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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.
www.kayhanlife.comروزنامه نگاران و کارکنان کیهان لندن

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

زلزله...

باز هم گروگان های دوتابعیتیسرمقاهل

تالش های بریتانیا برای آزادی نازنین 
زاغری، همکار ۳۸ ساله بنیاد تامسون 
وابسته به خبرگزاری رویترز که آوریل 
از  بازگشت  در  میالدی  گذشته  سال 
ثار اهلل  سپاه  توسط  ایران  به  سفری 
دستگیر شد، بار دیگر مساله شهروندان 
ایرانی با تابعیت دوم را، که به اتهام های 
»اقدام  یا  »جاسوسی«  چون  واهی 
علیه امنیت ملی« بازداشت و زندانی 
روزنامه های  اول  صفحه  به  می شوند، 
بریتانیا و برنامه های تلویزیونی جمهوری 

سلطه جویی و خودبرتربینی
 عاقبت خوبی ندارد

ما در کجای تاریخ ایستاده ایم؟ امتداد آنچه به عنوان »تاریخ« می شناسیم 
تا کی و کجاست؟ آیا این »تاریخ« مانند هر پدیده ی دیگری نمی میرد و دوباره 
از نو زاده نمی شود؟ بخش مهمی از تفکر بشر در فلسفه و رشته های مختلف 
علوم انسانی به کند و کاو و حدس و گمان درباره ی این تأمالت است بدون آنکه 
برای آنها پاسخ قطعی داشته باشد. تجربه اما در این میان نقشی مهم بازی 
می کند تا بتوان برای برخی قضایا حدس هایی داشت که دور از واقعیت نیستند.
جهان در قرن بیستم شاهد فراز و فرود نظام های مختلف سیاسی بود؛ 
کمونیسم، فاشیسم، دو جنگ خونبار جهانی، جنگ های »آزادی بخش« و 
پایان دوران استعمار، جنگ سرد، رشد دموکراسی، پایداری نسبی صلح در 

اروپا و آمریکا و جنگ و بی ثباتی در آسیا و آفریقا.
مضمون جنگ های کنونی در آسیا و آفریقا، با توجه به تحوالت صنعتی و 
تکنولوژیک قرن بیستم و کوچک شدن جهان، مشابه همان است که قرن ها 
در غرب جریان داشت: نبردی دردناک بین آنچه تا کنون بوده، و آنچه از این 
پس می تواند و باید باشد. غرب نیز این نبرد را در حالی پشت سر گذاشت که 
ترکش های آن به صورت سیاست های استعماری که ایده های استقالل و آزادی 
و رفاه را نیز با خود حمل می کرد، به کشورهای مستعمره اصابت کرد. این بار 
در رابطه ای برعکس، نبرد بین گذشته و آینده در »جهان سوم« به صورت 
بنیادگرایی و درگیری های فرقه ای در خیابان های اروپا و آمریکا آثار خود را بر 
جای می گذارد. موج استعمار در طول چند قرن گذشت و رفت؛ امواج بنیادگرایی 
نیز  پشت سر گذاشته خواهد شد. آنچه می ماند سرزمین هایی هستند که 
مردمانش بنا به طبیعت بشر همواره در پی امنیت، رفاه و آزادی هستند.
شکست ناگزیز ماجراجویی ها، بلندپروازی ها و سلطه گری های ایدئولوژیک، 
تجربه ی دیگریست که قرن بیستم از سر گذراند. همه ی حکومت هایی که 
متوهمانه نقشی برتر و پیامبرانه برای خود قائل بودند، اگرچه در دورانی 
اوج هم گرفتند،  اما در نهایت، آخر و عاقبت خوبی پیدا نکردند و در خود  

پوسیدند و فرو پاشیدند و از بین رفتند! 
و  اقتدار  توهم  دچار  که  نیز،  ایران  اسالمی  جمهوری  سلطه جویی های 
خودبرتر بینی نسبت به همه ی نظام ها و همه ی مذاهب و ایدئولوژی هاست، 
داخل  در  را  خود  دشمن  مهم ترین  زیرا  خورده  شکست  همواره  عمل  در 
سرمایه گذاری  با  ایران  رژیم  که  نقشی  مردم!  است:  داده  پرورش  کشور 
عظیم در ایجاد ساختارهای موازی اطالعاتی و امنیتی در داخل و بازوهای 
و  آخر  هیچ  آفریده،  برای خود  کشور،  خارج  در  و شبه نظامی  تروریستی 
عاقبت خوبی برای خود رژیم ندارد چرا که مانند مشابهان خود دیر یا زود 
به تاریخ می پیوندد؛ و برای مردم هم، در کوتاه مدت، عاقبت خوبی ندارد زیرا 

  می بایست بر ویرانه های برجای مانده از این رژیم، آینده را بسازند.

اسالمی ایران کشاند.
منتشر  لندن  در  که  تلگراف،  روزنامه 
ریچارد  مالقات  از  بعد  روز  می شود، 
رتکلیف، همسر نازنین زاغری، با بوریس 
جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، فاش کرد 
میلیون   ۴۰۰ اروپایی  کشور  این  که 
ازای  در  را  ایران  به  بدهی خود  پوند 
آزادی کارمند بنیاد تامسون رویترز که 
سرگرم گذراندن دوران محکومیت ۵ 
ساله خود در زندان اوین است، پرداخت 

خواهد کرد.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
 www.kayhan.london
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حفظ توافق اتمی با ایران:

 اروپا و آژانس آری - آمریکا و 
روسیه خیر!
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تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

=تبدیل شدن رقابت سپاه با ارتش به ابزاری در دست رسانه های موافق و مخالف 
سپاه از برجسته ترین حواشی زلزله کرمانشاه بود

=مردم در رّد تمجیدهای بی پایه ی روحانی از دولت اش، فریاد می  زدند: »فقط ارتش!«
=سازمان هالل احمر، درست مانند سازمان صلیب سرخ، باید به به صورت تخصصی 

نقش آفرین روند امدادرسانی به هنگام حوادث طبیعی باشد
=اگر ایستگاه های لرزه نگاری ایران کامل تر می بود تعداد پیش لرزه های بیشتری 
ثبت می شد و امکان اخطار به مردم و آمادگی برای نهادهای مربوطه وجود می داشت
=انحراف افکار عمومی به سوی »قبرستان های عمودی« پروژه مسکن مهر که در 
دولت احمدی نژاد آغاز شد و دولت روحانی بر خشت کج همان دولت بنا کرد و به 

مردم تحویل داد، دردی از زلزله زدگان را دوا نمی کند

کیروش و بازیکنانش همچنان سربلند؛
 ایران 1 ونزوئال صفر

****
علیرضا جهانبخش بهترین بازیکن آسیا

****
:O2 مسابقات تنیس لندن- سالن

 فدرر در نیمه نهایی
****

پیروزی های زنان و مردان ایران در 
مسابقات قایقرانی آسیا

****
ایتالیا غایب بزرگ جام جهانی 2018

****
کیانوش رستمی: 

از طالی وزنه برداری المپیک تا »شناگری«!
****

امام جمعه شهر سوق: 
زنگ خطر خودکشی به صدا درآمده

****
ورود جادوجنبل به فوتبال ایران



زلزله دلخراشی که 21 آبان ماه در 
استان کرمانشاه رخ داد، در پِس درد 
و رنج مردم و ویرانی های ناشی از آن، 
بار دیگر حقیقتی تلخ را به نمایش 

گذاشت: بحران در مدیریت بحران!
این بحران و ناتوانی تنها در زلزله اخیر 
دیگر  مشابه  موارد  در  بلکه   نیست 
مانند آتش سوزی ساختمان پالسکو 
در تهران و یا سیل تابستان 95 در 
زلزله های  همچنین  و  استان  چند 
کشور  مختلف  مناطق  در  پیشین 

کامال نمایان بود. 
مدیریِتبحرانزده

یکی  بحران«  مدیریت  »سازمان 
از  که  است  دولتی  سازمان های  از 
کشور  وزارت  نظر  زیر   1387 سال 
آغاز به کار کرد. وظیفه این سازمان 
بحران ها،  از  پیشگیری  و  آمادگی 
مدیریت آنها و ارائه کمک های اولیه به 
آسیب دیدگان و ساماندهی و بازسازی 
مناطق آسیب دیده با استفاده از همه 
امکانات و لوازم وزارتخانه ها، موسسات 
و  عمومی  و  دولتی  شرکت های  و 
خصوصی، بانک ها و بیمه ها، نیروهای 
نظامی و انتظامی عنوان شده است. 

در حالی که ناکارآمدی این سازمان 
کامال  نامنتظره  حوادث  بروز  در 
حال نتایج  عین  در  است،  ملموس 
در  سازمان  این  عملکرد  ارزیابی 
مالی،  ضعف  نشان دهنده   92 سال 
در  ارتباطی  و  اطالعاتی  مدیریتی، 
طرح ها،  اغلب  و  است  سازمان  این 
دوره های  و  دستورعمل ها  پروژه ها، 
 5 دوره  این  در  اجراشده  آموزشی 

ساله، نیمه کاره انجام شده است. 
واقعیت این است که مدیریت بحران 
تنها شامل نجات جان آسیب دیدگان 
نمی شود بلکه مجموعه ای از اقدامات 
از  که  است  پیوسته  و  همزمان 
آماده باش و واکنش سریع نهادهای 
اطالع رسانی  تا  مربوطه  و  مسوول 
مسئولین  کنترل  حتی  و  درست 
درباره سخنانی که در جریان حادثه 

می گیرد؛  بر  در  را  می کنند  بیان 
سازماندهی  و  آنها  وعده های  از 
مانند  امدادرسان  فعالیت گروه های 
نیروهای  و  اورژانس  و  احمر  هالل 
بازسازی  تا  نتظامی  ا و  نظامی 
مناطق آسیب دیده، همه و همه در 
قرار  بحران«  »مدیریت  چهارچوب 

می گیرند. 
بحران  ستاد  نیز  اخیر  زلزله  در  اما 
اقوام  از  نجار،  اسماعیل  که  کشور، 
است  آن  رییس  روحانی،  حسن 
در  قبولی  قابل  کارنامه  نتوانست 
مدیریت  و  امدادرسانی  سازماندهی 
بحران در مناطق زلزله زده ارائه دهد.

نیروهایارتشدرکنارمردم
وقوع  از  پس  ساعات  نخستین  در 
نخستین  رتش  ا نیروهای  زلزله 
کمک  به  که  بودند  گروه هایی 
روزهای  در  و  شتافتند  زلزله زدگان 
بعد نیز درخشان ترین عملکرد را در 
امدادرسانی بر جای گذاشتند؛ کمک 
آواربرداری،  برای  زلزله زده  مردم  به 
آشپزخانه  و  بیمارستان  کردن  دایر 
شتن  گذا ر  ختیا ا در  یی،  ا صحر

انتقال  برای  ارتش  هلی کوپترهای 
مصدومان به دیگر شهرها، از نمونه 
فعالیت نیروهای ارتش و همراهی شان 

با مردم مناطق زلزله زده بود. 
ساعت   48 طی  حال  همین  در 
اکثر  در  زلزله  وقوع  از  نخست پس 
نیروهای  از  مناطق زلزله زده خبری 
هالل احمر نبود که ظاهرا مهم ترین 
وظیفه را برای امدادرسانی در چنین 
شرایطی بر عهده دارند. آمبوالنس ها 
برای  احمر  هالل  هلی کوپترهای  و 
در  هم  آن  کربال،  زائران  به  کمک 
در  احتمالی،  حوادث  وقوع  صورت 
این زائران مستقر شده  مسیر عبور 
بودند؛ حضور کمرنگ نیروهای هالل 
احمر و ضعف در امدادرسانی یکی از 
مواردی بود که در روزهای گذشته 
زلزله زدگان درباره آن شکایت داشتند 
و عکس و فیلم های بسیاری از درد 
دل مردم در این مورد در رسانه های 

اجتماعی منتشر شد.
رقابتوگسستانکارناپذیر

در  نیز  پاسداران  سپاه  نیروهای 
مناطق زلزله زده حضور داشته و به 
امدادرسانی پرداختند اما این حضور 
پس از دو روز به رقابت با نیروهای 
نظر می رسد  به  و  منجر شد  ارتش 
پررنگ شدن حضور نیروهای ارتش 
زلزله زدگان  که  فیلم هایی  انتشار  و 
سپاسگزاری  ارتشی ها  از  آنها  در 
سپاهیان  مذاق  به  چندان  می کنند 

خوش نیامد. 
تبدیل شدن رقابت سپاه با ارتش به 
ابزاری در دست رسانه های موافق و 
مخالف سپاه از برجسته ترین حواشی 
بود. خبرگزاری های  کرمانشاه  زلزله 
وابسته به حکومت و سپاه بخش عمده 
پوشش خبری از مناطق زلزله زده را 
به انتشار خبرها و تصاویر تبلیغاتی به 
نفع سپاه پاسداران اختصاص دادند. 
حتی در حالی که هنوز بسیاری از 
زلزله زدگان روستاهای دشت ذهاب 
نیاز داشتند تیم  اولیه  امدادهای  به 

انتشار  و  ساخت  به  سپاه  تبلیغاتی 
درباره  تبلیغاتی  و  مستند  فیلمی 
امدادرسانی به زلزله زدگان پرداخت 
که از صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

پخش شد. 
تبلیغبرویرانههایزندگی

این رقابت و تالش برای مطرح شدن 
و دیده شدن البته مختص سپاه نبود. 
سفر حسن روحانی به کرمانشاه یکی 
از نمونه های تاسف باراینگونه تالش ها 
بود. نحوه حضور حسن روحانی در 
از  دیگری  آشکار  نمونه ی  کرمانشاه 
و  نقش  نشناختن  و  بی مسوولیتی 
جایگاه خود و بهره  برداری تبلیغاتی 
و جناحی و سیاسی به هر قیمت و 
فاجعه  از  است، حتی  از هر فرصت 
مردم  که  زلزله  چون  دلخراشی 
عزیزان و کاشانه ی خود را از دست 
ویران  شهر  که  حالی  در  داده اند؛ 
شده و شهروندان دغدغه یک بطری 
آب معدنی، یک وعده غذای گرم و 
یک پتو و سرپناه برای گذران شب 
را دارند، بنرهای تبلیغاتی در استقبال 
از رئیس جمهور از ستون و تیربرق 

شکسته و آسیب دیده آویزان شد.
در  که  حالی  در  روحانی  حسن   
میان  در  و  گلوله اش  ضد  اتومبیل 
انبوهی از نیروهای محافظ قرار گرفته 
و تنها سرش از سقف اتومبیل بیرون 
بود خطابه ای تبلیغاتی از بلندگو برای 
خواند  مصیبت زده  و  سوگوار  مردم 
بدون آنکه بتوان در کالمش نشانه ای 
از احساس و همدلی یافت؛ گویا فقط 
به  را  دولتی  نهادهای  تا  بود  آمده 
عنوان ناجیان به مخاطبان خود قالب 
کند. سخنان روحانی همانجا با خشم 
مردم روبرو شد. آنها در رّد تمجیدهای 
بی پایه ی روحانی از دولت اش، فریاد 

 می زدند: »فقط ارتش!«
آمارهاواقداماتدروغین

را  زلزله  که  دولت  دیگر،  سوی  از 
فرصتی برای نمایش تبلیغاتی یافته 
بود از طریق رسانه هایش به آمارسازی 
و ارائه گزارش های نادرست از وضعیت 
منطقه پرداخت. برای نمونه در حالی 
که وزارت ارتباطات از برقراری امکان 
تماس رایگان خطوط تلفن »همراه 
نیرو  وزارت  و  می داد،  خبر  اول« 
مدعی می شد که برق و آب بسیاری 
نهادهای  و  شده،  وصل  مناطق  از 
مربوطه اعالم می کردند آواربرداری در 
شهرهایی چون سرپل ذهاب به پایان 
رسیده، مسئوالن محلی این گزارش ها 
را رد کرده و حتی استاندار کرمانشاه 
دولتی ها  دروغ  گزارش های  درباره 

اولتیماتوم داد. 
به  مردم  اما  ماجرا  سوی  آن  در 
صورت خودجوش اقدام به جمع آوری 
برای  غیرنقدی  و  نقدی  کمک های 
از  برخی  حتی  و  کرده  زلزله زدگان 
مدیریت  برای  سرشناس  چهره های 
یا  غیرنقدی  کمک های  پخش  بر 
جمع آوری  مبالغ  صحیح  مصرف 
شدند.  زلزله زده  مناطق  راهی  شده 
ربردان  کا ز  ا بسیاری  همچنین 
کردند  اعالم  اجتماعی  شبکه های 
نقدی  کمک های  نیستند  مطمئن 

به  دولت  طریق  از  غیرنقدی شان  و 
اینها  دست زلزله زدگان برسد. همه 
عمومی  بی اعتمادی  نشان دهنده 
نسبت به مقامات و مسووالن کشور 

است.
هاللاحمرومرکززلزلهشناسی

خودنیازمندامدادند
کمک های  همیشه  که  حالی  در 
مردمی، از اهدای خون تا کمک های 
گرم،  غذای  و  کاال  تامین  و  نقدی 
از  زیادی   بخش  است  توانسته 
حوادث  مصیبت دیدگان  نیازهای 
نباید  ما  ا کند  فراهم  را  طبیعی 
اصلی  وظیفه  که  کرد  فراموش 
بسیاری  دولت هاست.  دوش  بر 
ند  معتقد نیز  ن  سا شنا ر کا ز  ا
مانند  درست  احمر،  سازمان هالل 
به  به  باید  سرخ،  صلیب  سازمان 
روند  نقش آفرین  تخصصی  صورت 
افراد  حضور  و  باشد  امدادرسانی 
تا  عادی  مردم  ز  ا غیرمتخصص 
مور  ا در  ر  سیاستمدا و  هنرمند 
ند  ا می تو چند  هر  نی  درسا مدا ا
لی  صو ا غیر ما  ا شد  با نه  همدال

در  رد  موا بسیاری  در  و  است 
وجود  به  اخالل  امدادرسانی  روند 
می آورد. از همین رو باید به جای 
بر  تکیه  و  ر  یدا پا نا لیت های  فعا
مردمی،  خودجوش  کمک های 
همه  از  را  احمر  هالل  سازمان 
را  آنچه  بتواند  تا  کرد  تقویت  نظر 
وظیفه اش هست، انجام دهد. یکی 
حوادث  در  که  مشکالتی  از  دیگر 
را  مدیریت  شدید  ضعف  طبیعی 
در  امکانات  کمبود  می دهد،  نشان 
شناسایی  با  مرتبط  سازمان های 
این حوادث است. در همین رابطه 
اعالم  زلزله شناسی  مرکز  رییس 
کرده پیش لرزه این زلزله ثبت شد 
و اگر ایستگاه های لرزه نگاری ایران 
کامل تر می بود تعداد پیش لرزه های 
بیشتری ثبت می شد و امکان اخطار 
نهادهای  برای  آمادگی  و  مردم  به 
علی  می داشت.  وجود  مربوطه 
زلزله شناسی  مرکز  رییس  مرادی 
می گوید: »برای توسعه ایستگاه های 
لرزه نگاری عقب ماندگی های زیادی 
داریم. 125 ایستگاه لرزه نگاری در 
کشور وجود دارد در حالی که باید 

451 ایستگاه داشته باشیم.«
ادامه مدیریت ناتوانی و بحران

دارد
سرپل  و  کرمانشاه  پای  زیر  زمین 
ذهاب فعال آرام گرفته است در حالی 
آسیب دیده  مناطق  بازسازی  که 
و  ن  ندگا ما ز با به  رسیدگی  و 
آسیب دیدگان در شرایطی که سرمای 
زمستان نیز از راه می رسید یکی از 
مهم ترین وظایف »سازمان مدیریت 
داده  نشان  تجربه  است.  بحران« 
می بایست  منطقه  این  مردم  است 
آماده  دشوار  روزهای  برای  را  خود 
کنند. در هر زلزله، از جمله زلزله ی 
بسیار  وعده های  مسووالن  نیز  بم 
دادند. اما نه آن زمان و نه تا کنون 
نیست.  آنها  شدن  عملی  از  خبری 
اکنون در زلزله کرمانشاه بیش از 12 

شده،  تخریب  مسکونی  منزل  هزار 
روستایی  و  شهری  زیرساخت های 
به شدت آسیب دیده، برای نمونه به 
گفته ی خود مسووالن 9۰درصد شهر 
سرپل ذهاب ویران شده، کشاورزی و 
دام پروری که بخش بزرگی از اقتصاد 
منطقه را می چرخاند مختل شده و 
ترمیم و بازسازی همه ی اینها عالوه 
بر مدیریت کارشناسانه و برنامه ریزی 
مسووالنه، به منابع مالی  نیاز دارد. 

سوی  به  عمومی  فکار  ا نحراف  ا
»قبرستان های عمودی« پروژه مسکن 
مهر که در دولت احمدی نژاد آغاز شد 
و دولت روحانی بر خشت کج همان 
دولت بنا کرد و به مردم تحویل داد، 
دردی از زلزله زدگان را دوا نمی کند. 
این در حالیست که سپاه دوباره به 
میدان آمده و »بازسازی« این مناطق 
را بر عهده گرفته است. باید منتظر 
بار با کدام پروژه ها  ماند و دید این 
جیب های خود را پر می کنند بدون 
آنکه امنیت مردم را در برابر حوادث 

بعدی تأمین کرده باشند. 
روشنکآسترکی

سخنگوی ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، 
هرگونه ارتباطی بین پرداخت این 4۰۰ 
نازنین  با درخواست آزادی  میلیون پوند 
پوندی  میلیون   4۰۰ کرد.  رد  را  زاغری 
که قرار است دولت بریتانیا به جمهوری 
اسالمی ایران در ازای آزادی نازنین زاغری 
میلیون   ۶5۰ از  بخشی  کند،  پرداخت 
پوندی است که در سال های قبل از انقالب 
برای خرید 175۰ تانک چیفتن پرداخت 
شده بود. در آن سال ها بریتانیا 185 تانک 
را به ایران فرستاده بود. با پیروزی انقالب 
اسالمی در ایران و آغاز جنگ 8 ساله با 
به دلیل  تانک های چیفتن  ارسال  عراق، 
 2۰۰9 سال  در  شد.  متوقف  تحریم ها 
میالدی، اتاق بازرگانی بین المللی رای به 
باقیمانده  پوند  میلیون  بازگرداندن 4۰۰ 
داد، که باز هم تحریم های بین المللی جدید 

مانع از پرداخت این مبلغ شدند.
بدهییاباج؟

همزمانی اعالم پرداخت این بدهی قدیمی 
بریتانیا به ایران، با مالقات بوریس جانسون 
و ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، و 
بریتانیا به پیگیری  تاکید وزارت  خارجه 
با  و  دوتابعیتی،  شهروند  این  پرونده 
از  بخش هایی  پرداخت  سابقه  به  توجه 
پول های مسدود شده ایران در ازای آزادی 
کشور  شهروندی  دارای  که  ایرانی هایی 
دومی هستند، شکی باقی نمی گذارد که 
این دو مساله در ارتباط مستقیم با یکدیگر 

قرار دارند.
این اولین بار نیست که جمهوری اسالمی 
شهروندان ایرانی با تابعیت کشور دیگری 
به  واهی  اتهامات  با  و  کرده  بازداشت  را 
تا  می کند،  محکوم  طوالنی  زندان های 
با  معامله  در  گروگان  عنوان  به  آنها  از 
کشورهای خارجی استفاده کند. در آخرین 
سال ریاست جمهوری باراک اوباما نیز 4 
آمریکایی داشتند در  تابعیت  زندانی که 
ازای پرداخت 4۰۰ میلیون دالر پول نقد، 
که با چمدان به تهران منتقل شد، آزاد 
 4۰۰ این  بازگشتند.  آمریکا  به  و  شدند 
میلیون دالر نیز بخشی از پول های مسدود 
شده ایران در ایاالت متحده بود. خبرگزاری 
رویترز در گزارشی می نویسد پس از آزادی 
این 4 زندانی، شش ایرانی– آمریکایی دیگر 
نیز در جمهوری اسالمی ایران بازداشت 

شده اند.
۳۰دوتابعیتیدرزندان

نازنین زاغری تنها زندانی دوتابعیتی در 
ایران نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
تنها در دو سال گذشته حداقل 3۰ ایرانی 
دومی  کشور  شهروندی  دارای  که  دیگر 
انقالب  پاسداران  سپاه  توسط  هستند، 
اسالمی دستگیر شده اند. این در حالیست 

با توافق هسته ای در  انتظار می رفت  که 
ژوییه سال 2۰15 روابط جمهوری اسالمی 
با کشور های غربی و اروپا بهبود پیدا کند. 
در گزارش رویترز که به درخواست برخی 
دولت ها و خانواده های این زندانیان، نشانی 
از نام این زندانیان نیست، آمده است که 
حداقل 19 نفر از آنها دارای تابعیت یک 

کشور اروپایی هستند.
ایران تابعیت دوم شهرونداش را به رسمیت 
شده  باعث  مساله  این  و  نمی شناسد، 
است که آنها نتواننداز حمایت رسمی و 
کنسولی دولت های کشور دوم خود، در 
جریان بازداشت و محاکمه، و یا گذراندن 
البته  دوران محکومیت، برخوردار شوند. 
بین المللی دسترسی  کنوانسیون های  در 
دوتابعیتی ها به کمک ها و خدمات کنسولی 
کشور دوم از جمله حقوق آنها به حساب 
در  اروپایی،  کشور های  از  برخی  می آید. 
زمان اعطای تابعیت به شهروندان ایرانی 
به اطالع آنها می رسانند که در صورت سفر 
از  ایران نمی توانند  به جمهوری اسالمی 
این خدمات و حمایت ها برخوردار شوند، 
و در طول اقامت در ایران از سوی دولت 
این کشور تنها ایرانی محسوب می شوند.

دوتابعیتی  شهروندان  از  یکی  وکیل 
به  است  سال  یک  از  بیش  که  اروپایی 
اتهام جاسوسی در اوین زندانی است، به 
کیهان لندن می گوید تقریبا در عمده موارد 
اتهاماتی که به دوتابعیتی ها وارد می شود، 
دلیل  تنها  و  هستند  أساس  بی  پایه  از 
است.  دوم  تابعیت  داشتن  آنها  بازداشت 
اسالمی  جمهوری  به  که  دومی  تابعیت 
فرصت می دهد از آنها به عنوان گروگان 
در مذاکرات و معامالت با کشور های غربی 

استفاده کند.
دوتابعیتیهاگروگانهایسپاه

زندانی  دوتابعیتی های  شدن  رقمی  دو 
در جمهوری اسالمی ایران پس از توافق 
این  تمامی  که  واقعیت  این  و  هسته ای، 
افراد در دو سال اخیر توسط اطالعات سپاه 
پاسداران بازداشت شده اند، این تصور را به 
وجود می آورد که جدال های جناحی داخل 
نظام نیز در این دستگیری ها بی تاثیر نبوده 
است. پوشیده نیست که سپاه پاسداران، 
قدرتمندی  نیروی  امنیتی  نظر  از  تنها 
در  نیز  گسترده ای  حضور  بلکه  نیست 
حوزه اقتصادی کشور دارد. برداشته شدن 
تحریم ها و بازگشت شرکت های خارجی به 
جمهوری اسالمی ایران، اگرچه به صورت 
محدود، از سوی نهاد های اقتصادی سپاه 

تهدیدی جدی به حساب می آید.
واگذاری  بارها  تا کنون  فرماندهان سپاه 
قرارداد های مهم به شرکت های خارجی از 
سوی دولت حسن روحانی را مورد انتقاد 
شهروندان  گروگان گیری  داده اند.  قرار 
دوتابعیتی، به گفته برخی از تحلیلگران 
نزدیک به دولت، اقدامی است که می تواند 
با  اروپا  اقتصادی  روابط  گسترش  در 
جمهوری اسالمی ایران تاثیر منفی داشته 
باشد و برخی کشور ها را از سرمایه گذاری 

در ایران منصرف نماید.
پرونده بسیاری از دوتابعیتی هایی که پس 
از توافق هسته ای توسط سپاه پاسداران 
برخی  است.  ناشناخته  شدند،  بازداشت 
را  خود  سکوت  زمانی  تنها  خانواده ها  از 
می شکنند که از آزادی فرد بازداشت شده 
ناامید شده باشند. ویدا مهران نیا، همسر 
پژوهشگر  و  پزشک  جاللی،  احمد رضا 
ایرانی دانشگاه های ایتالیا، سوئد و بلژیک، 
بازداشت همسرش را به مدت 9 ماه حتی 
از همکاران او در این سه کشور اروپایی 
آزادی  از  که  زمانی  تنها  و  نمود،  پنهان 
ناامید شد، این خبر را رسانه ای کرد.  او 
اتهام  به  سپتامبر،   24 جاللی  احمد رضا 
جاسوسی برای اسرائیل، در دادگاهی به 
اعدام محکوم  به  ریاست قاضی صلواتی، 

شده است.
سکوتدولت

اگر نازنین زاغری همراه دختر خردسال اش 

نوروز  تعطیالت  گذراندن  برای  گابریال، 
در کنار خانواده به ایران سفر کرده بود، 
به  جاللی  احمد رضا  چون  دیگر  برخی 
نهاد های دولتی، برای شرکت در  دعوت 
یک کنفرانس راهی تهران شده بودند. نزار 
ذکا، کارشناس لبنانی فناوری اطالعات، که 
دارای اقامت دائم یا کارت سبز آمریکاست، 
در سپتامبر 2۰15 میالدی برای شرکت 
شهیندخت  دعوت  به  کنفرانس  یک  در 
مالوردی، که در آن زمان معاون ریاست 
جمهوری در أمور زنان بود، به تهران سفر 
کرد. نزار ذکا توسط سپاه پاسداران به اتهام 
»جاسوسی برای آمریکا« بازداشت و به 1۰ 
سال حبس و پرداخت 4 میلیون و 2۰۰ 

هزار دالر محکوم شده است.
وجود  با  همکاران اش،  و  روحانی  حسن 
اینکه می دانند برخی از دوتابعیتی ها تنها 
کارشکنی  و  دولت  با  خاطرمخالفت  به 
شده اند،  محکوم  و  محاکمه  بازداشت، 
مانند  یا  کرده  سکوت  می دهند  ترجیح 
تکراری  افسانه ی  ظریف،  محمد جواد 
استقالل قوه قضائیه را تحویل مخاطبان 

خارجی خود بدهند.
احمدرأفت
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بازهمگروگانهایدوتابعیتی =تبدیلشدنرقابتسپاهباارتشبهابزاریدردسترسانههایموافقومخالف
سپاهازبرجستهترینحواشیزلزلهکرمانشاهبود

=مردمدررّدتمجیدهایبیپایهیروحانیازدولتاش،فریادمیزدند:»فقطارتش!«
=سازمانهاللاحمر،درستمانندسازمانصلیبسرخ،بایدبهبهصورتتخصصی

نقشآفرینروندامدادرسانیبههنگامحوادثطبیعیباشد
=اگرایستگاههایلرزهنگاریایرانکاملترمیبودتعدادپیشلرزههایبیشتری
ثبتمیشدوامکاناخطاربهمردموآمادگیبراینهادهایمربوطهوجودمیداشت
=انحرافافکارعمومیبهسوی»قبرستانهایعمودی«پروژهمسکنمهرکهدر
دولتاحمدینژادآغازشدودولتروحانیبرخشتکجهماندولتبناکردوبه

مردمتحویلداد،دردیاززلزلهزدگانرادوانمیکند
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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
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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

فرانسه  دعوت  =الحریری 
گفته می شود  و  پذیرفته  را 
به  با خانواده خود  به زودی 

پاریس می رود.
=مقام های لبنانی از آینده 
خطرناک لبنان نگران هستند 
و عربستان را مقصر می دانند.
آرام  دنبال  به  =فرانسه 
کردن بحران است و به لبنان 
به  را  مسئله  که  داده  پیام 

شورای امنیت نکشاند.
=عربستان و اتحادیه عرب 
به دنبال کوتاه کردن دست 

حزب اهلل در لبنان هستند.
امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه، 
سعد الحریری و خانواده  او را دعوت کرد 
فرانسوی  مقامات  بروند.  فرانسه  به  تا 
وارد  آینده  روزهای  در  وی  می گویند 

پاریس خواهد شد.
آنچه  روی  چندان  روزها  این  البته 
الحریری می گوید نمی شود حساب باز 
کرد زیرا مشخص نیست در چه شرایطی 

قرار دارد.
در  آبان(   12( یکشنبه  حریری  سعد 
حالی که چهره  و حرکات مضطرب اش 
سوژه تحلیلگران شده بود  در مصاحبه  با 
تلویزیون المستقبل گفت که به گروگان 
گرفته نشده و به زودی به لبنان بازخواهد 
گشت. از آن مصاحبه پنج روز گذشته و 

وی به لبنان بازنگشته است.
عربستان  به  سفر  در  ماکرون  امانوئل 
با  گفتگو  ساعت ها  از  بعد  سعودی 
ولیعهد  بن سلمان  و محمد  الحریری 
سعودی پیشنهاد سفر حریری به فرانسه 
را مطرح کرد. گفته می شود قرار است 
همراه  به  او  نیافتد  ویژه ای  اتفاق  اگر 
کند  سفر  کشور  این  به  خود  خانواده 
آن  حدود  که  اقامت  مدتی  از  پس  و 

مشخص نشده به لبنان بازگردد.
لبنان خبر می رسد که دولت این  از 
و  الحریری  پرونده  دارد  قصد  کشور 
با  رابطه  در  را  عربستان  در  او  اقامت 
بحران لبنان در شورای امنیت به جریان 
اندازد، اما فرانسوا دالتر، نماینده فرانسه 
در شورای امنیت تاکید کرد، هنوز زود 
است که درباره بحران لبنان در شورای 
امنیت بررسی صورت بگیرد و این نشان 
می دهد فرانسه قرار است نقش تازه ای 
ایفا کند اگرچه به نظر  در این قضیه 
ماجرا  این  آینده  به  لبنانی ها  می رسد 

چندان خوش بین نیستند.
سرویس جهانی بی بی سی نوشته جبران 
خواسته  لبنان  خارجه  وزیر  باسیل، 
تکلیف الحریری هر چه زودتر مشخص 
شود. او تبعید شدن الحریری به فرانسه را 
رد کرده و گفته امیدوار است ثبات لبنان 
پایدار بماند و انتخاب های سیاسی مطابق 

قانون اساسی باشد.
میشل عون، رییس جمهوری لبنان هم 
گفته »نگهداری و بازداشت« الحریری 
نقض حقوق بشر است و نمی تواند بیرون 
از کشور استعفا دهد و باید به لبنان باز 
گردد.الحریری هم در پاسخ به آنها در 
توییتر خود نوشته شکر خدا حال اش 
خوب است و همان طور که وعده داده 

به لبنان بازخواهد گشت.
ظاهرا حریری قرار بود با استعفای خود 
شوک مثبت به لبنان وارد کند و به ایران 
در  کمک حزب اهلل  با  که  دهد  اخطار 
امورات داخلی این کشور دخالت نکند، 
اما همین منشاء یک بحران شده است.

موازی با همه  این تحوالت، اما عربستان 
سرش به مسئله ی دیگری نیز گرم است.

از  نقل  به  لبنان  روزنامه االخبار چاپ 
در  ریاض  نوشته،  دیپلماتیک  منابع 
حال چانه زنی با بعضی متحدان خود در 
شورای وزیران عرب است تا برای نشست 
یکشنبه  روز  برای  قاهره  در  این شورا 
آینده برنامه ریزی شود تا در این نشست 
عربستان شواهدی نشان دهد که دست 
داشتن حزب اهلل لبنان در انتقال موشک  

به یمن را آشکار می کند.
این روزنامه نوشته عربستان مدعی است 
با  انتقال موشک ها  از  جزئیات دقیقی 
به یمن در  ایران  از  قایق های کوچک 
دست دارد که از آنجا موشک ها به سمت 

خاک عربستان شلیک می شوند.
سعودی ها می خواهند حزب اهلل محکوم 
را  حزب اهلل  نیز  لبنان  دولت  و  شود 
محکوم کند و در صورتی که لبنان این 
کند،  رد  را  عربستان  درخواست های 
ریاض پیشنهاد تعلیق عضویت لبنان در 

اتحادیه عرب را خواهد داد.
ماکرون جوان در یک آزمون سخت

به گزارش منابع غربی، احتمال اینکه 
عربستان اتحادیه عرب را برای فشار به 
حزب اهلل و محکوم کردن ایران به دلیل 
شلیک موشک از یمن به ریاض بسیج 
دیگر  سوی  از  است.  زیاد  بسیار  کند 
فرانسه بار دیگر اعالم کرده که موافق 
ایران  علیه  سختگیرانه تر  تحریم های 
تندروها  ایران  در  که  موضوعی  است 

سعد الحریری دعوت فرانسه را پذیرفت:
 ماکرون در آزمونی سخت که یک سرش رژیم ایران 

و حزب اهلل لبنان هستند

و  داده اند  نشان  واکنش جدی  آن  به 
گذاشتند  فشار  زیر  را  روحانی  دولت 
که از سفر ماکرون به ایران جلوگیری 
کرده  اعالم  فرانس2۴  تلویزیون  کند. 
دونالد  که  است  مهمی  پیام  او حامل 
برای  آمریکا  جمهوری  رییس  ترامپ 

تهران فرستاده است.
با  فلسطین  مانع سازش  حزب اهلل 

اسراییل 
پایگاه خبری »النشره« روز چهارشنبه 
نگران  آمریکایی  مقامات  که  نوشت 
هستند که ایران توافق فلسطینی ها و 
اسراییلی ها را که مدتی است مقدمات آن 
فراهم شده ناکام بگذارد، همان طور که 
پس از امضای توافق اوسلو بین اسراییل و 
سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف( در  
سپتامبر 1۹۹3 این کار را کرد؛ بنابراین 
طرحی وجود دارد که بر اساس آن مانع 
ورود گروه های مسلح فلسطینی برای 
ناکام گذاشتن تالش ها در مسیر امضای 

توافق جدید شود.
این اولین و جدی ترین تجربه سیاسی 
ماکرون در یک بحران بین المللی است 
حتماً  جوان  جمهوری  رییس   این  و 
عالقمند است نشان دهد که برای حل 
این  دارد.  ویژه ای  توانایی  آن  فصل  و 
گره  اگر به دست او باز شود، آن هم در 
روزهایی که کابینه بریتانیا سرگرم دست 
و پا زدن در مشکالت داخلی خود است، 
حتماً برای جایگاه وی در میان رهبران 

اروپایی نقش مهمی خواهد داشت.

هرگز  زاغری  زنین  =نا
سفر  در  که  نمی کرد  گمان 
به  سرنوشت اش  ایران  به 
چیفتن  تانک های  پرونده 

گره بخورد.
از  انتقاد  با  =بعیدی نژاد 
گفته  زاغری  نازنین  همسر 
پرونده  می کند  سعی  او 

همسرش سیاسی شود.
= سفیر جمهوری اسالمی 
امیدواری  ابراز  انگلیس  در 
نی  نسا ا منظر  ز  ا ه  د کر
مساعدت هایی فراهم شود.

ایران  اسالمی  جمهوری  مقام های 
ازای  زاغری در  نازنین  آزادی  به خبر 
 ۵27( پوند  میلیون   ۴00 پرداخت 
میلیون دالر( پول های بلوکه شده ایران 

واکنش نشان دادند.

روز  دیلی تلگراف  بریتانیایی  روزنامه 
پنج شنبه 2۵ آبان افشا کرد که دولت 
آن کشور در جهت تالش برای آزادی 
دوتابعیتی  شهروند  زاغری  نازنین 
ایرانی- بریتانیایی که در اوین زندانی 
است قرار است مبلغی را که در بریتانیا 
قرارداد  یک  بابت  پیش،  دهه  چهار 
انقالب  از  پیش  به  مربوط  تسلیحاتی 

13۵7 بلوکه شده باز گرداند.
در  زیادی  بازتاب  که  خبر  این 
رسانه های دنیا داشت با واکنش رسمی 

وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران 
سخنگوی  قاسمی،  شد.بهرام  روبرو 
مدعی  پنج شنبه  عصر  خارجه  وزارت 
بریتانیا  دولت  بدهی  »پرداخت  شد 

به ایران به پرونده نازنین زاغری هیچ 
این  دادن  ارتباط  و  ندارد  ارتباطی 
موضوعات کامال خالف و مردود است«.

او تاکید کرد »جمهوری اسالمی ایران 
حقوق  دریافت  برای  قبل  مدت ها  از 
تالش  انگلیس  دولت  از  ایران  مردم 
پرونده  و  داشته  طوالنی  مذاکرات  و 
نازنین زاغری و موضوع پرداخت بدهی 

دو مسئله جدا از یکدیگر هستند«.
خبرگزاری دولتی ایرنا نوشته بوریس 
جانسون، وزیر خارجه و فیلیپ هاموند 
وزیر خزانه داری بریتانیا به وکالی دولت 
پرداخت  با  تا  داده اند  اختیار  بریتانیا 
ارزش۴۵0  به  ایران  ساله  مطالبه 3۸ 
قراردادهای  بابت  پوند،  میلیون 
تسلیحاتی زمان شاه، پرونده را فیصله 
دهند.حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری 
همین  تکرار  با  نیز  لندن  در  اسالمی 
اظهارات گفته قراردادهایی که ایران با 
شرکت انگلیسی برای خرید تانک های 
چیفتن و تعدادی ماشین نظامی داشته 
مربوط به پیش از انقالب و سال 1۹7۴ 
و 1۹7۶ است و عمده قرارداد اجرا نشد 
و تعداد زیادی از تانک های چیفتن به 

ایران تحویل داده نشد.
به گفته بعیدی نژاد جمهوری اسالمی 
شرکت  علیه  الهه  داوری  دیوان  در 
و  کرد  دعوی  طرح  چیفتن  کارخانه 
سال 2001 حکم دیوان داوری به نفع 
به علت تحریم ها  اما  ایران صادر شد 
ارتباط  نبود.او  ممکن  آن  پرداخت 
دریافت این بدهی با پرونده زاغری را 
»فضاسازی« دانست و گفت این پول به 

زودی به ایران پرداخت می شود.

انتقاد بعیدی نژاد از ریچارد رتکلیف
سفیر جمهوری اسالمی در لندن به 

پول تانک های چیفتن در ازای آزادی نازنین زاغری: 
بعیدی نژاد می گوید مساعدت انسانی است

ایرنا گفته »همسر خانم زاغری سعی 
دارد تا از تمام فضاهای ممکن استفاده 
کند تا این پرونده را یک پرونده سیاسی 
نشان دهد و مقامات انگلیسی را تحت  
که  دهد  قرار  روانی  و  سیاسی  فشار 
اقداماتی را برای آزادی نازنین زاغری 

به عمل بیاورند«.
البته بعیدی نژاد اشاره کرد در انگلیس 
مدنی  نهادهای  سوی  از  زیادی  فشار 
روی وزارت خارجه و شخص بوریس 
آزادی  برای  تا  دارد  وجود  جانسون 

زاغری قدم های بلندی بردارد.
وجود  شکی  »هیچ  کرد:  تاکید  او 
و  است  ایران  تبعه  ایشان  که  ندارد 
شده  مرتکب  که  خطاهایی  دلیل  به 
به حبس  ایران  دادگاه  از سوی  است 
متهم شده و اکنون در حال گذراندن 
حبس شان هستند. ایشان به طور قانونی 
به وکیل دسترسی داشته و درخواست 
داشتند.  اولیه  حکم  روی  تجدیدنظر 
بررسی  را  تجدیدنظر  موضوع  دادگاه 
را  بدوی  حکم  رأی  نهایتاً  ولی  کرده 
تائید کرده و تجدیدنظر رد شده است. 
به طور  قانونی  تمام رویه های  بنابراین 

کامل طی شده است«.
»فشارهای  کرد:  تاکید  بعیدی نژاد 
را  رتکلیف  و  زاغری  نازنین  روحی 
درک می کنیم که به دلیل اینکه فرزند 
از  جدای  فرزند  آن  و  دارند  کوچکی 
ایشان است و از سوی پدر و مادر زاغری 
تحت  می شوند،  نگهداری  ایران  در 
هرچند  دارند.  قرار  روحی  فشارهای 
زاغری به طور کامل این امکان را دارد 
که فرزندش را به  طور منظم مالقات 
کند و دسترسی های الزم را ایران برای 
وی فراهم کرده اما شاهد هستیم که 
مساله مادر و فرزندی احساسات مردم 
را در انگلیس برانگیخته و باعث فشار 
شده  انگلیس  مقامات  روی  سیاسی 
باعث  نهایتاً  احساسات  این  اما  است. 
نخواهد  پرونده  ماهیت موضوع  تغییر 
شد«.با این حال او در پایان اظهارات 
خود توضیحاتی داد که به نظر می رسد 
جمهوری اسالمی کامال آمادگی دارد 
تا معامله ی آزادی زاغری را با قیمت 
تانک های چیفتنی که به ایران تحویل 

نشد انجام دهد.
بعیدی نژاد گفته »در ارتباطی که با 
مقامات انگلیسی داشتیم و در مکالمات 
تلفنی و گفتگوهایی که بین طرفین 
است  امیدواری شده  ابراز  شده  انجام 
که اگر از منظر انسانی امکانی وجود 
ایرانی  مقامات  قطعاً  باشد،  داشته 
مساعدت هایی را فراهم خواهند کرد«.

 201۶ سال  آوریل  زاغری  نازنین 
محاکمه  از  پس  و  بازداشت  ایران  در 
زندان  سال  پنج  به  واهی  اتهامات  با 

محکوم شد.

نازنین زاغری، همسرش ریچارد رتکلیف و دخترشان گابریال سعد الحریری در آغوش امانوئل ماکرون

در  بحرین  کشور  وزارت   =
بیانیه  ای این اقدام را محکوم کرده 
و گفته رژیم ایران که در عملیات 
در  است  سابقه دار  تروریستی 
داشته. دست  خرابکاری  این 

لوله  انفجار  می گوید  بحرین  دولت 
نفت در این امیرنشین خلیج فارس، 
رژیم  توسط  تروریستی  خرابکاری 

جمهوری اسالمی ایران است.
بعد  روز  یک  رویترز  گزارش   به 
انفجار خط لوله اصلی نفت در بحرین 
که شامگاه روز جمعه، 10 نوامبر، به 
انگشت  بحرین  دولت  پیوست  وقوع 
گرفت  نشانه  ایران  سوی  به  را  اتهام 
یک  خرابکاری  این  که  شد  مدعی  و 
اقدام تروریستی بوده و توسط حکومت 
ایران انجام گرفته است.در بیانیه وزارت 
یک  انفجار  این  آمده  بحرین  کشور 
عمل خطرناک تروریستی بوده که با 
منافع  به  ساختن  وارد  آسیب  هدف 
عالیه کشور و ایمنی مردم بحرین بوده 
تاکید  همچنین  بیانیه  این  است.در 
شده که »حوادث تروریستی در بحرین 
که  شده  مشخص  اخیر  سال های  در 
مستقیم  دستورات  و  نظارت  تحت 

است«.آتش  سوزی  گرفته  انجام  ایران 
صبح  که  بحرین  در  نفت  لوله  خط 
شنبه، 11 نوامبر، مهار شد  در روستای 
»بوری« در فاصله 1۵ کیلومتری شهر 

منامه، پایتخت این کشور اتفاق افتاد.
شهرهای  در  انفجار  این  دنبال  به 
در  امنیتی  تدابیر  کشور  این  مختلف 
بحرین  دولت  و  شده  گرفته  پیش 
از  حفاظت  برای  ایمنی  اقدامات 
است. داده  افزایش  را  تاسیسات خود 

بخش اعظم نفت بحرین از میدان نفتی 
ابوسعفه، مشترک با عربستان سعودی، 
نفتی  لوله  خط  طریق  از  و  استخراج 
۵۵ کیلومتری با ظرفیت انتقال 230 
هزار بشکه نفت در روز، صادر می شود.

جمهوری اسالمی ایران تا کنون هیچ 
واکنشی به این ادعا نشان نداده است.

این  در  نوشته  نیوز  ای بی سی  پایگاه 
انفجار کسی کشته یا زخمی نشده و 
هنوز مسوولیت آن را هیچ گروهی به 
عهده نگرفته است.ناوگان پنجم نیروی 
دریایی ایاالت متحده آمریکا در بحرین 
از  مستقر است و حمالت گاه به گاه 
شیعه  ستیزه جوی  گروه های  سوی 

متوجه این کشور می  شود.

بحرین: انفجار خط لوله نفتی این 
کشور خرابکاری ایران بوده

تور  پایان  در  ترامپ   =
توییتر  در  خود  آسیایی 
جونگ  کیم  »چرا  نوشت: 
اون مرا پیر خطاب کرده در 
وقت  هیچ  من  که  صورتی 
یا چاق خطاب  کوتاه  را  وی 

نکردم.«
نگ  »رودا مه  نا ز رو  =
حزب  به  متعلق  سینمون« 
حاکم کره شمالی در واکنش 
به این اظهارات ترامپ نوشته 
است رئیس جمهور آمریکا از 
به  شمالی  کره  مردم  سوی 

مرگ محکوم شده است. 
رئیس  ترامپ،  دونالد  شمالی  کره 
ابد  حبس  به  را  آمریکا،  جمهوری 
محکوم کرد. رسانه رسمی کره شمالی 
العام کرد اتهام رئیس جمهوری آمریکا 
به جرم توهین به کیم جونگ اون به 

حبس ابد محکوم شده است.
تنش میان آمریکا و کره شمالی با آغاز 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ افزایش 
یافته است؛ تعداد آزمایش های موشکی 
کره شمالی افزایش یافته و با افزایش 
تهدیدها، ترامپ و رهبر کره شمالی نیز 
یکدیگر را هدف قرار داده و به تهدید، 
مسخره کردن و دست انداختن یکدیگر 
پرداختند. ترامپ در پایان تور آسیایی 
کیم  »چرا  نوشت:  توییتر  در  خود 
در  کرده  خطاب  پیر  مرا  اون  جونگ 
صورتی که من هیچ وقت وی را کوتاه 

یا چاق خطاب نکردم.«
پس از این اظهار نظر دونالد ترامپ 
روزنامه »رودانگ سینمون« متعلق به 
حزب حاکم کره شمالی در واکنش به 

کره شمالی دونالد ترامپ را به 
حبس ابد محکوم کرد

یک چیفتن انگلیسی متعلق به نیروزی زمینی ارتش ایران در جنگ ایران و عراق

این اظهارات ترامپ نوشته است رئیس 
کره  مردم  سوی  از  آمریکا  جمهوری 

شمالی به مرگ محکوم شده است!
است،  نوشته  ادامه  در  روزنامه  این 
که  است  همین  ممکن  جرم  بدترین 
شأن  کینه توزانه  کرده  جرأت  ترامپ 
رهبر کره شمالی را مخدوش کند که 
نیست. در  بخشودنی  این جرم هرگز 
ادامه مطلب آمده، ترامپ اکنون یک 
جنایتکار است که از سوی مردم کره 
اعدام است.گفتنی  به  شمالی محکوم 
در  ترامپ  دونالد  آنکه  از  پس  است 
سپتامبر سال جاری در نشست سران 
ملل متحد اعالم کرد »در صورت ادامه 
تهدیدهای هسته ای کره شمالی، این 
نابود می کنیم« کیم جونگ  کشور را 
اون، رهبر کره شمالی، بیانیه ای علیه 
او را »روانی« خطاب کرد. او صادر و 

»تهدید  بود:  آمده  بیانیه  این  در 
سازمان  در  ترامپ  دونالد  غیراخالقی 
ملل برای نابودی یک کشور مستقل، 
فراتر از تهدید به تغییر نظام سیاسی یا 

اجتماعی یک کشور است.«
کیم در ادامه این بیانیه افزوده بود: 
مرا  آنکه  از  پیش  ترامپ  »سخنان 
بترساند و یا به خنده بیاندازد، باورهایم 
پیش  در  که  راهی  کرد:  تقویت  را 
ادامه  را  آن  و  است  درست  گرفته ام 

خواهم داد.«
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مجلس  ه  یند نما ین  =ا
اتخاذ  از  اسالمی  شورای 
سنتی  سیاست های  اصول 
کرده  انتقاد  شهرسازی  در 
زندان  به  تهران  که  گفته  و 
و پارکینگ شباهت دارد. - 
»در همین سال های گذشته 
ز  ا متعددی  پرسش های 
خصوص  این  در  شهرداران 
هیچ  به  هیچ کدام  اما  شد، 

نتیجه مطلوبی نرسید.«
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
وضعیت  از  انتقاد  با  اسالمی  شورای 
در  حتم  به طور  می گوید  تهران  شهر 
یک دادگاه صالحه و عادل باید قریب 
به اتفاق شهرداران گذشته را محاکمه 
به  تهران  گفته  او  کرد.  ومجازات 

پارکینگ و زندان شباهت دارد.
کمیسیون  عضو  خدادادی  سلمان 
با  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی 
اشاره به اینکه بی توجهی به درآمدهای 
عمومی  فرهنگ  به  شهرداری  پایدار 
»خسارت  گفت:  زده،  صدمه  جامعه 
جبران ناپذیری درآینده از این موضوع 
به  شد؛  خواهد  تهران  مردم  متوجه 
طورحتم در یک دادگاه صالحه و عادل 
باید قریب به اتفاق شهرداران گذشته 

را محاکمه ومجازات کرد.«
این نماینده مجلس شورای اسالمی 
اصول  و  فرهنگ  تهران  در  که  گفته 
شهرسازی رعایت نشده، زیرا مدیران 
فعالیت  تهران  شهرداری  در  الیقی 

نماینده مجلس:

 باید شهرداران سابق تهران محاکمه شوند

نکرده و این افراد نتوانستند پول مورد 
نیاز تهران را تامین کنند.

و  فضا  فروش  اینکه  بیان  با  وی 
درآمد  ایجاد  به  بلندمرتبه سازی ها 
برای شهرداری کمک بسیاری کرده، 
شهری  »مسئوالن   : کرد تصریح 
درگذشته با عملکرد خود تنها به مردم 
از دنیا  خیانت کردند، در کدام نقطه 
شهرسازی ها با چنین روش و رویکردی 
انجام می شود، در تمامی کشورهایی که 
می کنند،  رعایت  را  شهرسازی  اصول 
نمی توان دو ساختمان را پیدا کرد که 
حتی به اندازه ۵ سانت اختالف ارتفاع 

داشته باشند.«
همین  اگر  که  گفت  خدادادی 
زلزله ای که در کرمانشاه رخ داد، روزی 
درتهران رخ دهد، به طورحتم هزاران 
نفر پس از زلزله کشته می شوند، زیرا 
از زلزله در تهران  امدادرسانی ها پس 
قطعا در شرایط سختی انجام می شود.

وی با بیان اینکه یک ششم جمعیت 
ایران در تهران زندگی  می کنند، ادامه 
داد: »باید فکری به حال مردم پایتخت 
شود، حداقل اینکه از این مقطع به بعد 
صورت  سازها  و  ساخت  در  تخلفات 
نگیرد، شهرداران گذشته خود را چگونه 
ساخت  مجوز  که  بخشید  خواهند 
ساختمان هایی با ارتفاع بیش از 1۴۰۰ 
متر دادند، متاسفانه فضای تنفسی از 
این مردم گرفته شده است، در همین 
سال های گذشته پرسش های متعددی 
از شهرداران در این خصوص شد، اما 
هیچ کدام به هیچ نتیجه مطلوبی نرسید.«

اجتماعی مجلس،  عضو کمیسیون 
بیشتر شبیه  تهران  اینکه  به  اشاره  با 
زندان و پارکینگ است، تصریح کرد: 
»امیدوارم شورای شهر پنجم با تغییر 
به  علمی  از سنت گرایی  سیاست ها 
این زمینه  را در  و کارآمدی تخلفات 

کاهش دهند.«

مهر  مسکن  =»خانه های 
روی گسل نبوده و مقام سازی 

نشده است.«
جدی  تخریب  =دالیل 
مسکن  ی  ن ها ختما سا
غیراستاندارد،  مصالح  مهر: 
حی  ا طر و  گی  د بز شتا

نادرست.
عامل  =»سبک سازی« 
مسکن  خانه های  ویرانی 
مهر بر اثر زلزله غرب ایران.

با  مقابله  برای  =»اراده ای 
احمدی نژاد وجود ندارد.«

هر  در  اگر  اتفاق  =»این 
اکنون  بود،  دیگری  کشور 
باید مسئوالن به قانون پاسخ 

می دادند، اما در ایران...«
یک  عنوان  به  =»حاضرم 
ایرانی از احمدی نژاد شکایت 

کنم.«
رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات 
تاکید کرده  و شهرسازی  راه، مسکن 
ساختمان های  جدی  تخریب  علت 
لح  مصا ز  ا ه  د ستفا ا مهر  مسکن 
شتابزدگی  غیراستاندارد،  ساختمانی 
در ساخت، جانمایی و طراحی نادرست 
است. یک حقوقدان و وکیل دادگستری 
می گوید مسکن مهر ۴6 درصد منابع 

مالی کشور را بلعیده است.
وکیل  و  حقوقدان  احمدی  نعمت 
تخلفات  به  اشاره  با  دادگستری 
صورت گرفته در حوزه مسکن مهر به 
اعتمادآنالین گفته، »مسکن مهر یکی 
از دمل های چرکینی است که از دوره 
آقای احمدی نژاد آغاز شد و به گفته 
آقای روحانی ۴6 درصد از منابع مالی 
کشور را بلعید و به این صورت خانواده ها 
مقروض شدند. مسکن مهر با فریب و 

دروغ ساخته شد.«
وی ناایمن بودن مسکن مهر را به 
مسکن  مدیریت  غلط  فعالیت   خاطر 
مهر و مهندس ناظر آن دانست و گفت: 
»مهندس ناظر، باید استحکام و مقاومت 
مسکن مهر را تایید کند. شهرداری ها 
نیز ناظر به ساخت  و ساز مسکن مهر 

بوده اند.«
مجموعه  »کل  گفت:  احمدی 
ز  ا  ، مهر مسکن  ر  کا ر ند ست ا د
رئیس جمهور تا معاونین و آن کسانی 

به  هستند،  دخیل  قضیه  این  در  که 
لحاظ وضعیتی که در حق مردم ایجاد 

کردند باید پاسخ بدهند.«
از سوی دیگر، علی بیت الهی رئیس 
بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن 
گسترده  تخریب  درباره  شهرسازی  و 
خانه های مسکن مهر گفته این واحدها 
علت  و  نداشتند  قرار  گسل  روی  بر 
تخریب جدی، پایین بودن مقاومت این 
مقاومت  و  ایمنی  و  ساختمان هاست 
واحدهای مسکن مهر در سراسر کشور 

باید مورد ارزیابی قرار بگیرد.
رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات 
تاکید کرده  و شهرسازی  راه، مسکن 
ساختمان های  جدی  تخریب  علت 
مسکن مهر استفاده از مصالح ساختمانی 
ساخت،  در  شتابزدگی  غیراستاندارد، 

جانمایی و طراحی نادرست است.
به گفته علی بیت الهی، ساختمان های 
مجاور واحدهای مسکن مهر به مراتب 
ادعا  این  اگر  تخریب کمتری دارند و 
روی  بر  شهر  این  مهر  مسکن  که 
گسل ساخته شده درست باشد سایر 
جدی  تخریب  باید  هم  ها  ساختمان 

داشته باشند.
او همچنین اضافه کرده علت اصلی 
تخریب واحدهای مسکن مهر فقدان 
ایمنی و مقاومت این ساختمان هاست. 
شاهد  هم  بجنورد  اخیر  زلزله  در 
مهر  مسکن  واحدهای  جدی  تخریب 
بودیم و زلزله کرمانشاه هم نشان داد 
که مسکن مهر این منطقه هم در برابر 

زلزله مقاوم نیست.

مسکن مهر 4۶ درصد منابع مالی را بلعید: حاضرم به 
عنوان یک ایرانی از احمدی نژاد شکایت کنم

بیت الهی به وزارت راه و شهرسازی 
پیشنهاد داده مقاومت واحدهای مسکن 
مهر در سراسر کشور مورد ارزیابی قرار 
بگیرد و واحدهای ناایمن و با مقاومت 

کمتر مقاوم سازی شوند.
نعمت احمدی در این زمینه گفته 
که »اگر به عملکرد مدیران مربوط به 
مسکن مهر مراجعه کنیم به کرات با 
واژه سبک سازی روبرو می شویم. همین 
سبک سازی عامل ویرانی مسکن مهر در 
زلزله اخیر غرب کشور بود. این اتفاق 
اگر در هر کشور دیگری بود، اکنون باید 
مسئوالن به قانون پاسخ می دادند، اما 
در ایران در قبال مسکن مهر اینگونه 

نیست.«
از  تاسف  ابراز  با  احمدی  نعمت 
کشور  غرب  در  آمده  پیش  وضعیت 
و فرار دولتمردان از قانون گفت: »در 
حال حاضر اراده ای وجود ندارد که با 
آقای احمدی نژاد برخورد قانونی شود.«

به  اشاره  با  دادگستری  وکیل  این 
گفت:  نژاد  احمدی  از  شکایت  زمان 
»شخصا حاضرم به عنوان یک مساله 
ملی، این قضیه را پیگیری کنم. اگر 
از مشکالت مسکن مهر، تامین دلیل 
گرفته شود و معایب آن را کارشناسان 
یک  عنوان  به  حاضرم  کنند،  اعالم 
گروه  و  احمدی نژاد  آقای  از  ایرانی، 
من  که  نیست  قرار  کنم.  شکایت  او 
حتما صاحب مسکن مهر باشم. من به 
عنوان یک ایرانی این مساله را حاضرم 
پیگیری کنم و از کیان ملت کشورم 

دفاع کنم.«

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: »رابطه والیت و بادمجان!«

پی نوشت؛ رابطه والیت و بادمجان و »مسکن مهر« و گران شدن نان
در اینجا اهمیت پی نوشت بیش از متن است

ویدئو

قالیباف و احمدی نژاد و کرباسچی

- روزنامه »اعتماد« در آستانه 
سالگرد هاشمی رفسنجانی 
او  وصیتنامه  روی  دست 

گذاشته است.
- چرا »اعتماد« برای رساندن 
این پیام انتخاب شده است؟

درگذشت  از  پس  ماه   11 حدود 
رییس  رفسنجانی،  اکبرهاشمی 
مصلحت  تشخیص  مجمع  پیشین 
تهران  چاپ  »اعتماد«  روزنامه  نظام 
در  او  از  بزرگ  تصویری  انتشار  با 
صفحه نخست این روزنامه در تیتری 
بزرگ از اعضای خانواده و مسووالن 
مملکتی پرسیده »وصیتنامه آیت اهلل 

کجاست؟«
حضرتی،  الیاس  که  »اعتماد« 
عضو  و  مجلس  اصالح  طلب  نماینده 
پیشین سپاه مدیر مسوول آن است، 
از  پیش  آبان،   2۵ پنج شنبه،  روز 
خود  روزه  چهار  تعطیالت  به  آنکه 
روی وصیتنامه هاشمی  برود، دست 
از  رفسنجانی گذاشت و سراغ آن را 

فرزندان اش گرفت.
تنور این ماجرا از چند روز قبل با 
رفسنجانی  خانواده  وکیل  مصاحبه 
فاطمه  گفتگوی  و  »اعتماد«  با 
با ایسنا داغ  دختر بزرگ رفسنجانی 
حضرتی«  »سردار  حاال  و  بود  شده 
بولتن نویس  و  گیالن  سپاه  )موسس 
خمیر  باید  سپاه(  عقیدیتی  سازمان 

آن را می چسباند.
نسبتاً  مقدمه ای  در  روزنامه  این 
»ماجرای  می نویسد:  طوالنی 
اعضای  بی پرواترین  حتی  وصیتنامه 
خانواده یعنی دخترها را محافظه کار 
همه  فائزه  که  آنقدر  است،  کرده 
پدر  فوت  مورد  در  حرف هایش 
قطعی  قید  با  را  او  وصیتنامه  و 
خانواده  مادر  کند.  بیان  نمی گویم 
]عفت مرعشی[ که در سال های اخیر 
بار اظهارنظر کرده جنجال آفرین  هر 
کرده  سکوت  مورد  این  در  بوده 
است. مهدی در زندان است و یاسر 
تازگی ها در این باره سخن می گوید. 
با  اخیر  مصاحبه  همین  نمونه اش 
را  وصیتنامه  وجود  آن  در  که  ایسنا 
حاال  که  محسن  است.  کرده  تایید 
و  است  تهران  شهر  شورای  رییس 
وکیل  علیزاده طباطبایی،  گفته  به 
برای  فرد  مناسبت ترین  خانواده، 
اظهار نظر در این باره است، باز هم 
با احتیاط حرف می زند. او در پاسخ 
موضوع  که  می کند  اصرار  اعتماد  به 
همچنین  بپرسید.  یاسر  خود  از  را 
معتقد است که احتماالً سوءتفاهمی 
در کار است و برادرش نیز منظورش 
شدن  گم  و  جدید  وصیتنامه  وجود 

آن نبوده است«.
بررسی احتماالت مختلف

»اعتماد«  پاس کاری ها،  این  از  بعد 
احتماالت مختلف را بررسی و تاکید 
باورپذیر  وصیتنامه  »ننوشتن  کرده 
او  که  می شود  مگر  و   ]…[ نیست 
حتی برای فرزندان و اعضای خانواده 

»سردار حضرتی« واسطه  خانواده  رفسنجانی برای 
گرفتن وصیتنامه او از سپاه

نداشته  سفارشی  یا  توصیه  خود 
می شود  مگر  کنار.  به  اینها  باشد؟ 
دیگری الزم  متدین  فرد  مثل هر  او 
خود  اموال  و  دیون  مورد  در  نداند 

چند خط بنویسد! «
در  قبل  مدت ها  هاشمی  فاطمه 
سه،  پدرش  بود  گفته  مصاحبه ای 
را  خود  وصیتنامه  قبل  سال  چهار 
به روز کرده و این را هم تاکید کرد که 
»همان موقعی که پدرم فوت شدند، 
آقایان آمدند و هرچه بود و نبود را با 

خودشان برداشتند و بردند«.
دفتر  که  بود  سال 1396  2۷ دی 
و  شد  پلمب  رفسنجانی  مشاوران 

وصیتنامه او را هم توقیف کردند.
آدرِس یک »غایب بزرگ«

داده  »اعتماد«  که  آدرس هایی  در 
است دو  نکته از همه واضح تر است؛ 
نمی توانست  گزارش  این  آنکه  اول 
خانواده  هاشمی  سبز  چراغ  بدون 
آنکه  دوم  و  شود  منتشر  رفسنجانی 
یک  زمین  به  را  توپ  او  فرزندان 
ادامه  در  می اندازند.  بزرگ«  »غایب 
ماجرا  پیازداغ  معروف  قول  به  هم 
وصیتنامه  »این  آمده  و  شده  بیشتر 
حتی اگر پر رمز و راز و حاوی اسرار 
با  اکنون  باشد  نبوده  هم  نظام  مهم 
گم شدن یا پیدا نشدن خود، اهمیتی 
دوچندان یافته است و مگر می شود 
پیدا  پس  از  حاکمیتی  نهادهای  که 
کردن یک وصیتنامه بر نیایند؟! اصاًل 
اینقدر  وصیتنامه  محل  بود  قرار  اگر 
چرا  نشود،  پیدا  که  باشد  محرمانه 

نوشته شد؟!«
قول  به  گزارش،  این  پایان  در 
معروف دست به خواب قالی کشیده 
و یکی به نعل زده و یکی به میخ و 
آیت اهلل  جایگاه  و  »نقش  است  آمده 
تاریخ  در  ]رفسنجانی[  هاشمی 
می شود  سبب  اسالمی  جمهوری 
سال ها  در  بدانند  بخواهند  همه  که 
و شاید ماه های آخر عمر خود به چه 
مسائلی  چه  نگران  و  می کرده  فکر 
قطعاَ  وصیتنامه  این  و  است  بوده 
کتاب  آخر  فصل  و  است  سیاسی 
اوست و یک سند مهم در  خاطرات 
تاریخ معاصر کشور به حساب می آید، 
نیست  معلوم  مهم  اکنون  سند  این 

کجا و در دست چه کسی است«.
خانواده  تریبون  معمول  طور  به 
»آرمان«  روزنامه  هاشمی رفسنجانی 
ماموریت  بار  این  ظاهرا  اما  است، 

دست  کار  باید  و  بود  پردردسر 
کسی  چه  و  می شد  سپرده  کاردان 
خوش خیم   سپاهی  یک  از  بهتر 
مثل الیاس حضرتی )مدیر رستوران 
را  او کارش  لوکس »ماهی سفید«(. 
خوب بلد است، آنقدر که پس از رد 
مجلس  انتخابات  در  صالحیت اش 
 139۴ سال  در  اسالمی  شورای 
وارد  کرد  ادعا  خصوصی  جمعی  در 

مجلس می شود و شد.
ابتدای  در  »اعتماد«  روزنامه 
هاشمی  »فوت  نوشته  گزارش  این 
رفسنجانی نابهنگام و حیرت آور بود، 
پیچیده تر  وصیتنامه اش  ماجرای  اما 
خانواده  اعضای  همه  و  است 
وصیتنامه ای  وجود  از  متفق القول 
خبر می دهند که او بعد از سال ۸۸ 

نوشته است.«
واکنش  دید  و  باید صبر کرد  حاال 
چه  پیام  این  به  پاسداران  سپاه 

خواهد بود.
سابق  سپاهی  یک  اینکه  آیا 
رفسنجانی  خانواده  ی  پیام رسان 
سپاه  در  اختالف  از  نشانی  شده 
است  منفی  احتماالً  پاسخ  است؟ 
سوی  داده  نشان  حضرتی  چون 
نیست،  سپاه  متوجه  انتقادات اش 
همچنان که در مسئله موشکی بارها 
و بارها از سپاه حمایت کرده و گفته 

سپاه خار چشم آمریکاست.
حضرتی سال هاست در سنگر جناح  
موسوم به اصالح  طلبان برای خود برو 
و بیایی پیدا کرده، اما »بله قربان گو« 
است  کرده  ثابت  هم  را  خود  بودن 
همچنان که بعد از بازداشت ساسان 
روزنامه  سرویس  دبیر  معاون  آقایی، 
او  سپاه،  اطالعات  توسط  »اعتماد« 
زیر پای جواد دلیر )سردبیر پیشین( 
این  خبرنگاران  از  دیگر  گروهی  و 
روزنامه را خالی کرد تا بی سر و صدا 
و  شوند  »اعتماد«  ترک  به  مجبور 

گزندی به انتشار آن وارد نشود.
پشت گرمی  آنقدر  حضرتی  الیاس 
بندهایش  و  زد  تنها  نه  که  دارد 
گرفته  نادیده  جزایری  شهرام  با 
را  مجلس  به  میان بُر  راه  بلکه  شود 
شاید  بنابراین  دهند؛  نشان اش  نیز 
هاشمی  خانواده  برای  راه  بهترین 
اولین  را  او  تا  بود  آن  رفسنجانی 
برای  سپاه  با  خود  رسمی  واسطه  
قرار  وصیتنامه  تکلیف  شدن  روشن 

دهند، مردی دو منظوره.

روزنامه اعتماد پنج شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶



صفحه 5 ـ Page 5 ـ شماره 137
 جمعه 17 تا پنجشنبه 23 نوامبر 2017

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

=استاد کاشی تراش اصفهانی 
در سن ۸۹ سالگی درگذشت.
=کاشی  کاری کاخ سعدآباد 
صفی الدین  شیخ   مسجد  و 
هنر  شهر  تئاتر  و  اردبیلی 

دست وی است.
اصفهانی،  کاشی تراش  اصغر  استاد 
تئاتر  گلستان،  کاخ  کاشی کار 
زیباترین  که  ملی  باغ  سردر  شهر، 
جای  بر  خود  از  را  کاشی کاری ها 

گذاشته، درگذشت.
اصفهانی،  کاشی تراش  اصغر 
کاشی تراش  محمدعلی  استاد  فرزند 
کارنامه  دو  هر  که  است  اصفهانی 
در  را  کاشی کاری  هنر  از  درخشانی 
شهرهای مختلف ایران از خود بر جای 
گذاشته اند. اوج هنر اصغر کاشی تراش 
اصفهانی را می توان در مجموعه کاخ 
سعدآباد، تئاتر شهر و سردر باغ ملی 

کاشی تراش اصفهانی، استاد کاشی کار کاخ 
گلستان درگذشت

در تهران پیدا کرد.
کاشی تراش  هنری  کارنامه  در 
کاشی کاری  از  همچنین  اصفهانی 

َسردر وزارت امور خارجه، کاشی کاری 
بانک  َسردر  گلستان،  کاخ  مجموعه 
شهرهای  در  مساجدی  ایران،  ملی 
و  تهران  و  کیش  قزوین،  اصفهان، 
همچنین حسینه معروف یزد می توان 

نام برد.
 ۵ سن  از  برجسته  کاشی کار  این 
به شغل  برادرش  و  پدر  کنار  سالگی 
اجدادی کاشی کاری مشغول بود و در 
دوره پهلوی به همراه پدرش به دربار 

راه  پیدا کرد.
بر  عالوه  کاشی تراش  استاد 
تهران،  یزد،  اصفهان،  در  کاشی کاری 
در  بقعه شیخ صفی   و کیش،  قزوین 

اردبیل را نیز مرمت کرده است.
بنای  کاشی کاری   13۴۶ سال  در 
چهارراه  در  شهر  تئاتر  تازه تأسیس 
پهلوی )ولیعصر( از سوی دفتر شهبانو 
فرح پهلوی به این استاد کاشی کاری 

سپرده شد.

صحنه ای از فیلم نهنگ عنبر ۲

آوازهتک مضراب            !

 در عرصه موسیقی ایران گاه حوادث 
کوچک نقش مهمی  در رشد و توسعه 
حتی  گاه  کرده اند.  ایفا  موسیقی 
نوآوری  و   نوسازی  سازها در جریان 
ایران  در  آورده اند.  پدید  شبه انقالبی 
سازها هرچند که نقش کم یا بیش در 
دگرگونی ایفا می کنند ولی هیچ گاه به 
تمامی با موسیقی بیگانه سازگاری کامل 
نشان نمی دهند. مثال هنگامی  که دو 
ممزوج  یکدیگر  با  مختلف  موسیقی 
طبع  باب  نتیجه  معموال  می شوند 
موسیقیدانان نیست. ولی گاه به یمن 
آوازه ای که ساز برای خود فراهم آورده 
این قطعات تلفیق شده مورد پذیرش 

قرار می گیرد.
مثال  عنوان  به  پیش  دوره های  در 
ارکسترهای  در  را  اولویت  عود  ساز 
ایرانی داشت و مدت ها همه چیز تابع 
درازی  زمان  ولی  می شد.  عودنوازی 
خود  اول  خانه  به  عود  که  نگذشت 
بازگشت و گروه های ایرانی را با نی و 
نمونه  گذاشت.  تنها  کمانچه  و  رباب 
و  است  داده  رخ  ما  قرن  در  دیگری 
به  پیانو  و  ویولن  ورود  هنگام  از  آن 
سرزمین ماست. با اینکه جامعه ایران 
ویولن  ولی  شد  پذیرا  را  ساز  دو  هر 
محبوبیت دیگری پیدا کرد. سبب این 
محبوبیت را باید در چند عامل خالصه 
کرد. ویولن سبک بود و ارزان و قابل 
حمل به همه جا. از آن گذشته کوک 
ویولن ثابت نبود و نوازنده می توانست 
که  زمان  هر  بداهه نوازی  هنگام  به 
بخواهد کوک تازه ای را انتخاب کند. 
نکته دیگر اینکه سازی بود جوان پسند 
بود که  این  دلپذیر.  بسیار  با صدایی 
با  را  این ساز غریبه  ایرانی  گروه های 
اینها  همه  از  پذیرفتند.  فراوان  میل 
گذشته استادی چون ابوالحسن صبا 
که  بود  برآورده  سر  ایران  جامعه  در 
اینک شصت سال از مرگ او می گذرد؛ 
او نظارت کامل در شیوه آهنگسازی و 
تلفیق ساز با ارکستر داشت.در ضمن 
صبا تنها نبود. از همان آغاز کار با ویولن 
کالس های متعدد پدید آورد. شاگردان 
خود  بعد  سال های  در  کالس ها  این 
به استادانی مبرز تبدیل شدند و این 
شاگردان نیز شاگردان بعدی را پرورش 
ساز  توانست  صبا  نتیجه  در  دادند. 

ویولن، این غریبه زودآشنا را در تمام 
ایران بگستراند و از این راه سازگارترین 
وسیله را برای موسیقی سنتی فراهم 
آورد. صبا در راه فراگیری ویولن از اینها 
نواخته های  مجموعه  رفت.  فراتر  نیز 
را در چند دستور کار و  ویولن خود 
راه  این  از  و  داد  انتشار  ویولن  ردیف 
شاگردان فراوان غیرمستقیم پیدا کرد.

بنیادگرایان سنتی می پنداشتند که 
با ورود ویولن موقعیت کمانچه آسیب 
می بیند و هر جا که  می رسید با آن 
مخالفت می کردند. صبا و شاگردانش 
تنها مدافعان ویولن بودند.زمان درازی 
نپایید تا ویولن در همه ارکسترهای 
موسیقی سنتی به گرفته شد و آسیبی 
هم به موقعیت کمانچه نرسید.پیش از 
این به صبا و شاگردان او اشاره کردیم. 
حاال کمی بیشتر بگوییم. برجسته ترین 
شاگرد او مهدی خالدی است که او نیز 

چون استادش در ماه آذر درگذشت.
خالدی ارج و قرب ویژه ای نزد صبا 
که  می پرسیدند  او  از  وقتی  داشت. 
می گفت  کیست؟  شاگردت  بهترین 
چیز  آقامهدی  اما  خوبند  »همه شان 

دیگری ست.«
از خالدی که بگذریم چند تن دیگر 
تجویدی،  دارند: علی  ویژه  درخشش 
بدیعی،  حبیب اهلل  خرم،  همایون 

رحمت اهلل بدیعی و…
ترانه های شاگردان صبا

نکته جالب در این میان این است 
که شاگردان صبا همه ترانه پرداز نیز 
شده اند. حال آنکه صبا میل و رغبتی 
در این زمینه نداشت. بیشتر به قطعات 
ضربی مثل پیش درآمد چهارمضراب و 
رِنگ می پرداخت و در زمینه پژوهشی 

نیز با موسیقی بومی  و موسیقی عامیانه 
شهری کار می کرد.

صبا غیر از ویولن و سازهای دیگر که 
همه را با مهارت می نواخت در نقاشی و 
خطاطی نیز دست داشت. شاگردان او 
نیز در پهنه ترانه پردازی گنجینه ای از 
خود به یادگار گذاشته اند. بدین ترتیب 
وقتی از مکتب صبا سخن می گوییم 
منظورمان مجموعه این توانایی هاست.

ترانه پردازی شاگردان صبا جای آن 
قرار  بررسی  مورد  جداگانه  که  دارد 
گیرد. در عین اینکه پای در ریشه های 
سنتی دارد از هیچ نوآوری در آنها دریغ 
نشده است. به اشاره می توان گفت که 
از  از ترانه های آنان هنوز پس  برخی 
گذشت شصت سال ورد زبان مردمان 
صبا  مکتب  نام  ترانه ها  این  با  است. 
جاودانه خواهد شد.شاعران همزمان با 
صبا همه او را دوست می داشتند و در 
وصف او و یولن او قطعاتی ساخته اند. از 

جمله شهریار سروده است:
بزن که سوز دل من به ساز می گویی
مگر ز دل چه شنیده ای که باز می گویی

پس از مرگ صبا شهریار در قطعه 
دیگری سرود:

ای صبا! با تو چه گفتند که خاموش 
شدی؟

چه شرابی به تو دادند که مدهوش 
شدی؟

تو که آتشکده عشق و محبت بودی
چه بال رفت، که خاکستر خاموش 

شدی
زیر  به  خفته  صبا  که  مزاری  ای 

سنگ ات
به چه گنجینه اسرار که سرپوش 

شدی

غریبه ای زودآشنا

در  باید  را  امیرشاهی  مهشید 
فرهنگی  نادره کاران  از  ایران  ادبیات 
نیست،  نویسنده  تنها  او  دانست. 
که  است  مبارزی  و  اندیشمند  زن 
اهل  خود  همتایان  چون  بی  آنکه 
تعهدهای روشنفکرانه باشد، در برابر 
سینه  دموکراسی  و  آزادی  دشمنان 
سپر می  کند. او شعار را از شعور جدا 
می کند و تصویرهای واقعی از روابط 
اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه 

ایران به دست می دهد.
فرانکفورت  شهر  در  پیش   هفته 
آلمان برگزیده ای از قصه های پیشین 
او به همت و کوشش نیلوفر بیضایی 
یک  ایرانی  تئاتر  پیشرو  کارگردان 
و  کرد  پیدا  تئاتری  زیبای  برداشت 
را  ادبی  متن های  که  شد  دانسته 
می توان  استعداد  و  ذوق  کمی  با 
این  از  نیلوفر  کار  کرد.  صحنه ای 
که  درآمد  کار  از  چشمگیر  جهت 
شاخصه های نثر مهشید را می شناسد 
و طبعا پیش از این کار هم مطالعه 
ژرف تر با این شاخصه ها داشته است.

معیارهای  مجذوب  مهشید 
قصه نویسی امروز نشده. نه مینیمال 
فکر می کند و نه ماکزیمال روده درازی 
می کند. نظریه پشت نظریه نمی دهد. 
قصه های او از سه عامل اصلی بهره 

می گیرد: زبان، طنز و تصویر.
روان  و  مهشید چنان شفاف  زبان 
و  تمثیل  هیچ  به  نیازی  که  است 

به  خود  او  زبان  ندارد.  تمهیدی 
پژوهش های  سوژه  می تواند  خود 
دوری  مهشید  باشد.  زبان شناسی 
داشته   مادری  سرزمین  از  درازمدت 
ولی او با ادامه مستمر کار در زبان و 
قصه تاثیر دوری خود را در امان نگاه 

داشته است.
آمریکایی  استاد  بیرد«  »مایکل 
ادبیات تطبیقی، توانایی های مهشید 
را  زبانی  آفرینش های  در  امیرشاهی 
مقایسه  درودگری  یا  مجسمه ساز  با 
شاهکار  یا چوب  ِگل  با  که  می کند 
می آفریند. گل و چوب همه جا پید 
می شود ولی در دست شاهکارآفرین 

کمیاب است.
رمان  آخرین  همایون  داریوش 
و  »مادران  پاره  چهار  مهشید، 
زبان  نمونه  بهترین  را  دختران« 
کالسیک می داند و ماندگارترین تاثیر 

را در زباِن آن یافته است.
ادیبان  شاگرد  را  خود  مهشید 
مقام  قائم  و  سعدی  چون  برجسته 
زبان  یافتن  ولی  می داند.  فراهانی 
ساده و متن شفاف کار آسانی نیست. 
خودش می گوید: کلمه جان دارد. در 
خاک و آب و هوای خودش می بالد و 

می تراود و می روید.
جریان  اصلی  بستر  از  ماندن  دور 
کلمات که وطن است سبب بی خبری 
دگرگونی ها  بسیاری  از  نویسنده 
زنجیری  و  غل  خبری  بی  می شود. 
است بر دست و قلم نویسنده. از اینجا 
می توان دریافت ارزش ممارست های 
نویسنده را که تنگنای تبعید حتی 
ساخته  رنگین تر  و  باروتر  را  او  زبان 
او  که  است  سبب  همین  به  است. 
دیگر  زبان های  بر  تسلط  وجود  با 
زبان  به  تنها  را  خود  داستان های 
فارسی می نویسد: »من داستان هایم 
می توانستم  می نویسم.  فارسی  به  را 
به زبان های دیگر بنویسم. ولی زبان 
سرزمین  آن  فرهنگ  به  مرا  فارسی 
آن  از  که  نافی  بند  می کند.  وصل 

فرهنگ به من غذا می رساند.«
ویژگی برجسته دیگر در قصه های 
برای  او  ذهنی  خالقیت  مهشید، 

تصویرسازی است.
را  روزی  دو  یکی  گذشته  هفته 
و  کردیم  سر  امیرشاهی  مهشید  با 
خوش وقتانه فرصتی پیش آمد که با 

او به گفتگویی کوتاه بنشینیم.*

در گفت وگو 
و نقد با مهشید 

امیرشاهی

   مهشید امیرشاهی در شب  داستان خوانی فرانکفورت
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                                            استاد ابوالحسن صبا

=ستاد صیانت از محصوالت 
فیلم  میلیون   5 فرهنگی 
ولی  کرد  نابود  را  قاچاق 
قاچاق  ز  ا جلوگیری  در 
ایران  سینمای  محصوالت 

ناموفق بود.
از  پس  عنبر۲«  =»نهنگ 
ورود قاچاقی به بازار، توسط 
برخی شبکه های ماهواره ای 

پخش شده است.
از  صیانت  ستاد  حالیکه  در 
محصوالت فرهنگی بیش از ۵ میلیون 
فیلم قاچاق و »مستهجن« را به بهانه 
حفظ حقوق تولیدکننده سینما نابود 
سینمایی  فیلم  قاچاق  نسخه  کرد، 
فیلم  پرفروش ترین  عنبر2«  »نهنگ 
تاریخ سینمای ایران پیش از راه یافتن 
توزیع شده  نمایش خانگی  به شبکه 

است!
غیرقانونی  نسخه  پیش  روز  دو  از 
 »2 عنبر  »نهنگ  سینمایی  فیلم 
قاچاقی به بازار آمد و در کمتر از چند 
ساعت بسیاری از سایت ها و کانال های 
تلگرامی، لینک دانلود این فیلم را در 
نکته عجیب  اما  قرار دادند.  دسترس 
فیلم،  این  قاچاق  نسخه  مورد  در 
کیفیت نسبتا خوب آن است. پیشتر 
وارد  قاچاق  صورت  به  که  فیلم هایی 
بازار می شدند، کیفیت پایینی داشتند 
کیلو   ۵0« »فروشنده«،  جمله  از 
به  قاچاقی  که   »2 »گشت  و  آلبالو« 
داشتند  پایینی  کیفیت  آمدند  بازار 
و یا بر روی آنها جمالتی نظیر برای 
بازبینی وزارت ارشاد یا بازرگانی صدا 

و سیما دیده می شد.
سامان  فیلم  قاچاق  نسخه  ورود  با 
مقدم، بسیاری از شبکه های ماهواره ای 
روی  به  را  فیلم  این  گذشته  از شب 
تا  می رسد  نظر  به  و  فرستادند  آنتن 
دوشنبه هفته آینده که نسخه قانونی 
خانگی  نمایش  شبکه  در  فیلم  این 
یا  دیده  بارها  فیلم  این  شود،  توزیع 

دانلود شود.
صیانت  ستاد  که  حالیست  در  این 

پرفروش ترین فیلم سینمای ایران قاچاق شد!

پیش  چندی  فرهنگی  محصوالت  از 
در مراسمی، بیش از ۵ میلیون فیلم 
نابود کرد و آن  را  قاچاق و غیرمجاز 
را به عنوان یک دستاورد در راستای 
احقاق حق تولیدکننده فیلم و اقتصاد 

سینمای ایران معرفی نمود.
بعد،  هفته  یک  از  کمتر  حاال، 
 »2 عنبر  »نهنگ  کیفیت  با  نسخه 
که پرفروش ترین  فیلم تاریخ سینمای 
ایران با فروش 20 میلیارد تومان است، 
اینکه  از  پیش  هم  آن  شده،  قاچاق 
بتواند به شبکه نمایش خانگی راه یابد.

از  آنچه مشهود است ستاد صیانت 
محصوالت فرهنگی و هنری، نه برای 
هدف  با  بلکه  هنرمندان  از  حمایت 
محصوالت  آن  نابودی  و  پاکسازی 
که  می زند  عمل  به  دست  فرهنگی 
خالف میل حکومت آنهاست. چنانکه 
بهترین  قاچاق،  فیلم های  انبوه  در 
نام  با  سینمایی  آثار  ماندگارترین  و 

»مستهجن« نابود شدند.
رئیس  نایب  مسعودی  اصغر 
شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
فیلم های  قاچاق  درباره  هم  اسالمی 
گفت:  ملت  خانه  به  سینمایی 
برخی  شده  باب  مدتی  »متاسفانه 
اکران  از  قبل  سینمایی  فیلم های  از 
به  و  قرار می گیرند  بازار  و  در کوچه 
شدت  به  سینما  اهالی  علت  همین 
برای  هستند؛  گله مند  زمینه  این  در 

جلوگیری از کپی غیرمجاز فیلم های 
جامع  نظارت  نیازمند  ما  سینمایی 
هستیم زیرا به نظر می رسد ما مشکل 
قانونی در این زمینه نداریم بلکه باید 
به نحو مطلوب در  قانون های مذکور 

چرخه اجرا قرار بگیرد.«
»برای  کرد:  تاکید  ادامه  در  او 
فیلم های  فروش  از  جلوگیری 
کپی شده بدون مجوز قانونی در بازار 
توامان  سلبی  و  ایجابی  اقدامات  باید 
از  بتوان  تا  بگیرد  قرار  دستورکار  در 
تولیدکنندگان  و  هنرمندان  حقوق 

دفاع کرد.«
غیرقانونی  نسخه  ورود  با  حاال  ولی 
به  رویا«  سلکشن  عنبر:  »نهنگ 
شبکه های  کاربران  از  بسیاری  بازار، 
اشاره  آن  باالی  کیفیت  به  اجتماعی 
کرده و بسیاری از صفحات اجتماعی 
و  فیلم ها  جالب  سکانس های  که 
می کنند،  بارگذاری  را  سریال ها 
را  کمدی  فیلم  این  از  بخش هایی 
نمایش  به  برای مخاطبان خود خود 

درآورده اند.
سازندگان این فیلم سینمایی از جمله 
سامان مقدم تا کنون هیچ واکنشی به 
ورود نسخه قاچاق پرفروش ترین فیلم 
تاریخ سینمای ایران نشان نداده اند و 
تنها اعالم کرده اند که دوشنبه هفته 
وارد  فیلم  این  قانونی  نسخه  آینده 

شبکه نمایش خانگی خواهد شد.
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در  گروه شبه نظامی  =این 
قاسم  و  است  فعال  عراق 
سلیمانی به صورت مستقیم 

بر آن نظارت دارد.
گروه  این  تحریم  از  =پس 
در  سلیمانی  تروریستی، 
حوالی منطقه ابوکمال با آنها 

دیدار کرده است.
شبه نظامی  گروه  آمریکا  کنگره 
از سوی سپاه قدس  را که  »الُنَجباء« 
فعالیت  عراق  در  و  می شود  حمایت 
می کند به عنوان گروه تروریستی اعالم 

کرده است.
کنگره،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
سپاه  که  کرده  پیدا  یقین  آمریکا 
و  ایران  اسالمی  انقالب  پاسداران 
حزب اهلل لبنان آموزش شبه نظامیانی را 
که با عنوان »حرکت حزب اهلل النجباء« 
از  شناخته می شوند بر عهده دارند و 
آنها حمایت مالی و تسلیحاتی می کنند 
و این گروه به صورت نیابتی برای رژیم 

ایران می جنگد.
کنگره آمریکا گروه النجباء را متهم 
کرده که نیروهایی به سوریه فرستاده تا 
از رژیم بشار اسد دفاع کنند. محاصره 
شهر حلب از عملیاتی بود که آنها در 
آن مشارکت داشتند. همچنین تاکید 
شده که ایران و حزب اهلل به این گروه 

مشاوره های مستشاری می دهند.
»اکرم  کرده  اعالم  آمریکا  کنگره 
متهم  النجباء  گروه  دبیرکل  الکعبی 

است که صلح و ثبات را در عراق تهدید 
کرده و در حمالت خمپاره ای به منطقه 
حفااظت شده الخضراء بغداد در سال 

2۰۰۸ نقش داشته است«.
گروه های  از  یکی  النجباء  گروه 
حشدالشعبی  ائتالف  تشکیل دهنده  
دولت  است.  عراق(  شیعیان  )بسیج 
تشکیالت  یک  را  حشدالشعبی  عراق 
نظامی رسمی می داند و آنها در چند 
موصل  آزادسازی  جمله  از  عملیات 
رهبری  به  ائتالف  نیروهای  با  همسو 

آمریکا علیه داعش جنگیده اند.
پنج شنبه  روز  العربیه  خبرگزاری 
الموسوی،  هاشم  از  نقل  به  آبان   2۵
سخنگوی النجباء نوشت، »قرار دادن 
سازمان های  فهرست  در  النجباء  نام 
تروریستی، به منزله مجرم دانستن کل 
نیروهای امنیتی عراق است؛ ما منتظر 
پاسخ رسمی دولت عراق در این باره 

خواهیم ماند«.
قرار گرفتن گروه النجباء در فهرست 
سازمان های تروریستی مربوط به 22 
کانال های  بعد  روز  یک  است.  آبان 
تلگرامی نزدیک به نیروهای موسوم به 
مدافع حرم در ایران با انتشار تصاویری 
سلیمانی  قاسم  که  شدند  مدعی 
منطقه ای  در  قدس  سپاه  فرمانده 
دیرالزور  استان  در  ابوکمال  نزدیک 
در مرز سوریه و عراق با اعضای گروه 

النجباء دیدار داشته است.
آخرین  از  یکی  ابوکمال  شهر 
سوریه  در  داعش  شهری  سنگرهای 
است که در هفته های گذشته نیروهای 

شبه نظامی حامی اسد تالش کردند آن 
را آزاد کنند. اخبار و گزارش های زیادی 
مبنی بر آزادسازی آن و بار دیگر اشغال 
آن منتشر شد و این خبرهای ضد و 

نقیض بارها تایید و تکدیب شدند.
در گروه النجباء تعداد زیادی ایرانی هم 
می جنگند، شمار زیادی هیات مذهبی 
فعال  النجباء  عنوان  تحت  ایران  در 
هستند و مراسم مربوط به بزرگداشت 
می کنند. برگزار  را  حرم  مدافعین 

ابوکمال  در  سلیمانی  قاسم  حضور 
برای  ایران  جدی  تالش  می تواند 
آزادسازی این شهر و تثبیت آن باشد. 
حدود یک ماه پیش از این سلیمانی 
ادعا کرد بساط داعش تا سه ماه آینده 
نیست  مشخص  شد.  خواهد  جمع 
فهرست  در  گروه  این  گرفتن  قرار 
خواهد  باعث  تروریستی  سازمان های 
شد که نیروهای ائتالف با آنها درگیر 
با  درگیری  هرگونه  اما  یا خیر.  شوند 
به بحران عراق دامن  از یک سو  آنها 
می زند و از سوی دیگر آمریکا نمی تواند 
تروریستی  را که  فعالیت های گروهی 
اعالم کرده نادیده بگیرد. ضمن اینکه 
این گروه در ائتالف حشدالشعبی قرار 
دارد که بخش هایی از آن با نیروهای 
همکاری  و  هماهنگی  در  آمریکایی 

هستند.
 2۴ النجباء  وبسایت  فارسی  بخش 
را  ابوکمال  در  سلیمانی  حضور  آبان 
وبسایت  این  نوشته  به  کرد.  تایید 
دیگر  ماه  سه  النجباء  علیه  تحریم ها 

اجرا می شود.

گروه »الُنَجباء« مورد حمایت سپاه قدس در فهرست 
سازمان های تروریستی آمریکا قرار گرفت

با  می کرد  فکر  =اسرائیل 
سوریه،  در  ایران  دخالت 
بین  فرقه ای  یک جنگ  در 
سو  یک  از  سنی  و  شیعه 
از سوی  و  و حزب اهلل  ایران 
دیگر داعش و النصره و غیره 
یکدیگر را می کشند و این در 
نهایت به نفع اسرائیل است. 
اینان  از  تن  هزاران  البته 

همدیگر را کشتند اما...
نتانیاهو نخست  =بنیامین 
که  جا  »هر  اسرائیل:  وزیر 
داعش از بین می رود، ایران 

جایگزین آن می شود«.
پاسداران  =نیروهای سپاه 
و  ایران  اسالمی  انقالب 
هم  آن  تابع  شبه نظامیان 
ارتفاعات جوالن  در  اکنون 
کیلومتری    50 در  مساحتی 
مرزهای اسرائیل را در اختیار 
دارند. عکس های ماهواره ای 
نیروهای  که  می دهد  نشان 
سپاه پاسداران سلسله ای از 
این  پایگاه های نظامی را در 
منطقه ایجاد کرده است. همه 
در  جدیدی  موقعیت  اینها 
سوریه به وجود آورده است.

جنگ  از  فصلی  آخرین  این  شاید 
از  و  باشد که ما هم می دانیم  سوریه 
است.  شده  آغاز  پیش  سال  شش 
فصل  های  سوریه  بحران  برای  اما 
دیگری نیز در راه است. در حالی که 
روسیه  و  آمریکا  جمهوری  رئیس  دو 
پایان  برای  ویتنام  در حاشیه نشست 
دادن به جنگ سوریه بیانیه مشترکی 
صادر کرد ه و با صراحت اعالم کردند 
که راه حل نظامی در سوریه شکست 
خورده و توافق کردند که تنها گزینه 
حل  راه  بحران،  به  دادن  پایان  برای 

و  ایران  اما  است،  »مسالمت آمیز« 
سوریه  مرزهای  امتداد  در  اسرائیل 
برای رویارویی نظامی در مرحله بعدی 

خودشان را آماده می کنند.
در آخرین نتایج مذاکراتی که روس ها 
را  آن  متحد  ملل  سازمان  نماینده  و 
رهبری و هدایت می کنند تنها بر توقف 
جناح های  میان  مستقیم  درگیری 
شده  تاکید  سوریه  داخل  در  مسلح 

است.
این  در  که  نکته آی  خطرناک ترین 
تقسیم  قبول  است،  نهفته  توافق 
سوریه  جغرافیایی  موقت  حاکمیت 
میان قدرت های مختلف خارجی مانند 
روسیه، ایاالت متحده آمریکا، ایران و 

ترکیه است.
این  موقت  تقسیم  طرح  از  هدف 
مسلح  سیاسی  نیروهای  که  است 
جنگ را متوقف کنند تا بعدا با مذاکره 
جبهه گیری  بیابند.  را  نهایی  حل  راه 
سوریه  در  سیاسی  طرف های  موقت 
که با تایید سازمان ملل متحد صورت 
می گیرد اگر چه به طور موقت نزاع و 
جنگ را متوقف می کند اما به جنگ 
منطقه ای دیگری در مراحل بعدی در 
منجر  ترکیه  و  ایران  اسرائیل،  عراق، 
خواهد شد. همه این کشورها در حال 
آماده کردن خود برای مرحله پس از 

توقف جنگ سوریه هستند.
تازگی  به  که  ماهواره ای  نقشه های 
ایران  می دهند،  نشان  شده  منتشر 
چندین پایگاه نظامی کوچک وبزرگ 

توقف جنگ در سوریه به جنگ در منطقه پایان نمی دهد

را از حومه جنوبی دمشق تا ارتفاعات 
و  مراکز  است.  کرده  تاسیس  جوالن 
توسط  که  دیگری  نظامی  تجمعات 
در  دیگری  نقاط  در  لبنان  حزب اهلل 
داخل سوریه ساخته شده، همه نشان از 
تدارک اقداماتی دیگر در آینده نزدیک 
دارند تا با وجود توافق های بین المللی، 
اهداف خود را در همان جغرافیا پیش 

ایران  نظامی  گسترده  حضور  ببرند. 
کشورهای  متحدش،  شبه نظامیان  و 

منطقه را در برابر این واقعیت قرار داده 
است  که خطر تهران برای ناامنی و بی 
ثبات کردن منطقه به مراتب بیشتر از 
اسرائیل است که دارای قدرت نظامی 

مخرب و گسترده تری است.
کشورهای  سایر  مانند  اسرائیل، 
را  ایران در سوریه  نفوذ  ابتدا  منطقه، 
بسیار دست کم گرفت و جنگ داخلی 
دراز مدت  منافع  در خدمت  را  سوریه 
خود ارزیابی کرد. اسرائیل فکر می کرد 
با دخالت ایران در سوریه، در یک جنگ 
فرقه ای بین شیعه و سنی از یک سو 
ایران و حزب اهلل و از سوی دیگر داعش 
و النصره و غیره یکدیگر را می کشند 
و این در نهایت به نفع اسرائیل است. 
البته طی چهار سال اخیر این طرفین 
متخاصم فرقه ای هزاران نفر از همدیگر 
مرحله  اکنون  رساندند.  قتل  به  را 
شده  متوقف  تقریبا  فرسایشی  جنگ 
سوریه  سرنوشت  بزرگ  قدرت های  و 
را به دست گرفته اند اما با وجود توافق 
کردن  متوقف  برای  آمریکا  و  روسیه 
جنگ و درگیری، هنوز نگرانی  نسبت 
به بروز یک جنگ منطقه ای دیگر در 
داخل سوریه یا خارج از آن وجود دارد.

اسرائیل حزب اهلل لبنان را یک لشکر 
با  ایران می داند که  به  نظامی متعلق 
هدف جنگ و سلطه بر خاورمیانه به 
جنگی  است.  شده  نزدیک  مرزهایش 
و  آتش بس  موقت  توقف  قبول  با  که 
مختلف  مناطق  موقت  اداری  تقسیم 
برای  نقشی  قبول  زمینه های  سوریه، 

شبه نظامیان فرقه ای و حضور ایران در 
این کشور را فراهم می کند.

شبه  و  ایران  رژیم  پاسداران  سپاه 
برای  آن،  به  وابسته   فرقه ای  نظامیان 
حضور درازمدت در مناطق تحت کنترل 
خود در سوریه، طرحی را تدارک دیده 
شبه نظامیان  و  سپاه  نیروهای  است. 
تابع آن هم اکنون در ارتفاعات جوالن 
مساحتی در ۵۰ کیلومتری  مرزهای 
اسرائیل را در اختیار دارند. عکس های 
ماهواره ای نشان می دهد که نیروهای 
سپاه پاسداران سلسله ای از پایگاه های 
کرده  ایجاد  منطقه  این  در  را  نظامی 
یک خط  مثابه  به  مناطق  این  است. 
ارتباطی سریع، عراق، سوریه و لبنان 
را به هم متصل می کند به همین دلیل 
اسرائیل اخیرا لبنان و سوریه را با هم 

تهدید کرد.
تازه  این تهدیدات  از  هدف اسرائیل 
مقابله با واقعیت های جدیدی است که 
ایران در جنگ سوریه به وجود آورده 

است.
هدف  با  اسرائیل  قبلی  جنگ های 
اسلحه  شدن  انباشته  از  جلوگیری 
نظامی  نفوذ  گسترش  و  حزب اهلل  
حزب اهلل در لبنان، تقریبا هر ده سال 
یک بار علیه لبنان شروع می شد. اما 
اکنون سوریه نیز وارد این معادله شده 
بنیامین  وقتی  دلیل  همین  به  است 
نسبت  اسرائیل  وزیر  نخست  نتانیاهو 
به واقعیت جدید در سوریه هشدار داد، 
گفت: »هر جا که داعش از بین می رود، 

ایران جایگزین آن می شود«.
البته دلیل آن روشن است چون رژیم 
سوریه در نتیجه شکست های متعدد و 
جنگ داخلی چهار ساله توانایی نظامی 

خود را از دست داده است.
همسایه  عراق،  و  ترکیه  اسراییل، 
سوریه هستند و امنیت این کشورها با 
امنیت و ثبات سوریه ارتباط مستقیم 
دارد. به همین دلیل یافتن راه حل برای 
سوریه وجلوگیری از نفوذ شبه نظامیان 
محلی و خارجی خارج از کنترل قانون 
که سپاه حکومت ایران آنها را هدایت 
می کند اهمیت دارد. اردن نیز به دلیل 
شبه نظامیان  شدن  نزدیک  تهدید 
وابسته به ایران به مرزهایش درعراق 
نگران است واگر ایاالت متحده از نفوذ 
شبه نظامیان وابسته به ایران جلوگیری 
نمی کرد شبه نظامیان فرقه ای تا درعا 

رسیده بودند.
برای  مرزی  و  حد  هیچ  ایران 
قائل  سوریه  در  خود  شبه نظامیان 
نیست؛ این کشور در حال حاضر از نظر 
سوریه  در  کشور  پرنفوذترین  نظامی 
است. البته بدون پوشش هوایی روسیه 
در  ماندن  به  قادر  ایران  شبه نظامیان 
از  نمی توانستند  و  نبودند  سوریه 
پیدا کنند. در  شکست حتمی نجات 
به  وابسته  شبه نظامیان  روسیه  واقع 

رژیم ایران را نجات داد.
دادن  پایان  موقت  توافق  نمی دانم 
به جنگ در سوریه چگونه می خواهد 
مشکالت واقعیت های جدید در سوریه 
را حل کند. توافق موقت پایان دادن 
به جنگ در سوریه اگر چه به وجود 
سازمان های تروریستی داعش، النصره 
این  اما  می دهد  پایان  الشام  احرار  و 
توافق در خالص کردن سوریه از شبه 
و  بدتر  مراتب  به  منطقه ای  نظامیان 
خورده  شکست  داعش  از  خطرناکتر 

است.
*منبع: شرق االوسط

*نویسنده: عبدالرحمن الراشد
)تیتر  لندن  کیهان  از  *ترجمه 
مقاله توسط کیهان لندن تغییر یافته 
است. تیتر اصلی: دیدار در ویتنام به 

بحران سوریه پایان نمی دهد(

ترامپ و پوتین در ویتنام، 11 نوامبر ۲017

نیروهای اسراییلی در بلندی های جوالن، ۴ نوامبر ۲017

بار  دهمین  برای  =روسیه 
قطعنامه های شورای امنیت 
تحقیقات  و  مسائل  درباره 

در سوریه را وتو کرد.

امنیت،  شورای  در  روسیه  نماینده 
درباره  تحقیق  تجدید  قطعنامه ی 
در  شیمیایی  حمالت  مقصر  یافتن 

خان شیخون سوریه را وتو کرد.
به گزارش منابع بین المللی، قطعنامه 
تهیه کرده و در آن  آمریکا  را  جدید 
مشترک  تحقیقات  بود  شده  تاکید 
شیمیایی«  سالح های  منع  »سازمان 
و گروه »مکانیسم مشترک تحقیق« 
)JIM( درباره این حمله ادامه پیدا کند.

خان  منطقه  به  شیمیایی  حمله 
انجام   2۰1۷ آوریل  چهارم  شیخون 
نفر جان  از 9۰  شد که در آن بیش 

از  گاز  این  استنشاق  اثر  بر  را  خود 
دست دادند. رژیم سوریه مخالفان را 
متهم کرده بود که آنها مرتکب چنین 
جنایتی شدند و دولت های روسیه و 
ایران تالش می کردند اسد را از دست 
اما  تبرئه کنند،  اقدام  این  داشتن در 
که  می داد  نشان  اولیه  بررسی های 
دست  در  که  منطقه  این  بمباران 
توسط  بوده  سوریه  رژیم  مخالفان 

ارتش اسد انجام شده است.
انبار  به  بمب  کردند  اعالم  روس ها 
دولت  مخالفان  به  متعلق  مهمات 
خراب  قصد  آنها  و  بود  کرده  اصابت 

کردن چهره بشار اسد را داشتند.
این  مسوول  کردن  مشخص  برای 
حمله شیمیایی مرگبار، سازمان ملل 
شیمیایی  سالح های  منع  سازمان  و 
تحقیق  مامور   JIM نام  با  را  گروهی 
در مورد این حمالت کردند که نتیجه 

می داد حکومت  نشان  آنها  تحقیقات 
سوریه مقصر بوده است.

که  است  بار  دهمین  برای  روسیه 
سازمان  امنیت  شورای  اقدام  جلوی 
تحقیقات  و  مسائل  مورد  در  ملل 

مربوط به سوریه را وتو می کند.
گذشته  هفته  که  درحالیست  این 
ترامپ و پوتین در دیداری که داشتند 
تاکید کردند بر سر سوریه به توافقاتی 
ایجاد یک  آنها  از  رسیده اند که یکی 
منطقه امن در جنوب سوریه است و 
برای خروج  ماموریت روسیه  دیگری 

نیروهای ایران از آن مناطق.
پیشنهادی  قطعنامه  یک  روسیه 
ماجرای  از  تحقیق  روند  درباره  دیگر 
نماینده ی  توسط  را  خان شیخون  
داد،  ارائه  بولیوی  حکومت چپ گرای 
با مخالفت اعضای شورای امنیت  اما 

روبرو شد.

روسیه قطعنامه آمریکا درباره یافتن مقصر 
حمالت شیمیایی در سوریه را وتو کرد

از  شیخون  خان  خیابان های  در  شیمایی  بمباران  آثار 
جمله مواد باقی مانده و شکل دهانه گودال ها در گزارش 

تیم تحقیق تایید شده بود

فرمانده سپاه قدس در کنار شبه نظامیان النجباء

منطقه ی خان شیخون در زمان بمباران شیمیایی در 
اختیار مخلفان مسلح سوریه بود

عبدالرحمان الراشد تحلیگر 
مسائل خاورمیانه



صفحه 7ـ Page 7 ـ شماره 137
 جمعه 17 تا پنجشنبه 23 نوامبر 2017

این  اعضای  شده  =گفته 
عملیات  چندین  در  گروه 
تروریستی دست داشتند و 
در یک خانه بمب می ساختند.
= بنا بر گزارش منتشر شده، 
آنها در ایران آموزش نظامی 
مالی  و حمایت  بودند  دیده 

می شدند.
وزارت کشور بحرین با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرده تعدادی از اعضای یک تیمی 
تروریستی را دستگیر کردند که با سپاه 
ترور  برای  و  بودند  مرتبط  پاسداران 
چند مقام سیاسی این کشور و انفجار 
برنامه ریزی  نفت  لوله  خط  چند  در 

می کردند.
به گزارش پایگاه خبری العربیه، در 
این  جزییات  به  اشاره  با  بیانیه  این 
تیم  »اعضای  شده  اعالم  دستگیری 
ساخت  برای  سپاه  پادگان های  در 
اسلحه  و  منفجره  مواد  از  استفاده  و 
و  بودند  دیده  فشرده ای  آموزش های 
از طریق رابطین فراری خود در ایران 

حمایت مالی و لجستیکی می شدند«.
طبق این بیانیه که شامگاه چهارشنبه 
2۴ آبان منتشر شد »اعضای این گروه 
در اکتبر 2011 به سوریه و از آنجا به 
ایران سفر کردند، بدون اینکه این سفر 
در گذرنامه هایشان ثبت شود. همچنین 
در ژوئن 2017 نیز مجدداً به ایران سفر 

کرده بودند«.
آنها پس از بازگشت از ایران یک واحد 
مسکونی اجاره کردند و از آن به عنوان 

دست ساز  بمب های  ساخت  کارگاه 
استفاده شده است. نیروی های امنیتی 
بحرین در این واحد مسکونی مواد اولیه 
ساخت بمب  کشف کردند و سرنخ ها 
نشان می داد از همین نوع بمب ها در 

عملیات گذاشته استفاده شده بود.
اعضای این گروه که اعالم شده اکثر 
آنها در ایران هستند تحت تعقیب قرار 
دارند و یکی از عملیات های خرابکارانه 
اکتبر  در  اتوبوس  یک  به  حمله  آنها 
یک  شدن  کشته  به  که  بود  گذشته 
افسر پلیس و زخی شدن ۹ نفر دیگر 

شد.
آموزش های  پایان  از  پس  افراد  این 
شدند  منتقل  پادگان  یک  به  تئوری 
تا آموزش های عملی انفجار بمب های 
توان  آنها،  کنترل  شیوه  و  دست ساز 

با  تیراندازی  و  چاشنی ها  انفجاری 
از  و  فرابگیرند  را  مختلف  اسلحه های 
المؤمن« دستور  نام »قاسم  به  فردی 

می گرفتند.
وزارت  بارها  گذشته  سال  یک  در 
را  افرادی  کرده  اعالم  بحرین  کشور 
مرتبط با ایران دستگیر کرده که قصد 
هر  و  دارند  تروریستی  عملیات  انجام 
بار از سوی رژیم جمهوری اسالمی رد 

شده است.
کمتر از یک هفته پیش از اعالم این 
بیانیه یکی از خطوط لوله اصلی انتقال 
نفت در بحرین منفجر شد که نیروهای 
امنیتی خرابکاران تروریست وابسته به 
ایران را عامل آن دانستند، اما جمهوری 
اسالمی هرگونه دخالت در این انفجار را 

رد کرد.

دستگیری اعضای یک تیم تروریستی مرتبط با 
سپاه در بحرین

می گوید  سپاه  =مشاور 
ترس  و  اربعین  راهپیمایی 
موشک های  ز  ا ییل  اسرا
حزب اهلل جلو جنگ را گرفت.
= کیهان تهران در سرمقاله 
ن  عربستا « نوشته  د  خو
موشک های  از  پیزوری« 
نقطه زن یمن در هراس است.
=رژیم شعله ور نشدن یک 
جنگ را اقتدار توصیف کرده 
و محافظه کاران بیش از پیش 
تعیین  در  را  داخلی  رقبای 
قرار  فشار  تحت  استرانژی 

می دهند.
رژیم،  جناح  دو  =هر 
هدف مشترک حفظ نظام و 
امتیازگرفتن از غرب را دنبال 
می کنند و فقط بر سر شیوه 
اختالف دارند: یکی با موشک 
و هارت و پورت و دیگری با 

مذاکره و انعطاف.
سعد حریری، نخست وزیر مستعفی 
لبنان در گفتگو با تلویزیون المستقبل 
عربستان گفته است »من به زودی به 
لبنان خواهم رفت تا بر اساس موازین 
اجازه  و  دهم  استعفا  اساسی  قانون 
جنگ  میدان  به  لبنان  داد  نخواهم 

منطقه ای تبدیل شود«.
»به  که  کرد  تاکید  همچنین  وی 
که  بودم  گفته  والیتی  علی اکبر 
دخالت های ایران در کشورهای عربی 
نمود  تکرار  و  است«  قبول  غیرقابل 
و  ایران  جانب  از  را  »دخالت هایی 
حزب اهلل شاهد هستیم و این دخالت ها 
»به شرطی  و  است«  زیاد شده  اخیرا 
پس  را  خود  استعفای  می کنم  قبول 
در  کند  قبول  حزب اهلل  که  بگیرم 

بحران های منطقه بی طرف باشد«.
سوی  از  حالی  در  اظهارات  این 
سعد حریری عنوان شده که بسیاری 
درگیری  یک  وقوع  تحلیلگران  از 
محتمل  را  حزب اهلل  و  اسراییل  میان 
دانسته و پیش بینی کرده اند که آتش 
این بحران به خارج از مرزهای لبنان 
روابط  که  آنجا  از  و  می  شود  کشیده 
ایران و عربستان پس از پرتاب موشک 
از سوی حوثی ها به ریاض بحرانی تر از 
در  بزرگی  جنگ  آتش  است  همیشه 
منطقه شعله ور خواهد شد.گزارش هایی 
از استقرار واحدهای نظامی اسراییل و 
لبنان در مرز، حرکت دو ناو اسراییلی 
ده ها  آماده باش  و  لبنان  سواحل  به 
فروند جنگنده در پایگاه های اسراییلی 
این  آغاز  از  حکایت  که  بود  شواهدی 
درگیری داشت. حتی جمهوری اسالمی 
هم منتظر آغاز یک جنگ بود و بهرام 
قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم، 
ساعاتی پس از استعفای حریری روز 13 
آبان رسماً اعالم کرد »استعفای حریری 
برای  جدیدی  سناریوی  از  بخشی 
تنش آفرینی در لبنان و منطقه است«.

بیش از 10 روز از استعفای حریری 
گذشته و اسراییل اقدامی مبنی بر آغاز 
درگیری با حزب اهلل انجام نداده است و 
حریری هم در آخرین مصاحبه خود 
اعالم کرده اگر حزب اهلل بی طرف باشد 
استعفایش را پس می گیرد.تندروها در 
ایران شعله ور نشدن آتش جنگ را یک 
پیروزی برای خود و حزب اهلل دانسته اند.
ایران،  موشک های  از  ترس 

حزب اهلل و یمن
سپاه  مشاور  مقدم فر،  حمیدرضا 
مقدم  طهرانی  یادبود  در  پاسداران 
ساخت  پایه گذار  عنوان  به  او  از  -که 
موشک های دوربرد یاد می کنند- گفته 
حمایت  با  داشت  تصمیم  »عربستان 
مالی و پشتیبانی، رژیم صهیونیستی را 
به جنگ لبنان تشویق کند؛ اما ترس از 
حزب اهلل مانع اقدام صهیونیست ها شد«.

او به صراحت گفته »یکی از مولفه های 
اصلی اقتدار جمهوری اسالمی موشک 
است و موشک تبدیل به ظرفیت کالن 
ترس  و  بازدارندگی  عامل  و  دفاعی 
دشمن شده است«. مقدم فر همچنین 
تاکید کرده »رژیم صهیونیستی جنگ 
با حزب اهلل را نپذیرفت چون حزب اهلل، 
حزب اهلل ده سال پیش نیست و ده ها 
برابر از آن زمان هم قوی تر شده است و 
در جنگ با داعش هم آب دیده و مجرب 
زیرساخت های  می  تواند  و  است  شده 

»موشک« و »قشون کشی« نفع مطلق جمهوری 
اسالمی برای بقا

صهیونیست ها را در کوتاه ترین زمان 
نابود کند«.

اروپا،  به  تهران  کیهان  حمله 
عربستان و اصالح  طلبان و روحانی

در  حکومتی  کیهان  روزنامه 
عنوان  با  سه شنبه  روز  خود  سرمقاله 
»استراگیجی گاو دوشان!« )23 آبان( 
فعلی  شرایط  در  عربستان  می نویسد 
منطقه تقریباً هیچ گزینه جدیدی ندارد 
نقطه زن  موشک های  هدف  ریاض  و 
مقاومت یمن قرار می گیرد و آل سعود 
مقاومت  شاخه  »نورس ترین  برابر  در 
در یمن عزیز تحقیر شده چه غلطی 
می تواند در برابر فرزند برومند و بُرنای 

مقاومت در لبنان بکند؟«
هم مشاور سپاه و هم کیهان تهران و 
به دنبال آنها دیگر روزنامه های تندرو در 
ایران مثل جوان و وطن امروز به قدرت 
شیعیان برای بسیج 20 تا 2۵ میلیون 
و  کرده  اشاره   اربعین  مراسم  در  نفر 
مقاومت«  »محور  اقتدار  نماد  را  آن 
در منطقه دانسته اند، اما کیهان تهران 
عالوه بر این به شدت به اصالح  طلبان 
در داخل نیز حمله کرده و خطاب به 
آنها نوشته »وقتی عقل مورد دستبرد 
تناسب هایی  و  مقیاس ها  گرفت،  قرار 
که ابزار سنجش سود و زیان و خیر و 
شّر است، دچار اختالل می گردد و به 
نام مصلحت، بدترین مفسده انگیزی و 

تهدیدآفرینی ها انجام می شود«.
محمد ایمانی که به عنوان نام نویسنده 
برای این سرمقاله آورده شده، با استناد 
به چند روایت دینی نوشته است اعتماد 
به شیطان بزرگ ]آمریکا[ و تالش برای 
مذاکره با آن »داستان مضحک« است 
و نباید به خاطر نگرانی مقامات اروپایی 
از موشک های ایرانی عقب نشست و از 

»عربستان پیزوری« هیوال تراشید.
سرمقاله در پایان خط و نشانی هم 
برای امانوئل ماکرون، رییس جمهوری 
فرانسه کشیده و نوشته »گویا رگ دائما 
خواب برخی دولتمردان ما را پیدا کرده 
در آن سوی خلیج فارس، ایران را تهدید 
می کند و همین را ابزار چانه زنی برای 
سیاسی  و  اقتصادی  امتیازات  گرفتن 

بیشتر در سفر آتی قرار می دهد«.
کیهان تهران دولت روحانی را متهم 
به  رو  دامپروری  برجام،  از  پس  کرده 
و  داده  نجات  را  فرانسه  ورشکستگی 
واردات مصرفی غیرضرور )ماهی  زینتی، 
شیرینی،  برنج،  خشک کرده،  گالبی 
شکالت، سرکه، پفیال و غذای سگ و 
گربه خانگی( را ۴ برابر کرده و از این 
همه به عنوان »بی غیرتی« نام برده است.

عنوان  به  برجام  از  ایران  حکومت 
به  رسیدن  برای  آمریکا  برابر  ابزاری 
میلیاردها دالر پول نقد استفاده کرده 
و برای این باج از گروگان گرفتن تبعه 
آمریکایی و ایرانی- آمریکایی هم پروا 
تهران  کیهان  است.سرمقاله  نداشته 
اشاره کرده  نیز  این مسئله  به  تلویحاً 
و نوشته ]اصالح  طلبان[ ادعا می کنند 
»آمریکا گاوی است که با شاخش گالویز 
بدوشیمش!  می خواهیم  ما  و  شده اید 
و  داده  سواری  شده  معلوم  که  حاال 
بگذارید  می گویند  شده اند،  دوشیده 
واگذاری  واسطه  به  را  پُلتیک  همان 
اروپایی  شریکان  با  جدید،  امتیازات 
آمریکا پیاده کنیم و گرنه شاخ های گاو 

مهیب سعودی را که می بینید!«
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
نیز در سخنان اخیر خود »خطاب به 
کنار  آمریکا  با  می گویند  که  آنهایی 
برای  و  مطرح  را  انتقاداتی  بیاییم« 
چندمین بار اعالم کرده آنها قابل اعتماد 
براندازی راضی  از  به کمتر  و  نیستند 
نمی  شوند.این مسئله ُمهر تاییدی است 

بر این که در داخل جمهوری اسالمی 
اروپا هم  با  معتقدند  آنهایی که  فشار 
باید مثل آمریکا مذاکره کرد و به پول 

و امتیاز رسید کم نیست.
اسراییل می گوید به دنبال جنگ 

با حزب اهلل نبودیم
ایران  که  حالی  در  دیگر،  روی  آن 
ادعا می کند قدرت موشکی آنها جلوی 
گرفته،  را  به حزب اهلل  اسراییل  حمله 
روزنامه کویتی »الجریده« به نقل از یک 
منبع آگاه گزارش داده که اسراییل در 
حال حاضر به دنبال حمله به حزب اهلل 
حال  در  کشور  این  ارتش  و  نیست 
خطوط  باید  فقط  و  نبوده  آماده  باش 
شود. حفظ  سوریه  در  تل آویو  قرمز 

خامنه ای و سپاه می دانند که حفظ 
برجام مساوی با حفظ رژیم است، فقط 
در یک نمونه سود آن را هم با دریافت 
۱٫۷ میلیارد دالر پول نقد از دولت اوباما 
خود  اتمی  توان  اینکه  ضمن  دیدند، 
که  همانطور  و  نداده  دست  از  هم  را 
علی اکبر صالحی، رییس آژانس اتمی 
جمهوری اسالمی ایران گفته می توانند 
در  ظرف ۵ روز  به تولید 20 درصدی 

اورانیوم غنی شده در فردو برسند.
سخت  چندان  ُکدها  این  ترجمه 
پی  در  اول  قدم  در  حکومت  نیست: 
از »مقاومت  بهره گیری  با  نظام  حفظ 
اقتصاد و جنگ های  چند منظوره در 
که  جریانی  و  است  منطقه  ای  نیابتی 
پس از آمریکا به فکر دوشیدن اروپا و 
امتیاز گرفتن از آنهاست.اما در فضای 
بسته ی مطبوعات و رسانه ها در ایران 
منشاء  که  می رسد  گوش  به  پژواکی 
آن مشخص نیست، ولی واکنش های 
حکومت نشان می دهد که وجود دارد و 
حاکی از آن است که هدف هر دو جناح  
حکومت اسالمی ایران یکی است و فقط 

در راه رسیدن به آن اختالف دارند.
یکی جناحی که می گوید باید بر سر 
موشک پرانی کوتاه آمد که به صورت 
رسمی ُدم به تله نمی دهند و سند و 
دیگری،  و  نمی گذارند.  جا  بر  مدرکی 
جناحی محکم ایستاده  و طرفدارانش 
بدون  و  صریح  و  رک  را  خود  حرف 
تعارف می زنند و »حذف توان موشکی 
و  می دانند«  نظامی  حمله  مقدمه  را 
برای آنها »مذاکره بر سر توان موشکی 
طرفی  است.از  راهبردی«  اشتباه  یک 
علی خامنه  ای رهبر سیاسی و مذهبی 
جمهوری اسالمی نیز نشان داده وقتی 
سنبه پرزور باشد، اهل عقب نشینی و 
چرخش قهرمانانه است و برای حفظ 
در  اما  است،  گفتگو  به  حاضر  نظام 
را »خوب«  آن  شرایطی که خودشان 
ارزیابی می کنند. می توان این مسئله را 
از سرمقاله کیهان تهران که »ارگان ولی 
فقیه« و »بیت رهبری« است نیز دریافت: 
گذاشت  کنار  را  موشک ها  نمی توان 
به جای آن گالبی و غذای سگ و  و 
دندان گیری  لقمه  باید  گرفت!  گربه 
روی میز باشد تا چرخش قهرمانانه ی 
رهبر جمهوری اسالمی صورت گیرد.

عمر  دهه  چهار  تقریبا  طول  در 
جمهوری اسالمی مشخص و ثابت شده 
که در هر بحران و هر چرخشی، کش 
و قوس ها بر سر »منافع ملی« نیست 
بلکه بر سر نظام اقتدارگرا و سلطه ی 
جوی جمهوری اسالمی است. گروهی 
از  حمایت  و  موشک  با  اقتدارطلب 
تروریسم در پی حفظ نظام  و گرفتن 
می خواهند  گروهی  و  هستند  امتیاز 
همین هدف ها را با مذاکره و انعطاف از 
جمله در رابطه با اروپا تأمین کنند. حال 
باید دید بسته پیشنهادی بریتانیا که یک 
پای آن آزادی نازنین زاغری است چقدر 
به جیب حکومت سرازیر خواهد کرد.

موشک بالستیک قدر

=بسیج در یک سال به 100 
هزار نفر آموزش نظامی داده 

است.
آموزش ها  این  =کیفیت 
مشخص نیست، اما اکثر آنها 
نوجوان هستند و در مساجد 
و مدارس عضوگیری شده اند.
»تغییر  و  تصمیم  =این 
یادآور  بسیج،  کاربری« 
سال های  در  کمیته چی ها 
که  است  نقالب  ا نخست 
تثبیت  و  گرفتن  شکل  تا 
مانند  شبه نظامی  نهادهای 
شهرهای  بسیج،  و  سپاه 
ایران را در کنترل داشتند و 
»آتش به اختیار« هم بودند.

رییس سازمان بسیج گفته بنا داریم 
ایست های بازرسی را کم کنیم و آن 
را به گشت های محله ای تبدیل کنیم.

غالمحسین غیب پرور رییس بسیج 
در یک نشست خبری  که چهارشنبه 
برگزار  بسیج  هفته  مناسبت  به   2۴
شد با تاکید بر ارتقای امنیت در ایران 
گفته است، بسیج در یک سال اخیر 
به 100 هزار نفر در قالب ۴30 گردان 
آموزش های تخصصی دفاعی و نظامی 

ارائه کرد.
برای  که  افرادی  داد  توضیح  او 

فعالیت  بسیج  محله محور  گشت های 
شرایط  احراز  از  بعد  داشت،  خواهند 
با هماهنگی دستگاه  ارائه آموزش،  و 
عمل  وارد  انتظامی  نیروی  و  قضایی 
نخواهند  مسلح  افراد  این  می شوند. 
بود و به ادعای رییس بسیج، به حریم 

خصوصی سایرین وارد نمی شوند.
معموالً  بسیج  بازرسی  ایست های 
پر  خیابان های  در  تعطیل  شب های 
رفت و آمد پایتخت و سایر شهرهای 
ایران استقرار پیدا می کنند و بیشتر 
باشند،  امنیت  تامین  برای  آنکه  از 
هستند  اتومبیل هایی  تفتیش  برای 
که سرنشینان جوان و دختر و پسر 

دارند.
و  سال  و  سن  کم  بچه  گروهی 
دو سه  تحت سرپرستی  زده  هیجان 
او  بسیجی جوان و فردی که معموالً 
را »حاجی« یا »سید« صدا می کنند 
را  اتومبیل ها  قوه  چراغ  و  اسلحه  با 
روابط  می گردند و در پی جستجوی 
الکلی  مشروبات  یا  سرنشینان  بین 

هستند.
به  افراد  این  جدید،  برنامه ریزی  با 
داخل  حاال  اصلی  خیابان های  جای 
و  می شوند  کوچه ها  پس  و  کوچه 
دادن«  »گیر  از  واقع  در  آنها  وظیفه 
به مردم به »تجسس« زندگی آنها در 
محل تغییر پیدا می کند. این تصمیم 
یادآوری  بسیج،  کاربری«  »تغییر  و 
نخست  سال های  در  کمیته چی ها 
و  گرفتن  شکل  تا  که  است  انقالب 

مانند  شبه نظامی  نهادهای  تثبیت 
در  را  ایران  شهرهای  بسیج،  و  سپاه 
اختیار«  به  »آتش  و  داشتند  کنترل 

هم بودند.
ایام  در  فقط  بسیج  اینها  از  پیش 
تعطیالت در هماهنگی با پلیس 110 

وارد محالت می شد.
در بعضی شهرها مثل تهران، کرج، 
لواسانات، فشم و شهریار و اصفهان و 
محل  آنها  حومه ی  باغات  که  شیراز 
مهمانی هاست  و  جشن ها  برگزاری 
مراسم  ریختن  به هم  رأس  در  بسیج 
تجربه  افراد  اکثر  تقریباً  و  دارد  قرار 
بسیاری  دارند.  را  آن  با  مواجه شدن 
از پارتی ها در شهرهای مختلف توسط 
در  و حاضرین  بسیج شناسایی شده 

آنها بازداشت می شوند.
آبان،  روز چهارشنبه، 2۴  همزمان، 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
به اصالحات طرح تقویت بسیج رای 

دادند.
کلیات طرح تقویت بسیج در بهمن 
تصویب  مجلس  در   13۹۵ سال 
فعالیت   به  ناظران،  گفته  به  تا،  شد 
اختیارها  به  آتش  و  لباس شخصی ها 
وجاهت قانونی دهد و بودجه بیشتری 

برای آنها از دولت دریافت  شود.
عمده ترین  گذشته  سال های  در 
فعالیت بسیج به هم ریختن کنسرت ها 
و نشست های دانشگاهی، بر هم زدن 
و  به سخنرانان  و هجوم  سخنرانی ها 

هنرمندان بوده است.

تغییر ماموریت بسیجیان از »گیر دادن« در 
خیابان به »تجسس« در محالت

پلیس بحرین )عکس آرشیوی(

نوجوانان چماق به دستی که مدارک راننده را کنترل می کنند و به تفتیش اتومبیل می پردازند
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هوش تصویری و 
بهره هوشی

هوش  رابطه  موضوع  با  که  جدید  بررسی  یک  در 
گرفت  صورت  افراد  در  بودن  باهوش  میزان  و  تصویری 

هستند  باالیی  تصویری  هوش  دارای  که  افرادی  شد،  مشخص 
الزاما هوش بیشتری ندارند و باهوش تر نمی باشند.هوش تصویری 

در واقع قدرت تشخیص تصویری و فضایی افراد است. افرادی که هوش 
افراد  این  هستند.  قوی  چیزها  تجسم  در  دارند  باالیی  فضایی   – تصویری 

تصاویر  و  عکس ها  نمودارها،  نقشه ها،  با  و  دارند  خوبی  جهت یابی  معموال 
ویدیویی مشکلی ندارند.اکنون محققان دانشگاه واندربیلت در آمریکا در جریان 
برای  انسان  توانایی  تضمین  که هوش موجب  متوجه شدند  مطالعه جدید  یک 
فراگیری مهارت های تصویری مانند تعبیر تصاویر پزشکی که با اشعه ایکس گرفته 
می شود و یا ردیابی مسیرپرواز در صفحه نمایش یک رادار نمی شود.بلکه بر اساس 
نتایج این مطالعه که در مجله Cognition منتشر شده، مهارتهای تصویری را 
می توان به عنوان یک توانایی جداگانه اندازه گرفت که ربطی با هوش عمومی 
واندربیلت  دانشگاه  روانشناسی  استاد  و  نویسنده  گووتیر  ندارند.ایزابل  فرد 
می گوید: ممکن است افراد تصور کنند که در شناسایی اشیاء به صورت 

ارزیابی  در  که  شود  می  مشخص  اما  کنند  می  عمل  تصویری خوب 
مهارت های خود نسبت به دیگران بسیار خوب نیستند.مطالعات 

قبلی بر ارتباطات مثبت میان مهارت های تصویری و هوش 
تمرکز داشته اند اما محققان دانشگاه واندربیلت در این 

مطالعه جدید میزان تفاوت این مهارت ها را 
در میان افراد بررسی

 کرده اند.

زنان  شاخص

پریسا خسروی 
بخش  اول  معاون  خسروی،  پریسا 
ان  ان  شبکه سی  اخبار  بین المللی 
سی  در  سال   2۰ است.او  آمریکا 
و ساکن  دارد  ان سابقه خدمت  ان 
و  شیکاگو  در  پریسا  است.  آتالنتا 
تحصیل  به  سوربون  دانشگاه  در 
مقام  قائم  پریسا خسروی  پرداخت. 
 CNN مدیر عامل شبکه تلویزیونی
بزرگ  رسانۀ  این  خبر  بخش  در 

بین المللی است.
 CNN پریسا یکی از سه مقام بانفوذ
گزارشگر  و  خبرنگار  صدها  و  است 
در  او  نظر  زیر  حرفه ای  نویسندۀ  و 

سراسر جهان کار می کنند. 
این  به   1997 ژوئیه  ماه  در  پریسا 
سمت منصوب شده و در این مدت 
و   CNN دفاتر  تعداد  افزایش  با 
بخش های  آن،  گزارشگران  شمار 
دیگری از جهان را زیر پوشش قرار 

داده است.
در  خسروی  پریسا  کار  محل 
آتالنتای  در   CNN مرکزی  دفتر 
آمریکاست.  پریسا در مراتب اداری 
تونی مدوک مدیرکل  برابر  در  تنها 

CNN پاسخگوست.
و  خبرنگار   7۰ با  دائم  به طور  او 
نمایندگی  دفتر   33 و  گزارشگر 
CNN در سراسر جهان در تماس 
و  می دهد  مشورت  آنها  به  است. 

راهنمائی شان می کند.
رشته  فارغ التحصیل  پریسا 
از  ارتباطات  و  روزنامه نگاری 
در  و  است  شیکاگو  دانشگاه 
زبان  نیز  پاریس  سوربن  دانشگاه 
او  است.  خوانده  فرانسه  ادبیات  و 
به خوبی می خواند  را  فارسی  زبان 

و می نویسد.

چه می تواند باشد مرداب / چه می تواند باشد 
جز جای تخم ریزی حشرات فاسد

افکار سردخانه را جنازه های باد کرده رقم می زنند.
نامرد، در سیاهی فقدان مردیش را پنهان کرده است

و سوسک.... آه
وقتی که سوسک سخن می گوید.

چرا توقف کنم؟
همکاری حروف سربی بیهوده ست.

همکاری حروف سربی
اندیشه حقیر را نجات خواهد داد.

من از الله درختانم
تنفس هوای مانده ملولم می کند

پرنده ای که مرده بود به من پند داد که پرواز 
را بخاطر بسپارم

فروغ فرخزاد

می  عالئم  از  برخی  اوقات  گاهی 
تغییر شکل در  بروز  از  توانند خبر 
مانند  عالئمی  بدهند.  پا  انگشتان 
زرد  پا،  انگشتان  شدن  ای  پنجه 
بروز  همچنین  و  ها  ناخن  شدن 
های  ناخن  روی  سفید  های  لکه 
در  شکل  تغییر  از  نشان  همگی  پا 

انگشتان پا هستند. 
شدن  پوسته  پوسته  یا  خارش 
بر  ممکن است در پای ورزشکاران 
ایجاد  اثر یک عفونت قارچی شایع 
حساسیت  یا  واکنش  یک  شود. 
یا  شیمیایی  مواد  به  نسبت 
به  پوست  از  مراقبت  محصوالت 
نام درماتیت تماسی می تواند باعث 
خشک  و  قرمزی  با  همراه  خارش، 

شدن تکه ای پا شود.

خارش پا
شدن  پوسته  پوسته  یا  خارش 
ممکن است در پای ورزشکاران بر 
 fungal قارچی»  عفونت  یک  اثر 
شود.  ایجاد  «شایع   infection
نسبت  حساسیت  یا  واکنش  یک 
محصوالت  یا  شیمیایی  مواد  به 
درماتیت  نام  به  پوست  از  مراقبت 
خارش،  باعث  می تواند  تماسی 
شدن  خشک  و  قرمزی  با  همراه 
خارش  ناحیه  شود.اگر  پا  تکه ای 
جوش  و  ضخیم  پا،  پوست  روی 
نشانه ای  است  ممکن  شود،  مانند 
واقع  در  که  باشد  پسوریازیس  از 
سیستم  حد  از  بیش  واکنش 
از  استفاده  است.  بدن  ایمنی 
عالئم  این  می تواند  کرم ها  برخی 

را کاهش دهد.

پنجه ای شدن انگشت پا
این بدشکلی پا می تواند به دنبال 
فشردن  و  تنگ  کفش  پوشیدن 
به علت  یا  شود  ایجاد  پا  انگشتان 
آسیب  اعصاب  به  که  بیماری  یک 
اعتیاد  دیابت،  مانند  می کند،  وارد 
یا دیگر اختالالت عصبی.  الکل،  به 
برای درمان بدشکلی پا ممکن است 
حتی  یا  ویژه  طبی  کفش های  به 

عمل جراحی نیاز داشته باشید.

اسپاسم پا
یک درد شدید ناگهانی در پا نشانه 
گرفتگی  یا  عضالنی  اسپاسم  یک 
بیش  است  که ممکن  است  عضالت 
زیاد  از چند دقیقه طول بکشد. کار 
آن  شایع  علل  عضالنی  خستگی  و 
گردش  شامل  دیگر  علل  هستند. 
عدم  یا  بدن  کم آبی  ضعیف،  خون 
کلسیم،  منیزیم،  پتاسیم،  در  تعادل 
است.  بدن  در   D ویتامین  سطح  یا 
ناشی  تغییر  در حال  هورمون  سطح 
نیز  تیروئید  اختالالت  یا  بارداری  از 
عضالنی  اسپاسم  سبب  است  ممکن 
پا شوند. اگر اسپاسم ساق پا مکرر و 
شدید باشد، به پزشک خود مراجعه 
کششی  و  تقویتی  تمرینات  کنید. 
خستگی  کردن  برطرف  به  می تواند 

عضالنی کمک کند.

لکه های تیره روی پا
شکل  خطرناک ترین  مالنوم، 
سرطان پوست است که می تواند در 

مناطقی که به طور منظم در معرض 
ایجاد  نمی گیرند،  قرار  آفتاب  نور 
شود. مالنوم حتی می تواند زیر ناخن 
سفید  و  سیاه  نقطه  یک  مانند  نیز 

ظاهر شود.

ناخن های زرد پا
بسیاری  اطالعات  شما  پای  ناخن 

در مورد سالمت 
می دهد.  شما  به  کلی 

باعث  اغلب  پا  ناخن  قارچی  عفونت 
می شود.  آن  شدن  ضخیم  و  زردی 
می توانند  ضخیم،  زرد  ناخن های 
از  زمینه ای  بیماری  از یک  نشانه ای 
به  مربوط  )تورم  لنفاوی  ادم  جمله 
ریوی،  مشکالت  لنفاوی(،  سیستم 
روماتوئید  آرتریت  یا  پسوریازیس 

باشند.
ناخن های قاشقی شکل پا

ناخن ها  به  آسیب  اوقات  گاهی 
مکرر  معرض  در  گرفتن  قرار  یا 
می تواند یک شکل  نفتی  حالل های 
قاشق مانند مقعر در ناخن ایجاد کند. 
با این حال، کمبود آهن نیز می تواند 

این شکل غیرمعمول را ایجاد کند.

ناخن های سفید
در  بیماری  یا  ناخن ها  به  آسیب 
مناطق  می تواند  بدن  از  نقطه  هر 
ایجاد  ناخن ها  در  رنگی  سفید 
ناخن  از  قسمتی  یا  تمام  اگر  کند. 
جدا  هم  از  ناخن  بستر  منطقه  از 
برسد  نظر  به  سفید  می تواند  شود، 
صدمه،  علت  به  است  ممکن  و 
باشد.  پسوریازیس  یا  ناخن  عفونت 
سفید  آن  بیشتر  و  سالم  ناخن  اگر 
است، می تواند گاهی اوقات نشانه ای 
جمله  از  جدی تر  بیماری  یک  از 
احتقانی  نارسایی  کبد،  بیماری 
با  باشد.  کلیوی  بیماری  یا  قلب 
مورد  در  سالمت تان  مراقبت  تیم 

نگرانی هایتان صحبت کنید.

حفراتی روی ناخن
ایجاد حفره یا ظاهری سوراخ مانند 
در سطح ناخن، توسط یک اختالل در 
رشد ناخن ایجاد می شود. این عارضه 
نیمی از افراد مبتال به پسوریازیس را 

تحت تاثیر قرار می دهد.

بزرگسالی  کمتر 
که  می کنید  پیدا  را 
اسکی،  یقه  پیراهن  پوشیدن  با 
تداعی  کودکی اش  دوران  حس 
عالقه ای  کودکان  معموال  نشود. 
که  اسکی  یقه   لباس  پوشیدن  به 
محکم به گردنشان می چسبد ندارند 
بهترین  از  یکی  بزرگسالی  در  ولی 
گزینه های مد روز در پاییز و زمستان 
این  است.  اسکی  یقه  پیراهن های 
عالقه  لباس،  و  مد  دنیای  روزها 
زیادی به این نوع پوشش گرم نشان 
داده و حتی با تزئین و تکه دوزی به 
آن شکل های تازه و نویی داده است. 
حاال با هم 9 روش باورنکردنی برای 
هم  با  را  زنانه  اسکی  یقه  پوشیدن 

مرور می کنیم: 

با پالتو رنگی و کیف دوشی 
پوشیدن  از  بهتر  چیزی  چه 
رنگ  با  مناسب  رنگی  لباس های 
در  می تواند  که  صورت  پوست 
زمستان  کسل کننده  شاید  روزهای 
سعی  دهد؟  نشان  شاداب  را  شما 
اسکی  یقه  از  مواقع  این  در  کنید 
و  کنید  استفاده  خنثی  رنگی  تن  با 
عنوان  به  هم  را  روز  مد  کیف  یک 

آکسسوری همراه داشته باشید.

و  خلبانی  کاپشن  یک  با 
شلوارجین جذب

جاری  سال  در  خلبانی  کاپشن 
برای  شاید  حتی  و  هستند  روز  مد 
از مد نیفتند. برای  سال 2۰1۸ هم 
کاپشن  می شود  همچنان  همین 
شلوار  و  اسکی  یقه  با  را  خلبانی 
نمی کنم  فکر  پوشید.  جذب  جین 
این  با  زنانه  بلند  بوت های  پوشیدن 
خیلی  اگر  ولی  باشد  ضروری  تیپ 
کفایت  کوتاه  بوت  نیست،  سرد  هم 

می کند.

کاپشن چرم موتور سواری
کمی  شاید  بافتنی  اسکی های  یقه 
رسمی بنظر برسند ولی نه وفتی که 
با یک لباس غیررسمی مثل کاپشن 
کوتاه  دامن  و  موتورسواری  استایل 
شبیه  میخواهید  اگر  شوند.  ترکیب 
خواننده های گروه های موسیقی رپ 
به نظر نرسید، سعی کنید طرح ها و 
رنگ ها را هماهنگ کنید و از افراط 
در رنگ ها اجتناب کنید. با این حال 
به یک کیف دستی قرمز هم می شود، 

کمی به استایل تان رنگ بپاشید.

 کاپشن استایل موتورسواری با 
شلوار فاق بلند

نمیتونین  که  سرد  های  روز  برای 
 ، بپوشین  دامن  با  رو  اسکی  یقه 
بلند  فاق  های  شلوار  از  میتونین 
استفاده کنید . در ضمن میتونین از 
یک لگینگ به عنوان یک الیه اضافی 

از زیر شلوار استفاده کنید .
بارانی زنانه 

با اینکه هم یقه اسکی و هم بارانی 
زنانه تکه های کالسیک هستند، ولی 
اگر آنها را با یک تکه مدل جدید مثل 
مد  میتوانید  بپوشید  زنانه  بوت های 
بوت ها  این  اگر  به عالوه  باشید.  روز 
مثل  باشند  سال جدید  مدل های  از 

عالی  بسیار  مخمل  رویه  بوت های 
خواهند بود .

با دامن بلند و کفش کتانی 
دامن بلند قطعا فقط مناسب هوای 
یقه اسکی و  گرم نیست. می توانید 
دامن بلند را با هم هماهنگ کنید. 
پلیور یقه اسکی را داخل دامن کنید 
و اگر دوست دارید یک کمربند نازک 
نیز روی آن ببندید. اگر می خواهید 
خیلی شیک تر به نظر برسید، حتما 
یا سفید ساده  اسنیکرز  یک کتانی 

هم به پا کنید.

با کت و شلوار 
که  نیستند  مردها  فقط  این 
میتوانند کت و شلوار را با پلیور یقه 
اسکی بپوشند و شیک باشند، برای 
اثبات این موضوع یک کت و شلوار 
یقه  پلیور  یک  با  را  رنگ  صورتی 
این  با  بپوشید.  خاکستری  اسکی 
روش کامال مد روز و اتفاقا بی نهایت 
تیپ  این  می رسید.  نظر  به  رسمی 
پیراهن های  برای  خوبی  جایگزین 

رسمی و خسته کننده است.

شلوار رنگی و پالتوی پشمی
اگر واقعا می خواهید گرم بمانید، 
پالتوی  یک  است.  درستی  انتخاب 
پشمی را نمی توانید با شلوار مشکی 
ساده بپوشید. بد نیست با پوشیدن 
شلوار رنگی و پلیور یقه اسکی کمی 
ببخشید.  شادی  خود  زندگی  به 
پلیور  از  قطعا  ترکیبی  برای چنین 

سیاه رنگ استفاده کنید.

نیم بوت و شلوارجین  فاق بلند
اگر طرفدار شلوارجین و تی شرت 
یقه  پلیور  یک  پوشیدن  هستید، 
نصفش  که  درشت  بافت  اسکی 
برش دار  جین  شلوار  یک  زیر  رو 
گذاشته باشید انتخاب خوبی است. 
قهوه ای  متوسط  بوت های  کنار  در 
هماهنگ  بخوبی  شلوارجین  با  که 
الزم  شرط  اسکی  یقه  پلیور  است، 

است.

۹ روش باورنکردنی برای پوشیدن پلیور 
یقه اسکی برای زنان

آشنایی با عالئم تغییر شکل انگشتان پا



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 137
 جمعه 17 تا پنجشنبه 23 نوامبر 2017

مردان  شاخص

عباس معروفی
)1336 - سنگسر (

داستان نویس،  معروفی  عباس 
نمایش نامه نویس، ناشر و روزنامه نگار 
است.او  آلمان  مقیم  ایرانی  معاصر 
فعالیت ادبی خود را زیر نظر هوشنگ 
گلشیری آغاز کرد و در دهه شصت 
در  مردگان  سمفونی  رمان  چاپ  با 
عرصه ادبیات ایران به شهرت رسید.

زیبای  هنرهای  التحصیل  فارغ  وی 
دراماتیک  تهران در رشته هنرهای 
معلم  سال  یازده  حدود  و  است 
تهران  دبیرستان های  در  ادبیات 

بوده است.
نام  با  او  داستان  مجموعه  نخستین 
»رو به روی آفتاب« در سال 13۵۹ 

در تهران منتشر شد. 
در سال 13۶۹ مجله ادبی »گردون« 
را پایه گذاری کرد و بطور جدی به 
کار مطبوعات ادبی روی آورد. سبک 
و روال وی در این نشریه با انتظارات 
موجب  و  بود  مغایر  ایران  دولت 
سرانجام  و  پی  در  پی  فشارهای 

محاکمه و توقیف آن شد.
»گردون«  توقیف  پی  در  معروفی 
به  او  شد.  وطن  ترک  به  ناگزیر 

آلمان رفت و مدتی از بورس »خانه 
اما پس  هاینریش بل« بهره گرفت. 
به  برای گذران زندگی دست  از آن 
کارهای مختلف زد؛ مدتی به عنوان 
از  پس  و  کرد  کار  هتل  یک  مدیر 
هدایت«  ادبیات  و  هنر  »خانه  آن 
در  است  بزرگی  کتابفروشی  که  را 
و  نهاد  بنیاد  برلین،  کانت  خیابان 
و  شد   مشغول  کتابفروشی  کار  به 
را  خود  نویسی  داستان  کالس های 

نیز در همان محل تشکیل داد.
او همچنین بنیان گذار دو جایزه ادبی 

قلم زیر گردون و تیرگان است.

 ، گا یو
یا  پیالتس 
این  ایروبیک؟ 
از  بسیاری  که  است  سوالی 
و  سالمت  ورزش های  عالقه مندان 
از خود و حرفه ای های  اندام  تناسب 
این  وقتی  از  می پرسند.  ورزش 
ورزشها در ایران پرطرفدار شده، فرق 
پرسش  و  توجه  مورد  هم  آنها  بین 

بسیاری قرار گرفته است.
به  مربوط  ورزشی  تجهیزات  خرید 
است  مسائلی  از جمله  هم  کدام  هر 

که باید به آن توجه کرد.

تفاوت یوگا، پیالتس و ایروبیک
است  پنج هزار ساله  ورزشی  یوگا 
زندگی است  از یک سبک  و جزئی 

که بیشتر بر تنفس و حرکات شش 
تکنیک ها،  انواع  با  و  دارد  تمرکز 
زیستن  روشهای  و  مناسب  تغذیه 
به  کمک  یوگا  کار  است.  همراه 
ماهیچه ها  و  عضالت  تمام  کشش 
به تنفس صحیح  و همچنین کمک 
می شود  را  آن  تمرینات  است.  فرد 
نشسته بر روی مت یا ایستاده انجام 
پا  بر عضالت مرکزی،  پیالتس  داد. 
افزایش  باعث  و  دارد  تمرکز  بازو  و 
عضالت  مقاومت  و  قدرت  تعادل، 
تمرین ها  می شود.  بدن  مختلف 
رو  این  از  هستند،  نشسته  عموماً 
صدمات مفصلی را کاهش می دهند 
تکرار  اثرگذاری  برای  حرکات  و 
می شوند. اما ایروبیک ورزش هوازی 
و پرجنب و جوشی است که وظیفه 
در  و  دارد  عهده  به  را  چربی سوزی 
عین اینکه عضالت را قوی می سازد، 
و  می دهد  افزایش  را  قلب  عملکرد 
در  می کند.  تصحیح  را  تنفس  روند 
ورزش ها  این  از  هرکدام  حقیقت 
دیگری  با  هم خانواده  و  مکمل 
تمرکز  دقت،  سه  هر  هستند. 
می دهند،  افزایش  را  آرامش  و 

از غم عشق در این خانه نهانیم هنوز 
جمله دیروز و به فردا نگرانیم هنوز 

گر چه از خویش بریدیم و تهی باده شدیم 
عاشق عشق جهان بین جهانیم هنوز 

با بهار امد و با برف شد ان باد صبا 
ما اسیرسفر باد خزانیم هنوز 

کاش می امد و می دید پریشانی دل 
انکه پنداشت همه بی خبرانیم هنوز  

ای دل از خلوت ما راه به بیراه مزن 
کاندرین خلوت اندیشه زبانیم هنوز 

اه از فقر دل خویش چه گویم به رفیق 
در زمانی که پر از تاب و توانیم هنوز 

عشق گنجیست که هر کس نتواند دیدن 
دیده ایم و زپی اش پای فشانیم هنوز  

مغز انسان همانند دیگر اعضای بدن 
دریافت کننده خون است و در شبانه 
لیتر  و 200  هزار  تا 2  هزار  روز 2 
در  گردش  به  انسان  مغز  در  خون 
می آید که این مقدار خون ۴00 برابر 
حجم کلی خون بدن ما است. جریان 
خون در مغز براثر نوع عملکردی که 
مثال  می شود.  تند  یا  ضعیف  دارد، 
این  هستیم  خواب  که  هنگامی 
مغزی  فعالیت  وقتی  و  کند  جریان 
تحقیقات  می یابد.  شدت  داریم 
نشان داده که گرمای مغز در مواقع 
فعالیت شدید، باال می رود و هنگام 
تا یک سوم درجه  خواب یک دهم 
نقش  موضوع  این  می آید.  پایین 
جریان خون را در عمل مغز آشکار 
می سازد. چنانچه می دانیم خون ما 
تسهیل  برای  دارد.  اکسیژن  به  نیاز 
اینکه  برای  ویژه  به  و  فکری  کار 
انجام  حافظه ما کار خود را بخوبی 
اکسیژن  برای خون خود  باید  دهد 

کافی تامین کنیم، اما چگونه؟
هواخوری بروید

 حداقل یک روز در هفته را در هوای 
از طرفی  بگذرانیم.  آزاد خارج شهر 
دیگر برای جذب اکسیژن در فواصل 
نظر  در  را  مدتی  فکری  کارهای 
بگیریم. مثاًل اگر دانشجو هستید در 
هر ساعت یکبار پنجره اتاق خود را 
دقیقه  دو  یا  یک  مدت  و  کنید  باز 

نفس عمیق بکشید. 
از فضای دودآلود بپرهیزید

دود  براثر  هوا  آن  در  که  اتاقی  در 
غیره  و  زیاد  بازدم  و  دم  و  سیگار 
از  نکنید.  مطالعه  شده  کثیف 
بخاری هایی که اکسیژن اتاق شما را 

می خورند احتراز کنید.
خوب بخوابید

قاعده  باید  مغز  تقویت  برای 
این  شود،  رعایت  باید  که  دیگری 
بخوابید.  کافی  اندازه  به  که  است 
با  ولی  روشن،  است  موضوعی  این 
که  اشخاص  از  بسیاری  این  وجود 
فکر  دارند  از ضعف حافظه شکایت 
نمی کنند که کم خوابی برای جریان 
طبیعی عمل مغز و در نتیجه برای 
پس  است.  زیان مند  ایشان  حافظه 
از یک خواب خوب در شب، مغز و 

مصرف قهوه 
راه مقابله با حمالت قلبی

تا  از محبوب ترین نوشیدنی ها در سر  قهوه یکی 
سر دنیا است. قهوه از درخت قهوه به دست می آید. دانه 

قهوه پس از آسیاب شدن و در برخی مواقع پس از فرآوری قابل 
مصرف خواهند بود. مصرف قهوه فواید بسیار زیادی را برای سالمتی 

در پی خواهد داشت که از جمله می توان به پیشگیری از حمالت قلبی 
اشاره کرد. طبق نتایج یک مطالعه مقدماتی جدید، نوشیدن هر فنجان قهوه 

ریسک مشکالت قلبی را کاهش می دهد.لورا استیونس، سرپرست تیم تحقیق از 
دانشگاه کلورادو، در این باره می گوید: »نوشیدن یک فنجان قهوه ریسک سکته، 
نارسایی قلبی و بیماری قلبی عروق کرونر را کاهش می دهد.«بررسی پیشرفته داده 
های بدست آمده از مطالعات بلندمدت قلب نشان می دهد هر فنجان قهوه مصرفی 
در هفته می تواند ریسک نارسایی قلبی را تا 7 درصد، سکته را تا ۸ درصد و بیماری 
قلبی را تا ۵ درصد کاهش دهد.به گفته استیونس، »ما همچنین در یک مطالعه 
تعجب آور دریافتیم گوشت قرمز ممکن است با کاهش ریسک نارسایی قلبی و 
سکته هم مرتبط باشد.«محققان عنوان می کنند در مورد وجود رابطه بین گوشت 
قرمز و کاهش ریسک مشکالت قلبی نیاز به پژوهش های بیشتری در اینده 
است و هنوز این رابطه را تایید نکرده اند.در این مطالعه، تیم تحقیق داده 

های مربوط به مطالعه بلندمدتی را که از سال 1۹۴۸ بر روی ساکنان 
فرامینگام آمریکا آغاز شده بود بررسی کردند.به گفته استیونس، 

»ما براساس بررسی این داده ها دریافتیم هم مصرف گوشت 
قلبی  بیماری  ریسک  کاهش  با  قهوه  هم  و  قرمز 

عروقی و سکته در بین این جمعیت مورد 
مطالعه مرتبط بود.«

فریدون فرخزاد

حافظه برای انجام کارهای فکری بهتر 
اساس،  براین  داشت.  آمادگی خواهد 
اشخاص بالغ، حداقل 7 تا ۸ ساعت، 
دانشجویان 1۶ تا 22 ساله ، ۸ ساعت 

در شبانه روز باید بخوابند.
مغز را بکار بگیرید

انسان  که  باورند  این  بر  دانشمندان 
ظرفیت  درصد   10 حدود  از  فقط 
مغز خود استفاده می کند و در واقع 
هدر  را  خود  مغز  توانایی  درصد   ۹0
از  استفاده  با  کنید  سعی  می دهد. 
حافظه و توانایی مغز خود، از هدر دادن 
۹0 درصد باقی مانده آنچه طبیعت به 
کنید.  استفاده  داشته،  ارزانی  شما 

بدبین نباشید
اگر شما از آن دسته افراد هستید که 
است،  بدبین  خود  حافظه  به  نسبت 
باید بگوییم که گرفتاری و محدودیت 
کنید  سعی  می کنید.  زیاد  را  خود 
کنید،  درک  را  مغز  طبیعی  قوانین 
ادراک،  از  باید  حافظه  تقویت  برای 
بگیرید.  الهام  رابطه  ایجاد  و  تکرار 

موجب  تنهایی  به  درک  که  بدانید 
نمی شود.  مغز  در  چیز  هیچ  ثبت 
باید با تکرار و بهره برداری از چیزی 
ثبت  به  را  آن  دارید،  ذهن  در  که 
می کنند،  فکر  مردم  اغلب  برسانید. 
حافظه نعمتی خدادادی است که به 
برخی داده و از برخی گرفته می شود، 
است  تکنیک  یک  حافظه  درحالیکه 

با  که 
بیشتر  تمرکز 

به  عمیق  درک  و 
دست می آید.

ابتدا درک کنید
است:  این  حافظه  درباره  اصل  اولین 
کنید  حفظ  می خواهید  که  آنچه  از 
درکی عمیق و شفاف بدست بیاورید. 
در  باید  درک  این  به  رسیدن  برای 
تمرکز کامل داشته  مورد آن مطلب 
تئودور  چشمگیر  حافظه  باشید. 
کسی  هر  که  بوده  چنان  روزولت 
تأثیرش  تحت  داشت  مالقات  او  با 
خارق العاده  توانایی  می گرفت.  قرار 
که  بود  مشهود  رو  این  از  او  حافظه 
بسیار  اطرافش  چیزهای  از  او  درک 
بود  آموخته  ممارست  با  او  بود.  باال 

که در ناسازگارترین شرایط نیز بتواند 
تمرکز کند. درسال 1۹12 و در زمان 
شیکاگو  در  موس  بول  کنوانسیون 
هتل  در  او  مرکزی  اداره  اعضای 
جمعیت  بودند.  مستقر  سنا  مجلس 
انبوهی با پرچم های در حال تکان و 
فریادهای: ما تئودور را می خواهیم! ما 
تئودور را می خواهیم! همچون موجی 
راهپیمایی  خیابان ها  در  خروشان 
می کردند. هیاهوی جمعیت، موسیقی 
گروه های ارکستر، رفت و آمد سیاست 
و  تأمل  بی  کنفرانس های  مردان، 
فرد  هر  مشورت  جلسات  و  عجوالنه 
می کرد،  سردرگمی  دچار  را  عادی 
صندلی  روی  اتاق  در  روزولت  اما 
به  بی توجه  و  می نشست  چرخدار 
اطرافش  در  که  اتفاق هایی  همه 
روی می داد کتاب هرودوتوس مورخ 
او چنان  را می خواند.  یونانی  معروف 
در کتابش غرق بود که اصاًل متوجه 
فعالیت  و  سروصدا  باران،  ریزش 
ساکنان اردوگاه و نیز صدای خروشان 
جای  نشد.  برزیل  گرمسیری  جنگل 
آنچه  هر  مرد  این  که  نیست  تعجب 
می سپرد. حافظه  به  را  می خواند 

عضالت  هماهنگی  و  تقویت  باعث 
و  اندام ها  سالمت  به  و  می شوند 

کاهش آسیب ها کمک می کنند.

تجهیزات ورزشی مورد نیاز
و  پیالتس  یوگا،  نیاز  مورد  وسایل 
هم  با  کوچکی  تفاوت های  ایروبیک 
تجهیزات  خرید  هنگام  که  دارند 
داشت.  توجه  آن  به  باید  ورزشی 
پیالتس  و  یوگا  بدانید  است  خوب 
کفش  بدون  که  هستند  ورزش هایی 
خود  جوراب های  می شوند،  انجام 
آسوده  و  راحت  و  در می آوریم  هم  را 
روی مت می نشینیم. مت یا زیرانداز 
سر  از  جلوگیری  و  تعادل  حفظ  به 
این  در  مت  می کند.  کمک  خوردن 
ندارد. مت  تفاوتی  ورزش چندان  دو 
قد  با  متناسب  باید  پیالتس  و  یوگا 
آن  روی  راحت  بتوانید  و  باشد  شما 

دراز بکشید.
 ۵ حداقل  باید  آن  ضخامت 
خانه  از  را  آن  اگر  و  باشد  میلی متر 

خارج می کنید به قابل حمل بودنش 
هم فکر کنید. برای هر دو ورزش باید 
لباس راحتی بپوشید که بدن در آن 
به راحتی کش بیایید اما خیلی گشاد 

یا تنگ نباشد.
در خرید تجهیزات ورزشی مربوط 
وسایل  این  بر  عالوه  پیالتس  به 
بگنجانید.  هم  را  پیالتس  باید کش 

ورزش  این  تمرینات  از  بسیاری 
می شود.  انجام  این کش  به کمک 
کشیدگی  و  انعطاف  در  کش  این 
نقش  ورزش  هنگام  به  عضالت 
دارد. کش ها از جنس پالستیک و 
حمل  قابل  االستیکی،  خاصیت  با 
معادل  طولی  دارای  معموال  و 
معادل  عرضی  و  سانتیمتر   120
بعضی  در  هستند.  سانتیمتر   1۵
حرکات پیالتس توپ تناسب اندام 
وجودش  اما  می آید  کار  به  هم 

ضروری نیست.
ایروبیک  نیاز  مورد  وسایل  اما 
موسیقی  مناسب،  کفش  شامل 
لباس  و  وزنه  با حرکات،  متناسب 
ایروبیک  کفش  است.  راحت 
خوبی  به  پا  از  باشد،  سبک  باید 
خاصیت  و  کند  محافظت 
استپ  باشد.  داشته  ضربه گیری 
ایروبیک  حرکات  بعضی  در  هم 
اسفنجی  به کار می رود که شامل 
عنوان  به  آن  از  که  است  فشرده 

تمرین ها  برخی  برای  سکو 
می شود. استفاده 

ورزشی  تجهیزات  خرید  برای 
این ورزش ها  از  نیاز هر یک  مورد 
می توان در سایت دیوار جست وجو 
را  آنها  دقیق،  بررسی  با  و  کرد 
بی واسطه  و  مناسب  قیمت  با 

خریداری نمود.

آشنایی با تفاوت میان یوگا، پیالتس و ایروبیک تقویت حافظه
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:O2 مسابقات تنیس لندن- سالن
 فدرر در نیمه نهایى

و  سوئیسى  تنیس باز  فدرر  راجر 
روز  تنیس  اسلم  گراند   19 برنده 
پنجشنبه با پیروزی بر مارین چیلیچ 
برنده  و  کرواسى  اهل  تنیس باز 
پیشین مسابقات گراند اسلم یو اس 
اوپن به مرحله نیمه نهایى این بازی ها 
راه یافت. فدرر چیلیچ را ۵ بر ٧، 6 بر 

۴ و 6 بر یک مغلوب کرد.
مسابقه  آخرین   O2 تورنمنت 
که  است   2٠1٧ سال  در  تنیس 
تنیس  جهانى  فدراسیون  سوی  از 
برگزار مى شود. این نخستین مسابقه 

کیروش و بازیکنانش همچنان سربلند؛
 ایران 1 ونزوئال صفر

ایران روز دوشنبه  تیم ملى فوتبال 
استادیوم  در  را  ونزوئال  فوتبال  تیم 
نایمخن هلند یک بر صفر مغلوب کرد 
بار در طول دو هفته  برای دومین  و 
اخیر فوتبال بهتر خود را در مقایسه با 
تیم های آسیا و اقیانوسیه به رخ کشید.

ایرانى  بازیکن  جهانبخش  علیرضا 
گل   ۵٧ دقیقه  در  هلند  آلکمار  تیم 
پیروزی ایران را روی پاس عالى وحید 

امیری وارد دروازه ونزوئال کرد.
دوستانه،  دیدار  این  در  ایران  برای 
پورعلى  مرتضى  بیرانوند،  علیرضا 
رامین  حسینى،  جالل  گنجى، 
سعید  صفى،  حاج  رضائیان،احسان 
اشکان  کریمى،  على   ، اللهى  عزت 
علیرضا  آزمون،  سردار  دژآگه، 
جهانبخش، وحید امیری، رضا قوچان 

نژاد و سامان قدوس بازی کردند.
ایران چند روز پیش تیم ملى پاناما 

علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملى 
فوتبال ایران و باشگاه آلکمار هلند و 
هفته  در  ونزوئال  به  ایران  گل  زننده 
ورزشى  وبسایت  سوی  از  گذشته 
فوتبالیست   ۴٧ بین  از  »تریت« 
فوتبال  در  شاغل  آسیایى  سرشناس 
اروپا به عنوان بهترین بازیکن انتخاب 
شده است. مایا یوشیدا بازیکن ژاپنى 
على  و  انگلیس  همپتون  ساوت  تیم 
ایتالیا  اودنیزه  باشگاه  بازیکن  عدنان 

دوم و سوم شدند.
تیم های  آسیایى  فوتبالیست  ده 

اروپایى اینها هستند:
تیم  بازیکن  دنیسف  ویتالى 
ازبکستان،  از  مسکو  لوکوموتیو 
لستر  تیم  بازیکن  اوکازاکى  شینجى 
سیتى از ژاپن، کریج گودوین بازیکن 
ون  استرالیا،  از  روتردام  اسپارتا  تیم 
دیژون  باشگاه  بازیکن  هونگ  چانگ 

علیرضا جهانبخش بهترین 
بازیکن آسیا

جنکى  جنوبى،  کره  از  فرانسه 
هرتابرلین  باشگاه  بازیکن  هاراگوچى 
بازیکن  مین  هنگ  سونگ  ژاپن،  از 
کنت  جنوبى،  کره  از  سوانزی  تیم 
داگال بازیکن تیم اسپارتا روتردام از 

استرالیا.

را نیز در شهر گراتس اتریش 2 بر 1 
شکست داده بود.

تیم ملى فوتبال ایتالیا روز دوشنبه 
و  بدون گل  مساوی  نتیجه  با کسب 
دو  مجموع  در  صفر  بر  یک  باخت 
دیدار مقابل تیم سوئد برای نخستین 
بار در 6٠ سال گذشته از حضور در 

بازی های جام جهانى بازماند.
این  از  پس  ایتالیا  تیم  سرمربى 
کناره گیری  خود  سمت  از  شکست 
کرد و جان لوئیجى بوفون دروازه بان 
فوتبال  با  نیز  تیم  این  ساله   ۴٠

خداحافظى کرد.
فوتبال  تا کنون جام جهانى  ایتالیا 
این  است.  بوده  برده  رم  به  بار   ۴ را 
به  موفق  ایتالیا  که  است  بار  دومین 
کسب امتیاز الزم در مسابقات ورودی 
برای شرکت در جام جهانى نمى شود.

در ضمن این نخستین صعود سوئد 
به جام جهانى از سال 2٠٠6 تا کنون 
است.ایتالیا در بیشتر مدت بازی که 

ایتالیا غایب بزرگ جام جهانى ٢01٨

=فاطمه پاپى: به این دلیل به 
لیگ هاى خارجى نمى روم که 
بازى در تیم هاى کشورهاى 
با  ورزش،  نظر  از  پیشرفته 

حجاب ممنوع است.
یک دختر اهل اندیمشک که در تیم 
فوتسال حفاری اهواز بازی مى کند به 
حرکت  یک  با  که  زیبایى  گل  دلیل 
آکروباتیک قیچى برگردان وارد دروازه 
عنوان  است  کرده  آزاد  دانشگاه  تیم 
زننده زیباترین گل ماه را از آن خود 

کرده است.
است  پاپى  فاطمه  دختر  این  نام 
بهترین  از  یکى  او  دارد.  سال   2٧ و 
بازیکنان فوتسال در ایران است. پاپى 
مى گوید 9 سال طول کشید تا به تیم 
انتخاب  به  فاطمه  شوم.  دعوت  ملى 
گفته است به این دلیل به لیگ های 
خارجى نمى روم که بازی در تیم های 
ورزش،  نظر  از  پیشرفته  کشورهای 
مراسمى  است.در  ممنوع  حجاب  با 
 که چند روز قبل از سوی فدراسیون 
جوایز  توزیع  برای  فوتبال  جهانى 
بهترین فوتبالیست های سال جهان در 
بود، ژیرو فوتبالیست  برپا شده  لندن 
فرانسوی که در تیم های آرسنال و تیم 
ملى فرانسه بازی مى کند به خاطر گل 
جالبى که با پرش آکروباتیک به تیم 
حریف زده بود به عنوان بهترین گل 

زن سال 2٠1٧ جهان انتخاب شد.
فاطمه با تیم فوتسال دختران ایران 
رسیده  مقام سوم  به  آسیا  در  یک بار 
است. او گفته مشکل فوتسال دخترها 
مالى  حامى   که  است  این  ایران  در 
نداشته  اسپانسر  هم  وقتى  و  ندارند 

باشیم پخش تلویزیونى هم نداریم.

فاطمه پاپى 
زننده بهترین 

گل ماه در 
ایران

نهایى  مرحله  از  بعد  چیلیچ  و  فدرر 
بازی های گراند اسلم ویمبلدون میان 
فدرر  بازی  آن  در  بود.  نفر  دو  این 
را  خود  بلندقامت  رقیب  راحتى  به 

شکست داده بود.

نادال باخت
ساله   31 تنیس باز  نادال  رافائل 
اسپانیایى و نفر اول رده بندی تنیس 
مردان جهان دوشنبه شب در سالن 
O2 لندن در آخرین تورنمنت سال 
دیوید  از  تنیس  جهانى  فدراسیون 

کافین رقیب بلژیکى خود و نفر هفتم 
جهان شکست خورد.

ازمسابقه  پیش  کنفرانس  در  نادال 
رهایم  کامال  زانوهنوز  درد  گفت:  

نکرده و همچنان مزاحمم است.
نتیجه این بازی ٧ بر 6 ، 6 بر ٧ و 

6 بر ۴ به سود کافین بود.
دیمیتروف  گریگور  شب  دوشنبه 
تنیس باز 26 ساله اهل بغارستان و 
از  شاراپوا  ماریا  پیشین  پسر  دوست 
دومینیک تیم تنیس باز اتریشى 6 بر 

3 ، ۵ بر ٧، و ٧ بر ۵ برد.

و پسران  قایقرانى دختران  تیم های 
ایران این هفته در مسابقات قایقرانى 
برگزاری  حال  در  مالزی  در  که  آسیا 

است درخشیدند.
تیم دختران جوان ایران روز دوشنبه 
تیم سنگاپور را ۵ بر صفر شکست داد 

و روز سه شنبه نیز بر تیم مالزی میزبان 
این رقابت ها 1٧ بر صفر غلبه کرد.

تیم قایقرانى زنان ایران در نخستین 
در  اما  باخت.  تایپه  چین  به  مسابقه 
دیدار بعدی خود تیم ژاپن را مغلوب 
کرد و روز سه شنبه نیز 2٠ بر صفر بر 

تیم هنگ کنگ فائق آمد.
تیم مردان ایران در مسابقات قایقرانى 
آسیایى در مالزی در سه دیدار نخست 
و  تایپه  چین   ، ژاپن  تیم های  خود 
سنگاپور را شکست داد و روز سه شنبه 

نیز ٨ بر 2 از تیم چین برد.

پیروزى هاى زنان و مردان ایران در مسابقات 
قایقرانى آسیا

پوتین: محرومیت روسیه از شرکت در المپیک 
زمستانى سیاسى است

برگزاری  زمان  شدن  نزدیک  با 
در  زمستانى  المپیک  بازی های 
پیونگ چانگ در کره جنوبى، موضوع 
این  در  روس  ورزشکاران  محرومیت 
مواد  از  استفاده  دلیل  به  مسابقه ها 
نیروزا و واکنش تند والدیمیر پوتین 
بحث  به  کشور  آن  جمهوری  رییس 
شده  تبدیل  جهان  های  رسانه  داغ 

است.
بازی های  شروع  از  پیش  ماه  چند 
گونه  همین  نیز  ریودوژانیرو  المپیک 
آی.  ان.  مسئوالن  میان  کشمکش ها 
با  مبارزه  سازمان  »وادا«  و  سى  او. 
المپیک  بین المللى  کمیته  دوپینگ 
با تشکیالت ورزش روسیه و شخص 

پوتین جریان داشت.
»وادا« مى گوید اگر دولت روسیه در 
مورد آزمایش دوپینگ اعضای کاروان 
با  زمستانى  بازی های  به  کشور  آن 
همکاری  المپیک  بین المللى  کمیته 
اجازه  روسیه  ورزشى  هیئت  نکنند 
حضور در رقابت های المپیک زمستانى 

اما آن  را نخواهد داشت  کره جنوبى 
عده از ورزشکارانى که نتیجه آزمایش 
مى توانند  بوده  منفى  آنها  دوپینگ 
زیر پرچم کمیته بین المللى المپیک 
در این بازی ها که از 2۵ فوریه تا 1٨ 
داشته  حضور  مى شود  برگزار  مارس 
پیشنهاد  این  با  پوتین  اما  باشند. 
مخالفت کرده است. او همچنان اصرار 
اسکى بازان  محرومیت  موضوع  دارد 
مسابقات  در  شرکت  از  روسیه 

بین المللى انگیزه سیاسى دارد.
پوتین در جریان بازی های المپیک 
ریودوژانیرو، محرومیت دوندگان روس 
المپیک سیاسى  آن  از شرکت در  را 
که  حالىست  در  این  بود.  خوانده 
همیشه  سى  او.  آی.  ان.  مسئوالن 
روسیه  ورزشکاران  دوپینگ  گفته اند 
در مسابقات جهانى و المپیک از سوی 

دولت آن کشور حمایت مى شود.
روز پنجشنبه این هفته سر گریک 
روسیه  گفت:  »وادا«   رییس  ریدای 
سازمان  این  با  همکاری  از  همچنان 

خودداری مى کند اما از آنجا که محروم 
ماندن تمام ورزشکاران منتخب روسیه 
از  زمستانى  المپیک  در  برای حضور 
شرکت در مسابقات المپیک »پیونگ 
که  کسانى  نیست  منصفانه  چانگ« 
منفى  آنها  دوپینگ  آزمایش  نتیجه 
بوده است مى توانند زیر پرچم کمیته 
بازی ها  این  در  المپیک  بین المللى 

حضور داشته باشند.
پیونگ  المپیک زمستانى  بازی های 
چانگ از روز 2۵ فوریه تا 1٨ مارس 
ادامه  روز   1٠ مدت  به   2٠1٨ سال 
خواهد داشت. پیونگ چانگ یکى از 
نقاط جهان  مناسب ترین  و  زیباترین 
برای اسکى است.کره جنوبى در سال 
این  برگزارکننده  عنوان  به   2٠11

رقابت ها انتخاب شده بود.
در  المپیک  بین المللى  کمیته 
تا   ۵ روزهای  در  خود  آینده  اجالس 
٧ دسامبر در مورد شرکت ورزشکاران 
 2٠1٨ زمستانى  المپیک  در  روسیه 

نظر نهایى خود را اعالم خواهد کرد.

پوتین

علیرضا جهانبخش

در استادیوم سن سیرو میالن برگزار 
مى شد به دروازه سوئد حمله برد اما 
نتوانست گل بزند. ایتالیایى ها دو بار 

به دلیل اصابت توپ به دست بازیکنان 
کردند  اعتراض  داور  به  شدیدا  سوئد 

که چرا اعالم ضربه پنالتى نکرد.

مسؤوالن فوتبال کشورهای عربستان 
امارات گفته اند در صورتى که قرار  و 
شود با ایران و قطر مسابقه بدهیم بازی 
در یک کشور بى طرف باید انجام شود.

مدیران فدراسیون فوتبال عربستان 
هیچ گونه  نوشته اند  فیفا  به  امارات  و 

تغییری در روابط سیاسى ایران و قطر 
با عربستان و امارات به وجود نیامده و 
قطعا ما در ایران و قطر حاضر به بازی 
و  عمان  کشور،  دو  بود.این  نخواهیم 
اردن را برای دیدار با تیم های ایران و 

قطر معرفى کرده اند.

عربستان و امارات: 
در ایران و قطر بازى نمى کنیم

                                             رافائل نادال                                             راجر فدرر
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ورود جادوجنبل به فوتبال ایران
مى شد =ناظر فدراسیون: توپى كه  دروازه  وارد  داشت 

ناگهان تغییر مسیر داد!

و  باشگاه ها  اندرکاران  دست 
بخصوص  فوتبال  تیم هاى  طرفداران 
در بخش هایى از ایران که مردم از نظر 
فرهنگى عقب مانده تر و خرافى هستند 
مى گویند آنچه این روزها درباره نفرین 
راهنمایى  با  باختن  براى  تیم حریف 
آخوندها و طلبه هاى طرفدار تیم ها و 
ریختن مایعات رنگى درون دروازه یا 
آویزان کردن تکه اى پارچه و قرار دادن 
بسته هایى با محتویات عجیب و غریب 
نتیجه  در اطراف آن مى شنویم غالبا 
و  بى سواد  آخوندهاى  نفوذ  و  حضور 
براى  تابستان  ایام  در  طلبه ها  اعزام 
تبلیغ اسالم ناب به این مناطق است.

این هفته پاى على دایى فوتبالیست 
و مربى معروف هم به این ماجرا باز شد. 
او گفت اگرچه خودم به این حرف ها 
اعتقادات  اینجور  اما  ندارم  عقیده 
دارد.  واقعیت  کشور  در  متاسفانه 
متعقدند  امروزى  زبان  به  هم  برخى 
جادوجنبل ها  این  در  انرژى  نوعى 
سرمربى  جاللى  است.مجید  نهفته 
تیم پیکان نیز که متهم به توسل به 
تیم هاى  بر  غلبه  براى  جادو  و  سحر 
رقیب شده است گفته چهل سال در 
فوتبال ایران فعال بوده ام و به تجربه 
دیده ام هروقت تیم من تا آمده جان 
بگیرد ناجوانمردانه مسائلى را به من 
تهمت  آن  آخرین  که  داده اند  نسبت 
جادوگرى است. متاسفانه این شایعات 
اثرات منفى خود را مى گذارد. وقتى ما 
مى بازیم مى گویند مربى بد بوده، وقتى 
کردیم. جادوگرى  مى گویند  مى بریم 

یکى از آخرین اظهار نظرها در رابطه 
جادوگرى  شگردهاى  از  استفاده  با 
بسته  و  مقابل  تیم  شکست  براى 
ماندن دروازه تیم خودى از سوى یکى 

از نمایندگان فدراسیون فوتبال که از 
ناظران مسابقات باشگاهى کشور است 
شاهد  کنون  تا  گفته  او  شده.  ابراز 
از جادوگرى در مسابقات  چند مورد 
بوده است که نشان از نقش خانواده 
بازیکنان در مسابقات تیم فوتبال لیگ 
دختران ایران دارد و گویا آنها هستند 
که در تهیه مواد مخصوص، رنگ ها و 
معجون هایى که براى باز نشدن دروازه 
تیمى  که دختر یا خواهرشان در آن 

عضویت دارند کمک مى کنند.
دیدار  در  پیش  سال  دو  جمله  از 
در  که  یاسوج  و  ایالم  دختران  میان 
یاسوج برگزار مى شد چیزهاى عجیب 
و غریبى پیدا کردیم. در جریان این 
بازى هرگاه به دروازه بان یاسوج نگاه 
درون  به  که  مى دیدم  را  او  مى کردم 
دروازه چشم دوخته و یا حوله اش را 
تکان مى دهد. در پایان بازى هم یکى 
در  که  را  بسته اى  ایالم  بازیکنان  از 

دروازه تیم یاسوج پیدا کرده بود به ما 
داد. در این بسته کاغذى بود به طول 
موادى  آن  روى  که  نیم  و  متر  یک 
شده  ذوب  صابون  یا  شمع  مانند 
ریخته بودند که با زعفران شسته شده 
بود. در این کاغذ دعاهایى که با حالت 
معکوس نوشته شده بود دیده مى شد.

وظیفه  داده  ادامه  فدراسیون  ناظر 
این  به  اگر  حتى  که  است  این  ما 
چیزها اعتقاد نداشته باشیم باید وقتى 
طلسمى را پیدا مى کنیم باطل کنیم، 
ما هم توسط کسى که این کار را بلد 

بود طلسم را باطل کردیم!
اعتقادى  که  کرده  تاکید  باز  او 
بعضى  در  اما  ندارد  جادو  و  به سحر 
مسابقه ها شاهد اتفاقات حیرت انگیزى 
موقعیت  چند  در  مثال  است.  بوده 
راحتى  به  توپ  که  شدم  متوجه 
مى توانست وارد دروازه شود اما مسیر 

خود را تغییر داد!

میترا و مرجان 
مرد معترض را 

كشتند

روز  که  صدا  و  سر  پر  نزاعى  در 
تهران  پاسداران  خیابان  در  دوشنبه 
و  مرجان  نام هاى  به  دو دختر  میان 
را  آنها  که  ساله اى   ۴۵ مرد  و  میترا 
رخ  بود  کرده  خطاب  زن نما  مردان 
داد،  فرد معترض با ضربات چاقوى 

میترا به قتل رسید.
داراى  نفر  دو  این  گفته  پلیس 
توضیح  اما  هستند  جنسى  اختالل 
نشده.  داده  باره  این  در  بیشترى 
مرجان و میترا ساعاتى پس از جنایت 
در  پلیس  است  قرار  دستگیر شدند. 
در  اطالعاتى  زودى  به  رابطه  این 

اختیار رسانه ها قرار دهد.
تغییر  براى  ایران عمل جراحى  در 
تشخیص  به  که  اشخاصى  جنسیت 
جنسیتى  اختالل  داراى  پزشک 
هستند جرم نیست و شخص آیت اهلل 
صادر  فتوایى  مورد  این  در  خمینى 

کرده بود.

بیمار در 
بیمارستان خود 

را دار زد
خانمى که یک ماه پیش همسر خود 
را از دست داده بود، بعد از ظهر شنبه 
فقیدش  هنگامى که کنار گور شوهر 
نشسته بود با خوردن قرص برنج دست 

به خودکشى زد.
کسانى که سرگرم خواندن فاتحه بر 
سر قبر بستگان و دوستان خود نزدیک 
متوجه  بودند  خانم  این  شوهر  گور 
شدند سر و دستان او براى مدتى بدون 
حرکت روى سنگ قبر قرار دارد. آنها با 
نزدیک شدن به این خانم متوجه شدند 

روانى  بیمارستان  بیماران  از  یکى 
در محوطه  یکشنبه  روز  تهران  غرب 
حلق آویز  را  خود  بیمارستان  پشت 

کرد.
در  مدتى  که  ساله   ۵٩ بیمار  این 
دلیل  به  است  بوده  جنگ  جبهه 
ناراحتى هاى روانى از چندى قبل در 
این  نام  بود.  بسترى  بیمارستان  این 
کالنترى  ماموران  نشده.  اعالم  بیمار 
این  از وضع  براى اطالع  1۴1 تهران 
دیدار  بیمارستان  مسئوالن  با  بیمار 
کرده اند و قرار است اطالعاتى درباره 
قرار  پلیس  اختیار  در  شخص   این 

گیرد.

کامال بیهوش است. به اورژانس تلفن 
کردند و آمبوالنس زن را به بیمارستان 
رساند اما وى لحظاتى بعد جان خود را 

از دست داد.
او  موبایل  تلفن  طریق  از  پلیس 
خبر  و  گرفت  تماس  بستگانش  با 

درگذشت وى را به آنها اطالع داد.
گفتند  پلیس  به  زن  این  خانواده 
قبل  ماه  یک  دخترمان  همسر 
درگذشت و او اغلب روزها بر سر مزار 

شوهرش مى رفت.

خودكشى بر مزار شوهر در بهشت زهرا

كیانوش رستمى: از طالی وزنه برداری المپیک تا 
»شناگری«!

وزنه برداری  =قهرمان 
المپیک نشان داد »شناگر« 
برای  وی  هم هست،  خوبى 
را  خود  مدال  بار  سومین 

حاتم بخشى كرد!
طالی  نشان  =رستمى 
كرده  حراج  را  ریو  المپیک 
تا عوایدش را به زلزله زدگان 

كرمانشاه كمک كند.
=او پیشتر در دو مرحله به 
خود  مدال  ماه  چند  فاصله 
را تقدیم »مدافعان حرم« و 
سلیمانى  قاسم  تقدیم  بعد 

كرده بود.
در ایران گره ورزش و سیاست روز به 
روز بیشتر مى شود که فساد و  گسست 
به دو پدیده ى رو به رشد این عرصه 

تبدیل مى شوند.
على  مثل  ورزشکارانى  که  درحالى 
دلیل  به  شجاعى  مسعود  و  کریمى 
اکثریت  به  دیدگاه هاى شان  نزدیکى 
حکومت  مغضوب  جامعه  منتقد 
ورزشکارانى  نیستند  کم  مى شوند 
که در همین فضا نردبان ترقى را به 
سرعت طى مى کنند و خود را پیش 

چشم صاحبان قدرت عزیزتر.
کیانوش رستمى، قهرمان وزنه بردارى 

المپیک ریو 201۶ که مدال طالى خود 
را پس از قهرمانى به کشته هاى سپاه 
قدس در سوریه تحت عنوان »مدافعان 
همین  حاال  بود،  کرده  تقدیم  حرم« 
زلزله زدگان  به  کمک  براى  را  نشان 
است. گذاشته  حراج  به  کرمانشاه 

رستمى در صفحه اینستاگرام خود با 
اعالم چند شماره تلفن تماس، نوشته 
فرزند  رستمى  کیانوش  »اینجانب 
در  بزرگ که هنوز  ملت  این  کوچک 
این چند روز خواب به چشمانم نیامده 
مدال طالى بازى هاى المپیک را که در 
واقع متعلق به همین مردم است به آنها 
بازگردانده و براى کمک به زلزله زدگان 
به حراج مى گذارم و عواید حاصل از آن 

را کمک این مردم مى  کنم.«
اما مسئله دیگر آنجاست که کیانوش 
به  مدال خود  تقدیم  از  رستمى پس 
بسیارى  سوى  از  حرم«،  »مدافعان 
تجلیل  مورد  مسووالن  و  مقامات  از 
قرار گرفت و پاداش ویژه به او رسید، 
پس چطور این مدال تقدیم شده اما 
او  آیا   اوست؟!  دست  در  همچنان 
به  را  خود  مدال  لفظى  فقط  این 
کشته  شدگان »مدافع حرم« داده بود؟!

که 2۵  است  این  ماجرا  دیگر  روى 
بهمن سال 13٩۵ رستمى در آکادمى 
از  تجلیل  مراسم  در  المپیک  ملى 
»مدافع  ورزشکار  شاخص  شهداى 
قاسم  به  را  خود  مدال طالى  حرم«، 
تقدیم  قدس  سپاه  فرمانده  سلیمانى 
ایران  از  خارج  سلیمانى  چون  و  کرد 
جوادى  حکیم  سردار  معاونش  بود، 
به نمایندگى از سلیمانى مدال طالى 

کیانوش رستمى را دریافت کرد.
کرمانشاه  اهل  خود  رستمى  البته 
نیست که در  است و چندان عجیب 
نمادین  حتى  و  خیرخواهانه  اقدامى 
مدال خود را به حراج بگذارد و عواید 
آن را به همشهریان  خود تقدیم کند، 
اما پیشینه ى او، عملکردش در خارج 
از میدان ورزش با ورزشکاران مستقل 
به  کمک  رسانى  براى  هم  آنها  که 
را  شده اند  کار  به  دست  زلزله  زدگان 
على  که  همچنان  مى  برد.  سوال  زیر 
دایى و بسیارى دیگر از اهالى ورزش 
براى کمک به زلزله زدگان پیش قدم 

شدند.

تاجى ها،  اسطوره  خانواده 
حجازى  ناصر  که  را  استوک هایى 
دروازه  از  و  پوشید  را  آن  سال ها 
و  تاج  و  شهباز  ایران،  ملى  تیم 
استقالل حراست کرد براى کمک به 
زلزله زدگان کرمانشاه به حراج گذاشته 

است.
خبر حراج استوک هاى حجازى در 

روزنامه ورزشى »گل« منتشر شد
ناصر حجازى از چهره هاى سرشناس 
فوتبال ایران است که عالقمندان اش 
مردم دوست  ورزشکارى  را  او 

مى شناسند.
براى شرکت  او  خرداد سال 13۸۴ 
ایران  جمهورى  ریاست  انتخابات  در 
 30 مى تواند  گفت  و  کرد  نام  ثبت 
میلیون رأى  بیاورد اما شوراى نگهبان 
در  حجازى  کرد.  رد  را  او  صالحیت 
گفت:  خود  صالحیت  رد  به  واکنش 
کار  هم  ورزشى ها  دارد  ایرادى  »چه 
سیاسى انجام دهند؟ چه ایرادى دارد 
اکنون که در ورزش ما سیاستمداران 

حراج استوک های ناصر حجازی برای كمک به 
زلزله زدگان

فعالیت دارند حاال مثاًل ناصر حجازى 
هم فعالیت سیاسى کند«.

حاال او خودش نیست، اما همچنان 

محبوبیت اش مى تواند گره اى هرچند 
در  گرفتار  مردمى  کار  از  کوچک 

آوارهاى زلزله  را باز کند.

ناصر حجازی در سال 137۸ از طرف كنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان 
جادوجنبل و دعانویسی در دروازه فوتبال برای جلوگیری از گل های حریف!دومین دروازه بان برتر قرن بیستِم این قاره انتخاب شد

کیانوش رستمی برزیل ۲۰۱۶

كیانوش رستمى، مدال طالی مسابقات قهرمانى جهان ۲۰1۴ 
قزاقستان خود را نیز به حرم دختر پیامبر »فاطمه معصومه« در قم 

تقدیم كرده بود و عواید آن را هم گرفت

استان  در  سوق  شهر  جمعه  امام 
مسئوالن  به  احمد  بویر  و  کهکیلویه 
خطر  زنگ  که  داده  هشدار  رژیم 
خودکشى به صدا در آمده و در حال 

تبدیل به یک بحران بزرگ است.
مشکل  ایران  در  جوان ها  گفته  او   
بیکارى، اشتغال  و ازدواج دارند. او به 

خانواده ها توصیه کرده با فرزندان خود 
به  جوان ها  نگذارید  و  باشید  دوست 

راه هاى انحرافى کشیده شوند.
از پدر و مادرها خواسته جوان ها  او 
ندانند  خودشان  مشکالت  مسئول  را 
و سعى کنند آنها را به آینده امیدوار 

کنند.

امام جمعه شهر سوق: زنگ خطر 
خودكشى به صدا درآمده

خانم  یک  شدن  کشته  دنبال  به 
کارمند دولت با ضربات سنگ و چاقو 
به دست شوهرش در تهران،ماموران 
دستگیر  را  زن  این  جنایتکار  همسر 
به  مقتول  ساله  پانزده  پسر  کردند. 
خانه  از  خارج  در  وقتى  گفت  پلیس 
بودم به مادرم تلفن کردم ولى جواب 
هم  او  از  زدم  زنگ  پدرم  به  نداد. 
جوابى نشنیدم. به خانه رفتم با جسد 

غرق در خون مادرم روبرو شدم.
تحقیقات پلیس نشان داد مرد قاتل 
معتاد به مواد مخدر است و به دلیل 
اعتیاد شدید از دو سال پیش کارش 
مسئله  این  است.  داده  دست  از  را 
علت اصلى درگیرى بین زن و شوهر 
اخیر  ماه هاى  در  وى  همسر  و  بوده 

اصرار داشته از او جدا شود.
دستگیرى  از  بعد  همسرکش  مرد 
علت  به  پیش  سال  سه  از  گفت 
زندگى  در  زیاد  تنش  و  ورشکستگى 

داروهاى آرام بخش مصرف مى کردم. 
و  رفتم  هم  اعتیاد  ترک  کمپ  به 
به  چون  اما  کردم  ترک  را  اعتیادم 
بودم  شده  معتاد  اعصاب  قرص هاى 
کمپ  به  دوباره  آنها  ترک  براى 
بازگشتم و ده روز آنجا بودم. هنگامى 
که از کمپ به خانه برگشتم در بررسى 
در  شدم  متوجه  خانم  موبایل  تلفن 
وبسایت تلگرام با مردى رابطه دارد. 
زنم  کردم.  دعوا  و  بحث  و  جّر  او  با 
گفت دیگر مرا نمى خواهد و تصمیم 
دارد طالق بگیرد و با شخص دیگرى 
ازدواج کند. از حرف او عصبانى شدم. 
از  چاقویى  و  بالکن  از  سنگ  یک 
آشپزخانه برداشتم، به سراغ او که در 
حمام بود رفتم، چند ضربه با سنگ 
با چاقو  و چند ضربه  زدم  به سرش 
مردى  از  انتقام  فکر  در  بدنش.  به 
که  بودم  داشته  رابطه  زنم  با  که 
شد. زندانى  قاتل  شدم.مرد  دستگیر 

همسرم را با ضربات چاقو و كوبیدن 
سنگ به سرش كشتم
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تضاد های وجودی و ساختاری رژیم 
اسالمی و کوهی از دشواری ها عواملی 
است که برقراری تسلط آن را ناممکن 

می سازد   
از تظاهرات 22 بهمن مرحله تازه 
ای در جنبش سبز آغاز شده است، 
با تفاوت های بسیار، که اگر درست 
نتیجه  و  ها  تعبیر  به  نشود  فهمیده 
گیری های نادرست و زیان آور خواهد 
گسترده  تظاهرات  روز  آن  تا  رسید. 
مردمی در روز های معین، روز هائی که 
تا سال پیش از سوی جمهوری اسالمی 
بزرگ داشته می شد، و کوشش نا موفق 
حکومت برای کنترل خیابان مهم ترین 
ویژگی های جنبش می بود. در 22 
بهمن تظاهرات به پای گذشته نرسید 
و کنترل خیابان از سوی حکومت بیش 
از همیشه برقرار گردید. این ناکامی 
کسانی را بیش از اندازه دلسرد کرد 
اما چنانکه یکی از کوشندگان جنبش 
در ایران به رسانه ای در بیرون )تالش 
آنالین( گفت، در »22 بهمن ما شاید 
نتوانستیم بیشترین توانمان را نشان 
دهیم، اما بیشترین توان رژیم را در به 
دست گرفتن خیابان ها دیدیم و یکی 
حکومت  یک  چهره های  بدترین  از 
بین المللی  رسانه های  به  را  نظامی 

نشان دادیم.«
این گفتاورد با کوتاه ترین عبارات، 
گویای مرحله تازه ای است که از آن 
های  تاکتیک  رژیم  ــ  رفت  سخن 
تکمیل  اینجا  تا  را  خیابان  کنترل 
هیچ  به  مردم  جنبش  است؛  کرده 
روی از پای در نیامده است؛ و رژیم 
تسلط  خیابان  بر  نه  و  جامعه  بر  نه 
زیر  سالحی  همچنان  خیابان  دارد؛ 
کامیابی  است؛  مبارزه  در  مردم  پای 
تاکتیکی حکومت هر چه باشد نمی 
تواند هزینه سنگین سیاسی را که در 
هر گام می پردازد جبران کند. این 
تصویر یک سویه )جنبه( ناگزیر دیگر 
نیز دارد که هیچ نمی باید نومیدی 
بیاورد. جمهوری اسالمی هنوز توان 

ماندگاری دارد.
برای پیروزی در چنین پیکار دراز 
آهنگ دشواری، امیدواری و خوشبینی 
حیاتی است ولی بس نیست. ما می باید 
توانائی های رژیم را نیز  در نظر بگیریم. 
درست است که حکومت اسالمی به 
نژاد و»بچه  به رهبری احمدی  ویژه 
را  ناشایسته ساالری  او  محل« های 
در  که  است  رسانده  درجاتی  به 
دارد.  تازگی  نیز  اسالمی  جمهوری 
نوع  از  حکومت  یک  رژیم  این  ولی 
قاجاری است با درآمد های نفت و گاز 
هیچ  هرگز  که  منابعی  با  افسانه ای، 
حکومتی در تاریخ ایران نداشته است. 
تفاوت دیگرش با تاراج و سرکوبگری 
قاجار،  بی لیاقتی سرتاسری دوران  و 
با  است.  آن  مدرن  امنیتی  طبیعت 
بهره گیری از تجربه های آلمان هیتلری 
و شوروی استالینی و شیوه های کنترل 
که تکنولوژی نوین فراهم می کند، همه 
دستگاه حکومتی برای نگهداری رژیم 
داده  سازمان  دیگر  هرچه  بهای  به 

شده است.
اگر این ویژگی ها را در نظر بگیریم 
داشتن  دوگانه ی  می توانیم  بهتر 
کنترل از یک سو و نداشتن تسلط از 
سوی دیگر را دریابیم. حکومتی که 
باشد  خویش  نگهداری  پی  در  تنها 
بسته به امکانات ش می تواند کنترل 
خود را چند گاهی حفظ کند. ولی 
است  دیگری  مقوله  تسلط  برقراری 
و از پذیرفتگی حکومت می آید. اگر 
حتا  و  بیزار  خود  حکومت  از  مردم 
دشمن آن باشند کار جز با زور پیش 
دشمنی  و  بیزاری  چه  هر  نمی رود. 
بیشتر باشد زور بیشتری الزم است و 
ـ دست کم در  هیچ زوری بس نیستـ 

جامعه ای مانند ایران بس نیست. زیرا 
ایران با یک کشور دور افتاده و برکنار 
تفاوت  پیشرفت  عمومی  جریان  از 
دارد. همان گونه که حکومت می تواند 
کنترل  تکنیک های  مدرن ترین  از 
بهره گیرد مردم نیز به تکنیک های 
پیشرفته ی آگاهی و ارتباط دسترس 
را  خود  کارشناسان  حکومت  دارند. 
کارشناسان  از  ارتشی  مردم  دارد، 
نیز  در میانه خود دارند. جهان آزاد 
بین  رفتار  به  بسته  که  درجاتی  به 
در  است  اسالمی  جمهوری  المللی 

کنار مردم است.
 * * * 

ساختاری  و  وجودی  تضاد های 
است  دیگری  عامل  اسالمی  رژیم 

ناممکن  را  آن  تسلط  برقراری  که 
می سازد. جمهوری اسالمی اگر به میل 
می بود  فرمانروایان ش  و  پایه گذاران 
خالفت اسالمی نامگذاری می شد ــ 
دنباله خالفت علی که هزار و سیصد 
بوده  شیعه  آرزوی  سالی  صد  چهار 
است. ایران اسالمی نه سینما می داشت 
دانشگاه،  نه  سمفونیک؛  ارکستر  نه 
نه میلیون ها ایرانی پیوسته در رفت 
نه طبقه متوسطی  و  با غرب  آمد  و 
چندان  غربی اش  مانند های  از  که 
بازشناختنی نیست. جمهوری اسالمی 
نه  نام ش می داشت  در  نه جمهوری 
به  اساسی اش.  قانون  در  انتخابات 
یک  اسالمی  جمهوری  سخن  یک 
است،   anachronism ناهنگامی 
یک جسم خارجی که به ارگانیسمی 
وارد شده است و آن را می خورد و از 
آن پس زده می شود. تا آن ارگانیسم 
زده  پس  خارجی  جسم  است  زنده 
می شود، هنگامی هم که مرد جسم 
خارجی می میرد. اما آیا هفتاد میلیون 

ایرانی می میرند؟ 
سنگین تری  وزنه ی  کدام  اکنون 
دارند، کنترل ناقص خیابان با نشان 
دادن زشت ترین چهره رژیم؟ حکومت 
شهر های  نظامی  اشغال  با  توانست 
بزرگ جلو تظاهرات گستره تر مردم 
و  هزینه ها  همه  با  ولی  بگیرد  را 
ترساندن ها و خط زنجیر هزار اتوبوس 
در  انقالب  پیروزی  روز  به  نتوانست 
میدان نیمه تهی آزادی رونقی ببخشد. 
بیست و دو بهمن که سی سال مایه 
به  بود  اسالمی  جمهوری  سربلندی 
جای درست خود فرو افتاد ــ نماد 
تاریخی  اشتباه  بزرگ ترین  یاد آور  و 

مردم ایران. 
به  امیدی  هیچ  دیگر  که  رژیمی 
داشتن مردم در کنار خود ندارد )به 
درستی می توان گفت که هشتاد در 
صدی از مردم خواستار برچیده شدن 
به  روز  هستند(  اسالمی  جمهوری 
روز نظامی تر و به یک ارتش اشغالگر 
ماننده تر می شود. ارتش های اشغالگر 
بی تسلط  کنترل  باالی  نمونه های 
هستند. دار و دسته خامنه ای-احمدی 
نژاد و فرماندهی سپاه )جایگاه واقعی 
پیوسته  ترکیب  این  در  خامنه ای 
پائین تر می آید( به یک دست زندانی 
به یک دست  و  و شکنجه می کنند 

دارائی کشور را به هوای دل خود به 
این و آن می بخشند. پشت سر آنها 
یک ساختار پیچیده امنیتی-نظامی 
است و روبروی شان توده بزرگ مردم 
خشمگین و کوهی از دشواری ها که 
مانند سرریز آتشقشان پیوسته باال تر 
می رود. اینکه چه اندازه این دو نیرو 
بستگی  آمد  خواهند  بر  یکدیگر  از 
و  دارد  مردمی  عامل  پابرجائی  به 
مشکالت وجودی و ساختاری رژیم. 
حکومت  منابع  خالف  بر  نخستین، 
در  دست  دومی،  و  است  نامحدود 
برطرف  رژیم،  اصالح ناپذیری  دست 
جمعیت  گذشته  دهه  سه  نشدنی. 
اسالمی  رژیم  از  و  بیشتر  را  ایران 
و کارائی حکومت اسالمی  بیگانه تر، 

را به عنوان اداره کننده کشور کمتر 
کرده است. 

نیست که آن  این  از  نشانی  هیچ 
جمعیت، خشمگین تر و بیزار تر نشود 
احساس  و  قابلیت  حکومت  این  و 
و  تاراج  بیابد.  بیشتری  مسئولیت 
ولی  یافت  خواهد  ادامه  سرکوبگری 
ایران را به تاراج و سرکوبگری نمی توان 
رها کرد. این ملت بیهوده سه هزاره از 
جمله دو سده ی پدران معنوی گروه 
فرمانروای کنونی را دوام نیاورده است. 
 از هم پاشیدگی حکومت که با هر 
می گیرد  بیشتر  بودجه شدت  قانون 
مایه  و  کشور  برای  نگرانی  مایه 
امیدواری برای مبارزه است. هیچ کدام 
ما ادامه وضع کنونی را نمی خواهیم 
ولی چاره ای جز بهره برداری از همین 
وضع تاسف آور نداریم، ووضع تاسف آور  
با  که  امسال  بودجه  شد.  خواهد  تر 
فشار های مستقیم خامنه ای از مجلس 
گذشت دست حکومت را باز می گذارد 
که هر گونه خرابکاری در اقتصاد بکند. 
به  حمله  از  نمی باید  تنها  نه  ما 
سیاست های حکومت و پیامد های ش 
برای گروه های اجتماعی خسته شویم 
چه  که  باشیم  امیدوار  می باید  بلکه 
جنبش سبز و چه راه سبز امید مسائل 
جبهه  یک  را  اجتماعی  و  اقتصادی 
تمرکز  با  گردانند.  خود  مبارزه  مهم 
هر چه بیشتر قدرت در احمدی نژاد 
هر قاعده و اصولی از اداره امور رخت 
می بندد و می باید انتظار بد تر از اینها 
اختیارات  به  که  کسانی  داشت.  را 
اگر  می کنند  اشاره  خامنه ای  قانونی 
از نزدیک تر به همین فرایند تصویب 
بودجه بنگرند خواهند دید که قدرت 
واقعی در کجاست. دیکتاتور ها همه 
تکیه دارند و همه خیال  به سرنیزه 
می کنند که سرنیزه در دست آنهاست 
ولی در بیشتر موارد سرنیزه بر پشت 
آنهاست منتظر هر نشانه نافرمانی. ما 
در جمهوری اسالمی این را به روشنی 
می بینیم. روز های قدرت »روحانیون« 
پاسداران  فرماندهی  و  است  شمرده 

روند ها را می گزارد. 
این همه در کنار مخاطرات بیشتر، 
فرصت های تازه ای بر مبارزه می گشاید. 
اگر جنبش اعتراضی می خواهد ابعاد 
واقعی خود را بگیرد ناچار همه این 

مالحظات را به نظر خواهد آورد.

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

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

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرایط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گویی همین امروز 
قدیمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازیم  همایون  داریوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب ۵۷ 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

 )۵ مهر 13۰7 ، تهران- ۸ بهمن 13۸۹ ، ژنو(

رژیم اسالمی، ارتشی اشغالگر 
کیهان لندن شماره 13۰1 - 1۹ فروردین  ماه 13۸۹

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )4۵(

از وقایع این دوران، تولد »کاوه« 
بود در برلن.

حسن  سید  »کاوه«  ر  بنیانگذا
خود  زندگی  شرح  در  تقی زاده، 
می نویسد: »تقریباً پنج ماه در لندن 
بودم و تا وقتی که عازم آمریکا شدم 
تمام اوقاتم مصروف خواندن کتاب در 
موزۀ بریتانی بود. از صبح می رفتم تا 

غروب. خیلی هم بهره مند شدم.
به حساب فرنگی در روز آخر ماه 
با کشتی  از لندن حرکت کردم  مه 
موریتانیا. ماه ژوئن وارد آمریکا شدم. 
گویا پنج روز و نیم از اروپا تا آمریکا 
نیویورک  به  وقتی  کشید.  طول 
)نبیل الدوله(  علیقلی خان  رسیدم 
آمده  به استقبال  بود  دافر  شارژ  که 
را  ایرانی ها  از  بعضی  بود کنار دریا. 
هم که در آمریکا بودند جمع کرده 

آورده بود...
علیقلی خان گفت چون اینجا دارد 
گرم می شود و من یک جایی در کوه 
با زن و بچه آنجا  اجاره کرده ام که 
آنجا،  برویم  بیائید  هم  می روم شما 
ما می خواهیم با هم کار کنیم. آنجا 
از نیویورک دور بود به اسم کتسکیل 
)Catskill(. در آن کوهستان، جای 
وسیعی بیشتر از ده هزار متر گرفته 
بود. او خودش دارا و شخص خیلی 
سخی و دست باز بود. مهمان او شدم. 
غیر از خود او و بچه هایش و زنش 
نه  دوآتشه،  بهائی  و  آمریکایی  )که 
بلکه سه آتشه بود و در خانه عکس 
و  بود  گذاشته  را  عبدالبهاء  بزرگ 
جوان  یک  نمی کرد(  او  به  پشت 
هندی هم بود که از انقالبیون هند 
زندگی  آنجا  ایرانی  به عنوان  و  بود 
می کرد. درد انقالبیون هند این بود 
که هرچه ممکن است بر ضد انگلیس 

کار بکنند...
مقاالتی  بودم  آمریکا  در  وقتی 
عالم  مجلۀ  به اسم  مجله ای  برای 
می شد  نشر  پاریس  در  که  اسالمی 
که  شد  این  جهتش  یک  نوشتم. 
مرحوم کاظم زادۀ ایرانشهر که با من 
مطلع  بود  پاریس  در  و  بود  دوست 
حیث  از  آمریکا  در  من  به  که  شد 
معیشت زندگی خوش نمی گذرد. به 
من نوشت اگر شما مقاالتی بنویسید 
پول می دهند و کمکی می شود. گفت 
حتی به فارسی هم بنویسید مانعی 
ندارد، من به فرانسه ترجمه می کنم و 
چاپ می شود. من چهار مقاله نوشتم. 
»جریانات  بود:  این  یکی  عنوان 
سیاسی در ترکیه« که خیلی مفصل 
و مشروح بود و با عکس منتشر شد 
در  سیاسی  »جریانات  دوم  مقالۀ  و 
اینها  ایران« که گویا دو مقاله شد. 
را آن مرحوم داد چاپ کردند و در 
من  به  پول  فرانک  چهارصد  حدود 
من  معیشت  به  کمکی  و  فرستاد 
شد. هر جا که بودم برای خیر ایران 
چاپخانۀ  یک  آن  از  بعد  می نوشتم. 
خیلی بزرگی بود که کتاب مقدس 
چاپ می کرد. آنجا هم یک کار موقت 

پیدا کردم... «
آمریکا  در  تقی زاده  اقامت  دوران 
کشید.  طول  سال  دو  به  نزدیک 
نیویورک  به  لندن  از  او  که  زمانی 
جهانی  اول  جنگ  هنوز  کرد  سفر 
بود. در آمریکا، هنگامی  آغاز نشده 
که با یک کمپانی داروسازی، به عنوان 
و  ترکی  و  فارسی  زبان های  مترجم 
عربی شروع به همکاری کرد و قرار 
عثمانی  به  دارو  تبلیغات  برای  بود 
اعزام شود جنگ جهانی درگرفت و 
این سفر منتفی شد. آنگاه آلمانی ها 
ه  یگا پا یک  شتند  دا تصمیم  که 
تبلیغاتی در برلن دایر کنند به توصیۀ 
سرکردگان حزب دموکرات در ایران، 
با تقی زاده تماس گرفتند و او را به 

آلمان دعوت کردند.
تقی زاده می نویسد:

»قریب دو سال در نیویورک بودم. 
یک روز کاغذی از پست به من آمد. 
باز کردم، دیدم از کنسول آلمان در 
ما  بود.  جنگ  زمان  بود.  نیویورک 
خیلی طرفدار آلمان و برضد روس و 
انگلیس بودیم. نه تنها من، بلکه همۀ 

ایرانی هایی که آنجا بودند.
کنسول نوشته بود می خواهد مرا 
ببیند. رفتم دیدم. او به من گفت شما 
ممکن است به آلمان بروید؟ ما شوق 
ایرانی ها  داشتیم.  آلمان  به  زیادی 
آلمان را مثل پیغمبر، حضرت داود، 

نجات  را  آنها  آمده  که  می دانستند 
سینه  آلمان  برای  همه  ما  دهد. 
می زدیم. گفتم با کمال میل می روم...

کمیتۀ  دیدیم  برلین.  به  آمدیم 
فتم  ر نجاست.  آ هند  نقالبیون  ا
وزارت خارجه آلمان و آنها را دیدم. 
ما  که  بود  این  بر  نظرشان  چون 
قبول  من  بکنیم.  کار  هندی ها  با 
نکردم. گفتم ما باید مستقل باشیم 
و یک کمیتۀ ایرانی تشکیل بدهیم 
و همۀ وطن پرستان ایرانی و آنهایی 
را که نفوذ دارند جمع آوری بکنیم. 
آنها قبول کردند. ما مشغول دعوت 

و  اینجا  از  وطن دوست  ایرانی های 
و  فرانسه  و  سویس  از  یعنی  آنجا، 
انگلستان و استانبول شدیم تا جمع 
ایرانشهر  کاظم زادۀ  مرحوم  بشوند. 
مرحوم  و  پورداود  آمد.  کمبریج  از 
قزوینی و محمودخان اشرف زاده که 
آمدند.  پاریس  از  بود  فعالی  جوان 
یکی  سویس،  از  دیگر  نفر  چند 
راوندی، یکی سعداهلل خان درویش، 
یکی هم جمال زاده )که تازه عروسی 
کرده بود( با زنش آنجا آمدند. نصراهلل 
عمه زادۀ  که  بود  هم  جهانگیر  خان 
میرزا جهانگیرخان می شد. بعد هم 
از استانبول هفت، هشت نفر آمدند 
ازجمله اسمعیل امیرخیزی، نوبری، 
برلین  در  دیگر.  و عده ای  ملت  نالۀ 
بحث  و  کردیم  درست  مجمعی 
قرار  نوشتیم.  نظامنامه  می کردیم، 
کنیم.  کار  آلمانها  با  که  گذاشتیم 
هیچ  مخارج  لحاظ  از  آنها  لبته  ا
به سهولت  پول  نداشتند.  مضایقه 
می دادند...  را  کار  مخارج  و  می آمد 
بعداً روزنامه »کاوه« را بنا کردیم که 
بر ضد دشمنان  روزنامه ای سیاسی 
ایران  کامل  استقالل  برای  و  آلمان 
را  مخارجش  بود.  آلمان  تقویت  به 

آلمانی ها می دادند...«
 24 در  »کاوه«  شمارۀ  نخستین 
ژانویه 1916 )18 ربیع االول 1334( 
انتشار یافت. در سرمقالۀ این شماره 
باز  که  ماست  »تکلیف  بود:  آمده 

پیکار نماییم و اگر دور از وطن هم 
باشد برای بیدار ساختن و برانگیختن 
برای  و  زنیم  فریاد  خود  هموطنان 
همراهی با اردوی جهاد ملی )اشاره 
به کمیتۀ دفاع ملی( استغاثه نمائیم... 
رحم  یران  ا به  نگلیس  ا و  روس 
محترم  را  آن  استقالل  و  نمی کنند 
ایرانیان است  نمی شمارند و وظیفۀ 
که انتقام از این دو دشمن گرفته و 
نیز  بازگردانند. ما  ایران را  استقالل 
رسم و راه خود را کاوۀ آهنگر قرار 
دادیم و با توسل به این اسم مبارک، 
ایران پاک و مقدس، ایران نامدار و 
نجیب را مخاطب ساخته با تمام قوت 
روح و قلب خود فریاد می زنیم: برخیز 

ای کشور نامور بلند اختر!«
»کاوه« هر دو هفته یک بار منتشر 
جمال زاده  محمدعلی  سید  می شد. 
مقابل  در  هنوز  من   ...« می نویسد: 
دیدگان منظره ای را مجسم می بینم 
که در نمره 64 خیابان الیب نیتز در 
برلن که محل اداره و کتابخانه کاوه 
بود... تقی زاده که علت مزاج و کار 
ساخته  نحیف  و  ضعیف  را  او  زیاد 
بزرگ  سادۀ  میز  آن  پشت  در  بود 
نشسته  من  روبروی  عمومی  تحریر 
به  عینک  و  دست  به  قلم  و  است 
چشم می نویسد و می نویسد و چنین 

نوشتنی پایان نداشت.
مجبور بودیم تمام کارهای روزنامه 
را خودمان بشخصه انجام بدهیم. نوکر 
و خادمی نداشتیم. حروفچین مطبعه 
و  نمی دانست  فارسی  و  بود  آلمانی 
هفت  شش  را  نمونه  بودیم  مجبور 
بار تصحیح نماییم. کار سنگین بود. 
مستلزم  یک  هر  که  مقاالت  تهیه 
بود  تحقیق  و  مطالعه  زیادی  مقدار 
کارهای  و  حسابداری  و  مکاتبات  و 
خرد یا کالن بسیار دیگری که فرع 
روزنامه نگاری است )آن هم در یک 
کشور بیگانه( همه به عهدۀ خودمان 
بود و کار آسانی نبود. اما روزی که 
کاوه از چاپخانه بیرون می آمد تمام 
خاطر  مالل  و  کوفتگی  و  خستگی 
نو  از  و  می گردید  فراموش  یکباره 
حکم  برایمان  و  می گرفتیم  جان 
راست  و  داشت  را  حسابی  جشنی 
دلبندمان  فرزند  که  می نمود  چنان 
پس از مدتی غیاب و دوری به خانه 

برگشته باشد.
پیش  در  دیگری  کارهای  آنگاه 
انجام  خودمان  بایستی  باز  که  بود 
بدهیم. بایستی روزنامه را شماره به 
شماره به نام هر یک از مشترکین در 
لفافه بپیچیم و با سریشم بچسبانیم 
و آدرسها را با دست بنویسیم و به هر 
کدام تمبر بچسبانیم و آن همه بسته 
را دسته به دسته در بغل گرفته به 

پستخانه برسانیم...«

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 1226 (

» ادامه دارد«           

سیدحسنتقیزاده
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ترانه سرایان  و  شعرا  از  1ـ 
بلندپایه و فقید  اول،  طراز 

ایران
2ـ برگه ـ او ـ اهل ادب

3ـ علمی است
4ـ معرفت و تربیتـ  پهلوان

5ـ  فاسد و باطلـ  درویشان 
می کشند

6 ـ بخار متراکم ـ خوراکی 
است ـ تنها

معروف  داستانسرای  ـ   7
اثر  خالق  و  ایران  فقید  و 

»شازده احتجاب«

8 ـ بالغ و شجاع ـ رأس
9ـ از شعرای نوپرداز کشور 

ما
ـ  حرف  یک  تکرار  10ـ 
شهری  ـ  است  جانداری 

در ایران
11ـ صحت ـ هنر هفتم

ن  پیشگا هنر ز  ا 1ـ 
معروف و قدیمی تئاتر 

ایران
عاقل  ـ  وارد شدن  2ـ 

و بخرد
ـ  چشم همچشمی  3ـ 

سرازیری
4ـ پشیمانی

5ـ  تحریر شدهـ  کوچه
ـ  است  کشوری  ـ   6

تدوین
7 ـ خواسته ها

8 ـ علمی است
ـ  از روزهای هفته  9ـ 

مشابه
10ـ از وسایل موسیقی 
است  دایره  داخل  ـ 

ـ روز
است  پرنده ای  11ـ 
به  متعلق  جزیره ای  ـ 

ایران ـ عالمت جمع

1ـ از خوانندگان صاحب نام، 
برجسته و فقید ایران

جمهوری  رؤسای  از  2ـ 
پیشین آمریکا

3ـ واحد پول کشوری است 
ـ اورنگ ـ از دروس مدرسه

4ـ دگرگون سازیـ  قسمتی 
از چهره ـ جذاب

ـ  لحظه  ـ  ندا  حرف  ـ   5
درختی است ـ از ظروف

ۀ  چهر ین  فتر و معر ـ   6
سیاسی آفریقا

7 ـ میوه ای است ـ تابنده و 
درخشان ـ مقامی است پر 

مسؤولیت
8ـ  از نخست وزیران پیشین 

ایران
9ـ نخوت ـ وسیله ای برای 

نواختن ـ تکرار یک حرف
10ـ امانتـ  محل تهیه چای 

و قهوه
11ـ شهری قدیمی در ایران 

مادر  ـ  پوشاک  ـ  خرس  ـ 
به عربی

و  پژوهشگر  نویسنده،  12ـ 
روزنامه نگار صاحب نام معاصر 

و فقید ایران ـ ناشنوا
از  ـ  حرف  یک  تکرار  13ـ 
از  ـ  بهره  ـ  ایران  شهرهای 

آفات نباتی
پیدا  ـ  است  میوه ای  14ـ 

نشدنی ـ ردیف
شعرای  از  ـ  یادگار  15ـ 

معروف و معاصر ایران

1ـ از فیلمسازان برجسته و معروف 
ایتالیایی تبار هالیوود

2ـ از آهنگسازان مشهور و فقید ایران
3ـ مقصودـ  بهره گیری از چهارپایان 

و خودرو برای حرکت ـ مانع
4ـ حکمران ـ مرغی است

5 ـ روستا ـ اثر ـ چهارپایی است
از  بعد  ـ  باربری  ـ  است  گلی  ـ   6

غذای اصلی
رودخانه های  از  ـ  است  ـ ظرفی   7

ایران ـ رنگی است
8 ـ سرپرست ـ  دگرگونی ـ نقاش

9ـ کشوری است ـ استمالت
از  ـ  ـ پرچم  تکرار یک حرف  10ـ 

شهرهای ایران
12ـ از زینت آالت بانوانـ  مایۀ حیات 

ـ ناخن خشک
هم  او  ـ  گول زننده  ـ  ناقالئی  13ـ 

حرفه ای دارد مقدس
14ـ از رنگ ها ـ درخشان ـ وحشی
15ـ تهّور ـ همنشینی و همسفری

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

غار 70 میلیون ساله نخجیر استان 
مرکزی به مناسبت نوروز 89 به روی 
عالقمندان  و  نوروزی  گردشگران 

طبیعت باز شد. 
که  کیلومتر   10 مهر،  گزارش  به 
تهران-اصفهان(   راه  دلیجان)نیمه  از 
بر  فرعی،  جاده  امتداد  در  می گذری، 
سینه کش کوه کم ارتفاع »تخت« در 
چوبی را مشاهده  می کنی که هرگز 
ساله  میلیون   70 غاری  نمی اندیشی 

مانند پلنگی آرمیده است.
غار نخجیر استان مرکزی که چند 
سالی است نام آن بر سر زبانها افتاده 
یکی از اعجازهای جهان است که در 
طول 70 میلیون سال به دست طبیعت 
ساخته و پرداخته شده و اثری بی نظیر و 
متعلق به دوره سوم زمین شناسی است 
که در حد فاصل شهرهای دلیجان و 

نراق قرار دارد. 
یک گروه کوهنوردی در سال 1368 

این غار را کشف کردند.
  مشخصات غار 

اصلی غار نخجیر دارای 10  دهانه 
متر عرض و بین 10 تا 40 متر ارتفاع 
این  از  با گذر  بیننده  ای  است که هر 
دهانه و ورود به غار به حیرت و تفکرفرو  

می  رود.
و  اصلی  دارای یک شاخه   غار  این 

کنون  تا  که  است  فرعی  شاخه  چند 
توسط افراد محلی و غارنوردان مجرب 
از آن شناسایی  در حدود 4 کیلومتر 
شده و پیش بینی  می شود حدود 8 تا 

10 کیلومتر عمق داشته باشد.
تاکنون بالغ بر دو هزار متر فضای 
خشک در محوطه درونی این مجموعه 

            10 پرسش و 10 پاسخ  غار 70 میلیون ساله »نخجیر«
1(شهرستان »جاجرم« در كدام استان ایران قرار دارد؟

1ـ استان فارس 2ـ استان خراسان 3ـ استان کرمان 4ـ استان مرکزی
2(كشور »اسپانیا« در كدام سمت »پرتغال« قرار دارد؟

1ـ شرق             2ـ غرب           3ـ شمال           4ـ جنوب
3(كشتی عظیم »تایتانیک« در چه سالی در اقیانوس اطلس غرق شد؟

1ـ 1911           2ـ 1912          3ـ 1913          4ـ 1914
4(»میرزا قاسمی«، از خانواده »املت«، غذای كدام منطقه ایران است؟

1ـ گیالن            2ـ خراسان          3ـ فارس         4ـ خوزستان
5(جایزه سینمایی »سیمرغ بلورین« به خاطر بهترین بازیگر زن را 

چه كسی برای فیلم »آلزایمر« به دست آورد؟
1ـ مهناز افشار  2ـ آناهیتا همتی   3ـ نیکی کریمی    4ـ مهتاب کرامتی

6(»مشهد اردهال« در غرب كدام شهر زیر قرار دارد؟
1ـ کاشان           2ـ زنجان            3ـ گرگان          4ـ همدان

7(»روح اهلل خمینی« در چه سال میالدی متولد شد؟
1ـ 1900          2ـ 1901            3ـ 1902             4ـ 1903

8(معنی واژه »لحد« چیست؟
1ـ سبک و شیوه     2ـ زندگی دوباره    3ـ آشوب            4ـ گور

9(نام پادشاه كنونی مراكش چیست؟
1ـ ملک حسین اول                     2ـ ملک احمد دوم

 3ـ ملک حسن سوم                    4ـ ملک محمد ششم
10(فرودگاه »توركو« در كدام كشور قرار دارد؟

1ـ ترکیه           2ـ اسرائیل         3ـ فنالند          4ـ قزاقستان

در صفحه 15

در صفحه 15 وجه اشتراک این شخصیت ها چیست؟

عموما  که  شده  است  یی  شناسا
بلوری  تزئینات  بوده و  »کریستالیزه« 
آن  و سقف  دیوارها  اسفنجی کف،  و 
از ناب ترین نمونه  های موجود جهان 

است.
وجود یک دریاچه در بخش انتهایی 
و  سقف  دیواره،  که  غار  زیردست  و 

پیکره های اسرار آمیز آن را سنگ  های 
یی  یبا ز  ، ه د کر ه  صر محا عجیب 

زایدالوصفی به این غار داده  است.
بنابر آخرین اطالعات تاکنون 600 
و  شده  شناسایی  دریاچه  این  از  متر 
وسعت آن بیش از 3 هزار متر تخمین 

زده  می شود.
تهویه  طبیعی هوای درونی غار در 
فصول تابستان و زمستان یکی دیگر 
غار شگفت انگیزاست،  این  از عجایب 
در تابستان خنک و در زمستان گرم 
مجموعه  این  در  هیچگاه  و  است 
اکسیژن  کمبود  با  بازدید کنندگان 
ل،  حا عین  در  ند. نمی  شو برو  و ر
در  دلیل  به  نخجیر  غار  زیبایی های 
و  است  شده  ایجاد  نبودن  دسترس 
هرگونه بهره برداری از این غار باید با 
مالحظات زیست محیطی و مراقبت 
به  تا خدشه ای  گیرد  و دقت صورت 
این غاز 70 میلیون ساله به خصوص 
بر قندیلهای آهکی و سست آن وارد 

نشود.
ن   نشا ر  غا ه  هد مشا نه  سفا متأ
می دهد تعدادی از قندیل های آویزان 
که  است  شده  شکسته  غار  بلند  و 
این میراث  از  لزوم حفاظت  امر  این 
ملی و جهانی را مضاعف  می کند و 
این  به  ویژه ای  توجه  باید  مسؤوالن 

امر داشته باشند.

= قندیل های آهکی این غار بسیار دیدنی است
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رونالد ریگان

علی خامنه ای پاپ جان پل دوم

شارل دوگل

علی اكبر رفسنجانی

وینستون چرچیل

تار عنکبوت از ماده ای شبیه ابریشم 
می شود.  ساخته  چسبناک  ولی  
خود  النه  قسمت های  تمام  عنکبوت 
تار می بافد جز قسمت  نوع  این  از  را 
مرکزی آن را چون خودش در آنجا به 
کمین نشسته است. وقتی شکاری به 
تارهای چسبنده افتاد، عنکبوت ضمن 
روغنی که چسبندگی  ماده ای  ترشح 
تارها را خنثی می کند، به طرف شکار 
حرکت می کند. اگر طعمه کوچک بود 
که با شاخک های خود آن را می گیرد 
و به سوی النه برای صرف غذا حرکت 
می کند و اگر طعمه بزرگ بود، به دور 
دست و پا و سر و تنۀ او نیز از همان 
تارهای چسبنده می تند و بعد قسمت 
قسمت بدن او را در نوبت های مختلف 

چرا عنکبوت در دام خود نمی افتد

می خورد.
کامل  آرشیتکت  یک  عنکبوت 
اطراف  در  را  اول  تار  ابتدا یک  است. 
سپس  و  می تند  دایره وار  معموال 
برقرار  ارتباط  منظم  به طور  آنها  بین 
از لحاظ اشکال  تار آن  می کند و هر 
هندسی با تارهای دیگر متفاوت است.

طبیعی  عکس العمل  یک  عطسه، 
که  است  چیزهایی  با  مبارزه  برای 
ممکن  زیرا  شده اند  ما  بینی  وارد 
به  و  بینی  راه  از  چیزها   این  است 
تولید  و  شوند  ریه  وارد  هوا  وسیلۀ 
وقتی  جهت  این  به  کنند.  عفونت 
یا  غبار  و  گرد  حتی  خارجی  شیئ 
ذرات فلفل وارد بینی شوند، اعصاب 
بینی بالفاصله به مغز خبر می دهند 
و مغز نیز فرمان اخراج صادر می کند. 
بالفاصله ریه ها مثل یک پمپ فشار 
طرف  به  را  هوا  زیادی  مقدار  قوی 
این  قدرت  و  سرعت  می رانند.  بینی 
با  توفان  یک  با  برابر  ناگهانی  هوای 
سرعت 300 کیلومتر در ساعت است 
و طبیعی است که بعد از این عطسه و 

چرا عطسه می كنیم؟

توفان، از شیئ خارجی در بینی اثری 
نخواهد بود.
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آن هنگام شرکتهای آمریکایی هنوز هم 
از ایران نفت می خریدند و به آن سالح 
ترتیب  به همین  می فروختند.  جنگی 
بر  این کشورها  انگلستان. هر دو  هم 
این باور بودند یا امید آن را داشتند که 
آیت اهلل خمینی اندک اندک کنار برود 
و زمام امور ایران را به بنی صدر رئیس 
جمهور وقت بسپارد. اندک اندک انقالب 
سرد می شود و زندگی روال عادی خود 
وخیمی  بدشانسی  شاه  می گیرد.  را 
آورده بود و اکنون تبدیل شده بود به 
انظار دور  از  او را  یک مزاحم و آفت. 
خوب  خود به خود  چیزها  همه  کنید، 

خواهد شد.
این تعبیری بود که از اوضاع ایران 
می  شد. در نظر آیت اهلل و انقالبیون، شاه 
یک ظالم و یک دزد بود که می بایستی 
اعدام  و  بازگردانده، محاکمه  ایران  به 
لوئی  مانند  وی  آنان  دید  در  شود. 
از  که  بود  فرانسه  پادشاه  شانزدهم 
دست انقالب فرانسه گریخته بود. آنها 
می خواستند خاندان پهلوی در کوچه و 
خیابان گردانده شوند و مقابل گیوتین 

قرار گیرند.
پذیرفتن  از  زمانی  انگلستان  دولت 
تهران  در  که  شد  تردید  دچار  شاه 
بازگشت  از  پس  شد.  برپا  آشوبی 
پیروان  از  عده ای  خمینی،  آیت اهلل 
برده  هجوم  آمریکا  سفارت  به  وی 
فوریه   14 تاریخ  در  شدند.  آن  وارد 
سفارت  تصرف  نخستین  این   .1981
اخبار  در  کمرنگی  به صورت  آمریکا، 
ظاهر شد و آمریکایی ها هم بزودی آن 
از چند  بیش  زیرا  فراموش کردند.  را 
ساعت به طور نینجامید. یک ایرانی که 
تابعیت آمریکا را هم کسب کرده بود 
به نام ابراهیم یزدی به محوطه سفارت 
به سفارت  با حمله کنندگان  و  رفت 
مشت  مدتی  از  پس  و  نمود  برخورد 
تکان دادن و فریاد کشیدن، آنها را از 
سفارت بیرون راند. آیت اهلل خمینی یک 
روحانی را به سفارت فرستاد تا مراتب 
تأسف خود را ابراز دارد. ابراهیم یزدی 
کارش باال گرفت و نخستین وزیر امور 

خارجه دولت انقالبی ایران شد.
ولی انگلیسی ها هنوز اطمینان کافی 
پیدا نکرده بودند. وزارت امور خارجه 
انگلستان به مارگارت تاچر که اکنون 
که  آورد  فشار  بود  شده  نخست وزیر 
اگر شاه در انگلستان به خانۀ خود در 
در  انگلیس  سفارت  برود،  استایل من 
واقع  حمله  مورد  است  ممکن  تهران 
شود و سفیر کبیر و کارمندانش تماماً 
به گروگان گرفته شوند. این نگرانی ها 
هم  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  در 
آن  در  سفید  کاخ  ولی  داشت  وجود 
بود.  مشغول  و  گرفتار  سخت  روزها 
گرفتار مسائلی مهمتر. پرزیدنت کارتر 
مسأله  که  می کوشید  کمپ دیوید  در 
که  بود  این  کند.  حل  را  فلسطین 
مسأله شاه را به وزیر خارجه سایروس 
ونس واگذار کرد. ونس فرستاده ای را 
به نام ریچارد پارکر به مراکش فرستاد 
که خاندان پهلوی را در آنجا یعنی در 
مأمونیه مالقات کند. این فرستاده خبر 
بدی به شاه داد؛ دولت آمریکا مشاهده 
آن  به  شاه  نیست  که صالح  می کند 
کشور برود. »تظاهرات فراوانی صورت 
می گیرد، از نظر قانونی اقداماتی به عمل 

بگیرند.  را  شما  پولهای  تا  می آورند 
شما  برای  امنیتی  نظر  از  مشکالتی 
فراهم می شود، حتی کنگرۀ آمریکا نیز 
ممکن است مخالفت ورزد. پاره ای از 
اعضای کنگره به رژیم انقالبی جدید 
ایران بیشتر گرایش دارند تا با شاهی 

که برکنار شده است.«
آن گونه که پارکر گفته بود شاه »این 
خبر بد را پذیرفته بود!« شاه گفته بود 
مناسبتر  برای من جایی  مکزیک  که 
در  که  هنگامی  ولی  آمریکاست،  از 
انتظار تماس با رئیس جمهور مکزیک 

پرزیدنت لوپز پورتیلو بود که رضایت 
وی را در این زمینه کسب کند، مطمئن 
بود که ملک حسن اعتراضی ندارد که 
وی چند هفته ای دیگر در رباط بماند. 
این نظر شاه نادرست بود، هرچند که 
من بعداً فهمیدم که چرا ملک حسن 
این  و  است  بوده  مخالف  امر  این  با 
موضوعی بود که واالحضرت رضا پهلوی 
ولیعهد به من اظهار داشت. در تاریخ 
27 مارس 1979 نماینده خبرگزاری 
رویتر در مجلس عوام انگلستان از من 
سؤال کرد که آیا اطالعی از خروج شاه 
از مراکش و ورودش به باهاماس دارم 
که  نبود  باری  نخستین  این  خیر.  یا 
رسانه های گروهی در مورد اخبار مهم 

بیش از من اطالعاتی داشتند.
از شانس من، در باهاماس کسی را 
می شناختم چون گاه و بیگاه به یکی 
از خانه های مستعمراتی انگلیس سری 
می زدم و این خانه مشرف بود به بندر 
ناسو. »بیل اورمرود« کسی بود که سابقاً 
در نیویورک رئیس ادارۀ اطالعات بود. او 
اکنون در زندگی خوشبخت شده بود. 
اوال ارثیه زیادی به او رسیده بود. ثانیاً 
ملقب  شوالیه  لقب  به  ملکه  طرف  از 
شده بود و باالخره با یک بیوۀ ثروتمند، 
ازدواج  دوستانم  از  یکی  دخترخالۀ 

کرده بود. من به وی تلفن کردم و در 
این زمینه پرس و جو کردم. اورمرود 
چیزی از ورود شاه به آنجا نمی دانست 
اردشیر  که  کرد  کشف  به زودی  ولی 
زاهدی به اتفاق دیوید راکفلر، نخست 
وزیر باهاماس یعنی لیندن پیندلینگ 
را راضی کرده اند که اجازه دهد خاندان 
پهلوی از مراکش به ناسو بیایند. یعنی 
زیباترین نقطه در حومه باهاماس. شاه 
به باهاماس رفت، به جزیرۀ بهشت در 
ویالی بسیار شیک و راحت که متعلق 

به یک شرکت آمریکایی بود.

من تماسی با شاه نداشتم ولی دربارۀ 
او مطالب زیادی شنیدم و تعداد زیادی 
چگونه  که  این  دربارۀ  خواندم  مقاله 
پلیس باهاماس یک شبکۀ ایمنی برای 
است.  کرده  ایجاد  شاه  از  محافظت 
از جانب  برای شاه  جدی ترین تهدید 
بود.  یاسرعرفات  فلسطینی ها  رهبر 
اسالمی همراهی  انقالب  با  که  کسی 
کرده و با عده ای از مبارزان الفتح به 
تهران پرواز کرده بود و در آنجا سفارت 
اسرائیل را تصاحب نمود. از قرار معلوم، 
عرفات به آیت اهلل خمینی وعده داده 
بود که جنگجویان فلسطینی او، شاه 
را اسیر کرده و برای اجرای عدالت به 
ایران خواهند آورد یا در محل، او را به 
جنگجویان  این  رساند.  خواهند  قتل 
کسانی بودند که گفته می شد در مبارزه 
با پلیس ایران نقش داشته اند و شاه را 
مقامات  بودند.  نموده  فرار  به  مجبور 
وقوع  انگلستان  سرویس  اینتلیجنت 
این تهدیدها را به پلیس باهاماس خبر 
ناسو  امنیتی  اداره  رئیس  بودند.  داده 
کرده  دوبرابر  را  شاه  محافظان  تعداد 
عرفات  »ما می دانیم  بود  گفته  و  بود 
آنقدر احمق نیست که سر و کله اش 

در اینجا پیدا شود.«
جزیرۀ  در  پهلوی  خاندان  اقامت 

با  نیافت  دوام  زیاد  باهاماس  بهشت 
ناسو  پلیس  از  گذشته  آنجا  در  آنکه 
تعداد سی نفر از کارآگاهانی که بانک 
بود  کرده  استخدام  چیس مانهاتان 
شب و روز از وی محافظت می کردند. 
توریست ها و خبرنگاران با دوربین های 
نیرومند از دور و نزدیک آنها را زیر نظر 
داشتند. مقامات امنیتی به آنها گفتند 
که از حد معینی در جزیره نباید جلوتر 
بروند. شاه با یک رادیو موج کوتاه مرتباً 
اخبار تهران را گوش می کرد. اخباری 
حاکی از این که دهها نفر از افسران 
با  کردند.  اعدام  را  او  وزیران  و  ارشد 
شنیدن این خبرها، شاه خودش را در 
اتاقی حبس کرد و به تنهایی شروع کرد 

به دعا خواندن.
یک  که  بود  دار  و  گیر  همین  در 
مهمان ناخوانده و غیر منتظره از لندن 
خود را به شاه رساند. این شخص که 
تغییر قیافه داده عینک دودی بر چشم 
زده و نام »ادوارد ویلسون«  برای خود 
انتخاب کرده بود، کسی نبود جز سفیر 
»ِسر  ایران.  در  انگلستان  سابق  کبیر 
دنیس رایت«. کسی که من با او مدتها 
هم  با  گذشته  در  و  داشتم  معاشرت 

تنیس بازی می کردیم.
دنیس رایت اکنون یکی از رؤسای  
شرکت نفتی شل بود. دنیس رایت در 
وی  از  پهلوی  سلطنت  آخر  سالهای 
بود  شده  موفق  اکنون  بود.  رنجیده 
مارگارت تاچر را مجبور کند که شاه 

نتواند در انگلستان اقامت نماید.
نام  با  اکنون  رایت  دنیس  ِسر 
و  کرد  مالقات  شاه  با  ویلسون  آقای 
صرف  ضمن  نوشیدند.  چای  هم  با 
داشت:  اظهار  رایت  دنیس  چای، 
»حکومت علیاحضرت ملکه به شما یا 
به خانواده تان نمی تواند پناهندگی دهد. 
امیدواریم به عنوان یک دوست قدیمی 
این نکته را درک کنید و قبول نمایید.« 
شاه چاره ای نداشت جز آنکه این گفته 
بود  گفته  بعداً  بپذیرد، هرچند که  را 
نمی توانم بفهمم چرا انگلیسی ها تسلیم 

تروریست ها شده اند.
به ناچار  انگلستان  دولت  تصمیم  
از  را  پیندلینگ  باهاماس  نخست وزیر 
حضور خاندان پهلوی در آنجا ناراحت 
و آشفته کرد. پیندلینگ و دوستانش 
و  نکرده  کوتاهی  شاه  از  پذیرایی  در 
مبالغ هنگفتی در راه گماشتن پلیس 
و حفظ امنیت شاه خرج کرده بودند. 
اما اکنون پیندلینگ اعالم داشته بود که 
باهاماس دیگر نمی تواند پذیرای ایرانیان 
باشد. ویزای شاه که مدتش طی ده روز 
به اتمام می رسید دیگر تجدید نمی شد.

برود؟  می بایستی  کجا  شاه  اکنون 
در  کورناواکا  ناحیۀ  به  داشت  میل  او 
مکزیک برود ولی وزارت امور خارجه 
زیرا  بود  مخالف  امر  این  با  مکزیک 
اظهار می داشتند این یک ریسک است 
زیرا ممکن است آمریکا و انگلستان از 
این  اکنون  گردند.  ناخشنود  کار  این 
اردشیر زاهدی بود که می بایستی در 
این راه کمک کند. اردشیر سمت خود 
را به عنوان سفیر کبیر از دست داده بود 
برای حملۀ  بود  اکنون هدفی شده  و 
مبارزان رژیم اسالمی که او را به قتل 
برسانند. با تمام این احوال هنوز هم 
عده ای  که  داشت  را  توانایی  این  وی 

پایان غم انگیز زندگی یک پادشاه

سرویس اطالعاتی انگلستان گزارش داد که عرفات قصد 
دارد شاه را به وسیلۀ چریک های فلسطینی برباید یا بکشد

نخستین توقف شاه ایران پس از 
ترک کشورش در مصر بود. در اینجا 
که  شد  استقبال  وی  از  گونه ای  به 
بر سر  است  گویی هنوز هم شاهی 
باند  ـ  قرمزرنگ  قالی  تاج؛  و  تخت 
موزیک ـ گارد احترام، تمام مراسم 
در  روز  پنج  مدت  وی  شد.  اجرا 
ناحیۀ آسوان با انورسادات به سر برد. 
انورسادات پیش از آن دو بار به ایران 
رفته و از خاندان پهلوی دیدن کرده 
بود. شاه و سادات در کنار هم دست 
به دعا زدند و پس از آن قایق سواری 
کرده در جزایر واقع در رودخانۀ نیل 
به گردش پرداختند. بدون شک، شاه 
دوران ماه عسلش را با همسر اولش در 
این جزایر به خاطر آورد. همسر اولش 
ملک  خواهر  فوزیه  خانم  شاهزاده 
فاروق، آخرین پادشاه مصر. فاروق در 
مأمور  فعالیت همان  با  سال 1952 
سیا به نام کرمیت روزولت از سلطنت 
خلع گردید. شخصی که یک سال بعد 
فعالیت کرد تا مصدق را کنار بزند و 

شاه را به تاج و تخت بازگرداند.
خانم جهان سادات، همسر رئیس 
و  قدیمی  دوستان  از  مصر  جمهور 
پیشنهاد  بود.  دیبا  فرح  صمیمی 
محبت آمیز خانم جهان در این باره 
که خاندان پهلوی می توانند بر حمایت 
و محبت خاندان سادات حساب کنند 
و بدانند که در مصر خانه و کاشانه ای 
دارند، با در نظر گرفتن آینده نامعلوم 
در  فرح  که  بود  نکته ای  پهلوی ها، 
کرد.  یادداشت  خود  خاطرات  دفتر 
ظرف مدتی کمتر از 18 ماه، جهان 
به عهد خود وفا کرد. فرح در دفتر 
خاطرات خود نوشت: »برای ما منبع 
و  راحت  آسایش،  از  بود  منشائی  و 
در   که  دوستی  فوق العاده،  آسایشی 
زمان نیاز به درد آدم برسد، دوست 

راستین است.«
در  پهلوی  خاندان  که  هنگامی 
شاه  حسن  ملک  از  بودند  آسوان 
دریافت  دعوتنامه ای  نیز  مراکش 
آن  به  میهمان  به عنوان  که  کردند 
وزنه  خود  حسن  ملک  روند.  کشور 
سنگینی بود که شاه در اوج توانایی 
خود مبالغ هنگفتی به وی وام داده 
بود. مراکش سر راه آمریکا واقع شده 
داشتند  قصد  پهلوی  خاندان  و  بود 
به آنجا روند. این بود که دعوت شاه 
حسن را قبول کرده به مراکش پرواز 
آرزو  فرح همیشه  که  کردند. جایی 
مهمانسرای  در  روزی  چند  داشت 
مأمونیه اقامت کند. وینستون چرچیل 
که  می آمد  محل  این  به  غالباً  هم 

نقاشی کند.
تمام  که  بود  مراکش  همین  در 
نقشه ها و برنامه های خاندان پهلوی 
زیر و رو شد. هم انگلیس و هم آمریکا 
از دادن پناهندگی به آنها خودداری 
کردند. پیش از این که آنها ایران را 
ایران  در  آمریکا  سفیر  کنند  ترک 
ویلیام سولیوان، از قول کارتر رئیس 
جمهور آمریکا پیشنهاد کرده بود که 
مناسبترین محل برای اقامت شاه و 
خانواده، پالم اسپرینگ آمریکاست در 
خانه والتر اِنَنبرگ، سفیر سابق آمریکا 
در لندن. این اننبرگ پشتیبان دوست 
بود.  آمریکایی شاه ریچارد نیکسون 
پیشنهاد  این  آمریکا  خارجه  وزارت 
در  آمریکا  به سفارت  پیامی  را طی 
آن  رونوشت  و  کرد  تأیید  مراکش 
به  پهلوی  خاندان  که  هنگامی  نیز 
رباط رسیدند، تحویل آنها گردید به 

شرح زیر:
»ما به صورت رسمی و طی پیامی 
داشته ایم  اعالم  شاه  به  خصوصی 
به  بیاید،  آمریکا  به  چنانچه بخواهد 
وی خوش آمد خواهیم گفت. شکی 
در این نخواهد بود که ما با اشتیاق 
را  او  راحت و حمایت  کامل وسایل 

تأمین خواهیم کرد.«
اطمینانی که انگلستان هم به شاه 
سفیر  بود.  صراحت  همین  به  داد 
از جانب حکومت  ایران  در  انگلیس 
که  بود  داشته  اعالم  کارگر،  حزب 
شاه می تواند به انگلستان بیاید و در 
خانه اش در استایل من که یک خانه 
ویندسور  نزدیکی کاخ  و در  ییالقی 
که  تاچر  مارگارت  کند.  اقامت  بود 
در آن زمان رهبر جناح مخالف بود 
اظهار داشت: »اگر انگلستان به شاه 
پناهندگی ندهد من از جانب کشورم 
خجالت می کشم«. ظرف چند هفته 
تمام این قول و قرارها پوچ و بی اثر 

شد.
دولت آمریکا زیر قولش زد و اجازه 
کاخ  برود چون  آمریکا  به  شاه  نداد 
سفید از این بیمناک شد که اگر شاه 
به آمریکا برود، این دولت دیگر نتواند 
با دولت انقالبی ایران کنار بیاید. در 

»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.

در  واشنگتن  در  را  از دوستان خود 
راه کمک به شاه بسیج کند. هنری 
کیسینجر در این میان وزنه ای به شمار 
می آمد؛ همینطور هم جان مک کلوی 
رئیس سابق بانک جهانی و از رؤسای 
من  وال استریت.  سازمانهای  عمدۀ 
که در گذشته سردبیر مجله تایم و 
نیوزویک بودم برایم آسان بود که با 
این دو وزنۀ مهم تماس حاصل کنم. و 
دیگر برایم جای تعجب نبود که بشنوم 
رئیس جمهوری مکزیک نظر وزارت 
خارجۀ آن کشور را رد کرده و اجازه 
داده خاندان پهلوی به مکزیک بروند 
سرخ،  گل  ویالی  به نام  ناحیه ای  به 
ویالیی با دیوارهای بلند در نزدیکی 
همان کورناواکا که به آسانی می شد 

محل را تحت مراقبت قرار داد.
فرح دیبا از کورناواکا خیلی خوشش 
آمد. او در باغ خود را مشغول می کرد. 
بعد هم برای شنا به پالژ خصوصی 
شاه  دار  و  گیر  این  در  اما  می رفت. 
شدیداً بیمار بود. سرطانی که پزشکان 
در تهران تشخیص داده بودند اکنون 
گسترش یافته وارد کبد و طحال او 

شده بود.
نام آورترین پزشک و جراح متخصص 
در این رشته، دکتر بنجامین. هـ . کین 
بود که در نیویورک مطب داشت. از 
وی خواستند که به بالین شاه بیاید. 
وی تیمی را از شیمی درمان گران و 
کارشناسان دیگر بسیج کرد و به اتفاق 
آنان به مکزیک پرواز نمود. در آنجا 
پس از معاینۀ بیمار، توصیه کرد که 
وی باید به بیمارستانی در نیویورک 
آمریکا  دولت  آیا  ولی  شود.  منتقل 

چنین اجازه ای را می داد؟
وزارت خارجه آمریکا بر این باور بود 
که اگر چنین اجازه ای داده شود دیگر 
برای آمریکا دشوار است که بتواند با 
رژیم انقالبی کنار بیاید. سیل جمعیت 
سوی  از  که  تهران  خیابانهای   در 
افراطیون اسالمی تشویق می شدند، 
تهدید کردند که به سفارت  آمریکا 

حمله خواهند کرد.
سایروس  آمریکا  امورخارجه  وزیر 
ولی  کرد  تأیید  را  نظر  این  ونس 
سازمان  مشاور  برژینسکی  زبیگنیو 
امنیت ملی آمریکا با نظر او مخالفت 
کرد. وی اظهار داشت: »دولت آمریکا 
جا  سوم  دست  رژیم  یک  از  نباید 

بخورد و بترسد.«
کاخ  ستاد  رئیس  دیگر،  سوی  از 
این  در  نیز  جردن  هامیلتون  سفید 
اجازه صادر  این  اگر  که  بود  نگرانی 
به  نامطلوبی  سیاسی  عواقب  نشود، 

بار خواهد آمد.-
اگر شاه در مکزیک جان سپارد، 
سرزنش  را  کارتر  پرزیدنت  همگان، 
نداد  اجازه  چرا  که  کرد  خواهند 
بیماری برای معالجه به آمریکا بیاید.

»رفقا بگویید ببینم اگر آنها سفارت 
ما را تسخیر کنند و دیپلماتهای ما را 
اسیر نمایند شما چه توصیه ای به من 

می کنید؟«
این سؤالی بود که جیمی کارتر از 

اعضای کابینه اش پرسید. 
پاسخ آن هرچه می بود می توانست 
ذهن رئیس جمهور را تا پایان دوران 
اما  کند.  اشغال  جمهوری  ریاست 
شگفت آن که هیچ یک از وزیران برای 

این سؤال پاسخی نداشتند.
برژینسکی و ونس اندک اندک با 
هم کنار آمدند و تصمیم بر آن شد 
اجازه بدهند  انسانیت  که: »به خاطر 
دکتر  به  بیاید.  آمریکا  به  شاه  که 
و همسرش  بیمار  دادند  اجازه  کین 
را به نیویورک پرواز دهد و به صورت 
اورژانس معالجه کند و بعد از معالجه 

به مکزیک بازگردد.
این ماجرا که چگونه شاه را مخفیانه 
معاون  نیوسام  دیوید  سرپرستی  به 
وزارت خارجه در امور سیاسی وارد 
همه  در  به آشکار  کردند   آمریکا 
ترتیب  همین  به  شد.  گزارش  جا 
ایران  آتشین  واکنش  جزئیات  هم 
دنیا  سراسر  به  جریان  این  برابر  در 
مخابره گردید. آیت اهلل خمینی اظهار 
را آمریکائیان  اکنون که شاه  داشت 
راه داده اند این مسأله نشان می دهد 
که آنها قصد دارند دوباره وی را به 
از  آیت  اهلل  برگردانند.  تخت  و  تاج 
دانشجویان مذهبی و روحانی خواست 
حمله  آمریکا  به  قدرت  تمام  با  که 
کنند و این کشور را مجبور سازند تا 
شخص جنایتکار و خائن را به ایران 
کارتر  بعد جیمی  روز  دو  بازگرداند. 
آمد.  سرش  بر  می ترسید  آنچه  از 
تظاهرکنندگان از دیوارهای سفارت 
آمریکا در تهران باال رفتند. سفارت 
را تصرف و تمامی کارکنان را اسیر 

کردند.

(Turbulent Iran)
recollections, 

Revelations and a 
proposal for peace

ایران پر تالطم
ِسر الدون گریفیث

)6(

آخرین لحظات حضور شاه در ایران

رفقا، بگوئید ببینم، اگر آنها سفارت ما را تسخیر کنند و دیپلماتهای ما را اسیر نمایند، شما چه توصیه ای به من 
»سؤال پرزیدنت کارتر از اعضای کابینه اش«می کنید؟
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»ادامه دارد«           

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

ایران پر تالطم                                               از صفحه 14 

- بقایی، جوانفکر و حبیب اهلل 
خراسانی بعد از خداحافظی 
محافظان  با  احمدی نژاد  با 
شاه عبدالعظیم  راهی  خود 

شدند.
سومین  در  بقایی  حمید   -
جلسه دادگاه حاضر نشد و 

رفت که بست بنشیند.
قوه  اطالعیه ای  در  آنها   -
قضاییه را متهم به کوته بینی 

و خودخواهی کردند.

و  جوانفکر  علی اکبر  بقایی،  حمید 
چهارشنبه  صبح  خراسانی  حبیب اهلل 
و  گرفتن  رخصت  از  بعد  آبان   2۴
برای  احمدی نژاد  با  خداحافظی 
بست نشینی راهی شاه  عبدالعظیم در 

جنوب تهران شدند.
که  بست نشینی  آغاز  از  پیش  آنها 
اطالعیه  نشده  آن  مدت  به  اشاره ای 
صادر کردند که در آن تاکید شده بود 
استمداد  و  توسل  این  که  امیدوارند 
موجب بیداری و تنبه کسانی شود که 
با احساس قدرت مطلق، حقوق مردم 

را آشکارا تضیع می کنند.
در مقدمه این اطالعیه که در آن بارها 
به ظالم در دستگاه قضایی رژیم اشاره 
شده، آمده است: »از سال 13۹0 که 
انگلیس و رژیم صهیونیستی  آمریکا، 
برای پیشبرد سیاست های استکباری 
دولت  زدن  به  اقدام  منطقه  در  خود 
خدمتگزار دکتر احمدی نژاد را گرفتند 
و  کوته بین  عناصر  برخی  متاسفانه 
عمل  دشمن  نقشه  در  نیز  خودخواه 
افترائات  و  اتهامات  سیل  و  کردند 
راه  به  ملت  پاک  فرزندان  علیه  را 
ملت  فرزندان  از  شماری  و  انداختند 
در دولت دهم را به بهانه های واهی و 
ساختگی تحت شدیدترین فشارهای 
قضایی قرار دادند و با احکام ظالمانه 
خدمت  چرخه  از  و  محبوس  را  آنها 

رسانی به مردم خارج کردند«.

سفارش حمید بقایی در راه شاه عبدالعظیم و بست نشینی:

 برایم مسواک و خمیر دندان  بگیرید!

همچنین در این اطالعیه به فشارها و 
رفتارهای ظالمانه قوه قضاییه و صدها 
بی منطق  و  فشرده  بازجویی  ساعت 
فرمایشی  دادگاه های  تشکیل  و 
ابراز  تاکید شده ضمن  و  اشاره شده 
این  در  که  کسانی  همه  با  همدردی 
دستگاه مورد ظلم قرارگرفتند »راهی 
جز پناه بردن به اهل بیت و رهایی از 

این ظلم آشکار نمی یابیم.«
بقایی و محافظانش روبروی ضریح

کوتاه  فیلمی  بهار  دولت  وبسایت 
سوی  به  نفر  سه  این  حرکت  از 
این  که  کرده  منتشر  شاه  عبدالعظیم 
به  باال  مدل  اتومبیل  یک  با  نفر  سه 
می روند  اختصاصی  راننده  همراه 
بقایی  حمید  و  بنشینند  بست  که 
و  مسواک  نرفته  یادم  »تا  می گوید: 

خمیر دندان برایم بگیرید«.
روز دوشنبه، 22 آبان ماه، اسفندیار 
رحیم مشایی به اتهام توهین به علی 
تصرف  نظام،  علیه  تبلیغ  خامنه ای، 
غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به 
مسووالن نظام و نشر اکاذیب احضار 

شد.
1۵ آبان ماه بقایی در نامه ای به سران 
قوا به بازداشت هشت ماهه ی خود در 
اعتراض کرده و نوشته بود، ساعت ها 

وزارت  در  بعد  و  سپاه  اطالعات  در 
دو  نمایندگان  عنوان  به  اطالعات 
جناح قدرت و ثروت بازجویی شده و 
خواست که مسوول همه نابسامانی ها 

و مادر همه فسادها معرفی شود.
در  اختالفاتی  چه  اینکه  از  فارغ 
با  احمدی نژاد  تیم  بین  گذشته 
وجود  قضاییه  قوه  ویژه  به  حکومت 
دارد که آنها را در برابر یکدیگر قرار 
داده، رفتار و واکنش های احمدی نژاد، 
بقایی، جوانفکر و تا حدودی اسفندیار 
رحیم مشایی قابل تأمل است که بیش 
واکنش  مخاطب  ذهن  در  آنکه  از 
بیشتر  آورد،  وجود  به  اعتراضی 

خنده دار و کمدی است.
باال و  اتومبیل مدل  با  بست نشینی 
شماری  و  خبرنگاران  دوربین  حضور 
سفارش  هم  بعد  و  طرفداران  از 
خمیردندان و مسواک، نمایشی است 
عنوان  به  را  آن  نمی تواند  کسی  که 

اعتراض جدی بگیرد.
در این میان، قرار بود سومین جلسه 
حمید  اتهامات  به  رسیدگی  دادگاه 
آبان، در  بقایی صبح چهارشنبه، 2۴ 
برگزار  دولت  کارکنان   10۵7 شعبه 
شود که وی ترجیح داد به دادگاه نرود 

و راهی شاه عبدالعظیم شود.

***
تلخ ترین  که  بود  ترتیب  بدین 
تاریخ  در  فاجعه  طوالنی ترین  و 
هنگام  داد.  رخ  مدرن  دیپلماتیک 
خبری  آن  از  من  جریان،  این  وقوع 
را  آن  لندن  در  که  زمانی  و  نداشتم 
در  ایران  سفارت  کاردار  به  شنیدم 
گفت:  من  به  وی  کردم.  تلفن  لندن 
»خشم مردم علیه آمریکا عمیق است 
و در عین حال کامال به جا؛ ولی ایران 
است  وفادار  خود  تعهدات   برابر  در 
که  هستند  آزاد  ایران  دیپلماتهای  و 
وظایف خود را انجام دهند بدون آنکه 

مانعی در سر راهشان پیدا شود.«
پاسخ این کاردار در حقیقت انعکاس 
که  چیزی  بود،  ایران  حکومت  نیت 
بشود.  هم  همینطور  بودند  امیدوار 
ایران  در  تازه ای  نخست وزیر  اکنون 
بازرگان،  مهدی  به نام  بود  شده  پیدا 
وزیر خارجۀ او هم ابراهیم یزدی بود. 
این دو نفر برای مدت چندین هفته با 
آمریکا به طور مخفیانه در تماس بودند. 
هر دو طرف )ایران و آمریکا( امیدوار 
بودند که روابط عادی دیپلماتیک را با 

یکدیگر برقرار کنند.
در  مخفیانه  به صورت  برژینسکی 
یزدی  ابراهیم  با  نوامبر  اول  تاریخ 
مالقات کرد. در این مالقات معامله ای 
را  گروگانها  که  این  شد:  پیشنهاد 

چهره محزون احمدی نژاد پیش از وداع

آزاد کنند در عوض آمریکا هم تمام 
در  که  را  ایران  پولهای  و  دارایی 
آمریکا مسدود شده بود آزاد می کرد 
ولی مالها نظری غیر از این داشتند. 
اکنون فرامین آیت اهلل بود که در ایران 
جنبۀ قانون داشت نه فرامین بازرگان. 
او به جای آنکه این حرکت دانشجویان 
را محکوم کند آن را مبارک دانست. 
نیروی انتظامی و پلیس هیچ دخالتی 
بازرگان  نکردند.  دانشجویان  کار  در 
به روز  روز  کردند.  استعفا  یزدی  و 
پرده های  بر  را  آمریکایی  اسیران 
دند.  می دا نشان  جهان  تلویزیون 
بعضی ها  بسته،  چشمان  با  بعضی ها 
وحشت زده  آنها  همۀ  دستبند،  با 
ببرند.  سر  را  آنها  که  این  امکان  از 
بیمارستان  از  شاه  هنگام  این  در 
امیدوار  و  بود  نیویورک مرخص شده 
بود که دوباره به کورناواکا در مکزیک 
آنجا  جمهور  رئیس  زیرا  کند  پرواز 
چنین وعده ای داده بود . ولی اشغال 
سفارت آمریکا در تهران رئیس جمهور 
مکزیک پرتیلو را مجبور کرد که تغییر 
عقیده بدهد. وی گفته بود  چرا ما باید 
این ریسک را بکنیم چون ممکن است 
سفارت مکزیک در ایران را هم تسخیر 
کنند. چرا ما باید در این میان در این 
)آمریکا(  عموسام  آتش  به  دار  و  گیر 

بسوزیم؟

بازداشت تعدادی از مدیران »رادیو جوان« در ایران
از  نفر   ۲4 این  از  -پیش 
سنتی  و  پاپ  خوانندگان 
در رابطه با همکاری با رادیو 
جوان ممنوع کار شده بودند.
از منابع  -رادیو جوان یکی 
اصلی پخش موسیقی داخلی 

و خارجی ایرانی است.
-دلیل این دستگیری ها قطعا 
دفاع از »حق مولف« نیست!

بازداشت  از  داخلی  منابع  برخی 
وبسایت  ایرانی  مدیران  از  تعدادی 
موسیقی  انتشار  به  که  جوان  رادیو 
خبر  می پردازد،  داخلی  خوانندگان 

داده اند.
که  کرده  اعالم  فارس  خبرگزاری 
تعدادی از مدیران ایرانی شبکه رادیو 
پاپ  موسیقی  مختص  که  جوان، 
ایرانی است، در داخل ایران بازداشت 
ارتباط  دلیل  به  افراد  این  شده اند. 
داشتن با مدیران اصلی وبسایت رادیو 
جوان در آمریکا و ایجاد پل ارتباطی 
وبسایت  این  با  داخلی  خوانندگان 
معلوم  قرار  از  و  شده اند  دستگیر 
رابطه گرفتن  نوع  درباره  تحقیقات 
همکاری های  جوان،  رادیو  مدیران 
چهره  های  برخی  با  کشور  از  خارج 
کنسرت های  برگزاری  برای  داخلی 

خارج از ایران و »تخلفات مالی« این 
وبسایت ادامه دارد.

وبسایت رادیو جوان که سال هاست 
در زمینه انتشار موزیک و موزیک ویدیو 
می کند  فعالیت  ایرانی  خوانندگان 
و  داخل  در  زیادی  بسیار  طرفداران 
پخش  مراجع  از  یکی  و  دارد  خارج 
موسیقی ایرانی است. با این وجود، به 
دلیل انتشار آهنگ و موزیک ویدئوهای 
از  خارج  خوانندگان  و  لس آنجلسی 

کشور، در ایران فیلتر است.
میلیون   ۴ از  بیش  جوان  رادیو 
و  دارد  اینستاگرام  در  دنبال کننده 
فرهنگی  محصوالت  انتشار  بر  عالوه 
اقدام به برگزاری کنسرت های بزرگ 

در آمریکا و کانادا می کند.
سال  ماه  شهریور  در  این،  از  پیش 
از  تعدادی  به  ارشاد  وزارت   13۹۴
دستور  داخلی  سرشناس  خوانندگان 
داد تا آثارشان را از رادیو جوان بردارند 
و 2۴ نفر از هنرمندان موسیقی سنتی 
چاوشی،  محسن  جمله  از  پاپ  و 
زانیار  و  سیروان  یگانه،  محسن 
خسروی، فرزاد فرزین، سعید مدرس، 
احسان  مدرس،  مهدی  صادقی،  رضا 
خواجه امیری در این رابطه ممنوع کار 
حکم  نهایت  در  ولی  شدند  اعالم 

ممنوعیت فعالیت شان لغو شد.
رادیوجوان  درباره  زمینه  همین  در 

در ویکی پدیا چنین آمده است:
اینترنتی  رادیو  اولین  جوان  »رادیو 
اکتبر  در  جوان  رادیو  است.  فارسی 
200۴ توسط گروهی از جوانان ایرانی 
در آتالنتا و واشنگتن با هدف فراهم 
ایرانیان  برای  ایرانی  موسیقی  آوردن 
سراسر جهان شروع به کار کرد. این 
آهنگ های  از  متنوعی  گزیده  رادیو 

قدیمی و جدید را پخش می کند.
اما به تازگی گزارشی از خبرگزاری 
فارس نیوز منتشر شده که بازداشت 
مدیران این وبسایت را مرتبط با عدم 
خوانندگان  کپی رایت  حق  رعایت 
گزارش  این  است.  دانسته  داخلی 
رادیو جوان  حاکی است که وبسایت 
»در سال های گذشته بدون توجه به 
تمامی  اثر،  صاحب  و  مولف  حقوق 
قطعات آلبوم های خواننده   های داخلی 
را روی اینترنت قرار می دهد و با کسب 
اعتبار از طریق انتشار آثار ستاره های 
باورنکردنی و بسیار  داخلی، رقم های 
خواننده های  آثار  انتشار  برای  را  باال 

جوان دریافت می کند.«
این گزارش به تکذیبیه خوانندگان 
داخلی نسبت به ارتباط با این وبسایت 
آثارشان  دادن  قرار  اختیار  در  و 
این  حقوق  که  نوشته  و  کرده  اشاره 
این  با  است.  شده  ضایع  هنرمندان 
دستگیری  که  است  آشکار  وجود، 
عوامل این وبسایت قطعا برای احقاق 
حق مولف نیست و انتشار آهنگ ها و 
اسالمی  ارشاد  وزارت  که  ترانه هایی 
آنها را غیرقانونی و غیرشرعی می داند 
و همچنین »سهم خواهی« و در واقع 
از  وبسایت  این  از  »باج«  درخواست 
دالیل اصلی این دستگیری ها و فشار 
کمتر  اسالمی  جمهوری  در  است. 
موفقیت  با  که  کاری ست  و  کسب 
مربوط  کار  ادامه  برای  و  شود  روبرو 
مختلف  نهادهای  به  باج  پرداخت  به 

مذهبی و نظامی نباشد!

=داوری، جوانفکر و بقایی 
د  احمدی نژا نزدیکان  ز  ا
پیش از این به همین جرم ها 
شده  فراخوانده  دادسرا  به 

بودند.
به  توهین  به  =مشایی 
نظام  علیه  تبلیغ  رهبری، 
تصرف  اسالمی،  جمهوری 
غیرقانونی در اموال دولتی، 
و  نظام  به مسئوالن  توهین 
نشر اکاذیب به قصد تشویش 
شده  متهم  عمومی  اذهان 

است.
اتهام  به  مشایی  رحیم  اسفندیار 
علیه  تبلیغ  رهبری،  به  توهین 
غیرقانونی  صرف  اسالمی،  جمهوری 
اموال دولتی و نشر اکاذیب به دادسرا 

احضار شد.
کرد  اعالم  بهار«  »دولت  وبسایت 
که که اسفندیار رحیم مشایی، رئیس 
سابق دفتر ریاست جمهوری در دوران 
ابالغ  تاریخ  از  روز  پنج  نژاد،  احمدی 
مهلت دارد خود را به شعبه بازپرسی 

معرفی کند.
کانال  در  همچنین  رحیم مشایی 

احضار رحیم مشایی به اتهام توهین به رهبری!
را  احضاریه  برگه  تلگرام شخصی اش، 
با عنوان »بدون شرح« منتشر کرده 
احضاریه،  این  محتوای  بر  بنا  است. 
معظم  »مقام  به  توهین  به  مشایی 
رهبری«، تبلیغ علیه نظام جمهوری 
اموال  در  غیرقانونی  تصرف  اسالمی، 
و  نظام  مسئوالن  به  توهین  دولتی، 
اذهان  به قصد تشویش  اکاذیب  نشر 

عمومی متهم شده است.
بقایی،  و  جوانفکر  داوری،  از  پس 
رسیده  مشایی  احضار  به  نوبت  حاال 
از  پیش  که  حالیست  در  این  است. 
ممنوع خروج  بر  مبنی  شایعاتی  این 
شدن محمود احمدی نژاد نیز منتشر 
شده بود که توسط روابط عمومی وی 

تکذیب شد.
دادسرای فرهنگ و رسانه تهران این 
احضاریه را روز گذشته، یکشنبه 21 
آبان صادر کرده و در آن پنج روز به 
مشایی مهلت داده که خود را معرفی 
نیز  وکیل  یک  دارد  اجازه  او  کند. 

به همراه خود داشته باشد.
تهران  رسانه  و  فرهنگ  دادسرای 
را که  بقایی  نیز، حمید  این  از  پیش 
به تازگی از زندان آزاد شده، به اتهام 
توهین به مسئوالن قوا و نشر اکاذیب 
علی  اذهان عمومی،  تشویق  به قصد 
اتهام  به  را  او  وکیل  حسینی  اصغر 

مشارکت در اخالل در نظم عمومی، 
اکاذیب  نشر  و  توهین  در  معاونت 

احضار کرده بود.
رسانه ای  مشاور  جوانفکر  علی اکبر 
احمدی نژاد نیز اوایل آبان ماه به اتهام 
عمومی  نظم  در  اخالل  در  مشارکت 
اکاذیب  نشر  و  توهین  در  معاونت  و 
به دادسرا احضار شده بود. عبدالرضا 
پیشین  رسانه ای  مشاور  داوری 
جمهوری  رئیس جمهور  ششمین 
و  اکاذیب  نشر  جرم  به  اسالمی، 
انتساب دروغ به مسئوالن در خرداد 

سال 13۹3 احضار شد.

 پاسخ وجه اشتراک 
اینان همگی مورد ترور ناموفق قرار گرفتند
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ششم 10ـ فنالند

بسیار  امیرشاهی  =خانم 
من  یار  توفیق  این  که  خوش وقتم 
شما  با  دیگری  گفت وگوی  تا  شد 
داشته باشم. اگر حال و حوصله اش 

را داشته باشید؟
بسیار  خود  نوبه  به  هم  من   -
را  خود  دیرین  یار  که  خوشحالم 
پس از سال ها دیدار می کنم. حوصله 

گفت و گو هم فراوان دارم.
=اجازه بدهید قبل از هر چیز 
در  قصه نویسی  وضعیت  درباره 
دوره  با  مقایسه  در  امروز  ایران 
صحبت  انقالب  از  قبل  شکوفان 
گمان  انقالب  از  پیش  کنیم. 
داستانی  ادبیات  عرصه  می کنم 
خود  کمال  اوج  به  رفته  رفته 
از  پس  ناگهان  ولی  می رسید. 
شد.  زبر  و  زیر  چیز  همه  انقالب 
سبب اصلی این دگرگونی ها را در 

کجا می بینید؟
- سبب اصلی را که خود شما اشاره 
انقالب  انقالب اسالمی است.  کردید، 
همه چیز را دگرگون کرد و متاسفانه 
مجذوب  ما  نویسندگان  از  تعدادی 
نتیجه  در  و  شدند  خمینی  آقای 
می بایست سیستم فکر خود را عوض 
با  که  فکری  سیستم  این  می کردند. 
نبود در همه چیز  هیچ چیز سازگار 

تا ریشه نفوذ کرد.
انقالب  از  پس  سال های  =در 
نویسندگان  سوی  از  تالش هایی 
به  آنچه  از  جلوگیری  برای  جوان 
بود، توفیق پیدا نکرد  دست آمده 
مانند هوشنگ گلشیری  و کسانی 
پا کرده  بر  را  که کارگاه قصه خود 
بود و چند نویسنده خوب هم از آن 
بیرون آمدند، نتوانست دوام بیاورد. 

نظر شما در این باره چیست؟
به  که  بگویم  چیز  هر  از  پیش   -
کارگاه و دستور زبان و شیوه این و آن 
معتقد نیستم. قصه و داستان نویسی 
یاددادنی نیست. یا استعدادش هست 
اول  از  را  یا کسی مایه اش  یا نیست. 
دارد یا نه. من با کوشش های گلشیری 
آشنایی نزدیک ندارم جز چیزهایی که 
متفرق از این و آن شنیده ام. ولی به 
در  که  بود  آن  بر  می توان  کلی  طور 
کاری  هیچ  نظامی  چنین  سایه 

نمی توان کرد.
به  خوب  را  خود  نگاه  =اگر 
فرود  و  فراز  این  بیافکنیم  جهان 
آن  با  می بینیم.  جا  همه  در  را 
در  که  برجسته  نویسندگان  همه 
به  ادبی  جوایز  پیش  سال های 
دست آوردند و بلندآوازه شدند، دو 
دهه ای می شود که از آثار ناب تهی 
مانده. حتی نمی توان نام کسانی  را 
درست  برده اند  را  ادبی  جوایز  که 
خواند و نوشت و هیچ نامی از آنها 

باقی نمی ماند.
-من کامال با این نظر شما موافقم. 

بین المللی در جهان وسیله ای  جوایز 
سیاسی.  بست های  و  بند  برای  شده 
دنبال  به  همیشه  که  هم  سیاست 

اقتصاد است و بازار می طلبد.
درباره  را  شما  نظر  دارم  =میل 
که  شما  بدانم.  ایران  در  سانسور 
درگیری با سانسور ندارید و همان 
ممنوع القلم کردنتان کافی بود. آیا 

روش خصمانه ای با شما دارند؟
- همان طور که گفتید ممنوع القلم 
به طنز  است. گاهی  بودن من کافی 
امضای  نامه هایی  پای  در  نیشخند  و 
امیِرشاهی می گذارند که مرا وابسته به 
سلطنت طلبان معرفی کنند. نه، تماس 
ندارند. مشکلی که  با من  مستقیمی 
این  داریم  ایران  مسائل  درباره  ما 
را  داخل  چاپ  کتاب های  که  است 
محفل های  فضای  با  و  نمی شناسیم 
ادبی آشنا نیستیم. این است که شما 
وقتی درباره گلشیری و کارگاهش یا 
نویسندگان دیگر صحبت می کنید من 
با آنها آشنایی نزدیک ندارم. احساس 
پاسخ  نمی توانم  که  می کنم  شرم 

پرسش های شما را با دقت بدهم.
خودتان  تازه  کارهای  از  =پس 
بگویید. شنیده ام به خاطره نویسی 

روی آورده اید؟
را  نامش  ولی  است  درست  بله،   -
»خاطره نگاری« گذاشته ام که با شیوه 

می خواستم  است.  سازگارتر  من  کار 
را  خود  شیرین  و  تلخ  بازمانده های 
واقع دوستان مجبورم  مرور کنم. در 
کردند که به حدیث نفس روی بیاورم.
=شما در حدیث نفس هم نگاه 
اجتماعی خود را دارید. حتما چیز 
آمد.  خواهد  در  آب  از  درخشانی 
نظر  خاطره نگاری  این  در  حتما 
با  همکاری  دوران  به  هم  لطفی 

»رودکی« خواهید داشت.
خردسالی  از  خاطره ها  بله.  -بله 
سال های  همین  تا  و  می شود  شروع 
ما ادامه پیدا می کند. خیلی هم مقید 
نیستم.  مکان  و  زمان  در  دقت  به 
طبیعتا بخش مهمی از آن صرف دوره 
چه  شد.  خواهد  رودکی  با  همکاری 
و  و شب هایی که می نشستیم  روزها 
درباره هنر و ادبیات صحبت می کردیم 
شما  شخص  خاطر  به  به خصوص  و 
بخش  هستید،  رودکی  بنیانگذار  که 
ما  همکاری  دوره  به  آن  از  بزرگی 

برمی گردد.

فرانکفورت  سفر  از  دربازگشت   *
باد  به  از ضبط شده های من  بخشی 
از  تکه هایی  نتیجه  در  و  رفت  هوا 
به  نقل  امیرشاهی  خانم  حرف های 
لطف  به  مرا  امیدوارم  است.  مضمون 
خالف  بر  چیزی  و  ببخشاید  خود 
گفته های خود در این گفت وگو پیدا 

نکند.

در گفت وگو و نقد با مهشید امیرشاهی                  از صفحه 5 
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وزیر  جانسون،  =بوریس 
هفته   ، نیا یتا بر جه  ر خا
آینده برای دیدار با مقامات 
تهران  به  اسالمی  جمهوری 

سفر خواهد کرد.
= دولت بریتانیا تصمیم دارد 
پوندی  میلیون   ۴۰۰ بدهی 
خود به ایران را در ازای آزادی 

نازنین زاغری پرداخت کند.

احمد رأفت - دولت بریتانیا، بنا بر 
آنچه روزنامه تلگراف لندن می نویسد، 
بدهی ۴۰۰  پرداخت  با  دارد  نظر  در 
نازنین  آزادی  ایران،  به  میلیونی خود 
ایرانی-  دوتابعیتی  شهروند  زاغری، 
در  گذشته  سال  از  که  را  بریتانیایی 
 ۵ محکومیت  گذراندن  سرگرم  ایران 
ساله خود در زندان به اتهام واهی اقدام 

علیه امنیت ملی است، به دست آورد.
گذشته  سال  آوریل  زاغری  نازنین 
با  ایران  میالدی در جریان سفری به 
دختر سه ساله اش گابریال، توسط سپاه 
ثار اهلل کرمان بازداشت شد و سپس در 
دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به 
۵ سال حبس محکوم شد. در محافل 
دیپلماتیک لندن گفته می شود، امکان 
سفر  جریان  در  زاغری  نازنین  دارد 
بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، 
آینده  هفته  است  قرار  که  تهران  به 
انجام پذیرد، آزاد شود و همراه فرزندش 

به خانه باز گردد.
باج های میلیونی

جمهوری  که  نیست  بار  اولین  این 
تابعیت  با  ایرانی  شهروندان  اسالمی 
با  و  کرده  بازداشت  را  دیگری  کشور 
طوالنی  زندان های  به  واهی  اتهامات 
عنوان  به  آنها  از  تا  می کند،  محکوم 
گروگان در معامله با کشورهای خارجی 
استفاده کند. در آخرین سال ریاست 
زندانی   ۴ نیز  اوباما  باراک  جمهوری 

که تابعیت آمریکایی داشتند در ازای 
نقد،  پرداخت ۴۰۰ میلیون دالر پول 
که چمدانی به تهران منتقل شد، آزاد 

شدند و به آمریکا بازگشتند.
است  قرار  که  پوندی  میلیون   ۴۰۰
اسالمی  جمهوری  به  بریتانیا  دولت 
زاغری  نازنین  آزادی  ازای  در  ایران 
پرداخت کند، بخشی از 6۵۰ میلیون 
از  قبل  در سال های  که  است  پوندی 
انقالب برای خرید 1۷۵۰ تانک چیفتن 
پرداخت شده بود. در آن سال ها بریتانیا 
1۸۵ تانک را به ایران فرستاده بود. با 
پیروزی انقالب اسالمی در ایران و آغاز 
جنگ ۸ ساله با عراق، ارسال تانک های 
چیفتن به دلیل تحریم ها متوقف شد. 
در سال 2۰۰9 میالدی، اتاق بازرگانی 
 ۴۵۰ بازگرداندن  به  رای  بین المللی 
میلیون پوند باقیمانده داد، که باز هم 
از  مانع  جدید  بین المللی  تحریم های 

پرداخت این مبلغ شد.
حمایت دیپلماتیک

دفتر سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا 
گفت،  لندن  کیهان  تلفنی  تماس  در 
قصد ابراز نظر در مورد خبر منتشر شده 
توسط روزنامه تلگراف را ندارد. به گفته 
بریتانیا  دولت  »تالش های  دفتر  این 
برای آزادی خانم زاغری رتکلیف ادامه 

دارد و برقراری روابط قوی با جمهوری 
اسالمی ایران کلید آزادی این شهروند 
دوتابعیتی است«. سخنگوی ترزا می، 
هرگونه  منکر  بریتانیا،  وزیر  نخست 
ارتباطی بین پرداخت این بدهی ۴۰۰ 
میلیون پوندی و تقاضای آزادی نارنین 
 1۵ است.چهارشنبه   شده  زاغری 
نوامبر، ریچارد رتکلیف، همسر نازنین 
زاغری، در محل وزارت خارجه بریتانیا 
خارجه،  وزیر  جانسون،  بوریس  با 
مالقات کرد. در این مالقات، که ریچارد 
رتکلیف در نشستی مطبوعاتی، آن را 
»بسیار مثبت« ارزیابی کرد، در رابطه با 
اقداماتی که دولت بریتانیا در نظر دارد 
برای آزادی این زندانی دوتابعیتی انجام 
دهد گفتگو شد. ریچارد رتکلیف، که در 
این دیدار توسط یکی از قانون گذاران  
خواهان  می شد،  همراهی  بریتانیایی 
نازنین  از  بریتانیا  حمایت دیپلماتیک 
آن  پذیرفتن  که  امری  شد.  زاغری 
نظر  به  بعید  تهران  دولت  سوی  از 
می رسد، زیرا جمهوری اسالمی ایران 
تابعیت دوم شهروندان ایران را اساسا 
به رسمیت نمی شناسد و آنها از نظر 
ایران  خاک  در  که  زمانی  قانونی، 
هستند، فقط شهروند و تبعه ی ایران 

محسوب می شوند.

۴۰۰ میلیون پوند برای آزادی نازنین زاغری

و  کارگر  حزب  =رهبران 
حتی برخی از شخصیت های 
بریتانیا،  محافظه کار  حزب 
بوریس  برکناری  خواهان 
جانسون از وزارت خارجه در 
پیامد اظهاران نسنجیده او در 
رابطه با نازنین زاغری شدند.

نازنین  بریتانیایی  =همسر 
تشکیل  از  صحبت  زاغری، 
توده های مشکوک در هر دو 
سینه این زندانی دوتابعیتی 

می کند.
همسر  رتکلیف،  =ریچارد 
نامه ای  در  زاغری،  نارنین 
وزیر  به  خطاب  سرگشاده  
خارجه بریتانیا، از او خواست 
پوشش  تحت  را  همسرش 

دیپلماتیک قرار دهند.
احمد رأفت- پرونده نازنین زاغری، 
شهروند ایرانی - بریتانیای 3۸ ساله  که 
در زندان اوین محکومیت ۵ ساله خود 
جمهوری  در  دیگر  بار  می گذراند،  را 
در  و  افتاد  جریان  به  ایران  اسالمی 
بریتانیا نیز به مساله روز رسانه های این 

کشور تبدیل شد.
بوریس جانسون اول نوامبر در جلسه 
کمیته سیاست خارجی مجلس عوام 
نازنین  وضعیت  بررسی  که  بریتانیا، 
داده  قرار  کار  دستور  در  را  زاغری 
گفت:  او  بی گناهی  به  اشاره  در  بود، 
آموزش  مشغول  تنها  زاغری  »نازنین 
روزنامه نگاری بود«. سخنانی که پرونده 
بار  را  بریتانیایی  ایرانی-  این شهروند 
دیگر در جمهوری اسالمی به جریان 
آن  روزنامه نگاران  آموزش  انداخت. 
در  خارجی،  نهاد  یک  حمایت  با  هم 
به حساب  اسالمی »جرم«  جمهوری 
محکومیت  دوران  می تواند  و  می آید 
این مادر 3۸ ساله را با حکم جدیدی 

به طور قابل توجهی افزایش دهد.
سوء استفاده از اظهاراتی نسنجیده

نسنجیده   اظهارات  این  پیامد  در 
بوریس جانسون، نازنین زاغری بار دیگر 
به دادگاه احضار شد و بعید نیست در 
دادگاه جدیدی برای او حکم دیگری با 
استناد به سخنان وزیر خارجه بریتانیا 
رویترز، که  تامسون  بنیاد  صادر شود. 
ایران  به  سفر  از  قبل  زاغری  نازنین 
آن  در   ،139۵ سال  در  دستگیری  و 
بوریس  اظهارات  بود،  کار  به  مشغول 
جانسون را خالف واقعیت خواند و تاکید 
کرد که این شهروند ایرانی- بریتانیایی 
در بخش خیریه این نهاد فعالیت داشته 
است.بوریس جانسون در روز های بعد، 
به خاطر سخنان نسنجیده اش پوزش 
ریچارد  با  تلفنی  تماسی  و در  طلبید 
رتکلیف، همسر نازنین، قول مساعدت 
در  است  قرار  جانسون  بوریس  داد. 
روز های آینده و قبل از سفر به جمهوری 
اسالمی ایران، با همسر نازنین زاغری 
دیدار داشته باشد. ریچارد رتکلیف از 
وزارت خارجه بریتانیا خواسته است که 
همسرش را تحت پوشش دیپلماتیک 
قرار دهند. سخنگوی ترزا می، نخست 
وزیر بریتانیا، می گوید »دولت پیشنهاد 
قرار  بررسی  مورد  را  رتکلیف  ریچارد 

خواهد داد«.
استعفای  خواهان  کارگر  حزب 

وزیر خارجه
در پیامد اظهارات نسنجیده بوریس 
نازنین  پرونده  با  رابطه  در  جانسون 
زاغری، جرمی کوربین، دبیرکل حزب 
کارگر از ترزا می ، نخست وزیر، خواست 
وزیر خارجه را برکنار کند. صدیق خان، 
شهردار لندن نیز در گفتگویی با شبکه 
تلویزیونی بی بی سی خواهان برکناری 
لندن  شهردار  شد.  جانسون  بوریس 
گفت: »وظیفه اصلی وزیر خارجه دفاع 
از منافع کشور است و بوریس جانسون 
با اظهارات نسنجیده اش منافع بریتانیا 
انداخته  خطر  به  را  شهروندانش  و 
است«. صدیق خان افزود: »اگر ترزا می  
نخست وزیری با قدرت می بود، مدت ها 
قبل بوریس جانسون را از دولت کنار 

گذاشته بود«.
لرد مارک مالوک براون، دیپلمات با 
سابقه و معاون سابق دبیرکل سازمان 
ملل متحد نیز از دیگر شخصیت های 
حزب کارگر است که بوریس جانسون 
را مناسب اداره وزارت خارجه نمی داند 

نگرانی برای نازنین زاغری پس از اظهارات 
نسنجیده وزیر خارجه بریتانیا

و معتقد است باید هرچه زودتر و قبل 
از اینکه منافع بریتانیا و شهروندانش را 
بیش از این به خطر بیاندازد از کار برکنار 
شود. لرد مارک مالوک براون، بوریس 
جانسون را به فیلی تشبیه کرد که در 
یک مغازه کریستال فروشی در حرکت 
است.دامنه اعتراض به بوریس جانسون 
در رابطه با اظهاراتش در مورد نازنین 
زاغری به حزب محافظه کار نیز کشیده 
شد. پسینس ویتکرافت، از چهره های 
با نفوذ حزب محافظه کار در گفتگو با 
خواهان  بی بی سی،  تلویزیونی  شبکه 
بوریس جانسون شد،  فوری  برکناری 
زیرا به گفته او »با اظهاراتی نسنجیده 
جان یک شهروند بریتانیایی را به خطر 

انداخته است«.
نامه سرگشاده همسر نازنین

در  رتکلیف  ریچارد  میان،  این  در 
نامه سرگشاده ای که خطاب به بوریس 
با  تلفنی  گفتگوی  از  پس  جانسون، 
وزیر خارجه، نوشته است، از جمله به 
می کند  اشاره  زاغری  نازنین  بیماری 
به  همسرش  دارد  امکان  می نویسد  و 
و  باشد  شده  مبتال  پستان  سرطان 
می افزاید که برای برخی آزمایش های 
پزشکی در این رابطه او را به بیمارستان 
برده اند. بر مبنای اولین آزمایش ها گویا 

توده هایی که در هر دو سینه ی نازنین 
بدخیم  خوشبختانه  شده اند  تشکیل 
نبوده و نتیجه اضطراب  و فشار روانی 
هستند.در این نامه ریچارد رتکلیف بر 
بریتانیایی بودن همسرش تاکید دارد 
و معتقد است که تنها دلیل بازداشت 
و محکومیت نازنین زاغری استفاده از 
ریچارد  بریتانیاست.  بر  فشار  برای  او 
رتکلیف وزارت خارجه بریتانیا را متهم 
می کند که این واقعیت را که نازنین تنها 
بریتانیایی  پاسپورت  داشتن  دلیل  به 
بازداشت و محکوم شده است، نادیده 
بودن  غیرقانونی  به  چنانکه  می گیرد، 
اشاره  نیز  ایران  در  قضایی  سیستم 
نمی کند.در خاتمه این نامه سرگشاده، 
بریتانیا  دولت  از  رتکلیف  ریچارد 
همسرش  پرونده  قبال  در  می خواهد 
و  نازنین  و  کرده  مسئولیت  احساس 
فرزند سه ساله اش را هرچه زودتر به 
باز گردانند.  بریتانیاست  خانه شان که 
نازنین  بازداشت  از  پس  که  گابریال، 
زاغری با پدر و مادر بزرگش در تهران 
زندگی می کند، به گفته ریچارد رتکلیف 
نه تنها زبان انگلیسی را فراموش کرده 
و تنها به فارسی صحبت می کند، بلکه 
دیگر یادی از زندگی اش در لندن و خانه 

پدری ندارد.

تظاهرات در لندن برای آزادی نازنین زاغری سپتامبر ۲۰۱۷

=رهبر کلیسای مارونی های 
نخست  اظهارات  نیز  لبنان 
بر  مبنی  مستعفی  وزیر 
اسالمی  جمهوری  دخالت 
ایران در امور داخلی لبنان را 

تائید کرده است.
=حزب اهلل با تشکیل دولتی 
در دولت، عمال زندگی اهالی 
ت  و بیر بی  جنو ت  محال
کنترل  را  لبنان  جنوب  و 

می کند.
تحلیلگر  کیوان  =سعد 
کیهان  با  گفتگو  در  لبنانی 
با  حزب اهلل  مشارکت  لندن 
پرتاب  در  یمن  حوثی های 
فرودگاه  سمت  به  موشک 
ریاض را اعالم جنگ جمهوری 
پادشاهی  به  ایران  اسالمی 

سعودی می داند.

حریری،  سعد   - رأفت  احمد 
نخست وزیر مستعفی لبنان، هنوز در 
در  اگرچه  است،  سعودی  پادشاهی 
به  زودی  به  که  کرد  اعالم  توییتری 
بیروت باز خواهد گشت ولی گویا قبل 
از آن به دعوت امانوئل ماکرون، رئیس 
جمهوری فرانسه، راهی پاریس خواهد 
شد. بشاره بطرس الراعی، اسقف اعظم 
کلیسای مارونی ها، که برای مالقات با 
سعد حریری به ریاض سفر کرده، در 
خاتمه دیدار با نخست وزیر مستعفی 
لبنان گفت »دالیل او را برای استعفاء 
می فهمد و نسبت به صحت آنچه او در 
رابطه با حزب اهلل و جمهوری اسالمی 

ایران گفته است، شکی ندارد«.
استعفای  جریان  در  حریری  سعد 
غیرمنتظره اش گفته بود که به دلیل 
دخالت های  و  حزب اهلل  عهدشکنی 
و  لبنان  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
ریاست  از  منطقه  کشورهای  دیگر 
سعد  می کند.  کناره گیری  دولت 
به  استعفاء،  اعالم  جریان  در  حریری 
امکان ترور او و خانواده اش نیز اشاره 
کرده بود، اگرچه نگفته بود از سوی چه 

کسانی تهدید شده است.
برخی از رسانه های بیروت بالفاصله 
پس از مالقات سعد حریری با علی اکبر 
والیتی، یک روز قبل از سفر نخست 
وزیر لبنان به ریاض و اعالم استعفاء، 
خامنه ای  علی  مشاور  که  کردند  ادعا 

در جریان این مالقات این مقام لبنانی 
را تهدید کرده است. علی اکبر والیتی 
و  می کند  تکذیب  را  خبر  این  البته 
می گوید این مالقات در جّوی بسیار 

دوستانه برگزار شد.
مالقات علی اکبر والیتی با سعد 

حریری
در  لبنانی،  تحلیلگر  کیوان،  سعد 
گفتگو با کیهان لندن می گوید »این 
نبوده  دوستانه  شک  بدون  مالقات 
داریم  اطالع  ما  که  آنجایی  تا  است. 
والیتی،  علی اکبر  با  دیدار  جریان  در 
در مورد حزب اهلل و نقش این سازمان 
و جمهوری اسالمی ایران در یمن در 
حمایت از حوثی ها صحبت شده است. 
بدون شک سعد حریری در این دیدار از 
جمهوری اسالمی ایران خواست دست 
از تسلیح و حمایت حوثی ها در یمن 
بردارد، زیرا این مساله پیش شرط ریاض 
برای هر گونه مذاکره ای با تهران است«.

سعد کیوان شک ندارد که فشارهای 
سعد  تصمیم  در  سعودی  پادشاهی 
تاثیر  کناره گیری  برای  حریری 
ادامه  در  لبنانی  تحلیلگر  داشته اند. 
گفتگو با کیهان لندن می افزاید: »دولتی 
که سعد حریری ریاست آن را عهده دار 
میشل  و  او  بین  توافقی  پایه  بر  بود، 
لبنان  کنونی  جمهوری  رئیس  عون، 
تشکیل شده بود. بر اساس این توافق، 
می گرفت،  بر  در  نیز  را  حزب اهلل  که 
بحران های  به  لبنان  پای  بود  قرار 
منطقه ای کشیده نشود. حزب اهلل این 
تعهد را داده بود ولی آن را با حمایت 

میشل عون زیر پا می گذاشت. بعد از 
حضور نظامی در سوریه، با حوثی های 
یمن نیز به دستور جمهوری اسالمی 
گفته  و  می کرد،  همکاری  ایران 
می شود حزب اهلل در پرتاب موشک از 
نقش  ریاض  فرودگاه  سمت  به  یمن 
تعیین کننده ای داشته است. امری که 
عدم  برانگیخت.  را  سعودی ها  خشم 
ممانعت  در  حریری  سعد  موفقیت 
گویا  حوثی ها  از  حزب اهلل  حمایت  از 
قطره ای است که کاسه صبر و تحمل 

سعودی ها را سرازیر کرد«.
اعالم جنگ متقابل تهران و ریاض

سعد کیوان شک ندارد که استعفای 
سعد حریری »اعالم جنگی تمام عیار از 
به حزب اهلل،  پادشاهی سعودی  سوی 
جمهوری  عملیاتی  بازوی  عنوان  به 
این  است«.  منطقه  در  ایران  اسالمی 
می افزاید:  ادامه  در  لبنانی  تحلیلگر 
خاتمه  در  والیتی  علی اکبر  »سخنان 
اینکه  بر  با سعد حریری مبنی  دیدار 
از  منطقه  تمام  در  مقاومت«  »محور 
جمله لبنان پیروز شده است را نیز باید 
ایران  اسالمی  جمهوری  جنگ  اعالم 
علیه پادشاهی سعودی و متحدان اش 
لبنان  دادن  قرار  دانست.  منطقه  در 
شک  بدون  مقاومت«  »محور  در 
نمی توانست مورد توافق سعد حریری 
به  لبنان  سیاسی  نیروهای  دیگر  و 
استثنای حزب اهلل باشد و نسبت به این 
سخنان مشاور رهبر جمهوری اسالمی 

واکنش نشان ندهند«.
می گوید  لبنان  جمهوری  رئیس  

سعد کیوان تحلیلگر لبنانی: عدم پایبندی 
حزب اهلل به تعهداتش دلیل استعفای سعد حریری

بنت جبیل در جنوب لبنان؛ ۲۵ مه ۲۰۱۶

دیدار و گفتگوی بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس و
 ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری

زمان  تا  را  حریری  سعد  استعفای 
بازگشت او به بیروت نخواهد پذیرفت، 
زیرا »تحت فشار پادشاهی سعودی از 
است«.  کناره گیری کرده  سمت خود 
سعد کیوان اما به کیهان لندن می گوید 
»اگرچه نخست وزیر می تواند با ارسال 
کناره گیری  جمهور  رئیس  به  نامه ای 
الزم  قانونی  نظر  از  حضورش  و  کند 
است که  این  در  ولی مشکل  نیست، 
هیچ شخصیت سنی دیگری در حال 
و  نیست  دولت  تشکیل  آماده  حاضر 
تنها گزینه برای تشکیل دولت جدید 

نیز سعد حریری است«.
سعد کیوان می افزاید: »اگر حزب اهلل 
دیگر  امور  در  به عدم دخالت  متعهد 
کشورهای عربی نشود، و مشکل به نظر 
می رسد که تهران این چنین مجوزی 
به  کند،  نصر اهلل صادر  برای حسن  را 
تشکیل  جدیدی  دولت  زیاد  احتمال 
نخواهد شد و دولت کنونی اداره امور 
را عهده دار خواهد بود و به احتمال زیاد 
انتخابات آینده که قرار است در ماه مه 
برگزار شود، تا اطالع ثانوی به تعویق 

خواهد افتاد«.
حزب اهلل، دولت در دولت

محبوبیت  کاهش  به  کیوان  سعد 
ولی  می کند،  اشاره  درلبنان  حزب اهلل 
می افزاید: »آنها تنها یک حزب سیاسی 
با  نیستند.  شبه نظامی  گروه  یک  و 
حمایت مالی جمهوری اسالمی ایران 
جنوب  و  بیروت  جنوبی  محالت  در 
لبنان دولتی در دولت را تشکیل داده اند 
تحت  را  مردم  زندگی  ابعاد  تمام  که 

اختیار دارد، از آموزش تا بهداشت، و 
اجتماعی.  تا  اقتصادی  فعالیت های  از 
در چنین سیستمی مخالفت علنی با 
می توان  بلکه  نیست،  ساده  حزب اهلل 
گفت تقریبا غیرممکن است. مردم برای 
به  احتیاج  روزانه شان  احتیاجات  رفع 
حزب اهلل دارند. گذشته از این احتیاج، 
نباید قدرت سرکوب این سازمان را نیز 
نادیده گرفت. هفته گذشته در یکی از 
محالت جنوبی لبنان که شیعه نشین 
است، اجتماعاتی اعتراضی برگزار شد. 
مردم شعارهایی علیه حزب اهلل و حسن 
نصر اهلل سردادند، ولی مجبور شدند روز 

بعد رسما عذرخواهی کنند«.
تحریم حزب اهلل

سعد کیوان در خاتمه گفتگو با کیهان 
لندن می گوید »گمانه زنی ها در رابطه با 
آغاز درگیری ها در لبنان بی پایه است، 
برای جنگ دو طرف الزم است.  زیرا 
در لبنان تنها حزب اهلل دارای اسلحه و 
سرباز است، دیگران، و بویژه سنی ها از 
و  نیستند  برخوردار  قدرتی  اینچنین 
بنابراین ما به دوران جنگ داخلی باز 
نخواهیم گشت. حضور نظامی حزب اهلل 
برگزاری  حتی  که  است  حدی  در 
سعد  از  حمایت  در  بزرگ  تظاهرات 
حریری و یا در مخالفت با حزب اهلل نیز 

در حال حاضر قابل تصور نیست«.
تحریم های  لبنانی،  تحلیلگر 
که  تحریم هایی  ویژه  به  و  بین المللی 
آمریکا  نمایندگان  مجلس  در  اخیرا 
انتظار  در  و  است،  تصویب رسیده  به 
محدود  راه  تنها  را  هستند،  سنا  رای 
ساختن فعالیت های حزب اهلل می داند 
تا  نیز  نصر اهلل  »حسن  می افزاید:  و 
منفی  تاثیرات  به  بار  چندین  کنون 
این تحریم ها زمانی که به مرحله اجرا 
برسند اشاره کرده است، البته می افزاید 
که حزب اهلل خواهد توانست این مشکل 
را نیز پشت سر بگذارد«. سعد کیوان 
کمک های  »اگرچه  می کند  یادآوری 
به  چمدانی  اسالمی  جمهوری  مالی 
لبنان منتقل می شوند و این تحریم ها 
که  پولی  ولی  ندارد،  آنها  بر  تاثیری 
اقتصادی  فعالیت های  از  حزب اهلل 
و  آفریقا  در  غیر قانونی اش  و  قانونی 
آمریکا التین دریافت می کند، از طریق 
بانکی به لبنان فرستاده می شوند و این 
آنها  انتقال  مانع  می توانند  تحریم ها 
بشوند. در ضمن برپایه این تحریم ها هر 
فرد حقیقی و حقوقی که با حزب اهلل در 
رابطه باشد، در فهرست تحریم ها قرار 

می گیرد«.

سعد کیوان تحلیلگر لبنانی
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این بناها باقی مانده فقط آجر است 
و آوار.

بلند  برج های  حتی  می توانیم  -ما 
ضدزلزله  استانداردهای  حفظ  با  هم 
که  بسازیم  زلزله خیز  مناطق  در 
ریشتر   10 زمین لرزه های  تا  حتی 
مصالح  باشد.  نداشته  مشکلی  هم 
بسیار  پروژه ضدزلزله  در  ساختمانی 
مصالح  از  باید  چون  دارد  اهمیت 
شود.  استفاده  سبک  سقف  و  سبک 
باید  باشد،  بیشتر  طبقات  هرچقدر 
کم  باالتر  ساختمان های  وزن  از 
اما  از ریزش جلوگیری شود.  تا  کرد 
است،  اشتباه  کامال  آجر  از  استفاده 

از  مناطق  این  در  نمی بایست  اصال 
آجر استفاده شود! از طرفی این نوع 
ما  فرهنگ  با  هماهنگی  انبوه سازی 
ندارد، ما به دلیل نوع خلق و خویی 
که داریم تمایلی به زندگی در ارتفاع 
مربوط  بیشتر  این  شاید  نداشته ایم؛ 
اما  تا چیز دیگری.  باشد  به فرهنگ 
گونه ای  به  باید  آپارتمان ها  همین 
ارتفاع  شعاع  به  که  شود  طراحی 
دیگری  برج  هیچ  مجاور  ساختمان 
نباشد تا در صورتی که به هر دلیلی 
فرو ریخت اوال در خودش فرو بریزد 
ساختمان  روی  نشد،  اینطور  اگر  و 
طرح  این  بنابراین  نریزد.   نزدیکش 
در  احمدی نژاد  دولت  ساله   10
درجه   ۹0 قطعا  قوی تر  زلزله های 
ساختمان های  روی  و  می شود  خم 
را  آنها  و  می ریزد  فرو  اطرافش 
این  که  گیریم  می کند.  نابود  نیز 
تکان  سازه ای  لحاظ  به  ساختمان ها 
نظر  از  خورده اند؛  که  نخورده اند، 
دیوار  اگر  جهانی،  استاندارد  قوانین 
دیگر  کند،  ریزش  ساختمان  محیط 
چون  ندارید،  آنجا  در  زندگی  مجوز 

هیپراستاتیک  حال  عین  در  و  باشد 
یک  اگر  یعنی  باشد.  انعطاف پذیر  و 
شد،  خراب  ساختمان  در  بخشی 
بیاید.  پایین  نباید  ساختمان  کل 
سیماِن  از  چون  کرمانشاه  در  ولی 
ستون ها دزیده اند و در عین حال به 
بدترین شکل ممکن کار شده است، 

ساختمان ها در هم شکسته است.
سوم اینکه وقتی منطقه ای زلزله خیز 
است، ساختمان ها نباید نزدیک به هم 
به  چکشی  پدیده ی  تا  شوند  ساخته 

وقوع نپیوندد.
زیرسازی  است.  زیرسازی  چهارم 
ساختمان باید از سوزن های مقاومتی 
بهره  بگیرد چون با بازی و لرزش زمین 
می شکند. در واقع باید ستون ها روی 
پالتر یا سینی هایی قرار بگیرد که در 
رابطه با حرکت عمودی و افقی زمین 
مقاومت می کنند. این را هم باید در 
)فاندیشن(  زیربنای  که  بگیریم  نظر 
زیربنای  به  نباید  ساختمان  یک 

ساختمان دیگری متصل باشد.

=تصویری از یکی از ستون های 
شده  منتشر  مهر  مسکن  ورودی 
شده.  ساخته  چوب  خرده  با  که 
در  باره  این  در  هم  توضیحاتی 
منتشر شده. چقدر  مجازی  فضای 
معماری  لحاظ  از  توضیحات  این 

درست است؟
کالس  یک  خودش  عکس  این 
دو  باید  ستون ها  این  است.  معماری 
میل  یکی  باشند،  داشته  مهم  مولفه 
گرد آهنی عمودی است و دیگری فرم 
یک سان  فواصل  در  که  حلقه مانندی 
آنها  بعد درون  قرار داده می شود که 
پوسته ۵-۴  یک  و  می ریزند  سیمان 
سانتی متری هم باید فقط و فقط بتون 
آرمه در اطراف آنها باشد که در این 
عکس  می بینیم که چوب قرار داده اند.

کوچک ترین  با  ستون  این 
گرما  و  می گیرد  آتش  آتش سوزی، 
می دهد.  انتقال  ستون  درون  به  را 
نمی شود  می نویسند  که  چه  یعنی 
این  سیمان  چسباند؟!  سنگ  پشت 
است.  اشتباه  قدیمی  سیستم  یک 
بدتر  را داده  این پاسخ  هر کسی که 
خودش را خراب کرده است، بهتر بود 

که صحبت نمی کرد.
متد  مرمر  سنگ  چسباندن  برای 
دارد.  وجود  معماری  در  جدیدی 
وجود  متعددی  و  ارزان  سیستم های 
ستون  به  مرمر  سنگ  اصال  که  دارد 
هم  نمی بایست  که  نمی چسبد 
بچسبد. چون در سرما و گرما منقبض 
و منبسط می شود و از آنجا که همگن 
می شکنند.  هم  در  زود  نیستند  هم 
در  عایق  الیه ی  بر  عالوه  می بایست 
با  چندسانتی  فاصله ای  آتش،  برابر 
کوچک  میخ های  با  و  ایجاد  بدنه 
مواد  با  و  کرد  درست  چارچوب  یک 
و مصالح مناسب دیگر اینها را به هم 

چسباند تا آهن به بتون نچسبد.

از  هم  نزدیک تری  =تصاویر 
فقط  که  شده  منتشر  مهر  مسکن 

یک چارچوب باقی مانده است…
نمای  باشید،  کرده   دقت  -اگر 
ساختمان های بتون آرمه کامال صاف 
و بدون هیچ میخچه یا شبکه آهنی 
است و نما را بدون ایجاد بافت زیرین 
فقط به آن چسبانده اند. باید دیوارها 
با سازه ساختمان توسط یک سیستم 
شبکه ای آهنی، دوخته شود. اسکلت 
این بناها کامال کج شده و نباید دیگر 
در این ساختمان ها زندگی کرد. باید 
تخریب  را  آنها  و  مین  گذاری  دولت 

کند.
خراب  نوع  مورد  در  =نظرتان 
ذهاب  سرپل  بیمارستان  شدن 

چیست؟
-ابتدا باید بگویم سنگ گرانیتی که 
به عنوان نمای این بیمارستان استفاده 
شده، چون یک سنگ آتشفشانی است 
گاز خطرناکی از خودش تولید می کند 
از  استفاده  اروپایی  که در کشورهای 
آن ممنوع است و فقط در قبرستان ها 
می کنند.  استفاده  گور  سنگ  برای 
این سنگ در محیط  از  اما  ایران  در 
بیمارستان استفاده کرده اند! آجرهای 
به کار رفته در این بیمارستان که اغلب 
شکسته و بیرون زده، ضد زلزله نیست 
و کامال مشهود است که دیوار مسلح 
توری  شبکه  ی  یک  درون  و  نیست 
آهنی قرار نگرفته است. ضمن اینکه 
دیوار به شدت ضخیم است و همین 
خودش منجر به سنگین بودن و عدم 
کوچک ترین  که  شده  دیوار  مقاومت 
حرکت افقی منجر به ریزش آن شده 

است.

)ایستا و فوق مستحکم( باشند. پس 
در  که  خوب  چه  بگوییم  نمی توانیم 
زلزله 3/7 ریشتری هنوز اسکلت این 
ساختمان ها باقی مانده! در صورتی که 
این ساختمان ها در مقایسه با بناهای 
ضدزلزله ابدا مقاومت نکرده اند. نباید 
فقط قربانی انسانی را در نظر گرفت؛ 
شدن  قربانی  به  باید  معماری  در 
مصالح ساختمانی و مادی هم توجه 
شرایطی  چنین  در  غرب  در  داشت. 
می گویند مصالح و اقتصاد هم قربانی 
رفته اند،  بین  از  مصالح  چون  شده؛ 
مصالح ساختمانی هم زندگی و طول 
اینها  که  می گویند  عمال  دارند؛  عمر 

نیز کشته شده اند.
در هر حال، ساختمان ها باید طوری 
این  از  یکی  اگر  که  شوند  ساخته 
ستون ها خراب شود، تمام ساختمان 
اندازه  باید به  فرو نریزد. ما در نقشه 
وزن ساختمان  داشتن  نگه  در  کافی 
پیش بینی داشته باشیم که اگر زلزله 
ساختمان  بگیرد،  انفجاری صورت  یا 
باید  ما  ندهد.  دست  از  را  تعادلش 
داشته  متعددی  سازه ای  اهرم های 
اگر یکی دوتا هم تخریب  باشیم که 
ساختمان  برای  مشکلی  هم  باز  شد 
این سیستم  واقع  نیاید. در  به وجود 
ایجاد  انعطاف پذیری  ساختمان  برای 
فرو  و  شکنندگی  مانع  و  می کند 

ریختن ساختمان می شود.

ساختمان های  داشتن  =قرار 
مسکن مهر روی گسل زلزله به طور 
قطعی روشن نیست و عده ای آن را 
به  اما  کرده اند.  تکذیب  یا  تایید 
انبوه سازی آپارتمان های  طور کلی 
کرمانشاه  استان  در  طبقه  چندین 
غیراستاندارد نیست؟ چیزی که از 

تا  زمین  از  و می سازند  ایران ساخته 
ساختمان ها  این  دارد.  فرق  آسمان 
سازه  و  شهرسازی  استاندارد  فاقد 
مردمی  خانه های  چون  هستند. 
مجموعه ای پنج، شش یا هفت طبقه 
تمامی  آنها  نزدیکی  در  که  هستند 
وجود  شهری  زندگی  الزم  امکانات 
برای  کاملی  سرویس دهی  و  دارد 
که  شده  طراحی  آن  ساکنین  همه 
در مسکن مهر هیچ کدام آنها رعایت 
نشده است. من اسم خانه هایی مثل 
مسکن مهر را گذاشته ام قبرستان های 

عمودی و کاغذی!

زلزله  از  پس  که  =تصاویری 
گرفته  مسکن مهر  از  کرمانشاه 
می دهد  نشان  را  سازه هایی  شده، 
ولی تخریب در  پابرجا هستند  که 
بدنه چنان مشهود است که گویی 
هزارساله  عمر  با  ساختمان های  با 
مواجه هستیم. ارزیابی شما از این 
نوع تخریب چیست؟ آیا شمار زیاد 
کشته شدگان ساخت این مجموعه 
مربوط می شود یا با توجه به شدت 

زلزله اجتناب ناپذیر بوده است؟
حتی  ساختمان ها  این  -سازه های 
در عکس هم مشهود است که ضربه 
زندگی  قابل  دیگر  یعنی  دیده اند، 
که  نیست  اینگونه  نیستند.  کردن 
فقط دیواره محیطی یا داخلی ریخته 
باشد؛ تمام سازه هایی که با بتون آرمه 
شده اند؛  تخریب  هم  شده اند  ساخته 
خانه ها  این  در  فرونریخته اند.  فقط 
سیستم استاندارد بسیار قدیمی بتون 
را  سازه  و  اسکلت  لحاظ  از  آرمه ای 
دقت  کمترین  با  که  برده اند  کار  به 
این  دلیلش هم  بوده.  اجرا همراه  در 
ساخته  ارزان  می خواهند  که  است 
تیپولوژی  این  که  صورتی  در  شود. 
که  ایران  مثل  کشورهایی  مناسب 
برای  و  نیست  هستند  زلزله خیز 
زلزله  ضریب  که  است  کشورهایی 
در آنها بسیار کم است. این سیستم  
یعنی  است،  نوعی »پیش ساخته«  به 
قطعاتی مثل دیوارها و پنجره ها قبال 
پس  و  می شوند  ساخته  کارخانه  در 
را  قطعات  این  اسکلت،  بردن  باال  از 
تمام  کنید  اگر دقت  نصب می کنند. 
دیوارهای  حتی  اطراف،  دیوارهای 
قطعا  و  ریخته اند  ساختمان ها  درون 

کشته هم داده  است.
در صورتی که سیستم ساختمان های 
که  باشد  طوری  باید  ضدزلزله 
سازه های بتون آرمه با دیوارهایی که 
می کنند،  کامل  را  ساختمان  محیط 
آهنی  شبکه ای  سیستم  یک  توسط 
به یکدیگر متصل شوند. یعنی دیوارها 
باید مسلح به شبکه های آهنی باشند 
بدنه ساختمان چسبیده شود  به  که 
هیپراستاتیک  باید  بدنه  تمام  و 

و  ی  ر معما د  ستا ا  =
خانه ها  این  در  شهرسازی: 
بسیار  استاندارد  سیستم 
قدیمی بتون آرمه ای از لحاظ 
کار  به  را  سازه  و  اسکلت 
برده اند که با کمترین دقت 
در اجرا همراه بوده. دلیلش 
هم این است که می خواهند 
در  شود.  ساخته  ارزان 
تیپولوژی  این  که  صورتی 
مثل  کشورهایی  مناسب 
زلزله خیز هستند  که  ایران 
کشورهایی  برای  و  نیست 
است که ضریب زلزله در آنها 

بسیار کم است.
تهران  مردمان  به  اگر   =
بگویم از آنجایی که زندگی 
توصیه  یک  برو؛  می کنی، 
سوال  ولی  کرده ام  منطقی 
بروند؟!  کجا  که  اینجاست 
که  است  این  من  صحبت 
برج ها  این  و  خانه ها  این 
ی  د عمو ی  ن ها ستا قبر

هستند.
آزاده کریمی- زلزله ویرانگر استان 
مالی  و  جانی  خسارات  کرمانشاه 
سانحه ی  این  آورد.  بار  به  بسیاری 
روی  که  کشوری  ایران،  در  طبیعی 
تازه ای  رویداد  دارد،  قرار  زلزله  خط 
ساز  و  ساخت  رو  همین  از  نیست. 
مانند  تأسیساتی  و  خیابان ها  و  بناها 
پل و سد و خط آهن و… می بایست 
تدابیری  و  الزم  حساسیت های  با 
این حادثه ی  برابر  در  انجام شود که 
طبیعی کمترین خسارات به بار آید. 
بنا  کمتر  نیست.  چنین  اما  عمل  در 
دارد  وجود  کشور  در  تأسیساتی  و 
بر  منطبق  که  می شود  ساخته  یا  و 
استانداردهای مناطق زلزله خیز باشد.

در این میان، گسترش شهرنشینی و 
تراکم جمعیت، زلزله را به یک فاجعه 
است.  کرده  تبدیل  بزرگ  مصیبت  و 
پس از وقوع هر زلزله نیز کسی به فکر 
آن نیست که بناهای تازه را بر اساس 
استانداردهایی بسازد که در برابر زلزله 

بعدی مقاوم باشند.
و  کرمانشاه  زلزله ی  از  پس  اینک 
خراب شدن خانه های »مسکن مهر« 
ناایمن  سر  بر  گفتگو  و  بحث  دوباره 
بودن خانه ها و اماکن عمومی از جمله 
همچنین  و  بیمارستان ها  و  مدارس 
زمین لرزه ی  یک  فجیع  دامنه ی 
احتمالی در تهران داغ شده تا پس از 
مدتی دوباره به فراموشی سپرده شود.

سال  از  که  مهر«  »مسکن  پروژه 
13۸7 به منظور حمایت از تنگدستان 
جامعه آغاز شد، از همان آغاز خشت 
سوی  از  پروژه  این  نهاد.  کج  را  اول 
و  شد  پیشنهاد  احمدی نژاد  دولت 
مورد حمایت مجلس شورای اسالمی 
و شورای نگهبان قرار گرفت. در دولت 
روحانی نیز با وجود انتقادهای شدید 
از طرح »مسکن مهر« و تعلیق موقت، 
با همان شرایط به ساختن  همچنان 
این  بر  عالوه  داده شد.  ادامه  خانه ها 
وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و 
بودجه، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
وزارت کشور و بانک مرکزی تا سال 
انبوه  آپارتمان های  ساختن   1۴00
برای قشر کم درآمد را در دستور کار 

خود قرار داده اند.
آوار  فیلم های  و  تصاویر  انتشار  با 
مجازی،  فضای  در  مهر«  »مسکن 
نکات  درباره ی  بسیاری  پرسش های 
معماری  اصول  رعایت  عدم  و  فنی 
است.  شده  مطرح  مجموعه  این  در 
مسعود  پروفسور  با  زمینه  همین  در 
اسماعیلو استاد معماری و شهرسازی 

دانشگاه ونیز گفتگو کرده ایم.

خانه های  گزارش ها،  به  =بنا 
طبقات  برای  که  مهر«  »مسکن 
تنگدست ساخته شده بودند بیش 
از همه آسیب دیده اند. این خانه ها 
تا چه اندازه به »خانه های مردمی« 
که در اروپا برای قشرهای کم درآمد 

ساخته می شود شباهت دارند؟
در  فقط  مهر  مسکن  -خانه های 
نگاه اجتماعی با »خانه های مردمی« 
ساخته  اروپایی  کشورهای  در  که 
می شود، شباهت دارند؛ از این جهت 
با  مردمی  مناسب  و  ارزان قیمت  که 
ولی  می شوند  ساخته  کم  مالی  توان 
اروپا  مردمی«  »خانه های  پروژه های 
در  مهر«  »مسکن  پروژه  در  آنچه  و 

قبرستان های  درباره  اسماعیلو  مسعود  پروفسور  با  گفتگو 
عمودی »مسکن مهر« و برج های تهران

امنیت خاطر ندارید.

شهروندان  به  شما  =پیشنهاد 
خانه های  ساکن  که  ایران  دیگر 

مسکن  مهر هستند، چیست؟
بشری  حقوق  و  منطق  لحاظ  -از 
می بینند  انسان ها  وقتی  بگویم،  باید 
باید  است،  خطر  در  زندگی شان  که 
اگر  برسانند.  صفر  به  را  خطر  این 
ساخته  درستی  فضای  در  ساختمان 
قرار  هم  گسل  روی  و  باشد  نشده 
می تواند  ساختمان  این  باشد،  داشته 
خصوصا  ایران،  شود.  تخریب  کامال 
واقع  خطرناکی  گسل  روی  تهران، 
تهران  مردمان  به  اگر  است.  شده 
بگویم از آنجایی که زندگی می کنی، 
برو؛ یک توصیه منطقی کرده ام ولی 
بروند؟!  کجا  که  اینجاست  سوال 
صحبت من این است که این خانه ها 
عمودی  قبرستان های  برج ها  این  و 
به وقوع  این زلزله کی  هستند، حاال 
خواهد پیوست معلوم نیست. صحبتی 
 1۵ حدود  شده،  تهران  مورد  در  که 
تهران  زلزله  با  نفر  هزار  و ۶  میلیون 
عمال فیزیکی روبرو می شوند و میزان 
دارد که  انرژی  آن  به  بستگی  تلفات 
بمب  یک  تهران  می کند.  آزاد  زمین 
مردم  می گویم  من  است.  ساعتی 
زیرا شهر  بروند  بیرون  باید  تهران  از 
باید  یا  و  است  خطرناکی  شدت  به 
اسلوب  با  زندگی کنند که  در جایی 

ضدزلزله ساخته شده است.

اتفاق  این  از  می شود  =چطور 
پیشگیری کرد؟

فاقد  ساختمان های  به  ایتالیا  -در 
مالی  کمک  زلزله  برابر  در  ایمنی 
برای تجهیز و بازسازی می شود. مثال 
دولت 70 درصد هزینه ها را پرداخت 
صاحب  خود  را  باقی  و  می کند 
زیادی  راه های  می پردازد.  ساختمان 
برای مقاوم سازی ساختمان های فاقد 

سیستم ضدزلزله وجود دارد.

=چه اصولی باید رعایت شود؟
ساز  و  باید ساخت   ایران  تمام  -در 
مسکن  بر اساس اصول ضدزلزله عمل 
شود  ایمن سازی  بناها  وقتی  شود، 
در  که  می کند  ایجاد  روانی  امنیت 
می دانیم  حداقل  زلزله  وقوع  صورت 
ساختمان روی سر ما خراب نمی شود.

لحاظ  از  را  زمین  باید  اول 
زمین شناسی و علم فیزیک تجزیه و 
خاک  ویژگی  و  کرده  ارزشی  تحلیل 
را شناسایی کنند و بر اساس آن نوع 
ساختمان را تعیین کرده و بعد بسازند.

دوم اینکه باید روی دو مولفه کنش 
افقی و عمودی ساختمان باید توجه 
داشته باشند که در برابر حرکت های 
افقی و عمودی زمین، مقاومت داشته 

مجتمع مسکن مهر پس از زلزله

بیمارستان سرپل ذهاب بیمارستان سرپل ذهاب

مجتمع مسکن مهر پس از زلزله ستونی از تراشه های چوب
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شکست  برای  =روسیه 
تمساح  اشک  »برجام« 
موضع  برخالف  و  می ریزد 
آشکار  مخالفت  و  روشن 
دولت آمریکا با توافق اتمی، 
برجام  با  روسیه  مخالفت 
صورت  خاموش  چراغ  با 

می گیرد.
بیانیه  صدور   - تقی زاده  رضا 
اروپایی،  بزرگ  کشور  سه  مشترک 
در حمایت  فرانسه  و  بریتانیا  آلمان، 
 ۲۰۱۵ سال  ژوییه  اتمی  توافق  از 
گزارش  انتشار  با  همزمان  ایران،  با 
انرژی  بین المللی  آژانس  فصلی 
اتمی پیرامون مراتب پایبندی ایران 
موافقان  آن،  در  مندرج  تعهدات  به 
در  را  »برجام«  حفظ  مخالفین  و 
در  رو  دیگر  بار  خاکستری  آرایشی 

روی هم قرار داده است.
بنا بر گزارش فصلی تازه آژانس، تا 
حدودی که به تکالیف و بضاعت های 
از  بازرسی  برای  آن  حقوقی  و  فنی 
ایران  شده  اعالم  اتمی  تاسیسات 
به  ایران  پایبندی  است،  مربوط 
تعهدات »برنامه جامع اقدام مشترک« 

مورد تائید قرار گرفته است.
گزارش های فصلی آژانس به شورای 
حکام ظاهرا محرمانه است، اما بدون 
با  همزمان  آن  کامل  متن  استثنا 
تحویل شدن به شورا در اختیار یکی 
نیز  جهان  معتبر  خبرگزاری های  از 

قرار می گیرد.
بنا بر این گزارش تازه، ایران نه تنها 
به تعهدات خود پایبند مانده که در 
مانند  بازرسی،  قابل  و  معین  موارد 
حفظ حجم اورانیوم غنی سازی شده 
و ذخیره آب سنگین در اختیار خود، 

بسیار کمتر از حد مجاز دیده شده.
به عنوان نمونه تا تاریخ پنجم ماه 
غلیظ  اورانیوم  ذخیره  جاری،  نوامبر 
ایران  درصد   ۳٫۵ میزان  به  شده 
۹۶٫۷ کیلوگرم و  حجم آب سنگین 
ذخیره شده ۱۱۴٫۴ کیلوگرم بوده که 
در مورد نخست می توانست تا میزان 
 ۱۳۰ تا  دومی  و  کیلوگرم   ۲۰۲٫۸

کیلوگرم باشد.
موضوع مورد ابهام که گزارش تازه 
آن  مورد  در  گذشته،  مانند  آژانس، 

ساکت مانده و یکی از موارد اعتراض 
اتمی  توافق  به  نسبت  آمریکا  دولت 
به  مشکوک  فعالیت های  هست،  نیز 
که  است  ایران  نظامی  ابعاد  داشتن 
ظاهرا پرونده آن با توافق اتمی بسته 
پیچیده  بسیار  متن  در  ولی  شده 
ضمیمه  در  تی«،  »بند  در  توافق، 
اشاره  مورد  اصلی،  متن  یک  شماره 
قرار گرفته و به دلیل فقدان تخصص 
آژانس در این زمینه، پرداختن به آن 
آمریکا شده  دولت  اقدام  به  منحصر 

است.
در این بند موضوع فعالیت ها و در 
اختیار گرفتن تجهیزاتی مطرح شده 
که می توانند در مبادرت به انفجار با 
انفجاری  ماشه  ساختن  زیاد،  قدرت 
کامپیوتری  مدل سازی های  و  اتمی 
انفجار  آزمایش  به  مبادرت  برای 

اتمی مورد استفاده قرار بگیرند و به 
این دلیل در حوزه فعالیت های خلع 
سالح اتمی قرار دارند حال آنکه حوزه 
فعالیت های آژانس ظاهرا فعالیت های 

صلح آمیز اتمی است.
در صورت خروج آمریکا

در صورت خروج آمریکا از »برجام« 

تا چهار  که تکلیف آن به ظن قوی 
هفته آینده روشن خواهد شد، دولت 
ادامه  و  تامین  برای  دلیلی  ترامپ 
دالری  میلیون   ۸ بودجه  پرداخت 
بازرسی های  انجام  برای  آژانس 
متعارف از تاسیسات اتمی اعالم شده 

و مجاز ایران نمی بیند.
در  آمریکا  حضور  آن،  از  مهم تر 
اجرای  بر  ناظر  مشترک  کمیسیون 
معلق  همچنین  و  اتمی  توافق 
اجرای  به  پرداختن  تکلیف  گذاشتن 
»بند تی« است که در حال حاضر نیز 
اسالمی  مخالفت جمهوری  دلیل  به 
مشکوک  مراکز  از  بازرسی  انجام  با 
مانده  پیگیری  بدون  خود  نظامی 

است.
از  بعد  شرایط  به  پایبندی  عدم 
لغو تحریم ها نیز موضوعی است که 

برجام،  از  آمریکا  خروج  صورت  در 
خزانه داری  مجازات  اعمال  دلیل  به 
بانک های  و  شرکت ها  علیه  آمریکا 
طرف معامله با ایران، پایبندی دیگر 
کشورهای عضو گروه ۱+۵ و هر کشور 
سرمایه گذاری  و  تجاری  موسسه  یا 
طرف معامله با ایران اگر نه ناممکن، 

دشوار  فوق العاده  شرایط  بهترین  در 
می سازد.

خالف  بر  ترامپ،  دولت  موضع 
کشورهای  از  قوی تر  که حتی  اوباما 
اروپایی حامی توافق اتمی با ایران و 
در حقیقت معمار آن بود، در مخالفت 
با برجام و آمادگی ترک آن موضوع 

روشنی است.
مصالح راهبردی روسیه

مخالفت  و  روشن  موضع  برخالف 
اتمی،  توافق  با  آمریکا  دولت  آشکار 
چراغ  با  برجام  با  روسیه  مخالفت 

خاموش صورت می گیرد.
روسیه با در نظر داشتن تالش دولت 
تازه آمریکا برای زیر فشار قرار دادن 
بازرسی های  انجام  منظور  به  آژانس 
تازه از مراکز مشکوک ایران، با اصل 

انجام بازرسی ها مخالفت می ورزد.

مدافع  و  حامی  لباس  در  روسیه 
جمهوری اسالمی، انتظار دارد که رد 
خواسته آمریکا در مورد اجرای کامل 
»بند تی« توافق اتمی، به لغو توافق 
منجر شده و بعد از تجدید غیرقابل 
اجتناب تحریم ها، جمهوری اسالمی 
کرملین  آغوش  در  کامل  طور  به  را 

قرار دهد.
را  خود  راهبردی  مصالح  روسیه 
توسعه  و  غرب  با  ایران  نزدیکی  در 
مناسبات خارجی تهران با همسایگان 
نمی بیند. با این پیش فرض، با وجود 
توافق  از  قراردادی  پشتیبانی  اعالم 
اتمی، اجرای این توافق در معادالت 
سیاسی کرملین عامل مثبت ارزیابی 

نمی شود.
طی نزدیک به چهل سال گذشته، 
بحرانی  تنها در وضعیت های  روسیه 
به  قادر  ایران  اضطراری  شرایط  و 
در  خود  نفوذ  اهرم های  از  استفاده 
تهران و گرفتن امتیازهای مستقیم و 

یا غیرمستقیم شده است.
روسیه )مانند هر قدرت منطقه ای 
دیگری( هرگز از قدرت گرفتن ایران 
برای  فرصت  هر  از  و  نبوده  راضی 

شکل  در  )حتی  کشور  این  تضعیف 
کرده  استفاده  جغرافیایی(  تجزیه 

است.
تضعیف ایران به هر قیمت

دو  که  واقعیت  این  بر  آگاهی  با 
اهرم بزرگ پیشبرد سیاست خارجی 
و صیانت پایدار از امنیت ملی ایران 

ایران  گاز  و  نفت  ذخایر  از  استفاده 
برای  امکان  هر  از  روسیه  است، 
محدود کردن ایران در تجارت جهانی 
حوزه های  در  بخصوص  گاز،  و  نفت 
انحصاری روسیه، مانند بازار گاز اروپا، 

سوء استفاده کرده است.
تشویق دولت احمدی نژاد و سپاه 
تا  روزانه  صدور  طرح  اجرای  برای 
۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
دادن  هدر  به  و  هند  و  پاکستان  به 
سرمایه گذاری ۶ میلیارد دالری برای 
کشیدن خط لوله انتقال گاز به مرز 
صورت  پیش فرض  این  با  پاکستان، 
گرفت که در صورت افزایش ظرفیت 
پارس  میدان  از  ایران  گاز  تولید 
اروپا  به  ایران  صادراتی  گاز  جنوبی، 

منتقل نشود.
جمله  از  مذاکره،  دهه  دو  از  بعد 

پوتین،  اخیر  جانبه  سه  گفتگوهای 
روسیه  تهران،  در  روحانی  و  علیف 
هرگز گامی در جهت فعال ساختن 
طریق  از  شمال  جنوب-  کریدور 
امضای  و  مازندران،  دریای  آب های 
اجرای  برای  اجرایی  تفاهم نامه های 
و  سبز«  »کریدور  به  موسوم  طرح 
محور  اتصال  زیرساخت های  ایجاد 

شمال به جنوب بر نداشته است.
روسیه طی بیست سال گذشته در 
تعیین حدود  و  تامین حقوق  جهت 
ملی ایران در تقسیم آب های دریای 
صورت  اقدامی  کمترین  مازندران 
نداده در حالی که با هر یک از سه 
قراردادهای  خزر  حوزه  دیگر  کشور 
و  منافع  با  تقابل  در  جداگانه ای 

انتظارات ایران امضاء کرده است.
با وجود بیش از ۱۲۰ میلیارد دالر 
منابع  در  خارجی  سرمایه گذاری 
کمترین  ایران  خزر،  گاز  و  نفت 
سرمایه گذاری های  از  سهمی 
خارجی در منطقه نبرده و با حمایت 
از مسیر  ساکت روسیه، بطور کامل 
انتقال نفت و گاز خزر حذف شده، 
سهل است که بعد از اقدام اعتراضی 
در  آذربایجان  حضور  علیه  ایران 
آب های مورد ادعای ایران در دریای 
مازندران طی سال ۲۰۰۲ میالدی، 
تهدید  و  آذربایجان  از  حمایت  در 
رزمایش  یک  برگزاری  به  ایران  
آب های  در  نفره  هزار   ۱۵ دریایی 

این دریا اقدام نموده است.
رسانه ای  با  روسیه  قدرت  نمایش 
پایگاه  از  نظامی  استفاده  کردن 
،اعالم  متعاقباً  و  همدان  هوایی 
از  پرواز موشک های کروز آن کشور 
آسمان ایران به مقصد سوریه، توسط 
کرملین را، که به نوبه خود استقالل 
رای رهبران حکومت مذهبی ایران را 
زیر سئوال برد، می توان فراتر از »نماد 
همکاری های راهبردی دو کشور« و 
تنها در چارچوب طرح روسیه برای 
حکومت  پیروی  و  وابستگی  اثبات 
تهران از روسیه به عنوان یک »رژیم  
اقماری« )Satellite State( به سبک 
توجیه  سابق  شوروی  اتحاد  دوران 

کرد.
 ۳۰ سرمایه گذاری  تفاهم نامه های 
برای  »روس نفت«  دالری  میلیارد 
و  ایران  نفتی  میدان  ده  توسعه 

احتماال جایگزینی شرکت »گازپروم« 
 ۱۱ فاز  توسعه  طرح  اجرای  در 
قطعی  اعالم  از  بعد  جنوبی  پارس 
منظور  به  نیز  فرانسه  توتال  خروج 
به  تجاری  اقتصادی-  بُعد  افزودن 
وابستگی های دیگر ایران به روسیه و 
تثبیت نفوذ ماندگار مسکو در تهران 
اقماری  رژیم  به  حکومت  تبدیل  و 

کرملین صورت می گیرد.
مخالفت آمریکا با توافق اتمی روشن 
است و موافقت سه قدرت اروپایی با 
حمایت  آنکه  حال  مشروط،   آن 
غیر  کالمی،  »برجام«  از  روسیه 
کاربردی و در تقابل کامل با نیات و 
مقاصد پنهان کرملین در ایران است؛ 
روسیه برای شکست »برجام« اشک 
برای  باطن،  در  و  می ریزد  تمساح 

وقوع آن لحظه شماری می کند.

علی خامنه ای و پوتین، تهران، ۱ نوامبر ۲۰۱۷

حفظ توافق اتمی با ایران:

 اروپا و آژانس آری - آمریکا و 
روسیه خیر!

حسن روحانی و پوتین، تهران، ۱ نوامبر ۲۰۱۷دونالد ترامپ، کاخ سفید، ۱۰ اکتبر ۲۰۱۷
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