
)18 صفحه(

بنیانگذار:
 دکتر مصطفی 
ه د ا ح ز مصبا

سال سی و چهارمـ  شماره 132 )دورۀ جدید(
Page 1 جمعه 21 تا پنجشنبه 27 مهرماه 1396خورشیدی

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

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

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

سرمقاهل

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

شماباآگهیدرکیهانفقطاطالعرسانیوکسبوکارخودرامعرفینمیکنیدبلکهیککار
فرهنگینیزانجاممیدهید:

Tel: 0044(0)20 3633 3684 Fax: 0044(0)20 3633 3685
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»روح« سرگردان برجام
در پیکر سپاه

باج گیری سپاه برای آزادی 
گروگان های دوتابعیتی

حقوق انسان فراتر از هر سیاست
عربستان سعودی از سال 2۰11 در جهت تحقق مفاد سند 2۰3۰ 
چه  آن  حقوقی  نظام  که  میلیونی   3۰ کشور  یک  می دارد.  بر  گام 
درباره حقوق شهروندی و چه قوانین کیفری، به راستی در قرون 

وسطا درجا می زند. 
عربستان سعودی مانند جمهوری اسالمی و بسی پیش از آن یکی از 
آبشخورهای بنیادگرایی اسالمی بوده است. اینکه سعودی ها به طور 
خزنده ولی میلیاردی برای گسترش اسالم در جهان سرمایه گذاری 
کرده و می کنند، بر کسی از جمله دم و دستگاه های امنیتی غرب 
پوشیده نیست. جمهوری اسالمی از سال 198۰ و به تدریج پس از 
تثبیت خود به عنوان یک نظام سیاسی وارد این رقابت مرگبار شد.

عربستان سعودی به واقع قبله ی مسلمانان جهان است. از همین 
و  انسانی  حقوق  تحقق  جهت  در  آن  در  تحولی  و  تغییر  هر  رو 
شهروندی یک گام بسیار مهم به شمار می رود زیرا قدرت و دامنه ی 
تأثیرگذاری این کشور بر مسلمانان که اکثریت آنها سّنی هستند 
این تغییر و  به ویژه آنکه  از هر کشور دیگریست  به مراتب بیش 
و  جوان  مسلمانان  پشتیبانی  و  استقبال  مورد  شدت  به  تحوالت 

مدرن و لیبرال خود عربستان و منطقه قرار می گیرد. 
و  ضدبشری  سیاست های  و  ایران  در  اسالمی  جمهوری 
سرکوبگرانه  ی آن از جمله در دشمنی با فرهنگ و تاریخ ایران، سبب 
شد تا زخم  کهنه ی ایرانیان درباره حمله ی اعراب و دست درازی  و 
تخریب مرگبار تازیان  که ظاهرا به تاریخ پیوسته بود، سر باز کند. 
این زخم به برکت رهبری و زمامداران عقب مانده و قرون وسطایی 
جمهوری اسالمی  و سرسپردگی آنان به آنچه خود »فرهنگ عربی« 
می شمارند، از یک سو »رجعت« به هویت تاریخی ایرانیان را به همراه 
داشت و از سوی دیگر، »نفرت« علیه هر آنچه را برانگیخت که رنگ 
و بوی »عرب« و »عربی« داشت. اما هر اندازه بازیابی هویت تاریخی 
و فرهنگی در بقای یک ملت مهم است به همان اندازه نفرت از ملل 
و فرهنگ های دیگر به دشمنی های بیهوده و هدر رفتن انرژی های 
را  ملی  برای هویت  نوبه ی خود جستجو  به  که  سازنده می انجامد 

خدشه دار می  کند.
اینک با تغییر و تحوالتی که در عربستان سعودی در پیش گرفته 
و  می توان  فقط  دارد،  قرار  آن  توجه  مرکز  در  زنان  حقوق  و  شده 
می بایست از آن استقبال کرد درست همان گونه که مورد حمایت 
مردان و نسل  های جوان آن کشور قرار گرفته است چرا که آزادی و 
تأمین حقوق شهروندی تأثیراتی به مراتب فراتر از اهداف خود دارند 
که یکی از این تأثیرات قطعا کاهش نفرت و دشمنی بین مردمانی است 
که سیاست های جنگ و صلح شان را در طول تاریخ، همواره حاکمان

  و زمامداران تعیین کرده اند و نه خودشان!

در این شماره می خوانید:

=جمهوری اسالمی فکر می کرد اگر اروپا با قراردادهای سنگین در ایران امتیازهای اقتصادی پیدا کند، 
دست و دل اش برای همراهی با تحریم های آمریکا خواهد لرزید

=آمریکا پایبندی به »روح برجام« را با آزمایش های موشکی و فعالیت های سپاه گره زده است. اگر قرار 
باشد این »روح« همچنان مشکل بیافریند، پس برجام سودی برای آمریکا و متحدانش نداشته است
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پرونده نازنین زاغری و کمال فروغی، دو 
ایرانی با تابعیت بریتانیایی در پارلمان این 
کشور به جریان افتاد. در نشست ویژه ای 
در مجلس عوام بریتانیا، که به بررسی 
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی 
توماس  نیک  داشت،  اختصاص  ایران 
سیموندز، نماینده حزب کارگر، ضمن 
اشاره به اتهامات جدیدی که علیه نازنین 
زاغری در روز های گذشته مطرح شده 

است، از وزارت خارجه بریتانیا خواست 
در این رابطه پشتکار بیشتری از خود 
قانونگذار حزب  ویلیز،  دهد.ترزا  نشان 
محافظه کار، از دولت خواست که نه تنها 
برای آزادی نازنین زاغری، که سرگرم 
گذراندن محکومیت ۵ ساله ای به اتهام 
»اقدام علیه امنیت ملی« است تالش 
کند، بلکه آزادی یک ایرانی- بریتانیایی 

دیگر را هم پیگیری کند.   در صفحات 1۰ و 11 

پایان مسابقات انتخابی جام جهانی 2۰18؛
 ایران 12 بازی بدون دریافت گل

****
انتخاب آرژانتین با 3 گل دیدنی 

مسی و رقص »تانگو آرژانتینا« در 
خیابان های بوئنوس آیرس

****
مصر در جام جهانی پس از 28 سال

****
ستاره فوتبال جهان، رییس جمهوری 

لیبریا شد
****

»ری استارت« دِر یک مسجد را به 
آتش کشید!

****
مرگ دختر دانشجوی پزشکی به دلیل نبود

 امکانات درمانی!

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید
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احتمال اعالم عدم پایبندی ایران به برجام از سوی 
دونالد ترامپ و همچنین احتمال قرار گرفتن سپاه 
پاسداران جمهوری اسالمی در لیست سازمان های 
تروریستی هفته ای پر التهاب را برای مقامات نظام 

در ایران رقم زد. 
یک نکته ی برجسته  که در میان گفته های مقامات 
کشوری و لشکری موج می زد، از یک سو بیم و 
نگرانی از اعالم عدم پایبندی جمهوری اسالمی به 
پشتیبانی  دیگر  از سوی  و  ترامپ،  توسط  برجام 

تمام عیار آنها از سپاه بود. 
نگرانی از سرنوشت برجام، محمدجواد ظریف را به 
جلسه ی غیرعلنی مجلس شورای اسالمی کشاند 

و بیم از قرار گرفتن سپاه در لیست سازمان های 
تروریستی، حسن روحانی را، که تا همین چند 
هفته پیش هواداران اش امید بسته بودند دست 
سپاه را در برخی حوزه ها کوتاه کند، وادار کرد 
از  بی سابقه  تمجید  به  دولت  هیئت  جلسه  در 
سپاه بپردازد. با اینکه تا زمان تنظیم این گزارش، 
ترامپ نظر خود را اعالم نکرده، روحانی، ظریف 
برای  زمینه سازی  حال  در  برجام  حامیان  و 
که  طوری  به  هستند؛  برجام  بدون  خود  فرداِی 
روحانی  و  نامید  ایران«  »افتخار  را  سپاه  ظریف 
کشورهای  همه  و  ایران  مردم  »محبوب«  را  آن 
منطقه خواند و از نبودن »هیچگونه اختالفی بین 
جناح ها« برای مقابله با »توطئه دشمنان« سخن 
به  ظاهرا  را  نظام  یکپارچگی  همچنین  او  گفت. 
آمریکا ولی در واقع به سپاهیان و مخالفان برجام 

گوشزد کرد. 
واضح  جنگی  اعالم  در  سپاه  فرمانده  مقابل،  در 
آمریکا گفت در صورت عملی شدن  به  و شفاف 
تحریم های جدید علیه ایران، سپاه نیز ارتش آمریکا 
را با داعش هم سنگ خواهد دانست. در همین حال 
روحانی که در کارزار انتخابات ریاست جمهوری، 
حسابی به سپاه توپیده بود، نه تنها در مقابل این 
سخن فرمانده سپاه موضعی نگرفت بلکه با همراهی 

ظریف بر طبل همدلی با سپاه کوبید.
می کنند  تالش  ظریف  و  روحانی  که  حالی  در 
تصویری هماهنگ میان دولت و بقیه ارکان نظام 
قوه  رئیس  الریجانی،  صادق  بگذارند،  نمایش  به 
دولت اش  و  روحانی  حسن  کرد  اعالم  قضاییه، 
سینه  برجام  دور  سال  چهار  که  بودند  بیکارانی 
زدند. وی به روحانی و وزرایش گوشزد کرد هزینه 

تصمیم ترامپ برعهده آنها خواهد بود. 
برجام دیروز، برجام امروز

به  بیشتر  که  مبالغه ای  با  زمانی  که  روحانی 
»آفتاب  برجام  می گفت  می زد  پهلو  ساده لوحی 
شکر  آن  خاطر  به  باید  مردم  و  است  درخشان« 
نعمت به جای آورند و معتقد بود برجام را خدا 
برجام  در  ایران  می گوید  روزها  این  است،  آورده 
»کاپ اخالق« را برده است. معنای سرراست این 
سخن این است که اکنون فقط می شود به برجام 
نه از وجه سیاسی بلکه از زاویه ی اخالقی نگاه کرد 

که دستاوردی ندارد.
که  است  این  می رسد  گوش  به  ناظران  از  آنچه 
ترامپ بدون اینکه از برجام خارج شود اعالم خواهد 
کرد که ایران به برجام و روح آن پایبند نبوده تا 
بتواند با تمهیداتی مهار جمهوری اسالمی و ابتکار 

عمل را در دست خود نگه دارد.
مذاکره کننده  دو  سولیوان  جک  و  برنز  ویلیام 
گذشته  هفته  یادداشت  در  مریکا  آ پیشین 
احتمالی  اقدام  درباره  تایمز  نیویورک  در  خود 
توافق  این است که  آمریکا نوشتند،  نظر دولت 
زیرکانه،  روش های  با  اما  نکند  لغو  آشکارا  را 
این  دهد.  قرار  شکست  مسیر  در  را  توافق  این 
توافق  به  ایران  پایبندی  تایید  روش شامل عدم 
برای  کنگره  از  درخواست  و  شواهد  ارائه  بدون 
است. رفع شده  تحریم های  اعمال  ازسرگیری 

کنگره آمریکا سال 2015 و پیش از امضای برجام، 
الیحه بررسی توافق هسته ای با ایران را به تصویب 

رساند که بر اساس آن، رئیس جمهور آمریکا باید 
ایران به قرارداد و  پایبندی  در فواصل 90 روزه، 
منافع  جهت  در  تحریم ها  شدن  برداشته  اینکه 
امنیت ملی آمریکا است را تایید کند. شیوه نگارش 
این قانون، که با دقت و مهارت تنظیم شده، نشان 
اعالم  با  صرفا  جمهور  رئیس  دست  که  می دهد 
انرژی  آژانس  سوی  از  توافق  به  ایران  پایبندی 
باید  اتمی بسته نمی شود چرا که رئیس جمهور 
این را هم تایید کند  که برداشته شدن تحریم ها 
در جهت منافع آمریکاست. این قسمت از قانون 
به ترامپ اجازه می دهد تا با پیش کشیدن »روح 
برجام« و پایبند نبود ایران به این »روح« آن را 

خالف منافع آمریکا اعالم کند.
درباره  روز   60 طول  در  کنگره  شرایط  این  در 
بازگشت یا عدم بازگشت تحریم ها تصمیم خواهد 
گرفت که در آن صورت باید منتظر فشارهای جدید 

بر اقتصاد ایران بود.
رویای برجام

رهبری جمهوری اسالمی با »نرمش قهرمانانه« به 
سراغ برجام رفت تا راه های ورود دالرهای نفتی 

را بگشاید.
در دیدگاه تیم حسن روحانی و کسانی که پیشتر 
بودند  همراه اش  استراتژیک  مطالعات  مرکز  در 
از وابستگی های  امروز  سیاست جهانی در دنیای 
زدن  گره   با  و می خواستند  تشکیل شده  متقابل 
منافع ایران به اروپا برای برجام پشتوانه بسازند. از 
آنجا که تیم مذاکره کننده ایران نتوانسته بود در 

متن برجام مکانیسمی برای تضمین بقای برجام 
ببیند و  از مواهب آن تدارک  ایران  و بهره مندی 
از  بود،  خواست  کرده  امضا  را  طرفه  یک  متنی 
راه های فرامتن و با تکیه برایجاد فرصت های دست 
و دل بازانه ی مالی و اقتصادی  برای اروپا راه را بر 

بازگشت تحریم ها ببندد.  
آنها گمان می کردند اگر اروپا امتیازهای اقتصادی 
در ایران پیدا کند و امید به رفع موانع سرمایه گذاری 
خارجی در ایران و نیز امضای قراردادهای سنگین با 
شرکت های بزرگ اروپایی، دست و دل این دولت ها 
برای همراهی با تحریم های احتمالی مجدد آمریکا 
می لرزد. اما هیچ کدام از این حساب و کتاب ها تا 

امروز درست از آب در نیامد. 
به گزارش نیویورکر، در نشست مشترک محمدجواد 
ظریف با رکس تیلرسون و نیکی هیلی، ظریف با 
گالیه گفته است: »ما هنوز نمی توانیم در انگلستان 
جمله  یک  همین  کنیم«.  باز  بانکی  یک حساب 
کافیست تا نشان دهد که ایران برای ورود به اقتصاد 

جهانی با چه موانع جدی روبروست.
همچنین تالش هایی که برای خریدهواپیما از راه 
»فاینانس« و تامین اعتبار مالی به عمل آمده بود 
ظاهرا منتفی شده است در حالی که روحانی گفته 
بود »در موضوع قرارداد 16 ساله خرید هواپیما یک 
دالر از پول نفت را هزینه نمی کنیم بلکه هواپیما 

اینجا حمل مسافر می کند و بخشی از درآمد به 
عنوان اجاره هواپیما پرداخت می شود و ظرف 7 
سال با پرداخت این اجاره ها که بابت قیمت هواپیما 
حساب می شود، ما مالک هواپیما می شویم«. اما 
فرهاد پرورش که تا تیرماه سال جاری مدیرعامل 
این  نبودن  قطعی  آوری  یاد  با  بود،  ایر«  »ایران 
فاینانسرها  با  هما  مذاکرات  »چون  گفت  اعتبار 
برای خرید هواپیما هنوز قطعی نشده است، قرار 
از   ATR ایرباس و  گذاشتیم خرید هواپیماهای 
محل 330 میلیون دالر برداشت از صندوق توسعه 

ملی و به صورت نقدی انجام شود.«
توانسته سدی  به نظر می رسد آمریکا که  اکنون 

اسالمی  جمهوری  اهداف  و  برنامه  راه  در  جدی 
ایجاد کند مرحله بعدی برنامه خود را در دستور 
کار قرار داده است. اعالم عدم پایبندی ایران به 
توافق فارغ از دیگر تصمیات آمریکا شوک بزرگ 
و اعالم خطر به همه سرمایه گذاران و بانک هایی 
خواهد بود که شکم خود را برای بازار بزرگ ایران 

صابون زده بودند.
از سوی دیگر آمریکا پایبندی به »روح برجام« را 
گره  سپاه  فعالیت های  و  موشکی  آزمایش های  با 
در  ایران  توقف  همانا  برجام«  »روح  است.  زده 
مهار  همچنین  و  اتمی،  بمب  به  دستیابی  مسیر 
در  جنگ افروزانه  ماجراجویی های  و  جاه طلبی ها 
اسراییل  علیه  مداوم  تهدیدات  جمله  از  منطقه 
بوده است؛ اگر قرار باشد این »روح« همچنان با 
بیافریند،  مشکل  موشک پرانی  و  موشکی  صنایع 

سودی  متحدانش  و  آمریکا  برای  برجام  بنابراین 
نداشته است.

اگر ترامپ عدم پایبندی ایران به توافق را اعالم 
کند و آن را در جهت منافع آمریکا نداند، طبیعتا 
گام بعدی را برخواهد داشت که مسیری جز هدف 
جمهوری  موشکی  فعالیت های  و  سپاه  گرفتن 
آمریکا  ترتیب  این  به  داشت.  نخواهد  اسالمی 
»روح  به  پایبندی خود  برای  کند  ادعا  می تواند 
برجام« است که عدم پایبندی ایران را مجازات 
که  اروپایی  دولت های  کارزار،  این  در  آیا  کند. 
از رییس جمهور و نخست وزیر تا وزیر و وکیل 
با  برجام،  حفظ  ضرورت  تبلیغ  در  کم  سفیر  و 
همین شرایط و فارغ از »روح« آن، کم فعالیت 
حفظ  را  آن  می توانند  آمریکا  بدون  نکرده اند، 
تنها زمانی ممکن شد که  توافقی که  آیا  کنند؟ 
آمریکا به مذاکرات اتمی پیوست، می تواند بدون 
پشتیبانی یا با خروج آمریکا از آن، پا برجا بماند؟ 
و  بر خالف هارت  را  اسالمی خود  آیا جمهوری 
پورت های زمامداران اش برای یک »قهرمانانه ترین 
باشند،  چه  هر  پاسخ ها  می کند؟  آماده  نرمش« 
سیاست منطقه ای و جهانی چنان گره ای خورده 
است که تنها با تغییرات و بازنگری های بنیادی 

قابل باز شدن است.
روشنک آسترکی

باج گیری سپاه برای آزادی »روح« سرگردان برجام در پیکر سپاه
گروگان های دوتابعیتی

=جمهوری اسالمی فکر می کرد اگر اروپا با قراردادهای سنگین در ایران امتیازهای اقتصادی پیدا کند، دست و 
دل اش برای همراهی با تحریم های آمریکا خواهد لرزید

=آمریکا پایبندی به »روح برجام« را با آزمایش های موشکی و فعالیت های سپاه گره زده است. اگر قرار باشد این 
»روح« همچنان مشکل بیافریند، پس برجام سودی برای آمریکا و متحدانش نداشته است

پرونده نازنین زاغری و کمال فروغی، دو 
پارلمان  بریتانیایی در  تابعیت  با  ایرانی 
نشست  در  افتاد.  جریان  به  کشور  این 
ویژه ای در مجلس عوام بریتانیا، که به 
بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری 
نیک  داشت،  اختصاص  ایران  اسالمی 
توماس سیموندز، نماینده حزب کارگر، 
ضمن اشاره به اتهامات جدیدی که علیه 
نازنین زاغری در روز های گذشته مطرح 
بریتانیا  خارجه  وزارت  از  است،  شده 
خواست در این رابطه پشتکار بیشتری 

از خود نشان دهد.
ترزا ویلیز، قانونگذار حزب محافظه کار، 
از دولت خواست که نه تنها برای آزادی 
گذراندن  سرگرم  که  زاغری،  نازنین 
»اقدام  اتهام  به  ساله ای   5 محکومیت 
کند،  تالش  است  ملی«  امنیت  علیه 
بلکه آزادی یک ایرانی- بریتانیایی دیگر 
را هم پیگیری کند. اشاره خانم ویلیرز به 
کمال فروغی است، که با 77 سال سن و 
مشکالت جسمی بسیار جدی،  همچنان 

در اوین زندانی است.
اتهامات جدید برای نازنین زاغری

را  زاغری  نازنین  مهرماه،   16 یکشنبه 
اوین  بازپرسی   23 شعبه  به  زندان  از 
تفهیم  او  به  دیگر  اتهام  سه  تا  بردند 
که  سازمان هایی  در  »عضویت  شود: 
برای براندازی نظام فعالیت می کنند«، 
بیگانه«  سازمان های  از  پول  »دریافت 
در  نظام  علیه  تظاهرات  در  و »شرکت 
مقابل سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
لندن«. دو اتهام اول در ارتباط با یکدیگر 
قرار دارند، زیرا منظور از »سازمان هایی 
که برای براندازی نظام فعالیت می کنند«، 
شبکه تلویزیونی بی بی سی و بنیاد خیریه 
تامسون رویترز است. نازنین زاغری در 
این دو نهاد کار کرده و بدیهی است که 
ماهیانه  نیز  حقوقی  کارمند،  عنوان  به 

دریافت می کرده است.
مطرح کردن اتهامات جدیدی علیه نازنین 
دادگاه  در  تائید  صورت  در  که  زاغری، 
می توانند به حکم 16 سال زندان دیگر 
منجر شود، خوش بینی ریچارد رتکلیف،، 
تبدیل  یاس  به  را  او  بریتانیایی  همسر 
ساخت. ریچارد رتکلیف یک هفته قبل از 
مطرح شدن اتهامات جدید علیه همسرش، 
در گفتگو با کیهان لندن ابراز امیدواری 
کرده بود نازنین قبل از پایان سال میالدی 
ساله شان  سه  دختر  بتواند  و  شود  آزاد 
»گروگان«  به  تهران  در  که  را،  گابریال 
بگیرد. آغوش  در  است،  شده  گرفته 

در  که  مراسمی  در  رتکلیف،  ریچارد 
لندن،  رویترز«  »تامسون  بنیاد  محل 
محل کار نازنین، برگزار شد، گفت »این 
اتهامات جدید شوک آور هستند، به ویژه 
آزادی مشروط  قول  مقامات  برخی  که 
اتهامات  این  بودند«.  داده  را  نازنین 
که  می شوند  مطرح  حالی  در  جدید 
نازنین زاغری در زندان در حال گذراندن 
دوران محکومیت 5 ساله ی خود است 
برای  اقدامی  هیچگونه  نمی توانسته  و 
براندازی نظام انجام دهد، و اگر اقدامی 
هم در این زمینه  قبل از سفر به تهران 
و دستگیری اش انجام داده، این پرسش 
مطرح است که چرا در دادگاه قبلی او 

مطرح نشدند.
واکنش سفارت جمهوری اسالمی 

ایران
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت 
لندن، در واکنش به صحبت های ریچارد 
به  را  زاغری  نازنین  همسر  رتکلیف، 
علیه  تبلیغ  و  عمومی  افکار  »تشویش 
نظام« متهم ساخت. سخنگوی سفارت 
جمهوری اسالمی در گفتگو با خبرگزاری 
پایه  بر  زاغری  »خانم  می گوید:  ایرنا 

قاضی  اختیار  اطالعات جدیدی که در 
برای  اتهام  تفهیم  است  گرفته  قرار 
قانونی  شده است و هنوز  اقدامات غیر 
هیچ حکمی صادر نشده است، بنابراین 
صحبت از محکومیت جدید از پایه بی 
البته  رتکلیف  ریچارد  است«.  اساس 
می گوید که قناعت کار، دادیار شبعه 23 
اوین، به خانواده همسرش گفته است که 
»سپاه می خواهد مدت زندان نازنین 16 

سال افزایش پیدا کند.«
مشخص است که این اتهامات جدید، تنها 
برای باال بردن بهای آزادی این شهروند 
ند.  شده ا مطرح  بریتانیایی  ایرانی- 
جمهوری اسالمی ایران در گروگان گرفتن 
از  اخاذی  برای  تابعیتی،  دو  شهروندان 
کشورهای غربی، سابقه ای طوالنی دارد. 
در آخرین سال ریاست جمهوری باراک 
اوباما، جمهوری اسالمی در ازای آزادی 
روزنامه نگارواشنگتن  رضائیان  جیسون 
پست، امیر حکمتی افسر سابق نیروی 
دریایی آمریکا، نصرت اهلل خسروی تاجر، و 
سعید عابدینی روحانی مسیحی، توانست 
مبلغی  برابر با یک میلیارد و ۴00 میلیون 

دالر از آمریکا اخاذی کند.
گروگان های دو تابعیتی

در آن زمان، حسین نجات، از فرماندهان 
»توانستیم  بود  گفته  افتخار  با  سپاه، 
 ۴00 و  میلیارد  یک  آمریکا  دولت  از 
جیسون  آزادی  ازای  در  دالر  میلیون 
از  بسیاری  کنیم«.  دریافت  رضائیان 
رسانه های آمریکا و گروهی از نمایندگان 
ز  ا صحبت   ، کنگره ه  ا جمهوری خو
نیست  مشخص  کردند.  »باج گیری« 
ازای  در  اسالمی  جمهوری  مقامات 
آزادی نازنین زاغری و کمال فروغی، چه 

انتظاری از دولت بریتانیا دارند.
در نشستی که در مجلس عوام بریتانیا 
در  بشر  حقوق  وضعیت  بررسی  به 
جمهوری اسالمی اختصاص داشت، به 
اتهام »اقدام علیه امنیت ملی« برای 152 
نفر از کارکنان و همکاران بخش فارسی 
بی بی سی نیز اشاره شد. برندن اوهارا، از 
افراد  »این  گفت  اسکاتلند،  ملی  حزب 
برای دفاع از خود و رد اتهامات باید به 
ایران بازگردند و احتماال هرکدام از آنها 
به کشورشان برگردند بالفاصله بازداشت 
و به زندان های طوالنی محکوم خواهند 

شد.«
واکنش بریتانیا

دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه بریتانیا، در 
تماسی تلفنی به کیهان لندن گفت که 

بوریس جانسون، وزیر خارجه، در تمام 
اسالمی  جمهوری  مقامات  با  تماس ها 
ایران »درخواست آزادی نازنین زاغری و 
کمال فروغی را مطرح می کند«. همین 
بوریس  اخیر  دیدار  در  که  افزود  منبع 
رئیس  صالحی،  اکبر  علی  با  جانسون 
لندن  در  که  هسته ای،  انرژی  سازمان 
صورت گرفت نیز در این مورد صحبت 
شد. البته دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه 
بریتانیا در این رابطه نخواست توضیحات 
بیشتری در اختیار کیهان لندن قرار دهد، 
ولی تأکید کرد که »گسترش روابط بین 
دو کشور بدون شک در رابطه با پرونده 

این دو نفر نیست.«
مونیک ویال، رئیس بنیاد تامسون رویترز، 
در حاشیه مراسمی که در محل این بنیاد 
دو روز پس از تفهیم اتهامات جدید به 
نارنین زاغری برگزار شد، از دولت بریتانیا 
خواست »با جدیت بیشتری برای آزادی 
نازنین زاغری تالش کند«. مونیک ویال 
سوی  از  کنون  تا  که  »اقداماتی  افزود: 
از  کمتر  گرفته اند  انجام  بریتانیا  دولت 

انتظاری بود که ما داشتیم و داریم.«
احمد رأفت
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= خروج یک جانبه از توافق 
طرفین  از  یک  هیچ  برای 

آسان نیست.
و  روس ها  =اروپایی ها، 
دارند  شک  هنوز  چینی ها 
که آیا در این زمینه همچنان 
با ترامپ هم سو هستند یا نه.
ایران  برای  اتمی  =توافق 
امتیازاتی دارد که به همین 

دلیل به آن پایبند است
= هدف آمریکا کوتاه کردن 
در  پاسداران  سپاه  دست 

منطقه است.
در  نوشته  »آتالنتیک«  خبری  پایگاه 
حالی که کارشناسان انتظار دارند رییس 
جمهوری آمریکا لغو توافق اتمی با ایران 
)برجام( را اعالم کند، دونالد ترامپ خود 
هیزم بر آتش پیش بینی ها می ریزد تا 

شعله ورتر شود.
به اعتقاد برخی منتقدان، ترامپ »ترمز 
بریده« و قصد دارد توافق اتمی را که 
کارکرد خوبی داشته نادیده بگیرد و با 

ایران گالویز شود.
واقع  در  ترامپ  پیداست،  آنچه  اما 
ندارد،  توافق  پاره کردن  برای  قصدی 
با  دارند  قصد  مشاورین اش  و  او  بلکه 
مبنی  خود  تصمیمات  کنگره  کمک 
بر محکم تر کردن این توافق را نشان 
دهند. به این ترتیب منافع امنیت ملی 

آمریکا بیشتر تامین می شود.
تاییدی  روند  اصلی  کلید  منافع  این 
هستند که رییس جمهوری آمریکا هر 
90 روز باید انجام داده و گزارشی از 

پایبندی ایران به برجام را ارائه دهد.
از  بازرسی  با  ایران  اینکه  وجود  با 
خود  مشکوک  می  نظا تاسیسات 
روی  سرسختی  با  و  نکرده  موافقت 
برنامه های موشک های بالستیک خود 
کار کرده و بر نکات مثبت توافق اتمی 
سرمایه گذاری می کند، با این همه بر 
توافق  این  روی  ایران  شواهد،  اساس 
حساب کرده و به سختی می توان گفت 
که توافق به نفع آمریکا عمل می کند.

از بین رفتن توافق اتمی، ایران را در 
یک برزخ بزرگ قرار می دهد و باعث 
می شود، همه طرف های توافق متوجه 
شوند که برجام تا چه اندازه ارزشمند 

بوده است.
باراک  جمهوری  ریاست  دوران  در 

او  دولت  زمان  در  توافق  که  اوباما، 
ایران دست  انجام شد، این هدف که 
از بلندپروازی های اتمی خود بردارد از 

همه چیز بیشتر اهمیت داشت.
دولت اوباما از ترس اینکه ایران از توافق 
خارج شود، حتی مسائل پیش پا افتاده 

را هم از رژیم ایران طلب نکرد.
رهبر جمهوری اسالمی ایران در پاسخ 
به تهدیدات ترامپ، تهدید کرده است 
که اگر آمریکا از توافق خارج شود، ایران 
هم از پشت میز مذاکره برمی خیزد؛ اما 
خروج ایران از توافق به این سادگی ها 
نیست زیرا هنوز سودهای بی شماری 
از این توافق نصیب اش می شود، حتی 
بیشتر از 100 میلیارد دالری که قرار 
است بر روی منابع نفتی سرمایه گذاری 
 شود. آن هم در حالی که ایران پس از 
سال ها انزوای اقتصادی با پیشنهادات 
خوب بین المللی مواجه شده که برای 

شکوفایی اقتصادش الزم دارد.
می تواند  همچنان  ایران  یعنی  این 
در  نه  اما  ببرد،  سود  اتمی  توافق  از 
شرایطی که همه هشدارهای ترامپ را 

نادیده بگیرد.
هنوز  چینی ها  و  روس ها  اروپایی ها، 
ترامپ  با  آیا همچنان  شک دارند که 
هم سو هستند یا نه. بعضی از آنها در 
این زمینه میلی به همراهی با ترامپ 
ندارند و صدای مخالفت  شان را به گوش 
او نیز رسانده اند. گروهی نیز هستند که 
موافقت خود را با هر تصمیم کاخ سفید 

اعالم کرده اند.
البته شرکت هایی که پس از برجام در 
ایران سرمایه گذاری کرده اند، چاره ای 

پایگاه خبری آتالنتیک: ترامپ به دنبال پاره کردن 
توافق اتمی نیست

را  آمریکا  تهدیدهای  آنکه  جز  ندارند 
جدی بگیرند.

در  آمریکایی  کشتی های  برای  ایران 
می کند  ایجاد  مزاحمت  فارس  خلیج 
کشور  آن  ملوانان  دستگیری  به  و 
می پردازد، از رژیم بشار اسد جنایتکار 
یمن  حوثی های  می کند،  حمایت 
از  بخشی  و  می کند  پشتیبانی  را 
عملیات  در  را  حزب اهلل  هزینه های 
تامین می کند و اینها تنها بخش کمی 

از خطاهای ایران است.
آتالنتیک می افزاید، تهران برای تسلط 
و نفوذ در خاورمیانه تالش می کند و 
همچنان در فکر جاه  طلبی های اتمی 
است.در ادامه این گزارش نوشته شده 
دست  کردن  کوتاه  دنبال  به  آمریکا 
سپاه در سوریه است که کار چندان 

آسانی نیست.
انتخاب ها برای مقابله با ایران قبل از 
توافق زیاد بود. جرج دبلیو بوش، رییس 
جمهوری پیشین آمریکا این را دیر و 
ریاست جمهوری اش  دوران  اواخر  در 
این مسئله را  اوباما  متوجه شده بود. 
خیلی زودتر فهمید، اما تصمیم گرفت 
کند  محدود  را  ایران  اتمی  توافق  با 
نمی خورد  آمریکا  درد  به  چندان  که 
تغییراتی در آن  و وقت آن است که 

صورت گیرد.
پیش گرفتن  در  می نویسد،  آتالنتیک 
سیاست های جدید در مقابله با ایران 
اگر درست انجام شود، می تواند آمریکا 
برگرداند، آن هم  راننده  به جایگاه  را 
بعد از دو سالی که نقش اش بیش از 

یک کمک راننده نبود.

موساد،  گزارش  =طبق 
زمانی  از  روسیه  عملیات 
ک  ر ا مد که  شد  ع  و شر
یکی  شده ی  طبقه بندی 
ملی  امنیت  آژانس های  از 
ز  ا یکی  سط  تو یکا  مر آ
در  موسسه  آن  کارکنان 
محض  طی  حتیا بی ا یک 
که  شد  منتقل  او  منزل  به 
از  خانگی اش  سیستم  در 
کاسپرسکی  ویروس  آنتی  

استفاده می کرد.
گزارشی  در  تایمز  نیویورک  روزنامه 
که  پرداخته  جاسوس هایی  به 
جاسوس های دیگری را زیر نظر دارند 
را  دیگری  که خودشان جاسوس های 

زیر نظر دارند.
مقام های سرویس  اطالعاتی اسراییل 
)موساد( هکرهای روسی را شناسایی 
کرده اند که خود آنها در سیستم های 
کامپیوتری اطالعات آمریکا برای یافتن 

یک سری از ُکدها فعال بودند.
آنچه توسط این هکرها دنبال می شد 
نرم افزار  پیش کشف شد.  سال  دو  از 
»کاسپرسکی«  ویروس  آنتی  روسی 
استفاده  دنیا  در  نفر  میلیون  را ۴00 
آژانس های  افسر  ده ها  که  می کنند 

دولتی آمریکا هم جزو آنها هستند.
اسراییلی  اطالعانی  سرویس های 
سرویس   کردن  هک  به  موفق  که 
به  شده اند  کاسپرسکی  ویروس  آنتی 
مقام های آمریکایی در مورد دستکاری 
گسترده روسیه که قباًل کسی متوجه 

آن نبوده هشدار داده اند.
آمریکا  که  شد  باعث  اطالعات  این 

تمام آنتی ویروس  های کاسپرسکی را 
از سیستم های دولتی خارج کند.

عملیات  موساد،  گزارش  طبق 
که  شد  شروع  زمانی  از  روسیه 
از  یکی  شده ی  طبقه بندی  مدارک 
آژانس های امنیت ملی آمریکا توسط 
یک  در  موسسه  آن  کارکنان  از  یکی 
بی احتیاطی محض به منزل او منتقل 
شد که در سیستم خانگی اش از آنتی  

ویروس کاسپرسکی استفاده می کرد.
آنتی  این  دارد  امکان  شده  گفته 
موتورهای  از  نوعی  کمک  به  ویروس 
جستجوی گوگل هم امکان دسترسی 
به اطالعات را فراهم کند، اما هنوز هیچ 
اطالع دقیق تری در این باره در دست 

نیست.
موضوع  این  درباره  که  آنهایی  اسم 
نشده  فاش  نیز  کرده اند  نظر  اظهار 

است.
نیویورک تایمز در ادامه گزارش خود 
ویروس  آنتی  افزار  نرم  محبوبیت  به 
کاسپرسکی اشاره کرده و نوشته نقش 
برای  اسراییل  اطالعاتی  سازمان های 

نیویورک تایمز: موساد می گوید شرکت 
آنتی ویروس کاسپرسکی از آمریکا جاسوسی کرده

سیستم های  در  که  نقص  این  کشف 
هکرهای  و  شده  مشاهده  آمریکایی 
هم  قبالً  دارند  قرار  آن  پشت  روسی 

مورد توجه قرار گرفته بود.
هفته  ژورنال  استریت  وال  روزنامه 
گذشته گزارش داد که هکرهای روسی 
با استفاده از این آنتی ویروس، اطالعات 

شرکت N.S.A را دزدیده اند.
هرگونه  کاسپرسکی  شرکت  البته 
را  روسیه  در  شدن  هک  یا  دخالت 
اعالم  رد کرده و در اطالعیه ای رسماً 
هک  زمینه  در  دولتی  هیچ  با  کرده 
این  با  نمی کند،  همکاری  اطالعات 
وجود برای احترام به اعتماد مشتریان 
خود تحقیقات در این زمینه را پیگیری 
خواهد کرد و اگر کسی اطالعاتی در 
مورد  بدهد  کاسپرسکی  ضعف  مورد 

استقبال شرکت قرار می گیرد.
کاخ  و  آمریکا  ملی  امنیت  آژانس 
نشان  واکنشی  موضوع  این  به  سفید 
نداده اند. سفارت اسراییل در آمریکا و 
سفارت روسیه در آمریکا نیز پاسخی به 

پیگیری های مربوطه نداده اند.

کاسپرسکی یکی از پر طرفدارترین نرم افزارهای آنتی ویروس در ایران هم هست

دونالد ترامپ و هنری کیسینجر در دفتر کاخ سفید، 10 اکتبر 201۷، نظرات 
و مشاوره های کیسینجر درباره مسائل سیاسی هنوز خواهان دارد

= گمانه زنی ها بر سر تصمیم 
توافق  آینده  درباره  ترامپ 

اتمی با ایران ادامه دارد.
آمریکا  می گوید  =مورفی 
در  خارجی  سیاست  دو 
یکی سیاست  کرفته،  پیش 
دیگری  و  تیم  و  تیلرسون 
حرف ها و توییت های ترامپ.
=سناتور رون جانسون، به 
ترامپ حق داده و می گوید 
راه های گذشته ناموفق بوده.

اعالم  یکشنبه  روز  مورفی  کریس 
رییس  ترامپ،  دونالد  تصمیم  کرد 
ایاالت  خروج  برای  آمریکا  جمهوری 
متحده از توافق اتمی با ایران )برجام( 

به ضرر آمریکا و به نفع ایران است.
این سناتور، خروج آمریکا  به گفته 
مسیر  ایران  می شود  باعث  برجام  از 
جدیدی برای دستیابی به سالح اتمی 

پیدا کند.
به گزارش CNN مورفی می گوید، 
اگر آمریکا از برجام خارج شود دیگر 
کشورهای اروپایی از این توافق خارج 
تحریم های  نتیجه  در  و  نمی شوند 
ایران را ادامه نمی دهند بنابراین ایران 
به عنوان یک قربانی دیده می شود و 

هر آنچه بخواهد به دست می آورد.
جمهوری  رییس  ترامپ،  دونالد 
مصاحبه  یک  در  متحده  ایاالت 
فرماندار  هاکابی،  مایک  با  تلویزیونی 
از  شب  شنبه  که  آرکانزاس  پیشین 
»ظرف  گفته  شد،  پخش  تلویزیون 
چند روز آینده یا اگر بخواهم دقیق تر 
بگویم، یک هفته و نیم آینده نتیجه 

اکنون  اما  دید.  خواهید  را  قطعی 
از  و  قرارداد  این  از  بگویم  می توانم 
ایران  با  و  نیستم  راضی  ایران  رفتار 
به عنوان یک بازیگر بد رفتار خواهد 
شد« با این حال تا کنون ترامپ، اعالم 
نکرده که قصد خروج از برجام را دارد.

دو تن از مقامات ارشد آمریکا هفته 
که  بودند  گفته   CNN به  گذشته 
لغو  را  اتمی  توافق  دارد  قصد  ترامپ 
کند و تکلیف برجام را به دست کنگره 

بسپارد.
مورفی همچنین از ضعیف شمردن 
رکس  دیپلماتیک  تالش های 
آمریکا  خارجه  امور  وزیر  تیلرسون، 
انتقاد کرد. او تاکید کرده، آمریکا دو 
سیاست خارجی را پیش گرفته است، 
یکی توسط تیلرسون و گروه او دنبال 
می شود و دیگری توسط توییتر ترامپ 

و دیگر اعضای کابینه.
این واکنش در حالی مطرح شده که 
ترامپ هفته گذشته خطاب به رکس 

تیلرسون گفت در مورد مذاکره با کره 
شمالی وقت خود را تلف می کند.

تا  بود  گفته  تیلرسون  به  ترامپ 
آن  چون  کند  ذخیره  را  خود  انرژی 
خواهد  را  شود  انجام  باید  که  کاری 
یک  تنها  ترامپ  را  توییت  این  کرد. 
روز بعد از آنکه تیلرسون اعالم کرده 
برای  مستقیمی  راه های  آمریکا  بود 
گذاشته  باز  شمالی  کره  با  مذاکره 
منتشر کرد. تیلرسون گفته بود تالش 
وزیر  آرام شود.  همه چیز  تا  می کند 
خارجه آمریکا ماه ها تالش کرده بود 
و  شمالی  کره  هسته ای  برنامه  که 
آزمایش های موشک های بالستیک آن 

را بررسی کند.
مورفی روز یکشنبه در مصاحبه خود 
با CNN با اینکه معتقد بود تیلرسون 
وزیر خارجه خوبی نیست ولی به این 
نتیجه رسید که هر کس دیگری جای 
تیلرسون بود با رفتار ترامپ به مشکل 
که  می شود  یادآوری  برمی خورد. 
تیلرسون پیشتر در مصاحبه ای اعالم 
کرده بود هرگز به فکر کنار رفتن از 

کابینه ترامپ به سرش نزده است.
سناتور رون جانسون، رییس کمیته 
در  نیز  آمریکا  کنگره  ملی  امنیت 
نظر  یک  از  »ترامپ  گفته  توییتی 
گذشته  در  آنچه  می گوید،  درست 
مورد امتحان قرار گرفته ناموفق بوده 

است«.
از  جمهوری خواه  سناتور  این 
داشته  ماموریت  قباًل  ویسکانسین 
چین را با مواضع آمریکا همسو کنند 
و نتیجه نهایی آن تغییر رژیم بدون 
است.  بوده  نظامی  نیروی  از  استفاده 
برای  امکانی  هیچ  گفته  جانسون، 

استفاده از گزینه نظامی نبوده است.

سناتور کریس مورفی: 
تحریک ایران »به خود زخم زدن است«

شهروند  زاغری  نازنین   =
ایرانی- بریتانیایی با سه اتهام 
روبرو  سپاه  از سوی  جدید 

شده است.
=این سه اتهام ممکن است 
برای او 16 سال دیگر زندان 

به همراه داشته باشد.
رویترز  عامل  مدیر   =
از شنیدن  بعد  او  می گوید، 
اتهامات جدید در دادگاه توان 

راه رفتن نداشته است.
مونیک ویال، مدیرعامل بنیاد خیریه 
تامسون رویترز که نازنین زاغری پیش 
همکاری  آن   با  ایران  در  بازداشت  از 
داشته در بیانیه ای با توصیف شرایط 
این شهروند  و جسمی  روحی  وخیم 
ایرانی- بریتانیایی از نهادهای قضایی و 
دولت ایران خواسته تا هرچه سریع تر 

او را آزاد کنند.
موسسه  مدیرعامل  ویال،  مونیک 
نوشته  بیانیه  این  در  رویترز  تامسون 
»نازنین زاغری همکار ما در موسسه 
است  روز   ۵۵۴ که  رویترز  تامسون 
توسط  سیاسی  گروگان  یک  مانند 
سپاه پاسداران بازداشت شده است به 
سه اتهام جدید در پرونده خود روبرو 
شده که این اتهامات مجموعاً 1۶ سال 
زندان به پرونده او اضافه کرده، آن هم 
در شرایطی که او برای گذراندن حکم 
پنج ساله خود در زندان اوین است«.

اتهامات  »این  کرده  تاکید  ویال 
موسسه  و  بی بی سی  با  همکاری 
از  پول  دریافت  و  رویترز  تامسون 
این موسسه ها  و گفته شده  آنهاست 
می کنند،  تالش  رژیم  براندازی  برای 
بنیاد  یک  موسسه  این  آنکه  حال 
هیچ گونه  ایران  در  و  است  خیریه 
در  برنامه  ای  هیچ  و  ندارد  فعالیتی 
به  و  نمی کند  پیاده  ایران  با  ارتباط 
یقین ادعا می کنیم که نازنین زاغری 
بی گناه است و احکام سنگین او باید 
به  و  آزاد شود  و وی  و  لغو  بالفاصله 
همسرش  و  گابریال  دخترش  کنار 

ریچارد برگردد«.
»غیر  به  تاکید  با  بیانیه  این  در 
یک  به  زدن  آسیب  بودن  انسانی« 

و  جسمی  صدمات  جوان،  خانواده ی 
روانی که نازنین زاغری در این مدت 
متحمل شده غیرقابل جبران توصیف 

شده است.
رویترز  تامسون  موسسه  مدیرعامل 
نازنین  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در 
»اما  گفته  است  قوی  بسیار  زن  یک 
آنقدر  جدید  اتهامات  خبر  شنیدن 
برای او باور نکردنی بوده که در دادگاه 
بسیار  این  و  نداشته  رفتن  راه  توان 
زده  بهت  را  ما  و  است  نگران کننده 
کرده است. از دولت ایران می خواهیم 
به این وضعیت پایان دهد و از دولت 
موضوع  این  در  می خواهیم  بریتانیا 

مداخله کند«.
روز یک شنبه هشتم اکتبر )1۶ مهر( 
نازنین زاغری به دادسرای اوین منتقل 
اتهام جدید  او سه  علیه  سپاه  و  شد 
مطرح کرد.»عضویت در سازمان هایی 
تالش  نظام  براندازی  برای  که  است 
می کنند«، »دریافت پول از رویترز و 
بی  بی  سی« و »شرکت در تظاهرات 
لندن«  در  ایران  سفارت  مقابل  در 
علیه  که  است  جدیدی  اتهام های 
می شود  گفته  و  شده  مطرح  زاغری 
دست کم 1۶ سال حبس برای او در 

پی خواهد داشت.
تالش  »کمپین  به  نزدیک  منابع 
گفته اند،  زاغری«  نازنین  آزادی  برای 

مدیرعامل بنیاد وابسته به رویترز:

 از دولت بریتانیا می خواهیم برای آزادی نازنین 
زاغری مداخله کند

قاضی اتهام های او مربوط به عضویت 
براندازی  برای  که  سازمان هایی  در 
در  شرکت  و  می کنند  تالش  نظام 
تظاهرات مقابل سفارت ایران در لندن 
را به نازنین زاغری تفهیم کرده ولی او 

هر دو آنها را رد کرده است.
نازنین زاغری در فروردین ماه سال 
اطالعات  سازمان  دستور  به   139۵
سپاه و توسط سپاه ثاراهلل در فرودگاه 
»خمینی« تهران دستگیر و به کرمان 
دستگیری  این  پی  در  شد.  منتقل 
ادعا و اعالم شد که وی در پروژه های 
براندازی جمهوری اسالمی مشارکت 

داشته است.

نازنین زاغری در وضعیت روحی و 
جسمی نگران کننده ای قرار دارد

کریس مورفی
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شدن  برداشته  =ریشه ی 
افزایش  در  محدودیت  این 
آمار تصادفات جوانانی است 
که گواهینامه و بیمه شخص 

ثالت نداشتند.
بدون  که  نوجوان  =ده ها 
و  کرده   تصادف  بیمه نامه 
پول پرداخت دیه هم ندارند، 

زندانی هستند.
=مخالفان می گویند اجرای 
مشموالن  آمار  قانون  این 
زیاد  را  فراری ها  و  غایب 

می کند.
شرط داشتن کارت پایان خدمت یا 
معافیت از سربازی برای اخذ گواهینامه 
رانندگی با موافقت ستاد کل نیروهای 

مسلح حذف شد.
اعالم این خبر روز دوشنبه 1۸ مهر 
ستاد  رییس  باقری  محمد  جلسه  در 
با علی الریجانی  کل نیروهای مسلح 
رییس مجلس شورای اسالمی درباره 
نحوه اجرای بعضی مواد قانونی مرتبط 
با سربازان و مشموالن خدمت وظیفه 

عمومی اتخاذ شد.
تا پیش از اعالم این قانون در ایران، 
پسران برای دریافت گواهینامه رانندگی 
یا باید کارت پایان خدمت یا معافیت 
از خدمت سربازی می داشتند و یا در 
حین خدمت سربازی می بودند. بجز این 
موارد تنها آن دسته افراد می توانستند 
گواهینامه بگیرند که مشغول تحصیل 
ز  ا بعضی  بودند.گرچه  دانشگاهی 
خبرگزاری ها حذف این قوانین را خبر 
خوش برای جوانان دانسته اند، اما این 
مسووالن  اینکه  با  ارتباطی  تصمیم 
سیاسی یا انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران امتیازی برای جوانان قائل شده 
باشند یا آزادی های بیشتری در اختیار 

آنها قرار داده اند ندارد.
به  قانون مربوط  از  بند  این  اصالح 
بند )هـ( ماده ۵۴ قانون بیمه شخص 
که  قانونی  بند  این  در  است.  ثالث 
پیش از این اجرایی شدن اش از سوی 

لغو شرط کارت پایان خدمت برای اخذ گواهینامه 
رانندگی: اصالحیه ای که بوی مرگ می دهد

با  مغایرت  دلیل  به  انتظامی  نیروی 
سایر قوانین، مشروط به ابالغ ستاد کل 
نیروهای مسلح شده بود یک دردسر 
بزرگ برای شهروندان و مجریان قانون 

ایجاد کرده بود.
در  جوانان  و  نوجوانان  از  بسیاری 
ایران از سنین کم عالقمند به رانندگی 
و  انواع  به  آنها  دسترسی  و  هستند 
اقسام وسیله نقلیه افزایش پیدا کرده، 
اما به دلیل نگذراندن دوره  ی سربازی 
و  بگیرند  گواهینامه  نمی توانستند 
تصادفی  هر  با  و  کنند  بیمه  را  خود 
روانه  مدارک  این  نداشتن  دلیل  به 
زندان می شدند. به خصوص آنکه این 
بعد  نداشتند،  بیمه  چون  رانندگان 
پرداخت  دیه  باید  تصادفات  بروز  از 
بود  باال  دیه  مبالغ  و چون  می کردند 
خسارات  جبران  پرداخت  توانایی  و 
از طرف آنها یا خانواده ها شان ممکن 
نبود، آمار این دست مجرمین به شدت 

افزایش پیدا کرده بود.
اما اجرای قانون جدید مخالفانی هم 
داشت. برداشته شدن شرط گذراندن 
تکلیف  تعیین  یا  و  سربازی  خدمت 
آن برای اخذ بیمه و گواهینامه باعث 
می شد انبوهی از جوانان که به خاطر 
روانه  قانونی  رانندگی  اجازه  داشتن 
خدمت سربازی می شدند، حاال با قانون 
خدمت  به  رفتن  برای  الزامی  جدید 
نظام وظیفه ندارند و به این ترتیب هم 

لشکری  پادگان ها خالی می ماند، هم 
از غایبین و فراری ها از سربازی ایجاد 

می شود.
یکی دیگر از محدودیت هایی که در 
گذشته برداشته شد و مشروط به دارا 
بودن کارت پایان خدمت بود »نقل و 
انتقاالت اسناد رسمی« بود. یعنی اگر 
یک مرد کارت پایان خدمت نداشت، 
انجام  اسنادی  معامالت  نمی توانست 
دهد و مثاًل ملک و زمین و اتومبیلی را 
به نام خود ثبت کند. این قانون سال 

139۰ برداشته شد.
برداشتن شرط داشتن کارت پایان 
خدمت یا معافیت از سربازی برای اخذ 
گواهینامه رانندگی آبان ماه سال 139۵ 
در مجلس تصویب شد، اما اجرای آن 
کشور،  وزارت  در  زیادی  اختالفات  با 
نیروهای مسلح و کمیسیون امنیت ملی 
مجلس روبرو بود و در نهایت تصمیم 
آن به عهده  ی ستاد کل نیروهای مسلح 

گذاشته شد.
گرچه هنوز تصمیمات جلسه رییس 
رییس  با  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
نشده،  ابالغ  اسالمی  شورای  مجلس 
اما سردار کمالی رییس اداره سرمایه 
انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفته، 
ابالغ  آینده  این تصمیم طی روزهای 
این  اجرای  آغاز  یعنی  این  و  می شود 

قانون در ایران.

بنیاد  مسؤول  مقام  =یک 
آمار شهدا، جانبازان  شهید 
و اسرای جنگ را به تفکیک 

دین اعالم کرده است.
خانواده  اعضای  =تعداد 
مادر،  )پدر،  جنگ  شهدای 
همسر و فرزندان شهدا( در 
قید حیات حدود 396 هزار 

نفر هستند.
پایان جنگ  از  =29 سال 
اما  گذشته  عراق  و  ایران 
خانواده ی خیلی از مفقودین 
عزیزان  چشم انتظار  هنوز 

خود هستند.
تعداد شهدای جنگ ایران و عراق و 
حوادث تروریستی آن دوران 22۵ هزار 
و ۵7۰ نفر و تعداد کل جانبازان جنگ 

۵7۴ هزار و 1۰1 نفر بوده است.
1۰ 96 مرداد پیکر ۴۸ شهید تازه 
تفحص شده از مرز شلمچه وارد ایران 
شد. آنها در عملیات  محرم، رمضان و 
کربالی ۴ جان باخته بودند و در مناطق 
عملیاتی زبیدات، کتیبان، ام الرصاص و 

ساحل غربی اروندرود پیدا شدند
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد 
گفتگو  در  ایثارگران  امور  و  شهید 
به  مربوط  آمار  جدیدترین  ایرنا،  با 
آزادگان  و  جانبازان  ایثارگران،  شهدا، 
تعداد  و همچنین  آنان  و خانواده های 
فرزندان دختر و پسر آنها را اعالم کرد.

اساس  بر  گفته  یزدی  ا مهدی 
جدیدترین آمار، در جنگ هشت ساله 
ایران و عراق و حوادث تروریستی آن 
دوران، 22۵ هزار و ۵7۰ شهید و ۵7۴ 

هزار و 1۰1 نفر جانباز شدند.
و  هزار  تعداد جانبازان 336  از کل 
2۸2 نفر )معادل ۵9 درصد( جانبازان 
زیر 2۵درصد و 237 هزار و ۸19 نفر 

)معادل ۴1 درصد( جانبازان 2۵درصد 
و باالتر هستند.

تعداد اسیران ایرانی که در عراق بودند 
و آزاد شدند ۴3 هزار و 173 نفر است.

شهید  بنیاد  آمار  از  دیگری  بخش 
مربوط به خانواده های شهدا و جانبازان 

جنگ است که در قید حیات هستند:
پدران شهدا: ۴9 هزار و ۵72 نفر

مادران شهدا: 1۰6 هزار و 391 نفر
همسران شهدا: 63 هزار و 2۵ نفر
پسران شهدا: ۸۸ هزار و ۵17 نفر

دختران شهدا: ۸7 هزار و 9۵3 نفر
شهید،  بنیاد  در  مسؤول  مقام  این 
شهدا و جانبازان جنگ ایران و عراق را 
بر حسب تفکیک دینی هم اعالم کرد:

شهدای مسلمان: 22۵ هزار و ۴37 
نفر

شهدای مسیحی: 9۰ نفر
شهدای کلیمی: 11 نفر

شهدای زرتشتی: 32 نفر

در جدیدترین آمار اعالم شد: حدود ۸43 هزار شهید، 
جانباز و اسیر حاصل جنگ هشت ساله ی ایران و عراق

همچنین آمار جانبازان این دوران به 
تفکیک دین از این قرار است:

و  هزار   ۵73 مسلمان:  جانبازان 
269 نفر

جانبازان مسیحی: 29۵ نفر
جانبازان کلیمی: 32۸ نفر

جانبازان زرتشتی: 2۰9 نفر
تعداد اسرای آزادشده در جنگ ایران و 
عراق به تفکیک دین به این شرح است:
آزادگان مسلمان: ۴3 هزار و ۵۸ نفر

آزادگان مسیحی: ۵۸ نفر
آزادگان کلیمی: 3۴ نفر

آزادگان زرتشتی: 23 نفر
مفقودین  فهرست  نیز در  نفر  ده ها 
قرار دارند و ساالنه ده ها نفر از بقایای 
پیکرهای بدون پالک جانباختگان جنگ 
هشت ساله ایران و عراق تحت عنوان 
ایران و  »شهدای گمنام« در مرزهای 
عراق توسط ستاد تفحص شناسایی و 

به ایران بازگردانده می شود.

وارد  شلمچه  مرز  از  تفحص شده  تازه  شهید   4۸ پیکر  مرداد   96  1۰
باخته  جان   4 کربالی  و  رمضان  محرم،  عملیات   در  آنها  شد.  ایران 
ساحل  و  ام الرصاص  کتیبان،  زبیدات،  عملیاتی  مناطق  در  و  بودند 

غربی اروندرود پیدا شدند

می گوید  اطالعات  =وزیر 
تنها  نه  نی  صفها ا ی  ر د
با  بلکه  نیست  جاسوس 
همکاری  اطالعات  وزارت 

هم داشته.
=موافقان جاسوسی بودن 
دری اصفهانی می گویند تنها 
برای جاسوس  مرجع صالح 
بودن افراد دادگاه است و نه 

وزارت اطالعات.
هشت روز بعد از آنکه دادگاه تجدید 
نظر حکم پنج سال حبس عبدالرسول 
مذاکرات  تیم  عضو  اصفهانی،  دّری 
هسته ای جمهوری اسالمی ایران را به 
اتهام جاسوسی تایید کرد، وزیر اطالعات 
گفته، از نظر معاونت ضدجاسوسی این 
وزارتخانه که مرجع تشخیص موضوعات 
مرتبط با جاسوسی است، دّری اصفهانی 

مرتکب جاسوسی نشده است.
سیدمحمود علوی تاکید کرده وزارت 
اطالعات مسؤول صیانت و حراست از 
مذاکرات هسته ای بود و در این موضوع 
یکی از درخشان ترین فعالیت های خود 

را در این حوزه انجام داد.
آنطور که علوی گفته مذاکرات در 
اطالعات  حفظ  نظر  از  فضا  امن ترین 
گزارش های  وزارت خانه  و  شده  انجام 
بی وقفه  آن را  به مقامات عالی کشور 

منعکس نموده است.
به گفته وزیر اطالعات، دّری اصفهانی 
نه تنها مرتکب جاسوسی نشده بلکه در 
برابر هجمه هایی که برخی سرویس های 
هوشیارانه  داشته اند،  وی  به  بیگانه 
مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی 
وزارت اطالعات همکاری داشته است.

وزیر اطالعات بارها در سخنرانی ها 
و مصاحبه های خود تاکید کرده تنها 
معاونت  جاسوسی،  تشخیص  مرجع 

ضدجاسوسی وزارت اطالعات است.
اما پیش از این ، غالمحسین محسنی 
قوه  سخنگوی  و  اول  معاون  اژه ای، 
قضاییه گفته بود که دّری اصفهانی به 
جاسوسی متهم بوده و »اطالعاتی را 
گفته  به  است«.  می داده  بیگانگان  به 
او، دّری اصفهانی دارای تابعیت دوگانه 
ایرانی و کانادایی است و »با دو سرویس 
اطالعاتی خارجی مرتبط بوده است«.

این پرونده از چند بُعد دارای ابهامات 
مستندات  و  مبنا  اول  است.  زیادی 
جاسوس بودن یا نبودن دّری اصفهانی 
و دوم اینکه مرجع تشخیص جاسوس 
بودن او کدام نهاد است و سوم اینکه چرا 
این تعداد نهاد امنیتی- اطالعاتی موازی 
موازی کاری  و  هستند  فعال  نظام  در 
تا  مواردی  چنین  در  اما  می کنند، 
این حد اختالف بین اطالعات شان و 

مواضع شان وجود دارد؟!
نیوز«  »جهان  تندروی  وب سایت 
نوشته  امنیتی  نهادهای  به  نزدیک 
اظهارات وزیر اطالعات از جهات مختلف 

نادرست است:
»1- دّری اصفهانی به موجب حکم 
قطعی دادگاه جاسوس شناخته شده و 

محکوم گردیده  است.
مجازات  قانون  طبق  2-جاسوسی 

 37 اصل  برابر  و  است  جرم  اسالمی 
قانون اساسی، هیچ کس از نظر قانون 
مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم 

او در دادگاه صالح ثابت شود.
برای  صالح  مرجع  تنها  بنابراین 
جاسوس بودن افراد طبق قانون اساسی، 

دادگاه است و نه وزارت اطالعات.
ضابط  اطالعات(  )وزارت  واجا   -3
 1۵ ماده ی  طبق  و  است  دادگستری 
آیین دادرسی کیفری تحت تعلیمات 
انجام  برای کشف جرم  قضایی،  مقام 
رییس  دادستان  و  می کند  وظیفه 

ضابطین است.
۴-برابر ماده مزبور، گزارش ضابطین 
در صورتی معتبر است که موثق و مورد 

اعتماد قاضی باشد.
۵-هیچ قانونی نگفته که تشخیص 
جاسوسی با وزارت اطالعات است. حتی 
مواردی که واجا بگوید کسی جاسوس 
است دادگاه می تواند او را تبرئه کند 

یا بالعکس!
تنها ضابط  واجا  6-در حال حاضر 
در امور امنیتی نیست و دستگاه های 
اطالعات  سازمان  مانند  هم،  دیگری 

سپاه پاسداران وجود دارد.
7- سخن ناموجه آقای علوی مانند 
آن است که دادگاه کسی را به جرم 
و  کند  محکوم  قصاص  به  عمد  قتل 
کشف  برای  ضابط  که  آگاهی  اداره 
قتل است، در برابر حکم قطعی دادگاه 
اعالم کند محکوم جرمی مرتکب نشده 

و قاتل نیست؟!
۸- برخی از دوستان این اظهار نظر 
عجیب و غریب را مقایسه می کنند با 
اظهار نظر وزیر اطالعات در باره دختر 
آقای الریجانی، واین قیاس از جهات 

متعدد، مع الفارق است.«
گفتنی است روز دوازدهم مهر ماه 
پس از قوت گرفتن اخبار و گزارش ها 
قوه  رییس  دختر  جاسوسی  مورد  در 
مقامی  اولین  اطالعات  وزیر  قضاییه، 
بود که مدعی شد هیچ یک از اعضای 
خانواده ی رییس قوه ی قضاییه در مظان 
اتهام جاسوسی* نیستند و اتفاقاً همین 
وب سایت جهان نیوز آن را منتشر کرد 
مرجع  اطالعات  وزارت  که  نگفت  و 

تشخیص جاسوسی نیست!
اساسی  قانون  هفتم  و  سی  اصل 
جمهوری اسالمی ایران می گوید، اصل 
بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون 
اینکه  مگر  نمی شود،  شناخته  مجرم 

اختالف وزارت اطالعات با قوه قضاییه و سپاه بر 
سر اتهام جاسوسی دّری اصفهانی

جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
تشخیص  ر  د نگی  گا و د ین  ا
جاسوسی از ابتدای انقالب بر نهادهای 
اطالعاتی و امنیتی و قضایی جمهوری 
بوده است. شاید یکی  اسالمی حاکم 
این  درباره  پرونده ها  مشهورترین  از 
سعادتی،  محمدرضا  پرونده  موضوع 
عضو سازمان مجاهدین خلق بود که 
گروهی از جمله سید محمود طالقانی 
اصاًل  سعادتی  جریان  داشتند  تاکید 
جاسوسی نیست  اما در نهایت او به 
1۰ سال زندان محکوم شد و عاقبت 
در تیر ماه سال 13۸۵ تیرباران گشت. 
سعادتی را هم سپاه دستگیر کرده بود.

این دوگانگی به طور طبیعی تا کنون 
به نفع نیروهای وابسته به بیت رهبری 
و سپاه بوده تا دولتی ها. تیرماه 1396 
عبدالرضا هاللی و روح اهلل بهمنی دو 
و  جاسوسی  اتهام  به  مشهور  مداح 
ارتباط با کارمندان زن سفارت فرانسه 
دستگیر شدند و 16 مهر ماه سخنگوی 
قوه قضاییه اعالم کرد مداحان بازداشتی 
با قرار وثیقه آزاد هستند و اتهام شان 

امنیتی نیست.
-------------------------------

مجازات  قانون   ۵۰1 ماده  طبق   )*(
اسالمی »هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد 
یا  به سیاست داخلی  راجع  و تصمیمات 
خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار 
افرادی که صالحیت دسترسی به آنها را 
ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند 
به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، 
نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده 

سال حبس محکوم می شود«.
همچنین طبق ماده ۵۰2 »هر کس به 
نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه 
دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم 
جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی 
صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس 

محکوم خواهد شد«.
به  کس  »هر  می گوید  نیز  ماده ۵1۰ 
قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به 
دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا 
وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده اند 
اخفای  یا سبب  نماید  مخفی  و  شناخته 
آن ها بشود به حبس از شش ماه تا سه 

سال محکوم می شود«.
این ماده یک تبصره دارد که در آن تاکید 
شده »هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و 
یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به 
هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت 
جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم 
یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش 
دو سال حبس محکوم می شود«. تا  ماه 

پی نوشت یا همان پ.ن. معروف، سری جدید گزارش های کوتاه و ویدیویی کیهان لندن است که زوایای دیگری از متن 
و رویداد ها را به نمایش می گذارد.

این بار: در عربستان سعودی ها چه خبره؟!

پی نوشت؛ در عربستان سعودی ها چه خبره؟!

ویدئو

سید محمود علوی وزیر اطالعات و صادق آملی الرجانی رییس قوه 
قضاییه در جلسه خبرگان

از  یکی  در  مراسم صبگاه مشترک  در  پیش فنگ،  حالت  در  سربازان 
پادگان های نیروی انتظامی در تهران )مهر 1396(

ادامه در صفحه 15
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سوئدی،  خواهر  دو  تهرانی-  مانی 
یکی  صفوی،  صفورا  و  ملودی 
ساکن  و  خوانده  اجتماعی  مددکاری 
نیویورک است و شعر می نویسد و آن 
یکی در سوئد موسیقی تئاتر خوانده، 
ساز می نوازد و آهنگ می سازد. این دو 
از دهه نود میالدی با هم کار می کنند، 
گروه  تشکیل  با   200۵ سال  در  اما 
»آبجیز« به دنیای موسیقی حرفه ای 
پا گذاشتند و مخاطبان فارسی زبان با 
مضامین زنانه شعرها و موسیقی مدرن 
و  تلفیق  شام  تا  بام  از  که  گروه  این 

نوآوری است آشنا شدند.
کالم  با  قطعاتی  »آبجیز«  هرچند 
سوئدی و انگلیسی هم دارد و منهای 
قطعات شان  فضای  و  ریتم  کالم، 
مخاطب غیرفارسی زبان را هم جذب 
هنرنمایی  با  شو«  »پا  آلبوم  می کند. 
ملودی و صفورا منتشر شده که در این 
بازی  از  بعد  »استادیوم«  قطعه  میان 
فوتبال تیم های ملی ایران و سوریه در 
دست  به  دست  اجتماعی  شبکه های 
شد. معرفی دقیق این گروه موسیقی 
»داغه،  شده:  خالصه  شعارشان  در 

جیزه، این آبجیزه!«
این  با  لندن  کیهان  گفت  و  گپ 
خواهران هنرمند را در ادامه می خوانید.

دنیای  در  را  =آوانگاردیسم 
موسیقی پیدا کردید یا از شخصیت 

خودتان آمده؟
یک  خودمان  درون  ما  صفورا: 
سعی  و  دائمی داریم  کشمکش 
نو  چیزهای  وجودمان  در  می کنیم 
کشف کنیم و به مخاطبان ارائه کنیم. 
این خواستن و توجه باعث می شود که 
شما بگویید آبجیز آوانگارد است. هدف 
ما هم انتقال این فضا به جامعه است.

ملودی: در شکل گیری آبجیز همه 
چیز خودانگیخته بود.

صفورا: می تواند مخلوطی از هر دو 
احساسات  بروز  کارها  این  زیرا  باشد، 
درونی و نتیجه ی حال خودمان است. 
ما دو خواهر شهروند جهانی هستیم و 

دست کم در دو ملیت ایرانی و سوئدی 
اتفاقی  بنابراین چنین  رشد کرده ایم. 
در موسیقی ما طبیعی است. همزمان 
انجام  نو  بود که کاری  این  هدف مان 
کار  به  شروع  ما  که  موقعی  دهیم. 
پاپ  موسیقی  در  امروز  تنوع  کردیم 
آهنگ های  من  نداشت.  وجود  ایرانی 
سبک های  در  را  آبجیز  اول  آلبوم 
مختلف نوشتم تا تجربه ای نو در اختیار 
و  رِگی  و  دهیم  قرار  ایرانی  مخاطب 

رقص کلوپ را به فارسی بخوانیم.
به  شده،  زیاد  تنوع  که  =امروز 
این معنی است که رقیبان شما هم 

زیاد شده اند؟
ایرانی کار  صفورا: ما برای فرهنگ 
می کنیم و تنوع امروز در موسیقی پاپ 
ماست.  شادی  و  افتخار  باعث  ایرانی 
مشکالتی  موسیقی  بازار  در  البته 
وجود دارد، اما به موسیقی پاپ ایرانی 

محدود نیست و مشکل جهانی است.
به  را  موسیقی  آبجیز  =گفتند 
گفتند  یا  و  کردند  آلوده  سیاست 
این دو خواهر پشت نقاب فمینیسم 
فقط می خواهند دیده شوند. نظرتان 

درباره این انتقادها چیست؟
انتقادات  این  شنیدن  صفورا: 
جالب است چون طبیعتأ به خودمان 
به  هنر  کردن  آلوده  نمی گویند. 
سیاست بحث گسترده ای دارد که در 
فرصت ما نمی گنجد، اما فکر می کنم 
آلوده  که  ندارد  مستقل  ماهیت  هنر 
شود؛ هنر شکلی از بیان انسان است. 
ما با ترکیب خالقیت و استفاده از ابزار 
دور و برمان سعی می کنیم خودمان را 
بیان کنیم و جامعه را با نگاه جدیدی 
می تواند  ابزار  این  حاال  کنیم.  آشنا 

آبجیز:
 فمینیست نبودیم، شدیم!

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

و  مجسمه سازی  نقاشی،  موسیقی، 
یا هر هنر دیگری باشد. خاستگاه ما 
جامعه ایران است، جایی که سیاست 
در آن سهم بزرگی دارد و نمی توانیم 
از ما جدا  این دغدغه جامعه  بگوییم 
است. البته هدف ما کار هنری است 
می رفتیم  وگرنه  سیاسی،  کار  نه  و 
انتقاد دوم هم  سیاستمدار می شدیم. 
مردود است و ما هیچ موقع برای دیده 
استفاده  موضوعی  از  شهرت  و  شدن 

نکردیم.
ملودی: من تا همین چندی پیش 
حتی خودم را فمینیست نمی دانستم. 
که البته االن هستم!  بعد از انتشار آلبوم 
اول این سواالت از ما پرسیده می شد و 
من همه اش سعی می کردم که توضیح 
بدهم ما را با نگاه فمینیستی نبینید. 
ما فقط مسائلی را مطرح کرده ایم که 

برای خودمان جالب بوده.
-چرا فکر می کردید اثر هنری نیاز 

به توضیح و تفسیر دارد؟
من  دادن  توضیح  دلیل  ملودی: 
قالب  در  را  ما  یک مرتبه  که  بود  این 
که  دادند  قرار  فمینیستی  گروه  یک 
زنان  مسائل  کردن  مطرح  مشغول 
این  با  ما  واقعأ  که  حالی  در  است. 
بودیم. حداقل من  نکرده  نیت شروع 
این نیت شعر ننوشته بودم. ما دو  با 
زن هستیم و درباره مسائل اجتماعی 
است  سوال  جای  خودمان  برای  که 
حرف می زنیم. البته من امروز در پی 
خودم  نگاهم  تغییر  و  آگاهی  و  رشد 
زمان  اما  می دانم،  فمینیست  یک  را 
کارهای  از  بعضی  شعرهای  نوشتن 
است.  میالدی  نود  دهه  اواخر  آبجیز 
که  می کردیم  سعی  خیلی  اوایل 
خودمان را از سیاست دور نگه داریم. 
به گمان خودم اولین کار سیاسی ما 
قطعه »دموکراسی« بود که پیامدهای 
شخصی سختی هم برای من داشت. 
آبجیز معموأل به مسائلی اشاره می کند 
خواهرم  و  من  برای  زمان  آن  در  که 
مهم است و دوست داریم آنها را مطرح 

کنیم تا درباره اش صحبت شود.

تلفیقی  هم  شما  =موسیقی 
دارد.  اجتماعی  و هم رسالت  است 
ایران  در  و  است  محّرم  ماه  االن 
و  می خوانند  بلوز  و  راک  مداحانی 
پارتی ها  آرایش  با  مردانی  و  زنان 
می کنند  عزاداری  مراسم  این  در 
پارتی  سوئیچ  به  هم  آن  از  بعد  و 
می روند. چه از بُعد موسیقی و چه 
از بُعد اجتماعی، این تلفیق تضادها 
در جهت مدرنیته و پیشرو است یا 

آسیب محسوب می شود؟
وضعیت  از  بازتابی  اینها  صفورا: 
انسان در زمانه امروز است و طبیعتأ 
انعکاس آن  ایران  در جامعه پر تضاد 

هم قوی تر است.
ملودی: این مراسم هم واقعأ عزاداری 
نیست. به یک کارناوال مشکی تبدیل 
شده که در آن گریه می کنند و انگیزه 
بیشتر مردم برای جمع شدن در این 
گردهمایی ها چیز دیگری است. البته 
جاز  یا  بلوز  و  راک  به سبک  مداحی 
خیلی خوب است و نشان می دهد که 

مداحان رشد کرده اند.
تولد  از  قبل  شما  =موسیقی 
و  تمرین  دوره  باید  را  آبجیز 
دوره  یا  و  کنیم  فرض  آماده سازی 

سردرگمی  و زمان از دست رفته؟
صفورا: من فکر می کنم شروع کار ما 
از زمانی است که ما دو خواهر همراه 
یکدیگر خالقیت خود را بروز دادیم و 
آن دوره هم قسمتی جدایی ناپذیر از 
از سال 200۵  واقع  در  است.  ما  کار 
که تصمیم گرفتیم کار خود را به دنیا 
حرفه ای  عرصه  وارد  کنیم،  معرفی 
و  بودیم  آماتور  آن  از  پیش  شدیم. 
بدون اینکه خبر داشته باشیم مشغول 

آماده ساختن خودمان برای سال های 
بعد بودیم.

ملودی: من فکر می کنم آن سال ها 
دوران روشنی ما بود و بعد از آن هر 
روز به سوی فنا پیش رفتیم )می خندد: 
شوخی کردم( آبجیز برای من از همان 
روز اول شروع شد و در سال 200۵ 
فقط تصمیم گرفتیم تا این تجربه را با 

دیگران به اشتراک بگذاریم.
کارهای  ویژگی های  از  =یکی 
شما تابوشکنی است، بعضی گروه ها 
وارد  را  و کلمات رکیک  هم فحش 
آبجیز  طرفی  از  کردند،  موسیقی 
رایج  مفهوم  به  عاشقانه  قطعه 

که  است  ذهن  از  دور  و  ندارد  هم 
هنرمند با عشق بیگانه باشد. نگاه 
عشق  و  آزادی  مفهوم  دو  به  شما 

متفاوت است؟
مثل یک شراب  این سوال  صفورا: 
ناب است. ما در سفر آبجیز دائمأ در 
قطعات  این  هستیم.  یادگیری  حال 
در  و  ما سرچشمه می گیرد  از وجود 
خالل آن به رشد فرهنگی هم خیلی 
توجه داریم. برای این کار الزم است 
و  احساس  به  و  کنیم  رها  را  خود 
درون خود اعتماد کنیم. تا به حال به 
این فکر نکرده بودم که آبجیز قطعه 

عاشقانه ندارد.
ملودی: البته »با تو هستم« عاشقانه 
به  عاشقانه  قطعه  با  هم  باز  اما  است 
دلیل  به  ما  دارد.  تفاوت  رایج  مفهوم 
فحش  که  است  رشدمان  محیط 
حرف  تنه  پایین  از  یا  نمی دهیم 
نمی زنیم. من و صفورا این شانس را 
داشتیم که در یک جامعه نسبتأ آزاد 
هیچ  ما  شدیم.  بزرگ  دمکراتیک  و 
موقع برای شنیده شدن حرف مان به 
کوبیدن  زمین  بر  پای  و  زدن  فریاد 
در  حتی  همین  برای  نداشتیم.  نیاز 
مکالمات خصوصی ما هم فحش جایی 
صفورا  که  می گویم  جرأت  به  ندارد. 
پنج تا فحش فارسی هم بلد نیست! 
گروه هایی که فحش می دهند معموأل 
از بطن جامعه ایران می آیند و خشم 
و عصبانیت و نارضایتی در وجودشان 
رخنه کرده. اتفاقأ برعکس این روش، 
ما در کارهای مان از زبان طنز استفاده 
که  می خواست  دل مان  و  کردیم 
می کنم  فکر  شود.  شنیده  حرف مان 
با طیف  با خشم و فحاشی نمی توان 

برقرار  ارتباط  مخاطبان  از  وسیعی 
کرد. اگر هنرمند زبان طنز و شوخی 
در پیش بگیرد و ابتدا و پیش از همه 
خودش را دست بیاندازد، مردم بیشتر 
آثارش  به  و  می شوند  نزدیک  او  به 
گوش می کنند. طنز و شوخی مردم را 

به با هم بودن دعوت می کند.
مضامین  به  توجه  =با 
شعرهای تان به نظر می آید که اجرا 
شما  پیام  انتقال  در  )پرفورمنس(  
اهمیت ویژه ای دارد. این موضوع در 
ساخت ویدئوها و کنسرت ها چگونه 

است و چه تفاوت هایی دارد؟
از  مهمی   بخش  اجرا  بله،  ملودی: 

کار آبجیز است و ما بر روی جزئیات 
ویدئوها حساسیت ویژه ای داریم. البته 
به این دلیل که گروه مستقلی هستیم 
امکانات مان  نداریم،  مالی  پشتوانه  و 
برای ساختن ویدئو هم محدود است 
اجرایی  کامل  طور  به  ایده های مان  و 
نمی شود، اما کاری را تولید می کنیم 
به  توجه  با  و  باشد  دفاع  قابل  که 
امکانات محدودمان بهترین کار ممکن 
دو  هم  زودی  به  می دهیم.  انجام  را 
منتشر  ما  از  جدید  ویدئو  موزیک  تا 
درباره  آنها  از  یکی  اتفاقأ  می شود که 
از  یکی  زنده  اجرای  است.  عزاداری 
نقاط قوت ما است و بعد از هر اجرای 
می شوند.  بیشتر  ما  طرفداران  زنده 
برای اینکه مردم بعد از دیدن اجرای 
زنده ما تازه متوجه می شوند که آبجیز 
چی هست. برای همین ما در اجراهای 
زنده بر روی کیفیت کار- هم از نظر 
اجرا و هم از نظر تکنیک- خیلی تأکید 
داریم. در اجراها ارتباط ما با مخاطب 
را می سازد و خیلی  »شب کنسرت« 
اتفاقات بداهه هم روی صحنه رخ  از 

می دهد.
با  =در مورد ایران که موسیقی 
ممنوعیت و محدودیت مواجه است، 
آیا می توان با گسترش موسیقی در 
فضای  روی  بر  همسایه  کشورهای 

جامعه ایران تأثیر گذاشت؟
زیاد  خیلی  موسیقی  تأثیر  صفورا: 
است، اما این تأثیر از نظر ریاضی قابل 
برای  نیست.  مشاهده  و  اندازه گیری 
ساختن کشورمان ما اول باید خودمان 
باید  خودسازی  برای  بسازیم،  را 
روح مان را بسازیم و در این مسیر هنر 
کمک بزرگی است و به طرز فکر انسان 

وسعت می بخشد. برای من حرف زدن 
است چون  ایران سخت  مردم  درباره 
آنجا بزرگ نشده ام ولی خودم را ایرانی 
می دانم و هر موقع یک ایرانی موفقیتی 
کسب می کند، در واقع به من چیزی 
و  شادی  من حس  به  و  می دهد  یاد 
غرور می دهد و مرا قوی می کند. همه 
ما باید خودمان را قوی کنیم و شرایط 
ایران حتمأ تغییر خواهد کرد. ایران از 

دست رفته نیست.
ملودی: به نظر من عالوه بر حکومت 
امروز  دنیای  بر  ایران، سیستم حاکم 
هم به مانع تبدیل شده و آدم ها را به 
تنبلی و هیچ قانع می کند. حتی وقتی 
در ایران هم نیستیم بازار موسیقی هر 
کاری را که در آن فکر و حرف حساب 
باشد پس می زند. بنابراین خیلی مهم 
است که در همه جای جهان هنرمند 
خارج از قالب های پیش ساخته حرکت 
هنرمندان  بیشتر  متأسفانه  کند. 
همین  دنباله روی  هم  ایران  داخل 
فضای جهانی هستند که نمی خواهم 
از برچسب استفاده کنم، اما تولیدات 
مفید و مثبتی نیست. دولت ها عمومأ 
سعی می کنند مردم را در نشئگی نگه 

دارند تا مردم ندانند و نفهمند.
به  قطعه ای  جدید  آلبوم  =در 
ساخت  از  دارید.  »استادیوم«  نام 
این کار بگویید و اینکه ورود زنان 
به استادیوم چه ترسی دارد و این 
شجاعت »خواستن« زنان ایرانی از 

کجا می آید؟
طبیعی  واکنش  شجاعت  صفورا: 

انسان نسبت به حرف زور است.
ملودی: شجاعت از شعور می آید که 
هر روز در جامعه ما بیشتر می شود. ما 
چند سال پیش چند قطعه در حمایت 
منتشر  ایران  فوتبال  ملی  تیم  از 
کردیم و بعد یکی از بستگان یکی از 
بازیکنان تیم ملی با ما تماس گرفت 
کار  این باره  در  که  کرد  درخواست  و 
کنیم و من این شعر را حدود دو سال 

پیش نوشتم.
ویدئو  موزیک  =یعنی 

»استادیوم« که بعد از بازی ایران و 
سوریه منتشر شده کار شما نیست؟

قبآل ساخته  را  کار  این  ما  ملودی: 
ایم و هنوز ویدئو ندارد. این ویدئو که 
اشاره می کنید، ساخته کاربران است 
که موسیقی ما را روی آن گذاشته اند.

ورزشگاه  به  زنان  ورود  صفورا: 
چون  است  ترسناک  حکومت  برای 
باشیم  هم  کنار  در  و  هم  با  ما  اگر 
قوی تر هستیم. برای همین از طریق 
جنسیت، نژاد، قوم، مذهب و… بین 

ما فاصله می اندازند.
همان  از  حکومت  این  ملودی: 
ابزار  با  امروز  تا  انقالب  اول  سال های 
حجاب اجباری سعی کرده بین زن و 
مرد فاصله بیاندازد. این فاصله به بقای 
حکومت کمک کرده و هر فضایی که زن 
و مرد را به هم نزدیک کند و در شرایط 
برابر قرار دهد برایشان ترسناک است.
تا  سوئد  جغرافیایی  =فاصله 
آمریکا بر روی همکاری شما تأثیر 
گذاشته یا اینکه فن آوری ارتباطات 

این فاصله را پر کرده؟
صفورا: دوری ما باعث می شود روند 
آلبوم  تولید کمی  طوالنی شود. مثأل 
»پاشو« که تازه منتشر شده را ظرف 
مدت یک سال درست کرده ایم. برای 
این کار من به آمریکا رفتم وبه همراه 
ملودی یک ماه بر روی شعر و آهنگ 
کنار  کردیم.   کار  قطعات  تنظیم  و 
می آورد  پیش  را  موقعیتی  بودن  هم 
صورت  انرژی  و  احساس  تبادل  که 
می گیرد و از درون آن حس خالقیت 

بیرون می آید.
چگونه  آثارتان  ساخت  =شیوه 

است؟

نوشته  شعر  اول  آبجیز  در  صفورا: 
آن سوار  ملودی روی  بعد  و  می شود 
کار  سریع تر  من  از  خواهرم  می شود. 
می کند. شعرهای ملودی خیلی قوی 
است و هویت مستقل دارد و من باید 
بسازم  شعر ها  اساس  بر  را  آهنگ ها 
تنظیم  به  که  کنم  سوار  آنها  روی  و 
پیچیده ای نیاز دارد و ساده نیست. ما 
سعی می کنیم دو تا کیک را به یک 
ضمن  کنیم.  تبدیل  طبقه  دو  کیک 
به  را  قطعه  حس  بتوانیم  باید  اینکه 

مخاطب غیرایرانی هم منتقل کنیم.
آلبوم  شعرهای  از  بعضی  ملودی: 
»پاشو« قدیمی  است. صفورا در چند 
سال گذشته دانشجو بود و وقت کافی 
نداشت که آهنگ بسازد و برای همین 
در  قبل  سال های  شعرهای  از  بعضی 
این آلبوم جدید منتشر شده، شعرهای 
نیست.  ارادی  و  می آید  خودش  من 
معموأل از یک اتفاق یا تجربه ای می آید 

که احساسات مرا برانگیخته باشد.
قطعه  جدیدتان  آلبوم  =در 
از  است  جسورانه  خیلی  »رخت« 
این  شاعری  کمتر  که  جهت  این 

احواالت را منتشر می کند.
ملودی: موقع نوشتن این شعر حالم 
خیلی بد بود و در اوج افسردگی بودم 
و توان نداشتم تا رخت هایم را بیاندازم 
در رختشویی و بشورم، از طرفی مجبور 
بودم این کار را بکنم چون دیگر حتی 
یک جوراب تمیز هم نداشتم. بعد به 
این فکر افتادم که آدمیزاد برای زنده 
ماندن ناچار است خیلی کارها را انجام 
از  پیش  ما  که  بود  این  حرفم  دهد. 
باید  بشر  و  خود  از  بزرگ  انتظارات 
برطرف  را  زندگی مان  اولیه  نیازهای 

کنیم.
=بازار و درآمد آبجیز بیشتر از 

چه راهی است؟
نداریم  اسپانسری  هیچ  ما  ملودی: 
در  شرکت  طریق  از  مردم  فقط  و 
ما  از  سی دی ها  خرید  و  کنسرت ها 
ما مهم است  برای  حمایت می کنند. 
بماند.  باقی  آزاد و مستقل  آبجیز  که 

کمک  هواداران  سوی  از  گاهی  البته 
مالی یا کاری هم دریافت می کنیم، اما 
اگر اسپانسر قوی داشته باشیم بیشتر 

و بهتر کار می کنیم.
که  جدید  ویدئوی  =موزیک 
گفتید با محّرم مناسبت دارد کدام 

است؟
فقط  نیست  محّرم  درباره  ملودی: 
تم مذهبی دارد. اسمش »بعد از این« 
است و به تناسخ می پردازد و ویدئو هم 

مراسم عزا را نشان می دهد.
شدن  نزدیک  هنرمند  =برای 
هم  و  است  جذاب  هم  مذهب  به 

دردسرساز. موضع شما چیست؟
خیلی  مذهب  من  نظر  به  صفورا: 
عالقه ای  همین  برای  است.  شخصی 
ندارم که در اعتقادات خصوصی مردم 

دخالت کنم.
=حق آزادی بیان چه می شود؟

صفورا: حق آزادی بیان یک مسئله 
است و طرز فکر و انتخاب بیان مسئله 

دیگری است.
ملودی: من دوست دارم مذهب را 
مستقیماً  این شعر  اما  بدهم،  قلقلک 
مذهبی نیست و اگر چنین برداشتی 
ایجاد کند باید برای سلسله فحش های 
جدید که خواهیم شنید آماده باشیم. 
دهد  انجام  کاری  هر  هنرمند  البته 
بدشان  که  هستند  عده ای  همیشه 
بیاید و ناراحت شوند. مثأل چند سال 
»شهامت«  اسم  به  قطعه ای  پیش 
برای آن  و  و منتشر کردیم  ساختیم 
کلی فحش شنیدیم. در حالی که به 
کسی توهین نکرده بودیم و هنوز هم 
نمی دانیم چرا آن قطعه این همه خشم 

برانگیخت.

ویدئوویدئوویدئو



و  »برخیز«  =ترانه های 
مجوز  بدون  »سوغاتی« 
رضا  سرلک،  سینا  توسط 
صادقی و علی لهراسبی اجرا 

شده اند.
از  پیش  صادقی  =رضا 
این در یادداشتی از اردالن 
سرفراز عذرخواهی کرده بود.
زنده یاد  را  =»سوغاتی« 
هایده و »برخیز« را ابی پیش 

از این اجرا کرده بودند.
سرفراز  اردالن  شکایت  پی  در 
ترانه سرای مقیم آلمان، سه خواننده 
سرشناس رضا صادقی، سینا سرلک و 
علی لهراسبی به اتهام سرقت ادبی به 

۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
آنطور که خبرگزاری فارس نوشته، 
قدیمی  ترانه سرای  سرفراز  اردالن 
ایران، علیه رضا صادقی، سینا سرلک 
استفاده  دلیل  به  لهراسبی  علی  و 
بدون اجازه از دو ترانه اش و مشارکت 
که  کرده  شکایت  ادبی  سرقت  در 
دادگاه بدوی رای به دو سال حبس 

تعزیری آنها داده است.

 ۱۰۶۰ شعبه  حکم،  این  اساس  بر 
قضایی  مجتمع  دو  کیفری  دادگاه 
و  پاپ  خواننده  سه  دولت،  کارکنان 
پاپ سنتی را مجرم شناخته و برای 
تعزیری  حبس  سال  دو  کدام  هر 
شکایت  این  است.  گرفته  نظر  در 
شکایات  معدود  از  شاید  دادرسی  و 
ایران  از  خارج  تبعیدی  هنرمندان 
قرار گرفته و  بررسی  باشد که مورد 
حکمی به نفع شاکی صادر شده است.

ترانه  و رضا صادقی  لهراسبی  علی 
را  سرفراز  اردالن  از  »سوغاتی« 
رضا  بودند.  کرده  منتشر  و  خوانده 
قطعه،  این  انتشار  از  پس  صادقی 
آن  بود  کرده  عنوان  یادداشتی  در 
خوانده  دلی  و  زمزمه وار  به شکل  را 
دیگر  خاطره انگیز  قطعات  مثل  و 
به  و  داده  قرار  تلگرام اش  کانال  در 

آثار  پخش  سایت های  برخی  اشتباه 
موسیقایی این قطعه را اثر جدید وی 

معرفی و پخش کرده اند.
گفتنی است رضا صادقی در پایان 
سرفراز  اردالن  از  یادداشت  این 

عذرخواهی کرده بود.
سینا  صدای  با  »برخیز«  قطعه 
سرلک که به عنوان یکی از قطعات 
منتشر  »شهرزاد«  پربیننده  سریال 

شده بود نیز در گذشته با صدای ابی، 
خواننده معروف و تبعیدی ایران، و با 
عنوان »محتاج« منتشر شده بود که 
سروده اردالن سرفراز است و سال ها 
پیش در کتاب از »ریشه تا همیشه« 
رسمی  مجوز  با  ترانه سرا،  این  از 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 

ایران به چاپ رسیده بود.
بود  شده  عنوان  این  از  پیش 
سروده های  از  »برخیز«  شعر  که 
هوشنگ ابتهاج است که سرفراز آن 

را تکذیب کرد.
صالح  وکالت  با  سرفراز  اردالن 
انجام  را  الزم  پیگیری های  دادگر 
داده و این پرونده در دادگاه فرهنگ 
صدور  به  منجر  و  بررسی  رسانه  و 
شعبه  به  و سپس  شد  کیفرخواست 
ارجاع  کارکنان دولت  دادگاه   ۱۰۶۰

و نهایتا رای صادر شد.
برنامه های رضا  علی جعفری مدیر 
»ما  گفت:  خبر  تایید  صادقی ضمن 
موضوع  این  رسانه ها  طریق  از  هم 
از طریق  را  را مطلع شدیم. موضوع 
وکیل مان پیگیری می کنیم البته فکر 
نمی کنم موضوع مهمی باشد و طی 
روزهای آینده این مسئله حل خواهد 

شد.«
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انقالب پخش نمی شد.
ایرانی،  خواننده  معتمدی  محمد 
خود،  یادداشت  از  دیگری  بخش  در 
توصیف  چنین  را  ذبیحی  سیدجواد 
نوار  بودم  است: »وقتی کودک  کرده 
مناجات خوانی های او در خانه فامیل 
و آشنایان ما دست به دست می شد 
صدایش  جادوی  کودکی  همان  از  و 
به  مرا  مناجات هایش  معنویت  و 
وی  از  الگوبرداری  و  مناجات خوانی 

واداشت.«
نگار  روزنامه  سامانی،  هوشنگ 
سال  در  که  موسیقی  پژوهشگر  و 
۱3۸۶ تعدادی از آثار صوتی ذبیحی 
گذاشته  خود  شخصی  وبالگ  در  را 
بود درباره تسلط ذبیحی بر ردیف های 
ابتدای  به  »اگر  است:  گفته  آوازی 
عبارت  ذبیحی  کنید،  دقت  مناجات 
بسم اهلل الرحمن الرحیم را در دستگاه 
بالفاصله  ولی  می خواند،  سه گاه 
عبارات بعدی را در دستگاه همایون 
ادا می کند و این یک نکته ی فراموش 
شده در موسیقی آوازی معاصر است 
به  دورگردانی  قابلیت  راحتی  به  که 
دستگاه سه گاه را دارد. این ویژگی در 
درآمد همایون جدید وجود ندارد و اگر 

کسی چنین تالشی بکند، در نهایت از 
سه گاه ترکی سر در می آورد.«

مصاحبه ای  در  شجریان  محمدرضا 
که در سال ۱39۰ با سایت »دل آواز« 
انجام داد در مورد چگونگی خواندن 
آنها   …« است:  گفته  ربنا  دعای 
نمی خواستند آثار دوره قبلی را پخش 
سال هاست  گفتم  ایشان  به  کنند. 
من از آن فضا دور شدم و راه من با 
موسیقی و ارکستر تعریف شده است 
ایشان  اما  این کار االن من نیست  و 
گفت که فقط شما می توانید و ما تنها 
برای  از من خواست  و  را داریم  شما 
کاری  اذان،  و  مناجات ها  افطار،  دم 
انجام بدهم. ظهر آن روز همان آیاتی 
را که مرحوم ذبیحی خوانده بود، پیدا 
کردم و دو آیه دیگر نیز از سوره »آل 
یک  و  کردم  پیدا  »بقره«  و  عمران« 
مطالعه ذهنی کردم که چگونه آن را 
بخوانم تا عالوه بر نزدیک بودن به کار 
مرحوم ذبیحی کار جدیدی باشد. به 
که  باشد  آوازی  باید  کردم  فکر  این 
از اصل  نباشد،  تقلید  اینکه  بر  عالوه 

اثر هم خیلی دور نباشد.«
و  صدا  از  ذبیحی  صدای  هرچند 
هرگز  اسالمی  جمهوری  سیمای 
پخش نشده است اما تا کنون چندین 
خواننده ی  این  مناجات های  از  آلبوم 
مناجات های مذهبی در ایران منتشر 
آلبوم  شده است. در سال ۱3۸۸ دو 
با صدای سیدجواد ذبیحی با عناوین 
علی«  حضرت  »مدح  و  »مناجات« 
»مهربانی«  آوازی  موسسه  ازسوی 

منتشر شد.
در  نیز  »بیپ تونز«  سایت 
نام  با  آلبومی   9۶ اردیبهشت ماه 
در  که  کرد  تهیه  علی«  »منقبت 
این آلبوم دوازده قطعه در مدح امام 
در  است.  شده   خوانده  شیعیان  اول 
سیدجواد  از  مناجاتی  مجموعه،  این 
ذبیحی در کنار آثاری از چند خواننده 

ایرانی قرار داده شده است.

انقالب  وقوع  تا  خورشیدی   ۱3۲۸
مناجات خوانی  به  رادیو  در  اسالمی 
فارسی  نیایش های  خواندن  و 

می پرداخت.
او در مجالس مذهبی دربارنیز شرکت 
محمدرضاشاه  حضور  در  و  می  کرد 
پهلوی به اجرای مناجات های مذهبی 
»بلبل  دلیل  همین  به  می پرداخت، 

شاه« لقب گرفت.
هرچند مذهبی  های انقالبی او را به 
ولی  نمی کردند  دعوت  خود  مجالس 
غیرانقالبی  مذهبی  افراد  از  شماری 
همواره دوستدار صدای گرم و ویژه ی 
ذبیحی بودند که پس از وی تا کنون 

دیگر تکرار نشده است.
پیروزی  از  پس  می شود  گفته 
ذبیحی  سیدجواد  اسالمی  انقالب 
از  از چند آیت اهلل  انقالبیون   از بیم 
همان  در  درست  اما  گرفت،  »امان« 
روزها برای مدتی زندانی شد. پس از 
آزادی از زندان، تیم های ترور امان اش 

ندادند.
محمد معتمدی، خواننده ایرانی در 
مورد سیدجواد ذبیحی یادداشتی در 
در  است.  کرده  منتشر  وبسایت خود 
»پس  آمده:  یادداشت  این  از  بخشی 

نفری  چند   ۵۸ سال  در  انقالب،  از 
بهانه  به  و  رفتند  وی  منزل  درب  به 
خود  با  را  او  نیایش  مراسم  اجرای 
بردند. زبانش را بریدند و بدنش را تکه 
پل  زیر  کیسه  یک  در  و  کردند  تکه 

تجریش گذاشتند.«
بعد از ظهر روزی که ذبیحی کشته 
»شاهین«،  به  موسوم  گروهی  شد، 
سیدجواد  قتل  خبر  و  جنازه  عکس 
روزنامه های  تحریریه  به  را  ذبیحی 
قتل   و  فرستاد  کیهان  و  اطالعات 
فجیع او را به دلیل پیشینه و حضور 
وی در دربار و مداحی و مناجات خوانی 
برعهده  »طاغوت«  رادیوی  در  او 
گرفت. هرچند به گفته مسعود بهارلو 
در نشریه »خیمه«، دادگاه انقالب آن 

زمان، از این موضوع بی اطالع بود.
بعدها صادق خلخالی،  حاکم شرع 
جلد  اواخر  در  انقالب  دادگاه های 
دوم کتاب خاطرات خود که در سال 
و  نام  انتشار  با  شد،  منتشر   ۱379
را در  او  نام  عکس سیدجواد ذبیحی 
حکم  که   داد  قرار  کسانی  فهرست 

اعدام شان را وی صادر کرده بود.
در حال حاضر از اجرای ۶۰ برنامه  
سیدجواد  مناجات های  و  »گلها« 
دیگر  مجالس  و  رادیو  در  ذبیحی 
شده  ضبط  اثر  چند  جز  به  مذهبی 
از روی رادیو با کیفیت پایین و چند 
و  شاگردان  از  مانده  باقی  کاست 
دوستدارانش، اجرایی با کیفیت خوب 

و حرفه ای از او در دست نیست.
آن دسته از انقالبیون که به آرشیو 
بهانه  به  داشتند  دسترسی  رادیو 
و  رادیو  موسیقی  فضای  سالم سازی 
تلویزیون نمونه های منحصر به فردی 
از آرشیو صدای ذبیحی و دیگر بزرگان 
نابود  برای همیشه  را  ایران  موسیقی 

کردند.
شرایط در آن سال ها به گونه ای بود 
که حتی اذان رحیم موذن زاده اردبیلی 
نیز به دلیل همکاری با رادیوی قبل از 

=محمد معتمدی، خواننده 
چند   ٥٨ سال  در  ایرانی: 
نفری به منزل ذبیحی رفتند 
مراسم  اجرای  بهانه  به  و 
بردند.  خود  با  را  او  نیایش 
بدنش  و  بریدند  را  زبانش 
در  و  کردند  تكه  تكه  را 
یک کیسه زیر پل تجریش 

گذاشتند.
که  روزی  ظهر  از  =بعد 
به  فجیع  طرزی  به  ذبیحی 
نام  به  گروهی  رسید،  قتل 
و  جنازه  عكس  »شاهین«، 
خبر قتل سیدجواد ذبیحی 
مناجات خوانی  دلیل  به  را 
به  ایران  رادیو  و  دربار  در 
ی  مه ها نا ز و ر یه  یر تحر
اطالعات و کیهان فرستادند. 
خاطرات  در  =خلخالی 
خود یادآور شده که او حكم  
اعدام ذبیحی را صادر کرده 

است.
فیروزه رمضان زاده - بازار مداحی 
در  و…   مناجات خوانی  و  نوحه  و 
جمهوری اسالمی بسیار گرم است. اما 
ایرانیان حتی  در حافظه ی  یک صدا 
به  تا  که  مانده  باقی  نیز  غیرمذهبی 

امروز تک مانده است.
یکی از کسانی که طعم تلخ خشونت 
انقالبی را درروزهای نخست پیروزی 
سیدجواد  چشید  اسالمی  انقالب 
خواننده  و  مؤذن  درکه ای،  ذبیحی 
دلیل  به  او  بود.  مذهبی  دعاهای 
حضور در دربار حکومت پهلوی و به 
رادیوی  در  »خواندن  قاتالنش  تعبیر 
طاغوت« به طرز فجیعی به قتل رسید.

سیدجواد ذبیحی متولد ۱3۰9 موذن 

و خواننده دعاهای مذهبی بود که به 
دلیل تسلط کامل بر ردیف های آوازی 
و بهره گرفتن از عناصر غیرایرانی در 

مناجات خوانی شهرت داشت.
او که کاله مفتی فاطمی مصری بر 
به  سبز  دستاری  و   می گذاشت  سر 
موسیقی  تحصیالت  بست  می  کمر 
نداشت اما تمامی ردیف های آوازی را 

به خوبی می شناخت.
داوود پیرنیا، مبتکر برنامه »گلها«  در 
سال ۱33۶ مجموعه ای با عنوان »برگ 
سبز« تهیه کرد و معتقد بود »این از 
برگ سبزهایی است که هیچ گاه  آن 
زرد نمی شود.« رنگ سبز در فرهنگ 
به شمار می رود. نماد سیادت  ایرانی 

پیرنیا برای جلوگیری از انحصاری و 
تکراری شدن این برنامه از خوانندگان 
بنام دیگری در این مجموعه استفاده 
کرد. ذبیحی از همان سال با همکاری 
داوود پیرنیا و هنرمندانی چون حسن 
شهناز،  جلیل  ورزنده،  رضا  کسایی، 
محجوبی،  مرتضی  عبادی،  احمد 
یاحقی،  پرویز  تجویدی،  علی 
و  خالدی  مهدی  تهرانی،  حسین 
فرهنگ شریف، وارد عرصه موسیقی 

غیرمذهبی شد.
ذبیحی به همراه ساز هنرمندان آواز 
نوازندگان،  ابتدا  در  بلکه  نمی خواند 
دقایقی بداهه نوازی می کردند و سپس 
ساز  بدون  را  کامل  آواز  یک  ذبیحی 
می خواند و در انتها بار دیگر هنرمندان 

به اجرای موسیقی می پرداختند.
از  مجموعه ای   ۱3۴7 سال  در 
مناجات ها و اشعار مذهبی مربوط به 
رادیو  توسط ذبیحی در  قرن ۱۴ که 
محمد  مقدمه  با  بود  شده  خوانده 
انتشارات  سوی  از  طباطبایی  محیط 
عطایی در ۱۶۸ صفحه منتشر شد که  
بعدها در سه نوبت مورد تجدید چاپ 
سال  در  آن  آخرین  که  گرفت  قرار 

۱379 بود.
از سال  رمضان  ماه های  در  ذبیحی 

ذبیحی: اذان گویی که قربانی انقالب اسالمی شد

آواز بیات ترک اذان معروف ذبیحی 

ویدئوویدئو

سیدجواد ذبیحی

حسین  ی  ها ر کا =
تلفیقی  مقدم  ایراندوست 
نقاشی  و سبک  رئالیسم  از 

»ِذن« است.
اشعار  چكیده  سماع   =
با  فرد  ارتباط  است:  موالنا 
خدای محبوب اش بدون هیچ 

واسطه ای.
= عرفای شرق از الئوتسه، 
تاوئیسم  مكتب  بنیانگذار 
را  یک حرف  همه  موالنا  تا 

می زنند.
لندن،   »۸ »گالری  رأفت -  احمد 
کارهای  میزبان  گذشته  روزهای  در 
حسین ایراندوست مقدم بود.  کارهای 
استعداد  با  و خوش نویس  نقاش  این 
ایرانی با حمایت »کالچرال سیگناتور« 

در پایتخت بریتانیا به نمایش درآمد.
حسین  از  لندن  در  که  کارهایی 
ایراندوست مقدم در برابر دید همگان 
قرار گرفت، الهام گرفته از رقص سماع 
و اشعار مولوی هستند. سماع، که از 
مصدر فعل عربی »استماع« به معنی 
شنیدن و گوش دادن به آوا می آید، 
به حرکات چرخشی بدن تا ورود به 
حالت خلسه گفته می شود. تاریخچه 
سماع به  قبل از اسالم باز می گردد، 
محمد  جالل الدین  پیروان  اگرچه 
دارد،  شهرت  موالنا  نام  با  که  بلخی 
اسالم  از  بعد  دوران  در  را  این رقص 
مجددا رواج دادند. در آیاتی از تورات 
که گردآوری روایات بسیار کهن است، 
به سماع »داود نبی« اشاره شده است.

موالنا، عارف رها و سنتی
حسین ایراندوست مقدم در حاشیه 
این نمایشگاه که با استقبال بسیاری 
حتی  گشایش  روز  در  و  شد  مواجه 
روبرو  با مشکل  به »گالری ۸«  ورود 
شده بود، گفتگوی کوتاهی با کیهان 
لندن داشت. این هنرمند در اشاره به 
برای خلق  اشعارش  و  موالنا  انتخاب 
این تابلوها می گوید: »موالنا برای من 
یک قضیه اعتقادی است، زیرا او را در 
بین شعرای عارف رها ترین و هم زمان 

سنتی ترین می دانم«.

این نقاش که که چند ماهی قبل از 
مادری  از  در سال ۵7،  ایران  انقالب 
متولد  چینی-ایرانی  پدری  و  ایرانی 
شده است، می گوید »آشنایی با موالنا 
و درک اشعار او ساده نیست و سال ها 
اشعارش  بتوان  تا  کرد  مطالعه  باید 
را واقعا درک کرد و فهمید«. سماع، 

مقدم،  ایراندوست  حسین  گفته  به 
»چکیده ی آن چیزی است که موالنا 

می گوید«.
چرخیدن تا خلسه

با  گفتگو  ادامه  در  هنرمند  این 
کیهان لندن می افزاید: »سماع یعنی 
خداوند  و  محبوب  دور  به  چرخیدن 
و  حالت خلسه  به  ورود  نهایت  در  و 
خود  خدای   با  فرد  ارتباط  برقراری 
از  غیر  واسطه ای  هیچ گونه  بدون 
شعر و موسیقی«. اگرچه امروز رقص 
لباس های دوران عثمانی  با  را  سماع 
حسین  کارهای  در  و  می شناسیم، 
رقصندگان  نیز   مقدم  ایراندوست 
دارند،  تن  بر  را  لباس ها  این  سماع 
در  و  پوششی  هر  با  می توان  ولی 
داد.  انجام  را  رقص  این  مکانی  هر 
ایراندوست مقدم می گوید : »متاسفانه 
اگر کسی در خیابان آغاز به چرخش 
کند، این عمل در رهگذران سماع را 
تداعی نمی کند و کسی آن را به موالنا 
یادآوری  هنرمند  نمی دهد«.این  ربط 
سماع  رقصندگان  »اگر  که  می کند 
قونیه در ترکیه، بیشتر به فرم توجه 
با  سنندجی  صوفی  دراویش  دارند، 
اجرا  را  این رقص  بلند  سر و موهای 

می کنند و خلسه دراویش ُکرد قابل 
ایراندوست  حسین  نیست«.  کنترل 
مقدم در ادامه، سماع را به قطره آبی 
تشبیه می کند »که اگر بر ظرفی پر 
گسترش  موج وار  شود  چکانده  آب 
نوعی مسری  به  پیدا می کند. سماع 
واکنش ها  اگرچه  است،  همه گیر  و 

می توانند متفاوت باشند.«
عرفان شرق دور

به  همه  هنرمند  این  نقاشی های 
عرفان  و  ادبیات  »با  خودش  گفته ی 
حسین  خورده اند«.  گره  زلف  مثل 
ایراندوست مقدم می افزاید: »پدر بزرگ 
من مهندسی چینی بود که به ایران 
آمد، در الهیجان مستقر شد، کارخانه 
چای راه اندازی کرد، زن ایرانی اختیار 
کرد، مسلمان شد، مسجد ساخت و به 
کربال رفت، و به همین خاطر من از 
مکتب های  با  جوانی  سال های  اولین 
شدم«. آشنا  دور  شرق  عرفانی 

سال ها  مقدم  ایراندوست  حسین 
و  بودیسم  تائویسم،  ِذن،  مورد  در 
شینتوئیسم مطالعه کرده است، »این 
که  من  نقاشی  کارهای  در  مطالعات 
ذن  نقاشی  همای  سبک  از  تلفیقی 
و رئالیسم است، تاثیر بسیاری داشته 
است  معتقد  هنرمند  این  دارند«.  و 
مکتب های  به  تعصب  بدون  اگر  که 
حرف  یک  »همه  کنیم  نگاه  عرفانی 
بنیانگذار  الئوتسه،  از  می زنند،  را 
تائوئیسم، تا زرتشت«. به قول موالنا 
»هر کسی از ظن خود شد یار من، از 

درون نُجست اسرار من«.

هنرمند نقاش و خطاط ایرانی با موالنا و سماع به 
لندن آمد

حسین ایراندوست مقدم

دو سال حبس تعزیری برای سه خواننده داخلی با 
شكایت اردالن سرفراز از خارج
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خوش  دوران  پایان  =در 
می رسد  نظر  به  »تعامل«، 
سرد  و  گرم  تقابل  در  که 
کلیه  اسالمی،  جمهوری  با 
و مجاز  ظرفیت های موجود 
و  آمریکا  پنهان  و  پیدا  و 
آن  منطقه ای  هم پیمانان 
مورد  اسرائیل(  )بخصوص 

استفاده کامل قرار بگیرند.
دوران  رسیدن  از  =پیش 
»تعامل« با جمهوری اسالمی 
در  پنهان«  »ظرفیت های 
و  نفرات  حذف  خدمت 
و  تاسیسات  در  سابوتاژ 
و  نظامی  زیرساخت های 
ایران  نفتی  حتی  و  اتمی 

قرار می گرفت.

روز  حضور   - تقی زاده  رضا 
جلسه  در  ظریف  جواد  چهارشنبه 
غیرعلنی مجلس اسالمی که به بهانه 
عراق«  کردستان  مسائل  »بررسی 
پشت درهای بسته برگزار شد/ تالشی 
بود از سوی دولت روحانی برای پرهیز 
دادن نمایندگان به اتخاذ مواضع تند 
نسبت  آمریکا  تازه  سیاست  قبال  در 
توضیح  ادای  همچنین  و  ایران  به 
پیرامون هزینه های سنگین بازگشت 

به دیپلماسی »ترور و تخریب«.
در  ظریف  حضور  از  پیش  روز  سه 
اسالمی،  مجلس  محرمانه  جلسه 
محمدعلی جعفری فرمانده سپاه که 
فرماندهی  تحت  نیروهای  تمامیت 
لیست   در  گرفتن  قرار  ُشُرف  در  او 
خارجی«  تروریستی  »سازمان های 
هشدار  آمریکاست،  دولت  سوی  از 
اقدام محتمل  تالفی  به  بود که  داده 

کنار  در  را  آمریکا  ارتش  واشنگتن، 
داعش قرار خواهد داد.

جعفری همچنین به آمریکا توصیه 
از شعاع  را خارج  نیروهای خود  کرد 
ببرد،  منطقه  کیلومتری   2000
موشک های  بُرد  حداکثر  ظاهرا  که 
است  ایران  اختیار  در  بالیستیک 
)موشک سجیل با برد 2000 کیلومتر(.

سپاه  جاری  سال  ژوئن  ماه  در 
بالستیک  موشک  فروند   ۶ پاسداران 
خانواده  از  چهارم  نسل  کوتاه،  بُرد 
»فاتح 110 «  به  موسوم  موشک های 
را که به آنها نام »ذوالفقار« داده شده 
از دو استان کردستان و کرمانشاه به 
شهرک دیرالزور محل استقرار نیروهای 
داعش، درون خاک سوریه پرتاب کرد 
یادشده  عملیات  انجام  از  بعد  که 
پیرامون  نقیض  و  ضد  گزارش های 
سقوط  احتمال  و  کم  عملیاتی  دقت 
بین راه دست کم سه فروند از موشک ها 
یافت. انتشار  خارجی  نشریات  در 

تازه  سیاست های  انتشار  از  پیش 
سال  اتمی  توافق  قبال  در  آمریکا 
ترامپ،  ایران توسط دونالد  با   201۵
رییس  اسماعیلی  غالمحسین 
پیش اقدام  طی  تهران  دادگستری 
رای  صدور  از  تالفی جویانه ای  ظاهرا 
110 میلیارد دالر جریمه نقدی علیه 
آمریکا، به نفع اتباع ایرانی خبر داده 
معرفی  عدم  آن  ضعف  تنها  که  بود 

منبع وصول جرایم بود.
سیاست تقابل به جای »تعامل«   
نظامی  فعالیت های  کردن  محدود 
جمهوری اسالمی در منطقه، بخشی 
از سیاست خارجی دولت تازه آمریکا 
در منطقه خاورمیانه به شمار می رود. 
لیست  در  پاسداران  سپاه  دادن  قرار 
»گروه های تروریستی خارجی«، یکی 
از راهکارهای مسدود کردن تحرکات 
سپاه در عرصه های نظامی و همچنین 
عرصه های  در  آن  کردن  محدود 

دادن  قرار  است.  مالی  و  اقتصادی 
نام سازمان های شبه نظامی و نظامی 
از  تروریستی  سازمان های  لیست  در 
خارجه  وزیر  مسئولیت های  جمله 

آمریکا به شمار می رود.
اجرای  در  کنون  تا   19۶۵ سال  از 
آمریکا  مهاجرت  قانون   219 بند 
از  خارج  شبه نظامی  سازمان  ده ها 
سازمان های  لیست  در  آمریکا  خاک 
تروریستی قرار گرفته اند که گروه های 
سال  در  »حزب اهلل«  و  »حماس« 
 ، 1999 سال  در  »القاعده«   ،1997
»الشباب« در سال 200۸، »جنداهلل« 
تروریستی  گروه  و   2010 سال  در 
از  سال 201۶  در  بزرگ«  »خراسان 

جمله آنها هستند.
با  ایران  گذشته  سال   30 طی 
نیروی  )بلوچستان(،  جنداهلل  نام  
و سازمان  )سال 2007 (  قدس سپاه 
مجاهدین خلق، در جمع کشورهای 
تروریست پرور جهان جای مشخصی 
داشته و قرار گرفتن سپاه در لیست 
دلیل  به  تروریستی،  سازمان های 

قابل  مالی  امکانات  و  نظامی  ابعاد 
مالحظه آن، تحول بسیار با اهمیتی 
به شمار می رود. نام مجاهدین خلق با 
تصمیم هیالری کلینتن وزیر خارجه 
سپتامبر  ماه   2۸ در  آمریکا  وقت 
سازمان های  لیست  از   2012 سال 

تروریستی خارج شد.
عنوان  به  سپاه  اعالم  صورت  در 
و  خارجی  تروریستی  سازمان  یک 
مهاجرت  قانون   219 بند  اجرای  در 
و  اصلی  پرسنل  کلیه  تردد  آمریکا، 
وابسته سپاه، خارج از ایران، به عنوان 
حرکت تروریستی تلقی و دارایی های 
سپاه نیز در قالب موسسات تجاری و 
)هواپیمایی(  خدماتی  شرکت های  یا 
مورد تحریم و هدف ضبط اموال قرار 

می گیرند.
شنل  و  »خنجر  دیپلماسی 

» cloak-and-dagger
»تعامل«،  خوش  دوران  پایان  در 
گرم  تقابل  در  که  می رسد  نظر  به 
کلیه  اسالمی،  جمهوری  با  سرد  و 
ظرفیت های موجود و مجاز و پیدا و 
پنهان آمریکا و هم پیمانان منطقه ای 
آن )بخصوص اسرائیل( مورد استفاده 

کامل قرار بگیرند.
جیمی کارتر در سال 197۸ با صدور 
اجرایی شماره 1230۶ داخل  فرمان 
عملیات  در  آمریکایی  ماموران  شدن 
ترور علیه عوامل خارجی را منع کرد 
ولی تعریف ترور در قوانین آمریکا و 
در رابطه با هدف های خارجی بسیار 
شورای  محرمانه  اسناد  جزو  و  مبهم 

امنیت ملی آن کشور است.
رییس جمهور آمریکا می تواند عالوه 
بر اعمال تحریم های تروریستی علیه 
سپاه، با توسل به فرمان اجرایی شماره 
12333 که روز ۴ دسامبر سال 19۸1 
توسط رونالد ریگان رییس جمهوری 
و  قدرت  شد،  صادر  آمریکا   وقت 
مسئولیت های سازمان های اطالعات و 

جاسوسی آن کشور را علیه جمهوری 
اسالمی بار دیگر فعال سازد.

تروریستی  رویداد  از  بعد  چنانکه 
و  نیویورک  در  سپتامبر  یازده 
واشنگتن، جرج بوش پسر با استفاده 
ترور  اجرایی 12333 حتی  از فرمان 
 rogue یاغی  »کشورهای  رهبران 
بن الدن  را مجاز ساخت.    » states
رهبر القاعده با توسل به همین ماده 
قانونی در زمان دولت اوباما هدف قرار 
گرفت و به قتل رسید.پیش از رسیدن 
با جمهوری اسالمی  دوران »تعامل« 
خدمت  در  پنهان«  »ظرفیت های 
حذف نفرات و سابوتاژ در تاسیسات و 
زیرساخت های  نظامی و اتمی و حتی 

نفتی ایران قرار می گرفت.
غنی سازی  مرکز   2007 سال  در 
حمله  مورد  نطنز  در  ایران  اورانیوم 
سایبری قرار گرفت و بیش از 1000 
کار  دستگاه سانتریفیوژهای در حال 
از میان رفت. حمالت سایبری )تائید 
راکتور  محل  در  نیز  دیگری  نشده( 
اتمی بوشهر ظاهرا موجب توقف کار و 
تعویق راه اندازی آن شد. در این مورد 
خاص، نماینده روسیه در سازمان ناتو 
به  اتمی  فاجعه  یک  بروز  به  نسبت 

غرب هشدار داد.
سال  تا  سال های 2010  فاصله  در 
جمهوری  اتمی  کارشناسان   2012
علیمحمدی،  مسعود  شامل  اسالمی 
مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد 
طی  روشن  احمدی  مصطفی  و 
نصب  جمله  از  تروریستی،  عملیات 
بمب مغناطیسی در اتومبیل آنها، به 

قتل رسیدند.
در 12 ماه نوامبر سال 2011 احمد 
تهرانی مقدم که جمهوری اسالمی از 
او به عنوان »پدر صنایع موشکی« خود 
یاد می کند  طی انفجار بزرگی در یکی 
از واحدهای مهمات و تولید سوخت 
موشکی سپاه در مالرد کرج کشته شد.

مجتبی    2013 سال  اکتبر  در 
فرمانده   عنوان  به  او  از  که  احمدی 
واحد هدایت جنگ های سایبری سپاه 
شلیک  نتیجه  در  بود  شده  برده  نام 

گلوله در کرج  به قتل رسید.
از  و  اتمی  مذاکرات  با جدی شدن 
سال 201۴ به بعد عملیات تروریستی 
در  دست  علیه  خرابکارانه  اقدامات  و 
کاران و یا تاسیسات اتمی و موشکی 

ایران متوقف شد.
در بیست و دوم ژانویه سال 2002 
شمالی  کره  و  عراق  با  همراه  ایران 
توسط جرج بوش به  عنوان یکی از 
 Axis( سه کشور عضو محور شرارت
ظریف  شد.جواد  معرفی   ) of Evil
پولیتیکو  نشریه  با  مصاحبه ای  طی 
جاری،  اکتبر  ماه  نخست  هفته  در 
حمالت زبانی ترامپ رییس جمهوری 
کنونی آمریکا علیه جمهوری اسالمی 
مجمع  اخیر  اجالس  طی  که  را 
عمومی سازمان ملل متحد ایراد شد، 
در طول تمام سال های بعد از انقالب 
سیاست  خواند.اعالم  »بی سابقه« 
توافق  قبال  در  آمریکا  تازه  خارجی 
آماده  و  روحانی  دولت  با  اوباما  اتمی 
شدن نظامیان و اصولگرایان جمهوری 
گام های  برداشتن  برای  اسالمی 
تالفی جویانه، امنیت و اقتصاد ایران را 
در آستانه ی تحوالت بسیار حساس و 

تاثیرگذاری قرار می دهد.
حضور روز چهارشنبه )19 مهر 9۶( 
مجلس  محرمانه  جلسه  در  ظریف 
فرصت  آوردن  فراهم  اسالمی، ضمن 
تشریح وضعیت آینده کشور از سوی 
حکومت،  دیپلماسی  ارشد  کارگزار 
توصیه  برای  باشد  بوده  شاید تالشی 
با  اعتدال،  راه  گرفتن  پیش  و  تأمل 
ارزیابی  هدف کاهش هزینه هایی که 

آنها در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

بازگشت ایران و آمریکا به دیپلماسی »ترور و تخریب«

حضور هزاران نفر در تظاهرات در منطقه کاتالونیا
موشک »سجیل« تازه ترین نمونه موشک های بالستیک ایران و یکی از 

بهانه اصلی تحریم ها

شماری از سانتریفیوژهای ایران در کارخانه نطنز

=آمار نشان می دهد منطقه 
کز  مرا ز  ا یکی  لونیا  تا کا
پرشمار مسلمانان سلفی در 
قابل  ثروت  از  که  اروپاست 

توجهی برخوردارند.
افراطی  مسلمانان  =تعداد 
آنقدر  کاتالونیا  منطقه  در 
برای  آمریکا  که  است  زیاد 
مقابله با تهدیدات فزاینده، 
پیشنهاد تاسیس یک مرکز 
کنسولگری  در  اطالعاتی 
آمریکا در بارسلون ارائه داد.
لونیا  تا کا در  =واعظان 
برای  خواستند  مردم  از 
ین  ا در  اسالم   گسترش 
منطقه از احزاب جدایی طلب 

کاتاالن حمایت کنند.
=جدایی طلبان کاتالونیا از 
مهاجرت  از  هشتاد  دهه ی 
منطقه  این  به  مسلمانان 
حمایت می کنند با این طمع 
که هم آرای آنها را به دست 
آورند و هم آنها زبان کاتاالن 

را بیاموزند!
منطقه  این  =اسالم گرایان 
معتقدند مناطقی که از جمله 
اشغال  به  زمانی  اسپانیا  در 
لشکر اسالم درآمده بودند، 
به  باید  و  هستند  مسلمان 

آنها بازگردانده شوند.
اگر فشار برای استقالل کاتالونیا به 
ایجاد سومین  به  برسد، منجر  نتیجه 
کشوری خواهد شد که پس از فرانسه 
و بلژیک -و با فاصله ای زیاد از بریتانیا 
جمعیت  درصد  بیشترین  آلمان-  و 
مسلمان را در اروپای غربی خواهد داشت.

سیاسی  مطالعات  موسسه  وبسایت 
»گیت استون« در مقاله ای می نویسد 
پایتخت اش  که  مستقلی  کاتالونیای 
بزرگترین  به  بود،  خواهد  بارسلون 
افراطی  اسالم گرایان  تمرکز  محِل 
واقع  در  خواهد شد؛  تبدیل  اروپا  در 
سلفی گری-  متمرکز  منطقه ی  یک 
جهادی گری و یکی از بزرگترین مناطق 
غرب. در  اسالمی  تروریسم  تکثیر 

از  یکی  تاریخی  به طور  کاتالونیا 
ثروتمندترین و از صنعتی ترین مناطق 
از همان زمان که در  اسپانیا است و 
تجاری  مرکزی  یک  وسطا  قرون 
خودش  پارلمان  و  بود  مدیترانه  در 
برای  قدرتمند  رگه هایی  داشت،  را 
استقالل از دولت مرکزی داشت. حاال 
اسپانیا  در  موجود  اقتصادی  بحران 
از  کاتالونیا  شدن  جدا  برای  تقاضا 
را دو  ایجاد دولتی مستقل  و  اسپانیا 

چندان کرده است.
دولت  کاتاالن،  سیاستمداران 
مرکزی مادرید را به سبب مشکالت 
اقتصادی منطقه مالمت می کنند. آنها 
می گویند دولت هر ساله 1۶ میلیارد 
از آن  از کاتالونیا بیشتر  یورو مالیات 
این  در  که  می کند  اخذ  اندازه ای 

منطقه هزینه می کند.
ماریانو  سپتامبر،  بیستم  روز  در 
راخوی نخست وزیر اسپانیا، تقاضای 
ماس  آرتور  کاتالونیا،  دولت  رییس 
اینکه  بر  مبنی  تقاضایی  کرد؛  رد  را 
کاتالونیا اجازه ی جمع آوری و هزینه ی 
این  باشد.  را داشته  مالیات های خود 
سرنوشت«  تعیین  »حق  برای  تقاضا 
فقط چند روز پس از تظاهرات عظیم 
طرفداران استقالل در بارسلونا در 11 
سپتامبر رخ داد که در آن بالغ بر 1٫۵ 
میلیون کاتاالن خواستار تشکیل یک 

دولت جدید اروپایی شدند.
سپتامبر  پنجم  و  بیست  در  ماس 
در  زودهنگام  انتخاباتی  برگزاری 
نوامبر   2۵ باید  )که  را  کاتالونیا 
نوعی  که  کرد  اعالم  می شد(  برگزار 
حمایت  ارزیابی  برای  همه پرسی 
پیرامون  سخنرانی هایش  از  مردمی 
استقالل تعبیر شد.  پارلمان کاتالونیا 
پس  تا  کرد  تصویب  قطعنامه ای  نیز 
همه پرسی  مجلس جدید  گزینش  از 
غیرالزام آور در مورد جدایی برگزار شود.

احزاب حاکم در کاتالونیا همچنین 
از  جدایی  بودن  قانونی  درباره ی 
اسپانیا، از بروکسل )مقّر اتحادیه اروپا( 
راهنمایی خواست و خواهان »نقشه ی 
و  اروپا  اتحادیه  در  عضویت  راه« 
استفاده از واحد پولی یورو  به عنوان 

جمهوری اسالمی کاتالونیا ...

کشوری مستقل شد.
7٫۵ میلیون نفر در کاتالونیا زندگی 
 ۴۵0 می زنند  تخمین  که  می کنند 
که  باشند  مسلمان  آن  نفر  هزار 
را  کاتالونیا  جمعیت  کل  از  ۶درصد 
تشکیل می دهند. این رقم در برخی 
به  کاتالونیا  شهرک های  و  شهرها  از 

۴0درصد جمعیت نیز می رسد.
مهاجرت  نتیجه ی  در  کاتالونیا 
مسلمان  کشورهای  از  دسته جمعی 
شد،  آغاز  میالدی   ۸0 دهه ی  از  که 
اسالم گرایان  عمده ی  »مرکز  به 
افراطی در مدیترانه« تبدیل شد. طبق 
آمریکایی ها  دیپلماتیک  تلگراف های 
که ویکی لیکس آنها را به دست آورد و 
در روزنامه ی ال پائیس مادرید منتشر 
تهدیدات  با  مقابله  برای  آمریکا  شد، 
فزاینده ی اسالم گرایان در این منطقه، 
پیشنهاد تاسیس یک مرکز اطالعاتی 
در کنسولگری آمریکا در بارسلون را 

داده بود.
پنج  تلگراف  یک  زمینه،  همین  در 
صفحه ای در تاریخ دوم اکتبر 2007 
به شرح ارتباط بین مهاجرت جمعی 
اسالم گرایی  افزایش  و  کاتالونیا  به 

افراطی در منطقه پرداخته است.
در این سند که جزو اسناد »محرمانه« 
ادواردو  ظاهراً  و  شده  طبقه بندی 
آگویره، سفیر وقت آن را نوشته، آمده: 
و  قانونی  گسترده–  »مهاجرت های 
غیرقانونی- از شمال آفریقا )مراکش، 
تونس و الجزایر( و جنوب شرقی آسیا 
)پاکستان و بنگالدش(، کاتالونیا را به 
بدل  تروریست ها  سربازگیری  مرکز 
اسپانیا  ملّی  پلیس  است…  کرده 
تخمین می زند که احتماالً بیش از ۶0 
و مناطق  بارسلونا  پاکستانی در  هزار 
اکثریت  می کنند.  زندگی  آن  اطراف 
قریب به اتفاق آنها مرد، مجرد یا بدون 
همراه و بدون مدارک قانونی هستند.«

می دهد،  ادامه  تلگراف  این 
آفریقا  شمال  از  که  »مهاجرانی 
از این هم بیشتر هستند…  می آیند 
اسپانیا  جامعه ی  تیغ  لبه ی  بر  آنها 
اسپانیایی  زبان  به  می کنند،  زندگی 
هستند  بیکار  اغلب  نمی زنند،  حرف 
که  دارند  اندکی  بسیار  اماکن  و 
شایستگی  به  را  خود  دینی  مناسک 
به جا آورند. این شرایط بستر مناسبی 
فراهم  تروریست ها  سربازگیری  برای 
تا  بگذارید  را کنار هم  اینها  می کند؛ 

تهدید بیشتر آشکار شود«.
آمده:  همچنین  تلگراف  این  در 
نیست که منطقه خودمختار  »شکی 
کاتالونیا به پایگاه اصلی عملیاتی برای 
شده  تبدیل  تروریستی  فعالیت های 
است. مقامات اسپانیا به ما می گویند 
که از تهدیدات مهاجران انباشته شده 
از مشکالت که به افراطی گری تمایل 
دارند، می ترسند. آنها اطالعات بسیار 
این  به  نفوذ  توانایی  و  دارند  کمی 

گروه ها را ندارند«.
اطالعات  ملی  مرکز  گزارش  طبق 
اسپانیا )CNI(، کاتالونیا خانه ی صدها 
اسالم گرایان  از  تن  هزاران  شاید  و 
 CNI سلفی است، که بنا به گفته ی
بیشترین تهدید را برای امنیت اسپانیا 

ایجاد می کنند.
اسالم  از  شاخه ای  سلفیسم 
برقراری  دنبال  به  که  است  رادیکال 
اسالمی(  اسالمی )خالفت  امپراتوری 
و  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  در 
را  نواحی  این  سلفیسم  اسپانیاست. 
مناطقی مسلمان می داند که باید به 

اسالم بازگردانده شوند.
بسیاری از اسپانیایی ها بین سال های 
711 تا 1۴92 تحت حکومت فاتحان 
مسلمان بودند و سلفی ها بر این باورند 
طی  مسلمانان  که  سرزمین هایی  که 
جنبش استرداد اسپانیا از دست دادند 

آنها  و  آنان است  به  همچنان متعلق 
حق دارند به آنجا بازگردند و حکومت 

خود را در آنجا پایه گذاری کنند.
طنز تاریخی این است که برخالف 
کوتاه  زمانی  کاتالونیا  اسپانیا،  بقیه ی 
جزو آندولس بود. آندلس نام عربی ای 
است که در زمان تسلط مسلمانان به 
سرزمین های اسپانیایی داده بودند. به 
 ،۸01 سال  در  بارسلونا  مثال  عنوان 
تنها 90 سال پس از حمله ی امویان 
مسلمانان  از سلطه ی  در سال 711، 
بازپس گرفته شد. کاتالونیا را سال ها به 
عنوان کشور حائل )مارکا هیسپانیکا( 
می شناختند که مانع گسترش اسالم 
جنوبی  مناطق  به  شمالی  مناطق  از 
سبب  به  کاتالونیا  می شد.   فرانسه 
آزادی نسبی خود از اشغال مسلمانان، 
میراث  اسپانیا،  نقاط  سایر  برخالف 
معماری  ویژه  )به  اسالمی  فرهنگی 

اسالمی( ندارد.
با وجود این امروز کاتالونیا باالترین 
جمعیت مسلمان در اسپانیا را دارد و 
یکی از اسالم گرایانه ترین مناطق این 

کشور به شمار می رود.
شهر سالت را در نظر بگیرید، شهری 
که نزدیک بارسلون است و اکنون ۴0 
مسلمانان  را  آن  جمعیت  از  درصد 
سلفی،  مسلمانان  می دهند.  تشکیل 
که  کرده اند  بدل  جایی  به  را  سالت 
اسالم گرایی  مکتب  جدید  »مکه ی 
افراطی« نامیده می شود. سلفی ها در 
میان پروژه های دیگر در تالش  هستند 
عربستان،  کشور  مالی  تامین  با  که 
کنند.  دائر  شهر  در  بزرگی  مسجد 
12 هزار نفر از ساکنان 30 هزارنفری 
تشکیل  مسلمان  مهاجران  را  سالت 
داده اند.  این ساختمان با چهار طبقه ی 
مربع(  فوت  )11هزار  مترمربعی  هزار 
بزرگترین  بلند،  مناره هایی  با  همراه 
بود. خواهد  اروپا  در  سلفی  مسجد 

در  شهرها  سایر  سالت،  بر  عالوه 
در  سلفی  اسالم  مرکز  نیز  کاتالونیا 
آنها در شهر  اسپانیا هستند. جنبش 
اما  شده،  واقع  تارگونا  کاتالونیایی 
بدالونو،  شهرهای  در  سلفی  اسالم 
الوندلر، گرونا، لریدا،  کاالفل، کونیت، 
سانتا  روبی،  دارا،  رودا  ریوس،  ماترو، 
کالما د گرمانت نیز حضوری پررنگ 
دارد و اینها به غیر از بارسلون هستند 

که میزبان پنج مسجد سلفی است.
آموزش  کاتالونیا  در  سلفی  واعظان 
اسالمی  شریعت  قانون  که  می دهند 
است.  اسپانیا  مدنی  قانون  از  باالتر 
مسلمانان  موازی  جامعه  برپایی  آنها 
در کاتالونیا را رواج می دهند. واعظان 
برای  را  شریعت  دادگاه های  سلفی 
قضاوت در مورد رفتارهای مسلمانان 
متشرع و غیرمتشرع راه انداخته اند و 
مجازات  نکنند  اطاعت  که  را  کسانی 
کل  از  درصد   20 لریدا  می کنند.در 
هستند.  مسلمانان  آن  جمعیت 
ساکنان محلی آن از مهاجران مسلمان 
سگ  ده ها  کردن  مسموم  سبب  به 
بر  که  چرا  کرده اند  شکایت  شهر  در 
اساس آموزه های اسالمی سگ حیوان 
»نجسی« است.در ریوس 9 اسالم گرا 
زنی را ربودند و او را بر اساس قانون 
شریعت به جرم زنا محاکمه و به مرگ 
اداره ی  به  که  زن  کردند.  محکوم 
به مشقت  بود  پلیس محلی گریخته 
توانست از حکم اعدام خود فرار کند.

در تارانگوا، یک واعظ سلفی زن 31 
ساله ی مراکشی را مجبور به پوشیدن 
همچنین  او  کرد.  اسالمی  حجاب 
آتش  به  را  زن  خانه  که  کرد  تهدید 
در  زن  آن  اگر  او  نظر  به  می کشد؛ 
اتوموبیل  و  کند  کار  منزل  از  خارج 
داشته  غیرمسلمان  دوستان  و  براند 

باشد »کافر« است. 



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 132 
جمعه 21 تا پنجشنبه 27 مهرماه 1396خورشیدی

درمان مشکالت 
پوستی با پوست موز

اگر می خواهید از شر آکنه و چین و چروک 
بهتر  پوستتان خالص شوید  روی  زگیل های  و  پوستی 

است به سراغ پوست موز بروید.موز در سراسر دنیا به خاطر فواید 
متعددی که دارد، میوه ای پرطرفدار است. متخصصان عنوان می کنند 

پوست این میوه هم دارای فواید متعددی برای سالمت است که در ادامه 
به برخی از آنها اشاره می شود.سفید کننده دندان ها:پوست موز را به مدت 2 

هفته بر دندان هایتان بمالید و خیلی زود شاهد نتیجه آن خواهید بود.از بین بردن 
زگیل های پوستی:اگر دارای زگیل بر روی پوست تان هستید، این مشکل به اسانی 

از طریق پوست موز قابل حل است. فقط کافی است پوست موز را بر محل زگیل 
بمالید. این کار از ظهور مجدد زگیل در آینده هم پیشگیری می کند.آکنه و چین و 
چروک:موز بسیار برای مراقبت از پوست پرفایده است. فقط کافی است پوست موز را 
بر روی صورت تان، بخصوص قسمت های مشکل دار، بمالید و 3۰ دقیقه صبر کنید. 
این کار را هر روز انجام دهید تا نتیجه آن را ببنید.پوست موز به حفظ آب پوست هم 
کمک می کند. زرده تخم مرغ را به پوست موز له شده اضافه کنید. این مخلوط 
را بر روی پوست صورت تان مالیده و بعد از ۵ دقیه بشویید. درمان بیماری 
پوستی پسوریازیس:پوست موز را بر روی قسمت درگیر به پسوریازیس 

بمالید. پوست موز دارای خواص مرطوب کننده بوده و از میزان خارش 
می کاهد و به سرعت موجب بهبود پسوریازیس می شود.حفاظت 

در مقابل اشعه UV:پوست موز از چشم ها در مقابل اشعه 
های مضر UV محافظت می کند. همچنین اثبات 

شده است که ریسک آب مروارید را نیز
 کاهش می دهد.

زنان  شاخص

ترانه جوانبخت 
13۵3- تهران

پژوهشگر  سامانی  جوانبخت  ترانه 
شاعر،  نقاش،  فلسفه،  نظریه پرداز   ،
نویسنده،منتقد مجسمه  ساز، عکاس 
و مترجم ایرانی است. وی پس از اخذ 
کارشناسی شیمی از دانشگاه شهید 
ادامه  برای  سال 137۵،  در  بهشتی 
به  و موفق  پاریس رفت  به  تحصیل 
اخذ کارشناسی ارشد شیمی در سال 
1377 و دکترای شیمی از دانشگاه 
 13۸1 سال  در  کوری  ماری  و  پیر 
پایان نامه  و  تحقیقات  موضوع  شد. 
زمینه  او در  ارشد  اولین کارشناسی 
کانادا  به  سپس  او  بود.  فیزیک 
در  حاضر  حال  در  و  کرد  مهاجرت 
سال  در  می کند.او  زندگی  مونترآل 
ارشد  کارشناسی  دومین   139۰
خود را در زیست شناسی از دانشگاه 
کرد. دریافت  مونترآل  در  کبک 

موضوع تحقیقات و پایان نامه سومین 
کارشناسی ارشد او از دانشگاه کبک 
بود. فلسفه  زمینه  در  مونترآل  در 

فوق دکترا  دوره  گذراندن  از  پس  او 
در  سطح  فیزیک  و  نانو  فناوری  در 
پلی تکنیک مونترال به عنوان محقق 

به   )Research associate( ارشد 
داد.او  ادامه  علوم  در  تحقیقاتی  کار 
محقق دانشگاه مونترآل و پلی تکنیک 
مونترال است و به کار تحقیقاتی و 
تدریس در این دانشگاه اشتغال دارد.

شعر،  کتاب   9 جوانبخت  ترانه  از 
کلیات  کتاب   1 داستان،  کتاب   2
عنوان  با  او  فلسفی  سیستم  شامل 
مقاله های  نتیسم،  یا  شبکه گرایی 
اجتماعی، نمایش نامه ها و فیلم نامه ها، 
اشعار و یک مجموعه داستان او، 1 
و  ترجمه  اثر   3 موسیقی،  کتاب 

هما میر افشارمقاالت متعددی چاپ شده است.

رفتي دلم شکستي ، اين دل شکسته بهتر
پوسیده رشته عشق ، از هم گسسته بهتر

من انتقام دل را هرگز نگیرم از تو
اين رفته راه نا حق ، در خون نشسته بهتر

در بزم باده نوشان اي غافل از دل من
بستي دو چشم و گفتم ، میخانه بسته بهتر
چون الله هاي خونین ريزد سرشگم امشب
بر گور عشق ديرين ، گل دسته دسته بهتر

آيینه ايست گويا اين چهره ي غمینم
تا راز دل نداني ، در هم شکسته بهتر

فرسوده بند الفت ، با صد گره نیرزد
پیمان سست و بیجا ، اي گل ، نبسته بهتر

گر يادگار بايد از عشق خانه سوزي ...
داغي هما بسینه ، جاني كه خسته بهتر

سنی  از  کمتر  خواهید  می  اگر 
جوانی  و  برسید  نظر  به  دارید  که 
شما  چهره  در  بیشتری  زیبایی  و 
موج بزند بهتر است برخی تغییرات 
مهم را در سبک زندگی تان اعمال 
از  باید  پیری  با  مقابله  برای  کنید. 
تاثیرات منفی افزایش سن بر پوست 
پیشگیری کنید.شاید محصوالت ضد 
داشته  ای  گسترده  تبلیغات  پیری 
راه  بهترین  دانست  باید  اما  باشند، 
با  مرتبط  اثرات  از  جلوگیری  برای 
یک  گرفتن  پیش  در  سن،  افزایش 
سبک زندگی سالم است.بسیاری از 
آنها  بکارگیری  و  ساده  راهکارهای 
در سبک زندگی تاثیرات دوچندانی 
دارند  محصوالتی  مصرف  به  نسبت 
که شاید به قصد جلوگیری از روند 

پیری به فروش می رسند.
عادت  اگر  پشت:  به  خوابیدن 
دارید که همیشه به پهلو دراز بکشید، 
در گونه ای که به بالش فشار وارد 
خواهید  ایجاد  خطوطی  کند،  می 

آن  پوستی  تعداد چروکهای  و  کرد 
بیشتر  قطعا  رو  صورت  از  سمت 
خواهد نمود. به عالوه، خوابیدن به 
پشت این حسن رو دارد که نه تنها 
از بروز چروکهای پوستی در صورت، 
ممانعت می کند بلکه دردهای گردن 
مانع  و  داده  کاهش  نیز  را  کمر  و 
گردد. می  معده  اسید  رفالکس  از 

سالم:  های  چربی  مصرف 
نرمی،  باعث  امگا 3  اسیدهای چرب 
لطافت و جوانی پوست هم می شوند 
زیرا عوامل التهاب زا در پوست مثل 
آکنه و پسوریازیس را کاهش می دهند.
اكسیدان ها  آنتی  كردن  اضافه 
اکسیدان  آنتی  غذايی:  رژيم  به 
و  ای  های  ویتامین  مانند  هایی 
اثربخشند.  بسیار  پوست  برای  ب 
برابر  در  پوست  از  اکسیدانها،  آنتی 
به  که  محیط  مضر  آزاد  رادیکالهای 
میزنند،  صدمه  پوستی  سلولهای 
محافظت می کنند. رادیکالهای آزاد، 
االستین و کالژن سلولهای پوستی را 
از بین می برند و باعث شکستگی این 
سلول ها می شوند. برای مصرف هرچه 
بیشتر ویتامین های گروه ب گوشت 
مرغ و ماهی را فراموش نکنید. نخود 
نیز سرشار از ویتامین ب 6 برای گیاه 
ویتامین  دریافت  برای  است.  خواران 
ای می توانید از روغن سبوس گندم، 
تخم آفتابگردان و بادام استفاده کنید.

پروبیوتیک:  محصوالت  خريد 
اینکه  بر  عالوه  شده  تخمیر  غذاهای 
هستند،  مفید  گوارش  دستگاه  برای 
از پیری زودرس پوست نیز جلوگیری 
منابع  تخمیری،  غذاهای  کنند.  می 
بسیار خوب آنتی اکسیدان و ترکیبات 

ضدالتهاب نیز هستند.
مصرف پروتئین كافی: میزان نیاز 

به  زنان  روزانه 
پروتئین، ۴6 گرم است. 

ساختار  حفظ  و  سفتی  به  پروتئین 
عضالت کمک نموده و از شل شدگی 
و افتادگی عضالت جلوگیری می کند 
و در نتیجه بدن فرد را جوان و با ثبات 
نشان می دهد. پروتئین در استحکام 

موها موثر است.
شکر:  و  قند  مصرف  كاهش 
محصوالت  این  حد  از  بیش  مصرف 
باعث التهاب پوست و پیری زودرس 

آن می شود.
می  باعث  منظم  ورزش  ورزش: 
همساالن  به  نسبت  شما  بدن  شود 
خود ورزیده تر گردد. ضمن این که 
عرقی که بر روی صورت می نشیند، 

صورت  در  را  پیری  عالئم  پیشرفت 
شما، کندتر می کند.

سلولهای  استرس:  مديريت 
استرس  و  افسردگی  به  که  افرادی 
کسانی  از  سریعتر  هستند،  مبتال 
که افسرده نیستند، دچار پیری می 
شوند. برای جلوگیری از پیری زودرس 
باید قدم به قدم پیش رفته و استرس 
حذف  تدریج  به  خود  زندگی  از  را 
و مدیتیشن  یوگا  از  کنید. می توانید 
بگیرید. کمک  استرس  کاهش  برای 

خوردن  نمک:  مصرف  كاهش 
باعث  شور،  و  سدیم  از  پر  غذاهای 
تجمع آب در بدن می شود. بنابراین، 
تعجبی ندارد که با خوردن این غذاها، 
صورت شما دچار ورم شده و به عنوان 
مثال، زیر چشمها دچار پف آلودگی 
شود. سعی کنید که مصرف نمک را 
کمتر کرده و برای طعم دهی به غذاها 
و  از سایر طعم دهنده های طبیعی 
خوشمزه مثل فلفل چیلی، آب لیمو 
و سبزیجات معطر استفاده کنید. به 
این ترتیب، نه تنها ورم نمیکنید بلکه 
خطر باال رفتن فشار خون و سکته هم 

در شما کمتر می شود.

همیشه  آیا 
احساس سرما می کنید؟ 
که  بدانید  اگر  کنید  تعجب  شاید 
آنچه شما فکر  از  بیشتر  این مشکل 
می کنید، رایج است. بسیاری از مردم 
از احساس مداوم سرما شکایت دارند.

اگر چه این وضعیتی است که بیشتر 
در زنان دیده می شود، ولی بسیاری از 
با وجود الیه های متعدد  مردم حتی 
احساس  می لرزند.  سرما  از  لباس 
سرما عالمتی است که می تواند علل 
اوقات  گاهی  دهد.  نشان  را  مختلفی 
و  خستگی  مانند  مشکالت  سایر  با 

سطوح انرژی پایین همراه است.
برای  اغلب  را  خود  شما  اگر 
شکایت  و  بخاری  به  شدن  نزدیک 

سردم  همیشه  من  »چرا  اینکه 
ممکن  می بینید،  روبرو  است؟« 
است دچار عدم تحمل سرما باشید. 
این احساس بخصوص در زنان رایج 
به  آن  درمان  برای  باید  و  است 
پزشک مراجعه شود ولی برای پیدا 
روشن  دلیل  چند  آن  علت  کردن 

وجود دارد.
است؟ چگونه  بودن  سرمايی 

سرما  به  افراد  بیشتر  چه  اگر 
موارد  ولی  هستند،  حساس 
نیز  آن  به  نسبت  شدید  حساسیت 
این معنی است  به  این  وجود دارد. 
که احساس سرما را شدیدتر از حد 
این  و  می کنید،  احساس  معمول 
حتی  یا  توجه  قابل  ناراحتی  باعث 
درد در بدن می شود. این حساسیت 
غیرعادی به هوای سرد شما را آزار 
می دهد، در حالیکه دیگران در این 
گرم هستند.  و حتی  راحت  شرایط 
این است که پوشیدن  از همه  بدتر 
و  دست  پوشاندن  یا  اضافی  لباس 

پاها نیز کمکی نمی کند.
چرا من همیشه سردم هستم؟

می کنید،  سرما  احساس  اغلب  اگر 

ممکن است نشانه ای جدی از بیماری 
دارد،  تداوم  مشکل  این  اگر  باشد. 
اولین کاری که باید انجام دهید این 
میان  در  خود  پزشک  با  که  است 

بگذارید تا درمانی برای آن بیابد.
از  ناشی  عموما  سرما  تحمل  عدم 
مشکالت  یا  عمومی  سالمت  فقدان 
است.  بدن  کم  وزن  مانند  خاصی 
سرما  موجب  می تواند  بدن  الغری 
شود. به طور عمده زمانی که وزن شما 
کم است، به اندازه کافی چربی برای 

عایق شدن از دماهای پایین ندارید.
كم خونی

چرا کم خونی باعث احساس سرما 
اختالل  یک  کم خونبی  می شود؟ 
تعداد گلبول های  بر  خونی است که 
قرمز  گلبول  می گذارد.  تأثیر  قرمز 
طریق  از  اکسیژن  انتقال  مسئول 
جریان خون به ارگان ها و سلول های 
حیاتی بدن است. کمبود آهن باعث 
به  قرمز  گلبول های  که  می شود 
ندهند.  انجام  را  خود  کار  درستی 

بویژه  آهن  کمبود  دلیل  همین  به 
می شود  دیده  زیاد  بسیار  زنان  در 
نیز  غذایی  رژیم  در  آن  فقدان  و 
می دهد.  بدن  به  را  سرما  احساس 
احساس  قاعدگی  دوران  در  زنان 
این واسطه بیشتر دارند.  به  را  سرما 
عالئم کم خونی چیست؟ شایعترین 
عالئم کم خونی عبارتند از سرگیجه، 

ضعف بدن، خستگی و افسردگی. 
سندرم رينود

سندرم رینود وضعیتی است که بر 
روی شریان ها – عروق هایی که خون 
را از قلب به اندام ها منتقل می کنند، 
تاثیر می گذارد. هنگامی که در معرض 
سرما قرار می گیرید، افرادی که از این 
وضعیت رنج می برند، تجربه ای به نام 
حرکت  آن  در  که  دارند،  واسپاسم 
سرخرگ ها کاهش می یابد و از جریان 
خون به اندام ها کاسته می شود. اکثر 
گزارش  رینود  سندرم  به  مبتال  افراد 
سرد  هوای  در  همیشه  که  می دهند 
آسیب پذیر  اندام های  دارند.  مشکل 
پا،  و  دست  انگشتان  مانند  سرما  در 
گوش، بینی، لب ها و حتی در مواردی 
نوک پستان ها نیز به شدت حساسیت 

اندام ها قرمز شده و  پیدا می کند و 
احساس سوزش دارند.

كم كاری تیروئید
برای  بدن  موتور  تیروئید 
اگر  است.  مناسب  حرارت  ایجاد 
باشید،  داشته  تیروئیدی  مشکالت 
متوقف  شما  بدن  سوخت وساز 
به شدت  این شرایط  و در  می شود 
احساس سرما خواهید کرد. از عالئم 
مشکل تیروئیدی به غیر از خستگی، 
احساس  و  وزن  افزایش  یبوست، 
نشانه های  سرماست.  همیشگی 
دیگری از کم کاری تیروئید، ریزش 
برای  است.  پوست  خشکی  و  مو 
الزم  خون  آزمایش  آن،  تشخیص 
است و در افراد باالی ۵۰ سال رایج 

است.
فشار خون 

است  وضعیتی  پایین  خون  فشار 
که رگها خون را از اندام شما عبور 
می دهند و به سمت اندام های حیاتی 
هدایت می کنند. در چنین وضعیتی 

نقاط دورتر بدن مثل انگشتان دست 
می شوند.عالئم  سرد  پا  انگشتان  و 
عالئم  چیست؟  پایین  خون  فشار 
افت فشار خون عبارتند از سرگیجه، 
حالت  خستگی،  بینایی،  کاهش 
تهوع، ضعف و سرگیجه. فشار خون 
متعددی  دالیل  به  می تواند  پایین 
از جمله کمبود آب، از دست دادن 
خاص،  داروهای  از  استفاده  خون، 
اختالالت  و  مشکالت گردش خون 

غدد درون ریز ایجاد شود.
استرس و اضطراب

بی خواب  با  احساس ترس، همراه 
و اضطراب، عوارض زیادی برای بدن 
دارد. یک بدن تنش زده برای مبارزه 
تالش می کند و آدرنالین را افزایش 
می دهد و در نتیجه اندام های بزرگتر 
پاها  و  دست  مثل  بدن  انتهایی  و 
روشن  اضطراب  نشانه  می کند.  یخ 
است، شب بی قرار هستید و با وجود 
شما  بخوابید.  نمی توانید  خستگی 
که  شد  خواهید  متوجه  همچنین 
متابولیسم بدن متوقف شده و عموما 
طول می کشد تا وظایف روزانه خود 

را انجام دهید.

چرا همیشه احساس سرما می کنید مقابله با پیری و افزایش احساس جوانی
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مردان  شاخص

کمال سرابندی
)1335 -زابل (

ایرانی،  پژوهشگر  سرابندی  کمال 
مشورتی  شورای  عضو  نویسنده، 
علوم  و  برق  مهندسی  استاد  ناسا، 
آزمایشگاه  مدیر  و  کامپیوتری 
پرتوافشانی دانشگاه میشیگان آمریکا 
اجرایی  مدیر  تاکنون  وی  می باشد. 
پروژه های تحقیقاتی بسیاری وابسته 
به ناسا، آزمایشگاه پیشرانه جت، آرو، 
پروژه های  علوم، سازمان  ملی  بنیاد 
دیگر  و  پیشرفته  دفاعی  تحقیقاتی 
از  یکی  و  بوده است  بزرگ  صنایع 
رهبران و محققین جهان در زمینه 
و  دور  راه  از  کنترل  آالت  اسباب 
ماکرویو است. از وی تاکنون فصول 
گوناگونی در کتب مختلف و بیش از 
170 مقاله در مجالت مرجع چاپ 
دریافت  به  موفق  وی  شده است. 
جایزه هنری راسل از سوی ریاست 
دانشگاه میشیگان شده است. عنوان 
و  آموزش  وزارت  برجسته  سخنران 
آلمان  فدرال  دولت  علوم  و  پرورش 
در  مقاله  برترین  دهنده  ارائه  و 
کنفرانس علوم ارتش آمریکا، بخشی 

می باشد.  وی  افتخارات  از  دیگر 
ایشان همچنین جایزه سال 199۶ 
و  الکترونیک  مهندسی  زمینه  در 
نموده  دریافت  را  کامپیوتری  علوم 
عنوان  به  وی  براین  است،عالوه 
نیز  آمریکا  در  سال  استاد  اولین 
تحصیالت  وی  است.  شده  شناخته 
مقدماتی اش را در دانشگاه صنعتی 
 1۸ دارای  ایشان  گذراند.  شریف 
رشته  سه  در  که  دکتراست  مدرک 
به  الکترونیک  و  رادار،ریاضی  علم 
عنوان برترین آن رشته ها شناخته 

می شود.

نی  کسا
دیابت  به  که 
نوع 2 مبتال هستند، 
خصوص  در  اطالعاتی  حتما 
و  دارند  باال  خون  قند  عوارض 
این  از  یکی  که  دانند  می  همچنین 
است.  دیابتی  رتینوپاتی  ها  عوارض 
از نظر پیشگیری و درمان، مهم ترین 
دهید،  انجام  می توانید  که  اقدامی 
محدوده  در  قند خون  حفظ سطوح 
نوع  دیابت  به  اگر  است.  سالم  هدف 
2 مبتال باشید، تردیدی وجود ندارد 
باالی  از سطوح  ناشی  عوارض  با  که 
این  از  یکی  آشنا هستید.  قند خون 

عوارض رتینوپاتی دیابتی است.

پیشگیری از نابینایی دیابتی

دیدن  آسیب  واسطه  به  رتینوپاتی 
شبکیه چشم رخ می دهد و شایع ترین 
دلیل نابینایی در افراد مبتال به دیابت 

نوع 2 محسوب می شود.
از نظر پیشگیری و درمان، مهم ترین 
دهید،  انجام  می توانید  که  اقدامی 
محدوده  در  قند خون  حفظ سطوح 
آن،  از  فراتر  اما  است.  سالم  هدف 
چند  که  اند  داده  نشان  پژوهش ها 
اقدام دیگر می توانند محافظت هرچه 

بیشتر را امکانپذیر کنند.

تاورین
فراوان ترین   )Taurine( تاورین 
اسید آمینه در شبکیه چشم است و 
پژوهشگران بر این باورند که کمبود 
منجر  نور  گیرنده  انحطاط  به  آن 
اسید  این  می تواند  بدن  می شود. 
از این رو هرگز  آمینه را تولید کند، 
به عنوان یک ماده مغذی ضروری در 

نظر گرفته نشده است.
کشف  پژوهشگران  وجود،  این  با 
کرده اند که سطوح باالی قند خون 
به صورت مزمن موجب تهی شدن از 
دیابت های  به  مبتال  افراد  در  تاورین 

لحظه دیدار نزدیک است
باز من دیوانه ام، مستم
باز می لرزد،دلم،دستم

باز گویی در جهان دیگری هستم
های!

نخراشی به غفلت گونه ام را،
تیغ 
های،

نپریشی صفای زلفکم را،
دست 

و آبرویم را نریزی،
دل

ای نخورده مست
لحظه ی دیدار نزدیک است

که  است  سخت  پروتئین  کراتین 
مو، ناخن و الیه بیرونی پوست شما 
کراتین  افزایش  تشکیل می دهد.  را 
و  قدرت  بیشتر،  انعطاف پذیری  به 
یا  شکننده  ناخن های  درخشش 

موهای نازک و نرم کمک می کند.
منجر  می تواند  کراتین  کمبود   
و  پوست  افتادگی  مو،  ریزش  به 
شکستن ناخن شود. شما می توانید 
کراتین را به طور طبیعی با داشتن 
سایر  و  کراتین  حاوی  غذایی  رژیم 
از  دهید.  افزایش  دیگر  مغذی  مواد 
عادت های بازدارنده افزایش کراتین 
در رژیم غذایی خود خودداری کنید 
و از محصوالتی استفاده کنید که آن 

را افزایش می دهند.
موادغذایی  

کراتین  حاوی  غذاهای  خوردن 
بسیار مهم هستند. کراتین به طور 
طبیعی در سبزیجات مانند کلم، کلم 
یافت  سیر  و  پیازچه  پیاز،  بروکلی، 
را در وعده های  این غذاها  می شود. 

به طور  تا  کنید  اضافه  غذایی خود 
طبیعی کراتین بدن شما را افزایش 
دهند. ماهی، ماست، و شیر کم چرب 
دیگر منابع غذایی مناسب کراتین دار 

هستند.
پروتئین  از  غنی  غذایی  رژیم 
سالم  پروتئین های  کنید.  مصرف 
دهید  قرار  خود  غذایی  رژیم  در  را 

مهدی اخوان ثالث

دوری از بیماری های 
قلبی با مصرف پتاسیم  

بیشتر  مصرف  دهد  می  نشان  جدید  ای  مطالعه 
سبزیجات و میوه های حاوی پتاسیم می تواند میزان ابتال 

به بیماری های قلبی را کاهش دهد.تصلب شرایین یکی از عوامل 
کلیدی بیماری های قلبی و عروقی است که در پی آن چربی، کلسترول، 

کلسیم و دیگر مواد در رگ ها و عروق قلب جمع می شوند و پالک تشکیل 
می دهند. پالک ها بعد از مدتی سخت می شوند و جریان خون به قلب را 

دشوار می کنند.تحقیقات جدید گروه تحقیقاتی به سرپرستی »یابین چن«/استاد 
پاتولوژی در دانشگاه آالباما شهر بیرمنگام آمریکا نشان داد که پتاسیم بیشتر به 
رژیم غذایی می تواند راهی برای مبارزه با تصلب شرایین و کاهش خطر بیماری 
قلبی باشد.پتاسیم ، ماده ای معدنی و ضروری برای بدن است و نه تنها به بهبود 
کارکرد سلولی، عصبی و تقویت ماهیچه ها کمک می کند که ضربان قلب را تنظیم 
می کند.پرتقال، موز، سیب زمینی، گریپ فروت، هویج، اسفناج و دیگر سبزیجات 
سبز برگ، منبعی قوی برای پتاسیم هستند.این گروه تحقیقاتی در روند مطالعه 
خود موش های آزمایشگاهی را با رژیم های غذایی پرچرب با مکمل های پتاسیم 
کم، متوسط و زیاد تغذیه کردند و پی بردند موش هایی که رژیم غذایی با 
پتاسیم کم داشته اند با تصلب شرایین بیشتر و سختی در سرخرگ های 

قلب روبرو شدند؛ اما موش هایی که پتاسیم بیشتری مصرف کرده 
اند وضعیت بهتری در قلب و عروق دارند.همچنین این گروه پی 

بردند که کمبود پتاسیم موجب افزایش کلسیم در رگ 
ها و در نهایت خودخواری سلولی می شود که 

به نوعی روند تخریب داخل سلولی 
است.

تولید  بیشتری  کراتین  شما  بدن  تا 
مرغ،  سفید،  گوشت  خوردن  کند. 
با چربی  لبنیات  و  مرغ،  تخم  ماهی، 
داشته  خاطر  به  است.  موثر  نیز  کم 
باشید که گوشت قرمز چربی زیادی 
در  که  شوید  مطمئن  بنابراین  دارد، 
مصرف گوشت قرمز تعادل را رعایت 
خام خوار  یا  گیاهخوار  اگر  می کنید. 
هستید، روی وعده های غذایی حاوی 
پروتئین باال مانند گردو، بادام و لوبیا 

تمرکز کنید.
 3 امگا  چرب  اسیدهای  خوردن 
وعده های  در  را  چرب  ماهی های 
قرار  هفته  در  چندبار  خود  غذایی 
دهید. ماهی قزل آال، شاه ماهی، ماهی 
از  خوبی  منبع  تن  ماهی   و  ساردین 
که  هستند   3 امگا  چرب  اسیدهای 
کسب  برای  شما  بدن  به  می توانند 
داشته  توجه  کنند.  کمک  کراتین 
ماهی  کنسرو  و  تن  ماهی  که  باشید 
تن را در هفته به یکبار محدود کنید. 
اگر حامله هستید، از خوردن خاویار 

جیوه  حاوی  خاویار  کنید.  اجتناب 
است و باید به اندازه مصرف شود.

مصرف ویتامین C خود را باال ببرید. 
برای   C ویتامین  به  نیاز  شما  بدن 
تولید کراتین دارد. مقدار زیادی میوه 
غذایی  رژیم  در  را  تازه  سبزیجات  و 
خود اضافه کنید، زیرا حاوی ویتامین 
مرکبات  در  ویتامین  این  Cهستند. 

آب  و 
یی  ه ها میو

مانند نارنگی و گریپ 
گرمسیری  میوه های  فروت، 

مانند کیوی، انبه، پاپایا و آناناس، توت 
فرنگی، زغال اخته، تمشک، خربزه و 
هندوانه، کلم بروکلی، گل کلم، فلفل 
)سبز و قرمز(، گوجه فرنگی و سیب 
زمینی )شیرین و سفید(، سبزیجات 
دیگر  و  اسفناج  کلم،  مانند  برگ دار 

سبزیجات وجود دارد.
بیوتین  از  غنی  غذاهای  خوردن 
نیز مفید است. بدن به بیوتین برای 
داشتن مو و پوستی سالم نیاز دارد، 
که تا حدی به دلیل نقش آن در تولید 
کراتین است. افزایش مصرف غذاهای 
غنی از بیوتین کیفیت مو و ناخن را 

تحقیقات  چه  اگر  می بخشد،  بهبود 
زیادی در این مورد انجام نشده است. 
تخم  مانند:  غذایی  مواد  در  بیوتین 
لوبیا، نخود  )با زرده(، گل کلم،  مرغ 
سیاه، سویا و قارچ، دانه ها، موز، آجیل 
مانند بادام، بادام زمینی، گردو، بادام 

زمینی و روغن کرچک وجود دارد.
محصوالت موی حاوی کراتین را 

استفاده کنید
و  نرم کننده ها  شامپو ها،  از  برخی   
محصوالت مو حاوی کراتین هستند. 
محصوالت  این  از  مداوم  استفاده 
پروتئین  ایجاد  باعث  زمان،  مرور  به 
که  می شود  شما  موهای  روی  بر 
و  نرم  موها  باعث می شود  نتیجه  در 
تقویت شوند. به دنبال این محصوالت 
در داروخانه یا فروشگاه لوازم آرایشی 
باشید، آنها با برچسب گذاری از دیگر 

محصوالت مشخص شده اند.
مغذی  مواد  با  نرم کننده  و  شامپو 
استفاده  کنید.  انتخاب  را  مناسب 
ای،  ویتامین  حاوی  شامپوهایی  از 
ویتامین ب، آهن، روی و مس به موهای 
این محصوالت  شما کمک می کنند. 
مو می شوند. کراتین  تولید  به  منجر 

نوع 1، نوع 2، و بارداری می شود.
چندین مطالعه روی حیوانات نشان 
توسعه  آهنگ  تاورین  که  داده اند 
رتینوپاتی را کند می کند، واکنش های 
رخ  شبکیه  سلول های  در  که  منفی 
از  و  می کند  تضعیف  را  می دهند 
انحطاط سلول های شبکیه پیشگیری 

می کند.
نظر  از  حداقل  مرحله،  این  در 
انسانی  مطالعه  گونه  هیچ  رتینوپاتی 
خوب  خبر  اما  است.  نگرفته  صورت 
مورد  تاورین  تامین  که  است  این 
نیاز در بیماران مبتال به دیابت نشان 
گلوکز  ساز  و  سوخت  که  است  داده 
بهبود  را  انسولین  به  حساسیت  و 
روشی  می تواند  رو  این  از  می بخشد، 

برد/برد برای شما باشد.
از  دوز پیشنهاد شده برای استفاده 
تا 3 گرم در روز بوده  از 1.۵  مکمل 

است.

لوتئین و زاکسنتین

مرکزی  بخش  اکسیداتیو  آسیب 
رتینوپاتی  پیشرفت  و  گیری  شکل 
است  زمانی  این  و  می شود  محسوب 
و  لوتئین  اکسیدان  آنتی  دو  که 
توجه  جالب  فواید  برخی  زاکسنتین 

خود را ارائه می کنند.
شد  مشخص  مطالعه  یک  طی 
و  روزانه  که  دیابت  به  مبتال  بیماران 

گرم  میلی   10 هفته   3۶ مدت  به 
مکمل لوتئین دریافت کرده بودند، 
قدرت  بهبود  توجهی  قابل  طور  به 
در  کردند.  تجربه  را  خود  بینایی 
مطالعه ای دیگر، به بیماران ترکیبی 
از ۶ میلی گرم لوتئین و 0.۵ میلی 
گرم زاکسنتین داده شد و در نهایت 
شد:  کسب  مشابهی  مثبت  نتایج 
برخی جنبه های بینایی بهبود یافت.

به  تنها  نه  اکسیدان ها  آنتی  این 
بلکه  می کنند،  کمک  درمان  روند 
اند که  برخی آزمایشات نشان داده 
در درجه نخست می توانند از ابتال به 

رتینوپاتی پیشگیری کنند.

ترکیبی/  اکسیدان های  آنتی 
Q1۰ کوآنزیم

به  پژوهشگران  مطالعه  یک  طی 
دیابتی  رتینوپاتی  به  مبتال  بیماران 
یک مکمل آنتی اکسیدانی ترکیبی 
گرم،  میلی   ۵0 پیکنوگنول  حاوی 
ویتامین E. 30 میلی گرم و کوآنزیم 
Q10، 20 میلی گرم، به شکل یک 
قرص در روز و طی شش ماه دادند؛ 

و نتایج امیدبخش بودند…
هم  و  اکسیداتیو  استرس  هم 
طور  به  مرکزی  ماکوالی  ضخامت 
قابل توجهی کاهش یافته و قدرت 

بینایی کلی بیماران بهبود یافت.
مطالعه ای دیگر با حضور سه گروه 
به  که  دیابت  به  مبتال  بیماران  از 
شده  بندی  دسته  تصادفی  صورت 
بودند، انجام شد. به گروه اول روزانه 
کوانزیم Q10، ۴00 میلی گرم داده 
مکمل  یک  دوم  گروه  به  می شد؛ 
)لوتئین،  ترکیبی  اکسیدان  آنتی 
ویتامین  زاکسنتین،   ،C ویتامین 
E، روی( داده می شد و گروه سوم 
بار دیگر  دارونما دریافت می کردند. 

نتایج امیدبخش بودند…
و   Q10 کوآنزیم  که  گروهی  دو 
بودند  کرده  ترکیبی مصرف  مکمل 
بهبود قابل توجه در توانایی سرکوب 
سازی  عادی  و  اکسیداتیو  استرس 
نشان  را  اکسیدانی  آنتی  وضعیت 
به  دستیابی  معنای  به  که  دادند، 
تعادل اکسیدان ها/آنتی اکسیدان ها 
برای پیشگیری از آسیب بیشتر بود.

راهکارهایی برای جلوگیری از نابینایی دیابتی چطور کراتین را افزایش دهیم



صفحه Page 10 - 10 - شماره 132 
جمعه 21 تا پنجشنبه 27 مهرماه 1396خورشیدی

انتخاب آرژانتین با 3 گل دیدنى مسى و رقص »تانگو 
آرژانتینا« در خیابان هاى بوئنوس آیرس

تیم فوتبال آرژانتین روز سه شنبه با 
نگرانى زیاد در یک بازی حساس برای 
مقابل  جهانى 2٠1٨  جام  در  حضور 

اکووادور به میدان رفت.
آرژانتین به دلیل کسب چند نتیجه 
در  مقدماتى  دیدارهای  در  مساوی 

پایان مسابقات انتخابى جام جهانى 201٨؛
 ایران 12 بازى بدون دریافت گل

=تنها ٩ بازى پلى آف باقى 
مانده است.

مسابقات انتخابى جام جهانى روسیه 
این هفته به پایان رسید و اکنون تنها 
قرار  و  مانده  باقى  پلى آف  بازی های 
است 9 تیم دیگر از این طریق به این 

رقابت ها راه یابند.

فیفا در گزارشى در مورد بازی های 
و  ایران  جالب  رکورد  به  انتخابى 
اشاره  بازی  دوازده  در  گل  نخوردن 
این  در  ایران  دروازه  اینکه  و  کرده 
بازی ها 1٨ ساعت و ۴1 دقیقه بسته 

بوده است.

رده بندی  نحوه  فیفا  هفته  این 
تیم های فوتبال جهان را تغییر داد و 

روش سید بندی را جایگزین سیستم 
قبلى نمود. به این دلیل ایران با وجود 
پیروزی بر توگو و تساوی با روسیه در 
و  سى  مرتبه  در  دوستانه  بازی های 
چهارم دیده مى شود اما در رتبه بندی 
تیم های آسیا همچنان در مکان اول 

کارلوس کیروش در کنفرانس خبری 
تاتارستان،  پایتخت  قازان  شهر  در 
ساعاتى پیش از دیدار تیم های ایران 
تفاوت  به خبرنگاران گفت:  و روسیه 
بیشتر  تجربه  آسیا،  و  اروپا  فوتبال 
اروپا در این ورزش است و روسیه این 

تجربه را دارد.
کیروش که تیم او امروز سه شنبه 
مى شود  روبرو  روسیه  ملى  تیم  با 
فوتبال  از  خوبى  اطالعات  گفت: 
را  تیم  این  بازی های  داریم.  روسیه 
تابستان  در  کنفدراسیون ها  جام  در 
این  مى دانیم  و  کردیم  دنبال   1396
تیم نسبت به آن مسابقه ها در وضع 

بهتری قرار دارد.
دیدار  مورد  در  ایران  تیم  سرمربى 
این  گفت:  هم  روسیه  و  جنوبى  کره 

کیروش در روسیه: فوتبال روسیه 
تجربه اروپایى دارد

کریوس باز جنجال 
در  بار  این  آفرید، 

شانگهاى

مصر در 
جام جهانى 

پس از 2٨ سال

تیم ملى فوتبال مصر این هفته توانست 
با پیروزی دو بر یک بر تیم کنگو بعد از 
نمایندگان  از  به عنوان یکى  2٨ سال 
 2٠1٨ جهانى  جام  در  افریقا  فوتبال 
انتخاب شود. گل های تیم مصر را محمد 
صالح بازیکن باشگاه لیورپول از لیگ برتر 
انگلستان وارد دروازه کنگو کرد.در آغاز 
بازی مصر یک گل زد اما کنگو نیز در 
دقیقه شصت صاحب یک گل شد. بازی 
با نتیجه یک بر یک مساوی به گونه ای 
پیش مى رفت که مصر امید چندانى به 
کسب گل دیگری نداشت اما در دقیقه 
9۵ داور یک ضربه پنالتى به سود مصر 
اعالم کرد و محمد صالح این توپ را 
نیز وارد دروازه حریف کرد و تیم مصر با 
این پیروزی جواز حضور در جام جهانى 
روسیه را دریافت نمود.لحظاتى بعد از این 
پیروزی مردم مصر در خیابان ها شروع به 

رقص و پایکوبى کردند.

کارلوس کیروش در قازان

آن  بود  اما کمى عجیب  بازی جالب 
هم به دلیل فرق میان فوتبال آسیا و 
اروپا از نظر تجربه بازیکنان دو طرف 

است.
این سوال که  به  کیروش در پاسخ 
ایران در رده بندی فدراسیون  جایگاه 
گفت:  است  باالتر  روسیه  از  جهانى 
جدول فیفا یک شاخص موقتى است 
و وضع واقعى تیم ها را نشان نمى دهد 

و بیشتر برای تماشاگران است.
در همین حال چرچسوف سرمربى 
تیم روسیه  نیز گفته است: تیم ایران 

قوی تر از تیم کره جنوبى است.
ایران روز دوشنبه  تیم ملى فوتبال 
 23 کنون  تا  کرد.  تمرین  قازان  در 
هزار بلیت برای تماشای این مسابقه 

به فروش رفته است.

قرار دارد.
ایران در رده بندی  از دالیل سقوط 
این است که بسیاری از تیم ها این ماه 
در بازی های انتخابى جام جهانى که 
دوستانه  مسابقات  از  بیشتری  امتیاز 

دارد شرکت داشته اند.

برای حضور  جنوبى  امریکای  منطقه 
در جام جهانى نیاز به پیروزی آن هم 

در خانه رقیب داشت.
وقتى نخستین گل بازی وارد دروازه 
آرژانتین شد تلویزیون ها چهره مردم 
غم زده،  که  دادند  نشان  را  آن کشور 

اما ستاره تیم  بودند،  امید  نا  متاثر و 
بارسلون ناگهان مانند کوه آتش فشان 
بسیار  گل   3 با  و  نمود  باز  دهان 
تماشایى آرژانتین را مسافر مسکو کرد

مردم آرژانتین سه شنبه شب تا صبح 
در خیابان ها تانگو آرژانتینا رقصیدند.

استرالیایى  تنیس باز  کریوس  نیک 
تنها چند روز پس از درگیری لفظى با 
خط نگهدار و داور مسابقات بین المللى 
دیدار خود  نخستین  در  پکن  تنیس 
در بازی های تنیس استادان شانگهای 
بعد از باخت در ست اول مقابل استیو 
جانسن از ادامه بازی خودداری نمود 
و ورزشگاه را ترک کرد.تنیس باز 22 
اهل  مادر  و  یونانى  پدر  از  که  ساله 
نیجریه در سیدنى متولد شده ساعاتى 
از این ماجرا از سوی فدراسیون  بعد 
تنیس جهان، ده هزار دالر جریمه شد 
ضمن آنکه از دریافت بیست و دو هزار 
دور  در  مسابقه  بازنده  دستمزد  دالر 

اول تورنمنت نیز محروم گردید.
این  نخستین  دقایق  در  کریوس 
رقابت به خاطر دو بار پرتاب توپ به 
میان تماشاگران به دلیل عصبانیت از 

سوی داور اخطار گرفته بود.

نادال قهرمان مسابقات 
بین المللى چین؛
 ششمین 

قهرمانى »رافا« 
در یک فصل

و  اسپانیایى  تنیس باز  نادال  رافائل 
نفر اول رده بندی تنیس مردان جهان 
در مرحله نهایى مسابقات آزاد چین 
کریوس  نیک  یکشنبه  روز  پکن  در 
 6 و   2 بر   6 را  استرالیایى  تنیس باز 
ششمین  به  و  داد  شکست  یک  بر 
در فصل جاری دست  قهرمانى خود 

یافت.
کریوس که در دو فصل گذشته به 
مداوم  اعتراض  و  بحث  و  جّر  دلیل 
به داور و خط نگهدار »پسر ناراحت« 
تنیس لقب گرفته بود در آغاز اولین 
مدتى  از خط نگهداران  یکى  با  ِست 
باعث  موضوع  همین  و  کرد  بگومگو 
در  وی  و  شد  او  اعصاب  ناراحتى 
با  بلند  صدای  با  مدام  بازی  ادامه 
داوری  نحوه  از  و  مى زد  خود حرف 
همین  به  و  مى کرد  شکایت  و  گله 
عنوان  به  امتیاز  یک  داور  دلیل 

مجازات از او کم کرد.
رافا در مرحله یک چهارم نهایى جان 
ایسنر تنیس باز امریکایى را 6 بر ۴ و 7 
بر 6 حذف کرد سپس در بازی نیمه 
نهایى گریگور دیمیترف تنیس باز اهل 
بلغارستان را 6 بر 3، 6 بر ۴ و 6 بر یک 

شکست داد.

اسامى نامزدهای عنوان بهترین مربى 
سال جهان در رده ملى سال 2٠17 از 
فدراسیون  اس  اچ  اف  اف  آی  سوی 
منتشر شده  تاریخ  و  آمار  بین المللى 
سرمربى  کیروش  کارلوس  است.نام 
تیم فوتبال ایران دومین تیم پذیرفته 
شده در جام جهانى 2٠1٨ روسیه نیز 
در این لیست دیده مى شود. بهترین 
سرمربى تیم های ملى بعد از پانزدهم 
شد.کیروش  خواهد  معرفى  نوامبر 
تیم ملى  بار  ایران دو  آغاز کار در  از 
این کشور را به مسابقات جام جهانى 
برده است. رقیبان دیگر کیروش برای 
خلن  از  عبارتند  عنوان  این  کسب 
اسپانیا،  ملى  تیم  سرمربى  لوپتکى 
ملى  تیم  سرمربى  هودزیک  جلیل 
ژاپن، روبرتو مارتینز سرمربى تیم ملى 
بلژیک، تیته سرمربى تیم ملى برزیل، 
یواخین لوو سرمربى تیم ملى آلمان و 
هوگو بروس سرمربى تیم ملى کامرون.

شوک تازه براى مخالفان 
وطنى کیروش؛

مرد پرتغالى نامزد عنوان
 بهترین مربى سال

سیمونا هالب تنیس باز اهل رومانى 
به فینال مسابقات تنیس  با رسیدن 
بین المللى چین برای نخستین بار به 
دختران  تنیس  رده بندی  اول  مکان 

جهان صعود کرد.
النا  نهایى  نیمه  مرحله  در  او 
اهل  ساله   2٠ تنیس باز  استاپنکو 
آزاد  بازی های  قهرمان  و  التویا 
فرانسه روالن گروس را 6 بر 2 و 6 
بر ۴ شکست داد و جانشین گاربینه 
موگاروزا تنیس باز 23 ساله اسپانیایى 
شد که به دلیل بیماری در دور اول از 

تورنمنت بیرون رفته بود.
روالن  بازی های  فینال  در  هالب 
باخته  استاپنکو  به  امسال  گروس 
بود. او روز یکشنبه در مرحله نهایى 
پترا  با  چین  تنیس  مسابقه های 
کویتووا از جمهوری چک یا کارولین 

گارسیا از فرانسه روبرو مى شود.

سیمونا هالب نفر 
اول تنیس دختران

 جهان

انگلیسى  راننده  هامیلتون  لوئیس 
مرسدس بنز در مسابقات اتومبیلرانى 
رقیبان  گذاشتن  سر  پشت  با  ژاپن 
این  اول  عنوان  خود  سرشناس 

رقابت ها را به دست آورد.
وتل  سباستین  مسابقات  این  در 
فِراری  گروه  از  آلمانى  راننده مشهور 
به دلیل اشکال در موتور اتومبیل اش 

از دور رقابت ها خارج شد.
از  امتیاز   ۵9 با  اکنون  هامیلتون 
تا  او  دارد.  پیشى  آلمانى  اتومبیلران 
دیگر  مسابقه  چهار  در  فصل  پایان 
شرکت خواهد کرد. اگر وی در مسابقه 
بعدی در آوستین تگزاس برنده شود 
و وتل با عنوانى کمتر از رتبه چهارم 
راننده  قهرمانى  برسد  خط  پایان  به 

انگلیسى قطعى خواهد بود.
در مسابقات ژاپن، ورستاپن و دانیل 
سوم  و  دوم  ردبول  گروه  از  ریکاردو 

شدند.

مسابقات اتومبیلرانى ژاپن،
هامیلتون  بلند  گام 
براى چهارمین عنوان 

قهرمانى جهان
= صدا و سیما به جاى حذف 
را  شجاعى مجریان خودش 

حذف کند.
محمد دادکان که در دوران ریاست 
تیم  فوتبال  فدراسیون  او  ساله  پنج 
ملى ایران به جام جهانى 2٠٠6 آلمان 
رفت مى گوید: اینکه مى گویند حضور 
بانوان در ورزشگاه اشکال شرعى دارد 
خاطره ای  به  نیست.دادکان  درست 
است:  کرده  اشاره  رابطه  این  در  نیز 
در آخرین مسابقه انتخابى برای ورود 
در  باید  ایران   2٠٠6 جهانى  جام  به 
تهران با بحرین مسابقه مى داد. پیش 
از آغاز بازی شنیدم قرار است خانم ها 
را به استادیوم راه ندهند. موضوع را با 
آقای خاتمى رییس جمهوری وقت در 
میان گذاشتم و با دخالت او بانوان به 
استادیوم آمدند و با پیروزی در آن دیدار 
به جام جهانى راه یافتیم و به دلیل این 
دستاورد بزرگ بعد از مسابقه هیچ کس 
هم دنبال اینکه چرا زنان وارد ورزشگاه 
نکرد. بهانه گیری  و  نرفت  بودند  شده 

گفته،  شرق  روزنامه  به  دادکان 
خانم ها سال هاست در سالن های تاتر 
و سینما کنار آقایان مى نشینند کسى 
هم آن را غیرشرعى نمى داند. او اضافه 
دانشگاه  ورزش  معاون  سال ها  کرده، 
تیم های  مسابقات  در  بودم  آزاد 
ورزشگاه  در  دخترها  آزاد  دانشگاه 
کسى  نه  مى کردند  تماشا  را  بازی ها 

رییس پیشین فدراسیون فوتبال:

 راه ندادن خانم ها به ورزشگاه 
دلیل شرعى ندارد

اعتراض مى کرد و نه هیچگاه مسئله ای 
ازتلویزیون  رقابت ها  این  آمد.  پیش 
خودم  دخترهای  مى شد.  پخش  هم 
مى  تماشا  ورزشگاه  رادر  بازی ها  هم 
تنبیه مسعود شجاعى  کردند.دادکان 
کاپیتان تیم ملى فوتبال را به خاطر 
بازی در تیم یکى ازباشگاه های یونان 
مقابل مکابى اسراییل نادرست مى داند 
و مى گوید مطمئن هستم کیروش در 
این کار دخالت نداشته، به هر حال باید 
حرف آقای شجاعى را هم شنید و اما 
اینکه تلویزیون صدا و سیما شجاعى را 
از برنامه خود حذف کرده به نظر من 
بهتر است صدا و سیما مجریان خود 
را حذف کند که برخى دالل هستند و 
پول مى گیرند؛ با حذف کردن شجاعى 
چیزی درست نمى شود، تلویزیون باید 
جلوی مجریانى را بگیرد که آدم ها را 
مى آورند و کارشناس درست مى کنند. 
صدا و سیما بهتر است برود مشکالت 
خودش را حل کند.دادکان از ماجرای 
تیم  معروف  فوتبالیست  یک  حضور 
ملى در کنسرت خانم خواننده مشهور 
بازی های جام جهانى  از  پیش  ایرانى 
2٠٠6 در خارج از ایران نیز اشاره کرده 
که مشکالتى برای این بازیکن به وجود 
این  بودند  گفته  کسانى  و  بود  آورده 
فوتبالیست اجازه حضور در تیم ملى را 
در جام جهانى ندارد به آن فوتبالیست 
گفتم چمدانت را ببند و راه بیافت. او را به 
آلمان بردیم و برای تیم ایران بازی کرد.

تیم های ملى فوتبال ایران و روسیه 
روز سه شنبه در دیداری دوستانه در 
به  بر یک  تاتارستان یک  قازان  شهر 
نتیجه مساوی دست یافتند.نخستین 
گل بازی را ایران در دقیقه ۵7 وارد 
طارمى  مهدی  کرد؛  روسیه  دروازه 
پس از یک فرار زیبا به محوطه جریمه 
رسید و توپ را در اختیار سردار آزمون 
گذاشت و سردار دروازه روسیه را باز 
بار به  کرد.دو تیم در نیمه اول چند 
دروازه های یکدیگر یورش بردند بدون 
این  در  کنند.  بدل  و  رد  گلى  آنکه  
نیمه بیشتر ضربه ها با چند متر فاصله 
از کنار یا فراز دروازه ها به خارج رفت.

گل تساوی روسیه در دقیقه 7۴ از 
سمت راست توسط پوالز باتور با تور 

ورزشگاه قازان تاتارستان: 
ایران 1 روسیه 1

دروازه ایران آشنا شد.یاران تیم ایران 
بیرانوند، جالل  علیرضا  بازی  این  در 
گنجى،  پورعلى  مرتضى  حسینى، 
صفى،  حاج  احسان  غفوری،  وریا 
اللهى،  عزت  سعید  ابراهیمى،  امید 
امیری،علیرضا  وحید  چشمى،  روزبه 
مهدی  قدوس،  سامان  جهانبخش، 
آزمون  سردار  و  ایمانى  اکبر  طارمى، 
نیز  روسیه  ملى  تیم  بودند.ترکیب 
چنین بود: ندری لونف، ایلیا کوتپوف، 
کودریاشف،  فدور  واسین،  ویکتور 
دیمیتری  سامدوف،  فرناندز،  ماریو 
اروخین،  الکساندر  تاراسف، کوزیانف، 
کنستانتین رائوش، الکس میرانچوک، 
پولوز، اسمولوف، زابولنتى و الکساندر 

کوکو رینس.
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پسر بیست و سه ساله اى که نام او از 
سوى پلیس و دادگسترى باشت »ى- 
ص« اعالم شده روز سه شنبه در یکى 
از تپه هاى مشرف به این شهر خود را 
حلق آویز کرد.مسعود حسینى فرماندار 
دلیل خودکشى  از  باشت گفت هنوز 
پلیس  نداریم.  اطالعى  جوان  این 
سرگرم تحقیق در این باره است.شهر 
باشت که محل سکونت عشایر منطقه 
کهکیلویه و بویراحمد در بخشى از سال 
است در صد و بیست کیلومترى یاسوج 

مرکز این استان واقع شده است.

جوان 23 ساله 
خود را حلق آویز 

کرد

پسر 19 ساله اى چند روز پیش پدر 
خود را با ضربات چاقو به قتل رساند 
و جنازه او را داخل کمد و درون دیوار 

دفن کرد.
وى بعد از این جنایت به کالنترى 
امروز براى خرید  رفت و گفت پدرم 
دیگر  و  از خانه خارج شده  کله پاچه 
آشنایان  و  دوستان  است.  بازنگشته 
اطالعى  او  سرنوشت  از  هم  خانواده 
کالنترى  به  دلیل  همین  به  ندارند 

آمده ام براى یافتن او کمک بخواهم.
کارآگاهان بعد از گفتگو با این جوان 
بازجویى  او  از  و  او مظنون شدند  به 
قتل  به  وى  بعد  ساعاتى  و  کردند 
پدرش اعتراف نمود و گفت چهار ماه 
پدرم  بدرفتارى  به خاطر  مادرم  قبل 
به  تصمیم  موقع  همان  از  درگذشت 
روز  یک  آنکه  تا  گرفتم  پدر  کشتن 
هنگامى که در خواب بود به سراغ اش 
وى  به  ضربه  چند  چوب  با  و  رفتم 
مرگ اش  از  اطمینان  براى  بعد  زدم 
ضرباتى نیز با چاقو به گردن او وارد 
نمودم سپس براى پنهان کردن جسد 
گودالى داخل کمد لباس اتاق خواب 
و  آن گذاشتم  درون  را  کندم، جسد 
بعد روى آن خاک ریختم و با سیمان 
روى آن را پوشاندم. آنگاه به کالنترى 
آمدم و گفتم پدرم ناپدید شده است.

دفن جسد پدر پس از قتل در کمد دیوارى

او محل دفن را به ماموران نشان داد 
آتش نشانى  ماموران  کمک  با  آنها  و 
پیکر پدر ۶0 ساله را از داخل گل و 

سیمان داخل کمد بیرون آوردند.
نزدیک  دوست  که  رضا  پسردایى 
اوست گفت هیچ فکر نمى کردم رضا 
وقتى  او  بزند  کارى  به چنین  دست 
ماجرا را برایم تعریف کرد به اتفاق به 
کالنترى رفتیم و او راز ناپدید شدن 
رضا  گفت  او  کرد.  فاش  را  پدرش 
ساکت  و  آرام  مودب،  بسیار  پسرى 
است، با هیچ کس مشکل نداشت. وى 
ادامه داد پس از فوت عمه ام، رضا در 

خانه با پدرش زندگى مى کرد، خواهر 
او ازدواج کرده و رفته است. رضا اخیرا 
به من گفت پدرش مى خواهد ازدواج 

کند.
خبر  با  ماجرا  از  همسایه ها  وقتى 
نمى کردند  باور  هیچ کدام  شدند 
آنها  باشد.  قتل شوهرعمه ام کار رضا 
رضا  پدر  دیگرى  شخص  مى گویند 
از  دفاع  قدرت  حتى  رضا  کشته،  را 
اینکه  رسد  چه  نداشت  را  خودش 
در  را  او  و  برساند  قتل  به  را  کسى 
کمد دفن کند. براى کسانى که او را 

مى شناسند خیلى عجیب است.

»رى استارت« دِر یک مسجد را به آتش کشید!
-»رى استارت« را سیدمحمد 
کمدین  و  مجرى  جسینی 
جمهورى  سیماى  و  صدا 
اسالمی به راه انداخته است.
-حسینی مدعی است که 3۰ 

میلیون طرفدار دارد.
ر  طرفدا نان  جوا -ظاهرا 
مواد  با  سیدمحمد حسینی 
آتش زا دِر مسجد جواد االئمه 

را به آتش کشیدند.
می گوید  انتظامی  -نیروى 
مسجد  زدن  آتش   عامالن 
بازداشت  را  االئمه«  »جواد 

کرده است.
چند جوان تحت عنوان گروه »رى 
استارت« با استفاده از مواد آتش زا دِر 
واقع در شرق  االئمه«  مسجد »جواد 
تهران را به آتش کشیدند. طرفداران 
سیدمحمد  توسط  که  »گروه«  این 
حسینى کمدین و شومن سابق صدا 
راه  به  اسالمى  جمهورى  سیماى  و 
افتاده، پیش از این به چند بانک نیز 

حمله کرده  بودند.
برخى رسانه هاى داخلى ایران، شب 
گذشته فیلم ویدیویى را انتشار داده اند 
مسجد  مقابل  جوان  آن چند  در  که 
جواداالئمه تهران، روى زمین عبارت 
»رى استارت« را نوشته  و پس از آن 
مسجد  این  دِر  زدن  آتش  به  اقدام 

کرده اند.
نیروى  فرمانده  رحیمى  حسین 
از  صبح  امروز  تهران  انتظامى 
دستگیرى و بازداشت عامالن حمله به 
بانک و مسجد »جواد االئمه« خبر داد 
و گفت که آنها تحت تاثیر یک برنامه  

زده اند  کار  این  به  دست  ماهواره اى 
ولى جزئیات دیگرى از این بازداشت 

در اختیار رسانه ها قرار نداد.
رادیویى  برنامه  استارت« یک  »رى 
توسط  که  است  »عرفان«  مدعى 
سیدمحمد حسینى کمدین و شومن 
سابق صدا و سیماى جمهورى اسالمى 
ادعاى  به  و  مى شود  تولید  و  اجرا 
دارد.  طرفدار  میلیون   30 خودش 
سیدمحمد حسینى پس از سال ها کار 
و فعالیت تفریحى و سرگرم کننده در 
صدا و سیماى جمهورى اسالمى در 
اقامت  قصد  به  را  ایران   13۸۴ سال 
در آمریکا ترک کرد و هم اکنون در 

آمریکا ساکن است.
این مجرى و کمدین ساکن آمریکا 
مهرماه   ۸ از  خواسته  طرفدارانش  از 
تا 1۵ آبان ماه با شعار »چالش بدون 
خشونت« با سنگ و آتش به مساجد، 
بانک ها،  ادارى،  ساختمان هاى 
تملک  در  که  آنچه  هر  و  اتوبوس ها 

دولت است حمله کنند!
چون  اقداماتى  کنون  تا  گروه  این 

و  چهارشنبه سورى  در  ترقه بازى 
انتشار ویدیوهاى آن، »چالش رنگ« 
بر  استارت«  »رى  نام  نوشتن  و 
دیوارهاى شهر و اسکناس ها، »چالش 
بمب صوتى« و حمله به مراکز اسالمى 

رژیم ایران در انگلستان داشته اند.
خبرگزارى باشگاه خبرنگاران جوان 
جمهورى  سیماى  و  صدا  به  وابسته 
اسالمى، این گروه را »شیطان پرست« 
تحت  جوانان  که  نوشته  و  خوانده 
زدن  آتش  به  اقدام  گروه  این  تاثیر 
مسجد کرده اند.این خبرگزارى نوشته 
است که این افراد در شب با اسپرى 
زمین  بر  را  استارت«  »رى  گروه  نام 
دِر  آتش زا،  مواد  با  بعد  و  نوشتند 

مسجد را به آتش کشیده اند.
انتظامى  فرمانده  رحیمى  حسین 
مسجد  آتش سوزى  درباره  تهران 
نیز  حادثه  »این  گفت:  جواداالئمه 
مانند حمله چند روز گذشته به برخى 
تحت  جوان  عده اى  که  بوده  بانک ها 
به چنین  مجازى دست  فضاى  تاثیر 

اقداماتى زدند.«

سیدمحمد حسینی کمدین و شومن سابق صدا و سیماى جمهورى اسالمی

خودکشی 
با پریدن از 

طبقه چهارم 
از ساختمان 
دادگسترى

جوان 30 ساله اى که براى رسیدگى 
به پرونده اتهامى خود همراه دو مامور 
به دادگسترى ناحیه 1۴ اصفهان رفته 
بود به قصد خودکشى از طبقه چهارم 

به خیابان پرید.
احمد خسروى وفا رئیس دادگسترى 
اصفهان گفت این جوان در حالى که 
منتظر بود نوبت رسیدگى به پرونده او 
از کنار ماموران  برسد براى لحظه اى 
محافظ فاصله گرفت، به سوى پنجره 
بعد  دقایقى  پرید.  پایین  به  و  رفت 
آمبوالنس به محل حادثه رسید و او 
را به بیمارستان منتقل کرد. در حال 
شکستگى هاى  دلیل  به  وى  حاضر 

متعدد در بیهوشى بسر مى برد.
در ماه هاى گذشته دو نفر دیگر که 
همراه مامور به دادگاه هاى تهران اعزام 
پایین  به  سوم  طبقه  از  بودند  شده 

پریدند و کشته شدند.

شهر  در  تازگى  به  که  جوانى  مرد 
کرده  ازدواج  فارس  استان  در  فسا 
سه  شلیک  با  سه شنبه  روز  بود 
رساند  قتل  به  را  خود  همسر  گلوله 
از محل حادثه  پایین تر  سپس کمى 
پشت فرمان اتومبیل خود نشست و 

گلوله اى نیز به سرش شلیک نمود.
رئیس  شیبانیان  على  سرهنگ 
پلیس فسا گفت کارگاراهان در حال 
تحقیق از نزدیکان این مرد هستند تا 
از جزئیات ماجرا اطالعاتى به دست 

آورند.

تازه داماد خود 
و همسرش را 

کشت

قاچاقچی ها 
نویسندگان آینده
مجازات قاچاقچی 
مشروب، نوشتن 

مقاله به جاى زندان

در  مشابه  حوادث  =تکرار 
شدنی  تمام  اهواز  فرودگاه 

نیست.
یک  حادثه  تازه ترین  =در 
به  متعلق  هواپیما  فروند 
شرکت کاسپین از دو ناحیه 

صدمه دید و زمین گیر شد.
=هر ماه دست کم یک تصادف 
در یکی از فرودگاه هاى کشور 

روى می دهد.

در فرودگاه اهواز بار دیگر برخورد یکى 
با  نقلیه خدمات فرودگاهى  از وسایل 
یک فروند هواپیما خسارات به بار آورد.

این حادثه دوشنبه شب اتفاق افتاد و 
وسیله نقلیه خدمات ویژه با دماغه هواپیما 
آورد. بار  به  خساراتى  و  کرد  برخورد 

شدت حادثه آنقدر زیاد بود که بعد 
از این برخورد، هواپیما شش متر تکان 
که  سوخت رسان  تانکر  به  و  خورده 
در پشت هواپیما بود، برخورد کرده و 
خسارات سنگینى هم در قسمت بال 
به  هواپیما  این  است.  شده  ایجاد  آن 
متوقف  فرودگاه  در  فنى  نقص  علت 

شده بود که دچار این حادثه شد.
حادثه خسارات جانى در پى نداشته، 
اما هواپیما که از نوع MD-88 و متعلق 
به شرکت کاسپین بود زمین گیر شده 
مجبور  هواپیما  این  مسافرین  است.  

شدند شب را در هتل بسر آورند.

رییس دادگسترى شهرستان رودان 
در استان هرمزگان به یک قاچاقچى 
دستگیر  اخیرا  که  الکلى  مشروبات 
شده بود گفته است اگر مقاالت خوبى 
با استفاده از احادیث در مورد مضرات 
مشروببنویسد از مجازات زندان معاف 

خواهد شد. 
فاش  نامش  که  دادگسترى  رییس 
روزها  این  که  آنجا  از  گفته  نشده 
صحبت از مجازات جایگزین به جاى 
رفتن به زندان و تحمل سرخوردگى و 
بدنامى براى مجرمین تصمیم گرفتم 
فرد قاچاقچى را تشویق کنم احادیث 
ائمه و معصومین را بخواند و با استفاده 
از آنها مقاله اى بنویسد اما اگر از این 
خواهد  زندان  به  کند  خوددارى  کار 

رفت.
از  پس  اینترنتى  کاربران  از  یکى 
خواندن این خبر نوشته است با اجراى 
مطالعه  قاچاقچیانبه  تشویق  برنامه 
نوع  به  مربوط  رساالت  و  ها  کتاب 
جرمى که مرتکب مى شوند و نوشتن 
جاى  به  کار  این  مذمت  در  مقاالتى 
رفتن به زندان به زودى با نویسندگانى 
که از قاچاقچى گرى به نویسندگى رو 

آورده اند روبرو خواهیم شد.

21 مرداد برخورد کامیون ایرکاندیشن 
یک  چپ  بال  با  فرودگاهى  خدمات 
هواپیما در فرودگاه اهواز باعث خسارت 

و لغو پرواز این هواپیما شد.
شش روز قبل از این سانحه، باز هم در 
فرودگاه اهواز یکى دیگر از کامیون هاى 
به  نزدیک  فاصله  در  ایرکاندیشن 
هواپیما به علت نقص فنى در سیستم 
ترمز به بال هواپیماى MD88 شرکت 
این  و  کرد  برخورد  تابان  هواپیمایى 
از  هواپیما زمین گیر شد و راننده نیز 

سر بیمارستان درآورد.
فروند  یک  برخورد  نیز  ماه  تیر   29
وانت  با  کاسپین  شرکت  هواپیماى 
شرکت  فرودگاهى  خدمات  نیسان 
در  ساعته  دو  تاخیر  بر  عالوه  سامان 
گفته  آورد.  بار  به  خساراتى  پرواز، 
شرکت  فنى  مهندسین  مى شود 
کاسپین بدون توجه به آمادگى هواپیما، 
به خلبان براى حرکت »OK« داده و 
خلبان نیز با اطمینان شروع به حرکت 
پاور که هنوز کنار  به گرند  کرده که 

هواپیما بوده برخورد کرده است.

برخورد وسایل نقلیه خدماتی با هواپیماها: 

چهار حادثه مشابه در فرودگاه 
اهواز در کمتر از سه ماه!

مرگ دختر دانشجوى پزشکی به دلیل نبود 
امکانات درمانی!

یک دختر دانشجوى ترم نهم دانشکده 
پزشکى دانشگاه شهرکرد جمعه شب 
این هفته به دلیل گازگرفتگى در حمام 

خوابگاه دانشجویان درگذشت.
اگر  دانشجو  این  دوستان  گفته  به 
بیمارستان و یا حتى درمانگاه کوچکى 
دانشجو  دختران  خوابگاه هاى  نزدیک 
آینده  دکتر  خانم  این  داشت  وجود 

مى توانست نجات پیدا کند.
یکى از همکالسان این دختر گفت او 
به علت گازگرفتگى در حمام خوابگاه 
دچار مشکل تنفسى شد و متاسفانه 
چون خوابگاه دختران از شهر دور است 
و امکانات اورژانس در نزدیکى آن وجود 
ندارد دوست ما جان خود را از دست داد.

همکالسى دیگر این دختر دانشجو 
خواسته ایم  مسؤوالن  از  بارها  گفته 
درمانگاه هایى در نزدیکى خوابگاه هاى 
دختران ایجاد کنند. به آنها تذکر داده 
دانشجویان  براى  اتفاقى  اگر  بودیم 

بیافتد هیچ گونه امکانات درمان اولیه در 
اختیار نداریم و قطعا بدون دسترسى به 
فوریت هاى پزشکى تا رسیدن اورژانس 
دست  از  را  خود  جان  دور  فاصله  از 

مى دهیم.
به گفته هم خوابگاهى هاى دختر فوت 
شده، پسران دانشجو پس از طى دوره 
علوم پایه براى حضور در بیمارستان به 

خوابگاه هایى که درون شهر قرار دارد 
یک  گفتند  آنها  مى کنند.  مکان  نقل 
اخیرا  دندان پزشکى  دانشجوى  دختر 
دچار ایست قلبى شد اما خوشبختانه 
طور  به  که  پزشکى  استادان  از  یکى 
اتفاقى در محل حضور داشت جان او را 
نجات داد. متاسفانه هیچ کس در اینجا 

به فکر ما نیست.

جرج وآه بازیکن بلند آوازه تیم هاى 
و  میالن  پاریس،  ژرمن  سن  موناکو، 
ریاست  انتخابات  در  لیبریا  ملى  تیم 
پیروز  آفریقایى  کشور  این  جمهورى 

شد.
این  در  نفر  میلیون  دو  از  بیش 
جرج  بودند.  کرده  شرکت  انتخابات 
سرلیف  جانسن  خانم  جانشین  وآه 
قاره  در  زن  رییس جمهور  نخستین 
آفریقا و برنده جایزه نوبل شده است. 
جمهورىخانم  ریاست  دوران  در 
سرلیف، جنگ هاى 1۴ ساله ویرانگر 

این کشور به پایان رسید.
و   201۴ سالهاى  فاصله  در  لیبریا 
ابوال  مرگبار  بیمارى  گرفتار   201۵
شده بود که پنج هزار نفر جان خود را 
از دست دادند.جرج وآه ۵1 سال دارد. 
او از سال 19۸۸ تا 1992 براى تیم 
سال 1992به  از   . کرد  بازى  موناکو 
ژرمن  سن  پاریس  باشگاه  عضویت 
درآمد و تا سال 199۵ ده ها گل براى 
به  سپس  او  رساند.  ثمر  به  تیم  این 
تیم آ ث میالن پیوست و دوبار با این 

ستاره فوتبال جهان، رییس جمهورى لیبریا شد

تیم قهرمان لیگ برتر ایتالیا شد. وى 
پس از ترک میالن بازى در تیم هاى 
چلسى و منچستر سیتى انگلستان و 

مارسى فرانسه را تجربه کرد.
بهترین  از  به عنوان یکى  جرج وآه 
فوتبال  تاریخ  حمله  خط  بازیکنان 
در  او  شود.  مى  شناخته  جهان 
سال199۴ از سوى فدراسیون جهانى 

فوتبال » فیفا » به عنوان بازیکن برتر 
سال جهان انتخاب شد. 

به  جوانى  دوران  از  وآه  جرج 
فعالیتهاى سیاسى عالقه داشت. وى 
در سال 200۵ نامزد ریاست جمهورى 
لیبریا شد اما به خانم سرلیف باخت 
ولى در سال 201۴ به مجلس سناى 

آن کشور راه یافت.

جرج وآه



صفحه Page 12 - 12 - شماره 132 
جمعه 21 تا پنجشنبه 27 مهرماه 1396خورشیدی

جنبش های اجتماعی تاریخ ایران 
پس از انقالب مشروطه که زود هنگام 
و دستخوش ابر قدرت های استعماری 
که  جائی  به  نشد،  کامیاب  و  بود 
بایست نرسیدند زیرا به عنوان جنبش 
اجتماعی ناقص بودند                       

درباره  سخنرانی  یک  جریان  در 
جنبش سبز این پرسش پیش آمد که 
چرا همه جنبش ها در جامعه ایرانی 
ناکام مانده اند و آیا جنبش سبز نیز 
چنان سرنوشتی خواهد داشت؟ این 
اصلی  مشکالت  از  یکی  که  پرسش 
سیاسی ما را در خود دارد به بحثی 
انجامید که شاید نوری بر راه آینده ما 
بتاباند. ویژگی جنبش های ملی ما چه 
بوده که آنها را نافرجام کرده است؟ 

بجز جنبش مشروطه خواهی که 
قربانی موقعیت بی امید بین المللی 
و ناآمادگی همه سویه جامعه ایرانی 
گردید، آنچه از جنبش اجتماعی و نه 
مذهبی در تاریخ ایران داریم  در یک 
تن، در یک رهبر، پیشوا، خدایگان، 
همه  اصال  است.  می شده  خالصه 
نگرش تاریخی ما فرد محور است ــ 
پیروز می شدیم چون آن یک تن، که 
پادشاهی  افسر  بیستم  نیمه سده  تا 
و  بود؛  تاریخ  ابرمرد  داشت،  بر  سر 
شکست می خوردیم چون او نادرست 

یا خوشگذران یا ناشایسته بود. 
این درست است که شخصیت ها 
دارند  تاریخ  در  ناپذیر  انکار  نقشی 
)بهترین نشانه اش آنکه مارکسیست ها 
تاریخ  در  شخصیت  نقش  منکر  که 
زننده ترین  و  بیشترین  به  هستند 
آلوده  شخصیت  کیش  جلوه های 
چنانکه  شخصیت ها  ولی  شده اند.( 
تحوالت  ر  بزا ا می گفت  مارکس 
از  را  هستند. شخصیت ها  اجتماعی 
آفرینی  نقش  میدان  که  جامعه ای 
آنهاست جدا نمی توان کرد. ما می بینیم 
شخصیت های  پیروزمند ترین  که 
تاریخی رهبرانی بوده اند که بهترین 
ویژگی ها و باال ترین آرمان های جامعه 
تجسم  خویش  وجود  در  را  خود 
بیزار  گونه  همین  به  بخشیده اند. 
تاریخی،   شخصیت های  کننده ترین 
برجسته ترین نمایندگان بیماری های 
جامعه خویش بوده اند. کورش، جهان 
برتری  در  را  خویش  زمان  ایرانی 
اخالقی و شکفتاری آفرینندگی اش 
به باال ترین سطح انسانیت آن دوران 
رسانید. ناصرالدین شاه فرو رفته در 
گنداب سیاسی و فرهنگی ایران سده 
نوزدهم از مردمانی که بر آنها سلطنت 
آیا  نمی بود.  شناختنی  باز  می راند 
کورش یا ناصرالدین شاه می توانستند 

جای خود را با هم عوض کنند؟
ایرانی  جامعه  بزرگ  جنبش های 
بوده اند  جامعه  همین  از  برخاسته 
آن  رهبری  به  شخصیت هائی  و 
بهتر  که  می رسیدند  جنبش ها 
خود  گرد  را  مردم  می توانستند 
آرزو های  و  طبیعت  زیرا  بیاورند 
اگر  می تاباندند.  باز  بهتر  را  جامعه 
ــ  می خوردند  شکست  جنبش ها 
بیگانگان  مهم  بسیار  نقش  همه  با 
ــ  بیستم   و  نوزدهم  سده های  در 
نارسائی جامعه برمی خاست که  از 
از  یکی  پیشوا  و  رهبر  به  وابستگی 
بیگانگان  )آن  جلوه های آن می بود. 
خود  رضایت  یا  دستیاری  به  نیز 
ما  بر  فرمانروائی  چنان  نیان  یرا ا
به  که  اصراری  در  ما  می یافتند(. 
یا  داریم  خودمان  با  کردن  تعارف 
شاید از نداشتن شهامت روبرو شدن 
از  با خودمان، پیوسته مسئولیت را 
خود  ولی  می داریم.  بر  مردم  دوش 
ما مردم، در تحلیل آخر مسئول هر 
ملی  و  زندگانی شخصی  نیک  و  بد 
خود هستیم. هر ملتی که نمونه های 

زندگانی شایسته را ببیند و زیر بار 
نرود مسئول شوربختی  آن  الزامات 
خویش است و این حال ما در این 
نکبت  آلوده ی  بیشتر  هزاره ی  دو 

بوده است. 
برای  تاریخ ما هیچ چیز  در همه 
توده های مردم و سرامدان طبیعی تر 
از این نمی نمود  که  انتظار برآمدن 

به  که  بکشند  را  فرماندهی  یا  رهبر 
نیروی خود آنان گرهگاه ها را بگشاید 
و راه ها را هموار سازد. حتی جنبش 
مشروطه که بی یک رهبری مشخص 
تازه  گفتمان  یک  گرد  بر  بیشتر  و 
سر گرفت به زودی با برسازی ستار 
شدن  پیچیده  به  را  خود  نیاز  خان 
تا  برآورد؛  ناماور  شخصیت  یک  در 
همین اواخر، مشروطیت با ستار خان 
شناخته می شد. ستار خان یک چهره 
قهرمانی بود و نقشی بزرگ در پیروزی 
کردن  برجسته  و  مشروطه  جنبش 
ناسیونالیسم ایرانی دارد ولی مسلما 
را  پدیده ای  پیچیده  الیه های  همه 
که به جنبش مشروطه می شناسیم 
نمایندگی نمی کند. با اینهمه جنبش 
بیداری  که اغاز  خواهی  مشروطه 
ایرانیان از خواب هزاره ای است نشان 
خود  که  اجتماعی  جنبش  که  داد 
نخستین آن در تاریخ ما بود، نه تنها 
می تواند، بلکه ناگزیر و به طبیعت خود 
می باید، اجتماعی باشد و از افراد، حتی 

نام های مشهور می گذرد. 
 * * *

جنبشی که نیروی برانگیزنده اش 
بنیادی  کاستی  دو  با  باشد  تن  یک 
روبروست. نخست، با تکیه بر او خود 
انرژی  از بیشترینه  از بهره گیری  را 
توده هائی که جنبش را می سازند بی 
بهره می کند. مردمی که می خواهند 
رهبری شوند، نه آن گونه که می توانند 
می خواهد  رهبر  که  چنان  آن  بلکه 
حرکت می کنند. دوم، رهبر که اساسا 
زیر  است  مردمان  همان  جنس  از 
تباهی  به  پرستش  و  ستایش  باران 
ندارد موضوع  امکان  ناگزیر می افتد. 
باشد،  می خواهد  کس  هر  پرستش، 
همه چیز را در خود خالصه نکند و 
خود و امری را که پیشتاز آن است به 
ویرانی نکشد. هیچ نیروئی در برابرش 
را  ناگزیر  اشتباهات  جلو  که  نیست 
که  کننده ای  تصحیح  تنها  و  بگیرد 
برایش می ماند شکست است. تفاوت 
موضوع  حقیقتا  رهبر  که  نمی کند 
چنانکه  باشد،  پرستش  یا  ستایش 
مصدق و خمینی )و رضا شاه و محمد 
رضا شاه در دوره هائی( بودند یا آن را 
تصور کند، چنانکه محمد رضا شاه در 
سال های پایانی اش می پنداشت. پیش 
از عصر بیداری ایرانیان نیز پادشاهان 
تا  نماندند  زنده  اگر خودشان  بزرگ 
روند انحطاط را ببینند جانشینان شان 

بی استثنا با آن روبرو شدند.

پرسش  آن  پاسخ  به  کنون  ا
اجتماعی  جنبش های  می رسیم. 
تاریخ ایران پس از انقالب مشروطه که 
زود هنگام و دستخوش ابر قدرت های 
استعماری بود و کامیاب نشد، به جائی 
عنوان  به  زیرا  نرسیدند  بایست  که 
جنبش اجتماعی ناقص بودند. جنبش 
و جنبش  پهلوی  دوران  نوسازندگی 

زیر  اندازه ای  به  نفت  کردن  ملی 
سایه شخصیت ها افتادند که کمترین 
آن  انتلکتوئل  یا  اخالقی  کاستی 
شخصیت ها ابعاد ویرانگر می یافت؛ و 
انقالب خمینی اصال جنبش اجتماعی 
نبود، عاشورائی بود که یک دهه طول 
کشید ــ با همان هیستری و از خود 
بی خودی که مردان را به قمه زنی و 
زنجیر زنی، تا زخمی کردن کودکان 
رقیه«  »دیوانگان  تا  را  زنان  و  خود 
می رساند. انقالبی که رهبرش امام بود 
و اساسا هر جنبش مذهبی را حتی 
اگر رنگ سیاسی داشته باشد می باید 
از مقوله جنبش اجتماعی بیرون برد.      
کوتاه  در  اگر  حتی  سبز  جنبش 
نافرجام  نرسد  پیروزی  به  مدت 
جنبش  یک  ا  یر ز ند  ما هد  نخوا
لفظی  معنای  به  است  اجتماعی 
اصطالح؛ نقش عامل اجتماعی در آن 
به ریختن به خیابان و زنده باد و مرده 
باد گفتن جمعیت پایان نمی یابد. این 
توده می اندیشد )شعار های تظاهرات 
از باال داده نمی شوند، خود مردم اند 
که به مناسبت شعار ها را می سازند.( 
اجتماعی است که جنبش را از همان 
آغاز از آن خود داشته است )و این 
نه  است(؛  کننده ای  تعیین  عامل 
رهبر  نه  تن آب شده است،  در یک 
بار  زیر  از  ای  نشانه  هیچ  نه  دارد 
رفتن در آن دیده می شود؛ گذشته 
که  بیشمارانی  مذهبی  باور های  از 
جنبش را می سازند سراسر سیاسی 
است، هرچند با توجه به ضرورت ها از 
نماد های مذهبی و انقالب اسالمی به 
فراوانی و به رغم رژیم بهره می گیرد. 
اسال  انقالب  از  آن  ابعاد  آنکه  با 
می بزرگ تر است روانشناسی مشهور 
توده ها )چنانکه ای گاست و کانه تی 
نشان داده اند( بر آن چیرگی ندارد. 
سایه ای هم از هیستری و خشونت در 
آن نیست. همین بس که سوگواران 
منتظری را با خمینی مقایسه کنیم. 
پدیده ای است ناشناخته  برای همه 
گذشته.  زندانیان  برای  آسوده  نا  و 
ساخته  دارد  که  تازه ای  جامعه 
می شود جنبش خود را نیز در یک 
)همان  آموزشی-آفرینندگی  فرایند 
می دهد.   شکل  یونانی(  پراکسیس 
تنها نگرانی از آینده اش آن است که 
آیا این ویژگی ها را نگه خواهد داشت 
بلکه  آن  نهائی  پیروزی  تنها  نه  و 
پگاه تازه ای را در تاریخ ما تضمین 

خواهد کرد؟

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

منطقه ای و جهانی آگاهی داشت.
وی سال های طوالنی در روزنامه های 
بنیانگذاران  از  و  زد  قلم  ایران  معتبر 
بود  »آیندگان«  روزنامه ی  اصلی 
تاریخچه ی  در  نوین  صفحه  ای  که 
گشود.همایون  ایران  روزنامه نگاری 
خود  تسلط  و  روزنامه نگاری  مهارت 
ایده های سیاسی  با  را  فارسی  زبان  بر 
خویش در هم آمیخت و از دهه ی 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 13۰۷ ، تهران- ۸ بهمن 13۸۹ ، ژنو(

جنبش های نافرجام ما
کیهان لندن شماره 12۸۹ - 1۷ دی ماه 13۸۸

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )4۰(

در اوایل مردادماه 1294 )سپتامبر 
خارجه  امور  وزیر  سازانف   )191۵
کشور  آن  ملی  مجلس  در  روسیه 
گفت:  و  کرد  ایراد  نطقی  )دوما( 
»تحریکات آلمانی ها در ایران شدت 
آلمانی ها  از  گروهی  است.  یافته 
برای ایجاد اعتشاش در افغانستان و 
هندوستان، از خاک ایران گذشته به 
سرحدات افغانستان رسیده اند. دولت 
جلوگیری  برای  روسیه  امپراتوری 
قبیل  از  الزم  اقدام  تشبثات  این  از 
در  است.  آورده  به عمل  قوا  اعزام 
هنوز  داخلی،  بحران  به سبب  ایران، 
وزیران  تعیین  به  موفق  رئیس الوزرا 
و تشکیل کابینه نشده است. تاکنون 
هر گونه مساعدتی برای رفع بحران 
به عمل آورده ایم بی فایده بوده است 
و اوضاع جاری در ایران ما را مجبور 
منافع  و  برای حفظ حقوق  می کند 

خود رویه دیگری اتخاذ کنیم«.
ر  یکهزا سخنان،  ین  ا متعاقب 
به سوی  قزوین  از  روس  سالدات 

تهران روانه شدند. این خبر، وحشت 
نگیخت.  برا یتخت  پا در  عظیمی 
در  سحرگاهان  مستوفی الممالک، 
کاخ صاحبقرانیه با احمدشاه مالقات 
با  جلسه ای  سپس  کرد.  مذاکره  و 
تشکیل  رجال  ز  ا جمعی  حضور 
گرفت  صورت  رایزنی هایی  و  شد 
گوها  و  گفت  این  که  حالی  در  و 
)حسین  معین الوزاره  داشت،  ادامه 
خارجه  امور  وزارت  منشی  عالء( 
انگلیس  و  روس  سفارتخانه های  با 
و  می برد  پیام هایی  بود،  تماس  در 
پاسخ هایی می گرفت. شهر تهران نیز 
در التهاب و اضطراب به سر می برد. 
گروهی از بازاریان به قصد تحصن و 
سنگربندی در مجلس حضور یافتند 
و جمعیتی انبوه در مسجد سپهساالر 
گردآمدند و سخنرانان به نطق های 
آتشین در ضدیت با روس و انگلیس 
تهران  مقیم  آلمانی های  پرداختند. 
هم نگران سرنوشت خود، درصورت 
ورود سربازان روس و سقوط پایتخت 

بودند.
در  نی  لما آ دیپلمات  »لیتن« 
نامه ای که به همسر خود در آلمان 
نوشته است، اشاره می کند: »ساعت 
12 شب خبر رسید که قوای روس 
از قزوین به سوی تهران حرکت کرده 
نیمه شب  از  بعد  یک  ساعت  است. 
ملی  مجلس  زعمای  از  نفر  چند 
ایران و در ساعت 2 بعد از نیمه شب 

سفیر کبیر عثمانی به سفارت آمدند. 
من و زومر از ساعت 2 تا 4 بعد از 
نیمه شب گزارشهای مفصل نوشتیم 
و رمز کردیم. زومر تا صبح مشغول 
محرمانه  اسناد  و  دفاتر  جمع آوری 
صبح   8 تا   4 ساعت  از  من  بود. 
وقت  اول  صبح  و  کردم  استراحت 
ابتدا به مالقات فرماندهان ژاندارمری 
و سپس به دیدن دو نفر از وکالی 
مجلس رفتم. مذاکرات مفصلی با آنها 
داشتم. بعد با سفیر کبیر عثمانی و 
وابسته نظامی سفارت اتریش مالقات 
کردم و بقیه روز را به وسیلۀ تلفن و 
پیام های  قاصدهای سواره  از طریق 
بدل  و  رد  عالیه  مقامات  با  متعدد 
فوق العاده  اقدامات  نتیجۀ  کردیم. 
شدید ما این شد که روسها ورود دو 
هزار سربازشان را به تهران خطرناک 
قزوین  به  را  آنها  داده  تشخیص 

بازگرداندند.«
نزدیک«  »شرق  مجله  همزمان، 
در لندن، ضمن انتقاد از دیپلوماسی 

موجب  که  ایران  در  انگلیس  دولت 
پیشرفت سیاست آلمان شده است، 

نوشت: 
و  انگلیس  و  روس  منافع   .. .«
اقتضا  ایران  خود  منافع  همچنین 
کامال  فعلی  جنگ  در  که  می کرد 
صلح  چیز  هیچ  و  بماند  بیطرف 
لیکن  نزند.  به هم  را  آن  آرامش  و 
حاال سرتاسر مملکت میدان تاخت 
شده  متمردان  و  سرکشان  تاز  و 
غربی  ترک در شمال  است. قشون 
است.  برافروخته  بیداد  آتش  ایران 
از  انتقام  شمشیر  طوایف،  و  ایالت 
نیام برکشیده اند. بندر معتبر خلیج 
فارس را تهدید کرده صاحب منصبان 
انگلیسی را به قتل رسانده و به ژنرال 
حمله  بوشهر  در  انگلیس  قنسول 
اعالن  بدون  بالجمله،  ند.  کرده ا
به حدی  ن  یرا ا وضعیات  جنگ، 
کشور  آن  خود  منافع  با  نامناسب 
انگلیس  و  روس  دولتین  منافع  و 
نیست.  متصور  آن  فوق  که  است 
نتیجه  باید  را  وقایع  این  حدوث 
دانست  آلمان  عوامل  انتریک های 
غلبه  ما  بر  دیپلوماسی  نظر  از  که  
انگلیس  دیپلوماسی  رویه  کرده اند. 
که  است  بخشیده   نتیجه  چنین 
ما  با  ایران  ملت  هم  و  دولت  هم 
بیگانه شده اند به طوری که چند نفر 
آلمانی با بار و بقچۀ خود آمده و بر 
ایالت  و  دولتی  مشاغل  متصدیان 

جیب  گذاشته اند.  تأثیر  طوایف  و 
پر  آلمانی ها  را  ایران  رجال  اغلب 
آنها  میان  در  مذهبی  یک  و  کرده 
پیدا شده است که حاال آن ساعتی 
است که ایران ضربتی زده خود را 
از قید رقّیت روس و انگلیس  آزاد 
سازند. باید بیم داشت که وضعیت 
از این هم بدتر شود. از قرار معلوم 
حال  تا  احتیاطیه  اقدامات  بعضی 
به عمل آمده است. اقدام بعدی باید 
انگلیس  دیپلوماسی  که  باشد  این 
ایران تفوق و حاکمیت  و روس در 

پیدا کند«.
دو گروه آلمانی که »سازانف« وزیر 
امور خارجه روسیه در نطق خود به 
آنها اشاره می کند، مأموریت داشتند 
در افغانستان و هندوستان، مسلمانان 
را علیه انگلستان و روسیه بشورانند.

به ریاست  گروه،  دو  این  از  یکی 
سفارت  دبیر  هنتیگ«  فن  »ورنر 
نامۀ  تهران وظیفه داشت  آلمان در 
کابل  در  را  آلمان  امپراتور  رسمی 
تسلیم امیر افغانستان کند و مقدمات 
شاهزاده  پراتاپ«  »ماهندرا  سفر 
هندی را که به وزارت امور خارجه 
داخل  از  بود  کرده  پیشنهاد  آلمان 
هندی  هموطنان  افغانستان  خاک 
برانگیزد،  انگلیسی ها  علیه  را  خود 

فراهم سازد.
هدایت  »زایلر«  را  دیگر  گروه 
می کرد که مأمور برانگیختن ساکنان 
مناطق مرکزی و جنوبی ایران بر ضد 
انگلیس و روس، از طریق اعالم جهاد 
با همدستی مراجع مذهبی شیعه بود. 
در اول سپتامبر 191۵ به دنبال سوء 
قصد به »گراهام« کنسول انگلستان، 
کلیه اتباع متفقین اصفهان را ترک 
قرارگاه  به  یکسره  شهر،  و  کردند 

عملیاتی آلمان تبدیل شد.
که  بود  یطی  ا شر چنین  ر  د
دولت  مستوفی الممالک  سرانجام، 

جدید را به شرح زیر معرفی کرد:
و  رئیس الوزرا  مستوفی الممالک 

وزیر داخله
حسن  ( لسلطنه  محتشم ا

اسفندیاری( وزیر امور خارجه
اعظم  سپهدار  خان  محمدولی 

)تنکابنی( وزیر جنگ
خان(  )محمدعلی  عالءالسلطنه 

وزیر عدلیه
وزیر  وثوق (  )حسن  وثوق الدوله 

مالیه
صادق(  )صادق  مستشارالدوله 

وزیر مالیه
حکیمی(  )ابراهیم  حکیم الملک 

وزیر معارف و اوقاف
شهاب الدوله )اسداهلل شمس ملک 

آرا( وزیر فوائد عامه

دو ماه و چند روز پس از تشکیل 
این کابینه که می کوشید تعادلی در 
حال  در  کشورهای  با  ایران  روابط 
جنگ برقرار سازدـ  و به همین دلیل 
از سوی هواخواهان هر دو طرف در 
مجلس و مطبوعات مورد انتقاد بود 
می رفت  انتظارش  که  حادثه ای  ـ 

به وقوع پیوست.
روز سوم محرم 1334 هـ . ق )18 
آبان 1294/ یازدهم نوامبر 191۵( 
سمت   به  قزوین  از  تزاری  ارتش 

تهران حرکت کرد.
گرفتند  تصمیم  دولت  و  شاه 
اصفهان  به  تهران  از  را  پایتخت 

منتقل کنند.
آلمان  جانبداری  از  تصمیم،  این 
برخوردار بود که این زمان، اصفهان 
داشت  اختیار  در  کامل  به طور  را 
سوی  به  قدمی  پایتخت،  انتقال  و 
به  ایران  پیوستن  و  بیطرفی  ترک 

»متحدین« محسوب می شد.
پیش از آن که شاه و دولت تصمیم 
درآورند،  اجرا  مرحلۀ  به  را  خود 
سفارت  اشاره  به  دموکرات  وکالی 
آلمان تهران را ترک گفتند  و در قم 

مستقر شدند.
ژاندارمری  فرمانده  ادوال  کلنل 
در  را  ندارمری  ژا پست های  نیز 
ژاندارم،  افراد  و  کرد  منحل  تهران 
کالسکۀ  بود  قرار  که  فوج  یک  جز 
شاه را مالزمت کند، از تهران خارج  
و در طول جاده تهران به قم مستقر 

شدند.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 1221 (

» ادامه دارد«           

محمدولی خان سپهدار اعظم حسین عال »معین الوزاره«

وثوقالدوله محتشمالسلطنه



صفحه 13ـ Page 13 ـ شماره 132
 جمعه 13 تا پنجشنبه 19 اکتبر 2017

1ـ از آثار محمدعلی جمالزاده
ـ  سهام  ستد  و  داد  محل  ـ  است  حیوانی  2ـ 

حرف خطاب
3ـ از شیرینی های سنتی

4ـ آنسوی ـ مانع ـ شهری در ایران
5 ـ قسمتی از صورت ـ بحری در شعر فارسی

6 ـ دگرگونی ـ فلزی است
7 ـ گوشه ـ دوستی ـ حیوانی است

8 ـ از ابزار فنی ـ میوه ای است
9ـ موجودی افسانه ای ـ از اعداد

ـ  اسالم  از  پس  حکومتی  سلسله های  از  10ـ 
پول خارجی

11ـ مبارکی ـ مشعشع

ـ  است  حرفه ای  1ـ 
بدون

2ـ گلی است ـ بنیه ـ 
ذات سرشت

3ـ از آثار منتسکیو
4ـ مصیبت

5ـ  پوشیدنیـ  شیطان
ز  ا ـ  آفریننده  ـ   6

پوشاک
ـ  کردن  زخمی  ـ   7

مسموم کننده است
کشوری  پایتخت  ـ   8

است
نماز  آن  به سوی  9ـ 

گزارند ـ مخفی
ـ  زن  ـ  بیهوده  10ـ 
شهری تاریخی در ایران

است  خوراکی  11ـ 
متداولـ  حیوانی است

1ـ از شعرای نوپرداز، معروف و فقید ایران
2ـ هنر هفتم ـ »کاج« به هم ریخته ـ حصار

3ـ از هنرپیشگان معروف و قدیمی ایتالیایی تبار 
هالیوود

4ـ بخشی از مازندرانـ  او هم حرفه ای دارد ارجمند 
ـ زاده ـ حرارت غیرطبیعی بدن

5 ـ موجودی افسانه ای ـ قدم ـ از علوم
6 ـ آرزو و امید ـ معمور ـ خوراکی سنتی

و  زبردست  مترجم  پرکار،  روزنامه نویس  ـ   7
داستانسرای معروف و فقید ایران

8 ـ باال و ابر ـ پرنده ای است ـ حرف خطاب ـ 
پایین آمدن

زیبای رقص  اثر  و خالق  ارمنی تبار  آهنگساز  9ـ 
شمشیر

10ـ شراب ـ نااستوار ـ رسوم و شعائر
11ـ بلندیـ  پایتخت سلسلۀ مادـ  بیات و مستعمل

12ـ هنری است ـ ترس ـ روز شادی و جشن
ـ  بیستم  قرن  دیکتاتورهای  از  ـ  یادداشت  13ـ 

کمانگیری مشهور
14ـ به دیگری اعتماد کردن ـ از تمدن های کهن 

جهان ـ از فرآورده های نفتی
15 ـ گیاه ـ رودخانه ای در ایران ـ حالوت

1ـ از فاتحان بزرگ جهان
2ـ انبار غالت ـ زورگو ـ انتباه

ایران ـ  از شهرهای  ـ  3ـ درخشان 
حرف فاصله

4ـ دشمن »شد«ـ  باردارـ  درگذشت
عوارض  اخذ  سازمان  ـ  درآمد  ـ   5

واردات و صادرات
و  معاصر  معروف،  شعرای  از  ـ   6

فقید ایران
7 ـ رنگی است ـ بخشی از کشور ما

سلسله های  از  ـ  صید  محل  ـ   8
حکومتی در ایران

9ـ دستمزدـ  انسانیتـ  تیر کوچک
10ـ تله ـ نوعی کشتی ـ خوراکی 

است
است  عددی  آنطرف  از  ـ  رده  11ـ 

ـ مسرت
12ـ پایتخت کشوری است ـ گازی 

است بی رنگ با بوئی تند
13ـ وسیلۀ معالجهـ  از شعرای معاصر 
آثاری  خالق  و  ایران  تجددطلب  و 
و  سیاه«  »کفن  »رستاخیز«،  چون 

»ایده ال«
14ـ بندر و شهری در کنار دریای 
واحدپول  ـ  است  زبانی  ـ  سیاه 

کشوری است
15ـ هدایت ـ صحیه

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

صندوقچه  در  ا  ر وصینامه اش 
کلید  و  کرد  قفل  را  درش  گذاشت، 
سپرد.  »کروپسکایا«  زنش  به  را  آن 
وصیتنامه اش  نمی کرد  فکر  هیچ وقت 
در موزه ها خاک بخورد و هیچ کس به 
رهبر  لنین  والدیمیر  نکند.  عمل  آن 
حزب بلشویک روسیه  از سال 1905 
تا  می کرد  مبارزه  تزاری  حکومت  با 
اینکه در اکتبر 1917، با قیام مردم و 
با برکناری »نیکالی دوم« از سلطنت 
توانست رهبر انقالب بلشویکی و حزب 
کمونیست شود. لنین در سال 1924 
براثر سکته مغزی درگذشت و جسدش 
تابوت  در  کردن  مومیایی  از  بعد  را 
بلورین قرار دادند که همچنان می توان 
کرد.  مشاهده  مقبره اش  داخل  را  آن 
لنین در وصیتنامه اش پیشنهاد داده بود 
اعضای کمیته مرکزی حزب به 100 
نفر برسند تا تصمیم گیری منحصر به 
چند نفر نباشد. او از ژوزف استالین هم 
که همکار و یکی از اعضای فعال حزب 
بود، حسابی بدگویی کرده و او را خشن 
و گستاخ معرفی کرده بود. لنین به طور 
نزدیک ترین  تروتسکی،  مستقیم  غیر 
دوستش را برای رهبری حزب معرفی 
دیرینه  اختالف  بود  خواسته  و  کرده 
استالین و تروتسکی حل شود تا موجب 
از هم پاشیدن حزب نشود. اما بعد از 
جنگ  ضد  شعار  با  استالین  مرگش، 

دولت  یک  تشکیل  به  اعتقادش  و 
تروتسکی  بر  توانست  سوسیالیستی 
کار  روی  از  بعد  استالین  پیروز شود. 
آمدن، تروتسکی را که به مکزیک فرار 
کرده بود ترور کرد. وی تا زمان مرگش 
)سال 1953( رهبر حزب کمونیست 
باقی ماند.»لنین« در مورد »استالین« 
می گفت: او با ماست ولی از ما نیست و 
در مورد تروتسکی می گفت: او از ماست 
ولی با ما نیست.به اعتقاد عده ای، او یک 
دیکتاتوری دیگر را به وجود آورده بود. 
بعد از مرگ استالین، خروشچف رهبر 
حزب شد و با طرح »استالین زدایی« 
تالش کرد سیاست های خشن استالین 
را تعدیل و اصالح کند. به همین منظور 
کتاب های  از  استالین  نام  شد  قرار 
درسی حذف شود و جسدش که در 
قرار داشت،  لنین  بدن مومیایی  کنار 
از آنجا برداشته شود. بنابراین در سال 
1961 بدون هیچ مراسم و تشریفاتی، 
قبر استالین به زیر دیوار کرملین منتقل 
رهبران  استالین،  از  بعد  گرچه  شد. 
بعدی حزب تالش کردند اهداف حزب 
را از اقدامات خشن و مستبدانه استالین 
جدا اعالم کنند اما هنوز هم وقتی مردم 
برای دیدن جسد مومیایی شده لنین به 
موزه می روند، دیداری هم با استالین 
تازه می کنند و بر سر آرامگاهش دسته 

گل می گذارند.

وصیتی كه به آن عمل نشد

در  سلحشور  سوارکاران  و  اسب 
تاریخ ایران و این تمدن کهن پیوسته 
حضوری پر رنگ و تعیین کننده داشته 
و از سرزمین ایران پاسداری نموده اند 
و بی شک موفقیت این مردان توانمند 
مرهون اسب های قوی و بی باک بوده 
است؛ به طوری که اسب های پرورش 
یافته و آموزش دیده آن دوران ایران 
مناسبت های  در  و  بود  عالم  شهره 
مختلف بهترین هدیه از طرف ایرانیان، 
است.  بوده  تنومند  و  زیبا  اسب های 
داشتن  برای  دوران  آن  در  بی شک 
لشکری قوی و آزموده نیازمند افرادی 
متخصص و عالم در امر اسب بوده اند 
قوای جنگی  بتوانند خواسته های  که 

خود را برآورده سازند.
و  جنگ  مردان  آموزش  کنار  در 
و  تولید  تجهیزات،  و  لوازم  ساخت 
اصیل  اسب های  آموزش  و  پرورش 
و  حساس  بسیار  موارد  جمله  از 
اسب ها  این  زیرا  بود،  سرنوشت ساز 
بودند که سال ها در تربیت آنها تالش 
می شد و به سبب پشتوانه آن، موفقیت 

در میادین کارزار میسر می گشت. 
با مطالعه کتب تاریخی و سفرنامه های 
نکته می شویم که  این  معتبر متوجه 
پهلوانان و اسبان غیرتمند، دو عنصر 

جدایی ناپذیر از هم و در واقع مکمل 
یکدیگر بوده اند.

این که اسب در تمام  نتیجه  اما  و 
نیز  و در حال حاضر  بوده  ما  با  ادوار 
با تمام پیشرفت ها و فناوری به دست 
آمده هنوز در طبیعت و زندگی مدرن 
امروزی حضور دارد؛ به طوری که در 
قالب  در  اسب  پیشرفته  کشورهای 
از  ورزش ها  درون  در  و  خود  شهری 
برخوردار  خاصی  منزلت  و  جایگاه 
می باشد، ولی در کشور ما و در پوشش 
و حمایت ورزشی و دولتی جایگاهی 
ارزشمند  موجود  این  برای  مناسب 
سفارش شده در تاریخ و دین و آیین و 

سنت تعریف نشده است.
دارای  ایران  نقاط  اقصی  در  اسب 
با  ریشه و تاریخ و سنت خاص خود 
اتکا بر حضور اقوام آن منطقه می باشد. 
مثال  است  نمونه ای  صحرا  ترکمن 
زدنی و قابل که در تمام دوران اسب 
زندگی  درون  در  مروارید  همانند  را 
خود حفظ نموده است؛ به طوری که با 
تمام بی توجهی ها، اسب هنوز بخشی از 
وجود ترکمن هاست. اگر افرادی حتی 
اسب را هم نداشته باشند، عشق بدان 
را در درون دارند. در جامعه ترکمن و 
در کوچه و بازار اسب را حس می کنید.

تركمن صحرا و مرواریدی به نام اسب
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            10 پرسش و 10 پاسخ  
1(كمپانی اتومبیل سازی ایتالیایی »فیات« توسط چه كمپانی اتومبیل 

خریداری شده است؟
1ـ پژو    2ـ فورد   3ـ فولکس واگن    4ـ النچیا

2(عمارت »كاله فرنگی« در سال 951 قمری در كدام شهر ایران ساخته 
شد؟ 1ـ مشهد   2ـ اصفهان   3ـ شیراز    4ـ قزوین

3(شهر »تیگوانا« در كدام كشور قرار دارد؟
1ـ آرژانتین    2ـ اسپانیا    3ـ برزیل    4ـ مکزیک

4(سال2010 چندمین سالگرد تأسیس سازمان كشورهای صادركننده 
نفت )اوپک( بود؟ 1ـ چهلمین 2ـ پنجاهمین 3ـ شصتمین 4ـ هفتادمین

5(شهر »سینسیناتی« در كدام ایالت آمریکاست؟
1ـ اوهایو     2ـ نوادا       3ـ آریزونا     4ـ کنتاکی

6(كارگردان فیلم پلیسی »هاری كثیف« كه نقش این پلیس خشن را 
»كلینت ایستوود« بازی می كرد، چه كسی بود؟

1ـ استانلی دانن 2ـ جان هیوستون 3ـ استانلی کوبریک 4ـ دان سیگال
7(»الیزابت دوم« در چه سالی رسماً تاجگذاری كرد و ملکه انگلستان شد؟

1ـ 1950     2ـ 1951      3ـ 1952     4ـ 1953
8(مرتفع ترین درخت جهان كدامست؟

1ـ صنوبر     2ـ چنار       3ـ سرو      4ـ سیکورا
9(شهر »بیشکک« )نام پیشین: فرونز( پایتخت كدام كشور است؟

1ـ قزاقستان   2ـ قرقیزستان    3ـ ازبکستان   4ـ گرجستان
10(عمیق ترین متروی جهان به عمق 120 تا 150 متر در كدام شهر 

قرار دارد؟
1ـ مسکو     2ـ پاریس     3ـ لندن    4ـ پیونگ یانگ

در صفحه 15

در صفحه 15 وجه اشتراک این شخصیت ها چیست؟

نادر كاشانی
بسکتبالیست تیم ملی ایران

منصور مهدیزاده
قهرمان پیشین كشتی جهان

نایجل منسل
قهرمان اتومبیلرانی

 فورموال یک

كریستوفر دین
قهرمان پاتیناژ جهان

هوارد وب
داور انگلیسی فینال جام 

جهانی فوتبال

محمد رنجبر
فوتبالیست تیم ملی ایران

استالین
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»دنباله دارد«           

از  ایران پس  با شاه  نخستین مالقات رو در روی من 
برکناری مصدق، در کاخ نیاوران صورت گرفت، کاخی که 
با  ارتفاعات قرار گرفته، چشم اندازش تهران است. ما  در 
هم در دفتر کارش که در گوشۀ خنکی از کاخ قرار داشت 
مالقات کردیم. مرا از یک راهرو مارپیچ که در و دیوارش 
همه آینه کاری بود عبور داده به آن دفتر هدایت کردند. 
در اینجا دستگاههای تلفن و دوات های جوهر، همه از طال 
بودند. پیش از آن من درباره محمدرضا در مجله نیوزویک 
مطلب نوشته و شرح داده بودم که وی نسخۀ ثانی رهبر 
معاصرش شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه است. پس از 
آن زمان، شاه انقالب سفیدش را پیاده کرده بود. سفید از آن 
جهت که وی گفته بود این برنامۀ فوق العاده اصالح طلبانه را 
بدون ریختن حتی یک قطره خون اجرا خواهد کرد. در عین 
حال وی در دیدۀ انگلیسی ها و آمریکائی ها، به شیوه ای تمام 
و کمال بهای بازگشت خود به تاج و تخت را، در کشاندن 
ایران به سوی غرب و خاموش کردن جنگ سرد پرداخته 
بود، و نیز در ازای باال بردن قیمت نفت، دالرهای نفتی را 

برای خرید اسلحه از آمریکا و انگلیس صرف کرده بود.
زمینه و بهانۀ مالقات من و شاه قصد مسافرت رسمی وی 
به آمریکا بود، پرزیدنت نیکسون رسماً از وی دعوت به عمل 
آورده بود. همسر زیبای وی که تحصیلکردۀ فرانسه بود ـ 
فرح دیبا ـ مورد توجه ویژه آمریکائیان می بود. شش ماه 
پیش از آن تاریخ، فرح دیبا در فرانسه شهرتی کسب کرده 
بود و آن موقعی بود که زوج سلطنتی ـ شاه و ملکه ـ به 
پاریس رفته میهمان ژنرال دوگل بودند. رسانه های خبری 

از ژنرال دوگل پرسیده بودند:
ـ از میان همسراِن سران کشورهای گوناگون، شما از 

کدام یک بیشتر خوشتان آمده؟
ژنرال دوگل پاسخ داده بود:

ـ فرح.
ـ پس ژاکلین کندی چی؟

حالت  یک  فرح  ولی  زیباست  خیلی  البته  هم  او  ـ 
شیطنت آمیزی دارد که او را فوق العاده می کند.

بر روی میز تحریر شاه، سه عکس از فرح دیبا وجود 
گهوارۀ  که  می داد  نشان  را  فرح  آنها  بزرگترین  داشت. 
نوزادی را تکان می دهد. این نوزاد فرزند آنها، وارث تاج و 
تخت ایران، رضا پهلوی بود که در سال 1960 به دنیا آمده 
بود. بر دیوار عکس جالبی از پدر شاه، رضاخان در لباس 

قزاق ها نصب شده بود.
شاه دستیار خود را مرخص کرد. سپس ته سیگار خود 
را خاموش نمود، آنگاه به من اشاره کرد که روی یک کاناپه 
قرمز بنشینم، بعد به زبان انگلیسی و با لهجۀ انگلیسی به 
من گفت: »از قرار معلوم شما، هم انگلیسی هستید و هم 
آمریکایی، هر دو این کشورها دوست ایران هستند بنابراین 

شما بسیار خوش آمدید.«
گذشت زمان و کبر سن جزئیات آن مالقات را از یاد من 
برده است، اما سه نکته ای که شاه با انگشتان دقیق مانیکور 
شده اش برای من شمرد به خوبی در خاطرم مانده است: 

اصالحات ارضی ـ مسألۀ زنان، و مسألۀ نفت.
در مورد اصالحات ارضی نکته ای گفت که کم و بیش 
حکایت از آن داشت که می خواهد دل مرا به دست آورد. 
اظهار داشت که من می دانم شما در مورد زمین و کشاورزی 
اطالعاتی دارید. حاال من فهمیده بودم که سفارت ایران در 
لندن به وی خبر داده بود که من در آن زمان صاحب یک 
این  گفت  شاه  بودم.  )پرورش خوک(  مزرعۀ خوک داری 
نکته الزم است که هر کشاورزی برای خودش یک قطعه 
زمین داشته باشد. برای اجرای این کار، من به سهم خودم 
تمامی زمین های سلطنتی و مستغالت مربوط به آن را بین 
کشاورزان خرده پا تقسیم  خواهم کرد، مالکین و اشراف و 
اداره کنندگان اوقاف که صاحب و مالک دو سوم از زمینهای 
کشور هستند نیز طبق قانون باید همین کار را بکنند. شاه 
توجه خاصی به سازمان آمریکایی اصل4 )اصل 4 ترومن( 
که در ایران فعالیت داشت معطوف می کرد. این سازمان به 
کشاورزان کود و لوازم کشاورزی می داد و به آنها می آموخت 
که چگونه با این لوازم و ماشینها کار کنند. او از کارهای 
ویلیام وارن رئیس اصل4 ستایش می کرد. این شخصی بود 
که به توصیۀ اردشیر زاهدی از طرف دولت آمریکا به ایران 
اعزام شده بود. خود اردشیر زاهدی از دانشگاه یوتای آمریکا 

در رشتۀ کشاورزی فارغ التحصیل شده بود.
د  می کر صحبت  ن  نا ز ۀ  ر با ر د که  می  هنگا
سیتی لیک  ـ  سالت  شهر  در  آمریکا  به  سفرش  از 

تبسم  با  شاه  اینجا  در  کرد.  یاد   )Salt Lake City(  
مخصوصی اظهار داشت: در ایران »ما با زنان رفتار بهتری 
داریم تا مورمون های آن ناحیه با زنان. زنان ایرانی حق رأی 
دارند. می توانند نمایندۀ پارلمان شوند و باالخره هیچکس 

آنها را مجبور به پوشیدن چادر نمی کند.
به حرمسرا  اینجا  زنان در  اکنون دیگر   شاه می گفت 
در  که  حالی  در  ندارند،  وظیفۀ خدمتگزاری  و  نمی روند 
سابق نقش آنها همین بود. در دنبالۀ سخنانش اظهار داشت:

»یک ملت مانند یک هواپیماست که برای پرواز به دو 
بال نیاز دارد، یکی نرینه و دیگری مادینه.«

آن جریانات چقدر با ایران اسالمی امروز تفاوت داشت.
در میان گفتگو، من مسألۀ باال بردن بهای نفت را مطرح 

کردم و به تصمیم ایران در مورد دوبرابر کردن بهای آن 
اشاره نمودم که در نتیجۀ آن سایر اعضای اوپک و عربستان 
سعودی نیز از ایران پیروی می کنند. شاه اظهار داشت من 
به این پول برای افزایش بودجۀ آموزش و پرورش، ساختن 
راه و نیروگاه نیاز دارم. هنگامی  که من در پاسخ گفتم این 
موضوع باعث تورم در اروپا و ژاپن می شود و نیز بازار بورس 
نیویورک را هم تحت تأثیر قرار می دهد، وی از صندلی خود 

برخاست و در اتاق شروع به قدم زدن کرد و بعد گفت:
»نفت ذخیرۀ محدودی است و این گونه نیست که شما 
باِک اتومبیل های بزرگ خود را پر کنید و آن را به هدر دهید، 
اما اگر قرار باشد همین طور بماند با همین بهای ارزان شما 

به این کار ادامه خواهید داد.«
پس از آن، بحث ادامه پیدا کرد و به آنجا رسید که امکان 
دارد در مورد استفاده از نیروی هسته ای چالش و برخوردی 

بین آمریکا و ایراِن )آن روزی( به وجود آید.
شاه آنگاه چنین گفت: »فقط اگر بهای نفت به آن اندازه 
باال رود که شما نتوانید سوخت نفت را به بیهودگی مصرف 
کنید آن وقت است که آمریکائیان به دنبال منبع سوخت 

دیگری مثال نیروی هسته ای خواهند رفت.«
من گفتم: هم اکنون در آمریکا و انگلستان و فرانسه پایگاه 

نیروی هسته ای ساخته شده است.
شاه گفت: »ایران هم از آنها خواهد ساخت، هم اکنون 
شرکت وستینگ هاوس مشغول طرح نقشۀ نخستین نیروگاه 

هسته ای ماست که در بوشهر ساخته خواهد شد.«
این نخستین اشاره ای بود که من دریافت می داشتم از این 

که ایران خود را آماده می کرد تا در مسألۀ نیروی هسته ای 
وارد شود و دخالت کند و هنگامی که من این موضوع را با 
مقامات رسمی انگلیسی و آمریکایی در میان گذاشتم آنها 
سخنان شاه را تأیید کردند. چهل سال پیش عباس هویدا 
که در آن زمان نخست وزیر ایران بود از پرزیدنت لیندون 
ب. جانسون تقاضای کمک کرد که در اجرای طرح نیروگاه 
هسته ای ایران را همراهی کنند. پرزیدنت جانسون موافقت 
کرد. وی به شاه اظهار داشت که »در برپایی پایگاههای 

هسته ای، آمریکا به ایران کمک خواهد کرد.«
در  آمریکا  و  اروپا  همکاری  مبسوط  و  تفصیلی  شرح 
کتاب  این  دوم  در فصل  ایران  برنامۀ هسته ای  گسترش 

آنچه  از  است  بیانی  این شرح  به نظر شما خواهد رسید. 
نومحافظه کاران واشنگتن باور دارند، یعنی: این آیت اهلل های 
رژیم اسالمی بودند که طرح برنامۀ هسته ای ایران را پیاده 
کردند. در حالی که چنین نیست،  آنها این کار را نکردند. 

شاه این کار را با پشتیبانی آمریکا انجام داد.
آیا شاه قصد داشت که یک روز ایران به سالح  هسته ای 
دست یابد؟ در دهۀ 1960 اکبر اعتماد مدیر عامل سازمان 
انرژی اتمی ایران بود. دکتر اعتماد در خاطراتش می نویسد: 
»نه من و نه هویدا نخست وزیر، هیچکدام آن قدر در این 
مسأله جلو نرفتیم که ایران بتواند روزی پلوتونیوم غنی شده 
برای سالح هسته ای تولید کند. اما خیلی پیش از آنها ما 
به آسانی دریافته بودیم که شاه چه نقشه ای در سر دارد. 
من شخصاً تظاهر می کردم که چیزی نمی دانم ولی آشکارا 
می دیدم قطعات یک پازل گرد هم جمع می شوند تا یک 

تصویر کامل را تشکیل دهند.«
بعدها من اسداهلل علم وزیر دربار را مالقات کردم. وی 
برای مدت 12 سال محرم و رازدار صمیمی شاه بود. علم 
دفتر خاطراتی از مکالمات خود با شاه ترتیب داده بود. وی 
در آن شرح می دهد که: »شاه چشم انداز بسیار خوبی برای 
آیندۀ ایران مشاهده می کرد. این چشم انداز احتماال شامل 
برپایی یک پایگاه اتمی می گردد، هرچند خود او این مسأله 

را انکار می نماید.«
***

تنها مالقات رسمی دیگری که من با شاه ایران داشتم در 
دهۀ 1960 اتفاق افتاد، و این زمانی بود که من به نمایندگی 
پارلمان انگلستان انتخاب شده بودم. در آن موقع شاه به 
لندن آمده و در کاخ باکینگهام میهمان ملکه انگلستان 
بود. وی برای تعداد 900 بازرگان و سرمایه دار و بانکدار در 
گیلدهال سخن می گفت و همچنین کمیتۀ روابط خارجی 
حزب محافظه کار نیز در آنجا حضور داشتند. من هم منشی 

افتخاری این کمیته بودم.
و  بود موقر  نزدیک دیده می شد رهبری  از  وقتی شاه 
جذاب به سان سایر رهبرانی که من تا آن زمان مالقات کرده 
بودم. البته به جز غولهای سیاسی مانند وینستون چرچیل 
که به طور اتفاقی هنگام نمایندگی مجلس او را دیده بودم و 
همچنین ریچارد نیکسون )بعد از آن که از ریاست جمهوری 
برکنار شد( شاه به مدت 50 دقیقه بدون هیچ گونه یادداشتی 
به سخنرانی پرداخت. بالغت او در سخنرانی برابر می شد 
با همان پاسخهایی که به دفعات از وی شنیده شده بود. او 
مردی جذاب بود و بیش از روزهایی که ثروت فراوان او را 
مغرور سازد و چاپلوسی اطرافیان داوری او را مخدوش کند، 
از یک فن و لم سیاسی بهره مند بود که شخصیت و وجودش 
را تکمیل می کرد و آن این که به شیوۀ حیرت آوری نام ها و 
چهره های اطرافیان را همواره به خاطر می داشت. مثال به یاد 
می آورد چه زمانی با من مصاحبه کرده است، من موقعی 
به عنوان رئیس خبرنگاران بخش اروپایی مجله نیوزویک با 

او مصاحبه کرده بودم، حاال از من می پرسید:
و  مطبوعات  خبرنگاری  بین  رفتن  پایین  و  باال  »این 

نمایندگی مجلس آیا به نفعت بوده است یا نه؟«
من و او دربارۀ بحرین صحبت کردیم، بحرین که من با 
امیر آن، شیخ  بن عیسی  الخلیفه مالقات کرده بودم. این 
شیخ ساعت پر زرق و برقی به من هدیه داده بود که آن را 
در دست داشتم. شاه آن را دید و اشاره کرد که این را از 
شیخ گرفته ای؟ این شیخ عیسی یک عرب سنتی بود و از 
قدرت ایران می ترسید. همان گونه که امروز هم جانشینش 
همان وحشت را دارد. بیش از نیمی از جمعیت بحرین نسل 
اول و دومشان از مهاجرین ایرانی بودند که مذهب شیعه 
داشتند. اکنون شاه مانند پدرش تمام جزایر موجود در خلیج 
فارس را چه از نظر تاریخی و چه از نظر فرهنگی از آِن 
ایران می دانست. برای چندین نسل پیاپی سربازان انگلیسی 
در بحرین مانده بودند ولی اکنون حکومت هارولد ویلسون 
راضی  مثال  مختلف  به علل  انگلستان(  وقت  )نخست وزیر 
نگه داشتن جناح چپ حزب کارگر در پارلمان همچنین، 
جلوگیری از اتالف بودجه برای این کار و نیز سالمت و 
بهداشت سربازان تصمیم گرفت که سربازان انگلیسی را از 
آنجا فرابخواند. این مسأله بحرین را آسیب پذیر می کرد و 
شاه به این فکر می افتاد که با تمهیداتی این هلوی رسیده 
به دهانش بیفتد. اما چنین نشد و شیخ عیسی از مهلکه 
جان بدر برد. شاه هم آزرده خاطر گشت، زیرا به محض آن 
که سربازان انگلیسی بحرین را ترک کردند ناوگان جنگی 

آمریکا وارد خلیج فارس شد.
را  به سلطان نشین عمان  هنگامی که من قصد رفتن 
داشتم شاه توجه و عالقۀ خود را به این ناحیه نیز نشان 
داد. این سلطان نشین در دهۀ 1960 در نظر جهانگردان 
خارجی ناحیه ای پرت و دورافتاده بود، نه گاز داشت نه 
لوله کشی آب و نه برق تا آنکه انگلیسی ها فرمانروای دیکتاتور 
و سالخوردۀ آن به نام سلطان سعید بن تیمور معروف به 
باهوش جوانش  فرزند  و  برکنار کرده  از کار  را  شک بوت 
هم  امروز  که  همان  نشاندند،  او  به جای  را  قابوس  به نام 
فرمانرواست. قابوس فارغ التحصیل دانشکدۀ تربیت افسران 
انگلیسی از دانشگاه سندهورس است. وی مدت 6ماه نیز در 
دانشگاه وست سافوک، مهمان من بود و در آنجا شیوۀ اداره 
کردن اقتصاد کشورش را فرا گرفت و پس از آن همیشه با 
انگلیس  ها دوستی داشت، و کارشناسان انگلیسی را برای 
ارتش و پلیس خود به کار گرفت. یک بار در ناحیه ای که من 
زندگی می کردم یک بیمارستان خصوصی تقاضای کمک 
مالی کرد. باالترین مبلغ اعطاشده که به رایگان دریافت شد 

از طرف سلطان قابوس بود.
در  که  شد  برانگیخته  هنگامی  عمان  به  شاه  توجه 
مرزهای جنوبی آن از جمهوری دموکراتیک مردمی یمن، 
دست نشاندۀ شوروی ها، حمالتی علیه آن سرزمین صورت 
گرفت. سلطان قابوس از ایران و انگلستان تقاضای کمک 
انگلیس ها  این کشورها پاسخ مساعد دادند.  کرد. هر دو 
ایران  دادند.  قرار  اختیار وی  در  و موشک  نیروی هوایی 
چند هنگ پیاده  نظام و توپخانه و ارابه های جنگی به وی 
داد. کمکهای ایران به وسیلۀ نیروی هوایی ایرانی به سالله 
رسید. من به عنوان مهمان سلطان قابوس به مسقط رفتم 
و از آنجا با هواپیما به ُظفار پرواز کردم. جایی که منطقۀ 
جنگ بود و نیروی هوایی انگلستان در حال انجام کار. در آن 
ناحیه من با چند تن از افسران بلندپایۀ ایرانی که فرماندهی 
هنگ های سربازان را در کوهستانها داشتند مالقات کردم. 
در کنار آنها یک هنگ هم از اردن آمده بود. ملک حسین 
پادشاه اردن این هنگ را برای کمک به همشاگردی خود 

در سندهورس، یعنی سلطان قابوس اعزام داشته بود.
بلوک  که  است  متعددی  ناحیه های  از  یکی  ُظفار 
مغرب زمین )آمریکا و انگلیس( در آن نواحی در جنگ سرد 
پیروزی به دست آورده اند. در اینجا مهاجمان کمونیست پس 
زده شدند و ایران نیز دوشادوش آمریکا و انگلیس نقش 
خود را به خوبی انجام داد. اگر شوروی ها از جمهوری خلق 
یمن پشتیبانی می کردند و این جمهوری می توانست کنترل 
نواحی عمان جنوبی را در دست گیرد، تانکرهای نفتی که 
سه پنجم نفت مورد نیاز مغرب زمین را تأمین می کردند و 
می بایستی از خلیج فارس عبور کنند هنوز به اروپا و آمریکا 

نرسیده به چنگ کمونیست ها می افتادند.

الدون  ِسر  قلم  به  است  کتابی  تالطم«  پر  »ایران 
و  سیاستمدار   )Eldon  Griffiths ( گریفیث 
از دوران جوانی، و زمانی  انگلیسی که  روزنامه نگار 
که خبرنگار مجله نیوزویک بود، به ایران دلبستگی 
است  کرده  سفر  ایران  مختلف  نقاط  به  داشته، 
می شناسد.الدون  نزدیک  از  را  ایرانی  و  ایران  و 
کالیفرنیای  در  را  بازنشستگی  دوران  که  گریفیث 
تماس  در  ایرانیان  با  همچنان  می گذراند،  جنوبی 
می کند.او،  دنبال  عالقه  با  را  ایران  مسائل  و  است 
در کتاب خود از دیدارهایش با شاه و رجال سیاسی 
به  منجر  وقایع  انقالب،  از  قبل  دوران  در  ایران 
انقالب سخن می گوید. از  بعد  انقالب و رویدادهای 
و  برگردانده  فارسی  به  فرید جواهرکالم  را  کتاب 

»نشر آبی« انتشار داده است.
تاریخ  و  برای صفحه خاطرات  را  از آن  بخشهایی 

برگزیده ایم که در چند شماره خواهید خواند.

اگر بهای نفت به اندازه ای باال رود که شما نتوانید از آن برای کارهای بیهوده مصرف کنید آن وقت است 
که آمریکائیان به دنبال منبع سوخت دیگری مثال نیروی هسته ای، خواهند رفت.              شاه ایران

(Turbulent Iran)
recollections, 

Revelations and a 
proposal for peace

ایران پر تالطم
ِسر الدون گریفیث

)1(

نخستین دیدار با شاه ایران در 
کاخ نیاوران

ادامه دارد
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

جمهوری اسالمی کاتالونیا ...                          از صفحه 7  

سازمان  سابق  =رئیس 
صنایع  فرهنگی،  میراث 
دستی و گردشگری، فرورین 
 ۸ معادل  درآمدی   ۹۶ ماه 
ورود  محل  از  دالر  میلیارد 
گردشگر خارجی به ایران را 
عنوان کرد بدون اینکه این 
آمار منبع موثقی داشته باشد.
=سازمان جهانی گردشگری 
که  آمارهایی  به  توجه  با 
ر  د می  سال ا ی  ر جمهو
میزان  می گذارد  اختیارش 
گردشگر  از  ایران  درآمد 
میلیارد  را حدود ۶  خارجی 

دالر عنوان کرده است.
ایران  است  مدعی  روحانی  دولت 
ورود  محل  از  درآمد  دالر  میلیارد   ۸
گردشگر خارجی داشته است در حالی 
که آمارهای سازمان جهانی جهانگردی 
رقمی خیلی پایین تر از رقم مورد ادعای 

دولت را عنوان می کند. 
زهرا احمدی پور، رئیس سابق سازمان 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
گردشگری، فروردین ماه 9۶ در جریان 
سفر به شیراز اعالم کرد در سال 9۵ 
از گردشگری کشور ۸  درآمد حاصل 

میلیارد دالر بوده است.
از سوی  بارها  عدد  این  آن،  از  پس 
دیگر فعاالن گردشگری، اصناف و حتی 
شد.  اعالم  کشور  عالی رتبه  مقامات 
اقتصاد  رییس کمیسیون گردشگری، 
بازرگانی،  اتاق  هنر  اقتصاد  و  ورزش 
پیش  ماه  چند  نیز  معادن  و  صنایع 
اعالم کرد: »سال 9۵ بیش از ۶ میلیون 
گردشگر خارجی وارد کشور شدند که 
حاصل آن ورود ۸ میلیارد دالر ارز به 

کشور بود.«
این در حالیست که سازمان جهانی 
خود  گزارش  آخرین  در  جهانگردی 
ایران   9۵ سال  در  است  کرده  اعالم 
گردشگر  هزار   92۴ و  میلیون   ۴
درصد   ۵.۶ میزان  این  که  داشته 

آمارهای غلط دولت از آمار 
گردشگر خارجی

کمتر از سال 9۴ بوده، با آنکه در این 
گزارش به درآمد ایران از محل جذب 
گردشگر اشاره ای نشده، اما مسؤوالن 
که  دارند  تاکید  کشور  کارشناسان  و 
گردشگرِی ایران در سال 9۵، حدود 
۸ میلیارد دالر درآمد داشته است.به 
گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، 
میزان  جهانگردی  جهانی  سازمان 
هزینه  هر گردشگر در منطقه جنوب 
حساب  آن  جزو  را  ایران  که  آسیا 
می کند، 1220 دالر تعیین کرده که 
حتی اگر به ساده ترین شکل محاسبه 
از   9۵ سال  در  ایران  درآمد  شود، 
هزار   92۴ و  میلیون   ۴ وروِد  محل 
میلیارد   ۶ حدود  خارجی،  گردشگر 

دالر می شود، نه ۸ میلیارد دالر!
جهانی  سازمان  ساالنه  گزارش  در 
گردشگراِن  تعداد  آنکه  با  جهانگردی 
ورودی به کشور در سال 201۶ )9۵ 
از  روزانه  »ورود  محاسبه  با   )9۴ ـ 
مرزها« ۴ میلیون و 9۴2 هزار نفر با 
رشد منفی ۵.۶ درصد نسبت به سال 
قبِل آن )201۵( ثبت شده، اما بخش 
درآمد گردشگری برای سال 9۵ خالی 

گذاشته شده است.
جالب اینجاست که اعداِد ثبت شده در 
گزارش سازمان جهانی جهانگردی در 
حالی از آمارهایی که معموال مسؤوالن 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
ایران اعالم می کنند  و گردشگری در 
کارشناسان  گفته  به  که  است  کمتر 
در  شده  ثبت  آمارهای  سازمان،  این 
UNWTO به استناد داده هایی است 
قرار  اختیارش  در  ایران  سوی  از  که 

گرفته است.

خواست  قاضی  از  محلی  دادستان 
که آن واعظ و سه نفر دیگر را به جرم 
آزار و اذیت به زندان بندازد. اما پس از 
آنکه شهردار سوسیالیست شهر گفت 
»درگیری  از  جلوگیری  خواهان  که 
همه ی  از  مرد  آن  است،  اجتماعی« 
اتهامات مبرا شد.در تراسا، یکی دیگر 
از شهرهای صنعتی بارسلونا نیز، واعظ 
در  بزرگ  مسجدی  در  که  مراکشی 
مرکز شهر سخنرانی می کند، با آموزش 
»نحوه ی زدن زن با یک چوب یا مشت 
استخوانی  که  گونه ای  به  دست،  یا 
نشکند و خون نیاید«، خشونت علیه 
و  می آموخت  مخاطبانش  به  را  زنان 
ترویج می کرد. هنگامی که پلیس از او 
بازجویی کرد، او حاضر به ارائه ی شواهد 
نشد و گفت که مشروعیت دولت اسپانیا 

را به رسمیت نمی شناسد.
در گرونا، دختر مراکشی هشت ساله ای 
به دلیل این که نپذیرفت حجاب اش را 
سر کالس بردارد، از مدرسه ای دولتی 
مسئله  در  کاتاالن  دولت  شد.  اخراج 
مدرسه  مسووالن  به  و  کرد  مداخله 
دهند  اجازه  دختر  به  که  داد  دستور 
حجاب بگذارد، چرا که اگر این کار را 

نکنند تبعیض قائل شده اند.
در بارسلونا، یک واعظ مراکشی گفته 
ضروری است که ارزش های اسالمی را 
مانند ارزش های اروپایی بپذیریم و از 
اروپایی ها در هنگام شرح  بعد  به  این 
»اسالمی-  اصطالح  باید  غربی  تمدن 
»یهودی-  جایگزین  را  مسیحی« 

مسیحی« کنند.
در جای دیگری در کاتالونیا، مهاجران 
قانون  دولتی  مدارس  در  مسلمان 
حالی  در  می کنند،  اعمال  را  شریعت 
که کودکان غیرمسلمان به سبب اینکه 

به  ناهار ساندویچ گوشت خوک  برای 
مدرسه می آورند مرتب مورد اذیت و 
آزار قرار می گیرند )به این ویدئو مراجعه 

کنید(.
بسیاری از مشکالت کنونی کاتالونیا 
کاتاالن ها  را،  سلفی  جهادگرایی  با 
خودشان بر سر خود آورده اند. احزاب 
تالش  در  کاتالونیا  استقالل  طرفدار 
برای رواج ناسیونالیسم کاتاالن و زبان 
کاتاالن، مهاجرت از کشورهای مسلمان 
ترویج  دهه  سه  مدت  به  را  عرب زبان 
مهاجران  این  که  باور  این  با  کردند، 
)برخالف کسانی که از آمریکای التین 
می آیند( به جای اسپانیایی زبان کاتاالن 

را یاد خواهند گرفت.
مورد  در  کاتاالن ها  برخی  اگرچه 
جمعی  مهاجرت  ترویج  حکمت 
مسلمانان به عنوان استراتژی رسیدن 
به استقالل، اندیشه های دیگری دارند، 
ولی تخمین زده می شود که تا 10 هزار 
کاتاالنی که با جنبش های جدایی طلب 
اخیر  سال های  در  بوده اند  پیوند  در 
مثال،  عنوان  به  گرویده اند.  اسالم  به 
هر  از  نفر  دو  که  است  این  بر  اعتقاد 
متعلق  که  کاتاالنی  رادیکال  فرد  ده 
به حزب سیاسی چپ رادیکال، حزب 
جمهوریخواه کاتالونیا هستند، به اسالم 

گرویده اند.
روزنامه ها،  از  یکی  گزارش  طبق 
»نوکیشان حاضر به مشاهده ی مراسم 
کریسمس، خوردن سوسیس )خوک(، 
ساردانا  رقص  یا  شامپاین  نوشیدن 
اما  نیستند،  کاتاالن[  حلقه ای  ]رقص 
غذاهای خود را با گوشت حالل آماده 
در  که  حالی  در  ویژه  به  و  می کنند، 
میان ملی گرایان رادیکال کاتاالن آنها را 
تماشا می کنند، قرآن را به زبان کاتاالن 

آمار مشموالن غایب در ایران هر سال 
بیشتر و بیشتر می شود و تهدیدهایی 
مثل دستگیری مشموالن و فراری  ها، 
جریمه های 20 تا ۵0 میلیون تومانی 
و اضافه خدمت هم بر این مسئله تاثیر 
مسووالن  آمار  طبق  است.  نداشته 
انتظامی، به طور کل ۴0 درصد غایبین 
هرگز به خدمت سربازی نمی روند. این 
مسئله آنقدر دامنه دار شده که حتی 
زیر سوال  را  اجباری  ساختار خدمت 
ایران  در  کارشناسان  و  است  برده 
سال هاست بررسی می کنند علت فرار 
از سربازی چیست و چه راهکارهایی 

می شود برای آن در نظر گرفت.
در حال حاضر آمار مشموالن غایب 
به یک و نیم میلیون نفر رسیده است و 

هزاران نفر از آنها که کارت پایان خدمت 
نداشتند، حاال می توانند  و گواهینامه 
صاحب گواهینامه و بیمه شخص ثالث 
شوند و این یعنی اضافه شدن به تعداد 
رانندگان در ایران و افزایش ترافیک، 

تلفات و سوانح جاده ای.
بسیاری از این جوانان در سن ازدواج 
پایان  کارت  چون  و  می گیرند  قرار 
خدمت نداشتند نمی توانستند در اداره 
یا سازمانی استخدام شوند، و به همین 
دلیل به مسافرکشی و کار در آژانس ها 
رو می آوردند؛ بسیاری از آنها مجبورند 
برای امرار معاش اتومبیلی ارزان قیمت 
و بی کیفیت خریداری کنند و در جاده ها 
باربری و حمل و نقل کنند؛ بسیاری 
می شوند. موتوری«  »پیک  آنها  از 

در واقع با این قانون، آمار زندانی های 
مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی 
در مورد گواهینامه و بیمه شخص ثالث 
کاهش پیدا می کند و در مقابل آمار 
مرگ و میر و سوانح ناشی از تصادف 

افزایش می یابد.
و  شهری  فیک  ترا وگان  نا یا  آ
افزایش  تحمل  ایران  در  برون شهری 
حجمی عظیم از اتومبیل و رانندگان 

را دارد؟
روانی  و  روحی  جوانب  طرفی  از 
قانون جدید را نیز باید سنجید. خدمت 
سربازی با تمام ایرادات و اشکاالتی که 
دارد، دست کم دورانی است که تجربه 
ثابت کرده در افزایش ثبات شخصیت 
هم  حاال  دارد.  مثبت  تاثیر  جوانان 
هم  و  مانده  خالی  بیشتر  پادگان ها 
جوانانی را داریم که فرصت چشیدن 
از سردی و گرمی روزگار در  بخشی 
گرفته  آنها  از  سربازی  خدمت  طول 
شده و با همان هیجانات دوران بلوغ، 
مثل  شاخص هایی  که  جامعه ای  در 
خشونت و نزاع و پرخاشگری در آن 
مثل  شاخص هایی  و  افزایش  به  رو 
به سرعت  آرامش عمومی  صبوری و 
یا  یافته  اجازه  است،  کاهش  به  رو 
یا  و  خودنمایی  و  ماجراجویی  برای 
برای نان در آوردن و گذران زندگی، 

رانندگی کند.

می خوانند. یکی از نوکیشان مسلمان 
می گوید: »من دارم عربی یاد می گیرم، 
اما ترجیح می دهم که قرآن را به زبان 
زبان  به  را  خداوند  بخوانم.  کاتاالن 
کاتاالن ستایش می کنم. این زبانی است 
که من با آن احساس راحتی می کنم«.

چندفرهنگی گرایان کاتاالن نیز فعاالنه 
برای مهاجران مسلمان تبلیغ می کنند و 
به دنبال این هستند که آنها را به دین 
دهند.   گرایش  کاتاالنی  ناسیونالیسم 
استقالل  فعاالن  ژوییه،  ماه  در  مثال 
آرای   جذب  دنبال  به  که  کاتاالن 
مسلمانان بودند در مقابل مساجد اطراف 
کاتالونیا تبلیغاتی نصب می کردند که در 
به  کاتاالن  »حاکمیت  بود:  آمده  آنها 
مهاجرت مسلمانان کمک خواهد کرد«.

دموکراسی  به  که  سلفی  واعظان 
اعتقاد ندارند– چرا که دموکراسی شکل 
حکومتی است که انسان آن را ساخته 
مسلمانانی  از  اکنون  خداوند–  نه  و 
هستند  دادن  رای  شرایط  واجد  که 
احزاب جدایی طلب  از  که  می خواهند 
کاتاالن به عنوان وسیله ای برای ایجاد 

اسالم گرایی در کاتالونیا حمایت کنند.
به عنوان مثال، عبدالوهاب حوسی، 
به عنوان مثال یک سخنگوی جهادی 
اسالمی  فرقه  به  که  لریادا  در  سلفی 
رادیکال وهابی تعلق دارد، اخیرا گفته: 
طرفدار  احزاب  به  باید  »مسلمانان 
استقالل رای بدهند؛ زیرا آنها نیاز به رای 
ما دارند، اما آنچه که آنها نمی دانند این 
است که وقتی آنها اجازه می دهند که ما 
رای بدهیم، همه ما به احزاب اسالمی 
رای می دهیم زیرا ما به چپ و راست 
اعتقاد نداریم. این امر موجب می شود 
دست  در  را  محلی  شوراهای  ما  که 
بگیریم و وقتی در منطقه ی خودمختار 
کاتاالن قدرت به دست آوریم، قوانین 

اسالم را اجرا خواهیم کرد«.

خروج آمریکا و اسرائیل از 
یونسکو 

کرده  اعالم  آمریکا   =
بدهی های  دلیل  به  است 
روز افزون یونسکو، نیاز این 
سازمان به اصالحات بنیادین 
و تبعیض های یونسکو علیه 
اسرائیل از این سازمان خارج 

خواهد شد.
 ، هو نیا نتا مین  بنیا =
به  نیز  اسرائیل  نخست وزیر 
کشور  این  خارجه  وزارت 
دستور داده مقدمات خروج 
اسرائیل از سازمان یونسکو 

را فراهم کند.

اسرائیل،  و  آمریکا  متحده  ایاالت 
تربیتی  و  فرهنگی  علمی،  بخش  از 
خارج  یونسکو،  متحد،  ملل  سازمان 

می شوند.
روز  آمریکا  خارجه  امور  وزارت 
پنجشنبه، 20 مهرماه، اعالم کرد این 
یونسکو،  از  سال 201۸  پایان  کشور 
تربیتی  و  فرهنگی  علمی،  بخش 

سازمان ملل خارج می شود.
سخنگوی  نوئرت،  هدر  گفته  به 
نگرانی های  آمریکا،  خارجه  وزارت 
ایاالت متحده در رابطه با بدهی های 
روز افزون یونسکو، نیاز این سازمان 
به اصالحات بنیادین و تبعیض هایی 
انجام  اسرائیل  علیه  یونسکو  که 

ایاالت  تصمیم   این  دالئل  می دهد، 
تصمیمی  است؛  بوده  آمریکا  متحده 
ساده ای  تصمیم  می گوید  نوئرت  که 

نبوده است.
او همچنین افزوده است آمریکا رابطه 
»دولت  عنوان  به  را  یونسکو  با  خود 
تا  داد  خواهد  ادامه  عضو«  غیر  ناظر 
یونسکو را از تخصص و چشم اندازهای 
خود به ویژه در رابطه با مسائلی چون 
محافظت از میراث جهانی، حمایت از 
آزادی بیان و ارتقا همکاری علمی و 

آموزشی بهرمند کند.
آمریکا  متحده  ایاالت  است  گفتنی 
در  توجهی  قابل  سهم   2011 سال 
تامین بودجه یونسکو داشت اما کمک 
خود به این سازمان را در اعتراض به 
تصمیم این سازمان مبنی بر پذیرش 
فلسطین به عنوان عضو کامل، متوقف 

کرد.
با  خود  همکاری  که  نیز  اسرائیل 
و  گذشته  سال  مهرماه  را  یونسکو 
سازمان  این  قطعنامه   به  اعتراض  در 
درباره بیت المقدس شرقی معلق کرده 
بود، به زودی از سازمان یونسکو خارج 

خواهد شد.
پس  ساعاتی  تنها  و  گذشته  روز 
یونسکو،  از  آمریکا  خروج  اعالم  از 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 
دستور  کشور  این  خارجه  وزارت  به 
داد مقدمات خروج اسرائیل از سازمان 

یونسکو را فراهم کند.

 پاسخ وجه اشتراک 
اینان همگی افسر پلیس بودند

از صفحه 13

پاسخ سؤاالت )10 پرسش و 10 پاسخ( از صفحه 13
1ـ فولکس واگن 2ـ قزوین 3ـ مکزیک 4ـ پنجاهمین 5ـ اوهایو ۶ـ دان 
سیگال 7ـ 1۹53 میالدی ۸ـ سیکورا ۹ـ قرقیزستان 10ـ پیونگ یانگ

لغو شرط کارت پایان خدمت برای ...                      از صفحه 4  

جمله  از  تیلر  =ریچارد 
که  است  اقتصاددان هایی 
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 
فرضیه های  با  را  اقتصادی 
داده  توسعه  روان شناختی 

است.
اقتصاد  نوبل  جایزه  =تیلر 
امسال را برای نظریه »ترکیب 
روان شناختی  مفروضات 
واقعی در تحلیل تصمیم گیری 

اقتصادی« دریافت کرد.
به  اقتصاد سال 2017  نوبل  جایزه 
پژوهشگر  و  اقتصاددان  تیلر،  ریچارد 
پرداز  نظریه  و  آمریکایی  ساله   72

»اقتصاد رفتاری« تعلق گرفت. 
ریچارد تیلر محقق و نظریه پرداز در 
زمینه اقتصاد رفتاری و استاد اقتصاد 
در دانشکده تجارت در دانشگاه معروف 
و  تجزیه  که  است  شیکاگو  معتبر  و 
با  را  اقتصادی  تصمیم گیری  تحلیل 
فرضیه های روان شناختی توسعه داده 
امسال  اقتصاد  نوبل  جایزه  او  است. 
مفروضات  »ترکیب  نظریه  برای  را 
تحلیل  در  واقعی  روان شناختی 
تصمیم گیری اقتصادی« دریافت کرد.

این اقتصاددان آمریکایی تحقیقاتی 
عقالنیت  پیامدهای  مورد  در  را 
و  اجتماعی  اولویت های  محدود، 
داده  انجام  فرد  کنترل  در  ضعف 
این  چگونه  که  موضوع  این  و  است 
عوامل بر تصمیم های فردی و بازارها 
تاثیر می گذارد از تحقیقات مهم وی 
و  بازار  سوی  از  که  می رود  شمار  به 
کارفرمایان نیز به شدت مورد استقبال 

قرار گرفته است.
می کند  ثابت  تیلر  ریچارد  نظریه 
که  پیش فرض هایی  خالف  بر 
را  مردم  اقتصادی  رفتارهای  اساس 
تصمیم های عقالنی بر اساس منفعت 
فردی می داند، مردم به دلیل کمبود 
در  ناتوانی  و  اطالعات،  و  آگاهی 
کنترل رفتارهای شخصی و همچنین 
مالحظات اجتماعی تصمیم می گیرند.

»بدرفتاری  این  از  جلوگیری  برای 
اقتصادی« او استدالل می کند که با 
به مردم می توان  یا سقلمه ای  تلنگر 
اقتصادی  خوش رفتاری  به  را  آنها 
را  مردم  می توان  مثال  داد،  سوق 
برنامه ریزی های  که  کرد  تشویق 
درازمدت بیشتری داشته باشند و به 
خود  بازنشستگی  برای  مثال  عنوان 

پس انداز کنند.
سال  در  آمریکایی  اقتصاددان  این 
کرد  کمک  بریتانیا  دولت  به   2010
»بینش   واحد  نام  به  را  واحدی  تا 

نوبل اقتصاد 2017 به ریچارد تیلر 
نظریه پرداز »اقتصاد رفتاری« تعلق 

گرفت

»واحد  به  که  گیرد  کار  به  رفتاری« 
معروف   )Nudge unit( سقلمه« 
شد. این واحد در سال 2010 شروع 
برای  ابتکاری  راه هایی  تا  به کار کرد 
پرفسور  کند.  پیدا  مردم  رفتار  تغییر 
از  بریتانیا  خروج  همچنین  تیلر 
از  یکی  را  )برکسیت(  اروپا  اتحادیه 
تصمیم گیری  برای  مثال ها  بهترین 

غیرعقالنی دانسته است.
رفتاری  اقتصاد  ساده،  بیان  به 
ترکیبی است از اقتصاد، روان شناسی 
بر  رفتاری  اقتصاد  جامعه شناسی.  و 
این باور است که انسان ها آن طور که 
پیش بینی  کالسیک  اقتصاد  علم  در 
شده  تصمیم نمی گیرند و تصمیمات 
بسیاری ست  مسائل  تاثیر  تحت  آنها 
زیان  و  اشتباه  به  منجر  گاهی  که 
اقتصاد سنتی  هم می شود. بر خالف 
در  اساس  و  پایه  دارد  عقیده  که 
و  عقل  همانا  افراد  انتخاب های 
که  است  معتقد  تیلر  است،  منطق 
مسائلی از جمله عواطف، گرایش های 
فکری،  دگم های  و  زمینه ها  ذهنی، 
در  یادمانده های هر شخص  و  تجربه 

تصمیم گیری افراد موثر هستند.
آزمایش هایی  ساده ترین  از  یکی 
در  رفتاری  اقتصاد  نشان دهنده  که 
است  آزمایشی  است  مردم  میان 
دو  در  را  قهوه  نوع  یک  آن  در  که 
فنجان مختلف با قیمت های متفاوت 
آنها  از  و  دادند  آزمایش شوندگان  به 
عنوان  به  را  قهوه  یک  خواستند 
نتیجه  کنند.  انتخاب  بهتر  قهوه 
آزمایش شوندگان  اکثر  که  بود  این 
بهتر  قهوه  عنوان  به  را  گران تر  قهوه 
انتخاب و  چند نفر نیز قهوه ارزان تر 
از  هیچ کدام  اما  کردند.  انتخاب  را 
و  نشدند  متوجه  آزمایش شوندگان 
اشاره نکردند که مزه، طعم و غلظت 

قهوه ها کامال یکسان است.
از  اقتصاد  نوبل  گفتنی است جایزه 
جمله جوایز رسمی بنیاد نوبل مانند 
و  فیزیک  پزشکی،  صلح،  ادبیات، 
شیمی نیست. سنت اهدای این جایزه 
به طور جداگانه توسط بانک مرکزی 
بنیان  نوبل  آلفرد  یاد  به  و  سوئد 

گذاشته شد.
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وی افزوده است: »حزب اهلل در داخل 
آمریکا فعالیت دارد و این مساله منجر 
ارتباط  اتهام  به  فرد  دو  بازداشت  به 
داشتن با حزب اهلل لبنان از سوی دفتر 

تحقیقات فدرال آمریکا شده است«.
بوسرت گفت که ما هیچ تفاوتی بین 
شاخه نظامی و سیاسی این حزب قائل 
نیستیم و آن دو برای ما یکی هستند.

برخی  پیوستن  از  همچنین  او 
کشورهای عربی و هلند به تالش های 
در  حزب   این  نام  درج  برای  آمریکا 

لیست تروریسم، تقدیر و تشکر کرد.
در همین حال هماهنگ کننده امور 
ضد ترور در وزارت خارجه آمریکا گفته 
است حزب اهلل از سالح خود در داخل 
احساس  ما  و  می کند  استفاده  لبنان 
بیشتر  آمریکا  در  فعالیتش  می کنیم 
شده و به دنبال راهکار و اهدافی در 

داخل آمریکاست.
هاجر کنیعو، خبرنگار لبنانی و آگاه 
سوال  به  پاسخ  در  لبنان،  امور  در 
کیهان لندن که »چرا ایاالت متحده 
اعضای  علیه  اقدام  برای  االن  آمریکا 
حزب اهلل لبنان اقدام کرد« می گوید: 
»تعیین جایزه برای دریافت اطالعات 

لبنان  اهلل  حزب  عضو  دو  این  درباره 
رویکرد  در چارچوب  آمریکا  از سوی 
جدید دولت ایاالت متحده آمریکا برای 
مقابله با ایران به شمار می رود چون 
حزب اهلل لبنان در واقع طی چند سال 
ثابت کرد که ابزاری نظامی در دست 
رژیم ایران است و سیاست های جدید 
دونالد ترامپ ضربه زدن به گروه ها و 
از  که  است  تروریستی   سازمان های 
سوی  تهران حمایت می شوند؛ حزب 
قرار  گروه ها  این  راس  در  لبنان  اهلل 
گرفته است. اما در حال حاضر آمریکا 
به چنین رویکردی روی آورده چون به 
دلیل تغییراتی که در دستگاه سیاسی 

آمریکا صورت گرفته گفتمان سیاسی 
آمریکا از سالها پیش بر این اساس بود 
که رفتار و عملکرد رژیم ایران را تغییر 
دادن  و  اوباما  مماشات  حتی  دهند؛ 
امتیازات به رژیم تهران در این راستا 
بود اما به نظر من آمریکایی ها اکنون 

اهلل لبنان، است.
فؤاد شکر: واشنگتن برای اطالعاتی 
شکر،  فواد  دستگیری  به  منجر  که 
مسئول عملیات حزب اهلل در جنوب 
میلیون  پنج  جایزه  نیز  شود  لبنان، 

دالری تعیین کرده است.
اکنون  شکر  فؤاد  گزارش ها  طبق 
فرمانده  بدرالدین،  جانشین مصطفی 
لبنان، که در سال  اهلل  نظامی حزب 

2۰16 در سوریه کشته شد، است.
حمله  اصلی  طراحان  از  شکر  فؤاد 
بیروت  آمریکا در  مارینز  نیروهای  به 
در سال 19۸3 است؛ حمله ای که به 
وسیله یک کامیون بمب گذاری شده 
مقر نیروهای مارینز در بیروت را هدف 
قرار داد و به کشته شدن 2۴1 نظامی 

آمریکایی منجر شد.
مقر  دقایقی  از  پس  روز  همان  در 
نیروهای فرانسه نیز مورد هجوم قرار 
در  آمریکایی  نظامی   ۵۸ و  گرفت 
بیروت  در  البیضاء«  »الرمله  منطقه 

کشته شدند.
برای  »واشنگتن  موسسه  گفته  به 
فواد  نزدیک«،  خاور  سیاسی  امور 
مقام  باالترین  حاضر  حال  در  شکر 

نظامی در تشکیالت حزب اهلل لبنان 
محسوب می شود و نقش مهمی در 
در  که  حزب  این  جنگجویان  میان 
اسد  بشار  رژیم  از  دفاع  برای  سوریه 

می جنگند، ایفا می کند.
و  شده  تعیین  جوایز  بنابراین 
علیه  اهلل  حزب  عملیات  با  تحریم ها 
انفجار  و  بیروت  در  آمریکا  سفارت 
سفارت اسرائیل در آرژانتین و مرکز 
دهه  در  آیرس  بوئنوس  در  یهودیان 

9۰ مرتبط است.
دونالد  دستیار  بوسرت،  توماس 
ترامپ در امور امنیت داخلی و مبارزه 
است  گفته  باره  این  در  تروریسم،  با 

که »هم پیمانان آمریکا باید با قدرِت 
این  و  کنند  مبارزه  لبنان  حزب اهلل 
برای  تهدیدی  همچنان  که  حزب، 
آمریکا و امنیت ملی خاورمیانه است، 
تروریستی  سازمان های  لیست  در  را 

قرار دهند«.

به  واشنگتن  دولت   =
منجر  که  اطالعاتی  ازای 
حمیه،  طالل  دستگیری  به 
مسئول عملیات برون مرزی 
هفت  شود  لبنان،  حزب اهلل 
تعیین  جایزه  دالر  میلیون 

کرده است.
منجر  که  اطالعاتی   =
شکر،  فواد  دستگیری  به 
اهلل  حزب  عملیات  مسئول 
نیز  شود  لبنان،  جنوب  در 
دالری  میلیون  پنج  جایزه 

در بر خواهد داشت.
است  تالش  در  آمریکا   =
لبنان،  با فشار بر حزب اهلل 
جمهوری اسالمی را زیر فشار 
شدید قرار داده و دهمچنین 
به  مجبور  نیز  لبنان  ولت 
اهلل  حزب  با  تکلیف  تعیین 

خواهد شد.
متحده  ایاالت   - شریفی  موسی 
درباره  که  کسانی  برای  آمریکا 
از  تن  دو  شکر،  فؤاد  و  حمیه  طالل 
خطرناکترین اعضای نظامی- امنیتی 
تا  بدهند  اطالعاتی  لبنان،  حزب اهلل 
 12 شود،  آنها  دستگیری  به  منجر 
میلیون دالر جایزه تعیین کرده است.

امور  هماهنگ کننده  سیلز،  نایتن 
خارجه  امور  وزارت  در  ضدتروریسم 
آمریکا، 11 اکتبر در مصاحبه ای گفت: 
از  یکی  همچنان  لبنان  اهلل  »حزب 
خطرناک ترین سازمان های تروریستی 

در جهان به شمار می رود«.
افزود: »تعیین این جایزه برای  وی 
این  بازداشت  به  که  اطالعاتی  دادن 
تروریست ها منجر شود، گامی جدید 
و بسیار مهم برای افزایش فشار بر این 

گروه تروریستی است«.
این دو عضو در رهبری حزب اهلل 

لبنان کیستند؟
دیپلماسی  دستگاه  حمیه:  طالل 
آمریکا اعالم کرده که دولت واشنگتن 
به  منجر  که  اطالعاتی  ازای  به 
مسئول  حمیه،  طالل  دستگیری 
لبنان،  حزب اهلل  برون مرزی  عملیات 
شود هفت میلیون دالر جایزه تعیین 
آمریکا  مقامات  گفته  به  است.  کرده 
هسته های  اغلب  مدیریت  حمیه 
طور  به  که  جهان  در  تروریستی 
مستقل دست به عملیات تروریستی 

می زنند را اداره می کند.
حمیه معاون، دستیار و همرزم عماد 
مغنیه فرمانده نظامی سابق حزب اهلل 
لبنان، بود. مغنیه در سال 2۰۰۸ در 
عملیاتی بسیار دقیق و پیچیده در مرکز 
اتومبیلش  بمبگذاری  اثر  بر  دمشق 
و  نزدیکان  از  مغینه  شد.عماد  کشته 
در واقع از وابستگان جمهوری اسالمی 
ایران بود؛ او در سپاه دوره نظامی  دید 
تروریست های حزب  نزدیکترین  از  و 
اهلل لبنان به جمهوری اسالمی بود که 
عملیات نظامی و تروریستی را اغلب 
با هماهنگی کامل سپاه قدس، شاخه 
انجام  پاسداران،  سپاه  مرزی  برون 

می داد.
او رابط اصلی میان ایران و القاعده نیز 
تروریست های  اولین  و همچنین  بود 
دیدند؛  دوره  او  گروه  توسط  القاعده 
رهبران  برخی  انتقال  عامل  مغینه 

القاعده به ایران نیز بود.
طالل حمیه در حال حاضر مسئول 
عملیات  بر  نظارت  و  ریزی  برنامه 
نظامی حزب اهلل در خارج از لبنان و 

بسیج نیروها در خارج است.
مرکز  به  حمله  متهمان  از  حمیه 
یهودیان آرژانتین در سال 199۴ است 
تروریستی  حمله  آن  در  نفر   ۸۵ که 
کشته شدند.او همچنین نقش مهمی 
به  جهادگر  تروریست های  اعزام  در 
عراق پس از حمله ایاالت متحده در 

سال 2۰۰3 ایفا کرده است.
به طور  او  گویند  می  لبنانی  منابع 
و در  است  به عراق سفر کرده  مکرر 
شیعه ای  گروه های  رهبران  با  تماس 
نیروهای  با  زمان  آن  در  که  است 
ائتالف در حال  آمریکایی و نیروهای 

جنگ بودند.
گفته می شود که حمیه اکنون ۵۰ 
تماس  و  ارتباط  در  دارد  سن  سال 
مستقیم با حسن نصراهلل، رهبر حزب 

دو عضو حزب اهلل لبنان که 12 میلیون دالر جایزه 
برای اطالع دهی درباره آنها تعیین شد، کیستند؟ 

عماد مغنیه مصطفى بدر الدین و حسن نصراهلل

= ترامپ و تیم امنیت ملی 
او در کابینه نسخه جدیدی 

برای رژیم ایران پیچیدند.
رسمًا  این طرح  متن  =در 
و  خامنه ای  علی  نقش  به 
سیاست های او و بحران های 
خطرناک  ماهیت  و  منطقه 

رژیم اشاره شده است.
= در این طرح آمده ایران 
دارد  خطرناکی  رفتارهای 
که از تهدیدات اتمی نگران 
کننده تر است باید با کمک 
همپیمانان با آن مقابله کرد.

جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد 
ملی  امنیت  تیم  مشورت  با  آمریکا، 
برای  را  جدیدی  استراتژی  خود، 

برخورد با ایران اعالم خواهد کرد.
متن کامل این طرح را پایگاه خبرِی 
سفید  کاخ  رسانی  اطالع  امور  دفتر 
روی  اکتبر،   13 جمعه،  روز  ظهر 
است  قرار  و  داده  قرار  خود  خروجی 
دونالد ترامپ بر اساس همین طرح تا 

ساعتی دیگر سخنرانی کند.
در  آمریکا  دولت  اصلی  عناصر 

استراتژی مقابله با رژیم ایران
متحده  ایاالت  »استراتژی جدید   -
بی ثبات  نفوذ  خنثی سازی  بر  آمریکا 
کننده ی ایران و محدود کردن تجاوز 
ویژه  به  منطقه  در  جاه  طلبی ها  و 
از تروریسم و   ستیزه جویان،  حمایت 

تمرکز دارد«.
قدرت  کردن  زنده   دنبال  به  »ما   -
همچنین  و  خود  سنتی  هم پیمانان 
به  آنها  منطقه ای  مشارکت  افزایش 
عنوان سدی در برابر زیاده خواهی های 
خاورمیانه  در  قوا  تعادل  و  ایران 

هستیم«.
- »ما تالش  خواهیم کرد فعالیت های 
نگران کننده ی رژیم ایران به خصوص 
فعالیت های سپاه پاسداران را متوقف 
است  نهادی  پاسداران  سپاه  کنیم. 
برنامه های  برای  مالی  پشتیبانی  که 
جاه  طلبانه ی ایران را تامین می کند و 
ثروت مردم ایران را در سیطره خود 

دارد«.
جمله  از  تهدیدات  تمام  با  »ما   -
جنگ های  و  بالستیک  موشک های 
متقارن توسط ایران مقابله می کنیم«.

صف  را  بین المللی  مجامع  »ما   -
می کنیم تا در مقابل نقض گسترده ی 
بازداشت  و  سپاه  توسط  بشر  حقوق 
و  بی گناه  آمریکایی  شهروندان 
اتهامات  با  خارجی  شهروندان  دیگر 

بایستند«.
- »مهمتر از همه، ما تمام راه های 
سالح  به  دستیابی  برای  ایران  رژیم 

هسته  ای می  بندیم«.
ایران  ماهیت جمهوری اسالمی 

تحت رهبری علی خامنه ای
در بخشی از گزارش  منتشر شده در 
کاخ سفید تاکید شده 2۸ سال است 

جمهوری  رهبر  خامنه ای،  علی  که 
اسالمی، است و پیش از آن نیز هشت 
بوده که  ایران  سال رئیس جمهوری 
در آن دوره هشت ساله، فرم حکومتی 
خود  ذهن  در  را  اسالمی  جمهوری 

شکل داده است.
او با کمک سپاه پاسداران به دنبال 

گسترش ایدئولوژی قدرتمند از انقالب 
بودند که هدف آن تحقیر سیستم های 
از  بسیاری  تهدید  و  بین المللی 
دولت های خارجی بوده است. دشمن 
و هدف اصلی آنها آمریکاست که لقب 

»شیطان بزرگ« به آن دادند.
از  خامنه ای  رهبری  تحت  ایران 
خشونت، بی ثبات کردن همسایگان و 

تروریسم حمایت می کند.
خامنه ای،  حکومت  تحت  ایران  در 
این  رژیم  و  می  شوند  سرکوب  مردم 
آنها  حقوق  می داند.  خود  حق  را 
به  آنها  دسترسی  می  شود،  پایمال 
اینترنت و ارتباط آنها با خارج محدود 
انتخابات تقلب می شود،  می شود، در 
گلوله  به  را  دانشجویان  تظاهرات  در 
می  بندد و اصالح طلبان سیاسی مانند 
میرحسین موسوی و مهدی کروبی را 

به زندان می اندازند.
رفتار بی پروای رژیم ایران و به ویژه 
انقالب اسالمی، یکی  سپاه پاسداران 
از خطرناک ترین تهدیدات برای منافع 

ایاالت متحده و ثبات منطقه است.
رژیم ایران از درگیری های منطقه ای 
تا  است  کرده  استفاده  بحران ها  و 
شدِت نفوذ منطقه ای خود را گسترش 
دهد و همسایگان خود را با هزینه های 
داخلی و بین المللی که با اقدامات خود 
روی دست شان می گذارد تهدید کند.

دولت  ظهور  از  پس  اخیرا  امر  این 
و  )داعش(  سوریه  و  عراق  اسالمی 
از تصمیمات  ناشی  ایجاد شده  خالء 

دولت اوباما خود را نشان داده است.
فعالیت های  از  گسترده ای  طیف 
تهدید  از  فراتر  ایران  رژیم  بدخیم 
موارد  شامل  که  است  آن  هسته ای 

زیر است:
موشک های  تکثیر  و  -توسعه 

بالستیک
- حمایت مالی و مادی از تروریسم 

و   افراط گرایی
-  حمایت از جنایات رژیم اسد علیه 

مردم سوریه
- تهدیدات خصمانه علیه اسراییل

به  آمریکا  نظامی  منافع   ید  د -ته
خصوص در خلیج فارس که به لحاظ 

استراتژیک حیاتی است

-حمالت سایبری علیه ایاالت متحده، 
اسراییل و آمریکایی متحدین و شرکای 

دیگر در خاورمیانه
-  نقض حقوق بشر

-  بازداشت خودسرانه شهروندان دو 
تابعیتی با اتهامات عجیب و غریب و 

بدون محاکمه
نیاز به یک استراتژی جامع

گذشته  دولت  در  که  کاالتی  -اش
مقابله  برای  اوباما[  ]دولت   یکا  آمر
وجود  ایران  هسته  ای  برنامه های  با 
امروز  وضعیت  شده  باعث  ت،  داش
و  شود  تبدیل  شکل  این  به  قه  منط
پیدا  افزایش  منطقه  در  ایران  ذ  نفو

کند.
- در 1۰ سال و نیم گذشته سیاست 
ایاالت متحده نیز به طور دائم بر روی 
گرای  افراط  سازمان های  با  بله  مقا
تهدید  باید  حاال  و  است  بوده  سنی 
ستیزه جویی  نام  به  مدت تری  د  بلن
قرار  ایران مورد توجه  تحت حمایت 

دهد.
- به این ترتیب، بسیاری از مسائل 
از چشم ایاالت متحده در دوران اوباما 
دور ماند. از گسترش شبکه تروریسم 
برای ضعیف  کردن همسایه ها توسط 
جاه طلبی های  افزایش  تا  ان  ایر
منطقه ای و بی ثبات کردن همسایه ها 
خاورمیانه  به  بتواند  که  امید  این  به 
تسلط پیدا کند. رژیم ایران سالح های 
ُمخرب خود را بیشتر می کند و پُلی 
میان ایران، سوریه و لبنان ایجاد کرده 

است.
اشتباهات  دیگر  ترامپ  ولت  د  -
نخواهد  تکرار  را  اوباما  گذشته دولت 

کرد.
در  را  مسائل  این  ترامپ  ولت  د  -
دستور کار خود قرار می دهد و برای 
ایران  فعالیت های  قبیل  این  ف  توق

برنامه  ریزی می کند.

استراتژی جدید ترامپ برای مقابله با رژیم ایران با اشاره 
به سیاست های خطرناک خامنه  ای و سپاه اعالم شد

کاخ سفید طرح جدید دونالد ترامپ در قبال برخورد با ایران را اعالم کرد

به این نتیجه رسیده اند که رفتار رژیم 
ایران قابل تغییر نیست و بنابرین آنها 
فشار بر رژیم را برای مجبور کردنش به 
تغییر رفتار را در پیش گرفته اند؛ فشار 
به حزب اهلل لبنان در واقع قطع کردن 
است«. منطقه  در  ایران  رژیم  دست 

تاثیر  مورد  در  لبنانی  این خبرنگار 
تعیین جایزه و تصمیم مقابله مستقیم 
با اعضای بلند پایه حزب اهلل  آمریکا 
لبنان  در  حزب  این  فعالیت های  بر 
می گوید:  لندن  کیهان  به  نطقه  م و 
»حزب اهلل لبنان از سالها مورد تحریم 

کشورهای  اغلب  و  است  بوده  ی  مال
اسالمی  کشورهای  و  غربی  و  ی  عرب
این حزب را در فهرست سازمان های 
ایران  تنها  داده اند.  قرار  ریستی  ترو
است که با این حزب رابطه تناتنگی 
دارد و همانطوری که رهبر این حزب 

در یکی سخنرانی خود گفت حزب اهلل 
حقوق کامل خود را از ایران می گیرد و 
فعالیت مالی این حزب از طریق ایران 
فشار  زیر  با  حال  گیرد.  می  ت  صور
خود حزب  به  خود  ایران  دادن  ر  قرا
اهلل لبنان نیز تحت فشار قرار خواهد 

گرفت وفعالیت این حزب مسلما تحت 
تاثیر شدید واقع خواهد شد«.

هاجر کنیعو در پاسخ به این پرسش 
که »با توجه به اینکه حزب اهلل لبنان 
و  پارلمان  در  نماینده  چند  دارای 
این  وزارتخانه های  در  وزیر  تعدادی 
کشوراست آیا تحریم این افراد دولت 
لبنان را در برابر جامعه بین المللی با 
مشکل روبر نخواهد کرد؟ یا با تحریم  
این افراد چگونه برخورد خواهد شد« 
به کیهان لندن می گوید: »البته دولت 
لبنان در برابر یک چالش بزرگی  قرار 
خواهد گرفت به همین دلیل یا باید 
به  لبنان  اهلل  حزب  از  را  خود  مسیر 
نحوی جدا کند یا باید منتظر تحریم 
با  تعامل  صورت  در  چون  باشد.  ها 
حزب اهلل لبنان که تحریم مالی شده 
است، بانک های لبنان هم مورد تحریم 
اظهارات  به  اگر  گرفت  خواهند  قرار 
امور  در  سعودی  وزیر  السبهان،  ثامر 
گذشته  هفته  در  عربی،  کشورهای 
توجه کرده باشید او گفت که مردم و 
دولت لبنان باید تکلیف خود را با حزب 
اهلل لبنان روشن کنند. همین اظهارات 
نیز  آمریکایی  مسئوالن  از  برخی  را 
با  لبنان  دولت  بنابرین   شنیده ایم؛ 
در هر  اما  روبه رو خواهد شد  مشکل 
شرایط قوت و ضعف حزب اهلل لبنان 
به قوت و ضعف تهران بستگی دارد«.

حمله حزب اهلل لبنان حمله به نیروهای مارینز آمریکا در بیروتحمله حزب اهلل لبنان حمله به نیروهای مارینز آمریکا در بیروت
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=دولت و نمایندگان مجلس 
مدعی هستند سپاه نه تنها 
است  ایران  مردم  محبوب 
بلکه محبوب مردم عراق و 
سوریه و لبنان و... هم هست!
=روحانی بارها سپاه را به 
و  سیاسی  امور  در  دخالت 
اقتصادی و تالش برای بر هم 
زدن برجام متهم کرده است.
واقعا  روحانی  دولت  =آیا 
سپاه  گرفتن  قرار  نگران 
سازمان های  فهرست  در 

تروریستی است؟!

مهر   19 چهارشنبه  روز  صبح 
خارجه  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
جمهوری اسالمی در جلسه غیرعلنی 
مجلس حضور پیدا کرد تا به نوشته 
خبرگزاری تسنیم »سناریوهای ایران 
برای مقابله با اقدامات احتمالی آمریکا 

در برابر سپاه و برجام« بررسی شود.
پیرانشهر  نماینده  خضری،  رسول 
گفته ظریف در جلسه غیرعلنی تاکید 
کرده که سخنرانی ترامپ در سازمان 

ملل بیشتر آمریکا را منزوی کرد.
این نماینده تاکید کرده بخش دیگر 
صحبت های ظریف درباره زمزمه های 
شنیده شده برای قرار دادن سپاه در 
فهرست گروه های تروریستی بود که 
که همه  کرد  اشاره  این خصوص  در 
سپاه  از  دل  یک  و  دست  یک  قوا 
مشترک  موضع  و  می کنند  حمایت 
دولت حمایت از سپاه است و یک دل 
در مقابل اقدامات آمریکا برای تحریم 

سپاه ایستادگی می کند.
محمدجواد جمالی، عضو کمیسیون 
که  گفت  نیز  مجلس  ملی  امنیت 
محمدجواد ظریف در جلسه غیرعلنی 
گونه  هر  آمادگی  ایران  کرده  تاکید 
آمریکا  تصمیمات  با  متناسب  اقدام 

درباره برجام را دارد.
تعداد زیادی از نماینده های مجلس 
جلسه  این  در  ظریف  آنچه  مورد  در 
غیرعلنی گفت صحبت کردند، اما در 
هیچ کدام از آنها حتی اشاره  هم نشد 
که ایران قرار است چه واکنشی به لغو 
سپاه  گرفتن  قرار  یا  برجام  احتمالی 
تروریستی  سازمان های  فهرست  در 
انجام دهد و تنها تکرار همان اظهارات 
و  شعاری  و  هیجان  زده   مواضع  و 
بی پایه ی گذشته بود که در یک جمله 
خالصه می  شد: ما هم دست به تالفی 

می زنیم!
بهروز نعمتی سخنگوی هیبت رییسه 
از  بعد  اسالمی  شورای  مجلس 
باشد  قرار  »اگر  گفت:  جلسه  این 
آمریکایی ها از برجام خروج کنند، باید 
طبیعتاً  کنند،  پرداخت  را  هزینه اش 
مجامع بین المللی نظیر اتحادیه اروپا و 
کشورهایی که برجام را امضا کرده اند 
در  کنند،  پرداخت  را  هزینه اش  باید 
ضمن اگر در کنار این اتفاقات، مجامع 
بین المللی بخواهند سکوت کنند، ما 
خواهیم  را  خود  متقابل  اقدامات  هم 

داشت«.

ایرانی ها،  محبوب  سپاه 
سوری ها، عراقی ها و لبنانی ها

جلسه  در  روحانی  حسن  همزمان 
درباره  زیادی  دقایق  دولت  هیات 
سپاه صحبت کرد و آمریکا را تهدید 

نمود که اگر بخواهد خطای بعدی را 
پاسداران  سپاه  علیه  و  شود  مرتکب 
اقدامی کند، این دیگر خطا اندر خطا 
است؛ زیرا به گفته او »سپاه پاسداران 
تنها یک واحد نظامی نیست، بلکه در 
دل این مردم بوده و در همه روزهای 
کرده  دفاع  ما  ملی  منافع  از  خطر 

است«.
تنها  نه  سپاه  افزود،  ادامه  در  او 
»محبوب ملت ایران« بلکه »محبوب 
مردم عراق« هم هست چون بغداد را 
نجات داده؛ »محبوب کردهای عراق« 
هم هست چون اربیل را نجات داده؛ 
»محبوب مردم دمشق و سوریه« هم 
داده؛  نجات  را  دمشق  چون  هست 
هست  هم  لبنان«  مردم  »محبوب 
چون طرفدار حیثیت و استقالل لبنان 
سپاه  که  گفت  روحانی  است.  بوده 
در  و  بوده  مظلومان  کمک  همیشه 

برابر تروریست ها ایستاده است.
مدعی  روحانی  حال  عین  در 
آنکه  دلیل  به  »آمریکایی ها  شد 
می خواستند داعش را 20 سال در این 
منطقه نگه دارند و از این ابزار استفاده 
عصبانی  سپاه  از  دارند  حق  کنند، 
و  برنامه ریزی  با  سپاه  چراکه  باشند، 
حمایت خودش از ملت عراق، سوریه 

و لبنان، داعش را ذلیل کرده است«.
او همچنین عنوان کرد: »آمریکایی ها 
حق دارند از برجام ناراحت باشند چرا 
یک  در  ایران  اسالمی  جمهوری  که 
شرایط حساسی که آنها می خواستند 
و  دروغگوست  ایران  که  کنند  اعالم 
درست  هسته ای  بمب  پرده  پشت 
ثابت  مذاکرات  در  با حضور  می کند، 

کرد که دروغگو آنها هستند«.
و  روحانی  ادعاهای  و  سخنان  این 
از سپاه  همچنین دفاع »تمام قد«ش 
در  که  بود  خودش  که  حالیست  در 
دوران مبارزات انتخاباتی گفت، سپاه 
زیرزمینی موشکی  عمدا شهرک های 
شعار  موشک  روی  و  داد  نشان  را 
برای  بزند  هم  به  را  برجام  تا  نوشت 
اینکه دولت نتواند صد درصد استفاده 

کند!
گرفتن  نادیده  با  روحانی  حسن 
در  درگیری  جناحی،  اختالفات 
جاسوسی  اتهامات  امنیتی،  الیه های 
و  فسادها  یکدیگر،  به  طرفین 
مدعی  دستگیری ها  و  اختالس ها 
شده »ارتش، سپاه، بسیج جدا از ملت 
نبوده و همواره در کنار ملت هستند 
و هیچ گونه اختالفی بین جناح های ما 
با توطئه دشمنان وجود  برای مقابله 
ندارد و همه یکپارچه و در صف واحد 
هستیم؛ هیچ گونه تزلزلی در کشور ما 

به وجود نخواهد آمد.«
در همین زمینه مصطفی کواکبیان 
پرطمطراقی  سخنان  مجلس  در  هم 
جناح های  که  گفت  و  آورد  زبان  بر 
سیاسی داخل ایران در مقابل دشمن 
»آقای  و  می کنند  عمل  یکپارچه 
شما  جنون آمیز  سخنان  ترامپ! 
خللی در سد محکم ملت ایران وارد 

نمی کند«.
جمهوری  ارشد  مقام های  مواضع 
اسالمی ایران، مصاحبه های فرماندهان 
سپاه و نمایندگان مجلس و تیترها و 
گزارش های رسانه های وابسته به نظام 
همگی حاکی از نگرانی جمعی آنها از 
سرنوشت برجام و افزایش دلشوره از 
احتمال قرار گرفتن سپاه در فهرست 

سازمان های تروریستی دارد.

دولت و مردم گستاخی به سپاه 
را بی پاسخ نمی  گذارند

با این حال رژیم همان سیاستی را 
ادامه می دهد که در سال های گذشته 
هم داشته. عادت تهران و پیونگ  یانگ 
هیچ  شبیه  نمی خواهند  که  است 
و  ادعا  در  هرگز  و  باشند  نظامی 
هارت و پورت کم نمی آورند حتی به 
قیمت خراب تر کردن اوضاع از طریق 
آزمایش موشکی بیشتر یا انتشار بلوف 

درباره ی امکانات و  قدرت سپاه و…
نگرانی درباره وضعیت برجام و سپاه 
که  کرده  پیدا  بیخ   آنقدر  پاسداران 
وزیر ارتباط هم گوشه ای از ماجرا را 
گرفته است. محمدرضا آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات 
دولت به خبرنگاران گفته »سپاه هیچ 
تاکید  با مردم ندارد، دولت  فاصله ای 
ملت های  کنار  در  سپاه  که  دارد 
افغانستان،  مسلمان دنیاست، چه در 
مردم  یاری  به  سپاه  سوریه؛  و  یمن 
و  دولت  و  است  شتافته  دنیا  مظلوم  
بی پاسخ  را  سپاه  به  گستاخی  مردم 

نمی  گذارند«.
در همین اوضاع و احوال خبرگزاری 
تسنیم برای اولین بار گزارشی درباره 
عملیات فتح 1 منتشر کرد و آن را از 
برون مرزی  عملیات های  مشهورترین 
سپاه دانست که 19 مهر اولین سالگرد 
آن است و با همکاری جالل طالبانی 
و نیروهای او در عمق 100 کیلومتری 

خاک عراق انجام شده است.
دولتی ها  آتش  پیداست،  شواهد  از 
برای حمایت از سپاه از فرماندهان آن 
داغ تر شده است و همین موضوع را با 
تردید همراه می کند آن هم در حالی 
و  روحانی  تیز  و  تند  انتقادهای  که 
سپاه و  قوه  قضاییه علیه یکدیگر هنوز 

از یاد نرفته است.
از  یکی  در  اردیبهشت  روحانی 27 
در مشهد  انتخاباتی اش  میتینگ های 
به دخالت در کارهای  را متهم  سپاه 
گفت  و  کرد  سیاسی بازی  و  حزبی 
تا  می دهند  پول  »چاقوکش ها«  به 
پوسترهای او را پاره کنند و از مردم 
احتمالی  مقابل خشونت  در  خواست 
ندهند  نشان  واکنش  مقابل،  طرف 
پای صندوق های  به  را  پاسخگویی  و 
چنان  سپاه  حاال  کنند.  واگذار  رأی 
عزیز شده که روحانی و ظریف و دار 
و دسته ی آنها سنگ محمد جعفری، 
سلیمانی و طائب را به سینه می  زنند. 
سپاهی که هم برادر رییس جمهوری 
اقتصادی  فساد  اتهام  به  را  اسالمی 
بازداشت کرده و هم برادر معاون اول 

او را!
به  »اصالح«  امید  به  که  آنهایی 
با  بودند  نگران  و  دادند  رای  روحانی 
آمدن رییسی، سپاه شش دانگ ایران 
تصویری  با  روزها  این  در  ببلعد،  را 
دیگر از دولت روحانی روبرو می شوند. 
به  دولتی ها  کنند  قبول  باید  یا  آنها 
از  آنچه در مورد حمایت تمام  عیار 
سپاه می گویند ایمان قلبی دارند و یا 
دستور آمده که از سپاه حمایت کنند 
است.  فرمایشی  پشتیبانی ها  این  و 
است:  یکی  نتیجه  اما  باشد  چه  هر 
پاسداران  سپاه  دولت،  با  یا  بی دولت 
جمهوری  در  را  آخر  و  اول  حرف 
اسالمی ایران می زند و به همین دلیل 
و  گذاشته  سپاه  روی  انگشت  ترامپ 
پیش از آنکه هنوز چیزی بگوید، همه 

را به تب و تاب انداخته است.

دفاع »تمام قد« روحانی و وزرا از سپاه: ویترینی از 
وحدت فرمایشی؟!

یک مرد سوری پرچم ایران را به دست گرفته و کاروان نیروهای حامی 
است وارد دیرالزور شده اند )2۰ سپتامبر 2۰17(

در تمام سال هایی که روحانی رییس جمهور بوده از دخالت های سپاه در اقتصاد و سیاست انتقاد کرده است. 
او و ظریف و بسیاری از نمایندگان اصالح طلب سپاه را متهم به تالش برای آسیب زدن به برجام کردند و حاال 

همگی »یکپارچه« به دفاع از سپاه افتاده اند!

منیتی  ا ن  سا شنا ر کا =
شرایط میدانی سوریه را به 
نفع ایران و روسیه توصیف 

می کنند.
را  دیرالزور  استان  آنها   =
متحدان  رویارویی  منطقه 
اسد و نیروهای دموکرات به 

رهبری آمریکا می دانند.
=چرا با وجود ضدیت قبایل 
آنها  ایران  با  سنی دیرالزور 
آمریکا  برای  خوبی  شریک 

نیستند؟
= دولت اسد چه وعده ای به 
ُکردها داده تا آنها را به سوی 

خود جلب کند؟

نفر  هزار  روزهای گذشته حدود  در 
از نیروهای داعش از عراق وارد استان 
و  شده اند  سوریه  شرق  در  دیرالزور 
ضد  عملیات  انجام  مأموریت شان 
شهر  در  اسد  بشار  ارتش  نیروهای 

المیادین و ریف شرقی است.
در  پاتک  تاکنون چندین  گروه  این 
صحرای  و  دیرالزور  غربی  صحرای 
شرقی  جنوب  صحرای  و  السخنه 
و  بوده  ناکام  اما  دادند،  انجام  حمص 
نیروهای  پشتیبانی  با  سوریه  ارتش 
تحت حمایت ایران و روسیه در حال 

پیشروی به سمت المیادین هستند.
تبعه های  تروریست ها  این  اکثر 
آسیایی هستند که در گروهی به نام 
»لواء القعقاع« در عراق فعالیت داشتند 
و اکنون در جبهه های مختلف دیرالزور 
و صحرای سوریه مستقر شده اند. آنها 
»القرادیش«  نام  به  گروهی  در  حاال 
جمع شدند و بیشترشان ازبک، تاجیک، 
آذری و ترکستانی هستند با نیروهای 
دارند. اختالف  داعش  عرب  و  سوری 

از  نقل  به  خبری  منابع  همزمان 
و  فرات«  »خشم  عملیات  سخنگوی 
سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه 
اعالم کردند که خبر آزادی شهر رقه 
توسط این نیروها به زودی اعالم خواهد 
شد و تنها 300 تا ۴00 نفر از نیروهای 

داعش در این شهر باقی مانده اند.
در جنوب سوریه جیش االسالم، از 
گروه های مخالف اسد برای آتش بس 
در جنوب دمشق به توافق رسیدند. این 
توافق در مرکز سازمان اطالعات مصر 

در قاهره به امضا رسیده است.
اینها نشانه هایی حاکی از آن است که 
قلمروهای تحت اشغال داعش در حال 
مخالفان  مقابل  در  و  هستند  کاهش 
مسلح بشار اسد در جبهه دموکرات ها 
قلمروهایی  سیاسی  تثبیت  دنبال  به 
افتاده و در  به دست شان  هستند که 
با  اسد  بشار  دولت  با  گفتگوها  قالب 
میانجیگری  کشورهای دیگر مثل مصر 
ترکیه  و  سوریه(  جنوبی  مناطق  )در 
)در مناطق شمالی سوریه( توافق های 
صلح را امضاء می کنند و سرزمین های 
بیشتری تحت آتش بس قرار می گیرد.

پایگاه  تحوالت  این  تمامی  وجود  با 
خبری »نیوزویک« در گزارشی نوشته 
روسیه  و  ایران  از  سوریه  در  آمریکا 

شکست خورده است.
است  آمده  گزارش  این  مقدمه  در 
و  آمریکا  وقتی   2017 سال  اوت  در 
متحدانش با هدف حمله به داعش در 
دیرالزور مستقر شدند  مناطق شرقی 
تفاوت  امروز  با  سوریه  جنگ  میدان 

عمده ای داشت.
آن زمان باراک اوباما، رئیس جمهوری 
برای  را  شورشیان  آمریکا،  پیشین 
سرنگونی اسد مسلح کرد اما به تدریج 
این  در  آمریکا  دشمنان  و  دوستان 
جنگ تغییر کردند و در نهایت روسیه، 
پیروزی های  در سوریه،  آمریکا  رقیب 

بزرگی بدست آورد.
با  همزمان  سوریه  به  روسیه  ورود 
بین  روس  نیروهای  رشد  به  رو  نفوذ 
گروه های جهادی همراه بود و آمریکا را 
مجبور کرد تا حضور نظامی در سوریه 
هدفی  و  درآورد  تعلیق  حالت  به  را 
جدید را دنبال کند: توقف ایران. حاال 
آمریکا نگران است کردیوری وسیع در 

اختیار ایران قرار گیرد.
بعضی کارشناسان معتقدند استفاده 
از ریشه های قبیله ای در شرق سوریه، 
ممکن است به ایاالت متحده فرصت 
دهد سهم بیشتری را در سوریه از آن 
خود کند، اما انجام این کار ممکن است 

نیوزویک: آمریکا در جنگ سوریه از ایران و روسیه 
شکست خورده است

نیاز به تغییر رویکرد آمریکا نسبت به 
رویه شش سال گذشته داشته باشد.

مسائل  تحلیلگر  ِهراس،  نیکالس 
دیرالزور  استان  می گوید  امنیتی، 
و  ائتالف  برای  چالش  بزرگترین 

نیروهای دموکراتیک است.
آغاز  از  پیش  دیرالزور  منطقه 
درگیری ها در سال 2011 علیه دولت 
اسد، از استان های بسیار ضعیف سوریه 
بود. عقب ماندگی شهروندان این منطقه 
با مردم دمشق و حلب و   در مقایسه 
همچنین خشکسالی، وضعیت بدی در 

این منطقه ایجاد کرده بود.
حتی  مشکالت،  همه  وجود  با  اما 
پس از آغاز تظاهرات علیه اسد و علیه 
فساد، این منطقه آخرین جایی بود که 

ملتهب شد.
قبایلی که در این منطقه ساکن بودند 
وقتی  اما  کردند  عمل  محتاط  بسیار 
در سال 2012 شورش های ضد اسد 
فراگیر شد گروه های مخالف مسلح که 
عمدتا از شبه نظامیان قبیله ای بودند 
حکومت  طرفدار  نیروهای  برابر  در 
ایستادند و در نهایت اکثر آنها را از شهر 
اخراج کردند. مردم این شهر حتی در 
مقابل ورود جبهه النصره شاخه القاعده 

نیز ایستادگی کردند.
داعش در اواسط سال 201۴ کنترل 
و گاز  نفت  از حوزه های  زیادی  شمار 
بدست گرفت.  را  دیرالزور  طبیعی در 
اواخر  تا همین  زمان  آن  از  این شهر 

در محاصره کامل داعش قرار داشت و 
حتی بسیاری از اعضای النصره به آنها 

پیوستند.
این  توصیف  در  ِهراس،  نیکوالس 
منطقه ای  »دیرالزور  می گوید:  منطقه 
در  آمریکا.  نفع  به  تا  است  ایران  ضد 
واقع این منطقه فرصتی را در اختیار 
آمریکا قرار می دهد که آمریکا و ُکردها 

در آن مستقر شوند«.
تهران  کمپین  می نویسد  نیوزویک 
برای گسترش نقش خود در خاورمیانه 
نشان داده در برابر داعش در عراق و 
سوریه نقش موثری دارد، اما این نقش 
اکثریت  و  است  سنی  مسلمانان  ضد 
بسیار زیادی را در دیرالزور و اطراف آن 

تشکیل می دهند.
از آنجایی که داعش در غرب عراق به 
طور گسترده شکست خوردند، بخش 
بزرگ اقوام عراقی مسلمان اهل سنت 
که خانواده های آنان در قبیله های دیر 
الزور ساکن بودند از این می ترسند که 
مسلمان شیعه، مانند حشد الشعبی که 
توسط ایران و عراق حمایت می شوند، 

به آنها آسیب برسانند.

طرف  از  که  نظامی  شبه  گروه   این 
ایران در مرزهای عراق و سوریه حمایت 
را  اسالمی  جمهوری  رژیم  می شوند 
قادر می سازند آزادنه بین ایران، عراق، 

سوریه و لبنان حرکت کنند.
شانس  »بهترین  می گوید:  ِهراس 
ایاالت متحده برای محدود کردن اسد 
و نفوذ ایران در دیرالزور، ایجاد ائتالفی 
متشکل  با  کنترل  تحت  و  قدرتمند 
کردن نیروهای دموکراتیک سوریه در 

مناطق شمالی است.«
اما این استراتژی با موانعی روبه روست. 
در گزارش تاکید شده از علت هایی که 
آمریکا نمی تواند روی قبایل ضد ایرانی 
کند،  باز  دیرالزور حساب  تسنن  اهل 
عربی  ناسیونالیسم  به  آنها  پایبندی 
است و ممکن است با این پیش فرض 
که در نهایت آمریکا از منطقه می رود 
و دولت عربی سوریه و بشار اسد ادامه 
راهش را می دهد نتوانند شریک خوبی 

برای آمریکا باشند.
در بخشی از این گزارش تاکید شده 
سوریه و متحدان اش ایران و روسیه در 
شهر دیرالزور قدرتمند عمل می کنند و 
برنامه های آمریکا و متحدان ُکرد آن را 
برای گرفتن پایتخت محلی این شهر 

خنثی کرده اند.
به  است  ممکن  دموکرات  نیروهای 
جنوب غربی دیرالزور پیشروی  کنند و 
با داعش در آن  از درگیری  هدفشان 
اصلی  میدان های  به  رسیدن  مناطق 

نفت سوریه در حاشیه دیرالزور است.
ویل الحسینی، تحلیلگر امور نظامی 
سوریه، می گوید که هم ایاالت متحده 
و هم روسیه برای کنترل این حوزه های 
نفت و گاز در تالش هستند؛ هر چند 
معتقد است اگر نیروهای ُکرد که توسط 
آمریکا حمایت می شوند موفق شوند در 
این مناطق استراتژیک پیشروی کنند 
باز هم باید مناطق را تحویل بشار اسد 

دهند.
رفراندوم  از  الحسینی می گوید پس 
سوی  از  که  کردستان،  استقالل 
کشورهای منطقه و همینطور آمریکا 
خود  پیشروی   از  ُکردها  شد،  محکوم 
وزیر  معلم،  ولید  طرفی  از  کاسته اند. 
امور خارجه سوریه، ماه گذشته گفت 
که دمشق ممکن است مایل به مذاکره 
برای سپردن اداره بعضی مناطق توسط 
کردها در شمال پس از شکست داعش 
باشد و ممکن است در این مذاکرات، 
امتیاز  نفت  چاه های  مورد  در  گفتگو 
باشد؛ در واقع نزدیک شدن ُکردها به 
اسد و حمایت دولت او از خودمختاری 

بیشتر کردها در منطقه.

و  سوریه  ارتش  میان  دیرالزور  در  شهری  جنگ  به  مربوط  فیلم  این 
نیروهای روسی با داعش در روز سه  شنبه 1۰ اکتبر 2۰17 است.

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

ویدئو
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مسکن؛  =»سیاست های 
خانه های متناسب با درآمد« 
محوری  موضوع  و  شعار 
معرفی شده از سوی سازمان 
ملل متحد برای روز جهانی 

اسکان بشر بود.
ر  د مسکن  ضعیت  و =
نامساعدی  با شرایط  ایران 
از  بسیاری  و  روبروست 
داشتن  ایرانی  خانواده های 
یک مسکن شخصی را رویا 
می بینند یا در خانه هایی غیر 

استاندارد زندگی می کنند.
از  میلیون   19 =حدود 
حاشیه  در  ایران  جمعیت 
محله هایی  در  و  شهرها 
خدمات  و  امکانات  بدون 

شهری زندگی  می کنند.
= بیش از یک و نیم میلیون 
خانوار در ایران »بدمسکن« 

هستند.
روشنک آسترکی - سازمان ملل 
هر  اکتبر  ماه  دوشنبه  اولین  متحد 
سال را روز جهانی اسکان بشر تعیین 
در  مهرماه  دهم  با  امسال  که  کرده 
ایران برابر بود اما به دلیل همزمانی 
این روز با دهه محرم، این مراسم با 
تاخیر و در روز سه شنبه، ۱۸ مهرماه، 

برگزار شد. 
تمامی  بشر  اسکان  جهانی  روز 
سطوح مدیریت و گروه  های بهره  ور را 
به تأمل در چگونگی اجرای اقدامات 
مسکن  متضمن  که  گونه  ای  به 
باشد،  درآمد  با  متناسب  و  مناسب 
در چارچوب اجرای دستور کار جدید 
شهری و دستیابی به اهداف توسعه 

پایدار، دعوت می  کند.
در پیام جان کالس، مدیر اجرایی 
متحد،  ملل  بشر  اسکان  برنامه 
اهمیت  پر  جنبه های  بر  تاکید  با 
اعالم شده  استطاعت خرید مسکن، 
مسکن؛  »سیاست های  محور  است 
به   درآمد«  با  متناسب  خانه های 
عنوان موضوع روز جهانی اسکان بشر 
در ۲۰۱۷ و همچنین تعیین چالش 
مشترک کشورها در بازار مسکن برای 
تعیین دستور کار جهانی شهرها در 

سال ۲۰۱۸، برگزیده شده است.

دولت  ها می بایست حاشیه 
 نشین ها، خانه اولی ها و زنان 
سرپرست خانواده را دریابند

)دفتر  هبیتات  دفتر  نمایندگی 
برنامه اسکان بشر ملل متحد مستقر 
تهران  در  متحد(  ملل  سازمان  در 
بشر  اسکان  جهانی  روز  مناسبت  به 
 ۲۰۱۸ شهرهای  جهانی  کار  دستور 
دولت ها  آینده  سال  یک  تکلیف  و 
به  را  در بخش مسکن و شهرسازی 
بخش  سیاست گذاران  و  مسووالن 

مسکن در ایران منتقل کرد.
جهانی  روز  شعار  از  که  همانطور 
اسکان بشر در سال ۲۰۱۷ مشخص 
است و بر مبنای دستور کار جهانی، 
چالش  یک  با  دولت ها  اکنون  هم  
مواجه  مسکن  بازار  در  مشترک 
به  مربوط  چالش  این  که  هستند 
موضوع »استطاعت خرید مسکن« از 
سوی دست کم  سه قشر  آسیب پذیر 
دسترسی  برای  که  است  جامعه 
مواجه  مالی  نارسایی  با  مسکن  به 

هستند.
یک  امروزه  هبیتات،  گزارش  به 
از مردم  نفر  میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
نامناسب  مسکن  در  جهان  سراسر 
سکونت دارند که یک میلیارد نفر از 
شهری  )حاشیه های  زاغه ها  در  آنها 
زندگی  غیررسمی(  سکونتگاه های  و 
حالی  در  دیگر  سوی  از  می کنند؛ 
از  جهان  مردم  از  نفر  میلیون ها  که 
خانه های مناسب بی بهره اند، انباشت 
خانه های خالی از سکنه، به تدریج رو 
به افزایش است و تامین مالی مسکن 
به منظور دستیابی به مدل های تامین 
به  تامین مسکن همگان  برای  مالی 

مساله ای پیچیده تبدیل شده است.
گزارش هبیتات همچنین می افزاید 
وجود  با  گذشته  سال   ۲۰ طول  در 
افزایش تقاضا، بخش بزرگی از مسکن 
تامین  استیجاری  مسکن  ویژه  به  و 
شده در توان مالی بخش عمده ای از 

جمعیت جهان نبوده است.
ملل  بشر  اسکان  برنامه  دفتر 
متحد همچنین تاکید کرده است با 
فقیرترین  مسکن  نیازهای  به  توجه 
ویژه  به  اقشار،  آسیب پذیرترین  و 
خانه اولی ها، خانوارهای بی سرپرست، 
زنان سرپرست خانوار، و همچنین افراد 
بدمسکن که شامل ساکنان بافت های 
غیررسمی  سکونتگاه های  فرسوده، 

به عنوان  باید  می شود  زاغه ها  و 
برنامه های  کار  دستور  در  اولویت 
شود. گرفته  نظر  در  توسعه ای 
وضعیت نامطلوب مسکن در 

ایران
در ایران اما وضعیت مسکن از ابعاد 
مختلف با بحران روبرو است. در حالی 
داشتن  ایرانیان  از  بسیاری  برای  که 
مسکن شخصی به یک آرزوی دست 
نیافتنی تبدیل شده، تعداد خانه های 
خالی از سکنه به مرز هشدار رسیده 
است. از سوی دیگر بسیاری از خانه ها 
در ایران غیراستاندارد بوده و مشکل 
توجهی  قابل  تعداد  و  دارند  ایمنی 
»بدمسکن«  اصطالح  به  ایرانیان  از 

هستند.
مسکن  وزیر  آخوندی،  عباس 
یازدهم  دولت های  شهرسازی  و 
گذشته  سال های  در  دوازدهم،  و 
وضعیت  از  تکان دهنده ای  آمارهای 
بدمسکن  افراد  و  حاشیه نشینان 
سیاست های  به  نسبت  و  داده  ارائه 
ایران  وضعیت شهرهای  و  توسعه ای 

انتقاداتی مطرح کرده است.
در   ۹۵ سال  اسفند  در  آخوندی 
کنفرانس حسابداران و مدیران مالی 
در  بدمسکن  میلیون   ۱۹ وجود  از 
ایران خبر داد. او همچنین تیرماه ۹۶ 
در همایش »بازآفرینی پایدار شهری 
سیستان و بلوچستان« با اعالم اینکه 
 ۵۹ حدود  را  ایران  شهری  جمعیت 
 ۳۵ حدود  گفت  است،  نفر  میلیون 
در  ایران  شهری  جمعیت  درصد 
وضعیت نابسامانی زندگی می کنند که 
این رقم تا ۴۱ درصد هم متغیر است.

شدت  با  و  گذشته  سال های  در 
کنار  در  و  اقتصادی  بحران  گرفتن 
آن بحران بی آبی، بسیاری از جمعیت 
روستایی و شهرستان نشین در ایران 
به سوی کالن شهرها آمده و از آنجا 
بدون  جمعیت  جابجایی  این  که 
سوی  از  زیرساخت  ایجاد  و  برنامه 
به  مهاجران  گرفت،  صورت  دولت 
تامین  و  مناسب  شغل  یافتن  امید 
شهرهای  حاشیه  در  زندگی  هزینه 
در  را  بحرانی جدی  و  ساکن  بزرگ 

کالن شهرها ایجاد کردند.
تنها در دو نمونه از مهاجرت های بر 
اثر خشکسالی، مقامات استان خراسان 
شدن  خالی  از   ۹۵ سال  جنوبی 
۱۰۷۳ روستای این استان از سکنه 

خشک  اثر  بر  همچنین  دادند؛  خبر 
سال های  در  هامون  دریاچه  شدن 
گذشته بیش از ۳۰۰ روستا در استان 
سیستان و بلوچستان خالی از سکنه 
شده و چند صد هزار نفر از ساکنان 
استان  شهرستان های  و  روستاها 
سیستان و بلوچستان در دهه گذشته 
به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند.

مورد  در  یکسانی  آمار  چند  هر 
مطرح  ایران  حاشیه نشین  جمعیت 
نمی شود اما مسئوالن مختلف آماری 
بین ۱۱ تا ۱۹ میلیون نفر حاشیه نشین 
توسعه  معاون  می کنند.  عنوان  را 
روستایی ریاست جمهوری تیرماه ۹۵ 
از وجود ۱۱ میلیون حاشیه نشین در 
ایران خبر داد و مدیر کل اجتماعی 
وزیر کشور مرداد ۹۴ این تعداد را ۱۸ 
میلیون عنوان کرد.همچنین علیرضا 
اجتماعی  کمیسیون  محجوب، عضو 
در  وقت  اسالمی  شورای  مجلس 
اسفندماه سال ۱۳۹۳ از افزایش ۱۷ 
شهرهای  در  حاشیه نشینی  برابری 
با  مقایسه  در  و  ایران طی ۳۰ سال 

سال ۱۳۶۱ خبر داد.
ایران  در  حاشیه نشین  محله های 
ساخته  مهاجران  دست  به  معموال 
شده و از امکاناتی مانند خیابان های 
آسفالت شده، فاضالب، آب لوله کشی، 
برخوردار  درمانگاه  و  مدرسه  گاز، 
به شبکه حمل  و همچنین  نیستند 
و نقل عمومی شهرها متصل نیستند.

حاشیه نشینی،  معضل  از  جدا 
از  نیز  ایران  در  مسکونی  واحدهای 
نیستند.  برخوردار  مناسبی  وضعیت 
مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری 
یک پنجم  که  می دهد  نشان   ۱۳۹۵
 ۵۰ ایران  در  مسکونی  واحدهای 
 ۷ از  بیش  و  است  مربع  متر  تا ۷۵ 
میلیون ایرانی در واحدهای آپارتمانی 
مترمربع   ۷۵ از  کمتر  مساحت  با 
آمار همچنین  این  زندگی می کنند. 

نشان می هد.
مرکز  تعریف  اساس  بر  همچنین 
آمار خانوارهایی که در یک اطاق ۱۲ 
زندگی  میزان  این  از  کمتر  و  متری 
می کنند بیش از یک میلیون و پانصد 
قابل  آماری  که  هستند  خانوار  هزار 
توجه و تاسف بار است. مقامات دولتی 
همچنین اعالم کرده اند فقر و درآمد 
است  شده  باعث  ایران  در  ناکافی 
به صورت مشترک  برخی خانواده ها 

در یک خانه زندگی کنند.

بر  مسکن  بحران  سایه 
اقتصاد ایران

از نظر اقتصادی نیز بازار مسکن در 
ایران ضمن اینکه دچار رکود است با 
بحران های مختلفی نیز دست و پنجه 
نرم می کند به طوری که به یکی از 
شده  تبدیل  ایران  اقتصاد  گره های 
دنبال  به  مهر  مسکن  پروژه  است. 
وعده ها و عملکرد پوپولیستی محمود 
و  خورد  کلید  ایران  در  احمدی نژاد 
زمین  عرضه  با  وقت  دولت  مقامات 
خواستند  شهرها  حومه  در  رایگان 
همه مردم ایران را صاحبخانه کنند. 
از سال ۸۶ که این پروژه کلید خوررد 
احمدی نژاد  دولت  که   ۹۲ سال  تا 
جای خود را به دولت حسن روحانی 
هزار   ۳۰۰ و  میلیون   ۲ معادل  داد، 
واحد مسکونی در قالب طرح مسکن 
مهر ساخته شد که بنا بر اعالم وزارت 
مسکن دولت روحانی برابر با ۸ درصد 
ابتدا  از  ایران  مسکن  موجودی  کل 
ابتدای  از  همچنین  است؛  تاکنون 
ساخت مسکن تا کنون مجموعا ۲۷ 
میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی 

در ایران ساخته شده است.
به  تنها  نه  پروژه  این  این وجود  با 
به  بلکه  نیافت  دست  خود  اهداف 
تبدیل  ایران  اقتصاد  برای  معضلی 
در  شهرک ها  این  آنکه  نخست  شد. 
حومه شهرها ساخته شده و به گفته 
حاشیه نشینی  کارشناسان  برخی 
دایر  ایران  در  آپارتمانی  شکل  به  را 
کردند. از سوی دیگر مصالح استفاده 
کیفیت  بی  پروژه ها  این  در  شده 
رعایت  بدون  خانه ها  ساخت  و 
استانداردهای ایمنی  بوده است. برای 
این شهرک ها امکاناتی چون مدرسه، 
و  حمل  سرویس  و  پارک  درمانگاه، 
نقل عمومی در نظر گرفته نشده و با 
شبکه خدمات شهری پیوندی ندارند. 
همه این مسائل دست به دست هم 
از پروژه ها هم که  داده تا آن بخش 
خالی  همچنان  رسیدند،  پایان  به 
بمانند و مردم رغبتی به زندگی در 
شهری  امکانات  بدون  شهرک های 

نداشته باشند.
پروژه  در  معتقدند  کارشناسان 
تقاضا  واقعی  جنس  به  مهر  مسکن 
و  نشد  توجه  مسکن  بازار  در  نیاز  و 
بازار مسکن با یک عرضه غیرمنطقی 
از  زیادی  حجم  که  شده  روبرو 

در  دوم  خانه های  و  خالی  خانه های 
ایران محصول این بی تدبیری دولت 

محمود احمدی نژاد است.
مهر  مسکن  پروژه  دیگر  سوی  از 
خانه  و  زمین  بهای  شدن  گران  به 
در ایران منجر شد به طوری که به 
تازگی عباس آخوندی اعالم کرد این 
پروژه قیمت زمین در ایران را ۷۶۰ 

برابر افزایش داده است.
چگینی،  علی  حال  همین  در 
مسکن،  اقتصاد  دفتر  مدیرکل 
چهارگانه  برنامه  از  پیش  چندی 
دولت دوازدهم برای سامان دادن به 
وضعیت مسکن در ایران خبر داده و 
گفته است: »این برنامه شامل طرح 
مسکن  تامین  و  نوسازی  بهسازی، 
بافت های  ساکنان  گروه  سه  برای 
و  حاشیه ای  سکونتگاه های  فرسوده، 
غیر رسمی و همچنین خانه اولی ها 
است. در این طرح تقویت توان خرید 
توجه  مسکن،  مصرفی  متقاضیان 
بافت های  بهسازی  و  نوسازی  به 
و  شهری  برخوردار  کم  و  فرسوده 
طراحی  رسمی،  غیر  سکونتگاه های 
و تدوین مکانیزهای اجتماعی مسکن 
برای اقشار ضعیف و ناتوان جامعه و 
برای  طرح ها  هدایت  و  برنامه ریزی 
تامین مسکن خانه اولی ها و زوج های 
نظام  در  رویکردها  مهم ترین  جوان 
مورد  که  است  مسکن  برنامه ریزی 
مسکن  بخش  سیاست گذاران  توجه 

قرار دارد.«
یکی از اقدامات دولت برای مدیریت 
واگذاری  ایران  در  مسکن  وضعیت 
مهر  مسکن  مشتری  بی  خانه های 
»کمیته  پوشش  تحت  افراد  به 
امام« و همچنین خانواده های  امداد 
و  معلول  فرزند  یک  از  بیش  دارای 
نیست  البته مشخص  است.  نیازمند 
برای  کافی  امکانات  خانه ها  این  آیا 
را  معلول  فرزند  دارای  خانواده های 
دارد یا خیر اما واگذاری این خانه ها 

آغاز شده و ادامه دارد.
دولت  سوی  از  نیز  طرح هایی 
دوازدهم در جهت کمک به زوج های 
جوان برای خرید مسکن عنوان شده 
است اما با توجه به شرایط اقتصادی 
می تواند  دولت  آیا  دید  باید  ایران 
مانند  یا  کند  عملی  را  طرح ها  این 
بسیاری از پروژه ها و قول و قرارهای 
یا  ایران، عملی نشده  دولتمردان در 

نیمه کاره رها می شوند.

خانه نام  به  آرزویی  و  بشر  اسکان  جهانی  روز 
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