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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

کیهان ، کیهان لندن ، کیهان خودتان را زنده نگاه می دارید
email: ads@kayhan.londonwww.kayhan.london 

شما با آگهی در کیهان فقط اطالع رسانی و کسب و کار خود را معرفی نمی کنید بلکه یک کار 
فرهنگی نیز انجام می دهید:

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

ِِ

پیچ و خم های ضعف مدیریت بحران
از پالسکو تا سانچی

در این شماره می خوانید:
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با چند  ایران  در یک سال گذشته 
فاجعه روبرو شد که پایانی تلخ برای 
اعتقاد  به  که  پایانی  خورد؛  رقم  آ نها 
کارشناسان اگر مدیریت بحران یکپارچه 
و اصولی در زمان وقوع حادثه صورت 
و  آن کوچک تر  ابعاد  شاید  می گرفت 
خسارت مالی و جانی آن کمتر می بود.

در  پالسکو  ساختمان  آتش سوزی 
معدن  فروریختن   ،۹۵ سال  دی ماه 

یورت آزادشهر در اردیبهشت ماه سال 
۹۶ و آتش سوزی و غرق شدن نفتکش 
سانچی در دی ماه ۹۶ از جمله این فجایع 
بودند. فجایعی که در کنار خسارت مالی 
هنگفت، تعداد زیادی جاِن خود را در 
مشترک  نقطه ی  دادند.  دست  از  آنها 
دیده  برجسته  بسیار  که  حوادث  این 
می شود، عدم مدیریت اصولی و صحیح 

بحران است.  در صفحات 10 و 11 

سرمقاهل برجام 
راهی که می توانست به بن بست نرسد

سرنوشت مشترک »پرولتاریا« و 
»مستضعفان«

هیچ رژیمی به اندازه ی نظام های ایدئولوژیک، اعم از زمینی و آسمانی، 
به آن گروه هایی که مدعی دفاع از منافع آنان هستند ضربه نمی زند.

در اتحاد شوروی و بلوک شرق که داعیه ی به قدرت رسیدن »پرولتاریا« 
و زحمتکشان را داشتند، یک گروه حزبی به قدرت رسید که در طول 
بر  تنگدستی  و  فقر  عادالنه ی  تقسیم  هنرش  بزرگ ترین  سال  هفتاد 
بستر میلیون ها کشته در اردوگاه های سیبری و زندان های مخوف بود. 
اقتصاد بی مایه و بی بنیه ی دولتی سرانجام »اتحاد« کشور »شوراها« را 
در هم کوبید و »سوسیالیسم عمال موجود« و »اقتصاد برنامه ریزی شده ی 

دولتی« را به تاریخ سپرد.
این بود که کشور  هنر بزرگ حزب ناسیونال سوسیالیست هیتلری 
اردوگاه های کار و جنگ  بر بستر میلیون ها کشته در  را  آلمان  متحد 
جهانی به دو نیمه تقسیم کرد و »ملی گرایی« را برای دهه های طوالنی 
در این کشور به »تابو« تبدیل نمود. فروپاشی حکومت »پرولتاریا« در 
بلوک شرق توانست دسته گل تاریخی حکومت »نژاد برتر« هیتلری را 

نیز جبران کرده و دو آلمان را یکی کند.
جمهوری اسالمی عالوه بر تفکر اسالم سیاسی و شیعه ، ملغمه ای است 
از اقتصاد و سیاست و سرکوب دو رژیم استالینی و هیتلری؛ همین ویژگی 
آن به مثابه یک حکومت دینی که از ایدئولوژی های زمینی نیز سود برده، 

ویرانی های بیشتری برای ایران به بار آورده است. 
از انقالب 5۷ تا کنون دو نسل بر نسل جوان آن دوران افزوده شده 
است. حکومت گران اما همانها هستند که فقط مرگ طبیعی و یا ترور و 
دسیسه های درون رژیم آنها را از میدان سیاست به در می کند. فسیل های 
خبرگان و نگهبان و رهبری ممکن است افراد جوان تر را در نهادهای مختلف 
به عنوان فرمانبران خود به کار بگیرند، اما فاصله ی عمیقی که بین تفکر 
قرون وسطایی آنها و همچنین پیشرفت های جهانی در همه ی زمینه ها 
با جامعه ی جوان ایران به وجود آمده، آنها را با مشکلی تاریخی روبرو 
کرده است. همان مشکلی که همه ی رژیم های ایدئولوژیک و سرکوبگر 
سرانجام در برابر آن قرار می گیرند: ناتوانی مزمن و مفرط در پاسخگویی 
به مطالبات اقتصادی و اجتماعی »پرولتاریا« یا »مستضعفان« یا »ملت«!
ایران  رژیم  مسئوالن  جمله  از  همه  دی ماه  سراسری  تظاهرات  در 
دیدند و اعتراف کردند که این لشکر بیکاران و تنگدستان از جمله در 
شهرهای دوردست هستند که به خیابان ها می آیند. لشکری که از این 
رژیم، برعکس طبقه متوسط عافیت طلب، نه سود، بلکه حتی امرار معاش 
روزانه هم به آنها نمی رسد. اعترافی گویاتر از سخنان جعفری دولت آبادی 
دادستان تهران نیست که »اکثر متهمان دستگیرشده 18 تا 35ساله و 
از طبقات پایین اجتماع بودند« چرا که بر سر »مستضعفان« ایران در 
طول چهل سال گذشته همان آمده که بر سر »پرولتاریا«ی بلوک شرق 
و »وطن پرستان« آلمان! همگی پلکانی شدند برای به قدرت رسیدن یک 
گروه عقیدتی و ایدئولوژیک که کشورهای خود را به سوی تجزیه و نابودی

  »رهبری« کردند. آنها چاره ای جز عبور از این نظام ها ندارند.

=در شرایط کنونی برای حل مشکالت بنیادین اقتصادی و اجتماعی کشور نه تجربه ی شکست خورده ی 
اصالح طلبان را می توان یک بار دیگر تکرار کرد، نه »نرمش قهرمانانه« و »جام زهر« جدید فایده ای دارد و 

نه خروج رژیم ایران از برجام راهی می گشاید. 
=این بن بست نه نتیجه ی برجام بلکه زاییده ی ساختار بسته و انحصارطلب جمهوری اسالمی است.
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ایران همچنان بهترین تیم آسیا؛ دو 
رتبه سقوط در رده بندی جهانی

****
مسابقات بین المللی اسکی ارمنستان: 

مدال نقره و برنز برای دختر و پسر 
اسکی باز ایران

****
گراند اسلم تنیس استرالیا؛ 

دختر تنیس باز 15 ساله شگفتی آفرید
****

قیمت های حیرت انگیز بازار سیاه 
بلیت های جام جهانی 2018

****
شعار هواداران تراکتورسازی علیه نظامی ها: 

تراختور سپاهی نمی خوایم نمی خوایم
****

کمتر شهری در جهان به اندازه تهران 
دزد دارد؛ دستگیری 400 سارق در دو روز

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

حججی: محسن  ر  پاسدا دهقانی،  سعید 

الگوی متفاوت  سرانجام دردناک دو 

عکس از ایسنا - محمدرضا ندیمی

صفحه 3
=حمله ی پلیس برای بازداشت 
ده جاسوس رژیم ایران در آلمان

صفحه 4
ایران  پهلوی:  رضا  =شاهزاده 
جذاب ترین  از  یکی  می تواند 
کشورها برای سرمایه گذاری باشد

صفحه 5
=تک مضراب - آوازه

صفحه 6
فرهنگ  در  ُمد  بهنود:  =نیما 

ایرانی ریشه دار است
صفحه 7

فیلمساز:  احمدزاده  =علی 
اوج فعالیت سیاسی هنرمندان 
انگشت شان  نوک  کردن  سبز 

است!

صفحات  8 و 9
= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات

 در ایران )53(- احمد احرار
=آنها تنها آزادی ما را ندارند - 

داریوش همایون
صفحه 13

= سرگرمی -جدول - سودوکو
صفحه 14

=گذر عمر- اشرف پزشکپور)3(
صفحه 16

اختالس  از  نجفی  =افشاگری 
و  قالیباف  محمدباقر  مشترک 

نیروی انتظامی
مهمات  زاغه  انفجار  =احتمال 
زیرزمینی سپاه در »تنگه کنشت«



در یک سال گذشته ایران با چند فاجعه 
روبرو شد که پایانی تلخ برای آ نها رقم خورد؛ 
پایانی که به اعتقاد کارشناسان اگر مدیریت 
بحران یکپارچه و اصولی در زمان وقوع حادثه 
صورت می گرفت شاید ابعاد آن کوچک تر و 

خسارت مالی و جانی آن کمتر می بود.
آتش سوزی ساختمان پالسکو در دی ماه 
سال ۹۵، فروریختن معدن یورت آزادشهر در 
اردیبهشت ماه سال ۹۶ و آتش سوزی و غرق 
شدن نفتکش سانچی در دی ماه ۹۶ از جمله 
این فجایع بودند. فجایعی که در کنار خسارت 
مالی هنگفت، تعداد زیادی جاِن خود را در 
این  مشترک  نقطه ی  دادند.  دست  از  آنها 
می شود،  دیده  برجسته  بسیار  که  حوادث 
عدم مدیریت اصولی و صحیح بحران است.

سانچی با ده ها اما و اگر غرق شد
تُن  ۱۳۶هزار  حامل  سانچی  نفتکش 
میعانات گازی و معادل حدود یک میلیون 
به مقصد کره  را  ایران  بود که  نفت  بشکه 
اعالم خبرگزاری  به  بنا  جنوبی ترک کرد. 
رویترز ارزش این محموله حدود ۶۰میلیون 
حدود  نیز  نفتکش  خود  ارزش  و  دالر 

۶۰میلیون دالر اعالم شده است.
این نفتکش که قرار بود روز یکشنبه، ۱۷ 
دی ماه، در کره جنوبی پهلو بگیرد روز شنبه ، 
۱۶ دی ماه، در برخورد با یک کشتی چینی 
آتش گرفت و ۹ روز بعد، ۲۴ دی ماه، خبر 
غرق شدن این کشتی اعالم شد. همچنین 
مقامات ایران اعالم کردند همه ۳۲سرنشین 
کشتی جان باخته اند اما تنها پیکر سه تن 
از آنها در زمان عملیات مهار آتش پیدا شد.

داد که موجی  در حالی رخ  فاجعه  این 
ایران  مقامات  اقدامات  در  آشفتگی  از 
برای پیگیری و شرکت در عملیات نجات 
سرنشینان و مهار آتش کشتی دیده می شد.

پس از گذشت چهار روز از اعالم خبر آتش 
گرفتن این نفتکش، حسن روحانی رئیس 
جمهور اسالمی ایران، تازه موضوع را جدی 
گرفته و به فکر تشکیل کمیته ای برای اعزام 
به چین و پیگیری مستقیم وضعیت نفتکش 
و سرنشینانش افتاد. در حالی که هیچ خبری 
از وزیر نفت در ۹ روزی که نفتکش سانچی 
در میان آب می سوخت نبود، وزیر کار و امور 

اقتصادی به چین اعزام شد.
به گفته فرمانده ارتش، از نخستین ساعات 
اعالم خبر آتش گرفتن این نفتکش، ارتش 
به دولت اعالم کرد که آماده اعزام تکاوران 
اما  است  چین  به  ارتش  امداد  و  تجسس 
دولت این موضوع را نیازمند هماهنگی های 
وزارت خارجه جمهوری اسالمی دانسته و با 
تاخیری قابل توجه پس از شش روز از آغاز 
آتش سوزی تازه مراحل اداری اعزام تکاوران 
ایرانی به شانگهای چین انجام شد؛ زمانی که 

سانچی دیگر در حال غرق شدن بود!
برای  زیادی  پرسش های  میان  این  در 
نفتکش  پرسنل  خانواده های  کار شناسان، 

سانچی و افکار عمومی باقی ماند.
خانواده پرسنل سانچی از روز نخست در 
تهران  در  نفتکش  ملی  شرکت  ساختمان 
جمع شدند تا شاید زود تر خبری از سالمت 
معتقدند  آنها  کنند؛  دریافت  عزیزانشان 
برای نجات  با سهل انگاری و کندی  دولت 
جان سرنشینان پیگیری و اقدام کرده است.

چرا دولت در ساعت های اولیه بروز این 
حادثه اقدامات خود را آغاز نکرد؟ چرا حسن 
آنکه نفتکش در  از  روحانی چند روز پس 
اقدام زد؟ چرا  حال سوختن بود دست به 
تازه شش روز پس از حادثه وزارت خارجه 
تکاوران  اعزام  برای  را  الزم  هماهنگی های 
انجام داد؟ چرا دولت چین همکاری الزم 
را برای اعزام نیروهای ایران به محل حادثه 
انجام نداد؟ چرا خبر و یا تصویری از کشتی 
منتشر  کرد  برخورد  نفتکش  با  که  چینی 
نشده؟ چرا به گفته مقامات دولتی جمهوری 
اسالمی، اجازه مالقات و تحقیق از پرسنل 
کشتی چینی به مقامات ایرانی داده نشد؟ 
چرا آزمایش دی.ان. ای سه پیکر پیداشده 
نمونه ی  اینها  است؟  نشده  انجام  هنوز 
پرسش هایی است که خانواده ها مدام تکرار 
مقامات  سوی  از  پاسخی  هیچ  و  می کنند 

دولتی نمی شنوند.
این در حالیست که افرادی که در نفتکش 
کشور  سرمایه ی  باخته اند  جان  سانچی 
بودند و به نسبت جمعیت ایران تعدادشان 
است.  انگشت شمار  مربوطه  رشته های  در 
متخصص  پرسنل  از  یک  هر  تربیت  برای 
دریانوردی که در سانچی جان باختند باید 

۲۰ سال وقت و هزینه صرف شود.

پرونده پالسکو و یورت همچنان باز 
است

ریختن  فرو  و  آتش سوزی  حادثه  در 
ساختمان پالسکو در دی ماه سال ۹۵ نیز 
از  ناهماهنگی مسئوالن  و  بحران مدیریت 
آغاز عملیات مهار آتش سوزی و نجات افراد 

محبوس در ساختمان دیده می شود.
حدود ۳۰ نفر در ماجرای پالسکو جان 
باختند، ۵۶۰ واحد صنفی تخریب و حدود 
به  نیز  مالی  تومان خسارت  ۱۵۰۰میلیارد 

کسبه و ساختمان وارد شد.
نه تنها مشخص نیست سرنوشت گزارش 
کمیته حقیقت یاب این حادثه چه شد، بلکه 
عملیات بازسازی این ساختمان با مالکیت 
بنیاد مستضعفان هنوز آغاز نشده و کسبه 

همچنان سرگردان هستند.
نیز  گلستان  استان  در  یورت  معدن 
وضعیت بهتری نسبت به ساختمان پالسکو 
ندارد. در حالی که بیش از ۴۰معدنچی در 
یورت  معدن  ریختن  فرو  و  انفجار  حادثه 
ایمنی  استانداردهای  نشدن  رعایت  اثر  بر 
جان باختند، هنوز این معدن در وضعیت 
مناسب قرار نگرفته و مسئوالن نتوانسته اند 
به وضعیت ایمنی این معدن سر و سامان 
از سوی دیگر کار شناسان در مورد  دهند. 
ایران  معدن های  دیگر  نامناسب  وضعیت 
همچنان هشدار می دهند که همگی از سوی 

مسئوالن نادیده گرفته می شود.
مشتی  بحران،  مدیریت  در  بحران 

نمونه خروار
مخرج مشترک افزایش خسارات مالی و 
جانی، نه تنها در حوادثی از این دست که 
در بروز حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل، 

بحران در مدیریت بحران است.
به  می تواند  صورتی  در  بحران  مدیریت 
امکانات  بخش  در  که  شود  انجام  درستی 
گرفته  پیش بینی الزم صورت  تجهیزات  و 
و در بخش مدیریت و قوانین نیز ساماندهی 
کافی وجود داشته باشد. در ایران اما هر دو 
بخش از کاستی های اساسی رنج می برد. نبود 
نیروی انسانی و کمبود امکانات و تجهیزات 
خوبی  به  پالسکو  مانند  حادثه ای  در  الزم 
دیده می شود که نهادهای مسئول در تامین 
در  حتی  آتش سوزی  مهار  برای  امکانات 
پایتخت هم با مشکالت اساسی روبرو هستند.

و  کارآمد  مدیریت  عدم  دیگر  سوی  از 
سازماندهی،  برنامه ریزی،  برای  یکپارچه 
هماهنگی الزم و اقدام به موقع در حادثه ای 

چون نفتکش سانچی نیز نمایان می شود.
مدیریت  ایران،  در  که  اینست  واقعیت 
و  کشوری  بخش های  دیگر  مانند  بحران 
مدیریتی  عمیق  ضعف های  دچار  لشکری 
و  حضور  برای  مربوطه  سازمان های  است. 
اقدام در بروز حوادث طبیعی و غیرطبیعی 
هماهنگ نیستند و غالبا یا به وظایف خود 
به درستی عمل نمی کنند یا موازی کاری ها 
مهار  و  امدادرسانی  روند  کند شدن  باعث 

بحران می شود.
اطالع رسانی  ضعف  باید  همه  این  بر 
را هم  به موقع در مورد حوادث  درست و 
اضافه کرد که سبب فشار مضاعف بر مردم 
می شود و بازار شایعات را نیز داغ می کند.  
نبود رسانه های آزاد و مستقل در ایران که 
درباره  و همه جانبه  اطالع رسانی شفاف  به 
بی اعتماد  را  مردم  بپردازند  حوادث  ابعاد 
نسبت به اخبار حکومت به شدت بی اعتماد 
درباره  ایران  مردم  است. سال هاست  کرده 
حوادثی چون آتش سوزی پالسکو و انفجار 
معدن یورت و غرق شدن کشتی سانچی و 
یا زلزله کرمانشاه نه به امدادرسانی به موقع و 
موثر دولت باور دارند و نه به خبرهایی که از 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی و رسانه های 

دولتی منتشر می شود.
همه ذره بین حقیقت یاب خود را به دست 
از  را  موضوعی  مبادا حکومت  تا  می گیرند 
افکار عمومی مخفی کند یا حقیقتی پشت 
پرده باشد که از سوی مقامات و رسانه های 
وابسته سانسور می شود. از سوی دیگر آنجایی 
که مانند زلزله کرمانشاه امکانش باشد مردم 
خود به کمک زلزله زدگان می شتابند و حاضر 
نیستند کمک های نقدی و غیرنقدی خود را 

به دست سازمان های حکومتی بسپارند.
بحران مدیریت در جمهوری اسالمی فقط 
مربوط به مدیریت بحران در حوادث طبیعی 
و غیرطبیعی نیست. مدیریت، بحرانی عمیق 
و مزمن است که سرانجام نظام را با همه ی 
ناتوانی هایش در کام خود فرو خواهد کشید.
روشنک آسترکی
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جمهوری اسالمی ایران بار دیگر در مقابل یک 
رئیس  ترامپ  دونالد  است.  گرفته  قرار  دوراهی 
جمهوری آمریکا، جمعه ۲۲ دی، برای آخرین بار 
حکم تعلیق تحریم های هسته ایران را امضا کرد. 
این حکم بر مبنای قوانین جاری آمریکا باید هر 

چهار ماه یک بار به امضای رئیس جمهور برسد.
دونالد ترامپ برای ادامه حضور کشورش در 

برجام چهار شرط گذاشته است:
۱ - امکان بازدید بازرسان بین المللی از تمامی 

اماکن نظامی و هسته ای جمهوری اسالمی؛
۲ - جلوگیری از هرگونه فعالیتی که بتواند 

به نوعی به تولید سالح های اتمی منتهی شود؛
۳ - عدم امکان بازگشت ایران به فعالیت های 
هسته ای حتی بیش از ده سال پس از اجرایی 

شدن برجام؛
۴ - عدم تولید و آزمایش موشک های دوربرد 
با قابلیت حمل کالهک اتمی از سوی جمهوری 

اسالمی ایران.
این  اعالم  ضمن  آمریکا  جمهوری  رئیس 
شرایط، تاکید کرد که برخالف میل باطنی اش 
رفع تحریم ها را برای آخرین بار تایید می کند. 
دیگر  و  ایران  اسالمی  ازجمهوری  همزمان 
موارد  خواست  هسته ای  توافق  امضاکننذگان 
چهارگانه پیشنهادی او را بپذیرند، در غیر این 

صورت آمریکا از برجام خارج خواهد شد.
تحریم های جدید در راه

همزمان با این اظهارات مستأجر کنونی کاخ 
سفید، وزارت خزانه داری آمریکا نیز ۱۴ شخصیت 
حقیقی و حقوقی، از جمله صادق آملی الریجانی 
رئیس قوه قضائیه را به فهرست تحریم شدگان خود 
افزود. استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، 
ضمن اعالم قرار گرفتن ۱۴ شخصیت حقیقی و 
حقوقی جدید در فهرست تحریم شدگان، اعالم 
کرد تحریم های غیرهسته ای ادامه خواهد یافت 
و به زودی تحریم های حقوق بشری نیز شامل افراد 

و نهادهای جدیدی خواهد شد.
توپ  ترامپ  دونالد  چهارگانه،  موارد  اعالم  با 
را به زمین دیگر امضا کنندگان برجام، و به ویژه 
طرف اروپایی انداخت. یوهانس هان یکی از اعضای 
کمیسیون اروپا که به منزله دولت مشترک ۲۸ 
عضو اتحادیه اروپا عمل می کند، گفت »ما سرگرم 
آمریکا  جمهور  رئیس  اظهارات  دقیق  بررسی 
»رایزنی ها  افزود  اروپایی  مقام  هستیم«. همین 
در اروپا برای پاسخگویی به شروط دونالد ترامپ 
برای ادامه حضور آمریکا در برجام آغاز شده اند 
و ما این تهدید را بسیار جدی تلقی می کنیم و 

نگران پیامد های آن هستیم.«
اینکه دونالد ترامپ شرایطه  از  یک روز قبل 
چهارگانه اش را برای عدم خروج از برجام اعالم 
آلمان  و  فرانسه  و  بریتانیا  خارجه  وزرای  کند، 
به دعوت فدریکا موگرینی مقام ارشد سیاست 
ایرانی شان  همتای  با  اروپا،  امنیت  و  خارجی 
درهای  پشت  بروکسل  در  ظریف  جواد  محمد 
بسته مالقات و گفتگو کردند. در این دیدار که 
رسما برای بررسی ادواری اجرای برجام برگزار 
اسالمی  جمهوری  منطقه ای  سیاست های  شد، 
ایران، برنامه های موشکی آن و تظاهرات سراسری 
اخیر نیز در دستور کار بود، اگرچه قرار شد که 

در کنفرانس خبری پایانی به آنها اشاره نشود.
پیامد های اظهارات ترامپ

یکی از مشاوران آنتونیو تایانی رئیس پارلمان اروپا 
به کیهان لندن می گوید: »وزیر خارجه جمهوری 
اسالمی ایران برخالف ادعای رسمی مقامات تهران 
که صحبت از عدم آمادگی برای گفتگو در مورد 
این مسائل می کنند، پذیرفت برای نجات توافق 
ترامپ  دونالد  پیشنهادی  موارد  درباره  هسته ای 
گفتگو بشود«. تنها شرط محمد جواد ظریف، به گفته 
مشاور رئیس پارلمان اروپا، گفتگو در مورد شرایط 
چهارگانه »خارج از توافق هسته ای و بدون اعالم 
هرگونه ارتباط رسمی و علنی با برجام بوده است.«

در  را  خود  اروپایی  کشورهای  از  بسیاری 
در  می دانند.  شریک  ترامپ  دونالد  نگرانی های 
و  فرانسه  و  بریتانیا  مقامات  گذشته  هفته های 
آلمان بارها نگرانی خود را از سیاست های منطقه 
ای جمهوری اسالمی ایران رسما اعالم کرده اند؛ 
آنها نیز برنامه های موشکی رژیم ایران را در منافات 
با روح برجام و تهدیدی برای کشورهای منطقه 
به حساب می آورند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
فرانسه، چندی پیش صحبت از بازنگری در توافق 
هسته ای و افزودن بند های جدیدی به آن کرده 
بود که البته نتوانست نظر موافق دیگر کشورهای 

اروپایی را به دست آورد.
یکی از اولین واکنش ها به اظهارات اخیر دونالد 
سفارشی  ایرباس های  تحویل  در  تاخیر  ترامپ، 
ایران است. شرکت ایرباس در جریان سفر حسن 
روحانی به فرانسه در سال ۲۰۱۶ میالدی، قرارداد 
به  ایر  ایران  با  را  فروند هواپیما  فروش یک صد 

امضا رسانده بود که تعدادی از آنها نیز تا کنون 
به ناوگان هوایی جمهوری اسالمی ایران تحویل 
تجاری شرکت  مدیر  لی  است. جان  داده شده  
ایرباس، دلیل تاخیر در تحویل هواپیماهای جدید 
به جمهوری اسالمی را مسائل مالی اعالم کرده 
است. البته مشکل تنها در عدم همکاری بانک های 
در  نیست.  تحریم ها،  تعلیق  وجود  با  اروپایی، 
صورت همکاری نهاد های مالی اروپایی، در صورتی 
تحویل  بازهم  شود،  خارج  برجام  از  آمریکا  که 
هواپیماهای ایرباس به جمهوری اسالمی ایران می 
تواند متوقف شود. قطعاتی از ایرباس اروپایی در 
آمریکا ساخته می شود و در صورت خروج آمریکا 
از توافق هسته ای، تحویل این هواپیماها مشروط 

به موافقت دولت آمریکا خواهد بود.
نگرانی اروپا از خروج آمریکا

برجام حجم  اجرایی شدن  زمان  از  که  اروپا 
روابط اقتصادی اش با جمهوری اسالمی ایران دو 
برابر شده است، نگران پیامد های خروج احتمالی 
آمریکا از این توافق است. خروج آمریکا از برجام 
دو مشکل می تواند برای اروپا ایجاد کند. مهم ترین 
موسسات  و  شرکت ها  قراردادن  مشکالت  این 
مالی اروپایی بر سر دوراهی همکاری با جمهوری 
جریمه های  پرداخت  احتمال  و  ایران  اسالمی 
قطع  یا  آمریکا،  در  فعالیت  ادامه  برای  سنگین 
بالفاصله  است.  ایران  پرمنفعت  بازار  با  روابط 
از  برخی  ترامپ،  دونالد  اخیر  اظهارات  از  پس 
شرکت های مهم ایتالیایی و آلمانی از اتحادیه اروپا 
خواستند چتری حمایتی برای آنها جهت پرداخت 

جریمه های احتمالی آمریکا به  وجود آورد.
واهمه ی دوم کشورهای اروپایی، خروج ایران از 
توافق هسته ای در صورت خروج آمریکا از برجام 
است. برخی کارشناسان اروپایی بر این نظر هستند 
که با در نظر گرفتن مشکالت کنونی، دولت حسن 
روحانی که هم حمایت مردم را از دست داده و 
هم زیر فشار مخالفان برجام قرار دارد، مجبور 
به خروج از توافقی بشود که برخالف انتظارات  
نتوانست کلیدی برای بازگردن گره از مشکالت 
اقتصادی ایران باشد؛ وعده ای که حسن روحانی 
جریان  در  چه  برجام،  موفقیت  به  اطمینان  با 
انتخابات سال ۹۲ و چه انتخابات اخیر داده بود.

برجام که قرار بود مشکالت را حل کند، امروز 
خود به مشکلی جدی تبدیل شده است. مردم 
که امضای این توافق را به امید بهبود وضعیت 
معیشتی شان  مشکالت  حل  و  کشور  اقتصادی 
اخیر  اعتراضی  خیزش  با  بودند،  گرفته  جشن 
نشان دادند که از این امامزاده هم امید معجزه ای 

ندارند. آنچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها 
گوشزد کرده بودند، مبنی بر اینکه تحریم ها تنها 
امروز  است،  اقتصادی  رکود  مشکالت  از  یکی 
امری ثابت شده است. ترمیم اقتصاد بحران زده و 
خروج از رکود محتاج تغییرات ساختاری، مبارزه 
جدی با فساد فراگیر، شفافیت و پایان رانت خواری 
است. امری که بسیاری از مشاوران و همکاران 
حسن روحانی نیز به آن اذعان دارند ولی اقدامی 
در سال های اخیر برای حل این مشکالت انجام 
نگرفته و در الیحه بودجه ی ۹۷ دولت نیز اثری 

از آن دیده نمی شود.
بازگشت دایی جان ناپلئون

فراملی  نهاد  یک  بحران«  بین المللی  »گروه 
است  نهادهایی  مهم ترین  جمله  از  که  اروپایی 
که به عنوان مشاور با اتحادیه اروپا همکاری دارد، 
دونالد  اخیر  اظهارات  از  پس  که  پژوهشی  در 
ترامپ منتشر ساخته است از جمله به اتحادیه 
اروپا پیشنهاد می کند اقداماتی برای جلوگیری 
از خروج ایران از برجام، فراتر از حمایت لفظی 
از این توافق را در دستور کار خود قرار دهد. در 
این پژوهش به دولت حسن روحانی نیز توصیه 
شده است که به طور جدی تر به حل مشکالتی 
بپردازد که در روز های گذشته مردم ایران را به 

خیابان ها کشانده است.
یک کارشناس اقتصادی در تهران که با دولت 
حسن روحانی همکاری دارد، در گفتگو با کیهان 
لندن به شرط محفوظ ماندن نام خود، می گوید: 
امر که در چهار دهه گذشته  این  به  »با توجه 
مواجه  داخل  در  با مشکالت جدی  نظام  هربار 
بود، تالش کرد به جای جستجوی راه حلی جدی، 
با ایجاد بحران های بین المللی وضعیت را توجیه 
کند؛ بعید نمی دانم که این بار نیز از آنجا که قادر 
به حل مشکالت اقتصادی کشور و تامین حداقل 
معیشت مردم نیست، با خروج از برجام و مقصر 
معرفی کردن آمریکا، گناه وضعیت کنونی را، با 
الهام از شاهکار ایرج پزشکزاد )دایی جان ناپلئون(، 

به گردن دشمنان خارجی بیاندازد.«
جام  »نوشیدن  البته  اسالمی  جمهوری  در 
از  دیگر  یکی  قهرمانانه«،  »نرمش های  و  زهر« 
سیاست هایی است که در آخرین مراحل بحران 
رهبران جمهوری  تهدید  هر  در  شده اند.  اتخاذ 
اسالمی باید به جستجوی ضعف ها و بحران هایی 
نیز پرداخت که بقای نظام را زیر سوال می برند. 
اگرچه حسن روحانی در روزهای گذشته درباره 
شده  تمام  »کار  کرد  اعالم  سراسری  تظاهرات 
سال  روزهای  آخرین  در  که  خیزشی  و  است« 
گذشته میالدی آغاز شده بود به پایان رسیده، ولی 
ادامه تظاهرات مردمی و به ویژه گسترش اعتصابات 
کارگری، خالف آرزوی روحانی را نشان می دهد. 
دستگیری چندین هزار نفر، کشته شدن چند ده 
نفر در خیابان یا در زندان پس از بازداشت، موقتا 
شعله ی خشم مردم را پایین کشیده، ولی آن را 
ادامه ی  نکرده است و در صورت عدم  خاموش 

مشکالت با خیز بلندتری شعله ور خواهد شد.
در انتظار بدیل

به  رو  بیکاری  نشده،  پرداخت  حقوق های 
گسترش، افزایش شمار شهروندانی که روزانه به زیر 
خط فقر می لغزند، مشکالتی بینادین هستند که نه 
دولت حسن روحانی، و نه هیچ دولت دیگری، در 
نظام کنونی بدون تغییرات ساختاری قادر به حل 
آنها نیستند. تجربه ی شکست خورده ی اصالح طلبان 
را می توان یک بار دیگر تکرار کرد.  نکته ی مهم 
اینجاست که خروج از برجام  برای یک بحران آفرینی 
دیگر و یا هر »نرمش قهرمانانه« و »جام زهر« جدید 
هم هیچ کدام از مشکالت کنونی را حل نمی کند 
بلکه فقط بر آنها می افزاید. برجام، راهی است که 
فعال به بن بست رسیده است زیرا با تغییرات الزم 

در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران همراه نشد.
آنچه رهبران جمهوری اسالمی را تا کنون به 

بقای نظام خوشبین کرده، معجزه ای از امامزاده 
ایران  اسالمی  جمهوری  رهبران  نیست.  برجام 
ضمن آشنایی به مشکالت کشور و عدم توانایی 
خود در حل آنها، واقف هستند که بدنه جامعه، 
و به ویژه قشرهای میانی، تا زمانی که بدیلی قابل 
قبول برای جانشینی نظام کنونی آنها را جذب 
ادامه ی  چاه  به  چاله  از  افتادن  ترس  از  نکند، 
تحمل  اکراه،  با  اگرچه  را،  اسالمی  جمهوری 
خواهند کرد. در دو هفته گذشته، مردم با خیزش 
و تظاهرات سراسری خود نشان دادند که آماده 
گذر از این نظام هستند. حال نوبت جریان های 
سیاسی، جامعه مدنی و شخصیت های مورد اعتماد 
مردم است که از کف خیابان بیاموزند و بدون انکار 
تفاوت ها و اختالف نظرها، نشان دهند که قادرند 
برای پشتیبانی از مردم در کنار هم قرار بگیرند و 
راه حلی جهت خروج از بحران و انتقال کشور از 
دریای متالطم کنونی به ساحلی امن، ارائه دهند. 
راست،  و  در کف خیابان، چپ  در دی ماه ۹۶، 
هوادار پادشاهی و جمهوری، در کنار یکدیگر و 
بدون حذف نظرات متفاوت و با مسالمت، صدای 
اعتراض خود را علیه شرایط کنونی بلند کردند، 

به امید اینکه گوش شنوایی پیدا کنند.
احمد رأفت

برجام 
راهی که می توانست به بن بست نرسد

پیچ و خم های ضعف مدیریت بحران
از پالسکو تا سانچی

=در شرایط کنونی برای حل مشکالت بنیادین اقتصادی و اجتماعی کشور نه تجربه ی شکست خورده ی 
اصالح طلبان را می توان یک بار دیگر تکرار کرد، نه »نرمش قهرمانانه« و »جام زهر« جدید فایده ای دارد و نه 

خروج رژیم ایران از برجام راهی می گشاید. 
=این بن بست نه نتیجه ی برجام بلکه زاییده ی ساختار بسته و انحصارطلب جمهوری اسالمی است.

آتش سوزی  چون  حوادثی  درباره  ایران  مردم  =سال هاست 
پالسکو و انفجار معدن یورت و غرق شدن کشتی سانچی و یا 
زلزله کرمانشاه نه به امدادرسانی به موقع و موثر دولت باور دارند و 
نه به خبرهایی که از صدا و سیمای جمهوری اسالمی و رسانه های 

دولتی منتشر می شود.



صفحه 3ـ Page 3 ـ شماره 145
 جمعه  19 تا پنجشنبه 25 ژانویه 2018

یکی از ایرباس های برجامی هما درفرودگاه مهرآباد در روز تحویل

دارالترجمه بین المللی فـریـس

زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی
 ) استاد دانشگاه (

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

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

فکــس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk

Email: assot@aol.com

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

دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده 
است که پلیس آلمان برای بازداشت ده 
ایران دست  رژیم  با  مرتبط  جاسوس 
در شهرهای  بازرسی های گسترده  به 

مختلف این کشور زده  است.
اشتفان بیل سخنگوی دادستانی کل 
آلمان گفته است که »این مظنونین در 
رابطه با یک واحد وابسته به رژیم ایران، 
نهادهای  و  افراد  درباره  جاسوسی  به 

مختلف در آلمان مشغول بوده اند.«
به  آلمان  کل  دادستانی  سخنگوی 
آسوشیتدپرس گفته است که حمله ی 
پلیس علیه این افراد مشکوک در روز 
سه شنبه، 1۶ ژانویه 2018، بر اساس 
اطالعاتی انجام شده که سازمان امنیت 
قرار  دادستانی  اختیار  در  کشور  این 

داده است.
این سخنگوی دادستانی آلمان حاضر 
هفتگی  مجله  گزارش  درباره  نشد 
فوکوس  کند.  نظر  اظهار  »فوکوس« 
گزارش داده است که مظنونین وابسته 
به رژیم ایران علیه شهروندان اسراییلی 

در آلمان جاسوسی می کرده اند.
پاکستانی  شهروند  یک  این  از  پیش 
جمهوری  برای  جاسوسی  جرم  به 
اسالمی ایران بازداشت و محاکمه شده 
بود. دادگاهی در برلین با صدور حکم 
چهار سال و سه ماه زندان برای سید 
مصطفی ح. یک دانشجوی پاکستانی، 

حمله ی پلیس برای بازداشت ده جاسوس رژیم 
ایران در آلمان

برای سپاه قدس  را متهم کرد که  او 
جاسوسی می کرده است. ماموریت او 
شناسایی مسیر رفت و آمد »راینهولد 
ُربه« یکی از نمایندگان پارلمان آلمان 
از حزب سوسیال دمکرات است که قبال 
رئیس انجمن دوستی آلمان و اسرائیل 

بوده است.

یک عضو حزب سبزهای آلمان: 
کدام مقامات آلمانی از سفر قاضی مرگ به این 

کشور خبر داشتند؟

سبزها  حزب  عضو  =این 
ع  ضو مو ز  هنو ید  می گو
شاهرودی تازه است و باید 

مورد بررسی قرار گیرد.
فدرال  دولت  خود  =چرا 
قوانین  به  استناد  با  آلمان 
حقوق  به  مربوط  کیفری 
به  شاهرودی  از  بین الملل  
بشریت  علیه  اتهام جنایت 

به دادگاه شکایت نکرد؟
یک سیاستمدار عضو حزب سبزهای 
آلمان طی نامه ای به دولت فدرال این 
سفر  درباره  تحقیق  خواستار  کشور 
آیت اهلل سیدمحمود هاشمی شاهرودی، 
قضاییه جمهوری  قوه  پیشین  رییس 
تشخیص  مجمع  رییس  و  اسالمی 
مصلحت نظام، به این کشور شد. او در 
نامه خود پرسیده که چه کسی درباره 
سفر قاضی مرگ به آلمان مطلع بوده 
و آیا زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان 
از سفر شاهرودی به این کشور اطالع 

داشته است؟
روز  بیلد،  آلمانی  روزنامه  وبسایت 
هنوز  نوشت:  ژانویه،   1۴ یکشنبه 
آیت اهلل  سفر  مورد  در  پرسش هایی 
محمود شاهرودی، قاضی مرگ، که در 
هانوفر خدمات پزشکی دریافت کرد، 

وجود دارد.
محمود  »آیت اهلل  است:  نوشته  بیلد 
تشخیص  مجمع  رئیس  شاهرودی، 
قوه  سابق  رئیس  و  نظام  مصلحت 
قضاییه در تاریخ 21 دسامبر 201۷ به 
آلمان سفر کرد ولی پس از آنکه فولکر 
و  آلمان  پارلمان  سابق  نماینده  بک 
پرونده های  قربانیان  از  نفر  چندین 
قوه  بر  وی  ریاست  دوران  قضایی 
قضاییه، علیه شاهرودی به اتهام جنایت 
با  وی  کردند،  شکایت  بشریت  علیه 
ژانویه   11 پنج شنبه،  روز  همراهانش 

2018، به ایران بازگشت.«
این روزنامه از درخواست بررسی سفر 
شاهرودی به آلمان خبر داده و نوشته 
کیندلر  کریستین  ِسِون  »حاال  است: 

نامه ای  آلمان  سبزهای  حزب  عضو 
درباره ی  تحقیق  درخواست  بر  مبنی 
این سفر به دولت فدرال آلمان ارسال 
کرده است.«این عضو ۳2 ساله حزب 
سبزها، در توضیح درخواست خود از 
این  برای تحقیق درباره  آلمان  دولت 
بیلد گفته است: »از  به روزنامه  سفر 
موضوع شاهرودی زمان زیادی نگذشته 
و این موضوع کامال مورد بررسی قرار 
می دهد:  ادامه  است.«کیندلر  نگرفته 
مانده که  باقی  بسیاری  »پرسش های 
آنها پاسخی داده نشده. چه  به  هنوز 
کسی در دولت از این سفر با خبر بود و 
چه کسی برای صدور ویزا کمک کرد تا  
یک فرد ضدحقوق بشر مثل شاهرودی 

وارد آلمان شود؟«
همچنین  سبزها  حزب  عضو  این 
وزیر  بریل  گا »زیگمار  می پرسد: 
این  در  اطالعاتی  چه  آلمان  خارجه 
این  در  چیزی  آیا  داشته؟  مورد 
دولت  خود  چرا  می دانسته؟  مورد 
قوانین  به  استناد  با  آلمان  فدرال 
بین الملل   حقوق  به  مربوط  کیفری 
از   )Voelkerstrafgesetzbuch(
شاهرودی به اتهام جنایت علیه بشریت 

به دادگاه شکایت نکرد؟«

محمود  آیت اهلل  و صدای  بی  سر  سفر 
هاشمی شاهرودی به آلمان و بستری 
شدن او در بیمارستان خصوصی مغز و 
اعصاب در شهر هانوفر به ریاست دکتر 
مجید سمیعی، پس از برمال شدن، خشم 
مدافعان حقوق بشر و قربانیان دستگاه 
قضایی جمهوری اسالمی را برانگیخت. 
با اعتراضات مداوم و طرح شکایت علیه 
شاهرودی، وی و همراهانش با عجله 
ترک  هامبورگ  فرودگاه  از  را  آلمان 
دشدند. برگردانده  تهران  به  و  کرده 

شاکیان شاهرودی متشکل از نهادهای 
ایرانی حقوق بشری و همچنین قربانیان 
دستگاه  اعدام شدگان  بازماندگان  و 
دوران  در  اسالمی  جمهوری  قضایی 
ریاست وی، اعالم کرده اند که با وجود 
بازگشت وی به تهران همچنان پرونده 
مستندات  تا  می کنند  پیگیری  را  او 
افراد  همین  حال  شود.  تکمیل  آن 
می خواهند بدانند یک مقام ضد حقوق 
بشر که در دوران ریاست خود بر قوه 
قضاییه ده ها  حکم اعدام و زندان برای 
افراد بی گناه و دگراندیش صادر کرده، 
آلمان  خاک  به  توانسته  چگونه  اصال 
مجهزترین  از  یکی  در  و  شده  وارد 
بیمارستان های این کشور بستری شود.

ایرباس  و  هما  قرارداد   =
و  درآمده  تعلیق  حالت  به 
مستقیم  کرده  تایید  دولت 
تحت تاثیر تهدیدات ترامپ 

بوده است.
=هم دولت و هم خامنه ای 
حفظ  برای  اطرافیانش  و 
اما  می کنند،  تالش  برجام 
بخشی از تندروها در ظاهر 
مشتاق  را  خود  همچنان 
خروج آمریکا از توافق اتمی 

نشان می دهند.
گفته  والیتی  اکبر  =علی 
م  برجا در  تغییری  هیچ 
اعضای  و  نیست  پذیرفته 
1+5 باید از آمریکا بخواهند 

در برجام بماند.
=آمار نشان می دهد چین 
را  ایران  اقتصاد  روسیه  و 
گفته  به  حاال  و  دوشیده 
مسووالن جمهوری اسالمی، 

از تهران فاصله گرفته اند.
شهرسازی  و  راه  وزیر  مقام  قائم 
به  اشاره  با  اسالمی  جمهوری 
و  هما  هواپیمایی  شرکت  قرارداد 
پیش پرداخت  واریز  »عدم  ایرباس 
به ایرباس« را تایید کرده و با اشاره 
باره  در  ترامپ  موضع گیری های  به 
»باید مطمئن  برجام گفته  از  خروج 
شویم مجوز فروش هواپیما به ایران 
این  رفع  برای  می ماند،  باقی  معتبر 
که  هستیم  مذاکره  حال  در  مسائل 
باعث تاخیر در ارائه پیش پرداخت ها 

شده است.«
تاخیر  اینکه  بیان  با  فخریه کاشان 
در ارائه پیش پرداخت ها باعث تاخیر 
تحویل هواپیما و تاثیر در زمان بندی 
ایرباس  است  »ممکن  گفت:  شده 
سفارشات ایران را از خط تولید خارج 
دیگری  متقاضی  شرکت  به  و  کند 
تحویل دهد و سفارش ایران در نوبت 

بعدی تحویل شود«.
پس  ایرباس  و  هما  میان  اختالف 
ترامپ  دونالد  که  شد  آغاز  آن  از 
برای  آمریکا  شروط  اگر  کرد  تهدید 
اصالح توافق اتمی اجرا نشود تعلیق 
نخواهد  تمدید  را  ایران  تحریم های 
کرد و آمریکا از توافق اتمی )برجام( 
خارج و تحریم های جمهوری اسالمی 

تشدید می شود.
او سه ماه به اروپایی ها مهلت داده 
به  تن  که  کنند  راضی  را  تهران  تا 
این  غیر  در  دهد  چهارگانه  شروط 
برجام  از  برای خروج  آمریکا  صورت 
این  کرد.  خواهد  تصمیم گیری 
تهدیدات مقام های جمهوری اسالمی 
و فرانسوی ها را به شدت نگران کرده 
پس  تجاری  قرارداد  بزرگترین  و 
از  نو  ایرباس  خرید  یعنی  برجام  از 
درآورده  تعلیق  حالت  به  را  فرانسه 

است.
پیش از این جان لئی مدیر فروش 
معامله  این  که  داد  هشدار  ایرباس 
قباًل  که  مدتی  از  بیش  است  ممکن 
بیانجامد و  طراحی شده بود به طول 
سری جدید هواپیماها دیرتر تحویل 

شود.
تردیدها در مورد این اظهارات آنجا 
 1۳9۶ آذرماه  که  می شود  بیشتر 
فاینانس  تامین  از  هما  مدیرعامل 
خرید هواپیماها توسط خود کمپانی 

ایرباس خبر داد.
شرط  چهار  خود  بیانیه  در  ترامپ 

گذاشته است:
1- ایران باید اجازه بازرسی فوری 
درخواست  مورد  سایت های  همه  از 

بازرسان بین المللی را بدهد.
هرگز  ایران  شود  تضمین   -2
نزدیک  هسته ای  تسلیحات  به  حتی 

نخواهد شد.
۳- مفاد برجام تاریخ انقضاء نداشته 
پایبندی  عدم  صورت  در  و  باشد 
جمهوری اسالمی به هر یک از مفاد 
هسته ای  تحریم های  قانون،  این 

آمریکا به صورت خودکار بازگردند.
موشک های  صریحاً  باید   -۴
از  تفکیک  غیرقابل  بالستیک 
و  شود  دانسته  هسته ای  تسلیحات 
را  ایران  موشکی  آزمایش  و  توسعه 

تحت تحریم های شدید قرار گیرد.

بخشی از مضمون شروط ترامپ رو 
بود که تالش می کنند  اروپایی ها  به 

توافق اتمی حفظ شود.
شدیدالحن  بیانیه  از  قبل  تا  گرچه 
رییس جمهوری آمریکا نیز جسته و 
می رسید  گوش  به  اخباری  گریخته 
اروپایی  واسطه های  و  البی ها  که 
راضی  را  ایران  رژیم  دارند  سعی 
موشک های  آزمایش   از  دست  کنند 
علی  از  بار  هر  اما  بردارد،  بالستیک 
سپاه  فرماندهان  تا  گرفته  خامنه  ای 
ایران  کردند  اعالم  جمعه  ائمه  و 
آزمایش موشکی را حق خود می داند، 
اجازه بازدید به سایت های نظامی را 
نمی دهد و هیچ تغییری در برجام را 

نمی پذیرد.
روزنامه  گذشته  روزهای  در 
مدعی  گزارشی  در  تایمز  فایننشال 
شد در دیدار اخیر محمدجواد ظریف 
فرانسه،  آلمان،  خارجه  وزرای  با 
بروکسل،  در   موگرینی  و  بریتانیا 
برنامه های  درباره  که  پذیرفته  ایران 
موشکی و فعالیت های منطقه ای خود 
با اروپایی ها وارد »گفتگوی فشرده و 

جدی« شود.
نوشت  همچنین  روزنامه  این 
به  را  توافق  این  آلمان،  وزیر خارجه 
تیلرسون اطالع داده است. کشورهای 
ترامپ  اخیر  تهدید  از  بعد  اروپایی 
از برجام، فشار خود  مبنی بر خروج 
خصوص  در  ایران  حکومت  بر  را 
دخالت  و  کشور  این  موشکی  برنامه 
افزایش  منطقه ای  درگیری های  در 
روزنامه،  این  نوشته  به  داده اند. 
به  اولتیماتومی  را  ترامپ  اقدام  آنها 

اتحادیه اروپا نیز تلقی می کنند.
مذاکره بی مذاکره

جدی«  و  فشرده  »گفتگوی  خبر 
از  حاکی  اروپایی  کشورهای  با 
نظام  بدنه  در  ظاهرا  که  است  آن 
به  که  گروهی  اسالمی  جمهوری 
در تالش اند  نزدیک تر هستند  دولت 
تا شرایطی را فراهم کنند که آمریکا 
قید خروج از برجام را بزند، اما یک 
مشاور  والیتی،  اکبر  علی  بعد  روز 
علی خامنه ای در امور بین الملل آب 
و  ریخت  همه  دست  روی  را  پاکی 
ثانویه  اعالم کرد: »هیچ گونه مذاکره 
 5+1 اعضای  و  نداریم  برجام  درباره 
باید آمریکا را ملزم به اجرای تعهدات 

کنند«.
حفظ  بر  همچنان  روحانی  دولت 
مقابل  در  می کند،  تاکید  برجام 
دوگانگی  گرفتار  اصولگرایان 
را دستاورد  برجام  از طرفی  هستند. 
ارزشمندی برای تمام نظام جمهوری 
از  هم  که  می کنند  قلمداد  اسالمی 
پول  هم  و  کاست  تحریم ها  شدن 
طرف  از  اما  ریخت؛   رژیم  جیب  به 
دیگر، با اهداف سیاسی و جناحی آن 
را زیر سوال می برند و برجام را آغاز 

عقب نشینی های دیگر می دانند.
رسانه های  اخیراً  مثال  عنوان  به 
اعالم  آمار  اساس  بر  اصولگرایان 
ایران  خارجی  تجارت  که  کردند 
قبل  از  بیش  برجام  سالگی  دو  در 
نقل  به  یا حتی  و  است؛  منفی  شده 
از داریوش سجادی )یک اصالح  طلِب 
از  »یکی  نوشته اند،  اصولگرا( 
اخیر  اغتشاش  برجام  محصوالت 
بود«. آنها در کنار این برجام ستیزی، 
آمریکایی  رسانه های  در  ذره  بین  با 
مسووالن  نظر  اظهار  یا  و  اروپایی  و 
آمریکا  در  ترامپ  رقبای  و  اروپایی 
می گردند تا سخنرانی و گزارشی پیدا 
ترامپ  »اگر  باشد  نوشته  که  کنند 
بزرگ،  بازنده  شود  خارج  برجام  از 

آمریکا خواهد بود.«

تا  زهر«  جام  »نوشیدن  از 
»نرمش قهرمانانه«

علی  اینکه  داده  نشان  تجربه 
و  والیتی  علی اکبر  و  خامنه  ای 
که  می زنند  بلوف  سپاه  سرداران 
شعار  در  نیستند  عقب  نشینی  اهل 
عمل  در  کنون  تا  اما  است،  ممکن 
جام  »نوشیدن  جمله  از  راه ها  انواع 
در  را  قهرمانانه«  »نرمش  و  زهر« 
اجبار  و  فشار  به  و  گرفته اند  پیش 
بین المللی نیز تن  داده اند تا ادامه ی 
بنابراین  کنند.  ممکن  را  نظام 
مواضع  این  برخالف  دارد  احتمال 
روز  چند  تا  سخت  و  صف  انقالبی 
هم  مذاکره  میز  سر  رژیم  آینده 
بنشیند و شروط را به نوعی بپذیرد 
از  دست  فعاًل  کم  دست  ترامپ  که 

سر آنها بردارد.
اما این همه ماجرا نیست و نه تنها 
سرمایه گذاری های  نگران  اروپایی ها 
خود در ایران هستند بلکه چین نیز 
پالس های به مراتب قوی تر نسبت به 
اروپایی ها در دور شدن از ایران نشان 
سلطانی،  پدرام  تازگی  به  می دهد. 
در  ایران  بازرگانی  اتاق  رییس  نایب 
به  »چین  گفته  صریحاً  یادداشتی 
او  نیست«.  خوشبین  ایران  آینده 
ایران،  آرام  آرام  عزیز  »چین  نوشته 
این شریک وفادار خود را به  حاشیه 
یادداشت  این  در  سلطانی  می  راند«. 
با  از عدم همکاری  چین  به مواردی 
برای  اشاره کرده که هر کدام  ایران 
اقتصاد جمهوری اسالمی یک آسیب 

بزرگ به شمار می رود.
این  در  سلطانی  آنچه  از  بخشی 
یادداشت آورده، شبیه همان مسائلی 
است که اسداهلل عسگراوالدی رییس 
در  روسیه  و  ایران  مشترک  اتاق 
آبان ماه 1۳9۶ در روزنامه »اعتماد« 
از  روسیه  و  ایران  روابط  باره  در 
واقعیتی نوشت که هرگز پنهان و راز 
سر به ُمهر نبوده است.  عسگراوالدی 
ایرانی  تجار  به  »روس ها  نوشت 
اعتماد ندارند« پیش از این هم گفته 
روس ها  از  بودیم  حاضر  »ما  که  بود 

طیاره بخریم آنها ندادند.«
 2015 سال  در  روسیه  و  چین 
رسیدن  نتیجه  به  در  عمده ای  نقش 
تهران  آیا  اما  داشتند؛  »برجام« 
همچنان می تواند روی این  دو کشور 
در  تجربه  آخرین  در  کند؟  حساب 
فاجعه ی آتش سوزی نفتکش سانچی 
اسالمی  جمهوری  مقام  های  بارها 
چین را متهم به کم کاری کرده اند و 
مقامات چین به بهانه  های مختلف از 
رفتند.  طفره  ایران  مقامات  با  دیدار 
آیا شرکای جمهوری اسالمی تا کمتر 
از 110 روز دیگر که آمریکا سرنوشت 
برجام را رقم خواهد زد، دست آن را 

در پوست گردو خواهند گذاشت؟
از  پس  چین  هم  و  روسیه  هم 
برجام تا آنجا که توانستند جمهوری 
اسالمی را دوشیده و اقتصاد ایران را 
فلج کردند. قرارداد ۴5 میلیون دالری 
میلیارد   ۳0 قرارداد  کاال،  برابر  نفت 
عرضه  سواپ،  »عملیات  دالری 
آموزش  نفتی،  فرآورده های  و  نفت 
پاالیشگاه های  نوسازی  و  کارکنان 
نفتی« و قرارداد نظامی 10 میلیارد 
دالری با روسیه، قرارداد یک میلیارد 
دالری نظامی با چین و ده ها قرارداد 
کوچک و بزرگ دیگر با این دو کشور 
تنها بخشی از سودهایی است که از 
برجام به جیب پکن و مسکو سرازیر 
شد. این در حالیست که هنوز تکلیف 
۴0 میلیارد دالر طلب ایران از چین 
این  ایران در  بلوکه شده  پول های  و 

کشور مشخص نیست.

حفظ برجام مستلزم دومین »نرمش قهرمانانه« 
است؛ این بار در برابر آمریکا و چین و روسیه!
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دولت  رسمی  ارگان   =
حمایت  مدعی  که  روحانی 
نگران  است،  بیان  آزادی  از 
خارجی  اپوزیسیون  نفوذ 
در صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی است و نوشته باید با 

آن مقابله کرد.
و  لت  و د ن  فعا ا مد =
حق  درباره  اصالح طلبان 
شفافیت  و  بیان  آزادی 
دوگانه  استاندارد  اطالعات 
مورد  در  جمله  از  دارند 
و  بازداشتی  و  کشته  ده ها 
تظاهرات  ناپدیدشدگان 
به سکوت  سراسری دی ماه 

مرگبار خود ادامه می دهند.
شاهد علوی روزنامه نگار و تحلیلگر 
سیاسی مقیم آمریکاست که دورانی نه 

چندان دور دبیر انجمن صنفی معلمان 
دو  اخیر  هفته های  در  وی  بود.  ایران 
در  خبرگان  مجلس  جلسه  از  فیلم 
علی  انتخاب  به  مربوط  خرداد 136۸ 
موقت  جانشین  عنوان  به  خامنه ای 
آیت اهلل خمینی، منتشر کرده که حواشی 

زیادی را به دنبال داشت.
در  اول،  ویدیو  انتشار  از  بعد  علوی 
گفتگو با رادیو فردا اعالم کرد که فایل 
را فردی از داخل ایران برای او ارسال 
کرده و علت اینکه با تظاهرات سراسری 
به  بوده که  این  دی ماه همزمان شده 
اعتقاد فرد ارسال کننده، »در شرایطی 
که مردم در ایران شاکی هستند و در 
چند روز اخیر اعتراض در ایران ادامه 
داشته و شعارها در ایران متوجه رأس 
نظام بوده، نشان داده شود، آن کسی که 
مردم به او بی لیاقت می گویند و باید از 
تخت سلطنت والیت فقیه پایین رود، 
خودش هم قبول دارد که با بودنش باید 

برای مردم خون گریست«.
حتی  که  بود  مهم  آنقدر  موضوع 
رسانه های وابسته به دفتر خامنه  ای هم 
به این فیلم  واکنش نشان داد. وب سایت 
»نوجوانان« با شرح تحوالت آن دوره و 
بیان اینکه کار گره خورده بود، از انتخاب  
علی خامنه ای به رهبری موقت جمهوری 

اسالمی دفاع کرد.
انتشار این دو فیلم که به سرعت در 
شبکه های مجازی دست به دست شدند 
و در صدر اخبار رسانه های فارسی زبان 
قرار گرفتند، نه تنها با واکنش متفاوت 

دو جناح حکومت روبرو شد، بلکه در 
بین هم جناحی ها هم اختالف انداخت.

حامیان والیت خامنه ای انتشار این 
فیلم را دلیل بر حقانیت وی دانسته و 
استدالل آنها این است که خامنه ای برای 
رسیدن به رهبری دست و پا نزده و گفته 
در حد این جایگاه نیست و مبنای آن هم 
حرفی است که خامنه ای در آن جلسه 
گفته: باید خون گریست بر آن جامعه ای 
که احتمال رهبر شدن من در آن باشد!

جهت گیری بعضی اصالح  طلبان نیز 
با طرفداران والیت یکی بود؛ از جمله 
عطاءاهلل مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی دولت به اصطالح اصالحات که 
را  خامنه ای  حرف  این  یادداشتی  در 
»نشانه بزرگی و صداقت و بی اعتنایی 
نظر  اظهار  این  دانست.  قدرت«  به  او 
و  اصولگرایان  برای  آنقدر  مهاجرانی 
طرفداران والیت شیرین بود که روزنامه 
»بیت  ارگان  که  تهران  چاپ  کیهان 
زبان  با  می رود،  شمار  به  رهبری« 
زشت مشهور خود که از ذهن حسین 

شریعتمداری نشأت می گیرد و همواره 
مهاجرانی را »بهااهلل« می خواند، این بار 

این عنوان را در مورد او به کار نبرد!
مخلوط  دولتی های  مقابل،  در  اما 
اصولگرا  و  اعتدالگرا  و  اصالح طلب  از 
و… از افشا و انتشار این فیلم ها نگران 
شماره  در  »ایران«  روزنامه ی  شدند. 
روز سه  شنبه، 26 دی ماه، در گزارشی 
و  خارجی  اپوزیسیون  »نفوذ  عنوان  با 
دلواپسان داخلی به آرشیو محرمانه جام 

جم« نسبت به انتشار این دو فیلم که 
عنوان  به  افشا می کند علی خامنه  ای 
واکنش  شده  گزینش  موقت«  »رهبر 
»اپوزیسیون  نفوذ  و درباره  داده  نشان 
خارجی« و »دلواپسان داخلی« به آرشیو 
محرمانه صدا و سیما هشدار داده است.

اشاره شده رسیدن  این گزارش  در 
فیلم های خاص به دست خبرنگاران و 

ارگان رسمی دولت نگران افشای فیلم های آرشیوی 
درباره خامنه ای و نظام است

تلویزیون  از جمله  شبکه های خارجی 
خاندان  زندگی  مورد  در  تو«  و  »من 
پهلوی  مصداق نفوذ خارجی است، اما 
اینکه کدام فیلم ها به دست  در مورد 
به  اشاره ای  افتاده  »دلواپسان داخلی« 

رویداد یا مصداق خاص نکرده است.
اینکه روزنامه »ایران« نسبت به این 
فیلم ها واکنش منفی نشان داده یعنی 
رسمی  طور  به  روحانی  دولت حسن 
باور دارد انتشار پشت پرده ی انتصاب 
خامنه ای به رهبری جمهوری اسالمی 
درواقع  است.  زده«  »آسیب  نظام  به 
آزاد  گردش  مدعی  خود  که  دولت 
اطالعات است و مدعی احترام به افکار 
عمومی، در تریبون رسمی خود از افشای 
واقعیت ها نگران است و خواستار آن شده 
که مراجع مسؤول به آن رسیدگی کنند.

نکته مهم آنکه روزنامه »ایران« بارها 
در گذشته های نه چندان دور از اینکه 
سپاه و تندروها به اسم »پروژه نفوذ« 
کرده اند  خود  منافع  گرفتار  را  دولت 
انتقاد کرده است. همچنان که آفرین 
شده  بازداشت  روزنامه نگار  چیت ساز، 
با  عنوان »مقابله  زیر  »ایران«  روزنامه 

پروژه نفوذ« بازداشت شد.
گزارش  در  همچنین  روزنامه  این 
که  شرایطی  »در  است،  نوشته  خود 
صدا و سیما طی سال  اخیر و به دنبال 
هشدارهای رهبر معظم انقالب درباره 
بحث »نفوذ«، برنامه های متعددی در این 
خصوص ساخته و نقش نصیحت کننده 
نهادهای دیگر در این زمینه را بر عهده 
گرفته است، با اتفاقات اخیر باید خود نیز 
پاسخگوی سؤاالت متعددی درباره نفوذ 
شبکه های خارجی به ساختار اداری اش 
باشد که تا اینجا قسمتی از مهم ترین 
آرشیوهای محرمانه این سازمان از کشور 
خارج و توسط رسانه های خارجی منتشر 

شده اند.«
این هشدار »ایران« یعنی دولت در 
عمومی  افکار  به  آگاهی رسانی  مورد 
این  که  آنجا  و  دارد  دوگانه  استاندارد 
اطالع رسانی و را به هر دلیلی ُمضر بداند، 
برای بستن راه های آن دست به دامن 
میداندار  که خود  همان هایی می شود 

سانسور هستند.
حسن روحانی و دولت او سنگ آزادی 
بیان را زیاد بر سینه می زنند، از جمله 
آنکه خود روحانی مدعی شده »ذره ای از 
حق آزادی بیان کوتاه نخواهم آمد«. عین 

همین ساز و کار دوگانه در مورد آزادی 
بیان در میان اصالح طلبان و همچنین 
طرفداران دولت »اعتدال« در واکنش به 
تظاهرات سراسری دی ماه دیده می شود. 
ده ها کشته و ناپدید و بازداشت با سکوت 
فرصت طلبانه ی رسانه هایی روبرو شده 
است که مدعی آزادی و  حقوق بشر 

هستند.

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

شاهزاده رضا پهلوی: ایران می تواند یکی از 
جذاب ترین کشورها برای سرمایه گذاری باشد

ویدئو

گفتگویی  در  پهلوی  رضا   =
تازه عنوان کرده »فرصت های 
زیادی در اقتصاد ایران وجود 
گاز  و  نفت  از  فراتر  که  دارد 

است«.
= »جمعیت 80 میلیونی ایران 
ماهر  نیروی  پرکردن  ظرفیت 
و  کارگاه ها  برای  متخصص  و 
کارخانه های صنعتی و تولیدی 

را دارد«.
با  ایران  اقتصادی  =»بستر 
وجود زیرساخت هایی که مثل 
آماده ی  دارد  راه آهن  و  جاده 

پیشرفت است«.
و  نویسنده  کاستابل،  سایمون 
پهلوی  رضا  با  اقتصادی،  روزنامه  نگار 
در  اقتصادی اش  دیدگاه های  درباره 

مورد ایران به گفتگو پرداخته است.
»فوربس«  خبری  پایگاه  نوشته  به 
شاهزاده رضا پهلوی گفته در بهترین 
حالت منابع در ایران به خوبی مدیریت 
نشده و در بدترین حالت باید گفت که 
»فساد،  پهلوی  است.رضا  شده  غارت 
سوء مدیریت و عدم امکان نظارت بر 
اقتصاد توسط مردم« را عوامل کلیدِی 
معتقد  و  می داند  ایران  بیمار  اقتصاد 
است این بحران ها ناشی از آن است که 
اولویت سران رژیم »حفظ خودشان و 
نه  بوده  دولت شان  و  دینی  حاکمیت 

منافع ملی«.
می دهد،  توضیح  همچنین  او 

مردم  صرف  کشور  در  موجود  منابع 
نمی شود، بلکه رژیم اهدافی را خارج 
از مرزهای ایران از جمله در سوریه و 
یمن دنبال می کند و این منابع صرف 

پشتیبانی از جنگ  ها می شود.
تاکید  پهلوی  رضا  شاهزاده 
به  تبدیل  ایران  اینکه  برای  می کند 
برای  کشورها  جذاب ترین  از  یکی 
سرمایه گذاری شود هیچ مشکلی وجود 
سرمایه گذاران  از  بسیاری  ولی  ندارد 
افزوده  او  دارند.  تردید  مورد  این  در 
»جای تعجب نیست که فساد اداری 
از  ناشی  سرمایه گذاری  ریسک  و 
بر  متحده  ایاالت  قوانین  و  تحریم ها 

دغدغه مدیران بیافزاید«.

در ادامه این گفتگو،  وی با اشاره به 
لزوم فراهم کردن استانداردهای الزم 
»پتانسیل  به  اقتصادی  ارتقای  برای 
و  »تولید«  خورشیدی«،  انرژی 
»خدمات از جمله صنعت گردشگری« 
می دهد  توضیح  و  می کند  اشاره 
اندازه  ایران به  جمعیت ۸۰ میلیونی 
پاسخ گفتن  برای  کافی مهارت الزم 
به نیازهای ضروری در کارخانجات و 
صنایع تولیدی را دارد اما به گفته ی 
از  یک  هیچ  پهلوی،  رضا  شاهزاده 
شفافیت  بدون  نمی تواند  موارد  این 
اقتصادی و مدیریت سالم اتفاق بیافتد 
و در شرایط فعلی این امکان در رژیم 

جمهوری اسالمی وجود ندارد.

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:از فواید فضای بسته تا بخشش های آن »رهبر« و این »رهبر« از کیسه ی خلیفه

پی  نوشت؛ از 
فواید فضای 

بسته تا بخشش 
آن »رهبر« و 
این »رهبر« از 
ویدئوکیسه ی خلیفه

در اینجا اهمیت پی نوشت بیش از متن است

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

گفتگوی علیرضا میبدی با شاهزاده رضا پهلوی: 
 مردم در تغییر نظام و ساختن کشور نباید به یک 

فرد یا یک گروه متکی باشند

ویدئو

شاخص  شخصیت  پهلوی  رضا 
اپوزیسیون ایران همزمان با تظاهرات 
در  ایران  در  دی ماه  سراسری 
گفتگوهای مختلف به توضیح مواضع 
ایران  در  ناگزیر  تحوالت  درباره  خود 
از جمهوری  گذار  دوران  و ضروریات 

اسالمی به سوی آینده پرداخت.
گروه هایی  که  آنجا  از  مواضع  این 

از مردم در شعارهای خود به تجلیل 
خواستار  و  پرداخته  پهلوی ها  از 
محمدرضاشاه  ارشد  فرزند  بازگشت 
دو  اهمیتی  شده اند،  ایران  به  پهلوی 
رضا  شاهزاده  اگرچه  می یابد  چندان 
به  پهلوی در طول سال های گذشته 
روشنی بر لزوم اتحاد فراگیر نیروهای 
خارج  و  داخل  در  دمکراسی  مدافع 

کشور تأکید کرده و بارها و خواهان 
با  کنونی  دینی  حکومت  جایگزینی 
و  دمکراتیک  و  نوین  ساختار  یک 

مبتنی بر حقوق بشر شده است.
علیرضا  گفتگوی  لندن  کیهان 
از  که  را  »یاران«  برنامه  در  میبدی 
پخش  آمریکا  از  »پارس«  تلویزیون 

می شود بازنشر کرده است.

علی خامنه ای در نشست خبرگان که ریاست آن با هاشمی رفسنجانی بود در خرداد سال 1۳۶8: باید خون 
گریست بر آن جامعه ای که احتمال رهبر شدن من در آن باشد!

روزنامه ایران صفحه ۲1 شماره سه شنبه ۲۶ دی 1۳۹۶، گزارشی از 
احسان بداغی خبرنگار پارلمانی ارگان دولت

ویدئو
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-خانه نیما یوشیج از فهرست 
میراث فرهنگی حذف شده تا 
توسط مالک مورد ساخت و 

ساز قرار گیرد.
-شهرداری قرار بود این ملک 
اقدامی  هیچ  ولی  بخرد  را 

نکرده است.
دبیر کنگره شعر نو ایران اعالم کرد 
اگر مشکل خانه نیما یوشیج در تهران 
را  آن  شاعران  حمایت  با  نشود  حل 
خریداری می کنند. این خانه قرار است 

خانه صنفی شاعران ایران شود.
از  یوشیج،  نیما  از خروج خانه  پس 
فهرست آثار ملی و سکوت شهرداری 
محمدرضا  آن،  قبال  در  تهران 
عبدالملکیان، دبیر کنگره شعر نو ایران 
نشان  پراکنده  »اطالعات  که  گفته 
است  آن  خانه  این  مشکل  می دهد 
که مالک جدید آن مشخص شده، اما 

تکلیف خانه روشن نیست.«
بود  قرار  »ظاهرا  که  گفته  وی 
شهرداری این خانه را خریداری کند که 
تا کنون این اتفاق رخ نداده و مالک در 
طی این مدت بالتکلیف مانده است.«

خانه  اهمیت  به  اشاره  با  شاعر  این 
نیما یوشیج گفته که »نباید فراموش 
کرد که این خانه یکی از گرانبهاترین 
ادبیات  فرهنگی  میراث  و  سرمایه ها 
معاصر و ایران زمین محسوب می شود؛ 
مهم ترین  بنیانگذار  نیما  حال،  هر  به 
که  است  ایران  معاصر  شعر  جریان 
از شعرای کشور  از نیمی  امروز بیش 

شاعران خانه نیما یوشیج را می خرند

از دستاوردهای او استفاده می کنند.«
وی همچنین اعالم کرد: » اگر مشکل 
خانه نیمایوشیج در تهران، مشکل تهیه 
پول برای خرید آن است، ما با استمداد 
از شاعران سراسر کشور و عالقه مندان 
هر  به  زمین،  ایران  فرهنگ  و  شعر 
فراهم  را  آن  خرید  پول  ممکن،  نحو 
می کنیم.«دبیر کنگره شعر نو ایران با 
بیان اینکه بیش از ۳0 هزار شاعر دارای 
کتاب و 100 هزار شاعر فعال فاقد یک 
خانه صنفی و تشکل سراسری هستند، 
گفت: »خانه نیما مناسب ترین گزینه 
ایران  شاعران  خانه  شکل گیری  برای 
این  ساختن  اینکه  بیان  با  است.«وی 
صورت  احمد  جالل آل  توسط  خانه 
گرفته گفت: »در آن روزگار، جالل دو 
اوقاف  از طریق  ظاهرا  را  زمین  قطعه 

تهیه و در این منطقه )که آن ایام بیابانی 
بوده( تهیه می کند، یکی را برای خود 
و دیگری را برای نیما می سازد، سپس 
چندین و چند سال، نیما و جالل در 
می شوند.« همسایه  خانه  دو  همین 

سرنوشت  از  عبدالملکیان،  گفته  به 
این خانه پس از نیما اطالع چندانی در 

دست نیست.
به تازگی کمپینی از سوی دوستداران 
خانه  این  از  حفاظت  برای  شاعران  و 
به جمع آوری  اقدام  که  تشکیل شده 
از تخریب خانه  برای جلوگیری  امضا 
پیگیری  و  تهران  در  یوشیج  نیما 
بازسازی و تبدیل آن محل به »خانه 
شعر معاصر ایران« با همراهی شاعران 
به  عالقمندان  تمامی  و  هنرمندان  و 

نیما کرده اند.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

)رضا مقصدی(

همریشه ی دریا

رویای ما زیباست.
رویای ما را باد هم، ویران نخواهد کرد.

حتا اگر در روبروی واژه های تلخ بنشینیم.
حتا اگر توفان ِ تاریکی-

در فکر پیدا کردن ِ معنای ما باشد.
رویای ما، همواره پابرجاست

زیرا
همریشه ی دریاست.

آوازهتک مضراب            !

ترانه سازی در ایران در سه دهه گذشته نوسانات غریبی 
از  اول  وهله  در  ترانه سازی  این  پشتوانه  است.  داشته 
چهار دهه پیش با بنیاد گروه »طنین« استوار شده بود 
و امید آن بود که پس از انقالب نیز روش انتخاب متن و 
گزینش آهنگ و نیز شیوه تلفیق آن دو دنباله رو دهه های 
شکوفایی باشد ولی چنین نشد. اشاره به این نکته ضروری 
است که ترانه سازی پس از انقالب تمایلی به بازگشت به 
سوی موسیقی مشروطه نشان می دهد.  مشروطیت نیز 
بیش از هر چیز تکیه بر موسیقی عارف می کرد. عارف 
خود گفته بود که موسیقی او سرآغاز ترانه سازی نوین 
است. قبل از او ترانه های قاجاری در خدمت روسپی های 

درباری و گربه »شاه شهید« ساخته شده بود و هیچ کدام 
از ترانه سازان سراغ ملت و آزادی را نمی گرفتند. با آنکه 
بخش بزرگی از سخن عارف درست است ولی او کمی  
در این گفته مبالغه می کند. ترانه به طور کلی از دوره 
ناصرالدین شاه با ایراد به ناهنجاری های اجتماعی ساخته 
می شد به قول امروزی ها اعتراض معیشتی در کار بود. 
نمونه بارز آن ترانه ای است که پس از سفر ناصرالدین 

شاه به کربال ساخته شد و می گفت:

شاه کج کاله رفته کربال
نون شده گران یک من یک قران

ما شدیم اسیر از دست وزیر…
عارف عالوه بر این ایرادهای کوچک یک ادعانامه بزرگ 
نیز علیه جامعه دارد و در واقع ترانه سیاسی را پایه گذاری 
کرده است. در ترانه معروف »از خون جوانان وطن…« 
به سیم آخر می زند و تمام حاکمیت را دزد و فاسد و نوکر 

اجنبی می داند:
خوابند وکیالن و خرابند وزیران

بردند به سرقت همه سیم و زر ایران
ما را نگذارند به یک خانه ویران

یارب بستان داد فقیران ز امیران
چه کج رفتاری ای چرخ
چه بد کرداری ای چرخ

عارف نخستین کسی است که با این صراحت و شجاعت 
در برابر دشمنان ایران سینه سپر می کند و نقطه نظرهای 

او پایگاهی می شود برای پرورش موسیقی سیاسی.
از طنین تا آشفتگی

پایگاه  سیاسی  موسیقی  طنین  گروه  با  انقالب  از  قبل 
صراحت  برجسته.  تفاوت  یک  با  کرد  پیدا  استوارتری 
کمتر با زیبایی بیشتر تلفیق شد و ترانه ها را به صورت 

یک اثر هنری درآورد.

فراز و فرود ترانه

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

=»حضور زنان نوازنده روی 
ارشاد  وزارت  نظر  از  صحنه 

اشکالی ندارد.«
و  پیر ید  با ن ها  ستا ا =
قوانین مرکزی ارشاد باشند 

و مستقل عمل نکنند.
وزیر ارشاد در واکنش به منع حضور 
ارکستر  کنسرت  در  زن  نوازندگان 
نظر  »از  است:  گفته  اصفهان،  ملی 
این وزارتخانه حضور نوازندگان خانم 
ارکسترال  کنسرت های  صحنه  روی 
اشکالی ندارد و استان ها باید همانند 
پایتخت این رویه را پی گیرند.«در پی 
منع حضور نوازندگان زن ارکستر ملی 
اصفهان روی صحنه در هفته گذشته، 
جشنواره  حاشیه  در  صالحی  عباس 
موسیقی »فجر« در جمع خبرنگاران 
گفته  ممنوعیت  این  به  واکنش  در 
که تدوین دستورالعملی که طی آن 
اجراهای مورد نظر حوزه موسیقی در 
شهرهای مختلف کشور از یک قانون 
تبعیت کنند نیازمند بررسی و اجرایی 

کردن آن در مرکز است.
موارد  نوع  این  »در  که  گفته  وی 
حتما باید رویه عمومی به عنوان معیار 
مورد نظر قرار گیرد.« صالحی تأکید 
کرده که اگر اتفاقی خارج از این رویه 
انجام بگیرد، نباید بار دیگر تکرار شود 
و در این وزارتخانه  مورد پیگیری قرار 

می گیرد.
وی گفته که اجرای صحنه ای بانوان 
برای بانوان همان مسیری است که در 
با یک رویه عمل  باید  استان ها  همه 

شود.

وزیر ارشاد: دستورالعمل اجرای زنده بانوان 
تدوین می شود

ما  نظر  از  »قطعا  صالحی،  گفته  به 
صحنه  روی  خانم  نوازنده  حضور 
کنسرت های ارکسترال اشکالی ندارد 
رویه  همین  با  باید  هم  جا  همه  و 
نسبت به حضور هنرمندان خانم روی 
صحنه اقدام کنند. در حوزه تک نوازی 
هم ما دستورالعمل هایی داریم که در 
یکسان  به صورت  کشور  جای  همه 

وجود دارد.«
وی از معاون هنری ارشاد خواست 
تا دستورالعمل های مربوط به اجرای 
اجراهای  در  نوازنده  بانوان  زنده 
به صورت  را  شهرستان ها  صحنه ای 

کامال شفاف تدوین کند.
وزیر ارشاد همچنین تأکید کرد که 
و  فرهنگ  کل  ادارات  مدیران  »همه 

ارشاد اسالمی استان ها نیز بر اساس 
این دستور العمل کارها را انجام داده 
و پای این داستان باقی بمانند. به هر 
حال ما در این حوزه گفتگوهای زیادی 
نیز انجام داده ایم و امیدوارم با جدیت 
دستورالعمل ها  این  حسینی  آقای 
استان ها  تمامی  در  واحد  به صورت 

اجرایی شود.«
کل  ادارات  که  حالیست  در  این 
استان ها  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
نمی کنند  تبعیت  پایتخت  قوانین  از 
مدیرکل  نگرش  و  عقاید  به واسطه  و 
ارشاد هر استان و خاستگاه فرهنگی 
دستورات  استان،  هر  مذهبی  و 
خودمختارانه راجع به اجرای موسیقی 

و برنامه های هنری صادر می کنند.

گروه کر ارکستر را که تنها از بانوان 
تشکیل شده کامل کرده ایم و در واقع 
در این اجرا جمع تعداد نوازندگان به 
٧0 نفر می رسد که ارکستر نغمه باران 

را همراهی می کند.
تاالر  در  بهمن   2۶ کنسرت  در 
همایون  استاد  از  آثاری  نیز  وحدت 
خاک  قطعه  و  لشگری  بزرگ  خرم، 
قربانی  اکبر  علی  ساخته  مهرآئین 
نیز در این کنسرت اجرا خواهد شد. 
عالوه بر اینها سه قطعه آوازی نیز در 
نظر گرفته شده یا همان »به زندان« و 
»کنسرتینو برای سنتور و ارکستر« را 

به نت آورده ایم و اجرا خواهیم نمود.
انقالب  از  قبل  گفته  امیری  نزهت 

حتی زنان عربستان و افغانستان در موسیقی از 
ایران جلو زده اند

نزهت امیری از معدود بانوان رهبر 
ایران که در سال 1۳8۴  در  ارکستر 
همکاری  با  را  کنسرت  چند  رهبری 
حسین دهلوی به عهده داشتند قرار 
است به زودی به عنوان رهبر در تاالر 

وحدت تهران روی صحنه برود.
باران«  »نغمه  ارکستر  بار  این  او 
را  امیرقاسمی  علی  خوانندگی  به 
رهبری  »فجر«  جشنواره  جریان  در 
نیز  پیش  هفته  چند  وی  می کند. 
نفع  به  که  را  کنسرتی  رهبری 
گردید  برگزار  کرمانشاه  زلزله زدگان 
به عهده داشت. او گفته: ارکستر نغمه 
باران از مرداد ماه گذشته مرا به عنوان 

رهبر میهمان دعوت کرده است.
فعالیت  قبل  سال  ده  ارکستر  این 
نغمه  ارکستر  در  کرد.  آغاز  را  خود 
باران از سازهایی که در ایران سازهای 
همچنین  می شوند  شناخته  ملی 
سازهای زهی ارکستر مجلسی و چهار 
گروه سازی دیگر  استفاده می شود 
وسازهای بادی چوبی بطور کامل در 
خوشبختانه  دارد.  وجود  ارکستر  این 
به تازگی نوازنده ساز اُبوا نیز به گروه 
ما پیوسته است. برای نواختن بعضی 
کنسرت  برگزاری  هنگام  هم  سازها 
به  می کنم  دعوت  آنها  نوزازندگان  از 
جمع ما بپیوندند. فعال در حال حاضر 
دو نوازنده ساکسیفون آلتو دعوت ما 
ضمنا  پذیرفته اند.  همکاری  برای  را 

بانوان بسیاری در زمینه موسیقی در 
دلیل  به  اما  کردند  می  تالش  ایران 
ناکام  آنها  از  بسیاری  راه  دشواری 
ماندند مثال خانم گلنوش خالقی گروه 

کر حرفه ای را به راه انداخت.
زنان  که  کرده  اضافه  تاسف  با  او 
ایران زمانی در هنر موسیقی از زنان 
کشورهای منطقه جلوتر بودند اما در 
حال حاضر خانم ها حتی در کشورهای 
اطراف مانند افغانستان و عربستان در 
زمینه موسیقی از ما پیشی گرفته اند. 
البته ما به آنها حسادت نمی کنیم اما 
این هشدار را می دهیم هر چیزی در 
مسیر طبیعی خود رشد نکند قطعا از 

زیرزمین سر در می آورد.

نزهت امیری رهبر ارکستر

ادامه در صفحه 17
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برند  مبتکر   - تهرانی  مانی 
مدرسه  التحصیل  فارغ  »نیمانی« 
او  خالقیت  است.  نیویورک  مد 
میالدی  در سال 2۰۰6  باعث شد 
که  شود  عرضه  ایرانی  مد  یک 
داشت.  حرفه ای  دوخت  و  طراحی 
گروه  این  تولیدی  محصول  اولین 
با  آن  روی  که  بود  تی شرت هایی 
فردوسی،  اشعار  نستعلیق  خط 
حافظ و سعدی و موالنا نوشته شده 
از  از یک دهه  امروز که بیش  بود. 
می گذرد،  تی شرت ها  آن  تولید 
کلکسیونی از انواع لباس، جواهرات، 
و  کفش  و  کیف  ادوکلن،  و  عطر 
بازار  روانه  نیمانی  مارک  با  ساعت 

می شود.
می گوید  مد،  طراح  بهنود،  نیما 
دیگر  و  داده  گسترش  را  کارش 
همچون گذشته صرفأ با دست کار 
نمی کند و در کنار تک دوزی تولید 
انبوه هم دارد؛ کیهان لندن درباره 
نیما  با  ایران  در  فشن  و  مد  هنر 

بهنود گفتگو کرده است.

همان  فرهنگ  با  مد  رابطه   =
است  مرغ  تخم  و  مرغ  حکایت 
وجود  دو  این  ارتباطی  بین  یا  و 

دارد؟
-پیش از آنکه مد در ذهن طراح 
جغرافیایی  فرهنگ  بگیرد،  شکل 
خودش  تأثیر  آمده  آنجا  از  او  که 
تأثیر  این  و  گذاشته  جای  بر  را 
که  موقع  آن  من  است.  مستقیم 
فکر طراحی به سرم افتاد، در ایران 
زندگی نمی کردم. برای همین تأثیر 
فرهنگ ایران بر کار من غیرمستقیم 
است. من در محیط دیگری رشد و 
تحصیل کردم، اما فرهنگ ایران به 
من  ذهنیت  در  غیرمستقیم  طور 
وجود دارد و با اینکه فقط تا هجده 
کرده ام،  زندگی  تهران  در  سالگی 
سال ها  گذشت  از  بعد  هم  هنوز 
را  ایرانی  فرهنگ  عمیق  تأثیرات 
تأثیر  بنابراین  می بینم.  خودم  در 
و غیرمستقیم-  فرهنگی- مستقیم 

وجود دارد.
قابلیت  اندازه  چه  تا  مد   =
تا  و  دارد  را  زندگی  تغییر سبک 

چه اندازه مثبت است؟
-تأثیر مد روی فرهنگ یک اتفاق 
طراح  یک  آرزوهای  جزو  و  مثبت 
روی  بر  آثارش  با  بتواند  که  است 
البته  بگذارد.  تأثیر  فرهنگ  یک 
به  تأثیر  این  بودن  منفی  یا  مثبت 
نوع استفاده از آن هم بستگی دارد. 
زندگی  تهران  در  نوجوانی  در  من 
مد  دنبال  به  خیلی  و  می کردم 
ایران آن سال ها  اینکه در  با  بودم، 
دسترسی به مد ساده نبود و در این 
داشت،  وجود  فراوانی  موانع  زمینه 
مد  مجالت  داشتم  دوست  من  اما 
آن  مدل های  نمونه  و  بزنم  ورق  را 
را در بازار پیدا کنم. آن زمان همه 
همینطور  من  سال های  و  همسن 
ما  که  می شد  باعث  این  و  بودند 
هم  را  غرب  فرهنگ  منفی  نکات 
موضوع  این  چند  هر  کنیم.  جذب 

کامأل نسبی و شخصی است.
= آیا تا به حال سعی کرده اید 
با مد سبک زندگی مردم را عوض 
کاری  چنین  اصوأل  آیا  و  کنید 

شدنی است؟
-من خیلی جوان بودم که طراحی 
را شروع کردم، بنابراین هرگز فکر 
فرهنگ  بر  نیمانی  که  نمی کردم 
ابتدا  همان  از  بگذارد.  تأثیر  مردم 
که  بود  این  من  غم  و  هّم  تمام 
هنر  ما  کشور  دهم  نشان  دنیا  به 
می کردم  فکر  دلم  ته  دارد،  جالبی 
و  مد  برای  خوب  ایده  بی شمار 
و  دارد  وجود  ما  فرهنگ  در  فشن 
حیف است که تا به حال کسی به 
سراغش نرفته. سینما و تا حدودی 
موسیقی ایران به دنیا معرفی شده 
وجود  خالء  مد  زمینه  در  اما  بود، 
داشت و من فکر می کردم باید هنر 
مد ایرانی را به دنیا نشان دهیم. در 
هنر مد نگاه عموم فعاالن فرهنگی 
ایران به سوی غرب بود. البته از این 
و  لحاظ همه کشورهای خاورمیانه 
دارند.  مشابهی  شرایط  دور  خاور 
طراحانی  تعداد  کشورها  این  در 
اصیل  مد  شرقی  فرهنگ  از  که 
است.  انگشت شمار  کرده اند،  خلق 
یک  و  بیست  جوان  یک  عنوان  به 
و  بود  این  من  ذهنی  دغدغه  ساله 
دوست داشتم عطش مد خودم را با 
فرهنگ خودی ارضاء کنم و مارک 
ایرانی همپای »لیوایز« و »گس« و 
»تیمبرلند« طراحی کنم و اصأل به 

این وسعت فکر نمی کردم که بخواهم 
اثر  مردم  فرهنگ  روی  باشم  قادر  یا 

بگذارم.
کار  نیویورک  در  که  االن   =
بر  فشن  و  مد  تأثیر  می کنید، 
آمریکایی  جوانان  روزمره  فرهنگ 

را چگونه می بینید؟
= اثرگذاری مد و فشن بر فرهنگ 
در  و  است  پررنگ  خیلی  آمریکایی 
به  تأثیر  این  نیویورک  خیابان های 
در  چند  هر  می شود.  دیده  وضوح 
مورد طبقات مختلف جامعه متفاوت 
طبقه  پسند  مورد  مد  مثأل  است. 

کارگر با مدیران فرق دارد.
از مد  = عموم مردم دنباله روی 
را ویژه نوجوانان و جوانان می دانند.

است،  عمومی اشتباه  برداشت  -این 
یعنی کامل نیست. تأثیر مد بر روی 
طبقات مختلف جامعه دیده می شود 
و در آمریکا حتی جزئیات آن روشن 
است که کدام مد بر روی کدام قشر 

اثر گذاشته.
در  فردا  نیویورک،  امروز  مد   =
دیده  تهران  در  بعد  روز  و  میالن 
آن  اثرگذاری  انتقال  آیا  می شود. 
کشورهایی  مردم  زندگی  شیوه  بر 

نظیر ایران هم ممکن است؟
که  بود  اینطور  پیش  سال  -بیست 
یک مد ابتدا در بازار نیویورک و بعد 
می شد  عرضه  پاریس  و  میالن  در 
کشورهای  در  آن  از  بعد  سال  دو  و 
دیگر رایج می شد، اما امروزه با وجود 
االن  که  مدی  نیست  بعید  اینترنت 
سه  را  می بینیم  میالن  مد  هفته  در 
روز بعد در تمام فروشگاه های »زارا« 
امروزه  ببینیم.  دنیا  جای  همه  در 
بسیار  کاال  نوع  همه  به  دسترسی 
سریع و آسان شده و فست فشن مثل 
»زارا« و »اچ اند ام« باعث شده اند مد 
و فشن که پیش از این تنها برای قشر 
خاصی از مردم در دسترس بوده، حاال 
بگیرد.  قرار  مردم  در دسترس عموم 
در شبکه های اجتماعی می بینیم که 
مد بچه های تهران از هیچ جای دنیا 
شهرهایی  در  البته  نیست.  عقب تر 
فراوانی  دلیل  به  نیویورک  مثل 
این هنر شکوفاتر  آتلیه ها  و  طراحان 
است و حجم تولید مد و فشن در این 
شهرها با دیگر نقاط جهان قابل قیاس 

نیست.
= فست فشن در هنر مد شبیه 
فست فود  و  رسانه  در  خبرنویسی 
در آشپزی است. این شیوه تا چه 
اندازه بر روی کیفیت و نوع طراحی 

ها تأثیر گذاشته؟
-صد درصد سرعت با کیفیت رابطه 
وقتی  مد  طراحی  در  دارد.  معکوس 
پایین  کیفیت  می رود،  باال  سرعت 
کیفیت  معنی  واقع  در  البته  می آید. 
تغییر کرده است. مثال ملموس آن: 
سراسر  در  »شانل«  پیش  سال  ده 
جهان حدود ده هزار مشتری کوتور 
که  داشت  دوز(  دست  )لباس های 
خیاط »شانل« به خانه آنها می رفت 
امروزه  می دوخت.  لباس  برایشان  و 
هفتاد  و  به صد  این مشتریان  تعداد 

پدیده فست  است.  یافته  تن کاهش 
نوع  این  آمار  کاهش  روی  بر  فشن 
طرفی  از  و  گذاشته  اثر  مشتریان 
لباس  یک  دنبال  به  دیگر  هم  مردم 
آنها  برای  فقط  که  خاص  دست دوز 
دوخته شده باشد نیستند. این روزها 

مردم بیشتر به این فکر می کنند که 
بپوشند  را  لباس مد  این فصل  برای 
و می دانند احتمال کمی  وجود دارد 
که این لباس برای فصل و سال بعد 
از  اگر  مثأل  باشد.  استفاده  قابل  هم 
ام«  اند  »اچ  و  »زارا«  فروشگاه های 
این  در  را  طرح هایی  کنیم،  بازدید 
توسط  که  می بینیم  فروشگاه ها 
برندهای بزرگ دنیا کشیده شده و در 
اینجا با کیفیت پایین تر و در نتیجه 

ارزان تر عرضه می شود.
= گفتید که فست فشن هنر مد 
را از کاالی لوکس و دور از دسترس 
خارج و همگانی کرده. با این تغییر 
و تحول کار طراحان مد آسان تر یا 

سخت تر شده؟
به  نسبت  مد  طراح  کار  -امروز 
سخت تر  مراتب  به  پیش  سال های 
فکر  باید  اینکه  بر  عالوه  زیرا  شده، 
کند که چه طرحی بکشد و فکر خود 
باید حواسش  کند،  تغذیه  از کجا  را 
نو  و طرح  انجام دهد  تازه  کار  باشد 
نظیر  دنیا  بزرگ  طراحان  دراندازد. 
کریستین دیور اگر امروز زنده بودند 
و  پنجاه  و همان طرح های دهه های 
شصت میالدی را امروز می کشیدند، 
کسی به آنها حتی نگاه هم نمی کرد.

= طراحانی از ملیت های مختلف 
در هنر- صنعت مد آمریکا حضور 
همگن  فرهنگ  یک  که  دارند 
فرهنگ  آیا  ساخته اند.  را  جهانی 
جهانی  فرهنگ  این  بر  آمریکایی 
موجودیت  و  دارد  غلبه  شده 
خرده فرهنگ ها را تهدید می کند؟

غلبه  معنی  به  این  من  نظر  -به 
اتفاقأ  نیست.  آمریکایی  فرهنگ 
مد   زمینه  در  آمریکایی  فرهنگ 

از  ضعیف است و ریشه فرهنگی مد 
دنیای  در  می گیرد.  سرچشمه  اروپا 
مد آمریکا این هنر به نوعی دمکراتیزه 
نیویورک  در  فشن  و  مد  است.  شده 
دنیای زیبایی دارد و تراوش ذهنیات 
به  او  موفقیت  می شود  باعث  طراح 

اگر  حتی  شود،  صادر  کشورها  همه 
دورافتاده  روستایی  و  شهر  از  طراح 
باشد.  آمده  جهان  از  گوشه ای  در 
امروز در طراحی دیوار آهنین از میان 
تمام  در  »ژیوانشی«  برند  مثأل  رفته. 
از فرش های  کلکسیون گذشته خود 
هم  کار  نتیجه  و  گرفته  ایده  ایرانی 
از  پیش  باید  که  کاری  شده.  عالی 
انجام  ایرانی  طراحان  توسط  این 
گذشته  مانند  امروز  طراحی  می شد. 
فرانسوی  طراح  یک  مثأل  که  نیست 
فرانسه  فرهنگ  از  لزومأ  باشد  ناچار 
ارتزاق کند، هر نشانی که بر ذهنیت 
طراح اثر بگذارد و زیبا باشد، می تواند 
از  هم  فرهنگ ها  همه  و  شود  خلق 
آن استفاده کنند. در فرهنگ ایرانی 
و  است  فراوان  کار  برای  جا  هنوز 
ظرفیت های این فرهنگ هنوز دست 
نخورده باقی مانده. نمایش و استفاده 
از این ظرفیت ها کار ما است. تا امروز 
نیمانی فقط کمی  پوسته  تیم  من و 
را خط خطی کرده ایم و  این فرهنگ 
اعماق  در  زیبا  هنر  از  دنیایی  هنوز 
فرهنگ ایرانی وجود دارد که باید به 

جهانیان نشان داده شود.
هنر  ایران  در  حاکم  تفکر   =
غرب  فرهنگ  از  محصولی  را  مد 
در  مد  ریشه  نظر شما  به  می داند. 

فرهنگ ایرانی کجا است؟
کدام  درباره  که  دارد  -بستگی 
اگر  می کنیم.  صحبت  ماجرا  قسمت 
نگاه  ساسانیان  دوره  لباس های  به 
کنیم، نساجی ایران خیلی قوی و زیبا 
بوده و این یکی از ریشه های مد در 
بیشتر  ما  زمان  مرور  به  است.  ایران 
مد  رفته ایم،  غرب  فرهنگ  دنبال  به 
غرب را پذیرفته ایم و به هنر مد پشت 

سر خودمان نگاه نکرده ایم. به عنوان 
و  بربری  برند  بافته شده  مثال طرح 
هم  در  آنکه  روی  عمودی  خطوط 
رفته، با خطوطی که روی لُنگ حمام 
فرقی  شده،  طراحی  قدیم  ایرانیان 
سیاه  و  قرمز  لُنگ  رنگ  تنها  ندارد. 
است و بربری رنگ کرم و سیاه و البته 
با  لُنگ  به  مردم  نگاه  اما  دارد؛  قرمز 
نگاه شان به کت بربری خیلی متفاوت 
است. مد در فرهنگ ما هم به اندازه 

دیگر فرهنگ ها ریشه دارد.
= در ایران امروز زنان با حجاب 
اجباری بازی می کنند، یعنی سعی 
و  طرح  در  خالقیت  با  می کنند 
رنگ و مدل این محدودیت را دور 
به  موسوم  پدیده جدیدی  و  بزنند 
به  البته  گرفته؛  شکل  بدحجابی 
جریان  به  تالش  این  می آید  نظر 
نشده  تبدیل  پیشرونده  فرهنگی 
و پایه های لرزانی دارد. به نظر شما 
پوشش زنان در ایران به کدام سو 

می رود؟
تالش ها  این  پایه  من  نظر  -به 
متزلزل نیست و در ایران اتفاق مهمی  
عنوان  به  است.  در حال شکل گیری 
به  پیش  سال  چهل  از  مانتو  مثال 
این سو به پوشش زنان ایرانی تبدیل 
شده و نگاهی به روند این چهار دهه 
نشان می دهد که شکل مانتو توسط 
اساسی  تغییرات  دچار  ایرانی  زنان 
خالقیت  و  تحول  نشانه  این  و  شده 
اکثر  در  همزمان  است.  ایرانی  زنان 
همان  زنان  حجاب  عربی  کشورهای 
است که در پنجاه سال پیش بوده و 
هیچ تغییری نکرده. بله تحول حجاب 
ما  یعنی  نیست،  آکادمیک  ایران  در 
ارزشمندی  جایگاه  یا  و  مد  مدرسه 
برای مد نداریم؛ اما حرکت و اتفاقی 
که در مد ایران رخ می دهد، همپای 
از  من  است.  دنیا  مد  مراکز  اتفاقات 
و  تنوع  در  ایرانی  طراحان  خالقیت 
هیجان زده  مانتو  و  روسری  تحول 
که  می دهند  نشان  زیرا  هستم، 
زندگی، تکاپو و حرکت در ایران ادامه 

دارد.
= این روزها که کارهایتان مثل 
نیست،  دست دوز  فقط  گذشته 
نظارت  کار  روی  بر  شخصأ  هنوز 
تعریف  استاندارد  یا  و  کامل دارید 
کرده اید  و سیستم در حال حرکت 

است؟
موقع  تا  ابتدا  از  هم  هنوز  -من 
عرضه کاال به بازار بر طراحی نظارت 
و دخالت دارم، زیرا از دنیای ساخت 
شده ام،  وارد  حرفه  این  به  آگهی 
بنابراین از طراحی تا عرضه محصول 

بر روند کار نظارت می کنم.
محصوالت  حاضر  حال  در    =
نیمانی به ایران هم ارسال می شود؟

و  کوچک  مقیاس  در  البته  -بله. 
بیشتر در مزون های خصوصی عرضه 

می شود.
= محصوالت جدیدتان چیست؟

-در سال های اخیر جواهرات، کیف 
اضافه  نیمانی  تولیدات  به  روسری  و 
شده و تا امروز هم میزان استقبال از 

آن عالی است. پارسال برای اولین 
بار کفش درست کردیم که خالف 
تصور دست اندرکاران تولید کفش 

استقبال از آن چشمگیر بود.
شخص  از  کارها  ایده   =
خودتان است و یا گروه مشاوره 

دارید؟
دستیار  چند  کمک  به  -من 
به  را  اولیه  ایده های  طراحی 
مرحله اجرا وارد می کنیم و بعد از 
تعدادی مشاور حرفه ای- که همکار 
بهره  هستند-  هم  بزرگ  برندهای 
مشاوره  شرکت های  با  می گیریم، 
قرارداد داریم و این قسمت مهمی از 
کار ماست و بر روی رنگ، طرح و 
حتی نوع استقبال قابل پیش بینی 

ماه ها برنامه ریزی می کنیم.
خالقیت  اساس  بر  ایده ها   =
ذهنی شما و یا بر حسب چرخه 

عرضه و تقاضا شکل می گیرد؟
-این سوال، جواب خطی و ساده 
مخلوطی  اساس  بر  ایده ها  ندارد. 
می گیرد.  شکل  موارد  این  همه  از 
ته مانده های  آن  از  مقداری  یعنی 
فرهنگی است که از سال های دور 
گذاشته  اثر  من  ذهن  بر  ایران  در 
از  تازه  که  عناصری  هم  بقیه  و 
کرده ام،  استخراج  ایران  فرهنگ 
زندگی  از  دریافت هایی  بعالوه 

پیرامونم در نیویورک است.
= فروش شما بیشتر از طریق 
عرضه در فروشگاه ها و یا شرکت 
نمایشگاه ها  و  مد  هفته های  در 

است؟
اغلب  برندها،  از  بسیاری  -مثل 
می شود.  انجام  آنالین  ما  فروش 
وبسایت نیمانی طوری طراحی شده 
دنیا  جای  همه  از  مردم  همه  که 
سفارش  را  کاال  راحتی  به  بتوانند 
هم  فروشگاه  تعدادی  البته  دهند. 
در آمریکا، کانادا و بریتانیا با تعداد 
ما  از  محدود  کلکسیون  در  و  کم 
خرید می کنند؛ اما برای کسی که 
ببیند  را  کلکسیون  تمام  بخواهد 
بهتر  آنالین  کند، خرید  انتخاب  و 

است.
گسترش  میزان  و  تنوع   =
کارتان خودبه خود و آهسته پیش 
می آید یا اینکه طبق برنامه ریزی 
مشخص و به سوی اهداف تعیین 

شده پیش می روید؟
فراوانی  ایده های  درصد  -صد 
داریم که امکان تحقق و اجرای آنها 
همیشه فراهم نمی شود. برای مثال 
نیمانی  ادوکلن های  و  عطر  امسال 
سه  نتیجه  که  کرده ایم  درست  را 
فراوان  زحمت  و  همکاری  سال 
نیمانی و چند شرکت بزرگ است.  
برندهای  برای  که  شرکت هایی 
خیلی بزرگ مثل جورجیو آرمانی 
عطر و ادوکلن درست می کنند. این 
تولید جدید حاصل برنامه ای است 
که دو سال روی آن کار کردیم و 

امسال به نتیجه رسید.
مصرف کنندگان  نظرات   =
و  نیمانی  تولیدات  نوع  روی  بر 

جزییات آن اثر دارد؟
شبکه های  وجود  با  امروزه  -بله. 
دریافت  میزان  و  امکان  اجتماعی، 
به  ما  و  یافته  افزایش  نظرات  این 
می دهیم.  اهمیت  نظرات  تک تک 
رصد  به  نیمانی  پرسنل  از  بخشی 
مشغول  مشتریان  نظرات  کردن 

هستند.
در  مد  به  عالقمند  جوانان   =
ایران با محدودیت روبرو هستند 
فضای  از  هم  مهاجرت  با  و 
به  می شوند.  دور  ایران  جامعه 
عنوان یک طراح مد مهاجر فکر 
می کنید هر کدام از این تجربه ها 
کدام  و  دارد  ویژگی هایی  چه 

مسیر را پیشنهاد می کنید؟
از  که  است  این  من  -پیشنهاد 
این  نشوند،  امید  نا  ایران  وضعیت 
در  نیست.  صد  یا  صفر  وضعیت 
کارها  از  زمینه های مختلف خیلی 
را می توان انجام داد و اتفاقأ امروز 
را  کارشان  کشور  داخل  طراحان 
ایران  در  می دهند.  انجام  درست 
است.  سرمایه گذاری  اصلی  مسئله 
به جوانان طراح  باید  سرمایه داران 
توجه نشان دهند و از آنها حمایت 
خالقیت،  بروز  پشتوانه  کنند. 
کار  امروز  اگر  است. حتی  سرمایه 
شناخته  درست  ایرانی  جوانان 
بیاید،  نظر  به  بی اهمیت  و  نشود 
من مطمئن هستم که در ده سال 
جوانان  مهم  حرکت  این  آینده 
تأثیرگذار  خاورمیانه  کل  بر  ایرانی 

خواهد بود.

نیما بهنود:

در  ُمد   
فرهنگ 
ایرانی 
ر  ریشه دا
است
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انوشه اسکوئیان

ی  نه ها سا ر ل  سا هر =
یی  یکا مر آ و  یی  پا و ر ا
بهترین هایی را در زمینه های 
می کنند.  انتخاب  مختلف 
در سال های اخیر در برخی 
نام های  فهرست ها  این  از 
ایرانی نیز به چشم می خورد.
=لیال حاتمی یکی از ۲5 زن 
بازیگر مطرح در جهان است، 
در حالیکه گلشیفته فراهانی 
میان صد چهره زیبای جهان 

در مقام نهم قرار دارد.
نویسنده  جوادی،  =نگار 
نوشه  ا و  نسه  فرا ساکن 
عامل یک  مدیر  اسکوئیان، 
محیط  سی  مهند کت  شر
زیست در اورنج کانتی، نیز 
سال  برگزیدگان  جمله  از 

۲۰17 هستند.

پرتیراژ  روزنامه   - رأفت  احمد 
ایتالیایی »کوریره دال سرا«، هر سال 
برگزیده  زن   50 نام  ژانویه  ماه  در 
را  مختلف  حیطه های  در  جهان  در 
کنار  در  امسال،  می سازد.  منتشر 
چون  شده ای  شناخته   نام های 
بریژیت ماکرون همسر رئیس جمهور 
فرانسه، و یا مگان مارکل نامزد دورگه 
هنرپیشه  یا  و  الیزابت،  ملکه  نوه 
سرشناسی چون اوما تورمن، نام هایی 
از خاورمیانه نیز دیده می شود. روژدا 
کردهای سوریه،  فرماندهان  از  فالت 
از  نویسنده سعودی  الشریف  منال  و 
جمله زنان خاورمیانه هستند که در 

این فهرست قرار گرفته اند.
سال  برگزیده  زن   50 میان  در 
نام  ایتالیایی،  روزنامه  این   201۷
نگار حاج سیدجوادی نویسنده ایرانی 
ساکن فرانسه نیز به چشم می خورد. 
نگار جوادی که فرزند علی اصغر حاج 
سال   ۴8 امروز  است،  سید جوادی 

زنان ایرانی در فهرست  برگزیدگان 
سال ۲۰17 میالدی

ترک  به  مجبور  که  زمانی  و  دارد 
نگار  نبود.  بیش  نوجوانی  شد،  ایران 
شرق  »از  رمان  با  سید جوادی  حاج  
زبان  به  و  فرانسه  در  که  برگشته« 
فرانسوی منتشر شده است، توانست 
این  آورد. در  به دست  جوایز مهمی 
رمان، این نویسنده از زبان یک راوی 
تاریخ دو قرن گذشته  نام کیمیا،  به 
ایران را، در قالب زندگی چند نسل از 
یک خانواده به رشته تحریر درآورده 
قاجار  زمان  در  که  داستانی  است. 
آغاز می شود  تا امروز، با داستان های 

مهاجرت ادامه پیدا می کند.
در  نیز  »ایندی وایر«  سایت 
میالدی،  جدید  سال  اول  روزهای 
در  زن  مطرح  هنرپیشه   25 نام 
در  است.  ساخته  منتشر  را  جهان 
این فهرست، در کنار شارلیز ترون، 
ایزابل  و  واتس  نوئامی  تورمن،  اوما 
دیده  نیز  حاتمی  لیال  نام  هوپر، 
ایفای  برای  حاتمی  لیال  می شود. 
نقش سیمین در فیلم »جدایی نادر 
انتخاب  فرهادی  اصغر  سیمین«  از 
شده است. فیلمی که توانست اولین 

جایزه اسکار را برای سینمای ایران 
به ارمغان بیاورد.

حضور  به  اشاره  در  وایر«  »ایندی 
بین  در  ایرانی  هنرپیشه  این 
می نویسد:   ،201۷ سال  برگزیدگان 
مانند  فرهادی  اصغر  فیلم  در  »او 
می کند  رفتار  مصمم  فرمانده  یک 
خود  اطراف  محیط  دارد  عالقه  که 
حال  این  با  کند،  آرام  و  کنترل  را 
انعطاف پذیری وی در برابر اطرافیان 
گذشته  در  است«.  مثبتی  نکته  نیز 
برای  نیز  فرانسوی  بینوش  ژولیت 
برابر  »کپی  فیلم  در  نقش    آفرینی 
این  در  کیارستمی  عباس  اصل« 

فهرست قرار گرفته بود.
»تی سی کندلر« که هر سال 100 
انتخاب  را  زن  و  مرد  زیبای  چهره 
هنرپیشه  فراهانی  گلشیفته  می کند، 
قرار  نهم  مقام  در  را  ایرانی  موفق 
داده است. البته گلشیفته که پس از 
فیلم های بسیاری  ایران در  از  خروج 

به  خطاب  ده  =احمدزا
هنرمندان سینمای جمهوری 
اسالمی: کت و شلوار پوشیده 
یک  همانند  خوشحال،  و 
تلویزیونی،  مسابقه  سخیف 
تخم مرغ شانسی فیلم هایتان 
را از گردونه بیرون می کشید!
فیلم  ه  ر با و د منم  « =
و  هنرپیشه  با  نه  می سازم، 
همکاران این مدل مراسم ها 
دختر،  با  کارپت ها.  رد  و 
و  خایابون  وسط  پسرای 

مجوز خودم.«
ر  و  پارتی بازی  دلیل  به   =
و  محدودیت  و  انت خواری 
جوایز  است  بهتر  سانسور 
جشنواره فیلم »فجر« را هم 

با قرعه کشی اهدا کنند!
جوان  فیلمساز  احمدزاده  علی 
سازنده »مادر قلب اتمی« به سکوت 
سینماگران اصالح طلب حامی حسن 
مردمی  اعتراضات  قبال  در  روحانی 
معترضان  کشتار  و  بازداشت  و  اخیر 
»آیا  است:  نوشته  و  کرده  انتقاد 
نمایندگان  تبلیغاتچی  هنرمندان 

اصالح طلب هستند؟«
علی احمدزاده کارگردان فیلم »مادر 
قلب اتمی« که پس از ۴ سال توقیف با 
8 دقیقه سانسور روی پرده سینماهای 
ایران رفت، در صفحه اینستاگرام خود 
حسن  حامی  سینماگران  سکوت  از 
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
سراسر  مردمی  اعتراضات  قبال  در 
ایران، بازداشت، ضرب و شتم و کشتار 

معترضان انتقاد کرده است.
»مردم  نوشته:  جوان  فیلمساز  این 
دستگیر  دانشجوها  می خورند،  کتک 
چادر  اوین  زندان  جلوی  می شوند، 
کشته  زندان ها  داخل  عده ای  زدند، 
می شوند و… در یک چنین شرایطی 
مملکت  هنرمندان  می رفت  انتظار 
سبز  به  سیاسی شان  فعالیت  اوج 
کردن نوک انگشتشان موقع انتخابات 

خالصه نشود.«
مطرح  فیلمسازان  به  احمدزاده 
به  انتخابات  در  که  ایران  سینمای 
اشاره  داده اند  رأی  روحانی  حسن 
کرده و نوشته است: »حداقل انتظار، 
شنیدن واکنشی واقعی و شجاعانه تر 
»اصغر  مملکت  مهم  فیلمساز  از 
انتظار شنیدن صدای  بود،  فرهادی« 
رخشان بنی اعتماد بود. آیا هنرمندان 
اصالح طلب  نمایندگان  تبلیغاتچی 

هستند؟«
وی به حضور سینماگران در مراسم 

علی احمدزاده فیلمساز: اوج فعالیت سیاسی 
هنرمندان سبز کردن نوک انگشت شان است!

فیلم  جشنواره  فیلم های  قرعه کشی 
نوشته  و  کرده  اشاره  نیز  »فجر« 
نمایش  عدم  انتظار،  »حداقل  است: 
بود،  فجر  جشنواره  در  فیلم هایتان 
نیست.  به جا  قطعا  که  انتظاری 
و  پوشیده  شلوار  و  کت  که  چرا 
مسابقه ی  یک  همانند  خوشحال، 
شانسی  تخم مرغ  تلویزیونی،  سخیف 
بیرون  گردونه  از  را  فیلم هایتان 
می کشید که روز نمایش فیلم هایتان 
شود  قرعه کشی  عادالنه  صورت  به 
لبخند  چطور  می زنید.  لبخند  و 

می زنید؟«
»مهمونی  و  »پدیده«  کارگردان 
است:  نوشته  همچنین  کامی« 
که  زمانی  زمان.  این  برای  »متاسفم 
مصیبتی  هنرمندانش  عقب افتادگی 
جبران نشدنی است. فرسنگ ها عقب تر 
و مصیبت بارتر از مصائب مردم خسته 

و آزادی طلب وسط خیابان.«
اتمی« اظهار  کارگردان »مادر قلب 
به  امیدوارم  »من  کرد:  امیدواری 
آدم های جدید، به فیلمسازان در راه. 
امیدوارم  شما،  شهامت  به  امیدوارم 
و   شجاع  اول  فیلم  یک  دیدن  به 
فیلمی که  به دیدن  امیدوارم  دریده، 
فرهادی نیست و خودشه. نتایج کج و 
معوج تالش های این سال ها ناامیدی 

نیست.«
وی در انتهای این پست اینستاگرامی 
فیلم  دوباره  »منم  است:  نوشته 
همکاران  و  هنرپیشه  با  نه  می سازم، 
با  این مدل مراسم ها و رد کارپت ها. 
دختر، پسرای وسط خیابون و مجوز 

خودم.«
سینماگران  طیف  که  حالی  در 
حسن  تبلیغ کنندگان  و  حامیان  از 
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
بودند ولی تعداد انگشت شماری از آنها 

واکنش  اعتراضات سراسری مردم  به 
نشان داده و از مردم حمایت کرده اند. 
از  گذشته  سال  که  سینماگران  این 
برگزاری  نحوه  سرسخت  منتقدان 
در  بودند،  »فجر«  فیلم  جشنواره 
تنها  نه  جدید،  دور  برگزاری  آستانه 
دست به اعتراض و تحریم در حمایت 
ایران  مردم  سراسری  تظاهرات  از 
نزده اند، بلکه سینماگران به اصطالح 
حضور  حتی  غیردولتی  و  منتقد 
چون  برنامه هایی  در  پررنگ تری 
فیلم های  نمایش  نوبت  قرعه کشی 

جشنواره فیلم »فجر« داشتند.
تعیین  نخستین بار،  برای  امسال 
نه  جشنواره  فیلم های  نمایش  نوبت 
با روش  توسط برگزار کنندگان بلکه 
قرعه کشی انجام شد که سینماگران 
گوی  از  سینمایی  خبرنگاران  و 
درآورده  را  فیلم ها  اسامی  شیشه ای 
این  بی اعتباری  می کردند.  اعالم  و 
انقالب  سالگرد  در  که  جشنواره 
همان  از  و  می شود  برگزار  اسالمی 
»زجر«  جشنواره  و  دهه  به  آغاز 
افزایش  به  رو  چنان  شد  معروف 
داور  انتخاب  تجربه  که  است 
ورزشی  مسابقات  برای  بین المللی 
عنوان  می کند.  تداعی  را  داخلی 
نیز  »هنرمندان«  و  »هنرمند« 
آنها  مشارکت  دلیل  به  سال هاست 
جناحی  و  سیاسی  بازی های  در 
و  »هنربند«  به  اسالمی  جمهوری 
در  است.  شده  تبدیل  »هنربندان« 
مانند  نیز  جشنواره  اصطالح  به  این 
هر برنامه و مراسم دیگر، گذشته از 
شک  رایج،  سانسور  و  محدودیت ها 
پارتی بازی  و  رانت خواری  شبهه  و 
بد  دلیل،  همین  به  دارد.  وجود 
با  نیز  نیست جوایز این جشنواره را 

قرعه کشی اهدا کنند!

در کشورهای مختلف و به زبان های 
از  است،  نقش آفرینی کرده  گوناگون 
زیبارویان  فهرست  در   2015 سال 

سال »تی سی کندلر« قرار دارد.
آخرین فیلمی که گلشیفته فراهانی 
»دختران  یافته،  حضور  آن  در 
خورشید« به کارگردانی اوا هوسسون 
نقش  فیلم  این  در  گلشیفته  است. 
بهار، دختر پیشمرگه کرد در شمال 
او  همبازی  و  می کند  ایفا  را  سوریه 
آخرین  در  که  است  برکوت  امانوئل 
توانست   کن  سینمایی  جشنواره 
جایزه بهترین هنرپیشه زن را دریافت 
در  که  خورشید«  »دختران  کند. 
گرجستان و فرانسه فیلم برداری شده 
و  دارد  قرار  تدوین  مرحله  در  است، 
در  بار  اولین  برای  زیاد  احتمال  به 
جشنواره آینده کن اکران خواهد شد.

در فهرست زنان برگزیده ی کارآفرین 
در سال 201۷ اورنج کانتی، در ایالت 
کالیفرنیا،  نام انوشه اسکوئیان دیده 
مدیرعامل  اسکوئیان  انوشه  می شود. 
زمینه  در  مهندسی  شرکت  یک 

محیط زیست است.

 100 فهرست  در  نیز  بریتانیا  در 
نام   ،201۷ سال  برگزیده ی  شهروند 
آورون باستانی ناشر ایرانی تبار »نوارا 

مدیا« دیده می شود.
چنین  که  است  گفتنی 
لزوما چهره های مثبت  فهرست هایی 
را در بر نمی گیرند. نشریه »فوربس« 
قدرتمند ترین  از  فهرستی  سال  هر 
را منتشر می سازد. در  مردان جهان 
نشریه،  این   201۷ سال  فهرست 
در  مقام هجدهم،  در  علی خامنه ای 
داعش،  رهبر  البغدادی  ابوبکر  کنار 
و  القاعده،  رهبر  الظواهری  ایمان 
جمهور  رئیس  اردوغان  طیب  رجب 
هفته نامه  دارد.  قرار  ترکیه  جنجالی 
 100 عنوان  با  فهرستی  نیز  »تایم« 
می سازد.  منتشر  جهان  شخصیت 
شخصیت ها  این  از  یکی  امسال 
ایرانی است: قاسم سلیمانی، فرمانده 
نیروهای قدس سپاه پاسدارن انقالب 

اسالمی!

لیال حاتمی در فیلم جدایی نادر از سیمن

گلشیفته فراهانی در »دختران خورشید«نگار جوادی

خوانندگی  با  اصفهان  ملی  ارکستر 
ساالر عقیلی روزهای 22 و 2٣ دی ماه 
در سالن کوثر اصفهان برگزار شد اما با 
آنکه حاضران در محل کنسرت منتظر 
سرشناس  نوازنده  بانوان  هنرنمایی 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  بودند  کشور 
اسالمی شهر از آنها خواست صحنه را 
ترک کنند.شهروز بلوچستانی نوازنده 
اصفهان  ملی  ارکستر  فلوت  تجربه  با 
در  همیشه  نوازنده  خانم های  گفت: 
دارند  حضور  ارکستر  این  تمرینات 

خانم های نوازنده را در اصفهان از صحنه پایین آوردند

اجازه  آنها  به  برنامه  انجام  هنگام  اما 
رئیس  نمی شود.  داده  هنرنمایی 
جمهوری و وزیر ارشاد باید فکری به 

حال این وضع اسف انگیز بکنند.
وی گفت: دو ماه پیش ارکستر ملی 
و  داشت  برنامه  شیراز  در  اصفهان 
تمام بانوان نوازنده در کنار همکاران 
را  خود  تخصصی  سازهای  خود  مرد 
ماه  بهمن  اول  است  قرار  و  نواختند 
نیز این ارکستر و بانوان عضو آن در 
شهر کرد برنامه اجرا کنند. وی افزود 

حضور  که  می شنویم  مدت هاست 
حال  در  صحنه  روی  نوازنده  بانوان 
این  نیست  معلوم  اما  است  بررسی 

بررسی ها چه موقع تمام می شود.
خانم های  بین  در  کرده  اضافه  او 
چیره دستی  بسیار  هنرمندان  نوازنده 
با تحصیالت عالی موسیقی و تجربه 
عضو  بانوان  دارند.  وجود  فراوان 
ارکستر اصفهان در مجموعه گروه کر 
و سازهای فلوت، ویولن و چلو بسیار 

ورزیده هستند.
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ابداع روش 
جدیدی برای درمان دیابت

محققان دانشگاه اورال روسیه روشي جديد براي درمان 
ديابت ابداع کردند.دانشمندان همواره در تالشند ترکیبات 

شیمیايي خاصي بیابند که روند تخريب سلول هاي پانکراس را 
در مبتاليان به ديابت نوع اول فعال کنند.اين دانشمندان موفق شدند 

با استفاده از مولکول 1، 3، ۴ تیاديازين سلول هاي سازنده انسولین را در 
پانکراس فعال کنند.اين آزمايش ها بر روي موش صحرايي با موفقیت صورت 

گرفت و دانشمندان امیدوارند اين روش روي انسان نیز پاسخ دهد.بیماري قند يا 
ديابت نوعي اختالل در سوخت و ساز است که به علل مختلف تظاهر مي کند و با 
درجات مختلف از کمبود انسولین ، يا عدم پاسخ به انسولین همراه است.طبق اين 
تعريف نقش مهم انسولین و تغییرات مهمي که به دنبال کمبود آن در سوخت و ساز 
ايجاد مي شود بهتر مشخص مي شود.اين نوع ديابت تقريبا هشتاد و پنج تا نود درصد 
کل بیماران ديابتي را تشکیل مي دهد.در اين نوع ديابت، زمینه ارثي دخالت دارد و 
در مقايسه با ديابت وابسته به انسولین بیشتر به صورت فامیلي مشاهده مي شود.
در فردي که داراي زمینه ارثي بیماري است، عوامل محیطي مي توانند موجب 
بروز عالئم بیماري شوند.در کشورهاي غربي ابتال به ديابت به میزان شصت تا 
نود درصد مربوط به عامل دريافت کالري اضافي، چاقي و در نتیجه مقاومت 

نسبي به انسولین است.ديابت نوع دوم ، اغلب در بین افراد میانسال ديده 
مي شود.در ديابت نوع دوم ، کمبود انسولین به طور نسبي وجود 

دارد ولي مقاومت به انسولین مي تواند در پیدايش بیماري 
اهمیت بیشتري داشته باشد.در اين بیماران پاسخ 

انسولین به گلوکز ممکن است طبیعي يا 
بیش از طبیعي باشد.

زنان  شاخص

که چی ؟ که بمانم دویست سال 
به ظلم و تباهی نظر کنم 

که هی همه روزم به شب رسد 
که هی همه شب را سحر کنم 

که هی سحر از پشت شیشه ها 
دهن کجی ی آفتاب را 
ببینم و با نفرتی غلیظ 

نگاه به روزی دگر کنم ...
رفیق قدیمم ، عزیز من 

به خواب زمستان رهام کن ...
اگر به عصب های خشک من 

نسیم بهاری گذر کند 
به رویش سبز جوانه ها 

بود که تنی بارور کنم 

وقتی فرزندتان را از شیر میگیريد 
برای  مفید  های  جايگزين  نیازمند 
تهیه  با  کنید  سعی  شويد.  می  آن 
فرزندتان  مغذی  و  سالم  های  پوره 
را عالقه مند به خوردن غذاهايی به 
غیر از شیرمادر کنید. در اين بخش 
از پوره های ويژه  روش تهیه برخی 

شیرخوراران اشاره خواهیم کرد.
به  ماهگی   6 و   ۴ بین  کودکان 
نشان  عالقه  جامد  غذای  خوردن 
می دهند و از اين زمان می توانید او 
را با طعم خوراکی های مختلف آشنا 
کنید. کودکان با روش های مختلف از 

شیر گرفته می شوند.
کودکان آرام

اين کودکان از خوردن شیر راضی 
غذاهای  به  ديرتر  کمی  و  هستند 
جامد پاسخ مثبت می دهند.برخی از 
اين کودکان ممکن است هنوز نتوانند 
به راحتی بنشینند و گردن خود را 
صاف نگهدارند.مراقب عاليم آمادگی 
در کودک تان باشید، اما برای از شیر 
گرفتن او عجله نکنید.چنین کودکی 
ممکن است نزديک شش ماهگی از 

غذای جامد استقبال کند.
کودک حساس

اين کودکان معموال ايرادگیر هستند 
و البته ممکن است وسوسه بشوند که 

غذاهای جامد را امتحان کنند.
بنابراين هر وقت احساس کرديد که 
را  آمادگی خوردن يک غذای جامد 
دارد، به او فقط يک نوع ماده غذايی 
بدهید.هر زمان هم که به اين ماده 
غذايی عادت کرد، خوراکی های ديگر 

را به او معرفی کنید.
کودک اجتماعی

چنین کودکی به نظر می رسد عالقه 
مند به خوردن غذا باشد و شما خیلی 
را  او  شیرخوردن  تعداد  بتوانید  زود 
از  را  قاشق  او  کمتر کنید.زمانی که 
دست تان، قاپید و دوست داشت روی 
بغل شما بنشیند، بهترين زمان برای 

معرفی غذای جامد به اوست.
کودک کند و آهسته

چنین کودکی ممکن است غذای 
جامد را از دهان خود بیرون بفرستد. 
چرا که ماده جديد و ناآشنايی است 
مقاومت  تغییر  برابر  در  معموال  او  و 
می کند.به او اجازه دهید، ابتدا غذا را 
با دست بگیرد و آن را امتحان کند. 
بعد از مدتی باالخره تصمیم می گیرد، 

غذا را امتحان کند.
موز و ماست و خرما

1 فنجان
: 1 عدد موز ورقه ورقه  مواد الزم 
بدون  )البته  خرما  عدد   2 شده، 
ساده  ماست  فنجان  نصف  هسته(، 

پرچرب
طرز تهیه: موز، خرما و ماست را با 
يکديگر ترکیب کنید تا کامال صاف و 

يکدست و مناسب خوردن شود.
نکته: طعم شیرين و خامه ای اين 
خوراکی، بهترين شروع غذا خوردن 

در کودکان است.
پوره میوه استوایی

1 فنجان
مواد  از  که  است  خوب  هرازگاهی 
خام در پوره کودک به کاربريد تا مواد 
سالم  ديدن  حرارت  بدون  آن  مغذی 

بمانند.
مواد الزم:1 عدد پاپايا )دانه های آن را 
درآورده و پوست کنده و خرد کنید(، 
يک  شده،  خرد  و  کنده  پوست  انبه 

چهارم فنجان کرم نارگیل
روش تهیه: پاپايا و انبه و کرم نارگیل 
کامال  کن،  مخلوط  از  استفاده  با  را 
اينکه می توانید اين  يا  مخلوط کنید. 

کار را با دست انجام دهید.
اسموتی توت فرنگی و موز

1 فنجان
اين اسموتی را تمام کودکان دوست 
البته میوه ها بايد کامال رسیده  دارند. 

باشند.
توت  فنجان  دوم  يک  الزم:  مواد 
موز  دوم  يک  فريزری،  يا  تازه  فرنگی 
ماست  فنجان  سوم  يک  شده،  خرد 

يونانی پرچرب

و  موز  فرنگی ها،  توت  تهیه:  روش 
يک  و  کرده  مخلوط  هم  با  را  ماست 

اسموتی صاف و يکدست آماده کنید.
برابر  در  وقتی   ،C ويتامین  نکته: 
خود  خاصیت  می گیرد،  قرار  حرارت 
را از دست می دهد، بنابراين بهتر است 
که منابع غذايی حاوی ويتامین C را 
خام مصرف کنید.توت فرنگی های تازه، 

بهترين انتخاب هستند.
فرنی سیب زمینی شیرین

1 فنجان
سیب زمینی  عدد   1  : الزم  مواد 
شیرين با پوست و به دو نیم برش زده 
شده، شیر مادر يا شیرپرچرب و يک 

عدد چوب دارچین
و  کرده  روشن  را  فر  تهیه:  طرز 
درجه حرارت آن را روی 2۰۰ درجه 
سانتیگراد قرار دهید. سپس درون يک 

ماهیتابه، کاغذ پوستی قرار دهید.
به  وسط  از  که  را  سیب زمینی هايی 
چوب  همراه  به  زده ايد  برش  نیم  دو 
و  گذاشته  ماهیتابه  درون  دارچین 

رويش را با کاغذ آلومینیوم بپوشانید.
بگذاريد حدود 25 دقیقه و يا تا زمانی 
که کامال بپزد در فر بماند. سپس کاغذ 

را  آلومینیوم 
بگذاريد  و  برداشته 

نیز به همین  چند دقیقه ديگر 
حال درون فر بماند.چوب دارچین را 
برداريد و گوشت نرم شده سیب زمینی 
کنید.  جدا  آن  پوست  از  قاشق  با  را 
سپس آن را کامال پوره کرده و با شیر 
شود،  نرم  فرنی  مانند  که  گونه ای  به 

مخلوط کنید.
بافت  و  دارچین  طعم  نکته: 
کودکانی  برای  شیرين  سیب زمینی 
که به تدريج غذای جامد وارد برنامه 
غذايی شان می شود، بسیار عالی است.

پوره سیب، گالبی و آووکادو
2/1 فنجان

يک  خوی  و  خلق  اگر  کودک تان 

بروز  خود  از  را  اجتماعی  کودک 
می دهد، عاشق طعم اين پوره می شود.

يا  قرمز  سیب  1عدد  الزم:  مواد 
شده  رنده  يا  و  کنده  پوست  صورتی 
گالبی  عدد   1 شده(،  خرد  کامال  )يا 
 1 شده،  خرد  کامال  و  کنده  پوست 
عدد آووکادو پوست کنده و کامال خرد 
شده، يک دوم قاشق غذا چايخوری آب 

لیموترش
طرز تهیه: درون يک قابلمه کوچک، 
کمی آب )1 تا 2 سانتی متر( بريزيد 
و بگذاريد به جوش آيد.سپس حرارت 
زير آن را کم کنید و سیب و گالبی را 
درون آن ريخته و بگذاريد به مدت 3 تا 
5 دقیقه يا تا زمانی که کامال نرم شوند، 

در قابلمه باقی بمانند.
را  آووکادو  و گوشت  میوه ها  سپس 
با هم مخلوط کرده و به صورت پوره 
درآوريد. در پايان آب لیموترش را به 

آن اضافه کنید.
گالبی  و  سیب  از  استفاده  نکته: 
بهترين راه برای پیشگیری از يبوست 
در هفته های اول غذا خوردن کودک 
آووکادو،  با  آنها  کردن  مخلوط  است. 

طعم شیرين مواد را متعادل می کند.

به  وقتی 
مواد  فروشگاه های 
می رويد  خانگی  مايحتاج  و  غذايی 
از فروشگاه آنالين خريد می کنید  يا 
روبرو  موادشوينده  مدل  ده ها  با 
شوينده  مواد  مارک  تنوع  می شويد. 
برای  نمی دانید  که  است  زياد  چنان 
خوش بو  و  تمیز  لباس هايی  داشتن 

کدام را انتخاب کنید.
از طرفی انتخاب ها ديگر محدود به 
در  نیست،  لباسشويی  ماشین  پودر 
بازار زندگی مدرن پودر، قرص و مايع 
لباسشويی وجود دارد و انتخاب بین 
اين همه گزينه قطعا کار سختی است. 
از خانواده يا دوستان خود می پرسید و 
در نهايت به جواب قطعی نمی رسید. 

است؟  بهتر  کدام  می پرسید  اکنون 
پودر، قرص يا مايع لباسشويی؟ با هم 
به بهترين پاسخ دست پیدا می کنیم.
پس کدام نوع را بايد انتخاب کنیم؟

مايعات، قرص ها و پودر لباس شويی 
حرارت  درجه  هر  در  توانند  می 
تمامی  تقريبا  و  شوند  استفاده  آب 
حاضر  حال  در  تجاری  عالمت های 
برای  برخوردارند.  بااليی  راندمان  از 
انتخاب بین اين گزينه ها به ياد داشته 
بهترين  همیشه  قیمت  که  باشید 
مواد  باالی  کیفیت  برای  شاخصه 
شوينده نیست و تضمین نمی کند که 
کارکرد خوبی داشته باشند. کلید حل 
مواد  فهرست  به  که  است  اين  معما 
نگاه  شوينده  ماده  دهنده  تشکیل 
موادی  بدانید  که  است  الزم  کنید. 
لکه  سورفکتانت ها  و  آنزيم ها  مانند 
پارچه  از  را  بین می برند، خاک  از  را 
می کنند و حالل بسیاری خوبی هم 

هستند.
معايب  و  مزايا  به  نگاهی  بیايید 
پودر  يا  قرص   مايع،  شوينده  مواد 

لباس شويی بیندازيم: 
مواد شوینده شستشوی مایع 

دهه  اواسط  در  مايع  شوينده  مواد 
195۰ به قفسه های فروشگاه ها اضافه 
تبديل  اين مدت کوتاه  شده اند و در 
شوينده  مواد  نوع  محبوب ترين  به 
شده اند. مايع لباسشويی برای استفاده 
حل  آب  در  براحتی  است،  آسان 
و  متنوع  عطرهای  دارای  و  می شود 
خوش رنگ است. اما همانند بسیاری 
از محصوالت، هر دو جوانب مثبت و 

منفی را هم دارد.
بردن  بین  از  برای  لباسشويی  مايع 
و  است  ايده آل  بسیار  چربی  و  لک 
را  لکه های روغن و گريس  بخصوص 
از بین می برد، چون براحتی در الیاف 
پارچه نفوذ می کند. مايع لباسشويی به 
مراتب از قرص ماشین ارزان قیمت تر 
مقدار  اندازه گیری  عوض  در  است.اما 
مورد نیاز مايع لباسشويی و استفاده 
از کالهک بطری پاک کننده در اغلب 
موارد دشوار است و منجر به افزايش 
مصرف و در نتیجه هزينه مالی زيادتر 

می شود. 

زباله ساز  لباسشويی همچنین  مايع 
شدن  تمام  از  پس  هربار  و  است 
بطری شوينده، تولید زباله پالستیکی 
بطری ها  اين  اکثر  متاسفانه  می کند. 
هم بیش از يکبار قابلیت مصرف ندارند 
و بازيافت نمی شوند.آب ماده اصلی در 
مواد شوينده مايع است، برای همین 
حمل و نقل آن معموال سخت است و 
هزينه های بسیاری برای مصرف کننده 

به همراه دارد. 
قرص لباسشویی 

اگر به دنبال راحتی هستید، قرص 
لباسشويی استفاده کنید. اين قرص ها 
در  و  آمده اند  بازار  به  از سال 2۰12 
پراستقبال ترين  گذشته  سال  پنجاه 
قرص ها  اين  بوده اند.  شوينده  ماده 
و  پاک کننده  شوينده،  مواد  شامل 
در  بايد  که  است  خشک  نرم کننده 
آب حل شود. بسته های کوچک اين 
قرص ها سريع تر از مواد روغنی با آب 

حل می شوند و بسیار موثرند.
شوينده  راحت ترين  که  حالی  در 
اتاق  که  افرادی  برای  بخصوص 
می آيند  شمار  به  ندارند،  لباسشويی 
ولی در عین حال بسیار گران قیمت 

پرشمار  لباس های  برای  و  هستند 
اصال به صرفه نیستند. از طرفی اين 
خانواده هايی  مناسب  اصال  قرص ها 
احتمال  و  نیست  دارند،  که کودک 
اشتباه گرفتن آنها با آب نبات تقريبا 
وزن  قرص ها،  اين  ندارد.  ردخور 
و  دارند  نقل  و  حمل  برای  کمی 
برای ذخیره سازی  زيادی هم  جای 
در خانه نمی گیرند. بسیار راحت با 
آب حل می شوند و تمیزی برجای 
می گذارند که در دوره طوالنی پايدار 
فراموش  دارد.  خوبی  نتايج  و  است 
کمترين  شوينده  قرص  که  نکنید 
برای  و  دارد  را  بسته بندی  پوشش 

محیط زيست ضرر زيادی ندارد.
پودر ماشین لباسشویی

دهه  از  لباسشويی  ماشین  پودر 
ارزان تر  و  شده  ساخته   193۰
به  وقتی  است.  قرص  و  مايع  از 
می کنید،  نگاه  فروشگاه  قفسه های 
پودر  به  مربوط  قفسه های  بیشتر 
ماشین  به نسبت مايعات و قرص ها 

خالی هستند. جعبه های بزرگ پودر 
اغلب در انباری و قفسه ها بهتر جا 
می گیرد. مقوايی هستند و کمتر از 
بطری های پالستیکی برای طبیعت 
هستند  سنگین  اغلب  دارند.  ضرر 
تمام  گران  نقل  و  حمل  برای  و 
می شوند. کمترين هزينه را به نسبت 
ديگر شوينده ها دارند و بسته بندی 
آنها قابل بازيافت و سازگار با طبیعت 

است.
در  موثرتری  شستشوی  مواد 
ترکیب با آب هستند و با فرمول هايی 
پايدارتری  تاثیر  که دارند می توانند 
بر لباس ها بگذارند. با اين حال، مايع 
و قرص برای از بین بردن لکه های 

لباس مناسب ترند.
پودر  سنگین  و  بزرگ  جعبه های 
ماشین لباسشويی برای ذخیره سازی 
فضای  يک  در  بايد  است.  مشکل زا 
خشک نگهداری شود و از پاره شدن 
پودر  شود.  جلوگیری  بايد  پاکت 
نمی شود  حل  سرد  آب  با  براحتی 
و موجب پايدار شدن لکه ها خواهد 
گرانتری  نقل  و  حمل  هزينه  شد. 

دارد.

سیمین بهبهانی

مژگان شجریان
)1348 - تهران (

گرافیک،  طراح  شجريان  مژگان 
نقاش، خواننده و نوازنده سه تار است. 
او فرزند محمد رضا شجريان است. 
او فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی 
و کارشناسی ارشد ارتباط تصويری 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  )گرافیک( 
است و عالوه بر آن نیز کارشناسی 

موسیقی از دانشگاه هنر دارد.
وی نزد محمدرضا لطفی و حسین 
علیزاده سه تار را در مرحله مقدماتی 
را   نوازی  رديف  و   135۸ سال  در 
نزد پرويز مشکاتیان در سال 136۰ 
در  توفیق  مهربانو  نزد  همچنین  و 
دانشگاه هنر سال 136۸ فرا گرفت.

محمدرضا شجريان در سال 13۸۷ 
يک گروه موسیقی بنیان نهاد و آن 
)نوازنده  افتخار جلیل شهناز  به  را 
نامی تار(، گروه شهناز نامید. از آن 
زمان به بعد محمدرضا شجريان به 
با  مژگان شجريان  دخترش  همراه 

اين گروه فعالیت داشته اند.
به  میتوان  او  هنری   سوابق  از 

فعالیتهای زير اشاره کرد:
سیما  با  همراه  کنسرت  اجرای   -

بینا در سال 13۷۰ در تهران
استاد  آثار  گرافیک  طراحی   -
همايون  و  شجريان  محمدرضا 

شجريان از سال 13۷2
استاد  با  آوازی  هم  و  تکخوانی   -
شجريان در کنسرت لندن همراه با 

گروه شهناز )فروردين 13۸9( 
گروه  کنسرت  در  نوازی  تار  سه   -
شهناز در دبی، کنسرت گروه شهناز در 
تهران، رندان مست و مرغ خوش خوان

موسیقی  سمینار  در  سخنرانی   -  
قزوين  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در 

)بزرگداشت حافظ، مهر ۸9(

کدام بهتر است مایع، قرص یا پودر ماشین لباسشویی؟شروع تغذیه سالم برای اطفال
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مردان  شاخص

همایون شجریان 
)1354 - تهران (

موسیقی  خواننده  شجریان  همایون 
سنتی ایرانی و نوازنده تنبک و کمانچه 
است. وی پسر محمدرضا شجریان و 
برادر مژگان شجریان می باشد. وی در 
خانواده ای سرشار از موسیقی متولد 
موسیقی  به  عالقه  کودکی  شد.از 
و ریتم در او نمایان بود تا آن که با 
فرهنگ فر  ناصر  نزد  پدر  تشخیص 
به فراگیری تکنیک و شناخت ریتم 
پرداخت. است  موسیقی  اساس  که 

او از سال 1۳۷0 به همراه محمدرضا 
شجریان در کنسرت های آمریکا، اروپا 
و ایران )با تنبک( همراهی کرد و از 
بعد در صحنه کنسرت ها  به   1۳۷8
به هم خوانی با پدرش پرداخت. اولین 
دارد که  نام  ایام  یاد  او  با حضور  اثر 
تنبک  شجریان  همایون  اثر  آن  در 
نوازی را بر عهده داشته است. همایون 
را  بسیاری  کنسرت های  شجریان 
با بزرگان موسیقی اجرا کرده و آثار 
و  ایران  در  آنان  همراه  به  را  زیادی 
جهان منتشر کرده است که می توان 
بسر  تو  »بی  کنسرت های  آلبوم  به 
کرد  اشاره  »فریاد«  و  نمی شود« 

و   200۳ سال های  در  اثر  هردو  که 
گرمی  جایزه  دریافت  نامزد   2005
شجریان  همایون  آلبوم  شدند.اولین 
بر  را  آن  خوانندگی  تنهایی  به  که 
عهده داشت »نسیم وصل« نام دارد 
این  که در سال 1۳82 منتشر شد. 
سرآغازی بود بر اجرای کنسرت ها و 
آلبوم های مستقل او. وی پس از آن 
در سال 1۳8۳ دو آلبوم شوق دوست 
و در سال  منتشر کرد  را  ناشکیبا  و 
1۳8۴ نقش خیال را به آهنگ سازی 
علی قمصری به بازار عرضه کرد که با 

استقبال فراوانی روبرو شد.

فصل  در 
اکثر  امتحانات 
با  آموزان  دانش 
احساس خستگی و بی انگیزگی 
مواجه می شوند. از جمله علل ایجاد 
این بی انگیزگی می توانیم به کمبود 
اشاره  ناسالم  تغذیه  خاطر  به  انرژی 
کنیم که با کاهش سطح قند خون و 
میزان پروتئین در بدن همراه هستند.

اگر به دلیل استرس نزدیک شدن 
و  بیماری  احساس  امتحان  روز های 
ضعف می کنید با رعایت این راهکار ها 
می توانید  سالمت  حفظ  بر  افزون 

بهترین نمره ها را کسب کنید.
در  شایع  مشکل های  از  یکی 
احساس  سال  سرد  فصل های 
خستگی، استرس، کمبود انرژی و بی 

انگیزگی برای انجام کار های مختلف 
است.

در  باید  سال  از  زمان  این  در  اگر 
امتحان های پایان ترم شرکت کنید یا 
آزمون هایی برای دریافت مدرک های 
احساس  شدت  به  و  دارید  آموزشی 
خستگی و بی انگیزگی می کنید باید 
این  بر  غلبه  برای  حل  راه  دنبال  به 
مشکل باشید در غیر این صورت نتایج 

بدی در امتحان کسب می کنید.
یکی از دالیل بروز احساس خستگی 
افراد، رژیم غذایی  انگیزگی در  و بی 
آن هاست، حذف برخی مواد غذایی از 
می تواند سبب  کربوهیدرات ها  جمله 

خستگی و کاهش انرژی افراد شود.
می تواند  پروتئین همچنین  کمبود 
سبب برهم خوردن تنظیم سطح قند 
خون و خستگی مفرط در افراد شود؛ 
آوردن  دست  به  برای  افراد  برخی 
احساس  کردن  برطرف  و  انرژی 
زمان مطالعه  ویژه  به  آلودگی  خواب 
در شب های امتحان به مصرف قهوه و 
نوشیدنی های کافئین دار می پردازند 
افت  خواب،  در  اختالل  سبب  که 
قند خون و کاهش سطح هوشیاری 

آه چه شام تیره ای از چه سحر نمی شود
دیو سیاه شب چرا جای دگر نمی شود

سقف سیاه آسمان سوده شده ست از اختران
ماه چه ماه آهنی اینکه قمر نمی شود

وای ز دشت ارغوان ریخته خون هر جوان
چشم یکی به ماتم این همه تر نمی شود

مادر داغدار من طعنه تهنیت شنو
بهر تو طعن و تسلیت گرچه پسر نمی شود

کودک بینوای من گریه مکن برای من
گر چه کسی به جای من بر تو پدر نمی شود

باغ ز گل تهی شده بلبل زار را بگو
از چه ز بانک زاغها گوش تو کر نمی شود

ای تو بهار و باغ من چشم من و چراغ من
حمید مصدقبی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود

باید هر چند وقت یک  همه چیز 
لباسشویی  ماشین  و  شود  تمیز  بار 
بارها  از  پس  نیست.  استثنا  هم 
لباس های کثیف، داخل  شستشوی 
لک  لباسشویی  ماشین  دستگاه 
نقاط  برخی  می شود، آب چرک در 
که  بویی  و  می ماند  باقی  ماشین 
داخل ماشین می ماند به لباس های 

شما منتقل می شود.
یاد  شما  به  مقاله  این  خواندن 
ماشین  که چگونه دستگاه  می دهد 
کنید.  تمیز  را  خود  لباسشویی 
ماشین  کردن  حمام  خوشبختانه، 
مورد  مواد  تهیه  به  نیاز  لباسشویی 

نیازی خارج از خانه ندارد.
1

سطلی  لباسشویی  ماشین  اگر 
گرم  آب  با  را  آن  داخل  دارید، 
جدید  مدل های  معموال  پرکنید. 
دارند  دستگاه  جلوی  در  دریچه ای 
صورت  به  می توانند  راحتی  به  و 
در  بنابراین  کنند.  عمل  خودکار 
شرایطی که دستگاه قدیمی دارید، 
گرم  آب  با  خودتان  را  آن  باید 

پرکنید.
۲

از پودر ضدلک برای از بین بردن 
داخل  اگر  کنید.  استفاده  لکه ها 
باشد،  شده  لک  لباسشویی  ماشین 
است.  عالی  بسیار  ترفند  یک  این 
مخلوط  گرم  آب  با  را  پودر ضدلک 
روشن  را  دستگاه  سپس  و  کنید 
کنید و بعد از پایان برنامه شستشو 

خاموش کنید.
3

مدرن  ماشین لباسشویی های  در 
تمیز  را  در  محفظه  الستیک  باید 
کنید. این منطقه مستعد رشد قارچ 
است، زیرا آب می تواند بین مهر و 
موم و دستگاه گیر کرده باشد. برای 
تمیز کردن زیر و اطراف مهر و موم، 
و  از یک پاک کننده چند منظوره 
یک اسفنج یا حوله کاغذی استفاده 

کنید.
4

محفظه پودر یا مایع لباسشویی را 
تمیز کنید. اطمینان حاصل کنید که 
محفظه خالی از آشغال و مو است و 

خطرات هدفون برای 
سالمت شنوایی

این  الکترونیکی است که  ابزار  ترین  رایج  از  هدفون 
روزها در دست همه سنین دیده می شود. بهتر است کمتر از 

این ابزار و وسایل جانبی استفاده کنید یکی از متخصصان شنوایی 
دانشگاه النگون در نیویورک در تحقیقات خود متوجه شده است که 

نوجوانان و جوانان بسیاری در معرض ناشنوایی قرار دارند و از هر 5 نوجوان، 
یک نفر به نوعی مشکل شنوایی ناشی از شنیدن اصوات بلند قرار دارد. اگر 

سلول های موهای گوش به هر دلیلی صدمه ببینند، دچار ناشنوایی دایمی خواهیم 
شد. درون هر یک از گوش ها، گوش درونی به نام حلزون گوش وجود دارد که اصوات 
را به شکل ارتعاش دریافت می کند. درون این ساختار، 15000 موهای ریز وجود 
دارد. این سلول های حسی موهای ریز که برای شناسایی امواج صوتی حیاتی اند، بسیار 
شکننده هستند و در عین حال مجددا تولید نمی شوند، بنابراین هر گونه صدمه به 
آنها دایمی است و فرد را ناشنوا می کند. هدفون هایی که داخل گوش قرار می گیرند، 
معموال نزدیک پرده گوش هستند و در این حالت فشار صدا، بیشتر شده و به 
شنوایی صدمه می زند. بنابراین وقتی موهای درون حلزون گوش را دچار لرزش 
کنید، به آنها صدمه می زنید. در واقع افزایش صدا از ۳ دسی بل به ۶ دسی بل، 

شدت صدا را دوبرابر می کند. متخصصان گوش می گویند، اگر می خواهید 
با استفاده از هدفون، موسیقی گوش کنید، قانون صحیح صدای پخش 

کننده موسیقی، فقط باال بردن ۶0 درصد آن و کمتر از ۶0 دقیقه 
در روز شنیدن با هدفون است. در واقع محدوده مجاز 

شدت صدا برای گوش انسان بین 0 تا 85 دسی 
بل است و بیش از آن مضر محسوب 

می شود.

لیزی حاصل از شوینده ها از بین برود. 
یا  منظوره  چند  کننده  پاک  یک  از 
مخلوط سرکه و آب استفاده کنید. با 
یک اسفنج همه مواد شوینده، خاک و 
را  است  محفظه  داخل  که  چیزی 

بشویید.
5

کنید.  پر  گرم  آب  با  را  دستگاه 
کار  این  انجام  برای  راه  ساده ترین 
برنامه  روی  را  ماشین  که  است  این 
پر  از  پس  و  بگذارید  داغ  شستشوی 
اگر  کنید.  قطع  را  آن  آب  از  شدن 
گرم  آب  از  دارید  قدیمی  دستگاه 

آشپزخانه پر کنید. 
کلر  سپس یک سفیدکننده حاوی 
را روشن  ماشین  اضافه کنید.  آن  به 
کنید و اجازه دهید تا سفیدکننده و 
آب کامل مخلوط شود و حداقل یک 
ساعت اجازه دهید این شستشو ادامه 
یابد. این شروعی برای برداشتن خاک، 
ماشین  داخل  دیگر  مواد  و  کپک 

لباسشویی است.

۶
سفید  از  می دهید  ترجیح  اگر 
به  می توانید  نکنید،  استفاده  کننده 
مخصوص  کننده  پاک  از  آن  جای 
ماشین لباسشویی استفاده کنید. این 
مواد شوینده  بخش  در  معموال  مواد 
موجود  غذایی  مواد  فروشگاه های 
است. جایگزین طبیعی مواد شوینده و 

سفیدکننده، 
سفید  سرکه 

تنهایی  به  که  است 
از  بعد  می گیرد.  را  آنها  همه  جای 
یک ساعت ماشین را خاموش کنید 

و بگذارید که خشک شود.
 ۷

بالفاصله  را  مرطوب  لباس های 
بیرون بیاورید. گذاشتن لباس مرطوب 
چند  برای  حتی  دستگاه،  داخل  در 
قارچ  و  کپک  رشد  به  منجر  ساعت، 
می شود و بوی بد به لباس می دهد و 
روی عملکرد ماشین تاثیر می گذارد. 

۸
ماشین  در  شستشو  از  پس 
بسته  دارید.  نگه  باز  را  لباسشویی 

گذاشتن در ماشین لباسشویی مانع از 
خارج شدن رطوبت می شود و محیط 
ایجاد الیه های جلبک  مناسبی برای 
مانند و قارچ و باکتری می شود. برای 
جلوگیری از این اتفاق، به راحتی در 
تبخیر  باقیمانده  آب  تا  کنید  باز  را 

شود.
۹

قطعات  که  کنید  حاصل  اطمینان 
دستگاه خشک می شوند. اگر دستگاه 
شما دارای یک کشوی صابون یا نرم 
فرایند  طول  در  که  است  کننده 
از  پس  می شود؛  خیس  شستشو 
پایان شستشو بگذارید تا این محفظه 
خشک شود. فقط مطمئن شوید که 
کامال خشک شده باشد و بعد آن را 

سرجایش بگذارید.
1۰

هر یک ماه یکبار باید صرف حمام 
لباسشویی  ماشین  کامل  کردن 
از  تا  می شود  باعث  کار  این  کنید. 
ماشین جلوگیری  بوگرفتن  و  فساد 
استفاده  بار  هر  از  پس  البته  شود. 
باال  در  که  مواردی  باید  ماشین  از 

برشمردیم را هم اجرا کنید.

افراد  برخی  در  حتی  و  می شود 
سیستم  واکنش  به  منجر  می تواند 

اعصاب مرکزی شود.
مجاز  مصرف  میزان  کارشناسان 
 ۴00 حدود  را  روز  در  کافئین 
مصرف  اند؛  کرده  توصیه  گرم  میلی 
بیشترمی تواند سبب تحریک سیستم 
ایمنی، کاهش جذب آهن در روده و 
بروز فقر آهن در افراد به ویژه بانوان 

در سنین باروری شود.
درفصل امتحان، ورزش کردن منظم 
بهبود  انرژی،  افزایش  سبب  می تواند 
توان  و  شود  تنفس  و  خون  جریان 
ذهنی فرد برای گیرایی مطالب درسی 
و پیاده سازی آن ها در زمان امتحان 

را افزایش می دهد.
از  دیگر  یکی  نیز  بدن  آبی  کم 
سبب  می تواند  که  است  عامل هایی 
احساس خستگی در افراد شود؛ افراد 
زمستان  فصل  در  می کنند  گمان 
کم  تعریق  و  هوا  سرمای  دلیل  به 
لیوان  هشت  نوشیدن  به  نیاز  بدن، 

که  صورتی  در  ندارند  مایعات  و  آب 
کارشناسان مصرف این مقدار مایع را 
در تمام طول سال برای حفظ سالمت 
سلول های  و  گوارش  دستگاه  بدن، 

مغزی ضروری می دانند.
مصرف  زمان  دراین  کارشناسان 
بدن ضروری  برای  را  پروتئینی  مواد 
می دانند از جمله خوردن گوش قرمز، 
روغنی،  ماهی های  و  مرغ  گوشت 
و  آجیل  دانه های  گیاهی،  پروتئین 
افزایش  تخم مرغ که می تواند سبب 

انرژی و رفع خستگی می شود.
کربوهیدرات ها را از رژیم غذایی خود 
حذف نکنید، زیرا مصرف آن ها برای 
کمک به سوخت و ساز بدن و تولید 
از  برخی  است؛  بسیار ضروری  انرژی 
یا  سفید  نان  مانند  کربوهیدرات ها 
برنج باعث افزایش قند خون و چاقی 
می شوند به همین دلیل کارشناسان 
پیچیده  کربوهیدرات های  از  استفاده 
و  سبزیجات  ماکارونی،  فیبر،  مانند 
توصیه  را  سبوس  حاوی  کامل  نان 

می کنند.
سبب  که  نوشیدنی هایی  جمله  از 
کاهش انرژی افراد در زمان مطالعه و 

فصل های سرد سال می شود می توان 
نوشابه های  زا،  انرژی  نوشیدنی های 
شیرین گازدار و شکالت داغ را نام 
سبب  خون  قند  افزایش  با  که  برد 
کاهش سطح انرژی، خواب آلودگی، 
مواد  خوردن  به  تمایل  خستگی، 
شیرین بیشتر و بروز تنبلی در افراد 

می شوند.
غذایی  مواد  خوردن  کارشناسان 
غیر  سبزیجات  و  میوه  شامل  سالم 
تامین  برای  زمان  این  در  را  نفاخ 
ویتامین های  دریافت  و  انرژی 
می کنند؛  توصیه  بدن  ضروری 
این  در  می توانند  افراد  همچنین 
زمان زیر نظر پزشک از مکمل های 
افزایش  برای  تقویتی  و  ویتامینی 
انرژی و سالمت بدن استفاده کنند.

ترم سبب  اول  از  مطالعه درس ها 
شب های  استرس  تا  می شود 
فرد  و  باشد  نداشته  وجود  امتحان 
مرور  به  تنها  امتحان  شب های  در 

مطالب درسی بپردازد.

و  مقوی  آزمون مصرف شام  شب 
و  کافی  میزان  به  استراحت  سبک، 
در روز امتحان مصرف صبحانه کامل 
شامل تخم مرغ، نان، پنیر، گردو به 
همراه مقداری شکالت تلخ می تواند 
سبب به دست آوردن نمره های بهتر 

در امتحان شود.
تنبلی  احساس  دالیل  از  یکی 
بی  امتحان،  فصل  در  خستگی  و 
با  که  است  استرس  و  انگیزگی 
تنفس عمیق، مثبت  تکنیک  انجام 
اندیشی، مطالعه از ابتدای ترم و رفع 
احساسات  این  بر  می توان  اشکال 

غلبه کرد.
افزون بر تغذیه سالم و انجام ورزش، 
از  جلوگیری  و  سالمت  از  مراقبت 
ابتال به بیماری های فصلی همچون 
سرما خوردگی و آنفلوآنزا نیز اهمیت 

فراوان دارد.
دچار  امتحان  زمان  افراد  برخی 
سندرم روده تحریک پذیر می شوند 
اصالح  پزشک،  به  مراجعه  با  که 
دارو های  مصرف  و  تغذیه  الگوی 
زیاد  مقدار  به  مشکل  این  تجویزی 

کنترل می شود.

خستگی دوران امتحاناتچطور ماشین لباسشویی خود را حمام کنیم!
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گراند اسلم تنیس استرالیا؛ 
دختر تنیس باز 15 ساله شگفتى آفرید

و  دیمیتروف  =نادال، 
كریوس در دور سوم
 =ونوس حذف شد

ز  ا فدرر  =درخواست 
 ٣٦ من  روى  هوادارانش، 

ساله شرط نبندید.
نادال نفر اول تنیس مردان  رافائل 
بازی های  گشایش  روز  در  جهان 
ملبورن  در  استرالیا  اسلم  گراند 
نخستین حریف خود ویکتور استرال 
برگوسن از جمهوری دومینیکن را 6 
راه  سر  از   1 بر   6 و   1 بر   6  ،1 بر 

برداشت و به دور دوم راه یافت.
طول  در  خوشبختانه  گفت:  نادال 
مسابقه درد زانو مزاحمم نشد. وی به 

دلیل مصدومیت از ماه نوامبر گذشته 
 . است  نداشته  حضور  مسابقات  در 
او تا کنون در 16 گراند اسلم برنده 
شده اما تنها یک بار رقابت های گراند 

اسلم استرالیا را برده است.
ملبورن  تورنمنت  اول  روز  در 
ساله   22 باز  تنیس  کریوس  نیک 
نیز  استرالیا  اهل  جنجال آفرین  و 
برزیلى  تنیس باز  داتراسیلوا   روگریو 
را 6 بر 1، 6 بر 2 و 6 بر ۴ شکست 
طول  دقیقه   ٨٧ بازی  این  داد. 
کشید. کریوس هفته پیش مسابقات 
دستگرمى بریزبن استرالیا را نیز برده 
دومین  در  چهارشنبه  روز  او  بود. 
ترویسکى  ویکتو  با  خود  مسابقه 

تنیس باز صرب روبرو خواهد شد.
ونوس ویلیامز که سال گذشته نفر 
امسال  بود  شده  تورنمنت  این  دوم 
اسلم حذف  این گراند  از  خیلى زود 
شد. تنیس باز 3٧ ساله آمریکایى که 
دختران  تنیس  رده بندی  پنجم  نفر 
به  بازی ها  اول  دور  در  است  جهان 
سوئیسى  تنیس باز  بنچیچ  بلیندا 
او  از  سال   1٧ که  جهان   ٧٨ نفر  و 

جوان تر است باخت.
و   3 بر   6 پیروزی  از  بعد  بنچیچ 
این  از  گفت  ونوس  مقابل   5 بر   ٧
است.  خوشحال  بى نهایت  موفقیت 
او در 1٨ سالگى در بین 1٠ بازیکن 
اما  داشت  قرار  جهان  دختران  برتر 
به دلیل ناراحتى مچ دست مدتى از 
رقابت ها دور ماند و به رده های پایین 

سقوط کرد.
از سوی دیگر راجر فدرر تنیس باز 
مردان  تنیس  دوم  نفر  و  سوئیسى 
راد  استادیوم  در  دوشنبه  که  جهان 
الجز  خود   حریف  نخستین  با  لیور 
بدنه از اسلونیا به میدان مى رود،  به 
هواداران خود پیام داده: این بار روی 

قهرمانى من 36 ساله شرط نبندید.
گذشته  سال  جمله  از  بار   5 فدرر 
است.  بوده  رقابت ها  این  قهرمان 
در  را  اسلم  گراند   19 اول  عنوان  او 

کارنامه خود دارد.
جهان  تنیس  دوم  نفر  فدرر  راجر 
سال  ملبورن   اسلم  گراند  برنده  و 
گذشته در نخستین مسابقه خود بر 
الجاز بدنه  تنیس باز اسالونیایى  6 بر 
3، 6 بر ۴ و 6 بر 3 پیروز شد و به رقبای 

قیمت هاى حیرت انگیز بازار سیاه بلیت هاى جام 
جهانى ۲01۸

در حالى که 5ماه به آغاز بازی های 
روسیه   2٠1٨ فوتبال  جهانى  جام 
باقى مانده قیمت بلیت های این جام 
سیاه  بازار  در  حیرت انگیزی  به طور 

افزایش پیدا کرده است.
این  درجه3  بلیت  واقعى  قیمت 
مسابقات  3۴3پوند است اما در بازار 
مى رسد  فروش  به  61٠٠پوند  آزاد 
که  درجه2  جایگاه  برای  بلیت  و 
به  است  553پوند  آن  واقعى  قیمت 

39٠٠٠پوند رسیده.
به نوشته روزنامه دیلى میل، قیمت 
تیم  بازی های  تماشای  برای  بلیت 
پیدا  سرسام آوری  افزایش  انگلیس 
بلیت  اصلى  قیمت  مثال  است  کرده 
دیدار انگلیس با پاناما که ٨2پوند یا 
سیاه  بازار  در  شده  تعیین  1٠5دالر 
21هزار پوند در معرض فروش قرار دارد.

بلژیک  انگلیس-  مسابقه  بلیت 
163پوند  آن  واقعى  قیمت  که 
و  یافت  افزایش  به 53٠٠پوند  است 
عالقمندان به تماشای بازی انگلیس 

این  163پوندی  بلیت  که  تونس  و 
نکرده اند  تهیه  موقع  به  را  بازی 
آزاد  بازار  در  پوند  5هزار  مجبورند 

بابت آن بپردازند.
در حالى که قیمت بلیت های جام 
آزاد  بازار  در  روز  هر   2٠1٨ جهانى 

مدیر  الر  فالک  شود  مى  گران تر 
کنون  تا  جام  این  بلیت های  فروش 
چند بار هشدار داده که به دارندگان 
بلیت هایى که از بازار سیاه تهیه شده 
داده  استادیوم ها  در  حضور  اجازه 

نخواهد شد.

سال های اخیر خود نادال، جاکوویچ، 
پیوست. ودیمیتروف  واورینکا 
فدرر و جاکوویچ، 13 ژانویه 2٠1٨

تا اینجای کار بزرگان مصدوم بدون 
سالمت  به  اول  مرحله  از  مشکل 
بهترین  گفت  مى توان  و  جستند 
تنیس را در اولین دور رقابت ها فدرر 
اینکه  احتمال  و  گذاشت  نمایش  به 
برای ششمین  سالگى  در 36  بتواند 
کم  شود  تورنمنت  این  قهرمان  بار 
روی  گفته  او  خود  چه  اگر  نیست. 
اما  نبندید،  شرط  ساله   36 فدرر 
خیلى  مسابقه  دقیقه   99 طول  در 
سرحال به نظر مى رسید. دیدار بعدی 
وی با جان لئونارد استراف تنیس باز 

آلمانى خواهد بود.
نواک جاکوویچ 6 بار قهرمان گراند 

اسلم استرالیا با ارائه یک بازی نسبتا 
خوب در نخستین مبارزه امسال خود 
را  آمریکایى  تنیس باز  یانگ   دونالد 
شکست   ۴ بر   6 و   2 بر   6  ،1 بر   6
سال  ویمبلدون  مسابقات  از  او  داد. 
تورنمنتى  هیچ  در  تاکنون  گذشته 
شرکت نکرده بود. تنیس باز 3٠ ساله 
عدم حضور  دلیل  به  اهل صربستان 
در مسابقات برای مدتى طوالنى فعال 

در رده 1۴ جهان قرار دارد.
نکته جالب در اولین بازی جاکوویچ 
در رقابت های ملبورن تغییر اجباری 
برای  که  اوست  زدن  در روش سرو 
خود  مصدوم  آرنج  به  کمتر  فشار 
دور  در  جاکوویچ  است.  کرده  ابداع 
تنیس باز  مونفیس  جیل  با  دوم 
روبرو  جهان   35 نفر  و  فرانسوی 
برنده  پیش  روز  چند  که  مى شود 

تورنمنت امارات شد.
اسلم  گراند  برنده  شاراپوا  ماریا 
استرالیا در سال 2٠٠٨ که با استفاده 
از وایلد کارت در این بازی ها حضور 
دارد در مسابقه اول خود 6 بر 1 و 6 
بر ۴ از تاتیا ناماریا تنیس باز آلمانى و 

نفر ۴٧ دختران جهان برد.
در  شاراپوا  حضور  نخستین  این 
از  استرالیا  اسلم  گراند  رقابت های 
در  بود.شاراپوا  تاکنون   2٠16 سال 
به  بازی ها  این  قرعه کشى  مراسم 
خبرساز  قهرمانى  جام  حمل  خاطر 
گرفت  قرار  اعتراض  مورد  و  شد 
آزمایش  بازی ها  آن  جریان  در  زیرا 
دوپینگ او به دلیل استفاده از داروی 
ملدونیوم مثبت اعالم شد و به دنبال 
مسابقات  در  شرکت  از  ماه   15 آن 

محروم گردید.
رده بندی  اول  نفر  نادال  رافائل 
تنیس مردان جهان در دومین مبارزه 
خود در بازی های گراند اسلم استرالیا 
و  آرژانتینى  تنیس باز  مایر  لئوناردو 
نفر 52 جهان را 6 بر 3، 6 بر ۴ و ٧ 
بر 5 از دور رقابت ها حذف کرد و به 

دور سوم این تورنمنت صعود نمود.
ساعت   2 سرگرم کننده  بازی  این 
که  رافا  و  کشید  طول  دقیقه   3٨ و 
قهرمان  اسلم  گراند  تا کنون در 16 
نهایى  مرحله  در   2٠1٧ سال  شده 
باخت  فدرر  راجر  به  مسابقات  این 
به  باید  سوم  دور  در  او  شد.  دوم  و 

مصاف دمیر زامور برود.
استرالیایى  تنیس باز  کریوس  نیک 
روز  خود  مسابقه  دومین  در  نیز 
نمایش پرهیجان  چهارشنبه در یک 
بر ۴  بر 5، 6  را ٧  ترویکى   ویکتور 
طول  در  او  نمود.  مغلوب   6 بر   ٧ و 
مداوم  تشویق های  از  بازی  این 
برخوردار  خود  هموطن  تماشاچیان 
بود. او در سومین دور با جو ویلفرید 
سونگا تنیس باز با تجربه فرانسوی و 

نفر 15 جهان به میدان مى رود.
با غلبه بر دنیس شاپولو در  سونگا 
یک بازی طوالنى با حساب 3 بر 6، 
6 بر 3 ، 1 بر 6، ٧ بر 6 و ٧ بر 5 به 

دور باالتر راه یافت.
گریگور دیمیتروف تنیس باز بلغاری 
مردان  تنیس  رده بندی  سوم  نفر  و 

مک  مکنزی  شکست  با  نیز  جهان 
تورنمنت  این  مرحله سوم  به  دونالد 
رقیب  او  کرد.  صعود  بعد  دور  به 
بر 2،  بر 6، 6  را ۴  استرالیایى خود 
6 بر ۴، صفر بر 6 و ٨ بر 6 مغلوب 
 1٨6 مکان  در  که  دونالد  مک  کرد. 
بازی  یک  ارائه  با  دارد  قرار  جهان 
بسیار خوب دیمیتروف را به زحمت 

انداخت.
به  از دیمیتروف که 26 سال دارد 
اسلم  گراند  احتمالى  برنده  عنوان 
او  مى شود.  برده  نام  ملبورن  امسال 
در سال های ورود به تنیس حرفه ای 
مدتى دوست پسر ونوس ویلیامز بود 
ماریا شاراپوا زندگى  با  نیز  و چندی 

مى کرد.

ظهور یک ستاره
 15 تنیس باز  کوستیاک  مارتا 
دختر  جوان ترین  اوکراین  اهل  ساله 
 199٧ سال  از  که  است  تنیس بازی 
گراند  سوم  دور  تا  توانسته  کنون  تا 
میان  در  و  برود  باال  استرالیا  اسلم 
تورنمنت  در  باقیمانده  بازیکن   32
هینگز  مارتینا  باشد.  داشته  حضور 
تنیس باز اهل سوئیس در آن سال در 
را  موفقیت  همین  نظیر  سالگى   15

به دست آورد.
رتبه  در  حاضر  حال  در  که  مارتا 
521 رده بندی تنیس دختران جهان 
اولیویا   بر  غلبه  از  بعد  دیده مى شود 
زوگوسکا 6با حساب 6 بر 3 و ٧ بر 
5 در دور بعد با الینا سویتولینا روبرو 

خواهد شد.
ساله   23 تنیس باز  ادموند  کایل 
بریتانیایى که در غیبت اندی موری 
خاصره  لگن  جراحى  دلیل  به  که 
نتوانست در این رقابت ها شرکت کند 
دور  به  ورود  و  پیروزی  دو  با کسب 
سوم شگفتى آفرید. او در دور دوم بر 
تنیس باز سرشناس  استومین  دنیس 
اهل ازبکستان با حساب 6 بر 2، 6 بر 
2 و 6 بر ۴ پیروز شد. استومن مدتى 
جهان  مردان  رده بندی  یازدهم  نفر 
اخیرا  زانو  مشکل  دلیل  به  اما  بود 
کرده  تنزل  رده بندی   6٠ رتبه  تا 
مسابقه  سومین  در  ادموند  است. 
باسیالشویلى  نیکولوز  دیدار  به  خود 

از گرجستان خواهد رفت.

اسکى  بین المللى  مسابقات  در 
شد  برگزار  هفته  این  که  ارمنستان 
ماده  در  ایرانى،  اسکى باز  ستار صید، 
1٠ کیلومتر استقامت دوم شد و مدال 
این  دوم  و  اول  نفرات  گرفت.  نقره 

رقابت ها از ارمنستان بودند.
یعقوب کیا شمشکى دیگر اسکى باز 

مسابقات بین المللى اسکى ارمنستان: 
مدال نقره و برنز براى دختر و پسر 

اسکى باز ایران

رئیس جدید كمیته 
ملى المپیک ایران

اعتراض به حضور ماریا شاراپوا در
 مراسم قرعه كشى گراند اسلم استرالیا

مراسم  در  دیرین  یک سنت  بر  بنا 
استرالیا،  تنیس  مسابقات  قرعه کشى 
قهرمان  سال،  اسلم  گراند  نخستین 
که  حالى  در  پیش  فصل  دختران 
جام قهرمانى را در دست دارد در این 

مراسم حضور پیدا مى کند.
امسال اما سرینا ویلیامز، تنها چند 
روز مانده به آغاز تورنمنت، از شرکت 
در این مسابقات انصراف داد. مسئوالن 
مسابقات بعد از شنیدن پاسخ منفى از 
چند تنیس باز که در سال های گذشته 
برنده این رقابت ها شده بودند از ماریا 
شاراپوا، نفر اول گراند اسلم سال 2٠٠٨ 
خالى  جای  کردند  دعوت  استرالیا، 
سرینا را در مراسم قرعه کشى پر کند.

ماریا شاراپوا این دعوت را پذیرفت و 
»راد  استادیوم  در  پنجشنبه  روز 
یافت. مراسم حضور  این  برای  لیور« 

با  مراسم  این  در  او  حضور  اما 
از  معترضین،  شد.  روبرو  اعتراضاتى 

جمله روزنامه تایمز لندن، مى گویند: 
اسلم  گراند  مسابقات  »مدیریت 
استرالیا مرتکب اشتباه بسیار بزرگى 
زیرا که شاراپوا در سال 2٠16  شده 
در جریان همین تورنمنت در آزمایش 
دوپینگ و استفاده از داروی ملدونیوم 

مردود شد.«
وی به دنبال این افشاگری از سوی 
فدراسیون جهانى تنیس به مدت 16 
ماه از حضور در مسابقات محروم شد. 
شاراپوا پس از 6 ماه از دادگاه تقاضای 
تجدید نظر کرد و محرومیت او به 12 
ماه کاهش پیدا کرد اما او همچنان در 
رده های پائین رتبه بندی زنان جهان 
قرار دارد. وی بعد از پایان محرومیت 
تنها با وایلد کارت در مسابقات شرکت 

کرده است.
تایمز نوشته اگر سرینا ویلیامز این 
مراسم را از تلویزیون دیده باشد حتما 

بسیار ناراحت شده است.

ماریا شاراپوا

رافائل نادال، ۱۷ ژانویه ۲۰۱۸

راجر فدررونوس ویلیامز

مارتا کوستیاک، ملبورن، ۱۷ ژانویه ۲۰۱۸

نواک جاکوویچ

تنیس باز 3٠ ساله  نواک جاکوویچ 
گراند   12 برنده  و  صربستان  اهل 
اسلم تنیس با وجود ناراحتى آرنج در 
مسابقات ملبورن شرکت کرده است.

شنبه  سه  روز  جاکوویچ   نواک 
گفت مردان تنیس باز باید با تشکیل 
یک اتحادیه به دنبال افزایش جوایز 
و  اسلم  گراند  مسابقات  در  نقدی 

تورنمنت های بزرگ باشند.
او که در اجالس ساالنه تنیس بازان 
اسلم  گراند  افتتاح  روز  در  حرفه ای 
استرالیا در ملبورن صحبت مى کرد، 
از  خود  سخنرانى  شروع  از  پیش 
تنیس  جهانى  فدراسیون  مسئوالن 

خواست سالن را ترک کنند.
پوند،  میلیون  هشتاد  جاکوویچ 
11٠ میلیون دالر تا کنون از تنیس 

حرفه ای درآمد داشته است.

جاكوویچ: 
مردان تنیس باز 

با تشکیل 
اتحادیه به 

دنبال افزایش 
دستمزد باشند

کیومرث  ساله  چهار  دوره  پایان  با 
المپیک  ملى  کمیته  رئیس  هاشمى 
از  وفا  خسروی  محمود  انصراف  و 
رضا  کمیته  این  ریاست  نامزدی 
رقیب  داشتن  بدون  امیری  صالحى 
ملى  کمیته  جدید  رئیس  عنوان  به 

المپیک ایران کار خود را آغاز کرد.
پس از انتخاب رئیس جدید کمیته 
ملى المپیک مسعود سلطانى فر وزیر 
حضور  دوره   16 نتایج  گفت  ورزش 
ایران در بازی های المپیک بد نبوده 
برای  برنامه هایى  گفت  او   . است 
چند ورزش دیگر از جمله هندبال و 
المپیک  به  البته  بسکتبال داریم که 
المپیک  در  اما  نمى رسد   2٠2٠
وزنه برداری،  کشتى،  در  بعدی 
تکواندو، شمشیربازی و سنگ نوردی 
به احتمال زیاد مدال خواهیم گرفت.

محمدعلى  توسط  صالحى امیری 
ماه  آبان   21 تهران  شهردار  نجفى 
امور  معاون  و  قائم مقام  سمت  در 
شهرداری  فرهنگى  و  اجتماعى 
منصوب شد و بر مبنای گفته مجید 
ریاست  حقوقى  معاون  انصاری 
ملى  کمیته  ریاست  جمهوری، 
و  مى شود  محسوب  شغل  المپیک 
شغل  دو  همزمان  نمى توانند  ایشان 

داشته باشند.
که  حاکى است  گمانه زنى ها 
صالحى امیری حضور در شهرداری را 

ترجیح مى دهد.

ایرانى در این ماده ششم شد.
دختران  کیلومتر   5 مسابقات  در 
سیما بیرامى باهر از ایران به مقام سوم 

رسید و مدال برنز گرفت.
مسابقات اسکى ارمنستان چند روز 
المپیک زمستانى  بازی های  به  مانده 

کره جنوبى انجام گرفت.
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شعار هواداران تراکتورسازی علیه نظامی ها: 
تراختور سپاهی نمی خوایم نمی خوایم

فوتبال  تیم  =هواداران 
استادیوم  در  تراکتورسازی 
تختی تهران علیه مدیرعامل 
سپاهی این تیم شعار دادند.
نوشته  مهر  =خبرگزاری 
استادیوم  در  آجرلو  سردار 
به  فقط  و  داشت  حضور 
معنادار«  »نگاه  هواداران 

می  کرد.
تراکتورسازی  فوتبال  تیم  )+ویدیو( 
در  دی ماه،   21 پنج شنبه،  روز  تبریز 
تیم  مهمان  تهران  تختی  ورزشگاه 
باخت  از  پس  و  بودند  نفت  فوتبال 
دو بر صفر مقابل حریف علیه مدیران 
شعار  و  کردند  اعتراض  تیم  این 
نمی خوایم  سپاهی  »تراختور  دادند 

نمی خوایم«.
سال  تا  تبریز  تراکتورسازی  باشگاه 
1۳8۷ در لیگ دسته اول فوتبال ایران 
رقابت می کرد و مثل اکثر باشگاه های 

ایرانی گرفتار مشکالت مالی بود.
دوران  آن  در  شفق،  ناصر  سردار 
که  کمکی  با  و  بود  تیم  مدیرعامل 
با تزریق  رفقای سپاهی خود گرفت، 
کیفیت  با  بازیکن  تعدادی  پول 
خریداری کرد و توانست به لیگ برتر 

صعود کند.
پشتوانه  با  تیم  این  تدریج  به 
جدی  رقیبی  خود  پُرشور  هواداران 
و  تهرانی  قدرتمند  تیم های  برای 
اصفهانی شد. هر چه این تیم جایگاه  
خود در لیگ برتر را بیشتر تثبیت کرد 
بیشتر  آن  بین هیات مدیره  اختالف 
 شد. به خصوص اینکه اعضای هیات 
مدیره هر کدام با بخشی از سپاه در 
نیازهای  به  توجه  با  و  بودند  ارتباط 
باشگاه و دسترسی  شان به منابع مالی 

با هم در رقابت افتادند.
تحت  تبریز  تراکتورسازی  باشگاه 
و  دارد  قرار  عاشورا«  »سپاه  مالکیت 
سرداران  مدیره  هیات  اعضای  اکثر 
همین  بر  هستند.  سپاه  مسؤوالن  یا 

شمرده  »نظامی«  تیم  این  اساس 
بهترین  تا  دارد  فرصت  و  می شود 
تحت  به  را  ایران  فوتبال  بازیکنان 
دیگر  باشگاه های  از  سرباز  عنوان 
جذب کند و پس از اتمام خدمت نظام 
وظیفه، آنها را زیر سایه زد و بندهای 
باشگاه های  به  سودآور  و  مدیریتی 

دیگر منتقل کند.
مالک باشگاه تراکتور »سپاه عاشورا« 
فوتبال  کنفدراسیون  نظر  از  و  است 
آسیا )AFC( مورد قبول نیست که 

یک تیم را نظامی ها اداره کنند.
بخش  به  می بایست  تراکتورسازی 
همان ها  اما  شود،  واگذار  خصوصی 
صندلی های  دستی  دو  که  سردارانی 
در  چسبیده اند  مدیره  هیات  را  خود 
بخش  عنوان  تحت  هستند  تالش 
خصوصی مالکیت باشگاه را به دست 
نتایج  سایه  در  حواشی  این  بگیرند. 
انسجام  آنها  شده  باعث  تیم،  ضعیف 
نداشته  را  خود  گذشته  سال های 
باشند و صدای هواداران تیم درآمده 

است.
سردار شفق مدیرعامل پیشین این 
تیم که ادعای مالکیت آن را هم دارد 
در نهایت توسط مافیای سپاه در این 
تیم برکنار شد و در یک دوره کوتاه 
از آن مصطفی  سعید عباسی و پس 

آجرلو مدیرعامل تیم شدند.
که  است  سردارانی  زمره  در  آجرلو 
خوش  جا  ایران  فوتبال  در  سال ها 
کرده است. او در سابقه خود مدیریت 
هم  را  آذین  استیل  و  پاس  باشگاه 
مدیره  هیئت  عضو  و  داشته  برعهده 

باشگاه تراکتورسازی نیز بوده است.
آجرلو با این شعار روی کار آمد که 
با تزریق پول هم اوضاع باشگاه را سر 
و سامان می دهد و هم روند واگذاری 
انجام می دهد.  را  به بخش خصوصی 
اوایل سال 1۳9۶ اعضای هیات مدیره 
جلساتی را با مسعود پزشکیان نماینده 
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  تبریز 
اعضای شورای شهر و شهرداری تبریز 
شرایط  امروز   تا  اما  کردند،  برگذار 

باشگاه هیچ تغییری نکرده است.
که  است  پرطرفداری  تیم  تراکتور 
به بخش خصوصی یک  واگذاری آن 
محسوب  سپاه  برای  امنیتی  تهدید 

می  شود.
تیم  سرمربی  گل محمدی،  یحیی 
کرد  زیادی  تالش  تراکتور  فوتبال 
کند،  خارج  بحران  از  را  خود  تیم  تا 
چند  تا  اگر  است.  نبوده  موفق  اما 
هواداران  اعتراضی  شعار  پیش  هفته 
کن«  رها  و  کن  »حیا  تراکتورسازی 
بود، با باالگرفتن اعتراضات سراسری 
علیه  مستقیم  آنها  اخیر  روزهای  در 
سپاه شعار می دهند. اتفاقاتی که یک 
هفته قبل از آن در جریان بازی این 

تیم برابر استقالل در تبریز افتاد.
در  تراکتورسازی  هواداران  شعار 
بازی مقابل نفت آنقدر علنی بود که 
نتوانستند  حکومتی  خبرگزاری های 

آن را سانسور کنند.
نوشت  مهر  خبرگزاری  این باره  در 
استادیوم  در  تراکتور  هواداران  که 
تیم خود  علیه سرمربی و مدیرعامل 
کار  به  رکیک  الفاظ  و  شعاردادند 
بردند. آنها مستقیم به مصطفی آجرلو 
توهین کردند و خواستار برکناری او 
را  دنیزلی  شدند و همزمان مصطفی 
اهل  مربی  دنیزلی،  کردند.  تشویق 
ترکیه  است و سابقه خوبی در فوتبال 

ایران دارد.
به نوشته خبرگزاری مهر مدیرعامل 
تراکتورسازی که در استادیوم تختی 
معناداری«  »نگاه  تنها  داشت  حضور 
به هواداران تراکتور می کرد و مشخص 
چه  آینده  روزهای  ظرف  نیست 

اتفاقای در این تیم رخ خواهد داد.
سپاه  علیه  تراکتور  هواداران  شعار 
استادیومی  در  هم  آن  نظامی ها  و 
در  و  بوده  نظامی ها  با  آن  اداره  که 
ستاد  گوش  بیخ  نظامی  منطقه  یک 
دارد،  قرار  بسیج  سازمان  فرماندهی 
بیانگر لبریز شدن کاسه  ی صبر مردم 
ورزش  در  غیرورزشی ها  دخالت  از 

است.

فرنوش شیخی، کاپیتان پیشین تیم 
همسر  و  ایران  دختران  والیبال  ملی 
کاوه رضایی، بازیکن تیم ملی فوتبال 
است  مدتی  بلژیک  شارلوا  تیم  و 
تمرینات خود را با تیم والیبال شارلوا 

آغاز کرده است.
را  فرنوش  بازی  تیم شارلوا  مدیران 
این  مسئوالن  از  یکی  پسندیده اند. 

است در  تهران گفته  پلیس  رئیس 
در  را  دزد   ۴0۳ ضربتی  طرح  یک 
دستگیر  تهران  در  ساعت   ۴8 مدت 

کرده ایم.
ماه  چند  هر  ایران  پایتخت  پلیس 
دام اندازی  به  ضربتی  طرح  یکبار 
دزدان را اجرا می کند و هر بار نیز ادعا 
می کند در عرض چند ساعت صدها  
سارق حرفه ای را بازداشت کرده است. 
 ۴۳ دزدان  دستگیری  سوای  بار  این 
هم  تومان  میلیارد   8 و  سرقت  باند 

اموال مسروقه کشف شده است.
اضافه کرده  سردار حسین رحیمی 
ساعت   ۴8 مدت  در  هفته  این  در 
نیروهای  سوی  از  یورش  چند  در 
مخفیگاه   2۷۳ تهران  کالنتری های 
و  متخلفان  مجرمین،  سارقان، 
خریداران اموال دزدی شناسایی شده. 
در همین مدت کوتاه 1۳0 اتومبیل و 

کمتر شهری در جهان به اندازه تهران دزد دارد؛ 
دستگیری 4٠٠ سارق در دو روز

به دست  از دزدان  50 موتورسیکلت 
آمده است.

وی در مورد جمع آوری معتادان نیز 
گفت با آنکه ۴0 درصد این افراد چند 
روز پس از بازداشت رها می شوند اما 

او  می کنیم.  دستگیر  را  آنها  دوباره 
یادآور شد نزدیک به 15 هزار معتاد 
به مواد مخدر درنقاط مختلف تهران 
در پارک ها و خیابان ها هر روز مشغول 

استمعال مواد مخدر هستند.

فرنوش شیخی در تیم شارلوا 
بلژیک، یک قدم تا امضای قرارداد

با موافقت کاوه  فرنوش  باشگاه گفت 
به  و  شده  ملحق  ما  به  همسرش 
خواهیم  استفاده  او  از  زیاد  احتمال 
به  مربوط  اداری  کارهای  فعال  کرد. 
انجام  حال  در  شارلوا  به  او  پیوستن 

است.
با  گذشته  سال  کاوه  و  فرنوش 

یکدیگر ازدواج کردند.

به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
و  سفر  به  حاضر  که  کشورهایی 
یکدیگر  سرزمین های  در  مسابقه 
صورت  در  داده  اطالع  نیستند 
بازی  برای  توافق  نوعی  به  نرسیدن 
لیگ  انجام  خیر  از  سوم  کشور  در 

قهرمانان آسیا خواهد گذشت.
می گویند  عربستان  و  امارات 
مسابقه  قطر  در  نیستند  حاضر 
عنوان  هیچ  به  هم  قطری ها  بدهند، 
با  دیگری  کشور  در  نمی خواهند 
بازی  امارات  و  عربستان  تیم های 
که  شد  شروع  زمانی  ماجرا  کنند. 
عربستان از ای. اف. سی خواست در 
برود.  میدان  به  ایران  با  ثالث  کشور 
این  هم  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 

تقاضا را قبول کرد.
اختالفات سیاسی موجود  به دلیل 
امارات،  و  قطر  عربستان،   میان 

کنفدراسیون فوتبال آسیا: عربستان، امارات و 
قطر به لجبازی ادامه دهند، لیگ آسیا لغو می شود

کنفدراسیون  از  امارات  و  عربستان 
کشور  خاک  در  قطر  با  خواسته اند 
دیگری روبرو شوند اما بر خالف ایران 
پیشنهادی  چنین  به  سرانجام  که 
وساطت  بار  زیر  قطری ها  داد،  تن 
اصرار  و  نمی روند  آسیا  کنفدراسیون 
دارند تنها در کشور خود با تیم های 

عربستانی و اماراتی مسابقه دهند.
اخیرا از سوی ای. اف. سی هیاتی 
به قطر و عربستان سفر کرد و سعی 
را  کشور  دو  این  مسئوالن  نمود 
تشویق کند که ورزش را با سیاست 
مخلوط نکنند و از خر شیطان پایین 
رئیس  المریثی  محمد  اما  بیایند 
اصرار  گفت  امارات  ورزش  سازمان 
دوست  که  فضایی  هر  در  ما  نکنید 
ما  البته  نمی دهیم  مسابقه  نداریم 
آسیا  قهرمانان  لیگ  در  عالقمندیم 
بازی  اهل  اما  باشیم  داشته  حضور 

مجبور  اگر  حتی  نیستیم  قطر  در 
شویم از خیر شرکت در این رقابت ها 

بگذریم.
رئیس  عزت  عادل  دالیل 
هم  عربستان  فوتبال  فدراسیون 
محمد  گفته های  شبیه  چیزی 
المریثی است. او هم دلیل می آورد 
که نمی خواهیم جان بازیکنان خود 
افزوده:  وی  بیاندازیم.  خطر  به  را 
به هر روی قرار است کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در ماه فوریه حرف آخر 
همچنان  آنها  اگر  و  بگوید  ما  به  را 
 ۶ کنند  پافشاری  خود  حرف  روی 
مسابقات  با  امارات  و  عربستان  تیم 
خداحافظی  آسیا  قهرمانان  لیگ 
از  دست  قطر  چون  و  کرد  خواهند 
بنابراین  دارد  نمی  بر  یک دندگی 
کم  آسیا  قهرمانان  لیگ  لغو  امکان 

بود. نخواهد 

تیم  بازیکن  طارمی  مهدی 
فدراسیون  رای  با  که  پرسپولیس 
جهانی فوتبال ۴ ماه از بازی محروم 
شده بود با امضای قراردادی به مبلغ 
دو و نیم میلیون دالر برای مدت یک 
سال و نیم به عضویت باشگاه الغرافه 

درآمد.
تیم  در  کار  آغاز  برای  اما  طارمی 

جدید نیاز به رضایت نامه از پرسپولیس 
دارد که برای دریافت آن باید دو و نیم 

میلیارد تومان بپردازد.
الغرافه از یک مربی اهل ترکیه به نام 
بولنت سود می برد که سال هاست در 

قطر سرگرم کار است.
مجیدی،  فرهاد  طارمی،  از  قبل 
رضا  محمد  و  شجاعی  مسعود 

بازیکن محروم پرسپولیس به الغرافه قطر پیوست

کرده  بازی  الغرافه  برای  خلعتبری 
بودند.

همزمان با جدایی طارمی و سفر او 
به قطر بدون خداحافظی با مسئوالن و 
بازیکنان پرسپولیس، برانکو ایوانکوویچ 
را  طارمی  گفته  تیم  این  سرمربی 
نمی خواهیم چون مدتی تمرین نکرده 

و چاق شده است.

مهدی طارمی در ژست های مختلف

جدیدترین رده بندی تیم های فوتبال 
جهانی  فدراسیون  سوی  از  جهان 
فوتبال اعالم شده است. در رده بندی 
در  سقوط  مرتبه  دو  با  ایران  اخیر 
جایگاه ۳۴ قرار دارد اما با ۷9۷ امتیاز 
همچنان به سروری خود در آسیا ادامه 
فوتبال  رده بندی  است.آخرین  داده 
بهترین  است:  چنین  آسیا  و  جهان 
10 تیم جهان: 1- آلمان، 2- برزیل، 
۳- پرتغال، ۴- آرژانتین،  5- بلژیک، 
۶- اسپانیا، ۷- لهستان، 8- سوئیس، 

9- فرانسه، 10- شیلی.
بعد  نیز  آسیا  تیم های  رده بندی  در 
جنوبی،  کره  ژاپن،  استرالیا،  ایران،  از 
عربستان، چین، فلسطین و سوریه قرار 
استخدام  از  پس  کوتاهی  دارند.مدت 
تیم  سابق  سرمربی  کیروش  کارلوس 
ملی پرتغال و باشگاه رئال مادرید ایران 
به جایگاه اول فوتبال آسیا صعود کرد و 
سال هاست این عنوان را در اختیار دارد.

همچنان  یران  ا
بهترین تیم آسیا؛ 
دو رتبه سقوط در 
رده بندی جهانی
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نسل کنونی ایران پس از یک سده و 
بیشتر آزمون و خطا، در همه جبهه ها 
به مسأله اساسی فرهنگی و سیاسی 
خود حمله ور شده است و اولویت را به 
آزادی و حقوق بشر داده است تا بقیه 
هم همراهش بیایند، آن وقت ما داریم 
جبهه های دروغین خود را می گشائیم

»وضعیت«  روزافزون  پیچیدگی 
ایران گاه سرگردانی آور می شود. دیگر 
نمی توان یک خط استدالل را تا همه 
جا برد؛ یک رویکرد را در هر موقعیتی 
حفظ کرد. مانند تا همین اواخر نیست 
که با منظره ای سر و کار می داشتیم 
که برای بسیاری به روشنی  سیاه در 
برابر سفید بود. سامانه site تالش در 
تازه ترین پرسش هائی که طرح کرده 
به پاره ای از سایه روشن های سیاست 
کنونی ایران پرداخته است. در آنچه 
در زیر می آید پرسش ها را در ضمن 
پاسخ هائی که به نظرم می رسد آورده ام.

سایه  این  از  یکی  سبز  جنبش 
تا هنگامی که صفوف  روشن هاست. 
تظاهر کنندگان در هر فرصت خیابان ها 
را پر می کرد نه هر روز از شکست آن دم 
می زدند، نه به اندیشه جایگزین سازی 
ریز  سر  زندان های  امروز  می افتادند. 
شده از پاره ای بهترین زنان و مردان ما 
جای خیابان را گرفته است و رویاروئی 
تظاهر کنندگان جای  توده  و  بسیج 
خود را به رویاروئی فزاینده بخش هائی 
از دستگاه حکومتی داده است. مسلم 
است که درام زندان هیجان خیابان را 
ندارد و جهتگیری میان بسیج و تظاهر 

کنندگان بسیار آسانتر می بود.
تالش می پرسد چگونه می توان با 
از  و  داشت  وجودی  ضدیت  رژیمی 
کسانی که از دل همین نظام بیرون 
آمده اند چنین دفاع بی باکانه ای کرد. 
اما اگر زمانی برای بی باکی باشد اکنون 
است. ما راه دراز پرمخاطره ای )برای 
از  مردم در درون( در پیش داریم و 
مراحل  بسیار، هر کدام در هنگام و 
جای خود، می باید بگذریم و دستمان 
نیز در گزینش همراهان گشاده نیست؛ 
گذشته از آنکه جلو همراهی هیچ کس 
را  خود  میهن  بگیریم.  نمی توانیم  را 
بر لبه پرتگاه نزدیکتر از آن می یابیم 
باشیم.  داشته  منزه طلبی  پروای  که 
در  را  پیشین  چاک  سینه  انقالبیان 
گرفته اند  عبرت  که  می بینیم  بیرون 
و اصالح شده اند و فکر می کنیم در 
درون نیز چنین عبرت ها و بهبودها 
امکان داشته است و احتماال بیش از 
بسیاری در بیرون. پشتیبانی ما از نام ها 
نیست؛ از مایه ای است که از خود در 
می توانیم  چگونه  می گذارند.  مبارزه 
از کسانی که قربانی  بابت گذشته ها 
کنیم؟  طلبکاری  می دهند  و  داده اند 
برابر  در  که  را  کسانی  می توان  آیا 
خامنه ای ها و احمدی نژادها ایستاده اند 
و یا به زندان افتاده اند یا هر روز ممکن 
به  دل  و  گذاشت  کنار  بیفتند  است 
پانزده  کسانی خوش کرد که در ده 
هزار کیلومتری سخنانی گاه خطرناک 
و عموماً ناقص تر از آن زنان و مردان 

در خط آتش می گویند؟
موسوی و کروبی اکنون سخنگویان 
اصلی جنبش سبز هستند و هر لحظه 
ممکن است دستگیر شوند یا به هر 
علت از میدان بیرون بروند. این پرسش 
عاقالنه  آیا  که  آید  پیش  می تواند 
»مبادا«  روز  برای  چیزی  که  نیست 
داشته باشیم و آن را پیش از آن که 
کنیم؟   جایگزین  شوند  ناامید  مردم 
بگیرند  را  کروبی  و  موسوی  اگر 
ناچار سخنگویان دیگری خواهند بود. 
)بگذریم از آنکه دستگیری،  آنان را 
جنبش  این  ولی  برد(.  خواهد  باالتر 
رهبران  و  نیست  برگرد شخصیت ها 
بسیار دارد. بعد هم جایگزینان سران 

جنبش اگر در ایران نباشند بیش از 
بکنند؟  می توانند  چه  هستند  آنچه 
نبودن در ایران آن چنان مزیتی نیست 
که به رخ می کشند و جایگزین سازی 
در این مرحله اگر به فرض به جائی هم 
برسد به انحراف و تکه تکه شدن جنبش 
بختی  اصال  من  کرد.  خواهد  کمک 
برای مدعیان نمی بینم و سازنده ترین 
رویکرد همان پشتیبانی است؛ خدمت 
به مبارزه است؛ بقیه اش را یک توده 
درس خوانده چند ده میلیونی پیش 
خواهد برد. جنبش سبز کی منتظر 
رهبری مانده است؟ از توانائی رژیم در 
خفه کردن جنبش نیز، حتی در صورت 
بی سر شدن آن، نمی باید مطمئن بود. 
در یک سو توده بیدار شده ای است 
که هر چه هم می گیرند و می کشند 
روز  و سرامدانی که  نمی ایستد  پا  از 
به روز پابرجاتر می شوند؛ و در سوی 
دیگر مقاماتی  که هیچ تکیه گاهی جز 
سرنیزه ندارند و در نبردی نابرابر با دنیا 

درافتاده اند.
***

فضای  بی تردید  سبز  جنبش 
داده  بهبود  بیرون  در  را  همکاری 
از چپ و  است و گروه های کوچکی 
راست و جمهوریخواه و سلطنت طلب 
و ناسیونالیست ایرانی و عضو کنگره 
با  همکاری  به  را   ایران  ملیت های 
یکدیگر برانگیخته است. ولی گذشته 
از اینکه در این زمینه تا کنون به چیز 
قابلی برنخورده ایم، هر بهم رسیدنی 
موفقیت سیاسی نیست. اگر کسانی 
بر سر فدرالیسم به هم برسند و در 
جای  چه  کنند  توقف  سکوالریسم 
شادی است؟ از همه بدتر این تشنگی 
هیچ  که  است  سبز  جنبش  رهبری 
نقشی در آن نداشته اند و از هر فرصت 
بهره می گیرند که سرانش را بکوبند. ما 
الزم نیست در ایران باشیم تا واکنش 
برابر  در  را  سبز  جنبش  کوشندگان 
این »بیهودگی« مبارزات سردرگم و 
کوشش نومیدوار برای جانشین کردن 

خود با جنبش سبز حس کنیم. 
دو عنصر این موفقیت سیاسی یکی 
فدرالیسم است که برای ایران به معنی 
تجزیه خواهد بود، از همان نخستین 
گام ــ هر چه هم بر تمامیت ارضی 
تأکید کنند. این تأکیدها روی کاغذ 
است؛ فدرالیسم روی هر کیلومتر مربع 
بخش های بزرگی از ایران و با دست 
جنگیده  همسایه  کشور های  اندازی 

خواهد شد. 
شاید  که  است  سکوالریسم  دوم 
تأکید  ارزش  پیش  سال  بیست 
نخستین  برای  ما  امروز  می داشت. 
بار به یک همرائی بر سر دمکراسی و 
حقوق بشر رسیده ایم که عرفیگرائی را 
نیز در بر می گیرد. بیش از صد سال 
و  کوره راه  هر  به  و  تجربه  و  آشنائی 
کژراهه ای رفتن سرانجام دارد ما را در 
آن  مدرنیته می اندازد.  مسیر درست 
توده تعیین کننده که برای جابجائی 
فرهنگی الزم است، در جامعه ما پیدا 
شده است. اکنون اگر در بیرون ایران، 
ایرانی  که می باید پیشتاز روشنگری 
برای  و  تاکتیکی  به مالحظات  باشد 
بهره برداری از احساسات ضد آخوندی 
همه تأکید را بر عرفیگرائی بگذاریم به 
سکوالریسم  افتاد.  خواهیم  انحراف  
را در برابر طرح کلی مدرنیته و بیان 
سیاسی آن، دمکراسی لیبرال، نهادن، 
همه به آن پرداختن و از عناصر مهم 
نظر  از  حتی  ماندن  بی خبر  دیگر 
سیاستبازی ِصرف نیز ورشکسته است.

همین بس که ببینیم مردم در ایران 
برای چه شعارهائی کشته و زندانی و 
شکنجه می شوند؟ آیا اسانلو ها و باقی ها 
را  ستوده ها  نسرین  و  زیدآبادی ها  و 
برای دفاع از نظام سکوالر مثال سوریه  

زندان  به  زیمبابوه  و  شمالی  کره  و 
تازه ای  زندانی   احکام  و  انداخته اند 
زندان ها  در  اکنون  هم  کسانی  برای 
صادر می کنند؟ نسل کنونی ایران پس 
از یک سده و بیشتر، آزمون و خطا، 
در همه جبهه ها به مسأله   اساسی 
فرهنگی و سیاسی خود حمله ور شده 
است و اولویت را به آزادی و حقوق 
بشر داده است تا بقیه هم همراه  ش 
داریم جبهه های  ما  وقت  آن  بیایند. 
رهبران  را می گشائیم.  دروغین خود 
بی شمار جنبش سبز از سیاستگران 
و  اندیشه مندان  و  روشنفکران  و 
روزنامه نگاران و کوشندگان کارگری و 
سازمان دهندگان جامعه مدنی ایران 
حیاتی  اهمیت  به  بیرونیان  از  کمتر 
کوتاه کردن دست مذهب از حکومت 
نیستند.  آگاه  مذهب  از  حکومت  و 
ولی مبارزه برای آنان تفنن نیست و 
هزینه هایش به برپائی نشست ها محدود 
عمیقاً  جامعه ای  در  آنها  نمی شود. 
مذهبی برای مدرنیته، برای دمکراسی 
برانگیختن  از  و  لیبرال کار می کنند 
بیهودۀ احساسات مذهبی می پرهیزند. 
ــ  هوشمندانه  ــ  آنان  عرفیگرائی 
بخشی از یک برنامه سیاسی پردامنه 

است نه موتور یا پرچم آن.   
موضوع اصلی که می باید در بیرون 
است  بدیهی  بس  از  و  شود  روشن 
آن  که  است  این  نمی بینند  کسانی 
به  نیازی  حقیقتاً  میلیون  ده  چند 
رهبری بیرون ندارند. آن اندازه آگاهی 
یافته اند که بدانند دارند چه می کنند؛ 
نه از ما کمتر به عرفیگرائی باور دارند 
نه ارزش آزادی را کمتر از ما می دانند. 
جنبش  ماه های  نخستین  نشانه اش 
سبز و آن همه خردمندی و دورنگری 
و خویشتنداری که از سوی توده های 
میلیونی  در هر سطح اجتماعی نشان 
داده شد. آنها تنها آزادی ما را ندارند.

سبز  جنبش  لیبرال  دمکراسی 
چیزی برای بیشتر خواستن نمی گذارد 
دارای  خودش  به عنوان  را  فرد  زیرا 
حقوق برابر با هر فرد دیگر می داند. 
فدرالیست های ملت ساز  که کمر به 
تقسیم »این نقشه« بسته اند فرد انسانی 
را تنها به عنوان جزئی از یک ملیت یا 
ملت به معنی گویندۀ یک زبان معین، 
دارای حقوق می دانند که خودی و غیر 
خودی کردن جامعه شهروندی و درهم 

شکستن بنیاد حقوق بشر است.  
با دنبال کردن  مانند معمول  آنها 
اکثر(  )حد  بیشترینه  خواست های 
بهینه  حل های  راه  به  رسیدن  خود 
خواست های  جمله  )از   optimum
بهینه خودشان( را ناممکن می سازند. 
که  است  دیگر  موضوع  یک  این 
سیاسیکاران ما نمی توانند بپذیرند: در 
یک دمکراسی هیچ کس به بیشترینه 

خواست های خود نخواهد رسید. 
پروا  و  مواضع  این  بر  ایستادگی 
در  که  کسانی  حمالت  از  نداشتن 
به  زیج  یک  سوراخ  از  زندگی  همه 
قضایا نگریسته اند الزم است و مبارزه 
را ضعیف نخواهد کرد. هیچ امری از 
پابرجائی بر اصول زیان ندیده است. 
اشخاص ممکن است چندگاهی زیان 
ببینند ولی برد نهائی با آنهاست زیرا 
امری که برای شان اهمیت دارد پیش 
بسیار  نیز  خودشان  افتاد.  خواهد 
می شود که به گفتار انگلیسی ها خنده 
هر  برابر  در  داشت.  خواهند  را  آخر 
کس  هر  سوی  از  اصول  از  انحراف 
باشد می باید ایستاد. این رفتار به ویژه 
در فضای سیاست ما که از فرصت طلبی 
و سست عنصری انباشته است اهمیت 
گذاشتن  با  می باید  ما  دارد.  حیاتی 
کردن  پاک  به  عملی  سرمشق های 
»این هواهای عفن وین آب های ناگوار« 

کمک کنیم.

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 5۷ 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

 )5 مهر 1۳۰۷ ، تهران- ۸ بهمن 1۳۸۹ ، ژنو(

   آنها تنها آزادی ما را ندارند 
کیهان لندن شماره 1۳۳1 - 1۳ آبان ماه 1۳۸۹

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )5۳(

مسیری که »اسکار فون نیدرمایر« 
خود  ناموفق  سفر  از  بازگشت  در 
ماجراهایی  و  پیمود  افغانستان  به 
که در خاک ایران بر او گذشت به 
و  عربستان«  »لورنس  سرگذشت 
داستان های »ایندیانا جونز« شبیه 
انتقال  چگونگی  کحال زاده  است. 
و  شمیران  به  تهران  از  نیدرمایر 
باغهای  از  یکی  در  را  او  اختفای 
: می دهد شرح  چنین  بند  ر د

نیمه شب   از  بعد  ساعت  »چهار 
لباس  با  نیدرمایر  به اتفاق  جمعه، 
کرده  تهیه  او  برای  که  جدیدی 
کوچک  خورجین  یک  و  بودم 
به  خودم،  یدکی  لباسهای  حاوی 
خیابان  به  و سپس  نظامیه  کوچه 
چراغ برق وارد شدیم. در چهارراه 
فعلی خیابان سیروس، محلی بود که 
االغهایی با پاالن و توشکچۀ مخمل 
به  رفتن  برای  را  دهنه  و  رکاب  و 
قلهک و زرگنده و تجریش و دربند 
که  رأس  دو  با  اجاره می دادند.  به 
کرایۀ هر یک به نرخ آن روز یک 
فرعی  جادۀ  از  بود،  کمتر  تومان 
شمیران که از عشرت آباد می گذشت 
افتادیم.  راه  به  شمیران  سوی  به 
گذشتن از قلهک و زرگنده و دیدن 
و  انگلیس  سفارت  هندی  غالمان 
قزاقان روسی سفارت روس ترس و 
وحشتی در دل من انداخته بود ولی 
بدون اتفاقی سوء، از این دو دربند 
خطرناک عبور کردیم. یک بار نیز 
طبق سنت آن زمان وسط راه پیاده 
شدیم و نان و پنیر و کره خوردیم. 

من پیوسته نیدرمایر را حاجی عمو 
خطاب می کردم. ایشان هم در این 
لباس جدید کامال به شکل حاجی 
گاهگاه  و  بود  شده  ایرانی  آقاهای 
شانه را از جیب خود بیرون آورده 
را شانه  و حنائی خود  قرمز  ریش 
می کرد و پیاپی صلوات می فرستاد 
دیوار  پشت  از  می خواند.  دعا  و 
عثمانی  سفارت  و  آلمان  سفارت 
گذشتیم و به تجریش رسیدیم. در 
آنجا االغهای ما را عوض کردند و به 
طرف دربند روان شدیم. هرچند ماه 
مبارک رمضان بود ولی دکانها تک 
تک باز بود. من برای اجرای نقشه ای 
به  یکسر  بودم  کشیده  دیشب  که 
اتفاق حاجی عمو به در باغ سردار 
کل آجودانباشی، که یکی از باغات 
سرسبز و معروف دربند بود، رفتیم 
و آقای عزیزاهلل خان پسر کوچک 
سردار کل را که از دبیرستان ایران 
و آلمان با من دوست بود طلبیدیم. 
او آمد و وقتی من و حاجی عمو را 
با هم دید فوراً به درون باغ برد و 
به  و  داد  از چادرها جای  یکی  در 
احوالپرسی پرداخت. من فوراً حاج 
و  کردم  معرفی  ایشان  به  را  عمو 
گفتم از مشهد آمده اند و چون هوای 
چند  برای  بود  گرم  بسیار  تهران 
به ییالق آمده ایم. شما لطفی  روز 
گماشتگان  از  یکی  که  بفرمائید 
باغچه ای کوچک به مدت یک ماهۀ 
او اصرار کرد  توقف ما کرایه کند. 
بمانید،  چادرها  همین  از  یکی  در 
عزیزاهلل  با  من  باری،  نپذیرفتیم. 
خان افشار که نجیب زاده ای عزیز و 
محترم بود و حاجی عمو به تکیۀ 
آقا سید  به  مرا  او  و  آمدیم  دربند 
محمد عطار معرفی کرد و او باغچۀ 
کوچک متعلق به خود را با قالی و 
رختخواب به ماهی 3۰ تومان به ما 

اجاره داد...«
خود  یادداشتهای  در  کحال زاده 
به تفصیل شرح می دهد که چگونه 
خطر شناخته شدن و گرفتار آمدن 
از  کرد  وادارشان  روسها،  به چنگ 
در  و  بکوچند  پس قلعه  به  دربند 
و  خورد  سرما  »حاجی عمو«  آنجا 
تب کرد و به بستر بیماری افتاد در 
بیمارستان  به  حالی که رساندنش 
یا بردن پزشک به بالینش خالی از 
خطر نبود. با مشورت »زومر« کاردار 
سفارت آلمان طبیب قابل اعتمادی 
بیمار می برند. طبیب  باالی سر  را 
می گوید احتمال دارد این عوارض 
مقدمۀ حصبه باشد و اگر بیمار در 
هوای آزاد بماند حتماً تلف خواهد 
کرده  لحاف پیچ  را  عمو  حاج  شد. 
گذرانده  کمر  و  کوه  از  به زحمت 
به دربند می رسانند و در اتاقی که 
داشتند جای می دهند و به مراقبتش 
می پردازند: »حال حاجی عمو چند 
به  اصال  و  بود  ناراحت کننده  روز 
تکلم قادر نبود. مرض او به حدی مرا 
ناراحت داشت که هر وقت به فکر 
این می افتادم که اگر مریض بمیرد 
او چه گرفتاری  برای کفن و دفن 
عظیمی خواهیم داشت، در کمال 
نیاز از خداوند رهایی خود  عجز و 
گرفتاری خواستار  و  بند  این  از  را 
بودم تا این که روز هفتم و هشتم 
گرائید.  به بهبود  حالش  رفته  رفته 
سر  مرتباً  خان  عنایت اهلل  دکتر 
شب ها بیمار خود را عیادت می کرد. 
اظهارات او برای من تسکین خاطر 

بود. روز نهم و دهم غذاهای مقوی 
او  پس  آن  از  داد.  عمو  حاجی  به 
به حدی اشتها داشت که من اغلب 
به او می گفتم شما باید مراقب باشید 
از شدت پرخوری ناخوش نشوید...«

پس از چهل و چند روز، سرانجام 
»حاجی  که  شد  فراهم  موجباتی 
عمو« را روانۀ سفر کنند. یک افسر 
ژاندارمـ  نوراهلل میرزا دولتشاهیـ  که 
پس از انحالل تشکیالت ژاندارمری 
بیکار مانده بود، با وی همسفر شد. 
دنبالۀ داستان را از زبان نیدرمایر، به 
شرحی که در کتاب خاطرات خود 
هندوستان(  دروازه های  برابر  )در 

نوشته است، نقل می کنیم:
»در زمان توقف  من در تهران، 
به تصرف  را  همدان  عثمانی  قوای 
شد.  نزدیک  قزوین  به  و  درآورد 
نظامیان روس و انگلیس و انبوهی 
از ارامنه که نگران انتقامجویی ترکها 
بودند،  تهران را ترک گفتند و ژنرال 
باراتف به سفارت روسیه در تهران 
اطالع داد که مجبور است قزوین را 
تخلیه و به سوی گیالن عقب نشینی 

کند.
وضع مزاجی من طوری بود که 
دهم.  ادامه  سفر  به  می توانستم 
به  رسیدن  و  همدان  من،  مقصد 
مرکز قوای عثمانی بود. روز هفدهم 
یکی  به اتفاق  میالدی   1916 اوت 
به نام  ژاندارمری  سابق  افسران  از 
حاضر  که  میرزا،  روح اهلل  شاهزاده 
شده بود مرا تا همدان همراهی کند، 
از دروازۀ جنوب غربی تهران خارج 
شدیم و تصور می کردیم بعد از دو 
یا سه روز به پیشقراوالن سپاه ترک 
خواهیم رسید ولی این بار هم بخت 

یاری نکرد.
توقف  رباط کریم  در  اول  شب 
کردیم تا به یکی از کاروان هایی که 

به سوی غرب می رفت ملحق شویم 
زیرا صالح نبود که ما دو تن از آن 
عبور  تنهایی  به  خطرناک  مسیر 
کنیم. پس از چند ساعت، کاروان 
نسبتاً بزرگی رسید و در خارج ده 
توقف کرد که دارای شصت االغ و 
شتر بود. ما آماده بودیم که هرچه 
از  چون  اما  کنیم  حرکت  زودتر 
وجود تعدادی راهزن در آن حوالی 
حاضر  کاروانیان  بودند  داده  خبر 
ساعاتی  از  نبودند. پس  به حرکت 
نوراهلل  و  من  نیمه شب  در  انتظار، 
گرفتیم.  حرکت  به  تصمیم  میرزا 
گروهی از کاروانیان نیز با ما همراه 
من  که  بود  این  حقیقت  شدند. 
نمی کردم.  فکر  راهزن  و  دزد  به 
ایران،  در خاک  مسافرت  در طول 
و  بودم  افغانستان  عازم  وقتی  چه 
چه در مراجعت، چندین بار اتفاق 
راه  در  راهزنان  وجود  از  که  افتاد 
خبر دادند ولی اثری از آنان ظاهر 
نشد. ما جلوتر از دیگران می رفتیم. 
به  راهپیمایی،  ساعت  دو  از  پس 
کاروانسرا خرابه ای  به نام کاروانسرا 
سنگی رسیدیم. در حالی که از کنار 
دیوارهای آن می گذشتیم چند تن 
با اسلحه در مقابل ما ظاهر شدند 
و با فریاد برگرد، برگرد مجبورمان 
کردند به سایر همراهان که از عقب 
می آمدند بپیوندیم. در آنجا صدای 
شلیک گلوله برخاست و افراد مسلح 
سردرآوردند  طرف  دو  از  دیگری 

دریافتیم که در محاصره دزدان  و 
تاریکی  در  گرفته ایم.  قرار  مسلح 
شب، داد و فغان کاروانیان با صدای 
گلوله و فریاد خشم آمیز راهزنان در 
چنان  چهارپایان  می آمیخت،  هم 
شناختن  دیگر  که  ریختند  به هم 
ما  نبود.  ممکن  دشمن  از  دوست 
این  از  استفاده  با  می خواستیم 
وضعیت راه فراری پیدا کنیم اما چند 
ترساندن  قصد  به  کاروانیان  از  تن 
کردند  تیراندازی  به  اقدام  دزدان، 
و همین باعث شد گروه بیشتری از 
دزدان که در پشت تپه ها پنهان شده 
بودند بیرون آمده به کاروان هجوم 
آورند. این بار آنها به روی کاروانیان 
آتش گشودند و گلوله باران آغاز شد. 
موقع،  این  در  بود.  غریبی  هنگامۀ 
من هم نوراهلل میرزا را گم کردم و 
در صدد فرار برآمدم اما تنی چند 
از راهزنان با چماق به جانم افتادند 
که بر اثر اصابت یک ضربه چماق 
به سرم، بر زمین افتادم و از هوش 
رفتم.  وقتی به هوش آمدم که افراد 
و چهارپایان دور هم می چرخیدند و 
دزدان همچنان به تیراندازی مشغول 
بودند. برای این که لگدمال ستوران 
نشوم کوشیدم در بین شترها جای 
بار  پیدا کنم ولی  برای خود  امنی 
دیگر از هوش رفتم و به زمین افتادم. 
بعد، دزدان به جمع آوری اسباب و 
اثاثه و مال و منال کاروانیان مشغول 
شدند. دستهای افراد را بستند و آنان 
را روی هم ریختند. باالخره دو تن 
از دزدان به سراغ من آمدند و چون 
مرا در حال نزاری یافتند که قادر 
ترحم  حالم  به  نبودم،  حرکت  به 
آوردند. بی آن که دست و پایم را 
ببندند کشان کشان مرا بردند و کنار 

سایرین انداختند...«

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 12۳4 (

» ادامه دارد«           

تصرف همدان توسط قوای روس
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1ـ از نخست وزیران ایران
2ـ پیرو یکی از فَرق اسالم 

ـ کشتی
3ـ نیازها ـ نغمه

عددی  ـ  دور  به  اشاره  4ـ 
است ـ وسیلۀ تولید نیروی 

برق
5 ـ پایتخت کشوری است 

ـ راز ـ از دام ها
6 ـ صاحب مغازه

7ـ  مقامی است پر مسؤولیت 
ـ واحد پول کشوری است

8 ـ موزه ای است

از  ـ  موسیقی  زبان  ـ   9
ظروف

فضانورد  معروفترین  10ـ 
جهان

11ـ عار ـ مدح شده

1ـ اثری از منتسکیو 
ز  ا ـ  لمللی  بین ا 2ـ 

میوه ها
3ـ جزیه و خراجـ  خط 
فرضی گردش سیارات 
به دور خورشید-جوی 

خون
باشگاه  بنیانگذار  4ـ 
به  معروف  و  شاهین 

پدر فوتبال ایران
ـ  ترشی  نوعی  ـ   5
پایتخت کشوری است 

ـ مزه ای است
6ـ  رودخانه ای در اروپا 

ـ کهنه
برادر  ـ  ضمایر  از  ـ   7

کمبوجیهـ  گلوله
تحقیقات  مرکز  ـ   8
ـ  یکا  مر آ یی  فضا

گرفتگی
9ـ نقاشـ  کدر و مبهم

ـ  سوی  ن  آ 10ـ 
سرگرمی

ت  کشفیا ز  ا 1ـ  1
داخل  ـ  مادام کوری 

چشم است

1ـ افسر ترقی خواه که در 
ژاندارمری  فرمانده  سمت 
را  قوام السلطنه  خراسان 
تهران  به  و  کرد  دستگیر 

فرستاد
2ـ خدعه و فریبـ  حرفه ای 

است
بیماریهای  از  ـ  یاری  3ـ 
شهرهای  از  ـ  خطرناک 

استان فارس ـ تله
ـ  مستمر  و  همیشگی  4ـ 
حرفه ای استـ  خانۀ عکس

5 ـ مرز ـ اشاره به دور ـ 
داخل سر استـ  از بستگان 

نزدیک
6ـ  از شعرا و روزنامه نگاران 
برجسته، معروف معاصر و 

فقید ایران
7ـ  علت بودنـ  سنگینیـ  
از وسایل حمل و نقل آبی

8ـ  عدلـ  از شهرهای ایران 
ـ کشوری است

9ـ گلی است ـ بازگشت ـ 
آب جاری

10ـ نورـ  تابع کیشی است 
ـ شهری قدیمی در ایران

تکرار  ـ  است  قاره ای  11ـ 
یک حرف ـ شیطان

12ـ گروهـ  تکرار یک حرف 
ـ رویداد

13ـ رنگی استـ  مصائبـ  
بخشی از علم شیمی

14ـ پول خارجیـ  همیشه 
ـ خاندان

15ـ آغازگر هر قصه

1ـ از نخست وزیران پیشین ایران
2ـ محّق ـ فرهنگی است ـ صریح

3ـ شاعر و غزلسرای باذوق و فقید ایران 
و استاد پیشین دانشگاه شیراز
4ـ خرس ـ ستایش ـ برازنده

5 ـ اقتدا و پیروی ـ مرغی است
6 ـ قرمز ـ بلندی ـ از خوانندگان فقید 
از حرکات  ـ  ایران  ناشدنی  فراموش  و 

آب دریا
7 ـ تکرار یک حرف ـ گریزان ـ رایحه
8 ـ گریز ـ از پرستیدنی ها ـ دارایی ها

9ـ از خوانندگان معروف و جوان کشور 
ما

10ـ او هم حرفه ای دارد ـ پروردگار ـ 
فلزی است

11ـ قسمتی از اندام ـ طرف راست ـ 
خصومت

12ـ از ظروفـ  حیوانی با پوست گرانبها 
ـ مرضی است ـ از غالت

13ـ نوار تزئینی ـ او هم حرفه ای دارد 
ارزنده ـ دیدار

14ـ نویسنده، شاعر وتحلیلگر برجسته 
معاصر ایران

15 ـ از وسایل موسیقی ـ از شهرهای 
ایران ـ از شعرا و غزلسرایان معروف و 

فقید معاصر ایران

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

در زمانهای قدیم فلقراط پسر اقوس 
حکومت  شامس  کوچک  جزیره  بر 
یی  نروا فرما ه  پادشا ین  ا می کرد. 
آباد  به  اما  بود،  ستمگر  و  خودکامه 
بسیار  شوق  خود  سرزمین  کردن 
داشت. او در آن جا بتی بر پا کرد که 
یونانیان او را مظهر ازدواج و نماینده 

زنان می شمردند.
جزیره  همنام  که  شامس  شهر  در 
به  زیبا و دالرامی  بود دختر جوان و 

نام »یانی« زندگی می کرد.
فلقراط چون روزی روی این دختر 
شد،  او  دلباخته  نگاه  یک  به  دید  را 
کرد.  پدرش خواستگاری  از  را  وی  و 
بگوش  دو  این  ازدواج  خبر  چون 
مردمان این جزیره و جزیره های دور 
و نزدیک شامس رسید  تا یک هفته 
از بانگ و نوای چنگ و رباب، مردمان 
»یانی«  چون  نبود.  آرام  و  خواب  را 
دستگاه  آن  و  درآمد،  حاکم  قصر  به 
آراسته و آن بزرگی و حشمت را دید، 
نهاد  محبت همسر خود  گرو  در  دل 
نمی اندیشید. چیز  هیچ  به  او  جز  و 

حاکم شبی به خواب دید که درخت 
زیتونی بسیار شاخ میان سرایش رویید 
حرکت  به  گاه  آن  نشست،  بار  به  و 
رفت.  اطراف  جزایر  همه  به  درآمد، 
بازگشت،  به جای خود  از آن پس  و 
فرزندی  را  شاه  گفتند  خوابگزاران 

می آید که کارهای بزرگ کند.
چنین روی نمود که پس از مدتی 
چون  که  آورد  دنیا  به  دختری  یانی 
چشم  به  گذشت  او  تولد  از  ماه  یک 
می نمود.  یکساله  کودکی  بینندگان 
در هفت ماهگی به راه رفتن افتاد، و 
در ده ماهگی زبانش به سخن گفتن 
باز شد. چون دو ساله شد دانشها فرا 
گرفت و در هفت سالگی اختری دانا 
و تمام عیار گردید. چنان زودآموز بود 
که هر چه آموزگار بدو می خواند در دم 
فرا می گرفت. در ده سالگی در چوگان 
بازی و تیراندازی سرآمد همگان شد.

تدبیر  و  عقل  به  که  برنیامد  بسی 
و رأی از همه شاهزادگان و نام آوران 
اندوخت  دانش  چندان  و  درگذشت، 
که از آموختن علم بیشتر بی نیاز شد.

نگه  پرده  در  را  »عذرا«  فلقراط 
نمی داشت و اگر دشمنی به کشور او 
روی می نهاد دخترش را فرمانده سپاه 

داستان عاشقانه »وامق و عذرا« ـ به روایت  عنصری
می کرد و به میدان جنگ می فرستاد. 
باری، »عذرا« در نظر پدرش گرامی تر 
بر  افزون  او  بود.  جانش  و  چشم  از 
این هنرها چنان زیبا روی و طناز و 
دالرام بود که هر زمان از کوی و بازار 
به  رهگذران  همه  چشم  می گذشت 
سوی او بود و همه انگشت حیرت و 
حسرت به دندان می گزیدند. از سوی 
دور  چندان  نه  سرزمینی  در   ، دیگر 
که  وامق  مادر  که  نمود  روی  چنان 
ُمرد  بود  هوشمند  و  هنر  با  نوجوانی 
و پدرش ملذیطس زنی دیگر گرفت . 
این زن دیوخویی بد آرام و بد سرشت 
و بد کنش بود و جز به فسادانگیزی 
و غوغاگری هیچ کار نداشت این زن 
سنگدل و خیره روی و کارآشوب بود، 
پیوسته به نظر تحقیر و کینه  به وامق 
پدرش  نزد  چندان  و  می نگریست 
سرانجام  که  می کرد  بدگویی  وی  از 
ملذیطس مهر از او برید و جوان چون 
خود را چنین خوارمایه و بی قدر دید 

در اندیشه سفر افتاد. 
 او را دوستی بود هوشمند و سخنور 
کاردیده.  و  جهاندیده  طوفان،  نام  به 
نیز  و  من  پرگار  گشت  از  آگاهی  تو 
کمر  چگونه  پدرم  زن  که  می دانی 
به  چون  و  است  بسته  من  قتل  به 
ماندن  به  را  دلم  نمی دانم  روی  هیچ 
کنم  آرام  و  رضا  مادرم  و  پدرم  نزد 
در  طوفان  بروم.  سفر  به  می خواهم 
جوابش گفت: دوست خوبم تو بیش 
از آنچه مقتضای سن توست هوشمند 
کسی  از  بخت  چون  اما  خردوری،  و 
برگردد چاره گری نمی توان کرد. رأی 
من این است که  پیش فلقراط پادشاه 
شامس بروی، تو و او از یک گوهر و 
دودمانید، او ترا به خوشرویی و مهربانی 
و  شادکامی  به  جا  آن  در  می پذیرد. 
آسایش و خرمی زندگی خواهی کرد. 
من همسفرت می شوم تا شریک رنج 
دریا  از سپردن  باشم. پس  راحتت  و 
از  رسیدند.  شامس  به  رنج  بی هیچ 
کشتی پیاده شدند و به شهر درآمدند.

به هنگامی که وامق از کنار بت شهر 
می گذشت عذرا را که از بتکده بیرون 

و  زیبا  نظرش  در  دید. چنان  می آمد 
دلستان آمد که نمی توانست از او نظر 
برگیرد. عذرا نیز برابر خود جوانی دید 
بر  بی اختیار  منظر.  خوش  و  آراسته 
جای ایستاد دمی چند به روی و موی 

و باالیش نگریست و بدان نگاه!
به اشاره دست مادرش را که در آن 
نزدیک ایستاده بود نزد خود خواند. او 
نیز از آن همه زیبایی و دالویزی در 
شگفت شد و گفت من حدیث ترا به 
حضرت شاه می گویم تا چه فرماید. از 
روی دیگر عذار چنان به دیدن روی 
دلفروز وامق مایل شده بود که دقیقه ای 
چند درنگ کرد و همراه مادرش نرفت 

راز  افشاگر  تا رنگ زرد و آشفتگیش 
دلباختگیش نباشد.

وامق نیز به کار خویش درماند و به 
به  خود گفت: دریغ که بخت بد مرا 

حال خویش رها نمی کند.
پریشان  و  آشفتگی  طوفان  چون 
دلی و اشکباری دوست همسفرش را 
دید دانست چه سودا در سرش افتاده. 
پندش داد و گفت دم اژدها را پذیره 
مشو، اندیشه باطل را از سرت به در 
کن و به راه ناصواب پای منه. عذرا به 
پیمان  سر  بر  را  مادر  الحیل  لطایف 
آورد. مادر عذرا نزد همسرش رفت. از 
وامق و آراستگی و شایستگی او تعریف 

وامق و عذرا

بسیار کرد. شاه به دیدن او مایل شد 
و به سپهساالر بارش فرمان داد وی را 
بجوید بر اسب بنشاند و بیاورد و ساالر 
بار چنان کرد که شاه فرموده بود، و 
چون وامق را دید بر او تعظیم کرد، و 
ترا  شاه  چهر،  خوب  جوان  ای  گفت 
احضار فرموده با من بیا تا به بارگاه او 
برویم. وامق فرمان برد و چون به در 
کاخ رسید فلقراط به پیشبازش رفت 
به گرمی و مهربانی وی را پذیرا شد و 

نواخت و در  کنار خود نشاند. 
که  حالی  در  یانی  هنگام  این  در 
بود  گرفته  دست  در  را  عذرا  دست 
وامق  که  همین  و  شد،  مجلس  وارد 
دید  و جلوه  آراستگی  آن  به  را  عذرا 
چنان ماهی که از آب به خاک افتاده 

باشد دلش تپید.
و  خردمند  بود  ندیمی  را  فلقراط 
از  بود.  مجینوس  نامش  و  دانشمند 
و  وامق  دزدانه  نگاههای  و  نظربازیها 
عذرا به یکدگر، دانست که آن دو به 

هم دل باخته اند.
عذرا چون به جان و دل شیفته و 
فریفته وامق شد خواست اندازه دانش 
و سخنوری وی را دریابد و مجینوس 
را وادار کرد که او را بیازماید. آن مرد 
دانا و هوشیار در حضور شاه و همسرش 
زمینه های  در  بزرگان  از  گروهی  و 
و  کرد،  وامق  از  پرسشهایی  گوناگون 
چون جوابهای سنجیده شنید همه از 
دانش بسیار و حاضر جوابیش در عجب 
برای  دیگر  روزهای  و  روز  ماندند.آن 
وامق و طوفان طعامهای نیکو و شایسته 
آماده کردند. روز دیگر چوگان بازان به 
بازی درآمدند و وامق چنان هنرنمایی 
افتادند  حیرت  به  بینندگان  که  کرد 
اما چند روز بعد که شاه خواست عذرا 
را که چون مردان جنگ آزموده بود 
با وامق مقابل کند وامق فرمان نبرد.  
سر بر پای پادشاه گذاشت و گفت: مرا 
شرم می آید که با فرزند تو مبارزه کنم 
چه اگر بادی بر او وزد و تار مویش را 
بجنباند چنان بر باد می آشوبم که آن 

را از جنبش باز دارم. 
نام  به  داشت  رامشگری  فلقراط 

رنقدوس. او جهاندیده و هنرور، و در 
ایران و روم و هندوستان معروف بود. 
برای شاه بربط و دیگر وسایل موسیقی 
روزی  می سرود.  آهنگ  و  می ساخت 
در حضور شاه و وامق و عذرا و بزرگان 
دربار سرودی خواند که در دل وامق 
چنان اثر کرد که به جایگاه خاص خود 
رفت، رو به  آسمان کرد.چون عمر روز 
به آخر رسید و تاریکی شب بر همه 
جا سایه گسترد از بی خودی به باغی 
که خوابگه عذرا در آن بود رفت. چون 
به آن جا رسید گفت: این زندگی پر 
از مالل مرا از جان خود بیزار کرده،چه 
خوش باشد که به ناگاه بمیرم. آن گاه 
سر به آستان خوابگه معشوق گذاشت 
خویش  جایگاه  به  و  بوسید  را  آن 

بازگشت.
دربار  بزرگان  از  یکی  فالطوس 
ا  ر نشها  دا همه  که  بود  فلقراط 
عذرا  آموزگاری  پادشاه  می دانست، 
را به او سپرده بود. فالطوس چنانکه 
وظیفه اش بود ساعتی از عذرا دور و 
غافل نمی شد و همیشه چون سایه او 
را دنبال می کرد. اما چنان روی نمود 
خلوتگه  به  و  یافت  فرصت  شبی  که 
دیدار  و  کار  به  وامق رفت. فالطوس 
نیز  او آگاه شد و چنان شد که شاه 
از دیدار پنهانی دخترش با وامق آگاه 
گردید و او را به سختی مالمت کرد. 
پدرش  شماتت  و  تلخگویی  از  عذرا 
هوش  از  که  شد  آزرده  دل  چنان 
از آن  فلقراط  افتاد.  زمین  بر  و  رفت 
ستم بزرگ که به دخترش کرده بود 
پشیمان گشت، وی را به هوش آورد و 
چون عذرا تنها ماند بر بخت ناسازگار 
خود نفرین کرد وگریست. دل وامق و 
عذرا از ستمی که از پدر و تعلیم گر بر 

آنان می رفت غمگین و پر اندوه بود.
باری پس از مدتی یانی بر اثر غم 
اندوهی که دل و جان دخترش را  و 
فشرده بود جان سپرد. فلقراط نیز در 
جنگ با دشمن کشته، و عذرا به چنگ 
خصم اسیر شد. منقلوس نامی او را در 
جزیره کیوس خرید و دمخینوس که 
کارش بازرگانی بود وی را از او دزدید. 
این دختر تیره روز که از گاه جوانی 
از  سالیانی  بود  برگشته  او  از  بخت 
عمرش را به بردگی و حسرت گذراند 

و سرانجام به ناکامی درگذشت.
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ادامه دارد

تسمیه آن را به خاطر ندارم، واقع بود. 
عمو پزشک بود و مطبش را هم در این 
خانه دایر کرده بود که هفت اتاق و بعد 
زیرزمین و آب انبار و حوضی در وسط 
ماهی  خانه  این  کرایه  داشت.  حیاط 
شش تومان بود! این خانه از یک سو 
به خیابان اسماعیل بزاز راه داشت و از 
سوی دیگر مسیر روزانه من به مدرسه 
بود که شرحش از این قرار است: من هر 
روز می باید از بازار و چهار سوق بزرگ 

و بعد بازار حلبی سازها عبور کرده و از 
صحن مسجد شاه وارد بازار کنار خندق 
می شدم. آن روزها قسمتی از خیابان 
ناصریه که بعدها به ناصر خسرو تغییر 
یافت، بازاری بود که از مسجد شاه تا 
جلو شمس العماره ادامه پیدا می کرد و 
به نام بازار کنار خندق، مشهور بود که 
بعدها خراب شد و آن را ضمیمه خیابان 
ناصر خسرو نمودند. در انتهای این بازار، 
مقابل شمس العماره، میدان بزرگی بود 
که به بازارچه مروی راه داشت و غالب 
گاراژهای مسافری برای مسافرت به قم 
در آنجا قرار داشت. که در حال حاضر 
هم به همان مهر و نشان باقی مانده است. 
در تهران آن روز هنوز اثری از اتوبوس 
و تاکسی نبود و وسیله جا به جایی در 
شهر، منحصر به درشکه و واگن اسبی 
بود که امتیاز آن از دوران قاجاریه به یک 

شرکت بلژیکی واگذار شده بود.
در  مدرسه  به  رفتن  برای  من 
جلو  ایستگاه  فاصله  بارانی،  روزهای 
از  را  توپخانه  میدان  تا  شمس العماره 
واگن استفاده می کردم. ولی در مواقع 
عادی پیاده این مسیر را طی می نمودم. 
قیمت بلیط واگن اگر اشتباه نکنم، سه 
عباسی، یعنی دوازده شاهی بود. واگن 

اسبی سه مسیر داشت، یکی خیابان 
به  که  بود  ری  خیابان  و  برق  چراغ 
ایستگاه ترن حضرت عبدالعظیم منتهی 
می شد، دومی خیابان امیریه و سومی 
خیابان شاهپور که درست یادم نیست 
نامیده  نام  این  به  بعدها  یا  روزها  آن 
شد. خیابانهای تهران همه خاکی بود 
و بعدها که شش هفت سال بعد دوباره 
به تهران برگشتم، بعضی از خیابانها در 
درجۀ اول خیابان پهلوی و قسمتی از 

کاخ  ورودی  اصلی  در  تا  کاخ  خیابان 
مرمر و همچنین خیابان سپه تا توپخانه 

سنگفرش شده بود.

روایت از مرحوم فهیم الملک
مرحوم فهیم الملک نقل می کرد آن 
که  هم  را  دودی  ماشین  علما  موقع 
و  رفت  برای  بلژیکی  شرکت  همین 
برگشت زائران حضرت عبدالعظیم راه 
زیرا  بودند  کرده  تحریم  بود،  انداخته 
سبیل  نامبرده  شرکت  بودند  متوقع 
بود.  نکرده  و  کند  چرب  را  حضرات 
بنابراین یک عده از مریدان خودشان 
را تحریک و تشویق به برپایی تظاهرات 
وسیله  این  از  استفاده  با  مخالفت  در 
بود  قرار  که  روزی  نتیجه  در  کردند. 
ناصرالدین شاه برای تشویق و ترغیب 
زیارت  برای  و  شده  ترن  سوار  مردم 
مردم  برود.  عبدالعظیم  حضرت  به 
تظاهرات کردند. در آن میان یک نفر از 
همشهری ها باالی چهارپایه رفته برای 
این مضمون  به  غرایی  نطق  حاضران 
ایراد می کند: »آی مردم، شاه به )به فتح 
با(چی ایطمینان سوار ماشین میشی؟ 
ایختیارش دست فیرنگی سوار شدی 
اهلل کجائی فتیل بلوک!« ظاهراً مقصود 

آن بابا پطرزبورگ بوده است. باز نقل 
کردند که یک روز امیر موثق )سپهبد 
محمد نخجوان( که فرمانده دانشکده 
افسری به نام مدارس کل نظام بود، دم 
در دانشکده ایستاده بود. رانندۀ واگن 
حین توقف در ایستگاه جلو مدرسه، به 
صدای بلند نام ایستگاه را برای پیاده 
شدن مسافران اعالم می کند و می گوید، 
نخجوان  لشکر  امیر  نظام،  مدارس 
می شنود، ناراحت می شود و با آن لحن 

سخن گفتن معمولی خودش می گوید 
بگو »مدارس کل نظام«. رانندۀ واگن که 
معموالً آن جلو می ایستاد، دسته ترمز 
را یک بار دیگر می چرخاند و می گوید 

این هم کلش!
واگن ها  این  که  بگویم  هم  را  این 
که  داشت  تاقک  ا یک  وسط،  در 
قاطی  زنها  و  بود  خانمها  مخصوص 
مردان نمی شدند.مدرسۀ ما آن روزها 
از  یکی  در  نوشتم،  که  همان طور 
واقع  الله زار  خیابان  اوایل  کوچه های 
شده بود. آن روزها و حتی تا سی چهل 
سال بعد، این خیابان گردشگاه و محل 
تفریح و تفرجگاه تهرانی  ها بود و بهترین 
فروشگاه ها و مغازه های تهران، اوایل در 

این خیابان مستقر بود.

در مدرسه ثروت
قباًل این نکته را بگویم که مدرسه 
درجۀ  مدرسۀ  سه  دو  از  یکی  ثروت 
اغلب  فرزندان  که  بود  تهران  اول 
خانواده های متمکن و بزرگان پایتخت 
در این مدرسه مشغول تحصیل بودند. 
موقع ناهار زیرزمین عمارت که محل 
از  مملو  بود.  شاگردان  ناهارخوری 
برای  خانه  از  که  بود  غذا  قابلمه های 

میزهای  روی  که  بودند  آورده  آنان 
بود.  ترتیب چیده شده  به  سفره خانه 
نبود،  متأهل  هنوز  عمویم  چون  من 
بودن هم شاید  متأهل  فرض  به  تازه 
نوکر  که  نبود  منقل  قبل  آن  صاحب 
ناهارها  بیاورد،  غذا  خانه  از  من  برای 
به دکان طباخی دم در مدرسه که در 
واقع برای خود در حکم رستورانی بود، 
می رفتم. منتها چون بیشتر از پانزده 
شاهی اعتبار ناهار نداشتم، هر روز به 

نیم پرس چلو خورشت فسنجان که 
می کردم.  قناعت  بود،  عالقه ام  مورد 
هنوز هم مزۀ آن چلو خورشت را در 

زیر دندانم احساس می کنم.
در ارتباط با خاطرات دوران تحصیل، 
نقل یک خاطره را که حکایت از طرز 
فکر و میزان عالقه و احساس مسؤولیت 
دستگاههای  روز  آن  گردانندگان 
آموزشی کشور دارد و ذکر خیر از مردانی 
که خدمات فرهنگی را برای خود یک 
تکلیف و وظیفۀ وجدانی می دانستند و 
تمام هم و غمشان را مصروف خدمت 
جوانان  تربیت  و  تعلیم  و  جامعه  به 
و  تاریخ  در  ثبت  برای  می نمودند، 
می دانم. ضروری  بسیار  دین،  ادای 

من در کالس ششم ابتدائی مدرسه 
ثروت تهران )هنوز فرهنگستان تشکیل 
نیافته بود و مدارس به جای دبستان 
و دبیرستان، مدرسه ابتدائی و مدرسه 
مشغول  می شدند(،  نامیده  متوسطه 
حدود  در  کالس  این  شدم.  تحصیل 
یک صد و شصت نفر شاگرد داشت و 
چون نمی شد این عده را در یک کالس 
جا داد، ناگزیر از تشکیل دو کالس به 
نامهای »ششم الف« و »ششم ب« شده 
بودند. یادم می آید هر روز عصرها بعد از 

گذر عمر: خاطراتی از گذشته های دور )4(

علما، ماشین دودی حضرت عبدالعظیم را تحریم کرده 
بودند چون کمپانی بلژیکی سبیلشان را چرب نکرده بود!
به جریمه روزی که از مدرسه گریختم و به تماشای مجلس رفتم چوب 

مفصلی خوردم!

داستان سفر
روز  دو  ما  تهران  به  رفتن  برای 
نبود  کار  در  اتوبوسی  بودیم.  راه  در 
ماشینهایی  فقط  مسافرت  وسیله  و 
بعدها  که  بود  امروز  وانت های  نظیر 
برای حمل بار و مرغ و خروس از آن 
استفاده می کردند و می کنند! وقتی 
بودند،  حرکت  آماده  همه  مسافران 
یک نفر از عمله اکرۀ گاراژ که در این 
و  بار  نخست،  داشت،  تخصص  کار 
بنه و خورجین های همسفران را که 
از دهات و اطراف به قصد  غالبشان 
نهایت  با  بودند،  مشهد  عازم  زیارت 
می کرد  پهن  ماشین  کف  در  دقت 
و سپس همۀ آنها را نفر به نفر باال 
می برد. درست مانند کنسرو روی کف 
وانت که از بار و خورجین فرش شده 
بود، در کنار هم می چید! و چون اغلب 
مسافران برای اینکه بوی بنزین و دود 
اگزوز ماشین اذیتشان نکند، سیر زیاد 
خورده بودند، لذا هوای داخل ماشین 
قابل تنفس نبود. من مجبور می شدم 
سوراخی  از  را  دماغم  تنفس  برای 
بگذارم  بیرون  شبکه سیمی ماشین 

که به خودی خود مایۀ دردسر بود.
برای رسیدن به تهران دو روز در راه 
بودیم و دو شب در قهوه خانه های بین 
راه روی آن سکوهای قهوه خانه های 
کذائی با آن رواندازها و زیراندازهایی 
که صاحب قهوه خانه به مصداق »غایه 
اختیار  در  الموجود«،  بذل  الجود 
مسافران می گذاشت، بیتوته کردیم. 
سرانجام سحرگاه روز سوم در خیابان 
سپه در یک گاراژ پیاده شدیم. راننده 
ماشین که قرار بود مرا به خانۀ عمو 
برساند. به عهد خود وفا کرد و از آن 
من  برای  زندگی  از  تازه ای  دور  روز 
دور از خانۀ پدری و خانواده آغاز شد. 
فردای آن روز عمویم مرا به مدرسه 
متوسطه ثروت برد که مدیر مدرسه 
مرحوم میرزا ابراهیم خان شمس آوری 
و ناظم آن شادروان میرزامحمدخان 
)عمو و پدر آقایان منوچهر و جهانگیر 
با مادر و پدرم نسبت  شمس آوری( 
نزدیکی داشتند، برد و من در کالس 
ششم ابتدائی مدرسه مشغول تحصیل 

شدم.
تهران آن  روز

من قبل از رفتن به تهران، پیش 
پایتخت مملکت  از  و  تهران  از  خود 
تصور و تصویر دیگری در ذهن داشتم، 
اما بعد به این نتیجه رسیدم که تبریز 
آن روزگار اگر از تهران آبادتر و بهتر 
نبود، الاقل کمتر از آن هم نبود. باری، 
سعی می کنم برای احتراز از اطالۀ کالم، 
از پرداختن به جزئیات خودداری نمایم. 
ولی برای این که خواننده را تا حدی که 
مقدور باشد با گوشه هایی از تهران آن 
روز آشنا کنم، از مسیر روزانه ام برای 
رسیدن به مدرسه که در اوایل خیابان 
یا سوم بود،  الله زار در کوچه دوم و 
شروع می کنم. خانۀ ما در کوچه ای به 
نام کوچۀ هفت تن که مناسبت و وجه 

تعطیلی مدرسه شاگردان یکی از دو 
کالس یک روز در میان در مدرسه 
شمس آوری  شادروان  و  می ماندند 
رئیس مدرسه که وظیفه و مسؤولیتی 
از نظر آموزش و تدریس در دبیرستان 
دو  این  شاگردان  برای  نداشت،  را 
کالس دیکته می گفت و دفاتر را شب 
برای تصحیح به خانه می برد و به جای 
آنکه طبق معمول به دیکته شاگرد 
نمره بدهد، برحسب زیادی و کمی 
غلط جریمه می نوشت. مثاًل رونویسی 
از دیکته پنج و هر غلط بیست مرتبه 
و فردا ایشان دفاتر دیکته روز را به 
عالوه دفاتر جریمه شاگردان به خانه 
برده و با دقت مطالعه می کردند که 
دقیقاً  را  خود  تکالیف  دانش آموزان 
انجام داده باشند و این رویه را مستمراً 
تحصیلی  سال  پایان  تا  وقفه  بدون 
ادامه می دادند و نتیجه این شد که 
در پایان سال، آن دیکته های سخت 
بی غلط  دانش آموزان  را  مشکل  و 
بار  یک  به  جریمه ها  و  می نوشتند 
تقلیل یافته بود. من هنوز هم خاطرۀ 
آن روزها را فراموش نکرده ام و طنین 
صدای رسای ایشان را با لهجۀ شیرین 
ترکی آذربایجانی هنگام گفتن دیکته 
در گوش دارم که می گفت: »در کتب 
تواریخ و قصص چنین مسطور است 
که فریدون از اسباط جمشید بود...« 

روانش شاد.
چوب و فلک

که  روزها  آن  در  می آید  یادم  باز 
خواندن مذاکرات مجلس در آن سن 
و سال توجه مرا به خود جلب کرده 
از  نفر  یک  اتفاق  به  روز  یک  بود. 
آشنایان به جای رفتن به مدرسه، به 
تماشای مجلس رفتم. خاطرم هست 
آن روز مرحومان نصرت الدوله فیروز 
قراگوزلو  اعتمادالدوله  و  عالیه  وزیر 
رفتند  تریبون  پشت  معارف،  وزیر 
بخت  از  کردند.  ایراد  نطق هایی  و 
و  دید  مرا  بستگان  از  نفر  یک  بد 
فردا صبح آمد مرا به مدرسه برد و 
مرحوم شمس آوری ناظم مدرسه را 
در جریان گذاشت. البته نیازی نبود 
که از ایشان بخواهد مراقبت بیشتری 
بکنند که من از مدرسه غایب نشوم. 
مرا  مدرسه  ناظم  آقای شمس آوری 
به زیرزمین فرستاد که معموالً آنجا 
دانش آموزان گریز پا را چوب و فلک 
می کردند. جای دوستان خالی آن روز 
چوب مفصلی خوردم که خیلی مزه 
داد)!( و دیگر هوس غیبت از مدرسه 
را نکردم. این یک نمونه از باور و ایمان 
و اعتقاد مسؤوالن اداره یک مدرسه 
مردان  قبیل  این  از  روزها  آن  بود. 
تمام  نداشتیم که  وظیفه شناس کم 
وقت و انرژی خودشان را وقف خدمت 

و انجام وظیفه می کردند.

چرا بسم اهلل نگفتی؟
از اولین روزهای مدرسه بگویم. ما 
به مناسبت مأموریت پدرم چند سال 
مقیم ارومیه بودیم در حالی که تعداد 
شاگردان کالس درس ما در مدرسه 
آن روز ارومیه، از ده دوازده نفر تجاوز 
درس  کالسهای  من  برای  نمی کرد. 
مدرسۀ ثروت با آن تعداد دانش آموز 
خاطرم  می نمود.  عجیب  اوایل  در 
هست معلمی به نام آقاشیخ ابراهیم 
راشدی داشتیم که معمم بود و درس 
اخالق با شرعیات می داد، کجایی بود 
بگویم  می توانم  نمی دانم، همین قدر 
سلیقه  و  لهجه  زدن،  حرف  هنگام 
داشت. ضمیرهای  را  خاص خودش 
و جای  به جا می کرد  را جا  فعل ها 
متکلم و مخاطب و غایب را پاک به 
هم می ریخت. مثاًل می فرمود، علی آقا 
بیا بینی، احمدآقا بیابینی. از جمله 
مرا صدا کرد علی اشرف آقا بیا بینی!

بعد  تخته سیاه،  پای  رفتم  باری، 
گفتند بخوان بینی. من به عادت و 
رسم متداول ارومیه تا دهن باز کردم 
بسم اهلل بگویم، هنوز بسم اهلل را نگفته 
شاگردان  خندۀ  شلیک  که  بودم 
کالس که برای اولین بار شاهد چنین 
لرزه  به  را  کالس  بودند.  صحنه ای 
درآورد، آن روز گذشت، آقای راشدی 
که از بسم اهلل گفتن من خوشش آمده 
بود، دو روز بعد باز مرا صدا کرد و این 
بار بدون گفتن بسم اهلل شروع کردم 
که باز شاگردان به همان شدت روز 
موجب  و  سردادند  را  خنده  قبل 
خجات من شد. آقای راشدی گفتند 
نگفتی،  بسم اهلل  چرا  آقا،  علی اشرف 
بسم اهلل بگو. ناچار باز بسم اهلل گفتم 
تفریح  و  خنده  اسباب  دیگر  بار  و 
بعد  به  از آن  همکالسان شد، دیگر 
یاد گرفتم که بسم اهلل نگویم و نگفتم.

بنشین بر لب جوی و گـذر عمر ببین                     کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس

خوانندگان عزیز ما با نام اشرف 
پزشکپور )ا.پ.تگزاس( و رشحات 
ـ  قدما  به قول  ـ  ایشان  قلمی 

آشنایی دارند.
صاحب  از  پزشکپور،  آقای 
آن  از  و  کشور  وزارت  منصبان 
که  است  سابق«  »جوانان  جمله 
گذر عمر خوشبختانه از ذهن فعال 
و طبع وقاد ایشان چیزی نکاسته 
بر مطالبی که  و شاهد آن، عالوه 
نگاشته اند،  »کیهان«  در  گهگاه 
با عنوان  دفتر خاطراتی است که 

»گذر عمر« به چاپ رسانده اند.
بخشی از این دفتر، به خاطراتی 
به عنوان  خدمتشان  دوران  از 
فرماندار همدان، شهردار مشهد، 
استاندار  معاون  و  تبریز  فرماندار 
مأموریت های  دیگر  و  آذربایجان 
دولتی اختصاص دارد و بخش دیگر 
شما  مطالعۀ  برای  ما  را  آن  که  ـ 
برگزیده ایم ـ به خاطرات جوانی و 

دوران تحصیل.
در این قسمت، نویسندۀ کتاب 
شما را با خود در فضای اجتماعی 
و فرهنگی ایران هفتاد سال پیش، 
در کوچه و خیابان تبریز و تهران 
آن  مردم  از  و  می دهد  گردش 
روزگار، از مدرسه ها، از معلمان، از 
دانشکده حقوق و استادانی چون 
صدیق  نصر،  خان  ولی اهلل  دکتر 
حضرت مظاهر، ابوالحسن فروغی، 
شیخ محمد سنگلجی و ذکاءالدوله 

غفاری یاد می کند.
بیان  با  که  رو  آن  از  خاطرات، 
و  نکته ها  و  روان  نثر  و  شیرین 
خواننده  است،  همراه  تلمیحات 
هم  با  می کشاند.  دنبال  به  را 

می خوانیم...

اشرف پزشکپور در میان پدر و برادرانش

ماشین دودیزنان هنگام سوار شدن به ماشین دودی
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شده اند، چرا پدر و مادرش وقتی برای 
پزشکی  به سردخانه  شناسایی جسد 
قانونی برده شدند، آثار جرح و ضرب 
بر بدن جگرگوشه شان دیدند، ولی اثری 
ندیدند؟!  تیراندازی  از  ناشی  زخم  از 
چرا جسد سارو را پس از شناسایی به 
خانواده تحویل ندادند و پدر و مادرش را 
روز بعد به بهشت محمدی بردند تا سر 
گوری که معلوم نیست جسد سارو در 
آن دفن شده باشد یا نه، برای فرزند شان 

گریه و زاری کنند؟«
پرسش ها و ابهامات در مورد مرگ 
نیستند.  دوتا  و  یکی  قهرمانی  سارو 
»اگر  می گوید:  جوان  این  شوهرخاله 
درگیری  در  دی  غروب 1۳  در  سارو 

مسلحانه کشته شده است، چرا 11 روز 
بعد به خانواده اش اطالع داده اند؟ آیا در 
این یازده روز می خواستند از یک جنازه 
بازجویی کنند؟!« محمد رضا آرین به 
کومله  حزب  در  سارو  عضویت  اتهام 
کردستان ایران، که از سوی فرماندار 
سنندج و منابع اطالعاتی مطرح شده 
است  و پدرش نیز در مصاحبه اجباری 
این ادعا را تائید می کند، اشاره کرده و 
می گوید:»در نوجوانی سارو به گروه های 
کردی که در آ  ن سوی مرز حضور دارند 
تمایل پیدا کرده بود. 1۷ سال داشت 
و  شد  دستگیر  رابطه  همین  در  که 
دادگاه او را به 5 سال حبس محکوم 
کرد. پس از دو سال با تعهد و وثیقه 
آزاد شد و پس از چندی در جستجوی 
کار به تهران رفت، چون در سنندج به 
خاطر همین محکومیت نتوانسته بود 

شغلی پیدا کند«.

تهدید بهاره رهنما
در تهران سارو مدتی به عنوان پیک 
در رستورانی که متعلق به بهاره رهنما، 
بازیگر سینما، است مشغول به کار بود. 
بهاره رهنما در متنی که پس از اطالع 
از کشته شدن سارو در توییتر، همرا با 
عکسی در کنار این جوان منتشر کرده، 
می نویسد: »چندگاهی تو رستوران ما 
کار می کرد و پیک موتوری بود. بسیار 
نگران  اغلب  و  بود  محجوب  و  آروم 
مادرش، گاهی در مورد مادرش با من 
حرف می زد، امروز دیدم و شنیدم که 
در درگیری های اخیر کشته شده و به 
خانواده اش  تحویل  جنازه اش  تازگی 
و  مادرش  به  عمیقا  و  شده،  داده 

خانواده اش تسلیت می گم«.

گفتگو با یکی از بستگان سارو قهرمانی، قربانی 
کهریزک سنندج

 ، ین ر آ ضا  ر محمد =
سرهنگ بازنشسته نیروهای 
و شوهرخاله سارو  انتظامی 
قهرمانی، در گفتگو با کیهان 
لندن انگشت بر تناقضات در 
مورد  در  مقامات  اظهارات 
سنندجی  جوان  این  قتل 

می گذارد.
پدر  قهرمانی،  =محمد 
سارو را در روزی که مجلس 
برگزار  خانه  در  او  ترحیم 
اطالعات  اداره  به  می شد 
دوربین  مقابل  در  تا  بردند 
بر دروغ های فرماندار صحه 

بگذارد.
مادر  با  که  رهنما  =بهاره 
سارو قهرمانی، که مدتی در 
بود،  کرده  کار  او  رستوران 
ابراز همدردی کرده، از سوی 
تهدید  سنندج  فرمانداری 

شده است.
قهرمانی،  سارو   - رأفت  احمد 
از  یکی  سنندجی،  ساله   2۴ جوان 
این  که  است  کهریزک هایی  قربانیان 
بار نه تنها در تهران، بلکه در شهرهای 
مختلف ایران، پیکر جوانانی را که در 
تحویل  شده اند،  بازداشت  اعتراض ها 

خانواده هایشان می دهند.
محمد ابراهیم زارعی، فرمانده سنندج 
مدعی است که سارو در یک درگیری 
کشته  و  است  شده  کشته  مسلحانه 
ناآرامی ها در این  شدن وی ربطی به 
آنها  در  که  ناآرامی هایی  ندارد.  شهر 
کمک  »با  سنندج  فرماندار  گفته  به 
و همکاری خوب مردم به هیچ فردی 
آسیب نرسید«. البته فرماندار هم که 
باور  را  او  حرف های  کسی  می داند 
نمی کند، پدر سارو، محمد قهرمانی، را 
با تهدید مقابل دوربین نیز می نشاند تا 

دروغ هایش را تائید کند.

دروغ های فرماندار
محمد رضا آرین، سرهنگ بازنشسته 
سارو  شوهرخاله  انتظامی،  نیروهای 
لندن،  کیهان  با  گفتگو  در  قهرمانی، 
می کند:  بیان  را  دیگری  داستان 
»فرماندار سنندج صحبت از تهدید فرد 
یا افرادی با اسلحه، توسط سارو می کند.

محمد ابراهیم  گفته  به  اتفاق،  این 
زارعی، مربوط به ۴ دی می شود. سارو 
تا غروب 1۳ دی آزاد بود و همه او را 
او  علیه  شکایتی  کسی  اگر  دیده اند. 
مطرح کرده بود، بدون شک در روزهای 
بعد مامورین انتظامی برای جلب  او یا 
حداقل احضارش می بایستی به محل 
ولی  می کردند،  مراجعه  سارو  زندگی 
اتفاقی نیفتاد و هرگز ماموری به خانه 
پدر سارو تا آن روز مراجعه نکرده بود«.

البته فرماندار بعدا صحبت از درگیری 
مسلحانه در نزدیکی ترمینال سنندج 
به گفته ی وی،  کرد. درگیری ای که، 

سارو در جریان آن کشته شد.
سنندجی،  جوان  این  شوهرخاله 
که خود سرهنگ بازنشسته نیروهای 
صحبت  به  اشاره  در  است،  انتظامی 
های جدید فرماندار سنندج می گوید: 
»چگونه است که در نقطه مرزی صفر 
درگیری  یک  پیرانشهر  نزدیکی  در 
مسلحانه صورت می گیرد و تمام ایران 
رسانه های  تمام  در  و  می شود  باخبر 
داخل و خارج انعکاس پیدا می کند، ولی 
از یک درگیری مسلحانه در قلب شهر 
ترمینال  نزدیکی  در  هم  آن  سنندج، 
تا  نمی شود  خبر  با  کسی  شهر،  این 
زمانی که روز ها بعد فرماندار در مورد 

آن صحبت  کند؟!«

جنایتی در هاله ی ابهام
محمد رضا آرین در ادامه می افزاید: 
نمی کند  اشاره  حتی  فرماندار  »آقای 
بوده  کسی  چه  با  درگیری  این  که 
است، با نیروهای انتظامی؟ با مامورین 
اطالعات؟ با پاسداران یا با پیشمرگه های 
مسلمان؟! در گذشته همیشه صحبت از 
هر دو طرف درگیری کرده اند. مشخص 
است که این سناریو را بعد از قتل سارو 

زیر شکنجه برای توجیه نوشته اند«.
گفتگو  ادامه  در  آرین  محمدرضا 
سارو  »اگر  می گوید  لندن  کیهان  با 
زند  کیانوش  که  دیگر،  جوان  یک  و 
نام دارد، در درگیری مسلحانه کشته 

در پیامد این توییت، از فرمانداری 
سنندج با این هنرپیشه تماس می گیرند 
و او را ضمنی تهدید می کنند. تهدیدی 
که بهاره رهنما خبر آن را نیز در توییتر 
منتشر ساخته است. محمد رضا آرین 
دنبال  به  تهران  در  »سارو  می گوید: 
کار و زندگی اش بود و دیگر رابطه ای 
با احزاب کرد نداشت، در یک آژانس 
کار می کرد، به تازگی با دختری به نام 
ازدواج  قصد  و  بود  نامزد کرده  زینب 
داشت«. احتماال در همین رابطه نیز 
سارو چند روزی قبل از آغاز اعتراض ها 
سفر  خانواده  دیدن  برای  سنندج  به 
می گوید  آرین  محمدرضا  بود.  کرده 
در حرکت های  سارو  نمی دانم  »بعید 

دیگر  جوان  هزاران  مانند  اعتراضی 
شرکت کرده باشد. در آن روزها ساروها 
که  جوانانی  بودند،  خیابان  کف  در 
بیکارند و هر گونه امیدی به آینده ای 

بهتر را از دست داده اند«.

باز هم اعتراف تلویزیونی
بستگان  و  دوستان  که  روزی  در 
شده  جمع  وی  پدر  منزل  در  سارو 
اجازه  محل  مسجد  در  چون  بودند، 
نداده  را  سوگواری  مراسم  برگزاری 
بودند، محمد قهرمانی را دو بار به اداره 
اصالعات سنندج بردند. محمدرضا آرین 
می افزاید: »در آنجا محمد قهرمانی را 
دوربین  مقابل  در  زور  و  تهدید  با 
نشاندند و مجبور کردند متنی را که 
به کردی آماده کرده بودند بخواند و بر 
دروغ هایشان صحه بگذارد«. در فیلم به 
خوبی دیده می شود که محمد قهرمانی 
از روی اجبار صحبت می کند و مرتب به 
کسانی که در پشت دوربین قرار دارند 

نگاه می کند.
»در  می گوید  سارو  شوهرخاله 
مراسمی که در خانه محمد قهرمانی 
برگزار شد، مامورین لباس شخصی زن 
اجازه  حتی  و  داشتند  حضور  مرد  و 
بلند ضجه  با صدای  نمی دادند کسی 
و ناله کند و در راس ساعت پنج بعد 
از ظهر هم ختم مراسم را اعالم کردند 
و حتی به بستگان نزدیک هم اجازه 
ماندن ندادند. مادر بزرگ سارو که مادر 
همسر من است و پیرزنی بیمار است که 
در حسن آباد در 5 کیلومتری سنندج 
زندگی می کند، از خانه دخترش به زور 
بیرون کردند و اجازه ندادند برای نوه اش 

عزاداری کند«.

سارو قهرمانی

توییت بهاره رهنما

=دو جوان به نام حسین 
قادری و سید شهاب ابطحی 
اضافه  جانباختگان  آمار  به 
شدند؛ جوانی به اسم محمد 

نصیری ناپدید شده است.
نجفی،  =محمدرضا 
شورای  مجلس  نماینده 
و  نارضایتی  اسالمی: 
اجتماعی  زوال  احساس 
برای  نظام  یافته،  افزایش 

همیشه فرصت ندارد.
ستوده:  =نسرین 
را  اوین  بازداشت شدگان 
و  می بردند  اتاق هایی  به 
آنها  از  قاضی  و  مسؤوالن 
بگویند  که  می خواهند 
متادون در اختیار آنها قرار 

دهند.
در  سراسری  اعتراضات  ادامه  در 
در  فقر  و  گرانی  بیکاری،  علیه  ایران 
حکومتی،  گسترده ی  فساد  و  جامعه 
شب گذشته، 2۷ دی ماه، پس از چند 
نیروهای  شدید  سرکوب  با  که  روز 
نتوانستند به خیابان ها  امنیتی مردم 
شهر  در  معترض  شهروندان  بیایند، 
امنیتی ها  نبودن  از  نیمه شب  آمل 
استفاده کرده و به خیابان ها آمدند و 

علیه حکومت شعار دادند.
دیگر  نقاط  از  کوتاهی  فیلم های 
نشان  که  شده  منتشر  نیز  ایران 
همچنان  شهرها  از  بسیاری  می دهد 
تحت کنترل پلیس و بسیج است؛ آنها 
در خیابان ها مستقر هستند تا جلوی 
هر اعتراضی گرفته شود. یکی از این 
آن  امنیتی  اوضاع  فیلم  که  شهرها 
منتشر شده، قم است که گردان های 

موتورهای  و  تویوتا  با  بسیج  و  سپاه 
با  تا  می روند  رژه  شهر  در  سنگین 
ایجاد رعب و وحشت جلوی اعتراضات 

مردم را بگیرند.
اعتراضات  که  حالیست  در  این 
کارمندی  و  کارگری  تجمعات  و 
دیروز  صبح  دارد.  ادامه  همچنان 
حمل   شرکت  پرسنل  از  گروهی 
فارس«  »خلیج  بین المللی  نقل  و 
مقابل سازمان بورس تهران دست به 
اعتراض زدند. این شرکت ماه هاست 
آن  پرسنل  و  دارد  بحرانی  وضعیت 
بالتکلیف هستند. آنها شعار داده اند: 
عزاست  روز  امروز،  عزاست  »عزا 
امروز، زندگی کارگران رو به فناست 

امروز«.
سبب  خیابانی  تظاهرات  سرکوب 
همزمان  کارگری  اعتصابات  که  شده 
با فروکش کردن حضور مردم معترض 
در  کند.  پیدا  افزایش  خیابان ها  در 
مشهد نیز رانندگان »کشت  و صنعت 
عدم  به  اعتراض  در  قدس«  آستان 
دریافت مطالبات و حق و حقوق خود 
دست به اعتراض زده اند. گزارش هایی 
و  تاکسی  رانندگان  اعتصاب  از  نیز 
و  شهرکرد  رضوانشهر،  در  کارگران 

اهواز منتشر شده است.
نماینده  نجفی  محمدرضا 
اصالح  طلب مجلس و عضو کمیسیون 
صنایع و معادن در نطقی خطاب به 
»بسیاری  است:  داده  هشدار  نظام 
دست  از  را  خود  خرید  قدرت  مردم 
زوال  احساس  و  نارضایتی  و  داده اند 
و  یافته  افزایش  آنها  بین  اجتماعی 
صدای مردم را باید به وقت شنید و ما 

تا ابد فرصت نداریم.«

افزایش آمار جان  باختگان
غیررسمی  گزارش های  و  اخبار 
حاکی از افزایش تعداد جان باختگانی 
سراسری  تظاهرات  در  که  است 
در  زندان ها  در  و  شده  بازداشت 
نیست  به  سر  مشکوک  مرگ های 
حسین  نام  به  زندانی  یک  شده اند. 
 25 دوشنبه،  روز  ۳0ساله  قادری 
مرکزی  زندان  قرنطینه  در   ،9۶ دی 
سنندج به  دلیل نامعلومی جان خود 

را از دست داد.
ابطحی جوان 20ساله  سید شهاب 
روزهای  نخستین  در  که  اراک  اهل 
اعتراضات دستگیر شده بود در زندان 
کشته شده و پیکر او روز گذشته در 

مقابل منزل پدرش رها شد.
این در حالیست که پیکر آریا روزبهی 
اعتراضات  جان باختگان  از  بابادی 
20دی ماه در رودخانه کارون پیدا شد.

که  معترضانی  از  نصیری  محمد 
شده  بازداشت  زنجان  تظاهرات  در 

است.  باخته  جان  شکنجه  زیر  بود، 
ماموران حکومتی اجازه کالبدشکافی 
آنها  به  و  ندادند  نصیری  خانواده  به 
مورد دیگر گفتەاند،  مانند چند  نیز 

پسرشان خودکشی کرده است!
رسمی  مقام های  که  آخرین بار 
آمار کشته شدگان  اسالمی  جمهوری 
را اعالم کردند بین 21 تا 22نفر بود، 
اما این آمار حاال به بیش ۳5نفر رسیده 
است ضمن اینکه کم نیستند افرادی 
که مرگ آنها تایید نشده، یا اصال گم 
در  خبری  آنها  سرنوشت  از  و  شده 
در  خانواده ها  بعضی  نیست.  دست 
نباید  شهرستان ها تهدید شده اند که 
با  فرزندانشان  دستگیری  مورد  در 
برای  وگرنه  کنند  مصاحبه  رسانه ها 

آنها گران تمام می شود.
یکی از بازداشت شدگان که به قید 
وثیقه آزاد شده در گفتگویی به کیهان 
لندن گفته است که مأموران در زندان 
متادون  دستگیرشدگان  به  اوین 
می داده اند. او بعید نمی داند که برخی 
از زندانیان به همین دلیل جان خود 
را از دست داده باشند ولی حکومت 
آن را »خودکشی« اعالم می کند. این 
موضوع را نسرین ستوده وکیل و فعال 
حقوق بشر نیز در پیامی تأیید کرده 

است.
رییس پلیس: نیروهای ما سالح 

جنگی نداشتند
نیروی  فرمانده  اشتری  حسین 
به  اسالمی،  جمهوری  انتظامی 
رسانه ها گفته است که خوشبختانه در 
این »آشوب ها« نیروی انتظامی هیچ 
»شهیدی« نداشت ولی »تعداد زیادی 

از نیروهای ما مصدوم شدند«.

او همچنین ادعا کرده است: »طبق 
دستورالعمل مأموران ما به هیچ وجه 
مجهز به سالح جنگی نبودند«. اشتری 
آن  تأمل  قابل  »موضوع  کرده  تاکید 
است که از نظر ما کشته سازی در این 
ماجرا مشکوک است و این موضوع نیز 
بررسی  حال  در  ما  همکاران  توسط 
مقام های  می رسد  نظر  به  است«. 
امنیتی جمهوری اسالمی اصرار دارند 
به مردم بباورانند که جانباختگانی که 
دستگیر شده  سراسری  تظاهرات  در 
بیماری  و  خودکشی  دلیل  به  بودند، 
دست  از  را  خود  جان  زندان  در 
مشکوک  مرگ های  این  آنها  داده اند. 
را که باید درباره شان به افکار عمومی 
توضیح بدهند در کمال بی مسئولیتی 

و بی شرمی »کشته سازی« می نامند. 

ادعای کشته شدن سه بسیجی 
در اسالمشهر

خود  سخنان  از  بخشی  در  اشتری 
»ری ا ستارت«  گروه  فراخوان  به 

برای حمله به بسیجی ها نیز واکنش 
صحبت ها  این  گفت،  و  داد  نشان 
هیچ گاه  و  نیست  بیش  شایعاتی 
گذشته  شب  اما  شد.  نخواهد  عملی 
رسانه های نزدیک به این گروه اعالم 
شهرستان  در  را  بسیجی  سه  کردند 
اسالمشهر در جنوب تهران کشته اند. 
است.  نشده  تایید  هنوز  خبر  این 
که  منتشر شده  فیلم هایی  همچنین 
در آن یک پُست برق در کرج و یک 
به  اصفهان  بهارستان  در  پمپ بنزین 
گفته  همچنین  است.  کشیده  آتش 
می شود پایگاه بسیج در شاهرود نیز 
به آتش کشیده شد. برخی معتقدند 
توسط  که  »ری  استارت«  گروه  که 
سیدمحمد حسینی شومن و کمدین 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی پس 
از سکونت وی در آمریکا به راه افتاده، 
فراخوان های  و  است  »مشکوک« 
به  وابستگان  قتل  و  به خشونت  وی 
جمهوری اسالمی یک پروژه ی امنیتی 
برای سرکوب  را  تا دست نظام  است 
باز  حکومت  مخالفان  و  معترضان 
بگذارد آن هم در حالی که مخالفان 
بر  اسالمی  جمهوری  نظام  جدی 
تظاهرات  و  مدنی  نافرمانی های 
مسالمت آمیز تکیه می کنند که بیش 
از ماجراجویی  و تخریب اموال عمومی 
و ارتکاب قتل، می تواند حکومت را از 

پای در آورد.
منتشر شده  اخبار  بر  بنا  همچنین 
جوانان  و  بیکاران  مجازی  فضای  در 
کرمانشاه  در  بیکار  تحصیل کرده ی 
تجمع  یک  برگزاری  برای  فراخوانی 
اعتراضی در روز پنج شنبه، 28 دی ماه، 

در خیابان دبیر اعظم صادر کرده اند.

تظاهرات شبانه در آمل؛ افزایش شمار جان باختگان، 
فشار به زندانیان برای مصرف متادون!

گسترششعارنویسیعلیهعلیخامنهای

یک نماینده پارلمان اروپا از جمهوری چک دیروز در این پارلمان با اشاره به کشته شدن سارو قهرمانی اعالم کرد، ساروها 
به خیابا ن ها آمدند و  او یکی از آنها بود که زیر شکنجه کشته شد
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قوه  برای  شهرداری  وقتی  یا  است، 
قضائیه دادسرا می سازد و به فرمانداری 
یعنی  می کند،  کمک  شهید  بنیاد  و 
هماهنگی بسیار خوبی بین دستگاه ها 
برای تغذیه یکدیگر وجود دارد و عزم 
وجود  فساد  با  مبارزه  برای  جدی 

ندارد.«
سلطانی که پس از افشای واگذاری 
قالیباف  دوره  در  نجومی  خانه های 
از  مردم  مطالبه  بر  افتاد،  زندان  به 
تأکید کرده و گفته است:  دستگاه ها 
»از این رو مطالبه عمومی مردم باید 
مسئوالن  چون  کند  مبارزه  فساد  با 
برای  اقدامی  اما  مطلع اند  ازفسادها 

مقابله نمی بینیم.«
بیان  با  معماری نیوز  سایت  مدیر 

کمک یک و نیم میلیاردی محمدعلی نجفی به 
یک مداح مشهور!

برای  شهرداری  =»وقتی 
قوه قضائیه دادسرا می سازد، 
به فرمانداری و بنیاد شهید 
عزم  یعنی  می کند،  کمک 
فساد  با  مبارزه  برای  جدی 

وجود ندارد.«
عی  جتما ا نت  و معا =
میلیارد  صدها  شهرداری 

تومان پولشویی می کند.
پرونده  افشاکننده  سلطانی  یاشار 
می گوید  نجومی  خانه های  واگذاری  
در دوره شهرداری محمدعلی نجفی، 
که تازه از 5 شهریور 96 شروع شده، 
یک و نیم میلیارد تومان به هیأت یک 

مداح مشهور کمک شده است.
در پی افشای فساد مالی محمدباقر 
توسط  تهران  شهرداری  در  قالیباف 
نی  سلطا یاشار  نجفی،  محمدعلی 
پرونده  افشاکننده  و  روزنامه نگار 
گفته  نجومی،  خانه های  واگذاری 
که »در دوره آقای نجفی، یک ونیم 
مداح  یک  هیأت  به  تومان  میلیارد 

مشهور کمک شده است.«
دستگاه های  تغذیه  به  سلطانی 
مختلف از یکدیگر اشاره کرده و گفته 
سازمان  فرهنگی  بودجه  »وقتی  که 
بازرسی سه برابر بودجه مبارزه با فساد 

ا  ر بودجه  سرنوشت  گر  »ا ینکه  ا
نمی توانیم تغییر دهیم، دست کم می 
توانیم شفاف سازی کنیم« اظهار کرده 
است: »در معاونت اجتماعی شهرداری 
تهران، صدها میلیارد تومان پولشویی 
می شود. در بقیه معاونت ها هم بودجه 
فرهنگی کالنی برای مسایل خاص )از 
جمله ده ها میلیارد تومان به مساجد و 

حسینیه ها( داده می شود.«
وی همچنین با تاکید بر فریاد زدن 
مطالبات گفته: »اگر نگوییم نتیجه رای 
ما چه شد، خیانت کرده ایم. تا زمانی 
که شهروندان برای حفظ و نگهداشت 
سرمایه ملی خود مطالبه گری نکنند، 
اصالح رخ نمی دهد و بودجه ها نیز با 

اشکال بسته و هزینه می شود.«

یاشار سلطانی، محمدعلی نجفی

با یکی از شرکت های نیروی انتظامی 
تدوین  خصوص  در  را  قراردادی 
شاخص های ارزیابی عملکرد به مبلغ 
رسانده  امضاء  به  تومان  میلیارد  یک 
است که شاید ارزش واقعی آن حتی 

1۰ میلیون تومان هم نبوده است.«
شهردار تهران با بیان اینکه آخرین 
مرداد  اول  موسسه  این  به  پرداخت 
 ۸5۰ و  بوده  انتخابات  از  پس  و   96
میلیون تومان به این قرارداد پرداخت 
شده است، گفت: »ما در بررسی های 
بیشتر دریافتیم که یک قرارداد دیگر 
در تاریخ 2 مرداد 96 منعقد شده که 
در روز قرارداد پرداختی صورت گرفته 

است.«
افزود:  ادامه  در  نجفی  محمدعلی 
یک  مجموعا  قرارداد  دو  »این 
میلیارد و ۴3۰ میلیون تومان ارزش 
بیشتر  بررسی های  در  است.  داشته 
این  است  درست  که  شدیم  متوجه 
مبلغ به حساب شرکت مذکور واریز 
تومان  میلیون   1۷3 تنها  اما  شده 
را  مابقی  و  داده  شرکت  این  به  را 
به  متعلق  که  دیگر  حساب  یک  به 
قبلی  معاونین  از  یکی  دفتر  رئیس 
این  و  کردند  واریز  بوده  شهرداری 
است.  شده  انتخابات  خرج  نیز  پول 
طرف  فرد  که  حالیست  در  این 
زیرمجموعه  شرکت  در  حساب 
مکتوب  صورت  به  انتظامی  نیروی 
تنها  از 1۷3 میلیون  اقرار کرده که 
گرفته  تعلق  به خودش  میلیون   2۰

و مابقی سهم دیگران بوده است.«

افشاگری نجفی از اختالس مشترک محمدباقر 
قالیباف و نیروی انتظامی

و  قالیباف  محمدباقر   =
قراردادی  انتظامی  نیروی 
حدودا 100 برابر قیمت واقعی 
بودجه شهرداری  از  و  امضا 

برداشت کردند.
از  توجهی  قابل  بخش   =
مبلغ قرارداد توسط قالیباف 
برای تبلیغات نامزدی او در 
انتخابات  دور  دوازدهمین 
ریاست جمهوری هزینه شده 

است.
تهران  شهردار  نجفی،  محمدعلی 
شهردار  قالیباف،  محمدباقر  می گوید 
دوازدهمین  نامزد  و  تهران  پیشین 
با  جمهوری،  ریاست  انتخابات  دوره 
همدستی نیروی انتظامی دو قرارداد 
قیمت  برابر   1۰۰ حدود  مبلغی  با 
بودجه  از  و  رسانده  امضا  به  واقعی 
شهرداری برداشت کرده است. سپس 
حساب  از  قرارداد  مبلغ  از  بخشی 
انتظامی  نیروی  زیرمجموعه  شرکت 
به حساب معاون قالیباف بازگشته و 
در  قالیباف  انتخاباتی  تبلیغات  برای 
هزینه  جمهوری  ریاست  انتخابات 

شده است. 
گزارش  ارائه  در  نجفی  محمدعلی 
1۰۰ روزه خود با بیان اینکه متاسفانه 
به  شهرداری  پرونده های  بررسی  در 
مواردی از سوء استفاده برخوردیم که 
باید از طریق مراجع قضایی پیگیری 
شود گفت: »اواخر سال 95 شهرداری 

شهردار تهران همچنین به موضوع 
اشاره  تهران  شهرداری  بدهی های 
داده  نشان  »بررسی ها  است:  گفته  و 
شهرداری  شده  ثبت  بدهی  رقم  که 
29 هزار و 51۰ میلیارد تومان بوده 
است. 22 هزار و 6۰۰ میلیون تومان 
نشده شهرداری  ثبت  بدهی  رقم  نیز 
حدود  که  کردیم  پیش بینی  و  است 
بدهی  نیز  تومان  میلیارد   ۸۰۰۰
اساس  همین  بر  و  داریم  احتمالی 
بدهی شهرداری در حوزه ثبت شده، 
حدود  احتمالی  بدهی  و  نشده  ثبت 
52 هزار و 1۰۰ میلیارد تومان است 
شهرداری  فعلی  بودجه  برابر  سه  که 

است.«
نجفی  محمدعلی  افشاگری  با 
درباره زد و بند شهردار سابق تهران 
اختالس،  برای  انتظامی  نیروی  با 
کمیسیون  رئیس  رضایی،  محمدرضا 
از  اسالمی،  شورای  مجلس  عمران 
شهردار تهران خواست گزارش علنی 
و محرمانه و مستندات مکتوب خود 
را برای رسیدگی در اختیار کمیسیون 
عمران به مجلس شورای اسالمی قرار 

دهد.
در حالی که تا کنون با هیچ یک از 
نهادها، سازمان ها یا افراد حکومتی که 
برخوردی  زده اند  اختالس  به  دست 
محمدرضا  اما  است  نگرفته  صورت 
تخلفات  اثبات  با  است  گفته  رضایی 
تهران  شهرداری  در  شده  انجام 
قاطعانه با متخلفان و مقامات در هر 

لباس برخورد خواهیم کرد.

وروردی شهرک های تسلیحاتی زیرزمینی در ایران
= خامنه ای نفر اول فهرست 
بزرگترین وقف کنندگان آثار 
هنری به آستان قدس است.
اسالمی  رهبر جمهوری   =
بیش از 1۸هزار نسخه خطی 
و سنگی نفیس و گرانبها از 
مشاهیر  و  هنرمندان  آثار 
بزرگ اسالمی را به این نهاد 
است. کرده  اهدا  مذهبی 
=معلوم نیست خامنه ای که 
پیش از انقالب اسالمی یک 
و پس  بوده  معمولی  آخوند 
از تأسیس جمهوری اسالمی 
از سردمداران اصلی آن  نیز 
را  گرانبها  آثار  این  نبوده، 
وقف  که حاال  آورده  کجا  از 
است! کرده  قدس  آستان 

معنوی  ارزش  بدانیم  آنکه  برای 
سنگی  و  خطی  نسخه های  مادی  و 
چقدر زیاد است، نیازی به کارشناسان 
و متخصصان زبده  ی باستان شناسی و 
عتیقه  شناسان حرفه ای و کاربلد نیست؛ 
در شهر و محلی که زندگی می کنیم 
کم نیستند آنهایی که دستی در این 
امورات دارند یا کسی را می  شناسند که 

ادعا می کند خبره ی کار است.
به دنبال  پایتخت هر کس  مثاًل در 
سنگی  و  خطی  کتاب های  و  عتیقه 
و  منوچهری  به خیابان  باشد گذرش 
اگر  می داند  خوب  و  افتاده  فردوسی 
معروف  قول  به  بخواهد  اصل  جنس 
و  کند  ُشل  را  باید حسابی سرکیسه 
اگر قصد فروش داشته باشد حواس اش 
جمع باشد که سرکیسه نشود، اما همه 
خوب می دانند »عتیقه از هر نوع که 

باشد یعنی پول«.

علی خامنه ای هزاران کتاب خطی نفیس و آثار 
هنری گرانبها را وقف آستان قدس کرده!

موزه و کتابخانه آستان قدس از نظر اثار نفیس و کلکسیون اشیا و عتیقه های گرانبها کم نظیر است

خبرگزاری های  که  شرایطی  در 
بین المللی به نقل از نهادهای مالی و 
را  خود  نورافکن های  آمریکا  امنیتی 
اطرافیان  و  اموال علی خامنه ای  روی 
او انداخته اند و دولت ترامپ قرار است 
تا چند هفته دیگر فهرست دارایی های 
منتشر  را  اسالمی  جمهوری  رهبر 
کند، رئیس »اداره مخطوطات آستان 
قدس« خبر داده علی خامنه  ای بیش 
نسخ خطی،  از جمله  اثر  هزار  از 1۸ 
چاپ سنگی و کتاب و عکس به آستان 
در  او  نام  و  کرده  اهدا  رضوی  قدس 
صدر فهرست بزرگترین وقف کننده ی 
رضوی  قدس  آستان  به  هنری  آثار 
ثبت شده است. این همه در حالیست 
که معلوم نیست خامنه ای که پیش از 
انقالب یک آخوند معمولی بود و حتی 
پس از تأسیس جمهوری اسالمی نیز 
جزو سردمداران اصلی آن نبود، این آثار 

را اصال از کجا به دست آورده است!
نوری نیا،  حجت االسالم محمدحسن 
به تسنیم گفته »آخرین مجموعه ای که 
از ایشان به آستان اهدا شده، دربردارنده 
5۴ نسخه خطی بود. همچنین بیش از 
2۰۰ اثر به صورت فاکسی میله نیز اهدا 
شده که در این میان، آثار ارزشمندی 
وجود دارد که از نظر نفاست و نوع کاغذ 

به کار رفته ارزش باالیی دارد«.
او که رئیس اداره مخطوطات آستان 
قدس است درباره برخی از آثار وقفی 
خامنه ای گفته، از جمله آثار نفیسی که 
از سوی او اهدا شده می توان به قرآنی 
با توجه به ویژگی های  اشاره کرد که 
یاقوت  به  متعلق  احتماال  اثر  خط 
مستعصمی است و در زمره آثار بسیار 

نفیس قرار دارد.
بوده  خطاطی  مستعصمی  یاقوت 
که گفته می شود حدود 366 قرآن را 
رونویسی کرده که تعدادی از آنها در 
موزه های بزرگ دنیا از جمله فرانسه به 

نمایش در آمده و آنقدر نفیس است که 
قیمتی برای آن متصور نیست.

نفیس  آثار  دیگر  از  گفته،  نوری نیا 
مشهد  به  خامنه  ای  که  مجموعه  این 
که  است  نظامی«  »خمسه  فرستاده 
21 مجلس تصویر نیز در این اثر دیده 
می شود. همچنین اثری بسیار نفیس از 
شاهنامه فردوسی با 15 مجلس تصویر 
نیز در این مجموعه وجود دارد که از 

نظر هنری ارزش باالیی دارد.
و  خطی  کتاب های  گفته  نوری نیا 
سنگی که تا کنون خامنه  ای به آستان 
بر  آنقدر مهم هستند که  قدس داده 
افزوده  قدس  آستان  کتابخانه  ارزش 

است.
و  گران  نسخه های  این  کردن  پیدا 
نایاب در بازار از یک سو، میزان پولی 
که برای خرید آن داده می شود از سوی 
که  می کند  ایجاد  را  سوال  این  دیگر 
خامنه  ای این حجم آثار هنری و عتیقه 
را از کجا آورده و با کدام پول خریداری 
کرده است که حاال آنها را در اختیار 
آستان قدس قرار داده؟ دالل و واسطه 
کسانی  چه  مجموعه ها  این  خرید 
پول ها کجا جابجا می شود؟  هستند؟ 
را  آنها  ارزش  و  آنها  چه کسی خرید 
در  خامنه ای  نظر  می کند؟  مشخص 

خرید و فروش آنها چقدر مهم است؟
هزینه خرید این کتاب ها و دردسرهای 
اداره  رئیس  که  است  زیاد  آنقدر  آن 
مخطوطات آستان قدس خود اعتراف 
می کند، آستان قدس در ماه های اخیر 
»تالش کرده تا با خریداری نسخه های 
موجود  نیازهای  ارزشمند«،  و  نفیس 
در این رابطه را برطرف کند؛ از جمله 
به  مدت  این  در  که  مجموعه هایی 
گنجینه کتابخانه افزوده شده می   توان 
به مجموعه بسیار ممتاز از دکتر قریب 
اشاره کرد که شامل آثار هنری و علمی 

متعدد است.

و  ه  نشا ما کر م  د مر =
اطالع رسانی  عدم  از  ازگله 
شهر  در  آنچه  مورد  در 
هستند. نگران  می گذرد 
- ساعاتی پس از شنیده شدن 
انفجار، هلی کوپترهای ارتش 
کنشت«  »تنگه  منطقه  به 
کردند. پرواز  ازگله  حوالی 
سپاه  موشکی  =سایت 
 1396 سال  خردادماه  که 
سوریه  در  داعش  مواضع 
این  در  داد  قرار  هدف  را 
منطقه  از کرمانشاه قرار دارد.
=کانال تلگرامی »آمدنیوز« 
وابسته  می شود  گفته  که 
امنیتی جمهوری  به محافل 
که  در خبری  است  اسالمی 
مردم  شدید  نگرانی  باعث 
ادعا کرده  مناطق شده،  آن 
دنبال  به  امنیتی  نیروهای 
. هستند ها  د ُکر ر  کشتا

شدن  شنیده  خبر  که  حالی  در 
صدای مهیب انفجار در شهر کرمانشاه 
سوی  از  دی ماه،   2۴ یکشنبه شب، 
مقام های محلی این استان تایید شد، 
هنوز  آن  از  با گذشت 2۴ ساعت  اما 
مشخص نشده منشأ این صدای مهیب 
شعاع  تا  اطرف  شهرک های  در  که 
چندین کیلومتر شنیده شد چه بوده 

است.
موشکی  شهرک های  از  یکی 
دو سال  یکی  در  که  زیرزمینی سپاه 
گذشته بخش هایی از فعالیت های آن 

در صدا و سیما پخش شد
مردم  وحشت   باعث  که  انفجار  این 
منطقه شده با انتشار نورهای عجیب و 
غریب در آسمان همراه بوده که منشأ 

آنها نیز نامشخص مانده است.
کرمانشاه  فرماندار  رنجبر  فضل اهلل 
ایلنا، دقایقی  با خبرگزاری  در گفتگو 
را  آن  صدا  این  شدن  شنیده  از  پس 
رسماً تایید کرد، ولی در مورد مشاهده 
نورها چیزی نگفت و افزود، با توجه به 
پیگیری های انجام شده »ظاهراً مسئله 
امنیتی نیست، هر چند به دنبال منشأ 

این صدا یا انفجار هستیم«.
اینکه چطور ممکن است علت وقوع 
چنین صدای مهیبی پس از 2۴ ساعت 
سبب  باشد  نشده  مشخص  همچنان 
ترس و همچنین بی اعتمادی ساکنان 
شروع  و  دولتی  مقام های  به  استان 

احتمال انفجار زاغه مهمات زیرزمینی سپاه در 
»تنگه کنشت« کرمانشاه

التهابی مجدد در بین مردم شده که 
روحی  فشارهای  زمین لرزه ها  تکرار  با 
و روانی به خصوص در میان کودکان و 
زنان بیشتر کرده است.یک شبانه روز 
پس از این حادثه هنوز »هیچ گزارشی 
از انفجار گاز یا موارد مشابه دیگر اعالم 
جانب  از  هم  روشنی  پاسخ  و  نشده« 
مسؤوالن داده نمی  شود. فرماندار حتی 
دیده شدن نورهای عجیب را رد کرده 
و همین انکار واقعیت مردم را بدبین تر 

کرده است.
علی جوانمردی، از گزارشگران صدای 
وقایع  به  مربوط  اخبار  که  آمریکا، 
کرمانشاه را پوشش می دهد در کانال 
شخصی خود نوشته صدای مهیب در 
کرمانشاه در محله های جهاد، نساجی، 
حافظیه، چقاگالن، مسکن، فرهنگیان 
فاز دو، کارمندان، شهرک پرواز، نوکان، 

ظفر، بلوار و تعاون، شنیده شد.
سپاه  موشکی  »پایگاه  که  آنجا  از 
استان  ازگل  نزدیکی  در  پاسداران 
کرمانشاه قرار دارد« گفته می شود که 
این انفجار در یکی از پادگان های سپاه 
در مناطق تحت حفاظت در کوه های 
اطراف شهرستان ازگله به وقوع پیوسته 
و احتماالً انفجاری در زاغه مهمات بوده 

که چنین صدای مهیبی داشته است.
پاسداران  سپاه  حادثه  این  از  پس 
کرمانشاه(  )پایگاه  ارتش  هوانیروز  از 
به  اعزام  برای  هلی کوپتر  تقاضای 
است  کرده  کنشت«  »تنگه  منطقه 
که هم هلی کوپترهای شکاری کبرا را 
شامل می شده و هم 21۴ پشتیبانی. 
به طور مشخص اعالم نشده که انفجار 
زاغه مهمات ناشی از چه بوده است، اما 
سپاه اعالم کرده »چون امکان حمله 
گروه های مسلح ضدانقالب به زاغه های 
مهمات وجود دارد تامین هوایی الزم 
است«.از هوانیروز ارتش خبر می رسد 

اطراف  در  خلبان ها  از  تعدادی  که 
زاغه مهمات ازگله دود را دیده اند، اما 
شعله های آتش دیده نمی شده که به 
نظر می رسد انفجار در یکی تونل ها یا 
انبارهای زیرزمینی سپاه صورت گرفته 
نیز  منطقه  بومیان  از  است.گروهی 
گزارش داده اند که تعدادی آمبوالنس 
از  که  دیده اند  را  روشن  چراغ  بدون 
مسیرهای فرعی از کرمانشاه به سمت 
احتمال  که  بودند  حرکت  در  ازگله 
می  رود مربوط به تلفات نیروهای سپاه 
یک  یا  موشکی  آزمایش  باشد.اینکه 
اتفاق دیگر سبب این انفجار شده و یا 
جمهوری  مخالفان  سوی  از  حمله ای 
اسالمی صورت گرفته، مشخص نیست، 
اما در شهر شایعاتی به گوش می رسد 
ُکرد  مسلح  گروه های  اینکه  بر  مبنی 
انتقام  طی عملیاتی این زاغه ها را در 
سرکوب اهالی ُکرد در اعتراضات اخیر 
منفجر کرده اند.منطقه ازگله در اختیار 
سپاه است و پس از زمین لرزه های اخیر 
از گذشته شده  آن سخت تر  به  ورود 
و در ورودی های این شهرستان سپاه 
مستقر  بیشتری  بازرسی  ایست های 

کرده است.
تلگرامی »آمدنیوز« که گفته  کانال 
امنیتی  محافل  به  وابسته  می شود 
جمهوری اسالمی است، در خبری که 
نگرانی شدید مردم آن مناطق  باعث 
کشتار  احتمال  که  کرده  ادعا  شده، 
عظیم کردها و نابودی شهر کرمانشاه 
ادعا  همچنین  کانال  این  دارد.  وجود 
گزارش های  آخرین  اساس  بر  کرده 
امنیت  سپاه پاسداران به شورای عالی 
از نیروهای  ملی، دست کم هشت تن 
در  بالستیک  موشک  انفجار  در  سپاه 
داده اند.  از دست  را  النچر، جان خود 
تایید  یا  رد  اخبار  این  از  یک  هیچ 

نشده اند.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

نهم  رده  در  =تهرانی ها 
ناامیدی قرار دارند.

= فقط ۸ درصد خبرگان به 
آینده امید دارند.

استراتژیک  گزارش مرکز تحقیقات 
 ۷5 می گوید  جمهوری  ریاست 
وضعیت  که  معتقدند  مردم  درصد 
فرقی  یا  می شود  بدتر  آینده  در  آنها 
با حال نمی کند. مردم استان مرکزی، 
همه  از  اردبیل  و  رضوی  خراسان 

ناامیدترند.
استراتژیک  تحقیقات  مرکز 
 ریاست جمهوری، در سایت این مرکز 
 »1۳9۶ ایران  پژوهی  »آینده  نام  به 
صفحه ای   220 تحقیقاتی  مجموعه 
ایران  مشکالت  شناسایی  بر  مبنی 
آینده و به دنبال آن سناریوهای آینده 

ایران را منتشر کرده است.
در بخشی از این پژوهش آمده است: 
از  یکی  آینده،  به  نسبت  »ناامیدی 
مهم ترین عوامل ایجاد فشار روانی بر 
توده مردم است. بر اساس یافته های 
اجتماعی  سرمایه های  ملی  سنجش 
درصد   2۴ حدود  تنها   9۴ سال  در 
از مردم کشور، آینده را بهتر ارزیابی 
می کنند و حدود ۷5 درصد از مردم 
یا  می شود  بدتر  آینده  که  معتقدند 

ناامیدی 75 درصدی ایرانیان از آینده: مردم 
خراسان رضوی ناامیدترند

فرقی با حال نمی کند.«
نکته دیگر در این پژوهش به نتایج 
مشارکت خبرگان مربوط است: »تنها 
خبرگان،  از  درصد  هشت  حدود 
ارزیابی  بهتر  را  آینده  سال  وضعیت 
کرده اند. این آمار برای شهروندان تنها 
حدود 9 درصد است. در سطح کالن 
و عینی مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر 
ناامیدی نسبت به آیند  در بین جوانان، 

مسئله ازدواج و اشتغال است.«
درباره  پژوهش  این  در  همچنین 
ناامیدی  بر  سیاسی  وضعیت  تاثیر 
مردم آمده  است: »در سطح سیاسی 
منطقه ای  جهانی،  نابسامانی های  نیز 
عامل  مهم ترین  کشور  داخلی  و 
تاثیرگذار بر ناامیدی است. خبرگان به 
ناامیدی درباره حل بعضی مسائل سه 
حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با 

ادبیات مختلف اشاره کرده اند.«
سوم  تا  اول  رتبه  پژوهش  این  در 
ناامیدی نسبت به آینده در یافته های 
طرح ملی سرمایه اجتماعی مربوط به 
سه استان مرکزی، خراسان رضوی و 
اردبیل است؛ در حالی که تهران رتبه 

نهم را به خود اختصاص داده است.
نتایج  انتشار  ضمن  قانون  روزنامه 
این پژوهش، با تعدادی از دانشجویان 
آینده  به  نسبت  آنها  نگرش  درباره 

گفت و گو کرده است. محمد، یکی از 
دانشجویانی است که در سال چهارم 
به  و  می خواند  درس  حقوق  رشته 
»قانون« می گوید: »من وقتی می بینم 
نمی توانم با مدرکی که دارم در جامعه 
سرخوردگی  دچار  کنم،  پیدا  کاری 
را  آقازاده هایی  آن  کنار  در  می شوم. 
می بینم که به دلیل روابطی که دارند، 
رانت های بزرگ می گیرند و دست من 

از همه آن ها کوتاه است.«
میوه فروشی  مغازه  کارگر  حسام، 
روزهای  در  که  است  انقالب  میدان 
در  مردم  حضور  شاهد  اعتراضات 
خیابان ها بود. او می گوید: »من مدرک 
دلم می خواست  و خیلی  دارم  دیپلم 
را  دوستانم  اما  بروم  دانشگاه  به 
می دیدم که درس می خواندند و تازه 
می خواستند با هزار بدبختی وارد بازار 
همین  در  دادم  ترجیح  شوند.  کار 
وقتی  کنم.  کار  و  بمانم  پدرم  مغازه 
برای  باید  که  سرمایه هایی  می بینم 
جیب  از  سر  شود،  صرف  ما  اشتغال 
دنیا  همه  از  درمی آورد  اختالسگران 
ناامید می شوم. ای کاش کسی باشد 
که به ما جواب این ها را بدهد. ما هم 
شود  سربلند  کشورمان  می خواهیم 
اما باید مسئوالن نیز به حرف های ما 

گوش کنند و صدای مان را بشنوند.«

دست غارتگر سیل
خونه رو ویرونه کرد

پدر پیرمو کشت
مادرو دیوونه کرد

حاال من موندم و این ویرونه ها
پر خشم و کینه دیوونه ها…

به کارگرفتن تمثیل و اشاره در عین 
تاثیر  می کرد  زیباتر  را  ترانه ها  اینکه 
چرا  می داد  کاهش  را  آن  اجتماعی 
که همه مردم با زبان جدید تمثیل ها 
آشنا نبودند ولی این مشکل با تمرین 
و تکرار به کار بردن تمثیل ها از میان 
برخاست و گاه حتی خود مخاطبان 

ترانه ها را تمثیلی تفسیر می کردند.
بود  آن  امید  انقالب  از  پس  اما  و 
دوام  واکنش  و  کنش  روش  این  که 
که  بیشتری  آزادی  با  و  کند  پیدا 
بود  شده  داده  رسانه ها  به  ظاهر  به 
را  سیاسی  ترانه سازی های  زمینه 
این  سازند.  پیش  از  گسترده تر 
گروه  اوال  بود.  نادرست  پیش بینی 
و  برخاست  میان  از  »طنین« 
از  یک  هر  برجسته اش  کارورزان 
ترانه  واقع  در  و  رفتند  فرا  گوشه ای 
بی سرپرست ماند. با این همه در دو 
دهه اول پس از انقالب با ورود نوعی 
صحنه،  به  نوآورانه  سنتی  موسیقی 
توازن میان موسیقی پاپ و موسیقی 
کرد.  پیدا  کاهش  سنتی  عامیانه 
ترانه های  مخاطبان  از  بیشتری  نیم 
پیشین به کسوت طرفداران نوآوران 
سنتی در آمدند و نوعی هرج و مرج 
امروز  تا  کرد.  پیدا  رواج  موضوعی 
هنوز  می گوییم  سخن  شما  با  که 
اغتشاش و آشفتگی صحنه موسیقی 
را ترک نکرده است و هر کس  پاپ 
از  یک  هیچ  به  تکیه  بی   خود  سر 

مکاتب موجود وارد میدان می شود و 
با ترکیب چند واژه نو و کهنه موجود 

ترانه ای به بازار می فرستد.
اگر می گوییم ترانه آزاد به معنای آن 
نیست که دستور زبان را نیز در متن 
تلفیق  معنی  بگذاریم.  پا  زیر  ترانه 
ترکیبی  واژه های  که  نیست  این  نیز 
اینکه  برای  بگیریم  کار  به  آن چنانی 
معضل دیگری را حل کنیم. در واقع 
خود معضل تازه ای به وجود آورده ایم.

بحث  مورد  بارها  نیز  تلفیق  نحوه 
قرار گرفته است. یک مرثیه شاعرانه 
ِرنِگ شش وهشت  و  قالب یک  در  را 
به قول  به کار می بریم.  رقص برانگیز 
ظریفی »قِر بده دات کام« می سازیم. 
با  زمانی  که  نیز  ما  عاشقانه های 
برابری  فرانسه  شانسون های  بهترین 
می کرد بسیار پیش و پا افتاده شده 
حال  در  کل  به  سیاسی  ترانه  است. 
از میان رفتن است در حالی که در 
جریان جنبش سبز به شیوه معتدلی 
پرورش یافته بود و در رسانه ها پخش 

می شد.
و  بو،  و  رنگ  بی  ایماژ ها  اما  حاال 
شده  ناهنجار  و  بی منطق  کالژها 
در  می کند  سعی  کسی  هر  و  است 
بر  را  نقش ها  همه  تلفیقی  هنر  این 
بنوازد  هم  بسازد،  هم  بگیرد.  عهده 
که  صدایی  با  هم  آن  بخواند؛  هم  و 
نمی رسد.  هم  دانگ  دو  به  ارتفاعش 
مجموعه این عوامل سبب اضمحالل 

تدریجی ترانه های نو می شود.
در جنبش سبز نظر اول به اعتراضات 
خود  رای  همه  جوانان  بود.  سیاسی 
هر  و  بگیرند  پس  می خواستند  را 
زمینه های  به  راهی  می خواندند  چه 
از  هم  نقائصی  اگر  می برد.  اجتماعی 
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اسالمی  شورای  =مجلس 
طرح  در  نگهبان  شورای  و 
یت  عضو ن  نو قا ح  صال ا
اقلیت های دینی در شوراهای 

شهر اختالف نظر دارند.
=طرح عضویت اقلیت های 
رأی  با  شوراها  در  دینی 
اکثریت مجلسی ها به تصویب 

رسیده بود.
پس از اختالف نظر شورای نگهبان 
سر  بر  اسالمی  شورای  مجلس  و 
در  دینی  اقلیت های  عضویت  طرح 
مجمع  روستاها،  و  شهر  شوراهای 
به  نسبت  نظام  مصلحت  تشخیص 
سرنوشت این طرح تصمیم می گیرد. 
در  نیکنام  سپنتا  عضویت  اکنون 
این  به  منوط  یزد  شهر  شورای 

تصمیم است.
کرده،  گزارش  ایسنا  که  آنگونه 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
قانون  »اصالح  طرح  مصوبات  بر 
انتخابات  و  وظایف  و  تشکیالت 
تاکید  کشور«  اسالمی  شوراهای 
از  گذر  برای  رو  این  از  و  دارند 
به  را  آن  نگهبان  شورای  مخالفت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع 

داده اند.
اصالح  در  آذرماه   21 مصوبه  این 
رأی  اکثریت  با  شوراها  قانون 
برمبنای  که  شد  تصویب  موافق 
به  می توانند  دینی  اقلیت های  آن 
در  روستا  و  شهر  شوراهای  عضویت 

آیند.

دینی  اقلیت های  عضویت  موضوع 
نامزد  یک  شکایت  با  شوراها  در 
یزد  شهر  شورای  شکست خورده 
شورای  دبیر  جنتی  احمد  انتقاد  و 
نگهبان به حضور سپنتا نیکنام عضو 
زرتشتی شورای شهر یزد مطرح شد. 
در  نیکنام  عضویت  نگهبان  شورای 
تعلیق  حالت  به  را  یزد  شورای شهر 
»سلطه  به  را  آن  که  چرا  درآورد، 
»نفی  و  مسلمانان«  بر  غیرمسلمان 

سبیل« تعبیر کردند.
شورای  مجلس  مخالفت  وجود،  با 
قانون  اصالح  تصویب  و  اسالمی 
شوراهای  در  غیرمسلمانان  عضویت 
با  امر  این  بازهم  روستاها،  و  شهر 
رهبری  نگهبان  شورای  مخالفت 

مواجه شد.
شورای  انتخابات  در  نیکنام  سپنتا 
و  دومین بار  برای  یزد  روستا  و  شهر 
شهروندان  سوی  از  رأی  باالترین  با 
انتخاب شد ولی تا کنون حضور وی 
شده  روبرو  مشکل  با  شورا  این  در 

سپنتا  که  حالیست  در  این  است. 
آرای  پشتوانه  به  سال  چهار  قبال 
یزد در همین شورا عضو  شهروندان 

بوده و  حضور داشته است.
مسعود  نیکنام،  تعلیق  از  پس 
به  نیز  رودبار  جمعه  امام  داودی، 
برای  سنت  اهل  بخشدار  انتخاب 
رودبار انتقاد کرده و گفته بود که این 

امر محقق نخواهد شد.
ساالری،  به  خطاب  همچنین  وی 
»آقای  گفته:  گیالن،  استاندار 
استاندار انتصاب بخشدار مرکزی در 
بگذارید  شد.  نخواهد  محقق  رودبار 

رودبار آرامش خود را حفظ کند.«
»دولتی  است:  گفته  داودی 
نباید  آیا  است  تدبیر  اسمش  که 
شهرستانی  در  که  می کرد  تدبیر 
و  هستند  شیعه  مردمش  همه  که 
انبوهی ها،  رودباری ها،  عالمانی چون 
آیت اهلل های  و  شفیعی ها  سیدمهدی 
خورگامی ها و… دارد نباید یک اهل 

تسنن بخشدار آن باشد.«

مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف »سپنتا 
نیکنام« را روشن می کند

معلمان  صنفی  =کانون 
صدور  با  تهران  استان 
اعتراض  با  اطالعیه ای 
حکومت  رفتار  به  نسبت 
در  شرکت کنندگان  با 
تظاهرات سراسری خواستار 

آزادی زندانیان شد.
نقاشان  =سندیکای 
صدور  با  نیز  البرز  استان 
آزادی  خواستار  بیانیه ای 

معترضان شدند.
= کانون نویسندگان ایران 
احکام  از  بیانیه ای  صدور  با 
و  نویسندگان  برای  صادره 
هنرمندان ابراز تاسف کرده 
و خواستار آزادی محمد بم، 

شاعر جنوبی، شد.
استان  معلمان  صنفی  کانون 
در  دی ماه،  پنجشنبه، 28  روز  تهران 
اعتراض به تداوم بازداشت معترضان و 
شرکت کنندگان در تظاهرات سراسری 

دی ماه 9۶ اطالعیه ای صادر کرد. 
در بخشی از این اطالعیه آمده است: 
منتقدان  و سرکوب  و حبس  »زندان 
رفع  به  کمکی  تنها  نه  معترضان،  و 
بحران های موجود در جامعه نمی کند، 
بلکه برعکس به تشدید عوامل تنش زا 
منجر می شود و این هشداری است که 

بار ها از طرف کانون های صنفی معلمان 
به مسئوالن و تصمیم گیران کشوری 

داده شده است.«
تهران  استان  معلمان  کانون صنفی 
ایران  ملت  مشروع  حق  بر  همچنین 
به  اعتراضی  تجمعات  برگزاری  برای 
خواستار  و  کرده  تاکید  مدنی  شکلی 
جمله  از  زندانیان  همه  آزادی 
فعاالن  و  دانشجویان  دانش آموزان، 

مدنی و کارگری شده است.
متن کامل این اطالعیه را در ادامه 

می خوانید:
»به نام خداوند جان و خرد

از  روز  بیست  از  بیش  حالیکه  در 
حوادث اعتراضی ماه جاری می گذرد، 
دانشجویان  از  زیادی  تعداد  همچنان 
تعداد  و  کارگری  و  مدنی  فعاالن  و 
محدودی از دانش آموزان و معلمان و 
بازنشستگان به صورت بازداشت موقت 

در حبس می باشند.
گذشته  تجربیات  که  همچنان 
حبس  و  زندان  می دهد،  نشان  نیز 
نه  معترضان،  و  منتقدان  سرکوب  و 
تنها کمکی به رفع بحران های موجود 
در جامعه نمی کند، بلکه بر عکس به 
تشدید عوامل تنش زا منجر می شود 
و این هشداری است که بار ها از طرف 
کانون های صنفی معلمان به مسئوالن 
شده  داده  کشوری  تصمیم گیران  و 
استان  معلمان  صنفی  است.کانون 
مشروع  حق  بر  تاکید  ضمن  تهران 

ملت ایران در جهت برپایی تجمعات 
اعتراضی به شکلی مدنی، آزادی همه 
بازداشت شدگان اعتراضات 9۶ بویژه 
دانشجویان  معلمان،  اموزان،  دانش 
و فعاالن مدنی و کارگری را خواهان 
است.این اطالعیه در حالی صادر شده 
است که برخی دیگر از نهادهای صنفی 
با  گذشته  روزهای  در  نیز  مدنی  و 
اعتراض به رفتار حکومت با معترضان 

خواستار آزادی زندانیان شدند.
نقاشان  سندیکای  رابطه  همین  در 
استان البرز روز سه شنبه، 2۶ دی ماه، در 
بیانیه ای با اشاره به تظاهرات سراسری 
جان  »توده های  را  معترضان  دی ماه، 
به لب آمده از فقر، بیکاری، گرسنگی، 
گرانی، تورم، اختالس و دزدی« بیان 
کرد که تعدادی از آنها در 100 شهر 
بازداشت شده  ایران در روزهای اخیر 
یا به قتل رسیدند. سندیکای نقاشان 
استان البرز همچنین خواستار آزادی 
دیگر  سوی  شد.از  بازداشت شدگان 
کانون نویسندگان ایران روز پنجشنبه، 
28 دی ماه، با صدور بیانیه ای خواستار 

آزادی محمد بم، شاعر جنوبی، شد.
 ۴۷۶ امضای  به  که  بیانیه  این  در 
تن از نویسندگان و هنرمندان ایرانی 
رسیده است از اینکه در سال های اخیر، 
شاعران و نویسندگان با محدودیت ها و 
برخوردهای مضاعفی روبرو بوده اند که 
حتی به احکامی نظیر زندان و شالق 
انجامیده است اظهار تاسف شده است.

اعتراض کانون صنفی معلمان استان تهران به تداوم 
بازداشت معترضان

پیدا می شد  ترانه ها  تکنیکی در  نظر 
پنهان  ترانه  محتوای  سایه  زیر  در 
این  نوشتیم  موقع  همان  می ماند. 
جنبش سبز را باید ترانه باران نامید. 
از در و دیوار ترانه می بارید که نیمی از 
آن ها با ترانه های پیش از انقالب پهلو 
می زد؛ مانند ترانه »آهای جوون« از 
داریوش با شعر مینا اسدی و آهنگ 

محمد شمس:
در  تو  سرخ  صدای  وقتی 

کوچه های شهر جاری شد
تو بهترین شعر مرا گفتی

آهای جوون تو میتونی یک شعر 
تازه تر بگی

از درد و رنج آدما از شهر پر خطر 
بگی

از شور و شوغ باغ ها، از شعله های 
پرشرر، از دیده های تر بگی

هو کن،  ها کن، شورش کن، غوغا 
کن،دنیارو زیر و رو کن

وضعیت  این  با  کنیم،  کوتاه  سخن 
روی  پیش  باروری  آینده ی  ترانه 
مکررات  تکرار  به  همه اش  و  ندارد 
می گذرد مگر آنکه جوانان دست باال 
کنند و مثل جنبش سبز ترانه ها را با 
متن های دلپذیر و با تلفیق هنرمندانه 
همین  وگرنه  بیافرینند.  متن  با 
مختصر توفیقی هم که نصیب ترانه ها 

شده از میان بر خواهد خاست.
موسیقی  مورد  در  که  را  آنچه  همه 
مورد  در  می توان  گفتیم  ایرانی  پاپ 
موسیقی  و  سنتی  عامیانه  موسیقی 
دهه  کرد.  تکرار  نیز  شهری  عامیانه 
کسانی  انقالب  از  پس  سوم  و  دوم 
پرویز  علیزاده،  حسین  چون  را 
مشکاتیان و…پرورش داد. حاال هم 
ناامید نیستیم و انتظار داریم که پس 
از قیام خودجوش اخیر موسیقی پاپ 

ایران نیز تحول تازه ای پیدا کند.
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= با فرو رفتن سانچی در 
آب، ماجرای هولناکی که طی 
آن جان 32 انسان از دست 
دالر  میلیون  ده ها  و  رفت 
دارایی ملی ایران دود شد، 
دولت برگزیده ی امت، نمونه 
مدیریت،  ضعف  از  دیگری 
کم کاری و بی خبری را پشت 
به  بی اعتنا  و  گذاشت  سر 
مردم سرگرم  خواست های 

خود شد.
این  از  پیش  ماه  =چند 
فاجعه، بالفاصله بعد از مطلع 
قتل  به  و  اسارت  از  شدن 
و  حججی  محسن  رسیدن 
دریافت پیام آمادگی از سوی 
داعش برای مبادله جسد او 
در مقابل عبور آزاد 350 نفر 
از نیروهای خود در منطقه 
دیگری واقع در شمال شرق 
سوریه، و دریافت پول نقد، 
معاونت بخش عربی وزارت 
خارجه جمهوری اسالمی و 
نمایندگان نیروهای قدس با 
حزب اهلل لبنان وارد گفتگو 
شدند و متعاقبا طی »توافق 
را  او  جسد  ظاهرا  جرود« 

تحویل گرفتند.
= الگوی مطلوب حکومت 
سعید  ایران،  در  اسالمی 
که  نیست  جوان  دهقانی 
برای ساختن فردای خود و 
کشورش به دانشگاه می رود 
با سربلندی راهی کارزار  و 
مطلوب  الگوی  می شود. 
حججی  محسن  حکومت، 
»مدافع  بهانه  به  که  است 
او را به خاک بیگانه  حرم« 
می فرستند تا به جای سکان 
دست  به  تفنگ  کشتی، 

بگیرد  و خون بریزد.

بعد  روز  یک   - تقی زاده  رضا 
شدن  غرق  فاجعه بار  خبر  اعالم  از 
دست  از  تایید  و  سانچی  نفتکش 
نگون بخت  رفتن جان ۳۲ سرنشین 
بیانیه  یک  طی  روحانی  حسن  آن، 
»هم اکنون  داشت  اعالم  ریاکارانه 
تعیین  و  شناسایی  اصلی،  اولویت 

هویت جان باختگان است«!
»دولت  رییس  خجالت آور  بیانیه 
یافتن  ضرورت  بر  حالی  در  امید« 
تاکید  نفتکش  سرنشینان  »هویت« 
آغاز  از  بعد  روز  یک  که  داشت 
»شرکت  ژانویه(   ۷( آتش سوزی 

تن   ۳۲ کلیه  اسامی  نفتکش«  ملی 
سرنشینان کشتی طعمه حریق شده 
اعالم  مربوط  مسئولیت های  با  را 
آنها  دوستان  و  بستگان  و  داشته 
همراه با میلیون ها مردم ایران موضوع 
را ساعت به ساعت و از نزدیک دنبال 

می کردند.
سانچی  جانباختگان  جمع  در 
سعید  جوان،  دانشجوی  سه  نام 
سجاد  و  عیدی  پور  پوریا  دهقانی، 

از  »عرشه«  دانشجویان  عبداللهی، 
نخستین  برای  که  خارک  دانشگاه 
شده  دریایی  ماموریت  راهی  بار 
نام محمد پیریائی،  بودند، همچنین 
دانشگاه صنعت  از  موتور،  دانشجوی 

نفت محمودآباد دیده می شد.
متولد  دانشجو،  دهقانی،  سعید 
سال ۱۳۷۲  از اهالی دهنو یزد بود 
که در آتش سوزی سانچی و نیمه راه 
به  خود،  کاری  ماموریت  نخستین 
دلیل غفلت و بی اعتنایی عوامل دولت 
و همچنین از دست دادن اهمیت در 

جامعه جهانی، جان باخت.
هنگامی که نزدیکان جوانان در تب 
و تاب یافتن خبر از سرنوشت عزیزان 
خود دقایقی تلخ و پر التهاب را تجربه 
می کردند، حسن روحانی دغدغه های 
دیگری جز پیگیری جدی موضوع و 
آنها  جان  نجات  برای  واقعی  تالش 

داشت.
نیز  روحانی  حسن  خارجه  وزارت 
به جای برقراری تماس شبانه روزی با 
غم  و  هّم  و مسئوالن چینی،  دولت 

مورد  در  ترامپ  تصمیم  به  را  خود 
در  و  داشته  معطوف  اتمی  توافق 
حکومت،  »بیسمارک«  رابطه  این 
از  بعد  روز  دو  ظریف  محمدجواد 
ابتدا  وقوع فاجعه ی نفتکش سانچی 
اندرزهای  راهی مسکو برای شنیدن 
»برادر بزرگ« شد و روز ۹ ژانویه )سه 
نفتکش( در سفر  از سانحه  بعد  روز 
مشغول  بروکسل   کاری  تفریحی- 
نمایندگان  با  بش  و  و خوش  خنده 

سه کشور اروپایی بود.
با وجود بی اعتنایی دولتی ها، چند 
ساعت پس از انتشار خبر آتش سوزی 

سرنشینان  از  یکی  پدر  سانچی، 
جوان  دهقانی،  سعید  نفتکش، 
دانشجوی اهل یزد، نگران سرنوشت 
را  چین  به  عزیمت  قصد  فرزندش 

داشت تا از نزدیک در جریان عملیات 
اما دولت روحانی  نجات قرار بگیرد، 
بسر می برد  که در خواب خرگوشی 
به جای تسهیل سفر نزدیکان پرسنل 
»امید«  آنها  به  خطر،  معرض  در 
می داد و خود به دریافت گزارش های 
کرده  بسنده  رسانه ها  از  دست سوم 

بود.
تنها بعد از پایان دهشت بار حادثه 
سفیر  خاجی،  اصغر  علی  که  بود 

روز  پکن،  در  اسالمی  حکومت 
گفتگویی  در  دی ماه،   ۲۵ دوشنبه، 
محمدجواد  که  فاش ساخت  ایرنا  با 

تفریحی- سفر  پایان  از  بعد  ظریف 
بروکسل  و  مسکو  به  خود  کاری 
بشود  شانگهای  عازم  داشته  قصد 
ولی »دولت برادر« چین و »شریک 

استراتژیک جمهوری اسالمی« به این 
بهانه که وانگ پی، وزیر خارجه آن 
کشور در سفر است، از پذیرفتن وی 

خودداری کرده است!
مصاحبه  همان  طی  خاجی 
بهانه  به  که  کرد  اعتراف  همچنین 
چیانک،  که  لی  نداشتن  حضور 
نخست وزیر چین، دولت آن کشور از 
پاسخ گفتن به تماس تلفنی اسحاق 
روحانی  اجرایی  معاون  جهانگیری، 

هم خودداری نموده!
پکن  در  اسالمی  جمهوری  سفیر 
بیانیه  صدور  از  بعد  روز  یک  که 
روحانی خود را وارد معرکه ی دولت 
ساخته  سانچی  جانکاه  حادثه ی  و 
بود این بار با تغییر »اولویت اصلی« و 
مورد نظر روحانی، مدعی شد: اولویت 
عزیزان مان  از سرنوشت«  »اطالع  ما 

بود!
با فرو رفتن سانچی در آب، ماجرای 
هولناکی که طی آن جان ۳۲ انسان 
دالر  میلیون  ده ها  و  رفت  دست  از 
دولت  شد،  دود  ایران  ملی  دارایی 
از  دیگری  نمونه  امت،  برگزیده ی 
ضعف مدیریت، کم کاری و بی خبری 
به  بی اعتنا  و  گذاشت  سر  پشت  را 

خواست های مردم سرگرم خود شد.

یک قربانی از نوع دیگر
چند ماه پیش از فاجعه آتش سوزی 
آب های  در  سانچی  شدن  غرق  و 
اسیر  ایران  داغ حکومت  چین، خبر 
نام  به  حکومت  پاسدار  یک  شدن 

محسن حججی، عضو سپاه قدس بود 
که در جنگ داخلی سوریه به اسارت 

درآمده و به قتل رسیده بود.
ماه  تیر  متولد  حججی  محسن 
اصفهان،  نجف آباد  در   ۱۳۷۰ سال 
ماه  در  او  بود.  یزد  همسایه  استان 
مرزی  منطقه  التنف،  در  مرداد 
توسط  عراق  خاک  و  سوریه  بین 
نیروهای داعش اسیر شد و دو روز 

بعد به قتل رسید.

محسن حججی تنها یکی از بالغ بر 
۲۰۰۰ ایرانی است که طی چهار سال 
گذشته جان خود را برای حفظ رژیم 
متحد جمهوری اسالمی در سوریه از 

دست داده اند.
از  شدن  مطلع  از  بعد  بالفاصله 
محسن  رسیدن  قتل  به  و  اسارت 
از  آمادگی  پیام  دریافت  و  حججی 
جسد  مبادله  برای  داعش  سوی 
از  نفر   ۳۵۰ آزاد  عبور  مقابل  در  او 
دیگری  منطقه  در  خود  نیروهای 
و  سوریه،  شرق  شمال  در  واقع 
بخش  معاونت  نقد،  پول  دریافت 
جمهوری  خارجه  وزارت  عربی 
اسالمی و نمایندگان نیروهای قدس 
با حزب اهلل لبنان وارد گفتگو شدند 
و متعاقبا طی »توافق جرود« ظاهرا 

جسد او را تحویل گرفتند.
جسد  باقی مانده  دریافت  از  بعد 
ایران  حکومت  حججی،  محسن 
تظاهرات  و  تعزیه خوانی  مراسم 
نمایشی به منظور بزرگداشت او برپا 
کرد و در مراسم متعدد »جشن خون 
علی  فرزند  مجتبی،  از  شهادت«  و 
خامنه ای، تا تمام مسئولین سابق و 
الحق حکومت بدون استثنا شرکت 

جستند.

تشویق اعتقاد، پرهیز از عقل
از  قهرمان سازی  برنامه  اجرای  در 
محسن  انقالبی«،  و  مومن  »جوانان 
سوم  امام  حسین،  حد  در  حججی 
شیعیان بزرگ شد، طرح تهیه فیلم 
او  قتل  نحوه  و  زندگی  از  سینمایی 
رویداد  با  همزمان  و  گردید  فراهم 
دردناک و فاجعه بار نفتکش سانچی، 
و جان باختن سعید دهقانی بی گناه، 
محی الدین  دیگر،  انسان   ۳۱ و 
محمدیان معاون وزیر آموزش دولت 
محسن  »زندگینامه  گفت:  اسالمی 
محتوای  به  آینده  سال  از  حججی 
اضافه  دوازدهم  پایه  درسی  کتب 

می شود«!
در  که  است  این  تلخ  واقعیت 
جمهوری اسالمی، زندگی و امروز و 
و  مهم  اصال  »غیرخودی«ها  فردای 

مطرح نیست.
الگوی مطلوب حکومت اسالمی در 
ایران، سعید دهقانی جوان نیست که 
برای ساختن فردای خود و کشورش 
سربلندی  با  و  می رود  دانشگاه  به 

راهی کارزار می شود.
محسن  حکومت،  مطلوب  الگوی 
»مدافع  بهانه  به  که  است  حججی 
حرم« او را به خاک بیگانه می فرستند 
به  تفنگ  کشتی،  سکان  به جای  تا 

دست بگیرد  و خون بریزد.
در  که  است  آن  تلخ تر  واقعیت 
را  باور  که  فریبکار مذهبی  حکومت 
جانشین عقل ساخته و کارگزاران آن 
تالش مدام در کاهش فهم و افزایش 
امامزاده ها  برای  حتی  دارند،  اعتقاد 

هم مدرک تحصیلی صادر می کنند! 
مسلخ  در  انسانیت  که  حکومتی  در 
که  نظامی  در  می شود،  قربانی  دین 
و  تقلب  تعلیم  به  آموزش  کیفیت 
جان  می کند،  بسنده  فساد  رواج 
یکسان  غیرخودی  و  خودی  جوانان 
یکی  می رود،  دست  از  آسان  چه  و 
در جامه ی به خون آغشته ی شهید 
سپید  لباس  در  دیگری  و  ساختگی 

کار و تالش.

حججی: محسن  ر  پاسدا دهقانی،  سعید 

متفاوت الگوی  دو  دردناک  سرانجام   

محمدجواد ظریف سه روزانچی، با همراهان در بروکسل خانواده سرنشینان نفتکش سانچی

بخشی از تظاهرات دولتی و اجرای برنامه شهیدسازی به بهانه قتل 
محسن حججی

اصغر خاجی سفیر جمهوری اسالمی در پکن
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