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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
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هشتگ# براندازیم
حاصل سیاست های انقالبی جمهوری اسالمی

در این شماره می خوانید:
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جمهوری  گذشته  هفته های  در 
دستگاه  فعالیت  تشدید  با  اسالمی 
به  اتهام زنی  و  بازداشت  سرکوب، 
خیابان های  توانست  تظاهرکنندگان 
بیش از 90 شهر کوچک و بزرگ در 
ایران را کنترل کند اما آنچه مشخص 
است اعتراضات سراسری همچنان جان 
و ماهیت خود را حفظ کرده و مسیر 
خود را ادامه می دهد تا دوباره باالبلندتر 

رخ  به  را  خود  پیش  از  متشکل تر  و 
حکومت بکشد.

سراسری  اعتراضات  که  حالی  در 
و  تجمع ها  حجم  افزایش  با  روز  هر 
جلوه  کارگری  و  صنفی  اعتصاب  های 
پیدا     می کند تعداد زیادی از معترضان 
نیز در شبکه  های اجتماعی پتانسیل  های 
نمایش  به  را  اجتماعی  نارضایتی های 

می گذارند.  در صفحات 10 و 11 

سرمقاهل

نیروهای مسلح
امپراتوری »مرتبط« با اقتصاد ایران

عامل اصلی »سوریه« شدِن سوریه
از »پروژه ی  ایران را می توان پس  از »سوریه شدن«  ترساندن مردم 
اصالحات«، دومین پروژه ی موثر در برابر حرکت جامعه ای دانست که دیگر 
در چارچوب نظام و شرایطی که در آن اسیر و گرفتار شده است، نمی گنجد.
عدم امنیت و درگیری و جنگ همواره به معنای باختن است چرا که نیروی 
طرفین از یک سو برای تخریب به کار گرفته می شود و از سوی دیگر برای 
بازسازی همان تخریب ها! این، یعنی در بهترین حالت درجازدن و رکود! 
گسترش رشد و رفاه و سازندگی در کشورهای پیشرفته زمانی ممکن 
شد که آنها توانستند بر درگیری ها و جنگ های بین خود مهار بزنند. 
این عقالنیت و همگرایی برای همزیستی در امنیت و صلح در کشورهای 
آسیایی و آفریقایی هنوز غایب است. البته می توان طبق معمول »تقصیر« 
را به گردن کشورهای »غربی« و »قدرت های جهانی« انداخت. اما هیچ 
کشور و قدرتی تا زمینه ی مناسب پیدا نکند، نمی تواند به سودجویی در 
یک کشور دیگر بپردازد. مهم ترین عاملی که چنین شرایط مناسبی را 
برای سودجویی کشورهای »غربی« و »قدرت های جهانی« در کشورهای 
مستبد  فرقه ای،  انحصارطلب،  حکومت های  می آورد،  وجود  به  دیگر 
با سیاست های خود سبب تحریم،  و فاسد هستند. حکومت هایی که 
سرانجام  و  رقیب  کشورهای  بین  تسلیحاتی  مسابقه  انزوا،  درگیری، 
جنگ و تخریب در یک چرخه ی تکراری و ظاهرا پایان ناپذیر می شوند.
جمهوری اسالمی پس از بیست سال ناکامی در پروژه اصالحات، همزمان 
با مداخالت خود در کشورهای منطقه، پروژه ی هراس از سوریه شدن 
ایران را به میان آورد بدون آنکه به روی خود بیاورد که اوال درگیری های 
سوریه از سال 2011 و پس از جنبش 88 و »ابربحران «های رژیم شروع 
شده؛ و ثانیا، خود جمهوری اسالمی یکی از عوامل مهم »سوریه« شدِن 
سوریه است! همین امروز اگر حکومت سلطه جوی ایران نیروهای نظامی 
و شبه نظامی و »مستشاری« خود را از عراق و سوریه و یمن و لبنان خارج 
کرده و نقطه پایان بر سهم مهم خود در درگیری های فرقه ای بگذارد، 
امنیت و صلح در منطقه گشوده می شود.  برای تحقق  بستر مناسبی 
بستری که راه بر سودجویی کشورهای »غربی« و »قدرت های جهانی« 

از جمله روسیه نیز می بندد. 
دامن زدن به هراس از »سوریه  شدن« برای مردمی که حکومت شان 
یکی از بازیگران مهم سرکوب  و جنگ  در سوریه و منطقه است، بیشتر 
به یک شوخی شبیه است! جمهوری اسالمی یکی از عوامل مهم جنگ  
و درگیری  در منطقه است و اتفاقا فقط همین تنها نکته  و عامل مشترک 
بین ایران و سوریه نیز هست! وگرنه از هیچ نظر تاریخی و فرهنگی و 

اجتماعی دلیلی برای سوریه شدن ایران وجود ندارد! 
از همین رو، تظاهرات سراسری مردم ایران و عبور معترضان از جمهوری 
اسالمی نه تنها نویدی برای خود ایرانیان بلکه همه ی کشورهای منطقه 
است که از جنگ و درگیری و عدم امنیت به ستوه آمده اند. اما استفاده 
از این شرایط، نیازمند اتحادها و ائتالف های گسترده است که خود نیاز به 
سیاستمدارانی دارد که به سود مردم و منطقه از منافع فردی و گروهی 
خود عبور کرده باشند. نه تنها ایرانیان بلکه مردمان منطقه سرنوشت

 مشترکی دارند.

=دستور پیگیری واگذاری بنگاه های اقتصادی ارتش و سپاه می تواند فقط نوعی جابجایی از این جیب به 
آن جیب برای دور زدن تحریم هایی باشد که در راهند.

=انتقال سهام شرکت های دولتی و نظامی به افرادی که ظاهرا ربطی به حکومت ندارند در دوران فروپاشی 
شوروی نیز با موفقیت  پیش برده شد و دولت  نوکیسه ای را به وجود آورد که تجربیات خود را برای فرار از 

دمکراسی با کمال میل در اختیار جمهوری اسالمی قرار می دهد.
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تغییرات جدید در قوانین کشتی به 
امید جذاب تر شدن این ورزش

****
کارلوس کیروش: 

کاری که در پیش داریم مانند فتح 
اورست است

****
کورس پائیزی اسب دوانی  گنبد:

 پاریس، ونوس و تماشا قهرمان شدند
****

چهاردهمین حضور فدرر در مرحله 
نیمه نهایی گراند اسلم استرالیا

****
دادکان:

ورزش در ایران بی اهمیت است
****

نفس های بی پولی: برگزاری لیگ 
فوتبال زنان در کانون غبار و ریزگرد

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

خاتمی،ذلیل کننده ی  محمد  سید 
آزادگان  
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ارتش و سپاه را صادر کرد



جمهوری  گذشته  هفته های  در 
دستگاه  فعالیت  تشدید  با  اسالمی 
به  اتهام زنی  و  بازداشت  سرکوب، 
تظاهرکنندگان توانست خیابان های 
بیش از 90 شهر کوچک و بزرگ در 
ایران را کنترل کند اما آنچه مشخص 
اعتراضات سراسری همچنان  است 
جان و ماهیت خود را حفظ کرده و 
مسیر خود را ادامه می دهد تا دوباره 
باالبلندتر و متشکل تر از پیش خود 

را به رخ حکومت بکشد.
در حالی که اعتراضات سراسری 
تجمع ها  حجم  افزایش  با  روز  هر 
کارگری  و  صنفی  اعتصاب  های  و 
از  زیادی  تعداد  می کند  پیدا      جلوه 
معترضان نیز در شبکه  های اجتماعی 
پتانسیل  های نارضایتی های اجتماعی 

را به نمایش می گذارند.
معترضان  صف آرایی  تازه     ترین 
#براندازیم  هشتگ  گرفتن  کار  به 
به  واکنش  و  پاسخ  در  که  است 
سخنان حجت االسالم محمد خاتمی 
رییس جمهور به اصطالح اصالحات 
گرفت.  شکل  گذشته  هفته  در 
با  دیدار  در  بهمن ماه  اول  خاتمی 
استادان  اسالمی  انجمن  اعضای 
دانشگاه     معلوم نیست بر اساس کدام 
شواهد عینی مدعی شد: »معترضین 
تند  شعار  های  حتی  که  جوانانی  و 
برانداز  می دادند،  ساختارشکنانه  و 
داشتند.«  اعتراض  اینها  نبودند، 
آن  به  رنگ باخته  واکنشی  در  وی 
لب  به  جان  مردم  به  که  مقاماتی 
گفت  بودند  کرده   توهین  رسیده 
که آنها »»آشغال« و »آشوب طلب« 
که  بودند  جوانانی  »بلکه  نبودند 
بود«  کرده  غلبه  احساساتشان 
نارضایتی  موج  ترتیب  این  به  و 
ایران  جوان  جامعه ی  گسترده ی 
جوانی  دوران  »احساسات«  به  را 

کاهش داد. 
اما همین جوانان معترض بی درنگ 
فرصت را غنیمت شمرده تا بار دیگر 
که  اصالح طلبان  با  را  خود  تکلیف 
در میان مردم به »استمرارطلبان« 
و  کنند  مشخص  شده اند،  مشهور 

که  دهند  قرار  موقعیتی  در  را  آنها 
موضع نهایی و صریح خود را نسبت 
معترضان  و  سراسری  تظاهرات  به 
اعالم کرده و صف خود را مشخص 
کنند که سرانجام با حاکمان هستند 

یا با مردم.
ساعت،   ۲۴ از  کمتر  فاصله  در 
 ۳0 به  نزدیک  #براندازیم  هشتگ 
از  معترضان  شد.  توییت  بار  هزار 
یک سو توانستند در یک صف آرایی 
و  ندازی«  »برا مفهوم  قدرتمند 
از  که سال هاست  را  ساختارشکنی 
و  اصالح طلب  چه  حکومت،  سوی 
چه اصولگرا، به »تابو« تبدیل شده 
بود بشکنند و از سوی دیگر بر شعار 
»اصالح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه 
ماجرا« تاکید کنند که هر دو جناح 

را غافلگیر کرد.
ت  ا هر تظا ر  د ن  ح طلبا صال ا
مردم  با  تنها  نه  دی ماه  سراسری 
آنها  از  بخشی  بلکه  نشدند  همراه 
معترضان  تمسخر  و  زدن  تهام   ا
آنها  به  وابسته  رسانه های  و  کردند 

مدتی  تا  نیز  خارج  و  داخل  در 
»سکوت« در برابر اعتراضات مردم 
دیگری  بخش  گرفتند.   پیش  در 
نیز در نقش »پلیس خوب« ظاهر 
تالش  مالیم تری  مواضع  با  و  شده 
می کنند همچنان بین دو صندلی، 
جایگاه خود را در میان حکومت و 
مردم حفظ کنند تا پس از سنگین 
طرفین،  از  یک  هر  کفه ی  شدن 
اما  کنند.  جابجا  را  خود  نیز  آنها 
صورت  هر  در  هشتگ#براندازیم 
قرار  تنگنایی  در  را  »اصالح طلبی« 
خود  زود صف  یا  دیر  باید  که  داد 
با مردم تعیین  را مشخص کرده و 

تکلیف کنند.
 9۶ دی ماه  سراسری  اعتراضات 
بر خالف ادعای برخی اصالح طلبان 
نه تنها »بی ریشه« و گذرا نبود بلکه 
هویت و حقانیت و مشروعیت نظامی 
را به پرسش کشید که هر دو جناح 
دفاع  آن  از  اصولگرا  و  اصالح طلب 
به  نظام  این  برکت  به  و  می کنند 
نوا و موقعیتی رسیده اند که  نان و 
در فضای باز و عادی هرگز خوابش 
این  »براندازی«  نمی دیدند.  هم  را 

موقعیت را به تاریخ می سپارد.
حامیان خجالتی اعتراضات

گمان  خاتمی  محمد  احتماال 
نند  ما که  نش  سخنا د  نمی کر
همیشه مبتنی بر سیاست »نه سیخ 
مهم  فصل  بود،  کباب«  نه  بسوزد 
»براندازی« را در اعتراضات سراسری 
بگشاید. محمد خاتمی پس از دوران 
عنوان »سردار  به  رفسنجانی  ناکام 
نسته  توا ناخواسته،  سازندگی«، 
بود پروژه ی امنیتی »اصالحات« را 
آمدن  بیرون  ببرد.  پیش  خوبی  به 
احمدی نژاد از صندوق ها پس از دو 
دوره »اصالحات« نه تنها جامعه و 
طرفداران اصالحات را به خود نیاورد 
انتخاب ناگزیر بین  بلکه آنها را در 
»بد و بدتر« راسخ تر کرد! جنبش ۸۸ 
یک دست گرمی و آزمون دیگری بود 
برای به نمایش گذاشتن ظرفیت های 
جمهوری اسالمی، که به بازداشت و 
زندان و حصر و کهریزک انجامید. 

روی کار آوردن حسن روحانی برای 
و  قهرمانانه«  »نرمش  بردن  پیش 
تیر  آخرین  »برجام«  به  رسیدن 
ترکش نظام والیت فقیه بود. اقتصاد 
شوخی سرش نمی شود؛ چه برسد به 
وقتی که پای شرکت های بین المللی 
میان  در  خارجی  سرمایه گذاری  و 
دی ماه،  سراسری  اعتراضات  باشد. 
حاصل یک روز و دو روز و نتیجه ی 
عملکرد این دولت و آن دولت نیست 
شرایط  همه ی  ناگزیر  ثمره ی  بلکه 
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است 
که در طول چهل سال بر شانه های 
دست کم سه نسل تلنبار شده است.

از  یکی  فقط  #براندازیم  هشتگ 
است. بخش  »نخواستن«  نمادهای 
مهمی از مردم دیگر برای اصولگرا و 
اصالح طلب تره هم خرد نمی کنند 
و  سیاسی  شرایط  بهبود  برای  و 
از  گذار  خواهان  جامعه  اقتصادی 
نظام و افرادی هستند که چهل سال 
است بر سر کارند! جمهوری اسالمی 
و زمامدارانش چهل سال است که 

مردم  این  به  تا  داشته اند  فرصت 
اما  خدمت  جای  به  کنند.  خدمت 
فساد و اختالس و سرکوب و غارت 
میراث  و  زیست  محیط  نابودی  و 
منطقه ای  نفرت  و  انزوا  و  فرهنگی 
و  اقتصادی  فالکت  و  بین المللی  و 
ارث  به  خود  از  را  بی ارزش  تومان 
می گذارند. چرا نباید در برابر چنین 
بلند  صدای  با  و  ایستاد  شرایطی 
چه  براندازیم؟!  ما  که  کرد  اعالم 
شرایط  این  »براندازی«  از  کسانی 

اسفبار زیان می کنند؟!
تنها  نه  که  است  پرسش  همین 
افرادی  بلکه  از اصالح طلبان  برخی 
وا  فکر  به  نیز  را  اصولگرایان  از 
را چون  می دارد. می توان سر خود 
کبک در برف فرو کرد و واقعیات را 
براندازان حمله  به  و  گرفت  نادیده 
هشتگ  شدن  ترند  می توان  کرد؛ 
و  بودن  »فیک«  به  را  #براندازیم 
داد.  نسبت  ربات«ها  »سوشیال 
خیابان ها  در  معترض  مردم  با  اما 
و  اعتصابی  کارمندان  و  کارگران  و 
کرد؟!  می توان  چه  آنها  شعارهای 
همین تردید است که صف »حامیان 
وجود  به  را  اعتراضات«  خجالتی 
آورده؛ کسانی که یا سکوت کرده اند 
یا مواضعی غیرمستقیم اما هم سو با 
مردم می گیرند. گسترش اعتراضات 
این  که  می شود  سبب  سراسری 
بین  سرانجام  خجالتی«  »حامیان 
مردم و دلبستگی ها و وابستگی های 
خود به نظام، یکی را انتخاب کنند. 
برانداز  انقالب  فرزندان  چرا 

شده اند؟ 
با وجود اینکه استفاده از هشتگ 
از  بسیاری  مذاق  به  #براندازیم 
خوش  اصولگرایان  و  اصالح طلبان 
نیامده و خشمگین شان کرده است 
اما چرا از خود نمی پرسند حکومتی 
که ظاهرا با رای 9۸.۲ درصدی در 
 5۸ سال  فروردین   ۱۲ رفراندوم 
کرد،  تثبیت  را  خود  مشروعیت 

»براندازپرور« از آب درآمد؟!
ر  د ن  گا کت کنند شر بیشتر 
همچنین  و  سراسری  اعتراضات 
شبکه  های  در  معترض  کاربران 
یا  که  هستند  افرادی  اجتماعی 
متولد  اسالمی  جمهوری  نظام  در 
نظام  این  در  کودکی  از  یا  شده اند 
رشد و نمو پیدا کرده اند. آیا نمی توان 
این  که  شد  مدعی  درستی  به 
نسل های برانداز حاصل سیاست های 
خود نظام هستند و خود جمهوری 
خویش  برانداز  بزرگترین  اسالمی 

است؟! 
این مردم دیگر چه باید می کردند 
تا صدایشان شنیده شود؟ در جبهه ها 
جنگیدند؛ در شهرها رأی دادند؛  با 
دو  کردند؛  همراهی  اصالح طلبان 
دولت احمدی نژاد را تحمل کردند؛ 
چشم  امید«  و  »تدبیر  دولت  به 
بیکاری،  افزایش  نتیجه؟!  دوختند. 
گرانی و تورم، سرکوب، فالکت، انزوا 
و تحقیر، نابودی آب و هوا و خاک، 
و همیشه همراه با سایه ی سنگین 
تحریم و جنگ!  جمهوری اسالمی 
شرایط  این  »براندازی«  جز  راهی 

باقی نگذاشته است.
که  اصالح طلبان  ویژه  به  نظام، 
تغییراتی  داشتند  فرصت  سال   ۲0
هرچند اندک در شرایط اقتصادی، 
ایجاد  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
این  با  خورده اند.  شکست  کنند، 
مردم  آنها  نظر     می رسد  به  وجود 
را تا ابد بدهکار خود تصور کرده و 
اکنون پیوستن برخی از حامیان آنها 
به #براندازی چنان برایشان سنگین 
آمده که تمام نیروی خود از داخل 
و  معترضان  علیه  را  ایران  خارج  و 
مخالفان بسیج کرده اند. ولی آیا بهتر 
نیست به این حقیقت فکر کنند که 
چگونه جمهوری اسالمی، مانند هر 
دیگر  ناتوان  و  خودکامه  حکومت 
هم  را  گورش  و  افتاده  احتضار  به 

خودش کنده است؟!
روشنک آسترکی
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دستورعلی خامنه ای رهبر سیاسی و 
مذهبی جمهوری اسالمی مبنی بر لزوم 
فعالیت های  از  مسلح  نیروهای  خروج 
که  است  ادعایی  غیرمرتبط،  اقتصادی 
به سختی می توان آن را باور کرد. امیر 
حاتمی وزیر دفاع دولت »تدبیر و امید« 
کرد  اعالم  ایران  روزنامه  با  گفتگو  در 
اساس  بر  مسلح  نیروهای  کل  »ستاد 
دستور آیت اهلل خامنه ای پیگیری خواهد 
از فعالیت های  نیروهای مسلح  تا  کرد 
اقتصادی غیرمرتبط خارج شوند«. هنوز 
۲۴ ساعت از اظهارات وزیر دفاع نگذشته 
بود که دو تن از مقامات عالیرتبه سپاه 
حرف های  اسالمی،  انقالب  پاسداران 

متفاوتی زدند.
فرمانده  جانشین  کوثری  اسماعیل 
قرارگاه ثاراهلل یکی از مهم ترین قرارگاه های 
امنیتی سپاه در پایتخت اعالم کرد »سپاه 
هیچ گاه وارد کار اقتصادی نشده است و 
هم  آن  عمرانی  کار  فعالیت اش  بیشتر 
بر اساس قانون اساسی و به درخواست 
جوکار  محمد صالح  است«.  بوده  دولت 
معاون پارلمانی سپاه پاسداران اصال منکر 
این دستور شد و گفت سپاه اطالعی از 
دستور رهبری برای واگذاری بنگاه های 
اقتصادی اش ندارد. معاون پارلمانی سپاه 
آنالین گفت »من  اعتماد  با  در گفتگو 
نتوانستم به چنین ابالغیه ای دسترسی 
ندیدم. من نمی دانم  را  پیدا کنم و آن 
ماخذ این اظهارات وزیر دفاع چیست.« 
البته محمدصالح جوکار مانند اسماعیل 
کوثری منکر فعالیت های اقتصادی سپاه 
نیز شد: »اینکه می گویند سپاه و ارتش 
فعالیت اقتصادی دارند، خود جای سوال 

دارد.«
فعالیت اقتصادی با مجوز خامنه ای

صحبت هایش  در  کوثری  اسماعیل 
فعالیت های  برای  رهبری«  »مجوز  به 
اقتصادی »برای عموم مردم« اشاره کرد 
و انگشت بر یک واقعیت دردناک دیگر 
اقتصاد ایران گذاشت و افزود دلیل دخالت 
نیروهای مسلح در فعالیت های اقتصادی 
»ناتوانی دیگر نهاد های اقتصادی است«. 
حضور  از  که  دهه ای  دو  از  بیش  در 
به  گذرد،  می  کشور  اقتصاد  در  سپاه 
دلیل فعالیت هایی که در دوران ریاست 
جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز 
شدند، عمال بخش خصوصی در حدی 
تضعیف شده که دیگر امکان شرکت  و 
را  کالن  اقتصادی  طرح های  در  حضور 

ندارد.
در  ارتش  و  ابتدا،  در  سپاه  ورود 
سال های اخیر، به عرصه اقتصاِد، این دو 
نهاد را همراه با برخی از نهاد های مذهبی، 
چون بنیاد مستعضفان و آستان قدس 
رضوی، به مهم ترین بازیگران اقتصادی 
کشور تبدیل کرده است. سپاه  و ارتش 
در زمینه های مختلف اقتصادی حضور 
دارند از جمله بنیاد تعاون سپاه، بانک 
انصار، شرکت سرمایه گذاری مهر، اقتصاد 
داروسازی  و  صنعتی  توسعه  ایرانیان، 
جابرین حیان، صنایع الکترونیک ایران، 
شرکت شمس عمران و توسعه صنایع 
انرژی، بانک حکمت، قرارگاه سازندگی 
قائم، کارخانه های گروه صنعتی اسپادانا، 
تولید  کارخانه های  صبا،  بیمه  بنیاد 
اینکه  بر  عالوه  پنجره،  و  درب  شیشه 
سهامدار بیشتر کارخانجاتی چون فوالد 
مبارکه، ایرالکو، تراکتورسازی تبریز، گروه 
صدرا، تکنوتاز و ده ها شرکت خدماتی و 
تولیدی دیگر نیز هستند. این امپراتوری 
عبداللهی  عباداهلل  به گفته  اقتصادی، 
خاتم االنبیا،  اقتصادی  مجتمع  فرمانده 
دارد  کارگر  و  کارمند  هزار  امروز ۲00 
به صورت  نیز  دیگر  نفر  میلیون  یک  و 

غیرمستقیم برای آن کار می کنند.
دولت با تفنگ

گسترش  با  رابطه  در  کارشناسان 
برخی  نیستند.  هم نظر  امپراتوری  این 
را  اقتصاد کشور  ارتش در  وزن سپاه و 
ارزیابی  درصد   ۶0 برخی  و  درصد   ۴0
بدون  و  حالت،  دو  هر  در  می کنند. 
هیچ گونه شک و تردیدی، نیروهای مسلح 
حرف اول را در اقتصاد کشور و حتی در 
سیاست می زنند. حسن روحانی در اشاره 
به وزن اقتصادی– سیاسی سپاه، صحبت 
»دولت  کنار  در  تفنگ«  با  »دولت  از 

بی تفنگ«، یعنی دولت خودش، کرد و 
افزود »دولت با تفنگ«  روز به روز سهم 

بزرگ تری از قدرت را صاحب می شود.
نیشی  روحانی  حسن  هربار  البته 
به  مجبور  بعد  روز  چند  زد،  سپاه  به 
تیر 9۶ حسن  اگر ۲  عقب نشینی شد. 
با  »دولت  را  مسلح  نیروهای  روحانی 
تفنگ« خواند و آنها را متهم به »تنگ 
بر رقابت آزاد« کرد، یک  کردن عرصه 
ماه بعد از توافقی بین دولت و قرارگاه 
خاتم االنبیا برای اجرای طرح های باالی 
۲00 میلیارد تومانی خبر داد. در بودجه 
سال 9۷ نیز ۱0 هزار میلیارد تومان برای 
همین قرارگاه منظور شده است. از زمانی 
در  را  دولت  سکان  روحانی  حسن  که 
دست دارد، بسیاری از پروژه های عمرانی 
در حوزه های مختلف چون مخابرات و راه 
و ترابری، بدون انجام مناقصه به قرارگاه 
خاتم االنبیا واگذار شده  است. شهردای 
تهران نیز در سال 9۳ تفاهمی ۳0 هزار 
میلیارد تومانی با همین قرارگاه به امضا 
رساند، بدون اینکه در این سند اشاره به 

هیچ طرح مشخصی شده باشد.
خامنه ای  محال، هدف  فرض  بر  اگر 
مسلح  نیروهای  دست  کردن  کوتاه 
ده  بودجه  این  است،  کشور  اقتصاد  از 
هزار میلیاردی باید در مجلس از الیحه 
بودجه 9۷ حذف شود. امری که بسیار 
بعید به  نظر می رسد. در ضمن باید علی 
خامنه ای یا وزیر دفاع کلمه »غیرمرتبط« 
را تعریف کننند تا مشخص شود کدام 
نیروهای  اقتصادی  فعالیت های  از  یک 
مسلح »مرتبط«  و کدام »غیرمرتیط« 
هستند. غیر از نهاد های تولیدی مرتبط با 
صنایع نظامی، آیا بقیه همه »غیرمرتبط« 
و  مخابرات  انرژی،  بخش  یا  هستند، 
طرح های عمرانی هم »مرتبط« به حساب 
دفاع  وزیر  که  پرسش هایی  می آیند؟ 
این را هم  آنها نداد و  توضیحی درباره 
نگفت که قرار است خروج نیروهای مسلح 
از فعالیت های اقتصادی »غیرمرتبط« به 

چه صورت انجام شود.
غیبت بخش خصوصی

غیرمرتبط،  بخش های  به  اشاره  در 
امیردهقان تنها اشاره کرد که بخش های 
»مربوط به بازار سرمایه« واگذار خواهند 

شد. احتماال منظور وی فروس سهامی 
از  برخی  در  مسلح  نیروهای  که  است 
شرکت ها و نهاد های تولیدی و خدماتی 
دارند. جمله بعدی او در گفتگو با روزنامه 
ایران را هم می توان تاییدی بر این نظر 
هرگونه  رد  ضمن  که  زمانی  دانست، 
خصوصی سازی،  سازمان  برای  نقشی 
می افزاید: »این کار در بازار سرمایه قابل 
انجام است.« اگر این برداشت از سخنان 
وزیر دفاع درست باشد، در عمل ما شاهد 
خروج نیروهای مسلح از نهاد های صنعتی 
و تولیدی و همچنین پروژه های عمرانی 

نخواهیم بود.
گذشته از اینکه  ادعای خروج نیروهای 
باشد  داشته  واقعیت  اقتصاد  از  مسلح 
برای  جابجایی  و  ژست  یک  تنها  یا 
دورزدن تحریم های جدید و آینده باشد، 
بخش  آیا  که  است  مطرح  پرسش  این 
خصوصی در ایران، در وضعیت کنونی، 
اساسا امکان ورود به عرصه های تولیدی 
و اقتصادی کالن را دارد؟ بر مبنای آماری 
که در دست است، در زمان آغاز فعالیت 
سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۸۸، 

دولتی  نهاد های  و  شرکت ها  بود  قرار 
بخش  دالر  به  میلیارد   ۷0 ارزش  به 
سال ها  این  در  شوند.  واگذار  خصوصی 
تنها ۱۳.5 درصد از این شرکت ها و نهادها 
مشتری پیدا کرده اند. امری که حکایت 
همچنین  و  بخش خصوصی  از ضعف  
عدم رغبت به سرمایه گذاری در کشور 
دارد از جمله به این دلیل که سرمایه و 

سرمایه گذار احساس امنیت نمی کنند.
شبح تحریم های جدید

سرمایه  از  را  تحرک  که  دالیلی 
مشابه  کرده،  سلب  ایران  در  خصوصی 
عواملی است که باعث شده بعد از امضای 
بین المللی،  تحریم های  تعلیق  و  برجام 
نشود.  ایران  راهی  نیز  خارجی  سرمایه 
قانونی،  محدویت های  رانتی،  اقتصاد 
گسترش  و  مالی  فساد  شفافیت،  عدم 
چشم انداز  باالخره  و  رشوه خواری، 
ناروشن سیاسی، از مهم ترین دالیل عدم 
سرمایه گذاری خارجی در ایران و عدم 
تحرک سرمایه داخلی هستند. مشکالتی 
که تجربه نشان داده است در چارچوب 
سیستم و نظام کنونی قابل حل نیستند.

تحریم های جدیدی که کنگره آمریکا 
سپاه  است  قرار  دارد،  تهیه  دست  در 
کاخ  بگیرد.  نشانه  را  نیروهای مسلح  و 
خواسته  اروپایی  کشورهای  از  سفید 
است، تحریم های مشابهی را در دستور 
کار قرار دهند. تصویب  چنین تحریم هایی 
از سوی کشورهای اروپایی، تنها اقدامی 
است که می تواند از خروج آمریکا از برجام 
یا توافق هسته ای جلوگیری به عمل آورد. 
بر پایه این تحریم های جدید، هر شرکت 
و نهاد غیرایرانی که با سپاه پاسداران و یا 
نهاد هایی که به نوعی به نیروهای نظامی 
و مسلح جمهوری اسالمی ایران وابسته 
باشند وارد معامله و همکاری شود، تنها 
پرداخت جریمه های سنگین خواهد  با 
توانست به فعالیت های خود  در آمریکا 

ادامه دهد.
ی  بخش ها ی  ر ا گذ ا و ر  ستو د
»غیرمرتبط« اقتصادی نیروهای مسلح، 
رهبر جمهوری  از سوی  دفاع  وزیر  که 
اسالمی ایران اعالم کرده، و فرماندهان 
نگرفته اند،  جدی  را  آن  ظاهرا  سپاه 
می تواند فقط نوعی جابجایی از این جیب 

به آن جیب برای دور زدن تحریم هایی 
باشد که در راهند. بعید نیست که سهام 
برخی از شرکت های تولیدی و خدماتی 
آن  یا  این  به  مسلح  نیروهای  سوی  از 
رانت خوار  آقازاده   یا  و  بازنشسته  سردار 
علنی  رابطه  هیچ گونه  که  شود  منتقل 
با نیروهای مسلح ندارند. این نسخه در 
دوران فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
از  برخی  و  شد  برده  موفقیت  پیش  با 
سران حزب کمونیست و مدیران کا گ  ب 
به  را  سابق(  شوروی  امنیت  )سازمان 
نوکیسه های مطرح در اقتصاد بین المللی 
تبدیل ساخت که قدرت سیاسی را نیز 
در کنترل خود دارند. دولت نوکیسه های 
سیاسی و اقتصادی روسیه که از حامیان 
جمهوری اسالمی نیز به شمار می رود، 
تجربیات و امکانات خود را، از سرکوب 
و زندان و شکنجه و سر به نیست کردن 
معترضان و مخالفان تا دور زدن تحریم ها 
و راه های فرار از دمکراسی را با کمال میل 
در اختیار رهبری جمهوری اسالمی قرار 

می دهد.
احمد رأفت

نیروهای مسلح
امپراتوری »مرتبط« با اقتصاد ایران

هشتگ# براندازیم
حاصل سیاست های انقالبی جمهوری اسالمی

=دستور پیگیری واگذاری بنگاه های اقتصادی ارتش و سپاه می تواند فقط نوعی جابجایی 
از این جیب به آن جیب برای دور زدن تحریم هایی باشد که در راهند.

=انتقال سهام شرکت های دولتی و نظامی به افرادی که ظاهرا ربطی به حکومت ندارند در 
دوران فروپاشی شوروی نیز با موفقیت  پیش برده شد و دولت  نوکیسه ای را به وجود آورد که 
تجربیات خود را برای فرار از دمکراسی با کمال میل در اختیار جمهوری اسالمی قرار می دهد.

= کسی  دیگر برای اصولگرا و اصالح طلب تره خرد نمی کند و معترضان خواهان 
گذار از نظام و افرادی هستند که چهل سال است بر سر کارند و فرصت داشتند به 
مردم خدمت کنند اما فساد و اختالس و سرکوب و غارت و نابودی محیط زیست 
و میراث فرهنگی و انزوا و نفرت منطقه ای و بین المللی و فالکت اقتصادی و تومان 

بی ارزش را از خود به ارث می گذارند. 
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دوشنبه تا جمعه 1۰ صبح تا 5 بعداز ظهر

= 38 درصد سهام شرکت 
پوسکو کره جنوبی متعلق به 
سرمایه گذاران عربستان است.
=ایران برای توسعه منطقه 
در  عظیمی  پروژه  مکران 
بسیاری  اما  داشت،  دست 
این  در  فعال  از شرکت های 
نهادهای  به  وابسته  منطقه 

نظامی هستند.
عربستان  نفوذ  دلیل  به  جنوبی  کره 
سعودی، قرارداد سرمایه گذاری خود در 
صنعت فوالد ایران را متوقف کرده است.

سواحل مکران در دهانه اقیانوس هند
به گزارش پایگاه خبری فایننشال تریبون 
شرکت پوسکو )POSCO( کره جنوبی و 
 )PKP( شرکت پارس کوهان دیار پارسیان
فعال در صنعت فوالدسازی ایران در سال 
2016 قراردادی به ارزش 1٫6 میلیارد 
دالر برای تولید فوالد در منطقه مکران 
در چابهار )استان سیستان و بلوچستان( 
امضا کردند.بخشی از این قرارداد مربوط 
به انتقال تکنولوژی نوین فوالدسازی به 
ایران بود که در رابطه با پروژه توسعه 
اقتصادی جنوب شرقی ایران انجام گرفت، 
اما به دنبال افزایش تنش های سیاسی 

در روابط جمهوری اسالمی و عربستان، 
شرکت پوسکو قید این توافق را زده است.

عربستان دو صندوق سرمایه گذاری از 
محل نفت دارد که یکی PIF و دیگری 
SAMA است که دومی نقشی مشابه بانک 
مرکزی عربستان دارد.این دو صندوق در 
مجموع ۷۴0 میلیارد دالر سرمایه دارند 
و سهام بانک ها و شرکت های بین المللی 
را خریداری می کنند.تا سال 201۵ که 
قیمت جهانی فوالد برای سومین سال 
پیاپی روند کاهشی گرفته بود عربستان 
۳8 درصد سهام بخش E و C  مربوط به 

با فشار عربستان اجرای قرارداد 1٫6 میلیارد دالری فوالد ایران و کره 
جنوبی متوقف شد

 Posco واحد مهندسی و ساخت شرکت
کره جنوبی را که پنجمین فوالدسازی 
بزرگ دنیاست خریداری کرد و دو عضو 
هیات مدیره را در شرکت به تملک خود 
درآورد. ارزش این سهام 1٫1 میلیارد دالر 
بود.با بحرانی شدن روابط سیاسی تهران 
و ریاض، تحت نفوذ عربستان در هیات 
مدیره این شرکت توافق آنها با طرف 
ایرانی با مخالفت جدی مواجه شده است.

پوسکو در سال 201۴ یک کارخانه دو 
میلیون تنی و پیش از آن نیز یک کارخانه 
روش  از  استفاده  با  تنی  میلیون   1٫۵

توافق اتمی؛ اروپا بر سر دوراهِی آمریکا- جمهوری 
اسالمی!

صحبت  شمخانی:  =علی 
کردن در مورد بازبینی برجام، 
بیانی وقیحانه و ناشی از توهم 

رییس جمهور آمریکاست.
باید  اروپا  پنس:  =مایک 
میان آمریکا و »ماندن در یک 
توافق به شدت ناقص« یکی را 

انتخاب کند.
=نتانیاهو گفته در حاشیه 
رهبران  با  داووس  اجالس 
مورد  در  آلمان  و  فرانسه 
خواهد  گفتگو  اتمی  توافق 

کرد.
آمریکا  خارجه  وزیر  تیلرسون  رکس 
روز سه شنبه، سوم بهمن، در پاریس 
با ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه 
که  آن طور  و  کرد  گفتگو  و  دیدار 
لودریان در حساب کاربری اش توییت 
کرده محور گفتگوها درباره جمهوری 
کره  و  یمن  سوریه،  ایران،  اسالمی 

شمالی بوده است.
لودریان پیش از این دیدار به با روزنامه 
باره  در  ایران  »با  بود  گفته  فیگارو 
مسئله موشک های بالستیک و مسائل 
منطقه ای مذاکراتی داشته ایم و تمایل 
داریم که در باره نفوذ مخرب نظامی 
جمهوری اسالمی در منطقه، حمایت 
مالی آنها از حزب اهلل و حوثی های یمن 
با آنها مذاکره کنیم و به همین دلیل 
است که ۵ ماه مارس )1۴ اسفندماه(  

 به ایران می روم.«
این مواضع  فرانسه با واکنش های زیادی 
چنانکه  است.  شده  روبرو  ایران  در 
روزنامه کیهان چاپ تهران در تیتر اول 
خود در روز سه شنبه خطاب به دولت 
و وزارت خارجه نوشت: »وزیر خارجه 
گستاخ فرانسه را به کشور راه ندهید«!

است  نوشته  کنایه  به  روزنامه  این 
»اگر مسئوالن احساس می کنند ایران 

مشخصی  و  خاص  بدهی  فرانسه  به 
برابر گستاخی های مکرر  دارد که در 
فرانسوی های علیه کشورمان، نه تنها 
منفعالنه موضع می گیرند بلکه امتیازات 
اعطا  آنها  به  یک طرفه ای  و  بی نظیر 
می شود، یا نوع و میزان این بدهی را 
مشخص کنند و یا در غیر این صورت 
فرش  کشور  این  گستاخ  وزیر  برای 
قرمز پهن نکنند و وی را به کشور راه 

ندهند.«
دو  زمانی  اسالمی  جمهوری  نگرانی 
تیلرسون  رکس  که  می شود  چندان 
وزیرخارجه آمریکا قبل از سفرش به 
پاریس گفته است در کسب حمایت 
اروپا برای مجازات های سرسختانه علیه 
رژیم ایران پیشرفت هایی دیده می شود.

نوشته  تحلیلی  در  رویترز  خبرگزاری 
است کشورهای اروپایی هنوز در مورد 
چگونگی هماهنگ کردن سیاست های 
خود با واشنگتن در مورد ایران تصمیم 

مشخصی نگرفته اند.
روز  »یک  خبرگزاری  این  نوشته  به 
در  ترامپ  اولتیماتوم  اعالم  از  قبل 
روز 12 ژانویه که در صورت عدم رفع 
توافق  این  از  آمریکا  برجام،  نواقص 
بیرون خواهد رفت، وزرای خارجه سه 
کشور اروپایی پشتیبانی قاطع خود را 
از این توافق اعالم کرده بودند، اما این 
موضع گیری قاطعانه آنها باعث نشد که 
واشنگتن نظر خود را در مورد توافق 

اتمی عوض کند.«
به گفته مقامات ارشد آمریکا، نشست 
این سه وزیر خارجه حتی باعث شد 
کاخ سفید در نظر خود راسخ تر شود؛ از 
سویی دیگر با توجه به رفتار جمهوری 
اسالمی ایران در خاورمیانه اروپایی ها 
تردید دارند که بتوانند واشنگتن را به 

ماندن در این توافق ترغیب کنند.
در  »ما  گفته،  اروپایی  دیپلمات  یک 
مقابله  راه های  بررسی  و  گفتگو  حال 
به  مربوط  نگرانی های  از  آن دسته  با 
آزمایش های موشکی و رفتار بی ثبات 
کننده ایران در منطقه هستیم اما قصد 
نداریم آنها را در چارچوب توافق اتمی 
اعالم کنیم. اینها دو موضوع جداگانه 

هستند«.
نوشته  نیز  سی بی اس   خبری  پایگاه 
شنبه  سه  روز  ترامپ  کابینه  است، 
کردن  قانع  برای  زیادی  تالش های 
هم پیمانان اروپایی خود جهت افزودن 
با  اتمی  توافق  در  شروط سختگیرانه 
ایران انجام داد، تا آنجا که سختگیری ها 
با واکنش فرانسه مواجه شد، به حدی 
ک وزیر خارجه این کشور تاکید کرد 
پیمانی که  بر سر  باید  امضاکنندگان 

بسته اند بمانند.
آلمان  و  فرانسه  انگلیس،  حالیکه  در 

تالش می کنند آمریکا در برجام بماند 
تا مانع از فروپاشی آن شوند، جمهوری 
مذاکره ی  هیچ  کرده  اعالم  اسالمی 
دوباره ای را بر سر توافق اتمی نخواهد 
پذیرفت. دبیر شورای عالی امنیت ملی 
همچنین در مصاحبه ای بار دیگر تکرار 
در  مذاکره ای  هیچگونه  ایران  کرده 
موضوع موشکی و توان دفاعی خود با 

هیچ کشوری نخواهد داشت.
صحبت  کرده  تاکید  شمخانی  علی 
کردن در مورد بازبینی برجام،  بیانی 
وقیحانه و ناشی از توهم رییس جمهور 

آمریکاست.
در مقابل مایک پنس معاون ترامپ در 
گفتگو با رویترز صریحاً گفته اروپا باید 
میان آمریکا و »ماندن در یک توافق 
به شدت ناقص« یکی را انتخاب کند.

رژیم  که  دارد  وجود  زیادی  شواهد 
جمهوری اسالمی همزمان با پافشاری 
دارد،  خود  مواضع  بر  که  شدیدی 
تالش مضاعفی را برای متقاعد کردن 
عرب  کشورهای  حتی  و  اروپایی ها 
با فراهم  منطقه پیش می برد تا بلکه 
کردن بخشی از شروط ترامپ برجام 

را حفظ کند.
وزیر  نخست  نتانیاهو  میان  این  در 
برای شرکت  را  نیز که خود  اسراییل 
در اجالس داووس آماده می کند گفته 
با  نشست  این  حاشیه  کهدر  است 
آنجال مرکل صدراعظم آلمان و امانوئل 
ماکرون رییس جمهوری فرانسه دیدار 

خواهد کرد.
آنها خواهم گفت  »به  تاکید کرده  او 
که هفته های آینده آخرین فرصت شان 
توافق  در  واقعی  تغییرات  ایجاد  برای 
خواهد  ایران  با  خطرناک  هسته ای 
باید  ایران  رژیم  ترتیب  این  به  بود.« 
داووس  اجالس  حواشی  چشم انتظار 
هم باشد که محمدجواد ظریف سفر 
خود را به آن لغو کرده است و احتمال 
می رود این تصمیم به همین موضوع 

مربوط باشد.
اینکه جمهوری اسالمی چقدر به حفظ 
امیدوار است، سوالی است که  برجام 
شاید پاسخ آن را بتوان از دل یکی از 
بیرون کشید.  امنیتی  خبرگزاری های 
نسیم آنالین در گزارشی به مناسبت 
دو سالگی برجام به سراغ مردم رفته و 
آنها را به جشن تولد دوسالگی توافق 
اتمی دعوت کرده است و نظرش را از 
زبان مردم بیان کرده است آن هم با 
تصویری کنایه آمیز از یک کیک تولد 
برای توافقی که قرار بود مشکل اتمی 
را حل کند ولی سه مشکل مهم دیگر 
جمهوری اسالمی یعنی برنامه موشکی 
و حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر 

را روی میز قرار داده است.

کند  محاسبه  باید  =اروپا 
در  تروریسم  گسترش  که 
منطقه زیر سایه حمایت  های 
ر  ضر می  سال ا ی  ر جمهو
پیامدهای  یا  دارد  بیشتری 
پیدا و پنهان ناشی از تغییر 

رژیم در ایران.
به  می تواند  آمریکا  =آیا 
شرکای خود به ویژه بریتانیا، 
آلمان و فرانسه بقبوالند که 
تهدید ایران موشکی و اتمی 
به مراتب خطرناک تر از سقوط 

جمهوری اسالمی است؟
نبود رژیم جمهوری اسالمی ایران در 
عین حال پایانی بر حمایت های مالی 
شبه نظامی  گروه های  از  تسلیحاتی  و 
حماس،  حزب اهلل،  جمله  از  منطقه 
حشد الشعبی، حوثی ها، مزدوران افغان 
و پاکستانی همکار سپاه )فاطمیون و 
زینبیون( و همچنین بخشی از القاعده 
مناسبات  اینکه  اضافه  به  بود،  خواهد 
چندان  نیز  داعش  با  ایران  حکومت 

شفاف نیست.
در  سیاسی  و  اقتصادی  تحریم های 
شیوه های  از  یکی  گذشته  دهه های 
رژیم  دادن  قرار  تنگنا  در  برای  غرب 

ایران بوده است.
در صورتی که مهلت 120 روزه ترامپ 
به جمهوری اسالمی و اروپایی ها برای 
اصالح برجام طبق شروط دونالد ترامپ 
تمام شود و خواسته های آمریکا محقق 
نشود، احتمال خروج این کشور از برجام 
بسیار زیاد است و این به معنای آغاز دور 
جدیدی از تحریم های جمهوری اسالمی 
خواهد بود. تجربه نشان داده اروپایی ها با 
همه کش و قوس ها در نهایت در اعمال 
تحریم ها با واشنگن همراهی خواهند 
کرد. به خصوص آنکه دولت آمریکا به 
صراحت بارها تهدید کرده اروپا باید بین 
رابطه با آمریکا و جمهوری اسالمی یکی 

را انتخاب کند.
از  آمریکا  احتمال خروج  افزایش  با 
برجام و پایان حیات برجام در دومین 
سال تولدش مقام های جمهوری اسالمی 
تهدید کرده اند تصمیم آمریکا را نوعی 
و  کرده  تلقی  خود  علیه  اعالم جنگ 
بر این اساس از انجام هر عمل متقابل 

فروگذار نخواهند بود.
بعضی از این تهدیدات و اقداماتی که 
جمهوری اسالمی قصد انجام آنها علیه 
دشمنان خود را دارد و یا بلوف می زند 
که آنها را عملی می کند، مشخص است: 
بالستیک«،  موشک های  بُرد  »افزایش 
»افزایش کمک های نظامی و تسلیحاتی 
به هم پیمانان منطقه ای«، »تقویت سپاه 
قدس برای انجام عملیات برون مرزی و 
حتی تشکیل تیم های ترور« و »ضربه 

زدن به منافع غربی ها در سراسر جهان«.
این تهدیدها حتی اگر جنبه شعاری 
گاهی  باشد  داشته  هم  تبلیغاتی  و 
نگران کننده است به ویژه برای اروپایی ها 
که از نظر مسافت و جغرافیا در مقایسه 
با آمریکا در تیررس این تهدیدات قرار 
دارند. رژیم ایران ثابت کرده که امکان 
و ظرفیت عملیات ایذایی در کشورهای 
از  استفاده  با  می تواند  و  دارد  دیگر 
و  خاورمیانه  در  خود  نظامی  بازوهای 
نقاط دیگر دنیا با روش های خرابکارانه 
به منافع دولت های تحریم کننده خسارت 

وارد کند.
اسالمی  جمهوری  رژیم  طرفی  از 
اعالم  صراحت  به  بارها  سپاه  سران  و 
کرده اند که سپاه قدس در سرتاسر دنیا 
برون مرزی  ماموریت های  انجام  آماده 
است و مسؤول آن هم واحدی تحت 
عنوان »واحد ۴00« است. در واقع رژیم 
شعله ی وحشت از اقدامات خرابکارانه و 
تالفی جویانه را از سال ها قبل در اروپا 

روشن نگه داشته است.
سبب  که  اروپایی ها  دیگر  نگرانی 
وضعیت  حفظ  خواستار  آنها  می شود 
موجود باشند و در مقابل ریسک تغییر 
تشکیل  موضع بگیرند،  ایران  در  نظام 
کانون های دردسر در کشورهای آنهاست 
که هسته های اولیه آن را مسؤوالن و 
کشورهای  در  رژیم  فراری  مقام های 
استفاده  با  و  می دهند  تشکیل  مقصد 
ایران  از  با خود  امکاناتی که  ابزار و  از 
خارج کرده اند و یا از قبل مهیا شده، 
آینده  در  خود  سیاسی  اهداف  برای 

استفاده کنند.
اروپایی ها  شاید  که  دیگری  دلیل 
نظام  در  اساسی  تغییری  هر  برای  را 
کند،  تردید  دچار  اسالمی  جمهوری 
وضعیت سرمایه ها و قراردادهایی است 
در  اتمی  توافق  از  پس  ویژه  به  که 
ایران  با  برجام  سایه  زیر  سال 201۵ 
امضاء کرده  و برای سودهای میلیاردی  
که  همچنان  کرده اند.  برنامه  ریزی 
معامالت بعضی شرکت های اروپایی از 

جمله ایرباس، رنو و پژو با ایران بعد از 
برجان رونق گرفت.

حتماً رهبران اروپا از خود می پرسند 
صورت  در  آنها  قراردادهای  تکلیف 
تغییرات بنیادین در ایران چه خواهد 
شد؟ آیا منافع آنها در بلندمدت تضمین 
خواهد شد؟ احتمال خالء قدرت چه 
زیانی به منافع آنها خواهد زد؟ تغییرات 
احتمالی در نظام ایران چه تاثیری در 
بهای نفت و گار خواهند داشت و ده ها 
پرسش و تردید دیگر که منافع اقتصادی 

در رأس آنها قرار دارد.
اما در این میان مسؤولیت و همچنین 
منفعت دولت ترامپ از تغییرات احتمالی 
در ایران چه خواهد بود؟ آیا او می تواند 
به شرکای خود به ویژه بریتانیا، آلمان 
ایران  تهدید  که  بقبوالند  فرانسه  و 
موشکی و اتمی به مراتب خطرناک تر و 
گران تر از سقوط رژیم کنونی است؟ آیا 
آمریکا بسته  های تشویقی برای رهبران 
به  آنها  کمک  با  تا  کرده  فراهم  اروپا 
حمایت شان از تهران پایان دهند؟ اروپا 
در مقابل چه مطالباتی از آمریکا خواهد 

داشت؟
محاسبه  باید  که  اروپاست  حال 
کند گسترش تروریسم در منطقه زیر 
اسالمی  جمهوری  حمایت  های  سایه 
زیان بیشتری دارد یا پیامدهای پیدا 
و پنهان ناشی از تغییر رژیم در ایران. 
در این میان، آنچه نباید فراموش کرد 
همچنین  و  عربی  کشورهای  مواضع 
آنها در حالی که  زیرا  است  اسراییل 
شرکای خوب اروپا هستند، اما بیش 
از هر زمان دیگری در مورد جمهوری 
و  دارند  همسویی  آمریکا  با  اسالمی 
این  می گذارند.  فشار  تحت  را  اروپا 
زمان   بهترین  داووس  نشست  روزها 
و مکان برای چانه  زنی همه ی طرفین 
است به ویژه آنکه محمدجواد ظریف 
ظاهرا به دلیل اجرای ساختار جدید 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
آن  در  از شرکت  لحظات  آخرین  در 

صرف نظر کرد.

چانه زنی های دونالد ترامپ با رهبران اروپا: محاسبه ی 
سود و زیاِن تغییر رژیم در ایران

دیدار وزرای خارجه آمریکا و فرانسه در پاریس

فاینکس راه اندازی کرده است.
یکی از مسائلی که باید در طرح توسعه 
جمهوری اسالمی برای منطقه مکران در 
سواحل استان سیستان  و بلوچستان در 
نظر گرفت، دخالت نظامی ها اعم از نیروی 
دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقالب 
شرکت های  از  است.بسیاری  اسالمی 
مهندسی و عمرانی که در این منطقه 
فعالیت می کنند در ظاهر خصوصی و 
آنها  پشت  اما  هستند،  نیمه خصوصی 
سرمایه های نهادهایی قراردارد که وابسته 
به نهادهای نظامی اند و خطر تحریم آنها 
را تهدید می کند.اواسط بهمن ماه سال 
1۳۹۵ اعالم شد که تفاهم نامه ای بین 
ژاپن در مجتمع فوالد مکران  و  ایران 
چابهار میان سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
و شرکت سوجیتز ژاپن به امضا رسید. 
ارزش این قرارداد 10 میلیارد دالر اعالم 
اسالمی  مقام های جمهوری  شد.هنوز 
نداده اند،  خبرنشان  این  به  واکنشی 
با  عربستان  که  را  شیوه ای  همین  اما 
جمهوری اسالمی در پیش گرفته، رژیم 
ایران در ماجرای برگزاری رفراندوم در 
پیش  بارزانی  با  عراق  کردستان  اقلیم 
برد و تحت فشار سیاسی و نظامی، تمام 
شریان های اقتصادی اقلیم کردستان را 

مسدود کرد.
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= مسوولیت ده ها حمله به 
مراکز حکومتی در 24 ساعت 
گذشته را گروه خشونت طلب 
»ری استارت« به عهده گرفته 
که یک شومن و کمدین سابق 
جمهوری  سیمای  و  صدا 
اسالمی آن را هدایت می کند.
دو  شده اند  مدعی  =آنها 
بسیجی و اطالعاتی در اهواز 

و سنندج را کشته اند.
=خشونت و قتل و کشتار 
سازمان های  دسِت  فقط 
را  رژیم  انتظامی  و  امنیتی 
اعتراضات  سرکوب  برای 

مردم باز می گذارد.
دست  معتقدند  =گروهی 
با  و  خود رژیم در کار است 
این اقدامات حذف نیروهای 
تاریخ مصرف گذشته خود را 

پاکسازی می کند.
گزارش های تایید نشده حاکی از آن 
است که نیمه شب یک شنبه، اول بهمن، 
در  اطالعات  وزارت  مهره های  از  یکی 

سنندج و یک بسیجی در اهواز که در 
سرکوب اعتراضات نقش داشتند توسط 

افراد ناشناس کشته شده اند.
نشده ای  تایید  خبرهای  همچنین 
مربوط به حمله گروهی افراد ناشناس با 
کوکتل مولوتف به یکی از ساختمان های 
شهرداری تهران منتشر شده است. این 
حمالت نیمه شب گذشته صورت گرفته 
بود و با وجود انتشار تصاویری کوتاه در 
فضای مجازی و ادعای اینکه مربوط به 
این حمالت است قابل تایید نبود، اما 
باشگاه خبرنگاران جوان روز دوشنبه، 
دوم بهمن، خبر را تایید کرد و نوشت 
افراد ناشناس با صورت های پوشیده به 
ساختمان اصلی شهرداری منطقه 12 
تهران واقع در میدان شهدا )میدان ژاله 

سابق( حمله کردند.
به نوشته این خبرگزاری، مهاجمان 
به  نیز  از محل متواری شدند و آتش 
با  است  خاموش شده  و  مهار  سرعت 
بزرگ  تهران  پلیس  رییس  حال  این 
ادعا کرده »هیچ حمله ای به ساختمان 
همچنین  و  تهران  شهرداری  مرکزی 
ساختمان های جانبی آن نشده است«.

گروه  را  حمالت  این  مسوولیت 
است.  گرفته  عهده  به  »ری استارت« 
»سیدمحمد حسینی«  شومن و کمدین 

ادامه حمالت شبانه به شهرداری ها، پایگاه بسیج و 
مهره های امنیتی نظام

که  اسالمی  و سیمای جمهوری  صدا 
این  اکنون ساکن آمریکاست، رهبری 
گروه را به عهده دارد و هواداران آن را 
به خشونت و کشتار تشویق می کند. از 
همین رو، با توجه به اینکه گروه های 
جدی مخالف جمهوری اسالمی همواره 
به معترضان و مخالفان نافرمانی مدنی 
و دوری از خشونت را توصیه می کنند، 
برخی معتقدند که این گروه می تواند به 
از  مردم  برای سرکوب  بهانه ای  عنوان 
سوی محافل امنیتی خود رژیم سازمان 
یافته باشد. شومن و کمدین سابق صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی در کانال های 
خود  ویدئویی  برنامه های  و  تلگرامی 
قتل  و  خرابکاری  انجام  به  را  جوانان 
بسیجی ها و مهره های امنیتی جمهوری 
که  اقداماتی  می کند.  تشویق  اسالمی 
راه  گشودن  جز  ندارند  فایده ای  هیچ 
و  معترضان  خشن  و  شدید  سرکوب 

مخالفان.
و  ایران  داخل  سیاسی  جریان های 
حتی منتقدان خارج از مرزها به حکومت 
توصیه کرده اند شرایط برگزاری تظاهرات 
مسالمت آمیز مردم که جانشان به لب 
رسیده را فراهم کند و صدای معترضان 
را بشنود و دست به اقدامات جدی برای 

برون رفتن از این شرایط بزند.

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

حقوقدانان نگران کهریزک های جدید
1۵۵ وکیل دادگستری در نامه ای 
الریجانی  آملی  صادق  به  خطاب 
دفاع  خواهان  قضائیه  قوه  رئیس 
از حقوق بازداشت شدگان خیزش 

مردمی دی ماه شدند.
در پیامد مرگ مشکوک ده نفر از 
بازداشت شدگان درزندان ها، نگرانی 
تکرار تجربه کهریزک افزایش یافته 

است.
سراسری  اعتراض های  پیامد  در 
سه هفته گذشته، تا کنون حداقل 
3۷۰۰ نفر بازداشت شده اند. شمار 
قربانیان خیزش مردمی بیش از 3۰ 

نفر برآورد می شود.
رامین حسین پناهی، متهم پرونده 
احمدی نیاز  حسین  که  دیگری 
وکالت او را برعهده دارد، پنجشنبه 
پنجم بهمن 96 در دادگاه انقالب 

سنندج حکم اعدام دریافت کرد.
گفته  به  نفر،   3۷۰۰ از  بیش 
محمود صادقی نماینده تهران در 
مجلس شورای اسالمی، در رابطه 
با خیزش مردمی و سراسری اخیر 
بازداشت شده اند. دست کم ده نفر 
زندان  بازداشت شدگان در  این  از 

مشکوک،  و  مبهم  شرایط  در 
داده اند.  دست  از  را  خود  جان 
هستند  مدعی  قضائی  مقامات 
قربانیان خشونت، خودکشی  این 
کرده اند یا در جریان درگیری های 
مسلحانه کشته  شده اند. ادعایی که 
خانواده های این قربانیان، بر مبنای 
اطالعاتی که دریافت کرده اند، به 

شدت آن را تکذیب می کنند.
نگرانی در رابطه با سرنوشت دیگر 

بازداشت شدگان، که تا کنون تنها 
شمار اندکی از آنها آزاد شده اند، 
گروهی از وکالی دادگستری را بر 
آن داشت که در نامه ای خطاب به 
صادق آملی الریجانی رئیس قوه 
از  دفاع  امکان  خواستار  قضائیه، 
آنها در دادگاه بشوند. احمد رأفت با 
حسین احمدی نیاز یکی از وکالی 
امضا  را  نامه  این  که  دادگستری 
کرده اند، گفتگویی انجام داده است.

ن  ح طلبا صال ا ه ی  ید =ا
تعیین  برای  شهر  شورای 
محلی برای اعتراضات مردم 

ناکام ماند.
= رییس شورای شهر تهران 
با طرح  خبر داد فرمانداری 
دو فوریتی اختصاص محلی 
برای تجمع و اعتراضات در 
پایتخت موافقت نکرده است.

گسترده  تظاهرات  دنبال  به 
گروهی  کشور،  سراسر  در  اعتراضی 
از اصالح طلبان در شورای شهر تهران 
طرح اختصاص مکانی برای تجمعات 
تصمیم  منتظر  و  کردند  تصویب  را 
این  رییس  اما  بودند،  باالتر  نهادهای 
با  شورا اعالم کرده فرمانداری تهران 

این طرح مخالفت کرده است.
احمد  را  فوریتی  دو  طرح  این 
و  بود  داده  ارائه  مسجدجامعی 
پیش بینی می شد جنبه تبلیغاتی دارد 
و برای آرام  کردن فضاست، با این حال 
شهر  شورای  در  شد  ارائه  که  روزی 
بین اصالح طلبان و اصولگران بگو مگو 
به راه افتاد ولی در نهایت تصویب شد؛ 
نهادهای  تایید  به  نیاز  اجرا  برای  اما 

باالدستی به ویژه امنیتی ها بود.
رفسنجانی  هاشمی  محسن  حاال 
روز  تهران  شهر  شورای  رییس 
گفتگو  در  بهمن،  چهارم  چهارشنبه، 
با وبسایت »شفقنا« خبر داده که این 
موضوع مربوط به مدیریت امنیتی و 
سیاسی شهرهاست و این مصوبه شورا 

در فرمانداری تهران رد شده است.
در روز تصویب این طرح در شورای 
و  »بوق  در  را  آن  اصالح  طلبان  شهر 
کرنا« کردند و مدعی شدند تصویب 
چنین طرحی یک گام عملیاتی برای 
است  اساسی  قانون   2۷ اصل  تحقق 
اجتماعات  »تشکیل  آن  مطابق  که 
سالح،  حمل  بدون  راهپیمایی  ها  و 

با اختصاص مکانی برای اعتراضات در تهران مخالفت شد

اسالم  مبانی  به  مخل  آنکه  شرط  به 
نباشد، آزاد است. «

مرکزی  شورای  عضو  منصوری  آذر 
بود  حزب اصالح  طلب »اتحاد« گفته 
این طرح را باید »گامی به پیش تلقی 
کرد.« رحمت اهلل بیگدلی عضو شورای 
مرکزی حزب »اعتماد ملی« نیز این 
طرح را گامی به سوی اعتراض مدنی 
دانسته بود، اما هیچ کدام نگفته بودند 
تصویب  عدم  صورت  در  سو  یک  از 
سوی  از  و  کرد،  فکری  چه  باید  آن 
دیگر در صورت تصویب چنین طرح 
اعتراضات  می توان  مگر  نوظهوری، 
خودجوش  و  سراسری  تظاهرات  و 
مردم را در سراسر کشور به این شکل 
قرار  اگر  سازمان داد و کنترل کرد؟! 
راهپیمایی ها«ی  و  »اجتماعات  باشد 
مردم به این شکل هدایت شود، فرق 
راهپیمایی های  و  اجتماعات  با  آنها 
تشریفاتی  و  فرمایشی  و  حکومتی 

چیست؟!
از  پس  بی پایه  و  ناکام  طرح  این 
کنترل  جهت  راهکار  عنوان  به  آن 
برخی  فکر  به  خودجوش  اعتراضات 
بیشتر  که  رسید  اصالح طلبان  از 

را  خود  صدای  مخالفان  و  معترضان 
در شعارهای صریح خود به گوش هر 
دو جناح سیاسی حاکم در جمهوری 
»اصالح  طلب،  با  و  رساندند  اسالمی 
آنها  به  اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا« 
بازی های  از  کار  که  دادند  هشدار 

جناحی گذشته است.
طرح  این  پیشنهاددهندگان  هنوز 
واکنشی به خبر رد اختصاص محلی 
در تهران برای اعتراضات مردم نشان 
شکست  نیز  همین  اما  نداده اند، 
دیگری برای آنهایی است که مدعی 
این  هستند.  نظام  تدریجی  اصالح 
سراسری  تظاهرات  که  حالیست  در 
و  مسالمت آمیز  عمدتا  دی ماه 
که  جاهایی  در  و  است  بوده  مدنی 
امنیتی  نیروهای  و  لباس شخصی ها 
پرداختند،  سرکوب  به  انتظامی  و 
درگیری هایی شکل گرفت. گروه های 
اسالمی  جمهوری  که  خشونت طلب 
تحریک  هدفمند  به طور  را  آنها  نیز 
و چه بسا هدایت می کند، در اقلیت 
و  تظاهرات  سرکوب  اما  هستند 
به  می تواند  مردم  آرام  اعتراضات 

گسترش خشونت دامن بزند.

اسماعیل کوثری

کوثری: 

پروژه هایی که سپاه انجام می دهد عام المنفعه، با 
مجوز رهبری و به درخواست دولت هستند

کوثری  اسماعیل  =سردار 
گفته  عجیب  ادعایی  در 
در  تنها  سپاه  دخالت  است 
آن  عام المنفعه،  پروژه های 
و  خامنه ای  دستور  با  هم 
انجام  دولت،  درخواست 

می شود.
=سپاه پاسداران ۸12 شرکت 
دارد. اختیار  در  شده  ثبت 
اقتصادی  =فعالیت های 
سپاه پاسداران با چراغ سبز 
هاشمی رفسنجانی آغاز شد.

واگذاری  پیگیری  موضوع  طرح  با 
سپاه،  و  ارتش  اقتصادی  بنگاه های 
جانشین فرمانده قرارگاه ثاراهلل در ادعایی 
عجیب گفته است که سپاه کار اقتصادی 
انجام نمی دهد و پروژه هایی که در آنها 
هستند!  عام المنفعه  می کند  دخالت 
جانشین  کوثری  اسماعیل  سردار 
سه شنبه،  روز  ثاراهلل،  قرارگاه  فرمانده 
»اعتماد  با  گفتگو  در  بهمن ماه،  سوم 
سپاه  که  »پروژه هایی  گفت:  آنالین« 
پروژه های  می کند  ورود  آنها  به 
عام المنفعه و برای عموم مردم است و 
البته با مجوز فرمانده معظم کل قوا و 

درخواست دولت انجام می شود.«
ادعای  این  از  پس  کوثری  سردار 
عجیب در سخنانی عجیب تر ادامه داد: 
»سپاه هیچ گاه وارد کار اقتصادی نشده 
و بیشتر فعالیتش کار عمرانی بر اساس 
قانون اساسی بوده است. طبق قانون 
باید  مسلح  نیروهای  صلح،  زمان  در 
اساس  این  بر  کنند.  کمک  دولت  به 
سپاه بعد از جنگ کارهای عمرانی که 
شرکت های دیگر توانایی انجام آن را 

ندارند، انجام داده است.«
وی با تاکید بر اینکه »نیروهای مسلح 
در زمان صلح از امکانات مهندسی و 
کشور  آبادانی  برای  خود  توانمندی 
استفاده می کنند« افزود: »مثال همین 
مسئله زلزله که پیش آمد، سپاه ورود 
کرد؛ پس توانمندی سپاه برای مردم 
به  توانمندی  این  با  باید  که  است 
دولت ها کمک کنند و این بستگی به 
دولت ها دارد که بخواهند چطور از این 

توانمندی سپاه استفاده کنند.«
جانشین فرمانده قرارگاه ثاراهلل تاکید 
کرد: »مسلما اگر شرکت های خصوصی 
فعالیت  انجام  توانمندی  و  توانایی 
به  پروژه  آن  باشند  داشته  را  عمرانی 
نیروهای مسلح داده نمی شود و تنها 
در صورتی که این توانمندی را نداشته 

باشند سپاه ورود می کند.«
پروژه های  »مثال  افزود:  کوثری 
عمرانی مانند سد کرخه و اتوبان تهران- 

ساوه را سپاه به سرانجام رسانده است. 
خیلی از پروژه هایی که بعد از پذیرش 
قطعنامه  پیش آمد را نیز سپاه انجام 
داد و به دولت آن زمان کمک کرد. در 
دولت های بعدی نیز به همین صورت 
بود، چرا که پروژه هایی که سپاه به آنها 
عام المنفعه  پروژه های  می کند  ورود 
و برای عموم مردم است و به همین 
دلیل هم قانون به آنها اجازه می دهد. 
قوا  فرمانده معظم کل  با مجوز  البته 
می شود.« انجام  دولت  درخواست  و 

سردار کوثری در پاسخ به این سوال 
که اگر سپاه وارد فعالیت های اقتصادی 
نشده است پس چرا خامنه ای دستور 
این  اقتصادی  بنگاه های  واگذاری 
را صادر کرده  است گفت: »من  نهاد 
این  جزئیات  درباره  باید  و  نمی دانم 

مساله پیگیری کنم.«
این  به  پاسخ  در  همچنین  کوثری 
فعالیت های  در  اشکالی  آیا  که  سوال 
اقصادی سپاه بود که منجر به صدور 
»اگر  گفت:  شد  دستوری  چنین 
خودشان  از  باید  هست  اشکالی  هم 
بپرسید، چون من در کار آن مجموعه 
نیستم و باید از مسئوالن مربوطه آن 

مجموعه بپرسید.«
شده  مطرح  حالی  در  سخنان  این 
است که دو روز پیش، اول بهمن ماه، 
خامنه ای  علی  کرد  اعالم  دفاع  وزیر 
بنگاه های  واگذاری   پیگیری  دستور 
اعالم  را  سپاه  و  ارتش  در  اقتصادی 
کرده است.گفتنی است سپاه پاسداران 
اختیار  در  شده  ثبت  شرکت   ۸12
دارد. همین شرکت ها 1۷۰۰ قرار داد 
با دولت برای فعالیت های عمرانی در 
پروژه های  تمام  لیست  دارند.  اختیار 
عمرانی و اقتصادی قرارگاه سازندگی 
این  رسمی  سایت  در  خاتم االنبیاء 
قرارگاه قرار گرفته است. فعالیت های 
اقتصادی سپاه یکی از دالیل مهم عدم 
از  جمله  از  ایران  در  سرمایه گذاری 

سوی شرکت های خارجی است.
رفسنجانی،  هاشمی  بار  نخستین 
درخواست آغاز فعالیت های اقتصادی 
سپاه پاسداران را مطرح کرد . هاشمی 
رفسنجانی معتقد بود سپاه باید وارد 
تا  شود  ساختمان سازی  فعالیت های 
بیشتری  سرعت  با  کشور  نوسازی 
پیگیری شود. فاز اولیه تاسیس قرارگاه 
همان  در  هم  خاتم االنبیاء  سازندگی 
اطالعات  اساس  بر  شد.  آغاز  دوره 
اطالع رسانی  پایگاه  در  شده  منتشر 
تا  مجموعه  این  خاتم االنبیا،  قرارگاه 
کنون بیش از 1۸۰۰ »پروژه مهم وزیر 
بنایی« در مناطق مختلف ایران اجرا 

کرده است.
سپاه پاسداران همچنین سهام قابل 
توجهی از برخی شرکت ها و موسسات 
تایدواتر  شرکت  جمله  از  مالی 
سرمایه گذاری  شرکت  خاورمیانه، 
غدیر، کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین، 
بانک های انصار و مهر، تعاونی اعتباری 
به  )وابسته  سینا  بانک  االئمه،  ثامن 
بنیاد شهید(، مؤسسه مالی و اعتباری 
آینده )وابسته به بنیاد مستضعفان و 
جانبازان(، بانک پاسارگارد و موسسه 
مالی و اعتباری کوثر را در اختیار دارد.

در  سپاه  نام  همواره  دیگر  سوی  از 
کنار قاچاق کاال نیز مطرح شده است؛ 
غیررسمی  اسکله  ده ها  آنکه  ویژه  به 
در  که  دارد  وجود  ایران  جنوب  در 
محمود  است.  پاسداران  سپاه  اختیار 
سخنرانی  یک  در  نیز  احمدی نژاد 
درباره قاچاق کاال در ایران سپاهیان را 
»برادران قاچاقچی« خطاب کرده بود.

اسماعیل  حاال معلوم نیست سردار 
قرارگاه  فرمانده  جانشین  کوثری 
درباره  عجیب  ادعاهای  این  ثاراهلل 
عدم فعالیت اقتصادی سپاه را از روی 
»بی اطالعی« مطرح می کند و یا فکر 
می کند با انکار می توان واقعیت موجود 

را ناموجود کرد!

عکس مدعی یکی از حمالت ری استارتی ها به مراکز بسیج

ویدئو

تظاهرات دی ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه تهران
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=خامنه ای که پس از انتشار 
نه ی  ا گر فشا ا ی  ها ئو ید و
تاریخی درباره »رهبر« شدن 
خودش به یاد مستندسازان 
افتاده، در پیام خود به آنها 
خواسته دست به کار خنثی 

کردن آثار دشمنانه شوند! 
جلسه  این  از  =تصاویری 
نظر  به  ولی  نشده  منتشر 
ن  ا ز سا مستند سد  نمی ر
دیداری  چنین  در  مستقل 

شرکت کرده باشند.
از  ویدئو جنجالی  دو  انتشار  از  پس 
برای  خامنه ای  علی  انتصاب  جلسه 
روز  او  اسالمی،  جمهوری  رهبری 
مستندسازان  از  تعدادی  با  گذشته 
جوان دیدار کرده و از آنها خواسته تا 
دروغ، تحریف و شایعه دشمن را با هنر 

خود بی اثر کنند!
پس از انتشار دو ویدئوی افشاگرانه 
نگهبان  شورای  غیرعلنی  جلسه  از 
برای انتصاب علی خامنه ای به عنوان 
جانشین موقت آیت اهلل روح اهلل خمینی، 
اسناد  این  توجیه  و  تعدیل  از  پس 
محرمانه تصویری توسط برخی مقامات 
سیدعلی  حاال  اسالمی،  جمهوری 
مستندسازان  از  جمعی  با  خامنه ای 
جوان دیدار کرده و از آنها خواسته تا 
آنچه به گفته ی وی دروغ پردازی های 

»دشمن« است را بی اثر کنند.
از  تصاویری  هنوز  که  دیدار  این 
رهبر  دیدار  اولین  نشده،  منتشر  آن 
اختصاصی  به طور  اسالمی  جمهوری 
از  پیش  تا  که  است  مستندسازان  با 
آنها  به  هم  گوشه چشمی  حتی  این 
نشده بود. از سوی دیگر، این نشست 
به اختیار«  »آتش  فرمان  می توان  را 

انتشار ویدئوهای افشاگرانه و پیام خامنه ای به مستندسازان: 
تحریف و شایعه دشمن را با هنر خود بی اثر کنید!

و  نزدیک  مستندسازاِن  برای  بودن 
وابسته به حکومت دانست تا با دریافت 
تاریخ  تحریف  به  هنگفت  بودجه های 
تبلیغاتی بیشتری  و دروغ پردازی های 

دست بزنند.
از  نفر   ۳0 جلسه  این  در  گویا 
جمله  از  »انقالبی«  مستندسازان 
مرکز مستند سوره وابسته به سازمان 

تبلیغات اسالمی حضور داشتند.
پس از این جلسه، خامنه ای در پیامی 
خواست های خود از مستندسازان را در 
قالب ۵ بند منتشر کرده. وی به آنها 
توصیه کرده »جهت انقالبی را با دقت 
تمام حفظ کنید و بازی های تکنیکی و 
شهرت حرفه ای بر صفا و درستکاری 
انقالبی کار غلبه نکند، با سِر افراشته ، 
زبان و عمل نشان دهید که مؤمن و 

انقالبی اید.«
وی در این پیام به مقوله جنگ نرم 
نیز اشاره کرده و نوشته که »جنگ نرم 
دشمن، بر پایه ی دروغ و تحریف و شایعه 
است.« بنا شده  بایکوت  و  سانسور  و 

از مستندسازان  خامنه ای همچنین 
خواسته تا با هنر خود »کار دشمن را 

بی اثر« کنند.
تنها چند روز پس از انتشار ویدئوهای 
افشاگرانه که نشان می دهد خامنه ای را 
موقت رهبر جمهوری اسالمی کردند 
آن  بر  باید  می گوید  هم  خودش  و 
جامعه ای گریست که احتمال »رهبر« 
رفسنجانی  و  باشد  آن  در  وی  شدن 
این  خبرهای  که  می کند  توصیه  هم 
یاد  »رهبر«  نشود،  منتشر  انتصاب 
نوشته  آنها  به  و  افتاده  مستندسازان 
که »تاریخ ۴0ساله، لبریز از سندها بر 
حقانیت جمهوری اسالمی و کجروی و 

گمراهی دشمنان است!«
هدف  اسالمی  جمهوری  رهبر 
ترویج  را  اسالمی  جمهوری  دشمنان 
نوشته  و  خوانده  نومیدی  و  بدبینی 

که هنر مستندسازان باید »با استناد 
به واقعیات، سرچشمه امید و شوق و 

حرکت باشد.«
وی که خود را در همه چیز صاحب 
خصوصیات  تشریح  در  می داند،  نظر 
مستند انتقادی نوشته که »در انتقاد، 
و  هرج   و  یأس آلود  و  خصمانه  لحن 
به  تبدیل  را  آن  فایده  ی  مرج طلبانه، 
و  رسایی  به  طنز  زبان  می کند.  زیان 
سودمندی اثر کمک می کند.« با این 
نشان می دهد که  توصیه ها خامنه ای 
»مستندسازی«  و  »مستند«  معنای 
نشده  متوجه  هنوز  و  درنیافته  نیز  را 
است که برای ساختن مستند درباره ی 
رویدادهای مختلف، از جمله »رهبر« 
شدن وی، نمی توان »سفارشی«  عمل 

کرد!
صورت  حالی  در  پیام  و  دیدار  این 
ایران  مستندسازان  آثار  که  گرفته 
همواره به دلیل ارتباط مستقیمی که با 
واقعیت زندگی مردم ایران دارند، مورد 
غضب، بی اعتنایی و سانسور و توقیف 

قرار گرفته  اند.
کمبود بودجه و اعمال فشار در کسب 
مجوز تولید و از همه مهم تر خصومت 
با  اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا 
فیلم های  نمایش  امکان  عدم  و  آنها 
مستندسازان  جامعه  هنرمندان،  این 
کرده  خانه نشین  حتی  و  منزوی  را 
و به جای آنها، کارمندانی را زیر نظر 
ارگان ها و نهادهای دولتی و حکومتی 
به کار گرفته که به نام »مستندساز« 
دست به تولید فیلم های تبلیغاتی و آثار 

تحریف کننده می زنند.
سفارشی سازی و اشاعه و تبلیغ افکار 
مستند  سینمای  حکومت،  نهادهای 
بی مخاطب  و  بی ارزش  هنری  به  را 
بدل کرده که حتی در جشنواره های 
حکومتی چون »فجر« نیز با اکراه جا 

داده می شوند.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
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)رضا مقصدی(

  بانوی سربلند

=مجموعه عکس های کاوه 
»قلعه«  نام  با  که  گلستان 
زندگی  و  رند  دا شهرت 
قبل  نو«  »شهر  روسپیان 
تصویر  به  را   57 انقالب  از 
»تیت  موزه  در  می کشند، 
نمایش  به  لندن  مدرن« 
درآمده است. این مجموعه 
این  در  آینده  تابستان  تا 
نمایشگاه قابل بازدید است.

=کاوه گلستان به مدت دو 
سال روی این طرح که برای 
 1۳56 سال  در  بار  اولین 
تهران  آیندگان  روزنامه  در 
منتشر شد، کار کرده است.

=منتقدین مجموعه »قلعه« 
را قوی ترین کار این عکاس 
می دانند  ایرانی  سرشناس 
که در سال 1۳۸۲ در شمال 
عراق، در حومه سلیمانیه، در 
پیامد انفجار یک مین جان 

خود را از دست داد.

احمد رأفت - موزه »تیت مدرن« 
تا  گذشته  سال  تابستان  از  لندن 
کاوه  »قلعه«  میزبان  آینده  تابستان 
ایرانی  سرشناس  عکاس  گلستان، 
 ،1۳82 سال  در  متاسفانه  که  است 
در پیامد انفجار مینی در حومه شهر 
سلیمانیه، در شمال عراق، در حالیکه 
شبکه  برای  برداری  فیلم  سرگرم 
انگلیسی بی بی سی بود، جان خود را 

در ۵۳ سالگی از دست داد.
 ۵0 دهه  اواسط  در  گلستان  کاوه 
تهیه  برای  را  تحقیقاتی  خورشیدی 
باالخره  و  کرد  آغاز  مجموعه  این 
آن  توانست  عکاسی  دو سال  از  پس 
 1۳۵6 سال  در  و  کرده  تکمیل  را 
سازد.  منتشر  آیندگان  روزنامه  در 
این مجموعه پس از انتشار به صورت 
نمایشگاهی با عنوان »روسپی و کارگر 
به  نیز  تهران  و مجنون« در دانشگاه 

نمایش درآمد.

عکس هایی چون سیلی
این  انتشار  زمان  در  گلستان  کاوه 
مجموعه در ایران، در اشاره به روند 
گرفتن  »برای  بود:  گفته  آن  تهیه  
امکان  روسپی خانه  در  عکس ها  این 

روسپیاِن قلعه ی گلستان در قلب لندن

کار مخفیانه با دوربین نبود. از سویی 
از  وظیفه  بر  بنا  انتظامی  مامورین 
گرفتن عکس در این محدوده ممانعت 
می کردند، و از سوی دیگر باج خورها 
نمی دادند«.  اجازه  کارچاق کن ها  و 
کاوه در ادامه می افزاید: »ناچار شدم 
که مدتی تقریبا طوالنی با روسپیان 
را  آنها  اعتماد  بریزم و  طرح آشنایی 
کار  این  بتوانم  اینکه  تا  کنم  جلب 
هنرمند  این  برسانم«.  اتمام  به  را 
از عکس هایش در جریان  برخی  که 
جهان  روزنامه های  عمده  در  انقالب 
شد،  جهانی  نامش  و  شدند  منتشر 
آنها  »برای  می کرد  تکرار  همیشه 
]زنان روسپی[ احترام زیادی قائلم و 
همین احترام کلید رابطه ای شد که 
اجازه داد این کار را بتوانم به پایان 

برسانم«.
از کسانی که می پرسیدند چرا پروژه 
ویژه ای  اهمیت  از  او  برای  »قلعه« 
برخوردار است، کاوه گلستان در پاسخ 
را  صحنه هایی  »می خواهم  می گفت: 
نشان دهم که مانند سیلی به صورت 
بخورد و امنیت مخاطب را خدشه دار 
کند و به خطر بیاندازد. می توانی نگاه 
نکنی، یا سکوت کنی، یا حتی خود را 
مثل قاتل ها پنهان کنی، اما نمی توان 
هیچکس  گرفت،  را  حقیقت  جلوی 

نمی تواند جلوی حقیقت را بگیرد«.

قلعه ای با 15۰۰ روسپی
ماه  چند  تا  »قلعه«  یا  نو«  »شهر 
پس از انقالب سال ۵۷، نام محله ای 
آن  در  که  بود  تهران  جنوب  در 
زندگی  و  کار  روسپی   1۵00 حدود 
می کردند. در اوایل حکومت رضاشاه، 
شهرت  ممد«  »زال  به  که  فردی 
داشت، با آوردن زنانی از سراسر ایران، 

این محله را به یک روسپی خانه بزرگ 
تبدیل کرد. چند سال بعد، باز هم در 
قلعه  این  دیوارهای  شاه،  رضا  زمان 
به محله ای  تبدیل  و  ویران کردند  را 
در جنوب شهر تهران شد. این تغییر 
به  را  ماهوی  تغییری  البته  ظاهری 
دنبال نداشت. روسپیان در آنجا باقی 

ماندند و به کار خود ادامه دادند.
خانه های شهر نو در سال ۵8 پس 
از انقالب ویران شدند و چند سال بعد 
این محل ابتدا به پارک رازی تبدیل 
شد. پارکی که امروز فرهنگسرایی را 

نیز در بر می گیرد.
باید گفت »قلعه« کاوه گلستان تنها 
کار در رابطه با شهر نو و ساکنان آن 
مستند ساز  شیردل،  کامران  نیست. 
اساس  بر  نیز  ایرانی  شناخته شده 
کاوه  عکس های  مجموعه  همین 
گلستان، فیلمی مستند ساخته است. 
»طوطی«،  رمان  در  هاشمی،  زکریا 
داستان های همین محله و ساکنان اش 
است.  درآورده  تحریر  رشته  به  را 
محمود زند مقدم نیز کار تحقیقی قابل 
داده  انجام  رابطه  همین  در  تقدیری 
نو« منتشر  با عنوان »شهر  است که 

شده است.
»تیت  موزه  برای  که  آلن  سارا 
مدرن« این نمایشگاه را برگزار کرده 
است، می گوید »قلعه بدون شک یکی 
گلستان  کاوه  کارهای  قوی ترین  از 
را  مخاطب  که  مجموعه ای  است. 
می دهد«.  قرار  تاثیر  تحت  شدیدا 
سفید  و  سیاه  که  »قلعه«  مجموعه 
دراماتیک  جنبه های  عکس ها  بودن 
افزایش می دهد، توسط »تیت  را  آن 
مدرن« خریداری شده است و بخشی 
موزه ی  این  دائمی  کلکسیون  از 

بریتانیایی است.

در  را  زاهدی(  )قلعه  جمشید  محله 
که  می کند  روایت   ۵۷ بهمن   ۹ روز 
مردانی به قلعه می ریزند و آنجا را با 
زنان ساکن در آن به آتش می کشند.

در  ارشاد  وزارت  عمومی  روابط 
بیانیه ای آورده که اصالحات مورد نظر 
اعمال  تئاتر  این  روی  وزارتخانه  این 
نشده و آنها نیز مجوز اجرایش را در 
فجر«  تئاتر  سی و ششمین »جشنواره 
شد  یادآور  ارشاد  کرده اند.وزارت  لغو 
نمایش،  مجدد  ارزیابی  از  پس  که 
کل  اداره  نظارت  و  ارزشیابی  شورای 
هنرهای نمایشی تصمیم بر لغو مجوز 
اجرای نمایش شده و پروانه اجرا در 

جشنواره برایش صادر نمی کند.
انتشار  از  پس  تئاتر  این  مجوز  لغو 

می گوید  ارشاد  توقیف شد:  عقیم«  »روز  تئاتر 
تلخی اش مناسب جشن »فجر« نیست!

= »روز عقیم« داستان سه 
زن روسپی محله جمشید را 
در روز ۹ بهمن 1۳57 روایت 
می کند که برای نجات جان 

خود از آتش فرار می کنند.
در  فارس  =خبرگزاری 
را  تئاتر  ین  ا یادداشتی 
»مسئله دار« خوانده بود که 

منجر به توقیف آن شد.
=این تئاتر قرار بود امروز 
روی صحنه برود و با وجود 
از  جشنواره،  دبیر  حمایت 

اجرا بازماند.

به  عقیم«  »روز  تئاتر  اجرای  مجوز 
نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی 
برای شرکت در »جشنواره تئاتر فجر« 
زن  سه  داستان  تئاتر  این  شد.  لغو 
 ۹ روز  در  را  جمشید  محله  روسپی 
بهمن ۵۷ روایت می کند که از چنگ 
مردانی که قلعه را به آتش کشیدند، 

می گریزند.
و  نویسندگی  به  عقیم«  تئاتر »روز 
کارگردانی حسین کیانی که مرداد و 
ماه سال جاری روی صحنه  شهریور 
بود  قرار  بود و  باران رفته  تماشاخانه 
روز دوشنبه، 2 بهمن، در »جشنواره 

تئاتر فجر« اجرا شود، لغو مجوز شد.
روسپی  زن  سه  داستان  تئاتر  این 

با  فارس  خبرگزاری  در  یادداشتی 
بخش  داوران  بودن  »نامعلوم  عنوان 
آستانه  در  تئاتر  جشنواره  رقابتی 
افتتاحیه/ نمایش  مسئله دار در فجر!« 

انجام شد.
نویسنده این یادداشت »روز عقیم« را 
نمایشی مسئله دار خوانده و آورده است: 
»حال چگونه شده اثری که درباره زنان 
روسپی عهد پهلوی و نشئگی و مستی 
نمایش  وضوح  به  آن  در  زنان  این 
داده می شود، در جشنواره ای مردمی 
این  حضور  برای  و  شده  ارائه  قابل 
نمایش، رئیس جشنواره از کارگردان 
را  کیانی  و شروط   کرده  دلجویی  آن 
قبول  نمایشش  نکردن  اصالح  برای 

می کند!«

یک شعر ِعاشقانه به رنگ ِ سپیده بود
وقتی که دست های سپیدت زمانه را-

معنای تازه داد.

آیینه ها زدورترین جای این جهان
هر یک به میهمانی ِ دست تو آمدند

تا عطر ِ شادمانه ی آن جان ِ تشنه را ...
بر باغ ما دوباره، ببارانند.

بانوی سربلند!
بانوی درد ُو »بند«!

در روبروی تیره ترین روزگار ِ تلخ
دست تو از تبار ِ ُزالل ِ سپیده هاست.

بگذار از برابرت، سرمست بگذریم.

زیباست
آواز ِدست های تو زییاست.

کاوه گلستان
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=برلیناله 6۸ با انیمیشن 
افتتاح  سگ ها«  »جزیره 

می شود.
=سینمای ایران با ۳ فیلم 
برلین  فیلم  فستیوال  در 

حضور دارد.
فیلم  با  ون سنت  =گاس 
ه  د پیا  ، ش نبا ن  ا نگر «
نمی تواند خیلی دور شود« 
در برلیناله حاضر می شود.

آزاده کریمی - تا کنون حضور سه 
هرمز«  و  »هندی  »خوک«،  فیلم 
شصت   در  ایران  از  »درساژ«  و 
فیلم  فستیوال  دوره  هشتمین  و  
ریاست  است.  شده  قطعی  برلین 
هیات داوران این دوره از برلیناله را 
»تام تیکوا« تهیه کننده و فیلمساز 
فیلم  سازنده  و  آلمانی  مشهور 
بر  بدو«  لوال  »بدو  تحسین برانگیز 

عهده دارد.
هشتمین  و  شصت   برنامه های 
دوره فستیوال فیلم برلین در حالی 
به مرور اعالم می شود که فقط دو 
دوره دیگر تا پایان دوران 19 ساله 
مانده  باقی  کوسلیک  دیتر  ریاست 

است.
صرفا  نه  فستیوالی  که  برلیناله 
سینمایی، بلکه حساس به اتفاقات 
گام های  آخرین  بوده،  جهان  روز 
برمی دارد؛  را  با کوسلیک  همراهی 
سینماگران  از  تعدادی  هرچند 
کریستین  همچون  آلمانی  معروف 
فولکر  درسن،  آندریاس  پتسولد، 
تورتا  فون  مارگاریت  و  اشلوندورف 
نامه ای خواستار پوست اندازی  طی 
فستیوال  این  روال  در  تغییر  و 

شده اند.
در  اولین بار  برای  میان،  این  در 
عمر شصت  و هشت ساله برلیناله، 
»جزیره  عنوان  با  انیمیشن  یک 
افتتاحیه  نمایش  برای  سگ ها« 
انتخاب شده است. این انیمیشن را 
فیلمساز هالیوودی، وس اندرسون، 
فیلم  با  این  از  پیش  که  ساخته 
بوداپست«  بزرگ  »هتل  دیگرش 

برلیناله 2۰1۴ آغاز شده بود.
هوای  و  حال  که  انیمیشن  این 
»آقای فاکس شگفت انگیز« را دارد، 
مشهور  بازیگران  صداپیشگی  با 
هالیوود از جمله برایان کرانستون، 
اسکارلت  گلدبلوم،  مری، جف  بیل 
آبراهام  موری  اف.  و  جوهانسون 

تهیه شده است.
فستیوال  دیگر  ویژگی های  از 
تام  ریاست  برلین،  فیلم  امسال 
تیکوا تهیه کننده و فیلمساز مشهور 
آلمانی این دوره هیات داوران است 
فیلم های  از  پرباری  کارنامه  که 
خاص و تامل برانگیز چون »بدو لوال 

بدو«، »عطر؛ قصه یک آدمکش« و 
»ملکه و جنگجو« دارد.

در بخش مسابقه فستیوال برلیناله 
 1( آرژانتین  از  فیلم هایی  امسال 
 9( آلمان  فیلم(،   2( آمریکا  فیلم(، 
اتریش  مشترک(،  و  مستقل  فیلم 
فیلم(،   1( استرالیا  مشترک(،   1(
فیلم   1( ایتالیا  فیلم(،  ایران)1 
مشترک(، ایرلند )2 فیلم مشترک(، 
بریتانیا  اوروگوئه)1 فیلم مشترک(، 
 1( برزیل  مشترک(،  فیلم   2(
 1( بلغارستان  مشترک(،  فیلم 
فیلم   1( پاراگوئه  مشترک(،  فیلم 
مشترک(، چک )1 فیلم مشترک(، 
چین )1 فیلم مشترک(، فرانسه )۷ 
فیلم مستقل و مشترک(، سوئد )1 
فیلم(، سوییس )3 فیلم مستقل و 

مشترک(، رومانی )1 فیلم مشترک(، 
لهستان )2 فیلم مستقل و مشترک(، 
لوکزامبورگ )1 فیلم مشترک(، نروژ 

و هنگ کنگ )1 فیلم( حضور دارند.
»سه روز در کیِبِرن« از امیلی آتف، 
»سیاه ۴۷« از لنس دالی، »دوشیزه« 

»الدورادو«  زلنر،  ناتان  و  دیوید  از 
وارث«  »زن  ایمهوف،  مارکوس  از 
از  »خوک«  مارتینسی،  مارسلو  از 
سدریک  از  »دعا«  حقیقی،  مانی 
مانس  از  چیز«  هیچ  از  »باالتر  کان، 

دیانا  از  نکن«  لمس  »مرا  منسون، 
کریستین  از  »ترانزیت«  پینتیلی، 
پتسولد، »نگران نباش، پیاده نمی تواند 
از گاس ون سنت،  خیلی دور شود« 
جونیر،  گرمن  الکسی  از  »دوالتوف« 
لورا  از  »دخترم«  ژاکو،  بنوا  از  »اوا« 
توماس  از  راهروها«  »در  بیسپوری، 
اشتوبر، »اسم برادرم روبرت است و او 
یک احمق است« از فیلیپ گرونینگ 
شوموفسکا  مالگوژاتا  از  »صورت«  و 
بخش  در  شده  پذیرفته  فیلم های 
 2۰1۸ برلین  فیلم  فستیوال  مسابقه 

هستند.
در بخش ویژه برلیناله نیز فیلم های 
هویی،  رامان  از   »2 هیوالی  »شکار 
از پل ویلیامز، »سفر به  »گورومول« 
شهرهای ضدعفونی شده« از فرناندو 

ایزابل  از  »کتاب فروشی«  سوالناس، 
الرس  از  خاموش  »کالس  کوشت، 

کرومه به نمایش در می آید.
گاس  سینمای  به  عالقمندان 
فیلم  تازه ترین  می توانند  ون سنت 
نمی تواند  پیاده  نباش،  »نگران  او 

خیلی دور شود« را در برلیناله تماشا 
همکاری  دومین  فیلم  این  کنند. 
ون سنت و ووآکین فینکس پس از 
»به خاطرش مردن« )199۵( است 
را  کاالهان  جان  زندگی  داستان  که 

نقاش  یک  کاالهان  می کند.  روایت 
 21 در  که  است  کاریکاتوریست  و 
فلج  رانندگی  تصادف  اثر  بر  سالگی 
یک  عنوان  به  را  نقاشی  و  می شود 

درمان شروع می کند.
فیلم »خوک« ساخته مانی حقیقی 
در بخش مسابقه برلیناله شرکت دارد

»اوا«  فیلم  با  فرانسه  سینمای 
ایزابل  بازی  با  و  ژاکو  بنوا  ساخته 
دارد.  مسابقه حضور  در بخش  هوپر 
به همین  کتابی  اساس  بر  فیلم  این 
جنایی  کتاب های  نویسنده  از  نام 
در  تصویر  به  چیس  هادلی  جیمز 

آمده است.
فیلم  با  سوییس  و  آلمان  ایتالیا، 
برلیناله  مسابقه  بخش  در  »دخترم« 
لورا  را  فیلم  این  دارند.  شرکت 

بیسپوری کارگردانی کرده و داستان 
بین  که  می کند  روایت  را  دختری 
عشق دو مادرش مردد است؛ مادری 
که او را به دنیا آورده و مادری که او 

را بزرگ کرده است.
از بین فیلم های بخش مسابقه فیلم 

ناتان  و  دیوید  ساخته  »دوشیزه« 
بازیگران  که  دارد  حضور  نیز  زلنر 
مشهوری چون رابرت پتینسون و میا 
واشیکوفسکا در آن ظاهر شدند. این 
فیلم یک وسترن کمدی است و در 

اولین رقابت بین المللی خود در برلین 
به نمایش در می آید.

کریستین پتسولد فیلمساز آلمانی، 
نقره ای  خرس  جایزه  کسب  از  پس 
برای»باربارا« در سال 2۰12، دوباره 
با فیلم »ترانزیت« به برلیناله بازگشته 

است.
برای نخستین بار در اروپا نیز فیلم 
»شکار هیوال 2« ساخته رامان هوی 
فیلم  بازیگر  لیانگ،  تونی  بازی  با  و 
معروف »در حال و هوای عشق« به 

نمایش در می آید.
الکسی  ساخته  »دوالتوف«  مستند 
مشترک  محصول  که  جونیر  گرمن 
است،  لهستان  و  صربستان  روسیه، 
در بخش خارج از مسابقه به نمایش 
در می آید. این فیلم زندگی سرگئی 

نویسنده  و  روزنامه نگار  دوالتوف 
تصویر  به  را  آمریکا  اهل  ارمنی تبار 

می کشد.

سینمای ایران با ۳ نماینده
مانی  ساخته  تازه ترین  »خوک« 

شرکت  مسابقه  بخش  در  حقیقی 
وارد  »اژدها  با  حقیقی  پیشتر  دارد. 
می شود« )مسابقه 2۰16(، »پذیرایی 
»کارگران  و   )2۰12 )فوروم  ساده« 
 )2۰۰6 )فوروم  کارند«  مشغول 

که  شد  حاضر  فستیوال  این  در  نیز 
جایزه نتپک را برای »پذیرایی ساده« 

دریافت کرد.
»خوک«  فیلم  داستان  خالصه  در 
است.  است: »حسن خشمگین  آمده 
ساختن  به  موفق  است  مدتی  او 
صبر  محبوبش  ستاره ی  نشده.  فیلم 
کارگردانان  با  می خواهد  و  ندارد 
دیگر  همسرش  کند.  همکاری  دیگر 
عاشقش نیست. دخترش بزرگ شده 
و دیگر مستقل است. مادرش پیر شده 
و کم کم حافظه خود را از دست داده. 
می رود  جا  هر  را  او  جذابی  مزاحم 
حسن  دارد  اصرار  و  می کند  تعقیب 
او را وارد دنیای سینما کند. از همه 
مشغول  شهر  سطح  در  قاتلی  بدتر، 
ایران  سینمای  کارگردانان  کشتن 

گرفته.  نادیده  را  حسن  اما  است، 
حسن رنجیده است: آیا او مهم ترین 
فیلمساز  این شهر نیست؟ پس چرا 
قاتل تحویلش نمی گیرد؟ هنگامی 
مظنون  عنوان  به  حسن  نام  که 
پرونده قتل ها در شبکه های  اصلی 
اوضاع  می شود،  مطرح  اجتماعی 
می شود.  تحمل  غیرقابل  دیگر 
اعاده  برای  است  ناچار  حاال حسن 
حیثیت خود نقشه ی هوشمندانه ای 

بکشد…«
حاتمی،  لیال  معجونی،    حسن 
ایزدیار،  پریناز  رشیدی،  لیلی 
باقری،  علی  انصاری،  سیامک 
آذرهوش  آیناز  جعفرزاده،  مینا 
کرده اند.  نقش  ایفای  »خوک«  در 
رضا یزدانی، بیوک میرزایی، سهیال 
رضوی و علی مصفا نیز در این فیلم 

حضور دارند.
از  هرمز«  و  »هندی  فیلم های 
پویا  از  »ِدِرساژ«  و  امینی  عباس 
محصول  ترتیب  به  که  بادکوبه 
و  ایران  مشترک  محصول  و  ایران 
بخش  در  هستند  چک  جمهوری 
نسل های برلیناله پذیرفته شده اند. 
عباس امینی در شصت و ششمین 
دوره برلیناله، با فیلم »والدراما« در 

همین بخش شرکت داشت.
جزیره  در  فیلم  این  داستان 
در  که  می پیوندد  وقوع  به  هرمز 
آن هماتیت موجود در خاک باعث 
خون رنگ شدن امواج دریا می شود. 
سنت های  طبق  ساله   16 هرمز 
هندی  نام  به  دختری  با  جزیره 
است  کوچک تر  او  از  سال  سه  که 
در  است  قرار  و  می کند  ازدواج 
معدنی شروع به کار کند اما چنین 
ترتیب در  این  به  اتفاقی نمی افتد. 
این نمایش کارگردان از تقالی دو 
باید  که  می کند  روایت  نوجوانی 
جهانی  در  را  خود  آسوده  دنیای 
پر از سختی جستجو کنند؛ هرمز 
قاچاقچی  یک  با  می شود  مجبور 

همکاری کند.
فیلم »ِدِرساژ« ساخته پویا بادکوبه 
هم داستان دختری به نام گلسا و 
تعریف  را  دوستانش  از  گروهی 
دست  مالل  سر  از  که  می کند 
کوچک  مغازه  یک  از  سرقت  به 
می زنند. این فیلم را روح اهلل برادری 
و  کرده اند  تهیه  برادری  سمیرا  و 
علی مصفا و شبنم مقدمی در آن 

بازی می کنند.
 2۰1۸ برلیناله  فوروم  بخش  در 
کوهستان  آخر،  »حرف  فیلم  نیز 
نوری زاده  بهار  ساخته  خورشید« 
که محصولی از لبنان-کانادا است، 

به نمایش درمی آید.

بر  متمرکز  پانوراما: 
سوء  و  بدن  سیاست های 

استفاده جنسی

شصت  و هشتمین فستیوال فیلم 
به  پانوراما  بخش  در  امسال  برلین 
موضوع سیاست های بدن می پردازد 
و متأثر از سوء استفاده های جنسی 
افشاگری  با  که  سینماست  در 
واینستین  هاروی  جنسی  آزارهای 
تیتر  هنوز  هالیوودی  تهیه کننده 

اول روزنامه هاست.
در این بخش اغلب فیلم ها مربوط 
است؛  التین  آمریکای  به سینمای 
چنانکه ۴ فیلم از 11 اثر این بخش 
به سینمای آرژانتین و برزیل تعلق 

دارد.
هلند،  یونان،  فرانسه،  استرالیا، 
بریتانیا، قبرس،  سوییس،  آمریکا، 
ژاپن، سوئد و دانمارک نیز در این 

بخش حضور دارند.

از باید  آنچه  همه 
 ۲۰۱۸ برلین   فستیوال فیلم 

بدانید

فیلم »خوک« ساخته مانی حقیقی در بخش مسابقه برلیناله شرکت دارد

فیلم انیمیشن »جزیره سگ ها« فیلم افتتاحیه فستیوال برلین ۲۰۱۸ فیلم »دوشیزه« ساخته برادران زلنر در بخش مسابقه برلیناله

فیلم »هندی و هرمز«
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جامعه شناس  =قانعی راد، 
در  دولت  )اصالح  طلب(: 
بیشتر  ناآرامی ها  با  مواجهه 
از قوه سرکوب خود استفاده 

می کند.
)اصولگرا(:  محبیان  =امیر 
سرپوش نهادن و یا سرکوب 
تنها  ت  ضا ا عتر ا ن  د کر
می تواند در یک مقطع کوتاه 

مثمر ثمر باشد.
ی  ر و ال د لفضل  ا بو ا =
چهل  طی  دانشگاه:  استاد 
کدام  هیچ  گذشته  سال 
جمهوری  سیاست های  از 
اسالمی تا انتها دنبال نشده 
بدین  است.  نبوده  موفق  و 
نظام  مشروعیت  صورت 
چنین  در  و  شده  تضعیف 
به  باید  شعارها  شرایطی 
هدایت  ایران  حفظ  سمت 
شود نه اینکه صرفاَ به برخی 
شعارهای انقالبی چند سال 

گذشته دلخوش کرد.
ه  د ا سیف ز حسین  =
سیاسی:  علوم  پژوهشگر 
»مشارکت منفعالنه« سیاست 
را خیابانی می کند و جمهوری 
اسالمی ایران امروز با بحران 

مشارکت مواجه شده است.
پژوهشگران  و  =استادان 
حالی  در  نشست  این  در 
اصالحات را توصیه می کنند 
که ساختار سیاسی و عقیدتی 
اسالمی،  جمهوری  نظام 
تحول  مانع  بزرگترین  خود 
است و همه ی تالش ها برای 
»سازندگی« و »اصالح« را در 
سی سال پس از جنگ ایران 
و عراق به شکست کشانده 

است.
بهمن ماه،  چهارم  چهارشنبه،  عصر 
ابعاد  »بررسی  عنوان  با  نشستی 
اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی، 
حضور  با   »۹6 دی ماه  ناآرامی های 
تعدادی از استادان دانشگاه در »خانه 
تهران  سیاسی«  علوم  اندیشمندان 

برگزار شد.
به گزارش کیهان لندن، این جلسه 
دو پنل داشت که در پنل اول حسین 
ابوالفضل  امیرمحبیان،  سیف زاده، 
دالوری و در پنل دوم فرشاد مومنی، 
محمدامین قانعی راد، محمد فاضلی و 
علی دینی ترکمانی به بحث و گفتگو 
تظاهرات  ریشه های  و  عوامل  درباره 

اعتراضی دی ماه پرداختند.
رییس  قانعی راد  امین  محمد  دکتر 
جامعه  شناسی  انجمن  پیشین 
که  پرسش  این  طرح  با  ابتدا  ایران 
آیا  و  بود  ناآرامی های دی ماه ۹6 چه 
»به عنوان  گفت:  می کند،  پیدا  ادامه 
ساختاری  دالیل  به  جامعه شناس 
می پردازم، این علل ساختاری مسائل 
می کنند،  بازتولید  می کنند،  تولید  را 
نارضایتی ها  بحران ها،  در کنارش هم 
و اعتراض ها را هم بازتولید می کنند. 
روز به  روز دولت دارد منابع و قدرتش 
هم  منابع  این  می کند،  پیدا  کاهش 
و  مادی  منابع  یکی  است  دسته  دو 
منابع  دیگری  و  پول  و  تخصیصی 

اقتدار.«
وی تاکید کرد، »نظام سیاسی کشور 
است«،  غیرمنسجم  و  دارد  شکاف 
افتاده«  کار  از  حکمرانی  »ساختار 
اقتدار  و  اقتصادی  منابع  کاهش  و 
دولت ممکن است به تکرار این پدیده 
ناآرامی ها در سال های آینده بیانجامد، 

شکاف سیاسی نیز چنین است.
با  مواجهه  در  »دولت  افزود:  او 
ناآرامی ها بیشتر از قوه سرکوب خود 
اینکه  دیگر  نکته  می کند؛  استفاده 
و  زندان ها  انتظامی،  نیروی  دستگاه 
غیرحرفه ای  برخورد  ما  قضاییه  قوه 
دارند، انتظار داریم اگر دستگاه پلیس 
در سطح جامعه قرار است کاری کند 

حرفه ای ورود کند.«
شکاف ها  اگر  گفت،  قانعی راد  
و  اجتماعی  سیاسی،  عرصه  در 
اساسی  درمان  و  شناخته  اقتصادی 
بعدی  موج های  دارد  احتمال  نشود 
کوتاه تر  زمان بندی های  در  اعتراض 
و  شود  همراه  بیشتری  با خشونت  و 

امیدوارم چنین نشود.
پژوهشگر  سیف زاده  حسین  دکتر 

گزارش کیهان لندن از تهران؛ بررسی دالیل اعتراضات سراسری:

 نظام با بحران مشارکت و مشروعیت روبروست

علوم سیاسی و استاد روابط بین الملل 
به  اشاره  با  که  بود  دیگری  سخنران 
شروع اعتراض های خیابانی از مشهد، 
سیاست  منفعالنه«  »مشارکت  گفت: 
را خیابانی می کند و جمهوری اسالمی 
ایران امروز با بحران مشارکت مواجه 
در  دانشگاه  استاد  این  است.«  شده 

ادامه با طرح این موضوع که در یک 
جامعه مدنی نگاه باید شهروندی باشد 
»پوپولیسم  کرد:  عنوان  رعیتی  نه 
حداقلی خوب است چون مردم را به 

حرکت وا می دارد.«
وعده بیهوده مسؤوالن مردم را 

سرخورده کرده
امیر محبیان )تحلیلگر اصولگرا( دیگر 
سخنران این بخش عنوان کرد: »اثرات 
پیدا  نمود  آینده  در  اخیر  اتفاقات 
خواهد کرد زیرا این اعتراض ها از یک 
سازمان سیاسی مدون برخوردار نبود 
مخرب  جنبه های  دلیل  همین  به  و 
نکته  این  بیان  با  است«.او  بیشتر  آن 
ایجاد  حال  در  کارآمدی  »بحران  که 
ادامه  است«  مشروعیت  بحران  نوعی 
معنی  به  اعتراض  »به طور کلی  داد: 
صدایی است که شنید نشود و نشنیده 
گرفتن اعتراض و صدای مردم تبعات 

زیان باری را به دنبال خواهد داشت.«
دولت  توفیق  عدم  به  اشاره  با  وی 
و  مردم  انتظارات  کردن  برآورده  در 
شعارهای انتخاباتی اظهار کرد: »دولت 
حسن روحانی در این مدت نتوانسته 
برآورده سازد در صورتی  را  انتظارات 
همچنین  و  انتخابات  روزهای  در  که 
ابتدای دولت یازدهم انتظارات از این 

دولت بسیار باال رفته بود.«
در  محافظه کار  سیاسی  فعال  این 
ادامه سخنان خود با تفکیک شهرهایی 
که میزان نا آرامی ها در آنها بیشتر بود 
شهرهایی  به  نگاه  یک  »با  داد:  ادامه 
به  دست  آن  در  بیشتری  مردم  که 
این  به  زدند  خیابانی  اعتراض های 
در  بیکاری  آمار  که  می رسیم  نتیجه 
این شهرها باال بوده و اعتراض ها اصوال 
بر پایه نارضایتی از وضعیت معیشت 

افتاده است. به طور  و بیکاری به راه 
با  وقت  هیچ  لرستان  در  شما   مثال 
نشده اید  مواجه  سیاسی  اعتراض های 
از  یکی  شاهد  ما  مورد  این  در  اما 
چند  اعتراض های  صداترین  و  پرسر 
دبیر  که  بودیم.«محبیان  اخیر  وقت 
کل حزب »نواندیشان ایران اسالمی« 

است، یکی از اصلی ترین خواسته های 
حکومتی  داشتن  و  صداقت  را  مردم 
روشن عنوان کرد و گفت: »مسؤوالن 
هستند  مشکل  حل  مسؤول  کشور 
انتخابات  همین  در  اما  آن،  طرح  نه 
گذشته ما شاهد این موضوع بودیم که 
نامزدهای انتخابات در طرح مصائب و 
رقابت  به  یکدیگر  با  کشور  مشکالت 
برای  بودند و هیچ راهکاری  پرداخته 

حل آن نداشتند.«
محبیان در بخش دیگری از سخنان 
خود تصریح کرد: »امید به آینده در 
و  یافته  کاهش  شدت  به  مردم  بین 
یک  دچار  جوانان  به خصوص  مردم 
نوع افسردگی  شده اند و یکی از عوامل 
وعده  سرخوردگی  این  تشدید  مهم 

بیهوده مسؤوالن است.«
وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: 
»این نگاه که اگر می خواهی مردم را 
کنترل کنی داده های آن را کنترل کن 
داده ها  مدیریت  است.  قدیمی  بسیار 
به  نیست،  امکان پذیر  در عصر حاضر 
این خاطر که ظهور رسانه های جدید 
عماًل  مجازی  شبکه های  به خصوص 
حکومت  دست  از  را  داده ها  کنترل 

گرفته است.«
محبیان  سخنان  از  دیگری  بخش 
مربوط به استفاده گسترده ایرانی ها از 
تلفن های همراه هوشمند و محبوبیت 
»تلگرام  به ویژه  اجتماعی  شبکه های 
 ۴0  « گفت:  این باره  در  وی  بود«؛ 
به  ایران  اینترنت  ترافیک  از  درصد 
تلگرام تعلق دارد و باز هم طبق آمار 
رسمی ۵۵0 هزار کانال تلگرامی ایرانی 
در اختیار کاربران است که این خود 
نمی توان  که  است  نکته  این  گواه 
همانند گذشته کنترلی از سوی نهادها 

صورت بگیرد.«
اخبار  »بمباران  دانشگاه  استاد  این 
منفی از سوی مقامات« را یکی دیگر 
از دالیل تضعیف روحیه مردم و اشاعه 
شمرد  جامعه  آحاد  بین  در  ناامیدی 
حاضر  حال  در  »متاسفانه  افزود:  و 
و  ندیدن  با  کند  می  فکر  حکومت 

شدن  حل  قابل  مشکالت  نگفتن 
است در صورتی که تجربه نشان داده 
کردن  سرکوب  یا  و  نهادن  سرپوش 
اعتراضات تنها می تواند در یک مقطع 

کوتاه مثمر ثمر باشد.«
این فعال سیاسی اصولگرا همچنین 
خاطرنشان کرد: »متاسفانه طی چند 
سال اخیر ترجیح دادن منافع شخصی 
این  باعث  مردم  منافع  بر  گروهی  و 
موضوع شده که نگاه مردم به برخی 
سیاستمداران در کشور در حد بنگاه 

معامالت امالک تنزل پیدا کند.«
اصولگرایی  به  که  محبیان  امیر 
خود  سخنان  ادامه  در  است  معروف 
در پاسخ به سوال یکی از حاضران در 
این نشست که خود را فردی معارض با 
حکومت جمهوری اسالمی معرفی کرد 
ولی از اوضاع به وجود آمده نیز نگران 
انقالب  ساختار  »تغییر  گفت:  است، 
باید به سمت اصالح  نیست و کشور 
گام بردارد.« وی همچنین تأکید کرد 
که »کشور باید به سمت پراگماتیسم 

ایرانی پیش برود.«
مشروعیت نظام تضعیف شده

دانشگاه  استاد  دالوری  ابوالفضل 
نیز  نشست  این  سخنران  دیگر 
به  اشاره  با  خود  صحبت های  در 
از  عمده ای  »بخش  گفت:  اعتراضات 
مدت  این  طی  که  تظاهرکنندگانی 
جوانان  داشتند  حضور  خیابان ها  در 
که  به دهه هشتادی هستند  موسوم 
تجمعات  در خرداد ۹۴  این  از  پیش 
تفریحی در پارک ها برگزار می کردند 
که متاسفانه از سوی مسؤوالن جدی 

گرفته نشد.«
به  »خشونت  کرد:  خاطرنشان  وی 
نوع  از  اعتراضات  این  در  آمده  وجود 

صراحتاً  معترض  مردم  و  بود  خشم 
نمادهای بی نظمی را مورد هدف قرار 
داده بودند. به عنوان مثال دلیلی که 
باعث شد تا آن جوان پرچم کشورش 
به  که  است  این  بکشد  آتش  به  را 
ایران ]پرچم  جایی رسیده که پرچم 
بی معنی  او  برای  اسالمی[  جمهوری 

با  که  صورت  این  به  است.  شده 
خودش فکر می کند وقتی آینده ای در 
انتظارش نیست پرچم به چه دردش 

می خورد.«
این  به  اشاره  با  دانشگاه  استاد  این 
اخیر مسؤوالن  انتخابات  نکته که در 
برای  حرمت  عنوان  به  چیزی 
کرد:  تصریح  نگذاشتند  باقی  یکدیگر 
در  شده  مطرح  منازعات  از  »بخشی 
مناظره های انتخاباتی صرفاً در جهت 
رو کم کنی یکدیگر بود که به صورت 
برچسب زنی های سیاسی از رسانه ملی 
رسید.  مردم  همین  نظر  و  سمع  به 
بنابراین می توان اینطور نتیجه گرفت 
اعتراضات  این  آغازکننده  مردم  که 
نبودند بلکه خود مسؤوالن بودند که 
سعی داشتند به هر نحو که شده تجربه 
کنند.« تکرار  را   8۴ سال  انتخابات 

باید  را  »تعارض  داد:  ادامه  وی 
آن  بانی  خودمان  که  چرا  پذیرفت 
بوده ایم.« این استاد دانشگاه همچنین 
با طرح این موضوع که با به کار گرفتن 
مقطع  در  اورژانسی  سیاست های 
را  اقتصادی  اوضاع  می توان  کنونی 
»جمهوری  کرد:  اظهار  کرد  کنترل 
ناسازه  یک  خودش  ابتدا  در  اسالمی 
بوده، به این صورت که از همان ابتدای 
وقوع انقالب اسالمی ظهور حوزه های 
پر از پارادوکس باعث به وجود آمدن 
این موضوع شده است که همواره در 

نقش اپوزیسیون ظاهر شود.«
از  برخی  اینکه  بیان  با  دالوری 
نهادهای جمهوری اسالمی به تنهایی 
عنوان  هستند  مشکل ساز  خودشان 
کرد: »ساختارهای نمادی باید اصالح 
طی  داده  نشان  تجربه  که  چرا  شود 
از  کدام  هیچ  گذشته  سال  چهل 

تا  اسالمی  جمهوری  سیاست های 
انتها دنبال نشده و موفق نبوده است. 
بدین صورت مشروعیت نظام تضعیف 
شده و در چنین شرایطی شعارها باید 
به سمت حفظ ایران هدایت شود نه 
اینکه صرفاَ به برخی شعارهای انقالبی 

چند سال گذشته دلخوش کرد.«
دالوری همچنین با اشاره به این نکته 
که در چنین جامعه سیاست زده ای این 
نخبگان هستند که باید محل رجوع 
مردم باشند ادامه داد: »نظام ها مقدس 
نیستند و باید از انقالب فاصله گرفت و 

به سمت اصالح پیش رفت.«
پنل دوم: اوضاع وخیم کشور و 

بی مسؤولیتی
دکتر  نشست  این  دوم  بخش  در 
دینی ترکمانی جامعه شناس در ابتدای 
تظاهرات  به  اشاره  با  خود  سخنان 
داشت:  اظهار  دی ماه  سراسری 
ادامه  منوال  همین  به  اگر  »وضعیت 
پیدا کند چشم انداز روشنی را نمی توان 
برای آینده کشور پیش بینی کرد«. وی 
عربستان  با  تسلیحاتی  مسابقه  ادامه 
را به ضرر کشور دانست و ادامه داد: 
»تغییر نگاه ایران نسبت به جهان در 
شرایط کنونی الزامی است و این نگاه 
باید مدرن باشد به این ترتیب که باید 

جهانی فکر کرد و ملی عمل نمود.«
نابودی  به  را  کشور  بی سوادی 

می کشاند
محمد فاضلی دیگر جامعه شناس این 
نشست هم در ادامه این بحث با وخیم 
خواندن شرایط و جامعه کنونی ایران 
بحران ها  »هم آیندی  داشت:  عنوان 
که کشور  باعث شده  این شرایط  در 
با مصائب متعددی مواجه شود به این 
شکل که در این شرایط می توان گفت 
هیچ گروهی مسئولیت وضعیت کنونی 

کشور را به گردن نمی گیرد.«
»سه  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  این 
کار سخت جمهوری اسالمی در چهل 
سال گذشته به ترتیب قبول قعطنامه 
برجام  و  یارانه ها  هدفمندی   ،۵۹8
است که هر سه مورد با مخالفت های 
خستگی  است.  بوده  مواجه  شدیدی 
اجتماعی که مردم ایران در حال حاضر 
با آن مواجه شده اند باعث سرخوردگی 
شدید شده که برآیند آن  سرازیر شدن 
مردم به خیابان  های شهرهای کوچک 

و بزرگ شد.«
وی خاطرنشان کرد: »جامعه ایران به 
جامعه مسائل حل نشده تبدیل شده 
است و متاسفانه طی چند سال گذشته 
هم مردم و هم مسؤوالن به حریم َدری 
به جای حریم داری عادت کرده اند، در 
صورتی که سیستم حکومت اسالمی 
در این شرایط باید به حریم داری تن 

دهد نه حریم دری.«
این استاد دانشگاه در پایان با اشاره 
اظهار  کشور  در  بی سوادی  میزان  به 
داشت: »بی سوادی که روز به روز با 
آن مواجهیم مطمئناً کشور را به مرز 
اکنون  هم  و  کشاند  خواهد  نابودی 
هم برای دست به کار شدن حل این 

مسائل دیر شده است.«
مسؤولیت گریزِی نظام

فرشاد مؤمنی اقتصاددان هم در این 
به  توجه  با  و  داشت  شرکت  نشست 
در  آمده  به وجود  اقتصادی  مشکالت 
باید  کشور گفت: »در شرایط کنونی 
توجه نظام تصمیم گیری را به این نکته 
جلب کنیم که اگر نتواند طبق موازین 
علمی یک صورت بندی دقیق از مسائل 
از  برون رفت  امکان  کند،  ارائه  کشور 
هیچ یک از چالش ها محقق نمی شود 
و مرتبا باید شاهد گسترش چالش ها 

باشیم.«
او که عضو هیئت علمی گروه اقتصاد 
دانشگاه عالمه تهران است گفت: »از 
سال 1۳68 تا امروز به صورت بی وفقه 
شاهد مسؤولیت گریزی نظام  اداری از 
مسؤولیت های نهادهای قدرت بودیم. 
و  تغذیه  مسئله  در  ویژه  به  امر  این 
آموزش های کلیدی و غیره با عریانی 
شما  است.  توجه  قابل  شدیدتری 
نسبت هزینه ای که دولت برای آموزش 
کنید  بررسی  را  می کند  بهداشت  و 

تقریباَ نصف میانگین جهانی است.«
استادان و پژوهشگران شرکت کننده 
در این نشست که با استقبال مخاطبان 
روبرو شد، در حالی در پیش گرفتن 
اصالحات برای کاهش و حل مشکالت 
بنیادی را توصیه می کنند که ساختار 
جمهوری  نظام  عقیدتی  و  سیاسی 
سر  بر  مانع  بزرگترین  خود  اسالمی، 
همه ی  در  تغییر  و  اصالح  هرگونه 
و  اجتماعی  و  اقتصادی  عرصه های 
فرهنگی است و همه ی تالش ها برای 
سی  در  را  »اصالح«  و  »سازندگی« 
به  عراق  و  ایران  جنگ  از  پس  سال 

شکست کشانده است.

عکس: کیهان لندن
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مزایای درمانی سونا 
برای بدن

ما  سالمتی  برای  زیادی  درمانی  های  فایده  سونا 
دربردارد. سونای داغ عالوه بر چربی سوزی باعث بازشدن 

راههای تنفسی و مقابله با امراض قلبی و عروقی می شود. سونا 
اثری همانند ورزش برای بدن داشته باعث تنظیم فشار خون خواهد 

شد، همچنین ریسک ابتال به زوال عقل را کاهش میدهد.سونای داغ نه 
تنها با ایجاد حس خوب همراه است بلکه بر قلب و عروق خونی به شیوه 

مشابه با ورزش تاثیر می گذارد.یافته های مطالعه محققان دانشگاه فنالند شرقی 
مربوط به بررسی تاثیر جلسات 3۰ دقیقه ای سونا بود. محققان عنوان می کنند 
نتایج این تحقیق توضیح دهنده دلیل کاهش ریسک بیماری قلبی و حتی زوال 
عقل در افرادی است که به طورمنظم از سونا استفاده می کنند.به طور میانگین 
آنها دریافتند استفاده کنندگان از سونا شاهد کاهش فشارخون و سفتی شریان ها 
بالفاصله بعد از حمام داغ شان هستند. همچنین ضربان قلب شان مشابه با تاثیر 
ناشی از ورزش متوسط افزایش می یابد. تانجانیا لوکانن، سرپرست تیم تحقیق، 
در این باره می گوید: »یک دلیل تاثیر سونا این است که گرما موجب تعریق 
می شود و این تعریق دارای تاثیر طبیعی در کاهش فشارخون و کاهش بار 

کاری قلب می شود.«به گفته محققان، یکی از دالیل دیگر این است که 
سونا موجب ایجاد حس آرامش در فرد می شود.این مطالعه شامل 

1۰2 فرد بزرگسال میانسال در فنالند بود. تیم تحقیق دریافت 
دارای  کردند  می  استفاده  سونا  از  مرتبا  که  مردانی 

میزان پایین ابتال به بیماری قلبی و آلزایمر در 
مقایسه با افرادی بودند که کمتر به 

می رفتند. سونا 

زنان  شاخص

چرا توقف کنم چرا ؟
پرنده ها به جستجوی جانب آبی رفته اند

افق عمودی است
افق عمودی است و حرکت : فواره وار

و در
حدود بینش

سیاره های نورانی می چرخند
زمین در ارتفاع به تکرار می رسد

و چاههای هوایی
به نقب های رابطه تبدیل می شوند

و روز وسعتی است
که در مخیله ای تنگ کرم روزنامه

 نمی گنجد
فروغ فرخزادچرا توقف کنم ؟

اگرمبتال به زخم معده یا گاستریت 
)ورم معده( شده اید آب سیب زمینی 
برای معالجه دردهای این بیماری ها 

تاثیر زیادی دارد
»سیب   مثل  فالنی  می گویند 
فالنی  است!  بی خاصیت  زمینی« 
مورد نظر را نمی دانیم اما سیب زمینی 
این  شاید  نیست.  بی خاصیت  اصاًل 
است  شده  باب  دلیل  این  به  باور 
هر  در  همیشه  سیب زمینی  که 
قیمتش  می شود،  پیدا  آشپزخانه ای 
همیشه چندان گران نبوده و دور از 
بود هیچ  اگر  دسترس نیست. چون 
کس جرات نمی کرد آن را بی خاصیت 

بخواند.
استفاده  سیب زمینی  ما  همه ی 
می کنیم بدون اینکه از فواید و خواص 
باشیم.  داشته  دقیقی  اطالعات  آن 
گوشه ای  می خواهیم  مطلب  این  در 
این ماده ی غذایی بی ادعا  از خواص 
اختیارتان  در  را  خاصیت  با  البته  و 
می تواند  سیب زمینی  چون  بگذاریم 
خستگی را از جانتان بدر کند، برای 
است،  مفید  نقرس  و  معده  زخم 
برونشیت را رفع می کند و غیره. لطفاً 

با ما همراه باشید.
از  دست  خستگی  احساس 
سرتان بر نمی دارد؟ سیب زمینی 

میل کنید
اگر چند وقتی است زیاد احساس 
خستگی می کنید به طوری که دلتان 
نمی خواهد از رختخواب جدا شوید به 
می پرسید  بروید.  سیب زمینی  سراغ 
چرا؟ به خاطر اینکه سرشار از پتاسیم 
با خستگی  دلیل  همین  به  و  است 
مقابله می کند. بدن ما به این ماده نیاز 
دارد تا محرک های عصبی به حرکت 
در آورنده ی عضالت را به کار بیندازد.

روش استفاده
سیب زمینی را با پوست حلقه حلقه 
اجازه  بیندازید.  آب  داخل  و  کنید 
دهید یک شب تمام بماند. صبح از 
تونیک  و  تقویت کننده  محلول  این 

طبیعی میل کنید.
است.  خطرناک  نقرس  حمالت 
خوشبختانه آب سیب زمینی آب پز شده 
برای تسکین این مشکل کارساز است
گاستریت:  و  معده  زخم 

سیب زمینی را دریابید
گاستریت  یا  معده  زخم  دچار  اگر 
)ورم معده( شده اید آب سیب زمینی 
بیماری ها  این  دردهای  درمان  برای 
موثر است. خوشبختانه سیب زمینی 
حاوی مولکول ها و ترکیباتی است که 

خواص آنتی باکتریایی دارد.
روش استفاده

۴ عدد سیب زمینی خام را شسته 
و پوست بگیرید. آن ها را حلقه حلقه 
کرده و داخل آب میوه گیری بریزید. 
می برید  رنج  معده  زخم  از  اگر 
می توانید به مدت چند هفته روزانه 
میل  سیب زمینی  آب  مرتبه  سه 
نباید  که  باشید  داشته  توجه  کنید. 

آب سیب زمینی را جایگزین داروهای 
بکنید؛  معالجتان  پزشک  تجویزی 
روند  تسریع  باعث  آن  از  استفاده  اما 
درمان می شود و تأثیر مثبتی در رفع 

مشکالت معده دارد.
رنج  معده  ورم  یا  گاستریت  از  اگر 
می برید چند قطره آب لیموترش را به 
اضافه کرده و خوب  آب سیب زمینی 
هم بزنید. هر سه ساعت یک بار قبل از 
غذا یک قاشق غذاخوری از آن بنوشید. 
این کار را به مدت حداکثر 3 روز تکرار 
کنید. اگر عالئمتان رفع نشد حتماً به 

پزشک مراجعه کنید.
توجه داشته باشید که مصرف پوره ی 
سیب زمینی به همراه نعناع برای رفع 

اسهال بسیار موثر است.
با  مقابله  برای  سیب زمینی 

حمالت نقرس
است.  خطرناک  نقرس  حمالت 
آب پز  سیب زمینی  آب  خوشبختانه 
شده برای تسکین این مشکل کارساز 

است.
روش استفاده

چهار  آب،  لیتر  نیم  و  یک  داخل 
زمانی  بجوشانید.  سیب زمینی  عدد 
که سیب زمینی ها به طور کامل پخته 
شدند آب آن را صاف کرده و داخل 
یک شیشه بریزید. در طول روز چند 
از این آب بنوشید. اگر عالئم  مرتبه 
مراجعه  پزشک  به  نشد  رفع  مشکل 

کنید.
سیب زمینی برای درمان برونشیت

سختی  به  می کنید؟  سرفه  مدام 
درد  سینه تان  می کشید؟  نفس 
به  بخشیدن  سرعت  برای  می کند؟ 
روند درمان برونشیت، سیب زمینی را 
در کنار داروهای درمانی تان مصرف 

بکنید.
روش استفاده

آب پز  را  سیب زمینی  عدد   ۴ تا   3
در  و  کرده  له  را  آن ها  کنید. سپس 
مرهم  این  بپیچید.  تمیز  پارچه  یک 
را به مدت دو ساعت روی سینه تان 
بگذارید. هر روز دو تا سه مرتبه این 

کار را تکرار کنید.

مینی  سیب ز
بردن  بین  از  برای 

زگیل
زگیل های  شر  از  اینکه  برای 
به  می توانید  شوید  خالص  زشت 
گاهی  کنید.  اعتماد  سیب زمینی 
وقت ها این ماده ی غذایی به اندازه ی 
پزشکان  توسط  تجویزشده  داروهای 
ترکیباتی  سیب زمینی  است.  موثر 
مشکل  این  شدن  محو  به  که  دارد 
متخصصان  می کند.  کمک  پوستی 
توصیه می کنند که زگیل ها را با یک 
حلقه سیب زمینی آبدار خام بسابید.

گاستریت  یا  معده  زخم  دچار  اگر 
)ورم معده( شده اید آب سیب زمینی 
بیماری ها  این  دردهای  درمان  برای 

موثر است. خوشبختانه سیب زمینی 
است  ترکیباتی  و  مولکول ها  حاوی 

که خواص آنتی باکتریایی دارد
تسکین  برای  سیب زمینی 

سوختگی های سطحی روزانه
می کنید  کار  آشپزخانه  در  وقتی 
انگشتانتان  یا  دست  اینکه  امکان 
یا  و  ماهی تابه  یا  قابلمه  لبه ی  با  را 
زیاد  بسوزانید  غیره  و  جوش  آب 
غیره  و  فر  داغ  سینی  اتو،  است. 
اگر  نمی کنند.  رحم  پوست  به  نیز 
نگران  اصاًل  ندارید  پماد  منزل  در 
نباشید چون سیب زمینی به دادتان 
و  تسکین دهندگی  خواص  می رسد. 
تسکین  باعث  سیب زمینی  مسکنی 

سوختگی های سطحی می شود.
روش استفاده

یک عدد سیب زمینی خام را نصف 
بگذارید. هر  و روی سوختگی  کنید 
بار یک قسمت از سیب زمینی را به 
بمالید.  سوختگی  جای  روی  آرامی 
سبک  پارچه ی  یک  هم  نهایت  در 
مرطوب و البته تمیز روی سوختگی 

بگذارید.

پوست  اگر 
احتماال  دارید  خشکی 
دارد.  ویژگی هایی  چه  که  می دانید 
پس  و  می شود  کشیده  شما  پوست 
ندارید.  خوبی  احساس  شستشو  از 
هنگامی هم که مرطوب کننده مصرف 
تا  می کشد  طول  مقداری  می کنید، 
مرطوب شود؛ مثل پنبه ای که آب را 
به خود جذب می کند. حتما متوجه 
شده اید که پوست شما در دوره های 
خاصی از سال یا حتی ماه های خاص 
خشک  زمستان  و  پاییز  مثل  سال 

است.
خصوصیات پوست های خشک 

از  پس  دارید،  خشکی  پوست  اگر 
که  می کنید  احساس  قطعا  شستشو 

منافذ  دارید.  نیاز  مرطوب کننده  به 
پوست کوچک است و آنقدر حساس 
بزرگنمایی  آینه  با  اگر  که  است 
هم  پوسته  پوسته  حتی  کنید،  نگاه 
داشتن  از  اطمینان  برای  است.  شده 
یک  می توانید  شما  خشک،  پوستی 
تکه دستمال کاغذی را روی پوست 
تمیز خود بکشید، اگر خبری از چربی 
روی دستمال نبود، پس پوست شما 
خشک است و نیاز به محافظ در برابر 

کمبود آب دارد.
پوست  که  باشید  داشته  یاد  به 
اغلب مردم در طول یک سال تغییر 
فصل  در  است  ممکن  شما  می کند. 
زمستان پوست خشک و در تابستان 
این  باشید.  داشته  معمولی  پوست 

کامال طبیعی است.
علل پوست خشک

آیا خشک شدن پوست شما به دلیل 
افزایش سن است؟ برخی از زنان در 
سن 2۰ سالگی پوست چربی دارند، 
ترکیبی دارند  در 3۰ سالگی پوست 
پوست شان خشک  سالگی  در ۴۰  و 

است. قطعا این روند طبیعی است.
شما خشک تر  پوست  که  همانطور 

می کنید  حاصل  اطمینان  شود،  می 
که به جای تمیزکننده به تونیک های 
نیاز  خشک  پوست های  برای  قوی 
دارید. استفاده از یک مرطوب کننده 
مرطوب  یک  و  خواب  از  قبل  شب 
شما  پوست   SPF با  روزانه  کننده 
برخورد  می توانید  می کند.  تقویت  را 
بخش های  از  یک  هر  با  متفاوتی 
پوست خود داشته باشید. مثال ممکن 
ولی  باشد  چرب  شما  بینی  است 
پیشانی خشکی داشته باشید، بنابراین 

بینی را مرطوب کننده نزنید.
ناشی  بیماری  یک  خشک  پوست 
از کمبود رطوبت در الیه های باالیی 
پوست است. پوست خشک می تواند 
سونا،  گرما،  مانند  خارجی  عوامل  با 
آفتاب شدید، حمام بخار و پاکسازی 
شود.  تشدید  پوست  حد  از  بیش 
عوامل  علت  به  می تواند  همچنین 
یا  هورمون ها  در  تغییر  مانند  داخلی 
کار  درستی  به  که  باشد  چربی  غدد 

نمی کنند.

پوست  از  مراقبت  چگونگی 
خشک

در  خشک  پوست  از  مراقبت  راز 
محصوالتی است که استفاده می کنید. 
بسیار مهم است که از یک پاک کننده 
کرم مانند  ترجیحا  و  چرب  مالیم، 
از  استفاده  با  پوست  کنید.  استفاده 
خشک  بیشتر  قوی  تمیزکننده های 
شد.  خواهد  خشن  و  زبر  و  می شود 
هنگامی  که از یک پاک کننده استفاده 
نه  را  شما  پوست  باید  می کنید، 

خشک، که حتی چرب کند.
از  مراقبت  کلیدهای  از  دیگر  یکی 
پوست خشک این است که از مرطوب 
کننده ای استفاده کنید که به پوست 
مرطوب  بدهد.  خوبی  احساس  شما 
دارد،  آب  حد  از  بیش  که  کننده ای 
کرد.  نخواهد  حفظ  را  رطوبت  الزاما 
کنید  استفاده  مرطوب کننده ای  باید 
و  بیاورد  بیرون  را  مرده  پوست  که 

پوست تازه جایگزین شود.
بابی براون میک آپ آرتیست توصیه 
می کند مرطوب کننده های الیه بندی 
شروع  برای  کنید؛  استفاده  شده 
روغن های طبیعی متناسب با پوست 

خشک را انتخاب کنید. از این طریق 
را  خنک کننده  مرطوب کننده؛  یک 
هم اضافه کنید که کار را راحت تر 

کند.
الیه برداری کلیدی است که باعث 
تا سلول های مرده پوست،  می شود 
شما  شود.  پوسته  پوسته  و  جدا 
الیه برداری  روش های  از  می توانید 
پوست مثل استفاده از روغن نارگیل 
تونیک  و  پوست  مراقبت  کرم  یا 

استفاده کنید.
پوست  برای  آرایش  بهترین 

خشک
یک  مناسب  آرایش  برای  کلیدی 
آماده کردن پوست  پوست خشک، 
با یک مرطوب کننده است. مرطوب 
افزایش  را  پوست  رطوبت  کننده، 
پوست  آرامش  موجب  و  می دهد 
آرایش  نخست  قدم  این  می شود. 
پوست خشک بود. حاال با یک کرم 
ضدآفتاب ادامه دهید و آن را روی 
مرطوب کننده بمالید. باید برای زدن 

از  تا  کنید  استفاده  قلمو  از  کرم ها 
البه الی پوست خشکی بیرون نزند 
یکدست  صورت  به  پوست  همه  و 
پوشش داده شود. اگر مرطوب کننده 
پوست  خشکی  نکنید،  استفاده 
قطعا موجب به چشم آمدن آرایش 

می شود.
جای  به  که  است  این  ما  توصیه 
اگر  و  کنید  استفاده  کرم   از  پودر 
کرم باز هم روی صورت نمی خوابد، 
با استفاده از سشوار آرام را به خرد 

پوست بدهید.
فقط به این دلیل که شما پوست 
خشک دارید به این معنا نیست که 
شما باید پودرها را رها کنید. هنگام 
انتخاب از پودر، یک رنگ تقریبا تیره 
را انتخاب کرده اید که شفاف نیست.
درمان های ویژه ای را می توانید 

امتحان کنید
می توانند  مرطوب  ماسک های 
درمان  برای  باشند.  شگفت انگیز 
خشکی پوست از ماسک های خانگی 
یکی  خیار  ماسک  کنید.  استفاده 
ماسک  مفید  بسیار  از نمونه های 

مرطوب کننده است.

فروزان
) 1316 - 1394(

بندر  در  )فروزان(  خیربخش  پروین 
با  سال 13۴1  از  شد.  متولد  انزلی 
دوبله و گویندگی در نقش های دوم 
و سوم فعالیت خود را آغاز کرد و تا 
سال 13۴۴ ادامه داد. از سال 13۴2 
به  انتظار  ساحل  فیلم  در  بازی  با 
کارگردانی سیامک یاسمی به عنوان 
تا سال  و  کرد  کار  به  بازیگر شروع 
13۵6 در سینما فعال بود.او نزدیک 
حرفه ای  سینمای  در  سال   1۵ به 
فعالیت کرد که عمدتاً به نقش آفرینی 
بود.  محدود  تجاری  سینمای  در 
از  فردین،  محمدعلی  با  همراه  وی 
ستارگان آثار موسوم به فیلم فارسی 
بود. حضور فروزان در اینگونه فیلم ها 
فیلم  مالی  موفقیت  برای  تضمینی 
ارزیابی می شد.با این حال در کارنامه 
بقیه  از  متفاوت  فیلم  چند  فروزان 
حاصل  که  می خورد  چشم  به  نیز 
چون  کارگردانانی  با  او  همکاری 
حاتمی  علی  و  مهرجویی  داریوش 
نخستین  در  سال 13۴۸  در  است. 
جشنواره سپاس برنده جایزه بهترین 
بازیگر نقش اول زن برای فیلم تنگه 

اژدها )13۴۷( ساخته سیامک یاسمی 
شد.فروزان در سال 13۵۰ در فیلم 
باباشمل ساخته علی حاتمی حضور 
همکاری،  این  حاصل  که  یافت 
زن  بازیگر  بهترین  جایزه  دریافت 
برخالف  او  بود.  سپاس  از جشنواره 
خوانندگان  و  بازیگران  از  بسیاری 
مهاجرت  که  انقالب  از  پیش  ایرانی 
کردند، در ایران ماند و پس از انقالب 
بر  دیگر  و  منع،  کار هنری  از  ایران 
پرده سینما دیده نشد و سرانجام در 
سن ۷۸ سالگی در منزلش در تهران 

درگذشت.

چه کنیم اگر پوست خشکی داریم سیب زمینی چه کاربردی برای سالمتی دارد؟
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مردان  شاخص

ناصر ملک مطیعی 
)1309 - تهران (

ناصر ملک مطیعی کارگردان و بازیگر 
سینما و تلویزیون ایران بود. پس از 
انقالب 1۳۵۷ و تغییر چارچوب های 
حاکم بر سینمای ایران، ملک مطیعی، 
هم چون محمد علی فردین وبهروز 
جایی  ایمانوردی،  بیک  رضا  وثوقی، 
در سینمای پس از انقالب نداشتند و 
زمینه بر ادامه فعالیت هنری آنها فراهم 
نشد. ملک مطیعی، پس از انقالب و تا 
به امروز، در مشاغلی هم چون قنادی 
داشته است. فعالیت  امالک  مشاور  و 

رشته  دیپلم  ملک مطیعی  ناصر 
تربیت دانش سرای عالی تهران است 
و قبل از آن که به سینما راه یابد، 
معلم ورزش دبستان های تهران بود. 
کسب  و  سینما  به  ورود  از  پس  او 
)از  تئاتر  در  فعالیت  به  محبوبیت، 
نیز   )1۳۳8( فیلم  دوبله  و   )1۳۳۵

پرداخت.
ملک مطیعی، دوران پس از انقالب 
را دوران سختی توصیف کرده است. 
زیرا دچار انزوا و تنهایی و از طرفی، 
فیلم  به  که  مفرطی  عالقه  و  عشق 
نبود  تحقق  قابل  داشت،  سینما  و 

مهیا  وی  برای  هنری  کار  امکان  و 
نبود. پس از مدتی، به دعوت عوامل 
و  مثبت  نقش  برزخی ها،  تولید 
این  با  می کند.  بازی  را  کوتاهی 
وجود، نام وی در زمان تیتراژ پایانی 
فیلم به نمایش درنیامد و روزنامه ها 
نیز خبری در خصوص حضور مجدد 
وی، منتشر نکردند که این موضوع، 
شد.  وی  مفرط  دلسردی  موجب 
از ۳۵ سال  ناصر ملک مطیعی پس 
باالخره  ایران،  سینمای  از  دوری 
علی  ساخته  نگار  نقش  فیلم  در 

عطشانی بازی کرد.

نجبیل  ز
بهترین  از 
با  دارویی  گیاهان 
فراوان  درمانی  های  خاصیت 
است. اگر به مشکالت گوارشی دچار 
های  خاصیت  از  توانید  می  هستید 
درمانی این گیاه بهره مند شوید. نفخ 
برطرف  زنحبیل  با  راحتی  به  شکم 
روش  با  بخش  این  در  شد.  خواهد 
تهیه ۳ تونیک خوشمزه با استفاده از 

زنجبیل آشنا خواهید شد.
نام  به  ترکیباتی  دارای  زنجبیل 
ویژگی  از  که  است،  ها  جینجرول 
های ضد التهابی سود می برند. یکی 
دیگر از ترکیبات موجود در زنجبیل از 
گوارش پشتیبانی می کند تا به تجزیه 

غذا کمک کند.

آزاردهنده  شرایطی  شکم  نفخ 
است که می تواند به دالیل مختلفی 
شکل بگیرد. سطوح باالی استرس، 
برخی  مصرف  ناسالم،  غذایی  رژیم 
برابر  در  گرفتن  قرار  و  داروها 
آالینده های مختلف از دالیل شایع 
جای  رو،  این  از  هستند.  نفخ شکم 
امروز  دنیای  در  که  نیست  شگفتی 
تبدیل  شایع  شرایطی  به  نفخ شکم 

شده است.
شرایطی  در  “هلث”،  گزارش  به 
و  دردناک  تواند  می  شکم  نفخ  که 
گاز  با  همراهی  صورت  در  حتی  یا 
توالت  از  مکرر  استفاده  به  نیاز  یا 
می  اوقات  گاهی  باشد،  آور  خجالت 
تواند نشان دهنده مشکلی بزرگتر از 
باشد. روش  نیز  فکر می کنید  آنچه 
های مختلفی برای مقابله با نفخ شکم 
وجود دارند که در ادامه سه نمونه که 
معرفی  هستند،  نوشیدنی  به صورت 

شده اند.
تونیک ختمی-زنجبیل

نام  به  ترکیباتی  دارای  زنجبیل 
ویژگی  از  که  است،  ها  جینجرول 

زردها بی خود قرمز نشده اند،
قرمزی رنگ نینداخته ست،

بی خودی بَر دیوار.
صبح پیدا شده از آن طرف کوه»ازاکو« اما،

»وازنا« پیدا نیست.
گرته ی روشنی مرده ی برفی همه کارش آشوب

بر سر شیشه ی هر پنجره بگرفته قرار،
»وازنا« پیدا نیست،

من دلم سخت گرفته ست از این،
میهمانخانه ی، مهمان کش، روزش تاریک،

که به جان هم، نشناخته انداخته ست،
چند تن خواب آلود !

چند تن ناهموار !
چند تن نا هشیار !.

دوچرخه سواری  آموزش  برای 
دقیقه   60 تا   ۳0 جلسه  هر  باید 
برنامه ریزی کنیم. ممکن است فردی 
در یک جلسه بتواند دوچرخه سواری 

یاد بگیرد ولی این عمومیت ندارد. 
یک  برای  ایده آل  دوره   یک  طول 
هم  او  توانایی های  به  بزرگسال 
تا 60  ولی عموما ۳0  دارد  بستگی 
دقیقه دوچرخه سواری زمان مناسبی 
بهتر است پس از برخی پیشرفت ها، 
جلسه را پایان دهید. منتظر نمانید 
تا فرد خسته یا ناامید شود یا ممکن 

است دلسرد شود.
1

اطمینان حاصل کنید که دوچرخه 
صورت  در  می کند.  کار  درستی  به 
و  کنید  پرباد  را  الستیک ها  لزوم، 
هوای آن را چک کنید. امتحان کنید 
که زین و صندلی ایمن است یا نه. 
روغن کاری  هم  را  دوچرخه  زنجیر 
که  کنید  حاصل  اطمینان  کنید. 
اهرم ترمز به درستی کار کند و بدنه 

دوچرخه سالم باشد.
۲

یک منطقه چمن یا مسطح انتخاب 
بسیار  مکان  کوتاه  چمن  کنید. 
مناسبی برای تمرین دوچرخه سواری 
دلیل  به  بلند  چمن  ولی  است. 
اصطکاک بیش از اندازه ای که با چرخ 
مبتدی  دوچرخه سوار  برای  دارد، 
دوچرخه سوار  است.اگر  نامناسب 
روی  می توانید  می دهد،  ترجیح 
سطح هموار تمرین کنید. اطمینان 
حاصل کنید که ناحیه ای که انتخاب 
می کنید شیب کمی داشته باشد تا 
دوچرخه سوار بتوانند راحت تر تمرین 
کند. در صورت امکان، مسیری را با 

چرخش مالیم نیز انتخاب کنید.
 3

انتخاب  را  تردد  کم   منطقه  یک 
یک  در  حتی  تعطیل  روز  کنید. 
آموزش  برای  رفت و آمد  کم  پارک 
خوبی  انتخاب  دوچرخه سواری 
و  پیاده ها  دیگر  حضور  نیست. 
دوچرخه سواران که احتماال مسدود 
می دهند،  افزایش  را  مسیر  شدن 
برای یک نوآموز بسیار تهدیدکننده 
انتخاب  را  زمانی  عوض،  در  است. 
مشغول  افراد  از  بسیاری  که  کنید 
استراحتند یا در خانه به سر می برند. 
بعدازظهر  روزهای سه شنبه  معموال 
بهترین زمان است. سعی کنید وقتی 
برای  نور کافی  انتخاب کنید که  را 

دیدن وجود داشته باشد.
4

دوچرخه سوار باید لباس مناسب و 
با  نباید  باشد.  داشته  ایمنی  وسایل 
کت و شلوار یا شلوار پاچه دار تمرین 
کرد. باید لباس مخصوص دوچرخه و 
کاله ایمنی داشته باشید. در صورت 
لزوم دستکش، زانوبند و آرنج بند هم 

استفاده کنید.
۵

صندلی دوچرخه را طوری تنظیم 
پای  بتواند  دوچرخه سوار  تا  کنید 

نیام یوشیج

خطر ایست قلبی با 
داروی ترک سیگار

مصرف داروی وارنیکلین این روزها به کسانی که تمایل 
به ترک سیگار دارند پیشنهاد می شود. مطالعات مختلف روی 

مصرف کنندگان این دارو خبر از ابتالی آن ها به امراض قلبی و 
به  نسبت  تورنتو  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  محققان  می دهد.  عروقی 

بروز اختالالت و مشکالت قلبی ناشی از مصرف داروی وارنیکلین هشدار 
داده اند.نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد، که مصرف داروی وارنیکلین 

varenicline که بطور رایج برای کمک به ترک سیگار تجویز می شود، خطرابتال 
به حوادث قلبی - عروقی را افزایش می دهد..به گزارش پایگاه اینترنتی مدیکال 
نیوز تودی،محققان دانشکده پزشکی دانشگاه تورنتو در مورد دالیل انجام این مطالعه 
گفتند، مطالعاتی که پیش از این در مورد بی خطری مصرف varenicline انجام شده 
بودند، نتایج ضد و نقیضی داشتند و بیشتر افرادی را با ویژگی های نسبتا مشابه مورد 
مطالعه قرار داده بودند.محققان در این مطالعه سوابق سالمتی ۵6 هزار و 8۵1 نفر 
را در اونتاریوکانادا بررسی کردند. تمامی این افراد در فاصله زمانی میان سال های 
2011 و 201۵ مصرف varenicline را آغاز کرده بودند. محققان در این مطالعه 
همچنین داده های مربوط به یک سال قبل و یک سال بعد از اینکه این افراد 

داروی یاد شده را برای 12 هفته مصرف کنند، بررسی کردند. آنالیزها نشان 
داد که چهار هزار و 18۵ نفر به مشکلی در رابطه با قلبشان مبتال شدند 

که منجر به بستری شدن در بیمارستان و اورژانس شد. با این 
حال محققان خاطر نشان کردند که این نوع مطالعه یک 

مطالعه مشاهده ای خوانده می شود و نمی تواند 
یک تاثیر علت و معلولی را تعیین 

کند.

ارتفاع  دهد.  قرار  زمین  روی  را  خود 
دوچرخه باید اندازه ای متناسب برای 
نوآموز  وگرنه  باشد.  داشته  را  سواری 
نحوه سوار شدن مشکل  یادگیری  با 
پیدا خواهد کرد. نوآموز روی دوچرخه 
زمین  روی  را  خود  پای  و  بنشیند 
می توانید  لزوم  صورت  در  بگذارد. 
صندلی را پایین بیاورید. اگر صندلی 
تا آنجا که می توانید پایین برود و پای 
نوآموز هنوز زمین را لمس نکند، به 

دوچرخه ای کوچک تر نیاز دارند.
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چرخ های کمکی را بردارید تا نوآموز 
بتواند تعادل را یاد بگیرد. اگر چه این 
ممکن است به نظر سخت بیاید ولی 
این کار باعث می شود تا برای بدست 
آوردن تعادل تالش بیشتری به خرج 
کردن  باز  برای  آچار  یک  از  دهد. 

چرخ ها استفاده کنید. 

۷
نوآموز را نگه دارید و سعی کنید که 

او را در حفظ تعادل کمک کنید. برای 
احساس راحتی کردن روی دوچرخه 
تمرین  به  نیاز  و  است  الزم  کار  این 
زیادی دارد. هنگام سوار و پیاده شدن 
از دوچرخه ترمزها را بگیرید تا از تکان 
خوردن و حرکت دوچرخه جلوگیری 

کند.
باید  دوچرخه،  از  شدن  سوار  برای 
بکشد  خودش  به سمت  را  دوچرخه 
و پای خود را از روی زین بچرخاند. 
دوچرخه،  از  شدن  پیاده  برای 
دوچرخه سوار باید دوچرخه را به یک 
طرف بچرخانید و پایش را روی زمین 
بگذارد. باید حدود 10 بار این کار را 
تمرین کند تا با پیاده و سوار شدن از 

دوچرخه احساس راحتی کند.
۸

نوآموز باید به صورت پیاده دوچرخه 
را حرکت دهد و نگه داشتن ترمز را 
باید  دوچرخه سوار  یک  کند.  تمرین 
تا  باشد  راحت  ترمز  از  استفاده  در 
نفس  به  اعتماد  یادگیری  هنگام  در 
بیشتری داشته باشد. به نوآموز بگویید 
که تا حدی که می تواند با فشار دادن 
استفاده  با  باید  او  کند،  تمرین  ترمز 

ترمز  از 
س  حسا ا

باشد  داشته  راحتی 
روند دوچرخه سواری  بتواند  تا 

حین  در  را  روش  این  بیاموزد.  را 
شما  کنید.  تمرین  دوچرخه سواری 
کنترل بدن نوآموز را بدست بگیرید 
و اجازه دهید که او کنترل دوچرخه 

را داشته باشد.
 9

قوانین  برخی  با  نوآموز  اکنون 
پدال ها  آشناست.  دوچرخه سواری 
را روی ساعت 2 تنظیم کنید. چون 
نوآموز قطعا سعی می کند به اشیاء 
بدست  را  زین  بچسبد؛  نزدیک خود 
بگیرید. اجازه دهید که دست او روی 
فرمان باشد. اجازه ندهید که نوآموز 

بر شما غلبه کند، باید یاد بگیرد که 
توضیح   کند.  حفظ  را  خود  تعادل 
که  است  این  کار  بهترین  که  دهید 

پدال بزند تا تعادل برقرار شود.
10

صندلی  روی  که  کنید  یادآوری 
بنشیند و مراقب روبرو باشد. اگر چه 
نوآموز دوست دارد که به پاهای خود 
نگاه کند، اما باید روی مسیر تمرکز 
کند. به سوار می گویید که مستقیم به 
جلو نگاه کند تا از برخورد با جسمی 

احتمالی یا ترافیک جلوگیری شود.
11

اجازه دهید تا هر زمانی که راحت 
است به راندن ادامه دهد. اگر تعادل 
دست  او  حفاظت  از  آورد،  بدست 
با  را رها کنید. وقتی  بردارید و زین 
جسمی روبرو شد، باید با استفاده از 
ترمز و پای خود توقف کند. این موقع 
ترس یا عدم امنیت زیاد رخ می دهد.

 1۲
حاال چرخش به طرفین را آموزش 
وقت  کمی  است  ممکن  دهید. 
بیشتری الزم داشته باشید ولی دست 

از تشویق برندارید. 

های ضد التهابی سود می برند. یکی 
دیگر از ترکیبات موجود در زنجبیل 
به  تا  کند  می  پشتیبانی  گوارش  از 
تجزیه غذا کمک کند. زمانی که غذا 
تجزیه نمی شود، تخمیر آن در روده 
دالیل  از  یکی  این  شود.  می  آغاز 
است.  نفخ  گیری  و شکل  گاز  تولید 
است  هایی  فنول  پلی  ختمی حاوی 
دستگاه  آرامش  به  توانند  می  که 
باردار  )زنان  کنند.  کمک  گوارش 

نباید از ختمی استفاده کنند.(

مواد تشکیل دهنده
ختمی  گل  غذاخوری  قاشق  دو 

خشک شده
پوست   – تازه  زنجبیل  مقداری 
 11 تکه  )یک  خورده  برش  و  کنده 

اینچی(
بیشتر  یا  چایخوری  قاشق  نصف 
عسل خام برای بهبود مزه )اختیاری(

روش تهیه
در  را  زنجبیل  و  ختمی  های  گل 

دو  و  داده  قرار  بزرگ  لیوان  یک 
فنجان آب داغ به آن اضافه کنید.

اجازه دهید به مدت 10 دقیقه دم 
بکشد، سپس ترکیب را صاف کرده و 
در صورت تمایل پیش از مصرف به 

آن عسل اضافه کنید.
تونیک جعفری، رازیانه و لیمو

می  جعفری  در  موجود  ترکیبات 
توانند به کشتن برخی باکتری های بد 
و همچنین تولید صفرای بیشتر توسط 
کبد، که در تجزیه چربی نقش دارد، 
کمک کنند. رازیانه به عنوان یک ضد 
اسپاسم عمل می کند و گرفتگی های 
عضالنی را تسکین می دهد. کوئرستین 
موجود در لیمو نیز ویژگی های ضد 

التهابی دارد.

مواد تشکیل دهنده
جعفری  برگ  فنجان  چهارم  یک 

تازه – خرد شده
یک قاشق چایخوری دانه های رازیانه

چند برش لیمو
یا  چایخوری  قاشق  چهارم  یک 
مزه  بهبود  برای  خام  عسل  بیشتر 

)اختیاری(
روش تهیه

و  جعفری  شده  خرد  های  برگ 
دانه های رازیانه و برش های لیمو 

را در یک ظرف بریزید.
8 اونس )2۳۷ میلی لیتر( آب داغ 
ظرف  به  نباشد(  جوش  حال  )در 

اضافه کنید.
به  دقیقه   10 تا   ۵ دهید  اجازه 

همین حالت باقی بماند.
و  را صاف کرده  نوشیدنی  سپس 

درون یک لیوان بریزید.
در صورت تمایل اندکی عسل به 
را  نوشیدنی  این  و  اضافه کرده  آن 
در دمای اتاق مصرف کرده یا اجازه 

دهید هرچه بیشتر سرد شود.
تونیک خیار-نعناع

به  گوارشی  مشکالت  از  بسیاری 
واسطه التهاب شکل می گیرند، که 
دمای این ناحیه از بدن نیز افزایش 
اثر  دو  هر  نعناع  و  خیار  یابد.  می 

ها  پژوهش  دارند.  کنندگی  خنک 
ممکن  نعناع  که  اند  داده  نشان 
روده  سندرم  تسکین  به  است 
تحریک پذیر به واسطه کاهش درد 
ناشی از التهاب در دستگاه گوارش 

کمک کند.

مواد تشکیل دهنده
نعناع  برگ  غذاخوری  قاشق  سه 

تازه
نصف یک خیار – پوست کنده و 

خرد شده
مقداری نمک

روش تهیه
به  را  دهنده  تشکیل  مواد  تمام 
همراه چهار فنجان آب در دستگاه 
که  زمانی  تا  و  ریخته  کن  مخلوط 
یکدست  و  نرم  بافت  با  ترکیبی 
شکل بگیرد به هم زدن ادامه دهید.

این ترکیب را به مدت ۳0 دقیقه 
در یخچال قرار دهید.

سپس آن را صاف کرده و درون 
یا  کنید  مصرف  و  بریزید  لیوان 
آینده در یخچال  استفاده در  برای 

نگهداری کنید.

درمان نفخ شکم با تونیک زنجبیل چطور به بزرگساالن دوچرخه سواری بیاموزیم؟
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چهاردهمین حضور فدرر در مرحله نیمه نهایى 
گراند اسلم استرالیا

ساله   36 تنیس باز  فدرر  راجر 
سوئیسى روز چهارشنبه با پیروزی بر 
توماس بردیچ تنیس باز اهل جمهوری 
چک برای چهاردهمین بار به مرحله 
راه  ملبورن  اسلم  گراند  نهایى  نیمه 

یافت.
او بردیچ را که در مکان 19 مردان 
جهان قرار دارد ٧ بر 6، 6 بر 3 و 6 
شکست  لیور  راد  استادیوم  در   ۴ بر 
داد. فدرر و بردیچ تا کنون 1٠ بار در 
رقابت های گراند اسلم با یکدیگر روبرو 
شده اند که ٨ بار پیروزی با فدرر بوده 

است.
چانگ  مصاف  به  جمعه  روز  فدرر 
کره  اهل  ساله   21 تنیس باز  هایون 
سید  در  او  نام  که  مى رود  جنوبى 
هایون  نمى شود.  دیده  تورنمنت  این 
که  است  کره ای  تنیس باز  نخستین 
تا کنون به مرحله نیمه نهایى گراند 

اسلم استرالیا رسیده است.
به موقع  مى زند،  سرو  خوب  هایون 
روی تور حاضر مى شود و از ضربه های 
و  چپ  و  راست  زیبای  و  دقیق 
آبشارهای کوبنده نیز برخوردار است. 
تنیس  رده ۵٨  در  که  هایون  چانگ 

کورس پائیزى اسب دوانى  گنبد؛ پاریس، ونوس و 
تماشا قهرمان شدند

اسب دوانى   مسابقات  بیستم  هفته 
کورس پاییزه گنبد جمعه این هفته 
برگزار شد. در کورس اول اسب های 
روزگار  و  استاریو  سرمدی،  ونوس 

سنجر اول تا سوم شدند.
تماشا  اسب  کورس  دومین  در 
خط  به  دیگر  اسب های  از  پیش 
گلد  آریس  اسب های  رسید.  پایان 

به  را  سوم  و  دوم  مقام  نارسیس  و 
دست آوردند.

هج  اکسل  اسب  سوم  کورس  در 
اول، اسب بای بای گوزل دوم و گلدن 

اسپید در مکان سوم قرار گرفت.
در چهارمین کورس اسب هچ دیو 
رسید.  پایان  خط  به  همه  از  پیش 
اسب های کاررا و الکى بویز در مکان 

دوم و سوم قرار گرفتند.
پاریس  اسب  کورس  پنجمین  در 
اسب های  رسید.  قهرمانى  مقام  به 
سیاتل ویو و داکسى عنوان های دوم 

و سوم را از آن خود کردند.
اسب های  کورس  آخرین  در 
شاواش، الکس و مه گل به ترتیب از 

خط پایان مسابقه گذشتند.

جوان ترین  دارد  حضور  دنیا  مردان 
بازیکنى است که در ٨ سال گذشته تا 
مرحله نیمه نهایى بازی های ملبورن 
بین  در  همچنین  است.  آمده  باال 
تنیس بازانى که در 1۴ سال گذشته 
تورنمنت  این  نهایى  نیمه  مرحله  به 
جایگاه  ترین  پایین  دارای  رسیده اند 

در رده بندی جهانى است.
رقابت های  دختران  قسمت  در 
گراند اسلم استرالیا سیمونا هالپ نفر 
اول رده بندی جهان از رومانى با غلبه 

بر   6 حساب  با  پلیسکوا  کارولینا  بر 
3 و 6 بر 2 وارد مرحله نیمه نهایى 
شد. هالپ که در میان چهار تنیس باز 
دیده  مسابقات  جدول  در  باقیمانده 
کربر  آنجال  با  است  قرار  مى شود 
پیشین  اول  نفر  و  آلمانى  تنیس باز 

زنان جهان روبرو شود.
نهایى  چهارم  یک  مرحله  در  کربر 
مدیسون کى تنیس باز آمریکایى را با 
تسلط کامل 6 بر 1 و 6 بر 2 در مدت 

۵1 دقیقه حذف کرد.

بلیت های  قرعه کشى  مراسم 
جام  در  ایران  فوتبال  تیم  مسابقات 
در محل  روز دوشنبه  روسیه  جهانى 
برگزار  تهران  در  فوتبال  فدراسیون 

شد.
تاج  مهدی  مراسم  این  شروع  در 
رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت: 
 ،1٠۵ ایران  دیدارهای  بلیت  قیمت 
16۵ و 21٠ دالر است. او گفت فیفا 
بلیت مجانى به فدراسیون های فوتبال 
نمى دهد. برای ما نیز ٧٧ بلیت در نظر 

گرفته که پول آن را باید بپردازیم.
بلیت  فروش  مسئول  خطیر  على 
نیز  جهانى  جام  در  ایران  بازی های 
اینترنتى  فروش  زمان  داد  توضیح 
مدت  در  و  رسیده  پایان  به  بلیت ها 
تعیین شده ۵2٠٠ بلیت فروخته شد 

و حدود ۴٠٠ بلیت باقى مانده است.
بلیت  امکان تمدید فروش  او گفت 
وی  دارد.  وجود  دیگر  روز  دو  برای 
با  بازی  بلیت های  فروش  افزود: 
بلیت  تعدادی  و  شده  کامل  اسپانیا 
و  مراکش  با  ایران  مسابقات  برای 
پرتغال باقى مانده و احتماال روزهای 
هفته  این  پنجشنبه  و  چهارشنبه 
سایت فیفا دوباره برای خرید بلیت باز 

خواهد شد.
خطیر گفت: تا کنون 1۵ هزار ایرانى 
در داخل و خارج  برای تهیه بلیت های 
3 بازی مرحله مقدماتى ایران در جام 
جهانى ثبت نام کرده اند که بین آنها 
به  توجه  با  و  شد  خواهد  قرعه کشى 
اینکه خریداران بلیت مسابقات ایران 

قرعه کشى بلیت هاى مسابقات تیم ایران در جام جهانى

راجر فدرر، ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸

کرده اند،  پرداخت  را  هزینه ها  تمام 
قرعه  کشى  از  آنها  نام  که  درصورتى 
از  بعد  روز   1٠ تا  نیاید  بیرون 
قرعه  کشى، فدراسیون فوتبال پولشان 

را پس خواهد داد.
قصد  که  کسانى  کرد  تاکید  وی 
را  جهانى  جام  در  حضور  از  انصراف 
دارند باید تا پیش از ثبت نام این کار 
را در وبسایت فیفا انجام دهند چون 
اگر قرعه به نام آنها اصابت کند دیگر 
وجود  آنان  پول  بازگرداندن  امکان 

ندارد.
در ضمن با توجه به اینکه ایرانیان 
نداشتن  دلیل  به  ایران  ساکن 
بین المللى  اعتباری  کارت های 
فدراسیون  بخرند.  بلیت  نمى توانند 

زانوى رافا چهار ست بیشتر دوام نیاورد؛ شوک 
باخت دیمیتروف به نفر 4٩ جهان

ساله   31 تنیس باز  نادال  رافائل 
اسپانیایى و نفر اول مردان جهان روز 
سه شنبه در مرحله یک چهارم نهایى 
مارین  مقابل  استرالیا  اسلم  گراند 
چلیچ تنیس باز اهل کرواسى در آغاز 
درد  تشدید  دلیل  به  ست  پنجمین 
زانو که از اواسط بازی شروع شده بود 

مجبور به ترک زمین شد.
تورنمنت  با  شرایطى  در  رافا 
خداحافظى کرد که دو ست  6 بر 3 و 
٧ بر 6 از چلیچ برده بود. این دومین 
بار در 26۴ مسابقه در گراند اسلم های 
مختلف بود که او مجبور شد بازی را 
نیمه کاره رها کند. نادال نخستین بار 
در سال 2٠1٠ در مرحله یک هشتم 
با  بازی  جریان  در  رقابت ها  همین 
اندی موری به دلیل همین مشکل از 

ادامه مسابقه چشم پوشید.
 ،3 بر   6  ،6 بر   3 دیدار  این  نتیجه 
6 بر ٧، 6 بر 2 و 2 بر صفر به سود 

چلیچ بود.
روز سه شنبه کایل ادموند تنیس باز 
23 ساله بریتانیایى و نفر ۴9 جهان با 
پیروزی بر گریگور دیمیتروف نفر سوم 
جهان و رسیدن به مرحله نیمه نهایى 

این رقابت ها شگفتى آفرید.

ادموند 6 بر ۴، 3 بر 6، 6 بر 3 و 6 بر 
۴ دیمیتروف را کامال غافلگیر کرد. وی 
بعد از اندی موری دومین بریتانیایى 
تا   19٧٧ سال  از  توانسته  که  است 
به حال به مرحله نیمه نهایى گراند اسلم 
ملبورن راه یابد. در سال 19٧٧ جان 
بود. کرده  مرحله صعود  این  تا  لوید 

دیمیتروف،  بر  غلبه  از  پیش  کایل 
استیونس،  دنیس  اندرسون،  کوین 
اندره سپى  و  شویلى  باسیال  نیکولوز 

را از سر راه برداشته بود.
هفته  دومین  غیرمنتظره  نتایج  از 

آلیس  پیروزی  استرالیا  اسلم  گراند 
 3٧ نفر  و  بلژیکى  تنیس باز  مرتنز 
دختران دنیا بر النا سویتولینا تنیس باز 
اوکرائینى نفر چهارم جهان بود. آلیس 
در ٧3 دقیقه الینا را در استادیوم راد 
لیور 6 بر ۴ و 6 بر 2 مغلوب کرد. این 
اولین بار بود که مرتنز 22 ساله یکى 
برتر جهان را شکست  از ۵ تنیس باز 

مى داد.
کارولین  آلیس  بعدی  حریف 
دختران  رده بندی  دوم  نفر  ووژنیاکى 

از دانمارک است.

رافائل نادال

فوتبال پس از مذاکره با فیفا تا فروش 
از سهمیه ٨  بلیت  و 61۵  هزار  پنج 
طبق  که  ایران  بازی های  درصدی 
فدراسیون ها  اختیار  در  فیفا  قوانین 

است را برعهده گرفت.
از  بلیت  و 21۵  پنج هزار  تا کنون 
سهمیه ای که فیفا در اختیار ایران قرار 
داده به فروش رسیده است که در این 
میان ایرانیان ساکن کشور برای خرید 
و  ایران  بازی  بلیت    6٠٠ و  هزار   2
اسپانیا، هزار و ۵٠٠ بلیت دیدار ایران 
و پرتغال و هزار و 11۵ بلیت مسابقه 

ایران و مراکش ثبت  نام کرده اند.
ایرانیان سراسر دنیا مى توانند برای 
خرید ۴٠٠ بلیت باقى مانده از طریق 

وبسایت فیفا اقدام نمایند.

در نزدیکى فرودگاه سامارا یکى از شهرهاى میزبان مسابقات جام 
جهانى ۲01۸

گراند اسلم استرالیا، هالپ – وژنیاکى در فینال؛ 
چلیچ امید بریتانیا را متوقف کرد

ساله   26 تنیس باز  هالپ  سیمونا  
رده بندی  اول  نفر  و  رومانى  اهل 
آنجلیک  بر  غلبه  با  جهان  دختران 
کربر تنیس باز آلمانى و قهرمان سال 
فینال  به  ملبورن  اسلم  گراند  پیش 

این تورنمنت راه یافت.
نتیجه این بازی پر هیجان 6 بر 3، 
بود.  به سود هالپ   3 بر   6 و   6 بر   ۴
نهایى  مرحله  در  دوشنبه  روز  وی 
وژنیاکى  کارولین  با  مسابقات  این 
تباراهل  تنیس باز 2٧ ساله لهستانى 
وژنیاکى  روبرو خواهد شد.  دانمارک 
مرتنز  آلیس  نهایى  نیمه  مرحله  در 
تنیس باز بلژیکى و نفر 3٧ جهان را 

6 بر 3 و ٧ بر 6 شکست داده بود.
پیروزی  با  مردان،  قسمت  در 
ادموند  کایل  بر  چلیچ  مارین 
تنیس باز 23 ساله انگلیسى، هیجان 
توصیف ناپذیری که در روزهای اخیر 
و  بریتانیایى  تنیس دوستان  میان  در 
دنبال صعود یک  به  آنجا  رسانه های 
نیمه  مرحله  تا  کشور  آن  تنیس باز 
نهایى یک گراند اسلم به وجود آمده 

بود فروکش کرد.
اندی  غیاب  در  ادموند  رسیدن 
به  که  پیشین جهان  اول  نفر  موری 
نتوانست  خاصره  لگن  جراحى  دلیل 
باشد  داشته  رقابت ها حضور  این  در 

تا این مرحله، واقعا دستاوردی بزرگ 
و غیرقابل انتظار بود. جایگاه ادموند 
در رده بندی تنیس مردان دنیا که در 
حال حاضر چهل و نهم است قطعا تا 

حد زیادی بهبود خواهد یافت.
بر   ٧  ،2 بر   6 دیدار  این  در  چلیچ 
6، و 6 بر 2 برنده شد. او نفر ششم 
و  است  جهان  مردان  رده بندی 
نخستین بار است که به مرحله نیمه 
نهایى این تورنمنت راه پیدا مى کند. 
اسلم  گراند  امسال  فینال  در  چلیچ 
و  فدرر  راجر  بازی  برنده  با  استرالیا 
چانگ هایون کره ای به میدان خواهد 

رفت.

رسول خادم:

خطر تعلیق همچنان دور سر ایران مى چرخد

= در آى. او. سى نفوذ نداریم و جز صبر و 
دعا کارى از دستمان ساخته نیست!

با  رسول خادم رئیس فدراسیون کشتى ایران مى گوید 
وجود  تالش هایى که در ماه های اخیر انجام داده ایم خطر 

تعلیق همچنان کشتى ایران را تهدید مى کند.
اجباری  باخت  موضوع  به  المپیک  بین المللى  کمیته 
علیرضا کریمى در مسابقات جهانى زیر 23 سال لهستان 
حساسیت زیادی نشان مى دهد و با آنکه ما هر چه در توان 
داشتیم در تعامالت خود به کار بردیم و هر آنچه را که از 
طریق دیپلماسى کشتى جمع کرده بودیم در این مورد 
خرج کردیم ولى این موضوع فرصت نفوذ در آی.او.سى را 

مى طلبد که متاسفانه از توان ما خارج است.
خادم ادامه داده مذاکرات ما در قدم های اول و دوم خوب 
بود و نتیجه داد و توانستیم برای رأیى که ۴۵ روز قبل باید 
قطعى اعالم مى شد در دو نوبت برای آن زمان بگیریم تا 
التهاب مسئله کاهش یابد و فعال منتظر هستیم ببینیم چه 
مى شود. خیلى نگران رای نهایى در  مورد کریمى هستیم 

و جز صبر و دعا کار دیگری از دستمان ساخته نیست.
به طور تاریخى از نظر مدال و امتیاز کشتى همیشه ورزش 
اول ایران بوده و برای سال ها تنها مدالى که در بازی های 

المپیک نصیب ایران مى شده از این ورزش بوده است.
نگرانى خادم و به طور کلى دست اندرکاران این ورزش، 
این  فرنگى  و  آزاد  کشتى  قهرمانان  و  عالقمند  جوانان 

است که برای جمهوری اسالمى در حال حاضر شعارهای 
سیاسى مانند حمایت از فلسطین، دشمنى با اسرائیل برای 
بقای رژیم مهم تر از خواست ها و عالئق مردم است و به 
همین دلیل از محرومیت کشتى و حتى ورزش ایران قطعا 
نه تنها ناراحت نخواهد شد بلکه ازآن استفاده های تبلیغاتى 

نیز خواهد کرد.

علیرضا کریمی و رسول خادم
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دختران  هاکى باز کره شمالى وارد کره جنوبى شدند
شمالى  کره  دختران  هاکى  تیم  
از  عبور  با  هفته  این  پنجشنبه  روز 
دو  میان  مرز  در  متعدد  دروازه هاى 
کشور با اتوبوس وارد خاک کره جنوبى 
شدند تا در قالب یک تیم در المپیک 
زمستانى پیونگ چانگ شرکت کنند.

تیم مشترک  هاکى روى یخ دو کره روز 
دهم فوریه با تیم سوئیس، 12 فوریه 
برابر  بعد  روز  دو  و  سوئد  تیم  مقابل 
تیم  هاکى ژاپن در مسابقات المپیک 
به میدان  پیونگ چانگ  زمستانى در 

خواهند رفت.
کره  ورزشى  کاروان  ورود  هنگام 
ورزشکار،   22 شامل  که  شمالى 
شمارى سرپرست و مربى بود تعدادى 

داشتن  دست  در  با  محل  ساکنان  از 
شمالى  کره  رژیم  علیه  پالکاردهایى 

شعار مى دادند.
به  ورود  از  بعد  شمالى  کره  هیأت 
دهکده المپیک مورد استقبال دختران 
مورى  سارا  و  جنوبى  کره   هاکى باز 
مربى کانادایى آنها قرار گرفت. در بدو 
ورود دختران  هاکى باز کره شمالى، لى 
جاکون رئیس دهکده المپیک به آنان 

خوشآمد گفت.پاک چول هو سرپرست 
و مربى گروه 12 نفره دختران  هاکى باز 
اینکه  از  گفت:  هم  شمالى  کره 
ورزشکاران 2 کره در یک تیم به دیدار 
رقیبان خود مى روند خیلى خوشحالیم.

هاکى بازان دو کره سپس شعار »ما 
یکى هستیم« سر دادند. از آغاز جدایى 
دو کره ورزشکاران دو کشور تنها دو بار 

در سال 1٩٩1 هم  گروه شده بودند.

دادکان:

 ورزش در ایران بى اهمیت است
 مردم را به حساب مى آورند، 
میلیاردها پول مى برند کسى 

چیزى نمى گوید
رئیس  دادکان  محمد  انتقادات 
بازیکن  و  فوتبال  فدراسیون  پیشین 
مسئوالن  مورد  در  ملى  تیم  اسبق 
ورزش جمهورى اسالمى تمام شدنى 

نیست.
او در آخرین اظهار نظر خود درباره 
به  کشور  در  ورزش  کنونى  شرایط 
رادیو ورزش گفته است: بحث ورزش 
تاثیرگذار  و  مهم  فوق العاده  دنیا  در 
استفاده  افرادى  از  اکنون  دنیا  است. 
هستند  متخصص  بسیار  که  مى کند 
اما متاسفانه در ایران مدیریت ورزش 
با بقیه جهان متفاوت است. ما چیزى 
به نام تعهد هم ایجاد مى کنیم که در 
دیگرى  طور  را  آن  دیگر  کشورهاى 

پوشش مى دهند.
در چهل سال گذشته کمتر دیدیم 
که مسئوالن از مدیران ورزش استفاده 
کنند چون عملکرد ما نسبت به دنیا 
را  قول هایى  راحت  است.  متفاوت 
رئیس  بیاییم،  کار  سر  که  مى دهیم 
جمهورى گفته بود باید از اهل ورزش 

استفاده شود اما این اتفاق نیفتاد.
جمهورى  ریاست  دوم  دور  در 
ورزش  مدیران  از  هم  روحانى  آقاى 
در  ورزش  واقع  در  نکردند.  استفاده 
ایران بى اهمیت است. مقامات افراد و 

دوستان خود را سر کار مى آورند.
دادکان افزوده: فکر مىکنم 16 یا 1٧ 
وزارتخانه داریم و وقتى براى دوستى، 

مقامى در وزارتخانه پیدا نمى شود سر 
المپیک در مى آورد )  از کمیته ملى 
به احتمال زیاد اشاره دادکان به رضا 
صالحى امیرى است که با حفظ سمت 
معاونت شهردارى تهران رئیس کمیته 

ملى المپیک شده(.
نیست،  خلوت  حیاط  که  ورزش 
کسانى که بیرون نشسته اند و تجربه 
ورزش  در  و  بیایند  ندارند  کافى 
این  مالکشان  آقایان  کنند.  مدیریت 
است چون من هستم پس دوستانم 
را  مردم  مسئوالن  باشند.  باید  هم 
برنامه  در  نمى آورند.اگر  حساب  به 
به  بخواهید  مردم  از  رادیویى تان 
مدیران ورزش و مملکت راى بدهند، 
 2 از  بیش  آنها  دارم  اطمینان  من 

درصد راى نخواهند آورد.
که  جامعه اى  داده  ادامه  دادکان 
قوام  نیست  آن  در  عدالت  و  آزادى 
و  مى برند  را  پول  میلیاردها  ندارد. 

کسى چیزى نمى گوید.

 22 با  فوریه  ماه  در  شمالى  کره 
المپیک  بازى هاى  در  ورزشکار 
زمستانى کره جنوبى شرکت  مى کند. 
دو کره اوایل این ماه در مورد حضور 
المپیک  در  شمالى  کره  ورزشکاران 
توافق  به  چانگ  پیون  زمستانى 

رسیدند.
کاروان  سفر  به  مربوط  مذاکرات 
جنوبى  کره  به  شمالى  کره  ورزشى 
دو  در  طرفین  گفتگوهاى  نخستین 
این  شنبه  روز  است.  گذشته  سال 
المپیک  بین المللى  کمیته  هفته 
به چگونگى  مربوط  مذاکرات  میزبان 

رژه سیاسى دو کره با هم در مراسم گشایش 
المپیک زمستانى
در  شمالى  کره  ورزشکاران  حضور 

بازى هاى زمستانى پیون چانگ بود.
آى.او. آلمانى  رئیس  باخ  توماس 

کرد  اعالم  جلسه  این  پایان  در  سى 
که کاروان ورزشى دو کره در مراسم 
گشایش بازى ها به اتفاق و در کنار هم 

رژه خواهند رفت.
کره  بر  آمریکا  فشارهاى  دنبال  به 
براى  اخیر  سال  یک  در  شمالى 
آزمایش هاى  و  موشک  پرتاب  توقف 
ملل  سازمان  تاکید  و  هسته اى 
این  بر  اعضا  اکثریت  راى  با  متحد 
موضوع  همچنین اعمال تحریم هاى 

از  استفاده  با  شمالى  کره  بین المللى 
راه  کم هزینه ترین  و  بهترین  فرصت 
براى کاهش فشارها و تحریم ها و  را 
رهایى ازمخمصه اى که به آن گرفتار 
آمده دست دوستى به سوى همسایه 
کار  این  به  نیز  او  که  خود  جنوبى 

تمایل داشت دراز کرد.
دو طرف چند  از سوى  هیات هایى 
بار دیدار کردند و به این ترتیب کیم 
جونگ اون رئیس جمهور کره شمالى 
و به قول دونالد ترامپ »مرد موشکى« 
جّو ملتهبى را که درسراسر جهان به 

وجود آورده بود تا حدى کاهش داد.

=سرمربى فوتبال دختران: 
تا  شویم  کور  حتما  باید 
ما  مگر  شود!  لغو  مسابقه 

آدم نیستیم!
فوتبال  لیگ  =سازمان 
برگزارى  مورد  در  ایران 
بازى دو تیم زنان استقالل 
ملل  راهیاب  و  خوزستان 
جوى  شرایط  در  سنندج 

نامساعد توضیح داد.
=تیم مهمان که از سنندج 
اصرار  بود  آمده  اهواز  به 
کرده این بازى هرطور هست 
توان  آنها  زیرا  شود  تمام 
محل  در  ماندن  براى  مالى 
و انجام مسابقه در یک روز 

دیگر را ندارند.
 افزایش گرد و غبار و آلودگى شدید 
شهروندان  زندگى  خوزستان  در  هوا 
استان  ورزش  است.  کرده  مختل  را 
از  ناشى  مشکالت  از  هم  خوزستان 
آلودگى هوا بى  نصیب نمانده و تعدادى 
لغو  این شهر  از مسابقات فوتبال در 

شده اند.
اما روز جمعه، 2٩ دى ماه، تصاویرى 
منتشر شد که نشان مى داد در لیگ 
و  خوزستان  استقالل  تیم  دو  زنان 
شرایطى  در  ملل  سنندج  راهیاب 
و  غبار  علت  به  که  مى کنند  رقابت 
بازیکنان در شعاع سه  ریزگرد حتى 
و  ندارند،  دید  هم  خود  مترى  چهار 
اما دیدار  توپ و دروازه پیدا نیست، 

ادامه پیدا کرده است.
شبکه هاى  در  زیادى  عتراضات  ا
مجازى به ناظر این بازى شد که چرا 
این  توقف  به  این شرایط دستور  در 
دیدار نداده و سالمت بازیکنان را به 

خطر انداخته است.
یک روز بعد فدراسیون فوتبال گزارش 
داد که بازى دو تیم تا دقیقه ٧۳ در 
شرایط طبیعى بود، اما بعد از آن به 
دلیل وزش باد شدید و توفان و ایجاد 
گردو غبار داور و نماینده سازمان لیگ 
 مسابقه را متوقف کردند با این حال 
کادر فنى و بازیکنان دو تیم خواهان 
ادامه بازى شدند؛ به همین دلیل بازى 

این دو تیم تا پایان برگزار  شد. 
میزان  که  است  شرایطى  در  این 
افزایش گرد و غبار از ساعت 12 روز 
جمعه  در اهواز آنقدر زیاد شد که به 
فدراسیون  نماینده  و  ناظر  تشخیص 
بازى دو تیم فوالد خوزستان و  پیکان 

در لیگ برتر آقایان لغو شد.
هیچ  لیگ  سازمان  گفته  فدراسیون 
اصرارى بر ادامه بازى نداشت و ادامه 
بازى به خواست دو تیم به ویژه تیم 

میهمان صورت گرفت.
عنوان  سنندج  تیم  مسئوالن  گویا 
نیست  مشخص  چون  بودند  کرده 
عادى  زمانى  هوا چه  و  آب  وضعیت 

نفس هاى بى پولى: برگزارى لیگ فوتبال زنان در کانون غبار و ریزگرد

مسابقات  دوره  هشتمین  و  سى 
روز  تختى  جام  فرنگى  کشتى 
پنجشنبه در ماهشهر آغاز شد. پیش از 
شروع رقابت ها دکتر گلمرادى نماینده 
ماهشهر در مجلس شوراى اسالمى به 
نمایندگى از سوى فدراسیون کشتى 
کشتى  جهانى  فدراسیون  نماینده  از 

تشکر کرد.
از آن ارکستر موسیقى محلى  پس 
منطقه ماهشهر برنامه هایى اجرا کرد 
کل  مدیر  حیدرى  افشین  سپس  و 
حالى  در  جوانان خوزستان  و  ورزش 
تشک  روى  معمولى  کفش  با  که 
مسابقات رفته بود )!( به کشتى گیران 
این رقابت ها خوش  شرکت کننده در 

آمد گفت.
در این مراسم تعدادى از بانوان عضو 
شوراى شهر ماهشهر حضور داشتند. 
در مسابقات جام تختى کشتى گیران 

معروف دنیا شرکت دارند.

افتتاح 
مسابقات

 جام تختى با 
حضور چند 
خانم  عضو 
شوراى شهر

کارلوس کیروش: کارى که در پیش 
داریم مانند فتح اورست است

پرتغالى  سرمربى  کیروش  کارلوس 
تیم ملى فوتبال ایران گفته است: در 
حواس  بیشتر  جهانى  جام  بازى هاى 
ما متوجه بازى با پرتغال و اسپانیاست 
و باید با آمادگى بسیار خوب و توانایى 
در اجراى تاکتیک هاى الزم در سطح 
جهانى به روسیه برویم.او گفت: در سال 
2011 که به ایران آمدم وظیفه ام این بود 
که گریه را به شادى تبدیل کنم اما حاال 
کارى که در پیش داریم مانند فتح قله 
اورست است. او تاکید کرده راه حل هاى 
سال گذشته به درد حاال نمى خورد و 
باید با راه حل هاى جدید به باالى قله 
برسیم. چالش هاى آینده را نمى توان با 

راه حل هاى گذشته برطرف کرد بنابراین 
باید چیز جدیدى خلق کنیم.او اضافه 
کرد گمان نمى کنم سوپرمن هم بتواند 
ما را به قله برساند بلکه به سوپرراهکار 
احتیاج داریم چون مى خواهیم به دور 
بار پیش  دوم صعود کنیم. مگر چند 
مى آید که چنین فرصتى را تجربه کنیم.

او افزود با تمام احترامى که براى تمام 
شغل ها و حرفه ها قائل هستم اما باید 
بگویم ما که قرار نیست با نانواها بازى 
کنیم. ما بهترین هواداران دنیا را داریم. 
کیروش در میان صحبت هایش گفت: 
من یازده سال مخفیانه به کار جمع آورى 
مین مشغول بودم و از این کار لذت بردم.

کارلوس کیروش

تغییرات جدید در قوانین کشتى به امید جذاب تر 
شدن این ورزش

»فیال«  کشتى  جهانى  فدراسیون 
براى  گذشته  سال  بیست  در 
باقى  و  این ورزش  تماشایى تر شدن 
ماندن در بازى هاى المپیک سعى در 
کاهش زمان مسابقه، سریع تر شدن 
رد و بدل فنون، اخطار به کشتى گیر 
داشته  وقت کشى  با  مقابله  و  کم کار 

است.
تغییرات  بار  چند  مدت  این  در 
و  آزاد  کشتى  قوانین  در  گوناگونى 
آخرین  در  آمده.  وجود  به  فرنگى 
تغییرات صورت گرفته سعى شده تا 
وقت  اتالف  از  است  ممکن  که  آنجا 
براى از دست ندادن امتیاز جلوگیرى 

شود.
اخطارها  تمام  تازه  مقررات  بر  بنا 
کم کار  کشتى گیر  به  داور  سوى  از 
یک  با  او  حریف  به  و  اخطار  یک  با 
امتیاز همراه خواهد بود نه دو امتیاز. 
از  برخى  که  مى شد  دیده  بسیار 
کشتى گیران به خاطر حفظ امتیازى 
آورده  دست  به  فن  اجراى  با  که 
مسابقه  کردن  اداره  در  سعى  بودند 
داشتند ولى با تصمیم هیئت داوران 
را  تشک  بازنده  اخطار  دو  گرفتن  و 

ترک مى کردند.
نحوه مجازات کشتى گیران خطاکار 
تشک،  از  فرار  و  فن  از  فرار  براى 

با  حریف  فن  اجراى  از  جلوگیرى 
عمل خطا و دیگر مواردى که نیاز به 

دادن اخطار و امتیاز باشد:
همه  در  فرنگى  و  آزاد  کشتى  در 
کشتى گیر  براى  اخطار  یک  شرایط 
او  حریف  براى  امتیاز  یک  و  خاطى 
حالت  در  خطا  این  اگر  دارد.  وجود 
شروع  باشد  گرفته  صورت  سرپا 
حالت  در  دوباره  باید  کشتى  مجدد 
حال  در  خطا  این  اگر  باشد.  سرپا 
نیز  دوباره  شروع  بگیرد  انجام  خاک 

باید در حالت خاک باشد.
اگر در فرار از فن کمتر از 1۵ ثانیه 
بدون  باید  داور  باشد  مانده  وقت 

خطاکار  کشتى گیر  به  مسابقه  قطع 
فرار  ادامه  صورت  در  و  دهد  تذکر 
از  پیش  ثانیه   ۴ باید  داور  فن  از 
پایان زمان مسابقه مبارزه را متوقف 
براى  اخطار  یک  درخواست  و  کند 
کشتى گیر خاطى و یک امتیاز براى 

حریف او نماید.
تغییر اوزان کشتى فرنگى و آزاد به 

ده وزن به شکل زیرخواهد بود:
 ،61  ،۵٧ وزن هاى  در  آزاد  کشتى 
و   ٩٧  ،٩2  ،86  ،٧٩  ،٧۴  ،٧0  ،6۵
12۵ کیلوگرم و در بازى هاى المپیک 
در وزن هاى ۵٧، 6۵، ٧۴، 86، ٩٧ و 

12۵ کیلوگرم انجام خواهد گرفت.

برگزارى لیگ فوتبال زنان در شرایط نامساعد جّوى و ریزگردها

که  ندارند  توان  مالى  نظر  از  شود، 
اهواز  در  را  فنى  کادر  و  بازیکنان 
نگه دارند تا ادامه مسابقه در روزهاى 
تیم  اصرار  با  آنها  برگزار شود.  آینده 
حریف و نماینده فدراسیون را راضى 
و  دشوار  در چنین شرایط  تا  کردند 
تاسف  بارى به مسابقه دهند تا گرفتار 

مسائل مالى نشوند.
وضعیت جّوى اهواز روز جمعه 2٩ دى

در  داورى  کارشناس  خسروى،  على 
صفحه اینستاگرام خود به این ماجرا 
واکنش نشان داده و نوشته این رویه 
خطر  به  را  ورزشکار  بانوان  سالمت 

مى اندازد.
کارشناسان مطرح مى کنند برگزارى 
این دیدار تخلف بوده و طبق قانون 
در صورتى که شرایط جّوى نامناسب 
گرماى  از سرماى شدید،  اعم  باشد، 
شدید، سیل و توفان و رعد و برق و 
نیز بارش زیاد برف و باران، مدیران 
گونه  هر  انجام  از  بایستى  ورزشى 

فعالیت ورزشى جلوگیرى کنند.
ولى گرفتارى یکى و دوتا نیست؛ ناظر 

بازى اصرار بازیکنانى را که ساعت ها 
در شرایط سخت جاده اى از کردستان 
به خوزستان آمده اند را در نظر گرفته 
اقامت  براى  پولى  شنیده  وقتى  و 
ندارند، دلسوزى کرده است، اما تخلف 
اگر  مقابل  در  است.  بوده  مقررات  از 
برگزارى بازى به روز دیگرى موکول 
سنندجى  تیم  هرگز  شاید  مى شد 
نمى توانست در  این دیدار حاضر شود.

در  خاک  و  گرد  میزان  جمعه  روز 
در  رسید.  درجه   66 به  اهواز  شهر 
و  تعطیل شدند  مدارس  این شرایط 
که  نیز  ورزشى  تجهیزات  نمایشگاه 
قرار بود در این شهر افتتاح شود به 
اما مسئوالن ورزش  بعد موکول شد 
براى  تنفس  حالیکه  در  خوزستان 
مشکل  شرایط  این  در  عادى  مردم 
دختران  تیم هاى  میان  بازى  بود 
استقالل خوزستان و راه یاب سنندج 

را لغو نکردند.
ملل  یاب  راه  بانوان  تیم  مربى  سر 
در  ما  گفت  خبرنگاران  به  سنندج 
کردستان زندگى مى کنیم و به این 
نداریم  عادت  و گرد خاک  گونه هوا 
و عدم لغو این مسابقه براى سالمت 

بازیکنان ما بسیار خطرناک بود.
دقیقه  ده  افزود  محمودى  بیان 
حال  در  تنفس  بازى  شروع  از  پس 
دویدن براى بازیکنان ما مشکل شد 
و صورت آنها پوشیده از خاک بود و 
چشم آنها مى سوخت. وقتى از داور 
متوقف  را  مسابقه  خواستیم  بازى 
کند گفت در تماس با سازمان لیگ 
اند میزان دید در زمین  او گفته  به 
پیدا  ادامه  باید  مسابقه  و  نیست  بد 

کند.
را  تصمیم  این  که  کسانى  به 
از  ما  مگر شش  باید گفت  گرفته اند 
اینکه  و  است؟   قوى تر  مردها  شش 
مگر ما حتما باید کور شویم تا بازى 

برگزار نگردد؟ مگر ما آدم نیستیم!
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در جامعۀ ایرانی، در آنچه اندیشه 
و دست این مردم بر این سرزمین 
روا می دارد، تقریباً جائی نیست که 
و  باشد  نداشته  کلی  بهکرد  به  نیاز 
بیشتر،  همه  از  سیاست  و  فرهنگ 
تعیین  تأثیر  زیر  دیگر  هرچه  زیرا 
عرصه  من  برای  آنهاست.  کننده 
میدان  همواره  اجتماعی  فعالیت 
ــ  است  بوده  تغییر  برای  نبردی 
که  دورانی  در  همه  از  کمتر  نه 
در  را  کتاب  ین  ا نی های  سخنرا
جمهوری  و  انقالب  می گیرد.  بر 
اسالمی نشان داد که همه تحلیل ها 
تیره روزی  عوامل  و  علت ها  دربارۀ 
اصلی،  مشکل  کنار،  به  ما  کنونی 
بن بست سیاسی و اخالقی و بینوائی 
عناصر  که  است  ملتی  نتلکتوئل  ا
همین  و  دارد  درخود  را  بزرگی 
می سازد.  دردناک تر  را  تراژدی اش 
می باید آنچه را که ناممکن شمرده 
نگاه  می شده است ممکن گردانید. 
از  پیش  خودشان  به  را  مردم  این 
هرچیز و به جای خودشان در جهان 
دگرگون کرد. این ترکیب خودستائی 
و احساس کوچکی؛ تقلید بی اختیار 
و میل به دستکاری و خراب کردن 
و  مهر  همیشگی  رابطه  چیز،  هر 
ئی  سودجو ن؛  هم میهنا با  کین 
بی گذشت و فداکاری بی مرز، هر دو 
ویرانگر؛ ناباوری پدیده های آشکار و 
زودباوری خرافات مذهبی و سیاسی 
و  منطق  که  بی پایه  پدیده های  و 
می برند،  بیرون  قضاوت  از  را  خرد 
در  کوتاه بینی  و  آسان گیری  همراه 
آینده  به  بی اعتنائی  ابتذال؛  حد 
آن  و  گذشته  در  شدن  غرق  و 
فرصت طلبی که مادر همه کژی و 

کاستی هاست.
و این نمایشی که در کشورداری، 
در اداره اقتصاد، پرورش و نگهداری 
و  بهره برداری  نسانی،   ا نیروی 
تاریخی  آثار  و  طبیعی  منابع  حفظ 
از  که  تنی  میلیون ها  می دهیم؛ 
بر  بی رحمانه  آزمندی،  یا  ناچاری 
سرزمین خود افتاده اند و آن را تاراج 

و ویران می کنند.
از رژیم حکومتی، تا مبانی اخالقی 
نمی تواند  ما  مردم  سیاسی  رفتار  و 
نمی توان  بماند.  هست  که  همین 
ملت های  ز  ا یکی  رفتن  فرو  به 
که  ژرفائی  در  جهان  تاریخ ساز 
ز  ا یکی  تنها  اسالمی  جمهوری 
جلوه های آن است نگریست و دستی 
برنیاورد. از نوشتن و گفتن و هشدار 
گذاشتن  از  سیاسی،  ازعمل  دادن، 
بتوان  چه  هر  رفتار،  سرمشق های 
شکست  نسل  کرد.  نمی باید  دریغ 
بیشتر  کنون  تا  نقالب،  ا خوردۀ 
خویش،  گذشته  نجات  اندیشه  در 
واپسین فرصت خود را با شرکت در 
جامعه  سیاسی  و  فرهنگی  باززائی 
ایرانی خواهد داشت. ولی بار اصلی 
بر دوش نسل تازه ای است که تنها 
آینده خود را برای نجات دادن دارد 
برای چالش های  استثنائی  بطور  و  

پیش روی آماده است.
یک حزب سیاسی که بیش و پیش 
از قدرت به دگرگون کردن فرهنگ 
و سیاست جامعه بیندیشد غیرعادی 
ما  ایران  شرایط  در  ولی  می نماید. 
سخن  می توانیم  »عادی«  کدام  از 
بگوئیم؟ اصال در بیرون ایران می شود 
قدرت  از  در جهان  پراکنده  جمعی 
سخن بگویند؟ ولی اگر حزب سیاسی 
در بیرون از بویه قدرت نیز، دور است 
مناسب ترین عرصه پرورش ایده ها به 

ـ از همه بیشتر به دلیل  شمار می رودـ 
از سربازگیری و گرد  نیاز بودن  بی 
از  رأی دهندگان.  و  پیروان  آوردن 
اینجاست که در شانزده ساله گذشته 
هر  از  ایران  مشروطۀ  حزب  تاریخ 
گرهگاه های  شناختن  برای  فرصتی 
گرفته  بهره  چاره ها  یافتن  و  ملی 
شده است؛ در کمتر فرصتی به یاد 
هموندان نیامده است که هشتاد در 

صد کار ما آموزشی و تنها بیست در 
صد تشکیالتی است.

این  که  هست  نیز  جا  همین  از 
تابو  در  را  سهم  بیشترین  حزب 
شکنی و تقدس زدائی از شخصیت ها 
توفان  از  و  است  داشته  رویداد ها  و 
زندانیان وضع  اعتراضات  و  حمالت 
راه  خود  به  بیمی  کمترین  موجود 
سخنرانی های  چنانکه  است.  نداده 
گردآمده این کتاب نیر نشان می دهد 
از روبرو  ما هیچ مالحظه ای را برتر 
همه  از  سخت تر  حقیقت،  با  شدن 
نداده ایم.  دست  از  خود،  حقیقت 
 »سخنرانی«ها که مگر چند تائی، 
ساله   16 حزبی  همایش های  در 
بافتار  این  در  شده اند  ایراد  گذشته 
می گنجند و از همین جاست که به 
می تواند  گردآوردن شان  رسید  نظر 
که  ــ  ما  عمومی  سیاسی  بحث  به 
از مالحظات حزبی و مسلکی فرا تر 
است ــ کمک کند. یک سودمندی 
به  که  است  انضباطی  حزبی  کار 
بر  توده حزبی  و  فرد هموندان  فرد 
روی هم می دهد و بی آن از حزب 
انگیزه ای  و  گفت؛  سخن  نمی توان 
امور  در  اندیشیدن  به  که  است 
عمومی می دهد ــ در آنچه به این 
اندیشیدن برای  ارتباط دارد،  کتاب 
سخنرانی و در ضمن سخنرانی.  با 
دیگر  رسانه های  مانند  سخنرانی 
بسیار کار ها می توان کرد. من آن را 
پس از نوشتن مؤثرترین رسانه برای 
ایده ها  پروراندن  و  داشتن  عرضه 
و  مستقیم  است  رسانه ای  یافتم. 
بازتاب  که  معنی  این  به  لحظه ای، 
نیوشندگان audience را بالفاصله 
گذشته  این  از  دریافت.  می توان 
در  فشار ذهن  زیر  و  کارکرد سریع 
سخنرانی می تواند به حال تفکر بسیار 

سودمند باشد.  
***

عنوان  زیر  کتاب  این   1 بخش 
حزبی برای دگرگونی، یازده سخنرانی 
را در بر می گیرد که درونمایه اصلی 
کتاب است. در بخش 2، بازنگری ها، 
بار دیگر در سه سخنرانی به تاریخ 
همروزگار پرداخته شده است، جنبش 
مشروطه و برنامه اصالحات اجتماعی 
محمد رضا شاه به نام انقالب سفید 
و واکنش جامعه »روشنفکری« آن 
اقوام  و  ایران  ملت   ،3 بخش  زمان. 
یافته  تمرکز  بحث هائی  بر  ایرانی، 

است که از هویت طلبی تا فدرالیسم 
»ملیت ها  سرنوشت  تعیین  حق  و 
بر  در  را  نقشه«  »این  ملت ها«ی  ـ 
می گیرد، در هشدارها، روشنگری ها 
و برطرف کردن مغلطه های تاریخی 
و اصطالحات سیاسی. در بخش 4، به 
سوی جنبش سبز، سیزده سخنرانی 
از سال های 1999 تا 2009 پابرجائی 
نام  به  امروز  اصولی که  بر  را  حزب 
و  می شود  شناخته  سبز  جنبش 
چکیده صد و بیست سال کشاکش 
است  تجدد  و  توسعه  با  ما  جامعه 
نشان می دهد. بخش 5، سخنرانی ها 
در  است  ح.م.ای  پژوهش  دفتر  در 
پایان بحث هائی که برنامه سیاسی 
حزب را در پرتو بنیاد های نظری آن 
بر  چاره جوئی هائی  می کند؛  بررسی 
بستر یک سلسله ایده های هماهنگ 
دفتر  آمد.  کار خواهد  به  زمانی  که 
پژوهش با شرکت گروهی از هموندان 
نشست های  در  پیش  سال  سه  از 
تاالر  دوهفتگی   virtual انگاری 
بحث آزاد هموندان حزب است که در 
اختیار همگان قرار می گیرد. بخش 6، 
آزادی  از کجا آمد؟ سیر  لیبرالیسم 
مهم  بسیار  سده های  از  را  خواهی 
هفتم و ششم پیش از میالد دنبال 
یک  می کشاند.  امروز  تا  و  می گیرد 
 tour d’horizon گردی  آفاق 
که به سهم مهم و نادیده ایران در 
پیدایش لیبرالیسم اشاره های الزمی 
دو  چشم اندازها،   ،7 بخش  دارد.  
سخنرانی است، یکی نگاهی کلی به 
بر  نگاهی  امروز ما و دیگری  جهان 
زندگانی  یک  درس های  و  تجربه ها 
یک  از  بیش  )شاید  ساله  هشتاد 

زندگانی.( 
***

ک  سلو نتیجه  هم  ا بخو گر  ا
اندیشگی خود و حزب را در شانزده 
سال گذشته در دو جمله خالصه کنم 
یکی این سخن جرمی بنتام است در 
عمل  وجودی(  )وظیفه  خویشکاری 
برای  بیشترین خوشبختی  سیاسی: 
بیشترین مردم؛ و دیگری، وظیفه هر 
نسل رساندن جامعه خویش است  به 
باال ترین سطح انسانیت روزگار خود. 
هر دو این فرایافت ها مبهم هستند 
بار  انسان، و هزار  ــ چه چیزی در 
دشوار تر، در جامعه، روشن و قطعی 
است؟ ــ ولی می توان آنها را حس 
کرد. هر دو نیز سخت عملگرایند. زیرا 
بر زمینه دمکراسی لیبرال قرار دارند. 
دمکراسی لیبرال میدان افراد انسانی 
برابر و صاحب حق است. نمی توان 
آنها را با افسار ایدئولوژی های توتالیتر 
یا  فرهمند  شخصیت های  جاذبه  یا 
به  مستبد  فرمانروایان  و  پادشاهان 
این سو و آن سو کشید. سیاست در 
متقاعد  هنر  لیبرال  دمکراسی  عصر 
کردن گروه های هر چه بزرگتری از 
مردمان است به اینکه سود شخصی 
و گروهی خود را از راه های معینی، 
بهتر از راه های دیگر، پیگیری کنند. 
این یعنی همان بهترین و بیشترین 
خوشبختی و همان باال ترین سطح 
دو  این  از  بهتر  همروزگار.  انسانیت 
به  سیاسی  عمل  و  تفکر  راهنمای 
نظرم نرسیده است و از بابت دومی 
این کتاب است  بسیار شادمانم. در 
که بیش از همه کاربرد های این دو 

گزاره را می توان دید.
_____________________

* پیشگفتار »نوآوری ها و پیکار های 
مشروطه نوین« مجموعه سخنرانی های 

داریوش همایون

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 30 
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 57 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون
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خاطرات  نیدرمایر،  فون  اسکار 
خود را در زمینۀ عبور از خاک ایران 
چنین  مسلح  راهزنان  با  برخورد  و 

ادامه می دهد:
همگی  دزدان  که  این  »عجب 
و  می زدند  صدا  حسن  را  یکدیگر 
برای شناسایی بیشتر بر نام حسن، 
و  هفت تیری  و  تیری  پنج  لقب 
ماوزری را می افزودند. در این موقع 
نوراهلل میرزا را دیدم که او نیز صدمه 
خورده بود و از درد می نالید. به من 
تو  که  شکر  را  خدا  »حاجی،  گفت 
هنوز زنده ای«. خودش زخم بزرگی 
در سر داشت و سرش را بسته بود. 
تمام لباسها و اثاثه اش را غارت کرده 
را  ما  همۀ  سرانجام،  بودند.  برده  و 
وادار کردند که روی زمین، به پشت 
بخوابیم. رئیس دزدان و چند تن از 
دزدان  بقیۀ  بودند.  ما  مراقب  آنان  
به بازبینی زخمی ها و کشته شدگان 
مشغول شدند و آنچه را که داشتند 
به سراغ  بعد،  کردند.  جمع آوری 
را  پاالن هایشان  و  رفتند  چهارپایان 
بازرسی کردند. در این فرصت، من 
توانستم با تردستی کمربند خود را 
که تعدادی سکۀ طال در جوف آن 
قرار داشت از کمر گشوده در گودالی 
پنهان کنم. دقایقی بعد، نوبت تفتیش 
بدنی من رسید. آنچه را که داشتم 
از من گرفتند. وقتی این مرحله نیز 
به آخر رسید کاروانیان را با دشنام 

و کتک به وسط صحرا بردند تا بار 
کنند.  بدنی  تفتیش  دقت  با  دیگر 
اشخاص  این  داشتند  عقیده  دزدان 
که اجناس خود را در تهران فروخته 
حتماً  نخریده اند  هم  زیادی  چیز  و 
پول زیادی به همراه دارند و نقدینه 
را در میان لباسهایشان یا در جوف 
پاالن االغ و  قاطر جاسازی کرده اند. 
در صحرا، ما را دایره وار در کنار هم 
به  که صورتمان  به طوری  نشاندند 
سمت درون دایره بود و حق نداشتیم 
چشم از زمین برگیریم. اگر کسی از 
از  یکی  می کرد  تخلف  دستور  این 
بر  با چماق محکم  آن »حسن« ها 

کله اش می کوبید.
بعد از آن که ما همگی طبق امر 
نشستیم،  زمین  روی  دزدان  رئیس 
کامل  تفتیش  برای  را  ما  یک یک 
من  راهنمای  و  من  از  فراخواندند. 
به دست  چیزی  نمی توانستند  دیگر 
خورجین های  در  هرچه  زیرا  آورند 
و  بودند  گرفته  قبال  داشتیم  خود 
دیگر  هم  خالی  خورجین های  از 
و  کاله  حتی  که  آن  با  نبود.  اثری 
کفش مرا برده بودند چشم به شلوار 
سیاه من داشتند که مبادا در لیفۀ 
آن پولی پنهان کرده باشم. یکی از 
دزدان طماع به این خیال در صدد 
درآورد.  من  پای  از  را  شلوار  برآمد 
با آن که مسلمانان از چنین عملی 
اجتناب می ورزند ولی آن مرد طماع 
دست بردار نبود. خوشبختانه رئیس 
دزدان با دشنامی او را از این کار باز 
بی شرم  دزد  دست  از  مرا  و  داشت 
نجات داد. وقتی کفشهای مرا از پایم 
که  کردم  التماس  هرچه  درآوردند 
الاقل کفش مندرسی به من بدهند 
ابداً  واقع نشد... راهزنان  اعتنا  مورد 
به فریاد و فغان مجروحان و مضروبان 
با  که  حالی  در  و  نمی نهادند  وقعی 

چماق بر سر و مغزشان می کوبیدند 
پول می خواستند و تکرار می کردند 

»پیِل بده... پیِل بده«!
ما خودمان  هیاهو،  این  میان  در 
رفتاری  که  راهزنان  رئیس  به  را 
می ساخت  ظاهر  خود  از  شوالیه وار 
رساندیم و نوراهلل میرزا گفت »جناب 
ما  نقد  پول  تومان  دویست  اجل؛ 
را  ما  لباس  و  کفش  و  گرفتند  را 
طوری  ما  وضع  بردند.  به غارت  هم 
دراز  است که روی گدایی و دست 
کردن پیش دیگران نداریم، مرحمت 
ادامۀ  برای  پول  مبلغی  و  فرمائید 
رئیس  بدهید«  ما  به  مسافرتمان 
دزدان جواب داد »الساعه می دهم، 
قران  هشت  از  بیش  بدبختانه  ولی 
همراه ندارم« و آن هشت قران را به 

نوراهلل میرزا داد.
سیر  غارت  از  که  دزدان  باری، 
چارپایانی  کار  آخر  در  نمی شدند 
خود  با  بودند  مانده  سالم  که  را 
برای  را  بی پاالن  االغهای  و  بردند 
جای  نیز  همین  گذاشتند.  باقی  ما 
شکر داشت زیرا در آن گرمای هوا 
برهنه  پای  صحرا،  سوزان  زمین  و 

نمی توانستیم قدم از قدم برداریم.
تیر  چند  دزدان  که  آن  از  بعد 
من  رفتند،  و  کردند  شلیک  هوایی 
به جایی که کمربند خود را پنهان 
سه  آنجا  در  بازگشتم.  بودم  کرده 
تن را کشته و تنی چند را مجروح 

یافتم که یکی از آنها در برابر چشم 
من جان سپرد. چند شتر و االغ هم 
در اطراف افتاده و سقط شده بودند. 
من بدون زحمت زیاد کمربند خود را 
بازیافتم و خیالم تا حدی راحت شد.

در این موقع هوا تقریباً روشن شده 
بود. در تمام آن ناحیه یک قطره آب 
وجود نداشت که رفع عطش کنیم 
و زخمهای خود را بشوئیم. من االغ 
سالخورده  همسفر  یک  به  را  خود 
از  نبود.  رفتن  راه  به  قادر  که  دادم 
یک  با  میرزا  نوراهلل  و  من  پس  آن 
گاهی  می کردیم.  طریق  طی  االغ 
من سوار می شدم و گاهی او. از این 
و آن نیز تکه های پارچه گرفتیم و بر 
زخمهای سر و پای خود بستیم. در 
حالی که از قوای بدنی رمقی بیش بر 
جای نمانده بود، در زیر آفتاب سوزان 
صحرا، تشنه و گرسنه پیش می رفتیم 
تا خود را به دهکده ای رساندیم. در 
آنجا مقداری نان و دو جفت جوراب 
پشمی کهنه خریدیم و پس از اندکی 
استراحت، در اوایل شب به حرکت 

ادامه دادیم.
گرچه  که  بود  این  ما  مشکل 
تعدادی سکه طال از دست دزدان به 
در برده  بودیم کسی حاضر نمی شد 
پول طال را با پول رایج عوض کند. 
اهالی  حتی پول نقره هم نداشتند 
داشت.  رواج  نیکل  پول  تنها  و 
نگهداشتن پول طال هم درد  سری 
با  داشت  امکان  زمان  هر  زیرا  بود 
دسته دیگری از دزدان روبرو شویم 

و از ما »پیل« مطالبه کنند.
تا شهر ساوه سه ساعت راه مانده 
بود که از طرف مقابل یک دسته سوار 
ظاهر شد. با کمال وحشت دریافتیم 
که نظامیان روس هستند. در بیابانی 
که یک چهارطاقی نیز برای پناه بردن 
فرار  نداشت،  وجود  شدن  پنهان  و 

ناگزیر  بود.  غیر ممکن  آنها  برابر  از 
پیشقراول  شدیم.  سرنوشت  منتظر 
سواران دستور توقف داد. سپس مرا 
که به دلیل ریش حنا بسته ام مسن تر 
از دیگران به نظر می رسیدم، فراخواند 
و نزد افسر فرمانده گروه برد. در آنجا، 
به فارسی دست و پا شکسته از من 
سؤاالتی کردند و می خواستند بدانند 
در چه نقطه ای قرار دارند. حتی نقشه 
ستاد خود را به من ارائه کردند که 
برای راهنمایی خودم بسیار مفید بود 
و وضعیت قشون کشی آنها را نشان 
می داد. اما در برابر سؤاالتشان تنها 
از دستم برمی آمد تظاهر  کاری که 
کله  و  سر  بود.  نفهمی  و  کری  به 
زخم بندی شده ام تا حد زیادی کمکم 
خون آلود  انگشت  وقتی  و  می کرد 
خود را از روی نقشه برداشتم و سر 
خندیدم،  ابلهانه  و  نگهداشتم  باال 
افسر روسی هم به خنده افتاد. بعد 
من  به یاری  میرزا  نوراهلل  مدتی،  از 
سیگار  یک  روسی  افسر  از  رسید. 
به  سیگار  چند  فوراً  او  که  طلبیدم 
من داد. از این دامگه نیز گذشتیم و 
به ساوه رسیدیم. ساوه تحت اشغال 
قوای  از  و  بود  روسی  نظامی   150
نداشت.  وجود  اثری  آنجا  در  ترک 
و سوزش  و خستگی  درد  از شدت 
ناتوان  چنان  سر  زخمهای  شدید 

شده بودم که بناگزیر یک شبانه روز 
در ساوه اقامت و استراحت کردیم. 
بر اثر پیاده روی بر روی سنگهای داغ 
بیابان، هر دو پایم تاول زده و ورم 
کرده بود به نحوی که اغلب کاروانیان 
از مشاهدۀ آن به رّقت آمدند. باالخره 
تمام دارایی  از  را که  لیره طال  یک 
من باقی مانده بود با یکی دو مشت 
پول سیاه معاوضه کردم و توانستم 
یک باالپوش کهنه بخرم و از سرمای 

کشندۀ شب در امان بمانم...«
زه های  دروا »پشت  کتاب  در 
هندوستان«، نیدر مایر به تفصیل از 
دیگر ماجراهای این سفر خوف انگیز 
ید  ا فز می ا و  ید  می گو سخن 
دقت  کمال  با  باید  »خوانندگان 
همدان  تا  افغانستان  از  مرا  وضع 
مبدل  لباس  با  که  آورند  به نظر 
سفر می کردم، هویت واقعی خود را 
به عنوان یک افسر آلمانی در پشت 
ایرانی  بی سواد  دهاتی  یک  نقاب 
با  بودم  مجبور  می داشتم،  پنهان 
اشخاص چنان ساده لوحانه برخورد 
کنم که مرا فردی ساده لوح و بی آزار 
و شایستۀ رحم و شفقت تلقی کنند، 
مراقب  خود  خوراک  و  خواب  در 
بزند  از من سر  باشم مبادا رفتاری 
تولید سوءظن کند، در قسمت  که 
شرقی مملکت، خود را اهل نواحی 
غرب و در قسمت غربی خود را اهل 
منطقه شرق معرفی کنم... در موارد 
فشار  در  را  خود  گونه  آن  عدیده 
روحی و جسمی حس می کردم که 
تا  و  عاجزم  آن  توصیف  از  اکنون 
خوانندۀ این خاطرات خود را واقعاً 
تفنگ  و  ندهد  قرار  من  جای  در 
بیخ گوش خود احساس  را  دشمن 
نکند نمی تواند دریابد چه رنجی را 

متحمل شده ام«.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 12۳۵ (

» ادامه دارد«           

اسکار فون نیدرمایر )نفر وسط( در کابل

نمی توان به فرو رفتن یکی از ملت های تاریخ ساز جهان در ژرفائی که جمهوری 
اسالمی تنها یکی از جلوه های آن است نگریست و دستی برنیاورد.
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و  هزار  داستانهای  از  1ـ 
یکشب

2ـ کمک ـ ستاره ای است
3 ـ کشوری است

ـ  دریا  آب  حرکات  از  4ـ 
درآمد

5 ـ کوهی بلند در آفریقا
6 ـ ملجأ ـ وحدت

7 ـ میوه ای است ـ وی
جاده ای  ـ  راهنمایی  ـ   8

تاریخی در آسیا
9ـ دست و پنجه نرم کردن 

و نبرد

10ـ مانع شدنـ  دریاچه ای 
در آسیا ـ حرف همراهی

11ـ جواهر ـ دریایی است

روزنامه نگاران  از  1ـ 
برجسته و فقید ایران
2ـ گلی است ـ زوج

3ـ واحد قدیمی پول ـ 
قرعه کشی

4ـ وسط ـ از حواریون
5 ـ فلزی است ـ تند 

و سریع
6 ـ قسمتی از اندام ـ 

حرف ندا ـ از علوم
7 ـ ارزش ـ حراست و 

پاسداری
ـ  مکان  ـ  هنگام  ـ   8
شهری قدیمی در ایران

و  خرد  ـ  نقش  9ـ 
آگاهی

ـ  است  جانوری  10ـ 
بدون

11ـ سرایندۀ مثنوی ـ 
زمیندار

و  ا  نسر ستا ا د 1ـ 
نمایشنامه نویس چیره دست 

و فقید معاصر ایران
2ـ پایتخت کشوری استـ  
خاندانی حکومتی در ایرانـ  

قسمتی از اندام
3ـ فاتح اورست

تکرار  ـ  صاحب اختیار  4ـ 
یک حرف ـ خانم ها

5ـ  آسمانـ  از رودخانه های 
ایرانـ  از آن طرف کشوری 

است
6 ـ شگرد ـ او هم حرفه ای 

دارد علمی ـ زرنگ
7 ـ یادبود ـ از ابتدا تا انتها

8 ـ رام شده ـ جایگاه
ـ  است  دایره  داخل  9ـ 

خالصه ـ گریبان
بزرگ  حماسه سرای  10ـ 

ایرانزمین
از  ـ  است  عددی  11ـ 
ـ  ایران  شمالی  شهرهای 

فرمان
12ـ چهره ـ کفر

13ـ از پادشاهان ایران قبل 
از حملۀ اعراب

روان  ـ  غذا  صورت  14ـ 
شدن ـ عقیده

15ـ پایتخت کشوری است 
ـ  موسیقی  وسایل  از  ـ 

شهری در ایران

1ـ از خوانندگان خوش صدا، فراموش 
ناشدنی و فقید ایران

میوه ها  از  ـ  است  بازی  ورق  در  2ـ 
ـ فاسد

3ـ راحتی ـ وسیلۀ معالجه ـ برودت
4ـ مهربانترین موجودـ  باریکهـ  معتاد 

به تریاک
5 ـ داور ـ پایتخت کشوری است

از  ـ  بلی  ـ  ایران  در  شهری  ـ   6
مشکالت و مصائب اجتماعی

7ـ  مخفیانهـ  مقام و منزلتـ  مقیاس 
سنتی اندازه گیر طول

8 ـ کنار ـ صریح ـ خورشید ـ حرفی 
سالخوردگی  بیفزایید  آن  اول  به 

می شود
9ـ سال ـ از حشرات موذی ـ شریک 

بازی
10ـ اهل ادبـ  آماسـ  وسیلۀ مکالمه

از  ـ  جهان  کهن  تمدنهای  از  11ـ 
گویندگان فقید و خوش صدای رادیو 

ایران
12ـ کام ـ سرپوشی است ـ تکخال

13ـ گیاهی است با مصارف صنعتی 
ـ طرفداری

14ـ نبوت ـ  زهر ـ گلی است
15ـ قدرت ـ خیر و خوبی ـ غده ای 

مهم در بدن انسان

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

نیکالی 
كوپرنیک، 

ستاره 
ستاره شناسی

نیکالی  میالدی،   1473 سال  در 
ستاره شناس  و  ریاضیدان  کوپرنیک 
معروف لهستانی در شهر تورن متولد 
شد. اگر چه کوپرنیک در طب و نجوم 
عمویش،  توصیه  به  ولی  شد  استاد 
لباس کشیشی به تن کرد و در عین 
حال به مطالعات نجوم ادامه داد. او در 
نجوم کشفیاتی کرد که به خاطر ترس 
از کلیسا، 40 سال انتشار آنها به تعویق 

افتاد تا سرانجام یکی از شاگردانش 
 به نام »رتیکوس«، این کشفیات را 
منتشر کرد. اثر معروف او »دربارۀ دوران 
اجسام آسمانی« نام دارد. کوپرنیک روز 
 70 سن  در  میالدی،   1543 مه   24

سالگی درگذشت.

فیلسوف  ماکیاولی  برناردو  نیکولو 
و  ز  هنگسا آ  ، عر شا  ، سی سیا
در  ایتالیایی  مشهور  نمایشنامه نویس 
3 مه 1469 در فلورانس ایتالیا به دنیا 
آمد و در 21 ژانویه 1527 درگذشت. 
نام او در فارسی به صورت ماکیاول نیز 

به کار می رود.
صرف  را  خود  زندگی  ماکیاولی 
سیاست و وطن پرستی کرد. با این حال 
برخی او را به اتهام حمایت از حکومت 
اقتدارگرا و ظالم همواره مورد حمله قرار 
  )Medici(داده اند. علت این امر جزوه
مدیچی  خانواده  برای  وی  که  است 
)Il Principe(فلورانس حاکمان 

نبوغ  نوشته  است.  »شهریار«  نام  به 
اتهاماتی  به وسیله  ماکیاولی  سیاسی 
که بعضاً غیرعادالنه به وی نسبت داده 
شده تحت الشعاع قرار گرفته  است. از 
را  او  بیکن  فرانسیس  که  این روست 

این چنین می ستاید:
ماکیاولی  همچون  کسانی  به  »ما 
مدیونیم، که جهان سیاست و رهبران 
آن را آن طوری که هست به ما نشان 
می دهند، نه آن طوری که باید باشد.« 

کی  د کو ن  ا ر و د لی  و کیا ما
وصف ناپذیری را در فلورانس گذراند و 
تنها تجربه سیاسی مهم وی از راه دور 
ساووناروال،  اعدام  از  پس  اندکی  بود. 
ماکیاولی به عنوان منشی وارد دستگاه 
او  موقعیت  اما  شد.  فلورانس  دولتی 
به  به زودی  و  یافت  ارتقاء  به سرعت 
او  رفت.  دیپلماتیک  مأموریت های 
بسیاری از سیاستمداران مهم عصر خود 
همچون پاپ و لویی دوازدهم پادشاه 
یک  هیچ  اما  کرد.  مالقات  را  فرانسه 
به اندازه شاهزاده حاکم واتیکان یعنی 

»سزار بورجیا« بر او تأثیر نگذاشتند.
حیله گر  و  بی رحم  مردی  بورجیا 
در  که  چیزی  شبیه  بسیار  بود، 
است.  شده   ترسیم  »شهریار«  کتاب 
ماکیاولی حقیقتاً سیاست های بورجیا 
را نمی پسندید، اما فکر می کرد که با 
حاکمی همچون بورجیا اهالی فلورانس 
می توانند ایتالیا را متحد کنند، هدفی 
دنبال  عمرش  تمام  در  ماکیاولی  که 

            10 پرسش و 10 پاسخ  ماكیاول: وقتی كه هدف وسیله را توجیه می كند
1(فرودگاه »شارل دوُگل« در كدام سمت پاریس قرار دارد؟
1ـ شمال           2ـ جنوب         3ـ مشرق           4ـ مغرب

2(»هلیل رود« در نزدیکی كدام شهر ایران است؟
1ـ رودسر           2ـ گناوه          3ـ پاوه             4ـ جیرفت

3(شهرستان »بافق« در كدام استان ایران قرار دارد؟
1ـ یزد               2ـ اصفهان        3ـ لرستان        4ـ کرمانشاهان

4(دومین استان  پهناور كشور ما كدامست؟
1ـ خراسان         2ـ فارس    3ـ مازندران   4ـ سیستان و بلوچستان

5(واژه »ِكلک« به چه معنایی است؟
1ـ نوعی سنجاق       2ـ نوعی پروانه       3ـ قلم          4ـ شبنم

6(شهر »آدانا« در كدام كشور قرار دارد؟
1ـ ترکیه                 2ـ سوریه           3ـ اردن         4ـ ارمنستان

7(»پرنس ویلیام« نوه ملکه انگلستان كه در ماه آوریل سال2011 با 
»كیت« ازدواج كرد 28 ساله بود. همسرش »كیت« در آن زمان 

چند سال سن داشت؟
1ـ 25 سال             2ـ 26 سال         3ـ 27 سال      4ـ 29 سال

8(شهر »اورالندو« در كدام ایالت آمریکاست؟
1ـ فلوریدا     2ـ کارولینای شمالی  3ـ کارولینا ی جنوبی  4ـ جورجیا

9(»كواسمیدو« شخصیت كدام كتاب بود؟
اعماق زمین به  نتردام 4ـ سفر  بینوایان 3ـ گوژپشت  آوای وحش 2ـ  1ـ 

10(كدام شهر زیر پایتخت »ساسانیان« بود؟
1ـ شوش           2ـ تیسفون         3ـ سارد            4ـ همگتانه

در صفحه 17

در صفحه 17 وجه اشتراک این شخصیت ها چیست؟

بد ماکیاولی زمانی  از بخت   . بود  آن 
فلورانس  حکومت  به  مدیچی ها  که 
از  شد  واژگون  انقالب  و  بازگشتند 
مسند خود برکنار شد. از دست دادن 
سیاسی  عمل  جای  به  را  او  شغل، 
مجبور به نگارش درباره سیاست کرد. 
کار  آخرین  دیپلماتیک  مأموریت های 

رسمی او در موقعیت سیاسی بود.
بعد از اینکه ماکیاولی پستش را از 
دست داد به طور مداوم تالش کرد تا 
با  تا  کوشید  او  بازگردد.  سیاست  به 
نوشتن کتابی که فکر می کرد مطابق 
میل خاندان مدیچی باشد و با تقدیم 
کتاب به آنان نظر مساعد آن خانواده 
برای  »شهریار«  کتاب  کند.  جلب  را 
نیل به این هدف نوشته شد. اما خاندان 
مدیچی با آنچه که در کتاب آورده بود 
همچنان  او  نتیجه  در  نبودند  موافق 
بیکار ماند. بعدها، زمانی که منتقدین 
کتاب را دیدند از تفکرات مطرح شده 
همین  و  کردند  حیرت  شهریار  در 
از  بعد  ماکیاولی  بدنامی  باعث  مسأله 

مرگش شد.
از  مدیچی  خاندان  بعد  سال  چند 
فلورانس رانده شدند و انقالب دوباره 

برقرار شد و ماکیاولی به کسب مجدد 
پست و مقام خود که سال ها قبل از 
دست داده بود امیدوار شد. اما شهرتی 
باعث  داشت  »شهریار«  کتاب  که 
تفکر وی شبیه  کنند  فکر  مردم  شد 
مدیچی هاست و در نتیجه وی به مقام 
سابقش انتخاب نشد. از اینجا سراشیبی 
تندی در زندگی وی آغاز شد. سالمتی 
او رو به ضعف نهاد و چندی بعد در سال 
1527 در سن 58 سالگی از دنیا رفت.

به دلیل  مداوم  طور  به  ماکیاولی 
حمایتش از حکومت فاسد مورد لعن 
حکومت  به  نیز  امروزه  حتی  و  بود 
گفته  ماکیاولیستی  حکومت  فاسد 
شخصیت  اخیراً  که  هرچند  می شود. 
شده   روشن  حدودی  تا  وی  حقیقی 
است. بر اساس همین امر هم به نظر 
می رسد هدف ماکیاولی از نگارش کتاب 
شهریار، کمک به حکومت ایتالیا برای 
حفظ قدرت و غلبه بر سایر حکومتهای 
اروپایی بوده است و او در این کتاب با 
نگاهی واقع گرایانه به مقوله قدرت و کار 
حفظ آن نگریسته و تأکید کرده که 
هدف ایجاد حکومت قدرتمند، وسیله 

را توجیه می کند.

نیکولو برناردو ماکیاولی
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جان وین
بازیگر فیلم »آالمو«

ریچارد برتون
بازیگر فیلم »رام كردن زن سركش«

شون كانری
بازیگر فیلم »مردی كه شاه خواهد شد«

رابرت واگنر
بازیگر فیلم »آستین پاورز«

هنری فاندا
بازیگر فیلم »در بركه طالیی«

رابرت میچم
بازیگر فیلم »بچه روزماری«

= در جهان بیش از 1300 آتشفشان 
وجود دارد که بیشتر آنها زیر آب دریاها 
و اقیانوس ها جای دارند. کشور اندونزی 
شمار  بیشترین  آتشفشان،   200 با 
آتشفشان را دارا است. در سال 1883، 
پس از فوران آتشفشان جزیرۀ کاراکاتوا 
که میان جاوه و سوماترا قرار داشت، 39 
هزار نفر جان باختند و خود جزیره نیز 

به کلی از میان رفت.
مصرف  پر  مواد  از  دندان  خالل   =
ساالنه  آمریکا،  در  تنها  است.  جهان 
بیش از بیست میلیارد خالل دندان به 

فروش می رسد.
کف  در  مگسها  چشائی  =حس 
پاهایشان قرار دارد. بنابراین وقتی روی 
شیئی می نشینند زود در می یابند که 
آیا با شیئی خوردنی سرو کار دارند یا 

نخوردنی!

... ندانند  همه  شاید 
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ادامه دارد

مطلقاً در خود آمادگی برای توفیق در 
در  نمی دیدم.  تجدیدی  امتحان  این 
نتیجه کاری جز توکل به خدای بزرگ 
از دستم ساخته نبود. گفتم خدایا خودم 
را به تو سپردم و خوابیدم. دم های صبح 
خواب دیدم که من در جلسه امتحان 
هستم و بازرس اعزامی از تهران برای 
نظارت در امتحانات وارد جلسه شد و 
سر پاکت را باز کرد و سؤال را به این 
کرد:  مطرح  فارسی  زبان  به  صورت 
»اختالف لیالی و ایام را شرح دهید.« 
بیدار شدم. با خودم گفتم باللعجب ما 
این درس را به زبان فرانسه خوانده ایم 
و چگونه است که به این صورت مطرح 
به  شدم  خوشحال  چقدر  می شود. 
وصف نمی گنجد، انگار دنیا را به من 
نخورده  و  خورده  را  صبحانه  داده اند. 
به مدرسه رفتم و داستان را به یکی از 
همکالسی ها که او هم تجدیدی داشت، 
گفتم و با او این بخش از درسمان را 
حافظه  به  خوب  و  خواندیم  دقت  با 
خواب  رفتیم  که  جلسه  به  سپردیم. 
بودم،  دیده  که  صورت  همان  به  من 
تعبیر شد و من آن لحظه چه حالی 
پیدا کردم، قابل وصف نیست. خالصه 
راه  ادامۀ  سد  آخرین  ترتیب  این  به 
تحصیل من که ریاضیات بود، شکست 
و حاال باید در فکر رفتن به تهران و 

ادامۀ تحصیل باشم!
در  من  خوابهای  که  است  عجیب 
صادقه  رؤیای  همواره  زندگی  طول 
بوده و بار ها و بارها اتفاق  افتاده است. 
آنچه را که بعداً اتفاق افتاده و یا خواهد 
افتاد، من در خواب دیده ام. برای مثال 
از  در مأموریت همدان یک روز یکی 
و  زد  زنگ  من  به  تهران  از  دوستان 
روزها  این  وزارتخانه  در  فالنی،  گفت 
صحبت از تغییر و احضار تو می شود، 
به  زودی  به  است  ممکن  باش  آماده 
تهران بیایی. چند روز در انتظار احضار 
و نگرانی سپری شد تا یک روز صبح 
که در سر میز صبحانه خانم گفت فکر 
کردم به تدریج چمدان ها را ببندم و 
آماده باشیم. البته مقصود ایشان لوازم 
شخصی و لباسمان بود وگرنه عمارت 
و  بود  مبله  فرماندار  منزل  پذیرائی 
نداشت.  کم  زندگی  وسایل  از  چیزی 
شد،  منتفی  موضوع  گفتم  جواب  در 
نمی رویم. او هاج و واج به من نگاه کرد 
و گفت تو از کجا می دانی که نمی رویم. 
گفتم شب خواب دیدم. باری به دفتر 
که رفتم، درست به همان صورت که 
در خواب دیده بودم، ساعت ده دوستم 
به من زنگ زد و گفت فالنی موضوع 

منتفی شد!

برای  تهران  به  عزیمت 
ادامه تحصیل

به  من   1313 شهریور  اواسط  در 
اسماعیل  اتفاق پسر عمویم شادروان 
)که بعد برای ادامه تحصیل به فرانسه 
رفت( من در دانشکده حقوق و او در 
به خانۀ  تهران رفتیم و  به  دبیرستان 
یکی از بستگان وارد شدیم و با ایشان 
طبعاً  و  داشت  متوسطی  زندگی  که 
نمی توانست برای مدت طوالنی پذیرای 
ما باشد، دربارۀ نحوۀ زندگی مان و این 

که آیا اتاق اجاره کنیم و یا با دوستان 
تهران  به  قباًل  که  همکالسی ها  و 
آنها  با  و  شده  مذاکره  وارد  آمده اند 
خانه ای  یا مشترکاً  و  هم خانه شویم 
فکرها  این  در  خالصه  کنیم.  اجاره 
محمدخان  میرزا  مرحوم  که  بودیم 
شمس آوری پسرعموی مادرم از آمدن 
ما باخبر شده و به دیدن ما آمدند و 
طبعاً صحبت از مشکل ما پیش آمد. 
از  به هیچ یک  ایشان گفتند حاجت 
این حرفها که گفتید نیست، منزل  ما 
به قدر کافی اتاق و جا برای زندگی شما 
و امکان پذیرائی از شما دو نفر هست. 
تا حاال ما دو فرزند داشتیم، از امروز 
چهار فرزند داریم، تأثیر آن چنانی در 
زندگی ما نخواهد داشت. پاشید اسباب 
و اثاث تان را جمع کنید برویم. حاال ما 
چقدر از این پیشنهاد و بزرگواری ایشان 
خوشحال شدیم، خدا می داند. به طوری 
که من دیگر آن داستان چوب و فلک 
فراموش  کلی  به  را  پیش  سال  شش 
کردم. ولی این خاطره شیرین از لطف 
و بزرگواری ایشان برای همیشه در دل 
من و خانواده ام نقش بست و تا زنده ام 

فراموش نخواهد شد.
منتقل  ایشان  منزل  به  روز  همان 
نسبتاً  حیاط  یک  منزلشان  شدیم. 
وسیع و مشجر و حوضی بزرگ در وسط 
حیاط با اتاق های زیاد در سه ضلع. خانه 
بسیار جادار و نوساز بود و خانم و دو 

پسرشان منوچهر و جهانگیر، که ما آنها 
را منوچ و جانی خطاب می کردیم، از ما 
با روی گشاده و خوش استقبال کردند. 
پذیرایی گرم و بعد مصاحبت مرحوم 
نقل  با  همراه  گهگاه  که  شمس آوری 
خاطرات شیرین از دوران های گذشته 
و ایام کودکی و جوانی شان که برای ما 
بسیار جالب و شیرین می نمود و گاه 
گدار هم که بعدها به استمرار انجامید 

بازی تخته نرد که از بچگی مورد عالقۀ 
در  زندگی  آن سه سال  یاد  بود،  من 
دولتسرای ایشان را در خاطر ما جاودانه 

ساخت. روانش شاد.
حاال می توانم از آن خانه به عنوان 
محلۀ  در  که  کنم  یاد  خودمان  خانۀ 
عرب ها قرار داشت. از میدان توپخانه 
اوایل  در  پائین تر  قدم  شصت  پنجاه 
خیابان ناصرخسرو پاساژی بود که در 
نام  به  رستورانی  کنار  در  آن  انتهای 
رستوران قناعت، دری بود که به محلۀ 
عرب ها باز می شد و این یکی از راه های 
ورودی به محله بود و من از کوچه و 
خانه  به  کرده  عبور  راه  سر  بازارچه 
این  به  اشاره  از  مقصودم  می رسیدم. 
مربوط  که  است  دیگری  چیز  مطلب 
قناعت.  رستوران  همان  به  می شود 
در این رستوران که من هیچوقت به 
آنجا نرفتم و چه نوع غذایی می پختند، 
که  می دانم  قدر  همین  اما  نمی دانم 
کتلت یکی از غذاهای آن رستوران بود 
و هنگام عبور از آن پاساژ، عطر و بویش 
در فضای پاساژ می پیچید و رهگذران 
منوچهر  این  می انداخت.  به هوس  را 
خان و جهانگیر خان هم عاشق بیقرار 
کتلت آن رستوران بودند نه خیلی زیاد 
اما دروغ چرا به قول مش قاسم دائی 
جان ناپلئون از این جا تا قیامت!!! چهار 
قدم راه است بارها اتفاق افتاد که این 
دو برادر سر ناهار لب به غذا نزدند و در 

برابر بازخواست مادر اشکشان سرازیر 
می شد و ناگزیر خانم شمس آوری به هر 
کدام هشت عباسی می دادند که بروند 
و در آن رستوران کتلت بخورند. بعدها 
که منوچهرخان شرکت بزرگی بهم زد 
و از هر جهت موفق بود، برای من نقل 
کرد فالنی من در این مدت در بهترین 
رستوران های دنیا غذا خورده ام، اما هیچ 
کدام مزۀ آن قاتلت )به تقلید برخی از 
همشهری ها که کتلت را قاتلت تلفظ 
نداد!  را  قناعت  رستوران  می کردند( 

یادش به خیر!

در دانشکده حقوق
گفتند  نوشتم،  اسم  دانشکده  در 
حاال برو تو کالس. به همین سادگی و 
راحتی. عجب روزگاری بود و خوشحالم 
که آن روزها کنکور نبود چون معلوم 
نبود که ماجرای رفوزه شدن در امتحان 
شکلی  به  منتها  هم  آنجا  در  حساب 
از من مؤکداً  دیگر تکرار نشود. پدرم 
خواسته بود در فکر تحصیل در رشتۀ 
قضائی نباشم. دوست نداشت قاضی یا 
وکیل دادگستری شوم. به همین جهت 
من رشته علوم سیاسی را برگزیدم. از 
دوران تحصیل در دانشگاه خاطره هایی 
دارم که مربوط می شود به آشنایی و 
ورزی  ابوالحسن  مرحومان  با  دوستی 
و هرمز قریب و حسین کی استوان و 
منوچهر نخعی. آن روز که هم محله 
آریانا  به  را  فامیلش  نام  بعد  و  بودیم 
تغییر داد. محمود فروغی هم در همان 
کالس بود ولی از همان روزها جز با دو 
سه نفر با افراد دیگر قاطی نمی شد و 
اعتنا به ماها نمی کرد! دوران تحصیل ما 
مصادف شد با مراجعت ولیعهد از اروپا 
و ضمن سایر دانشکده ها، دانشجویان 
دانشکده حقوق را هم برای استقبال از 
ولیعهد بردند. یادم هست ما در خیابان 
سی متری که هنوز به صورت خیابان 
در نیامده بود و در حقیقت خارج شهر 
بود، کنار جاده ایستادیم و هنگام عبور 
موکب ملوکانه که ولیعهد در کنار پدر 
بزرگوار نشسته بود، با هورا و کف زدنها 
استقبال کردیم و بعد هم که قرار شد 
از دانشکده ها چند نفر برای عرض خیر 
مقدم شرفیاب شوند، از دانشکدۀ حقوق 
هم شش نفر انتخاب شدند که من هم 
جزو آن شش نفر بودم. متأسفانه اسامی 
غالبشان را فراموش کرده ام، ولی اسم دو 
نفرشان را به یاد دارم که خوشبختانه 
هم اکنون در قید حیات هستند. آقایان 
نصرت اهلل امینی )شهردار تهران دوران 
مصدق( و دیگری عبداهلل هادی. باری 
در روز موعود ما در کاخ مرمر شرفیاب 
شدیم واالحضرت آمدند و فرمایشاتی 
کردند که مرحوم عموی خوش ذوق 
من این قبیل موارد را در یک جمله 

گذر عمر: خاطراتی از گذشته های دور )5(

چون پدرم  دوست نداشت قاضی یا وکیل دادگستری 
شوم به همین جهت من رشته علوم سیاسی را برگزیدم

سحرم دولت بیدار
در سال 1308 به تبریز برگشتیم و 
من با برادرانم در دبیرستان فردوسی 
تبریز به تحصیل ادامه دادیم. من از 
ادبی  رشته  در  بعد  به  سوم  کالس 
مشغول تحصیل شدم که در آن دوره 
اما در  نداشتم.  کار  و  با حساب سر 
امتحان درس هیئت در کالس ششم 
دبیرستان تجدید آوردم. این ماده را 
معلم فرانسوی به نام مسیو النیل به 
ناچار  می کرد  تدریس  فرانسه  زبان 
در شهریور ماه بعد از قبول شدن در 
امتحان، به تهران رفتم. بعدها که من 
این مشکالت را پشت سر گذاشتم، 
آیا  با خود می اندیشیدم که  همواره 
یا  است  بشر  افراد  ذاتی  استعدادها 
مشاهیر  و  علما  آیا  است.  اکتسابی 
و  اساتید  خدمت  در  جهان  بزرگ 
به  آنان  محضر  از  استفاده  و  علما 
نائل  کماالت  و  فضائل  از  درجه  آن 
آمده اند یا که این روش و این قاعده 
کلیت ندارد و دربارۀ معدودی از آنان 
مصداق پیدا نمی کند. چنان که در 
جوانی  در  خواندیم.  حالشان  شرح 
یک چند به استاد شدند ولی ادامه 
درس  و  نرفتند  مکتب  به  و  ندادند 
نخواندند اما دیری نپائید که کارشان 
به جائی رسید که خود مسأله آموز صد 
که  دارم  اذعان  البته  شدند!  ُمّدرس 
من صالحیت قضاوت در این مورد را 
ندارم و بعید هم نیست که طرح این 
مطلب ناخودآگاه برای ارضای خاطر و 
تبرئه خودم و قبول این فرضیه ممکن 
است بوده باشد که به خود بقبوالنم 
که استعدادها یک موهبت طبیعی و 
منتها »چو  است،  و خدادادی  ذاتی 
ـ  کردند  ما  بی حضور  ازلی  قسمت 
گر اندکی نه به وفق رضاست، خرده 
مگیر«. در عین حال این مسأله هم 
شاهد  امروزه  که  است  توجه  جالب 
ناظر هستیم که پرورش استعداد  و 
کودک از همان آغاز مورد توجه واقع 
شده و خانواده ها آگاهانه یا ناآگاهانه 
جزوه های  و  کتابچه ها  دادن  قرار  با 
مصّور و رنگارنگ در دسترس کودکان، 
ظاهراً برای بازی یا سرگرمی موجبات 
آشنایی آنان را با محیط دور و بر خود 
و عدد و رقم فراهم می آورند و کودک 
از همان اوان کودکی بدون آنکه بداند 
و متوجه باشد، درس می خواند و با 
رقم و عدد و حساب و جمع و تفریق 
روزمره  احتیاجات  و  زندگی  لوازم  و 
آشنا می شود و با ادامۀ این روش و 
کامل شدن تدریجی این کتابچه های 
به  روز  هم  کودک  اطالعات  مصّور، 
روز رو به فزونی می گذارد. در نتیجه 
گرفتاری  و  مشکل  تحصیل،  موقع 
من و امثال مرا در دروس ریاضی و 
باری، جمله  پیدا نمی کند.  هندسی 
معترضه بود و برمی گردم به آنجا که 
بگویم من این درس هیئت را هم که 
خوش  داشت،  ریاضی  بوی  و  رنگ 
نداشتم و در نتیجه شبی که فردای آن 
باید در جلسۀ امتحان حاضر می شدم، 

خالصه  ملوکانه«  »فرمایشات  کوتاه 
و  شرح  به  نیازی  دیگر  که  می کرد 

بسط نداشت.
در ایام تحصیل در دانشکده حقوق، 
ذکاءالدوله  شادروان  درس  کالس 
غفاری خیلی با حال بود و دانشجویان 
کالس  در  رغبت  و  شوق  با  همگی 
که  می شدند  حاضر  ایشان  درس 
متأسفانه ایشان را به جرم حق گویی، 
از تدریس در دانشکده کنار گذاشتند 
و بعد شنیدم که تا شهریور بیست در 
زندان بود. حیف است که از کالس 
درس مرحوم شیخ محمد سنگلجی 
سرش  به  سر  دانشجوها  نبرم.  نام 
می گذاشتند و در مواردی که صحبت 
از نکاح و طالق خلعی و بائن و روابط 
زن و مرد به میان می آمد، سؤاالتی 
می کردند که آن مرحوم هم که از همه 
جهت حریف پر زوری بود، بدون اینکه 
ناراحت شود، یا از کوره در برود، حق 
مطلب را بی پرده می گفت و چند تا 
متلک هم بارشان می کرد که اسباب 

خنده می شد.
ولیعهد  واالحضرت  هم  بار  یک 
برای بازدید از دانشکده ها به دانشکده 
آن  در  نیست  یادم  آمدند.  حقوق 
ساعت که به کالس ما تشریف آوردند، 
درس کدام یک از استادان بود، همین 
ایراد  بیاناتی  که  هست  یادم  قدر 
فرمودند که به قول مرحوم عمویم از 
همان قماش فرمایشات ملوکانه بود. 
نطقشان  روزها  آن  که  خصوص  به 
خوبی  به  ولی  بود  نکرده  گل  هنوز 
یادم هست که در همان یک دو سه 
جمله از فرمایشات، آدمهای بی سواد و 
تحصیل نکرده را به بره تشبیه کردند.

خدمت وظیفه
در شهریور سال 1316 برای انجام 
خدمت وظیفه به ادارۀ نظام وظیفه 
مراجعه و نام نویسی کردم. یک هفته 
بعد مرا در لشکر یک باغ شاه به یکی 
از هنگ ها فرستادند که عدۀ زیادی 
خارج  و  داخل  تحصیل کرده های  از 
زندگی  بودند.  شده  جمع  آنجا  در 
در محیط سربازخانه و بعد خوابیدن 
روی آن سکوهای خوابگاه و آشنایی 
با یک عده از جوانان با ذوق و سرشار 
از انرژی، در نظر من بسیار شیرین و 

به یاد ماندنی جلوه کرد.
در نوروز سال 1317 دورۀ دانشکده 
با درجۀ ستوان  پایان آمد و من  به 
آن  شدم.  تبریز  لشکر  مأمور  سوم، 
موقع دوران خدمت لیسانسیه ها گویا 
جمعاً یک سال بود، ولی طی خدمت 
در هنگ سپهبان لشگر تبریز شش 
ماه به دوره خدمت ما اضافه شد و 
من  شدیم.  مرخص  سال  پایان  در 
خدمت  دوران  از  خوشی  خاطرات 
وظیفه دارم. اوایل سرلشکر محتشمی 
فرمانده لشکر بود و من تازه کار هم 
در  و  بودم  نگهبان  افسر  که  روزی 
محوطه قدم می زدم، ناگهان متوجه 
فرمانده  محتشمی  سرلشکر  شدم 
وارد  از در هنگ  بازدید  برای  لشکر 
شدند. من طبق معمول فرمان ایست 
دادم و در این موقع سربازها و افراد 
می بایست رو به سمتی که فرمانده 
ایستاده بود، بایستند. از قضا در آن 
حوالی کار بّنائی داشتیم و چند نفر 
عمله و بّنا مشغول کار بودند که من 
کار  از  تا دست  واداشتم  را هم  آنها 
کشیده و بایستند و بعد فرمان خبردار 
دادم و باید منتظر می ماندم تا تیمسار 
آزاد بگویند که داد زدند با عمله بّنا 

چه کار داری؟!!!
باری این خاطره از روزهای آغازین 
است.  مانده  یادم  در هنگ،  خدمت 
بعدها دیگر پخته شدم و مخصوصاً 
مطبوعی  سرلشکر  که  بعد  چندی 
و خود  پدر  با  لشکر شدند،  فرمانده 
من لطف داشتند و گاه گاهی منزلشان 
عکس  دخترشان  و  خانم  از  رفته 
برای  که  موقعی  ایشان  می گرفتم. 
بازدید به هنگ می آمدند، افسران هر 
یک به گوشه ای فرار می کردند و من 
می ایستادم و احترامات نظامی را به 
جا می آوردم و همۀ افسران و فرماندۀ 
هنگ هم به این نکته توجه داشتند 
می شناسد.  مرا  لشکر  فرمانده  که 
امروز که پس از شصت و اندی سال 
به عقب برمی گردم و خاطرات گذشته 
و آن روزها را مرور می کنم، خودم را 
در آن حال و هوا می یابم و با خود 
می گویم چه روزگار خوب و خوشی 
داشتیم و در اینجا دیگر برای اظهار 
بگویم؛  را  عربیش  نمی خواهم  فضل 
می گوید:  که  می آورم  را  ترجمه اش 
»ای کاش روزی جوانی بر می گشت 
و من به او می گفتم که پیری چه بر 

سرم آورده است!«

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

تعدادی از امراء ارتش در سال 1۳۲۰ در روز سالم از چپ ردیف اول: سرلشکر 
محمد محتشمی، سرلشکر ایرج مطبوعی، سرلشکر دکتر آتابای، سرلشکر 

احمد معینی، سرتیپ فضل اهلل زاهدی و سرتیپ افخم ابراهیمی
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فردای روزی که خامنه ای به شدت 
راهی  او  را کشید،  احمدی نژاد  گوش 
ذوب شدگان  که  هرچند  شد.  بوشهر 
در والیت شایعه کردند که سفرش لغو 
شده است. فیلمی از این سفر منتشر 
شده که یک جوان بسیجی بوشهری 
از رفتار احمدی نژاد در برابر خامنه ای 
انتقاد کرده و وی پاسخ می دهد: »اگر 
رهبری زمانی چیزی گفت و شما نظر 
دیگری داشتی باید بمیری؟…رهبری 

می گوید به من هم انتقاد کنید.«
شعارهایی مانند »ظالم رفتنی است«، 
»ظلم نمی  ماند«، »بساط فساد به زودی 
اصلی  محتوای  شد«  خواهد  برچیده 
اظهار نظرهای احمدی نژاد، مشایی و 
بقایی در ماه های گذشته بوده و آنها 
طوری صحبت  قاطع  و  عادی  خیلی 
این  دارند  خبر  گویی  که  می کردند 
دستگاه قرار است به زودی سقوط کند.

زورآزمایی های  شدن  مصادف 
تظاهرات  آغاز  با  احمدی نژادی ها 
فعالین  برخی  سوی  از  سراسری، 
سیاسی در ایران، از جمله اصالح طلبان، 
این طور قلمداد شد که آنها دستی در 
این اعتراضات داشته اند. اما با گسترش 
ادامه ی  و  تظاهرات  فراگیرشدن  و 
اطرافیانش  و  احمدی نژاد  اعتراضات، 

بلکه  ندادند  نشان  واکنشی  نه تنها 
انتقادهای قبلی را هم کنار گذاشته و 

سکوت کرده اند.
ن  د حی کر جنا ی  ا بر ش  تال

اعتراضات و تظاهرات مردم
در این میان، در کشاکش اختالفات 
و  اصالح طلبان  ینکه  ا و  جناحی 
می کردند  تالش  دولت  طرفداران 
تظاهرات سراسری را به عنوان »غائله« 
به علم الهدی و رئیسی نسبت بدهند، 
پاسداران  سپاه  فرمانده  دی ماه   1۳
متهم  را  احمدی نژاد  تلویحی  به طور 
او  کرد.  اعتراضات  انداختن  راه  به 
اسمی از احمدی نژاد نبرد اما اصطالح 
»مخالف خوان« را به کار برد و مدعی 
شد که با فراخوان یکی از سایت های 
نزدیک به او این ماجرا شروع شده و 
افزود که پرونده در دست بررسی است.

در  کشور  وزارت  نیز  آن  از  پیش 
جریان  »نقش  بررسی  به  نشستی 
در  جریان  این  لیدر  و  نحرافی  ا
مختلف  دستگاه های  از  اعتبارزدایی 
حاکمیتی و ترویج بی اعتمادی مردم 
نسبت به عملکرد نظام« پرداخته بود 
و ادعا شد که »جریان انحرافی« یکی از 
عوامل بروز این حوادث آنها بوده است.

اینها موضع گیری  از همه  صریح تر 
حسام الدین آشنا مشاور امنیتی روحانی 
فرمایشی  »پویش  کرد  ادعا  که  بود 
با پشتیبانی  کسانی شکل  پشیمانی 
گرفت که باید در مورد  کارهای کرده و 
نکرده خود به تک تک مردم ما پاسخگو 
باشند. آنها ثروت و سعادت ملت را به 

تاراج دادند.«

احمدی نژاد ساکت شده یا ساکت اش کرده اند؟
و  نشینی  بست  ز  ا =
ی  یو ها ید و و  ی  گر فشا ا
پی درپی اعتراضی تا سکوت 

مطلق و غیبت طوالنی!
دلیل  این  به  او  =سکوت 
نیست که محصور شده بلکه 
اطرافیان اش می گویند سالم 
محدودیتی  هیچ  و  است 

ندارد.
نهم  دولت های  =رییس 
مجمع  نشست  در  دهم  و 
م  نظا مصلحت  تشخیص 

حاضر شد.
به  سپاه  و  =اصالح  طلبان 
متهم اش  و  مشکوک اند  او 
می کنند که سر و صداها زیر 

سر اوست.
از  بخشی  شده،  =شایعه 
در  احمدی نژاد  هواداران 
میان ری  استارتی ها هستند 
که نه نظام را قبول دارند و 
نه اپوزیسیون دموکرات را و 
مردم را تشویق به درگیری 
انتقام جویی  و  خشونت  و 

می کنند.
علی  تند  اظهارات  از  پس  روز  سه 
اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای 
ایران علیه محمود احمدی نژاد رییس 
دولت های نهم و دهم، نخستین شعله 
و  حکومت  علیه  سراسری  اعتراضات 
شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود از 
مشهد که جمهوری اسالمی آن را در 
کنار شهر قم یکی از پایگاه های معنوی 

خود می داند آغاز شد.
تجمع  ین  ا صلی  ا ی  هسته ها
مال باختگاِن موسسات مالی و اعتباری 
ورشکسته و همچنین بازنشستگان و 
بیکاران بودند، اما با پیوستن گروه های 
دیگر جامعه به آنها تظاهرات در سراسر 
شعارهای  و   یافت  گسترش  ایران 
ضدخامنه ای و ضدحکومت و به گفته 
جمهوری اسالمی »ساختارشکنانه« با 
صدای بلند فریاد زده شد. این تظاهرات 
و  امنیتی  نیرو های  دخالت  با  اگرچه 
اما  شد  سرکوب  شدت  به  انتظامی 
به  مردم  ایران  شهر   ۹0 از  بیش  در 
خیابان ها رفته و نارضایتی عمیق خود 

را به نمایش گذاشتند.
روز  اسالمی  جمهوری  رهبر  اما  و 
چهارشنبه، ششم دی ماه، در تهران رو 
به احمدی نژاد گفته بود، نمی شود که 
انسان یک دهه همه کاره کشور باشد، 
به  شود  تبدیل  بعدی  دهه  در  بعد 

»مخالف خواِن« کشور.
وی همچنین تاکید کرد این کسانی 
که کشور در اختیارشان هست یا بوده، 
حرف  کشور  علیه  ندارند  حق  دیگر 

بزنند، اینها باید پاسخگو باشند.
به  ردهنده  هشدا سخنان  ین  ا
دو  رییس  و  »رهبر«  سابق  نورچشم 
دوره قوه  مجریه جمهوری اسالمی ایران 
در حالی از سوی بزرگترین حامی او 
بیان شد که محمود احمدی نژاد و تیم 
او پیش از آن انتقادات بسیار تندی علیه 
قوه قضائیه و براداران الریجانی مطرح 
کرده و نه تنها آنها را فاسد خواندند 
یک  در  محاکمه شان  خواستار  بلکه 

دادگاه صالح شدند.
پیش از این، در آبان ۹6 احمدی نژاد 
در یک سخنرانی گفته بود »هر کسی 
اگر  باشد،  که  منصبی  و  مقام  هر  در 
ملت او را نخواهد، او غاصب است… 
هر اقدامی انجام دهد، تخلف است. هر 
تصرفی در بیت المال انجام دهد، بعدا 

باید پاسخگو باشد.«
احمدی نژادی ها  بین  لفظی  جدال 
و حکومت حتی به درگیری و تهدید 
بین هواداران آنها هم رسید. اما سردی 
روابط خامنه ای و احمدی نژاد ریشه در 
دوره دوم ریاست جمهوری او )اواسط 
به  ظاهرا  بعدا  که  دارد  دهم(  دولت 
شدت تیره و تار شد و کار به آنجا رسید 
که خامنه ای به صراحت احمدی نژاد را 
از حضور در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 1۳۹6 منع کرد؛ ولی احمدی نژاد 
ثبت  خامنه ای  توصیه ی  به  بی اعتنا 
نگهبان  شورای  نهایت  در  و  کرد  نام 
رأس  در  دوره  دو  که  را  او  صالحیت 
قوه مجریه قرار داشت و شخص دوم 

مملکت بود، رد کرد.
دو  بوشهر  به  احمدی نژاد  سفر 

روز قبل از آغاز تظاهرات

سکوت مشکوک
روزهای  ین  ا غیبت  و  سکوت 
که  رفته  پیش  جایی  تا  احمدی نژاد 
به  نزدیک  روحانی  شریف زاده  بهمن 
به  پاسخ  در  مشایی  رحیم  اسفندیار 
احتمال حصر یا دستگیری احمدی نژاد 
به روزنامه قانون مسئله حصر را رد کرده 
و مدعی شده است برای احمدی نژاد 
او  و  نیست  کار  در  محدودیتی  هیج 
حاضر  ولنجک  در  کارش  دفتر  در 
گفت  شریف زاده  چند  هر  می شود. 
که  اعتراض ها  وضعیت  دلیل  »به  که 
نژاد  احمدی  شد،  کشیده  خیابان  به 

سکوت کرده است.«
تمام  در  نیز  احمدی نژاد  اطرافیان 
روزهای تظاهرات سراسری و سرکوب 
اعتراضات  سکوت کرده بودند و قبل از 
آن هم که رفته بودند در شاه عبدالعظیم 
حمله  با  ظاهرا  که  بنشینند  بست 
آنجا را  لباس شخصی ها مجبور شدند 
ترک کنند و سر کار و زندگی خود بروند.

با  همراه  سرکوب  از  پس  حاال  اما 
سراسری  تظاهرات  زخمی  و  کشته 
معترض  هزار  از  بیش  دستگیری  و 
که آتش خشم مردم به زیر خاکستر 
مقام های  از  تن  هفت  شده،  رانده 
چهارشنبه،  روز  احمدی نژاد  دولت 

چهارم بهمن، در نامه ای به عبدالعلی 
رحمانی فضلی وزیر کشور خواسته اند 
تا برای آنها »مجوز تجمع مردمی برای 
اعتراض« صادر شود تا آنها به برخی 
شرایط  و  کشور  در  جاری  روندهای 
بد اقتصادی انتقاد کنند! در این نامه 
تشکیل  »آزادی  اینکه  به  اشاره  با 
اجتماعات و نقد و اعتراض به سیاست 
ها و عملکردها و بیان مطالبات به حق 
قانون  در  مصرح  حقوق  از  قانونی،  و 
اساسی است« آمده است: »طی ماه های 
اخیر جمع کثیری از مردم در مناطق 
مختلف در اعتراض به برخی سیاست ها، 
نحوه  و  اقتصادی  بد  شرایط  رفتارها، 
کشور،  گوناگون  بخش های  مدیریت 
اقدام به تجمع و راهپیمایی نمودند که 
در مجموع از سوی مدیران سازمان های 
مخاطب و همچنین نهادهای امنیتی 
مواجه  مناسبی  برخورد  و  پاسخ  با 
برخی  اخیر  هفته  چند  طی  نشدند. 
مانند  مشکوک  و  نادرست  رفتارهای 
تخریب و آتش زدن امکانات عمومی 
موجب  ایران،  عزیز  پرچم  از جمله  و 
برخورد گسترده با برخی از معترضین و 
دستگیری تعداد زیادی از آنان گردید.«

در ادامه این نامه آمده است: »پس 
کشور  ارشد  مقامات  حوادث،  این  از 
قوا،  سران  و  انقالب  رهبری  از جمله 
نفی  با  مکرر  طور  به  و  صراحت  به 
اغتشاشگری و تخریب اموال عمومی ، 
بر حق آزادی اجتماعات و اعتراض به 
عملکردها و ضرورت توجه به آن تاکید 

کرده اند.

احمدی نژاد در کنار شمخانی در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام

احمدی نژاد، بقایی، مشایی و جوانفکر در بست نشینی
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بهائی  اسناد  =»خانه 
ایران« وبسایت  ستیزی در 
مدارک  که  است  جدیدی 
علیه  خشونت  و  تبعیض 
بهائیان را در 15۰ سال اخیر 

جمع آوری کرده است.
جهت  اسناد  =این 
پژوهشگران،  استفاده 
روزنامه نگاران و فیلم سازان 
ایرانی و خارجی جمع آوری 

و منتشر شده اند.
آزار  مدارک  و  =اسناد 
پیرو  شهروندان  اذیت  و 
مبنای  بر  بهائی  دیانت 
پهلوی  قاجار،  دوره ی  سه 
اسالمی   جمهوری  و 

طبقه بندی شده اند.
احمد رأفت -  در معرفی وبسایت 
جدید »خانه اسناد بهائی ستیزی در 
مجموعه  »این  می شود  اشاره  ایران« 
اسناد به کوشش جامعه جهانی بهائی 
گرد آمده و در پاسخ به درخواست های 
دیگر  کشورهای  و  ایران  از  مکرر 
از  عمیق تر  و  وسیع تر  آگاهی  برای 
شده  منتشر  ایران  در  بهائی ستیزی 
سرکوب  از  شرحی  اسناد  این  است. 
به  بهائیان  نظام مند  و  مداوم  آزار  و 
دست روحانیان و حکومت های ایران 

در دهه  های متمادی است.«
جامعه  سخنگوی  ثابتی  پدیده 
بهائیان ایران در بریتانیا در گفتگو با 
کیهان لندن می گوید: »در این سال ها 
درخواست های بسیاری از پژوهشگران، 
و  ایرانی  فیلم سازان  و  روزنامه نگاران 
برای  که  کردیم  دریافت  غیرایرانی 
زمینه  در  که  طرح هایی  بردن  پیش 
ایرانی  بهاییان  اذیت  و  آزار  تبعیض، 
داشتند، به ما مراجعه کرده و خواهان 
شواهد  و  مدرک  این  به  دستیابی 
که  شواهدی  و  مدراک  می شدند. 
امروز از طریق این سایت، به زبان های 
فارسی و انگلیسی در اختیار همگان 
به  البته  ثابتی  پدیده  دارند.«  قرار 
هدف دیگری نیز از انتشار این مدارک 
تاریخی اشاره می کند: »لزوم پاسداری 

از حافظه تاریخی.«
15۰ سال آزار و تبعیض

مدارکی که در این وبسایت تا کنون 
گردانندگان  البته  و  شده اند،  منتشر 
مدرک  هر کس  که  دارند  انتظار  آن 
و شواهد دیگری در دست دارد برای 
تکمیل این آرشیو ارسال دارد، به سه 
دوران  گشته:  تقسیم  تاریخی  دوره 
بهائی، سال های  دیانت  تولد  و  قاجار 
حکومت پهلوی و چهار دهه جمهوری 
ادامه  در  ثابتی  پدیده  ایران.  اسالمی 

می افزاید:  لندن  کیهان  با  گفتگو 
»خشونت و تبعیض علیه بهائیان در 
بوده  متفاوت  تاریخی  برهه  سه  این 
است. در دوران قاجار و در سال های 
آغازین به وجود آمدن دیانت بهائی، ما 
شاهد قتل عام شمار زیادی از بهائیان 
در  دولت  دوران،  این  در  هستیم. 
همکاری با علمای شیعه و حتی مردم 
تحریک  روحانیت  توسط  که  عادی، 
شده بودند، هزاران هزار پیروان دیانت 

بهائی را به قتل رساند.«
در  مدارکی که  و  مبنای شواهد  بر 
ایران«  »خانه اسناد بهائی ستیزی در 
 1۵0 در  بهائیان  است،  شده  منتشر 
سال گذشته، به اشکال مختلف مورد 
آزار و اذیت و یا تبعیض قرار گرفته اند: 
از کشتن، زندان و شکنجه، تا غارت 
مذهبی،  اماکن  اموال  تخریب  و 
گورستان ها و حتی منازل و محل های 
تحصیل،  از  محرومیت  کار.  و  کسب 

اخراج از محل کار و سرکوب اقتصادی 
هم از جمله دیگر تبعیض هایی هستند 
که در سال های گذشته علیه ایرانیان 
بهائی روا رفته است. اصل بسیاری از 
این مدارک و شواهد در این وبسایت، 
اختیار  در  مربوط،  تصاویر  با  همراه 

بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
بهائیان در دوران پهلوی

وضعیت  به  اشاره  در  ثابتی  پدیده 
کیهان  به  پهلوی  دوران  در  بهائیان 
دوران  آن  »وضعیت  می گوید:  لندن 
به هیچ وجه قابل مقایسه با سال های 
قبل و بعد از آن نیست. در آن سال ها 

مدرنیزاسیون  مرحله  وارد  ایران  که 
شده بود، رعایت حق و حقوق فردی 
مورد نظر حکومت بود، ولی بر مبنای 
اسنادی که می توانید در این وبسایت 
تبعیض  هم  دوران  این  در  ببینید، 
این  داشت.  وجود  بهائیان  علیه 
تبعیض البته در روستا ها و شهر های 
در شهرهای  اگر  بود.  بیشتر  کوچک 
بزرگ بهائیان حتی در مناصب عالی 

برخی  در  داشتند،  حضور  کشوری 
به  آنها  ورود  مانع  کوچک  شهرهای 
کودکان  یا  می شدند،  مشاغل  برخی 
روحانیون،  تحریک  به  مدارس،  از  را 

اخراج می کردند.«
ایرانی در  سخنگوی جامعه بهائیان 
بریتانیا در ادامه می گوید: »در دوران 
پهلوی ما شاهد تبعیض قانونی، چون 
اسالمی  انقالب  از  پس  دوران  در 
میان  تنش  زمان  هر  ولی  نبودیم، 
می  باال  شیعه  روحانیت  و  حکومت 
پرداخت  بهائیان  را  آن  بهای  گرفت، 
می کردند. حکومت برای کاهش تنش، 
روحانیت  به  که  امتیازهایی  از  یکی 
می داد، آزادی آزار و اذیت بهائیان و 
یا تخریب اماکن مذهبی دیانت بهائی 
بود.« شاید مهم ترین اینگونه حمالت، 
تخریب مرکز بهائی تهران یا حظیره 
اردیبهشت  در  ارتش  توسط  القدس، 
فلسفی  محمدتقی  در حضور   1۳۳۴

باشد. این عبادتگاه بهائیان تهران، کاخ 
آینه کاری های  با  باشکوهی  قاجاری 
بسیار زیبا، توسط گروهی از نظامیان، 
به فرماندهی سپهبد نادر باتمانقلیج، و 
به درخواست روحانیون شیعه تخریب 
شد. پس از انقالب اسالمی، بر ویرانه 
های این کاخ، مسجدی با نام مسجد 

آیت اهلل خامنه ای ساختند.
تبعیض نهادینه

بخش عمده مدارکی که در »خانه 
اسناد بهائی ستیزی در ایران« منتشر 
گذشته،  چهاردهه  به  است  شده 
اسالمی  جمهوری  تشکیل  از  یعنی 
در  ثابتی،  پدیده  می گردد.  باز  ایران 
بعد  ایران  بهائیان  بر  آنچه  به  اشاره 
به  است  رفته  اسالمی   انقالب  از 
»با جمهوری  لندن می گوید:  کیهان 
خشونت  و  تبعیض  ایران،  اسالمی 
خود  به  دیگری  شکل  بهائیان  علیه 
خشونت  این  دوران  این  در  گرفت. 
اعمال  شده  سازماندهی  تبعیض  و 
رأس  در  حکومت  این بار  و  می شود 
جامعه  سخنگوی  دارد.«  قرار  آن 
بهائیان ایران، اشاره به بیش از 200 
شهروند بهائی می کند که در ابتدای 
تشکیل جمهوری اسالمی ایران اعدام 
شدند. پدیده ثابتی یادآوری می کند 
که »در این سال ها کلیه مراکز بهائی 
تعطیل و گورستان ها تخریب شدند. 
نه  شد.  گسترده  و  همه گیر  تبعیض 
بسیاری  مشاغل  از  را  بهائیان  تنها 
به  را  دانشگاه ها  در  و  کردند  اخراج 
روی جوانان بهائی بستند، بلکه امروز 
اقتصادی مجوز های  آپارتاید  با نوعی 
کسب و کار آزاد و خصوصی پیروان 

دیانت بهائی را نیز باطل می کنند.«

شواهد 15۰ سال تبعیض در »خانه اسناد 
بهائی ستیزی در ایران«

مدیران پیشین جامعه بهایی که در جمهوری اسالمی دستگیر شده و به 
زندان افتادند
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سال گذشته ۴3 درصد افزایش داشته 
است.بر مبنای اظهارات رئیس سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور، در 9 ماهه 
اول امسال 6 هزار و 93 نفر از معامله 

منع شده اند.
وی با اشاره به روند ممنوع الخروج 
ثبت  اداره  سوی  از  بدهکاران  کردن 
اموال  بعد  قدم  »در  که  گفته  احوال 
او را شناسایی می کنند و به مناقصه 
مسترد  طلبکار  اموال  تا  می گذارند 
شود و این اقدام از فرآیند های طوالنی 

قضایی جلوگیری می کند. «
تویسرکانی فضای کنونی را »تاریک« 
خوانده و گفته که »حاکمیت باید درباره 
اطالع  شفاف  طور  به  اشخاص  اموال 
داشته باشد، اما امروز فضا های تاریکی 
همین  به  که  دارد  وجود  کشور  در 
علت شاهد وجود مشکالت اقتصادی 

و مفاسد هستیم.«
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک 

1۵ هزار نفر ممنوع الخروج شده اند: ۸ هزار نفر 
آنها بدهکارند

گفته  احوال  ثبت  =رئيس 
صفر  به  هویت  جعل  که 

رسيده است.
=بيش از شش هزار نفر از 

معامله منع شده اند.
گفته  احوال  ثبت  =رئيس 
فضای کنونی کشور تاریک 
مشکالت  شاهد  و  است 

اقتصادی و مفاسد هستيم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک 
می گوید 1۴ هزار و ۸3۴ نفر فقط در 
طول 9 ماه اخیر ممنوع الخروج شده اند 
از سال  این آمار 2۷درصد بیشتر  که 

گذشته است.
سازمان  رئیس  تویسرکانی  احمد 
ثبت اسناد و امالک به خبرگزاری صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی گفته که 
سال  ابتدای  از  نفر   ۸3۴ و  هزار   1۴
جاری تا کنون ممنوع الخروج هستند.

به گفته تویسرکانی، از این تعداد ۸ 
هزار و ۵2۷ نفر بدهکارند و با پرداخت 
بدهکاری خود امکان خروج از ایران را 

پیدا می کنند!
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک 
ابتدایی  ماهه   9 در  که  گفته  کشور 
امسال ۴3 هزار و ۷39 میلیارد ریال 

معوقات بانکی وصول شده است.
به  نسبت  عملکردها  که  گفته  وی 
دعاوی و مطالبات مردم افزایش یافته و 
معوقات بانکی در مقایسه با مدت مشابه 

کشور گفت: »در 9 ماهه ابتدایی امسال 
69 میلیون و ۵3۵ هزار و ۷69 خدمت 
در این سازمان به مردم ارائه شده که 
9۷ درصد آن الکترونیک بوده است.«

وی بر روند کاهش جعل هویت نیز 
تاکید کرد و مدعی شد که »امروز با 
اثر  کالس بندی  و  انگشت  اثر  اسکن 
سیستم ها  مجموعه  اتصال  و  انگشت 
استفاده  زمینه  احوال،  ثبت  بانک  به 
از جعل هویت تقریباً به صفر رسیده 

است.«
احمد تویسرکانی افزود: در 9 ماهه 
ابتدایی سال گذشته ۸۷ درصد خدمات 
به طور الکترونیک ارائه شده است که 
در مدت مشابه امسال در این زمینه 

1۰ درصد رشد داشته است.
دورترین  در  امروز  که  افزود  وی 
نقاط ایران نیز همه معامالت و ثبتی ها 
در دفترخانه مورد رصد قرار می گیرد 
و در تهران نظارت و جستجو می شود.

وظیفه به هیات تخلفات اداری وزارت 
نفت معرفی شوند.«

به  فرد  این  بود  گفته  همچنین  او 
و  است  شده  معرفی  قضایی  مقامات 
مقامات قضایی با جدیت این موضوع 
را دنبال می کنند.اما اکنون خبرگزاری 
است  داده  گزارش  ملت  خانه 
در  تومانی  میلیارد   1۰۰ اختالس گر 
بخش اکتشافات وزارت نفت تنها سه 
ساعت پس از مطلع شدن از لورفتن 
این اختالس، ایران را ترک کرده است.

فردی  است  آمده  گزارش  این  در 
داده حدود  انجام  را  اختالس  این  که 
31 سال در این مجموعه مشغول به 
فعالیت بوده و عمدتا در بخش مالی 
کار می کرده است و به طریقی اعتماد 
مجموعه را جلب کرده بود، همچنین 
نفت  وزارت  کارمند  نیز  فرد  این  پدر 
بوده است.این فرد مسئول امور خزانه 
بوده و ضمانت نامه ها و مسائل مربوط 
به پیمانکارها همه نزد وی بوده است. 
او از سال ۸6 یا پیشتر اقدام به اختالس 
سال های ۸9  از  وی  تخلفات  و  کرده 

بررسی و محرز شده است.

متهم پرونده اختالس 1۰۰ ميليارد تومانی در 
وزارت نفت از ایران گریخت

از  توجهی  قابل  بخش   =
مبلغ قرارداد توسط قاليباف 
برای تبليغات نامزدی او در 
انتخابات  دور  دوازدهمين 
ریاست جمهوری هزینه شده 

است.
=فرد متهم به اختالس 1۰۰ 
وزارت  از  تومانی  ميليارد 
نفت ساعاتی پس از مشخص 
از  اختالس  موضوع  شدن 

ایران گریخت.
= این فرد از اواسط دهه ی 
اختالس  به  خورشيدی   ۸۰
در وزارت نفت مشغول بوده 
متوجه  ناظر  سازمان های  و 

این موضوع نشده بودند.
 1۰۰ اختالس  پرونده  متهم  تنها 
در  نفت  وزارت  در  تومانی  میلیارد 
عرض 2 الی 3 ساعت از مشخص شدن 
موضوع اختالس از ایران گریخته است. 
درباره  خبری  گذشته  روزهای  در 
اختالس 1۰۰ میلیارد تومانی از وزارت 
بیژن  شد.  منتشر  رسانه ها  در  نفت 
نامدار زنگنه، وزیر نفت، در مورد متهم 
این اختالس گفته بود: »این فرد یکی 
که  بوده  اکتشاف  بخش  کارمندان  از 
تخلف کرده است و خود کارکنان بخش 
اکتشافات این تخلف را کشف کرده اند.«

از  نفر  چند  اینکه  بیان  با  زنگنه 
مسئوالن را در بخش اکتشاف وزارت 
نفت را به دلیل کوتاهی، از پست هایشان 
برکنار کرده  است گفت: »بر این اساس 
تخلفات  هیات  به  نفر  یک  کنون  تا 
نفر  معرفی شده و ممکن است چند 
دیگر به دلیل قصور و اهمال در انجام 

زمانی که مسئوالن متوجه انحرافات 
در  و  احضار کردند  را  فرد  این  شدند 
دقیق تر  را  پرونده ها  که  زمان  همان 
که  شدند  متوجه  می کردند،  بررسی 
اختالس وجود دارد، و پس از اینکه به 
وی اعالم کردند، متوجه شدند که این 

فرد اتاق کار خود را ترک کرده است.
آژانس  فرد صاحب یک  این  همسر 
آژانس  یک  در  یا  و  بوده  هواپیمایی 
مشغول به کار بوده است، به این ترتیب 
فرد  این  همسر  سوی  از  بلیت  تهیه 
هماهنگ می شود و این فرد تا غروب و 
پس از دو الی سه ساعت پس از احضار 

از ایران خارج می شود.
پرسش اینجاست که سیستم سازمان 
بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و 
سایر دستگاه های نظارتی که حساب ها 
چرا  می کنند،  بررسی  سالیانه  را 
نتوانستند در این مدت طوالنی تخلفات 
و اختالس این فرد را کشف کنند؟! آیا 
این فرد تا این حد ماهر بود که توانست 
نزدیک به 1۰۰ میلیارد تومان اختالس 
یعنی ساالنه حدود 1۰ میلیارد تومان 

تخلف کند و کسی متوجه نشود؟!

وزیر  آخوندی،  =عباس 
به   ، ی ز سا شهر و  ه  ا ر
تی  اصالحا د  یجا ا دنبال 
است. مهندسی  نظام  در 
بر اساس دستور جدید   =
ناظر  مهندسان  آخوندی 
نند  ا نمی تو ن  ختما سا
لتی  دو مشاغل  همزمان 
 ، ه ا ر نه های  رتخا ا وز در 
و  ر  کشو  ، و نير  ، نفت
باشند. داشته  آزاد  مناطق 

شهرسازی  و  راه  وزیر  دستور  به 
دولتی  دستگاه   9 کارمندان  مداخله 
نفت،  نیرو،  راه،  وزارتخانه  جمله  از 
کشور و مناطق آزاد در ارائه خدمات 

مهندسی ممنوع شد.
که  اجرایی  دستورعمل  این  در 
کلیه  است  شده  تنظیم  بند   ۴ در 
در  کار  به  اشتغال  پروانه  دارندگان 
اصلی  از  اعم  ساختمانی،  رشته  هر 
نمی توانند  پایه  هر  در  و  مرتبط،  یا 
نهادهای  و  سازمان ها  در  همزمان 
وزارتخانه های  به  وابسته  دولتی 
راه، نیرو، نفت، کشور و مناطق آزاد 
اساس  بر  همچنین  باشند.  شاغل 
شهرسازی  و  راه  وزیر  دستورعمل 
پروانه اشتغال به کار مهندسان ناظر 
ساختمانی  مختلف  رشته های  در 
دارند  دولتی  شغل  همزمان  که 
که  زمانی  تا  آنها  و  شد  خواهد  لغو 
از  نمی توانند  هستند  دولت  کارمند 

پروانه کار خود استفاده کنند.
آمده  دستور  این  نخست  بند  در 
سالمت  ارتقای  جهت  »در  است: 
اداری، رعایت اخالق حرفه ای و حفظ 
حقوق شهروندی به استناد ماده 123 
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی 
سال  مصوب  ساختمان  کنترل  و 
13۷۵ و نظر به بند ۵ ماده 2 مکرر 
آیین نامه مذکور اصالحی سال 139۴ 
در  اشخاص  ‘کلیه  می دارد  مقرر  که 
ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید 
از تکفل همزمان اموری که زمینه و 
منافع  قبول  یا  نمایندگی  موجبات 
اجتناب  می آورد  فراهم  را  متعارض 
نمایند’، کلیه دارندگان پروانه اشتغال 
یا  اصلی  از  اعم  رشته  هر  در  کار  به 
مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت 
نهادهای  و  دستگاه ها  در  عنوان  هر 
این  پیوست  جدول  در  نامبرده 
مدیریت  قانون  مطابق  دستورالعمل 
رابطه  هرگونه  کشوری  خدمات 

دخالت کارمندان ۹ دستگاه دولتی در ارائه 
خدمات مهندسی ممنوع شد

خدمت  محل  یا  و  دارند  استخدامی 
زمانی  تا  دستگاه هاست  این  در  آنان 
که رابطه استخدامی آنان پابرجاست 
نباید از پروانه اشتغال به کار در هیچ 
یک از صالحیت های مندرج در ظهر 
از آن  ناشی  امتیازهای  پروانه خود و 

استفاده کنند.«
دومین بند دستور می افزاید: »کلیه 
دستورالعمل  این  مشمول  اشخاص 
 139۷٫1٫1 تاریخ  تا  حداکثر  باید 
به  اشتغال  پروانه  تودیع  به  نسبت 
کار خویش با سازمان نظام مهندسی 
محل  استان  ساختمان  کاردانی  یا 
زمان  نمایند. هر  اقدام  عضویت خود 
اشخاص  این  استخدامی  رابطه  که 
گواهی  با  مزبور  دستگاه های  در 
گردد،  قطع  مربوط  دستگاه  مکتوب 
مجددا پروانه اشتغال به کار به ایشان 

بازگردانده خواهد شد.
هیات  مدیره های سازمان های نظام 
ساختمان  کاردانی  یا  و  مهندسی 
استان ها موظفند تدابیر اجرایی الزم 
برای دریافت و محافظت از پروانه های 

اشتغال تودیعی اتخاذ نمایند.«
»اعضای  است:   آمده  سوم  بند  در 
هیات مدیره، بازرسان، شورای انتظامی 
تخصصی  گروه های  هیات رئیسه  و 
یا  و  مهندسی  نظام  سازمان های 
پایان  تا  استان ها  ساختمان  کاردانی 
تصدی در دوره جاری می توانند صرفا 
ادامه  فوق  مسئولیت های  تصدی  به 
ارکان  انتخاب  و  انتخابات  در  دهند. 
فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع 

این دستورالعمل الزامی است.«
بند چهارم نیز تاکید می کند: »عدم 
رعایت مفاد این دستورالعمل، تخلف 
انتظامی محسوب و مطابق آیین نامه 
آن  از  متخلفان  با  قانون  این  اجرایی 

رفتار خواهد شد.«

و  راه  وزیر  پیشتر  است  گفتنی 
شهرسازی دستور لغو کسر پنج درصد 
مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار 
مهندسی  نظام  سازمان  حساب  به 
صادر  را  ماه  بهمن  دهم  از  استان ها 

کرد.
عباس آخوندی در نامه ای که روز 
26 دی  ماه سال جاری به اداره های 
استان های  شهرسازی  و  راه  کل 
اعالم  شد،  ابالغ  کشور  سراسر 
مصرح  اختیارات  اساس  »بر  کرد: 
در ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی ماده 
کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون   33
تیرماه  هفدهم  مصوب  ساختمان 
اول  قسمت  وزیران  13۸3هیات  
بند 16– 3– 1 پیوست مبحث دوم 
)نظامات  ساختمان  ملی  مقررات 
درصد  پنج  کسر  بر  مبنی  اداری( 
صاحب  واریزی  نظارت  حق  مبلغ 
استان،  سازمان  حساب  به  کار 
ملغی   1396 ماه  بهمن  دهم  از 

می شود.«
انجام  برای  کاری  و  ساز  اساس  بر 
مالک  کار،  نظارت  ارجاع  فرآیند 
هزینه  های  بود  موظف  ساختمان 
صورت  به  را  مهندسی  خدمات 
نظام  سازمان  حساب  به  مستقیم 
فرآیند  سایر  تا  کند  واریز  مهندسی 

صدور مجوز ساخت انجام شود.
ضمن اینکه مقرر شده بود سازمان 
این  انجام  ازای  در  مهندسی  نظام 
فرآیند، عوارض پنج درصدی دستمزد 

نظارت مهندسان را برداشت کند.
حقوقدانان  و  کارشناسان  برخی 
بودند  باور  این  بر  قوانین  بررسی  با 
و  وجاهت  فاقد  عوارض  این  اخذ  که 
راه و  وزیر  و  قانونی است  مشروعیت 
شهرسازی دریافت آن را از دهم بهمن 

ماه ممنوع کرد.

= بر اساس دستور حامنه ای 
چگونگی واگذاری شرکت ها 
و بنگاه های اقتصادی ارتش 
می شود. پيگيری  سپاه  و 
دستور  می رسد  نظر  =به 
این پيگيری، دومين چرخش 
و  غرب  مقابل  قهرمانانه 
آمریکا و راهکاری برای دور 
اقتصادی  تحریم های  زدن 

سپاه پاسداران باشد. 
جمهوری  رهبر  خامنه ای،  علی 
واگذاری«  »پیگیری  دستور  اسالمی، 
و سپاه  ارتش  در  اقتصادی  بنگاه های 
را صادر کرده است؛ دستوری که شاید 
بتوان از آن به عنوان دومین »نرمش 
قهرمانانه« یاد کرد که از یک سو برای 
دور زدن تحریم ها صورت می گیرد و 
از سوی دیگر کوتاه آمدن برای خارج 
نشدن آمریکا از برجام و همچنین از 
میان بردن نگرانی های سرمایه گذاران 
هر  در  که  تحریم هاست  از  خارجی 
و  سپاه  پای  رّد  ایران  با  معامله ای 

نیروهای نظامی را می بینند. 
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع، درباره 
این دستور گفت: »مسئولیت این کار از 
طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل 
قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار 
شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح 
این  تا  می کند  دنبال  را  موضوع  این 
نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط 

به هر دلیل، خارج شوند.«
امیر سرتیپ حاتمی همچنین گفت: 
»این مسأله جهت گیری اصولی همه 
ماست و همه تالش خود را می کنیم اما 
میزان موفقیت ما به شرایط و وضعیت 
دارد،  بستگی  واگذاری  امکان  و  بازار 
ولی همه تالش خود را خواهیم کرد.«

او در پاسخ به اینکه آیا وزارت دفاع 
مستقیم اقدام خواهد کرد یا از سازمان 
خصوصی سازی برای واگذاری ها کمک 
خواهد گرفت، افزود: »خوشبختانه آن 
وزارت  حوزه  در  حداقل  که  چیزی 
باید واگذار شود، عمدتاً  دفاع است و 
مربوط به بازار سرمایه است که ما باید 
از مدیریت آنها خارج شویم، بنابراین 
سازمان  از ظرفیت  استفاده  به  نیازی 
در  کار  این  و  نیست  خصوصی سازی 

بازار سرمایه قابل انجام است.«

خامنه ای دستور پيگيری واگذاری بنگاه های 
اقتصادی در ارتش و سپاه را صادر کرد

اسامی شرکت ها  اعالم  از  دفاع  وزیر 
وزارت  واگذاری  درحال  بنگاه های  و 
به  پاسخ  در  اما  کرد  خودداری  دفاع 
واگذاری  برای  دفاع  وزارت  آیا  اینکه 
ارتش هم  اقتصادی سپاه و  بنگاه های 
سیاست،  »این  گفت:  می کند،  رایزنی 
سیاست کل نیروهای مسلح است که 
می شود.  شامل  هم  را  ارتش  و  سپاه 
بر اساس قانون اساسی، سپاه و ارتش 
انجام  کارهایی  دولت  به  کمک  برای 
می دهند که گاهی این کارها به عنوان 
کار اقتصادی تلقی می شود، مانند کاری 
که قرارگاه سازندگی انجام می دهد اما 
این کارها از جنس دیگری است و عموماً 
کاری از جنس کارهای پیمانی است که 
قسمت های سازندگی نیروهای مسلح 
به  مختلف  بخش های  به  کمک  برای 
عهده می گیرند و انجام می دهند. اگر 
اقتصادی،  فعالیت های  از  شما  منظور 
اینهاست، باید بگویم این کارها می تواند 
بر اساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا 
نکند. هر چیزی که دولت  پیدا  ادامه 

اعالم نیاز بکند، ادامه پیدا می کند.«
دارایی  وزارت  جاری  سال  مهرماه 
پاسداران  سپاه  آمریکا  متحده  ایاالت 
حمایت  دلیل  به  را  اسالمی  انقالب 
فهرست  در  تروریستی  گروه های  از 
اطالعیه  متن  در  داد.  قرار  تحریم ها 
که  بود  آمده  آمریکا  دارایی  وزارت 
سپاه به دلیل فعالیت های سپاه قدس 
تروریستی  گروه های  از  حمایت  در 
و همچنین طالبان  حزب اهلل، حماس 

در فهرست تحریم ها قرار می گیرد.
همچنین چهار شرکت وابسته به سپاه 
از جمله صنایع شهید علم الهدی، فناموج 
و راستافن به دلیل ارائه خدمات فنی و 
موشکی  برنامه  و  سپاه  به  تسلیحاتی 
وزارت  تحریم های  فهرست  به  ایران 
دارایی اضافه شد.در همین حال هفته 
چهار  تعیین  با  ترامپ  دونالد  گذشته 
تا  اروپا فرصت داد  به  شرط 12۰ روز 
اصالح  شروط  این  اساس  بر  را  برجام 
کند وگرنه آمریکا از برجام خارج خواهد 
شد.اکنون به نظر می رسد این دستور 
علی خامنه ای با دو هدف صورت گرفته 
است: نخست، دومین چرخش قهرمانانه 
مقابل غرب و آمریکا، و دوم راهکاری 
اقتصادی  تحریم های  زدن  دور  برای 
سپاه پاسداران با تغییر مالکیت شرکت ها 
پاسداران  سپاه  اقتصادی  بنگاه های  و 

اقتصادی  اسالمی.مؤسسات  جمهوری 
و  سپاه  تعاون  بنیاد  پاسداران،  سپاه 
بانک انصار از جمله بنگاه های اقتصادی 
هستند که در اختیار نیروهای مسلح 
ایران قرار دارند. شرکت سرمایه گذاری 
بنیاد  به  وابسته  ایرانیان  اقتصاد  مهر 
تعاون بسیج نیز بخشی از سهام برخی 
شرکت ها از جمله فوالد مبارکه، ایرالکو، 
تکنوتاز،  صدرا،  تبریز،  تراکتورسازی 
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی 
و داروسازی جابربن حیان را در اختیار 
شرکت  ایران،  الکترونیک  دارد.صنایع 
انرژی  منابع  توسعه  و  عمران  شمس 
از جمله شرکت هاِی در اختیار وزارت 
است. ایران  اسالمی  جمهوری  دفاع 

قائم،  قرارگاه سازندگی  بانک حکمت، 
کارخانه های گروه صنعتی اسپادانا و بنیاد 
بیمه صبا نیز از جمله دارایی های ارتش 
همچنین  ایران  ارتش  هستند.  ایران 
تأسیس  نیز  تولیدی  کارخانه  تعدادی 
کرده که از جمله آنها کارخانه های تولید 
شیشه و در و پنجره است.از سوی دیگر 
شرکت ساختمانی ُقرب و قرارگاه خاتم 
االنبیاء دو شرکت بزرگ سپاه پاسداران 
هستند که نه تنها در پروژه های عمرانی 
کالن بلکه در بازار ارز نیز فعال هستند. 
این دو شرکت در زمینه های مختلف 
راه و ساختمان، سدسازی، سیستم های 
سازه های  و  تونل  شاهراه ها،  آبیاری، 
بسیار مقاوم، شمع بندی تیرآهن های 
دکل های  ساخت  بُعدی،  سه  مشبک 
روی آب دریا، لوله کشی آب، گاز و نفت 
از  بسیاری  است  فعال هستند.گفتنی 
پروژه های عمرانی و زیربنایی ایران در 
حوزه های مختلف در سال های گذشته 
تشریفات  ترک  با  و  دولت  موافقت  با 
قرارگاه خاتم االنبیای سپاه  به  مناقصه 
پاسداران واگذار شده  است. شهرداری 
 2۰ تفاهم  یک   93 سال  نیز  تهران 
خاتم  قرارگاه  با  تومانی  میلیارد  هزار 
میان  این  بود.در  کرده  امضا  االنبیا 
حامیان دولت روحانی این دستور رهبر 
جمهوری اسالمی را نشانه ای از عملکرد 
و قدرت حسن روحانی قلمداد می کنند. 
حال باید منتظر ماند و دید که دستور 
»پیگیری واگذاری« بنگاه های اقتصادی 
مانور  یک  تنها  اگر  سپاه  و  ارتش 
12۰روزه، به اندازه مهلت دونالد ترامپ، 
نباشد آیا تا کجا پیش  می رود و در صورت 
اجرایی شدن، چگونه انجام خواهد شد.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

پول  معلمی  =»نمی شود 
صدور کارنامه کالس را بدهد 
و معلم دیگری کارنامه ها را 
خودش  دستی  صورت  به 

بنویسد.«
معلمان  از  پول  =دریافت 
ز  ا نها  آ دلخوری  باعث 
مدیران شده است در حالی 
مجری  فقط  مدیران  که 

دستورات هستند!
می رسد!   بَری  باغ،  این  از  َدم  هر 
با  تهران  پردیس  پرورش  و  آموزش 
که  کرده  اعالم  بخشنامه ای  صدور 
دادن  برای  ابتدایی  مدارس  معلمان 
کارنامه کامپیوتری به دانش آموزانشان 
پرداخت  تومان  هزار   10 مبلغ  باید 
اعالم کرده معلمانی  اداره  این  کنند! 
که نمی خواهند این مبلغ را پرداخت 
کنند، کارنامه ها را خودشان با دست 

بنویسند!
 آنگونه که خبرگزاری میزان گزارش 
پردیس  پرورش  و  آموزش  کرده، 
برای  ابتدایی  از معلمان دوره  تهران، 
صدور کارنامه کامپیوتری، درخواست 

پول نقد کرده است.
این  پرورش  و  آموزش  اداره  این 
راه حل را پیش  پای معلمان قرار داده 
نقد  وجه  پرداخت  به  مایل  اگر  که 
دستی  صورت  به  می توانند  نیستند، 
دانش آموزان  به  و  نوشته  را  کارنامه 

بدهند!

هر کارنامه دوره ابتدایی 1۰ هزار تومان: پول 
ندارید؟ کارنامه ها را با دست بنویسید!

اداره  این  گزارش،  این  اساس  بر 
معلم  از  تا  داده  دستور  مدیران  به 
کارنامه  صدور  برای  کالس  هر 
کامپیوتری  صورت  به  دانش آموزان 

مبلغ 10 هزار تومان گرفته شود.
در بخشنامه آموزش و پرورش آمده 
است هر معلمی که این پول را ندهد، 
دو  دانش آموز  هر  برای  است  مجبور 
و  نوشته  خودش  را  دستی  کارنامه 

تحویل مدرسه بدهد.
این گزارش حاکیست که در مدارس 
ابتدایی پردیس تهران قانون اجباری 
در  کارنامه  برای  پول  پرداخت  شدن 

حال اجراست.
دخترانه  دبستان های  از  یکی  معلم 
مدرسه  »مدیران  که  گفته  پردیس 
آمده  منطقه  از  بخشنامه  می گویند 
انجام  کاری  نمی توانیم  ما  و  است 
دهیم. باید این قانون را اجرا کنیم و 

راه دیگری نداریم!«

از  یکی  در  که  دیگری  معلم 
مشغول  پردیس  شهر  دبستان های 
گفته  باره  این  در  نیز  است  تدریس 
یا  مدرسه  مدیر  اعالم  اساس  بر  که 
همه معلمان باید پول صدور کارنامه 
را  کارنامه ها  باید دستی  یا  بدهند  را 

بنویسند.
وی گفته که »نمی شود معلمی پول 
صدور کارنامه کالس را بدهد و معلم 
دیگری کارنامه ها را به صورت دستی 

خودش بنویسد.«
این  ابتدایی  مدارس  از  یکی  مدیر 
گالیه های  مورد  در  هم  شهرستان 
هم  »ما  است:  گفته  معلمان، 
موضوعی  وقتی  اما  داریم  گالیه هایی 
اجراکننده  فقط  مدیران  شود  ابالغ 
دریافت  مانند  موضوعاتی  هستند. 
کارنامه،  صدور  برای  معلم  از  پول 
باعث دلخوری همکاران از ما مدیران 
می شود.«مرکز تحقیقات استراتژیک 

گفتنی است با وجود حمایت فرهاد 
از  تئاتر،  جشنواره  دبیر  مهندس پور، 
حسین کیانی این تئاتر لغو مجوز شد.

در  که  است  نخستین بار  این 
اجرای  مجوز  فجر«  تئاتر  »جشنواره 
یک تئاتر در آستانه اجرا لغو می شود. 
قرار است هزینه بلیت های پیش خرید 
حساب  به  دیگر  ساعت   2۴ تا  شده 

خریداران باز گردد.
مدیرکل  می گوید  کیانی  حسین 
اعالم  او  به  نمایشی  هنرهای  مرکز 
نمایش  »رویدادهای  است:  کرده 
و  روز عقیم و خط سیر شخصیت ها 
داستان،  تاریخی  و  روایی  چهارچوب 
تلخ و گزنده است که مناسب  آنقدر 
اجرا در جشن انقالب و جشنواره تئاتر 

فجر نیست.«
قلعه  محله  روایتگر  عقیم«  »روز 
زاهدی است که مورد هجوم و تخریب 
چنگ  از  که  زن  سه  می گیرد.  قرار 
زیرزمین  به  می گریزند  هجوم آوران 
پناه  شهر  مرکز  در  بزرگ  خانه ای 
در  مرد  چند  که  زیرزمینی  می برند. 
طبقه باالی آن مشغول سالخی کردن 

هستند.
خود  نمایش  درباره  کیانی  حسین 

عقیم،  روز  »نمایش  است:  نوشته 
اثری است از نسل نمایش های رو به 
انقراض. نمایش هایی که از زخم های 
عمیق و دردهای درمان نشده جامعه 
حجم  اما  می کنند  روایتگری  ایرانی 
وهم زده،  و  بی مسئله  تئاتر  عظیم 
تئاتر  و  گیشه گرا  و  شکل محور  تئاتر 
تماشاگر فریب، دارد سبب ساز انقراض 

تاریخی شان می شود.«
افزوده است: »البته که  ادامه  او در 
نمایشگِر  و  نمایشنامه نویس  وقتی  تا 
انقراض  این  ایرانی هست،  انسان فهِم 
چه  آن  اما  افتاد  خواهد  تعویق  به 
نابودی نمایش اجتماعی انسان ایرانی 
را سرعت می بخشد تماشاگر است، که 
تلخ  آیا حقایق  که  کند  انتخاب  باید 
دارد  دوست  را  خود  پیرامون  تیره  و 
هیچ  که  فریبنده  حبابی  یا  ببیند 
ارتباطی به زندگی انسان ایران اکنون 
ندارد. تماشاگر است که باید انتخاب 

کند، انتخابی تاریخی.«
در  اََمن زاده  فهیمه  تئاتر،  این  در 
نقش  در  ایرانی  شایسته  اکرم،  نقش 
لیلی  نقش  در  شه پرست  الهه  پری، 
بازی  پری  نقش  میرعلمی در  رویا  و 

می کنند.

تئاتر »روز عقیم« توقیف شد:  ....                          از صفحه 5

روحانی  که  حالی  در   =
ارزی  منابع  است  مدعی 
بازار  اما  است  خوب  کشور 
ارز بیش از دو هفته است در 

التهاب بسر می برد.
دولت  ماندن  ناکام  با   =
مهار  برای  مرکزی  بانک  و 
مجلس  ارز،  بازار  بحران 
خواستار  اسالمی  شورای 
مشترک  کمیته ای  تشکیل 
با بانک مرکزی برای بررسی 

مشکالت شد.
=در ریشه های بروز بحران 
عدم  و  ارز  بازار  در  شدید 
برای  مرکزی  بانک  توانایی 
کنترل بازار رد پای یک مدیر 

رانتی دیده می شود.
افزایشی  روند  از  ماه  یک  از  بیش 
در  و  می گذرد  ایران  در  ارز  قیمت 
هفته گذشته بازار ارز دچار سردرگمی 
غیرمنتظره ای شد. چهار راه استانبول 
و خیابان فردوسی تهران در روزهای 
کوچک  خریداران  افزایش  با  گذشته 
و  داغ   دالالن  بازار  روبرو،  بزرگ  و 
پشت  خریداران  طوالنی  صف های 

درهای بسته صرافی ها تشکیل شد. 
صرافی ها عالقه ای به فروش دالر و 
یورو از خود نشان نمی دهند و اعالم 
در  عرضه  برای  ارزی  منابع  می کنند 
دیدن  با  آنها  از  برخی  ندارند.  بازار 
بلیت و ویزای مسافران تا سقف ۵هزار 
دالر ارز به آنها می فروشند. آن هم با 

قیمت های سر به فلک کشیده!
در همین حال حسن روحانی رئیس 
دولت، شامگاه دوشنبه، دوم بهمن ماه، 
در صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ارز  بازار  وضعیت  درباره  و  شد  ظاهر 
و  نداریم  ارزی  منابع  »کمبود  گفت: 
در آینده هم وضع منابع ارزی ما بهتر 
خواهد بود. دولت قطعا تمام ارز مورد 
نوسانات  و  تامین خواهد کرد  را  نیاز 

نرخ ارز بلندمدت نخواهد بود.«
کنیم  قبول  را  روحانی  حرف  اگر 
چرا  که  می شود  مطرح  پرسش  این 
بانک مرکزی در این بحران کم سابقه 
دخالت نکرده و بازار ارز را سر و سامان 

نداده است؟
پرسیده  روحانی  از  باید  همچنین 
شده  موجب  چیزی  چه  که  شود 
صرافی های با کمبود ارز مواجه شوند 
و توان پاسخگویی به نیاز خریداران را 
نداشته باشند؟ و همچنین باید پرسید 
منابع ارزی دولت در دست چه کسی 
اینکه مدعی است  با  است که دولت 
منابع ارزی قابل توجهی دارد از مقابله 
با التهاب بازار که به تولیدکنندگان و 
به شدت ضربه زده  اقتصادی  فعاالن 

عاجز مانده است؟
از سوی دیگر رئیس  جمهور اسالمی 
معتقدند  که  را  عده ای  ادعای  ایران 
دولت به دنبال جبران کسری بودجه 
این  دلیل  همین  به  و  است  خود 
کرده  رد   آورده،  وجود  به  را  شرایط 
و اظهار نمود که دولت هیچ گاه دنبال 
کسری  تامین  برای  ارز  نرخ  افزایش 

بودجه نیست.
روحانی  که حسن  ادعایی  برخالف 
مطرح کرده باید گفت دولت به عنوان 
نهادی که بیشترین میزان منابع ارزی 
برای  را در اختیار دارد، قدرت کافی 
دستکاری در قیمت را دارد تا بتواند در 
این شرایط از آب گل آلود ماهی بگیرد 
عایدش  این شرایط  در  که  و سودی 
تامین کسری هایش  برای  را  می شود 

استفاده کند.
کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی 
رابطه  همین  در  مجلس  اقتصادی 
گفته است قیمت ارز در حال حاضر 
واقعی نیست و به دلیل تقاضای کاذب 
بانک  راستا  این  در  و  است  بازار  در 
موثر  اقدامات  با  است  مرکزی مکلف 
زمینه ایجاد شفافیت در بازار را فراهم 
اعالم  همچنین  پورابراهیمی  کند. 
کرده که کمیته مشترکی بین مجلس 
و بانک مرکزی تشکیل خواهد شد تا 
بازار  در حوزه  مرکزی  بانک  اقدامات 
می شود  پیش بینی  و  شود  رصد  ارز 
با توجه به اقدامات صورت گرفته در 
بازار  در  ارز  قیمت  آینده،  روز  چند 

روند کاهشی داشته باشد.
بانک  ارزی  معاون  قانون،  اساس  بر 
مرکزی باید در چنین شرایطی دست 
به کار شود و با مدیریت درست بازار، 

جلوی نوسانات شدید را بگیرد .
در این میان صمد کریمی مدیر اداره 
است  مدعی  مرکزی  بانک  صادرات 
تمام تقاضاهای ارز صرافی های مجاز 
بانکی  منتخب  صرافی های  توسط 
پوشش  کشور  ارز  بازار  تنظیم  برای 
داده می شود.صمد کریمی روز گذشته 
بازار  در  تقاضاها  تمام  که  کرد  اعالم 
بر 2۵0  بالغ  و  شد  داده  پوشش  ارز 
صرافی مجاز در سطح کشور، از بانک 
مرکزی از طریق صرافی های منتخب 
با  بنابراین  کردند،  دریافت  ارز  بانکی 
ارز  تقاضاهای  تمام  پوشش  به  توجه 
صرافی های مجاز از طریق صرافی های 
منتخب بانکی در نرخ مبنای ۴۵۴۵ 
اشخاص  توسط  ارز  خرید  تومان، 
حقیقی و حقوقی در نرخ های اعالمِی 
باالتر از سوی بازارسازان غیررسمی با 
توجه به روند آتی بازار، ریسک ارز و 
زیان هنگفت باالیی برای خریداران ارز 
به همراه خواهد داشت.اما نرخی که از 
سوی دولت اعالم می شود و نرخی که 
در بازار وجود دارد از هم فاصله دارد 
شکل گیری  سبب  موضوع  همین  و 

فضای رانتی در بازار دالالن می شود.
که  است  روشن  ترتیب  این  به 
و  دولت  سوی  از  اعالم شده  نرخ های 
و  بوده  تصنعی  کامال  مرکزی  بانک 

تنها با هدف در دست گرفتن کنترل 
و قدرت بازار برای ادامه نمایشی است 

که خود آن را ترتیب داده  اند.
اتاق  محسن جالل پور رئیس سابق 
هر  است  معتقد  نیز  ایران  بازرگانی 
مرکزی  بانک  در  را  ارز  قیمت  زمان 
ارز  فروش  توان  که  شرایطی  در  و 
به  داریم  را  نفتی  صادرات  از  حاصل 
صورت مصنوعی و غیر طبیعی فشرده 
روزی  فنر  این  سرانجام  می کنیم 
گرفتاری های  و  می کند  پیدا  جهش 

جدی ای را به وجود می آورد.
با چنین شرایطی در خوش بینانه ترین 
حالت می توان ارزیابی کرد که مسئول 
مستقیم ساماندهی بازار ارز در بانک 
مرکزی موجب بروز چنین التهابی در 
بازار ارز شده و اکنون برای ساماندهی 
وضعیت چنان ناتوان است که مجلس 
تشکیل  با  تا  شده  عمل  وارد  نیز 
بانک  ارزی  آنچه در بخش  کمیته ای 

مرکزی می گذرد را رصد کند.
احمد  ناتوان کیست؟  این مدیر  اما 
عراقچی برادر عباس عراقچی مردادماه 
سال جاری با حکمی از سوی ولی اهلل 
عنوان  به  مرکزی  بانک  رئیس  سیف 
معاون ارزی بانک مرکزی انتخاب شد. 
انتخاِب رانتی فردی که تجربه ای در 
مربوط  سابقه  تنها  ندارد؛  بانکی  امور 
به امور مالی در رزومه احمد عراقچی 
نهادهای  مدیره  هیئت  در  عضویت 
جمله  از  بین المللی  و  داخلی  مالی 
سازمان بورس و اوراق بهادار است که 
با توجه به روند حاکم بر روابط رانتی 
نیست  بعید  اسالمی،  جمهوری  در 
عضویت او در این هیئت مدیره ها هم 
به شکل صوری و با حمایت برادرش 
احمد  باشد.  بوده  عراقچی  عباس 
عراقچی مدت کوتاهی نیز بر صندلی 
معاونت اجرایی سازمان بورس و اوراق 
بهادار تکیه زد که کارنامه قابل توجهی 

در مدت معاونت او در دست نیست.
چون  مهمی  پست  سپردن  اکنون 
از  شده  موجب  او  به  ارزی  معاونت 
اواخر تابستان سال جاری قیمت ارز 
با روندی افزایشی روبرو و این روزها 
کشور  بازار  ملتهب ترین  به  ارز  بازار 

تبدیل شود.

ردپای یک مدیر رانتی در التهاب بازار ارز

از صفحه 13   پاسخ وجه اشتراک 

اینان همگی در فیلم »طوالنی ترین روز«در باره
 آخرین روزهای جنگ جهانی دوم شرکت داشتند

پاسخ سؤاالت )1۰ پرسش و 1۰ پاسخ(                   از صفحه 13
ـ یزد 4ـسیستان و  ـ جیرفت 3 ـ 25 کیلومتری شمال شرقی 2 1
ـ گوژپشت ـ فلوریدا 9 ـ 29 سال 8 ـ ترکیه 7 ـ قلم 6 بلوچستان 5

نتردام 1۰ـ تیسفون 

 اینک در استفاده از حقوق مصرح در 
اصول 8 و 2۷ قانون اساسی، اینجانبان 
بنا داریم که از مردم برای بیان نظرات 
و اعتراض آرام و قانونمند خود به نحوه 
اداره کشور توسط قوای گوناگون و برخی 
از سیاست ها و رفتارها به خصوص در امور 
اقتصادی، قضایی و اجتماعی، دعوت به 
اجتماع نماییم تا جهانیان یک بار دیگر 
شاهد باشند ملت بزرگ، فرهنگ ساز و 
پیش  سال  که ۳۹  ایران  تمدن آفرین 
برای تحقق ارزش ها و آرمان های بلند 
الهی– انسانی، انقالب شکوهمند اسالمی 

مسلم احمدی نژاد  ....   از صفحه 15 و  اساسی  حقوق  کرد،  برپا  را 
خویش را، در قالب منطق روشن انسانی 

و قانونی دنبال خواهد کرد.«
در این نامه سیدعلی اصغر حسینی 
برای هماهنگی به وزارت کشور معرفی 
شده و اسفندیار رحیم مشایی، سیدحسن 
موسوی، عبدالرضا شیخ االسالمی، حمید 
بقایی، علی ذبیحی، مرتضی تمدن و علی 

اکبر جوانفکر آن را امضا کرده اند.
در این میان، سوم بهمن ماه که مصادف 
با سالگرد برگزاری دادگاه خسرو گلسرخی 
از فعالین چپ گرای پیش از انقالب بود، 
خود  تلگرامی  کانال  در  بقایی  حمید 
فیلمی از این دادگاه منتشر کرده و زیر 
رای  به  گلسرخی  »واکنش  نوشت  آن 
دادگاه فرمایشی«! او همچنین توییت 
اصالح طلب  نماینده  صادقی  محمود 
مجلس شورای اسالمی در مورد خوراندن 
اجباری قرص به زندانیان را منتشر کرده 
و زیر آن توییت خودش را قرار داده که 
به مهدی خزعلی توصیه کرده است »در 
زندان قرص هایی را که به زور می دهند 
نخورد.«شایعه و حدس و گمان در مورد 
اینکه هواداران احمدی نژاد کجا هستند و 
چه کار می کنند زیاد است. حتی گروهی 
می گویند، بخشی از هواداران او در میان 
رهبرشان  که  هستند  ری استارتی ها 
سیدمحمد حسینی شومن و کمدین 

صدا و سیمای جمهوری اسالمی است 
آمریکا  ساکن  پیش  سال  چند  از  که 
شده است. ری استارتی ها که به دنبال 
درگیری و خشونت و حتی قتل هستند 
نه نظام را قبول دارند و نه اپوزیسیون 
دموکرات خارج از کشور را. کسانی که 
حدس می زنند طرفداران احمدی نژاد در 
میان ری استارتی ها هستند به پراکندگی 
جغرافیایی اماکنی استناد می کنند که 
هواداران ری استارت به آنها حمله می کنند 
و عمدتا در همان محالتی است که زمانی 
پایگاه اجتماعی هواداران احمدی نژاد بوده، 
از جمله نارمک، پامنار، شهرک های اطراف 
تهران و برخی شهرستان ها که بیشترین 
بود.گروه دیگری  آورده  آنها  در  را  رأی 
هم عنوان می کنند زبان و اصطالحات 
زبان  و  ذهنیت  شبیه  ری  استارتی ها 
احمدی نژادی هاست، از چنگ انداختن 
به ناشناخته ها و ادا و اطوارهای صوفیانه 
گرفته تا ترویج ناسیونالیسم کور و افراط 
و انتقام جویی.گروه دیگری هم می گویند 
وضعیت فعلی به نفع احمدی نژاد است 
چون وی از وضعیت آشفته و بی ثبات 
و  خرابکاری ها  کردن  پاک  برای  امروز 
ریاست  دوران  در  که  دسته گل هایی 
زمینه های  همه ی  در  جمهوری اش 
بهره  داده  آب  به  اقتصادی  و  سیاسی 

می برد.

= »در همه جای دنیا حضور 
مشکل  اقتصاد  در  نظامیان 

 می آفریند.«
اقتصاد  استاد  راغفر  حسین  دکتر 
دانشگاه و دروازه بان پیشین تیم ملی 
فوتبال ایران ضمن اظهار خوشحالی از 
دستور علی خامنه ای در مورد تعطیل 
بازرگانی  و  بنگاه داری  فعالیت های 
سازمان های نظا می  گفته است برچیده 
شدن این برنامه اقدام خوبی است چون 
با واگذاری بنگاه های اقتصادی نظا می 
 فضای رقابتی به وجود  می آید که در آن 
به جای ارتباطات از این پس نوآوری 
تعیین کننده موفقیت بخش خصوصی 

خواهد بود.
او گفته در بسیاری از موارد بنگاه هایی 
که موفق عمل  می کردند با درخواست 
قدرت  درون  بنگاه های  مشارکت 
حرکت  تدوام  برای  که  شده اند  روبرو 
موسسات اقتصادی به ویژه بنگاه های 

یک استاد اقتصاد: بنگاه های نظامی، اقتصاد ایران را 
ناکارآمد  می کنند

اصوال  چون  بوده  شکننده  جدید 
موفقیت بخش خصوصی در شرایطی 
اقتصاد حضور  که نهادهای قدرت در 
عدم  با  اما  نیست  امکان پذیر  دارند 
این پس  نظا می  از  بنگاه های  دخالت 
ورق برخواهد گشت.دکتر راغفر یادآور 
شده در موارد زیادی نیز شاهد بوده ایم 
که شرکت های نظا می  به خاطر نفوذ  
خود کاری را از بخش خصوصی گرفته 
و آن را به گروه دیگری واگذار کرده اند.

وی افزوده تشکیالت اقتصادی نظا می  
ندارند  را  آنکه تخصص الزم  به دلیل 
کار  و  کسب  فضای  در  حضورشان 
 می تواند هزینه های زیادی روی دست 
هزینه ها  این  بگذارد.  مملکت  اقتصاد 

اقتصاد کشور را ناکارآمد  می کند.
دستآورد  بزرگترین  کرده  اضافه  او 
و  ارتش  اقتصادی  بنگاه های  واگذاری 
سپاه ایجاد شفافیت است چون دخالت 
نهادهای قدرت در اقتصاد کشور امکان 
شفاف سازی را منتفی  می کند. وی با 

اشاره به سخنان چند روز پیش وزیر 
دفاع که گفت سپاه و ارتش  می توانند 
ادامه  دولت  برای  پیمانی  کارهای  به 
دهند تاکید کرد امیدوارم دولت ها در 
آینده مرتکب چنین اشتباهی نشوند 
چون در همه جای دنیا حضور نهادهای 
نظا می  در اقتصاد مشکالت فراوانی به 

وجود  می آورد.
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یوسف مصدقی - این تقوی ام تمام 
که با شاهدان شهر/ ناز و کرشمه بر سِر 

منبر نمی کنم )حافظ(.
درآمد

بعضی از آدم ها به قول فرنگی جماعت 
به دنیا  نقره در دهان شان  قاشق  »با 
 born with a silver( آمده اند« 
این   .)spoon in one’s mouth
َمَثل کنایه از به دنیا آمدِن آدمیزاد در 
خانواده ای ثروتمند، مرفه و برخوردار 
از امتیازاِت اجتماعی است. فرزنداِن به 
عرصه رسیده در چنین خانواده هایی، 
مقابل  در  عمر،  تمام  در  معموال 
هستند.  بیمه  روزمره  بدبختی های 
زحمتی  دارند،  آنچه  برای  افراد،  این 
نمی کشند و اگر موفقیتی هم کسب 
کنند، بیشتر به خاطِر داشتن سرمایه 
و امتیازاتی بوده که از خانواده شان به 
نازپروردگاِن  این جور  از  برده اند.  ارث 
بی خاصیت- که گاهی هم مصدرِ امور 
مهمی شده اند و می شوند- در سیاست 
بسیار  عالَم  غرب  و  شرق  اقتصاِد  و 
هستند. اغلب آنها نه تنها از پِس کاِر 
محوله بر نمی آیند بلکه معموال باعث 

فاجعه هم می شوند.
و  ریشه دار  اشرافیت  غرب،  در 
تولید  بازوی  دو  لیبرال  سرمایه داری 
هستند.  و  بوده  تحفه هایی  چنین 
نه  که  چند  هر  هم،  ما  ایراِن  در 
و  داشته  وجود  ریشه داری  اشرافیت 
نه سرمایه دارِی ُمَولدی، اما به برکِت 
و  نزول خوار  بازاریان  شریعت،  ارباب 
صفوی-  ماَفنگِی  َسلَطنه های  ُدوله- 
حیث  از  که  قرن هاست  قجری، 

دارندگان قاشِق نقره خودکفا بوده ایم.
اهالی  به  صفحه کلید  این  صاحب 
فرنگ و اشرافیِت کهنه و نوی برآمده 
سرمایه ساالری شان  و  زمین داری  از 
قرن  دو  که حداقل  زیرا  ندارد  کاری 
است بهترین مغزهای فرهنِگ غرب، 
در این باب موشکافانه اندیشیده اند و به 
نقد آن پرداخته اند. بدون تعارف، امثال 
نگارنده- که در مقایسه با آن متفکرین 
عددی به حساب نمی آیند- همچنان 
اَبَجدخواِن مکاتب و آثار آنها هستند.

سر و کار این مقاله با تاریخ و اوضاِع 
ایراِن گرفتارِ شیعه گری است. پرسشی 
که باید برای پاسخش قدری تاریخ را 
این است که: ریشه ی حضور  کاوید، 
کجای  در  قاشق نقره ای  جماعِت  این 

تاریخ ماست؟
به  همگی  نوشته  این  ارجاعات 
است  اسالم  تاریخ  کتب  معتبرترین 
که در این چهار دهه ی اخیر بارها در 
جمهوری اسالمی تجدید چاپ شده اند. 
از  اطمینان  با  احتماال  عمامه  ارباب 
ایران  اینکه اکثریت مردِم شهیدپرورِ 
این کتاب ها را نخواهند خواند، اجازه ی 
انتشار آنها را داده اند. شاید هم دلیل 
عدم نگرانی از انتشار این کتاب ها این 
روضه ی  به  مسلح  آخونِد  که،  باشد 
یک  با  که  می داند  خوب  علی اصغر، 
ذکر مصیبت روی منبر، از پِس تمام 
و  »تاریخ طبری«  در  مندرج  حقایق 
»طبقات واقِدی« بر می آید. حال اگر 
دانشمندی از جانش بگذرد و ماجرای 
برخی  نقره ی  قاشِق  و  شیعه گری 
او همان  بر  کند،  بررسی  را  حضرات 
احمد کسروی و  بر  خواهد رفت که 

علی دشتی رفت.
»نرمش  ژِن  و  آقازادگی  الف( 

قهرمانانه«: یک بررسی کوتاهِ تاریخی
از  آخوندجماعت  قدیم االیام،  از 
دسته ی  دو  به  معاش  وضع  نظر 
که  آنهایی  می شدند.  تقسیم  اصلی 
که  آنهایی  و  می گرفتند  شهریه 
که  اول  گروه  می پرداختند.  شهریه 
اکثریت طالب را تشکیل می دادند، 
با ِشنِدرغاز شهریه ای که َمراجِع تقلید 
به آنها می پرداختند به عالوه ی پوِل 
مفتی که از خواندِن نمازِ قضای اموات 
و روضه خوانی روی منبر و صندلی در 
می آوردند، روزگار می گذراندند. اقلیتی 
شهریه دهنگان  یعنی  دوم  دسته  که 
را تشکیل می دادند، معموال َمراجعی 
و  زکات  و  خمس  پول  که  بودند 

و  نزول خوار  بازاری های  مظالم  َرّد 
محتکر را در حوزه های علمیه، خرِج 
عده ِکشی و یارگیری از میان طلبه های 

پاچه ورمالیده و تنگدست می کردند.
طلبه ی  هر  آرزوی  منتهای 
آیاِت  سلک  به  ورود  شهریه بگیر، 
بدون  که  زیرا  بود  شهریه بده  عظاِم 
پرداخت شهریه از محل وجوهات، نه 
احترامی  نه  و  قدرتی حاصل می شد 
دنبال  به  که  مفاسدی  از  یکی  نافذ. 
پدید می آمد،  نفوذ  و  مالی  تواِن  این 
اولین  اما  بود.  »آقازادگی«  موضوِع 
به  پا  این  از  پیش  بسیار  آقازادگان 
عرصه وجود گذاشته بودند. چون نیک 
همان  از  آقازادگی  پدیده ی  بنگریم، 
حکومت  تشکیل  نخستیِن  روزهای 
بستگان  نمود.  رخ  اسالم  پیامبر 
نه  همواره  عبداهلل  محمدبن  نََسبِی 
بودند  بیت المال  از  بهره مندتر  تنها 
بلکه همواره از به ارث بردِن بخشی از 

ژن های او، به خود می بالیدند.
حسن بن علی ملقب به مجتبی، امام 
»آقازاده« ای  نخستین  شیعیان،  دوم 
او  بود که جهان اسالم به خود دید. 
نوه بزرگ پیامبر اسالم و فرزند ارشد 
علی بن ابیطالب بود. پدرش که مشهور 
به قتال العرب بود، می خواست که او را 
َحرب )جنگ( بنامد تا خودش ُکنیه ی 
ابوحرب داشته باشد ولی پیامبر اسالم 
مانِع این نام گذاری شد )واقدی ج ۵ 
صص ۶-۵(. پیغمبر اسالم نوه ی اولش 
جوانان  را سرور  او  و  نامید  را حسن 
بهشت خواند. تاریخ نشان داد که حق 
با پدربزرِگ مجتبی بود زیرا که حسن 
نشسته  و  نبود  جنگ  مرِد  علی  بن 
ترجیح  مردن  ایستاده  به  را  زیستن 
می داد. او مردی عافیت طلب بود که 
به  بزرگوارش  َجّد  شیفتگِی  ژن های 

عطر و زن را به ارث برده بود:
»فضل بن ُدَکْین از موسی بن قیس 
نقل  ُکَهْیل  بن  سلمه  از  حضرمی، 
دنیا  چیز  هیچ  پیامبر  ]که[  می کند 
را بیشتر از زنان و بوی خوش دوست 
نمی داشت« )واقدی ج ۱ ص ۳۸۰ 
این فقط یکی از چندین روایت ذکر 
را  الباقی  است  موضوع  این  در  شده 

می توانید در مأخِذ ذکرشده بیابید(.
این ژِن خوب البته برای مجتبی بی 

درِد سر نبود:
اسماعیل  بن  حاتم  از  »واقدی 
از  ششم[  محمد]امام  بن  جعفر  از 
پدرش]امام پنجم[ برای ما نقل کرد 
که علی)ع( می گفته است: حسن بن 

می گیرد  زن  پیوسته  همچنان  علی 
و طالق می دهد تا آنجا که بیم دارم 
این مسأله برای ما میان قبائل دشمنی 
از همان اشخاص  واقدی  ایجاد کند. 
می فرموده  علی)ع(  که  می کند  نقل 
است: ای مردم کوفه به حسن بن علی 
دهنده  طالق  بسیار  که  مدهید  زن 
است. مردی از قبیله ی َهْمدان گفت: 
به خدا سوگند به او زن می دهیم هر 
هر  و  نگهدارد  را  می خواهد  را  کدام 
سازد«  رها  نمی دارد  خوش  را  کدام 

)واقدی ج۵ صص۲۶-۷(.
جمِع این همه ماجراجویی مردانه، با 
مشغله ی خالفت- آن هم با جیب و 
کیسه ی خالی- مقدور نبود. به همین 
قتل  از  پس  حسن  که  بود  جهت 
مردم  بیعِت  داشتِن  وجود  با  پدرش، 
معاویه  برابر  در  تا  داد  ترجیح  عراق، 
پسِر ابوسفیان نرمشی قهرمانه  کند و 
با شرایطی، خالفت را به او که واقعا 
پسِر جنگ و تدبیر و نواده ی َحرب بن 
امیه بود واگذار کند. شرایط این نرمش 

قهرمانه چنین بود:
خواسته  معاویه  از  حسن  »آنچه 
اندوخته های  بود که همه ی  این  بود 
پنج هزار  که  را  کوفه  گنج خانه ی 
دهد  وی  به  بود،  میلیون(  هزار)پنج 
به  را  ]فارس[  دارابگرد  ]خراج[  باژ  و 
او ارزانی دارد و علی را دشنام ندهد. 
او نپذیرفت که علی را دشنام ندهد. 
حسن از وی خواست که در حضور او 
پدرش را دشنام ندهند. معاویه این را 
پذیرفت ولی به این هم پایبند نماند« 

)ابن اثیر صص ۲۰۲۰-۲۱(.
این نرمش قهرمانه که الگویی تمام 
و  دینی  روشنفکران  برای  کمال  و 
دوران  در  حکومتی  اصالح طلباِن 
باعث  تنها  نه  هست،  و  بوده  حاضر 
بلکه  شد  علی  شیعیان  سرخوردگی 
امامت  امتداد  که  شد  موجب  حتی 
به  مجتبی  حسِن  نسل  از  شیعه 
برادرش حسین بن علی منتقل شود. 
زیاده خواهِی  همچنین  عراق  مردم 

حسن از بیت المال را بر نتابیدند:
»باژ دارابگرد را نیز مردم بصره از او 
دریغ داشتند و گفتند که این بهره ی 
ماست؛ آن را به هیچ کس ندهیم. این 
کار نیز به فرمان معاویه بود« )ابن اثیر 

ص۲۰۲۱(.
ب( خوارکننده ی مؤمنان و نوه اش 

ذلیل کننده ی آزادگان
محمد خاتمی، سّیِد حسنی است. 
پدرش  شجره نامه ی  گواهِی  به 

چهل  پشِت  او  خاتمی،  سید روح اهلل 
ابیطالب،  علی بن  بن  حسن  سوِم  و 
امام دوم شیعیان است. مرام و رفتار 
خاتمی هم این نََسب را تأیید می کند 
زیرا که اَعمال خاتمی، شباهت غریبی 
دارد.  اطهرش حسِن مجتبی  َجّد  به 
خاتمی، آخوندی شیک، عافیت طلب، 
است  سفسطه گری  و  مغالطه  اهل 
که هر گاه منبر و تریبون پیدا کند، 
آنچنان با عشوه و کرشمه مخاطبانش 
را می فریبد که همواره سواره می ماند:

»فضل بن ُدَکْین از ابوالَوسیم ُعَبید 
جّمال از سلمان بن ابی َشّداد برای ما 
نقل کرد که می گفته است: با حسن 
گروهه بازی ]نمونه ی صدرِ اسالِم بازِی 
خر- پلیس[ می کردم، اگر من برنده 
رواست  تو  بر  آیا  می گفت:  می شدم 
که بر پاره ی تن پیامبر سوار شوی؟ 
و هر گاه او برنده می شد می گفت: آیا 
خدا را ستایش نمی کنی که پاره ی تن 
پیامبر بر تو سوار شود؟« )واقدی ج ۵ 

صص۲۳-۴(.
پیش از انقالب ۱۳۵۷، گروهی که 
شیعه گری  سلطه ی  تحِت  ایراِن  در 
ذکور  اوالِد  می شدند،  خوانده  آقازاده 
آیاِت عظاِم شیعه بودند که امور مالی 
در  را  پدر  ُمهِر  و  دستک  و  دفتر  و 
دست داشتند. بعضی از این آقازاده ها، 
همواره در کنار پدرِ داَمت بََرکاتُه شان 
حضور داشتند و لحظه ای آن وجوِد پر 
برکت را تنها نمی گذاشتند مبادا که 
ذره ای از منافع و مواهب را از دست 
اما،  آقازادگان  از  دیگر  برخی  بدهند. 
راهِ دانشگاه و دیگر نهادهای ُعرفی را 
در پیش می گرفتند و حتی راهی بالد 
کفر می شدند تا از َکم و ِکیف اوضاع 
فرنگ هم اطالع حاصل کنند. یکی از 
مشهورترین این نوع آقازادگان، مهدی 
حائری یزدی فرزند بنیانگذار حوزه ی 
علمیه قم بود که سال های طوالنی را 
در کانادا، آمریکا و انگلستان گذراند و با 
همه ی اسالم پناهی که داشت، از بالد 

کفر دل نمی َکند.
و  قم  ساکِن  اوِل  تراز  مراجع  به جز 
از آیاِت عظاِم درجه  مشهد، بسیاری 
دو و مجتهدیِن محلی هم در مقیاس 
و  دستک  و  دفتر  همان  کوچکتری 
البته همان بساط آقازادگی را داشتند. 
بیشتر این آقازادگاِن درجه دو، به جای 
یا مرکز یک  پایتخت  فرنگ رهسپار 
استان بزرگ می شدند، از دانشگاه یک 
مدرک لیسانس دست و پا می کردند و 
همزمان به حوزه ی علمیه هم رفت و 

آمد داشتند تا باب اجتهاد و کسب و 
کار خانوادگی هم به روی شان بسته 
از آقازادگاِن درجه  نشود. این قماش 
بیشتر   ،۱۳۵۷ انقالب  از  پس  دو، 
میانی جمهوری  و  رده باال  پست های 
آالف  به  و  کردند  اشغال  را  اسالمی 
و اُلوِف فراوان رسیدند. این جماعت، 
انقالب ۵۷  آدم های  بی خاصیت ترین 
بودند که مصدر امور شدند. سیدمحمد 
خاتمی فرزند سیدروح اهلل، مشهورترین 
و  دار  آدِم  خوش شانس ترین  البته  و 

دسته ی آقازادگاِن درجه دو بود.
او سومین فرزنِد مجتهِد اردکاِن یزد 
برای  چهل،  دهه ی  اوایل  در  است. 
آموزش مقدماِت آخوندی به قم رفت 
و دو سال بعد برای اینکه دانشگاه را 
دوره ی  از  باشد سر  کرده  تجربه  هم 
دانشگاه  غرِب  فلسفه ی  کارشناسی 
مفِت  پوِل  با  درآورد. سپس  اصفهان 
تهران  دانشگاه  در  پدرش،  وجوهاِت 
و  گرفت  تربیتی  علوم  فوق لیسانس 
قدری بعد با خاندان آخوندِی قدرتمنِد 
وارد  و  کرد  وصلت  صادقی  صدر- 
که  قدری  شد.  شهریه بده ها  حلقه ی 
هم  را  فرنگ  که  خواست  گذشت، 
محمد  آویزاِن سید  کند پس  تجربه 
راسپوتیِن  به  مشهور  )بعدها  بهشتی 
اسالمی  مرکز  رئیس  که  شیعه( 
صباحی  چند  و  شد  بود،  هامبورگ 
را در آلمان گذراند. انقالب که رسید 
در  که  بود  آخوندهایی  جزو  هم  او 
آفتابه  دنباِل  در  به  در  نوفل لوشاتو 
این جماعت در  بودند؛  برای طهارت 
عین حال برای تقسیم غنایِم انقالِب 
در ُشُرف وقوع، نقشه می کشیدند. پس 
از انقالب با کمک نفوذ و پول پدرش 
نماینده ی اردکان و میبد در مجلس 
سال  پاییز  در  شد.  اسالمی  شورای 
سرپرسِت  خمینی  سوی  از   ۱۳۵۹
مؤسسه ی غصب شده ی »کیهان« شد 
و در مقاِم نایِب غاصب، سرمقاله های 
ِغالظ و ِشداد علیه مخالفین جمهوری 
اسالمی نوشت. از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۱ 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی )بخوانید 

از آنکه مجبور به  سانسور( بود. پس 
استعفا از مقام وزارت شد، چند سالی 
تا  پراند  مگس  ملی  کتابخانه  در  را 
اینکه برخالف انتظارش در انتخابات 
از  بیش   ۱۳۷۶ جمهوری  ریاست 
که  قدری  آورد.  رأی  میلیون  بیست 
واقعه  این  َجّوگیری  و  ذوق زدگی  از 
گذشت، همانند َجّدش حسِن مجتبی 
علی رغِم بیعت مردم، با حاکِم بزهکاِر 
زمانه صلح کرد و مؤمنانش را روسیاه 
در  کرد.  رها  خود  حال  به  ذلیل  و 
واقع، گوشه ی عافیت گرفت و منتظر 
خراِج دارابگرد نشست. انگار در تاریخ 
نخوانده بود که:»مردم بصره نگذاشتند 
حسن خراج دارابگرد را بگیرد و گفتند: 
»غنیمت ماست« و چون سوی مدینه 
روان شد کسانی در قادسیه جلو وی 
ذلیل کننده ی  گفتند:»ای  و  آمدند 
)طبری ص ۲۷۲۰(. »چون  عرب«« 
حسن از کوفه رهسپار شد، مردی در 
راه به وی رسید و به اوی گفت: ای 
)ابن  مسلمانان!«  کننده ی  سیاه روی 

اثیر ص ۲۰۲۳(.
سید محمد خاتمی، همچون َجّدش، 
کردِن  ذلیل  کار  در  که  سال هاست 
مردم  از  برخی  است.  ایران  آزادگاِن 
ایران، بی هیچ عقالنیتی شیفته ی او 
هستند همچنان که شیفته ی َجّد او. 
بعضی دیگر اما از همه ی نازپروردگی، 
نمایندگی  او  که  حقارتی  و  َجبونی 
می کند، بیزارند. دسته ی سومی هم 
هستند که از همراهی با او منتفع شده 
این گروه یعنی جماعت  و می شوند. 
جوِر  را  او  حکومتی،  اصالح طلِب 

دیگری توصیف می کنند.
از  یکی  پیش،  سال  دوازده  ده 
ِر  ُمَکسَّ جمع  نیست؛  )فحش  َدکاتیِر 
کنید(  حسابش  »دکتر«  واژه ی 
بیشتِر  مثل  که  خاتمی  هواخواه 
طی  اصالح طلب اش،  همپالکی های 
جمهوری  حکومت  سال های  تماِم 
اسالمی، همواره از پشت میِز معاونِت 
یکی از وزارتخانه های دولت به پشت 
میِز معاونت یک وزارتخانه ی دیگر، در 
رفت و آمد بوده و هست، به صاحب 
این صفحه کلید گفت: »سید محمد 
خاتمی برای نظام جمهوری اسالمی 
ُحکِم تریاک را دارد؛ تریاک را می شود 
تََفُننی کشید اما نباید به آن معتاد شد 
برای  اعتیادی  زیرا که عواقب چنین 
مردانگِی رجال، فاجعه بار خواهد بود«. 
اهل بخیه نکته ی باریک تر از موی این 

تشبیه را می دانند.
نتیجه گیری

مجلِس  که  است  سالی  چند 
»شرکت  تِکیه ی  در  شبیه خوانی 
برپاست.  سهامی جمهوری اسالمی« 
خامنه ای  علی  سید  نمایش،  این  در 
شبیه معاویه و سید محمد خاتمی، 
بََدِل حسن مجتبی است. میرحسین 
موسوی شخصیتی در مایه ی حسین 
بن علی است و مجتبی خامنه ای هم 
نقِش یزید بن معاویه را در این بازی به 
عهده گرفته است. درگیری اصالح طلب 
و اصولگرا، شبیه دعوای دو طایفه ی 
قریش )بنی امیه و بنی هاشم( بر سر 
قدر  هرچه  دعوا  این  است.  خالفت 
هم که جدی و خونین باشد، َدخلی 
به خواسته های به حِق مردِم جان به 
لب رسیده ی ایران ندارد. تنها راه چاره 
برای ملت ایران، خالصی از افسانه ی 
پر ُخرافه ی قریش است. اصالح طلبان 
این  از  منتفعان  بزرگترین  حکومتی 
توان شان  تمام  با  و  هستند  افسانه 
دارند.  موجود  وضع  حفظ  در  سعی 
امید بریدن از اصالح طلباِن حکومتی، 
بزرگترین مانع در راه آزادی را از پیش 
پای مردم ایران زمین برخواهد داشت.

سید محمد خاتمی، ذلیل کننده ی آزادگان  

نَقِل قول های تاریخی این مقاله از سه منبع زیر آمده است:
*تاریخ طبری یا »تاریخ الُرسل و الملوک« تألیف محمد بن جریر طبری 
جلد هفتم، ترجمه: ابولقاسم پاینده، انتشارات اساطیر، چاپ چهارم 13۷4
*طبقات تألیف محمد بن سعد کاتب واقدی)230- 168 ه.ق( جلد اول: 
سیره ی شریف نبوی و جلد پنجم: حسن و حسین بن علی)ع( و تابعان اهل 
مدینه، ترجمه: دکتر محمود مهدوی دامغانی ، انتشارات فرهنگ و اندیشه 

چاپ اول 13۷4
*تاریخ کامل نوشته ی عّزالّدین ابن اثیر جلد پنجم، برگردان: دکتر سید 
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