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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

سرمقاهل
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email: ads@kayhan.londonwww.kayhan.london 
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استقالل طلبی در قفس اقتصاد

اقتصاد شکننده ایران در انتظار 
تلنگر تحریم های تازه

می خواهند ارتش را به سپاه آلوده کنند
دلیل ناکامی اقتصادی برجام و عاطل ماندن تفاهم نامه ها و توافق نامه ها، نه 
مواضع ترامپ یا دولت روحانی بلکه نقش سپاه پاسداران در اقتصاد است. در 
همان دوره ای هم که شادی برجام و وعده های آنچنانی دولت روحانی، قند 
در دل برخی ها آب می کرد، کیهان لندن به تکرار بر این انسداد تأکید کرد.
دولت روحانی هم خیز نرم برداشت )وعده ی پروژه های بزرگ به سپاه( هم 
دندان نشان داد )وقتی که سپاه را »دولت با تفنگ« خواند( تا شاید بتواند 
دست سپاه را که نبض اقتصادی کشور را در دست دارد، کمی کوتاه کند. از 
سوی دیگر با کشورهای خارجی به ویژه اروپایی ها مراوده کرد تا آنها نقش 
سپاه را در اقتصاد زیرسبیلی در کنند تا شاید پس از رونق گرفتن »بازار« 
بتواند »تفنگ« آنها را از دست شان درآورد. اما اقتصاد منطق خود را دارد و 
سیاست نمی فهمد! آمریکا خیلی زودتر از اروپاییان فهمید که هر امتیازی 
بدهد به جیب سپاه می رود بدون آنکه دولت روحانی )یا هر دولت دیگری( 
بتواند از پس سپاه بر آید. برای اجرای برجام، باید دست سپاه را کوتاه کرد. 
از آن سو، رهبری جمهوری اسالمی در شرایط خطر، یادش آمد که این 
کشور ارتش هم دارد! در ماه های گذشته با تغییراتی در فرماندهی ارتش 
تالش شد تا این دو نهاد نظامی هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند. اما نه با 
»مّلی« شدن سپاه بلکه با »ارزشی« و »عقیدتی« و »انقالبی« و »اسالمی« 
شدن ارتش! اگر زمانی تصور می رفت که ممکن است روزی سپاه به عنوان 
یک نهاد برآمده از انقالب که دوران اش دیگر به سر رسید، در ارتش ادغام 
شود، اما پس از چهار دهه، ارتش در سپاه ادغام می شود حتی اگر ظاهرا 
دو نهاد جداگانه باشند! از دستوراتی که برای تغییر زبان و بیان رایج در 
ارتش صادر شده تا هندوانه هایی که سرداران سپاه  و فرماندهان »انقالبی« و 
»ارزشی« زیر بغل ارتش می دهند، همگی نشان از آن دارند ارتش در میدان 

سپاه خلع سالح می شود!
از نظر سیاسی، جمهوری اسالمی با ارتش مانند »فرزند سرراهی« برخورد 
کرده و سپاهیان را بر زانوان پدرانه ی خود نشانده و نوازش کرده بود زیرا 
همواره از کودتای ارتشیان هراس داشت. از نظر اقتصادی، در طول سه دهه 
پس از جنگ عراق، سپاه، این فرزند لوس و دردانه، چنان همه چیز را باال 
کشید که ارتش گاه از پرداخت حقوق پرسنل خود درمی ماند و اقدام به فروش 
زمین های پادگان ها نمود.  از نظر ملی و اجتماعی اما ارتش از سپاه بسیار سر 
و برتر است. ارتش به طور سنتی یک نهاد مّلی و نه »عقیدتی« و »انقالبی« 
و »اسالمی« است؛ حافظ مرزها و امنیت کشور و شهروندان کشور است و نه 
مانند پاسداران، حافظ »جمهوری اسالمی« و »حاکمان« و »ارزش«های  آنها. 
ارتش وارد بازی  های سیاسی و اقتصادی نشده و از همین رو بر عکس سپاه، 
محبوب مانده است. این همه اما ظاهرا در حال تغییر است. جمهوری اسالمی 
برای ارتش نقشه کشیده است. می خواهد آن را به سپاه آلوده کند. حتی 
صحبت از دادن پروژه های کوچک اقتصادی به ارتش است. در جایی که سپاه 
به شدت زیر فشار تحریم ها و تهدیدهای دولت آمریکا قرار گرفته، رژیم 
ایران می خواهد نه با نهادهای »مّلی«، که ندارد، بلکه با دو نهاد نظامی مبتنی 
بر »اسالم« و »انقالب« و »ارزش های عقیدتی« در برابر یک جنگ اقتصادی 
آن در  موشک هایش  نه  و  اینها  از  کدام  هیچ  نه  که  کند  مقاومت  مرگبار 

   به درد نمی خورند. جمهوری اسالمی، سپاه و ارتش، هر دو را می بازد.

در این شماره می خوانید:

=هر دو همه پرسی استقالل در کاتالونیای اسپانیا و کردستان عراق با وجود تفاوت ها و شباهت هایی که 
دارند شکست خوردند

=در جهانی که سرمایه و سرمایه گذاری مرزهای ملی را زیر پا نهاده، ترسیم مرزهای جدید ملی با استقبال 
اقتصاد روبرو نمی شود 

 در صفحه 2

»کاسبان تحریم بدانند که تحریم ها 
بازنمی گردد.  دیگر  و  شده  برداشته 
شما  می  خواهید با دنیا مذاکره کنید؟ 
مذاکره  دنیا  با  که  هستید  بلد  شما 
را  می  دانید؟«،  دنیا  زبان  آیا  و  کنید 
به  دست  همه  مدت  این  طول  »در 
سر  از  را  تحریم  تا  دادیم  هم  دست 

ایران برداریم و حصر ایران را بشکنیم. 
به  دوباره  تحریم ها  نمی  گذاریم  ما 
هم  دست  به  دست  و  برگردد  ایران 
اینها  کردیم.«  دفاع  ایران  حقوق  از 
سفرهای  در  روحانی  حسن  سخنان 
در  اهواز  و  اردبیل  به  تبلیغاتی اش 

اردیبهشت ماه 96 بود.  در صفحات 10 و 11 

کاراته ایران در رده دوم جهان
****

بوشهر قهرمان کریکت دختران ایران
****

هشتمین قهرمانی فدرر در ماه های 
آخر 36 سالگی

****
کیروش 26 بازیکن را به اردو برد

****
وزیر ورزش: 

خانم های مدیرکل در راه هستند 
****

وزیر ورزش و جوانان، بیشتر طالق ها 
در سه سال اول ازدواج رخ می دهد

****
تعرض یک مربی اسکیت به کودکان در 

»استان دارالمومنین«

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید
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صفحه 4

جهانی  رده بندی  در  =ایران 
کسب  و کار ۴ پله سقوط کرد

صفحه 5
»وحشت انگیِز«  و  =هالووین 
مایکل جکسون: نقطه  عطفی در 

سینمای وحشت
صفحه 6

بنیانگذار  بارزانی،  =مسعود 
پایان دهنده ی  و  ُکرد  دولت 

رویای تشکیل آن
صفحه 7

=با تهدید ترامپ توتال دوباره 

از ایران  می رود؛ 90 میلیارد دالر 
زیان ترک قرارداد!
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صفحه 15

پوتین  والدیمیر  ایران  =رژیم 
دارد:  دوست  را  روسیه  و 

شهروندان چطور؟
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دو همه پرسی، با فاصله یک هفته از 
کردستان  اقلیم  در  اولی  دیگر،  یک 
کاتالونیا  منطقه  در  دیگری  و  عراق 
دوباره  را  استقالل طلبی  اسپانیا،  در 
در سطح جهانی مطرح ساختند. هر 
دو همه پرسی پیامدهایی داشتند که 
چون  عواملی  بود.  پیش بینی  قابل 
طرح  دو  هر  جهانی،  شرایط  و  زمان 
شکست  با  مقطع  این  در  حداقل  را 

روبرو ساختند.
همه پرسی در اقلیم کردستان عراق و 
در کاتالونیای، نقاط مشترکی دارند، 
اگرچه تمایزها نیز کم نیست. اگر از 
وجوه مشترک آغاز کنیم، دلیل اصلی 
استقالل،  برای  همه پرسی  دو  هر 
کردستان  اقلیم  نبود.  فرهنگی  تنها 
عراق،  فدرال  دولت  تشکیل  بدو  از 
بر ویرانه های رژیم بعث، از استقالل 
فرهنگی و خودمختاری در اداره امور 
محلی برخوردار بوده است. در شمال 
از سقوط حکومت  قبل  عراق، حتی 
اعالم  پیامد  در  کردها  نیز،  بعث 
خاتمه  در  ممنوع«  پرواز  »منطقه 
مستقل  فارس،  خلیج  جنگ  اولین 
از حکومت بغداد مناطقی را کنترل 

می کردند.

خودمختاری گسترده
مدارس  در  سال هاست  کردی  زبان 
ن ساالری  دیوا می شود،  تدریس 
محلی نیز به همین زبان است. اقلیم 
خودمختار،  دولت  دارای  کردستان 
و  مستقل  پلیس  و  امنیتی  نیروهای 
است  اسلحه سبک  به  مسلح  ارتشی 
با نام نیروهای پیشمرگه فعالیت  که 
دارند. احزاب کرد در پارلمان و دولت 
فدرال نیز حضور دارند و رئیس جمهور 
نیز از بدو تاسیس عراق جدید همیشه 

کرد بوده است.
در کاتالونیا نیز که در دوران دیکتاتوری 
فرانکو حتی تکلم در مالء عام به زبان 
کاتاالن ممنوع بود، در سال های بعد، 
با تشکیل نظامی دمکراتیک، نه تنها 
با  بلکه  شد،  برطرف  ممنوعیت  این 
ایاالتی  به  جدیدی  قوانین  تصویب 
یا  زبان  دارای  که  کاتالونیا،  چون 
گویشی متفاوت از اسپانیایی هستند، 
اختیارات ویژه داده شد. ایالت کاتالونیا 
محلی،  دولت  محلی،  مجلس  دارای 
رئیس دولت محلی، و نیروهای پلیس 
محلی تحت فرمان دولت خودمختار 
زبان  از دو  زبان کاتاالن، یکی  است. 
آموزشی است و دیوان ساالری نیز در 

این ایالت دو زبانه است.
کاتالونیا،  چه  و  کردستان  اقلیم  چه 
خارجی  کشورهای  برخی  در  دو  هر 
سطح  در  نه  )البته  نمایندگی  دارای 
سفارت( بودند و مستقال با دولت های 
خارجی قرارداد و توافق نامه به امضاء 
گستردگی  به  توجه  با  می رساندند. 
کردستان  قلیم  ا در  خودمختاری 
اسپانیا،  در  کاتالونیا  ایالت  و  عراق 
چرا  که  می آید  پیش  پرسش  این 
قرار گرفت؟  کار  استقالل در دستور 
در پاسخ به این پرسش باید گفت در 
هر دو مورد آرزوی تشکیل کشوری 
مستقل سال هاست که در بطن این دو 
جامعه وجود دارد. کاتاالن ها در سال 
را  استقالل طلب  حزب  اولین   1922
به وجود آوردند. در مورد کردها این 
آرزو دست کم به قبل از جنگ جهانی 
عثمانی،  امپراتوری  فروپاشی  و  اول 

باز می گردد.

نگیز  وسوسه ا چاشنی  قتصاد  ا
استقالل طلبی

در  باید،  را  اصلی همه پرسی ها  دلیل 
داد.  ربط  اقتصاد  به  مورد،  دو  هر 
کاتالونیا بدون شک صنعتی ترین ایالت 
اسپانیا و در نتیجه ثروتمند  ترین است. 
کاتاالن ها سال هاست که تفاوت بین 
سهم خود در تولید ثروت ملی وآنچه 
در ازای آن از دولت مرکزی را دریافت 
می دانند.  قبول  غیرقابل  را  می کنند 
معتقد هستند که سهم آنها در بودجه 
ملی باید افزایش پیدا کند. خواستی 
مرکزی،  قبول دولت  مورد  که هرگز 
سوسیالیست،  چه  و  محافظه کار  چه 

قرار نگرفت.

دولت  با  کردستان  اقلیم  مشکالت 
فدرال نیز به صورت واضح اقتصادی 
بعد  عراق  اساسی  قانون  در  است. 
بر  که  دارد  وجود  صدام،  بندی  از 
مبنای آن می بایستی یک همه پرسی  
از سوی دولت مرکزی در مورد مناطق 
مورد مناقشه برگزار می شد. این همه 
مهم ترین  نشد.  برگزار  هرگز  پرسی  
منطقه مورد مناقشه، استان نفت خیز 
کرد ها  که  منطقه ای  است.  کرکوک 
از داعش پس گرفتند و روزانه 6۰۰ 
هزار بشکه نفت از آن را، تا برگزاری 
اختالف  همه پرسی، صادر می کردند. 
بغداد،  و  اربیل  دولت های  بین  دیگر 
در رابطه با سهم اقلیم از بودجه عراق 
است. سهمی که دولت مرکزی از زمان 
نخست وزیری نوری المالکی پرداخت 

نمی کند.

شرکت در همه پرسی
همه پرسی در اقلیم کردستان عراق و 
تفاوت های  اسپانیا  ایالت کاتالونیا در 
فاحشی نیز دارند. همه پرسی در اقلیم 
نظرسنجی  نوعی  عراق  کردستان 
به  موظف  را  اربیل  دولت  و  بود، 
بلکه  نمی کرد،  فوری  استقالل  اعالم 
اقلیم  دولت  و  بارزانی  مسعود  از 
در  گفتگو  که  می خواست  کردستان 
مرکزی  دولت  با  را  استقالل  مورد 
اقلیم کردستان،  برخالف  آغاز کنند. 
بود  اجرایی  کاتالونیا  در  همه پرسی 
در عرض  می بایستی  محلی  دولت  و 
۴8 ساعت پس از پایان شمارش آرا، 
اعالم  را  کاتالونیا  جمهوری  تشکیل 
می کرد؛ و دولت محلی اعالم استقالل 
نیز کرد، اگرچه آن را به حالت تعلیق 

درآورد.
ر  شما ر  د یگر  د فاحش  وت  تفا
سی  همه پر ر  د ن  گا کت کنند شر
است. در کاتالونیا، کمی بیش از ۴۰ 
از کسانی که دارای حق رای  درصد 
هستند در همه پرسی شرکت کردند. 
از  حکایت  نیز  نظرسنجی ها  کلیه 
برگزاری  صورت  در  که  داشتند  این 
بدون مشکالت این همه پرسی، شمار 
استقالل طلبان هرگز از مرز ۴۵ درصد 
اقلیم  در  واقعیت  کرد.  نخواهد  عبور 

بیش  است.  متفاوت  کامال  کردستان 
شرکت  همه پرسی  در  درصد   ۷۰ از 
به  هم  درصد   92 از  بیش  و  کردند 

استقالل رای دادند.
آمار  همه پرسی ها،  و  انتخابات  در 
نند.  می ز ا  ر ول  ا حرف  رقام  ا و 
در  اخیر  روزهای  نظرسنجی های 
در  که  می دهد  نشان  نیز  کاتالونیا 
از موعدی که دولت  انتخابات پیش 
خودمختاری  تعلیق  از  پس  مادرید 
ایالت در 21 دسامبر برگزار  در این 
استقالل طلب  احزاب  کرد،  خواهد 
دست  به  را  آرا  درصد   ۴۵ از  کمتر 
خواهند آورد. البته اشتباهات دولت 
در  ند  ا می تو نیا  سپا ا ر  فظه کا محا
احزاب  از  حمایت  آینده  روز های 
 . دهد یش  ا فز ا ا  ر ستقالل طلب  ا
دولت  اعضای  از  نفر   ۷ دستگیری 
خود مختار و حکم جلب برای کارلس 
محلی  دولت  رئیس  پوجدمونت، 
از  دیگر  برخی  همراه  که  کاتالونیا، 
اعضای این دولت به بلژیک رفته اند، 
میان  همبستگی  نوعی  شک  بدون 

کاتاالن ها ایجاد می کند.

واکنش محافل اقتصادی
و  منابع  واکنش  در  دیگر  تفاوت 
در  اگرچه  است.  اقتصادی  نهاد های 
قلیم  ا در  همه پرسی  اعالم  پیامد 
نه  قتصادی  ا وضعیت  کردستان، 
ضربه  منطقه  این  شکوفای  چندان 
مهلکی خورد، ولی بر مبنای اطالعاتی 
از  هیچ کدام  است،  دست  در  که 
شرکت های اقلیم کردستان به عراق 
کاتالونیا  در  وضعیت  نکردند.  کوچ 
اما کامال متفاوت است. از اول اکتبر، 
ایالت  در  همه پرسی  برگزاری  رور 
کاتالونیا، بیش از 12۵۰ نهاد  مالی، 
را  ایالت  این  صنعتی  و  اقتصادی 
را  خود  رسمی  محل  و  کردند  ترک 
اسپانیا  شهر های  دیگر  و  مادرید  به 

منتقل ساختند.
اولین نهاد اقتصادی مهمی که محل 
داد،  تغییر  را  فعالیت هایش  رسمی 
پس انداز  صندوق  یا  »کاشا«  بانک 
مرکزی  دفتر  انتقال  است.  کاتالونیا 
از  مادرید  به  بارسلون  از  »کاشا« 
اینکه  اول  دارد.  اهمیت  نظر  دو 
مهم ترین بانک کاتالونیا است، و دوم 
سال ها  این  تمام  در  »کاشا«  اینکه 
و   ناسیونالیست  جناح های  حامی 
است  بوده  ایالت  این  استقالل طلب 
و مدیران آن همیشه از سوی همین 
برخی دیگر  تعیین شده اند.  جناح ها 
از بانک ها و نهاد های نماد کاتاالنیسم، 
گروه  یا  و  »سابادل«  بانک  چون 
انتشاراتی »پالنتا« و یا »فرزنت« هم 

کاتالونیا را فوری ترک کردند.

استقالل در قفس
در  باید  را  »مهاجرت«  این  دلیل 
جهانی شدن اقتصاد و حاکمیت بازار 
هزاره  در  کرد.  جستجو  سیاست  بر 
را  مرز ها  نمی تواند  اقتصاد  که  سوم 
برابر  آنها را مانعی در  تحمل کند و 
رشد خود می داند، کشیدن مرز های 
را  بسیاری  محدودیت های  جدید، 
اروپا  در  دارد.  دنبال  به  آن  برای 
عضو  کشور های  از  یکی  از  استقالل 
اتحادیه اروپا، به  معنای قرار گرفتن 
است.  کنونی  آزاد  بازار  از  خارج  در 

نهاد های  برای  که  مشترکی  بازار 
است.  حیاتی  تولیدی  و  اقتصادی 
تالش های  به  نگاهی  است  کافی 
اتحادیه  از  بریتانیا در جریان خروج 
بازار  در  ماندن  باقی  برای  اروپا، 

بیاندازیم. مشترک 
ایالت کاتالونیا، در  اقلیم کردستان و 
با  نیز  استقالل  به  دستیابی  صورت 
مشکالت اقتصادی بسیاری دست به 
اینکه  به  گریبان می شدند، چه رسد 
بدون هماهنگی با دولت های مرکزی 
و بدون پشتیبانی کشور های همسایه 
و همچنین جامعه ی جهانی بخواهند 
آورند.  دست  به  را  استقالل  این 
بازار  از  خارج  مستقل،  کاتالونیایی 
محدویت هایی  با  اروپایی،  مشترک 
شکوفای   اقتصاد  که  می شد  مواجه 
آن را که زمینه ی استقالل طلبی آن 
اقلیم  می کشاند.  رکود  به  بود،  نیز 
کردستان هم بدون موافقت کشورهای 
وارد  دریا،  به  دسترسی  و  همسایه 
قفسی می شد که برداشتن میله های 

آن واقعا غیرممکن بود.
احمد رأفت

اقتصاد شکننده ایران در انتظار تلنگر استقالل طلبی در قفس اقتصاد
تحریم های تازه =هر دو همه پرسی استقالل در کاتالونیای اسپانیا و کردستان عراق با وجود تفاوت ها و 

شباهت هایی که دارند شکست خوردند
=در جهانی که سرمایه و سرمایه گذاری مرزهای ملی را زیر پا نهاده، ترسیم مرزهای 

جدید ملی با استقبال اقتصاد روبرو نمی شود
»کاسبان تحریم بدانند که تحریم ها 
بازنمی گردد.  دیگر  و  شده  برداشته 
کره  مذا نیا  د با  هید  شما  می  خوا
دنیا  با  که  هستید  بلد  شما  کنید؟ 
را  دنیا  زبان  آیا  و  کنید  مذاکره 
مدت  این  طول  »در   می  دانید؟«، 
تا  دادیم  هم  دست  به  دست  همه 

تحریم را از سر ایران برداریم و حصر 
نمی  گذاریم  ما  بشکنیم.  را  یران  ا
و  برگردد  ایران  به  دوباره  تحریم ها 
ایران  از حقوق  هم  به دست  دست 
حسن  سخنان  اینها  کردیم.«  دفاع 
تبلیغاتی اش  سفرهای  در  روحانی 
به اردبیل و اهواز در اردیبهشت ماه 

96 بود. 
این سخنان تنها چند هفته پیش از 
جدید  فشار  موج  که  شد  مطرح  آن 
آمریکا برای وضع تحریم های سنگین 
علیه ایران به راه افتاد و دونالد ترامپ 
درگزارش  آمریکا  جمهوری  رئیس 
پایبندی  آمریکا عدم  به کنگره  خود 
ایران به برجام را اعالم و مسیری برای 
بازگشت تحریم های تازه و پیشین را 

نیز باز کرد. 
تحریم های  با  تنها  نه  ایران  اکنون 
کاتسا«  »قانون  بر  مبتنی  جدیدی 
در  آن  اجرای  آغاز  با  که  است  روبرو 
هفته گذشته بیش از ۴۰ مقام سپاه و 
نهاد و شرکت های زیرمجموعه این نهاد 
نظا می  در لیست تحریم های  آمریکا 

تحریمی   بسته ی  بلکه  گرفتند  قرار 
نمایندگان  مجلس  سوی  از  دیگری 
آمریکا علیه برنامه موشکی جمهوری 
اسالمی و با اکثریت آرا به امضا رسیده 

است. 
همزمان با وجود اعالم عدم پایبندی 
ایران به برجام از سوی دونالد ترامپ، 
کنگره آمریکا تا نیمه دسامبر درباره 
بازگرداندن تحریم های پیشین تصمیم 

خواهد گرفت. 

اقتصادی رنجور که طاقت شوک 
ندارد

در این شرایط جدا از وضعیت بغرنجی 
دچار  آن  به  اسال می   جمهوری  که 
شده است، بار این تحریم ها وضعیت 
پیش  از  نیز  را  ایران  مردم  معیشتی 
حسن  چند  هر  کرد.  خواهد  بدتر 
داده  وعده  همراهانش  و  روحانی 
بودند پس از امضای برجام تحریم ها 
نخواهند گشت  باز  دیگر  و  لغو شده 
اما امروز شاهدیم نه تنها تحریم های  
همان  بلکه  هستند،  راه   در  جدید 
نتوانستند  نیز  لغوشده  تحریم  چند 

در دو سال گذشت به بهبود وضعیت 
باشند.  اقتصاد و معیشت مردم موثر 
همزمان زیرساخت های اقتصادی ایران 
آنقدر ناکارآمد شده  که همانطور که 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی عنوان 
قتصاد  ا امروز  مشکالت  می کنند، 
نیست  تحریم ها  دلیل  به  تنها  کشور 

و ریشه ای چهل ساله دارد. 
هیچ  توان  است  بیمار  اقتصاد  این 
دهه  چهار  ندارد.  را  دیگری  شوک 
متولد  تازه  ملی  بورژوازی  پیش 
زیر  راست  و  چپ  از  ایران  در  شده 
ضربات سنگین نظرات ایدئولوژیک و 
مانند »اقتصاد توحیدی«  غیرعلمی   
رشد  »راه  و  اسال می«  »اقتصاد  و 
بخش  گرفت.  قرار  غیرسرمایه داری«  
و  شد  تضعیف  شدت  به  خصوصی 
غیرمولد  و  داللی  و  دولتی  اقتصاد 
را چنان  شیره ی کارخانجات موجود 
کشید که اقتصاد کشور به راستی تک 
محصولی شد تا خونی به رگ های نفت 

نیز نماند. 
بربادرفته  زیرساخت های  با  اینک 
جز  چیزی  بیمار،  و  فاسد  اقتصاد  و 
مجموعه ای از رکود و بن بست و رانت 

و رابطه در آن دیده نمی شود.
زمان های  سا جدید  رش های  گزا
وضعیت  نیز  لمللی  بین ا و  داخلی 
را  ایران  اقتصاد  از  امیدوارکننده ای 

نشان نمی دهند. 

سیر  مدت هاست  ایران  تجاری  تراز 
جدیدترین  و  می کند  طی  را  نزولی 
آمارهای تجاری کشور نشان می دهند 
از ابتدای سال 96 تا پایان شهریورماه 
دالر  میلیارد   ۴ حدود  تجاری  تراز 
نیز  جهانی  بانک  است.  شده  منفی 
نزول  از  خود  گزارش  جدیدترین  در 
جهانی  رده بندی  در  ایران  پله ای   ۴
فضای کسب و کار طی یک سال خبر 
داد و اعالم کرد ایران در میان 19۰ 
کشور در رتبه 12۴ از این نظر قرار 

گرفته است.
همچنین صندوق بین المللی پول در 
جدیدترین گزارش منطقه ای خود با 
عنوان »چشم انداز اقتصادی خاورمیانه 
و آسیای مرکزی، ایجاد رشد باالتر و 
فراگیر در منا« وضعیت ایران و عراق 
نوشته  و  کرده  ارزیابی  نامطلوب  را 
است دو کشور ایران و عراق در میان 
در  ضعف  درگیر  منطقه  کشورهای 
نظام بانکی خود هستند اگرچه اصالح 
نظام بانکی در ایران در دست انجام 
است اما نیازمند تامین  مجدد سرمایه 

و نوسازی ساختار است.

 مرد می  که زیر فشار نابود می شوند
ملموس ترین تاثیرات شرایط موجود را 
در زندگی روزانه مردم و فشار سنگین 
مالی بر آنها می توان دید؛ اکثر جامعه 
ایران برای تامین هزینه های ضروری 
زندگی خود با مشکل مواجه هستند، 
می دهد  نشان  ایران  درون  آمارهای 

مصرف بسیاری از مواد غذایی مانند 
در  حیوانی  پروتئین های   و  لبنیات 
میان ایرانیان کاهش چشمگیر یافته 
و هزینه باالی مواد غذایی بر تغذیه ی 
بنا  است.  موثر  شدت  به  شهروندان 
درمان  و  بهداشت  مدیرکل  اعالم  به 
و امور بیمه کمیته امداد، 2۰۰ هزار 
کودک زیر شش سال در ایران دچار 
شیوع  همچنین  هستند.  تغذیه  سوء 
باالی سوء تغذیه در زنان باردار سبب 
بهداشت سبدهای  شده است وزارت 
سوء  دارای  باردار  زنان  برای  غذایی 

تغذیه پیش بینی کند. 
باال رفتن هزینه آموزش در ایران سبب 
شده بسیاری از خانواده ها کالس های  
آموزشی و ورزشی را از برنامه کودکان 
عدم  همچنین  و  کنند  حذف  خود 
کتاب های  حذف  باعث  کافی  درآمد 
غیر آموزشی از سبد خانوار ایرانی شده 
و همین موضوع سرانه مطالعه در ایران 
را که به هر حال پایین بوده، بیش از 

پیش کاهش داده است. 
درمان  بخش  در  باال  تورم  همچنین 
در  گذشته  سال  در  که  بهداشت  و 
قرار  کشور  در  تورم  جدول  صدر 
عدم  از  نگرانی هایی  موجب  داشت 
خانواده های  از  بسیاری  رسیدگی 
متوسط و فرودست جامعه به وضعیت 
سالمتی شان شده است. آمارها نشان 
 می  دهند 89 درصد از دانش آموزان 
ایران دچار پوسیدگی دندان هستند.

گسترش  به  همچنین  ناتوانی  و  فقر 
افزایش  و  اجتماعی  ناهنجاری های 
همزمان  و  شده  منجر  بزهکاری ها 
باعث رشد حاشیه نشینی و تبدیل یک 
سوم جمعیت شهرنشین به شهروندان 

»بدمسکن« شده است. 
گزارش ها  آخرین  دیگر  سوی  از 
نشان می دهند که 33 درصد جامعه 
ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. 
استاد  و  اقتصاددان  رزاقی،  ابراهیم 
دانشگاه، نیز اعالم کرده 8۰ درصد 
فقر  خط  زیر  کشور  کارمندان  از 

می برند.  بسر 
گسترش فقر به همراه افزایش روزانه ی 
بیکاران و وجود کارگران و کارمندان 
را  خود  حقوق  ماه هاست  که  شاغلی 
گسترش  سبب  نکرده اند،   دریافت 
اعتراض های گروه های مختلف مردم 
چند  که  نیست  روزی  است.  شده 
کارگران،  سوی  از  اعتراضی  تجمع 
گوشه  در  بازنشستگان  و  کارمندان 
شعارها  نگیرد.  کشورصورت  کنار  و 
و نوع اعتراض های مردم نشان دهنده 
خستگی و ناامیدِی توام با خشم آنها 

از شرایط موجود است. 
بیشتر  احتمالی  تحریم های  با  اینک 
توخالی  اثبات  و  آمریکا  سوی  از 
بودن وعده های حسن روحانی درباره 
صبر  که  نیست  ذهن  از  دور  برجام، 
پایان  مردم  صبر  با  همزمان  اقتصاد 
با  را  اسال می   جمهوری  نظام  و  یابد 
بحران های جدی برای تغییر وضعیت 

موجود روبرو کند.
روشنک آسترکی



صفحه 3ـ Page 3 ـ شماره 135
 جمعه 3 تا پنجشنبه 9 نوامبر 2017

دارالترجمه بین المللی فـریـس

زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی
 ) استاد دانشگاه (

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

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

فکــس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk

Email: assot@aol.com

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

دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

=دولت ترامپ اجازه نداده 
راکتور  پروژه ی  در  ایران 
یشی  ما ز آ ی  هسته ا ما گر

بین المللی همکاری کند.
= برجام بخش قابل توجهی 
از تولید پالتونیوم را کاهش 

داده است.
=گفته شده اروپا قصد دارد 
20 میلیون یورو در یک مرکز 
فعال در حوزه امنیت هسته ای 

در ایران اختصاص دهد.
دوران  بود  قرار  ایران  اتمی  توافق 
میان  از همکاری های علمی  جدیدی 
جمهوری اسالمی و دیگر طرفین این 
کشور  این  که  کند،  ایجاد  توافق نامه 
را در ازای رفع تحریم ها، از دستیابی 
به سالح هسته ای باز دارد. اما نزدیک 
به دو سال پس از این توافق، همچنان 

پروژه های اندکی در جریان هستند.
مجله ی »ساینس« گزارش داده که 
ایاالت متحده، ایران را از همکاری در 
پروژه ای بازداشته که این توافق صریحاً 
راکتور  بود:  کرده  فصل  و  حل  را  آن 
بین المللی  آزمایشی  گرماهسته ای 
مشترک  آزمایش  یک   ،ITER

چندمیلیارد دالری در فرانسه.
داشت  آمادگی  که  بود  ماه ها  ایران 
با ظرفیتی محدود به معامله ی راکتور 
بین المللی  آزمایشی  گرماهسته ای 
رییس  صالحی،  بپیوندد.علی اکبر 
می گوید:  ایران  اتمی  انرژی  سازمان 
تا  رفت،  پیش  خوبی  به  چیز  »همه 
آمد«.  کار  بر سر  ترامپ  دونالد  اینکه 
گرماهسته ای  راکتور  مقامات  از  یکی 
دلیل  به  که  بین المللی  آزمایشی 
حساسیت موضوع نخواسته نامش فاش 
شود، تائید کرده که ایاالت متحده در 
ایران  همکاری  کردن  ممنوع  حال 
است. نهاد  این  مدیریت  شورای  در 

آمریکا در این شورا یک کرسی دارد  و 
این شورا باید به اتفاق آرا حضور ایران را در 
برنامه ی معامله ی راکتور گرماهسته ای 
کند. تائید  بین المللی  آزمایشی 

این گزارش می افزاید برجام، برای منع 
ایران از گسترش سالح های هسته ای، 
را  ایران  اورانیوم  غنی سازی  برنامه ی 
محدود کرد و رآکتور تحقیقاتی اراک 

پالتونیوم  که  کرده  تعدیل  طوری  را 
تولید شده در آن به طور قابل توجهی 
کاهش یافته است. ترامپ ماه گذشته 
آمریکا  نفع  به  برجام  که  کرد  اعالم 
نیست و بنا شد که کنگره طی شصت 
این توافق را ارزیابی کند.  روز مجدداً 
نمایندگان می توانند تصویب  کنند که 
تحریم ها را بازگردانند یا برجام را دوباره 
گفته  صالحی  اما  بگذارند.  مذاکره  به 
 است که: »هیچ مذاکره ی مجددی در 
اتحادیه ی  مقامات  بود«.  نخواهد  کار 

اروپا نیز همین را اعالم کرده اند.
برجام خواستار همکاری علمی بین 
ایران و سایر طرفین، از جمله چین و 
فرانسه و آلمان و روسیه و انگلیس و 
ایاالت متحده و اتحادیه  اروپاست. برخی 
از تحقیقات مشترک ایران با کشورهای 
دیگر در کارخانه ی غنی سازی سوخت 
فردو انجام می گیرد. ُفردو دو بال دارد و 
دارای یک تونل 1۵ متری است. ایران 
غنی سازی  در حال  بال ها  از  یکی  در 
توافق  که  است  اندازه ای  تا  اورانیوم 
برجام آن را مجاز دانسته است. ایران 
در حال همکاری با روسیه نیز هست 
تا سانتریفیوژ های بیکار را برای تولید 
مصارف  جهت  پایدار  ایزوتوپ های 
پزشکی فعال کند. صالحی می گوید: 
»پیشرفت ما خوب است اما هنوز راهی 

طوالنی در پیش داریم«.
هسته ای  مرکز  فردو  دیگر  بال 
ایران  است.  فناوری  و  فیزیکی  و 
ابزارهایی  با  آزمایشگاهی چندمنظوره 
برای انواع آزمایش های هسته ای ترتیب 
داده، اما هنوز هیچ یک از طرفین برجام 
در  علمی  ظرفیت  ایجاد  برای  شتابی 
فردو نداشته اند. یکی از مقامات اروپایی 

ساینس: ایاالت متحده مانع شرکت ایران در یک 
پروژه ی مشترک عظیم با اروپا شد

می  فردو  در  را  چیزی  »ما  می گوید: 
خواهیم که همکاری علمی بین المللی 
باعث  که  همکاری ای  دهد،  ارتقاء  را 
افزایش شفافیت خواهد شد«. اما اروپا 
می خواهد اطمینان حاصل کند که این 
تسهیالت به ایران امکان نمی دهد برای 
تحریم ها،  یا  بازرسی ها  از  جلوگیری 
تکنیک هایی به سود خود ایجاد کند.

صالحی می گوید که اتحادیه اروپا قصد 
دارد 20 میلیون یورو برای ایجاد یک 
مرکز عالی در زمینه ی امنیت هسته ای 
در ایران اختصاص دهد. هر دو طرف 
امیدوارند در کارگاه آموزشی اصفهان 
می شود،  برگزار  جاری  ماه  در  که 

پیشرفتی حاصل کنند.
با  نیز  دیگری  همکاری های  ایران 
علمی  زیرساخت های  از  دارد؛  اروپا 
منبع  تأسیسات  مانند  صنعتی  و 
و  آزمایشی  ایستگاه های  تا  ایران  نور 
آموزش دانشمندان و مهندسان ایرانی.  
ضمن اینکه ایران در آستانه ی شرکت 
بریتانیا  در  مشترک  پروژه های  در 
ایران  آرزوی  هست.اما  نیز  آلمان  و 
برای پیوستن به راکتور گرماهسته ای 
باقی  همچنان  بین المللی  آزمایشی 
دانشجویان  دارد  قصد  ایران  می ماند. 
دکترای خود را در این برنامه آموزش 
زمینه  این  در  دانشمندان اش  و  دهد 

مطالعه کنند.
فیزیکدان  قرآن نویس،  محمود 
که  دارد  امید  ایران  می گوید  پالسما 
در چند سال آینده به عضویت کامل 
این رآکتور مشترک برسد. به عقیده ی 
وی »در این پروژه مشترک هیچ چیز 
پنهانی وجود ندارد. اما در مورد ما علم 

و سیاست با هم مخلوط شده اند«.

=بر اساس قرارداد فروش 
متر  هر  نروژ  به  ایران  گاز 
مکعب گاز ایران به میزان 7 
سنت برای تولید ال.ان.جی 
در اختیار شرکت نروژی قرار 
از نرخ 8  می گیرد که حتی 
سنت خوراک پتروشیمی های 

گازی نیز کمتر است.
این  می گویند  =منتقدان 
قرارداد حتی هزینه تولید گاز 
را نیز باز نمی گرداند و تنها 
موجب خام فروشی می شود.

چند روز پس از عقد نخستین قرارداد 
فروش گاز طبیعی جهت تولید فروش 
شرکت  یک  و  ایران  میان  مایع  گاز 
نروژی، خبرهایی درباره »ارزان فروشی 

گاز« در این قرارداد منتشر شد.
اعالم  پایگاه خبری وزارت نفت)شانا( 
کرده این قرارداد میان شرکت ملی نفت 
ایران و شرکت IFLNG )تحت مالکیت 
و شرکت  خارک  گاز  پاالیش  شرکت 
است. شده  امضا   )Hemla نروژی 

نروژی  شرکت  قرارداد  این  اساس  بر 
 Carribean شناور  از  استفاده  با 
FLNG که متعلق به شرکت بلژیکی 
اجاره  قرارداد  تحت  و  بوده   Exmar
در اختیار شرکت IFLNG به عنوان 
نماینده انحصاری شرکت Exmar قرار 
می گیرد، توانایی تولید ۵00 هزار تن 
LNG در سال را دارد. پیش بینی شده 
است شناور Caribbean FLNG از 
بندر خدماتی  اواسط سال 1397 در 
پارس مستقر شده و پس از طی مراحل 
راه اندازی، آمادگی دریافت روزانه حدود 
2٫3 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از 
پاالیشگاه هفتم گازی پارس جنوبی را 
داشته باشد.در این میان برخی معتقدند 
این قرارداد چندان کارشناسی نیست 
چون قرار است هر مترمکعب گاز ایران 
به میزان 7 سنت برای تولید ال.ان.جی 
در اختیار شرکت نروژی قرار گیرد، در 
حالی که نرخ خوراک پتروشیمی های 

گازی ۸ سنت تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر/ طبق ابالغیه 
وزارت نفت مبنای قیمت گذاری فروش 
گاز طبیعی شیرین و خشک، شاخص 
ژاپن-کره  ال.ان.جی  قیمت گذاری 
)JKM( است. گفتنی است بر حسب 
این شاخص قیمتی، باالی 12  اینکه 
دالر بر میلیون بی.تی.یو یا کمتر از آن 
باشد از دو فرمول مجزا پیروی می کند، 
اما در مجموع کف قیمت، باید معادل 
قیمت خوراک پتروشیمی ها و سوخت 
پتروشیمی ها  سوخت  معادل  نیز  آن 
این  دوی  هر  در  همچنین  باشد. 
فرمول ها یک ضریب F که هزینه حمل 
ال.ان.جی تا شرق آسیا به شمار می رود 
در ابالغیه ۵ مهر ماه 9۶ از کل قیمت 

فروش گاز کسر شده است.
بر اساس گزارش های بین المللی هزینه 
حمل ال .ان.جی از خاورمیانه به شرق 
میلیون  هر  بر  دالر  معادل ۵/1  آسیا 
بی تی یو است. این در حالیست که در 
سه ماه اخیر متوسط قیمت ال .ان .جی 
بازار ژاپن-کره برابر 7 دالر بر هر میلیون 
از  محاسبه  با  که  است  بوده  بی تی یو 
سوی  از  شده  مطرح  فرمول  طریق 
وزارت نفت، قیمت گاز تحویلی بابت 
ال.ان.جی به شرکت نروژی حدود 7 

سنت خواهد شد.
به این ترتیب قیمت گاز تحویلی بابت 
تولید ال.ان.جی نه تنها از قیمت گاز ۸ 
سنتی خوراک پتروشیمی ها کمتر است 
بلکه نسبت به قیمت گاز صادراتی به 

ارزان فروشی در قرارداد فروش گاز ایران به نروژ

ترکیه و عراق که حدود 1۶ تا 19 سنت 
اعالم می شود نیز بسیار پایین تر است 
و می تواند در قراردادهای صادرات گاز 
مشکل آفرین باشد. از سوی دیگر در 
شرایطی که قیمت نفت زیر 70 دالر 
باشد که عمده پیش بینی ها حاکی از 
ثابت بودن نفت در این محدود قیمتی 
بر  گاز  آینده است، فروش  تا ۵ سال 
اساس این قرارداد به نروژ حتی هزینه 

تولید خود را نیز باز نمی گرداند.
اکنون منتقدان می گویند با توجه به 
قیمت فعلی و آینده نفت، فروش گاز 
با فرمول های اعالمی و این قیمت به 
هیچ وجه برای کشور سودآور نیست 
ابالغی جدید منافع ملی را  و فرمول 
تامین نکرده و تنها موجب خام فروشی 
)آن هم توسط یک شرکت تجاری و 
نه وزارت نفت( می شود. از طرف دیگر 
وزارت نفت هنوز بسیاری از نیازهای 
تزریق  جمله  از  کشور  داخل  گاز 
نکرده  تامین  را  نفتی  میادین  به  گاز 
اولویت دار  پروژه های  همچنین  است. 
و  پاکستان  لوله  خط  نظیر  صادراتی 
عمان همچنان بالتکلیف مانده است. 
بنابراین وزارت نفت باید اولویت خود 
را تامین گاز داخل، به سرانجام رساندن 
پروژه های فعلی صادراتی گاز کشور و 
توسعه صادرات گاز به روش خط لوله 
)که عالوه بر مزایای اقتصادی، آورده 
سیاسی- امنیتی زیادی برای کشور در 

پی دارد( قرار دهد.

بازدید کارشناسان خارجی از یک پروژه اتمی در ایران

= مجلس نمایندگان و سنای 
آمریکا، در دو مصوبه جداگانه، 
و  آزادی محمد باقر  خواهان 

سیامک نمازی شدند.
و  ی  ز نما قر  محمد با =
فرزندش سیامک، هر دو به 
اتهام جاسوسی برای آمریکا 
محکوم  زندان  سال  ده  به 

شده اند.
ملل  سازمان  =دبیرکل 
متحد نیز در دیداری که در 
ماه سپتامبر گذشته با حسن 
روحانی داشت، آزادی این پدر 
و پسر را خواستار شده بود.

احمد رأفت- سنای آمریکا مصوبه ای 
را به اتفاق آرا به تصویب رسانده که در 
آن خواهان آزادی فوری محمد باقر و 
آمریکایی  ایرانی-  نمازی، دو  سیامک 
ایران،  اسالمی  جمهوری  در  زندانی 

می شود.
در  آمریکا  سنای  اکتبر،   31 رور 
تمامی  رای  توانست  که  مصوبه ای 
خواهان  آورد،  دست  به  را  سناتور ها 
فرزندش  و  نمازی  محمد باقر  آزادی 
سیامک شد. مصوبه مشابهی نیز، 2۶ 
ژوییه سال جاری میالدی، به تصویب 
مجلس نمایندگان آمریکا رسیده بود.  
در هر دو مصوبه از دونالد ترامپ، رئیس 
می شود  خواسته  آمریکا،  جمهوری 
دو  این  رهایی  برای  امکانات  کلیه  از 

شهروند دوتابعیتی استفاده کند.
ده سال زندان به اتهام جاسوسی

مشاور  بعنوان  که  نمازی  سیامک 
کار  نفتی  شرکت های  از  برخی  برای 
تهران،  به  سفری  جریان  در  می کرد، 
در اکتبر 201۵، دستگیر شد. سیامک 

نمازی در دادگاهی به اتهام جاسوسی 
برای دولت متخاصم به 10 سال زندان 
سال  فوریه  در  است.  شده  محکوم 
201۶، محمد باقر نمازی، پدر سیامک، 
به  پسرش  پرونده  پیگیری  برای  که 
دستگیر  نیز  بود  کرده  سفر  تهران 
گشت. او نیز به اتهام جاسوسی به ده 
سال زندان محکوم شد. محمد باقر، که 
کودکان  صندوق  برای  انقالب  از  بعد 
کار  )یونیسف(  متحد  ملل  سازمان 
انقالب  از  پیش  حکومت  در  می کرد، 
۵7 استانداز خوزستان بود. آتش سوزی 
سینما رکس آبادان، در زمان استانداری 

محمد باقر نمازی رخ داد.
محمد باقر نمازی سخت بیمار است

سیامک نمازی قرار بود همراه دیگر 
زندانیان دوتابعیتی در1۶ ژانویه 201۶ 
به  لحظه،  آخرین  در  ولی  شود،  آزاد 
دالیلی که هنوز ناروشن است، نام او از 
این فهرست خط خورد و در زندان باقی 
ماند. در آن روز اما ۴ زندانی با تابعیت 
جیسون  جمله  از  آمریکایی،  ایرانی- 
رضائیان، روزنامه نگار واشنگتن پست، 

آزاد شدند و به آمریکا باز گشتند.
بابک نمازی، برادر سیامک که ساکن 
آمریکا است، واهمه دارد که اگر اقدامی 

او  فوری صورت نگیرد، پدر ۸1 ساله 
از  مختلف  بیماری های  کنار  در  که 
بیماری قلبی نیز رنج می برد، در زندان 
جان بسپارد. بابک نمازی چندی پیش 
در گقتگویی با کیهان لندن گفته بود: 
»هر روز صبح با ترس از خواب بیدار 
می شوم و با هر زنگ تلفن واهمه دارم 

خبر بدی را از تهران به من بدهند«.
جارد گنسر، وکیل آمریکایی خانواده 
کیهان  به  تلفنی  تماسی  در  نمازی، 
لندن می گوید: »حال که سنای آمریکا 
در  قبال  آنچه  بر  مصوبه ای  در  نیز 
مجلس نمایندگان به تصویب رسیده 
سفید  کاخ  است،  گذاشته  صحه  بود 
و پرزیدنت دونالد ترامپ باید قدم به 
توان دارند  میدان بگذارند و آنچه در 
برای آزادی محمد باقر و سیامک  به کار 
گیرند. هرگونه تاخیری می تواند وقوع 
یک تراژدی جدید را در زندان های این 

حکومت غیرانسانی رقم بزند«.
که  می کند  یادآوری  گنسر  جارد 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
متحد نیز در جریان دیدارش با حسن 
مجمع  آخرین  حاشیه  در  روحانی، 
آزادی  خواهان  نهاد،  این  عمومی 

محمد باقر و سیامک نمازی شده بود.

سنای آمریکا خواهان آزادی نمازی ها از اوین شد
= 12 فرمانده کنونی و پیشین 
سپاه در فهرست تحریم های 
. فتند گر ر  ا قر یکا  مر آ
کل  فرمانده  جعفری  =نام 
بنیاد  رییس  فتاح  و  سپاه 
شهید در این فهرست دیده 

می شود.
و  بسیج  مقاومت  =نیروی 
جهاد خودکفایی سپاه و بانک 
تحریم شدگان  بین  در  مهر 

قرار دارند.
شامگاه  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
اجرایی  از  پس  آبان  نهم  سه  شنبه 
مقام سپاه  از ۴0  بیش  کاتسا،  شدن 
و نهاد و شرکت های زیرمجموعه این 

نهاد نظامی را تحریم کرد.
این تحریم ها شامل فرماندهان فعلی 
و پیشین سپاه و جمعی از فرماندهان 
شرکت های  همچنین  و  بسیج 
سپاه،  دریایی  نیروی  زیرمجموعه 
فرماندهی  سپاه،  هوافضای  نیروی 
جهاد  سازمان  و  الغدیر  موشکی 
انقالب  پاسداران  سپاه  خودکفایی 

اسالمی می شود.
دارایی های  کاتسا،  قانون  اساس  بر 
این افراد و شرکت ها در آمریکا بلوکه 
می شود و هیچ یک از آنها امکان معامله 
ندارند؛ همچنین از ورود آنها به ایاالت 
می  شود. جلوگیری  آمریکا  متحده 

موجب  به  دستورعمل  این  اجرای 
بند 10۵ )ب( از قانون کاتسا صورت 
می گیرد که دولت آمریکا را به اعمال 
علیه  تروریسم  با  مرتبط  تحریم های 
سپاه  وابستگان  یا  مأموران  مقام ها، 

پاسداران موظف می کند.
قانون کاتسا دولت آمریکا را موظف 
می کند ظرف 90 روز پس از اجرایی 
ایران  علیه  را  تحریم هایی  آن  شدن 
نظامی  ارشد  کند.مقام های  اعمال 
اگر  بودند،  گفته  اسالمی  جمهوری 
سپاه در فهرست تحریم ها قرار گیرد، 

ایران از برجام خارج خواهد شد.
فهرست  در  که  سپاه  -فرماندهان 

تحریم های آمریکا قرار گرفتند:
محمدعلی جعفری

محمدرضا نقدی
رستم قاسمی
حسین طائب

یحیی رحیم صفوی
علی اکبر احمدیان

عبداهلل عراقی
پرویز فتاح

احمد فروزنده
محمد حجازی

مرتضی رضایی
حسین سلیمی

-شرکت ها و سازمان ها و موسساتی 
که در فهرست تحریم های آمریکا قرار 

گرفتند:
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

نیروی مقاومت بسیج
بنیاد تعاون سپاه

شرکت فناوری آب های عمیق
مؤسسه مهندسی فاطر
قرارگاه سازندگی قائم

آمریکا بیش از ۴0 مقام سپاه، شرکت  و بانک 
وابسته به این نهاد نظامی را تحریم کرد

قرب کربال
قرب نوح

شرکت حرا
دانشگاه امام حسین

مؤسسه مهندسان مشاور ایمن سازان
شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا(

نیروی  خودکفایی  جهاد  سازمان 
هوافضای سپاه

نیروی هوافضای سپاه
فرماندهی موشکی الغدیر سپاه
سازمان جهاد خودکفایی سپاه

قرارگاه سازندگی نوح
مؤسسه مکین

بانک مهر
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصادی 

ایرانیان
مؤسسه عمران ساحل

شرکت اورینتال اویل کیش
مؤسسه راه ساحل

مؤسسه رهاب
مؤسسه مهندسان مشاور ساحل

شرکت مهندسی نفت و گاز سپانیر
شرکت مهندسی سپاسد

شرکت تهران گسترش
شرکت تایدواتر خاورمیانه

باقر نمازی و سیامک نمازی
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= فدایی، عضو پیشین سپاه 
است و کارنامه  ی تاریکی در 
زندانیان  و  فعالین  سرکوب 

سیاسی دارد.
ر  د یی  ا فد حسین  =
تشکیالتی که احمدی نژاد و 
پایه گذاری کردند  او  رفقای 
نقش مهمی به عهده داشت.
جنایت  در  مستقیم  =او 
نقش  کهریزک  بازداشتگاه 

داشت.
را  او  حالی  در  =خامنه  ای 
منصوب  مسوولیت  این  به 
کرد که خود علناً گفته بود 
در کهریزک جنایت صورت 

گرفته!
علی خامنه ای طی حکمی با تشکر 
از زحمات علی اکبر ناطق  نوری، حسین 
فدایی را به  عنوان مسوول دفتر بازرسی 

خود منصوب کرد.
سپاه  پیشین  اعضای  از  فدایی 
پاسداران است و در دوره های هفتم و 
هشتم مجلس شورای اسالمی نماینده 
از  پس  هفته  چند  تا  او  بود.  تهران 
انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 
انقالب  ایثارگران  جمعیت  دبیرکل 
اسالمی، از تشکیالت حزبی- امنیتی 
مورد حمایت تندروها و نزدیک به بیت 

خامنه ای بود.
سبب  حزبی  درون  اختالف های 
شد.  مسوولیت  این  از  او  رفتن  کنار 
سخنگوی  فروزنده  محمد  گرچه 
رفتن  کنار  علت  ایثارگران  جمعیت 
او را جوان گرایی درون حزبی دانست 
و گفته بود: »فضا باید برای  گردش 
نخبگان و عرض اندام بیشتر جوان ها 

حسین فدایی از متهمان بازداشتگاه کهریزک 
مسوول دفتر بازرسی علی خامنه  ای شد

باز شود البته این به این معنی نیست 
که امثال آقای فدایی دیگر در تشکل 
حضور نداشته باشند بلکه حضورشان 
فعال تر اما با نقش راهبردی برای کمک 
تشکل  آینده  تا  است  جوان ترها  به 

تضمین شود«.
ایثارگران  جمعیت  موسس  هیات 
که در زمان محمود احمدی نژاد قدرت 
سپاه  فرماندهان  از  جمعی  گرفت، 
بودند. اما هسته  ی اصلی آن پیش از 
سال 138۴ تشکیل شد و احمدی نژاد 
خود  تندروی  رفقای  از  کلکسیونی 
حزب  اعضای  کرد.  جمع  آن  در  را 
معنوی  پدر  را  عادل،  حداد  غالمعلی 
خود می دانستند.حسین فدایی در سال 
1388 مسوول بازداشتگاه کهریزک و از 
متهمان دانه درشت این پرونده بود که با 
استفاده از نفوذی که داشت دادگاهی 
پدر  روح االمینی،  نشد.عبدالحسین 
قربانیان  از  یکی  روح االمینی  محسن 
این  عضو  که  کهریزک،  بازداشتگاه 
تشکیالت بود به دلیل اختالف با فدایی 
و حداد عادل از جمعیت ایثارگران کنار 
چهره هایی  دسته  آن  از  رفت.فدایی 
است که قبل از آنکه سعید مرتضوی 
در دادگاه محکوم شود، هرگونه شکنجه 
و آزار و اذیت زندانی ها در کهریزک را 
انکار می کرد.گروهی از زندانیان سیاسی 
عنوان کرده اند که در جریان بازجویی  از 
آنها در کهریزک و بند 2۰9 اوین فدایی 

را از نزدیک دیده  اند.
با این حال او در واکنش به شکنجه ی 
زندانی ها گفته بود »تالش برای اثبات 
تهمت ظلم و جنایت و بی ناموسی به 
بر خون شهداء  نظام مقدس که  این 
مستقر گشته، ظلم بزرگ به حضرت 
امام و همه ایثارگران است«. از جنایات 
عریان  کهریزک  در  گرفته  صورت 
آزار جنسی  بازداشتی ها و  نگه داشتن 

آنها بود.

سرسخت ترین  ز  ا یکی  یی  فدا
و  نی  فسنجا ر شمی  ها منتقدین 
فرزندان او بوده است. وی در رنجنامه  ی 
مشهورش خطاب به هاشمی رفسنجانی 
به شدت از میرحسین موسوی و مهدی 
کروبی و فائزه دختر هاشمی رفسنجانی 

انتقاد کرده بود.
ریاست  دوره  در  فدایی  حسین 
جمهوری محمد خاتمی از اعضای اصلی 
انقالب«  »شورای هماهنگی نیروهای 
بود و گزارش هایی منتشر شد که در 
حوادثی نظیر 18 تیر و کوی دانشگاه 
گروه های لباس  شخصی و سرکوبگر را 

سازماندهی می کرده است.
علی اکبر  فدایی،  حسین  از  پیش 
بازرسی  دفتر  رییس  نوری،  ناطق 
در  پیش  ماه  چند  او  بود.  خامنه  ای 
خرداد  96 در مورد کنار رفتن خود 
بود که  این سمت گفت: »طبیعی  از 
این تصمیم را بگیرم که هم نسبت به 
با  و  نباشم  بی تفاوت  جامعه  تحوالت 
بتوانم حرکت کنم«. وی  بازتر  دست 
همچنین تاکید کرده بود که نباید این 
طور باشد که رفتارهای سیاسی فردی 
جانب داری  شبهه  القاء  موجبات  او، 
را  خاص  گروهی  از  خامنه  ای  دفتر 
جمهوری  کند.رهبر  ایجاد  اذهان  در 
اسالمی 1۷ دی ماه سال 1368 علی 
اکبر ناطق نوری را به عنوان رییس دفتر 
خود منصوب کرده بود. گفته می شود 
ناطق نوری به دلیل نزدیک شدن خود 
به اصالح طلبان با اعضای دفتر خامنه  ای 

و شخص او مشکل پیدا کرد.
رهبر  که  کاری  کمترین  شاید 
انجام  می توانست  اسالمی  جمهوری 
اظهارات  اساس  بر  که  بود  آن  دهد، 
خود که ظاهرا حادثه  ی کهریزک را یک 
جنایت دانسته بود و به احترام قربانیان 
این بازداشتگاه و خانواده های آنان فرد 
دیگری را جایگزین ناطق نوری می کرد.

شده  مدعی  =شمخانی 
محصورین هر کس را بخواهند 

می بینند.
=پسر کروبی می گوید، هم 
هم  متاسفم  روحانی  برای 

برای شمخانی.
نیز  ی  سو مو گس  نر =
را  نظام  ارشد  مقام های 
متهم به دروغگویی در مورد 

محصورین کرده است.
ساعاتی پس از آنکه علی شمخانی، 
دبیر شورای  عالی امنیت ملی مدعی شد 
که واژه حصر درست نیست و با اشاره به 
دیدار مهدی کروبی و اسماعیل دوستی 
مدعی شد، آنها هر کسی را بخواهند 
اعالم  کروبی  مهدی  فرزند  می  بینند، 
آقای کروبی  با  کرد »فرد دیدارکننده 
نه  کردند  انتخاب  امنیتی  نهادهای  را 

محصورین«.
امنیت  شورای  عالی  دبیر  شمخانی، 
بازدید  جریان  در  سه  شنبه  روز  ملی 
رسانه  چند  با  مطبوعات  نمایشگاه  از 
درباره موضوعات مختلف گفتگو کرد، از 
جمله اینکه عنوان کرد ایران تحت هیچ 
شرایطی حاضر به مذاکره در مورد هیچ 
بندی از برجام نیست و در مورد برنامه 
مذاکره  شخصی  هیچ  با  نیز  موشکی 

نمی کنیم.
دبیر شورای عالی امنیت جمهوری 
چه  اینکه حصر  در خصوص  اسالمی 
زمانی رفع می شود؟ گفت: »زمانی که 
دلیل وقوعش حل شود؛ این اتفاق بعد 

از انتخابات 88 رخ داده است«.
واژه  حصر  واژه  اینکه  بیان  با  وی 
درستی نیست و این آقایان مورد نظر 
در حصر نیستند، ادامه داد: »آنها هر 
کس را که اراده کنند می توانند ببینند، 
کما اینکه اخیراً آقای کروبی درخواست 
این  و  ببینند  را  دوستی  آقای  کردند 

انجام شد«.
حسین  ادعا،  این  به  واکنش  در 
کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتگو 
»فرد  کرد  اعالم  امتداد  وب سایت  با 
دیدارکننده با آقای کروبی را نهادهای 

امنیتی انتخاب کردند نه محصورین«.
حسین کروبی گفت: »نخست برای 
آقای روحانی متاسف هستم که دبیر 
شورای امنیت ایشان این چنین در مورد 
حصر توضیح می دهد. آقای شمخانی در 
این اظهارات منکر حصر شده است. این 
سخن ایشان هم به استناد مالقات یکی 
از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد 

ملی با آقای کروبی است«.
او در ادامه افزود، »برای آقای شمخانی  
نیز متاسف هستم که به جای آنکه بگوید 
در این ۵ سال برای رفع حصر چه کاری 
کرده صورت مساله را پاک می کند.  بهتر 
است ایشان توضیح دهد که در این ۵ 
سال شورای امنیت چه اقدام مثبتی برای 

رفع حصر انجام داده است«.
حسین کروبی، در ارتباط با مالقات 
اسماعیل دوستی با کروبی نیز توضیح داد 
که »نیروهای امنیتی فرد مالقات کننده 
را انتخاب کردند که پیش حاج آقا برود 
و همچنین در مورد اشخاص دیگر نیز 
آقای  خود  و  است  ترتیب  همین  به 
کروبی نگفته اند چه کسی به مالقاتشان 
برود. اینکه پس از هفت سال گفته شود 
حصری وجود ندارد کار مناسب، اخالقی 
و خوبی نیست خصوصاً آنکه سخنگوی 
حصر  مورد  در  بارها  نیز  قضاییه  قوه 

صحبت کرده است«.
امتداد در ادامه نوشته »با وجود آنکه 
است  گفته  ملی  امنیت  شورای  دبیر 

انتخاب  پدرم  با  دیدارکننده  فرد  کروبی:  حسین 
نهادهای امنیتی بوده و برای روحانی و شمخانی متاسفم

را  کس  هر  می توانند  محصورین  که 
که بخواهند مالقات کنند، و با وجود 
گزینشی بودن مالقات کننده مورد ذکر 
با آقای کروبی، توسط نیروهای امنیتی 
و قضایی، همین دیدار گزینشی برای 
موسوی و رهنورد هنوز انجام نشده و 
چون  فرزندان شان  با  آنان  دیدارهای 

گذشته هفته ای یک بار است.«
شورای  عضو  دوستی،  اسماعیل 
که  است  ملی  اعتماد  حزب  مرکزی 
مالقات  به  شد  اعالم  مهر  جمعه 28 
کروبی رفته است. رسانه ها نوشتند او 
نخستین فعال سیاسی است که پس 
از شش سال با مهدی کروبی در حصر 
مالقات کرده است. اما خود او گفت که 
من برای سومین بار در دوران حصر به 
دیدار آقای کروبی رفتم که دیدار اخیر 

حدود 3 ساعت به طول انجامید.
دختر  موسوی،  نرگس  همزمان 
میرحسین موسوی نیز در چند توییت 
پیاپی، نوشت پدر و مادر او »همچنان 
دیدن  از  و  هستند  خانگی  حصر  در 
فی السابق  کما  خود  دوستان  و  اقوام 
به  مسئولین  ظاهراً  هستند،  محروم 
نتیجه رسیده اند که به جای حل مساله، 
صورت مساله را پاک کنند«. او تاکید 
کرده استخر رفتن و اسب سواری، سفر، 
دیدار با افراد منتخب و دیدار آزاد با 
اقوام و خدمات پزشکی در حد سران 

قوا دروغ های بی شماری است.

دریادار علی شمخانی در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات تهران

رده بندی  در  ایران  =رتبه 
کار  و  کسب   فضای  جهانی 
میان 190 کشور از 120 به 124 
کرده  پله سقوط   4 و  رسیده 

است.
=رتبه نامطلوب کسب و کار 
در ایران نشان دهنده وضعیت 
اقتصادی کشور زیر  شکننده 
برجام  که  است  رکود  سایه ی 
و لغو برخی تحریم ها نتوانسته 

آن را بهبود ببخشد.

فضای  رده بندی  جدیدترین  در 
توسط  که  جهان،  در  کار  و  کسب 
شده،  منتشر  و  تنظیم  جهانی  بانک 
به سال گذشته ۴  ایران نسبت  رتبه 

پله سقوط کرده است. 
گزارش  تازه ترین  در  جهانی  بانک 
خود با عنوان »گزارش فضای کسب  
و کار 2۰18« به مقایسه 19۰ کشور 
فعالیت های  سهولت  نظر  از  جهان 
اقتصادی و وضعیت فضای کسب  و کار 
آنها پرداخته است. این نهاد بین المللی 
ارزیابی خود را بر پایه آمار مربوط به 
یک ساله منتهی به ژوئن 2۰1۷ )خرداد 

96( تهیه کرده است.
در  ایران  گزارش،  این  اساس  بر 
نمره  کسب وکار  فضای  کلی  شاخص 
اندکی  که  آورده  به دست  را   ۵6٫۴8
داشته  افزایش  قبل  سال  به  نسبت 
است. ایران در گزارش سال قبل این 
سازمان نمره  ۵۷٫26 را به دست آورده 
بود، بر این اساس فضای کسب  و کار 

در ایران بدتر شده است.
بر  شاخص کلی فضای کسب وکار 
پایه 1۰ شاخص کوچک تر با عناوین 

ایران در رده بندی جهانی کسب  و کار 4 پله سقوط کرد

آغاز کسب  و کار، کسب مجوز، ثبت 
حمایت  اعتبارات،  کسب  دارایی ها، 
تجارت،  مالیات،  سرمایه گذاری،  از 
و  ورشکستگی  و  قراردادها  اجرای 
دریافت انرژی برق محاسبه می شود. 
نشان دهنده  واقع  در  شاخص  این 
کشور  هر  بودن  مناسب  و  سهولت 
و  اقتصادی  فعالیت های  انجام  برای 

تجاری است.
اما ایران در رده بندی جهانی فضای 
کسب  و کار میان 19۰ کشور در رده 
12۴ جهان قرار گرفته که نسبت به 
سال قبل ۴  پله کاهش داشته است. 
در گزارش سال گذشته بانک جهانی 
رتبه جهانی ایران از نظر فضای کسب  
ایران در  بود.  و کار 12۰ اعالم شده 
سال قبل نیز در این رده بندی 2 پله 
سقوط را تجربه کرده و از رتبه 118 

به رتبه 12۰ اُفت کرده بود.
ثبت  مجوز،  کسب  محور   ۴ در 
دارایی ها، برق و ورشکستگی وضعیت 
شده  بدتر  قبل  سال  به  نسبت  ایران 
ایران در این محورها به ترتیب  است. 

را در  رتبه های 2۵، 8۷، 99 و 16۰ 
رده بندی جهانی به دست آورده است. 
و  کسب   آغاز  محور  دو  در  همچنین 
ایران  وضعیت  اعتبارات  و کسب  کار 
بقیه محورها  یافته و در  بهبود  کمی 
قبل  سال  به  نسبت  ایران  وضعیت 
تغییری نداشته است. رتبه ایران از نظر 
حمایت از سرمایه گذاری 1۷۰، مالیات 
1۵۰، تجارت 166 و اجرای قراردادها 

8۰ برآورد شده است.
نظر  ز  ا ن  ا یر ا مطلوب  نا تبه  ر
ورشکستگی، سرمایه گذاری، مالیات و 
تجارت نشان دهنده وضعیت شکننده 
است.  رکود  سایه ی  زیر  اقتصادی 
این  گویای  همچنین  شاخص ها  این 
لغو  نه  و  برجام  نه  که  است  واقعیت 
برخی تحریم ها علیه ایران نتوانسته به 
بهبود شرایط اقتصاد کشور را در مسیر 
همچنان  دهد؛  قرار  رکود  از  خروج 
ورشکستگی  با  اقتصادی  بنگاه های 
حاضر  سرمایه گذاران  هستند،  روبرو 
در  سرمایه گذاری  ریسک  پذیرش  به 

اقتصاد ایران را ندارند.

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

پاراگراف 5: فعالیت مدنی برای حق مشارکت 
سیاسی در تعیین سرنوشت خود

ویدئو

سال هاست که هم گروه های مخالف 
بسیاری  هم  و  اسالمی  جمهوری 
نیروهای  پراکندگی  از  مردم،  از 
که  گله می کنند.سال هاست  سیاسی 
میان  از  برای  مختلفی  تالش های 
صورت  پراکندگی  این  برداشتن 
می گیرد. یکی از این تالش ها ارائه ی 
ایرانیان«  پایدار  »همگرایی  ایده ی 
مسّمای  با  و  اختصاری  نام  با  است؛ 

»همپا«.
دندان پزشک  عمرانی،  حمید  دکتر 
مبتکران  از  یکی  و  برلین  ساکن 
همگرایی پایدار ایرانیان، در پاراگراف 

۵ درباره »همپا« سخن می گوید.
سه  که  نام  این  و  یده   =این 
و  »همگرایی«  مهم  عنصر 
آن  در  ایران«  و  »پایداری« 
یکجا جمع شده چگونه شکل 

گرفت؟
ست  سیا « ز  ا ر  منظو =
کارپایه ی  در  که  آلترناتیو« 

شده  صحبت  آن  از  »همپا« 
چیست؟

=چه تفاوتی میان »اتحاد« و 
»ائتالف« و »همگرایی« هست؟
=چرا با اینکه همه مخالفان 
در  و  می نالند  پراکندگی  از 

عمل نیز در بسیاری فعالیت ها 
هستند  »همگرا«  اهداف  و 
ولی نمی توانند این همگرایی 
عمال موجود را به یک جنبش 
تبدیل  اجتماعی  حرکت  و 

کنند؟

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:  تخم دوزرده ی جمهورِی اسالمی«

پی نوشت؛ تخم دوزرده ی جمهورِی اسالمی
در اینجا اهمیت پی نوشت بیش از متن است

ویدئو



حرف هایم  به  ساکت  می کرد،  بازی 
تصویر  به  چشمم  وقتی  کرد.  گوش 
چه گوآرا که از آن دسته کلید آویزان 
گرفتم.  قلب  قوت  کمی  افتاد  بود، 
گفت: ببینید، من حاضرم با کمک شما 
این مجموعه را راه بیاندازم. کتاب ها را 
ما.  از  مکان  و  کار  کنید  تامین  شما 
نوامبر  از ظهر خاکستری  بعد  در آن 
به  را  سال ۲۰۰۷، گویی همه ی دنیا 
من دادند. فصل جدیدی در زندگیم 
هنوز  موقع  آن  در  هرچند  شد.  آغاز 
نمی دانستم چه ماموریت دشواری به 
گفت  کراوس  شده.  گذاشته  عهده ام 
که البته باید با رییس کتاب خانه هم 
صحبت کند که این کار را کرد و بعد 
از یک هفته خبر موافقت مقامات باال و 

شهرداری وین را به من داد.
=آیا این نهادها شرط و شروط 
یا محدویت هایی برای کار و فعالیت 

کتاب خانه عنوان کردند؟
محدودیتی  تنها  کراوس  رودولف  ـ 
 ۱۰۰ با  که  بود  این  شد  قائل  که 
در  هم  آن  کنیم،  شروع  کتاب 

که  شعر  و  داستانی  ادبیات  زمینه ی 
در ایران قربانی سانسور می شدند. در 
نتیجه ما نمی توانستیم در زمینه های 
می بایست  کنیم.   جمع  کتاب  دیگر 
۱۰۰ کتاب از بهترین و نمادین ترین 
بر  را  معاصر  ادبیات  نمونه های 
می گزیدیم و این نه کار آسانی بود و 
نه من به تنهایی از پس آن برمی آمدم. 
در  ایرانی  فرهیختگان  از  نتیجه  در 
ایران کمک خواستیم؛ از جمله دکتر 
محمد دهقانی که هنوز در آن روزها بر 
ادبیات فارسی دانشگاه تهران  کرسی 
تکیه زده بود. از او خواستیم که به جز 
دانشوران  از  دیگر  نفر  دو  از  خودش 
ایران بخواهد فهرستی از ۱۰۰ کتاب 
برگزیده و معروف ادبیات معاصر ایران 
را بدون مشورت با یکدیگر تهیه کنند 
و در اختیار ما بگذارند. چنین کردند و 
هر سه نفر تقریبا در ۸۰ مورد اتفاق 
نظر داشتند که این ۸۰ کتاب دستور 
از  آنها  تمامی  تقریبا  و  شدند  ما  کار 
کتاب خانه ی خصوصی بنده به عنوان 

هدیه به کتاب خانه منتقل شد.
مجموعه  کردن  محدود  =علت 

به ۱۰۰ کتاب چه بود؟
نگرانی  محدودیت،  این  علت  ـ 
مسئوالن فرهنگی وین از تبلیغات سوء 
یکی از احزاب راست گرای افراطی بود 
که امکان داشت کارزاری علیه گسترش 
زبان و فرهنگ مهاجران راه بیاندازند.
=همکاری کارمندان کتاب خانه 
با شما در چه زمینه هایی آغاز شد؟

توماس  با  من  آشنایی  و  کار  ـ 
گلدنر، مسئول زبان های خارجی این 
کتاب خانه، با اهدای اولین دور کتاب ها 
شروع شد. او مسئول کاتالوگ کردن 
کتاب هاست و مسئول حفظ و تهیه ی 
آمار کل کارهایی که برای هر کتابی 
این  می شود.  انجام  موسسه  این  در 
ومدرن ترین  بزرگترین  کتاب خانه 
و  اروپاست  عمومی  کتاب خانه ی 
همه ی کتاب ها با دقت و نظم خاصی 
لزوم  صورت  در  و  نگهداری  آن  در 
بتوانند  تا  می شوند  تعمیر  و  صحافی 
توماس  چون  شوند.  خوانده  تکرار  به 
گلدنر فارسی نمی داند در این سال ها 
در  را  کتاب ها  کردن  کاتالوگیزه  کار 
با  همواره  کتاب خانه  اطالعاتی  بانک 

همکاری من انجام داده است.
و  کتاب خانه  اعضای  =استقبال 
ایرانیان ساکن وین از این مجموعه 

چگونه بود؟
 ـ بسیار خوب؛ دیوان فروغ فرخزاد 
کاتالوگ  که  بود  کتاب هایی  اولین  از 

کردیم، هم چنین چند رمان دیگر.

وین به زودی ده ساله می شود. فکر 
تشکیل آن چگونه شکل گرفت؟ 

 گرجی مرزبان: دو انگیزه سبب به 
ادبیات  آزاد  مجموعه ی  آمدن   وجود 
معاصر در کتاب خانه ی مرکزی وین بود: 
نخست اینکه نیاز به یک کتاب خانه که 
انگ سیاسی نداشته باشد و کتاب ها در 
احساس  قرار گیرد،  دسترس همگان 
کتاب خانه ی  دو  آن  از  پیش  می شد. 
بودند،  آمده  وجود  به   وین  در  دیگر 
غنی  گنجینه هایی  اینکه  با  آنها  اما 
از کتاب بودند، ولی به همت فعالین 
سیاسی تاسیس شده بودند و وحشت 
از نزدیکی به فضاهای سیاسی سبب 
پرهیز از این کتاب خانه ها می شد. بعد 
هم در اواسط دوران ریاست جمهوری 
طور  به  سانسور  شدت  نژاد  احمدی 
به  طوری   یافت.  افزایش  بی سابقه ای 
اجازه ی  فوق العاده ی  کاهش  از  که 
حتی  کتاب ها،  مجدد  چاپ  و  نشر 
آنهایی که چاپ سیزده ـ چهارده خود 
سخن  بودند،  گذاشته  سر  پشت  را 
می رفت. به  طوری که کتاب »چراغ ها 

را من خاموش می کنم« از زویا پیرزاد 
بسیاری  ماند،  باز  مجدد  چاپ  از  نیز 
از کتاب ها در ممیزی ماندند و عمال 
نشر کتاب در زمینه ی ادبیات داستانی 

غیرممکن و متوقف شد.
در  اتریشی  نهادهای  آیا   =
کتاب خانه ی  چنین  تاسیس 

مستقلی با شما همکاری کردند؟
ویدا  با  ابتدا  من  رابطه  این  در  ـ   
مشایخی، نویسنده و کتابدار مقیم وین، 
می خواستیم  ابتدا  ما  کردم.  صحبت 
و  داستان  کتاب های  از  کتاب خانه ای 
شعر معاصر ایران به  راه بیاندازیم. اما در 
تابستان ۲۰۰۷ این فکر بیشتر به یک 
رویا یا آرزو شبیه بود تا واقعیت. چون 
یک کتاب خانه نه تنها نیاز به مکانی 
باز و امن دارد، بلکه نیاز به کارمند و 
سازمانی که بر امور آن نظارت کند هم 
امکانات  و  قدرت  از  همه  این   و  دارد 
هر دوی ما خارج بود. تا اینکه روزی 
تصادفا درباره ی کتاب خانه آزاد ادبیات 
آلمان که به همت توماس و هاینریش 
مان در تبعید شکل گرفته بود، مطلبی 
اقدامی  افتادم  فکر  این  به  و  خواندم 
انجام  ایران  ادبیات  درباره ی  مشابه 
دهم. بی درنگ به کتاب خانه ی عمومی 
شهر وین رفتم و با یکی از کارمندان آن 
در باره ی ایجاد یک مجموعه ی فارسی 
صحبت کردم. او گفت که مدت هاست 
به دنبال کسی می گردند که حاضر به 
همکاری برای ایجاد چنین مجموعه ای 
رودولف  برای  پیامی  بالفاصله  باشد. 
معاصر  شاعران  از  یکی  که  کراوس 
را  کتاب خانه  معاونت  و  است  اتریش 
به عهده داشت، نوشتم و از او تقاضای 
مالقات کردم. یک هفته بعد از آن در 
اتاقی نیمه تاریک با او از سانسور ادبیات 
اینکه می خواهم  ایران می گفتم و  در 
ایران  ادبی و شعر  آثار  از  مجموعه ای 
در  محدودیتی  هیچ  بی  و  کنم  تهیه 
اختیار عالقمندان قرار دهم. رودولف 
کراس در حالی که با دسته کلیدش 
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

= برخی چارت های آماری 
این کلیپ را بزرگان سینما 
مشارکت  آن  تهیه ی  در 
پانصدهزار  فقط  و   داشتند 
آن  ساختن  خرج  دالر 
کلیِپ  تاثیرگذارترین  شد 
امروز  به  تا  پاپ  موسیقِی 

می دانند.
=کتاِب »رکوردهای گینس« 
در سال ۲۰۰۶ »وحشت انگیز« 
را با ۹ میلیون نسخه فروش 
کلیِپ  یو ید و ین  فق تر مو

تاریخ تا آن زمان شناخت.
=موفقیِت تجاری- فرهنگِی 
»وحشت انگیز«  چشمگیِر 
باعث شد بسیاری از سدهای 
نژادی/جنسیتی در آمریکا و 
در سرتاسِر دنیا فرو بریزند. 
از  پس  حتی  که  سیاهان 
مدنی«  »حقوِق  جنبش های 
در دهه های پنجاه و شصت 
در حاشیه ی جامعه ی آمریکا 
گرفتار مانده بودند، با ظهوِر 
ویژه  به  و  جکسون  مایکل 
عظیِم  موفقیت های  از  پس 
»وحشت انگیِز« وی، نمودی 
»موفقیت«  از   انکارناپذیر 

پیدا کردند.
رضا پرچی زاده - خاطرم هست که 
خورشیدی  شصِت  دهه ی  اواسِط  در 
آنجا  از  بودم،  خردسال  کودکی  که 
نواِر  و  ممنوع  ایران  در  ویدیو  که 
که  بود  معمول  بود،  کمیاب  ویدیو 
در آخر– و کمتر معمول بود که در 
اوِل– هر فیلمی چند تا »شو«ی کوتاه 
هم ضبط می کردند تا دو ساعِت نواِر 
ویدیو تا خرخره پُر شود که مبادا یک 

دقیقه اش به هدر رود.
نوارهای  آن  از  یکی  اوِل  قضا  از 
مرحومم،  پدربزرِگ  منزِل  در  کذایی 
فیلِم  پیش درآمِد  عنواِن  به  شاید 
ترسناِک درجه سه ای به ناِم »نینجا 3« 
)۱9۸۴(–که از بخِت بد آخر این فیلم 
روی نوار جا نشده بود و در نتیجه تا 
را  بعد که نسخه ی کامل آن  سال ها 
گیر آوردم نفهمیده  بودم آخرش چه 
مایکل  شرکِت  با  کوتاه  –کلیپی  شد 
که  بودند  کرده  ضبط  نیز  جکسون 
گرچه یک کلمه از حرف ها و ترانه اش 
سر درنمی آوردم اما هیوالها و محیِط 
ترسناکش بدجوری مرا مجذوِب خود 

 کرده بود.
و  »منحط«  جکسوِن  مایکل 
»بچه  و  »رقاص«  و  »منحرف« 
مزلّف« در آن سال ها نماِد درجه یِک 
ایران  به  آمریکا  فرهنگِی«  »تهاجِم 
بود که البته جمهوری اسالمی هنوز 
دکترین اش را کامل نچیده بود. پس 
این کلیپ– شاید در واکنش به چوب 
روزگار  آن  در  رژیم–  چماق کشِی  و 
آنقدر در ایران مشهور شد و طرفدار 
در جشن های  خیلی ها  که  کرد  پیدا 
عروسی با شلوار »پاکو«ی ُخمره ای و 
گشاد که در آن سال ها مد شده بود 
»رقِص مردگان«اش را اجرا می کردند. 
و  است  هالووین  شِب  که  امشب 

هالووین و »وحشت انگیِز« مایکل جکسون: نقطه  
عطفی در سینمای وحشت

مشکوِک  مرِگ  از  هم  سالی  چند 
پاپ  فرهنِگ  جنجالِی  چهره ی  این 
نیست  بد  گفتم  خودم  با  می گذرد، 
این  از  سال  خرده ای  و  سی  از  پس 
آن  درباره ی  خطی  چند  دنیا  سوی 

کلیِپ کذایی بنویسم.
  )T h r i l l e r ( » نگیز حشت ا و «
ژانِر  در  سیزده دقیقه ای  ویدیوکلیپی 
وحشت است که در ۲ دسامبر ۱9۸3 
بازار عرضه شد. کارگرداِن کلیپ،  به 
فیلمساِز نسبتا موفقی  لَندیس،  جان 
موسیقی  کلیِپ  زمان  آن  تا  که  بود 
به  او  انتقاِل  بنابراین  و  بود،  نساخته 
آغازگِر  موسیقی  کلیپ سازِی  دنیای 
انقالبی در این صنعت بود. فیلمنامه ی 
همراِه  به  لندیس  را  »وحشت انگیز« 
بازیگِر  دو  نوشت.  جکسون  مایکل 
جکسون،  مایکل  کلیپ  این  اصلِی 
اوال  و  پاپ،  موسیقِی  بزرِگ  ستاره ی 
سکسِی  مجله ی  سابِق  ستاره ی  ری، 
»پلی بوی«، بودند. از آنجا که جکسون 
در زمان ساخت و نمایِش کلیپ عضِو 
یهووه«  »شاهداِن  مسیحِی  فرقه ی 
تکذیبیه ای  کلیپ  ابتدای  در  بود، 
منتشر کرد که هرگونه  قوِل خود  از 
اعتقاد به جادو و جنبل و مرده پرستی 

را رد می کرد.
کلیپ بدین ترتیب آغاز می شود که 
در شبی تیره و تار در دِل جنگلی انبوه 
مایکل با دوست دخترش سوارِ ماشین 
و در حاِل دل دادن و قلوه گرفتن اند. 
به  و  شده  پیاده  ماشین  از  سپس 
عشق بازی مشغول می شوند. هنگامی 
و عملیات  تعارف  دو مشغوِل  آن  که 
هستند، ناگهان ماهِ کامل از پشِت ابر 
درمی آید و مایکل پس از آنکه مقداری 
were-(»ُگربینه« به  می کشد  زجر 

دختر  به  و  می شود  تبدیل    )cat
و  فرار می کند،  حمله می کند. دختر 
در حرکتی قابِل پیش بینی پایش به 
می کند  گیر  درختی، سنگی، چیزی 
ُگربینه  هم  بعد  می افتد.  زمین  به  و 

سرمی رسد و…
به  تلمیح  از  پر  »وحشت انگیز« 
سینمای  کلیشه های  مشهورترین 
است.  زمان  آن  تا  آمریکا  وحشِت 
کلیْپ  آغازیِن  سکانِس  مثال، 
به  مضحکه آمیز  حدودی  تا  تلمیحی 
دهه ی  ترسناِک  »بی-مووی«های 
پسِر  معموال  آنها  در  که  است  پنجاه 
وحشتناک  هیوالیی  به  محله  مودِب 
دوست دختِر  و  می یافت  استحاله 
را  بی خبرش  جا  همه  از  و  معصوم 
کار  سبِک  این  و  می کرد.  پوره  پاره 
البته اشاره هایی فرهنگی/روانکاوانه به 
سال ها  آن  مردساالرانه ی  سکسیسِم 
»حیوانی«،  قالبی  در  که  دارد  هم 
»هیوالصفتانه«  و  »درنده خویانه« 
تصویر شده است. دومیِن استحاله ی 
از  یکی  به  را  مایکل  هم  کلیپ 
زامبی های سبِک کارهای جرج رومرو 
مردگان  بالماسکه ی  می کند.  تبدیل 
و به طوِر خاص حمله ی زامبی ها به 
جریان ساِز  فیلِم  کلیْپ  آخِر  در  خانه 
اثِر   )۱9۶۸( زنده«  مردگاِن  »شِب 

رومرو را تداعی می کند.
تاریِخ  در  نقطه عطفی  کلیپ  این 
در  بود.  وحشت  موسیقِی  سینما- 
ساخِت آن بسیاری از بزرگاِن سینما-

به جز  داشتند.  شرکت  موسیقی 
پیشتر  که  لندیس  جان  کارگردانِی 
ذکرش رفت، کوریوگرافِی کلیپ، کاِر 

بود.  پیترز  مایکل  و  جکسون  مایکل 
موسیقِی  کلیْپ  از  قسمت هایی  در 
برنشتاین،  المر  ساخِت  ترسناِک 
نواخته  نیز  سینما،  بزرِگ  آهنگساِز 
بود.  تمپرتون  راد  ترانه سرا  می شود. 
روایِت روی کلیپ )voiceover( را 
هم سلطاِن سینمای وحشت وینسنت 
به  تا  شاید  پرایس  می خواند.  پرایس 
امروز هم رکوردداِر بازی در فیلم های 
ترسناِک درجه دو باشد. چهره پردازی 
و  هیوالها  وضِع  و  سر  طراحِی  و 
چهره پرداِز  دسِت  کاِر  هم  زامبی ها 

فانتزِی بزرگ ریک بیکر است.
اولین  همچنین  »وحشت انگیز« 
کلیِپ پخِش جهانِی شبکه ی »ام تی 
وی« بود. برای اینکه بتوانند کلیپ را 
در رده ی »فیلم کوتاه« در جشنواره ی 
در  را  آن  کنند، حتی  کاندیدا  اسکار 
کناِر »فانتازیا«ی دیسنی روی پرده ی 
وجود  این  با  که  بردند،  هم  سینما 
به خاطِر  اسکار شود.  نامزد  نتوانست 
موسیقِی  و  سینما  استادانه ی  تلفیِق 
پاپ که باعث شد »وحشت انگیز« به 
یکی از پرطرفدارترین و پرفروش ترین 
کلیپ ها در سرتاسِر دنیا تبدیل شود، 
برخی چارت های آماری این کلیپ را 
تاثیرگذارترین کلیِپ موسیقِی پاپ تا 

به امروز می دانند.
دالر  پانصدهزار  تنها  که  جایی  در 
خرِج ساختِن کلیپ شده بود، کتاِب 
»رکوردهای گینس« در سال ۲۰۰۶ 
»وحشت انگیز« را با 9 میلیون نسخه 
تاریخ  ویدیوکلیِپ  موفق ترین  فروش 
تا آن زمان شناخت. در سال ۲۰۰9 
که  فیلم«  ثبِت  ملِی  »بنیاِد  هم 
کنگره«  »کتابخانه ی  زیرمجموعه ی 
است »وحشت انگیز« را به عنواِن اثری 
تاثیرگذار از منظِر »فرهنگی، تاریخی، 
یا زیبایی شناختی« به تاالِر افتخاراِت 

بنیاد اضافه کرد.
چشمگیِر  تجاری/فرهنگِی  موفقیِت 
باعث  خود  زماِن  در  »وحشت انگیز« 
نژادی/ سدهای  از  بسیاری  تا  شد 

سرتاسِر  در  و  آمریکا  در  جنسیتی 
حتی  که  سیاهان  بریزند.  فرو  دنیا 
مدنی«  »حقوِق  جنبش های  از  پس 
در  شصت  و  پنجاه  دهه های  در 
گرفتار  آمریکا  جامعه ی  حاشیه ی 
مانده بودند، با ظهوِر مایکل جکسون 
موفقیت های  از  پس  ویژه  به  و 
نمودی  وی،  »وحشت انگیِز«  عظیِم 
 انکارناپذیر از »موفقیت« پیدا کردند. 
از آن پس حضوِر سیاهپوستان به طوِر 
طوِر  به  »غیِرسفیدپوستان«  و  خاص 
عام در صحنه ی سینما و موسیقی و 
و  آمریکا  عمومِی  عرصه ی  نتیجه  در 
گوشه و کنار جهاِن »دنیای متمدن« 

بهبود یافت.
این  که  می بینیم  ترتیب  این  به 
»نماِد انحطاط« و »تهاجِم فرهنگی« 
در مجموع در مسیر »بهبوِد فرهنگ« 
و به میدان آوردن گروه های حاشیه ای 
کار  بد  هم  چندان  تنها  نه  جامعه 
بازی  مهمی  بسیار  نقش  بلکه  نکرده 

کرده است.
به  تا  »وحشت انگیز«  نهایت،  در 
ترانه/ویدیوکلیِپ  ده  شمارِ  در  امروز 
بازگشِت  جشِن  »هالووین«،  برتِر 
نشان  همین  است؛  مانده  مردگان، 
امروز زماِن مناسبی  می دهد که چرا 
برای بررسِی آن است تا اگر ندیده اید 

شما هم ببینید.

هزاران نفر از طرفداران مایکل جکسون در مکزیکوسیتی، دو ماه پس از درگذشت ناگهانی وی، 5۱ سالگی او را با رقص 
معروف »وحشت انگیز« در خیابان ها جشن می گیرند؛ ۲۹ اوت ۲۰۰۹

بهجت امید – »کتاب خانه ی فارسی 
وین« که بخش بزرگی از کتاب خانه ی 
تشکیل  را  اتریش  پایتخت  مرکزی 
امسال ده سالگی  نوامبر  می دهد، در 
ویژگی های  می گیرد.  جشن  را  خود 
تاثیر  از  که  کتاب خانه  این  بی نظیر 
در  مهاجران  فرهنگ  گسترده ی 
اروپا«  والس  »شهر موسیقی و رقص 
خبر می دهد، سبب شده که چگونگی 
کنون  تا  آن  گسترش  و  شکل گیری 
دست مایه ی دو پایان نامه ی دانشگاهی 

قرار بگیرد.
در  فرهنگی  انجمن های  شمار 
و  تقویت  منظور  به  که  برون مرز 
و  فارسی  ادبیات  و  زبان  گسترش 
از  خارج  در  غیرسیاسی  فعالیت های 
ایران تشکیل شده اند،  کم نیست. این 
مراسم  برپایی  با  می کوشند  نهادها 
هنرمندان  آثار  معرفی  و  نقد  ادبی، 
آموزش  کالس های  برگزاری  معاصر، 
زبان فارسی و اجرای جشن ها و مراسم 
ملی، از زبان و فرهنگ ایرانی پاسداری 

کنند.

وین  در  ادبیات  و  هنر  »انجمن 
دستیابی  برای  چند  هر   »)Kuul(
ولی  گرفته،  شکل  اهداف  همین  به 
شکل گیری  با  آن  تاسیس  چگونگی 
برون مرز  فرهنگی  نهادهای  اغلب 
برخالف  انجمن  این  دارد؛  تفاوت 
گسترش  روند  در  مشابه،  نهادهای 
»کتاب خانه ی فارسی وین« به عنوان 
شهر  مرکزی  کتاب خانه ی  از  بخشی 
اتریشی  از سوی کارمندان  پا گرفته، 
آن اداره می شود و مسئولیت کاتالوگ 
کردن کتاب ها، حفظ و تهیه ی آمار و 
خدمات دیگر به عهده ی آنها است. از 
و  ادبی  جلسات  برگزاری  گذشته  آن 
هم زمان  نیز  انجمن  کتاب  خوانی های 
صورت  آلمانی  و  فارسی  زبان  دو  به 

می گیرد.

جشن آغاز
بنا به گفته ی گرجی مرزبان، شاعر 
و نویسنده ی ایرانی مقیم وین و یکی 
مراسم  در  انجمن،  این  پایه گذاران  از 
ژوئن  در  که  کتاب خانه  گشایش 
۲۰۰۷ برگزار شد، نه تنها ایرانی های 
مهاجر نسل اول، بلکه چهره های جوان 
ویدا  داشتند.  حضور  هم  دوم  نسل 
مشایخی، یکی دیگر از دست اندرکاران 
این گونه  را  گشایش  کتاب خانه، شب 
راه  از  »مهمانان  می دهد:  شرح 
می رسند. بسیاری از چهره ها آشناست. 
دوم  نسل  جوانان  جمعیت،  میان  در 
نیز دیده می شوند، تک و توک نسل 
که  می خورند  به چشم  نیز  سومی ها 
با کمک کالس های فارسی )که زنان 
و  خواندن  داده اند(،  تشکیل  مهاجر 
این میان  را فرا گرفته اند. در  نوشتن 
از  نه  که  می بینم  را  افغانی  جوانان 
ظاهرشان که شبیه به هم هستیم، بلکه 
از لهجه اشان پی می برم که افغانید.«

در گزارش ویدا مشایخی هم چنین 
فارسی زبانان،  کنار  است که در  آمده 
اتریش،  از  آشنایی  چهره های 
متحده،  ایاالت  یونان،  بلغارستان، 
مراسم  در  هم  مصر  و  آلبانی  آلمان، 
»با  می نویسد:  او  داشتند.  شرکت 
زندگیم  در  دیگر  بار  آنها  به  نگاهی 
کار  یک  چگونه  که  می برم  پی 
را  انسان ها  فرهنگی می تواند  هنری- 
با زبان های مختلف، اعتقادات متفاوت 
و فرهنگ ها و سنت های گوناگون در 
یک نقطه با صمیمیت گرد هم آورد.«

کیهان لندن برای پی بردن به چند و 
چون ویژگی های »کتاب خانه ی فارسی 
وین« با گرجی مرزبان گفت وگو کرده 

است:
 بهجت امید: کتاب خانه ی فارسی 

»انجمن هنر و ادبیات در وین«؛ در آغاز کتاب بود...

گرجی مرزبان
De La Grace Volcano عکس از
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جدید  ابزار  نظام،  افراد  به  جاسوسی  اتهام 
سرویس های اطالعاتی جمهوری اسالمی

تازگی  به  =اتهام جاسوسی 
در نبرد سرویس های اطالعاتی 
اسالمی  جمهوری  در  موازی 
و  نهادها  این  توجه  مورد 
جناحین نظام قرار گرفته است.
=مدتی است افرادی برآمده 
از بدنه نظام جمهوری اسالمی 
توسط یک نهاد و جناح مورد 
اتهام جاسوسی قرار می گیرند 
و نهاد یا جناح دیگر با رد اتهام 

از آنها حمایت می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه 
با  ارتباط  در  جاسوسی جدیدی  پرونده 
مذاکرت هسته ای ایران تشکیل داده که 
به  متهم  ناصری  آن سیروس  اساس  بر 

جاسوسی شده است.
نام سیروس ناصری چند سال پیش با 
پرونده فساد در شرکت اورینتال کیش و 
زمانی که نایب رئیس هیئت مدیره این 
شرکت بود در رسانه ها مطرح شد. شرکت 
اورینتال کیش متهم به پرداخت رشوه به 
مقامات وزارت نفت و گرفتن مسئولیت 
چند فاز طرح پارس جنوبی بود و ناصری 
در آن پرونده با اتهام پرداخت بیش از نیم 
میلیون دالر رشوه از حساب شخصی اش 
در سوییس به مشاور عالی شرکت نفت و 
گاز پارس برای موفقیت در قراردادهای 
نفتی روبرو بود که در نهایت تبرئه شد. 
مقیم  و  خارج  ایران  از  تبرئه  از  پس  او 
وین شد. چند ماه پس از تشکیل دولت 
نخست روحانی، سیروس ناصری به ایران 
ناصری  سیروس  جدید  بازگشت.پرونده 
اما مربوط به جاسوسی در روند مذاکرات 
افراد نزدیک  از   هسته ای   است. ناصری 
دولت  در  که  است  روحانی  حسن  به 
حجت االسالم محمد خاتمی  و در زمان 
روحانی  حسن  حجت االسالم  دبیری 
تیم  عضو  ملی  امنیت  عالی  شورای  در 
همان  در  و  مذاکره  کننده  هسته ای  بود 
دوره مدتی نیز مسئولیت سخنگوی تیم 
هسته ای ایران، زیر نظر حسن روحانی، را 

بر عهده داشت.
سیروس ناصری پس از تشکیل دولت 
که  حالی  در  و  روحانی  حسن  نخست 
دست  به  غرب  با  ایران  توافق  هسته ای 
به  دولت  نظر  زیر  مذاکره کننده ای  تیم 
امضا رسیده بود در ایران دیده شد و خبر 
بازگشت وی به ایران در رسانه ها منتشر شد.

چند هفته پس از انتشار این خبر بود 
که سیروس ناصری در گفتگویی با ایرنا، 
کرد  ارزیابی  بزرگ  را دستاوردی  برجام 
و در توضیح عملکرد تیم مذاکره کننده 
 هسته ای  در زمان محمد خاتمی  و زیر 
نظر حسن روحانی، که ناصری هم یکی 
از اعضای آن بود، گفت: »در مورد آنچه 
روحانی  دکتر  که  مذاکراتی  دوران  در 
مسئولیتش را به اصرار بسیاری مسئوالن 
بر عهده گرفت و من هم شانس همکاری 
با ایشان را داشتم، باید بگویم که مذاکرات 
ما دقیقا و به طور کامل بر مبنای برنامه ای 
فعالیت  هسته ای  توسعه  برای  که  بود 
 صلح آمیز و تولید سوخت در آن مقطع با 
تجدید نظر تدوین و مصوب شده بود. هر 
کار سیاسی که انجام دادیم برای پیشبرد 
آن برنامه به طور کامل و حساب شده و 

درست بود.«
او که در این مدت چندان در معرض 
دید رسانه ها نبود، اکنون نامش بار دیگر 
عملکردش  پیرامون  جدید  اتهامی   با 
مثبت  را  آن  خودش  که  مذاکراتی  در 
ارزیابی می کند بر سر زبان ها  افتاده است. 
توجه  با  داده،  گزارش  مهر  خبرگزاری 
به تشکیل پرونده قضایی علیه ناصری، 
شنیده شده که برای این فرد حکم جلب 
نیز صادر شده است. گزارش خبرگزاری 
مهر می افزاید هر چند در طی سال های 
اخیر ناصری چند بار ممنوع الخروج شده 
بود، اما شنیده شده است اکنون این فرد 

در ایران نیست و متواری شده است.
خردادماه سال 9۵ نیز شایعاتی در مورد 
صدور حکم جلب برای سیروس ناصری 
منتشر شد که محسنی اژه ای، سخنگوی 

قوه قضاییه، آن را رد کرد.
که  انتقاداتی  از  یکی  حال  همین  در 
شده  وارد  ناصری  سیروس  عملکرد  به 
بود.    NPT قرارداد  امضای  درباره  بود 
سال 13۴۷ معاهده ان .پی .تی یا پیمان 
هسته ای  سالح های  گسترش  منع 
حکومت  سوی  از  سال   2۵ مدت  برای 
پس  شد.  امضا  پهلوی  محمدرضاشاه 

به  ناصری،  سیروس  دوره،  این  پایان  از 
عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، با امضای 
داوطلبانه  خود پای این قرارداد باعث شد 

ایران امروز نیز به آن بپیوندد.
منتقدان می گویند پیوستن دائمی  ایران 
به NPT بدون دریافت هیچ گونه امتیازی 
صورت گرفت، به شکلی که محمدجواد 
و  مروارید  »دادن  به  را  آن  الریجانی 
کرد.  تشبیه  چوبی«  آب نبات  گرفتن 
ناصری  سیروس  که  است  توجه  جالب 
مجوزی  هیچ    NPT کردن  دائمی   برای 
از مجلس شورای اسالمی  یا مصوبه ای از 
هیأت دولت وقت و شورای عالی امنیت 

ملی در اختیار نداشت.
النه  یا  هسته ای  مذاکرات  تیم 

جاسوسی!؟
برای  پرونده  تشکیل  خبر  اکنون 
شده  منتشر  حالی  در  ناصری  سیروس 
است که نیمه مهرماه صدور حکم ۵ سال 
اصفهانی،  دری  عبدالرسول  برای  زندان 
یکی از اعضای آخرین تیم مذاکره کننده 

 هسته ای تایید شد.
به گزارش کیهان لندن، دری اصفهانی 
تابعیت دوگانه ی ایرانی- کانادایی دارد و 
عضو جامعه و انجمن حسابداران خبره 
خبره  حسابداران  انجمن  عضو  و  ایران 
انگلستان و ولز )ICAEW( و عضو انجمن 
حسابداران خبره اُنتاریو در کانادا بود. او 
بانک مرکزی و  همچنین مشاور رئیس 
بانک سامان  عضو پیشین هیات مدیره 
نیز بوده است. دری اصفهانی در مردادماه 
9۵ بازداشت شد و متهم است در ازای 
به  )که  داخلی  مختلف  اطالعات  ارائه 
جهت حضور در سطوح عالی مدیریتی 
این اطالعات مهم را در اختیار داشته( به 
موسسات تاثیرگذار بر تحریم ها، مبلغی 
در حدود ماهانه ۷۵۰۰ پوند )حدود 3۰ 

میلیون تومان( دریافت می کرده است.
اتهام  به  اصفهانی  دری  که  حالی  در 
جاسوسی مجرم شناخته شده، محمود 
کرد  اعالم  ایران،  اطالعات  وزیر  علوی، 
از  اصفهانی،  دری  عبدالرسول  تنها  نه 
مذاکره کنندگان ایرانی جاسوسی نکرده 
وزارت  جاسوسی  ضد  معاونت  با  بلکه 

اطالعات نیز همکاری داشته است.
ادعای علوی  این  اگر  نیست  مشخص 
اطالعات  وزارت  چرا  پس  است  درست 
با  برای همکاری دری  و مدارکی  اسناد 
معاونت ضد جاسوسی وزارت اطالعات به 
دادگاه و قوه قضائیه ارائه نداده تا مجرم 

نبودن وی را اثبات کند.
چند روز پس از اظهارات وزیر اطالعات 
و قطعی شدن حکم زندان دری اصفهانی، 
سخنگوی وزارت خارجه دستگیری او به 
عنوان جاسوس را دروغ پردازی های واهی 
و بازی های سیاسی ناصواب دانست و آن 
سوابق  اصفهانی  »آقای  کرد:  تکذیب  را 
طوالنی در دهه های گذشته در دستگاه ها 
و نهادهای مختلف داشته اند و از جمله 
زیادی  همکاری های  هم  دفاع  وزارت  با 
داشتند و طی این مدت خدمات ارزنده ای 

را انجام داده بودند.«
او همچنین با استناد به سخنان وزیر 
اخیر  »صحبت های  گفت:  اطالعات 
داد که دیدگاه آن  نشان  اطالعات  وزیر 
وزارتخانه این است که بخشی از اتهامات 
وارده به آقای اصفهانی درست نیست و 
آن فرد خدمات و همکاری هایی را هم با 

وزارت اطالعات داشته است.«
غیر از مطرح شدن نام سیروس ناصری 
و دری اصفهانی به عنوان متهم جاسوسی 
در مذاکرات هسته ای، از دو نفر دیگر با 
نام های مشکور و رمضانی نیز به عنوان 
می شود  یاد  جاسوسی  پرونده  متهمان 
که اطالعاتی از پرونده شان هنوز منتشر 

نشده است.

می شوند،  جاسوس  که  نزدیکانی 
جاسوسانی که نزدیک می شوند

در کنار نام این دو، افراد دوتابعیتی که 
خارج از ایران بسر می بردند پس از ورود 
به ایران به اتهام جاسوس بازداشت شده 
و همچنین مورد محاکمه قرار گرفتند. 
در این میان اما اخیرا نام افرادی از بدنه 
نظام جمهوری اسالمی به عنوان جاسوس 
مطرح می شود. از جمله حسین موسویان 
که او نیز از اعضای ارشد تیم هسته ای به 
مدیریت حسن روحانی بود که به اتهام 
جاسوسی بازداشت و به جرم اخالل در 
امنیت ملی به 2 سال زندان محکوم شد.

زهرا الریجانی دختر صادق الریجانی، 
رئیس قوه قضائیه، از جمله افراد دیگری 
به  او  نام  گذشته  ماه های  در  که  است 
برای  جاسوسی  متهمان  از  یکی  عنوان 
قوه  که  حالی  در  شد.  مطرح  انگلستان 
وبسایت  توسط  که  را  اسنادی  قضائیه 
»آمد نیوز« درمورد پرونده زهرا الریجانی 
منتشر شده جعلی خوانده است اما خبر 
واکنش های  با  الریجانی  زهرا  بازداشت 
مقامات  سوی  از  هماهنگی  و  شدید 
جمهوری اسالمی ، از سپاه تا قوه قضائیه 
همین  برخی  که  شد  روبرو  مجلس،  و 
واکنش ها  و التهاب های مقامات جمهوری 
اسالمی  برای تکذیب این اتهام را دلیلی 
برای درستی خبر عنوان می کنند.حسین 
درخشان یکی دیگر از این نمونه هاست؛ 
اتهاماتش  از  یکی  که  وبالگ نویسی 
جاسوسی برای اسرائیل بود و به زندان 
زندان  از  آزادی  با  اما  شد  محکوم  نیز 
سختی  و  سفت  حامیان  زنجیره ی  به 
جمهوری اسالمی و دولت روحانی تبدیل 
شد و در رسانه های ایران به نفع برجام و 
روحانی قلم می زند.یکی از نکاتی که در 
پرونده ها  و خبرهای مربوط به جاسوسی 
مقامات جمهوری اسالمی  یا نزدیکانشان 
تکذیب  و  تایید  است  توجه  قابل 

دستگاه های مختلف امنیتی است.
و  اصفهانی  دری  مورد  در  نمونه  برای 
برخی  که  حالی  در  موسویان  حسین 
جناح ها ی درون حکومت در مورد پرونده 
آنها افشاگری کردند، جناح دیگری این 
اتهامات را رد و آنها را افرادی دلسوز و 
موثر عنوان کرد! هیچ پاسخ روشنی هم 
به افکار عمومی  داده نمی شود که چگونه 
از یک فرد حمایت  وزیر اطالعات نظام 
می کند و دستگاه قضایی همان فرد را به 

۵ سال زندان محکوم می نماید!
جدا از موضوع چرایی وجود این همه 
»شایعه« و خبر درباره جاسوسی افرادی 
از بطن نظام جمهوری اسالمی، نکته قابل 
پرونده ها یی  چنین  که  اینجاست  توجه 
به یکی از سالح ها و ابزار موثر در نبرد 
تبدیل  اسالمی   جمهوری  جناحی  بین 
شده است. افرادی که با حمایت عده ای 
نقاطی  از  و سر  نظام رشد می کنند  در 
حساس چون تیم مذاکرات  هسته ای  و یا 
پروژه های اقتصادی در می آورند و چندی 
بعد به اتهام جاسوسی محاکمه و مجرم 
شناخته می شوند یا افرادی که پیشتر به 
عنوان جاسوس محاکمه و زندانی شده اند 
اما پس از آزادی در نقش حامیان یکی از 
جریانات درون نظام به فعالیت در کشور 
می پردازند.در این میان به نظر می رسد از 
یک سو استفاده از پرونده های جاسوسی 
در نبرد سرویس های اطالعاتی موازی در 
جمهوری اسالمی مورد توجه این نهادها 
از سوی  و  گرفته  قرار  نظام  و جناحین 
دیگر جمهوری اسالمی با وجود احتمال 
برخورد تند از سوی آمریکا نسبت به برجام 
تالش دارد با برجسته  کردن پرونده های 
افکار  مذاکره کننده  تیم  در  جاسوسی 
عمومی را مدیریت و مسئولیت شرایط 
پیش آمده را از گردن نظام برداشته و چون 
طوق لعنت به گردن چند فرد بیندازد.

 اعطای نشان درجه ۳ خدمت به دری اصفهانی

مسعود بارزانی، بنیانگذار دولت ُکرد و 
پایان دهنده ی رویای تشکیل آن

غربی  دیپلمات  =یک 
بارزانی  از  می گوید وقتی 
را  خواستم که همه پرسی 
به تعویق بندازد، در پاسخ 
آن  توانم  نمی  »من  گفت: 
زیرا  بندازم  تعویق  به  را 
که  دارم  فرصتی  اکنون 
آمد.  نخواهد  پیش  دیگر 
بغداد هنوز ضعیف است اما 
روزی قوی تر می شود و بعد 

خیلی دیر خواهد شد«.
که  زمانی  در  بارزانی   =
حمله  عراق  به  داعش 
یک  با  کرد  تالش  کرد 
تیر دو نشانه بزند؛ ابتدا با 
افراط گرایان داعش بجنگد 
پشتیبانی  با  را  مناطقی  و 
ضد  ف  ئتال ا ی  ها و نیر
از دست داعش  تروریسم 
را  آنها  و سپس  کند  آزاد 
دیرینه ی  رویای  هدف  با 
تاسیس یک کشور مستقل 
کردستان  جغرافیای  به 

ضمیمه کند.
کرد  تالش  نی  =بارزا
خانواده اش در موقعیت های 
گیرد.  قرار  اقلیم  مهم 
نیچروان  اش  برادرزاده 
وزیر  نخست  نی،  ا رز با
و  است  اقلیم  حکومت 
فرزندش،  بارزانی  مسرور 
رئیس شورای امنیت ملی 
کردستان و کسی است که 
در دستگاه اطالعاتی اقلیم 

حرف اول را می زند.
یکشنبه  روز  که  بارزانی  مسعود 
29 اکتبر کناره گیری خود از مقام 
اعالم  را  کردستان  اقلیم  ریاست 
حکومت  بنیانگذار  واقع  در  کرد، 
بود،  عراق  کردستان  خودمختاری 
منتقدانش  از  برخی  مقابل  در  اما 
خطرناک  اقدام  با  او  که  معتقدند 
استقالل  برای  همه پرسی  برگزاری 
سقوط  اصلی  مسئول  کردستان، 
مستقل  کشوری  تاسیس  رویای 

برای کردهاست.
به  نمی کرد  تصور  هرگز  بارزانی 
روزی خواهد رسید که  آنچه را 26 
سال پیش شروع به ساختن آن کرده 
بود اینگونه به سرعت از دست بدهد.

گزارشی  در  فرانسه  خبرگزاری 
نویسنده  اوبرله،  تیری  از  نقل  به 
معروف روزنامه فرانسوی لو فیگارو، 
نوشته است: این جنگجوی کرد که 
از سن 1۴ سالگی با پوشیدن لباس 
به دوش  اسلحه  رزم سنتی کردها 
به صفوف پیشمرگه های کردستان 
که  ملتی  چشم  در  پیوست،  عراق 
تالش  خود  دولت  تاسیس  برای 
می کنند، به یک »نماد« تبدیل شد.

بارزانی ۷1 ساله در خانواده ای به 
برای  سال  سال های  که  آمد  دنیا 
او  بود.  کرده  نبرد  کردها  استقالل 
رهبر  بارزانی،  مصطفی  مال  فرزند 
در  کردها  ملی  جنبش  تاریخی 
عراق است؛ پدرش تا آخر عمر برای 

استقالل کردهای عراق جنگید.
فراموش  هرگز  بارزانی  مسعود 
نمی کند که او در اولین جمهوری 
تنها  مهاباد، که  کردستان در شهر 
به  بعد  و  کشید  طول  سال  یک 
وسیله نیروهای دولت مرکزی ایران 
سرنگون گشت، متولد شد. مسعود 
شد  موفق   19۷8 سال  در  بارزانی 
موقعیت پدرش در حزب دموکرات 
بیاورد  به دست  را  عراق  کردستان 
و مسئولیت دبیرکل حزب دمکرات 
کردستان عراق که در سال 19۴6 
تأسیس شده بود را به عهده بگیرد. 
اما در سال 19۷۵، جالل طالبانی، 
بنیانگذار اتحادیه میهنی کردستان 
عرصه  در  دیگر  قهرمانی  عنوان  به 
سیاسی کردستان عرض اندام کرد 
برابر  در  بارزانی  مسعود  این گونه  و 
رقیبی بسیار قوی و سیاستمداری 

قرص و محکم قرار گرفت.

عراق  و  ایران  در کشاکش جنگ 
)1988-198۰(، دو جریان سیاسی 
جمهوری  با  بارزانی  و  طالبانی 
اما  کردند،  همکاری  ایران  اسالمی 
همکاری  این  برای  سنگینی  بهای 
صدام  که  عامی  قتل  پرداختند. 
راه  به  عراق  کردهای  علیه  حسین 
هزار  ده ها  که  شد  باعث  انداخت  
تن از کردهای عراق از مناطق خود 
آواره شوند و حدود ۵۰۰۰ کرد در  
سال  در  حلبچه  بمباران شیمیایی 
هزینه  اینها  شوند.  کشته   1988
همکاری این دو جریان با جمهوری 

اسالمی ایران بود.
حسین  صدام  شکست  از  پس 
کویت  به  حمله  جنگ  اولین  در 
)199۰(، کردها بار دیگر قیام کردند 
اما همه چیز  طبق مراد آنها نبود 
و نیروهای عراق پس از ترک کویت 
و  آوردند  به دست  را  انسجام خود 
کردها نتوانستند کاری سرنوشت ساز 
آن  از  پس  اما  دهند  انجام  وموثر 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
قطعنامه شماره 688 را تصویب کرد 
که به نیروهای عراقی اجازه پرواز بر 
شورای  نمی داد.  را  کردستان  فراز 
خواستار  قطعنامه  این  در  امنیت 
پایان دادن به سرکوب کردها توسط 

دولت عراق شده بود.
نیروهای  برای  پرواز  ممنوعیت 
عراقی بر فراز کردستان برای مسعود 
که  بود  تاریخی  لحظه ای  بارزانی 
بود.  نشسته  انتظارش  به  سال ها 
بارزانی از فرصتی که بر اثر شرایط 
جنگ عراق و کویت به وجود آمده 
بود استفاده کرد و توانست موجودیت 
از  مستقل  دولت  شبیه  نهاد  یک 
حکومت بغداد صدام حسین را بنا 
نهد. او قدرت را میان حزب دمکرات  
و حزب اتحادیه میهنی کردستان به 
رهبری جالل طالبانی تقسیم کرد 
اما رقابت های سیاسی میان بارزانی 
سال های  در  شد  باعث  طالبانی  و 
199۴ تا 1996 این رقابت به جنگ 
داخلی میان آنها تبدیل شود. کردها 
خود  درونی  اختالفات  بر  مدتی  تا 
باقی ماندند تا اینکه در سال 2۰۰3، 
رژیم صدام حسین به وسیله آمریکا 
کردها  و  شد  سرنگون  بریتانیا  و 
دو  ادغام  برای  دیگر  بار  توانستند 
اداره سلیمانیه و اربیل در حکومت 
توافق  به  کردستان  اقلیم  منسجم 

برسند.
به  بارزانی  از  کردها  میان  در 
عنوان سیاستمداری لجباز، فریبکار 
یاد  ماجراجو  زیادی  حدود  تا  و 
می شود. آخرین مورد از ماجراهای 
برای  او  تصمیم  بارزانی  مسعود 
استقالل  همه پرسی  برگزاری 
تاریخ   در  عراق  کردستان  منطقه 
2۵ سپتامبر امسال بود. او با وجود 
کشورهای  بغداد،  شدید  مخالفت 
را  خود  تصمیم  جهان  و  منطقه 
موجب  او  تصمیم  کرد.  عملی 
خشم بغداد و سپس حمله نظامی 
نیروهای ارتش فدرال عراق به اقلیم 
کردستان و بازپس  گرفتن اکثریت 
اربیل  با  اختالف  مورد  مناطق 
نفت خیز  شهر  و  استان  ویژه  به 

کرکوک از پیشمرگه ها شد.
بارزانی پس از پیروزی در انتخابات 
غیرمستقیم سال 2۰۰۵، دوباره در 
سال 2۰۰9 با کسب ۷۰ درصد آرا 
در اولین انتخابات عمومی بار دیگر 
انتخاب شده بود و یک دوره چهار 
ساله جدید را برای ریاست بر اقلیم 

کردستان آغاز کرد.

پس از پایان دوره ریاست بارزانی، 
ریاست  دو سال  کردستان  پارلمان 
وی را تمدید کرد. اما پس از بحران 
همه پرسی برای استقالل و تحوالت 
پارلمان  آن،  سیاسی  پیامدهای  و 
اقلیم کردستان روز یکشنبه تصمیم 
تا   را  پارلمانی  انتخابات  که  گرفت 

اول نوامبر به تعویق بیاندازد.
عالوه بر آن به دلیل عدم تمدید 
فعالیت  پارلمان  بارزانی،  ریاست 
هیئت ریاست اقلیم را متوقف کرد 
و تا انتخابات آینده به تعلیق درآورد. 
با این وضعیت صالحیت  و اختیارات 
پایان  به   بارزانی  مسعود  قانونی 

رسیده است.
که  پیشمرگه  جنگجوی  فرزند 
کرد،  مبارزه  صدام حسین  رژیم  با 
امروز دیگر مبارزه نمی کند. مرزهای 
اقلیم او که پس از پیشروی نیروهای 
داعش  علیه  در جریان جنگ  کرد 
گسترش یافته بود، بار دیگر به خط 
ملل  سازمان  که   2۰۰3 سال  آبی 
تعیین کرده بود، محدود شد. بارزانی 
در زمانی که داعش به عراق حمله 
کرد تالش کرد با یک تیر دو نشانه 
داعش  افراط گرایان  با  ابتدا  بزند؛ 
پشتیبانی  با  را  مناطقی  و  بجنگد 
از  تروریسم  ضد  ائتالف  نیروهای 
دست داعش آزاد کند و سپس آنها 
را با هدف رویای دیرینه ی تاسیس 
جغرافیای  به  مستقل  کشور  یک 

کردستان ضمیمه کند.
بارزانی تا حد زیادی سیاست اقلیم 
را تحت سلطه خود قرار داد و تالش 
کرد که خانواده اش بر ستون فقرات 
بیابد و در  ساختار حکومت تسلط 
موقعیت های مهم اقلیم قرار گیرد. 
بارزانی،  نیچروان  اش  برادرزاده 
است  اقلیم  حکومت  وزیر  نخست 
رئیس  فرزندش،  بارزانی  مسرور  و 
و  کردستان  ملی  امنیت  شورای 
کسی است که در دستگاه اطالعاتی 

اقلیم حرف اول را می زند.
مسعود بارزانی تا یک هفته پیش از 
ریسک همه پرسی، نخستین و تنها 
رئیس برای کردها بود، اما او به دام  
افتاد.  استقالل  رویای  پرمخاطره ی 
یک دیپلمات غربی می گوید وقتی 
از بارزانی خواستم که همه پرسی را 
به تعویق بندازد، در پاسخ گفت: »من 
نمی توانم آن را به تعویق بندازم زیرا 
اکنون فرصتی دارم که دیگر پیش 
نخواهد آمد. بغداد هنوز ضعیف است 
اما روزی قوی تر می شود و بعد خیلی 
دیر خواهد شد«. وی ادامه داد: »من 
نمی توانم عقب نشینی کنم و فکر 
می کنم کشورهایی که اکنون به من 
را  توصیه می کنند که همه پرسی 
برگزار نکنم پس از آنکه اجرا کردم 
از من حمایت خواهند کرد«…  و 

این اشتباه بزرگ بارزانی بود.
سیاسی  تحلیلگر  سویل،  ِکِرک 
ایراکی  »اینساید  مجله  سردبیر  و 
پولتیک« می گوید: »مسعود بارزانی 
با استناد به آرای دایره تنگ برخی 
از مشاورانش دست به ریسک بزرگ 

همه پرسی استقالل زد«.
امور  تحلیلگر  اغلو،  سیویر  موتلو 
است:  معتقد  نیز  ترکیه  در  کردها 
»بارزانی با اشتباه بزرگ خود کردها 
را در موقعیتی بسیار سخت قرار داد. 
او از وضعیت سیاسی تحلیلی غلط 
داشت و از پیام ها تفسیری نادرست 
کرد. این باعث شد تا او و حزبش در 

داخل وخارج عراق منزوی شوند«.
*منبع: الشرق االوسط
*ترجمه از کیهان لندن

مسعودبارزانیدرمیانپیشمرگهها
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به  که  کسانی  به  حتی  آمریکایی ها 
نمی کنند،  رحم  می بندند،  امید  آنها 
دکتر  امثال  به  حتی  آمریکایی ها 
مصدق هم راضی نمی شوند، آنها نوکر، 
می خواهند  توسری خور  و  سرسپرده 

مثِل محمدرضا پهلوی«.
ماه های  در  بار  چندمین  برای  این 
خامنه ای  سیدعلی  که  است  گذشته 
علیه  وقتی  اسالمی  جمهوری  رهبر 
ادامه  در  می کند  موضع گیری  آمریکا 
به پادشاه فقید ایران و حکومت پهلوی 
شرایط  که  حالی  در  هم  آن  می تازد 
و  منطقه ای  و  اجتماعی  و  سیاسی 
رهبری  دوران  در  ایران،  بین المللی 
خمینی و خامنه ای با پیش از انقالب 
از  اتفاقا  و  نیست  مقایسه  قابل  اصال 
همین روست که عبارت »نور به قبرش 
بباره« بدون آنکه نامی از کسی در آن 

برده شود، چنان معروف شده است.
علی  ماه  شهریور   2۶ در  پیشتر، 
طالب  از  گروهی  جمع  در  خامنه ای 
پس از سخنرانی علیه آمریکا و ترامپ، 
عنوان کرد »یک روزی بود در این کشور 
در همین تهران، زیر موشک های صدام 
نداشتیم،  دفاع  وسیله  هیچ  ما  و  بود 
ما  می کردند،  کمک  صدام  به  همه 
دست خالی بودیم وسیله  ای نداشتیم، 
وسیله ی  باید  که  افتادیم  فکر  آن  به 

دفاعی درست کنیم«.
این تحریف تاریخ، در شرایطی است 
که در همان روزهای اول جنگ ایران 
که  تجهیزاتی  با  ایران  ارتش  عراق  و 
بود  شده  خریداری  پهلوی  زمان  در 
به نوشته منابع رسمی خود جمهوری 
اسالمی، نه تنها با کمک نیروی هوایی 
به شکل  را  عراق  نفتی  ارتش صنایع 
نیمه تعطیل در آورد بلکه نیروی دریایی 

عراق به طور کامل نابود شد.
تحریم های  آغاز  با  همزمان  اکنون 
جدید آمریکا علیه سپاه و سفر پوتین 
به تهران، رزمایش نیروی هوایی ارتش 
ایران با عنوان »اقتدار هوایی فداییان 
آن  در  که  شد  برگزار  والیت«  حریم 
از  ارتش  هوایی  نیروی  جنگنده های 
مورد  سوخو2۴  و   F14, F4 جمله 
هواپیماهای  گرفتند.  قرار  استفاده 
نظامی که خرید تمامی آنها پیش از 
انقالب و با نظارت شخص محمدرضا 
شاه پهلوی صورت گرفت و امروز تجلّی 
»اقتدار والیت« از آنها نام برده می  شود.

پیش  چندی  خامنه ای  سیدعلی 
از  »یکی  بود  گفته  سخنانی  در  نیز 
محمدرضا  رژیم  گناهان  بزرگترین 
پهلوی، عبارت بود از اینکه کشور را از 
لحاظ فّنی، صنعتی و اقتصادی، وابسته 
سرنوشت  کرد.  وابسته تر  و  نگه داشت 
گندمش،  در  نانش،  در  را  کشور  یک 
در سیلوی گندمش، در وسیله ی آرد 
کردن گندمش، در مواد غذاییش و در 

همه چیزش، به خارج وابسته کرد«.
حالیست  در  بی جا  ادعاهای  این 
اسداهلل  آبان  دهم  چهارشنبه  روز  که 
اتاق های  ریاست  که  عسگراوالدی، 
بازرگانی ایران و چین و ایران و روسیه 
را بر عهده دارد در یادداشتی در روزنامه 
اعتماد نوشت: » روس ها به تجار ایرانی 
اعتماد ندارند، ما سال گذشته حدود 
۴00 میلیون دالر صادرات به روسیه 
داشتیم اما حجم واردات ما از این کشور 
حدود یک میلیارد و ۵00 میلیون دالر 
از  این نسبت یعنی 20 درصد  است؛ 
حجم مبادالت ما سهم صادرات و ۸0 
این  درصد آن سهم واردات است که 

ایران   از  دوباره  توتال  ترامپ  تهدید  با 
می رود؛ ۹۰ میلیارد دالر زیان ترک قرارداد!

=قرار داد 5 میلیارد دالری 
توسعه فاز 11 پارس جنوبی 
گ  ر بز نی  با قر نخستین 
تائید  از  ترامپ  خودداری 
تعهدات  به  ایران  پایبندی 
مندرج در توافق اتمی است.
گاز  چاه های  از  =بسیاری 
به  ایران در آستانه ی ورود 
قرار  فشار  کاهش  مرحله 
حجم  حفظ  برای  و  دارند 
 3۰ از  بیش  کنونی  تولید 
میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خارجی و فن آوری روز مورد 

نیاز است.

اخیر  اظهارات   - تقی زاده  رضا 
شرکت  مدیرعامل  پویان  پاتریک 
اینکه:  بر  دایر  فرانسه   توتال  نفتی 
اجبار،  و  قانونی  الزام  صورت  »در 
برای  ایران خارج می شود«  از  توتال 
مسئوالن جمهوری اسالمی تردیدی 
باقی نگذاشته که قرار داد ۵ میلیارد 
پارس جنوبی  فاز 11  توسعه  دالری 
خودداری  بزرگ  قربانی  نخستین 
به  ایران  پایبندی  تائید  از  ترامپ 
تعهدات مندرج در توافق اتمی است.

با  بسیار  تحول  این  به  واکنش  در 
در  آینده  ماه های  طی  که  اهمیت 
اقتصادی،  تجاری،  زمینه های  سایر 
سرمایه های  قراردادهای  و  مالی 
کاالهای  و  نفت  صادرات  خارجی، 
غیرنفتی ایران نیز تکرار خواهد شد، 
کمیسیون  رئیس  حسنوند  فریدون 
به  رژیم  اسالمی  مجلس  انرژی 
»مسئوالن  گفت:  تسنیم  خبرگزاری 
وزارت نفت باید در باره ترک قرارداد 
پاسخگو  مجلس  به  توتال  جانب  از 
شکایتی  باید  نفت  وزارت  و  باشند 
مراجع  در  توتال  شرکت  علیه 
تنبیهاتی  و  کند  تنظیم  بین المللی 

برای آنها در نظر گرفته شود.«
او همچنین اظهار داشت: »این نوع 
باید  ایران  با  توتال  شرکت  برخورد 
مسئوالن  برخی  برای  عبرتی  درس 
)دولت روحانی( باشد که بی  جهت به 
این  گونه شرکت  ها اعتماد می کنند.«

وزیر  زنگنه  بیژن  و  روحانی  حسن 
 ۵ سرمایه گذاری  قرارداد  او،  نفت 
را  ایران  در  توتال  دالری  میلیارد 
اتمی  توافق  دستاوردهای  شاه بیت 
می دادند  نوید  و  می کردند  معرفی 
که ورود دوباره توتال به ایران مقدمه 
نفتی جهان  بازگشت سایر غول های 

خواهد بود.
خوش خیالی دولت یا دروغگویی 

کارکنان؟
در روزی که خروج با چراغ خاموش 
شد،  آشکار  ایران  از  فرانسه  توتال 
بین الملل  معاون  زمانی نیا،  حسین 
که  اسالمی  جمهوری  نفت  وزیر 
از  پیش  فضای  در  همچنان  ظاهرا 
اظهارات 13 اکتبر دونالد ترامپ بسر 
فایننشال  با  مصاحبه ای  طی  می برد 
دالر  میلیارد   20 »امضای  از  تایمز 
شرکت های  با  دیگر  نفتی  قرارداد 
خارجی طی 12 ماه آینده خبر داد«!

این  پذیرفتن  ضمن  زنگنه  معاون 
فن آوری  به  قطعا  »ما  که   واقعیت 
مدرن نیاز داریم و شرکت های ایرانی 
به  قادر  خارجی  شرکت های  بدون 
نیستند«  گاز  و  نفت  میادین  توسعه 
از  بیش  چیزی  »هیچ  کرد:  اعتراف 
این برای ایران خجالت آور نیست که 
با دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز، 
دارای این حجم پایین از تولید نفت 

و گاز است«!
شد  مدعی  زمانی نیا  چه  اگر 
بسیاری شرکت های خارجی از جمله 
ایران  به  ورود  آماده  داچ شل  رویال 
شرکت های  تنها  عمل  در  می شوند، 
اویل،  لوک  روس نفت،  مانند  روسی 
مذاکره  برای  زاروبژنفت  و  گازپروم 
نفتی  توسعه  طرح های  پیرامون 
تیمور  آب  غرب،  پایدار  مانند  ایران 
کرده اند  آمادگی  اعالم  منصوری  و 
عقد  مرحله  به  کنون  تا  هیچ یک  و 
قرارداد رسمی مشابه با شرکت توتال 

فرانسه نرسیده اند.
بسیاری از چاه های گاز ایران واقع 
پارس  نفت(  )و  گازی  میدان  در 

مرحله  به  ورود  آستانه ی  در  جنوبی 
کاهش فشار و در نتیجه کاهش تولید 

قرار دارند و برای حفظ حجم تولید 
کنونی آنها بیش از 30 میلیارد دالر 
فن آوری  و  خارجی  سرمایه گذاری 

روز مورد نیاز است.
زیان های نجومی ترک یک قرارداد

تیرماه   12 روز  توتال   با  قرارداد 
 11 فاز  توسعه  برای  جاری  سال 
امضا رسید.  به  پارس جنوبی  میدان 
شرکت  اگرچه  شده  یاد  قرارداد  در 
چین   )CNPC( سی  پی  ان  سی 
با  ترتیب  به  هم  ایران  پتروپارس  و 
داشتن 30 درصد و 19 درصد سهم 
دخیل هستند، اما، طراح و مجری آن 
توتال است و قرار بود این طرح بزرگ 
را با برخورداری از امتیازهای فراوانی 
که در الگوی جدید قراردادهای نفتی 
در  خارجی  شرکت های  برای  ایران 

نظر گرفته شده به  اجرا بگذارد.
قرارداد  فرضی  اجرای  نتیجه  در 
انتظار  توسعه فاز 11 پارس جنوبی، 
می رفت روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب 
این  از  ایران  برداشت  حجم  به  گاز 
اضافه  قطر  با  مشترک  گازی  میدان 

شود.
اشتغال زایی،  فرصت  بر  عالوه 
البته  و  نوین  فنی آوری  با  آشنایی 
بهره برداری از منابع که در مشارکت 
قیمت   فرض  با  است،  همسایگان  با 
هر بشکه نفت خام ۶0 دالری امروز، 
ارزش محصوالت قابل استحصال در 
میلیارد   27 به  قرارداد  اجرای  دوره 
احتساب  با  که  می رسید  بالغ  دالر 
ارزش 33۵  میلیارد متر مکعب گاز 
بشکه  میلیون   290 حدود   ترش، 
گاز  تن  میلیون   1۴ گازی،  میعانات 
 2 و  اتان  گاز  تن  میلیون   12 مایع، 
بیست  طول  در  گوگرد،  تن  میلیون 
سال اجرای قرار داد با توتال، عواید 
مجموع ایران از بابت توسعه فاز 11 
پارس جنوبی طی مدت یاد شده به 

بیش از 90  میلیارد دالر می رسید.
روی دیگر سکه

طی اظهاراتی واقع گرایانه تر از آنچه 
معاون وزیر نفت در مورد امضای 20 
میلیارد دالر تفاهم نامه های کاغذی و 
بدون ارزش طی وضعیت بعد از 13 
اکتبر و خروج مورد انتظار آمریکا از 
پاسدار  ساخت،  مطرح  اتمی  توافق 
سازمان  رییس  جاللی،  غالمرضا 
اسالمی  جمهوری  غیرعامل  پدافند 
که از نظامیان سنگین وزن و عالقمند 
به سیاست در جمع فرماندهان ارشد 
کرد:  اعتراف  است  پاسداران  سپاه 
آرایش  ما  اقتصاد  علیه  »دشمن 
جنگی گرفته و موضوع کاماًل جدی 

و اساسی است.«
راهبردی  سند  به  اشاره  با  جاللی 
دولت آمریکا که همزمان با اظهارات 
روز 13 کتبر دونالد ترامپ در رابطه 

اسالمی  جمهوری  و  اتمی  توافق  با 
»امریکایی ها  گفت:   یافت  انتشار 
خودشان  راهبردی  جدید  سند  در 
ایران  سایبری  رفتار  به  کردند  اعالم 
پاسخ سایبری می دهند و این تعریف 
محترمانه جنگ سایبری است. اکنون 
ما درگیر جنگ شده ایم و بخصوص 
فضای  به  وابسته  زیرساخت های 
هسته ای  و  گاز  برق،  مانند  سایبری 
می توانند هدف قرار بگیرند و باید از 

آنها حفاظت کنیم.«
وزیر  معاون  ادعاهای  تناقض 
بر  مبنی  اسالمی  حکومت  نفت 
برای  خارجی  شرکت های  آمادگی 
سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت ها 
فرمانده  همزمان  اعتراف  و  ایران  در 
جنگ  درباره  غیرعامل«  »پدافند 
تدارک  و  کشورها  همان  اقتصادی 
برای تخریب منابع و زیرساخت های 
توضیح  که  است  معمایی  کشور 
رهبران  عهده  از  تنها  آن  پیرامون 

حکومت ایران ساخته است.

علی خامنه  ای؛ از اتهام نوکری به محمدرضا 
شاه پهلوی تا غش و ضعف رفتن برای پوتین

اسالمی  جمهوری  =رهبر 
ایران از پوتین خواسته دالر 
و  کند  معامالت حذف  از  را 
همکاری با ایران را گسترش 

دهد.
=عسگراوالدی رییس اتاق 
می گوید،  روسیه  و  ایران 
روس ها به ایران بی اعتمادند.
چهار  از  پس  که  =کسی 
فالکت های  تقصیر  دهه، 
به  را  اجتماعی  و  اقتصادی 
بیندازد،  گذشتگان  گردن 
قطعا بر »رهبر«ی یک نظام 
لرزان  به شدت  پایه هایی  با 
تکیه زده که بزرگترین هنرش 
به  ارزش  بی  گدایی »روبل« 

جای »دالر« است.

 11 پنج شنبه  صبح  خامنه ای  علی 
آبان در دیدار با گروهی از دانش آموزان 
در  عقب نشینی  گفت،  دانشجویان  و 
مقابل آمریکا آنها را گستاخ می کند و 
به آنها قدرت می دهد، بنابراین مبارزه 

تنها راه مقاومت است.
رهبر جمهوری اسالمی ایران تاکید 
برجام  خراب  کردن  برای  آمریکا  کرد، 
نهایت خباثت را به  عمل می آورد و برای 
رسیدن به آرمان ها باید دشمنی آمریکا 

را شناخت.
وی در بخشی از سخنان خود خطاب 
به آن دسته کسانی که معتقدند »در 
تا  بیاییم  کوتاه  قدری  آمریکا،  مقابل 
دشمنی آن کم شود« گفت: »تجربیات 
تاریخی از جمله ماجرای دکتر مصدق 
می دهد  نشان  مرداد   2۸ کودتای  و 

رقم اصاَل رقم قابل قبولی نیست«. این 
واردات  حجم  اینکه  به  اعتراف  یعنی 
کاال از روسیه به ایران حدود چهار برابر 

صادرات به آن کشور است.
عسگراوالدی همچنین نوشته است، 
بزرگ ترین  شرقی  اروپای  در  روسیه 
مصرف کننده و واردکننده مواد غذایی 
در  ایران  که  کرد  تاسف  ابراز  و  است 
این زمینه جایگاه خوبی ندارد و روسیه 
حتی عالقه ندارد از ایران مواد خوراکی 

وارد کند.
وی تاکید کرد متزلزل بودن ریال و 
روبل، واحد پول ملی دو کشور، موانع 
موجود در نقل و انتقال بانکی با روسیه، 
و  نقل  و  بودن سیستم حمل  ناکافی 
مهم ترین  از  روادید  صدور  مشکالت 
چالش های توسعه روابط تجاری میان 
اوضاع  این  با  است.  مسکو  و  تهران 
»مقام معظم رهبری« که معلوم نیست 
چقدر اقتصاد می داند از پوتین خواسته 
با روبل، دالر را از میدان معامالت خارج 
کند تا رژیم جمهوری اسالمی بتواند 

تحریم های جدید را دور بزند!
این همه نیز در حالیست که روس ها 
حتی حاضر نیستند، برای خرید نفت از 
ایران پول نقد پرداخت کنند و قرارداد 
نفت در برابر کاال را امضا کردند و در 
برابر ارسال روزانه 100 هزار بشکه نفت 
که به ۵ میلیون تن در سال می رسد 
روسیه ۴۵ میلیارد دالر کاال به ایران 

صادر می کند.
روسیه،  و  ایران  طرفه  ی  یک  روابط 
به مصداق معروف »عشق یکسره«، در 
هم  نظامی  بخش  در  اقتصادی  حوزه 
ارتقاء  به  به شدت  ایران  است.  برقرار 
تجهیزات نظامی خود نیازمند است و 

روسیه گوش اش بدهکار نیست.
پوردستان  احمدرضا  ماه  مهر   29
عنوان  ارتش  کل  فرمانده  جانشین 
تحریم های  دلیل  به  روس ها  که  کرد 
سوخو  جنگنده های  فروش  از  ایران 
حوزه  این  در  می زنند.  سرباز   30
می توان به هشت تا 10 سال تاخیر در 
تحویل سیستم های دفاعی اس 300 
را اضافه کرد. روسیه سال گذشته این 
سیستم ها را پس از سال ها اختالف و 
شکایت تحویل داد، اما کمتر از شش 
ماه بعد سیستم اس ۴00 را به ترکیه 

فروخت.
هم  آنچه  از  بسیاری  واقع،  در 
جمهوری اسالمی و هم جامعه امروز 
هنوز از آنها نفع می برند، بر جای مانده 
از رژیم پهلوی است، از جمله صنایع 
و  مواصالتی  مسیرهای  گاز،  و  نفت 
گمرکات، حمل و نقل هوایی و دریایی.

با  خامنه  ای  علی   که  شرایطی   در 
یادآوری »کودتای 2۸ مرداد« به درگاه 
خشم  با  و  می کند  دریوزگی  پوتین 
آنهایی را مورد عتاب قرار می دهد که به 
او توصیه می کنند سرنوشت و آینده ی 
کشور را فدای دشمنی کور با آمریکا 
نکند، رفتار روسیه با ایران، بیش از هر 
چیز مناسبات »روس و قاجار« را در 
خاطره ها زنده می کند. کسی که پس از 
چهار دهه هنوز هم از پنجاه سال پیش 
)محمدرضاشاه( و دو هزار و پانصدسال 
پیش )کوروش بزرگ( وحشت داشته 
اقتصادی  فالکت های  تقصیر  و  باشد 
گذشتگان  گردن  به  را  اجتماعی  و 
بیندازد، قطعا بر »رهبر«ی یک نظام 
با پایه هایی به شدت لرزان تکیه زده 
»روبل«  گدایی  هنرش  بزرگترین  که 

بی ارزش به جای »دالر« است.

پوتین  والدیمیر  با  دیدار  در  آبان   1۰ چهارشنبه  روز  خامنه  ای  علی 
خواستار حذف دالر در مبادالت اقتصادی دو جانبه و چند جانبه شد تا 
تحریم های آمریکا بی اثر شود، موضوعی که سال ها به دنبال آن است و 

هیچ وقت عملی نشده

حسین زمانی نیا

نژاد  احمدی  =محمود 
دیوان  سوی  از  قبال  که 
محاسبات کشور به پرداخت 
ن  ما تو د  ر میلیا  4 6 ۰ ۰
بود  محکوم شده  خسارت 
اکنون در آستانه اخراج از 
مصلحت  تشخیص  مجمع 

نظام قرار دارد.
ریاست  دوران  در  =او 
مجمع   ، ش ی ا ر  جمهو
را  نظام  تشخیص مصلحت 
و  اساسی  قانون  نقض  به 
مخدوش کردن روند مدیریت 
بود. کرده  متهم  کشور 

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نایب 
والیی  مستقلین  فراکسیون  رئیس 
مجلس، می گوید با توجه به تخلفات 
محمود احمدی نژاد، او باید از مجمع 

تشخیص مصلحت نظام اخراج شود.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی روز 
سه شنبه، 9 آبان ماه، در حاشیه بازدید 
از غرفه ایلنا در نمایشگاه مطبوعات و 
خبرگزاری ها گفت با توجه به انتشار 
و  محاسبات  دیوان  اخیر  گزارش 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در 
مورد تخلفات نفتی دولت نهم و دهم 
این  احمدی نژاد،  محمود  شخص  و 
گزارش به صحن علنی مجلس ارجاع 
می شود و تا جایی که اطالع دارم نیاز 
تخلفات  گزارش  مجدد  بررسی  به 
احمدی نژاد در صحن علنی مجلس 
نیست و الزم است این گزارش به قوه 

قضاییه فرستاده شود.
بازگرداندن  امکان  به عدم  با توجه 
توسط  تخلفات  از  ناشی  هزینه های 
ایمن آبادی  جعفرزاده  احمدی نژاد، 
این  با  که  برخوردی  است  گفته 
از  انفصال  همان  می شود  تخلفات 
خدمات دولتی است و با این حساب 
از مجمع تشخیص  باید  احمدی نژاد 

مصلحت نظام اخراج شود.
مستقلین  فراکسیون  رئیس  نایب 
والیی مجلس با اشاره به اینکه محمود 
رهبر  مستقیم  حکم  با  احمدی نژاد 
جمهوری اسالمی به عضویت مجمع 

تشخیص مصلحت نظام درآمده است 
مقام  که  زمانی  حال  هر  »به  گفت: 
کردند،  صادر  را  حکم  این  رهبری 
تخلفات احمدی نژاد کشف نشده بود 
اما در حال حاضر الزم است از مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اخراج شود.«

»بنده  است:  افزوده  همچنین  او 
قاضی نیستم و دقیقا نسبت به اینکه 
چه برخوردی قضایی می تواند صورت 
حال  هر  به  اما  ندارم  اطالع  بگیرد، 
این طور هم نیست که فردی هر چه 
خواست، بکند و بعد هم بگوییم چون 
مورد  نمی تواند  بوده،  رییس جمهور 

برخورد قضایی قرار گیرد.«
بحث تخلفات محمود احمدی نژاد 
در  جمهوری اش  ریاست  دوران  در 
زمستان 9۵ مطرح و هر چند اظهار 
و  کارشناسان  سوی  از  نظرهایی 
نمایندگان مجلس  مقامات دولتی و 
شورای اسالمی پیرامون این موضوع 
قوانین  اساس  بر  اما  شد  مطرح 
جمهوری اسالمی بررسی این موضوع 

بر عهده دیوان محاسبات کشور بود.
اواخر مهرماه جاری خبرگزاری خانه 
محاسبات  دیوان  که  داد  خبر  ملت 
کشور گزارش جامعی به کمیسیون 
مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه، 
است.  کرده  ارسال  اسالمی،  شورای 
بر  اساس این گزارش، تخلفات مالی  
واردات  با  ارتباط  در  نژاد  احمدی 
تخلفات  و  بوده  نفتی  فرآورده های 
مالی دو پرونده غیرنفتی او نیز یکی 
مربوط به تخلف 1۵ میلیارد تومانی 
در سازمان هالل احمر و دیگری واریز 
1۶ میلیارد تومان به دستور وی به 

»دانشگاه ایرانیان« بوده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات 
مجموه  در  احمدی نژاد  محمود 
خسارت ۴۶00  پرداخت  به  محکوم 

میلیارد تومانی شده است.
محمود  اخراج  موضوع  اکنون 
احمدی نژاد از دیوان محاسبات کشور 
در حالی مطرح شده که او در دوران 
ریاست جمهوری اش، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام را به نقض قانون اساسی 
و مخدوش کردن روند مدیریت کشور 

متهم کرده بود.

تشخیص  مجمع  از  احمدی نژاد 
مصلحت نظام اخراج می شود؟
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نکاتی که باید 
زوجین عصبی آن ها را بدانند

آید خیلی  در دعوا و بحثی که میان زوجین پیش می 
طبیعی است که فکر کنید به شدت عصبی شده اید ولی اگر 

این حالت زیاد برایتان اتفاق بیفتد اصال اتفاقی خوبی برای شما و 
همسرتان نخواهد بود. چون تکرار این حالت باعث می شود که آماده 
باشید تا اگر دوباره حرفی زده شد به آن واکنش تندی از خود نشان دهید.

بنابراین وقتی همسر شما می گوید »بیا صحبت کنیم«، به طور خودکار فکر 
می کنید جنگ دیگری در راه است. سپس به گونه ای واکنش نشان می دهید که 
گویی به شما حمله شده است. در نتیجه افکار منفی درونی شما و بدن تحریک 
شده شما تصمیم می گیرد به جای خوبی، بدی را مورد سنجش قرار دهد. شما 
اغلب بدترین چیزها را در مورد همسرتان می اندیشید. دیگر نمی توانید هیچ نوع 
نشانه مثبت در زندگی مشترکتان ببینید. با گذشت زمان، چنین زوج هایی به 
رفتارهایی از همسرشان توجه می کنند که می تواند تاییدی بر فرضیات منفی 
آنها باشد تا تکذیب و رد کردن آنها.اگر افکار درونی شما احساسات منفی را به 
جای آرامش در شما برانگیزانند، شما در زمان حالت تدافعی به شدت عصبی 
خواهید شد. این احساسات منفی و بازخوردهای آنها نشانه هایی نظیر 

افزایش ضربان قلب و ترشح آدرنالین و احساس شدید عصبانیت را 
در بدنتان به دنبال خواهد داشت به طوری که دیگر نمی توانید 

بررسی  آرامش  با  را  موقعیت  و  کنید  آرام  را  خود 
و  شما  افکار  می کنید  احساس  مقابل  در  کنید. 

احساستان بیشتر مورد بی توجهی قرار 
گرفته اند.

زنان  شاخص

فاطمه سیاح 
)1281 -1326(

به  معروف  محالتی  رضازاده  فاطمه 
دکترای  روشنفکر،  سیاح،  فاطمه 
ادبیات و از بنیانگذاران کانون بانوان 
در وزارت فرهنگ بود. فاطمه سیاح 
شهر  در  شمسی   1281 سال  در 
مسکو متولد شد. تحصیالت متوسطه 
و  گذراند  مسکو  در  را  خود  عالی  و 
از دانشکده ادبیات اونیورسته مسکو 
درجه  گرفتن  به  اروپایی  ادبیات  در 
دکترا نائل شد. رساله دکترای خود را 
درباره آناتول فرانس به رشته تحریر 
به  در سال 1313  و سپس  درآورد 
تهران  دانشگاه  در  آمد.سپس  ایران 
عهده دار کرسی ادبیات تطبیقی شد، 
که بنیانگذار آن نیز محسوب می شود. 
هم  فرانسوی  ادبیات  و  زبان  به  وی 
مسلط بود.او با پسر عمویش حمید 
به همین علت  و  ازدواج کرد  سیاح 
ولی  می خواندند  سیاح  فاطمه  را  او 
این ازدواج پس از سه سال به جدایی 
انجامید. فاطمه سیاح در ایران بزرگ 
را  فارسی  زبان  بنابراین  بود،  نشده 
را  و مطالب خود  نمی دانست  خوب 
دیگران  و  می نوشت  روسی  زبان  به 

پدر  می کردند.  ترجمه  فارسی  به 
فاطمه سیاح، میرزا جعفر رضازاده از 
محالت و مادرش اهل آلمان و بزرگ 
شده روسیه بود. میرزا جعفر رضازاده 
هجری   129۰ )سال  جوانی  در 
از  بیش  و  رفت  روسیه  به  قمری( 
و  تحصیل  به  آن جا  در  دهه  چهار 
تحقیق پرداخت. فاطمه سیاح، اولین 
زن ایرانی بود که به کرسی استادی 
تهران  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  در 
زنی  اولین  همچنین  یافت.  دست 
بود که عهده دار مأموریت سیاسی در 

خارج از کشور بود.

اگر چه باز نبینم به خود کناِر ترا
عزیز می شمرم عشق یادگار ترا

در این خزان جدایی به بوی خاطره ها
شکفته می کنم از نو به دل بهار ترا

زبان شعله به گوشم به بی قراری گفت
حدیث سستی قول تو و قرار ترا

ز من جدا شده یی همچو بوی گل از گل
منی که داده ام از دست اختیار ترا

شدی شراب و شدم مست بوسه ی تو شبی
کنون چه چاره کنم محنت خمار ترا؟

چو بوی گل چه شود گر شبی به بال نسیم
سبک برایم و گیرم ره دیار ترا

همان فریفته سیمین با وفای توأم
اگر چه باز نبینم به خود کنار ترا

در این مقاله به دالیل ایجاد تنگی 
نفس و تپش قلب پرداخته شده است. 
از جمله دالیل ایجاد تنگی نفس می 
توان به بیماری عروق کرونر و نارسایی 
قلبی، آریتمی و بیماری دریچه قلب 

اشاره کرد. 
ممکن  نفس  تنگی  و  قلب  تپش 
است در برخی از شرایط پزشکی به 
به  این شرایط  همراه هم رخ دهند. 
پزشکی  توجه  نیازمند  معمول  طور 

فوری هستند.
تپش قلب می تواند به عنوان ضربان 
قلب قابل توجه و مشهود تعریف شود. 
افراد اغلب در تعریف این شرایط می 
گویند که قلبم در حال بیرون آمدن 
از سینه است. این نشانه هشداردهنده 

می تواند بی ضرر باشد.
از سوی دیگر، تنگی نفس به واسطه 
می  شکل  مختلفی  پزشکی  شرایط 
گیرد. درمان تا حد زیادی به دالیل 
نشانه ها بستگی دارد. در ادامه چند 
دلیل که در پس این دو نشانه قرار 

دارند، ارائه شده اند.هنگامی که تپش 
قلب و تنگی نفس به همراه هم رخ 
چنین  احتمالی  دالیل  دهند  می 
آن  از  که  هستند  محدود  شرایطی 
جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بیماری عروق کرونر
این بیماری زمانی شکل می گیرد 
که یک پالک در شریان های تغذیه 
کننده قلب تشکیل شود.این شرایط 
قلب  به  خون  جریان  شدن  محدود 
را موجب می شود و این به معنای 
دریافت اکسیژن و مواد مغذی کمتر 

توسط عضله قلب است.
از دیگر عالئم شایع بیماری عروق 
قفسه  درد  به  توان  می  قلب  کرونر 
سریع،  قلب  ضربان  )آنژین(،  سینه 
حالت تهوع، و تعریق اشاره کرد. درد 
با خوردن  قفسه سینه ممکن است 
تجربه  بزرگ،  غذایی  وعده  یک 
هیجان یا استرس یا قرار گرفتن در 
معرض آب و هوای سرد شکل بگیرد.

آریتمی
ریتم  یک  با  عادی  و  سالم  قلبی 

خاص کار می کند. اگر در این ریتم 
باید  باشند،  داشته  وجود  اختالالتی 
دیگر  از  کنید.  مراجعه  پزشک  به 
نشانه های آریتمی قلبی می توان به 
و  خستگی،  کردن،  غش  سرگیجه، 

احساس ناراحتی در سینه اشاره کرد.

نارسایی قلبی
عنوان  به  پزشکی  شرایط  این 
می  تعریف  قلب  عملکرد  ناکارآمدی 
در  تر  آهسته  سرعتی  با  خون  شود. 
سراسر بدن پمپ می شود. این شرایط 
اندام هایی که  در  به عوارض دیگری 
به میزان کافی اکسیژن و مواد مغذی 
شود. می  منجر  کنند،  نمی  دریافت 

نارسایی قلبی می تواند در واکنش به 
یک حمله قلبی یا دیگر بیماری های 
زمینه ای که فشار مضاعفی را بر قلب 
بیماری  مانند دیابت،  وارد می کنند، 
کلیوی یا فشار خون باال شکل بگیرد. 
افزون بر تپش قلب و تنگی نفس، از 
دیگر عالئم نارسایی قلبی می توان به 

سرفه ای که موجب تولید خلط سفید 
رنگ می شود، سرگیجه، حالت تهوع، 
و  شدید  خستگی  سینه،  قفسه  درد 

افزایش وزن ناگهانی اشاره کرد.

فیبریالسیون دهلیزی
قلبی  آریتمی  نوع  بیماری یک  این 
است. فیبریالسیون دهلیزی می تواند 
را  مغزی  سکته  یا  قلبی  حمله  خطر 
می  آن  عالئم  دیگر  از  دهد.  افزایش 
توان به کمبود انرژی، ناراحتی در ناحیه 

سینه، و سبکی سر اشاره کرد.

بیماری دریچه قلب
دریچه های قلب برای هدایت جریان 
خون در مسیر درست و جلوگیری از 
بازگشت آن اهمیت دارند. هنگامی که 
یک یا تعداد بیشتری از این دریچه ها 
دچار نقص می شوند، فشار بر عضله 

قلب افزایش می یابد.
قلب  دریچه  بیماری  عالئم  دیگر  از 
می توان به سرگیجه و احساس فشار 
در سینه اشاره کرد. اگر این شرایط به 
نارسایی قلبی منجر شود، فرد ممکن 
همراه  به  ناگهانی  وزن  افزایش  است 

نواحی  در  تورم 
را  شکم  یا  پاها  قوزک 

تجربه کند.

حمالت هراس
احساس  همراه  به  قلب  تپش  اگر 
گیرد،  می  استرس شکل  و  اضطراب 
احتمال تجربه یک حمله هراس وجود 
دارد.از دیگر نشانه های این شرایط می 
توان به تعریق بیش از حد، حال تهوع، 
و لرزش بدن اشاره کرد. این حمالت 
قرار  تهدید  را در معرض  زندگی فرد 
نمی دهند و در برخی موارد دریافت 
کمک روانی به همراه دارو می تواند در 
غلبه بر حمالت هراس به شما کمک 

کند.

داروها
تواند عارضه جانبی  تپش قلب می 
از  که  باشد،  داروها  برخی  مصرف 
آن جمله می توان به داروهای مورد 
استفاده برای درمان آسم و اختالالت 

تیروئید اشاره کرد.

دالیل مرتبط با شرایط زنان
قاعدگی ممکن  و  یائسگی  بارداری، 
است به واسطه نوسانات هورمونی موجب 
طور  به  قلب  شوند.تپش  قلب  تپش 
معمول کوتاه مدت بوده و با ایجاد تعادل 
در سطوح هورمون متوقف می شود.

عوامل سبک زندگی ناسالم
که  اند  شده  متوجه  افراد  برخی 
سطوح باالی استرس، سطوح بیش از 
حد کافئین، سیگار کشیدن، مصرف 
الکل یا مواد مخدر ممکن است زمینه 

ساز تپش قلب و تنگی نفس شوند.

شرایط پزشکی دیگر
تب باال، فشار خون پایین، کم خونی، 
سطوح پایین قند خون یا پرکاری تیروئید 
می توانند به تپش قلب منجر شوند.

اوقات  گاهی 
والدین کارهایی را برای 
که  دهند  می  انجام  خود  فرزندان 
بسیار خطرناک است و باید از انجام 
آن ها خودداری کنند. در این مقاله 
کارهایی که انجام شان برای نوزادان 
خطرناک است را آماده کرده ایم. یکی 
از این کارها استفاده کردن از گوش 
پاک کن برای نوزاد است که باید جدا 

از انجام این کار پرهیز کنید.
کافیست که اطرافیان متوجه شوند 
شما چند ماه دیگر صاحب فرزند می 
شوید. در اینصورت است که با انبوهی 
از توصیه ها و دستورات ریز و درشت 
مواجه می شوید که گاهی گیج کننده 
می شوند. به طوری که حتی برخی از 

این توصیه ها ضد و نقیض به نظر می 
رسند و شما نمی دانید کدام درست 
شک  بدون  نادرست.  کدام  و  است 
در بین این توصیه ها، موارد مفید و 
کارآمد نیز وجود دارد، اما بهتر است 
از برخی کارها بپرهیزید، چون امکان 
دارد سالمت نورسیده تان را با مشکل 

مواجه کند.
نوزاد  برای  کن  پاک  گوش  از 

استفاده نکنید
استفاده از گوش پاک کن برای تمیز 
عنوان  هیچ  به  نوزادان  گوش  کردن 
افراد  برخی  چون  شود،  نمی  توصیه 
گوش پاک کن را در عمق گوش فرو 
می برند و این کار باعث آسیب پرده 

ی گوش نوزاد می شود.
همچنین امکان دارد که با این کار 
به  گوش  )موم(  واکس  یا  سرومن 
کانال شنوایی گوش فرو برده شده و 

آن را مسدود کند.
از  ها  بچه  کردن گوش  تمیز  برای 
سپس  و  کنید  استفاده  حمام  لیف 
دقت،  و  مالیمت  با  را  وی  گوش 

خشک کنید.
نوزاد  تخت  کردن  شلوغ  از 

خودداری کنید
امروزه برخی والدین تخت کودک را 
پر می کنند از عروسک، بالشت های 

کوچک، تور باالی تخت و غیره.
احتمال  نوع  هر  با  مقابله  برای  اما 
در  چیزی  است  بهتر  نوزاد،  خفگی 
تخت کودک قرار ندهید، چون امکان 
دارد این اشیای اضافی به هر دلیلی در 
طول خواب روی صورت نوزاد بیافتند 
و خدای نکرده باعث خفگی او شوند.

نوزادان تازه متولد شده هیچ قدرت 
کردن  برای خالص  العملی  عکس  و 
ندارند.  برشان  و  دور  اشیای  از  خود 

بنابراین تخت او را خلوت نگه دارید.
به نوزاد عسل ندهید

قبل از یک سالگی هرگز به کودک 
عسل  چون  نخورانید،  عسل  خود 
به  باکتری  از یک  هایی  حاوی هاگ 

نام کلستریدیوم بوتولینوم می باشد.
بزرگسال  افراد  برای  ها  هاگ  این 
و سالم خطری ایجاد نمی کنند، اما 
در روده ی بچه ها رشد کرده و باعث 

ایجاد یک بیماری نادر و کشنده به نام 
بوتولیسم نوزادان می شوند.

نوزاد خوابیده را تنها در صندلی 
ماشین رها نکنید

توصیه  اکیدا  کانادایی  محققان 
از قرار دادن بچه های  می کنند که 
خوابیده در صندلی ماشین مخصوص 

کودک خودداری کنید.
نوزادان قادر به نگه داشتن سر خود 
که  دارد  امکان  لحظه  هر  و  نیستند 
سر آنها افتاده و راه ورود اکسیژن را 
مسدود کند. به این ترتیب نیز نوزاد 

دچار خفگی می شود.
مسافت  که  هستید  مجبور  اگر 
طوالنی رانندگی کنید، بهتر است هر 
یک ساعت یکبار توقف کرده و کودک 
را از صندلی خارج کنید و بدنش را به 

آرامی ماساژ دهید.
بدن  تقویت  باعث  روروئک 

کودکان نمی شود
از  استفاده  میالدی   2۰۰۴ سال  از 
روروئک در کشور کانادا ممنوع شد. به 
عقیده ی متخصصان روروئک نه تنها 
به دلیل احتمال افتادن بچه خطرناک 
است، بلکه باعث تقویت نیروی بدنی 

بچه ها نمی شود.
در واقع پاها و کمر نوزاد به اندازه 
ی کافی برای حفظ وزن خود قوی 
و  زیاد  ی  استفاده  و  است  نشده 
اینگونه اشیا باعث  از  طوالنی مدت 
ایجاد مشکل در وضعیت بدنی وی 

می شود.
کرم  از  ماهگی  شش  از  قبل 
استفاده  نوزاد  برای  ضدآفتاب 

نکنید
از کرم  استفاده  کانادایی  محققان 
شش  زیر  کودکان  برای  ضدآفتاب 
خاطر  به  دانند.  می  ممنوع  را  ماه 
اینکه در این سنین، اپیدرم پوست 
نگرفته  شکل  کامل  طور  به  هنوز 
ترکیبات ضد  دارد  احتمال  و  است 
اشعه ماورای بنفش موجود در کرم 
ضدآفتاب باعث بروز آلرژی در نوزاد 

شود.
مضرات  از  کودکان  مراقبت  برای 
برای  را  آنها  کافیست  آفتاب  نور 
مستقیم  معرض  در  طوالنی  مدت 
لباس  و  ندهید  قرار  خورشید  نور 

مناسبی تن آنها کنید.
بدون  بهداشتی  محصوالت  از 

بو و بدون الکل استفاده کنید
ترکیبات  حاوی  معطر  محصوالت 
شیمیایی و مواد افزودنی هستند که 
احتمال حساسیت و خارش پوست 
از  بهتر است  برند.  باال می  را  نوزاد 
محصوالت بدون بو و طبیعی برای 
بچه ها  بهداشت پوست  و  شستشو 

استفاده کنید.
شیر،  شیشه  خوردن  حال  در 

بچه را نخوابانید
خواباندن بچه با شیشه شیر باعث 
تخریب مینای دندان و تسریع روند 
او می شود.  دندان های  پوسیدگی 
در حالت عادی، ترشح بزاق دهان به 
دهان  اسیدیته  خنثی کردن حالت 
کمک می کند، اما در زمان خواب 
به  و  کرده  پیدا  کاهش  بزاق  ترشح 
خوبی به وظیفه خود عمل نمی کند. 
پوسیدگی  روند  نیز  شرایط  این  در 

دندان تسریع پیدا می کند.
از  قبل  شود  می  توصیه  بنابراین 
بسیار  مخصوص  مسواک  با  خواب 
را  و آب، دندان های کودکتان  نرم 

تمیز کنید. 
به نوزادان زیر شش ماه شربت 

سینه ندهید
شربت  دادن  کانادایی  محققان 
ماه  زیر شش  به کودکان  ضدسرفه 
را توصیه نمی کنند، چون عالوه بر 
اینکه کارایی این شربت ها در سنین 
کودکی به اثبات نرسیده است، این 
عوارض  که  دارد  وجود  نیز  امکان 
ضربان  افزایش  مانند  آنها  جانبی 

قلب باعث آزار کودک شود.
نوزاد  سرماخوردگی  بهبود  برای 
اطفال  متخصص  پزشک  به  حتما 
کنید.  مراجعه  عمومی(  پزشک  )نه 
چیز  هر  از  بیش  سرماخورده  نوزاد 
به استراحت و مصرف مایعات کافی 

نیاز دارد.

سیمین بهبهانی

کارهایی که نباید برای نوزادان انجام داد دالیل ابتال به تنگی نفس و تپش قلب
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مردان  شاخص

قدمعلی َسّرامی
)1322 -رامهرمز (

دانشگاه،  استاد  َسّرامی،  قدمعلی 
نویسنده، شاعر، مترجم، روزنامه نگار 
زبان  حوزه  در  ایرانی  پژوهشگر  و 
هیئت  عضو  وی  است.  فارسی 
یکی  است.او  فردوسی  بنیاد  امنای 
از پنج استاد برتر شاهنامه پژوه ایران 
جایزه  دوره  نخستین  انتخاب  به 
 1390 آقابزرگ  پروفسور  پژوهش 
رشته  در  را  خود  دکتری  است.وی 
زبان و ادبیات فارسی در دی 13۶۵ 
دریافت کرد. تا کنون از او کتاب های 
گوناگوِن  زمینه های  در  فراوانی 
و  کودک  مجموعه شعر،  پژوهشی، 
نوجوان، ترجمه و... منتشر شده است.

از استادان وی می توان عبدالحسین 
دکتر  صفا،  ذبیح اهلل  زرین کوب، 
حسن مینوچهر، پرویز ناتل خانلری، 
جالل الدین  فروزانفر،  بدیع الزمان 

همایی و بهرام فره وشی را نام برد.
از آثار اوست کتاِب از رنگ گل تا رنج 
داستان های  شکل شناسی  خار،که 
شاهنامه است و در رشته »ادبیات« 
از سوی شورای بهترین کتاب سال 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 

مورد تشویق قرار گرفت. همچنین، 
نشر  از  پرواز  از  شیرین تر  کتاب 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
نوجوانان، که از سوی شورای کتاب 
کودک به عنوان بهترین کتاب سال 
برگزیده شد. عالوه بر زبان و ادبیات 
فارسی، در رشته های ادبیات کودک 
و نوجوان، تئاتر کودک، روانشناسی 
و  دارد  اعتنایی  قابل  تجربه  کودک، 
در رشته موسیقی نیز کار کرده است 
و به همین دلیل در سالهای 13۶۶ و 
13۶7 عضو شورای موسیقی سازمان 

صدا و سیمای ایران بوده است.

ی  ر بیما
مغزی  تومور 
کمتر از یک در صد 
از جمعیت جهان را تحت تاثیر 
با  اغلب  بیماری  این  دهد.  می  قرار 
نشانه های پنهان و جزئی ظاهر می 
با  موارد  اغلب  در  طوریکه  به  شود، 
عارضه  یا  و  سرماخوردگی  بیماری 
ما  شود.  می  گرفته  اشتباه  خستگی 
در این مطلب قصد داریم به بیان این 
موضوع بپردازیم که چه زمانی وقت 
بیماری  این  وجود  به  که  است  آن 
مراجعه  پزشک  به  و  شده  مشکوک 

نمایید؟
در این جا هشت نشانه خاموش، اما 
چگونگی  و  مغزی  تومور  یک  جدی 
به  مراجعه  زمان  و  ها  آن  شناسایی 

پزشک را به شما خواهیم گفت:
سردردهای مداوم

پزشکان  برای  است  ممکن  حتی 
سردرد  بین  شدن  قائل  تفاوت  نیز 
)یا میگرن کامل( ناشی از تومورهای 
که  دیگری  دالیل  و  موارد  و  مغزی 
بسیار  شوند،  می  سردرد  موجب 
از  ناشی  سردردهای  باشد.  مشکل 
وجود تومور در مغز، معموال به مرور 
زمان بدتر می شوند و اغلب در زمان 
صبح  در  خواب  از  فرد  شدن  بیدار 
هنگام، زمانی که فشار داخل جمجمه، 
به دلیل ماندن طوالنی مدت در بستر 

افزایش می یابد، ظاهر می شود.
سرعت  یا  و  اندازه  به  توجه  بدون 
به  تواند  می  درد  این  تومور،  رشد 
تومور  یک  باشد.  متفاوت  شدت 
تواند  می  سریع  رشد  با  و  کوچک 
رشد  با  بزرگ  تومور  یک  اندازه  به 
کند.و  ایجاد  شدید  دردهای  آهسته، 
نوع خاصی از سردرد وجود ندارد که 
بتواند پیش بینی کند که آیایک فرد 

تومور مغزی دارد یا خیر! 
از بین رفتن جزئی بینایی

را  خاص  عالمت  این  که  بیمارانی 

... خاموش باش، مرغک ِ دریایی!
بگذار در سکوت بماند شب

بگذار در سکوت بجنبد موج
شاید که در سکوت سرآید تب!

خاموش شو، خموش! که در ظلمت
اجساد رفتهرفته به جان آیند

وندر سکوت ِ مدهش ِ زشت ِ شوم
کمکم ز رنجها به زبان آیند.

بگذار تا ز نور ِ سیاه ِ شب
شمشیرهای آخته ندرخشد.

خاموش شو! که در دل ِ خاموشی
آواز ِشان سرور به دل بخشد.
خاموش باش، مرغک ِ دریایی!

بگذار در سکوت بجنبد مرگ...

شنا کردن نقش مهمی در سوزاندن 
کالری و الغری دارد، همچنین این 
سایر  و  قلب  سالمت  برای  ورزش 
اعضای بدن بسیار مفید است. شنا 
برای سالمت قلب تقویت ماهیچه ها 
مفید است اما وقتی صبت ازانتخاب 
حرکات شنا می شود چگونه تصمیم 
می گیرید کدام برای تان بهتر است؟ 
اندامتان مربوط می  به  پاسخ دقیقا 
شود اگر می خواهید با شنا ماهیچه 
ها را تقویت یا آسیب های دیده شده 
را درمان کنید حرکات با هم متفاوت 
و  قلب  های  ماهیچه  تقویت  است. 
تناسب اندام بخشی از فواید شناست.

شنا یک راه عالی برای کاهش وزن 
اندام  تناسب  و  ها  ماهیچه  ،تقویت 
درست  رژیم  با  اگر  مخصوصاً  است 
افراد  خیلی  اگرچه   ، باشد  همراه 
که شنا می کنند می گویند شنا در 
کاهش استرس و آرامش نقش دارد 
به خصوص اگر هوا گرم بوده و امکان 

ورزش دیگری نباشد.
بدون  انجام حرکات مختلف شنا  با 
داشتن حس خستگی ورزش کرده 
و  روی دست  مثل یک حرکت  اید 
می  کار  بیشتر  بدن  باالیی  قسمت 
ناحیه  تقویت  روی  دیگر  یکی  کند 
پایین بدن تاثیر می گذارد و انعطاف 
پذیری بدن را باال و استرس را پایین 
می آورد ؛ بعد از اشاره به این مطالب 
در این بخش از نمناک قصد داریم ۴ 

نوع شنا و فواید ان را بگوییم.
فواید شنای کرال

در شنای کرال باید بدن را به حالت 
کشیده نگاه داشته و نفس بکشید ، 
سر را به کنارها کج کنید ، پاها را 
سخت تکان دهید و دست ها را به 
طرف سر باال ببرید طوری که یک 
دست در آب و دست دیگر بیرون باشد
روش انجام و فواید شنای کرال

شنای کرال یا آزاد مشهور ترین نوع 
باعث  آب  فشار  است  کرال  شنای 
تقویت ماهیچه ها می شود و در این 
شنا گردن دست و پا شانه و سینه و 
کمر در واقع همه اعضای بدن نقش 
ایفامی کنند شنای کرال در تقویت 
سوزی  کالری  و  کمر  های  ماهیچه 

موثر است.

تاثیرات مفید 
پیاده روی برای بدن  

از مزایای پیاده روی برای بدن می توانیم به افزایش 
و  وزن  کاهش  استخوان ها،  شدن  قدرتمند  و  بدن  ایمنی 

افزایش قدرت بدن اشاره کنیم. سعی کنید از پیاده روی غافل 
نشوید و آن را به صورت روزانه انجام دهید.اغلب به کسانی که قصد 

کاهش وزن و تناسب اندام دارند پیاده روی پیشنهاد می شود. این سوال برای 
افراد مختلف پیش می آید که آیا پیاده روی برای کاهش وزن کافی است؟به نقل 

از My fitness pal، در سال های اخیر ورزش هایی همچون کراس فیت، اینتر 
وال و غیره پر طرفدار شده اند. با این حال پیاده روی همچنان جزو ورزش هایی است 
که محبوبیت زیادی دارد و به افراد برای کاهش وزن پیشنهاد می شود.پیاده روی 
فواید زیادی دارد و ارزش  اضافه شدن به برنامه ورزش را دارد. پیاده روی هزینه زیادی 
ندارد و به مفاصل فشار وارد می کند. پیاده روی نیاز به لوازم خاصی ندارد.پیاده روی 
باعث افزایش ایمنی بدن و قدرتمند شدن استخوان ها می شود. پیاده روی به شما 
کمک می کند تا به میزان فعالیت پیشنهاد شده در هفته  برسید. انجام ورزش های 
مختلف در طول هفته  در صورتی که با نشستن مداوم همراه باشد، نمی تواند 
کافی باشد و به همین دلیل پیاده روی در دیگر ساعات روز می تواند بیشتر 

به افزایش فعالیت هفتگی و در نتیجه  جلوگیری از بیماری ها کمک کند.
سعی کنید در کنار پیاده روی ورزش های قدرتی را نیز در برنامه خود 

داشته باشید.در روزهایی که پیاده روی نمی کنید ورزش  قدرتی 
انجام دهید. انجام دو جلسه ورزش قدرتی در هفته  کافی 

است.اگر پیاده روی به تنهایی انجام شود قدرت 
بدن افزایش پیدا نمی کند و عضالت

شکل نمی گیرند.

فواید شنای قورباغه
در این شنا به طور افقی روی سطح 
با دو دست  را  قرار می گیرید و آب 
و  دهید  می  حرکت  عقب  سمت  به 
می  بیرون  آب  از  سررا  تنفس  برای 
شنا  انواع  میان  در  شنا  این   . آورید 
فشار کمتری به شانه ها می آورد. در 
دست  به  نسبت  پاها  قورباغه  شنای 
حرکت بیشتری انجام میدهند و پاها 
به قدرت زیادی برای حرکت به جلو 
نیاز دارند بنابر وزنی که دارید شنای 
قورباغه 300 ت ا۴۴۴ کالری در 30 

دقیقه می سوزاند.
روش شنای پروانه و فواید آن

شنای پروانه یکی از شنا های چالش 
نیاز  آن  انجام  برای  و  است  برانگیز 
است که هر دو دست را همزمان باالی 
سر ببرید و با تکان دادن پا و دست 
همزمان به سمت جلو حرکت کنید.

شنای پروانه ماهیچه ها را درگیر می 
کند و برای استقامت بدن و شکم شنای 
پروانه مناسب تر است وچون قسمت 

دستها  شود  می  درگیر  بدن  باالی 
گردد. می  تقویت  کمر  سینه  شکم 

این نوع شنا ساختمان بدن را انعطاف 
،سی  سازد  می  اندام  خوش  و  پذیر 
وزن  در  پروانه  شنای  انجام  دقیقه 
متفاوتی  های  کالری  مختلف  های 
می سوزاند البته سعی کنید حرکات 
شنای پروانه را درست انجام دهید و 

کشش  از 
بیخود کمر

گردن شانه خودداری 
کنید.

این  فواید  و  پشت  کرال  اصول 
نوع شنا

کرال  به  بسیار  شنا  حرکت  نوع  این 
حرکت  این  در  دارد  شباهت  سینه 
موازات  به  پشت  به  افقی  صورت  به 
پاها به شکل  سطح قرار می گیرید، 
این  در  کنند  می  وارد  ضربه  ضربدر 
شنا بیرون از آب قرار می گیرد و دم و 

بازدم استان صورت می گیرد.
شنا  فواید  و  صحیح  آموزش 

کرال پشت
کشیدگی  به  پشت  کرال  حرکات 
ستون فقرات کمک می کند و موجب 

می شود بلندتر به نظر برسید با این 
استخوان  شانه  شکم  باسن  حرکات 
ها تقویت چون باسن در کرال پشت 
نقش ایفا می کند و برای افرادی که 
مدت زیادی را در منزل محل کار می 
کرال  در  اما  است  مناسب  نشینند 
کالری  دیگر  حرکت  اندازه  به  سینه 

سوزانده نمی شود.

آن  از  است  ممکن  کنند  می  تجربه 
تومور  با  را  آن  بویژه  نباشند-  آگاه 
حتی  آنها  ندانند.  مرتبط  مغزی 
خود  بینایی  کیفیت  تغییر  متوجه 
نمی شوند تا زمانی که به طور مداوم 
دچار مشکالتی از قبیل تصادفات زیاد 

شوند.
بینایی  اختالل  یا  این عالئم خاص 
همیونوپسی  عنوان  به  محیطی 
بیتمورال شناخته می شود. پزشکان 
به  مربوط  را  عالمت  این  اغلب 
که  دانند  هیپوفیزمی  تومورهای 
یا  اپتیکی  کیاسمای  شدن  فشرده 
بخشی از مسیر بصری است. سرطان 
از  یکی  فقط   )brain cancer(مغز
که  است  عجیب  بیماری  چندین 
چشم پزشکان می توانند برای اولین 

بار تشخیص دهند.
ضعف و بی حالی

کنترل  و  آغازگر  مغز  قشر حرکتی 
سراسر  حرکتی  های  ماهیچه  کننده 
نیمکره  حرکتی  قشر  است.  بدن 

راست، سمت چپ بدن را کنترل، و 
قشر حرکتی نیمکره چپ، سمت چپ 
بدن را مدیریت می کند.اگر تومورها 
در هر کجای این مسیر وجود داشته 
کامل  به طور  ها  این سیگنال  باشد، 
دست  از  نتیجه  و  شوند  می  مختل 

دادن عملکرد حرکتی می باشد.
اگر تومور مغزی دارید، ممکن است 
در اندام هایتان دردی تجربه نکنید، 
یا  چپ  بازوی  یا  پا  است  ممکن  اما 
راست شما به همان شیوه قبل عکس 
العمل نشان ندهند و یا اصال واکنشی 
در کار نباشد. دقت داشته باشید که 
به  است  ممکن  نیز  ضعیف  پاهای 

معنی کمبود ویتامینD شما باشد.
لکنت زبان و یا حذف مطالبی در 

حین حرف زدن
زبان،  لکنت  مانند  زبانی  مشکالت 
درک  یا  و  اشیاء  نامگذاری  دشواری 
نشانه  گویند،  می  دیگران  که  آنچه 
های  لوب  در  تومور  کلیدی  های 
مغزی  مناطق  مغزی،  یا  و  پیشانی 
و  گفتار  حرکتی  عملکرد  با  مرتبط 

درک زبان هستند.
دارد  وجود  مغز  در  گفتار  مرکز  دو 

ورنیکه  منطقه  چپ  ناحیه  در  که 
به ما اجازه می دهد  قرار دارد، که 
تا گفتار را درک کنیم و منطقه دوم، 
ناحیه بروکا، که عضالت ایجادکننده 
فعال می کند. هنگامی که  را  صدا 
مغز  از  نواحی  این  در  تومور  یک 
توانایی  هردو  اغلب  دارد،  وجود 

کاهش می یابند.
بدخلقی و رفتارهای مخاطره آمیز

بیماران  در  است  ممکن 
مغزی  تومور  به  مبتال 
یا  خشم   ،)Depression(افسردگی
اگر  حتی  کند،  پیدا  بروز  اضطراب 
معموال این احساسات را نشان ندهند.

این حالت مربوط به تحریک تومور 
یا فشرده سازی بخش هایی از لبه 
جلویی مغز است که مسئول بسیاری 
است. ما  شخصیت  های  ویژگی  از 

است  ممکن  همچنین  بیماران 
تغییرات در رفتار را تجربه کنند، از 
جمله عصبانیت یا اضطراب، مداخله 
واضح  اعمال  پرخطر،  رفتارهای  در 
جنسی و یا مهار نشدن. تومور بزرگ 
لبه جلویی،  در  ُکند،  رشد  دارای  و 
حتی می تواند شخصیت و قضاوت 
مشکالت  و  جنایی  رفتارهای  به  را 

روانپریشی فرد تغییر دهد.
از دست دادن شنوایی یا زنگ 

گوش
پایین  در  که  گیجگاهی،  لوب 
قسمت میانی کورتکس و در پشت 
مسئول  است،  گرفته  قرار  گیجگاه 
شنیدن  برای  شما  توانایی  پردازش 
و  برای  توانایی  همچنین  و  صداها 
درک زبان و گفتگو است. اگر دچار 
افت شنوایی از یک طرف یا احساس 
زنگ زدن مستمر گوش هستید، با 
یک پزشک مشورت کنید و بپرسید 
آیا عالئم شما آنقدر قوی است که 
و  مغز  به یک متخصص  باشد  الزم 

اعصاب مراجعه کنید؟
ناباروری

را  چیز  همه  کنترل  تقریبا  مغز 
از جمله  دارد،  عهده  به  ما  بدن  در 
توسط  کار  این  ها.  هورمون  تولید 
اندازه  به  ساختار  هیپوفیز،یک  غده 
نخود در پایه مغز، صورت می گیرد. 
تومورهایی که بر غده هیپوفیز تأثیر 
ترشح  باعث  توانند  می  گذارند  می 
کاهش  یا  هورمون  حد  از  بیش 
به  شود.  هورمون  تولید  چشمگیر 
همین دلیل است که بسیاری از زنان 
مبتال به تومور مغزی قادر به بارداری 
یا تولید شیر پس از زایمان نیستند.

از دست دادن تعادل
اگر پیاده روی برایتان دشوار شده 
است، به خصوص در تاریکی و بدن 
تان معموال به یک به سمت کج می 
شود، این می تواند یک نشانه ناشی 
از تومور در مخچه باشد، این بخش از 
مغز مسئول تعادل و هماهنگی است. 
توجه داشته باشید، مشکالت مربوط 
یک  تواند  می  همچنین  تعادل  به 
مولتیپل  بیماری  از  خاموش  نشانه 
باشد. ام.اس  همان  یا  و  اسکلروز 

احمد شاملو

تومور مغزی چه نشانه هایی دارد؟ با فواید انواع شنا آشنا شوید
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هشتمین قهرمانى فدرر در ماه هاى آخر 3۶ سالگى

راجر فدرر نفر دوم رده بندی تنیس 
مردان جهان و برنده 19 گراند اسلم 
جام  سالگى   36 پایانى  ماه های  در 
شهر  بازل  تنیس   تورنمنت  قهرمانى 

محل زندگى خود را باالی سر برد.
او در فینال این رقابت ها خوان دل 

الناز شفیعیان و هدیه کاظمى قهرمان قایقرانى 
آبهاى آرام

مسابقات قایقرانى دختران در رشته 
ایران در مسافت پانصد  آب های آرام 
در  آبان ماه،   11 پنجشنبه،  روز  متر 
دریاچه ورزشگاه صد هزار نفری آغاز 

شد.
الناز  نفره  یک  کایاک  رشته  در 
مقام  به  گیالنى،  قایقران  شفیعیان، 
اول رسید، آتوسا خراطى از تهران و 
از همدان دوم و سوم  یاسمن قهری 
شدند. در رشته کانوی یک نفره پریسا 
محمدزاده از گیالن، فرانک چشمه از 
آذربایجان  از  مهنما  پرستو  و  تهران 
را بدست  تا سوم  اول  شرقى عناوین 

آوردند.
هدیه  بزرگساالن  کایاک  رشته  در 
کاظمى از هرمزگان در مکان نخست، 
سمن  و  کرمانشاه  از  یاسمى  سما 
سلطانى از تهران در جای دوم و سوم 
یک  کانوی  رشته  در  گرفتند.  قرار 
از  کرمجالى  فاطمه  بزرگساالن  نفره 
کرمانشاه، مهسا کهنسال از خوزستان 
برتر  نفر  سه  گیالن  از  رئوفى  آتنا  و 

شناخته شدند.
همچنین در کایاک دو نفره جوانان 
از  کارگرپور  نرجس  و  الناز شفیعیان 

سارا  و  تبریزی  ساجده  اول،  گیالن 
چشمى از تهران دوم، سنا وزیر آبادی 
شرقى  آذربایجان  از  جاللى  سحر  و 
خود  آن  از  را  سوم  تا  اول  عناوین 

کردند.
در رشته کانوی دو نفره جوانان سارا 
درختى و نگین خدمتگذار از گیالن، 
فاطمه کاظمى و صبا سینایى از توابع 
تهران، نیروانا اسدبیگى و زهرا مطهر 
از تهران به ترتیب اول و دوم و سوم 

شدند.
تیم  بزرگساالن  کایاک  رشته  در 
ابراهیمى،  مونا  عضویت  با  تهران 
رسپینا قوی دل، ساقى خاقانى و ساناز 
با  مازندران  تیم  شد.  اول  همت زاده 
ترکیب گلناز غضنفریان، روژا درویش، 
و  رمضان خواه  مریم  و  منفرد  مریم 
تیم هرمزگان شامل کیانا کمال زاده، 
ستاره شریفى، فاطمه و لیال احمدی 

اول و دوم و سوم شدند.

قهرمان  و  آرژانتینى  تنیس باز  پوترو 
پیشین مسابقات یو اس اوپن را 6 بر 

٧، 6 بر ۴ و 6 بر 3 شکست داد.
فدرر در حال حاضر 16۴٠ امتیاز از 
رافائل نادال تنیس باز اسپانیایى و نفر 
است.  عقب تر  جهان  رده بندی  اول 

پاریس  استادان  تورنمنت  در  او  اگر 
مى شود  آغاز  آینده  روزهای  در  که 
جانشین  بود  ممکن  مى کرد  بازی 
رده بندی  نخست  مکان  در  نادال 
در  دارد  تصمیم  فدرر  شود.  جهانى 

بازی های پاریس شرکت نکند.

این  ایران  بانوان  کریکت  مسابقات 
هفته با قهرمانى تیم کریکت دختران 

بوشهر در شهر گرگان پایان یافت.
که  رقابت ها  این  نهایى  مرحله  در 
این  آباد  کریم  ورزشى  مجموعه  در 
 ٧۵ بوشهر  تیم  شد  برگزار  شهر 

شد  پیروز  گلستان  تیم  بر   ٧۴ بر 
دختران  تیم های  دیدار  نتیجه  و 
کرمان و خراسان نیز 8۴ بر 83 به 
سود تیم خراسان رضوی بود.هجده 
تیم از سراسر ایران در این رقابت ها 

شرکت کرده بودند.

بوشهر قهرمان کریکت دختران 
ایران

کیروش ٢۶ 
بازیکن را به 

اردو برد

تیم های ملى فوتسال ایران و ایتالیا 
روز سوم آذر ماه در تهران یک بازی 

دوستانه برگزار مى کنند.
شهرزاد مظفر سرمربى تیم ایران از 
برای تشویق  تهرانى ها خواسته است 
تیم بانوان ایران برابر تیم خیلى خوب 

ایتالیا به ورزشگاه بروند.

درخواست سر مربى تیم ملى فوتسال دختران 
از مردم: 

براى تشویق ما در برابر ایتالیا به 
ورزشگاه بیایید

مسابقات اتومبیلرانى مکزیک، چهارمین قهرمانى 
لوئیس همیلتون

بریتانیایى  راننده  همیلتون  لوئیس 
گروه مرسدس بنز با آنکه در مسابقات 
روز  مکزیک  یک  فرمول  اتومبیلرانى 
گرفت  قرار  نهم  مکان  در  یکشنبه 
اما در مجموع امتیازات به چهارمین 

عنوان قهرمانى جهان دست یافت.
همیلتون با رسیدن به این دستاورد 
اتومبیلران  ترین  موفق  بزرگ 

بریتانیایى تاریخ این ورزش است.
وتل  سباستین  رکورد  با  اینک  او 
فرانسوی  پروست  آلن  و  آلمانى 

برابرشده است.
مایکل شوماخر آلمانى تنها راننده ای 
قهرمان  بار   ٧ کنون  تا  که  است 

لوئیس همیلتونمسابقات فرمول یک شده است.

استادان  مسابقات  دوم  دور  به  رسیدن  با  نادال 
پاریس، نفر اول جهان باقى ماند

ساله   31 تنیس باز  نادال  رافائل 
دومین  در  روز چهارشنبه  اسپانیایى 
با  پاریس  استادان  مسابقات  دور 
تنیس باز  چانگ  هیونگ  بر  پیروزی 
 ۵ بر   ٧ حساب  با  جنوبى  کره  اهل 
را  خود  نخست  جایگاه   3 بر   6 و 
تا  مردان جهان  تنیس  رده بندی  در 

پایان سال 2٠1٧ تثبیت کرد.
رافا که در آغاز امسال در رده نهم 
داشت  قرار  جهان  مردان  رده بندی 
اسلم  گراند  دو  قهرمانى  کسب  با 
به  اوپن  اس  یو  و  گروس  روالند 
مکان اول این رده بندی صعود کرد. 
پاریس  مسابقات  آنکه  به  توجه  با 
تنیس  رسمى  تورنمنت  آخرین 
نادال  است،   2٠1٧ سال  پایان  تا 
در  سقوط  خطر  در  سال  خاتمه  تا 
گذشته  هفته  ندارد.  قرار  رده بندی 
از  بعد  جهان  دوم  نفر  فدرر  راجر 
بازی های  قهرمانى  مقام  به  رسیدن 

راجر فدرر و دل پوتروراجر فدرر

اعالم  بار  برای هشتمین  تنیس بازل 
پاریس  استادان  تورنمنت  در  کرد 

حضور نخواهد داشت.
این  در  فدرر  شرکت  درصورت 
آسیب  امتیاز  به  توجه  با  و  بازی ها 

پذیر نادال حضور فدرر در تورنمنت 
نادال  برای  مى توانست  پاریس 
بار  تاکنون ده  نادال  باشد.  خطرناک 
قهرمان بازی های روالند گروس شده 

است.

رافائل نادال

ایران  تیم ملى شمشیربازی مردان 
جهانى  رقابت های  در  شرکت  برای 
شمشیربازی روز چهارشنبه به الجزایر 
جمعه  روزهای  مسابقات  این  رفت. 
روز  و  انفرادی  قسمت  در  شنبه  و 
نفره  بازی های دو  یکشنبه در بخش 

برگزار مى شود.
ایران  شمشیربازی  تیم  اعضای 
مجتبى  از  عبارتند  بازی ها  این  در 
عابدینى، على پاکدامن، محمد رهبری 
و محمد فتوحى. پیمان فخری نیز به 

عنوان مربى همراه تیم ایران است.

شمشیربازان ایران در مسابقات 
جهانى الجزیره کاراته ایران در رده دوم جهان

تیم های  رده بندی  تازه ترین  در 
فدراسیون  از سوی  که  جهان  کاراته 
تیم  شده  اعالم  کاراته  المللى  بین 
این  دوم  جایگاه  در  ایران  کاراته 

رده بندی دیده مى شود.

تیمى  نظر  از  جدید  رده بندی  در 
و  ایران  نخست،  مکان  در  ژاپن 
ترکیه در رتبه دوم و سوم و برزیل 
پنجم  و  چهارم  مرتبه  در  مصر  و 

قرار دارند.

امیر مهدی زاده

کارلوس  دعوت  به  بازیکن   26
پرتغالى  ساله   63 سرمربى  کیروش 
روز  از  ایران  فوتبال  ملى  تیم 
رفتند.  اردو  به  هفته  این  چهارشنبه 
اردوی  در  حاضر  فوتبالیست های 

آمادگى چهار روزه اینها هستند:
بیرانوند،  علیرضا  دروازه بانان: 
و  حسینى  حسین  مظاهری،  رشید 

محمدرضا اخباری
بازیکنان خط دفاع: دانیال ماهینى، 
وریا غفوری، محمد انصاری، حسین 
حسینى،  جالل  زادگان،  کنعانى 
روزبه چشمى، مجید حسینى، میالد 

زکى پور و سعید آقایى
اکبر  زاده،  عبداله  احمد  هافبک ها: 
ایمانى، اشکان دژاگه، کمال کامیابى 

نیا، امید ابراهیمى و على کریمى.
زاده،  قلى  على  حمله کنندگان: 
طارمى،  مهدی  اسماعیلى،  فرشید 
تبریزی،  مرتضى  ترابى،  مهدی 

ساسان انصاری و وحید امیری.

مى آید  پیش  کمتر  گفت  مظفر 
برای  اروپایى  مطرح  خوب  تیم های 
دیدار با تیم های ایران به کشور ما سفر 
کنند. او گفت کیفیت فوتسال دخترها 
ایران خیلى بهتر شده و در حال  در 
حاضر جوانان که آینده بسیار خوبى 
دارند به ورزش فوتسال روی آورده اند.

تیم فوتبال پرسپولیس روز سه شنبه 
بعد از پیروزی بر تیم سایپا تیمى که 
على دایى سرمربى آن است دوباره در 
مکان نخست جدول لیگ برتر ایران 
قرار گرفت. پرسپولیس با دو گل سایپا 

را شکست داد.
برانکو سرمربى پرسپولیس باید هر 
دو گل تیم خود را مدیون اشتباهات 
دفاع  بازیکن  زادگان  کنعانى  حسین 

پرسپولیس باز در باالى جدول 
لیگ برتر

سایپا و تیم ملى ایران باشد. بازیکنان 
عبارت  مسابقه  این  در  پرسپولیس 
جالل  بیرانوند،  از:علیرضا  بودند 
حسین  زاده،  خلیل  شجاع  حسینى، 
محسن  محرمى،  صادق  ماهینى، 
ربیع خواه، کمال کامیابى نیا، محمد 
انصاری، بشار رسن، محسن مسلمان، 
على  منشا،  گادوین  امیری،  وحید 

علیپور و سیامک نعمتى.
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عباس زندى قهرمان پیشین کشتى 
آزاد ایران و جهان و سرمربى پیشین 
یک  از  پس  ایران  کشتى  ملى  تیم 
در  یکشنبه  روز  طوالنى  بیمارى 

تهران چشم از جهان فرو بست.

 ٨7 مرگ  هنگام  زندى  شادروان 
خرداد   13 متولد  او  داشت.  سال 
در   132٨ سال  در  وى  بود.   1309
پهلوانى  بازوبند  صاحب  سالگى   19

ایران شد.
و  خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد 
اتمى  انرژى  سازمان  رئیس  صالحى 
درگذشت زنده یاد زندى را به خانواده 

او تسلیت گفتند.
عباس زندى افسر ژاندارمرى بود و 

با درجه سرهنگى بازنشسته شد.

تیم  عضو  سالگى   17 در  زندى 
بازى هاى  در  ایران  آزاد  کشتى  ملى 
آن  در  و  بود  لندن   19۴٨ المپیک 

مسابقات به مقام پنجم رسید.
آزاد 19۵2  او در مسابقات کشتى 
هلسینکى در وزن هفتم چهارم شد.

در المپیک 19۵۶ ملبورن در وزن 
ششم مقام پنجم را به دست آورد.

 ،1333 سال هاى  در  زنده یاد  آن 
133۴ و 133۵ بازوبند پهلوانى ایران 

را از آن خود کرد.
زندى در المپیک 19۶2 تولیدو در 
امریکا سرمربى تیم کشتى آزاد ایران 
مسابقات  در  همچنین  زندى  بود. 
نیز  مکزیکوسیتى  و  توکیو  المپیک 
بر  را  ایران  کشتى  ملى  تیم  هدایت 

عهده داشت.

سخنگوى دولت: سعى داریم نظر مخالفان حضور 
خانم ها در ورزشگاه ها را تغییر دهیم

روحانى  حسن  دولت  سخنگوى 
گفته است تالش ما در حال حاضر 
که  را  کسانى  نظر  که  است  این 
بر  ورزشگاه ها  در  را  بانوان  حضور 
هدف  چون  دهیم  تغییر  نمى تابند 
زنان  ورود  دیدگاه ضد  تغییر  دولت 
تماشاى  براى  ورزشى  مکان هاى  به 

مسابقات است.
باشگاه هاى  بدهى  درمورد  نوبخت 
گفت  هم  پرسپولیس  و  استقالل 
تیم  دو  این  بدهى  پرداخت  دولت 
برنامه  سازمان  با  مى کند.  تقبل  را 
مسئله  این  با  ارتباط  در  بودجه  و 
دو  این  نمى گذاریم  و  شده  صحبت 

باشگاه با مشکل جدى روبرو شوند.
ریاست  ساله  هشت  دوران  در 
نژاد  احمدى  محمود  جمهورى 
که  گذشته  سال  پنج  در  همینطور 
ایران  جمهور  رئیس  روحانى  حسن 

روى  خانم ها  نشستن  براى  بوده 
سکوى ورزشگاه ها تالش زیادى شده 
با  قشریون  مقاومت  بلحاظ  اما  است 
آمدن  بوجود  از  آنها  نگرانى  و  نفوذ 
نفره  هزار  ده ها  مختلط  محیط  یک 

زدن  دست  هیجان،  و  شادى  از  پر 
آواز  و  رقص  با  همراه  دادن  شعار  و 
این  رژیم  پایه هاى  شدن  لرزان  و 
نرسیده  نتیجه  به  تاکنون  تالش ها 

است.

جوانى خواهرش را به 
قتل رساند

استان  دشتستان  شهرستان  در 
جوانى  مرد  شنبه  سه  روز  بوشهر 
خواهر  خانوادگى  اختالفات  بدلیل 
خود را ابتدا کتک زد و سپس چند 

گلوله به او شلیک کرد.
در  بعد  ساعاتى  مجروح  دختر 

بیمارستان برازجان درگذشت.
پلیس قاتل را دستگیر کرده است.

وام  هزار   ٦٠٠ =امسال 
ازدواج مى دهیم.

وزیر ورزش و جوانان گفته است 
جوان  زوج  هزار   ۶00 به  امسال 
مبلغ  داد.  خواهیم  ازدواج  وام 
تومان  میلیارد   10000 وام ها  این 

شد. خواهد 
از  غالبا  گفت  سلطانى فر  مسعود 
وزارت ورزش و جوانان گله مى شود 
که چرا به نیازهاى نسل جوان توجه 

نمى کنید اما پرداخت وام به زوج هاى 
جوان نشان دهنده احساس مسئولیت 
ما به آنهاست. وى در مورد خبرهاى 
طالق  افزایش  مورد  در  تاسف آور 
میان زن و شوهرهاى جوان نیز گفت 
متاسفانه بر اساس آمارها بسیارى از 
زندگى  اول  سال  سه  در  جدایى ها 
ماه هاى  در  مى دهد.  رخ  زناشویى 
مجلس  نماینده هاى  از  برخى  اخیر 
وزارت  از  باید  جوان ها  امور  گفته اند 

ورزش جدا شود.

وزیر ورزش و جوانان، بیشتر طالق ها 
در سه سال اول ازدواج رخ مى دهد

تعرض یک مربى اسکیت به کودکان در »استان 
دارالمومنین«

جنسى  تعرض  ایران  =در 
و حتى تجاوز به کودکان به 

یک اپیدمى تبدیل شده.
=بعد از تجاوز سعید طوسى 
به قاریان جوان، پرونده هاى 
بسیارى از تجاوز در مدارس و 
باشگاه هاى ورزشى افشا شد.
هم  سکیت  ا بى  مر =
کالهبردارى کرده، هم تعرض 
به کودکان، و در حال حاضر 

فرارى است.

رییس فدراسیون اسکیت از پیگیرى 
چند  به  مربى  یک  تعرض  موضوع 
از  یزد  استان  در  اسکیت باز  کودک 
طریق حراست وزارت ورزش و جوانان 

خبر داد.
این فرد کارت مربیگرى در رشته  ى 
به  اقدام  اما  نداشته،  هم  اسکیت 
برگزارى کالس آموزشى در این رشته 

براى کودکان زیر ٨ سال کرده است.
محمد رضایى گفته، این مربى اصالتاً 
یزدى نیست و فروشنده لوازم ورزشى 
مربى  عنوان  به  اخیراً  و  بوده  یزد  در 
وارد رشته اسکیت شده و مشکالتى 
را براى این مجموعه و رشته به وجود 
ابتداى  در  پارکى  در  او  است.  آورده 
جاده یزدـ شیراز چند خانواده را دور 
مالى  نظر  از  هم  و  کرده  جمع  خود 

کرده  کالهبردارى  دیگر  موارد  هم  و 
است.

خود  وظیفه  »ما  گفت:  ادامه  در  او 
برخورد  خاطى  فرد  این  با  مى دانیم 
تشکیل  قضاییه  قوه  در  کنیم.  جدى 
فرد  این  چون  داد  خواهیم  پرونده 
داده  انجام  را  تخلفاتى  اسکیت  نام  با 
کالهبردارى  ها  خانواده  از  و  است 
کرده است. این اتفاق در یک محیط 
ما  و  است  ناخوشایند  بسیار  ورزشى 
بایستى  امر  این  متولیان  عنوان  به 
پاسخگوى مردم باشیم. این اتفاق در 
استان دارالمومنین رخ داده است که 

باید پیگیرى جدى شود«.
مربى  این  که  گفته شده  همچنین 
کالهبردارى  سابقه  دلیل  به  اسکیت 

انضباطى  کمیته  در  گذشته  سال 
فعالیت  به  باز هم  اما  داشته،  پرونده 

خود ادامه داده است.
رییس فدراسیون اسکیت گفته »او 
حتى گاهى خود را به عنوان مربى تیم 
هیچ  به  ما  است.  کرده  معرفى  ملى 
چه  هر  باید  نمى آییم.  کوتاه  عنوان 
سریع تر تشکیل پرونده شود و تحت 
مسئوالن  بگیرد.  قرار  قانونى  پیگیرد 
امنیتى باید سریعاً او را دستگیر کنند 

چون این شخص فعاًل فرارى است«.
و  جنسى  تعرض  و  استفاده  سوء 
حتى تجاوز به کودکان در باشگاه هاى 
ورزشى و مدارس فوتبال و استخرها 
از پرونده هاى بزرگ فساد اخالقى در 

عرصه ى ورزش ایران است.

دختران  به  جوانان  و  ورزش  وزیر 
داده  مژده  دوست  ورزش  و  ورزشکار 
به زودى خانم ها را در سمت مدیرکل 

ورزش استان ها خواهید دید.
که  جلسه اى  در  سلطانى فر  مسعود 
در  خود  همکاران  با  پنجشنبه  روز 
استان خراسان در مشهد داشت گفت 
با  استان  هر  و جوانان  ورزش  بودجه 
مى شود  تعیین  آن  عملکرد  به  توجه 
و مدیران ورزش استان نیازهاى خود 
را با استاندار در میان خواهند گذاشت 
تا از بودجه استان سهم قابل توجهى 

دریافت کنند.
سلطانى فر گفت فضا را باید طورى 
خصوصى  بخش  که  کنیم  مدیریت 
براى سرمایه گذارى در ورزش احساس 
امنیت کند و پا جلو بگذارد. وى اضافه 
جوانان  و  ورزش  مسئوالن  از  کرد 
استان انتظار دارم به موضوع جوان ها 
بیشتر توجه کنند. او به جدایى بخش 
جوانان از وزارت ورزش نیز اشاره کرد 
در  مجلس  در  مسئله  این  گفت  و 

دست بررسى است.
وزیر ورزش اقدامات دولت هاى هفتم 
و هشتم در دوره اصالحات را در زمینه 
ورزش و جوانان بسیار موفق توصیف 

وزیر ورزش: خانم هاى مدیرکل در راه هستند، 
ورزش کشور در دولت هاى نهم و دهم درجا زد

کرد و گفت در آن هشت سال کارهاى 
مفیدى در جهت بهبود وضع ورزش 
مملکت صورت گرفت اما متاسفانه در 
دولت هاى نهم و دهم ورزش کشور در 

جا زد.
امور  مسئولیت  اگر  شد  یادآور  او 
جوانان با وزارت ورزش ادامه پیدا کند 
براى توسعه خانه هاى جوانان، افزایش 
خواهیم  تالش  اشتغال  و  ازدواج  وام 
جمهور  رئیس  کرد  تاکید  او  کرد. 
خیلى مایل است سن مدیران کاهش 
مسئولیت هاى  نیز  خانم ها  به  و  یابد 

مدیریتى داده شود و اداره امور ورزش 
استان ها به آنان محول گردد بنابراین 
حضور  شاهد  زودى  به  امیدواریم 
خانم هاى مدیرکل ورزش در استان ها 

باشیم.
صحبتهایش  پایان  در  سلطانى فر 
مجددا از نگاه دولت هاى نهم و دهم 
انتقاد کرد و گفت  به موضوع ورزش 
طرح هاى نیمه تمام و به جا مانده از 
آن زمان که بدون کارشناسى کلنگ 
زده شده براى وزارت ورزش مشکالتى 

بوجود آورده است.

تصویر آرشیوی

عباس زندى درگذشت

اخیرا  است  گفته  دماوند  دادستان 
متکدیان  باند  اعضاى  شدیم  خبر  با 
از  ایران  نقاط  برخى  در  پاکستانى 
جمله منطقه دماوند با پوشش زنانه 
و وانمود به اینکه براى مداواى مادر و 
پدر بیمار خود نیاز به کمک دارند از 

مردم پول مى گیرند.
بعد  گفته  بسایى  ابراهیمى  حسن 
از جمع آورى این اطالعات سه تن از 
سرکردگان این باند را که شامل 3٨ 
پسر 13 تا 1۵ ساله است شناسایى و 

بازداشت کردیم.
او گفت در جریان جست و جو در 
محل سکونت این افراد بیست تلفن 
میلیون   3٨ و  شده  سرقت  موبایل 
تومان پول نقد بدست آمد که معلوم 
درآمد یک  تنها  پول  مقدار  این  شد 

روز آنها بوده است.
بسایى اضافه کرده اغلب این گداها 
و  ایدز  هپاتیت،  بیمارى هاى  به 

آنفالنزا مبتال هستند.

گداهاى پاکستانى در 
ایران:

 3٨ میلیون تومان
درآمد یک روز باند
 گداهاى پانزده ساله

در شهر اشنویه مردى مادر زن خود 
و چهار تن دیگر از بستگانش را هدف 
دلیل  به  حادثه  داد.این  قرار  گلوله 

اختالفات خانوادگى شدید رخ داد.
به گفته پلیس حال یکى از افرادى 
گرفته  قرار  گلوله  اصابت  مورد  که 
اعضاى  از  خانمى  نیست.  خوب 
ناحیه  از  حادثه  این  در  نیز  خانواده 
اصابت  مورد  و چشم  چانه  پا،  شکم، 

گلوله قرار گرفته است.
سه فرزند این شخص نیز از ناحیه 
در  و  اند  شده  مجروح  پا  و  دست 

بیمارستان بسترى هستند.

مردى مادر همسر 
خود و چهار تن 

دیگر از بستگانش  
را به گلوله بست

=خشونت در جامعه ایران 
به مرز خطر رسیده و افراد 
معضالت  حل  براى  جامعه 
خود دست به اسلحه مى برند. 
با  ضارب  =دانش آموز 
همکالسى اش دچار اختالف 

و مشکل بوده است.
صبح  نیکشهرى  دانش آموز  یک 
امروز به دلیل اختالف با همکالسى اش 
به سوى وى تیراندازى و 7 گلوله به 
شلیک  دانش آموز  این  پاى  و  دست 
کرد. روابط عمومى آموزش و پرورش 
سیستان و بلوچستان مى گوید حال 

عمومى این دانش آموز وخیم است.
در ادامه ى افزایش خشونت و قتل 
سیستان  استان  مقامات  ایران،  در 
یک  تیراندازى  از  بلوچستان  و 
خبر  همکالسى اش  به  دانش آموز 

داده اند.
فرماندار  صالحى  صاحب گل 
و  سیستان  جنوب  در  نیکشهر 
تیراندازى  یک  وقوع  از  بلوچستان 
توسط یک دانش آموز دبیرستانى در 
که  گفت  و  داد  خبر  شهرستان  این 
دانش آموز  یک  تیراندازى  این  طى 
دوره دوم متوسطه در مسیر مدرسه 
مورد تیراندازى همکالسى خود قرار 

گرفت.
نیکشهر،  مقام  این  گفته  به 
دانش آموز مضروب، از ناحیه دست و 

یک دانش آموز نیکشهرى هم کالسى اش را به گلوله بست

پا مورد اصابت پنج گلوله قرار گرفته 
بسترى  بیمارستان  در  اینک  هم  و 

است.
ظاهرا  مى گوید  صالحى  که  آنطور 
بین این دانش آموز با یک دانش آموز 
دیگر اختالف قبلى وجود داشته که 
این درگیرى رخ داده و منجر به بروز 

این حادثه شده است.
روابط  مدیر  گزارش  اساس  بر 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  عمومى 
فرد  دو  بلوچستان،  و  سیستان 
بامداد  نیم  و  شش  ساعت  ناشناس 
الشار  اسپکه-  مسیر  در  امروز 
نیکشهر، متین درزاده دانش آموز پایه 
بهشتى«  »شهید  دبیرستان  یازدهم 
این شهرستان را مورد اصابت گلوله 

قرار دادند.
مضروب  دانش آموز  عمومى  حال 
به  گلوله  هفت  اصابت  علت  به  که 
بالفاصله  شده  گزارش  وخیم  بدنش 
منتقل  ایرانشهر  ایران  بیمارستان  به 

شده است.
در  حضور  از  پس  پلیس  مأموران 
جستجوى  به  اقدام  واقعه،  محل 
ضاربان و کشف انگیزه آنان کرده اند.

خشونت در ایران به دلیل مشکالت 
اجتماعى و اقتصادى و ضعف فرهنگى 
از  است.  افزایش  به  رو  شدت  به 
روحى  مشکالت  با  جامعه  که  آنجا 
و  دست  بسیارى  مادى  و  روانى  و 
پنجه نرم مى کند،  جنون هاى آنى و 
تصمیم گیرى هاى غیرعقالنى، زندگى 

بسیارى را با جنایت گره مى زند.
شهرستان نیکشهر با 339۵ روستا، 
و  آهوران  الشار،  بنت،  بخش  چهار 
مرکزى و بر اساس سرشمارى نفوس 
و مسکن آبان سال 1139۵ با 1۴1 
شامل  جمعیت  نفر   ٨9۴ و  هزار 
فاصله  در  خانوار   207 و  هزار   37
زاهدان مرکز  ۵10کیلومترى جنوب 
واقع  بلوچستان  و  سیستان  استان 

شده است.
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در  سبز  جنبش  انسجام  =همه 
می تواند  هر کس  که  است  همین 
ــ  ند  بز ا  ر د  خو ی  ف ها حر
شناسائی  پایه  بر  که  حرف هائی 

حقوق برابر همگان است
این شاید بزرگترین نشانه پیروزی 
انقالب  روز  که  باشد  سبز  جنبش 
اسالمی   حکومت  برای  اسالمی  را 
کابوسی مرگبار کرد. در کمتر از یک 
تهیه های  سال  پنجاه  نزدیک  سال 
برای  سیاسی  و  سازمانی  فکری، 
حکومت اسالمی  در ایران، برای نابود 
هویت  اسالمی کردن  و  ایران  کردن 
شکوهمند  انقالب  صدور  برای  آن، 
به سراسر جهان، برای سروری جهان 
اسالم،  بر باد رفته است. رژیمی که 
فجر  دهه  با  گذشته  سال  همین  تا 
امروز  بهمن می رفت  پیشباز 22  به 
ملت،  سوی  از  شدن  طرد  با  روبرو 
سی و یکمین سال خود را با اعدام ها 
»جشن«  تهدید ها  و  بازداشت ها  و 
گرفت، با صرف میلیون ها، گروه هائی 
را از هر سوی ایران آورد و تظاهراتی 
به سود خود خرید. پایتخت را اشغال 
اعتراض  صدای  باز  ولی  نظامی کرد 
بسیاری  و  تهران  در  را  تن  هزاران 
نتوانست  نیز  ایران  دیگر  شهرهای 

خاموش کند.
این است که هرچه  مشکل رژیم 
آن  سراسری  ورشکستگی  می کند 
چیز  هیچ  دیگر  می شود.  نمایان تر 
جز زور برهنه از مشروعیت اسالمی 
نبردی  است.  نمانده  انقالبی شان   و 
است میان توده های مردم و نیرو های 
حکومتی، مانند هر دیکتاتوری فاسد 
دیگر که به بحران کشنده افتاده است.

رویاروئی مردم و حکومت در ایران 
از  که  است  گرفته  خود  به  شدتی 
در می گذرد.  نیز   13۵۷ بهمن   22
خود  به  بیزاری  و  خشم  در  جامعه 
می پیچد و سخنگویان حکومت زبانی 
ایران  تا کنون در  به کار می برند که 
ـ خشونت عوامل  شنیده نشده استـ 
سرکوبگری از جمله روحانیون دولتی 
چنین  در  کنار.   به  دادگستری  و 
فضائی بیش از هر چیز می باید راسخ 
داشت  انتظار  را  مبارزه  ارادۀ  شدن 
و  باال گرفتن شعارها  در  ــ چنانکه 
اسالمی  می توان  رژیم  بی پرده  انکار 
تفاوت  اهمیت  اندازه  همان  به  دید. 
مردمی است.  جنبش  پیام  بنیادی 
آن توده های سه دهه پیش که مرگ 
می پراکندند  ویرانی  و  می خواستند 
این  در  به فراوانی  را  ویرانی  و  مرگ 
دهه ها یافتند. این جوانان که امروز 
پیکره اصلی یک جنبش دورانساز را 
می سازند اگر هم مرگ بر دیکتاتور و 
والیت فقیه می گویند برای ساختن 
یک جامعه انسانی و یک نظام سیاسی 

مردمی است.
درس های این سی ساله به درستی 
گرفته شده است. اگر آن جوانان امروز 
همین گونه  می ریختند  خیابان  به 
این جوانان آن  اگر  و  می اندیشیدند 
شعارها  آن  می کردند  تظاهرات  روز 
را نمی دادند و آن رفتار ها از آنان سر 
امروز کسی در پی ساختن  نمی زد. 
کهن  جهان  ویرانه  بر  نوی  جهان 
بشری  جامعه  را،  جهان  زیرا  نیست 
نمی باید  کلنگی  ساختمان  با   ، را
یکی گرفت. جهان کهن هر چه هم 
شایسته ویرانی، احترامی  دارد که از 
کهن بودن ش برمی خیزد. کهن بودن 
به معنی ریشه های سخت و ژرف است. 
آن ریشه ها را نمی توان به یک ضربت 
کند. با جهان کهن می باید راه آمد و 
به تدریج آن را نو گردانید. چه از این 
بهمن  بسیاری دیگر 22  و چه  نظر 
امروز با سی و یک سال پیش قابل 

فرا آمد  اینکه  ضمن  نیست،  مقایسه 
مستقیم آن است. ما، چنانکه میالن 
گورکنان  بهترین  می گوید،  کوندرا 
خویشیم. جمهوری اسالمی  سی و یک 
این  به  را  گور خود  تا  کوشید  سال 

بزرگی بکند.
با  آمیخته  سراسر  روزها  آن 
بر  چشمان  برابر  در  آنچه  بر  دریغ 
می آمد  روشنگری  و  مدرنیته  سر 
از دهه ها کشش و  می گذشت. پس 
این ملت  بیدار کردن  برای  کوشش 
پس  )دوران  هشتصدساله  خواب  از 
از رنسانس کوچک سیصدساله ایران 
که جهان اسالمی  را فرا گرفت و تا 
اروپا کشید(  آموزه های آل احمد ها و 
شریعتی ها و بازرگان ها و خمینی ها و 
مطهری ها و همدستان شان در دستگاه 
شاهنشاهی، ملت را به بیهوشی تازه ای 
می انداخت و نسل جوانی که بایست 
انسانیت  سطح  باال ترین  به  را  ایران 
آمیزه ای  در   کند،  نزدیک  ما  زمان 
از چپگرائی و اسالمگرائی، هر دو از 
خشن ترین گونه های آن، در کار ناچیز 
کردن دستاورد های دو نسل پیش از 

خود می بود.
اکنون فرزندان همان ها در شورشی 
بر پدران و مادران خود، اما شورشی 
نسل  این  رویکرد  همه  مانند  که 
را  ما  تاریخی  سیر  است،  متمدنانه 
به سوی آینده ای که آرزوی بهترین 
عناصر این جمعیت در یک دو سده 
و  پر زور تر  است  بوده  این  از  پیش 
می گیرند.  سر  از  همیشه  از  ژرف تر 
به گفته شکسپیر هر چه خوب تمام 
شود خوب است. در این سخن حتی 
در این روز های سیاه اطمینانی هست 

که گمان نمی کنم بیجا باشد.
* * *  

جوانی از ایران نوشته است »معیار 
داوری ما برای سودمند بودن یا نبودن 
هر حرکت، چیزی است که به سطح 
اخالقی جنبش  و  هشیاری سیاسی 
جمله  همین  می افزاید.«   ما  مدنی 
این نسل شورشی را  بنیادی  تفاوت 
بیان می کند. هشیاری  با پیشینیان 
هشیاری  زمان ها  آن  در  را  سیاسی 
انقالبی می گفتند و مقصود از آن چشم 
بستن بر هر چه جز به قدرت رسیدن 
می دادند.  آن  نامی به  هر  ــ  می بود 
اخالق نیز همه چیز برای جبهه خود 
ـ هر که جز  و هیچ چیز برای دشمنـ 

خود ــ معنی می داد. 
آنچه این جوانان از آگاهی و اخالق 
تعریف های  به  نزدیک  در می یابند 
است  جهان  پیشرفته  جامعه های 
و  استکبار  سرزمین های  همان  ــ 
بورژوازی آن روز ها. اما نسل پیشین 
دریافت  به  اخالق  و  آگاهی  از  نیز 
دیگری رسیده است. ما عموماً آگاهی 
را گشاده بودن ذهن بر اندیشه ها و 
پدیده های تازه و اخالق را روا داری 
ــ دیگری را همچون خود انگاشتن، 

با همان حقوق، می شناسیم. 
هر  آزمونی  با  ایران  در  مبارزان 
روزه روبرویند. چگونه آرمان های بلند 
خود را با تنگنای یک رژیم سرکوبگر 
نزدیک به تعریف جنایت پیشه آشتی 
ضد  بر  و  بیرون  هم  چگونه  دهند؟ 
ـ  سپاهی  دیکتاتوری  رژیم  ساختار 
از  بخشی  کنار  در  هم  و  جمکرانی 
همان رژیم به نام راه سبز امید عمل 
انقالبی  ویژگی  هم  چگونه  کنند؟ 
گفتمان لیبرال دمکرات جنش سبز را 
نگه دارند و هم گام به گام فضا را باز 
کنند. هشیاری سیاسی در نگهداشتن 
و  استراتژیک  استواری  میان  اندازه 
غرق  است؛  تاکتیکی  انعطاف پذیری 
نشدن در یکی به زیان دیگری است؛ 
آشتی ناپذیری و وارد کردن بیشترینه 
فشار بر رژیم است و ایستادن در جائی 

که نمی باید پیش تر رفت؛ جلوگیری 
سبز  راه  ناالزم  دادن های  امتیاز  از 
امید خود  همه  موسوی  است.  امید 
پا  با  خامنه ای  کردن  متقاعد  به  را 
درمیانی رفسنجانی بسته است و هر 
روز مواضع ضد و نقیض می گیرد. ولی 
جنبش سبز چنین مالحظاتی ندارد. 
از او نیز کمکی به  با اینهمه بریدن 
و  آموزشی  کار  نمی کند.  جنبش 
دمکراسی  گفتمان  دادن  گسترش 
وظیفه ای  جامعه،  سطح  در  لیبرال 
است که می بینیم در جنبش جدی 
گرفته اند. این مبارزه کار یک روز و دو 
روز نیست. جنگی فرسایشی است که 
اگر مردم خسته نشوند رژیم را به زانو 

در خواهد آورد.
یکی دیگر از همان جوانان می گوید: 
»باید در کنار سیاست و قدرت رژیم، 
با اخالق، فرهنگ و فکر نظام حاکم 
مقابله کرد که نه روش های انتقادی 
را می پذیرد و نه اندیشه مستقل را.« 
در فرهنگ ما همواره به اصطالح 
آن ضرب المثل »جواب های هوی« 
سیاسی  فرهنگ  در  و  است؛  بوده 
جنبش  در  سخت تر.  هم  آن  از  ما 
از  را  واکنش ها  که  می بینیم  سبز 
کنش ها جدا کرده اند. به قول سعدی 
پاسخ ها »در خورد خویش« است نه 
در همانند شدن با حریف. واال ترین 
است  همین  جنبش  اخالقی  سطح 
اسالمی نیست؛  جمهوری  مانند  که 
حتی  که  دارد  را  خود  هنجار های 
در برابر وحشیگری ها حفظ می کند. 
به نظر می رسد حکم مشهور ادوارد 
دمکراسی  سوسیال  پدر  برنشتاین 
است،  هیچ  هدف  می شود:  پذیرفته  
وسیله همه چیز است. فعاالن جنبش 
در سالم نگهداشتن وسائلی که بکار 
آنها  دوری  هستند.  کوشا  می برند 
مالحظات  از  گذشته  خشونت  از 
عملی برای همین است که در پایان، 
آنها،  نشوند.  دیگری  بسیجی های 
چنانکه از همین گفتاورد بر می آید، 
فرهنگ  کردن  دگرگون  از  کمتر  به 
حکومت که بخشی از فرهنگ جامعه 
ما نیز هست خرسند نمی شوند. این 
کارکرد  از  خشونت  زدودن  مستلزم 
و  ادب  کردن  وارد  است؛  اندیشه  و 
شمار  در  سیاسی؛  بحث  در  انصاف 
آوردن دیگران؛ غیر شخصی کردن امر 
عمومی. سیاست را تنها در مخالفت 
و مبارزه ندیدن و سازش و همرائی 
concensus را نیز در آن وارد کردن. 
در رویاروئی جنبش سبز با رژیم جائی 
برای این سخنان نیست چرا که رژیم 
می اندیشد  جنبش  نابودی  به  تنها 
ولی جنبش سبز می تواند با گذاشتن 
یکپارچگی  نگه داری  و  سرمشق 
اخالقی خود به پیروزی پایداری دست 

یابد که تنها جابجائی قدرت نباشد.
چنین روحیه ای در جامعه ایرانی 
پیش  را  نگرانی  این  و  دارد  تازگی 
آیا جنبشی که وحدت  می آورد که 
کلمه را بر نمی تابد همچنان متحد 
جنبشی  در  چیز  چه  ماند؟  خواهد 
که هر کس می تواند حرف های خود 
آن  انسجام  نگهداری  مایۀ  بزند  را 
خواهد شد؟ اما همین که این جنبش 
بر ضد وحدت کلمه برخاسته است 
بزرگترین قدرت آن به شمار می رود. 
از یک سخن،  وحدت کلمه اطاعت 
سخن خمینی بود. اما سخنی که از 
برخورد نظر های بسیار بدر آید و از 
گفتمان  شود  پذیرفته  آنان  سوی 
آن  گذشته  این  از  کلمه.  نه  است 
آن  که  بود  مردم  فراخواندن  کلمه 
اندازه اختیاری را نیز که در آن زمان 
بر زندگانی خود داشتند به مذهب و 

به آخوند و به او واگذارند. 

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
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کّحال زاده، در ادامۀ خاطراتش به 
 1334 محرم  هفتم  دوشنبه  وقایع 
نوامبر 191۵(  آبان 16/1294   22(

می پردازد:
»دیشب، همۀ شب جمعیت انبوه 
نمایندگان مجلس  و  علما  آقایان  از 
شورای ملی و رجال و امرا و تجار که 
به  نداشتند  سابقۀ خوبی  روس ها  با 
وسایل مختلف از تهران خارج شدند.

صبح روز دوشنبه تا ساعت 8 تمام 
خیابان ها و باغات حضرت عبدالعظیم 
و صحن امامزاده ها و اطاقهای مقابر 
اطراف صحن از جمعیت ماالمال بود. 
گروهی فراوان هم روز گذشته و شب 
دوشنبه بدون توقف در زاویۀ  مقدسه 

به طرف قم عزیمت نموده بودند.
سفرای اطریش و عثمانی به اتفاق 
توقف  باغات  در  سفارتخانه  اعضای 
شاه  حرکت  خبر  انتظار  در  و  کرده 
سفیر  رویس  پرنس  آقای  بودند. 
آلمان و همراهان پس از اندک توقف 
و صدور دستورهای الزم به طرف قم 
ایشان  دستورهای  از  یکی  رفتند. 
یادداشتها  این  نگارندۀ  به  مربوط 
بود که فوراً به مورد اجرا گذارده شد 
به  رسیدن  از  که پس  ترتیب  بدین 
توقف،  اندکی  و  عبدالعظیم  حضرت 
نظامی  وابستۀ  کانیتس  گراف  آقای 
احضار  را  آقای سروان هاوک  آلمان 
مذاکره  دقیقه  چند  از  پس  و  کرد 
را  نگارنده  آقای سروان هاوک  او،  با 
که  گفت  من  به  و  خواند  خود  نزد 
ممنون  از شما  نظامی  وابستۀ  آقای 
بودید  خواسته  که  است  متشکر  و 
به اتفاق گروه افسران آلمانی مسافرت و 

با آنان همکاری و همراهی نمایید ولی 
به موجب امر آقای پرنس رویس سفیر 
آلمان شما به سمت ترجمان سفارت 
و  شده اید  تعیین  آلمان  امپراتوری 
چون آقای زومر دفتردار سفارت آلمان 
در تهران تنهاست و به زبان فارسی 
آشنا نیست شما باید فوراً خود را در 
در  و  کنید  معرفی  ایشان  به  تهران 
سفارت آلمان رسماً به انجام خدمات 
ترجمانی مشغول شوید و بعد، نوشتۀ 
آقای گراف کانیتس را که در همین 
موضوع نوشته بود به من داد که به 

زومر بدهم.
آقای سروان هاوک دست مرا گرفت 
نظامی  وابستۀ  آقای  نزد  به اتفاق  و 
با کمال محبت سمت  رفتیم. هردو 
جدید را به من تبریک گفتند و دست 
مرا فشردند.  من پس از این که از 
آنان تشکر کردم هفت تیر و فشنگ ها 
را تسلیم سروان هاوک و اسب قزل را 
هم به عبدالکریم سرباز عثمانی تحویل 
زمان  آن  که  راه آهن  با  فوراً  و  دادم 
معروف به ماشین دودی بود به تهران 
بازگشتم... مسافران راه آهن حضرت 
عبدالعظیم به تهران بسیار کم بودند 
و به وضوح معلوم بود که بر اثر اخبار 
موحش هجوم قوای روس به تهران، 
تعداد مسافر به سوی تهران بسیار کم 

بلکه در حکم صفر است.
در تهران درشگۀ کرایه ای ابداً وجود 
نداشت. خوشبختانه واگون اسبی با 
مسافر بسیار کم در حرکت بود و من 
توانستم با آن خود را به میدان توپخانه 
)سپه( برسانم و بقیۀ راه را تا سفارت 

درب  متأسفانه  بروم.  پیاده  آلمان 
سفارت آلمان بسته و ژاندارم داخل 
بعد  بود.  ایستاده  در  پشت  سفارت 
از معرفی خود گفتم از طرف وابستۀ 
نظامی آلمان برای آقای زومر پیغامی 
را  در  سفارت  غالمان  از  یکی  دارم. 
باز کرد و به من گفت دفتر سفارت 
آلمان به سفارت آمریکا انتقال یافته 
و آقای زومر هم به همان سفارت نقل 
به سفارت  ناگزیر  مکان کرده است. 
آمریکا رفتم و آقای زومر را مالقات 
آتاشۀ  کانیتس  گراف  نامۀ  نمودم. 
نظامی آلمان را به ایشان دادم. پس 
از مالحظۀ آن فوق العاده خوشحال شد 
که چنین کمکی برای او فرستاده اند 
و به من تبریک گفت و پیشنهاد کرد 
که این چندروزه همینجا در سفارت 
آمریکا توقف کنم تا وضعیت روشن 
ارتباط  دیشب  از  چون  ضمناً  شود. 
خود را با خارج از سفارت آمریکا قطع 
کرده و حتی تلفن هم نداشت وضعیت 
خارج را از من سؤال کرد. من هم جز 
مسافرین زیاد راه تهران و قم اطالع 
دیگری نداشتم. با صوابدید ایشان، اول 
شب از سفارت آمریکا خارج و با یکی 
دو نفر از آشنایان که از تهران خارج 
نشده بودند مالقات کرده شنیدم شاه 
از مسافرت به قم صرف نظر کرده است 
چون روسها و انگلیسها در مرحلۀ اول 
شاه را تهدید کرده اند که اگر از تهران 
محمدعلی  به  تلگرافاً  نماید  حرکت 
میرزا پادشاه مخلوع اطالع می دهند 
وعده های  بعد،  و  بیاید  تهران  به 
پس افتادۀ  اقساط  که  داده اند  پوچی 
خواهند  را  )استمهال(  موراتوریوم 

ینگی  به  را  روس  قوای  و  پرداخت 
قزوین( عودت خواهند  امام )حوالی 
داد. پس از مراجعت به سفارت آمریکا، 
این مطلب را که مسیو زومر ابداً اطالع 
نداشت به ایشان گفتم و شب را در 
همانجا به سر بردم و از روز بعد به اتفاق 

مشغول کار شدیم...«
از  انصراف  به  احمدشاه  تصمیم 
ترک پایتخت، مسیر حوادث را بکلی 
وزیر  لوکنت«  »ریمون  داد.  تغییر 
بدرستی  تهران  در  فرانسه  مختار 
تلگراف  پاریس  به  و  داده  تشخیص 
از  پایتخت  »انتقال  که  بود  کرده 
بسیار  گام  یک  اصفهان  به  تهران 
بزرگ  طرح  تحقق  جهت  در  بلند 
تحت  اسالمی  اتحاد  آلمانی هاست: 

حمایت حاجی ویلهلم!«
اسناد وزارت امور خارجه فرانسه که 
»الیور باست« مبنای تحقیق و نگارش 
کتابی با عنوان »آلمانی ها در ایران« 
قرار داده است چنین حکایت می کند:

»در همان زمان که به نظر می رسید 
اوضاع کامال به نفع قدرت های مرکزی 
آلمانی  از مسؤوالن  است، هیچ یک 
تحول  این  به  بخشیدن  تداوم  برای 
امیدوارکننده در تهران حضور نداشت. 
آلمانی ها به سبب وحشت از پیشروی 
روس ها، در خروج از پایتخت بسیار 
بی تردید  آنها  بودند.  کرده  شتاب 
توجه نکرده بودند که اگرچه همه چیز 
آماده شده، هزینه ها پرداخت گردیده 
و حسابها تصفیه شده بود به گونه ای 
که جای تردیدی برای آلمانی  ها باقی 
نمی گذاشت، شاه باز هم می توانست 

نظر خود را عوض کند.
تصمیم شاه برای عزیمت از تهران، 
اطرافیانی  نفوذ  اثر  در  داشت  امکان 
متزلزل  بودند  متفقین  طرفدار  که 
و  بزرگ  عموی  کامران میرزا  شود. 
پر نفوذ شاه که از طرفداران روسیه 
بود و سیاستمدارانی مانند فرمانفرما 
رفتن  از  ممانعت  برای  سپهساالر  و 
در  دادند.  هم  به دست  دست  شاه 
برابر این تالش ها، کلنل ادوال یکی از 
سرسپردگان پر و پا قرص پرنس رویس 
و تنها نمایندۀ اردوی آلمانی ها که در 
این لحظات حساس در حضور شاه 
بود، نمی توانست به تنهایی شاه را وادار 
کند که در تصمیم خود برای عزیمت 
حال  این  با  بماند.  پایدار  تهران  از 
ادوال با بیانی پر هیجان، و شاید هم 
با کمی بی احترامی کوشید تا شاه را 
ترغیب کند که از پایتخت خارج شود. 
ادوال حتی سعی کرد با ترساندن شاه، 
شجاعت وی را افزایش دهد. اتومبیل 
شاه در محوطۀ قصر آمادۀ حرکت بود 
و یکی از مقامات وزارت داخله برای 
تهیۀ مقدمات اسکان شاه در اقامتگاه 

تازه اش به اصفهان اعزام شده بود.
ظهر روز 1۵ نوامبر، شاه که هنوز 
وزرای  سرانجام  بود  نکرده  حرکت 
مختار روسیه و انگلستان را که برای 
عدم  به  او  کردن  متقاعد  و  مالقات 
ترک تهران بسیار پافشاری می کردند 
به حضور پذیرفت. حدود ساعت 21 
پس از ساعت ها بحث و گفت  و گو، 
شاه اعالم کرد که از رفتن منصرف 

شده است. او اضافه کرد که خود را 
به  متمایل  بیطرفی  رعایت  به  ملزم 
متفقین خواهد دانست و در مقابل، 
عبور  مانع  دادندکه  قول  متفقین 
سپاهیان روس از کرج شوند و عالوه 
بر آن، از پتروگراد تقاضا کنند که این 

نیروها را به قزوین بازگرداند...
به این ترتیب، آلمان در اوج نفوذ 
خود در پایتخت ایران، یعنی همزمان 
با نبرد دیپلماتیک تهران، در نوامبر 
191۵ با شکست بزرگی روبرو شد. 
تغییر  که  خود  هدف  به  آلمانی ها 
و  نرسیدند  بود  اصفهان  به  پایتخت 
در عین حال تهران را نیز ترک گفته 
بودند و از ایفای نقش مهم خود در 
مقر حکومت محروم ماندند. برعکس، 
حکمران  یگانه  پس  آن  از  متفقین 
پایتخت بودند که به تنهایی نفوذ خود 

را بر دولت و شاه اعمال می کردند.
دو روز پس از آن که آلمانی ها از 
به  تلگراف  در  لوکنت  رفتند،  تهران 
پاریس پیامدهای ناگوار این مهاجرت 
کرد:  پیش بینی  آلمانی ها  برای  را 
خود  نفوذ  آلمانی ها  طرف  یک  »از 
زیرا  از دست می دهند  را در عشایر 
که  را  رابطه ای  آن  خود  عزیمت  با 
اعتبار  از  آنها  بهره گیری  موجب 
از  و  کرده اند  قطع  می شد  سلطنت 
طرف دیگر، به تدریج که خبر حضور 
آلمانی ها  عزیمت  و  تهران  در  شاه 
پخش می شود، واداشتن ایرانی ها به 
جنگ با استفاده از حس وطن پرستی 

آنها، دشوار خواهد بود«.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 1224 (

ادامه در صفحه 15» ادامه دارد«           

محمدعلی شاه قاجار احمدشاه قاجار
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ترانه سرایان  و  شعرا  از  1ـ 
نوپرداز و فقید ایران

با  یه  بلندپا شاعری  2ـ 
تخلص »سایه«

از  ـ  ایران  شهرهای  از  3ـ 
ماه های  از  ـ  نجاری  ابزار 

قمری
ـ  موسیقی  وسایل  از  4ـ 

عقاید
5 ـ او ـ توان ـ عصاره

6ـ  بخشی از دانشگاهـ  زهر
7ـ  شهری در ایرانـ  رنگی 

است

8 ـ خانه ـ دست ـ دزد
سنتی  یل  سا و ز  ا 9ـ 
موسیقیدان  ـ  کشاورزی 

معروف دربار ساسانی
دریایی  ـ  تزیین شده  10ـ 

است
11ـ ستاره ـ مددکار

ن  پیشگا هنر ز  ا 1ـ 
تئاتر  فقید  و  قدیمی 

ایران
قوانین  ـ  ذکاوت  2ـ 

چنگیزی ـ رده
3ـ سلسله ـ کلیسایی 

در پاریس
رودخانه های  ز  ا 4ـ 
روسیهـ  قلمهـ  تکخال

و  ا  نسر ستا ا د ـ   5
ر  مشهو ن نویس  ما ر
انگلیس در قرن گذشته

ـ  عدل  ـ  غنی  ـ   6
عالمت جمع

7 ـ شهری در ایران
8 ـ از آنطرف ضمیری 

است ـ از ابتدا تا انتها
نوپرداز  شعرای  از  9ـ 

و بلندآوازۀ فقید ایران
حرفه ای  هم  او  10ـ 
دارد ـ پذیرای میهمان

در  هم  ـ  زور  11ـ 
اتومبیل است و هم در 

بدن انسان
برجسته،  شعرای  ز  ا 1ـ 
مشهور، فقید و معاصر ایران

یک شبه  که  شهری  2ـ 
یتخت  پا ـ  نشد  ساخته 
کشوری است ـ تهمت زدن

از  ـ  واسطه  ـ  سنگینی  3ـ 
جواهرات

4ـ خواننده ای خوش صدا و 
قدیمی از کشور ما

ـ  است  ی  ه ا ر ستا ـ   5
رنگارنگیـ  گیاه نورسته

ـ  سرکرده  و  صاحب  ـ   6
لحظه

پارچه ای  ـ  ـ دوستداران   7
است  خوراکی  ـ  نبها  گرا

سنتی
8ـ  دستاوردهاـ  محل ورزش 

باستانی
9ـ سازنده ـ از نوشیدنی ها 

ـ بیرون
ـ  است  گلی  ـ  وی  10ـ 

جانشین

و  ن  نویسندگا ز  ا 11ـ 
و  مشهور  یان  نسرا ستا دا

معاصر ایران
ـ  بی حوصله  و  12ـ کسل 

آهستگی
ـ  ایران  در  شهری  13ـ 
سرپرستـ  از ادوات استفهام

14ـ کشوری استـ  ورزشی 
استـ  سرگردان و بی خانمان

هنرپیشگان  از  ـ  جّو  15ـ 
معروف و فقید هولیوود

1ـ از شعرای نامدار، برجسته و فقید 
معاصر ایران ـ از میوه ها

ـ  افسانه ای  کمانگیری  ـ  سّر  2ـ 
در  تاریخی  شهری  ـ  فرزند  فرزند 

آسیای میانه
3ـ حراست ـ پرچم

از نخست وزیران  4ـ عددی است ـ 
پیشین پاکستان

5 ـ بی تربیت ـ انسانها
او هم حرفه ای دارد ـ قضاوت  ـ   6

قبلی
7ـ  سرپرستیـ  ردیفـ  نوعی پارچه
8ـ  در حال شیون و نالهـ  از حواریون

9ـ اثری از ویلیام شکسپیرـ  کویری 
است

10ـ ماده ای مخدر ـ ضمیری است 
ـ رنگی است

11ـ صنم ـ قیمت ـ اشاره به دور ـ 
محل تمرکز عواطف انسانی

12ـ کم بهاییـ  از حرفه های بی مزد 
و مواجب

13ـ اطراف و حاشیهـ  مالیهـ  رایحه
از  ـ  نجات دهنده  ـ  روئی  دور  14ـ 

سبزیجات
15ـ کوششـ  قشرـ  شهری در ایران

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

»باربد« ادیب و موسیقی دان مشهور 
ایرانی در نیمه دوم قرن ششم یا اوائل 
قرن هفتم میالدی به دنیا آمد. وی در 
شهر مرو مرکز خراسان بزرگ می زیست 
و از پایه گذاران موسیقی ایرانی بود که 
آثار و سبک او هنوز هم در منطقه مرو 
رواج دارد. وی بزرگترین آهنگساز عصر 
خود بود و نه فقط به دلیل قدرتش در 
ساختن آهنگهای گوناگون بلکه به خاطر 

برتری  و  شهرت  نیز  »بربط«  نواختن 
خاصی داشت.

مسجع«  »سرود  می شود  گفته 
مورخان،  اکثر  اوست.  ساخته های  از 
دستگاههای قدیم موسیقی ایرانی را به 
وی نسبت می دهند اگرچه برخی از این 
دستگاهها قبل از او نیز وجود داشتند 
ولی ظاهراً باربد کمی آن را تکمیل کرده 

و موزون نموده است.

            10 پرسش و 10 پاسخ  »باربد« بزرگمرد موسیقی
1( »گاجره« در حوالی كرج برای چه چیزی شهرت دارد؟

1 ـ پیست اسب سواری 2 ـ بولینگ   3 ـ گلف    4 ـ پیست اسکی
2( كدام تنیس باز جهان 4 بار تورنمنت استرالیا، یک بار فرانسه، یک بار 

ویمبلدون و دو بار یو اس اوپن را برد؟
1 ـ جان مک انرو 2 ـ ایوان لندل 3 ـ آندره آغاسی 4 ـ بوریس بکر

3( اولین جاده آسفالته جهان به نام )M1( در خیابانی به نام »وود وارد« در 
كدام شهر جهان ایجاد شد؟ 1ـ  منچستر )انگلستان(2ـ  سیدنی )استرالیا( 

3 ـ تورنتو )کانادا(4 ـ دترویت میشیگان )آمریکا(
4( تنها تیمی كه از 32 شركت كننده در جام جهانی آفریقای جنوبی 
بود؟ تیم  كدام  نیافت،  راه  دوم  دور  به  مساوی   3 با  باخت  بدون 

1 ـ ژاپن            2 ـ کره           3 ـ نیوزلند         4 ـ استرالیا
5( از كدام عنصر شیمیایی زیر برای ساختن ساعت های شب نما استفاده 

می شود؟1 ـ نیکل       2 ـ آهن        3 ـ مس      4 ـ فسفر
6( شهر »گواداالهارا« در كدام كشور قرار دارد؟

1 ـ مکزیک         2 ـ آرژانتین      3 ـ پاراگوئه       4 ـ اوروگوئه
7( دكتر الزاروس زامنهوف مخترع زبان »اسپرانتو« اهل كدام كشور بود؟

1 ـ مجارستان      2 ـ رومانی        3 ـ بلغارستان    4 ـ صربستان
8( چه كسی نقش جیمزباند را در فیلم »منظره ای برای كشتن« بازی كرد؟

1 ـ راجر مور   2 ـ شون کا نری   3 ـ ریچارد برازنن 4 ـ دانیل کریگ
9( در سال 1968 رابرت كندی در كدام هتل در حوالی منطقه مک آرتور 

پارک در لس آنجلس ترور شد؟
1 ـ هتل هیلتون 2 ـ هتل آمباسادور 3 ـ کارلتون هتل 4 ـ فورسیزون

10( در المپیک مونترآل »نادیا كومانچی« قهرمان ژیمناستیک زنان جهان، 
كه فقط 14 سال داشت برای اولین بار در تاریخ ژیمناستیک 3 بار نمره 10 
از 10 امتیاز گرفت و 3 طال، یک نقره و یک برنز به دست آورد.او متولد 
كدام كشور است؟1 ـ روسیه 2 ـ رومانی 3 ـ جمهوری چک 4 ـ بلغارستان

در صفحه 15

در صفحه 15 وجه اشتراک این شخصیت ها چیست؟

صادق هدایت
نویسنده »سه قطره خون«

كلینت ایستوود
بازیگر فیلم »خوب، بد، زشت«

سیمپسون 
شخصیت كارتونی هالیوود

آلبرت اینشتین
دانشمند و ریاضیدان

كارل لوییس
قهرمان دوومیدانی المپیک و جهان

مهاتما گاندی
رهبر پیشین هندوستان
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 1847 سال  در  هونگ  فی  ونگ 
شد  متولد  چین  فوشان  در  میالدی 
و در سال 1924 به مرگ طبیعی از 
دنیا رفت. خدمات »ونگ فی هونگ« 
در سبک »هونگ گار« مدرن بی نظیر 
است. شاید به همین دلیل است که 
خیلی ها او را پدر هنرهای رزمی مدرن 
می نامند. در حقیقت هر چیزی که از 
استادان قدیمی کونگ فو به جا مانده 

در سبک او پیدا می شود.
استاد  یک  اینکه  بر  عالوه  او  پدر 
کونگ فو بود به »تعالیم ذن« هم پایبند 
و  فقرا  برای  خوب  حامی  یک  و  بود 
مستمندان به حساب می آمد. آخرین 
استاد بزرگ هنرهای رزمی، آن را از 

پدرش ونگ کای ینگ آموخت.
کای ینگ یک پزشک و یک استاد 
بزرگ هنرهای رزمی بود و یک کلینیک 
 Po Chi( نام  به  پزشکی  معروف 
Lam( داشت. ونگ همان جا بزرگ 
شد و عالوه بر کمک به پدرش پزشکی 

سنتی چینی را هم یاد گرفت.
او با تعالیم پدرش ارزش های بزرگی 
مثل سخاوت و بخشندگی را هم یاد 
گرفت. پدرش همیشه بیماران را درمان 
می کرد و از آنها هزینه ای هم دریافت 

نمی کرد.
پدرش  ونگ  استاد  اولین  چه  اگر 

بود، اما وقتی از خودش استعداد نشان 
داد استاد Luk Ah Choi، آموزش 
به  و  کرد  شروع  را  هونگ  فی  ونگ 
داد. آموزش  را  گار  هونگ  اصول  او 

ونگ فی هونگ در سن 20 سالگی 
و  رزمی  هنرهای  استادی  درجه  به 
بعد  و  رسید  پزشکی  ارزشمند  مقام 
سبک پنجه ببر و اژدها را ابداع کرد 
و همین طور روش های دیگری را هم 
پایه ریزی کرد که براساس پنج عنصر 
آب، آتش، فلز، چوب، زمین بودند. او 
در مبارزه با سالح مهارت زیادی داشت، 
مخصوصاً »در چوب بلند و سبک ببر 

جنوبی«.
او  مبارزه  مشهور است که در یک 
توانسته است 30 مرد را شکست بدهد. 
او همچنین از فقرا در برابر مجرمین و 
زورگویان محافظت می کرد. ونگ مثل 
پدرش یکی از ده ببر منطقه »سانتن« 
شد؛ لقبی که به بهترین استاد رزمی 
داده می شود. ونگ فی هونگ قهرمانی 
واقعی و الگویی بزرگ برای ورزشکاران و 
مخصوصاً رزمی کاران دنیا بود. فی هونگ 
زندگی درخشانی را پشت سر گذاشت.

همه فنونی که جکی چان و بروس 
لی و بقیه روی پرده سینما از خود نشان 
داده اند، حرکات و ژست های افسانه ای 

»هوآنگ فی هونگ« است. 

آخرین استاد بزرگ

نابغه های معروف جهان

وارد  نامش  که  معروف  دانشمندی 
فرهنگ عامه مردم جهان شده است. 
وی در سال 1879 در ووتمبرگ آلمان 
اینشتین  طالیی  دوران  آمد.  دنیا  به 
آغاز  دوم  پایان جنگ جهانی  از  پس 
در  موجود  مشکالت  توانست  او  شد. 
کرده  حل  را  نیوتن  مکانیک  قوانین 
این  مورد  در  فوق العاده ای  مقاالت  و 
حوزه  در  آنها  ویژگی های  و  قوانین 
الکترومغناطیس منتشر کند. گام بعدی 
ابهام های  و  مشکالت  حل  اینشتین 
بود  مکانیک  آماری  علوم  در  موجود 
که در نهایت به تئوری کوانتوم ختم 

که  بود  شخصی  اولین  وی  می شود. 
توانست حرکت مولکول ها را به دقت 
اینشتین  نیوتن،  مانند  کند.  تشریح 
هم در سال های پیری به بررسی علوم 
فیزیکی نور و نورشناسی عالقمند شد 
و با ارائه تئوری فوتون، مسائل بسیاری 
را در این حوزه حل کرد. این دانشمند 
بزرگ چندین مدرک دکترای افتخاری 
در رشته های علوم، پزشکی و فلسفه را 
آمریکا  و  اروپا  معتبر  دانشگاه های  از 
دریافت کرده است. همچنین وی در 
سال 1921 توانست جایزه نوبل فیزیک 

را به دست آورد.

آلبرت اینشتین

باربد در دربار خسرو پرویز
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»دنباله دارد«           

و  شد  خلوت  شام  میز  که  هنگامی 
برچیدند صدای ساز  را  محتویات آن 
و دایره زنگی به گوش رسید، هما به 
رقص  به  و  مرا کشید  آمد  من  سوی 

دعوت کرد.
یک روز وی به پاریس پرواز کرد و 
یکی از اندک زنانی بود که اجازه یافت 
در آن زمان با آیت اهلل خمینی مصاحبه 
کند. وی به عنوان روزنامه نگار مستقیماً 
که  آن  بدون  رفت  ایشان  دفتر  به 
روسری بر سر داشته باشد، مسؤولین به 
وی گفتند سرت را بپوشان، وی امتناع 
کرد، این کش و واکش چند دقیقه ای به 
طول انجامید تا آن که خود آیت اهلل سر 
رسید و به صورتی مالیم و نرم به وی 
گفت: »شما به خانۀ من بسیار خوش 
آمدید، این طور خیال کنید که اینجا 
خانۀ خودتان است، ما اکنون به عنوان 
که  می کنیم  تقاضا  مهمان  از  میزبان 

آداب و رسوم میزبان را رعایت کند.«
پس از مدت چهل دقیقه هما آنجا 
را ترک گفت. چیزی نگذشت که هما 
دوباره شوهر کرد این بار به هاری رن 
ویک، یک اشراف زادۀ انگلیسی. اکنون 
نام او لیدی رن ویک است و کماکان 
در محلۀ چلسی از همان پارتی های آن 

چنانی برگذار می کند.
***

زن ایرانی دیگری که در لندن خودی 
نشان داد آن هم در دهۀ 1970 زنی 
بود به نام هاموش!، همسر یک مهندس 
نام  به  ایرلندی  نیمه  انگلیسی،  نیمه 

بین  یان باولر. این زن و شوهر مرتباً 
چلسی و تهران در رفت و آمد بودند. 
ویالی  در  خواستند  من  از  تهران  در 
تپه های  بر  و شیکشان  آراسته  بسیار 
مشرف به تهران اقامت کنم. یان باولر 
لوله های  طوالنی ترین  که  بود  کسی 

نفت را در ایران طراحی و پیاده کرد، 
این لوله ها از خوزستان تا مرز روسیه 
ادامه می یافتند. خانۀ آنها در تهران که 
در عین حال دفتر او هم بود دیوارهای 
بلندی داشت. باولر در این خانه لباس 
ملی ایرانی به تن می کرد، درون این 

زیبایی  باغچۀ  همسرش  و  وی  خانه 
و  گل  بوته های  با  بودند  داده  ترتیب 
گیاه و فواره های متعدد. اکثر شبها به 
مهمانها چلوکباب می دادند که عبارت 
بود از برنج پختۀ معطر و گوشت کباب 
شده در کنارش نیز آبگوشت؛ محتویات 

از گوشت ـ  بود  آبگوشت عبارت  این 
گردوـ  پیازـ  انارـ  لیمو عمانی خشک 

و باالخره زعفران.*
نزد خانوادۀ باولر بود که من در جشن 
سالیانۀ بهاری مخصوص ایرانیان یعنی 
نوروز شرکت کردم. همین جشن نوروز 
وابسته است به مراسم چهارشنبه سوری، 
در این چهارشنبه سوری افراد از روی 
ردیفی از بوته های سوزان و آتش گرفته 
می پرند، این در حقیقت نمادی است 
از رسوم ایرانیان باستانی و زرتشتیان، 
آرزو  بوته ها  روی  از  پریدن  هنگام 
می کنند که زردی صورتشان با سرخی 
آتش بوته ها جابه جا شود ـ زردی من 
از تو، سرخی تو از من ـ. خانوادۀ باولر 
و  غذا  از  چگونه  که  آموختند  من  به 
موسیقی ایرانی لذت ببرم. هنگامی که 
هاموش و همسرش به انگلستان آمدند. 
خریدند  استودیو  یک  چلسی  در  و 
موسیقی و غذای ایرانی را به آنجا بردند، 
این استودیو متعلق به نقاشی بود به نام 

آگوستوس جان.
***

اردشیر زاهدی در تابستان 1969 مرا 
به تهران دعوت کرد تا در یک میتینگ 
مالقاتی  امورخارجه  و  دفاع  وزرای  با 
داشته باشم و پس از آن یک تعطیل 
آخر هفته طوالنی را در سواحل دریای 
خزر بگذرانم. در این سفر همراهان من 
یکی دیوید آستور صاحب امتیاز روزنامۀ 
آبزرور و دیگری از دوستان هما مازندی 
به نام جانت همسر مارکیز میل فورد 

عبارت  ایران  در  جانت  لباس  می ون. 
بود از دامن کوتاه و لباس بدون آستین 
)دکلته( که این لباس ها او را در گرمای 
صد درجه )فارنهایت( خلیج فارس خنک 

یک بانوی مو قرمز و یک بانوی نجیب زاده
 آبی رنگ!

هما مازندی و داستان مسافرت او به پاریس و مالقاتش با خمینی

من  که  کارهایی  آخرین  از  یکی 
در پارلمان انجام دادم آن بود که به 
ورزشی  امور  سرپرست  یک  عنوان 
این  نمایم.  وظیفه  انجام  تفریحی  و 
کمیتۀ  با  من  که  شد  باعث  جریان 
بین المللی المپیک تماس داشته باشم. 
در خالل یکی از جلسات این کمیته 
سازمان  بنیانگذاران  از  یکی  به  من 
معرفی  المپیک  به  وابسته  خیریۀ 
یادبود  به  این سازمان خیریه  شدم، 
پرزیدنت جان.اف.کندی برپا گردیده 
افراد  برای  خیریه  سازمان  این  بود. 
معلول و عقب افتادۀ ذهنی تأسیس 
رشته های  در  بتوانند  که  بود  شده 
ورزشی مانند شنا، دومیدانی و غیره 
فعالیت داشته باشند، تحت این شعار: 
اگر  ولی  ـ  شوم  برنده  من  »بگذار 
برنده نشدم الاقل اجازه بده در این 
فعالیتها شرکت کنم.« یونیس کندی 
به  مرا  شرایور  گروهبان  و شوهرش 
مجمع بین المللی ویژۀ المپیک دعوت 
کردند تا در آنجا شعبه ای دایر کنم و 
دولت انگلستان هم نماینده ای داشته 
باشد. این کار مقام مرا باالتر می برد 
ولی از سوی دیگر مرا ملزم می کرد که 
بودجه ای به این کار اختصاص دهم 

که من از آن نفرت داشتم.
حل  را  مشکل  این  اینکه  برای 
کنم دست به دامان دوستانم شدم، 
که  آمد  خاطرم  به  کیتینگ  جفری 
و  بود  نفت  شرکت  بازنشستۀ  حاال 
من  به  وی  می کرد.  دریافت  حقوق 
پاسخ داد چون من در یک سازمان 
خیریۀ دیگری سرمایه گذاری کرده ام 
از  یکی  ولی  بکنم  نمی توانم  کاری 
را  کار  این  است  ممکن  آشناهایم 
انجام دهد، او یک بانوی ایرانی است، 
از شرکای من در بازی ماجونگ است، 
او هم  وی به تازگی به لندن آمده، 
دست و دل باز است و هم قلب رئوفی 
دارد. یک شب که تا دیر وقت برای 
بردم  سر  به  پارلمان  در  رأی گیری 
اتومبیل خود  با  آخر شب  کیتینگ 
برد در میدان  به یک سالن مد  مرا 
موی  سرخ  بانویی  آنجا  در  چستر، 
به ما خوشامد گفت. بعداً معلوم شد 
که او همسر سابق جومازندی است. 
خارجی  سردبیر  من  که  هنگامی 
خبرنگار  جو  بودم  ویک  نیوز  مجلۀ 
من در تهران بود.  هنگامی که هما 
مازندی از شوهرش طالق گرفت به 
لندن آمد ولی او و شوهر سابقش پس 
از طالق هم مثل دو دوست خوب با 
یکدیگر معاشرت داشتند، جو مازندی 
هزینۀ کافی در اختیار هما و دو فرزند 
مشترکشان قرار می داد. به گفتۀ یکی 
سر  لندن،  سهامداران  بزرگترین  از 
پیتر تاپسل، که در عین حال نمایندۀ 
خانم  این  »ثروت  بود  هم  پارلمان 
دست کم از سه بانکدار مهم پیشی 
می گرفت.« هنگامی که کیتینگ ما 
دو نفر را به یکدیگر معرفی کرد هما 
از  پارتی شبانه در یکی  از یک  تازه 
وست اند  باشگاه های  مشهورترین 
لندن باز می گشت. به همراه وی یکی 
از زیباترین زنان لندن به آنجا آمده 
میل فورد  نجیب زاده  بانوی  او  بود، 
هی ون، همسر پسر عموی دوم ملکۀ 

انگلستان بود.
برایش  را  المپیک  موضوع  من 
تشریح کردم و بعد اضافه نمودم ما 
هستیم  مالی  کمک  جستجوی  در 
که بتوانیم مسابقات بین المللی آیندۀ 
این المپیک مخصوص را پیاده کنیم، 
در  دست  بود  این گونه  وی  پاسخ 
کمی  را  آن  محتویات  کرد  کیفش 
بسته  یک  بعد  و  نمود  رو  و  زیر 
اسکناس بیرون آورد و چنین گفت:

»من همین امشب این پول ها را در 
قمار بردم، هنوز آنها را نشمرده ام اگر 
کمکی می کند لطفاً آنها را بپذیرید.«

من قبول کردم حدود 900 پوند 
مبلغ  روزها  آن  در  که  بود  )لیره( 

سودمندی به حساب می آمد.
ظرف چند ماه پس از ورودش به 
انگلستان، عکس هما مازندی بر روی 
جلد یکی از معروف ترین مجالت مد 
به چاپ رسید. در ستون  انگلستان 
به  را  وی  مجله  همان  گفتگوهای 
عنوان پاسخ انگلستان به زن دلربای 
واشنگتن  مد  سالن های  در  دیگری 
جز  نبود  کسی  او  کردند  معرفی 
باشکوه شام  میز  پرل مستا. در سر 
وی مقدار بسیار زیادی میوه و گل 
مشاهده کردم و این صفت مشخصۀ 
چنانچه  و  بود  ایرانیان  مهمان نوازی 
به  من  که  هنگامی  نیز  ایران  در 
خانۀ نقاشان، نویسندگان، بانکداران 
همین  می شدم  دعوت  بازرگانان  و 
یکبار  می کردم.  مشاهده  را  جریان 

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

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

برگزیده ایم که در چند شماره خواهید خواند.

ثروت این زن، دست کم از ثروت سه بازرگان بانکدار پیشی می گرفت.
سر پی نرتاب صلـ  نماینده پارلمان انگلیس

نگه می داشت ولی در سواحل دریای 
خزر اوضاع و احوال به گونۀ دیگری بود. 
ما را در آنجا به کارخانۀ خاویارسازی 
بردند. در بعضی از قسمتها که خاویار را 
بسته بندی می کردند درجه حرارت زیر 
صفر بود، راهنما نیز وظیفه ای نداشت 
که به ما توضیح دهد. هنگامی که او ما 
را به محل قطعه قطعه کردن ماهی ها 
برد، جانت شروع کرد به لرزیدن ولی 
به روی خودش نیاورد و به اصطالح 
معروف جیکش درنیامد. اندک اندک 
رنگ چهرۀ او برگشت این نخستین 
باری بود که من یک مارکیونیز )بانوی 
نجیب زاده( را به رنگ بنفش می دیدم! 
تازه هنگامی که ما آن کارگاه را ترک 
کردیم رنگ چهرۀ خانم به رنگ دریای 

خزر درآمد!
به  سفر  نخستین  این  من  برای 
سواحل دریای خزر یک عقبه و دنباله 
داشت بدین معنا که از لندن تلگرافی 
دریافت داشتم در این تلگراف آمده 
بود پیشنهادی را که در سال 1969 
به حزب محافظه کار داده بودم اکنون 
مورد بررسی قرار گرفته و الزم است 
من در آنجا حاضر شده و از آن دفاع 
کنم. پیشنهاد من این بود که سخن 
پراکنی از انگلستان را از انحصار رادیو 
بی بی سی خارج کنند و به بنگاه های 
نیز  سخن پراکنی  خصوصی  بخش 
و  موزیک  پخش  در  تا  دهند  اجازه 
با بی بی سی  برنامه های متنوع دیگر 
تلگراف  این  از  پس  کنند.  رقابت 
سفیر انگلیس در تهران به من تلفن 
رهبر  هیث  ادوارد  قول  از  وی  زد 
حزب محافظه کار و نخست وزیر آیندۀ 
»هرچه  که  گفت  من  به  انگلستان 
از  و  برسان  اینجا  به  را  خود  زودتر 
پیشنهاد خود دفاع کن، تو نمی دانی 

چه نتیجۀ خوبی خواهد داد!«
من از وی پرسیدم: »کجا و کی؟«

الن  در  فردا  »پس  داد:  پاسخ  او 
دودنو در شمال ایاالت ویلز.«

در آن زمان هیچ چیزی به فکرم 
نرسید جز آن که هرچه زودتر بروم و 
کاری کنم که پیشنهادم پذیرفته شود. 
از سواحل دریای خزر تا سواحل ویلز 
شمالی را می بایستی ظرف کمتر از 
48 ساعت طی کنم. دویست مایل راه 
از سواحل خزر تا تهران را در راههای 
کوهستانی و پرپیچ و خم طی کردم، 
ساعت  هفت  از  بیش  مدتی  ظرف 
استانبول  به  هواپیما  با  شب  همان 
پرواز کردم و از آنجا با شرکت هوایی 
انگلیسی خود را به فرودگاه هیس رو 
رساندم. از آنجا یک تاکسی گرفتم و 
به ایستگاه راه آهن رفتم، ظرف مدت 
لیورپول  شهر  به  را  خود  ساعت   5
رساندم در آنجا نمایندۀ حزب کارگر 
با  از من استقبال کرد و سپس مرا 
پرپیچ  راههای  از  خودش  اتومبیل 
و خم به ایاالت ویلز شمالی رساند. 
وقتی که به الن دودنو رسیدیم کمتر 
از یک ساعت مانده بود به زمانی که 
من می بایستی سخنرانی کنم. وقتی 
که قوطی حلبی خاویار را که از ایران 
دادم  تد هیث  به دست  بودم  آورده 

تنها حرفی که زد این بود:
ـ »امیدوارم این خاویار سیاه باشد 

نه قرمز.«
آنجا  در  همکارانم  از  هیچ یک 
کوچکترین توجهی نکردند به اینکه 
من از کجا آمده ام  و چگونه آمده ام. 
به اصطالح انگلیسیها هر یک از آنها 
رفتند که ماهی خود را سرخ کنند 
و آش خود را بپزند که البته ماهی 
ماهی  یعنی  استروژن  ماهی  آنها 

خاویار نبود.
استقبال  مورد  من  نی  سخنرا
آرا  اتفاق  به  پیشنهادم  و  شد  واقع 
پذیرفته شد و پس از آن تعداد زیادی 
تلویزیونی  و  رادیویی  مصاحبه های 
انجام دادم و بعد از آن هم دوباره به 
تهران پرواز کردم، این بار از راه قبرس. 
تد  از آن هنگامی که  دو سال پس 
هیث نخست وزیر شده بود الیحه ای 
انحصار  که  داشت  ارائه  پارلمان  به 
رادیویی بی بی سی را پایان دهند. پال 
برایان رئیس کل ادارۀ پست به من 
اجازه داد که پیاده کردن سازمانهای 
انگلستان  در  را  رادیویی  خصوصی 
یک  در  جریان  این  و  بگیرم  جشن 
شب شام به وقوع پیوست، ضیافتی 
هی ون  فورد  میل  جانت  آن  در  که 
ـ هما مازندی و اردشیر زاهدی که 
در آن هنگام سفیر ایران در آمریکا 
این ضیافت  در  داشتند.  بود حضور 
در سفارت ایران، ما خاویار خوردیم و 

نوشیدیم.

(Turbulent Iran)
recollections, 

Revelations and a 
proposal for peace

ایران پر تالطم
ِسر الدون گریفیث

)4(

ادامه دارد
عوضی  آبگوشت  با  را  فسنجان  خورش  ظاهراً  کتاب  نویسنده  زیرنویس:   *

گرفتهـ  مترجم

اردشیر زاهدی
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=یک دو قطبی نیمه پنهان 
در  مطبوعات  نمایشگاه  در 
می  خورد:  چشم  به  تهران 

شرق و غرب.
=چرا با وجود اینکه آمریکا، 
ایران را تحت فشار گذاشته، 
متنفر  آن  از  اما شهروندان 

نیستند؟
و  است  تهران  در  =پوتین 
نظام روسیه را به رخ آمریکا 

می کشد.

بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 
و خبرگزاری های ایران که در مصالی 
تاثیر  تحت  می  شود  برگزار  تهران 
است:  گرفته  قرار  مهم  رویداد  دو 
وزارت  سوی  از  سپاه  تحریم های 
والدیمیر  سفر  و  آمریکا  خزانه داری 
پوتین رییس جمهوری روسیه به تهران.

جمهوری  مقام های  اکثر  تقریباً 
استادان  و  کارشناسان  و  اسالمی 
برای  که  اقتصادی  و  سیاسی  علوم 
یک  با  می روند   نمایشگاه  به  بازدید 
پرسش مشترک روبرو می شوند »آثار 
تحریم های آمریکا بر سرنوشت برجام 
احتمالی  واکنش   و  و وضعیت سپاه 

جمهوری اسالمی چه خواهد بود؟«
دهم  چهارشنبه  روز  همین باره  در 
روابط  مسوول  شریف،  رمضان  آبان 
به  ایسنا  غرفه  ی  در  سپاه  عمومی 
گفت  خبرگزاری  این  خبرنگاران 
قدم  چندین  همواره  پاسداران  سپاه 
از آمریکا جلوتر بوده و آمریکا از این 

موضوع عصبانی است.
آمریکا  نظامی،  مقام  این  گفته  به 
دنبال ایجاد شکاف بین مردم و سپاه 
است، »اما خوشبختانه انقالب و سپاه 
آمریکا  و  بودند  سربلند  پاسداران 
نتوانسته است به کشور ما راه باز کند.«

شعار  با  می خواست  که  انقالبی 
برای  الگویی  شرقی«  نه  غربی  »نه 
بعد  باشد،  عالم  سرتاسر  مستضعفان 
رضایت  نتوانسته  حتی  دهه  چهار  از 
همچنان  و  کند  جلب  را  خود  مردم 
ذهن شان بین قطب های شرق و غرب 

عالم درگیر است.
غرفه هایی  تعداد  نمایشگاه  این  در 
که رسانه های مذهبی وابسته به حوزه 
اداره  قرآنی  و  دینی  مراکز  یا  علمیه 
پیدا  چشمگیری  افزایش  می شوند 
روحانیونی هم  و  تعداد طالب  کرده. 

رژیم ایران والدیمیر پوتین و روسیه را دوست دارد: 
شهروندان چطور؟

که به این نمایشگاه می روند خیلی به 
چشم می آید.

و  مطبوعات  غرفه های 
رسانه  ظاهر  به  که  خبرگزاری هایی 
هستند، اما عماًل با صورت پادگان های 
و  امنیتی  و  شبه نظامی  کوچک 
بوق های تبلیغاتی عمل می کنند زیاد 
لسا. آنها در خط مقدم آنچه جنگ نرم 

خوانده می شود قرار دارند.
پرویز فتاح، رییس کمیته امداد که 
جدید  تحریم های  فهرست  در  او  نام 
اینکه  به  اشاره  با  گرفته  قرار  آمریکا 
اصل تحریم سپاه غلط است پرسیده، 
»بنا به کدام سابقه و اقدام نام من در 
به  ما  گرفته؟  قرار  تحریم ها  لیست 
این نتیجه می رسیم که برای دشمن 

موشک مسئله نیست«.
فتاح تاکید کرد: »قرار گرفتن من در 
لیست تحریم ها نشان از این دارد که 
امداد درست است،  ما در کمیته  راه 
که  است  این  دنبال  به  چون دشمن 
مردم نسبت به اقتصاد، دولت و نظام 
ناراضی شوند. باید افکار عمومی دنیا 
این موضوع آگاه شوند که  به  نسبت 
اگر کسی بخواهد مشکل مردم ایران را 
حل کند، آمریکا تحریمش می کند«.

هم  موارد  این  از  »اگر  گفت،  او 
عبور کنیم، دشمن صدها بهانه دیگر 
نظام  اساس  آنها  مشکل  چون  دارد، 

جمهوری اسالمی ایران است.«
اما در نمایشگاهی که امسال بیش 
از گذشته رنگ و بوی انقالبی گرفته 
»ایران  خبری  پایگاه  غرفه  است، 
کرده.  برگزار  نظرسنجی  یک  خبر« 
بازدیدکنندگان  از  تابلو  یک  روی 
ترجیح  را  کدام  »شما  شده  پرسیده 

می دهید؟ روسیه– آمریکا«. می بینید 
که پونزهای ستون آمریکا دو سه برابر 
روسیه است.  بگذرین از اینکه طرح 
مراجعه کنندگان  از  پرسشی  چنین 
به خودی خود بیانگر فضای سیاسی 

جامعه است.
اسالمی  جمهوری  که  شرایطی  در 
مقامات  حمله ی  مورد  شدت  به 
پوتین  والدیمیر  گرفته،  قرار  آمریکا 
رییس جمهوری روسیه به تهران سفر 
کرده است. سفری که در رسانه های 
آن  روی  زیادی  تبلیغ  محافظه کار 
می  شود. از تصاویر پوتین و همراهان 
تا  گرفته  طوالنی  اسکورت های  با  او 
اظهارات او در دیدارها، به نحوی که 
با  تالش می شود رابطه خوب روسیه 
بیندازد  سایه  دیگر  مسائل  بر  ایران 
رخ  به  را  رابطه  این  حال  عین  در  و 
قدر  هر  رژیم  بزرگان  بکشد.  آمریکا 
آمریکا   با  دشمنی  طبل  بر  ظاهرا 
می کوبند، به همان اندازه بر دوستی با 
روسیه تبلیغ می کنند، اما آیا این همه 

واقعیت است؟
بسیاری از خبرنگاران و روزنامه نگاران  
برای  اواخر  همین  تا  که  اصالح طلب 
رای جمع کردن به نفع روحانی سنگ 
تمام گذاشتند، در حال حاضر سکوت 
از  دیگر  خاموش اند.  و  کرده  پیشه 
حمایت ها خبری نیست. روحانی به نام 
مذاکره و گشایش درهای ایران رو به 
دنیا به قصد بهبود وضعیت اقتصادی 
میدان  در  امروز  اما  کرد،  جمع  رای 
راهی  بازی می کند. شاید هم  پوتین 
به جز این ندارد چون، ترامپ برجام را 
که شاید مقدمه بهبود روابط با رژیم 
است. کشیده  پرسش  به  بود  تهران 

را  کس  هر  که  گفتمانی  پذیرفتن 
همه  و  می داند  خود  زندگانی  مختار 
و حق  می کند  نگاه  یک چشم  به  را 
خود  باور های  داشتن  به  را  کس  هر 
سراسر  است  وحدتی  می شناسد 
تا  جنبش،  در  تفاوت.  و  فردیت 
هنگامی که از مسیر دمکراسی لیبرال 
بیرون نرود هر کس نه تنها می تواند 
بلکه می باید حرف های خود را بزند تا 
بگیرد.  را  خود  واقعی  شکل  جنبش 
همین  در  انسجام جنبش سبز  همه 
است که هر کس می تواند حرف های 
خود را بزند ــ حرف هائی که بر پایه 

شناسائی حقوق برابر همگان است.
همکاری  و  اتحاد  به  آنچه  در 
نیروهای سیاسی مربوط می شود، هر 
نگاه دقیقی به نیرو های سیاسی ایران، 
از  سال  از گذشتن چند  به ویژه پس 
انقالب، نشان می داد که مشکل آنها 
همزبان  نا  نیست،  نکردن  همکاری 
بودن است. ایرانیان چه در درون و چه 
بیرون به اندازه ای از هم دور بودند که 
از یک جامعه سیاسی نمی شد سخن 
اردو های  به  همانندی شان  گفت. 
که  است  طبیعی  بود.  بیشتر  دشمن 

یک نظرسنجی در نمایشگاه مطبوعات

اگر  در چنان فضائی حتی همکاری، 
کوتاه مدت  سود  جز  دهد  دست  هم 
کار  به  و  داشت  نخواهد  محدود  و 
ساختن یک نظام دمکراتیک نخواهد 

آمد.
برای آنکه جامعه از حالت اردو های 
ملی  منابع  بتوان  تا  آید  بدر  دشمن 
برای خوشبختی همگان روی هم  را 
ریخت،  نخست یکپارچگی اجتماعی 
هم اندیشی  به  ربطی  که  است  الزم 
ندارد.  اختالفات  گذاشتن  کنار  و 
پذیرفتن  یعنی  اجتماعی  یکپارچگی 
یعنی  اختالفات در عین همبستگی؛ 
احساس  و  یکدیگر  حقوق  شناختن 
حتی  و  اتحاد  یکدیگر.  به  تعلق 
همکاری در عمل امکان نیافته  ولی 
جنبش سبز به همرائی تکان بزرگی 
برای  است.  بس  همان  و  است  داده 
بسیاری  در  سبز  جنبش  به  کمک 
نیست.  گریزی  همکاری  از  جا ها 
اهمیتی  نشد  همکاری  نیز  زمان  هر 
شمار  به  که  آنجا  در  داد.  نمی باید 
می آید این مسائل به مقدار زیاد حل 
شده است. جنبش از کسی درخواست 

همکاری نمی کند.

رژیم  سفارت  اول  =دبیر 
یک  در  نیوزلند  در  ایران 
علیه  سخنرانی  به  مسجد 
یهودیان و اسراییل پرداخته 

است.
=در واکنش به این سخنان 
گروهی از یهودیان در مقابل 
مجلس این کشور دست به 

اعتراض زدند.
= کارشناسان تایید کردند 
تحریک کننده  سخنان  این 

بوده است.
=دیپلمات ایرانی می گوید 
اینها در یک جمع خصوصی 
در  و حاال  است  گفته شده 

یوتیوب قرار داده شده.

سخنرانی  به  ایرانی  دیپلمات  یک 
افراط گرایان  تحریک  و  یهودستیزانه 
نیوزلند  کشور  در  آکلند  مسجد  در 

متهم شده است.
»استاف«  پایگاه خبری  گزارش  به 
قهرمانی،  هرمز  سخنرانی  از  پس 
دبیر اول سفارت ایران در نیوزلند در 
بردن  بین  از  لزوم  و  هولوکاست  رد 
کشور اسراییل ]با تشبیه آن به عمل 
یهودی  جامعه  رهبران  جراحی[ 
آن  از  دیپلمات  این  اخراج  خواستار 

کشور شده اند.
گفت  خود  سخنرانی  در  قهرمانی 
جهان  می کند  تالش  اسرائیل  که 
که  می کند  وانمود  و  دهد  فریب  را 
طرفدار صلح است، در حالی که در 
در  افراط گرایی  و    تروریسم  حقیقت 
خاورمیانه را تشدید می کند تا توجه 
را  فلسطین  مسئله  ی  به  عمومی 

منحرف کند.
او گفته که ملت های مسلمان باید 
علیه رژیم ضد بشری اسراییل و در 
با  خود  مشترک  دشمن  تشخیص 

بینش عمیق تر متحد شوند.
حجت االسالم  سخنرانی  همین  در 
مهمان حضور  عنوان  به  که  شفیعی 
پشت  اسراییل  که  گفت  داشته، 
پنهان  هولوکاست  جعلی  پرده های 
به  نفوذ  برای  توطئه  این  و  شده 

کشورهای اسالمی است.
او اسراییل را به یک غده  ی سرطانی 
تشبیه کرده و گفته روز قدس برای 
اسراییل  نام  به  شیطانی  با  مقابله 

فراخوان برای اخراج دیپلمات ایرانی از نیوزلند پس 
از سخنرانی یهودستیزانه

روح اهلل  از  نقل  به  و  شده  ایجاد 
خمینی، بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران گفت که اگر هر مسلمان یک 
غرق  را  اسراییل  بریزد،  آب  سطل 

می کنند.
او همچنین گفت که نابودی رژیم 
تا  اسراییل  و  شد  آغاز  صهیونیستی 

2۵ سال دیگر از بین خواهد رفت.
می گویند  یهودی  جامعه  اعضای 
دیپلمات  یک  که  است  عجیب  این 

خارجی چنین نظراتی ابراز می کند.
روز  سخنرانی  این  به  واکنش  در 
در  نژادپرستی  ضد  تظاهرات  جمعه 
شده  برگزار  نیوزلند  مجلس  مقابل 
پارلمان  نماینده ی  قهرمان،  گلریز  و 
نیوزلند  سبزهای  گروه  از  کشور  آن 
حضور  آن  در  اتاتو«  »ته  منطقه  از 

داشته است.
خانم قهرمان که از ایران به عنوان 
یک پناهنده به نیوزلند آمد، گفت که 
افراطی  سخنرانی های  این  نگران  او 
باشیم  داشته  توجه  »باید  و  است 
که هولوکاست بدترین جنایات علیه 

بشریت بوده است.«
دیپلمات  یهودستیزانه ی  سخنرانی 
جمهوری اسالمی ظاهرا در ماه ژوئن 
پیدا  راه  رسانه ها  به  تازه  ولی  بوده 

کرده است.
هرمز قهرمانی، دیپلمات جمهوری 
خبرنگار  به  پاسخ  در  اسالمی 
»استاف« مدعی شده سخنرانی او به 
صورت خصوصی و در جمعی کوچک 
جمهوری  مواضع  و  گرفته  صورت 

اسالمی را منعکس کرده است.
او همچنین گفته، ما رژیم اسراییل 
این  و  نمی  شناسیم  رسمیت  به  را 
علیه  اما  نیست،  کردن  پنهان  قابل 
موجودیت آن هم اقدامی نمی کنیم.

قهرمانی، در پاسخ به این سوال که 
افراط گرایی  سخرانی هایی  چنین  آیا 
ایجاد نمی کند،  در جامعه مسلمانان 
عمومی  مکان های  در  »اگر  گفت: 
صحبت  شود، حق با شماست، اما این 
بوده  خصوصی  و  کوچک  جمع  یک 
می افتد  اتفاق  سال  در  بار  یک  که 

یوتیوب  در  و  شده  فیلم برداری  و 
قرارداده شده است«.

شورای  سخنگوی  موسی،  ژولیت 
است  واقعیت  »این  گفته  یهودی، 
چنین  ایران  دولت  نماینده  که 
کرده  مطرح  را  تنش زایی  اتهامات 
این  چون  ندارد،  تعجب  جای  و 
رهبران  از  همیشه  اظهارات  قبیل 
این  اینکه  اما  می شود،  عنوان  ایران 
افتاده  اتفاق  نیوزلند  در  سخنرانی 

بسیار متفاوت است«.
او ادامه داده: »به نظرتان مخاطبان 
او چه کسانی بوده اند و چه اعتقاداتی 
آنها  برای  پیامی  چه  و  داشتند 
تروریسم  حتم  طور  به  فرستاده؟ 
اسالمی در کشورهای غربی شایع تر 
قرار  را در محاصره  یهودیان  و  است 

دادند«.
موسی گفت که امیدوار است دولت 
و  کند  بررسی  را  موضوع  نیوزلند 
انجام  را  اقدامات الزم  علیه قهرمانی 
این  از  دهد که اخراج می تواند یکی 

اقدامات باشد.
انور  محمد  هم  پیش  سال  دو 
مساجد  از  یکی  رییس  صاحب، 
سخنرانی های  اتهام  به  نیوزلند 
اخراج  نیوزلند  از  ضدیهود  افراطی 

شد.
جواد  محمد  گذشته،  سال  مارس 
جمهوری  خارجه  امور  وزیر  ظریف، 
اسالمی ایران، به نیوزلند سفر کرده 
و مدعی شده بود که ایران هر روز با 

تهدید اسراییل روبروست.
دانشگاه  در  تاریخ  استاد  مون،  پل 
این  فیلم های  او  که  گفته  آکلند، 
وضوح  به  و  دیده  را  سخنرانی 
صحبت ها دیپلمات یادشده افراطی و 
کمیسیون  و  است  بوده  نژادپرستانه 
حقوق بشر باید درباره ی آن تحقیق 

کند.
یک سخنگوی کمیسیون گفته که 
فیلم های آنالین می تواند نقض قانون 
باعث  که  باشد،  دیجیتال  ارتباطات 
دالیل  به  مردم  به  رساندن  آسیب 

مذهبی و قومی می  شود.

 پاسخ وجه اشتراک 
اینان همگی گیاهخوار بوده یا هستند
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 به  خوبی به یاد دارم که سه چهار 
تعداد  تنها  هنوز  اینکه  با  بعد،  هفته 
کمی از کتاب ها به قفسه  شان منتقل 
انتظار  در  هنوز  بقیه  و  بودند  شده 
پالک  به  شدن  مجهز  و  شدن  جلد 
بودند،  حفاظتی  چیپ  و  مخصوص 
گفتند  و  خواستند  کتاب خانه  به  مرا 
که رییس کتاب خانه محدودیت 100 
کتاب را بر داشته و شما اجازه دارید هر 
تعداد کتابی که الزم می دانید به این 
مجموعه اضافه کنید. دلیل این مجوز، 
استقبال بی نظیر اعضای کتاب خانه بود 
کتاب  گرفتن  امانت   رکوردشکن  که 
در  که  بدهم  توضیح  باید  البته  شد. 
یا  ایرانی  هزار  تا 12  حدود 10  وین 

ایرانی تبار زندگی می کنند.
این  در  کنون  تا  کتاب   =چند 
و در چه  مجموعه جمع آوری شده 

رشته ها و زمینه هایی؟
و  اثر  در حال حاضر حدود ۸00  ـ 
در  مجموعه  این  در  کتاب   ۸۵0 یا 
دائم  طور  به  که  هستند  دسترس 

نظر  از  مجموعه  این  می شوند.  به  روز 
بزرگی بعد از ادبیات انگلیسی، دومین 
این  غیرآلمانی  ادبیات  مجموعه ی 
کتاب خانه است. در باره ی چگونگی به 
 وجود آمدن و توسعه ی این مجموعه 
تا کنون دو پایان نامه دانشگاهی نوشته 
تاثیر  دامنه ی  گویای  خود  که  شده 
فرهنگی ادبیات مهاجران در سرزمین 

میهمان است.
=آیا تا  حال گروه ها و جریان های 
بر  کرده اند  سعی  دولتی  یا  خاص 
تاثیر  کتاب خانه  کلی  سیاست 

بگذارند؟
این  تاسیس  که  است  -معلوم 
سیاسی،  گروه های  دید  از  کتاب خانه 
در  ایران  سفارت  کارداران  جمله  از 
از  پس  به خصوص  نماند.  پنهان  وین 
برگزاری شب های شعر و داستان خوانی 
نویسندگان در تبعید یا هنرمندانی که 
وابسته ی  می شدند،  دعوت  ایران  از 
اهدای  عنوان  به  سفارت،  فرهنگی 
کتاب های  کارتون  کارتون  کتاب، 

انتشاراتی وزارت خارجه را که در باب 
سیاست های جمهوری  و  نظام  تبلیغ 
اسالمی بود، به کتاب خانه می فرستاد. 
عنوان های  بررسی  از  پس  هم  ما 
کتاب ها آنها را به انبار کتاب خانه منتقل 
را  روزی سراغ شان  اگر  که  می کردیم 
در  برگردانیم.  خودشان  به  گرفتند، 
تنها دو  اهدایی،  این کتاب های  میان 
جلد مندرس از رباعیات خیام به چند 
زبان و یک نسخه اشعار حافظ را به این 
مجموعه اضافه کردیم. با این  حال یک 
بار تلویزیون جام جم در ماه های آخر 
ریاست جمهوری احمدی نژاد رپرتاژی 
به عنوان »دستاوردی از دوران طالیی 
ریاست جمهوری« او تهیه کرد و حتی 
مدعی شد که سفارت این کتاب ها را 
جمع  آوری و هدیه کرده است!  به  هر 
امضای  کتاب ها  این  از  بسیاری  حال 
صاحبان شان را دارند و آشکار است که 

متعلق به چه کسانی بوده اند.
در  ادبیات  و  هنر  =»انجمن 
کتاب خانه،  اداره ی  کنار  در  وین« 
عنوان  با  هم  فرهنگی  برنامه  های 
»برای آزادی بیان« اجرا می کند که 
به دو زبان برگزار می شوند. انجمن 
با اجرای دو زبانه ی این برنامه ها چه 

هدفی را دنبال می کند؟
 -هدف ما این بود که اوال نویسندگان 
ایرانی را به آلمانی زبان ها بشناسانیم. از 
طریق  می خواستیم  از  دیگر  سوی 
بازگویی  با  و  ایران  معاصر  ادبیات 
رابطه ی  مهاجران  سرگذشت های 
خودمان یعنی مهاجرین نسل اول را 
با فرزندان خود که به نسل دوم تعلق 
دارند، حفظ کنیم. به این ترتیب نه فقط 
گفتمان حقوق بشری »آزادی بیان« را 

در مرکز فعالیت های  کانون قرار دادیم، 
منظر  از  را  روایت ها  و  رابطه ها  بلکه 
برخی  در  کرده ایم.  دوره  هم  ادبیات 
اشک  مردم  کتاب خوانی  جلسات  از 
در چشم داشتند و این  همه هیجان 
آلمانی زبان ها  برای  ادبیات  خاطر  به 
هم غریب بود و هم رمانتیک. به این 
ترتیب »شب های آزادی بیان« که برای 
برخی شب های انستیتو گوته تهران را 
تداعی می کرد، بدل شد به  صحنه ای 
که در آن چهره های ادبیات تبعید ایران 
حضور یافتند. در اینجا باید از حمید 
صدر یاد کنم که در اغاز راه، از هیچ 
وسیله ای  و  نکرد  فروگذار  پشتیبانی 
و  کتاب خانه  این  شناساندن  برای 

اهداف آن شد.
=شما به عنوان یکی از پایه گذاران 
این کتاب خانه، کارنامه ی فعالیت های 
می کنید؟ ارزیابی  چگونه  را  آن 

-امسال این پروژه ده ساله می شود، 
هر چند که مجموعه ی کوچکی  است 
اما  شعر،  و  داستانی  کتاب های  از 
از مهاجران  و مأمن بسیاری  محبوب 
ایرانی، افغانستانی و تاجیک است. این 
را  کتاب ها  این  همه  تقریبا  مهاجران 
می شناسند. آنها تا در وطن تازه شان جا 
بیافتند و به زبان غریبه اش عادت کنند 
و دل ببندند، روی صندلی های راحت 
گشوده  کتابی  در  سر  کتاب خانه  این 
می نشینند و در موطن زبانی شان، غربت 
دشت های  به  و  می کنند  فراموش  را 
باز  آباء و اجدادی اشان  فراخ سرزمین 
می گردند. هرچند دستیابی به آزادی 
بیش  رویایی  هم چنان  ایران  در  بیان 
نیست، اما تمرین اش هم در خارج از 

مرزها خوب است.

  »انجمن هنر و ادبیات در وین«...                        از صفحه 5 

هرمز قهرمانی، دبیر اول سفارت جمهوری اسالمی در نیوزلند
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ضعی  مو یکا  مر آ =
گذشته  از  سختگیرانه تر 
نسبت به رژیم ایران اتخاذ 
کرده و در حالی که ترامپ 
می خواهد برجام را پاره کند، 
سنا  و  نمایندگان  مجلس 
تحریم های جدیدی تدارک 

می بینند.
= اگر در انتخابات سید 
و  پیروز  رئیسی،  ابراهیم 
در  می شد  پاستورنشین 
گریبان  که  کنونی  شرایط 
ایران و برجام را گرفته است 
حامیان برجام و اصالح طلبان 

چه می گفتند؟!
روشنک آسترکی - قانون جدید 
سنای آمریکا که در پاسخ به خواسته 
توافق هسته ای  ترامپ درباره  دونالد 
تنظیم شده قرار است بندهایی تازه 

به برجام بیافزاید.
خبرگزاری رویترز با اعالم این خبر 
نوشته است این بندها مواردی چون 
احیای تحریم های هسته ای را در بر 
ایران  که   صورتی  در  البته  می گیرد 
موشک هایی را آزمایش کند که قادر 
به حمل کالهک اتمی باشند و یا اگر 
تاسیسات  از  بازرسی  از  مانع  تهران 
قانون  این  شود.  بازرسان  نظر  مورد 
که  است  شده  تنظیم  آن  از  پس 
پایبندی  عدم  اکتبر   ۱۳ روز  ترامپ 
را اعالم کرد  به »روح برجام«  ایران 
و از کنگره خواست تا قانونی شدیدتر 

برای کنترل برجام را تصویب کند.
را  آمریکا  جدید  دولت  سیاست 
    می   توان سیاستی سختگیرانه نسبت 
به برجام ارزیابی کرد که تا جمهوری 
آمدن  کوتاه  به  مجبور  را  اسال    می   
به  نرمشی  هیچ  نکند،  مواردی  در 
تیلرسون،  سفر  داد.  نخواهد  خرج 
به  ترامپ،  دولت  خارجه  امور  وزیر 
خاورمیانه در هفته جاری و دیدار با 
سران کشورهای حوزه عربی منطقه 
محور  با  گفتگوهایی  و  افغانستان  و 
اسال    می    جمهوری  و  ایران  مسائل 
برای  آمریکا  نشان دهنده عزم جدی 
جمهوری  موقعیت  کردن  یکسره 
است.  منطقه  و  جهان  در  اسال    می   
این عزم از سوی عربستان نیز مورد 
استقبال قرار گرفته و عادل الجبیر، 
وزیر امور خارجه عربستان سعودی، 

بیان  با  آبان ماه،  دوم  سه شنبه،  روز 
در  ترامپ  موضع  از  کشورش  اینکه 
گفته  می کند  حمایت  ایران  قبال 
است توافق از ضعف هایی رنج می برد 
و ایران در حال بی ثبات کردن منطقه 
سازمان های  به  کمک  و  خاورمیانه 

شبه نظا    می   است.
نامعلوم  سرنوشتی  گرفتن  قرار 
آنقدر جدی شده  برجام  روی  پیش 
آژانس  کل  مدیر  آمانو،  یوکیو  که 
بین المللی انرژی، نیز راهی ایران شد 
تا با مقامات جمهوری اسال    می   دیدار 
کند. در این میان اما مشخص نیست 
حسن روحانی، محمدجواد ظریف و 
اندرکاران امضای برجام  دیگر دست 
به  را  برجام  و  کرده  مذاکره  چگونه 
کمتر  با گذشت  که  رسانده اند  امضا 

از سه سال از امضای آن تقریبا همه 
آن چیزی که دستاورد برجام قلمداد 
از سوی  اشار ه ای  با  می تواند  می شد 

آمریکا به هیچ تبدیل شود.
ندارد،  روحانی  و  رئیسی 
جمهوری  اسالمی،  جمهوری 

اسال    می   است
نکته قابل توجه  اینست که در زمان 
انتخابات ریاست جمهوی سال ۹۲ و 
۹۶ یکی از مسائلی که اصالح طلبان با 
تکیه بر آن عد ه ای را مجاب به شرکت 
نتیجه  به  خطر  کردند  انتخابات  در 
بود. هسته ای  مذاکرات  نرسیدن 

چهار  کارنامه  که  شرایطی  در 
خود  خودی  به  نظام  عمکلرد  دهه 

شهروندان  از  اکثریتی  انگیزه های 
از  انتخابات  در  مشارکت  برای  را 
ترساندن  سیاست  اما  برده  بین 
تصویری  ارائه  و  رقیب  از  شهروندان 
صورت  در  اینکه  از  تاریک  و  سیاه 
نشدن  انتخاب  و  مشارکت  عدم 
روحانی، ممکن است کسی بر کرسی 
ریاست جمهوری بنشیند که برجام 
ایران را  را با چالش مواجه کرده  و 
در خطر ناامنی، تحریم و جنگ قرار 
ریاست  اخیر  انتخابات  دو  در  دهد 

جمهوری جواب داد.
اینکه اگر نمی شود اوضاع را بهبود 
را  موجود  وضع  می توان  اما  بخشید 
دلیل در  کافی  اندازه  به  حفظ کرد، 
با  که  قرار     می   دهد  عد ه ای  اختیار 
پای  سرخوردگی ها  و  تردیدها  همه 

که وضع  کنند  فکر  و  رفته  صندوق 
بدتر نمی   شود.

اما اکنون این پرسش مطرح است 
ریاست  اخیر  انتخابات  در  اگر  که 
جمهوری به هر دلیلی، حسن روحانی 
ابراهیم  سید  و  انتخابات  بازنده 
رئیسی، جدی ترین رقیب روحانی در 
انتخابات، رئیس جمهور نظام می شد 
اکنون حامیان برجام و اصالح طلبان 
بودند؟ ایستاده  موضعی  چه  در 

رئیسی  نمونه در صورتی که  برای 
در پاستور نشسته بود و همه اتفاقات 
برجام یک  پیرامون  ماه های گذشته 
ترامپ  یعنی  می داد*  روی  یک  به 
عدم پایبندی ایران به برجام را رسما 

اعالم می کرد و می گفت که برجام را 
لیست  در  را  پاره خواهد کرد؛ سپاه 
برای  »کاتسا«  و  می داد  قرار  تحریم 
اعالم  توتال  می شد،؛  آماده  اجرا 
به  ایران  در  بودنش  که      می کرد 
تصمیم آمریکا بستگی دارد و فرانسه 
مورد  در  گفتگو  و  برجام  از ضمیمه 
موشک ها  سخن     می   گفت؛ به راستی 
حامیان روحانی چه می کردند و چه 

می گفتند؟
که  اصالح طلبان  شرایط  این  در 
حضور روحانی و دولتش را تضمین 
ثبات و آرامش عنوان می کردند، در 
تحریم کنندگان  به  گام  نخستین 
تاکید  و  کرده  حمله  انتخابات 
می کردند اگر روحانی آمده بود، این 
اکنون  آیا  اما  نمی داد.  رخ  اتفاقات 

تئوری های  نتایج  این  با  می شود 
خوش خیاالنه ی اصالح طلبان را جزو 
پروژه های شکست خورده اعالم کرد؟
زمانی برای به چالش کشیدن

به نظر     می   رسد با این وضعیت زمان 
»انتخاب  تئوری  کشیدن  چالش  به 
و »ترساندن مردم  برتر«  و  بد  میان 
که  انتخابات«  در  مشارکت  عدم  از 
بیش از دو دهه است رفتار سیاسی 
عد ه ای از شهروندان را تعیین     می   کند 

فرا رسیده است.
از  کاریکاتور  یک  اصالح طلبان 
برای  بین المللی  سیاسی  مناسبات 
پیشاانتخابات طراحی کردند؛  دوران 
داستان های  به  بیشتر  که  مناسباتی 

کمتر  و  است  شبیه  المپ  خدایان 
نسبتی با قدرت دولت ها و ملت ها دارد 
و به نوعی یک تراژدی- کمدی است.

تئورسین های طرفدار مشارکت در 
قدرت  به  با  بودند  مدعی  انتخابات 
فردی  نشاندن  و  اعتدالیون  رسیدن 
بر پست  را     می   داند  دنیا«  »زبان  که 
خنده های  داشتن  و  خارجه  وزارت 
کاشته  تازه  دندان های  که  آنچنانی 
و  می گذارد،  نمایش  به  را  شده 
لحظه شماری برای راه رفتن و دست 
دادن با وزیر خارجه آمریکا و تاکید 
با  را  چیز  همه  اینکه     می   شود  بر 
فرمول »برد- برد« حل کرد، می توان 
جنگ  سایه  و  برداشت  را  تحریم ها 
ایران دور کرد و منطقه را  از سر  را 
و  بودن  منطقی  این همه  خاطر  به 

عام  قواعد  برخی  با  کردن  هم نوایی 
نظام بین الملل از آمریکا هدیه گرفت.

همه  سال   ۵ از  پس  و  امروز  اما 
می بینند که چنین نشده است. امروز 
موجودی  دیگر  برجام اش  با  ظریف 
و  قوام السلطنه  و  مصدق  از  آمیخته 
امیرکبیر نیست بلکه عاقد قراردادی 
ضعیف است که با تکیه بر محتوای 
حقوق  و  انتظارات  از  نمی شود  آن 
پشتیبانی  موثری  صورت  به  ایران 
تعهدنامه  یک  او  واقع  در  کرد. 
به طرف های مذاکره داد و  بالعوض 
مشتی وعده در برابر آن دریافت کرد. 
با دولت جدید آمریکا، دیگر لبخندها 
نه  هم  مبالغه آمیزش  قهقهه های  و 

او  برای  بلکه  ندارد  خریداری  تنها 
آمریکا به کشوری غیرقابل پیش بینی 
تبدیل  ادب  بی  و  اعتماد  ،غیرقابل 

شده است!
اگر چه بر پایه تقسیم بندی هایی که 
مصرف صرفا داخلی دارد »تندروها« 
در پاستور نیستند اما ترامپ خطاب 
به  کلماتی  از  تندرو«  »نظام  کل  به 
استفاده  تهدیدآمیز  کافی  اندازه 
    می   کند و معتقد است باید شیطان را 
با نامش صدا کرد! ترامپ زبانی بس 
تندتر از »محور شرارت« جرج بوش 

پسر به کار گرفته است.
سوار بر گرده اصالح طلبان، 

آغوش باز برای راست ها
صورت  در  را  مردم  آنچه  همه 
آن  از  روحانی  حسن  نیاوردن  رای 

وقوع  حال  در  امروز      می   ترساندند، 
است. اما این همه آن چیزی نیست 
به  توسل  و  بدتر«  و  »بد  تئوری  که 
از سوی اصالح طلبان  سایه ی جنگ 
نشانه های  بلکه  باطل     می   کند  را 

قوی تری در داخل وجود دارد.
روی  با  بودند  مدعی  اصالح طلبان 
فضای  روحانی دست کم  آمدن  کار 
بیشتری  انسداد  داخل  در  سیاسی 
هوادار  مجریه  قوه  و  یافت  نخواهد 
دفاع از آزادی های مدنی خواهد بود. 
وعده شکستن  انتخابات  در  روحانی 
اپوزیسیون،  قالب   در  و  داد  حصر 
از خاتمی نیز برای جذب آرا  یاری 
سوی  به  گردش  این  اما  گرفت. 
صرفا  براندازی،  مرز  تا  مخالفان 
در  پیروزی  از  پس  که  بود  مانوری 
گردش  به  را  خود  جای  انتخابات 
حصر  تنها  نه  است.  داده  راست  به 
نشکسته بلکه ادامه آن با توافق کامل 
شده  تایید  ملی  امنیت  شورای  در 
است؛ ممنوعیت های بیشتری متوجه 
شخص خاتمی   شده و در حالی که 
هواداران وی انتظار داشتند روحانی به 
این محدودیت اعتراض عملی و موثر 
نشان دهد، تنها واکنش او یک خطابه 
بدون حتی نام بردن از خاتمی بود. 
فضای سیاسی کماکان بسته است و 
روند احضار و بازداشت و ممنوعیت 
خروج از کشور همچنان ادامه دارد.

منصور  معرفی  با  روحانی  اکنون 
غال    می   به عنوان وزیر علوم طرفداران 
کرده  دیگری  شوک  دچار  را  خود 
از مواضع مشهور غال    می   وزیر  است. 
پیشنهادی روحانی برای وزارت علوم  
محکوم کردن حوادث ۸۸ است یعنی 
تکیه  با  روحانی  که  چیزی  همان 
را  آرای خود  از  زیادی  بر آن بخش 
کسب کرد؛ غال    می   هشتم دی سال 
گفت:  دی«   ۹« بزرگداشت  در   ۹۳
»گرامیداشت این روز بسیار ضروری 
رهبری  نظر  فردی خالف  هر  است؛ 
سخن بگوید وارد فضای فتنه شده!«

اصطالح  به  اردوگاه  از  زمزمه هایی 
اصالحات به گوش     می   رسد که حسن 
روحانیت  مجمع  دعوت  روحانی 
مبارز را پذیرفته و قصد بازگشت به 
خاستگاه خود را دارد. به نظر     می   رسد 
حسن روحانی در دوره دوم ریاست 
جمهوری و بعد از کامیابی در کسب 
چهار  می داند  که  دوم  دور  برای  آرا 
ندارد،  آرا  این  به  نیازی  دیگر  سال 
را  خود  مناسبات  ترجیح     می   دهد 

مستحکم  راست  جناح  و  قدرت  با 
را  آنها  امنیتی  دغدغه های  تمام  و 
قرمز  خطوط  اجرای  و  کند  مراعات 

روشنی را در دستور کار قرار دهد.
اینک در حالی که اثری از امتیازاتی 
انتخاب روحانی  که اصالح طلبان در 
بر می شمردند نیست، وی نیز تالش 
و  تندورها  برای  را  آغوش اش  دارد 
هزینه های  تا  کند  باز  اصول گرایان 
دولتش  ضعیف  دیپلماسی  احتمالی 
تقسیم  آنها  با  را  نزدیک  آینده  در 
نماید و در کوران حوادثی که آمریکا 
و متحدانش برای برجام و جمهوری 
اسال    می   رقم خواهند زد، عین ابراهیم 
رییسی، از حمایت بدنه اصلی قدرت 
همچنان  اسالمی  جمهوری  در 

برخوردار باشد.

تا  پاره شدن  آستانه ی  در  برجاِم  از 
روحانی نتخاباتی  ا پسا رفتار 
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