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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

ِِ

روسیه، شریک دزد و رفیق قافله

در این شماره می خوانید:

 در صفحه 2

اسالمی  جمهوری  و  اسرائيل  آیا 
درگيری  اولين  آماده  را  خود  ایران 
نظامی مستقيم می کنند؟ آیا بحران های 
خاورميانه که رژیم ایران در همه آنها 
حضور فعال دارد، به جنگی منطقه ای 
تبدیل خواهند شد؟ آیا نظام جمهوری 
اسالمی که در درون مرز از سوی اقشار 
مختلف مردم به چالشی جدی کشيده 
شده است، برای بقای خود احتياج به 

بحرانی خارجی دارد؟ این پرسش ها در 
این روزها در داخل ایران و در صحنه 
مطرح  جدی  صورت  به  بين المللی 

هستند.
آمریکا و بریتانيا و فرانسه با فرستادن 
بيش از ۱۰۰ موشک به سمت برخی 
نظامی در سوریه، فصل  پایگاه های  از 
جدیدی را در جنگ هفت ساله در این 

کشور عربی گشودند.  در صفحات 10 و 11 

سرمقاهل
فضای بیکران مجازی

و شمشیر چوبیِن فیلترینگ

چهل ساله نابودمون کردید!
مقاومت به قدرت تبدیل می شود

امکان ندارد ویدیویی را که مقاومت دختر جوانی را در برابر یک مأمور 
و  ببینید  می دهد  نشان  ارشاد«  »گشت  سیاه پوش  و  حزب اللهی  مؤنث 
بغض تان از خشم نترکد. به ویژه زمانی که دختر در میان هیاهو و تهدیدهای 
نسل دیگری از »زهراخانم«ها، فریاد می زند: »ولم کن! چهل ساله نابودمون 

کردید!« بدون آنکه خودش همه این چهل سال را تجربه کرده باشد.
چنین اتفاقی در هر جامعه ای که اندکی بر نظام حقوقی انسانی استوار 
باشد، سبب چندین استعفا از سوی مقامات مسئول می شود. اما در جمهوری 
اسالمی ایران، سرکوب، فشار سیستماتیک بر فرد و جامعه، زیر پا گذاشتن 
حقوق شهروندی، دخالت در روش و رفتار خصوصی افراد، کامال قانونی است! 
هم این مؤنث حزب اللهی که می خواهد دختر جوانی را در خیابان به خاطر 
روسری خفه کند و هم آن مذکر آتش به اختیار که از سکو باال رفت و با لگد 
یکی از »دختران خیابان انقالب« را به پایین پرتاب کرد، همه به قوانین و 
مقررات شرع و نظام خود عمل می کنند. هار شدن آنها به پشتوانه ی سیستم 
قضایی مبتنی بر شرع است. نظام حقوقی ایدئولوژیک و فرقه ای و داعشی 
است که این مزدبگیران را به طور سیستماتیک و وسازمان یافته در برابر 
مردم و حق آزادی و اختیار آنها و در برابر تنوع و رنگارنگی جامعه قرار 
می دهد. وگرنه، اگر این افراد از روی عقیده و بدون پشتوانه ی قانونی عمل 
نمونه های معدود فردی  به  مانند هر جرم و تبهکاری دیگری،  می کردند، 

تبدیل می شدند که با پیگرد و مجازات شمارشان کمتر هم می شد! 
به این ترتیب، شما، زمامداران جمهوری اسالمی، مقامات و مسئوالن و 
مأموران روحانی و نظامی و شبه نظامی و پاسدار و بسیجی و لباس شخصی و 
آتش به اختیارهای ذوب شده در عقاید کور و ارتجاعی و ضدآزادی و ضدزن، 
شما حزب اللهی ها و مذهبیون افراطی، بترسید از روزی که این فریادها از 
بترسید که در دوران  از فریاد سه نسلی  به قدرت تبدیل شود.  مقاومت 
خودتان بالیده و بزرگ شده اند اما با آموزش های شما بیگانه اند و به جهانی 
بسی فراتر از دنیای حقیر شما متصل هستند. جهانی که در آن »آزادی« 
جایی  که  دارد  گفتن  برای  حرف  آنقدر  انسانی«  »کرامت  و  »اختیار«  و 
اجساِد سربرآورده  و  برای سخنان قرون وسطایی شما، مردگاِن متحرک 
و  »امت«  هیچ  نمی ماند.  باقی  گذشته،  قرون  سیاهی های  و  تاریکی ها  از 
گوسپندی در کار نیست تا شما که عقل و درایت و زبان و بیان تان به پای یک 
کودک دبستانی جهان مدرن و جوامع پیشرفته نمی رسد، داعیه ی »رهبری« 
آن را داشته باشید. دلتان را به هواداران مزدبگیر و یا به افراد صف های 
انتخاباتی که بیشتر آنها می خواهند سر به تن شما نباشد، خوش نکنید! در 
همان رأی گیری سال 92 وقتی رهبرتان التماس کرد حتی اگر مخالف هم 
هستید در رأی گیری شرکت کنید، معلوم بود که فاتحه ی نظام تان خوانده 
است! حاال هم وقتی فرمانده نیروهای انتظامی نظام  می گوید: »ما دستور 
داده بودیم اگر مقاومتی صورت گرفت، مأموران رها کنند«، یعنی شرایط به 
گونه ای تغییر کرده که کفه ی مقاومت سنگین تر از کفه ی سرکوب شده است! 
حکومت ها با سرکوب، سرنگون می شوند؛ مردم سرکوب شده اما با مقاومت

 به پیروزی می رسند. این بازی نغز روزگار است!                االهه بقراط

=جمهوری اسالمی نیز در فضای مجازی فعال است اما سیستمی که مخاطبان خود را در واقعیت از دست داده، 
به چه دلیل باید بتواند در فضای مجازی مردم را به خود جلب کند! 

=مردم با حضور در فضای مجازی، کار تریبون های یک طرفه ی حکومت ها و جریانات بزرگ رسانه ای را کساد و 
مشکل کرده اند  . 

 در صفحه18

ایران امید اول آسیا در جام جهانی
****

مسابقات استادان مونت کارلو؛ نادال و 
جاکوویچ در دور سوم

****
ژرمن  سن  پاریس  و  منچسترسیتی 
قهرمانان لیگ فوتبال انگلیس و فرانسه

****
نفوذ  با  راجر فدرر در میان صد چهره 

مجله تایم
****

دربی استقاللی ها در لیگ قهرمانان آسیا
****

شکست تلخ معصومه تاجیک 
موی تای کار ایران با »حجاب اجباری«

****
صعود و صدرنشینی استقالل و پرسپولیس 
با مربیان حرفه ای و مدیران خیلی آماتور!

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

پهلوی گرایی، پشتوانه ی یک 
حزِب فراگیر

صفحه 3
ایران  ارزی  بحران  =فوربس: 

تاثیرات ژئوپلیتیک است
صفحه 4

=رضا پهلوی: ما بر سر دوراهی 
بقا یا انقراض قرار داریم؛ همین 
نوین  اتوریته ی  برای  باید  امروز 

چاره اندیشید!
صفحه 6

علمیه  حوزه  مدرس  =یک 
خواهان  عجیب  پیشنهادی  در 
کشور  شد:  ایران  از  قم  تجزیه 

قم، با پرچم و قانون مستقل!
صفحه 7

سپاه  فقیه:  ولی  =نماینده 
را  بیت المقدس  فتح  و  ایستاده 

محقق می کند

صفحات  8 و 9
= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات

 در ایران )65(- احمد احرار
 - رهبری  نقش  و  =دمکراسی 

داریوش همایون
صفحه 13

= سرگرمی -جدول - سودوکو
صفحه 14

سیاسی،  زندگی  به  =نگاهی 
خاطرات و... دکتر علی امینی)2(

صفحه 15
خوشگال«  »دختر  =مشتاقان 

در »رأس همه ی امور«
صفحه 17

=محمدرضا جالیی پور بازداشت شد
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=با توجه به گسترش نارضایتی ها و اعتراضات در ایران، سپاه که خود را مدافع نظام 
و ارزش های آن معرفی می کند، باید بین حضور در خارج از مرزها برای گسترش نفوذ 
و حضور در داخل کشور برای سرکوب شهروندان، یکی را انتخاب کند. منابع مالی و 

انسانی برای هر دو ندارد!
اسالمی  جمهوری  و  اسرائیل  آیا 
درگیری  اولین  آماده  را  خود  ایران 
یا  آ ؟  می کنند مستقیم  می  نظا
بحران های خاورمیانه که رژیم ایران 
به  دارد،  فعال  حضور  آنها  همه  در 
هند  خوا تبدیل  منطقه ای  جنگی 
که  اسالمی  نظام جمهوری  آیا  شد؟ 
در درون مرز از سوی اقشار مختلف 
مردم به چالشی جدی کشیده شده 
به  احتیاج  خود  بقای  برای  است، 
بحرانی خارجی دارد؟ این پرسش ها 
در  و  ایران  داخل  در  روزها  این  در 
جدی  صورت  به  بین المللی  صحنه 

مطرح هستند.
با  نسه  فرا و  نیا  بریتا و  آمریکا 
به  موشک   1۰۰ از  بیش  فرستادن 
نظامی  پایگاه های  از  برخی  سمت 
در  را  جدیدی  فصل  سوریه،  در 
کشور  ین  ا در  له  سا هفت  جنگ 
این  نظامی  مقامات  گشودند.  عربی 
حمالت  این  موفقیت  از  کشور،  سه 
موشکی می گویند، در حالیکه دمشق 
نمایشی  اقدامی  از  صحبت  تهران  و 
حائز  نظامی  نظر  ز  ا که  می کنند 
مورد  در  بحث  است.  نبوده  اهمیت 
این حمالت موشکی  نظامی  کارنامه 
می کنیم.  واگذار  کارشناسان  به  را 
ولی جنبه های  این حمالت موشکی 

سیاسی نیز دارند.
سکوت روسیه

از حمله موشکی  در روزهای قبل 
سه کشور غربی، آلکساندر ژاپسکین 
داده  بیروت هشدار  در  روسیه  سفیر 
موشکی  حمله ای  صورت  »در  بود 
به سوریه، ما نه تنها خود موشک ها، 
بلکه مبدأ شلیک آنها را نیز هدف قرار 
خواهیم داد.« اما نه تنها حمله ای به 
سوی  از  موشک ها  این  شلیک  مبدأ 
سوریه و یا هر کشور دیگری صورت 
موشکی  دفاع  سیستم  بلکه  نگرفت، 
سوریه که توسط روس ها اداره می شود 
هم خاموش ماند. در اینجا دو پرسش 
مطرح می شود: این سیستم دفاعی نا 
اینکه روس ها عمدا  یا  است،  کارآمد 

آن را به کار نگرفتند؟
سکوت  ی  طالعیه ا ا ر  د مسکو 
سیستم دفاعی خود را با بیان اینکه 
سمت  به  شده  شلیک  »موشک های 
فعالیت روسیه  وارد محدوده  سوریه 
کرد.  توجیه  نشدند«  کشور  این  در 

غرب  برای  روشنی  پیام  که  سکوتی 
و همزمان برای متحدین روسیه در 
سوریه، و به ویژه جمهوری اسالمی 
ایران داشت. پیامی که دولت حسن 
دریافت  سپاه  فرماندهان  و  روحانی 
کردند، اگرچه پاسخ آن را به منابع 
سعداهلل  کردند.  واگذار  غیررسمی 
تهران،  عالمه  دانشگاه  استاد  زارعی 
فارس  خبرگزاری  با  گفتگویی  در 
هدف  پاسداران،  سپاه  به  وابسته 
و  بریتانیا  و  آمریکا  موشکی  حمالت 
فرانسه را »نه سوریه بلکه جمهوری 
می افزاید  و  می داند  ایران«  اسالمی 
در  روسیه  متناسب  واکنش  »عدم 
برابر تهاجم موشکی به سوریه نشان 
می دهد که روس ها خود را مخاطب 
نمی دانستند،  حمالت  این  مستقیم 
از  بازیگران  دیگر  خالف  بر  اگرچه 
امکانات الزم برای دفع این حمالت 

برخوردار بودند.«
در جبهه موسوم به اصالح طلب نیز 
فیض اهلل عرب سرخی عضو مجاهدین 
انقالب اسالمی، در توییتر بی اعتمادی 

نمی کند.  پنهان  را  روسیه  به  خود 
عرب سرخی می نویسد: »سقف برخورد 
خود  متحدین  از  دفاع  در  روسیه 
در  روسیه  متحد  تنها  است.  همین 
مورد  مدیترانه  استراتژیک  منطقه 
متحدینش  و  آمریکا  موشکی  حمله 
می کند  اعالم  روسیه  و  گرفته  قرار 
نه  هیچگو ما  می  نظا سیستم  که 
اگر هم  البته  است.  نداشته  واکنشی 
همین  آن  توانایی  و  ظرفیت  داشته 
طناب  این  بر  تکیه  است.  ندازه  ا
پوسیده خطا است«. قرارگاه سایبری 
عمار، که زیر نظر مهدی طائب اداره 
می شود، در کانال تلگرامی اش، بدون 
بازی با کلمات صحبت از »ساخت و 
پاخت های روسیه و آمریکا« می کند.

هشدار اسرائیل
اگر در سوریه و در مقابل حمالت 
فرانسه،  و  بریتانیا  و  آمریکا  موشکی 
روسیه سکوت اختیار کرد و واکنشی 
نشان نداد، در صورت درگیری نظامی 
احتمالی بین جمهوری اسالمی ایران 
و اسرائیل، اگر خود را در حاشیه قرار 
قرار  ندهد، بدون شک در کنار سپاه 
وزیر  اسرائیل چنانکه  نخواهد گرفت. 
بار  چندین  لیبرمن  آویگدور  دفاعش 
در هفته های گذشته اعالم کرده است 
نسبت به هرگونه اقدام نظامی جمهوری 
خاک  از  متحدینش  و  ایران  اسالمی 
سوریه واکنش سختی نشان خواهد داد.  
حمالت هوایی اخیر اسرائیل به پایگاه 
پایگاه  و  حمص،  حومه  در  »تیفور« 
هشداری  عزان«،  »جبل  در  دیگری 
بود به جمهوری اسالمی ایران که خیال 
هرگونه حمله نظامی به اسرائیل را از 

سر بیرون کند.
بنا بر آنچه در رسانه های اسرائیلی 
آمده است، سپاه در حال حاضر پنج 
تحت  را  سوریه  در  نظامی  پایگاه 
کنترل خود دارد که در آنها پهپاد های 
یا  می شوند  مونتاژ  یران  ا ساخت 
و  شده  موشکی  زرادخانه  به  تبدیل 
یا محل نصب سکوهای پرتاب موشک 
در  سپاه  پایگاه های  دیگر  هستند. 
حومه شهرهای دمشق و حلب، و در 
دیرالزور قرار دارند. رسانه های اسرائیل 
پایگاه ها  این  فرماندهی  می نویسند 
سلیمانی  قاسم  نزدیکان  از  یکی  با 
فرمانده نیروهای قدس، به نام امیر علی 

حاجی زاده است.

یک مقام ارشد ارتش اسرائیل، در 
اسکای  تلویزیونی  شبکه  با  گفتگو 
آمده  دست  به  اطالعاتی  می گوید 
که بر مبنای آنها گویا نیروهای سپاه 
از خاک  در تدارک حمالت موشکی 
سوریه به پایگاه های نظامی اسرائیل 
هستند. منابع اسرائیلی اهمیت زیادی 
می دهند  روحانی  حسن  سخنان  به 
که در سخنرانی اش به مناسبت روز 
اعالم می کنیم  دنیا  ارتش گفت »به 
باشیم،  داشته  نیاز  که  سالحی  هر 
باشد  نیاز  اگر  و  کرده  تولید  عمدتا 
تهیه می کنیم«. در مراسم روز ارتش، 
حسن روحانی از یک سامانه جدید به 
نام »کمین ۲« نیز رونمایی کرد. این 
سامانه موشکی برای مقابله با پهپاد ها 
و هواپیماهایی ساخته شده است که 

در ارتفاع پایین پرواز می کنند.
اگر برخی از کارشناسان رودررویی 
نظامی بین ایران و اسرائیل در خاک 
می دانند،  متحمل  بسیار  را  سوریه 
دو  این  که  معتقدند  دیگر  برخی 
هر  از  لفظی  در جنگ  اگرچه  کشور 

مرزی رد شده اند، ولی همیشه تالش 
داشته اند که خط قرمز مقابله مستقیم 
را رعایت کنند. یک کارشناس نظامی 
که  سیاستی  است  معتقد  اسرائیلی 
پیش  در  نیاهو  نتا بنیامین  دولت 
قدرت های  دادن  »قرار  است،  گرفته 
اسالمی  جمهوری  مقابل  در  جهانی 
ایران است«. این کارشناس که تنها 
با شرط نام نبردن از او با کیهان لندن 
گفتگو کرده است، می افزاید »دولت 
پاسداران  سپاه  دارد  تالش  اسرائیل 
قرمزی  خطوط  از  گذر  به  مجبور  را 
تا  کرده اند،  رعایت  کنون  تا  که  کند 
جنگ  وارد  دیگری  کشورهای  بلکه 
بشوند«.  ایران  اسالمی  جمهوری  با 
کشور  دو  به  کارشناس  این  اشاره 
است:  سعودی  پادشاهی  و  آمریکا 
»اگر جمهوری اسالمی ایران حتی به 
مثال  مستقیم  بطور  آمریکا  با  اشتباه 
در آب های خلیج فارس درگیر شود 
و یا غیرنیابتی حمله ای به پادشاهی 
سعودی صورت گیرد، آن زمان تمام 
مداخله  به  مجبور  غربی  کشورهای 

خواهد شد.«
سپاه بر سر دوراهی

مقابل  در  خود  نوبه  به  نیز  سپاه 
به  توجه  با  دارد.  قرار  دوراهی  یک 
در  عتراض ها  ا بقه  بی سا گسترش 
که  ساختارشکنی  شعارهای  و  ایران 
بخش های مختلف جامعه در خیابان ها 
فریاد می کشند و کلیت نظام را و نه 
سوال  زیر  به  را  آن  از  بخشی  دیگر 
می برند، سپاه که خود را مدافع نظام 
و ارزش های آن معرفی می کند، باید 
بین حضور گسترده در برون مرزها و 
در بحران های منطقه و یا ایفای نقش 
جمهوری  بقای  تضمین  در  اصلی 
سرکوب،  ابزار  از  استفاده  با  اسالمی 
که  انتخابی  کند.  انتخاب  را  یکی 
ساده نیست. اقتدار سپاه از حضورش 
ادعای  به  و  منطقه  بحران های  در 
در  کشور  امنیت  حفظ  سردارانش 
برون مرز برای اینکه در درون مجبور 
است.  گرفته  منشأ  نشوند،  جنگ  به 
به  ایران  خیابان های  در  که  سپاهی 
نه  کند،  عمل  سرکوب  عامل  عنوان 
تنها اقتدار، بلکه حمایت اندکی را که 
از امنیت کشور  در به اصطالح دفاع 
در مقابل »دشمن خارجی« به دست 

آورده را از دست می دهد.

ایجاد گروه های  برای  تالش سپاه 
شبه نظامی در کشور های منطقه نیز 
کنونی،  مالی  مشکالت  به  توجه  با 
بلکه  نیست،  گسترش  قابل  تنها  نه 
هر کدام از گروه های موجود نیز در 
صورتی که حمایت مالی کاهش یافته 
یا قطع شود، به دنبال حامی دیگری 
جمهوری  و  سپاه  و  رفت  خواهند 
اسالمی را به حال خود رها خواهند 
کرد. بحران نظام تنها به داخل مرزها 
خالصه نمی شود. در خارج از مرزها 
مزدبگیران  و  هواداران  ریزش  نیز 
است.  شده  آغاز  اسالمی  جمهوری 
یک نمونه بارز عراق است. در ماه های 
گذشته چندین گروه از شبه نظامیان 
کشور  این  سیاسی  احزاب  و  عراقی 
که تا کنون در جبهه تحت حمایت 
قدس  نیروهای  و  اسالمی  جمهوری 
جدا  را  خود  حساب  داشتند،  قرار 
شیعه  وجود  با  نگاه شان،  و  کرده اند 
سعودی  پادشاهی  سوی  به  بودن، 

سنی منعطف شده است.
احمد رأفت

فیلتر شدن پیام رسان تلگرام به یکی 
روزهای  در  ایران  داغ  موضوعات  از 
گذشته تبدیل شده و اظهار نظرها و 
اقدامات متناقض مقامات درباره فیلتر 
شدن این پیام رساِن پرطرفدار در ایران 

به حاشیه ها دامن زده است.
ابتدای سال  از  فیلتر کردن تلگرام 
گذشته از سوی برخی مقامات حکومت 
سراسری  اعتراضات  با  اما  بود  مطرح 
دی ماه 96 مسدود شدن این پیام رسان 
قرار  بررسی  مورد  جدی  صورت  به 

گرفت.
بالتکلیفی فنی و سیاسی

در  دولت  گذشته  روزهای  در 
بخشنامه ای رسمی که به امضای اسحاق 
جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری 
رسیده است، کلیه دستگاه های دولتی، 
عمومی  نهادهای  و  گانه  سه  قوای 
ظرف  که  کرد  موظف  را  غیردولتی 
یک هفته از تاریخ ابالغ این بخشنامه، 
هرگونه فعالیت و ارائه خدمات خود را از 
طریق پیام رسان های اجتماعی داخلی 
این  انجام دهند و بسترهای الزم در 

زمینه را فراهم کنند.
پیام رسانی  یک  درباره  همچنین 
داخلی به نام »سروش« چند هفته پیش 
از ابالغ این بخشنامه به شدت تبلیغ 
می شد و رسانه های وابسته به حکومت 
اطالعات  ارائه  به  سازمان یافته  بطور 
که  کارشناسانی  با  مصاحبه  انجام  و 
موافق استفاده از پیام رسان های داخلی 

هستند  پرداختند.
بخشنامه  ابالغ  از  پس  ساعاتی  از 
و  حکومتی  شخصیت های  دولت، 
خود  خداحافظی  دولتی  سازمان های 
با تلگرام را آغاز و به پیام رسان سروش 

کوچ کردند.
اکنون در حالی که برخی از جمله 
ابوترابی عضو هیئت رئیسه  ابوالفضل 
شورای  مجلس  والیی  فراکسیون 
از  تلگرام  شدن  فیلتر  از  اسالمی 
ابتدای اردیبهشت ماه خبر می دهند و 
عالءالدین بروجردی رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
که  می کند  تأکید  اسالمی  شورای 
تصمیم فیلترینگ تلگرام در باالترین 
سطح نظام گرفته شده، وزیر ارتباطات 
و همچنین سخنگوی وزارت ارتباطات 
این خبر را تکذیب و تاکید می کنند 
که تلگرام در ایران فیلتر نخواهد شد.

روابط عمومی مرکز فضای مجازی 
ایران نیز روز سه شنبه، ۲8 فروردین، 
با صدور بیانیه ای دو پهلو درباره فیلتر 
شدن تلگرام ، هم نوشته هنوز درباره 
مسدود شدن تلگرام تصمیمی گرفته 
ممکن  که  کرده  تأکید  هم  و  نشده 
است شرایطی به مسدود شدن تلگرام 

منجر شود.
ناتوانی در برابر غول مجازی

به  حکومت  یا  آ ینکه  ا ز  ا جدا 
تلگرام  فیلتر  برای  نهایی  جمع بندی 
روزهای  تبلیغات  اینکه  یا  و  رسیده  
اخیر تنها برای کوچ دادن تعدادی از 
کاربران تلگرام به یک پیام رسان داخلی 
این پرسش مطرح می شود که  بوده، 
چرا مقامات جمهوری اسالمی نسبت 
به فعالیت شهروندان در تلگرام حساس 

شده اند.
 ۲۰13 سال  از  تلگرام  پیام رسان 
فعالیت خود را آغاز کرد اما در دو سه 
سال گذشته با استقبال زیادی روبرو 
شده است. آخرین آمارها تعداد کاربران 
تلگرام را بیش از ۲۰۰میلیون نفر در 
سراسر جهان اعالم کرده اند. در ایران 
تعداد کاربران فعال در تلگرام بین 4۰ 

تا 45میلیون نفر عنوان شده است.
که  آماری  اساس  بر  است  گفتنی 
مجازی  فضای  ملی  مرکز  پژوهشگاه 
در هفته نخست بهمن 96 منتشر کرد 
754 هزار و 516 کانال تا سوم بهمن ماه 
در تلگرام وجود دارد که روزانه بطور 
میانگین ۲.5 میلیارد بار بازدید از این 
کانال ها صورت می گیرد. همچنین در 
طول شبانه روز به طور متوسط بیش 
از 3میلیون و 75هزار و ۲۲7 مطلب 
در کانال های تلگرامی منتشر می شود.

بازدید  کل  پژوهشگاه تعداد  این 
کانال های فارسی تلگرام را نیز در روز 

دوم بهمن ماه ۲میلیارد و ۲85میلیون 
و 37۰هزار و 439 برآورد کرده است.

اما یکی از مهم ترین مواردی که در 
این آمار به آن اشاره شده آغاز به کار 
1۰ هزار کانال تلگرامی در دو هفته آخر 
دی ماه 96 و همزمان با آغاز اعتراضات 

سراسری در ایران است.
این همه در حالیست که بسیاری 
از سازمان های دولتی در ایران نیز از 
کانال های تلگرامی به عنوان مسیری 
سریع برای اطالع رسانی و پاسخگویی 
ارباب رجوع   متداول  پرسش های  به 
مشاغل  صاحبان  می کنند.  استفاده 
کانال های  راه اندازی  با  نیز  مختلف 
تلگرامی به معرفی، بازاریابی و فروش 
محصوالت و خدمات مشغول هستند 
می کند.  معاش  امرار  طریق  این  از  و 
شبکه های اجتماعی در همه جای جهان 
نقش مهمی در اقتصاد بازی می کنند و 
در ایران به دلیل سانسور و فیلترینگ 
دو اپلیکیشن تلگرام و اینستاگرام که 
فیلتر نیستند بیشترین اقبال را یافته اند. 
تا  تلگرام  فیلترینگ  این همه خبر  با 
»وعده «ی  سپس  و  اردیبهشت ماه 
اپ  واتس  و  اینستاگرام  شدن  فیلتر 
کرده  نگران  را  کاربران  از  بسیاری 
بدون آنکه این فیلترینگ های دوره ای 
توانسته باشد کاربران مجازی در ایران 
جذب  داخلی  پیام رسان های  به  را 
کند. یکی از دالیل مهم عدم جذابیت 
بی اعتمادی  داخلی،  پیام رسان های 
شرکت های  و  حکومت  به  مردم 
ارائه دهنده ی این خدمات هستند که 
نمی دانند اطالعات شخصی شان از کجا 

سر در می آورد.
از سوی دیگر، آنچه موجب حساسیت  
حکومت درمورد پیام رسان های خارجی 
از جمله تلگرام، اینستاگرام و واتس اپ، 
شده است، وجود هزاران کانال و گروه 
و  منتقدان  توسط  که  است  تلگرامی 
راه اندازی  اسالمی  مخالفان جمهوری 
شده و به اطالع رسانی مشغول هستند. 
این پیام رسان های خارجی هستند که 
سانسور،  سد  شکستن  با  توانسته اند 
روند گردش آزاد اطالعات را در برابر 
وجود  به  رژیم  تبلیغاتی  دستگاه های 
آوردند. استفاده از این پیام رسان ها برای 

و  اعتراضات  و سازماندهی  هماهنگی 
تجمع ها نیز به یکی از معضالت امنیتی 

برای نظام تبدیل شده است.
ز  ا اجتماعی  مختلف  گروه های 
تشکل های صنفی  کارگران و معلمان 
تا بازنشستگان و مالباختگان که هرگونه 
امکانی برای تشکل و شنیده شدن از 
رسانه های  طریق  از  شده،  سلب  آنها 
اجتماعی و پیام رسان ها اعتراضات خود 

را سازماندهی می کنند. 
اگر در جنبش 88 این فیس بوک و 
یوتیوب بودند که با وجود سانسور شدید 
در ایران بالفاصله خبرهای مربوط به 
در  می کردند،  منتشر  را  اعتراضات 
سال های اخیر این خبررسانی توسط 
پیام رسان ها انجام می شود. ویدیوها و 
به سرعت  اعتراضات دی  96  تصاویر 
اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها  در 
منتشر می شد و به دلیل عضویت ده ها 
میلیون ایرانی در تلگرام، این پیام رسان 
به یک منبع اصلی برای اطالع رسانی 
حساسیت  موضوع  این  شد.  تبدیل 
را  اسالمی  جمهوری  مقامات  بیشتر 

برانگیخت تا برای فیلتر کردن آن دست 
به کار شوند.

فضای مجازی مرز ندارد
متفاوت  کاربردی  که  نیز  توییتر 
دارد  تلگرام  مانند  پیام رسان هایی  از 
بیشتر  ایرانیان  میان  در  تدریج  به 
توییتر  اینکه  با  پیدا می کند.  طرفدار 
نیز در ایران فیلتر است اما بسیاری از 
نهادها، خبرگزاری های و شخصیت های 
توییتر  در  اسالمی  جمهوری  خود 
بخشنامه  صدور  با  هستند.  فعال 
سازمان ها  فعالیت  انتقال  برای  دولت 
به  تلگرام  از  حکومتی  نهادهای  و 
از  بسیاری  داخلی،  پیام رسان های 
نهادها و شخصیت های حکومتی کانال 
های خود در تلگرام را مسدود کردند 
در  آنها  کاربری  حساب  همچنان  اما 

توییتر فعال است.
در کانال تلگرامی اسحاق جهانگیری 
معاون اول حسن روحانی، آمده که در 
پس  این  از  کشور  مقررات  چارچوب 
منتشر  او  تلگرامی  کانال  در  مطلبی 
نخواهد شد. ولی وی در توییتر که بطور 
رسمی در ایران فیلتر است همچنان 
حسن  خامنه ای،  علی  دارد!  فعالیت 
روحانی، علی الریجانی، وزرای کابینه 
اسالمی  نمایندگان مجلس شورای  و 
توییتر  در  خود،  قوانین  برخالف  نیز 

حضوری فعال دارند.
جمهوری  نند  ما یی  حکومت ها
اسالمی اگرچه خود نیز از شبکه های 
استفاده  مجازی  فضای  و  اجتماعی 
اما سیستمی که مخاطبان  می کنند، 
رسانه های  در  و  واقعیت  در  را  خود 
سنتی و رسمی مانند رادیو و تلویزیون و 
مطبوعات از دست داده است، نمی تواند 
انتظار داشته باشد که مردم در فضای 

مجازی آن را دنبال کنند! 
رسانه های اجتماعی )سوشیال مدیا( 
دستاورد  هر  مانند  مجازی  فضای  و 
دیگری جنبه های خاکستری نیز دارد. 
قابل کنترل در  استفاده های  اما سوء 
اجتماعی  شبکه های  که  نقشی  برابر 
افزایش  و  دمکراسی  گسترش  جهت 
آگاهی همگانی دارند نقش تعیین کننده 

بازی نمی کند.
حضور  با  جهان  سراسر  در  مردم 

تریبون های  کار  مجازی،  فضای  در 
یا  و  حکومت ها  سوی  از  یک طرفه 
کساد  را  رسانه ای  بزرگ  جریانات 
این  از  نیز  ایران  کرده اند  !  مشکل  و 
جدا  دمکراتیک  تحول  عظیم  موج 
نیست. اگر حکومت ها صدای مردم را 
به  نمی شنوند، جامعه خودش دست 
کار شده و با بلند کردن صدای خود 
در فضای مجازی چنان فضای واقعی 
قرار  تأثیر  تحت  را  موجود  شرایط  و 
می دهد که سیاست و اقتصاد مجبور 
به واکنش می شوند. و البته بی تردید، 
سانسور و فیلترینگ بدترین واکنش 
نیز شکست  است که همواره  ممکن 
فیلترینگ  هم  یران  ا در  خورده. 
سبب  قطعا  خارجی  پیام رسان های 
روی آوردن مردم به پیام رسان داخلی 
نمی شود بلکه به مصداق »ِعرِض خود 
میبری و زحمت ما میداری« راه های 
در  سانسور  زدن  دور  برای  جدیدی 
پیش گرفته و امکانات تازه ای ساخته 

می شوند. 
روشنک آسترکی

فضای بیکران مجازی
و شمشیر چوبیِن فیلترینگ

روسیه، شریک دزد و رفیق قافله

=جمهوری اسالمی نیز در فضای مجازی فعال است اما سیستمی که مخاطبان خود را در 
واقعیت از دست داده، به چه دلیل باید بتواند در فضای مجازی مردم را به خود جلب کند! 
=مردم با حضور در فضای مجازی، کار تریبون های یک طرفه ی حکومت ها و جریانات 

بزرگ رسانه ای را کساد و مشکل کرده اند  .
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بریتانیایی،  قانونگذار  جونز،  گراهام 
را  ایران  در  بشر  حقوق  وضعیت 
وحشتناک خواند و جمهوری اسالمی را 
متهم به پرونده سازی برای شهروندان 

دوتابعیتی کرد.
در  نگرانی  ابراز  ضمن  ملک پور  مریم 
از  سعید،  برادرش  وضعیت  با  رابطه 
دولت لیبرال کانادا انتقاد کرد که در 
گفتگوها برای از سر گرفتن مناسبات 
دیپلماتیک با جمهوری اسالمی ایران، 
را  الزم  اقدامات  پرونده  این  مورد  در 

انجام نمی دهد.
قرار  اهمیت  به  مقدم  امیری  محمود 
دادن نقض حقوق بشر در ایران در صدر 
مذاکرات کشورهای غربی با جمهوری 

اسالمی اشاره کرد.
نهاد  بشر،  حقوق  بین المللی  دیده بان 
در  را  نشستی  بریتانیایی،  غیردولتی 
عنوان  با  کشور  این  پارلمان  محل 
»ایران: صدای آزادی« با هدف بررسی 
پرونده حقوق بشری جمهوری اسالمی 
که  دوتابعیتی هایی  بر  تکیه  با  ایران 
فشار  یا تحت  بسر می برند  زندان  در 

هستند، برگزار کرد.
در این نشست، در کنار گراهام جونز 
نماینده مجلس عوام از حزب کارگر، 
به  سعید  برادرش  که  ملک پو،  مریم 

قانونگزار بریتانیایی وضعیت حقوق بشر در جمهوری 
اسالمی را وحشتناک توصیف کرد

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

دارالترجمه بین المللی فـریـس

زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی
 ) استاد دانشگاه (

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

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

فکــس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk

Email: assot@aol.com

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

دوشنبه تا جمعه 1۰ صبح تا 5 بعداز ظهر

روز  جنوبی  کره  جمهوری  رئیس 
شمالی  کره  مقامات  گفت:  پنجشنبه 
قید  هیچ  بدون  داده اند  اطالع  او  به 
برنامه های  برچیدن  آماده  شرطی  و 
عاری ساختن شبه جزیره  و  هسته ای 

کره از سالح اتمی هستند.
مون جائه این گفت: در چنین صورتی 
دستیابی به صلح در منطقه و عادی 
ساختن رابطه میان دو کره و همچنین 
آمریکا پس از دیدار سران کره جنوبی و 
دونالد ترامپ با کیم جونگ اون مشکل 

نخواهد بود.
وی تاکید کرد که گمان نمی کنم دو 
کره جنوبی و شمالی برداشت متفاوتی 
از معنی و مفهوم خلع سالح هسته ای 
داشته باشند. او که پس از صرف ناهار 
با مدیران رسانه های آن کشور صحبت 
شمالی  کره  مسئوالن  افزود:  می کرد 
شرایطی که قبول آن برای واشنگتن 
کرد  نخواهند  تعیین  نباشد  مقدور 
مانند خروج نیروهای نظامی آمریکا از 
کره جنوبی که شمار آنها به 2۵00 تن 
می رسد.وی اضافه کرد تنها توقع پیونگ 
یانگ پایان دادن به سیاست خصمانه 
علیه این کشور و احترام به امنیت و 
تمامیت ارضی آن است. تا کنون شرط 
فعالیت های  توقف  برای  شمالی  کره 
هسته ای اش خروج ارتش آمریکا از کره 
جنوبی و جمع کردن چتر هسته ای  از 

فراز ژاپن و کره جنوبی بوده است.
کرد  اعالم  هفته  این  سئول  دولت 
تصمیم دارد یک معاهده صلح دائمی را 
با کره شمالی جانشین قرارداد آتش بس 
موقت کند که ده ها سال پیش بین دو 
کره امضا شده بود.درگیری های میان 
تا  دو کره در فاصله سال های 1٩۵0 
آتش بس  قرارداد  یک  با  تنها   1٩۵٣
از سوی طرفین متوقف شد. به همین 
جنوبی  کره  جمهوری  رئیس  جهت 
با  مالقات  جریان  در  است  امیدوار 
روزهای  در  همتای کره شمالی خود 
پیمانی  چنین  امضای  برای  آینده 

کره شمالی آماده برچیدن سالح های هسته ای بدون 
قید و شرط

رضایت او را جلب کند.
مون جائه این گفت: بعد از رسیدن به 
توافق نهایی با همسایه شمالی و مهر و 
موم شدن تجهیزات هسته ای کمک های 
بین المللی به پیونگ یانگ  برای توسعه 
اقتصادی آغاز خواهد شد.روز پنجشنبه 
رابرت وود نماینده آمریکا در امور خلع 
سالح هسته ای در ژنو گفت: فشارهای 
تحمیل  و  شمالی  کره  بر  آمریکا  
تحریم بر آن کشور به این دلیل بود 
که پیونگ یانگ برای ادامه برنامه های 
هسته ای و تولید موشک های قاره پیما 
به منابع مالی دسترسی نداشته باشد.

دیدار  از  ترامپ  =دونالد 
جونگ  کیم  با  سیا  رئیس 

اون خبر داد.
مون جائه این رئیس جمهوری کره 
آینده  هفته  زیاد  احتمال  به  جنوبی 
برای  شمالی  کره  رهبر  با  دیدار  در 
دو  میان  دائم  صلح  معاهده  امضای 
کره اصرار خواهد ورزید. پیمان صلح 
کنونی  آتش بس  واقع  در  یا  موقت 
سئول  دولت  نظر  به  کشور  دو  بین 

بسیار نامطمئن و آسیب پذیر است.
دفتر  رئیس  یانگ  یوئی-  چانگ 
کره  جمهوری  ریاست  ملی  امنیت 
جنوبی گفته است سئول و واشنگتن 
حسن  دادن  نشان  برای  طرح هایی 
قبال  در  شمالی  کره  از  خود  نیت 
توقف برنامه های هسته ای آن کشور 
از  اجرا خواهند گذاشت که یکی  به 
آنها امضای قرارداد صلح میان سئول 

و واشنگتن و پیونگ یانگ است.
وی تاکید کرد سعی ما اینست که 
نگرانی های امنیتی کره شمالی را هر 
چه بیشتر برطرف کرده در عین حال 
آینده  تا  کنیم  کمک  کشور  این  به 

موفقی پیش رو داشته باشد.
جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد 
دنیا  گفت:  هفته  این  نیز  آمریکا 

که  نیست  متوجه  باید  که  آنطور 
جنگ در شبه جزیره کره پایان نیافته 
و همچنان ادامه دارد. تالش ما این 
است که به این مناقشه خاتمه دهیم.

رو  پیش  مذاکرات  شد  یادآور  وی 
کره  با  آمریکا  و  جنوبی  کره  بین 
حل  برای  را  بزرگی  فرصت  شمالی 
شبه  در  جهان  معضالت  از  یکی 

جزیره کره فراهم نموده است.
سال  در  شمالی  و  جنوبی  کره  دو 
موقت  متارکه  قرارداد  یک   1٩۵٣
امضا کرده بودند.روز سه شنبه دونالد 

ترامپ در توییتر خود نوشت: مارک 
و  اطالعات  سازمان  رئیس  پمپئو 
اخیرا    CIA متحده  ایاالت  امنیت 
اون  جونگ  کیم  با  یانگ  پیونگ  در 
گفتگو  و  مالقات  شمالی  کره  رهبر 

کرده بوده است.
روابط دو کره پس از سال ها تیرگی 
کیم  خواهر  حضور  دنبال  به  شدید 
در  او  همراه  هیئت  و  اون  جونگ 
المپیک  بازی های  گشایش  مراسم 
کره  در  چانگ  پیونگ  زمستانی 
جنوبی وارد مرحله کامال تازه ای شد.

کره جنوبی به دنبال امضای معاهده صلح پایدار با 
کره شمالی

ویدا  است،  شده  محکوم  ابد  حبس 
مهران نیا که برای همسرش احمدرضا 
جاللی، حکم اعدام صادر شده است، 

حضور داشتند.
بخش  کارکنان  از  رحیم پور  رعنا 
نشست  این  در  بی سی،  بی  فارسی 
بر  اسالمی  جمهوری  فشارهای  از 
معامالت  ممنوعیت  و  همکارانش 
فعال  دو  کرد.  صحبت  آنها  برای 

امیری  محمود  ایرانی،  بشر  حقوق 
حقوق  »سازمان  سخنگوی  مقدم 
بشر ایران« و شیوا محبوبی سخنگوی 
»کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان 
سیاسی« نیز از دیگر سخنرانان این 

نشست بودند.
احمد رأفت در گزارشی از این نشست با 
مریم ملک پور، شیوا محبوبی و محمود 

امیری مقدم گفتگو کرده است.

ویدئو

فوربس  اقتصادی  =مجله 
ارز  بازار  از  تحلیلی  در 
اصلی  مشکل  نوشته  ایران 
ارز  این است که  ارزی  نظام 
اسکناس(  )به صورت  نقدی 
شده. کم  بسیار  ایران  در 
بازرگانی  اتاق  =رییس 
ارزی  بحران  دالیل  تهران 
روی  دست  و  برشمرده  را 
»اختالفات سیاسی داخل« و 
»شدت یافتن خروج سرمایه 
است. گذاشته  ایران«  از 

مجله اقتصادی فوربس در گزارشی به 
بحران ارزی در ایران پرداخته و نوشته 
اقدامات جدیدی بانک مرکزی تا حد 
زیادی نتوانسته ارزش ریال ایران را در 

هفته گذشته افزایش دهد.
به  اشاره  با  گزارش  این  از  بخشی  در 
ادامه سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای 
مقابل  ویژه کاهش آن در  به  خارجی 
سوئیس  فرانک  و  انگلیس  پوند  یورو، 
شکست  اثر  نوشته  آمریکا،  دالر  و 
سیاست های بانک مرکزی و دولت ایران 
در سیاست های ارزی را باید در وضعیت 
فعلی واردکنندگان و صادرکنندگان دید 
که دسترسی شان به ارز بسیار کاهش 
داشته و نمی توانند نه از بانک های دولتی 
و نه از صرافی ها ارز خریداری کنند و 
صرافی ها هم اجازه خرید و فروش ندارند.

نیز  این در شرایطی است که دالل ها 
قیمت هایی باالی هر دالر ۵۷00 تومان 
می دهند و بعضی از آنها نیز حاضر به 
معامله نیستند.فوربس با شرح وضعیت 
کرده  تاکید  ایران  در  ارز  بازار  وخیم 
مشکل اصلی نظام ارزی ایران این است 
که ارز نقدی )به صورت اسکناس( در 
کشور بسیار کم شده و این چندان به 
سیاست بانک مرکزی ارتباط ندارد بلکه 
تاثیرات ژئوپلیتیک است که بر مبانی 
اقتصادی تاثیر گذاشته و ارزش پول ایران 
را کاهش داده. این موجی است ناشی از 
تهدیدهای دونالد ترامپ برای خروج از 

برجام و تحریم ها.
اگر فکری نکنند بحران اقتصادی- 

سیاسی جدید به وجود می آید
محمدمهدی بهکیش یکی از اقتصاددانان 
 2٩ چهارشنبه،  روز  ایران  داخل  در 
فروردین، در یادداشتی در روزنامه دنیای 
اقتصاد نوشته »اگر قیمت ارز را همین 
محاسبه  سکه  قیمت  براساس  امروز 
تومان  در حدود ۵۵00  قیمت  کنیم، 
برای هر دالر برآورد می شود. بازار تجارت 
ایرانی  خانواده های  نیازهای  چمدانی، 
خارج از کشور که مثال درآمد حاصل از 
اجاره منزلشان را برای مخارج روزانه به 
کشور محل سکونت منتقل می کنند یا 
هزینه مسافرت های تجاری، کارشناسی، 

گردشگری و ده ها نیاز دیگر قابل توقف 
نیستند و آنقدر تنوع دارند که دولت 
نمی تواند همه آنها را پوشش دهد. اگر 
دولت هرچه سریع تر راهی برای خرید 
و فروش ارز برای تامین این گونه نیازها 
ایجاد نکند، بازار غیر رسمی کار خود را 
خواهد کرد و نقل و انتقال ارز، ازجمله 
خواهد  باالتری صورت  قیمت  با  دالر 
سیاسی  اقتصادی-  بحران  یا  گرفت 

جدیدی را به وجود خواهد آورد.«
مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی 
تهران در یادداشتی با عنوان نیاز کشور به 
گفتمان ارزی و سیاست های غلط یانک 
مرکزی و دولت در چهل سال گذشته 
پرداخته و از دید خود به عواملی که در 
رشد قیمت دالر موثر بوده اشاره کرده 
است: 1- اختالفات سیاسی داخل کشور، 
2- تحریم های بین المللی به  ویژه عدم 
ارتباطات بانکی که امکان انتقال ارز را 
دچار مشکل کرده  است، ٣- مشکالتی 
که در دوبی به دلیل وضع مالیات بر 
فروش گذاشته شد. بسته شدن صرافی ها 
در  و  می کردند  کار  ایران  با  عمال  که 
از  اسکناس  ورود  سخت شدن  نهایت 
دوبی به ایران، ۴- احتمال خروج آمریکا 
از برجام و حواشی سیاسی پس از آن، 
۵- رشد پایه پولی و نقدینگی، 6- رشد 
منفی سرمایه گذاری در کشور و شدت 

فوربس: بحران ارزی ایران تاثیرات ژئوپلیتیک است

یافتن خروج سرمایه از کشور، ۷- جّو 
تالش  و  جامعه  در  شده  ایجاد  روانی 
مردم برای تبدیل ریال به دالر و دیگر 

ارزها برای حفظ ارزش دارایی هایشان.
دالیلی که خوانساری شرح داد وقتی 
تکمیل تر می شود که روی بسته شدن 
بخش های زیادی کانال های جمهوری 
را  آنها تحریم ها  از طریق  اسالمی که 
دور می زد و اسکناس )دالر و یورو( وارد 
ایران می کرد نیز تاکید شود. در دو سه 
سال گذشته تعداد زیادی از اشخاص 
که  حقوقی  و  حقیقی  شرکت های  و 
چند منظوره توسط دانه درشت ها اداره 
بازرگانی،  وزارت  تالش  با  می شدند 
خزانه داری و دستگاه قضایی آمریکا و 
این کشور شناسایی  امنیتی  نهادهای 
مهمت  ضراب،  رضا  بازداشت  شدند. 
آتیال هاکان، سیدعلی صدر هاشمی نژاد 
و خیلی های دیگر یعنی مسدود شدن 
پولشویی ها به نفع اقتصاد فاسد رژیم 
ایران که سپاه روی آن چنبره زده است.

در حال حاضر در ایران فعالیت صرافی ها 
رسما تعطیل است. هزاران شهروند اعم 
از بازرگان، دانشجو، بیماران، مسافران، 
شرکت های تجاری، فروشندگان لوازم 
سخت افزار  و  نرم افزار  بازار  و  خانگی 
که  فردایی  با  است  راکد  و  بالتکلیف 

نامعلوم است.

ترکیه«  »خلق  بانک  پیشین  معاون 
پولشویی  به  متهم  که  بانک(  )هالک 
و همکاری با جمهوری اسالمی ایران 
بین المللی است  در نقض تحریم های 
می گوید حکم حبس ابد عادالنه نیست.

آتیال  مهمت  بلومبرگ  گزارش  به 
ژانویه  ماه  در  که  ترکیه  اهل  هاکان 
به اتهام همکاری با رژیم ایران در دور 
زدن تحریم های بین المللی بازداشت و 
با حکم قاضی به 10۵  دادگاهی شد 
او  است.  شده  محکوم  زندان  سال 

می گوید که حکم اش عادالنه نیست.
وکالی این بانکدار معتقدند حکم دادگاه 
بسیار سختگیرانه است و ادعا می کنند 
او نقشی در پولشویی که توسط رضا 
ضراب تاجر ایرانی- ترکیه ای طال انجام 

شده نداشته است.
دوران حبس آتیال هاکان از 16 مه آغاز 
این به صدور  از  او پیش  خواهد شد. 
خواستار  و  کرده  اعتراض  حکم  این 
در  دادستان ها  بود.  نظر شده  تجدید 
این پرونده ها معموالَ احکام 20 ساله 

صادر می کنند.
رضا ضراب که خود به اتهام پولشویی 
در آمریکا بازداشت است حاضر شد در 

1۰5 سال زندان برای بانکدار ترکیه ای متهم به دور 
زدن تحریم های جمهوری اسالمی

طرحی از دادگاه هاکان آتیال در نیویورک

ازای همکاری با دادستان های آمریکا در 
روشن کردن مسیر دور زدن تحریم های 
در  اسالمی  جمهوری  توسط  آمریکا 
دادگاه  در  و  بگیرد  تخفیف  مجازات 
آتیال که  اتهامات هاکان  به  رسیدگی 
در نیویورک برگزار شد نیز به عنوان 

شاهد حاضر بود.
که  کرده  اعتراف  دادگاه  در  ضراب 
اقدامات او برای دور زدن تحریم های 

اطالع  با  اسالمی  جمهوری  بانکی 
مقام های ارشد دولت ترکیه و شخص 
اردوغان رییس  جمهوری ترکیه صورت 

گرفته است.
زدن  ر دو نده  و پر ی  ن ها دستا ا د
تحریم های ایران در بانک های ترکیه، 
از قاضی ریچارد برمن درخواست کرده 
بودند که  هاکان آتیال را دست کم به 

20 سال زندان محکوم کند.

تعطیلی صرافی های پایتخت
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=سعید جلیلی به شهر بانه 
که  داده  و وعده  کرده  سفر 
و  کسبه  کارگران،  مشکل 
بازاریان را با دولت در میان  

خواهد گذاشت!
=امنیتی ها کسبه سرشناس 
در  بازار  ریش سفیدهای  و 
استان  مختلف  شهرهای 
کردستان زیر فشار قرار داده 
و  اعتصاب  به  و خواسته اند 

اعتراض پایان دهند.
در  مردم  از  خیلی  =برای 
اطراف  شهرهای  و  کازرون 
ارسال  تهدیدآمیز  پیامک 
شده که اگر دست از تجمع 
برندارند با آنها برخورد خواهد 

شد.
روز پنج شنبه، 3۰ فروردین، همزمان با 
اینکه در جنوب ایران اهالی کازرون علیه 
بی کفایتی مسئوالن و منفعت پرستی آنها 
برای تجزیه این شهرستان برای چندمین 

روزی پیاپی دست به تظاهرات گسترده 
و  بازاریان  اعتراض  و  اعتصاب  زدند، 
نیز  کردستان  استان  شهرهای  کسبه 

ادامه پیدا کرد.
طرح  به  کازرون  اعتراض های  در 
تقسیم آن به دو شهرستان مجزا، بازاریان 
و کسبه نیز مغازه ها و اصناف خود را 
تعطیل کردند و به اعتراضات پیوستند 
در بانه، مریوان، جوانرود، سقز، بوکان و 
پیرانشهر نیز کسبه و بازاری ها کرکره ی 
مغازه ها و حجره ها را پایین کشیدند و در 
گوشه ای از بازار تجمع کردند و کارگران 

و کولبران نیز به آنها پیوستند.
یافتن  ادامه  از  امنیتی  نهادهای 
نگران  به شدت  کازرون  در  تظاهرات 

هستند و شب گذشته )چهارشنبه شب(  
برای ساکنین کازرون و شهرستان های 
پیامک  مخابرات  طرف  از  اطراف 
مورد  در  و  کردند  ارسال  تهدیدآمیز 
آنها  به  تظاهرات  در  حضور  ادامه ی 
هشدار دادند. اما مردم اعتنایی نکردند و 
پنج شنبه باز هم به خیابان آمدند. تخمین 
زده می شود در روزهای گذشته تعداد 

معترضان به پنج هزار نفر رسیده است.
در فیلم ها و تصاویر  دیده می شود 
کازرون  تفکیک  و  تجزیه  طرح  که 
دستاویزی شده تا مردم در شعارهایی 
تند بی کفایتی و بی  لیاقتی مسئوالن را 
نشانه روند: »استاندار بی عرضه اعدام باید 

گردد«: ویدیو 1
می دهند  شعار  کازرون  مردم 

»روستایی با غیرت حمایت حمایت«:
ویدیو 2

بی اعتنایی مردم به هشدارهای امنیتی 
و وعده های پوچ امام جمعه این شهر و 
مقام های محلی، شب گذشته و امروز در 

استان کردستان نیز تکرار شد.
صدها نفر از مردم کازرون که بسیار 

تالش و تهدید بی نتیجه  ی حکومتی ها برای خاموش 
کردن معترضان در سه استان

بیشتر از روزهای پیش بودند در میدان 
اصلی شهر تجمع کردند

دبیر  جلیلی  سعید  میان  این  در 
پیشین شورای عالی امنیت ملی به شهر 
بانه در استان کردستان رفت تا برای 
سخنرانی  کسبه  و  کولبران  کارگران، 
کند و از آنها بخواهد تا دست از تجمعات 

بردارند:

ویدیو 3
اعتراض  با  پایان  در  سخنرانی  این 

گسترده ی مردم روبرو شد: ویدیو 4
اعتراضات شهروندان صبح پنج شنبه، 
3۰ فروردین، هم ادامه پیدا کرد و مردم 
بدون توجه به وعده های جلیلی دست به 

اعتصاب زدند.
رسیده  خبر  کردستان  شهرهای  از 
اعتصاب  به  که  را  مغازه دارانی  مردم 

نپیوسته اند هو می کنند.
و  ماکو  شهرستان  در  اعتصابات 
بازرگان در استان آذربایجان غربی نیز 
به طرح های  مردم  و  کرده  پیدا  ادامه 
گمرکی و افزایش مالیات ها و بسته شدن 

مرزها اعتراض دارند.

پی نوشت یا همان پ.ن. معروف، سری جدید گزارش های کوتاه و ویدیویی کیهان لندن است که زوایای دیگری از 
متن و رویداد ها را به نمایش می گذارد. این بار:اگر گفتید سعید مرتضوی کجا فرار کرده؟!

پی  نوشت؛ اگر گفتید سعید مرتضوی کجا فرار کرده؟!

ویدئو

در اینجا اهمیت پی نوشت بیش از متن است

صدها نفر از مردم کازرون که بسیار بیشتر از روزهای پیش بودند در 
میدان اصلی شهر تجمع کردند

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

رضا پهلوی: ما بر سر دوراهی بقا یا انقراض قرار داریم؛ 
همین امروز باید برای اتوریته ی نوین چاره اندیشید!

همایش »مدیریت گذار از جمهوری 
  ۲6 و    ۲۵ روزهای  در  اسالمی« 
 1۵ و   1۴ با   برابر   1397 فروردین 
برگزار  لندن  در شهر  آوریل  ۲۰1۸ 

شد. 
در این همایش گروهی از چهره های 
سیاسی و فرهنگی ایران با گرایش های 
خارج  و  داخل  از  سیاسی  مختلف 
کشور شرکت داشتند تا به گفتگو و 
تحوالت  و  تغییر  درباره  چاره اندیشی 

جاری کشور بپردازند.
پیامی  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
و  همایش  با  را  خود  همراهی 
حرکت های آزادی خواهانه مردم ایران 
اعالم و تأکید کرد که »دوگانه ی ملی 
امروز ما چیزی نیست جز دوگانه ی بقا 
یا انقراض« و برای »بقا« و جلوگیری از 
هر نوع خالء قدرت که سبب به قدرت 
رسیدن دوباره ی نیروهای ضدمردمی 
و ضددمکراتیک شود، باید همین روز 
برای »اتوریته ی نوین« چاره اندیشید.

پرهام،  رامین  توسط  پیام  این 
پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی  
این  در  شرکت کنندگان  از  یکی 

همایش خوانده شد.
همایش »مدیریت گذار از جمهوری 
  ۲6 و    ۲۵ روزهای  در  اسالمی« 
 1۵ و   1۴ با   برابر   1397 فروردین 
آوریل  ۲۰1۸ به ابتکار »اتحاد برای 
لندن  در شهر  ایران«  در  دموکراسی 

برگزار شد.
از  گروهی  که  همایش  این  در 
چهره های سیاسی و فرهنگی ایران با 
گرایش های مختلف سیاسی از داخل 
به  تا  داشتند  شرکت  کشور  خارج  و 
گفتگو و چاره اندیشی درباره تغییر و 

تحوالت جاری کشور بپردازند.
پیامی  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
و  همایش  با  را  خود  همراهی 
حرکت های آزادی خواهانه مردم ایران 
اعالم و تأکید کرد که »دوگانه ی ملی 
امروز ما چیزی نیست جز دوگانه ی بقا 
یا انقراض« و برای »بقا« و جلوگیری از 
هر نوع خالء قدرت که سبب به قدرت 
رسیدن دوباره ی نیروهای ضدمردمی 
و ضددمکراتیک شود، باید همین روز 
برای »اتوریته ی نوین« چاره اندیشید.

پرهام،  رامین  توسط  پیام  این 
پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی 
این  در  شرکت کنندگان  از  یکی  و 

همایش خوانده شد.
متن کامل:

دوستان، هم میهنان، خانم ها، آقایان،
از  بخشی  و  جریان ها  آنچه 
جامعه  چهره های  شناخته شده ترین 
مدنی ایران و سیاسی ایران را در این 
مقطع زمانی تاریخ ساز به چاره اندیشی 
انداخته است، شرایط خطیر کشورمان 
و  ملت  نجات  برای  می باشد،  ایران 
نگرانی  که  چرا  کشور،  نجات  برای 
مشترک  درد  و  ایران،  ما،  مشترک 
نگرانی  است.  ایرانی  و  ایران  درد  ما، 
ما همانا احتمال انقراض ایران است. 
و  خود  انسانی  نیروهای  که  کشوری 
را نسل  آبی و طبیعی خویش  منابع 
به  از دست بدهد، محکوم  اندر نسل 
انسانی،  فناست. تجمیع شاخص های 
اجتماعی، اخالقی، اقتصادی، سیاسی 

امروز،  ایران  در  انقراض  امنیتی  و 
امری ست انکارناپذیر. دوگانه ی ملی ما 
امروز چیزی نیست مگر دوگانه ی بقا 

یا انقراض.
و  خانم ها  هم میهنان،  دوستان، 

آقایان،
ماست!  با  دو  این  میان  انتخاب 
شرایط  و  می سازیم  باز  را  ایران  یا 
و  رسانه ای  اجتماعی،  اقتصادی، 
سیاسی  نظام  بازسازی  فرهنگی 
استوار  پایه های  بر  را  آن  آینده ی 
دمکراتیک با یکدیگر فراهم می آوریم 
حکومت  همزمان  فروپاشی  ناظر  یا 
ایران  فرقه ای از یک سو و میهن مان 
دیگر  سوی  از  آنارشی  سراشیبی  در 

خواهیم بود.
باید  دست،  این  از  آوردگاهی  در 
را  انکارناپذیر  واقعیت  این  متأسفانه 
اجتماعی  گسل های  که  پذیرفت  نیز 
ایران تحت استبداد فرقه ای به شکل 

خطرناکی عمیق و چرکین شده اند.
باری، ایران در دوراهی دمکراسی و 
آنارشی گرفتار آمده است. انتخاب راه 

درست با ماست.
خانم ها، آقایان،

نزدیک  اسالمی  جمهوری  سقوط 
است. نظام نخواهد توانست از سقوط 
دیگر  سوی  از  کند.  جلوگیری  خود 
می دانیم که تاریخ از خالء بیزار است. 
در درازای فرایند فروپاشی نظام و پس 
از آن، خالء اتوریته ی سیاسی اگر بر 
شخصیت ها  اجرایی  همکاری  اساس 
و نخبگان سیاسی پر نشود، با نیروی 
این  دیگری پر خواهد شد. پر کردن 
خالء با معلومات کتابی ممکن نیست. 
و  داد  نیازمند  خالء  این  کردن  پر 
است.  عمل  میدان  در  سیاسی  ستد 
سیاسی  اتوریته ی  خالء  کردن  پر 
و  مدرن  سیاسی  اکوسیستم  یک  با 
دوران  اجرایی  هدایت  با  تنها  پایدار، 
سیاسی  نخبگان  همکاری  با  و  گذار 
ممکن خواهد بود. برآیند داد و ستد 
همین نخبگان است که به شکل گیری 
اتوریته نوین خواهد انجامید. اتوریته ی 
نوینی که به عنوان عالی ترین مرجع 
مطالبات  به  بتواند  آینده،  سیاسی 
به  و  کرده  رسیدگی  مدنی  جامعه ی 

آنها جامه ی عمل بپوشاند.
هر  به  ایران  سیاسی  نخبگان  اگر 
دلیلی از پس کارستانی از این دست 
بر نیایند و این خالء را پر نکنند، در 

پی فروپاشی محتوم حکومت فرقه ای 
نیروی  را  اتوریته  خالء  ایران،  در 
دیگری پر خواهد کرد چرا که تاریخ از 

خالء بیزار است.
هم میهنان، خانم ها، آقایان،

در برابر دوگانه ای چنین سهمگین، 
یعنی در دوراهی تضمین بقای ایران 
ستد  و  داد  طریق  از  شکوفایی  در 
در  انقراض  یا  یک سو،  از  نخبگان 
دیگر،  سوی  از  آنارشی  سراشیبی 
شاخص های  که  است  این  پرسش 
انسانی و گفتمانِی نیرویی که بتواند با 
تسهیل و تسریع اجرایی دوران گذار 
چنین خالءای را پر کند، کدام است.

خانم ها و آقایان،
فرصت گران و خطر در کمین است. 
تاریخ به ما آموخته که رویکرد حذفی 
شد.  خواهد  منجر  مرج  و  هرج  به 
دمکراتیک  اتوریته ی  یک  بازسازی 
بود.  ناممکن خواهد  مرج  و  هرج  در 
از  باید  اتوریته ای  بنای چنین  سنگ  
این  هم اکنون گذاشته شود. الزمه ی 
کار، داد و ستد عملی نخبگان سیاسی 

از همین امروز است.
خانم ها و آقایان،

نخبگان  به  سوخته  نسل  نگاه 
کانون هایی  هستند  است.  سیاسی 
که از دل فعالین جوان داخل و خارج 
شکل  حال  در  و  می جوشند  ایران 
چشم  کانون ها  این  هستند.  گرفتن 
به راه پیوستن چهره های رسانه ای و 
قلوب  با  که  هستند  شناخته شده ای 
آنها  زبان  به  و  امروز  نسل  اذهان  و 
شایسته  می گویند.  سخن  ایشان  با 
توجه  نیز  کالن  رسانه های  که  است 
گمنام  رهبران  کشف  به  بیشتری 
در  ویژه  به  جوان  فعالین  شبکه های 
بهترین  باشند.  داشته  کشور  داخل 
بر  رسانه ها  این  مثبت  اثرگذاری  راه 
تأثیرپذیری  با  تحوالت داخل کشور، 
رهبران جوان در حال  از  بیشترشان 
ظهور و شبکه های ارتباطی آنها هموار 

خواهد شد.
هم میهنان،

نزدیک  راه  در  که  باشید  مطمئن 
و  ایران دوست  نیروهای  کردن 
دموکراسی خواه به یکدیگر همواره در 
کنار شما بوده و خواهم بود و از هیچ 

کوششی کوتاهی نخواهم کرد.
پاینده ایران

رضا پهلوی

ویدئو

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

گزارش و گفتگو درباره کنفرانس »مدیریت گذار 
از جمهوری اسالمی«

- عبداهلل مهتدی: تنها رفرم اقتصادی 
یک  ایجاد  به  منوط  ایران  در  واقعی 
تحول بنیادی در ساختارهای سیاسی 

است. 
کشاورزان  حرکت  کار:   مهرانگیز   -
اصفهان در نماز جمعه اعجاب آور بود.

- حشمت اهلل طبرزدی: برای دوران 
به  گذار می بایست یک شورای گذار 
وجود بیاید که با تالش های خود بتواند 
بین المللی  اعتماد  و  عمومی  اعتماد 
کند. جلب  آلترناتیو  عنوان  به  را 

به  اصالح طلبان  واحدی:  مجتبی   -
خواسته ها  مطابق  مردم  نگرانی های 
و منافع حکومت دامن می زنند. باید 
اصالح طلبان  این  که  گفت  مردم  به 
ایران نیستند.  نگران سوریه ای شدن 

ایران سوریه شده!
موضوع  مهم ترین  توکلی:  هایده   -
مطالبات  و  مردم  صدای  شنیدن 
آنهاست که مدیریت گذار می بایست 

پیرامون آن شکل بگیرد.
گروه های  دوشوکی:  عبدالستار   -
نگرانی  باید  سراسری  و  اتنیکی 
مردم را درباره امکان سوء استفاده از 

جنبش های اتنیکی از بین ببرند.
لندن در روزهای ۲۵ و ۲6 فروردین 
آوریل ۲۰1۸   1۵ و   1۴ با  برابر   97
میزبان کنفرانسی با عنوان »مدیریت 

که  بود  اسالمی«  جمهوری  از  گذار 
در  دموکراسی  برای  »اتحاد  توسط 

ایران« برگزار شد.
این کنفرانس فعاالن سیاسی و  در 
مدنی با گرایش های مختلف سیاسی در 
چند میز گرد درباره چگونگی مدیریت 
گذار در رابطه با جنبش های اخیر در 
ایران به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. 
از  حشمت طبرزی و هاشم خواستار 
ایران به وسیله ی ارتباط ویدیویی در 
یافتند. شهریار  کنفرانس حضور  این 
آهی، مهرانگیز کار، رامین پرهام، جواد 

خادم، هایده توکلی، عبداهلل مهتدی، 
و  نوریزاده  علیرضا  باقرزاده،  حسین 
سخنرانان  جمله  از  احمدی  فریدون 
مجتبی  بودند.  روزه  دو  نشست  این 
واحدی، منصور اصانلو، اعظم بهرامی 
اسکایپ  طریق  از  احمدی  رامین  و 
سخنان  کردند.  شرکت  نشست  در 
این  به  خطاب  پهلوی  رضا  شاهزاده 
کنفرانس و فعاالن سیاسی و مدنی نیز 

توسط رامین پرهام خوانده شد.
گفتگویی  و  گزارش  رأفت  احمد 
درباره این کنفرانس تهیه کرده است.

ویدئو

ویدئو  1

ویدئو  3

ویدئو  2

ویدئو  4
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

»اوست هاوس  موزه    – امید  بهجت 
شهر  در   »Osthaus Museum
مه،   1۳ تا  آوریل   22 روز  از  هاگن 
بیش از صد اثر طراحی و نقاشِی   داود 
سرفراز، هنرمند نام آشنای ایرانی مقیم 
شهر دورتموند را به نمایش می گذارد.

انفرادی  نمایشگاه  پنجمین  این 
برپایی  سرفراز است که در چارچوب 
با  هاگن  شهر  ساالنه ی  فستیوال 
هدف همگرایی و همپیوندی ملت ها 
برپا  شهر  فرهنگ  اداره ی  سوی  از 
می شود. این هنرمند تا کنون در آلمان 
فردی  و  گروهی  نمایشگاه های  در 
مختلف  شهرهای  در  که  متعددی 
ایالت »نورد راین  وستفالن« در غرب 
داشته  شرکت  برگزار  شده،  آلمان 
است. همه ی طرح ها و بخش بزرگی از 
تابلوهای به نمایش درآمده در موزه ی 
اوست هاوس، برای اولین بار به نمایش 

گذاشته می شوند.
 »نزدیک های دور«

در  را  هنر  معنای  سرفراز  داود 
خالصه  انسان  درونی  دنیای  تجلی 
با  را  پیچیده  جهان  این  او  می کند. 
استفاده از تکنیک ها و مواد گوناگون 
آکریلیک،  روغن،  و  رنگ  جمله  از 
نقاشی کرده  پاستل  آبرنگ، گواش و 
به  که  ساله   6۴ هنرمند  این  است. 
»آزادگی درونی هنرمند« معتقد است، 
هیچ   را  خودم  اصوال  »من  می گوید: 
وقت محدود نمی کنم. هر کدام از این 
مواد که بتوانند بخشی از فکر و حٌس 
و موقعیت روحی مرا بازتاب دهند، به 

کارشان می گیرم.«
جدید  تابلوهای  در  آکریلیک  آثار 
است.  یافته  خاصی  کاربرد  سرفراز، 
یکی از جدیدترین کارهای او با عنوان 
او  نقاشی  پالت  دور«،  »نزدیک های 
اثری هنری  مثابه  به  اکنون  بوده که 
موزه  دیوارهای  از  یکی  زینت بخش 
جان گرفته  فلزِی  سینِی  این  است. 
از رنگ که جدایی ها و پیوند ها را به 
تصویر کشیده، به نظر هنرمند  »در این 
مقطع زمانی عمیقا با حافظه جمعی و 
واقعیت زندگی ما گره خورده است.« 
بیان  از  بخشی  حافظ،  اشعار  از  یکی 

تصویری این کار را تشکیل می دهد.
»بوسه بر عصب بیدار«

سرفراز در میان هنردوستان آلمانی 
به عنوان هنرمندی که زبان تصویری 
نقاشی مدرن را با عناصر شرقی و ایرانی 
درهم آمیخته، شهرت دارد. اغلب آثار 
او که دو بُعدی و با استفاده از نمادهای 
تغزلی و خط فارسی آفریده شده اند، به 
عنوان »پُلی میان فرهنگ های شرق و 
ارزیابی می شوند. این هنرمند  غرب« 
زیبای  هنرهای  دانشکده  در  که 
از ۳2  کرده،  تحصیل  تهران  دانشگاه 
سال پیش در آلمان زندگی می کند. 
گلچینی از آثار او در کاتالوگی با عنوان 
مناسبت  به  بیدار«  عصب  بر  »بوسه 
شهر  گالری  در  نمایشگاه اش  برپایی 
دورتموند در سال 201۵ نیز به چاپ 
رسیده است. عنوان کاتالوگ برگرفته 

از شعری از یداهلل رویایی است.
بیشتر  آشنایی  برای  لندن  کیهان 
او گفتگو کرده  با  با آثار داود سرفراز 

است.
که  شد  چطور  امید:  =بهجت 
 Osthaus اوست هاوس   موزه 
کرد  دعوت  شما  از    Museum
نمایشگاهی  فرهنگی  نهاد  این  در 

برگزار کنید؟
برگزاری  اصوال   – سرفراز  داود 
سختی  بسیار  کار  نمایشگاه   یک 
است و همیشه زیر و بم های خودش 
تالش  خیلی  باید  هنرمند  دارد.  را 
معرفی  برای  را  اول خودش  که  کند 
آثارش به مسئولین برساند. نمایشگاه 
است  گذاشتن یک موضوع دو طرفه  
بین هنرمند و مسئولین نمایشگاه که 
بازی می کنند.  را  ژوری  نقش هیئت 
ورود من به این نمایشگاه در مرحله 
اول مثل یک معجزه بود! یک شانس! 
که  افتاد  اتفاق  این شکل  به  موضوع 
یک  هنوز  که  زمانی  پیش،  سال  دو 
گروِه  یک  داشتم،  ایرانی  رستوران 
کولتورل«  »مولتی  آلمانی ها  قول  به 
جا رزرو کردند و برای شام آمدند به 
رستوران من. سرپرست این گروه که 
از ملیت های مختلفی بودند، یک خانم 
چشم اش  که  بود  آلمانی  گرافیست 

داود سرفراز؛ نقاِش جهاِن دروِن خود

و  افتاد  من  نقاشی های  کاتالوگ  به 
حیرت زده آن را ورق  زد. نمی توانست 
نقاش  با یک  که  باور کند  راحتی  به 
و  بد  بخت  از  که  روبروست  حرفه ای 
یا خوب برای اداره خانواده اش دست 
به کار سخت رستورانداری زده است. 
این شد که سر صحبت  در مورد هنر 
و فرهنگ بین ما باز شد و همانجا از 
و  کرد  من درخواست  یک مصاحبه 
را  نقاشی هایم  از  تعدادی  اجازه چاپ 
 Du + ich عنوان  تحت  کتابی  در 
ما(  با  مساویست  من  و  )تو   = Wir
»انتگراسیون«  موضوع  با  رابطه  در 
او  به  کتابی  و من هم  از من گرفت. 
کوتاهی  مدت  از  بعد  کردم.   هدیه 
آمد و مصاحبه ما انجام شد و ایشان 
من  آثار  به  نسبت  زیادی  شیفتگی 
نشان داد و رفت.  طولی نکشید که  
دوباره آمد و موضوعی را با من در میان 
گذاشت که آرزوی همیشگی من بود! 
و این بار نوبت حیرت زدگی من بود! 
 Osthaus اداره فرهنگ و مسئولین
Museum در شهر هاگن که انصافا 
موزه بزرگ و معتبری در غرب آلمان 
است، برگزاری یک نمایشگاه انفرادی 
از کارهای مرا برای سال 2018 و در 
چارچوب یک فستیوال بزرگ فرهنگی 
در این شهر تصویب کرده بودند.  و این 
یعنی شانس بزرگی برای من که چهل 
سال است روح و روان خودم را با وجود 
یک زندگی سخت و دشوار در راه هنر 

سپری کرده ام.
به  تازگی  به  شعر،  و  =خط 
کارهای شما راه یافته. آیا در حال 
کشف  برای  بیشتری  وقت  حاضر 
دنیای شعر و شاعران معاصر ایران 
می گذارید یا این عالقمندی دالیل 

دیگری دارد؟ 
ـ اصوال همه ی هنرها دارای ریشه های 
و  تصویر  و  شعر  هستند.   مشترکی 
همسایه های  به خصوص،  موسیقی 
مسیر  در  آنها  هم اند.  دیوار  به  دیوار 
تاریخی خود، بر هم تاثیر گذاشته اند 
و می گذارند. مینیاتورهای ایرانی بدون 
و همه    دارند  شعر و خط چیزی کم 
آنها به  نوعی وامدار یکدیگرند. استفاده 
من از شعر در بعضی از تابلوهایم در 
این چارچوب و خیلی درونی صورت 
ایده و فکر  می گیرد، چون من بدون 
از  اگر  می کنم.  شروع  را  نقاشی  کار 
دلیل  به  قطعا  کنم  استفاده  شعری 
ضرورت های تصویر است و فی البداهه 

به سراغم می آید.
و  تکامل  روند  شما  خود   =  
تحول تکنیکی کارهایتان را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
بعد  بود.  سختی  و  پیچیده  روند  ـ 
جمله  از  گوناگون،  آموزش های  از 
در  مختلف  تکنیک های  فراگیری 
سمت  به   زیبا  هنرهای  دانشکده 
تابلوی  که  رفتم  رئالیست  کارهای 
»حرکت مردم« یکی از آنهاست. این 
کارها البته نتوانستند مرا راضی کنند. 
از سال 1۹8۷ بعد از مهاجرت به آلمان، 
تصمیم گرفتم همه چیزهایی را که یاد 
گرفته بودم، فراموش کنم. می خواستم 
خودم را پیدا کنم. خوشبختانه بعد از 
چند سال کار زیاد، توانستم به مناظر 
امروز  برسم.  خودم  درونی  و  غریب 
ترجمه های  آثارم  می کنم  احساس 
تصویری ذهن و روح خود من هستند .
=طبیعت در کارهای شما همواره 

حضور دارد، هر چند که در کارهای 
نظر  به  انتزاعی تر  شما  جدید 
دنیای  به  هم  امر  این  آیا  می رسد. 

تجریدی درون شما ربط دارد؟
ـ  من در کارهایم آن طبیعتی را ارائه 
می دهم که قبآل درونی اش کرده باشم. 
یعنی طبیعت ذهنی من در اطالعات 
می کند.  تصرف  و  دخل  تصویری، 
درونی شده،  منظره  یک  با  گاهی 
می توان مفهومی انسانی را بیان کرد، 
مثل تابلوی »خشم طبیعت« که امروز 
فجایع  از  خبر  ما  جمعی  حافظه  در 
گوناگون می دهد. اما این تنها طبیعت 
بیرونی نیست که در خطر است، بلکه 
انسان نیز روز به روز از طبیعت خود 

دارد دور می شود.
با  »گفتگو  تابلوی  در  =شما 
طبیعت« می خواستید چه رازی را با 
طبیعت در میان بگذارید؟ خواهران 
شما، به گفته خودتان، که در تابلو 
حضور دارند،  در این میان چه نقشی 

بازی می کنند؟  
ـ من در تابلوی »گفتگو با طبیعت« 
نقاشی شده ام. اما نقاشی نکرده ام که 
این  باشم.  داشته  مشخصی  خواسته 
من   وجود  در  را  خواهرانم  زن،  چهار 
تداعی می کنند. اما بیشتر نفس گفتگو 
با طبیعت است که  در این اثر جنبه 
تقدس پیدا کرده و برای من مهم است 
هم  امروز،  دنیای  در  من  نظر  از  زیرا 
طبیعت عینی و هم طبیعت انسانی، 

هر دو در خطر هستند.
خانوادگی  انسانی ـ  =رابطه های 
از  حسی  با  شما  کارهای  در  اغلب 
انزوا و تنهایی همراه است. آیا این 
پیوند  مهاجرت  پیامدهای  با  حس 

دارد؟
ـ بعد از مهاجرت، در اولین سال های 
زندگی ام در آلمان بسیار غمگین بودم. 
روح غربت و سرما و تنهایی را به  طرز 
عجیبی حس می کردم. به  ویژه در سال 
دوم که پدرم را در ایران از دست دادم 
و این روی من تاثیر هولناکی گذاشت. 
در  ترس هایی  نبودند؛  اینها  فقط  اما 
به  که  می کردند  زندگی  من  وجود 
دوران کودکی تا جوانی من در ایران 
یادآور  آنها  از  بخشی  بودند.  مربوط 
صحنه های وحشتناک جنگی بودند که 
تجربه کرده بودم. با این  حال تنها کار 
مثبتی که توانستم بکنم، حفظ شعله 
امید به زندگی بود که در قلبم روشن 
نگاه داشتم. من در اولین دوره ای که 
تصویرهای خودم را توانستم بکشم، با 
ترس های خودم روبرو شدم. آبی های 
من  بوم های  روی  سنگینی  و  سرد 
نشستند  و ترس های درونی مرا بیرونی 
کردند. خوشحالم که این فاز سنگین را 

با نقاشی هایم سپری کردم.
ثروت  و  آلمان  جامعه  =اصوال 
فرهنگی آن، چه چیزی برای شما به 

ارمغان آورده است؟
در  را  خودم  هنری  لحاظ  از  من  ـ 
آلمان پیدا کردم و از این بابت بسیار 
سال های  آن  ازای  در  اما  خوشحالم. 
کار  با  جامعه  این  بطن  در  متمادی 
شدم.  روبرو  طاقت فرسا  تالش  و 
سختی ها و سنگینی هایی که در این 
از  فراتر  بسیار  کردم،  تجربه  سیستم 
آرامش نسبی و نظمی است که بخش 
جامعه  این  فرهنگی  ثروت  از  مهمی 

محسوب می شود.

»دختران دشت« شعری از احمد شاملو
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به سینما و بازیگری به فستیوال کن 
راه پیدا کرده است.

کوتاهی  نامه  در  کارگردانان  کانون 
توجه  »با  است:  نوشته  روحانی  به 
به انتخاب فیلم سینمایی »سه رخ« 
)عضو  پناهی  جعفر  آقای  ساخته 
کانون کارگردانان سینمای ایران( در 
بخش اصلی هفتاد و یکمین دوره از 
فستیوال فیلم کن، خواهشمند است 
دستور فرمایید با اتخاذ ترتیبات الزم 
کشور  از  پناهی  آقای  خروج  موانع 
برطرف شود تا ایشان بتوانند در این 

رویداد مهم جهانی شرکت کنند.«
فیلم  فستیوال  دبیر  فرمو  تیری 
از  دعوت  که  بود  گفته  پیشتر  کن 
وزارت  طریق  از  ایرانی  فیلمساز  این 
امور خارجه فرانسه به ایران فرستاده 
می شود و درخواست کرد امکان حضور 
فراهم شود. پناهی در جشنواره کن 

رسول صدرعاملی  رابطه  همین  در 

تالش برای رفع ممنوع الخروجی جعفر پناهی: 
نامه کانون کارگردانان به حسن روحانی

حکم  با  پناهی  =جعفر 
دادگاه انقالب از سال ۸۸ تا 
کنون اجازه خروج از ایران 

را ندارد.
مه  دعوتنا مسال  ا و  =ا
فیلم  فستیوال  در  حضور 
کن را دریافت کرده ولی در 
مجوز  کسب  عدم  صورت 
قانونی، امکان حضور ندارد.

=پناهی با فیلم »سه رخ« 
در فستیوال کن حضور دارد.

ایران  سینمای  کارگردانان  کانون 
رئیس   روحانی،  به حسن  نامه ای  در 
ممنوع  رفع  خواستار  جمهور، 
آنها  شدند.  پناهی  جعفر  الخروجی 
خواستند تا امکان همراهی پناهی با 
فیلمش در فستیوال پیش روی فیلم 

کن فراهم شود.
پناهی  تازه جعفر  فیلم  راه یافتن  با 
»سه رخ« در بخش مسابقه فستیوال 
هفتاد و یکم فیلم کن، اعضای کانون 
کارگردانان نامه ای به حسن روحانی 
ممنوعیت  رفع  خواستار  و  نوشتند 

خروج این کارگردان شدند.
به  اعتراضات  از  پس  پناهی  جعفر 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 
فیلم هایش  همراهی  امکان   1۳88
چون  فیلم  جهانی  فستیوال های  در 
ممنوع الکار  و  ندارد  را  کن  و  برلین 
با  امسال  او  است.  ممنوع الخروج  و 
درباره سه زن عالقمند  تازه ای  فیلم 

در  سینما  تهیه کننده  و  کارگردان 
»امیدوارم  نوشت:  خود  اینستاگرام 
که  هر  مربوطه،  مسئوالن  درایت 
باشد که اجازه دهند  این  بر  هستند 
حضور  فرانسه  در  پناهی  جعفر 
وزارت  و  کن  جشنواره  دبیر  یابد. 
رسمی  دعوت  فرانسه  خارجه  امور 
ارسال  مکتوب  پناهی  از  را  خود 
داشته اند. سینمای ایران بالنده و پویا 
می دهد  ادامه  راهش  به  تاثیرگذار  و 
ایران عزیز را در ذهن و  یاد  نام و  و 
گرامی  و  عزیز  جهان  مردم  خاطره 

می دارد.«
ژیل  دستور  به   1۳8۹ سال  در 
کن،  فیلم  جشنواره  مدیر  ژاکوب، 
الزم  مجوزهای  نشدن  صادر  از  پس 
برای حضور پناهی در هیئت داوران 
این فستیوال، صندلی خالی به عنوان 
دیگر  کنار  در  نماد عدم حضور وی، 

اعضای هیئت داوران گذاشته شد.

تبلیغات  »اوج«  =سازمان 
وقت  »به  برای  گسترده ای 
شام« کرده و تالش می کند 
این فیلم را مورد پسند عموم 

مردم جلوه دهد.
فیلم  جشنواره  در  =فیلم 
به  »فجر« هیاهوی بسیاری 
همراه داشت و منتقدان آن 

را یک کاریکاتور نامیدند.
»به  فیلم  دانشگاهی  اکران  آغاز  با 
وقت شام« ساخته ابراهیم حاتمی کیا، 
سینماتئاتر  دانشگاه های  دانشجویان 
دانشگاه خیام مشهد  و  هنر  دانشگاه 
کردند.  جلوگیری  آن،  نمایش  از 
فیلم  این  نمایش  دانشجویان مخالف 
حاتمی کیا  تفکر  با  فیلمی  گفته اند، 

اجازه اکران در دانشگاه آنها را ندارد.
سینمایی  سازمان  که  حالی  در 
»اوج« هر روز از استقبال مردم از »به 
خبر  کیا  حاتمی  ابراهیم  شام«  وقت 
می دهد و ادعای فروش 8 میلیاردی 
دانشجویان  دارد،  سینماها  گیشه  در 
دو دانشگاه سینماتئاتر و خیام اجازه 
نمایش این فیلم را در دانشگاه خود 

نداده اند.
با شروع نمایش »به وقت شام« در 
دانشگاه ها، انتظار می رفت پروپاگاندای 
نیز  دانشگاه ها  در  پاسداران  سپاه 
تازه  فیلم  از  گسترده ای  حمایت 

وقت شام«:  »به  نمایش  با  دانشجویان  مخالفت 
تفکر حاتمی کیا جایی در دانشگاه ها ندارد!

این بار  ولی  باشد  داشته  حاتمی کیا 
دانشجویان دانشگاه های تخصصی هنر 
و سینما از نمایش این فیلم جلوگیری 

کردند.
آنگونه که مسئول بسیج دانشجویی 
فارس  خبرگزاری  به  هنر  دانشگاه 
گفته، قرار بوده این فیلم دیروز ساعت 
1۴ در این دانشگاه نمایش داده شود 
دانشجویان  از  محدودی  »تعداد  ولی 
دانشگاه که فکر می کنند تفکر غالب 
که  فیلمی  معتقدند  هستند  دانشگاه 
با تفکر حاتمی کیا ساخته شده اجازه 
اکران در دانشکده سینماتئاتر دانشگاه 

هنر را ندارد.«
دانشجویی  بسیج  مسئول  این 
سوی  از  ویژه ای  »استقبال  که  گفته 
و  گرفته  صورت  نیز  دانشجویان 
مسئوالن دانشگاه برای دیدن این فیلم 
به سالن آمفی تئاتر دانشکده سینما 
دانشجویان  این  اما  است،  آمده  تئاتر 

مانع اکران این فیلم شدند.«
نمایش این فیلم در دانشگاه خیام 
آنگونه  و  شده  متوقف  نیز  مشهد 
این  دانشجویی  بسیج  مسئول  که 
بسیاری  »اگرچه  گفته،  دانشگاه 
اکران  برای  کشور  دانشگاه های  از 
شام«  وقت  »به  فیلم  دانشگاهی 
لحظه شماری می کنند ولی متاسفانه 
فیلم  این  اکران  برای  ما  وقتی 
دانشگاه  مسئوالن  دادیم،  درخواست 
گفتند که یک ماه دیگر سی دی این 

دانشجویان  و  آید  می  بازار  به  فیلم 
می توانند این فیلم را در خانه ببینند 
و با پخش فیلم در دانشگاه مخالفت 

کردند!«
خبرگزاری فارس این مخالفت ها را 
به برخوردهای سیاسی با فیلم تعبیر 
کرده و نوشته که » برخی از فعاالن 
پرده ای  پشت  دستان  از  دانشجویی 
چهره  نمی خواهند  که  می گویند 
واقعی داعش نمایان شود یا اینکه با 
که  دارند  مشکل  حاتمی کیا  شخص 

این خیلی بعید است!«
از  در این گزارش آمده که »برخی 
دانشجویان از اینکه این روند بخواهد 
پیدا  ادامه  هم  دیگر  دانشگاه های  در 
کند، ابراز نگرانی کرده و از مسئوالن 
وزارت علوم خواستند تا نسبت به این 

موضوع واکنش نشان دهند.«
حضور  موضوع  به  شام«  وقت  »به 
سوریه  در  اسالمی  جمهوری  نظامی 
با پوشش مبارزه با داعش می پردازد. 
این فیلم که جایزه بهترین کارگردانی 
نصیب  را  »فجر«  فیلم  جشنواره 
منتقدان  سوی  از  کرده،  حاتمی کیا 
مورد  سیما  و  صدا  در  حتی  سینما 
تمسخر قرار گرفت و گفتند که او یک 
ساخته  کمیک  و  کاریکاتوری  فیلم 

است!
این انتقادها، واکنش تند حاتمی کیا 
به  »فجر«  فیلم  پایانی  مراسم  در  را 

همراه داشت.
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این  تکمیل  و  نظری  حمایت های  با 
طرح در تحقق »چنین اتفاق مبارکی« 

سهیم باشند.
پیشنهاد عجیب این مدرس حوزه 
علمیه با واکنش های جالبی از سوی 

کاربران توییتر همراه شده است.
کاربران ضمن هشتگ کردن #قم با 
طرح پرسش هایی از جمله »پیشنهاد 
شما برای واحد پول کشور قم چیه؟«، 
برای کشور قم  »اسم پیشنهادی تون 
چیه؟«، »برای رد شدن از قم باید ویزا 
بگیریم؟« و همچنین پیش بینی هایی 
قم  کشور  تاسیس  آینده ی  درباره 
باد  به  را  زادهوش  احمد  پیشنهاد 

تمسخر و انتقاد گرفتند.
علی رجبی نوشته است: »عوارضی 
میرم  دارم  و  هستم  قم  به  تهران 
خروج  عوارض  خوشبختانه  محالت . 
تومنی  تک   تا   ۵۰۰ هنوز  کشور  از 
پول  ویزا  برای  نمی دونم  فقط  است. 

می گیرند یا نه؟«
مهدی عجزی نوشته است: »کشور 
استان  استان می باشد،  دو  دارای  قم 

خواهران و استان برادران!«
سروناز نیز با کنایه به شعار »حمایت 
از کاالی ایرانی« نوشته است: »اگه قم 
خرید  وقت  اون   ایران،  از  بشه  جدا 
سوهان قم حمایت از کاالی خارجی 

محسوب میشه؟«
که  دیگریست  کاربر  نام  گوینده 
نوشته است: »حاال این خبر پیشنهاد 
اینکه  از  من  طرف،  یه  قم  استقالل 
یه  جامعه المصطفی  جز  به  فهمیدم 
جامعه المرتضی هم داریم داغون شدم. 

اون چقدر بودجه می گیره حاال؟«
کاربر یار دبستانی نیز نوشته است: 
ولی من با تشکیل کشور قم موافقم!! 
همه  ایرانی  تابعیت  اینکه  شرط  به 
اونجا  همشون  و  بشه  لغو  آخوندها 
داخلی  امور  در  و  بشن  داده  اسکان 
کشور همسایه دخالت نکنن!! فردای 
آزادی ایران هم می تونیم با ۲۴ساعت 
به  ر  وادا زمینی  و  هوایی  تحریم 

تسلیمشون کنیم!«
قم  شهر  ساکن  خودش  که  علی 
است توییت کرده: »درباره قم حرف 

یک مدرس حوزه علمیه در پیشنهادی عجیب خواهان 
تجزیه قم از ایران شد: کشور قم، با پرچم و قانون مستقل!

= احمد زادهوش خواستار 
جدایی قم از ایران و تاسیس 
پرچم  و  قانون  با  کشوری 

مستقل به نام قم شد.
ر  ظها ا ر  د ش  هو د ا =ز
است  گفته  عجیب  نظری 
اختصاص یک یا چند واحد 
اقتصادی مانند پاالیشگاه یا 
قم«  »کشور  به  پتروشیمی 
بخشی از نیازهای مالی آن 

را تامین می کند!
=کاربران توییتر با هشتگ 
پیشنهاد  این  قم،  کردن 
زادهوش را به باد شوخی و 

تمسخر گرفتند.
یک مدرس حوزه علمیه قم با مثال 
زدن واتیکان پیشنهاد داده است قم 
با پرچم و قانون مستقل  به کشوری 
تبدیل شود. او شرایط استقالل قم را 

هم توضیح داده است. 
معه  جا مدیر  دهوش،  ا ز حمد  ا
المرتضی در این پیشنهاد که در قالب 
یادداشتی در کانال تلگرامی نامه های 
است  گفته  شده،  منتشر  حوزوی 
منظور از حوزه علمیه قم مجموعه ای 
حوزه،  مدیریت  نظام  و  تشکیالت  از 
نهاد  عالی، شورای گسترش،  شورای 
مرجعیت، جامعه مدرسین، نهادهای 
المصطفی  اقماری حوزه مثل جامعه 

و مدیریت حوزه های خواهران است.
قم  علمیه  ه  حوز مدرس  ین  ا
همچنین گفته است: »استقالل حوزه 
علمیه در قالب یک کشور مستقل ) 
فراهم  را  امکان  این  واتیکان(  مانند 
نظام  به  قم  علمیه  تا حوزه  می سازد 
تبدیل  جهان  شیعیان  دینی  رهبری 

شود و ارتقاء یابد.«
زادهوش معتقد است اعالم استقالل 
»کشور قم« هیچ تعرض و مخالفتی 
اسالمی«  مقدس جمهوری  »نظام  با 

نیست.
در بخشی از یادداشت این روحانِی 
هنگام  »در  است:  آمده  قم  ساکن 
طبعاً  که  قم«  »کشور  ستقالل  ا
به  اسالمی  شورای  مجلس  در  باید 
مردم  رای  به  یا حتی  برسد  تصویب 
چند  یا  یک  اختصاص  شود،  مستند 
یا  پاالیشگاه  مانند  اقتصادی  واحد 
از  بخشی  کشور  این  به  پتروشیمی 
نیازهای مالی آن را تامین می کند که 
با استقالل حوزه علمیه شیعه،  البته 
جذب مشارکت های مردمی و اتکا به 
وجوهات شرعیه و بریه امکان بیشتری 

می یابد.«
احمد زادهوش در پایان یادداشت 
ویژه  به  اندیشمندان  »همه  از  خود 
است  کرده  درخواست  حوزویان« 

روحانی  دولت  باشه  یادتون  میزنین 
برابر  سه  رو  کشور  از  عوارض خروج 
کرده، خواستین بیایین کشور ما باید 

سه برابر عوارض بدین، بله!«

»طفلی  است:  نوشته  هم  آیدین 
حضرات قم که چیز زیادی نمیخوان 
فقط یه چند تا پتروشیمی و چاه نفت 
که اموراتشون بگذره یه تعداد سفارت 
تو کشورای همسایه و غرب و… که 
شه  تسهیل  براشون  تشیع  گسترش 
یه چار پنج میلیون از جوونای کشور 
به عنوان سرباز و پیشمرگ ایران هم 
دست نشانده ی  و  تحت الحمایه  بشه 

قم همین!«
رضا یونسی از زاویه دیگری به این 
است:  نوشته  و  کرده  نگاه  پیشنهاد 
»مطرح کردن پیشنهاد کشور مستقل 
است  ایدئولوژی  شکست  نشان  قم 
جهانی  مدیریت  ادعای  روزگاری  که 
داشت. با گذشت زمان حوزه علمیه قم 
پی برده که نه تنها مخاطبی جهانی 
پایگاه های فکری  بلکه حمایت  ندارد 
از  را  نجف  علمیه  حوزه  مثل  مشابه 

دست داده است.«
پارلمانی  خبرنگار  بداغی،  احسان 
روزنامه ایران، نیز در توییتی با انتشار 
است:  نوشته  زادهوش  پیشنهاد  خبر 
»پرچم تجزیه طلبی این بار در حوزه 

علمیه قم بلند شد.«
گفتنی است شاپور بختیار آخرین 
انقالب  از  پیش  ایران  نخست وزیر 
واکنشی  در  در سال 13۵7  اسالمی 
ایران  به  بازگشت روح اهلل خمینی  به 
گفته بود: »خمینی می تواند به ایران 
بازگردد و دولت اسالمی تنها در شهر 
در  خمینی  برای  ما  است.  آزاد  قم 
شهر قم دیواری خواهیم کشید که او 
هم در آن جا واتیکان کوچکی داشته 
این طلبه در  بعد  باشد.« چهل سال 
نظامی که یک »دولت اسالمی« را به 
همه ایران تحمیل کرده، می خواهد قم 
اندر قم کرده و  این شهر را که گفته 
می شود مردمانش بیش از همه با نظام 
جمهوری اسالمی مخالف هستند، به 

»کشور قم« تبدیل کند!

=قاسمی سخنگوی وزارت 
خارجه: اسراییل دیر یا زود 
دریافت  را  الزم  پاسخ های 

خواهد کرد.
بسیج  سپاه:  =فرمانده 
بحران های  حل  در  باید 
کند  نقش آفرینی  اجتماعی 
طرح  همین  آن  نمونه  که 
تا  که  است  محالت  امنیت 

کنون نتایج خوبی داشته!

سخنگوی وزارت خارجه ی جمهوری 
فروردین،   ۲7 دوشنبه،  روز  اسالمی 
و  شد  حاضر  خبری  نشست  یک  در 
مورد  در  خبرنگاران  پرسش های  به 
مسائل مختلف از جمله آینده برجام 
و حمالت اسراییل به مواضع سپاه در 

سوریه پاسخ داد.
خبرنگاران  از  یکی  نشست  این  در 
باره ی »سکوت«  قاسمی در  بهرام  از 
نسبت  ایران  واکنش  عدم  دالیل  و 
شدن  کشته  و  اسراییل  حمالت  به 
پرسید  سپاه  نیروهای  از  تعدادی 
موضعش  »ایران  گفت:  قاسمی  که 
به  صهیونیستی  رژیم  حمله  درباره 
و حق  کرد  اتخاذ  به هنگام  را  سوریه 
در  که  است  سوریه  دولت  و  مردم 
قبال تجاوزات اسراییل اتخاذ تصمیم 
کرده و عکس العمل های الزم را نشان 

دهند.«
دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  وی 
سوریه  به  حمالت  اگر  اینکه  درباره 
شدت بگیرد و دوباره تکرار شود ایران 
موضوع  داشت،  خواهد  واکنشی  چه 
تاسیسات  به  ائتالف  »حمالت  به  را 
نظامی بشار اسد« محدود کرد و بدون 
اشاره به حمله اسراییل به پایگاه های 
سپاه در سوریه جواب داد: »این نوع 
بین المللی  موازین  خالف  اقدامات 
از  جنگ افروزی  و  توسعه طلبانه  و 
طرف آمریکا که آخرین آن در سوریه 
سوی  از  جدیدی  اقدام  افتاد،  اتفاق 
با  این کشور نیست و هر از گاهی و 
دروغ برای تامین مطامع خود، دست 

زود  یا  دیر  اسراییل  امور خارجه:  وزارت  سخنگوی 
مجازات خواهد شد

تصور  می زند.  این چنینی  اقدامات  به 
دلیل  به  نابهنجار  وضعیت  می کنم 
سیاست های اشتباه و غلط و راهبردی 
آمریکا است که کمک کرده وضعیت 
رنج  نابسامانی  و  بی ثباتی  از  منطقه 

ببرد.«
بعضی صحبت های قاسمی در مورد 
واکنش احتمالی جمهوری اسالمی به 
خبرگزاری های  در  اسراییل  حمالت 
چند  به  تسنیم  و  ایسنا  ایرنا،  ایلنا، 
که  ترتیب  این  به  شد  منتشر  شکل 
هم در پرسش ها دستکاری شده و هم 
خارجه  وزارت  سخنگوی  پاسخ های 

متفاوت است!
را  متناوب متن خبر  به طور  ایسنا 
از  تسنیم  آنچه  اما  کرد  دستکاری 
کرده  منتشر  قاسمی  بهرام  سخنان 
می رسد.  نظر  به  کامل تری  نسخه  ی 
عنوان  با  تیتری  در  سپاه  خبرگزاری 
»اسراییل دیر یا زود پاسخ های الزم را 
دریافت خواهد کرد« نوشت: »قاسمی 
اقدام  و  تیفور  به  حمله  خصوص  در 
سوریه  خاک  به  تجاوز  گفت:  ایران 
به  می گردد  باز  این  بوده،  غیرقانونی 
سیاست های خصمانه اسراییل نسبت 
اسراییل  و  منطقه  مسلمان  مردم  به 
دیر یا زود پاسخ های الزم را دریافت 
اقدامی  نمی توانند  آنها  کرد،  خواهد 
کنند و از مجازات معاف باشند. عرض 
تسلیت می گویم به بازماندگان عزیزان 
مشغول  مستشاری  امر  با  که  ایرانی 
بودند. زمان زدن و گریز برای اسراییل 

گذشته و نیروهای مقاومت در منطقه 
قادر هستند پاسخ های به جای خود را 
بدهند. اقدام حقوقی در این خصوص 
انجام نشده اما موضوعاتی مطرح شده 

است.«
اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت 
و  اسراییل خط  برای  در حالی  ایران 
نشان  کشیده که همزمان فرمانده کل 
سپاه پاسداران نیز در تهران سخنرانی 
حمالت  به  واکنشی  هیچ  و  کرده 
در  سپاه  مواضع  به  اسراییل  اخیر 
سوریه نشان نداده و در عوض از لزوم 
تقویت بسیج برای مقابله با ناامنی ها و 

بحران های داخلی سخن گفته است.
در  جعفری  محمدعلی  همزمان، 
مراسم تودیع و معارفه معاون جدید 
اینکه  به  اشاره  با  نیز  بسیج  سازمان 
»مقطع حساسی از انقالب اسالمی را 
پشت سر می گذاریم و همه دشمنان 
برای القای ناامیدی در داخل کشور، 
سپاه  »کار  گفته  شده اند«  بسیج 
به وسیله بسیج و مردم مؤمن انقالبی 
انجام می گیرد. نقش آفرینی مردم در 
حل بحران های اجتماعی اثبات شده 

است.«
او گفته مسئوالن بسیج، باید زمینه 
حل  در  مردم  نقش آفرینی  برای  را 
بحران های اجتماعی فراهم کنند که 
نمونه آن همین طرح امنیت محالت 
است که تا کنون نتایج خوبی داشته 
و نشان از آمادگی بسیج برای برآورده 

کردن انتظارات است!

تروریست ها کشته و تعدادی دیگر از 
اثر  بر  و  متواری شدند  و  زخمی  آنها 
با  احتیاط  نیروهای  ماشین  برخورد 
وحید  یکم  استوار  انفجاری،  تله  یک 
حسین زاده )نیروی مرزبانی(، ابوالفضل 
نوتی  زکریا  وظیفه(،  )سرباز  غالم پور 
نیا  رجب  محمود  )بسیجی(،  زهی 
)بسیجی( کشته و سه نفر دیگر زخمی 

شدند.
ضیایی  ابوالحسن  سرگرد  گفته  به 
مرزبانی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
نیروی  دو  بلوچستان  و  سیستان 
بسیجی از ماموران طرح امنیت بودند.

هیچ  هنوز  را  حمله  این  مسئولیت 
اما  است  نگرفته  عهده  به  گروهی 
از  نقل  به  داخلی  خبرگزاری های 

هفت کشته و زخمی در درگیری سپاه و مرزبانی با 
یک گروه مسلح در مرز میرجاوه

قرارگاه قدس  نیروهای   =
نیروی زمینی سپاه و مرزبانی 
ملک  ریگ  مرزی  بخش  در 
شهرستان میرجاوه میل ۸۹ 
با یک گروه مسلح که از خاک 
شده  ایران  وارد  پاکستان 

بودند درگیر شدند.
نیروهای  گذشته  شب  درگیری  در 
مرزبانی و سپاه و یک گروه مسلح در 
و  سیستان  استان  در  میرجاوه  مرز 
بلوچستان حد فاصل پاسگاه چاه لشکر 
مرزبانی  و  سپاه  نیروهای  از  تعدادی 

کشته و زخمی شدند.
نیروی  قرارگاه قدس  روابط عمومی 
زمینی سپاه در اطالعیه ای اعالم کرده 
بامداد  دقیقه   3۰ و  یک  ساعت  که 
گروه  یک  فروردین،   ۲۸ سه شنبه، 
پاکستان  خاک  داخل  از  تروریستی 
به برجک مرزبانی نیروی انتظامی در 
»میل مرزی ۸9« حمله کردند و قصد 
»تصرف« آن را داشتند که با مقاومت 
در  مستقر  مرزبانی  نیروهای  شدید 
برجک مواجه شدند و با ورود نیروهای 
احتیاط به منطقه برای کمک به آنها، 
طی یک درگیری شدید، ناکام ماندند.

در این اطالعیه آمده که سه نفر از 

مقام های نظامی بطور کلی از »اشرار 
و  نظام«  معاند  »گروه های  مسلح«، 

»تروریست« نام برده اند.
در  نیز   96 سال  اردیبهشت  ششم 
مرزی  هنگ  نیروهای  میان  درگیری 
گروه  اعضای  و  میرجاوه  در  ایران 
جیش العدل 1۰ نفر از نیروهای مرزبانی 
که تعدادی از آنها سرباز بودند کشته 

شدند.
در  جیش العدل  تروریستی  گروه 
این  به  واکنشی  توییترش  و  وبسایت 

درگیری نشان نداده است.
قرارگاه قدس  است  توضیح  به  الزم 
نیروی زمینی سپاه متفاوت از نیروی 
و  شرق  امنیت  و  است  سپاه  قدس 

جنوب شرق ایران را بر عهده دارد.

را  روسیه  در  تلگرام  فیترینگ  درباره 
قبول کرد و دسترسی کاربران روس 
ممنوع  را  محبوب  پیام رسان  این  به 

اعالم کرد.
این حکم در حالی از روز دوشنبه، 
به  که  است  شده  اجرایی  آوریل   16
در  اسپوتنیک  خبرگزاری  گزارش 
از  استفاده  و  نصب  گذشته  روزهای 
پروکسی سرورها در روسیه به شدت 
افزایش یافته است. پروکسی سرورها 
باعث می شوند تا کاربر موقعیت مکانی 
تغییر دهد  دیگری  به کشور  را  خود 
و محدودیت دسترسی به سایت ها و 

سرویس ها را دور بزند.
کارشناسان  می افزاید  گزارش  این 
کاربران  از  نیمی  از  بیش  معتقدند 
از  استفاده  با  روسیه  در  تلگرام 
پروکسی های  سرویس  یا  وی پی ان 
دیگر همچنان از این پیام رسان پس 
از مسدود شدن نیز استفاده خواهند 

کرد.
پیام رسان تلگرام در حالی در کشور 
روسیه فیلتر شده است که خبرهایی 
در مورد مسدود شدن این پیام رسان 

در ایران نیز منتشر شده است.
رئیس  بروجردی،  عالءالدین 

فیلتر تلگرام در روسیه آغاز شد؛ ابهام درباره 
زمان فیلتر شدن تلگرام در ایران

=فیلتر سراسری تلگرام از 
روز دوشنبه، 16 آوریل، در 

روسیه آغاز شد.
= مقامات جمهوری اسالمی 
کردن  فیلتر  دنبال  به  نیز 
و  هستند  ایران  در  تلگرام 
مسدود  درباره  خبرهایی 
شدن این  پیام رسان از اول 
شده  منتشر  ردیبهشت  ا

است.
ارتباطات  امور  بر  نظارت  سازمان 
روسیه فیلتر کردن پیام رسان تلگرام 

را آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز یکی از 
ارتباطات  بر  نظارت  سازمان  مقامات 
روسیه با اعالم خبر آغاز فیلتر کردن 
سراسری تلگرام در روسیه گفته است 
این فرایند چند ساعت طول می کشد.

این سازمان در بیانیه ای در وبسایت 
خود اعالم کرد به اپراتورهای مخابراتی 
پیامی درباره مسدود کردن دسترسی 

این خدمات فرستاده است.
رسانه های  بر  نظارت  سازمان 
دادگاه  از   ۲۰1۸ آوریل   6 روسیه 
خودداری  خاطر  به  کرد  درخواست 
مدیران تلگرام از واگذاری کلیدهای 
امنیت  سازمان  به  رمزگشایی 
این  فیلترینگ  مجوز  روسیه  فدرال 

پیام رسان را صادر کند.
کردند  اعالم  تلگرام  مدافع  وکالی 
به  روسیه  امنیت  سازمان  مطالبات 
دالیل از جمله فنی قابل اجرا نیست. 
اعالم  تلگرام  موسس  دوروف،  پاول 
کرد این پیام رسان به چنین کاری تن 
درنخواهد داد چون مدافع آزادی بیان 

و مصونیت زندگی خصوصی است.
در نهایت 13 آوریل ۲۰1۸ یکی از 
درخواست  مسکو  محلی  دادگاه های 
روسیه  رسانه های  بر  نظارت  سازمان 

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
خارجی مجلس شورای اسالمی نیمه 
فروردین ماه 97 اعالم کرد تصمیم به 
باالترین سطح  در  تلگرام  فیلترشدن 
این  و  شده  اتخاذ  ایران  حاکمیت 
پیام رسان تا پایان فروردین جای خود 
ملی خواهد  مشابه  سامانه  به یک  را 

داد.
از  بروجردی  عالءالدین  منظور 
پیام رسان  ملی«  مشابه  »سامانه 
گزارش های  اساس  بر  است.  سروش 
به  ابالغ هایی  در  دولت  رسمی،  غیر 
در  تلگرام  با  که  دولتی  دستگاه های 
ارتباط هستند و بخشی از امور مربوط 
ارتباط  یا  خود  داخلی  هماهنگی  به 
انجام  تلگرام  از طریق  را  با مشتریان 
پیام رسان  از  است  خواسته  می دهد 

سروش استفاده کنند.
گذشته  روزهای  در  همچنین 
کانال های  مدیران  با  جلساتی 
را در  تلگرامی که پیشتر کانال خود 
به  و  برگزار شده  ثبت کرده اند  ایران 
از  تلگرام  که  است  شده  اعالم  آنها 
خواهد  فیلتر  ماه  اردیبهشت  ابتدای 
شد. میلیون ها نفر در ایران از تلگرام 

استفاده می کنند.

محمدعلی جعفری فرمانده سپاه و غیب پرور فرمانده بسیج

مرز ایران و پاکستان
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=منابع اطالعاتی اسراییل 
از  که سپاه  داده اند  گزارش 
دو  به  متعلق  هواپیماهای 
شرکت هواپیمایی مسافربری 
باربری »سیمرغ« و »پویا  و 
ایر« برای جابجایی مهمات و 
تسلیحات و نیروهای نظامی 

استفاده می کند.
ماهواره ای  تصاویر  =در 
مشخص شده اخیرا هواپیمای 
اسم  به  ه  سپا یلوشین  ا
کمک های انسان دوستانه از 
ایران محموله تسلیحات به 

سوریه منتقل کرده است.
اخیر  هوایی  حمالت  دنبال  به 
 )T4( اسراییل به پایگاه هوایی تیفور
کشور  این  اطالعاتی  سرویس های 
به طور  پیش بینی کرده اند که سپاه 
عملیات  انجام  دنبال  به  مستقیم 
و  است  اسراییل  علیه  انتقام جویانه 
سوی  از  گذشته  مثل  حمالت  این 
نیروهای  و  شبه نظامی  گروه های 

نیابتی نخواهد بود.
پست  اورشلیم  روزنامه   گزارش  به 
دفاع  وزارت  بلندپایه  مقام  یک 
اسکای نیوز  با  مصاحبه  در  اسراییل 
عربی گفته »سپاه قدس تحت فرمان 
برنامه  ریزی  حال  در  سلیمانی  قاسم 
برای یک حمله موشکی  به پایگاه های 
هر  به  ما  اما  است  اسراییل  نظامی 
حمله ای پاسخ کوبنده خواهیم داد.«

رژیم  می گوید  اسراییلی  مقام  این 
نیروی  طریق  از  می خواهد  ایران 
را  بر دولت های عربی  هوایی کنترل 

گسترش دهد.
از  اسراییل  که  ماهواره ای  تصاویر 
سوریه  در  سپاه  نظامی  پایگاه های 
آوریل،   1۷ سه  شنبه،  روز  و  گرفته 
که  می دهند  نشان  شده  منتشر 

دولت اسراییل خود را برای رویارویی مستقیم با 
»سپاه پاسداران انقالب اسالمی« آماده می کند

روابط نظامی رژیم های تهران و بشار 
است.  شده  گذشته  از  بیشتر  اسد 
هدایت این روابط نظامی را امیرعلی 
هوافضای  نیروی  فرمانده  حاجی زاده 

سپاه به عهده دارد.
از  سپاه  که  شده  یادآور  منبع  این 
شرکت  دو  به  متعلق  هواپیماهای 
باربری  و  مسافربری  هواپیمایی 
برای  ایرالین«  »پویا  و  »سیمرغ« 
و  تسلیحات  و  مهمات  جابجایی 

نیروهای نظامی استفاده می کند.
پیش از این هم سپاه از هواپیماهای 
قشم ایر  و  ایران ایر  ماهان،  شرکت 
نیرو  انتقال  و  نظامی  ترابری  برای 

استفاده می کرده است.
سپاه  ماهواره ای،  تصاویر  طبق 
بنا  نیز  پایگاه های جدیدی  پاسداران 
کرده که یکی از آنها در دیرالزور در 
دیده  همچنین  است.  سوریه  شرق 
سپاه  ایلوشین  هواپیماهای  که  شده 
از ایران به این مقصد اسلحه منتقل 

کرده است.
به گزارش اورشلیم پست، سپاه پنج 
پایگاه نظامی در سوریه دارد: التیفور، 
حلب، دیرالزور و دمشق در فرودگاه 

رهبر کره شمالی با هیئت نمایندگی کره جنوبی در مارس ۲۰1۸

شمالی  کره  رهبر  اون  جونگ  کیم 
جائه  مون  با  دیدار  در  دارد  تصمیم 
در  رئیس جمهوری کره جنوبی  این 
توقف  رسما  ماه  این  پایانی  روزهای 
را  کشور  آن  هسته ای  فعالیت های 
بیانیه  در  است  قرار  و  کند  اعالم 
مشترکی که از سوی رؤسای دو کشور 
روز 2۷ آوریل در خاتمه مذاکرات آنها 
منتشر می شود بر این موضوع تاکید 

گردد.
یک مقام نزدیک به رئیس جمهوری 
گفت  سه شنبه  روز  جنوبی  کره 
طرفین در حال حاضر سرگرم مطالعه 
موضوعات گوناگونی هستند. از جمله 
برگزاری  از  نکات مورد بررسی پیش 
نشست رهبران دو کره این است که 
در صورت امکان، طرفین مالقات هایی 
بطور مداوم در طول سال داشته باشند.

دولت کره جنوبی ضمنا سعی دارد 
در  برای حضور  را  شمالی  کره  رهبر 
یک کنفرانس خبری در پایان جلسه 

روز 2۷ آوریل تشویق کند.
رئیس  و  اون  جونگ  کیم  دیدار 
مون  پان  در  جنوبی  کره  جمهوری 
با  که  کشور  دو  میان  مرز  در  جوم 
نام منطقه بی طرف شناخته می شود 
دارد  احتمال  گرفت.  خواهد  صورت 
آینده  روزهای  در  لزوم  صورت  در 
ملی  امنیت  مشاور  یونگ  ایو  چانگ 

اعالم توقف فعالیت های هسته ای کره شمالی در 
دیدار نزدیک سران دو کره

سوه  و  جنوبی  کره  جمهوری  رئیس 
آن  اطالعات  سازمان  رئیس  هون 
کشور برای بررسی های نهایی درباره 
موضوعات مورد گفتگوی رهبران دو 

کره به پیونگ یانگ سفر کنند.
به  اون  جونگ  کیم  گذشته  ماه 
کره  جمهوری  رئیس  فرستادگان 
جنوبی گفت مایل است درباره توقف 
شمالی  کره  هسته ای  فعالیت های 
کند  مذاکره  آمریکا  و  کره جنوبی  با 
مقابل  طرف های  که  صورتی  در  اما 
تضمین دهند تهدیدی برای ارتش و 

امنیت کره شمالی نباشند.
ایم جونگ سیوک رئیس دفتر مون 

جائه این می گوید معموال صحبت های 
کشورها  رهبران  میان  حضوری 
تفاوت هایی با اظهارات و پیام های آنها 
از راه دور دارد بنابراین باید تا روز 2۷ 
آوریل منتظر ماند و دید گفتگوها میان 
سران دو کشور چگونه پیش می رود.

دونالد ترامپ و رئیس جمهوری کره 
مه 2018  ماه  در  است  قرار  شمالی 
از  شماری  باشند.  داشته  دیداری 
دیپلمات ها و سیاستمداران آمریکایی 
در  شمالی  کره  از  خود  همتاهای  با 
رؤسای  مذاکرات  محتوای  با  رابطه 
دو کشور مالقات هایی در دو ماه اخیر 

داشته اند.

=فرماندهان سپاه و گروهی 
در  سیاسی  مقام های  از 
مراسم ختم کشته های حمله 
نظامی اسراییل به التیفور در 

سوریه شرکت کردند.
ی  ر جمهو ی  م ها مقا =
می کنند  کید  تا می  سال ا
سپاه انتقام خون کشته های 
خواهد  را  حرم«  »مدافع 

گرفت.
استریت  وال  =روزنامه 
نوشته  گزارشی  در  ژورنال 
نخست وزیر اسراییل، رییس 
جمهوری آمریکا را از حمله 
به مقر سپاه مطلع کرده بود.
عمیدرو  یاکوف  =ژنرال 
عضو پیشین ارتش اسراییل 
نتانیاهو  نظامی  مشاور  و 
درگیری  کرده  پیش بینی 
اسراییل  و  ایران  مستقیم 

اجتناب ناپذیر است.
ولی  نماینده  حاج صادقی  عبداهلل 
انقالب  پاسداران  سپاه  در  فقیه 
»مدافعان  یادواره  مراسم  در  اسالمی 
در  که  سپاه  هوافضای  نیروی  حرم« 
حمله هوایی اسراییل به پایگاه هوایی 
التیاس یا تیفور )T4( سوریه کشته 
شدند گفته »اسراییل خواهد دید که 
ما چگونه انتقام این شهدا را خواهیم 

گرفت.«
سپاه پاسداران هفت سال است که 
در آتش جنگ سوریه می دمد و تحت 
عنوان دفاع از »حرم« میلیاردها دالر 
ایران خرِج در  از جیب مردم  پول را 
قدرت ماندن بشار اسد کرده و آنچه 
ا ست  پیکرهایی  می آورد  ارمغان  به 
حرم«  »مدافعان  عنوان  تحت  که 
از  دورتر  کیلومترها  و  شده  اعزام 
محل حرم در دمشق و در خرابه های 
حلب و دیرالزور و تدمر و ادلب کشته 
تحویل  را  جسدشان  و  می شوند 
و  سپاه  خود  می دهند.  خانواده شان 
کشته شدگان  این  برای   هم  حکومت 
مراسم و ختم می گیرند و با مرگ آنها 

برای خودشان تبلیغ می کنند.
روز پنج شنبه، ۳0 فروردین، مراسم 
هوایی  حمله  کشته های  بزرگداشت 
اسراییل در سوریه با حضور فرماندهان 
سپاه و جمعی از مقام های سیاسی در 
حسینیه »امام رضا« در ستاد نیروی 

هوا فضای سپاه برگزار شد.
عبداهلل  مراسم  این  سخنران 
حاج صادقی نماینده علی خامنه  ای در 
سپاه بود. وی عالوه بر اینکه اسراییل 

نماینده ولی فقیه: سپاه ایستاده و فتح 
بیت المقدس را محقق می کند

»سپاه  کرد گفت  انتقام  به  تهدید  را 
در مقابل همه توطئه های استکبار و 
بعضی از حکومت های بدبخت منطقه 
با تمام وجود ایستاده و انشاءاهلل آنچه 
فراهم  را  مقدماتش  شهدا  این  که  را 
را  بیت المقدس  فتح  یعنی  کردند، 

محقق می کند.«
به گفته ناظران، حمله جنگنده های 
سنگینی  ضربه  التیفور  به  اسراییل 
روزنامه  زده.  پاسداران  سپاه  به 
وال استریت ژورنال به نقل از مقام های 
اطالعاتی نوشت که ارتش اسراییل با 
پایگاه  این  به  آمریکا  حمایت ضمنی 

حمله کرده است.
بنیامین  می نویسد  روزنامه  این 
پس  اسراییل  وزیر  نخست  نتانیاهو 
رییس  ترامپ  دونالد  با  گفتگو  از 
به  حمله  دستور  آمریکا  جمهوری 
سوریه را صادر کرده است. این حمله 
ضدهوایی  پدافند  سیستم  یک  علیه 
استفاده  از  مانع  تا  گرفت  صورت 
نیروهای جمهوری اسالمی ایران علیه 

جنگنده های اسراییلی شود.
دوشنبه، 20  اسراییل  جنگنده های 
موشک  فروند  چندین  با  فروردین، 
را  در حمص سوریه  التیفور  فرودگاه 
حمله  این  در  که  دادند  قرار  هدف 
کشته  سپاه  عضو  هفت  دست کم 

شدند.
علی اکبر والیتی مشاور علی خامنه  ای 
در امور بین الملل نیز ادعا کرد »جنایت 
صهیونیست ها« علیه نیروهای سوری 
فرودگاه  در  حرم«  »مدافعان  و 
ماند. نخواهد  پاسخ  بدون  التیفور 

و  بریتانیا  و  آمریکا  حمله  از  بعد 
فرانسه به تاسیسات نظامی بشار اسد 
ادعا  سوریه  هم  و  تهران  رژیم  هم 
روسیه  ارتش  که  اطالعاتی  با  کردند 
در اختیار آنها قرار داده بود این مقرها 
بود.  شده  تخلیه  حمالت  از  پیش 
این پرسش قابل طرح است که چرا 
ارتش روسیه به سپاه قدس در مورد 
احتمال حمله جنگنده های اسراییلی 

به التیفور اطالع نداد؟ آیا عمدی در 
کار بوده یا دستگاه های امنیتی مسکو 
قادر نبودند که جنگنده های اسراییل 

را شناسایی کنند؟
بیشتری  اهمیت  این موضوع وقتی 
دهم  شود  یادآوری  که  می کند  پیدا 
دادند  گزارش  عربی  منابع  فروردین 
فراز  بر  اسراییل  اف ۳۵  جنگنده  دو 
گشت   بندرعباس  و  شیراز  اصفهان، 
زده و رادارهای ایران قادر به شناسایی 

آنها نشدند.
در روزهای گذشته منابع اطالعاتی 
در  سپاه  که  دادند  گزارش  اسراییل 
صدد برنامه  ریزی برای حمله مستقیم 
به اسراییل است. از سوی دیگر منابع 
نیروهای  که  داده اند  گزارش  آگاه 
آرایش  نیز  اسالمی  نظامی جمهوری 
سهم  که  گرفته اند  خود  به  جنگی 
برای  پدافند  و  ارتش  هوایی  نیروی 
مقابله با حمالت پیش دستانه اسراییل 

بیشتر است.
نظامیان  از  عمیدرو  یاکوف  ژنرال 
مشاور  و  اسراییل  ارتش  پیشین 
نظامی نتانیاهو عضو پیشین نهادهای 
کرده  پیش بینی  اسراییل  اطالعاتی 
اسراییل  و  ایران  مستقیم  درگیری 
اجتناب ناپذیر است. او می گوید ایران 
افزایش  دنبال  به  حزب اهلل  تقویت  با 
اگر  و  است  منطقه  در  خود  قدرت 
آغاز  ایران  و  اسراییل  بین  درگیری 
زیاد  تلفات  با  پیچیده  جنگی  شود 

خواهد بود.
او تاکید کرده »اگر به سوی اسراییل 
عادی  زندگی  شود،  شلیک  موشک  
متوقف نخواهد شد، اما برای اسراییل 
آورد  خواهد  بار  به  زیادی  خسارت 
خواهد  هزینه  آن  با  رویارویی  که 
برابر  در  دفاع  اسراییل  برای  داشت. 
سخت  حزب اهلل  و  ایران  موشک های 
حدس  اظهارات  این  بود.«  خواهد 
حمله ی  احتمال  درباره  گمان  و 
علیه جمهوری  اسراییل  پیش دستانه 

اسالمی را افزایش می دهد.

حمله به مقر سپاه در حلب عکس از آناتولی ترکیه

آن  از  حاکی  =گزارش ها 
است که در این حمالت بین 
15 تا ۲۰ نفر از اعضای سپاه 

کشته و زخمی شدند.
پایگاه نظامی »جبل عزان« در حومه 
جنوبی حلب در شمال سوریه که مقر 
شنبه  است  پاسداران  سپاه  نیروهای 
شب، 2۵ فروردین، حوالی ساعت 2۴ 
مورد حمله هواپیماهای اسراییل قرار 

گرفت.
که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
کمتر از یک روز پس از حمله موشکی 
آمریکا، فرانسه و بریتانیا به تاسیسات 

چهار پایگاه  سپاه در سوریه هدف حمالت هوایی 
اسراییل قرار گرفت

پایگاه  چهار  اسد،  بشار  رژیم  نظامی 
نظامی سپاه در نقاط مختلف سوریه 
اسراییلی  جنگنده های  حمله  هدف 

قرار گرفته اند.
احتمالی  مجروحان  و  تلفات  تعداد 
مشخص نیست و گزارش ها حاکی از 
کشته و زخمی شدن ده ها شبه نظامی 

دارد.
از  نقل  به  فارس  خبرگزاری 
رسانه  های حامی حزب  اهلل گزارش های 
کرده  رد  را  حمالت  این  به  مربوط 
الحربی  االعالم  خبری  پایگاه  است. 
مقاومت«  »محور  به  نزدیک  رسانه  
تاکید کرده بود این شایعه ها برای باال 

بردن روحیه معارضان و تروریست ها 
شکست های  شدن  متحمل  از  بعد 
سخت طی هفته های اخیر از جمله از 
دست دادن شهر دوما و غوطه شرقی، 

منتشر می شوند.
اسکای نیوز عربی گزارش داده اماکن 
مهمات  انبار  گرفته  قرار  حمله  مورد 
بودند اما به اینکه هواپیماهای مهاجم 
اسراییلی بودند اشاره نکرده است. اما 
منابع خارجی دیگر از جمله اکسپرس 
به نقل از منابع سوری اشاره کرده اند 

که جنگنده ها اسراییلی بوده اند.
بامداد دوشنبه، 20  اسراییل  ارتش 
»التیفور«  نظامی  فرودگاه  فروردین، 
)T4( حوالی شهر ُحمص )شمال مرز 
لبنان( را هدف موشک های خود قرار 
داد که در این حمالت دست کم هفت 

عضو سپاه کشته شدند.
آگاه  منابع  از  رسیده  گزارش های 
حاکی ست که در حمالت شنبه شب 
حمله  سوریه  در  سپاه  مقر  چهار  به 
در  مراکز  این  از  یکی  است.  شده 
است.  واقع  سوریه  شرق  در  دیرالزور 
 1۵ از  بیش  می  رسد  خبر  همچنین 
نفر از نیروهای سپاه از جمله تعدادی 

نیروی افغان کشته و زخمی شده اند.
نیز  اسراییلی  غیررسمی  منابع 
گزارش داده اند که در این حمالت 20 

نفر کشته شده اند.

بین المللی و یک رمپ هوایی کوچک 
این  در  سپاه  پایتخت.  جنوب  در 
پایگاه ها هواپیماهای بدون سرنشین 
نگهداری می کند و بعضی از آنها نیز 

انبار موشک هستند.
تاکید  پست  اورشلیم  گزارش  در 
تحت  اسالمی  جمهوری  رژیم  شده 
انسان دوستانه  فعالیت های  پوشش 

تسلیحات به سوریه منتقل می کند.

زیر  سپاه  هواپیماهای  فعالیت  
عنوان پویاایر

این روزنامه در گزارش خود به نام 
شرکت پویاایر نیز اشاره کرده اما به 
این  است.  نپرداخته  آن  فعالیت  نوع 
در   1۳۹2 سال  دی ماه  در  شرکت 
گرفت.  قرار  آمریکا  تحریم  لیست 
شرکت های  ثبت  با  پاسداران  سپاه 
و  آنتونوف  هواپیماهای  صوری 
و  مسافربری  عنوان  به  ایلوشین 
کرد  خریداری  بین شهری  باربری 
ماموریت های  الزم  مواقع  در  که 
و  سر  می دهند.  انجام  برون مرزی 
کله  ی این هواپیماها در یمن، سوریه 

و عراق نیز پیدا شد.

تصاویر ماهواره ای اسراییل از فرودگاه مهرآباد محل استقرار هواپیماها 
کنار رمپ ها و شناسایی ایلوشین سپاه با توجه به شکل خاص بدنه آن 

و تعقیب این هواپیما تا فرود در خاک سوریه

سوگ سرداران در ختم کشته های التیفور

ویدئو
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هورمون رشد 
کودکان در هنگام خواب 

ترشح می شود
به طور  باشد  از 5 سال می  کودکانی که سن آن ها کمتر 

تا  بخوابند  ساعت   14 تا   10 بین  باید  روز  طول  در  میانگین 
از  کامل صورت گیرد.یکی  و  به صورت طبیعی  ها  آن  فرآیند رشد 

است،  موثر  بسیار  کودک  و سالمتی  رشد  در  که  ها  فاکتور  ترین  مهم 
خواب کافی و کامل می باشد و والدین نیز برای این که فرزندی سالم و 

سالمت داشته باشند باید این مسئله را جدی بگیرند.مقدار خواب مورد نیاز 
در شبانه روز در کودکان زیر 5 سال به طور متوسط 10 تا 14 ساعت و در 
کودکان 6 تا 13 ساله 9 تا 11 ساعت و در نوجوان 14 تا 17 ساله 8 تا 10 ساعت 
است.والدین باید برنامه ریزی خواب کودک را هر شب و در یک زمان خاص اجرا 
کنند و این برنامه در نهایت به اتاق خواب کودک منتهی شود.همچنین والدین 
توجه داشته باشند که گرمای زیاد می تواند، مانع از خواب مناسب کودک شود 
و  باشد  سبک  کودک،  غذای  وعده  آخرین  کنند  سعی  است،  الزم  بنابراین 
تغذیه او را در زمان مناسبی، حداقل یک ساعت پیش از خواب انجام دهند 
ترسناک،  فیلم های  بخوانند.تماشای  کتاب  کودک  برای  از خواب  قبل  و 
مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین مانع از خواب راحت می شود.قبل 

از  تا  دهید  اختصاص  او  با  گفتگو  به  را  زمانی  نوجوان  خواب  از 
دغدغه های ذهنی اش برای شما صحبت کند. در صورتی که 

نوجوان از اتفاقاتی که در طول روز داشته با والدینش 
صحبت کند، باز ذهنی مضاعفی را که داشته، 

آرام  خوابی  می تواند  و  برداشته 
داشته باشد.

زنان  شاخص

کار مده نفس تبه کار را
در صف گل جا مده این خار را

کشته نکودار که موش هوی
خورده بسی خوشه و خروار را
چرخ و زمین بنده تدبیر تست

بنده مشو درهم و دینار را
همسر پرهیز نگردد طمع

با هنر انباز مکن عار را
ای که شدی تاجر بازار وقت

بنگر و بشناس خریدار را
چرخ بدانست که کار تو چیست

دید چو در دست تو افزار را
بار وبال است تن بی تمیز

روح چرا می کشد این بار را ...

یکی از بیماری های شایع چشم، قوز 
بیماری  این  از  اگر  باشد.  می  قرنیه 
خطرناکی  عوارض  نشود  پیشگیری 
می تواند در پی داشته باشد.قوز قرنیه 
یکی از این بیماری ها در حوزه چشم 
است که در خاورمیانه و بویژه ایران 
است.  شایع   ) نفر   1000 در  )یک 
شرایط  دلیل  به  بیماری  این  شیوع 
آب و هوایی کشور احتماال می تواند 
زمینه حساسیت های چشمی، سابقه 
کهیر،  مثل  خانواده  در  حساسیت 
آسم و حساسیت های بهاره چشم در 
بسیاری از افراد باشد که باعث تسهیل 

در روند بروز بیماری می شوند.

چرا قرنیه قوزی می شود؟
طرفه  دو  بیماری  یک  قرنیه  قوز 
غیر التهابی است که به صورت اتساع 
و برجسته تر شدن قرنیه بروز می کند 
و فرم مخفی آن ممکن است شایع تر 
باشد.این بیماری علتی کامال شناخته 
آنزیمی در  تغییرات  اما  ندارد،  شده 
رادیکال های  ایجاد  و  قرنیه  داخل 
ساختار  می شود  باعث  آن  در  آزاد 
قرنیه تحت تاثیر محیط قرار بگیرد 
موارد  بیشتر  در  اما  و ضعیف شود، 
عامل ژنتیک در بروز آن نقش دارد .

قوز قرنیه با افزایش پیشرونده قوس 
راس  شدن  نازک  با  همراه  قرنیه 
قرنیه و ایجاد آستیگماتیسم نامنظم 
مشخص و در فرم پیشرفته آن یک 
برجستگی مخروطی شکل در سطح 

قرنیه ایجاد می شود.

چشم هایتان را زیاد نمالید
مداوم  و  طوالنی مدت  مالیدن های 
چشم می تواند باعث ایجاد قوز قرنیه 
بافت  و  پوستی  بیماری های  شود. 
همبند و اختالالت کروموزومی نیز 

می توانند همراه این بیماری باشند.
بیماری،  خطر  عامل  یک  واقع،  در 
مالش و خاراندن مداوم چشم است 
که باعث ضعیف شدن ساختار قرنیه 
به  ابتال  دلیل،  همین  به  می شود. 
بیماری های آلرژیک، افراد را نسبت 

به قوز قزنیه مستعد تر می کند .

جدی  را  بینایی  ناگهانی  افت 
بگیرید

بالینی  لحاظ  از  معموال  بیماری  این 
بدون  بیشتر  و  زندگی  دوم  دهه  در 
عالمت و فقط با نزدیک بینی خفیف 
بروز می کند، اما با پیشرفت بیماری، 
شخص دچار آستیگماتیسم و کاهش 
دید می شود. دید در مراحل ابتدایی با 
عینک اصالح می شود، اما برای تعیین 
پیشرفته  مرحله  در  بیماری  این که 
مداوم  معاینات  به  نیاز  نه  یا  است 

چشم است.
تغییرات  دچار  که  بیمارانی  بنابراین 
پیش رونده در شماره عینک در سنین 
بلوغ همراه با نزدیک بینی هستند، باید 
حتما از این لحاظ بررسی شوند. البته 
بالینی  اولیه  مراحل  در  بیماری  این 
کامل تر  ارزیابی  با  اما  ندارد،  عالئمی 
را  بیماری  مراحل  می توان  قرنیه 

مشخص کرد.

توقف بیماری پیش از 30 سالگی
قوز قرنیه معموال در دوره نوجوانی و 
جوانی )از ده تا 20 سالگی( ظاهر و 

دهه  از  پیش  معموال  و  سوم  دهه  تا 
و  می کند  پیشرفت  زندگی  چهارم 
پس از آن روند بیماری یا متوقف یا 

پیشرفت آن بسیار کند می شود.
این  به  مبتالیان  دلیل  همین  به 
که  باشند  بیماری می توانند مطمئن 
درمان می شوند چرا که پیشرفت قوز 
از 28 سالگی متوقف می شود.  قرنیه 
در واقع، عینک دید فرد مبتال به قوز 

قرنیه را فقط در 
درمان  اولیه  مراحل 

اصالح می کند .

درمان قوز قرنیه  از عینک تا پیوند
قوز  درمان  مرحله  اولین  بی شک 
قرنیه، عینک زدن است، اما اگر افت 
لنز  از  استفاده  باشد  شدیدتر  بینایی 
شدید تر  مراحل  در  می شود .  توصیه 
و  لنز های سخت  از  استفاده  بیماری 
در مراحل خفیف تر باید از لنزهای نرم 
استفاده شود .لنزهای سخت که قطر 
بزرگ تری دارند، شکل منظم تری به 
قرنیه می دهند. با این حال بیمار باید 
بردارد.  و عصر  بگذارد  را صبح ها  لنز 
و  بهداشتی  نکات  رعایت  همچنین 

توجه  مورد  باید  نیز  لنز  از  نگهداری 
بیمار  وقتی  البته  بگیرد.  قرار  جدی 
نمی تواند لنز را تحمل کند، بسته به 
وضعیت و ضخامت قرنیه ممکن است 
از لنزهایی شبیه شیشه داخل قرنیه 

استفاده شود .
پیشرفته تر  مراحل  در  دیگر،  بیان  به 
بیماری اگر دید بیمار با عینک و لنز 
اصالح نشود نیاز به اقدامات جراحی 
است و اعمال جدیدی شامل کارگذاری 
کمک  به  قرنیه  ضخامت  در  رینگ 
و  اصالح  با هدف  فمتوسکند«  »لیزر 
کیفیت  بهبود  و  قرنیه  شدن  منظم 
بیماری  اگر  اما  می شود.  انجام  دید 
عمل  به  باشد  پیشرفته تر  مراحل  در 
پیوند قرنیه با روش های پیوند الیه ای 
داخلی  الیه های  که  بود  خواهد  نیاز 
قرنیه کمتر دستکاری می شود و دید 
قابل قبولی برای بیمار ایجاد می کند.

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار 
قوز  شخصی  اگر  که  است  آن  گیرد 
قرنیه داشته باشد نباید تحت جراحی 
عمل  چون  بگیرد،  قرار  قرنیه  قوز 
قرنیه  قوز  تشدید  به  منجر  لیزیک 

خواهد شد.

بدون  زندگی 
اندک  زباله  یا  زباله 
یک شبه اتفاق نمی افتد. این روند 
و  روزانه  عادات  در  تغییراتی  به  نیاز 
فرایندهای تفکر شما دارد تا از تولید 
بی رویه غیرمستقیم و مستقیم زباله 
به تدریج به بازیافت زباله و در نهایت 
غیرقابل  محصوالت  از  استفاده  عدم 
یک  این  واقع  در  برسید.  بازیافت 

پروسه است. 
برای  خالقانه  راه  چند  اینجا  در 
عادت حذف سطل زباله از زندگی را 

مرور می کنیم.
حذف اقالم یکبار مصرف

زباله  بردن  بین  از  اول،  قدم  در 
اقالم  از  بسیاری  حذف  معنای  به 

از  امکان  صورت  در  مصرف  یکبار 
تا  به شما  برای کمک  زندگی است. 
مورد  نقطه  به  نقطه  این  از  رسیدن 
انتخاب هایتان را  باید گفت که  نظر، 
و  مصرف  یکبار  اقالم  از  استفاده  در 
مسئولیت خود را در استفاده از این 
وسایل بررسی کنید. در نهایت به این 
می رسید که از دستمال های کاغذی 
استفاده  تمیز کردن  برای  آشپزخانه 
می کردید، مواد شیمیایی غیرطبیعی 
تمیز  برای  اسپری  صورت  به  را 
کردن خانه بکار می بردید و از یکبار 

مصرف ها استفاده می کردید.
به  را  غذایی  مواد  اینکه  برای 
از  را  باقی غذای خود  یا  ببرید  خانه 
مصرف  یکبار  از  بردارید،  رستوران 

استفاده کردید. 
روند،  این  از  جلوگیری  برای 
موسسات  از  که  باشید  داشته  توجه 
پالستیکی  مواد  از  که  موادغذایی 
کنید  حمایت  نمی کنند،  استفاده 
که  بگویید  رستوران  صاحب  به  یا 
ظروف پالستیکی برای حمل و نقل 
انسان،  به  زدن  صدمه  بر  عالوه  غذا 
از  مضرند.  نیز  زیست  محیط  برای 

پالستیکی  ظروف  و  نایلون  کیسه 
استفاده نکنید.

بسته های  در  را  قهوه  و  چای  شما 
پس  می خرید؟  شده  بسته بندی 
کنید  بازیافت  را  بسته بندی  کاغذ 
باز  قهوه  و  چای  از  نهایت  در  و 
از  از شرکت ها  برخی  کنید.  استفاده 
استفاده  پالستیکی  بسته بندی های 
بخش  در  نیز  را  مواد  این  می کنند، 
قهوه  فیلترهای  بیندازید.  بازیافتی ها 
به  باید  ولی  هستند  خیس  چه  اگر 

بخش بازیافت منتقل شوند.
فراموش  را  دستشویی  و  حمام 
در  کاغذی  دستمال  از  شما  نکنید. 
توالت استفاده می کنید و حتی پس از 
حمام کردن موهایتان را با دستمال از 
کف حمام جمع می کنید. این بخش 
هم به معنای صدمه زدن به طبیعت 

با استفاده بی رویه از کاغذ است.
نوشیدنی  غذایی  مواد  باقی  از 

بسازید
می کنید،  آشپزی  که  هنگامی 

ساقه های بروکلی، پیاز، پوست هویج، 
دیگر  غذایی  مواد  و  میگو  پوسته 
می توانید  راحتی  به  می مانند،  باقی 
غذایی  مواد  این  مشکلی  هیچ  بدون 
حتی  کنید.  نوشیدنی  به  تبدیل  را 
فریز  را  غذایی  مواد  این  می توانید 
بود،  نیاز  که  موقع  هر  بعد  و  کنید 
این مواد  را بجوشانید. جوشیده  آنها 
غذایی را می توانید در صافی بریزید و 

در نهایت عصاره آن را با ادویه های 
عنوان  به  و  کرده  مخلوط  معطر 
غذاهای  یا  سوپ  در  طعم دهنده 

دیگر استفاده کنید.
این عصاره را در برنج هم می شود 
ریخت تا طعم تازه ای به آن بیفزاید. 
پس از جوشاندن این عصاره، حتی 
می توانید آن را دوباره فریز کنید و 

دوباره استفاده کنید.
خود را سرزنش نکنید

مواد  از  استفاده  برای  را  خودتان 
چون  نکنید.  سرزنش  پالستیکی 
می شوید  متوجه  سرعت  به  شما 
خوردن  غذا  جز  به  گزینه ای  که 
نداشتید؛  مصرف  یکبار  ظروف  در 
پالستیکی که انتظار می رود، سالها 
در بستر زمین دفن باشد. در عوض 
پس،  این  از  که  کنید  برنامه ریزی 
هر  نکنید.  استفاده  پالستیک  از 
با  دیدید،  مصرفی  یکبار  ظرف  جا 
کنید.  صحبت  مصرف کنندگانش 
این کار باعث می شود تا فکر خود را 

تکثیر کنید. در محیط کار از استفاده 
دیگر  وسایل  یا  نایلون  کیسه  از 
پالستیکی بپرهیزید، این کار موجب 
می شود. شما  همکاران  تشویق 

دوستان خود را تشویق کنید که 
با  کنند،  استفاده  چوبی  وسایل  از 
صرف  به  نیازی  هم  چوبی  وسایل 
زیاد زمان برای تمیزکاری نیست و 

هم زیباترند. 

پروین اعتصامی

  الله پورکریم
)1982 - بندر انزلی(

اروپایی  پورکریم در رسانه های  الله 
بازیگر  و  خواننده  الله-،  به  مشهور 
در  است.او  ایران  متولد  سوئدی 
مهاجرت  سوئد  به  سالگی  سن12 
شهر  در  آنگرد  محله  در  و  کرد 
از  به مدرسه رفت. پیش  گوتنبرگ 
آن او مدتی در جمهوری آذربایجان 
زندگی  بالروس  مینسک  شهر  و 
در   1369 سال  اواخر  بود.تا  کرده 
در  کوچک  شهری  تیداُهلم،  شهر 
جنوب سوئد و تقریباً مجاور دانمارک 
و هلند، زندگی می کرد. بعد این شهر 
را به تشویق همسرش ترک کرد و 
به یوتوبوری )گوتنبرگ(، بزرگترین 
رفت. استکهلم،  از  پس  سوئد  شهر 

الله از وقتی 14 ساله بود به موزیک 
روی آورد. با ساکسیفون شروع کرد 
او  آموخت.  را  پیانو  و  گیتار  بعد  و 
را می سازد، هم  خودش هم آهنگ 
آهنگ  هم  و  می نویسد  را  شعرها 
الله  می خواند.  و  می کند  تنظیم  را 
سوئدی،  انگلیسی،  زبان  چهار  به 
کار  می خواند،  فارسی  و  اسپانیایی 
و  جاز  پاپ،  از  است  مخلوطی  او 

ابیاتی  با  موزیک  شاخه های  دیگر 
فولکلوریک که از فرهنگ فارسی و 
سوئدی بهره گرفته و مسایل روزمره 
منعکس  را  عادی  مردم  زندگی 
 Grammis می کند.الله در مراسم
سوئد به عنوان تهیه کننده، هنرمند 
و هنرمند جدید سال سوئد انتخاب 
زمینه  در 7  که  این  تر  جالب  شد. 
وی  بود.  شده  جایزه  دریافت  نامزد 
فیلم  اصلی در  همچنین یک نقش 
فارز  ژوزف  ساخته   Jalla Jalla!
ایفا کرده است که در سال 2000 در 

کشورهای اروپایی اکران شد.

راه های خالقانه برای کاهش زباله آشنایی با بیماری قوز قرنیه
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مردان  شاخص

سامی بیگی
)1982 - تهران (

سامان اسحاق بیگی ملقب به سامی 
بیگی خواننده، ترانه سرا و تهیه کننده 
است. او در سن 6 سالگی به همراه 
خانواده خود از ایران خارج شده و به 
کشور سوئد نقل مکان کردند. سامی 
در خانواده ای هنردوست متولد شد. 

سامی به دلیل اینکه عالقه زیادی به 
سازهای مختلف از جمله گیتار داشت 
رشته تحصیلی خود را بر همین مبنا 
موسیقی  دانشکده  وارد  و  برگزید 
شد. سپس از طریق آشنایی با ادی 
عطار وارد گروه بلک کتس شد و به 
آمریکا رفت و حاصل این همکاری 2 
ساله سامی با بلک کتس انتشار یک 
 Dimbology نام  به  موفق  آلبوم 
به خصوص آهنگ »آره منم دوست 
در  را  سامی  توانست  که  بود  دارم« 
عرصه موسیقی به موفقیت برساند. او 
بعد از جدایی از گروه که خود دلیلش 
را به دست آوردن تجربه های بیشتر 
و آزادی ذهن و عمل بیان می کرد.

به دبی رفت و در آنجا طی همکاری 
خوانی  تک  کار   EMA کمپانی  با 
خود را آغاز کرد. او معتقد است که 

محبوبیت بسیار اولین ترانه اش »آره 
منم دوست دارم« )که او برای بلک 
را  این شجاعت  او  به  کتس نوشت( 
برود  خود  رؤیای  دنبال  به  که  داد 
انفرادی خود را شروع کند و  و کار 
تو-دنیا  از جمله آهنگ  آهنگ هایی 
مال ماست- این عشق- بازیم میده 
- ای جونم- -بروx۲—کاغذ و قلم 
آهنگ های  موفق ترین  دهد.از  ارائه 
عشقه«  »این  به  می توان  وی 
)باآهنگسازی و ترانه سرایی خودش(، 
)بهمراه  ماست  مال  دنیا  جونم،  ای 
عرفان( و آهنگ هماهنگ اشاره کرد.

با افزایش 
مرور  به  سن 
حجم  کاهش  با 
شد.  خواهیم  مواجه  عضالت 
و  عضالت  استحکام  افزایش  برای 
تقویت آنها می توانید از روش های 
خوراکی استفاده کنید. در این بخش 
به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد 

با ما همراه باشید.
در  کارولینسکا  موسسه  محققان 
غیرمنتظره  های  تاثیر جهش  سوئد 
در سلول های بنیادی عضله اسکلتی 
و  ترمیم  در  اختالل  در  آن  تاثیر  و 
کردند  بررسی  را  سلول ها  بازسازی 
می تواند  دستاورد  این  معتقدند  و 
که  شود  داروهایی  تولید  به  منجر 
افزایش سن  با  ماهیچه ها  تحلیل  از 

جلوگیری کند.
عضالت  عملکرد  سن  افزایش 
می هد؛  قرار  تاثیر  تحت  را  اسکلتی 
تعداد  می دهد  نشان  قبلی  مطالعات 
و فعالیت سلول های بنیادی عضالت 
نیز با افزایش سن کاهش می یابد؛ اما 

هنوز دلیل آن مشخص نشده است.
کارولینسکا  موسسه  محققان 
تعداد جهش هایی که در سلول های 
بنیادی عضله )سلول های ماهواره ای( 
و  بررسی  مورد  را  می شوند  انباشته 
سلول های  اند.  داده  قرار  مطالعه 
سلول های  از  جمعیتی  ماهواره ای 
که  هستند  اسکلتی  عضله  بنیادی 
بنیادی  سلول های  دیگر  مشابه 
اخیرا  و  دارند  خودنوسازی  قابلیت 
حفظ  در  مشارکت  توانایی  دلیل  به 
عنوان  به   عضالنی  توده   بازسازی  و 
ابزاری برای سلول درمانی مورد توجه 

قرار گرفته اند.
محققان  جدید  مطالعات  در  آنچه 
را متعجب کرده است، تعداد جهش 
در  می دهد  نشان  مطالعات  هاست. 
سال،   70 حدود  سالم  سالمند  یک 
سلول های  در  جهش  هزار  از  بیش 

ابری نیست / بادی نیست
می نشینم لب حوض

گردش ماهی ها روشنی من گل آب
پاکی خوشه زیست ...

 ... چیزهایی هست
که نمی دانم

می دانم سبزه ای را بکنم خواهم مرد
می روم باال تا اوج من پر از بال و پرم

راه می بینم در ظلمت من پر از فانوسم
من پر از نورم و شن
و پر از دار و درخت

پرم از راه از پل از رود از موج
پرم از سایه برگی در آب

چه درونم تنهاست
سهراب سپهری

دنبال  به  مردم  از  اندکی  تعداد 
هستند،  خود  وسایل  بسته بندی 
وقت  دیگر  که  وقتی  حتی 
برای  باشد.  رسیده  اسباب کشی 
که  است  مهم  کار،  کردن  آسان تر 
قبل و در آخر ماه اسباب کشی جعبه  
وسایل خود را ببندید. بیمارستان ها 
و سوپرمارکت ها جعبه های مناسب و 
تمیزی دارند. پس می توانید از آنها 
بخواهید که برای شما نگه دارند یا 
زود  خیلی  کنید.  خریداری  آنها  از 
شروع به جمع آوری وسایل کنید تا 

مجبور به عجله کردن نباشید. 
دسته بندی کنید

اول از همه باید وسایل را بسته بندی 
به  چیز  هر  از  بیش تر  شما  کنید. 
اندازه های  در  محکم  بسته های 
مختلف نیاز دارید. اطمینان حاصل 
اندازه  به  شما  بسته های  که  کنید 
باکیفیت  و  محکم  بزرگ،  کافی 
با  که  است  این  عاقالنه  هستند. 
رابطه  این  در  حرفه ای  مشاور  یک 
مشورت بگیرید. همچنین موارد زیر 

را تهیه کنید: 
روزنامه،  طناب،  بسته بندی،  لوازم 
نوار  محکم،  مقواهای  و  کاغذ 

بسته بندی، برچسب و ماژیک.
برنامه بریزید

در  مهم  کارهای  برای  برنامه  یک 
این  طول اسباب کشی تهیه کنید. 
باشد:  زیر  موارد  شامل  باید  برنامه 
رزرو ماشین حمل بار، کدهای مورد 
)در  هزینه ها  پرداخت  برای  نیاز 
صورت لزوم(، سوابق بیماری حیوان 
خانگی )درصورت امکان(، پول نقد، 
برای  تماس  اطالعات  هتل،  رزرو 
افراد مهم )مالک مسکن یا صاحب 
ملک( و مدارک مهمی که قبل از جا 
به جایی به آنها نیاز دارید. این فایل 
را باید در یک جای امن، مانند کیف 
بگذارید؛  خود  شخصی  یا  دستی 
دیگر  وسایل  با  مطمئنا  که  جایی 

جعبه نمی کنید. 
چمدان ببندید

اعضای خانواده یک  از  برای هریک 
چمدان برای روزهای آتی در طول 
چمدان  این  ببندید.  کشی  اسباب 
فرد  هر  وسایل شخصی  باید شامل 
خمیر  مسواک،  صابون،  قبیل  از 

هوش مصنوعی 
خطر بیماری قلبی را شناسایی 

می کند
فناوری هوش مصنوعی هر روز کاربردی تر می شود و در حوزه 

میگیرد،در یک  قرار  استفاده  مورد  پزشکی  و  های مختلف صنعتی 
بررسی جدید پژوهشگران موفق شدند با استفاده از هوش مصنوعی خطر 

بیماری قلبی را تشخیص دهند.یکی از زیرمجموعه های شرکت آلفابت قصد 
افراد، خطر بیماری قلبی را در  دارد با کمک هوش مصنوعی و اسکن چشم 

پزشکی  علوم  شاخه   Verily شرکت  انگجت،  گزارش  کند.به  بینی  پیش  آنان 
شرکت آلفابت، اعالم کرده پروژه های مختلفی را درست اجرا دارد.درهمین راستا 
دانشمندان این شرکت تصمیم دارند خطر حمله قلبی را با بررسی اسکن چشمان 

بیمار و هوش مصنوعی بررسی کنند.
در این روش یک الگوریتم هوش مصنوعی اسکن های چشم بیماران را بررسی می 
کند و می تواند عواملی که خطر حمله قلبی را در بر دارد مانند سن، جنسیت 
و فشار خون را بسنجد. این روند در مقایسه با آزمایش خون روشی سریعتر و 

آسانتر است و جالب آنکه همان میزان دقت را دارد.
به عنوان مثال در  نیز داشته است.  این تحقیق محدودیت هایی  البته 

تحقیق انجام شده تصاویر چشم افراد با ۴۵ درجه زاویه دید بررسی 
نشان می دهد  بیشتر  پژوهش های  دانشمندان معتقدند  شد. 

برای استفاده از این روش باید از تصاویر بزرگتری استفاده 
شود یا خیر. همچنین به مخزن اطالعات بزرگتری 

برای آموزش سیستم یادگیری عمیق 
نیاز است.

دندان، حوله و وسایلی باشد که فرد 
دست  دو  دارد.  بیشتری  نیاز  آنها  به 
لباس کامل و هر چیز دیگری که در 
طول یک مدت کوتاه به آن نیاز دارید 
را در چمدان بگذارید. با این کار، در 
نیازی  باز کردن جعبه ها،  روند  طول 
نخواهید  آنها  بی برنامه  کردن  باز  به 
جای  در  را  چمدان ها  این  داشت. 
وسایل  دیگر  با  تا  بگذارید  مطمئنی 
قاطی نشوند؛ یا در ماشین یا در خانه 
فکر  حال،  هر  در  بگذارید.  همسایه 
کنید که این چمدان را برای یک سفر 

می بندید.
لباس های قدیمی را پیش بکشید

برای  می توانید  قدیمی  لباس های  از 
کنید.  استفاده  وسایل  بسته بندی 
جمع  را  قدیمی  و  کهنه  لباس های 
برای  می توانند  پوشاک  این  کنید. 
حفاظت از وسایل شکننده و تزئینی 
پول  تنها  نه  کار  این  با  باشند.  مفید 
خیلی  می توانید  که  می کنید  ذخیره 
بیشتر از کاغذ یا نایلون های بسته بندی 

نسبت به سالمت وسایل خود مطمئن 
باشید. می توانید ظروف را در جوراب 
شیشه های  و  جاشمعی  یا  بگذارید 
بلوری را با لباس های کهنه بپوشانید.

از وسایل برقی عکس بگیرید 
از برنامه وسایل برقی عکس بگیرید. 
تلویزیون  پشت  سیم های  از  مثال 
دقیقا  کار  این  با  کنید.  عکسبرداری 
می دانید که قبال تنظیمات تلویزیون 

دیگر  یا 
شما  وسایل 

بودند.  چطور 
همچنین ممکن است بخواهید 

عکسی از ترتیب قاب عکس های خود 
یا تنظیم وسایل تزئینی خود داشته 

باشید.
یک فضای محصور در خانه قدیمی 

خود درست کنید
در  محصور  و  محفوظ  فضای  یک 
ایجاد  خود  قدیمی  خانه  از  بخشی 
که  گسترده ای  و  باز  فضای  کنید. 
جعبه های شما را در خود جای دهد. 
این کار به روند بسته بندی شما کمک 
می کند و به آن نظم می دهد. همان 
طور که بسته ها را می بندید و چسب 
شماره گذاری  را  آنها  روی  می زنید، 

کنید. مشخصات هر بسته را بنویسید؛ 
متعلق به چه بخشی از خانه است و 
چه چیزهایی داخلش است. این کار 
موجب می شود که اگر جعبه ای گم 

شد، خیلی زود متوجه شوید.
هوا را بسته بندی نکنید

را  اشیا  هوای  بسته بندی  هنگام 
بگیرید، طوری لباس ها را لوله کنید 
که داخلش هوا نباشد. ورقه های نازک 
در بیاورید و طوری تابزنید، لوله کنید 
نماند.  خالی  جای  که  دهید  قرار  و 
اقالم سنگین را ته جعبه و اقالم سبک 
را روی جعبه بگذارید. اگر امکان دارد، 
وسایل را با جعبه داخل جعبه دیگر 
کتاب  مثل  سنگین  موارد  بگذارید. 
را در جعبه های کوچک تر بگذارید و 

اقالم سبک را در جعبه های بزرگ. 
بیشتر مراقبت  از بسته های شکننده 
الیه های  از  لزوم  صورت  در  کنید. 
و  بسته بندی  ورقه های  بیشتر 
حباب دار استفاده کنید. دور بطری ها 
و شیشه ها تا می توانید فویل بپیچید. 
برای پر کردن فضاهای خالی جعبه ها 
یا کارتن ها از روزنامه  و یا کاغذ خرد 

شده استفاده کنید.

بنیادی ماهیچه انباشته شده است و 
این جهش ها تصادفی نیستند، بلکه 
که  دارند  وجود  خاصی  مناطق  در 

بهتر محافظت شده اند.
سلول  تقسیم  حین  در  ها  جهش 
طبیعی اتفاق می افتند و مناطقی که 
هستند  آنهایی  می شوند،  محافظت 
سلول ها  بقای  یا  عملکرد  برای  که 

مهم هستند.
این  می دهد  نشان  تحقیقات 
کاهش  سن  افزایش  با  حفاظت 
ظرفیت  دلیل  همین  به  و  می یابد 
سلول ها برای ترمیم دی ان آ مختل 

می شود.
داروهای  باید  معتقدند  محققان 
دستاورد  این  بر  تمرکز  با  را  جدید 
بعدی  قدم  در  محققان  کرد.  تولید 
تمایل دارند تاثیر ورزش و تحرک بر 
قرار  مطالعه  مورد  را  تعداد جهش ها 

دهند.
سن،  افزایش  با  و  زمان  مرور  به 
کاهش  عضالت  قدرت  و  حجم 

یکی  عضالت  استحکام  یابد.  می 
سالم  بدن  های  نشانه  مهمترین  از 
است. با تضعیف عضالت، اندام های 
ها  استخوان  ویژه  به  و  بدن  داخلی 
به  محققان  شوند.  می  پذیر  آسیب 
سالمندان توصیه می کنند که برای 
قدرت  و  حجم  کاهش  از  جلوگیری 
و  گیاهی  های  پروتئین  عضالت، 

حیوانی مصرف کنند.

حیوانی  پروتئین  از  استفاده 
اوره،  افزایش  و  چربی  دلیل  به 
محدودیت دارد و استفاده از گوشت 
ولی  است؛  شده  توصیه  سفید 
حیوانی  های  پروتئین  از  استفاده 

هیچ محدودیتی ندارد.
از  یکی  عضالت  استحکام 
عمر  طول  عوامل  مهمترین 
محسوب می شود. استفاده از دارو 
روش  عضالت  حجم  افزایش  برای 
دارد؛  اثرات سوء  و  نادرستی است 
و  کششی  های  ورزش  مقابل  در 
استقامتی و استفاده از موادغذایی 
عضالت  استحکام  برای  طبیعی 

توصیه شده است.
از ۵0  توده عضالنی پس  معموال 
سالگی، حدود 1.۵ درصد در سال 
کاهش می یابد، این میزان پس از 
60 سالگی به 3 درصد در سال می 

رسد.
عضالت  توده  دادن  دست  از 
قدرت  و  توانایی  کاهش  بر  عالوه 
احتمال  روزانه،  های  فعالیت  انجام 
نیز پس  را  ها  استخوان  شکستگی 

از زمین خوردن افزایش می دهد.

در  موثر  غذایی  مواد  از  خی  بر 
تقویت عضالت عبارتند از :

= لوبیا= ماست= روغن زیتون
= گوشت آهو= پنیر= سیب

= گوشت گاو و گوساله= عدس
= اسفناج= برنج قهوه ای= صدف
= بادام= سیب زمینی= مرغ= موز
= تخم مرغ= بلغور جوی دوسر

= ماهی= گوشت بوقلمون= شیر
= انواع توت= دانه کتان= آجیل
= کلم بروکلی= گوجه فرنگی= پرتقال
= هویج= آب=گردو =چای سبز

دانشگاه  محققان  مطالعات 
دهد  می  نشان  آمریکا  ایندیانای 
در  نیز  دریایی  روغن  مکمل  که 
هم  عضالت  دیدگی  آسیب  بهبود 
ورزشکاران  در  و هم  در سالمندان 

موثر است.
نشریه  در  مطالعه  این  نتایج 
 Nature Communications

منتشر شده است.

پیشنهادهای خوراکی برای تقویت عضالت راه و روش های اسباب کشی 
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رافائل نادالنواک جاکوویچ

ایران امید اول آسیا در جام جهانى
سرویس  فوتبال  مفسر  نظر  به 
ورزشى رویترز بخت تیم فوتبال ایران 
جام  حذفى  مرحله  در  حضور  برای 
جهانى ٢٠1٨ روسیه از تیم های دیگر 
آسیایى در این رقابت ها بیشتر است.

از  تیم  پنج  بار است که  اولین  این 
شرکت  جهانى  جام  در  آسیا  قاره 
تنها  ایران  این میان   مى کنند که در 
تیمى است که با همان سرمربى که 
در جام گذشته حضور داشته به جام 
ایران،  سوای  ٢٠1٨  مى رود.  جهانى 
ژاپن، کره جنوبى، عربستان سعودی 
و استرالیا نیز به روسیه خواهند رفت.

لهود  هلى  وحید  تازگى  به  ژاپن 
را کنار  بوسنیایى خود  زیچ سرمربى 
گذاشت و اکیرا نى شینو را جانشین 
از  نیز  اوغلو  پوستک  آنگه  کرد.  او 
سرمربیگری تیم ملى استرالیا استعفا 
تیم  ماوریک سرمربى  برن فن  و  داد 
فوتبال عربستان هم به دنبال اختالف 
با فدراسیون فوتبال آن کشوراز سمت 

خود کنار رفت.
آخرین تیم آسیایى که سرمربى اش 
که  بود  جنوبى  کره  داد  تغییر  را 
تابستان گذشته به دلیل باخت مقابل 
اهل  مربى  اشتیلیکه  اولى  عذر  قطر 
 ٢٠1٨ بازی های  خواست.  را  آلمان 
که  است  جهانى  جام  نهمین  روسیه 

کره جنوبى در آن حضور  مى یابد.

سرمربى کره جنوبى در حال حاضر 
مدتى  در  او  است.  یونگى  تائه  شین 
که هدایت تیم کره را به عهده داشته 
و  ایران  مقابل  گل  بدون  تساوی  دو 
جام  به  صعود  از  پیش  ترکمنستان 
جهانى در کارنامه خود دارد. وی اخیرا 
که  معروفش  بازیکنان  حضور  بدون 
در تیم های اروپایى بازی  مى کنند از 
ایرلند شمالى و لهستان شکست خورد.

عربستان سعودی بعد از جدایى فن 
آرژانتین  از  را  بائوسا  ادگار  ماوریک، 
ماه  سه  بائوسا  اما  کرد  استخدام 
به  و  نیاورد  دوام  ریاض  در  بیشتر 

تیم ملی فوتبال ایران

مسابقات استادان مونت کارلو؛ نادال و جاکوویچ 
در دور سوم

و  اسپانیایى  تنیس باز  نادال  رافائل 
نفر اول تنیس جهان و نواک جاکوویچ 
صربستان  اهل  ساله   3٠ باز  تنیس 
رده بندی  تنیس  پیشین  اول  نفر  و 
مردان دنیا با پیروزی بر حریفان خود 
در دور دوم تورنمنت تنیس استادان 
بازی ها  این  به دور سوم  مونت کارلو 
راه یافتند.نادال، الجاز بیدن تنیس باز 
اهل اسلوونیا را 6 بر یک و 6 بر 3 در 
77 دقیقه مغلوب کرد. الجاز بیدن در 

مکان 77 رده بندی جهان قرار دارد.
کوریچ  بورنا  نیز  جاکوویچ  نواک 
بر   7 و   6 بر   7 را  کروات  تنیس باز 
پایان  در  جاکوویچ  داد.  شکست   ۵
مسابقه گفت: سرانجام بعد از دوسال 
سرم  از  دست  آرنج،  عذاب آور  درد 
برداشت. جاکوویچ 1٢ بار و نادال 16 
تنیس  مسابقات  قهرمانى  عنوان  بار 

گراند اسلم را به دست آورده اند.
با  تورنمنت  این  سوم  دور  در  رافا 
و  تنیس باز 19 ساله روس  چاچنوف 
جاکوویچ با دومینیک تیم تنیس باز 

اتریشى به میدان خواهند رفت.
کارلو  مونت  امسال  بازی های  در 
راجر فدرر حضور ندارد. او تا مسابقات 
یک  درهیچ  ویمبلدون  اسلم  گراند 
شرکت  خاک  روی  تورنمنت های  از 

دوستداران  بنابراین  کرد  نخواهد 
در  او  بازی های  تماشای  از  »نابغه« 
بارسلون،  کارلو،  مونت  مسابقات 
روالن  اسلم  گراند  و  رم  مادرید، 

گاروس پاریس محروم خواهند بود.

دربى استقاللى ها در لیگ قهرمانان آسیا
استقاللى ها  و  =ذوب آهن 
به  آسیا  هشتم  یک  در 
 25 و   18 و  رسیدند  هم 
و  اصفهان  در  اردیبهشت 
یکدیگر  مصاف  به  تهران 

مى روند.
که  آمده  پیش  =کمتر 
تیم های ایرانى در رقابت های 
آسیایى مقابل هم قرار گیرند 
آن هم در شرایطى که یکى از 
مربیان سابقه هدایت حریف 

را داشته باشد.

با  اصفهان  ذوب آهن  فوتبال  تیم 
با تساوی یک  امیر قلعه نویى  هدایت 
تاشکند  لکوموتیو  تیم  مقابل  یک  بر 
به عنوان تیم دوم گروه B به مرحله 
یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا 
حریف  مرحله  این  در  تا  کرد  صعود 

تیم استقالل و وینفرید شفر شود.
لیگ  گروهى  مرحله  پایانى  روز  در 
 ٢٨ سه شنبه،  روز  آسیا،  قهرمانان 
در  آهن  ذوب   B گروه  در  فروردین، 
تاشکند به مصاف تیم لکوموتیو رفت. 
شاگردان قلعه نویى که در بازی رفت 
این تیم را شکست داده بودند، از بازی 
دیشب تنها یک امتیاز مى خواستند تا 
به عنوان تیم دوم گروه به مرحله یک 

هشتم نهایى صعود کنند.
ازبکستانى  تیم  مسابقه،  شروع  با 
بازی هجومى به دنبال  انجام یک  با 
 ٢۵ دقیقه  در  ذوب آهن  اما  بود  گل 

توسط مرتضى تبریزی به گل رسید. 
لکوموتیو  فشار  ذوب،  گل  از  پس 
اینکه  تا  شد  بیشتر  جبران  برای 
توسط  ازبکستانى ها   9٠ دقیقه  در 
ایسالم توختاخوجایف به گل مساوی 
با  مسابقه  این  نهایت  در  و  رسیدند 
رسید.  پایان  به  یک  بر  یک  تساوی 
امتیازی   7 تساوی  این  با  ذوب آهن 
شد و به عنوان تیم دوم گروه B به 
قهرمانى  نهایى  هشتم  یک  مرحله 

آسیا صعود کرد.
در  باید  مرحله  این  در  ذوب آهن 
در  اردیبهشت   ٢۵ و   1٨ روزهای 
استقالل  مصاف  به  تهران  و  اصفهان 
عنوان  به  استقالل  که  آنجا  از  برود. 
تیم اول گروه خود صعود کرده بازی 
برگزار  تهران  در  تیم  دو  برگشت 
خواهد و چون دو تیم ایرانى در مرحله 
حذفى به هم خورده اند قطعا یکى از 
تیم های حاضر در مرحله یک چهارم 

نهایى ایرانى خواهد بود.
تنها  ایران  نماینده  چهار  بین  از 
به  توانست  تبریز  تراکتورسازی  تیم 
رقابت های  نهایى  هشتم  یک  دور 

باشگاه های آسیا صعود کند.
برای  سختى  شرایط  آهن  ذوب 
با  از نظر مالى نیز  صعود داشت زیرا 
گرفتاری های زیادی روبروست. صفحه  
اینستاگرامى هواداران قلعه نویى بعد از 
صعود این تیم نوشت »ارزان ترین تیم 
منطقه غرب آسیا طبق آمار رسمى، با 
هدایت امیر قلعه نویى به جمع 16 تیم 

برتر قاره صعود کرد.«
لیگ  برگشت  دور  در  استقالل 
فوتبال دو بر یک به ذوب آهن باخته 
تیم های  که  آمده  پیش  کمتر  بود. 
مقابل  آسیایى  رقابت های  در  ایرانى 
هم قرار گیرند آن هم در شرایطى که 
یکى از مربیان سابقه هدایت حریف را 

داشته باشد.

امیرقلعهنویی

تیم  موی تای کار  تاجیک  معصومه 
 world fight ملى ایران در مسابقات
night ترکیه به روی رینگ رفته و در 
خود  حریف  مغلوب  مبارزه ای سخت 
تمام  در  که  شرایطى  در  آن هم  شد 
طول مسابقه مقنعه از سرش مى افتاد 
و جلوی دید او را گرفت و هربار قبل 
را  حجاب اش  کند  فرصت  که  آن  از 
روی رینگ درست کند گرفتار ضربات 

سنگین حریف شد.
بیشتر  نیز  او  مربى  دیگر  سوی  از 
به  رینگ  کنار  کند  فرصت  آنکه  از 
تا  کند  کمک  و  بپردازد  فنى  مسائل 
او نفس تازه کند به دنبال آن بود که 

حجاب معصومه را مرتب کند!
این  به  داخلى  رسانه های  بعضى 
ورزش های  فدراسیون  و  ورزشکار 
رزمى تاخته اند که چرا اجازه داده شده 
ورزشکار غیرقانونى و بدون مجوز در 
حالى  در  کند  شرکت  مسابقات  این 
برگزار  آزاد  صورت  به  مسابقات  که 
رزمى کار  تاجیک  است.معصومه  شده 
او دارنده  ی مدال طالی  خوبى است. 
و   1396 سال  اوراسیا  باشگاه های 
گردشگری  و  ورزش  سفیر  همچنین 
تایلند در ایران است که از سال گذشته 

این سمت را بر عهده گرفت.
شده  انتقاد  تاجیک  معصومه  به 
حضورش در این مسابقات بدون مجوز 
شورای برون مرزی است و از همین رو 
فدراسیون ورزش های رزمى مسئولیتى 
را در موردش بر عهده نمى گیرد. بعضى 
کانال های تندرو و ارزشى هم نوشته اند 
شرطبندی  رقابت ها  این  حاشیه  در 
مى شود و نباید اجازه داد ورزشکاران 
آن  به  مسلمان  دختران  بخصوص 

اعزام شوند.علیرضا امینى نایب رییس 
اظهار  با  رزمى  ورزش های  فدراسیون 
بى اطالعى از حضور تاجیک در مسابقات 
ترکیه، توضیح داده »فدراسیون از این 
اعزام بى اطالع بوده و در کم و کیف کار 
قرار ندارد. در حال حاضر نیز تاجیک در 
تیم ملى نیست و فدراسیون برای اعزام 
او به این مسابقات اقدامى نکرده است. 
با همه اینها فدراسیون به این مسئله 
رسیدگى مى کند تا تصمیمات نهایى را 

اتخاذ کند.«
او ادامه داد: »ما مسابقات مکزیک را 
برای تیم ملى موی تای در پیش داریم 
و به همین دلیل فعال اعزام فردی یا 
گروهى برای تیم ها یا بازیکنان مد نظر 
قوانین  چارچوب  در  اگر  نداشته ایم. 
فدراسیون خالفى صورت گرفته باشد 
قطعا رسیدگى مى کنیم و این موضوع 
نتیجه  به  تا  مى شود  پیگیری  هم 
کرده  خالفى  او  اگر  برسیم.  مطلوب 
باشد طبق قوانین فدراسیون برخورد 
مى کنیم اما اگر اعزام او شخصى باشد 

خارج از وظایف فدراسیون است.«
ورزشى  رشته های  از  بسیاری  در 

موی تاری،  کیک بوکسینگ،  مانند 
ایران در  مبارزه در قفس رزمى کاران 
اتفاقا  بخش مردان حاضر مى شوند و 
رسانه ها و خبرگزاری های داخلى اخبار 
آن را پوشش مى دهند. با این تفاوت 
که آنها مبلغان و پرچمداران حکومت 
و »مدافعان حرم« هستند. در دی ماه 
ورامین  در  حتى  مسابقات  این   96
از  حججى  محسن  یادواره  عنوان  به 
کشته های سپاه در سوریه برگزار شد 
اما چون مردان ایران در این رقابت ها 
در  و  دارند  گفتن  برای  زیادی  حرف 
خیلى رقابت ها پیروزند اعتراض زیادی 
به حضور آنها نمى شود و حتى پشت 
اما  مى شود  هم  استقبال  آن  از  پرده 
دخترانى که به چنین مسابقاتى اعزام 
َمرد  رزمى کاران  اندازه  به  مى شوند 
مى خورند.  شکست  و  نیستند  موفق 
اتفاقا  شکست ها  این  دالیل  از  یکى 
نوع پوشش غیرحرفه ای و غیرورزشى 
نه  که  است  ایران  ورزشکار  دختران 
تنها از نظر فیزیکى بلکه از نظر روحى 
تأثیر  بر بنیه  و توان ورزشى آنها  نیز 

منفى مى گذارد.

شکست تلخ معصومه تاجیک موی تای کار ایران با 
»حجاب اجباری«

بوئنوس آیرس بازگشت و جای خود 
را به آنتونیو پیتزی سرمربى پیشین 
با  تیم ملى شیلى داد. تیم عربستان 
بر  یک  اکراین  مقابل  پیتزی  رهبری 
یک به نتیجه مساوی رسید و از تیم 

ملى بلژیک ۴ بر یک شکست خورد.
این  پایان  در  رویترز  فوتبال  مفسر 
ایران  که  نتیجه  مى گیرد  بررسى 
رده بندی  در   36 جایگاه  داشتن  با 
فوتبال جهان، مطمئن ترین امید آسیا 
جام  حذفى  مرحله  به  رسیدن  برای 
جهانى روسیه است حتى اگر حریفان 

آن اسپانیا و پرتغال باشند.

دیسک  پرتابگر  حدادی  احسان 
قهرمانى  عنوان  دومین  به  ایران 
 USSD خود در مسابقات دانشگاه 

آمریکا دست یافت.

به گزارش وبسایت فدراسیون دو و 
میدانى، در جریان برگزاری مسابقات 
 USSD دانشگاه  پرتاب های 
شد  موفق  حدادی  احسان  آمریکا، 
در  ماه  فروردین،   ٢6 یکشنبه،  روز 
ثبت  با  آمریکا  سن دیه گوی  ایالت 
رکورد 67٫٠۴ متر به عنوان نخست 

مسابقات برسد.
با  را  خود  مسابقه  حدادی 
جهان  دیسک  پرتاب  قهرمانان 
و  سوئدی  استال«  »دانیل  همچون 
در  و  کرد  آغاز  آلمانى  »هارتینگ« 
را  متر   6۵٫۴6 رکورد  اول  پرتاب 
دوم  پرتاب  برای  و  رساند  ثبت  به 
متر   6۵٫6۴ طول  به  را  دیسک  نیز 
خطا  با  او  سوم  پرتاب  کرد.  پرتاب 

روزهای خوِب احسان حدادی در آمریکا:

 تکرار قهرمانى چوالویستا در سن دیه گو

و  چهارم  پرتاب های  و  شد  همراه 
متر   6۵٫٢9 ترتیب  به  نیز  پنجم 
ثبت رسید. حدادی  به  متر   6۵٫7۵
در نهایت با ثبت رکورد 67٫٠۴ متر 
پیشى  با  توانست  آخر  پرتاب  در 
و  المپیک  برترین های  از  گرفتن 
دوره  این  قهرمانى  عنوان  به  جهان 

احسان حدادی

از مسابقات دست یابد.
از  قهرمانانى  رقابت  این  در 
کشورهای سوئد، آمریکا و آلمان نیز 

حضور داشتند.
فروردین،   ٢۴ روز جمعه،  حدادی 
نخست  مقام  به  رقابت ها  همین  در 

رسیده بود.

به دنبال باخت تیم منچستریونایتد 
روز  در  برومویچ  وست  تیم  مقابل 
یکشنبه، قهرمانى تیم منچسترسیتى 
در لیگ برتر انگلستان با 16 اختالف 
پیش  هفته  پنج  دوم،  تیم  به  نسبت 
شد  مسجل  لیگ  بازی های  پایان  از 
سرمربى  یوال  گوارد  ترتیب  این  به  و 
منچستر سیتى قهرمانى لیگ برتر را 

نیز به کلکسیون افتخارات خود افزود.

او پیش از این با تیم های بایرن مونیخ 
در بوندس لیگا آلمان و بارسلون اللیگا 
اسپانیا به مقام قهرمانى رسیده بود. تیم 
منچسترسیتى روز شنبه تیم تاتنهام 

اسپرز را 3 بر یک شکست داده بود.
تیم منچستریونایتد روز یکشنبه یک 
بر صفر بازنده شد. تنها گل این بازی 
را در نیمه دوم روی ضربه کرنر جى 
رودریگرز به دست آمد. این هفته تیم 

آرسنال نیز ٢ بر یک مغلوب نیوکاسل 
شد.در فرانسه هم تیم فوتبال پاریس 
پیروزی 7  با  یکشنبه  روز  سن ژرمن 
بر یک بر تیم موناکو پنج هفته قبل 
از پایان بازی های لیگ امسال فوتبال 
فرانسه عنوان قهرمانى این مسابقه ها را 
از آن خود کرد. پاریس سن ژرمن به 
چهار گل در نیمه اول و سه گل درنیمه 

دوم وارد دروازه موناکو کرد.

منچسترسیتى و پاریس سن ژرمن قهرمانان لیگ 
فوتبال انگلیس و فرانسه
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 : حسینی ل  جال =
به  پرسپولیس  زیکنان  با
مدیریت  رفتارهای  خاطر 
قبلی هنوز ناراحت هستند 
ندارند،  خوبی  شرایط  و 
قبلی  مدیریت  نه  متاسفا
شت  ا ند بی  خو د  عملکر
و  مورد  بی  جریمه های  و 
سنگینی برای بازیکنان در 

نظر گرفت.
افرادی  شفر:  =وینفرید 
نداشتند  دوست  تهران  در 
ما پیروز شویم، کسانی که 
می گویند قیمت دستیارانم 
فوتبال  از  درکی  باالست 

ندارند!
با  پرسپولیس  و  استقالل  تیم  دو 
برابر حریفان خود در دوره  پیروزی 
باشگاه ها  جام  رقابت های  گروهی 
دور  به  صدرنشین  عنوان  به  آسیا 

بعدی رقابت ها صعود می کنند.
 2۷ دوشنبه،  شامگاه  تیم  دو  هر 
دیدار  خود  رقبای  با  فروردین، 
استادیوم  در  پرسپولیس  کردند. 
و  بود  قطر  السد  میزبان  آزادی 
الهالل  استقالل در کویت به مصاف 

عربستان رفت.
برای  که  ها  پرسپولیسی 
صدرنشینی در گروه خود نیاز به سه 
امتیاز دیدار امروز برابر السد داشتند 
موفق  نهایت  در  سخت  دیدار  در 
باالتر  و  برسند  به هدف خود  شدند 
از تیم قدرتمند قطری به عنوان تیم 
گل  کنند.  صعود  خود  گروه  از  اول 
سرخ پوشان در دقیقه دوم این بازی 
اشتباه  و  انصاری  زیبای  ارسال  با  و 
پورعلی گنجی  قطری،  تیم  مدافع 

)دقیقه 2( به ثمر رسید.
از:  بود  عبارت  پرسپولیس  ترکیب 
خلیل زاده،  شجاع  بیرانوند،  علیرضا 
محرمی،  صادق  حسینی،  سیدجالل 
ماهینی،  حسین  انصاری،  محمد 
نوراللهی  احمد  کامیابی نیا،  کمال 
امیری،  )۷0- گادوین منشا(، وحید 
نعمتی)8۵- شایان مصلح(،  سیامک 
با  رسن(؛  بشار  علیپور)2+۹0-  علی 

سرمربیگری برانکو ایوانکوویچ.
بود  عبارت  قطر  السد  ترکیب 
پدرو کوریا، مرتضی  الشیب،  از: سعد 
ژاوی  عیسی،  یاسر  پورعلی گنجی، 
بغداد  هیدوس،  حسین  هرناندز، 
خلیفه،  اسماعیل  حمید  بونجاح، 
سالم  خوخی)۷0-حمرون(،  بوعالم 
با  عفیف؛  حسن  اکرم  الحجری، 

سرمربیگری فریرا.
بیریرا  بر عهده هیتی  بازی   داوری 

)سریالنکا( بود.
پنجمین  به  بیرانوند موفق  علیرضا 
بازی  ششمین  در  شیت«  »کلین 
تا  شد  خود  فصل  این  آسیایی 
از  دوره  این  گلر  بهترین  همچنان 

مسابقات باشد.
السد  مقابل  برد  از  پس  برانکو 
خبری  نشست  در  خبری  نشست 
بازنده  تیم  گفت: »طبیعی است که 
این  استحقاق  ما  و  می شود  ناراحت 
او تاکید کرد فشار  برد را داشتیم.« 
نبود  نتیجه  نظر  از  ما  روی  زیادی 
قطعی  را  صعودمان  السد  و  ما  زیرا 

کرده بودیم.«
»قطعا  گفت:  سرخ پوشان  سرمربی 
با استحقاق کامل پیروز شدیم و این 
که  می دهد  ما خوشی بینی  به  بازی 
کنیم.  بازی  می توانیم  تیمی  هر  با 
بهترین  چیدم  امروز  که  ترکیبی 

صعود و صدرنشینی استقالل و پرسپولیس با 
مربیان حرفه ای و مدیران خیلی آماتور!

این  کامل  اعتماد  با  و  بود  ترکیب 
طبیعی  کردم.  انتخاب  را  ترکیب 
است که این بازیکنان اولویت دارند.«

»در  کرد:  عنوان  همچنین  وی 
الجزیره  با  دارم  دوست  بعد  مرحله 
روبرو شویم آن هم به این دلیل که 

یک بازی در ایران انجام می شود.«
بعد  مصاحبه  در  حسینی  جالل 
پرسپولیس  بازیکنان  گفت  بازی  از 
قبلی  مدیریت  رفتارهای  خاطر  به 
هنوز ناراحت هستند و شرایط خوبی 
»متاسفانه  کرده  تاکید  او  ندارند. 
خوبی  عملکرد  قبلی  مدیریت 
و  بی  مورد  جریمه های  و  نداشت 
نظر  در  بازیکنان  برای  را  سنگینی 
شدم.  جریمه  هم  من  خود  گرفت. 

ما برای تی شرت هایی که به هوداران 
جریمه  باشگاه  توسط  می دادیم 
این قضیه 60  بابت  می شدیم و من 
روزها  این  اما  شدم  جریمه  میلیون 
بتواند  تا  می کند  تالش  گرشاسبی 
و  کند  برطرف  را  مشکالت  این 
وظیفه ماست که با او همکاری کنیم 
هنوز  که  می بینیم  صراحت  به  ولی 
دلخور  قضیه  این  از  بازیکنان  همه 

هستند.«

رستگاری در کویت
بازی  یک  در  نیز  استقالل  تیم 
حساب شده توانست در برابر الهالل 
پرمهره پیروز شود. آبی های پایتخت 
که  رفتند  دیدار  این  به  حالی  در 
ایرانی  هزار   2000 تا   1۵00 حدود 
با  و  داشتند  حضور  استادیوم  در 
دوری  بازیکنان  تماشاگران  تشویق 
نکردند.  احساس  زیاد   را  ایران  از 
دقیقه  غفوری  را  استقالل  تک گل 

۳۵ بازی به ثمر رساند.
ترکیب تیم استقالل عبارت بود از: 
سید مهدی رحمتی، خسرو حیدری، 
سهرابیان،  آرمین  منتظری،  پژمان 
فرشید  نورافکن،  امید  غفوری،  وریا 
سرور  پور(،  زکی  باقری)8-میالد 
جپاروف، داریوش شجاعیان، فرشید 
اسماعیلی  )8۷- علی قربانی(، تیام 
)88- بویان( با سرمربیگری وینفرید 

شفر.
عبارت  عربستان  الهالل  ترکیب 
بود از: علی الحبسی، محمد البریک، 
خبیری  عبدالملک  زوری،  عبداهلل 
الشهرانی،  یاسر  الدوساری(،   -۵۹(
 -6۹( بن شرقی  اشرف  فالته،  مهند 
فالته،  مختار  کنو،  محمد  مانیا(، 
با  جحفلی؛  محمد  الرشیدی،  فهد 

سرمربیگری براون.
مهدی رحمتی در طول ۹0 دقیقه 

تاثیرگذار  و  زیبا  واکنش   ۴ با  بازی 
به دومین »کلین شیت« خود دست 

یافت.
فوتبال  کارشناس  تقوی  محمد 
در اینستاگرام خود در مورد شفر و 
ترکیب استقالل در بازی برابر الهالل 
نوشته »یکی از نقاط مثبت استقالل 
آمده  تیم  این  به  شفر  که  زمانی  از 
شفر  است.  تیم  این  تاکتیکی  تنوع 
تاکتیک  در  بازیکنانش  از  خوبی  به 
مورد نظر خود بازی می گیرد. دلیل 
نیز توجیه کردن  این موضوع  اصلی 
توانایی های  مبنای  بر  بازیکنانش 
تاکتیکی  دستورات  است.  آنان 
اما  ساده  بسیار  شفر  تکنیکی  و 

تاثیرگذار است.«

به گفته او هیچ تیمی بدون ضعف 
نبود  رغم  به  نیز  استقالل  و  نیست 
بازیکن کلیدی اش همچنان  چندین 
نظر  در  باید  کرد.  بازی  برنامه  با 
شد  تمام  گروهی  بازی های  گرفت 
حذفی  مرحله  در  جدیدی  فصل  و 
نتایج  باید  استقالل  می شود.  شروع 
ار  و  کند  فراموش  را  بازی ها  این 
مرحله  برای  را  خود  حاال  همین 

بعدی آماده کند.

انتقادات تند شفر
در  استقالل  فوتبال  تیم  سرمربی 
خیلی  بازی  از  بعد  خبری  نشست 
اینکه  بیان  با  وی  داشت.  گالیه 
نداشتند  دوست  تهران  در  عده ای 
این تیم در برابر الهالل پیروز شود، 
قیمت  می گویند  که  گفت: »کسانی 
فوتبال  از  درکی  باالست  دستیارانم 

ندارند!«
تیم  ما  »امروز  گفت:  همچنین  او 
قهرمان عربستان را شکست دادیم و 
بابت خوشحالم.  این  از  بسیار  بسیار 
بازی  از  قبل  مشکالتی  ما  می دانید 
داشتیم و یک بازیکن ما هم قبل از 
دقیقه پنجم مصدوم شد با این حال 
وجودشان  تمام  با  بازیکنانم  همه 
تالش کردند و از این جهت به آنها 

افتخار می کنم.«
وی افزود: »در ابتدای این رقابت ها 
و  است  مرگ  گروه  این  می گفتند 
کسی برای ما شانسی قائل نبود ولی 
به  توجه  با  و  کردیم  کار  سخت  ما 
روحیه تیمی و کادرمان بدون باخت 

به عنوان تیم اول صعود کردیم.«
کرد:  اضافه  استقالل  سرمربی 
شاید  که  تهران  در  بودند  »کسانی 
برنده  را  بازی  این  ما  نمی خواستند 
شویم ولی االن دهانشان بسته شده 

است!«

کمال کامیابی نیا در بازی برابر السد در مهار ژاوی به خوبی عمل کرد 
و شاید یکی از عوامل ضعف السد نسبت به بازی رفت همین عملکرد 

مثبت کامیابی نیا در خط هافبک دفاعی و مهار ستاره السد بود

پدیده ی  ایران  فوتبال  در  فساد 
رسانه ای  کمتر  اما  نیست  جدیدی 
کمیته  و  فوتبالی  مدیران  و  می شود 
خودشان  که  فدراسیون  و  انضباطی 
بیشتر  هستند  اتهام  معرض  در  هم 

الپوشانی می کنند تا رسیدگی.
»یک  نوشته  خبرآنالین  وبسایت 
یک  لیگ  در  پرحاشیه  و  پولدار  تیم 
به بازیکنان حریف مستقیم پیشنهاد 

مالی داده است تا سوتی بدهند!«
در این گزارش آمده »از آنجایی که 
فدراسیون فوتبال کمیته ویژه ای برای 
مشکوک،  قضاوت های  از  جلوگیری 
امتیاز فروشی و فساد تشکیل داده و 
به دقت مربیان تیم های شاغل در لیگ 
دسته اول را رصد می کند بنابراین راه 
جمع آوری امتیازات غیرطبیعی برای 
یک تیم خاص به حداقل رسیده است. 
در این راستا شنیدیم این تیم پرسر و 
صدا راه های انحرافی دیگری را برای 

کسب امتیاز انتخاب کرده است.«
لطف  به  می شود  گفته  که  تیمی 
حاال  آمده  باال  مشکوک  پنالتی های 
با  خود  حریف  تیم های  بازیکنان  با 
خطوط مختلف تلفنی »دونه به دونه« 
تماس گرفته و پیشنهاد مالی می دهد 
تا گاف بدهند.در بخش دیگری از این 
گزارش آمده »به طور مثال شنیدیم 
پیش از مسابقه حساس هفته گذشته 
با سه  نظر  باشگاه مورد  واسطه های 
و  گرفته  تماس  حریف  تیم  بازیکن 
داده اند  تومانی  میلیون   ۳0 پیشنهاد 
که این سه بازیکن ماجرا را به کاپیتان 

خود اطالع می دهند.«
کاپیتان تیم حریف هم که سال ها 

۳۰ میلیون تومان رشوه »دونه به دونه« به بازیکنی که 
سوتی بدهد!

در فوتبال ایران بازی کرده پیشنهاد 
می کند ماجرا به گوش سرمربی برسد. 
مربی مورد نظر هم که به شدت تحت 
فشار بوده و می داند فدراسیون همه 
رختکن  در  دارد  نظر  تحت  را  چیز 
بهترین  می خواهد  بازیکن  سه  آن  از 
عملکرد خود را به نمایش گذاشته و 
جواب دندان شکنی به رقیب ناجوانمرد 
تیم  می شود  شنیده  بدهند.حاال 
پرحاشیه لیگ دسته اول باز هم دونه 
به دونه با چند بازیکن حریف مستقیم 
هفته سی و دوم خود تماس گرفته و 
آنان  به  تومانی  میلیون  پیشنهاد ۳0 
ارائه داده است چون می داند سرمربی 
رقیب اهل معامله با این تیم نیست! به 
همین دلیل نیز دو  سه بازیکن خود را 
در آستانه بازی با تیم پرحاشیه لیگ 

یک از تیم کنار گذاشت.
پایان  در  گزارش  این  نویسنده ی 
مسئوالن  »امیدواریم  است  نوشته 
ویژه  کمیته  و  فوتبال  فدراسیون 
شکلی  به  جاری  هفته  در  نظارت 
مرموزانه  اقدامات  بر  ویژه  و  خاص 
لیگ  تا  کنند  نظارت  تیم ها  برخی 
آلوده،  افراد  لوث وجود  از  اول  دسته 

پاک شود.«
خبرآنالین اسم تیم را نگفته اما چند 
جا با این اصطالح آدرس داده: »دونه 
نیست  پَرتی  آدرس  که  دونه«!  به 
لیگ  تیم های  از  یکی  نام  یادآور  و 
دسته اول است به ویژه آنکه حرف و 
حدیث و گزارش در مورد پنالتی های 
مشکوکی که برای این تیم می گیرند 

نیز زیاد است.

در لیگ دسته یک ایران )لیگ آزادگان( فصل ۹7-۹۶ تیم های نفت 
مسجد سلیمان، فجر سپاسی، خونه به خونه و نساجی مازندران 

شانس  صعود به لیگ برتر دارند

چهارمین هفته مسابقات اسب دوانی 
بهاره گنبد کاووس با حضور ۵۴ اسب 
از نژادهای ترکمن، دو خون و تروبرد 
روز  متر  و 1200  دوره 1000  در 6 

پنجشنبه این هفته برگزار شد.
اولین کورس به مسافت 1200  در 
میراث  اسب  با  قهرمانی  رامین  متر 
پایان  خط  به  بقیه  از  پیش  بصیر 
سورنا  اسب  با  رجال  فیض اهلل  رسید. 
اسب  با  آتابای  آق  آرمین  و  بارانی 

آهوی نوروزی اول تا سوم شدند.
به مسافت 1200 متر  در دور دوم 
آرمین آق آتابای با اسب نورای اول شد.

و  کوئین  اسب  با  رجال  فیض اهلل 
مهرداد خوجملی با اسب اپیک مقام 
در  آوردند.  دست  به  را  سوم  و  دوم 
دوره سوم به مسافت 1200 متر آق 
اویلی بشگرد با اسب عروس بندر قبل 
کرد.  عبور  پایان  خط  از  دیگران  از 
و  سام  اسب  با  زاده  چاری  ابوطالب 
با اسب گلد بوی دوم  یاسر جرجانی 

و سوم شدند.
مسافت 1200  در  چهارم  دوره  در 

کورس اسب دوانی بهاره گنبد؛ عروس بندر و ابر 
سیاه و النزا قهرمان شدند

متر کمال دلیجه عطا با اسب ابر سیاه 
به مقام نخست رسید. امیر مختومی 
با اسب مگنوم  و قربان محمد اودک 
با اسب اکسلنت در مکان دوم و سوم 

قرار گرفتند.
با  عطا  دلیجه  کمال  پنجم  دور  در 
اسب النزا با فاصله زیاد از رقبای خود 
او  به دنبال  پایان عبورکرد و  از خط 

و  سیال  آی  اسب  با  قهرمانی  رامین 
یاسر جرجانی با اسب داگالس عنوان 

دوم و سوم را کسب کردند.
در دور ششم در مسافت هزار متر، 
آق  کنزو،  اسب  با  عطا  دلیجه  کمال 
و  هج  اکسل  اسب  با  بشگرد  اولی 
مون،  دنی  اسب  با  بنیامین جرجانی 

اول، دوم و سوم شدند.

جر  ا ر  : گیتس بیل  =
انسانی  نمونه،  ورزشکاری 
و  ش قلب  خو  ، ر کا نیکو

دوست داشتنی است.
ساله   ۳6 تنیس باز  فدرر  راجر 
سوئیسی که نابغه تاریخ ورزش تنیس 
لقب گرفته روز پنجشنبه از سوی مجله 
تایم به عنوان یکی از صد چهره ی با 
است. شده  برگزیده  جهان  نفوذ 

تورنمنت  در  بار  تا کنون ۹۷  فدرر 
رکورد  و  شده  قهرمان  مختلف  های 
را  مردان  تنیس  رده بندی  اول  نفر 
برای ۳08 هفته مداوم در اختیار دارد.

سال  برگزیده  چهره   100 میان  از 
مجله تایم  تنها تصویر 6 نفر در روی 
که  است  شده  چاپ  مجله  این  جلد 
از آنهاست. پنج نفر دیگر  فدرر یکی 
بازیگر،  کیدمن  نیکول  از  عبارتند 
جنیفر لوپز خواننده و هنرپیشه، ساتیا 
نادال مدیر عامل مایکروسافت، تیفانی 
هدیش کمدین و تارانا برک فعال امور 

اجتماعی و حقوق بشر.
نظیر  کم  رکوردهای  سوای  فدرر 
نخست  عنوان  داشتن  و  ورزش  در 
آستانه  در  جهان  تنیس  رده بندی 

راجر فدرر در میان صد چهره با نفوذ مجله تایم

گراند   20 در  پیروزی  و  سالگی   ۳۷
ورزش  کنار  در  سال ها  تنیس  اسلم 
به فعالیت های خیریه و انسان دوستانه 
.او چند سال  بوده است  نیز مشغول 
پیش یک بنیاد نیکوکاری نیز تاسیس 
با  نوجوانان  و  کودکان  به  که  کرده 
ورزشی  و  تحصیلی  بورس  استعداد 

اعطا می کند.
مایکروسافت  صاحب  گیتس  بیل 
بار  دو  حاال  تا  گفته  فدرر  درباره 
نمایشی  مسابقات  در  راجر  همبازی 

برای  جمع آوری  منظور  به  تنیس 
حال  در  و  بوده ام  نیازمند  کودکان 
یکدیگر  خوب  دوستان  از  ما  حاضر 

هستیم.
راجر و خانواده و چند تن از دوستان 
او برای کمک به کودکان بی سرپرست 
در  تحسینی  قابل  تالش های  فقیر  و 

این سال ها داشته اند.
بیل گیتس گفته راجر فدرر انسانی 
صمیمی، خوش قلب، نیکوکار و بسیار 

دوست داشتنی است.
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در میان سوء تفاهم های مردمانی 
مساله  مردمساالری،  با  آشنا  تازه 
آنها  هاست.  پیچیده ترین  از  رهبری 
و حق  اکثریت  رای  اعتبار  می توانند 
برخود،  کردن  حکومت  بر  را  مردم 
مراتب(  )سلسله  پایگانی  هر  نفی  با 
رهبری  نقش  منکر  و  کنند  اشتباه 
شوند و هنگامی که بی نظمی و توقف 
کار ها روی نمود از آن سر بیفتند و 
رمه وار به جستجوی چوپان برآیند. 
اداره  برابر مردمان بر  دمکراسی حق 

است؛  سطح  هر  عمومی در  کارهای 
و از آنجا که همگان نمی توانند یک 
رای )متفق الرای( شوند رای اکثریت 
به عنوان نظر عموم اعتبار می یابد. اما 
برابری همگان در حق تصمیم گیری 
به معنی آن نیست که همه به بهترین 
صورتی که می باید و حتی در توانائی 
در  و  رفتار می کنند؛  است  خودشان 
اینجاست که پای رهبری پیش می آید 
و پیچیدگی هائی که در هر موقعیت 

بشری کمتر و بیشتر هست. 
دمکراسی،  چهارچوب  در  رهبری 
فرهنگ  در  چنانکه  ــ  نیست  حق 
غیر دمکراتیک هست. هیچ کس به 
دلیل آنکه نسبتی با دیگری دارد یا در 
طبقه اجتماعی معینی است یا لباس 
ویژه ای می پوشد حق رهبری به دست 
نمی آورد. رهبری دمکراتیک با مزیت 
پاداشی  می آید؛  دست  به  شخصی 
است که دیگران تا وقتی میل داشته 
باشند به افرادی که چنان مزیت هائی 
پذیرش دیگران  از  بهر حال  و  دارند 
برخوردارند می دهند. در گذشته های 
غیر دمکراتیک و جامعه های واپسمانده 
امتیازات خانوادگی یا طبقاتی چنان 
»حق«ی را به افراد و گروه های معینی 
می داد و می دهد. این البته بدان معنی 
نیست که نسبت خانوادگی یا امتیازات 
سوی  از  شدن  پذیرفته  مانع  مالی، 
دیگران شود و برضد افراد به کار رود. 
هر چه باشد کسان می باید موقعیت 
رهبری را از مردم، از افرادی که با آنها 

سر و کار دارند، بگیرند.   
با آنکه در برتری آشکار دمکراسی بر 
هر شیوه دیگر اجتماعات جای تردید 
سازگار  امور  طبیعت  با  زیرا  نیست 
است )چگونه می توان به مردم گفت 
حق مداخله در زندگی سیاسی خود 
می باید  نام  بهر  دیگران  و  ندارند  را 
و  کم  از  بگیرند؟(  تصمیم  آنها  برای 
کاستی های ترتیبات دمکراتیک، بویژه 
نمی توان  آن،  کارآموزی  مراحل  در 
گذشت و اینجاست که نقش رهبری 
چهارچوب  در  رهبری  دموکراتیک، 

دمکراسی، آشکار می شود.
جامعه پیش از دموکراسی، که ما 
هنوز هستیم، یک ویژگی عمده دارد 
که مستقیما به زیان دموکراسی است. 
مدنی  سازمان های  و  روحیه  ضعف 

سبب  شده است که مردم در چنین 
جامعه هائی یاد نگرفته اند با هم کار 
کنند؛ تا آنجا که همکار بودن برایشان 
بهترین فرصت بروز اختالف و حتی 
یک  بدون  می شود.  تراشی  دشمن 
رهبری شایسته تقریبا هر کار جمعی 
در این جامعه ها به شکست می انجامد 
و فرایند دمکراتیک را عقب تر می برد. 
عامل رهبری در جامعه های پیشرفته تر 
نیز، نه به همان اندازه، اهمیت دارد. 
تفاوت در این است که در آن جامعه ها 

رهبر بیشتر به هماهنگ کردن فعالیت 
فرهنگ های  در  می پردازد؛  جمعی 
غیردمکراتیک بیشتر انرژیش را می باید 

در برطرف کردن اختالفات بگذارد.
تعبیرش  بهترین  در  رهبر  نقش 
بهترین های  کشیدن  بیرون  همان 
گروهی است که او را در چنان پایگاهی 
گذاشته است. اما رهبر بسیار می تواند 
تقویت  گروه  یا  فرد  در  را  بدترین ها 
کند. تفاوت در نگرش به نقش رهبری 
است. تکیه بیش از اندازه به رهبر مانع 
رشد فضیلت های مدنی یا دمکراتیک 
ــ قضاوت مستقل، احساس مسئولیت 
گروه  در  »خود«  کردن  تر  بزرگ  و 
ــ می شود. بهترین رهبری کمترین 
رهبری است. اینهمه رهبر رهبر کردن 
ایرانیان، هم نشانه و هم عامل بی اثری 
سیاسی آنان است؛ اعترافی است به 
اینکه رشد کافی نکرده اند و نیاز به 
دستی دارند که آنان را پا به پا ببرد، و 
از آن بدتر، معجزه وار، راه ها را برایشان 
هموار کند و در ها را بگشاید. بهانه ای 
هم هست که دست به کار هائی که از 

خودشان بر می آید نزنند.  
رهبری دلخواه این ایرانیان از نوع 
که  کسی  یعنی  نیست،  دمکراتیک 
کوشش های جمعی را به بهترین صورت 
بسیج کند و به مقصود برساند. آرزوی 
  charismatic آنان رهبری فرهمند
به قول »ماکس وبر« است، کسی که 
جاذبه نامش توده ها را به خیابان بریزد. 
آنها یک رضا شاه سده بیست و یکمی یا 
خمینی غیر آخوند الزم دارند تا حرکت 
کنند؛ رهبری که نه تنها به جای آنان 
تصمیم بگیرد بلکه عمل کند. عالوه بر 
این چنان رهبری باید پس از پیروزی 
به گوشه ای بنشیند و در امری مداخله 
نکند و مثال در قم مجاور شود. ایرانی 
به اصطالح  زرنگ است و همه چیز 
را با هم می خواهد. اصل کار آن است 
که بهترین نتیجه با هزینه نزدیک به 
صفر به دست آید و از پیش هم مسلم 
باشد. این آرزو البته برآوردنی نیست و 
همه رویکرد ما به مساله رهبری نیاز 

به دگرگونی کلی دارد.
* * *

چنانکه گفته شد نخست می باید 
بافتار  یک  در  را  رهبری  که  ببینیم 
context دمکراتیک بررسی می کنیم 

بافتار  در  دمکراسی.  از  پیش  یا 
دمکراتیک رهبری فرهمند هم پیش 
می آید اما نه چنان نیاز حیاتی به آن 
احساس می شود و نه سهم آن در بسیج 
عمومی به درجه نظام ها و فرهنگ های 
غیر دمکراتیک است. در یک چهارچوب 
دمکراتیک تکیه اصلی بر رهبران است، 
جامعه  محلی.  سطح  در  رهبری  بر 
دمکراتیک، جامعه مدنی است، ترکیبی 
از گروه بندی های مستقل از حکومت، 
که اگر هم به عنوان حزب یا ائتالفی 
از احزاب به حکومت برسند زندگیشان 
بستگی به حکومت ندارد و به عنوان 
مخالف نیز آزادی عمل دارند. جامعه 
مدنی به معنی مشارکت مردم در امور 
عمومی است که البته همه افراد را در 
همه موارد در بر نمی گیرد ولی امکان 
تعداد  هر  که  می آورد  فراهم  را  آن 
افراد بخواهند در امور عمومی مداخله 
یا  مدنی  سازمان های  این  در  کنند. 
زبان  به   ( داوطلبانه  گروهبندی های 
از  برخاسته  گروهبندی های  دیگر 
است  سطح  هر  در  مدنی(  روحیه 
توانائی اش  با  دمکراتیک  رهبری  که 
بازی  اعتماد، نقش خود را  در جلب 

می کند. 
و  سیاسی  کار  دهه ها  تجربه  این 
اجتماعی در میان ایرانیان است و تنها 
دو مورد استثنائی می توان نشان داد: 
در مواردی که پای سود آنی یا مسلم، 
یا دشمنی سخت شخصی با کسانی 
در میان باشد که چندگاهی انگیزه ای 
به همان نیرومندی روحیه مدنی است 
و می تواند جایش را پرکند. ما در صد 
سالی که از انقالب مشروطه می گذرد 
نتوانسته ایم روحیه مدنی را به اندازه 
کافی وارد فرهنگ سیاسی خود کنیم 
و احساس نیاز به رهبری فرهمند از 
همین روست. ولی اگر چنان رهبریی 
ــ  ما  ملی  مساله  نیست  میان  در 
اسالمی ــ  حکومت  و  واپسماندگی، 
هست و هر روز تند و تیز تر می شود. 
ایرانیان آگاهتر نمی توانند دست روی 
دست انتظار بگذارند. جامعه ایرانی در 
خود ایران نیز پراکنده است و بسیج 
نیرو های سیاسی و اجتماعی تنها با 
رهبران محلی، رهبرانی در هرسطح، 

ممکن خواهد بود. 
آقای  بزرگداشت  برای  امروز  ما 
رهبران،  این  از  یکی  صابر،  نریمان 
گرد آمده ایم و برگن در نروژ، شهری 
اجتماع  با یک  از صد ها شهر جهان 
ایرانی قابل مالحظه، نمونه خوبی است. 
برگن را بیشتر ایرانیان نمی شناسند و 
ایرانیان برگن می توانستند تا ابد انتظار 
ظهور رهبری را بکشند که از وجود 
دمیدن  با  را  آنان  و  شود  آگاه  آنان 
دیگر  ایرانیان  مانند  خود  شیپور  در 
در هر جا به حرکت در آورد و متحد 
ترجیح  آنان  از  کوچکی  گروه  سازد. 
شوند.  کار  به  دست  خودشان  دادند 
از برگن نمی شد جمهوری اسالمی را 
هم  آنجلس  لوس  از  کرد؛  سرنگون 
نمی شود. اما در هر جا می توان کارهائی 
زنده  و  ایران  نگهداشتن  زنده  برای 
نگهداشتن مبارزه انجام داد. می توان 
به روشن شدن افکار عمومی کمک کرد 
و ضربه هائی به جمهوری اسالمی  زد. 
آقای صابر توانست این گروه را نگهدارد 
و تاثیرفعالیت های گروه را با هماهنگ 
کردن آن چندین برابر سازد. رسواکردن 
رشوه گیری پسر رفسنجانی از شرکت 
نفتی دولتی نروژ یکی از نمایان ترین 

این اقدامات بود. 
برگن می تواند در صد ها شهر دیگر 
تکرار شود و آنگاه خالئی که ایرانیان از 
آن می نالند و بیگانگان به رخ می کشند، 

دیگر حس نخواهد شد.
* سخنرانی در بزرگداشت نريمان 

صابر 26 مه 2006

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

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

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرایط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گویی همین امروز 
قدیمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازیم  همایون  داریوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب ۵7 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داريوش همايون

 )5 مهر 1۳07 ، تهران- ۸ بهمن 1۳۸۹ ، ژنو(

دمکراسی و نقش رهبری* 
کیهان لندن شماره 110۸ - 11 خردادماه 1۳۸5

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ايران )65(

نایب  اعدام  و  دستگیری  داستان 
ماشاءاهلل  پسرش  و  کاشی  حسین 
خان را به روایت حسن اعظام قدسی 

)اعظام الوزاره( پی می گیریم.
وی که از سفر مهاجرت بازگشته 
الممالک،  مستوفی  کابینۀ  در  بود، 
زمانی که مخبرالسلطنه وزارت داخله 
لقب  دریافت  با  داشت،  برعهده  را 
نطنز  حکمرانی  به  »اعظام الوزاره« 

منصوب شد.
در حکم صادره آمده بود: »از این 
تاریخ که پنجم برج سنۀ یونت ئیل 
یکهزار و سیصد و سی و شش است 
حکومت  به سمت  اعظام الوزاره  آقای 
کار  این  مسئولیت  و  منصوب  نطنز 
ازای  در  و  محول  مشارالیه  به عهدۀ 
این خدمت ماهی هشتاد تومان که 
عبارت است از هشتصد قران از روز 
ورود به محل در حق او برقرار است«.

مخبرالدوله  با  همراه  اعظام الوزاره 
او  که  ـ  مخبرالسلطنه  برادرزادۀ  ـ 
نیز فرمان حکومت کاشان را دریافت 
داشته بود عازم محل مأموریت خود 

شد.
تش  ا طر خا در  ه  ر ا ز لو م ا عظا ا
می نویسد »با مخبرالدوله قرار مالقات 
و قرار حرکت داده شد. یک دستگاه 
کالسکه کرایه و حرکت کردیم... در 
ناصرآباد عده ای در حدود پنجاه نفر 
سوار به سرکردگی برادر ماشاءاهلل خان 
به نام منصور لشکر به استقبال حاکم 

آمده بودند.
ترتیب سیاست ماشاءاهلل خان این 
بود که هر وقت حاکم برای کاشان 
می آمد برادرش را به عنوان استقبال 
می فرستاد ولی در باطن دستور این 
باغ  را می بردند در  بود که حکومت 
ماشاءاهلل خان به نام فرح آباد، در آنجا 
حاکم را در واقع آزمایش می کردند 
وزن  و  افکار  گرفتن  به دست  راه  و 
حاکم را معلوم می کردند و بعد، خود 
ماشاءاهلل خان با عده ای از نوکرهای 
و  اداره  به  می آوردند  را  حاکم  خود 
هم  بازار  راه  از  و  حکومتی  عمارت 
ماشاءاهلل  شود  معلوم  که  می آمدند 
خان حاکم را برقرار و اجازه می دهد 

که در کاشان بماند...
در حرکت از ناصرآباد با مخبرالدوله 
ماشاءاهلل  نقشۀ  و  فکر  کالسکه  توی 
دادم  رأی  گذارده  میان  به  را  خان 
به ادارۀ حکومتی  که شما مستقیماً 
اوال کابینۀ  این که  برای  وارد شوید 
مستوفی  الممالک است و مخبرالسلطنه 
ماشاءاهلل  لذا  است،  کابینه  در  هم 
کرد.  خواهد  مالحظه  شما  از  خان 
کردم  حاضر  را  مخبرالدوله  باالخره 
حکومتی  عمارت  وارد  مستقیماً  که 
شود. رسیدیم مقابل تلگرافخانهـ  که 
آن روز در بیرون شهر بودـ  و جمعی 
کالسکه  از  بودند.  حکومت  منتظر 
خواستیم پیاده شویم، برادر ماشاءاهلل 
خان مانع شد و به سوارها دستور داد 
کالسکه را به طرف باغ حرکت دهند. 
این حرکت به مخبرالدوله برخورد و 
از کالسکه با تغّیر پیاده شد. من هم 
به دنبال ایشان با جمعیت از راه بازار 
شدیم.  روانه  عمارت حکومتی  برای 
و  می کردند  خوشوقتی  اظهار  مردم 
چه طور  که  می کردند  تعجب  ضمناً 
باغش  به  را  حکومت  ماشاءاهلل خان 

نبرده است.
طبقات  از  شدیم.  عمارت  وارد 
اظهار  آقایان  بودند...  جمع  مختلف 
داشتند چون دو حکومت از راه آمده 
استراحت  باید  می باشند  خسته  و 
فردا  دیدن  و  مالقات  برای  نمایند. 
جز  شدند  متفرق  جمعیت  صبح. 
چند نفر. آقا سیدکاظم رئیس عدلیه، 
میرزا سید حسن خان زعیم رئیس 
مالیه، سید محمدتقی، شیخ حسن 
توقف  عدلیه  آقا صادق عضو  و  امام 
کردند. مخبرالدوله اظهار کردند که 
چون آقایان از دوستان و جلسه هم 
دوستانه است اجازه خواهند داد برای 
رفع خستگی یک بستی زده شود. در 
این موقع بساط منقل حاضر گردید، 
چون وافور متعدد بود به اصطالح »یک 
مشغول  نشده  معطل  هم  بستی« ها 
از  موقع  این  در  شدند.  کردن  دود 
آقای  آمد.  به میان  هر دری صحبت 
آقا سید کاظم و آقا سید محمدتقی 
ماشاءاهلل  سیاست  اطراف  در  بیشتر 
اظهار  ضمناً  و  کردند  مذاکره  خان 
خوشوقتی می شد که چه قدر خوب 

شد که مستقیماً به عمارت حکومتی 
وارد شدید...

به  خان  ماشاءاهلل  طرف  از  صبح، 
وقت  که چه  اظهار شد  مخبرالدوله 
خان  ماشاءاهلل  که  می نمایید  تعیین 
سردار کاشی ـ چون در تمام حوزه 
کاشان و نطنز از ایشان چه در صحبت 
و چه در مکاتبه سردار کاشانی نام برده 
می شد ـ خدمت بیایند. دو ساعت به 
و  نایب حسین  و  معین  مانده  ظهر 
ماشاءاهلل خان و محقق الدوله و مبصر 
دیوان ـ پدر اللهیار خان صالح ـ وارد 

شدند...
در آن موقع ما با رفقا در اتاق خود 
مشغول صحبت بودیم که پیشخدمت 
آمد و پیغام مخبرالدوله را داد. رفقا از 
اتاق خارج و من به اتاق پذیرایی وارد 
شدم. ماشاءاهلل خان برخاست و صورت 
مرا بوسید و اظهار کرد یاد ایامی که 
با  مهاجرت(  )دوره  شیرین  قصر  در 
چه وضعیت در سختی ارزاق بودیم 
و شرحی در اوضاع و بی نظمی قصر  
مذاکره نمود... فردا صبح یک جفت 
قالیچه برای اعظام الوزاره و یک جفت 
با  لوازماتش  و  منقل  یک  با  قالیچه 

چوب وافور که بست طال گرفته شده 
بود برای مخبرالدوله آوردند. من با دو 
سطر نامه، به عنوان این که امانت پیش 
شما باشد که ان شاءاهلل وقتی به تهران 
خواستم بروم خواهم برد، قالیچه را 
در  فوراً  عمل  این  و  فرستادم  پس 
شهر منتشر و در مجالس و محافل 
گرفت.  قرار  تمجید  و  مذاکره  مورد 
اظهارشان این بود که سابقه ندارد که 
یادبود ماشاءاهلل خان به مأمورین پس 

داده شود...«
روز بعد، مخبرالدوله و اعظام الوزاره 

در باغ فرح آباد پذیرایی شدند:
از استخر بزرگ و  »تشریفات باغ 
گلکاری بسیار جالب بود. سرکرده های 
عده و قوای ماشاءاهلل خان، دارای القابی 
که از دفتر نایب حسین صادر می شود 
بهادرالسلطنه،  صولت نظام،  قبیل  از 
منصورلشکر، شجاع لشکر و امثال آن، 
خان  ماشاءاهلل  لباس  بودند.  حاضر 
مانند صاحب منصبان ترک بود. کاله 
عالی  بسیار  بخارایی  بره  پوست  از 
و هفت تیر به کمر و عبا بر دوش و 
در برخورد با اشخاص محترم بسیار 

خوش محاوره و خوش اخالق.
کنار  در  چلوکباب  ناهار  دستور 
استخر داده شد. بسیار سفرۀ رنگین 
و خوراک و کباب های مختلف و واقعاً 
چلوکباب عالی و مطبوعی بود. بعد 
از ناهار، مجلس دو قسمت شد. یکی 
فوریون، از مخبرالدوله و ماشاءاهلل خان 
و یکی دو نفر دیگر، و باقی مجلس 
به  و  نبودند  فور  اهل  که  کسانی  از 
مشغول  آس  و  تخته  قبیل  از  بازی 
گردیدند. چه کند اعظام که در هر دو 
قسمت تماشاچی بود! ماشاءاهلل خان 
می کرد  اظهار  و  تعجب  فوق العاده 
چه طور می شود انسان نه اهل دود و 
نه اهل مشروب و نه قمار باشد، چنین 
آدمی به درد حکومت نمی خورد، مگر 
خوشا  کند.  پیشنمازی  مردم  برای 
به حال نطنزی ها که چنین حکومتی 

خواهند داشت...«
حاکم  تفاهم  که  نپایید  دیری 
نطنز و سردار کاشانی به نقار کشید. 
در  جانش  که  دریافت  اعظام الوزاره 
خود  گرفت  تصمیم  و  است  خطر 
زمان،  این  در  برساند.  تهران  به  را 
مجلل الدوله نیز که به جای مخبرالدوله 

حاکم کاشان شده بود قصد حرکت به 
تهران داشت و اعظام الوزاره را زیر بال 

حمایت خود گرفت:
تهران  به  حرکت  عازم  »شاهزاده 
بودند و اگر من به فکر حرکت از نطنز 
نیفتاده بودم ممکن نبود سالمت مانده 
و از خاک کاشان به تهران برگردم مگر 
آن که می رفتم اصفهان و از راه دیگر 
به تهران می رفتم که آن هم خالی از 
اشکال نبود. در هر حال اینجا هم خدا 
با من بود و به اصطالح شانس آوردم.

تا  حتی  شاهزاده،  حرکت  روز  تا 
پای کالسکۀ چاپاری، غیر از چند نفر 
ولی  نداشت  اطالع  کسی  بخصوص 
جمعی از طبقات و رؤسای دوایر برای 
مشایعت تا جلو تلگرافخانه آمده بودند 
نایب حسین و ماشاءاهلل خان و  نیز  و 
تا  باید  با عده ای سوار که  برادرانش 
کاروانسرا شور ـ سرحد قم و کاشان 
ـ مشایعت نمایند، حاضر بودند. درب 
را  باز و شاهزاده دست من  کالسکه 
گرفت و به توی کالسکه هدایت کرد. 
همین که یک پای من بیرون و پای 

ماشاءاهلل  بود،  کالسکه  توی  دیگرم 
گرفته  مرا  آمده دست  نزدیک  خان 
بیرون کشید که شاهزاده مجلل الدوله 
فرستادند  مرا  مجدداً  و  شده  مانع 
توی کالسکه و به ماشاءاهلل خان اظهار 
رئیس الوزرا  تلگراف  این  که  کردند 
تهران  در  را  ایشان  باید  که  است 

تحویل دهم...
ناگهان  ولی  کرد  کالسکه حرکت 
غریب خان که یکی از تروریست های 
طال  موزر  با  بود  حسین  نایب   قوی 
جلد گرفته، پرید روی کالسکه، پهلوی 
با  دست سورچی نشست و کالسکه 
پنجاه سوار به نام مشایعت حرکت کرد.

ناصرآباد  کاشان،  از  اول  منزل 
عوض  اسب  باید  آنجا  در  که  است 
شود. به دستور ماشاءاهلل خان در آنجا 
قبال تهیه چایی دیده شده بود ولی 
شاهزاده پیاده نشد. او متوجه بود، ولی 
من توجه نداشتم. غریب خان درب 
تکلیف  به شاهزاده  و  باز  را  کالسکه 
با دست درب  نمود. شاهزاده  چایی 
میل  دادند  جواب  بسته  را  کالسکه 
ندارم و به سورچی تأکید کردند زود 

اسب بسته حرکت نمایید.
اسب ها بسته و حرکت کردیم. باز 
هم غریب خان روی کالسکه پهلوی 
بین  در  گرفت.  قرار  سورچی  دست 
من  فالنی،  کرد:  اظهار  شاهزاده  راه 
دیگر خودداری ندارم. شما رویتان را 
برگردانید. در این موقع شروع کردند 
کالسکه.  توی  همان  کردن  ادرار  به 
رسیدیم به کاروانسرا شور که آخرین 
آن  بود.  ماشاءاهلل خان  امنیۀ  پست 
طرف رودخانه گشتی های ژاندارمری 
ایستاده بودند. اینجا هم غریب خان 
پیاده شد که درب کالسکه را باز کند 
که شاهزاده با تغّیر و فحش او را رد 
کرد و خواست ژاندارم ها را صداکند 
که غریب خان خود را عقب کشید و 

کالسکه حرکت کرد.
به آنطرف که رسیدیم شاهزاده تا 
اندازه ای جریان را به من اظهار نمودند 
و به رئیس پاسگاه گفتند به این جهت 
از کاشان تا اینجا ابداً از کالسکه پیاده 
نشدیم چون غریب خان برای کشتن 
همراه  پست  این  تا  و  مأمور  فالنی 
سورچی  پهلوی  کالسکه،  جلوی  و 

نشسته بود.«

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 1246 (

مهدی قلی هدايت )ملقب به مخبرالسلطنه(
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نام آور  کشتی گیران  از  1ـ 
و برجستۀ ایران و قهرمان 

پیشین جهان
2ـ هویدا ـ ناامیدی

معظم  کارخانجات  از  3ـ 
اتومبیل سازی اروپاـ  ناسزا

4ـ نبرد ـ میوه ای است
ویلن سل  بانوی  اولین  ـ   5

نواز ایران
از  ـ  گزیدن  وسیلۀ  ـ   6
وسایل بّنایی ـ رودخانه ای 

در اروپا
7ـ  نشانهـ  چهارپایی است 

ـ دلگرمی
8 ـ هم اندیشه و هم مرام ـ 
اندازه گیری  وسیله ای برای 

طول
قهرمانان شاهنامه ـ  از  9ـ 

بیهوده
انواع  از  ـ  زبانی است  10ـ 

ماضی ها
11ـ ارمغان ـ شعلۀ آتش

1ـ گردن ـ ملتجی
2ـ شهری در ایران ـ از 
و  برجسته  خوانندگان 
قدیمی اپرا از کشور ما 

با شهرتی جهانی
خوش صدا  خوانندۀ  3ـ 
و فراموش ناشدنی فقید 

ایران
در  کهن  تمدنی  4ـ 
آمریکای التینـ  شهری 
کوچک در نزدیکی اراک

5 ـ جزیره ای متعلق به 
ایران ـ فاسد

آن  آخر  به  حرفی  ـ   6

بیفزایید از پوشاک است 
ـ پیشواـ  از رودخانه های 

بزرگ جهان
7 ـ عددی است

فوتبالیست های  از  ـ   8
معروف و قدیمی فرانسه

آسیا  در  دریاچه ای  9ـ 
ـ مواظب

10ـ حرفه ای استـ  رها
هنرپیشگان  ز  ا 11ـ 
برجسته و معروف تآتر 

ایران

و  نامدار  شعرای  از  1ـ 
باذوق معاصر و فقید ایران 
ـ گوشه نشین و عزلت طلب

2ـ از علوفۀ دامی ـ از انواع 
نان هاـ  شگفت انگیز

ـ  ز  غا بی آ »قرن«  3ـ 
و  همیشگی  ـ  درگذشته 

ابدی
4ـ دوست »آدم« ـ جنس 

مؤنث ـ بخشنده و سخی
5 ـ از هنرپیشگان معروف 

و قدیمی ایتالیایی
ـ  است  نداری  جا ـ   6

اندوخته ـ خط آهن
ِدین  ـ  سختکوشی  ـ   7

ـ مؤثر
او دویدن است ـ  8 ـ کار 

الیق و سزاوار
یک شبه  که  شهری  9ـ 
ساخته نشد ـ ملح ـ حرف 

فاصله
ین  یمی تر قد ز  ا 1ـ  0

ناشران  و  روزنامه نگاران 
کشور ما

کتب  ز  ا ـ  صریح  11ـ 
آسمانی

ـ  جاودان  ـ  ضروری  12ـ 
ابتدا و آغاز

پیشین  وزرای  ز  ا 13ـ 
آموزش و پرورش و استاد 
فقید  و  ممتاز  و  بلندپایه 

دانشگاه تهران
14ـ وسیله ای است فنی ـ 
لحظهـ  ریزش برف و باران 

ـ کشنده است
15ـ مرضی استـ  سالطین

1ـ اثری از محمدعلی فروغی
2ـ از شهرهای معروف آمریکاـ  صیاد

3ـ رودخانه ای در اروپا ـ از ییالقات 
دامنۀ البرز ـ کنار

4ـ پاداش ـ استوار ساختن ـ پرچم
5ـ  میوه ای استـ  از وسایل خیاطی 

ـ شهری تاریخی در افغانستان
6 ـ برازنده ـ دریانوردان

7ـ  جنس مذکرـ  پیشکشـ  نگهبان
8ـ  از صیفی جاتـ  آقایی و سروری

9ـ باریکه ـ رده ـ زبان موسیقی ـ 
حاشیه و کناره

10ـ عددی است ـ مجّزا ـ آهنگ 
و نوا ـ گاز حاصله از مواد مرطوب

11ـ ترعه ای است ـ مالکیت اراضی
12ـ آبادانیـ  زلفـ  از دروس مدرسه

برجستۀ  پژوهشگر  و  مترجم  13ـ 
آثار  ز  ا ـ  یران  فقیدا و  معاصر 

ژان ژاک روسو
14ـ خدعهـ  واحد پول کشوری است 

ـ پیکر ـ مسیحی
15ـ از نقاشان معروف و معاصر ایران 

ـ مبارکی

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

لودویک فون بتهوون در شهر »بن« 
شد.  متولد  آلمان  غربی  شهرهای  از 
»یوهان« پدر بتهوون خواننده بود و در 
دربار »کلن« کار می کرد، یوهان از 14 
سالگی بتهوون را با پیانو آشنا کرد و تا 
9 سالگی کلیه قواعدی که از موسیقی 
می دانست را به او آموخت. لودویک در 
دربار  ارکستر  عضویت  به  سالگی   12
کلن انتخاب شد.»نفه« معلم موسیقی 
او می گوید: »اگر او هم چنان که آغاز 
ادامه دهد، به طور  را  کرده، کار خود 
حتم روزی موتسارت دوم خواهد شد.«

وقتی 17  میالدی  سال 1787  در 
سال از عمر بتهوون می گذشت به وین 
رفت و آنجا به حضور موتسارت رسید و 

از او چند درس موسیقی گرفت.
چندی بعد مادرش مرد او ناچار شد 
تحصیل موسیقی را قطع کند و برای 
برگردد.  بن  به  خانواده اش  سرپرستی 
رفت،  وین  به  دوم  بار  برای  او  وقتی 
از  پس  دیگر  او  بود.  مرده  موتسارت 
دنیا  پیانیست  معروفترین  موتسارت 
بود و از این رو به دربار خیلی از شاهان 
راه یافت. اما در 32 سالگی سرنوشتی 
آن  در  او  خورد،  رقم  او  برای  عجیب 
زمان احساس کرد که دیگر نمی شنود 
و نمی تواند ساخته های خود را که بیان 
احساس اوست درک کند، پس تحمل 

زندگی برای او مشکل شد.
از این رو نامه ای به برادرش نوشت 
و به قصد خودکشی با آنها وداع کرد. 
علی رغم  گرفت  تصمیم  زودی  به  اما 
خود  حیات  به  ناسازگار«  »سرنوشت 

ادامه داد. از این رو سه تن از شاهزادگان 
اتریش برای تشویق بتهوون به اقامت در 
وین مقرری سالیانه ای به مبلغ 4000 
و  کردند  معین  او  برای  هلند  فلورین 
بتهوون هم ملز بود در شهر وین بماند و 
مایه افتخار آن شهر باشد. پس از مدتی 
مقری او به 1500 فلورین کاهش یافت 
و وضع مادی او به قدری بد شده بود که 
برای امرار معاش در صدد فروش آثار 
خود برآمد.در سال 1823 با وجود همه 
بدبختیها و باالتر از همه، علی رغم کری 
و سکوت محض، او سمفونی نهم )کورال( 
و میساسولنیس دو اثر بزرگ خود را در 
موسیقی سمفونیک و آوازی ایجاد کرد 
و این آهنگ ها یک افتخار ابدی برای 
از  یکی  در  گذاشت.سرانجام  باقی  او 
روزهای سرد پاییز سال 1826 بتهوون 
به بستر بیماری افتاد و ناچار شدند او را 
تحت عمل جراحی قرار دهند. ولی حال 
او بهتر نشد و حتی دیگر قادر به تکلم 
نبود. سرانجام در روز 26 مارس 1826 
چشم از جهان فروبست و آن روز هم 
مانند روز مرگ موتسارت طوفان سختی 
برپا شده بود، در تشییع جنازه بتهوون، 
شوبرت، چرنی و قریب به 20 هزار نفر 
از مردم وین شرکت داشتند، جنازه او 
را با کالسکه به آرامگاه او در شوارتش 
»پدر  هایدن  اگر  بردند.  شبایزهاوس 
سمفونی« معروف است، در برابر 104 
سمفونی هایدن و 50 سمفونی موتسارت، 
اما  کرد  تصنیف  سمفونی   9 بتهوون 
آثار  تمام  از  بیش  سمفونی  همین 9 
سمفونیک هایدن و موتسارت ارزش دارد.

بتهوون؛ پادشاه تنگدست موسیقی
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است  خاصیتی  پر  سبزی  کرفس   
که نظیر آن گزارش نشده است. دست 
اندرکاران طب سنتی و آنهایی که به 
قلیایی و اسیدی بودن بدن باور دارند، 
از  می تواند  سبزی  این  که  معتقدند 
قلیایی یا اسیدی بودن محیط داخلی 
بدن جلوگیری نماید. در طب سنتی، 
بسیاری از ممالک  دنیا از کرفس و آب و 
تخم آن برای پیشگیری و درمان بسیاری 
از بیماریها استفاده می کردند، زیرا امالح 
و ویتامین ها و فیتوکمیکال های موجود 
در آن از نظر کمیت و کیفیت به صورتی 
تنظیم گردیده که نظیر آن را نمی توان 

در غذای دیگر مشاهده نمود. 
قابل  مقدار  حاوی  کرفس  برگ   (
توجهی ویتامین A  بتاکاروتن( است در 
حالی که ساقه کرفس منبع ویتامین های

B1,B2,B6 ، ویتامین C و همچنین 
پتاسیم، اسید فولیک، کلسیم، منیزیوم، 
آهن، فسفر، سدیم و چند نوع از اسیدهای 

امینه ضروریست. 
ـ آب کرفس از بروز و پیشرفت سرطان 
پیشگیری می کند، زیرا این سبزی حاوی 
هشت گروه از مواد ضد سرطان است و 
از پیشرفت سلولهای سرطانی در بدن و 
به وجود آمدن غده های دیگر جلوگیری 

می کند. 
ـ کرفس و آب کرفس میزان کلسترول 
خون را کاهش می دهند و در نتیجه سبب 
سالمتی و بهزیستی قلب و عروق می شوند.  
 کرفس در ازدیاد ترشح صفرا مؤثر 
ساز  و  سوخت  در  خود  این  و  بوده 
کلسترول خون عملکردی چشمگیر دارد. 
 ـ کرفس و محتویات آن به هضم و 
جذب مواد غذایی در بدن کمک می کند. 
و  امالح  داشتن  علت  به  کرفس  آب 
ویتامین ها و همچنین فیبر با کیفیت 
باال از بروز یبوست جلوگیری می کند و 

حرکت روده ها را تنظیم می کند. 
 ـ کرفس به علت داشتن پتاسیم و 
سدیم خاصیت ازدیاد ادرار و دفع مواد 
زائد از سوخت و ساز غذا در بدن را دارد 
میزان  کلیه ها  از طریق  بدین وسیله  و 
مایعات موجود در بدن را تنظیم می کند. 
در  موجود   Polyacetylene ـ   
قدرت ترین  پر  کرفس   آب  و  کرفس 

ماده شیمیایی ضد التهاب بدن است و 
می تواند عوارض و دردهای مفاصل به 
خاطر روماتیسم یا  آرتروز، آسم، نقرس 

و ناهنجاریهای ریوی را کاهش دهد. 
ـ  کرفس و آب کرفس فشار خون باال 
را کاهش می دهد. این خاصیت کرفس را 
چینی ها از صدها سال قبل می دانستند و 
در درمان فشار خون از آن استفاده کرده 
و می کنند. نوشیدن روزی یک لیوان آب 
کرفس، پس از حدود یک هفته فشار 
خون باال را کاهش داده، به صورتی که 
هیچ داروی شیمیایی چنین قدرتی را 

نشان نداده است. 
ـ کرفس و آب کرفس از بی خوابی 
این  می کند.  جلوگیری  بدخوابی  و 
های  روغن  داشتن  خاطر  به  سبزی 
طبیعی و ضروری و امالح و ویتامین ها 
و هورمونهای گیاهی سبب نوعی آرامش 
در بدن می شود و سیستم مغز و اعصاب 

را تسکین می دهد. 
ـ اشخاصی که کرفس می خورند کمتر   
به خوردن مواد قندی و شیرین گرایش  

پیدا می کنند. 
ـ آنهایی که با خوردن مواد شیمیایی 
دست به تمیز کردن اعضا بدن می زنند 
باید بدانند که کرفس در تمیز کردن 
کبد و کلیه و کیسه صفرا بی نظیر است 
و از بروز سنگ کلیه و کیسه صفرا نیز 

جلوگیری می کند. 
ترین  قدرت  پر  از  یکی  کرفس  ـ   
دارویی است که ناهنجاریهای جنسی را 

درمان می کند. 
 آب کرفس را می توان به همراه آب 
میوه ها و سبزیجات دیگر و به صورت 

خام مصرف کرد.

خواص بی نظیر كرفس 

البته اگر کسی 25 میلیون دالر پول 
آینده  سفر  در  می تواند  باشد  داشته 
سفینه فضایی روسی به ایستگاه خود 
در مدار زمین شرکت نماید و با چشم 
خود گرد بودن زمین را مشاهده کند! 
اما در واقع احتیاجی نیست تا زمین 
بودن  کروی  به  پی  تا  کنیم  ترک  را 
کره زمین ببریم. اهالی یونان باستان 
و  نیست  می دانستند که زمین صاف 
بیش از هزار و پانصد سال قبل از گالیله 

از این مهم مطلع بودند.
 ملوانان یونان می گفتند به هر سویی 

که سفر می کردند، سرانجام دب اکبر 
را در آسمان مشاهده می کردند و این 
مطلب به یونانی ها ثابت کرده بود که 
سطح زمین صاف نیست. بلکه دارای 
انحنا می باشد. در جای دیگر یونانی ها 
بندر  سوی  به  کشتی  یک  که  زمانی 
بادبانهای آن را  ابتدا  حرکت می کرد، 
مشاهده می کردند و سپس به تدریج 
قسمت های دیگر کشتی و سرانجام بدنه 
آن در افق پدیدار می شد و با همین 
مشاهدات ساده آنها پی برده بودند که 

زمین کروی است.

كشف گرد بودن زمین قبل از گالیله

گره دریایی فاصله بین دو نقطه بر 
روی آب را اندازه گیری می کند و تفاوت 
عمده ای که با کیلومتر و یا دیگر فواصل 
زمین مثل مایل دارد، این است که در 
گره دریایی انحنای کره زمین با دایره 
می شود  محاسبه  نیز  آن  بودن  شکل 
)360 درجه(، در حالی که در فواصل 
زمینی فقط فاصله دو نقطه از یکدیگر 
مستقیم  یا  راست  خط  صورت  به 

محاسبه می گردد.
 به همین دلیل برای مثال یک مایل 
یا گره دریایی 1852 متر تخمین زده 
شده است، در صورتی که مایل زمینی 

243 متر کوتاهتر است.

تفاوت میان گره دریایی و 
فواصل زمینی
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وضع مالی دولت موکول نمایید.
یکی از حضار در پاسخ به اظهارات 

نخست وزیر اظهار می دارد:
این  با  شما  نخست وزیر،  آقای 
اعزام  با  مخالفت   در  که  صحبت هایی 
قهرمانان به مسابقات آسیایی کردید، 

قهرمانان ترش کردند.
دکتر امینی مجدداً رشتۀ سخن را در 
دست می گیرد و می گوید:من باید ترش 
کنم که یک شام داده اید و هفتصد هزار 

تومان از من پول می خواهید!
سرانجام پس از آن که رئیس سازمان 
تربیت بدنی پیشنهاد کرد که به جای 
هفتصد هزار تومان پانصد هزار تومان 
قهرمانان  اعزام  برای  کشور  بودجۀ  از 
به جاکارتا تخصیص داده شود، دکتر 
نگارنده  عقیدۀ  به  شد.  تسلیم  امینی 
مخالفت اولیۀ پدرم با بودجۀ درخواستی 
فدارسیون کشتی ایران به این علت بود 
که وخامت اوضاع و اهمیت حل مسأله 
به عریان ترین شکل ممکن  را  بودجه 
نشان دهد و در همان حال اتمام حجت 
کند و علناً اعالم نماید که در صورت 
استمرار بن بسِت موجود استعفا می دهد. 
این امر را از طریق مصاحبه ای که بعد از 
سخنرانی با خبرنگار اطالعات کرد، انجام 
داد: »چنانچه موفق نشوم کسر بودجه را 
تعدیل و با یک کسر معقولی کار بودجه 
را تمام کنم استعفا خواهم داد.« این 
اولین باری بود که دکتر امینی کلمۀ 

استعفا را به زبان می آورد.
در حالی که پدرم مشغول گفت و گو 
با ورزشکاران و روزنامه نگاران در هتل 
به طرف  آموزگار  بود، جهانگیر  دربند 
محل اقامت سفیر آمریکا رفت تا موضوع 

استعفا را به اطالع او برساند:
»هولمز علت استعفا را جویا شد. گفتم 
نظر من این است که بودجۀ جاری باید 
متعادل باشد. ولی اعلیحضرت زیر بار 
تعدیل بودجۀ ارتش نمی روند. مسأله ما 
این است که شما آن 30 میلیون دالری 
را که سال قبل برای کمک به بودجۀ 
ارتش داده بودید، امسال دیگر نمی دهید 
و من به عنوان وزیر دارایی نمی توانم از 
برآیم. هولمز پاسخ  این کسری  عهدۀ 
داد که کاری نمی تواند برای ما انجام 
دهد زیرا سال قبل به واشنگتن رفته 
و کمک هایی گرفته، مشروط بر این که 
دکتر امینی دست به یک سلسله اقدامات 
که  بزند  دموکراسی  در جهت  خاصی 
متأسفانه انجام نشده است و او روی این 
را ندارد که دوباره برود آمریکا و تقاضای 

کمک بکند.«
به عقیدۀ دکتر آموزگار:

دربارۀ  همیشه  مثل  »آمریکایی ها 
آنچه باید در ایران انجام شود بین خود 
اختالف داشتند. یک عده معتقد بودند 
که باید در ایران دموکراسی برقرار شود 
و نخست وزیر بتواند مقداری از قدرت شاه 
را به خود اختصاص دهد و تنها کسی 
که می تواند از عهدۀ این کار برآید دکتر 
امینی است و چون او موفق نشده این کار 
را انجام دهد، دیگر حمایت از او لزومی 
ندارد. عده ای دیگر معتقد بودند که اگر 
هم  از  ایران  بشود  شاه ضعیف  قدرت 
می پاشد. به نظر می رسد که امثال رابرت 
کندی در گروه اول و وزارت خارجه ای ها 
در گروه دوم بودند. ولی من به طور کلی 
از حرف های هولمز این نتیجه را گرفتم 
که الاقل شخص او جزو گروهی بود که 
فکر می کرد دکتر امینی باید پیش تر در 

مقابل شاه می ایستاد ...« 
جولیوس هولمز در تلگرافی که به 
تاریخ 25 تیر ماه به واشنگتن می فرستد 

دربارۀ این مالقات می نویسد:
»دیر وقت دیشب وزیر دارایی که به 
گفتۀ خود طبق دستور نخست وزیر عمل 
می کرد به منزل من آمد که بگوید او و 
نخست وزیر امروز صبح شاه را خواهند 
دید و استعفای دولت را تقدیم خواهند 
کرد. آموزگار گفت که اساساً به خاطر 

سهم بزرگی که ارتش و وزارت فرهنگ 
نشده  قادر  داده اند،  اختصاص  به خود 
ارائه  کنترل  قابل  کسری  با  بودجه ای 
کند. مستفاد می شد که امینی استعفای 
خود را تسلیم شاه خواهد کرد، اما اگر 
را  ارتش  بودجۀ  کنند  موافقت  ایشان 
تقلیل دهند، به کار خود ادامه خواهد 
داد. اظهارات آموزگار دربارۀ این موضوع 

هم مبهم بود و هم طفره آمیز ...«
ماه  تیر   25 روز  صبح   9 ساعت 
حضور  به  دارایی  وزیر  و  نخست وزیر 
رئیس مملکت شرفیاب شدند و گزارشی 
از آخرین بررسی ها و تغییرات مربوط به 
بودجه و اقداماتی که برای تعدیل آن 
ضروری است، به عرض پادشاه رساندند.

ایشان که به هیچ وجه حاضر نبود 
زیر بار تعدیل بودجۀ ارتش برود به دکتر 
آموزگار می گوید: اگر مشکل فقط موضوع 
30 میلیون دالر کمک آمریکاست، من 
نامه ای به کندی می نویسم و درخواست 
این مبلغ را می کنم. شما آن را ببرید 
واشنگتن. وزیر دارایی می گوید: »مشکل 
این نیست. مسأله این است که جریان 
بودجۀ ارتش مثل بهمن، دائم بزرگ و 
بزرگ تر می شود؛ به فرض که امسال هم 
تأمین شود، سال بعد و سال های بعد چه 
خواهد شد؟« در این هنگام شاه اظهار 
می دارد که در چنین شرایطی یا وزیر 
دارایی استعفا بدهد و دولت بماند، یا 
این که وزیر دارایی بماند و دولت استعفا 
بدهد. قبل از این که دکتر امینی حرف 
بزند، دکتر آموزگار می گوید بهتر است 
وزیر دارایی استعفا دهد و به هر حال در 
صورت افزایش بودجۀ وزارت جنگ و 
وزارت فرهنگ، قادر به تأمین یک بودجۀ 
متعادل نیست و ترجیح می دهد که از 
کار کناره گیری کند. بر نگارنده مسلم 

نشده که دکتر امینی آن روز دقیقاً کی 
استعفای خود را تقدیم می کند، اما یقین 
است که گفت و گوی زیر بین پادشاه و 

نخست وزیر صورت می گیرد:
دکتر امینی: بودجه دو قسمت دارد؛ 
یک »الف« دارد یک »ب«. »الف« درآمد 
قطعی دولت است و »ب« درآمد احتمالی. 
بنابراین اگر درآمد احتمالی ای بود می دهیم.

شاه: بله، شما از بودجۀ وزارت جنگ 
این قدر زدید.

دکتر امینی: تمام زائدش را من زدم؛ 
با نظر خود نظامی ها. بنابراین آن بودجۀ 

واقعی است.
شاه: حاال بین خودمان، مال وزارت 

جنگ هر دو را »الف« بکنید.
بهداری.  وزارت  حاال  امینی:  دکتر 
15 درصد آن را زدم و این فقط حقوق 
اداری است. یک شاهی برای دوا و درمان 
ندارد. من چطور بگویم مال وزارت جنگ 
همه اش »الف« است، در حالی که دروغ 
محض است. من نمی توانم چنین کاری 

بکنم. بنده استعفایم را نوشته ام.
شاه: این چیزی نیست، این کسر بودجه.

بنده هم می دانم،  بله  امینی:  دکتر 
پیش  استمراراً  نظر من  به  این  منتها 
می آید ...  من وزیر مالیه بوده ام و می توانم 
یک طوری »کاموفله« کنم )کلمۀ فرانسه 

برای سرپوش گذاشتن( ...

شاه: خب بکنید.
دکتر امینی )به شوخی(: من از مکه 
آمده ام و توبه کردم که مدتی دروغ نگویم. 
حاال هنوز در آن حالتم. بنابراین نمی توانم.

شاه به خنده می افتد!
دکتر امینی: راستش من نمی توانم، 
چون واقعاً از آن اشخاص نیستم. ضمناً 
هستم.  نخست وزیری  مقام  در  االن 
تعهدی که من می خواهم بکنم باید یک 
تعهدی باشد که درست باشد. به عالوه 

در هر موقع یک اولویتی هست. 
وزارت  اولویت  من  نظر  به  االن 
است،  بهداشت  اولویت  نیست.  جنگ 
فرهنگ  کنم،  عرض  است،  کشاورزی 

است. این هاست. با کی جنگ داریم؟
شاه: عراق.

دکتر امینی: عراق چیه قربان؟ عراق با 
ما نمی تواند بجنگد. چون نفعش نیست 
حملۀ  اگر  نمی گذارند.  هم  دیگران  و 
اسلحه(  و  )قشون  این  است،  شوروی 
به دردش نمی خورد ... با یک فوت ما 
را می بلعد ... من نمی توانم ... به عالوه 
یک  که  بکنید  قبول  مرتبه  یک  شما 
نخست وزیر بیاید و از شما تشکر کند که 
یک مدتی به او اعتماد کرده اید. بعد هم 
گفته اید که کارهای شما خوب بوده، بعد 
مرخص بشود و اردنگی نشود ... اگر من 
از تجربۀ دو نفر رئیس و قوم و خویشم 

استفاده نکنم، آدم احمقی باید باشم.
شاه: چطور؟

با  شما  که  کاری  آن  امینی:  دکتر 
قوام السلطنه کردید، با مصدق السلطنه 

کردید ...
شاه: من؟

دکتر امینی: حاال کاری ندارم کردید 
یا نه. هر چه هست. اگر همان کار با من 
بشود، من باید آدم خیلی احمقی باشم. 

روی  از  کردم.  قبول  اگر  را  این  بنده 
خدمت به مملکتم کردم و افتخار هم 
می کنم که هر چه از دستم بر می آمده 
کردم. اما بنده نباید این جا بنشینم که 

بعد بنده را بردارند و بیندازند بیرون.
بنابراین بنده را ممکن نیست بیرون 
کنند. خودم باید بروم. بنده االن که گفتم 
بایستی  باالخره  می شوم.  مرخص  نه، 
آبرومندانه جدا شویم، بدون دلخوری و 
این ها. خودتان می دانید: عبداهلل انتظام یا 
علم هر که دلتان می خواهد. بنده هم اگر 
کاری از دستم برمی آید مضایقه نمی کنم. 
اما یک چیز می خواهم به شما بگویم. 
این سیاست austerities )سختگیری 
مالی( که فحشش را من خوردم، عدم 
رضایتش را من تحمل کردم. این را اگر 
ول کنید دو مرتبه سقوط اقتصادی است. 
چون وضع اقتصادی مملکت فوق العاده 
fragile )آسیب پذیر( است. یک عده ای 
بودند،  مردنی  که  کارخانجات  این  از 
مردند. اگر بخواهید دوباره به این ها پول 
بدهید، پول به هدر رفته ای است. آن های 

دیگر هم ناسالم می شوند ...
دکتر امینی پس از پایان عرایضش 

کاخ را ترک می گوید.
آن  ظهر  از  بعد  »اطالعات«  گرچه 
روز با تیتر بزرگ به احتمال استعفای 
اما  بود،  کرده  اشاره  نخست وزیر 

نخست وزیر عجالتاً تصمیم نداشت که 
علناً از استعفای خود صحبت کند. این 
مهم را به عهدۀ شاه گذاشت و منتظر 
کنند.  تکلیف  تعیین  ایشان  که  ماند 
در عین حال از آماده کردن فضا برای 
کناره گیری غافل نبود. مصاحبۀ دکتر 
در  »اطالعات«  با  آموزگار  جهانگیر 
فردای شرفیابی، وافی بدان مقصود است. 
عنوان  تحت  ماه  تیر  در 26  اطالعات 
»بودجه در بن بست« که در صفحۀ اول 

منتشر شده بود، خبر داد که:
دکتر  آقای  از  ما  خبرنگار  امروز 
در  دارایی،  وزیر  آموزگار،  جهانگیر 
مورد علت تأخیر بودجه پرسش کرد. 
وزیر دارایی در پاسخ گفت: »تا وقتی 
بودجۀ هسته ای متعادل نشود، تصویب 
یک  عنوان  به  من  شد.  نخواهد  هم 
هسته ای  بودجۀ  بار  زیر  دارایی  وزیر 

غیرمتعادل نخواهم رفت ...«
غروب همین روز قرار بود پدرم در 
جلسۀ صاحبان صنایع و بازرگانان که 
در تاالر سخنرانی اطالعات در خیابان 
خیام تشکیل می شد، شرکت نماید. از 
او خواهش کردم مرا هم همراه خود ببرد. 
عباس  آقای  این جلسه نخست  در 
مسعودی، مدیر اطالعات، به مدعوین 
محمود  آقای  سپس  گفت.  خوشامد 
رضایی، عضو شورای بهره برداران معادن 
ایران، طی سخنانی از سیاست اقتصادی 
دولت به ویژه در امر سیاست بازرگانی 
خارجی انتقاد کرد. دکتر امینی هم به 
تفصیل به ایشان پاسخ داد. با این که 
پدرم در چند ماه آخر زمامداری خود 
ایراد  ارتش  بودجۀ  حجم  به  نسبت 
می گرفت و معتقد بود که باید مبلغی 
از آن کسر شود، آن شب جمله ای بیان 
داشت که نگارنده فوراً حمل بر استعفا 

یا قصد استعفای ایشان کرد.
مربوط  مشکالت  تشریح  ضمن  او 
ما  به  بعضی ها   ...« گفت:  بودجه  به 
می گویند از بودجۀ وزارت جنگ بزنیم. ما 
نمی توانیم این کار بکنیم زیرا افراد ارتش 

حافظ بقای مملکت هستند.«
هنگامی که از مؤسسۀ اطالعات خارج 
و داخل اتومبیل شدیم رو به پدرم کردم 
و گفتم: »استعفا دادید؟« تعجب کرد و 
پرسید: »از کجا فهمیدی؟« پاسخ دادم: 
»از اظهاراتتان راجع به بودجۀ ارتش.« 
گفت: »به کسی نگو چون فعالً جز دکتر 
آموزگار سایر وزرا هنوز از تصمیمم خبر 

ندارد.«
27 تیر ماه دستخط پادشاه در جواب 

استعفای دولت به شرح زیر صادر شد:
جناب دکتر علی امینی

گزارش مورخ 26 تیر ماه که مربوط به 
بودجۀ کشور بود و زحماتی که در مدت 
زمامداری خود تحمل نموده اید مالحظه 

و مورد بررسی قرار گرفت.
از زحمات خستگی ناپذیر و صمیمیتی 
داشته اید کمال  کارها همیشه  در  که 
قدردانی خودمان را اظهار می داریم و با 
نهایت تأسف استعفای دولت را پذیرفتیم 
با  خودتان  جدید  دولت  تعیین  تا  و 
وزارتخانه ها  معاونان  مساعی  تشریک 

مراقب کلیۀ امور کشور باشید.
در  امینی  دکتر  روز  آن  فردای 
به  خود  مطبوعاتی  مصاحبۀ  آخرین 
عنوان نخست وزیر در جواب به یکی از 
خبرنگاران جراید داخلی و خارجی که 
دالیل استعفا را از ایشان سؤال می کرد، 
گفت: »کمک به بودجه را یک مرتبه 
ارتش  به  مملکت  خب  کردند.  قطع 
احتیاج دارد و بدون ارتش هم نمی تواند 
بماند.« سپس خبرنگار آسوشیتدپرس 
پرسید: »تاکنون چه مبلغ به دولت شما 
کمک کرده بودند؟« دکتر امینی: »سی 
میلیون دالر«. یکی از خبرنگاران: »آیا 
این مبلغ  با غرب  با توجه به دوستی 
»خودتان  امینی:  دکتر  بود؟«  کافی 
قضاوت بفرمایید. آخر در یک مملکتی 
که دوست صمیمی غرب است، االن آرام 

اختالف نظر شاه و نخست وزیر و استعفای دولت 
آمریکایی ها مثل همیشه درباره ایران و مسائل آن بین خودشان اختالف داشتند

نبود.  درخشش  مسألۀ  مسأله، 
دیگر  جاهای  در  بزرگ  گرفتاری 
اگر  حتی  که  بود  متوجه  پدرم  بود. 
از  شده  تعیین  بودجۀ  به  درخشش 
سوی وزارت دارایی تن دهد، پادشاه 
که  سقفی  دربارۀ  مصالحه  به  حاضر 
برای تسلیحات نظامی کشور تعیین 
امینی در  کرده بود، نمی شود. دکتر 
مذاکراه ای که با شخص اول مملکت 
انجام می دهد از ایشان می شنود که 
»آموزگار را بفرستید، من خودم قانعش 
می کنم«. نتیجتاً دکتر آموزگار یک روز 
صبح از ساعت 9 تا 12 ظهر شرفیاب 
می شود و دربارۀ ضرورت حیاتی تقلیل 
مملکت  رئیس  برای  نظامی  بودجۀ 
استدالل می آورد. پاسخ شاه این بود: 
کرد.  شوخی  نمی شود  ارتشی ها  »با 
این ها اسلحه دارند و ممکن است هم 
برای من خطرناک  و هم  برای شما 
باشند.« مذاکرات چند ساعتۀ دکتر 
آموزگار با شاه منجر به تجدید نظر 
ایشان در مورد بودجۀ ارتش نشد و 
دکتر امینی به این نتیجه رسید که 
تالش بیش تر بیهوده است. در پایان 
یکی دیگر از جلسات بی نتیجۀ هیئت 
دولت در روز 24 تیرماه 1341، وقتی 
همۀ وزرا کاخ نخست وزیری را ترک 
کرده و دکتر آموزگار و دکتر امینی تنها 
مانده بودند آموزگار به امینی می گوید 
که دیگر قادر نیست در مقام وزارت 

بماند و قصد استعفا دارد.
پاسخ دکتر امینی به دکتر آموزگار 
شدۀ  گرفته  پیش  از  تصمیم  مؤید 
هم  من  بروید  شما  »اگر  اوست: 
دکتر  گفتگو  این  در حین  می روم.« 
آموزگار به توطئه ای که توسط عده ای 
از مخالفان تدارک دیده می شد، اشاره 
می کند: »هر چند مدرکی ندارم، اما 
دشمنان  دوستانم،  از  یکی  گفتۀ  به 
دولت دکتر امینی به تحریک محافل 
و منابع خاصی در نظر دارند روز 14 
مرداد تظاهراتی علم کنند و تابوتی را 
به نام »تابوت مشروطیت« روی دست 
گیرند و دولت را به دلیل عدم گشایش 
مجلس ظرف دو ماه پس از انحالل 
سال گذشته، به قیام علیه مشروطیت 
متهم سازند. در این گیر و دار امکان 
آن که کسی در میان تظاهرکنندگان 
به سهو یا عمد کشته شود زیاد است. 
کشته شدن یک فرد هم همان و حکم 
عزل نخست وزیر و توقیف شما هم به 
دنبالش.« ظاهراً پدرم نیز از این توطئه 
بی خبر نبود. او در خاطراتش نوشته 
اطالعات  خردادماه  اوایل  است:»از 
محرمانه به وسیلۀ دوستان به گوشم 
می رسید که مخالفان مشغول دید و 
بازدید شده اند و یک برنامۀ دو ماهه را 
شروع کرده اند تا در روز 14 مرداد که 
روز مشروطیت است به عنوان مشروطه 
خواهی عده ای را به حرکت درآورند 
و آنچه را که تیمور بختیار نتوانسته 
بود در روز اول بهمن انجام دهد، به 
انجام رسانند. در تیر ماه دیگر داستان 
از حد اطالعات محرمانه گذشته بود 
از خواص  وسیعی  نسبتاً  و در حوزۀ 
دهن  به  دهن  دولت،  کارگردانان  و 
می گشت و ابراز نگرانی می شد. سپهبد 
اقسام  و  انواع  ولی  بود  رفته  بختیار 
رشیدیان ها و فرودها و میراشرافی ها 
شده  مشروطه خواه  و  آزادی طلب 
بودند و مقدمات کار و برنامۀ خود را 
با جدیت و سرمایه گذاری کافی دنبال 

می کردند.«
آن شب، پیش از این که دکتر امینی 
از دکتر آموزگار جدا شود و به طرف 
هتل دربند برود، به ایشان می گوید: »بد 
نیست که همین امشب هولمز )سفیر 
آمریکا( را در جریان استعفا بگذارید.«

دکتر امینی در ضیافت شامی که 
از طرف فدراسیون کشتی به افتخار 
قهرمانان کشتی ایران در هتل دربند 

بر پا شده بود، سخنرانی کرد:
... االن که به این جا آمدم سرم از 
جر و بحث بودجه درد گرفته و چهار 
ساعت تمام روی بودجه بحث کردیم 
تنظیم  روی  ساعت  صد  تاکنون  و 
یک  تا  کرده ایم  وقت  صرف  بودجه 
بودجۀ متعادل ایجاد کنیم. ولی وقتی 
به این جا رسیدم دیدم آقای ایزدپناه 
تقاضا  بدنی(  تربیت  سازمان  )رئیس 
هفتصد  ضعیف،  بودجۀ  این  با  دارد 
به  قهرمانان  اعزام  تومان صرف  هزار 
جاکارتا بنماییم در صورتی که وزارت 
کار با یک بودجۀ یک میلیون تومانی 
ممکن است به خاطر یک هزار تومان 
فلج شود. البته شرکت ورزشکاران در 
مسابقات آسیایی جاکارتا باعث افتخار 
ما می باشد ولی ما از نظر بودجه در 
کمال مضیقه هستیم. امسال قهرمانان 
به آمریکا رفتند و مسافرت بعد را به 
سال دیگر و ان شاءاهلل به موقع گشایش 

است، تنها کشور خاورمیانه است که 
وضع منظمی دارد، باید کمک حسابی 
بکنند. ما که هزار میلیون دالر کمک 

نخواسته بودیم.«
دکتر امینی که قصد نداشت شخص 
شاه را به عنوان مسؤول بن بست بودجه 
و استعفای دولت خود معرفی کند، پای 
آمریکا را وسط کشید. این امر موجب 
وزارت  رسمی  اعتراض  و  ناراحتی 
ساعاتی  گردید.  آمریکا  خارجۀ  امور 
واشنگتن  از  فرانسه  خبرگزاری   بعد 

گزارش داد:
از  بعضی  از  آمریکا  وزارت خارجۀ 
امینی  دکتر  آقای  به  که  اظهاراتی 
متأثر شده  داده شده، عمیقاً  نسبت 
است. ظاهراً آقای امینی گفته است 
کمکی که آمریکا به کشور وی می داد 
غیرکافی بوده و این امر موجب شده 
کند.  استعفا  خود  مقام  از  که  است 
لینکلن وایت، سخنگوی وزارت امور 
خارجۀ آمریکا، پس از اعتراف به این 
که دولت ایران در زمان حکومت آقای 
امینی با دشواری های بزرگی روبه رو 
بوده، تأکید کرد که دولت آمریکا تا 
حدی که در توانایی اش بوده به دولت 
ایران کمک کرده است. منابع وزارت 
امور خارجۀ آمریکا اعالم داشتند که 
طی  ایران  به  متحده  ایاالت  کمک 
سال های اخیر به طور متوسط ساالنه 
به 59 میلیون و چهارصد هزار دالر 
می رسید. این مبلغ شامل کمک نظامی 
که به موازات کمک مالی آمریکا به 
می شود،  داده  ایران  مسلح  نیروهای 
اخیر دولت  نیست. طی چهارده ماه 
آمریکا 67 میلیون و سیصد هزار دالر به 
صورت کمک مالی، وام و هدیه به ایران 
اعطا کرده است. از طرف دیگر دولت 
آمریکا تعهد کرده است مبلغ بیست 
اجرای طرح های  برای  دیگر  میلیون 
توسعۀ اقتصادی به دولت ایران بپردازد.

دکتر امینی بالفاصله یک مصاحبه 
به  و  داد  تشکیل  دیگر  مطبوعاتی 
خبرنگاران خبرگزاری های خارجی و 
مطبوعات داخلی از جمله اظهار داشت:

این  از  آقایان شدم  مصدع  من   ...
جهت که اطالع پیدا کردم سخنگوی 
وزارت امور خارجۀ آمریکا اظهار کرده 
کمک های  دولت  این  در  که  است 
بیش تری نسبت به گذشته به ایران 
داده شده است، در حالی که من از 
کرده ام  گله  آمریکا  کمی کمک های 
گفته ام که همین امر موجب استعفای 
از آمریکا گله  دولت شده است. من 
نکردم، منتها من گفتم که ما انتظار 
کمک بیشتری از آمریکا داشتیم برای 
این که وضع دولت ایران که از لحاظ 
مالی در سال جاری مشکل است ایجاب 
می کرد که کمک بیشتری به ما بکنند ...

قراردادهای کمکی که به طور کلی 
است 60  شده  امضا  بنده  دولت  در 
میلیون و سیصد هزار دالر بوده است 
که قسمتی از آن ها در دولت های قبلی 

مورد موافقت قرار گرفته بود.
به  کمک  در  من  اصرار  مخصوصاً 
وزارت جنگ بود. البته آمریکا تجهیزات 
به ما می دهد و این تجهیزات نظامی 
اما نگهداری آن ها  قابل ارزش است. 
مخارج ریالی می خواهد و جا داشت 
باره  این  در  جاری  سال  در  اقاًل  که 
کمکی بشود تا وضع مملکت طوری 
این  بودجۀ  از  بتوانیم  ما  که  می شد 
مملکت این خرج را در سال های آینده 
بپردازیم. این مطالب اگر موجب ایجاد 
سوء تفاهمی برای وزارت خارجۀ آمریکا 
شده، من واقعاً متأسف هستم. من از 
اشخاصی هستم که همیشه میل دارم 
می کنم  گله ا ی  اگر  و  کنم  قدردانی 
دلیل این نمی شود که در یک چنین 
موقعیتی استعفای دولت را به گردن 
دولت آمریکا بیندازم. این استعفا روی 
اصول بودجه نویسی صورت گرفت ... 

در همین شمارۀ اطالعات در سر 
مقاله ای تحت عنوان »بعد چه خواهد 

شد؟« می خوانیم:
امینی هر چه بود رفت. چه برای 
آن ها که امینی بار خاطرشان بود و چه 
برای آن ها که یار شاطرشان؛ مسأله ای 
به نام امینی فعاًل منتفی شده است. 
امینی اگر هیچ کار قابل ستایشی نکرده 
قابل ستایش  کار آخرش  این  باشد، 
بود که وقتی دید نمی تواند کاری از 
پیش ببرد میدان را برای دیگران باز 
گذاشت، سماجت نکرد که امروز نشد 
فردا می شود، این طور نشد آن طور 
می کنم، این راه به جایی نرسید از راه 
دیگر می روم. راهی رفت و به بن بست 
رسید، دیگر هیچ لجاج نورزید، خودش 
و مملکت را دچار گیجی و پریشانی 
نکرد، گفت تا این جا ما آمدیم دیگری 

بیاید و بقیۀ راه را برود ...

دکتر علی امینی یکی از تأثیرگذارترین رجال سیاسی ایران در سال های بعد 
از جنگ دوم تا انقالب اسالمی به شمار می رود. او که در یک خاندان سیاسی و 
اشرافی چشم به جهان گشوده بود، در اروپا تحصیل کرد و در بازگشت به ایران 
به دعوت علی اکبر داور وزیر دارایی زمان رضاشاه وارد خدمات دولتی شد اما 
زندگی سیاسی وی از معاونت نخست وزیر در کابینۀ قوام السلطنه )سال 1321( 
آغاز می شود. از آن پس دکتر امینی مستمراً  در صحنۀ سیاست حضور داشت 

و چندین بار وزیر و یک بار نخست وزیر شد.
ایرج امینی، تنها فرزند دکتر امینی، اخیراً کتابی را که سال ها برای تهیه و 
تنظیم آن صرف وقت کرده است با نام »بر بال بحران ـ زندگی سیاسی علی 
امینی« در تهران انتشار داد. از این کتاب، دو بخش آخر آن را که به دوران 
نخست وزیری دکتر امینی و نیز نقش او در سال های بحرانی منجر به انقالب 

اسالمی مربوط می شود برای مطالعۀ شما برگزیده ایم که می خوانید.

جهانگیر آموزگار محمد درخشش

»دنباله دارد«           

نگاهی به زندگی 
سیاسی، خاطرات و 
یادداشت های دکتر 

علی امینی
)2(
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از  موجی  گرفتن  باال  =با 
انتقادها و فشار افکار عمومی، 
مجلس  نمایندگان  برخی 
به  مجبور  اسالمی  شورای 

واکنش شدند.
کم  دست  ماجرا  =این 
یا  نماینده   دارد:  طرف  دو 
نمایندگانی که خواستار عکس 
»دختر خوشگال« هستند؛ و 
نماینده یا نمایندگانی که این 

عکس ها را دارند!
=اینها نمایندگان مجلسی 
هستند که خمینی و خامنه ای 
آن را در رأس امور مملکت 

قلمداد کرده اند.
ی  ها د ر خو بر چنین  =
ی  ر جمهو ر  د سخیفی 
کشور  هر  از  بیش  اسالمی 
می کند  پیدا  نمود  دیگری 
زیرا زمامداران این نظام در 
از  کمتر  به  بزرگنمایی  خود 
صفت عالی و پیشوند »ترین« 
برای خود قانع نیستند و برای 
خودنمایی دینی و اخالقی، در 
نمایش لکه ی کبود دعا و نماز 
بر پیشانی هایشان با یکدیگر 

رقابت می کنند.
روشنک آسترکی - در جلسه علنی 
مجلس شورای اسالمی و در حالی که 
رادیو  در  زنده  صورت  به  جلسه  این 
فرهنگ پخش می شد میان نطق یک 
از میکروفون  نماینده، صدای دیگری 
اصلی صحن مجلس شورای اسالمی به 
گوش می رسید که می گفت: »به ما این 

دختر خوشگل ها رو نشون بده!«
شورای  مجلس  علنی  جلسه  در 
اسالمی در روز سه شنبه، 28 فروردین، 
جهانبخش محبی نیا، نماینده میاندوآب 
یک  درباره  صحبت  مشغول  تکاب  و 
طرح بود که ناگهان صدایی دورتر از 
میکروفون اصلی به گوش رسید: »به 
ما این دختر خوشگل ها رو نشون بده!«

دو  از  دیگری  رسوایی  جمله  این 
نظام  مجلس  و  نگهبان  شورای  نهاد 
نمایش  به  را  اسالمی  جمهوری 
گذاشت؛ شورای نگهبان نهادی است 
که این افراد را برای نمایندگی تایید 
برای  هم  اسالمی  مجلس  و  می کند 
مردم قانون و مقررات تصویب می کند؛ 
همه اینها که مرتب در حال امر و نهی 
و جانماز آب کشیدن هستند، نه فقط 
در خلوت، بلکه در صحن علنی مجلس 
نیز، مشغول »آن کار دیگر« هستند! در 
زمانی که یک نماینده دارد از مسئله 
در  اقتصادی«  »بحران  مانند  مهمی 
کشور سخن می گوید برخی نمایندگان 
نه تنها به سخنان او گوش نمی دهند 
»بحران  به  کردن  فکر  جای  به  بلکه 
عکس  می دهند  ترجیح  اقتصادی« 
»دختر خوشگال« را ببینند! آبروریزی 
مجلس  نمایندگان  ندیدبدید  رفتار  و 
شورای اسالمی در زمان حضور فدریکا 
موگرینی در میان این نمایندگان هنوز 

از یادها نرفته است.
علنی  جلسه  از  بخش  این  صدای 
مجلس شورای اسالمی به سرعت در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد همراه 
به  نماینده  کدام  که  پرسش  این  با 
است؟!  بوده  »دختر خوشگال«  دنبال 
»دختر  این  عکس  نمایندگان  کدام 
خوشگال« را در دستگاه های ارتباطی 

خود ذخیره کرده اند؟!
فشار افکار عمومی مجلس شورای 
کرد واکنش  به  وادار  را  اسالمی 

به  انتقادها  از  موجی  گرفتن  باال  با 
در  نماینده  این  درخواست  و  صدا 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی، 
نمایندگان   برخی  افکار عمومی  فشار 

مجلس را مجبور به واکنش کرد.
در  تهران  نماینده  رحیمی،  علیرضا 
مجلس شورای اسالمی، روز پنجشنبه، 
از  نفر   80 کرد  اعالم  فروردین،   ۳0
نمایندگان در نامه ای به هیئت رئیسه 
خواستار  اسالمی  شورای  مجلس 

برخورد با این نماینده شدند.
همچنین پروانه سلحشوری، رئیس 
فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی 
در جریان نشست علنی روز پنجشنبه 
اخطاری  در  اسالمی  شورای  مجلس 
تاثیرگذار  نطق  که  حالی  »در  گفت: 
آقای محبی نیا در حال ایراد بوده است، 
یک نماینده با چنان سخنان سخیفی 

به  را  مجلس  و  زنان  منزلت  و  شأن 
چالش کشید.«

جالب اینجاست زمانی که این جمله 
شد،  شنیده  مجلس  علنی  در صحن 
کدام  هیچ  بعد  روز  در  یا  روز  همان 
از نمایندگان واکنشی نشان ندادند و 
تنها وقتی صدایشان در آمد که فایل 
به صورت گسترده  این جمله  صوتی 
شد.  پخش  اجتماعی  شبکه های  در 
یاد  به  نمایندگان  این  زمان  آن  تازه 
»برخورد« و »شأن و منزلت« مجلس 
هنوز  حال،   عین  افتادند.در  زنان  و 
صدایش  که  نماینده ای  نشده  اعالم 
خوشگال«  »دختر  دادن  نشان  درباره 
در صحن علنی مجلس شورای اسالمی 

پخش شد چه کسی است؟
در این میان علیرضا سلیمی، نماینده 
محالت در مجلس شورای اسالمی و 
عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
احتمال »صداگذاری« روی این فایل را 
مطرح کرده است؛ ادعایی که مضحک 
است زیرا نشست صحن علنی مجلس 
به صورت زنده از رادیو فرهنگ پخش 
می شد.سلیمی البته واقعیت امر را هم 
رد نکرده و در گفتگو با روزنامه شرق 
روز سه شنبه ی  فیلم  است کل  گفته 
مجلس بازبینی می شود تا معلوم شود 
میکروفون  تا  دو  دارد  امکان  آیا  »که 
همزمان باز باشد؟ اگر این صدا اصالت 
داشته باشد، در هیئت نظارت با فرد 

گوینده برخورد خواهد شد.«
کاربران توییتر »دختر خوشگال« 

را هشتگ کردند
دست  به  دست  با  توییتر  کاربران 
آن  به  نسبت  فایل صوتی  این  کردن 
واکنش نشان داده اند. برخی این سخن 
تمسخر  دستمایه  را  مجلس  نماینده 
شورای  مجلس  و  نگهبان  شورای 
اسالمی و نمایندگانش کرده و برخی نیز 
انتقاداتی را در این باره عنوان کرده اند.

منوچهر بسحاق نوشته است: »دختر 
در  بانوان  کم  سهم  حاصل  خوشگال 
است. شما  کشور  مدیریت های کالن 
۷درصد  استصوابی  نظارت  حاصل 
قوه  0درصد  دولت  2درصد  مجلس 

قضاییه زنان هستید.«
جای  »هر  است:  نوشته  محمدرضا 
بالد  تا  غربی  کفر  بالد  از  بود  دنیا 
افتضاح دختر  این  از  بعد  کفر شرقی 
خوشگال نماینده یا خودکشی می کرد 
در  می داد  استعفا  یا  میشد  برکنار  یا 
جامعه اسالمی با اسالم ناب محمدی 
خودش  کار  به  همچنان  نماینده 
مشغوله این یعنی یه مشکلی هست.«

زاهد نوشته است: »اینگونه شد که 
عصاره فضائل ملت با تأکید بر نشون 
دادن دختر خوشگال و نقش آنان در 
بوجود آمدن وضعیت کنونی کشور در 

پی حل بحران های کشور برآمدند.«
»فرقی  است:  نوشته  هم  مرمر 
نمی کنه اون نماینده مردم در مجلس 
که شوخی جنسیتی کرده اصالح طلبه 
همچین  که  اینه  مهم  اصول گرا،  یا 
کثافتایی زیر پرچم جمهوری اسالمی 

مثاًل به مردم خدمت می کنن!«
روزنامه نگاران  از  سیف الدینی  ساالر 
با اشاره  نیز در توییتی  روزنامه شرق 
نماینده  قاضی پور،  نادر  خواسته  به 
بستن  برای  ارشاد  وزارت  از  اورمیه، 
روزنامه شرق نوشته است: »قاضی پور 
امروز نامه ای نوشته به وزارت فرهنگ 
که در تعطیلی روزنامه قانون تعجیل 
کند! چند نفر از نماینده ها هم نخوانده 
سایت های  در  البد  کردند.  امضاش 
پورن دنبال دختر خوشگال می گشتند 

و وقتی برای مطالعه نداشتند.«
ادعای  به  اشاره  با  رئیسیان  امیر 
این  ما  »به  جمله  بودن  صداگذاری 
دختر خوشگال رو نشون بده« نوشته 
این  توطئه  توهم  عوارض  »از  است: 
است که اصل فیلم مجلس را داری و 
به خودت زحمت نمی دهی یک ساعت 

فیلم را بازبینی کنی اما فوراً احتمال 
صداگذاری دشمن را مطرح می کنی!«

نگاه  در  سابقه دار  نمایندگان 
جنسی به زنان

نگاه  که  نیست  بار  نخستین  این 
مجلس  نمایندگان  جنسی  رفتار  و 
قرار  اخبار  صدر  در  اسالمی  شورای 
می گیرد. مردادماه سال ۹6 نیز سلفی 
مجلس  مذکر  نمایندگان  گرفتن 
موگرینی،  فدریکا  با  اسالمی  شورای 
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
اروپا، در حاشیه مراسم سوگند حسن 
هیز  نگاه های  شد.  خبرساز  روحانی 
و  هول  و  باز  بناگوش  تا  نیش های  و 
تالش نمایندگان برای سلفی گرفتن، 
نمایندگان  حقیر  نگاه  و  کوتاه  فکر 
نمایش  به  را  مجلس شورای اسالمی 

می گذاشت.
نمایندگان  گرفتن  سلفی  تصاویر 
را  مردم  واکنش  و  خشم  حدی  به 
برانگیخت که فرج اهلل رجبی، نماینده 
اصالح طلب شیراز و عضو »فراکسیون 
امید« مجلس شورای اسالمی که در 
به  و  موگیرینی  به  رو  تصاویر  برخی 
سلفی  تا  بود  شده  خم  عقب  سمت 
بگیرد، در کانال تلگرامی خود از این 

بابت عذرخواهی کرد.
بنیانگذار  خمینی،  روح اهلل  زمانی 
مجلس  درباره  اسالمی  جمهوری 
شورای اسالمی گفته بود: »مجلس یک 
چیزی است که در رأس همه اموری 

که در کشور است واقع است.«
کنونی  رهبر  خامنه ای،  علی 
جمهوری اسالمی نیز سال 88 خطاب 
به نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
گفته بود: »شما که می خواهید رعایت 
قوانین تان مورد  را در  اخالق اسالمی 
توجه قرار بدهید، خوب است که عماًل 
هم جلسات اخالقی و معرفتی داشته 

باشید.«
خامنه ای همچنین در مردادماه ۹۵ 
در دیدار با نمایندگان کنونی مجلس 
شورای اسالمی نیز گفته بود: »مجلس 
باید واقعاً در رأس امور باشد و حفظ 
جایگاه و هیبت واقعی مجلس بر عهده 

نمایندگان است.«
او همچنین افزوده بود: »در موضوع 
فرهنگ نوعی ولنگاری و بی اهتمامی 
چشم  به  فرهنگی  دستگاه های  در 
می خورد، زیرا در تولید کاالی فرهنگی 
مفید و جلوگیری از تولید کاالی فرهنگی 
می شود.« انجام  کوتاهی هایی  مضر، 

هر چند خامنه ای »ولنگاری« را در 
دستگاه های فرهنگی و تولید کاالهای 
فرهنگی »مضر« دیده بود اما اتفاقاتی 
از  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  که 
سوی نمایندگان می افتد نشان می دهد 
جمهوری  رهبر  دید  از  که  مجلسی 
است  امور«  رأس  »در  اسالمی 
خودش به شدت از فرهنگی سخیف 

و عقب مانده رنج می برد.
شورای  مجلس  در  مرد  نمایندگان 
اسالمی روزی عکس دختران در کوچه 
و خیابان را به عنوان »ساپورت پوشان« 
در صحن علنی به نمایش می گذارند و 
روزی برای گرفتن سلفی با یک »زن 
و  سر  از  مجلس  در صحن  خارجی« 
با  نیز  روزی  و  می روند  باال  هم  کول 
رو  دختر خوشگال  این  ما  »به  گفتن 
نشون بده« سطح فرهنگ رشدنیافته 
خود و همچنین ابزاری بودن شعارهای 
نمایش  به  را  نظام شان  و  رهبران 
می گذارند. چنین برخوردهای سخیفی 
در جمهوری اسالمی بیش از هر کشور 
دیگری نمود پیدا می کند زیرا زمامداران 
این نظام در بزرگنمایی  خود به کمتر 
از صفت عالی و پیشوند »ترین« برای 
برای خودنمایی  و  نیستند  قانع  خود 
دینی و اخالقی، در نمایش لکه ی کبود 
دعا و نماز بر پیشانی هایشان با یکدیگر 

رقابت می کنند.

مشتاقان »دختر خوشگال« در »رأس همه ی امور«

اکبر  علی  مرگ  از  =پس 
هاشمی  رفسنجانی اطرافیان 
پسرش  میدانداری  با  او 
نزدیک  سپاه  به  محسن 
شدند و کارگزاران در دامان 
سپاه غش کردند تا جایی که 
»سردار  را  سلیمانی  قاسم 

ملی« نامیدند.
=بازار البیگری برای تعیین 
شهردار پایتخت طوری داغ 
می خواهند  انگار  که  است 
رییس جمهور انتخاب کنند!

از  نجفی  محمدعلی  استعفای  با 
مختلفی  نام های  تهران،  شهرداری 
برای جانشینی او مطرح می شود، بین 
را  پایتخت  اینکه  برای  اصالح طلبان 
اختالف  بسپارند  به دست چه کسی 
داغ  حسابی  البیگری  بازار  و  افتاده 
است؛ این وسط سپاه هم برای آینده 

چرتکه می اندازد.
عضو  افشانی  محمدعلی  سید 
هاشمی  محسن  ملی،  اعتماد 
 رفسنجانی رییس شورای شهر تهران، 
محمدابراهیم انصاری  الری مدیرعامل 
عارف  محمدرضا  کیش،  آزاد  منطقه 
رییس فراکسیون امید، پیروز حناچی 
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، 
مناف هاشمی استاندار گلستان و وفا 
و  کرخه  سد  ساخت  مسئول  تابش 
نام شان  که  هستند  افرادی  کارون۳، 
شدن  شهردار  برای  بقیه  از  بیش 
به  نزدیک  بیشترشان  و  است  مطرح 

جناح اصالح طلب اند.
نیز  تهران  شهر  شورای  عضو  یک 
افراد نه چندان شناخته  گفته برخی 
شده نیز با ارسال پیامک به تعدادی 

آمادگی خود  اعضای شورای شهر  از 
را برای شهردار شدن اعالم کرده اند.

خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام 
آگاه نوشته بخشی از دعواهای شورای 
شهر بر سر شهرداری مربوط به آینده 
است، چرا که »آینده نگرانه« معتقدند 
وارد  هاشمی  رفسنجانی  محسن  اگر 
برای  بخواهد  شاید  شود،  شهرداری 

ریاست جمهوری آماده شود.
گفته  فارس  به  آگاه  مقام  این 
برای  هاشمی  رفسنجانی  مخالفان 
شهرداری یک دست نیستند: »عده ای 
]شهردار  مخالف  دلسوزی  سر  از 
شدن[ وی هستند و معتقدند که در 
شهرداری خراب می شود و برخی نیز 

با خود هاشمی مخالف اند.«
هاشمی  اینکه  به  با  اشاره  وی 
وارد  نمی آید  بدش   رفسنجانی 
را  کار  این  انگیزه  و  شود  شهرداری 
دارد، گفت:  »هاشمی برنامه هم برای 

شهرداری دارد.«
حال  »در  نوشته  فارس  که  آنطور 
رأی   10 رفسنجانی  هاشمی   حاضر 
که  دارد  شدن  شهردار  برای  موافق 
البته اگر برنامه های خود را ارائه دهد 
آرایش  تعداد  در  تغییر  است  ممکن 

ایجاد شود.«
که  می دهد  نشان  گفتگو  این 
عنوان  به  فارس  دست کم خبرگزاری 
چندان  سپاه  تریبون های  از  یکی 
هاشمی  محسن   نیست  بی میل 

رفسنجانی شهردار پایتخت شود.
یک  از  نقل  به  نیز  ایلنا  خبرگزاری 
منبع آگاه دیگر نوشته محمد خاتمی 
رییس دولت اصالحات موافق شهردار 
شدن محمدرضا عارف نیست و نظرش 
الری   و  هاشمی  رفسنجانی  روی 
انصاری است و گروهی از نمایندگان 
مجلس هم به این در و آن در می زنند 
که برای یکی از این دو البی کنند و 
که  بکشند  را  عارف  محمدرضا  ترمز 

پسر حرف گوش کِن هاشمی   رفسنجانی، لقمه 
چرب سپاه؛ شهردار امروز و رییس جمهور فردا؟ !

فکر و خیال به سرش نزند و مزاحم 
علیجانی  نشود. همچنان که محسن 
تهران  نمایندگان  مجمع  دبیر   زمانی 
یکی از این مزاحمان است. او به کنایه 
شهردار  شهر،  »شورای  کرده  توصیه 

انتخاب کنند، نه رییس جمهور«!
انصاری   الری باب میل خاتمی

نهادهای  به  نزدیک  نیوز  صراط 
شهردار  انتخاب  در  نوشته  امنیتی 
از  جدید  گزینه ای  روز  »هر  تهران 
آستین اعضای شورا بیرون می آید تا 
عالوه بر امتیازگیری، اذهان را از آنچه 

قرار است رقم بخورد منحرف کند.«
عنوان  با  گزارشی  در  وبسایت  این 
توجه  »با  نوشته  خاتمی«  »چشمک 
ظاهر  در  را  امید  لیست  اینکه  به 
فکرش  اتاق  و  عارف  محمدرضا 
نیست  کسی  باطن  در  اما  بسته اند 
که نداند تک تک اعضای این لیست 
توسط خاتمی تائید شده اند و با توجه 
عنوان  به  نجفی  انتخاب  اینکه  به 
بود،  خاتمی  کار  هم  تهران  شهردار 
بی شک انتخاب شهردار بعدی تهران 
اسبق  جمهور  رئیس  عهده  بر  هم 
رو، جدی  ترین  همین  از  بود.  خواهد 

گزینه های شهرداری تهران، سخنرانی 
و برنامه و وعده و وعید را رها کرده و 
بیش از هر چیزی به البی با خاتمی 
مشغول اند تا از وی مهر تائید بگیرند.«

کرده  تاکید  ادامه  در  نیوز  صراط 
را  شانس  جدی ترین  میان  این  »در 
جواد  و  رفسنجانی  هاشمی   محسن 
دو  این  رقابت  دارند.  انصاری  الری 
برای تائید شدن توسط »آقای تَکرار« 
 ۹6 انتخابات  در  که  خاتمی  ]محمد 
را  روحانی  به  دادن  رأی  داد  شعار 
که  است  حالی  در  می کنیم[  تکرار 
هاشمی گزینه قدیمی و نخ نما شده ی 
شهرداری تهران است و رای اول را از 
انصاری الری  اما  گرفت  تهران  مردم 
بیشتری  محبوبیت  از  خاتمی  نزد 

برخوردار است.«
محسن هاشمی  رفسنجانی باب 

دندان سپاه
شده  پیش بینی  گزارش  این  در 
خاتمی دست روی جواد انصاری  الری 
نیز  شهر  شورای  اعضای  و  می گذارد 
او رای می دهند به خصوص آنکه  به 
اکثر اعضای شورای شهر  تائید  مورد 
تهران که از حزب اتحاد ملت هستند 

قرار دارد.
رفسنجانی،  هاشمی   محسن  برای 
کسی مثل عارف که پس از ورودش 
فرو  زمستانی  خواب  در  مجلس  به 
رفت، رقیب جدی نیست بلکه انصاری 
میل  هم  خاتمی  که  است   الری 
مسئله  همین  دارد.  او  به  بیشتری 
باعث شده هاشمی  رفسنجانی خود را 
به پرقدرت ترین باندها و جریان ها در 
اما نه فقط  بدنه  ی نظام نزدیک کند 
برای شورای شهر و شهرداری بلکه او 
پاشنه های خود را ورکشیده که یکی 
از گزینه های ریاست جمهوری باشد و 
بر همین اساس به سپاه نزدیک شده 

است.
از  او در ماه های اخیر خود را یکی 

محسن هاشمی رفسنجانی در مسجد نیروی هوافضای سپاه

موشک پراکنی های  جدی  حامیان 
به  رسیدن  برای  و  داده  نشان  سپاه 
وسط  هم  را  پدرش  پای  هدف اش 
صنایع  توسعه  در  او  گفته  و  کشیده 
داشته  بی بدیل  نقش  سپاه  موشکی 
علی  که  حالیست  در  این  است. 
واپسین  در  رفسنجانی  هاشمی   اکبر 
ماه های زندگی از فعالیت های موشکی 
برای  کالن  هزینه ای  صرف  و  سپاه 

توسعه نظامی انتقاد می کرد.
رفسنجانی  هاشمی   محسن  پدر 
بود  گفته   1۳۹۵ سال  فروردین 
»دنیای فردا، دنیای گفتمان هاست نه 
موشک ها«! دو سال بعد در فروردین 
از حمله موشکی آمریکا  1۳۹۷ پس 
و بریتانیا و فرانسه به سوریه روزنامه 
لزوم  بر  گزارشی  در  تهران  کیهان 
و  کرد  تاکید  موشکی  توان  افزایش 
دنیای  فردا  »دنیای  نوشت:  کنایه  به 

موشک هاست نه گفتمان ها!«
غش کردن کارگزاران در دامان 

سپاه
هاشمی  علی اکبر  مرگ  از  بعد 
حسین  مثل  او  اطرافیان   رفسنجانی 
کرباسچی،  غالمحسین  مرعشی، 
هاشمی  رفسنجانی،  محسن  پسرش 
محمد قوچانی، سعید لیالز و به طور 
به هر دری زدند که  کلی کارگزاران 
این کار  برای  به سپاه نزدیک شوند؛ 
دست روی قاسم سلیمانی گذاشتند 

تا سبیل او را چرب کنند.
حزب  دبیرکل  شهردار  کرباسچی 
کارگزاران سازندگی یکی از منتقدان 
سپاه  نظامی  حضور  سخت  و  سفت 
در سوریه بود و علیه اعزام نیرو برای 
و  می کرد  سخنرانی  اسد  از  حمایت 
حتی با شکایت اطالعات سپاه با حکم 
دادگاه به یک سال زندان محکوم شد 
این  از  کوتاه  خیلی  فاصله ای  در  اما 
رو به آن رو شد و در چند مصاحبه 
سپاه را از ارکان امنیت کشور دانست 
آن   اقدامات  از  حمایت  به  شروع  و 
که  است  لقبی  ملی«  »سردار  کرد. 
کارگزاران پس از غش کردن در دامان 

سپاه به قاسم سلیمانی دادند.
ناظران، هاشمی   به عقیده ی برخی 
سپاه  برای  ُمهره  بهترین  رفسنجانی 
است که روی او کار کنند تا شهردار 
برای  هم  دیگر  سال  دو  و  شده 
حضور در انتخابات ریاست جمهوری 
می دانند  سپاه  سرداران  شود.  آماده 
آنها  سرآمد  که  اصولگرا  جریان  در 
و  جلیلی  و  قالیباف  و  رییسی  امثال 
برنده ای  برگ  هستند،  احمدی نژاد 
در  و  ندارند  سیاست  در  بازی  برای 
محسن  از  نقدتر  کسی  حاضر  حال 

هاشمی  رفسنجانی در دست نیست.
کارگزاران  اخیر  موضع گیری های 
نیست.  برداشت  این  از  دور  چندان 
بردن  سوال  زیر  با  لیالز  سعید 
تظاهرات سراسری دی ماه ۹6 و انکار 
نارضایتی عمومی جامعه تاکید کرده: 
»معتقدم بحران ارز ادامه فتنه دی ماه 
با  می خواهد  نظام  از  و  است«!   ۹6
مشارکت اصالح  طلبان »پوزه آمریکا را 

به خاک« بمالد.
محمد قوچانی نیز در ستایش ابراهیم 
حاتمی کیا فیلمساز حکومتی و همکار 
تمام  سنگ  »اوج«  موسسه  و  سپاه 
می گذارد و او و رفقایش را می ستاید. 
تظاهرات  هم  کرباسچی  غالمسحین 
را   ۹6 دی ماه  در  مردم  سراسری 
»کور« نامیده و مبارزه دختران و زنان 
»لجبازی«  را  اجباری  حجاب  علیه 
این کارگزاران،  از  پیروی  به  می نامد. 
هم  اصالح طلب  رسانه های  بعضی 
شروع به دمیدن در شیپور »محسن« 
کرده اند. چنانکه روزنامه آرمان که به 
تریبون »خاندان هاشمی  رفسنجانی« 
»یادگار  را  »محسن«  است  مشهور 

دوران سازندگی« نامیده است.

نجفی شهردار مستعفی تهران که اول ادعا شد بیمار است
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خطاب  نامه ای  در  =خادم 
به امنیتی ها نوشته از تیرماه 
تیم  آبان ماه سال جاری،  تا 
هشت  در  یران  ا کشتی 
مسابقه جهانی حاضر است 
و در تک تک این مسابقات، 
خطر محرومیت  کشتی گیران 
کلی  بطور  و  ملی  تیم های 
تهدید  را  کشور  کشتی 

می کند.
ئیس  ر ج  تا ی  مهد =
فدراسیون فوتبال جمهوری 
بازگشت  دلیل  به  اسالمی 
مسعود شجاعی به تیم ملی 
تهران  دادستانی  به  کارش 

کشیده شده است.
هفته گذشته مقام های وزارت ورزش 
و کمیته  المپیک با اصرار و شاید هم 
فشار زیاد رسول خادم را که اواخر سال 
کشتی  فدراسیون  ریاست  از  گذشته 
استعفا داده بود راضی کردند تا فعالَ در 

این سمت بماند.
آنها گمان می کردند بازگشت رسول 
خادم به معنی سکوت وی در مقابل 
به  ایران  کشتی  محرومیت  احتمال 
کشتی گیران  با  رویارویی  عدم  دلیل 
اسراییلی خواهد بود؛ اما خادم بار دیگر 
از  نمایندگی  به  و  شد  قلم  به  دست 
ارسال  با  ایران  کشتی  بزرگ  خانواده 
امنیت  عالی  شورای   اعضای  به  نامه  
ملی جمهوری اسالمی به آنها گفت اگر 
فدراسیون کشتی محروم  می خواهید 
دیپلماتیک  ابزار  از  خودتان  نشود 
استفاده کنید تا جلوی تعلیق را بگیرید.

خادم در بخشی از این نامه با اشاره 
کمک  تقاضای  و  »تالش ها  اینکه  به 
ماه  چهار  در  کشتی  بزرگ  خانواده 
گذشته و به ویژه دو ماه اخیر برای حل 
از  نرسیده«  نتیجه ای  به  مشکل  این 
شورای امنیت ملی خواسته  تا با توجه 
به کارنامه مدیریتی کمیته بین المللی 
المپیک در چشم بستن در برابر مواضع 
سیاسی کشورهای دنیا و برخوردهای 
دیپلمات های  نهاد،  این  دوگانه 

دو فدراسیون زیر تیغ اسراییل ستیزی:

احضار  ملی؛  امنیت  به شورای   نامه رسول خادم   
مهدی تاج به دادستانی

جمهوری اسالمی وارد ماجرا شوند.
آمده  آمده  نامه  از  بخشی  در 
خانواده  ی کشتی ایران بطور مستقیم 
که  سیاسی«  محترم  »رجال  شما  از 
مواضع  درباره  اصلی  تصمیم گیران 
دیپلماتیک  فعالیت های   و  سیاسی 
هستید،  بین المللی  عرصه  در  کشور 

تقاضای کمک نموده  است.
خادم در این نامه می نویسد:

»رجال محترم سیاسی، قهرمانان ملی 
ما از شکست در برابر حریفان هراسی 

ندارند، ما از »مفت بازی« بیزاریم…
عدم حمایت دیپلماتیک از قهرمانان 
جدید  سیاست  های  برابر  در  ملی 
کمیته بین المللی المپیک، مصداق بارز 

مواضعی نادرست است.
جاری،  سال  آبان ماه  تا  تیرماه  از 
می باید  ایران  کشتی  ملی  قهرمانان  
شرکت  جهانی  مسابقه  هشت  در 
مسابقات،  این  تک  تک  در  کنند. 
شد،  ذکر  که  محرومیت هایی  خطر 
کشتی گیران تیم های ملی و بطور کلی 

کشتی کشور را تهدید می کند.
فعالیت  و  زمان بسیار محدود است 
دیپلماتیک کاری است که نیاز به زمان 
دارد. متاسفانه عدم دغدغه مدیرانی که 
باید در این مدت پیگیر این مسئله مهم 
و حیاتی ورزش ملی کشور می بودند، و 
شاید دغدغه »معاش سیاسی« از سوی 

ایشان، چهارماه زمان را از ما گرفت.
گمان نمی شود »سکوت« و »سکون« 
درخواست  برای  مناسب  پاسخی 
منطقی و کامال کاربردی قهرمانان ملی 

کشور باشد.
به یاد داشته باشیم، در میادین مبارزه 
ورزشی، قهرمانان ملی ما، در صف اول 
آبرو و عزت  از  میدان، پرچمدار دفاع 

ایران هستند.
عزت و آبرویی که برای مردم ما بسیار 
ارزشمند است و در شرایط اجتماعی و 
اقتصادی موجود، بیش از گذشته بدان 
دلخوشند و با افتخارات و غرور ملی آن 

زندگی می کنند…
شما  اجرایی  و  عاجل  اقدام  منتظر 
کشور  ملی  قهرمانان  از  حمایت  در 

هستیم.«
خادم در حالی صریح و بی پرده خطر 

گوش  به  را  ایران  کشتی  محرومیت 
که  رسانده  ملی  امنیت  عالی  شورای  
فوتبال  فدراسیون  رئیس  تاج  مهدی 
جمهوری اسالمی نیز به دلیل بازگشت 
مسعود شجاعی به تیم ملی کارش به 

دادستانی تهران کشیده شده است.
به  فروردین،   ۲7 دوشنبه،  روز  او 
پاسخ  تا  شده  احضار  قضایی  مراجع 
دهد چرا شجاعی که سال گذشته با 
تیم یونانی پانیونیوس مقابل تیم مکابی 
ملی  تیم  به  بود  کرده  بازی  اسراییل 

دعوت شده است!
اوایل فروردین محمدعلی پورمختار 
مجلس  قضایی  کمیسیون  عضو 
بود  گفته  نطقی  در  اسالمی  شورای 
باید با ورزشکارانی که مقابل حریفان 
اسراییلی مسابقه دادند برخورد جدی 

صورت می گرفت.
این نماینده تهدید کرده بود بعد از 
تعطیالت نوروز مجلس شورای اسالمی 

از وزیر ورزش بازخواست خواهد کرد.
و  دلواپسان  و  سپاه  گوش  ولی 
و  ورزش  اهمیت  به  حزب اللهی ها 
و  نیست  بدهکار  ورزشکاران  فعالیت 
حاال در فاز جدید از فشارهای قضایی 
برای آرمان های ضداسراییلی خود بهره 
به  تاج  کشاندن  بی گمان  گرفته اند. 
دادستانی تهران بی ارتباط با فشارهای 
در  سرش  یک  که  پورمختار  پاسدار 
نهادهای امنیتی است و یک سرش در 
مجلس و قوه قضاییه نیست آن هم در 
حالی که اصال مشخص نیست این روند 
ضدورزش تا کجا ادامه خواهد داشت.و

آسیموف  ایزاک  پرچی زاده -  رضا 
روس تباِر  نویسنده   )199۲-19۲۰(
آمریکایی را معموال به عنواِن نویسنده ی 
کهکشان  و  کیهان  درباره  علمی  آثارِ 
بلنِد  و همچنین داستان های کوتاه و 
علمی- تخیلی می شناسند. با این همه، 
حقیقت این است که آسیموف در اصل 
خالِق ژانِر داستان های »کارآگاهی« در 
اکثِر  است.  تخیلی«  »علمی -  فضایی 
داستان هایی  آسیموف  داستانِی  آثارِ 
در  که  هستند  پلیسی  کارآگاهی/ 
اتفاق  آینده ی زمین یا فضا یا هر دو 

می افتند.
آسیموف جستجوی پلیسی را البالی 
نظریه های علمی و سفینه های فضایی 
رومانس های  و  کهکشانی  سفرهای  و 
تکنولوژیک جا می دهد، و با این وجود 
هیچ از پلیسی بودِن آثارش نمی کاهد. 
در حقیقت می شود گفت که علمی- 
تخیلی کردِن داستاِن پلیسی، و از آن 
طریق به چالش کشیدِن امورِ فلسفی، 
تاریخی، سیاسی، اجتماعی و… باعث 
آسیموف  پلیسِی  داستان های  شده 
غنای منحصر به  فردی پیدا کنند که 
یافت  کالسیک  پلیسِی  اثِر  کمتر  در 

می شود.
 )Foundation( »مجموعه ی »بنیاِد
او که شاید مهم ترین و سنگین ترین اثِر 
داستانی اش باشد در حقیقت داستانی 
طوِل  در  که  است  فلسفی  پلیسی- 
چند صد سال در سرتاسِر کهکشانی 

دوردست در زمانی دور در آینده اتفاق 
به  هم  این مجموعه داستاِن  می افتد. 
 پیوسته، حوِل تئورِی تاریخ می گردد و 
عناصری از تاریِخ کالسیِک اروپا را در 
خود دارد. در نگارِش کتاب های اولیه ی 
ادوارد  وامدارِ  آسیموف  مجموعه،  این 
گیبون و اثِر کالسیک اش، »اضمحالل 
و سقوط امپراتوری روم«، بوده است. 
داستان ها  مجموعه  این  دغدغه ی 
کشِف حقیقِت آینده در قالِب ماجرایی 

پلیسی- فلسفی است.
دانشمنِد  سلدن،  هاری 
 » س یخ شنا ر ن تا ا و ر «
پیش بینی   ،)Psychohistorian(
نیز  کهکشانی  امپراتورِی  که  می کند 
دنیا  و  کرد،  خواهد  زودی سقوط  به 
سی هزار سال در بربریت و بی تمدنی 
آلترناتیِو  اما سلدن  رفت.  فرو خواهد 
که  می کند  پیش بینی  هم  دیگری 
تمدن  سقوِط  از  پس  بربریِت  آن  در 
می تواند فقط هزار سال طول بکشد، 
دهد.  کاهش  را  ضرر  ترتیب  بدین  و 
زبده ترین  از  بنیادی  او  بنابراین 
می دهد  تشکیل  کهکشان  آدم های 
که تماِم هّم و غمّ شان در بازه ای چند 
است.  آلترناتیو  آن  کشِف  ساله  صد 
در طوِل مجموعه، کاراکترهای اصلِی 
داستان در دوره های تاریخِی مختلف 
قسمت هایی از »حقیقِت« آن آلترناتیِو 
و کشفیاِت  را کشف می کنند  مرموز 
خود را برای آیندگان باقی می گذارند.

»االیجاه  مجموعه ی  این،  بر  عالوه 
خود   که   )Elijah Baley( بِیلی« 
گسترده تِر  مجموعه ی  از  قسمتی 
»ربات« )Robot( است کامال پلیسی 
است. در این مجموعه ی چهار قسمتی 
 Caves of( »که با »غارهای پوالدی
Steel( آغاز می شود، سه هزار سال 
زیاد شده اند  ربات ها  ما  زماِن  از  پس 
و  جمعیت  ازدیاِد  اثِر  در  زمین  و 
عدیده ای  مشکالِت  با  منابع  کمبوِد 
مواجه است. در چنین شرایطی، برای 
سختگیرانه ای  قوانیِن  حیات  ادامه ی 
وضع می شود: کاربرِد ربات ها محدود 
جیره بندی  غذا  و  آب  می شود، 
محدود  انسانی  ارتباطاِت  می شود، 
محیط های  به  شهرها  و  می شود، 
سرپوشیده ی عظیمی تبدیل می شوند 
که در آنها آب و هوا و نور و حرارت را 
تکنولوژی تنظیم می کند. این شهرها 

ایزاک آسیموف، خالِق ژانِر »کارآگاهِی علمی- تخیلی«

همان غارهای پوالدِی کذایی هستند 
که اکثِر انسان ها از خارج شدن از آنها 

وحشتی روانی دارند.
که  مهاجرانی  زمان،  همین  در 
اجدادشان خیلی پیشتر از زمین  رفته 
دیگر  ستارگاِن  و  سیارات  و  بودند 
آنجا  در  و  بودند  کرده  مستعمره  را 
بسیار  و  شده  خوب  خیلی  وضع شان 
پیشرفت کرده اند، به زمین بازمی گردند 
تا سیاره ی آبا و اجدادی شان را استعمار 
معمای  روزگاری،  چنین  در  کنند. 
قتلی که بیِن این استعمارگراِن مغرور 
زمینی  کارآگاهی  باید  را  افتاده  اتفاق 
به ناِم االیجاه بیلی به دستیارِی رباِت 
 R.( انسان نمایی به ناِم آر. دانیل آلیوا
مهاجمان  که   )Daneel Olivaw
این  کند.  حل  کرده اند  تحمیل  او  به 
پلیسِی  کارهای  بهترین  از  مجموعه 

خصوصی  کارآگاهی  است.  آسیموف 
سه  را  اسپید  َسم  مثِل  نوآر  فیلم  از 
محیطی  در  و  ببرید  جلو  سال  هزار 
نوآر  در  که  بگذارید  تخیلی  علمی- 
آرت دکوی  سانفرانسیسکوی  از  بودن 
االیجاه  ندارد.  دهه 193۰ چیزی کم 

و  بیلی  است.  همان  دقیقا  بیلی 
از  یکی  تفاوت های شان  تماِم  با  آلیوا 
ادبیاِت  تاریِخ  زوج های  جذاب ترین 
کارآگاهی را تشکیل می دهند. داستاِن 
فلسفی/  پرسش هایی  نیز  پرهیجان 
می کند  مطرح  را  اگزیستانسیالیستی 
که بسیار فراتر از یک داستاِن پلیسِی 

سرراست می رود.
یادشده،  مجموعه ی  دو  بر  عالوه 
قسمتی  شش   مجموعه ای  آسیموف 
ناِم  به  که  نوشت  نوجوانان  برای  هم 
قهرمانش به مجموعه ی »الکی استار« 
در  است.  معروف   )Lucky Starr(
این مجموعه که هر قسمت اش روی 
خورشیدی  منظومه  سیاراِت  از  یکی 
متمرکز است– و یکی اش روی کمربنِد 
سیارکِی بیِن مریخ و مشتری– الکی 
استار، که نوعی پلیِس کهکشانِی اهِل 
دوسِت  همراهِ  به  باید  است،  زمین 
کوچک انداِم مریخی اش، جان بیگ َمن 
جونز، معمایی پیچیده که بشریت را 
انداخته حل کند، و سِر راِه  به خطر 

حِل معما با کلی موانع و موجودات و 
آدم های خطرناک روبرو می شود. این 
اکشن  پلیسی-  مجموعه در حقیقت 
است، و از این جهت به شرلوک هلمز 
اولین شماره ی  دارد.  شباهِت خاصی 
»شبح  عنوان  تحت  مجموعه  این 
خورشید« با ترجمه ی شهریاِر بهترین 
در  خورشیدی  دهه شصِت  اواخر  در 

ایران منتشر شد.
نظرم  به  اینها  همه ی  فرازِ  بر  اما 
قسمتی  مجموعه ای شصت  و شش   
عنواِن  تحِت  کوتاه  داستان های  از 
 Tales( بیوه مرداِن سیاه«  »قصه های 
of the Black Widowers( است 
که نه در آینده ی دور اتفاق می افتد و 
معاصِر  نیویورِک  در  بلکه  فضا،  در  نه 
مجموعه  این  در  می گذرد.  آسیموف 
به  اپیزودیک  صورِت  به  که  داستان، 
از مردانی که  هم پیوسته اند، گروهی 
می خواهند لذت های تجرد و همنشینی 
با دوستاِن مجرد را حتی پس از ازدواج 
هم حفظ کنند، باشگاهی به ناِم »باشگاِه 
بیوه مرداِن سیاه« تاسیس می کنند که 
هفته ای یک بار در آن گرِد هم می آیند 
که  را  مهمانی  معماگونه ی  مشکِل  و 

دعوت کرده اند حل می کنند.
هنری،  داستان ها،  این  همه ی  در 
باشگاه،  همه فن حریِف  پیشخدمِت 
بازی  معما  حِل  در  را  اصلی  نقِش 
تقدیر  مورِد  نتیجه  در  که  می کند، 
قرار  اعضا  محبِت همه ی  و  احترام  و 

از  پر  این مجموعه داستان  می گیرد. 
مثِل  کالسیک–  ادبیاِت  به  ارجاعات 
هم  شکسپیر–  و  اسپنسر  و  هومر 
هست، و از این جهت نسبت به دیگر 
کم نظیری  ادبِی  غنای  آسیموف  آثار 
سیاه«  »بیوه  که  بگویم  باید  دارد. 

نوعی عنکبوت است که بالفاصله پس 
از جفت گیری جفِت خود را می بلعد، و 
بنابراین تقریبا همیشه »مجرد« است. 
فرزانه طاهری بیش از دو دهه پیش 
را  داستان  مجموعه  این  اوِل  کتاِب 
تحِت عنواِن »باشگاه معما« ترجمه ی 

فاخری کرده.
»نشِر شقایق« بیِن بیست تا سی سال 
پیش بسیاری از این آثار را به فارسی 
ترجمه و منتشر کرد. ترجمه ی اینها 
معموال طوری بود که آدم می فهمید 
بیِن  بود  است. یک چیزی  »ترجمه« 
هم  حسی  و  »خارجی«،  و  »ایرانی« 
حِس  همان  دقیقا  می کرد  ایجاد  که 
بینابینی بود. با این وجود، خدمتی که 
نشِر شقایق به نسلی از کتابخوان های 
ایرانی کرد این بود که مجموعه ای از 
آثاِر  گسترده بینانه ترین  و  عمیق ترین 
آنها  به  را  ادبیاِت علمی- تخیلِی دنیا 
معرفی کرد، که داستان های کارآگاهِی 
گِل  آسیموف  ایزاک  تخیلِی  علمی- 

سرسبِد آنهاست.

ایزاک آسیموف

1۲ باخت و 9 مساوی از ۲۸ بازی، 
3۲ گل خورده و تفاضل گل منفی 6، 
حذف از لیگ قهرمانان آسیا با بدترین 
نتایج، سوء مدیریت و اختالف با کادر 
شدید  اعتراضات  و  اعضای  و  فنی 
هواداران و بازیکنان به نحوه مدیریت 
باشگاه حاصل حضور سردار آجرلو در 
رأس باشگاه تراکتورسازی تبریز است.

متعدد  ناکامی های  از  بعد  حاال 
و  فصل  چند  طول  در  باشگاه  این 
هیات  هواداران،  نارضایتی  اوج  در 
گروه صنعتی  دفتر  در  باشگاه  مدیره 
جلسه  تشکیل  ایران  تراکتورسازی 
مدیرعاملی  از  را  سپاهی  این  و  داد 
تراکتورسازی برکنار کرد و فعال عباس 
شده  تیم  موقت  سرپرست  الیاسی 

است.
آذربایجان  استان  اهل  که  مصطفی آجورلوالیاسی 

شّر یک نظامی از سر تراکتوری ها کنده شد
مدیره  هیات  در  این  از  پیش  است 

باشگاه تراکتورسازی عضویت داشت.
فصل  این  بازی های  از  بسیاری  در 
این  پرشور  هواداران  تراکتورسازی، 
تیم شعار می دادند »تراختور سپاهی 

نمی خوایم نمی خوایم«.
»سپاه  تراکتورسازی  باشگاه  مالک 
عاشورا« است و از نظر کنفدراسیون 
فوتبال آسیا )AFC( نیز مورد قبول 
نیست که یک تیم را نظامی ها اداره 
کنند. این باشگاه سال هاست گرفتار 
مدیران نظامی است: جعفری، نظمی، 
عباسی و آجرلو… اسپانسر و حیات 
صنایع  به  مربوط  تراکتورسازی  تیم 
در  آذربایجان  استان  تراکتورسازی 
دست سپاه است و این نهاد نظامی- 
عقیدتی به خود اجازه می دهد برای 

آن رئیس و خط و ربط تعیین کند.

دفتر حیات وحش سازمان محیط 
زیست ایران با انتقاد از حذف تصویر 
ملی  تیم  پیراهن  از  ایرانی  یوزپلنگ 
فدراسیون  مسئوالن  از  فوتبال 
با  جلسه ای  در  حضور  با  خواسته 
مورد  این  در  سازمان  این  مدیران 

گفتگو کنند.
خرازیان گفته از فدراسیون فوتبال 
درخواست کرده ایم با توجه به اهمیت 
پیراهن  روی  یوزپلنگ  تصویر  بودن 
سازمان  معاون  با  دیدار  در  ملی  تیم 
برای  را  خود  دالیل  زیست  محیط 

حذف این تصویر توضیح دهند.
حضور  برای  ما  دالیل  افزود:  وی 
تیم  بازیکنان  پیراهن  روی  یوزپلنگ 
ملی خارج از ضوابط و مقررات نیست 
چون یوزپلنگ ایرانی در حال انقراض 
می توانند  که  در حدی  همه  و  است 
باید از محو نسل آن جلوگیری کنند.

رئیس  تاج  مهدی  پیش  هفته 

سازمان محیط زیست از فدراسیون فوتبال توضیح خواست

تصویر  حذف  از  فوتبال  فدراسیون 
تیم  اعضای  پیراهن  از  یوزپلنگ 
 ۲۰1۸ جهانی  جام  در  ایران  فوتبال 

روسیه خبر داد.
رئیس  شجیع  رضا  حال  همین  در 

پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  دفتر 
وزارت ورزش نیز گفت موضع رسمی 
وزارت ورزش مخالفت با حذف تصویر 
ملی  تیم  پیراهن  از  ایرانی  یوزپلنگ 

فوتبال است.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

=آمار سقوط هلی کوپترهایی 
که زیر مجموعه  ی وزارت نفت 
ترابری  برای  آنها  از  ایران 
استفاده می کند در مقایسه 
با سوانحی که معموال در این 
زمینه روی می دهد باالست.

یک فروند هلی کوپتر تحت اجاره ی 
در  ایران  قاره  فالت  نفت  شرکت 

آب های خلیج فارس سقوط کرد.
 212 بل  نوع  از  هلی کوپتر  این 
پیمانکار  یک  شرکت  به  مربوط 
بود  قاره  فالت  نفت  اجاره  در  که 
 28 شامگاه   20:۳0 ساعت  حدود 
R1 )میدان  به سکوی  فروردین ماه، 

آمار باالی سوانح هوایی شرکت  نفت ایران: کمتر از 
سه سال، سه سقوط با 1۳ کشته!

الوان  منطقه  محدوده  در  رسالت( 
قلبی  سکته  بیمار  یک  تا  شد  اعزام 
کند  منتقل  کیش  به  مداوا  برای  را 
دچار  پرواز،  از  پس  دقیقه  چهار  که 
سانحه شده و در خلیج فارس سقوط 
کرد و روی آب شناور ماند.شناورهای 
سکو پس از سانحه، به منظور انجام 
محل  به  نجات  و  جستجو  عملیات 
از سرنشینان  نفر  و سه  اعزام شدند 
تن  دو  که  کردند  پیدا  را  هلی کوپتر 
از آنها جان خود را از دست دادند و 
سرنشینان  از  یکی  جسمی  وضعیت 
)کاپیتان دوم( رو به بهبود است.هنوز 
نشده  پیدا  دیگر  سرنشین  دو  جسد 
مشغول  دریا  در  امدادی  تیم های  و 

جستجو هستند.

برای امداد رسانی به هلی کوپتر امداد رساِن سانحه دیده دو فروند هلی کوپتر دیگر اعزام شد
که  هلی کوپترهایی  سقوط  آمار 
از  ایران  نفت  وزارت  مجموعه  ی  زیر 
آنها برای ترابری استفاده می کند در 
مقایسه با سوانحی که معموال در این 

زمینه روی می دهد باالست.
 22 اخیر،  سال  سه  دو  همین  در 
تیر 1۳۹۴ نیز یک فروند هلی کوپتر 
انتقال  برای  قاره  فالت  نفت  شرکت 
یک مصدوم به سکوهای خلیج فارس 
سقوط  برگشت  مسیر  در  که  رفت 

کرد و چهار نفر جان باختند.
یک  نیز   1۳۹۵ سال  آذرماه  هفتم 
فروند هلی کوپتر شرکت ملی حفاری 
نفت ایران در دریای مازندران حوالی 
سکوی امیرکبیر سقوط کرد که پنج 

نفر جان  خود را از دست دادند.

تهران  =دادستان 
جاسوسان  برخی  می گوید 
پرونده محیط زیست حتی 
سابقه  نیز  ایران  خارج  در 

جاسوسی داشتند.
را  فرار  عده ای  =»اگر 
می دهند،  ترجیح  قرار  بر 
تحقیقات  اهمیت  از  ناشی 

مقدماتی در پرونده است.«
واکنش  در  مدنی  =کاوه 
به اظهارات دادستان تهران 
توئیت کرد: »نه بیمار بودم 
نه  مأیوس،  و  خسته  و 
دوتابعیتی و رانت خوار و از 
محتاج  نه  و  خوب  ژن  تبار 
معامله برای کتمان سوابقی 
با شور  تاریک و خاص! من 
جوانی، عشق به وطن و امید 
برای بهبود آمدم. من خودم 

بودم اما خودی نبودم.«
دادستان تهران به طور تلویحی کاوه 
و  کرده  جاسوسی  به  متهم  را  مدنی 
خروج وی از کشور را به دلیل نزدیک 
بودن تحقیقات پرونده به اتهامات این 
همچنین  مدنی  است.  دانسته  افراد 
کرده  منتشر  را  خود  استعفانامه 
به  که  نوشته  توییتی  در  وی  است؛ 
دلیل »غیرخودی« بودن امکان ادامه 

فعالیت برایش وجود نداشته.
عباس جعفری دولت آبادی با اشاره 
به اینکه تحقیقات دادسرای تهران از 
محیط زیستی   پرونده  متهمان  برخی 
حکایت از »خروج اطالعات استراتژیک 
زیست«  محیط  پوشش  تحت  کشور 
کاوه  خروج  تلویحی  طور  به  دارد، 
مدنی معاون سازمان حفاظت محیط 
زیست از کشور را نتیجه این تحقیقات 

دانسته است.
تهران گفت: »اگر عده ای  دادستان 

دادستان 
تهران کاوه 

مدنی را 
سربسته به 
جاسوسی 
متهم کرد

در این میان به اصطالح نمایندگان 
زن نیز در برخی موارد دست کمی 
حمایت  و  ندارند  مرد  نمایندگان  از 
مذکر  فضای  در  آنها  سکوت  یا 
قوانین  و همچنین در وضع  مجلس 
زن ستیز  نشان می دهد که آنها نیز 
به  اسالمی  جمهوری  نظام  چشم  از 
»دختر  و  زنان  جمله  از  چیز  همه 

خوشگال« نگاه می کنند.
»طرح صیانت از حجاب و عفاف«، 
و  اجتماعی«  امنیت  ارتقای  »طرح 
و  حجاب  فرهنگ  توسعه  »طرح 
عفاف« از جمله طرح های زن ستیزی 
از  گذشته  سال های  در  که  است 
تایید  اسالمی  شورای  مجلس  سوی 
گرفته و زناِن نماینده نیز در مقابل 
حمایت  در  یا  و  کرده  سکوت  آنها 
از آنها داد سخن داده اند. آن تعداد 
اندکی از زناِن نماینده نیز که دغدغه 
برخی مطالبات زنان را ممکن است 
مصلحت اندیشی  با  باشند،  داشته 
می کنند.  سکوت  جناحی  و  حزبی 
اکثریت  با  مجلسی  در  اینکه  ضمن 
مردانی که بنا بر باورهای اسالمی و 
فقهی خود در نهایت زن را »جنس 
دوم« و »تحت والیت مرد« می دانند 
حتی اگر زن نماینده ای نیز بخواهد 
با تمام توان برای پیگیری مطالبات 
امکان  اصال  کند  تالش  ایران  زنان 
ورود یا ماندن در مجلس را نمی یابد.

نماینده ای  نیست  مشخص  هنوز 
علنی  صحنه  در  را  جمله  این  که 
مجلس گفته و آن نماینده دیگر که 

مشتاقان »دختر خوشگال« در ...                           از صفحه 15
مخاطب او بوده، اصالح طلب هستند 
یا اصولگرا؛ البته این موضوع تفاوتی 
چرا  نمی کند  ایجاد  واقعیت  در 
زنان  درباره  آنها  بیشتر  نگاه  که 
و  شرع  به  و  نیست  »جناحی« 

قوانین مشترک معتقد هستند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
از  نیمی  فکر  به  آنکه  از  بیش 
باشند  دخترانی  و  کشور   جمعیت 
وضعیت  و  قوانین  دلیل  به  که 
و  کار  و  تحصیل  از  اقتصادی 
در  اتفاقا  می مانند،  باز  پیشرفت 
و  فکر  تمام  می بایست  که  مکانی 
ذکرشان به این مردم باشد، ترجیح 
می دهند عکس »دختر خوشگال« را 

تماشا کنند!
 FIBA  ۹۵ سال  ماه  مرداد 
فدراسیون جهانی بسکتبال با حضور 
میادین  در  حجاب  با  ایران  زنان 

بین المللی مخالفت کرد
در  سه شنبه  روز  که  جمله ای 
مجلس شورای اسالمی از زبان یک 
واکنش ها  و  شد،  شنیده  »نماینده« 
نمایندگان  برخی  که  مردم  نقد  و 
بار  کرد  واکنش  به  وادار  را  مجلس 
آن  گذشت  می دهد  نشان  دیگر 
یک طرفه  تریبون های  که  دوره ای 
در انحصار حاکمان بود. مردم ایران 
شبکه های  داشتن  اختیار  در  با  نیز 
اجتماعی این امکان را پیدا کرده اند 
تا در برابر بلندگوهای حاکم، صدای 
خود را بلند کرده و به گوش جامعه 

و جهان برسانند.

ر  یی پو جال ضا  ر =محمد
پس از خروج از دفتر محمد 
نیروهای  توسط  تمی  خا
اطالعات سپاه بازداشت شد.
از   96 پاییز  ابتدای  =او 
آمریکا به ایران بازگشته و در 
مرکز بررسی های استراتژیک 
به  که  جمهوری  ریاست 
تجزیه و تحلیل های امنیتی 
فعالیت  مشغول  می پردازد 

شد.
طرفداران  از  =جالیی پور 
سرسخت دولت روحانی و از 
مخالفان اعتراضات سراسری 
مردم در دی ماه 96 به شمار 

می رود.
محمدرضا جالیی پور، فعال سیاسی 
اصالح طلب و از حامیان دولت روحانی 
شامگاه چهارشنبه، 2۹ فروردین، در 

تهران بازداشت شد. 
شامگاه  جالیی پور  محمدرضا 
چهارشنبه، 2۹ فروردین، پس از دیدار 
با محمد خاتمی و خروج از دفتر وی 
با حکم شعبه یک دادسرای »شهید 
سپاه  اطالعات  توسط  و  مقدس« 

بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا ماموران 
پس از بازداشت این فعال اصالح طلب 
دفتر  به  نزدیک  یاسر،  خیابان  در 
سیدمحمد خاتمی، او را دقایقی برای 
تفتیش منزل به خانه پدرش برده اند.

یکی از نزدیکان محمدرضا جالیی پور 
به خبرگزاری هرانا گفته است هنوز از 
علت و جزییات بازداشت او اطالعی در 

دست نیست.
محمدرضا جالیی پور از بنیانگذاران 
حمایت  )کمپین  سوم  موج  پویش 
انتخابات  در  موسوی(  و  خاتمی  از 
1۳88 بود که پس از انتخابات سه بار 
دستگیر شد و در مجموع پنج ماه را 

در بازداشت انفرادی بسر برد.
وی زمانی که پس از انتخابات ریاست 
شد،  بازداشت   88 سال  جمهوری 
دانشجوی رشته دکترای شرق شناسی 
سن  کالج  در  دین(  )جامعه شناسی 
آنتونی دانشگاه آکسفورد بوده است. او 
همچنین از آبان 1۳۹۴ تا مهر 1۳۹6 
نیز پژوهشگر میهمان برنامه پژوهشی 
هاروارد برای پژوهشگران میهمان در 

مرکز مطالعات خاورمیانه این دانشگاه 
بود.

حمیدرضا جالیی پور، پدر محمدرضا 
جالیی پور، روزنامه نگار، استاد دانشگاه 
ملت  »اتحاد  حزب  عضو  و  تهران 
صوتی  فایل  یک  در  اسالمی«  ایران 
در کانال تلگرام خود درباره بازداشت 
»محمدرضا  است:  گفته  فرزندنش 
مدتی است که در دماوند است و روی 
کتابی کار می کند. امروز بعد از ظهر 
بعد  شش  ساعت  می آید.  تهران  به 
از ظهر به دفتر آقای خاتمی در سه 
راه یاسر می رود. ساعت 10 شب که 
بیرون می آید، چند نفر او را بازداشت 
می کنند. ساعت 11 و نیم شب دو تا 
پرشیا و دو تا موتور آمدند به خانه ما، 
که خانه قدیمی و خانه پدری ماست 
در کوچه شهید جالیی پور، آمدند تو 
چه  هستید  کی  شما  پرسیدیم  ما  و 
یک  بعد  بدهید؟  حکم تان  کاره اید، 
که  نگذاشتند  دادند.  نشان  حکمی 
بخوانم. یک کلمه توش بود که اعصابم 
خرد شد. حکم از شعبه یک دادسرای 
مقدسی  شهید  دادسرای   ۳۳ شماره 
به  آقایی  بود.  اوین  زندان  در  مستقر 
نام زراعت کار امضا کرده بود. در حکم 
نوشته شده بود که مراجعه کنید به 
آقا چه  نامبرده. من گفتم  مخفی گاه 
مخفی گاهی؟ اینجا خونه جالیی پورها 
جالیی پور  شهدای  هم  کوچه  نام  و 
همان  ماست  بابای  خونه  این  است. 
در جنگ شهید  بچه هاش  که  بابایی 
شدند. مخفیگاه چیه؟ اینجا حسینیه 
خونه  اینجا  دارد…  شناسنامه  است 
ماست زن و بچه ها خوابیده اند… چی 
می گردید  چی  دنبال  می خواهید… 
اگر دنبال این هستید که حکم اجرا 
کنید خوب حکم من را هم که یک 

محمدرضا جالیی پور بازداشت شد

متاثر  آلمانی  نقاش  چه  از   =  
تحسین  را  او  کارهای  یا  هستید 

می کنید؟
از  کدام  هیچ  از  نقاشی  در  -من 
اما  نشده ام.  متاثر  آلمانی  نقاشان 
آلمان  اکسپرسیونیست  نقاشان 
تنها  داشته ام.  دوست  همیشه  را 
فلسفه  و  فکر  لحاظ  از  که  نقاشی 
داشته ام  دوستش  عاشقانه  هنری 
سویسی ـ  نقاش  کله  پل  دارم،  و 
آلمانی است. به  نظر من او با قدرت 
که  بود  کسی  تنها  خودش،  فکری 
سبک  مطلق گرایی  از  را  هنر  تاریخ 
دلیل  همین  به  داد.  نجات  آبستره 
سبک  آبستره،  امروز  که   است 

نامیده می شود. »سنتی مدرن« 

کنار  روزمرّ گی  با  چگونه   =
کردن  نقاشی  وقت  که  می آیید 

هم دارید؟
روزانه  واقعی  دنیای  در  من  ـ 
پای  روی  و  کرده ام  کار  همیشه 
خودم بوده ام. منطق و نظم جامعه 
و  بدی ها  همه  با  را  آلمان  مدرن 
همیشه  و  می شناسم  خوبی هایش 
در  اما  گذاشته ام.  احترام  آن  به 
کنار  را  هنر  کار  شرایطی  هیچ 
می کنم  احساس  گاهی  نگذاشته ام. 
حاشیه  در  بیشتر  که  نقاشانی  از 
کرده اند،  زندگی  جامعه  این 
حرفه ای تر  و  پرکارتر  مراتب  به 

بوده ام.

داود سرفراز؛ نقاِش ...                                    
از صفحه 5

فرار را بر قرار ترجیح می دهند، ناشی 
در  مقدماتی  تحقیقات  اهمیت  از 
برخی  در  امروز  اگر  و  است  پرونده 
از سایت ها می خوانیم که فالن آقا از 
کشور خارج شده است، به پیش رفتن 

تحقیقات برمی گردد!«
جعفری دولت آبادی بدون نام بردن 
متهمان  »برخی  گفته  مدنی  کاوه  از 
فهمیده اند که در حال نزدیک شدن 
از  کسی  اگر  حال  هستیم،  آنها  به 
کشور خارج شده است، باالخره روزی 
بر می گردد و به قول معروف، دیر و 

زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.«
به گفته دادستان تهران این پرونده 
که همچنان در مرحله تحقیق است، 
به »مطالب قابل توجهی« دست یافته 
که با سخنان دادستانی و آنچه رصد 

کرده مطابقت دارد.
این  که  گفته  جعفری دولت آبادی 
زیست  محیط  پوشش  تحت  افراد 
و  می کردند  خارج  ایران  از  اطالعات 
یکی از این متهمان اعتراف کرده که 
قبال این کار را در خارج ایران انجام 
ایران  وارد  دیده  آموزش  و  می داده 
اقدامات  خارجی  حوزه  در  و  شده 

مشابهی داشته است.
گفت  همچنین  تهران  دادستان 
ماهیانه  حقوق  متهمان  از  »یکی  که 
امن  کامپیوتر  می کرده،  دریافت 
به  و  می داده  گزارش  ماهانه  داشته، 
لندن  در  سرویس  با  مرتبط  سفارت 
یا کشور های دیگر مراجعه می کرده و 
امروز  و  است  داشته  اطالعات  تبادل 
فهمیده است بهترین راه گفتن حقایق 

پرونده است.«
پس از این اظهارات، کاوه مدنی در 
توییتر نوشت: »نه بیمار بودم و خسته 
و مأیوس، نه دوتابعیتی و رانت خوار و 
از تبار ژن خوب و نه محتاج معامله 

برای کتمان سوابقی تاریک و خاص! 
و  به وطن  با شور جوانی، عشق  من 
امید برای بهبود آمدم. من خودم بودم 

اما خودی نبودم.«
عیسی  که  حالیست  در  همه  این 
حفاظت  سازمان  رئیس  کالنتری 
اعضای  با  جلسه   در  زیست  محیط 
فراکسیون محیط زیست و فراکسیون 
اسالمی  شورای  مجلس  شفاف سازی 
مدعی شده که مدنی صرفا به دلیل 
مسائل خانوادگی کشور را ترک کرده 

است.
وی تاکید کرده که وزارت اطالعات 
پاسداران  سپاه  اطالعات  برخالف 
اعتقاد ندارد که فعاالن بازداشت شده 

محیط زیست جاسوس  هستند.
فراکسیون  رئیس  تابش  محمدرضا 
»بر  است:  گفته  نیز  زیست  محیط 
سازمان  رئیس  گفته های  اساس 
مدنی  زیست،  محیط  از  حفاظت 
سازمان  برای  که  بود  متعهد  همواره 
محیط زیست کشور و نه جای دیگری 
کار کند، وقتی عرصه برای وی تنگ 
فرزند  تنها  وی  آنکه  دلیل  به  و  شد 
نیز  مادرش  و  پدر  و  بود  خانواده 
یکی  در  اداری مهمی  مسئولیت های 
از وزارتخانه ها داشتند، خواهان استعفا 

شد.«
که  مدنی  کاوه  استعفانامه  متن  در 
به  یافته،  انتشار  مجازی  فضای  در 
فشارهایی که بر او و خانواده اش وارد 
سخت افزارهای  همه  اینکه  و  شده 
وی  کاربری  حساب های  و  شخصی 
مورد دستبرد قرار گرفته، اشاره شده 
و آمده است: »با عنایت به این روند و 
این مهم که از نظر برخی دلواپسان، 
قرار  »غیرخودی«ها  رسته  در  بنده 
دارم، ادامه فعالیت در این جایگاه را 

به صالح نمی دانم.«

کاوه مدنی خوب  آماده ام  هم  من  دادید  سال 
بیاید برویم این هم محمدرضا، برویم 
مشکلی نداریم… بعد خواستند بروند 
به  زدیم  زنگ  بعد  بگردند.  را  دماوند 
دماوند گفتند سه تا خودرو هم آنجا 
هستند… پرسش من این است که 
این چه نوع حکمی است؟ خوب اگر 
من  کنند  صدا  شده  صادر  حکمی 
تلفن  می رود.  محمدرضا  یا  می روم 
 11 ساعت  چرا  می رود.  بزنند  بهش 
می ریزند  مسلح  نفر  ده  شب  نیم  و 
خانواده شهدا با حکم مخفی گاه؟…«

در  پدرش  و  جالیی پور  محمدرضا 
شبکه های اجتماعی، به ویژه توییتر، 
حامیان  از  و  داشته  زیادی  فعالیت 
همچنین  و  روحانی  دولت  سرسخت 
مردم  سراسری  اعتراضات  مخالف 
ایران در دی ماه ۹6 به شمار می روند.

پاییز  ابتدای  جالیی پور  محمدرضا 
به  و  بازگشت  ایران  به  آمریکا  از   ۹6
عنوان پژوهشگر در مرکز بررسی های 
و  جمهوری  ریاست  استراتژیک 
از  یکی  آشنا  حسام الدین  نظر  زیر 
حسن  مشاور  و  امنیتی  چهره های 
کرد.  آغاز  را  خود  فعالیت  روحانی 
در  او  فعالیت های  مهم ترین  از  یکی 
این مرکز که به تجزیه  و تحلیل های 
نتایج  بررسی  می پردازد،  امنیتی 
نظرسنجی ها درباره اعتراضات دی ماه 

۹6 بود.
محمدرضا  می شود  گفته  همچنین 
که  است  افرادی  جمله  از  جالیی پور 
روحانی  حسن  دولت  از  حمایت  در 
سراسری  اعتراضات  با  مخالفت  و 
دی ماه هشتگ هایی چون »تا 1۴00 
با روحانی«، »دستاوردهای ملموس« 
و »به عقب برنمی گردیم« را در توییتر 

تبلیغ کرده است.
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پهلوی گرایی  =گفتمان 
»ملی گرایی«،  مبنای  بر 
و   » یسم ر ال سکو «
»تکنوکراسی« شکل گرفته 
است. اقبال به پهلوی گرایی 
از  هواداری  معنی  به  لزوما 
ایران  به  بازگشت سلطنت 
به  م  حترا ا بلکه  نیست 
اصولی است که ایراِن نوین 

را ساخته اند.
انقالب 1357،  زمان  =در 
برخی از چپگرایاِن بی دانِش 
با  همراهی  در  مغلطه  اهل 
مالیاِن تباهکار، در دشمنی 
پادشاهِی  ریشه دار  نهاِد  با 
ایران، بر کهنه بودِن باور به 
پادشاهی پای می فشردند و 
نظر می دادند که باید سخِن 
تازه گفت و از هر چه مربوط 
بیزاری  است،  گذشته  به 
در  باوری  چنین  ُجست. 
سیاست گذارِی ملی، زهری 
نفی  موجب  که  است  قاتل 
بنیادهای جوامع ریشه دار و 

تاریخمند می شود.
=پس از این انقالِب کذایی، 
هیچ یک از عناصر اصلی نهاد 
پادشاهی از ساختار حکومت 
ایران زدوده نشد بلکه تنها 
سنت  این  خطرناِک  بخِش 
یعنی تمرکز قدرِت مطلق در 
یک فرد را، لجام گسیخته تر 
پَست تریِن  به  همیشه،  از 
ارباب  یعنی  روزگار  مردِم 

عمامه و اهِل منبر، سپرد.

همواره  ایران،   - مصدقی  یوسف 
کشوری بوده با تنوِع فراواِن قومی که 
در تاریِخ طوالنی اش، از برکِت این تنوع 
جمعیتی و فرهنگی، هویتی غنی یافته 
است. تا پیش از انقالب مشروطه، هر 
از چند گاهی اداره ی ایرانشهر به دست 
یکی از همین اقواِم ایرانی بود و باقی 
طوایف و اقوام با همکاری با قوِم حاکم، 
عهده  به  سهمی  کشور  اداره ی  در 

می گرفتند.
ایران،  در  پادشاهی  نهاِد  پیشینه ی 
نمایانگِر نوعی ضرورت تاریخی برای 
یکپارچگی کشور است. این  استمرارِ 
نهاِد وحدت بخش، برای قرن ها موجِب 
حفظ تمامیت ارضی کشور و تقویِت 
تاریخ  فراز و نشیب  ایرانی در  هویت 
شده است. پس از انقالب مشروطه و 
حکومِت  به  مطلقه  پادشاهِی  تبدیل 
قانون، هیچ یک از پادشاهان مشروطه 
قوای سیاسِی  توازن میان  نتوانستند 
کشور را بی طرفانه رعایت کنند و این 
مسئله باعث آسیب به نهاِد پادشاهی 

در ایران شد.
پس از نامرادی ها و ناکارآمدی های 
و  امنیت  به  نیاز  مشروطه،  صدر 
باعث  پیشرفت،  و  توسعه  اندیشه ی 
سلسله ی  بنیانگذار  به  عمومی  اقبال 
پهلوی شد. آنچه از این اقبال حاصل 
شد، هر چند ناکامل بود ولی در مقام 
و  متمایز  بعدش،  و  قبل  با  مقایسه 
بسیار ارجمند است. دستاوردهای این 
تمایِز ارزشمند، گفتمانی را بنا نهاد که 

»پهلوی گرایی« نامیده می شود.
چندی  صفحه کلید،  این  صاحب 
به  مقاله ،  یک  از  بخشی  در  پیش 
اختصار اشاره کرد که: »پهلوی گرایی 
پهلوی  حکومِت  که  گفتمانی  یعنی 
آن  نماینده ی  تنها  اکنون  تا  و  بانی 
این  است.  بوده  ایران  تاریخ  در طول 
»ملی گرایی«،  مبنای  بر  گفتمان 
»سکوالریسم« و »تکنوکراسی« شکل 
رایج،  تصور  برخالف  است.  گرفته 
اقبال به پهلوی گرایی لزوما به معنی 
هواداری از بازگشت سلطنت به ایران 
نیست بلکه توجه به این گفتمان، در 

واقع احترام به اصولی است که ایراِن 
نوین را ساخته اند.«

آرمان های پهلوی گرایی، آبادگِر ایران 
و وحدت بخش و هویت ساز برای اقوام 
دروِن  در  ساکن  خرده فرهنگ های  و 
مرزهای کشور بوده است. ملی گرایی، 
چتِر فراگیری بود که تمام هویت های 
جغرافیای  در  را  مستقل  و  پراکنده 
در  تفاوت هایشان  نفی  بدون  ایران، 
کنار هم قرار می داد و هویتی جمعی 
و قدرتمند برای ساکنان این سرزمین 

کهن می ساخت.
موجِب  سکوالریسم،  بر  تکیه 
ممانعت از حضور اختالفات مذهبی و 
تفاوت های عقیدتی در اداره ی کشور 
از  فارغ  توانمند،  افراد  به  و  می شد 
اجازه ی  مذهبی شان،  عقاید  و  باورها 
رشد و کسب تخصص برای اشتغال در 

پست های حساس و اثرگذار دولتی و 
بخش خصوصی می داد.

موتور  فن ساالری،  و  تکنوکراسی 
سریع  توسعه  و  پیشرفت  محرک 
و  ملی گرا  فن ساالراِن  بود.  جامعه 
سال  پنجاه  به  نزدیک  طی  سکوالر، 
و  محروم  کشور  کوشش،  و  تالش 
از  درجه ای  به  را  ایران  عقب مانده ی 
رشد اقتصادی و صنعتی رساندند که 
خورشیدی،  پنجاه  دهه ی  اواسط  در 

ایران قدرتمندترین کشور خاورمیانه 
آسیا  متوازِن  قدرِت  سه  از  یکی  و 
بود.بدون شک پهلوی گرایی همچون 
حکومت ورزانه،  گفتمان های  همه ی 
کاستی هایی هم داشته است. مهم ترین 
به  توجه  عدم  همانا  کاستی ها،  این 
ارزِش عرصه ی سیاست  اساسی ترین 
مدرن یعنی مفهوِم گرانقدرِ »آزادی« 
بود. هر چند سکوالریسم و عرفی شدِن 
آزادی های  بسط  موجِب  قوانین 
بود  پهلوی شده  دوران  در  اجتماعی 
اما تقویت قدرت فردی و بی توجهی به 
آرمان های مشروطه، موجِب بی عنایتی 
آزادی های  موضوع  به  حاکمان 
سیاسی و در نتیجه ایجاِد امکاِن سوء 
استفاده ی مخالفاِن پادشاهِی ایران شد 
که بیشترشان مرتجع و مستبد بودند.

از  برخی   ،۱۳۵۷ انقالب  زمان  در 

در  مغلطه  اهل  بی دانِش  چپگرایاِن 
همراهی با مالیاِن تباهکار، در دشمنی 
با نهاِد ریشه دار پادشاهِی ایران، بر کهنه 
بودِن باور به پادشاهی پای می فشردند 
تازه  سخِن  باید  که  می دادند  نظر  و 
از هر چه مربوط به گذشته  گفت و 
باوری  چنین  ُجست.  بیزاری  است، 
قاتل  زهری  ملی،  سیاست گذارِی  در 
است که موجب نفی بنیادهای جوامع 
واضح  می شود.  تاریخمند  و  ریشه دار 

قدیمی  و  ریشه دار  باورِ  هر  که  است 
لزوما مشمول مرور زمان نمی شود بلکه 
بسیاری از آرای فلسفی یا اندیشه های 
توانایی  سیاسی،  یا  عرفانی  کهِن 
مبانی  دارند.  ارتقاء  و  شدن  روزآمد 
پادشاهی در ایران، اعم از استبدادی یا 
مشروطه  آنقدر ریشه دار است که حتی 
در زبان فارسی نیز کامال رسوخ کرده 
»شاه«  واژه ی  که  است  چنان  است. 
را پیشونِد ُمَعّرِف بهترین و بزرگترین 
نوِع  یا  شئ  جنس،  هر  از  نمونه 
می شناسیم:   فارسی  زبان  در  موجود 
شاهکار، شاهراه، شاهنامه، شاه نشین، 
شاه سوار،  شاه بلوط،  شاه ماهی، 
و… شاه بیت  شاه کلید،  شاه وش، 

اینکه برخی مدعی هستند کارکرِد 
نهاد پادشاهی برای ایرانیان با انقالب 
۱۳۵۷ به پایان رسیده، ناشی از مغالطه 

و ساده انگاری است. حوادث سال ۵۷، 
پادشاهِی مشروطه را بیش از همیشه 
و  کرد  منحرف  آرمانی اش  مسیر  از 
جامه ی سلطنِت فقیه را که گونه ای 
منحط از انواع استبداد فردی است بر 
ایران پوشاند.  شاکله ی اداره ی کشور 
چون نیک بنگریم، پس از این انقالِب 
کذایی، هیچ یک از عناصر اصلی نهاد 
ایران  حکومت  ساختار  از  پادشاهی 
زدوده نشد بلکه تنها بخِش خطرناِک 

این سنت یعنی تمرکز قدرِت مطلق 
از  گسیخته تر  لجام  را،  فرد  یک  در 
روزگار  مردِم  پَست تریِن  به  همیشه، 
یعنی ارباب عمامه و اهِل منبر، سپرد. 
حکومت والیت فقیه، فارغ از نام اش، 
زشت ترین و منحط ترین نوع استبداد 
مطلقه ی سلطانی را نمایندگی می کند 
به  که  نیست  بعید  معلوم،  قرارِ  از  و 
زودی شکل موروثی هم به خود بگیرد.

نتایج  و   ۵۷ سال  ماجراهای 
فاجعه بارِ حاصل از آنها، باعِث آسیب 
ایرانیان  ملی  هویت  به  جبران ناپذیر 
شیعه گرای  حکومِت  ضدیت  شد. 
فقاهتی با هر نوع هویت دیگر موجب 
شد که تمامی اقوام و افراِد متنوعی که 
در زیرمجموعه ی هویت ملی دور هم 

جمع می شدند، پراکنده شوند.
اندیشه ی چپ نقشی انکارناپذیر در 

تاریخ فلسفه و سیاست دنیای مدرن 
البته  و  دستاوردها  موجب  و  داشته 
فجایع بسیاری در غرب و شرق عالم 
به  احزاب  شوربختانه،  است.  شده 
اصطالح چپگرا نه تنها هیچ منفعت 
نداشته اند  ایرانیان  برای  برکتی  و 
تاریخ  بلکه همواره نقشی مخرب در 
معاصر ایران داشته اند. روی هم رفته 
و  ترور  تخریب،  هیچ دستاوردی جز 
دروغ پردازی، از این جماعت در خاطر 

اهالی ایرانشهر به جا نمانده است.
گذشته ی احزاب چپگرای ایران- از 
»حزب توده ایران« تا باقی نیروهای 
استالینیستی- تفکراِت  با  همدل 

نمایشگِر  مائوئیستی-  یا  لنینیستی 
چیزی جز آسیب به هویت ملی ایرانیان 
برادراِن بزرگ و  برای  راه مزدوری  از 
ترویج تروریسم و تخریب سازمان یافته 
و حتی دامن زدن به اختالفات قومی 
و هویتی، نیست. هواداران این احزاب 
و  جاهالنه  امروز  همین  تا  گروه ها  و 
بی توجه به سابقه ی تاریک و غیرقابل 
دفاِع احزاِب متبوع شان، هنوز در خارج 
از کشور و در ممالک دموکراتیک- که 
صبح تا شب به دولت های آنها فحش 
آنها  از  حال  عین  در  و  می دهند 
کمک های اجتماعی و حقوق بیکاری 
می گیرند- تشکیل جلسه می دهند و 
از میان دویست نفر هوادارِ هفتاد سال 
به باالی خودشان چند نفری را برای 
کذایی شان  احزاب  مرکزی  کمیته ی 
انتخاب می کنند. در نهایت هم با چند 
انتقاد آبکی از حکومِت سلطاِن فقیه، با 
هر گونه تغییر واقعی در ایران از طریق 
کمک خارجی یا بازگشت پادشاهی به 

شدت مخالفت می کنند.
پس  ایراِن  سیاسِت  میداِن  در 
گروه های  و  احزاب  مشروطه،  از 
نقشی  همواره  چپگرا،  مخالف خواِن 
صحنه ی  به  شکل دهی  در  رنگ  پر 
سیاست ایران داشته اند. در مقابل اما، 
هیچگاه  سکوالر  راستگرای  نیروهای 
اهل  مردِم  اذهاِن  در  درخور  نقشی 
مثال،  عنوان  به  نداشته اند.  سیاست 
دموکراِت  حزب  همچون  احزابی 
احمد قوام السلطنه یا سومکای داود 
منشی زاده و یا پان ایرانیسِت محسن 
تندروی ها  دلیِل  به  و…  پزشکپور 
هیچ  رهبرانشان،  شخصیِت  کیش  و 
به  و  نکردند  پیدا  اقبال عمومی  یک 
ایرانیان  جمعی  خاطره ی  از  سرعت 
پاک شدند. در حال حاضر و با توجه 
به تغییرات سریع فضای سیاسی ایران، 
ضرورت تشکیل یک حزب مستقل با 
گرایش های راست دموکرات و میانه با 
رهبری دانا و مطلع، برای تغییِر گفتمان 
سیاسی  ادبیات  بر  حاکم  فضای  و 
ایران بیش از همیشه حس می شود.

آنقدر  پهلوی گرایی  پشتوانه ی 
وسیع و تاریخی است که اگر گروهی 
و  راست کردار  دانا،  هواداراِن  از 
شناخته شده اش دست به تأسیس یک 
حزب راستگرای دموکرات با تکیه بر 
میراِث پادشاهی در ایران بزنند، بدیلی 
راه اند در  برای تغییراتی که در  مؤثر 
اداره ی ایران خواهند بود. خطری که 
خواهد  تهدید  را  فرضی  حزِب  این 
کرد هجوم سیل متملقیِن بی مایه و 
جان نثاراِن شفاهی است که به هوای 
خواِن  به  زدن  ناخنک  و  کباب  بوی 
یغما، به عضویت چنین تشکیالتی در 
خواهند آمد.زمان به نفع پهلوی گرایی 
در حال گذر است و هر چه از فجایع 
مدیریِت  سوء  و  وحشیانه  حکمرانی 
چپاولگراِن حکومت جمهوری اسالمی 
انکارناپذیِر  دستاوردهای  می گذرد، 
نمایان تر  پهلوی  پادشاهی  دوران 
می شود. در این چهار دهه ی پس از 
پاک ترین  پهلوی گرایان   ،۵۷ انقالب 
سابقه را در مبارزه با حکومت جنایتکار 
جمهوری اسالمی داشته اند. هیچگاه 
و  نیالوده اند  کسی  خون  به  دست 
همواره بر حفظ تمامیت ارضی ایران 
و حق تعیین سرنوشت مردم توسط 

خودشان تأکید کرده اند.
تحوالت شگرفی در آینده ی نزدیک 
حکومِت  شکِل  داد.  خواهد  رخ 
جمهوری  از  پس  ایران  دموکراتیِک 
اسالمی، باید به انتخاِب و اختیار آزاد 
مردِم آزاِد ایران باشد. در هر حال، ملت 
پادشاهِی  سنت  به  بازگشت  با  ایران 
مشروطه یا انتخاب هر نوع جمهوری 
قانونمنِد دموکراتیک، می توانند از میراث 
بهره مند  پهلوی گرایی  از  مانده  به جا 
شده و کاستی هایش را ترمیم کنند. 
آینده ی ایران نه در نفی گذشته، بلکه 
در آموختن و عبرت گرفتن از آن است.

پهلوی گرایی، پشتوانه ی یک حزِب فراگیر

محمدرضاشاه )ولیعهد( و رضاشاه پهلویرضاشاه و ساختمان راه آهن سراسری ایران

پروین اعتصامی و محمدرضاشاه پهلوی )ولیعهد(محمدرضاشاه پهلوی و محمدعلی فروغی
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