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

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

شما خوانندگان و کاربران هستید.
روزنامه نگاران و کارکنان کیهان لندن
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دونالد ترامپ می خواهد به جای 
برجام، سپاه را »پاره پاره« کند

گسترش اعتراضات اجتماعی

 کشور ما دزدخونه است
توی جهان نمونه است

یک فرصت دیگر برای همه
انتخاب  در  کم  دست  خود،  اکتبر   13 سخنرانی  در  ترامپ  دونالد 
کلمات، حجت را با جمهوری اسالمی تمام کرد. هیچ مقام خارجی تا 
کنون با این صراحت، افکار و رفتار زمامداران ایران را بر نشمرده بود. 
باید گفت، هیچ کدام از آنچه رییس جمهوری آمریکا به حکومت ایران 
نسبت داده، دروغ نیست. این را دست کم ایرانیانی که وابستگی های 
گوناگون به رژیم ندارند، چه در داخل و چه در خارج، بیش از زمامداران 
آمریکا باید بدانند: دیکتاتور، خونریز، متعصب، سرکوبگر،  گروگانگیر، 
بمب گذار، حامی تروریسم، پشتیبان خشونت های فرقه ای، ستیزه جو، 
به دنبال برنامه های اتمی و موشکی، با سپاه پاسدارانی که یک گروه 
تروریست و فاسد است و اقتصاد ایران را به گروگان گرفته!  برای هر 

کدام از این موارد به اندازه کافی مستندات وجود دارد. 
از آن طرف اما، حسن روحانی و محمدجواد ظریف و دیگر مقامات 
جمهوری اسالمی دروغ گفتند وقتی به دفاع از نظام، سپاه پاسداران 
البته کمتر نظام دیکتاتوری  نامیدند!  ایران  را »محبوب« و »افتخار« 
را می  توان یافت که سران  و دولتمردان اش دچار توهم و خودفریبی 
نه در کوچه و خیابان واقعی،  با یک گشت و گذار حتی  اما  نباشند. 
بلکه در همین فضای مجازی که به بخش مهمی از واقعیت تبدیل شده، 
میزان محبوبیت رژیم و دستگاه های سرکوب اش را می توان دریافت. 

به هر روی، دستپاچگی و ادعاهای شتاب زده و نگرانی رژیم اسالمی 
ایران کامال قابل درک است.

نگرانی افراد و گروه های سیاسی اما، مانند خودشان، طیف وسیعی 
را در بر می گیرد که در هیچ نقطه ای آنها را به عقالنیت برای در پیش 
گرفتن سیاست و عمل مشترک نمی رساند! این بیماری مزمن و مسری 
تمامی گروه های سیاسی و نحله های فکری در کشورهای خاورمیانه 
است. بیماری ای که همواره از یک سو مورد بهره برداری حکومت های 
قدرت های  استفاده ی  سوء  مورد  دیگر  سوی  از  و  داخلی  سرکوبگر 

خارجی قرار گرفته است. 
و  سخنان  در  که  ایران  آینده ی  و  حال  درباره ی  نگرانی  ابراز  اما 
بلکه  نمی کند  را حل  تحلیل های مختلف موج می زند، هیچ مشکلی 
این  از  اندکی  اگر  به درد تسکین وجدان های فردی می خورد.  فقط  
وجدان های فردی در مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسالمی وجود 
داشته باشد، همین امروز وقت به کار گرفتن آن است تا تمام قد، نه 
از  ملی  آشتی  و  همبستگی  راه  گرفتن  پیش  در  با  بلکه  با سرکوب، 
اپوزیسیون دمکرات  موجودیت ملت و مملکت دفاع کنند. در میان 
داخل و خارج  نیز می بایست وجدان جمعی و درک همگانی به آن رشد 
رسیده باشد که در این همبستگی و آشتی ملی نقشی شایسته بازی 
کند. نقشی که اگر زمامداران رژیم مانند همیشه ناتوانی و بی عرضگی 
خود را در بحران کنونی به نمایش گذاشتند، این اپوزیسیون بتواند آن 
را به بهترین شکل و کمترین خسارت ایفا کند. ایفای این نقش بدون 
همبستگی و آشتی درون خود نیروهای اپوزیسیون، برای هدفی واالتر

   و فراتر از خود، ممکن نیست.

در این شماره می خوانید:

=آمریکا برای تضعیف و انزوای سپاه، از جذب متحدان آن در منطقه شروع کرده است
=اصالح طلبان در دفاع از سپاه مواضعی داغ تر از اصولگرایان گرفتند

=سرنوشت همه ی جناح های نظام به سپاه پاسداران گره خورده است 
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فضای خبری اقتصاد ایران در ماه های 
بار  تاسف  دوگانه  یک  دارای  گذشته 
مدیران  آقازاده ها،  سو  یک  از  است. 
دولتی، صاحبان مناصب و فرصت طلبان 
رانت خوار که روز به روز فربه تر می شوند 
و آنقدری دنبه روی دنبه انباشته اند که 
فساد آشکار و قلدری از سر و رویشان 
می بارد؛ از سوی دیگر خبرهای تلخی 
بازنشستگان  و  کارمندان  کارگران،  از 

معترضی که یا ماه ها حقوق و مزایای 
در  یا  و  طلبکارند  را  خود  بیمه ای 
معرض اخراج قراردارند. در این میان 
به لطف سیستم ناکارآمدی که چهار 
ایران و اقتصادش سایه  دهه است بر 
افکنده، معضل دیگری گریبان هزاران 
نفر از مردم ایران را گرفته و سرمایه ی 
اندک آنها را دزدیده است: موسسات 

مالی و اعتباری!  در صفحات 10 و 11 

صعود تیم فوتبال نوجوانان ایران به 
مرحله یک چهارم نهایی

****
فدرر قهرمان برنده جام تنیس 

استادان شانگهای
****

شاراپووا قهرمان مسابقات تیان جین
****

قرعه کشی پلی آف جام جهانی منطقه اروپا
****

یک خانم در عربستان رئیس 
فدراسیون ورزش های همگانی شد

****
دادستان تهران:

از  نمی شود،  بلند  کنده  از  دیگر  دود   
قلیان ورزشکاران و جوانان بلند می شود

****
قتل در »ونیز کوچک«

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید
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»  سپاه  «، دودی که به چشم اصالح  طلبان 

نمی گویند! هم  آخ  و  می رود 

صفحه 3
آتش های  و  چندپاره  =عراق  

زیر خاکستر
صفحه 4

=احمدی نژاد محکوم شد، اسناد
پرونده تخلفات نفتی دولت نهم 

و دهم
صفحه 5

=تک مضراب - آوازه
صفحه 6

ایران   : سیا  سازمان  =رئیس 
کانون تهدید در خاورمیانه و جهان

صفحه 7
=24 سال زندان؛ محمد نظری 

در چنگال مرگ تدریجی
صفحات  8 و 9

= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات

در ایران )41( - احمد احرار
=برونرفت از بحران- داریوش 

همایون
صفحه 13

= سرگرمی -جدول - سودوکو
صفحه 14

الدون  =ایران پر تالطم - ِسر 
گریفیث )2(

صفحه 15
وادار  را  دولت  نقدی  =یارانه 
مردم  بانکی  حساب  به  کرد 

سرک بکشد
=دیوارکشی ساختمان مجلس 
شخص  تصمیم  با  ملی  شورای 

الریجانی



در  ایران  اقتصاد  خبری  فضای 
دوگانه  یک  دارای  گذشته  ماه های 
تاسف بار است. از یک سو آقازاده ها، 
و  مناصب  صاحبان  دولتی،  مدیران 
به  روز  که  رانت خوار  فرصت طلبان 
روز فربه تر می شوند و آنقدری دنبه 
روی دنبه انباشته اند که فساد آشکار 
می بارد؛  رویشان  و  سر  از  قلدری  و 
از  تلخی  خبرهای  دیگر  سوی  از 
بازنشستگان  و  کارمندان  کارگران، 
معترضی که یا ماه ها حقوق و مزایای 
در  یا  و  طلبکارند  را  خود  بیمه ای 
معرض اخراج قراردارند. در این میان 
به لطف سیستم ناکارآمدی که چهار 
دهه است بر ایران و اقتصادش سایه 
افکنده، معضل دیگری گریبان هزاران 
نفر از مردم ایران را گرفته و سرمایه ی 

اندک آنها را دزدیده است: موسسات 
مالی و اعتباری!

فساد سیستماتیک و علنی
اسالمی،  جمهوری  تأسیس  از  پس 
خودی و ناخودی کردن،  گروه بندی 
رشوه دهی  و  پارتی بازی  باندبازی،  و 
تا  راس  از  هم  آن  رشوه گیری،  و 
ایران  در  اداری  سطوح  پایین ترین 
تا  اگر  شد.  تبدیل  رایج  روندی  به 
کارشناسان  برخی  پیش  سال  چند 
اقتصادی نسبت به سیستماتیک شدن 
فساد اقتصادی و رانت در ایران خبر 
می دادند امروزه همه از فساد علنی و 
افسارگسیخته و رانت سخن می گویند.

اگر تا یکی دو سال پیش خبر از این 

بود که فالن آقازاده با استفاده از رانت 
سود  و  کرده  وارد  را  کاال  فالن  پدر 
اقتصادی سرشاری به جیب زده، یا 
و مدیر  و معاون  وزیر  پای فالن  رد 
دیده  قاچاق  کاالی  واردات  در  کل 
می شد، امروز با مجموعه گسترده ای 
از مدیرانی روبرو هستیم که ماهیانه و 
به مدت طوالنی حقوق های نجومی  
از دولت می گیرند. با وزیر نفتی روبرو 
هستیم که با پارتی بازی 250 متر لوله 
گاز اختصاصی تا ویالی شخصی وزیر 
اقتصاد می کشد! جالب اینجاست که 
وقتی اسناد این تخلفات و فسادها رو 
از متخلفان به جای  می شود برخی 
برابر دستگاه  شرم و پاسخگویی در 
می کنند.  هم  قلدری  دادگستری، 
نمونه اش فاطمه حسینی که با تبلیغ 
به  امید  لیست  محمد خاتمی و در 
و  یافت  راه  اسالمی  مجلس شورای 
وقتی اسناد حقوق نجومی پدرش و 
صرافی غیرقانونی خودش و همسرش 
منتشر شد، در صحن علنی مجلس 
نکردیم،  کاری  ما  که  کشید  جیغ 

سهم مان را از سفره انقالب گرفتیم!
همچنین با مدیرانی روبرو هستیم که 
با سوء استفاده از مقام خود از امکاناتی 
که زیر دست و پایشان ریخته سوء 
استفاده می کنند. مانند شهردار رشت 
که در نامه ای به خودش درخواست 
خانه برای خود می کند و خودش هم 
با آن موافقت می کند و دستورات الزم 

صادر می کند!
به این ترتیب گروه اندکی از جمعیت 
ایران که در ارکان مختلف حکومت 
بخش  از  بزرگترین  دارند،  حضور 
ثروت کشور را در جیب خود  کرده اند. 
در مقابل، بخش بزرگی از مردم که 
وبازنشستگان  کارمندان  و  کارگران 
جزو آنها هستند از درد فقر و نابرابری 
به خود می پیچند و حتی نمی توانند 

حقوق عقب افتاده چندین ماه خود را 
از کارفرمایان بگیرند.

کار بدون حقوق یا بیگاری
عدم پرداخت حقوق ها و دستمزدهای 
عقب افتاده یکی از مشکالت بسیاری از 
کارگران در ایران امروز است. جمعیت 
کارگران ایران بین 40 تا 50 میلیون 
که  کارگرانی  می شود؛  برآورد  نفر 
بسیاری از آنها ماه هاست حقوق خود 

را از کارفرما طلبکارند.
برای نمونه تنها در هفته گذشته ایران 
شاهد 10 تجمع کارگری بود که تجمع 
کارگران شهرداری مشکین دشت و 
کارخانه های »ایران تایر«، »دستمال 
سازی  »بلبرینگ  نوظهور«،  کاغذی 

تبریز«، »توسعه صنعت آذربایجان« 
از نمونه این تجمع ها بودند. همچنین 
در هفته گذشته 5 نامه اعتراضی و 
بیانیه از سوی کارگران کارخانه ها و 
دریافت  برای  مختلف  سازمان های 
حقوق معوقه و پرداخت مزایای بیمه ای 
مجلس  یا  و  دولتی  سازمان های  به 
است. شده  نوشته  اسالمی  شورای 

در  کارگری  اعتراض های  وضعیت 
افزایش  به شدت  گذشته  سال های 
پیدا کرده و هر روز چند خبر مربوط 
به اعتراض ها، تجمع ها و تحصن های 

کارگری منتشر می شود.
دلیل  به  حالی  در  کارگر  میلیون ها 
عقب افتادن ماه ها حقوق با مشکالت 
و فشارهای زیادی روبرو می شوند که 
که همان حداکثر حقوق تعیین شده 
بر اساس قوانین اداره کار، نیز مبلغی 
نیست که در صورت پرداخت کارگران 
بتوانند بی دغدغه با آن زندگی کنند. 
سوی  از  شده  ارائه  آمارهای  بر  بنا 
هزینه ی  حداقل  دولتی،  نهادهای 
یک خانوار شهری سه و نیم میلیون 

تومان در ماه است؛ این در حالیست 
کارگران 930  دستمزد  حداقل  که 
هزار تومان برای سال 96 است که با 
توجه به آمار کفاف هزینه یک هفته 

یک خانوار را هم نمی دهد.
اعتراض  های پایان ناپذیر

شمار اعتراض های کارگران و کارمندان 
و بازنشستگانی که چندین ماه حقوق 
اندک خود  از حقوق  یا  و  طلبکارند 
شده  زیاد  آنقدر  هستند  ناراضی 
که  را  خطرهایی  زنگ  می توان  که 
پایه های جمهوری اسالمی  را تهدید 

می کنند شنید.
تنها در سال 1395 در مجموع 1264 
اعتراض،  قالب  در  کارگری  اعتراض 
نامه های  نوشتن  تحصن،  تجمع، 
ایران  در  بیانیه  صدور  و  سرگشاده 

صورت گرفت. این اعتراضات در سال 
96 نیز ادامه یافته و در تجمع های 
اعتراضی ماه های اخیر دو نکته قابل 

توجه است. 
و  کارگری  گروه های  آنکه  نخست 
مختلف  سازمان های  بازنشستگان 
تا  و  شده  مرتبط  یکدیگر  با  دولتی 
کنون چند تجمع مشترک با یکدیگر و 
با حضور چند هزار معترض در سراسر 
ایران برگزار شده است. از سوی دیگر 
فساد اقتصادی در جمهوری اسالمی  
چنان گسترده و علنی شده که خشم 
معترضان را به شدت برانگیخته و آنها 
را برای ادامه ی اعتراض و شعارهای 
»ای  است:  کرده  جسورتر  انتخابی 
دزدخانه«،  شده  ایران  آزاده،  رهبر 
»کشور ما دزدخونه است، توی جهان 
علی،  است«، »حکومت عدل  نمونه 
این همه بی عدالتی؟«، »سوریه را رها 
کن، فکری به حال ما کن«، »عامل فقر 
ملت، این دولت بی غیرت«، »ابوالفضل 
علمدار، دولت شیخو بردار«، »حسین 
حسین شعارشون، دزدیا افتخارشون«، 
»الریجانی قاضیه، با دزدها همبازیه« 
در  که  است  شعارهایی  جمله  از 
شنیده  اخیر  اعتراضی  تجمع های 

شده است.
با  حکومت  برخورد  میان،  این  در 
معترضانی که تنها به دنبال حقوق 
مسلم خویش و امرار معاش هستند 
نیز جالب است. اگر تا چند سال پیش 
تجمع های اعتراضی کارگران با چند 
ماشین نیروی انتظامی  و یا نهایتا چند 
نیروی انتظامی نظاره گر روبرو می شد، 
اما این روزها به نظر می رسد دستور 
و  کارمندان  کارگران،  با  رویارویی 
بازنشستگان در دستور کار قرار گرفته 
ضد  پلیس  اعتراض ها  برخی  در  و 
شورش به معترضان حمله ور می شود.

یکی از تجمع هایی که با حمله نیروی 
به  پلیس ضد شورش  و  ویژه  یگان 
شد،  منجر  کارگران  دیدن  آسیب 
و  آذرآب  شرکت  کارگران  تجمع 
رو  تعداد  بود.  اراک  شهر  در  هپکو 
در  اعتراضی  تجمع های  افزایش  به 
کنار سرکوب با باتوم و گاز اشک آور 
نشانگر این است که نارضایتی کارگران 
و کارمندان در شرایطی که دولت قادر 
به تأمین حقوق آنها نیست به تدریج 
به پاشنه ی آشیل جمهوری اسالمی 
تبدیل می شود.  آنقدر زیاد شده است 
بزرگ جمهوری  نقطه ضعف  به  که 
اسالمی  تبدیل می شود. نقطه ضعفی 
که اگر رفع نشود، می تواند ارکان نظام 

را به لرزه در آورد.
روشنک آسترکی
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اکتبر   13 سخنرانی  در  ترامپ  دونالد 
خود، سیاست های جدید آمریکا در قبال 
کرد.  اعالم  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
رئیس جمهور آمریکا، با توجه به مخالفت 
شرکای اروپایی   و بخشی از دولت خود، 
برجام را »پاره« نکرد، بلکه این وظیفه 
را به کنگره محول کرد که 60 روز برای 
حقیقت  در  دارد.  فرصت  تصمیم گیری 
تنها تصمیم اجرایی کاخ سفید تشدید 
انقالب  پاسداران  سپاه  علیه  تحریم ها 

اسالمی است.
دونالد  سخنرانی  از  پس  بالفاصله  اگر 
ترامپ، وزارت خزانه داری آمریکا بخشنامه 
اجرایی این تحریم ها را رونمایی کرد، ولی 
نمی توان نادیده گرفت که سپاه پاسداران 
بلکه  این بار،  مانند  کلیت  عنوان  به  نه 
برخی از عناصر و شرکت های وابسته اش 
تحریم های  هدف  پیش  مدت ها  از 
تحریم ها،  این  داشتند.  قرار  آمریکایی 
که امروز در مورد کلیت سپاه و نهاد های 
وابسته و یا همکار به اجرا گذاشته شده، 
از  آمریکا  با دشمنان  قانون »مقابله  در 

طریق تحریم« گنجانده شده است.
کارکرد تحریم های جدید

در رابطه با کارکرد این تحریم ها باید به 
چند مساله توجه داشت. این تحریم ها 
بود.  نخواهند  موفق  زیاد  مورد  دو  در 
بخش عمده منابعی که سپاه برای توسعه 
برنامه های موشکی اش استفاده می کند، 
تا  خارجی  بخش  در  هستند.  داخلی 
کنون عمدتا از فن اوری های وارداتی از 
کره شمالی و روسیه استفاده شده است. 
تشدید تحریم ها بر همکاری با کره شمالی 
هیچ گونه تاثیری نخواهد داشت و در مورد 
روسیه هم باید گفت که تاثیر آنها بسیار 
محدود خواهد بود. برنامه موشکی سپاه 
تحریم های  با مشکل  ابتدا  از  پاسداران 
بوده است  به گریبان  بین المللی دست 
و با این وجود توانسته به موفقیت هایی 
دست یابد، اگرچه نه در حدی که سپاه 

پاسداران ادعا می کند.
تحریم ها همچنین نخواهند توانست، به 
صورت جدی نفوذ جمهوری اسالمی ایران 
در کانون های بحران در منطقه را کاهش 
دهند. حضور سپاه و نیروهای قدس، به 
نیروهای  از  سلیمانی،  قاسم  فرماندهی 
بومی در این کشور ها استفاده می کنند 
و به استثنای سوریه، با نیروهای خود به 
صورت گسترده و ملموس حضور ندارند. 
در لبنان سیاست های سپاه و جمهوری 
برده  پیش  حزب اهلل  توسط  اسالمی 
می شود. در دیگر کشور ها، سپاه نیابتی 
افغانستان،  در  طالبان  می کند.  عمل 
حوثی ها در یمن،  حشدالشعبی و سپاه 
افراطی شیعی  گروه های  عراق،  در  بدر 
پادشاهی  جنوبی  مناطق  و  بحرین  در 
کانون های  در  سپاه  شرکای  سعودی، 
سابقه ای  روابط  این  هستند.  بحران 
تحریم های  دوران  در  و  دارند  طوالنی 
وجود  نیز  اتمی  توافق  از  قبل  سخت 
داشتند.  مشکل است تحریم های جدید 
به  تنهایی بتوانند بر آنها تاثیر گذار باشند.

تمرکز آمریکا بر متحدان سپاه
و  است  واقف  این مساله  به  نیز  آمریکا 
در همین راستا تالش هایی برای منزوی 
کردن حزب اهلل لبنان را آغاز کرده است. 
برای  دالری  میلیون   12 جایزه  تعیین 
اولین  سازمان،  این  رهبران  از  تن  دو 
پیشتر  البته  است.  جهت  این  در  گام 
کشور های عربی نیز تحریم هایی را علیه 
حزب اهلل تصویب کرده بودند، که از جمله 
بانکی  حساب های  شدن  مسدود  باعث 
شد.  لبنان  بانک های  در  سازمان  این 
تحویل دولت نوار غزه از سوی حماس، 
حمایت  تحت  گروه های  از  دیگر  یکی 
حکومت  به  ایران،  اسالمی  جمهوری 
خودگردان فلسطین، که سابقه دشمنی 
با جمهوری اسالمی ایران را دارد، یکی 
با فشار های  اقداماتی است که  از  دیگر 
انجام  مصر  میانجیگری  با  و  آمریکا 
گرفت. هدف بعدی آمریکا، بنا بر آنچه 
برخی مقامات عراقی ادعا می کنند، تحت 
فشار قرار دادن دولت بغداد برای محدود 
ساختن فعالیت های حشدالشعبی، بازوی 
شبه نظامی نیروهای قدس در این کشور 

است.
تحریم های جدید ولی می توانند اقتصاد 
که  ایران،  اسالمی  بحران زده جمهوری 

بخش عمده آن توسط سپاه به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم کنترل می شوند 
را دچار بحرانی شدید تر کنند. شرکت ها 
هرگونه  پیامد  در  خارجی  بانک های  و 
هر  با  اقتصادی  و  مالی  تجاری،  رابطه 
کدام از نهاد های اقتصادی، مالی و تجاری 
با  شکلی  هر  به  که  اسالمی  جمهوری 
سپاه پاسداران در ارتباط باشند، از سوی 
آمریکا مورد تحریم، تنبیه و مجازات قرار 
خواهند گرفت. در همین رابطه، شرکت 
که  سیات،  اتوموبیل سازی  اسپانیایی  
زیر مجموعه گروه آلمانی فولکس واگن 
در  سرمایه گذاری  از  کرد  اعالم  است، 
جمهوری اسالمی صرف نظر کرده است. 
شرکت توتال نیز که چندی پیش قرارداد 
همکاری مهمی در زمینه استخراج گاز در 
حوزه پارس جنوبی با ایران امضا کرده، در 
انتظار تصمیم کنگره آمریکا برای ورود به 

مرحله اجرایی این طرح است.
تردید سرمایه گذاران خارجی

مایک پمپئو در سخنرانی اش در »مرکز 
دفاع از دمکراسی ها« به شک و تردید های 
اقتصادی و مالی در همکاری  نهاد های 
با جمهوری اسالمی اشاره کرد و گفت 
»حضور گسترده سپاه در اقتصاد ایران، 
بدون شک شرکت هایی را که می خواهند 
داشته  اقتصادی  مبادالت  این کشور  با 
یکی  می کند«.  تردید  دچار  باشند 
ایتالیا  در  خصوصی  بخش  مدیران  از 
می گوید: »هر چقدر مبادالت اقتصادی 
با جمهوری اسالمی ایران سود آور باشد، 
و  آمریکا  با  ما  مبادالت  با  مقایسه  در 
رقم  فارس،  خلیج  عربی  کشور های 
کوچکی است و بنابراین حاضر نیستیم 
ریسک تحریم و تنبیه از سوی آمریکا و 
کشور های عربی را برای معامله با ایران 

بپذیریم.«
واکنش کشور های اروپایی به سخنرانی 
منظر  دو  از  باید  را  ترامپ  دونالد  اخیر 
بررسی کرد. در رابطه با توافق هسته ای 
یا برجام، اروپا کامال از دیدگاه های جدید 
کاخ سفید فاصله گرفته است و حاضر 
با  از آن نیست. در رابطه  به پشتیبانی 
تحریم سپاه پاسداران، موضع اروپایی ها 
رهبران  اخیر  بیانیه  در  است.  متفاوت 
کشور های عضو اتحادیه اروپا، ضمن تاکید 
»نگرانی های  به  برجام،  به  پایبندی  بر 

بالستیک و  اروپا در زمینه موشک های 
افزایش تنش در منطقه« اشاره می شود  
در  مسائل  این  »با  می شود  پیشنهاد  و 
برخورد  هسته ای  چارچوب  از  خارج 
جمهور  رئیس  ماکرون،  امانوئل  شود«. 
این  در  که  پیشنهاد کرد  فرانسه حتی 
رابطه بندهایی به برجام افزوده شود، که 
البته مورد توافق دیگر رهبران اروپایی، 

روسیه و چین قرار نگرفت.
واکنش ها در ایران

ایران  اسالمی  جمهوری  در  واکنش ها 
تحریم  و  ترامپ  دونالد  سخنرانی  به 
گسترده سپاه بالفاصله و همه گیر بود. 
فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در بیانیه ای اعالم کرد »به فضل الهی و 
به کوری چشم دشمنان به ویژه آمریکا و 
شبکه خبیث صیهونیسم بین الملل، نفوذ 
منطقه ای و اقتدار و توسعه توان موشکی 
جمهوری اسالمی که در شرایط تحریم 
کامل رقم خورده است را با شتاب بیشتر، 
بدون وقفه ارتقاء و تداوم خواهیم داد.«

علی اکبر والیتی، مشاور علی خامنه ای 
»اصال  می گوید  بین الملل،  امور  در 

حقی  چه  آمریکایی ها  و  اروپایی ها 
عدم  یا  حضور  خصوص  در  که  دارند 
حضور ما در منطقه اظهار نظر کنند و 
بگویند چه کسی چه کاری انجام دهد«. 
اصالح طلب  به  موسوم  شخصیت های 
از  داغ تر  حتی  مواضعی  رابطه  این  در 
محمد  کردند.  انتخاب  اصول گرایان 
اینکه در خانه  از  خاتمی، ساعاتی قبل 
از  را »برآمده  خود محصور شود، سپاه 
ملی«  امنیت  ارکان  از  و  انقالب  متن 
را  ترامپ  دونالد  صحبت های  و  خواند 
محمد  دانست.  تهدید«  و  »یاوه گویی 
خاتمی افزود: »در ایران سپاه و ارتش، 
دولت و جریان های سیاسی و اجتماعی 

در کنار یکدیگر هستند.«
»سپاه عامل تقویت دمکراسی«

از  جالئی پور،  حمیدرضا  میان،  این  در 
موسوم  جناح  برجسته  های  شخصیت 
تقویت  عامل  را  سپاه  اصالح طلب،  به 
معتقد  و  می داند  ایران  در  دمکراسی 
تنها  که  قوی  دولتی  بدون  که  است 
است،  امکان پذیر  قدرتمند  سپاهی  با 
»دمکراسی افسانه ای بیش نخواهد بود«. 
در شبکه های اجتماعی ولی صحبت های 
محمد جواد ظریف انعکاس گسترده تری 
یافتند. وزیر خارجه دولت حسن روحانی 
در توییتر خود  بالفاصله پس از سخنرانی 
دونالد ترامپ نوشت: »امروز همه ایرانی ها 
)پسر، دختر، مرد و زن( سپاهی هستند. 
کنار کسانی که از ما و منطقه در برابر 
می کنند،  محافظت  تروریسم  تهاجم 

مستحکم ایستاده ایم.«
»من سپاهی نیستم«

هواداران  که  هشتگی  پاسخ  در  البته 
نظام با عنوان »من سپاهی هستم« راه 
هشتگ  با  وسیع تری  کارزار  انداختند، 
»من سپاهی نیستم« راه افتاد. بسیاری 
خارجه  وزیر  مواضع  در  »چرخش«  از 
جمهوری اسالمی تعجب کردند. بدون 
شک چهره ای که محمد جواد ظریف در 
روز های اخیر از خود نشان داده، با تصویر 
وی در دوران گفتگو ها برای دستیابی به 
توافق هسته ای، متفاوت است. نگاهی به 
نظرات ظریف در 5 سال گذشته در مورد 
سپاه می تواند این سوء تفاهم را، که وزیر 
خارجه تغییر موضع داده است، برطرف 
گذشته  در  ظریف  محمد جواد  سازد. 

به مذاکرات  با وجود حمالت سپاه  نیز 
هسته ای، هرگز موضعی علیه این نهاد 

اتخاذ نکرده بود.
گفتگوهای  دوران  در  می شود  گفته 
هسته ای، محمد جواد ظریف در دیداری 
با فدریکا موگرینی، مسئول ارشد سیاست 
به  پاسخ  در  اروپا،  امنیت  و  خارجی 
گفته  سپاه  عملکرد  مورد  در  انتقاداتی 
مورد چی صحبت  در  است: »می دانید 
ایران  سپاسگزار سپاه  مردم  می کنید؟ 
زمان جنگ 8  در  میهن  از  دفاع  برای 
شما  مصلحت  هستند.  عراق  با  ساله 
در این است که در ایران مردم شما را 
دشمن سپاه تلقی نکنند«. در این روز ها 
محمد جواد ظریف سخت تالش دارد از 
چهره ی یک دیپلمات کارکشته و ورزیده 
فاصله گیرد و با زبان »انقالبی« از وزیر  
خارجه دوران برجام فاصله گیرد و خود 
را هر چه بیشتر به بیان و نظرات  بیت 
رهبری نزدیک سازد. برخی معتقدند که 
محمدجواد ظریف با این چرخش در نظر 

دارد آینده ی خود را بیمه کند.
احمد رأفت

دونالد ترامپ می خواهد به جای برجام، سپاه 
را »پاره پاره« کند

گسترش اعتراضات اجتماعی

 کشور ما دزدخونه است
توی جهان نمونه است

=آمریکا برای تضعیف و انزوای سپاه، از جذب متحدان آن در منطقه شروع کرده است
=اصالح طلبان در دفاع از سپاه مواضعی داغ تر از اصولگرایان گرفتند
=سرنوشت همه ی جناح های نظام به سپاه پاسداران گره خورده است
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نشان  کرکوک  اوضاع   =
از  می دهد عراق حتی پس 
افول داعش همچنان کانون 

بحران می ماند.
مسلحانه  =درگیری های 
در بعضی مناطق و محالت 
کردنشین دیگر تنها بر سر 

شهر و سرزمین نیست.
می دهد  نشان  =شواهد 
کرکوک  در  درگیر  طرفین 
و  قومی  نزاع های  رد  وا

مذهبی شده اند.
سخت  چندان  آن  پیش  بینی 
اسالمی  دولت  گروه  افول  که  نبود 
جنگ های  پایان  عراق،  در  )داعش( 
از  نباشد.  کشور  این  در  داخلی 
کرکوک  شهر  روزهای  این  وضعیت 
و مناطق اطراف آن از جمله خانقین 

خوبی  به  عراق  شمال  در  شنگال  و 
عراق  از  منطقه  هر  که  پیداست 

آتشی زیر خاکستر دارد.
نیروهای  آنکه  از  پس  ساعاتی 
حشدالشعبی و سپاه بدر که از سوی 
با  می  شوند  حمایت  پاسداران  سپاه 
نخست  حیدرالعبادی،  سبز  چراغ 
کرکوک  شهر  وارد  عراق  وزیر 
شدند، درگیری بین آنها و نیروهای 
چند  برای  و  گرفت  باال  پیشمرگه 
به  پراکنده  تیراندازی های  ساعت 

نبردهای خیابانی تبدیل شد.
شهر  عرب های  و  ترکمن ها 
از  هستند  اقلیت  در  که  کرکوک 
داخل  به  شیعه  نیروهای  ورود 
اکثریت  اما  کردند،  استقبال  شهر 
مناطق  و  شهر  این  ساکن  کرد 
که  نمی کردند  باور  هرگز  اطراف 
کرکوک  آسان  چنین  نیروها  این 
آنجا که حتی  تا  آورند.  به دست  را 
اقلیم  رهبران  و  بارزانی  مسعود 
آنها  به  که  کردند  اعالم  کردستان 
از گروه های  تعدادی  و  خیانت شده 
مقابل  در  و  کرده  عقب نشینی  ُکرد 
از  که  شیعه  شبه نظامیان  نیروهای 
حمایت  اسالمی  جمهوری  سوی 

می شوند، ایستادگی نکردند.

که  شد  مطرح  نیز  دیگری  روایتی 
ورود حشدالشعبی به کرکوک تحت 
توافق رهبران اقلیم و دولت مرکزی 
عراق بوده است و حتی بعضی منابع 
را  خبر  این  نیز  ُکردها  به  نزدیک 

تایید کرده اند.
که  شد  زده  تخمین  همچنین 
از 60 هزار شهروند ُکرد شهر  بیش 
مناطق  به  و  گفته  ترک  را  کرکوک 
سوی  به  غربی  شمال  و  شمالی 
مکان  نقل  اربیل  کوهستان های 
کردند. با این حال نیمه شب گذشته 
درگیری  به کف خیابان کشیده شد.

شده  منتشر  فیلم های  و  تصاویر 
اجتماعی  شبکه های  در  کرکوک  از 
از  بعضی  که  است  آن  از  حاکی 
خالی  دست  با  ُکرد  شهروندان 
حشدالشعبی  نیروهای  مقابل  در 

ایستادگی کردند.
دیگری  گزارش های  همچنین 
حاکی از آن است که نیمه شب بخش 

حشدالشعبی  نیروهای  از  زیادی 
گرفته اند.  عقب نشینی  به  تصمیم 
آمریکا  که  بود  شایعه شده  در شهر 
و  کرکوک  آنها  اگر  داده  هشدار 
نکنند،  ترک  را  اطراف  مناطق 

بمباران خواهند شد.
از  یک  هیچ  هنوز  را  اخبار  این 
اقلیم  رهبران  یا  رسمی  رسانه های 
دولت  مقام های  یا  و  کردستان 
تکذیب  یا  تایید  عراق  مرکزی 
منابع  سوی  از  تنها  و  نکرده اند 

غیررسمی منتشر شده است.
اگر  پیداست،  شواهد  از  آنچه  اما 
بر  سیاسی  حل  راه  یک  به  طرفین 
سر مناطق مورد اختالف دست پیدا 
راه  به  مستعد  شهرها  این  نکنند، 
نیروهای  بین  افتادن جنگی خونین 
شیعه حشدالشعبی  نیروهای  و  ُکرد 
و سپاه بدر است که هر دو از سوی 
پشتیبانی  ایران  اسالمی  حکومت 

می شوند.
کردنشین  مناطق  از  که  تصاویری 
نبرد  می دهد  نشان  می شود  منتشر 
و  دارد  سرزمینی  بُعد  هم  آنها  بین 
و  قومی  شدت  به  انگیزه های  هم 

مذهبی.
اگر تا پیش از ین درگیری ها، هم 

عراق  چندپاره و آتش های زیر خاکستر

تمایل  شیعه  اعراب  هم  و  کردها 
اقلیم  پرچم  که  می دادند  نشان 
عراق  پرچم  کنار  در  کردستان 
برافراشته باشد، حاال پایین کشاندن 
افراشته  و  پرچم  دو  این  از  یکی 
تبدیل  آنها  از  یکی  تنها  نگه داشتن 
»مقدس«  حتی  و  رقابتی  امری  به 

شده است.
از  محلی  و  منطقه  تا  بالفاصله 
دست یکی از طرفین خارج می شود 
می افتد  دیگری  طرف  دست  به  یا 
یکدیگر  نشانه های  دیگر  و  پرچم 
نشان   و  پرچم  و  می  برند  بین  از  را 
منطقه  آن  دیوار  و  در  بر  را  خود 

می افرازند.
طور  به  کنون  تا  که  عراقی هایی 
می جنگیدند،  داعش  علیه  متحد 
قرار  هم  مقابل  جبهه  دو  در  اینک 
گرفته اند. دولت های مرکزی عراق و 
ایران و ترکیه، که خود در این غوغا 
معتقدند  دارند،  انکارناپذیر  نقشی 

برگزاری  از  ناشی  بحران  این 
است؛  کردستان  اقلیم  در  رفراندوم 
کردستان  اقلیم  رهبران  مقابل،  در 
شیعه  نیروهای  که  معتقدند  عراق 
و  ایران  حکومت  حمایت  تحت 
سپاه قدس برای اشغال و پاکسازی 
کرکوک  وارد  کردنشین  مناطق 

شده اند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد 
روز چهارشنبه 26 مهر ماه با صدور 
تنش زدایی  خواستار  بیانیه ای، 
طرف های  میان  گفگو  و  عراق  در 
درگیر باهدف یافتن راهی برای حل 

اختالف ها شد.
نیروهای  از  گروهی  میان،  این  در 
با  و  شده  کارزار  وارد  نیز  پ.ک.ک 
و  زد  ایران  حمایت  تحت  نیروهای 

خورد می کنند.
نیست  مشخص  حال  عین  در 
بسیج شیعیان عراق )حشدالشعبی( 
کشور  آن  مرکزی  دولت  از  واقعا 
را  ملی  اهداف  و  می گیرد  دستور 
سپاه  نفوذ  تحت  یا  می کند  دنبال 
کردن  پیاده  دنبال  به  پاسداران 
یک  که  است  تهران  سیاست های 
خاک  در  آمریکا  با  تقابل  آن  سر 

عراق است.

=تحلیلگران بر این باورند 
طوالنی  دنبال  به  ایران  که 
آینده  مذاکرات  روند  شدن 
و  است  اتمی  توافق  سر  بر 
دچار  آمریکا  می کند  آرزو 
بحران هایی از جمله داخلی 

شود.
= به نظر تحلیلگران، دولت 
تله  ی  گرفتار  نباید  ترامپ 
طوالنی شدن مذاکرات شود 
برای  هم  فعلی  وضعیت  و 
اعتبار آمریکا مناسب نیست.
داده اند  پیشنهاد  =بعضی 
فکر طراحی  به  باید  کنگره 
تحریم های جدید علیه ایران 
با  ترامپ  همزمان  و  باشد 

اروپا گفتگو کند.
=هم اروپا و هم کشورهای 
منطقه با ترامپ درباره مهار 
سلطه جویی های رژیم ایران 

موافق هستند.
واشنگتن  تحلیلی  خبری-  پایگاه 
آمریکا،  موقعیت  بررسی  به  اگزمینر 
ایران و اتحادیه اروپا در برخورد توافق 
اتمی )برجام( در شرایط فعلی پرداخته 
و نوشته اگرچه سیاست ترامپ در این 
مورد جسورانه است، اما اگر اشتباه کند 
و این وضعیت طوالنی شود به اعتبار 

آمریکا آسیب خواهد رسید.
اگزمینر، عملکرد  نوشته واشنگتن  به 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا 
عاقالنه  ایران  با  اتمی  توافق  مورد  در 
و شجاعانه بود، اما اگرچه او در برابر 
مخالفان ایستاده، ولی چالش ها و نقاط 
ضعف برجام همچنان سر جای خود 

باقی است.
ِری تِکیه نویسنده ی ایرانی - آمریکایی 
از  که  است  باور  این  بر  تحلیل  این 
معمار  آمریکا  کنگره ی  تاریخی،  نظر 
کشور  این  تحریم های  سیاست های 

علیه ایران است.
در واقع این کنگره بود که تحریم های 
سنگین علیه ایران را که اغلب آنها در 
سفید  کاخ  سیاست های  با  مخالفت 
کرد  پیاده  بود  اوباما  باراک  زمان  در 
تصمیمات  نتیجه  امروز  شرایط  و 
گذشته ی کنگره برای مقابله با دستیابی 
ایران به سالح های کشتار جمعی بود. 
تا  ایران کمک کرد  به  همین مسائل 
چنین  وارد  اسالمی  جمهوری  رژیم 
مرحله ای شود که امروز در آن قرار دارد.

اکنون  و  است  برجام  مخالف  ترامپ 
زمان  شود.  کار  به  باید دست  کنگره 
برگزاری انتخاباِت کنگره و نمایندگان 
از  بعضی  حداقل  که  است  زمانی 
تحریم ها باید طبق توافق متوقف شود.

گران بهاست  کاالی  یک  »اعتبار« 
بازیابی  برود  دست  از  وقتی  و  است 
آن سخت است. بنابراین کنگره باید با 
تصویب الیحه تحریم های تنبیهی علیه 
ایران با ترامپ همسو باشد تا او بتواند 

سیاست های خود را عملی کند.
با  ایران  با  رویارویی  در  ترامپ  دولت 
از  از مشکالت روبروست.  مجموعه ای 
اگر  گفته  روحانی  حسن  طرف  یک 
موافق  اروپا  اتحادیه  در  ما  دوستان 
به  حاضر  چیز  همه  درباره  ما  باشند 
گفتگو هستیم و در مقابل ظریف وزیر 

خارجه ایران گفته هیچ بندی در توافق 
تغییر نخواهد کرد و چیزی به آن اضافه 

نخواهد شد.
ریاست  از  پیش  ایران،  قمار  آخرین 
مربوط  و  روحانی  حسن  جمهوری 
اسالمی  رژیم  بود که  به سال 200۳ 
ناگهان با دولت جرج دبلیو بوش مواجه 
شد که به دنبال مقابله با تروریسم بود 
کشتار  سالح های  نابودی  سیاست  و 

جمعی را پیگیری می کرد.
به طور معمول جمهوری اسالمی وقتی 
با تهدیدات غیرقابل پیش بینی مواجه 
می شود بر سر میز مذاکره می نشیند. 
آن زمان ایران به طور مخفی در حال 
توسعه زیرساخت های اتمی خود بود و 
فشارهای دولت بوش بود که آنها را پای 
میز مذاکره نشاند. در نهایت واشنگتن 

با لشکرکشی به عراق در آنجا غرق شد 
و ایران ذخایر ضروری هسته ای خود را 

حفظ کرد.
آنچه امروز رهبران اروپایی می گویند، 
مذاکره  برای  آمادگی  از  نشانه هایی 
که  است  فرانسه  آنها  از  یکی  است. 
همیشه شریک مذاکرات بوده و اتفاقاً 
اتمی  توافق  مورد  در  همه  از  بیشتر 

شکایت داشت.
بنابراین جای تعجب ندارد که امانوئل 
ماکرون، رییس جمهوری فرانسه، اخیراً 
گفته »آیا این توافق کافی است؟ نه، با 
توجه به تحوالت و وضعیت منطقه و 
منطقه  به  ایران  که  فزاینده ای  فشار 
وارد می کند و با توجه به فعالیت رو به 
ایران در زمینه موشک های  گسترش 

بالستیک، کافی نیست«.
حتی قهرمان پر جنب و جوش توافق 
اتمی، فدریکا موگرینی، رییس سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا نیز تأکید کرد که 
»مسائل دیگری وجود دارد که خارج 
و  هستند  است  اتمی  توافق  حوزه  از 
این مسائل ممکن است به شکل های 

واشنگتن اگزمینر: گفتگو با رهبران اروپا و تحریم های 
جدید، راه منطقی ترامپ برای رویارویی با ایران

مختلف حل شود«.
لغو  سر  بر  ترامپ  آمریکا،  داخل  در 
اختالف  دموکرات ها  با  اتمی  توافق 
اقدام های  نتیجه  دیگر  از سوی  دارد. 
ترامپ به احتمال زیاد مذاکره خواهد 

بود تا جنگ.
حاکمان اقتدارگرای ایران سعی خواهند 
کرد به هر شکلی هر نوع مذاکره بر سر 
توافق اتمی، یک مسیر طوالنی به خود 
بگیرد و در این مسیر امیدوار است که 
هم  به  علتی  هر  به  جدید  مذاکرات 
بخورد و آمریکا با بحران های بین المللی 
به  با اختالفات داخلی دست  روبرو و 
گریبان شود. این میدان بازی همیشه 

به رژیم مالیان خدمت کرده است.
تله  ی  گرفتار  اینکه  برای  اما  ترامپ 
با  باید  نشود  مذاکرات  شدن  طوالنی 
اتحادیه اروپا به گفتگو بنشیند و آنها 
تحریم های  مجدداً  تا  کند  راضی  را 
کنند.  تحمیل  ایران  به  را  جدیدی 
این توافق نمی تواند مانع جدی برای 
باشد.  اتمی  سالح  به  ایران  دستیابی 
از طرفی اروپایی ها خوب می دانند که 
توافق اتمی بدون آمریکا نابود خواهد 

شد.
با این حال با توجه به سطح نگرانی های 
بایستی  آمریکا  تقاضای  بین المللی، 
معقول باشد و دولت ترامپ باید صریحاً 
تا  فقط تالش می کند  اعالم کند که 
بعضی از موارد تحریم ها را که در سال 
201۳ توسط دولت اوباما لغو شده بود، 

تمدید کنند.
باید  آمریکا  درخواست های  فهرست 
ویژه  به  باشد  توافق  چارچوب  در 
ایران  دارد  تاکید  که  بخش هایی  آن 
را  نمی تواند سانتریفیوژهای پیشرفته 
اورانیوم  بزرگ  ذخایر  یا  دهد  توسعه 
ایران نگه دارد.  غنی شده را در خاک 
روی  که  بخش هایی  آن  همچنین 
مقابله با برنامه های موشکی ایران تاکید 

کرده است.
هیچ کدام از اینها مواردی نیست که 
جلوگیری  برای  چون  و  نپذیرد  اروپا 
خاورمیانه  در  ایران  نفوذ  افزایش  از 
شورای  عضو  کشورهای  و  است  الزم 
همکاری خلیج فارس نیز با آنها موافق 
هستند؛ کنگره و کاخ سفید نیز باید 
در این مسیر حرکت کنند که نیاز به 
از  طراحی یک بسته  ی جدید تحریم 

سوی کنگره دارد.
برای  می تواند  که  است  روشی  این 
همیشه مانع دستیابی ایران به سالح 

اتمی شود.

رهبران اروپا به تازگی در بیانیه ای مشترک از برجام حمایت کردند ولی همچنین تأکید نمودند که باید در برابر 
توسعه طلبی های حکومت ایران ایستاد

حشدالشعبی و  فدرال  نیروهای  عقب نشینی  و  کرکوک  به  پیشمرگه ها  نظامی  تجهیزات  و  ادوات  ورود 

تصاویر نشان می دهد نیروهای شبه نظامی کرد یک عرب را وادار کردند که بر پرچم اقلیم کردستان بوسه زند، 
پرچم های عراق از باالی ساختمان ها پایین کشیده شده و علیه حشد الشعبی و رژیم ایران موجی از خشم اوج گرفت

بر  باشند،  حشدالشعبی  در  ملی  انگیزه های  تحت  آنکه  از  بیش  الشعبی  حشد  عضو  نیروهای  از  بسیاری 
اینکه  از فتح شهرها به جای  اساس شیعه گری زیر چتر سپاه جمع شده اند. تصاویر نشان می دهد آنها پس 
پرچم عراق را بر ساختمان ها نصب کنند پرچم های »یا حسین« را برافراشته می کنند که نماد شیعیان است
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می  منی  مو د  شا فر =
عنوان  تحت  آنچه  گوید 
خصوصی سازی در ایران رخ 
توسعه  جهت  در  نه  داده، 
اقتصاد ملی بوده و نه مطابق 
با الگوهای کشورهای موفق 
توسعه یافته بلکه رویکردی 

بر اساس توزیع رانت بود.
ست  ا معتقد  منی  مو =
سم  ا به  که  ی  ه ا شیو
اقتصاد  در  خصوصی سازی 
شد  گرفته  پیش  در  ایران 
داد  قرار  فشار  زیر  را  مردم 
تشدید  برای  بستری  و 

ناکارآمدی شد.
در  که  »خصوصی سازی«  پروژه 
دولت های  توسط  گذشته  سال های 
مختلف جمهوری اسالمی انجام شده 
باعث  بلکه  نشده  موفق  تنها  نه  است 
تضعیف اقتصاد ملی و توزیع رانت در 

ایران شده است. 
این  در  اقتصاددان،  مومنی،  فرشاد 
باره به خبرگزاری ایلنا گفته است آنچه 
ایران  در  عنوان خصوصی سازی  تحت 
رخ داده، نه در جهت توسعه اقتصاد ملی 
بوده و نه مطابق با الگوهای کشورهای 
موفق توسعه یافته صورت گرفته؛ بلکه 
درباره خصوصی سازی  مسلط  رویکرد 
مثل بقیه ی کارهایی که در کادر برنامه 
نه  گرفت،  صورت  ساختاری  تعدیل 
رویکردی معطوف به توسعه ایران، بلکه 

رویکردی معطوف به توزیع رانت بود.
فرشاد مومنی معتقد است ایده کلی 
در دنیا این است که می گویند اگر قرار 
باشد خصوصی سازی دستاوردی برای 
یک کشور درحال توسعه داشته باشد، 

»اختصاصی سازی« به اسم خصوصی سازی و برای 
توزیع رانت

اینست که در  مهم ترین پیش نیاز آن 
و  شود  رقابتی  اقتصادی  فضای  ابتدا 
گام نخست رقابتی کردن اقتصاد کالن، 
و  اطالعات  و  آمار  نظام  شفاف سازی 
تخصیص  و  تصمیم گیری  فرایندهای 
می گوید  اقتصاددان  است.این  منابع 
خصوصی سازی در ایران با رویکرد رانتی 
بود و از آنجایی که مناسبات رانتی با 
شفافیت، تعارض بنیادین دارد، به جای 
اینکه روال منطقی را در پیش بگیرند، 
یعنی در ابتدا یک فضای رقابتی ایجاد 
کنند، شفافیت ایجاد کنند، سطوحی 
از امنیت حقوق مالکیت ایجاد کنند، 
سطوحی از برنامه های کاهش هزینه های 
مبادله ایجاد کنند و یک برنامه رقابت 
طراحی  اقتصادی  فعاالن  بین  عادالنه 
دستپاچه،  بسیار  صورت  به  بکنند، 
توزیع  ماجرای  شتاب زده،  و  افراطی 
رانت به اسم خصوصی سازی در دستور 

کار قرار گرفت.
مختلف  ارکان  که  اینجاست  جالب 
جمهوری اسالمی از مجلس تا دولت هم 
در گزارش های مختلف شکست پروژه 
موفق  کم  دست  یا  و  خصوصی سازی 
نبودن آن را پذیرفته اند. فرشاد مومنی 
هم در گفتگوی خود با ایلنا به چند نمونه 
از این گزارش ها اشاره می کند: »گزارش 
ارزیابی تجربه خصوصی سازی در ایران 
که در مهرماه 13۷6 منتشر شده، یکی 
از جامع ترین مطالعاتی است که در حد 
بنیه کارشناسِی سازمان برنامه و بودجه 
در آن ایام، تهیه شده. در آن گزارش، 
مهم ترین نکته ای که در این زمینه مطرح 
شده، این است که تصریح می کند که 
بیش  ایران  در  مساله خصوصی سازی 
از اینکه تابعی از یک فهم کارشناسی 
از شرایط و نیازها و اقتضائات موجود 
عمومِی  فضای  از  تابعی  باشد،  جامعه 
ناشی از فروپاشِی بلوک شرق و تحت 

اقتصادِی  مدیریت  گرفتِن  قرار  تاثیر 
ایران در سال های اولیه ی دهه 199۰ 
)یعنی از حدود سال 1369 به بعد( از 

آن فضاست.«
این اقتصاددان معتقد است شیوه ای 
که به اسم خصوصی سازی در اقتصاد 
ایران در پیش گرفته شد مردم را زیر 
تشدید  برای  بستری  و  داد  قرار  فشار 
ناکارآمدی شد. همه جای دنیا،  یکی 
افزایِش  خصوصی سازی،  اهداف  از 
باال  و  ملی  اقتصاد  در  رقابت  توان 
بردن انگیزه بخش دولتی برای رقابتی 
به  ایران،  در  فعالیت هاست؛  کردِن 
اعتبار اینکه مناسبات از ابتدا فاسد و 
ضدتوسعه  و شتاب زده بود، هر جا که 
خصوصی سازی شده، بستری شده برای 
تشدید ناکارآمدی؛ مثال وقتی خواستند 
بخشی از راه آهن را خصوصی کنند، 
آمدند یک جهش در قیمت بلیت های 
سوال  وقتی  و  کردند  ایجاد  قطار 
می کردی که این چه کاری ست؛ توجیه 
بکنیم  کاری  می خواهیم  که  بود  این 
که برای بخش خصوصی ، انگیزه ایجاد 
شود؛ یعنی آن ساختار انگیزشی که در 
خصوصی سازی در ایران دنبال می شد، 
این بود که چوب های کلفت تر و مهلک تر 
به بدن مردم بی پناه و بی دفاع زده شود تا 
آنهایی که از این رانت برخوردار شده اند، 
خرسندتر شوند. چون تقریبا هیچ یک 
از موازین شفاف و منطقی به گونه ای 
اروپای  در  موفق  کشورهای  در  که 
غربی وجود داشت، مبنا قرار  نداشت و 
بیشتر شبیه »اختصاصی سازی« بود تا 
خصوصی سازی و حاال که این رانت را به 
آن خواص داده اند، گویی آن هم کافی 
امتیازات جانبی  تازه می آیند  و  نبوده 
هم برای آنها می گذارند؛ آن هم علیه 
مردم، علیه توان رقابتی اقتصاد ملی و 

در خدمت مناسبات رانتی.

=محمود احمدی نژاد، رئیس 
دلیل  به  دهم  و  نهم  دولت 
دوران  در  نفتی  تخلفات 
ریاست جمهوری اش محکوم 
 4600 خسارت  پرداخت  به 

میلیارد تومانی شد.
اسالمی  خبرگزاری مجلس شورای 
گزارش داده است محمود احمدی نژاد، 
به  دهم،  و  نهم  دولت های  رئیس 
دلیل تخلفات نفتی در دوران ریاست 
جمهوری اش محکوم به پرداخت جریمه 

شده است.
محمود  گزارش،  این  اساس  بر 
به  محکوم   88 سال  در  احمدی نژاد 
جبران 46٫۰1۰ میلیارد ریال از طریق 
انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی 

شرکت ملی نفت به خزانه شد.
در زمستان 9۵ گزارش هایی با موضوع 
تخلفات نفتی دولت نهم و دهم منتشر 
شد و هر چند اظهار نظرهایی از سوی 
کارشناسان و مقامات دولتی و نمایندگان 
این  پیرامون  اسالمی  شورای  مجلس 
موضوع مطرح شد اما بر اساس قوانین 
جمهوری اسالمی بررسی این موضوع بر 

عهده دیوان محاسبات کشور بود.
خبر  ملت  خانه  خبرگزاری  اکنون 
داده که دیوان محاسبات کشور گزارش 
بودجه  برنامه،  کمیسیون  به  جامعی 
اسالمی،  شورای  مجلس  محاسبات  و 

ارسال کرده است.
غالمرضا تاجگردون رییس کمیسیون 

مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه، 
به  رابطه  همین  در  اسالمی  شورای 
خبرگزاری خانه ملت می گوید که پس 
از اظهارنظرهای گوناگون پیرامون این 
دیوان  دادستان  اظهارات  و  تخلفات 
محاسبات و جوابیه های مختلف مطرح 
بودجه  کمیسیون  باره  این  در  شده 
تصمیم گرفت، برای خاتمه دادن به این 
بحث ها و تنویر افکار عمومی این گزارش 
را منتشر کند.بر  اساس این گزارش، 
تخلفات مالی  احمدی نژاد در ارتباط با 
واردات فرآورده های نفتی بوده و شرکت 
ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ 
هامش  در  جمهور  رئیس   1۵/12/8۷
نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و 
نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های 

نفتی کرده است.
به  محکوم  احمدی نژاد  همچنین 

احمدی نژاد محکوم شد، اسناد پرونده تخلفات نفتی 
دولت نهم و دهم

جبران مبلغ 46٫۰1۰ میلیارد ریال از 
طریق انتقال این مبلغ از حساب های 
به حساب  نفت  درآمدی شرکت ملی 

931 خزانه شده است.
تخلفات مالی دو پرونده غیرنفتی وی،  
یکی مربوط به تخلف 1۵ میلیارد تومانی 
در سازمان هالل احمر و دیگری واریز 16 
میلیارد تومان به دستور وی به »دانشگاه 

ایرانیان« بوده است.
گفتنی است پیش تر فیاض شجاعی، 
از  ایران،  محاسبات  دیوان  دادستان 
علیه  قضایی  قطعی  حکم   ۷ صدور 
محمود احمدی نژاد، خبر داده و گفته 
بود همه این تخلفات و احکام در حال 
اجرا هستند. فیاض شجاعی همچنین 
تاکید کرده بود از مجموع این ۷ پرونده، 
۵ پرونده نفتی و 2 پرونده غیرنفتی بوده 
است که به مجلس هم اعالم شده بود.

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: روح برجام و دیگر ارواح جمهوری اسالمی«

پی نوشت؛ روح برجام و دیگر ارواح جمهوری اسالمی
در اینجا اهمیت پی نوشت بیش از متن است

ویدئو

=برخی شرکت های خارجی  
اقدام  ایران  برای حضور در 
مراحل  در  ما  ا ند  کرده ا
به  ایران  در  اداری  طوالنی 

مشکل برخورده اند.
= یکی دیگر از نقاط ضعف 
از  بهره مندی  برای  ایران 
ی  ر ا یه گذ ما سر صت  فر
فعال  حضور  عدم  خارجی 
ایران در پیمان های منطقه ای 

است.
در  اداری  کارهای  طوالنی  مراحل 
سرمایه گذاران  است  باعث شده  ایران 
در  سرمایه گذاری  به  تمایلی  خارجی 

ایران از خود نشان ندهند.
رایزن  رازی،  محمد  را  موضوع  این 
بازرگانی ایران در ایتالیا گفته و معتقد 
است شرکت های ایتالیایی عالقه زیادی 
به سرمایه گذاری در ایران دارند و حتی 
برخی از این شرکت ها برای حضور در 
ایران اقدام کرده اند اما در مراحل طوالنی 

اداری در ایران به مشکل برخورده اند.
اینکه  برای  می گوید  رازی  محمد 
شرکت های خارجی فرایند راحت تری 
در  سرمایه گذاری  در  حضور  برای 
تجمیع  باید  باشند  داشته  کشورمان 
که خود  گیرد  مجوزها صورت  صدور 
سازمان توسعه تجارت می تواند در این 

خصوص عمل کند.
است:  معتقد  اقتصادی  فعال  این 
»از شرکت های ایتالیایی می توان برای 
برندسازی در ایران استفاده کرد که از 
این طریق با کیفی کردن محصوالت 
خود می توان شرایط صادرات به دیگر 
همکاری  با  کرد.  فراهم  را  کشورها 

بوروکراسی در ایران سرمایه گذاران خارجی را 
فراری می دهد

تولید  می توانیم  ایتالیایی  شرکت های 
تحت لیسانس یا تولید مشترک برای 

صادرات داشته باشیم.«
شرکت های  برخی  رازی  گفته  به 
ایتالیی که قصد حضور در ایران را داشتند 
گفته اند برای دریافت مجوزهای مختلف 
بخش های  در  ایرانی  سازمان های  از 

مختلف چرخیده اند.
علی دهقانی، رایزن بازرگانی ایران در 
چین، نیز معتقد است می توان از بازار 
بزرگ چین استفاده کرد: »برای جذب 
سرمایه گذاری در دنیا مسابقه ای شکل 
گرفت که از شرایط این کشور می توانیم 
برای سرمایه گذاری در کشورمان بهره  

بگیریم.«
»کشور  کرد:  تاکید  همچنین  او 
چین 18۰ میلیون دالر سرمایه گذاری 
انجام می دهد که می توان به  خارجی 
شکل مناسبی از این شرایط در کشور 

خودمان استفاده کنیم.«
علی دهقانی یکی از نقاط ضعف ایران 
برای بهره مندی از فرصت سرمایه گذاری 
ایران در  خارجی را عدم حضور فعال 

پیمان های منطقه ای می داند.
وزارت  طریق  از  اقتصادی  رایزنان 
در  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور 
حالی به بازاریابی در میان شرکت های 
ایران  در  سرمایه گذاری  برای  خارجی 
مشغول هستند که دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری ایاالت متحده آمریکا، هفته 
گذشته اعالم کرد ایران به برجام پایبند 
نیست و جمهوری اسالمی را خطری 

بزرگ در خاورمیانه دانست.
روز   6۰ از  کمتر  تا  آمریکا  کنگره 
دیگر باید تصمیم خود را برای چگونگی 
برخورد با ایران اعالم کند و البته دونالد 
ترامپ تهدید کرده که اگر الزم باشد 
دستور خروج آمریکا از برجام را صادر 

خواهد کرد.
مشکل  اگر  حتی  شرایط،  این  با 
بوروکراسی هم در کار نباشد، بعید به نظر 
می رسد شرکت های خارجی تمایلی به 
سرمایه گذاری در ایران داشته باشند، به 
ویژه آنکه احتمال بازگشت تحریم های 
وضع  یا  ایران  علیه  آمریکا  پیشین 
تحریم های جدید نیز شدت گرفته است.

از  پس  روز  چند  =تنها 
سخنرانی دونالد ترامپ علیه 
ایران و برجام، قراردادی به 
ارزش 2.5 میلیارد یورو میان 
ساخت  برای  نروژ  و  ایران 
نیروگاه خورشیدی امضا شد.

قراردادی به ارزش 2٫۵ میلیارد یورو 
برای ساخت نیروگاه خورشیدی میان 

ایران و نروژ امضا شد.
به گزارش خبرگزاری استریت تایمز، 
این قرارداد تنها چند روز پس از آن 
ترامپ،  دونالد  که  است  شده  امضا 
ریاست جمهوری آمریکا عدم پایبندی 
ایران به توافق هسته ای را مطرح کرد.

الرس نودروم، سفیر نروژ در ایران 
به خبرگزاری فرانسه گفته است نروژ 
است  متعهد  برجام  به  کامل  طور  به 
سرمایه گذاری  برجام  با  هم جهت  و 
در ایران را آغاز کرده و به زودی این 

سرمایه گذاری ها را افزایش خواهد داد.
میان  که  قرارداد  این  اساس  بر 
شرکت  و  نروژ  انرژی  ساگا  شرکت 
ایران  امین  انرژی  توسعه دهندگان 
منعقد شده است قرار است نیروگاه های 
خورشیدی با ظرفیت دو گیگاوات در 
اطراف کویر مرکزی ایران در استان های 
خراسان رضوی، کرمان و یزد ساخته 
شود. این نیروگاه ها تا ۵ سال آینده به 
این  رسید.ساخت  بهره برداری خواهد 
منابع  با  از طرف کنسرسیومی  پروژه 
خصوصی و دولتی در اروپا تامین مالی 
پرداخت  نیز  ایران  دولت  و  می شود 
هزینه این پروژه را تضمین کرده است.

بخش  رئیس  کوپف،  اشتین  اونه 
نیز  نروژ  انرژی  ساگا  شرکت  توسعه 
گفته است ما امیدواریم  برای ساخت 
پنل های این نیروگاه، کارخانه در ایران 
راه اندازی کنیم تا فرصت های اشتغال 

بیشتری ایجاد شود.
سعید ذاکری، مدیر بخش بین المللی 

امضای قرارداد 2٫5 میلیارد یورویی میان ایران و 
نروژ برای ساخت نیروگاه خورشیدی

شرکت توسعه دهندگان انرژی امین نیز 
هنگام امضای این قرارداد نروژ را یکی 
و  ایران خطاب  دوستان همیشگی  از 
از امضای این قرارداد ابراز خوشحالی 

کرده است.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

آوازهتک مضراب            !

پیدایش  از  سال  نود  حدود 
می گذرد  ایران  در  پیشرو  موسیقی 
گروه های  در  ایرانی  آهنگسازان  و 
متفاوت  برخوردی  آن  با  سه گانه 
تغییر  هرگونه  عده ای  داشته اند. 
ناصحیح  را  ملودی  و  ریتم  در 
می دانند و اصالت موسیقی را مطلق 
برعکس  دیگر  عده ای  می کنند. 
موسیقی  از  را  بهره ای  گونه  هر 
گروه  ولی  می پذیرند.  بین المللی 
سومی  نیز وجود دارد که تلفیق را با 
روش های اعتدالی به کار می گیرند. 
حسین دهلوی یکی از معروف ترین 

وابستگان به گروه اعتدالی است.
نودمین  با  است  مقارن  روزها  این 

دهلوی  حسین  تولد  سالروز 
موسیقی  در  اعتدالی  آهنگساز 
سالی  چند  دهلوی  ایران.  پیشرو 
آلزایمر گرفتار  است که به بیماری 
انتظار دریافت  آمده و همچنان در 
اپرای  سومین  اجرای  برای  مجوز 
حسین  است.  مانی«  و  »مانا  خود 
دهلوی زاده تهران است. تحصیالت 
عالی  هنرستان  در  نیز  را  خود 
از  پس  او  است.  گذرانده  موسیقی 
را  موسیقی  کار  تحصیالت  پایان 
به  وابسته  که  دهلوی  داد.  ادامه 
بر  عالوه  بود  صبا  و  وزیری  مکتب 
موسیقی  مبانی  با  ایرانی  موسیقی 
در  دارد.  آشنایی  نیز  بین المللی 
با  هنرستان  در  تحصیل  دوران 
آهنگساز  داوید  کریستیان  توماس 
شد  آشنا  اتریشی  ارکستر  رهبر  و 
که در آن زمان در تهران می زیست. 
او  نزد  را  آهنگسازی  مقدمات 
آموخت و به توصیه و سفارش هم او 
سه سالی را در وین پایتخت اتریش 
خود  فراگیری های  به  و  گذرانید 
پایان  از  پس  از  دهلوی  داد.  ادامه 
کار  در  همیشه  کنون  تا  تحصیل 
یکی  است.  بوده  تازه ای  آثار  خلق 
از نخستین کارها که سبب شهرت 
او شد کنسرتینویی بود برای سنتور 
پایور  فرامرز  یاری  با  که  ارکستر  و 
نخستین  برای  او  اجراشد.  و  تولید 
بار می خواست برای سازهای ایرانی 
کنسرتو بنویسد و آنها را به مبارزه 

با ارکستر دعوت کند.
می توان  او  صحنه ای  کارهای  از 
باله  و  شیرین«  »خسرو  اپرای  از 
البته  کرد.  یاد  منیژه«  و  »بیژن 
»بیژن و منیژه« او به زودی تبدیل 
در جمهوری  به سوئیت شد. چون 
شنیده  نباید  منیژه  اسالمی صدای 

شود!
کوتاهی  قطعه  دهلوی  دیگر  کار 
عطار  از  غزلی  روی  بر  که  است 
حسین  و  است  نهاده  نیشابوری 
سرشار آن را با صدای سرشار خود 

اجرا کرده است:

گم شدم در خود چنان کز خویش 
ناپیدا شدم

شبنمی بودم ز دریا غرق در دریا 
شدم

دهلوی  آثار  در  نیز  دیگر  قطعات 
قطعاتی  مثل  است.  یادآوری  قابل 
که با الهام از صبا نوشته است مانند: 
و  قفس  در  شوشتری،  ترک،  بیات 
است  قطعه  همین  که  عشق  فروغ 

که سرشار خوانده است.

دهلوی پس از مرگ صبا به رهبری 
ارکستر شماره یک هنرهای زیبای 
پس  آن  از  شد.  برگزیده  کشور 
را  خود  آثار  می توانست  راحت تر 

قبل از اجرای عمومی  وارسی کند.
کار دیگری که از او به یادگار مانده 
برای  ایران  موسیقی  ردیف  نوشتن 
و  تهرانی  حسین  کمک  با  ضرب 
با  ضرب  نفره  هفتاد  ارکستر  بنیاد 

همراهی محمد اسماعیلی است.
عالوه بر همه اینها دهلوی نخستین 
کسی است که برای فیلم موسیقی 
نوع  نه  فیلم  نوشته است. موسیقی 
متن  تحلیل  در  بلکه  آن  تزئینی 
فیلمنامه. فیلمی  از ابراهیم گلستان 

خارا«.  و  مرجان  و  موج  عنوان  با 
حدود ده سال پیش فرصتی دست 
گفتگویی  دهلوی  حسین  با  تا  داد 
داشته باشیم و نظراتش را در مورد 
موسیقی ایران و مختصات آن جویا 

شویم.
الفبای  که  کسانی  برابر  در  او 
نوشتن  در  را  بین المللی  موسیقی 
می دانند  نادرست  سنتی  موسیقی 
چگونه  نباشد  الفبا  اگر  می گوید: 
کنیم.  منتقل  را  ایران  موسیقی 
و  شرقی  و  است  بیان  وسیله  زبان 
سازهای  که  همانطور  ندارد.  غربی 
نیز شرق و غرب سرشان  موسیقی 
بتواند  که  سازی  هر  نمی شود. 
محتویات کیفی را بیان کند به درد 
ما نیز می خورد. فراموش نکنید که 
فرهنگی  تولید  وسایل  از  بسیاری 
است  غرب  آِن  از  خودنویس  مثال 
گرفته  کار  به  زبان ها  همه  در  ولی 

می شود.
نکته دیگری که با دهلوی در میان 
موسیقی  تلفیق  مسئله  گذاشتیم 
غرب و شرق بود. او می گوید تلفیق 
دارد.  نادرست  و  درست  راه  هم 
زبان  تنوع  سبب  درست  تلفیق 
موسیقی می شود و لطمه ای هم به 
مورد  در  نمی کند.  وارد  آن  اصالت 
روش های  هارمونی  و  هماهنگی 
او  است.  اعتدالی  سخت  دهلوی 
هارمونیزه  راه   که  است  معتقد  نیز 
کردن موسیقی ایران در دل همین 
موسیقی نهفته است. باید از طریق 
پژوهش سازگارترین راه را پیدا کرد 

و به کار گرفت.
با  که  دیگری  گفتگوی  در  دهلوی 
وی داشتیم، حرف آخر را می زند. 
می گوید آقایان اول باید تکلیف ما 
بودن موسیقی  و حرام  با حالل  را 
چرا  است  حالل  اگر  کنند.  روشن 
صحنه  روی  ما  آثار  نمی گذارند 
تکلیف  است  حرام  هم  اگر  بیاید. 
ما را روشن کنند. ما هم می شویم 
یک طالبان دیگر!  وقتی گفتگو به 
پایان رسید حسین دهلوی با طنز 
ویژه  خود گفت لطفا این حرف ها 
را جای دیگر نزنید وگرنه سر ما را 

می بُرند.
رسیده  فرا  او  زادروز  سال  نودمین 
نیست.  خبری  بزرگداشت  از  ولی 
به  کشور  موسیقی  سازمان های 
نیافته اند  اجازه  که  می رسد  نظر 
نیست  باکی  کنند.  مراسمی برگزار 
با آثار خود مقام و منزلتی  دهلوی 
در جامعه موسیقی ایران پیدا کرده 

که از میان نخواهد رفت.

دهلوی:

 آقایان تکلیف ما را روشن کنند!

پدری  خانه  از  =اتاق هایی 
و موزه نیما یوشیج به محل 
جارو  دوچرخه،  نگهداری 
تبدیل  رنگ  سطل  و  برقی 

شده است.
خانه پدری نیما یوشیج »پدر شعر نو 
ایران« باوجودی که با بودجه کالنی به 
موزه تبدیل شده ولی بخش هایی از آن 
انبار  به  به دلیل بی توجهی مسئوالن 

بدل شده است.
که  کرده  گزارش  مهر  خبرگزاری 
وضعیت نگهداری بخش هایی از خانه 
پدری نیما یوشیج )علی اسفندیاری( 
در شهر یوش چندان مناسب نیست و 
شرایط خوبی برای یک بنای تاریخی و 

گردشگری شمال ایران ندارد.
این گزارش حاکیست که تعدادی از 
اتاق های طبقه همکف این خانه- موزه 
و  شده  تبدیل  منزل  وسایل  انبار  به 
انبوهی از وسایل از قبیل جارو برقی، 
جعبه های  و  رنگ  سطل  دوچرخه، 
می شود. نگهداری  آن  در  کارتن 

این  در  نیز  کتاب  تعدادی  همچنین 
انبارها دیده شده که مشخص نیست 
متعلق به کتابخانه نیما یوشیج است یا 
خیر.این اتفاق در حالی روی می دهد 
آبان   21( دیگر  ماه  یک  از  کمتر  که 
به  مشهور  اسفندیاری  علی   )1۳۹6
با  که  کسی  و  شاعر  یوشیج«،  »نیما 
درانداختن طرحی نو در روح و روان 
شعر فارسی، عنوان بنیانگذار شعر نو 
فارسی را به خود اختصاص داد، صد 
و بیست ساله می شود.موزه نیما )خانه 
پنج  فاصله  در  بلده  محور  در  نیما( 
بلده، در مسیر  کیلومتری غرب شهر 
منتهی به جاده کندوان و در روستای 
یوش واقع شده است. این بنا از نمونه 
بناهای به جامانده از دوره قاجار بوده و 
در سال 2017 هجری قمری توسط 
جد پدری نیما، علی خان ناظم االیاله 

ساخته شده است.
رعایت خصوصیات  با  یادشده  بنای 
اقلیم  با  سازگار  و  اسالمی  معماری 
به  کشور  شمال  کوهستانی  و  سرد 

صورت چهار ایوانی به همراه اطاق های 
تاالر شاه نشین،  پنج دری،  سه دری، 
هشتی و فضای خدماتی طراحی شده 
توسط  سال 1۳6۸  در  بنا  این  است. 
سازمان میراث فرهنگی کشور از وارث 
نیما خریداری شد و پیکر نیما نیز در 
سال 1۳72 طبق وصیت اش در حیاط 
این خانه یعنی خانه پدری وی به خاک 

سپرده شد.
موزه نیما با عنوان اصلی »موزه پدر 
مصوبات  محل  از  پارسی«  نو  شعر 
دور دوم سفر هیات دولت و در هفته 
بزرگداشت میراث فرهنگی )اردیبهشت 
ماه سال 1۳۸۸( افتتاح شد. محتوای 
از  که  همان طور  آن  کاربری  و  موزه 
نام اش برمی آید، در واقع توصیف شرح 

حال زندگی نیما یوشیج است.
این موزه دارای گالری های متنوعی 
است که معرف زوایای بی شمار زندگی 
نیما و همچنین فضایی است که او در 
آن رشد و نمو کرده است؛ خانه هایی 
سطح  گویای  مقیاس اش  و  ابعاد  که 
اوست.  خانواده  اقتصادی  و  اجتماعی 
لحظه  لحظه  از  تصاویر  و  عکس ها 
زندگی او و پیوندش با طبیعت پیرامون 
خود، ابزار و وسایل شخصی نیما مثل 
لباس ها و کفش ها و  و  قلم  و  عینک 
ُچُپق و حتی تفنگ های شکاری او و 
و  مجالت اش  کتاب هایش،  همچنین 
یادداشت هایش سهمی در بازگویی آرا 
و عقاید اجتماعی و همچنین سیاسی 
این شاعر دارد.در گوشه ی دیگر  این 
خانه- موزه، با دیدن شناسنامه نیما و 
همسرش و همچنین سند ازدواج آن 
دو، شاهد اتفاق بزرگی از زندگی نیما 
می شویم. عالوه بر این مجموعه، شما 
قدم در مکانی می گذارید که توانسته 
بازیگوش،  گاه  و  فرزندی خردسال  از 
تاریخ  تقدیم  را  فارسی  نو  شعر  پدر 
حیاط  کند.در  کهن  ایران  ادبیات 
و  یوشیج،  نیما  آرامگاه  مرکزی خانه، 
همچنین آرامگاه های سیروس طاهباز 
- که عمری را در راه تدوین آثار نیما 
نیما،  خواهر  همچنین  و  آورد-  بسر 
بهجت الزمان اسفندیاری قرار دارند که 

بر روح شاعرانه ی فضا می افزاید.

موزه نیما یوشیج انبار شد
حسین دهلوی

=مشخص نیست این دو سرویس 
تا کی آزادانه در دسترس کاربران 

اینترنت باقی بمانند.
ساند کالود و اسپاتیفای دو سرویس 
از  معروف و محبوب پخش موسیقی 
سه شنبه، 2۵ مهر، بدون محدودیت و 
فیلترینگ در ایران در دسترس کاربران 
که  سرویس  دو  هستند.این  اینترنت 
محتوای  انواع  آنالین  توزیع  پالتفرم 
موسیقی  و  پادکست  قبیل  از  صوتی 
هستند، مدت ها قبل از سوی کارگروه 
مجرمانه  محتوای  مصادیق  تعیین 
که  بودند.این  شده  فیلتر  ایران  در 
دسترسی به این برنامه ها بر اساس رفع 
فیلتر صورت گرفته و یا تصادفی بوده 
است مشخص نیست و باید امیدوار بود 
انتظار  در  ویز  سرویس  سرنوشت  که 
آنها نباشد.سرویس ویز، )Waze( یک 
برنامه جهت یابی جغرافیایی بر مبنای 
گوشی های  برای  که  است   GPS
هوشمند طراحی شده و رانندگان برای 
مسیریابی بهتر از آن استفاده می کنند. 
این سرویس که در ایران فیلتر نبود، پس 
از مدتی به بهانه بهره برداری سرویس 
شد! فیلتر  آن،  از  اسرائیل  اطالعاتی 

ساوندکالود و 
اسپاتیفای رفع 

فیلتر شدند =»لینکن در باردو« اولین 
سندرز  جرج  بلند  رمان 
آمریکایی است  نویسنده ی 
داستان های  خاطر  به  که 

کوتاه اش مشهور است.
ساله   60 نویسنده  ساندرز  جرج 
آمریکایی با کتاب »لینکن در باردو« 
دست  به  را   2017 بوکر  من  جایزه 

آورد. 
جرج ساندرز نویسنده آمریکایی که 
بیش از همه به خاطر آثار کوتاه اش 
شهرت دارد این بار برای رمان بلند 
»لینکلن در باردو« برنده ی جایزه ی 

من بوکر 2017 شد.
پوندی  هزار   ۵0 جایزه  ساندرز 
که  است  شده  برنده  کتابی  برای  را 
لینکلن  آبراهام  زندگی  داستان  به 
از  با  وی  که  می پردازد  رنج هایی  و 
متحمل  جوان اش  پسر  دادن  دست 

شد.
جرج  بلند  رمان  اولین  کتاب  این 
دلیل  به  قبال  او  است.  ساندرز 
داستان های کوتاه اش شهرت جهانی 

کسب کرده بود.
نویسنده  پنج  همراه  به  ساندرز 
موزلی،  فیونا  اسمیت،  آلی  دیگر، 

»لینکن در باردو« برنده بوکر ۲۰1۷ شد

=»ماده و فکر« یکی از آثار 
مهم موزه هنرهای معاصر است 
در دوران محمدرضاشاه  که 
. شد ی  ر ا ید خر ی  پهلو
اثر  این  کنونی  =وضعیت 
ولی ۴۰ سال  نشده  گزارش 
بدون ترمیم و مرمت نگهداری 

شده است.
ژاپنی  نوریوکی هاراگوچی هنرمند 
خود  اثر  بازسازی  برای  است  قرار 
»ماده و فکر« )حوض روغن( در موزه 
هنرهای معاصر تهران هفته جاری به 
ایران سفر کند. این اثر که در دوران 
محمدرضاشاه پهلوی خریداری شده، 
پس از گذشت ۴0 سال برای اولین بار 

مرمت می شود.
موزه  رئیس  زارع  محمد  علی 
»اثر  گفته   تهران  معاصر  هنرهای 
“ماده و فکر”)حوض روغن( نوریوکی 
از  پس  ژاپنی  هنرمند  هاراگوچی، 
این  نظارت  و  حضور  با  سال  چهل 

هنرمند مرمت می شود«.
وی گفت که با توجه به ضرورت و 
استاندارد  نگهداری  و  حفظ  اهمیت 
و  تهران  معاصر  هنرهای  موزه  آثار 
مرمت آثاری که به مرمت نیاز دارند، 
مرمت  و  بازبینی  برای  هماهنگی 
نوریوکی  با  از ۴0 سال  اثر پس  این 
خوشبختانه  و  شد  انجام  هاراگوچی 
و  نظارت  با  اثر  این  مرمت  امکان 

حضور این هنرمند فراهم شد.
نوریوکی هاراگوچی در هفته جاری 
به موزه هنرهای معاصر تهران می آید 
)حوض  فکر«  و  »ماده  اثر  مرمت  تا 

روغن( را نظارت کند.
روغن  حوض   ،1۹77 سال  در 
با  هاراگوچی  نوریوکی  بازتابنده ی 
نمایشگاه  در  فکر«  و  »ماده  عنوان 
کاسل  شهر  در  ششم  داکیومنتای 

نوریوکی هاراگوچی پس از ۴۰ سال 
می کند مرمت  را  فکر«  و  »ماده 

محسن  و  فریدلند  امیلی  آستر،  پل 
بود  رسیده  نهایی  مرحله  به  حمید، 
و موفق شد نظر هیئت داوران را به 

سود خود جلب نماید.
جرج ساندرز در حالی برنده جایزه 
می شد  گفته  که  شد    2017 بوکر 
از  که  اسمیت  آلی  و  آستر  پل 
داستان نویسان شهیر جهان هستند، 
این  کسب  برای  بیشتری  شانس 

جایزه دارند.
 1۹۵۸ سال  در  ساندرز،  جرج 
او  است.  آمده  دنیا  به  تگزاس  در 
نشریات  در  مقاله نویس  عنوان  به 

قلم  نیز  نیویورکر  همچون  مشهوری 
پیشتر  داستان نویس  مقام  در  و  زده 

برنده جایزه گوگنهایم شده بود.
جایزه ادبی من بوکر یا جایزه بوکر 
یکی از مهم ترین جوایز ادبی دنیاست 
جدید  رمان  بهترین  به  سال  هر  که 

انگلیسی زبان اعطا می شود.
نویسنده  بیتی  پل  گذشته  سال 
با  را  جایزه  این  توانست  آمریکایی 
کند.  خود  آن  از    »Sellout«رمان
کسب  از  پس  آن  فروش  که  رمانی 
این جایزه در یک هفته 6۵0 درصد 

افزایش پیدا کرد.

نوریوکی هاراگوچی خالق اثر »ماده و فکر«

آلمان به نمایش در آمد. همان سال 
داکیومنتا،  در  کار  این  دیدن  با  و 
گنجینه  برای  اثر  این  از  چیدمانی 
موزه هنرهای معاصر تهران خریداری 
شد و از آن زمان تا به حال به طور 

دائمی در موزه نصب شده است.
نوریوکی هاراگوچی در سال 1۹۴6 
در یوکوسوکا در ژاپن متولد شده و در 
سال 1۹70 از دانشگاه نیهون توکیو، 
شد. فارغ التحصیل  نقاشی  رشته  در 

آثار  نمایش  به  شروع  زمانی  وی 
و  بود  دانشجو  هنوز  که  کرد  خود 

از  رشد،  به  رو  سیاسی  بحران های 
دانشجویی  شورش های  و  تظاهرات 
امنیتی  پیمان  تا  ویتنام  علیه جنگ 
ژاپن و آمریکا در جریان بود. نقاشی ها 
به  هاراگوچی  اولیه  مجسمه های  و 
و  نظامی  ابزارآالت  زیبایی شناسی 

صنایع سنگین اشاره دارد.
او  استفاده  مورد  مواد  بعدها، 
ماشین،  قطعات  تیرآهن،  شامل 
شدند؛  الستیک  و  کارکرده  روغن 
سایر  از  متمایز  زیبایی شناسی   این 
آثار  در  ژاپنی  معاصر  هنرمندان 
مونو-ها  جنبش  بستر  بر  هاراگوچی 
بیشتر  آن  در  که  بود  گرفته  شکل 
از  می شد.  استفاده  طبیعی  مواد  از 
اوایل دهه 1۹60، آثار این هنرمند به 
طور گسترده در ژاپن و خارج از این 
کشور به نمایش گذاشته شده است.
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افزایش  را  نفوذ خود  تالش می کند 
دهد«. در همین رابطه مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید، که سابقه خدمت در 
را  فارس  خلیج  و  عراق  افغانستان، 
فرقه گرایانه  سیاست های  گفت  دارد، 
داعش  »به  ایران  اسالمی  جمهوری 
فرصت داد تا خود را به عنوان حامی 
سنی ها معرفی کند« و حمایت بخشی 

از آنها را به دست آورد.
سپاه مرّوج تروریسم

همچنین  آمریکایی،  ژنرال  این 
سپاه پاسداران را »سازمانی مدافع و 

ترویج دهنده تروریسم« خواند و افزود 
را  پرده  که  است  رسیده  آن  »زمان 
عقب بزنیم و چهره واقعی این سازمان 

را به جهانیان نشان دهیم«.
ابراز  خاتمه  در  مک مستر  مایک 
رژیمی سر  ایران  »در  کرد  امیدواری 
کار باشد که با دیگران و مردم خودش 
دشمنی نداشته باشد«. مشاور امنیت 
یادآوری  همچنین  سفید،  کاخ  ملی 
کرد که دونالد ترامپ »احترام بسیاری 
برای مردم ایران،  فرهنگ و تاریخ این 
کشور قائل است« و »حساب مردم را 

از رژیم جدا می داند«.

ایران و کره شمالی
مایک پمپئو در توجیه سیاست های 
قبال جمهوری  در  کاخ سفید  جدید 
اسالمی ایران، گفت: »ما نباید اجازه 
دهیم این کشور قدرت اتمی خود را 
افزایش دهد چون در این حالت با کره 
شمالی جدیدی مواجه خواهیم شد«.  
این مقام امنیتی آمریکا معتقد است 
نیروی قدس و کل  بر  »با فشار  باید 
منفی  سیاست های  ادامه  مانع  رژیم، 
اسرائیل،  برای  تهدیدی  که  ایران، 
پادشاهی سعودی و دیگر متحدان ما 

در منطقه است، بشویم.«
دونالد ترامپ در سخنرانی اخیر خود 
گفته بود سپاه پاسداران در فهرست 
تحریم های ایاالت متحده قرار خواهد 
واکنش های  که  تهدیدی  گرفت. 
شدیدی را در جمهوری اسالمی ایران 
در  پاسداران  سپاه  داشت.  دنبال  به 
واکنش به صحبت های دونالد ترامپ، 
اعالم کرد »نفوذ منطقه ای« و »توانایی 
موشکی« خود را افزایش خواهد داد.

ایران تهدیدی برای منطقه
سخنران دیگر نشست »بنیاد دفاع 
مک مستر،  هربرت  دمکراسی ها«،  از 
بود.  سفید  کاخ  ملی  امنیت  مشاور 
گفت  آمریکایی  کهنه کار  ژنرال  این 
جای  به  جمهور  رئیس  »استراتژی 
تمرکز  هسته ای  توافق  بر  تنها  اینکه 
داشته باشد، کل رفتار ایران در منطقه، 
از حمایت مالی تروریسم تا حضور در 
اسرائیل  با  دشمنی  از  سوریه،  جنگ 
و  منطقه،  در  ما  متحدان  تهدید  تا 
حتی بازداشت  بدون علت شهروندان 
داشت«. خواهد  نظر  در  را  خارجی 

هربرت مک مستر جمهوری اسالمی 
در  تفرقه  ایجاد  به  متهم  را  ایران 
با  کشور  »این  گفت  و  کرد  منطقه 
تهییج گروه های مختلف قومی و دینی 
آنها،  دادن  قرار  یکدیگر  مقابل  در  و 

سازمان  رئیس  نظر  =از 
آمریکا،  اطالعات  مرکزی 
جمهوری اسالمی کانون تهدید 
در خاورمیانه و جهان است.
سیا  ن  ما ز سا ئیس  =ر
جمهوری اسالمی ایران را متهم 
کرد. القاعده  با  به همکاری 
کاخ  ملی  امنیت  =مشاور 
با  یران  ا می گوید  سفید 
سیاست های فرقه گرایانه اش 
به داعش فرصت داد خود را 

حامی سنی ها نشان دهد.
که  نشستی  در   - رأفت  احمد 
از  دفاع  »بنیاد  از  مهر  پنجشنبه 2۷ 
دمکراسی ها« در شهر واشنگتن برگزار 
سازمان  رئیس  پمپئو،  مایک  شد، 
و  )سیا(  آمریکا  اطالعات  مرکزی 
هربرت مک مستر، مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید، در رابطه با سیاست جدید 
اسالمی  جمهوری  قبال  در  آمریکا 

ایران صحبت کردند.
در  ترامپ  دونالد  سخترانی  از  پس 
دارد  امکان  بود  گفته  که  مهر،   21
آمریکا از توافق هسته ای خارج شود، 
دیگر مقامات این کشور در این روز ها 
این تصمیم  با  رابطه  دارند در  تالش 
توضیحات  و  اطالعات  رئیس جمهور 
بیشتری در اختیار افکار عمومی قرار 

دهند.
ایران و القاعده

اسالمی  جمهوری  از  پمپئو  مایک 
در  تهدید  »کانون  عنوان  به  ایران 
افزود  و  برد  نام  جهان«  و  خاورمیانه 
این کشور  مخرب  کارهای  »فهرست 
از  سیا  رئیس  است«.  طوالنی  بسیار 
اسالمی  جمهوری  حمایت  به  جمله 
گروه های  لبنان،  حزب اهلل  از  ایران 
و  عراق  در  نظامی  شبه  شیعی 
مایک  کرد.  اشاره  حوثی  ستیزگران 
بر  دال  مدارکی  کرد  ادعا  پمپئو 
دست  در  القاعده  با  ایران  همکاری 
به  القاعده  و  »ایران  افزود  او  است. 
مشترک  مبارزه  برای  نیز  توافق هایی 

علیه غرب  دست یافته بودند«.
سازمان  رئیس  برجام،  به  اشاره  در 
گفت:  آمریکا  مرکزی  اطالعات 
»اگرچه ما با این توافق از نظر بازرسی 
در موقعیت برتری قرار داریم، اما ایران 
در موارد متعددی نشان داده است که 
به صورت مخفیانه و پنهانی برنامه های 
موشکی و اتمی خود را ادامه داده که 
ما را در معرض خطر قرار می دهند«.

رئیس سازمان سیا : ایران کانون تهدید در 
خاورمیانه و جهان

مایک پمپئو، مدیر سازمان سیا

از راست: مایک پمپئو، مایک پنس، دونالد ترامپ، هربرت مک ماستر، تابستان ۲۰1۷

حشدالشعبی  است.  نگران کننده 
است  تالش  در  دقیق  برنامه ای  با 
مناطقی را اشغال کند که برای سپاه 
قدس امکان ارتباط زمینی با سوریه را 
امکان پذیر می سازند. طرحی که به آن 
نام »شاهراه شیعی« داده شده است. 
این »شاهراه شیعی« در خاک  ادامه 
سوریه، در عمل ایران را به لبنان متصل 
می کند. شاهراهی که به نیروی قدس 
اجازه می دهد از راه زمینی تسلیحات 
کند. تامین  را  حزب اهلل  نیاز  مورد 

همزمان با ورود و خروج این یا آن 
مهیا  برای  تالش ها  شهرها،  از  نیرو 
کردن شرایط برای گفتگو میان اربیل 
و بغداد ادامه دارد. فواد معصوم، رئیس 
دو  میان  فدرال،  عراق  کرد  جمهور 
پایتخت در رفت و آمد است و تالش 
دارد حیدرالعبادی و مسعود بارزانی را 
بر سر یک میز بنشاند. تالش هایی که 
تا کنون بی نتیجه مانده اند. اگر دولت 
همه پرسی  پیامد  در  بارزانی  مسعود 
2۵ سپتامبر و عواقب آن در شرایط 

حیدر  وضعیت  نمی برد،  بسر  خوبی 
العبادی نیز بهتر نیست.

درگیری با نگاهی به انتخابات
سراسری  انتخابات  آینده  سال 
حیدر  و  شد  خواهد  برگزار  عراق  در 
العبادی از دو سو در جبهه نیروهای 
یک  از  دارد.  قرار  فشار  تحت  شیعی 
فرمان  به  گوش  که  نیروهایی  سو 
جمهوری اسالمی هستند، با رهبری 
نوری المالکی، نخست وزیر سابق، از 
قدرت  به  بازگشت  برای  اکنون  هم 
دیگر،  سوی  از  برداشته اند.  دورخیز 
تهران  از  که  صدر  مقتدی  هواداران 
به پادشاهی سعودی  فاصله گرفته و 
هستند  صدد  در  شده اند،  نزدیک 
موقعیت خود را تحکیم کنند، و بعید 
به  شیعه  سکوالر  نیروهای  با  نیست 
کنونی  معاون  عالوی،  ایاد  رهبری 
ریاست جمهوری، و برخی از گروه های 
دولت  تشکیل  برای  توافقی  به  سنی 

آینده دست یابند.
بود  قرار  که  نیز  کردستان  اقلیم 
پارلمان  تجدید  برای  نوامبر  ماه  در 
جدید  جمهور  رئیس  انتخاب  و 
تا  باید  گویا  برود،  رای  صندوق  پای 
اواسط سال آینده میالدی در انتظار 
بماند.  انتخاباتی  حوزه های  گشایش 
کردستان  اقلیم  انتخابات  کمیسیون 
روز چهارشنبه، 26 مهرماه، اعالم کرد 
نصاب  حد  به  رسیدن  عدم  دلیل  به 
کاندیداها، امکان برگزاری انتخابات در 

نوامبر 2۰1۷ وجود ندارد.

شهر هایی  در  را  مشابهی  جنایات 
ُسّنی  های  عرب  را  آنها  اهالی  که 
تشکیل می دادند، پس از پاک سازی از 
ستیزگران داعش، مرتکب شده بودند.

زد و بند برخی کردها با قاسم 
سلیمانی

دیگر،  سوی  از  عربی،  رسانه های 
شیعی  شبه نظامیان  که  می نویسند 
به دستور حیدر العبادی از کرکوک و 
دیگر شهر های کردنشین خارج شدند. 
این  گویا  عراق  وزیر  نخست  البته 
تصمیم را پس از اتمام حجت آمریکا 
اقلیم  در  است.  کرده  ابالغ  و  گرفته 
میهنی  اتحادیه  از  بخشی  کردستان 
و  سلیمانیه  شهرهای  کنترل  که  را 
زد  به  متهم  دارد،  دست  را  کرکوک 
و بند با جمهوری اسالمی و فرمانده 
قاسم  فرمانده اش،  و  قدس  نیرو های 

سلیمانی می کنند.
قاسم  شخص  است  مسلم  آنچه 
سلیمانی و دیگر فرماندهان نیروهای 

ارتش  ورود  از  قبل  روز  در  قدس، 
فدرال عراق به کرکوک و دیگر مناطق 
کردستان،  اقلیم  از  خارج  کرد نشین 
با برخی  سفری به سلیمانیه کرده و 
با  که  میهنی،  اتحادیه  رهبران  از 
درگذشت بنیانگذارش جالل طالبانی 
دستخوش چند دستگی شده، مالقات 
مالقات ها،  این  پیامد  در  داشته اند. 
گویا برخی از رهبران اتحادیه میهنی 
پذیرفتند پیشمرگ های خود را بدون 
خارج  کرکوک  از  مقاومتی  هیچ گونه 

سازند.

بازار شایعات گرم است
در  گمانه زنی ها  و  شایعات  بازار 
گرم  بسیار  کردستان  اقلیم  و  عراق 
که  است  شایع  همچنین  است. 
حزب  به  وابسته  کرد  پیشمرگ های 
از  گروهی  بارزانی،  مسعود  دمکرات 
مسئولین نظامی »حکومت اسالمی« 
را در هویجه دستگیر کرده اند. باز هم 
شایع است که این فرماندهان داعشی 
عملیات  بر هماهنگی  مبنی  مدارکی 
را  سلیمانی  قاسم  و  قدس  نیروی  با 
همراه داشتند که در اختیار مقامات 
قرار  کردستان  اقلیم  دولت  امنیتی 
داده اند، و هدف حمله حشدالشعبی به 
برخی مناطق کردنشین، آزاد ساختن 

این فرماندهان داعش بوده است.
ها  گمانه زنی  و  شایعات  از  اگر 
بدون شک گسترش حضور  بگذریم، 
نیروهای  نتیجه  در  و  حشدالشعبی، 
آمریکا  برای  عراق،  شمال  در  قدس، 

حشد   ن  میا شبه نظا =
یت  حما تحت  لشعبی  ا
جمهوری اسالمی که همراه 
وارد  عراق  ارتش  نیروهای 
شده  کرد نشین  شهر های 
ساعت   ۴۸ از  کمتر  بودند، 

بعد مجبور به خروج شدند.
شایعه  و  گمانه زنی  =بازار 
در  وضعیت  با  رابطه  در 
شهر های کردنشین خارج از 
اقلیم کردستان گرم است و 
صحبت از مهلت آمریکا برای 
خروج شبه نظامیان شیعی از 

این مناطق است.
نشاندن  برای  =تالش ها 
و  کردستان  اقلیم  رئیس 
سر  بر  عراق  وزیر  نخست 
میز مذاکره ادامه دارد، ولی 
دست  به  توافقی  کنون  تا 

نیامده است.
احمد رأفت - در مناطق کردنشین 
مورد مناقشه در عراق، در کمتر از 48 
ساعت ورق برگشت. حشدالشعبی که 
با نیروهای دولت فدرال عراق  همراه 
به شهر های کردنشین خارج از اقلیم 
بود، مجبور شد  وارد شده  کردستان 
این شهر ها خارج شود.  از  به سرعت 
کشیده  پایین  که  اقلیم  پرچم های 
شده بودند، بار دیگر چهارشنبه شب 
به اهتزاز درآمدند. مردمی که شهر ها 
را ترک کرده بودند یا در خانه ها باقی 
مانده بودند، به گواهی فیلم هایی که 
در شبکه های اجتماعی قرار گرفته اند، 
خیابان های کرکوک، خانقین و چند 

شهر دیگر را به تصرف خود درآوردند.
برگشت،  ورق  سرعت  این  به  چرا 
نشده  روشن  هنوز  که  است  معمایی 
قیام  از  کردی  منابع  برخی  است. 
مردمی و بازگشت پیشمرگ های اقلیم 
به شهر هایی که 48 ساعت قبل آنها 
را ترک کرده بودند صحبت می کنند. 
برخی منابع دیگر در اشاره به خروج 
شبه نظامیان شیعی حشد الشعبی، که 
توسط جمهوری اسالمی ایران حمایت 
مالی و تسلیحاتی می شوند، صحبت از 

اتمام حجت آمریکا می کنند.

اخطار آمریکا به حشدالشعبی
در  آمریکا  می افزایند  منابع  این 
تماس با حیدر العبادی، نخست وزیر 
عراق، تهدید کرده است در صورتی که 
شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری 
شهر های  از  بالفاصله  ایران  اسالمی 
اقدام  با  نشوند،  خارج  کرد نشین 
این  ترک  به  مجبور  را  آنها  نظامی 
مناطق خواهد کرد. برخی منابع دیگر 
از تهدید مشابهی از سوی روسیه نیز 

اشاره می کنند.
آن  در  شکی  و  است،  مسلم  آنچه 
شبه نظامیان  عقب نشینی  نیست، 
است.  کردنشین  شهر های  از  شیعی 
در کمتر از 48 ساعتی که این نیرو ها 
در این شهر ها حضور داشتند، اخبار 
خانه های  به  آنها  هجوم  از  زیادی 
به  حتی  و  منازل  این  غارت  کرد ها، 
آتش کشیدن شدن آنها پخش شده 
بود. البته در گذشته نیز حشدالشعبی 

حشدالشعبی وابسته به سپاه قدس مجبور به 
عقب نشینی از مناطق کردنشین عراق شد

»حشدالشعبی« که از سوی جمهوری اسالمی حمایت می شود با پرچمی شبیه »حزب اهلل« لبنان، 1۸ اکتبر ۲۰1۷

بسیج مردمی عراق تحت حمایت سپاه

نظام در رابطه بسیار نزدیک قرار دارد. 
مشارکت ترکیه در بحران سوریه، نه 
تنها بر مبارزه با داعش تاثیر بسزایی 
داشته، بلکه در جبهه مخالفین رژیم 
وجود  به  چشمگیر  تحولی  نیز  اسد 
آورده است، و مردم سوریه را امیدوار 
کرده که تا آخر سال جاری میالدی 
اصطالح  به  حکومت  شّر  از  تنها  نه 
شاهد  بلکه  شد،  خواهد  رها  اسالمی 
فروکش شدن آتش جنگ نیز خواهند 
بود. من به آغاز گفتگوهای جدی برای 
بازگشت صلح به سوریه بسیار امیدوارم.
آمریکا  نقش  میان  این  =در 

چیست و چه می تواند باشد؟
-در حقیقت نه آمریکا و نه اروپا تا 
بحران سوریه  نقش مهمی در  کنون 
بازگشت  نگران  اروپا  نکرده اند.  ایفا 
کشور های  به  داعش  تروریست های 

محل اقامت شان است.

ایران، سوریه و عراق در این میزگرد ها 
حضور داشتند.

فرصتی  کنفرانس  این  حاشیه  در 
دست داد تا با کاوه رشید، روزنامه نگار 
کرد از سوریه گفتگویی داشته باشیم. 
شورای  سابق  سخنگوی  رشید،  کاوه 
ملی کرد های سوریه، در حال حاضر 
کرد های  اطالع رسانی  مرکز  مدیریت 
سوریه در شهر روتردام در هلند را بر 

عهده دارد.
با  ترکیه  همکاری  آغاز  =با 
روسیه  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
بحران  برای  حلی  راه  یافتن  برای 
سیاسی  وضعیت  در  آیا  سوریه، 
مالحظه ای  قابل  تغییر  نظامی  و 

مشاهده می شود؟
تحول  روسیه  با  ترکیه  -همکاری 
کرده  ایجاد  سوریه  بحران  در  بزرگی 
اسد  بشار  رژیم  بر  روسیه  است. 
تاثیرگذار است و ترکیه نیز با مخالفان 

بحران  به  ترکیه  =ورود 
سوریه، به گفته کاوه رشید، 
سوری،  ُکرد  روزنامه نگار 
می تواند به پایان جنگ تا آخر 
سال جاری میالدی بیانجامد.
جمهوری  اصلی  =هدف 
حضور  از  ایران  اسالمی 
کانال  داشتن  سوریه،  در 
با  مستقیم  طی  تبا ر ا
. ست ا ن  لبنا هلل  ب ا حز
=آمریکا و غرب از کرد های 
وابسته به پ ک ک به عنوان 
لژیونر کم هزینه برای جنگ 
استفاده می کنند. داعش  با 

احمد رأفت - در روزهای گذشته 
مرکزی،  ایتالیای  در  فلورانس،  شهر 
با عنوان »ترس و  میزبان کنفرانسی 

آشفتگی« بود.
سوی  از  که  کنفرانس  این  در 
سازمان »اطالع رسانی، امنیت و آزادی 
روزنامه نگاران«، با حمایت استانداری 
با  همکاری  در  و  توسکانی  ایالت 
ایتالیا  روزنامه نگاران  ملی  اتحادیه 
برگزار شد، وضعیت خاورمیانه در سه 
نقش  تروریسم،  با  رابطه  در  میزگرد 
جدید ترکیه در منطقه و سیاست های 
ایران در سوریه و عراق، مورد بررسی 
قرار گرفت. قانون گذاران و کارشناسان 
از  روزنامه  نگارانی  کنار  ایتالیایی، در 

کاوه رشید، روزنامه نگار ُکرد سوری :
 پایان جنگ در سوریه نزدیک است



اتمی  فعالیت های  از  میان جلوگیری 
نظامی اش  برتری  منع  هدف  با  که 
خطرناک  اقدامات  و  گرفت  صورت 
توافق  امضای  از  استفاده  سوء  با  که 
فرقی  زده،  دست  آن  به  هسته ای 

بگذارد.
ما باید اعتراف کنیم که این بار کاخ 
با  نبرد  در  هوشمندانه  بسیار  سفید 
متحدان اروپایی خود که برای حفظ 
روابط با تهران تمایلی به عقب نشینی 
دونالد  شد.  پیروز  نداشتند،  توافق  از 
انتخاب  دو  مقابل  در  را  آنها  ترامپ 
در  که  اشتباهاتی  باید  یا  داد؛  قرار 
یا  شود  تصحیح  هست  توافق  متن 
کرد؛  باید  لغو  را  توافق  آن  کلیت 
توافق  ادامه  قبول  عدم  بر  ترامپ 

اصرار  بار  چندین  قبلی  وضعیت  در 
اکثریت  با سیاست  کرد. موضعی که 
اعضای حزب جمهوری خواه مطابقت 
تصمیم گیری  مراکز  ازسوی  و  داشته 
و  تایید  او  دولت  اصلی  ستون های  و 

پشتیبانی شده است.
بار  حاال چرخ فشار بر رژیم تهران 
دیگر به حرکت در آمده است. اینک 
ترامپ در توافق با اروپا درباره مسائلی 
دخالت  و  موشکی  فعالیت  مانند 
دیدگاه  که  منطقه  کشورهای  در 
مشترک با هم دارند، توپ را در زمین 
تغییر  یا  انداخت:  ایران خواهد  رژیم 
کامل عملکرد و رفتار و متوقف کردن 
شبه نظامی  و  نظامی  فعالیت های 
مسئولیت  قبول  یا   منطقه،  در 
و  اقتصادی  کمرشکن  بحران های 
سیاسی ناشی از تحریم های جدید در 
آینده نه چندان دور. ایاالت متحده و 
المللی اش  بین  و  منطقه ای  متحدان 
پروژه های  برای  ایران  حق  با 
هسته ای غیرنظامی مخالف نیستند، 
جلوی  می خواهند  تهران  از  اما 
و  پاسداران  سپاه  لگام گسیختگی 
سرویس های اطالعاتی وابسته به آن 

را در منطقه بگیرد.
ایران اکنون باید شبه نظامیانی را که 
سپاه پاسداران این کشور از پناهندگان 
درمانده افغانستانی، پاکستانی وعراقی 
تشکیل داده از مناطق تحت نفوذ در 
سوریه، یمن وعراق خارج کند. تهران 
پس از اینکه »حزب اهلل لبنان« را به 
برای  مزدور  و  شبه نظامی  گروهی 
تبدیل  منطقه  در  جنگ  راه اندازی 
کرد، تالش کرد که حوثی ها را با نام 
نقش  همین  ایفای  برای  »انصاراهلل« 
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عبدالرحمان الراشد تحلیلگر 
عرب

محمد نظری ۲۴ سال در زندان

در چنگال  نظری  زندان؛ محمد  ۲۴ سال 
مرگ تدریجی

به  منیتی  ا ن  ا ر مو =ما
بودند  گفته  نظری  محمد 
به  آمد  و  رفت  دلیل  به  تو 
کمک  با  عراق  کردستان 
کردستان  دمکرات  حزب 
قصد برنامه ریزی برای ترور 
چهار نفر را داشتی. در حالی 
که خودش همه این اتهامات 
را بی اساس خوانده و گفته 
این  هوادار  نه  و  عضو  نه 

حزب بوده است.
= بعد از ۲۴ سال می گویند 
گم  نظری  محمد  پرونده 

شده!
سابق:  هم بندی  یک   =
نزدیک  را  و  ا بار  ولین  ا
به  دیدم  زندان  فروشگاه 
شوخی به او گفتم پیرمرد؛ 
او هم لبخندی زد و گفت من 

فقط ۴۴ سال دارم!

فیروزه رمضان زاده- محمد نظری 
یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی 
توجهی  بی  به  اعتراض  در  ایران 
مقام های قضائی و دادگاه انقالب، از 
1۸ مردادماه جاری در اعتصاب غذا 

بسر می برد.
اهل  ساله   ۴6 سیاسی  زندانی  این 
استان  توابع  از  شاهین دژ  شهرستان 
آذربایجان غربی است که در ۹ خرداد 
سه  و  بیست  که  هنگامی   1۳7۳
اتهام عضویت در حزب  به  بود  ساله 
دمکرات کردستان ایران و طرح ترور 
چهار مامور وزارت اطالعات از سوی 
شعبه  یک دادگاه انقالب شهر مهاباد 

بازداشت شد.
زیر  سیاسی  زندانی  این  هرچند 
شکنجه و پس از گرفتن اعتراف های 
اما  شد  محکوم  اعدام  به  اجباری 
سال  پنج  گذشت  از  بعد  حکم  این 
ابد  در سال 1۳7۸ به تحمل حبس 

کاهش یافت.
ماه  آذر   12 از  که  نظری  محمد 
سال 1۳۸6 در سالن12 بند ۴ زندان 
تا کنون به  رجایی شهر زندانی  است 
حقوق  تمامی  از  و  نرفته  مرخصی 
مشروط  آزادی  ازجمله  خود  قانونی 

محروم بوده است.
 1۳۹1 شهریورماه  در  زندانی  این 
در اعتراض به وضعیت خود در زندان 
اعتصاب غذای تر کرد و لب های خود 

را به نشانه اعتراض دوخت.
او در مردادماه ۹6 به مدت چند روز 
به سلول انفرادی منتقل شد و پس از 
بازگشت از انفرادی، از 1۸ مردادماه 
مانند  مواد کمکی  کنون، خوردن  تا 
قند یا نمک را حذف کرده و با صرف 
خود  غذای  اعتصاب  به  آب  محدود 
گذشت  از  پس  حاال  می دهد.  ادامه 
غذا  اعتصاب  این  روز   7۸ از  بیش 

می تواند به مرگ او ختم شود.
با این وجود بر اساس گزارش های 
هرانا،  خبرگزاری  سوی  از  دریافتی 
محمد  مهرماه   1۸ شنبه  سه  روز 
نظری به بهداری زندان اعزام و به او 

سرم تزریق شد.
بیش  که  سیاسی  زندانی  این 
زندان  در  را  خود  عمر  از  نیمی  از 
بر  دادرسی  اعاده  خواستار  گذرانده 
مجازات  قانون   1۳۴ ماده  مبنای 
اسالمی جدید )تجمیع احکام( است 
که می تواند به آزادی او منجر شود. 
هرگاه  قانونی،  ماده  این  اساس  بر 
جرائمی  مرتکب  جرم  سه  تا  فردی 
شود که هر کدام مجازات های حبس 
باشد، آن مجازات ها  مختلفی داشته 
با یکدیگر جمع نمی شوند بلکه تنها 
حکم حداکثری و طوالنی ترین حکم 
می گیرد.  قرار  مالک  شده  صادر 
قانون  اجرای  صورت  در  بنابراین 
محکومانی  ابد  حبس  حکم  جدید، 
آنها  احکام  که  نظری  محمد  نظیر 
قباًل صادر شده است می تواند به 1۵ 

سال زندان تبدیل شود.
قضائی  مقام های  وجود،  این  با 
اقدامی  جمهوری اسالمی هیچ گونه 
برای اجرای مواد قانونی و رسیدگی 

مجدد به پرونده او انجام نداده  اند.
از زندانیان سابق سیاسی که  یکی 

مدت دو سال و نیم  با محمد نظری 
بوده  هم بند  شهر   رجایی  زندان  در 
است به کیهان لندن می گوید: »یک 
ماه پیش با یکی از زندانیان سالن 12 
به من گفت  او  تلفنی داشتم  تماس 
به  و  شده  الغر  به شدت  محمد  که 
جز آب، لب به قند، شکر یا نمک لب 

نمی زند.«
نقل  به  سیاسی  سابق  زندانی  این 
نظری  محمد  هم بندیان  از  یکی  از 
توضیح می دهد که وقتی برای مدتی 
او  از  زندان  رییس  بوده  انفرادی  در 
درخواست می کند که  به آب داخل 
لیوان محمد نظری کمی قند اضافه 
کند ولی محمد نظری از خوردن آن 

آب امتناع کرد.
نظری  محمد  حاال  وی،  گفته  به 
مرگ  حد  سر  تا  می خواهد  بار  این 
دهد  ادامه  خود  غذای  اعتصاب  به 
رسیدگی  او  تقاضای  به  مسووالن  تا 

کنند.
که  سیاسی  سابق  زندانی  این 
نخواست نامی از او برده شود اضافه 
او  پرونده  از 2۴ سال  »بعد  می کند: 
گم شده، نه دادستانی کرج، نه اداره 
اطالعات  اداره  نه  و  اورمیه  اطالعات 
نیستند،  جوابگو  کدام  هیچ  تهران 
گفته  زندان  در  بارها  نظری  محمد 
است براساس  قانون مجازات اسالمی 
مصوب سال ۹2 که خودتان تصویب 
کرده اید من باید آزاد شوم حاال اگر 
آزادم نمی کنید حداقل مرا به زندان 
را  حبس ام  بقیه  تا  بفرستید  اورمیه 

تحمل کنم.«
محمد  سابق  هم بندی  و  دوست 
لندن  کیهان  به  ادامه  در  نظری 
می گوید: »حدود سال ۹1 بود که او 
را با سه زندانی اهل آذربایجان غربی 
اما  کردند  منتقل  اورمیه  زندان  به 
زندان اورمیه از پذیرش محمد نظری 

زندان  به  را  او  دوباره  و  کرد  امتناع 
رجایی شهر فرستادند.«

نظری  محمد  اتهام  موضوع  به  او 
نیز اشاره می کند و می گوید: »محمد 
نظری بارها در زندان به من و سایر 
عضو  که  بود  گفته  خود  هم بندیان 
کردستان  دمکرات  حزب  هوادار  یا 
نبوده و در سال 7۳ بعد از بازداشت و 
تحت فشار قرار گرفتن زیر شکنجه و 
وعده های دروغ بازجویان، به طراحی 
اطالعات  ماموران  از  تن   ۴ ترور 

اعتراف کرده.«
در  امنیتی  ماموران  وی،  گفته  به 
آن زمان به محمد نظری گفته بودند 
تو به دلیل رفت و آمد به کردستان 
دمکرات  حزب  کمک  با  عراق 
کردستان قصد برنامه ریزی برای ترور 
این چهار نفر را داشتی در حالی که 
نه  که  است  گفته  بارها  خودش  او 
و  بوده  حزب  این  هوادار  نه  و  عضو 
تمامی این اتهامات کامال بی اساس و 

دروغ هستند.
این زندانی سیاسی محمد نظری را 
فردی آرام و ساکت توصیف می کند 
نزدیک  را  او  بار  »اولین  می افزاید:  و 
به  شوخی  به  دیدم  زندان  فروشگاه 
زد  لبخندی  او هم  پیرمرد؛  او گفتم 
او  و گفت من فقط ۴۴ سال دارم.  
برخالف برخی از زندانیان، اهل گالیه 
اوقات  در  نیست،  کردن  شکایت  و 

بیکاری کتاب می خواند و با وجودی 
که تمام موهای سر و ریش اش سفید 
هم  سیگار  نخ  یک  حال  به  تا  شده 

نکشیده است.«
محمد  سابق  هم بندی  گفته  به 
زندانی  این  مادر  و  پدر  نظری، 
رفته اند  دنیا  از  سال هاست  سیاسی 
بودن  به خاطر دور  او  تنها خواهر  و 
او  دیدن  به  بار  یک  سالی  مسافت، 
شرایط  خاطر  به  خواهرش،  می آید. 
خانوادگی قادر به رسیدگی و دنبال 

کردن پرونده برادرش نیست.
هرانا،  خبرگزاری  برگزارش  بنا 
در   1۳۹۵ اسفند  در  نظری  محمد 
کرد  منتشر  زندان  از  که  نامه ای 
از   ۸0 سال های  در  که  بود  گفته 
تومان  میلیون  پنج  تا  خواستند  من 
وثیقه فراهم کنم تا با آزادی مشروط 
من موافقت کنند ولی من نتوانستم 
از  نفر  دو  کنم.  فراهم  را  مبلغ  این 
هم بندان که پرونده مشابهی داشتند 
وثیقه  کردن  فراهم  با  زمان  آن  در 
آزاد  مشروط  صورت  به  توانستند 

شوند.
نظری  محمد  سال،  همان  آبان ماه 
اورمیه،  زندان  به  انتقال  درخواست 
سکونت  محل  به  نزدیک  زندان 
باوجود  اما  بود  داده  را  خانواده اش 
به  وی  درخواست  دادگاه،  موافقت 
رد  امنیتی  نهادهای  دخالت  دلیل 

شد.
محمد  از  نامه ای  هرانا،  خبرگزاری 
نظری منتشر کرده است که سه ماه 
پیش از شروع اعتصاب غذای وی به 

این خبرگزاری رسیده است.
این  از  بخشی  در  نظری  محمد 
نامه گفته است که بنا بر نظر رئیس 
زندان  قلب  متخصص  و  بهداری 
رجایی شهر کرج باید به بیمارستان 
صدور  از  دادگاه  اما  می شده،  اعزام 

بیمارستان  به  وی  اعزام  مجوز 
خودداری کرده است.

از  بسیاری  گذشته  روز  چند  در 
حمایت  در  سیاسی  و  مدنی  فعاالن 
کردزبان،  سیاسی  زندانی  این  از 
و  هشتگ#محمدنظری  انتشار  با 
توییتری  طوفان    FreeNazari
برای  و  انداختەاند  راه  بە  وسیعی 
آزادی این زندانی سیاسی در فضای 

مجازی تالش می کنند.
بهمن احمدی عمویی، روزنامه نگار 
زندان محمد  در  اقتصادی که  حوزه 
در  است  دیده  نزدیک  از  را  نظری 
توییتر خود نوشته: »پنج سال پیش 
رجایی  زندان  در  را  #محمد_نظری 
شهر دیدم. 17سال در سکوت حبس 
اینکه  امید  به  می گذراند  را  ابدش 
صدایش  سرانجام  آید.  رحم  به  دلی 

بلند شد.«
خود  توییتر  در  دیگر  پستی  در  او 
،خالد  »محمد_نظری  است:  گفته 
زندانی  فقیه پور سه  عمر  و  فریدونی 
کرد برای دو دهه در زندان هستند. 
اتفاقات زندگی دیجیتالی برای  همه 

آنها بی مفهوم و ناشناس است.«
فعال  و  روزنامه نگار  علوی،  شاهد 
نوشته  خود  توییتر  در  نیز  مدنی 
است: »اعتصاب غذای محمد نظری 
و   ۹ زیر  خون  فشار  شد.  روزه   70

ضربان قلب زیر ۵0.«
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صف بندی و تشکیل بلوک جدید علیه
 رژیم ایران

=اگر دولت اوباما بدون در 
نظر گرفتن  نفوذ مخرب ایران 
در منطقه، توافق هسته ای را 
تهران  شاید  نمی کرد  امضا 
حجم  این  با  نمی توانست 
بزرگ به وسیله شبه نظامیان 
مزدور در منطقه نقش منفی 

خود را همچنان بازی کند.
کردن  راضی  برای  =اوباما 
فعالیت های  ایران  دولت 
و  نه ای  رسا نشگاهی،  دا
سیاسی مخالفان رژیم ایران 
اکنون  بود،  متوقف کرده  را 
صراحت  به  واشنگتن  اما 
اعالم کرده که به اپوزیسیون 
خواهد  کمک  ایران  برانداز 

کرد.

تحوالت  سرعت  حقیقت  در 
روزهای  در  بین المللی  و  منطقه ای 
از  کرده؛  شگفت زده  را  ما  گذشته 
تصمیم های  از  واشنگتن  که  روزی 
جدید برای مقابله با رژیم ایران پرده 
برداشت، بریتانیا و آلمان موضع خود 
را  تغییر داده اند؛ دو کشور از یک سو 
هسته ای  توافق  به  پایبندی  ادامه  بر 
تأکید کرده اند از سوی دیگر از  پروژه 
توسعه طلبی  با  مقابله  برای  ترامپ 
در  تهران  رژیم  خرابکاری های  و 

خاورمیانه حمایت نموده اند.
شده  روشن  مسئله  اینکه  مثل 
سر  بر  اتمی  توافق  مشکل  که 
ایران  هسته ای  فعالیت های  نوع 
آمریکا  اساسی  مشکل  بلکه  نیست 
منطقه ای  جنگ های  در  ایران  با 
رژیم  است.  اسالمی  جمهوری  رژیم 
که  بود  رسیده  باور  این  به  تهران 
اورانیوم،  غنی سازی  کاهش  ازای  در 
آنها  راس  در  و  غربی  کشورهای 
گسترش  برای  را  دست اش  آمریکا 
حکومت های  تهدید  و  مرج  و  هرج 
سوریه،  عراق،  و  گذاشته  باز  منطقه 
لبنان و یمن را به عنوان پاداش قبول 
توافق به آن تحویل می دهند؛ اما این 
امر غیرمنطقی و حتی غیرقابل تصور 

است!
در  یک شنبه  روز  آلمان  و  بریتانیا 
یک بیانیه مشترک بر ضرورت مقابله 
جامعه جهانی با فعالیت های بی ثبات 
کننده ایران در منطقه و نیز برطرف 
برنامه های  از  ناشی  نگرانی   کردن 
موشکی این کشور تاکید کردند. این 
پایبندی به  دو کشور در واقع ضمن 
توافق اما نسبت به موضع آمریکا در 
خصوص نقش مخرب ایران در منطقه 
هستند  آمریکا  با  متحد  و  هم صدا 
بازرسی  و  تفتیش  مسئله  بر  چنانکه 
واشنگتن  با  ایران  نظامی  تاسیسات 
جدید  موضع  هستند.  هم صدا  نیز 
لندن و برلین که روز یک شنبه پس از 
گفتگوی نخست وزیر بریتانیا و صدر 
رژیم  تالش  شد،  اعالم  آلمان  اعظم 
ایران را برای قرار دادن این توافقنامه 
به عنوان یک بسته واحد با شکست 
کرد  تالش  تهران  رژیم  کرد.  مواجه 
بسته ای  عنوان  به  را  توافق هسته ای 
واحد تحمیل کند بدون اینکه فرقی 

مزدورانه در یمن مجهز کند.
جمهوری اسالمی به موازات تشکیل 
شبه نظامیان فرقه گرا در همه مناطق 
بحرانی خاورمیانه ، به تشکیل شبکه ای 
گسترده برای قاچاق اسلحه از طریق 
دریاها جهت ارسال به مناطق مختلف 
لبنان  و  سوریه  تا  یمن  از  درگیری 
اقدام کرد. همچنین جای پای ایران 
مشاهده  تکرار  به  نیز  افغانستان  در 
شده است. رژیم ایران پس از حمالت 
از  پس  که  افغانستان   به  آمریکا 
 ،2001 سال  سپتامبر   11 حمله ی 
طالبان  شبه نظامیان  به  افتاد  اتفاق 
افغانستان کمک نظامی و مالی کرده 

است.
اگر دولت اوباما بدون در نظر گرفتن  
توافق  منطقه،  در  ایران  مخرب  نفوذ 
هسته ای را امضا نمی کرد شاید تهران 
به  بزرگ  حجم  این  با  نمی توانست 
وسیله شبه نظامیان مزدور در منطقه 
بازی  همچنان  را  خود  منفی  نقش 
کند. امضاکنندگان توافق هسته ای در 
واقع شرایط رژیم ایران را برای ادامه ی 
توسعه طلبی در منطقه پذیرفته و تمام 
تحریم ها را بدون تمایز لغو کردند تا 
این رژیم فرقه گرا نفوذ خود را سوریه 
گسترش دهد. اگر سهل انگاری دولت 
سابق  جمهوری  رئیس  اوباما  باراک 
اینجا  به  تهران  رژیم  نبود،  آمریکا 

نرسیده بود.
اکنون پس از تغییر و تحوالت جدید 
پروژه  اصلی  چالش  واشنگتن،  در 
جدید برای تهران این خواهد بود، که 
تحریم ها تنها زمانی برداشته می شود 
که ایران به روح توافق پایبند باشد و 
روح توافق یعنی پایان لگام گسیختگی 
ایران در منطقه  و هرج و مرج رژیم 
و  خود  شبه نظامیان  کردن  خارج  و 
متوقف کردن قاچاق اسلحه و کمک 
مانند  شبه نظامی  گروه های  به  مالی 
حوثی ها، عاصب اهل الحق و حزب اهلل 

لبنان وعراق وغیره.

کمک به اپوزیسیون برانداز 
ایران

دولت جدید آمریکا برای فشار بیشتر 
بر تهران اعالم کرد، از مخالفان ایرانی 
جمهوری  رژیم  سرنگونی  برای  که 
پشتیبانی  می کنند،  تالش  اسالمی 
خواهد کرد.  اوباما برای راضی کردن 
دانشگاهی،  فعالیت های  ایران  دولت 
رژیم  مخالفان  سیاسی  و  رسانه ای 
اما  اکنون  بود،  را متوقف کرده  ایران 
واشنگتن به صراحت اعالم کرده که به 
اپوزیسیون برانداز ایران کمک خواهد 

کرد.
آمریکا  دولت  جدید  تصمیمات  با 
تهران،  رژیم  با  سیاسی  مقابله  برای 
جمهوری  رژیم  برای  گزینه ای  هیچ 
یا  جز:  است  نمانده  باقی  اسالمی 
منطقه ای  جنگ های  به  دادن  پایان 
در  کمرشکن.  تحریم ها  با  مقابله  یا 
ایران  برابر  در  واشنگتن  معادله  این 
تنها نیست بلکه بلوک جدیدی برای 
منع افسارگسیختگی رژیم تهران در 

منطقه تشکیل شده است.

*منبع: شرق االوسط
*نویسنده: عبدالرحمن الراشد

*ترجمه از کیهان لندن
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عوامل 
چرب شدن پوست

بسیاری از افراد پوستی چرب دارند و از اینکه 
پوستشان در آفتاب برق می زند رضایت ندارند. این 

موضوع دالیلی دارد که با دانستن آن ها شاید بشود کمی از 
شدت آن کاست. در زیر به عواملی که باعث چرب شدن پوست 

می شوند اشاره می کنیم:هورمون ها : نامتعادل بودن هورمون ها می تواند 
در نتیجه رژیم غذایی نامناسب، تمرین و ورزش و .. باشد. اما تغییرات 

هورمونی یکی از دالیل این موضوع است. لبنیات : تحقیقات نشان داده گروه 
لبنیات، مخصوصا شیر، باعث نفوذ نوعی روغن از منافذ پوست می شود. ژنتیک: 
می دانید که نوع حالت مو از پدر و رنگ چشم از مادر به ارث می رسد، اما آیا 
می دانستید نوع پوست هم ژنتیکی است؟ بدن هر انسانی معموال روغن چرب 

تولید می کند و میزان آن بستگی به چیزی است که از پدر و مادر به ارث برده اند و 
کاری هم نمی توان کرد. استرس : استرس نه تنها از نظر احساسی روی افراد تاثیر 

می گذارد، بلکه تاثیرات فیزیکی هم دارد. یکی از اتفاقاتی که به خاطر استرس 
ممکن است رخ دهد چرب شدن پوست بدن است.آرایش : آرایش کردن در 
زندگی زنان بسیار رایج است اما بسته به دفعات و غلظت آرایش، ممکن است 

شرایط پوست تغییر کند. یکی از این تغییرات چرب شدن پوست است. 
بهتر است از محصوالتی استفاده کنید که روی آن برچسب »روغن 

کنترل شده« یا »oil control« خورده باشد.کمبود آب : 
متخصصان معتقدند نوشیدن مقدار الزم آب باعث می شود 

پوست شرایطی ایده آل پیدا کند و کمبود آن 
معموال با چرب شدن پوست بدن رابطه 

مستقیم دارد.

زنان  شاخص

کبرا سعیدی 
)شهرزاد(
1329- تهران

شهرزاد  ُهنری  نام  با  سعیدی  کبرا 
از  یکی  و  نویسنده  بازیگر،  شاعر، 
ایران  در  زن  فیلمسازان  نخستین 

است.
او با رقصندگی در کافه های خیابان 
الله زار در سن 14 سالگی آغاز کرد 
نام  با  آورد.  روی  تئاتر  به  سپس  و 
نمایش هایی  در  شهرزاد  مستعار 
چون »بین راه« بازی کرد و سپس 
نقش های کوچکی در سینما برعهده 
گرفت و کم کم نقش های تأثیرگذاری 
در فیلم هایی مانند »تنگنا« و »صبح 
روز چهارم« بازی کرد که در جشنواره 
شهرزاد  شد.  جایزه  برنده  سپاس 
به  اعتراض  در   13۵2 سال  حدود 
کناره گیری  بازیگری  از  فیلم فارسی 
سینمای  گروه  عضویت  به  و  کرد 
آزاد درآمد و به ساختن فیلم کوتاه 
پرداخت. در همین زمان شعرهایش را 
چاپ می کرد و داستان های کوتاهش 
در نشریاتی چون روزنامه آیندگان و 
کتاب جمعه منتشر می شد. در سال 

13۵6 او فیلم بلندش را به نام »مریم 
و مانی« ساخت که پوری بنایی نیز 
از  فیلم  این  بازی کرده است.  در آن 
معدود فیلم های ایران پیش از انقالب 
است که قهرمان داستان و کارگردان 
آن زن هستند. اما فیلم در آن سال 
توقیف شد و در سال 13۵9 موفق به 
اکران شد. شهرزاد سعیدی در جریان 
انقالب 13۵۷ تمام دارایی خود، حتی 
کتاب ها و فیلم هایش را از دست داد. 
و  رفت  آلمان  به  در سال 1364  او 
و  بازگشت  ایران  به  بعد  هفت سال 

اکنون در شهر اردکان ساکن است.

یک پنجره برای دیدن
یک پنجره برای شنیدن

یک پنجره که مثل حلقه چاهی
در انتهای خود به قلب زمین می رسد

و باز می شود بسوی و سعت
 این مهربانی مکرر آبی رنگ

یک پنجره که دست های کوچک تنهایی را
از بخشش شبانه عطر ستاره های کریم

سرشار می کند.
و می شود از آنجا خورشید را

 به غربت گل های شمعدانی مهمان کرد
یک پنجره برای من کافیست.
من از دیار عروسک ها می آیم

فروغ فرخزاداز زیر سایه های درختان کاغذی ...

ترس یکی از حاالت و احساساتی 
است که افراد در مقابله با رویدادها و 
وقایع مختلف از خود بروز می دهند،

ترس با شرایط ، همان ترسی است 
یک  که  زمانی  مردم  از  بعضی  که 
سگ را می بیند انگار غولی ترسناک 
می توانند  دیگر  برخی  و  دیده اند  را 
هایشان  خانه   در  را  موجود  این 
نگهداری کنند. این اتفاق دلیل دارد.

بار  یک  کودکی  در  که  شخصی 
توسط سگ تهدید شده باشد حتی 
را  دیگر سگی  بار  بلوغ  در سن  اگر 
ببیند خواهد ترسید زیرا آمیگداال به 
او می گوید که این همان موجودی 
آسیب  او  به  بچگی  در  که  است 
یا موجب ترس وی شده  و  رسانده 

است.
از چه می ترسیم؟

انجام  قبل  سال  دو  که  تحقیقی 
شده است نشان می  دهد که معموال 
خطر  چند  از  همیشه  انسان ها 

می ترسند:

جنگ- عنکبوت- مرگ- رد شدن 
خشونت-  ارتفاع-  کاری-  هر  در 

تنهایی- آینده- جنگ هسته ای.
در این تحقیق آمده است که ترس 
از حیوانات همواره در انسان ها وجود 
داشته است بطور مثال اکثر ما هرگز 
مار را در زندگی ندیده ایم اما از آن 
کاماًل  ترس  این  پس  می ترسیم. 

غریضی است.
از چنین قبیل  بر ترس هایی  عالوه 
دارد  وجود  دنیا  مردم  تمام  در  که 
ترس هایی هم منطقه ای هستند بطور 
وقوع  از  همواره  داران  مزرعه  مثال 
سیل می ترسند و یا اینکه افرادی که 
قرار دارد  زلزله  آنها روی خط  کشور 
این  که  هستند  آن  فکر  در  همواره 

اتفاق برایشان رخ ندهد.
درست است که ترس یکی از عوامل 
نجات دهنده جان انسان هاست اما به 
یاد داشته باشیم که ترس بیش از حد 
نیز آزار دهنده است. باال رفتن فشار 
خون که معموال در پی ترس بوجود 
باشد  روزه  هر  بخواهد  اگر  می آید 

می تواند موجب بیماری گردد.
معموال  که  خون  فشار  رفتن  باال 
می تواند  می آید  بوجود  ترس  پی  در 

موجب بیماری گردد
چطور نترسیم؟

نشان  تحقیقات  که  حالی  در 
می دهند که ما روزانه با ترس مواجه 

هستیم راه هایی نیز وجود دارد که با 
حضور  ما  در  بی مورد  که  ترس هایی 

پیدا می کنند مقابله کنیم.
 

هشت راه برای مقابله با ترس:
چرا  شما  که  نیست  مهم   –
این رابطه  فکر کردن در  می ترسید 
سعی  پس  نمی کند:  حل  را  مشکلی 

دنبال  که  نکنید 
زیرا  باشید  آن  علل 

فرصت مقابله با آن را از شما می گیرد.
را  شما  که  را  چیزهایی   –
می ترساند شناسایی کنید: اگر در 
از آنها می ترسید  مورد چیزهایی که 
ناخودآگاه  باشید  داشته  اطالعات 

ترس خود را گم کرده اید.
– تمرین کنید: اگر چیزی وجود 
دارد که از آن می ترسید سعی کنید 
ذهنتان  در  کردنش  کوچک  با  آنرا 

تحلیل کنید.
پیدا  نمی ترسد  که  را  کسی   –
کنید: اگر شما از موضوعی می ترسید 
آن  از  که  می شناسید  را  فردی  و 
موضوع نمی ترسد با او صحبت کنید 

او  با  را  ساعاتی  که  نمایید  سعی  و 
سپری نمایید.

– از آن صحبت کنید: از آنچه که 
می ترسید صحبت کنید این کار ترس 

شما را از موضوع کم می کند.
داشته  فکری  بازی  خود  با   –
باشید: اگر شما از اینکه در مقابل افراد 
سخنرانی کنید می ترسید احتماال به 
این خاطر است که از قضاوت شدن 
تصور  خود  ذهن  در  دارید  واهمه 
کنید که شما را برای قضاوت کردن 
در مورد آنها در نظر گرفته اند به این 
شد. خواهد  راحت تر  کارتان  صورت 

نکنید:  بیشتر  را  خود  ترس   –
اگر از بلندی ها می ترسید سعی نکنید 
ساختمان  طبقه 14یک  همیشه  که 
بلند را در نظر بگیرید. شما تا وقتی 
همکف  طبقه  در  می توانید  بخواهید 

باقی بمانید.
تصور  اگر  بخواهید:  کمک   –
برخی  از  شما  ترس  که  می کنید 
کمک  است  حد  از  بیش  موضوعات 
علل  خوبی  به  روانشناسان  بگیرید 
کمک تان  و  می کنند  ریشه یابی  آنرا 

می کنند.

یکی از مهم ترین 
زندگی  طول  تجربیات 
این  است.  بارداری  دوران  زنان  برای 
و  بی نهایت  شیرینی  بر  عالوه  دوران 
فراموش ناشدنی که دارد، دورانی به 

شدت پراسترس است. 
باردار  زنان  دور،  گذشته های  در 
ملزم به اجرای همه برنامه های زندگی 
خود  مسئولیت های  رجوع  و  رفع  و 
بارداری  زمان  در  حتی  زنان  بودند. 
نیز مجبور به فعالیت های حتی ناسالم 
بودند ولی امروزه این تحرک است که 
همواره زنان باردار از آن منع می شوند. 
این در حالیست که ورزش و تحرک 
بدنی از مهمترین موارد دوران بارداری 
زنان است و باید بدن همانقدر که به 

تحرک  دارد،  نیاز  سالم  غذایی  مواد 
دلیل  همین  به  باشد.  داشته  نیز 
زیرنظر پزشک خود ورزش های دوران 
بارداری را بیاموزید و انجام دهید. این 
با  باردار  برای هر زن  اغلب  ورزش ها 
دیگری فرق می کند و به نوع فیزیک 
بارداری  حین  دارد.در  بستگی  زنان 
و سالمت  برای سالمتی  بودن  فعال 
با  که  است  است. مهم  مفید  کودک 
پزشک خود مشورت کنید تا اطمینان 
حاصل کنید که تمرینات ورزشی شما 
در وضعیت جسمانی که قرار دارید، 
تایید  که  هنگامی  اما  هست.  ایمن 
فعالیت های  گرفتید،  را  خود  دکتر 
بسیار لذت بخشی وجود دارد که شما 

را متناسب می کند.
تعیین سطح ورزش

با  خود  ورزشی  روش های  درباره 
دکتر مشورت کنید. اگر شما و نوزاد 
بارداری  یک  و  هستید  سالم  شما 
نمی کشد،  را  شما  انتظار  پیچیده 
پزشک احتماال شما را تشویق می کند 
شرکت  ورزش  متوسط    حد  در  تا 
را  شما  ست  ا ممکن  پزشک  کنید. 
راهنمایی کند تا چه ورزشی را انجام 

دهید. اما احتماال شما را از ورزش منع 
می کند اگر دارای عالئم و مشخصاتی 

زیر باشید:
گردنی  مشکل  واژینال،  خونریزی 
رحم، فشار خون باال به دلیل حاملگی، 
مشکالت قلبی یا ریوی و خطر داشتن 

زایمان زودرس.
آهسته بدن را بکشید

از  زودتر  که  دریابید  است  ممکن   
احساس  بارداری تان  دوران  از  قبل 
خستگی می کنید. اگر قبل از بارداری 
ورزش می کردید، می توانید به همان 
اندازه بدن خود را با حرکات کششی 
بیازمایید ولی باید از شدت آن بکاهید. 
در غیر این صورت، با تمرین ۵ یا 1۰ 
دقیقه در روز شروع کنید و تا حدود 
را  به طور متوسط ورزش  3۰ دقیقه 

ادامه کنید.
ورزش  زیادی  مدت  نیست  الزم 
انجام  شدید  حرکات  نباید  یا  کنید 
تا حدی در معرض  را  دهید.خودتان 
فشار قرار دهید که میزان ضربان قلب 

خون  گردش  و  یابد  افزایش  کمی 
ورزش  هنگام  اگر  شود.  بیشتر  نیز 
نمی توانید اکسیژن را بیرون دهید و 
قادر به صحبت کردن نیستید، یعنی 
دارید بیش از حد نیاز ورزش می کنید.
توجه  خود  محدودیت های  به 

کنید
بدن  با  قبل  مثل  نباید  که  بدانید 

خود رفتار کنید. قاعدتا با پیشرفت 
می شوید.  خسته  زودتر  بارداری، 
بیشتری  آب  ورزش  حین  حتما 
بنوشید. در دوران بارداری بخصوص 
آب  کمبود  ورزش،  شرایط  در 
اگر  می کنید.  احساس  را  بیشتری 
احساس می کنید که تشنه هستید، 

بالفاصله آب بخورید.
تمرینات مفید را انتخاب کنید

قلبی-عروقی  ورزش های  قبال  اگر 
می گوید  هم  دکتر  و  داده اید  انجام 
که بهتر است تا آن را ادامه دهید، 
که شدت  است  این  کار  ساده ترین 
این فعالیت را تنظیم کنید و بدانید 
که چه حدودی را باید رعایت کنید. 
ورزش  شامل  فعالیت ها  این 
یک  پیاده روی  می شوند.  پیاده روی 
راه عالی برای افزایش ضربان قلب و 
حفظ عضالت پا است. مراقب باشید 
و  پا  از  که  بپوشید  کفش هایی  که 
مچ حفاظت می کنند. یک سینه بند 
شما  بدن  به  می تواند  هم  ورزشی 
استحکام الزم را ببخشد. پیاده روی 
کمک  شما  به  آفتابی  هوای  در 
خواهد کرد. با دوستان یا همسرتان 

این قرار پیاده روی را بگذارید.
بسیار  ورزش های  از  یکی  شنا 
است،  بارداری  دوران  برای  عالی 
زیرا بی وزنی می آورد. عینک آفتابی 
بخرید و هر چند وقت یکبار داخل 
باعث  کار همچنین  این  بروید.  آب 
کاهش استرس در شما خواهد شد. 
نیست  خوب  شما  شنای  اگر  حتی 
آبریزهای  یا  کوچک  استخرهای  به 
زنان  مخصوص  که  بروید  محلی 

باردار طراحی شده اند.
دوچرخه سواری ورزش لذت بخشی 
بارداری دوچرخه  از  اگر قبل  است. 
یک  است  بهتر  می کردید،   سواری 
دوچرخه ثابت بخرید و در یک سطح 
این  کنید.  سواری  دوچرخه  پایدار 

روش احتمال سقوط را نیز ندارد. 
فعالیت های فیزیکی گسترده برای 
زنان باردار به معنای یک خطر تلقی 
می شود، در حالیکه فعالیت موجب 
و  است  جنین  تقویت  و  بهتر  رشد 
زنان باردار را کمک می کند تا ثابت 

بدنی داشته باشند.

چطور در دوران بارداری با اطمینان بیشتر ورزش کنیمروش های مقابله با ترس
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مردان  شاخص

ایرج قادری
) 1313- 1391(

فیلمنامه  کارگردان،  قادری  ایرج 
 نویس و بازیگر سینمای ایران )قبل 
 ۴1 در  وی  بود.  انقالب(  از  پس  و 
نویسنده،  فیلم   ۴ کارگردان،  فیلم 
72 فیلم بازیگر، ۹ فیلم تهیه کننده 
آخرین  و  بود  تدوین گر  فیلم   1 و 

فیلم او شبکه )1۳۸۹( نام دارد.
ایرج قادری دارای تحصیالت ناتمام 
وی  است.  داروسازی  رشته  در 
با  سال 1۳۳۴  را  سینمایی  فعالیت 
بازی در فیلم »چهارراه حوادث« به 
آغاز  خاچیکیان  ساموئل  کارگردانی 
کرد. او سال 1۳۴1 شرکت سینمایی 
موسی  همراه  به  را  »پانوراما« 
به  اغلب  افشارتاسیس کرد. وی که 
سینمای  فیلمسازان  از  یکی  عنوان 
می شود،  شناخته  انقالب  از  پیش 
فعالیت خود در دوران پس از انقالب 
ادامه  تاراج )1۳6۳(  با ساخت فیلم 
داد. بعد از این فیلم و تا اوایل دهه 
70 فیلمی نساخت و با درام جنایی 
فیلمنامه ای  بمانم  زنده  می خواهم 
اساس  بر  و  صدرعاملی  رسول  از 
تجریشی  پدرام  زندگی  داستان 

کرد.  آغاز  دوباره  را  خود  فعالیت 
ایرج قادری در اردیبهشت 1۳۹1 به 
مثانه  بیماری سرطان  تشدید  دلیل 
در بیمارستان مهراد بستری شد و به 
دلیل همین بیماری در ساعت چهار 
صبح 17 اردیبهشت ماه درگذشت.

خاک سپاری ایرج قادری در همان 
در  و  اردیبهشت(   17( او  روز مرگ 
آرامگاه بهشت سکینه در کرج برگزار 
ایرج قادری کلیه  شد. طبق وصیت 
هزینه مراسم و یادبود وی به مؤسسه 
اهدا  سرطانی  کودکان  از  حمایت 

گردید.
شهریار

لبا  غا
سیب  آب  از 
زمینی کمتر استفاده 
می کنیم و آن را دور میریزیم. 
انواع  درمان  در  پرخاصیت  مایع  این 
مشکالت  جمله  از  بدن  مشکالت 
درد  مو،  ریزش  یبوست،  و  گوارشی 
مفاصل سالمندان، رفع آکنه، کاهش 
سرطانی  تومورهای  با  مقابله  و  وزن 

مفید است.
زمینی  سیب  آب  می دانستید  آیا 
کلسیم،  فیبر،  آهن،  پتاسیم،  حاوی 
 A، B فسفر، پروتئین، ویتامین های
و C  است و معلوم شده بیماری های 

گوناگونی را درمان می کند؟
سیب زمینی قرن هاست که به عنوان 
بیماری های  برای  طبیعی  درمانی 

مختلف کاربرد دارد.

آنتی  خواص  زمینی  سیب  آب 
 اکسیدانی دارد

 آب سیب زمینی برای درد مفاصل 
سالمندان بسیار مفید است زیرا اسید 
آب  می کند.  خارج  بدن  از  را  اوریک 
سیب زمینی حاوی آلکالین است که 
می تواند برای پیشگیری از سرطان و 
قلبی و عروقی سودمند  بیماری های 

باشد.
زیادی  کمک  زمینی،  سیب  آب   
مانند  می کند،  گوارش  سیستم  به 
التیام زخم معده، مشکالت گوارشی 
زمینی،  سیب  آب  یبوست.  و 
کرده  تعدیل  را  معده  اسیدیته ی 
تسکین  را  معده  زخم  دردهای  و 
می دهد. برای این منظور بهتر است 
استفاده  قرمز  زمینی  سیب  آب  از 
زمینی های  سیب  مخصوصاً  کنید، 
تازه. خیلی مهم است که آب سیب 
تهیه  از  بعد  فوراً  را  قرمز  زمینی 
سیب  آب  تهیه ی  از  قبل  بنوشید. 
بشویید،  خوب  را  آن ها  زمینی، 
هرگز  کنید.  خشک  و  کنید  تمیز 

تا چشم دل به طلعت آن ماه منظر است
طالع مگو که چشمه خورشید خاورست

کافر نه ایم و بر سرمان شور عاشقی است
آنرا که شور عشق به سر نیست کافر است

بر سردر عمارت مشروطه یادگار
نقش به خون نشسته عدل مظفر است

ما آرزوی عشرت فانی نمی کنیم
ما را سریر دولت باقی مسخر است

راه خداپرستی ازین دلشکستگی است
اقلیم خود پرستی از آن راه دیگر است

یک شعر عاقلی و دگر شعر عاشقی است
سعدی یکی سخنور و حافظ قلندر است

بگذار شهریار به گردون زند سریر
کز خاک پای خواجه شیرازش افسر است

افکار  با  که  کنید  می  احساس 
ناخواسته منفی رو به عقب می روید 
خوشبختی  احساس  اینکه  دلیل  و 
نمی کنید این است که گزینه دیگری 
ناتوانی  احساس  متأسفانه  ندارید؟ 
با  می توانید  شما  است.  رایج  نسبتا 
آنها مبارزه کنید و به تدریج خود را 
به عنوان یک شخص سزاوار سعادت 

تربیت کنید.
1

بپذیرید. صادقانه آن چرا که احساس 
می کنید را بپذیرید. ممکن است به 
طور آگاهانه از نحوه کاهش احساس 
سعادت آگاه نباشید، ولی وقتی به این 
فکر افتادید که چرا احساس سعادت 
بیشتری نمی کنید، قطعا این موقعیت 
ناامنی برای شما ایجاد خواهد کرد.

خودتان  به  و  بایستید  آینه  به  رو 
نگاه کنید: "من شخصی ارزشمند و 
خوشبخت هستم". اگر می توانید این 
بدون  و  نفس  به  اعتماد  با  را  جمله 
احتمال  به  بگویید،  تردیدی  هیچ 

قوی ذهنیت فعلی شما درست است. 
اگر احساس تردید یا عدم اعتقاد را 
دارید، با این حال، باید تالش کنید 
کنید. تصحیح  را  اعتقاد  این  که 

2
از خودتان بپرسید که چه چیزی 
سعادت  احساس  تا  شده  باعث 
که  هنگامی  بدهید.  دست  از  را 

جلوگیری از بیماری 
قلبی با انجام مدیتیشن  

پزشکان توصیه می کنند که حتما مدیتیشن انجام 
دهید چون این عمل باعث کاهش فشار خون و کلسترول 

می شود که خطر ابتال به بیماری قلبی را کاهش می دهد.گروهی از 
متخصصان علوم پزشکی در آمریکا در این باره می گویند: تکنیک مراقبه 

در صورتی که با روش های تایید شده دیگری مانند تغییر سبک زندگی یا 
مصرف دارو برای کاهش فشار خون و کلسترول همراه شود می تواند خطر بروز 

بیماری قلبی را کاهش دهد.انجمن قلب آمریکا )AHA( در اولین دستورالعمل 
خود برای “مراقبه” متذکر شده است که پیش از این بر فوائد این تکنیک به وضوح 
برنامه  با  تاکید نشده چرا که به طور کلی مطالعات و بررسی های محدود، کم و 
ریزی های ضعیف برای دستیابی به نتیجه قطعی در این حوزه صورت گرفته اما این 
بار، بازبینی تحقیقاتی این انجمن به این نتیجه رسیده که مراقبه عالوه بر کاهش 
استرس، مزایا و فواید دیگری نیز دارد.دکتر “گلین لوین” از متخصصان اصلی این 
انجمن می گوید: اگرچه ما مراقبه را به عنوان جایگزینی برای روش های تایید شده 
دارویی و سبک زندگی توصیه نمی کنیم اما به عنوان یک روش مکمل، سودمند 
است.این تکنیک حتی در روش های ذهنی و نشسته که تحرک جسمی ندارند 
نیز می تواند با کاهش سطح استرس، اضطراب، افسردگی و نیز با بهبود 

کیفیت خواب و بهبودی کلی حال عمومی همراه باشد.همچنین به 
گفته کارشناسان این شیوه حتی می تواند به کاهش فشار خون 

و ترک سیگار کمک کند اما با این حال جزئیات آن هنوز 
به اثبات نرسیده و شواهد کافی برای آن در دست 

نیست و نیازمند به مطالعات بیشتر 
است.

از  می کنید،  ناراحتی  احساس  شما 
یا  ویژگی ها  که چه  بپرسید  خودتان 
خصوصیاتی، شما را در نگاه خودتان 
این ویژگیها  قبول می سازد.  غیرقابل 
شاید واقعا دلیل عدم سعادت در شما 
به  خصوصیات  این  واقع  در  نباشند. 
نیستند  خرسند کننده  زیاد  احتمال 
ولی چیزی هم نیستند که در شما این 
احساس ناخوشایند را بوجود آورده اند.

حد  تا  و  بنویسید  را  خود  پاسخ های 
ممکن صادق باشید. بعضی از دالیل 
شما ممکن است کامال اشتباه باشند. 
مثال هر گونه مشکل با جنسیت، نژاد، 
ملیت یا طبقه اجتماعی شما. با این 
حال اینها چیزهایی هستند که باعث 
درباره  باید  و  می شوند  شما  ناراحتی 

آنها صادق باشید.
3

از  بیابید. پس  را  اعتقاد خود  دلیل 
شناسایی صفاتی که شما را بی اعتماد 
کرده است، از خودتان بپرسید که چرا 
شما فکر می کنید که این صفات شما 

را آزار می دهد. این موضوع کمی به 
بررسی بیشتری نیاز دارد. معموال، افراد 
پس از بررسی افکارشان در می یابند 
که حوادث گذشته دلیل اصلی انتقاد 
از خود و نپذیرفتن خصوصیاتشان به 

عنوان یک انسان معمولی است.
احساسات  که  بپرسید  خودتان  از 
منفی در شما تا چه زمانی ادامه داشته 

است.
که  هنگامی 

متوجه شوید که این 
احساسات از کجا نشات گرفته 

ردیابی  را  است، می توانید همه چیز 
کنید و به منبع اصلی این احساسات 

برسید.
کشف کنید که احساس گناه شما از 
کجا ایجاد شد. بیشتر این ارتباط شما 
وصل  خارجی  نیروهای  برخی  به  را 
می کند که این حس را در شما ایجاد 
کرده اند. ممکن است کسی در زندگی 
شخصی شما را تحت فشار قرار داده 
باشد یا جامعه شما را به سویی غیر از 

آنچه هستید سوق داده است.
4

گذشته  پشیمانی های  از  و  بیایید 

گذشته  که  کنید  درک  کنید.  عبور 
گذشته است. اشتباهات و فرصت های 
و  است  یافته  خاتمه  رفته،  دست  از 
دیگر دلیلی ندارد که آنها را به طور 
مدام در ذهن خود دوره کنید. فکرتان 
از حرکت به  را متوقف کنید و مانع 
امری  شوید.خودخواهی  آن  جلوی 
را  اگر می خواهید خود  است.  الزمی 
به عنوان کسی که سزاوار خوشبختی 
باید  کنید،  مشاهده  است،  شادی  و 
خودخواه هم باشید. اما احساس گناه 
دلسوزانه،  حد  از  بیش  رفتارهای  و 
خودتان  به  رسیدگی  برای  را  راه 
فکر  اوقات،  می کند.گاهی  غیرممکن 
اصالح  معنای  به  گذشته  به  کردن 
آینده  که  است  اشتباهی  آن،  کردن 
اوقات  گاهی  می اندازد.  خطر  به  را 
برای اصالح  راهی  ممکن است هیچ 
گذشته وجود نداشته باشد و جبران 
پس  باشد.  نداشته  معنایی  خسارت 
باور کنید که یک  به همین سادگی 
اشتباه در گذشته رخ داده و نتیجه آن 
اهداف  به سراغ  را هم دیده اید. پس 
بهتری در حال حاضر و آینده بروید 

و متعهدتر باشید.

از سیب زمینی های سبز یا آن هایی 
استفاده  دارند  سیاه  لکه های  که 
نکنید چون ممکن است حاوی مواد 
نسبتاً  زمینی  باشند.سیب  سمی 
نیستید  مجبور  و  است  ارزان قیمت 
آن  خرید  صرف  زیادی  هزینه ی 
بکنید. سیب زمینی با پوست، منبع 
زمینی  سیب  آب  است.  فیبر  عالی 
حاوی درشت مولکول های پیچیده ی 
نشاسته ای است که منبعی از انرژی 
می تواند  بدن  حیاتی  نیازهای  برای 
سیب  مصرف  از  افراد  بیشتر  باشد. 
زمینی اجتناب می کنند چون نگران 
این هستند که وزنشان افزایش پیدا 

کند. 
با این که سیب زمینی بدون تردید 
نشاسته  توجهی  قابل  مقادیر  حاوی 
کالری  در  که  چیزی  آن  اما  است؛ 
روش  می کند،  ایجاد  تفاوت  دریافتی 
پخت آن هاست. سرخ کردن باعث از 
دست رفتن تمام ارزش های غذایی آن 

می شود.

 سیب زمینی با پوست اگر بخارپز 
شود، پروتئین بسیار زیادی داشته و 
امالح و مواد معدنی قابل توجهی به 
بدنتان خواهد رساند. چیزی که باعث 
می شود آب سیب زمینی مقوی باشد، 
سیب  آب  است.  آن  باالی  پتاسیم 
غنی  منبع  پتاسیم،  بر  عالوه  زمینی 
ویتامین B و C نیز هست، ضمناً یک 
می تواند  متوسط  زمینی  سیب  عدد 
مقادیر زیادی آهن به بدنتان برساند. 
تهیه  را  خام  زمینی  سیب  آب  اگر 
کیفیتشان  خواص،  این  تمام  کنید 

بسیار بهتر خواهد شد.

برای  زمینی  سیب  آب  فواید   
پوست

یک  زمینی،  سیب  آب   
برای  شگفت انگیز  ضدعفونی کننده ی 
می توانید  است.  آکنه  مستعد  پوست 
نیم  دو  به  را  خام  زمینی  یک سیب 
نظر  مورد  ناحیه ی  روی  و  کرده 
آب  باکتریال  آنتی  خواص  بگذارید. 
میکروارگانیسم های  زمینی،  سیب 
پوست  و  کرده  نابود  را  پوست  مضر 
برخی  می کند.  قوی  و  درخشان  را 

سیب  آب  در  ناپایدار  اسیدهای  از 
تیرگی های  می توانند  حتی  زمینی 
رنگ  و  کرده  برطرف  را  پوست 
پوست را روشن تر کنند. بافت جای 
سلول های  از  کلی  طور  به  زخم 
خاصیت  است؛  شده  تشکیل  مرده 
اسیدی آب سیب زمینی می تواند به 
زدودن سلول های مرده کمک کرده 
و سلول های جدید و قوی پوست را 
نمایان کنند. اگر دچار التهاب پوست 
یا تیرگی پوست هستید، آب سیب 
زمینی خام می تواند این بافت ها را 

بهبود ببخشد.

برای  زمینی  سیب  آب  فواید 
معده

تعادل اسید و باز بدن ما معیاری 
برای سالمت جسمی ماست. ما باید 
تغذیه ای داشته باشیم که این تعادل 
پیوسته حفظ شود. اسیدهای سیب 
زمینی مانند فسفات یا سولفور ممکن 
است این سبزی را اسیدی کند اما 
سیب زمینی حاوی ویژگی های ضد 
کلسیم،  مانند  هست  نیز  اسیدی 
پتاسیم و سدیم، منیزیم و آهن. از 
آنجایی که اسیدهای موجود در یک 
یا  بودن  اسیدی  برای  معیاری  غذا 
قابلیت های حل شدنی آن نیستند، 
سیب  آب  که  بگوییم  می توانیم 
که  است  اسیدهایی  حاوی  زمینی 
اسیدهای  کردن  نابود  به  می توانند 

قوی تر معده کمک کنند.
برای موهای  آب سیب زمینی 

خشک و خاکستری
برای  زمینی  سیب  آب  ماسک   
را  مو  ریزش  است.  عالی  بسیار  مو 
کنترل می کند و رشد موهای جدید 
را سریع تر می کند. بعد از استفاده از 
این ماسک، موهایتان نرم تر و زیباتر 

خواهند شد.

 آب سیب زمینی برای گوارش 
و کاهش وزن

آن هایی  برای  زمینی  سیب  آب   
که سعی در کاهش وزن دارند بسیار 
مفید است. استفاده ی منظم از آن، 
تقویت  را  گوارشی تان  توانایی های 
می کند. هر روز صبح قبل از صبحانه 
بنوشید.  زمینی  آب سیب  یا عصر، 
این کار به روند کاهش وزنتان کمک 
می کند. می توانید کمی عسل هم به 

آن اضافه کنید.

آب سیب زمینی و توقف رشد 
سلول های سرطانی

زمینی  سیب  آب  فرمول  آیا   
می تواند با رشد تومورهای سرطانی 
زمینی  سیب  آب  بله  کند؟  مبارزه 
تومورهای  با  را دارد که  این قدرت 
زمینی  سیب  آب  بجنگد.  بدخیم 
که  دارد  توجهی  قابل  ویژگی های 
را متوقف  رشد سلول های سرطانی 
آب  باکتریال  آنتی  خواص  می کند. 
سیب زمینی ممکن است توجیه این 

قابلیت آن باشد.

درمان با آب سیب زمینیچگونه احساس سعادت کنید
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فدرر قهرمان برنده جام تنیس استادان شانگهاى
سوئیسى  تنیس باز  فدرر  راجر 
استادان  تنیس  نهایى  مرحله  در 
شانگهای با غلبه بر رافائل نادال نفر 
اول رده بندی تنیس مردان جهان 6 
بازی ها  این  قهرمان   3 بر   6 و   4 بر 

شد.
فدرر  نخست  عنوان  ششمین  این 
تنیس  بین المللى  تورنمنت های  در 

در سال 2٠1٧ بود.
سالگى   36 آخر  ماه های  در  فدرر 
و نادال در 31 سالگى این روزها در 
فرم ایده آل قرار دارند و در رده بندی 
جهانى نیز در جایگاه اول و دوم دیده 

مى شوند.
اسلم  گراند  دو  برنده  امسال  فدرر 
ویمبلدون و استرالیا شد و نادال نیز 
جام قهرمانى مسابقات آزاد امریکا یو 
را  پاریس  اوپن و روالند گروس  اس 

باالی سر برد.

صعود تیم فوتبال نوجوانان ایران به مرحله یک 
چهارم نهایی

ر  د ن  یرا ا ن  نا ا =نوجو
نی  جها م  جا ت  بقا مسا
نوجوانان در هند درخشیدند.
=تیم ملی نوجوانان ایران 
توانست با حساب دو بر یک 

از سد مکزیک عبور کند.
که  ایران  نوجوانان  فوتبال  تیم 
روزهای رویایى خود را سپری مى کند 
فوتبال  تیم  حساس  دیداری  در 
نوجوانان مکزیک را دو بر یک شکست 
مرحله  به  بار  نخستین  برای  تا  داد 
یک چهارم نهایى جام جهانى فوتبال 

نوجوانان صعود کند.
و  ایران  نوجوانان  فوتبال  تیم های 
سه شنبه  روز   1۵ ساعت  از  مکزیک 
مرحله  چارچوب  در  ماه  مهر   2۵
یک هشتم نهایى جام جهانى فوتبال 
قرار  یکدیگر  برابر  هند  در  نوجوانان 

گرفتند.
هواداران  خوش  بین  ترین  حتى 

فوتبال شاید پیش  بینى نمى کردند که 
مرحله  این  تا  بتوانند  ایران  نوجوانان 
نه  آنها  اما  کنند،  صعود  رقابت ها  از 
سر  پشت  را  خود  گروه  رقیبان  تنها 
گذاشتند بلکه حاال در جمع چهار تیم 

برتر نوجوانان دنیا قرار گرفتند.
دیدار  نخست  دقایق  در  مکزیک 
توپ و میدان را در اختیار داشت اما 

مدافع  خطای  دلیل  به  هفتم  دقیقه 
داور  ایران  مهاجم  روی  بر  تیم  این 
شاگردان  سود  به  پنالتى  ضربه  یک 
محمد  و  کرد  اعالم  چمنیان  عباس 
شریفى هافبک ایران پشت این توپ 
قرار گرفت و تیم ایران را یک بر صفر 

جلو انداخت.
اشتباه  دلیل  به  بعد  دقیقه  چهار 

صیادمنش  الهیار  مکزیک،  مدافعان 
مهاجم ایران در موقعیتى مناسب قرار 
گرفت و با استفاده از خروج دروازه بان 
شکل  به  را  توپ  دروازه،  از  مکزیک 
چیپ وارد دروازه حریف کرد تا ایران 

2 بر صفر پیش بیفتد.
بعد از این گل، ایران در الک دفاعى 
دروازه  بان  غالمزاده  على  و  رفت  فرو 

پیشین  قهرمان  جدیدی  عباس 
انجمن  سابق  عضو  و  جهان  کشتى 
فدراسیون  ریاست  نامزد  تهران  شهر 

کشتى ایران شده است.
محمدباقر  که  زمانى  جدیدی 
قالیباف شهردار تهران بود همراه چند 
عضو تیم های ملى رشته های مختلف 
شهر  انجمن  عضویت  به  ورزش 
در  که  مدتى  در  او  درآمد.  پایتخت 
این سمت بود به دلیل درگیری های 
فیزیکى با برخى همکارانش به پهلوان 
یافت.  بهادر شهرداری شهرت  و بزن 
وی چهارشنبه این هفته برای شرکت 
در انتخابات ریاست فدراسیون کشتى 
نقى  روز  همان  در  کرد.  نام  ثبت 
کالنتری و عبداله چمن گل نیز برای 
کنونى  رئیس  خادم  رسول  با  رقابت 

فدراسیون ثبت نام کردند.

عباس جدیدى 
نامزد ریاست 
فدراسیون 

کشتی

مسابقات تنیس 
کرملین- مسکو؛ 

حذف شاراپووا
 در دور اول

ساله   3٠ تنیس باز  شاراپووا  ماریا 
پیشین  اول  نفر  و  روسى  امریکایى- 
زنان جهان دو روز پس از کسب عنوان 
قهرمانى بازی های تنیس تیان جین در 
در  کرملین  تنیس  تورنمنت  در  چین 
مسکو 6 بر ٧ و 4 بر 6 به ریباریکووا 
تنیس باز اهل اسلواکى باخت و از دور 

مسابقات بیرون رفت.
این نخستین حضور شاراپووا در یک 
تورنمنت تنیس در کشور محل تولد خود 

پس از ده سال بود.
پیروزی در تیان جین اولین قهرمانى 
شاراپووا بعد از 1۵ ماه محرومیت به دلیل 
استفاده از مواد نیروزا بود. شاراپووا بعد از 
رسیدن به مقام قهرمانى مسابقات چین 
تنیس  با 29 رده صعود در مکان ۵٧ 

دختران دنیا قرار گرفت.

عباس جدیدى عضو سابق شوراى 
شهر تهران در مراسم عزادارى

صیادمنش، بازیکن اهل مازندران که سهم بزرگی در گل زنی هاى ایران دارد 
1۶ ساله است. او سومین گل خود را در مسابقات این دوره برابر تیم فوتبال 
مکزیک به ثمر رساند. صیادمنش در این دیدار دو کارته شد و در بازى مقابل 
اسپانیا حضور ندارد و همین کار را براى تیم نوجوانان ایران سخت می کند

ایران چندین موقعیت خطرناک را از 
مهاجمان مکزیک گرفت، اما در دقیقه 
38 دالروسا مهاجم این تیم در حالى 
بازیکنان  از  یکى  سنگین  شوت  که 
مکزیک را غالمزاده دفع کرده بود، از 
غفلت مدافعین ایران استفاده و توپ 
اختالف  تا  کرد  ایران  دروازه  وارد  را 
را به حداقل برساند.نیمه نخست این 
دیدار با نتیجه دو بر یک به سود ایران 
پایان یافت و با شروع نیمه دوم، تیم 
جبران  برای  و  باال  انگیزه  با  مکزیک 
یک گل اختالف وارد میدان شد و در 
بیشتر دقایق نیمه دوم توپ و میدان 

را در اختیار داشت.
گسترده ای  حمالت  مکزیک  تیم 
با  که  داد  انجام  ایران  دروازه  را روی 
درخشش  همچنین  و  خوش  شانسى 

دفاع و دروازه  بان ایران دفع شد.
فرصت  بازی  آخر  دقایق  در  ایران 
را  خود  زده  گل های  آمار  تا  داشت 
مهاجم  صیادمنش،  دهد.  افزایش 
ایران دو بار و بر روی ضد حمالت در 
با دروازه بان حریف  و 9٠  دقایق 8٧ 
قرار گرفت،  به تک  موقعیت تک  در 
اما در هر دو بار توپ را به دست های 

دروازه بان مکزیک کوبید.
تیم ایران در نهایت این دیدار را با 
نتیجه دو بر یک به سود خود به پایان 
رساند تا به مرحله یک چهارم نهایى 
صعود کند. ایران در این مرحله برابر 
اسپانیا به عنوان برنده دیدار با فرانسه 

بازی خواهد کرد.
در  اسپانیا  و  ایران  تیم های  دیدار 
مرحله یک چهارم نهایى جام جهانى 
هفته  یکشنبه  روز  نوجوانان،  فوتبال 

آینده برگزار خواهد شد.

فدرر دارنده رکورد پیروزی در 19 
مسابقه   94 قهرمانى  و  اسلم  گراند 

بین المللى تنیس است.

سوئیس  بازل  شهر  در  فدرر  راجر 
زندگى مى کند و رافائل نادال ساکن 

جزیره مایورکا در اسپانیا است.

ساله   3٠ تنیس باز  شاراپووا  ماریا 
پنج  برنده  و  روسى  امریکایى- 
بر  پیروزی  با  تنیس  اسلم  گراند 
آریتا سابالنکا تنیس باز اهل بالروس 
در  جین  تیان  تورنومنت  قهرمان 
 ۵ بر   ٧ بازی  این  نتیجه  شد.  چین 
که  بود  شاراپووا  سود  به   6 بر   ٧ و 
در این تورنمنت با وایلد کارد حضور 

شاراپووا قهرمان مسابقات
 تیان جین

پلى آف  بازی های  قرعه کشى 
جام  در  حضور  برای  اروپا  منطقه 
جهانى 2٠18 روسیه سه شنبه این 
فوتبال  اتحادیه  مقر  لوزان  در  هفته 
واجد  تیم  و هشت  برگزار شد  اروپا 
بازی ها  این  شرایط برای شرکت در 

معرفى شدند.
تیم های سوئیس، ایتالیا، دانمارک، 
کرواسى، سوئد، ایرلند شمالى، یونان 
بهترین  عنوان  به  جنوبى  ایرلند  و 
راه  پلى آف  مرحله  به  دوم  تیم های 
گروه  در  آنکه  با  اسلواکى  اما  یافتند 
بود  گرفته  قرار  دوم  مکان  در  خود 
آخرین  مکان  در  امتیاز   12 با  چون 
تیم رده بندی حضور داشت نتوانست 

وارد مرحله پلى آف شود.
با  که  فیفا  جدید  رده بندی  در 
انجام  سیدبندی  روش  از  استفاده 
و  کرواسى  ایتالیا،  سوئیس،  گرفته 
دانمارک در سید یکم جای گرفتند. 
و  سوئد  جنوبى،  و  شمالى  ایرلند 

یونان نیز در سید دوم قرار دارند. 

قرعه کشى میان تیم ها هم با توجه 
به این نوع سیدبندی صورت گرفت.

رقابت های پلى آف اروپا به این ترتیب 
برگزار خواهد شد:

ایرلند  در  سوئیس  شمالى-  ایرلند 
شمالى، کرواسى- یونان در کرواسى، 
دانمارک- ایرلند جنوبى در دانمارک، 

سوئد- ایتالیا در سوئد.
و  آبان   2٠ تا   18 رفت  بازی های 
مسابقات برگشت 21 تا 23 آبان انجام 

خواهد شد.

قرعه کشی 
پلی آف جام 

جهانی منطقه 
اروپا

خانم ها  اندام  عرض  برای  میدان 
بازتر  روز  هر  سعودی  عربستان  در 
برای  آنها  حضور  از  بعد  مى شود. 
تماشای مسابقات در روزهای آخر این 
هفته نیز یک بانوی جوان سعودی به 
ریاست فدراسیون ورزش های همگانى 
آن کشور منصوب گردید.عنوان و نام 
تابوشکن  بانوی  این  طوالنى  و  کامل 
»شاهدخت ریما بنت بندر بن سلطان 
در  و  این  از  است.پیش  سعود«  آل 
ماه های اخیر دختران عربستانى اجازه 
حضور در ورزشگاه ها را به دست آورده 
بودند سپس به زنان آن کشور اجازه 
و  مشت زنى  ورزش های  به  پرداختن 

پرورش اندام داده شد.
دختران  دستاوردها  این  دنبال  به 
مؤسسات  در  یافتند  اجازه  عربستان 
داشته  همراه  موبایل  تلفن  آموزشى 
باشند و مهم تر از همه بانوان عربستانى 
اجازه رانندگى کسب کردند.آنگاه قرار 
داده  راه  پلیس  عالى  مدرسه  به  شد 
و  راهنمایى  مامور  عنوان  به  و  شوند 
رانندگى در خیابان ها مشغول کار شوند 
و حاال نیز یکى از زنان فعال عربستان 
ریاست فدراسیون ورزش های همگانى 

را بر عهده گرفته است.

یک خانم در 
عربستان رئیس 

فدراسیون 
ورزش هاى 
همگانی شد

دولت آبادی  جعفری  عباس 
دادستان تهران گفته است نزدیک به 
تهران  در  موتورسیکلت  ششصدهزار 
فعالیت دارند در حالى که تنها برای 
گواهینامه  نفر  چهارصدهزار  حدود 
سراسر  در  موتورسیکلت  رانندگى 
چهارم  یک  یعنى  شده  صادر  ایران 
موتورسیکلت سواران بدون گواهینامه 

در کشور رانندگى مى کنند.
غیرمجاز  آرایشگاه های  درباره  او 
تعداد  است  گفته  نیز  تهران  در 
آرایشگاه های زنانه که بدون اجازه کار 
مى کنند بیش از شمار آرایشگاه های 
آرایشگاه ها  تنها  این  اما  است  مجاز 
نیستند که به صورت غیرمجاز فعالیت 
دارند، در صنف های دیگر نیز همین 
وضع حکم فرماست. او به عنوان مثال 
از قهوه خانه هایى یاد کرده که با وجود 
در  دخانى  مواد  مصرف  ممنوعیت 

دادستان تهران:

 دود دیگر از کنده بلند 
نمی شود، از قلیان ورزشکاران و 

جوانان بلند می شود

اماکن عمومى بدون هیچ گونه مشکلى 
همین طور  و  هستند  مشتری  از  پر 
خود  مشتریان  به  که  رستوران هایى 

قلیان مى دهند.
دولت آبادی گفت یک مثل قدیمى 
مى شود  بلند  کنده  از  دود  مى گوید 
و  ورزشکاران  که  مى بینیم  حاال  اما 
قهرمانان و جوانان به کشیدن قلیان 
رو آورده اند پس باید گفت این روزها 
بلند  جوان  ورزشکاران  قلیان  از  دود 

مى شود.
به  تهران  دادستان  کنایه 
فوتبالیست های معروفى است که قرار 
است از سوی کمیته اخالق فدراسیون 

فوتبال تنبیه شوند.
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال 
این هفته گفت کمیته اخالق درباره 
زودی  به  فوتبالیست ها  این  مجازات 

تصمیم خواهد گرفت.

راجر فدرر، 1۵ اکتبر ۲01۷ ایران- مکزیک، جام جهانی نوجوانان در هند

داشت.
این نخستین قهرمانى شاراپووا در 
یک مسابقه بین المللى بعد از 1۵ ماه 
مواد  از  استفاده  دلیل  به  محرومیت 
نیروزا بود. وی تا پیش از این مسابقه 
قرار  جهان  زنان  تنیس   86 رده  در 
داشت اما قطعا به دلیل این پیروزی 
به رده های باالتر صعود خواهد نمود.

ماریا شاراپووا و آرینا سابالنکا، 1۵ اکتبر ۲01۷

یک خانم برای شرکت در انتخابات 
ایران  مشت زنى  فدراسیون  ریاست 

ثبت نام کرده است.
برای  ایران  بُکس  فدراسیون  رئیس 
نزدیک به 2۵ سال احمد ناطق نوری 
برادر حجت االسالم ناطق نوری رئیس 

پیشین مجلس شورای اسالمى بود.
ورزش  اجازه  بانوان  ایران  در 
مشت زنى ندارند. حضور آنها در محل 
برگزاری ورزش مشت زنى نیز ممنوع 
کهرنگى  بدرالملوک  بنابراین  است. 
این  ریاست  به  انتخاب  صورت  در 
حتى  کنونى  شرایط  در  فدراسیون 
اجازه ورود به محل تمرین مشت زنان 

را نخواهد داشت.

بدرالملوک 
کهرنگی 

نامزد ریاست 
فدراسیون 
بُکس ایران 

شد

بدرالملوک کهرنگی
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از   Little Venice زیباى  کانال 
نقاط دیدنى و توریستى لندن این هفته 
شاهد قتل یکى از جوانان تحصیل کرده 

و محبوب این محله بود.
و  داشت  سال   2٨ عبدالسالم 
فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه 
که  هنگامى  هفته  این  او  بود.  لندن 
چند  با  شود  خانه  وارد  داشت  قصد 
نوجوان که قصد ربودن تلفن موبایل 
او را داشتند درگیر شد. دزدان ولگرد 
روبرو  عبدالسالم  مقاومت  با  وقتى 
با ضربات چاقو به قتل  شدند وى را 
رساندند. عبدالسالم پس از فشار دادن 

قتل در »ونیز کوچک«

شدید  خونریزى  علت  به  خانه  زنگ 
بیهوش شد.

خانواده او وقتى در خانه را به رویش 
گشودند دقایقى بیشتر به زندگى وى 
باقى نمانده بود. آمبوالنس عبدالسالم 
را به بیمارستان سنت مرى جایى که 
در آن به دنیا آمده بود برد اما ساعتى 
بعد در بیمارستان جان به جان آفرین 
تسلیم کرد.او که بیست و هشت سال 
با پدر و مادر و برادرش در این آبراه زیبا 
زندگى مى کرد قرار بود چند ماه دیگر 

با نامزد خود ازدواج کند.
عبدالسالم  فجیع  قتل  خبر  انتشار 

ونیز  شاعرانه  و  آرام  فضاى  آرامش 
محله  در  ریخت.  هم  به  را  کوچک 
سواى   Little Venice کوچک 
دو  آپارتمان هاى  و  خانه ها  ساکنان 
قایق هاى  نیز در  کانال، عده اى  سوى 

خود روى آب زندگى مى کنند.
شدن  کشته  از  پیش  ساعتى 
عبدالسالم به دست افراد شرور، جوان 
بیست ساله اى نیز پس از خارج شدن از 
ایستگاه متروى پارسونز گرین در قلب 
لندن مورد حمله چند نفر از اراذل و 
اوباش قرار گرفت و پیش از رسیدن به 

بیمارستان جان باخت.

یک بانوی ۸1 ساله ایرانی برنده مسابقات دو و 
میدانی چین شد

=فاطمه حشمتی یک مدال 
طال و یک مدال نقره در این 

مسابقات برنده شده است.
پیروزی  از  می گوید  =او 
در  ایرانی  ورزشکار  زنان 
خیلی  بین المللی  مسابقات 

خوشحال می شود.
=حشمتی ۷ فرزند دارد و 
خودش و همسرش مجروح 

جنگی بوده اند.
ساله   ٨1 بانوى  حشمتى  فاطمه 
و  دو  بین المللى  مسابقات  در  ایرانى 
یک  و  طال  مدال  یک  چین  میدانى 
این  رقیبان  کرد.  کسب  نقره  مدال 
ورزشکار همگى از وى مسن تر بودند.

نوشته،  »شهروند«  که  آنطور 
فاطمه حشمتى بانوى ٨1 ساله اهل 
و  دو  بین المللى  مسابقات  در  آبادان 
کسب  به  موفق  چین  کشور  میدانى 
اکثر  است.  شده  نقره  و  طال  مدال 
در  مسابقه  این  در  شرکت کنندگان 
بودند  تا ۵0  سال  رده هاى سنى ٣0 
سنى ٨0  رده  در  فاطمه حشمتى  و 
سال با یک خانم چینى در رده سنى 
است.موفقیت  کرده  رقابت  سال   ٨0
این بانوى وزشکار با استقبال و تعجب 
چینى ها روبرو شده و تصاویر و خبر 
موفقیت وى همچنین در داخل ایران 
مورد توجه قرار گرفته است.حشمتى 
در مصاحبه اى با شهروند گفته که این 
مسابقه براى پیشکسوتان و سالمندان 
برگزار شده و در 2 ماده ۵ کیلومتر 

پیاده روى و یک کیلومتر دو بود.
خانم  »آن  گفت:  باره  این  در  وى 
بود،  جوان تر  من  از  البته  که  چینى 
نقره  هم  من  و  گرفت  را  طال  مدال 
گرفتم. من نمى دانستم که این خانم 
مى شود،  محسوب  من  رقیب  چینى 
وگرنه شاید مى توانستم از او جلو بزنم. 
البته یک مدال طالى دیگر هم آوردم 
و نفرات دیگرى هم از ایران بودند که 

همراه من آمدند و مدال گرفتند«.
حشمتى نزدیک 2۵ سال است که 
و  است  فعال  شیراز  در  باشگاهى  در 

چندى پیش در مسابقه دو در تهران 
و ٣  شده  اول  سنى خودش  رده  در 

میلیون تومان هم برنده شده بود.
گفته  چینى ها  رفتار  درباره  وى 
عالى  چینى ها  رفتار  »واقعا  است: 
بود. آن قدر خوشحال بودند که دایما 
من  از  و  مى گرفتند  عکس  من  با 
فیلمبردارى مى کردند. خیلى برایشان 
جالب بود که یک زن در این سن  و  
شرکت  مسابقات  در  مى تواند  سال 
کند. البته جایزه اى به من ندادند اما 
همین که رفتار خوبى داشتند، برایم 
دوست  مرا  آنها خیلى  بود.  ارزشمند 

داشتند و این را حس کردم.«
به  اشاره  با  ساله   ٨1 زن  این 
»بخشى  گفت:  ورزش  در  انگیزه اش 
براى  ورزش کردن  از  من  انگیزه  از 
سالمتى خودم است. بخش دیگرى از 
این است که همه  انگیزه ام به خاطر 
پیرمردها و پیرزن ها مرا ببینند و یاد 
بگیرند که مى شود در این سن و  سال 
هم ورزش کرد. حتى جوان ها هم باید 
را هیچ  بگیرند که ورزش  یاد  از من 

وقت فراموش نکنند.«
وى همچنین گفت که »تا به  حال 
نگرفته  تعلق  من  به  جایزه اى  هیچ 
یادم مى آید یک بار 200  فقط  است. 
تومان به من جایزه دادند که در زمان 
خودش هم هیچ پولى نبود؛ البته این 
علوم  دانشگاه  سوى  از  که  بگویم  را 
پزشکى چند استاد مرا تشویق کردند 
و براى سفرم به چین 2 میلیون تومان 

از هزینه ها را دادند. البته من گالیه اى 
محتاج  را  خودم  هیچ وقت  و  ندارم 

کسى نمى دانم.«
که  دارد  فرزند   7 حشمتى  فاطمه 
یکى از آنها از دنیا رفته؛  همسرش هم 
مجروح جنگى بوده است. وى درباره 
موفقیت  این  به  فرزندانش  واکنش 
موفقیت هایى که  از  گفت: »فرزندانم 
کسب مى کنم، خوشحال مى شوند و 
مرا تشویق مى کنند. با این حال هیچ 
وقت از آنها کمک نخواستم که به من 
پول بدهند تا به مسابقات بروم. همین 
است.  کافى  برایم  دارم،  که  حقوقى 
و  هستم  جنگى  مجروح  هم  خودم 
1۵ درصد جانباز محسوب مى شوم اما 
هیچ پولى بابت مجروحیت همسرم و  

خودم دریافت نمى کنم.«
ورزشکار  زنان  شرکت  درباره  وى 
ایرانى در مسابقات خارجى مى گوید: 
هستم  خانه  در  وقتى  همیشه  »من 
درست  غذا  که  زمانى  حتى  و 
رادیو گوش مى دهم. خیلى  مى کنم، 
وقتى  اما  نمى آید  یادم  اسامى شان 
در  ایرانى  دختر  یک  که  مى شنوم 
مسابقات خارجى افتخار کسب کرده، 
به  هر صورت  در  مى شوم.  خوشحال 
زنان  ورزش  اخبار  پیگیر  شکل  این 
هستم. البته برخى اسامى ورزشکاران 
آنها  و  دارم  یاد  به  را  خودم  همدوره 
را مى شناسم. امیدوارم دختران ورزش 
ایران در تمام میادین موفق باشند و 

پرچم ایران را باال ببرند.«

عذرخواهی 
باشگاه 

پرسپولیس از 
هواداران خود

کسب  از  پس  پرسپولیس  باشگاه 
الهالل  تیم  مقابل   2-2 نتیجه 
از رسیدن به مرحله نهایى  عربستان 

لیگ قهرمانان آسیا بازماند.
انتشار  با  پرسپولیس  مدیریت 
بیانیه اى ضمن عذرخواهى از هواداران 
پرسپولیس  شده  یادآور  تیم  این 
شما  از  که  زایدالوصفى  انرژى  با 
و  بود  کرده  دریافت  باوفا  طرفداران 
ضرباتى  و  بدخواهى ها  تمام  وجود  با 
که به این تیم براى نرسیدن به حق 
خود اعمال گردیده بود سعى داشت با 
غلبه بر رقیب اسباب خوشحالى شما 
داورى  اشتباهات  اما  کند  فراهم  را 
مسابقات  مانند  نیز  بازى  این  در  که 
پرسپولیس  بود  آشکار  کامال  گذشته 
و صعود  به هدف خود  رسیدن  از  را 
به فینال لیگ قهرمانان آسیا بازداشت.

کارلوس کیروش سرمربى تیم ملى 
دوستانه  مسابقه  از  بعد  ایران  فوتبال 
بین ایران و روسیه همراه بازیکنان تیم 
باز نگشت و به جمع فامیل  ایران  به 
خود در ویالیى که در ناحیه توریستى 
پایائو پرتغال دارد پیوست. تعدادى از 
بستگان کیروش در این ناحیه زندگى 

مى کنند.
دو روز پیش آتش سوزى بزرگى در 
نزدیکى خانه سرمربى پرتغالى فوتبال 
آن  جریان  در  که  افتاد  اتفاق  ایران 
اما  رفت  بین  از  مزرعه  و  خانه  چند 
آسیبى  منزل کیروش  به  آتش سوزى 
نرساند. مردان محله از جمله کارلوس 
کیروش براى خاموش کردن آتش وارد 

عمل شدند.
سرمربى فوتبال ایران پیامى نیز در 
مورد این حادثه منتشر کرد. او در این 
پیام گفته بخت یار خانواده ما بود که 

زنده بمانیم.

آتش به خانه
 کیروش سرایت

نکرد

سرقت میلیاردها تومان چک پول باطله از انبار 
بانک »س«

شته  ا د قصد  ق  ر سا =
و  کند  خمیر  را  چک پول ها 
کاغذ برای چک و اسکناس 

جعلی بسازد!
پلیس تهران یک سارق حرفه اى را 
تومان  میلیاردها  که  کرده  دستگیر 
چک بانکى را از انبار یکى از بانک ها 
به سرقت برده و این در حالیست که 
سرقت  به  از  اطالعى  یادشده  بانک 

رفتن این چک ها نداشته است.
خبرگزارى تسنیم نامى از این بانک 
در  بانک »س«.  نوشته  تنها  و  نبرده 
و  )دولتى(  سپاه  بانک هاى  نام  ایران 
»س«  حرف  با  )خصوصى(  سامان 

شروع مى شوند.
ماموران  نوشته  خبرگزارى  این 
سارق  این  سنایى   10۵ کالنترى 

حرفه اى را دستگیر کرده اند که انواع 
کارت هاى  و  الکترونیک  تجهیزات 
بانکى و چک پول هاى از اعتبار ساقط 

شده را مى دزدیده است.
متهم  گزارش  این  اساس  بر 
به سرقت  مبادرت  که  دستگیر شده 

دوربین هاى  لپ تاپ،  دستگاه  ده ها 
مداربسته، تلفن همراه، ضبط و باند و 
سایر تجهیزات الکترونیک کرده بود، با 
شناسایى شرکت ها و ادارات در زمان 
اماکن  این  قفل  بازکردن  با  تعطیلى 

تجهیزات آنها را به سرقت مى برد.
از  یکى  در  حرفه اى  سارق  این 
از  یکى  انبار  به  خود  سرقت هاى 
بانک ها دستبرد زده و میلیاردها تومان 
ساقط  اعتبار  درجه  از  چک پول هاى 
به همراه صدها قطعه کارت  را  شده 
بانکى فاقد اعتبار به سرقت برده بود.

به گفته مسووالن پرونده، این متهم 
کردن«  »خمیر  با  تا  داشته  قصد 
به  مبادرت  اعتبار  فاقد  چک پول هاى 
و  اسکناس  و  کاغذ چک پول  ساخت 
جعل چک هاى بانکى کند.دستگیرى 
شدن  اجرایى  قالب  در  متهم  این 
»رعد«  عملیاتى  طرح  سوم  مرحله 
و کنار  از شب گذشته در گوشه  که 
پایتخت به اجرا درآمده دستگیر شد.

نکته جالب دیگر اینکه این متهم که 
تمام سرقت هاى خود را در محدوده 
طاووس  )تخت  مطهرى  خیابان هاى 
سابق( و سهروردى )فرح سابق( انجام 
داده بود، هیچ کدام از اموال مسروقه از 
این انبار را نفروخته و همه را در منزل 

مادرش مخفى کرده بود.

که  ترکیه  هوایى  هواپیماى خطوط 
روز  را  ایران  واترپولوى  تیم  اعضاى 
در  شرکت  براى  هفته  این  دوشنبه 
مسابقات بین المللى این رشته ى ورزشى 
به کشور مالت مى برد پس از عبور از 
و  فنى شد  نقص  دچار  تبریز  آسمان 
یکى از موتورهاى آن ناگهان از کار افتاد 
و به این دلیل خلبان هواپیما تصمیم 
گرفت به تهران بازگردد.مسافران دیگر 
پروازهاى  با  بعد  ساعاتى  هواپیما  این 
اما  کردند  ترک  را  ایران  جداگانه اى 
تیم  گرفت  تصمیم  شنا  فدراسیون 
واترپولوى ایران از فرودگاه به ورزشگاه 
صدهزار نفرى بازگردد.محسن رضوانى 
رئیس فدراسیون شنا گفت وقت کافى 
براى سفر به مالت داریم چون بازى  ها 
چند روز دیگر شروع مى شود و تا روز 
پرواز در همین جا تمرین خواهیم کرد.

به علت نقص فنی هواپیمای حامل تیم واترپولوی 
ایران به تهران بازگشت

»خرچنگ هاى سیاه« به گفته حسن 
نام  مشهد،  دادستان  معاون  حیدرى 
باندى است که به عنوان مسافرکش، 
زنان و دختران را به بیابان مى بردند 
محاکمه  مى کردند.  تجاوز  آنها  به  و 
و  اتهام آدم ربایى  به  باند  این  اعضاى 
در مشهد  این هفته  فى االرض  فساد 
ماه  اردیبهشت  است.در  شده  شروع 
کالنترى  به  خانمى  گذشته  سال 
و  زندگى خود در مشهد رفت  محل 
گفت سوار اتومبیلى شدم که عالمت 
تاکسى روى آن دیده مى شد و مردى 
در صندلى جلوى آن نشسته بود. اما 
او  کرد  توقف  من  کنار  راننده  وقتى 
روى صندلى عقب اتومبیل نشست و 
از حرکت ماشین چاقویى روى  پس 
گلوى من گذاشت و راننده در مسیر 
جاده نیشابور حرکت کرد. آنها بدون 
توجه به گریه و التماس من، مرا به یک 
خرابه بردند و مورد تجاوز قرار دادند.

پلیس به دنبال دریافت شکایت هاى 
دیگرى از این باند، سه تن از اعضاى 
آن را که نام »خرچنگ هاى سیاه« بر 

خود گذاشته بودند دستگیر کرد.
یکى از شاکیان که بانوى میانسالى 
»خرچنگ هاى  با  مواجهه  در  است 
سیاه« در حالى که مى لرزید گفت به 
اینها گفتم من شوهر دارم رهایم کنید 
اما یکى از آنها گفت کارى مى کنیم 
که شوهرت طالقت دهد. آنها اعتراف 
باغى  مکان  گل  منطقه  در  کردند 
را  خود  طعمه هاى  از  بعضى  و  دارند 
به آنجا مى بردند. محاکمه اعضاى باند 

خرچنگ ها ادامه دارد.

آغاز محاکمه
خرچنگ های 

سیاه

جوان  معلم  خانم  فرش فروش  مرد 
گفتگو  براى  را  کرج  نظرآباد  مدرسه 
بر سر مسائل مالى به خانه اش دعوت 
کرد اما او را به باغى در کرج برد و با 
کوبیدن سنگ بر سرش به قتل رساند 
سپس جسد او را در بیابان زیر خاک 
پنهان کرد.تالش ماموران براى یافتن 
دختر آموزگار به جایى نرسید تا آنکه 
هشت ماه پس از حادثه پلیس با خبر 
شد آخرین کسى که با سحر تماس 
تلفنى داشته سیامک فرش فروش بوده 
است.سیامک در جریان بازجویى ها به 
قتل سحر اعتراف کرد. او گفت در روز 
واقعه سحر به مغازه فرش فروشى آمد، 
به خاطر معامالتى که با هم داشتیم 

به  خانه ام  در  مذاکره  بهانه  به  را  او 
باغى در نظرآباد بردم و به دنبال جّر و 
بحث با سنگ به سرش کوبیدم سپس 
گودالى کندم و او را دفن نمودم. چهار 
رفتم،  سحر  جسد  سراغ  به  بعد  ماه 
بیرون  بدن اش  از  را  او  استخوان هاى 
انداختم.  آب  جوى  در  و  کشیدم 
ماموران در محلى که قاتل نشان داده 
بود بقایاى جسد دختر را از زیر خاک 
بیرون آوردند.سرهنگ صفائى رئیس 
سیامک  گفت  کرج  آگاهى  پلیس 
را  سحر  زینت آالت  کرده  اعتراف 
دزدیده و فروخته است. پلیس خریدار 
جواهرات مقتول را نیز بازداشت کرد و 

پسر قاتل را زندانى نمود.

پس از کشتن خانوم معلم استخوان های 
او را از بدن اش بیرون آوردم
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که  آهنین  مشت  استراتژی 
خامنه ای و گردانندگان او )زیرا او 
دیگر تکیه گاهی جز آنها ندارد( 
به عنوان چاره نهائی بحران در 
ندارد  آینده ای  گرفته اند  پیش 
زیرا این استراتژی تنها می تواند 
خیابان را کنترل و نه آرام کند.

بحرانی  در  فقیه  والیت  رژیم 
کس  هیچ  دیگر  که  است  افتاده 
را  آن  ادامه  رژیم  خود  در  حتی 
توده های  با  نمی داند.  پذیر  امکان 
مردمی که بی اعتنا به همه قربانی ها 
و آسیب ها از یک فرصت تظاهرات، 
بعدی  فرصت  از  بهره برداری  آماده 
می شوند و حکومتی که همه کارش 
را گذاشته است و به تاکتیک های ضد 
شورش و شیوه های تازه سرکوبگری 
با هزینه های کمرشکن آن می پردازد 
درست  آورد.  دوام  می توان  چگونه 
را  رهبری  پاسداران  سپاه  که  است 
دیگران  ولی  است  گرفته  دست  در 
و  خود  آینده  بر  که  هستند  هم 
کشور بیمناک اند و به صدها میلیارد 
فرماندهان سپاه نیز دسترس ندارند. 
هست  دیکتاتوری  ایران  حکومت 
نیست   monolith لخت  یک  ولی 
از  ناآرامی  و  نارضائی  صداهای  و 
محافل گوناگون حکومتی بر می خیزد. 
جنبش سبز با ساخت و ترکیب یگانه 
خود و در فرایند شکل گیری هر روزه 
نیرو  پذیری  انعطاف  معنی  به  که 
در  قدرتی  پر  عامل  است  آن  بخش 
این معادله به شمار می آید و می تواند 
هم با پابرجائی خود بر بحران رژیم 
بیفزاید و هم به دست »راه سبز امید« 
راه برونرفت از بحران را نشان دهد ـ 
راه گفتگو و سازش و چاره جوئی که 
بی دادن امتیازهای با معنی از سوی 
نخواهد  گشوده  شرکا  و  خامنه ای 
بازتابنده  موسوی  تازه  بیانیه  شد. 
آن  از  و  واقعیت هاست  این  همه 
داشت.  گوناگون  تعبیرهای  می توان 
نگاه در اینجا به دو ویژگی برجسته 
بیانیه است که هیچ مخالف مسؤول 
جمهوری اسالمی با آنها مشکلی ندارد. 
جنبش  دگرگشت  ژرفای  نخست 
سبز در شش ماهه گذشته که بیش 
نمایان  موسوی  خود  در  همه  از 
می شود. شش ماه پیش او یک نامزد 
اکثریت  پی  در  همه  انتخاباتی ی 
چنان  و  می بود  خود  شده  دزدیده 
که  می زیست  رژیم  چهارچوب  در 
فورا  گرفت  باال  سبز  جنبش  وقتی 
به کمر  برابر آن  را در  شال سبزش 
بست. امروز او چنان از آن محدوده 
اشاره ای  رفته است که دیگر  بیرون 
به غیرقانونی بودن رئیس جمهوری 
غاصب نمی کند زیرا دیگر آن جایگاه 
را در خواست های جنبش سبز ندارد. 
دگرگونی های  او  پنجگانه  برنامه 
دربر  کشور  اداره  در  را  پردامنه ای 
می گیرد که هر کدام شان وضع کنونی 
را دیر یا زود پاک بر هم خواهد زد 
و دست گروه های بزرگی را از تاراج 
این  کرد.  خواهد  کوتاه  زورگوئی  و 
گفتمان  راستای  در  سندی  بیانیه 
دمکراسی لیبرال جنبش سبز است؛ 
و در تنگنای سیاسی قابل فهم او بیش 

از این نمی توان خواست.
اشارات و برگشت های او به امامان 
جمهوری  اساسی  قانون  و  شیعه 
و  عرفیگرا  گوش های  برای  اسالمی 
اساسا  را  به درستی مشکل  آنها که 
دانند  می  قانون  همان  از  برخاسته 
خوش نمی آید. در آن اشارات باورهای 
دیرپای او سهمی به همان اندازه امتیاز 
دادن های الزم تاکتیکی دارند. معمای 
از  بزرگی  بخش  معمای  او  فلسفی 

این جامعه نیز در این مرحله گذار از 
تناقض های فرهنگ ما هست. 

موسوی راه درازی را پیموده است 
ولی همه شخصیت او در آن فضای 
سراسر غیرواقعی، حتی تقلبی چهار 
پنج دهه پیش ساخته شد ـ فضائی 
و معوج  که مدرنیته در صورت کج 
ساختار  یک  در  ناقص  نوسازندگی 

قرون وسطائی قدرت مطلقه )هر گونه 
قدرت مطلقه، اگرچه نمونه موفق تر 
و  است(  وسطائی  قرون  آن،  چینی 
اندیشی  آزاد  نشانه  هر  با  دشمنی 
فهمیده  است(  مدرنیته  گوهر  )که 
به  آلودگی  بودن،  مترقی  و  می شد؛ 
دروغ ها و نیمه حقیقت هائی بود که 
آنها  بر  تعبیر  بر هر  نام های گشوده 
گذاشته بودند: اسالم راستین،  ملی 
مذهبی، چپ انقالبی. او یک نماینده 
دیگر ایرانیانی است که، جز الیه های 
نازکی، در آن فضا نفس می کشیدند. 
موسوی  که  است  آن  مهم  موضوع 
را  نگاه  نیست. می باید  موضوع مهم 
بر جنبشی انداخت که او را شاید به 
رغم خویش تا اینجا باال برده است، 
حتی خاتمی را تکان داده است. آیا 
قدرت  توانست  خواهد  سبز  جنبش 
سیاسی و اخالقی خود را که پیروزی 
و شکست آینده جامعه ایرانی در آن 

است نگاه دارد؟ 
دوم چیرگی عنصر سیاست ورزی 
)و نه سیاستبازی که چه در جمهوری 
اسالمی و چه در عموم مخالفان ش 
فهمیده  سیاست  از  که  است  همان 
نویسنده  است.  بیانیه  در  می شود( 
مردم  آنچه  میان  است  بوده  ناگزیر 
می خواهند و آنچه در شرایط موجود 
تعادلی  بخواهد  و  بگوید  می تواند 
برقرار سازد و این بیشترینه ای است 
یک  است.  بوده  ممکن  برایش  که 
سیاستباز به آسانی به یکی از دو سوی 
که  بندبازی  مانند  افتاد.  می  تعادل 
روی ریسمان باریک حرکت می کند 
و تعادل ش از دست می رود. کسانی 
را بس  اندازه  این  در میان مخالفان 
نمی دانند و انتظار دارند که او نه گام 
به گام که مانند آنها چند پله یکی 
برود. تفاوت در آن است آن مخالفان 
در گریز خود از خطر هر چه از ایران 
دورتر می شوند بر آن چند پله یکی 
دارو  برای  بیانیه  شرایط  می افزایند. 
دسته خامنه ای ناپذیرفتنی است ولی 
یک، به آن بهانه ها نمی توان سران راه 
سبز امید را از میان برداشت؛ و دو، 
صداهای اعتراض و نارضائی در درون 
گشایشی  می توانند  بیانیه  در  رژیم 

برای خود و کشور  ببینند. 
چه  هر  اعتراض  های  صدا  آن 
با  بیندیشند  خود  سود  به  تنها  هم 
دورنمای مسلم زیان و آسیب شخصی 
اگر  رویند.  در  رو  ـ  کنار  به  ملی  ـ 
بحران ادامه یابد یا ناگزیرند به جبهه 

سرکوب بپیوندند و در حاشیه های آن 
)زیرا گروه سپاهی-امنیتی همه چیز را 
برای خود می خواهد( منتظر سرنوشت 
بی تصمیم  و  سرگردان  یا  و  بمانند 
همراه همه چیز حتی خود کشور ما در 
آن سرنوشت تیره غرق شوند. رهبران 
مذهبی به ویژه می باید آماده پرداخت 
مخالفت  و  خاموشی  سنگین  بهای 

بی اثر باشند. آنها نگرانی آینده دین را 
در سرزمینی که بدترین سیاهکاری ها 
در آن به نام دین و بر پایه فتوا صورت 
می گیرد دارند. پیوستن بخش قابل 
به  مذهبی  رهبران  از  مالحظه ای 
خواست های کسانی که به اندازه آنان 
هستند  اسالمی  ایران  یک  پی  در 
معادله کنونی را به زیان دارو دسته 

سرکوبگر خواهد گرداند.
که  هنین  آ مشت  تژی  ا ستر ا
او  )زیرا  او  گردانندگان  و  خامنه ای 
دیگر تکیه گاهی جز آنها ندارد( به 
پیش  در  بحران  نهائی  چاره  عنوان 
این  زیرا  ندارد.  آینده ای  گرفته اند 
را  خیابان  می تواند  تنها  استراتژی 

کنترل و نه آرام کند.
* * *

مشکل رژیم در این است که جامعه 
ناظر  یک  گفته  به  تنها  حکومت  و 
امریکائی در دو سوی مخالف حرکت 
نمی کنند؛ آنها دست بر گلوی یکدیگر 
فشرده اند و دیگر از رژیم فریاد جنگ 
بانک  مردم  از  و  است  بلند  مردم  با 
مرگ بر خامنه ای و دیکتاتور، یعنی 
رژیم. هراس یک درنده زخمی و خشم 
آتشین یک توده به جان آمده در برابر 
یکدیگرند و آینده چنین رویاروئی ها 
هیچ گاه روشن نبوده است. جمهوری 
اسالمی می تواند آرزوی تکرار میدان 
تیانان من را داشته باشدـ  یک ضربه 
کاری به هر بها و یک دوران آرامش 
و استوار کردن قدرت الیگارشی. اما 
برای  چین  درس  که  چیزی  تنها 
رژیم والیت فقیه دارد زره پوش های 
به  چینیان  که  است  شورش  ضد 
شتاب به جمهوری اسالمی داده اند 
تا گاو شیرده خود را نگهدارند. از آن 
گذشته هیچ یک از سالح های سیاسی 
و اقتصادی که حزب کمونیست چین 
را در عین فساد و زورگوئی آن )که 
اسالمی  جمهوری  با  مقایسه  قابل 
نیست( برپا داشته است ندارد. تنها 
ته  از  چین  حکومت  نمونه اش،  یک 
دل در پی بازگرداندن عظمت باستانی 
جمهوری  در  است؛  خویش  ملت 
آثار  ویرانی  در  روز  و  شب  اسالمی 
بزرگی گذشته ایران و انکار ایران به 
عنوان یک ملت اند. چینیان جز آزادی 
از اسباب پیشرفت کم ندارند و اگر 
مخالف رژیم هم باشند مخالفت شان 
سیاسی است. ایرانیان همین بس که 
به چهره های سران حکومت خود و 

»تیپ« مداح-بسیجی بنگرند..

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 ۵۷ 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

 )۵ مهر 13۰۷ ، تهران- ۸ بهمن 13۸۹ ، ژنو(

   برونرفت از بحران
کیهان لندن شماره 12۹1 - 1 بهمن ماه 13۸۸
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ملک الشعرا )محمدتقی بهار( که 
این زمان نماینده مجلس شورایملی 
انتشار  را  »نوبهار«  روزنامۀ  و  بود 
بحرانی  روز  سه  آن  وقایع  می داد 
هفتم  و  ششم  و  پنجم  )روزهای 
چنین  را  ق(   . هـ   1334 محرم 

حکایت می کند:
رفتم   1334 محرم  پنجم  »شب 
ابیض  کاخ  در  که  وزراء  هیأت  در 
بود. مستوفی الممالک  تشکیل شده 
با چشم بی حالت خود نگاه می کرد. 
سپهدار اعظم )وزیر جنگ( فقط خود 
را حرکت می داد و با کالهش بازی 
می نمود. چیزی که در آن جلسه نبود 
فکر موافق بود... من برخاستم و رفتم 
به اطاق دیگر و به رئیس الوزرا پیغام 
با شما کاری دارم. ممکن  دادم که 
اطاق...  این  بیاورید  تشریف  است 
عقابی از چوب فوفل جزء مبل این 
و  شکسته  بالهایش  که  بود  اطاق 
این  دیدن  بود.  آویزان  و  شده  لق 
عقاب تق و لق مرا از دیدار قیافۀ با 
جرأت کلنل ادوال رئیس تشکیالت 
انتقام  روز  می گفت  که  ژاندارمری 
فرا رسید! منصرف کرد، و بالهای آن 
را راست کردم. ادوال رفت. شاهزاده 
سلیمان میرزا لیدر حزب دموکرات 
و فراکسیون آمد. و رئیس الوزرا هم 
گوشۀ  در  تن  سه  آوردند.  تشریف 
از حرکت سپاهیان  نشستیم،  اطاق 
روس به سوی تهران صحبت کردیم 
کرد؟  باید  چه  پرسیدیم  باالخره  و 
فرمودند: باید شاه را برداشت و رفت!

و سپس به ما هم توصیه کرد که 
شما باید بروید. فردا، سلیمان میرزا 
و عده ای دیگر از وکالی دموکرات و 
بیطرف و معاون وزارت داخله )میرزا 
معدودی  و  میکده(  خان  سلیمان 
قم  طرف  به  حزب  افراد  از  دیگر 
کمیته  واقع  در  و  کردند  عزیمت 
دموکرات و وکالیی که با آنها سر و 
سّر یکی داشتند حرکت کردند ولی 
من چون در عملیات کمیته دخیل 
نبودم و از سر و سّر حضرات بی خبر 
و به اصطالح آنها )والیتی و نامحرم( 
بودم در تهران ماندم زیرا هنوز دولت 
رسماً تصمیم خود را آشکار نساخته 

بود و مجلس منفصل نشده بود.
به سرعت  ماه  ششم  و  پنجم  روز 
به  عت  سا ت  ا طر مخا  . شت گذ
کس  همه  می شد.  نزدیکتر  ساعت 
بلکه  و  است  خبر  چه  نمی دانست 
تصور می رفت اساسی در کار هست 
که عنقریب آشکار خواهد شد. شب 
تهران  محیط  هوای  محرم  هفتم 
رفتم  باز  من  داشت.  دیگر  رنگ 
بود.  ازدحامی  آنجا  وزرا،  هیأت  در 
رئیس الوزرا را مالقات کردم. چیزی 
اطاق  در  می کرد.  نگاه  و  نمی گفت 
دیگری آقای وثوق الدوله وزیر مالیه 
را دیدار کردم. گفت دیروز شرحی 
انگلیس  و  روس   سفرای  طرف  از 
به ما رسیده است که  »نوبهار« را 
توقیف کنیم و مدیرش تبعید گردد. 
شب  آن  در  که  اطالعاتی  بود  این 
دیپلوماسی  هیأت  از  من  خوفناک 

ایران کسب کردم!
روز هفتم محرم شهر پر از غلغله 
ژاندارمری دسته دسته، سواره  بود. 
و پیاده در تک و تاز بودند. درشگه 
و اسب ناپیدا. خبر تصمیم دولت که 
باید امروز شاه با هیأت وزرا و دربار 
عزیمت  تهران  از  ذخایر  و  دفاتر  و 
کنند در شهر طنین انداز. دربار شاهی 
از ازدحام. کالسکۀ شاه را به دو  پر 
سواران  و  بسته  گلگون  قوی  اسب 
و  آژان  زده،  صف  ردیف  مستحفظ 
ژاندارم از در اندرون تا درب دروازۀ 
کشیده،  صف  عبدالعظیم  حضرت 
خالصه این که شاه می خواهند بروند.
کجا می خواهند بروند؟ به اصفهان!

سابقه  که  من  برای  خبر  این 
نمی کرد.  سمع  َقرع  چندان  داشتم 
ولی یک شهر چهارصدهزار نفری را 
به وحشت و تکاپو انداخته بود. چه، 
معلوم بود که شاه برای این می رود 
بیاید!  می خواهد  روس  قشون  که 
من قبل از ظهر پس از شنیدن این 
خبر رفتم به مجلس. معلوم شد که 
قسمت دیگری هم از نمایندگان در 
این دو روز حرکت کرده اند و در قم 

اجتماعی است.
از  نواب رئیس  ماندیم. ظهر شد. 
هیأت وزرا بازگشته بودند. نمایندگانی 

که آنجا ولو بودیم برای کسب خبر 
تازه، به حالت ازدحام آنها را پیشباز 
کردیم. رئیس مجلس، مؤتمن الملک، 
خواهند  حرکت  شاه  که  بود  گفته 
کرد، نمایندگان نیز تصمیمی گرفته 
آیا  بیاورند.  به عمل  را  خود  تکلیف 
شاه  که  نمایندگان  قانونی  تکلیف 

حرکت  عازم  ایشان  دولت  هیأت  و 
است و آن هم یک حرکت و نهضت 
سیاسی، چه خواهد بود؟ بدیهی است 

رأی داده شد که وکال نیز بروند.
چنین بود حقیقت و مقدمات یک 
تصمیمی. و با این مقدمات بود که از 
دروازۀ تهران تا دروازۀ قم از کاروان 
مهاجر و بار و بنۀ ژاندارم و اَحمال و 

اَثقال ذخایر و مهمات و قورخانه و 
اسب و درشگه و گاری و االغ و حتی 
پر  بازارچۀ  شکل  به  بی نوا  پیادگان 

ازدحامی درآمده بود.
رویس،  پرنس  مسافران،  ازجمله 
اعتماد قول  به  بود که  آلمان  سفیر 
محل  و  کرده  حرکت  رئیس الوزرا 

مأموریت خود را ترک گفته بود.
محرم  هفتم  روز  رسید  به پایان 
1334 و یک روز تاریخی که بسی 
زیر دقایق  را در  مقدرات سهمگین 
پر وحشت خود پنهان ساخته و آتیۀ 

نامعلومی را زمزمه می کرد!«
انتقال پایتخت از تهران به اصفهان، 
اجرا  مرحلۀ  به  اگر  که  بود  طرحی 
درمی آمد چرخشی کامل در سیاست 
خارجی ایران به دنبال داشت و ایران 
عماًل به »متحدین« می پیوست. این 
طرح از جانب سفارت آلمان حمایت 
می شد. ابوالقاسم کّحال زاده منشی و 
مترجم سفارت امپراتوری آلمان، در 
یادداشت های روزانۀ خود می نویسد:

 16  = قمری   1334 محرم  اول 
نوامبر   9  = شمسی   1294 آبان 

191۵ میالدی
فل  محا و  لس  مجا م  تما ر  د
تهران، از قرارداد بین ایران و آلمان 
گفتگوست و فتوحات قوای متحدین 
تاب  و  آب  با  اروپا  جبهه های  در 
فراوان در روزنامه های تهران منتشر 
می شود. این احساسات ایرانیان باعث 

کدورت خاطر اولیای سفارتخانه های 
روس و انگلیس و فرانسه شده است و 
شایعۀ حرکت قوای روس از قزوین به 
طرف تهران نیز محرمانه در محافل 

دولتی شنیده می شود.
پروا  بدون  دموکرات  حزب  افراد 
آلمان ها  از  خود  مجامع  تمام  در 
متفقین  علیه  و  می کنند  طرفداری 
تبلیغات بسیار شدید شروع کرده اند و 
نمایندگانی به والیات اعزام داشته اند 
تا در توسعۀ حوزه های حزبی و ازدیاد 
به عمل  فوق العاده  کوشش  نفرات 
متفقین  علیه  نتشارات  ا  . . آورند.
و  روسها  که  گرفت  باال  به حدی 
ا  ر خود  نهائی  تصمیم  نگلیسها  ا
قزوین  از  را  و قشون روس  گرفتند 
 . . دادند. حرکت  تهران  طرف  به 
تهران،  به  خبر  این  رسیدن  از  بعد 
آلمانی  افسران  و  آلمان  سفارت 
و  و شونمان  کانیتس  ازقبیل گراف 
با  علناً  ماکس هاز  و  لیتن  و  هاوک 
سران احزاب، بخصوص دموکرات ها 
داخل مذاکره شدند تا در حوزه های 
حزبی اهالی تهران را علیه اقدامات 
آمادۀ  و  تجهیز  انگلیسها  و  روسها 
وابستۀ  عمارت  در  نمایند.  دفاع 
نظامی آنان، نظامیان و افراد عثمانی 
و اطریشی جمع شده اند. اسلحه بین 
افسران  عموم  برای  و  تقسیم  آنان 
سواری  اسبهای  نظامیان  و  آلمانی 

تهیه و در طویله و حیاط ساختمان 
وابستۀ نظامی جا داده می شود. در 
این هنگام رژیمان های ژاندارمری را 
افسران سوئدی کامال مسلح و آماده 
دستور  به  انتظار  ظاهراً  و  کرده اند 
دولت ولی باطناً در انتظار آنند که از  
طرف سفارت آلمان و گراف کانیتس 

وابستۀ نظامی آلمان دستور برسد.

روزهای اول تا ششم محرم 1334 
سپری شد. اواسط روز ششم محرم 
)یکشنبه( مستر کالدول سفیر آمریکا 
در تهران به پرنس رویس وزیر مختار 
آلمان اطالع داد که امشب در تهران 
می شود  پیش بینی  حوادثی  وقوع 
)آمریکا در این زمان هنوز وارد جنگ 
نشده بود( و بهتر است وزیر مختار 
نقل مکان  آمریکا  به سفارت  آلمان 
را  مراتب  فوراً  رویس  پرنس  کند. 
به اطالع افسران  و اتباع آلمان رسانید 
و با آقای مستوفی الممالک و چند تن 
از وزیران من جمله محتشم السلطنه 
لدوله  را مستشا و  لملک  حکیم ا و 
آقای  از  و  گرفت  صورت  مذاکراتی 
را  مراتب  فوراً  شد  تقاضا  مستوفی 

به عرض شاه برسانند.
من آن روز در تمام مدت در ادارۀ 
آتاشه میلیتری با آقای هاوک مشغول 
پخش اسلحه و پول به سولدات هایی 

که استخدام شده بودند، بودم...«

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 1222 (

» ادامه دارد«           

ملک الشعرای بهار
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1ـ از وزرای پیشین فرهنگ 
و هنر کشور ما

2ـ از خوانندگان خوش صدا 
و معروف ایران ـ حرف ندا

3ـ زیبایی ـ عزم
4ـ عالم ـ از حواریون

5ـ  مظهر زیبایی طبیعتـ  
درختی است ـ معروف

6 ـ پایتخت کشوری است 
ـ کاندیدا

7 ـ بیابان ـ الهام گرفته
8ـ  ضمیری استـ  پرنده ای 
است ـ واحد پول کشوری 

است
9ـ شیرینی ـ شوریدگی و 

آشفتگی 
10ـ بیگانه ـ حالوت

11ـ جواهر ـ گلی است

تاریخی  ثار  آ ز  ا 1ـ 
مشهد

2ـ سلسله کوهی است 
ـ دوری

ـ  خواندنی ها  از  3ـ 
نشان دادن

4ـ راهرو و دهلیز ـ از 
ضمایرـ  حرف همراهی

کرۀ  سه چهارم  ـ   5
برای  عنوانی  ـ  زمین 

آقایان ـ سالخورده
پهلوان  ـ  گذشته  ـ   6

ـ راز
7 ـ حمایت ـ ظاهری

8 ـ از خلفای عباسی
9ـ استمرار ـ از وسایل 

نجاری
10ـ از خشکبار

11ـ خونبها ـ ماده ای 
شیمیاییـ  داخل چشم 

است

و  معروف  غزلسرایان  از  1ـ 
بزرگ ایران در دورۀ قاجاریه

ـ  آسمانی  نزوالت  از  2ـ 
پهلوانـ  فلزی استـ  حرفی 
مطیع  بیفزایید  آن  آخر  به 

می شود
ـ  رنگ  ـ  حیات  مایه  3 ـ 
شهری در ایرانـ  علمی است

4ـ فاتح سومنات
5 ـ مادر به عربی ـ برچیده 

شدن ـ عددی است
ـ  تکخال  ـ  امراض  از  ـ   6

تندرو و سریع
7 ـ تک ـ دست ـ دوختن

8 ـ جنس مؤنث ـ شاغالن 
و کارمندان ـ خرس

آثار خواندنی حسین  از  9ـ 
مدنی

ـ  جایگاه  ـ  گرایش  10ـ 
تربیت بدنی

11ـ بایر ـ مجانی
12ـ فتح ممالک ـ قسمتی 

از شبانه روز
ـ  تماشاگر  ـ  مصون  13ـ 

عالمت مفعول بیواسطه
از  ـ  نشده  تمام  راه  14ـ 
واحد  ـ  موسیقی  وسایل 
اندازه گیری سطحـ  قسمتی 

از تیر و کمان
15 ـ میوه ای است ـ گرو ـ  

واحد و تنها ـ قصد

1ـ برادر ناصرالدین شاه قاجار
2ـ از شهرهای ایرانـ  از روزنامه های 

قدیمی کشور ما
3ـ واحد اندازه گیری سطح ـ توان و 

بنیه ـ عددی است
ـ  اسپانیا  تاریخی  شهرهای  از  4ـ 

فلزی است
5 ـ شگردها ـ گیاه نورسته ـ باران 

تند
6 ـ منظره ـ از پادشاهان ایران قبل 

از یورش تازیان ـ قبیله
مصارف  با  است  گیاهی  ـ  او  ـ   7
دارویی و صنعتی ـ خزنده ای است 

ـ اشاره به دور
از هنرپیشگان معروف و فقید  8 ـ 

تآتر ایران
9ـ ترسـ  پابرجاـ  جای اصلی است

10ـ حامله ـ جدید ـ پاره کردن
11ـ عددی است ـ برده ـ آهسته ـ 

از کشیدنی ها
12ـ شوخ و پر ناز ـ هجر ـ شکوه

13ـ از کشتی گیران معروف و قدیمی 
ایران و قهرمان پیشین جهان

14ـ روابط ـ حرفه ای است
15ـ کمکـ  هنری استـ  پرهیزگاری 

و پاکدامنی

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

کشتی تایتانیک در پانزدهم آوریل 
1912، مصادف با 26 فروردین 1291 
اطلس  اقیانوس  در  شمسی،  هجری 
مارس  در  تایتانیک  شد.ساخت  غرق 
1909 آغاز شده بود. نام تایتانیک به 
این دلیل برای این کشتی انتخاب شده 
بود که حس برتری اندازه و قدرت را 
القا کند.در طول مدت ساخت تایتانیک، 
مطبوعات درباره عظمت این کشتی به 
تبلیغات فراوان پرداختند به طوری که 
تایتانیک حتی قبل از به آب انداختن 
آن به یک افسانه تبدیل شده بود. به 
آب انداختن بدنه کامل شده تایتانیک 
در ماه مه  1911، یک نمایش عمومی 
یک  نفع  به  بلیط ها  بود.  خیره کننده 
بیمارستان محلی اطفال فروخته شدند.

تایتانیک 270 متر طول و 28 متر 
پهنا و 46/328 تن وزن داشت. ارتفاع 
آن 32 متر بود که تقریباً 11 متر آن 
وجود  این  با  می گرفت.  قرار  آب  زیر 
از بلندترین ساختمانهای  حتی باالتر 
شهری آن زمان می ایستاد. دارای سه 
دودکش واقعی و یک دودکش مجازی 
بود که برای افزودن بر حس عظمت 
و قدرت کشتی اضافه شده بود و نیز 
بخارات و دود آشپزخانه های متعدد آن 
را به بیرون می راند. تایتانیک بزرگترین 
شیئی متحرکی بود که توسط انسان 
ساخته شده بود.افزون بر این تایتانیک 
ساخته شده بود تا شگفتی تکنولوژی 
ایمنی مدرن باشد. کشتی دارای یک 
بدنه دوال با صفحات فوالدی به ضخامت 
2/5 سانتی متر بوده و به 16 بخش 
غیرقابل نفوذ توسط آب تقسیم شده 
کلید  یک  با  که  عظیم  دربهای  بود. 
حرکت  به  عرشه  روی  بر  الکتریکی 
درآورده شدند، این بخش ها را از هم 
مجزا کرده و کل کشتی را آب بندی 
می کردند. حتی این دربها می توانستند 
سطح  الکتریکی  حسگرهای  توسط 
آب باز و بسته شوند. به پشتوانه این 
تدابیر ایمنی بود که مطبوعات کشتی 

تایتانیک را غرق نشدنی نامیدند .
اتاق های نشیمن و تجهیزات بخش 
درجه اول آن با بهترین هتل های قاره 
درجه  مسافرین  می کرد.  برابری  اروپا 
یک آن باید از طریق یک راه پله بزرگ 
شش پاگرده دارای سقف شیشه ای به 
غذاهای  از  تا  می آمدند  پایین  آرامی 

تمامی  که  نهارخوری  سالن  عالی 
 D عرشه شماره  در  را  عرض کشتی 
پوشانده بود  لذت ببرند. برای آنهایی 
خصوصی تر  فضای  یک  خواستار  که 
بودند،  تایتانیک چند رستوران سفارشی 

تدارک دیده بود .
بهترین  ز  ا موسیقی  گروه  دو 
از  آنان  از  قاره که بسیاری  نوازندگان 
شده  ربوده  رقیب  کشتیرانی  خطوط 
بودند قطعات موسیقی را در تایتانیک 
اجرا می کردند. دو کتابخانه نیز وجود 
دو. حتی  و درجه  داشت، درجه یک 
کابین های درجه 3 آن بسیار لوکس تر 
از کابین های درجه یک کشتی ها بخار 
کوچکتر بود و نیز لوازم داخل آنها به 
گونه ای بود که برخی مسافرین درجه 3 

حتی در عمر خود ندیده بودند .
ساوت  در  تایتانیک  دریایی  سفر 
دهم  تاریخ  به  انگلستان  ـ  همپتون 
آوریل 1912 آغاز شد. هنگام غروب 
کشتی در چربورگ فرانسه توقف کرد تا 
مسافرین بیشتری سوار کند. همان روز 
عصر به سوی کوئینز تاون ایرلند حرکت 
نموده و ساعت 1:30 دقیقه بامداد روز 
یازدهم آوریل به داخل پهنه اقیانوس 

اطلس روانه شد.
که  بود  جسیم  قدر  آن  تایتانیک 
احساس  دریا  روی  بر  آن  حرکت 
نمی شد. موتورهای بزرگ و پر قدرت آن 
هیچکدام از ارتعاش های آزارنده متداول 
ایجاد  را  دیگر  پیماهای  اقیانوس  در 
نمی کردند. حتی زمانی که با حداکثر 
سرعت 22 گره دریایی )41 کیلومتر 
سریعترین  زمره  در  که  ساعت،  در 
حرکت  بود(  زمان  آن  کشتی های 
می کرد، مسافران داخل آن می توانستند 
شوند. برخوردار  آسایش  حداکثر  از 

رادار  به  مجهز  زمان  آن  کشتی های 
نبودند ولی تایتانیک به سیستم تلگراف 
بی سیم مارکونی مجهز شده بود و دو 
اپراتور سیستم آن به طور شبانه روزی 
در اتاق مخابرات آن کار می کردند. در 
روز یکشنبه 14 آوریل، پنجمین روز 
مسافرت، تایتانیک پنج اخطار مختلف 
دریافت  یخ  کوه های  مشاهده  درباره 

غرق بزرگترین شیئی متحرک ساخته دست بشر»تایتانیک« 
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کرد، اما کاپیتان کشتی چندان توجهی 
به این اخطارها ننمود. کشتی با سرعت 
22 گره در حال حرکت رو به جلو بود 
و مدیر اجرایی شرکت بروس آیسمی 
اعالم کرد که یک روز زودتر از برنامه 

به نیویورک خواهند رسید.
اپراتور  آوریل،  چهاردهم  شب  در 
بی سیم شدیداً سرگرم مخابره پیام های 
و  خویشاوندان  به  مسافرین  کوتاه 
دوستانشان در ساحل نیوفوندلند )محل 
پهلو گرفتن کشتی( بود. او ششمین 
اخطار دیده شدن کوه یخ را نیز دریافت 
کرد، اما هیچ توجهی به اینکه تایتانیک 
چقدر نزدیک مکان ارسال اخطارهاست 
نکرد و پیام را زیر یک وزنه کاغذ در 
کنار آرنج خود گذاشت. این پیام هرگز 
به کاپیتان اسمیت یا ناخدا یکم کشتی 

نرسید.
با تمام این احواالت، شب چهاردهم 
و  به طرزی غیر معمول صاف  آوریل 
نبود  پیدا  آسمان  در  ماه  بود.  تاریک 
با  نکردنی  باور  طور  به  آسمان  ولی 
بود.  شده  روشن  بی شمار  ستارگان 
ستارگان به قدری درخشنده بودند که 
افسر کشتی، سیاره ژوپیتر در باالی افق 
را با چراغ دکل یک کشتی بخار اشتباه 
گرفت.دریا نیز کاماًل صاف و بدون موج 
بود. بسیاری از بازماندگان اقیانوس آن 

شب را مانند شیشه توصیف کرده اند. 
فقدان امواج کار تشخیص کوه های یخ 
را دشوارتر می ساخت. زیرا در شرایطی 
که دریا مواج است، برخورد موج به کوه 
یخ و برگشت آن، تعیین مکان آن را 

آسانتر می کند.
در ساعت 11:40، یکی از دیده بانان 
حاضر  خدمه  آشیانه  در  که  کشتی 
طرز  به  که  را  عظیمی  یخ  کوه  بود، 
خطرناکی در جلو و نزدیک کشتی بود 
مشاهده کرد. او به ناخدا یکم مورداک 
اعالم خطر کرد و مورداک سراسیمه 
دستور داد که کشتی تماماً به سمت 
دستور  موتورخانه  به  او  بگردد.  چپ 
معکوس  را  پروانه ها  گردش  که  داد 
کنند. کشتی به آرامی به چپ گردید، 
اما تایتانیک بسیار بزرگ بود و بسیار 
نیز  یخ  و کوه  سریع حرکت می کرد، 

بسیار نزدیک بود.
 سی و هفت ثانیه بعد پهلوی سمت 
راست کشتی به قسمت زیر آب کوه 
طول  به  شکافی  و  شده  کشیده  یخ 
ایجاد شد.  بدنه کشتی  در  متر   100
آب به سرعت وارد قسمت های کشتی 
شد و از آنجایی که شکاف بسیار طویل 
بود، بیشتر قسمت های کشتی همزمان 

شروع به پر شدن از آب کردند.
بزرگترین  از  یکی  ترتیب  بدین 

آغاز  تاریخ  طول  کشتیرانی  حوادث 
و  حادثه  از  پر  در طول شبی  گشت. 
از مسافرین نجات  نفر  وحشت، 705 
یافته و 1502 نفر باقیمانده یا در داخل 
آب های منجمد اقیانوس اطلس جان 
سپردند، و یا همراه بدنه عظیم کشتی 
که در حین فرو رفتن در آب به دو تکه 

شد، به قعر اقیانوس رفتند.
 عواملی که در غرق شدن تایتانیک 

مؤثر بودند:
1ـ اشتباه كاپیتان كشتی

این سفر دریایی، سفر بازنشستگی 
او  بود.  اسمیت  جی.  ای.  کاپیتان 
می خواست به هر ترتیبی که شده در 
این مسافرت رکوردی از خود به جای 
حادثه  این  از  قبل  سالها  او  بگذارد. 
کنم  تصور  نمی توانم  من  بود:  گفته 
که یک کشتی بخار جدید غرق شود. 
کشتی های جدید این خطرات را پشت 
پنج  اسمیت  گذاشته اند.کاپیتان  سر 
اخطار مشاهده کوه یخ از خدمه خود 
و دیگر کشتی ها را نادیده گرفت. اگر او 
فرمان به آهسته تر شدن حرکت کشتی 

می داد، شاید این حادثه رخ نمی داد.
2ـ اشتباه سازندگان كشتی

نزدیک به سه میلیون میخ پرچ در 
اتصال قطعات تایتانیک به یکدیگر به 
کار رفته بود. برخی از این میخ پرچها 
از باقیمانده بدنه کشتی بازیابی شده 
و مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها 
نشان می دهند که آنها از آهن زیر حد 

استاندارد ساخته شده بودند.
برخورد  یخ  کوه  با  کشتی  وقتی 
کرد، نیروی برخورد باعث شد سرک 
قسمت های  و  بشکند  پرچ  میخهای 
کشتی از هم جدا شوند. اگر از آهن با 
کیفیت باال استفاده شده بود، ممکن 
می نمود که قسمت ها از هم جدا نشده 

و کشتی غرق نشود.
3ـ اشتباه مدیر اجرایی شركت 

سازنده تایتانیک
بروس آیسمی، مدیر اجرایی شرکت 
سازنده تایتانیک، در کشتی حاضر بود. 
اقیانوس پیما  کشتی های  بین  رقابت 
سفید  ستاره  شرکت  و  بود  شدید 

قادر  آنها  که  دهد  نشان  می خواست 
اقیانوس  پهنه  از  روزه  عبور شش  به 
این  ساختن  برآورده  برای  هستند. 
کاپیتان  به  آیسمی  بروس  مقصود، 
تایتانیک  آورد که  وارد  فشار  اسمیت 
را با حداکثر سرعت به حرکت وادارد.

طراحان  اشتباه سرپرست   4ـ 
تایتانیک

این باور که تایتانیک غرق نشدنی 
است، تا حدودی مرهون این حقیقت 
بود که تایتانیک از شانزده قسمت ضد 
ارتفاع  لیکن  بود.  شده  تشکیل  آب 
دیواره این بخش ها به حد کافی در نظر 
گرفته نشده بود. شرکت ستاره سفید 
نمی خواست ارتفاع دیواره ها زیاد باشد 
زیرا این امر فضای اختصاص یافته به 
می داد.  کاهش  را  یک  درجه  قسمت 
به حد کافی  این دیواره ها  ارتفاع  اگر 
بود، فضای بیشتری در این قسمت ها 
به وجود می آمد و هوای موجود در آنها 

مانع غرق کشتی می شد.
5ـ اشتباه ناخدا یکم مورداک

ناخدا یکم مورداک به محض مشاهده 
از  کاستن  برای  داد  دستور  یخ  کوه 
سرعت کشتی موتورها معکوس شوند 
و جهت فرار از برخورد کشتی به سمت 
چپ بچرخد. در نتیجه سمت راست 
بدنه با کوه یخ برخورد کرد و شکافی 
عظیم در بدنه کشتی ایجاد شد. اگر 
مورداک دستور می داد ضمن کاستن 
مستقیم  طور  به  کشتی  سرعت،  از 
به راه خود ادامه دهد و با دماغه، که 
به کوه  بدنه است،  از  بسیار محکمتر 
یخ برخورد کنند، احتماال فقط 2 یا 3 
قسمت جلویی در هم فرو می رفت و 

کشتی غرق نمی شد.
6ـ اشتباه تمامی دانشمندان!

فوالد در دمای عادی نرم است و در 
اثر برخورد خم می شود. در حالی که 
در دماهای زیر انجماد آب، فوالد مانند 
چدن شکننده می شود و در اثر برخورد 
می شکند. این پدیده به شکست ترد 
معروف بوده و در زمان واقعه تایتانیک 
برای دانشمندان ناشناخته بود. اگر به 
دماهای  در  آلیاژی که  از  فوالد  جای 
پایین خاصیت نرمی خود را از دست 
نمی دهد استفاده می شد، در اثر برخورد 
چنان شکاف عظیمی در بدنه تایتانیک 

ایجاد نمی شد.
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»دنباله دارد«           

یکی از نتایج سفر شاه به لندن آن بود که من موفق شدم 
در میان صدها ایرانی دیگر که تا آن زمان مالقات کرده بودم، 
با پر انرژی ترین و رشیدترین آنها آشنا شوم. این اردشیر 
زاهدی بود، مردی که با دختر بزرگ شاه، شاهزاده خانم 
شهناز، پیوند زناشوئی بسته بود. باز هم این اردشیر زاهدی 
بود که پس از طالق ثریا، همسر تازه ای برای شاه یافته بود. 
ثریا همسر دوم شاه فرزندی به دنیا نیاورده بود، اکنون شاه 
به دنبال دختری می گشت که تاج و تخت خود را با وی 
تقسیم نماید. اردشیر زاهدی در پاریس فرح دیبا، دانشجوی 
زیبای بلند قامت ایرانی را که در رشته هنر تحصیل می کرد 

پیدا کرد، وی را به شاه معرفی نمود.
فرح هجده ساله پیشنهاد شاه را پذیرفت و با وی رفت 
تا دو شاهزاده خانم و یک ولیعهد به نام رضاپهلوی، برایش 

به ارمغان آورد.
به هر حال باید اذعان داشت که اردشیر زاهدی یکی از 
برجسته ترین شخصیت هایی بود ـ و هنوز هم هست ـ که 
ظرف پنجاه سال گذشته مقام واالیی در صحنه سیاست 
ایران به دست آورد. وی فرزند زاهدی نخست وزیری بود 
که محمد مصدق را برانداخت، دوبار به سمت سفیر کبیر 
انگلستان و  بار هم در  آمریکا منصوب شد، دو  ایران در 
پیش از انقالب وی پرنفوذترین وزیر امور خارجه ایران بود. 
ولی آنچه به وی مکان خاصی در عرصه تعلقات عاطفی 
ایرانی ها می داد و هنوز هم می دهد عبارتست از قلب گرم 
او ـ صداقت بسیار جدی او ـ و باالتر از همه سخاوت و 
بذل و بخشش وسواس گونه وی، صفتی که برجسته ترین 
فضیلت یک ایرانی است. اردشیر یک نجیب زاده ایرانی است. 
در سن هفت سالگی در امالک خانوادگیش در همدان، 
سواری و تیراندازی را فرا گرفت. هنگامی که دانش آموز 
و یک شعار  آلمانها  می کرد شبیه  تن  به  اونیفورمی  بود 
ضدانگلیسی نیز به این اونیفورم می دوخت، هنگامی که 
دانشجوی دانشگاه یوتا )آمریکا( بود دوره گردی در سراسر 
آمریکا را پیشه خود ساخت، ظرفشوئی می کرد تا کرایه 

مسکن خود را تأمین کند.
زمانی که بر ضد دولت مصدق فعالیت می کرد یک کشیدۀ 
آبدار از یکی از وزیران مصدق خورد؛ سپس زندانی شد، 
در زندان او را زدند، ضربه ای که با قنداق تفنگ بر پشتش 
وارد کردند او را چنان آسیب داد که وی هنوز هم هنگام راه 
رفتن مختصری می لنگد. اردشیر در دوران جوانی معروف 
به این شد که جوانی است خوش بر و رو، پول خرج کن، 
کازانوا، ولی برخالف ظاهر نرم و آرامش، مردیست که در 
زندگی سخت کوش، جدی و زحمتکش بوده، که بیش از 
هر شخصیت سیاسی ایرانی هم برای کشورش دوست پیدا 

کرده و هم دوستی ها را برهم زده است.
از مشاغل اولیه اردشیر آجودانی شاه بوده است. در سال 
1959 به سفارت ایران در آمریکا منصوب شد، در آن هنگام 
مجالت تایم و نیوزویک به صورتی غیرمستقیم نوشتند که 
اعتماد نیکسون معاون رئیس جمهوری را جلب  زاهدی 
کرده ولی برادران کندی را رنجانده است و اگر دموکراتها 
در انتخابات ریاست جمهوری 1960 پیروز شوند، دیری 
نخواهد پائید که وی آمریکا را ترک گوید. همینطور هم 
شد، زمانی که کندی رئیس جمهور شد، اردشیر به ایران 
بازگشت. همسرش شاهزاده خانم شهناز میل داشت که 
مأموریت بعدی وی سفارت در رم )ایتالیا( باشد، زیرا وی 
می خواست از آفتاب تابان رم و همچنین خانه های ُمد )لباس 
بانوان( در آنجا استفاده کند؛ ولی اردشیر اصرار داشت که 
مأموریت بعدی اش سفارت در لندن باشد، این بود که هر 
اردشیر در  رفتند. هدف  راه دلخواه خود  به  آنان  از  یک 
انگلستان آن بود که شکافی که بین انگلیسی ها و پدرش 
سپهبد زاهدی به وجود آمده بود را پر کند و از میان بردارد، 
اکنون دو سال می شد که زاهدی جای مصدق را به عنوان 
نخست وزیر گرفته بود. هیچ یک از طرفین )انگلیسی ها و 
اردشیر( زندانی شدن سپهبد زاهدی را به دست انگلیسی ها 
فراموش نکرده بودند، زاهدی در خالل جنگ جهانی دوم از 
آلمان ها پشتیبانی کرده بود، انگلیسی ها هم به همین علت 

او را مدتی زندانی کرده بودند.
اردشیر زاهدی در لندن شکل و دکوراسیون سفارت را به 
کلی تغییر داد، تعدادی قالی و قالیچه های خود را در آنجا 
پهن کرد، سپس زینت آالتی بسیار گرانبها در سفارتخانه 
نصب نمود، بعد هم تعدادی آشپز استخدام نمود و سپس 
یک مدیر و سرپیشخدمت انگلیسی )باتلر( استخدام کرد. 
این کار باعث شد که مهمانی هائی که وی در سفارت می داد 
زبانزد خاص و عام در شهر شود. این جریانات طوری شد 
و  آمریکایی  و  ایرانی  از  مهمانان  نشدنی  تمام  سیل  که 
سیاستمداران و طبقۀ نخبۀ انگلیسی به سفارت و خانۀ سفید 
سرازیر گردند. من از نمایندگان مجلس عوام یا اصوالً از شهر 
لندن کسی را ندیدم که دعوت این سفیر ایرانی شیک و 
پیک را رد کند. در میان دوستانش از این افراد می توان نام 
برد؛ ادوارد هیث که از 1970 تا 74 نخست وزیر بود ـ لرد 
مونت باتن عموی ملکه انگلیسـ  داگالس هوم نخست وزیر 

از 1963 تا 64 و وزیر امورخارجه از 1970 تا 74.
اردشیر زاهدی و من، دوستان خوبی برای یکدیگر شدیم 
او از عالقۀ من به تاریخ ایران و نقاشی آگاه بود. من نیز از 
نقش او در شورش مردم تهران علیه محمد مصدق آگاه 

بودم. ما دو نفر با هم زمان خوشی را در آمریکا گذراندیم. 
کالیفرنیا  در  که  بودم  روزنامه نگار  یک  من  موقع  آن  در 
فعالیت های انتخاباتی نیکسون را گزارش می دادم و ناگزیر 
می بایستی راجع به ایران بسیار بدانم، هنری کیسینجر هم 
که در آن زمان استاد دانشگاه هاروارد بود راجع به ایران زیاد 
می دانست او در عین حال به عنوان کارشناس شوروی ها 

در مجلۀ تایم کار می کرد.
در بهار 1966 سفیر کبیر ایران )زاهدی( ترتیبی داد که 
دولت ایران رسماً از من به عنوان یک مهمان دعوت نماید تا 
به ایران بروم. من به تهران پرواز کردم. یک اتومبیل دولتی 
تهران شدیم،  ترافیک  وارد بن بست  آنگاه  مرا سوار کرد، 

ناحیه ای که راه فرودگاه را به خیابان آیزنهاور )آزادی( متصل 
می کرد.  این شاهراه بزرگ تغییر نام داده بود. اتومبیل پلیس 
که مرا اسکورت می کرد آژیر خود را به صدا درآورده بود و 
چراغش مرتب خاموش و روشن می شد تا مگر از میان انبوه 
خودروها راهی برای من باز کند، که نتوانست. این خیابان به 
بزرگترین بنای یادبود دهۀ 1960 خاورمیانه منتهی می شد: 
یادمان شهیاد. به زبان فارسی یاد به معنای حافظه و یادبود 
است، و اکنون این بنای شهیاد شبیه ترین چیزی بود به 
اهرام فرعون مصر به جز آنکه این ستون بزرگ ایرانی از 
فوالد و سیمان ساخته شده بود، در حقیقت نمادی بود از 

پیشروی ایران به سوی قرن بیست و یکم.
از اتومبیل پیاده شدم تا نگاهی به آن بیاندازم. با وجود 
گرد و خاک و دود موجود در خیابان، شهیاد به خوبی قابل 
مشاهده بود. »راهنمای من گفت این نمونه ای از آن است 
که ایران می خواهد آنقدر پیش برود تا به ستارگان برسد.« 
این بنا برجی است غول آسا با ستون های مرمری ارتفاع آن 
حدود 150 پا. کف برج بر روی مربعی عظیم برپا شده، 

روی این مربع 30 بخش ترتیب داده شده است که هر کدام 
معرف وجود یکی از سلسله پادشاهان گذشته است که ادامه 

پیدا می کند تا به سلطنت پهلوی می رسد.
البته شهیاد به آن گونه که مجسمۀ آزادی در نیویورک 
و طاق نصرت در پاریس نماد ملی است، نمی تواند باشد. آن 
عشق و شوری که در سنگ یادبود مجسمۀ آبراهام لینکلن 
در واشنگتن وجود دارد به هیچ وجه در این بنا مشاهده 
نمی شود. مهندس سازندۀ آن حسین امانت نام داشته، وی 
دانشجوئی بوده 22 ساله که در روزنامه های تهران آگهی 
در  رقابت  به  را دعوت  مهندسان  را می بیند که  مناقصه 
طراحی ساختمانی کرده است که به مناسبت جشن های 

2500 سالۀ شاهنشاهی ایران ساخته خواهد شد. وقتی 
که این آگهی را می خواند پشت پاکتی که در دست داشته 
نقشۀ مورد نظر بنا را می کشد و ظرف یک هفته آن را کامل 
می کند. امانت قصد داشته که بنای شهیاد را با تعداد 2500 
قطعه سنگ سفید بزرگ بنا کند که هزینۀ آن اندکی کمتر 
از یک میلیون دالر می شده است. این جریانات باعث شد 
نظر  در  کار  اجرای  برای  فرح  ملکه  که  کاندیداهایی  که 
گرفته بود ناخشنود شوند و مطالب عجیب و غریبی ابراز 
دارند. مخالفان گفته بودند ساختمان این بنا هزینه اش از 
میلیون ها دالر هم تجاوز می کند ولی آن گونه که من در 
آخرین سفرم کشف کردم، امانت، شهیاد را با همان بودجه 
و در زمان معین تحویل داد. وی برای ریختن بتون مسلح 
ابتکار یک مهندس جوان  برد که  به کار  شیوۀ جدیدی 
ایرانی دیگر بود، مهندسی که برندۀ مناقصۀ ساختمان اپرای 

سیدنی در استرالیا شده بود.
طراحی  به  کرد  شروع  امانت  حسین  آن  از  پس 
استراحتگاه  بنای  طراحی  نیز  و  جالب  ساختمان هائی 

تابستانی شاه در سواحل میامی )آمریکا(. وی به هنگام وقوع 
انقالب از ایران خارج شد اما بنای شهیاد بر سر جایش باقی 
ماند. اسالم گرایان آنجا را میدان آزادی نام نهادند. اکنون 
پیروان آیت اهلل ها همه ساله در آنجا گرد هم می آیند و سقوط 
مردی را جشن می گیرند که فرمان داد چنین بنایی برپا 

شود، وی آخرین نفر از سلسلۀ شاهان بود.
  ***

مرد  بود.  عالء  حسین  من  اصلی  میزبان  تهران،  در 
سالخوردۀ خوش لباسی از طایفۀ اشراف که زمانی سفیر 
عنوان  به  هم  کوتاهی  مدت  بوده  انگلستان  در  ایران 
نخست وزیر خدمت کرده بود. حسین عالء که اکنون وزیر 
دربار بود به من یاد داد چگونه به رسم ایرانیان چای دیشلمه 
بنوشم: یک حبه قند را روی زبانم بگذارم بعد چای داغ را به 
داخل دهان هورت بکشم، این چای باعث حل شدن حبه 
قند می گردد در نتیجه چای شیرین از گلو پایین می رود. 
عالء یکبار هم مرا به یک کلوپ شبانه برد که در آنجا زنان 
زیبا رقص می کردند. یکی از آنها را احضار کرد تا در کنار 
من بنشیند، وی هدیه ای به او داد. او انگلیسی را با تلفظ 

آکسفورد )انگلیسی( حرف می زد.
مجموعۀ جواهرات  از  من  تا  داد  ترتیبی  عالء  حسین 
سلطنتی دیدن کنم که در گاو صندوقی در طبقۀ زیرین 
بانک مرکزی ایران قرار داشت. در خالل آن فرصتی یافتم 
تا از رئیس بانک مرکزی نیز دیداری به عمل آورم. وی 
مهدی سمیعی نام داشت، با چهره ای بسیار گشاده و جذاب 
و شخصیت خود را بیشتر نشان داد هنگامی که عشقش را 
به شکسپیر آشکار ساخت. وی قادر بود از تمام نمایش های 
و  رئیس  این  ببرد.  نام  شکسپیر  وسیلۀ  به  شده  نوشته 
فرمانروای بانک مأموریت یافته بود که جریان تشریفات 
تاجگذاری شاه را سر و سامان دهد و نیز او نیم تاجی برای 
ملکه فرح دیبا ساخته بود که برای نخستین بار در سال 
1966 بر سر گذاشت. او یکی از نخستین ایرانیانی بود که 
در انگلستان تحت تعلیم هارولدلسکی استاد دانشگاه لندن 
حسابداری را فرا گرفته و عنوان حسابدار مجرب رسمی را 
کسب کرده بود. هارولد لسکی مورد ستایش من است، او 
یک تئوریسین سوسیالیست و همان کسی است که پس 
از جنگ جهانی دوم موفق شد قسمت عمده ای از اقتصاد 
انگلستان را ملی کند. اما مهدی سمیعی به من اطمینان 
اندیشه های  آن  تمام  بازگشته  ایران  به  که  هنگامی  داد 
سوسیالیستی را کنار گذاشته است. سمیعی همان کسی 
بود که باعث شد قانون حمایت سرمایه گذاری های خارجی 
در ایران تصویب شود. تصویب این قانون باعث گردید که 
شرکت های بزرگ خارجی در ایران سرمایه گذاری کردند و 
در دهۀ 1960 کارخانه های بزرگی در تهران و اصفهان برپا 
نمودند. او که در انگلستان تحت تأثیر اندیشۀ لزوم برابری 
کافه تریای  بازگشت  ایران  به  وقتی  بود  گرفته  قرار  افراد 
مخصوصی برای کارمندان آن بانک مرکزی تأسیس نمود. 
و  رانندگان  منشی ها،  کارمندان،  رستوران  کافه  این  در 
پائین ترین  تا  بانک  عالی رتبه  مقامات  از  کارکنان  تمام 
می توانستند  ایران  در  بار  نخستین  برای  خدمتگزاران، 
بیایند در کنار هم بنشینند، غذا بخورند و نوشابه بنوشند. 
بر دیوارهای این رستوران تابلوهای رنگ و روغنی بود که 

استادان برجستۀ ایرانی آنها را کشیده بودند.
در زیرزمین بانک مرکزی در قسمت تحتانی گاوصندوق 
جواهرات تاج قرار داشت که هنوز هم قرار دارد. در قسمت 
ورودی این جایگاه تخت طاووس مشهور گذاشته شده بود 
که به آن تخت شاهی لقب داده بودند ولی در نظر من این 
یک تختخواب دو طبقه بود که از طالی ناب ساخته شده 
بود. دارای چهار پایه، و در دو طرفش دو تکیه گاه برجسته 
قرار داشت، هر اینچ مربع از آن جواهر نشان بود. جواهراتی 
مانند زمرد ـ یاقوت ـ مروارید و باالخره الماس، نورافکنی 

تخت طاووس را درخشان تر می کرد. 
طاووس به این علت که ساختار آن شبیه زرق و برق این 
پرنده که اطرافش را گل و برگ و میوه فرا گرفته بود و این 
جواهرات را درونش کار گذاشته بودند. چیز دیگری که در 
قسمت تحتانی گاوصندوق دیدمـ  و آنها را شمارش کردمـ  
تعداد چهل عدد جعبۀ آئینۀ شیشه ای بود، مملو از جواهرات 
که با جواهرات برج لندن رقابت می کرد و شاید هم از آنها 
بود،  پیشی می گرفت. فنجان هایی دیدم که جواهرنشان 
الماس و غیره، ظروف نقره ای که همه کمربندی از طالی 
ناب داشتند به وزن 17 پوند، راهنما می گفت: »ارزش این 
تزئینات بیش از محتویات آنهاست.« حسین عالء به راهنما 
دستور داد که یکی از جعبه آئینه ها را باز کند. درونش یک 
کرۀ کوچک قرار داشت که معرف کرۀ زمین بود. ساخت 
این کره به دستور ناصرالدین شاه بوده است. کرۀ یاد شده 
75 پوند وزن داشت )هر پوند حدود نیم کیلو(. این کره 
با تعداد پنجاه و یک هزار قطعه سنگ قیمتی ُمرضع شده 
بود. در این کره قاره ها را با یاقوت و عقیق مشخص کرده 
بودند، اقیانوس ها با زمرد. دو قطعه زمرد شمال و جنوب 
اقیانوس اطلس را مشخص می کردند هر یک از آنها بیش 
از 200 قیراط وزن داشتند. یک یاقوت درشت که روی 
بود.  قیراط   75 بود  گرفته  قرار  )آمریکا(  تگزاس  ایالت 
حسین عالء و آن راهنما که یکی از اوالدان ناصرالدین شاه 
بود برای من تاریخچۀ گردآوری این جواهرات را که هنوز 
هم پشتوانۀ اصلی بانک های ایرانی است، تشریح کردند. در 
قرن شانزدهم و هفدهم افغان ها و ترکان سلجوقی متعاقباً به 
ایران حمله کردند و ثروت آن را به تاراج بردند ولی یکی از 
افسران عادی ارتش امپراتوری موفق شد قدرت فرمانروایی 
را بدست گیرد، همان گونه که پدر شاه نیز دو قرن پس از 

آن چنین کاری کرد. 
باری آن افسر که فرمانروا شده بود نه تنها مهاجمان 
را پس زد بلکه به دنبال آنها تا سرزمین هندوستان نیز 
پیشروی کرد و قسمت عمدۀ غنایم تاراج شده را باز پس 
گرفت و برای اینکه کار را کامل انجام داده باشد تعداد زیادی 
از معابد هندی ها را سوزاند و ویران کرد و هنگامی که به 
میهن باز می گشت چندین بار جواهر به همراه داشت از 
جمله همین تخت طاووس و الماس 182 قیراطی دریای 
نور را. این قطعه الماس هنوز هم بزرگترین الماس تراشیده 
نشدۀ جهان است که تا همین اواخر در طبقۀ زیرین بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نمایش گذاشته می شد.

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.

اردشیر زاهدی؛ مردی که بیش از هر کس دیگر برای امپراتوری ایران دوست پیدا کرد و در عین حال 
دوستی ها را هم بر هم زد.                »رئیس انجمن ایران و انگلیس در مجلس عوام ـ لندن«

(Turbulent Iran)
recollections, 

Revelations and a 
proposal for peace

ایران پر تالطم
ِسر الدون گریفیث

)2(

سفر رسمی من به ایران و دیدار از دیدنی های این کشور
وزیر دربار به من یاد داد که چگونه چای 

دیشلمه بنوشم!

ادامه دارد
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

زیستن در فضای جنبش سبز                        از صفحه 12  

مردم  همکاری  =عدم 
برای  دولت  با  ثروتمند 
یارانه  به  نیاز  عدم  اعالم 
کرد  وادار  را  دولت  نقدی 
ی  ب ها حسا به  شخصا 
کشیده  سرک  مردم  بانکی 
یی های  را دا اطالعات  و 
کند. ج  استخرا ا  ر نها  آ

دولت حسن روحانی برای تشخیص 
افراد ثروتمند رصد حساب های بانکی 
کاری  است؛  کرده  آغاز  را  شهروندان 
که روحانی قبال آن را به عنوان »سرک 
کشیدن« به حساب های مردم ارزیابی 

کرده و با آن مخالف بوده است. 
نقدی  یارانه  حذف  موضوع 
محمود  دوم  دولت  از  ثروتمندان 
نشد.  عملی  اما  مطرح  احمدی نژاد 
نخست حسن  دولت  در  موضوع  این 
روحانی هم مورد توجه قرار گرفت اما 
حسن روحانی مشخص شدن افرادی 
که به یارانه نقدی نیازمند نیستند را 
وضعیت  درباره  مردم  خود  اظهار  به 
به  »ما  گفت:  و  سپرد  معیشت شان 
نمی کشیم،  سرک  مردم  حساب  های 
زیرا این کار اعتماد مردم را از بانک ها 

سلب می کند.«
عدم  اظهار  با  مردم  همکاری  عدم 
شد  باعث  نقدی  یارانه  به  نیازمندی 

یارانه نقدی دولت را وادار کرد به حساب بانکی 
مردم سرک بکشد

دولت دوم حسن روحانی وارد عمل 
شده و با ایجاد »سامانه رفاهی« اقدام 
به حذف یارانه  نقدی بخشی از افراد 
میدری،  کند.سیداحمد  پردرآمد 
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار، در 
به  رفاهی«  »سامانه  معرفی  جلسه 
و  شفافیت  دیده بان  سازمان  اعضای 
 ۴ کنون  تا  است  کرده  اعالم  عدالت 
پردرآمد  یارانه بگیران  از  نفر  میلیون 
سامانه  همین  از  بهره   گیری  با  را 
مورد  فاکتورهای  کرده ایم.او  حذف 
بررسی برای تشخیص افراد ثروتمند 
را حساب ها و میزان تسهیالت بانکی 
گرفته شده، نوع اتومبیل و سال تولید 
در  شده  ثبت  امالک  و  مسکن  آن، 
امالک کشور،  و  اسناد  ثبت  سازمان 
میزان دارایی ثبت شده در اداره ثبت 

دارایی  میزان  اصناف،  و  شرکت ها 
پرونده های  در  شده  ثبت  درآمد  و 
در  افراد  درآمد  میزان  مالیاتی، 
پرونده های تامین اجتماعی و  میزان 
درآمد ثبت شده در سازمان آموزش 
کرده  عنوان  حرفه ای  فنی  و  عالی 
مجلس  نماینده  توکلی،  است.احمد 
سامانه  درباره  نیز  اسالمی  شورای 
از  نوعی  به  رفاهی گفته است: »باید 
پولدارها بگیریم و به فقرا بدهیم و در 
کنترل  و  بانکی  باره حساب های  این 
دولت هاست.  سوی  از  راهکاری  آنان 
می شود  موجب  اطالعاتی  شفافیت 
و  فاسد  افراد  حلقوم  به  منابع 
این  باید در  غیرنیازمند وارد نشود و 
زمینه  در  بخواهیم  هم  مردم  از  باره 
کنند.« کمک  اطالعاتی  شفافیت 

صحبت  در  خوبی  به  نگرانی  این   
ایتالیایی  و کارشناسان  مقامات  های 
کنفرانس  همین  میزگرد  دیگر  در 
مشاهده می شد. آمریکا نیز با مشکالت 
گریبان  به  دست  منطقه  در  دیگری 
است و سوریه در اولویت کاخ سفید 
قرار ندارد. دونالد ترامپ، چنانکه در 
درگیر  شنیدیم،  هم  اخیر  سخنرانی 
برجام و جمهوری اسالمی ایران است.
در  ایران  حکومت  نقش  =آیا 
سوریه با ورود ترکیه به این بحران 

تغییر کرده است؟
محسوسی  تغییر  لحظه  این  -تا 
از  یکی  ایران، که  اهداف  و  نقش  در 
بازیگران اصلی این بحران است، دیده 
نمی شود. البته باید گفت که ایران در 
موقعیت مناسبی قرار ندارد و به همین 
دلیل با ورود ترکیه که حامی مخالفان 
رژیم بشار است است، مخالفتی نکرد 
و این حضور را پذیرفت. ایران تا وقتی 
سوریه  در  حضور  از  که  اهدافی  به 
نشود،  وارد  خدشه  می کند  دنبال 
این  به  جدیدی  بازیگر  هیچ  ورود  با 
مخالفت  نیز  آمریکا  حتی  بحران، 

نخواهد کرد.
=کدام اهداف؟

در  سوریه  در  حضور  با  -ایران 
صدد است کانال ارتباطی مستقیمی 
داشته  حزب اهلل  و  لبنان  جنوب  با 
باشد. حضورش در مناطق غیرشیعی 
عراق، با کمک حشدالشعبی، نیز در 
بخش  حزب اهلل  است.  جهت  همین 
تفکیک ناپذیری از سیاست منطقه ای 
برای  است.  ایران  اسالمی  جمهوری 
اسرائیل  تهدید  تهران،  آیت اهلل های 
نیز  ا له  یک استراتژی است، و حزب 
حضور  اسرائیل  با  لبنان  مرز  در  که 
دارد، مهم ترین ابزار برای پیش بردن 

این هدف است.
گسترش  از  اسرائیل  =نگرانی 
ایران  اسالمی  جمهوری  حضور 
به  سوریه،  خاک  در  حزب اهلل  و 
به  نیز  بلندی های جوالن،  ویژه در 
همین دلیل است. فکر می کنید در 
صورتی که این حضور در مرز های 
کشور  این  شود،  تقویت  اسرائیل 
خواهد  سوریه  بحران  به  قدم  نیز 

گذاشت؟

-اگر منظور شما از ورود به بحران 
باشد،  زمینی  نیروهای  اعزام  سوریه 
چنین  حاضر  حال  در  نمی کنم  فکر 
امکانی وجود داشته باشد. اگر حمالت 
هوایی اسرائیل را ورود به جنگ بدانیم، 
مدت هاست که این کشور قدم به این 
بحران گذاشته است. والدیمیر پوتین 
به بنیامین نتانیاهو اطمینان داده است 
که اجازه نخواهد داد نیروهای ایرانی و 
یا حزب اهلل در جوالن سوریه به صورت 
گسترده مستقر و به تهدیدی جدی 
گفته  شوند.  تبدیل  اسرائیل  برای 
اردنی  نیروهای  است  قرار  می شود 
در جوالن، در مرز با اسرائیل مستقر 
شوند. نیروهایی که هم اکنون در مرز 
بین سه کشور اردن، سوریه و اسرائیل 
حضور دارند و از سوی آمریکا آموزش 

داده می شوند.
از  دیگر  یکی  نیز  =کردها 
بازیگران این جنگ هستند و ترکیه 
شدیدا نگران قدرت گرفتن آنها در 
که  کردهایی  است.  مرزهایش  در 
دریافت  آمریکا  از  را  خود  اسلحه 
می کنند در خط اول جبهه مبارزه 
ترکیه  آیا  دارند.  قرار  داعش  با 
خواهد  را  آنها  حضور  آینده  در 

پذیرفت؟
-ترکیه قبل از هم سویی و هماهنگی 
با روسیه و ایران، در این زمینه با این 
به  اسد  بشار  رژیم  دو کشور و حتی 
آنچه  است.  یافته  دست  توافق هایی 
ادلیب  در  گذشته  روز های  در  ما 
شاهد بودیم، یعنی خروج ستیزگران 
جبهه النصره با نظارت ترکیه، و ورود 
شهر،  این  به  اسد  بشار  نیروهای 
کردهای  است.  توافق  این  از  بخشی 
و  کوبانی  منطقه  تنها  امروز   PYD
بقیه  و  می کنند،  کنترل  را  قامشلی 
نقاطی را که از دست حکومت اسالمی 
آزاد کردند به ارتش بشار اسد تحویل 
داده اند. در این دو منطقه نیز مامورین 
امنیتی رژیم دمشق حضور دارند و با 
این گروه وابسته به پ ک ک از نزدیک 

همکاری می کنند.
=شورای ملی کرد های سوریه و 
دیگر مخالفان بشار اسد، از ابتدای 
جنگ، PYD را متهم به همکاری 

با رژیم اسد می کنند…

ترکیه و پاکستان، نیجریه، ایران، اندونزی، مالزی، مصر و بنگالدش عضو 
گروه D8 هستند و نمایندگان آذربایجان و گینه نیز به عنوان سران 

 )D8( کشورهای مهمان در این نشست حضور داشتند. گروه دی هشت
پانزدهم ژوئیه 1۹۹۷ از طریق بیانیه استانبول اعالم موجودیت کرد. 

کشورهای عضو در این گروه در حالی از همکاری های مشترک می گویند 
که به عنوان مثال دو کشور ایران و  مصر هیچ رابطه سیاسی با هم ندارند

توافق ایران و ترکیه برای جایگزینی ریال و لیر 
D8 در معامالت به جای دالر در نشست

و  ایران  بانکی  روسای   =
چند  به  می گویند  ترکیه 
توافق در امور مالی و بانکی 

دست پیدا کردند.
= ایران سال هاست تالش 
از  دالر  جای  به  می کند 
معامالت  در  دیگر  ارزهای 
شکست  اما  کند،  استفاده 

خورده.
= اردوغان در اجالس هشت 
کشور اسالمی: اعضای گروه 
پول  واحدهای  از  باید   D8
استفاده  معامالت  در  ملی 

کنند.
در حاشیه ی سفر اسحاق جهانگیری 
به ترکیه و دیدار با مقام های عالی  رتبه 
بانک های  کل  روسای  کشور،  این 
و  نهایی  نیز  ترکیه  و  ایران  مرکزی 
درمورد  موافقت نامه  شدن  اجرایی 
را  »لیر«  و  »ریال«  دوجانبه  سوآپ 

رسماً اعالم کردند.
ولی اهلل  مرکزی،  بانک  گزارش  به 
سیف و مراد چاتین کایا سند نهایی 
سندی  کردند،  امضا  را  توافق  این 
هفته  نشست  در  آن  پیش نویس  که 
گذشته رییس کل بانک مرکزی ایران 

به ترکیه مورد توافق قرار گرفته بود.
به  اعتباری  طرفین  اساس،  این  بر 
میزان ۵ میلیارد لیر و معادل آن به 
ریال ایران- در اختیار بانک های عامل 
تخصیص  یکدیگر  برای  کشور-  دو 
اعتبارات  گشایش  برای  که  دادند 
با  کشور  دو  تجار  نفع  به  اسنادی 
مورد  یک ساله  پرداخت  سررسید 

استفاده قرار خواهد گرفت.
با  که  موافقت نامه  این  اساس  بر 
از  استفاده  با  تجارت  تسهیل  هدف 
ارزهای ملی دو کشور برای »تامین 
»سرمایه گذاری  و  تجارت«  مالی 
انجام شده  مستقیم« بین دو کشور 
به  ترکیه  لیر  و  ایران  ریال  است، 
یکدیگر  به  تبدیل  قابلیت  راحتی 
کاهش  به  که  داشت  خواهند  را 
انتقاالت  و  نقل  و  تبدیل  هزینه های 
وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، 
ارزهای  از  استفاده  به  نیاز  بدون 
به عبارت  واسط، منجر خواهد شد. 
کشور  دو  عامل  بانک های  دیگر 
انجام  توافق  اساس  بر  می توانند 
شده از ابزارهای پرداخت بین المللی 
شامل اعتبارات اسنادی برای تامین 

مالی تجارت به ارزهای ملی و محلی 
استفاده کنند.

برای  که  شد  توافق  دیدار  این  در 
اتصال سیستم های الکترونیک بانکی 
دو کشور و افزایش مراودات مالی در 

روزهای آینده گفتگو شود.
و  رفت  که  بود  پیش بینی  قابل 
و  سیاسی  مقام های  اخیر  آمدهای 
آنکارا  و  تهران  بین  نظامی دو کشور 
شود.  منتهی  توافقاتی  چنین  به 
مردادماه  اواسط  آنکه  به خصوص 
امسال نمایندگان بانکی ایران و مسکو 
توافق کردند که سیستم بانکی شتاب 
به شبکه خودپردازهای روسیه متصل 
نزدیک  با  مستقیم  طور  به  که  شود 
هر  سیاسی  اهداف  و  مواضع  شدن 
سه کشور و نشست های مشترک بین 

مقام های ارشد آنها ارتباط داشت.
که  بار  هر  در 10 سال گذشته  اما 
ایران از سوی دولت آمریکا تحت فشار 
سیاسی قرار گرفته، جایگزین ارزهای 
کار  را در دستور  به جای دالر  دیگر 
به  راه  وقت  هیچ  که  داده  قرار  خود 

جایی نبرده است.
جایگزینی یوآن چین، روبل روسیه، 
به  درهم  جایگزینی  و  هند  روپیه 
تالش های  یورو  و  دالر  مثل  ارزهای 
نافرجام ایران برای کاهش آثار ناشی از 
تحریم ها در بازار داخلی و بین المللی 
بود که با هر تنشی روی نرخ دالر و 

یورو تاثیر مستقیم دارد.
تالش ایران برای جایگزینی لیر به 

جای دالر در حالیست که ارزش لیر 
هم دست کمی از ریال ایران ندارد.

اردوغان،  طیب  رجب  همزمان 
کرده  تاکید  ترکیه  جمهور  رییس 
اسالمی  کشور  هشت  گروه  اعضای 
)D8( باید در مناسبات تجاری خود 
از واحد  پول های ملی استفاده کنند تا 
به این وسیله اقتصاد کشورهای عضو 

زیر فشار نوسانات ارز نخواهد ماند.
با  برابر  ماه  مهر   2۸ جمعه  روز  تا 
دالر  استانبول  اکتبر صرافی های   20
آمریکا را به قیمت ۳٫6۵۸0 لیرترک 
به  لیر   ۳٫6600 قیمت  به  و  خریده 
حال  همین  در  می رسانند.  فروش 
قیمت خرید هر یورو ۴٫۳1۸0 لیر و 

قیمت فروش آن ۴٫۳200 لیر است.
بازار آزاد  اما دالر و یورو، دیروز در 
استانبول به ترتیب به قیمت ۳٫6600 

و ۴٫۳۳۸0 لیر به فروش رسید.
یکی دیگر از مسائلی که اردوغان در 
سخنرانی خود در این نشست مطرح 
کرد در خصوص مشکالت منطقه بود 
که گفت: »نظاره گر ماندن ما نسبت به 
مشکالت مسلمانان آراکان برازنده ما 
نیست. ما باید برای کاهش فشاری که 
بر دوش بنگالدش قرار دارد بکوشیم. 
همچنین پیام همبستگی ما می تواند 

به مردم آنجا، روحیه ببخشد«.
یادداشت  نشست،  این  حاشیه  در 
توسعه  بانک  بین  همکاری  تفاهم 
اسالمی و هشت کشور اسالمی عضو 

D8 به امضا رسید.

 PYD که  کرد  فراموش  -نباید 
یک گروه کرد سوری مستقل نیست، 
بلکه شعبه محلی پ ک ک یا »حزب 
دقیقا  است.  ترکیه  کرد«  کارگران 
شاخه ای  که  ایران  در  پژاک  مانند 
حزبی  نوعی  به  و  است  پ ک ک  از 
از سوی دیگر عبد اهلل  وارداتی است. 
و  ایتالیا  به  سفر  از  قبل  تا  اوجاالن 
دستگیری، سال ها ساکن دمشق بود 
و روابط بسیار نزدیکی با حافظ اسد، 
پدر دیکتاتور فعلی داشت. بسیاری از 
رهبران پ ک ک، چون جمیل بایک، 
علوی های  با  و  هستند  علوی  کرد 
دارند.  نزدیکی  بسیار  رابطه  سوری 
رهبران  سوریه،  در  بحران  آغاز  با 
شاخه سوری پ ک ک، چند هزار کرد 
کوه های  از  را  ایرانی  و  عراقی  ترک، 
قندیل، در اقلیم کردستان، به مناطق 
زور  به  و  آوردند،  سوریه  کردنشین 
اسلحه کرد های سوری را که وابسته 
به  مجبور  بودند،  محلی  احزاب  به 
مهاجرت و یا سکوت کردند. کردهای 
مسلحانه  مبارزه  سابقه  سوریه 
نداشتند و مسلح نیز نبودند، بنابراین 
نتوانستند در مقابل کردهایی که به 
مقاومت  بودند  آمده   PYD کمک 

کنند.
=کردهای PYD ولی امروز در 
قرار  داعش  با  مبارزه  مقدم  خط 
آمریکا  و  غرب  سوی  از  و  دارند 

حمایت می شوند…
-باید توجه داشت که تنها حمایت 
هیچ کدام  کنون  تا  می شوند.  نظامی 
آمریکایی  مقامات  با  آنها  رهبران  از 
از  و غرب  آمریکا  نداشته اند.  مالقاتی 
با  جنگ  برای  لژیونر  عنوان  به  آنها 
که  زمانی  می کنند.  استفاده  داعش 
حکومت اسالمی برچیده شود، دوران 
خواهد  پایان  به  نیز   PYD طالیی 
نخواهد  اجازه  هرگز  آمریکا  و  رسید 
آنها  اختیار  در  که  اسلحه هایی  داد 
داده شده  قرار  داعش  با  برای جنگ 
گرفته  کار  به  ترکیه  با  مقابله  در 
 PYD سربازان  از  استفاده  شود. 
برای آمریکا و کشور های عربی بسیار 
استفاده  آنها  از  اگر  است.  کم هزینه 
با  برای جنگ  نمی کردند، می بایست 
داعش سربازان خودشان را به سوریه 
اعزام کنند و جسد های آنها را به خانه 

بازگردانند.

و  اسلحه  با  =»امنیت، 
دیوارکشی تامین نمی شود.«
امید:  فراکسیون  =عضو 
توضیح  باید  مجلس  رئیس 

دهد.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
دیوارکشی  از  تندی  اظهارات  در 
ساختمان بهارستان انتقاد کرده و آن 
دانسته  الریجانی  تصمیم شخصی  را 
است. پزشکیان گفته امنیت با اسلحه 

و دیوارکشی تأمین نمی شود.
در پی دیوارکشی ساختمان مجلس 
شکستن  و  بهارستان  ملی  شورای 
جزو  که  شده  ثبت  بنای  این  حریم 
به  و  می رود،  شمار  به  ملی  میراث 
فعاالن  اعتراض  به  بی اعتنایی  دنبال 
مسعود  رسانه ها،  و  فرهنگی  میراث 
پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای 
مسوول  را  الریجانی  علی  اسالمی، 

دیوارکشی ساختمان مجلس شورای ملی با 
تصمیم شخص الریجانی

این اتفاق دانست.نایب رئیس مجلس 
اعمال  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
برگزاری  در  محدودیت ها  برخی 
و  مجلس  مقابل  مردمی  تجمعات 
دیوارکشی مجلس شورای ملی گفت: 
رییس  تصمیم شخص  اتفاقات  »این 

رییسه  هیات  در  مسئله  این  و  بود 
مجلس مطرح نشده است.«

وی گفت که شخص رئیس مجلس 
قبال  در  که  مسئولیتی  به  باتوجه 
درباره  دارد،  مجلس  از  حفاظت 
دیوارکشی پیرامون ساختمان مجلس 

تصمیم گرفته است.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای 
اسالمی گفته است، واقعیت این است 
که شخصاً  نمی دانم این ساختار بر چه 
که  چرا  است؛  شده  طراحی  اساسی 
امروزه امنیت را با اسلحه و دیوارکشی 

تامین نمی کنند.
این که  بیان  با  پایان  در  پزشکیان 
دیواری  دنیا  کجای  هیچ  در  امروزه 
بر  نظارت  »برای  گفت:  ندارد،  وجود 
داده و اطالعات خیلی راحت تر از این 
درباره  و  کرد  عمل  می توان  شیوه ها 
اینکه بر چه اساسی چنین تصمیمی 
الریجانی  دکتر  باید  شده،  اتخاذ 
برچه  تا مشخص شود،  کند  صبحت 
اساس این تصمیم اتخاذ شده است.«

نمایی از میدان بهارستان و مجلس شورای ملی در دهه ۴۰
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در  ه  سپا =مسیری که 
گرفته،  پیش  در  منطقه 
سرنوشت توافق اتمی را به 

شدت تهدید می کند.
اعالم  بیانیه ای  در  =سپاه 
در  را  نفوذش  هم  کرده، 
هم  می کند،  بیشتر  منطقه 
توسعه  را  موشکی  فعالیت 

می دهد.
اصالح  طلبان  و  =دولت 
منتقدین دیروز سپاه، حاال 
و سوت  کف  ژنرال ها  برای 

می زنند.
دفاع  در  خاتمی  =محمد 
از سپاه سنگ تمام گذاشت 
با محدودیت و  و مزدش را 
ممنوعیت خروج از خانه اش 

گرفت!
را  پرکاری  روزهای  پاسداران  سپاه 
پشت سر می گذارد؛ آنها از هر طریقی 
آمریکا  به  تا  تالش هستند  در حال 
عقب نشینی  اهل  قدمی  بفهمانند 

نیستند.
روز پنج شنبه ۲۷ مهرماه در حالی 
اکثر  فعالیت  تعطیالت،  معموالً  که 
را  حکومتی  نهادهای  و  سازمان ها 
نیمه تعطیل می کند، سپاه در واکنش 
خزانه داری  وزارت  تهدیدهای  به 
آمریکا مبنی بر افزایش تحریم ها در 
توان  توسعه  که  کرد  اعالم  بیانیه ای 
در  که  اسالمی  جمهوری  موشکی 
شرایط تحریم کامل رقم خورده است 
نیز با شتاب بیشتر بدون وقفه ارتقاء 

و تداوم خواهد یافت.
آنجا  بیانیه  این  بخش  مهم ترین 
بود که تاکید شده »عربده کشی های 
بر  سپاه  اما  است،  معنادار  ترامپ« 
خود  انقالبی  و  ذاتی  رسالت  اساس 
گذشته،  از  مقتدرتر  و  مصمم تر 
چشم  »به کوری  و  الهی«  »به فضل 
شبکه  و  آمریکا  به  ویژه  دشمنان 
نفوذ  بین الملل«،  خبیث صهیونیسم 
توان  توسعه  و  اقتدار  و  منطقه ای 

موشکی خود را با شتاب بیشتر، بدون 
وقفه ارتقاء و ادامه خواهد داد.

در واقع فرماندهان سپاه اصاًل نگران 
برای  اتهام تالش  با  این نیستند که 
نفوذ در منطقه روبرو هستند و ظاهرا 
قصد هم ندارند آزمایش موشک های 

بالستیک خود را متوقف کنند.
همزمان با انتشار این بیانیه، محمد 
نیروهای  کل  ستاد  رییس  باقری 
مسلح و تعداد دیگری از فرماندهان 
نظامی سپاه راهی سوریه شدند و با 
بشار اسد رییس جمهوری این کشور 
و فهد جاسم الفریج، وزیر دفاع سوریه 

دیدار و گفتگو کردند.
معاون  عبداللهی  علی 
نیروهای  ستادکل  هماهنگ کننده 
سفر  این  از  هدف  بود  گفته  مسلح 
درباره همکاری های گسترده  گفتگو 

در زمینه مستشاری و سطوح مختلف 
نظامی در مبارزه با تروریسم بوده و 
امیدواریم این همکاری ها گسترده تر 
تعداد  گذشته  هفته  یک  شود.در 

مواضع  سپاه  فرماندهان  از  زیادی 
و  گرفته  آمریکا  علیه  تندی  بسیار 
همان  همچنان  که  کردند  تهدید 
مسیر گذشته را آن هم با توانی بیشتر 
ادامه خواهند داد.عصر چهارشنبه ۲۶ 
مهر حسین سالمی جانشین فرمانده 
کل سپاه در گردهمایی پرسنل سپاه 
میدان های  گفت  رسول اهلل  محمد 
و  مدیترانه  به  کارون  از  ما  جنگ 
حجاز  شبه جزیره  و  آفریقا  شمال 
به  اسالمی  انقالب  و  شده  کشیده 

کشورهای اسالمی صادر شده است.
اکبر  علی  روز  همان  در 
پورجمشیدیان معاون هماهنگ کننده 
نیروی زمینی سپاه عنوان کرد، تهدید 
بین الملل  صهیونیسم  و  ابرقدرت ها 
تا ما روحیه مقاومت و  موجب شده 
فداکاری را روز به روز گسترش دهیم.

غالمحسین غیب پرور، رییس بسیج 
با اشاره به اینکه هرگاه در طول تاریخ 
انقالب به مذاکره روی آوردیم سیلی 
مقاومت  از  »رهبری  گفته  خوردیم، 

به عنوان جهاد کبیر یاد کردند، که 
چنانچه صورت پذیرد شامل برکات از 

جانب خدا می شویم«.
و  موضع گیری ها  این  از  فراتر  اما 
هارت و پورت ها، حضور رییس ستاد 
کل نیروهای مسلح ایران در مناطق 
عملیاتی حلب، یک روز پس از دیدار 
با بشار اسد بود. رژیم که تا دو سال 
پیش ادعا می کرد دخالتی در سوریه 
ندارد، حاال مقام نظامی ارشد خود را 
به مناطق جنگی در سوریه فرستاده.

اینها آن بخش از فعالیت های سپاه 
ایران  از مرزهای  در منطقه و خارج 
بعد از سخنرانی هفته پیش ترامپ و 
در آستانه تحریم های جدید علیه این 

تشکیالت بود.
رهبران  و  ترامپ  دونالد  شاید  اما 
آمریکا، یک چیز را کمتر در نظر گرفته 

باشند. آن هم اینکه زیستن در چنین 
شرایطی خصلت سپاه پاسداران است. 
همان طور که در یک هفته  ی گذشته 
جمهوری  رییس  اظهارات  از  پس 

آمریکا این تشکیالت چند منظوره  ی 
نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
وارد حیات تازه ای شد و جان گرفت. 
که  داده  نشان  سپاه  نیز  گذشته  در 
پس از قرار گرفتن در چنین فضاهای 

بحرانی انگار قد می کشد!
نتیجه حمایت های بی چون و چرای 
ظریف  محمدجواد  و  روحانی  حسن 
سپاه  که  ادعا  این  بیان  و  سپاه  از 
»همه  ی  و  است  مردم«  »محبوب 
ماه سپاهی هستیم«، در داخل ایران 
علیه  محدودیت ها  گرفتن  شدت  با 
دولت  رییس  خاتمی،  محمد  سید 

اصالحات خود را نشان داد.
روز چهارشنبه ۲۶ مهر خاتمی قصد 
داشت در محل بنیاد باران با وزرای 
پیشین در کابینه خود دیدار کند که 
اطالعات سپاه از خروج او جلوگیری 

کرد و تا ساعت ها اطراف منزل او در 
اعالم  هم  آن  از  بعد  بود.  محاصره 
شد که این مسئله مربوط به اعمال 

محدودیت های جدید علیه اوست.

این در حالیست که دو روز پیش از 
این اتفاق، خاتمی در دیدار با اعضای 
دانشگاه  دانشجویان  اسالمی  انجمن 
و  موشکی  برنامه  از  دفاع  در  تهران 
آنچه مقابله سپاه با تروریست ها نامید 
سنگ تمام گذاشت و اهانت به این 
تشکیالت را محکوم کرد. برای دیدار 
با این گروه از دانشجویان هیچ نهادی 
از منزل اش جلوگیری  از خروج وی 

نکرد!
خاتمی صراحتاً این جمالت را بیان 
کرد: »این را اشتباه نکنند؛ در ایران 
ممکن است اختالف نظرهایی وجود 
عزت  پاسداشت  در  اما  باشد  داشته 
اصلی  منافع  و  انقالب  اصل  و  ایران 
ملی و ایستادن در مقابل تهدیدهای 
نیست.  اختالفی  گونه  هیچ  بیرونی، 
سپاه  بیاید  نفر  یک  می شود  مگر 

پاسداران را در شرایطی که در برابر 
تروریست ها ایستاده و شهید می دهد، 
با گزافه گویی هایش مورد اهانت قرار 
دهد؟« مزد این سخنان را خاتمی با 
ممنوعیت خروج از خانه اش دریافت 
موقت  حصر  به  واکنش  کرد!در 
جانشین،  نجات  حسین  خاتمی، 
ادعا  سپاه  اطالعات  سازمان  رییس 
درباره  که  محدودیت هایی  که  کرد 
خاتمی گفته می شود همان هاست که 
سال ۸۹ تصویب شده و چیز جدیدی 
نیست. حاال اینکه چرا پیش از این از 
خروج خاتمی از منزل اش جلوگیری 

نشده بود مسئله دیگری است!
جمهوری  رهبر  از  نقل  به  نجات 
نجات  انقالب کشتی  اسالمی گفت، 
باز  راه  کنند  توبه  اینها  اگر  و  است 

است.
سیاست  نتیجه  ی  شرایط،  این 
آنجا  است.  نظام  دوهوای  و  بام  یک 
را  مردم  رای  روحانی  حسن  که 
می خواهد، سپاه را »دولت با تفنگ« 
می دهد،  شعار  علیه اش  و  می خواند 
موقعیت  و  نظام  حیات  که  آنجا  و 
آنها  همه  است،  خطر  در  خودشان 
از خاتمی و روحانی گرفته تا ظریف 
و دیگر اعضای کابینه و حتی بخش 
در  دل  که  اصالح  طلبان  از  عمده ای 
سپاه  از  دفاع  برای  دارند،  نظام  گرو 

تمام قد می ایستند.
حتی می توان فرض کرد که امثال 
مقام  که  آنجا  از  ظریف  و  روحانی 
فرمایشی  و  اجباری  رسمی هستند، 
باید از سپاه حمایت کنند، اما توجیه 
اینکه خاتمی، که در حال حاضر نه 
سر پیاز است و نه ته پیاز، پشت سپاه 
او  محدودیت  بعد  روز  دو  و  آید  در 
شود،  نهادها سخت تر  همین  توسط 

معنای دیگری دارد.
شورای  رییس  هاشمی  محسن 
سید  کارگزاران،  حزب  مرکزی 
شورای عالی  عضو  میرلوحی  محمود 
اصالح طلبان،  سیاست گذاری 
فراکسیون  رییس  عارف  محمدرضا 
عضو  جالیی پور  حمیدرضا  امید، 
یادداشتی  در  که  مشارکت  جبهه 
سپاه را یکی از مسیرهای دموکراسی 

از حامیان  نمونه ای  تنها  بود  خوانده 
اصالح طلب این تشکیالت هستند که 
اتفاقاً بارها با این نهاد سرشاخ شدند.

احمدی نژاد  محمود  دوره  ی  در 
مردم  روزگار  از  دمار  تحریم ها  فشار 
گرانی ها  به  همه  و  بود  درآورده 
اعتراض داشتند. سید احمد خاتمی، 
از  یکی  تهران در  امام جمعه موقت 
خطبه های خود گفته بود که می داند 
اما  است،  رنج  و  درد  مایه  گرانی ها 
برای اینکه استکبار آرزو به دل بماند 
حکایت  این  نگویید.  هم  آخ  حتی 
امروز اصالح طلبان ایران است، سپاه 
و  می کند  آنها  با  می خواهد  آنچه 
این جماعت »آخ هم نمی گویند« و 
سرنوشت  که  دلیل  این  به  احتماال 
مشترکی برای خودشان و سپاه قائل 

هستند.

»سپاه«، دودی که به چشم اصالح  طلبان 
نمی گویند! هم  آخ  و  می رود 

بازدید باقری از منطقه عملیات حلب که به گفته جمهوری اسالمی بخشی از سرزمین های محور مقاومت استبازدید حسن روحانی از پروژه های موشکی سپاه
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