیه  عراق 
رژیم  آینده  کشورشان  سیاسی  امور 
آن  موازات  به  است.  مبهم  عراق  در 
سعودی و امارات کانال های ارتباطی 
با نیروهای سیاسی ملی گرا،  خود را 

احزاب مذهبی - سیاسی شیعه عراق، 
باز کرده و گام های بسیار موثری را 
سیاسی  قشر  این  بازگرداندن  برای 
در  اساسی اش  جایگاه  به  مذهبی  و 
برداشتند؛  عربی  کشورهای  میان 
و  سعودی  به  صدر  مقتدی  سفر 
بود.  تالش ها  این  نتایج  از  امارات 
از زمان به قدرت  جمهوری اسالمی 
رسیدن تالش کرد شیعیان عراق را با 
شعارهای فرقه ای از جامعه خودشان 
و از کشورهای عربی جدا کند اما در 
از  مناسبی  الگوی  چون  زمینه  این 

خود نشان نداد موفق نشد.
در یمن نیز پروژه ایران پس از دو 
سال سرمایه گذاری و صرف میلیون ها 
به  نظامی  تجهیزات  ارسال  و  دالر 
پاشیدن  هم  از  حال  در  حوثی ها  
حوثی  کودتاگران  که  ویژه  به  است 
پس از دو سال نشان دادند که هیچ 
ندارند.  یمن  کشور  در  سیاسی  افق 
و  اختالف  گرفتن  شدت  با  اکنون 
درگیری میان حوثی ها و علی عبداهلل 
وارد  فرقه گرا  جماعت  این  صالح، 
مرحله اضمحالل شده است؛ حوثی ها 
تنها صنعا و چند منطقه کوچک را 
در دست دارند و صنعا نیز در فضای 
آکنده از تنش به آتش زیر خاکستر 
است  ممکن  آن  هر  و  دارد  شباهت 
شعله ور  دیروز  متحدان  میان  جنگ 

شود.
رژیم  تحوالت،  این  به  توجه  با 
بود  خواسته  که  اسالمی  جمهوری 
درهمه جا سیاست توسعه طلبی خود 
هزینه های  پرداخت  با  دهد  ادامه  را 
فرسایشی  جنگ های  در  هنگفت 
چند ساله اکنون به نقطه ای رسیده 
که خود در برابر خطر سرنگونی قرار 
صدای  دیگر  سوی  از  است.  گرفته 
رساتر  روز  هر  نیز  مخالف  ایرانیان 
مخالفت  بارها  ایران  مردم  می شود؛ 
تهران  رژیم  دخالت های  با  را  خود 
در منطقه اعالم کرده اند )نه غزه نه 
ایرانی ها   ایران(  فدای  جانم  لبنان، 
خواستتند  اسالمی  رژیم  از  بارها 
همسایه  کشورهای  در  دخالت  تا 
را  مملکت  اموال  و  کند  متوقف  را 
بهبودی  و  پیشرفت  و  توسعه  برای 
کند  مصرف  کشور  داخلی  اوضاع 
سیاست  بر  اسالمی  جمهوری  اما 

جنگ طلبی اصرار ورزید.
به این ترتیب، امکان برقراری روابط 

میان تهران و ریاض به شرایط داخلی 
تاثیر  و  رژیم  بر  مردم  فشار  و  ایران 
آن فشارها بر رفتار جمهوری اسالمی 
در سیاست خارجی بستگی دارد. در 
سیاست  از  اگر  ایران  رژیم  نهایت، 
دشمنی  باعث  که  خود  جاه طلبانه 
است  شده  ایران  با  کشورها  اغلب 
جامعه  با  نمی تواند  ندارد،  بر  دست 
تفاهم  منطقه  کشورهای  و  جهانی 

داشته و وارد معامله شود.

*منبع: خبرگزاری ارم نیوز
*نویسنده: تاج الدین عبدالحق

*ترجمه: کیهان لندن

روابط ایران و سعودی به کدام سو 
می رود؟

اکنون توپ در زمین ایران است به این دلیل که ایران آغازگر دخالت در امور داخلی 
کشورهای منطقه بوده و هست؛ این دخالت ها  به صورت آشکار از عراق و لبنان و سوریه 

و بحرین گرفته تا یمن ادامه دارد
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