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ورود ایران به بحران کره شمالی

بازار سودآوری با عطر خوش 
مهرماه

سیاست هم پدر دارد هم مادر
بله؛  سیاست هم پدر دارد و هم مادر؛ این سیاستمداران ناباب و فرزنداِن 
ناخلِف سیاست هستند که بی پدرمادر بودن سیاست را تبلیغ می کنند چون 
به این ترتیب و با این زبانزد انحرافی، هر چه فساد و بی مسئولیتی است 

توجیه می شود. 
تأمل  زمینه  این  در   که  اندیشمندانی  و  سیاسی  فلسفه ی  بحث  تمام 
کرده اند، از دوران باستان تا به امروز، بر سر همین است که چگونه می توان 
به  را  آنها  که  کسانی  برابر  در  مدیرانش  که  کرد  اداره  نحوی  به  را  جامعه 
مدیریت برگزیده اند، پاسخگو و  مسئول باشند. اگر قرار باشد سیاست و 
سیاستمدار چنان بی مسئولیت باشند که جامعه هر فساد و خرابکاری را 
به  باید تن  اصال  بگذارد، پس چرا  بودن سیاست«  به حساب »بی پدرمادر 
مناسبات و قراردادهایی داد که نهایتا قرار نیست کسی، و به ویژه مسئوالن 

و مدیران جامعه، به آن پایبند باشند؟!
آن فرض مشهور که بر اساس آنها قراردادهای اجتماعی شکل می گیرند 
این است که انسان ها از آزادی طبیعی و بی قید و شرط خود که سبب می شود 
به  با تن دادن همگانی  تا  نباشند، چشم می پوشند  امان  از یکدیگر در  تا 
قراردادهای اجتماعی، از آزادی مسئوالنه و امنیت متقابل برخوردار شوند. 

مناسبات  و  قدرت  توزیع  همانا سیاست،  قراردادها  این  بخش  مهم ترین 
قدرت و حکومت با مردم و جامعه است؛ اینها مباحثی است که کتاب های 
مشهوری چون »جمهور« افالطون و »شهریار« نیکولو ماکیاولی و »لویاتان 
»قراردادهای  و  الک  جان  دولت«  »دو  و  هابس  توماس  مطلقه «  قدرت  یا 
حکومت های  است.  شده  نوشته  درباره شان  روسو  ژاک  ژان  اجتماعی« 
معلوم  آنکه  بدون  گرفته اند  شکل  تأمالت  همین  اساس  بر  مدرن  دوران 
برای  اشکالی  چه  آنها  درون  از  یا  و  داشت  خواهند  ادامه  کی  تا  باشد 
تجارب  و  اندیشه ها  همین  سیاست  مادر  و  پدر  است.  رشد  حال  در  فردا 
با  را  امنیت  و  مسئولیت،  با  را  آزادی  نهایت  در  که  هستند  تاریخی 
می زنند.  گره  عملکردشان  و  سخنان  برابر  در  مسئوالن  پاسخگویی 
احساس مسئولیت، اخالِق سیاست است. پاسخگویی مدیران جامعه در هر 
مقام و منصبی که باشند و هر شغلی که داشته باشند، بخشی از قراردادهای 
نانوشته ای است که بشر برای امضای آن فراز و نشیب ها و جنگ های خونین 
از سر گذرانده است. هر کدام از کتاب هایی که در باال نام برده شد، پس از 
تجربه ی بحران ها و جنگ های خونین به نگارش درآمده اند و حاصل خستگی 
بشر از درگیری و نیاز جوامع به آزادی و امنیت است. کسب و حفظ این دو 
با »سیاست بدون پدرمادر« یا بدون  اخالق ممکن نیست. سیاست بدون 
اخالق یعنی فساِد بی حد و مرز و در امان نبودن از یکدیگر تا حد جنگ! 
گروه های سلطه جو و ستیزه گر، از امثال داعش گرفته تا محافل جنگ طلب 

در کشورهای متمدن، آبشخورشان سیاست بی اخالق است.
به این نتیجه رسیده اند که  ایران امروز، مردم بیشتر  در شرایطی مانند 
سیاست پدر و مادر ندارد زیرا سیاستمداران و مسئوالن تا گلو غرق در فساد و 
دستانشان تا ِمرَفق آلوده به خون است. این وظیفه ی رسانه ها و روزنامه نگاران 
است که پدر و مادر، یعنی تبار و اخالق در سیاست را همیشه یادآوری کنند 
و به عنوان چشم و گوش جامعه، مسئولیت و پاسخگویی از سیاستمداران 
بخواهند. اگر رسانه نیز به آن روی سکه ی سیاست بی اخالق تبدیل شود،

    باید گفت وای به حال آن جامعه!

در این شماره می خوانید:

=اینکه ائتالف روسیه و ایران و کره شمالی چه برنامه ای برای مقابله با تحریم های آمریکا خواهد داشت 
مشخص نیست البته اگر موشک پراکنی های اخیر کره شمالی را بخشی از واکنش مشترک این ائتالف به 

حساب نیاوریم.

ی  برا ه  ما شهریور آخر  روزهای 
ایران  در  محصل  دارای  خانواده های 
روزهایی است که باید کودکان را برای 
به  و  کنند  آماده  تحصیلی  سال  آغاز 
همین دلیل بازار نوشت افزار پررونق ترین 

روزهای خود را سپری می کند. بر اساس 
آمارها نزدیک به 20 میلیون دانش آموز 
جدید  تحصیلی  سال  در  دانشجو  و 
روانه آموزشگاه ها و دانشگاه های کشور 

می شوند.   در صفحات 10 و 11 

پیروزی تیم ملی والیبال ایران بر تیم آمریکا
****

نادال قهرمان تنیس آزاد آمریکا
****

کیروش: بودجه اردوهای آمادگی جام 
جهانی را زیاد کنید تا حذف نشویم

****
پاریس و لس آنجلس، میزبانان المپیک 

2024 و 2028
****

پرسپولیس برای نخستین بار در تاریخ 
خود به جمع چهار تیم برتر آسیا صعود کرد

****
کشتی گیران مکزیک و کلمبیا حاضر 
به مسابقه با کشتی گیران ایران نشدند

****
رئیس سازمان بهزیستی:

 اعتیاد میان جوانان بشدت رو به رشد است
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 میکونوس! نه جزیره ای تفریحی در یونان، بلکه 
قتلگاهی در برلین.

قضیه ی میکونوس…
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صفحه 4
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صفحه 15
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تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید
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در نخستین ساعات بامداد جمعه ۱۵ 
سپتامبر، کره شمالی موشک دیگری 
به سوی شرق  این کشور  پایتخت  از 
پرتاب کرد. دولت ژاپن بالفاصله پس 
از ورود ین موشک به فضای خود، آژیر 
را در مناطقی از کشور به صدا درآورد. 

اهالی بخش هایی از ژاپن بالفاصله به 
پناهگاه ها رفتند.

کره  موشکی  آزمایش  سومین  این  
این  است.  اخیر  هفته  دو  در  شمالی 
موشک، بنا بر اطالعاتی که کره جنوبی 
منتشر ساخته، مسافتی حدود ۳۷۰۰ 
کیلومتر را در ارتفاع ۷۷۰ کیلومتری 
اطالعات  این  اگر  است.  کرده  طی 
به  شمالی  کره  باشد،  داشته  واقعیت 
هدف اعالم شده خود که حمله موشکی 
به خاک امریکاست، بسیار نزدیک شده 
است. فاصله کره شمالی با جزیره گوام 
که بخشی از خاک آمریکاست، حدود 

۴۰۰۰ کیلومتر است.
دهن کجی به شورای امنیت

شمالی،  کره  رهبر  جونگ،  اون  کیم 
که  بود  کرده  اعالم  پیش  چندی 
فرا  آمریکا  کشیدن  تباهی  به  »زمان 
رسیده است«. دولت های کره جنوبی 
این  شلیک  از  پس  بالفاصله  ژاپن،  و 
موشک جدید جلسه اضطراری تشکیل 
ماتیس،  جیمز  نیز  آمریکا  در  دادند. 
وزیر دفاع، اعالم کرد که این کشور از 
نزدیک فعالیت های نظامی کره شمالی 

را تعقیب می کند.
پرتاب این موشک آزمایشی را می توان 
جونگ  اون  کیم  کجی  دهن  نوعی 
امنیت  شورای  جدید  تحریم های  به 
که  کرد،  تلقی  متحد  ملل  سازمان 
را  شمالی  کره  به  نفت  و  گاز  فروش 
بسیار محدود ساخته و صادارات برخی 
تولیدات این کشور، از جمله محصوالت 
نساجی را ممنوع اعالم کرده است. البته 
کره شمالی سال هاست که با تحریم های 
می کند  نرم  پنجه  و  دست  اقتصای 
در  تحریم ها خللی  این  تا کنون  ولی 
فعالیت های موشکی و اتمی این کشور 

وارد نکرده اند.
شدت گرفتن  تنش میان کرده شمالی 
مورد  در  واشنگتن  نگرانی  آمریکا،  و 
گسترش فعالیت های موشکی جمهوری 
اسالمی ایران را نیز افزایش داده است. 
رئیس سازمان  پمپئو،  ریچارد  مایکل 
روز های  در  که  گفتگویی  در  سیا، 
فاکس  تلویزیونی  شبکه  با  گذشته 
داشت، گفت »دور از واقعیت نیست اگر 
ادعا کنیم که اسرار موشکی کره شمالی 
مشتری های بالقوه ای مانند جمهوری 
اسالمی ایران دارد. کشور هایی که دارای 
سابقه طوالنی همکاری با کره شمالی 

در زمینه هسته ای هستند«.
همکاری موشکی ایران و کره شمالی

مدیر سازمان سیا در ادامه این گفتگو 
موشکی  قابلیت های  بهبود  »با  افزود: 
کره شمالی، بعید به نظر می رسد که 
این قابلیت ها به اشتراک گذاشته نشود 
و جمهوری اسالمی ایران بدون شک 
آمادگی  که  است  از کشور هایی  یکی 
این  به  دستیابی  برای  پول  پرداخت 
ریچارد  مایکل  دارد«.  را  قابلیت ها 
پمپئو در همین گفتگو اذعان داشت 
که »دستیابی به اطالعات بسیار دقیق 
در مورد این موشک ها و اهدافی که کره 
شمالی با این موشک ها دنبال می کند 
آسان نیست و نهاد های امنیتی در این 

زمینه با مشکالتی روبرو هستند«.
البته برخی دیگر از کارشناسان معتقدند 

صفحه Page 2 - 2 - شماره 128 
جمعه 2۴ تا پنجشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۳96خورشیدی

بازار سودآوری با عطر خوش مهرماهورود ایران به بحران کره شمالی
=اینکه ائتالف روسیه و ایران و کره شمالی چه برنامه ای برای مقابله با تحریم های آمریکا 
خواهد داشت مشخص نیست البته اگر موشک پراکنی های اخیر کره شمالی را بخشی از 

واکنش مشترک این ائتالف به حساب نیاوریم. 

ی  برا ه  ما شهریور آخر  روزهای 
ایران  در  محصل  دارای  خانواده های 
را  کودکان  باید  که  است  روزهایی 
آماده کنند  آغاز سال تحصیلی  برای 
نوشت افزار  بازار  دلیل  همین  به  و 
سپری  را  خود  روزهای  پررونق ترین 

می کند. 
بر اساس آمارها نزدیک به 2۰ میلیون 
دانش آموز و دانشجو در سال تحصیلی 
جدید روانه آموزشگاه ها و دانشگاه های 

کشور می شوند. 
تهیه حداقل های لوازم تحریر از سوی 
و  دانش آموز  میلیون   2۰ از  بیش 
دانشجو باعث گردش مالی رقمی  باال 
در بازار نوشت افزار می شود؛ به طوری 
که اگر به طور متوسط هر دانش آموز 
هزار   ۳۰ خود  تحریر  لوازم  برای 
تعداد  به  با توجه  تومان هزینه کند، 
ایران،  و دانشجویان در  دانش آموزان 
گردش  تومان  میلیارد   6۰۰ حدود 
مالی وجود دارد. این در حالیست که 
نوشت افزار  می دهد  نشان  گزارش ها 
مورد نیاز دبیرستانی تا ۷۰ هزارتومان 
در  می رسد.  نیز  دانش آموز  هر  برای 
نشانگر  آمارها  برخی  حال  همین 
تومانی  میلیارد   ۴۰۰۰ مالی  گردش 
بازار لوازم تحریر در کل سال تحصیلی 
دانشجویان  و  دانش آموزان  و  است 
ایرانی به ۱۵۰ میلیون جلد دفتر در 

سال نیازمند هستند. 
چینی ها برنده ی آغاز سال تحصیلی

بر اساس آماری که در سال های گذشته 
از بازار لوازم تحریر منتشر شده است 
9۵ درصد این لوازم را کاالهای وارداتی 
تشکیل می دهند و این بدان معناست 
که تولیدات داخل  تنها ۵  درصد از 

این بازار را در اختیار دارند. 
اندک  سهم  باعث  که  ازدالیلی  یکی 

نوشت افزار  بازار  در  داخلی  تولیدات 
نامنسجم  و   ضعیف  صنعت  شده، 
است.  کشور  در  تحریر  لوازم  تولید 
نبود برنامه ریزی و صفی قدرتمند در 
این صنعت باعث شده تولیدکنندگان 
بهبود  برای  برنامه ای  نتوانند  پراکنده 
وضعیت تولید خود، آن هم در سال های 
تحریم و رکود و فساد داشته باشند و 

یک به یک به انزوا کشیده شده اند. 
اما در میان کاالهای خارجی موجود 
در بازار، چینی ها توانسته اند سهمی ۷۰ 
لوازم  بازار  و  باشند  داشته  درصدی 
قبضه  چین  توسط  ایران  در  تحریر 
شده است. نکته قال توجه  اینجاست 
که لوازم تحریر چینی، کاالهایی بی 
از  هستند.  کوتاه  عمری  با  کیفیت 
اولیه مورد استفاده  سوی دیگر مواد 
در لوازم تحریر چینی، از جمله رنگ ها 
بوده و برخی  نامطمئن  و پالستیک، 
این  سالمت  به  نسبت  کاشناسان 
کاالها، آن هم برای کودکان، هشدار 
از  درصد   6۰ آنکه  ویژه  به  داده اند. 
را  ایران  بازار  در  موجود  نوشت افزار 
می دهند.  تشکیل  قاچاق  کاالهای 
کاالها  این  ورود  هنگام  نتیجه  در 
و  کیفی  نظارت  هیچ گونه  به  کشور 
بهداشتی بر آنها نمی شود و کاالهایی 
که مشخص نیست با چه کیفیت و بر 
اساس چه استانداردی تولید شده اند 
توسط دانش آموزان و دانشجویان مورد 

استفاده قرار می گیرند. 
و  تولیدکنندگان  دیگر،  سوی  از 
می گویند  نوشت افزار  فروشندگان 
ز  ا کی  ند ا یت  حما گر  ا لت  و د
ایران  در  تحریر  لوازم  تولیدکنندگان 
داشته باشد، نه تنها پتانسیل تامین 
نیاز داخلی در کشور وجود دارد بلکه 
در برخی اقالم نیز می توان وارد روند 

صادرات شد.
احمد کریمی، یکی از تولیدکنندگان 
این باره گفته است:  لوازم تحریر در 

»به استثنای خودکار و روان نویس، 
داخلی  تولیدکنندگان  بنیه  تقریبا 
الهای  کا می   تما مین  تا به  در  قا
» است. ن  موزا نش آ دا ز  نیا  مورد 

معتقد  تحریر  لوازم  بازار  فعال  این 
ویژه  توانمندی های  از  یکی  است 
 ایران، تولید مداد است و در صورت 
کار  به  و  داخلی  تولید  از  حمایت 
گرفته شدن تمامی  ظرفیت موجود، 
برابر  سه  می توانند  تولیدکنندگان 
لید  تو د  ا مد ر  کشو موجود  ز  نیا

کنند و در چنین شرایطی دو سوم 
بسیار  کیفیت  از  که  داخلی  تولید 
می تواند  است  برخوردار  نیز  باالیی 
ا  فر و  منطقه ای  رهای  ا ز با نه  ا رو
ارزآور و هم  منطقه ای  شود که هم 

اشتغالزاست.
»محجبه«  تصاویر  گویا  حال  این  با 
مقامات  برای  تحریر  لوازم  روی  بر 
جمهوری اسالمی اهمیت بیشتری دارد 
تا سامان دادن به صنعت و تولید داخلی 

و ایجاد فرصت های اشتغال.

خواجه در بند نقش ایوان است
ر  بازا شدن  ُقُرق  اسف بار  حکایت 
کاالهای  توسط  کشور  نوشت افزار 
این  به   دولت  بی توجهی  و  چینی 
حجم  به  تی  و بی تفا و  ع  موضو
کیفیت  بی  قاچاِق  کاالی  گسترده ی 
در بازار، حکایت این بیت از گلستان 
از  »خانه  می گوید  که  است  سعدی 
در  خواجه  است،  ویران  پای بست 
ایوان است«. در حالی که  بند نقش 
کارشناسان اقتصادی چند سالی است 
تالش می کنند پتانسیل سودآوری و 
داخلی  تولید  در  رونق  ایجاد  زمینه 
مسئوالن  به  تحریر  لوازم  بازار  در  را 

برخی  همچنین  و  کنند  گوشزد 
بهداشت تالش می کنند  کارشناسان 
نظارت  که  باشد  متوجه  دولت  تا 
کیفی بر کاالهای تولید شده در بازار 
برای سالمت و ایمنی کودکان اهمیت 
دارد، اما مقامات دولتی در جمهوری 
هستند  موضوع  این  اسالمی  نگران 
دارای  ایران  در  تحریر  لوازم  که چرا 
تصاویری با الگوهای اسالمی  نیست! 

خانم های  شاهزاده  عکس  از  آنها 
حجاب  که  دیسنی  والت  کارتونی 
جامدادی ها  و  دفتر  جلد  بر  ندارند 
نگران هستند اما به سونامی  زیان بار 
کاالهای  که  سالمتی  و  اقتصادی 
چینی در بازار لوازم تحریر ایران ایجاد 

کرده اند هیچ توجهی ندارند. 
جالب اینجاست که  این نگرانی منجر 
به راه اندازی پروژه ای با عنوان »طرح 
نظارتی ویژه نوشت افزار« شده که ۱۵ 
حمایت  سازمان  توسط  شهریورماه 

تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  از 
اجرایی شده است. 

بررسی  این طرح  اهداف  هر چند در 
ورود  عدم  بر  نظارت  و  کاالها  کیفی 
شده  مطرح  بازار  در  قاچاق  کاالهای 
اما واقعیت این است که هیچ سازمانی 
خرده فروشان  دست  به  کاال  وقتی 
شده  توزیع  فروشگاه  ها  در  و  رسیده 
نمی تواند نسبت به قاچاق  بودن آن 
کاال، آن هم در طرح ضربتی و یک ماهه، 
درباره استاندارد بودن آن مطمئن شود 

و یا با قاچاق آن کاال مبارزه کند. 
در  که  طرح  این  اهداف  از  یکی  اما 
هست،  نیز  آن  برجسته ترین  واقع 
ممنوعیت فروش نوشت افزار مزیّن به 
»تصاویر غیراخالقی« است. منظور از 
چهره های  تصاویر  هم  »غیراخالقی« 
بی حجاب بر این لوازم به ویژه دفترهای 

درس و مشق است. 
کرده  تالش  دولت  حال  همین  در 
را  اسالمی   الگوهای  با  نوشت افزاری 
به  اما  کند.  عرضه  بازار  در  و  تولید 
مهر در حالی که  گزارش خبرگزاری 
کیفیت تصاویر این کاالها پایین است 
در همین حال قیمت شان هم باالتر از 
مشابه خارجی آن است! معلوم نیست 
چرا مصرف کنندگان باید این کاالهای 
بی کیفیت و زشت را به قیمتی گران تر 
بخرند! در حالی که هم جذابیت رنگ 
ظاهری  شکل  و  تصاویر  کیفیت  و 
نوشت افزار خارجی کودکان و جوانان 
را به سوی خود جذب می کند و هم 
پایین تر بودن قیمت آنها باعث جلب 

خانواده های آنها می شود. 
در همین حال علی فریدونی، مدیرکل 
مجامع و تشکل های وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، می گوید این وزارتخانه 
کاالهای  »جایزه  عنوان  با  جایزه ای 
برای  و  کرده  بنیانگذاری  فرهنگی« 
آن دبیرخانه دائمی  تشکیل داده است 
تا تولیدکنندگان کاالهای فرهنگی به 
ویژه لوازم تحریر به تولید کاالهایی با 
شوند.  اسالمی«  ترغیب  »مولفه های 

در همین حال به تازگی مجمعی نیز 
ایرانی  نوشت افزار  عنوان  مجمع  با 
هنوز  که  شده  راه اندازی  اسالمی  ـ 
برای  موثری  اقدام  در عمل  نتوانسته 
اسالمی کردن بازار لوازم تحریر انجام 
مصرف کنندگان  میان  در  زیرا  دهد 
جوانان،  و  کودکان  یعنی  آنها،  اصلی 

خریداری ندارد.
روشنک آسترکی

که موشک های جدیدی که کره شمالی 
ایرانی  تکنولوژی  از  کرده  آزمایش 
رئیس  اینبار،  تال  هستند.  برخوردار 
اسرائیل،  در  هوافضا  تحقیقات  مرکز 
جدید  موشک های  که  است  مدعی 
»نودونگ« که اخیرا کره شمالی شلیک 

کرده است از کالهکی استفاده می کنند 
کالهک های  به  زیادی  شباهت  که 
موشک بالستیک »شهاب ۳« ساخت 

جمهوری اسالمی دارد.
موشک کره ای با کالهک ایرانی

می گوید،  اسرائیلی  کارشناس  این 
این کالهک ها برای اولین بار در سال 
2۰۱۰ میالدی در ایران رونمایی شدند 
و تا کنون بر هیچ موشک ساخت کره 
ادعاهای  اگر  بود.  نشده  دیده  شمالی 

این کارشناس اسرائیلی واقعیت داشته 
دوسویه  همکاری  مقابل  در  باشد، 
جمهوری اسالمی ایران و کره شمالی در 
زمینه تسلیحاتی و به ویژه موشک های 
بالستیک قرار داریم. سیستم موشکی 
با  اسالمی  جمهوری  در  »شهاب« 
فن آوری کره شمالی و نمونه برداری از 
موشک ها »نودونگ« ساخته شده اند. 
اگر کالهک های ساخت ایران با قابلیت 
کره  موشک های  بر  اتمی  مواد  حمل 
از  حکایت  باشند،  شده  سوار  شمالی 
ابعاد جدیدی در همکاری تسلیحاتی 
بین دو کشور دارد. همکاری ای که بیش 

از گذشته می تواند نگران کننده باشد.
مسعود جزایری، مسئول بسیج و امور 
مسلح  نیرو های  کل  ستاد  فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران، اخیرا تحریکات 
این  و موشک پراکنی های  کره شمالی 
این  هوشمندانه«  »مدیریت  را  کشور 
کشور آسیایی برای جلوگیری از »تقویت 
منطقه  در  واشنگتن  دفاعی  و  نظامی 
راهبردی شرق آسیا« دانست. این مقام 
نظامی جمهوری اسالمی ایران تقویت 
سیستم موشکی کره شمالی را »تالش 
برای ارتقای توان بازدارندگی و نمایش 

قدرت دفاعی در برابر دشمن« خواند.
مالقات ظریف با پوتین در سوچی

معتقدند  سیاسی  مفسران  از  برخی 
که در دیدار اخیر محمد جواد ظریف 
ساحلی  شهر  در  پوتین،  والدیمیر  با 
سوچی در کنار دریای سیاه، تنها جنگ 
سوریه در دستور کار قرار نداشته است. 
سخنگویان ریاست جمهوری روسیه و 
وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران، 
هیچ کدام در مورد مسائلی که در این 
دیدار درباره آنها گفتگو شده صحبتی 
نکرده اند. البته میخائیل باگدانف، معاون 
وزیر خارجه روسیه گفته است که محور 
گفتگوهای این دیدار »مناقشات سوریه، 
بحران در خاورمیانه و برنامه ای اتمی« 

بوده است.
از  ششم  دور  آستانه  در  دیدار  این 
مذاکرات صلح سوریه انجام گرفت، که 
پایتخت  آستانه،  در  پنجشنبه  روز  از 
قزاقستان، با حضور نمایندگانی از ایران، 
ترکیه و روسیه آغاز شد. در این دیدار 
نمایندگانی از آمریکا نیز به عنوان ناظر 
حضور دارند. البته هیات هایی از سوی 
دولت دمشق و اپوزیسیون سوریه نیز 

به آستانه سفر کرده اند.
قرار گرفتن کره  شمالی، ایران و روسیه 
در کنار هم در تحریم های جدیدی که 
کنگره آمریکا تصویب کرده است، نشان 
قانون گذاران  که  دارد  واقعیت  این  از 
آمریکایی آنچه در این سه کشور اتفاق 
می افتد را بی رابطه نمی دانند. در این 
تحریم ها که با رای موافق۴۱9 نماینده 
و تنها ۴ رای مخالف به تصویب رسید، 
به برنامه های موشکی جمهوری اسالمی 

ایران و کره شمالی اشاره می شود.
ائتالف ضدآمریکایی

مسائل  پژوهشگر  شوری،  محمود 
روسیه در مرکز مطالعات استراتژیک 
در  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه 
صحبت از واکنش مشترک سه کشور 
محمود  می کند.  تحریم ها  این  به 
سه  است  »طبیعی  می گوید:  شوری 
قرار  آمریکا  تحریم  مورد  کشوری که 
اقدامات  انجام  برای  تالش  گرفته اند، 
انجام  آمریکا  با  مقابله  برای  مشترک 
دهند. این سه کشور انگیزه ها و دالیل 
بیشماری برای همکاری دارند تا بتوانند 

بایستند«. البته  تحریم ها  مقابل  در 
همین پژوهشگر در حالی که همکاری 
ایران و روسیه را به خاطر سیاست های 
مشترک در خاورمیانه بسیار همسو و 
استراتژیک می داند، می افزاید »در این 
ائتالف کره شمالی نقش کمرنگ تری 

را ایفا خواهد کرد«.
اقدامات آینده آمریکا

مقابله  برای  برنامه ای  ائتالف چه  این 
داشت  خواهد  آمریکا  تحریم های  با 
مشخص نیست. البته اگر موشک پراکنی 
روز های گذشته کره شمالی را بخشی 
از واکنش مشترک به حساب نیاوریم. 
بر آنچه  بنا  نیز  از سوی دیگر آمریکا 
دونالد ترامپ ادعا می کند نقشه هایی 
برای کره شمالی و ایران در نظر دارد، 
که از محتوای آنها نیز اطالعات زیادی 
در  ترامپ  دونالد  نیست.  دست  در 
مناطق  به  جریان سومین سفری که 
آسیب دیده در فلوریدا داشت، در حین 
پرواز به روزنامه نگارانی که او را همراهی 
شاهد  زودی  »به  گفت  می کردند 

اقداماتی علیه برجام خواهید بود«.
آنها در  به  اقداماتی که دونالد ترامپ 
این گفتگو با روزنامه نگاران اشاره کرد 
گویا قرار است در ماه اکتبر وارد مرحله 
اجرائی شود. ترامپ در جریان سفر به 
بدترین   « را  برجام  دیگر  بار  فلوریدا 
توافقی که تا کنون دیده شده است« 
وزیر  تیلرسون،  نامید. همزمان رکس 
خارجه آمریکا، اعالم کرد کاخ سفید 
در حال بررسی و تدوین سیاست های 
آینده خود در قبال جمهوری اسالمی 
ایران است. سیاست هایی، که به گفته 
با  رابطه  در  تنها  تیلرسون،  رکس 
قابلیت های هسته ای کنونی این کشور 
نیست، بلکه جامع تر خواهد بود و کلیت 
تهدید های جهوری اسالمی ایران را مد 

نظر خواهد داشت.
احمد رأفت



صفحه 3ـ Page 3 ـ شماره 128
 جمعه 15 تا پنجشنبه 21 سپتامبر 2017

دارالترجمه بین المللی فـریـس

زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی
 ) استاد دانشگاه (

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

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

فکــس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk

Email: assot@aol.com

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

دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

=کره شمالی در نخستین 
جمعه  روز  بامداد  ساعات 
موشکی  آزمایش  به  دست 
دیگری زد که این موشک از 
و در  ژاپن عبور  فراز کشور 
کرده  سقوط  آرام  اقیانوس 

است.
= این آزمایش موشکی تنها 
تحریم های  از  پس  روز  سه 
جدید شورای امنیت سازمان 
ملل علیه کره شمالی صورت 

گرفته است.
=یک روز پیش از انجام این 
آزمایش موشکی نیز مقامان 
کره شمالی، ژاپن و آمریکا را 

تهدید کرده بودند.
کره شمالی تنها سه روز پس از آنکه 
شورای امنیت سازمان ملل تحریم های 
جدیدی علیه این کشور وضع کرد دست 

به آزمایش موشکی تازه ای زد. 
این موشک در نخستین ساعات بامداد 
جمعه، 2۴ شهریورماه،  به سمت شرق 
شلیک شد و پس از طی ۳700 کیلومتر 
و عبور از آسمان ژاپن، در اقیانوس آرام 

سقوط کرد.
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از 
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی گفته که 
در آزمایش جدید، یک فروند موشک از 
حوالی پیونگ یانگ به سمت آب های 
دریای شرقی، آب های میان شبه جزیره 

کره و ژاپن، شلیک شده است.
پس از ورود این موشک به حریم هوایی 
ژاپن، دولت ژاپن با انتشار پیام های فوری 
در تلویزیون و تلفن های موبایل، از مردم 
خواست که به پناهگاه های زیرزمینی 
که  بوده  آن  هشدار  این  علت  بروند. 
موشک جدید کره ای ها، مانند موشک 
قبلی، از روی سرزمین های شمالی ژاپن 

یعنی هوکایدو رد شده است.
مقامات ژاپن همچنین اعالم کردند این 
کره  و  آمریکا  با  رایزنی  از  پس  کشور 
جنوبی پاسخ مناسبی به این اقدام کره 

شمالی خواهد داد.
اولیه  کره جنوبی نیز در همان دقایق 
انتشار خبر اعالم کرد که در پاسخ به 
آزمایش موشکی جدید همسایه شمالی، 
دریای  در  بالستیک  موشکی  رزمایش 

شرق برگزار خواهد کرد.
با  نیز در گفتگو  نخست وزیر استرالیا 
شبکه اسکای نیوز گفت: »این یک اقدام 
خطرناک، بی پروا و جنایتکارانه توسط 
رژیم کره شمالی است که باعث تهدید 
ثبات منطقه و جهان می شود و ما آن را 

کامال محکوم می کنیم.«
شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه 
به اتفاق آرا قطعنامه 2۳75 را علیه کره 
آن  اساس  بر  شمالی تصویب کرد که 
و 55  گاز  واردات  از  حدود 75 درصد 
درصد از واردات بنزین به کره شمالی 

قطع می شود.
عالوه بر این هیچ گونه منسوجاتی از کره 
شمالی به عنوان صادرات پذیرفته نخواهد 
شد که به تنهایی ۸00 میلیون دالر به 
اقتصاد این کشور ضربه می زند. در حال 
حاضر حدود ۹0 درصد از کل صادرات 
کره شمالی تحت این ممنوعیت ها قرار 

گرفته است.
پس از تصویب تحریم های جدید علیه 
این  از  هدف  شد  اعالم  شمالی،  کره 

آزمایش موشکی کره شمالی تنها سه روز پس از 
وضع تحریم های جدید علیه این کشور

تحریم ها ضربه زدن به درآمد مالی دولت 
کره شمالی است که برای پیشبرد برنامه 
اتمی و موشک های بالستیک خود به این 

درآمد نیاز دارد.
ابراز  غربی  دیپلمات های  همچنین 
امیدواری کرده  بودند که تشدید تحریم ها 
ابزار قوی تری برای یافتن یک راه حل 

سیاسی در اختیار آنها بگذارد.
خبرگزاری رویترز نیز روز پنجشنبه، 2۳ 
شهریورماه، گزارش داد یک نهاد دولتی 
کره شمالی تهدید کرده به دلیل حمایت 
ژاپن از قطعنامه شورای امنیت سازمان 
ملل متحد علیه کره شمالی، این کشور از 
تسلیحات اتمی برای »غرق کردن« ژاپن 
و تبدیل آمریکا به »خاکستر و تاریکی« 

استفاده خواهد کرد.
این تحریم ها پس از آن صورت گرفت که 
کره شمالی در هفته دوم شهریور ماه برای 
ششمین بار یک آزمایش اتمی انجام داد. 
پیونگ یانگ مدعی ساختت یک بمب 
هیدروژنی شده و بارها آمریکا را تهدید 
به حمله با کالهک هسته ای کرده است.

فشارهای  به  بی توجه  شمالی  کره 
که  جدید  تحریم های  و  بین المللی 
داده،  قرار  را هدف  کشور  این  اقتصاد 
بالستیک  موشک  آزمایش  به  دست 

دیگری زده است.

آیا  اسرائیلی:  =روزنامه 
ولیعهد سعودی به اسرائیل 

سفر کرد؟
گونه  هر  نبود  خالف  =بر 
صلح  روند  در  پیشرفت 
خاورمیانه میان اسرائیلی ها 
و فلسطینی ها که پیشتر به 
عنوان پیش شرط برای روابط 
می شد  مطرح  اسرائیل  با 
کشورهای  از  خیلی  اکنون 
بسیار  روابط  دارای  عربی 
اسرائیل  با  و صمیمانه  گرم 

هستند.
شد  ا ر حمن  لر ا عبد =
تحلیلگر سعودی: »متاسفانه 
حزب اهلل  و  ایران  عملکرد 
گونه ای  به  منطقه  در  لبنان 
است که دیگر وقتی اسرائیل 
و  می کند  بمباران  را  آنها 
عرب  ملت های  می کشد، 

خوشحال می شوند«.
ولیعهد  سفر  خبر  انتشار  دنبال  به 
سعودی به اسرائیل، وبسایت اسرائیلی 
»المصدر« نوشت: با سفر مقام بلندپایه 
وارد  تل آویو  اسرائیل،  به  سعودی 
اما  شد،  قطر  و  سعودی  میان  جنگ 
چرا شبکه های اجتماعی توجه کمی 

به این »سفر« از خود نشان دادند؟
میان   در  به ویژه  بی توجهی  این 
چه  منطقه  عربی  کشورهای  مردم 
افکار  آیا  دارد؟  خود  بطن  در  پیامی 
عمومی ملت های عرب آماده پذیریش 
این واقعیت هست که اسرائیل دیگر 
حقیقتی انکارناپذیر و کشوری تثبیت 
شده است که باید در هر شرایطی با او 
به تفاهم رسید؟ آیا مردم عرب منطقه 
مخفیانه  عادی سازی  خبر  شنیدن  با 
به  اسرائیل  با  کشورهایشان  روابط 
این مسئله به عنوان یک امر طبیعی 
می نگرند؟ بی توجهی به این خبر به 

معنی چیست؟
وزیر  نخست  نتانیاهو،  بنیامین 
در  خود  سخنرانی  در  اسرائیل، 
وزارت امور خارجه این کشور که به 
مناسبت سال جدید عبری ایراد کرد، 
عربی  کشورهای  در  »آنچه  گفت: 
سنی مذهب اتفاق می افتد بی سابقه 
این   از  پیش  ما  که  طوری  به  است 
نبوده ایم.«  رویدادهایی  شاهد چنین 
این تنها سخنان نتانیاهو نیست بلکه 
اسرائیلی  بلندپایه  مسئوالن  بیشتر 
گونه  هر  نبود  خالف  بر  می گویند 
خاورمیانه  صلح  روند  در  پیشرفت 
که  فلسطینی ها  و  اسرائیلی ها  میان 
برای  پیش شرط  عنوان  به  پیشتر 
می شد  مطرح  اسرائیل  با  روابط 
عربی  کشورهای  از  خیلی  اکنون 
صمیمانه  و  گرم  بسیار  روابط  دارای 

با اسرائیل هستند.
اسرائیل   رسانه های  چهارشنبه  روز 
به ویژه برخی روزنامه های این کشور 
سعودی  پایه  بلند  مقام  یک  سفر  از 
ابتدا  این خبر  دادند.  تل آ ویو خبر  به 
بود  شده  تلقی  شایعه  صورت  به  در 
مقام  این  که  نمی دانست  کسی  و 
چهارشنبه  روز  اما  کیست  بلندپایه 
به جناح  ریشون« که  روزنانه »مکور 
است  نزدیک  اسرائیل  راست گرای 
اعضای  از  یکی  شخص  این  نوشت، 
سعودی  پادشاهی  سلطنتی  خانواده  
بن  »محمد  را  وی  رسانه ها  و  است 

سلمان« معرفی کردند.
ادامه  در  ریشون«  »مکور  روزنامه 

اسرائیل حاضر  ارشد  مقامات  نوشت، 
درباره  بیشتری  اطالعات  نشدند 
مورد  شخصیت  و  مضمون  موضوع، 
بحث این سفر بدهند که به نوشته این 
روزنامه »کمی عجیب« به نظر می رسد.

این روزنامه ادامه می دهد: »مقامات 
برخی  برای  نیز  گذشته  در  سعودی 
مأموریت های  یا  علمی  دیدارهای 
کردند.  دیدن  اسرائیل  از  دیپلماتیک 
سلمان  بن  محمد  شاهزاده  سفر  اما 
یا  سعودی  ولیعهد  و  پادشاه  نایب 
خانواده حاکم سعودی  از  دیگر  یکی 
در این شرایط حساس باید از اهمیت 
به  باشد.  برخوردار  ویژه ای  سیاسی 
گفته روزنامه، نظر به اهمیت این سفر 
انتظار می رفت، بخشی از »جزئیات« 
اما  می شد  منتقل  مطبوعات  به  آن 

اینگونه نشد«.
به گزارش سایت المصدر این روزنامه 
نوشت، بسیاری از این اخبار که طی 
روزهای گذشته در رسانه ها  منتشر 
شد، در حقیقت غیرواقعی و نادرست 
بودند اما غیرواقعی و غیردقیق بودن 
این اخبار و عدم تاییدیشان از سوی 
مقامات اسرائیل مانع انتشار گسترده 
قطر  نشد.  قطری  رسانه های  در  آنها 
دیدار  به  مربوط  اخبار  روی  که 
شاهزاده محمد بن سلمان از اسرائیل  
بیش از دیگران در رسانه هایش مانور 
اخبار  برای صحت  منبعی  هیچ  داد، 
بلکه  نداد  ارائه  زمینه  این  در  خود 
از  کشور  این  برجسته  رسانه های 
طریق توییتر به گونه ای خبر را تغییر 
دادند تا خواننده این گونه تلقی  کند 
و  شدن  نزدیک  برای  سعودی ها  که 
دست  اسرائیل  با  روابط  عادی سازی 
واقعیت   که  در صورتی   پا می زنند  و 
این گونه نیست. روزنامه اسرائیلی در 
است  حقیقت  آنچه  می نویسد  پایان 
خانواده  پایه  بلند  اعضای  از  یکی 
حاکم سعودی از اسرائیل دیدن کرده 
است اما این دیدار بیشتر در رابطه با 
تبادل مسائل امنیتی در جهت مبارزه 
با تروریسم و برای مشارکت در یک 
گرفت  صورت  بین المللی  کنفرانس 
که چند روز پیش به همین مناسبت 
»هرتسلیا«ی  ساحلی  شهر  در 

اسرائیل برگزار شد.
این  با  نویسد  روزنامه اسرائیلی می 
حال، آنچه بسیار جالب و جلب توجه 
عرب  ملت های  تفاوتی  بی  می کرد، 
نسبت به این نوع گزارش های خبری 
است. این خبر در عین عجیب بودنش 
ولی مورد توجه عده بسیار کمی در 
تا  گرفت.  قرار  اجتماعی  های  شبکه 
گفت:  اسرائیلی  منبع  یک  که  جایی 
جهتی  سوی  از  خبر  این  نشر  »اگر 
»بالن  عنوان  به  سیاسی  جریانی  یا 
عمومی[  افکار  ]تست  آزمایشی« 
نتیجه  گرفتن  در  نظرم  به  می بود، 
بسیار موفق بود و این نشان می دهد 
افکار عمومی جهان عرب نسبت  که 

سفر ولیعهد سعودی به اسرائیل چه پیامی دارد

به روابط با اسرائیل مثبت است و در 
این زمینه پیشرفت کرده اند و دیگر از 

اسرائیل ترسی  ندارند«.
گفتنی است که طی سال های اخیر 
دیگر  عرب  جهان  نخبگان  از  خیلی 
بالقوه  دشمن  دیده  به  اسرائیل  به 
بلکه  نمی کنند  نگاه  واقعی  تهدید  و 
ایران  حکومت  دخالت های  آغاز  با 
جنگ  در  دخالت  به ویژه  منطقه  در 
یمن  و  لبنان  عراق،  سوریه،  داخلی 
اطالعات  وزیر  یونسی  اعالم صریح  و 
او  فخرفروشی  و  اسالمی  جمهوری 
مبنی بر اینکه تهران بر چهار پایتخت 
عربی اعمال نفوذ می کند، باعث شد 
را  ایران  عرب،  مردم  از  خیلی  که 
تلقی  بالقوه  تهدید  دشمن حقیقی و 
ایران  رژیم  فرقه گرایانه  جنگ  کنند. 
قدس«  »روز  شعارهای  برخالف 
است.  شده  تمام  اسرائیل  نفع  به 
از روشنگران  راشد یکی  عبدالرحمن 
و تحلیلگر مشهور سعودی که بسیاری 
انگلیسی  او به زبان های  از مقاله های 
شده  ترجمه  فارسی  و  فرانسوی 
زمانی  مقاله هایش  از  یکی  در  است، 
لبنان  حزب اهلل  پایگاه  اسرائیل  که 
تروریست  فرزند  و  بمباران کرد  را  را 
تعدادی  و  مغنیه  فواد  لبنان  بزرگ 
پاسداران در آن  فرماندهان  سپاه  از 
بمباران کشته شدند، ضمن اشاره به 
این بمباران و کشته شدن تعدادی از 
اعضای حزب اهلل لبنان و سپاه نوشت: 
حزب اهلل  و  ایران  عملکرد  »متاسفانه 
لبنان در منطقه به گونه ای است که 
بمباران  را  آنها  اسرائیل  وقتی  دیگر 
عرب  ملت های  می کشد،  و  می کند 

خوشحال می شوند«.
خیلی از روشنفکران عرب معتقدند 
دارد  دست  در  آنچه  به  اسرائیل  که 
اکنون  تل آویو  تالش  و  است  قانع 
این است که آنچه را به دست آورده 
فقیه  ایران والیت  اما  ندهد  از دست 
عنوان  به  امپراتوری  ساختن  توهم 
آخوندهای  رهبری  با  اسالم  ام القرای 
حوزه علمیه قم را در سر می پروراند و 
بر همین اساس هم در همه کشورها 
وارد جنگ نیابتی شده است. آخرین 
محبوبیت  درصد  باره  در  نظرسنجی 
ملت  نزد  در  منطقه  کشورهای 
از   2015 سال  در  که  عرب  های 
»زاگبی«  نظرسنجی  موسسه  سوی 
شد  مشخص  شد  انجام  آمریکا  در 
نزد  حکومت  منفورترین  ایران  دولت 
تا  که  ترکیه  و  است  عرب  ملت های 
50 سال پیش استعمارگر جهان عرب 
بود،  محبوب ترین کشور پس از مصر 
نزد اعراب است. عملکرد فرقه گرایانه 
رژیم ایران در منطقه و کشتار مردم 
از  منفور  و  زشت  چهره ای   سوریه 
ایجاد  منطقه  مردم  ذهن  در  ایران 

کرده است.
*منبع: المصدر

*ترجمه و تنظیم: کیهان لندن

محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا

= بخشی از این طرح مربوط 
فعالیت های  با  بله  مقا به 
جاسوسی  و  ایران  موشکی 

سایبری است.
ایران در  نفوذ  با  مقابله   =
عراق و سوریه و حمایت از 
گروه های تروریست بخشی 
دیگری از این پیشنهاد است.
=در این استراتژی توصیه 
شده آمریکا در برجام بماند و 
از رویارویی مستقیم با ایران 
در سوریه و عراق پرهیز کند.
شده  توصیه  ترامپ  =به 
مقابل  در  فارس  خلیج  در 
قایق های تندرو سپاه واکنش 

جدی نشان داده شود.
رییس جمهوری  ترامپ،  دونالد 
آمریکا در حال بررسی استراتژی های 
ایران، به ویژه به  جدی تر علیه رژیم 
دلیل فعالیت های آن در عراق و سوریه 
از  اسالمی  جمهوری  حمایت های  و 

گروه های شبه نظامی منطقه است.
به گزارش رویترز، چند مقام پیشین 
این  که  گفته اند  آمریکا  فعلی  و 
استراتژی را جیمز ماتیس وزیر دفاع، 
ژنرال  خارجه،  وزیر  تیلرسون  رکس 
مک مستر مشاور امنیت ملی و دیگر 
مقام های آمریکا تهیه کرده اند و  روز 
جمعه در نشست شورای امنیت ملی 

در اختیار دونالد ترامپ قرار داده اند.
این  می گوید،  آگاه  منبع  یک 
توافق  مورد  است  ممکن  استراتژی 
قرار گیرد و پیش از پایان ماه سپتامبر 
علنی شود و هدف از آن افزایش فشار 
موشکی  برنامه  توقف  برای  تهران  بر 
و  تروریسم  از  پشتیبانی  بالستیک، 
بی ثبات کردن منطقه به ویژه سوریه، 

عراق و یمن می باشد.

بخش دیگری از این پیشنهاد مربوط 
و  سایبری  جاسوسی  با  مقابله  به 
گسترش  جمله  از  دیگر  فعالیت های 
سالح های هسته ای توسط رژیم ایران 
است.منابع آمریکایی گفته اند برنامه ی 
داده  پیشنهاد  ترامپ  به  که  دیگری 
شده شامل واکنش جدی تر واشنگتن 
در  حوثی ها  از  ایران  حمایت های  به 
یمن و گروه های فلسطینی در غزه و 
مصر است که برای آنها سالح ارسال 

می کند.
این  از  دیگری  بخش  در  همچنین 
در  شده  پیشنهاد  ترامپ  به  طرح 
بحرین اقدامات جدی تری انجام گیرد 
چرا که اقلیت سنی اکثریت شیعه را 
سرکوب می کند و شیعیان این کشور 

خواستار اصالحات هستند.
آمریکایی  مقام های  این  از  نفر  سه 
شده  ارائه  ترامپ  به  که  طرحی  در 
دریایی  نیروی  به  داده اند  پیشنهاد 
آمریکا اجازه دهد تا هر زمان که یک 
قایق تندرو متعلق به سپاه پاسداران 
برای جاسوسی یا مزاحمت به ناوهای 
واکنش  می شود،  نزدیک  آمریکایی 

شدیدتری نشان دهند.

رویترز:

استراتژی  جدید پنج مقام آمریکایی برای مقابله با ایران

مربوط  طرح  این  از  دیگری  بخش 
اسالمی  دولت  گروه  با  برخورد  به 
)داعش( است که به نظر می رسد هر 
پنج مقام سیاسی و نظامی آمریکا که 
این طرح را به ترامپ پیشنهاد دادند 

روی آن نظری یکسان دارند.
شامل  آنها  پیشنهادی  استراتژی 
افزایش فعالیت نظامی آمریکا در عراق 
و سوریه نمی شود و مشاوران امنیت 
ملی ترامپ معتقدند که پاسخ نظامی 
قدرتمندانه تر به جنگ نیابتی ایران در 
عراق و سوریه مقابله ی تحت رهبری 

آمریکا با داعش را پیچیده تر می کند.
مستر  مک  و  ماتیس  شده  گفته 
مرکزی  فرماندهی  روسای  همراه  به 
ویژه  نیروهای  فرماندهی  و  آمریکا 
که  بوده اند  این  مخالف  آمریکا 
فرماندهان آمریکایی در عراق و سوریه 
اقدامات  با  قوی تر  برخورد  اجازه 
حزب اهلل و دیگر گروه های شیعی مورد 

حمایت ایران را داشته باشند.
تغییر  که  است  نگران  آمریکا 
استراتژی در برابر داعش و مداخله ی 
بیشتر نیروهای آمریکایی، ائتالف را از 
مبارزه با بازمانده های داعش منحرف 

کند و امکان دارد نیروهای آمریکایی را 
در تقابل با ایران قرار دهد.

تاکید  خود  گزارش  پایان  در  رویترز 
دنبال  به  ترامپ  دونالد  گرچه  کرده، 
هسته ای  توافق  از  خروج  برای  راهی 
ملی   امنیت  مشاوران  اغلب  اما  است، 
این  در  آمریکا  ماندن  باقی  خواهان 
در  آمریکایی  مقام  هستند.یک  توافق 
این باره گفته مسئله اصلی ما این بود 
که ترامپ را راضی کنیم از برجام خارج 
مواضع جدی تر  دنبال  به  او  اما  نشود، 
مورد  که  مواضعی  است.  ایران  علیه 
در  آمریکا  هیلی، سفیر  نیکی  حمایت 

سازمان ملل نیز هست.
اکثر  شده  گفته  حال  این  با 
رییس جمهوری  به  که  استراتژی هایی 
آمریکا ارائه شده اند بر ماندن آمریکا در 

برجام تاکید دارند.

محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا
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=وزارت خزانه داری آمریکا 
9 فرد و 2 شرکت ایرانی را به 
فهرست تحریم های اقتصادی 

اضافه کرد.
یا  افراد  این  از  =بعضی 
کردن  هک  در  شرکت ها 
مالی  موسسات  از  تعدادی 
دست  آمریکا  در  بورس  و 

داشتند.
وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد که 
ایاالت متحده روز پنج شنبه 14 سپتامبر 
تحریم های اقتصادی جدیدی علیه 11 
فرد و شرکت ایرانی متهم به همکاری با 

سپاه پاسداران اعمال می کند.
شرکت ها  یا  افراد  این  دیگر  اتهام 
مشارکت در حمالت سایبری خصمانه 
به بانک های آمریکایی است. همچنین 
دولت آمریکا ایران را متهم می کند که 
منطقه  کشورهای  امور  در  دخالت  با 
پشتیبانی  و  تروریسم  از  حمایت  با 
بی ثباتی  به  شبه نظامی  گروه های  از 

خاورمیانه دامن می زند.
بخشی از تحریم های جدید شامل یک 
شرکت مهندسی، دو شرکت حمل و نقل 
هوایی و یک شرکت فناوری اطالعات 
می شود که متهم به انجام حمالت علیه 

11 فرد و شرکت ایرانی در فهرست تحریم های جدید 
آمریکا قرار گرفتند

تعدادی از مؤسسات مالی آمریکایی، از 
جمله چند بانک بزرگ و بورس اوراق 
بهادار است که بین سال های 2011 و 

2012 انجام شده است.
خزانه داری  وزیر  منوچین،  استیون 
آمریکا گفته این وزارتخانه به اقدامات 
ایران،  تحریکات  با  مقابله  برای  قاطع 
شامل حمایت از نیروی قدس سپاه و 
در  تروریست، خشونت ها  افراط گرایان 
سوریه و حمالت سایبری با هدف ایجاد 
بی ثباتی در سیستم مالی ایاالت متحده، 

ادامه خواهد داد.
امین  سعیدی،  نادر  فتحی،  احمد 
شکوهی، حمید فیروزی، امید غفارنیا، 
صادق احمدزادگان )مشهور به صادق 
نادر سعیدی،  نیتروژن(، سینا کیسار، 
امین شکوهی و شرکت ITSec )امن 
پردازش خارزمی( و شرکت مهندسی 
سدید کاران صبا به اتهام همکاری در 
گسترش تسلیحاتی، حمایت از تروریسم 

تحریم  فهرست  در  سایبری  جرایم  و 
آمریکا قرار گرفته اند.

صدای آمریکا نوشته وزارت خزانه داری 
اتهام  به  را  ایرانی  تبعه   هفت  آمریکا 
مجرم   IT Sec شرکت  با  همکاری 
شناخته و پرونده آنها در دادگاهی در 
نیویورک در حال رسیدگی است و بعضی 

از آنها تحت تعقیب اف بی ای بودند.
آسیا«  اخبار  »کانال  خبری  پایگاه 
 »Khors Aircompan« می نویسد: 
که مرکز فعالیت آن در اوکراین است 
وزارت  توسط  نیز  ایرالین«  »دارت  و 
این  شدند.  تحریم  آمریکا  خزانه داری 
شرکت های هوایی به کاسپین و النصر 
قدس  سپاه  با  همکاری  در  که  عراق 

هستند خدمات داده اند.
شرکت  نوشته  نیز  تودی  راشا 
هواپیمایی کاسپین متهم است در سال 
به  سپاه  محموله های  از  یکی   2014

سوریه را جابجا کرده است.

= در ایران موجی از حمالت 
لفظی علیه سان سوچی در 
علیه  به خشونت ها  واکنش 
مسلمانان روهینگیایی آغاز 

شده.
ر  د گفته  ی  منه ا خا =
»زنی  میانمار  دولت  راس 
بی رحم« قرار دارد ولی نباید 
خشونت ها را درگیری اسالم 

و بودایی ها دانست.
سپاه  سیاسی  =معاون 
می گوید سوچی جنایت های 
اما  می دهد  انجام  داعشی 
نباید بین اسالم و بودایی ها 

تنش ایجاد کرد.
موحدی  همدانی،  =نوری 
روزهای گذشته  در  کرمانی 
بودایی ها  گفته اند  مستقیماً 
یت  جنا ن  نا مسلما علیه 

می کنند.
جمهوری  رهبر  فارسی-  برزو 
به  واکنش  در  سپاه  و  ایران  اسالمی 
خشونت ها علیه مسلمانان در میانمار 
سوچی  سان  و  کشور  این  دولت  به 

حمله کردند.
کردن  محکوم  با  خامنه ای  علی 
خشونت ها علیه مسلمانان روهینگیا در 
میانمار با دعوت از کشورهای اسالمی 
برای فشار به دولت میانمار گفت »در 
راس این کشور زنی بی رحم قرار دارد«.

او پس از چند روز سکوت در ابتدای 
روز  در  خود  فقه  خارج  درس  جلسه 
سه  شنبه، 12 سپتامبر، حوادث میانمار 
را فاجعه آمیز خواند و گفت: »جمهوری 
اسالمی باید علیه ظلم در هر نقطه از 
جهان، صریح و شجاعانه اعالم موضع 

کند«.
خامنه ای مدعی شد اینکه وضعیت 
میانمار درگیری مذهبی بین مسلمانان 
و بودایی ها دانسته شود نادرست است. 
به اعتقاد او »ممکن است در این حادثه 
تعصب مذهبی تأثیر داشته باشد، اما 
است،  سیاسی  قضیه  یک  قضیه  این 
زیرا مجری آن دولت میانمار است و 
در رأس آن دولت نیز زنی بی رحم قرار 
دارد که برنده جایزه صلح نوبل بوده و با 
این اتفاقات، در واقع، مرگ جایزه صلح 

نوبل رقم خورد«.
از سوی دیگر معاون سیاسی سپاه 
گفته خانم سوچی که در گذشته به 
عنوان یک چهره مدافع حقوق بشر و 
معرفی  جهانی  سطح  در  صلح دوست 
شده بود، امروز در میانمار جنایت هایی 
تکفیری های  جنایت های  جنس  از 
داعشی را علیه مسلمانان انجام می دهد.

پاسدار رسول سنایی راد، در گفتگو با 
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، با اشاره 
به بیانیه رسمی سپاه با مضمون اعالم 
کمک رسانی  نهاد جهت  این  آمادگی 
به مردم میانمار، گفت، این موضوع که 
عده ای ورود مستشاری سپاه به سوریه 
تکفیری ها در آن  با  مقابله  و  و عراق 
مناطق را دست مایه ای قرار می دهند 
تا این پرسش را مطرح کنند که »چرا 
سپاه تا کنون برای کمک به مسلمانان 
میانمار وارد عمل نشده است« قیاسی 

مع الفارق را مرتکب شده اند.
در روزهای گذشته بعضی مقام های 
ز  ا تعدادی  و  اسالمی  جمهوری 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از 
جمله علی مطهری مدعی شدند که 
نجات مسلمانان میانمار تنها راه حل 

نظامی دارد.
سنایی راد  پاسخ  می رسد  نظر  به 
و  بوده  مقام ها  این  به  واکنش  در 
گفته »عالوه بر این موضوع که ورود 
مستشاری ایران به سوریه و عراق، پس 
از درخواست دولت های رسمی این دو 
کشور صورت گرفت، نباید از نظر دور 
نگه داریم که شرایط جغرافیایی ایران 
شرایط  از  متفاوت تر  بسیار  میانمار  و 
سوریه  با  ایران  جغرافیایی  مجاورت 
سپاه  سیاسی  است«.معاون  عراق  و 
تکفیری  گروهک های  عمل  می گوید 
و جنایتکاران میانمار شبیه هم است 
و هر دو صرفاً یک پوشش دینی برای 

خود انتخاب کرده اند.
همان طور که علی خامنه ای تاکید 
کرده بحران میانمار درگیری بین اسالم 
و بودایی ها نیست، سنایی راد هم گفته 
میانماری  مسلمان  اقلیت  اینکه  »در 
مورد ظلم و ستم قرار می گیرند و از 
سوی حاکمیت میانمار نوعی آپارتاید 
و  شک  می شود،  اعمال  آنها  علیه 
این  به  باید  اما  ندارد  وجود  تردیدی 
موضوع توجه داشته باشیم که در برهه 
کنونی میان مذاهب اسالم و بوداییت 

اختالف خامنه ای و سپاه با مراجع و روحانیت بر 
سر »جنایت« بودایی ها علیه مسلمانان در میانمار

تنش ایجاد نشود«.
معاون سیاسی سپاه مدعی شده در 
مورد قضایای میانمار چه بسا »در سطح 
ُخرد و محلی، پای یک مافیای اقتصادی 
و زمین خوار و در سطح بین الملل نیز 
بحث کشاندن منازعات قومی و مذهبی 
از غرب آسیا به شرق این قاره در زمان 
پساداعش برای سفت کردن جای پای 

استعمار مطرح باشد«.
در این میان، محمود صادقی نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس  اصالح  طلب 
کرده  تالش  سیما  و  صدا  اینکه  از 
خشونت ها علیه مسلمانان در میانمار را 
به آمریکا نسبت دهد انتقاد کرده است.

علی   1392 سال  اردیبهشت   22
در  نژادگرایی  به  اشاره  با  خامنه ای 
غرب گفته بود، نژادهای غربی و اروپایی 
نژادهای وحشی هستند، ظاهر آنها اتو 
کشیده و کراوات زده است، اما باطن 
وحشی گری است و هنوز هم هست و 

راحت و خونسرد آدم می کشند.
ها  ر با شته  گذ ی  ها ز و ر ر  د
جمله  از  حکومتی  خبرگزاری های 
فارس تاکید کردند که خشونت ها علیه 
مسلمان میانمار جنایت بودایی هاست.

نوری  حسین  شهریور  هجدهم 
پایه  بلند  تقلید  مراجع  از  همدانی، 
شیعه در جلسه درس خارج فقه خود 
بود:  خواسته  قم،  اعظم  مسجد  در 
در  بودایی ها  جنایت  با  »مسلمانان 

میانمار مقابله کنند«.
موحدی کرمانی، امام جمعه موقت 
هفته  نماز  خطبه های  در  نیز  تهران 
به  امیدی  اینکه  به  اشاره  با  گذشته 
خواست  نیست  لمللی  بین ا مجامع 
»جنایات«  علیه  مسلمان  ملت های 
ارتش و »بوداییان میانمار« به پا خیزند.

هفته گذشته نیز صادق خرازی در 
نامه ای به سازمان ملل متحد وضعیت 
در کشور میانمار را »نسل کشی و کشتار 
مسلمانان«  علیه  بوداییان  وحشیانه 

دانست.

بودایی ها در مراسم دعا

= آمار نشان می دهد ظرف 
 60 از  بیش  8 سال گذشته 
شهروند خارجی یا دوتابعیتی 
در ایران با اتهامات امنیتی و 

سیاسی بازداشت شدند.
=در این بازداشت ها تقریبًا 
تمامی نهادهای امنیتی ایران 

مشارکت داشتند.
=بعضی از این بازداشت ها به 
طور مشخص نوعی باج گیری 

است.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان 
تهران روز دوشنبه 20 شهریور اعالم کرد 
در دادگاه تجدید نظر حکم زندان مردی 
به نام علیرضا به اتهام همدستی با دولت 

آمریکا تایید شده است.
به گزارش میزان وبسایت قوه  قضاییه 
جمهوری اسالمی ایران، جرم »علیرضا- 
الف« همکاری با دولت متخاصم بوده و 
با حکم دادگاه به دو سال حبس محکوم 

شده است.
فاکس نیوز با اعالم این خبر نوشته 
به  متهمین  برای  شده  صادر  احکام 
همکاری با آمریکا مبهم است چرا که 
پیش از »علیرضا- الف« یک شهروند 
اتهام  با  ایران  در  چینی  آمریکایی- 
همکاری با آمریکا دستگیر و به 10 سال 

زندان محکوم شد.
همچنین در روزهای گذشته حکم 
10 سال زندان یک شهروند آمریکایی- 
با  اتهام همکاری  به  او هم  لبنانی که 
بود  دادگاهی شده  و  بازداشت  آمریکا 

تایید شد.
زاکا  نزار  نیوز،  فاکس  نوشته  به 
کارشناس فناوری اطالعات و ارتباطات 
در تابستان سال 94 با دعوت شهیندخت 
رییس  زنان  امور  معاون  موالوردی، 
جمهوری ایران برای شرکت در »دومین 
همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در 
توسعه پایدار« به ایران سفر کرده بود اما 
سپاه او را به اتهام جاسوسی دستگیر کرد 
و عالوه بر 10 سال زندان به پرداخت 
چهار میلیون و 200 هزار دالر جریمه 

محکوم شد.
احمدی نژاد  محمود  دولت  از  ایران 
دوتابعیتی ها  برای  شدت  به  کنون  تا 
به خصوص آنهایی که تابعیت یکی از 
کشورهای آمریکا، بریتانیا و کانادا را دارند 
و  همچنین برای شهروندان خارجی که 
به این کشور مسافرت می کنند خطرناک 
دوتابعیتی هایی  تنها  نه  است.  شده 
ارشد  با سیاستمداران و مقام های  که 
جمهوری اسالمی در ارتباط بودند بلکه 

دو تابعیتی هایی که روزنامه نگار بودند یا 
حتی در جشنواره ی سینمایی به عنوان 
داور مهمان ایران بودند نیز با دردسر 

مواجه شدند.
سپاه،  اطالعات  داده  نشان  تجربه 
وزارت اطالعات، اطالعات قوه قضاییه، 
نیروی انتظامی و در راس آنها شورای عالی 
امنیت ملی برنامه های مشخصی برای 
برخورد و به تله انداختن دوتابعیتی ها 
دارند چرا که با دستگیری  آنها به عنوان 
اهرم فشار برای چانه زنی های سیاسی 
خود با دولت های دیگر استفاده می کنند. 
همچنان که این کشور با آزادی چهار 
شهروندان آمریکایی زندانی در ایران یک 
میلیارد و هفتصد میلیون دالر از پول های 
بلوکه شده در آمریکا را از دولت باراک 

اوباما گرفت.
اما دستگیری شهروندان خارجی که 
به ایران سفر می کنند شامل شهروندان 
در  می شود.  هم  همسایه  کشورهای 
سال های گذشته موارد متعددی گزارش 
شده که سپاه شهروندانی از کشورهای 
همسایه را که به ایران رفت و آمد دارند 

بازداشت کرده است.
ژوئن   24(  139۵ ماه  تیر  چهارم 
2016( سه تبعه جمهوری آذربایجان به 
همراه 10 ایرانی توسط نیروهای امنیتی 
لباس شخصی به اتهام فعالیت برای تبلیغ 

مسیحیت بازداشت شدند.
ایران،  مسیحیان  خبری  آژانس 
»محبت نیوز« گزارش داده بود یوسف 
نسیبوف  بهرام  اوغلو،  تالت  فرهادوف 
اعضای  قربانوف  الدار  و  اوغلو  الخان 
کلیسای »کلمه زندگی« در باکو بودند 
که به دعوت گروهی از هم کیشان خود 
چهار  آنها  بودند.  کرده  سفر  ایران  به 
به  بعد  و  بودند  بازداشت  اوین  در  ماه 
کشورشان  به  و  شده  آزاد  وثیقه  قید 
آذربایجان بازگشتند.مبلغ این وثیقه ها 
مشخص نیست، اما هر چه باشد پس 
از خروج این افراد از ایران به جیب قوه 
 13۸۵ سال  می رود.فروردین  قضاییه 
دو شهروند سوئدی به اتهام جاسوسی 
و عکسبرداری از مکان های نظامی در 
جزیره قشم بازداشت و به دو سال زندان 
محکوم شدند.موج بازداشت شهروندان 
خارجی در ایران همزمان با اعتراضات 
به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در 

سال ۸۸ آغاز شد.
ساله   23 شهروند  ریس،  کلوتیلد 
اصفهان  دانشگاه  استادیار  و  فرانسوی 
هنگام خروج از ایران در سال 13۸۸ در 
فرودگاه به جاسوسی متهم و دستگیر 
وثیقه  سپردن  با  مرداد 13۸۸  و  شد 

آزاد شد.
10 مرداد سال 13۸۸ جوشوآ استیل، 

در هشت سال گذشته بیش از 60 دوتابعیتی و شهروند 
خارجی در ایران  با اتهامات امنیتی بازداشت شدند

شاین بوئر و سارا شورت و شاون گبریل 
ماکس ول، چهار جهانگرد آمریکایی در 
منطقه توریستی »احمدآوا« در مرز ایران 
و عراق به اتهام جاسوسی دستگیر شدند. 
خارجی  اولین شهروندان  از  افراد  این 

بازداشتی در ایران بودند.
کارن وفاداری، آفرین نیساری، نازنین 
فروغی،  کمال  شاهینی،  رضا  زاغری، 
جیسون رضاییان، سعید عابدینی، امیر 
حکمتی، نصرت اهلل خسروی، سیامک 
نمازی، محمد باقرنمازی، هما هودفر، 
رویا  جاللی،  احمدرضا  وانگ،  یو  زی 
صابری نژاد نوبخت، عادل الیحیی و راعد 
المجید )شهروندان کویتی(، 10 ملوان 
آمریکایی که 22 دی 1394 )13 ژانویه 
2016( در آب های خلیج فارس دستگیر 
شدند، عبدالرسول دری اصفهانی )عضو 
تیم مذاکرات هسته ای ایران( و 12 نفر 
از مدیران دوتابعیتی به جرم جاسوسی و 
خیلی های دیگر که تعداد آنها در مجموع 
به بیش از 60 نفر می رسد از سال ۸۸ 
تا کنون با اتهامات امنیتی و جاسوسی 
برای سرویس های اطالعاتی خارجی و یا 
در مورد نظامیان با اتهاماتی چون ورود 
غیرمجاز به آب های ایران دستگیر شدند 
که از بعضی جز نام اختصاری و یا خبر 
در  اطالعاتی  نام،  ذکر  بدون  بازداشت 
دست نیست. بعضی شهروندان خارجی 
فعالیت های  با  ارتباط  در  نیز  دیگر 
اقتصادی که بعدها به جاسوسی تغییر 

نام پیدا کرد دستگیر شدند.
این آمار شامل شهروندان کشورهایی 
نظیر افغانستان یا دیگر کشورهایی که 
اتهام های غیر امنیتی و غیرسیاسی دارند 

نمی شود.
بعضی از شهروندان خارجی نیز پس از 
دستگیری به اتهام جاسوسی، حکم شان 

به مصرف الکل تغییر پیدا کرد.
طبق آخرین آمار وزارت اطالعات تا 
از مشاغل  دوتابعیتی  مدیر  کنون ۵0 

دولتی خود برکنار شده اند.

میکونوس! نه جزیره ای تفریحی در یونان، بلکه قتلگاهی در برلین.

پاراگراف 2: حکم دادگاه میکونوس تروریسم 
جمهوری اسالمی را در اتحادیه اروپا مهار کرد

ویدئو

تروریسم  با  »میکونوس«  نام 
جمهوری اسالمی و مبارزات ایرانیان 
مخالف گره خورده است. میکونوس، 
اسالمی  رژیم  مخالفان  کشتار  اوج 
حکم  بود.  کشور  خارج  در  ایران 
دادگاه  مماشات  بدون  و  قاطعانه 
میکونوس، ترور مخالفان در خارج از 
مرزهای ایران را تا اندازه ای مهار کرد.

پرویز  »پاراگراف«،  این  در 
ترور  بازماندگان  از  دستمالچی 
نویسنده ای  و  تحلیلگر  و  میکونوس 

و  افشاگری  در  کوششی  هیچ  از  که 
فروگذار  فجیع  جنایت  این  پیگیری 
نکرده است، از لحظه ی ترور و دادگاه 

میکونوس سخن می گوید.

به  مسلسل  که  =لحظه ای 
رفت  نشانه  مهمانان  سوی 

چگونه بود؟
=آیا پیگیری وکال، بازماندگان 
کشته شدگان و مخالفان رژیم 

نقشی  میکونوس  دادگاه  در 
جمهوری  تروریسم  مهار  در 

اسالمی داشت؟
که  هست  تصور  قابل  =آیا 
ماشین ترور رژیم ایران دوباره 
در اتحادیه اروپا به کار بیفتد؟
-آیا ترور سعید کریمیان مدیر 
تلویزیون ِجم به دستگاه ترور 

جمهوری اسالمی ربط دارد؟

نازنین زاغری
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

آوازهتک مضراب            !

فرهنگ ایران اگرچه چون فرهنگ های 
اروپایی فرهنگمردان بی شمار ندارد ولی 
آنچه دارد، خوبش را دارد.  بگذریم از 

روزگار کم کار و پر ادعای ما.
ایران  مشروطیت  از  پیش  تاریخ  در 
روزگار  از  بیش  فرهنگمردان  شمار 
ما بود.  ولی از مشروطیت به این سو 
و  سخت  زندگی  شد.   کم  شمارشان 
پیچیده مجال رسیدن به قله دانایی را 
کل  دانایان  تعداد  و  می ساخت  دشوار 
نمی رفت.   فراتر  انگشتان یک دست  از 
ما  روزگار  این  فرهنگمردان  میان  در 
علی اکبر دهخدا و پرویز ناتل خانلری 
همه  در  دو  این  نشسته اند.   صدر  در 
زبان  در  ویژه  به  فرهنگی  زمینه های 
دیگران  از  را  سبقت  گوی  ادبیات  و 

ربوده اند.
درباره دهخدا پیش از این نوشته ایم و 
حاال می خواهیم به پرویز ناتل خانلری 
بیست  امسال  شهریورماه  که  بپردازیم 
و هفت سال از درگذشت اش می گذرد.  
رشته اصلی خانلری زبان فارسی و اوزان 
عروضی است.  هنگامی که برای تحصیل 
به پاریس رفت نیز رشته ای مشابه برای 
خود انتخاب کرد؛ صداشناسی زبان.  او 
نیروی  بیشترین  ایران  به  بازگشت  در 
خود را صرف پژوهش در زمینه ی زبان 
فارسی به کار گرفت.  ولی در کنار آن 
و  تحقیق  به  نیر  دیگر  زمینه های  در 
فرهنگ  در  از جمله  پرداخت  پژوهش 

عامیانه ایرانیان.
در کنار همه کوشش ها برای نخستین 
ادبیات  نقد  و  شد  نقد  دنیای  وارد  بار 
راه شناخت  در  آن  واقعی  در شکل  را 
ارزش های ادبی به کار گرفت. می دانیم 
وجود  تنها  نه  ادبی  نقد  ایران  در  که 
نداشته که مورد عالقه فرهنگمردان نیز 
نبوده است.  خانلری این میل و رغبت 

را در جامعه ایران به وجود آورد.
برای آشنا شدن با شیوه نقدهای خانلری 
و  هدایت  صادق  درباره  را  او  نظرات 
می آوریم.   نقل  به  دیگر  نویسنده  دو 
مهم  ویژگی  که  بگوییم  پیشاپیش 
نقد خانلری این است که به شهرت ها 
نتیجه  و  نمی کند  توجه  آوازه ها  و 
رودربایستی  بی  را  خود  پژوهش های 

ابراز می دارد.

هدایت و دلزدگی های سیاسی
کنگره  برگزاری  از  بعد  »هدایت 
فرهنگی  روابط  انجمن  در  نویسندگان 
آن  رأس  در   )1۳25( شوروی  و  ایران 
دسته قرار گرفت و از آن دنیای محدود 
و ساکت و خاموش خود بیرون کشیده 
شد و به میان اجتماعات حاد سیاسی- 
ادبی راه یافت.  این دگرگونی ناگهانی 
و پیدا شدن آن همه استعدادهای تند 
هدایت  در  البته  تازه جویی  از  سرشار 
اندک  اندک  اما  برانگیخت.   شوقی 
کرد.   پیدا  دیگری  صورت  بساط  این 
یک دسته سیاسی با الهام از تعلیمات 
چیز  همه  بودند  آن  پیرو  که  مکتبی 
درست  این  و  می خواستند.   قالبی  را 
هدایت  آزاده  روح  با  که  بود  چیزی 

منافات داشت.
چپ ها از او بهره کشی سیاسی می کردند.  
بی ایمانی  نوعی  او  در  زمانه  با گذشت 
بود.« آمده  پدید  بدبینی  به  آمیخته 

و  رفتار  خانلری می گوید دگرگونی در 
تکان  او  که  بوده  چنان  هدایت  گفتار 
حرف  حوصله  »دیگر  است.  خورده 
گوش کردن نداشت.  به اندک نامالیمی 
 از کوره در می رفت و زبان به دشنام و 
بذله گویی  و  ظرافت  می گشود.   ناسزا 
خشونت  به  مبدل  نکته سنجی اش  و 
در  بود.  شده  بددهنی  و  هرزه گویی  و 
چنین وضعیتی از یک سو معاشرت با 
اطرافیان ناباب مقدمات آلودگی های او 
را فراهم می آورد.  از سوی دیگر او را به 
مبلغ بزرگ بی ایمانی و شک و تردید به 
همه چیز تبدیل می کرد.  نمونه کامل 
یک انسان شکست خورده از خود رمیده 

عاجز از چاره و ناامید شده بود.«
خانلری لحظه خداحافظی با هدایت را 
که می خواست به سفر مرگ برود در یاد 
دارد.  به او گفته است: »حوصله ام سر 
رفته، دلم از همه چیز و همه کس به 

هم می خورد.  مثل این است که همه 
بوی گند می دهند.«

وقتی خانلری از سر تسلی به او گفته 
که سعی کن بیشتر بمانی شاید دوری 

پاسخ  بکند،  راحتت  کمی  محیط  از 
داده:»خانلر خان، نقشه ای دارم که باید 

بروم.«
خانلری ملک الشعرای بهار را که استاد 
بوده  ادبیات  دانشکده  در  او  راهنمای 
به  ایران  بزرگ  ادیب  آخرین  است، 
دانش های  تمام  »بهار  می آورد.  شمار 
و  ذوق  خدمت  در  را  قدیم  ادبی 
استعداد شاعری خود گرفته بود. جرات 
داشت مضامین تازه شعری خود را در 
سنت  در  که  کند  عرضه  لباس هایی 
اجازه ای  چنین  آن  برای  اصال  شعر 
است  شاعری  بهار  است.   نشده  صادر 
که توانسته از محدوده حیات جسمانی 
نقطه شروع  به  و  بیاید  بیرون  زمانه  و 
برای ماندن در تاریخ ادبیات دست پیدا 

کند.«
و چرا بهار به این حد از شهرت رسیده؟ 
خانلری پاسخ می دهد: »زیرا دانسته های 
خود را در خدمت حرکت تاریخی زمان 
حجره  در  شدن  پنهان  از  و  داده  قرار 
دربسته محفوظات و معلومات مکتبی 
علم  کار  در  او  است.   کرده  خودداری 
را  تجدد  و  تحول  یک  ضرورت  حجره 
احساس کرده بود و از چنگ قالب های 
امکان  تا سر حد  ادبیه  قراردادی علوم 
فرار می کرد. راز امتداد تاریخی بهار را 
باید در میهن پرستی او جست و یافت.  
بهار با ساختن تصنیف یک بار دیگر هنر 
نوگرایی و پیوند میان ادیب میهن پرست 
و شاعری را که می خواهد از هر جهت 
او  تصنیف های  داد.   نشان  بماند  باقی 

بیشتر سرودی ملی- میهنی است. «

نیما و شعر فارسی
خانلری درباره نیما نیز نظرات ویژه ای 

دارد:
داده  تشخیص  درست  را  درد  »نیما 
بود.  احتیاج به تحول موضوع و شاید 
حتی قالب شعر.  ولی او بدون آشنایی 
به  شروع  شعر  موسیقی  موازین  با 
کرد.   فارسی  شعر  قالب های  شکستن 
نشده  تازه  وزن  ابداع  مدعی  تا  نیما 
بود شاعر متوسطی بود.  بعد از آن به 
خود  که  آمد  در  نظریه پردازی  صورت 
از تحقق بخشیدن به فرضیه اش عاجز 
بود.  بعضی از شاعران که دنبال راه او 
به  که  بیشتری  احاطه  علت  به  رفتند 
وزن شعر فارسی داشتند از او موفق تر 
اخوان  مهدی  مثال  آمدند.   در  آب  از 
فارسی  شعر  به  احاطه  هم  که  ثالث 
دارد و هم نظریه نیما را فهمیده است.  
ترمز  دچار  می خوانید  که  را  او  اشعار 
در  که  حالی  در  نمی شوید.   خواندن 
نا به جا بریده  شعر نیما شما به علت 
راننده ای  شدن مصرع ها درست حالت 
دست اندازی  به  ناگهان  که  دارید  را 
می افتد.  علت استقبال جوان ها از شعر 
نیما آن است که در آن به مقوله ای از 
مدرسه  محدوده  از  که  می رسند  زبان 
فرار می کند و دست آنها را باز می گذارد 

که هر چه می خواهند بگویند.«
فشارهای  سرانجام  خانلری  ناتل  پرویز 
شدید جمهوری اسالمی را تاب نیاورد 
سبب  به  آزادی  از  پس  سال  یک  و 
صدماتی که به او وارد آمده بود جان به 
جان آفرین سپرد.  نام او ولی در تاریخ 
فرهنگ ایران درخشش های ویژه خود 

را خواهد داشت.
*با بهره گیری از کتاب »نقد بی غش« از 

صدرالدین الهی

در بوته ی نقد خانلری
)رضا مقصدی(

مثل یک سیب ِ تََر ک خورده، هراسانم

از چه باید به تو بنویسم؟
از غروبی که مرا از تو جدا کرده ست؟

از همان ساعت ِ شومی که نََفس های ترا
به شب ِ یخزده ی بهمن، پیوند زده ست؟

از چه باید به تو بنویسم؟

مثل یک باغ ِ فروریخته، در پاییزم.
شاخه هر شاخه ی من، در آه

ماه از پنجره ام دورست.
در زمانی که مرا از تو نصیبی نیست

مثل یک سیب ِ تََرک خورده، هراسانم.

زیستن، با دل ِ ویران شده، آسان نیست.

سخت غمگین ُو پریشانم
برخاسته از خاک ِ خراسانم. آن شاعر ِ پُرحسرت ِ شعر ِ
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دکتر پرویز ناتل خانلری

کارگران  دویری،  زیاد   -
فرانسوی  لبنانی-  جوان 
در  فیلم اش  هنرپیشه  که 
آخرین جشنواره ونیز جایزه 
مرد  نقش آفرین  بهترین 
بخش اصلی را دریافت کرد، 
بالفاصله پس از بازگشت به 

بیروت بازداشت شد.
- میسلون حمود، زن جوان 
سال  که  اسرائیلی  عرب- 
گذشته فیلمی سنت شکن 
کرده  روانه جشنواره ها  را 
سه  در  جوایزی  و  بود 
جشنواره دریافت کرد نیز در 
فتوایی تهدید به مرگ شد.

دویری،  زیاد  رأفت-  احمد 
کارگردان فیلمی با عنوان »توهین«، 
که در هفتاد و چهارمین جشنواره 
سینمایی ونیز توانست جایزه بهترین 
نقش آفرینی  برای  را  مرد  هنرپیشه 
نتوانست  کند،  دریافت  البشا  کامل 
در بازگشت به بیروت جشن بگیرد. 
بازداشت  بالفاصله  فرودگاه،  وی در 
او  ساعت  چند  از  پس  اگرچه  شد، 
این  کردند.  آزاد  ضمانت  قید  به  را 
فرانسوی  لبنانی-  جوان  کارگردان 
باید ماه آینده در یک دادگاه نظامی 

حضور پیدا کند.
بلند  فیلم  چهارمین  »توهین«، 
دستیاری  با  که  است  دویری  زیاد 
تارانتینو،  کوئینتین  فیلم  سه  در 
قدم  آمریکایی،  معروف  کارگرادن 
به جهان سینما گذاشت. »توهین« 
داستانی در مورد پیچیدگی وضعیت 
در لبنانی اسیر جنگ است. جنگی 
پایان  به  رسما  پیش  سال ها  که 
واقعی  صلحی  هنوز  ولی  رسیده، 
جامعه  در  نمی شود.  دیده  افق  در 
گاهی  لبنان،  ملتهب  و  پیچیده 
به  می تواند  ساده  بی احترامی  یک 
مساله ای ملی و بحرانی تبدیل شود. 
مکانیک  یک  اهانت  فیلم،  این  در 
مسیحی به یک پناهنده فلسطینی، 
به  شخصی  مساله ای  از  بالفاصه 
پیامدهای  با  سیاسی  جنجالی 

پیش بینی ناپذیر تبدیل می شود.
انتقاد از عملیات استشهادی

زیاد دویری ولی گویا به خاطر این 
در  آینده  هفته  است  قرار  که  فیلم 
نشده.  بازداشت  شود،  اکران  لبنان 
قرار است در دادگاه  این کارگردان 
با دولت  اتهام »همکاری  به  نظامی 
اتهام  این  متخاصم« محاکمه شود. 
قبلی  فیلم  »حمله«،  با  رابطه  در 
در  که  فیلمی  است.  دویری  زیاد 
اسرائیل  و با هنرپیشگان اسرائیلی 

فیلم برداری شده است.
»حمله« داستان یک جراح عرب- 
است که  تل آویو  در شهر  اسرائیلی 
این  در  انتحاری  حمله  یک  از  بعد 

نیز  همسرش  که  می برد  پی  شهر، 
در این عملیات شرکت داشته است.

این فیلم که در سال 201۳ برای 
اولین بار در جشنواره تورنتو اکران 
از  دیگر  برخی  و  لبنان  در  شد، 
کشور های عربی هرگز اجازه نمایش 
در  سال،  آن  در  نکرد.  دریافت 
جمهوری اسالمی ایران نیز بسیاری 
به  را متهم  زیاد دویری  از رسانه ها 

چرا  کردند.  اسرائیل«  با  »همکاری 
اکران  از  پس  سال   ۴ دویری  زیاد 
شود،  محاکمه  است  قرار  فیلم 
کیوان،  سعد  با  که  است  پرسشی 
در  بیروت  در  لبنانی  روزنامه نگار 

میان گذاشتیم.
بازداشت  در  حزب اهلل  نقش 

زیاد دویری
کیهان  با  گفتگو  در  کیوان  سعد 
این  محاکمه  و  بازداشت  لندن، 
کارگردان را »بی رابطه با بحرانی که 
حزب اهلل درگیر آن است«، نمی داند. 
است  معتقد  لبنانی  روزنامه گار  این 
جنگ  در  حزب اهلل  »حضور  که 
این  تلفات،  باالی  شمار  و  سوریه 
بی سابقه  بحرانی  دچار  را  سازمان 
کرده است«. سعد کیوان می افزاید: 
»با بازداشت و محاکمه زیاد دویری، 
از حساسیت  حزب اهلل در نظر دارد 
سوء  اسرائیل  به  نسبت  لبنانی ها 
را  عمومی  افکار  و  کرده  استفاده 
بلکه  تا  اسرائیل کند،  متوجه خطر 
بتواند از این طریق از فشار ناشی از 

بحران جنگ سوریه بکاهد«.
حمود،  میسلون  میان،  این  در 
که  اسرائیلی،  عرب-  کارگردان 
»بر  شکن  سنت  و  شجاع  فیلم  با 
بحر«، که اصطالحی عربی است که 
معنای »در میانه« می دهد، اگرچه 

نزدیک به ده جایزه در جشنواره های 
به  گذشته  سال  یک  در  مختلف 
دست آورده است، ولی آزادی اش را 

تقریبا از دست داده است.
اخیرا  فلسطینی  روحانی  یک 
فتوایی علیه این زن ۳5 ساله صادر 
فیلم اش  آن  در  که  است،  کرده 
»حرام« و خودش هم  »مرتد« اعالم 
اسالمی  جمهوری  در  اگر  می شود. 

و  نویسندگان  علیه  فتواها  این گونه 
هنرمندان بی سابقه نیستند، ولی در 
جامعه فلسطینی این اولین فتوایی 
است که در 70 سال اخیر علیه یک 
فرد صادر می شود که تأثیر تبلیغات 
و نفوذ حکومت اسالمی ایران را در 
نمی توان  پدیده هایی  چنین  ظهور 

نادیده گرفت.
سه زن سنت شکن

داستان  حمود،  میسلون  فیلم 
که  است  اسرائیلی  عرب-  زن  سه 
کوچ  تل آویو  به  خود  شهرهای  از 
تحمیلی  سنت های  از  تا  می کنند 
بگریزند. دو زن مسلمان هستند و 
وکیلی  یکی  است.  مسیحی  سومی 
که  همسری  جستجوی  در  است 
را  سنت ها  زنجیر  بخواهد  او  مانند 
و  جی  دی  یک  دومی  کند.  پاره 
مواد  گاهی  که  است،  همجنس گرا 
سومی  می کند.  مصرف  هم  مخدر 
ولی  است،  محجبه  زنی  اگرچه 
مذهبی  مرد  یک  با  نمی خواهد 
داستان  سه  کند.  ازدواج  افراطی 
متفاوت درباره ی سه زن عرب، که 
زیر سقف یک آپارتمان در تل آویوی 
زندگی می کنند که اکثریت ساکنان 

آن یهودی هستند.
روزهای  در  که  حمود  میسلون 
گذشته برای معرفی فیلم اش که به 

زودی در بریتانیا اکران خواهد شد، 
کیهان  به  بود،  کرده  لندن سفر  به 
لندن می گوید: »می خواستم فیلمی 
سنتی  بسیار  جامعه  که  بسازم 
ساختن  کند.  منفجر  را  فلسطینی 
می خواهند  مردم  که  نرم  فیلمی 
و  ببینند  را  آن  دغدغه  بدون 
تکان شان ندهد، هنر نیست. هنرمند 
که  واقعیت هایی  از  دارد  وظیفه 
اکثریت نمی خواهند ببینند و منکر 

آنها هستند صحبت کند«.
سکوالر یا مذهبی، ولی سنتی

میلسون حمود خودش نیز از شهر 
و خانواده اش برید و به تل آویو رفت 
تا »چنانکه می خواهد زندگی کند«. 
در  اسرائیلی  عرب-  کارگردان  این 
ادامه گفتگو با کیهان لندن می گوید: 
بسته ای  جامعه  در  انتخاب ها  »این 
می کنیم  زندگی  عرب ها  ما  که 
بهای سنگینی دارد، من از وقتی به 
تل آویو آمدم و قدم به جهان سینما 
رابطه  قطع  من  با  برادرم  گذاشتم، 
کرد چون مرا زن هرزه ای می داند و 

این انتخاب من را نمی پذیرد«.
کارگردان »در میانه« ضمن اشاره 
مرگ  به  تهدید  و  اخیر  فتوای  به 
که  نبودم  احمق  »آنقدر  می گوید: 
انتظار واکنش های منفی را نداشته 
فتوا  و  مرگ  به  تهدید  ولی  باشم، 
من  فیلم  است.  نگران کننده  کمی 
در  بلکه  نیست،  مذهب  مورد  در 
بر جامعه  غالب  با سنت های  رابطه 
است. در جوامع عربی، چه سکوالر 
و چه مذهبی، همه اسیر سنت هایی 
هستند که محدودیت های زیادی را 
به ویژه برای زنان ایجاد می کند. فیلم 
من بیش از آنکه علیه مذهب باشد، 
می خواهد این سنت ها را بشکند و 
در مورد حقوق زنان صحبت کند.«
ممنوعیت اکران در جهان عرب

فیلم با پشتیبانی صندوق حمایت 
از سینمای اسرائیل و شلوم الکاتیز، 
از چهره های شناخته شده سینمای 
تولید کرده است.  را  این کشور آن 
برای  بخش   12 در  میانه«  »در 
معادل  که  »اوفیر«،  جایزه  دریافت 
اسکار در اسرائیل است، نامزد شده 
است. میلسون حمود می گوید: »این 
هنرپیشگان  و  من  اگرچه  تهدیدها 
سوی  از  ولی  کرده،  نگران  را  فیلم 
کشاند  سینما  به  را  بسیاری  دیگر 
است  فیلمی  چگونه  ببینند  تا 
برایش  را  فتوا  یک  زحمت  که 

کشیده اند.«
اکران  اجازه  کنون  تا  میانه«  »در 
نیافته  را  عربی  کشور  هیچ  در 
است. میلسون حمود در این رابطه 
فیلم  امروز  می افزاید: »خوشبختانه 
را می توان از طریق »نت فلیکس« 
سانسور  و  دید  جهان  نقطه  هر  در 
هرچند  ندارد،  آنچنانی  تاثیر  دیگر 
کشورهای  در  روزی  که  امیدوارم 

عربی هم اکران شود«.

فتوا و زندان برای سینماگران جوان عرب

زیاد دویری

فیلم »در میانه«



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

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 و در بخش، بحث بر سر مفهوم 

»فلسفه« و معنای »آزادی« بود.
به  گفتگوها  این  بخش  آخرین  در 
آنچه باز می گردیم که نکته ی مرکزی 
بشر  است:  بوده  مباحث  این  همه ی 
می خواهد در کدام جهان و چه نوع 

آینده ای زندگی کند؟

 بخش ششم )پایانی( 
آقای  مصدقی:  =یوسف 
فارسی زبان،  جوامع  در  جهانبگلو، 
بودید که  از نخستین کسانی  شما 
و  صلح  موضوع  روی  را  تمرکزتان 
عدم خشونت گذاشتید و سال های 
کار  موضوعات  این  روی  متمادی 
صاحب  فردی  عنوان  به  کردید. 
تجربه در این زمینه، صلح را چگونه 

تعریف می کنید؟
رامین جهانبگلو: من با این اندیشه ی 
نبوِد  فقط  صلح  که  همدلم  اسپینوزا 
جنگ نیست بلکه صلح باید یک نوع 
افق مشترک بشریت باشد. یعنی باید 
به صورت یک غایت به صلح اندیشید. 
ما  افق مشترک  این  به  برای رسیدن 
داشته  حداقلی«  »اخالِق  یک  باید 
باشیم که قوام بخش و تنظیم کننده ی 
روابط میان افراد و گروه های اجتماعی 
باشد. اگر صلح را افق مشترک بشریت 
بدانیم، باید توانایی انتقال بین نسلی آن 
را داشته باشیم؛ و این انتقال فقط از 
طریق آموزش امکان پذیر است. چیزی 
که به ما در آموزش صلح کمک می کند 
این است که ما صلح را به عنوان یک 
مشخص  و  ببینیم  اخالقی  ساحِت 
است که این ساحِت اخالقی، آداب و 
هنجارهای روزمره ای که ما در زندگِی 
نیست.  پایبندیم،  آنها  به  شخصی 
موضوِع خشونت پرهیزی، چگونگِی نگاِه 
است.  ملل  و  انسان ها  روابط  به  افقی 
صلح، بدون همدلی و گفتگو درباره ی 
زندگی اجتماعی و ساماندهی جهان، 
حالت  این  در  باشد.  میسر  نمی تواند 
قرار  آشتی  در  جهان  با  بشریت  باید 
بگیرد. این فقط آشتی میان انسان ها 
نیست بلکه باید آشتی میان انسان و 
طبیعت هم باشد. حال در این بخش 
برای تعریف صلح، فلسفه ی هایدگر به 
کار می آید که می گوید: عقِل ما، باید 
به جهان گوش دهد. من دقیقا صلح 
توصیف می کنم که صلح  این گونه  را 
عبارتست از: وضعیت هستی شناختِی 
انسان ها، وقتی که یاد می گیرند به جهان 
گوش دهند. این وضعیِت خشونت آمیز 
است،  حاکم  دنیا  در  که  مخوفی  و 
ناشی از گوش ندادن به جهان است. 
=با توجه به تعریفی که از صلح 
ارائه کردید، شاید برای خواننده ی 
این گفتگو، این پرسش مطرح شود 
یک  شما  نظر  مورد  صلِح  آیا  که 

مفهوم ُقدسی و عرفانی است؟  
این طور  که  نمی کنم  فکر   -
عدم  و  صلح  مورد  در  وقتی  باشد. 
خشونت فکر می کنیم، دنبال قدیس 
قدیس  یک  گاندی  نمی گردیم. 
نمی خواست  هم  هیچگاه  و  نیست 
شوهر  نه  گاندی  اتفاقا  باشد.  قدیس 
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کوروش گلنام - در بخش نخست به 
کوتاهی درباره وضعیت ایران پیش از 
به قدرت رسیدن رضاشاه و نارسایی ها 
در میان خود ما ایرانیان، نوشته شد. 
مهم  سرچشمه  و  انگیزه  چند  اینک 
منفی بافی ها درباره رضاشاه که بیشتر 
پس از سپری شدن دوران پادشاهی 
او انجام گرفته است را مرور می کنیم.
چه گروه ها و با چه انگیزه هایی؟

1 ـ  نخستین سرچشمه ی بدگویان 
دروغ پردازان،  و  شایعه سازان  و 
از  که  بوده اند  آخوند ها  گروه  همین 
او،  همکاران  و  رضاشاه  سیاست های 
آزرده  بسیار  و  خورده  سیلی  سخت 
کوتاه  در  بودند. رضاشاه  و خشمگین 
در  دادرسی  از  آنان  دست  کردن 
قضاوت های سنتی/ مذهبی، در کشف 
این باره  در  شوربختانه  )که  حجاب 
نیز  مأموران  سوی  از  زیاده روی هایی 
انجام شد که یادآور آن داستان است 
که گفتند: برو کاله بیاور، رفت و کاله 
گسترش  و  ایجاد  در  آورد(،  َسر  با  را 
آموزشگاه ها و برانداختن مکتب خانه ها 
شویی  مغز  مهم  پایگاه های  از  که 
آخوندها بود، در کوتاه کردن زبان یاوه 
گوی آنان، و در یک سخن، کم کردِن 
دایرِه ی نفوِذ ریاکارانه و سنتی این گروه 
نقشی  جامعه،  مفت خوارِ  و  پارازیت 
تاریخی بازی کرد که مردم امروزِ ایران، 
به ویژه جواناِن آینده ساز، باید ارزش آن 

را بهتر درک کرده باشند.
خمینی  جنس  از  آخوند هایی 
کاِر  و  ساز  هرگونه  با  خامنه ای  و 
می کردند.  مخالفت  جامعه  پیشرفِت 
خود  رضاشاه  که  است  این  جالب 
جمهوری  تشکیل  خواستار  نخست 
بود )در این باره تفسیرهای گوناگونی 
داده شده است(. در بهمن ماه 1302 
زمان نخست وزیری او )در آن زمان 
می شد(،  نامیده  سپه«  »سردار 
درباره تشکیل جمهوری با پشتیبانی 
افتاد.  راه  به  ایران  در  ولوله ای  او 
خودشان  گفته  به  بنا  یا  روحانیان 
»علما«، از آن میان »ُمدرس« هیاهو 
به راه  انداخته، گردهمآیی ها تشکیل 
با »جمهوری« مخالفت کرده  داده و 
با  و  اسالم و شریعت  را خالف  و آن 

»بی دینی« یکی دانستند.
باال  با  آن  از  پس  ماهی  چند 
بر  فشار  و  در جامعه  تنش ها  گرفتن 
سردار سپه، در فروردین 1303 ایده 
برپایی جمهوری به فراموشی سپرده 
با  روحانیان  مخالفت  نمی توان  شد. 
تنها  را  ایران  در  جمهوری  تشکیل 
انگیزه ی شکست ایده ی آن در ایران 
درستی  شناخِت  نه  زیرا  دانست 
در  آن  زمینِه   نه  »جمهوری«،  از 
جامعه ی آن روز ایران و نه زمان مورد 
نیاز برای به اجرا در آوردن آن وجود 
داشت ولی می توان هیاهو و جنجاِل 
به  آنها  از مهم ترین  را یکی  آخوند ها 
شمار آورد )در این باره بسیار نوشته اند 
از آن میان ملک الشعرای بهار، یحیی 
شماری  و  مکی  حسین  دولت آبادی، 
مهرماه  در  دیگر  نمونه  یک  دیگر(. 
1306 است که رضاشاه قانون سربازی 
اجباری را به مرحله اجرا در می آورد، 
باز هم این روحانیان بودند که هیاهو 
آنها،  از  پیروی  به  و  راه انداخته  به 
بازارها در تهران و اصفهان بسته شده 
و گروهی از روحانیان به قم مهاجرت 
کرده و دردسر زیادی برای دولت به 
تا  که  »آقایان«  این  وجود  آوردند. 
و  سپه  سردار  شدن  پدیدار  از  پیش 
امن کردن راه ها، از راهزنان و ناامنی ها 
زنده یاد  و  ُمدرس  )حتا  می نالیدند 
دکتر مصدق درباره امنیتی که سردار 
سپه به وجود آورده بود، او را تحسین 
حتا  نبود  رضاشاه  اگر  و  می کردند( 
دشمنی  در  نداشتند،  هم  شناسنامه 
از  با فرزندش  او  از  با رضاشاه و پس 
هیچ کوششی فروگذار نکردند. اینک 
شاهد هستیم که با در اختیار گرفتن 
اندیشه  در  واپس ماندگی  با  قدرت 
و  دروغ  ندانم کاری ها،  دیدگاه ها،  و 
چه  جنایت ها  و  دزدی ها  ریاکاری ها، 

به روز ایران و ایرانی آورده اند.
2 ـ گروه دوم بازاریان بودند که به 
شکل سنتی همیشه دنباله رو آخوند ها 
بوده اند. آنان چون در بیشترین شمار 
بوده اند،  بی سواد  یا  و  کم سواد  ِخود 
تنها تکیه گاه دانش، آگاهی، همچنین 
کارشان  و  کسب  »مشروعیِت« 
آخوند ها بوده اند که با کاله برداری و به 
نام دین از آنها ُخمس و ذکات دریافت 
مذهبی  بهانه های  دیگر  با  و  کرده 
را  گوش شان  و  خالی  را  جیب شان 

بریده اند. این الیه اجتماعی با شنیدن 
و  یاوه ها  به  دادن همیشگی  و گوش 
داستان هاِی تخیلی و دروغیِن مذهبی 
نقل و نشر  و  آنها  به  باور  و  آخوند ها 
و  دایره ی خانوادگی  این خرافه ها در 
آشنایان پیرامون خود، در همراهی با 
این گروه مفت خوار و مفت گو، نقش 
بی  دنباله روِی  داشته اند.  ویرانگری 
چون و چرا، فرمانبردارِی کورکورانه و 
یاری های مالی این گروه به آخوندها 
که هر دو را به یکدیگر وابسته نموده، 
سدهایی جدی تا همین امروز در راه 
پیشرفِت مردِم ایران پدید آورده است.

3 ـ گروه سوم، شماری روشنفکران 
غیر  چه  و  مذهبی  چه  هنرمندان  و 
آنان  نمی توان  که  بوده اند  مذهبی 
نویسندگان  دانست.  یک دست  را 
وابستگی  که  بوده اند  هنرمندانی  و 
به  و  نداشته  دسته ای  و  گروهی  به 
خودکامگی  و  زورگویی  با  درستی 
سر سازش نداشته و خواستار آزادِی 
انگشت شمار  که  بوده اند  راستین 
هدایت  صادق  زنده یاد  چون  بوده اند 
که وابستگی گروهی نداشته؛ گروهی 
بوده  سیاسی  نگرش  دارای  که  دیگر 
پروپاگاندهای  به  وابستگان  ویژه  به 
)تبلیغات( حزب توده که در پیروی از 
سیاست های شوروی پیشین در نبرد با 
»امپریالیسم جهانخوار!«، در سم پاشی 
علیه رضاشاه و سپس محمدرضاشاه 
نقشی ویژه داشته اند. چون نقش این 
حزب مهم بوده است اندکی بیشتر به 
یادآور شوم  است  نیاز  می پردازم.  آن 
»حزِب  مخالفاِن  از  خود  نگارنده  که 

توده ایران« بوده است.
حزب توده و نقش تاریخی آن

و  گفته  فراوان  توده  حزب  باره  در 
نوشته شده و همچنان گفتنی بسیار 
است. باید پذیرفت که خوب یا بد، این 
حزب در تاریخ نزدیک به یک سده ی 
گذشته ی  ایران، به شکلی دوگانه، نقشی 
ویژه داشته است، نقشی هم مثبت و هم 
منفی. شما کمتر اهل قلم و اندیشه ای 
گذشته  دهه  هفت  از  بیش  در  را 
از حزب توده رد  بیابید که  می توانید 
پایی بر خود نداشته باشد حتا اگر عضو 
این حزب نبوده باشد. از بزرگانی چون 
محمود  شاملو،  هدایت،  صادق  نیما، 
دولت آبادی و… تا کوچک ترین آنان 
خود  البته  که  آل احمد  جالل  چون 
بررسی  می پنداشت.  بزرگ  خیلی  را 
توده  حزب  سیاست های  همه جانبه 
باید  ولی  نیست  نوشته  این  موضوع 
به یاد داشت که  این حزب نخستین 
توانست  که  بود  ایران  سیاسی  حزِب 
سازماندهی درسِت حزبی در ایران به 
وجود آورد و در برخی منطقه ها حتا در 
روستاهای آن ناحیه به ویژه در شمال 
و شمال غربی ایران نفوذ داشته باشد، 
کار تآتر و برگرداندن کتاب از زبان های 
دیگر به فارسی را رونق دهد و جنبشی 
پدید  ایران  هنر  و  فرهنگ  میداِن  در 
محمود  ماندگارِ  و  بزرگ  کار  آورد. 
دولت آبادی، رمان ده جلدی »کلیدر« 
خود جلوه ای از کوشش های حزب توده 
و نفوذ او در ایران را به نمایش می گذارد.

بسیاری از هنرمندان در زمینه های 
نویسنده،  شاعر،  از  کوناگون 
و  تآتر  بازیگر  تا  مترجم  روزنامه نگار، 
تأثیر گرفته اند.  توده  از حزب  سینما 
بار  نخستین  برای  توده  حزب 
برنامه ریزی و مدیریت سیاسی حزبی 
را در ایران به اجرا گذاشت و چنانکه 
گفته شد، حزبی سیاسی و تا اندازه ای 
حزب،  این  آورد.  وجود  به  سراسری 
هنر در همه زمینه ها را بارورتر کرد. 
نمایش نامه نویسی،  نویسندگی،  از 
برگردان  سینما،  و  تآتر  کار  پیشُبرِد 
کتاب هایی از زبان های دیگر به فارسی 
سیاسی  گردهمآیی های  برپایی  تا 

متشکل.  و  منسجم  سازماندهی  با 
میهن دوستان فراوانی که به پیشرفت 
می اندیشیدند  ایران  سربلندی  و 
آرمان گرایانه در این حزب گرد آمدند 
و شمار فراوانی انسان هاِی پاک باخته 
این  راه   در  جان  نیز  حزب  این  در 
آرمان های خود نهادند ولی شوربختانه 
و  نادرست  سیاست های  برداشت ها، 
این حزب  از همه سرسپردگی  بیش 
به شوروی پیشین و حزب کمونیست 
آن کشور، آسیب های فراوانی به خود 
نمود.  وارد  ایران  مردم  و  حزب  این 
از  امیرخسروی  بابک  که   بخوانیم 
رهبران پیشین حزب توده که سالیانی 
پس از انقالب از حزب توده جدا شده 
را  ایران«  مردِم  ِدُمکراتیِک  و »حزب 
شکل داده، در مصاحبه ای با بی بی سی 
فارسی چگونه بر نجات یافتن عده ای 
از آدمکشی هاِی  توده  از سراِن حزب 
رضاشاه  زنداِن  به  رفتن  با  استالین 
سخن می گوید:»…حزب کمونیست 
و  بیست  دهه های  همان  در  ایران 
سی میالدی در زمان رضاشاه منحل 
جمله  از  آن  رهبران  قاطبه  شد. 
به  )سابق(  شوروی  در  آن  دبیرکل 
دستور استالین کشته و نابود شدند. 
رضا  نظیر  آن  کادرهای  از  نفر  چند 
روستا و اردشیر آوانسیان و میرجعفر 
به  که  آوردند  شانس  پیشه وری، 
سالم  جان  و  افتادند  رضاشاه  زندان 
از مصاحبه  )بر گرفته  بردند.«  در  به 
بی بی سی با بابک امیرخسروی، شنبه 
4 فوریه 2012 – 1۵ بهمن 1390(. و 
در دنباله:»… توده ای ها بر این گمان 
بودند که به اردوی زحمتکشان جهان 
دارند که شوروی رهبر جهانی  تعلق 
آن بود. چنین عالقه و احساسی، در 
نفس خود، بیگانه پرستی نبود. توده ی 
حزبی و کادرها و بسیاری از رهبران 
متاسفانه  بودند.  تبار  این  از  حزب، 
همین احساسات صادقانه و بی شائبه ی 
به  توده ایران«  »حزب  پایه گذاران 
و  پیروز«  پرولتاریاِی  میهِن  »اولین 
توهمات ناشی از آن، زمینه ی ذهنی 
مساعدی فراهم آورد که بر بستر آن، 
شوروی ها برای سوق دادن حزب توده 
به سوی یک جریان وابسته و تبدیل 
سیاست  پیشبرد  برای  ابزاری  به  آن 
سلطه  و  خویش  آزمندانه  خارجی 
را  سوءاستفاده  حداکثر  جهان،  بر 

کردند.« )همان مصاحبه(.
این مصاحبه را باید با دقت خواند. در 
این گفتگو امیرخسروی با ژرف نگری 
حزب  زیان بارِ  بسیار  اشتباه هاِی  به 
کمونیست  حزب  از  پیروی  در  توده 
تاریخی و  شوروی پیشین، اشاره های 
حزب  سیاست های  و  می کند  مهمی 
توده از آن میان  مسئله نفت شمال، 
فرقه دمکرات آذربایجان و سنگ اندازی 
در راه زنده یاد دکتر محمد مصدق در 
کردن  ملی  برای  انگلستان  با  مبارزه 
توده در  ویرانگِر حزب  نفت، سیاسِت 
همراهی با خمینی و… به کوتاهی ولی 
روشن و صادقانه می پردازد. این داده ها 
از زبان یک کادر رهبرِی با پیشینه ی 
طوالنی و با اطالع فراوان در باره حزب 
توده با نگاهی فراگیر و بی طرفانه، مرا از 
بیان بیشتر در این باره بی نیاز می کند. 
خواندن  به  گرامی  را  خوانندگان  من 
همه  این مصاحبه مهم فرا می خوانم.

از  زیادی  گروه  کینه  این،  بر  بنا 
ویژه  به  غرب  برابر  در  روشنفکران 
در  را  نمودش  بیشترین  که  آمریکا 
از  می بینیم،  محمدرضاشاه  دوران 
جنبه درونی و آنچه مربوط به  ایران 
از  تأثیرپذیری  همین  یکی  می شود، 
حزب توده بوده است و جنگ سردی 
غرب  بلوک  میان  زمان  آن  در  که 
سرمایه داری و بلوک شرق کمونیستی 

موجود بود.

رضاشاه، مردی که چهره ایران را دگرگون ساخت )2(

نه پدر خوبی؛ ولی یک  بود و  خوبی 
وقتی  او  بود.  بزرگ  اجتماعی  مصلح 
آن  می زند  حرف  خشونت  عدم  از 
در  جدید  مکانیزم  یک  عنوان  به  را 
قرار  قدرت«  »ترمودینامیِک  مقابل 
آدم ها  عاشق  نیست  الزم  می دهد. 
باشیم تا ایده هایشان را بپذیریم. کانت 
مورد  در  پیش داوری  نوع  هیچ  چون 
می گوید  ندارد،  هیچ کس  و  هیچ چیز 
هوشمند  اگر  هم  شیاطین  حتی  که 
عملی  و  نظری  عقل  از  و  بشوند 
استفاده کنند- یعنی حدود معرفت و 
حکم اخالقی را بشناسند- جمهوریت 
پیدا  معنی  برایشان  مدنی  دوستِی  و 
صلِح  فرآینِد  در  می توانند  و  می کند 

پایدار شرکت کنند. 
=سؤال اساسی که اینجا پیش 
از  بعد  چرا  که  است  این  می آید 
مرگ  از  قرن  دو  از  بیش  گذشت 
پایدار  صلح  این  به  هنوز  کانت، 

نرسیده ایم؟  
بر  - معتقدم که بی معنایی حاکم 
زندگی و عدم آگاهی به آن، تبدیل به 

یک شرِّ رادیکال برای انسان شده که 
او را حتی از اندیشیدن به وضعیت اش 
باز می دارد. ما در مقابل یک کلیتی 
که  گرفته ایم  قرار  بشریت  نام  به 
غایت خودش را از دست داده و مثل 
لکوموتیوی شده که راننده ندارد و با 
سرعت در راهی که معلوم نیست به 
می کند.  حرکت  می شود،  ختم  کجا 
چیزی که مهم است، این است که ما 
آن  از  و  داریم  نگه  را  قطار  این  باید 
برای  شدن  پیاده  این  شویم.  پیاده 
برای  می شود  تمام  گران  خیلی ها 
برایشان  »پیشرفت«  موضوِع  اینکه 
این  از  اگر  می گویند  و  است  مطرح 
قطار پیاده شویم پس چطور پیشرفت 
در  که  است  این  من  پاسخ  کنیم؟ 
دنیایی به این بی معنایی، خوِد واژه ی 
است.  شده  بی معنا  هم  »پیشرفت« 
پیشرفت نسبت به چه؟ به کدام سو؟ 

نتیجه این پیشرفت چیست؟ 
= به نظر می رسد که در دوران 
تبدیل  »پیشرفت«  گفتماِن  ما، 
پرسش  غیرقابل  مقدِس  امِر  به 
دین  جایگزین  دارد  و  است  شده 
کالنً روایت هاِی  از  شکل  هر  یا 
می شود.  زندگی  به  معنی دهنده 
یک  ما  اگر  که  کنید  نمی  فکر 
اقناع کننده  معاصِر  کالنً روایِت 
داشتیم، این گفتماِن »پیشرفت« به 
این شکل فراگیر نمی شد؟ حاال اگر 
پایه ی  بر  کالنً روایتی  دنبال  به  ما 
صلح و عدم خشونت باشیم- یعنی 
همان چیزی که شما هم پیشنهاد 
می تواند  نهادی  چه  می کنید- 
اخالِق  به  رسیدن  و  صلح  آموزِش 

حداقلی را تسهیل کند؟
پیشرفت،  واژه ی  برابر  در  من   -
در  من  نمی بینم.  پَسرفت  واژه ی 
مقابل »پیشرفت«، واژه ی »تعادل« را 
نوع  نگاه، صلح یک  این  از  می گذارم. 
تواند  نمی  تعادل  این  و  است  تعادل 
ما چگونه  از جهل حاصل شود. حاال 
می توانیم این تعادل را تبدیل به یک 
زندگی  تنظیم کننده ی  ایده ی  نوع 

با  اینجا می خواهم  بشرکنیم؟ من در 
یک برداشِت کانتی، یک نوع »ایده ی 
تنظیم کننده« را که می تواند قوام بخش 
باشد و در مقابل بی معنایی و هرج و 
»تعادل«  از  بگیرد،  قرار  جهان  مرج 
بگیرم. به طور مثال، تعقِل تکنولوژیک 
داعش  نمی رسد.  تعادلی  چنین  به 
نتیجه ی همین عدم تعادل و بی معنایی 
جوان  یک  اینکه  است.  امروز  دنیای 
یا  استرالیا  یا  کانادا  در  که  مسلمان 
به  شده  بزرگ  و  آمده  دنیا  به  اروپا 
داعش محلق می شود، ناشی از همین 
بی معنایی است. این آدم، از فرط پوچی 
به آدمی که شتسشوی مغزی اش بدهد، 
می  رسد و تبدیل به آدمکش می شود. 
داعش نماد تخریب و بی معنایی است 
و دشمنی اش با میراث بشر هم، کامال 

ناشی از همین بی معنایی است. 
اشاره کردید که در موضوع   =
صلح و عدم خشونت، دنبال قدیس 
نیستید. تفاوت بین نگاه مقدس مآب 
با نگاهی که به صلح،  و شهیدساز 
آموزش و عدم خشونت می پردازد 
آنها  میان  نسبتی  چه  و  چیست 
برقرار می شود؟ دیگر اینکه، چگونه 
می شود صلح و عدم خشونت را، به 
معنایی که شما می گویید، از چیزی 
و  صلح  مدعِی  فرقه های  این  که 
می کنند،  تبلیغ  آرامش بخشی 

متمایز ساخت؟
فرقه ای  هیچ  ندارم  اعتقاد  من   -
اینها  بدهد.  آرامش  انسان  به  بتواند 
قدیسان قالبی و جادوگران عصر جدید 
هستند. در دنیای امروز که به خاطر 
را  افسردگی  این حس  بی معنایی اش 
به همه ما می دهد، همگی می خواهیم 
به دنبال دارو یا شیوه ای برای تسکین 

بگردیم. روزمرگی هم که نمی تواند به 
تسکین دهنده  درازمدِت  پروژه  یک 
تبدیل شود. بنابراین عده ای از مردم 
با یک نگاه توریستی به سمت شرق 
این  می روند.  بی پایه  عرفان های  و 
سطحی  آنقدر  توریستی  برخورد 
گفتگو  و  تعادل  موجب  که  است 
این فرقه بازی ها و  نمی شود. به جای 
ما  معنویت،  با  سطحی  برخوردهای 
داریم.  یکدیگر  با  همدلی  به  احتیاج 
در  نادر  موضوعی  به  تبدیل  همدلی، 
روابط انسانی شده است. حتی در یک 
شرکت یا دپارتمان دانشگاهی هم این 
همرده،  افراِد  بینیم.  نمی  را  همدلی 
گرفتن  برای  یکدیگر  با  رقابت  در 
پست های باالتر هستند و در این راه 
به هر توطئه ای متوسل می شوند تا به 
همدیگر ضربه بزنند. حاال این فقدان 
و  بین الملل  روابط  به  وقتی  همدلی 
عمق  بیابد،  تعمیم  جهانی  سیاست 

فاجعه بیشتر معلوم می شود. 
در  انسان  می کنید  فکر  =آیا 
افولی  روندی  کنونی،  وضعیت 
و  میراث  آزادی،  درک  به  نسبت 
خاستگاه هایش در پیش گرفته است؟

گفتم،  پیشتر  که  همان طور   -
انسان  برای  که  مسأله ای  مهم ترین 
بوده، مسأله ی  تاریخ مطرح  در طول 
راستای  در  آنچه  است.  بوده  آزادی 
فرآینِد  است،  مهم  آزادی  موضوِع 
آگاه  شدن به مسأله ی انتخاب است. 
حیوانات،  باقی  عکس  به  انسان ها  ما 
به  انگار  اما  داریم،  انتخاب  توانایی 
انتخاب  دیگر  که  رسیده ایم  جایی 
فهم  قدرت  زیرا  ندارد  معنا  برایمان 
انتخاب،  داده ایم.  دست  از  را  آزادی 
زمانی واقعی است که نه تنها در آن 
بازتعریِف  بلکه  باشد  آزادی  احساس 
آزادی،  بازتعریِف  با  باشد.  هم  آزادی 
می توانید »هنِر ساماندهی جامعه« را 
زمانی،  هر  در  تا  کنید  بازتعریف  هم 
اداره ی  برای  جدید  ساماندهِی  یک 

جامعه داشته باشید. 

گفتگوی یوسف مصدقی با دکتر رامین جهانبگلو: 
در معنای صلح و لزوِم تعادل

ماهاتما گاندی ایمانوئل کانت

رامین جهانبگلو
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سه  دو  این  در  یوسف مصدقی - 
ساِل اخیر اگر به تصاویِر دورهمِی به 
 1۳57 انقالب  مشاهیِر  از  مانده  جا 
متوجه  حتما  باشید،  انداخته  نگاهی 
شده اید که به ُحکِم زمان، عدد امواِت 
شماِر  بر  بدجوری  عکس  در  حاضر 

زندگان می چربد.
آخِر  به  رسیدن  ناگزیِر  رونِد  این 
ُجنِد  پیش قراوالِن  الباقِی  را  خط 
قلبی شان،  میِل  برخالف  هم  اسالم 
درک کرده اند. بسیاری از آنها مشغول 
تنظیم خاطرات و تولید تاریخ شفاهی 
ملک الموت  زیارِت  از  قبل  تا  هستند 
تصویر  منکر،  و  نکیر  با  همکالمی  و 
و  »شیک  امکان  حد  تا  و  آبرومند 
پربرکت شان  گذشته ی  از  مجلسی« 
این  نهایی  به دست بدهند. محصوِل 
می شود  چیزی  نهایت  در  تالش ها 
شبیه عمارتی که روی گور بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ساخته شده است: 
بدون  و  بی هویت  و  مبتذل  پرخرج، 
قریب  که  همان طور  درست  اصالت؛ 
دهکده ی  از  پیش،  سال  چهل  به 

نوفل لوشاتو به دنیا مخابره شد.
در ایام منتهی به انقالب، زمانی که 
حومه ی  به  گذارش  خمینی  روح اهلل 
به  انقالب  نمایش  و  افتاد  پاریس 
انواع  شد،  نزدیک  آخرش  پرده ی 
از  »سیاسی«  به اصطالح  موجوداِت 
اقصای عالم رو به قبله ی نوفل لوشاتو 
به نماز ایستادند. دهکده ی آرام  کم کم 
مملو شد از همه جور »مبارِز سیاسی« 
با  سال  چند  طی  بیشترشان  که 
امکاناتی که نظام سلطنتی به آنها داده 
بودند.  رسانده  فرنگ  به  را  بود، خود 
بیرون کِن  »دیو  زمستاِن  آن  از  پیش 
جماعِت  این  بیشتِر  درآر«،  فرشته  
جای  به  فرنگ  ساکِن  سیاسِی  مثال 
یا  آبرومند،  کارهای  انجام  و  تحصیل 
تمام روز را در کافه ها و بارها در میان 
دود غلیظ سیگار مشغول عرق خوری 
دوره  آن  معروِف  قوِل  به  و  وراجی  و 
»بحِث سیاسی« بودند و یا در مساجد 
و مراکز اسالمی که از پول وجوهاِت 
مسلمیِن محتکر و رباخوار بازار تهران 
و اصفهان درست شده بودند، جلسه ی 
قرآن و درس احکام و شرعیات برگزار 
می کردند. به این جماعت اضافه کنید 
از  پاچه ورمالیده ی  آخونِد  مشت  یک 
کباب  بوی  وقتی  که  را  بی خبر  دنیا 
هیچ  بی  بود،  رسیده  مشام شان  به 
طاغوت«  »حکومت  از  دردسری 
پاسپورت گرفته  بودند و بدون نیاز به 
ویزا با خطوط هوایی »هما« خودشان 
را به مملکت »فنارسه« رسانده بودند 
درخور  سهمی  امام شان  جوار  در  تا 
از غنائم جهاِد در ُشُرف وقوع، دشت 

کنند.
حتی  که  کذایی  قریه ی  ساکنان 
از  هم  جهانی  جنگ  دوره  در 
نادیده  آلمانی  اشغالگران  سوی 
ناگهان  حاال  بودند،  شده  گرفته 
مشت  یک  محاصره ی  در  را  خود 
هر  که  می دیدند  عجایب المخلوقات 
چند ظاهر آبرومند نداشتند اما مثل 
لمس  می کردند.  خرج  پول  ریگ 
تزریق  از  گاهی  نو  درشِت  اسکناِس 
اولین  است.  آرامش بخش تر  مرفین 
دسته از »کفار« که از منافع انقالب 
سکنه ی  همین  شدند،  منتفع  ایران 
که  بودند  نوفل لوشاتو  خاج پرسِت 
کرایه ی اتاق و اجاق شان را دوال پهنا 
با این گروه تازه رسیده، حساب کردند.

و  بانی  ایام  آن  در  یزدی  ابراهیم 
انجمن های  تشکیالت  اداره کننده ی 
او  بود.  شمالی  آمریکای  اسالمی 
زودتر از باقِی ُجنِد اسالم خودش را 
در عراق به خمینی رسانده بود و بنا 
به روایت خودش– که مورد مناقشه 
که  بود  کرده  قانع  را  »امام«  است- 
به جای کشوری اسالمی به سرزمیِن 
انتقال  برای  تا  کند  هجرت  کفر 
رسانه های  در دسترس  انقالب،  پیاِم 
روزگار  آن  در  یزدی  باشد.  جمعی 
بود  ایستاده  غنائم  تقسیم  صِف  سِر 
و  دیلماجی  نقش  ایفای  بر  عالوه  و 
رسانه های  نزد  خمینی  سخنگویی 
برنامه ریزی  مشغول  زبان،  انگلیسی 
برای قبضه کردن قدرت در تهران و 
آینده  انقالبِی  دولت  در  نقش  ایفای 

بود.
اوضاع و احوال آن روزها هم نشان 
آینده  حکومت  که  داشت  آن  از 
اداره  ُفُکلی  آخوندمسلک های  را 
که  عمامه ای  ارباب  نه  کرد  خواهند 
پیدا  پاریس،  حومه ی  در  مسأله شان 
کردن آفتابه برای طهارت بود. یزدی 

که  نبود  این  به  حواسش  اصال  هم 
کفر  بالد  در  جماعت  آخوند  اگرچه 
به  او  به  اَلَکن است و خالیق  زبانش 
می کنند،  نگاه  سرگرمی  ابزاِر  چشِم 
اما وقتی پایش به خاِک وطن برسد 
می دارد.  بر  آب  حسابی  لولهنگش 
زماِن  در  بعدها  دکتر  جناب  البته، 
که  شد  معترف  باری  چند  معزولی 
نفوِذ  از  می خواستند  رفقایش  و  او 
شبکه ی روحانیت برای همراه کردن 
استفاده  »نهضت«  با  مردم  عامه ی 
»کار  دنباِل  عوام،  زبان  به  کنند. 
بودند  یابو«  خوردِن  و  خر  کردِن 
غلط  محاسبات شان  نهایت،  در  که 
از آب درآمد. جای تعجب است که 
یزدی و همپالکی هایش غافل از این 
بودند که آخِر این ماجرا، کسی برنده 
قهرمان«  »خلِق  برای  که  می شود 
و  بهشت  جریاِن  و  می خواند  روضه 
می کند.  ریس  راّس  و  را  جهنم شان 
ملت  وجدان  نبِض  جماعت،  آخوند 
مصیبتی  ذکر  با  دارد.  دست  در  را 
اشک مردم را در می آورد و با فتوایی 
وجدان شان را آسوده می کند. خالصه 
اینکه در زمیِن خودی شکست ناپذیر 
است. به فرض محال اگر هم شکست 
باخت  گناه  هواداران،  خیِل  بخورد، 
را  برنده  و  می اندازند  داور  گردن  را 
از  خروج  از  قبل  داوری،  تیِم  همراه 

ورزشگاه، قیمه قیمه می کنند.
در  یزدی«  »دکتر  حضورِ  کمیِت 
زیاد  آنقدر  انقالب  نخست  روزهای 
دیگِر  ضلِع  دو  همراه  را  او  که  بود 
و  بنی صدر  یعنی  بیق«-  »مثلث 
اصلی  چهره های  قطب زاده-  و  یزدی 
می دانستند.  خمینی  نوپاِی  دستگاهِ 
او  موقت  دولت  تشکیل  از  پس 
دسِت  و  هیچ کاره  دولِت  همه کاره ی 
بود.  دست بسته  نخست وزیِر  راسِت 
دیده  زیاد  که  بود  بی قدرتی  مرد 
می شد و خودش هم از این دیده شدن 
به  را  او  روزگار  دسِت  می برد.  لذت 
پرتاب  دنیا  روزهای  آن  اخبار  مرکز 
خودنمایی  فرصت  او  به  و  بود  کرده 
معتبرترین  دوربین های  جلوی 
اوضاع  بود.  خبرگزاری های عالَم داده 
سال ها  که  داشت  را  کسی  احواِل  و 
و  خریده  را  بی ارزشی  سهام  پیش 
و  کرده  ترقی  ناگهان  سهامش  حاال 
اما  است.  شده  ثروتمند  کاغذ  روی 
این ثروِت روی کاغذ، قابل تبدیل به 
نشان  زمان  مرور  نبود.  واقعی  قدرت 
داد که اداره کردِن انقالب امری محال 
و  کاردان تر  خیلی  آدم های  که  بود 

داناتر از او هم توانش را نداشتند.
ابراهیم یزدی بنا به ادعای خودش 
هفت دهه مشغول به فعالیت سیاسی 
بود و در این دوران طوالنی، پستی و 
بلندی های زیادی دید. طبیعی است 
تا  جوانی  از  آدمیزادی،  هر  مثل  که 
پیری دچار تغییر و تحول شود و این 
تحوالت در رفتار و گفتار او هم قابل 

تشخیص باشد.
متولد قزوین و بزرگ شده ی تهران 
داروسازی  آمریکا  و  ایران  در  بود. 
دوره ی  لبنان  و  مصر  در  و  خواند 
و  بنیانگذار  دید.  چریکی  جنگ 
اسالمی  انجمن های  گرداننده ی 
با تابعیت  ایاالت  متحده بود. سال ها 
مشغول  ایرانی ـ  آمریکایی  دوگانه ی 
بود.  آمریکا  در  شیعه گری  گسترش 
زندان  انقالب هیچگاه رنگ  از  پیش 
انقالب  از  پس  ندید.  را  تَمِشَیت  و 
در  نخست وزیر  معاون  مدتی   57
امور انقالب، سپس وزیر امور خارجه 
موقت،  دولت  استعفای  از  پس  و 
مجلس  دوره ی  اولین  نماینده ی 
شورای اسالمی شد. بعد از مغضوبیت 
سال  چهار  و  سی  به  قریب  هم، 
بود که  اپوزیسیوِن جاانداِز حکومتی 
خود در ایجادش نقش داشت. پس از 

ابراهیم یزدی  بازرگان،  مرگ مهدی 
دبیرکل  سال  سه  و  بیست  حدوِد 
ثمره ی  بود.  ایران«  آزادی  »نهضت 
این بیست و سه سال، سه چهار فقره 
در  صالحیت  رد  به  منجر  ثبت ناِم 
اسالمی  جمهوری  مختلف  انتخابات 
سرشار  بیانیه ی  چند  به عالوه ی  بود 
باِب  در  و  ناله  آه   و  کلی گویی  از 
»نهضت  سهاِم  که  انقالبی  حقانیت 
در  بودند.  خورده  آن  در  را  آزادی« 
طی این دوره، هیچ فعالیت سیاسی و 
سازمانی معنی داری از نهضت آزادی 
ماجراهای  زمان  در  نشد.  مشاهده 
اوین  در  را  صباحی  چند   1۳۸۸
اطالع  آن  کیف  و  کم  از  که  گذراند 
سال  چند  نیست.  دست  در  موثقی 
آخر عمرش را هم برای پس گرفتِن 
اقامِت ایاالت متحده دست و پا زد که 
همان  در  بلکه  ترامپ  دولت  در  نه 
نگرفت.  نتیجه ای  هیچ  اوباما  دولت 
درگذشت  سرطان  اثر  در  ازمیر  در 
از پا درازتر وارد تاریخ شد.  و دست 
ابراهیم  »خوِد«  درباره ی  آنچه  تمام 

یزدی می شود نوشت، همین است.
او هم باالخره از »آستانه ی ناگزیر« 
از  زمان کوتاهی که  این  در  گذشت. 
معدود  هواداراِن  می گذرد،  او  مرگ 
و  مرثیه ها   او،  بسیاِر  مخالفیِن  و 
به  و  نوشتند  فراوانی  فحشنامه های 
مدد دیده ها و شنیده ها و حدسیات، 
معدوِد  گروه  از  کردند.  قضاوت  را  او 
مردی  او  که  دوستداران اش شنیدیم 
میانه رو و معتدل بود که تا جایی که 
افراط و تندروی  از  توان داشت مانع 
مخالفیِن  خیل  مقابل  در  می شد. 
او  نقش  یادآوری  با  او،  از  متنفر 
اسالمی  جمهوری  شکل گیری  در 
اقدامات  در  او  چشمگیر  حضور  و 
افسارگسیخته ی انقالبیون در روزهای 
نخستین برپایی »حکومِت مالیان«، از 
او چهره ای منفور و جنایتکار نمایش 
صفحه کلید  این  صاحب  برای  دادند. 
غرِض  به  آلوده  اظهاراِت  این  از  فارغ 
هر دو طرف ماجرا، آنچه همیشه در 
کنجکاوی  محل  یزدی  ابراهیم  مورد 
او- چه  افعال و کردار  نه  بوده است، 
بلکه  از بهمن 57-  پیش و چه پس 
شخصیت اوست. یزدی سیاستمداری 
فاقد دستاورد بود که در هیچ بخشی 
و  نداشت  پایگاهی  ایرانی  جامعه  از 
بر  را  اجتماعی  گروه  هیچ  همدلی 
نمی انگیخت. اینکه کردار او در جایگاِه 
است  مطلبی  بوده،  چه  سیاسی اش 
برای  پرداخته اند.  آن  به  بسیاری  که 
نگارنده اما مسأله، تحلیل شخصیتی 
کسب  و  ایام  گذر  وجود  با  که  است 
تجربه های بسیار، آنقدر تخت، منفعل 
و غیِر جذاب است که حتی نمی شود 
بیش از دو پاراگراف درباره اش نوشت.

هیچ میراثی از خود به جا نگذاشت. 
نه نظریه پرداز توانایی بود و نه رهبر 
بود  میان مایه ای  آدم  فرهمندی. 
با  و  برد  بلیت اش  صباحی  چند  که 
جایزه اش صفا کرد اما نتوانست کاری 
کند که نیک نام، و ماندگار، شود؛ زیرا 
ایستادن  صف  سِر  زود  هنرش  تنها 
بود. مرتکب رذائلی شد اما نه آنقدر 
که او را در جایگاه سیاسی اش محکم 
کند. به قول شاملو: »بد بود اما بدی 
از  را  او  البته  این خصوصیت  نبود«، 
نمی کند.  تبرئه  ارتکابی اش  رذائِل 
امثال  که  است  این  سر  بر  موضوع 
که  بودند  چیزی  فهم  مدعِی  او 
شناختند  را  خود  نه  بود.  موهوم 
می خواستند  که  را  جامعه ای  نه  و 
رستگارش کنند. از ُفُکلِی نمازخوان، 
انتظار  نمی شود  این  از  بیش  چیزی 
داشت. شاید بهترین توصیف برای او 
از غزِل سیدمهدی  موسوی  را بشود 
با  زده  ادکلن  وام گرفت: »یک هیِچ 

موی فرفری«.

»یک هیِچ ادکلن زده«: در مرِگ ابراهیم یزدی

ابراهیم یزدی و یاران انقالبی که عمدتا ناکام شدند از جمله صادق قطب زاده 
که اعدام شد

تصورات  از  یکی   - غیبی  فاضل 
این  »غرب«  از  ایرانیان  ما  نادرست 
و  سیاست  نیز  آن سو  در  که  است 
هستند،  هم  مغایر  و  مخالف  اخالق 
با این تفاوت که سیاستمداران غربی 
بیشتری  دورویی«  و  »زرنگی  از 
ظاهری  سبب  به  و  برخوردارند 
خوش آیند مورد پشتیبانی مردم قرار 
می گیرند. به هر حال مسلّم است که 
بست  و  زد  و  تزویر  جز  »سیاست« 
سیاست ورزی  و  نیست  ناراستی  و 
عادی  زندگی  به  اضافه  است  امری 
و  پاک  زندگی  بخواهد  آدمی  اگر  و  
سالم داشته باشد باید از آن بپرهیزد! 
در  که  جوانی  نسل  فجیع  سرنوشت 
فعالیت  به  اسالمی  انقالب  بحبوبه ی 
سیاسی روی آورد تأییدی بر ناراستی 

سیاست است.
نخست  وهله ی  در  هرچند  اما 
شگفت انگیز می نماید اما واقعیت این 
نه  پیشرفته  کشورهای  در  که  است 
اخالق  نمونه های  سیاستمداران  تنها 
کلی  طور  به  بلکه  هستند،  نیک 
دنیای سیاست در جوامع دمکراتیک 
از استرالیا تا دانمارک و از اسپانیا تا 
آمریکا دنیایی است آمیخته با اخالق!

سیاست ورزی  نیز  غرب  در  البته 
نبوده،  توأم  اخالقیات  با  همیشه 
ویژه  به  و  گذشته  سده های  در  اما 
بزرگی  اندیشمندان  بیستم  قرن  در 
با  رابطه اش  و  سیاست  درباره ی 
اخالق اندیشیدند و سیاستمداران در 
کشورهای دمکراتیک نیز آگاهانه آرای 

آنان را سرمشق گرفته اند.
این است که  این جستار هدف  در 
و  فیلسوف  یک  نظرات  به  نگاهی  با 
بسنجیم  سیاست مدار  یک  عملکرد 
که آیا فلسفه می تواند تأثیری مثبت 
ویژه  به  و  مردمان  اخالقی  منش  بر 
داشته  سیاستمداران  و  مسئوالن 

باشد؟
سخن از جامعه شناس آلمانی ماکس 
صدراعظم  و   Max Weber وبر* 
اشمیت**  هلموت  غربی  آلمان 
که  است   Helmut Schimdt
زمامداری او از 1۹7۴ تا 1۹۸2م. به 

طول انجامید.
زندگی  راهنمای  که  است  جالب 
نه  بود و  انجیل  هلموت اشمیت »نه 
آشکارا  را  خود  بلکه  اساسی«!  قانون 
آورِل،  )مارک  فیلسوف  چهار  پیرو 
و   می دانست  پوپر(  و  وبر  کانت، 
رفتارش را با توجه به آموزه های آنان 
در معرض داوری همگانی قرار می داد.

هلموت اشمیت در جوانی نه چندان 
رفتار  اخالقی  نه  و  بود  خردمند 
برای  خودش،  گفته ی  به  می کرد؛ 
آنکه  در دوران هیتلر با مشکلی روبرو 
نشود در ورقه ی هویت اش تقلب کرد، 
زیرا حاکی از آن بود که پدر بزرگش 
دوران  اوایل  در  است!  بوده  یهودی 
هیتلر در  1۶ سالگی به سربازی رفت 
از  بعد  و  ده سال خدمت   از  و پس 
با درجه ی افسری  سقوط رژیم نازی 

به اسارت متفقین درآمد.
به  جنگی  اسیران  اردوگاه  در  اما 
و  گشت  دگرگون  دوستی  راهنمایی 
پس  شد.  دمکراسی  سوسیال  جذب 
از تحصیل اقتصاد به فعالیت سیاسی 
روی آورد و بعدها درباره ی انگیزه اش 
برای دخالت در  سیاست چنین گفت:

» نسل من پس از تجربه ی فالکت  بار 
چنین  تکرار  از  بود  مصمم  جنگ 
آلمان  در  وحشتناکی  رویدادهای 
جلوگیری کند.  این تنها انگیزه ی ما 

بود…«
1۹۶2م.  سال  به  اشمیت  هلموت 
در هامبورگ سناتور امور داخلی بود 
که در شب 1۶فوریه سیلی بی سابقه 
جاری شد که شهر را تهدید می کرد. 
او از آنجا که نیروهای امدادگر را برای 
مقابله با سیل کافی نیافت، از ارتش 
تقاضای کمک کرد، در حالی که بنا 
به قانون اساسی ارتش تنها وظیفه ی 
با  اما  داشت.  برعهده  را  ملی  دفاع 
هزاران  جان  نظامی  نیروهای  کمک 
نفر نجات پیدا کرد و تدبیر شجاعانه ی 

وی باعث شهرت اش گردید.
اشمیت، چنانکه  هلموت  رفتار  این 
در موارد آتی نیز بروز کرد، نه رفتاری 
او  فلسفی  باور  از  بلکه  به خود،  خود 
فلسفه ی  در  ریشه  و  می شد  ناشی 
وبر  وبر داشت. ماکس  اخالق ماکس 
در نطق معروفی که به سال 1۹1۹م. 
در مونیخ ایراد کرد، برای رفتار اخالقی 

دو گونه انگیزه قائل شد:
1(اخالق باورمندانه:  هر انسانی به 

موازین اخالقی مشخصی باور دارد و 
می کوشد در رفتار خود از این موازین 
پیروی کند. این گونه رفتار از دیرباز 
در میان پیروان ادیان و مکاتب رایج 
بوده است. ایراد وارد بر این گونه رفتار 
آن است که به پیامد خود توجه ندارد 
می دهد  قرار  را سرمشق  اصل  این  و 

که: ما مأمور به وظیفه ایم، نه نتیجه!
این گونه  برای  اخالق مسئوالنه:   )2
رفتار اخالقی در درجه ی نخست، نه 
پیامد  بلکه  اخالقی،  موازین  رعایت 
مثبت رفتار مهم است.  البته اخالق 
مسئوالنه نیز نمی تواند موازین انسانی 
به  قیمتی  هر  به  و  بگذارد  پا  زیر  را 
تفاوت  بلکه  برسد،  مطلوب  نتیجه ی 
به  باورمند  اخالق  که  است  این  در 
طور اتوماتیک موازین اخالقی را اجرا 
می کند، در حالی که اخالق مسئوالنه، 
درباره ی  و  می کند  تکیه  خرد  بر 
عقالنی  سنجش  به  موجود  امکانات 
می پردازد و می کوشد راهی را برود که 

به بهترین نتیجه می رسد.
باورمند  اخالق  نمونه های  بهترین 
را در میان فرقه های مذهبی می توان 
فرقه های مسیحی  برخی  مثاًل  یافت. 
به  یا  و  هستند  خون  انتقال  مخالف 
بیماری  از  پیشگیری  برای  واکسن 
پیامدهای  آنکه  بدون  ندارند،  اعتقاد 
آن را در نظر بگیرند. بنابراین اخالق 
مطابق  رفتار  فقط  هدفش  باورمند 
و  است  اعتقادی  و  اخالقی  موازین 
به  مسئولیتی  آن  پیامدهای  برای 
بر خالف  دقیقاً  این  نمی گیرد.  عهده 
برای  است  حاضر  که  است  رفتاری 
بدین  بپذیرد.  مسئولیت  پیامدش، 
سبب اخالق مسئولیت پذیر باید اجازه 
داشته باشد از وسیله ای استفاده کند 
که می تواند حداکثر به بدی نتیجه ی 
اخالق باورمند باشد. مثاًل اگر کودکی 
جرمی  شد،  کشته  واکسن  پیامد  در 

متوجه پزشک نیست.
نیز  وبر  ماکس  چنانکه  متأسفانه، 
تأکید داشت، هیچ راه میانه ای میان 
ندارد  وجود  یادشده  اخالقی  دو شق 
مسئوالنه  اخالق  ساده،  زبان  به  زیرا 
بعالوه ی  باورمند است،  همان اخالق 

سنجش عقالنی.
به  که  آنجا  از  باورمند  اخالق  البته 
بی  از  است  پایبند  اخالقی  موازین 
اما  اگر خواستار  اخالقی بهتر است، 
فردی  و  اجتماعی  زندگی  بهبود 
هستیم باید هرگونه تصمیم و انتخابی 
از قلمرو فردی و خانوادگی تا اداری و 
کشوری در قلمرو اخالق مسئوالنه قرار 
گیرد، وگرنه بهبودی در هیچ زمینه ای 
ممکن نیست. مثال ساده همان »پول 
باورمند  دادن به گدا« هست. اخالق 
آن را تأیید می کند زیرا سرنوشت گدا 
برایش اهمیت ندارد و فقط می خواهد 
با احساسی خوب او را ترک کند، اما 
اخالق مسئوالنه می کوشد نیازمندی 
گدا را برطرف کند و گدایی را براندازد.

تفاوت این دو روش خود را به صورت 
بارزتری در تصمیم گیری های خطیر و 
که  می دهد  نشان  سیاسی  اقدامات 
مردم  امنیت  و  مال  جان،  سرنوشت 
آنجا  از  می کنند.  تعیین  را  کشوری 
که اخالق مسئوالنه همزاد دمکراسی 
و دولت های بهبودبخش است عمرش 
به  عمل  نمونه های  و  نیست  طوالنی 

آن چندان شناخته شده نیستند.
به  اشمیت  هلموت  سیاسی  رفتار 
عنوان پیرو اخالق مسئوالنه در مقام 
صدراعظم آلمان غربی در این زمینه 

نمونه های خوبی به شمار می روند:
خطیر  تصمیم گیری های  از  یکی 
با  برخورد  در  اشمیت  هلموت 
 RAF( آلمانی  تروریست های 
سال  به  سرخ(  ارتش  فراکسیون 
1۹77م. بود. در این سال تروریست ها 
  Martin Schleyer مارتین شالیر

را  آلمان(  کارفرمایان  کانون  )رئیس 
مجبور  را  دولت  تا  گرفتند  گروگان 
از  تن   11 او  رهایی  برای  کنند 
رفقای زندانی  آنان را آزاد کند. قابل 
توجه است که دو سال پیش از آن، 
شخصیت سیاسی دیگری به گروگان 
نجات  برای  و دولت  بود  گرفته شده 
او پنج نفر از تروریست ها را آزاد کرد. 
سیاست مماشات باعث شد که دولت 
از نظر تروریست ها و طیف هواداران 
ضربه پذیر بنماید و آنها حمالت خود 

را گسترش دهند.
به  حاضر  آلمان  دولت  اما  بار  این 
پنج  از  پس  آنکه  تا  نبود.  معامله 
فلسطینی  تروریست   چهار   هفته 
مسافر   ۸۶ با  آلمانی  هواپیمای  یک 
را گروگان گرفته، به پایتخت سومالی 
از  پشتیبانی  بر  عالوه  آنان  بردند. 
آلمانی  های  تروریست  خواسته های 

خواستار 15 میلیون دالر شدند.
هلموت  زمامداری  به  آلمان  اما  
به  تنها  نه  نیز  بار  این  اشمیت، 
درخواست تروریست ها اعتنایی نکرد، 
پایتخت  به  را  زبده ای  گروه  بلکه 
موفقیت  با  که  فرستاد،  سومالی 
دادند.  نجات  را  هواپیما  سرنشینان 
به  اشمیت  هلموت  پایداری  آنکه  با 
کشته شدن چند نفر )از جمله مارتین 
شالیر( منجر شد اما برخورد قاطعانه ی 
او باعث شد که گروگانگیری به عنوان 
روبرو  شکست  با  »مبارزه«  شیوه ی 
شود و در پی آن، جنبش تروریستی 
»فراکسیون ارتش سرخ RAF«  نیز 

رو به زوال نهاد.
چند  اشمیت  هلموت  شاهکار  اما 
سال دیرتر به وقوع پیوست: در دوران 
شوروی  که  شد  افشا  او  زمامداری 
پیمان  عضو  غربی  کشورهای  در 
متوسط  برد  با  موشک هایی  ورشو 
می توانند  که  ساخته  مستقر   SS20
بمباران  را  غربی  اروپای  کشورهای 
که  بود  این  شوروی  حساب  کنند. 
اگر در برابر کشوری در اروپای غربی 
ایاالت  بزند،  دامن  نظامی  تشنج  به 
متحده برای پشتیبانی از این کشور به 

سالح اتمی متوسل نخواهد شد.
نخستین  اشمیت  هلموت 
سیاستمدار غربی بود که متوجه این 
خطر شد و به پیشنهاد او پیمان ناتو 
غربی  اروپای  در  گرفت  تصمیم  نیز 
 Pershing موشک های برد متوسط
II را مستقر سازد. از طرف دیگر، با 
از  جدیدی  دور  از  جلوگیری  هدف 
از  بزرگی  موج  تسلیحاتی  مسابقه ی 
»جنبش صلح« در اروپا و به ویژه در 
زودی  به  که  آمد  پدید  غربی  آلمان 
صلح  مردمی  جنبش  بزرگترین  به 
تا آنجا که 70درصد مردم  بدل شد. 
و   بودند  ناتو  تصمیم  مخالف  آلمان 
بالغ  جمعیتی  1۹۸۳م.  22اکتبر  در 
تظاهراتی  در  نفر  میلیون   1,۳ بر 
مسابقه ی  با  خود  مخالفت  سراسری 

تسلیحاتی را ابراز داشتند.
به رهبری هلموت  آلمان  اما دولت 
مردم  اکثریت  خواسته ی  به  اشمیت 
بی اعتنا ماند و در واقع تنها شخص او 
بود که پایداری می کرد و پس از آنکه 
پشتیبانی  دمکرات  سوسیال  حزب 
خود را از او سلب کرد )در کنگره ی 
کلن 1۹۸۳م. از ۴1۴نماینده ۴00نفر 
از جمله ویلی برانت به سیاست او رأی 
منفی دادند!(  عدم پشتیبانی حزبی 
باعث سقوط دولت هلموت  سرانجام 
اشمیت شد، اما ادامه ی خط مشی او 
)از سوی دولت دست راستی بعدی( 
به زودی با موفقیت روبرو شد و بلوک 
قراردادهایی  به  گشت  مجبور  شرق 
اتمی تن  برای محدودیت سالح های 
دهد و از آن پس در سراشیب سقوط 

قرار گیرد.

آیا سیاست می تواند اخالقی باشد؟

هلموت اشمیت و ویلی برانت، هر دو از رهبران سوسیال دمکراسی معاصر 
آلمان
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توصیه های 
پزشکی برای رفع التهاب لثه ها

بسیار  اهمیت  از  دندان  و  دهان  بهداشت  رعایت 
باالیی برخوردار است. لثه یکی از مهم ترین قسمت های 

دهان است که در حفظ سالمت دندان ها و گوارش از اهمیت 
باالیی برخوردار است. عوامل مختلفی در آسیب به لثه دخیل هستند 

که حتی با رعایت بهداشت و استفاده از مواد شوینده مختلف نیز قابل 
درمان نیستند. یکی از آسان ترین و موثر ترین این روش ها , شستشوی 

مداوم دهان با آب و نمک است. برای از بین بردن آفت می توانید نمک را در 
اب ولرم حل کرده و سه بار ور روز دهان خود را با آن بشورید.اگر اهل نوشیدن 
چای سبز هستید چند قطره از آن را صرف درست کردن دهان شویه ای برای 
درمان زخم های لثه خود بکنید. با حل کردن 2 یا 3 قطره چای سبز در آب دهان 
شویه ای قوی تهیه می  کنید.آلوئه ورا : این گیاه تاثیر چشم گیری در درمان 
زخم های لثه دارد اگر آب آلوئه ورا را ) نیازی به رقیق شدن در آب ندارد ( روزی 
سه بار در دهان خود بچرخانید و سپس با آب شستشو دهید تمام زخم ها و 
عفونت های دهان شما خوب خواهد شد و عالوه بر آن دندان های سفیدی 
خواهید داشت.بیشتر افراد زرد چوبه را به عنوان یک ادویه برای طعم دادن 

به غذا می شناسند اما غافل از اینکه این گیاه تنها یک ادویه ساده در 
آشپزخانه نیست و خاصیت ضد قارچی قوی ای دارد!اگر کمی زرد 

چوبه در آب جوشیده خنک شده حل کنید , محلولی تهیه می 
شود که خاصیت شدید ضد عفونی کردن دهان و لثه 

ها را دارد! با این محلول حتی آفت های بزرگ 
و خونریزی های لثه نیز درمان می 

شود.

زنان  شاخص

آذین موحد
 ) 1339(

ایرانی،  موسیقی دان  موحد  آذین 
استاد  و  پژوهشگر  فلوت،  نوازنده 

دانشگاه است.
زاده   1339 سال  در  موحد  آذین 
نظام الدین  مهندس  پدرش  شد. 
موحد از اعضای هیئت رهبری جبهه 
یاران  از  و  ایران  حزب  ایران،  ملی 
دکتر محمد مصدق در جریان ملی 

شدن صنعت نفت ایران بود.
در  را  خود  دکترای  موحد  آذین 
رشته موسیقی و با تخصص نوازندگی 
و هنرهای اجرایی از دانشگاه ایلینوی 
آمریکا گرفته و پس از آن تحقیقات 
علوم  در  را  خود  دکترای  فوق 
انجام  هاروارد  دانشگاه  در  نوازندگی 
دانشگاه  در  مدتی  سپس  داده است. 
ایلی نوی و دانشگاه ایالیتی کالیفرنیا 
بازگشته  ایران  به  و  کرده  تدریس 

است.
از سال 13۷2 عضو هیئت  موحد 
زیبای  هنرهای  دانشکده  علمی 
دانشگاه تهران است. همچنین استاد 
دانشگاه  و  پرتلند  دانشگاه  مدعو 
از  بسیاری  در  و  بوده  یونان  آیونین 

تخصصی  ساز  با  جهان  شهرهای 
خود، فلوت، کنسرت اجرا کرده است.

در  بسیاری  جوایز  موحد  آذین 
زمینه موسیقی از آن خود کرده است 

از جمله:
Allen B Skei memorial جایزه

در  ایران  زن  برترین  »جایزه  و 
که  کالسیک«  موسیقی  عرصه 
یا  و  جنسیتی  »تفکیک  دلیل  به 
جنسیتی  تفکر  هرگونه  حاکمیت 
در عرصه هنر« آن را نزد مسئوالن 
اهدای این جایزه به امانت گذاشت و 

هما میر افشارآن را نپذیرفت.

ز شراب بوسه های تو هنوز مست مستم
تو ببین چقدر مستم که سبوی می شکستم

چو لبان بوسه خواهت اثر شراب دارد
دل اگر همی ببندم بخدا که پست پستم
پس از این کسی نبیند به کفم پیاله می

دگرم همی چه حاجت چوگرفته تو مستم
 بخدا که جان مایی مرو از تنم تواي جان

که ز بود توست بودم که ز هست توست مستم
بنگر زفرط مستي ره خانه را ندانم

تو بیا بگیر دستم که دگر زپا نشستم
به کف صبا مي فشان سر زلف شام رنگت

که به تار تار مویت همه عمر خویش بستم
 مکنم تو منع زاهد پس از این زمي پرستي
نگهش مي و لبش مي چه کنم که میپرستم

که  است  زنده ای  بافت  استخوان 
از دو الیه داخلی و خارجی تشکیل 
شده است. الیه داخلی ضخیم بوده 
و از شبکه های محکمی تشکیل شده 
که توده استخوانی را ایجاد می کند. 
طور  به  استخوان ها  انسان  بدن  در 
مرتب ساخته شده و از بین می روند. 
البته سرعت این روند در تمام عمر 
فرد یکسان نیست، به طوری که توده 
استخوانی در سنین 20 تا 30 سالگی 
و  می رسد  خود  میزان  حداکثر  به 
می یابد.  کاهش  تدریج  به  سپس 
افراد  در  استخوانی  توده  حداکثر 
مختلف متفاوت است و به عوامل ارثی، 
تغذیه، فعالیت بدنی و شیوه زندگی 
دارد.در  بستگی  رشد  دوره  در طول 
این وضعیت، استخوان ضعیف شده و 
با کوچک ترین ضربه دچار شکستگی 
سنین  در  پدیده  این  می شود. 
اقدامات  با  اما  بوده  شایع  سالمندی 
تاخیر  به  را  آن  می توان  ساده ای 
داد. کاهش  را  آن  یا شدت  انداخت 
زمان  تا  اغلب  استخوان  پوکی 
شکستگی استخوانی عالمتی ندارد

آن  در  استخوان  پوکی  اهمیت 
شکستگی  زمان  تا  اغلب  که  است 
ستون  ندارد.  عالمتی  استخوانی 
مچ  لگن،  ران،  استخوان  فقرات، 
ترتیب  به  ساعد  انتهای  و  دست 
شایع ترین محل هایی هستند که در 
اثر پوکی استخوان دچار شکستگی 
می شوند. بسیاری از شکستگی های 
ستون فقرات تنها با درد شدید پشت 
دیگری  عالمت  و  هستند  همراه 
در  مهره ها  ستون  انحراف  ندارند. 
آنها  خودبخودی  خوردن  اثر جوش 

می تواند از عالیم این بیماری باشد.
چه عواملی ایجاد کننده پوکی 

استخوان هستند؟
تراکم  سن،  باالرفتن  با  سن:   -
استخوان در هر دو جنس به تدریج 
از  که  طوری  به  می یابد؛  کاهش 
حدود 40 سالگی نیم تا یک درصد 

در سال کاهش می یابد.
- جنس: پوکی استخوان در زنان 
استخوان  توده  بودن  کم  دلیل  به 
است؛  شایع تر  یائسگی  پدیده  و 
 4 سنی  هر  در  زنان  که  طوری  به 
شکستگی  دچار  مردان  برابر   ۵ تا 

استخوان می شوند.
- یائسگی و کاهش هورمون های 
جنسی: هورمون های جنسی نقش 
استخوان ها  استحکام  در  مهمی 
جمله  از  عاملی  هر  بنابراین  دارند. 
این  شدن  کم  باعث  که  یائسگی 
را  استخوان  پوکی  شود  هورمون ها 

تسریع می کند.
- سابقه فامیلی: در صورت سابقه 
شکستگی در بستگان نزدیک )پدر، 
مادر، خواهر و برادر( احتمال ابتال به 
شکستگی تا دو برابر افزایش می یابد.

نژاد  ارثی:  عوامل  و  نژاد   -
آسیایی و افرادی که پوست و موی 
روشن دارند، بیشتر در معرض پوکی 

استخوان هستند.

- جثه بدنی: استخوان بندی ظریف 
افزایش  موجب  کوچک تر  جثه  و 

احتمال پوکی استخوان می شود.
برخی  همراه:  بیماری های   -
بیماری ها نظیر بیماری های مزمن کبد 
و کلیه، دیابت نوع1، افزایش هورمون 
اختالالت  پاراتیروئید،  و  تیروئید 
مزمن  اسهال  جنسی،  هورمون های 
بی اشتهایی  جذب،  سوء  اختالالت  و 
عصبی، پیوند اعضا و برخی سرطان ها 
پوکی  به  ابتال  احتمال  افزایش  باعث 

استخوان می شوند.
مصرف داروها: مصرف طوالنی   -
کورتون،  حاوی  داروهای  مدت 
که  داروهایی  و  صرع  ضد  داروهای 
تیروئید  بیماری های  درمان  برای 
پوکی  بروز  موجب  می شوند؛  مصرف 
داروها  دسته  این  می شود.  استخوان 
حتما باید با تجویز پزشک و درصورت 
نیاز با مکمل های دارویی مانند کلسیم 

و ویتامین »د« مصرف شوند.
ورزش  بدنی:  ورزش و فعالیت   -

سبب افزایش رشد استخوانی بویژه در 
کودکی و دوران بلوغ می شود. ورزش 
طور  به  سن  با  متناسب  و  مناسب 
مستمر موجب افزایش تراکم استخوانی 
می شود.- رژیم غذایی: کلسیم باعث 
می شود.  استخوان ها  شدن  قوی 
ویتامین »د« نیز مانند کلیدی است 
که باعث ورود کلسیم به استخوان ها 
و استحکام آنها می شود. مصرف این 
دو ماده در رژیم غذایی به پیشگیری 
می کند. کمک  استخوان  پوکی  از 

- مصرف دخانیات و الکل: مصرف 
دخانیات شامل سیگار، قلیان، پیپ و 
چپق موجب اختالل در جذب کلسیم 
و ساخت استخوان، یائسگی زودرس، 
هورمون های  تخریب  و  وزن  کاهش 
پوکی  تسریع  به  که  جنسی می شود 
استخوان می انجامد. مصرف الکل نیز 
با کم کردن فعالیت سلول های سازنده 
استخوان  پوکی  موجب  استخوان 

می شود.
پوکی استخوان چگونه منجر به 

شکستگی می شود؟
خوردگی ها  زمین  درصد   ۵ حدود 

منجر به شکستگی می شوند

به گزارش یسنا، 
استخوان هایی  مسلما 

که استحکام کافی برای حفظ تعادل 
راحتی  به  باشند،  نداشته  را  بدن 
متعاقب نیروهای جزیی مانند زمین 
دچار  پله  از  سقوط  یا  و  خوردن 
دلیل  همین  به  می شوند.  شکستگی 
شایع ترین علت شکستگی های ناشی 
زمین  و  سقوط  استخوان  پوکی  از 
موانع  مانند  عواملی  است.  خوردن 
بینایی،  اختالل  کم،  نور  محیطی، 
فراموشی و استفاده از داروهای خواب 
و  سقوط  احتمال  افزایش  در  آور 

شکستگی نقش دارند.
ندارد  عالمتی  استخوان  پوکی 
اما با مشاهده عالئم زیر به پزشک 

مراجعه کنید:
 3 حدود  میزان  به  قد  کاهش   -

سانتی متر نسبت به دوران جوانی
- قوز درستون فقرات که به تازگی 

ایجاد شده باشد
یا  دراثر ضربه خفیف  - شکستگی 

زمین خوردن جزیی
پوکی  که  باشید  داشته  بخاطر 
و  تشخیص  قابل  براحتی  استخوان 
درمان است. تشخیص پوکی استخوان 
توسط پزشک و با اندازه گیری تراکم 
اندازه گیری  می شود.  انجام  استخوان 
بدون  وش  ر  یک  استخوان  تراکم 
دستگاه  از  استفاده  با  که  است  درد 
 1۵ حدود  و  شده  انجام  مخصوصی 
صورت  می کشد.در  طول  دقیقه 
تشخیص پوکی استخوان با بکارگیری 
غیردارویی  و  دارویی  توصیه های 
استخوان  پوکی  پیشرفت  از  می توان 
مهم ترین  که  استخوان  شکستگی  و 
کرد.  پیشگیری  است  آن  عارضه 
مصرف  ترک  غذایی،  رژیم  رعایت 
از  مناسب  بدنی  فعالیت  و  دخانیات 
جلوگیری  استخوان  پوکی  پیشرفت 

می کند.

هرگز  سرطان 
نیست،  جالبی  موضوع 
سرطان  به  مبتال  کودکان  وقتی  اما 
بسیار دردناک تری  می شوند؛ موضوع 
می شود. متأسفانه جوان ترها از ابتال به 

سرطان، مستثنی نیستند.  
سرطان  ملی  موسسه  واقع،  در 
در  سرطان  اگرچه  که  می گوید 
اما  است،  نادر  کلی  طور  به  کودکان 
انتظار می رود که بیش از پانزده هزار 
متحده  ایاالت  در  سال   19 زیر  فرد 

آمریکا به سرطان مبتال باشند.
برخی از انواع سرطان ها وجود دارند 
که به نظر می رسد که در کودکان شایع 
است ولی در صورت آشنایی با عالئم 
آنها می توان نسبت به درمان سریع شان 

شایع ترین  به  اینجا  در  کرد.  اقدام 
می کنیم. اشاره  کودکان  در  سرطان  

لوسمی 
انواع مختلفی از لوسمی ها وجود دارد 
که بر روی خون و مغز استخوان تأثیر 
می گذارد و باعث می شود که درمان 
آن دشوار باشد. انجمن سرطان آمریکا 
توضیح می دهد که لوسمی حدود 30 
درصد از سرطان های دوران کودکی را 

تشکیل می دهد.
اگر چه لوسمی به خودی خود نسبتا 
به  خود  ولی  است،  رایجی  سرطان 
دوگونه لوسمی حاد و مزمن تقسیم 
آنها،  مشترک  عالئم  اما  می شود. 
و  پوست  شدن  کمرنگ  درد، ضعف، 
خونریزی است. نوع حاد این سرطان 

به سرعت رشد می کند.

رابدومیوسارکوم
یادآوری  دات نت  وب سایت سرطان 
بیماری  نوع سرطان  این  می کند که 
مانند  کودکان  در  نرم  سلول های 
بافت عضالنی است. حدود 1۵ درصد 
موارد این سرطان از دست  و پا شروع 

سایر  از  موارد  باقی  در  و  می شود 
قسمت های بدن رشد می کند.

که  می دهند  توضیح  دیگر  منابع 
بیماری  این  موارد  درصد   40 حدود 
از سر و گردن و حتی از چشم نمود 
بیماری  این  درصد  می کند. 30  پیدا 
در اندام های تولیدمثل یا ادراری اتفاق 
مبتال  کودک   3۵0 حدود  می افتد. 
جاری  سال  در  سرطان  نوع  این  به 
شناسایی شده اند که بیش از نیمی از 

آنها کودکان زیر 10 سال بودند.

تومور ویلمز
کلینیک Mayo می گوید این یک 
سرطان نادر کلیه است که بیشتر بر 
کودکان تاثیر می گذارد. نفروبالستوما 
نام پزشکی این بیماری است که اغلب 
یافت  سال   4 تا   3 کودکان  بین  در 
می شود و شیوع آن بعد از ۵ سالگی 
بسیار کمتر می شود. این تومور اغلب 
هر  می افتد.  اتفاق  کلیه  یک  در  تنها 
کلیه  دو  هر  در  اوقات  گاهی  چند 

همزمان نیز یافت می شود.
در  پیشرفت  سال ها،  طول  در 
در  تومور  این  درمان  و  تشخیص 
بسیار  بیماری  این  به  مبتال  کودکان 
مناسب،  درمان  با  است.  یافته  بهبود 
آینده کودکان مبتال به تومور ویلمس 

بسیار خوب است.

نوروبالستوما
این  می گوید  کانادا  سرطان  انجمن 
نوزادان  بین  در  اغلب  نادر  سرطان 
نوروبالست  عصبی  سلول های  است. 
کنترل  و  نامتعارف  سلولی  توده ای 
در  که  می آورند  بوجود  را  نشده ای 
نهایت سرطان پدید می آید. در حالت 
عادی این سلول های نابالغ رشد پیدا 
می کنند و تبدیل به سلول های عصبی 
طبیعی می شوند. ولی در نوروبالستوما 
های  سلول  به  تبدیل  سلول ها  این 

سرطانی می شوند.

لنفوم
این نوع سرطان دو فرم هوچکین و 
غیر هوچکین خود را نشان می دهد. 
نیز شایع  بزرگساالن  در  این سرطان 

است. اما منابع علمی می گویند که 
نوزادان بیشتر  نوع غیرهوچکین در 
دیده می شود ولی نوع هوچکین در 
کودکان و نوجوانان بیش تر شیوع دارد.

می گوید  آمریکا  سرطان  انجمن 
که لنفوم غیرهیدگرینی در کودکان 
بزرگ،  لنفاوی  گره های  با  می تواند 
تورم شکم، تب، کاهش وزن، خستگی 
دهد.  نشان  را  خود  دیگر  انواع  و 

رتینوبالستوما)تومور شبکیه(
این سرطان، همانطور که از نامش 
بر می آید، در بافت عصبی شبکیه در 
پشت چشم شروع می شود و ممکن 
Cancer. .است موجب نابینایی شود

net توضیح می دهد که معموال این 
می آید  بوجود  یک چشم  در  تومور 
بر  می تواند  ناگوار  مواردی  در  ولی 
بگذارد. تاثیر  چشم  دو  هر  روی 

هنگام  در  معموال  بیماری  این 
و  نمی شود  داده  تشخیص  تولد 
گره های  به  می تواند  رتینوبالستوما 

گسترش  استخوان  مغز  یا  لنفاوی 
که  کودکان  اکثر  حال،  این  با  یابد. 
قبل از گسترش سرطان مورد درمان 
قرار می گیرد، سالمتی خود را بدست 
می آورند. حفظ بینایی یکی از اهداف 

اصلی درمان است.

تومور مغزی و نخاع
انجمن سرطان آمریکا می گوید این 
یکی از رایج ترین سرطان های دوران 
چندین  می تواند  و  است  کودکی 
فرم داشته باشد. یک دسته گلیوما 
نامیده می شود که در واقع گروهی 
از تومورهایی است که در سلول های 
پشتیبانی  نورون ها  از  گلیال)که 
سیستم  عملکرد  برای  و  می کنند 
عصبی ضروری است(؛ تاثیر بگذارند.

که  اپندیموماسست  دیگری  نوع 
درصد   ۵ می گوید  سرطان  انجمن 
از  کودکان  در  مغزی  تومورهای 
سلولهای  در  آنها  است.  دست  این 
و  می شوند  نخاعی شروع  اپندیومی 
رشد  شدید  یا  آرامی  به  توانند  می 
کنند، اما وقتی در مغز و ستون فقرات 

قرار می گیرند، سرعت می یابند.

۷ سرطان شایع در کودکان چیست؟١١ عامل ایجاد کننده پوکی استخوان
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مردان  شاخص

 عبدالوهاب شهیدی
)1301 - میمه(

در  خواننده  شهیدی،  عبدالوهاب 
ساز،  آهنگ  ایرانی،  سنتی  سبک 

استاد آواز و نوازنده عود است.
فعالیت   1۳20 دهه  اوایل  از  وی 
هنری خود را با فراگیری آواز، سنتور 
آغاز  مهرتاش  اسماعیل  نزد  عود  و 
برنامه  در   1۳۳۹ سال  در  او  کرد. 
همکاری  و  فعالیت  به  شروع  گل ها 
در   1۳57 سال  تا  و  کرد  رادیو  با 
شرکت  برنامه ها  این  از  بسیاری 
در  بار  چندین  هم چنین  وی  کرد. 
برنامه های جشن هنر شیراز شرکت 
کرد و در این برنامه ها با هنرمندان 
سرشناسی چون جلیل شهناز، فرامرز 
پایور، اصغر بهاری، حسین تهرانی و 
اجرای  با  شهیدی  کرد.  همکاری   ...
فعال ترین  از  برنامه،   2۳0 از  بیش 
بوده و رتبه  برنامه گل ها  هنرمندان 
در  موسیقی  برنامه  بیش ترین  سوم 
آواز،  بر  عالوه  وی  دارد.  را  گل ها 
او منحصر به فرد  نوازی  سبک عود 
است. اجرای آوازهای محلی، در میان 
از  دارند.  برجسته ای  نقش  وی  آثار 
آوازهای محلی او می توان به تصنیف 

گرم  نگاه  اون  به  )معروف  زندگی 
تو( اشاره کرد که مربوط به آهنگی 
میر  هما  از  شعری  روی  بر  محلی 
افشار در دستگاه ماهور می باشد و با 
تنظیم فرامرز پایور اجرا شده است، 
و هم چنین تصنیف های دیگری مثل 
یار بی وفا، آی سوزه و… همچنین 
وی قطعات قدیمی معروفی مانند آثار 
عارف قزوینی را نیز اجرا کرده که از 
تصنیف های  به  می توان  آن ها  میان 
)در  کردم  بهانه  مستی  به  را  گریه 
آلبوم قدیمی حرف( و گریه کن که 

گر سیل خون گریی اشاره کرد.

یی  سا ر نا
قلب  احتقانی 
از بیماری های  یکی 
قلبی شایع است و زمانی اتفاق 
می افتد که قلب نتواند مقدار کافی 
خون را به اندام ها و بافت های بدن 
مخازن  همزمان  طور  به  کند.  پمپاژ 
مایع در مناطقی مانند ریه ها، ایجاد 
می شوند. نارسایی احتقانی قلب که 
CHF نیز نامیده می شود، می تواند 

ناگهان یا به تدریج رشد کند.
 در صورتی که این بیماری درمان 
چند  باشد.  کشنده  تواند  می  نشود 
نارسایی  برای  دهنده  هشدار  نشانه 

احتقانی قلب وجود دارد.
نارسایی  دهنده  هشدار  عالئم 

احتقانی قلب

دشواری تنفس
همزمان با شروع نارسایی قلب، فرد 
مشکالت  دچار  است  ممکن  بیمار 
تنفسی شود. همان طور که بیماری 
حتی   است  ممکن  شود  می  بدتر 
نتواند  هم  استراحت  حالت  در  فرد 
به راحتی نفس بکشد. این امر اغلب 
در شب بیشتر قشده، و نیازمند این 
یک  روی  آرامی  به  فرد  که  است 
خواب  به  نشسته  حالت  به  صندلی 
بالش های  بر روی  را  یا سرش  بروز 
متعدد قرار دهد. ممکن است صدای 
و ممکن  باشد  قابل شنیدن  خفیفی 
است فرد احساس کند که نمی تواند 
باشد.  داشته  عمیقی  و  کامل  تنفس 
این امر باعث می شود که او به سرعت 
نفس بکشد. ممکن است او به دلیل 
دشواری تنفس احساس اضطراب کند 

و قادر به خوابیدن مناسب نباشد.
افزایش ضربان قلب

با  که  دهند  می  توضیح  محققان 
وجود این بیماری ضربان قلب ممکن 
است تا بیش از 100 ضربه در دقیقه 
این موضوع  باعث می  یابد.  افزایش 
در  قلبش  کند  بیمار حس  که  شود 

سکوت سرشار از ناگفته هاست
دلتنگی های آدمی را،
باد ترانه ای می خواند

رویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیرد
و هر دانه ی برفی

به اشکی ناریخته می ماند
سکوت سرشار از سخنان ناگفته است

از حرکات ناکرده
اعتراف به عشق های نهان

و شگفتی های بر زبان نیامده
در این سکوت حقیقت ما نهفته است

حقیقت تو
و من

 مارگوت بیگل-ترجمه احمد شاملو

عنوان  به  بدن  در  ها  استخوان 
که  هستند  محکمی  های  ستون 
ایفا  بدن  در  را  مهمی  بسیار  نقش 
می کنند. این قسمت مهم در بدن 
نیازمند کلسیم و ویتامین D است 
تا محکم و استوار باقی بماند و دچار 
شکستگی نشود. در این مطلب شما 
و  کلسیم  حاوی  غذایی  مواد  با  را 

ویتامین D آشنا خواهیم کرد.
و  کلسیم  حاوی  غذایی  مواد 
ویتامین D کم نیستند. اما این بار 
در نت نوشت شما را با موادی آشنا 
مواد  دیگر  به  نسبت  که  کنیم  می 
ها  استخوان  استحکام  برای  غذایی 

موثرتر هستند.

مواد غذایی حاوی کلسیم
شیر

در صدر فهرست مواد غذایی حاوی 
کلسیم ، شیر است. هر یک فنجان 
کلسیم  از  درصد   ۳0 حدود  شیر 
می  تامین  را  شما  بدن  نیاز  مورد 

کند. برخی از شیرهای عرضه شده 
در مراکز خرید نیز همراه با ویتامین 
D می باشند که بسیار موثر تر می 

باشند.
ماهی قزل آال

طبیعت  در  ندرت  به   D ویتامین 
یافت می شود و کمتر ماده غذایی 
دیده می شود که این ویتامین را دارا 

روش نوین 
برای درمان پوسیدگی دندان 

درمان  برای  نوینی  روش  از  دندانپزشکان  تازگی  به 
پوسیدگی دندان کمک گرفته اند. این روش نیاز به جراحی 

لثه ندارد و تنها با استفاده از لیزر می تواند پوسیدگی دندان را درمان 
کند. برخی افراد از عوارض استفاده از این روش می ترسند در صورتی 

که تاکنون هیچگونه درد و ناراحتی و عوارض جانبی برای این روش جدید 
گزارش نشده است.علم دندانپزشکی هر روز پیشرفت های جدیدی را به خود 

می بیند، از کاربردهای واقعیت مجازی گرفته تا مسواک های خودکار، اما تجربه 
ناخوشایند عملیات ترمیم ریشه، دندان و لثه همچنان به قوت خود باقیست.حاال 
محققین روشی به نام LANAP )عمل اتصال به کمک لیزر( را ابداع کرده اند که از 
لیزر مخصوص برای حذف بافت های پوسیده و آسیب دیده بین دندان و لثه بهره می 
گیرد، جرم های عامل عفونت را از بین می برد، و بافت سالم را بدون تغییر باقی می 
گذارد.این روش از آن جهت حائز اهمیت است که بیماری های لثه با بیماری های 
سیستمی مانند بیماری قلبی، آلزایمر، سکته، سرطان، دیابت و موارد دیگر ارتباط 
دارد. علی رغم اینکه حدود ۸0 درصد از بزرگساالن در آمریکا به نوعی از بیماری 
لثه رنج می برند، اما اصرار به حفظ دندان های پوسیده، آنها را از درمان 

لثه باز می دارد.اگرچه استفاده از لیزر برای حذف پوسیدگی ها در دهان 
 LANAP کمی ترسناک به نظر می رسد، اما افرادی که تحت عمل

قرار گرفته اند، بازخورد مثبتی داشته و حداقل درد و ناراحتی 
از  را  لثه  به جراحی  نیاز  اند.این روش  را گزارش کرده 

بین می برد، عملی بسیار تهاجمی و دردناک که 
شکل دهی مجدد لثه را به همراه 

دارد.

باشد. یک وعده ماهی قزل آال تمامی 
ویتامین D مورد نیاز بدنتان را تامین 
می کند. این ماهی می تواند به جذب 
بیشتر کلسیم در بدن نیز کمک کند.

بادام
بادام  آجیل،  عناصر  تمامی  بین 
بیشترین میزان کلسیم را دارد. بادام 
کلسیم  باالیی  میزان  نوعی  هر  در 
صورت  به  را  بادام  توانید  می  دارد. 
آجیل یا اینکه به صورت کره بادام که 
کلسترول کمتری نسبت به کره بادام 

زمینی دارد استفاده کنید.
پنیر

است.  شیر  پنیر،  تهیه  اولیه  مواد 
دارد.  کلسیم  زیادی  میزان  نیز  شیر 
از  بزرگی  منابع  تواند  می  پنیر  انواع 
نسبت  موتزارال  پنیر  باشند.  کلسیم 
به دیگر پنیرها کلسیم بیشتری دارد. 
می توانید پنیر را همراه با اسفناج و یا 

شکالت مصرف کنید.
ماست

ماست یک محصول آشپزی باستانی 

است که از دو هزار سال پیش از میالد 
قرار می گرفته  استفاده  مسیح مورد 

است.
سازی  آماده  فرآیند  به  توجه  با 
ماست این ماده غذایی حاوی کلسیم 
یک  است.  شیر  به  نسبت  بیشتری 
درصد   ۴2 چرب  کم  ماست  وعده 
کلسیم مورد نیاز بدن شما را تامین 

می کند.
ماهی تن

دیگر  از  تن  ماهی 
میزان  که  است  غذایی  مواد 

خود  در   D ویتامین  توجهی  مورد 
دارد. همچنین مواد مغذی دیگر مانند 
پتاسیم، منیزیم، اسیدهای چرب امگا 
وجود  وفور  به  تن  ماهی  در  نیز   ۳
دارد. تهیه این ماهی به دلیل قیمت 
مناسب و در دسترس بودن آن بسیار 

راحت است.
تخم مرغ

کسانی که عالقه بسیاری به مصرف 
دارند  صبحانه  وعده  در  مرغ  تخم 
D جذب می  ویتامین  باالیی  میزان 

کنند.
استخوان  استحکام  در  این موضوع 

ها بسیار موثر است. ویتامین D فقط 
در زرده تخم مرغ وجود دارد. بنابراین 
اگر زرده تخم مرغ را نمی خورید به 
 D ویتامین  که  باشید  داشته  خاطر 
دیگر  جای  از  را  بدنتان  نیاز  مورد 

تامین کنید.
تخم مرغ همراه با آب پرتقال غنی 
و   D ویتامین  باالیی  میزان  شده 

کلسیم در بدنتان فعال می کند.
کلم بروکلی

از  سرشار  غذایی  منابع  کل  از 
سبزی  دومین  بروکلی  کلم  کلسیم 
نه  بروکلی  است.  باال  کلسیم  حاوی 
تنها استخوان ها را سالم نگه می دارد 
بلکه منبع عالی ویتامین C نیز می 
باشد. میزان باالیی فیبر و مواد مغذی 

ضد سرطان دارد.
دریافت کلسیم کافی در رژیم غذایی 
استخوان  سالمت  تواند  می  شما 
هایتان را تامین کند. همچنین زمانی 
از  نکردید  دریافت  کافی  کلسیم  که 
منابع کلسیم به خوبی استفاده کند. 
به خاطر داشته باشید کلسیم همراه 
خواهد  بهتری  جذب   D ویتامین  با 

داشت.

می  اش  سینه  از  زدن  بیرون  حال 
قوی  است  قلب ممکن  باشد. ضربان 
یا ضعیف باشد. اما عموما ضربان قلب 
ضعیف  دست  مچ  در  شده  احساس 
سرگیجه  است  ممکن  بیمار  است. 
پریدگی  رنگ  دچار  و  باشد  داشته 
شود. دست ها و پاهای او ممکن است 

سرد یا یخ زده شوند.
افزایش وزن

هم زمان با تجمع مایعات در بدن، 
قلب  احتقانی  نارسایی  به  مبتال  فرد 
یک  مصرف  وجود  با  است  ممکن 
نسبت  کمتری  غذای  یا  غذا  مقدار 
وزن  افزایش  دچار  معمول،  حد  به 
شود. مطابق نظر متخصصان مختلف 
افزایش وزن ۳ پوند یا بیشتر در روز 
یا 5 پوند یا بیشتر در یک هفته جزء 
عالئم هشدار دهنده نارسایی احتقانی 

قلب است.
ورم

مچ پا و خود پاها ممکن است متورم 
ناراحت  ها  کفش  پوشیدن  و  شود، 

کننده باشد. اگر منطقه گوشتی مچ پا 
فشرده شود، نقطه فشرده شده ممکن 
به  بماند.  باقی  حالت  همان  به  است 
این حالت ادم گفته می شود. دست 
متورم  است  ممکن  انگشتان  و  ها 
شوند و باعث تنگی حلقه انگشتر در 
دست شوند. محیط شکم ممکن است 
افزایش یابد، و باعث مشکالت روحی 

برای بیمار شود. این موضوع، همراه 
با کاهش جریان خون به معده، می 
تواند منجر به از دست دادن اشتها 
شود. کسی که مدت زمان زیادی را 
ممکن   ، است  دراز کش  حالت  در 
است در ناحیه پایینی کمر و باسن 

دچار تورم شود.
خروجی کم ادرار

مبتالیان به نارسایی احتقانی قلب 
کمی  ادراری  خروجی  است  ممکن 
داشته  بیداری  ساعات  طول  در 
از  پس  است  ممکن  فرد  باشند. 
دراز کشیدن راحت تر ادرار کند یا 
خروجی ادرار ممکن است بسیار کم 
باشد. ادرار ممکن است زرد پررنگ 

و با بوی قوی و تند باشد.
ضعف

آمریکا،  قلب  انجمن  گفته  به 
هشدار  نشانه  یک  مداوم  خستگی 
بیمار  است.  قلبی  نارسایی  دهنده 
نمی  که  شود  متوجه  است  ممکن 
کارهای  خستگی  دلیل  به  تواند 

دست  دهد.  انجام  را  خود  روزمره 
احساس  است  ممکن  او  پاها  و  ها 
نیاز  است  ممکن  و  کند  سنگینی 
به دوره های استراحت مکرر داشته 
باشد. دوش گرفتن و تعویض لباس 
بیماران بسیار مشکل است  این  در 
طول  زیادی  زمان  است  ممکن  و 

بکشد.

احمد شاملو

عالئم هشدار دهنده نارسایی احتقانی قلبغذاهای مفید برای تقویت استخوان ها



صفحه Page 10 - 10 - شماره 128 
جمعه 24 تا پنجشنبه 30 شهریورماه 1396خورشیدی

نادال قهرمان تنیس آزاد آمریکا
اسپانیایى  تنیس باز  نادال  رافائل 
بازی های  فینال  در  یک شنبه  روز 
یو اس اوپن 201٧ با شکست کوین 
آفریقای  اهل  تنیس باز  اندرسون 
جنوبى برای سومین بار قهرمان این 

تورنمنت شد.
در  نادال  قهرمانى  شانزدهمین  این 
یک گراند اسلم بود. این بازی 6 بر 3 
، 6 بر 3 و 6 بر 4 به سود رافا پایان 

یافت.
نادال که در سه سال اخیر به دلیل 
مصدومیت های پى در پى غالبا در فرم 
عنوان  سالگى   31 در  نبوده  اایده آل 
قهرمانى دو گراند اسلم تنیس را در 
یک فصل از آن خود کرد. وی پیش 
از این پیروزی مسابقات آزاد فرانسه را 

نیز برده بود.
نفره  دو  تنیس  مسابقه های  در 
امسال جیمى  اوپن  اس  یو  مختلط  
هینگز  مارتینا  و  بریتانیا  از  موری 
تنیس باز سوئیسى در مرحله فینال با 
شکست مایکل ونوس و هائو چینگ 

چا اول شدند.

پیروزی تیم ملی والیبال ایران بر تیم آمریکا در 
یک ماراتون نفس گیر

تیم ملى ایران در دومین دیدار خود 
قهرمانان  جام  والیبال  مسابقات  در 
بزرگ که در شهر ناگویا در ژاپن در 
رقابت  یک  در  است  برگزاری  حال 
بر 2  نتیجه 3  با  نفس گیر  و  نزدیک 
مقابل تیم قدرتمند آمریکا به پیروزی 

رسید.
شاگردان کوالکوویچ در دو ست اول 
بازی با نتایج 2۵ بر 20 و 2۵ بر 1٧ 
نتیجه را واگذار کردند، اما در ست های 
و  بازی محکم  ارائه  با  و چهارم  سوم 
کم اشتباه 2۵ بر 2٧ و 21 بر 2۵ پیروز 
شدند تا ست پنجم سرنوشت بازی را 
تعیین کند.تیم ایران در ست آخر با 
رسید  پیروزی  به   12 بر   1۵ نتیجه 
تا در مجموع با نتیجه 3 بر 2 مقابل 

آمریکا به برتری برسد.
ملى  تیم  کاپیتان  معروف،  سعید 
پیروزی  این  از  پس  ایران  والیبال 
ارزشمند گفت: »آمریکا با سرویس ها 
منطقه  از  امتیاز  به  توپ ها  تبدیل  و 
پشت خط عرصه را برای ایران تنگ 
کردند و به نظرم فوق العاده بودند. پس 
از دو ست باخته، بدون ترس بازی و 
با تمام توانمان بازی کردیم، بازیکنان 
و  داشتند  خوبى  عملکرد  ذخیره 
تیم  به  پیروزی  برای  بازیکنان  همه 
کمک کردند. این پیروزی را به همه 
ایرانیان، بازیکنان و کادر فنى تبریک 

مى گویم«.
ایگور کوالکوویچ در نشست خبری 
نوفانى  بازگشت  درباره  بازی  پایان 
ایران به بازی و پیروزی در ست پنجم 
گفت: »بازی بسیار دشواری را پشت 
سر گذاشتیم و در طول دیدار لحظات 

سختى برای ما اتفاق افتاد. بازیکنان 
آمریکا در دو ست نخست در دریافت، 
زدن  و  دریافت  از  پس  حمالت 
درخشان  و  عجیب  بسیار  سرویس 

ظاهر شدند«.
در  »من  گفت:  ایران  تیم  سرمربى 
طول دو ست اول همواره به بازیکنانم 
مى گفتم که در صورت بازی با همین 
روند نمى توانیم کاری از پیش ببریم. 
آمریکا فوق العاده بازی کرد. در چنین 
فرصت  خودمان  برای  باید  شرایطى 
خوشبختانه  مى آوردیم.  وجود  به 
طول  در  حریف  که  فرصت هایى  از 
به  داد،  قرار  اختیارمان  در  ست ها 

خوبى استفاده کردیم«.
کوالکویچ افزود، آمریکا نمى توانست 
کند.  بازی  روند  یک  با  بازی  در کل 
مى کردیم  استفاده  فرصت ها  از  باید 
با  توانستیم  که  خوشحالم  و 

ساله   24 تنیس باز  استفن  اسلون 
آمریکایى و نفر ٨3 تنیس زنان جهان 
تنیس  فینال مسابقات  روز شنبه در 
بر  غلبه  با  نیویورک  در  آمریکا  آزاد 
مدیسون کیز تنیس باز هموطن خود 
با حساب 6 بر 3 و 6 بر صفر قهرمان 

یو اس اوپن 201٧ شد.
استفن به علت مصدومیت، 11 ماه 
از زمین تنیس دور بود. کیز در حال 
تنیس  رده بندی  پانزدهم  نفر  حاضر 

جهان است.
تنیس بازیست  زن  پنجمین  استفن 
که تا کنون بدون حضور در رده های 
جدول تنیس بازان حرفه ای در گراند 

اسلم نیویورک قهرمان شده است. تیم  سرمربى  کیروش  کارلوس 
ملى فوتبال ایران در تازه ترین اظهار 
در  ایران  موقعیت  درباره  خود  نظر 
اگر  است  گفته   201٨ جهانى  جام 
مسئوالن فدراسیون و وزارت ورزش 
ملى  تیم  آمادگى  اردوهای  بودجه 
بازی های  تا  باقى مانده  فرصت  در  را 
ندهند  افزایش  روسیه  جهانى  جام 
ریسک حذف زودهنگام ایران در این 

رقابت ها وجود دارد.
به جام  وی گفت ما سه ماه پیش 
هیچ  بنابراین  کردیم  صعود  جهانى 
برنامه ای  که  ندارد  وجود  دلیلى 
مشخص و بودجه ای ثابت برای کسب 
موقعیت خوب در جام جهانى نداشته 
باشیم و اگر قرار باشد با همان الگوی 
چهار سال پیش به روسیه برویم به 

هیچ جا نمى رسیم.
بعد  کوتاهى  مدت  کرده  أضافه  او 
از دریافت جواز ورود به جام جهانى 
به  را  ملى  تیم  آمادگى  برنامه های 
با  و  دادم  ارائه  فوتبال  فدراسیون 

کیروش: بودجه اردوهای آمادگی جام جهانی را 
زیاد کنید تا حذف نشویم

نفر 8٣ تنیس دختران جهان قهرمان تنیس آزاد 
آمریکا

کشتی گیران مکزیک و کلمبیا حاضر 
به مسابقه با کشتی گیران ایران نشدند

آزاد  کشتى  مسابقات  جریان  در 
نوجوانان جهان در آتن، کشتى گیران 
حاضر  کلمبیا  و  مکزیک  کشور های 
روی  خود  ایرانى  حریفان  با  نشدند 

تشک بروند.
در وزن 42 کیلوگرم مهدی رییسى 
مکزیک  از  کورتز  خوان  با  بود  قرار 
روبرو شود اما رقیب مکزیکى او اگرچه 
اما  داشت  حضور  مسابقه  سالن  در 
حاضر نشد با کشتى گیر ایرانى مبارزه 

کند و در نتیجه مسابقه 10 بر صفر 
به سود رئیسى پایان یافت.در وزن ۵٨ 
کیلوگرم نیز نظیر همین اتفاق تکرار 
شد. مرتضى  پورمرتضوی کشتى گیر 
این وزن از ایران برای دیدار با خوان 
کوئینز از کلمبیا مدتى در کنار تشک 
منتظر ماند اما معلوم شد کشتى گیر 
کلمبیایى حاضر نیست با کشتى گیر 
ایرانى مسابقه دهد و در نتیجه داور 

دست کشتى گیر ایرانى را باال برد.

دفاع روی تور از سعید معروف کاپیتان تیم والیبال ایران

توجه به روابط شخصى خودم ترتیب 
دیدار دوستانه ای با تیم ملى فوتبال 
نمى شود  اما  است  داده شده  روسیه 
همه کارهای مربوط به آمادگى تیم 
ارتباطات و آشنایى های  را بر اساس 
شخصى تنظیم کرد و برای آمادگى 
کافى و مقابله با تیم های مقتدر باید 

پول خرج نمود.

یادآور شده در چهار جام  کیروش 
تجربیاتى  و  داشته ایم  جهانى حضور 
در این زمینه داریم که نشان مى دهد 
اگر مى خواهید به دور باالتر راه پیدا 
راه  در  باشید.  متفاوت  باید  کنید 
رسیدن به این هدف اردوی آمادگى، 
میزان جاه طلبى، خالقیت و استفاده 

از نبوغ سهم بسزایى خواهد داشت.

شانزده گرنداسلم دوران حرفه ای رافائل نادال

بهره  شانس هایمان  از  فرصت سنجى 
ببریم. با تبدیل توپ های برگشتى به 
امتیاز، بازیکنان انرژی زیادی گرفتند 
و به این باور رسیدند که مى توانند به 
پیروزی برسند. از پیروزی امروز برابر 

آمریکا خوشحالم.
سعید  ایران  برای  مسابقه  این  در 
محمد  پور،  عبادی  میالد  معروف، 
غفور،  امیر  قائمى،  فرهاد  موسوی، 
سامان فائزی و محمد جواد معنوی نژاد 
و  پیروزی  این  با  کردند.ایران  بازی 
برزیل  تیم های  از  باالتر  امتیاز،  چهار 
و آمریکا قرار گرفت. تیم والیبال ایران 
در سال 2013 در همین تورنمنت 3 

بر 2 بر آمریکا پیروز شده بود.
به   3 بر   2 برزیل  چهارشنبه  روز 
ایتالیا باخت و روز پنج شنبه ایران با 
برزیل دیدار مى کند و آمریکا هم به 

مصاف فرانسه خواهد رفت.

ان.آی. المپیک،  بین المللى  کمیته 
هفته  این  چهارشنبه  روز  سى.  او. 
عنوان  به  پاریس  شهر  کرد  اعالم 
میزبان المپیک 2024 و لس آنجلس 
انتخاب   202٨ مهماندارالمپیک 

شده اند.
هر دو این شهرها داوطلب برگزاری 
سرانجام  اما  بودند   2024 المپیک 
قرار شد لس آنجلس انجام بازی های 
المپیک 202٨ را به عهده بگیرد. لس 
آنجلس پیش از این دو بار در سال های 
مسابقه های  میزبان   19٨4 و   1932

المپیک تابستانى بوده است.
تعهد  المپیک  بین المللى  کمیته 
کرده از نظر مالى به برگزاری المپیک 

202٨ کمک کند.

 پاریس و لس آنجلس، میزبانان المپیک 202۴ و 2028

بازی های المپیک 202۴ و 2028 در پاریس و لس آنجلس برگزار می شود

کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران

تیم فوتبال پرسپولیس ایران در یک 
بازی حساب شده با حساب سه بر یک 
با  و  داد  را شکست  عربستان  االهلى 
توجه به تساوی دو بر دو در بازی رفت، 
صعود  آسیا  برتر  تیم  چهار  جمع  به 
جام  رقابت های  چارچوب  کرد.در 
باشگاه های آسیا شامگاه سه شنبه، 21 
عربستان  نماینده  مقابل  شهریورماه، 
محمدبن  ورزشگاه  در  گرفتند.  قرار 
را  بازی  این  نفر  هفت هزار  فقط  زاید 

تماشا کردند.
نخستین گل پرسپولیس در دقیقه 
پنجم بازی وارد دروازه االهلى شد اما 
در دقیقه دوازدهم مسابقه، پرسپولیس 
این دلیل  به  دچار شوک بزرگى شد 
که داور، کامیابى نیا را به خاطر تکل 
زمین  از  حریف  بازیکن  روی  خشن 
اخراج کرد و به این ترتیب پرسپولیس 
هفتاد دقیقه بازی را ده نفره اداره کرد.

نیمه نخست بازی با نتیجه یک بر 
صفر به پایان رسید. در دقایق نخستین 
نیمه دوم، االهلى دروازه پرسپولیس را 
بعد  بر یک شد.  نتیجه یک  گشود و 
از این گل، برانکو سرمربى پرسپولیس، 

پرسپولیس برای نخستین بار در تاریخ خود به جمع چهار تیم برتر 
آسیا صعود کرد

گادوین  و  مصلح  شایان  رسن،  بشار 
منشا را وارد زمین نمود.در دقایق میانى 
بازی دروازه بان االهلى ضربه مصلح، یار 
پرسپولیس را که از خط دروازه عبور 
کرده بود به داخل زمین برگرداند که 
و  نماند  دور  داور  از چشم  حیله  این 
به  االهلى،  دروازه بان  اخراج  بر  عالوه 
سود پرسپولیس پنالتى اعالم کرد که 
منشا این پنالتى را به گل تبدیل کرد. 
دقایقى بعد داور مجددا خطای بازیکن 

دفاع  االهلى را پنالتى دانست و این بار 
مهدی طارمى توپ را به درون دروازه 
رقیب فرستاد و سرانجام در پایان نود 
دقیقه این پرسپولیس بود که با نتیجه 

سه بر یک پیروز از زمین بیرون آمد.
على  را   پرسپولیس  تیم  گل های 
علیپور )۵(، گادوین منشا )٨0 از روی 
نقطه پنالتى( و مهدی طارمى )94 از 
روی نقطه پنالتى( به ثمر رساندند و 
تک گل االهلى را صالح المری )20( 

خوشحالی محسن مسلمان و احمدزاده در ابوظبی

کمال  پرسپولیس  رساند.از  ثمر  به 
موتاز  االهلى  از  و   )12( کامیابى نیا 

هوساوی )٨2( اخراج شدند.
مرحله  در  پرسپولیس  بعدی  بازی 
الهالل  تیم  مقابل  نهایى  چهارم  یک 
عربستان است و عالوه بر کامیابى نیا 
که کارت قرمز گرفت، محمد انصاری با 
دریافت کارت زرد در این دیدار از بازی 

رفت مقابل الهالل محروم هستند.
دو گل پرسپولیس از نقطه  ی پنالتى 
را دو بازیکنى زدند که به عنوان بازیکن 
تعویضى وارد زمین شدند که بار دیگر 
نشان داد برانکو ایوانکویچ تا چه اندازه 
به چیدن مهره های خود در تیم تسلط 
تاریخ  در  بار  نخستین  برای  دارد.این 
باشگاه پرسپولیس است که به جمع 
چهار تیم برتر آسیا صعود کرده است.

بازیکنان پرسپولیس در این مسابقه 
بیرانوند،  علیرضا  از:  بودند  عبارت 
حسین ماهینى، محمد انصاری، شجاع 
کمال  ربیع خواه،  محسن  خلیل زاده، 
وحید  مسلمان،  محسن  کامیابى نیا، 
مهدی  و  احمدزاده  فرشاد  امیری، 

طارمى.
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نازنین در بازار زابل با شلیک گلوله 
مغز خود را متالشى کرد.یک دختر 1٩ 
ساله روز شنبه این هفته در شلوغ ترین 
وحشتزده  چشمان  مقابل  بازار  زمان 
مردم اسلحه را روى سر خود گذاشت 
و با شلیک گلوله به زندگى اش خاتمه 
داد.او پیش از خودکشى مدتى طوالنى 
سرگرم  مغازه ها  از  یکى  صاحب  با 
گفتگو بود اما ناگهان اسلحه اى از کیف 
خود  پیشانى  روى  آورد،  بیرون  خود 
گذاشت و ماشه را کشید.هنگامى که 
آمبوالنس به دنبال تلفن مردم به بازار 
رسید کار از کار گذشته بود.سرهنگ 
در  گفت  زابل  پلیس  رییس  نجابت 
حال تحقیق از مغازه دارى هستیم که 
دقایقى پیش از این حادثه با این دختر 

حرف مى زده است.

خودکشى
وحشتناک 

دختر
 1٩ ساله 
در زابل

تازه داماد همسر 1۶ ساله اش را با آجر کشت
قبل  روز  چند  ساله اى   2٣ پسر 
گفته  به  که  را  ساله اش   1۶ همسر 
او با چند مرد در شبکه هاى مجازى 
رابطه داشته با کوبیدن آجر به سرش 
به قتل  تهران  در خیابان دامپزشکى 

رساند.
حادثه  از  پس  ساعاتى  پسر  این 
را  خود  و  رفت  قلهک  کالنترى  به 
دادگاه  در  هفته  این  کرد.  معرفى 
خانواده دختربراى داماد خود تقاضاى 
در  قاتل  داماد  کردند.  اعدام  مجازات 
دادگاه گفت: یک سال قبل از کشتن 
نازنین او را عقد کردم، قرار شد تا تهیه 
جهیزیه در خانه پدرش بماند. نازنین 
هفته اى دو بار به خانه من مى آمد و 
کارهاى منزل را انجام مى داد. در این 
مدت متوجه شدم او در فضاى مجازى 
با پسرهاى غریبه رابطه دارد اما وى 
از  بعد  انکار مى کرد. چند شب قبل، 

پسرى که چندى پیش پدر خود و 
یکى از دوستانش را به قتل رسانده بود 
در دادگاه گفت اگر بتواند از بستگان 
مقتولین رضایت بگیرد به گروه داعش 
مى پیوندد تا افراد بیشترى را به قتل 
دارد  نام  سجاد  که  جوان  برساند!این 
مدتى قبل عباس، یکى از دوستانش را 

در اسالم شهر در حومه تهران کشت.
دنبال  به  ماموران  که  هنگامى 
دستگیرى سجاد بودند به پلیس خبر 
رسید وى در خراسان دیده شده است. 
همان روزها سجاد در تایباد خراسان 
پدر خود را نیز به قتل رساند. دو روز 
مخفیگاه اش  در  را  او  کارآگاهان  بعد 
جریان  در  کردند.سجاد  دستگیر 
بازجویى ها به هر دو قتل اعتراف کرد 
و علت کشتن پدر خود و دوستش را 
اختالفات عقیدتى با آنها عنوان کرد. 
عباس  دوستش  قتل  مورد  در  وى 
گفت، ترک موتور عباس نشسته بودم 
که بر سر عقاید سیاسى بین ما بحث 
موتورسیکلت  از  عباس  گرفت.  در 
پیاده شد و با هم درگیر شدیم. من با 
یک ضربه چاقو او را به قتل رساندم و 
به تایباد فرار کردم و مدتى پیش پدرم 
ماندم و چون با او نیز اختالف عقیده 
خسته  او  با  کردن  بحث  از  داشتم 

قاتل: آزاد شوم به داعش 
مى پیوندم!

شدم و تصمیم گرفتم او را هم بکشم. 
به  شد  آگاه  من  قصد  از  وقتى  پدرم 
ماموران  اما  کرد  تلفن   110 پلیس 
نیامدند من هم او را به قتل رساندم 
بعد جنازه اش را در خانه دفن کردم. 
البته سر او را بریدم اما از تن اش جدا 
اخیرا تشکیل  نکردم.در دادگاهى که 
شد خانواده سجاد حضور نداشتند اما 
فرزندشان  قاتل  براى  عباس  خانواده 

تقاضاى اعدام کردند.
که  دیگرى  جلسه ى  در  هفته  این 
براى محاکمه سجاد به خاطر کشتن 
پدرش برپا شده بود سجاد گفت پدرم 
چهار همسر داشت. او چهل سال ما را 
اذیت کرد. دقیقا نمى دانم چند خواهر 
و برادر هستیم اما مى دانم مادرم 10 
فرزند داشت. سجاد ادامه داد به خاطر 
محکوم  اعدام  به  عباس  دوستم  قتل 
مى خواهم  دادگاه  از  حاال  و  شده ام 
اعدام  به  مرا  نیز  پدرم  قتل  جرم  به 
اگر  اما  شوم  خالص  تا  کند  محکوم 
ملحق  داعش  گروه  به  ببخشند  مرا 

مى شوم تا کسان بیشترى را بکشم.
به گفته رئیس دادگاه در صورتى که 
خانواده سجاد به دادگاه مراجعه نکنند 
رئیس قوه قضائیه در مورد سرنوشت 

سجاد تصمیم خواهد گرفت.

پدرى بعد از قتل دو دختر 
جوانش خودکشى کرد

در  خانوادگى  =قتل هاى 
ايران ادامه دارد.

سولماز  هفته  این  ساله اى   ۴٨ پدر 
ساله   22 و   1٩ دختران  سوگند  و 
خود را در منطقه تهرانپارس تهران با 
ضربات قمه از پاى درآورد و سپس با 
خوردن قرص برنج دست به خودکشى 
زد.هنگامى که ماموران به دنبال تلفن 
با  رفتند  او  خانه  به  مرد  این  خواهر 
دو  در خون  و غرق  بیجان  پیکرهاى 
دختر جوان در آشپزخانه روبرو شدند.

پدر قاتل که بعد از اطمینان از مرگ 
دو دخترش ماجرا را به خواهر خود 
اطالع داده بود با خوردن قرص برنج 
دست به خودکشى زد. او پیش از این 
از  تلویزیون  کار دست نوشته اى روى 
خود به جاى گذاشته بود که در آن 
اختالفاتى که  به خاطر  نوشته شده: 
با همسرم و برادران او داشتم دست 
برادران  این کار زدم. دخالت هاى  به 

باعث خسارات  من  زندگى  در  خانم 
گفت  همسایه ها  از  شد.یکى  مالى 
دخترهاى  از  یکى  فریاد  صداى 
خانواده را شنیدم که مى گفت »بابا،  
بابا« اما وقتى به در خانه آنها رسیدم 
بعد  روز  دو  قاتل  شد.پدر  قطع  صدا 
بیمارستان  در  دخترانش  قتل  از 
درگذشت. همسر وى یک ماه پیش 
به منزل مادرش نقل مکان کرده بود.

اتومبیل ٩ عضو يک خانواده را
 زير گرفت، ٧ نفر آنها کشته شدند

زنى با درج آگهى ازدواج موقت از 
۵٠ مرد کالهبردارى کرد

چند مرد این هفته به پلیس اصفهان 
گفتند با دیدن یک آگهى ازدواج موقت 
از سوى خانمى در اینترنت با شماره 
تماس  بود  آگهى  این  در  که  تلفنى 
گرفتیم و از این بانو براى ازدواج کوتاه 
زن  این  کردیم.  خواستگارى  مدت 
بابت هزینه عقد و  باید مبلغى  گفت 
که  او  بانکى  حساب  به  ازدواج  ثبت 
ما هم  کنیم.  واریز  داد  را  آن  شماره 
این کار را کردیم اما در حالى که در 

انتظار قرار و مدار حضورى با او بودیم 
پس از دریافت پول دیگر به تلفن  هاى 
از  مرتضوى  نداد.سرهنگ  جواب  ما 
به  گفت:  اصفهان  پلیس  فرماند هان 
به  متعدد  داوطلبان  شکایت  دنبال 
فرشته  نام اش  که  زن  این  با  ازدواج 
است او را دستگیر کردیم. وى اعتراف 
کرد تا کنون از 50 مرد که باید آنها را 
خواستگاران ناکام خواند از این طریق 

کالهبردارى کرده است.

از  گروهى  با  اتومبیل  یک  تصادف 
در  ایرانشهر  شهرستان  در  عابران 
هفت  بلوچستان  و  سیستان  استان 

کشته به جاى گذاشت.
روز  صبح   ٣ ساعت  حادثه  این 
ستوده  سرهنگ  داد.  رخ  جمعه 
و  سیستان  راه  پلیس  فرمانده 
اعضاى  از  تن   ٩ گفت:  بلوچستان 
از  صبح   ٣ ساعت  خانواده  یک 
مىشوند  پیاده  مسافربرى  اتوبوس 

اتومبیل  یک  لحظه  همان  در  اما 
به  جهت  خالف  در  که  شخصى 
 ٩ این  با  بوده  حرکت  در  سرعت 
کند  مى  تصادف  شدت  به  نفر 
دم  در  آنها  نفراز   7 که  به طورى 
دیگر  تن   2 و  مىسپارند  جان 
مى شوند. بسترى  بیمارستان  در 

هزار   100 با  ایرانشهر  شهرستان 
کیلومترى شمال   ٣٣5 در  جمعیت 

زاهدان قرار دارد.

مادربزرگم  ترحیم  مراسم  در  شرکت 
آن  رفتیم،  خانه  به  و  خریدیم  پیتزا 
شب باز درباره روابط پنهان او با مردها 
در شبکه هاى اجتماعى صحبت کردم 
اما حرف هاى من نتیجه اى نداشت و 

خودکشى
دختر 1۶ ساله 

مقابل چشم
توريست هاى

خارجى
چهارشنبه،  روز  ساله اى   1۶ دختر 
شانزدهم  طبقه  از  شهریورماه،   22
نشین  اعیان  محله  برج هاى  از  یکى 
تهران مقابل هتل آتى ساز، که محل 
خود  است،  خارجى  مهمانان  اقامت 
پایین پرت کرد و در دم جان  به  را 

سپرد.
همراه  به  دختر  این  که  برجى 
مى کرد  زندگى  آن  در  خانواده اش 
نزدیکترین ساختمان به هتل آتى ساز 
توریست ها  دید  معرض  در  که  است 

و میهمانان خارجى دولت قرار دارد.
قصد  نوجوان  دختر  که  هنگامى 
طبقه  بالکن  روى  از  خود  پرتاب 
عده  داشت  را  خیابان  به  شانزدهم 
شاهد  وحشت زده  چشمان  با  زیادى 

این صحنه دلخراش بودند.

در  هفته  این  ساله اى   ٣٩ مرد 
مسائل  دلیل  به  شبستر  شهرستان 
خانوادگى و اختالف با همسر سابق اش 
دختر خود را با مشت و لگد به شدت 
مجروح کرد.وقتى دختر بیست ساله 
بیهوش روى زمین افتاد، پدر بى رحم 
به اورژانس تلفن کرد اما دختر جوان 
دقایقى پس از رسیدن به بیمارستان 

جان باخت.
پدر و مادر مقتول اخیرا از یکدیگر 
فرارى است و  قاتل  بودند.  جدا شده 
به گفته سرهنگ اسماعیل پور رییس 
وسیعى  جستجوى  شبستر  پلیس 

براى دستگیرى او آغاز شده است.

پدرى دختر
 2٠ ساله اش را
با مشت و لگد

کشت

پسر ايرانى متهم شده پنهانى در نوشیدنى يک 
دختر بريتانیايى محرک جنسى ريخته

و  متهم  مى گويد  =دادستان 
و  بودند  معمولى  دوست  دختر 

رابطه عاطفى نداشتند.
دارد  که 3٠ سال سن  =متهم 
بگويد خودش  از دختر خواسته 

سکس خواسته.
که  نشده  نوشته  گزارش  =در 
شاکى چه کسى بوده و دادستان 
هم گفته دختر در دادگاه شنیده 

که در کوکتلش چیزى ريختند.
ساله   ٣0 پسر  درستکار  شروین 
)پرواز  فالى«  »گلد  نام  به  قطره ا ى 
داروهاى  از  اسپانیا  ساخت  طالیى( 
زنى  نوشیدنى  در  را  جنسى  محرک 

ریخته تا بتواند با او سکس کند.
در  زن  این  میل،  دیلى  گزارش  به 
دادگاه مدعى شده که شروین درستکار 
به او گفته لطفاً مرا به دردسر نیانداز 
بریتانیایى  پاسپورت  مى خواهم  چون 

بگیرم.
باهم  فیس بوک  در  ابتدا  دو  این 
آشنا شدند و به عنوان دوستان عادى 
دیدارهایى با هم داشتند، اما هیچ رابطه 

عاطفى بین آنها نبوده است.
درستکار   ،SCC دادگاه  گزارش  به 
که توسط یک مترجم فارسى زبان در 
از خود دفاع کرد، دوستش را  دادگاه 
1٣ مه سال گذشته به کینگ استون 
روف گاردنز، در منطقه ى کینگزتون در 
مرکز لندن برده است.او ساعت ٣0:11 
به  از مقابل منزلش  را  شب دوستش 
کلوپ برده در حالى که دختر گمان 
مى کرده که تعدادى از دوستان شروین 

هم قرار بوده همراه او باشند.
ساعت حدود 01:10 صبح، درستکار 

با  به خواب رفت  این دلیل وقتى  به 
آجر ضرباتى به سرش زدم و از خانه 
بیرون رفتم. بعد از ساعاتى بازگشتم و 
متوجه شدم مرده است. دادگاه براى 

اعالم راى وارد شور شد.

یک کوکتل توت فرنگى براى آن دختر 
مى آورد ولى آن دختر به علت بیمارى 
معده نمى توانسته الکل بخورد. در این 
حرکات  متوجه  بار  کارکنان  هنگام 
آنها دیدند  غیرعادى درستکار شدند. 
که او قبل از اینکه نوشیدنى را براى 
دختر ببرد زیر میز کارهایى مى کرده 
که  شدند  مشکوک  آنقدر  است.آنها 
را  مشروب  جرعه  اولین  دختر  وقتى 
نوشید نزد او رفته و از او پرسیده اند که 
آیا حالش خوب هست یا نه! البته به او 

نگفتند ماجرا چه بوده.
این  بسته بندى  بعداً  بار  کارکنان 
قطره  ى محرک جنسى را از کف زمین 
کارخانه  ى  با  تماس  در  و  پیدا کردند 
اسپانیایى متوجه شدند که یک قطره 
صد در صد طبیعى و گیاهى است که 
براى سالمتى خطرى ندارد و روى آن 
براى  نوشته شده محرک بسیار قوى 

آتشین کردن میل جنسى!
دادستان ماتیو دالتون گفت که دختر 
وقتى فهمیده شروین در نوشیدنى او 
چیزى ریخته خیلى شوکه شده است. 
دختر ساعت 01:5٨ پیامى از شروین 
این مضمون که »به  با  دریافت کرده 

آنها بگو مى دانستى«.

دختر که در این گزارش نامى از او 
برده نشده، در جلسه دادگاه در حالى 
شروین  به  گفته  بود  کرده  بغض  که 
اعتماد داشته و نمى دانست چه اتفاقى 

قرار است بیفتد.
او  که  خواسته  دختر  از  شروین 
بگوید دوست دخترش بوده و خودش 
مى خواسته با هم سکس داشته باشند.

فیلم هاى دوربین مداربسته که توسط 
مدیر کلوپ بازبینى شده نشان مى دهد 
نوشیدنى  داخل  چیزى  درستکار  که 
بازبینى  از  پس  است.  ریخته  دختر 
فیلم هاى مدار بسته، درستکار دستگیر 
شد و زمانى که پلیس ها براى بازداشت 
و  عصبى  بسیار  رفتند  او  سراغ  به 
نامتعادل شده بود.درستکار اصرار دارد 
که بگوید قطره را براى خودش استفاده 
کرده است. او ادعا کرده که ٩ الى 10 
ودکا و ردبول در آن شب نوشیده، اما 
این نوشیدنى محرک احتیاج داشته تا 

انرژى بیشترى داشته باشد.
درستکار هرگونه اتهام مبنى بر اینکه 
تالش کرده تا با افزودن ماده  ى محرک 
اجبارى  جنسى  فعالیت  به  را  دختر 
محاکمه ى  است.  کرده  رد  کند  وادار 

این متهم همچنان ادامه دارد.

یک تحقیق نشان داده 5/۴ درصد 
مردم ایران بین سنین 15 تا ۶۴ سال 

به نوعى مواد مخدر معتادند.
رئیس  بندپى  محسنى  انوشیروان 
میگوید  ایران  بهزیستى  سازمان 
متاسفانه آمار معتادان 15 تا ۶۴ ساله 
به مواد مخدر رو به افزایش است. وى 
گفت اعتیاد، طالق، حاشیه نشینى و 
کودکان کار و خیابان و مفاسد اخالقى 
ایران  جامعه  اجتماعى  آسیبهاى  از 

کنونى هستند.
یک  در  کرده  اضافه  پى  بند 
شده  انجام  اخیرا  که  نظرسنجى 
بزرگترین  مردم  درصد  نود  از  بیشتر 
اعتیاد  را  اجتماعى  آسیبهاى  معضل 
دانسته اند. وى یاداور شده که تریاک 
مخدر  ماده  پرطرفدارترین  همچنان 
در ایران است. به گفته بندپى اعتیاد 
رو  بشدت  ایران  جوان  نسل  بین  در 
تا  افراد 15  بین  در  و  است  رشد  به 
٣0 سال به ازاى هر ۶/۶ مرد یک زن 
کشور  در  مخدر  مواد  کننده  مصرف 

وجود دارد.

رئیس سازمان بهزيستى:

 اعتیاد میان 
جوانان بشدت 

رو به رشد 
است، ترياک 
محبوبترين 

ماده مخدر در 
کشور

اى روز چهارشنبه  دختر 1۶ ساله 
از  از طبقه شانزدهم یکى  این هفته 
تهران  نشین  اعیان  محله  برجهاى 
اقامت  محل  که  آتیساز  هتل  مقابل 
مهمانان خارجیست خود را به پایین 

پرت کرد و در دم جان سپرد.
همراه  به  دختر  این  که  برجى 
مي کرد  زندگى  آن  در  خانواده اش 

نزدیکترین ساختمان به هتل آتیساز 
است که در معرض دید توریستها و 
میهمانان خارجى دولت قرار دارد و 
هنگامیکه دختر نوجوان قصد پرتاب 
شانزدهم  طبقه  بالکن  روى  از  خود 
با  زیادى  عده  داشت  را  خیابان  به 
چشمان وحشتزده شاهد این صحنه 

دلخراش بودند.

خودکشي دختر 1۶ ساله مقابل 
چشم توريستهاى خارجى
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13 آبان به گفته یک ناظر غربی دو 
امر را نشان داد. جنبش مردمی ایران، 
نمی کند؛  فروکش  ما،  سبز  جنبش 
در  ایستادگی  توانائی  ]هنوز[  رژیم  و 

برابر آن را دارد.
تهران  در  که  جوانی  توده های  آن 
و تبریز و شیراز به خیابان ها ریختند، 
و در بسیاری جا ها همراه مادرانی که 
خود را سپر فرزندان شان می ساختند، 
می دانستند که با چه ارتش بزرگی از 
سرکوبگران روبرو خواهند شد. )ابعاد 
گوناگون این جنبش سبز، همچنانکه 
رنگ انسانی آن، تکان دهنده است و 
در یاد ها خواهد ماند و دیگر نخواهد 

تاریخ سراسر  این جامعه در  گذاشت 
گذشته  سده   14 خشونت  و  خون 
بزید(. آنها توهمی دراین باره نداشتند 
که با یک دو تظاهرات کار این رژیم 
را خواهند ساخت.  همچنین به تجربه 
دریافته بودند که چه بهای سنگینی 
برای سرکشی خود خواهند پرداخت؛ 
و با اینهمه آمدند و شعارهای خود را که 
تندتر و تندتر می شود دادند و تصویر 
دیگری  راه  که  را،  خامنه ای  بزرگ 
برای  شان نگذاشته است، کندند و لگد 
پناه  در  هنوز  خامنه ای  کردند.  مال 
فردوسی،  که  )واژه ای  خود  روزبانان 
برای بسیجی ها  در کنار مردم کشان، 
کار  به  زمان ها  آن  حزب اللهی های  و 
برده( هست ولی والیت فقیه در آن 

روز مرد، دیگر مرد.
پیکار  فرسایشی  مرحله  این  در 
تاب  برای  مردم  که ظرفیت  مردمی، 
آوردن، ظرفیت رژیم  را برای زدن و 
بستن و زندانی کردن چالش می کند، 
جای تردید نیست که کدام ظرفیت 
زودتر پر خواهد شد. رودخانه انسانی 
هیچ  رشته ای  هیچ  که  جوانی  نسل 
گاه آن را با انقالب و حکومت اسالمی 
سرازیر  نپیوسته،  فقه  و  والیت  و 
بسیج  برای  حکومت  منابع  و  است؛ 
روزبانان  همان  نیروهای سرکوبگری، 
بزرگ،  هم  هرچه  مردم کشان،  و 
محدود است. آن پایان یافتنی نیست، 
اندازه  دادنی. چه  ادامه  این همچنان 
و  کوچکتر  کالنتری های  می توان 
کوچکتر ساخت و همه جا را از خبر 
چین و چماق به دست پر کرد؟ چه 
هوادار  گداپروری  با  می توان  اندازه 

ساخت و نگهداشت؟
یک  در  تنها  سبز  جنبش  قدرت 
که  نیست  جمعیت شناسی  تصادف 
هر سال هفتصدهزار جوان را به بازار 
اسالمی در  رژیم  بیکاری می فرستد. 
آن نخستین سالها مردم را به فرزند 
فراورده های  اینک  و  خواند  آوردن 
برومند آن سیاست.  در یک جابجائی 
همه سویه ارزش ها و نگرش ها، اکنون 
هرچه امروزین و پسندیدنی است سبز 
درونی  نیروی  یک  می شود.  نامیده 
کمتر  که  می جوشد  جنبش  این  از 
آن  ناپذیر  پایان  انسانی   رودخانه  از 

تازگی و روشنگری  نیست. جوانی و 
enlightenment و سبز یکی شده اند.  
همین بس که به آفرینندگی هنری 
جنبش سبز بنگریم. مانند هر انقالب 
نیز  سبز  جنبش  مردمی،  اجتماعی 
شده  همراه  هنری  جوشش  یک  با 
موسوی  خود  بار  نخستین  که  است 
اسالمی  )انقالب  کرد.  توجه  بدان 
نیز  خود  »هنری«  جوشش  نظر  از 
ورشکسته بود؛ انقالب فرانسه مارسییز 
و  انجزه  اسالمی  انقالب  ساخت،  را 

انجزه چندش آور را(.  
پوسته حکومتی که از هر مشروعیتی 
تهی شده است و هیچ پایگاه اخالقی 

وفاداری های  می تواند  تنها  و  ندارد 
ناپایدار را بخرد، چه اندازه تاب ضربات 
جامعه ای را خواهد آورد که هرچه در 
آن آلوده و فرو رفته در نادانی نیست 
اقتصاد  این  با  و  با آن دشمن است؟ 
که  بزرگ  بنزین  پمپ  یک  وارداتی، 
هر روز پمپ بنزین تر می شود، چگونه 
می توان هفتاد میلیون تن را در این 
سرزمین پهناور زیر فشار و در زندان، 
بیکار و خشمگین، بی آینده و سرکش، 
نگهداشت؟ احمدی نژاد در چهار سال 
اول خود، در به اصطالح »دولت نهم،« 
220 میلیارد دالر واردات داشته است 
که به معنی ناپدید شدن ساخت ایران 
از بازار ها بوده است. آیا می توان تصور 
کرد که چه فاجعه ای در انتظار ایران 
و »دولت دهم« خود اوست؟ )ما پس 
از آنکه در ولنگاری خود حاکمیت را 
به حد حکومت پائین آوردیم اکنون، 
به حد  را  و کابینه  ریاست جمهوری 
اروپائی،  دولتهای  باال می بریم:  دولت 
حسین  صدام  دهم  و  نهم  دولتهای 

آینده ایران ــ اگر بپاید(.   
میدان  واقعیات  با  سبز  جنبش 
مأمور  هزاران  و  هزاران  ــ  روبروست 
انتظامی از همه رنگ و با همه گونه 
سالح های ضد شورش؛ با دستور بزنید 
و شوخی هم نکنید ولی روی جمعیت 
آتش نگشائید . تا اینجا، مگر در 25 
خرداد که هیچ چیز نمی توانست جلو 
ایستاد،  سیل  خود  و  بگیرد  را  سیل 
مردم نتوانسته اند آن هزاران و هزاران 
مأمور انتظامی را در خود غرق کنند. 
آن  روزی  و  دارند  را  ظرفیت ش  اما 
جامعه  سطح  زیر  در  نهفته  ظرفیت 
مانند آتشفشانی سر باز خواهد کرد. 
اما حکومت )و نه حاکمیت، نه دولت 
واقعیات جامعه شناسی  با  نیز   دهم( 
خیال  که  جمکرانی هائی  روبروست. 
انداختن بر همه چیز را دارند  دست 
هرگز نخواهند توانست شعور را از این 
مردم بگیرند، میل به زندگی بهتر را 
در آنها بکشند، آزادی را در چشم شان 

ناپسند بنمایند.
 برای آنها اعتماد به یکدیگر در این 
فضای ترسناک توطئه و کارشکنی و 
نام ش  که  زدن  نارو  و  دروغ  سراسر 
حکومت اسالمی است مهمترین است 

و ناگزیرند با حلقه هر چه کوچکتری 
هیچ  کنون  تا  حلقه  آن  و  کنند  کار 
استعدادی جز تدابیر امنیتی به هزینه 
نداده  نشان  خود  از  دیگر،  هرچه 
که   mediocrity میانمایگی  است. 
صفت غالب حکومتهای دوران انقالب 
شکوهمند بوده است دیگر در توصیف 
و   ندارد  کاربرد  کنونی  فرمانروایان 
اسالمی  جمهوری  ساالری  ناشایسته 
استانداردهای  با  می باید  هم  باز  را 
پائین تری تعریف کرد. احمدی نژاد در 
این حلقۀ ناشایسته تران آسوده است 
که  نمی دهد  اهمیتی  و  نمی داند  و 
است  کوشیده  که  افرادی  برکشیدن 

خودش برجسته ترین آنان باشد برای 
کشوری که اشغال کرده  چه خواهد 
آورد. )او هیچ استعدادی را نمی تواند در 
پیرامون خود تحمل کند و با تیپ های 
است(.  خوش تر  همه  از  بچه محل 
آنچه نمی داند و می باید اهمیت دهد 
پیامدهای چنین ترکیبی برای حکومت 

خود او و رژیم اسالمی است. 
را  اینهمه می باید طاعون فساد  بر 
افزود که بر پیکر حکومت افتاده است 
و خیال می کنند که هزینه اش را تنها 
مردم خواهند پرداخت. اما هیچ پیکر 
طاعون زده ای جان به سالمت نخواهد 
برد. فرماندهان پاسدار اشتهائی سیری 
ناپذیر دارند و هرچه را بتوانند می بلعند. 
نشان  و  نام  به  را  کسانی  خود  من 
ایرانیان گمنام مهاجر  از  شنیده ام ــ 
ــ که از آشنایان خود سراغ خریداران 
نفت می گیرند. صد ها دست در کیسه 
را  بزرگتر  چه  هر  سهمی  دارد  نفت، 
می برد و دست ها در هر جا در کارند. 
به  تاریخ،  به  آشنائی  اندک  با  ما 
در  که  جهانی  به  شناسی،  جامعه 
و  روحیات  به  می کنیم،  زیست  آن 
جنبش  آن  خود،  ملت  استعدادهای 
می گذاریم.  حکومت  این  برابر  در  را 
هرچه از آن سو بالندگی است، از این 
سو گندیدگی است؛ هر چه از این سو 
فشار است از آن سو پایداری. اگر در 
پایان این تونل روشنائی را می بینیم از 
آرزو پروری بی پایه، حتی از خوشبینی 
الزمه سیاستگری نیست. در هیچ جا 
پایان چنین موقعیت هائی به زیان مردم 

نبوده است. 
یک مایه قدرت دیگر جنبش سبز 
از  از نظر دور داشت.  را هم نمی باید 
اساساً  آگاهی«  این »انقالب  آنجا که 
به آگاهی و ارتباط و نه به رهبری و 
سازمان بسته است، این نزدیک به دو 
بیرون همین بس که  ایرانی  میلیون 
ایران  در  را  خود  آشنایان  دسترسی 
به آگاهی، و ارتباط آنان را با یکدیگر  
تنها چندگاهی  اگر  ما  سازند.  بیشتر 
دست از گریبان یکدیگر و تاریخ پنجاه 
شصت ساله گذشته برداریم و به آن 
پردازیم  بی هزینه  و  بی خطر  خدمت 
را  خود  خدمتی های  بی  از  بسیاری 

جبران خواهیم کرد.

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

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

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرایط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گویی همین امروز 
قدیمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازیم  همایون  داریوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب 5۷ 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

 )۵ مهر 1۳۰۷ ، تهران- 8 بهمن 1۳8۹ ، ژنو(

واقعیات میدان و واقعیات تاریخ
کیهان لندن شماره 1282 - 21 آبان ماه 1۳88

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۳6(

از سرنوشت روزنامه ها و روزنامه نگاران در خراسان و 
گیالن و آذربایجان )قلمرو نفوذ و اقتدار روسیه تزاری( 
سخن گفتیم. بی مناسبت نیست که نگاهی هم به سرنوشت 
یک روزنامه و روزنامه نگار در حوزه اقتدار و نفوذ انگلستان 

بیفکنیم.
در آغاز مشروطیت، چند روزنامۀ ترقیخواه در والیات 
ایران انتشار یافت. از آن جمله بود مجاهد )تبریز(، جهاد 

اکبر )اصفهان(، خیرالکالم )رشت( و مظفری )بوشهر(.
لبیب الملک  خان  علی  میرزا  را  »مظفری«  روزنامۀ 
روزنامه نگار  این  می کرد.  منتشر  بوشهر  در  شیرازی 
و  قلع  و  ملی  شورای  مجلس  بستن  توپ  به  متعاقب 
قمع مشروطه خواهان به هندوستان گریخت و همراه با 
مدیرالممالک هرندی مدیر روزنامه »تمدن« از هندوستان 
به مصر رفت و چندی نیز در حجاز اقامت داشت تا آن 
که محمدعلی شاه خلع و مشروطه دوم برقرار شد و او در 
بازگشت به وطن، بار دیگر به انتشار روزنامۀ  »مظفری« 

همت گماشت.
این بار، سر و کار وی با کنسولگری انگلیس در بوشهر 
افتاد. زمانی بود که کنسولگری ها و مأموران آلمانی در 
مناطق جنوبی ایران شدیداً فعال بودند و لبیب الملک در 
صف هواداران سیاست آلمان قرار داشت. حاکم بوشهر، 
انتشار  موقرالدوله، به وی اخطار کرد که مجاز به ادامۀ 
روزنامه نخواهد بود مگر با جلب رضایت »قنسول« انگلیس.

لبیب الملک به کنسولگری انگلیس مراجعه کرد و پاسخ 
شنید که می بایستی  پنجهزار روپیه در بانک شاهی ودیعه 
بگذاری و متعهد شوی که برضد »پلیتیک« انگلیس چیزی 
نخواهی نوشت. در غیر این صورت، ودیعه ضبط خواهد 
لبیب الملک مجبور شد  نرسید.  به جایی  شد. مذاکرات 

بساط خود را جمع کند و به کربال برود. عراق این زمان 
با یاری پسرش  از مستملکات عثمانی بود. لبیب الملک 
در کربال چاپخانه ای دایر کرد و روزنامه ای به نام »انتباه« 
انتشار داد. پس از 21 شماره، نام این روزنامه از »انتباه« 

به »حقایق« و سپس »انتقام« تغییر یافت.
مدافع  و  اسالم«  »اتحاد  طرفدار  یکپارچه  »انتقام« 
سیاست متحدین بود. صفحات این روزنامه انباشته از اخبار 
جنگ، پیروزی های قوای آلمان و عثمانی و شکست های 
متفقین بود. لبیب الملک در یکی از مقاالت خود می نویسد:

»طلسم سحر و جادوگری متجاوزین اجنبی که ممالک 
موهوم  قلعه های  خاصه  بودند،  کرده  اشغال  را  اسالمیه 
ناله های  و  سوزناک  آهنگهای  قوۀ  به  روس،  و  انگلیس 
سحرگاهان مظلومین، که به قدرت  اهلل صورت توپهای 42 
سانتیمتری دولت قوی شوکت فخیمۀ آلمان را پیدا کرده 
است، شکست و به عالمیان ثابت شد که آنهمه قدرت و 
قوتی که خائنین وطنفروش داخلی اسباب ترس خود و 
مرعوبیت ما ملت فلکزده قرار داده بودند، نبود جز به قوۀ 
واهمه و خواب یا خیال. به همین سبب این ورقۀ انتقام 
سخن می راند از وقایع ماضیه و حالیه که غیرتمندان دیندار 
و وطنخواهان بیدار، هشیار شده در اخذ انتقال به فکر آتیۀ 
خود باشند«. بهای تکفروشی  و اشتراک روزنامۀ »انتقام« 

را چنین تعیین کرده بود:
اشتراک شش ماهه و سه ماهه: »یک جو مالحظه، یک 
ذره غیرت و ابراز هنر در اخذ انتقام از دشمنان دین و 
حفظ اسالم و شاهنشاهی ایران زمین که مربوط به رؤسا 

و مشایخ و خوانین است«.
سه ماهه و تک نمره: »فریب نخوردن افراد ملت از دسایس 
بعضی وزرا و رجال و حکام و مأمورین خائن و وطنفروش 
مخصوصاً  خارجه  متجاوزین  کارکنان  و  دستیاران  که 

جادوگران انگلیسند«!
***

به دنبال استعفای مستوفی الممالک در بیستم اسفندماه 
میرزا  زمامداری  به  نسبت  ملی  شورای  مجلس   ،1293
مجلس  رئیس  کرد.  تمایل  ابراز  مشیرالدوله  حسن خان 
ـ مؤتمن الملک، برادر مشیرالدوله ـ رأی تمایل مجلس 
را به اطالع احمدشاه رسانید و فرمان ریاست وزرا به نام 

مشیرالدوله صادر شد.
مشیرالدوله از دربار یکراست به منزل مستوفی الممالک 
رفت و با او درباره مشکالت کشور و چگونگی برخورد  با 
آنها به مذاکره نشست. این هر دو، از مردان مجرب سیاسی 
و مورد احترام و قبول عامه بودند. عالوه بر این، مشیرالدوله 
به سبب وسعت معلومات و نیز سابقۀ خدمتش در وزارت 
امور خارجه در محافل دیپلماتیک اشتهار و اعتبار داشت. 

با همۀ این احوال، او نیز از همان نخستین روز شروع به 
کار، خود را با دشواریهای ناشی از برخورد منافع دول در 
حال جنگ روبرو یافت. در حالی که دولت جدید نیز خود 
را مقید به ادامۀ سیاست بیطرفی می دانست سفارتخانه های 
خارجی و واسطه های آنها از هر دو سو می کوشیدند افراد 

مورد نظر خود را به کابینه تحمیل کنند.
سه روز طول کشید تا مشیرالدوله، اعضای کابینه را 

بدین شرح برگزید و معرفی کرد:
و  رئیس الوزرا  پیرنیا«  خان  حسن  »میرزا  مشیرالدوله 

وزیر جنگ
مستشارالدوله »صادق صادق« وزیر داخله

نصرالملک »حسنعلی کمال هدایت« وزیر پست و تلگراف 
و فوائد عامه

حکیم الملک »ابراهیم حکیمی« وزیر معارف
ذکاءالملک »محمدعلی فروغی« وزیر عدلیه

مشارالسلطنه »اسداهلل قدیمی« وزیر مالیه
معاون الدوله »ابراهیم غفاری« وزیر  امور خارجه

ابقای معاون الدوله نشانۀ آن بود که در روابط خارجی 
ایران تغییر حاصل نخواهد شد و سیاست بیطرفی ادامه 
پیدا می کند؛ اما کنار گذاشتن عین الدوله و سپردن وزارت 
داخله به مستشارالدوله حکایت از آن داشت که مشیرالدوله 
بیشتر  عمومی  افکار  به  داخلی  مسائل  در  دارد  تصمیم 
تکیه کند و چون افکار عمومی به متحدین گرایش داشت 

متفقین از این تغییر راضی نبودند.
در همین ایام شیخ العراقین )حائری( وارد تهران شد و 
فتاوای جهاد را که از طرف علمای شیعه در کربال و نجف 

صادر شده بود، به همراه آورد.
فتوای  آیت اهلل حاجی میرزا محمدتقی شیرازی و آیت اهلل 
حاج سید مصطفی کاشانی، از اهّم این فتاوی بود. در پاسخ 
این سؤال )استفتاء( که »چه می فرمایید دربارۀ اشخاصی که 
با دعوی مسلمانی، در این ایام تقابل کفر و اسالم، در مقام 
معاونت دول کافر معارضه برآمده... به کفار حربی خدمت 
و یا به مقاصدشان اعانت می نمایند...« حاج سیدمصطفی 
کاشانی فتوی داده بود »چنین کسی که به یکی از طرق 
ایتالی و  انگلیس و  مرقومه به کفار حربی مثل روس و 
پیغمبر  و  خدا  با  محاربین  ازجمله  نماید  اعانت  فرانسه 
صلی اهلل علیه و آله محسوب و مساعی در محو دین خدا 
و خاموش کردن نور حق خواهد بود و گناه بسیار بزرگی 
است... دور نیست تقویت و مساعدت دول کافره محاربه 
به قلم و زبان اشّد باشد از اعانت آنان به سیف و سنان...«

کارگزاران عثمانی و آلمان قصد داشتند این فتاوی را 
تکثیر و در ایران و افغانستان و هندوستان توزیع کنند 
و مردم را به قیام برانگیزند و آن گروه از اهل قلم و اهل 
سیاست را که به طرفداری از متفقین شهرت داشتند هدف 

خشم و خروش توده قرار دهند.
این تالشها که با معاضدت سفارتخانه و کنسولگریهای 
آلمان صورت می گرفت از نظر متفقین پنهان نبود. از نظر 
آنها سیاست بیطرفی به نحوی که مستوفی الممالک و سپس 
مشیرالدوله دنبال می کردند میدان عمل را برای آلمان و 
عثمانی باز می گذاشت و مشوق چنین تحرکاتی بود. از 
همین رو تصمیم به یک شبه کودتا گرفتند. ِسر چارلز 
مارلینگ  و فن باخ سفرای انگلستان و روسیه در مالقاتی با 
مشیرالدوله عنوان کردند که پرنس رویس و کنت لوگوتتی 
سفرای آلمان و اتریش با دویست چمدان محتوی اسلحه 
و مواد تخریبی به ایران آمده اند و محتویات این چمدانها 
باید بازرسی و سالحها ضبط شود. مشیرالدوله پاسخ داد 
نقض مصونیت  و  بین الملل  مغایر حقوق  اقدامی  چنین 
دیپلماتیک سفرای خارجی است و از قبول این درخواست 
عذر خواست. چند روز بعد، دو سفیر نزد احمدشاه رفتند 
و مصراً خواستار عزل مشیرالدوله و زمامداری سعدالدوله 
شدند. سفرای آلمان و عثمانی از این موضوع اطالع یافتند و 
آنها نیز متفقاً با احمدشاه دیدار کردند و اولتیماتوم دادند که 
هرگاه سعدالدوله مأمور تشکیل کابینه شود. دیگر بیطرفی 
ایران از نظر دول متحد مرکزی )متحدین( معنا و مفهومی 

نخواهد داشت و دست به هر اقدامی خواهند زد.
نتیجه این که مشیرالدوله نیز روز دهم فروردین 1294 
ـ در حالی که فقط یک ماه و بیست روز از عمر کابینه اش 
می گذشت ـ استعفا کرد و عبدالمجید میرزا عین الدوله 

جانشین او شد.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 121۷ (

» ادامه دارد«           

حسن پیرنیا نفر دوم از راست



معموالً در افکار عمومی چنگیزخان 
مظهر خشونت  دو  هر  لنگ  تیمور  و 
واقعیت  که  حالی  در  هستند،  مفرط 
دو   این  و  نیست  طور  این  تاریخی 

تفاوت های زیادی با هم دارند.
ایران  به  برای حمله  چنگیز مغول 
ایران  داشت؛  را  خودش  خاص  دلیل 
مانع تجارت مغول ها با دنیای غرب شده 
بود و چنگیز بعد از 8 سال همسایگی 
دید  که  وقتی  تنها  مسالمت آمیز، 
سلطان خوارزمشاهی به هیچ صراطی 
مستقیم نیست، به ایران حمله کرد؛ در 
حالی که تیمور جز جاه طلبی خودش، 
هیچ دلیلی برای کشت و کشتاری که 

به راه انداخت، نداشت.
از  عموم،  تصور  خالف  بر  چنگیز 
نمی آمد،  خوشش  وسیع  کشتارهای 
هر چند او نیز دستور قتل عام  زیادی 
داد.  اما تیمور کسی بود که دستور 
)در  می داد  را  وسیع  عام های  قتل 
سیستان  در  نفر،  هزار   70 اصفهان 
150 هزار نفر و در گرگان 80 هزار 
نفر را یکجا کشت( و از کله ها مناره 

می ساخت.
اروپایی ها  وحشت  باعث  چنگیز 
اروپا  در  که  تیمور  که  حالی  در  بود، 
با  است  معروف   Tamerlane به 
وجود حمله به مسکو،  در اروپا فردی 
دوست داشتنی به شمار می رود چون 
سلطان بایزید عثمانی را شکست داد و 
آن موقع اروپایی ها از امپراتوری عثمانی 

می ترسیدند.
چنگیز فردی بی سواد بود اما تیمور 

در ریاضی، نجوم،فقه،ادبیات و بسیاری 
باالخره  و  داشت  تبحر  دیگر  علوم 
اینکه چنگیز فقط ویران کرد اما در 
را  سمرقند  زادگاهش  تیمور  عوض، 
نگین دنیای باستانی کرد )هنوز هم 
برپا  سمرقند  فیروزه ای  گنبدهای 
او  برای  ازبکستان  مردم  هستند(. 

احترام زیادی قائل اند.
تیمور اولین کسی بود که به خود 
در  »قران«  داد.  »صاحبقران«  لقب 
مغولی یعنی 50 و صاحبقران یعنی 
کرده؛  حکومت  سال   50 که  کسی 
سال   35 فقط  خودش  تیمور  البته 
حکومت کرد و در سال 743 شمسی 

درگذشت.
تنها  ایران  بعدی  شاهان  بین  از   

صاحبقران واقعی ناصرالدین شاه بود.
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1ـ شهری معروف در آمریکای جنوبی
2ـ مطیع ـ آرامگاه

3ـ عنوان کریمخان زند
4ـ گلی است ـ عالمت جمع ـ همه ما داریم

5 ـ بهشت ـ نوا
6 ـ سالها ـ مصون
7 ـ زمان ـ نقاش

8 ـ ورزشی است ـ بررسی
9ـ ستاره ای است ـ از چهارپایان
10ـ قسمتی از لباس ـ گردنکش
11ـ کدر ـ اپرایی از »ژرژ بیزه«

و  داستانسرایان  از  1ـ 
و  معاصر  نویسندگان 

فقید ایران
جاودانی  سرمایۀ  2ـ 

ـ توان
ادبای  و  شعرا  از  3ـ 
ناشر  و  قاجار  دوران 

مجله ارمغان
قرن  انقالبیون  از  4ـ 

بیستم ـ گلی است
ز  ا ـ  نسوی  آ ـ   5
ر  بخا ـ  ت  یجا سبز

متراکم
از  ـ  گل  اشک  ـ   6

و  قدیمی  خوانندگان 
معروف ایران

پسوند  ـ  گذران  ـ   7
تشبیه

8 ـ کشوری است
9ـ وحدت ـ گردان

ـ  و خیال  10ـ خواب 
فنا و نیستی ـ اندوه

11ـ جلگه ای حاصلخیز 
در دامنۀ البرز ـ حتم

1ـ از هنرپیشگان معروف، 
پر کار و فقید سینمای ایران

2ـ قومی در آفریقای شمالی 
ـ او هم حرفه ای دارد ـ از 

سبزیجات
در  ـ شهری  ندا  3ـ حرف 
رشوه  ـ  زهر  ـ  مازندران 

دهنده
نامدار  کشتی گیران  از  4ـ 
قهرمان  و  ایران  قدیمی  و 

پیشین جهانـ  پیروان
5ـ  مزاحمـ  ستاره ای است 

ـ عمارات
6 ـ تک گل ـ توان ـ محل 

ورود آب رودخانه به دریا
7 ـ شگردها ـ واحد سنتی 
اندازه گیری وزن ـ پرنده ای 

است
ر  قطا ـ  ز  ر کینه و ـ   8

زیرزمینی ـ روز
9 ـ پوشیده ـ ملجأ

آن  آخر  به  حرفی  10ـ 

ـ  مجانی می شود  بیفزایید 
ثروتمندانـ  ترساندن

شهرهای  از  ـ  جواهر  11ـ 
قهرمانان  از  ـ  ایران  مرزی 

شاهنامه
ـ  وردی  از  اپرایی  12ـ 

تکخالـ  پارچه ای گرانبها
دراویش  خانۀ  ـ  آوا  13ـ 

ـ سوگ
14ـ زبانی است ـ مصاحب 

ـ وسیلۀ مداوا
ـ  شکننده  و  لطیف  15ـ 

نادانی ـ نمناک

1ـ روزنامه نگار، مترجم و داستانسرای 
برجسته و فقید ایران

2ـ ناحیه ای بین تهران و تجریش ـ 
از قهرمانان شاهنامه

3ـ مایۀ حیات ـ مورد آرزو ـ بخرد 
و آگاه

4ـ جوان ـ برتر از گوهر ـ مکان ـ 
طمع

5 ـ از وسایل بنایی ـ دارایی ـ سرد 
مطبوع

دوران  در  ایران  بزرگ  نقاش  ـ   6
قاجار و پهلوی

7ـ  خاندانـ  تکرار یک حرفـ  کاهل
8ـ  گلی استـ  سرپوشـ  ساختمان

فقید  و  بلندپایه  مترجمان  از  9ـ 
معاصر ایران

10ـ حشره ای است
11ـ کلیسایی معروف در فرانسه ـ 

از نوشیدنی ها
12ـ آنسویـ  فروغ و بیناییـ  او هم 

حرفه ای دارد
13ـ از فیلمسازان برجسته و توانای 

ایران
ـ  بیهوده  تخیالت  ـ  مستمر  14ـ 

میوه ای است
ـ  است  کشوری  پول  واحد  15ـ 

خالی ـ رقم

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

نوابغ  از معروف ترین  سقراط یکی 
تاریخ است که عقاید جالب و منحصر 
رساله  چند  جز  به  داشت.  فردی  به 
بنیادی  ساختارهای  باب  در  کوتاه 
دیگری  نوشته  هیچ  او  فلسفه  علم 
از خود به جا نگذاشته است. سقراط 
و  با زندگی کردن  بود دانش  معتقد 
تولید می شود  انسان ها  تبادل علمی 
و رساله. سقراط  نوشتن کتاب  با  نه 
می توانست با هوش باالیش سؤاالت 

سقراط
 )469 ـ 399(

            10 پرسش و 10 پاسخ  
1(كدامیک از كشورهای زیر با »تاجیکستان« مرز مشترک ندارند؟

1ـ روسیه       2ـ ازبکستان      3ـ افغانستان        4ـ َقرقِیزستان
2(این بیت را تکمیل نمایید:

»هر كه نان از... خویش خورد ـ منت از حاتم طایی نبرد«.
1ـ ثمر           2ـ عمل           3ـ قَِبل               4ـ اثر

3(بازیگر زن فیلم تهاجم )Invasion(، ساخته شده در سال 2007، كیست؟
1ـ نیکول کیدمن 2ـ شارلیز ترون 3ـ جولیا رابرتز   4ـ جینا دیویس

4(»كاناستا« چیست؟
ـ نوعی بازی با تخته نرد ـ نوعی بازی با ورق4 ـ نوعی قایق تفریحی 3 ـ نوعی اتومبیل2 1
5(كدام پاپ در واتیکان به علت عدم اعتراض و درگیری و سکوت 
كامل در مقابل جنایت های نازی های آلمان و فاشیست های ایتالیا 

به »پاپ هیتلر« شهرت یافت؟
1ـ پاپ پل دوازدهم                 2ـ پاپ جان دوازدهم

 3ـ پاپ پیوس دوازدهم            4ـ پاپ بندیکت دوازدهم
6(روی تمبر كدام كشور نام آن مملکت نوشته نشده است؟

1ـ انگلستان       2ـ فرانسه       3ـ آلمان             4ـ ایتالیا
7(كارگردان فیلم موج نو »شب قوزی« چه كسی بود؟

1ـ ابراهیم گلستان2ـ هوشنگ کاووسی 3ـ فرخ غفاری4ـ رضا عالمه زاده
با »صادق  نسبتی  ترور شد، چه  كه  رزم آرا«  8(»سپهبد حاجعلی 
هدایت« داشت؟1ـ دایی 2ـ پسر دایی    3ـ شوهر خواهر     4ـ شوهر خاله
9(كدام ستاره سینما  اذعان كرد كه با 3 مرد در یک روز عشقبازی 

كرده است؟
1ـ شرلی مک لین 2ـ آن مارگرت 3ـ آنجی دیکینسون 4ـ ویرنا لیزی

10(كدام پرنده زیر نمی تواند روی زمین راه برود؟
1ـ کبوتر            2ـ گنجشک        3ـ عقاب               4ـ خروس

در صفحه 15

در صفحه 15 وجه اشتراک این شخصیت ها چیست؟

جیمز فرا  نسیس كاس
»خیابان های  سریال  بازیگر 

سانفرانسیسکو«

آل پاچینو
بازیگر فیلم »رایحه زن«

ادری هیپورن
بازیگر فیلم »تا تاریک شدن صبر كن«

ویکتور ماتیور
بازیگر فیلم »سامسون و دلیله«

وال كیلمر
بازیگر فیلم »افق كور«

كارل مالدن
بازیگر فیلم »گربه ای با 9 ُدم«
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مقایسه تیمور لنگ و چنگیزخان!

بازی پوکر  در سال 1829 میالدی 
در نیواورلئان آمریکا آغاز شد و ابتدا 
در کشتی های تفریحی که روی رود 
این  می کردند  حرکت  می سی سی پی 
بازی مرسوم شد. قوانین بازی به مرور 

عوض شد.
این  انگلیسی  توریست  یک  بعدها 
بازی را به انگلستان برد و انگلیسی ها 
ابتداء این بازی را »یک بازی عجیب 
آمریکایی« نام نهادند. ملکه ویکتوریا 
هم از این بازی خوشش آمد و این گیم 
سرگرم کننده در انگلستان رواج یافت 
و سفیر آن زمان آمریکا در انگلستان با 
مقامات این کشور مرتباً بازی می کرد. 
بعدها پوکر به دیگر کشورهای جهان 

رفت.
کلمه  از  پوکر  نام  معتقدند  برخی 

فرانسوی »Poquet«به معنی گودالی 
که در آن چند نوع دانه افشانده می شود 

گرفته شده است.
در بدو امر این بازی با 20 ورق انجام 
می شد ولی پس از مدتی تعداد ورق 

بازی به 52 عدد افزایش یافت.
پوکر بسته با 5 کارت برای هر بازیکن 
اشکال  روباز  پوکر  و  می شود  انجام 
مختلفی دارد.قوانین مربوط به استریت 
در   )Flushes( رنگ  و   )Straights(

اوائل قرن بیستم به پوکر اضافه شد.
نشریه دیلی میل در پاسخ خواننده ای 
پوکر  قدمت  و  تاریخچه  به  راجع  که 
پرسیده بود در یکی از شماره های ماه 
می نویسد:  چنین  قبل  سال  جوالی 
پوکر 5 کارته یک بازی ایرانی است و 
دیپلمات ها و مقامات فرانسوی که در 

تاریخچه بازی پوكر

به  گوناگون  اشخاص  ز  ا مختلفی 
خصوص دانشمندان و فالسفه، بپرسد 
نتیجه  این  به  تدریج  به  را  آنها  و 

معلوماتی  و  حقایق  تمام  که  برساند 
که قباًل باور داشته اند، غلط و نادرست 
است! حتماً در مورد روش سقراطی 
خود  شنیده اید.  زیادی  داستان های 
در  مشخصی  موضع  هرگز  سقراط 
مورد علوم مختلف اتخاذ نمی کرد و 
جمله قصار: »تنها چیزی که می دانم 
این است: هیچ چیز نمی دانم!« از نقل 
قول های معروف وی به شمار می آید. 
سقراط و افالطون »النچوس« را به 
کردند؛  معرفی  فلسفه  و  علم  دنیای 
در  پی  و  متفاوت  سؤاالت  پرسیدن 
پی برای تغییر موضع شخص مقابل 
علم  به  روز  فلسفه  دنیای  در  آنچه 

دیالکتیک تبدیل شده است.
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در جلوی پنجره اطاق نشسته و با سه تار در 
دستگاه شور آهنگی را که از او یاد گرفته بود 
می نوازد. این منظره طبع شعر او را به جوش 
را  ساز«  و  »سوز  غزل  فی البداهه  و  می آورد 

می سراید و شروع به خواندن می کند.
والدین پری با شنیدن صدای شهریار از خانه 
بیرون می آیند و او را به خانه دعوت می کنند که 

گویا چند مهمان دیگر هم داشتند. بعدا شهریار 
در خاطراتش درباره آن شب چنین می نویسد:

»من همه اش در این فکر بودم که کی این 
مهمانها پا شده و می روند و مرا با او تنها می  
گذارند«. گویا مادر پری متوجه این احساس 
را  مهمانها  عذر  نحوی  به  و  می شود  شهریار 
می خواهد و شهریار را با پری تنها می گذارد و 
شاعر به پاس سپاسگزاری از این محبت، غزل 

»پروانه در آتش« را می سراید.
امشب آتشم  در  تو  شوق  از  پروانه وش 
می سوزم و با این همه سوزش خوشم امشب

پری در یکی از نامه هایش که بعدها به استاد 
نوشت، بعد از دیدن عکس شهریار در مجله ای 

این چنین یاد می کند:
»به عکس نگاه می کردم و می گفتم آیا تو 
آن شهریاری و من آن دختری که یک شب 
می خواستی به خانه ام برسانی؟ و همین که به 
در خانه رسیدیم گفتم نمی گذارم تنها برگردی، 
باید باهم برگردیم و تو را به خانه ات برسانم، 
تو را به نزدیک منزلت رساندم و تو گفتی که 
صحیح نیست یک دختر در این دل شب تنها 
برگردد و باز تو مرا تا در خانه ام رساندی ولی 
من قبول نکردم و دوباره برگشتم که تو را به 
خانه خودت برسانم. آن قدر رفتیم و برگشتیم 
که یکباره متوجه شدیم سپیده سحر دمیده نه 
تو به منزل رسیده ای و نه من به خانه خودمان!!«

گل پشت و رو ندارد
و  در محافل  با حضور خود  این دو جوان، 
و  شهریار  هنرنمایی های  با  بزرگان  مجالس 

زیبایی خیره کننده پری جلب توجه می کنند 
زبانها  ورد  آنها  دلباختگی  و  عشق  داستان  و 
می گردد. همزمان با این اشتهار، شهریار متوجه 
بعضی تغییرات در پری می شود که او آنها را 
حمل بر ناز و دلبری وی می کند. در غزل »گل 
پشت و رو ندارد« این چنین ضمن تعریف از 
وی از بیقراری و آثار نگرانی او مطلع می شود:

با رنگ و بویت ای گل، گل رنگ بو ندارد
با لعلت آب حیوان آبی به جو ندارد

از عشق من به هر سو در شهر گفتگویی است
من عاشق تو هستم این گفتگو ندارد
جز وصف رویت ای گل در پشت سر نگویم
رو کن به هر که خواهی گل پشت و رو ندارد

تغییرات بیشتری در رفتار و گفتارهای پری 
حاصل می گردد و نه تنها دیگر آن مالقاتهای 
بلکه  می شود  قطع  سابق  گرم  و  غیرمترقبه 
فواصل دیدارهای عادی هم بیشتر و طول مدت 
دیدار کمتر می گردد. بعضا هم او بر سر وعده گاه 
به موقع نمی رسد و یا اصال پیدایش نمی شود. 
شهریار  وقتی  می گردد،  بیشتر  نگرانی ها  این 
از  خارج  مسافرتهای  به  پری  می شود  متوجه 
تهران بدون اطالع قبلی وی می رود و در اغلب 
این سفرها هم برخالف دفعات قبلی که او را با 
نامه یاد می کرد، از وی خبری نمی شود. شاعر 
از این دلهره و اضطراب خود در چندین غزل به 
صور گوناگون صحبت کرده است. در مسافرتی 
که پری گویا به همدان رفته ولی نامه ننوشته 

بود نگرانیش را چنین ابراز کرده است:
مسافری که به رخ اشک حسرتم بدواند
ند نتوا و  ا فراق  بار  تحمل  دلم 
در آتشم بنشاند چو با کسان بنشیند
بنشاند آتشم  که  ننشیند  من  کنار 

غزل »شاهد ملکوتی« نشانه ای دیگر است 
از بدقولی و بی اعتنایی و بی وفایی های پری و 

ناراحتی شاعر و شکوه هایش از دست او:
یار کشید انتظار  توان  شنیده ای که 
کشید انتظار  کوچه  وسط  نمی توان 

ز بی وفایی تو کار من چنان شد زار
که با خیال تو کارم به کارزار کشید
کجا رواست که از دست دوست هم بکشد
کسی که این همه از دست روزگار کشید

در اوایل کار این سردی و بدقولی های پری، 
شهریار را آزار می داد و از این که می دید علیرغم 
محبت و توجه های او، پری شیوه بیدادگری را 

در پیش گرفته و این ور و آن ور توجهش را به 
دیگران معطوف کرده است دلش آتش می گرفت 
ولی خودش را امیدواری می داد که شاید این 
رفتارها همگی ناشی از ناز دلبرانه باشد و بس:

یار دارد  نازگران  از  سری  ما  با  باز 
یار دارد  دگران  با  دلی  باز  نکند 

و با این ترتیب او خود را آماده قبول غم و 
بود و مثل هر عاشق  یار کرده  محنت دوری 
پاکباخته و صادق دیگر، نیش دلبر را به منزله 
نوشی تلقی می کند و ایام پریشان و روزگار هجران 
می گرداند. بهتری سپری  روزهای  امید  به  را 

شهریار در غزلهای زیادی از دلواپسی و انتظار 
کشیدن خود و از عاقبت کار صحبت کرده است 

که من نمونه ای از آنها را جمع کرده ام.
در غزل »جمع و تفریق« با اشاره به این که 
در طبیعت هیچ چیزی پایدار نیست و هرکسی 
و هر چیزی دوران خود را دارد یادآور می شود 
از همدیگر شرط محبت نمی باشد  که غفلت 
و غیر از پشیمانی سودی بار نمی آورد و از او 
می خواهد که به شکرانه حسن خداداد خویش 

با این عاشق دلباخته بر سر مهر بیاید.
ای گل به شکر آن که در این بوستان گلی
خوشدار خاطری ز خزان دیده بلبلی
می رسند راه  از  دی  رهزنان  که  فردا 
گلی نه  و  گذارند  جای  به  بلبلی  نه 

ولی سست عهدی و بدقولی های پری ادامه 
پیدا می کند، با این که به او وعده دیدار می دهد 
ولی در وعده گاه حاضر نمی شود و او این چنین 
»در غزل انتظار« از تلخی انتظار و ارزش  وقت 

خود و پری سخن می گوید:

نیامدی تابان  ای ستاره  امشب  باز 
باز ای سپیده شب هجران نیامدی
شمعم شکفته بود که خندد به روی تو
افسوس ای شکوفه خندان نیامدی

ادامه  دلبر  گریزپایی های  و  ناسازگاری ها 
همه  این  از  حال  به  تا  که  شاعر  و  می یابد 
ناز دلبر شکایتی نکرده بود سعی می کند از 
ارزشهای خود او را آگاه گرداند و در غزل »ترانه 
جاوید«، این چنین گالیه خفیقی به همراه 

اشاره به ضعف مادی خود می کند:
ای شاخ گل که در پی گلچین دوانیم
این نیست مزد رنج من و باغبانیم
از چمن طبع شهریار و  بیا  ای گل 
نیم ا د و جا ل  غز نه  ا تر بشنو 

سعی و کوشش شاعر برای بازیابی محبت 
و توجه دلدار را می شود در تعدادی از غزلهای 
شهریار دریافت، از شب و روز سیاه هجرانی که 
دارند و بی توجهی های پری و از دوران خوش 
گذشته یاد می کنند تا شاید آن عهد قدیم را 
به خاطر این یار دیرآشنای زودگل بیاورد و 
در این باره حتی از توسل به خواجه شیراز 
دارد  اراداتی  او  به  هم  پری  می دانست  که 
خودداری نکرده است. این شکوه و گالیه های 

او در غزلهای چندی نمایان است:
یادم نکرد و شاد، حریفی که یاد از او
یادش به خیر، گرچه دلم نیست شاد از او
حال دلم حواله به دیوان خواجه باد
یار آن زمان که خواسته فال مراد از او
من با روان خواجه از او شکوه می کنم
او از  اوستاد  بستد  مگر  من  داد  تا 

***
از  تعریف عشق گفته اند: »تهی شدن  در 
خود و پُرشدن از دیگری« و می گویند عاشق 
در رخ معشوق چیزی می بیند که به چشم 
دیگران نمی رسد. این همان چیزی است که 
در ادبیات ایران آن را »آن« نامیده اند. حافظ 
می گوید »بنده طلعت آن باش که آنی دارد« 
و این )آن( است که در نهایت معشوق را به 
حد خدایی در چشم عاشق باال می برد و به 
نظر می رسد شهریار هم در مورد عشق پری 

به این مرحله رسیده باشد:
اگرچه کوشش ما نیست غیرناکامی
ولیک شرط وفا نیست غیرکوشیدن
به شهر عشق منم شهریار، چون  حافظ
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن

و به نظر می رسد در اوایل کار این کوشش 
با یادآوری  و گالیه های خفیف شاعر عاشق 
خاطرات خوش دوران نه چندان دور تا حدی 
موثر واقع گردیده شد چون می بینیم گاه به 
گاهی این غزال رمیده بر وعده وفا می کند و 
جسته و گریخته به دیدارش می آید و با این 
که شاعر خود را آماده می کرد تا با دیدن او 
سر گالیه را بیشتر باز بکند ولی با یک نگاه پر 
از شرم و ناز این غزال وحشی تمام آن شکوه ها 
از یاد می رفت و به عوض گله، غزلهای ناب 
از دل برآمده حاکی از افسانه عشق بر زبان 

عاشق جاری می گردید.
باز دارد نوازش  با من آغوش  امشب  ماهم 
آسمان غافل که بازش زین نوازش باز دارد
خیزد از هر تار موی من یکی موزون ترانه
اهتزاز عشقم امشب چنگ دستانساز دارد
مست و شیدا خواهم از لیلی وشی آویخت، یاران
دارد ناز  سروی  پیوند  سر  مجنونی  بید 
آفاق در  راند  کاروان  تا  پارسی  شعر  قند 
دارد شیراز  حافظ  مذاق  امشب  شهریار 

از تعجب شاعر از این دیدارهای غیر منتظره 
غزال  این  محبت  از  او  سپاسگزاری  و  دلدار 
گریزپا که به سراپرده درویشی این »کشته 
در  این چنین  است  گذاشته  قدم  غم«  چاه 

»شاهد گمراه« مطلع می شویم:
راه گم کرده و با روی چو ماه آمده ای
آمده ای راه  به  گمراه  ای شاهد  مگر 

ولی به نظر می رسد که این الطاف گاه و 
این دیدارها  بیگاه هم دیری نمی پاید چون 
هم قطع می گردد و حاال فقط چندگاهی یک 
بار با نامه او را دل شاد می گرداند. در یکی 
را جلب  توجه شاعر  نامه ها جمله ای  این  از 
می کندکه گویا پری برای توجیه قطع کردن 
دیدارها نوشته بود و آن چنین بود: »... به تو 
گر بگذرم از شوق بمیری...« این جمله الهام 
بخش غزل »بگذار بمیرم« می شود که در آن 
شاعر از نهایت دلدادگی و سرباختگی خود در 

راه عشق سخن گفته است:
بمیرم در کشتن من دست میازار، 
وز بغض گلو این همه مفشار، بمیرم
گفتی »به تو گر بگذرم از شوق بمیری«
بمیرم بگذار  و  بگذر  قدت  قربان 
هر زخم زدی حسرت زخم دگرم بود
بمیرم دگربار  که  نمردم  بار  این 
شهری به تو یار است و من غمزده باید
بمیرم پرستار  و  بی یار  تو  در شهر 

و  گلعذارش  عشق  غم  بار  سنگینی  از  او 
انتظارهای تلخ و نافرجام و امیدهای به ناامیدی 
طره های  خوش  خاطره  جوانی اش،  گراییده 
دلبر و داغ دل خونین خود و تخیالتش و بهار 
عشق و جوانی خزان شده اش، این چنین در 

غزل شب فراق سخن می گوید:
به دوش دل ز غم عشق بارها دارم
دارم کارها  دل سرسخت  با  هنوز 

داستان دلدادگی و شکست عشقی شهریار
آن روز، در آتشبازی پامنار، آتشی جرقه زد و بر دل شوریده

 شاعر افتاد

سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص 
غزل سرایان  بزرگترین  ردیف  در  شهریار  به 
زبان فارسی است و عالوه بر غزلیات، قطعات 
و مثنویات و رباعیات و دوبیتی ها، اشعار نو 

فراوانی از خود به یادگار گذاشته است.
تبریز  در  شمسی   1283 سال  در  او 
متولد گردید و بعد از 84 سال زندگی پر از 
حوادث عاطفی و اجتماعی به سال 1367 در 
بیمارستان مهر تهران درگذشت. از همان اوان 
کودکی ذوق و قریحه شاعری او معلوم بود و 
به سن 4 سالگی اولین شعر ترکی و به سن 
7 سالگی اولین شعر فارسی خود را سرود. از 
هوش و ذکاوت و حافظه و تخیلی عجیب و 
رقت قلب و حساسیت شدیدی برخوردار بود.

در تبریز با تخلص »بهجت« شعر می سرود و بعد 
از آمدن به تهران بود که به کمک دو فال حافظ، 
تخلص »شهریار« را انتخاب کرد. به سن 16 سالگی 
برای تکمیل و ادامه تحصیالت به تهران فرستاده 
می شود و بعد از اتمام سیکل دوم دبیرستان وارد 
مدرسه طب دارالفنون می گردد. از همان سالهای 
اول طب با دختری که از وی به نام »پری« در 
اشعارش یاد کرده است آشنا می گردد که به عشق 
و دلدادگی منجر می شود و شکست در این عشق و 
ماجراهای حاصله از آن نه تنها او را مجبور به ترک 
تهران و ناتمام گذاشتن تحصیالتش می کند، بلکه 
این تلخکامی خمیر مایه اشعاری بسیار سوزناک 
و عاشقانه می گردد که به نام »اشعار از دل برآمده 
شهریار« مشهور شده اند و موضوع این نوشتار است.

در تهران توسط یک دوست بسیار نزدیک 
به نام »شهیار« که به محافل بزرگان و ادبا 
و حتی دربار راه داشت با افراد بنام زمان از 
الشعرای  ملک  ابوالحسن صبا،  استاد  جمله: 
بهار، قمرالملوک وزیری، و غیره آشنا می گردد 

و استاد صبا سه تار را به او یاد می دهد.

آن غنچه خندان...
می گویند: روزی صبا و بهار و شهریار در 
خیابان پامنار در مغازه ای نشسته بودند و آتش 
بازی را تماشا می کردند که یک دختر بلندقد 
بسیار زیبا و جذابی که او هم آتش بازی را با 
شور و شوق عجیبی تماشا می کرد نظر شهریار 
را جلب می کند، وی با یک بار دیدن این دختر 
زیبا آن چنان مجذوب او می شود که به قول 
خودش »روحم به دنبال او به پرواز درآمد«. 
سعی و کوششهای اولیه برای جلب توجه این 
دختر خانم به جایی نمی رسد و لذا شهریار به 
کمک قریحه و ذوق شعری خود غزل »غوغا 
می کنی« را به مطلع زیر می سراید و آن را به 

پری می رساند:
ای غنچه خندان چرا خون در دل ما می کنی
خاری به خود می بندی و ما را ز سر وا می کنی

به  منجر  باالخره  کوشش ها  و  سعی  این 
آشنایی و دیدار با او می شود. اسم واقعی آن 
اشعارش  در  شهریار  ولی  بود  »ثریا«  دختر 
همیشه به اسم »پری« از او نام برده است. پدر 
پری یک سرهنگ ارتشی بود. آشنایی با پری 
منجر به دیدارهایی از والدین پری و دوستی 
نامزدی  به  دوستی  و  می گردد  دو  این  بین 
بسیار  ایام  ترتیب  این  به  و  منتهی می شود 
خوش و خوبی در زندگی شاعر شروع می شود.

او را گاهی در آسمان می جوید:
پیدا کرده ام  ماهی  آفاق  در  کرده  نگاهی 
چه روشن ماه و روشن بین نگاهی کرده ام پیدا

و  گفتار  و  دیدار  به  تحصیل  از  فراغت  ایام 
رفتارهای گرم و محبت آمیز پری سپری می گردید، 
و مخصوصا که پری با عالقه زیادی که به شعر 
موجب  بیشتر  خود  این  و  می داد،  نشان  حافظ 
دلخوشی شاعر جوان می گردید، با هم فال حافظ 
می گرفتند و از غزلهایش لذت می بردند. به این 
ترتیب ایام به مراد دل و خوشی و سرور سپری 
می گردد و نهالهای امید به آینده ای خوش در دل 

او به سرعت رشد می کند.
غزل نهال امید از سروده های آن ایام است:

پری وشی که خدا با منش تفضل کرد
کرد تقبل  مرا  نشاط  و  بود  امید 

و  قول  با  که  دیدارهایی  بر  عالوه  پری 
به طور  بیگاه  و  انجام می داد گاه  قبلی  قرار 
غیرمنتظره هم به شهریار سری می زد که این 
دیدارها بیشتر باعث خوشحالی شاعر می گردید 
و مخصوصا اوقاتی که او از شهریار درخواست 
غزلهای تازه ای می کرد شادی شاعر چندین 
برابر می شد.پری عالقه به موسیقی هم نشان 
می دهد و شهریار نواختن سه تار را به او یاد 
می دهد. از خاطرات خوش آن دوران شهریار 
نقل می کند:»یک سال که تهران بسیار گرم 
بود پری به من گفت چند روزی از دارالفنون 
مرخصی بگیر تا به ییالق به رشت برویم و از 
از آنجایی  گرمای تهران به دور باشیم. ولی 
که من کارهایم زیاد بود و گرفتاری درسی 
داشتم او را تنها به سوی شمال بدرقه کردم و 
ضمنا سه تارم را به وی دادم که تنها نباشد. 
یکی دو روزی از رفتن پری نگذشته بود که 
بی قراری شدید بر من غلبه می کند به حدی 
زندگانیم  و  کار  و  به درس  نمی توانستم  که 
برسم. دوستانم که حال نزار مرا می بیند و از 
داستان دلدادگی ما مطلع بودند برایم چند 
روزی مرخصی را از دارالفنون جور می کنند 

و به این ترتیب من عازم رشت می گردم«.
شهریار که شب هنگام خسته و کوفته به 
»دنباله دارد«           خانه پری می رسد با کمال تعجب می بیند پری 

ایران و یادگارهای آن را در  یاد  هر آنچه 
خاطره ها زنده کند برای جامعه ایرانی از وطن 
دورافتاده احساس برانگیز است از قصه زال و 

رودابه گرفته تا داستان عشق شهریار.
همه ما در سالهای دور از شور عشقی که به 
جان جوانی تبریزی افتاد و او را شوریده سر، 
شاعری  و  شعر  راه  به  پزشکی  راه  نیمه  از 
بودیم. صدرالدین  کشاند، چیزهایی شنیده 
الهی هم در مصاحبه با شهریار کوشیده بود 
این  درباره  بیشتری  او حرفهای  زبان  زیر  از 
افسانه بیرون بکشد اما جواب شنیده بود که: 
»حاال دیگر از گفت و شنودش معذورم، این 
داستان مال گذشته است«! دیگران اما دست 
از  آنجا، خصوصا  و  اینجا  از  و  نداشته اند  بر 
البالی اشعار شهریار، پیگیر داستان شده اند.
از آن جمله است گزارشی به قلم دکتر علی 
اکبر علی اصغرپور، که شادروان حسن شهباز 
از  آن را در »ره آورد« منعکس ساخت و ما 
فصلنامه ره آورد، زمستان 1382 برای شما، 

در چند شماره نقل می کنیم.
مطلب  مقدمه  در  اصغرپور  علی  دکتر 
من  نوشتار  و  گردآوری  این  در  می نویسد:  
سعی کرده ام با استفاده از دیوان استادو کتب 
محتوی  که  وی  نزدیک  آشنایان  از  موجود 
خاطرات چندی از او می باشند، داستان این 
عشق ناکام را آن چنان که به واقعیت نزدیکتر 

است عرضه دارم.

این  عمده  قسمت  که  داشت  توجه  باید 
داستان در قالب غزل ها، قطعات و مثنوی ها 
با بیانی ساده و روان در دیوان او ذکر گردیده 
است ولی متاسفانه آنها به طور پراکنده با سایر 
آثار شاعر در دیوانش ضبط شده، و من سعی 
کرده ام با توجه به سیر این داستان به آنها نظم 
و ترتیبی بدهم و برای این کار فقط منتخباتی 

از آنها را مورد استفاده قرار داده ام.
در برخی از این اشعار، به قول دوستداران 
موردنظر  قطعه  با  غزل  نزول  شان  شهریار، 
شعر  انتساب  در  اشکالی  لذا  و  است  واضح 
موردنظر وجود ندارد ولی در سایر موارد این 
تمایز مشکل است و دو عامل عمده را می توان 

از این نظر موردتوجه قرار داد:
به  بازگشت  از  بعد  که شهریار  این  با  ـ   1
تبریز و چندین سال بعد از شکست در عشق 
اول، ازدواج کرد و خانه و خانواده تشکیل داد 
ولی هیچ وقت یاد عشق دیرینش »پری« از 
خاطرش زدوده نگردیده و گفته شده است که 
او هیچ تغزلی بدون خیال »پری« نکرد و لذا 

هر غزلش بویی از »پری« دارد.
به  وابستگی شهریار  و  عالقه  ـ شدت   2
بود  حدی  به  دوستان  و  همکاران  از  برخی 
ثانوی  او در حکم معشوق  برای  آنها هم  که 
درآمدند و به این ترتیب هر وقتی که به زبان 
شعر به تعریف و تمجید و یا شکوه و گالیه از 
آنها دهان می گشاد اشعاری نظیر آن چه که در 

مورد »پری« سروده بود می آفرید.
اشکاالتی  ایجاد  باعث  علت  دو  این  و 
غزلها  این  از  بعضی  صحیح  انتساب  در 
خود  وظیفه  من  ترتیب  بدین  گشته اند. 
می دانم از صاحب نظرانی که از شان نزول 
واقعی بعضی از این غزلها که من احتماال از 
روی اشتباه به پری نسبت داده ام، مطلعند، 
عذرخواهی بکنم و امیدوارم در آتیه آنها را 
با راهنمایی های ایشان اصالح بکنم و بتوانیم 
به  بیشتر  هرقدر  را  نظیر  کم  داستان  این 

واقعیت نزدیکتر در تاریخ ضبط بکنیم.



صفحه 15 ـ Page 15 ـ شماره 128
 جمعه 15 تا پنجشنبه 21 سپتامبر 2017

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

=دست های پشت پرده مواد 
مخدر باید شناسایی شوند.

معتادان،  تعداد  =»افزایش 
مخدر  مواد  باالی  مصرف 
صنعتی، کاهش سن اعتیاد، 
کشور  بانوان  آوردن  روی 
نشانه  این معضل،  به سمت 
عملکرد ضعیف ستاد مبارزه 

با مواد مخدر بوده«
اجتماعی  کمیسیون  عضو  یک 
مجلس شورای اسالمی می گوید آمار 
معتاد  کارگران  درصدی   2۶ تا   15
قشر  این  اعتیاد  آمار  و  نیست  دقیق 
از جامعه از مرز هشدار گذشته است.

کمیسیون  عضو  بیگدلی  احمد 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی، در 
ستاد  مقام  قائم  اظهارات  به  واکنش 
مبارزه با مواد مخدر مبنی آمار 15 تا 
2۶ درصدی کارگران معتاد، می گوید 
این آمار دقیق نبوده و آمار اعتیاد در 

کارگران بیشتر از این است.
وی اعتیاد در ایران را آسیب بزرگی 
دانسته و گفته که در سال های اخیر 
الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به 
صنعتی تغییر جهت داده و با کاهش 
آوردن  و همچنین روی  سن مصرف 

آمار اعتیاد کارگران از مرز هشدار گذشت

روبرو هستیم  اعتیاد  به  بانوان کشور 
که این آسیب ها خطری بسیار بزرگ 

برای جامعه محسوب می شود.
در  اینکه مسئوالن  بیان  با  بیگدلی 
به ویژه  کشور  مشکالت  رفع  جهت 
موثری  تالش  اجتماعی  آسیب های 
نداشته اند، گفته که »تمامی مسئوالن 
در رابطه با اعتیاد قصور دارند و نباید 

خودشان را بی گناه بدانند.«
آسیب های  شیوع  و  افزایش  وی 
اجتماعی را ناشی از عملکرد ضعیف 
مسئوالن و بی توجهی آنها به کنترل 
و مدیریت آسیب ها خوانده و گفته که 
در ۳0 سال گذشته آسیب هایی مانند 
طالق، بیکاری، اعتیاد و دیگر آسیب ها 
به شکل امروزی و با این میزان فعلی 

وجود نداشت.
بیگدلی با بیان اینکه »دیگر زمان ارائه 
آمارها در مورد آسیب های اجتماعی 
برای  باید  و  گذشته  اعتیاد  به ویژه 
رفع آنها چاره اندیشی کرد«، خواستار 
شد. کارگران  اعتیاد  علت  بررسی 

شورای  مجلس  نماینده  این 
زحمتکش  »کارگران  گفت:  اسالمی 
و ضعیف ترین اقشار جامعه هستند و 
در  حرکت  به  را  کشور  اقتصاد  چرخ 
می آورند بنابراین باید عوامل اعتیاد باال 
در میان این قشر پرتالش به صورت 

اصولی  راهکارهای  و  بررسی  میدانی 
برای رفع اعتیاد آنها اتخاذ شود زیرا 
اکتفا کردن به آمارها و شعار دادن هیچ 
این معضل رفع نمی کند.« از  گره ای 

مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
شناسایی  خواستار  اسالمی  شورای 
حلقه مفقوده و دست های پشت پرده 
»مشخص  گفت:  و  شد  مخدر  مواد 
افراد و جریان هایی پشت  نیست چه 
دارند  وجود  مخدر  مواد  معضل  پرده 
که اجازه برخورد با مافیای مواد مخدر 
را نمی دهند؛ آیا زمان آن نرسیده که 
از جفا و کوتاهی هایی که در حق مردم 

شده است دست کشید.«
مواد  با  مبارزه  ستاد  عملکرد  وی 
و  خواند  ضعیف  بسیار  نیز  را  مخدر 
افزود: »افزایش تعداد معتادان، مصرف 
کاهش  صنعتی،  مخدر  مواد  باالی 
سن اعتیاد، روی آوردن بانوان کشور 
عملکرد  نشانه  معضل،  این  به سمت 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  ضعیف 
ارائه  مخدر،  مواد  کشفیات  و  بوده 
آمار، برخورد با خرده فروشان و هزینه 
کرد نشانه عملکرد مثبت متولیان این 
حوزه نیست زیرا ما آثار تالش آنها را 
و  نمی بینیم  وجه  هیچ  به  جامعه  در 
مصرف مواد مخدر در جامعه به ویژه 

دانشگاه ها و مدارس بیداد می کند«.

 پاسخ وجه اشتراک 
اینان همگی در نقش افراد نابینا در فیلم های نامبرده شده 

بازی کردند 

از صفحه 13

پاسخ سؤاالت )10 پرسش و 10 پاسخ( از صفحه 13
1ـ روسیه 2ـ عمل 3ـ نیکول کیدمن 4ـ نوعی بازی با ورق 5ـ پاپ 
پیوس دوازدهم 6ـ انگلستان )فقط عکس ملکه انگلستان نقش 
شده است( 7ـ فرخ غفاری 8ـ شوهر خواهر 9ـ شرلی مک لین

 10ـ گنجشک )فقط توانایی پرش و پرواز دارد نه راه رفتن(

آیا سیاست می تواند اخالقی باشد؟                      از صفحه 7 
این رویداد از اهمیت تاریخی بزرگی 
برخوردار است زیرا نشان داد، اکثریت 
شعارهای  در  آنچه  )برخالف  مردم 
در  حتی  می شود(  ادعا  چپ روانه 
می  نیز  دمکراتیک  و  آزاد  شرایط 
و  آنی  منافع  و  کنند  اشتباه  توانند 
دیگر  ندهند.  تشخیص  را  خود  آتی 
رأی گیری«   »ماشین  دمکراسی  آنکه 
بر آگاهی شهروندان در  بلکه  نیست، 
همه ی سطوح استوار است و با تکیه بر 
چنین شهروندانی است که  زمامداران 
اندیشمند و مدافعان قاطع منافع ملی 
می توانند کشور را گام به گام به پیش 
اشمیت  هلموت  که  ببرند.هرچند 
در  اما  بود،  استثنایی  سیاستمداری 
همه ی دوران ها و در همه ی کشورهای 
رفتاری  با  زنانی  و  مردان  دمکراتیک 
کرده اند.  زمامداری  اخالقی  غایت  به 
نمونه ی دیگر اتفاقا همان ویلی برانت 
است که چون رئیس دفترش جاسوس 
آلمان شرقی از آب درآمد بدون آنکه 
خاطر  به  باشد  او  متوجه  مسئولیتی 
و  داد  استعفا  کشور  حیثیت  حفظ 

هلموت اشمیت جانشین او شد.
آری، راهی که کشورهای پیشرفته 
بلکه  خود،  خودی  به  نه  پیموده اند 
و  فراز  پر  و  خطیر  راهی  جا  همه 
درایت  به  تنها  و  است  بوده  نشیب 
میهن دوستانه و اخالق مسئوالنه طی 
داد  نشان  می توان  مثاًل  است.   شده 
که تصمیمات و گام های  زمامداران 

از  پس  که  کشوری  که   بود  آلمانی 
شکست در جنگ جهانی دوم به کلی 
ویران شده بود و مردم اش مورد نفرت 
جهانیان قرار داشتند امروزه به عنوان 
عادالنه ترین  و  انسانی ترین  از  یکی 

کشورهای جهان مورد احترام است.

این ویژگی دمکراسی است که رفتار 
مردان و زنان نیک و مدبّر را در معرض 
به  را  آنان  و  قرار می دهد  دید جامعه 
ترتیب،   بدین  می کشاند.  باال  مقامات 
تنها کسانی به چنین مقاماتی دست 
بعنوان  را  ملی  منافع  که  یابند  می 
این  از  ارج  نهند.چون  ارزش  واالترین 
دیدگاه به ایران امروز بنگریم، با وحشت 
عقب ماندگی مان  واقعی  میزان  به 
پی می بریم و متوجه می شویم که تا 
منحرف  پیشرفت  جاده ی  از  حّد  چه 
شده ایم. هنوز بسیاری »اندیشمندان« 

ما میهن دوستی و وفاداری و تعهد به 
منافع ملی را به عنوان »ناسیونالیسم« 
از  بزرگی  بخش  و  شمارند  می  خوار 
تحصیل کردگان، نه خدمت به جامعه، 
برابر  بد در  »انتخاب  بلکه شرکت در 
بدتر« را »تمرین دمکراسی« می دانند!

از این رو، جای شگفتی نیست که بر 
ما »سیاستمدارانی« حکومت می کنند 
که  به هیچ اخالقی باور ندارند، تا چه 
رسد که بخواهند مسئوالنه به کشور 
»مسئوالنی«  و  کنند  خدمت  خود 
سرنوشت کشور را تعیین می کنند که 
چیزی به نام منافع ملی نمی شناسند 
به  خدمت  بخواهند  که  رسد  چه  تا 
و  شخصی  منافع  از  باالتر  را  کشور 
فراموش  دهند.حتی  قرار  گروهی 
شده است که پیشرفت های ایران در 
دوران پهلوی  مدیون ایرانیانی بود که 
خدمت به میهن را ارج می گذاشتند 
و به ویژه در مقامات سیاسی نسبت 
مسئولیت  احساس  ملی  منافع  به 
این  از  ایران  تاریخ  به  چون  داشتند. 
دیدگاه بنگریم مردانی را می یابیم که 
برخالف آنچه تا به حال می پنداشتیم 
ایران  ملت  به  واقعی  خادمان  از  باید 
به شمار روند. از جمله ی آنان احمد 
قوام )قوام السلطنه( بود که با شهامت، 
نجات  راه  در  موفقیت  و  درایت 
آذربایجان کوشید و به سربلندی ایران 

در جهان یاری رساند.
*ماکس وبر 1864تا 1920 میالدی

 2015 تا   1918 اشمیت  **هلموت 
میالدی

آلمانی جامعه شناس  وبر  ماکس 

گفتگوی یوسف مصدقی با…                        از صفحه 6 
متأسفانه در پنجاه سال اخیر، بیش 
سیاسی،  انتخاب های  در  گذشته  از 
را  تعادل  فرهنگی مان  و  اخالقی 
از  دارم  اینجا  من  گرفته ایم.  نادیده 

یک بدبینی فلسفی استفاده می کنم تا 
دیدی انتقادی نسبت به وضع موجود 
داشته باشم. ما باید مدام از خودمان 
سؤال کنیم؛ یعنی همین کاری که در 

این گفتگوها انجام دادیم. به نظر من 
مسأله این نیست که بشر آینده دارد 
یا نه؛ مسأله این است که بشریت در 
زندگی  می خواهد  آینده ای  نوع  چه 
نیست  مهم  این  دیگر  بیان  به  کند؟ 
که آیا بشر می تواند بقا داشته باشد یا 
نه؟ این مهم است که به چه قیمتی 
باشد؟  داشته  را  بقا  این  می خواهد 
اینکه بشر در یک بی معنایی کامل و 
فارغ از »تعقِل انتقادی« در مورد غایت 
و افق مشترک با دیگران، زندگی کند، 
به مراتب بدتر از نابودی است. از نظر 
خطر  بزرگترین  و  چیز  بدترین  من، 
بشر  میراِث  نابودگِر  ما  که  است  این 
شویم و خودمان ندانیم که با قربانی 
نیز  انسان بودن  معنای  به  آن،  کردن 

پایان می  دهیم.
کیهان  اختیار  در  که  فرصتی  از   =

لندن گذاشتید، سپاسگزارم.
- من هم از شما تشکر می کنم.

پایان

بر  عالوه  میکونوس  حکم  در 
تروریستی  و  جاسوسی  فعالیت های 
کنسولگری های  و  سفارت خانه 
جمهوری اسالمی، به امکانات وزارت 
اطالعات اشاره می شود که زیر پوشش 
شرکت های واردات و صادرات، خوار 
و بار فروشی، خشکشویی، تعمیرگاه، 
و حتا  هنری  و  فرهنگی  انجمن های 
بین المللی  های  نمایشگاه  در  غرفه 
و  سبز«  »هفته  نمایشگاه  مانند 
به  برلین  در  جهانگردی  نمایشگاه 
تدارکاتی  و  جاسوسی  های  فعالیت 

برای ترور می پردازند.
»شاهد  و  بنی صدر  شهادت 

»C
شهادت ابوالحسن بنی صدر نخستین 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  رییس  
بنی صدر  توسط  که   »C »شاهد 
تأثیر  بود،  شده  معرفی  دادگاه  به 
تعیین کننده  در روشن شدن ساختار 
»شاهد  داشت.  ترورها  تصمیم گیری 
C« به شکل ناشناس اطالعات خود 
هویت  داد.  قرار  دادگاه  اختیار  در  را 
»شاهد C« و موقعیت مهم و حساس 
جمهوری  اطالعاتی  دستگاه  در  او 
امنیتی  نهادهای  سوی  از  اسالمی 
آلمان مورد تایید قرار گرفته بود. به 
هنگام شهادت »شاهد C«، ساختمان 
نیروهای  سوی  از  شدیداً  دادگاه 
کنترل  آلمان  امنیتی  و  انتظامی 
می شد. هیچ کس اجازه تصویربرداری 
شهادت  روز  دو  او  نداشت.  را   C از  
دادگاه،  از جلسه  دادستان، پس  داد. 
مختلف  رسانه های  با  مصاحبه  در 
درباره اطالعات »شاهد C« گفت که 
»شهادتی بی  نظیر و تعیین کننده« 

بود.
»شاهد C« عضو عالیرتبه ی واواک 
در  حضور  از  پیش  چندماه  که  بود 
دادگاه میکونوس به توصیه ی دوست 
عالیرتبه ی  مقام  امامی،  سعید  خود، 
وزارت اطالعات، از ایران به پاکستان 
گفته ی خودش  به  زیرا  بود  گریخته 
کنند،  »کامیونی«  را  او  می خواستند 
ساختگی  تصادف  یک  در  یعنی 

اتومبیل به قتل برسانند.
»شاهد C« رئیس کل ایستگاه های 
تروریستی  وعملیات  اطالعاتی 
غربی  اروپای  در  اسالمی  جمهوری 
از پایه گذاران و مؤسسان  و نیز یکی 
واواک بود. دولت فرانسه او را، به دلیل 
فعالیت های تروریستی، درسال 1۹۸۳ 
از فرانسه اخراج کرد و او به هامبورگ 
رفت. وی مأمور تام االختیار رژیم  برای 
گروگان های  آزادی  درباره ی  مذاکره 
غربی در لبنان، با نمایندگان دولت های 
آلمان، فرانسه و ایاالت متحده آمریکا 
بود.  مقامات آلمان او را می شناختند و 

نام اش را می دانستند.

شاهد C دو بار در دادگاه میکونوس 
شهادت داد: بار اول غیرعلنی و بار دوم 
علنی زیرا دیگر هویت اش روشن شده 

بود: فرهاد )ابوالقاسم( مصباحی.

ابوالقاسم  به  که  امامی  سعید 
رژیم  که  بود  داده  هشدار  مصباحی 
بردارد،  راه  سر  از  را  او  می خواهد 
وزارت  توسط  بعد  سال  دو  خودش 
طرز  به   1۳7۸ خرداد  در  اطالعات 
مشکوکی سر به نیست شد. چه بسا 
همراه  اسالمی  جمهوری  زمامداران 
از  یکی  که  »اصالحات«  پروژه ی  با 
اهداف اش بهبود مناسبات با غرب بود، 
قصد داشتند دستگاه امنیتی خود را از 
افرادی که از ترورهای آنها در خارج 
کنند.  پاکسازی  بودند،  مطلع  کشور 
غافل از آنکه یکی از مهم ترین آنها به 
میکونوس  دادگاه  از  »شاهد«  عنوان 

سر در می آورد!
پیامد حکم دادگاه

 10 روز  میکونوس  دادگاه  حکم 
با  همزمان  شد.  صادر   1۹۹7 آوریل 
اتحادیه  این حکم،  کشورهای  اعالم 
اروپا سفیران خود را به عنوان اعتراض 
این  سردی  خواندند.  فرا  تهران  از 
مناسبات هفت ماه به طول انجامید. 
کمی بعد حجت االسالم محمد خاتمی 
با »پروژه ی اصالحات« با هدف بهبود 
جمهوری  ریاست  به  اروپا  با  روابط 
رسید ولی سبب نشد که رأی دادگاه 
میکونوس قطعی نشود و ُمهر تأیید بر 
همدستی »رهبر« و سه نهاد ریاست 
وزارت  و  اطالعات  وزارت  جمهوری، 

امور خارجه در قتل مخالفان نزند.
ده  از  آزادی محکومان پس 

سال
کاظم دارابی و عباس رحیل که به 
پس  بودند،  شده  محکوم  ابد  حبس 
از ده سال در دسامبر 2007 )آذرماه 
از  بالفاصله  و  آزاد  زندان  از   )1۳۸۶
آلمان اخراج شدند. رسانه های آلمان 
از این  ایران پیش  نوشتند که دولت 

بارها خواستار آزادی کاظم دارابی شده 
بود. کاظم دارابی در فرودگاه تهران  از 
سوی جمهوری اسالمی مورد استقبال 

قرار گرفت.
لوح یادبود میکونوس

روز 20 آوریل 200۴ لوح یادبودی 
در برابر محل رستوران نصب شد که 
شرفکندی،  صادق  دکتر  یاد  آن  در 
فتاح عبدلی، همایون اردالن و نوری 
است.  شده  داشته  گرامی  دهکردی 
رستوران “میکونوس” چند بار دست 
به دست گشت و اکنون دیگر وجود 
عوامل  اثر  بر  که  یادبود  لوح  ندارد. 
چندی  بود،  دیده  آسیب  طبیعی 
پیش توسط شهرداری منطقه ترمیم 

و دوباره نصب شد.
و  ترور  بازماندگان  تالش 

خانواده های قربانیان
ترور  آن  از  که  مهمانانی  میان  در 
جان به در بردند، پرویز دستمالچی از 
هیچ کوششی برای پیگیری و افشای 
زوایای این ترور فجیع کوتاهی نکرد. 
خانواده ها و بازماندگان کشته شدگان 
سیاسی  فعاالن  همراه  به  ترور  این 
برلین و مدافعان ایرانی و آلمانی حقوق 
بشر و دمکراسی تا صدور حکم دادگاه 
میکونوس و نصب لوح یادبود در برابر 
محل فاجعه، لحظه ای از پا ننشستند.

مهار ماشین ترور رژیم ایران 
در اتحادیه اروپا

میکونوس به نماد دستگاه سرکوب 
خارج  در  اسالمی  جمهوری  ترور  و 
و  تبدیل شد  مخالفان  قتل  و  کشور 
دادگاه آن به مظهری برای استقالل 
قوه قضاییه و عدالتی که دیگر قربانیان 
در  ایران  اسالمی  رژیم  ترور  دستگاه 
نشدند  برخوردار  آن  از  کشور  خارج 
قاسملو  عبدالرحمان  دکتر  جمله  از 
وین کشته  در  ژوییه 1۹۸۹  که 1۳ 
شد، دکتر کاظم رجوی که 2۴ آوریل 
دکتر  شد،  ترور  سوییس  در   1۹۹0
آوریل    1۸ که  برومند  عبدالرحمان 
1۹۹1 در پاریس به قتل رسید، دکتر 
شاپور بختیار و سروش کتیبه که ۶ 
شدند،  ترور  پاریس  در   1۹۹1 اوت 
فریدون فرخزاد که 7 اوت 1۹۹2 در 

بن به قتل رسید و ده ها تن دیگر…
ترور میکونوس سه سال پس از قتل 
عبدالرحمان قاسملو، دو سال پس از 
از  قتل کاظم رجوی، یک سال پس 
شاپور   و  برومند  عبدالرحمان  ترور 
فقط ۴0  و  کتیبه،  و سروش  بختیار 
روز پس از قتل فجیع فریدون فرخزاد 
در خانه اش در شهر بُن رخ داد. دادگاه 
میکونوس و قضات برلین با قاطعیت 
خود توانستند ماشین ترور جمهوری 
اتحادیه  عضو  کشورهای  در  اسالمی 
کار  از  طوالنی  مدتی  برای  را  اروپا 

بیندازند.

قضیه ی میکونوس…                                   از صفحه 16  

ابوالقاسم مصباحی
رضاشاه، مردی که…                                      از صفحه 6 

روشن است که اهل اندیشه، قلم و 
هنر نه در زمان رضاشاه و نه در زمان 
محمدرضاشاه )جز در دورانی کوتاه به 
محمد  زنده یاد  دولت  دوراِن  در  ویژه 
مصدق(  آزاد نبوده اند ولی در نگرشی 
ویژه  به  بیگانگان  نقش  آنان  کلی، 
انقالب  از  )و پس  روسیه  و  انگلستان 
خورشیدی،   12۹۶ با  برابر   1۹17
شوروی( را درست ارزیابی نمی کردند. 
اگر چه نمونه ای که می آورم به دوران 
کار  شیوه  ولی  ندارد  ارتباط  رضاشاه 
روشنفکر و مبارز ایرانی را نشان می دهد 
دارای  و  آزاد  کشورهاِی  در  حتا  که 
ِدُمکراسی، هم چنان بر شایعه سازی و 
انتشار اطالعات نادرست دست می زده 
و این بیماری ای است که از جامعه ای 
و سنتی  مذهبی  خرافه های  به  آلوده 
چپ های  حتا  که  می گیرد  ریشه 

خداناباور نیز از آن در امان نمانده اند.اگر 
به پیشینه »کنفدراسیون دانشجویان 
بیاندازیم،  ایرانی« در برون مرز نگاهی 
متوجه می شویم که دو شعار اساسی، 
در  کنفدراسیون  همیشگِی  و  پایه ای 
دوران محمدرضاشاه  این دو بوده است: 
ایران«  در  سیاسی  زندانی  »صدهزار 
امپریالیسم  زنجیری  سگ  »شاه،  و 
آمریکا«! هر دو شعار از اساس نادرست 
و دروغی آشکار بوده است. می توان از 
پرسید.  شاه  دوران  سیاسی  زندانیان 
آن  سیاسی  زندانیان  میزان  باالترین 
تا   ۳200 از  بیش  نمی تواند  دوران 
۳500 تن بوده باشد )گرچه حتا یک 
تن هم نباید به انگیزه داشتن  ایده ای 
زندان  در  سیاسی  کوشش  و  ویژه 
می بود(. در وابستگی و همکاری شاه 
با آمریکا سخنی نیست ولی اینکه او 

هیچ اراده ای از خود نداشته و در هر 
مورد پیرو امر و سیاست آمریکا بوده 
بی پایه  داستان سرایی  یک  تنها  است 
رسانه های  با  شاه  مصاحبه های  است. 
یادداشت هاِی  جلد  هفت  و  خارجی 
موجود  شاه  دربار  وزیر  َعلَم  روزانه 
است که نشان می دهد با وجود همه 
انتقاد ها به ویژه درباره خودکامگِی شاه، 
سایه شوِم ساواک بر سر نویسندگان، 
سیاسی،  کوشندگاِن  و  هنرمندان 
شکنجه در زندان ها و… که می توان به 
محمدرضاشاه داشت، ولی او  خواستار 
همه  در  ایران  پیشرفت  و  سربلندی 
َعلَم  نمونه  برای  است.  بوده  زمینه ها 
به  بارها  یاد داشت های روزانه خود  در 
بار  اشاره می کند که هر   این موضوع 
بارندگی بود شاه خوشحال و سرحال 
بود چون بارندگی را برای افزایِش تولید 

کشاروزی مهم می دانست.
ادامه دارد
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نام »میکونوس« با تروریسم 
جمهوری اسالمی و مبارزات 
ایرانیان مخالف گره خورده 
است. میکونوس، اوج کشتار 
مخالفان رژیم اسالمی ایران 
بود. حکم  کشور  خارج  در 
مماشات  بدون  و  قاطعانه 
ترور  میکونوس،  دادگاه 
مخالفان در خارج از مرزهای 
ایران را تا اندازه ای مهار کرد.

برلین، سپتامبر 1992
کل  دبیر  شرفکندی  صادق  دکتر 
حزب دمکرات کردستان ایران، فتاح 
و  اروپا  در  حزب  نماینده  عبُدلی 
همایون اردالن نماینده حزب در آلمان 
دعوت شده اند از ۱۴ تا ۱۷ سپتامبر در 
کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و 

سوسیال- دمکرات شرکت کنند.
فرصتی مغتنم برای دیدار و گفتگو با 
برخی از مخالفان رژیم ایران که در این 

شهر زندگی می کنند.
از فعاالن چپ که  نوری دهُکردی، 
سال هاست ساکن برلین و از دوستان 
فعال  یک  از  است  شرفکندی  دکتر 
سابق چپ که صاحب یک رستوران 
است می خواهد تا ترتیب این دیدار را 

بدهد.
پنج شنبه 17 سپتامبر 1992 
 ،1371 شهریور   26 با  برابر 

ساعت 10 شب.
رستوران میکونوس متعلق به عزیز 

غفاری.
 ۱۶ چهارشنبه،  روز  غفاری  عزیز 
اطالع  مهمانان  به  تلفنی  سپتامبر، 
و  هفت  ساعت  دیدار  که  می دهد 
نیم غروب جمعه ۱۸ سپتامبر است. 
فتاح  شرفکندی،  دکتر  دهکردی، 
عبدلی و همایون اردالن اما پنج شنبه 
در ساعت مقرر به میکونوس می روند. 
صاحب  جز  نیست  آنجا  در  کسی 
رستوران. از آشپز هم خبری نیست. 
دعوت  از  برخی  با  دهکردی  نوری 
شدگان تلفنی تماس می گیرد و می 
آنها خواهش  از  و  اشتباه شده  گوید 
می کند خود را به رستوران برسانند 
چون مهماناِن ُکرد صبح جمعه برلین 

را ترک می کنند.
چرا در روز قرار اشتباه شد؟ 

چه کسی اشتباه کرد؟
شرفکندی می گوید امکان ندارد ما 
برای جمعه شب قرار گذاشته باشیم 
چون صبح زود جمعه پرواز می کنیم!

آنها  است  معتقد  رستوران  صاحب 
اشتباه می کنند و نوری دهکردی به 

او گفته جمعه!
دهکردی اما اصرار می کند که گفته، 

پنج شنبه!
تا آخر هم معلوم نمی شود چرا این 

اشتباه روی داده.
لحظه ی ترور

غفاری  عزیز  از  غیر  به  شب،  آن 
صاحب رستوران و چهار مهمان: صادق 
همایون  عبدلی،  فتاح  شرفکندی، 
اردالن، نوری دهکردی، چهار نفر دیگر 
در اتاق پشتی رستوران حضور یافتند: 
ابراهیم  مهدی  و  دستمالچی  پرویز 
بودند؛  شدگان  دعوت  جزو  که  زاده 
مسعودمیرراشد و اسفندیار صادق زاده 

که تصادفی به آنجا رفته بودند.
جمهوری  ترورهای  درباره  نفر   ۹
وین  و  پاریس  و  لندن  در  اسالمی 

صحبت می کنند.
ساعت تقریبا ده و نیم شب است. 
شام روی میز چیده می شود. هنگام 
و  ایران  سر  بر  گفتگو  شام،  صرف 

کردستان است…
دقایقی بعد، حدود ده دقیقه به یازده 
شب، دو مرد وارد رستوران می شوند 
روند.  می  پشتی  اتاق  به  مستقیم  و 
رگبار مسلسل شنیده می شود و بعد 

تیرهای خالص…
فتاح عبدلی با شلیک گلوله به قلبش 

بالفاصله کشته شد. همایون اردالن، 
زخمی، سرش را بلند کرد. تیر خالص 
به سرش شلیک شد. تیر خالص زن به 
صادق شرفکندی نیز از نزدیک شلیک 
کرد. همه اینها چند ثانیه بیشتر طول 

نکشید و قاتالن فرار کردند.
تنها مشتری دائمی آلمانی رستوران 
که در سالن اصلی و روبروی در ورودی 
نشسته بالفاصله به پلیس اطالع می 
دهد. نوری دهکردی ساعاتی بعد در 
غفاری،  عزیز  درگذشت.  بیمارستان 
شکم  و  پا  از  که  رستوران،  صاحب 
زخمی شده بود، جان به در برد. چهار 
مهمان دیگر که به زیر میز و صندلی 
پناه برده بودند، از رگبار مسلسل در 

امان ماندند.
پلیس آمد… بازجویی ها شروع شد.

تحرِک آمراِن ترور در تهران نیز آغاز 

شد.
تروریست ها

مهاجمان تروریست سه نفر بودند. 
نفر اول، یوسف امین )لبنانی( بیرون 
رستوران، جلو در، ایستاد. عبدالرحمن 
ابوشریف  به  معروف  هاشمی  بنی 
به  )لبنانی(  رحیل  عباس  و  )ایرانی( 
و  امین  رفتند.  رستوران  پشتی  اتاق 
بودند.  لبنان  حزب اهلل  عضو  رحیل 
بنی هاشمی که رهبری تیم عملیات 
را بر عهده داشت، رهبران کرد را به 
مسلسل بست؛ رحیل تیر خالص زد. 

روی هم ۳۰ تیر شلیک شد.
در ساعت ۲۲ و ۵۵ دقیقه همه چیز 
در اتاق پشتی رستوران میکونوس به 
هم ریخته و خون همه جا َشَتک زده 

است.

آغاز دادگاه
دادگاه  بعد،  سال  یک  حدود 
کار   ۱۹۹۳ اکتبر   ۲۸ در  میکونوس 
خود را با ۵ قاضی آغاز کرد. دادستانی 
کل آلمان شاکی اصلی و خانواده های 
این  خصوصی  شاکیان  ترورشدگان 

پرونده بودند.
از  یکی  میکونوس  قضیه 
و  طوالنی ترین  جنجالی ترین، 
آلمان  های  دادرسی  پردردسرترین 
در دهه ی نود بود. این دادگاه از اکتبر 
مجموع  در   ۱۹۹۷ آوریل  تا   ۱۹۹۳
آن  جریان  در  و  داشت  جلسه   ۲۴۷
۱۷۶ نفر )از جمله یک نفر در کانادا و 

یک نفر در ایران( شهادت دادند.
سرنخ ترور

انجمن  به »اتحادیه  همه سرنخ ها 
های اسالمی« می رسید و از آنجا به 
چهره سازمان دهنده ترور میکونوس: 
کاظم دارابی. دارابی به دنبال اعترافات 
امین و گزارش یکی از سازمان های 
اطالعاتی انگلستان در ۸ اکتبر ۱۹۹۲ 
دستگیر شد. پس از دستگیری دارابی، 
انجمن  مسئولیت  نشد  حاضر  کسی 
اسالمی برلین را بپذیرد و این انجمن 

در سال ۱۹۹۴ منحل شد.
آمران ترور میکونوس

وزیر  فالحیان،  علی  حجت االسالم 
وقت وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 
کمی پیش از شروع محاکمه به آلمان 
پیگیری  از  نشد   موفق  اما  کرد  سفر 
جلوگیری  دادگاه  تشکیل  و  پرونده 
کند. وزیر امنیت وقت آلمان، اشمیت 

باوئر، )Schmidbauer( به کمیسیون 
ویژه میکونوس در اداره آگاهی توصیه 
ایران  از  نامی  گزارش ها  در  می  کند 

برده نشود.
ساله  هشت  دوران  روزها  آن  در 
االسالم  حجت  جمهوری  ریاست 
می  پایان  به  رفسنجانی  هاشمی 
رسید و کمتر از دو ماه بعد، در دوم 
محمد  االسالم  حجت   ،۷۶ خرداد 
جمهوری  ریاست  کرسی  بر  خاتمی 
تکیه می زد. چه در زمان ترور و چه 
به هنگام صدور حکم، دولت محافظه 
از حزب   »Kohl ُکهل  »هلموت  کار 
سر  بر  آلمان  در  مسیحی  دمکرات 
کار بود و از سوی »کالوس کینکل« 
وزیر امور خارجه ی وقت که از حزب 
تا  بود تالش می شد  لیبرال  دمکرات 
قضات برلین از پیگیری ماجرا دست 
بردارند و یا وادار شوند که به زمامداران 
جمهوری اسالمی در حکم اشاره ای 
 Kubsch کوبش  قاضی  ولی  نکنند. 
رییس دادگاه، با سرسختی و استقالل، 
وظیفه قضایی خود را به انجام رساند.
کیفرخواست و حکم دادگاه

دادگاه میکونوس با تالش بازماندگان 
مقتولین و مخالفان رژیم ایران و نیز با 
جدیت و استقالل دستگاه قضایی برلین 
آغاز به کار نمود و پس از چهار سال، 
در روز ۱۰ آوریل ۱۹۹۷ برابر با ۲۱ 
فروردین ۱۳۷۶ رأی خود را صادر کرد.

خواندن کیفرخواست ۲۵۰ صفحه ای 
دادستان که روز ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶ در 
دادگاه آغاز شد، سه روز طول کشید 
مذهبی  و  سیاسی  رهبر  آن   در  و 
)علی خامنه ای(، رییس جمهور )علی 
امور  وزیر  رفسنجانی(،  هاشمی  اکبر 
وزیر  و   والیتی(  اکبر  )علی  خارجه 
عنوان  به  فالحیان(  )علی  اطالعات 
دستوردهندگان و طراحان ترور اعالم 
کمیته  یک  در  مقامات  این  شدند. 
ویژه«  امور  »شورای  نام  به  مخفی 
طرح قتل مخالفان را ریخته و هدایت 

می کردند.
بزرگ  »فریاد  عملیات:   نام 

علوی«
عملیات ترور در رستوران میکونوس 
با نام رمز »فریاد بزرگ علوی« اجرا 
شد. نامی که اگرچه یادآور نام »بزرگ 
علوی« نویسنده ی معروف و چپگرای 
ایران بود که در برلین سکونت داشت، 
اما منظور از »بزرگ علوی« همانا »رهبر 
بود. خامنه ای  علی  یعنی  شیعیان« 

حدود چهار سال پس از آغاز دادگاه، 
در روز پنجشنبه ۱۰ آوریل ۱۹۹۷ حکم 
دادگاه میکونوس اعالم شد  و دیوان 
عالی فدرال آلمان به اتفاق آرا تقاضای 
کرد. رد  را  متهمان  وکالی  پژوهش 
جمهوری  مأموران  پوشش 

اسالمی در اروپا
کاظم دارابی، مأمور وزارت اطالعات 
انسانی  و  فنی  تدارک  که  امنیت  و 
این ترور بر عهده ی وی بود، به اشد 
مجازات یعنی حبس ابد محکوم شد. 
عباس رحیل نیز که در گفتگویی با 
همدستانش گفته بود: »ایران پشت ما 
ایستاده و به نفع ما وارد عمل خواهد 
گشت.  محکوم  ابد  حبس  به  شد« 
در  اکتبر ۹۲  در ۴  که  امین  یوسف 
آلمان دستگیر شده و پس از دو روز، 
دارابی و بنی هاشمی و ادریس را لو داد، 
به یازده سال زندان و محمد ادریس 
به پنج سال و سه ماه حبس محکوم 
)فلسطینی-  عیاد  عطاءاهلل  شدند. 
در  را  خود  محکومیت  چون  لبنانی( 
دوران بازداشت سپری کرده بود، آزاد 
شد. عبدالرحمن هاشمی )ایرانی( که 
همراه با عباس رحیل مخالفان را به 
مسلسل بسته بود، توانست به دامان 
آنچنان  و  بگریزد  اسالمی  جمهوری 
مورد  ایران  »در  آمده:  حکم  در  که 
استقبال شایان قرار گرفته و به پاداش 
موفقیت عملیات عالوه بر یک اتومبیل 
در  شرکت  قول   ،۲۲۰ بنز  مرسدس 
معامالت پر سود تجاری را نیز دریافت 

می دارد«!

ابوالحسن بنی صدر 

 میکونوس! نه جزیره ای تفریحی در یونان، بلکه 
قتلگاهی در برلین.

قضیه ی میکونوس…

هاشمی رفسنجانی علی فالحیانعلی خامنه ای

عکس یادگاری دو تروریست شب ترور با کاظم دارابی )نفر اول سمت راست( طراحی دادگاه، عباس راحیل و کاظم دارابی در جایگاه متهمان
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