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سپاس ازخوانندگان و کاربران
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روزنامه نگاران و کارکنان کیهان لندن

سرمقاهل

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

شماباآگهیدرکیهانفقطاطالعرسانیوکسبوکارخودرامعرفینمیکنیدبلکهیککار
فرهنگینیزانجاممیدهید:

Tel: 0044(0)20 3633 3684 Fax: 0044(0)20 3633 3685

ِِ

آینده اقلیم کردستان عراق در 
گروی مذاکرات است

گردهمایی زنان مدیر ایرانی
 در لندن

آینده ای بدون گذشته و اکنون
معروف است که می گویند کودکان آینده  ی ما هستند. اما »آینده« 
تنها زمانی می تواند حامل امید و ماندگاری باشد که از گذشته و اکنون 

تغذیه ی مناسب دریافت کند.
با سه نمونه که در همین چند روز اخیر مطرح شده می توان دریافت که 
با کمال تأسف کودکان ایران از هر قشر و طبقه ای که باشند از نظر مادی و 
معنوی در وضعیت خوبی بسر نمی برند و »آینده« را با تردید روبرو می کنند. 
است.  خیابان  و  کار  کودکان  »جمع آوری«  طرح  نخست،  نمونه ی 
این طرح که با مخالفت و انتقاد فعاالن حقوق بشر و مدافعان حقوق 
کودکان روبرو شده، چنان از »جمع آوری« این کودکان حرف می زند 
چشم   برابر  از  را  آنها  می بایست  که  هستند  زیادی  اشیای  انگار  که 
به  با هزار حلقه  پنهان کرد. حال آنکه معضل کودکان کار و خیابان 
ده ها و صدها مشکل دیگر وصل است که بدون حل و یا کاهش آنها 
نمی توان به موضوع کودکان کار و خیابان پرداخت. مهم ترین مشکل، 
همانا فقر و تنگدستی خانواده هایی است که کودکان شان را به جای 
تحصیل و آموزش راهی خیابان ها می کنند و یا حتی آنها را اجاره داده 

و یا به فروش می رسانند!
کشور  برای  روشنی  آینده ی  هیچ  کودکان  این  اکنون  و  گذشته 

ترسیم نمی کند.
مدارس  درسی  کتاب های  و  کشور  آموزشی  سیستم  دوم،  نمونه ی 
نمی توان  که  فیزیک  و  ریاضی  مانند  پایه  علوم  از  غیر  به  که  است 
آلوده کرد،  ایدئولوژیک  و  انواع سموم عقیدتی  با  به سادگی  را  آنها 
الزم  کارشناسی های  بدون  را  مختلف  دروس  از  سنگین  مجموعه ای 
تعلیم و تربیت بر کودکان و جوانان تحمیل می کند. مواد تحصیالت 
ابتدایی و متوسطه که هر سال هزینه ی سنگینی را نیز به خانواده ها 
تحمیل می کند، همگی از صافی عقیدتی حاکم عبور کرده و از هر فکر 

و پرسشی »پاکسازی « می شوند. 
سوم  نمونه ی  به  می رسیم  مذهبی  و  ایدئولوژیک  پاکسازی  این  از 
تفریح  تبلیغاتی که ظاهرا  از سوی رژیم است.  تبلیغاتی  بمباران  که 
و سرگرمی است و بسیاری از خانواده ها نیز ندانسته و ناخواسته در 
شستشوی مغزی فرزندانشان با آنها همراهی می کنند. اما در پس این 
تبلیغات، سایه ی شوم جنگ و ستیز همیشگی را که با خون جمهوری 
اسالمی عجین شده می توان تشخیص داد. به مناسبت سالگرد جنگ 
همراه  به  جوانان  تا  برگزار شد  تهران  در  نمایشگاهی  عراق  و  ایران 

خانواده هاشان در جبهه های نمایشی »شهادت« را تمرین کنند.
فقط همین سه نمونه را که کنار هم بگذاریم می بینیم فراتر از همه ی 
با فرزندانش نامعلوم  مشکالت عمال موجود، آینده ی ایران در رابطه 
است زیرا گذشته و اکنون کودکان کشور از یک سو به فقر و تنگدستی 
دچار است و از سوی دیگر به زهر آموزشی و فکری آلوده است. تنها 
یک بنیه ی تاریخی و فرهنگی می تواند این کودکان را به آن آینده ای

  تبدیل کند که نشانی از گذشته و اکنون اش نداشته باشد.

در این شماره می خوانید:

=این همه پرسی در حقیقت یک نظرسنجی بود که از نظر قانونی هیچ گونه تعهدی ایجاد نمی کند
=نه تنها مسعود بارزانی بلکه آیت اهلل سیستانی و مقتدی صدر هم به درخواست های جمهوری اسالمی 

اعتنا نکردند
=اگر همه طرفین درگیر به مردم خود فکر می کنند، راهی جز مذاکره ندارند 

 در صفحه 2

بنیاد زنان ایرانی- آمریکایی، پانزدهمین 
کنفرانس خود را ۲۳ سپتامبر در لندن 
برگزار کرد. این کنفرانس، که دومین 
نشست این بنیاد خارج از قاره آمریکا 
برگزار  پرشیا  بنیاد  همکاری  با  بود، 

تورنتو  در  چهاردهم  کنفرانس  شد. 
برگزار  ترگان«  »بنیاد  با  در همکاری 
شده بود. موضوع کنفرانس لندن که 
چندین میزگرد را شامل می شد »الهام، 

قدرتمندی و ارتباط« بود.  در صفحات 10 و 11 

پنجمین بازی های آسیایی وزنه برداری: 
مرادی رکورد جهان را شکست

تیم ملی کشتی فرنگی ایران قهرمان ****
مسابقات عشق آباد شد

****
فدرر و نادال قهرمان دو نفره تنیس پراگ

****
کتاب خاطرات شاراپووا:

 وقتی وارد نیویورک شدم جا نداشتم بخوابم
کدام فوتبالیست بهترین بازیکن سال ****

می شود؟ نیمار، رونالدو یا مسی؟
****

فائزه رفسنجانی:
 صیغه همان دوستی دختر و پسر است!

بن سلمان، نایب امام زمان و آیت اهلل ها را غافلگیر کرد: ****
هم با حضور خانم ها در ورزشگاه و هم 

با صدور مجوز رانندگی!

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید
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نگاهی همراه با گفتگو به اعتراضات 
علیه  حسن روحانی در نیویورک

صفحه 3
=موانع سازمان ملل و اعضای 

آن در مبارزه با تروریسم
صفحه 4

=پانزدهمین کنفرانس بین المللی
لندن  در  ایرانی  زن  مدیران 

برگزار شد
صفحه 5

=تقویم را در ماه ِ شهریور چه 
رنگ است؟ - رضا مقصدی

=تک مضراب - آوازه
صفحه 6

=رضاشاه، مردی که چهره ایران 
را دگرگون ساخت )4(

صفحه 7
=آتش به اختیارها چگونه دودمان 

پرسپولیس را به باد دادند

صفحات  8 و 9
= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات

 در ایران )38(
=جنبش سبز به عنوان مخالف 

و جایگزین- داریوش همایون
صفحه 13

= سرگرمی -جدول - سودوکو
صفحه 14

=داستان دلدادگی و شکست 
عشقی شهریار)3(

آمدی جانم به قربانت، ولی حاال 
چرا...

صفحه 15
=گفتگو با بابک کلهر درباره ی 

»مرگ یک پادشاه«



از  اقلیم کردستان  مورد جدایی  در  همه پرسی 
عراق، با وجود مخالفت ها و هشدار ها، برگزار شد. 
۷۳ درصد از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری که 
در سه استان تشکیل دهنده این اقلیم و مناطق 
کردنشین مورد مناقشه، واجد شرایط بودند رای 
خود را به صندق انداختند. آرای موافق جدایی 
از عراق بر اساس آنچه اعالم شده، نزدیک به ۹۳ 

درصد است.
در برگه های همه پرسی، پرسش »آیا می خواهید 
از  منطقه کردستان و مناطق کردنشین خارج 
اقلیم، کشوری مستقل شود« به چهار زبان کردی، 
عربی، ترکی و سورانی نوشته شده بود. در اقلیم 
تنها  مناقشه،  مورد  مناطق  و  عراق،  کردستان 
کردهای سنی، شیعه، ایزدی، یهودی، زرتشتی و 
مسیحی زندگی نمی کنند. بخشی از ساکنان این 
منطقه را عرب ها، ترکمن ها، آشوری ها، کلدانی ها 

و ارامنه نیز تشکیل می دهند.
بخشی از جمعیت این اقلیت ها، به ویژه ترکمن ها 
و آشوری ها، نگران حقوق خود در آینده هستند، 
کردستان  اقلیم  پارلمان  در  آنها  نمایندگان  و 
اعالم  این همه پرسی  با  را  عراق مخالفت خود 
این  عرب های  چون  دیگر،  برخی  بودند.  کرده 
منطقه که همگی سنی هستند، از این تصمیم 
اقلیم حمایت می کنند. دو روز بعد از برگزاری 
همه پرسی، شماری از رهبران قبایل و عشیره های 
عرب سنی، نه تنها به نمایندگی از ساکنان اقلیم و 
مناطق مورد مناقشه چون کرکوک و صالح الدین، 
بلکه نینوا، انبار و حتی حومه بغداد، در اربیل جمع 
شدند و حمایت خود را از همه پرسی اعالم کردند.

حمایتعربهایسنیازهمهپرسی
دلیل حمایت عرب های سنی ار همه پرسی در 
اقلیم کردستان را باید در نارضایی آنها از عملکرد 
دولت شیعی در بغداد یافت. دولت های شیعه  ای 
که پس از سقوط رژیم صدام حسین در بغداد 
بر سر کار آمدند، نقشی برای عرب های سنی در 
این کشور قائل نیستند. پس از ورود داعش به 
صحنه سیاسی عراق و تشکیل حکومت اسالمی، 
در برخی از مناطق این کشور، چند میلیون عرب 
سنی مجبور به ترک خانه های خود شدند. بیش 
از یک میلیون از این عرب های سنی به اقلیم 
کردستان پناه بردند و هنوز هم، اگرچه بخش 
اسالمی  حکومت  اشغال  تحت  مناطق  عمده 
آزاد شده است، به شهرها و روستاهای  خود باز 

نگشته اند.
دلیل عدم بازگشت این آوارگان جنگی، واهمه از 
حضور حشدالشعبی در مناطق آزاد شده است. 
این شبه نظامیان شیعی که به گفته رهبران شان 
از حمایت کامل نیروهای قدس و قاسم سلیمانی 
برخوردار هستند و او را فرمانده خود می دانند، بنا 
بر گزارش های رسانه های محلی و سازمان های 
عفو  و  بشر  حقوق  دیده بان  چون  بین المللی 
شده  آزاد  مناطق  پاکسازی  سرگرم  بین الملل 
از عرب های سنی و متهم به جنایات بسیاری 

هستند.
بحران  عراق،  کردستان  اقلیم  در  همه پرسی 
جدیدی را در منطقه ی آشوب زده خاورمیانه رقم 
زده است. بحرانی که اگر مهار نشود، شاید جبهه 
جنگ دیگری را بگشاید. البته بسیاری معتقدند 
که فضای پرالتهاب این روز ها در هفته های آینده 
فروکش خواهد کرد. سخت ترین مواضع در رابطه 
تهران و  بغداد،  را دولت های  این همه پرسی  با 

آنکارا اتخاذ کرده اند.

همهپرسیبدونتعهد
در مورد این همه پرسی باید گفت که  در حقیقت 
این  نیست.  و  نبوده  بیشتر  نظرسنجی  یک 
همه پرسی، چنانکه بارها و بارها مقامات اقلیم 
کردستان عراق، قبل و بعد از برگزاری آن اعالم 
کرده اند، از نظر قانونی هیچ گونه تعهدی ایجاد 
نخجیروان  گفته  به  کردستان،  اقلیم  نمی کند. 
بخشی  اربیل،  خودگران  دولت  رئیس  بارزانی، 
که  زمانی  تا  و  است  عراق  فدرال  از جمهوری 
که گفتگوها برای جدایی از این کشور با دولت 
بغداد به نتیجه نرسند، این چنین خواهد ماند. در 
نشست های مطبوعاتی روزهای بعد از همه پرسی 
مقامات کرد نیز همیشه پرچم عراق در کنار پرچم 

اقلیم دیده شده است.
یک حقوقدان عراقی، عرفان الشیبانی، به کیهان 
مبنی  العبادی  حیدر  »ادعای  می گوید  لندن 
قانونی  نظر  از  همه پرسی  بوده  غیرقانونی  بر 
نمی تواند  افکار  سنجش  زیرا  است،  اساس  بی 
غیرقانونی باشد. این ادعا در صورتی می توانست 
صحت داشته باشد که این همه پرسی با هدف 
اعالم جدایی بالفاصله پس از انجام آن صورت 
مرجع  عالی ترین  که  هم  دلیلی  می گرقت«. 
شیعیان عراق، آیت اهلل  علی سیستانی، با وجود 
تقاضاهای مکرر مقامات جمهوری اسالمی ایران 
و برخی رهبران سیاسی عراق، سکوت کرد غیر 

اجرایی بودن این همه پرسی است.

سفرهایناکاممقاماتجمهوریاسالمی
دفتر آیت اهلل سیستانی در پاسخ به پرسش کیهان 
لندن در این رابطه اعالم کرد: »اتفاقی نیافتاده 
است که ایشان موضعی بگیرند. کردهای عراق 
هر  حق  این  و  کردند،  اعالم  را  خود  تمایالت 
انسانی است که نظرات خود را بیان کند. البته 
ایشان معتقدند که اقلیم کردستان عراق باید در 
اساسی عمل کند«. جمهوری  قانون  چارچوب 
اسالمی ایران، چند هفته قبل از برگزاری این 
محمود  عراق،  کردستان  اقلیم  در  همه پرسی 
هاشمی شاهرودی را برای دیدار با آیت اهلل علی 
سیستانی راهی نجف کرده بود. هدف از دیدار با 
رهبر شیعیان عراق، که البته حاضر به مالقات با 
محمود هاشمی شاهرودی نشد، گرفتن فتوایی 

علیه همه پرسی بود.
شاهرودی  هاشمی  محمود  سفر  با  همزمان 
به بغداد و نجف، قاسم سلیمانی نیز به اربیل، 
سفر  این  بود.  کرده  سفر  کرکوک  و  سلیمانیه 
نیز بی نتیجه ماند. فرمانده نیروهای قدس نه 
تنها نتوانست مسعود بارزانی را متقاعد به عدم 
حتی  نتوانست  بلکه  کند،  همه پرسی  برگزاری 
جمهوری  به  نزدیک  کردی  احزاب  همراهی 
اسالمی ایران چون حزب »گوران« و یا »جماعت 
اسالمی« را به دست آورد. این دو حزب، ساعاتی 
دو  در  رای گیری،  حوزه های  شدن  باز  از  قبل 
بیانیه جداگانه هواداران شان را دعوت به شرکت 
استقالل  به  »آری«  گفتن  و  همه پرسی  در 

کردستان کردند.

صداهایمتفاوتدرایران
اگر در جمهوری اسالمی ایران مقامات رسمی 
سیاسی و نظامی از ادبیات تهدید نظامی و تحریم 
استفاده می کنند، برخی نیز این سیاست را به 
نایب رئیس  انتقاد گرفته اند. علی مطهری،  باد 
مجلس شورای اسالمی،  معتقد است جمهوری 
از  و  بکاهد  خود  حساسیت  از  »باید  اسالمی 
اعمال خشونت خودداری کند«. داود هرمیداس 
باوند، دیپلمات سابق و استاد علوم سیاسی، شک 
ندارد که استقالل کردستان عراق »در درازمدت 
می تواند به نفع ایران باشد«،  بنابراین جمهوری 
اسالمی، به گفته این استاد دانشگاه ،»باید به 
نوعی عمل کند که کردهای ایران را مرجع و 

پناهگاه خود بدانند.«
نیز  دانشگاه،  دیگر  استاد  زیباکالم، یک  صادق 
مخالف سیاست کنونی جمهوری اسالمی ایران 
در قبال همه پرسی در اقلیم کردستان عراق است. 

صادق زیباکالم می گوید: »حق تعیین سرنوشت، 
حقی است که به همه اقوام و اقلیت ها در هر 
کجا که هستند تعلق می گیرد. همانطوری که 
مردم اسکاتلند این حق را دارند که در رابطه با 
باقی ماندن در بریتانیا یا جدایی از آن تصمیم 
از این  اقلیم کردستان عراق نیز  بگیرند، مردم 

حق برخوردارند.«
با  مرز  در  سپاه  نظامی  رزمایش  و  تند  لحن 
تحریم های  به  تهدید  و  عراق  کردستان  اقلیم 
اقتصادی به گفته برخی از کارشناسان نمی تواند 
طوالنی مدت باشد و یا حتی اجرایی شود، اگرچه 
بر  اسالمی  جمهوری  شهرسازی  و  راه  وزارت 
بخشنامه ای از شرکت های حمل و نقل خواسته 
است از بردن فرآورده های نفتی به اقلیم کردستان 
عراق خودداری کنند. ولی تا کنون هیچ دستوری 
کردستان  اقلیم  به  صادرات  دیگر  برای  توقف 
عراق صادر نشده  است، و گذرگاه های مرزی تا 
زمان تهیه این گزارش باز بودند و رفت و آمد 

کامیون ها ادامه داشت.

صداهایمتفاوتدرترکیه
رجب طیب اردوغان نیز این روز ها در اشاره با 
همه پرسی در اقلیم کردستان عراق از لحن تندی 
استفاده می کند. رئیس  جمهور ترکیه تهدید به 

بستن مرزها کرده است: »وقتی مرزها را بستیم 
و گرسنه شدند خواهند فهمید استقالل چیست«. 
و  هستند  باز  هنور  نیز  ترکیه  مرزهای  البته 
محصوالت این کشور چون گذشته راهی بازارهای 

اقلیم کردستان می شوند.
نهاد زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه در گفتگو با 
روزنامه حریّت می گوید »این همه پرسی تاثیری 
بر روابط اقتصادی ما با اقلیم کردستان نخواهد 
پیدا  ادامه  گذشته  مانند  روابط  این  و  داشت 
خواهند کرد«. نهاد زیبکچی می افزاید: »منافع 
ملی ما حکم می کند که روابط اقتصادی با اقلیم 
کردستان را حفظ کنیم و تا کنون نیز در دولت 
در  روابط  این  تغییر  برای  تصمیمی  هیچگونه 
در  ترکیه  است«.  نگرفته  قرار  هم  کار  دستور 
بازار اقلیم کردستان عراق با مبادالتی برابر با دو 
و نیم میلیارد دالر در سال، حرف اول را می زند. 
ماهیر نوای، سخنگوی »آک پارتی«، حزب رجب 
طیب اردوغان، نیز می گوید »ما با اقلیم کردستان 
همیشه روابط خوبی داشتیم و به همان شیوه 
ارشد  مشاور  بلوت،  یگیت  داد«.  ادامه خواهیم 
رجب طیب اردوغان نیز معتقد است »استقالل 

کردستان در نهایت به نفع ترکیه خواهد بود.«

اقدامنظامینامتحمل
کارشناسان امور منطقه اقدام نظامی ترکیه در 
اقلیم کردستان عراق را نیز نامتحمل می دانند. 
وضعیت در شمال عراق قابل مقایسه با سوریه 
نیست. ترکیه در شمال عراق، برخالف سوریه، 
دارای متحدین بومی نیست و از حمایت روسیه 
نیز برخوردار نخواهد شد، چون روسیه به این 
همه پرسی با نظر موافق نگاه می کند. الکساندر 
نواک، وزیر انرژی روسیه صحبت از »لزوم تدوام 
پروژه های نفتی با کردستان« می کند و معتقد 
است »ترکیه نیز نفعی در توقف صدور نفت از 

اقلیم ندارد.«
عالوه بر این عوامل، نباید از نظر دور داشت که 
اقدام نظامی ترکیه علیه اقلیم کردستان عراق، 
با توجه به جمعیت باالی کردها در این کشور، 
می تواند بحرانی داخلی را دامن بزند. آمریکا، اروپا، 
روسیه و جهان عرب نیز اگرچه زمان برگزاری 
این همه پرسی را مناسب نمی دانستند ولی تاکید 
دارند که واکنش های دولت های بغداد، تهران و 
آنکارا نباید از مرز تهدید عبور کرده و به خشونت 

بیانجامد.
چشماندازمذاکرات

فالح مصطفی بکر، وزیر خارجه اقلیم کردستان 
عراق از کشور های غربی خواست به آغاز روند 
گفتگو با دولت فدرال عراق برای یافتن راه حلی 
مسالمت آمیز کمک کنند »زیرا ما نه اولین ملتی 
هستیم که خواهان استقالل است و نه آخرین 
خواهیم بود«. یان کوبیس، نماینده ارشد سازمان 
ملل متحد در عراق، در خاتمه مالقات با ابراهیم 
العبادی،  حیدر  دولت  خارجه  وزیر  ال جعفری، 
گفت سازمان ملل آماده میانجیگری »برای حل 
مشکالت بین بغداد و اربیل است«. هدر نائورت، 

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز از آمادگی 
این کشور برای »تسهیل مذاکرات بین دو طرف« 
می گوید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید 
دارد که با وجود مخالفت  کشورش با برگزاری 
این همه پرسی، »روابط ما با کرد ها تغییر نخواهد 
برای  را  آمادگی خود  نیز  فرانسه  دولت  کرد«. 
حیدر  و  بارزانی  مسعود  بین  مذاکرات  تسهیل 

العبادی اعالم کرده است.
که  عراق  جمهوری  ریاست  معاون  علوی،  ایاد 
است،  عهده دار  را  عراق«  ملی  »وفاق  رهبری 
طرحی را برای بازگیری مذاکرات بین بغداد و 
اربیل تهیه کرده است. جزییات این طرح، که 
مسعود بارزانی، رئیس حکومت اقلیم کردستان، 
پنجشنبه موافقت خود را با آن اعالم کرد، افشا 
نشده است. منابعی در بغداد می گویند این طرح 
برگزاری یک همه پرسی  برای استقالل کردستان 
با موافقت پارلمان بغداد را در بر می گیرد و در 
ازای آن کردستان مستقل متعهد می شود که با 
عراق کنفدراسیونی را تشکیل دهد. در صورتی 
که این گمانه زنی  واقعیت داشته باشد، تا حدی 
تاثیر  عواقب  از  که  نیز  ترکیه  و  ایران  نگرانی 
کشور  دو  این  کردهای  بر  کردستان  استقالل 

واهمه دارند، برطرف خواهد شد.
احمدرأفت
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پانزدهمین  آمریکایی،  ایرانی–  زنان  بنیاد 
کنفرانس خود را ۲۳ سپتامبر در لندن برگزار 
کرد. این کنفرانس، که دومین نشست این 
با همکاری  بود،  آمریکا  قاره  از  بنیاد خارج 
بنیاد پرشیا برگزار شد. کنفرانس چهاردهم 
در تورنتو در همکاری با »بنیاد ترگان« برگزار 
شده بود. موضوع کنفرانس لندن که چندین 
میزگرد را شامل می شد »الهام، قدرتمندی 

و ارتباط« بود.
از  بیش  که  روزه  لندن،  یک  کنفرانس 
۳۰۰ نفر در آن شرکت کردند، با سخنرانی 
آمریکا در سوئد  آزیتا راجی، سفیر سابق 
آغاز شد. آزیتا راجی اولین زن ایرانی تباری 
خدمت  آمریکا  سفیر  عنوان  به  که  است 
سخنرانی اش  در  راجی  آزیتا  است.  کرده 

اشکال  می تواند   »مدیریت  کرد  اشاره 
زنان خواست  از  و  باشد«  مختلفی داشته 
»در اشکال مختلف و در هر زمینه ای نقش 

مدیر را ایفا کنند.«
شهامتمدیریت

اولین میزگرد این کنفرانس عنوان »شهامت 
مدیریت« را داشت که سیما کندی، نماینده 
مجلس عوام بریتانیا نیز در آن شرکت داشت. 
این قانونگذار حزب محافظه کار  »انعطاف و 
دورنگری« را از جمله خصوصیات مهم زنان 
دانست که می توانند در جنبه های مختلف 
ایفا کنند. یکی دیگر  مدیریتی نقشی مهم 
زیبا  میزگرد،  این  در  شرکت کنندگان  از 
اردالن، بنیانگذار بنیاد پاراسل برای هنرهای 
معاصر بود. زیبا اردالن یکی از خصوصیات 
مثبت زنان را در شهامت آنها برای »آزمون و 
خطا« دانست.  در همین میزگرد ندا نوبری، 
حضور  نیز  نام  همین  با  بنیادی  بنیانگذار 

داشت.
میزگرد های دیگری نیز همزمان در سالن های 
از  »گذر  میزگرد  در  شدند.  برگزار  مختلف 
موانع« با مدیریت شری نوراوی، حمیرا سلیر) 
طاهره  خطر(،  در  کودکان  بنیاد  بنیانگذار 

دانش )مدیر اجرایی بنیاد پرشیا(، رکسانا زند 
و فی ارجمند شرکت کردند. خانم ارجمند در 
سال ۲۰1۴ میالدی  به عنوان یکی از زنان 
کارآفرین موفق در جنوب کالیفرنیا انتخاب 

شده بود.

نقشزناندررسانهها
مدیریت میزگرد »زنان در رسانه ها« با نازنین 
انصاری، مدیرعامل کیهان لندن بود. در این 
میزگرد پونه قدوسی از بی بی سی، فرح نیری 
همکار نیویورک تایمز،  و مریم صالحی نایب 
رئیس گروه انتشاراتی »آن آر جی« حضور 
فرهنگی«  میراث  در  زنان  »نقش  داشتند. 
از  قبل  بود  که  میزگرد هایی  از  دیگر  یکی 

ظهر برگزار شد.
در نشست همگانی ای که همزمان با صرف 
تمامی شرکت کنندگان  و  برگزار شد  ناهار 
انصاری  انوشه  داشتند،  حضور  آن  در 
افتخاری،  نازی  فضایی،  جهانگرد  اولین 
با  رابطه  نراقی  در  فاطی  و  الریزاده  آوید 
مدیریتی«  فرهنگ  در  جنسیت  »اهمیت 
میزگرد،  این  آغاز  از  قبل  کردند.  صحبت 
مریم خسروانی، بنیانگذار بنیاد زنان ایرانی– 

آمریکایی صحبت کرد.

صدایزنانایرانیدرجهان
مریم خسروانی ضمن اشاره به تاریخچه این 
بنیاد، که 6 سال پیش با برگزاری کنفرانسی 
در اورانج کانتی کالیفرنیا آغاز به کار کرد، 
یک  فقط  برگزاری  قصد  ابتدا  »در  گفت 
کنفرانس را داشتیم ولی استقبال از آن در 
حدی بود که کارمان ادامه دادیم و به نهادی 
که می خواهد صدای زنان ایرانی در آمریکا و 

در جهان باشد تبدیل شدیم«. 
البته بنیاد زنان ایرانی– آمریکایی دو هدف 
نیز دنبال می کند. مریم خسروانی  را  دیگر 
به  که  زمانی  ایرانیان  اول  »نسل  گفت: 
کشورهای میزبان آمدند مشکالت زیادی در 
مقابل داشتند، هدف ما این است که تجربیات 

خودمان را در اختیار نسل بعدی قرار دهیم، 
اگرچه مشکالت آنها متفاوت است«. هدف 
دیگر این بنیاد همکاری با زنان مدیر و موفق 

در داخل کشور است.
با  که  لندن  کنفرانس  پایانی  نشست  در 
چهار  شد،  برگزار  اردالن  شهرزاد  مدیریت 
رکسی  متحدان،  )لیلی  ایرانی  جوان  زن 
جهانشاهی، لیال یارجانی و شیرین گرامی( 
خود  حرفه ی  در  پشتکار  با  کدام  هر  که 
موفقیت هایی را به ثبت رسانده اند شرکت 
داشتند. شیرین گرامی اولین و تنها  زن ایرانی 
است که در رقابت های جهانی  تریالتون یا 

ورزش های سه گانه حضور دارد.
سنتوتابو

بعد از ظهر شنبه سه میزگرد دیگر نیز برگزار 
شدند. گفتگو درباره »هنرهای معاصر ایران« 
با مدیریت لیال فخر و شرکت شرلی القانیان، 
دینا ناصر خدیوی ، افسون و بیتا قزل ایاغ، 
برگزار شد. »مولفین و توان ادبیات« میزگرد 
دیگری بود که در آن نینا انصاری نویسنده 
»جواهرات اهلل: داستان ناگفته زنان ایرانی«، 
بحث های آن را با حضور رامیتا نوائی، زهره 
قهرمانی و آشلی دارتنل نویسنده آمریکایی- 

مدیریت  فرنگی«،  »دختر  کتاب  بریتانیایی 
می کرد.

رابطه  در  بسیار جالب  میزگردهای  از  یکی 
هما  مدیریت  با  که  بود  تابو«  و  »سنت  با 
و  قدیمی  روزنامه نگار  و  نویسنده  سرشار 
پیشکسوت ایرانی برگزار شد. در این میزگرد 
شرکت کنندگان تجربیات خود را با حاضرین 
در میان گذاشتند. شهال ثابت اولین قاضی 
زن ایرانی که به عضویت دیوان عالی کالیفرنیا 
منصوب شده است، از مشکالت خود به عنوان 
یک زن همجنسگرا در مقابله با تابوهای رایج 
در جامعه گفت. فوژان زینی در رابطه با مساله 
بسیار حاد آزار جنسی و تابوهای مربوط به 
آن صحبت کرد، در حالی که فریانه اخوان 
از تجربیات خود به عنوان مادر یک کودک 

اوتیست  گفت.
خسروانی  مریم  صحبت های  با  کنفرانس 
از همه  یافت، که ضمن سپاسگزاری  پایان 
این  موفقیت  و  برگزاری  در  که  کسانی 
کنفرانس سهمی داشتند، از نارنین انصاری 
مدیر مسئول کیهان لندن با اهدای تندیسی 
زنان  بنیاد  بعدی  کنفرانس  کرد.  تجلیل 
ایرانی– آمریکایی بار دیگر در آمریکا و در 

شهر لس آنجلس برگزار خواهد شد.

ندا نبوی و سیما کندی
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فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق 
بشر در گزارشی که به تازگی که منتشر 
شده است، نشان می دهد که چگونه دو 
پدیده ی اساسی مانع موثر بودن سازمان 
ملل و کشورهای عضو آن در مبارزه با 

تروریسم هستند.
شاخه ای  چند  ساختار  نخست  مانع 
آن  اساس  بر  که  است  بوروکراتیکی 
این  جای  به  گاهی  نهادها  اختیارات 
در  کنند،  تکمیل  را  یک دیگر  که 
در  وضعیت  این  و  دارند  تداخل  هم 
نهایت به تضعیف موثر بودن سازمان 
ملل و همکاری اساسی بین کشورها 
می انجامد. دوم، رهبری کنونی نهادهای 
اصلی ضدتروریسم در دست چند کشور 
بشر  حقوق  کارنامه ی  که  است  عضو 
این  است.  تردیدبرانگیز  به شدت  آنها 
کشورها از موقعیت قدرتمند خود در 
این ساختار برای پیش بردن برنامه ی 
مشخص سیاسی خود که اغلب ویرانگر 
و  داخل  در  است،  مدنی  آزادی های 
پیامدها  این  می کنند.  استفاده  خارج 
بر  و  باشند  گسترده  بسیار  می توانند 
اساس یافته ها به نفرت پراکنی و روایت 
تروریست ها کمک کرده اند. فدراسیون 
 27 چهارشنبه  روز  را  خود  گزارش 
سپتامبر به دبیرکل سازمان ملل آنتونیو 

گوترش ارائه خواهد کرد.
در شرایطی که هفتاد و دومین اجالس 
آغاز  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
در  دبیرکل  تازه ی  معاون  و  می شود 
امور ضد تروریسم در سمت خود قرار 
می گیرد، فدراسیون گزارش تازه ای را 
منتشر و در آن نحوه ی سازمان دهی 
در سازمان ملل برای مبارزه با مصیبت 
گذشته  سال   15 در  را  تروریسم 
تحلیل می کند. این گزارش پیامدهای 
و  اقدام ها  ضدسازنده ی  و  زیان بار 
برنامه هایی را محکوم می کند که برای 
مردمانی تدوین شده که قرار است در 
مورد  و  کنند  همکاری  برنامه ها  این 

محافظت قرار بگیرند.
پس از حمله های 11 سپتامبر 2001، 
و  رشد  با  تروریستی  تهدیدهای 
گسترش داعش و گسترش گروه های 
جهان  سراسر  در  القاعده  به  وابسته 
برای  تازه  تاکتیک های  از  استفاده  با 
یافته  افزایش  حمله های شان  انجام 
ناگزیر  لمللی  بین ا جامعه ی  است. 
برای  خود  راه بُرد  در  مداوم  تغییر  از 
جلوگیری از درگیری ها و حل و فصل 
حقوق  چشم انداز  از  است.  بوده  آنها 
این  که  است  ضروری  بسیار  بشری، 
حقوق  از  محافظت  منظور  به  راه بُرد 
اساس  بر  و  باشد  موثر  همگان  بشر 

حقوق بین المللی به اجرا درآید.با رشد 
که  دولتی  غیر  تروریستی  گروه های 
برای  ملل  سازمان  وجودی  فلسفه ی 
به  را  امنیت بین المللی  حفظ صلح و 
مبارزه طلبیده اند، توانایی سازمان ملل 
برای  آزمونی  تروریسم  با  مقابله  برای 
کارایی آن در آینده به شمار می رود. 
اصلی  اولویت  به  تروریسم  با  مبارزه 
جامعه ی بین المللی تبدیل شده و به 
بین  همکاری  از  بی سابقه ای  میزان 
کشورهای عضو منجر شده است. این 
همکاری را می توان در گسترش نهادی 
و بوروکراتیک، در تصویب ده ها قطعنامه 
عمومی  مجمع  و  امنیت  شورای  در 
سازمان ملل، و راه بُردها و چارچوب های 
مربوط به راهنمایی در زمینه مبارزه ی با 
تروریسم مشاهده کرد. این وضعیت به 
پیدایش مجموعه ای چند سر از نهادها 
و اداره های سازمان ملل با وظیفه های 
مربوط به مسائل ضد تروریستی منجر 
شده که در حقیقت به تحقق مقصود 
توجه  حال،  عین  نمی کند.در  کمکی 
از  کوچکی  شمار  که  است  برانگیز 
عربستان  روسیه،  جمله  از  کشورها 
سعودی، مصر و متحدان آنها از طریق 
تامین مالی یا از طریق اشغال سمت های 
اصلی، رهبری نهادهای ضد تروریسم 
گرفته اند. اختیار  در  را  ملل  سازمان 

مبارزه  نام  به  کشورها  از  شماری 
شدت  به  قانون های  »تروریسم«  با 
که  کرده اند  تصویب  را  بی رحمانه ای 
به سرکوب جامعه ی مدنی، تعقیب و 
آزار مخالفان سیاسی و فعاالن حقوق 
بشر و ارتکاب جرائم جدی علیه مردم 
چنین  است.  شده  منجر  نظامی  غیر 
به  می تواند  دیگر،  سوی  از  وضعیتی، 
بیشتر  خشونت بار«  »افراطی گرایی 
تروریستی  اقدام های  به  و  بزند  دامن 

بیشتری بیانجامد.

موانع سازمان ملل و اعضای آن در مبارزه با 
تروریسم

در  مصر  کنونی  رهبری  سو،  یک  از 
ملل  سازمان  تروریسم  ضد  ساختار 
کرد  جدا  واقعیت  این  از  نمی توان  را 
از  بخشی  عنوان  به  کشور  این  که 
تالش های ضد تروریسم داخلی خود، 
روزنامه  بشر،  حقوق  مدافع  هزاران 
نگار و مننقد را در شرایط وحشتناکی 
از  دیگر  که  است  زندان  انداخته  به 
مصر،  اقدام های  نیست.  پنهان  جهان 
اضطراری،  وضعیت  تداوم  کنار  در 
برای مقابله ی موثر  نتیجه ی چندانی 
با خطر اقدام های تروریستی نداشته، 
است  کرده  فراهم  را  امکان  این  بلکه 
که قانون های ضد تروریسم به عنوان 
پوششی حقوقی برای سرکوب مخالفان 
و برقراری اختناق در جامعه مستقل 

مدنی به کار رود.
در این میان، عربستان سعودی هنوز 
در ساختار ضد تروریسم سازمان ملل 
دارای نفوذ اساسی است و بسیاری از 
کشورهای عضو از آن به عنوان همکار 
تجلیل  تروریستی  ضد  فعالیت  در 
عالوه  سعودی،  عربستان  می کنند. 
این  بشر که در  برموارد نقض حقوق 
اقدام های آن  انجام می دهد، و  کشور 
بمباران های  از  بین المللی  سطح  در 
کور در یمن تا برقراری تحریم ها علیه 
قطر، به گفته ی عده ای از لحاظ مادی و 
ایدئولوژیک گسترش ایدئولوژی جهادی 

را تبلیغ کرده است.
را  توصیه هایی  گزارش  این  سرانجام، 
برای ساده و عقالیی کردن مجموعه 
تمرکز  و  ملل  سازمان  تروریسم  ضد 
از  تا  می کند  ارائه  بشر  حقوق  بر 
و  تروریسم  با  مبارزه  از  سوءاستفاده 
افراطی گرایی برای توجیه تعقیب و آزار 
مدافعان حقوق بشر، سرکوب جامعه ی 
مدنی و ارتکاب جنایت های جدی علیه 

غیرنظامیان جلوگیری شود.

کمک  کنار  در  یران  =ا
به  می  نظا و  ی  ر مستشا
مسئولیت  سوریه،  دولت 
ساخت یک پاالیشگاه نفت 
پاالیشگاه های  بازسازی  و 
قدیمی در این کشور را نیز 

به عهده گرفته است.
=ظرفیت پاالیشگاه جدید 
و  روز  در  بشکه  هزار   140
LNG، بنزین،  خروجی آن 
نفت کوره و گازوئیل و نفت 

سفید خواهد بود.
امور  و  فناوری  معاون  بزمی  منصور 
از  نفت  صنعت  پژوهشگاه  بین الملل 
ساخت پاالیشگاه نفت در سوریه توسط 

ایران خبر داد. 
به  »ما  است:  گفته  بزمی  منصور 
و  مستشاری  کمک  سوریه  کشور 
نظامی می کنیم و با توجه به تخریب 
به  نیاز  کشور  این  زیرساخت ها، 
آن  ساخت  برنامه  که  دارد  پاالیشگاه 
به صورت تمام ایرانی طراحی و آماده 
سرمایه گذاری  با  که  شده  احداث 
خواهد  اجرایی  خارجی  کشورهای 

شد.«
پژوهش  پردیس  رئیس  همچنین 
پایین دستی  فناوری های  توسعه  و 

درباره  نیز  نفت  صنعت  پژوهشگاه 
گفته  پاالیشگاه  این  ساخت  جزییات 
 1۴0 پاالیشگاه  این  »ظرفیت  است: 
هزار بشکه در روز است که در فاز اول 
ظرفیت این پاالیشگاه 70 هزار بشکه 

در روز برنامه ریزی شده است.«
پژوهشگاه  مسئول  این  گفته  به 
پاالیشگاه  این  خوراک  نفت،  صنعت 
نفت خام و نفت سبک و سنگین است 
که از کشور سوریه تامین خواهد شد و 
محل احداث آن نیز در نزدیکی شهر 

حمص است.
خروجی  است  افزوده  همچنین  او 
نفت  بنزین،   ،LNG پاالیشگاه  این 
کوره و گازوئیل و نفت سفید خواهد 

ایران در سوریه پاالیشگاه نفت می سازد

بود و ساخت این پاالیشگاه به صورت 
کنسرسیوم و با مشارکت ایران، ونزویال 

و سوریه انجام می شود.
توسعه  و  پژوهش  پردیس  رئیس 
پژوهشگاه  پایین دستی  فناوری های 
پاالیشگاه  این  می گوید  نفت  صنعت 
واحدآن   5 که  است  واحد   9 دارای 
تحت لیسانس و ۴ واحد با دانش فنی 

ایران راه اندازی می شود.
ایران  نفت  وزارت  مقامات  گفته  به 
از  بعد  پاالیشگاه  این  احداث  زمان 
جنگ و در دوران آرامش است و  2 
به  نیاز  کشور  این  دیگر  پاالیشگاه 
بازسازی دارد که آن نیز از سوی ایران 

صورت خواهد گرفت.

یی  یکا مر آ ی  م ها مقا =
آزمایش  خبر  می گویند 
جعلی  خرمشهر  موشک 
بوده. کاری که سپاه در آن 

سابقه دارد.
یند  می گو یی  یکا مر آ م های  ما مقا
با  سپاه  توسط  اخیر  موشک  پرتاب 
هیچ  و  است  جعلی  »خرمشهر«  نام 
دست  ایران  که  ندارد  وجود  مدرکی 
به آزمایش چنین موشکی زده باشد، 
ترامپ،  دونالد  که  حالیست  در  این 
انجام  برای  آمریکا  جمهوری  رییس 
این آزمایش موشکی به شدت به ایران 

حمله کرد.
شبکه خبری فاکس نیوز از قول منابع 

در  آنچه  داده  گزارش  آمریکا  دولتی 
درآمده  نمایش  به  ایران  تلویزیون 
مربوط به آزمایش موشکی هفت ماه 
پیش ایران است که در ژانویه 2017 
پرتاب شد و آزمایش آن موفق نبود و 

احتماالً در آسمان منفجر شده است.
جمعه ۳1 شهریور ایران در مراسم رژه 
نیروهای مسلح که به مناسبت سالگرد 
برگزار شده  ایران و عراق  آغاز جنگ 
بود از موشک خرمشهر رونمایی کرد 
مختلف  بخش های  روز  آن  فردای  و 
خبری صدا و سیما از آزمایش موفق 

این موشک خبر دادند.
موشک  جعلی  پرتاب  سابقه  ی  سپاه 
از  پس  ساعاتی  مردادماه   1۶ دارد. 
آنکه با حضور فرمانده نیروی هوافضای 
موشکی  روستای  نخستین  از  سپاه 

ایران در استان مازندران رونمایی شد، 
تصاویری در رسانه های رسمی منتشر 
شده که نشان می دهد، موشک ها قالبی 
هستند. این موشک ها با سیم بکسل 
سیستم  از  نمایی  می کردند.  حرکت 
دفاعی اس ۳00 قالبی و جنگنده های 
قاهر که هرگز پرواز نمی کنند و ماکت 
هواپیماهای بدون سرنشین بخشی از 
این دوز و کلک های مرسوم در سپاه 

است.
این  آزمایش  خبر  نتشار  ا ز  ا پس 
وزیر  حاتمی  امیر  سرتیپ  موشک، 
بود  گفته  اسالمی  جمهوری  دفاع 
و  مؤثر  بُردی  با  »خرمشهر«  موشک 
موشکی  فرد  به  منحصر  ویژگی هایی 
لحظه  تا  و  است  چابک  فوق العاده 

انهدام هدف قابل هدایت است.

فاکس نیوز: خبر پرتاب موشک بالستیک 
»خرمشهر« جعلی است

=بحران مالی حماس رهبران 
رقبای خود  به  را  گروه  این 
نزدیک  فتح  سازمان  نظیر 

کرده است.
تالش  ایران  =حکومت 
می کند تا حزب اهلل، حماس و 
شبه نظامیان حامی اسد را زیر 

چتر خود داشته باشد.
دادن  آشتی  با  می خواهد  ایران 
با  حماس  فلسطینی  شبه نظامیان 
اسد،  بشار  حامی  مسلح  نیروهای 
نقش خود را در کشورهای خاورمیانه 
از  پررنگ تر کند، دو گروهی که بعد 
جنگ داخلی سوریه از هم دور شدند.

پایگاه خبری نیوزویک در گزارشی 
پایگاه  حماس  نیروهای  می نویسد، 
قدرتمندی در سوریه در شهر دمشق 
آن  رهبران  از  بسیاری  که  داشتند 
از قدرت گرفتن این گروه  حتی بعد 
باز هم  نوار غزه در سال 2007   در 
داخلی  ماندند.جنگ  دمشق  در 
این  روابط حماس،  باعث شد  سوریه 
به  وابسته  ُسنی  شبه نظامی  گروه 
جمهور  رییس  با  اخوان المسلمین 
حماس  و  شود  خراب  سوریه  علوی 
شبه نظامیانی را حمایت کند که قصد 
داشتند.  را  اسد  بشار  رژیم  سرنگونی 
این سیاست باعث شد این گروه دفتر 

خود را از دمشق به قطر منتقل کند.
آسوشیتدپرس  گزارش  اساس  بر 
پشتیبانان  مهم ترین  از  یکی  ایران 
نظر  از  را  دمشق  که  است  سوریه 
اقتصادی و نظامی حمایت می کند و 
نیروهای حزب اهلل را برای پشتیبانی از 
اسد تقویت کرده، اما پس از اتفاقاتی 

پشتیبانی  ایران  افتاد  دمشق  در  که 
مالی خود را از حماس را قطع کرد.

یک سیاستمداران لبنانی که رابطه 
گفته  دارد  سوریه  دولت  با  نزدیکی 
مقام های رسمی حماس سه جلسه با 
حسن نصراهلل رهبر حزب اهلل داشتند 
و روابط آنها پس از آن بهتر شد که 
مناسبات خود را با رژیم سوریه بهبود 
بخشیدند. این تالش ها برای بازسازی 
رهبری  با  حماس  گروه  تقویت  و 
یحیی سینوار صورت می گیرد.حمزه 
حماس  مسائل  کارشناس  ابوشناب، 
به خبرگزاری فرانسه می گوید، »این 
تا  می کند  به سینوار کمک  تالش ها 

توانایی های حماس را افزایش دهد«.
بحران  می نویسد  خبرگزاری  این 
حماس  روزافزون  انزوای  و  اقتصادی 

ایران، اسراییل، حماس و حزب اهلل: جمهوری اسالمی 
چگونه دشمنان اسراییل را دور هم جمع می کند

رقیب  گروه های  به  آنها  شده  باعث 
همچنین  و  شوند  نزدیک  فتح  مثل 
و  کنند  تقویت  را  ایران  با  روابط 

مذاکرات با مصر را ادامه دهند.
در حال حاضر در تحریم اقتصادی 
اسراییل و مصر است که ادعا می کنند 
برای  را  حماس  جلوی  می خواهند 

واردات اسلحه بگیرند.
کشورهای  سوی  از  اقتصادی  فشار 
حوزه خلیج فارس بر قطر، روی حماس 
نیز تاثیر زیادی گذاشته چون دوحه 
یکی از حامیان پرقدرت حماس بود.

در  که   200۸ سال  از  حماس 
تروریستی  سازمان های  فهرست 
قرار  اروپا  اتحادیه  و  اسراییل  آمریکا، 
گرفت سه جنگ علیه اسراییل به راه 

انداخته است.

تعدادی از شبه نظامیان وابسته به گروه عزالدین قسام شاخه نظامی حماس
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ه  سپا ی  فسر ا ه  نشگا ا د =
در  که  کرده  برگزار  نمایشگاهی 
آن کودکان و نوجوانان با لحظات 

شهادت خودشان آشنا شوند!
مسیر  در  آنها  =خانواده های 
مراحل  با  نزدیک  از  نمایشگاه 
فرزندان شان  مردن  و  جنگیدن 

همراهی می کنند.
=بچه ها تمرین می کنند چطور در 
شب های عملیات توسل و راز و نیاز 

کنند و مدافع حرم باشند.
=منظور از »در مسیر خورشید« 
به  یا  شدن  کشته  گرفتن  قرار 
نمایشگاه  اجرایی  مدیر  روایت 

شهادت است.
پاسداری  تربیت  و  افسری  دانشگاه 
»امام حسین« سپاه به مناسبت سالگرد 
دفاع  )هفته  عراق  و  ایران  آغاز جنگ 
مقدس( اقدام به برگزاری نمایشگاهی 
کرده که به گفته مسوول اجرایی آن 

حال و هوایی »خاص« و »ویژه« دارد.
دکور این نمایشگاه که در بیابان های 
تهران  »امام حسین«  دانشگاه  اطراف 
جنگ  صحنه های  بازسازی  شده  برپا 
ایران و عراق و همچنین جنگ کنونی 
سوریه است.مهرداد پاکار مسوول اجرایی 
است  خورشید«  مسیر  »در  نمایشگاه 
که می گوید بخش ویژه  این نمایشگاه 
برنامه ای با عنوان »سنگرهای آسمانی« 
ویژه کودکان و نوجوانان است که بعداز 
آغاز  اذان  از  قبل  ساعت  یک  ظهرها، 
می شود.در این برنامه کودکان و نوجوانان 
۵ تا 13 ساله لباس رزم می پوشند، سالح 
تحویل می گیرند و به گفته مهرداد پاکار 
»با نقش آفرینی در مسیر رویت خورشید 

قرار می گیرند«!
سنگرهای  برنامه  »در  می گوید:  او 
رشادت های  از  گوشه های  آسمانی 
شهدای نوجوانی همچون بهنام محمدی 

شستشوی مغزی »در مسیر خورشید«: نمایشگاهی 
که در آن کودکان و خانواده ها تمرین شهادت می کنند!

و  کودکان  توسط  فهمیده  حسین  و 
نوجوانان اجرا می شود و بعد کودکان در 
حفاظت از حرم حضرت زینب نقش ایفا 

و مدافع حرم می شوند«.
پاکار تأکید می کند: »بهترین صحنه 
خداحافظی  لحظه  مراسم   این  در 
کودکان و نوجوانان با مادران شان است 
تا هم مادران و هم فرزندان به یاد لحظه 
خداحافظی شهدا با مادران شان باشند 
و لحظه ای از دلهره های مادران شهدا 
و رزمندگان را درک کنند و بدانیم چه 

کسانی رفتند تا ما بمانیم«.
در بخشی از این نمایشگاه کودکان 
و نوجوانان رزمنده در مسیر تعیین شده 
خاکریز  وارد  مدیحه سرایی  و  نوحه  با 
توجیه  را  نیروها  فرمانده  می شوند، 
را  سربندهای شان  رزمندگان  می کند، 
می بندند و مانند شب های عملیات باید به 
ائمه توسل کنند و بروند که شهید بشوند!

مدیر اجرایی این نمایشگاه می گوید: 
»مردم همراه رزمنده ها حرکت می کنند 
و می بینند که این نوجوانان چطور از 
موانع، پل های شناور، تونل و کانال ها 
عبور می کنند و با تیراندازی و انفجارهایی 
که انجام می شود گوشه هایی از دلهره ها، 
حماسه های  و  مناجات ها  توسل ها، 
شب های عملیات به نمایش در می آید.«

»زیباترین«  از  یکی  او  گفته  به 
صحنه های این نمایش، شهادت یکی از 
رزمنده هاست که فرمانده بر بالین این 
رزمنده حاضر می شود و او تاکید می کند 
»سالم ما را به امام برسانید و بگویید 
فردای قیامت یقه آنهایی که پشتیبان 

امام و والیت نباشند را می گیرم«!
»چند  صحنه  این  می گوید  پاکار 
دقیقه فضای احساسی را برای مخاطبان 
این  آخر  بخش  می کند«.در  ایجاد 
نمایشگاه که بیشتر به تعزیه شبیه است، 
سوریه  جبهه ی  وارد  بازدیدکنندگان 
می شوند و در اینجا لحظه  ی به اسارت 
درآمدن محسن حججی و قسمتی از 

شکنجه های او به نمایش در می آید!
حمله  داعش  به  رزمنده ها  سپس 
می کنند و به گفته پاکار »تروریست ها را 
به درک واصل می کنند و پرچم را بر باالی 
گنبد حضرت زینب به اهتزاز در می آورند«.

تعزیه هایی  و  نمایشگاه ها  برگزاری 
از این دست در جمهوری اسالمی در 
سال های گذشته افزایش پیدا کرده است.

پارک  در  گذشته  سال  مهرماه 
کوه سنگی مشهد »شهربازی بچه های 
انقالب« برای بچه های کودکان ۸ تا 13 
سال برپا شد تا کودکان را از نزدیک با 

اصول جنگ آشنا کنند.

ایران  در  فرانسه  =سفیر 
می گوید برای راه اندازی تراموا 
در بازار تهران وام  می دهد.
ن  تهرا شهر  =شورای 
مصوبه  موا  ترا که  گفته 
. نیست ا  ر شو ین  ا
گرفتن  پی  در  =فرانسه 
دوران  پروژه های  تأیید 
از سوی شهرداری  قالیباف 

تهران است.
قدیمی،  قنوات  =احیای 
همکاری  و  فرهنگی  تبادل 
در جهت کاهش آلودگی هوا 
فرانسه  دیگر  برنامه های  از 

برای تهران.
آمادگی  از  ایران  در  فرانسه  سفیر 
احداث  برای  فرانسوی  شرکت های 
خطوط تراموا در محدوده بازار تهران 
خبر داد و گفت: دولت فرانسه آمادگی 
دارد تا در این زمینه یک وام خزانه داری 
به دولت ایران بدهد. شورای شهر تهران 
راه اندازی  که  بود  کرده  اعالم  پیش 
تراموای تهران مصوبه این شورا نیست 

و شهرداری مجوز اجرای آن را ندارد.
فرانسوا سنمو سفیر فرانسه در ایران، 
رسمی  و  دیپلماتیک  دیدار  اولین  در 
مرکز  رئیس  عارف نیا  امین  با  خود 
شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات 
تفاهم نامه های  تداوم  خواستار  تهران، 
در  تهران  شهرداری  قبلی  مدیریت 
ساختن تراموا، احیای قنوات قدیمی، 
در جهت  همکاری  و  فرهنگی  تبادل 
کاهش آلودگی هوا در تهران شد.وی 
با توجه به انجام مطالعات اولیه توسعه 
قطارهای ریلی سبک شهری از سوی 
کشور فرانسه در منطقه 1۲، خواستار 
و  تراموا  ساخت  در  فرانسه  مشارکت 

LRT در منطقه 1۲ شد.
شرکت های  مادگی  آ ز  ا سنمو 
تراموا  خطوط  احداث  برای  فرانسوی 
و  داد  خبر  تهران  بازار  محدوده  در 
اعالم کرد دولت فرانسه آمادگی دارد 
تا در این زمینه یک وام خزانه داری به 
دولت ایران برای تامین مالی اجرای این 

پروژه ارائه کند.
این در حالیست که اوایل شهریور 
ماه الهام فخاری در جلسه شورای شهر 
تهران گفته بود که ایجاد خط تراموا در 
تهران مصوبه شورای شهر را ندارد و 
بدون اجازه شورا شهرداری نمی تواند 
اقدامی در این زمینه داشته باشد.محسن 
هاشمی  رفسنجانی رئیس شورای شهر 
تهران نیز در پاسخ گفته بود: »سخن 
شما درست است و ایجاد تراموا مصوبه 
درخواست  و  ندارد  را  شهر  شورای 
می شود تذکرتان را مکتوب ارائه دهید 
برسانم.« مربوطه  معاون  اطالع  به  تا 

سفیر فرانسه در ایران با انتقال پیام 
افزایش  خصوص  در  پاریس  شهردار 
اعالم  این دو شهر  بین  همکاری های 
کرد در زمینه کیفیت هوا، همکاری های 
دوجانبه خوبی بین دولت ایران و فرانسه 
در جریان است و مسئوالن فرانسوی به 
طور مداوم به ایران سفر می کنند و در 
زمینه اندازه گیری و کنترل آلودگی هوا 
فعالیت می کنند.نگاه ویژه فرانسوی ها 
اهمیت  قابل  نکته   1۲ منطقه  به 
درصحبت های سفیر فرانسه، تاکید بر 
اجرای تفاهم نامه های شهرداری تهران 

درباره ی منطقه 1۲ بود.
اجرای  بر  تأکید  ضمن  سنمو  
در  تهران  شهرداری  تفاهم نامه های 
منطقه تاریخی 1۲ تهران، یادآور شد: 
»یکی از توافق نامه های پاریس با تهران 
در زمینه احیای قنوات و باغ شهرهای 
تهران است که در مرکز تهران به اجرا 
در می آید. تمایل داریم در این زمینه 

ترامواهای فرانسوی در بازار تهران: شهرداری آری، 
شورای شهر نه!

همکاری های الزم را انجام دهیم. این 
احیای  و  بازسازی  با  نوعی  به  پروژه 
قنات های شهر تهران در بافت تاریخی 
منطقه 1۲در ارتباط است که باید تالش 
کنیم از آب این قنات ها برای آبیاری 

این باغ شهرها استفاده کنیم.«
ر  د نسه  ا فر سفیر  که  ر  نطو آ
با   ۲۰۰7 سال  در  می گوید  ایران 
قراردادی  فرانسه  سفارت  حمایت 
انجمن  و  میان شهرداری منطقه 1۲ 
فرهنگ  خانه  و  فرانسه  هیدروسیتی 
شهر  حفظ  برای  فرانسه  آمیان  شهر 
غنی  میراث  حفظ  و  تقویت  و  پایدار 
و مهم قنات های شهر تهران به امضا 
خواستار  همچنان  فرانسه  که  رسید 
تداوم آن است.سفیر فرانسه در مورد 
توسعه فرهنگی و گردشگری در تهران 
نیز وعده هایی به رئیس مرکز ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری تهران داد 
اعالم کرد: »همکاری های فرهنگی  و 
اجرای  شامل  پاریس  و  تهران  بین 
نصب  تا  فرهنگی  هفته  برنامه های 
می شود  پاریس  در  فردوسی  تندیس 
اما فرانسه می تواند نقش انتقال تبادل 
نظرات و تجربیات مسئوالن گردشگری 
باشد  داشته  را  پاریس  و  تهران  بین 
فرانسه  می دانید  که  طور  همان  زیرا 
قطب اول گردشگری در جهان است و 
ساالنه پذیرای حدود ۸۰ تا 9۰ میلیون 
گردشگر است و این تجارب با توجه به 
به  تهران  شهرداری  مسئوالن  عالقه 
اختیار شما  تواند در  گردشگری، می 

قرار گیرد.«

ترامواهای فرانسوی در محدوده ی بازار تهران

این بریده روزنامه ها مربوط به کیهان، اطالعات و روزنامه جمهوری اسالمی است که خبر اعدام متهمین به لواط 
را منتشر کردند. بعضی تیرباران شدند، بعضی از بلندی پرتاب شدند و بعضی با طناب دار اعدام شدند و گروهی 

هم به شالق محکوم گردیدند

کنفرانس  پانزدهمین  موضوع 
که  آمریکایی  ایرانی-  زنان  بنیاد 
در لندن در همکاری با بنیاد پرشیا 
و  توانمندی  »الهام،  شد،  برگزار 

ارتباط« بود.

در میزگرد پایانی این کنفرانس 
قاره  از  خارج  بار  اولین  برای  که 
زن  چهار  می شد،  برگزار  آمریکا 
جوان ایرانی که هرکدام در حرفه 
توجهی  قابل  دستاوردهای  خود 

داشته اند حضور داشتند.

در کنفرانس لندن، بنا بر تاکید 
برگزارکنندگان، حضور مردان بیش 

از کنفرانس های قبلی بود.

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیران زن ایرانی در 
لندن برگزار شد

= حاج نایبی در سال 1394 
با زور و وعده به یک جوان 
در منزل شخصی خود بارها 

تجاوز کرده.
= اتهام او »لواط« بوده، اما 
نشده  ثابت  »دخول«  چون 
قاضی حکم برائت داده است.
=اطالعات سپاه پرونده او 
را به دست گرفته بود تا حکم 

سنگین صادر نشود.
ست  ا ی  پسر کی  شا =
کار  دنبال  که  تنگ دست 

می گشته.
اصناف  اتاق  پیشین  رییس  حکم 
اتهام »لواط« در زندان  به  زنجان که 
بود در شعبه اول دادگاه کیفری این 

شهر صادر شده است.
رحیم حاج نایبی، رییس اتاق اصناف 
امنای  هیات  رییس  و  زنجان  استان 
مسجد حسینه این شهر اسفند سال 
139۵ به اتهام »تجاوز« به یک پسر 
با نفوذترین  از  او  جوان دستگیر شد. 
ایران است که اطالعات  سرمایه داران 
برای  و  بوده  پرونده اش  پیگیر  سپاه 
تخفیف در مجازات اش سفارش شده 

است.
ماجرا به سال 139۴ باز می گردد. 

از  که  بوده  جوان  پسر  یک  او  شاکِی 
تقاضای کار و کمک مالی  حاج نایبی 
کرده بود و او در چند مرحله به این 
جوان کمک می کند. شاکی به فنون 
ماساژدرمانی آشنایی داشته و متهم از او 
می خواهد که در منزل او را ماساژ دهد، 
که به زور و وعده کار و موقعیت خوب 
لباس های شاکی را از تن در می آورد و 

رییس پیشین اتاق اصناف زنجان به جرم »لواط« به 
۷4 ضربه شالق محکوم شد

به گفته ی شاکی به او »تجاوز« می کند.
حاج  نایبی، با سوء استفاده از تصاویر 
لخت و فیلم های پسر ماساژور بارها با 
او مرتکب »لواط« می شود و در عوض 
به او قول حل مشکالت خانوادگی اش 
را می دهد.حاج نایبی در دادگاه اتهامات 
را قبول نمی کند و مدعی می شود که 
این توطئه  ی از پیش طراحی شده برای 
اخاذی از اوست. در نهایت با دخالت 
دوستان و آشنایان حکومتی و به بهانه 
فقدان دالیل کافی برای اثبات جرم با 
استناد به ماده ۴ آیین دادرسی کیفری 
و »عدم اثبات دخول« حکم برائت متهم 

از جرم »لواط« صادر می شود.
رییس  کرمی،  قاسم  حال  این  با 
دادگاه با توجه به شواهد و قرائن موجود 

از جمله پیامک های ارسالی و تصاویر، 
استفاده  سوء  اتهام  به  را  حاج نایبی 
جنسی و »همجنس گرایی« به استناد 
و  اسالمی  مجازات  قانون   ۲37 ماده 
تبصره ۲ ماده 31۴ قانون آیین دادرسی 
شالق  ضربه   7۴ تحمل  به  کیفری 
تعزیری درجه شش و با مالحظه نحوه 
دفاعیات متهم، آثار اجتماعی اتهام و 

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

ویدئو

تمرین شهید شدن با اجرای زنده موسیقی

اثرات سوء آن در سطح شهر زنجان و 
جریحه دار شدن احساسات مردم، که 
بی توجه به مالحظات عمومی همچنان 
در سمت خود فعالیت داشته و موضوع 
را به کل منکر شده به اقامت اجباری به 
مدت دو سال در شهر دامغان محکوم 

کرده است.
مربوط  لواط  پرونده  مشهورترین 
رهبری  بیت  قاری  سعیدطوسی  به 
است که قوه قضاییه به واسطه ارتباط 
طوسی با بیت خامنه ای از رسیدگی به 

آن طفره می رود.
محمود   13۸6 سال  ماه  مهر 
پیشین  جمهوری  رییس  احمدی نژاد 
در  سخنرانی  یک  جریان  در  ایران 
پاسخ  در  آمریکا  کلمبیا  دانشگاه 

حقوق  تضییع  مورد  در  سوالی  به 
»همجنس گرایان« مدعی شده بود »در 

ایران همجنس باز نداریم.«
دولت  رییس  خاتمی  محمد  سید 
اصالحات نیز موافق مجازات اعدام برای 
همجنس گرایان بود و پرسش درباره آن 
خارجی  خبرنگاران  سوی  از  حتی  را 

خارج از ادب و نزاکت می دانست!

حاج نایبی در دفتر کارش
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مردم  که  نغمه  آن  =خرم 
بسپارند به یاد.

تصنیف های  با  =گلچین 
و  نمیشم«  بچه  دیگه  »من 
»آمد نوبهار« شهرت داشت.

استاد نادر گلچین خواننده موسیقی 
و  انقالب  از  قبل  سنتی  پاپ  و  ملی 
چون  ماندگاری  ترانه های  خواننده 
»آمد نو بهار« در سن ۸1 در تهران 

درگذشت.
نادر گلچین از خوانندگان آواز ملی 
و پاپ سنتی و از پیشکسوتان فرهنگ 
و هنر و رادیوی قبل از انقالب، امروز 
از تحمل  جمعه ۳1 شهریورماه پس 

10 سال بیماری سرطان درگذشت.
آلبوم  یک  تنها  خواننده  این  از 
آهنگسازی  با  »گریز«  موسیقی 
فریدون شهبازی پس از گذشت ۳5 

سال از انقالب منتشر شد.
به  اشاره  با  مصاحبه ای  در  گلچین 
انقالب  از  فعالیت اش پس  ممنوعیت 

گفته بود: »در اوایل انقالب اغلب به 
اجرا  سرود  که  می شد  پیشنهاد  من 
البته تعدادی سرود هم توسط  کنم. 
که  شد  اجرا  خواننده ها  از  برخی 
بود  مناسب  کار  این  برای  صدایشان 
اما وقتی به من پیشنهاد می دادند که 
اذعان می کردم  بخوانم، خودم  سرود 
توانایی  سرود  خواندن  نمی توانم.  که 
خواننده  هر  و  می طلبد  را  خاصی 
لطیف خوان و و ظریف خوانی نمی تواند 
بنابراین  کند.  اجرا  را  سرود  هیجان 

وقتی چنین کارهایی به من پیشنهاد 
از طرف  آنها را نمی پذیرفتم.  می شد 
دیگر مسئوالنی که در رأس کار قرار 
از  دقیقی  شناخت  چون  گرفتند- 
موسیقی نداشتند- هنرمندان زیادی 
را ممنوع الکار کردند، در این بین من 
این چنینی  بی مهری های  مورد  هم 

قرار گرفتم.«
وی خود را خواننده ملی و نه سنتی 
ایرانی می دانست و همواره بر این نکته 

تاکید داشت.
گلچین متولد 1۶ آذر سال 1۳15 
متمادی  سال های  برای  و  بود  رشت 
گیالن  ارکستر  یک  شماره  خواننده 
بود. او پس از آمدن به تهران در سال 
1۳۳9 با اداره هنرهای زیبا و وزارت 
می کرد.  همکاری  هنر  و  فرهنگ 
تا   1۳50 سال  از  همچنین  گلچین 

1۳۶2 در رادیو ایران فعالیت کرد.
به  می توان  گلچین  مهم  آثار  از 
»من  بهار«،  نو  »آمد  تصنیف های 
باغ«،  »کوچه  نمیشم«،  بچه  دیگه 
سحر«،  »مرغ  گم شده«،  »یوسف 
»ناوک مژگان« و »قصه شهر عشق« 

اشاره کرد.
مختلف  برنامه های  در  گلچین 
رادیو، به ویژه برنامه »گلها« فعالیت 
هنرمندانی  با  و  داشت  چشمگیری 
صارمی،  منصور  پایور،  فرامرز  چون 
بدیعی،  حبیب اهلل  یاحقی،  پرویز 
شهناز،  جلیل  بهاری،  علی اصغر 
توکل،  فضل اله  شریف،  فرهنگ 
افتتاح،  امیرناصر  ملک،  جهانگیر 
و  اجاللی  آبتین  اسماعیلی،  محمد 

منصور نریمان همکاری کرد.
از کارهای او که بسیار مورد استقبال 
شنوندگانش واقع شد، اجرای آهنگ 
»آمد نوبهار« اثر مهدی خالقی بود که 
به رهبری فرهاد فخرالدینی بازسازی 

و با گروه کر رادیو اجرا شد.
قراردادهای  اساس  بر  گلچین  نادر 
دیگر  و  ایران  بین  هنری  ـ  فرهنگی 
فرامرز  ارکستر  با  همراه  کشورها، 
موسیقی  و  رفت  الجزایر  به  پایور، 
آن  هنردوستان  به  را  ایران  سنتی 
از دیگر کارهای  نمود.  کشور معرفی 
برجسته این هنرمند، کنسرتی بود که 
به نفع زلزله زدگان بوئین زهرا، همراه با 

ارکستر عماد رام برگزار کرد.
فعالیت های  طول  در  گلچن  نادر 
و  آواز   ۳00 از  متجاوز  خود،  هنری 
انقالب  از  پس  اما  کرد  اجرا  آهنگ 
پس از ۳5 سال کناره گیری تنها یک 
آلبوم به نام »گریز« که کار مشترک 
منتشر  را  است  فریدون شهبازیان  با 

کرد.

نادر گلچین خواننده موسیقی ملی ایران درگذشت

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

آوازهتک مضراب            !

ظهور  به  که  اسالمی  انقالب   
ویژه  به  ایرانی  هنرمندان  پیوست 
موسیقیدانان در جستجوی راه گریزی 
از محدودیت ها به مشورت با یکدیگر 
اختالف  نخست  همان  از  پرداختند. 
نظر مشهود بود. گروهی فکر می کردند 
که این نیز خواهد گذشت و به زودی 
اوضاع به روال عادی باز خواهد گشت 
به همین جهت معتقد بودند که در 
برابر هیجانات انقالبی صبور باید بود 
و در طی زمانی کوتاه موسیقیدانان ما 

نیز به کار خود باز خواهند گشت.
عده ای از موسیقیدانان برعکس معتقد 
بودند که باید مقاومت کرد و نیروی 
حرفه ای  سندیکای  یک  در  را  خود 
متمرکز ساخت و علیه محدودیت ها 
چون  ساده دلی  آهنگساز  شورید. 
که  می کرد  پیشنهاد  تجویدی  علی 
از میان خودشان نمایندگانی انتخاب 
کنند و برای مذاکره با اعوان و انصار 
حسنی  شوند.سعدی  آماده  خمینی 
تاالر  سرپرست  و  موسیقی  مفسر 
آقای  وقت،  فرهنگ  وزیر  از  رودکی 
و  گرفت  دیدار  قرار  حبیبی،  حسن 
خوش بین بود که چون حبیبی را از 
می شناسد  پاریس  در  تحصیل  دوره 
و رفاقتی بین شان جاری است حتما 
خواهد  را  رودکی  تاالر  حال  مراعات 
کرد و با شرط و شروطی هم که شده 
اجازه برنامه های تاالر رودکی را صادر 
خواهد کرد. دیدار و گفتگو با حبیبی 
نتیجه ی  داد؛  نتیجه  روز  آن   فردای 
منفی. حبیبی با نهایت وقاحت گفته 
بود دوستی من و شما آقای حسنی در 
پاریس هیچ ربطی به انقالب اسالمی 
ندارد. ما مسلمانیم و از قواعد اسالمی 
وزیر  حاال  من  کنیم.  می  تبعیت 
فرهنگ دولت اسالمی هستم و رفتار 

و گفتارم با دوره پاریس فرق می کند.
حاال شما می توانید حال و وضع حسنی 
را با شنیدن این جمالت حدس بزنید. 
خود  دفتر  به  پریشان  و  سرخورده 
تاالر آمد و کیف و مدارک اش را  در 
برداشت و برای همیشه با تاالر رودکی 
وداع کرد. و دیدیم که چه بر سر تاالر 
رودکی آمد. جای هنرمندان طراز اول 
را مالیان گرفتند و به جای موسیقی 
برپا  مذهبی  مراسم  میهنی  و  اصیل 

کردند.
از  همیشه  ایران  موسیقی  جامعه 
حضور کسانی که آینده نگر باشند و 
جامعه شناسی موسیقی را بشناسند 
خالی بوده است. در رشته موزیکولوژی 
نیز به زحمت می توان در آثار باقی 
پیدا  محکمی  و  قرص  اشارات  مانده 
کرد. سعدی حسنی که از او یاد کردیم 

بی اغراق نخستین موزیکولوگ و مفسر 
نخستین  می رود.  شمار  به  موسیقی 
کتاب درباره موسیقی بین المللی نیز 
از تحصیل  وقتی پس  اوست.  یادگار 
در برلین و پاریس به ایران بازگشت 
کمبود ادبیات موسیقی را حس کرد 
و دو کتاب با عناوین »تاریخ موسیقی« 
داد.  انتشار  موسیقی«  »تفسیر  و 
استفاده  مورد  که سخت  کتاب هایی 
پژوهشگران موسیقی و نیز هنرجویان 
کنسرواتوارها قرار می گرفت. اینک که 
بیست و هفت سال از مرگ دردانگیز 
سعدی می گذرد، بد نیست کمی به 

کارهای او بپردازیم.
ژونس موزیکال ایران

بازگشت او به ایران کم و بیش مصادف 
با بنیاد اپرای تهران بود. او که در زمینه 
دراماتورگی اپرا نیز مطالعاتی داشت در 
ساخت و پرداخت نخستین اپراها فعال 
شد. می دانیم که لیبرتوی اپرا کاری 
دشوارتر از فیلمنامه نویسی است. چون 
تئاتری  صحنه های  مراقب  باید  هم 
اپرا باشد و هم مراقب نظم و ترتیب 
کار  نتیجه  آن.  به  مربوط  موسیقی 
سعدی و تاالر رودکی در زمینه اپرا، 
متن نویسی اپراهایی چون دالور سهند، 
و بیژن و منیژه که بعدها به صورت باله 
درآمد، از اوست. از آن گذشته حسنی 
شد.  ایران  موزیکال  ژونس  بنیانگذار 
ژونس موزیکال که بیشتر به موسیقی 
جوانان توجه دارد و مرکزش در پاریس 
است دراغلب کشورهای غربی و حتی 
شرقی نمایندگی دارد و کنسرت های 
ارکستر  اجرای  با  ماهانه  متعدد 
این  برنامه های  از  جوانان  مخصوص 

سازمان است.
ایران  موزیکال  ژونس  برای  حسنی 
داشت.  سر  در  زیادی  نقشه های 
مهم ترین آنها سفر هنری جوانان به 
تا  بود  شهرستان های مختلف کشور 
از این راه جوانان ما با آثار موسیقی 
انقالب  متاسفانه  آشنا شوند.  جهانی 

اسالمی جلوی این نقشه ها را گرفت.
از  یکی  نبریم سعدی حسنی  یاد  از 
در  رادیویی  برنامه گزاران  نخستین 
هر  بود.  بین المللی  موسیقی  زمینه 
هفته سی دقیقه برنامه در اختیار او 
هوشنگ  و  هما  همکاری  با  که  بود 
پرتوی از رادیو تهران پخش می شد. در 
این برنامه او و یارانش به پرسش های 
شنوندگان رادیو نیز در زمینه موسیقی 

کالسیک پاسخ می گفتند.
ابتکاری سعدی حسنی  اندیشه  یک 
کشف رابطه درونی میان نقش قالی و 
سنفونی بود. او می گفت با دقیق شدن 
ایران،  قالی  کالسیک  طرح های  در 

آن را مشابه با فرم سونات و سنفونی 
تشخیص می دهد. وقتی هنر قالی بافی 
که اصیل ترین هنر ایرانی است چنین 
ایرانی  موسیقی  چرا  دارد  ساختاری 
آن  را نداشته باشد. در قالی ها معموال 
یک نقش بزرگ در وسط و دو نقش 
کوچک متقارن در باال و پایین است 

و در اطراف قالی نیز حاشیه هایی ریز 
را   حاشیه ها  حسنی  سعدی  می آید. 
به مقدمه سنفونی تشبیه می کند که 
چند ضربه و آکورد را در خود دارد. 
قالی، تم اصلی سنفونی  نقش وسط 
بسط  می تواند  که  آنجا  تا  که  است 
پیدا می کند و بعد به دو بخش متقارن 
منتهی می شود که با برگشت تم اصلی 

در سنفونی برابر است.
اینها  بین  درشت  و  ریز  نقش های 
در  معمول  پاساژهای  نقش  نیز 
سنفونی نویسی را ایفا می کنند. تفاوتی 
که او میان فرم قالی و سنفونی می 
بیند در تناوب تم ها است. به همین 
را  سنفونی  یک  کسی  اگر  جهت 
کامال از روی طرح قالی تصنیف کند 
به  موسیقی  در  تازه ای  شخصیت 
وجود خواهد آورد. به ویژه اگر معادل 
رنگ آمیزی های قالی، سنفونی نیز از 
سازآرایی های رنگینی برخوردار شود. 
با این کار اصالت هنر ایران نیز کامال 

محفوظ می ماند.
سعدی در مورد موسیقی و آهنگسازان 
او  داشت.  ویژه ای  نظر  نیز  ایران 
معتقد بود که موسیقی محلی ایران 
جامعه  برای  را  محتوا  سازگارترین 
سازآرایی  برای  تنها  می سازد.  ایران 
را  ایران  ویژه موسیقی  باید هارمونی 
کشف کرد. بعد او از آهنگسازانی چون 
استوار،  هوشنگ  حسین،  امین اهلل 
مرتضی حنانه و ثمین باغچه بان یاد 
می کند که فعاالنه در یافتن راه حل 
برای آینده موسیقی ایران کوشا بوده اند.

اشاره  که  همان طور  حسنی  سعدی 
دنیا  از  دردانگیزی  مرگ  به  کردیم 
رفت. او گرفتار بیماری  شد که به زبان 
عامه آب شدن ماهیچه ها نامیده می 
شود. حسنی برای مداوا به برلین رفت 
ولی در همان مقر زندگی دانشجویی 

خود درگذشت.

سعدی و سنفونی قالی!

 حوزه موسیقی سنتی در ایران پس 
از مشروطیت فراز و فرودهایی داشته 
از  فرودها  و  فراز  این  اهمیت  است. 
نقشی  خواننده  صدای  که  آنجاست 
ایجاد  موسیقایی  تغییرات  در  بسزا 
کرده است.آنچه موسیقی دوره قاجار 
می نامیم و تا دهه اول پس از دوره 
برخاسته  است،  داشته  ادامه  پهلوی 
از همان گوشه های برگزیده خاندان 
به  هنر بود و تغییر عمده ای در آن 
وجود نیامد. آوازخوان برجسته  کسی 
بود که طابق النعل بالنعل خوانده های 

استاد را تکرار می کرد.
از اوایل دهه نخست قرن جاری با 
حضور علینقی وزیری و شاگردان او 
دگرگونی شگرفی در آوازخوانی ایران 
به وجود آمد. اگرچه وزیری و دیگران 
ردیف  استادان  همان  مکتب  در 
سنتی را فرا می گرفتند در عین حال 
رگه هایی از نوآوری نیز کم و بیش در 
کارشان ظاهر می شد. در دوره وزیری 
سنتی  موسیقی  خوانندگان  تعداد 
عبدالعلی  نخست  یافت.  افزایش 
وزیری خویشاوند علینقی خان وارد 
میدان شد و نوآوری در آوازخوانی را 

نمایندگی کرد. او به نوبه خود دوست 
و همکار اداری اش غالمحسین بنان را 
به وزیری و خالقی معرفی کرد. بدین 
صدای  با  دیگری  خواننده  ترتیب 
باریتون، باس که صدای کمیابی بود 
به جمع خوانندگان سنتی پیوست. 
مناسب  زن  خواننده  وزیری  یاران 
نام اش  و  کردند  پیدا  هم  نوآوری  با 
سه  این  با  گذاشتند.  روح انگیز  را 
و  رنگ  سنتی  ردیف  تازه  خواننده 
بوی دیگری به خود گرفت و کمی 
شد.  پیش  از  سرزنده تر  و  شاداب تر 
ولی سیر تحوالت اجتماعی در ایران 
برنامه هایی  سنتی  آواز  برای  هنوز 
داشت و طبق این برنامه ها که از نیاز 
جامعه سرچشمه می گرفت، رگه های 
دیگری از نوآوری در موسیقی سنتی 
و  وزیری،  شاگرد  صبا  شد.  ظاهر 

بعدها شاگردان خود او دنبال کار را 
پیگیرانه گرفتند و به ویژه با آفرینش 
تصنیف های نوآورانه حوزه آوازخوانی 
کردند.  دگرگون  کلی  به  را  سنتی 
ولی هیچ گاه از اهمیت ردیف سنتی 
از  قدیمی  شاخه  این  نشدند.  غافل 
و  یار  بی  هیچ گاه  ایران  موسیقی 
اگرچه  همیشه،  و  است  نمانده  یاور 
رفته  نوآوری  به سوی  و مالیم  ُکند 
اصولگرایان  از  برخی  نگرانی  است. 
سنتی که روش های جدید به اصالت 
سنت های موسیقی لطمه می رساند، 
و  نیامد  در  آب  از  درست  هیچ گاه 
تقارن  نماند.  خالی  حجت  از  زمین 
دو سالروز تولد محمدرضا شجریان و 
عبدالوهاب شهیدی و از سوی دیگر 
درگذشت نادر گلچین این نکته را به 
یاد ما آورد که هر کس که می رود 
جایش خالی نمی ماند و چرخه هنری 
می چرخد. خود  همیشگی  مدار  در 

در همگامی با مردم
در مورد شجریان بیش از آنکه تصور 
شود، مطلب نوشته و گفته شده است. 
شاید او به شناخته شده ترین هنرمند 
برون مرز  ایرانی در قرن ما حتی در 
گذشته  اینها  از  است.  شده  تبدیل 
شجریان به زیور دیگری نیز آراسته 
است. زیوری که خوانندگان دیگر از 

آن بهره زیادی نبرده اند.

در فراز و فرود 
آوازها

ادامه در صفحه 15

سعدی حسنی 

نه…
باور نمی کنم

این شعله ی شکفته ی زیبا را
در دست های مرگ…

همه  ِاین  پس  از   – مقصدی  رضا 
سال، ناصر اخوان، هنوز با من است. 
حتا پاره ای از خواب های خونین ام را 
رقم  او  جانانه ی  ُو  جوانانه  چهره ی 

می زند.
در سال 5۳ در زندانِ  قصر، در گام 
زدن های عصرانه، معنای ِ گسترده ی 
نخستین  برای  را  شاملو  شعر  این 
بود  آنجا  در  دریافتم.  او  زبان  از  بار 
دانستم تا چه مایه، معنا در این شعر، 

منزل کرده است.

»بی آنکه دیده بیند
در باغ

احساس می توان کرد
در طرح ِ پیچ پیچ ِ مخالفسرای باد

یأس ِموقرانه ی برگی که
بی شتاب

بر خاک می نشیند«.

در  تصویر  و  شعر  ادبیات،  با  را  او 
سینما، پیوندی پیوسته ُو پویا بود و 
در راستای آرزوهای سربلنِد انسانی، 

جانی شیفته ُو فرهیخته داشت.
اینجا ُو اکنون، در این غربتِ  غریب 
ِ غرب، » بی آنکه دیده بیند«، جسم 
قتل  در  را  او   ِ خونچکان   ِ جان  ُو 
 ،  ۶7 سال  سیاسی   ِ زندانیان   ِ عام 

»احساس می توان کرد«.
پیش  سال ها  از  احساسی،  چنین 
هنوز  تا  من،   ِ بیداری  ُو  خواب  در 
ورق می خوَرد و فریاد ُو یاِد معطرش 
و  شده   تیرباران  خاطرات  در  را 
همواره  چاک ام،  چاک  چکامه های 

زنده نگه می دارد.

چه  شهریور   ِ ماه  در  را  تقویم 
رنگ است؟

در ماه ِ شهریور ترا از من ربودند.
بیدادها زیبایی ِ فصل ِ ترا باز

تا زردهای سرد ِ هر پاییز بُردند.
من ماندم ُو آوازهای پاره پاره

من ماندم ُو افسوس ِ سنگین ِ ستاره.

من ماندم ُو نمناکی ِ چشمان ِ آن خاک.
با هرچه غمناک.

 ِ ِانارستان  اشک  من،  سوی  یک 

بی برگ.
 ِ آواِزغمگین   ، من  سوی  یک 

سیه پوشان ِ خاموش.
خورده ی  تیپا  باِغ  یک  آنسوی تر، 

تلخ.
اینسوی تر، مرگ.

پیوسته  ُو  آهسته  را  آواز 
می خواند-

آن باغبان ِباغ ِ افسوس.

اما چه باید گفت با آن دل که یک شب
با آرزومندان ِ باران خواند ُو جان داد.

یعنی غم ِ شهریور ِ شیون ُسرا را
بر آسمان ِ یخ زده، بر ما نشان داد.

تقویم را در ماه ِ شهریور چه رنگ 
است؟

آبی؟ شرابی؟ زرد؟ یا سرخ؟
یا رنگ ِ نا پیدای ِ مرگ است.

تقویم را در ماه ِ شهریور چه رنگ است؟

ناصراخوانوطیبهدهباشیدرشبعروسیشان

نادر گلچین و علی تجویدی
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با هوش و خستگی ناپذیر  بود هر دو 
بودند. پشتکار و جدیت در کارها در 
دو  هر  بود  دو عجین شده  هر  خون 
از زمان می دیدند اما  قضایا را جلوتر 
جهات افتراق آنها بیشتر بود. رضاشاه 
ولی  بود  صرفه جو  و  خسیس  بغایت 
ولخرج  بذال،  تیمورتاش  عوض  در 
زندگی  در  متلف.  مواقع  بعضی  در  و 
تیمورتاش، زن، مشروب الکل و قمار 
نقش اساسی داشت بعکس شاه از هر 
در  و  رفیق باز   تیمور  بود.  بیزار  سه 
مورد دوستان پاک باختگی داشت در 
فقط  را  دوستان  رضاخان  که  حالی 
پلکان ترقی خود می دانست و در این 
مورد هیچگونه عاطفه ای نداشت شاید 
از همان ماه های اول سلطنت رضاشاه 
صفات  از  بعضی  که  داد  تشخیص 
او  ورضایت  پسند  مورد  تیمورتاش 
نیست ولی در یک جمع بندی به این 
در  او  وجود  فعال”  که  رسید  نتیجه 
کنارش الزم وضروری است مخصوصا” 
قاطعیت در کارها که فقط از تربیت 
نظامی سرچشمه می گیرد فوق العاده 
دادن  مداخله  بود.  شاه  رضایت  مورد 
تیمورتاش در تمام کارها موجب شد 
و  آید  وجود  به  او  در  عجیبی  غرور 
گاهی این غرور در انظار مردم نسبت 
 ،333 )برگ  می شد«  اعمال  شاه  به 

تیمورتاش(.
انسان ها  همه  چون  نیز  رضاشاه 
جنبه های مثبت و منفی داشته است 
ولی همه چیز نشان از تدبیر، تیزبینی، 
هوش، لیاقت و دلیری او داشته است 
به  ساده  سربازی  از  او  بی سبب  و 
این خالف  سرداری سپه نمی رسد و 
آن دیدگاه هایی را نشان می دهد که 
تاکید  بر بی سوادی رضاشاه  بند  یک 
که  کنند  توجه  که  آن  بی  می کنند 
سرد  و  رزم دیده   آب دیده،  مردی  او 
و گرم چشیده در کوران رخدادها بود 
درس خوانده،  روشنفکراِن  فراوان  که 
در  سماجت  و  برنامه ریزی  و  کار  در 
اجرای آنها به َگردش هم نمی رسیدند. 
بی سبب نیست که ماکسیم گورکی 
در  که هرگز  روسی  پرآوازه  نویسنده 
کار  میدان  نخواند،  درس  دانشگاهی 
دوران  در  رنج هایش  و  کوشش  و 
فقر،  با  که  را  خود  جوانی  و  کودکی 
گذرانده  مشقت بار  و  سخت  کارهای 

»دانشکده های« خود می نامد.
ساختهِ ی  مردی  نیز  رضاشاه 
هر  با  که  بود  خود  »دانشکده های« 
باشیم،  داشته  او  بر  که  نیز  انتقادی 

خدمت های ارزنده ای به  ایران  نمود.

قدرت  به  از  پیش  ایران  وضع 
رسیدن رضاشاه

وضع  درباره  شمه ای  این  از  پیش 
به  رضاشاه  رسیدن  از  پیش  ایران 
قدرت بیان شد. اگر تلویزیون »من و 
تو« یک کار خوب انجام داده باشد، آن 
می تواند فیلمی باشد که در باره رضاشاه 
تهیه نموده است که تا اندازه فراوانی 
منصفانه است گرچه همه رویدادها را 
نمی توانسته در بر داشته باشد. دیدن 
این فیلم جالب، بخش زیادی از هدف 
بر  بنا  برآورده می کند.  را  نوشته  این 
این اگر خوانندگان گرامی این فیلم را 
ببینند، از دید من خود تصویر کوتاهی 
پوشش  و  کار  وضِع  قاجار،  دوران  از 
و  بیماری، درهم ریختگی  فقر،  مردم، 
از هم گسیختگی و به شکل کلی وضع 
نابسامان زندگِی مردم را خواهند دید 
به  نیازی  و  گویاست  بسیار  خود  که 

تفسیر بیشتر ندارد.
نوشته  این  آغاز  همان گونه که در 
و  نبود  دمکرات  رضاشاه  شد،  اشاره 
که  نظامی  دیسیپلین  سبِب  به  هم 
بود،  شده  بزرگ  و  کرده  رشد  آن  با 
اهِل  به  اعتمادی  بی  سبِب  به  هم 
بین  که  وابستگی هایی  و  سیاست 
آنان به بیگانگان دیده بود و هم خیل 
پُر  نگاهی  ودست بوسان   چاپلوسان 
شک و تردید به پیرامون خود داشته 
و در اجرای کارها خشونت نیز به کار 
برده است و برای حفظ پادشاهی خود 
نیز شماری از همراهان خود را قربانی 
نموده و اندک، اندک بر همه چیز از 
و  تا نشریه ها  دولت و مجلس گرفته 
یافته  تسلط  نیز  اندیشه  و  قلم  اهل 
است، ولی او فرزنِد زمانه ی خود نیز 
بوده است و در آن سوی دیگر کار و 
کوشش و  زندگیش، کارهایی بزرگ 
از  ایران  برون رفت  برای  ماندگار  و 
درهم پاشیدگی، سستی، نا امنی، فقر، 
دنیای  از  پس افتادگی  و  بی سوادی 
متمدن آن روزگار و تسلط بیگانگانی 
ایران،  بر  روسیه  و  انگلستان  چون 
که  است  مردی  به حق  و  داده  انجام 

چهره ایران را دگرگون نموده است!
پایان

بدون  اداره ای  هر  در  پرداخت  آن 
اشکال هزار عیب و نقص دید و ایراد 
گرفت تا باالخره فریاد کرد »این وزیر 
بی عرضه لیاقت اداره  اینجا را ندارد از 
قول من به او بگویید دیگر نیاید…« 

)برِگ ۲۵3، تیمورتاش(.
شب زنده داری ها،  گزارش های  ـ   ۲
و  ،خوشگذرانی ها  قماربازی ها 
تیمورتاش  مالِی  حتا  سودجویی هاِی 
که رضاشاه به شدت با آن مخالف بود 

)که خواهد آمد(؛
که  دیگرانی  و  بدگویان  وجود  ـ   3
را  او  موقعیت  و  مقام  دیدن  چشم 
نداشتند و از او نزد رضاشاه بدگویی 

می کردند؛
انگلستان  ویژه  به  توطئه ی  ـ   ۴
با  اروپا  به  تیمورتاش  آخِر  سفر  در 

آن  بازتاب  و  او  از  شور  پر  استقبال 
که  به شکلی  همگانی  رسانه های  در 
او را قدرت نخست ایران نشان دهند. 
عباس اسکندری از چهره های بنام آن 

دوران در این باره می نویسد:
»در اروپا از او تجلیل زیادی شد، در 
ایران  دربار  وزیر  افتخار  به  انگلستان 
فرانسه  در  شد،  داده  پارتی  گاردن 
داد  او شام شاهانه  به  رئیس جمهور 
فقط  دونور که  لژیون  بزرگ  نشان  و 
داده  مملکت  رؤسای  و  سالطین  به 

می شود به او اهدا کرد.
جماهیر  در  اروپا  ممالک  سایر  در 
شوروی و ایتالیا و بعدا” در ترکیه به او 
احترام شایانی شد، اگر سابقا” قدری 
در  هوایی  و  بود  کرده  گم  را  خود 
سرش افتاده بود به کلی از این تاریخ 

هوش خود را از دست داد.
کرد  مراجعت  ایران  به   وقتی 
ارباب خود در  با  نیمه خدایی بود که 
 ،۴۲۸ )برگ  می نمود«  جدال  باطن 

کتاب تیمورتاش، دکتر باقر عاقلی(.
رضاشاه  جانب  از  که  تیمورتاش 
سر  بر  مذاکره  در  دارد  مأموریت 
ممکن  که  آنجا  تا  انگلستان  با  نفت 
بیشتری  امتیاز های  آنها  از  است 
بگیرد، زمانی که در مذاکره با آنها به 
نتیجه نمی رسد با سوییس و فرانسه 
گاز  لوله کشی  و  نفت  استخراج  برای 

می شد. سمت  فتق  و  رتق  او  توسط 
بود  مقامی  شاه  قائم  حقیقت  در  او 
معلمی  پرده  پشت  در  که  حالی  در 
بود…  گرفته  عهده  بر  نیز  را   شاه 
تیمورتاش از به دست آوردن آن همه 
عوارض  تدریجا  و  شد  مغرور  قدرت 
غرور دامن او را گرفت و دشمن هایی 
در گوشه و کنار برایش فراهم شد ] 
نقطه  چین ها از من است و برای کوتاه 

شدِن مطلب، جمله هایی نیامد.[
از  دربار  بودجه  از  او  ولخرجی های 
از  متعدد  وام های  اخذ  و  طرف  یک 
بانک ملی و بانک پهلوی و بعضی از 
تجار از طرف دیگر در روحیه شاه اثر 
خوشگذرانی های  گذاشت.  نامطلوب 
استعمال  و  کالن  قمارهای  و  مدوام 
مواد الکلی و افیون نیز مزید بر علت 
نیز  ناباب  اشخاص  با  مجالست  شد. 
عدم  کرد.  دور  او  از  را  شاه  تا حدی 
توفیق وی در مسئله نفت در آخرین 
و   131۰ سال  در  اروپا  به  سفرش 
مطالب روزنامه های اروپایی در باره او 
و اشاره به لیاقت و درایتش فاصله او 
بیشتر کرد و سرانجام شاه  با شاه  را 
به  این استنباط رسید که تیمورتاش 
ممکن است پس از مرگ او سلطنت 
آیرم  تحریکات  نسپارد.  ولیعهد  به  را 
رئیس شهربانی و سعایت های تقی زاده 
فروغی موجب گردید شاه تصمیم  و 
بگیرد او را از صحنه روزگار محو کند 
تصمیم  که  را  آنچه  کرد  سرانجام  و 
شد،  برکنار  تیمورتاش  بود.  گرفته 
محکومیت های  کردند،  محاکمه اش 
کرد  پیدا  سنگین  حقوقی  و  جزائی 
و  رفت  بین  از  زندان  در  وباالخره 
)برگ  یافت«  پایان  زندگیش  طومار 
7، تیمورتاش، دکتر باقر عاقلی، چاپ 

سوم 1377(.
در همین نوشته چند نکته مهم آمده 

نکته های  با خواندِن کتاب،  است که 
و  می شود  افزوده  آن  بر  نیز  دیگری 
برخورد  کلی  انگیزه هاِی  نتیجه  در 
را  تیمورتاش  محاکمِه  و  برکنارِی  و 

می توان چنین بیان کرد:
به  رضاشاه  فراوان  اعتماد  ـ  ا 
تیمورتاش و خشم فراوان او از آنچه 

آن را »خیانت« دید و نامید؛
در کتاب در بخشی از نوشته ابراهیم 
عصر  »بازیگران  در  نوری  خواجه 
طالیی« در باره سودجویی تیمورتاش 
از قدرت واعتماد رضاشاه به او چنین 

آمده است:
»… رفته رفته خود تیمورتاش در 
انظار مظهر قدرت شد و به این نکته 
در  مثال”  می کرد  تظاهر  جدا”  هم 
اوایل همیشه می گفت »حسب االمر« 
و با سحر این دو کلمه بود که مردم را 
به اطاعت وا می داشت ولی کم کم به 
مطاع بودن گفته های خود عادت کرد 
و مردم را آنقدر مطیع و رام دید دیگر 
و  ندید  الزم  را  »حسب االمر«  گفتن 
تقریبا” تمام دستورهای شاه را از قول 
خود می داد. معروف است روزی شاه 
به وزیری بی مهر شد و به تیمورتاش 
بگو  شده  فالن  فالن  »به این  گفت: 
از  قبل  تیمورتاش  فردا  نیاید«  دیگر 
و  رفت  وزارتخانه  آن  به  اداری  وقت 
با ابّهت مخصوصی به سرکشی ادارات 

مورد  چون   - گلنام  کوروش 
تیمورتاش مهم است و او در به قدرت 
رسیدن رضاشاه و چند سال نخست 
پس از آن به عنوان وزیر دربار نقش 
ویژه ای داشته است و برکنار شدن او 
مرگ  و  محاکمه  از هفت سال،  پس 
او بحث های زیادی به دنبال داشته و 
کسانی کوشش کرده اند که آن را تنها 
در اثر خشونت و دیکتاتوری رضاشاه 
نشان دهند، به آن می پردازم تا روشن 
شود انگیزه های دیگر و مهمی نیز در 
کار بوده است. یاد آور شوم که شگفت 
است که مسعود بهنود در کتاب »از 
سید ضیاء تا بختیار« درباره چگونگی 
و  نداده  شرحی  تیمورتاش  مرگ 
دکتر  و  سم«  آمپول  »تزریق  یاِد  به 

»علیم الدوله« نیفتاده است!
نیاز است کوتاه گفته شود که سه تن 
به ویژه در پیشبرد کارهاِی سودمند 
فراوان  یارِی  رضاشاه  به  ایران  در 
عبدالحسین  داور،  اکبر  علی  کردند: 
خراسانی  معظم  )سردار  تیمورتاش 
نصرت الدوله  میرزا  فیروز  و  پیشین( 
میرزا  عبدالحسین  فرزند  بزرگترین 
دوره ی  آن  بزرگ  فئودال  فرمانفرما، 
 ایران؛ فروغی هم در برنامه ریزی برای 
پادشاهی  دوران  در  شاه  سفر  تنها 
دیدن  ترکیه،  یعنی  برون مرز،  به 
پیشرفت های آن کشور نسبت به  ایراِن 
آن روزگار و تأثیر مثبت این سفر بر 
است.  داشته  بسزایی  نقش  رضاشاه  
نخست  سال  چندین  در  تن  سه  آن 
باالی  مقام های  رضاشاه  پادشاهی 
وزارت و وکالت داشتند. در این میان 
تیمورتاش )131۲ ـ 1۲6۰( به سبب 
سخندان و سخنران بودن، تسلط به 
دو زبان روسی و فرانسوی و آشنایی 
در اندازه پیشبرد کار به زبان انگلیسی، 
و تربیت نظامی در روسیه نقش ویژه تر 
و مهم تری داشته است )او از سن 17 
سالگی برای تحصیل به روسیه رفته و 
مدت شش سال دوره نوجوانی و جوانی 
خود را در یکی از بهترین مدرسه های 
سواره نظام به نام »مدرسه سواره نظام 
که  مدرسه ای  گذراند.  نیکوالی« 
اعیان  فرزندان  و  شاهزادگان  »فقط 
روسیه  امپراطور  اجازه  با  اشراف  و 
حق ورود به آن مدرسه و تحصیل را 
داشتند« )تیمورتاش، برِگ 1۵، دکتر 

باقر عاقلی(.
تیمورتاش پس از شش سال زندگی 
بلندپایگان  اجتماعی  الیه  میان  در 
آنان  از  بسیاری  با  آشنایی  و  روسی 
قرار  او  استفاده  مورد  آینده  در  که 
می گیرد، پیش از آغاز مشروطیت به 
با توجه به زمینه  باز می گردد.   ایران 
عالی،  رتبه  با  دانش اندوزی  و  مالی 
زندگی  شیوه  به  آشنایی  و  زباندانی 
سیاستمداران،  و  نظامیان  بزرگان، 
توانایی  و  زیرکی  و  کاردانی  هوش، 
خود در سخن وری، به زودی جایگاه 
نزد  و  مجلس  در  ایران،  در  مهمی 
رسیدن  در  و  می یابد  سپه  سردار 
رضاشاه به پادشاهی نیز یاور او بوده 
و مراسم تاجگذاری را نیز او به سبک 
دربارهای اروپایی سازماندهی می کند. 
رضاشاه با او دوستی نزدیک داشته و 
او را  اعتمادی فراوان می یابد و  او  به 
وزیر دربار خود می کند. تیمورتاش در 
این پُست، چنان قدرتی به هم می زند 
نیز  و مجلس  کاِر دولت  که در همه 
که  می کند  عمل  آن گونه  و  دخالت 
مقام  باشد.  داشته  را  شاه  رضایت 
و  سیاستمداران  که   است  چنان  او 
غربی  کشورهاِی  ویژه  به  سفیراِن 
همه  او،  مقام  و  زباندانی  دلیل  به 
ختم  او  به  ارتباطی شان  کانال های 
می شود. شرح داستان زندگِی او در این 
جا نمی ُگنجد. این پایگاه بلند و قدرِت 
فراوان در جامعه ای با زیرساخت هاِی 
فرهنگی ایران به نوبه خود »فسادآور« 
نیز هست )همان گونه که دیروز دیده 
از  بیش  نیز شوربختانه  امروز  و  شده 
هر زماِن دیگر به خوبی دیده و تجربه 

می شود.(
ارزنده،  بررسی  عاقلی  باقر  دکتر 
درباره  همه جانبه ای  و  بی طرفانه 
است.  داده  انجام  تیمورتاش  زندگی 
تاریخی،  و  مهم  کتاب  این  در  وی 
دیدگاه های گوناگون درباره او، زندگی 
و کارهایش، همِه جریاِن دو دادگاه و 
محاکمه و مرگ او را به تفصیل آورده  
و در این بررسی نمایی از آن دوران را 

نیز به خوبی ترسیم می کند.
مقدمه  از  بخش هایی  اینجا  در  من 
کتاب ایشان را بدون دست بردن در 

انشاِی آن می آورم:
همان  از  تیمورتاش،  »عبدالحسین 
مرد  رضاشاه  سلطنت  اول  روزهای 
از  کشور  امور  کلیه  شد.  قدرتمندی 
داخلی  سیاست  و  خارجی  سیاست 

رضاشاه، مردی که چهره ایران را دگرگون ساخت )4(

سراسری و… در ایران به توافق هایی 
می رسد. انگلیسی ها که از سرسختی 
هستند،  آگاه  او  به  شاه  توجه  و  او  
تصمیم به نابودی او می گیرند و این 
برنامه را در همان روزها که او لندن 

بود به اجرا در می آورند:
انگلستان  اطالعاتی  »دستگاه های 
بین  اختالف  ایجاد  صدد  در  نخست 
یعنی  آمدند  بر  تیمورتاش  و  شاه 
سازند  فراهم  موجباتی  می بایستی 
که شاه نسبت به او ظنین و بدگمان 
دستگاه  برنامه  نخستین  گردد. 
اطالعاتی انگستان بطور ناگهانی این 
بود که به مطبوعات انگلستان دستور 
داده شد که از این تاریخ به بعد عنوان 
انگلستان  مطبوعات  در  تیمورتاش 
مطالبی  و  باشد  اقدس(  )واالحضرت 

در تأیید، دانایی، قدرت کار و لیاقت 
جراید  شود.  نوشته  امور  انجام  در  او 
انگلستان به مدح و ستایش تیمورتاش 
پرداختند و از پیشرفت های ایران در 
چند سال اخیر تجلیل نموده، همه را 
تیمورتاش  وتدابیر  راهنمایی  مدیون 
دانستند و باالخره روزنامه تایمز مقاله 
تیمورتاش  باره  در  را  خود  معروف 

انتشار داد« )برگ ۲6۲، تیمورتاش(.
در مقاله نام برده است که ضربه نهایی 
زده شده و پس از اینکه تیمورتاش را 
مغز متفکر همه پیشرفت ها در ایران 
معرفی می کند از احتمال کناره گیری 
و حتا مرگ رضاشاه به دلیل کهولت 
)در حالی که  رانده  بیماری سخن  و 
رضاشاه کامال تندرست بوده( و با به 
میان آوردن این پرسش که با توجه به 
کودکی ولیعهد، که در آن هنگام 13 
ساله بوده، و قدرت طلبی و کارآیی و 
نفوذ کسی چون تیمورتاش، آیا امکان 
می تواند  سلطنت  به  ولیعهد  رسیدن 
به  را  خود  تیر  باشد،  داشته  وجود 
هدف می زند )کوتاه شده ای از نوشته 

برگ های ۲6۲ و ۲63 همان کتاب(.
بزرگ  اشتباه  سرانجام  و  ـ   ۵
گزارش  نمودن  پنهان  از  تیمورتاش 
وزیِر  خانه  در  مالقات خصوصی  یک 
جنگ شوروِی پیشین از رضاشاه )او 
در  نیز  را  روزی  چند  بازگشت  در 

آگاه  اینکه  بدون  شوروی می گذراند( 
گزارش  انگلیس  مأموران  که  باشد 
رضاشاه  به  را  خصوصی  مالقات  این 
رسانده اند. بخوانیم نوشته دکتر قاسم 
کتاِب  در  که  را  باره  این  در  غنی 

»تیمورتاش« آمده:
متحمل،  پخته،  مرد  »رضاشاه 
مدبر و دوراندیش عجیبی بود ]قابل 
توجه مسعود بهنود[ شنیدم در طی 
صحبت های او از روسیه بطور خیلی 
ساده و با ظواهر استعالم و استطالع 
از تیمور می پرسد که قشون و قوای 
جواب هایی  او  است  چطور  روسیه 
وزیر  می گوید  ساده  خیلی  می دهد 
جنگ آنها کیست، می گوید ورشیلف، 
از خصوصیات او می پرسد که قشون و 
قوای روسیه چطور است او جواب هایی 
به  می پرسد  ساده  خیلی  می دهد 
عرض  تیمور  دیده ای  را  او  تفصیل 
که  پذیرایی  مجالس  در  بلی  می کند 
سایر وزراء بودند او را دیده و هم سخن 
به  رضاشاه  که  حالی  در  است  شده 
خبر  بریتانیایی  عمال  همان  وسیله 
به طور  ورشیلف  با  تیمور  که  داشت 
خصوصی هم مالقات کرده است… 
سطر  و   ۲6۸ برگ  آخر  )پاراگراف 

نخست ۲69، تیمورتاش(.
همه  این مورد ها دست به دست هم 
می دهد و تصویری چون یک خائن به 
اعتماد و دوستی و زد و بند با بیگانگان 
علیه او در ذهن رضاشاه  ایجاد می کند. 
علی دشتی که با تیمورتاش دوستی 
همین  در  که  نوشته ای  در  داشته، 
کتاب آمده نقل می کند که در دیداری 
با  تیمورتاش  بازداشت  از  پس  که 
به  می خواسته  و  داشته  رضاشاه 
گونه ای سخن را به تیمورتاش بکشاند 
تا شاید راه چاره ای به جوید، شاه را در 
باره او بسیار خشمناک می بیند؛ وی 

می نویسد: »… با لهجه ای که نهایت 
سخن  می داد  نشان  را  ایشان  خشم 
گفت. عین این عبارت هنوز در ذهنم 
نقش بسته است که »از اول خلقت، 
چنین آدم خائنی وجود نداشته است. 
کنند..«  توقیف  را  او  دادم  دستور 
چنین  و  تیمورتاش(.   ،369 )برگ 
است که عبدالحسین تیمورتاش وزیر 
درباررضاشاه از آذرماه 13۰۴، در روز 
سوم دی ماه 1311، پس از هفت سال 
از کار بر کنار شده، نخست در خانه 
خود زیر نظر پلیس قرار گرفته و در 
زندان  به  سال  همان  ماه  بهمن   ۲9
محاکمه  دو  از  پس  و  می شود  برده 
در   131۲ مهرماه   9 در  »سرانجام 
می برند«  بین  از  را  او  قصر  زندان 

)همان، برگ 331(.
و  رضاشاه  خصوصیات  مقایسه  با 
تیمورتاش، این بخش از نوشته را به 

پایان می برم:
هم  تیمورتاش  و  رضاشاه   …«
جهات اشتراک داشتند و هم جهات 
تابع  و  بودند  نظامی  دو  هر  افتراق. 
نهایت  شدید،  انضباط  و  دیسیپلین 
مدرسه  عالیترین  در  تیمورتاش 
و  علمی   تعلیمات  روسیه  نظامی 
خان  رضا  ولی  بود  دیده  عملی 
روسی  صاحب منصبان  نظر  تحت 
یافته  تربیت  تهران  قزاقخانه های  در 

تیمورتاش، فروغی، رضاشاه
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سبب  ملی  ا عو چه  =
ز  متیا ا لیس  سپو پر شد 
بدهد؟ از دست  را  میزبانی 
=چگونه کانون های قدرت، 
فوتبال را درگیر می کنند و 
باورهای  و  اقتصادی  فساد 
شکست  به  را  آن  مذهبی 
؟ نند می کشا نه  مفتضحا
=در زنجیره ای متشکل از 
هویتی ها  چند  و  افراطی ها 
از  چگونه  بی هویت ها،  و 
و  می کنند  تغذیه  یکدیگر 
می دهند؟ باد  به  را  ورزش 
سرش  یک  که  =روابطی 
و  عزاداری  هیات های  به 
یک  و  می  رسد،  مداحان 
تبلیغات  به  دیگرش  سر 
در  در سوریه چطور  جنگ 
است؟ کرده  رسوخ  فوتبال 

فوتبال  تیم   1۳75 سال  شهریور 
ایران  نماینده  عنوان  به  پرسپولیس 
جام  نهایی  یک هشتم  مرحله  در 
آلیمای  مصاف  به  آسیا  باشگاه های 
دیدار  پرسپولیس  رفت.  قزاقستان 
رفت در قزاقستان را سه بر صفر باخته 
بود و صعود بسیار دشوار می نمود، اما 

آنها امیدوار به بازی برگشت بودند.
ایرانی  تیم های  این موضوع شهرت 
به  برگشت،  بازی  در  که  بود  شده 
ابر سازه ی  سنگین  جّو  پشتوانه ی 
یادگار از دوران پهلوی، در »استادیوم 
صدهزارنفری« برنده ی مطلق باشند. 
هزار   ۸0 و  رسید  فرا  موعود  روز 
پرسپولیسی که در »استادیوم آزادی« 
جهنم قرمز به پا کردند و معجزه  رقم 
خورد و نماینده ایران با پنج گل پیروز 

شد.
برای  سال  همان  اتفاق  همین 
استقالل دیگر نماینده ی فوتبال ایران 
رفت  بازی  در  که  آبی پوشان  افتاد. 
با  باخور  نوف  تیم  برابر  ازبکستان  در 
حساب چهار بر یک شکست خورده 
برگشت  بازی  که  امید  این  با  بودند، 
داشته  پرسپولیس  مشابه  سرنوشتی 
باشند دل به حمایت هواداران  بستند 
و در روزی که 120 هزار تماشاگر به 
استادیوم آزادی رفته بودند با نتیجه 

سه بر صفر پیروز بازی شدند.
رقابت های  در  ایران  نمایندگان 

غالب  جّو  پشتوانه  به  بارها  آسیایی 
پیروز  ایران  استادیوم های  در 
میدان های حساس بودند، امتیازی که 
حمله ی  سنگین  سایه ی  زیر  امسال 
آتش به اختیارهای حکومت به سفارت 
کنسولگری  و  تهران  در  عربستان 
سعودی در مشهد از آنها گرفته شده 

بود.

آنچه بر سر پرسپولیس آمد
در  امسال  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
بود  مجبور  آسیا  باشگاه های  جام 
خارج  و  داخل  رقابت های  تمام  تا 
نمایندگان  برابر  در  خود  خانه  ی  از 
عربستان  را در استادیوم های امارات 
برگزار کند، جایی که حتی اگر میزبان 
هم می بود تعداد تماشاگران عربی که 
از رقبای پرسپولیس حمایت می کردند 

از تماشاگران ایرانی بیشتر بود.
مهدی طارمی، آقای گل پرسپولیس 
ماجرای  در  که  دسته گلی  خاطر  به 
ترکیه،  ریزه اسپور  باشگاه  با  قرارداد 
به  مشترکا  پرسپولیس  مدیران  با 
و  شد  محروم  دیدار  این  از  داد،  آب 
کل تیم در شوک سه میلیارد تومان 
جریمه ی فیفا و یک میلیارد و ششصد 

میلیون تومانی بود که حسین هدایتی 
طارمی  به  باشگاه  مسئله دار  اسپانسِر 
داده بود تا به باشگاه ترکیه ای بدهد 
و خالص شود، اما سر از محرومیت و 

ناکجا آباد درآورد.
همه اینها به کنار، شب قبل از بازی، 
طارمی در مصاحبه با برنامه نود وقتی 
از او می پرسند، پول ها چه شد و چرا 
وضعیت اینطور شد می گوید: »حتماً 
خیرتی بوده«! جمله ای که بر مغز و 
سوهان  بیشتر  پرسپولیسی ها  روان 

کشید.
پرسپولیسی که امسال عطر خوش 
در  می داد،  نوید  را  آسیا  در  قهرمانی 
یک بازی ضعیف در استادیوم ابوظبی 
چهار بر صفر از الهالل عربستان رقیب 
شکست  ایران  باشگاه های  سنتی 
چشم  ناامیدانه  تا  خورد  سختی 
در  آن هم  بدوزد،  برگشت  بازی  به 
شرایطی که به لطف آتش به اختیارها 
نه خبری از 100 هزار هوادار هست 

و نه فضای بی مثال استادیوم آزادی.

ورزش آلوده به سیاستی بیمار و 
سرکوبگر

فوتبال  بازیکنان  روابط  قصه ی 
از  آتش  به اختیارها  و  مداحان  و 

هیات ها تا سکوها
شکست  داغ  که  شب  همان 
سنگین از نماینده ی عربستان بر دل 
مهدی  نشست،  ایران  فوتبال دوستان 
هم  را  خود  دوم  دسته گل  طارمی 
خودش  اینستاگرام  در  و  داد  آب  به 
»حسن  عزاداری  هیات  تبلیغ  به 
که  کردمیهن  پرداخت.  کردمیهن« 
بود؟ سردسته بسیجیان و اوباشی که 
از دیوار سفارت عربستان در تهران باال 
رفتند و ساختمان را به آتش کشیدند 
و  ایران  روابط  روزگار  از  دمار  و 
عربستان درآوردند که در پی آن حق 
برگزاری مسابقه در ایران از تیم های 
نمایندگان  برابر  در  ایران  نماینده ی 

عربستان گرفته شد.
بازیکنان و  چند سالی است بعضی 
فوتبال  تیم های  ستاره های  و  مربیان 
با جماعت مداحان و  نزدیکی زیادی 
هیاتی ها پیدا کرده اند و برخی از آنها 
هم  گلستان  و  گرمابه  رفقای  حتی 
دو  پیشین  و  فعلی  اعضای  شده اند. 
تیم پرسپولیس و استقالل هم از این 

قاعده  جدا نیستند.
تیم  بازیکنان  که  تفاوت  این  با 
سایر  بازیکنان  از  بیش  پرسپولیس 

آمد  و  رفت  جماعت  این  با  تیم ها 
صفحات  در  دست کم  و  دارند 
چندین  آنان،  اجتماعی  و  شخصی 
فوتبال  تیم های  دیگر  بازیکنان  برابر 

مداحان  با  مشترک شان  تصاویر 
در  این  می شود.  منتشر  حکومتی 
حالیست که بعضی از این مداحان با 
نیروهای مدافع حرم در سوریه ارتباط 

تنگاتنگی دارند.
جنگ در سوریه آنقدر برای گروهی 
از نزدیکان به تیم پرسپولیس ارزشمند 
لیدر  مطرح ترین  حتی  که  بود  شده 
به  اسماعیل بیگی مشهور  آنها عباس 
»عباس گدا«، رییس کانون هواداران 

آتش به اختیارها چگونه دودمان پرسپولیس را 
به باد دادند

باشگاه  به عنوان نیروی مدافع حرم 
درآورد!  سوریه  جبهه های  از  سر 
شناخته شده  چهره های  از  یکی  او 
که  است  آزادی  استادیوم  سکوهای 

نه تنها به هتاکی و درگیری مشهور 
از  دیگر  تعدادی  با کمک  بلکه  است 
در  پرسپولیس  بدسابقه  لیدرهای 
انتخابات  از  پس  تظاهرات  سرکوب 

سال ۸۸ نقش زیادی داشت.
کریمی  محمود  ارضی،  منصور 
سعید  و  هفت تیرکشی  سابقه  ی  با 
در  حضور  سابقه  با  حدادیان 
هاللی  عبدالرضا  و  سوریه  جنگ 
اسراییل  برای  جاسوسی  به  متهم 

نخاله ترین  از  و  مداحان  نزدیک ترین 
با  که  هستند  اجتماعی  چهره های 
و  دارند  ارتباط  فوتبالیست ها  بعضی 
ُکرُکری خوانی های آنها در حمایت از 
این دو تیم حتی به هیات ها و در بین 

هواداران آنها هم کشیده می شود.
اوباش  لیدرهای  این  دادن  خط 
به  حکومتی  دستجات  به  وابسته  و 
تماشاگران آفت کهنه  ی فوتبال ایران 
در سه دهه ی گذشته است. لیدرهایی 
هیات های  همین  در  سرشان  که 
مذهبی است و کنترل و نظم دهی آنها 
در دست نهادهای امنیتی مثل شورای 
و  انتظامی  نیروی  و  استان  تامین 
حراست فدراسیون و استادیوم هاست. 
قراردادها  رقم  کنند  تشویق  اگر  آنها 
باال می رود، اگر حمایت نکنند بازیکن 
به خاک سیاه می نشیند، کلید آن هم 

»باج« است!

و  لیدرها  اجتماعی  بدنه  ی 
هواداران پرسپولیس و استقالل

کارلوس   1۳9۶ سال  فروردین 
از  پس  ملی  تیم  سرمربی  کیروش، 
در  ایران  فوتبال  در  حضور  سال ها 
بخشی از مصاحبه اش با مجله معروف 
»فور فور تو« در تعریف هواداران قرمز 

به  جامعه شناسانه  اصطالحی  آبی  و 
کار برد. او گفته: »پرسپولیس نماینده 
طبقه کارگر تهران و استقالل نماینده 

قشر متوسط است«.
مبنای  بر  کیروش  آنچه 
سیاست  و  فوتبال  جامعه شناسی 
در  بود.  نظرسنجی ها  مطابق   گفت 
هواداران  تعداد  نظرسنجی ها  اکثر 
از  درصد   15 تا   10 پرسپولیس 
است  بیشتر  استقالل  طرفداران 
تماشای  برای  زیادتری  تعداد  و 
به  فوتبال  لیگ  در  آنها  بازی های 
استادیوم ها می روند. نه به این معنی 
که همه هواداران پرسپولیس از طبقه 
خاصی هستند، بلکه مثل هر پدیده   ی 
اجتماعی دیگری، تصویری از اکثریت 

عالقمندان و حامیان آن است.
از قشر  ایران  بخش عمده کارگران 
هستند  جامعه  تنگ دست  و  مذهبی 
که عموم آنها حتی اگر اهل نشستن 
پای منبر آخوندها و روحانی ها نباشند، 
ثابت هیات های عزاداری که  پای  اما 
است، هستند.  ید قدرت مداحان  در 
که  جامعه اند  عوام   جزو  عمدتا  آنها 
مداح  زبان  از  را  »اسالم«  عالقمندند 
روحانیت؛  تا  بشوند  روضه خوان  و 

گلو  تا  خود  که  روحانیتی  برسد  چه 
غرق  سرکوبگر  و  بیمار  سیاستی  در 
تسلط  و   57 انقالب  از  پس  است. 
کشور،  ارکان  بر  مذهبی  سیاست 
زیر  از  را  قشر  این  توانستند  مداحان 
پای  و  کشیده  بیرون  روحانیت  چتر 
این،  تنها  نه  بنشانند.  خود  روضه  ی 
اصطالح  به  و  مداحان حتی چهره ها 
سلبریتی های فوتبال و سیاست را هم 

به نمایش های خود جذب کردند.
مقاله ای  در  سروش  عبدالکریم 
نعلین  در  مداحان  »پای  عنوان  با 
»مداح های  می نویسد  روحانیان« 
تولیدات  موفق ترین  از  رهبری 
جمهوری اسالمی اند که سال هاست به 
دقت از میان جوانان گلچین می شوند 
و پس از تربیت و تمشیت به عرصه 
گسیل  عالمان  و  خطیبان  با  رقابت 
می شوند و با مغزی تهی و دهانی پر به 
خدمت استبداد در می آیند و زیر نام 
شهیدان و قدیسان خرافه می پراکنند 
و یاوه می سرایند و مدح قدرت و بسط 
معیشت  سقف  و  می کنند  جهالت 
دست  و  می زنند  خرافات  ستون  بر 
و خودسر،  والیی  نیروهای  دست  در 
خونریزی و خانمانان سوزی می کنند. 
را همینان سرخ کردند  جنبش سبز 
بر  ستیزی«  »فتنه  َعلِم  هم  اینک  و 
دوش دارند و ترویج خشونت و تبلیغ 
قساوت می کنند و فاسد ترین حامالن 

جهل مقدس و مرّکب اند.«
که  سروش  ادعای  این  موید 
»جمهوری  همین  قماش  از  خودش 
اظهارات سعید  بوده، شاید  اسالمی« 
قاسمی، از رهبران نیروهای حزب اهلل 
یک سخنرانی  در  که  باشد  ایران  در 
آقا  طرفدار  پاپتی ها  می کند  اشاره 
]خامنه ای[ هستند و از آن روزی باید 
ترسید که دمپایی پوش های شوش و 

مولوی پشت والیت نباشند!
هم  کنار  را  اینها  همه  وقتی 
می گذاریم، می  بینیم که گره خوردن 
و  تماشاگران  سکوهای  میان  روابط 
لیدرها، بازیکنان داخل زمین و مدیران 
و سرمایه دارهای حکومتی و نهادهای 
دینی و امنیتی چگونه زیر سایه فساد 
و  داده  هم  دست  به  دست  گسترده  
خود  تهدیدات  از  را  عرصه ای  هیچ 
به  که  گروهی  نمی گذارند.  امان  در 
اعتراف خودشان، قشر اصلی حامیان 
پایین  پس کوچه های  کوچه  از  آنها 
دمپایی پوش هستند  و  می آیند  شهر 
دست  در  هدایت شان  که  حالی  در 

پارو  پول  میلیاردی  که  است  کسانی 
می کنند!

احوال،  و  اوضاع  و  اوصاف  این  با 
دیگر چه می توان گفت؟! پرسپولیس 
تهران سال ها تحت مدیریت امنیتی ها 
غمخوار  اکبر  مثل  سپاهی هایی  و 
فرمانده سابق لجستیک سپاه، سردار 
و  راه  پلیس  فرمانده  رویانیان  محمد 
حبیب کاشانی مشاور فرماندهی سپاه 
پیشین  عضو  و  تهران  غرب  ناحیه 
شورای شهر بوده است. غیرنظامیانی 
مدیریت  پرسپولیس  در  که  هم 
از  بودند  مسئله دار  و  بودار  کردند 
سابقه  که  انصاری فرد  عباس  جمله 
بازداشت به خاطر مسائل مالی دارد. 
بابک زنجانی  ارتباط سردار رویانیان، 
و حسین هدایتی یکی از زنجیره های 
فساد در پرسپولیس است و آنهایی که 
امروز به عنوان لیدرها و اسپانسرهای 
هستند  باشگاه  این  اطراف  حکومتی 
جریان  این  مسموم  میوه های  همه 
اصیل  هواداران  که  جریانی  هستند. 
هیچ  می دهد.  آزار  هم  را  پرسولیس 
تعجبی ندارد که »پرسپولیس« ایران 
چنان  عربستان  »الهالل«  برابر  در 

مفتضحانه ببازد!

از این تیم به طور  با باشگاه استقالل  مهدی رحمتی کاپیتان تیم استقالل که این روزها به خاطر اختالف 
موقت کنار گذاشته شده، یکی دیگر از بازیکنانی است که پای ثابت هیات های مذهبی است. کارلوس کیروش 
بازیکن مشکل داری است و کنارش گذاشت. مهدی  او  ایران گفت  ابتدایی حضورش در  از همان سال های 
رحمتی همانند مهدی طارمی بازیکنی است که از نظر فنی سطح باالیی دارد، اما بارها آن حواشی که برای 

استقالل ساخته گربیان تیم اش را گرفته

دوست  و  پرسپولیس  باشگاه  اسپانسر  سپاه،  عضو  هدایتی  حسین 
نزدیک بابک زنجانی که او نیز به دلیل اتهامات مالی سابقه بازداشت 
بابک  برابر  سه  ثروتی  بانک«،  عابر  »آقای  به  مشهور  هدایتی  دارد. 
زنجانی دارد. او یک میلیارد و ششصد میلیون تومان به طارمی داد تا 
قراردادش با ریزه اسپور ترکیه را لغو کند، اما طارمی پول را در جیب 
خودش گذاشت و مسووالن باشگاه پرسپولیس تاریخ قراردادش با این 

تیم را جعل کردند )تصویر خوش و بش هدایتی و منصور عرضی(

مهدی طارمی نماد نسلی است با هویت چندگانه و مختل! پرورش یافته در نظام آموزشی جمهوری اسالمی که 
به قول معروف »نمی دانند با خود چند چند هستند!« او روزی به سبک و سیاق جوان های کوچه و خیابان های 
جوامع غربی لباس می پوشد و کاله رپ بر سر می گذارد و با شلوارها و لباس های تنگ و کوتاه و پاره ی خود 
سوژه رسانه ها می شود و روزی در هیات های مذهبی نذری هم  می زند و در فرصتی دیگر پس از گل زدن در 

مسابقه، لباسی از تصویر کشته های سوریه به نمایش می گذارد. با چنین افرادی همه کار می توان کرد!

ویدئو

»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید.«
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عوارض سکته
افرادی  می گویند  کانادایی  محققان 

کرده اند،  ناقص  یا  کامل  مغزی  بار سکته  یک  که 
در  خود  های  هم سن   از  بیش  برابر  دو  تا  بعد  یکسال  تا 

معرض سکته قلبی و مغزی و خطر مرگ قرار دارند. این پژوهش 
مطالعاتی که در آن بیش از ۲6 هزار نفر دارای تجربه سکته مغزی 

تحت نظر قرار گرفتند، نشان می دهد افرادی که یک بار جان سالم از 
سکته مغزی به در برده اند، بیش از آنچه در گذشته تصور می شد، در معرض 

خطر هستند و دستکم تا پنج سال بعد از سکته اول، خطر همچنان بیخ گوش 
برای  بحرانی  از سکته،دوره  بعد  اول  روز  است.در حال حاضر 9۰  بیماران  این 
بعضی از بیماران خاص در نظر گرفته  می شود، اما به اعتقاد دکتر ریچارد شوراتز، 
مدیر اصلی این تحقیق، نجات یافتگان سکته باید تا مدت ها یا سال ها از نزدیک 
تحت نظر باشند. بر اساس این گزارش، 36 درصد یا تقریبا یک سوم افرادی که در 
این تحقیق تحت نظر بودند، تا پنج سال بعدد از سکته اول، دوباره سکته مغزی 
و قلبی کردند و یا جان سپردند.محاسبه منظم فشار خون، ضربان قلب و تغییر 
روش زندگی از جمله ورزش کردن و سیگار نکشیدن از مواردی است که به 
پایه  بر  رعایت شود.  از سکته  بعد  سال ها  تا  بایستی  شوارتز،  دکتر  گفته 
این گزارش، سکته اولین یا دومین عامل مرگ در کشورهای در حال 

توسعه، به شمار می رود، اما در کشورهای توسعه یافته سومین یا 
هیل  مایکل  دکتر  شود.  می  شناخته  مرگ  عامل  چهارمین 

این  بر خالف  کانادا گفت که  انجمن پزشکی  به مجله 
ذهنیت نادرست که سکته افراد مسنن را تهدید 

برای  تهدیدی  وضعیت  این  می کند، 
عموم جامعه است.

زنان  شاخص

برسابه هوسپیان
 ) 1285-1378(

یک  هوسپیان-سنقچیان  برسابه 
بانوی کارآفرین و مدرسه ساز ایرانی 
دانش آموخته  وی  بود.  ارمنی تبار 
ژنو  دانشگاه  از  تربیتی  علوم  رشته 
در  کودکستان  نخستین  مؤسس  و 
خورشیدی   131۰ سال  در  ایران 
فرهنگ  وزارت  از  رسمی  امتیاز  با 
خورشیدی   13۰9 سال  در  بود.او 
به  را  خویش  شخصی  کودکستان 
تأسیس  برسابه«  »کودکستان  نام 
نمود. این مؤسسه آموزشی، نخستین 
مجوز  با  که  بود  ایرانی  کودکستان 
رسمی از وزارت فرهنگ وقت تحت 
نام »کودکستان« در ایران شروع به 
فعالیت نمود و آموزش آن نیز به زبان 
فارسی بود. هوسپیان در سال 133۸ 
خورشیدی دبستان و دبیرستانی در 
مجاورت این کودکستان را تأسیس 
نمود. در کنار فعالیت های آموزشی، 
وی در امور اجتماعی نیز فعال بود و 
یکی از مؤسسان سازمان زنان ایران 
در سال 13۴7 خورشیدی محسوب 
می شود. به پاس خدمات شایان توجه 
برسابه هوسپیان در امور آموزشی و 

تربیتی، وی مفتخر به دریافت نشان 
وزارت  از سوی  »افتخار«  دو  درجه 
ایران شده است.  آموزش و پرورش 
انقالب  از  بعد  برسابه  مدرسه های 
13۵7 ایران تعطیل شدند. در آغاز 
ایران و عراق هوسپیان برای  جنگ 
تغذیه، کمک های اولیه و نظایر این 
در برخی محله های تهران ستادهایی 

را برپا کرد.
را  عمر خویش  آخر  سال های  او   
در ایاالت متحده آمریکا سپری کرد 
و در سال 137۸ خورشیدی بدرود 

حیات گفت.

من تار توام تو پود من اين بافته را نظیر، نه
خوش رنگ تر و لطیف ترکس ديده ازين حرير؟ نه
اين گونه که دل به دست تو از بوِي خوش است مست تو

درهیچ غالف، غنچه يي زيباتر ازين اسیر نه
تا مونس مهربان تويي تا جان تويي و جهان تويي
هست از همگان گريز من  از عشق توام گريز نه
 چشم من و پاي من تويي پیرانه عصاي من تويي
من کیست به جاي من تويي اين کالبِد حقیر، نه
جان- مايه به لب نهادمت  نوشابه زعشق دادمت
آمیزه ي عشق و شور من  نوشاک تو بود و شیر نه

گهواره بیاورم بَرت  تا فاش کند که مادرت
چشمش زُمراقبت شبي رفته ست به خواب سیر، نه
هستند کنار من بسي وين طرفه کز آن میان کسي
آن لحظه که اوفتم ز پا جز دست تو دست گیر نه...

امروزه  منزل  داخلی  دکوراسیون 
برای  از مسائل مهم  به یکی  تبدیل 
چه  اینکه   ، است  شده  افراد  اکثر 
ترکیب رنگی در خانه به کار بگیریم و 
یا از چه سبک طراحی و نورپردازی ها 
استفاده کنیم همه و همه زیرشاخه 
ای  حرفه  دکوراسیون  طراحی  های 
منزل است اگر به تغییر دکوراسیون 
منزل خود فکر می کنید، یا هدفی 
جدید  منزل  داخلی  طراحی  برای 
کارشناسان  نظر  حتما  دارید،  خود 
دکوراسیون داخلی برای شما اهمیت 
دارد. از مهمترین نکاتی که در طراحی 
کارشناسان  توجه  مورد  داخلی 
دکوراسیون داخلی است، ساده و کم 
این که  هزینه بودن است؛ تا ضمن 
آرامش و زندگی مطلوب را برای شما 
به منزل بیاورد، هزینه زیادی را هم 

برای شما در بر نداشته باشد.
در این مطلب قصد داریم ۲۰ مورد 
دکوراسیون  کارشناسان  نظرات  از 
داخلی را برای شما جمع بندی کنیم. 

دیوارها.  کردن  نقاشی   -  1
کارشناسان دکوراسیون داخلی بر این 
عقیده هستند که رنگ آمیزی دیوارها، 
از سریع ترین و ارزان ترین راه های به 
وجود آوردن تنوع در طراحی داخلی 
منزل است. دیوار ها را با رنگ های 
پرانرژی و مناسب رنگ آمیزی کنید.

جفت  صورت  به  را  وسایل   -  2
توانید  این کار می  با  انتخاب کنید. 
کنید.  دعوت  خود  منزل  به  را  نظم 
استفاده از وسایل تزئینی جف )مانند 
صندلی، گلدان، شعله های دیواری و 
دکوری های دیواری( در چیدمان و 

تزئین منزل مناسب است.
3 - خانه خود را با تزئینات طبیعی 
های  سنگ  و  ها  گل  به  کنید.  پر 
طبیعی بیشتر فکر کنید. کارشناسان 
عقیده  این  بر  داخلی  دکوراسیون 
وحشی  گیاهان  از  چرا  که  هستند 
و سنگ های لب رودخانه در منزل 
استفاده نکنند؟ طبیعت را در منزل، 

کنار خود داشته باشید.
وسایل  چیدمان  جابجایی   -  4
منزل، کمک زیادی می کند. طرحی 
که برای مبل و میز و صندلی در نظر 

گرفته اید، تغییر دهید. مبل ها را از کنار 
دیوار خارج کنید و در بخشی از اتاق، در 
وسط بچینید. صندلی ها، تنها کاربرد 
پشت میز ندارند! در گوشه ای از اتاق 
برای تشکیل جمع گفتگو آماده کنید.

5 - قاب عکس را تصحیح کنید. اگر 
اتاق را رنگ جدیدی زده اید، رنگ قاب 
عکس ها را نیز با رنگ اتاق هماهنگ 
کنید. اگر تغییری در رنگ اتاق نداشته 
اید، قاب عکس را از روی دیوار بردارید؛ 
رنگ مورد عالقه و متناسب با یک میز 
به آنها بزنید و روی میز، با طراحی زیبا 

بچینید.
تغییر  را  6 -رنگ در ورودی منزل 
دهید و طیف جدیدی از رنگ را برای 

آن انتخاب کنید.
7 - به نظر کارشناسان دکوراسیون 
های  اتاق  برای  کار  بهترین  داخلی 
آینه  کنید.  استفاده  آینه  از  کوچک، 
در  دیوار  به  شده  قاب  و  بزرگ  های 
اتاق های کوچک به کار ببرید. این کار 
فضای اتاق را بزرگ تر نشان می دهد.

8 - وسایل هم شکل بر روی سطوح 
بگذارید. به راحتی می توانید وسایلی 
مانند ظروف سفالی و گلدان ها را به 
جای وسایل به هم ریخته و ناهمگون، 
در کتابخانه و یا روی شومینه قرار دهید.

9 - روکش های مبلمان را تعویض 
کنید. استفاده از پارچه های معمولی و 
زیبا برای روکش مبل ها و صندلی ها 

مقرون به صرفه است.
10 - برای وسایل مربوط به هم که 
معموال بر روی زمین پخش می شوند، 
از سبد استفاده کنید. اسباب بازی های 
کودکان شامل این موضوع می شود. یک 
سبد بزرگ برای آن ها انتخاب کنید.

11 - تابلوهای تکراری و قدیمی را با 
نمونه های جدید و زیبا جایگزین کنید. 

ظاهر منزل را بسیار تغییر می دهد.
12 - کارشناسان دکوراسیون داخلی 
قالیچه را پیشنهاد می دهند. از قالیچه 
های متناسب با اصول چیدمان مبلمان، 

استفاده کنید.
بهره  نورپردازی  از  همیشه   -  13
بگیرید. حتی می توانید از چند شمع 
کوچک و ارزان استفاده کنید. این بدان 
معنی نیست که تمامی روشنایی های 

دیواری و آباژورها 
تعویض کنید! به راحتی 

رنگ  و  ها  تغییر المپ  با  توانید  می 
آنها به نورپردازی جدیدی برسید. یک 
تنظیم کننده نور برای کم و زیاد کردن 
کنید. نصب  دیوار  روی  بر  اتاق،  نور 

14 -کارشناسان دکوراسیون داخلی 
می  پیشنهاد  زمین  رو  تا  هایی  پرده 
کنند. اگر پرده های پنجره ها، به اندازه 
پرده  با  را  آنها  است،  ها  پنجره  خود 
هایی از سقف تا زمین جایگزین کنید. 
پرده  دکوراسیون  اصول  از  کار  این 
است. به این روش پنجره ها بزرگ تر و 

زیباتر می شود.
از  فصول،  با  هماهنگی  برای   -  15
با  متناسب  های  رنگ  با  هایی  حوله 

آن فصل، استفاده کنید. در هر فصلی 
روحیه  در  کنید.  تعویض  را  حوله 

ساکنین منزل تاثیر زیادی دارد.
برای سقف  رنگ جدید  16 - یک 
انتخاب کنید. اینکار تنوع ایجاد می کند!

17 - برای کابینت های آشپزخانه 
رنگ بندی خاصی در نظر بگیرید. مثال 
رنگ کابینت های باالیی را روشن تر 
از کابینت های پایینی انتخاب کنید. 

زیبایی خاصی به آشپزخانه می دهد.
اتاق خواب ها و  18 - رنگ بندی 
سرویس بهداشتی را دوگانه یا چندگانه 
کنید. به نظر کارشناسان دکوراسیون 
داخلی برای این مکان ها، ترکیب دو 

یا چند رنگ را به کار ببرید.
19 - ترکیب چند سبک دکوراسیون 
داخلی؛ در دکوراسیون داخلی معاصر 
از ترکیب سبک ها استفاده می شود. 
هم  با  را  مدرن  و  سنتی  مثال سبک 

ترکیب کنید.
از قاب عکس باالی شومینه   - 20
کارشناسان  نظر  از  کنید.  استفاده 
اشیا  بهترین   ، داخلی  دکوراسیون 
دکوری بر روی شومینه قاب عکس ها 

هستند.

حدس  روش 
گزینه های  بین  از  زدن 

درست و غلط 
اگر شما هم تحت فشار برای قبول 
شدن در یک امتحان هستید، کسب 
مهارت در حدس زدن پاسخ صحیح، 
حدس  روش هاست.  بهترین  از  یکی 
موفقیت  در  را  شما  شانس  زدن 
جستجوی  می برد.  باال  امتحان  در 
کلیدواژه های پاسخ در متنی که پیش 
رو دارید، می تواند در پیدا کردن پاسخ 
به شما کمک کند. جوابی را انتخاب 
کنید که به نظر آشنا می رسد حتی 
به  نیست.  دژاوو  یک  اگر چیزی جز 
بودن  غلط  یا  درست  نقش  دنبال 
سواالت باشید اگر سوالی شامل یک 

همه یا هیچ مطلق باشد. 
وقتی که روی یک سوال چندوجهی 
حذف  فرایند  از  می زنید  حدس 
سرنخ های  دنبال  به  کنید.  استفاده 
تردید  در  وقتی  و  باشید  گرامری 
هستید جزئیات را بیشتر بررسی کنید. 

سواالت دو گزينه ای درست يا غلط
را  پاسخ شان  که  به سواالتی  ابتدا   
است  آشکار  دهید.  پاسخ  می دانید 
تا  سواالتی  اغلب  به  می خواهید  که 
پاسخ  می دهد  اجازه  زمان  که  جایی 
دادن  پاسخ  اینکه،  عالوه  به  دهید. 
به سواالتی که جوابشان را می دانید، 
حقه نهفته در سواالتی که نمی دانید 
را برمال می کنند. حدس زدن براساس 
یک الگو بیشتر کمک می کند تا اینکه 
متناقض  پاسخ   بزنید.  حدس  اتفاقی 
پاسخ ها  همه  وقتی  کنید  انتخاب  را 
که  کنید  فرض  هستند.  هم  شبیه 
سوال  یک  پایین  و  باال  پاسخ های 
هستند.  درست  دو  هر  شک برانگیز 
سوال،  این  به  پاسخ صحیح  احتماال 
باید گزینه اشتباه باشد. این احتمال 
پاسخ های  همه  که  است  کم  خیلی 

ردیف  یک  در  سوال  یک  به  درست 
ظاهر شوند. 

پاسخ اشتباه را پیدا کنید
در  دقیق  توصیف کننده  یک  اگر 
حدس  را  اشتباه  پاسخ  دارید،  جمله 
جلوی  توصیف کننده ها  این  بزنید. 
متوجه  شما  و  می گیرند  را  استثناها 
می شوید که کدام پاسخ کامال اشتباه 
است. همه چیز، همه کس، هرگز و 
توصیف کننده ای  واژه های  همیشه 
خواهند  کمک  شما  به  که  هستند 
زندگی  در  زیادی  چیزهای  کرد. 
وجود ندارد که استثنا نداشته باشد، 
همیشه  مطلق  پاسخ های  بنابراین 
با  پاسخ  یک  وقتی  هستند.  اشتباه 
است  درست  مطلق  توصیف کننده 
یک  و  باشد  شده  شناخته  کامال  که 
واقعیت عمومی را بگویید که این برای 

یک سوال امتحانی مناسب نیست.

چطور شانس خود را بیشتر کنید

که  جمالتی  در  را  درست  پاسخ 
حاوی برخی، بیشتر یا کمی هستند، 
در  که  کلماتی  بین  در  کنید.  پیدا 
هستند،  مطلق  شرایط  با  تعارض 
پاسخ های صحیح وجود دارد. اگر در 
یک بیانیه یا متنی اجازه داده شده که 
استثناها وجود داشته باشند، احتمال 
بیشتری وجود دارد که پاسخ صحیح 
مورد  در  تئوری  این  باشد.  آنها  بین 
کلماتی مثل معموال، اغلب، به ندرت، 

و مکررا نیز صدق می کند.

گزينه خیالی را انتخاب نکنید
فشار هستید، یک  کامال تحت  اگر 
گزینه را انتخاب کنید. یکی را انتخاب 
گزینه های  از  کدام  هیچ  اگر  کنید 
شما  و  نبود  راهنمایی کننده  پیش رو 
یک  انتخاب  نداشتید.  سرنخی  هیچ 
گزینه ساده بهتر از اختراع یک پاسخ 
درست است! بنابراین طراحان سوال 
تمایل دارند که سواالت بیشتر شامل 
به  دروغ!  تا  باشد  درست  پاسخ های 
عنوان مثال، وقتی در شرایطی هستید 
که یک گزینه اطمینان بخش نیست، 
یکی  و  است  تردید  مورد  یک گزینه 

اشتباه  یکی  و  درست  نظرتان  به 
گزینه  روی  که  است  بهتر  می آید، 

درست شرط بندی کنید.

گزينه بالقوه را حدس بزنید
گزینه ای  چند  که  سواالتی  در 
از  قبل  که  است  بهتر  هستند 
بالقوه  پاسخ  پاسخ ها،  همه  خواندن 
را حدس بزنید. وقتی که اول سوال 
را می خوانید، سعی نکنید که جوابها 
جوابها  روی  را  دستتان  ببنید.  را 
ذهن  در  که  کنید  تالش  بگذارید. 
خودتان پاسخ را حدس بزنید. سپس 
گزینه ها را بخوانید و ببنید کدامیک 
است.  یکی  شما  حدس  با  آنها  از 
و  بیندازید  دور  را  بی اهمیت  موارد 
بیشترین و کمترین گزینه های مورد 

اهمیت را نیز در نظر بگیرید. 
هستند،  مضحک  که  گزینه هایی 
به  کامال  و  هستند  اشتباه  آشکارا 
قضیه  از  خارج  که  می رسد  نظر 
از  سپس  بگذارید.  کنار  را  هستند 

را  یکی  مانده  باقی  گزینه های  بین 
انتخاب کنید.

باشید.  گرامری  نکات  دنبال  به 
شابد به نظر مهم نیاید ولی ممکن 
برمبنای  را  سوال  طراح،  یک  است 
سوال   باشد.  کرده  طراحی  گرامر 
دقت  به  را  احتمالی  پاسخ های  و 
نظر  از  که  پاسخ هایی  و  بخوانید 
گرامی ربطی به سوال ندارند را کنار 

بگذارید.

امتحانات گذشته را بخوانید
از معلم خود بپرسید که پرونده های 
او  از  نه.  یا  می دارد  نگه  را  گذشته 
امکانش  که  صورتی  در  بخواهید 
وجود دارد، آنها را با شما به اشتراک 
بگذارد. شما می توانید روی سواالت 
کار کنید و به الگوهای درستی برای 

پاسخ دادن برسید. 
به یاد داشته باشید که همیشه بهتر 
است تا مواد درسی  را مطالعه کنید 
به جای تالش برای فرار از موقعیت 
خواندن  درس  بین  در  امتحان. 
موقعیت های  و  بردارید  یادداشت 

مختلف امتحان را بیاموزید.

سیمین بهبهانی

چطور می شود که پاسخ سواالت امتحانی را حدس زد  20 توصیه برای طراحی دکوراسیون منزل
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مردان  شاخص

آلبرت محرابیان
)1939 -ایران(

آلبرت محرابیان را بی شک باید از 
معروف ترین نام های حوزه ارتباطات 
دانست. وی  بدن  زبان  و  غیرکالمی 
ایران  در  ارمنی  خانواده  یک  در  در 
استاد  حاضر  حال  در  و  آمد  بدنیا 
دانشگاه  روانشناسی،  بازنشسته 
درباره  او  است.یافته های  کالیفرنیا 
و  احساسات  متناقض  پیام های 
انسانی  ارتباطات  سمینار  در  حالت 
در سراسر جهان نقل شده است، و 
همچنین به عنوان قانون ٪7 -٪۳۸ 

-55٪ شناخته شده است.
محرابیان در مطالعات خود، به دو 
در  که  اول،  می رسد.  نتیجه گیری 
ارتباط  گونه  هر  در  عنصر  واقع سه 
کالم  دارد:  وجود  چهره  به  چهره 
تن صدا رفتار غیرکالمی )به عنوان 

مثال، بیان چهره(
دوم، عناصر غیر کالمی خصوصاًبرای 
نگرش  و  احساسات  ارتباط  برقراری 
مهم است، به ویژه هنگامی که آنها 
ناهمخوان است: اگر کلمات با لحن 
باشد،  مخالف  کالمی  غیر  رفتار  و 
مردم به باور، آهنگ کالم و رفتار غیر 

کالمی تمایل دارند.
غیر  عناصر  که  نیست  چنین  این 
احساسات  انتقال  همه  در  کالمی 
حتی  باشد،  پیام  از  عمده ای  بخش 
گاهی  را  خود  نتیجه گیری های  اگر 
اوقات بد تفسیر کنند. به عنوان مثال، 
محتوای  ارائه  یا  زمان سخنرانی  در 
متنی سخنرانی تماماً شفاهی منتقل 
غیر کالمی  نشانه های  اما  می شوند، 
به  نسبت  گوینده  نگرش  انتقال  در 
باور  ویژه  به  می گویند،  آنها  آنچه 
مهم  بسیار  خود  راسخ  اعتقاد  و 

می باشد.

سیگار یکی 
مضرترین  از 
که  است  مواردی 
انسان به اختیار خود و با آگاهی 
از تمام مضرات آن به استفاده از آن می 
پردازد. اگر شما هم سیگار مصرف می 
کتید قطعا بار ها به سرتان زده است 
که این ماده سمی را کنار بگذارید؛ به 
اینکه شاید  همین سبب و به خاطر 
خواندن این مطلب به شما در ترک 
سیگار کمک کند با ما همراه باشید.

تالش هایی  جامع ترین  برنامه   این 
کنگره  تصمیم  زمان  از  که  است 
 آمریکا در سال 19۶5 مبنی بر درج 
خطرات ناشی از استعمال دخانیات بر 
روی پاکت های سیگار در این مسیر 

انجام می شود.

مقامات بهداشت و درمان آمریکا در 
مبارزه با مرگ و میر ناشی از مصرف 
دخانیات تصمیم به کاهش چشمگیر 
سیگار  در  موجود  نیکوتین  میزان 
گرفته اند. به همین جهت ارزش سهام 
شرکت های بزرگ دخانیات بعد از این 

تصمیم سقوط کرده است.
اسکات گوتلیب، رئیس سازمان غذا 
و داروی آمریکا می گوید: »دلیل نرخ 
بیماری  و  میر  و  مرگ  باالی  بسیار 
به  اعتیاد  تنباکو  مصرف  از  حاصل 
سیگار است. این تنها محصول قانونی 
نیمی  آگاهانه  مصرفی  در  که  است 
را  خود  باسابقه  مصرف کنندگان  از 

می کشد.«
دالری  میلیارد   1۳0 صنعت 
این  اجرای  با  است  ممکن  دخانیات 
خود  مشتری های  از  بسیاری  برنامه 
این  اعالم  از  بعد  بدهد.  دست  از  را 
و  بهداشت  مقام های  توسط  برنامه 
درمان ارزش سهام شرکت های بزرگ 

دخانیات سقوط کرد.
انجام  با  محققان  راستا  این  در 
ترک  با  که  دادند  نشان  پژوهشی 
سیگار چه اتفاقی در بدن رخ می دهد؟

هر کجا هستم باشم 
آسمان مال من است 

پنجره ، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است 
چه اهمیت دارد 

گاه اگر می رویند 
قارچ های غربت ؟

 
من نمی دانم که چرا می گویند :

اسب حیوان نجیبی است
کبوتر زیباست 

و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست
گل شبدر چه کم از الله قرمز دارد 

چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید 
واژه ها را باید شست ...

سهراب سپهری

مراقبت از گیاهان می تواند بسیار با 
ارزش باشد، حتی اگر گیاه آپارتمانی 
گل های  و  باشد  شاخه  یک  فقط 
با هم  اینجا  باشد. در  نداشته  معطر 
نحوه  مورد  در  زیادی  راهنمایی های 

نگهداری گیاهان را مرور می کنیم.
گیاهانی  داشتن  برای  راه  بهترین 
کافی،  اندازه  به  دادن  آب  شاداب، 
تأمین مواد مغذی و فراهم آوردن یک 
آنهاست.  رشد  برای  مناسب  فضای 
قبل از اینکه گلدان بخرید یا گیاهانی 
را بکارید، تحقیق کنید که چه مقدار 
نور و فضا الزم دارند. زمانی به گیاهان 
آب بدهید که خاک آن خشک باشد. 
لمس  را  خاک  دست  با  می توانید 
بدهید  کود  خاک  به  زمانی  کنید. 
که با آزمایش متوجه شوید که مواد 
مغذی خاک کم است. برای مشاوره 
می توانید از یک باغبان سوال کنید 
ولی برخی ترفندها را با هم در این 

متن می آموزیم.
گیاهان خود را بشناسید 

و  مراقبت  چقدر  که  نیست  مهم 
توجه نسبت به گیاهان خود دارید، 
شما  اگر  بود  نخواهند  شاداب  آنها 
نیازهای خاص آنها را نشناسید. این 
درست است که شما یک خانه گیاهی 
می خرید یا برای داشتن یک باغ سبز 
در فضای باز خانه برنامه ریزی می کنید. 
اما بعضی از گیاهان قادر به رشد در 
دارند  هوایی  و  آب  اقلیم های  همه 
ولی برخی دیگر نیاز به یک محیط 
بمانند. زنده  تا  دارند  شده  کنترل 

اضافه  یا  باغ  در  کاشت  از  قبل 
کردن گیاه به مجموعه گلدان خود، 
در اینترنت جستجو کنید و یا از یک 
متخصص سواالت خود را راجب به 
شرایط مورد نیاز گیاهان بپرسید. به 
این فکر کنید که چه آب و هوایی 
به  فقط  است.  بهتر  گیاهان  برای 
خاطر اینکه گیاه شما مخصوص آب و 
هوای محل زندگی شما نیست، دلیل 
پرورش  را  آن  نتوانید  که  نمی شود 
و  دما  هوا،  و  آب  شرایط  اگر  دهید. 
خاک را تنظیم کنید به معنای این 

است که کارتان ساده تر شده است.
برای گیاهان داخل سالن، دمای 

نسبتا پایدار را حفظ کنید

کاهش وزن برای مقابله 
با افزایش فشار خون 

نتایج محققان دانشگاه آالباما آمریکا نشان می دهد حفظ وزن 
سالم در میانسالی می تواند به حفظ فشارخون پایین کمک کند.

جان بوث، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »افزایش فشارخون 
در سنین جوانی با بیماری قلبی و سکته مرتبط است. ما در این مطالعه تاثیر 

بلندمدت حفظ وزن سالم را بر فشارخون باال ارزیابی کردیم.« بوث و همکارانش 
در این مطالعه تاثیرات پنج رفتار سالم را بررسی کردند:

= هرگز سیگار نکشیدن = عدم مصرف نوشیدنی های الکلی = رژیم غذایی سالم 
= فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید به میزان 150 دقیقه یا بیشتر در هفته = حفظ وزن سالم.

این مطالعه شامل حدود ۴700 فرد داوطلب 1۸ تا ۳0 بود. زمان آغاز مطالعه 
سال های 19۸5 و 19۸۶ بود. در طول 25 سال بررسی این افراد، محققان فشار 
وزن  دارای  کردند.افراد  گیری  اندازه  بار  را هشت  افراد  سالم  رفتارهای  و  خون 
سالم ۴1 درصد کمتر در معرض ابتال به فشارخون باال در میانسالی قرار داشتند.
همچنین افرادی که حداقل چهار رفتار سالم در این دوره داشتند، 27 درصد 

باال در میانسالی قرار داشتند. به فشارخون  ابتال  کمتر در معرض ریسک 
محققان دریافتند حفظ فعالیت فیزیکی و تغذیه سالم ارتباط خاصی با 

فشارخون بهتر نداشت.اما به نظر می رسد حفظ وزن سالم از سایر 
رفتارها به مراتب مهم تر است، اما این به معنای نادیده گرفتن 

سایر رفتارهای سالم نیست. چراکه سایر رفتارهای سالم 
و  هستند  الزم  بدن  متناسب  وزن  حفظ  برای 

این  ورزش  و  سالم  غذایی  رژیم  بدون 
امر محقق نمی شود.

دارید، گیاه  اگر شما احساس سرما 
از  می کند.  سرما  احساس  نیز  شما 
در  خودتان  سبز  دوستان  دادن  قرار 
اجتناب  کوران  و  بادگیر  مکان های 
کنید. اطمینان حاصل کنید که ظرف 
به  می کنید  استفاده  که  گلدانی  یا 
نیاز  گیاهان  است.  بزرگ  کافی  اندازه 
به فضای زیادی برای رشد دارند. آتش 
تیرخالص را وقتی روشن می کنید که 
اجازه می دهید تا ریشه ها در هم تنیده 
و شلوغ شوند. اگر مستقیما گیاه را در 
خاک کاشته اید، مطمئن شوید که هر 
کدام از گیاهان فضای کافی برای رشد 
گلدان  در  را  خود  گیاهان  دارند.اگر 
بررسی  یکبار  یکسال  هر  گذاشته اید، 
کنید که ریشه ها در هم گره نخورده 
هم  از  بودند  خورده  گره  اگر  باشند. 
بازشان کنید و در یک گلدان بزرگتر 
گیاهان  رشد  به  کار  دهید.این  قرار 
کمک می کنید. اگر نمی خواهید که در 
گلدان بزرگتری قرار دهید، می توانید 
ریشه ها را برش دهید و گیاه را دوباره 

در همان گلدان بگذارید.
را  خورشید  نور  مناسب  مقدار 

برای گیاهان در نظر بگیرید
گیاهان معموال نیاز به بیشترین نور 
خورشید، نور معمولی خورشید یا سایه 
نسبتا  تمایز  این  دارند.  جزئی  نور  و 
ساده تأثیر زیادی بر عملکرد گیاهان 
دارد. قبل از خریدن گیاهان نگاهی به 

حیاط خود 
به  بیاندازید. 

خورشید،  نور  مقدار 
در مناطق مختلف حیاط قبل 

از خریدن گیاهان توجه داشته باشید. 
باشید،  باغ داشته  قرار است یک  اگر 
پیش از هر چیز با یک باغبان در زمینه 
سایه دار یا نوردار بودن حیاط مشاوره 
انواع  از  بتوانید  که  طوری  به  کنید. 
مختلف گیاهان در حیاط داشته باشید.

نور  به  نیاز  آپارتمانی  گیاهان  اکثر 
جزئي و سایه دارند تا به خوبی رشد 
کنند. چرا که معموال داخل آپارتمان ها 
نورگیر نیست و خورشید کامال داخل 
تصمیم  اینکه  از  قبل  نمی افتد.  خانه 
برای  را  گیاه  گلدان  یک  که  بگیرید 
ساعت ها در مقابل نور مستقیم خورشید 

قرار دهید، این موضوع را در ذهن نگه 
دارید که ممکن است شرایطی پیش 
بیاید که به مدت طوالنی تری در زیر 
متوجه   اگر  بماند.  باقی  خورشید  نور 
نازک  شما  گیاهان  برگ  که  شده اید 
دارند،  گرایش  نور  سمت  به  و  شده 
خورشید  نور  نزدیک  را  آنها  باید 
قرار دهید، چرا که کمبود نور دارند.

گیاهان را در آب غرق نکنید
مردم کم کم دارند به قاتالن سریالی 
گیاهان بدل می شوند. به آنها بیش از 
حد کم یا زیاد آب می دهند. باغبان ها یا 
صاحبان باغ گیاهان معتقدند که مردم 
آب  گیاهان  به  ضروری  حد  از  بیش 
می دهند. آب برای گیاهان مفید است 
ولی می تواند به آنها نیز صدمه بزند.

تحقیق کنید که گیاهان شما به چه 
یک  می توانید  دارند.  نیاز  آب  مقدار 
مدت زمان خاص را در نظر بگیرید و 
یک مقدار معین آب به گیاهان بدهید، 
اگر پس از گذشت این موعد، گیاهان 
کامال خشک بودند پس بدین معناست 
که نیاز به آب دارند. الزم است تا کف 
آب  تا  کنید  سوراخ  را  گلدان  ظرف 

اضافی از آن خارج شود.

۲0 دقیقه بدون سیگار
سیگار  آخرین  از  پس  دقیقه   20
فشار خون و ضربان قلب به حال عادی 
بازمی گردد. نیکوتین موجود در سیگار 
اعصاب سمپاتیک را تحریک می کند. 
این اعصاب ضربان قلب و فشار خون را 
باال می برند و بدن را در حالت تحریک 
می دهند. قرار  فرار  آماده  و  شده 

1۲ ساعت بدون سیگار
با توقف 12 ساعته کشیدن سیگار، 
پیدا  کاهش  خون  کربن  مونوکسید 
می کند و به اندازه طبیعی می رسد و 
می رود.  باال  اکسیژن خون  مقابل  در 
مونوکسید کربن بخشی از دود سیگار 
است که وارد گردش خون می شود و 
سلول های  توسط  اکسیژن  جذب  از 

خونی جلوگیری می کند.

دو روز بدون سیگار
دو روز پس از آخرین سیگار کارآیی 
حس چشایی و بویایی بهتر می شود. 

زیرا دود سیگار این دو حس را تحت 
تأثیر قرار می دهد.

سه روز بدون سیگار
سه روز پس از آخرین سیگار ریه ها 
آرامش پیدا می کنند و نفس کشیدن 
راحت تر می شود. حال دیگر نیکوتین 
در بدن نیست و در نتیجه نشانه های 

ترک سیگار شدید می شوند. از جمله 
این نشانه ها سردرد، تهوع یا گرفتگی 
باره  یک  رفتن  باال  است.  عضالت 
اشتها، افسردگی و ترس هم گاه از 
دیگر نشانه های ترک سیگار هستند.

چند ماه بدون سیگار
سیگار  آخرین  از  پس  ماه  چند 
می کند.  پیدا  بهبود  خون  گردش 
ظرفیت شش ها برای جذب اکسیژن 
تا ۳0 درصد باالتر می رود. سرفه های 
تحقیقات  می شود.  کمتر  خشک 
نشان می دهند پرزهای درون شش ها 
که مولکول های خارجی را جذب و 
دفع می کنند دوباره رشد می کنند.

یک سال پس از ترک سیگار 
یک سال پس از ترک سیگار ضریب 
خطر ابتال به بیماری های قلب و عروق 
می کند.  پیدا  کاهش  درصد   50 تا 

ده سال پس از ترک سیگار 

10 سال بعد احتمال مرگ در اثر 
سرطان ریه 50 درصد کمتر از افراد 

سیگاری خواهد شد.

1۵ سال بدون سیگار
ابتال به   پس از 15 سال احتمال 
بیماری های قلب و عروق به اندازه فردی 
است که هرگز سیگار نکشیده است.

سیگار ترک  از  بعد  بدن  متابولیسم  بررسی  چطور به سالمت گیاهان و باغچه خود کمک کنیم
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فدرر و نادال قهرمان دو نفره تنیس پراگ
در نخستین دوره مسابقه های تنیس 
جام لیبر در پراگ پاییتخت جمهوری 
چک بین تیم های تنیس اروپا و بقیه 

دنیا، تیم اروپا 1۵ بر 9 برنده شد.
راجر فدرر تنیس باز سوئیسى و نفر 
تنیس باز  کریوس  نیک  جهان،  دوم 
استرالیایى را ۴ بر 6،  7 بر 6 و 11 بر 

9 مغلوب کرد.
جان ایسنر تنیس باز امریکایى 7 بر 
اول   نفر  نادال  رافائل  بر  بر 6  و 7   ۵

رده بندی تنیس جهان پیروز شد.
جالب ترین بازی این تورنمنت که به 
نام راد لیبر اسطوره استرالیایى تنیس 
دو  در قسمت  نام گذاری شده  جهان 
نفره بین راجر فدرر و رافائل نادال از 
جک  و  کوئری  سم  مقابل  اروپا  تیم 
تیم  از  امریکایى  تنیس بازان  سوک 
این مبارزه 6 بر ۴، 1  بود.  بقیه دنیا 
بر 6 و 1٠ بر ۵ به سود فدرر و نادال 

پایان یافت.

تیم ملى کشتى فرنگى ایران قهرمان مسابقات 
عشق آباد شد

در  ایران  فرنگى  کشتى  ملى  تیم 
داخل  بازی های  کشتى  مسابقات 
سالن عشق آباد ترکمنستان با دریافت 
به  نقره  مدال  دو  و  طال  مدال  شش 

مقام قهرمانى رسید.
کیلوگرم   66 و   ۵9 وزن های  در 
امین  و  ترتیب محسن حاجى پور  به 

سوری مدال نقره گرفتند.
در وزن 71 کیلو گرم فرشاد بلفکه 
 7۵ وزن  رسید.در  طال  مدال  به 
صاحب  نیز  پشتام  پژمان  کیلوگرم 

مدال طال شد.
مهدی  کیلوگرم   ٨٠ وزن  در 
ابراهیمى مدال طال به گردن آویخت.

 9٨ کیلوگرم،   ٨۵ وزن های  در 
ترتیب  به  و 13٠ کیلوگرم  کیلوگرم 
سامان عزیزی، امیر حسین حسینى 
طال  مدال  هم  زاده  مهدی  بهنام  و 

دریافت کردند.
تیم  و  فرنگى  و  آزاد  کشتى  تیم 
بازی های  در  دخترها  سنتى  کشتى 

گراند  پنج  برنده  شاراپووا  ماریا 
اسلم تنیس و یکى از سه جوان ترین 
اسلم،  گراند  برنده  تنیس باز  دختران 
به  و  شیک پوش ترین  پردرآمدترین، 
جهان  زن  ورزشکار  زیباترین  روایتى 
است. او مدتى نیز نفر اول رده بندی 

تنیس زنان جهان بود.
شاراپووا به دنبال آزمایش دوپینگ 
گراند  تنیس  بازی های  جریان  در 
اسلم استرالیا در سال ٢٠16 به دلیل 
استفاده از داروی ملدنیوم برای دو سال 
از شرکت در مسابقات محروم شد اما 
بعد از تقاضای تجدید نظر از این حکم 
مدت محرومیت او به 1۵ ماه کاهش 
در  پایان محرومیت  از  او پس  یافت. 
کرد. بازی  تنیس  تورنمنت  چند 

در  امریکا  مقیم  روس تبار  تنیس باز 
مدتى که اجازه حضور در مسابقات را 
نداشت فرصت نمود تا کتاب خاطرات 
انتشار  صدد  در  مدت ها  که  را  خود 
کتاب  این  در  نماید.  منتشر  بود  آن 
مى خوانیم که چند ماه پس از انفجار 
رآکتور هسته ای چرنوبیل که خانواده 
شاراپوا در 3٠ کیلومتری آن زندگى 
مى کردند به دنیا آمد و به دنبال این 
حادثه پدر و مادر ماریا تصمیم گرفتند 
به امریکا مهاجرت کنند و هنگامى که 
به  بود  نیمه  و  سال  شش  شاراپووا 

امریکا کوچ کردند.
در آخرین سال اقامت آنها در روسیه 

بازیکن دستچین شده  میان ۵۵  از 
برای انتخاب بهترین فوتبالیست سال 
لیونل  پرطرفدار،  ستاره  سه   ٢٠17
به  نیمار  و  رونالدو  کریستیانو  مسى، 

مرحله نهایى راه یافتند.
فدراسیون  تن،  سه  این  از  جا 
جهانى فوتبال اسامى سه نفر بهترین 

دروازه بان ها را نیز اعالم کرده است.
 ٢٠16 سال  بازیکن  بهترین  عنوان 
فوتبالیست  رونالدو  کریستیانو  نصیب 
همراه  بود  توانسته  که  شد  پرتقالى 
رئال مادرید قهرمان اللیگا )لیگ برتر 
جام  قهرمانان،  لیگ  اسپانیا(،  فوتبال 
باشگاه های جهان، سوپر کاپ اسپانیا و 

سوپر کاپ اروپا شود.
لیونل مسى فوتبالیست اهل آرژانتین 
سال گذشته با بارسلونا برنده کوپا دل 
عنوان  بار  چهارمین  برای  و  شد  ری 

آقای گل اللیگا را بدست آورد.
برزیل  کنونى  بازیکن  بهترین  نیمار 
ری  دل  کوپا  قهرمان  بارسلونا  همراه 
شد. او در سال ٢٠16 بیست گل زد 
و بیست و یک پاس او به گل انجامید. 
پاریسن  برای  حاضر  حال  در  نیمار 

ژرمن بازی مى کند.
سه نامزد انتخاب شده از بین دروازه 
از: جان  نیز عبارتند  بانان پیشنهادی 
ایتالیا،  یوونتوس  تیم  از  بوفن  لویجى 
ناواس  و  مونیخ  بایرن  دروازبان  نویر 

دروازبان رئال مادرید.

کدام فوتبالیست بهترین بازیکن سال مى شود؟ 
نیمار، رونالدو یا مسى؟

کتاب خاطرات شاراپووا:
 وقتى وارد نیویورک شدم جا نداشتم بخوابم

المپیک  قهرمان 
و جهان در بخش 
مراقبت هاى ویژه

طالی  مدال  برنده  زندی  عباس 
کشتى جهان و بازی های آسیایى در 
سرمربى   ،19۵٨ و   19۵۴ سال های 
مسابقات  در  ایران  کشتى  ملى  تیم 
المپیک 196۴ ژاپن و 196٨ مکزیک 
در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 
جم تهران بستری است.زندی چهار بار 
پهلوان ایران شده و صاحب دو بازوبند 
پهلوانى نیز هست. او پیش از انقالب 
سرهنگى  درجه  و  بود  ارتش  افسر 
داشت.عباس زندی ٨6 سال دارد. وی 
در سال 13٢٨ در نوزده سالگى پهلوان 
اسطوره  حبیبى  على  شد.امام  ایران 
مازندرانى کشتى ایران و از هم دوره های 
ما  الگوی  همیشه  استاد  گفت  زندی 
با  و  است  ایران  بزرگ کشتى  او  بود. 
غالمرضا تختى دوستى بسیار صمیمانه 
داشت و اینکه برخى مى گویند آن دو 
است. دروغ  داشتند  اختالف  هم  با 

تیم ملى کشتى فرنگى ایران

سال  فوتبالیست های  برترین  نام 
کاپیتان های  مربیان،  رای  با   ٢٠17
روزنامه نگار   ٢٠٠ ملى،  تیمهای 
سرشناس در سراسر دنیا انتخاب و روز 
٢3 اکتبر طى مراسمى در لندن اعالم 

خواهد شد.
فوتبالیست هایى که به مرحله نهایى 
رسیدند از میان این افراد برگزیده شده اند:

دروازبانان: جیان لویجى بوفن، دیوید 
دهیا، کیلور ناواس، مانویل نویر، جان 

اوبالک.
دفاع ها: دیوید آالبا، جوردی آلبا، دنى 
بوناچى،  لئوناردو  آلوز، جروم بوآتنگ، 
دنى کارواهال، جرجیو کیلینى، دیگو 
گودین، مت هاملز، فیلیپ الم، دیوید 
پپه،  ماسکرانو،  خاویر  مارسلو،  لوییز، 

نادال و فدرر پس از پیروزى، پراگ

داخل سالن ترکمنستان مجموعا 1٢ 
مدال طال، 6 مدال نقره و ٢7 مدال 

برنز به دست آوردند.

=»نمى خواهم بگویم چه کسى 
اما برخى افراد در این مدت مرا 
گفتند  و  کردند  تهدید  بارها 

استعفا بده.«
آقایان  برخى  =»متاسفانه 
ببینند که یک زن  نمى توانند 
مدیر موفقى شده و به جایگاهى 

دست پیدا کرده است.«

برکنار  رئیس  گیالنى  وکیل  گلنار 
مى گوید  چوگان  فدراسیون  شده 
عکس های شخصى اش را منتشر کردند 
تا به استعفا مجبورش کنند. فدراسیون 
چوگان گویا به دلیل انتشار عکس های 
وی  برای  جایگزینى  وی،  خصوصى 
گلنار  ایسنا،  گزارش  کرد.به  منصوب 
وکیل گیالنى رییس فدراسیون چوگان 
فدراسیون  بر  ریاست  ماه  از 17  پس 
چوگان از این سمت کنار گذاشته شد 
سرپرست  عنوان  به  گواری  احمد  و 
این فدراسیون منصوب شد.رسانه های 
ایران گزارش کردند که گلنار  داخلى 
وکیل گیالنى رئیس جوان فدراسیون 
چوگان پس از تنها 17 ماه ریاست بر 

این فدراسیون برکنار شد.
وکیل گیالنى در واکنش به این خبر 
اعالم کرد که در چند ماه اخیر برخى 
به دنبال برکناری اش بوده اند و برایش 

رئیس برکنار شده 
فدراسیون چوگان:
 برایم پاپوش 
درست کردند

درباره  کرده اند.وی  درست  حواشى 
گفته  انتشار عکس های خصوصى اش 
که این عکس ها بحث مهمى نیست اما 

برخى این مسئله را بزرگ کردند.
رئیس برکنار شده فدراسیون چوگان 
گفت: »به دنبال این هستم که اصل 
ماجرا را متوجه شوم و سپس درباره آن 
صحبت کنم. من کار خالفى نکردم که 
از کسى بترسم و این حرف هایى هم که 

مطرح مى شود، درست نیست.«
وکیل گیالنى به برخى تهدیدها نیز 
اشاره کرده و گفته است: »نمى خواهم 
در  افراد  برخى  اما  کسى  چه  بگویم 
و  کردند  تهدید  بارها  مرا  مدت  این 
ابزارهای  برخى  از  بده.  استعفا  گفتند 
ناجوانمردانه علیه من استفاده کردند 
اما من حاضر به استعفا نشدم، چون 
دهم.  ادامه  کارم  به  مى خواستم 
هیچ کسى از وزارت ورزش با من تماس 
نگرفت و من بى صبرانه منتظر توضیح 

مسئوالن هستم.«
وی در این باره که سعى کرده با وزیر 
ورزش صحبت کند ولى موفق نشده، 
اظهار داشت: »من ٢ماه است که از وزیر 
هنوز  و  مالقات خواستم  وقت  ورزش 

گلنار وکیل گیالنی

ساله   31 نادال  و  ساله   36 فدرر 
جمعا عنوان قهرمانى 3۵ گراند اسلم 

تنیس را در اختیار دارند.

اعجوبه  دو  که  بود  بار  اولین  این 
بازی  تیم  یک  برای  جهان  تنیس 

مى کردند.

کاولنیکف تنیس باز معروف روس که 
آینده  داشت  آشنایى  او  خانواده  با 
درخشانى برای وی در عرصه تنیس 

پیش بینى کرد.
شاراپووا مى نویسد، من و پدرم بدون 
تاخیر  به  روادیدش  صدور  که  مادرم 
افتاده بود در حالى که فقط هفتصد 
دالر پول داشتیم بدون آنکه یک کلمه 
انگلیسى بدانیم شبانگاه وارد فرودگاه 

فلوریدا شدیم.
فرودگاه  در  بود  قرار  که  آشنایى 
منتظر ما باشد به قول خود وفا نکرده 
بود. ما نمى دانستیم چکار باید بکنیم 
شوهری  و  زن  برویم.  باید  کجا  به  و 
ما  کنار  در  هواپیما  در  که  روسى 
نشسته بودند و در طول پرواز داستان 
با لطف و  بودند  زندگى ما را شنیده 
انسانیت بسیار من و پدرم را به اتاق 
نخستین شب  ما  و  بردند  هتل خود 
کف  متحده  ایاالت  در  را  اقامت مان 
اتاق آنها روی زمین به صبح رساندیم.

عنوان  که  کتاب  این  در  شاراپووا 
انتخاب  آن  برای  را  »توقف ناپذیر« 
کرده از روزی صحبت مى کند که در 
فینال مسابقات گراند اسلم ویمبلدون 
در سال ٢٠٠۴ که هفده سال داشته 
سرینا ویلیامز ستاره بى رقیب تنیس 
حدی  به  کرده  مغلوب  را  زمان  آن 
که پس از این شکست ضربه روحى 
سنگینى به سرینا وارد شده که هرگز 

آن را فراموش نخواهد کرد.
سرینا  که  است  توضیح  به  الزم 
سال  چند  شاراپووا  ماریا  و  ویلیامز 
پیش درگیر یک رقابت عشقى شدند 
که دامنه آن به رسانه ها کشید. سرینا، 
شاراپووا را به دزدیدن دوست پسرش 
اهل  تنیس باز  دیمیتروف  گریگور 
بلغارستان متهم کرد. شاراپووا نیز از 
رابطه سرینا با مربى خود که همسر و 

فرزند داشت پرده برداشت.
شاراپووا و سرینا تا کنون هجده بار 
به مصاف یکدیگر رفتند که شاراپووا 
بقیه  در  و  برده  سرینا  از  بار   3 تنها 

دیدارها پیروزی با سرینا بوده است.

اریکسون یک و 
نیم میلیون دالر 
براى جانشینى

منصوریان 
مى خواهد

سرمربى  اریکسون،  یوران  سون 
سوئدی پیشین تیم های ملى انگلیس 
و شیلى و باشگاه منچسترسیتى، در 
استقالل  باشگاه  مسؤوالن  با  گفتگو 
یک و نیم میلیون دالر که معادل پنج 
میلیارد و پانصد میلیون تومان است 
ایران  در  کار  نیم  و  فصل  یک  برای 
دستمزد خواسته است.اریکسون پنج 
بود.  انگلیس  تیم ملى  سال سرمربى 
او زمانى که سردار رویانیان مدیریت 
باشگاه پرسپولیس را بر عهده داشت 
به تقاضای وی در جزیره کیش با او 
دیدار کرد اما آنها برای سرمربى گری 

پرسپولیس به توافق نرسیدند.
که  زمانى   ساله   69 اریکسون 
با  بود  پرتغال  بنفیکای  تیم  سرمربى 
اروپا و لیگ  این تیم مقام دوم لیگ 
او  آورد.  دست  به  را  اروپا  قهرمانان 
مدتى نیز هدایت تیم های سمپیدوریا 
و آ.ث رم  را عهده دار بود.در این میان 
همانطور که انتظار مى رفت استخدام 
تیم های  پیشین  تریم، سرمربى  فاتح 
ملى ترکیه و آ.ث میالن، به دلیل آنکه 
بود  کرده  درخواست  هنگفتى  مبلغ 

منتفى شده است.

تیاگو  راموس،  سرجیو  پیکه،  جرارد 
سیلوا، ساموئل اومتیتى، آنتونیا والنسیا، 

رافائل ورانى.
سرجیو  آلکانتارا،  تیاگو  هافبک ها: 
کوتینیو،  فیلیپ  کازمیرو،  بوسکت، 
ایسکو،  اینیستا،  آندره  هازارد،  ایدن 
انگولو کانته، تونى کروس، نمانیا متیچ، 
لوکا مادریچ، مسعوت اوزیل، پل پوگبا، 

مارکو وراتى، آرتورو ویدال.
بنزما،  کریم  بیل،  گرت  فورواردها: 
رونالدو،  کریستیانو  کاوانى،  ادینسون 
زالتان  گریزمان،  آنتوان  دیباال،  پابلو 
رابرت  کین،  هری  ابراهیموویچ، 
لیونل  لوکاکو،  روملو  لیووندوسکى، 
لوئیز  سانچز،  الکسیس  نیمار،  مسى، 

سوارز.

نتوانستم سلطانى فر را ببینم. به نظرم 
رسانه ها هم درباره دالیل استعفای من 
معاونانش سوال  و  وزیر  از  است  بهتر 
بپرسند. بهتر است دیگر با این اتفاقى 
که رخ داد، مسئولى حرف از حمایت از 
مدیریت بانوان و جوانگرایى در بخش 
مدیریتى نزند، چون من این شاخصه ها 

را داشتم اما به این شکل کنار رفتم.«
این رئیس سابق فدراسیون چوگان 
بدخواه  تعدادی  افراد  »همه  گفت: 
دارند. اگر یک زن باشى و موفق شوی 
آقایان  برخى  متاسفانه  بدتر.  چه  که 
مدیر  زن  یک  که  ببینند  نمى توانند 
موفقى شده و به جایگاهى دست پیدا 
کرده است. من از کسى اسم نمى برم 
اسامى  اما وقتى مطمئن شدم، قطعا 

این افراد را به رسانه ها مى گویم.«
در  فعالیت هایش  درباره  وی 
فدراسیون چوگان اظهار داشت: »وقتى 
باشد، من  نمى خواهند چوگان موفق 
چه کاری مى توانم انجام دهم؟ من یک 
ریال حقوق نگرفتم و هیچ چشمداشتى 
نمى خواهند  خودشان  نداشتم.  هم 
چوگان پیشرفت کند و من هم دیگر با 
این وضع کاری از دستم بر نمى آید. در 
این یک سال  و نیم کارهای زیادی انجام 
دادیم. مدرسه چوگان را افتتاح کردم و 
جام  جهانى را در تهران برگزار کردیم. 
این مسائل واقعا دیده نمى شود که مرا 
حاال  گذاشتند؟  کنار  راحتى  این  به 
دیگر من هر جایى بروم و شکایت کنم، 
فایده ای ندارد، چون مدیران باالدستى 
من نمى خواهند به کاری که داشت به 

موفقیت ختم مى شد، ادامه دهم.«
وکیل گیالنى دکترای دندان پزشکى 
مجمع  رأی   1۵ مجموع  از  و  دارد 
برای  رأی   13 با  چوگان  فدراسیون 
این  ریاست  به  سال  چهار  مدت 

فدراسیون برگزیده شد.

سهراب مرادی، قهرمان وزنه برداری، 
برنده  و  ایران  کیلوگرم   9۴ دسته 
با  ریودوژانیرو،  المپیک  طالی  مدال 
طالی  مدال  کیلوگرم   ۴13 رکورد 
آسیایى  بازی های  کیلوگرم  وزن 9۵ 
آن  از  را  ترکمنستان  سالن  داخل 

خود کرد.
مرادی در حرکت یک ضرب 1٨۵ 
 ٢٢٨ ضرب  دو  حرکت  در  و  کیلو 
کیلوگرم وزنه برداشت و در مجموع 
ترقى  را  جهان  رکورد  کیلوگرم  یک 

داد. 
دسته  در  جهان  قبلى  رکورد 
کردن  بلند  با  کیلوگرم،   9۴ وزن 
اختیار  در  کیلوگرمى  وزنه۴1٢ 
یونانى،  بردار  وزنه  کالیا،  کاکیوس 

قرار داشت.
ترکمنستان  سالن  داخل  مسابقات 

تا ٢7 سپتامبر ادامه خواهد داشت.

پنجمین بازى هاى 
آسیایى وزنه بردارى: 
مرادى رکورد

 جهان را شکست
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پدر  ناگهانى  مرگ  از  که  دخترى 
خود بسیار متاثر بود خودکشى کرد.

او روزها به گورستانى که پدرش در 
مدتى  و  بود مى رفت  آنجا دفن شده 
طوالنى بر سر مزار او مى نشست.دختر 
از  یکى  داشت  شدید  افسردگى  که 
روزهایى که به گورستان رفته بود با 
پسرى که در فضاى مجازى با او ارتباط 
رهایى  براى  و  گرفت  تماس  داشت 
کمک  او  از  خود  روانى  ناراحتى  از 
خواست. پسر او را تشویق به خودکشى 
با خوردن قرص برنج کرد. دختر جوان 
نیز به گفته دوست پسرش عمل کرد 
و جان خود را گرفت.دوست اینترنتى 
دختر پس از بازداشت توسط پلیس در 
جریان بازجویى گفت قصدش از این 
یک  تنها  فوت شده  دختر  به  توصیه 

شوخى بوده است!

دختر افسرده از 
مرگ پدر به توصیه 

دوست پسرش 
خودکشى کرد!

ز  و نیر ا هو پتر  =هلى کو
در  سرنشین  سه  با  ارتش 

اورمیه سقوط کرد.
مهندس  حادثه  این  =در 
فنى هلى کوپتر جان باخت و 
دو خلبان نجات پیدا کردند.

 21۴ نوع  از  هلى کوپتر  فروند  یک 
ظهر  ارتش  هوانیروز  به  متعلق 
پنج شنبه ششم مهر ماه به علت نقص 
فنى سقوط کرد و یک کشته برجاى 

گذاشت.
سرنشین  سه  که  هلى کوپتر  این 

در کمتر از سه هفته سومین هلى کوپتر نظامى در 
ایران سقوط کرد

آزمایشى  پرواز  یک  حین  در  داشت 
در اورمیه دچار سانحه شد و سقوط 
زنده  خلبان  کمک  و  خلبان  کرد. 
هلى کوپتر  فنى  مهندس  اما  ماندند، 
گروهبان ابوالفضل بیگى نیا جان خود 

را از دست داد.
این  سقوط  فقط  ارتش  فرماندهان 
هلى کوپتر را تایید کردند، اما جزییات 
حمزه   قرارگاه  فرمانده  را  سقوط 

سیدالشهدا سپاه اعالم کرده است.
پیش از این در روزهاى 15 و 20 
هلى کوپتر  فروند  یک  نیز  شهریور 
21۴ و یک کبرا متعلق به هوانیروز و 
هسا به ترتیب در منطقه ى اسپیران 

سقوط  اصفهان  نصرآباد  و  تبریز 
کردند.

شهریور سال گذشته نیز یک فروند 
هلى کوپتر متعلق به اورژانس 115 در 

استان مازندران سقوط کرد.
فروند  یک  نیز   1۳95 سال  آذر 
اجاره  در  سپاه  به  متعلق  هلى کوپتر 
خزر  دریایى  در  شمال  نفت  شرکت 
سقوط کرد که هر پنج سرنشین آن 
آنها  از  یکى  جسد  اما  شدند،  کشته 
هنوز پیدا نشده است. فرماندار بهشهر 
سرنشین  پنج  جسد  بود  کرده  ادعا 
دریاى  در  کرده  سقوط  هلى کوپتر 

مازندران پیدا شده است.

فائزه رفسنجانى:
 صیغه همان دوستى دختر و پسر است!

را رک گو  فائزه هاشمى رفسنجانى 
در  وى  مى کنند.  معرفى  نترس  و 
به  معترضین  با   ٨٨ سال  ماجراى 
حکومت جمهورى اسالمى همصدایى 
مانند  رکیک  بسیار  توهین هاى  و 

»فائزه فاحشه« را نیز تحمل کرد.
را  »زن«  روزنامه  سالى  چند  فائزه 
منتشر مى کرد اما به دنبال فشارهاى 
اصرار پدرش  و  آخوندهاى حکومتى 
از  او  نمود.  متوقف  را  آن  انتشار 
خانم ها  دوچرخه سوارى  پیشگامان 
شلوار  پوشیدن  براى  آنان  مشوق  و 

جین است.
فائزه اولین عضو خانواده رفسنجانى 
مشکوک  را  پدرش  مرگ  که  است 

دانست.
است  انتخاب گفته  روزنامه  به  وى 
مادرم هر وقت مرا مى بیند مى گوید 
چرا جوراب پایت نیست، چرا ماتیک 
است،  بیرون  دست هایت  چرا  زدى، 
چرا  مى زنى،  حرف  مردها  با  چرا 
دیگر.  ایرادات  خیلى  و  مى خندى 
اینها  است  این  او  به  هم  من  جواب 

هیچ کدام خالف دین نیست.
خیلى  مردم  گفته  همچنین  فائزه 
بعد  اما حکومت  دارند  محبت  ما  به 
از فوت پدرم پنج عضو خانواده ما را 
فکر  آنها  است.  کرده  ممنوع الخروج 
مى کنند ما اسنادى در اختیار داریم 
کنیم.  منتشر  را  آنها  که مى خواهیم 
حیات  دوران  در  کرده  اضافه  وى 

پدرم با حمایت و استفاده از نفوذ او 
زیادى  کارهاى  خانم ها  ورزش  براى 
شهرهاى  به  حتى  گرفت.  صورت 
مختلف مى رفتم، مقامات شهر و امام 
فراهم  براى  و  مى دیدم  را  جمعه ها 
کردن امکانات ورزشى براى دختران 
مى گرفتم.  کمک  آنها  از  محلى 
ما  براى  مرتب  پدر  فوت  از  بعد  اما 
احضاریه مى فرستند و وقتى به آنجا 
مى رویم گزارش هاى کذب جلوى ما 

مى گذارند.
به نظر فائزه صیغه یا ازدواج موقت 
روش بسیار خوبى براى آشنایى زن 
و شوهرهاى آینده است تا یکدیگر را 
خوب بشناسند. دقیقا مانند دوستى 
از  پیش  پسرها  و  دختر  معاشرت  و 

بخش  تنها  نه  که  حالى  در  ازدواج! 
اینکه  دلیل  به  از  جامعه  از  مهمى 
براى  رسمى  نهادهاى  خود حکومت 
صیغه هاى چند دقیقه اى و یک ساعته 
از جمله در کنار امام زاده ها و اماکن 
را  ازدواج موقت  انداخته،  راه  زیارتى 
فحشاى شرعى مى نامند بلکه درست 
هم  از  سبب  صیغه  دلیل  همین  به 
مى شود  خانواده هایى  شدن  پاشیده 
صیغه اى  زنان  هوس  مردانش  که 
انقالب  از  پیش  صیغه  مى کنند! 
اسالمى در سال 57 بر افتاده بود و از 
نظر اجتماعى کارى مذموم به شمار 
مى رفت و زنان صیغه اى و مردانى که 
از  را  آن  اقدام مى کردند  کار  این  به 

چشم دیگران پنهان مى کردند.

دانش آموز 
همکالسى
 خود را 

کشت

از مدارس  یکى  دانش آموز در  یک 
با  درگیرى  جریان  در  سراوان 
همکالسى خود با ضربات چاقوى او 

جان باخت.
حسین  شده  کشته  نوجوان  نام 
هنرستان  در  و  است  صابرى 
تحصیل  شهر  این  هاشمى نژاد 

مى کرد.
او روز یکشنبه پس از پایان کالس 
ساختمان  از  خروج  هنگام  درس 
بحث  و  جر  دقایقى  از  پس  مدرسه 
با ضربات چاقوى  با همکالسى خود 
وى به قتل رسید. پلیس ساعتى بعد 

قاتل را دستگیر کرد.

دبستان  آموزگار  آقایى  معصومه 
دخترانه یاسوج وصیت کرده بود پس 
از مرگ اعضاى بدن او به نیازمندان 
بانوى  شود.این  اهدا  عضو  پیوند 
مدارس  در  سال  بیست  که  نیکوکار 
روز  چند  بود  کرده  تدریس  منطقه 
اتومبیل  تصادف  حادثه  در  پیش 
چون  و  داد  دست  از  را  خود  جان 
بدن  اعضاى  اهداى  کارت مخصوص 
دانشکده  جراحان  داشت  همراه  به 
با پیوند پنج  پزشکى دانشگاه شیراز 
عضو بدن وى، دو قرنیه چشم و دو 
کلیه و کبد این خانم به نیازمندان به 

آنان زندگى تازه بخشیدند.

جراحان شیرازى 
به وصیت خانم 

معلم یاسوجى عمل 
کردند

پسرى خواهر و شوهر خواهر خود را با ضربات 
چوب و چاقو به قتل رساند

پسر جوانى در هفته نخست مهرماه 
خواهر و شوهر خواهر خود را که به 
قتل  به  بودند  کرده  ازدواج  تازگى 

رساند.
او هنگامى که زن و شوهر در خواب 
بودند با ضربات متعدد چماق و چاقو 
به طرز فجیعى آنها را به قتل رساند 

و فرار کرد.
به  مقتولین  آشنایان  و  بستگان 
پلیس گفتند کسى که زن و شوهر 
به احتمال  به قتل رسانده،  را  جوان 
که  است  دخترى  برادر  سعید،  زیاد 
جوان  شوهر  و  زن  رسیده؛  قتل  به 
او در شهر مشهد و  با سعید و مادر 
فردوسى  آرامگاه  نزدیک  خانه اى  در 

زندگى مى کردند.
وى  کرد.  بازداشت  را  سعید  پلیس 
در جریان بازجویى ها به کشتن زوج 
را  جنایت  انگیزه  و  اعتراف  جوان 

اختالفات خانوادگى مطرح کرد.

خانه  از  مادرم  هنگامى که  گفت  او 
بیرون رفت به سراغ خواهرم و همسر 
او که تازه از سفر برگشته و به علت 
با  و  رفتم  بودند  خواب  در  خستگى 
ضربات  داشتیم  خانه  در  که  چماقى 

شدم  متوجه  اما  زدم  آنها  به  زیادى 
مى کشد  نفس  هنوز  خواهرم  شوهر 
بنابراین چاقویى از آشپزخانه آوردم و 
او  بدن  به  پتو  از روى  چندین ضربه 

وارد کردم.

که  روزى  نیست  =دور 
آزادى  فرمان  صدور  شاهد 
پوشش در عربستان سعودى 

باشیم!
سازمان هاى  گزارش  هرگاه 
نماینده  بشر،  حقوق  بین المللى 
حقوق  امور  در  ملل  سازمان  ویژه 
نهادهاى  و  انجمن ها  و  ایران  بشر 
اختناق  و  سرکوب  ضد  نهاد  مردم 
اعتراض  در  دیکتاتورى  رژیم هاى 
زندان هاى  و  اعدام  احکام  صدور  به 
مخالفان حکومت  براى  طوالنى مدت 
در ایران منتشر مى شود مقامات رژیم 
با  تالفى جویانه  رفتار  از  دفاع  ضمن 
منتقدین و ناراضیان و محکوم کردن 
آنها به زندان هاى همراه با شکنجه و 
جلوگیرى از دیدار آنان با خانواده خود 
ادعا مى کنند آزادى هاى اجتماعى و 
عربستان  از  بیشتر  ایران  در  سیاسى 
با  مى کنند  سعى  و  است  سعودى 
از حکومت آل سعود و  آوردن  مثال 
تراشیدن یک شریک جرم براى خود 
به دنیا بگویند رژیم دیگرى نیز هست 
که پرونده اش در رفتار ظالمانه با زنان 
از ما قطورتر است.آنها در عین حال 
امریکا و متحدانش را متهم مى کنند 
با  بودن عربستان  به دلیل هم پیمان 
آنها از رژیم آن کشور انتقاد نمى کنند.

اما به نظر مى رسد محمد بن سلمان 
و  عربستان  جدید  و  جوان  ولیعهد 
و  هفتاد  بزرگ  جشن  برگزارکننده 
پادشاهى  هشتمین سالگرد حکومت 
در  خانم ها  حضور  با  کشور  آن 
رفتار  زشتى  ریاض،  عظیم  ورزشگاه 
سران حکومت ایران را با زنان به رخ 
ولى فقیه، سرداران و امام جمعه هاى 

آن کشیده باشد.
سخت گیرى  که  حالیست  در  این 
و  عربستان  در  زنان  به  نسبت 
آزادى هاى  از  آنان  محرومیت هاى 
به  اجبار  و  اجتماعى  و  سیاسى 
پوشاندن سر تا پاى خود زیر انبوهى 
اتفاق  مقنعه  و  روسرى  و  لباس  از 

تازه اى نیست.
همیشه  عربستانى  زنان  زندگى 
تبدیل  اما  است  بوده  همین جور 
ناگهانى کشورى مانند ایران با تمدن 
و فرهنگ سه هزار ساله و وابستگى 
جدایى ناپذیر به جشن ها و سنت هاى 
ایرانى و غیرمذهبى مانند عید نوروز، 
و  بدر  سیزده  و  سورى  چهارشنبه 
زندگى  روش  تحمیل  با  آن  امثال 
شبه  عقب افتاده  و  وسطایى  قرون 
جزیره عربستان در 1۴00 سال پیش 
تسویه حساب  و  انتقام جویى  نیت  با 
از جنایات  با سیستم پادشاهى یکى 

بن سلمان، نایب امام زمان و آیت اهلل ها را غافلگیر کرد: هم 
با حضور خانم ها در ورزشگاه و هم با صدور مجوز رانندگى!

تاریخ بشر به حساب مى آید.
از  خارجى  خبرنگاران  وقت  هر 
درمورد  اسالمى  جمهورى  مسؤوالن 
توانایى هاى  شدن  گرفته  نادیده 
رهبر  توصیه  و  ایران  در  خانم ها 
حکومت به همفکرانش براى پرداختن 
به امور خانه دارى و مراقبت از فرزندان 
 ۶5 که  مى شنوند  جواب  مى پرسند، 
امتحانات  در  قبول شدگان  از  درصد 
ورودى دانشگاه ها در ایران را دخترها 
تشکیل مى دهند، در حالى که نه تنها 
استقبال  در  آیت اهلل ها  و  رژیم  رهبر 
دانشگاه  به  ورود  براى  دخترها 
کوچک ترین سهمى ندارند بلکه یکى 
از دالیل هجوم بانوان براى شرکت در 
کنکور دانشگاه ها دور ماندن از خانه 
و فرار از تعصبات آزاردهنده خانواده 
خودکشى  به  مواردى  در  که  است 

دختران نوجوان مى انجامد.
دختران  شرکت  پیش  روز  چند 
سالگرد  مراسم  در  سعودى  زنان  و 
آن  در  پادشاهى  حکومت  تاسیس 
کشور در یک استادیوم فوتبال، نایب 
امام زمان، سرداران، آیت اهلل ها و امام 
جمعه هاى او را غافلگیر کرد و جالب 
اینجاست که برخالف ادعاى مقامات 
بانوان  حضور  که  اسالمى  جمهورى 
حوادث  بروز  باعث  استادیوم ها  در 
هیچ گونه  شد  خواهد  ناخوشایند 
پرشور  و  شلوغ  آن جشن  در  اتفاقى 

و هیجان رخ نداد.
بعضى از بانوان و دختران حاضر در 
این مراسم در مصاحبه با خبرنگاران 
اجازه  امیدواریم که  خارجى گفته اند 
حضور خانم ها در ورزشگاه ها مقدمه 
امتیازات دیگرى در آینده اى نزدیک 

براى زنان در کشور ما باشد.
هنوز زمان زیادى نگذشت که مجوز 
رانندگى زنان نیز توسط ملک سلمان 
خانم ها  رانندگى  امکان  و  شد  صادر 
نیز در این کشور که براى هر تصمیم 
زنان مى بایست یک قیم مرد تصمیم 

حالیست  در  این  آمد.  فراهم  بگیرد، 
وهابیان  عربستانى ها،  از  بسیارى  که 
تندرو و مخالف فعالیت هاى اجتماعى 
خانم ها در آن کشور را با آخوندهاى 
خشک  غز و ضد زن در ایران مقایسه 

مى کنند.
دهه هاى  ایران  زنان  میان،  این  در 
و  سیاسى  زندگى  در  که  طوالنیست 
رانندگى  و  دارند  مشارکت  اجتماعى 
براى آنها آنقدر بدیهى بوده و هست 
جرأت  حاال  تا  آخوندى  هیچ  که 
نکرده به آن گیر بدهد. در حالى که 
دوچرخه سوارى زنان، خارى است تیز 
افکار  و  در چشم فسیل هاى حوزوى 

متحجر.
غم انگیز اینجاست که حسن روحانى 
انتخاب شده  رئیس جمهورى دوباره 
مانند  پیشین  جمهورى  رؤساى  و 
به  بارها  رفسنجانى  و  نژاد  احمدى 
کارهاى  و  ساز  که  دادند  قول  مردم 
الزم براى ورود خانم ها به مکان هاى 
اما در  ورزشى را فراهم خواهند کرد 
نهایت زورشان به فسیل هاى حوزوى 
و امام جمعه هاى جا خوش کرده در 

تونل زمان نرسیده است.
اینک مقامات و مردم عربستان که 
جمهورى اسالمى را معارض و مزاحم 
منطقه  در  خود  کشور  یک  شماره 
مى دانند نه تنها از اینکه امکان حضور 
مملکت  آن  ورزشگاه هاى  در  خانم ها 
زودتر از جمهورى اسالمى فراهم شده 
رانندگى  حق  بلکه  مى بالند  خود  به 
گسترده اى  بازتاب  که  نیز  را  زنان 
شبکه هاى  و  جهان  رسانه هاى  در 
کارنامه ى  بر  داشت  اجتماعى 
خود  جوان  ولیعهد  و  سلمان  ملک 
مى افزایند. دور نیست روزى که شاهد 
این  در  زنان  پوشش  آزادى  فرمان 
کشور نیز باشیم. در حالى که مالیان 
خم  اندر  هنوز  حوزوى  فسیل هاى  و 
کوچه هاى خراب و فرسوده ى 1۴00 

سال پیش پرسه مى زنند.

زنان در ورزشگاه بزرگ ریاض، ۲3 سپتامبر ۲01۷
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با  سبز،  جنبش  ماه  ششمین  در 
پیروزی ها و هزینه های ش پشت سر، 
مراحل  به  طبعاً  جنبش  کوشندگان 
پرسش ها  و  می اندیشند  رو  پیش 
برنامه  یک  آیا  ــ   زبانهاست  بر 
مشخص بر پایه خواست های مشترک 
و  جنبش  زیرا  )به تقریب،  جنبش 
نمی توان  دقیقاً  را  خواست های ش 
تعریف کرد( الزم است و در نبود آن 
مردم سردرگم نمی شوند؟ آیا می باید 
اولویت این مرحله مبارزه شکست دادن 
جنایات  به  رسیدگی  و  احمدی نژاد 
آیا  باشد؟  ماهه  این شش  در  رژیم 
درست است که همچنان از روزهای 
به اصطالح مقدس رژیم برای تظاهرات 
بهره گرفته شود؟ آیا اکنون که رژیم 
توانسته است کنترل خیابان را در دست 
مرحله  تظاهرات،  ادامه  بجای  گیرد 
نافرمانی مدنی و اعتصابات فرانرسیده 
است؟ آیا کسانی که، بیشتر از بیرونیان، 
و  ندارد  کارها سودی  این  می گویند 
رژیم را می باید با انقالب برانداخت؛ یا 
آنها که هر روز بیشتر به خشونت رانده 
می شوند حق ندارند؟ آیا پخش خبرها 
مایۀ  رژیم  سرکوبگری  تصویرهای  و 

ترسانیدن مردم نمی شود؟
آنها  مانندهای  و  پرسش ها  این 
بجاست و بر زبان بسیاری از کوشندگان 
بیرون نیز می آید ــ همین بس که 
انسان دمی خود را در ایران تصور کند. 
شاید بد نباشد همچنان خود را در ایران 

بگذاریم و پاسخ هائی بیابیم.
نخست برنامه و خواست مشخص 
هیچ  اول  نگاه  در  مرحله.  این  در 
که   نمی نماید  این  از  منطقی تر  چیز 
هدف  به  رسیدن  برای  جنبشی  هر 
روشنی است. روشن بودن هدف، بسیج 
انرژی  و  می سازد  میسر  را  همگانی 
می گویند  می دهد.  تمرکز  را  مبارزه 
انتخابات در 22 خرداد چنین نقشی 
داشت. اکنون که مردم خواست های 
مشخصی ندارند جنبش از آن شور و 

عظمت افتاده است. 
این درست است که جنبش سبز 
دست  گشاده تر شش ماه پیش را ندارد 
افزوده شده است.  بر ژرفای آن  ولی 
در آن نخستین هفته ها نیز انتخابات 
تلقی  اساسی  دگرگونی  از  مرحله ای 
می شد؛ به نظر مردم می رسید که با 
توانست  خواهند  انتخاباتی  پیروزی 
رژیم  بر  را  روزافزونی  دگرگونی های 
تحمیل کنند. اکنون انتخابات به پس 
زمینه رفته است ولی اعتراض به وضع 
بنیادی  دگرگونی  خواست  و  موجود 
بر جای خود هست. انتخابات آزاد، با 
هدف تغییر سراسری روحیه و فلسفه 
سیاسی و گروه فرمانروای جمهوری 
ماه  اسالمی جانشین می شود. شش 
سیاسی  عمل  و  اندیشه  هنوز  پیش 
در چهارچوب های همین رژیم جریان 
به  امیدی  امروز کمتر کسی  داشت. 
اصالح از درون نظام جمهوری اسالمی 
دیگر  و  است  همین  رژیم  این  دارد. 
است.  نمانده  خودفریبی  برای  جائی 
شک نیست که مبارزه را می باید در 
از  و  سیاسی  نظام  همین  محدوده 
راه هائی که در همین شرایط گشوده 
است یا گشودنی است ادامه داد. ولی 
هدف مبارزه امروز از شش ماه پیش، 
هم به سطح باالتری رفته است و هم بر 
گروه های بزرگتری روشنتر شده است.

نمی تواند  اعتراضی  جنبش  اگر 
صحنه های نخستین هفته ها را تکرار 
معین  هدف  نداشتن  از  بیش  کند 
به دلیل بسیج همگانی رژیم و ابعاد 
سرکوبگری است. این بسیج همگانی از 
استخدام هزاران بسیجی تا دستگیری و 
شکنجه و کشتن و اعدام های گسترده 
تا محرومیت از تحصیل و محاکمات 
تلویزیونی را در بر می گیرد غافلگیری 

به  را  جای ش  حکومت  نخستین 
که  جنبشی  اما  است.  داده  آمادگی 
انتخابات و آن تقلب تاریخی نیز برایش 
بود؛ و رهبری نداشت که  بهانه هائی 
اراده عمومی را در خود متبلور سازد 
لزوماً به دلیل اعالم نکردن خواست های 
مشخص از هم نخواهد پاشید. برنامه 
تفصیلی؛ مثال انتخابات آزاد، آزاد کردن 
زندانیان سیاسی، رسیدگی به جنایات و 
دزدی های مقامات، بسیار خواست های 
با اعتباری هستند ولی بیشتر به کار 
مرحله  یک  در  سیاسی  مبارزه  یک 
یا  )کمپین(  پیکار  یک  مثال  معین، 
انتخابات، می خورند. جنبشی بی مرز 
و دراز مدت که در حال شکل گرفتن 
از سوی مردمان بیشمار است و هم 
آن  هم  و  می شود  پخته تر  خودش 
مردم را برای زیستن در یک جامعه 

از  بیش  می سازد  آماده تر  شهروندی 
خواست های محدود الزم دارد.

مانیفستی برای جنبش
برای چنین جنبشی بی مرز که تا 
آینده امتداد دارد یک بیانیه کلی، یک 
مانیفست که فلسفه آن را بیان کند 
مناسبتر خواهد بود ــ مانیفستی که 
نه دستور کار روزانه بلکه الهام بخش 
همه کسانی باشد که خواست های ویژه 
خود را نیز دارند یا ممکن است پیدا 
کنند. فردا که شرایط اقتصادی برای 
گروه های بزرگ اجتماعی طاقت فرسا 
خواهد  عوض  ناچار  شعارها  گردد 
شد ولی آن مانیفست خواهد ماند ــ 
حتی پس از پیروزی، و به ویژه پس از 
پیروزی. چنان مانیفستی همان بهتر 
که در خود ایران نوشته و امضا شود، 
و دربر گیرنده کلی ترین خواست های 
یک جامعه شهروندی، و نه گروه ها و 
الیه های اجتماعی، یعنی حقوق سلب 
نشدنی برابر همه افراد، و حق مردم بر 
حکومت بر خود، و دور از هر مصالحه و 
چانه زنی بر اصول و ابهام در آرمان باشد.

اگر هر روز خواست معینی مانند 
ناامید  نکند  را بسیج  انتخابات مردم 
نباید شد. نمی باید فراموش کرد که 
مسائل  نه  و  محور  مطالبه  گفتمان 
انتخاباتی، آغازگر جنبش سبز بود که 
بهانه اش انتخابات شد. انتخابات همیشه 
در جمهوری اسالمی بوده است. این بار 
آرزوی سوزان حقوق بشر و دمکراسی 
بود که توده هائی را نخست به حوزه های 
رأی گیری و سپس به خیابانها کشاند. 
باشد  شده  هرچه  آرزوها  آن  امروز 
و  است و خشمی خاموش  سوزان تر 
فروننشستنی بر آن افزوده شده است. 
رژیم  یک  زیر  در  ملی  جنبش  یک 
فاشیستی به هر نام، بیش از این الزم 
ندارد. بقیه اش را گندیدگی گریز ناپذیر 
نظام سپاهی ـ امنیتی ـ  جمکرانی 

فراهم خواهد کرد. 
از نظر عملی و شرایط خیابان نیز 
یا بی  با خواست های مشخص  وضع 
آن تفاوتی نخواهد داشت. اگر مردم 
مثال برای آزادی زندانیان سیاسی یا 
محاکمه آدمکشان و شکنجه گران به 
خیابان بریزند آیا رفتار آن آدمکشان و 
شکنجه گران عوض خواهد شد؟ آیا از 
گفتن اهلل اکبر و شرکت در نماز جمعه 

یا خواندن دعای کمیل کمتر می توان 
به  بیشتر  روز  هر  که  رژیمی  کرد؟ 
سرنیزه متکی می شود هر روز تحمل 
مخالفت را بیشتر از دست می دهد و 
مخالفت را در معنای تنگ تری تعریف 
می کند. در چنین رژیم هائی، اگر دیر 
اجباری  نبود  ماندند، هر چه ممنوع 
می شد و هر چه خوشایند هر صاحب 
قدرتی نبود کار گناهکار را به گوالگ 
می کشاند. رژیم اسالمی بر همان راه 
ـ ساختن جامعه ای هنگ آسا  می رودـ 
خرافات  آن  در  که   regimented
جای آگاهی و شعور اجتماعی را بگیرد، 
اراده و  و دست روزی رسان حکومت 
کوشش فردی را خفه کند. )جمهوری 
اسالمی گوالگ خود را نیز با زندان هائی 
که هم اکنون شهرت جهانی یافته اند 
ساخته است.( پس از تجربه شش ماهه 

گذشته دیگر نمی توان انتظار داشت 
هیچ گرایشی به مالیمت در دستگاه 
سرکوبگری مانده باشد. خامنه ای بیش 
از همه و احمدی نژاد نه کمتر از او هر 
مخالفتی را می خواهند ریشه کن کنند. 
قدرت جنبش در خواست ها، بهتر 
است بگوئیم، آرزوهائی است که زمان 
ـ در مورد ما  بر نمی دارند و سده ها راـ 
ـ در بر می گیرند؛ نسل پس  پنج سدهـ 
از نسل و توده های بزرگ را به حرکت 
در می آورند. ما خود تازه به این حرکت 
ایرانیان بیش  نیفتاده ایم. چهار نسل 
افتان  از صد سال است کورکورانه و 
و خیزان بر همان مسیر گام زده اند. 
میراث و بار این صد ساله اکنون در 
آخری  نسل  این  دوش   بر  و  دست 
است از همه پیشینیان خود آگاهتر 
و  ــ  بار  و  به لطف همان میراث  ــ 
دریغ است که باز پایمال کم ظرفی و 
ناشکیبائی و فرصت طلبی شود.      

شکست دادن احمدی نژاد با همه 
فوریت و اهمیتی که دارد عمال قابل 
کنش های  مجموعه  نیست.  تعریف 
جنبش،  ادامه  همان  سبز،  جنبش 
به شکست  و  ضعیف  را  او  موقعیت 
دادن او کمک می کند. کم خطرتر نیز 
هست. راه سبز امید نیز که از رویاروئی 
با خامنه ای پرهیز دارد آسانتر می تواند 
سیاست ها و اقدامات احمدی نژاد را زیر 
انتقاد و حمله ببرد و بجای سخنرانی در 
کلیات، مبارزه را زنده تر و به رویدادهای 
روز نزدیکتر سازد. جنبش سبز از اینکه 
نقش یک نیروی مخالف و جایگزین

alternative را بگیرد و زبان اعتراض 
گروه های گوناگون اجتماعی  باشد زیان 

نخواهد کرد. 
شدت  از  نیز  نقشی  چنان  حتی 
سرکوبگری رژیم نخواهد کاست زیرا 
متناسب  واکنش  دادن  نشان  مسأله 
بیشترین  به  رژیم می خواهد  نیست. 
اینهمه جائی هست  با  بترساند.  حد 
که آن بیشترینه خشونت را که هنوز 
پیامدهای ش  از  زیرا  نداده اند  نشان 
برد:  خواهند  به کار  اندیشناک اند 
پیش کشیدن شعارهای سرنگونی و 
شیوه های خشونت آمیز، و فاجعه بارتر 
در  می باید  که  تروریستی،  همه  از 
فرصتی دیگر بدان پرداخت. با وام گیری 
از سعدی، درِ پرسش ها از خودمان باز 

است و سلسله سخن دراز.

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

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

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرایط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گویی همین امروز 
قدیمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازیم  همایون  داریوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب ۵7 
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 130۷ ، تهران- ۸ بهمن 13۸۹ ، ژنو(

جنبش سبز به عنوان مخالف و جایگزین
کیهان لندن شماره 12۸6 - 1۹ آذرماه 13۸۸

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )3۸(

پایان  در  جدید«  »عصر  روزنامۀ 
مصاحبه با وزیر مختار آلمان، عقیده 
او را دربارۀ بیطرفی ایران و تشکیل 
عین الدوله  به ریاست  جدید  کابینۀ 
جویا می شود. پرنس رویس می گوید 
»هر یک از دول متخاصم الزم است 
محترم  کامال  را  ایران  بیطرفی  که 
شمارند و نه آنکه از ضعف مادی ایران 
استفاده کرده در مقام نقض بیطرفی او 
برآیند. مسأله توقیف قنسول آلمان در 
بوشهر و مساعی در دستگیری قنسول 
آلمان در تبریز علناً مخالفت با بیطرفی 
ایران بوده است. انگلیسها قنسول ما 
را در بوشهر متهم به تحریکات برضد 
متفقین می کنند و من سؤال می کنم 
اگر به یک اتهام انگلستان اجازه یک 
چنین اقدامی در یک مملکت بیطرفی 
به خود می دهد، چرا قنسولهای خود را 
که علناً در تمام نقاط ایران تحریکات 
عثمانی  و  اتریش  و  آلمان  به ضد 

می کنند، ممانعت نمی کند؟
هر کس تحریکات قنسول انگلیسی 
را در کرمانشاهان و اقدامی که میان 
که  پولهایی  و  کرده  آنجا  طوایف 
کم   رسانده  به مصرف  کار  این  برای 
این  از  و  می داند  و  شنیده  بیش  و 
مساعی  می گفتند  گذشته،  مسائل 
انگلیس  و  روس  دولتین  نمایندگان 
کودتایی  یک  ارتکاب  به  تشویق  در 
روی  برای  اقدام  به  )اشاره  مرکز  در 
کار آوردن سعدالدوله( خیلی در بدو 
ورود اسباب تعجب و حیرت من شد، 
تا  از طرف دولتی که خود  خصوصاً 
ایران  مشروطیت  استقرار  در  حدی 
دخالت داشته است. این مسأله خیلی 
غریب بود که عنواناتی از قبیل تعطیل 
مجلس و توقیف جراید و غیره به میان 
ایران  در  و من گمان می کنم  بیاید 
هیأت دولتی که بخواهد زمام مملکت 
را به دست بگیرد نه فقط باید مورد 
باشد  اعلیحضرت  شخص  اطمینان 
بلکه باید اطمینان ملت ایران را نیز به 
خود جلب کند. به این جهت است که 
نظر به جنبۀ بیطرفی و شخصیتی که 
در شاهزاده عین الدوله ملحوظ است 
من گمان می کنم که ایشان موفق به 
تشکیل یک حکومت مقتدر بشوند...«.

از  چه  اطمینان بخش،  سخنان 
جانب متفقین و چه از سوی متحدین، 
به  احترام  بیطرفی و  به رعایت  دایر 
بیش  تعارفی  ایران  حقوق  و  حدود 
نبود. هر دو طرف از تدارکات یکدیگر 
برای اعزام نیرو به ایران خبر داشتند 

و حملۀ متقابل را تدارک می دیدند.
فراکسیون  لیدر  میرزا،  سلیمان 

ملی،  شورای  مجلس  در  دموکرات 
فن کاردورف  با  محرمانه  مالقاتی  در 
و فن کانیتس )وابستۀ نظامی سفارت 
مفخم الدوله  که  داد  اطالع  آلمان( 
وزیر مختار ایران در پتروگراد، تلگراف 
رمزی به تهران مخابره کرده و گزارش 
تزاری  دولت  اولیای  که  است  داده 
به طور کلی نسبت به کابینۀ جدید نظر 
مساعد دارند ولی معتقدند که دولت 

حفظ  برای  الزم  نیروی  فاقد  ایران 
بیطرفی است و تصمیم گرفته اند قوای 
پیاده  مازندران  و  گیالن  در  نظامی 
کنند. دولت جدید برای اثبات اقتدار 
خود و اقدام مقتضی در برابر چنان 
حوادث، ضمن معرفی کابینه و ارائۀ 
برنامه دولت برای کسب رأی اعتماد، 

از مجلس اختیارت تام خواست.
همین درخواست، نخستین برخورد 
داشت.  پی  در  دولت  با  را  مجلس 
دموکرات ها شدیداً با تفویض اختیارات 
تام به مخالفت برخاستند و عین الدوله 
را متهم کردند که قصد دارد با استفاده 
از اختیارات، همانند دوران صدارتش 
در عهد استبداد، رفتاری خشونت آمیز 
و مستبدانه در پیش گیرد. گروهی از 
نگرانی  این  در  نیز  اکثریت  وکالی 
دادن  و  بودند  شریک  دموکراتها  با 
اختیارات تام به دولت را، در شرایطی 
که مجلس وجود داشت و رقابت دول 
خارجی در ایران به مرحلۀ اوج خود 

رسیده بود، مقتضی نمی دانستند.

و  رفت  شاه  به حضور  عین الدوله 
استعفا کرد در حالی که برنامه دولت 
هنوز در دستور مذاکرات مجلس قرار 
داشت. احمدشاه، رئیس مجلس را در 
جریان امر قرار داد و از وی خواست 
کند.  چاره جویی  بحران  رفع  برای 
مؤتمن الملک، همراه با تنی چند از 
نمایندگان به دیدار عین الدوله شتافت 
و در پی یک گفت و گوی طوالنی به 
توافق رسیدند که لفظ »اختیارات« در 
برنامۀ دولت به »اقتدار« تبدیل شود.

 6 ساعت  توافق،  این  اساس  بر 

در  دولت  برنامۀ  بعد،  روز  بعدازظهر 
با  جلسه علنی مجلس شورای ملی 
قید اقتداراتی که به منظور اجرای آن 
درخواست شده بود به تصویب رسید. 
و  دولت  روابط  در  را  بعدی  بحران 
مجلس، عبور نیروهای تحت فرمان 
حسین رئوف بیک از مرز و درگیری 
و  کرمانشاه  در  ایرانی  عشایر  با  آنها 

کرند به دنبال آورد.

فرمانفرما، وزیر داخله، که از نفوذ 
محلی در منطقه برخوردار بود عملیاتی 
نیروی مهاجم  راندن  بیرون  برای  را 
از  اقدامات،  این  به سبب  آغاز کرد و 
شورای  مجلس  در  دموکراتها  سوی 
گرفت. قرار  استیضاح  مورد  ملی 

یک  در  داخله،  وزیر  از  استیضاح 
جلسه پر تشنج مطرح شد. استیضاح 
 کنندگان به سختی بر دولت تاختند و 
فرمانفرما نیز با حرارت از خود دفاع 
کرد. اما چون اکثریت مجلس در برابر 
واکنشی  دموکراتها  شدید  حمالت 
نشان نمی داد، عین الدوله با خشم از 
جای برخاست و خطاب به وکال گفت 
»با این آشفتگی ها دولت قادر به ادامۀ 
کار و ادارۀ مملکت نیست. بهتر است 
به فکر دولت دیگری باشید که نّیات 

آقایان را بهتر تأمین کند«!
به دنبال این سخنان، رئیس الوزرا و 
وزرا جلسه را ترک گفتند و مجلس 

تعطیل شد و بحران سیاسی در کشور 
اوج گرفت.

به  مدت سه هفته، رفت و آمدها و 
مذاکراتی برای یافتن راه حل و آشتی 
دادن دولت و مجلس صورت گرفت اما 

نتیجه عاید نشد.
وابسته  مطبوعات  فاصله،  این  در 
دولت  بر  بی پروا  دموکرات  حزب  به 
می تاختند و آشکارا از پیوستن ایران 
به متحدین و قطع رابطه با متفقین 

جانبداری می کردند.
میرزا  به مدیریت  انقالب«،  »عصر 
آقاخان همدانی، زیر عنوان »اسالم و 

وضعیت کنونی دنیا« نوشت:
»ما نمی خواهیم در این موقع تاریخ 
مسلمین را مطرح مذاکره قرار دهیم 
بلکه مقصودمان از بیان موضوع فقط 
این است که آیا دخالت اولین دولت 
مقتدر عالم اسالم )عثمانی( در جنگ 
در  فعلی  محاربات  نتیجۀ  و  امروزه 
سیاست مسلمین چه تأثیری خواهد 
دولت  فاتحیت  صورت  در  و  نمود 
عثمانی و رفقای او یا مغلوبیت ایشان، 
وضعیات عالم اسالمی چه موقعیتی را 
به دست خواهد آورد... پس از دقت در 
بیانات سیاسی و تاریخی، یک نکتۀ 
بدیهی در ذهن انسان جلوه می کند و 
آن این است که آتیۀ اسالم موقوف به 
قوت یا ضعف عثمانی است... پس در 
این صورت تکلیف چیست و اسالمیان 

بایست چه بکنند؟«
بحران، مصادف شده بود با جشن 
 27 )شنبه  احمدشاه  سلطان  تولد 
شعبان 1323 ـ دهم ژوئیه 191۵(. 
کوشش زیادی به کار رفت که تا قبل 
دولت  تکلیف  رسیدن جشن،  فرا  از 
آمدن  کنار  عین الدوله  شود.  روشن 
می کرد  بدان  مشروط  را  مجلس  با 
و  شود  گرفته  پس  استیضاح  که 
استیضاح دیگری در کار نیاید. ضمناً 
حاضر به کنار گذاشتن هیچ کدام از 
زیر  مجلسیان  نبود.  کابینه  اعضای 
بار این شروط نمی رفتند و پیشنهاد 
سمت  تغییر  به  دایر  رئیس الوزرا 
وزارت  به  داخله  وزارت  از  فرمانفرما 
جنگ نیز قانعشان نکرد. در نتیجه، 
عین الدوله فقط پذیرفت برای حفظ 
مراسم  در  کابینه  اعضای  با  ظاهر، 
سالم رسمی به مناسبت تولد پادشاه 
شرکت کند و دو روز بعد، به طور قطع 

کناره گیری کرد.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 121۹ (

» ادامه دارد«           

عبدالمجیدمیرزاعینالدوله عبدالحسین میرزا فرمانفرما
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1ـ از خوانندگان فقید و فراموش ناشدنی کشور ما
2ـ تکرار یک حرف ـ سکون و سکوت ـ شگرد

3ـ از طبیعی دانان بزرگ جهان
4ـ در بر روی آن می چرخد
5 ـ قرائت ـ روی آب است

6ـ  عالمت جمعـ  میوه ای استـ  او هم حرفه ای 
دارد

7 ـ مرضی است ـ از بنادر ایتالیا
8 ـ از ملکه های انگلیس ـ خرس

9ـ از الیاف گرانبها ـ کام
10ـ بخشی از اندام ـ حیله ـ َکَرم

از وسایل  ـ  است  ـ عددی  11ـ شبی طوالنی 
نجاری

1ـ ورزشی است
2ـ صدا ـ از ورزشها

ـ شهری  رویی  دو  3ـ 
کوچک در غرب ایران

4ـ موی گردن حیوانات 
ـ گیاهی

5 ـ قوی ـ بلدرچین
6 ـ مسرور ـ خاندانی 
خدمت  ر  د نی  ا یر ا

عباسیان
7ـ فالگیر ـ صریح

8 ـ از شهرهای ایران
9ـ رهاـ  راه بی پایانـ  

هجو کردن

سیاستمداران  از  10ـ 
و  ی  پهلو ن  ا ر و د
دادگستری  بنیانگذار 

نوین در ایران
ـ  است  کشوری  11ـ 

گول زننده

و مشهور  برجسته  و شاعر  ترانه سرا  1ـ 
معاصر و فقید ایران

2ـ شهری در ایران ـ دارنده ـ تباهی ها
3ـ مقصودـ  دچار یکی از بیماریهای چشم

نزدیک  بستگان  از  ـ  پیامبری است  4ـ 
ـ ابتدا

5 ـ معمولی ـ قعر ـ مأیوس
6 ـ واحد پول کشوری است ـ پیدا شده 

ـ منفعت
7 ـ از خواندنی ها ـ یار و مددکار

8ـ  ادیب، پژوهشگر و شاعر بلندپایه ایران 
و وزیر اسبق آموزش و پرورش کشور ما

9ـ از آنطرف خداوند استـ  حرف خطاب 
ـ از شهرهای آلمانـ  او هم حرفه ای دارد 

پزشکی
10ـ بهره ـ آتش ـ اندازه ـ راه بی پایان

11ـ از نخست وزیران پیشین فرانسه
12ـ نوعی ترشی ـ از ماههای قمری

13ـ از نوابغ جهان
14ـ بی پدر ـ ردیف ـ نشانه ها

15ـ به گرد ماه است ـ گلی است ـ از 
پیامبران

و  معروف  روزنامه نویسان  از  1ـ 
برجسته و فقید ایران

2ـ شتربان ـ تارک دنیایی
3ـ چند موردـ  جهتـ  از سلسله های 

حکومتی در ایران
4ـ پیشکش شده ـ تکرار یک حرف 

ـ  هادی
5 ـ کم بهایی

مار  ـ  بین المللی  از سازمانهای  ـ   6
افسانه ای

7 ـ ضروری ـ حمل و نقل ـ جواهر
8 ـ فالتی در عربستان ـ پهلوان ـ 

ستایش کردن
امانت ـ خاندان ـ کنده کاری ـ  9ـ 

هوش و ذکاوت
10ـ اندک ـ گروه و دسته ـ غنی

11ـ جنگ افزاری مخّربـ  از ورزشها 
ـ مادر به عربی ـ بازگشت

12ـ سردودمان یکی از سلسله های 
حکومتی در ایران

ـ  جواهرات  از  ـ  چراغ  نوعی  13ـ 
کشتی

14ـ تکخالـ  واحد اندازه گیری سطح 
ـ آن سوی ـ خوراکی سنتی

15ـ تدین ـ رودخانه ای در اروپا ـ از 
آنطرف زهرآگین است

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

هاردی  الیور  مرگ  از  پس  سال   8
در سال 1957، استن لورل، دوست و 
همکار وفادارش، در 3 فوریه 1965، به 
او  می پیوندد تا این دو یار جدایی ناپذیر 
سینما برای همیشه در کنار هم قرار 
بگیرند.زوج لورل و هاردی از آن دسته 

کمدین هایی هستند که خیلی زود با 
آنها آشنا شدیم؛ هر وقت عیدی بود، 
تلویزیون همان فیلم کوتاه برنده اسکار 
آنها را نشان  می داد که در آن، لورل و 
هاردی ُکلی زجر  می کشیدند تا پیانویی 
را از راه پله های ساختمانی باال ببرند و به 
صاحبش برسانند. آن زمان ها برایمان 
»جعبه  فیلم  این  اسم  که  نبود  مهم 
روچ  هال  و  است   )1932( موسیقی« 

آن را تهیه کرده است. 
خیلی  که  فیلم هایی  از  دیگر  یکی 
می داشتیم،  دوستش  و  می دیدیم 
»احمق ها در آکسفورد« )1939( بود که 
از آن بیشتر از همه چیز شیفته حرکت 
گوش های لورل بودیم. بعدها فیلم های 
بیشتر از لورل و هاردی دیدیم و قدر و 
ارزش آنها را بیشتر درک کردیم؛ حاال 
دیگر سرخوشی بی حد و حساب آنها 
در »شیاطین پرنده« )1939( حسابی 
به چشممان  می آمد، آن هم درست 
پادگانی  از  مثال می خواهند  که  وقتی 
شیفته  چنان  اما  بکنند  فرار  نظامی 
صبح دل انگیز آنجا  می شوند که هاردی  
می زند زیر آواز و هر دو رقص تاریخی 
خود – همان که لورل وسطش مدام 
گوشه های پالتویش را باال  می گیرد – را 
اجرا  می کنند. ما شیفته دو دلقک اصیل 
سینما شده بودیم که دلِ  ساموئل بکت،  

نمایشنامه نویس بزرگ ایرلندی، را هم 
برده بودند؛ بکت حتی یک بار افسوس 
خورده بود که کاش فرصتی دست می داد 
تا لورل و هاردی می توانستند »در انتظار 

گودو« را روی صحنه ببرند!
از زوج لورل و هاردی، یکی الغر بود 
)لورل( و دیگری چاق )هاردی(؛ الغره 
همیشه دسته گل به آب  می داد و چاقه 
زل  می زد تو دوربین یعنی اینکه »شما 
شاهد باشید!« ، بعد هم که سر دوست 

الغرش ُغر  می زد، مثل همیشه دل  نازک 
او  می پُکید و آبغوره  می گرفت. دو دلقک 
106 فیلم مشترک با هم درآوردند اما ادا 
و اصول هایشان لحظه ای تکراری نشد 
چون بین آنها هارمونی شگفت انگیزی 
برقرار بود، آن هم نه فقط جلوی دوربین. 
قدر  آن  هاردی  و  لورل  رابطه 
بود  بدن  دو  در  روح  یک  به مصداق 
فیلم  در  بازی  هاردی  به  وقتی  که 
می کردند،  پیشنهاد   را  دیگری  های 
او با دودلی آنها را قبول  می کرد؛ انگار 
که منتظر باشد لورل رخصت بدهد و 
نمی کرد که  فرقی هم  میان  این  در 
یا  باشد  وین  جان  دهنده  پیشنهاد 
طوری  همین  درست  و  کاپرا.  فرانک 
بود که پس از مرگ هاردی، لورل گفت 
که دیگر بازی نخواهد کرد و با وجود 
اینکه پیشنهادهای زیادی هم داشت، 
روی حرفش ایستاد و هیچ وقت بازی 
نکرد که نکرد.باستر کیتون  می گفت: 
»نه من و نه چاپلین بامزه ترین کمدین 
سینما بودیم؛ استن لورل از همه بامزه تر 
بود.« این را از جمله ای که لورل برای 
سنگ قبرش نوشته هم  می شود فهمید: 
»دیگه با کسی که تو تشییع جنازه من، 
حرف  باشه،  آویزون  لوچه اش  و  لب 
نمی زنم که نمی زنم.«  او حتی مرگ 

خود را وسیله خنداندن دیگران کرد!

            10 پرسش و 10 پاسخ  زوج خنده
1(این نیم بیت حافظ را تکمیل كنید. »عالم پیر... جوان خواهد شد«.

1ـ به یک باره        2ـ سراسیمه      3ـ عجوالنه         4ـ  دگرباره
2(»حمدونه« نام كدام جانور است؟

1ـ خرگوش       2ـ بز              3ـ میمون               4ـ خوک
3(چند میلیون نسخه »كتاب سرخ« مائوتسه تونگ كه خریدن آن برای 
هر فرد چینی اجباری بود بین سالهای 1966 تا 1971 به فروش رفت؟

1ـ یک میلیون  2ـ دو میلیون     3ـ سه میلیون     4ـ 800 میلیون
4(كتاب »مسخ« اثر كدام نویسنده است؟

1ـ آندره ژید 2ـ آناتول فرانس 3ـ فرانتس کافکا 4ـ موریس مترلینگ
5(»اشترانکوه« در كدام استان ایران قرار دارد؟

1ـ لرستان    2ـ کرمانشاهان     3ـ آذربایجان شرقی    4ـ کردستان
6(»محمدعلی كلی« قهرمان مشت زنی جهان در سنگین وزن، در 

زمان مرگ چند سال سن داشت؟
1ـ 67             2ـ 68               3ـ 69                 4ـ 74

7(در فیلم »آخرین ایستگاه« ساخته شده در سال 2009، نقش لئو 
تولستوی را چه كسی بازی كرد؟

1ـ کریستوفر پالمر 2ـ داستین هافمن 3ـ آنتونی هاپکینز 4ـ بن کینگزلی
8(كدامیک از مناطق زیر جزو شمیرانات نیست؟

1ـ اوشان            2ـ فشم           3ـ مجیدیه          4ـ میگون
9(سازمان  »جنبش امل« را چه كسی در لبنان پایه گذاشت؟

1ـ فاضل لنکرانی 2ـ موسوی اردبیلی 3ـ مطهری 4ـ امام موسی صدر
10(پایتخت »ساحل عاج« كجاست؟

1ـ حراره           2ـ آکرا               3ـ ابیجان        4ـ لواندا

در صفحه 15

در صفحه 15 وجه اشتراک این شخصیت ها چیست؟

كریستوفر المبرت
بازیگر فیلم »سیسیلی ها«

استیو ریوز
بازیگر فیلم »آخرین روزهای پمپی«

براندون فریزیر
بازیگر فیلم »مومیائی«

جانی ویسمولر
قهرمان پیشین شنای المپیک

لکس باركر
بازیگر فیلم »كاپیتان فالکون«

گوردون اسکات
بازیگر فیلم »قهرمان ُرم«

فیلم و رمان »پدرخوانده« در نگاه 
نخست یکسان به نظر می رسند ولی با 
کمی دقت در آن اختالفات کمی میان 
فرم دو اثر به چشم می آید. برای ذکر 
این تفاوت در دیالوگ ها و جمالت شاید 
کتاب  معروف  جمله  نمونه،  بارزترین 
باشد که می گوید: »قانون برای عدالت 
کاری نمی تواند بکند، اما مافیا می تواند«.

و  شخصیت پردازی  حیث  از  اما 
خشونت، دون ویتو کورلئونه و مایکل 
کورلئونه کاماًل مشابه هم هستند. شرح 
خلق و خو و ظاهر شخصیت های فیلم 
هم بسیار شبیه به کتاب است به ویژه 
او  شخصیت  سیر  و  کورلئونه  مایکل 
که ابتدا به عنوان تنها پسری که هیچ 
عالقه ای به مافیا و شرکت در کسب و 
کار و تجارت خانواده ندارد اما پله پله با 
تک تک اتفاقات و قتل هایی که شاهد 
پیش  شده  مرتکب  خود  یا  بوده  آن 
می رود تا مرحله ای که خود تبدیل به 
»دون« می شود. فیلمنامه بسیار ساده 
کردن  دنبال  و  شده  نوشته  روان  و 
آن برای بیننده آسان است. اما ماریو 
نوشته  ثقیل تر  بسیار  کتاب  در  پوزو 
واژگان  و  فراوان  ادبی  آرایه های  از  و 
بی شماری  ایتالیایی  اصطالحات  و 
نقاط  از  یکی  است.  کرده  استفاده 
ضعف فیلم که بیشتر منتقدان به آن 
اشاره کرده اند، عدم شباهت بعضی از 
هنرپیشه ها به شخصیت های داستان به 
ویژه ایتالیایی ها بوده است؛ به عبارت 
دیگر بسیاری از شخصیت ها ایتالیایی 
به نظر نمی آمدند.می توان گفت که فیلم 
به نوعی آمریکایی گونه شده و خبری از 
آن فضا، اصطالحات و فرهنگ ایتالیایی 
که در خط به خط کتاب جاری است، 
آمریگو  حال  شرح  با  کتاب  نیست. 
 3 شماره  جنایی  دادگاه  در  بوناسرا 
برای  بوناسرا  می شود.  آغاز  نیویورک 
رسیدگی به پرونده دخترش در دادگاه 
حاضر است و دختر او مورد ضرب و 
شتم بی رحمانه و سوء استفاده یک مرد 

آمریکایی قرار گرفته است.
موضوع پرونده در فیلم ذکر نمی شود. 

کتاب  در  که  شخصیت هایی  بعضی 
کمتر  و  نداشتند  مهمی  نقش های 
به  فیلم  در  شده،  پرداخته  آنها  به 
و  بردن  نام  طور کلی حذف شده اند؛ 
خسته کننده  آنها  تک تک  نقش  ذکر 
چاق  نانوای  نازورین،  شد.  خواهد 
نان های  خاطر  به  که  بود  خشنی  و 
بود. معروف  مخصوصش  ایتالیایی 

همچنین عیادت خانواده کورلئونه 
از جنکو آبانداندو که مبتال به سرطان 
است و سه روز پس از این عیادت در 
می گذرد از فیلم حذف شده است. درباره 
شخصیت های مؤنث فیلم می توان گفت 
شبیه  که  است  کسی  تنها  ِکی  مری 
لحظه  است.پوزو  کتاب  شخصیت  به 
مرگ دون کورلئونه را بسیار جادویی 
و شگفت انگیز به هنرمندانه ترین شکل 
ممکن و با ناب ترین واژگان و تصویرها 
بیان می کند. با جمالتی که استادی، 
چیره دستی و وسواس او را در انتخاب 
واژه ها را می رساند.در صحنه پایان فیلم 
هنگامی که افراد مایکل با کرنش نزد او 
می آیند و بوسه بر دستش می زنند تا 
ریاست خانواده را به او تبریک بگویند 
و بسته شدن در به روی ِکی )همسر 
او( ساخته خود کاپوال کارگردان فیلم 

است و در کتاب وجود ندارد.
ب  کتا ه  یسند نو و  ز پو یو  ر ما
»پدرخوانده« 14 سال پیش  در فقر مطلق 
و با بجاگذاشتن بدهی زیاد درگذشت.

»پدرخوانده« از كتاب تا فیلم

»مارلون براندو«در نقش 
»پدر خوانده«
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انتظار چشم  من  و  است  نیمه  شب  است،  آباد  بهجت 
یار دیدار  آخرین  کز  آخرین  انتظار 
قدرتی پا در میان آورده پر خوف و خطر
انتظار در  را  دو  هر  ما  مبهمی  سرنوشت 
آخریست وداع  و  تودیع  بهر  بیاید،  گر 
ورنه بگذشته است کار از کار بخت نابکار
اشک ریزانند و با من هم خداحافظ کنان
این زیر چنار آباد و لب استخر و  بهجت 

و او در زیر درخت چناری که با وزش باد سرد 
پاییزی برگهای خود را یک یک از دست می داد 
با دلی بیقرار سعی می کند که آرام بایستد ولی 
بند  پاها  او روی  تالطم درونی نمی گذارد که 
بشود. تیرگی بر همه جا مسلط می شود و او 
می کند،  حس  شانه هایش  بر  سنگینی  فشار 
باد آب استخر را در آن تاریکی به تالطم در 
را که هم  باد  و سرمای  او سوز  ولی  می آورد 
چون نیش خاری به صورتش زده می شود در 
اثر حرارت حاصله از تالطم درونی خود، درک 
نمی کند. می گوید غیر از چشم خدا و اختران 
و من در آن جا چشم دیگری باز نبود و تازه 
چشمان اختران هم به علت سنگینی خوابی که 
داشت بر آنها تسلط پیدا می کرد خمار شده و 
سوسو می زدند، گاه گاه نوای یکنواخت جویبار 
را صدای ناله مرغی به هم می زد و در این میان 
او در حالی که هیکل نحس درختان، سد راه 
دید او شده بودند با چشم و گوشی دوخته به 
راه سعی می کرد شبحی را تشخیص بدهد و 

صدای پایش را بشنود ولی بی نتیجه:
من چو غواصی که ناگه رفته در کام نهنگ
یا کسی که خود زده ناگه به آبی بی گدار
بند ز  دژبانی  به  پا  دیروزم گشوده  صبح 
صبح فردا نیز باید بندم از این شهر، بار
بایدم بیرون شد از این شهر و یک جا دست شست
از همه چیز جهان چونان که از یار و دیار
وه چه تاریخی ترین شب می گذارد عمر من
یادگار بماند  بادی  طوفانی ترین  که  تا 

از  پری  فراق  و  دوری  در  همیشه  شهریار 
طوالنی بودن آن شب  های جان فرسا شکایت 
بود  تنها شبی در عمرش  این  بود ولی  کرده 
تمام  چون  برسد،  پایان  به  نمی خواست  که 
امیدهایش به این دیدار وابسته بود و گاهی از 
مغزش افکاری نظیر انتقام، و انتحار و تسلیم و 
رضا به قضا، خطور می کرد. ولی همگی آن افکار، 
با بلندشدن بانگ خروس که دمیدن صبح را 

خبر می داد مغز او را می آزرد.
هست دیدار  آخرین  امید  شب  پناه  در 
پایدار ای صبح و ما را در پناه شب گذار
ای سحر، امشب خدا را پرده از رخ وامگیر
یار دیدار  از  امیدم  آخرین  این  وامگیر 
فرصت یک بار دیدن نیز با این دست باخت
ر بیا بد  ر  قما بد ز  کبا پا ین  ا لعم  طا
دریغ من  از  کرد  نیز  آخر  دیدار  آسمان 
عیار کامل  گدازم سکه ای  و  کند سوز  تا 
صبح با چشمی دریده گفت دیگر جیم شو
کز الف این جا به گوش آویزه سازد چوب دار
نیشخند صبح بی انصاف گویی صاعقه است
آخرین امیدم از وی خرمنی شد تار و مار
سرفکندم پیش و رفتم رو به سوی سرنوشت
ورد آهم دم به دم ای روزگار، ای روزگار

شهریار و کمال الملک
و به این ترتیب شهریار برای حفظ حیات خود 
و تحت تاثیر آن تهدیدها به تبعید به خراسان در 
حالی که کمتر از یک سال به پایان تحصیالت 
پزشکی خود داشت راضی می شود. در خراسان 
به سن 26 سالگی در ثبت اسناد نیشابور مشغول 
استاد  با  که  بود  جا  همان  در  و  می شود  کار 

کمال الملک نقاش معروف که او هم در تبعید 
بسر می  برد آشنا می شود و از محضر او استفاده 
می برد و در اشعاری چند از او و خانه و محلی 
که او ساکنش بود صحبت کرده است و تصویر 
کمال الملک را با اشعار خود ترسیم کرده است... 
در یکی از این مالقاتها سعی کرده است ببیند 
مگر او بتواند عالجی برای دوری و تبعیدش بکند 
و ماحصل مکالمه با او را در آخرهای »آخرین 

خاطره بهجت آباد« این چنین آورده است:

زی کمال الملک هم رفتم که شاید او کند
رخصت برگشت را فکری به حال این فکار

در نیشابور ایام او به تلخکامی و تیره روزی 
سپری می گردید. تنها دلخوشی او دیدار اهل 
زیارت  از  بازگشت  در  بود که  و معرفتی  علم 
مشهد به دیدار کمال الملک می آمدند و او هم 

با آنها در می آمیخت...
تاثیر  شهریار  در  نیشابور  ساکنین  رفتار 
منفی عجیبی می گذارد و او تضاد عجیبی در 
زیبایی های طبیعی اطراف شهر با ساکنین توی 
شهر در می یابد و هیچ کس را مناسب همدمی 
خود در نمی یابد و همیشه برایش این سئوال 
مطرح بود که به چه گناهی به این چنین کیفر 
البته بعداً جواب خود را  گرفتار شده است و 

درمی یابد:
»این ناراحتی های من محصول درک و فهم 
است« و آرزو می کند کاش درک و فهمش کم 
بود تا کمتر ناراحتی می کشید. در قطعه 80 
بیتی »در نیشابور« از این برداشت های شاعر 

تبعیدی مطلع می شویم:
مهجور یاران  ز  و  دور  وطن  ز 
رنجور جانی  و  رنجه  دلی  با 
نیست آدم  او  در  که  دیاری  در 
ور کسی هست مرا همدم نیست

»غروب  بیتی  مفصل 208  مثنوی  شهریار 
نیشابور« را یک عصر که به وقت غروب آفتاب 
احساس دل گرفتگی شدیدی می کند و به کوه 
آنجا  آرامش بخش  سکوت  از  تا  می برد  پناه 
را ساکت گرداند، سروده  درون متالطم خود 

و می گوید:
لم د د  ر ز آ و  مد  آ ر  یا د  یا
دلم خورد  و  زد  گرفتار  شد 

به نظر می رسد منظور اصلی تبعید کنندگان 
شهریار که عبارت بود از دور کردن او از پری 
و خاموش کردن او، الاقل در آن اوایل نه تنها 
خیلی مؤثر واقع شد بلکه شاعر را به افسردگی 
وازده  هم  مردم  از  که  گردانید  دچار  عجیبی 
گردید و این حاالت شاعر را در صحبت هایی 
که در مثنوی »در نیشابور« و »غروب نیشابور« 
کرده است به وضوح می شود دریافت. او نیشابور 
را دیاری می یابد که در آن یک آدمی که بتواند 
را  کس  هیچ  نمی شود.  پیدا  گردد  او  همدم 
خریدار شعر و ادب خود نمی یابد و این سینه 
او را تنگ کرده و دلش را به فغان آورده است.
کسی نیست  و  ا در  که  دیاری  در 
سی هو ی  چیز به  ست  ا ر کسی  نه 

بود  آمده  سرش  بر  که  چه  آن  از  شهریار 
با دلی رنجیده و  ایام را  ناراحت بود و  خیلی 
جانی رنجور به تلخکامی می گذراند و همیشه 
از مردم زمان و زمانه شکایت می کرد تا این که 
روزی گذارش به مقبره خیام نیشابوری می افتد 
و با دیدن قبر یک همچون انسان واالیی به یک 
همچون حالتی مفلوک در گوشه ای متروک، 
را  و درسی  تأثر  این  او  متأثر می شود.  خیلی 
که از این مشاهده برمی گیرد چنین در غروب 

نیشابور تعریف می کند:
ک مفلو لی  حا به  م  خیا قبر 
متروک کنجی  به  اوفتادست 
خشت آن مهد غم و حسرت من
من ت  عبر ینه  آ د  بو بس 
است مظلوم  چنین  خیام  که  جا 
است معلوم  دگر  بنده  این  حال 

شهریار بیش از 4 سالی در نیشابور به تبعید 
عمر می گذراند و در ثبت اسناد آن جا مشغول 
کار بود ولی هیچ وقت یاد تهران و خاطراتش 
را فراموش نکرد. او خود را همیشه فرد غریب 
بی کسی که از یار و دیار دور افتاده باشد می دید.

زارش الله  طرف  و  تهران  خوشا 
ش ر ا گلعذ ن  ا هد شا ن  ما ا خر
دیار عشق و شهر آشنایی است
پایدارش رد  دا عشق  خدای 
به کوی بهجت آبادم سالمی است
گذارش سو  آن  از  افتد  صباگر 
جوانی و  عشق  شاهد  شد  کجا 
بکارش یاران  حیلتی  را  خدا 

سال 1313، در دی ماه، خبر فوت پدر به 
ناگوار  خبر  این  می رسد  نظر  به  می رسد.  او 
افسردگی او را شدیدتر می گرداند و نمی تواند 
مریض  و  برسد  کافی  حد  به  خود  به  دیگر 
می شود. درمانهای محلی مؤثر واقع نمی گردد 
و سال 1314 او را برای ادامه معالجه به تهران 
اعزام می دارند و البته در این زمان در حدود 2 
سالی از کشته شدن تیمورتاش در زندان پهلوی 
گذشته بود و لذا مانعی برای این بازگشت وجود 
نداشت. شهریار را با حالتی نزار به بیمارستان 
مطلع  جریان  این  از  که  هم  پری  و  می برند 
بیمارستان  به  عیادتش  و  دیدار  به  می شود 
می رود و خوب است جریان این مالقات را از 
نامه ای که بعدها پری به شهریار نوشت بخوانیم.

»... شهریار، یادتان هست زمانی که به نیشابور 
تبعید شده کمال الملک را نیز آنجا زیارت کرده 
بودید دوستان ترا به تهران آوردند، سر و صورت 
ژولیده چون دراویش داشتید و برای معالجه تو 
را در بیمارستان بستری کرده بودند. من سراغ 
ترا گرفتم به عیادتت آمدم. می گفتی امید زنده 
ماندن ندارم و از خود قطع امید کرده بودی. مرا 
در آغوش کشیدی و هر دو اشک می ریختیم و 
گفتی تو مرا دوباره زنده کردی و بعد آن غزل 
زیبا را ساختی و شور و غوغا در تهران افکندی«.

آن غزل زیبا بنا به گفته شهریار غزل »حاال 

چرا« می باشد که با صدای دلنشین بنان و 
آهنگ زیبای استاد خالقی جادوانی گردیده 

است.
چرا حاال  ولی  قربانت  به  جانم  آمدی 
چرا پا  از  افتاده ام  من  که  حاال  بی وفا 
نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی
سنگدل، این زودتر می خواستی حاال چرا

دیدار  به  گل  دسته  با  بعد  دفعات  پری 
ترتیب دوستی دو  این  به  و  شهریار می رود 
این  بازگشت  با  می شود.  گرفته  سر  از  یار 
غزال رمیده به سوی شهریار،  شور و شوق 
عشق جوانی دوباره بر سر شاعر باز می گردد. 
غزل های »اشک شوق«، »طغرای زمان« به 
نظر می رسد که محصول این دوران خوشی 
دوباره یافته، باشند. در آنها او از این که خدا به 
ناله های زار و دل بیمار او جواب مثبتی داده و 
تمام نقشه های رقیب را نقش برآب کرده است 
شکرگزاری می کند. خیلی خوشحال است از 
این که می بیند از این به بعد خواهد توانست 
آن دست هایی را که در فراق او به سر و سینه 
خود می کوفت حاال می تواند به گردن او بیاویزد 
و چنگ در طره های او بزند و لذا از اشک و غم 

وداعی جاودانه می کند.
ندارمت دامن  ز  دست  که  آمدی  دیر 
جان مژده داده ام که چو  جان در برآرمت

یا در غزل طغرای زمان:
آمد آن شاهد دل برده و جان باز آورد
جانم از نو به تن آن جان جهان بازآورد

برای این که عهد و پیمان محبت را با پری 
قوی تر گرداند غزل »انسان باش« را می سراید 
که در آن ضمن بیان گذشت و بخشش خود 
از بی مهریهای قبلی،  به او نوید وصال ابدی 

می دهد:
خدای را پس از این پای بند پیمان باش
من از گذشته گذشتم تو هم پشیمان باش
آموز شهریار  دیوان  ز  عشق  رموز 
به فیض این چمن ای گل هزاردستان باش

دقیقاً معلوم نیست این دوره خوشی و وصال 
چقدر طول کشیده است ولی اصل مسلم آن 
است که او دوباره متوجه بعضی تغییرات در 

رفتار پری می گردد.

پری و چراغعلی خان
مطلع  پری،  با  مالقات هایش  از  یکی  در 
می گردد که او را خواستگاری دیگر پیدا شده 
خان  چراغعلی  سرتیپ  شخص  این  است. 
از پسرعموهای  به »امیراکرم« یکی  معروف 
و  متنفذ  بسیار  شخص  وی  بود.  رضاشاه 
مقتدری بود که »چهار راه امیراکرم« هم به 
نام او نامگذاری شده است. شهریار احساس 
نشان  ازدواج  این  به  تمایلی  پری  می کند 
نبود  معلوم  واقع  در  برایش  ولی  می دهد 
از دل خود پری برخاسته بود و  این تمایل 
یا تحت تأثیر فشار و ارعاب پدر این عکس 
این  صورت  هر  به  می دهد.  نشان  را  العمل 
پیش آمد منجر به صحبت ها و گاهی گالیه ها 
می گردد  دو  این  بین  مجادله های چندی  و 
به  در چندین غزل ذکری  آنها  از  که شاعر 
شاعر  تالشهای  این  ولی  است.  آورده  میان 
بی نتیجه بود و به وی اطالع داده می شود که 
با سرتیپ چراغعلی  ازدواج  به  تصمیم  پری 
خان گرفته است. آگاهی بر این تصمیم، آه 
می آورد  بیرون  شاعر  سینه  از  آتش افروزی 
که تمام خاکسترهایی را که بر خاطرات تلخ 
گذشته به امید از یاد بردن آنها، انباشته بود 
از گذشته  آنها را سوزاننده تر  کنار می زند و 

شعله ور می گرداند:
کردم وفا  و  دیدم  جفا  من 
کردی جفا  و  دیدی  وفا  تو 
من به جور از تو بر نمی گردم
نمی گردی بر  جور  از  هم  تو 

آگاهی بر تصمیم پری شاعر را از عالمی 
که در خیال برای خود ساخته بود به دنیای 
واقعیت ها باز می گرداند و می بیند که زر و زور، 

ذوق و صفا و هنر را شکست می دهد.
چو در بستی به روی من به کوی صبر رو کردم
چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردم

شهریار در غزل های چندی در مورد علت 
این تصمیم پری سخن گفته است و در عهد 
قدیم با یادآوری عهد و پیمانی دوباره که بسته 
بودند به تلخی از این که بی زر و سیم است 

شکوه می کند.
و در غزل »کودک قرن طال« هم به سختی 

از این تصمیم پری انتقاد می کند.
تا که ز مردی مرا نه زر و نه سیم است
شمع مرادم به رهگذار نسیم است
یارو که  قصیده  طالب  نشد  یار 
کودک قرن طال و طالب سیم است
عشق و وفا کودکان تازه چه دانند
کاین همه آیین لوطیان قدیم است

این بی حاصلی عشق گلرخان در غزل  از 
»مرد محبت« به طور جالبی سخن می راند 
کردن  کوتاه  به  جالبی  طور  به  جا  همان  و 
بر آشفتگی   است که  اشاره کرده  او  موهای 
او بیشتر می افزاید و به او و خودش توصیه 

چندی می کند:
جز ندامت هیچت از عشق سمن مویان نزاید
نباید دیدن  پری  رؤیای  دیوانه  دل  ای 

داستان دلدادگی و شکست عشقی شهریار)3(

آمدی جانم به قربانت، ولی حاال چرا...
رقیب عشقی شهریار، وزیر قدرتمند دربار بود!

با وجود تمام بی مهری های دلبر که موجب 
آزردگی دل شاعر می شود ولی دل او هنوز 
در بند عشق پری است و نمی تواند به ندای 
عقلش که به او دستور می داد دل از او برکند 
جواب مثبت بدهد. او همیشه این امیدواری 
را داشت که باالخره روزی این گل بی وفا سر 
مهر و وفا با قمری بی بال و پرش خواهد آمد 
و تنها نگرانیش این بود که نکند آن روز خیلی 
این  از  ندامت«  باشد و در »اشک  دیر شده 

احساس ها این چنین سخن می گوید.

شهریارا گله از گیسوی یار این همه بگذار
کاخر این قصه به پایان رسد این  غصه سرآید

شهریار از این حریف که پری را از دستش 
برده است و  نام  عناوین مختلف  با  درآورده 
این عناوین در اشعارش عتاب  با طی زمان 
آمیزتر و کوبنده تر گردیده اند. به تدریج رقیب 
و  »اهرمن«  و  »گدا«  و  سفله«  »رقیب  به 
جاست  این  جالب  و  می شود  تبدیل  »دیو« 
که نه تنها در آن زمان بلکه حتی تا مدت ها 
بعد از کشته شدن این رقیب، او از این رقیب 
مستقیما نامی نبرده است تا این که به ذکر 
خاطره ای از آقای پرویز سیاهپوش در کتاب 
زندگانی ادبی و اجتماعی استاد شهریار تدوین 
آقای احمد کاویان پور می رسیم. آقای پرویز 

سیاهپوش می نویسد:
»... روزی در محضر استاد شهریار صحبت 
از عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار مقتدر 
رضاشاه پهلوی و مرد دوم مملکت در آن زمان، 
به میان آمد و از استاد پرسیدم: تیمورتاش که 
بی اندازه مقتدر بود چطور مرد؟ استاد گفت: 
جّد من او را کشت. گفتم چطور؟ استاد به 
ترکی جوابی دادند که ترجمه فارسی آن به این 
قرار است: »... زن او قابل این که میان مردم 
از آن که بی اندازه  ظاهرش بکند نبود. پس 
ترقی کرد ظاهر شدن در مجالس با آن زن 
کسر شأنش می شد... به معشوق من که از هر 
حیث شایسته تر و برازنده تر بود بند کرد، با 
این که از روابط ما و عالقه مان یه یکدیگر خبر 
داشت...« ... و بعد استاد خاطره تلخ ماجرای به 
زندان رفتن و ترک تحصیل اجباری و تبعیدش 

به خراسان را این چنین شرح داد:
»... در سال آخر مدرسه عالی طب که به 
امتحان آخر سال 1308 و فارغ التحصیل شدنم 
بیش از چند ماهی نمانده بود و در بیمارستان 
شماره یک ارتش، رو به روی خیابان عباس آباد 
که حاال بیمارستان شماره 501 ارتش است 
بیمارستان  رئیس  روزی  بودم،  کار  مشغول 
شدم  که  وارد  خواست،  خود  اطاق  به  مرا 
دیدم سرگردی آن جا نشسته است. رئیس 
بیمارستان با قیافه ای ناراحت و حالی پریشان 
که می کوشید پنهان کند به من گفت: »جناب 
بروید  ایشان  با  دارند،  کاری  با شما  سرگرد 
ببینید چه کار دارند« سرگرد مرا یک راست 

به زندان دربار تهران برد و زندانی شدم.
تیمور تاش دستور داده بود مرا در آن جا 

زندانی و مسموم بکنند یا بکشند.
مادر پری که از جریان آگاه شده بود بر سر 
و صورتش زده و شیون کنان گفته بود: »این 
سید بیچاره چه کناهی کرده، نفرین او ما و 
شما را زیر و رو می کند این چه کاریست که 
می کنید، مبادا دستتان به خون او آلوده شود«.

از  که  شرطی  به  بود:  گفته  تاش  تیمور 
تهران برود«.

نظر  از  چه  تیمورتاش  زندگی  داستان 
سیاسی و اجتماعی و زندگی شخصی نوشته 
شده است و در عیاشی و زن بازی و خودخواهی 
و استبداد بالفطره او همگان متفق القولند، او را 
به تاریخ 4 تیرماه 1312 به اتهام ارتشا در یک 
محکمه علنی محاکمه و محکومش کردند و 
در 9 ماه مهر 1313 در زندان قصر مسمومش 

کردند و قتلش را خودکشی جلوه دادند.
ابالغ  شهریار  به  تیمورتاش  تصمیم  این 
جان  حفظ  برای  می بیند  که  او  و  می شود 
خود از مرگ باید دست از تحصیل و دوست 
و آشنایان تهرانی بردارد و از پری دور شود، 
عنوان  به  ولی  می دهد  رضایت  کار  این  به 
که  می خواهد  پری  مادر  از  تقاضا  آخرین 
ترتیب مالقات او را با پری بدهد تا او بتواند 
برای آخرین بار از او تودیع بکند. مادر به این 
به شب  مالقات  قرار  و  می کند  موافقت  امر 
در پارک بهجت آباد که یکی از میعادگاه های 
این دو دلداده بود، گذاشته می شود ولی این 
عاشق  این  پیش آمدهای  سایر  همانند  هم 
دلسوخته به ناکامی انجامید و شاعر بی نوا تا 
دمیدن صبح به انتظاری تلخ در زیر درختان 
چنار، دقایق و ساعت ها را می گذراند ولی از 
پری خبری نمی شود، حاال معلوم نیست این 
بدقولی از جانب مادر پری بود که به ترس از 
ایادی تیمورتاش این مالقات را به پری نگفت 
و یا خود پری نخواست و یا نتوانست به این 
مالقات بیاید. به هر حال، ماحصل این انتظار 
بهجت  خاطره  »آخرین  قطعه 47بیتی  یک 
آباد« بود که ابتدا شاعر آن را به ترکی و بعدها 
»در حدود 45 سال بعد« به فارسی سرود و 
در آن با مهارت خاصی در نهایت ظرافت، از 
این انتظار تلخ نافرجام و امیدهای برباد رفته 
و احساسات مختلفه خود سخن رانده و گویی 

»دنباله دارد«           همه آنها را نقاشی کرده است:

هر آنچه یاد ایران و یادگارهای آن را در 
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 
کشاند، چیزهایی شنیده بودیم. صدرالدین 
الهی هم در مصاحبه با شهریار کوشیده بود 
از زیر زبان او حرفهای بیشتری درباره این 
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 
آن را در »ره آورد« منعکس ساخت و ما از 
فصلنامه ره آورد، زمستان 1382 برای شما، 

در چند شماره نقل می کنیم.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

در فراز و فرود آوازها                                      از صفحه 5  

 پاسخ وجه اشتراک 
اینان همگی در نقش »تارزان« بازی کردند

از صفحه 13

پاسخ سؤاالت )10 پرسش و 10 پاسخ( از صفحه 13
1ـ دگرباره 2ـ میمون یا بوزینه 3ـ 800 میلیون جلد 4ـ فرانتس کافکا 
5ـ لرستان 6ـ 74 سال 7ـ کریستوفر پالمر 8ـ مجیدیه9ـ امام موسی

صدر 10 ـ ابیجان

جریان  در  مردم  با  او  همگامی   
جنبش سبز شگفت انگیز بود.هنگامی 
که رئیس جمهور »منتخب«، مردم را 
خس و خاشاک نامیده بود او نیز خود 

را از همان مردم دانست.
کار  آغاز  از  که  داد  نشان  شجریان 
و  بی عدالتی  با  برخورد  آوازخوانی 
ناهنجاری را برنامه کار خود قرار داده 

است. انتخاب شعر در پیوند با موسیقی 
یکی از راه های انتقاد تمثیلی و سربسته 
از سیاه کاری ها شد و ترانه های او از این 
جهت ارزش فراوان پیدا کرد. شجریان 
عالوه بر کار آواز، دست به کار دیگری 
نیز زد که همانا ساختن سازهای جدید 
جدید  سازهای  ورود  با  بود.  سنتی 
تنوع  سو  یک  از  موسیقی  گروه  به 
و  شد  بیشتر  شنوندگان  برای  صوتی 
از سوی دیگر امکان آهنگسازی برای 

آهنگسازان گسترده تر.
تاریخ  در  نام اش  نیز  بابت  این  از 
ماند.  خواهد  باقی  سنتی  موسیقی 
شجریان اگر از پا نیفتاده بود طرح های 
دیگری نیز برای نوآوری در ذهن خود 
داشت. برایش تندرستی آرزو می کنیم.

بیش  و  کم  شهیدی  عبدالوهاب 
میدان  وارد  شجریان  با  همزمان 
موسیقی سنتی شد و با بهره گیری از 
یکی دو شیوه ناشناخته کمی برخوردار 

از  بهره ور  کمی  و  نو  موسیقی  از 
موسیقی عرفانی راه تازه ای را پیش پای 
خوانندگان گذاشت. خوبی کار شهیدی 
این بود که عالوه بر خواندن، خود نیز 
با نواختن آشنا بود و عود خود را از عود 
عرب جدا می کرد. یعنی سازی را که به 
ایرانیان تعلق داشت و نفوذ اعراب در 
ایران اصالت آن  را مخدوش کرده بود 

از نو در جایگاه خود نشانید و عود تازه 
را پشتوانه موفقیت کار خود قرار داد. او 
نیز خوشوقتانه در قید حیات است و 
دگرگونی های پیشنهادی در موسیقی 
سنتی را شهادت می دهد. برای او نیز 

تندرستی آرزو می کنیم.
بدبیاری های آوازخوان

خواننده دیگری که همین چند روز 
پیش از میان ما رفت نادر گلچین بود. او 
یکی از خوش صداترین و در عین حال 
معاصر  سنتی  خوانندگان  بدبیارترین 
به شمار می رود. صدایی داشت کامال 
برانگیزاننده  ویژگی های  با  دگرگونه 
که می توان گفت نظیرش از نظر این 
ویژگی ها اگر نایاب نباشد کمیاب است. 
از جمله در هر فقره از صدایش تحریر 
سنتی را جریان می داد و تحریر را تنها 
این  نمی گذاشت.  جمالت  آخر  برای 
صدای  برای  ویژه ای  شادابی  تمهید 
بدبیاری  او فراهم می آورد.  نخستین 

بدرفتاری فدراسیون سوارکاری با اسب های 
ستاره تیم ملی فوتبال

روبین  تیم  بازیکن  آزمون  سردار 
تیم  پرطرفدار  گلزن  و  روسیه  کازان 
ایران در روسیه زندگی می کند  ملی 
اسب های  و »شامبوم«  اما »سریک« 
کورس های  در  او  گران قیمت 

اسب دوانی در ایران شرکت می کنند.
ایران  سوارکاری  فدراسیون  اخیرا 
به  دوپینگ  آزمایش  اسب  دو  این  از 
عمل آورده و آنها را به دلیل استفاده 
از مواد نیروزا از شرکت در مسابقات 

اسب دوانی محروم کرده است.
اعالم  رسما  البته  محرومیت  این 
طی  مستلزم  کار  این  چون  نشده 
مراحلی است. اما فوتبالیست معروف 
فدراسیون  است  ملیگفته  تیم 
سوارکاری عمدا »سریک« را دوپینگی 
اعالم کرده است در حالی که با هزینه 
برای  را  اسب ها  خون  نمونه  خودم 
آزمایش  جواب  و  فرستادم  آزمایش 

منفی بود.
فدراسیون  تصمیم  به  ضمنا  او 
سوارکاری به خاطر عدم اجازه خروج 

محدوده  از  »شامبوم«  و  »سریک« 
کرده  اعتراض  فدراسیون  تشکیالت 
فدراسیون  مسؤوالن  به  نامه ای  در  و 
»فدراسیون  نوشته:  سوارکاری 
سوارکاری جان، شما هر کاری کنید 
من تو روی شما می ایستم؛ بنابراین هر 
کاری دوست دارید بکنید. من همیشه 
رک حرفم را می زنم تا مردم شما را 

سردار  اعتراض  از  بعد  بشناسند.« 
فدراسیون  دبیر  کاظمیان  آزمون، 
سوارکاری در واکنش به سخنان وی 
گفته است صاحبان اسب نمی توانند 
آزمایش دوپینگ انجام دهند. ما نمونه 
خون اسب ها را به فدراسیون جهانی 
در فرانسه می فرستیم و منتظر اعالم 

نظر آنها می شویم.

نخستین  پادشاه«  یک  »مرگ 
فیلم بابک کلهر است که به داستان 
بیماری سرطان محمدرضاشاه پهلوی 
و روند درمان آن پس از خروج وی 
در 2۶ دی ماه 1۳57 از ایران به دلیل 
اوج گرفتن انقالب اسالمی می پردازد.

است   2017 سال  محصول  فیلم 
نوامبر  است 15  قرار  بار  نخستین  و 
هیلز  بورلی  در  »المل«  سالن  در 
پس  درآید.  نمایش  به  کالیفرنیا 
دیگر  شهرهای  در  فیلم  این  آن،  از 

آمریکا اکران خواهد شد.
تالش  فیلم  این  در  کلهر  بابک 
درمان  پرده ی  پشت   حقایق  می کند 
 19 اجباری  سفرهای  در  را  شاه 
مختلف  کشورهای  به  وی  ماهه ی 
چهره های  با  مصاحبه  طریق  از 
جریان  در  که  پزشکی  برجسته ی 
بگذارد  میان  در  بودند  شاه  بیماری 

گفتگو با بابک کلهر درباره ی »مرگ یک پادشاه«

مخاطبان  اختیار  در  را  آنها  پاسخ   و 
قرار دهد.

کاترین دراوی با بابک کلهر درباره 
»مرگ یک پادشاه« گفتگو کرده است.

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

ایران، کشوری که از عضو تیم ملی اش پول 
می گیرد تا او را به مسابقه بین المللی بفرستد!

=فدراسیون تیر و کمان در 
اقدامی عجیب از ملی پوشان 
میلیون   16 است  خواسته 
ین  ا ب  حسا به  ن  ما تو
تا  کنند  واریز  فدراسیون 
آنها را به مسابقات قهرمانی 
جهان در آرژانتین بفرستد.

= شرط پراخت هزینه برای 
اعزام ملی پوش به مسابقات 
یا اردوهای خارجی نخستین 
این  سوی  از  که  نیست  بار 
فدراسیون صورت می گیرد.

اقدامی  در  کمان  و  تیر  فدراسیون 
خواسته  خود  ملی پوشان  از  عجیب 
حساب  به  تومان  میلیون   1۶ است 
این فدراسیون واریز کنند تا آنها را به 
مسابقات قهرمانی جهان در آرژانتین 

بفرستد. 
این  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
فدراسیون  که  نیست  بار  نخستین 
ورزشکاران  اعزام  هزینه  کمان  و  تیر 
به مسابقات را از آنها دریافت می کند.

این  بهار  اواخر  دیگری  اقدام  در 
رده های  کمانداران  اعزام  فدراسیون 
اردوی  به  جوانان  و  نوجوانان  سنی 
مشروط  را  جنوبی  کره  آماده سازی 
به پرداخت ۴ هزار دالر از طرف آنها 
کرد. با خبری شدن اقدام فدراسیون 
اعالم  فدراسیون  رئیس  و کمان،  تیر 
اعزام  برای  برنامه ای  »اصال  کرد: 
کمانداران این رده سنی به اردوی کره 
جنوبی نداریم که بخواهیم بابت آن از 

ورزشکاران پولی دریافت کنیم.«
از شرط  اما حاال دوباره ورزشکاران 

به  آنها  اعزام  برای  هزینه  پرداخت 
سخن  آرژانتین  قهرمانی  بازی های 
گزارش  مهر  خبرگزاری  می گویند. 
طرف  از  حسابی  شماره  است  داده 
فدراسیون تیر و کمان برای واریز مبلغ 
1۶ میلیون تومان مورد نظر در اختیار 
برخی کمانداران گذاشته شده است. 
بر  تاکید  ضمن  فدراسیون  مسئوالن 
اینکه موضوع نباید توسط کمانداران 
و خانواده های آنها رسانه ای شود، به 
آنها اعالم کرده اند در صورت عدم واریز 
این مبلغ اعزام شان لغو خواهد شد و 
شد. خواهند  جایگزین  دیگری  افراد 

هزینه  که  اینست  توجه  قابل  نکته 
از سوی فدراسیون آنقدر  تعیین شده 
آن  پرداخت  و  تامین  که  است  زیاد 
کمانداران  از  خیلی  خانواده  برای 
زمان  در  هم  آن  جوان،  و  نوجوان 
کوتاه، راحت نیست اما پرواضح است 
کمک  با  دارد  قصد  فدراسیون  که 
گرفتن از ورزشکاران در این مسابقات 

حضور داشته باشد.

نجاری،  امید  که  اینجاست  جالب 
و  تیر  ملی  تیم های  سازمان  رئیس 
مهر  خبرگزاری  با  گفتگو  در  کمان، 
اعزام  برای  هزینه  دریافت  موضوع 
قهرمانی  مسابقات  برگزاری  محل  به 
که  کرده  تاکید  و  تایید  را  جهان 
گرفته  کمانداران  همه  از  هزینه  این 

نمی شود.
از حضور  ما  »هدف  است:  گفته  او 
جهان کسب  قهرمانی  رقابت های  در 
سهمیه برای المپیک 201۸ نوجوانان 
است. بازی های المپیک فقط در بخش 
ریکرو برگزار می شود  و ما می توانیم 
از  برای هر یک  در مسابقات جهانی 
بخش دختران و پسران یک سهمیه 
کسب کنیم. بر همین اساس با توجه 
به وضعیت مالی فدراسیون و وزارت 
باالی  هزینه های  همچنین  و  ورزش 
سفر به آرژانتین قصد داشتیم تنها در 
این بخش ورزشکار اعزام کنیم. در کل 
از یک و نیم سال پیش برنامه ما فقط 
برای اعزام کمانداران ریکرو بود و اصال 
کامپوند  بخش  برای  برنامه ای  هیچ 
نداشتیم. این موضوع با واکنش هایی 
از طرف ورزشکاران بخش کامپوند و 

خانواده آنها مواجه شد.«
است  آمده  گزارش  این  پایان  در 
و  جوان  ملی پوشان  از  برخی 
مالی  دلیل مشکالت  به  که  نوجوانی 
این  بودند  نتوانسته  خانواده هایشان 
با اشک و گریه  مبلغ را فراهم کنند 
اردو را ترک کردند تا افراد دیگری که 
جانشین  دارند  بهتری  مالی  وضعیت 

آنها شوند.

سازهای  گروه  با  که  بود  این  گلچین 
ملی پایور همکاری می کرد و این گروه 
چون متعلق به وزارت فرهنگ و هنر 
بود آن گونه که باید امکان و ظرفیت 
رادیو  به  اگر  نمی کرد.  پیدا  کار  برای 
که  ارزش هایی  با  بود  رفته  تلویزیون 
در کارش بود، شهرت و موقعیتی بیش 
تا  گلچین  ولی  می کرد.  پیدا  اینها  از 
آخر کار با همین سازهای ملی وزارت 
از شهرت  و  آمد  کنار  و هنر  فرهنگ 

سازگار بی بهره ماند.
گلچین پس از انقالب گرفتار پیچ و 
خم های احمقانه امنیتی شد و گویا به 
فعالیت  از  همین جهت بیست سالی 
در زمینه موسیقی محروم گشت. بار 
دومی نیز گویا امنیتی ها به سراغ اش 
در  حال  به  تا  را  آنچه  تا  بودند  آمده 
حق او نکرده بودند به ثمر برسانند. با 
این همه خوانده های گلچین اعم از آواز 
یا تصنیف با آنکه از نظر کمی به پای 
کیفی  نظر  از  ولی  نمی رسید  دیگران 

سرآمد همه آنها بود.
همان طور که گفتیم چرخه فعالیت 
هنری در هیچ شرایطی از چرخش باز 
نمی ماند. آمدگان راه رفتگان را پیش 
به  آنان  از  پیروی  در  و  برد  خواهند 
آینده  که  می رسند  تازه ای  شیوه های 
موسیقی سنتی ایران را تضمین خواهد 
کرد. تنها یادمان باشد که هنر تنها از 

نوآوری باقی می ماند.

سردار آزمون و اسب هایش

می گوید  تهران  =شهردار 
میلیاردی  هزار   9 بدهی 
سابق  مدیریت  از  حاصل 
تأمین  از  مانع  شهرداری 
شده  آتش نشانی  نیازهای 

است.
=نماینده تهران در مجلس 
که  گفته  اسالمی  شورای 
جه  د بو بق  سا ر  ا د شهر
غیرقانونی  را  آتش نشانی 

جابه جا کرده است.
شهردار تهران می گوید شرایط مالی 
سخت شهرداری تهران در سال جاری 
و  آتش نشانی  اعتبارات  افزایش  مانع 
است.  سازمان  این  تجهیزات  تامین 
شورای  مجلس  نماینده  مافی  پروانه 
اسالمی هم گفته، در دوران محمدباقر 
قالیباف، بودجه و اعتبارات آتش نشانی 

جابه جا شده است.
در حالی که آتش سوزی ساختمان 
امکانات  کمبود  مسئله  پالسکو، 
آتش نشانی  سازمان  تجهیزات  و 
تهران و ناایمن بودن ساختمان های 
پایتخت را به طور علنی نشان داد، 
در  تهران  شهردار  نجفی  محمدعلی 
اینکه  بیان  با  آستانه روز آتش نشان 
تأمین تجهیزات  امکان  در سال 9۶ 
ندارد،  وجود  آتش نشانی  موردنیاز 
با معضل  ما  گفت: »در سال جاری 
نمی توانیم  و  هستیم  روبرو  مالی 
انجام  را  الزم  اقدام  زمینه  این  در 

بدهیم.«

شهردار تهران: امکان تأمین تجهیزات آتش نشانی 
را نداریم

ماهه   ۶ »در  افزود:  تهران  شهردار 
ابتدایی سال 9۶ تنها 72 درصد منابع 
شده  محقق  تهران  شهرداری  مالی 
است ضمن اینکه ما در بخش تامین 
فشار  تحت  عمرانی  طرح های  منابع 

قرار داریم.«
نجفی اعالم کرد که در حال حاضر 
میلیارد  9هزار  حدود  شهرداری  نیز 
تومان به پیمانکاران بدهکار است که 
این نیز برای شهرداری مشکالتی را به 

باور آورده است!
از سوی دیگر پروانه مافی نماینده 
انتقاد  با  نیز  اسالمی  مجلس شورای 
گفت  آتش نشانی  امکانات  کمبود  از 
که پس از وقوع حادثه آتش نشان به 
یک  حتی  اما  می شود،  اعزام  محل 
امدادرسانی  برای  مناسب  شیلنگ 
انتظار  می توان  چطور  ندارند، 
قبول  قابل  سطح  در  خدمات رسانی 
نقاط  این  طورحتم  به  داشت،  را 
ضعف و اشکاالت هیچ توجیه قانونی 
مدیران  اینکه  بیان  با  ندارد.مافی 
شهری برای تامین تجهیزات مناسب 
کنند،  اصرار  و  اهتمام  نشانی  آتش 
گذشته  دوره  در  »متاسفانه  گفت: 
و  بودجه ها  برخی  شهرداری  در 
منابع  یعنی  شد،  جابه جا  اعتبارات 
در محل  هزینه  به جای  بودجه ها  و 
اصلی در حوزه های دیگر مصرف شد؛ 
نیز  برای آتش نشانی  مثال  به عنوان 
حتم  طور  به  داد،  رخ  اتفاقی  چنین 
عمومی  محاسبات  نظر  از  رویه  این 
علنی  تخلف  و  جدی  اشکال  دارای 

است.«

از  تهران  که  گفته  تهران  شهردار 
بین ۳0 کالن شهر دنیا در رتبه دوم 
برقراری تماس از سوی شهروندان با 
سازمان آتش نشانی قرار دارد که بخش 
مزاحمت های  تماس ها  این  عمده 

تلفنی بوده است!
آموزش  و  فرهنگ سازی  وی 
مهم  مقوله های  از  را  شهروندان 
باید در بخش  ما  دانسته و گفته که 
نیز تالش  نیروهای سازمانی  آموزش 
گسترده ای را انجام بدهیم و در واقع 
بتوانیم یک مرکز آموزش آتش نشانی 

قوی در منطقه داشته باشیم.
نجفی با بیان اینکه 5 هزار و ۴00 
پرنسل در سازمان آتش نشانی فعالیت 
کمبود  را  آنها  مشکل  می کنند، 
گفته  و  دانسته  نیاز  مورد  تجهیزات 
مالی  منابع  از  درصد   ۸0 تا   75 که 
سازمان آتش نشانی صرف امور جاری 
و حقوق پرسنل این سازمان می شود.

در  فساد  از  انتقاد  با  تهران  شهردار 
شورای معماری مناطق گفت که این 
طرح  و  تفصیلی  طرح  حتی  شوراها 
جامع را نیز زیر پا گذاشته اند و همین 
به وجود  برای شهر  را  امر مشکالتی 

آورده است.
کار  سختی  به  همچنین  وی 
کرد  اشاره  آتش نشانی  نیروهای 
به  که  افراد  این  از  بخشی  گفت:  و 
نیروهای عملیاتی آتش نشانی  عنوان 
دریافت  مشمول  می کنند  فعالیت 
به طوری  کار هستند  امتیاز سختی 
سال   20 خدمت   ۳0 جای  به  که 

خدمت می کنند.

نادر گلچین عبدالوهاب شهیدی محمدرضا شجریان

ویدئو
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=حسن داعی:  ما آمده ایم 
بگوییم که روحانی نماینده ی 

مردم ایران نیست.
ین  ا   : نلو سا ا ر  =منصو
سد  فا ن  چنا مت  حکو
که  ست  ا ک  حشتنا و و 
بیشتر  هر چقدر  حضورش 
نابودی  کند،  پیدا  ادامه 
و  من  میهن  فیای  جغرا
نابودی کل منطقه و به نوعی 

جهان است.
=پهلوان فیالبی: رژیم در 
خاورمیانه و جهان بی آبروتر 
امثال  جز  و  شده،  قبل  از 
ترویست های حزب اهلل لبنان 
چیزی  یمن  حوثی های  و 

برایش باقی نمانده.
=لیال جدیدی: ما می آییم 
اینجا تا صدای سرکوب شده 
مردم کشورمان را به گوش 

مردم جهان برسانیم
=پیام مریم رجوی:  به زیر 
کشیدن رژیم، امروز بیش از 
هر زمان دیگر در دسترس 

است.
سفیر  ن  لتو بو ن  جا =
آمریکا   : آمریکا پیشین 
رسمی  سیاست  عنوان  به 
رژیم  که  کند  اعالم  خود 
ایران باید عوض شود شعار 
رژیم  که  باشد  این  باید  ما 
را  خود  سالگرد  چهلمین 

جشن نخواهد گرفت.
حسن  -حضور  آذربهاری  وفا 
اسالمی  جمهوری  رئیس  روحانی 
ایران، برای شرکت در هفتاد و دومین 
اجالس عمومی مجمع سازمان ملل 
معترض  ایرانیان  اعتراض  با  متحد، 
ایرانیان  جوامع  شد.سازمان  همراه 
آمریکا، نزدیک به سازمان مجاهدین 
 ۲۰ چهارشنبه  روز  ایران،  خلق 
سپتامبر برابر با ۲۹ شهریور، تظاهراتی 
را در مقابل مقرر سازمان ملل متحد 
بود،  کرده  سازماندهی  نیویورک  در 
درازا کشید. به  تقرییا ۴ ساعت  که 
ایرانیان  جوامع  =سازمان 
از احمدی  بیشتر  آمریکا: روحانی 

نژاد اعدام کرده است
سازمان  سوی  از  عمادی،  امیر 
ابتدای  در  آمریکا،  ایرانیان  جوامع 
مراسم به زبان انگلیسی چنین گفت: 
روحانی  دوره  در  نفر  هزار   ۴۰۰۰«
اعدام شده اند، بیشتر از دوره احمدی 
نژاد، بیشترین تعداد اعدام نسبت به 
تظاهرات  این  جمعیت در جهان… 
در بیست و نهمین سالگرد قتل عام 
ایران  در  سیاسی  زندانی  هزار   ۳۰
همان  چنان  هم  می شود…  برگزار 
هستند،  حکومت  راس  در  قاتالن 
روحانی،  کابینه  وزرای  از  بسیاری  و 

عضو کمیته های مرگ بوده اند…«
با  روحانی  علیه  =تظاهرات 
سرود »ای ایران« و پرچم های سه 

رنگ شیر و خورشیدنشان
با  ایران«  »ای  سرود  با  تظاهرات 
در  شد.  رسمی تر  مرضیه  صدای 
محوطه بیش از هر چیز، پرچم های 
سه رنگ شیر و خورشیدنشان ایران 
مشاهده می شد، و همچنین تصاویر 
نظر  جلب  مجاهدین  کشته شدگان 
از  نیز  معدودی  تصاویر  می کرد. 
مسعود و مریم رجوی دیده می شد، 
»سازمان  پرچم  از  هم  خبری  و 

مجاهدین خلق ایران« نبود.
»روحانی  شعار  با  =تظاهراتی 

قاتل است، کل نظام باطل است«
تظاهرکنندگان به دو زبان فارسی 
و انگلیسی شعار می دادند: »روحانی 
است«،  باطل  نظام  کل  است،  قاتل 
ایم  ایستاده  جانان،  جان  به  »سالم 
تا پایان«، »خامنه ای بداند به دست 

خلق ایران، به زودی سرنگون است«، 
»مرگ بر اصل والیت فقیه، زنده باد 

ارتش آزادی«.
را  روحانی  حسن  تطاهرکنندگان 
ترویست خواندند، و خواستار»تغییر 
زبان  به  که  شعاری  شدند.  رژیم« 
انگلیسی پشت لباس های متحدشکل 
درج  نیز  تظاهرکنندگان  زردرنگ 

شده بود.
و  آمریکایی  مقامات  =حضور 

وزیر خارجه پیشین ایتالیا
و  آمریکایی  مقامات  از  عده ای 
همچنین وزیر خارجه پیشین ایتالیا 
کردند. سخنرانی  تظاهرات  این  در 

پیشین  خارجه  وزیر  ترتزی،  جولیو 
ایتالیا، بر »پیگیری کشتار ۶۷« تاکید 
مردم  نماینده  انگل  الیوت  و  کرد، 
ایالت نیویورک در کنگره آمریکا نیز 
از برگزاری »انتخابات آزاد« در ایران 

حمایت کرد.
=جان بولتون: شعار ما باید این 
سالگرد  چهلمین  رژیم  که  باشد 
جشن   2019 سال  در  را  خود 

نخواهد گرفت
جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در 
سازمان ملل متحد، از دیگر سخنرانان 
از  بود که در قسمتی  تظاهرات  این 
»فکر   : داشت  اظهار  خود  سخنان 
می کنم مهم است که ما روی فوریت 
براندازی مالها از قدرت تاکید کنیم، 
شعار  که  است  این  من  پیشنهاد  و 
باشد که رژیم چهلمین  این  باید  ما 
سالگرد خود را در سال ۲۰۱۹ جشن 
مهم  من  نظر  به  گرفت…  نخواهد 
سیاست  عنوان  به  آمریکا  که  است 
رسمی خود اعالم کند که رژیم باید 

عوض شود«.
=سناتور پیشین آمریکا، مریم 
آزادی  رهبر  »یگانه  را  رجوی 

ایران« لقب داد
حاضر  آمریکایی  مقامات  دیگر  از 
در تظاهرات، سناتور پیشین جوزف 
بودند.  تورسلی  رابرت  و  لیبرمن، 
تورسلی، مریم رجوی را »یگانه رهبر 

آزادی ایران« لقب داد.
از  بیش  مردم  رجوی:  =مریم 
تغییر  خواستار  دیگری  زمان  هر 

اساسی هستند
یکی  سوی  از  رجوی  مریم  پیام 

خلق  مجاهدین  سازمان  اعضای  از 
شد.  خوانده  تظاهرات  این  در  ایران 
در قسمت هایی از این پیام آمده بود: 
رژیم  این  باید  جهانی  جامعه   …«
سرکوب  و  کشتار  که  سازد  وادار  را 
هم   و  مردم  حق طلبانه  اعتراض های 
چنین جنایاتش در کشورهای منطقه 

را متوقف کند…
بسیار  وضعیت  در  آخوندی  رژیم 
ضعیفی قرار دارد و بیش از هر زمان 
غربی  کشورهای  با  رابطه  محتاج 
که:  است  ایران  مردم  انتظار  است. 
جهان،  در  دموکراتیک  دولت های 
هرگونه معامله اقتصادی با این رژیم 
را به توقف شکنجه و اعدام مشروط 
در  سیاسی  زندانیان  قتل عام  کنند، 
علیه  جنایت  به عنوان  را   ۶۷ سال 
بشریت به  رسمیت بشناسند، سازمان 
مستقل  کمیسیون  یک  متحد  ملل 
تحقیق در مورد قتل عام ۶۷ تشکیل 
دهد و شورای امنیت با تشکیل یک 
دادگاه ویژه یا ارجاع قتل عام ۶۷ به 
ترتیبات  بین المللی،  جنایی  دادگاه 
محاکمه سران این رژیم را فراهم کند.

ایاالت  ویژه   به   و  دولت ها  همه 
با  معامله  هرگونه  راه  باید  متحده 
سپاه پاسداران را ببندند. تنها راه  حل 
از  ید  خلع  خاورمیانه،  در  مشکالت 
این رژیم در عراق و سوریه و یمن و 

اخراج پاسداران است…
به زیر کشیدن رژیم، امروز بیش از 
هر زمان دیگر در دسترس است. این 
اعتصاب   و  قهرمانانه  مقاومت  در  را 
غذای زندانیان سیاسی و در جنبش 
اعتراضی مردم کردستان علیه کشتار 
بی رحمانه کولبران می توانید ببینید. 
تظاهرات  در  اجتماعی  آمادگی  این 
معلمان،  غارت شدگان،  اعتراضی 
دانشجویان  و  کارگران  پرستاران، 
بیش از گذشته خود را نشان می دهد. 
همه اینها گواه این حقیقت است که 
مردم ایران، بیش از هر زمان دیگری 

خواستار تغییر اساسی هستند…«
=پهلوان فیالبی: از سران همه 
کشورها می خواهیم »شورای ملی 

مقاومت« را به رسمیت بشناسند
فیالبی  اسکندر  مسلم  پهلوان 
آسیایی،  طالی  مدال   ۴ )دارنده 
کاروان  پرچمدار  و  کشوری  پهلوان 

 ۱۹۷۶ المپیک  در  ایران  ورزشی 
 ۱۹۷۴ آسیایی  بازی های  و  مونترال 
ورزش  کمیسیون  مسئول  تهران( 
ستون  )که  مقاومت«  ملی  »شورای 
است(،  مجاهدین  سازمان  آن  اصلی 
فارسی  به  که  بود  سخنرانی  تنها 
به  نخست خطاب  وی  گفت.  سخن 
با  شما   …« گفت:  خود  همفکران 
عمل و با پشتکارتان ثابت کردید که 
فرزندان راستین رهبران آزادی خواه و 
انسان دوست، از کورش کبیر تا دکتر 
اکنون حامی خانم  و  بزرگ،  مصدق 
مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده 
آزادی  برای  مقاومت  ملی  شورای 

ایران عزیزمان هستید…«
سخنان  پایان  در  فیالبی  مسلم 
سران  از  ما   …« کرد:  تاکید  خود 
گرد  نیویورک  در  که  کشورها  همه 
با  مماشات  به  می خواهیم  آمده اند، 
مالها پایان دهند، و بیش از این خود 
نکنند،  آلوده  رژیم مالها  ننگ  به  را 
و شورای ملی مقاومت را به رسمیت 

بشناسند…«
با  گفتگو  در  فیالبی  =پهلوان 
کیهان لندن: به نظر می آید مردم 
با حرارت بیشتری به صحنه بیایند

از  بعد  دقایقی  فیالبی  پهلوان 
به پرسش  سخنرانی خود، در پاسخ 
بر  مبنی  لندن،  کیهان  خبرنگار 
با  امسال  تظاهرات  تفاوت  که  این 
گفت:  چیست،  در  پیش  سال های 
»مقاومت ما را سال ها محدود کردند، 
قبال تظاهرات که برگزار می کردیم، 
در این حد خبرنگار نمی آمد، بازتاب 
زیادی هم نمی یافت، تفاوت این است 
خبرگزاری های  از  بسیاری  االن  که 
و  دارند  حضور  اینجا  در  بین المللی 
پیام مقاومت ما را انتشار می دهند. آن 
هم در شرایطی که رژیم در خاورمیانه 
و جهان بی آبروتر از قبل شده، و جز 
امثال ترویست های حزب اهلل لبنان و 
باقی  برایش  یمن چیزی  حوثی های 
نمانده است. یادمان هم باشد که با 
آن  با  رژیم  که  ساختاری  مشکالت 
آمریکا روی  روبروست و فشاری که 
سپاه گذاشته، به نظر می آید مردم با 

حرارت بیشتری به صحنه بیایند«.
فدایی  چریک های  =سازمان 
کیهان  با  گفتگو  در  ایران  خلق 

به  را  حقایق  که  هستیم  لندن: 
گوش جهانیان برسانیم

مرکزی  کمیته  عضو  جدیدی  لیال 
سازمان چریک های فدایی خلق ایران 
»نبرد  نشریه  دبیران  هیئت  وعضو 
خلق« که سازمان او میز کتابی را نیز 
در تظاهرات بر پا کرده بود، در پاسخ 
به پرسش خبرنگار کیهان لندن، مبنی 
این  در  حضورشان  انگیزه  اینکه  بر 
تظاهرات چیست و چرا فکر می کند 
حضور در چنین تظاهراتی مهم است، 
گفت: »رژیم های دیکتاتوری همیشه 
تصور می کنند، که با زدن، کشتن و 
یا اختناق و سرکوب می توانند صدای 
مردم را خفه کنند؛ به همین جهت 
است که ما می خواهیم نشان دهیم 
داخل  در  اگر  را  مردم  صدای  که 
می خواهند  خشن  سرکوب  با  ایران 
خفه کنند، ولی ما می آییم اینجا تا 
صدای سرکوب شده مردم کشورمان 
و  برسانیم،  مردم جهان  به گوش  را 
نشان بدهیم که ایرانیان در تبعید در 
که  زمانی  و  هستند،  مبارزه  صحنه 
سران  تحویل  دروغ  می آید  روحانی 
کشورها می دهد، ما اینجا هستیم که 
حقایق را به گوش جهانیان برسانیم«.
دنبال  به  دنیا  داعی:  =حسن 
ایران  مردم  با  که  می گردد  این 

متحد شود
شده  شناخته  فعال  داعی  حسن 
سیاسی نیز در تظاهرات علیه حسن 
روحانی حضور داست و به دو پرسش 

خبرنگار کیهان لندن پاسخ داد.
= آقا داعی، حضور شما در این 

تظاهرات جنبه فردی دارد؟
– بله؛ من با چند نفر از همسایگان 
دو سال است که می آیم اینجا. هر دو 
بار هم قبل از من بسیاری از هموطنان 
فکری  مختلف  گرایش های  با  دیگر 
هستند، که باعث افتخار است، و هم 
خودم را بخشی از این جمع می دانم 
با هر فکر و عقیده ای که هستند. ما 
بگوییم  عبارت  یک  در  که  آمده ایم 

روحانی نماینده مردم ایران نیست.
در چنین تظاهراتی اهمیت دارد؟= از دید شما تا چه اندازه شرکت 
که  نوعی  است،به  زیاد  اهمیت اش 
بگوید  بیاید  هم  نفر  یک  اگر  حتی 
»نه« به این جمهوری اسالمی، باید 

نفر  هزاران  وقتی  خب  ولی  بیاید. 
می آیند و اعتراض می کنند، دنیا هم 
این  داستان  همه  باالخره  می بیند. 
و البی هایش  این حکومت  است که 
دنبال  به  خارج  در  دالل هایش  و 
جا  را  ذلت  فرهنگ  که  هستند  این 
بیاندازند، می خواهند بگویند روحانی 
ایرانیان  است،  ایران  مردم  نماینده 
جناح  این  به  و  حکومت  همین  به 
و آن جناح اش تن داده اند. یعنی به 
این  بنابر  شده اند.  راضی  رژیم  این 
همین نه گفتن، یعنی چنین چیزی 
هست،  هم  دیگری  راه های  نیست، 
این  ایستاد.  حکومت  کل  مقابل  که 
قبیل تظاهرات این پیام روشن را به 
دنیا دارد که همه مردم زیر بار این 
حکومت نرفته اند، و خیلی ها هستند 
حکومت  این  تمامیت  مقابل  در  که 
ایستاده اند، خب این پیام روشنی به 
دنیا دارد، دنیا هم باالخره دنبال این 
می گردد که با مردم ایران متحد شود.
=منصور اسانلو: برای جلوگیری 
از نابودی ایران باید هر چه در توان 

داریم هزینه کنیم
فعال شناحته شده  اسانلو،  منصور 
علیه  تطاهرات  در  نیز  کارگری 
پرسش   به  و  داشت،  روحانی حضور 

خبرنگار کیهان لندن پاسخ داد.
این  در  شما  حضور  =آیا 
و  دارد؟  فردی  جنبه  تظاهرات 
این  در  حضور  از  شما  انگیزه 

تظاهرات چیست؟
و  است  فردی  هم  نوعی  -به 
تجربه های  من  جمعی.  کامال  هم 
زیادی در ایران دارم به خاطر حجم 
کشتار  سرکوبگری،  وحشتناک 
کارگران،  حقوق  کردن  نابود  مردم، 
رفتن  بین  از  کشور،  رفتن  بین  از 
منابع طبیعی، از بین رفتن فرهنگ 
نطفه ها  مادران  که  جایی  تا  مردم، 
قرنیه  می فروشند،  شکم شان  در  را 
قبال  که  مواردی  می فروشند،  چشم 
دید  از  حکومت  این  نداشت.  وجود 
است  وحشتناک  و  فاسد  چنان  من 
ادامه  که حضورش هر چقدر بیشتر 
پیدا کند، نه فقط نابودی انسان، بلکه 
است،  من  میهن  جغرافیای  نابودی 
نابودی کل منطقه و به نوعی جهان 
وسیع  امکانات  از  استفاده  است.با 
به  ایران،  در  که  اقتصادی  و  مالی 
واسطه فروش نفت وجود دارد، رژیم 
توانسته به جای اینکه به جامعه این 
همه  برگرداند،  را  امکانات  و  سودها 
اینها را خرج هزینه های نظامی کند  
مختلف  نقاط  به  نظامی  نیروی  و 

خاورمیانه فرستاده اند.
است  مساوی  حکومت  این  ادامه 
این  ادامه  چیز.از  همه  نابودی  با 
حکومت، و آن چیزی که من شخصا 
کشتن  در  زندگیم،  در  کردم  حس 
خودم،  دادن  شکنجه  در  برادرم، 
در  دیدم،  زندان  در  که  پلیدی هایی 
دیدم،  کار  محل  در  دیدم،  جامعه 
طور  به  حکومت  این  که  است  این 
و  مروت،  انسانیت،  سیستماتیک، 

هستی را مورد خطر قرار داده است.
هر  می کنم،  فکر  دلیل  همین  به 
برسد  نتیجه  این  به  باید  فردی 
از  جدا  رسیدم.  من  که  همان طور 
هر حزب و سازمان، گروه، اندیشه و 
ایدئولوژی، دین و نژاد، نابودی ایران 
با این حکومت حتمی است. نابودی 
چیزی  البته  که  ایران،  در  انسانیت 
این  ادامه  با  است،  نمانده  آن  از  هم 

حکومت حتمی است.
احساس می کنم برای جلوگیری از 
این نابودی باید هر چه در توان داریم 
هزینه کنیم. حضور من در اینجا در 
در  که  است  تالش هایی  دیگر  ادامه 

حد توان انجام می دهم.
*****

در تطاهرات علیه حسن روحانی در 
نیویورک، به غیر از »سازمان مجاهدین 
سازمان های  دیگر  و  ایران«  خلق 
مقاومت«،  ملی  »شورای  عضو 
هواداران  و  آباد«  ایران  »حزب 
داشتند. حضور  نیز  حلقه«  »عرفان 

نگاهی همراه با گفتگو به اعتراضات 
علیه  حسن روحانی در نیویورک
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