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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

ِِ

بیم و امیدهای اعتصابات 
پراکنده بازاریان

در این شماره می خوانید:

 در صفحه 2

چند  و  تهران  بازاریان  اعتصاب 
مهمترین  جمله  از  ایران  دیگر  شهر 
اتفاقات کشور در هفته گذشته بود. این 
اعتصاب ها از  بازار عباس آباد تهران آغاز 
شد و به بازارهای عالءالدین تهران، بازار 
بزرگ تهران، بازار کویتی های تهران و 
بازار پوشاک و بازار طالفروشان مشهد 

و  اهواز  شهرهای  طالفروشان  بازار  و 
اردبیل رسید.

پیشتر و از یک ماه پیش بازاریان شهر 
بانه در اعتراض به بسته شدن بازارهای 
مرزی همچنان در اعتصاب بسر می برند 
و نه تنها برخوردها و فشارهای نیروهای 

امنیتی علیه کسبه ....  در صفحات 10 و 11 

سرمقاهل

خواست مشترک مردم ایران و عراق:فرار شرکت های فراملیتی از ایران
هر دو می خواهند جمهوری اسالمی برود!
در کازرون مردم علیه طرح »تجزیه «ی شهرشان به خیابان می آیند. 
شعارها خیلی زود به »مرگ بر دیکتاتور« و »سوریه را رها کن، فکری 

به حال ما کن« تبدیل می شود. 
آب  انتقال  و  کم آبی  به  اعتراض  در  کشاورزان  و  مردم  اصفهان  در 
شهرشان به مناطق دیگر تجمع و تظاهرات می کنند. شعارها خیلی زود 

رنگ و بوی سیاسی می گیرد.
اعتراض  عقب افتاده  دستمزدهای  دریافت  برای  کارگران  مشهد  در 

می کنند و علیه شرایط اقتصادی شعار می دهند. 
آموزگاران برای بهبود وضعیت خود دست به اعتراض می زنند، دولت 

»تدبیر و امید« دستور بازداشت آنها را می دهد. 
طی  آسایش  در  را  سالمندی  دوران  داشتند  امید  که  بازنشستگان 
را  زندگیشان  کفاف  تورم  و  گرانی  غول  برابر  در  حقوقشان  کنند، 

نمی دهد و مجبورند به خیابان ها بیایند.
اعتباری  و  مالی  مؤسسات  در  را  خود  ندار  و  دار  که  مالباختگان 
باخته اند، از شعار فراتر رفته و به صورت نمادین عروسک ولی اهلل سیف 

رئیس بانک مرکزی را به دار می آویزند.
این وضعیت به هیچ وجه عادی نیست! تازه،  نه تنها در ایران بلکه در 
آن  سوی مرزها، در عراق نیز مردم کشور همسایه فریاد می زنند »ایران 
برو بیرون!« و منظورشان از »ایران«، حکومت  اسالمی- شیعه ی ایران 
است. این شعار پاسخ مساعد عراقی ها به ایرانی هاست که خودشان 
سال هاست بر سر جمهوری اسالمی فریاد می زنند: فلسطین را رها کن، 
سوریه و عراق را رها کن! این شعارها همزمان یک معضل مزمن را به 
نمایش می گذارد که همواره درباره آن هشدار داده شده است: سیاست  
زندگی  با  مستقیم  ارتباط  در  اسالمی  جمهوری  خارجی  و  منطقه ای 
وانمود  مقدس«  »نظام  اما  می راند.  نابودی  سوی  به  را  کشور  مردم، 
می  کند که در برابر »غرب« ایستاده و حضورش در کشورهای منطقه 

برای حفظ امنیت ایران و ایرانیان است!
 اما این چه حضوری است که هیچ کس آن را نمی خواهد جز فرماندهان 
سپاه پاسداران و »رهبر«ی که مغزش با تفکر آلوده ی »صدور انقالب 

شیعه« شسته شده است؟! 
و این چه نظامی است که به گفته ی دوست و دشمن و حتی مقامات و 
دلبستگان خود رژیم، اکثریت مردم آن را نمی خواهند و دامنه ی منفور 

بودنش به کشورهای منطقه نیز کشیده شده است؟!  
در بقیه ی جهان نیز سه کشور اروپایی که این روزها ژست همراهی 
نه با جمهوری اسالمی بلکه با »برجام« را گرفته اند، تمام نگرانی شان 
بیش از هر چیز زیان های ناشی از تحریم های آمریکاست و نه سودی 
که ممکن است از شرایط پا در هوای یک رژیم منفور در داخل و منطقه 
نصیب شان شود. این فقط خود نظام است که ظاهرا نمی داند مخالفت 
با آن هم داخلی و هم منطقه ای و جهانی است زیرا خودشیفتگی و 
خودفریبی آن را کور کرده و قدرت سرکوب خود را به حساب محبوبیتش

   می گذارد.

=شرکت های بزرگ یکی پس از دیگری انصراف خود را از ادامه ی پروژه ها و یا تمدید آنها در ایران اعالم می کنند.
=راهکار اروپا در برابر تحریم های آمریکا به قانونی باز می گردد که فقط به فعالیت شرکت های کوچک اروپایی در 

ایران کمک می کند آن هم در صورتی که بانکی برای حمایت مالی پیدا کنند.
=تهدید به غنی سازی یا از سر گرفتن آن مگر مشکالت اقتصادی و مطالبات مردم را برطرف می کند؟!

 در صفحه18

ایران همچنان در صدر فوتبال آسیا
****

تیم فوتسال زنان ایران قهرمان آسیا شد
****

و  نادال  پیروزی  رم،  استادان  تنیس 
جاکوویچ
****

ِزِوِرف و کویتوا قهرمان مسابقات 
استادان مادرید

****
 کیروش: مدافعان ما باید قادر باشند 

ده ها بار با رونالدو به هوا بپرند
****

کیروش به سرمربی ذوب آهن:
 اگر در پرتغال بودیم می دانستم 

چگونه پاسخ بدهم
****

دو بازیکن تیم کبدی ایران به استرالیا 
پناهنده شدند 

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

مسئله فلسطین :
 ابزار ایدئولوژیک رژیم والیت فقیه

صفحه 3
=وعده های بدون تضمین: اروپا 

با یورو از ایران نفت می خرد؟!
صفحه 4

=شب خونین کازرون: تیراندازی
 امنیتی ها به معترضان؛ دست کم 
سه نفر کشته و ده ها نفر زخمی و 

بازداشت شدند
صفحه 5

می آیم  وثوقی:  روزی  =بهروز 
 که خاطراتم را پس بگیرم

صفحه 6
=افکار علی شریعتی، ملغمه ای

 از ارتجاع سرخ و سیاه
صفحه 7

جشنواره  دو  و  شهر  یک   =
فیلم ایرانی

صفحات  8 و 9
= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات

 در ایران )69(- احمد احرار
 - سوخته   زمین  =سیاست 

داریوش همایون
صفحه 13

= سرگرمی -جدول - سودوکو
صفحه 14

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

صفحه 15
=رضاشاه: دشمنان عجیب!

صفحه 17
آموزگاران  از  دولت  =شکایت 
موجب بازداشت آنها شده است
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اعتصاب بازاریان تهران و چند شهر دیگر ایران 
از جمله مهمترین اتفاقات کشور در هفته گذشته 
بود. این اعتصاب ها از  بازار عباس آباد تهران آغاز 
شد و به بازارهای عالءالدین تهران، بازار بزرگ 
تهران، بازار کویتی های تهران و بازار پوشاک و بازار 
طالفروشان مشهد و بازار طالفروشان شهرهای 

اهواز و اردبیل رسید.
پیشتر و از یک ماه پیش بازاریان شهر بانه در 
اعتراض به بسته شدن بازارهای مرزی همچنان 
در اعتصاب بسر می برند و نه تنها برخوردها و 
فشارهای نیروهای امنیتی علیه کسبه این شهر 
این  در  بلکه  نشده  اعتصاب  شکستن  موجب 
مدت در بازارهای چند شهر شمال غرب کشور 
سردشت،  مهاباد،  مریوان،  شهرهای  جمله  از 
پیرانشهر و جلفا نیز، مانند بانه، در اعتراض به 
بسته شدن بازارهای مرزی اعتصاب های پراکنده 

رخ داده است.
اعتصاب برای اشتغال و همدلی

البته اعتصاب بخشی از بازار در تهران نه به 
شهرهای  دیگر  و  بانه  کسبه ی  مطالبات  خاطر 
مرزی شمال غرب ایران بلکه به دلیل نوسانات 
شدید نرخ ارز و در اعتراض به روند افزایشی بهای 

دالر و زیانی بوده که به بازاریان وارد می شود.
از  خود  نفس  در  بازاریان  اعتصاب  چند  هر 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و از نظر تاریخی 
نیز »اعتصاب بازار« نقشی مهم در تحوالت معاصر 
کشور داشته است اما وضعیت سیاسی- اقتصادی 
کنونی ایران و انگیزه های بازاریان برای اعتصاب 
روند  بر  اعتصابشان می تواند  و  آنها  اثری که  و 
تحوالت سیاسی در ایران بگذارد قابل تأمل است.

اعتصاب در بانه و کشیده شدن آن به چند شهر 
دیگر تا کنون بدون پاسخگویی مسئوالن باقی 

مانده است اما اتحاد و همدلی بازاریان این شهر 
با یکدیگر و از آن مهمتر با کولبران زحمتکشی که 
امکان دیگری برای تأمین زندگی خود ندارند، اثر 
مثبتی بر افکار عمومی گذاشته و توانسته پتانسیل 
مثبتی برای حرکات اعتراضی در این شهرها ایجاد 
کند. این همدلی موجب شده حکومت بیش از 
پیش احساس خطر کند و به برخورد امنیتی با 
مغازه داراِن اعتصابی و همچنین قطع کردن چند 

روزه اینترنت در بانه متوسل شود.
اعتصاب پس از محاسبه سود و زیان

در مقابل اما به نظر می رسد در اعتصاب هفته 
جاری تهران و چند شهر بزرگ دیگر، بازاریان 
این  به  پیوستن  برای  الزم  انگیزه  یا  آمادگی 
اعتصاب و همراهی با دیگر همکاران معترض خود 
را نداشتند. این اعتصاب با فراخوانی از سوی برخی 
بازاریان که در شبکه های اجتماعی منتشر شد از 
روز دوشنبه، 24 اردیبهشت و از بازار عباس آباد 
تهران آغاز شد. طراحان این اعتصاب که از چند 
روز پیشتر با راه اندازی گروهی در تلگرام و دعوت 
در  عضویت  برای  مختلف  شهرهای  بازاریان  از 
این گروه تالش داشتند همزمان با آغاز اعتصاب 
و بسته شدن مغازه ها در مسجد شاه تهران به 
این  در  بدهند  وسیع تری  ابعاد  خود  اعتراضات 

امر موفق نشدند.
شاید بتوان گفت برخوردهای امنیتی جمهوری 
اسالمی که بدون هیچ مالحظه و انعطافی کمر 
به حذف هر شخص و جریان مخالف و منتقد 
می بندند از یک سو و نقشه های گوناگون تیم های 
امنیتی نظام برای نفوذ میان گروه ها و جریان های 
منتقد و مخالف از سوی دیگر موجب شده است 
که بازاریان نتوانند طی روزهای گذشته به انسجام 
و نقطه نظر مشترک و موثر درباره اعتصاب برسند.

در همین حال تعداد کمی از بازاریان موافِق 
اعتصاب به دلیل نوسانات ارزی، انگیزه ی آن را 
سیاسی  تحوالت  بر  خود  اعتراض  با  که  دارند 
کشور نیز تأثیر بگذارند. اگر صد سال پیش گران 
شدن قند و شکر به علت جنگ ژاپن و روسیه 
در خاوردور و فلک شدن چند بازاری به دست 
عالء الدوله حاکم تهران موجب اعتصاب سراسری 
و  مشروطه خواهان  به  آنها  پیوستن  و  بازاریان 
زمینه ساز وقوع انقالب مشروطه و تشکیل مجلس 
ملی شد، اما به نظر نمی رسد بازاریان ایران پس 
نظام  »برکات«  در سایه ی  فعالیت  از 40 سال 
جمهوری اسالمی، در حال حاضر چنین پتانسیل 
و همچنین درکی را از شرایط سیاسی و اقتصادی 
رونق  نظامی که موجبات  در  باشند که  داشته 
بازار نیز  تولید و کار را فراهم آورد، مصرف  و 

بیش از هر زمانی رونق می یابد.تا پیش از انقالب 
اسالمی بازاریان از جمله به این دلیل بخشی پویا 
و مطالبه گر به نظر می رسیدند که »سرمایه داری 
صنعتی « و تولید مدرن را در تضاد با منافع بازار 
ضربه ی  با  اسالمی  جمهوری  می دیدند.  سنتی 
اساسی به بخش خصوصی و سرمایه داری صنعتی 
و بورژوازی نوپای ایران، بازار سنتی را که عمدتا 
بر »معامله« و »خرید و فروش« و »داللی« و 
»واسطه گری« تکیه دارد تقویت کرد بدون آنکه 
تولید داخلی بتواند منبعی برای تغذیه ی این بازار 
باشد! واردات جای تولیدات داخلی و رانت خواران 
در  حکومت  به  وابسته  مافیایی  گروه های  و 
نقش واردکنندگان، جای سرمایه داران مولد را 
گرفتند. یکی از نتایج اینکه با نوسانات نرخ ارز و 
سیاست های اقتصادی ویرانگر، بازار سنتی هم از  
نفس می افتد. در چنین شرایطی هیچ پیوندی با 
روحانیت و حکومت دینی به کار بازار و بازاریان 
نمی آید! بازار سنتی هراندازه هم که مذهبی باشد 
و مؤمن، نهایتا بر اسکناس سجده می کند! حمایت 
و پیوستن اش به انقالب اسالمی نیز نه برای ایمان، 
که عین مالیان، به خاطر نقشی بود که با شکل 
گرفتن مناسبات نوین در حال از دست رفتن بود.

در تمام چهل سال گذشته، این بازار در برابر 
رویدادها و فراز و نشیب های اجتماعی بی اعتنا و 
به فکر جیب خود بود. از جنگ، با احتکار سود 
کالن برد. نقش اش در حرکاتی مانند جنبش زنان 
و جنبش سبز، وارد کردن چادر سیاه و پارچه سبز 
بود! این بازار در برابر سرکوب و اقدام ضدبشری 
جمهوری اسالمی، صدایش در نیامد. در هر بحران 
اقتصادی، اول از همه جیب خود را پر کرد. این 
محاسبه ی سود و زیان، همواره بازاریان مخالف 
و منتقد شرایط کنونی را که دورنگرتر هستند و 

بقای بازار را در رونق سیاسی و اجتماعی کشور 
مقابل  در  اندکی  اقلیت  صورت  به  می بینند، 

اکثریتی از بازاریان قرار داده است.
ارز با کسی شوخی ندارد

ارز و  نوسانات  لگام گسیختگی  اما  این روزها 
رکود شدید موجب شده تا »بازار« به مثابه یک 
کلیت در خطر قرار بگیرد. در حالی که ممکن 
است افزایش قیمت ها به نفع بازاریان به نظر برسد 
اما  رکود، کسب و کار آنها را از رونق می انداخته 
و با کاهش ارزش پول ملی، سرمایه ی آنها ارزش 

خود را از دست می دهد. 
واقع  در  گذشته  هفته  پراکنده  اعتصاب های 
رفتن  دست  از  خطر  به  واکنش ها  نخستین 
ریشه های  دلیل  به  اما  بود.  بازاری  سرمایه های 
متقابل بازار و حکومت در یکدیگر، و در خالء 
سرمایه داری صنعتی و بخش خصوصی قوی، آن 
همدلی و پیوستگی که بین کارگران و کارمندان 
و  قشرها  دیگر  و  مالباختگان  و  بازنشستگان  و 
طبقات جامعه وجود دارد، در میان بازاریان دیده 

نمی شود. 
و  برجام  از  آمریکا  خروج  با  میان،  این  در 
که  احتمال  این  و  پیشین  تحریم های  بازگشت 
تحریم های جدیدی از سوی آمریکا و اروپا به دلیل 
فعالیت موشکی جمهوری اسالمی به لیست بلند 
تحریم های بازگشته اضافه خواهد شد، وضعیتی 
نگران کننده در بازار ایجاد کرده است. در حال حاضر 
هیچ چشم اندازی وجود ندارد که به بازاریان برای 
حفظ سرمایه های آنها اطمینان دهد. بی اعتمادی 
اعتراضات  از علل  و عدم اطمینان همواره یکی 
اجتماعی است که بازار نیز از آن مستثنی نیست. 
گفتنی است که اعتصاب و اعتراض در بازار 
نیز با هر هدف و انگیزه ای که صورت گیرد، از 
سوی مردم  و افکار عمومی به حساب مخالفت 
نوشته  اسالمی  جمهوری  نظام  و  دولت  با 
اعتراضات  مدت هاست  که  نظام  اما  می شود! 
پیوسته ی کارگران و بازنشستگان و مالباختگان 
و آموزگاران و دانشجویان را در مقابل خود دارد، 
بازاریان را به عنوان معترضان بی خطر در برابر 
خود می بیند حال آنکه اتفاقا به دالیل یادشده 
در باال، اگر بازاریان برای حفظ سرمایه  و آینده ی 
خود به توافق و همدلی برسند، دامنه ی تأثیری 
می گذارند،  حکومت  همچنین  و  جامعه  بر  که 
اعتصابات  رو،  همین  از  است.  پیش بینی ناپذیر 
را  اسالمی  جمهوری  می تواند  بازار  در  فراگیر 
به  بود،  بسته  بازاریان  به  نافش  بند  زمانی  که 

زانو درآورد. 
روشنک آسترکی

محمد جواد ظریف از سفر به روسیه، چین و 
اروپا بدون دریافت ضمانت هایی که به دستور 
علی خامنه ای و حسن روحانی برای به دست 
آوردن آنها کشور را ترک کرده بود، به تهران 
بازگشت.  وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران 
که عادت به بیان حقیقت ها ندارد ولی مجبور 
شد به این واقعیت اعتراف کند که »اروپایی ها 
متحد آمریکا هستند و قرار نیست روابط  شان 
را با آمریکا کنار بگذارند... ما دنبال خیالبافی 
نیستیم که اروپا روابط اش را با آمریکا به هم 

بزند، چنین امری امکان پذیر نیست.«
از آنجا که در جهان امروز اقتصاد و منافع 
اول را در سیاست می زنند،  اقتصادی حرف 
دلیلی هم نیست که اروپا اتحاد دیرینه و روابط 
گسترده اقتصادی اش با آمریکا را فدای روابط 
پر هزینه و بدون آینده با جمهوری اسالمی 
ایران بکند. بدون شک بازار ایران، لقمه چربی 
به  نه  ولی  است،  اروپا  اتحادیه  اقتصاد  برای 
اسالمی  جمهوری  مقامات  که  لذیذی  آن 
 28 اقتصادی  تراز  در  می کنند.  تصور  ایران 
کشور عضو اتحادیه اروپا با کشورهای جهان، 
قرار  31ام  رده  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
رده  همین  در  هم  بنگالدش  و  تونس  دارد. 
قرار دارند. به عبارت دیگر روابط تجاری اروپا 
درصد  ایران شش دهم  اسالمی  جمهوری  با 
این  عضو  اقتصادی 28 کشور  روابط  از کل 
اتحادیه را تشکیل می دهد. آمریکا در رده اول 
قرار دارد. 20 درصد از تراز افتصادی اتحادیه 
اروپا با آمریکاست. مقایسه این دو رقم نشان 
می دهد که اروپا نه می خواهد و نه می تواند 

20 درصد را قربانی شش دهم درصد بکند.
سود و زیان شرکت های بزرگ

هنور مرحله اول از بازگشت سه مرحله ای 
تحریم های آمریکایی تکمیل نشده است که 
شرکت های بزرگ و فراملیتی اروپایی اعالم 
ترک  را  ایران  اسالمی  جمهوری  که  کردند 
شرکت  مدیرعامل  ِکِزر  جو  کرد.  خواهند 
از خروج  پس  کرد  اعالم  آلمان،  »زیمنس« 
آمریکا و وضع تحریم های جدید، این شرکت 
ادامه  ایران  با  همکاری  به  توانست  نخواهد 
دهد. زیمنس ساالنه در آمریکا 40 میلیارد 
دالر فروش دارد، که 20 درصد از کل فروش 
این شرکت در جهان است. شمار کسانی که 
برای زیمنس در آمریکا کار می کنند بیش از 

۵0 هزار نفر تخمین زده می شود.
»انی«،  عامل  مدیر  دسکالزی  کالودیو 
شرکت نفتی دولتی ایتالیا، هم یادآوری کرد 
که تا آخر سال جاری میالدی خرید دو میلیون 
پایان خواهد  به  ایران  از  ماه  در  نفت  بشکه 
رسید و این شرکت برنامه ای برای تجدید این 
قرارداد و یا آغاز هر پروژه دیگری در جمهوری 
اسالمی ایران ندارد. شرکت »انی« در گذشته 
در سخت ترین شرایط با ایران همکاری کرده 
و رابطه ی خود را حفظ کرده بود، حتی زمانی 
که تمام شرکت های مهم نفتی جهان ایران 
باقی  »انی«  بودند،  کرده  ترک  و  بایکوت  را 
شرکت  مدیرعامل  تریویلین،  الساندرو  ماند. 
فوالدسازی »دانیلی« هم اعالم کرد طرح  یک 
و نیم میلیارد یورویی همکاری با ایران را به 
بایگانی خواهد سپرد »زیرا بانک ها که تا کنون 
از آن نبودند، بدون  هم آماده حمایت مالی 
شک با تحریم های جدید در این مورد گفتگو 

هم نخواهند کرد.«
بایگانی پروژه ها

سورن سوکو مدیرعامل بزرگترین شرکت 
حمل و نقل جهانی، یعنی »مرسک« دانمارکی 
صادرات  و  واردات  از  بزرگی  بخش  است. 
سال 201۵،  از  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 
همین  توسط  برجام،  شدن  اجرایی  یعنی 
شرکت انجام می گیرد. سورن سوکو پنجشنبه، 
17 مه،  گفت »با توجه به سیاست تحریم های 
جدید آمریکا، دیگر فعالیت همزمان در ایران و 
آمریکا امکان پذیر نیست و بنابراین ما جمهوری 
اسالمی ایران را ترک خواهیم کرد.« شرکت 
نفتی فرانسوی »توتال« هم اعالم کرد از پارس 
جنوبی خارج خواهد شد. مدیرعامل »توتال« در 
روزهای گذشته بارها تکرار کرد که »همکاری با 
ایران از اولویت های ما نبوده و نیست«. »توتال« 
۵0.1 درصد از سهام طرح گسترش فاز 11 
پارس جنوبی را دارد. دیگر شرکای »توتال« 
در این طرح شرکت چینی »سی ان پی اس« و 
»پتروپارس« ایرانی هستند. ارزش این طرح 40 
میلیون دالر تخمین زده می شود، در حالی که 
»توتال« پروژه هایی به ارزش 10 میلیارد دالر 
در آمریکا را در دست دارد، عالوه بر اینکه 30 
درصد از سهام این شرکت فرانسوی در دست 

سرمایه گذاران آمریکایی است.
شرکت نفتی هلندی »شل« هم که در سال 
خام  نفت  ایران  از  نفتکش  سه  تنها   2017
خریده بود، اعالم کرد پروژه هایی را که برای 
توسعه میدان های نفتی آزادگان، یادآوران و 

کیش داشته متوقف ساخته است. از شرکت 
»سایپم«  از  اتریش،  »او ام وی«  تا  نروژ  نفت 
»ایرباس«  اروپایی  کنسرسیوم  تا  ایتالیا 
فرانسوی  ایتالیایی-  هواپیمائی  و  شرکت 
»آی تی آر«،  از شرکت اتومبیل سازی »سئات« 
آلمانی- اسپانیایی تا شرکت پیمانکار معادن 
فنالندی »آئوتوتک«، همه در این روزها اعالم 
کرده اند که تفاه منامه های امضاکرده در یک 
سال و نیم گذشته با جمهوری اسالمی ایران 
را به بایگانی خواهند سپرد. هیچ کدام حاضر 
نیستند برای چند قرارداد، هرچند پرمنفعت، با 
جمهوری اسالمی ایران قید رابطه ای پرسابقه و 

مستمر با آمریکا را به خطر بیاندازند.
سرمایه به دولت پاسخگو نیست

امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در 
اروپایی در  حاشیه نشست سران کشورهای 
صوفیه به مقامات جمهوری اسالمی یادآوری 
او مدیرعامل »توتال« یا دیگر نهاد  کرد که 
های مهم اقتصادی نیست. رئیس جمهوری 
جلب  یا  تجارت  من  »اولویت  گفت  فرانسه 
حمایت مالی از ایران نیست. این ژئوپولیتیک 
است که باید شرایط را برای باز کردن بازار 
و جامعه ایران مهیا سازد.« رئیس جمهوری 
فرانسه غیرمستقیم مسئولیت شرایط کنونی را 
به گردن جمهوری اسالمی ایران می اندازد که 
با رفتار نسنجیده خود جلوی باز شدن جامعه 

مرکل  آنگال  است.  گرفته  را  ایران  اقتصاد  و 
صدراعظم آلمان نیز در صوفیه ضمن حمایت 
از »برنامه اجرایی اقدام مشترک« یا برجام، آن 
را پیمانی آرمانی ندانست  و بر نگرانی اروپا از 
برنامه موشک های بالستیک و همچنین »نفوذ 

ایران و حزب اهلل در سوریه« تاکید ورزید.
در همین زمینه جمشید عدالتیان عضو اتاق 
بازرگانی ایران نیز به این واقعیات اشاره کرده 
و معتقد است که جمهوری اسالمی نباید به 
اروپایی ها اعتماد کند زیرا »فردا خواهند گفت 
بنگاه های ما خصوصی هستند و نمی توانیم 
ایران  در  سرمایه گذاری  به  مجبور  را  آنها 
کنیم.« البته این مقام اقتصادی معتقد است 
که جمهوری اسالمی امروز دیگر برگی چون 
غنی سازی برای رو کردن در اختیار ندارد و 
بازنده از این مصاف بیرون خواهد آمد و به 

سرنوشت شوروی سابق دچار خواهد شد.
دفاع اروپا از برجام »حیثیتی« است

به  اروپا تصمیم گرفتند  در صوفیه سران 
نشوند  برجام خارج  از  آمریکا،  از  دنباله روی 
و آن را حفظ کنند. تنها راهکاری که بر سر 
قانونی  فعال کردن مجدد  توافق کردند،  آن 
است که در سال 199۶ در جریان مناقشه با 
آمریکا بر سر تحریم های این کشور علیه کوبا 
به تصویب پارلمان اروپا رسیده است. قانونی که 
هرگز قدم به مرحله اجرا نگذاشت زیرا پس از 
تصویب آن، مذاکراتی بین اروپا و آمریکا انجام 
شد که به یک توافق انجامید. توافقی که این 

بار بسیار مشکل به دست آید.
بر مبنای این قانون، در صورتی که این بار 
اروپایی حق خواهند  اجرا شود، شرکت های 
نکنند،  رعایت  را  آمریکا  تحریم های  داشت 
و در صورت جریمه شدن احتمالی از سوی 
برای  دادگاه های آمریکایی می تواند راه هایی 
طرح دعاوی متقابل در پیش  گرفته شود. در 
از  امانوئل ماکرون و برخی دیگر  اما  صوفیه 
رهبران اروپایی تاکید کردند که شرکت هایی 
که در آمریکا نیز دارای منافعی هستند مشمول  
این قانون نمی شوند.  به زبان دیگر این قانون 
در صورت اجرا شدن تنها می تواند چتری برای 
شرکت های کوچک اروپایی باشد که در آمریکا 
منافعی ندارند، ولی می توانند قراردادهایی در 

جمهوری اسالمی ایران به دست آورند.
امانوئل ماکرون به روشنی به نحوه اجرای 
این قانون در صورت فعال شدن اشاره کرده 
است: »شرکت های چندملیتی که در چندین 
کشور مناَفع اقتصادی دارند، مختارند هرگونه 

که صالح می دانند عمل کنند و ما این آزادی 
را از آنها سلب نخواهیم کرد. این طرح برای 
کوچک  و  متوسط  شرکت های  از  حمایت 
ندارند.  حضوری  آمریکا  بازار  در  که  است 
آنها می توانند تصمیم به مراوده اقتصادی با 

جمهوری اسالمی ایران بگیرند یا نگیرند.« 
البته باید به سخنان امانوئل ماکرون افزود 
که این شرکت های کوچک و متوسط اروپایی 
یا باید بانکی را نیز پیدا کنند که بدون خطر 
مجازات به دلیل زیر پا گذاشتن تحریم های 
معامالت  این  از  کند،  تهدید  را  آنها  آمریکا 
حمایت مالی کند، یا اینکه تمام 28 کشور 
اروپایی، مانند فرانسه و ایتالیا و آلمان، از طریق 
بیمه های دولتی این معامالت را تحت حمایت 
خود قرار دهند. البته یکی از مشاوران اقتصادی 
رویترز  با  گفتگو  در  فرانسه  جمهور  رئیس 
می گوید »با توجه به پیچیدگی موقعیت ایران 
مشکل به نظر می رسد که بیمه های دولتی 
صادرات بتوانند مشکل را به تنهایی حل کنند. 
من معتقدم که شرکت های اروپایی آهسته و 

به ترتیب از بازار ایران خارج خواهند شد.«
چین و هند هم به فکر خروج از بازار ایران

چین در حال حاضر مهمترین مشتری نفت 
ایران است. محمد جواد ظریف در جریان سفر 
اخیر به پکن، که سعید خوشرو مدیر روابط 
همراهی  را  او  نیز  نفت  شرکت  بین المللی 

می کرد، نتوانست ضمانت ادامه صادرات نفت 
در سطح کنونی را به دست آورد. چین در حال 
حاضر روزانه ۶۵۵ هزار بشکه، برابر با 2۵ درصد 
از کل صادران نفت جمهوری اسالمی ایران 
را خریداری می کند. مدیران شرکت  چینی 
واردکننده  مهمترین  که  زنرونگ«،  »زوهای 
نفت از ایران است، به سعید خوشرو گفتند 
مایل به ادامه روابط در سطح کنونی هستند، 
ضمانتی  زمینه  این  در  نیستند  حاضر  ولی 
بدهند چون آنها نیز تابع بازار جهانی هستند. 
توافق  امضای  از  قبل  تحریم های  زمان  در 
هسته ای، شرکت های نفتی هر ۶ ماه یک بار 
ایران را به مقدار 20 درصد  از  واردات خود 

کاهش می دادند.
پادشاهی سعودی اعالم آمادگی کرده است 
که صادرات نفت خود را برای ثابت نگاهداشتن 
قیمت نفت افزایش دهد.  دارمندرا پرادان، وزیر 
نفت هند، دومین وارد کننده نفت از جمهوری 
اسالمی ایران، در حساب کاربری توئیتر خود 
خبر از آمادگی پادشاهی سعودی برای فروش 
در  پرادان،  داد. دارمندرا  کشور  این  به  نفت 
توییت دیگری می نویسد وزیر انرژی سعودی به 
او اطمینان داده است که این کشور با افزایش 
تولید جلوی افرایش بهای نفت را خواهد گرفت.

واکنش عصبی محمدباقر نوبخت، سخنگوی 
دولت حسن روحانی، بالفاصله پس از بازگشت 
و  پکن  مسکو،  به  اخیرش  سفر  از  ظریف 
بروکسل، حکایت از عدم موفقیت جمهوری 
اسالمی در مقابله با تحریم های آمریکا دارد. 
»اگر  که  می کند  تهدید  نوبخت  محمد باقر 
توافق  این  از  حتما  نشود،  تامین  ما  منافع 
خارج خواهیم شد و غنی سازی زیر 4 درصد 
را به 20 درصد و یا به هر درصدی که دلمان 
خواست، ارتقاء خواهیم داد«. گذشته از اینکه 
از سر گرفتن غنی سازی اورانیوم به سطح باالتر 
محتاج زمان است و به این سادگی نیست، اوال 
مگر با این کار پیامدهای منفی ناکام ماندن 
برجام و مشکالت اقتصادی کشور و مطالبات 
مردم حل می شود؟!  ثانیا، در صورت اجرای 
چنین تصمیم ابلهانه ای که بیشتر »خودزنی« 
در  و  روسیه  و  چین  اروپا،  پیوستن  است، 
آمریکا  تحریم های  به  جهانی  جامعه  نهایت 
یک  تنها  دیگر  که  داشت  خواهد  پی  در  را 
واکنش سیاسی نخواهد بود و می تواند کشور 
را در معرض خطر های دیگری قرار دهد، که 

جنگ یکی از آنها است.
 احمد رآفت

بیم و امیدهای اعتصابات پراکنده بازاریانفرار شرکت های فراملیتی از ایران
=شرکت های بزرگ یکی پس از دیگری انصراف خود را از ادامه ی پروژه ها و یا تمدید آنها در ایران اعالم می کنند.
=راهکار اروپا در برابر تحریم های آمریکا به قانونی باز می گردد که فقط به فعالیت شرکت های کوچک 

اروپایی در ایران کمک می کند آن هم در صورتی که بانکی برای حمایت مالی پیدا کنند.
=تهدید به غنی سازی یا از سر گرفتن آن مگر مشکالت اقتصادی و مطالبات مردم را برطرف می کند؟!
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به وسیله SWIFT بانک ها در سراسر جهان اگر به این شبکه متصل 
باشند می توانند معامالت ارزی مطمئن انجام دهند

پس از برجام قرارداد همکاری مشترک ایران با چین و فرانسه در پارس 
جنوبی امضاء شد
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که  را  سوئیفت  آمریکا   =
مقر آن در بلژیک است تحت 
فشار قرارداده تا درهای نقل 
روی  به  را  مالی  انتقال  و 
ببندد. اسالمی  جمهوری 
=کشورهای اروپایی تالش 
ی  برا هی  ا ر تا  می کنند 
تحریم های  ریسک  کاهش 
مالی  برای مراوادت  آمریکا 
کنند. پیدا  ایران  با  خود 
می گویند  =کارشناسان 
دست  داده  نشان  سابقه 
ر  فشا زیر  برای  آمریکا 
و  ت  سسا مو شتن  ا گذ
بانک های بزرگ اروپایی برای 
همراه کردن آنها در رعایت 
است. باز  بسیار  تحریم ها 

تحریم های  بازگشتن  با  رابطه  در 
آمریکا و تحریم های جدید این کشور 
علیه جمهوری اسالمی ایران، پس از 
اتمی،  توافق  از  ترامپ  دونالد  خروج 
وزارت خزانه داری آمریکا به دنبال آن 
است که بار دیگر شبکه مالی سوئیفت 
را به روی بانک های جمهوری اسالمی 
و موسسات پولی که با ایران همکاری 
رابطه،  همین  در  کند.  مسدود  دارند 
به  را  سوئیف  پرداخت های  واشنگتن 

زیر ذره بین می برد.
از طریق شبکه SWIFT که مرکز 
آن بلژیک است بانک های جهان اگر 
به این شبکه متصل باشند می توانند 

معامالت ارزی مطمئن انجام دهند
این  با  تایمز  فایننشال  روزنامه 
با  اروپا  اتحادیه  آیا  که  پرسش 
درخواست آمریکا برای مسدود کردن 
دسترسی جمهوری اسالمی ایران به 
نه،  یا  سوئیفت همکاری خواهد کرد 
به بررسی جوانب مختلف آن پرداخته 

است.
سیاست گذاری  استاد  نفیو  ریچارد 
کلمبیا  دانشگاه  در  جهانی  انرژی 
که  می بینم  وضوح  »به  می گوید: 
خیلی  طرف  دو  برای  تصمیم  این 
سخت است و هیچ نشانه ای از اینکه 
دولت های اروپایی با درخواست ترامپ 

موافقت کنند دیده نمی شود.«
بروکسل  در  آن  مقر  که  سوئیفت 
کرده  اعالم  بیانیه   یک  در  نیز  است 
مالی جهانی  در سیستم  »می خواهد 
»در  کرده  تاکید  و  باشد«  بی طرف 
خزانه داری  وزارت  دستورالعمل 
ممنوعیت  بر  مبنی  متحده  ایاالت 
ماه  اوایل  تا  ایران  به  خدمات  ارائه 
مدیران  است.«  باقی  فرصت  نوامبر 
سوئیفت همچنین می گویند تغییراتی 

نشده  ایجاد  اروپا  اتحادیه  قوانین  در 
شدن  روشن  منتظر  طبیعی  بطور  و 
اروپایی و  وضعیت از سوی مقام های 
دستور  بروکسل  از  و  هستند  آمریکا 

می گیرند.
سوئیفت در سال 201۷ حدود 11 
هم  به  خود  شبکه  در  را  بانک  هزار 
میلیون   28 از  بیش  و  کرده  متصل 

تراکنش داشته است.
چون سیستم های مالی و موسسات 
تاثیر  تحت  است  ممکن  اروپایی 
جمهوری  علیه  آمریکا  تحریم های 
اسالمی قرار بگیرند، انگلیس و فرانسه 
خطر  تا  می کنند  تالش  آلمان  و 
خطوط  گریبان  آمریکا  تحریم های 
معامالت  انجام  برای  اعتبار  گشایش 
این  با  ندهد؛  قرار  تاثیر  را تحت  آنها 
شبکه  این  بر  قطعا  تحریم ها  حال 

تاثیرگذار خواهد بود.
همکاران  از  یکی  روزنبرگ  الیزابت 
مرکز امنیت آمریکا و مشاور پیشین 
ایاالت متحده در  وزارت خزانه داری 
مورد تحریم های ایران و کره شمالی 
برقرار   201۳ تا   200۹ سال  از  که 
»اگر  حتی  که  می گوید  بود،  شده 
اروپایی ها در مورد سوئیفت همکاری 
نمی کردند باز هم برای آمریکا راه های 
دیگری باز بوده است که تحریم ها را 

پیش ببرند.«
وزارت  که  بود  این  ایده ها  از  یکی 
دست  کل  بطور  آمریکا  خزانه داری 
اما  گذارد  سوئیفت  مجموعه  ی  روی 
شدنی  کار  این  می گوید  روزنبرگ 
نبود زیرا 2۵ بخش قدرتمند در این 
از  هستند  فعال  بزرگ  مالی  شبکه 
جمله بانک های مهم کشورهای غربی؛ 
بنابراین آمریکا نمی  تواند سوئیفت را 

تحریم کند.
بهنام بن طالب لو عضو مؤسسه دفاع 
به شکاف های  اشاره  با  از دموکراسی 

زورآزمایی آمریکا و اروپا برای انسداد سوئیفت به 
روی بانک های ایران

اروپا  و  آمریکا  اختالف های  و  مالی 
می گوید:  ایران  تحریم های  مورد  در 
»پرسش اصلی این است که با وجود 
تحمل  اساسا  اروپا  سوی  از  مقاومت  
از  ریسک  پذیرفتن  برای  سوئیفت 
چه  تا  و  است  چقدر  آمریکا  طرف 
اندازه حاضر خواهد بود که از آمریکا 
اقتصادی  بزرگ  قدرت  عنوان  به 

تبعیت کند.«
گزارش  این  در  تایمز  فایننشال 
شبکه ی  و  اروپایی ها  که  ننوشته 
سوئیفت با آمریکا در مورد تحریم های 
اما  نه  یا  می کنند  همکاری  ایران 
اروپایی  مؤسسات  که  نوشته  را  این 
»کلیراستریم« و »یورو کلیر« از مراکز 
گذشته  سال های  در  که  بودند  مالی 
به دلیل نقض تحریم های بین المللی 
جریمه  اسالمی  جمهوری  علیه 
سال 201۳  در  کلیراستریم  شده اند. 
 1۵2 ایران  با  مالی  مراوده  خاطر  به 
مدیران  و   شد  جریمه  دالر  میلیون 
قوانین  تمام  از  می گویند  کلیر  یورو 
را  چیز  همه  و  کرد  خواهند  پیروی 

تحت نظر دارند.
تایمز  فایننشال  گزارش  این  از 
می توان برداشت کرد که دست آمریکا 
برای تحت فشار قرار دادن موسسات 
اروپایی  بانک های  و  اعتباری  و  مالی 
دولت های  اگر  که  هست  باز  آنقدر 
با  نخواهند  بانک ها  این  و  اروپایی 
سیاست های واشنگتن همراهی کنند، 
خطر تحریم ها و جریمه های سنگین 
در انتظار آنها خواهد بود به  ویژه آنکه 
می بایست  نخست  چیز  هر  از  بیش 
شرکت های اقتصادی با توجه به خطر 
جریمه های سنگین ناشی از تحریم ها 
حاضر به بستن قرارداد و معامله و داد 
و ستد با ایران شده باشند تا در مرحله 
بعد موضوع تراکنش های بانکی و مالی 

مطرح شود!

وعده های بدون تضمین:
 اروپا با یورو از ایران نفت می خرد؟!

اروپا تصمیم دارد بهای نفت  اتحادیه 
خریداری شده از ایران را با یورو بپردازد. 
محمدجواد  گفتگوهای  نتایج  از  یکی 
ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
این هفته با مقامات اتحادیه اروپا این 
از این پس یورو در معامالت  بود که 
آمریکا  دالر  جانشین  ایران  با  نفتی 
خواهد شد.روز چهارشنبه کانال خبری 
اسپوتینک  خبرگزاری  قول  از   RT
روسیه نقل کرد که ایران روزی 4۵0 
یک  و  اروپا  به  خام  نفت  بشکه  هزار 
و هشت میلیون بشکه به آسیا صادر 
می کند . ایران بعد از لغو تحریم های 
نفت  توانست صدور  غربی  کشورهای 
خود را از ماه ژانویه سال 201۶ از سر 
گیرد.آمریکا اما اعالم کرده تحریم ها از 
روز ۵ ماه نوامبر آینده دوباره بر ایران 
تحمیل خواهد شد.مشتریان اصلی نفت 
یونان،  فرانسه،  ایتالیا،  اروپا،  در  ایران 
اسپانیا، لهستان و ترکیه هستند. ترکیه 
با 2۵0 هزار بشکه در روز ، یونان 120 
تا 100   ۷0 بین  فرانسه  بشکه،  هزار 
هزار بشکه از ایران نفت وارد می کنند.

پیش بینی تحلیلگران غربی این است 
که از ماه نوامبر روزانه ۵00 هزار بشکه 
جمهوری  دست  روی  ایران  نفت  از 
زنگنه  بیژن  اما  ماند  خواهد  اسالمی 
وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران گفته 
تحریم های جدید در میزان صدور نفت 

ما اثری نخواهد گذاشت.
این هفته بخشی از مذاکرات محمدجواد 
با همتایان  ایران  وزیر خارجه  ظریف 
اروپایی خود و فدریکا موگرینی رئیس 
بخش سیاسی اتحادیه اروپا در زمینه 
روابط اقتصادی بعد از اعمال تحریم های 

آمریکا بر ایران با اروپا بود.
که  داده  وعده  ظریف  به  موگرینی 
اروپا  اتحادیه  بازرگانی  کارشناسان 

دارند  دست  در  را  مکانیزمی  بررسی 
که به ایران امکان خواهد داد تا بتواند 
بهای نفت و گاز خود را از طریق مراکز 
مالی و بانکی بین المللی دریافت کند.

وی همچنین تاکید کرد که اتحادیه اروپا 
برای مقابله با تحریم های آمریکا و ادامه 
داد و ستد با تهران کار بسیار بزرگی 
که  می شود  یادآوری  دارند.  رو  پیش 
چین نیز از خریداران نفت ایران است.

آمریکا  بولتون:  =جان 
آماده اعمال تحریم ها علیه 

کمپانی های اروپایی است.
=تحریم های آمریکا علیه 
 20 ساالنه ی  تجارت  ایران 
میلیارد یورویی میان ایران 
انداخته  خطر  به  را  اروپا  و 

است.
 ، یم ها تحر   ِ ست سیا =
و  اروپایی«  »شرکت های 
اروپا«  اتحادیه  »دولت های 
را دچار اختالف منافع کرده.
=سیستم های مالی و بانکی 
شرکت های  به  بین المللی 
اروپایی این اجازه را نخواهد 
داد که با ایران تجارت کنند.
=عضو اتاق بازرگانی ایران: 
آمریکا همان کاری را که با 
شوروی سابق کرد با ما نیز 

انجام خواهد داد.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید به تازگی 
هشدار داده که واشنگتن برای اعمال 
تحریم ها علیه شرکت های اروپایی که 
پس از لغو توافق اتمی همچنان با رژیم 

ایران همکاری می کنند آماده است.
شبکه  با  مصاحبه  در  بولتون  جان 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در   ABC
علیه  آمریکا  جدید  تحریم های  »آیا 
اروپایی  شرکت های  مشمول  ایران 
هستند  ایران  با  تجارت  حال  در  که 
می  شود« با استناد به دستور تازه دونالد 
دارد  وجود  احتمال  این  گفته  ترامپ 
تحریم های  پیامدهای  با  اروپایی ها  و 

تاثیرگذار آمریکا مواجه خواهند شد.
که  است  این  مسئله  می گوید،  او 
کنند،  کار  چه  می خواهند  اروپایی ها 
اگر دقت کنند، متوجه خواهند شد که 
باقی ماندن در این توافق و مخالفت با 
تصمیم رییس جمهوری آمریکا به نفع 
آنها نیست. ما همچنین اقدامات ایران 
توافق  در  ماندن  باقی  در خصوص  را 

بررسی می کنیم.
بولتون معتقد است تحریم های آمریکا 
در نهایت کشورهای اروپایی را متقاعد 
خواهد خواهد کرد که آنها نیز از توافق 

اتمی خارج شوند.
بخشی  در  سفید  کاخ  امنیتی  مشاور 
از این گفتگو عنوان کرده »اروپا قصد 
دارد در این توافق باقی بماند اما من 
فکر می کنم آنها از درون سقوط خواهند 
کرد و ما نیز شاهد آن خواهیم بود و 
بهتر است متحدان اروپایی با رویکرد 

جدید واشنگتن موافقت کنند.«
روزنامه فایننشال تایمز با اشاره به این 
صحبت های جان بولتون در گزارشی 
که  پرداخته  نکته  این  بررسی  به 
دولت های اروپایی گزینه های زیادی در 
برابر تحریم های آمریکا علیه جمهوری 

اسالمی ندارند.
دیپلمات های  آمده  گزارش  این  در 
 28 می گویند  تحلیلگران  و  اروپایی 
عضو اروپا به دنبال راهی هستند تا به 
شرکت های فعال خود در ایران کمک 
آمریکا  تحریم های  مشمول  تا  کنند 

نشوند.
اقدامات تهدیدآمیز آمریکا حدود 20 
میلیارد یورو تجارت ساالنه میان ایران و 
اروپا را به خطر انداخته است که شامل 
گروه نفتی توتال و اتومبیل سازی رنو 
نیز می شود. مهمتر اینکه خروج آمریکا 
از توافق اتمی مزایای اقتصادی تهران را 
که بر اساس آن حیات برجام تضمین 

می شد را هم به خطر انداخته است.
روش  می نویسد  یمز  تا یننشال  فا
با  برخورد  در  ترامپ  سرسختانه 
همکاری  مورد  در  اروپایی  دولت های 
است  مهم  اندازه  همان  به  ایران  با 
که فشارها در زمینه تجاری به چین 
شمالی  کره  سیاست های  تغییر  در 

موثر بود.
ترامپ به وزرای آمریکایی از جمله وزیر 
خزانه داری دستور داده که تحریم نفتی 
ایران را اجرا کنند. در این دستور آمده  
»میزان عرضه نفت و فرآورده های نفتی 
از کشورهایی غیر از ایران به اندازه ای 
هست که بتوان حجم خریداری نفت 
و محصوالت نفتی از این کشور توسط 
واسطه  به  یا  خارجی  مالی  موسسات 
آنها را به نحو محسوسی کاهش داد.«

تحریم ها  با  مقابله  مورد  در  تهدید 

جهانی،  تجارت  سازمان  شکایت  و 
در  که  کرد  کمک  اروپا  اتحادیه  به 
بر  میالدی   ۹0 دهه ی  جنگ های 
از قلمرو  پیامدهای تحریم های خارج 
و  تجارت  از  جلوگیری  جهت  آمریکا 
کوبا  و  ایران  لیبی،  در  سرمایه گذاری 

غلبه کنند.
و  کرده  تغییر  وضعیت  االن  ما  ا
ارتباط سیستماتیک بین شرکت های 
چندملیتی اروپایی و سیستم های مالی 
ترامپ  دولت  و  شده  عمیق تر  آمریکا 
به  مورد  این  در  تا  ندارد  زیادی  میل 

اروپا امتیاز بدهد.
با  اروپا  اتحادیه  که  دیگری  مشکل 
است  تحریم هایی  روبروست،  آن 
دادن  قرار  هدف  برای  واشنگتن  که 
است.  کرده  اعمال  دالری  معامالت 
به  که  شده  باعث  دالر  ثبات  چون 
جهانی  معامالت  در  رایج  پول  عنوان 
در  آمریکا  گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
دهه های گذشته تالش زیادی کرده تا 
دسترسی گروه های تحریم شده به دالر 
بسیار کاهش پیدا کند. این گروه ها در 
گذشته روی سیستم مالی اروپا برای 
باز  ویژه  به دالر حساب  یافتن  دست 
می کردند از جمله شرکت های صوری 

و غیرصوری مرتبط به رژیم ایران.
سیستم های  روی  اسالمی  جمهوری 
مالی و بانکی اروپا برای سرمایه گذاری 
را  آنها  آمریکا  اما  بود  گذاشته  دست 

شناسایی کرد.
تروریسم  کارشناس  یک  لویت  ماتیو 
در  نزدیک  در موسسه سیاست خاور 
واشنگتن می گوید مشکالت پیش روی 
استراتژی های اتحادیه اروپا به نحوی 
اروپایی  بزرگ  شرکت های  که  است 
تمایل دارند تحریم ها علیه جمهوری 
آنها  که  چرا  کنند  رعایت  را  اسالمی 
کسب و کار با آمریکایی ها را بر تجارت 

با ایران ترجیح می دهند.
در واقع این گزارش عنوان می کند که 
در فرصت ۹0 و 180 روزه که فاز اول و 
دوم تحریم های آمریکا علیه ایران اعمال 
می شود شرایط به نحوی خواهد بود که 
اقتصادی  منافع  و  مالی  سیستم های 
»شرکت های اروپایی« این اجازه را به 
»دولت های اتحادیه اروپا« نخواهد داد 
که بتوانند بدون آمریکا به توافق اتمی 

ادامه دهند.
بعضی  می نویسد  تایمز  یننشال  فا
شرکت های اروپایی برای معاف شدن 
از تحریم های آمریکا اقدام کرده اند که 
نتیجه نداشته و اروپایی ها به شدت از 
این نظر عصبانی هستند که نمی توانند 
داشته  بلندمدت  قراردادهای  ایران  با 
باشند. دیپلمات های اروپایی بر سر این 
مسئله دچار اختالف شدید شدند به 
ویژه پس از تصمیم آمریکا برای تغییر 

نرخ تعرفه فلزات.
از سویی دیگر اگر شرکت های اروپایی از 
ایران خارج شوند، می توانند فرصت های 
پیدا  چین  با  تجارت  برای  بیشتری 
کنند که خالء بیرون آمدن از ایران را 
برای آنها پر کند اما خروج شرکت های 
اروپایی از ایران موجب آسیب رسیدن 
به تالش های کشورهای اروپایی برای 
احیای توافق هسته ای می شود که برای 

امنیت آن ضروری است.
شورای  اندیشکده  عضو  گرانمایه  الی 
اشاره  با  اروپا  اتحادیه  خارجی  روابط 
توپ  »حاال  می گوید:  شرایط  این  به 
هستند  آنها  و  افتاده  اروپا  زمین  در 
که باید تصمیم بنیادی بگیرند که آیا 
باشند  بازیگر جهانی  می خواهند یک 

یا نه؟!«
پس از برجام قرارداد همکاری مشترک 
ایران با چین و فرانسه در پارس جنوبی 

امضاء شد
ادعا  اروپایی  دولت های  هم  گرچه 
می کنند بدون آمریکا در توافق خواهند 
ماند و هم برخی شرکت ها برای ادامه 
همکاری های اقتصادی وعده می دهند 
اما شواهد چیز دیگری را نشان می دهد.

در یک هفته گذشته تعداد زیادی از 
بویینگ،  جمله  خارجی  شرکت های 
ایرباس، »اِنی« ایتالیا، »سریکا انرژی« 
بریتانیا، توتال و شرکت نفت هند و… 

از تجارت با ایران پا پس کشیدند.
گزارش ها حاکی از آن است که شرکت 
اتومبیل سازی پژو-سیتروئن فرانسه و 
زیمنس آلمان هم منتظرند تا تکلیف 
تحریم ها و تصمیم اتحادیه اروپا در مورد 

برجام چه خواهد شد.
حزب اهلل«  »خط  هفته نامه   َ اخیرا
ارگان »دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل 
یکمین  و  سی  و  صد  در  خامنه  ای« 
عنوان  با  گزارشی  در  خود  شماره 
»اتاق جنگ ایران کجاست؟« به طور 
جنگ  در  رژیم  که  نوشت  مشخص 
دور  راه های  و  گرفته  قرار  اقتصادی 
زدن تحریم ها و پولشویی بسته شده 
و اتاق فکر این عملیات هم به گفته ی 
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی، 

وزارت خزانه داری آمریکاست.
جمهوری  برای  شوروری  نسخه 

اسالمی
جمشید عدالتیان عضو اتاق بازرگانی 
ما  شرایط  امروز  می گوید،  یران  ا
]جمهوری اسالمی[ بدتر از سال های 
تا ۹2 است چون حداقل در آن   8۹
دست  در  را  غنی سازی  برگه  دوران 
داشتیم. به نظر می آید که آمریکا همان 
کاری را که با شوروی سابق کرد با ما 
نیز  موقع  آن  داد.  خواهد  انجام  نیز 
قراردادهای سایک یک و دو را که در 
کرد  امضا  بود  موشکی  کنترل  زمینه 
و بعد که اقتصاد شوروی ضعیف شد 
توانست به آنها ضربه بزند. درواقع در 
ابتدا بازی برنده را اجرا کرد و سپس 

بازی برنده – بازنده را رو کرد.
وی گفت: »اروپایی ها نقش پلیس خوب 
را بازی می کنند و سعی می کنند تا ما 
از برجام خارج نشویم و در آن طرف 
کسب  برای  آنها  موازات  به  آمریکا 
است. پس  بیشتر در تالش  امتیازات 
به نظر من شکافی وجود ندارد و حتی 
می تواند گفت یک نوع همکاری بین 

آنهاست.«
وی ادامه داد: »اروپایی ها فردا می گویند 
و  هستند  ما خصوصی  بنگاه های  که 
حضور  به  مجبور  را  آنها  نمی توانیم 
ولی  کنیم  ایران  در  سرمایه گذاری  و 
حمایت  برجام  از  سیاسی  لحاظ  از 
می کنیم. تحریم های آمریکا به نحوی 
است که بنگاه هایی که در این کشور 
تجاری  مراودات  یا  و  دارند  فعالیت 
دارند نمی توانند با ایران کار کنند پس 
ما نمی توانیم به اروپایی ها نیز اعتماد 

کنیم.«
از  خیلی  ترامپ  کارآمدن  روی  با 
دور  برای  ایران  حکومت  کانال های 
از  بسیاری  شد.  بسته  تحریم ها  زدن 
افراد و شرکت های حقیقی و حقوقی 
و صوری که در پولشویی ها به تهران 
کمک می کردند شناسایی و تحریم و 
حتی افرادی بازداشت شدند. باند رضا 
ضراب و مهمت آتیال هاکان و هالک 
امپراتوری  شناسایی  ترکیه،  بانک 
بازداشت  و  هاشمی نژادها  صدر  مالی 
علی صدرهاشمی و بانک پیالتوس در 
مالت و همکاری با امارات در شناسایی 
باند پولشویی ۹ شخص و شرکت در 
اقدامات وزارت  از  امارات تنها بخشی 

خزانه داری آمریکاست.

اروپا در برابر تحریم های آمریکا علیه جمهوری 
اسالمی ایران گزینه های زیادی ندارد
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= نیروهای انتظامی و سپاه 
با شورش های  مقابلله  برای 
آماده باش  حالت  به  شهری 

درآمدند.
اعتراضات مردم در کازرون علیه طرح 
تجزیه این شهر که از ظهر چهارشنبه، 2۶ 
اردیبهشت، از سرگرفته شد تا نیمه های 
در  معترضان  و  کرد  پیدا  ادامه  شب 
خیابان ماندند اما اعتراض ها به درگیری 
و خشونت کشیده شد و نیروی انتظامی 

به سوی معترضان شلیک کرد.
گزارش ها حاکی از آن است که پلیس 
با تیرجنگی مستقیم به سوی مردم آتش 
گشوده است. همچنین گفته شد که بیش 
از 1۰۰ نفر از معترضان بازداشت شدند.

مردم معترض و خشمگین در خیابان 
شعار »سوریه رو رها کن، فکری به حال 
ما کن« و »مرگ بر دیکتاتور« سر دادند. 
شعارها نشان می دهد که موضوع تقسیم 
این شهرستان که از سوی کازرونی ها 
می شود  ارزیابی  »تجزیه« ی شهرشان 
فقط یکی از مشکالت است و خشم و 
اعتراض مردم در مسائل مزمن و عمیق 

ریشه دارد.
عالوه بر نیروی انتظامی نیروهای بسیج 
و سپاه با لباس شخصی برای سرکوب 

اعتراض ها مشارکت کردند.
تصاویر منتشرشده نشان می دهند که 

مردم خشمگین به یک کالنتری حمله 
کرده و آن را به آتش کشیده اند.

که  است  آن  از  حاکی  گزارش  ها 
به  را  آ نها  مجروحان  خانواده های 
داخل  کلینیک های  و  بیمارستان ها 
شهر منتقل کرده اند اما امکانات موجود  

پاسخگوی همه ی زخمی ها نیست.
خانواده  اعضای  از  مردم  از  گروهی 
بین  در  نمی دانند  و  بی خبرند  خود 
بازداشت شدگان هستند یا به بیمارستان 

شب خونین کازرون: تیراندازی امنیتی ها به معترضان؛ 
دست کم سه نفر کشته و ده ها نفر زخمی و بازداشت شدند

منتقل شده اند.
کاربران  اجتماعی  شبکه های  در 
و  »#کازرون_در_خون«  هشتگ  با 
»#کازرون« اخبار این وقایع را به اشتراک 

می گذارند.
حوالی  که  شده  گزارش  همچنین 
از  یگان  چند  بامداد   ۰1:۰۰ ساعت 
نیروهای ضدشورش از شیراز وارد کازرون 
اعتراض ها کمک  به سرکوب  تا  شدند 

کنند.

به  خطاب  مطهری  =علی 
جنتی: دخالت نکن! تکلیف 
دیپلماسی  دستگاه  شرعی 
را جنابعالی تعیین می کنید 

یا مقام رهبری؟
مه  نا تمی:  خا احمد   =
انتقادی از دولت و برجام از 
طرف خبرگان نبوده و جنتی 

آن را فردی نوشته است.
= کاسه و کوزه ها را درباره 
خبرگان  طلبکاری  بیانیه ی 
از دولت روحانی سر جنتی 

شکستند!
داشتن  بدون  =ظریف 
تضمین های الزم در برجام، 
به وعده های جان کری  دل 
که  همانگونه  بست! درست 
االن در »تور برجامی« خود 
از پکن و مسکو تا بروکسل 
دلش را به وعده های فدریکا 
که  کرده  خوش  موگرینی 
آینده  عین جان کری سال 
خود  مقام  این  در  دیگر 

نیست!
نهادهای  برجام  از  آمریکا  خروج 
قرار  یکدیگر  برابر  در  را  حکومتی 
داده است و هر یک دیگری را متهم 
به شکست و بی  مسئولیتی و ارتکاب 

اشتباه می کند.
خبرگان  مجلس  زمینه  همین  در 
صدور  با  اردیبهشت،   23 یکشنبه، 
بیانیه ای رسما از دولت خواست ضمن 
یا  »تعامل«  نوع  ملت  از  عذرخواهی 
معامله ی خود را با غرب تغییر داده و 
بیش از این به کشورهایی که »سابقه 
اعتماد  دارند  بدعهدی«  در  تاریکی 

نکند.
در  که  شد  تاکید  اطالعیه  این  در 
مواردی خطوط قرمز مورد نظر علی 
تیر  که  اتمی  توافق  در  خامنه  ای 
و  اسالمی  جمهوری  میان   139۴
کشورهای 1+۵ امضا شد رعایت نشده 
و تضمین الزم از طرف مقابل دریافت 
نگردیده و زمینه را برای خروج آمریکا 

از برجام فراهم نموده است.
مجلس خبرگان در این بیانیه تأکید 
کرده بود الزم است حسن روحانی و 
صراحت«،  »با  و  »صادقانه«  وزرایش 
نسبت به خسارت های ناشی از برجام 
خطوط  رعایت  »عدم  خاطر  به  که 
معظم  رهبر  توسط  ترسیمی  قرمز 
انقالب از جمله اخذ تضمین های الزم 
از 1+۵ و نیز عدم رعایت اقدام متناظر 
و گام به گام، پدید آمد، از مردم عزیر 
ایران عذرخواهی کرده، تجربه توافق 

برجام را چراغ راه آینده قرار دهند.«
اطالعیه  به  روحانی  حسن  دولت 
داده  نشان  واکنش  خبرگان  مجلس 
و در نامه  ای که به دبیرخانه این نهاد 
»آنهایی  است:  نوشته  کرد  ارسال 
طلبکار  کنند  عذرخواهی  باید  که 
شده اند« و از خبرگان خواسته است 
که اعالم کنند نه خسارت برجام بلکه 
و  بوده؟!  میزان  چه  تحریم  خسارت 
و  خبرگان  که  شده  گفته  همچنین 
دلواپس حضور  برجام »هم  منتقدان 
آمریکا در برجام هستند و هم شاکی 

خروج آمریکا از برجام!«

جنتی:  به  مطهری  علی  نامه 

واکنش ها به بیانیه  خبرگان علیه دولت و برجام: جنتی 
قربانی حیثیت خامنه ای شد

دخالت نکن!
نمایندگان  از  تعدادی  بین  این  در 
وارد  هم  اسالمی  شورای  مجلس 
معرکه شده اند از جمله علی مطهری 
نایب رییس مجلس که در خطاب به 
است  نوشته  خبرگان  رییس  جنتی 
»در این نامه ]اطالعیه خبرگان علیه 
دولت[ از طرفی پذیرفته اید که برجام 
با نظر مقام رهبری امضا شده است و از 
طرف دیگر از رییس جمهور خواسته اید 
که به خاطر خسارت های وارده ناشی 
از برجام از مردم عذرخواهی کند. آیا 
این دو سخن تناقض و احیاناَ تعریض 

ناخواسته به مقام رهبری نیست؟«
مطهری پرسیده »آیا تکلیف شرعی 
دستگاه دیپلماسی را جنابعالی تعیین 
می کنید یا مقام رهبری؟ همچنین آیا 
را  دیپلماسی  دستگاه  قانونی  تکلیف 
جنابعالی تعیین می کنید یا مجلس؟«

او با اشاره به اینکه »یکی از معضالت 
کشور دخالت نهادهای مختلف در کار 
وظیفه  کرده  تأکید  است«  یکدیگر 
قانون  رهبری طبق  مجلس خبرگان 
در  رهبر  انتخاب  از  گذشته  اساسی، 
شرط  بقای  بر  نظارت  خاص،  زمان 
بر  نظارت  و  رهبری  مقام  در  عدالت 
است  رهبر  زیرمجموعه  دستگاه های 
به  »ورود  کرد  توصیه  جنتی  به  و 
مسائلی مانند برجام و تعیین تکلیف 
برای رییس جمهور و مجلس شورای 
اسالمی از وظایف آن مجلس نیست«.

داغ  بازار  و  حاشا  بلنِد  دیوار 
ماله کشی

با  دولت  کار  در  خبرگان  دخالت 
واکنش های تندی مواجه شده است. 
است   روشن  برای همه  آنکه  ویژه  به 
تا صد تحت  از صفر  پذیرفتن برجام 
و  است  بوده  خامنه  ای  علی  اراده  ی 
برای  ظریف  و  روحانی  دولت  اساسا 
اساس  بر  اتمی  توافق  کردن  عملی 
روی  خامنه ای  قهرمانانه« ی  »نرمش 

کار آمدند.
که  است  دلیل  همین  به  درست 
مصلحتی  خبرگان  اعضای  از  بعضی 
خالی  را  جنتی  پای  زیر  سو  یک  از 
اینکه  برای  دیگر  سوی  از  و  کردند 
دولت  از  که  اطالعیه ای  بار  زیر  از 
طلبکار شده شانه خالی کنند دست 
عضو  خاتمی  احمد  شدند.  کار  به 
رسما  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیات 
که  اخیری  »بیانیه  است  کرده  اعالم 
است  برجام صادر شده   با  ارتباط  در 
بیانیه خبرگان رهبری نبوده و آیت اهلل 
از  خبرگان  رئیس  عنوان  به  جنتی 
جایگاه حقیقی خودشان این بیانیه را 

صادر کردند.«
خاتمی افزوده »این بیانیه حتی به 
هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری 
هم ارتباطی ندارد و این بیانیه ای است 
ریاست  جایگاه  از  جنتی  آیت اهلل  که 
رئیس  سربرگ  با  خبرگان  مجلس 
مجلس خبرگان صادر کرده است ولی 
در رسانه ها منعکس شد که این بیانیه 
رهبری  خبرگان  مجلس  به  مربوط 
است که این انعکاس درستی نبود.« 
این ادعا در حالیست که بارها جنتی 
با همان سربرگ و به همین شیوه  با 
به  و  بیانیه های مختلف  امضای خود 
و  کرده  صادر  خبرگان  مجلس  اسم 
هیچ یک از »خبرگان« در مورد فردی 

بودن آن حرفی نزده است.
به  تلویحی  حتی  خاتمی  احمد 
مسائل  »در  کرده  توصیه  جنتی 
سیاسی حرف های خود را بزنیم و از 

رهبری خرج نکنیم«! خاتمی گفته » 
انتظار می رود طرفین در سخنان خود 
از رهبری خرج نکنند زیرا که سخنان 
رهبری مشخص است و ایشان در این 
ارتباط هم تایید هم تذکر و هم گله 
داشتند و نباید گزینشی با فرمایشات 
رهبری روبرو شد و در مسائل سیاسی 
باید حرف های خودمان را بزنیم و از 

رهبری خرج نکنیم.«
البته گرفتاری بزرگ »نظام مقدس« 
این است که انجام مذاکرات با چراغ 
قابل  خامنه  ای  خود  نظارت  و  سبز 
را  آن  نیز شکست  نیست. حاال  انکار 
نه می  شود کامال به گردن تیم ظریف 
بیان  می توان  نه  و  انداخت  دولت  و 
کرد که »نرمش قهرمانانه « و نظارت 
ناکام مانده  »داهیانه« علی خامنه ای 
از  تناقض  این  است!  شده  هوا  باد  و 
صحبت های احمد خاتمی نیز پیداست 
به ویژه وقتی می گوید: »رهبری عنوان 
کردند زحمات مذاکره کنندگان جای 
سخنانشان  در  رهبری  و  ندارد  انکار 
و  دانستند  امین  را  مذاکره کنندگان 
این یک معنا دارد که مذاکره کنندگان 
می خواستند چنین تعهدی را بگیرند 
ولی نتوانستند. نخواستن در کار نبوده 

بلکه نتوانستند.«
اتفاقاَ در جوابیه دولت نیز خطاب به 
خبرگان آمده است که »تمامی مراحل 
مذاکرات و توافق، در چارچوب قانون 
مسئولیت های  و  اختیارات  اساسی، 
رییس جمهور و مصوبات شورای عالی 
همه  »از  و  بوده«  ملی  امنیت 
به  وفادار  گروه های  و  شخصیت ها 
با  که  می رود  انتظار  اسالمی  انقالب 
معظم  مقام  رهنمودهای  از  پیروی 
رهبری، به انسجام و وحدت ملی مدد 
رسانند.« در جریان مذاکرات اتمی نیز 
هم دولت و تیم ظریف و هم رسانه ها 
قدمی  هیچ  که  می کردند  تأکید 
بدون نظر و نظارت »رهبر« برداشته 
نمی شود و همه چیز به »مقام معظم 

رهبری« گزارش داده می شود!
و  برجام  علیه  خبرگان  بیانیه  ولی 
دولت  گردن  به  تقصیرات  انداختن 
وادار  را  او  ظریف  تیم  و  روحانی 
پاسخ  در  دولت  البته  کرد.  دفاع  به 
خود خیلی کم بر خط قرمزها دست 
گذاشت و تالش کرد به نوبه ی خود 
علی  آدرس  پاسخ،  گرفتن  برای 
دولت،  کنار  در  بدهد.  را  خامنه  ای 
به  توجه  با  که  نیز  مطهری  علی 
امن   حاشیه  از  نظام  در  جایگاهش 
برخوردار است مسئولیت خامنه  ای را 
مورد تأکید قرار داد و به این ترتیب 
کاسه  اعضای خبرگان مجبور شدند 
و  بشکنند  جنتی  سر  را  کوزه ها  و 
به  اقدام  تنهایی  به  که  مدعی شوند 
کرده  دولت  علیه  بیانیه  آن  صدور 
تملق گویی  با  جنتی  واقع  در  است. 
مزمن خود قربانی حیثیت خامنه  ای 
شد،  برجام  مفتضحانه  شکست  در 
بیجا  چندان  هم  را  نکته  یک  اما 
اینکه  آن  و  است  نکرده  یادآوری 
ظریف و تیم مذاکره کننده جمهوری 
الزم  تضمین های  نتوانست  اسالمی 
احتمالی  خسارات  یا  و  ماندن  برای 
نماندن طرفین در برجام  در صورت 
وعده های  به  دل  فقط  و  بگیرد  را 
همانگونه  درست  بست!  کری  جان 
از  خود  برجامی«  »تور  در  االن  که 
پکن و مسکو تا بروکسل دلش را به 
خوش  موگرینی  فدریکا  وعده های 
کرده است که عین جان کری سال 
آینده دیگر  در این مقام خود نیست!

گپ و گفت خامنه ای و جنتی در حاشیه یک مجلس عزاداری حضور شبانه مردم در خیابان های کازرون

= در تهران مردم به نشان 
اعتراض روی ریل قطار مترو 

نشستند.
اردیبهشت،   صبح چهارشنبه، 2۶ 
در خط ۵ مترو در مسیر کرج به تهران 
که یکی از پررفت و آمدترین خطوط 
متشنج  اوضاع  است  پایتخت  متروی 
شده و مردم علیه حکومت شعار دادند.

شاهدان عینی می گویند این تشنج ها 
به ایستگاه متروی آریاشهر )صادقیه( 
بود  زیاد  آنقدر  و  کرد  سرایت  هم 
مقابل  امنیتی  نیروهای  حتی  که 
خروجی های متروی در میدان انقالب 

نیز مستقر شده بودند.
فیلم هایی که در شبکه های اجتماعی 
منتشر شده نشان می دهند که گروهی 
از مردم معترض روی سکوها در حالی 
بر  »مرگ  شعار  ایستاده  قطار  که 

دیکتاتور« سر می دهند.
ایسنا  خبرگزاری  ارتباط  همین  در 
صبح  مترو   ۵ »خط  داد  گزارش 
ایجاد  باعث  و  چهارشنبه مختل شده 
برخی  شد.  مسافران  بین  در  تنش 
کارکنان مترو علت این مسئله را تجمع 
چند نفر بر روی ریل این مسیر اعالم 
کردند اما مدیر روابط عمومی شرکت 
مترو گفته است قطار بعدی که مسافر 
داشته، به دلیل ازدحام مسافران قطار 
قبلی نتوانسته از ایستگاه خارج شود. 
مسافران اجازه نمی دادند درهای مترو 
بسته شود و اختالل در حرکت ایجاد 

کردند.«
همچنین به گفته برخی کارمندان 
مترو تجمع چند نفر بر روی ریل این 

مسیر، دلیل این اختالل بوده است.
در عکس ها و فیلمی که ایسنا منتشر 
کرده دیده می شود که مردم روی ریل 

نیز  امنیتی  نیروهای  کرده اند.  تجمع 
اقدام به بازداشت تعدادی از شهروندان 

کردند.
بعضی کارمندان مترو می گویند تجمع 
مردم در ایستگاه »ارم سبز« باعث این 

اختالل شده اما مدیران مترو گفته اند که 
علت تجمع نقص فنی مترو در ایستگاه 
استادیوم آزادی بوده و مسافران تخلیه 
شدند تا قطار به تعمیرگاه فرستاده شود 
اما مشخص نیست چرا مسافران را با 
وجود خطر زیاد وسط ریل پیاده کرده اند 
و یا خود مردم روی ریل ها پیاده شده و 

همانجا مانده اند.
گرچه اظهارات کارمندان و مدیران 
مترو در مورد دلیل اختالل در حرکت 
اگر  حتی  اما  است  متفاوت  قطارها 
پذیرفته شود که ماجرا مربوط به نقص 
عجیبی  مسئله   ی  که  بوده  قطار  فنی 
است  ممکن  جایی  هر  در  و  نیست 
پیش بیاید، ولی نکته مهم این است 
اتفاقی در هر جایی منجر  که چنین 
از سوی مردم  به چنین واکنش هایی 
نمی شود! مسئوالن جمهوری اسالمی 

»مرگ بر دیکتاتور« در متروی تهران به دنبال اختالل 
در حرکت قطارها

باید از خود بپرسند چرا یک اختالل 
معمولی در حرکت قطار باعث تجمع 
دادن  شعار  و  اعتراضی  تظاهرات  و 

مسافران علیه نظام می شود!
22 بهمن9۶ فیملی از مترو تهران 

شعار  جوانی  آن  در  که  شد  منتشر 
می داد »مرگ بر دیکتاتور« و از دیگران 
هم می خواست با او همراهی کنند و دو 
سه نفری شعار را داخل واگن با او تکرار 
کردند اما در نهایت یک بسیجی با لگد 
به او حمله کرد. از آن ماجرا کمتر از 
سه ماه می گذارد و حاال صدها نفر شعار 
»مرگ بر دیکتاتور« را در همان مترو 

تکرار کرده اند.
آنچه در ایران هر روز و هر جا در 
حال وقوع است بیانگر خستگی مفرط 
کاسه  است.  موجود  از وضعیت  مردم 
مدیرانش  و  نظام  از  شهروندان  صبر 
لبریز شده و جانشان به لب رسیده. به 
همین دلیل از هر فرصتی برای اعتراض 
استفاده می کنند و خشم خود را علیه 
شرایطی که در آن گرفتار شده اند نشان 

می دهند.

در اراک کارگران معترض هپکو خط آهن را بستند و در تهران مردم به نشان اعتراض روی ریل قطار مترو نشستند

راه رفتن این تعداد مردم روی ریل های قطار با خطراتی که دارد بی سابقه است
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من  عزیزم،  =»هموطنان 
یادتون  جا  همه  و  همیشه 
ایران و  یاد خاک پاک  به  و 
زادگاهم بودم و خواهم بود.«
همه  سته  ر د ینجا  ا «=
اینجا  هست   ولی  امکانات 

خونه من نیست.«
ماندگار  هنرپیشه  وثوقی  بهروز 
در  انقالب  از  قبل  سینمای  ستاره  و 
یادداشتی پراحساس خطاب به مردم 
از خاطرات خود از ایران و فیلم هایی 
ایفای  زیبایی  به  آنها  در  که  نوشته 

نقش کرده است.
محبوب ترین  از  یکی  وثوقی،  بهروز 
با  که  است  ایران  سینمای  بازیگران 
ممنوعیت  و  تبعید  سال   ۳۹ وجود 
ایران، همچنان درون  بازیگری در  از 
کشور و نزد مخاطبان ایرانی ماندگار 
و  فیلم ها  خاطره ی  مردم  و  مانده 

نقش های او را فراموش نکرده اند.
روز دوشنبه 2۳ اردیبهشت، شهاب 
»خورشید  فیلم  نمایش  در  حسینی 
نیمه شب« در سانفرانسیکو با حضور 
بهروز وثوقی خاطره ای از فیلم های این 
بازیگر محبوب تعریف کرد و گفت که 
»خاطره من با بهروز وثوق بر می گردد 
به زمانی که فیلم های ویدئویی خالف 
فیلم ها  بودیم  ما مجبور  و  بود  قانون 
را قاچاقی بخریم و ببینیم چون هم 
وقتی  داشتیم.  کمی  وقت  و  پول 
دارید،  چی  خوب  فیلم  می پرسیدیم 
را  وثوقی  بهروز  کارهای  می گفتند 

ببینید.«
بهروز  ویدئو،  این  انتشار  از  پس 
ایران  مردم  برای  یادداشتی  وثوقی 
نوشت که سراسر دلتنگی و احساس 
و ابراز عالقه به مردمی است که او را 
با وجود همه ی تبلیغات و تالش های 
فراموش  ایران  در  اسالمی  حکومت 

نکرده اند.
»قیصر سینمای ایران« نوشته است: 
»امروز میخوام با هم وطنان عزیزم در 
ایران که همیشه بههر وسیله ای منو 
مورد لطف و مرحمت خودشون قرار 
میدن درد دل کنم و بگم درسته که 
سالهاست که در غربت غریبی هستم 
ولی مگر می شود نقطه به نقطه اون 

خاک پاک رو از یاد برد.«
انقالب  از  قبل  این ستاره سینمای 

خود  پرشمار  و  شاخص  آثار  مرور  با 
در سینمای ایران نوشته است: »منم 
بهروز، بهروزی به بزرگی خاطرات دور 
ایران   من بهروز  و نزدیک شما مردم 
وثوقی هستم   من دلمو، قلبمو تو اون 
خاک، تو اون سرزمین آبا و اجدادی 
میشه   سواحل  مگه  گذاشتم.  جا 
زیبای دریای خزر رو از یاد ببرم   مگه 
میره!  یادم  از  چالوس  کندوان  جاده 
همسفر،   جاده  فیلمبرداری  صحنه 
داوود،  امامزاده  عسل،  ماه  شمال، 
الرستان  و  آکل  دالن،   داش  سوته 
و  کاشان  طوقی  شیراز،  ممسنی  و 

یادداشت بهروز وثوقی برای مردم ایران:
   روزی می آیم  که خاطراتم را پس بگیرم

و  آرامگاه   حافظ  قالیشوران،  محله 
کوچه  و  قدیمی، تنگسیر  بازارهای 
و  دلواری  رئیس علی  بوشهر،  بهمنی 
نشسته  ِگل  به  و کشتی های  زارممد 
اهل  ساالری  انگلیسی ها،   سهراب 
خاطرات  به  رو  آبادان   که   پنجره ای 
الله  و  مسگرآباد  و  داشت،   گوزن ها 
زار تهران، مگه یه لحظه از اونا می شه 

غافل شد.«

آمریکایی   و  بهروز   منم ممل  »منم 
استادیوم آریامهر و قالپاق دزدی خاص 
خودم   نسرین جان و بار شکستنی اش، 
و چه دعواهایی که واسش نکردم. با 
لباس شور،  علی  شده  پاره  کت  اون 
قولنامه پمپ بنزین تو آمریکا   و انتظار 
مهرآباد  فرودگاه  تو  لنکستر  برت 
اون  و  سینا  بیمارستان  نیویورک، 
یادتونه؟  نیوجرسی  از  ُدکی  مدرک 
جرز  درد  به  مدرکت  گفتم  بهش 

حرف  آخرش  می خوره،  دیفال  الی 
منو گوش کرد و رفت دنبال مدرک 
دکترا از نیویورک، آره منم، بهروز   منم 
رضا،   رضاموتوری  میگن  بمن  بلوچ، 
میدون  تو  موتورم  با  همیشگی شما، 
با  بهروز شما   بهروزی  بهارستان   منم 

غیرت قیصر.«
ایران  سینمای  قدیمی  بازیگر  این 
همچنین با آرزوی بازگذشت به ایران 
نوشته: »  روزی میام زیر بازارچه حاج 
ِمیتی )مهدی(،   میام که خاطراتم رو 
شما،   عباس  بهروز  بگیرم.   منم  پس 
آقای فیلم دشنه،   اگه چاخان گفتم 

واسه  بود،   فقط  کرده  گیر  زبونم    اگه 
هر چی  اینجا  بود.   حاال  مردمم  شما 

راست هم بگم،   باز تو غربتم غریبم.«
امکانات هست  »اینجا درسته همه 
منم  نیست.  من  خونه  اینجا    ولی 
اژدها  کرمانشاه   تنگه  داالهوی  مرد 
عامری  قیس  یادتونه؟   قصرشیرین، 
چطور؟ یادتونه؟   لیلی و مجنون و آن 
کویر سوزان.   من بهروز هستم و   تا به 

امروز هم فقط و فقط با یاد و خاطرات 
و  مقدس  اون خاک  لحظه  به  لحظه 
مردم سرزمینم   در غربت ایستاده ام و 

نبضم در تپش هست.«    
شما  هرگز  من  عزیزم!  »هموطنان 
غریب  غربت  در  سالیان  این  در  رو 
شما.   آیا  بهروِز  نکردم.   منم  فراموش 
خاکستری  مملکت   پرده های  اون  تو 
با  میده؟   من  منو  بوی  هنوز  سینما 
بزرگ  با شما  شما زندگی کردم   من 

شدم. دوری تون خیلی سخت بود ولی 
با اون همه خاطرات ریز و درشت با 
شما هستم در سواحل سانفرانسیسکو 
فراز  بر  دریایی  مرغان  که  هنگامی 
ایران  آسمان پرواز می کنند، صدای 
گویی  را  جوانی ام  دوران  صدای  را، 
بت شکن  تعارفی  علی  یاد  می شنوم. 
شکار  و  رودخانه  اون  کنار  می افتم، 
)جمشیدخان  پدربزرگ  با  پرندگان 
من  عزیزم،  هموطنان  مشایخی(. 
یاد  به  و  یادتون  جا  همه  و  همیشه 
و  بودم  زادگاهم  و  ایران  پاک  خاک 

خواهم بود.«
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امیر نادری و بهروز وثوقی سر صحنه فیلم »تنگسیر«

»همُسرایی« به سبک ایرانی در تنگسیر
تصویر  با  چوبک  =شاید 
کردن چنین ماجرایی قصد 
دارد به خواننده نشان دهد 
تا  که  مردمانی  بوده اند  که 
کارد به استخوانشان نرسیده 
زخم خورده  جانوری  مثل  و 
ته چاله ای بن بست زمینگیر 
احقاق  به  دست  نشده اند 
کماکان  و  ند،  نزده ا حق 
را  بارگذاران  سنگین  بار 
خود  نحیف شده  دوش  بر 
حمل کرده اند؛ غافل از اینکه 
هر چه بیشتر تحمل کنند، 
گردنشان  بر  که  ریسمانی 
و  می گردد  محکم تر  افتاده 

راه نفس را تنگ تر می کند.
=این خلق رجاله به مثابه 
ُگر  پُفی  به  که  شعله ای اند 
می گیرند و به تُفی خاموش 
بر  را  ترجیح  و  می شوند، 
ناظرانی  تا  می گذارند  این 
که  حالی  در  باشند؛  صرف 
دانسته  و  ناخواه  خود خواه 
یا نادانسته در متن داستان 
قرار دارند که گرچه همدردی 
جای  در  قهرمان  با  را  خود 
جای داستان ابراز می کنند، 
ولی در عمل خود را از حوزه 
آن  عواقب  و  وی  فعالیت 
مبادا  می کشند،  کناری  به 
آنها  برافروخته اش  شعله ی 

را نیز بگیراند.
در  که  هنگامی   – پرچی زاده  رضا 
نیمه اول قرن بیستم، پس از وقفه ای 
همچون  نویسندگانی  چندقرنی، 
»قتل  نمایشنامه  در  الیوت  تی.اس. 
اونیل  یوجین  و  جامع«  کلیسای  در 
در سه گانه »عزا برازنده الکتراست« و 
سپس »مرِد یخی/ یخ فروش می آید«، 
»همُسرایی« یا به اصطالح غربی آن 
نظم  قالب  در  را   )chorus( »ُکر« 
برای  عنصر  این  کردند؛  احیا  نثر  و 
نمایشنامه نویسان حکم عاملی  عمده 
ناکارآمد و دست و پاگیر و در نهایت 
تجملی را پیدا کرده بود که یادگاری 
هنر  کودکی  روزگار  از  افتاده  ُمد  از 

درام بود.
دنیای  در  همسرایی  احیای  گرچه 
با عالقه ای  و  به صورت محدود  درام 
جنبه  و  گرفت  صورت  زودگذر 
این  با  نکرد،  پیدا  همه گیر و عمومی 
دیگر  فعاالن  تا  شد  موجب  وجود 
رشته های هنری، از جمله نویسندگان 
سینماگران،  و  بلند  داستان های 
این  در  موجود  پتانسیل  متوجه 
عنصر برای پیشبرد مقاصد ادبی خود 
گردیده و آن را در قالبی دیگر به کار 
گیرند؛ چه این از مزایای ادبیات است 
به  نیاز  هنگام  در  آن  قالب های  که 
همدیگر وام می دهند و از یکدیگر وام 
می گیرند، و گاه حتی در این فرآیند 

شیوه های نو خلق می کنند.
کارکرد  و  نقش  به  بردن  پی  برای 
همسرایی، اشاره ای کوتاه به تاریخچه 
ُکر  باستان،  یونان  در  است.  الزم  آن 
به گروهی از افراد گفته می شد که با 
چهره های پنهان در نقاب، در هنگام 
انجام مراسم مذهبی حرکات موزون 
می گذاشتند.  اجرا  به  رقص مانند  و 
گروه  توسط  نیز  پیندار  قصاید 
در  می شد.  خوانده  بر  از  همسرایان 
گذر زمان، گروه همسرایان به شیوه ای 
نوین مورد استفاده قرار گرفت، و به 
امروزه در  سمتی سوق پیدا کرد که 
جهان ادبیات بیشتر به همان کاربرد 

شناخته می شود.
یونانی،  بزرگ  تراژدی نویسان 
عنصر  این  از  سوفوکل،  و  اِسخیلوس 
»چندصدایی«  پدیده  ایجاد  برای 
)در برابر تک صدایِی قهرمان یا دیگر 
مواضع  در  نمایشنامه  شخصیت های 
مختلف( استفاده کردند. در واقع، گروه 
همسرایان– جدا از کارکرد موسیقایی 
آن  به  پرداختن  که  دراماتیکش،  و 
مبحثی جداگانه می طلبد– در کارکرِد 
گردید  موظف  خود  »ایدئولوژیک« 

زیر  را  درام  وقایع  و  شخصیت ها  تا 
ذره بین استانداردهای سنتی، اخالقی، 
مذهبی و اجتماعی معاصر مورد نقد و 
تفسیر قرار دهد. در اینجاست که باید 
صادق  استفاده  و  »تنگسیر«  مبحث 
چوبک و سپس امیر نادری از عنصر 
کالسیک اروپایی همسرایی در این اثر 

مدرن ایرانی را پیش کشید.
با  اندازه  چه  تا  نفر  دو  این  اینکه 
آن  مدرن  اخالف  یا  یونانی  تراژدی 
این  در  است که  بحثی  بوده اند  آشنا 
مقوله نمی گنجد. آنچه مسلم است این 
است که چوبک در داستان بلند خود 
»تنگسیر« و سپس نادری در اقتباس 

سینمایی آن– که البته تفاوت هایی با 
اصل اثر دارد–  توجه ویژه و آگاهانه ای 
به استفاده از این عنصر نشان داده اند. 
الزم به یادآوری است که »تنگسیر« با 
وجود فراوانِی صحنه های رقت برانگیز 
نیست  اثری  آن،  در  خشونت آمیز  و 
دیدگاه  از  حداقل  آن،  بر  بتوان  که 
ساختاری و ُفرمالیستی، نام »تراژدی« 
خوشی  پایان  اثر  این  چه  گذاشت، 
دارد. از طرف دیگر، ایستادگی یک تنه 
برابر  در  »زارممد«،  داستان،  قهرمان 
ضدقهرمانان  برابر  در  و  »سرنوشت« 
به  خاصی  قرابت  آن  به  داستان، 

تراژدی بخشیده است.
چوبک از همان ابتدا عنصر همسرایی 
قالب  در  چه  و  فرد  قالب  در  چه  را، 
گروه، وارد صحنه داستان می کند، و 
رفته رفته به آن رنگ و بوی بیشتری 
کوچه  مردم  او  همسرایان  می دهد. 
برابر  در  خود  واکنش  که  بازارند  و 
حرکات و رویه ای که قهرمان داستان 
اظهار  قالب  در  را  گرفته  پیش  در 
سوی  )به  جانبدارانه  اغلب  نظرهای 
قهرمان( به نمایش می گذارند. معموالً 
مرتکب  زارممد  که  قتلی  هر  از  پس 
می شود، جماعت کوچه و بازار که گرد 
هم آمده اند تا با چشم هایی که بیشتر 
از فرط کنجکاوی تا به هوای یاری و 
همدردی فراخ شده به تماشای صحنه 
بپردازند، شروع به اظهار نظر و تفسیر 

واقعه می کنند.
مردم تقریباً همه یکصدا و به اتفاق 
برخی  استثناء  به  یقین–  به  قریب 
نویسنده  گویا  که  مشکوک  صداهای 
صداهای  دیگر  میان  در  را  آنها  خود 
و  یکدستی  اتهام  تا  گنجانده  موافق 
یکنواختی آراء را تضعیف کند– مهر 
تایید بر عمل زارممد می زنند. گویی 
برای  وسیله  بدین   دارد  قصد  چوبک 
مشروعیت  خود  داستان  قهرمان 
بودِن  نکوهیده  و  خشونت  و  بخرد، 
ذاتی قتل را با استفاده ابزاری از این 
عنصر تلطیف کند؛ گویی خود نیز بر 

حقانیت قهرمانش اعتباری ندارد، و با 
تکراِر توجیه، بنا را بر این می گذارد تا 

وی را بر حسب »عادت« تبرئه کند.
در این نقطه است که »تنگسیر« در 
استفاده از همسرایی از استانداردهای 
می گیرد:  فاصله  ادبیات  کالسیک 
تراژدی  در  همسرایی  که  حالی  در 
عامل  حکم  عمدتاً  کالسیک 
»بازدارنده« و سرزنش کننده، وجدان، 
یا »فراخوِد« شخصیت های نمایشنامه 
این  از  تنگسیر  در  می کند،  بازی  را 
بلکه  و  تایید  عامل  عنوان  به  عنصر 
»خوِد«  راستای  در  یا  تشویق کننده 
که  شده  استفاده  اصلی  شخصیِت 

هدفش  به  نیل  در  را  قهرمان  گرچه 
الاقل  اما  نمی رساند،  محسوس  یارِی 
صحه  عملش  حقانیت  و  صحت  بر 
کاربرد  اینگونه  اوج  نقطه  می گذارد. 
را در صحنه ای مشاهده می کنیم که 
زارممد پس از ارتکاب دومین قتل با 
مردِم کوی و برزن که جلوی در خانه 
مقتول تجمع کرده اند روبرو می شود، 
حقانیت  باب  در  غّرایی  تک گویِی  و 
حمایت  به  که  می کند  ایراد  خویش 
در  و  جمع  همه جانبه ی  کمابیش 
نهایت شعار معروف »نگو زار ممد، بگو 

شیر ممد!« ختم می گردد.
همسرایی  به  معموالً  که  ایرادی 
آثار  در  به خصوص  آن  از  استفاده  و 
که  است  این  است  وارد  دراماتیک 
قدرت  از  غالباً  عنصر  این  از  استفاده 
فردی  قضاوت  و  تحلیل  و  تجزیه 
چرا  می کاهد،  خواننده  یا  تماشاگر 
که او را با لقمه جویده شده و حاضر و 
آماده برای بلعیدن روبرو می کند، که 
فرصت و لذت اندیشیدن و فلسفیدن 
کردن  مزه  مزه  همان  حکم  در  که 
لقمه و جویدن آن است را از تماشاگر 
مثال، در همین  برای  سلب می کند. 
عدم  گرفتن  نظر  در  )با  »تنگسیر« 
یا  خواننده  یک  همسرایان(،  حضور 
تماشاگر زارممد را قاتلی سخت دل و 
شایسته مجازات می داند، و دیگری او 
را قهرمانی متکی بر اصول خویش که 
در برابر ظلم و ستم یک تنه قد علم 
بین  متعادل تر  وضعیت های  کرده– 
همسرایان،  گروه  ولی  بماند؛  دو  این 
)چه  نخست  رویکرد  حذف  با  عماًل 
با  چه  آن،  از  خاموش وار  گذشتِن  با 
تاکید بر نقطه مقابل آن( به خواننده 
یا تماشاگر دیکته می کند که وضعیت 
حذف  با  و  ببیند،  زاویه ای  چه  از  را 
زوایای متفاوت دید، همه تماشاگران 
مانده–  باقی  تک زاویه  پذیرش  به  را 
همدردی و همذات پنداری با قهرمان 

داستان– مجبور می کند.
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= نویسنده این کتاب رنج 
بر  را  آثار شریعتی  خواندن 
نشان  تا  کرده  هموار  خود 
دهد که افکار این »سرچشمه 
ب  ا گند چه  ر  د  » فیض
ضدانسانی و فاشیستی سیر 
کدام  دنبال  به  و  می کرده 
که  بوده  آرمانی  جامعه ی 
شهروندان  نه  آن  در  همه 
مستقل و منفرد و مختار بلکه 
گوسپندانی باید باشند به نام 
»امت« که توسط چوپانی به 
نام »امام« در »جهت امامت« 

هدایت می شوند.
و  مدرن  ایران  یک  =در 
این  از  هیچ کدام  امروزی، 
در  فله ای  که  »نخبگان« 
و  رسانه های مختلف داخل 
دارند  حضور  کشور  خارج 
نقش  به  توجه  بدون  و 
اعمال خود  و  افکار  مخرب 
نسل های  برای  همچنان 
امروز و آینده ی ایران نسخه 
می پیچند، نقشی و حضوری 
نمی توانستند داشته باشند. 
ین  ا گ  ر بز س  ا هر =
و  تغییر  هر  از  »نخبگاِن« 
دست  از  ایران،  در  تحول 
دادن نقش کاربری خودشان 
است! آنها زاییده ی شرایط 
افکار  و  اندیشه  سرکوب 
متنوع و پویا و خالق در ایران 
هستند. آنها »پادشاهان یک 
چشم« در کشوری هستند 
که حکومت چشم ساکنانش 
را به میل داغ کشیده است. 
=وی خود را »مسیح قرن 
بیستم« می پنداشت و حتی 
در نامه ای به همسرش از این 
که  می دارد  بر  پرده  »راز« 
در زندان »خدا را به چشم 
دیده است« که دست هایش 
داده!  قرار  بر شانه ی وی  را 
هر عقل سالمی چنین فردی 
معرفی  روانکاو  یک  به  را 
می کند. اما در ایران اینها به 
شدند  تبدیل  »نخبگان«ی 
هنوز  فکری شان  مبانی  که 

سرکوب و جنایت می کند. 
اندیشمندان  =متفکران و 
از افالطون و ارسطو تا کانت 
و هگل و مارکس و دیگران، 
همگی با طرح مسائل بنیادی 
دوران  متفکران  اما،  بشر، 
امروز! چه  نه  بودند، و  خود 
برسد به کسانی که نه تنها 
بلکه  نکرده اند  ارائه  فکری 
اصال قلم بطالن بر فکر کردن 
کشیده و »حر ف های« خود را 
به جای »فکر کردن« همگان 

قرار داده اند!
پرویز  شاید  بقراط-  االهه 
و  نویسندگان  نادر  جزو  دستمالچی 
پژوهشگرانی باشد که تا این اندازه وقت 
صرف مطالعه و بررسی افکار متکی بر 
»اسالم سیاسی« کرده است. افکاری 
که نقش تعیین کننده در جامعه ی به 
اصطالح روشنفکری ایران قرن بیستم 
داشتند و در کنار »حکومت اسالمی« 
روح اهلل خمینی، سرنوشت یک انقالب 
و یک نظام قرون وسطایی را به همراه 
زندگی چند نسل رقم زده اند. افکاری 
که »چپ« و »راست« و کمونیسم و 
لیبرالیسم نیز هنوز به زهر آن آلوده اند.

به  دستمالچی  خود  که  همان گونه 
جای »پیشگفتار« آورده، سخنان امثال 
علی شریعتی در آنچه فکر می کردند 
به  می خواستند،  و  می فهمیدند  و 
جای  که  گویاست  و  روشن  اندازه ای 
شگفتی است که چگونه مخاطبانش 
دوستدارانش  و  پیروان  و  گذشته  در 
دینی«  »روشنفکران  میان  در  امروز 
»ملی-  و  دینی«  »نواندیشان  و 
مذهبی«ها آن را درک نکرده و یا خود 

را به کوچه ی »علی چپ« می زنند!
»دشمنان  در  دستمالچی  پرویز 
آزادی« برخی آثار علی شریعتی را که 
در میان طرفدارانش معروف هستند 
مورد کند و کاو قرار می دهد و افکار 
مرتجع وی را نه بر اساس منابع ثانویه 

بلکه بنا به گفته های خود شریعتی در 
سخنرانی ها و نوشته هایش به نمایش 
می گذارد. دستمالچی از علی شریعتی 
نظریه پردازان  از  »یکی  عنوان  به 
اصلی انقالب اسالمی« نام می برد که 
»بسیاری از روشنفکران دینی معمم 
یا مکال هنوز و همچنان به اندیشه ها 
را  او  و  می کنند  استناد  او  نظرات  و 

»سرچشمه فیض« خود می دانند.«
هم از این رو نویسنده رنج خواندن 
آثار شریعتی را بر خود هموار کرده تا 
نشان دهد که افکار این »سرچشمه 
و  ضدانسانی  گنداب  چه  در  فیض« 
دنبال  به  و  می کرده  سیر  فاشیستی 
همه  که  بوده  آرمانی  کدام جامعه ی 
در آن نه شهروندان مستقل و منفرد 
و مختار بلکه گوسپندانی باید باشند 
به  توسط چوپانی  که  »امت«  نام  به 
نام »امام« در »جهت امامت« هدایت 

می شوند.
که  است  کتابی   آزادی«  »دشمنان 
جامعه ی  شناخت  برای  را  خواندنش 
و  تقلبی  »نخبگان«  و  ایران  سیاسی 
و  اسالمی  انقالب  توسط  که  جعلی 
تحمیل  ایران  به  آن  از  برآمده  نظام 

شده اند، نباید از دست داد.
امروزی،  و  مدرن  ایران  یک  در 
که  »نخبگان«  این  از  هیچ کدام 
داخل  مختلف  رسانه های  در  فله ای 
بدون  و  دارند  حضور  کشور  خارج  و 
توجه به نقش مخرب افکار و اعمال 
خود همچنان برای نسل های امروز و 
آینده ی ایران نسخه می پیچند، نقشی 
و حضوری نمی توانستند داشته باشند.

هراس بزرگ این »نخبگاِن« از هر 
تغییر و تحول در ایران، از دست دادن 
آنها  است!  خودشان  کاربری  نقش 
و  اندیشه  سرکوب  شرایط  زاییده ی 
افکار متنوع و پویا و خالق در ایران 
هستند. آنها »پادشاهان یک چشم« 
در کشوری هستند که حکومت چشم 
ساکنانش را به میل داغ کشیده است.

بلکه  متفکر  و  اندیشمند  نه  اینها 
مانند »سرچشمه فیض شان،  درست 
یک مشت افراد متوهم هستند که بیان 
نظراتشان در محافل علمی و فکری 
کشورهای پیشرفته بیشتر سبب خنده 
و تمسخر در میان متفکران می شود 
اقتصادی  اگر محاسبات سیاسی و  و 
فرش  هرگز  معین  محافل  نمی بود، 
و  »اندیشکده «ها  در  آنها  برای  قرمز 
نمی کردند. پهن  خود  دانشگاه های 

تفرعن و خودبزرگ بینی در آثار علی 
شریعتی نیز موج می زند. وی خود را 
و  می پنداشت  بیستم«  قرن  »مسیح 
این  از  به همسرش  نامه ای  در  حتی 
زندان  در  که  می دارد  بر  پرده  »راز« 
که  است«  دیده  چشم  به  را  »خدا 
دست هایش را بر شانه ی وی قرار داده! 
هر عقل سالمی چنین فردی را به یک 
ایران  در  اما  می کند.  معرفی  روانکاو 
شدند  تبدیل  »نخبگان«ی  به  اینها 
که مبانی فکری شان هنوز سرکوب و 
جنایت می کند. اگر دولت ها و سیاست 
جوامع غربی به این افراد اقبال نشان 
و  سیاسی  منافع  دلیل  به  می دهند، 
اقتصادی است و نه از این رو که افکار 
را  افکار  این  می گیرند.  را جدی  آنها 
اروپا و بشریت در قرون وسطا پشت 

سر گذاشت!
هر آنچه در »دشمنان آزادی« آمده 
علی  خود  سخنان  و  آثار  به  مستند 
با ذکر منبع و مأخذ.  شریعتی است 
پس از شرح مستند چگونگی تحصیل و 
»دکترا« گرفتن از سوربن، دستمالچی 
»از  که  می دهد  نشان  مستند  بطور 
معلم شهید دکتر علی شریعتی« نه 

دکترایش درست است و نه شهادتش!
شریعتی  علی  آثار  و  افکار 

مانیفستی علیه علم و آزادی
می نویسد: »شریعتی  دستمالچی 
آشکارا تحت تأثیر اندیشه های »چپ« 
و  است  لنینیستی(  )مارکسیست- 
تالش می کند به آن محتوا و شکلی 
در  »تساوی  دهد.  شیعه  اسالمی- 
به  هر کس  »از  به جای  را  مصرف«  
اندازه  به  به هر کس  و  توانش  اندازه 
به  را  الهی  و جبر  نیازش« می نشاند 
)ماتریالیسم  تاریخ«  »جبریت  جای 

تاریخی(«.

علی شریعتی درست مانند روح اهلل 
می زند  فریاد  آثارش  در  خمینی 
و  مخاطبان  کیست؛  و  چیست  که 
مؤمنانشان اما کر و کور بوده و هستند: 
»… این نسل ملتهب، هرگز خواهان 
آن نیست که اسالم، به یاری قوانین 
علمی و یا اختراعات و اکتشافات اروپا 
و آمریکا توجیه شود… اساسا از هر 
چه به نام تکنیک و تکنولوژی و فلسفه 
و علوم جدید است شدیدا نفرت دارد، 
خویش  قتاله  آلت  را  همه  این  چه 
می یابد… من و همه کسانی که در 
این خط مشی راه می سپارند بیش از 
از  بیزاریم،  ارتجاع و کهنگی  از  آنچه 
تجددمآبی و تشبه به فرهنگ و تمدن 
و حتی خط مشی علم و هنر و ادب و 
فلسفه و سیاست و صنعت حاکم بر 
جهان امروز، بیزاری توأم با دشمنی و 
کینه داریم… ما نیازی به رنگ آمیزی 

تجددمآبانه اسالم نداریم…«
عنوان  مانند  شریعتی  علی 
»روشنفکران دینی« و »ملی- مذهبی« 
فکری ست  ملغمه ی  یک  حامل 
»شخص  تصمیم  به  سو  یک  از  که 
اعلیحضرت همایونی« برای »تحوالت 
عینی و ریشه ای اجتماعی« اعتقاد دارد 
و از سوی دیگر تبلیغ »جهاد« می کند! 
در تکمیل این ملغمه ی ذهنی، او عضو 
سوسیالیست«  خداپرستان  »نهضت 
»دیکتاتوری  علیه  و  می شود  هم 
پهلوی« مبارزه می کند و می شود از 
بنیانگذاران »نهضت آزادی ایران«. او 
با وجود ادعای »ممنوع القلم« بودن با 
ده ها اسم مستعار که بیشترشان مزین 
به »علی«  و »محمد«  بودند قلم می زد. 
دستمالچی در همین زمینه می نویسد: 
»تخیلی«-  اندیشه های  با  »شریعتی 
امت-  جامعه  از  خود  سوسیالیستی 
اسالم  پایه گذاران  از  یکی  امامتی، 
جنبش های  و  ایدئولوژیک  سیاسی- 
بنیادگرای اسالمی شد… مردی که 
می خواست با »مکتب واسطه«، یعنی 
بدیلی بهتر و عالی تر در برابر دو نظام 
کاپیتالیسم و کمونیسم بایستد و آنچه 
حاصل شد، بدی های هر دو را یکجا 

گرفت.«
و از حق و انصاف نباید گذشت که 

هم خمینی و هم شریعتی با صراحت 
می گفتند که چه می خواهند و خمینی 
وقتی فرصت در اختیارش قرار گرفت 
به افکارش عمل نیز کرد؛ خامنه ای نیز 
نیست  معلوم  و  می رود  را  راه  همان 
دلیل »مخالفت« برخی »روشنفکران 
و  نواندیش«  »مسلمانان  و  دینی« 
که  خامنه ای  با  مذهبی« ها  »ملی- 
دو  هر  و  خمینی  راه  ادامه دهنده ی 
پیاده کنندگان نظرات و سخنان علی 
شریعتی هستند، در چیست! آیا افکار 
در  ملغمه ای  »روشنفکران«  نوع  این 
ملغمه نیست که شریعتی به صراحت 

آن را رد می کند؟! تعریف شریعتی از 
اسالم که برخی مریدان و دوستدارانش 
سعی می کنند آن را همساز و همراه 
بشر  حقوق  و  پیشرفت  و  دمکراسی 
که  است  روشن  آنقدر  دهند،  نشان 
نمی پذیرد.  تفسیری  و  تعبیر  هیچ 
ضداسالم  فرد  یک  از  سخنان  این 
نیست بلکه حرف های »سرچشمه ی 
که  است  مؤمنانی  از  برخی  فیض« 
»نواندیش«  و  »روشنفکر«  را  خود 
و »ملی« می خوانند ولی در عمل و 
همواره  تصمیم گیری  برنگاه های  در 
»پسوند« مذهبی شان بر همه ی این 
می گوید:  شریعتی  می چربد.  عناوین 
اسالم  نیست،  صلح  اسالم  »عجبا! 
جنگ است. نباید از اتهام کشیش ها 
شبه روشنفکران  و  استعمارگران  و 
کاردستی آنها ترسید و جا زد. با بزک 
کردن و امروزی وانمود کردن اسالم 
را  حقیقت  نمی رود،  پیش  از  کاری 
نه  شناخت،  هست  که  آنچنان  باید 
تنها  اسالم  می پسندند…  آنچنانکه 
و  موعظه  به  فقط  که  است  مذهبی 
پند و اندرز نمی پردازد بلکه خود برای 
اگر  می کشد.  شمشیر  کلمه،  تحقق 
بخواهند از پیغمبر اسالم مجسمه ای 
بریزند باید در یک دستش کتاب باشد 

و در دست دیگرش شمشیر…«
اینها روح و بنیاد فکری علی شریعتی 
است که خودش هزاران صفحه برای 
است.  نوشته  و  گفته  آنها  اثبات 
»اگر  سینا  ابوعلی  نوشته:  که  اوست 
شعوری نداشت، بهتر بود…«، »اگر 
»عامل  بود…«،  بهتر  نداشتیم  هنر 
علم  بنی عباس  زمان  در  استحمار 
است، تمدن است، هنر و ادبیات است 
و تحقیق…«، اوست که گفته: »علم 
خودآگاهی  و  انسانی  خودآگاهی  به 
اوست  می زند…«  صدمه  اجتماعی 
جامعه ای  »امت  است:  معتقد  که 
همفکر،  که  انسانی  افراد  از  است 
همراهند،  و  هم مذهب  هم عقیده، 
در  که  مشترکند،  اندیشه  در  نه تنها 
عمل نیز اشتراک دارند… افراد یک 
ایمانی  و  می اندیشند  یک گونه  امت 
همسان دارند و در عین حال در یک 
رهبری مشترک اجتماعی، تعهد دارند 

که به سوی تکامل حرکت کنند… 
آدم مسلمان است که دشمنی اش به 

خاطر دین است…«
نهایت اینکه برای یک انسان عاقل و 
خردگرا و مدرن، اعتقاد داشتن به افکار 
علی شریعتی و همفکر او بودن سبب 
بسی شرمندگی و سرافکندگی است 
چه رسد به اینکه وی را مرشد و راهنما 
و رهبر فکری خود دانست! مگر اینکه 
یکی از گوسپندان مورد نظر شریعتی 
بود که به دنبال گله و طویله ی خود 
می گردد!  اینها عبارات شریعتی درباره 
موقعیت انسان است! شریعتی انسان را 
با گوسپند مقایسه کرده که به دنبال 
طویله ی خود می گردد و باید او را به 
»راه امامت« هدایت کرد. او انتظار دارد 
که مخاطبانش از گوسپندان بیاموزند! 
و  طنز  به  بیشتر  وی  برخی سخنان 
وقتی  جمله  از  دارند  شباهت  جوک 
حیواناتی  »االن  که  می شود  مدعی 
هوشیارانه  به قدری  که  می بینیم  را 
مقدماتی می چینند تا به نتیجه برسند 
که سقراط و افالطون هم به گردشان 

نمی رسند«!
امام« در  با »رهبری  امت«  »راه 

»جهت امامت«
اگر از خود علی شریعتی وام بگیریم، 
»استحمار«  را  مخاطبانش  شریعتی 
می کند. او هیچ کدام از دستاوردهای 
جامعه بشری را »پیشرفت« نمی داند 
سال   1۴۰۰ به  »پسرفت«  بلکه 
می شمارد.  انسان  تعالی  را  پیش 
او  برای  »افراد«  و  »فرد«  در  انسان 
معنایی ندارد بلکه »امت« مهم است 
یک  دنبال  به  گوسپندوار  باید  که 
راه  به  امامت«  »جهت  در  »امام« 
بیافتد. گوسپندانی که معلوم نیست 
و  مذهب  و  دین  همه  این  میان  در 
اسالِم  دنبال  به  باید  چرا  ایدئولوژی 
شیعه ی جعفری اثنی عشری که تنها 
درصد کوچکی از مسلمانان جهان و 
انگشت شماری از جمعیت جهان به آن 

اعتقاد دارند، بروند!
دیگران  سوی  از  نخواهیم  هم  اگر 
حرف بزنیم، به عنوان یک فرد اصال 
نمی  توان عقل خود را به این موضوع 
بیستم  قرن  در  چرا  که  داد  کاهش 
بر اساس  و بیست و یکم می بایست 
و  محدود  تجربه های  و  دانستنی ها 
افکار محدودتر کسانی زندگی کرد که 
1۴۰۰ سال پیش در زمان و  مکان 
بسیار محدودی زندگی می کرده اند و 
از قرن ها زندگی جامعه بشری که در 
داده  روی  آنها  از  سراسر جهان پس 
این پرسش  نداشته اند!  هیچ اطالعی 
می کند؛  متفکران صدق  همه  درباره 
از افالطون و ارسطو تا کانت و هگل 
و مارکس و دیگران! همه آنها با طرح 
مسائل بنیادی بشر، اما، متفکران دوران 
خود بودند، و نه امروز! چه برسد به 
کسانی که نه تنها فکری ارائه نکرده اند 
کردن  فکر  بر  بطالن  قلم  اصال  بلکه 
کشیده و »حر ف های« خود را به جای 
داده اند! قرار  همگان  کردن«  »فکر 

»دشمنان  در  دستمالچی  پرویز 
نوشته های  به  استناد  با  آزادی« 
هم  این  که  می دهد  نشان  شریعتی 
می شود  تبلیغ  یا  و  تصور  که چنین 
که علی شریعتی با دستگاه روحانیت 
مخالفت داشته، دروغی بیش نیست. 
گذشته از آنکه خود شریعتی از نظر 
معناست،  تمام  به  مالی  یک  فکری 
و  »امام«  منادی  که  کسی  اساسا 
»امامت« و »امت« است نمی تواند با 
روحانیت و مالیان مخالف باشد چرا 
که دست کم به دنبال یک »مال« و 
»روحانی« که »امام« بشود می گردد! 

شریعتی آن روحانیتی را قبول نداشت 
که از یک سو به نظر وی »درباری« 
و »غیرمبارز« بودند و از سوی دیگر 
، به هر دلیلی، از جمله منافع دستگاه 
دین و روحانیت، قائل به دخالت دین 
و مالیان در حکومت نبوده و نیستند؛ 
یعنی برای »رهبری« یک »امام« بر 

جامعه تالش نمی کنند.
ایران  در  اسالمی  درواقع جمهوری 
همان است که شریعتی می خواسته. 
امام اش هم بر اساس نظریات وی از 
طریق »انقالب« تعیین شد: »انقالب 
برعلیه  است  مردم  اکثریت  عمل 
اقلیتی ضدمردم«!  چیزی که در سال 

۵7 اتفاق افتاد.
نظرات علی شریعتی آنقدر سست و 
بی پایه و شعاری و توخالی است که 
قادر نیست حتی به پرسش های ساده 
مثال  بدهد.  مستدل  پاسخ های  نیز 
اینکه امامانی که شریعتی راه آنها را 
تبلیغ می کند، در همان زمان که هم 
جمعیت کمتر بود و هم دانش و آگاهی 
نتوانستند  چرا  کمتر،  بسیار  توقع  و 
در  را  خودشان  ادعای  مورد  جامعه 
همان محدوده ی کوچک محل زندگی 
خود تشکیل دهند؟! هم مردم بی سواد 
بودند، هم تکنولوژی در کار نبود و هم 
امامان ظاهرا »اصیل« بودند! نه اینکه 
ساخته و پرداخته »دشمنان« بوده و 
نقل شده  و  با جت مخصوص حمل 
غیراصیل  امامان  این  با  چرا  باشند! 
راه صدر  ادامه ی  ادعای  که  تقلبی  و 
اسالم را پس از 1۴۰۰ سال دارند، این 
جمعیت با سواد و مبتکر و متوقع که از 
اقوام و عقاید متنوع هستند باید به راه 
»امام شیعه ی جعفری اثنی عشری« 
مدعیان  این  بشود؟!  چه  که  بروند؟! 
نه  »امامت«  و  »امت«  و  »امام« 
»پشت« بلکه »هفتاد پشت« بعد از آن 
امامان هستند! و دست بر قضا، ناکامی 
سهمگین و خونبار جمهوری اسالمی 
»اندیشه«های  بودن  غلط  اثبات 
تجربه ی  در  او  مشابهان  و  شریعتی 
آن  شکسِت  است.  تاریخی  و  عملی 
»امامان اصیل« که در دوران خویش 

ناکام ماندند به جای خود!
با  می توان  نیز  پرسش هایی 
»مسلمانان  و  دینی«  »روشنفکران 
نواندیش« و »ملی- مذهبی«ها مطرح 
کرد که شاید مدعی شوند همه نظرات 
شریعتی را قبول ندارند )کدام ها را؟!( 
و عکس شریعتی را فقط بطور نمادین 
خود  دفتر  و  خانه  دیوار  و  در  زینت 

می کنند.
و  دینی«  »روشنفکران  آیا 
که  معتقدند  نواندیش«  »مسلمانان 
دین و اعتقادات مذهبی یک موضوع 

شخصی و خصوصی است یا نه؟
آیا به جدایی دین و دولت باور دارند 
این  در  می کنند؟  تالش  آن  برای  و 
صورت چه لزومی دارد دین و مذهب 
خود را چون لکه ی مهر نماز بر پیشانی 

خودشان و گروهشان داغ بزنند؟!
که  دینی«  »روشنفکر  یک  آیا 
ستایشگر علی شریعتی است، انقالبی 

است یا اصالح طلب؟!
آیا انقالب ۵7 را تایید می کند؟ پس 

چه اصالح طلبی است؟!
آیا انقالب در شرایط فعلی را رد می کند؟! 
پس چرا انقالب ۵7 را تایید می کند؟!

در  را  اسالمی  جمهوری  اگر  باری، 
کشورمان نمی داشتیم و چنین تجربه 
شاید  نمی گذراندیم،  سر  از  را  تلخی 
پرویز دستمالچی به عنوان نویسنده ی 
کتاب »دشمنان آزادی« هرگز به فکر 
مشابهانش  و  شریعتی  آثار  خواندن 
نمی افتاد. اما تفکر شریعتی ایدئولوژی 
و  تفکر  است.  نظام  این  راهنمای 
نظامی که با جنایات خود سرنوشت ها 
رقم زده است. سرنوشت یک ملت و 
در  از چهل سال  مملکت هنوز پس 

دست آن است.
که  کسانی  به  باید  رو،  همین  از 
فیض«  »سرچشمه ی  را  شریعتی 
این  که  کرد  یادآوری  می دانند  خود 
است  گندابی  فیض«  »سرچشمه ی 
و  تکصدا  و  تکرنگ  و  راکد  و  ساکت 
تک جهت متکی بر امام و امت و امامت!

و  مؤمن  هیچ   سرچشمه ای  چنین 
متدینی را »روشنفکر« و »نواندیش« 
نمی کند! »فیض« علی شریعتی آلوده 
ارتجاع سرخ و  به نفرت و نخوِت دو 
قرون  کلیسای  مانند  که  است  سیاه 
به  بیستم  قرن  شرق  بلوک  و  وسطا 
بن بست و شکست رسیده است. اگر 
ارتجاع سیاه و ارتجاع سرخ به تنهایی 
فجایع آفریدند و سرانجام نتوانستند 
با  آنها  ملغمه ی  ببرند،  جایی  به  راه 
ارتکاب فجایع بیشتر قطعا ناکام تر از 

هر دو باقی خواهد ماند.

  افکار علی شریعتی، ملغمه ای از ارتجاع سرخ و سیاه
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شهر  در  بار  نخستین  برای  امسال 
کلن آلمان دو جشنواره  ی فیلم ایرانی 
برگزار می شود: اولی با عنوان »فانوس 
خیال« از 1۷ تا 21 ماه مه و دومی با نام 
»چشم اندازهای ایران« از ۳1 مه تا ۳ ژوئن.

نخست،  فستیوال  موضوعی  محور 
جوان  نسل  سینمایی  فیلم های 
کارگردانان ایرانی است که در دو سال 

گذشته ساخته شده اند.
جشنواره ی »چشم اندازها…« در کنار 
۳ فیلم سینمایی، فیلم های مستندی 
تهیه   2018 تا   2014 سال  از  که 
شده اند با دو موضوع اصلی »حلبچه« 
می گذارد.  نمایش  به  »کارستان«  و 
است  سینمایی  پروژه ای  »کارستان« 
مجتبی  و  بنی اعتماد  رخشان  که 
طراحی  مشترک  بطور  میرطهماسبی 
به  مستندساز  چند  کمک  با  و  کرده 
اجرا در آورده اند. این پروژه، به زندگی و 
فعالیت  انسان هایی می پردازد که  با ایجاد 
واحدهای اقتصادی در راه حفظ محیط 
آموزشی  نهادهای  گسترش  و  زیست 

تالش می کنند.
اختالف سلیقه

دوره ی  چهار  درخشان  کارنامه ی 
گذشته ی فستیوال نشان می دهد که 
به  می توانستند  نیز  امسال  فیلم های 
خوبی به صورت یک مجموعه متشکل 
از فیلم های بلند داستانی، مستند و کوتاه 
در چارچوب یک جشنواره واحد، ولی با 
ابعادی کوچکتر به نمایش درآیند. ظاهرا 
دست اندرکاران  میان  سلیقه  اختالف 
ادامه ی  امسال  فستیوال،  برپایی 
همکاری مشترک میان آنان را ناممکن 
به  اندازه ای  تا  امری که  ساخته است؛ 
گوناگون  ژانرهای  به  عالقمندان  سود 
فیلم ایرانی تمام می شود: این  تماشاگران  
تازه ترین  با  دارند  امکان  تمام  روز   8
آشنا  ایران  سینمای  دستاورد های 
شوند و خود درباره ی کم و کیف آن به 
قضاوت بنشینند. اینکه آیا شهر کلن در 
سال های آینده  هم از امکان برگزاری دو 
فستیوال فیلم برخوردار خواهد بود، به 
همت واالی افراد و نهادهای دولتی ای 
بستگی دارد که تا کنون از این جشنواره  

حمایت مالی کرده اند.
»فیلم های سبز«

جشنواره  فیلم های  انتخاب 
»چشم اندازها…« امسال هم به عهده  
امین فرزانه فر، کارشناس و منتقد سینما، 
گذاشته شده است. او در چهار فستیوال 
گذشته این وظیفه را با موفقیت انجام 
داده و در این دوره، مسئولیت مدیریت 
هنری آن را نیز به عهده دارد. در میان 
مستندهای انتخابی او که به »فیلم های 
سبز« معروفند، دو مستند »مادر زمین« 
از مهناز افضلی و »شاعران زندگی« از 
شیرین برق نورد، به نمایش در می آیند. 
این فیلم ها از نظر مضمون به ویژه به 
مسائل مبرم محیط زیستی می پردازند.

»مادر زمین« که در چارچوب پروژه 
از  گوشه ای  شده،  تهیه  »کارستان« 
زندگی و فعالیت دکتر هایده شیرزادی 
را نشان می دهد که چند سال پیش با 
همسر آلمانی خود به ایران بازگشته تا با 
استفاده از فن آوری های جدید از تخریب 
زادگاه اش  در  زیست  محیط   بیشتر 
جلوگیری کند. مهناز افضلی در مستند 
زوج  این  به تالش های  زمین«،  »مادر 
ایرانی ـ آلمانی در راه تبدیل پسماندهای 
و  بیوکمپوست  به  شهری  زباله های 
تولید کود آلی می پردازد. این مستند 
طول  به   روز   10 آن  فیلمبرداری  که 
جشنواره    چند  در  کنون  تا  انجامیده، 
محیط زیستی نشان داده شده است. 
افضلی، هر چند کار هنری  خود را با 
بازیگری آغاز کرده، ولی چندی است 
که به کارگردانی روی آورده و تا کنون 
و  »زنانه«  قرمز«،  »کارت  مستند های 

»بدون شاهد« را تهیه کرده است.
دیگری  مستند  زندگی«  »شاعران 
فعالیت  و  زندگی  از  بخشی  که  است 
این  می کند.  روایت  را  پارسی  شیرین 
کنشگر محیط  زیستی پس از تحصیل 
در رشته ی ادبیات در پاریس به روستایی 
در نزدیکی دریای مازندران باز می گردد 
و به عنوان تولید کننده ی مواد غذایی 
طبیعی در راه حفظ محیط زیست و 
احقاق حقوق زنان در منطقه می کوشد. 
نخستین نمایش فستیوالی این مستند، 
در بخش مسابقه »جشنواره بین المللی 
فیلم سبز سئول« بود که جایزه ویژه 

هیئت داوران را از آن خود کرد.
چهره های زنانه

مدیر  که  خیال«  »فانوس  جشنواره   
با  هنری آن سیامک پورشریف است، 
فیلم »خوک« ساخته مانی حقیقی آغاز 

 یک شهر و دو جشنواره فیلم ایرانی
به کار می کند. این فیلم در برلیناله ی 
2018 نخستین نمایش بین المللی خود 
را در بخش مسابقه داشت. از فیلم های 
کار  تازه ترین  فستیوال  این  دیدنی 
جنجال برانگیز تهمینه میالنی با عنوان 
»َملی و راه های نرفته اش« است که در 
سال 201۷ ساخته شده و هنگام اکران 
در ایران، مورد انتقاد شدید اصولگرایان 
قرار گرفت. میالنی در این فیلم داستان 
دختری پرورده  خانواده ای سنتی را بازگو 
می کند که پس از دل باختن به جوانی 
به نام سیامک بدون موافقت خانواده به 
همسری او در می آید، ولی به تدریج با 
آشنا شدن با چهره ی واقعی و خشن او، 

از کرده ی خود پشیمان می شود.
در فیلم »اسرافیل« به کارگردانی آیدا 
پناهنده نیز داستان رابطه عاطفی  دو زن 
به نام های ماهی و سارا با مردی به ن 
ام بهروز بازگو می شود. تصمیم نهایی 
زن  دو  این  از  یکی  انتخاب  برای  مرد 
تهران  در  دومی  و  در شمال  اولی  که 
زندگی می کند، نقطه ی عطف داستان 
چارچوب  این  در  می دهد.  تشکیل  را 
از  متمایز  بخش  دو  به  روایت  تقسیم 
نظر قاب بندی و رنگ و نور در شمال 

و تهران، گرایش  عاطفی شخصیت ها به 
 یکدیگر را پر رنگ تر می کند.

نمایش کارهای شهرام مکری، بخش 
ویژه ی این جشنواره را تشکیل می دهد. 
فیلم های  جمله  از  قسمت  این  در 
متبرک  انگشتر  »اشکان،  و  »هجوم« 
و داستان های دیگر« این کارگردان به 

نمایش در می آید.
تصاویر دیگر

اصغر  ساخته  »خانه«  فیلم های 
کریم  از  سرخ«  »کله  یوسفی نژاد، 
ساخته  هرمز«  و  »هندی  لک زاده، 
عباس امینی و »جای منو تو اتاق بنداز« 
از جمله 1۳  روستا  توده  امیر  ساخته 
فیلم  کنار 10  در  که  هستند  فیلمی 
کوتاه در بخش مسابقه به نمایش در 
می آیند. این جشنواره که از ۳0 مه تا ۳ 
ژوئن با مدیریت فردریک یگر، دبیر اول 
هیئت اجرایی انجمن منقدان آلمان، در 
برلین برگزار می شود، در کلن با نمایش 
فیلم »لرد« ساخته  محمد رسول اف، به 
پایان می رسد.کیهان لندن برای آشنایی 
با ویژگی های فستیوال »فانوس خیال« 
با سیامک پورشریف گفتگو کرده است.

امسال جشنواره  لندن:  =کیهان 
به شکلی متفاوت از چهار دوره  پیش 
برگزار می شود. از جمله اینکه اکثر 
کارها، فیلم های بلند داستانی هستند 
و کمتر فیلم های مستند به نمایش در 
می آیند. علت این تغییرات چه بوده؟

پنجمین  پورشریف:  سیامک 
جشنواره فیلم های ایرانی ـ کلن عالوه بر 
رعایِت رویه و شکل سال های گذشته اش، 
در  بزرگ  تغییراتی  به  دست  امسال 
ساختار خود زده است. جشنواره امسال 
رویکردی حرفه ای تر تالش می کند  با 
با انتخاب فیلم های مستقل سینمایی 
تکثر  و  تنوع  آینه   داستانی،  کوتاه  و 
سینمای امروز ایران باشد. این جشنواره 
بدون وابستگی به سازمان های سیاسی 
یا مذهبی، با رویکردی اغلب جوانگرا از 
سینماگران ایرانی تالِش خود را برای 
کار  به  سینما  این  معرفی  و  حمایت 
می گیرد. برای رسیدن به این هدف، از 
امسال جشنواره در یکی از سینماهای 
دو  در  و  کلن  شهر  مرکز  در  قدیمی 
سالن برگزار خواهد شد و یک هیات 
داوری مرکب از سینماگران و صاحب 
فیلم  بهترین  ایرانی  و  آلمانی  نظران 
کوتاه و بهترین فیلم بلند منتخب خود 
را در پایان جشنواره اعالم خواهند کرد. 
می کنیم  بار سعی  اولین  برای  امسال 
همه فیلم ها را با زیرنویس آلمانی پخش 
کنیم. به نظر ما سینمای مستند ایران 
جایگاه مهمی دارد. به همین دلیل در 
برنامه جداگانه ای به سینمای مستند 

ایران خواهیم پرداخت.

بر  بیشتر  فستیوال  =تبلیغات 
جوان  سینماگران  کارهای  ارائه ی 
ایران تکیه می کند. شما چه تعریفی 

از این سینما دارید؟
سال  زیر ۳۵  ایران  مردم  اکثریت  ـ 
هستند. به این ترتیب بخش عمده ای 
از فیلمسازان ایرانی جوان هستند. این 
به  را  کوتاه  مستقل  سینمای  جوانان 
 وجود آورده اند. عده زیادی از کارگردانان 
مهم سینمای ایران از فیلم کوتاه شروع 
کرده اند. امسال ما در کنار 1۳ فیلم بلند 
10 فیلم کوتاه هم نمایش می دهیم تا 
جایگاه این سینما را به تماشاگران  نشان 
آینده  کوتاه ساز،  فیلم  جوانان  بدهیم. 
به عنوان  ما  و  هستند  ایران  سینمای 

فستیوال باید به آن بپردازیم.
=یوزف اشنله که امسال فیلم های 
جشنواره را انتخاب کرده، به عنوان 
منتقد و کارشناس سینمای آلمان، 
معیارهای  اصوال  آشناست.   نامی 

گزینش فیلم های جشنواره چه بود؟
هنری  مدیر  اشنله  یوزف  دکتر  ـ 
جدید فستیوال ما در کلن است. ایشان 
به  عنوان منتقد فعال و عضو برجسته 
انجمن منتقدان آلمان، سینمای ایران را 

خوب می شناخت و سریع به پیشنهاد 
فستیوال  داد.  مثبت  جواب  فستیوال 
معیارهای تعیین شده برای گزینش فیلم 
برجسته  فیلم های  دنبال  به  ما  ندارد. 
سینمای ایران هستیم و همیشه هم این 

فیلم ها را پیدا می کنیم.
=اغلب فیلم های جشنواره اکران 
شده اند، با این  حال در کلن در بخش 
مسابقه به نمایش در می آیند. این نوع 

»ارزش گذاری« چه ضرورتی دارد؟
سینمای  که  است  این  ما  هدف  ـ 
برجسته ایران را به تماشاگران خودمان 
مهم  ما  برای  بدهیم.  نشان  کلن  در 
اکران  ایران  در  فیلم  که  نیست  این 
شده است یا نه. ما امسال ۵ فیلم بلند 
نشان می دهیم که در ایران هنوز اکران 

نشده اند.
 =در این دوره،  در کنار ده فیلم 
به  هم  سینمایی  فیلم   1۳ کوتاه، 
از  دعوت  برای  می آید.  در  نمایش 
با چه نهادهایی تماس  عوامل فیلم 

گرفتید؟
ایران خوشبختانه شما احتیاج  ـ در 
ندارید با نهادهای دولتی تماس بگیرید. 
پخش  بدانید حق  باید  اول  درجه  در 
اختیار کدام شرکت  در  اروپا  در  فیلم 
پخش است. در صورت توافق با او، باید با 

کارگردان فیلم تماس گرفت.
=بجز یک فیلم،  بقیه ی فیلم های 
 ۲۰1۸ و   ۲۰17 سال  در  جشنواره 
ساخته شده اند. آیا برای خروج این 

فیلم  ها با مشکلی روبرو شدید؟
ـ نه.

بروشور  اطالعات  از  که  =اینطور 
تهمینه  بجز  برمی آید،  جشنواره 
با  کارش  تازه ترین  با  که  میالنی 
نرفته اش«  راه های  و  »َملی  عنوان 
بقیه ی  شده،  دعوت  جشنواره  به 
عوامل  میان  از  مهمان  سینماگران 
معیار  شده اند.  انتخاب  فیلم ها  مرد 
شما برای حضور فیلمسازان ایرانی 

در جشنواره چه بوده؟
ـ خانم آیدا پناهنده ]کارگردان فیلم 
»اسرافیل«ـ در بروشور درج نشده[ و خانم 
مستانه مهاجر، همچنین سه کارگردان 
زن فیلم های کوتاه و یک هنرپیشه از 
مهمانان  از جمله  کوتاه هم  فیلم های 
کلن هستند ]در بروشور درج نشده[.
=در بروشور، آرم بیش از 7 نهاد 
هنری ـ سینمایی که در برگزاری این 
چاپ  کرده اند،  همکاری  فستیوال 
خارجه  امور  وزارت  جمله  از  شده، 
آلمان. این وزارت چه نقشی در تامین 

بودجه جشنواره داشته است؟
ـ بودجه فستیوال را ارگان های فرهنگی 
بخش  البته  می کنند.  تامین  آلمان 
دارد. زیادی  اهمیت  نیز  بلیت فروشی 

اختر قاسمی- سه شنبه و چهارشنبه 
8 و ۹ ماه مه 2018 سومین »نمایشگاه 
کتاب تهران بدون سانسور« در مرکز 
انتشارات و کتابفروشی فروغ شهر کلن 
برگزار شد که مورد استقبال گرم ایرانیان 
این شهر و شهرهای اطراف قرار گرفت.

سومین تور »نمایشگاه کتاب تهران 
بدون سانسور« از روز 4 مه 2018 در 
لندن آغاز شد و پس از گشت و گذاری 
در 1۵ شهر اروپایی در  2۷ مه 2018 در 
رتردام هلند به پایان می رسد.برگزاری 
نمایشگاه  با  همزمان  نمایشگاه  این 
است. تهران  در  کتاب  بین المللی 

اولین »نمایشگاه کتاب تهران بدون 
انتشارات  و همت  ابتکار  به  سانسور« 
همکاری  و  نوگام  انتشارات  و  مهری 
ناشران دیگر در سال 201۶ در لندن 
اروپا  ایرانیان  استقبال  شد.  برگزار 
باعث شد تا برگزارکنندگان نمایشگاه 
از دور دوم با همکاری ناشران از دیگر 
کشورهای اروپایی، آن را در شهرها و 

کشورهای مختلف برگزار کنند.
ایرانیان عالقمند به کتاب و  امسال 
اروپای غربی و  نه تنها در  کتابخوانی 
مرکزی و کشورهای اسکاندیناوی بلکه 
در تورنتو کانادا و لس آنجلس آمریکا هم 
می توانند در این نمایشگاه شرکت کنند.

است  سال  دومین  فروغ  انتشارات 
که  نمایشگاه »کتاب بدون سانسور« 
انگلیس،  از  را با همکاری نشر مهری 
از  دیار  نشر  و   فرانسه  از  ناکجا  نشر 
دانمارک برگزار می کند.فرصتی دست 

داد تا گفتگویی با حمید مهدی پور از  
خوجینیان  هادی  و  فروغ  انتشارات 
و  باشم  داشته  مهری  انتشارات  از 
پرسش هایی را با آنها درباره برگزاری 

و بازدهی کار نمایشگاه  مطرح کنم.
در  نمایشگاه  میزبان  سراغ  به  ابتدا 

کلن حمید مهدی پور می روم.
امسال  شما  مهدی پور،  =آقای 
دومین دور از »نمایشگاه کتاب بدون 
سانسور« را در آلمان برگزار کردید؛ 
بین  مدت  این  در  را  تاثیراتی  چه 
نویسندگان  یا  و  کتاب  عالقمندان 
آیا  کردید؟  احساس  مترجمان  و 
مدت  این  در  توانست  نمایشگاه 

دوستداران بیشتری را جذب کند؟
شهر   4 در  حاال  تا  نمایشگاه  -این 
اروپایی و در تورنتو و لس آنجلس برگزار 
شده که در هر چهار شهر همانطور که 
خود شما در کلن هم شاهد بودید با 
کتاب  به  عالقمند  ایرانیان  استقبال 
مواجه شده است. هنوز طی دو هفته 
آینده در یازده شهر اروپایی دیگر هم 

برگزار خواهد شد.
= همکاری شما با این نمایشگاه 
فقط به عنوان برگزارکننده در آلمان 
است یا اینکه شما با انتشارات مهری 

نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور؛
 بازتاب فعالیت خستگی ناپذیر نویسندگان و ناشران 

ایرانی در خارج از کشور

که از اولین برگزارکنندگان آن است 
می  همکاری  وسیع تری  سطح  در 

کنید؟
ما،  عزیز  همکار  خوجینیان  -آقای 
در  ابتدا  که  بوده  ناشری  چند  جزو 
کرد.  آغاز  را  این حرکت خوب  لندن 
از  بیشتری  تعداد  امسال  و  سال قبل 
ناشران و به خصوص نویسندگان به این 
حرکت پیوسته اند و همه ما در این نوع  
نمایشگاه ها با یکدیگر همکاری نزدیک 

داریم.
= با توجه به اینکه درصد ایرانیان 
یا  دو  اغلب  آمارها  در  را  کتابخوان 
سه درصد عنوان می کنند و این را 
می کند،  تایید  هم  کتاب  هر  تیراژ 
یک  عنوان  به  شما  از  می خواستم 
بطور  دهه  دو  از  بیش  که  ناشر 
می کنید  تالش  خستگی ناپذیر 
کتابخوان  ایرانی  جامعه ی  بپرسم  
را در خارج از کشور چگونه ارزیابی 

می کنید؟
-ما بطور نسبی از همراهی و استقبال 
ایرانیان خارج از ایران )و حتی داخل 
رضایت  خودمان  کتاب های  از  ایران( 

داریم.
اگر  نمی کنید  فکر  آیا    =
»نمایشگاه کتاب بدون سانسور« در 
یک کشور مستقر شود و با برگزاری 
بهتری  تاثیر  بزرگتر،  محلی  در 
داشته باشد تا اینکه به شکل سیار 

برگزار شود؟
-به نظر می رسد با توجه به پراکندگی 

وسیع ایرانیان برگزاری نمایشگاه ها در 
در  بهتری  امکان  متعدد،  شهرهای 
کتاب  عالقمندان  و  مخاطبان  اختیار 
قرار می دهد، هر چند که سازماندهی 
این نمایشگاه ها و حضور در آنها برای 

ناشران و نویسندگان دشوار است.
بازخورد  گرفتن  و  گفتگو  برای 
بیشتر از این نمایشگاه به سراغ هادی 

خوجینیان می روم.
این  ایده ی  خوجینیان،  =آقای 
نمایشگاه چگونه شکل گرفت؟  چرا 
تهران  کتاب  نمایشگاه  با  همزمان 

برگزار می شود؟
-ایده »نمایشگاه کتاب تهران بدون 
سانسور« از طرف نشر نوگام در لندن 
بود که با همیاری نشر مهری و ناشران 
دیگر در سال اول برگزار شد و با توجه 
به استقبال همگانی، باعث شد که دو 
سال پی  در  پی آن  را در محدوده ی 
جغرافیایی بیشتر در بیشتر شهرهای 
مهم اروپا و کانادا و امریکا برگزار کنیم.
و  نویسندگان  همه  آثار  =آیا 
در  کشور  از  خارج  مؤلفین  و  شعرا 
نمایشگاه شما جای می گیرد یا اینکه 
فقط آثار ناشرانی که با این نمایشگاه 

همکاری می کنند؟

- تالش ما و دیگر همکاران این است 
که سعی کنیم آثار اکثر نویسندگان و 
شاعران و هنرمندان را در »نمایشگاه  
کتاب تهران بدون سانسور« ارائه بدهیم 
از  خارج  که  ناشرانی  رابطه  این  در  و 
کشور به امر چاپ و پخش کتاب  فعال 
را  خودشان  حداکثری  توان  هستند 
انجام می دهند تا این مهم انجام بگیرد. 
که  باشند  نویسندگانی  اگر  قاعدتا 
نویسنده هستند هم می توانند  ناشرـ  
که  شهرهایی  در  را  خود  کتاب های 
مدیران  به  می گردد  برگزار  نمایشگاه 
تا  بدهند  ارائه  نمایشگاه  برگزارکننده 
آنها هم  نقش چشمگیری در برگزاری 
کنند. ایفا  فرهنگی  مهم  کار  این 
=ولی همه ناشران خارج از کشور 
با شما همکاری نمی کنند، درست 

است؟
- اکثر ناشران فعال خارج از کشور 
در  است  بدیهی  و  کار می کنند  ما  با 
باشند که  ناشرانی  اگر  آینده  سالهای 
تمایل به همکاری داشته باشند با کمال 
میل دست یاری به آنان خواهیم داد.
کجا  از  نمایشگاه  این  =هزینه 
همکاری  با  آیا  می شود؟  تامین 
ناشران است یا اینکه ارگانی از این 

نمایشگاه حمایت می کند؟
خود  عهده  بر  نمایشگاه  هزینه   -
و  سازمان  هیچ  از  ما  و  است  ناشران 
گروه فرهنگی کمکی دریافت نمی کنیم 
و محل برگزاری نمایشگاه ها هم معموال 
تک تک  از  همینجا  من  است.  رایگان 

این حرکت  برگزاری  به  که  دوستانی 
فرهنگی کمک کرده اند تشکر می کنم.
=در همین سه دوره، »نمایشگاه 
داشته  رشد  سانسور«  بدون  کتاب 
برگزار  اروپایی  و در چندین کشور 
نمایشگاه  بودن  سیار  آیا  می شود؛ 
مفید بوده یا اینکه نکات منفی هم 
این  آینده   در  دارد  امکان  دارد؟ 
نمایشگاه فقط در یک شهر و محل 

ثابت برگزار شود؟
- در هر سه دوره  ما با استقبال خیلی 
فارسی زبانان  عموم  طرف  از  خوبی 
پراکندگی  به  توجه  با  و  روبرو شدیم 
اکثر ایرانی ها در شهرهای اروپا و کانادا 
و امریکا هدف ما این است که در بیشتر 
شهرهای مهم این نمایشگاه را برگزار 
کنیم. در عین حال امکان اینکه جای 
ثابتی برای نمایشگاه داشته باشیم فعال 
در امکانات ما نیست. آرزوی من این 
کارایی  و  توانمندی  آنقدر  که  است 
سال  هر  بتوانیم  که  باشیم  داشته 
کتاب  نمایشگاه  همانند  نمایشگاهی 
داشته  اروپا  در  لندن  یا  فرانکفورت 
می کنم   فکر  روز  آن  تا  ولی  باشیم؛ 
شکل  همین  به  را  نمایشگاه  همین 

پیش ببریم.

از چپ: اسکندر آبادی، گلناز غبرایی و رضا مقصدی در کنار دوستداران کتاب

خانواده مهدی پور- انتشارات فروغ
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ارتباط بین 
چپ دست بودن و وزن پایین 

نوزاد حین تولد
گروهی از محققان فنالند، ژاپن و هلند ارتباط مستقیمی بین 

چپ دست بودن و پایین بودن وزن نوزاد حین تولد یافته اند. در مقاله 
 Proceedings of the National Academy of منتشرشده در

Sciences، تیم تحقیقاتی یافته های خود را در این زمینه، براساس داده های 
جمع آوری شده از دو گروه نوزادان تازه متولد شده بیان کرده اند.مطالعات قبلی 

ارتباطی بین چپ دستی و کم بودن وزن حین تولد را پیشنهاد داده بودند. همچنین 
مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته بود که چپ دستی یا راست دستی قبل تولد 
ایجاد می شود، بر اساس آنچه در سونوگرافی دیده می شود جنین در ده هفتگی برای 
یکی از انگشتان شست خود برتری بیشتری قائل است. در این تحقیق محققان بیشتر 
بر روی چپ دستی و ارتباط آن با وزن تاکید داشتند. باالخره آنها از ژاپن و هلند 
داده هایی جمع آوری کردند براساس مطالعات قبلی مشاهده شده بود که چپ دستی 
در دوقلوها رایج بوده و حتی در سه قلوها رایج تر است بنابراین محققان این تحقیق 
بیشتر بر روی سه قلوها متمرکز شدند. بعد از انتخاب سه قلوهای متولد شده در 33 
هفته محققان حدود 9۴7 سه قلو از هلند و 13۰۵ نوزاد سه قلو در ژاپن را تحت 

بررسی قرار داده و باهم مقایسه کردند.محققین دریافتند که وزن متوسط 
بین چپ دست ها و راست دست ها با همدیگر تفاوت داشت به گونه ای 

که در هلند وزن متوسط چپ دست ها 1.79 کیلوگرم و راست 
دست ها 1.9۰3 کیلوگرم بود. نتایج برای نوزادان ژاپنی 

مشابه بود: 1.۵99 کیلوگرم برای چپ دست ها و 
1.727 کیلوگرم برای راست دست ها 

بود. 

زنان  شاخص

ای عجب! این راه نه راه خداست
زانکه در آن اهرمنی رهنماست
قافله بس رفت از این راه، لیک

کس نشد آگاه که مقصد کجاست
راهروانی که درین معبرند

فکرتشان یکسره آز و هواست
ای رمه، این دره چراگاه نیست

ای بره، این گرگ بسی ناشتاست
تا تو ز بیغوله گذر میکنی

رهزن طرار تو را در قفاست
دیده ببندی و درافتی بچاه

این گنه تست، نه حکم قضاست
لقمه سالوس کرا سیر کرد

چند بر این لقمه تو را اشتهاست ...

سعی  دارید،  مناسبی  تغذیه  شما 
مطمئن  و  بمانید،  سالم  می کنید 
دارید.  کافی  خواب  که  می شوید 
ساعت های  آن  از  یکی  شما  حتی 
که  دارید  را  سالمت  هوشمند 
مجبورتان می کند چند قدم دورتر از 
سوپرمارکت پارک کنید تا قدم هایتان 
خوب  سالمت  اما  دهد.  افزایش  را 
می شود.  اندازه گیری  سخت  گاهی 
برای مثال، چگونه می دانید که چه 
ویتامین های  و   مغذی   مواد  وقتی 
یک  با  است،  شده  کم  کلیدی تان 

آزمایش خون؟
را  سرنخ ها  شما  به  بدن تان 
در  کمبود  دچار  که  وقتی  می دهد: 
معدنی  مواد  و  خاص  ویتامین های 
در  شد:  خواهد  مشخص  هستید، 
حالت  در  و  مویتان،  پوست تان، 
کلی تان. این مشکل رایج تر از چیزی 
است که فکر می کنید: طبق  مراکز 
 )CDC( کنترل و درمان اختالل ها
بیش از 1۰ درصد مردم باالی یک 
سال در آمریکا دچار کمبود ویتامین 
درصد   8 که  درحالی  هستند،   B۶
ویتامین  کمبود  دچار  جمعیت  از 
ممکن  که  حالی  در  و  هستند.   D
است فکر کنید که کمبود ویتامین 
که  است  قدیمی  مشکلی  فقط   C
درصد   ۶ حدود  داشته اند،  سربازان 
از جمعیت آمریکا که باالی ۶ سال 
ویتامین  این  کمبود  دچار  دارند، 
هستند، یعنی بیشتر از 1 نفر از هر 

2۰ نفر.
خود  عالئم  از  یک  هر  درباره  اگر 
خود  دکتر  با  وقتی  هستید،  نگران 
اینجا  حال،  عین  در  کنید.  تنظیم 
کردن  پیدا  برای  راه  چند  فقط 
دچار  است  ممکن  که  نشانه هایی 
شوید  کلیدی  ویتامین های  کمبود 

آورده شده است:
مسائل مربوط به پوست و مو

موهایتان زود سفید شده؟ اگر سابقه 
 3۰ تا   2۰ در  و  ندارید  خانوادگی 
تر  یا جوان  دارید  قرار  سالگی خود 
به  موهایتان  است  ممکن  هستید، 
از  شوند.  سفید  مس  کمبود  خاطر 
طرف دیگر، اگر متوجه شده اید که 
است  ممکن  شکننده اند،  موهایتان 

کمبود  از  ناشی  کم خونی  از  نشانی 
هم چنین  شکننده  موی  باشد.  آهن 
ویتامین  کمبود  دلیل  به  میتواند 
فوالت  یا  بیوتین  مانند   B های 
باشد، که به عنوان اسید فولیک هم 
اگر  نهایت  در  است.  شده  شناخته 
مانند  است،  مربوط  پوست تان  به 
پوسته پوسته شدن و خارش، ممکن 
برخی  در  کمبود  دچار  شما  است 
 A ویتامین  مانند  مهم  ویتامین های 
و C یا اسیدهای چرب باشید. این ها 
می توانند با تولید روغن های هیدراته 

به پوست تان کمک کنند.
شده،  کنسرو  کرفس  مس:  منبع 

صدف، قارچ
و  قرمز  لوبیا  گوشت،  آهن:  منبع 

نخود، عدس، اسفناج
منبع اسیدهای چرب: ماهی چرب، 

گردو، کتان
زخم های دهان

اگر زخم های دهانی دارید، می تواند 
در   B12 ویتامین  کمبود  از  نشانی 

سیستم بدن تان باشد. اما همانند بقیه 
نشانه هایی که در این جا آورده شدند، 
می تواند دالیل مختلفی داشته باشد، 
پس مطمئن شوید که با دکترتان آن 

را بررسی می کنید.

مانند  حیوانی  غذاهای   :B1۲ منبع 
و  مرغ  تخم  مرغ،  قرمز،  گوشت 

غذاهای  یا 
سویا،  مانند  غنی شده 
غالت و مخمر تغذیه ای

احساس خستگی
متعددی  دالیل  می تواند  خستگی 
داشته باشد، از جمله کمبود پتاسیم. 
از  ناشی  می تواند  خود،  نوبه  به  این، 
بیماری های مزمن مانند بیماری های 
استفراغ،  مانند  چیزهایی  یا  کلیه، 
اسهال، یا حتی آنتی بیوتیک ها باشد. 
از  ناشی  می تواند  هم چنین  خستگی 
نهایت،  در  باشد.   D ویتامین  کمبود 
دادن  دست  از  با  شما  خستگی  اگر 
باشد،  همراه  استفراغ  و  تهوع  اشتها، 
منیزیم  کمبود  علت  به  است  ممکن 
باشد. قطعا اگر از نشانه های جدی رنج 

تماس  دکتر  با  اآلن  همین  می برید، 
احساس  یک  فقط  اگر  اما  بگیرید. 
شوید  مطمئن  است،  آزاردهنده 
مصرف  را  مناسب  ویتامین های  که 

می کنید.
منابع پتاسیم: موز، دانه غالت، شیر، 

سبزیحات، لوبیا، نخودفرنگی
غنی شده  لبنیات   :Dویتامین منابع 
به شکل ماست یا شیر، ماهی خاص 

مانند ساردین
بادام زمینی،  بادام،  منیزیم:  منابع 

اسفناج، لوبیا سیاه، ادامام
برآمدگی های قرمز روی پوست شما

اگر برآمدگی های کوچک قرمز پشت 
است  ممکن  کردید،  پیدا  بازوهایتان 
 keratosis pilaris نام  به  حالتی 
که  بدهد  نشان  می تواند  که  باشد. 
دچار کمبود مواد مغذی کلیدی مانند 
ویتامین A و روی هستید. و شما تنها 
 17.3 حدود   ،CDC طبق  نیستید: 
خطر  در  جهانی  جمعیت  از  درصد 
کمبود روی هستند، در حالی که 1 
پیش دبستانی  بچه کودکان  از 3  نفر 
و 1 نفر از ۶ خانم حامله دچار کمبود 

ویتامین A هستند.

در  نفر  میلیون ها 
را  قهوه  جهان  سراسر 
ترجیح  دیگری  نوشیدنی  هر  به 
می دهند. در واقع، گزینه های بسیاری 
برای انتخاب وجود دارد - اسپرسو با 
یا بدون شیر، داغ یا سرد اما آنچه که 
حتی بیشتر چشمگیر است، چگونگی 
محبوب  نوشیدنی  این  از  استفاده 
کاربردهایی  است.  نوشیدن  بر  عالوه 
با  ارتباطی  هیچ  آنها  از  برخی  که 

آشپزی ندارند.
که  کارهایی  از  فهرستی  اینجا  در 
می توانید با قهوه؛ به غیر از نوشیدن 
و  کردیم  تهیه  دهید،  انجام  آن، 
می خواهیم آنها را با شما به اشتراک 

بگذاریم.

دئودورانت دست
بوی  مقابل  در  می تواند  کسی  چه 
تازه مقاومت کند؟ آیا  جادویی قهوه 
شما نمی خواهید در هر زمانی که از 
مقابل یک کافی شاپ عبور می کنید، 
بوی شگفت انگیز قهوه تازه را دم را با 

خود ببرید؟
پس چرا قهوه را به عنوان دئودورانت 
بطری های  از  نکنید؟  استفاده  دست 
یا  از بین بردن بوی سیر  برای  قهوه 
با  کامال  را  آن   – کنید  استفاده  پیاز 
پوست دست مالش دهید و بعد با آب 
شستشو دهید. انجام شد! دست های 

شما مانند قهوه بوی خوبی می دهد.
ماسک صورت

به غیر از بوی شگفت انگیز و طعم و 
مزه  عالی، قهوه دارای چندین مزیت 
قهوه  محلول  است.  پوست  برای 
بین  از  را  پوست  مرده  سلول های 
دلیل  به  و  می کند  حذف  و  می برد 
اثری  آن،  اکسیدانی  آنتی  محتوای 
می گذارد.  پوست  روی  چروک  ضد 
از  یکی  قهوه  که  می شود  باعث  این 
مراقبت کننده  محصوالت  بهترین 
می  شما  باشد.  شما  پوست  برای 

صورت  روی  را  قهوه  محلول  توانید 
قرار دهید یا آن دم کنید و به صورت 
ماسک های مختلف و ترکیبی صورت 

استفاده دهید.
مثال: یک عدد  عنوان  به  این،  مانند 
قهوه)به  پودر  چای خوری  قاشق 
اندازه کافی که صورت شما را خوب 
خود  دلخواه  ترکیبی  مواد  بپوشاند(. 
مواد  کنید.  مخلوط  قهوه  با  کامال  را 
ترکیبی را روی پوست بمالید. حدود 
2۰ دقیقه صبر کنید و سپس با آب 
کار،  این  از  بعد  دهید.  گرم شستشو 
پوست  روی  مرطوب کننده  کرم 
این  نتایج  سرعت  به  شما  بمالید.  

ماسک را متوجه خواهید شد.
با اضافه کردن  این ماسک همچنین 
برای  زیادی  بسیار  مزایای  سودا، 
پوست به ارمغان می آورد که خصوصا 
چرب  پوست های  پاک کردن  برای 

مفید است.
خوشبو کننده یخچال

این حداقل یک بار برای همه ما اتفاق 

و  کنید  باز  را  یخچال   - است  افتاده 
بوی بسیار بدی از داخل یخچال شما 
را احاطه کند. بوی قوی از ماهی و یا 

مواد غذایی تندی که زننده هستند.
حل  را  مشکل  چگونه  بنابراین، 
بوی  موثری  طور  به  قهوه  می کنید؟ 
فریزر  و  یخچال  در  که  ناخوشایندی 
بوجود می آید را از بین می برد. درست 
از دست شما  اینکه بوی بد را  مانند 

برطرف می کند.
یک فنجان ته مانده قهوه را در یخچال 
را جذب  قوی  بوی  قهوه  دهید.  قرار 

می کند، و مشکل شما حل می شود.
درمان سلولیت پوست

پوست  سلولیت  ضد  کرم های  اکثر 
هستند؛  اصلی  جزء  یک  دارای 
کافئین!  زدید؛  حدس  درست  بله 
کرم های  همه  که  است  این  مشکل 
گران  بسیار  پوست  ضدسلولیت 
در  شما  اگر  بنابراین  هستند،  قیمت 
خانه قهوه دارید، چرا به خوبی از آن 

استفاده نکنید ؟
سلولیت  درمان  برای  می توانید  شما 
پوست خود، قهوه را با روغن نارگیل 
آمده  بدست  محلول  کنید.  مخلوط 

آسیب  که  پوست  مناطق  به  را 
دیده بمالید و به مدت چند دقیقه 
و  دهید  ماساژ  دایره ای  حرکات  با 

سپس با آب گرم شستشو دهید.
قهوه بهترین راه و ارزان ترین روش 
ضمن  شماست،  مشکل  حل  برای 
اینکه قهوه پوست شما را بازسازی 

می کند.
 درمان کک

معلوم است که سگ شما همچنین 
می تواند از قهوه ای سود ببرد. چه 
با توجه به بوی  طور ممکن است؟ 
عنوان  به  می تواند  قهوه  آن،  قوی 
کک  دفع  برای  خوددرمانی  یک 
باشد و استفاده از قهوه موجب دور 
راندن انگل های مضر خون از حیوان 

خانگی شما می شود.
او  خود،  کردن سگ  حمام  از  پس 
قهوه  بشویید.  نیم خورده  قهوه  با  را 
برای  فوق العاده ای  مزیت  همچنین 
سگ  بدن  بد  بوی  از  جلوگیری 
پوست  که  موقعی  مثل  دارد،  شما 

شما مرطوب است. در عوض، شما 
هم اکنون سگ دارید که بوی قهوه 

می دهد!
درمان مو

مواد  مهمترین  از  یکی  قهوه 
زیبایی  محصوالت  تشکیل دهنده 
آن  می توانید  است. شما  آرایشی  و 
امتحان  را  خود  پوست  روی  بر  را 
کنید، و همچنین مطمئن باشید که 
تاثیر شگفت انگیزی روی موی شما 

خواهد داشت.
براق  را  شما  موهای  تنها  نه  قهوه 
می کند بلکه کافئین نیز یک درمان 
عالی برای مقابله با ریزش مو است 
و  می کند  تحریک  را  مو  رشد  زیرا 
باعث احساس آرامش می شود و مو 

را تغذیه می کند.
برای استفاده از قهوه به عنوان یک 
فنجان  یک  مو،  مراقبت  محصول 
را  کشیده  دم  و  خورده  نیم  قهوه 
روی موهای خود بمالید و بگذارید 
در  و  بماند  دقیقه ای   2۰ حدود 
نهایت موهایتان را آب بکشید. شما 
می توانید برای درمان موهایتان این 

کار را هفته ای یکبار انجام دهید.

پروین اعتصامی

غزاله علیزاده
)1375 - 13۲7(

نویسنده  علیزاده،  »غزاله«  فاطمه 
رمان  او  مشهور  آثار  از  که  ایرانی 
دوجلدی خانه ادریسی ها است.او کار 
ادبی خود را از دهه چهل خورشیدی 
و با انتشار داستان های کوتاه در مشهد 
آغاز کرد. وی دو بار ازدواج کرد. بار 
نخست با بیژن الهی، که حاصل آن 
یک دختر به نام سلمی است، و بار 
دیگر با محمدرضا نظام شهیدی. وی 
همچنین دو دختر که از بازماندگان 
بودند  بوئین زهرا  زلزله سال 13۴1 
مدرک  با  او  پذیرفت.  فرزندی  به  را 
دانشگاه  از  سیاسی  علوم  لیسانس 
تهران، برای تحصیل در رشته فلسفه 
و سینما در دانشگاه سوربن به فرانسه 
دکترای  برای  ابتدا  واقع  رفت.در 
حقوق به پاریس رفت ولی رشته اش 
را به فلسفه اشراق تغییر داد و قصد 
داشت پایان نامه اش را درباره مولوی 
بنویسد، که با مرگ ناگهانی پدرش 

آن را نیمه کاره رها کرد. 
وی پیشه ادبی خود را از دهه 13۴۰ 
و با چاپ داستان های خود در مشهد 
نام  ناگذشتنی«  »سفر  کرد.  آغاز 

غزاله  داستان  مجموعه  نخستین 
است که در سال 13۵۶ منتشر شد 
اما از معروف ترین آثار وی می توان به 
رمان دو جلدی »خانه ادریسی ها« و 

مجموعه داستان »چهارراه« نام برد.
وی که از بیماری سرطان رنج می برد 
ناموفق،  خودکشی  بار  دو  از  بعد 
سرانجام در روستای جواهرده رامسر، 
خود را از درختی حلق آویز کرد.او را در 
امامزاده طاهر کرج به خاک سپردند.

کتاب خانه ادریسی ها سه سال پس 
سال  بیست  جایزه  غزاله،  مرگ  از 

داستان نویسی را از آن خود کرد.

کاربردهای دیگر قهوه به جز نوشیدن آن 4 راه یافتن کمبود ویتامین های کلیدی در بدن
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مردان  شاخص

کورش اسدی
) 1396 - 1343(

کورش اسدی نویسنده داستان کوتاه 
مدرس  و  ویراستار  ایرانی  معاصر 
نگاهی  وی  بود.  داستان نویسی 
جدی به داستان کوتاه داشت و در 
بکری  فضاهای  داستان هایش  اغلب 
داستان  می کرد.مجموعه  تجربه  را 
در  داستان نویس  این  ملی«  »باغ 
سال1۳8۳ به عنوان برنده چهارمین 
در  گلشیری  جایزه  برگزاری  دوره 
بخش بهترین مجموعه داستان سال 
شد.  معرفی  داوران  دید  از   1۳82
دوران  از  وی  داستان نویسی  شروع 
دوره  در  اسدی  بود.  نوجوانی اش 
به طور  نوشتن،  عالوه بر  دبیرستان 
جدی شروع به خواندن ادبیات کرد و 
در دوره سربازی بنا به گفته خودش، 
آثار تمام داستان نویسان مطرح ایران 
و داستان های جدی خارجی را خواند. 
پس از سربازی با هوشنگ گلشیری 
آشنا شد و با او تماس گرفت و اولین 
نوشته هایش را به او داد و دوستی اش 
با او شکل گرفت و نگاه وی نسبت به 
سال  گرفت.  شکل  آرام آرام  داستان 
1۳۶۶ یا 1۳۶۷ بود که اسدی اولین 

که  نوشت  را  جدی اش  داستان های 
شد.چیزی  داستان  مجموعه  بعدها 
وی  برای  داستان  در  بیشتر  که 
مطرح بود جستجو به دنبال چیزی 
گمشده و کشف یک راز بود. کورش 
تیر 1۳۹۶  اسدی، شب شنبه سوم 
در ۵2 سالگی در خانه خود در تهران 
چهارمحالیان،  عاطفه  درگذشت. 
 28 روز  اسدی  همسر  و  نویسنده 
بی بی سی  با  گفتگویی  در  تیرماه 
فارسی تأیید کرد که اسدی هنگامی 
که در خانه اش در تهران تنها بوده با 

گاز خودش را کشته است.

تحقیقاتی 
دنبال  به  که 
مردان  بین  فاصله ی 
و  ریاضی  مهارت های  در  زنان  و 
فضایی هستند، دریافته اند که اعتماد 
زمینه  این  در  مهمی  نقش  نفس  به 
ایفا می کند. زنانی که از آن ها خواسته 
تست های  انجام  از  قبل  بود  شده 
مهارت فضایی جنسیت خود را ذکر 
کنند ضعیف تر از آن هایی عمل کردند 
که این سؤال از آن ها پرسیده نشده 
بود. همچنین وقتی به زنان گفته شد 
تا خود را مانند مردان در نظر بگیرند، 
عملکرد آن ها بهتر شد. هم مردان و 
هم زنان نیز با شنیدن این جمله که 
جنسیت آن ها در انجام مهارت مذکور 
از  بهتری  اجرای  دیگریست،  از  بهتر 

خود نشان دادند.
توجه  جلب  بیشتر  که  چیزی 
می نمود این بود که وقتی جواب دادن 
به سؤال ها اجباری شد، فاصله ی بین 
بین  از  ویژه تری  طور  به  جنسیت ها 
رفت. ظاهراً، زمانی که به خانم ها اجازه 
کنند،  رد  را  سؤال ها  می شود  داده 
آن ها نه به خاطر نقص در دانششان، 
بلکه به خاطر نداشتن اعتماد به نفس 
به سؤاالت جواب نمی دهند.اعتماد به 
نفس واقعی با خودپسندی و با تکبر 
راه رفتن تفاوت زیادی دارد. زمانی که 
توانایی هایشان بدون  و  به خود  افراد 
چوب کاری ایمان داشته باشند، برخی 
به سادگی هر  که  چیزها هم هست 
چه تمام از آن ها صرف نظر می کنند.

1- آن ها بهانه نمی آورند
اگر یک خصیصه وجود داشته باشد 
که افراد با اعتماد به نفس به داشتن 
آن معروف اند، آن خودکارآمدیست؛ 
را  اتفاقات  معنا که می توانند  این  به 
رقم بزنند. مثل داشتن منبع کنترلی 
از  کنترل  که  این  جای  به  داخلی 

بیرون باشد. 
۲- دست از کار برنمی دارند

به جز باد سحرگاهی که شد دمساز خاکستر؟
که هر دم مي گشايد پرده ای از راز خاکستر

به پای شعله رقصيدند وخوش دامن کشان رفتند
کسي زان جمع دست افشان نشد دمساز خاکستر
تو پنداری هزاران نی در آتش کرده اند اينجا
چه خوش پر سوز می نالد، زهي آواز خاکستر!
سمندرها در آتش ديدی و چون باد بگذشتی
کنون در رستخيز عشق بين پرواز خاکستر!
هنوز اين کنده را رويای رنگين بهاران است

خيال گل نرفت از طبع آتشباز خاکستر
 هنوزم خواب نوشين جوانی سرگران دارد

خيال شعله می رقصد هنوز از ساز خاکستر
چه بس افسانه های آتشينم هست و خاموشم

که بانگي بر نيايد از دهان باز خاکستر

رژیم غذایی سالم به تازگی به یک 
تبدیل شده  محبوب  بسیار  موضوع 
سالم  تا  بخوریم  است. »چه چیزی 
باشیم و اضافه وزن خود را از دست 
نمک  و  بدون شکر  بدهیم؟ چگونه 
زندگی کنیم؟ اگر نتوانیم میوه های 
ارگانیک پیدا کنیم چه باید بکنیم؟« 
و  بیشتر  که  هستند  سواالتی  اینها 

بیشتر در سر ما پیدا می شود.
مورد  در  متداول  سواالت  به  اینجا 
مرور  هم  با  را  سالمت  و  تغذیه 
پاسخ  آنها  از  برخی  به  و  می کنیم 

می دهیم.
خود  طريق  از  انرژی  افزايش 

انرژی 
انرژی کلی بدن ما بستگی به مواد 
مصرف  می خوریم.  که  دارد  غذایی 
به  تخم مرغ  و  قهوه ای، عسل  برنج 
صورت منظم، به شما کمک می کند 
تامین  را  بدن  برای  الزم  انرژی  که 
نیاز  فوری  انرژی  به  اگر  اما  کنید. 
خریداری  از  و  نکنید  عجله  دارید، 
نوشیدنی های انرژی زا اجتناب کنید 
مقدار  حاوی  نوشیدنی ها  این  زیرا 
زیادی قند و کافئین هستند که به 
اگر  می دهد.  مصنوعی  انرژی  شما 
دارید،  نیاز  سالم  و  فوری  انرژی  به 
برنامه  دستور  در  را  سیب  خوردن 

غذایی روزانه خود قرار دهید.
غذاهائی که کلسترول را افزايش 

نمی دهند
بد  هم  همیشه  کلسترول  مصرف 
بستگی  چیز  همه  که  چرا  نیست، 
دارد.  شما  مصرفی  چربی  نوع  به 
سوسیس،  کره،  مانند  محصوالت 
شیر کاکائو، و حتی تافی سرشار از 
باعث  که  شده اند  اشباع  چربی های 
می شوند.  کلسترول  سطح  افزایش 
لوبیا، عدس،  در حالی که حبوبات، 
و آجیل بدون نمک محصوالتی است 
که به کاهش سطح کلسترول کمک 
طور  به  غذایی  مواد  این  می کند. 
می توانند  هستند  کم چرب  طبیعی 
مصنوعی  موادغذایی  جایگزین 

باشند. 
تخم مرغ، تخمه آفتابگردان و تخم 
از  غنی  منبع  اینکه  وجود  با  کدو، 
سطح  واقع  در  هستند،  کلسترول 
آن را در بدن ما افزایش نمی دهند. 
محصوالت  دیگر  و  ماست  برعکس، 
به  است  ممکن  که  چرب  پر  لبنی 
نظر بی ضرر باشند، اما مقدار چربی 
است.  باال  واقعا  آنها  در  اشباع شده 
بنابراین بهتر است مصرف لبنیات را 

محدود کنید.
گلوتن

جمعیت  از  کوچکی  بخش  تنها 
حساسیت  گلوتن  به  نسبت  جهان 
 ۹0 )حدود  دیگر  افراد  همه  دارند. 
و  گندم  آزادانه  می توانند  درصد( 
را  گلوتن  حاوی  محصوالت  سایر 

مصرف کنند.
هیچ محصولی وجود ندارد که بتواند 
بدن شما سالم نگه دارد و به سالمت 
آن کمک کند، و در عین حال، اگر 

ورزش ناشتا چه 
فوايدی دارد؟

آیا شما قبل از ورزش کردن غذا می خورید؟ آیا قبل 
از ورزش صبحگاهی با شکم خالی به تمرین و ورزش می 

پردازید؟ براستی غذا خوردن و نخوردن قبل از ورزش چه تاثیراتی 
دارد؟ بیشتر افراد در انتخاب این قضیه تردید دارند و نمی دانند کدام 

یک در سالمتی آنها نقش دارد؟
 این مطالعه شامل 10 مرد دارای اضافه وزن بود که قرار شد همگی به مدت 

دیگری، همین  تاریخ  در  کنند.  روی  پیاده  ناشتا  و  با شکم خالی  دقیقه   ۶0
کربوهیدرات  حاوی  و  پرکالری  صبحانه  یک  خوردن  از  بعد  ساعت  دو  مردان 
بافت  و  فواصل منظم گرفته شد  با  افراد  این  پیاده روی کردند.نمونه خون  باال 
چربی شان درست قبل از پیاده روی و یک ساعت بعد از پیاده روی جمع آوری 
از آزمایش به تفاوت های زیادی در نمونه بافت چربی بدست  شد.محققان بعد 
آمده از هردو آزمایش دست یافتند. در نهایت محققان متوجه شدند ناشتا بودن 

قبل از ورزش گزینه بهتری است.
از غذا  »بعد  باره می گوید:  این  در  تحقیق،  تیم  تامپسون، سرپرست  دیالن 
خوردن، بافت چربی درگیر واکنش به وعده غذایی است و ورزش در این 

زمان موجب ایجاد تغییرات سودمند مشابه در بافت چربی نخواهد شد.«
به گفته وی، »از اینرو ورزش در حال ناشتا موجب ایجاد تغییرات 

مطلوب تری در بافت چربی می شود و این وضعیت در بلندمدت 
فواید  هم  قبلی  مطالعه  است.«در  مفید  سالمت  برای 

ورزش در حالت ناشتا مشخص شده و حتی به 
20 درصد چربی سوزی بیشتر اشاره 

بود. شده 

رژیم غذایی متعادلی برای شما باشد. 
چنین  گلوتن  حاوی  غذایی  مواد  اما 

خصوصیاتی دارند.
حاوی  که  دارد  وجود  محصوالتی 
عناصر کمیابی هستند مانند اسفناج، 
عدس،  نخود،  اخته،  زغال  بروکلی، 
باید  این ها  گردو.  و  هلو  کلم،  لوبیا، 
در منوی غذایی خود بالفاصله جای 

دهید.
نان

خوردن نان خوشمزه تازه لذت بخش 
است ولی الزاما هیچ ارتباطی با سالم 
غذا خوردن ندارد. شما می توانید نان 
جدی  جزء  را  آن  نباید  اما  بخورید، 

رژیم غذایی سالم خود قرار دهید.

کربوهيدرات ها
بدون  سالم  غذایی  رژیم  یک 
تمام  است.  ممکن  غیر  کربوهیدرات 
منبع  یک  مفید  گیاهی  محصوالت 
باید  شما  هستند.  کربوهیدرات 
با  غذاهایی  و  شده  تصفیه  غذاهای 

قند زیاد را از رژیم غذایی خود حذف 
کنید، نه به این دلیل که آنها دارای 
کربوهیدرات باال هستند، بلکه از آنجا 
که حاوی چربی، سدیم و سایر مواد 
کربوهیدرات ها  هستند.  خطرناک 
الزاما مضر نیستند، خوردن ناخواسته 

غذای ناسالم مضر است!
زهرزدايی از بدن

صورت  به  را  ما  بدن  تنفس صحیح، 
این  راه  بهترین  می کند.  تمیز  روزانه 
است که بتوانید آن را با حفظ رژیم 
اندازه  غذایی سالم، ورزش، خواب به 
البته سیگار  کافی، کنترل استرس و 

نکشیدن تکمیل کنید.
از  استفاده  قوانین،  این  دنبال  به 
موثر  زهرزدایی  مصنوعی  روش های 
با تهیه اسموتی ها  نیست. نمی توانید 
به طور صرف، سم های بسیار خطرناک 

بدن را دفع کنید.
محصوالت  تشکيل دهنده  مواد 

غذايی
معموال  غذایی  محصوالت  مفیدترین 
تنها یک ماده دارند. به عنوان مثال، 
عدس،  آووکادو،  مانند  محصوالتی 
زغال اخته، کلم بروکلی، بادام و غیره.

م  هنگا
ب  نتخا ا

دیگر،  محصوالت 
همیشه به لیست مواد تشکیل 

هرچه  باشید:  داشته  توجه  دهنده 
همچنین  است.  بهتر  باشد،  کوتاه تر 
به مقدار مواد شیمیایی، قند، روغن، 

نمک و غیره توجه کنید.
محصوالتی که هر روز می توانيد 

مصرف کنيد
حالت  در  را  خود  غذایی  رژیم  اگر 
متعادل نگه دارید، می توانید به راحتی 
غذاهای روزانه مشخص داشته باشید 
و مواد غذایی اصلی را بخورید. با این 
غذایی  تنوع  به  نیاز  هم  هنوز  حال، 
روزانه دارید که هر روز تغییر می کند.

چربی ها

گفتیم، چربی های  قبال  که  همانطور 
زیتون،  دانه ها،  آجیل،  در  "خوب" 
روغن  و  دریایی  غذاهای  آوکادوو، 
داشته  یاد  به  است.  موجود  زیتون 
اشباع  چربی های  مصرف  باشید 
مانند  ناسالم  را که در غذاهای  شده 
لبنی  غذاهای  و  گوشتی  محصوالت 

فراوان یافت می کنید، کاهش دهید.
 محصوالت ارگانيک

کشاورزی ارگانیک از مواد غذایی در 
محافظت  مضر  کش های  آفت  برابر 
می کند. عالوه بر این، مزایای زیست 
محیطی و اخالقی نیز دارد. اما هنوز 
شواهدی از مزایای آن برای سالمتی 
وجود ندارد، زیرا مطالعات مربوطه و 

مناسب انجام نشده است.
 سبزيجات

داشتن  برای  اصلی  عنصر  سبزیجات 
تغذیه ای سالم است. حاال می توانند به 
صورت تازه و یخ زده خریداری شوند. 
را  آنهایی  سبزیجات،  خرید  هنگام 
بخرید که روی آنها نوشته شده پس 
از برداشت سریعا یخ زده شده است. 
مهمترین نکته همین تاریخ برداشت 

سبزیجات یخ زده است.

هوشنگ ابتهاج

اولین  با  نفس  به  اعتماد  با  افراد 
از کار  بیاید دست  مشکلی که پیش 
نمی کشند. آن ها هم مشکالت و هم 
می بینند  موانعی  بسان  را  شکست ها 
موانع  نه  برآیند،  پسشان  از  باید  که 
و  آن ها  بین  که  غیرقابل نفوذی 
نیست  معنا  آن  به  این  اند.  موفقیت 
که آن ها کار یکسانی را پی درپی انجام 
می دهند. یکی از اولین چیزهایی که 
افراد با اعتماد به نفس هنگام مواجهه با 
مشکل در پی آنند، دانستن چیزیست 
که مشکل ساز شده تا دفعه ی بعد از 

آن جلوگیری کنند.
اجازه  منتظر  عملکرد  برای   -3

نمی مانند
افراد با اعتماد به نفس به کسی نیاز 
آن ها  کند.  نهیشان  و  امر  تا  ندارند 
مثل  پرسیدن سؤاالتی  با  را  وقتشان 
باید…؟”  “آیا  یا  “آیا من می توانم؟” 
از  چیزی  هم  اگر  نمی کنند.  تلف 
که  است  این  بپرسند  خودشان 
را  نیازهایشان  آن ها  نه؟”  من  “چرا 

می سنجند و آنچه باید انجام شود را 
خودشان انجام می دهند.

4- به دنبال جلب توجه نيستند
مردم به وسیله ی کسانی که عاجزانه 
می شوند.  خاموش  توجه اند  دنبال 
که  نفس می دانند  به  اعتماد  با  افراد 
از  بهتر  بسیار  باشند،  خودشان  اگر 
مهمی  فرد  کنند  ثابت  که  است  آن 
هستند. به نظر می رسد افراد با اعتماد 
درستی  فکر  طرز  همیشه  نفس  به 
از  توجه هم  مقابل جلب  و در  دارند 

خود مقاومت نشان می دهند. 
۵- نيازی به ستايش هميشگی ندارند

که  بوده اید  کسی  کنار  تاکنون  آیا 
دائماً نیاز داشته بشنود چقدر عالی و 
به نفس  اعتماد  با  افراد  کامل است؟ 
همان  به  هم  این  نیستند.  چنین 
برمی گردد.  دورنیشان  کنترل  منبع 
موفقیتشان  که  نمی کنند  فکر  آن ها 
بر  و  باشد  مردم  تصدیق  به  وابسته 
کارشان  که  اند  واقف  هم  نکته  این 
باز هم  باشد،  هرچقدر هم که خوب 
آن بیرون کسانی هستند که کارشان 
انتقاد کردن است. این را هم می دانند؛ 
اعتماد به نفسی که وابسته به ستایش 

واقعی  نفس  به  اعتماد  باشد،  بقیه 
نیست، بلکه خودشیفتگی است.

6- کارها را به تعويق نمی اندازند
تعویق  به  را  کارها  بعضی ها  چرا 
علت  همین  به  شاید  می اندازند؟ 
ساده که تنبل اند، ولی اوقات زیادی 
هم وجود دارد که دلیل ترس است. 
حتی  یا  شکست  تغییر،  از  ترس 
نفس  به  اعتماد  با  افراد  موفقیت! 
نمی کنند؛  باز  سرشان  از  را  کارها 
چون به خودشان باور دارند و انتظار 
به  را  آن ها  عملکردشان  که  دارند 

اهدافشان نزدیک تر کند. 
۷-قضاوت نمی کنند

قضاوت  نفس  به  اعتماد  با  افراد 
هر  که  می دانند  چون  نمی کنند؛ 
کسی چیزی برای ارائه دارد و نیازی 
را خراب  هم نمی بینند که دیگران 
به  راجع  خوبی  احساس  تا  کنند 
خود کسب نمایند. مقایسه ی خود با 
دیگران محدودکننده است. افراد با 
اعتماد به نفس وقت خود را با اندازه 
با  رابطه  در  نگرانی  و  مردم  کردن 
سنجش خود نسبت به دیگران تلف 

نمی کنند.
۸- از سختی بر حذر نيستند

سختی  نفس  به  اعتماد  با  افراد 
هر  به  باید  که  نمی بینند  را چیزی 
بلکه  کرد؛  اجتناب  آن  از  قیمتی 
به  باید  که  چیزیست  دشواری 
هر  با  شود.  مدیریت  مؤثر  صورتی 
اگر  حتی  نمی آیند؛  کنار  شرایطی 
الزم باشد محاوره هایی ناراحت کننده 
داشته  ناخوشایند  تصمیم هایی  یا 

باشند.
9- کافی نبودن منابع، دليل خوبی 
نيست! دور  از  شدن  خارج  برای 

افراد با اعتماد به نفس به راحتی 
درست،  عنوانی  نداشتن  دلیل  به  و 
کافی  پول  یا  شایسته  کارکنانی 
برای رقم زدن اتفاقات، از دور خارج 
نمی شوند. باالخره راهی برای بدست 
آوردن چیزهایی که نیاز دارند پیدا 
چگونه  می گیرند  یاد  ویا  می کنند 
بدون آن ها بقیه ی مسیر را بپیمایند.
1۰- راحتی زياد هم خوب نيست!

یاد  نفس  به  اعتماد  با  افراد 
گرفته اند که راحتی زیاد دشمنیست 
چون  می کند.  نابود  را  اهداف  که 
خود  از  خشنودی  به  زیاد  راحتی 
هم  خود  از  خشنودی  و  می انجامد 
کنند  احساس  که  زمانی  رکود.  به 
به  آژیر هشدارشان  اند،  زیاد راحت 
به  صدا درمی آید و شروع می کنند 
بر هم زدن مرزهایی که برای خود 
ساخته اند؛ چه در مورد خودشان و 
چه حرفه شان. اگر همه  چیز خیلی 
یک جای  رفت، حتماً  پیش  راحت 

کار می لنگد!
با  افراد  رفتار  با  شدن  رو  در  رو 
اعتماد به نفس راه بسیار خوبی برای 
افزایش شانس موفقیت است که به 
نوبه ی خود، اعتماد به نفس را هم باال 
می برد. علم روشن است؛ اکنون نوبت 
آن است که شما دست به کار شوید.

مواردی که افراد با اعتماد به نفس، انجام نمی دهندپاسخ به سوال »برای سالمت و زیبایی چه بخوریم؟«



صفحه Page 10 - 10 - شماره 161 
جمعه 28 ا ردیبهشت تا پنجشنبه 3 خردادماه 1397خورشیدی

کیروش به سرمربی ذوب آهن:

 اگر در پرتغال بودیم می دانستم چگونه پاسخ بدهم

تیم فوتسال زنان ایران قهرمان آسیا شد

=تیم ملی ایران با هتریک 
فوق  نمایش  و  شیربیگی 
العاده توسلی درون دروازه به 
دومین قهرمانی آسیا رسید.

تیم ملی فوتسال زنان ایران در یک 
بازی برتر موفق شد در فینال قهرمانی 
را شکست دهد  ژاپن  ملی  تیم  آسیا 
عنوان  به  متوالی  بار  دومین  برای  تا 

قهرمانی دست پیدا کند.

ایران که در دوره قبلی مسابقات در 
سال 2۰1۵ مالزی به عنوان قهرمانی 
رسیده بود، توانست با پیروزی مجدد 
مقابل ژاپن به قهرمانی این رقابت ها 
دست پیدا کرده و از عنوان خود دفاع 

کند.
این بازی در حالی با نتیجه ۵ بر 2 
نیمه  در  که  تمام شد  ایران  سود  به 
گل  بدون  تساوی  با  تیم  دو  نخست 
به رختکن رفتند. در این دیدار سارا 

شیربیگی )دقیقه 28 و 3۰ و 31( ، 
فرشته کریمی )دقیقه 29( و فهیمه 
زارعی )دقیقه 3۶( برای ایران گلزنی 

کردند.
در  فینال،  به  رسیدن  تا  ایران 
گروه  مقدماتی ازبکستان )9 به 2( و 
ترکمنستان ) 1۴ به صفر(، سپس در 
یک چهارم   نهایی چین )۴ به 2( و در 
نیمه نهایی، ویتنام )۵ به هیچ( را برد و 

راهی فینال شد.

کارلوس کیروش سر مربی تیم ملی 
فوتبال در سال های خدمت خود در 
ایران تنها با فدراسیون فوتبال، وزارت 
ورزش و اشخاص و سازمان هایی که 
دخالت  و  نظر  اظهار  فوتبال  کار  در 
بخشی  است.  نبوده  درگیر  می کنند 
از وقت و انرژی سرمربی تیم ملی در 
این مدت صرف پاسخگویی به کنایه، 
مربیان  برخی  بی ادبی های  و  متلک 

کم مایه تیم های داخلی شده است.
روز سه شنبه، 2۵ اردیبهشت، وی در 
واکنش به اظهارات قلعه نویی سرمربی 
تیم ذوب آهن که گفته می شود برای 

دقیقه شماری  کیروش  جانشینی 
لطفا  قلعه نویی  آقای  گفت  می کند 
نشوید  پنهان  نقاب  و  داستان  پشت 
به  را  عمومی  اذهان  نکنید  سعی  و 
سوی دیگری منحرف نمایید . شما با 
گفته های خود رسما صداقت، وجاهت 
برده اید  سوال  زیر  مرا  کاری  تعهد  و 
می افتاد  پرتغال  در  اتفاق  این  اگر  و 
اما  بدهم  پاسخ  چطور  می دانستم 
چون در ایران هستم اگر آنچه را الزم 
از  بعد  بیاورم ۵ دقیقه  به زبان  است 
سوی رئیس فدراسیون فوتبال هشدار 
می گویید  شما  وقتی  گرفت.  خواهم 

کارلوس کیروش

ِزِوِرف و کویتوا قهرمان مسابقات استادان مادرید 
مسابقات تنیس استادان مادرید روز 
ِزِوِرف  الکساندر  پیروزی  با  یکشنبه 
تنیس باز   Alexander Zverev
المانی بر دومینیک تیم تنیس باز اهل 

اتریش پایان یافت.
تورنمنت  این  در  آنها  بازی  نتیجه 
هزار امتیازی روی خاک ۶ بر ۴ و ۶ 
بر ۴ به سود تنیس باز 21 ساله آلمانی 
بود. زورو یکی از پنج تنیس باز نسل  
کنونی است که تا به حال موفق شده 
سه بار عنوان قهرمانی یک تورنمنت 
استادان را به دست آورد.۴ نفر دیگر 
عبارتند از: اندی موری، رافائل نادال، 

نواک جاکوویچ و راجر فدرر.
تیم بیش از این ۴ بار در مسابقات 
او  بود  داده  را شکست  زورو  مختلف 
رافائل  نهایی  چهارم  یک  مرحله  در 
نادال نفر اول رده بندی مردان جهان 
را حذف کرد و در بازی نیمه نهایی نیز 
کوین اندرسون تنیس باز اهل افریقای 
جنوبی را ۶ بر ۴ و ۶ بر 2 مغلوب نمود.

نهایی در  نیمه  زورو هم در مرحله 
والف  شاپو  بر  ساعت  یک  از  کمتر 

که  کانادا  اهل  ساله   19 تنیس باز 
رایونیچ هموطن خود را حذف کرده 

بود در مرحله نیمه نهایی غلبه کرد.
تنیس  رقابت های  که  است  گفتنی 
روی  تورنمنت  آخرین  رم  استادان 
اسلم  گراند  بازی های  از  پیش  خاک 
روالن گروس پاریس روز دوشنبه این 

آلکساندر ِزِوِرف
هفته اغاز می شود.در قسمت دختران 
تورنمنت مادرید پترا کویتوا تنیس باز 
اهل جمهوری چک برای سومین بار 
نفر اول این مسابقات شد. او در مرحله 
بارتنز   کی کی  بازی ها  این  نهایی 
تنیس باز هلندی را 7 بر ۶، ۴ بر ۶ و ۶ 

بر ۴ شکست داد.

این رقابت ها از صدا و سیمای جمهوری اسالمی پوشش داده نشد!

تنیس  بازی های  دور  دومین  در 
تنیس  تورنمنت  آخرین  رم  استادان 
اسلم  گراند  از  پیش  امتیازی  هزار 
نادال،  رافائل  پاریس،  گروس  روالن 
با  شاراپووا  ماریا  و  جاکوویچ  نواک 
غلبه بر حریفان خود به دور سوم راه 

یافتند.
بر  بر ۴ و ۶  جاکوویچ 3۰ ساله ۶ 
2 از نیکولوز باشیالشویلی برد. رافائل 
مرحله  در  باخت  دلیل  به  که  نادال 
مادرید  مسابقات  نهایی  چهارم  یک 
نخست  عنوان  زورو  الکساندر  به 
راجر  به  را  جهان  تنیس  رده بندی 
فدرر واگذار کرد، ۶ بر 1 و ۶ بر صفر 

دمیر زامور را مغلوب کرد .
ایتالیایی  تنیس باز  فوجینی  فابیو 
تشویق  از  بازی  طول  تمام  در  که 
مداوم و پر سرو صدای هموطنانش 

تیم  دومینیک  بود،  برخوردار 
تنیس باز اتریشی را ۶ بر ۴، 1 بر ۶ 

و ۶ بر 3 حذف کرد.
ژاپنی،  تنیس باز  کوری  نیشی  کی 
اهل  تنیس باز  دیمیتروف  گریگور 

بلغارستان را ۶ بر 7، 7 بر ۵ و ۶ بر ۴ 
مغلوب نمود. آلبرت راموس وینوالس 
بر جان ایسنر ۶ بر 7، 7 بر ۶ و 7 بر 

۶ غلبه کرد .
بر  بلژیکی  تنیس باز  کافین  دیوید 
مارکو کوچیناتو ۵ بر 7، ۶ بر 2 و ۶ 
بر 2 پیروز شد . دنیس شاپووالو نیز 
را  با تجربه  بردیچ  تنیس باز  توماس 

1 بر ۶، ۶ بر 3 و 7 بر ۶ شکست داد.
اسلم  گراند   ۵ برنده  شاراپوا  ماریا 
در  حضور  از  سال  یک  که  تنیس 

از  استفاده  دلیل  به  تورنمنت ها 
روز  بود  شده  محروم  نیروزا  داروی 
چهارشنبه در رقابت های استادان رم 
دومینیک سبیلکوا را 3 بر ۶، ۶ بر ۴ 

و ۶ بر 2 مغلوب نمود.

تنیس استادان رم، پیروزی نادال و جاکوویچ

نواک جاکوویچ؛ رم ۱۶ مه ۲۰۱۸

گفتگو  در  ایران  فوتبال  تیم  کارلوس کیروش سرمربی 
با سایت فوتبال زوم هلند گفته است دو بازی دوستانه و 
دستگرمی اخیر نشان داد بازیکنان ما در زمینه سرعت و 
مبارزه تن به تن برای حضور در میدانی مانند جام جهانی 
آماده نیستند و برای آنکه به آمادگی الزم برسند تنها راه 
حل دور هم جمع شدن بازیکنان در محیط مخصوص و 
انجام برنامه های تمرینی است. چنین برنامه ای باید همین 

حاال آغاز شود وگرنه فردا خیلی دیر است.
او گفته بازی در جام لیگ برتر و جام حذفی و حتی لیگ 
انتظار  از آمادگی که  آسیا به منظور رسیدن به سطحی 
داریم برای یاران داخلی تیم ملی کافی نیست و هر کس 
غیر از این بگوید دروغ گفته است و اگر برنامه های مناسبی 
در یک ماه باقی مانده تا شروع رقابت های جهانی ترتیب 

ندهیم در جام 2۰18 وقتی نخواهیم داشت.
در  ملی  تیم  اعضای  صد  در   ۵۰ که  شده  یادآور  او 
فدراسیون  رئیس  این  و  می کنند  بازی  ایران  باشگاه های 
فوتبال، وزیر ورزش و مسئوالن باشگاه ها هستند که باید 
تصمیم بگیرند بازی های داخلی مهمتر است یا مسابقات 

جام جهانی؟
کیروش در پاسخ به سئوال خبرنگار که پرسید در مورد 
دارید  انتظار  گفته:  فکر می کنی،  مراکش چه  برابر  بازی 
ما به جام جهانی می رویم مقابل حریفانی مانند پرتغال و 
اسپانیا باید برقصیم. خیر، قطعا در زمین با انها در گیر یک 

جنگ واقعی خواهیم شد.
از  اسپانیا ۴۰،۵۰،۶۰  سال  و  پرتغال  فوتبال  افزوده  او 
باقی مانده  فرصت  در  تردید  بدون  و  است  جلوتر  ایران 

نمی توانیم خود را به حد آنها برسانیم بنابراین تنها راه این 
است که کمی آماده مقابله با آنها شویم. ما نیاز به بازیکنانی 
داریم که سریع و قوی باشند و بتوانند در نبردهای تن به 
تن موفق عمل کنند و مدافعان ما باید قادر باشند ده ها بار 
با رونالدو به هوا بپرند در غیر این صورت شانسی مقابل او 

نخواهند داشت.

کیروش: مدافعان ما باید قادر باشند ده ها بار با 
رونالدو به هوا بپرند

ماریا شاراپوا؛ رم ۱۶ مه ۲۰۱۸

کیروش: بازی ایران مقابل مراکش و تیم فوق العاده 
اسپانیا و پرتغال را یک میلیارد نفر تماشا می کنند

تیم  سرمربی  کیروش  کارلوس 
نمایش  مراسم  در  ایران  فوتبال 
جام  در  ملی  تیم  بازیکنان  پیراهن 
ظاهر خوبی  با  گفت:  جهانی 2۰18 
و  شد  خواهیم  حاضر  روسیه  در 
امیدوارم عملکردمان هم مانند سر و 

لباسمان چشمگیر باشد.
به  روز   3۰ تنها  شد  یادآور  او 
هیچ  مانده.  باقی  جهانی  جام  آغاز 
بتواند  که  نیست  دنیا  در  مسابقه ای 
این تعداد تماشاچی داشته باشد. وی 

را  گذشته  جهانی  جام  فینال  گفت: 
2 و نیم میلیارد نفر یعنی یک سوم 
ساکنان کره زمین تماشا کردند. فیفا 
امیدوار است که هر بازی جام جهانی 
نفر  میلیون   ۴۰۰ تا   3۰۰ را  روسیه 
بازی تیم  افزود وقتی  تماشا کنند.او 
ایران مقابل مراکش و تیم بسیارعالی 
و  است  قهرمانی  مدعی  که  اسپانیا 
تیم پرتغال را نزدیک به یک میلیارد 
طوری  ما  عملکرد  اگر  ببینند  نفر 
بینندگان  لب  روی  لبخند  که  باشد 

رافائل نادال؛ رم ۱۶ مه ۲۰۱۸

بنشاند برای ما کافی است. یک برد، 
یک امتیاز و یک بازی خوب می تواند 
باشد.  ملت  یک  انتظارات  برآورنده 
دلیل آنکه امروز این حرف را می زنم 
این است که فکر می کنم مردم ایران 
به اهمیت این مسابقات پی نبرده اند.

من جمله آخرم را اینطور به پایان 
می برم که جام جهانی سازمان ملل 
فوتبال است و ملت ها را کنار هم قرار 
می دهد و کار ما نشاندن لبخند روی 

لبان ملت هاست.

من فهرست اسامی بازیکنان تیم ملی 
را با هدف تحقیر شما و تیم تان تنظیم 
تعهد  و  تصور وجاهت  این  با  کرده ام 
دارم  می برید خواهش  سوال  زیر  مرا 
فضا را غبار آلود نکنید تا صورت خود 

را پنهان نمایید.
مدیرعامل  این  داده:  ادامه  کیروش 
گفت  من  به  که  بود  شما  باشگاه 
ملی  تیم  به  ما  بازیکنان  و  قلعه نویی 
صدمه زده اند بنابراین اگر این موضوع 
هر  به  کنید  اعالم  رسما  است  دروغ 
یافته  پایان  قضیه  من  نظر  از  حال 
تلقی می شود و کینه ای از شما ندارم.

امیرقلعهنویی

حسین کعبی در جدال با کریستیانو رونالدو برای 
تصاحب توپ در جام جهانی 2006
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فوتبال  تيم هاى  بندى  رده  آخرين 
جهانى  فدراسيون  سوى  از  جهان 
فوتبال اعالم شده است.به دليل برگزار 
هاى  هفته  در  ملى  هاى  بازى  شدن 
اخير تغيير چشمگيرى در رده بندى 
اين ماه ديده نمى شود ودر حاليكه يك 
باقى است  ماه به جام جهانى روسيه 

ايران همچنان در صدر فوتبال آسيا

ايران با ٧2٧ امتياز در جايگاه اول آسيا 
و ٣٦ جهان قرار دارد.

رتبه بندى ده تيم برتر جهان در ماه 
مه چنين است:

 -4 بلژيك   -٣ برزيل   -2 1-آلمان 
 -٧ سوئيس   -٦ آرژانتين   -٥ پرتغال 
فرانسه 8- اسپانيا ٩- شيلى10- لهستان.

پرتغال و اسپانيا رقيبان ايران در جام 
جهانى 2018 در تازه ترين رده بندى در 
مكان چهارم و هشتم دنيا حضور دارند.

پنج تيم برتر آسيا نيز اين ها هستند: 
دنيا-   40 -استراليا:  دنيا   ٣٦ ايران: 
ژاپن: ٦0 دنيا - كره جنوبى: ٦1 دنيا 

- عربستان سعودى: ٦2 دنيا.

كبدى  تيم  اعضاى  از  تن   2
شهردارى تبريز كه براى شركت در 
مسابقات بين المللى به استراليا رفته 
ايران  به  خود  ياران  همراه  به  بودند 
تقاضاى  استراليا  از  و  نگشتند  باز 

پناهندگى كردند.
امير دهقانى و مجتبى شادكام در 

دو بازيکن تيم کبدى ايران به استراليا پناهنده شدند 

رسانه هاى  با  متعدد  مصاحبه هاى 
خود  گشت  باز  عدم  داليل  استراليا 

به ايران را توضيح داده اند.
ملى  تيم  سرمربى  بهرامى  مجيد 
تبريز  شهردارى  تيم  و  ايران  كبدى 
به  تيم  سرپرست  عنوان  به  كه 
خبرنگار  پاسخ  در  بود  رفته  استراليا 

ايسنا كه علت پناهنده شدن اين دو 
ورزشكار را از وى سؤال كرده حاضر 

به مصاحبه نشده است.

ورزش هاى  فدراسيون  مسئوالن 
كبدى تا كنون اظهار نظرى در اين 

مورد نكرده اند.

بساط  انداختن  راه  روسيه  دولت 
عمومى  مكان هاى  در  را  كباب 
بازى هاى  برگزارى  محل  شهرهاى 
ممنوع  روسيه  جهانى  جام  فوتبال 
مديريت  است.كميسيون  كرده  اعالم 
اضطرارى  شرايط  وزارت  بحران 
خطر  را  تصميم  اين  دليل  روسيه 
در  بساط كباب  از  ناشى  آتش سوزى 

ممنوعيت کباب پزى در اماکن عمومی شهرهاى 
برگزارى مسابقات جام جهانی 

آمد  و  رفت  پر  و  عمومى  محل هاى 
شهرها در روزهاى برگزارى مسابقات 
عنوان   2018 فوتبال   جهانى  جام 
مردم  گفته اند  است.مسئوالن  كرده 
اين شهرها از دولت خواسته اند تهيه 
كباب در مكان هاى عمومى در طول 
كميسيون  شود.  ممنوع  مسابقات 
شهردارى هاى   از  بحران  مديريت 

جهانى  جام  رقابت هاى  انجام  محل 
خواسته سيستم ضد حريق مطمئن 
در نقاط مختلف شهر در نظر بگيرند.

بازى هاى فوتبال جام جهانى 2018 
در روزهاى 24 خرداد تا  24 تيرماه 
مى شود. برگزار  روسيه  شهر   12 در 

تيم هاى فوتبال ايران، مراكش، اسپانيا 
و پرتغال در يك گروه قرار دارند.

یک پلیس در حال گشت  در ولگاگراد یکی از شهرهای مسابقات جام جهانی؛ ۸ مه ۲۰۱۸

چاپ  با  داعش  تروريستى  گروه 
پوسترهايى تهديد كرده ليونل مسى 
و كريستيانو رونالدو ستارگان فوتبال 
جام  بازيهاى  جريان  در  را  جهان 

جهانى روسيه خواهد كشت. 
از  تن   2 پوسترها،  اين  از  يكى 
كارد  حاليكه  در  را  داعش  آدمكشان 
جدا  هنگام  دارند،  دست  در  بلندى 
كردن سر اين دو فوتباليست از بدن 
آنها در نقطه اى كه ضربه كرنر نواخته 

مى شود، نشان مى دهد.
در قسمت باالى اين پوستر كه در 
تلگرام منتشر شده نوشته شده زمين 
چمن استاديوم را با خون شما گلگون 

مى كنيم.
افراد  از  يكى  ديگر  پوسترى  در 
داعش را در حال حمل مواد منفجره 

درون ورزشگاه مى بينيم.
براى  هم  پيامى  پوستر  اين 
كه  دارد  فوتبال  جهانى  فدراسيون 
 2018 جهانى  جام  در   « گويد:  مى 

پيروزى از آن ماست«. 
جديدترين  حاوى  پوستر  دو  اين 
آدمكشان  بيمارگونه  تهديدهاى 

داعش در فضاى مجازى در رابطه
با جام جهانى روسيه است كه از 1٥ 
ژوئن آغاز مى شود و تيم فوتبال ايران 

نيز در آن حضور دارد.  
يكسال  پوسترهاى متعددى در  در 

داعش: زمين چمن جام جهانی را با خون مسی و رونالدو 
رنگين می کنيم!

استثنائى  بازيكن  مسى  ليونل  اخير 
انواع  هدف  اسپانيا  بارسلون  باشگاه 
تهديدهاى حيوانى داعش قرار داشته 
است.يكى از اين پوسترها مسى را كه 
لباس نارنجى رنگ زندانبان گوانتانامو 
زانو زده  به تن دارد و روى زمين  را 
بدست  آنكه  از  پيش  لحظاتى  است 
نشان  شود  زده  گردن  داعش  جالد 

مى دهد. 
در پوستر ديگرى نيز مسى را پشت 

ميله هاى زندانى كه روى آن نوشته 
حال  در  محمد  رسول،  اهلل،  شده 

گريستن مى بينيم. 
تصوير  پوسترها  از  ديگر  يكى  در 
مواد  و  دوش  به  مسلسل  تروريستى 
منفجره دردست ديده مى شود كه در 
خارج از استاديوم ايستاده است. شعار 
روى پوسترهست: » قسم مى خورم 
سوزاند،  مى  را  تو  مجاهدين  آتش 

خواهى ديد«.

پليس تهران: پخش بازى هاى جام جهانی در 
سينما ها اشکال ندارد

است  گفته  تهران  پليس  رئيس 
جام  مسابقه هاى  نمايش  موضوع 
جهانى فوتبال روسيه را در سينما ها 
ميان  در  ما  با  رسما  كسى  هنوز 
نگذاشته است و من فقط صحبت هاى 
باره  اين  در  گريخته اى  و  جسته 

شنيده ام.
اگر صاحبان  سردار رحيمى گفته 

اكران  براى  پايتخت  سينما هاى 
مصمم  جهانى  جام  بازى هاى 
زودتر  چه  هر  است  بهتر  هستند 
اجتماعى  معاونت  به  را  خود  برنامه 
پايتخت  پليس  انتظامى  فرماندهى 

ارائه دهند.
او تا كيد كرده نه تنها پليس مخالف 
آن  از  بلكه  نيست  شهروندان  شادى 

بنابراين  كرد.  خواهد  هم  استقبال 
سينما ها  الزم  هماهنگى هاى  منتظر 
جام  رقابت هاى  زنده  پخش  براى 

جهانى با پليس هستيم.
پليس  برنامه هاى  مورد  در  رحيمى 
هنگام  از  گفت  هم  رمضان  ماه  در 
افطار تا سحر اصناف و اغذيه فروشى ها 

فعاليت خواهند داشت.

جمهورى  سيماى  و  صدا  بهانه 
بازى هاى  ندادن  نشان  براى  اسالمى 
دختران  باشگاهى  و  ملى  تيم هاى 
ايران در مسابقات بين المللى به دليل 
عدم رعايت حجاب از سوى بازيكنان 
اين سال ها گله و  تيم هاى رقيب در 
بازيكنان، مربيان و هواداران  شكايت 
به ويژه خانواده آنها را به همراه داشته 

است.
و  مسئول  بازيكنان  خانواده  مردان 
پدر،  جمله  از  زنان  تيم هاى  مربيان 
برادر و پسر حتى در مسابقات داخلى 
برگزار  ايران  در  كه  بين المللى  و 
محل  در  حضور  اجازه  نه  مى شود 
بازى ها را دارند و نه مى توانند آن را 

در تلويزيون تماشا كنند.
معاون  داورزنى  محمدرضا  حاال 
اعتراض  به  وزارت ورزش در واكنش 
كسانى كه از اين وزارتخانه خواسته اند 
در اين باره با مسئوالن صدا و سيما 
صحبت كرده و از آنها توضيح بخواهد 
به چه دليل بازيكنان تيم هاى خارجى 
بايد با حجاب برابر تيم هاى دختران 
ايران حاضر شوند گفته است: حجاب 
ايران  دختران  تيم  مقابل  تيم هاى 
اين  پخش  بنابراين  نيست  مطلوب 
ارزش هاى  چهارچوب  در  بازى ها 

جمهورى اسالمى نمى گنجد!
بر  رياستش  دوران  در  كه  داورزنى 

براى نشان ندادن مسابقات  ابلهانه صدا و سيما  بهانه 
دختران ايران

ورود  راه  نتوانست  واليبال  فدراسيون 
مقدماتى  مسابقات  سالن  به  را  زنان 
ورزشگاه  در  واليبال  جهانى  جام 
كند  هموار  تهران  نفرى  100هزار 
سوى  از  مدت ها  دليل  همين  به  و 
فدراسيون جهانى واليبال براى حضور 
ايران  در  واليبال  مسابقات  در  زنان 
در  ناتوانى  دليل  به  بود  فشار  تحت 
حل اين مشكل براى آنكه خود را از 
ابلهانه اى  استدالل  نياندازد  تا  و  تك 
عدم  دليل  مى گويد  و  مى دهد  ارائه 
پخش زنده مسابقات آسيايى فوتسال 

از  حجاب  نكردن  رعايت  دختران 
كشورهاى  تيم هاى  بازيكنان  سوى 
چه  اگر  شده  يادآور  وى  است!  ديگر 
مسابقه  يك  پخش  براى  نمى توانيم 
پا  زير  را  خود  ارزش هاى  ورزشى 
جمهورى  تلويزيون  اما  بگذاريم 
خبرى  پوشش  مى توانست  اسالمى 
جامع ترى از اين ديدارها داشته باشد.

تيم فوتسال دختران ايران در فينال 
بازى هاى فوتسال آسيا در بانكوک با 
پيروزى ٥ بر 2 در برابر ژاپن به مقام 

قهرمانى آسيا دست يافت.

خاطر  به  شدند  آسيا  قهرمان  آن  در  ايران  دختران  که  رقابت هايی   
»ارزش هاى اسالمی« از صدا و سيماى جمهورى اسالمی نشان داده نشد!
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یک دانشجوی پیشین خط امام و 
دیپلمات های  گروگانگیری  سران  از 
سه  چرخش های  در  که  امریکائی 
دهه گذشته اکنون به سینیسم )بی 
اعتقادی( کامل رسیده )آقای عبدی( 
بر این است که »کار درست را احمدی 
انجام  را  کار  دارد  او  می کند.  نژاد 
می دهد و کشور را به جائی می رساند 
که دیگر کاری نمی شود برایش کرد.«

سخن این ناظر هوشمند را می باید 
اسالمی در  حکومت  گرفت.  جدی 
کارکرد  و  استراتژی،  از  ترکیبی 
خودبخود دستگاه حکومتی، در کار 
در  است  ایرانی  جامعه  کردن  پیاده 
معنای درست و کامل آن. از سوئی 
ناشایسته ساالری دستگاه حکومتی 
راستین حسینیه  پرورده  یک  است؛ 
چنان  از  که  دانشی  و  فکر  با سطح 
خاستگاهی می توان انتظار داشت. از 
سوی دیگر سیاست آگاهانه ای برای 
از میان بردن و دست کم بی اثر کردن 
همانند  برای  ایران؛  متوسط  طبقه 
کردن جامعه به  گروه حاکم است، 
فراورده های یک فولکلور مذهبی که در 
بی خبریش از خرد و انسانیت در میان 
نظام های اعتقادی کمتر مانندی دارد.   
جمهوری  رئیس  برکشیدگان 
تاریخ  یاد ماندنی در  به  تازه گروهی 
همروزگار ایران اند. صد سال است که 
کشور ما چنین انبوه وزیران و مدیران 
و مسئوالنی به خود ندیده است. مردانی 
که تنها صالحیت اکثریت بزرگشان 
جمهوری  رئیس  به  نزدیک  بستگی 
و تملق گوئی از اوست ــ تملق گوئی 
از چنین کاراکتری. خود پیداست که 
این جماعت نه می خواهد و نه می تواند 
در اندیشه آینده ایران باشد. پر کردن 
و  به کار گماشتن دوستان  جیب ها، 
بادآورد  گنج  دادن  برباد  و  نزدیکان 
درآمد های نفتی به منظور های کوتاه 
مدت و عوامفریبانه، دستاورد نزدیک به 
یک ساله گذشته آنان بوده است و هنوز 
آسیب های بزرگ در آستین دارند. آنها 
اگر زمان بیابند زمین سوخته ای برای 

جانشینان خود خواهند گذاشت. 
رویه  سوخته  زمین  سیاست  این 
پائین  دارد.  گوناگون  )جنبه( های 
کردن  پر  و  آموزشی  سطح  آوردن 
حوزه  یاوه های  با  درسی  ساعت های 
در  حزب اللهی  و  آخوند  گذاشتن  و 
پاکسازی  و  دانشگاه  رئیس  مقام 
انقالب  یادآور  ـ  استادان  گسترده 
یک  ـ  سال ها  نخستین  آموزشی 
روشنفکران  تاراندن  است؛  آن  رویه 
و واداشتنشان به گریز از ایران رویه 
دکترجهانبگلو  دستگیری  آن.  دیگر 
بود:  روشنفکران  به  روشنی  هشدار 
ایران جای شما نیست. چه در سانسور 
کتاب و روزنامه ها و چه محدود کردن 
دسترسی به تارنما )اینترنت( حکومت 
تازه هر چه می تواند برای بستن ذهن 
در  گذشته  این  از  می  کند.  ایرانی 
اقتصاد است که ضربه اساسی  پهنه 
وارد می شود. سیاست های جمهوری 
چهارچوب  در  را  اقتصاد  اسالمی که 
بستان  بده  و  داللی  و  حجره  تنگ 
می بیند و به جای یک اقتصاد تولیدی، 
نامنصفانه  و  ناسالم  کردن  خرج  بر 
درآمد نفتی تکیه دارد، در حکومت تازه 
می رود که تا پایانـ  تا جائی که بتوان 
یک جامعه رانت خوار و دولت روزی 

رسان بوجود آورد ـ پیش برده شود.
اسالمی  بخش  انقالب  از  پیش  تا 
که  داشت  شتابانی  رشد  خصوصی 
منظما در متوقف کردنش کوشیده اند 
و اکنون فعاالنه در پی هر چه کوچک 
ملی  اقتصاد  در  آن  سهم  کردن  تر 
و  کارگاه ها  شدن  برچیده  هستند. 
کارخانه ها و بیکار شدن کارگران هر 

روزه است زیرا جواز واردات بي حساب 
وارد  می دهند.  آنان  فرآورده های  به 
دست  در  دستشان  که  کنندگانی 
سرشار  سود های  با  آخوند هاست 
ورشکستگی  به  را  کارخانه ها  بیرنج، 
چینی  صادرکنندگان  و  می کشانند 
بیشترین سهم را می برند. یک آمار از 
وزیر کار خبر از بیکار شدن 320 هزار 
کارگر در شش ماه گذشته می دهد و 
به قول یک اقتصاد دان شمار بیکاران 
به 4/5 میلیون تن رسیده است. ولی 

این اول کار است.
طرح 100 تریلیون تومانی خصوصی 
سازی صنایع دولتی در راستای همین 
نشان  به جای دو  و  است  استراتژی 
ضرب المثل، سه چهار نشان را با یک 
تیر می زند. بیشتر این کار خانه ها که 
بدنه اصلی صنعت ایران اند در دست 
بنیادی خود  یا  دولتی  اداره  مدیران 
کهنگی  سبب  به  و  می دهند  زیان 
اقتصادی  وجودی  علت  ماشین ها 
دو  ولی  است  رفته  میان  از  شان 
ویژگی دارند که فروششان را به بخش 
خصوصی فوریت می بخشد. نخست، بر 
زمین هائی قرار دارند که بهایشان در 
بساز  اقتصاد  لطف  به  همین سال ها 
است.   رسیده  آسمان  به  بفروشی  و 

دوم، کارگرانی دارند با دستمزد های 
کمتر از بخور و نمیر که آن هم مرتب 
گاهگاه  ناچار  و  نمی شود  پرداخت 
اعتصاب و تظاهراتی می کنند که اگر 
باال بگیرد نظام به خطر می افتد. اکنون 
حکومتی که بیست و هفت هشت سال 
است هرچه را توانسته به هر وسیله از 
چنگ صاحبانش بدرآورده ناگهان به 
اندیشه تقویت بخش خصوصی، البته 
به شیوه ای که روس ها پس از فروپاشی 
کمونیسم به رژیم های این چنینی یاد 

دادند، افتاده است. 
در این خصوصی سازی، کارخانه ها 
را می توان به بهای مناسب به نزدیکان 
و  فروخت  اول  درجه  خودی های  و 
به جای مستغالت اسباب دردسر به 
پول نقد، بازهم پول نقد، رسید. آنگاه 
کارخانه ها  می توانند  تازه  صاحبان 
نبودن  سودآور  منطقی  دلیل  به  را 
که  را  کاری  و  کنند  تعطیل  آنها 
برای حکومت آسان نیست برای آن 
انجام دهند و زمین ها را با سود های 
افسانه ای به فروش رسانند و پول خود 
را در جا های مطمئن تری مانند دبی 
و چین سرمایه گذاری کنند. کارگران 
بیکار هم دیگر توان اعتصاب نخواهند 
داشت و به صف دراز شونده »نفرین 

شدگان زمین« خواهند پیوست.  
 *  *  *

سپاه  فرماندهان  دست  گشودن 
پاسداران بر اقتصاد کشور یک جبهه 
دیگر مبارزه با طبقه متوسط و جامعه 
به  بسیج  و  سپاه  است.  ایران  مدنی 
)آقای  گذارانش  پایه  از  یکی  گفته 

به  شرکت   100 از  بیش  سازگارا( 
شکل شرکت های تعاونی و پیمانکاری 
بیشتر  در  صنعتی،   و  بازرگانی  و 
حوزه های  اقتصادی کشور دارد: »از 
ورود لوازم خانگی درتمام سال هایی 
تا  گرفته  بود  ممنوع  آن  ورود  که 
شرکت های خودروسازی نظیر گروه 
پیمانکاری خطوط  از  )مزدا(؛  بهمن 
انتقال  تا  گرفته  گاز  و  نفت  انتقال 
از  ایران؛  از  قزاقستان  نفت  ترانزیتی 
تحریم  زمان  در  عراق  نفت  قاچاق 
سازمان  توسط  کشور  آن  اقتصادی 
غیرقانونی  اسکله های  تا  گرفته  ملل 
از  بسیاری  دیگر.  کارخالف  ده ها  و 
رقبای تجاری را هم به زور زندان و 
کرده اند  در  به  میدان  از  دستگیری 
و روزبه روز هم بیشتر و حریص تر 
به سراغ تمامی ارکان افتصادی کشور 
می روند.«  آن  اساسی  طرحهای  و 
حکومت  در  که  عمرانی  طرح های 
احمدی نژاد بی مناقصه و تشریفات 
میلیارد  به هفت  داده شده  به سپاه 

دالر می رسد. 
در همین حال 29  انجمن و شرکت 
پیمانکاری و ساختمانی خصوصی که 
بیش از ده هزار شرکت ساختمانی را 
در سطح کشور زیر پوشش دارند در 

قوه حکومتی  به روسای سه  نامه ای 
شکایت کرده اند که چون سازمان های  
نمی پردازند  را  آنها  مطالبات  دولتی 
نهاد های  به  را  بزرگ  کار های  و 
نظامی  و شبه نظامی  می دهند بخش 
در  ساختمان  صنعت  در  خصوصی 
حال ورشکستگی است. نویسندگان 
درست  این  که  می دانند  البته  نامه 
فرمانروای  گروه  که  است  نتیجه ای 
تازه انتطار دارد و از همان نخستین 
روز های جمهوری اسالمی  با مصادره 
موسسات صنعتی و مالی و سپردنشان 
به نهاد های شبه حکومتی، و خودمانی 
کردن اقتصاد ملی آغاز گردید و در 
ریاست جمهوری همه شخصیت های 
تماشائی رژیم ادامه یافته است. صد 
هزار میلیارد تومان طرح »خصوصی 
دارائی های  آن  همه  کنونی،  سازی« 

هنگفت ملی را نیز شامل نمی شود.
ایران را دارند به جائی می رسانند 
که دیگر کاری برایش نمی توان کرد. 
را،  کلی  تصویر  نویس  وبالگ  یک 
به  چنین  آمار ها،  دقت  از  صرفنظر 
فقیر،  میلیون   20« می دهد:  دست 
4 میلیون معتاد، 300 هزار زن تن 
فروش، 14 میلیون بیمار روانی، 600 
هزار کودك کارگر،یک و نیم میلیون 
محروم از تحصیل، 8 میلیون بیسواد، 
یک  فراری،  نابغه  هزار   180 سالی 
زیان  تومان  میلیارد  و400  تریلیون 
فرارمغز ها، 450 هزار تصادف در سال، 
40 هزار بیمار ایدزی، کف سنی فحشا 
14 سال، کف سنی بزهکاری 10 سال 

و کف سنی اعتیاد  13 سال.«

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

منطقه ای و جهانی آگاهی داشت.
وی سال های طوالنی در روزنامه های 
بنیانگذاران  از  و  زد  قلم  ایران  معتبر 
بود  »آیندگان«  روزنامه ی  اصلی 
تاریخچه ی  در  نوین  صفحه  ای  که 
گشود.همایون  ایران  روزنامه نگاری 
خود  تسلط  و  روزنامه نگاری  مهارت 
ایده های سیاسی  با  را  فارسی  زبان  بر 
خویش در هم آمیخت و از دهه ی 30 
از  نوشته هایی  این سو،  به  خورشیدی 

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرایط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گویی همین امروز 
قدیمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازیم  همایون  داریوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب 57 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون
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مردادماه  هفدهم  در  وثوق الدوله 
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بیانیه ای مفصل، امضای قرارداد بین 
دولتین ایران و انگلستان را اعالم کرد. 

در این بیانیه، ازجمله آمده بود:
»در این موقع که ذات شهریاری 
ارواحنا فداه مصمم مسافرت به اروپا 
می باشند و مدت یک سال از تاریخ 
البته  این جانب می گذرد  زمامداری 
از  هستند  مترصد  من  هموطنان 

اقداماتی که در حل مشکالت داخلی 
و تسویۀ مناسبات خارجی مملکت 
نموده ام  سال  یک  این  مدت  در 
سال  نمایند...  اطالع حاصل  بیشتر 
اعلیحضرت  ایام  همین  در  گذشته 
اقدس شهریاری ارواحنا فداه وظیفۀ 
سرپرستی  و  دولت  هیأت  تشکیل 
ر  مقر بنده  به عهدۀ  ا  ر مملکت 
روزنۀ  که  آن  با  نیز  من  فرمودند. 
امید و شعاع بهبودی را با آن همه 
از هیچ طرف  گسیختگی شیرازه ها 
به نّیت  فقط  نمی کردم  مشاهده 
مداخلۀ  شاید  که  این  و  فداکاری 
دایرۀ  توسعه  از  بتواند  الاقل  من 
پادشاه  امر  کند  جلوگیری  مصائب 
متبوع معظم خود را اطاعت کردم. 
از نخستین لحظۀ شروع در هر قدم 
مشکالت  طاقت فرسای  سالسل  با 
ی  ا بر گشته  دف  مصا نع  ا مو و 
بزرگترین  قضایا  کوچکترین  حل 

محذورات را مشاهده کردم...«
ناشی  مشکالت  شرح  به  سپس 
جنگ  آتش   شدن  برافروخته  از 
ایران  به  آن  سرایت  و  بین المللی 
یاغیان  ظهور  و  کشور  ناامنی  و 
پاشیدن  هم  از  و  تروریست ها  و 
تشکیالت امنّیه و تهی ماندن خزانه 
و  می کند  اشاره  ارزاق  سختی  و 

می نویسد:
و خرسند هستم  مشعوف  »بسی 
نخستین  متعال  به یاری خداوند  که 
تکالیف موقتی خود را با هدایت عقل 
و وجدان و به نیروی آن درجه از قوه 
و توانایی که باری تعالی جلّه اسمه به 
این بنده ضعیف عطا فرموده در تهیه 
وسائل پیشرفت موقتی و در عین حال 
خاتمه دادن به مخاطرات و منع عوایق 
داخلی و خارجی با حّس فداکاری تا 

حدی که مقدور شد انجام دادم.«
انگلستان  مساعدت های  از  آنگاه، 

سخن به میان می آورد:
صعب،  وظیفۀ  این  ادای  »در 
توجهات  و  غیبّیه  تأییدات  از  پس 
تقویت های  به  اتکاء  و  اسالم  اولیاء 
شاهانه که البته علل اصلی موفقیت 
حسن  و  مساعدت  بودند،  اینجانب 
نیز  انگلستان  اولیای دولت  موافقت 
البته  و  گردید  قوی  و  مؤثر  عامل 
نمی توان از امتنان مساعدت های آن 
دولت خاموش نشست. دولت معظم 
از  جلوگیری  عقیدۀ  در  انگلستان 
هرج و مرج و ایجاد امنیت و نظم در 
ایران با اولیای دولت شاهنشاهی ابراز 
موافقت نموده و حصول این مقصود 
یافته  خویشتن  مصالح  با  موافق  را 
در حدی که وضعیات عمومی اجازه 
اینجانب  کابینه  با  کمک  از  می  داد 

مضایقت ننمود«.
مبسوط  بیانیه  در  وثوق الدوله 
و  موقتی  را  مساعدت ها  این  خود 

ناکافی می داند و یادآور می شود که 
»از این نکته غفلت نداشته ام و اتخاذ 
تدابیر اساسی برای تأمین زندگانی 
از  تکامل مملکت  و  ترقی  و  دائمی 
اجتماعی  و  قتصادی  ا نظر  نقطه 
وظیفۀ  مهمتر  و  نوی  ثا مرحلۀ 
این  در  که  مادام  و  است  اینجانب 
طریق فکر و تدبیری نشود زحمات 
مخاطرات  و  بی نتیجه  مشقات  و 
حتمی الوقوع است... نجات مملکت 

بدون انتظام و اصالح ادارات میسر 
نیست و انتظام ادارات بدون توسل 
معلمین  و  مستشارها  معلومات  به 

خارجی صورت نمی پذیرد«.
درپی این مقدّمه، رئیس الوزراء به 

نتیجه می رسد که:
»احتیاج مملکت از حیث توسل به 
کمک های فنی و مالی خارجی محل 

شبهه و تردید نبود، فقط سخن در 
اینجا بود که این کمک های فنی و 
مالی و ضروری از کدام منبع خارجی 
تحصیل شود که شرایط اصلِی ممکن 
بوده،  دارا  را  بودن  عملی  و  بودن 
نیز  مملکت  استقالل  با  آن  موافقت 

مشکوك نباشد«.
آن منبع خارجی، طبق تشخیص 

وثوق الدوله، دولت انگلستان است:
تحت  و  فوق  نکات  به  توجه  »با 
نظر آوردن حقایق وضعیات داخلی 
دیگر  دولت  به  مراجعه  خارجی،  و 
غیر از انگلستان عالوه بر این که با 
سوابق مساعدت ها و اطمینان قطعی 
که در ضمن مذاکرات از نظر مساعد 
آتیۀ  و  استقبال  آن دولت و حسن 
نداشت،  اقتضا  ایران حاصل گردید 
نیز  را  بودن  عملی  و  امکان  شرط 
فوق،  مالحظات  بر  بنا  بود.  فاقد 
دولت  با  مذاکره  از  دولت  هیأت 
مملکت  آتیۀ  تأمین  در  انگلستان 
از متارکۀ  ننمود. چندی  خودداری 
جنگ نگذشته بود که در این مسائل 
بطور کلی با اولیای دولت معظم  لها 
این  در  و  آمد  به میان  مذاکرات 
مذاکرات تمام شرایط صالح مملکت 
نظریات  تبادل  نتیجۀ  در  و  رعایت 
ماه  چندین  مدت  که  اقدامات  و 
طول کشید قراردادهایی با موافقت 

طرفین مقرر گردید...«
قراردادی که روز نهم اوت 1919 
و  وثوق الدوله  به امضای  تهران  در 
نگلستان  ا سفیر  سرپرسی کاکس 
به امضا رسید شامل شش ماده بود. 

انگلستان  دولت  اول،  ماده  به موجب 
ایران  تمامیت  و  استقالل  به  نسبت 
استخدام  دوم  ماده  می شد.  متعهد 
مستشاران متخصص انگلیسی برای 
پیش بینی  را  ایران  دولتی  ادارات 
قوه  تشکیل  به  سوم  ماده  می کرد. 
تأمین ذخایر  و  متحدالشکل نظامی 
و مهمات آن با کمک انگلستان اشاره 

داشت. در ماده چهارم از قرضه دولت 
انگلیس برای تأمین هزینه های مالی 
موضوعات مندرج در ماده دوم و سوم 
سخن می رفت. ماده پنجم به همکاری 
انگلستان در توسعه وسایل حمل و 
نقل و احداث خط آهن در ایران و ماده 
ششم به تشکیل کمیسیون تجدیدنظر 

در تعرفۀ گمرکی مربوط می شد.
نه  شبینا خو ر  نتظا ا ف  خال بر
وثوق الدوله، این قرارداد با عکس العمل 
منفی افکار عمومی در ایران روبرو شد 
روزنامۀ  و مدافعات سرسختانۀ چند 
حامی آن، چیزی از شدت مخالفت ها 

نکاست.
دولت آبادی  یحیی  میرزا  حاجی 
»روز  می نویسد:  خود  خاطرات  در 
یکشنبه سیزدهم ذی القعده 1337 
مردم تهران از خواب سر برداشتند 
و در  روزنامه های رعد و ایران که هر 
دو ناشر افکار و اعمال دولت هستند 
صورت قرارداد و منضّمات رسمی آن 
را خواندند. خبر عقد قرارداد مانند 
و  آمد  فرود  ملت  سر  بر  صاعقه ای 
فرو  و حیرت  بهت  در  را  آنها  همۀ 
و  عوام الناس  که  است  درست  برد. 
استقالل  مرگ  رایحۀ  عادی  مردم 
بیرون  قرارداد  این  از  که  را  ایران 
می تراوید هنوز احساس نمی کردند 
به  خواّص  روز  دو  به فاصلۀ  ولی 
آنان  از  نیز  عوام  و  آمدند  هیجان 
رجال  از   جمعی  کردند.  تبعیت 
دولت اجتماعاتی برپا کرده و شروع 
به صحبت بر ضد قرارداد کردند و 
در کنار آنها جمعی از روحانیون در 
نارضائی  مختلف  محافل  و  مجالس 
از  پاره ای  دادند.  بروز  علناً  را  خود 
واعظان به کنایه و اشاره و گاهی با 
عمومی  مجالس  در  لهجه  صراحت 
می کردند.  صحبت  قرارداد  برضد 
رفته رفته غوغا و هیاهو بلندتر شد و 
آمریکائیان و فرانسویان مقیم تهران 
به مردم فهماندند که دولتهای آنان 
همین  و  نیستند  موافق  قرارداد  با 
حرف آنها موجب قوت قلب ملّیون 

گردید.
این سر و صداها، سید  در مقابل 
روزنامۀ  مدیر  طباطبائی  ضیاءالدین 
رعد که خود از عامالن قرارداد )یا جزء 
قرارداد  آن  که  است  کسانی  محارم 
یک سلسله  کرد  بسته اند( شروع  را 
مقاالت مبنی بر لزوم عقد قرارداد و 
فواید آن منتشر سازد. روزنامۀ ایران 
نیز  باطناً از قرارداد دفاع می کند ولی 
بهار   چون سردبیر آن ملک الشعرای 
خود را از ملّیون می داند به خوانندگان 
ستون های  که  می دهد  اطالع  خود 
روزنامه برای درج مقاله های موافق و 
مخالف باز است ولی در عمل هرآنچه 
چاپ  نیست  میلشان  باب  که  را 

نمی کنند«.

احمد احـرار

) کيهان لندن شماره 12۵۰ (

ملک الشعرای بهار  

سيد ضياءالدین طباطبائی

وثوق الدوله
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معروف  نویسندگان  از  1ـ 
فرانسه  و برندۀ جایزه ادبی 

نوبل
قدیمی  هنرپیشگان  از  2ـ 
و برجسته تئاتر و سینمای 

ایران ـ خالق و آفریننده
3ـ مطیعـ  شهری در ایران

4ـ شگرد ـ زبانی است
5ـ  از نوشیدنی هاـ  بوی گل 
پایتخت  ـ  از آن جوئیم  را 

کشوری است
6 ـ بربریت و نادانی ـ مایۀ 

حیات

7 ـ وسیلۀ تکلم ـ نادان
8 ـ شیدا ـ یادگار

بدن  داخلی  اعضای  از  9ـ 
حرف  ـ  درگیری  ـ  انسان 

خطاب
از  ـ  تکرار یک حرف  10ـ 
کشوری  ـ  استفهام  ادوات 

است
11ـ از شهرهای ایران

از  خواندنی  اثری  1ـ 
محمد مسعود

2ـ مخفی ـ سرکرده
3ـ درد ـ قابل توجه

ـ  صله  فا حرف  4ـ 
منحصر به فردـ  پوشاکی 

است
پیامبری  ـ  مفتول  ـ   5

است
6ـ  عنوان خواجه حافظ

فیلسوف،  متفکر،  ـ   7
موسیقیدان  و  پزشک 
مؤلف  و  ایران  بزرگ 
مدینۀ فاضلهـ  بزرگترین

8 ـ استوار ـ نوگرایی
مایۀ  ـ  میوه ها  از  9ـ 
دوات  ا ز  ا ـ  حیات 

استفهام
قمر  ـ  نوا  و  صدا  10ـ 

مصنوعی
ـ  ایران  11ـ کوهی در 

شهرداری
1ـ  از هنرپیشگان برجسته 

و فقید تئاتر ایران
ـ  سوغات  ـ  پیروزی  2ـ 

خوراکی است سنتی
3ـ حرف خطابـ  حرکتـ  

حیوانی است ـ ستیزه
4ـ خبره ـ عددی است ـ 

افسانه
5ـ  خاندانـ  آشکارـ  لحظه 

ـ مصالحه و سازش
ـ  جبلی  و  فطری  ـ   6

رونوشت ـ کشنده است
و  نویسندگان  ز  ا ـ   7
و  معروف  روزنامه نگاران 
فقید ایرانـ  رو اندازی است

ـ  عالی  هدف  ـ  َشل  ـ   8
رازها

9ـ  ازپادشاهان ایران
10ـ جنس مذکر ـ عذاب 
ـ از شهرهای استان کرمان

11ـ پرنده ای است ـ رنگی 
است ـ بنیه

12ـ افتخارـ  پول زیرمیزی 
ـ کشتی 

13ـ عشیرهـ  بلندترین کوه 
ژاپن ـ من وتو

ـ  از وسایل موسیقی  14ـ 
جرقۀ آتش ـ آزادی

ـ  حرف  یک  تکرار  15ـ 
خوانندگان  از  ـ  دام ها  از 
برجسته، پیشکسوت و فقید 

اپرای ایران

1ـ از سیاستمردان دوران قاجار و رئیس 
حکومت موقت به هنگام جنگ اول جهانی

سلسله های  از  یکی  سردودمان  2ـ 
حکومتی در ایران

3ـ تکرار یک حرفـ  غیرمترقّبهـ  ساده لوح
4ـ تعمیر ـ از اعضای داخلی بدن انسان 

ـ حرارت غیرطبیعی بدن
5ـ  از مساجد قدیمی تهرانـ  دروغینـ  زاده

قوت  ـ  ترس  ـ  دنیا  بام  پایتخت  ـ   6
الیموت

و  بزه  ـ  است  کشوری  ـ  کاشانه  ـ   7
کجرفتاری

8ـ  خداوندـ  سلسله کوهی که آسیا را از 
اروپا جدا می کند ـ رگ

ایرانی  از گویندگان  9ـ نیستی و فنا ـ 
شبکه های معتبر خبری و تلویزیونی جهان

10ـ او هم حرفه ای داردـ  رودخانه ای در 
روسیه ـ با افزودن حرفی به آخر آن از 

شهرهای غرب ایران است
11ـ قرضه ـ همیشگی ـ موازی

ـ  انسان  بدن  داخلی  اعضای  از  12ـ 
مصالح  از  ـ  سرنیزه  ـ  است  جشنی 

ساختمانی
ـ  ـ مشوش  اروپایی  از کشورهای  13ـ 

حرف ندا
14ـ زبانی است ـ از آثار ژان ژاک روسو

15ـ زنده ـ معروف ـ بی آبرویی

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

می گویند «عاقبت گرگ زاده گرگ 
شود، گرچه با آدمی زاده بزرگ شود« 
برای این ضرب المثل باید یک تبصره 
مشاورش  که  گرگ زاده ای  گذاشت؛ 
خواجه نصیرالدین طوسی باشد، گرگ 
نمی شود، از هالکوخان که با وجود آن 
چشم های خونخوار مغولی که از جدش 
چنگیز به ارث برده بود، می شود یک 
آدم با فرهنگ و دانش دوست ساخت، 
او پایتختش را به مراغه برد و بعد برای 
ساختن چیزی که تا آن لحظه حتی 
اسمش به گوشش نخورده بود، بعنی 
»رصدخانه«، هم شخصاً پول ریخت هم 
اوقاف سراسر کشور را در اختیار خواجه 
قرار داد. 13 سال تمام ساختنش طول 
کشید. در نزدیکی آن، یک سرای عالی 
و  ساخت  رصدخانه  دانشمندان  برای 
یک مدرسه برای استفاده دانشجویان 
در همان نزدیکی کتابخانه ای برپا نمود 

با 400 هزار جلد کتاب. 
؛  ست ا سخت  نش  د کر ر  و با
کتابخانه  قرن،   8 از  بعد  حاال  آخر 
طوسی  نصیرالدین  خواجه  دانشگاه 
ـ   34 حدود  چیزی  تهران،  در 
ندارد! کتاب  بیشتر  جلد  هزار   33

حسن  »محمدبن  وجود  اصوالً 
جهرودی طوسی« معروف به »خواجه 
نصیرالدین« برای ایران قرن هفتم یک 
موهبت بود؛ نه به خاطر همه آن 150 
ریاضیات  نجوم،  فلسفه،  در  رساله اش 
تعلیم  در  رساله اش  آن  یا  پزشکی  و 
حتی  که  ناصری«  »اخالق  تربیت،  و 

به  بلکه  شده،  درسی  کتاب های  وارد 
خاطر هنر استادانه ای که در برخورد 
با حکام زمانه اش داشته؛ چه آن نیمه 
اول زندگی اش که در قلعه الموت مشاور 
آخرین  از  عبدالرحیم«  »ناصرالدین 
بازماندگان اسماعیلیان بود و تدبیرش 

خواجه نصیرالدین طوسی، موهبت قرن هفتم

مانع از به آتش کشیده شدن کتابخانه 
حسن صباح هنگام حمله مغول ها شد 
عنوان  به  دومش،  نیمه  آن  در  و چه 

مشاور هالکوخان.
خواجه نصیرالدین القاب زیاد دارد: 
یازدهم«،  »عقل  فالسفه«،  »خاتم 
»سلطان المحققین« و حتی این اواخر 
»پدر مهندسی ایران« که به افتخارش 
5 اسفند را »روز مهندسی« نامگذاری 
کرده اند. اما شاید برازنده ترین لقبش به 
یمن همین تدبیر و مصلحت اندیشی اش 

»استاد البشر« باشد.
جز یک دانشگاه در شرق تهران و 
یک رصدخانه باالی کوه »بیلیندی« )از 
دامنه های کوه سهند( در 30 کیلومتری 
جنوب تبریز، یکی از کوه های کره ماه 
خواجه  است.  »خواجه«  نام  به  هم 
مدل جدیدی در رابطه با شیوه حرکت 
مدل  با  مغایر  کاماًل  که  داد  ارائه  ماه 
جدید،  مدل  این  در  بود.  بطلمیوسی 
مدارهایی  روی  دوار،  کروی  جسم   8
به دور خورشید می چرخند و به این 
ترتیب خواجه می توانست بی نظمی های 

مداری ماه را توجیه کند. 
بعد  سال   50 که  اینجاست  جالب 
و  دانشمند  »کوپرنیک«،  خواجه،  از 
را  نظریاتش  مشهور،  ستاره شناس 
بودن جهان  در مورد خورشید محور 

ارائه داد.

نمایی از رصدخانه باستانی مراغه

که  است  چیزی  عاطفی؛  بحران 
می تواند هر آدمی را از این رو به آن 
رو کند و وسوسه اش کند تا از دنیای 
کوری  ماری  بگیرد.  انتقام  اطرافش 
اول  دفعه  را  تجربه  این  هم  معروف 
سر  پشت  سالگی   16 ـ   17 در سن 
دبیرستان  از  تازه  موقع  آن  گذاشت. 
فارغ التحصیل شده بود. مادرش مرده 
جا  به  پدرش  ثروت  از  چیزی  و  بود 
شد  دالیلی  اینها  همه  و  بود  نمانده 
تا ماری سرگرم تدریس خصوصی به 
در  شود.  ورشو  شهر  اهالی  فرزندان 
خانم  که  بود  خانه ها  همین  از  یکی 
معلم جوان به برادر یکی از شاگردانش 
پسر  بعد  کمی  ما  ا شد.  عالقمند 
قرارهایش  و  قول  همه  زیر  ثروتمند 
دختر  یک  سراغ  رفت  و  زد  ماری  با 
دیگر. آن روزها دختری که در آینده 
تا  بگیرد،  نوبل  جایزه  تا  دو  بود  قرار 
آستانه خودکشی و مرگ پیش رفت 
ولی دوباره به زندگی برگشت و برای 
انتقام با شدتی دو برابر مشغول به کار 
همیشه  نیست  قرار  زندگی  اما  شد. 
کند.  رفتار  آدم ها  نیازهای  مطابق 
ماری هم آن موقع هنوز آمادگی یک 
بود که  نکرده  پیدا  را  آشنایی جدید 
ناگهان »پیر کوری« سر راهش سبز 
شد و تقاضای ازدواجش را مطرح کرد. 
که  بود  میالدی   1895 سال  در 

»ماری كوری« قربانی نامدارعلم و دانش
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= یکی از كوه های كره ماه 
به نام »خواجه« نامگذاری 

شده است

نامه های عاشقانه و نوشته های شعرگونه 
»پیر« کار خودش را کرد و بختشان 
به هم گره خورد. پیر و ماری بیشتر 
زندگی مشترکشان را توی آزمایشگاه 
با هم کار می کردند و دوچرخه سواری 
تا حاشیه سرسبز شهر تنها تفریحشان 
از  بیشتر  چیزی  آنها  آزمایشگاه  بود. 

یک کلبه محقر چوبی نبود و حقوقشان 
تنها  ساده،  کارگر  یک  حقوق  معادل 
500 فرانک می شد؛ اما کشفیاتی که 
درآمد،  آزمایشگاه  آن  توی  از  بعدها 
دنیای فیزیک و شیمی را متحول کرد. 
تا سال 1902 میالدی، ماری از  کار 

زیاد حدود 10 کیلو از وزن بدنش را 
از دست داد تا باالخره موفق شد عدد 

اتمی رادیوم را کشف کند. 
جایزه  گرفتن  حتی  همه،  این  با 
نوبل فیزیک در سال 1903 میالدی، 
مجهزتری  آزمایشگاه  آنها  برای  هم 
بحران  دومین  نیاورد.  ارمغان  به  را 
کوری  ماری  زندگی  عاطفی  مهم 
تا  دو  به سال 1906 که  برمی گردد 
را  او  پیر همسر  یاغی درشکه،  اسب 

زیر گرفتند.
با دست  زندگی  پیر،  از مرگ  بعد 
فیزیک  کرسی  ماری،  سراغ  آمد  پر 
نوبل  سوربن؛  نشگاه  دا شیمی  و 
میالدی(؛   1911 سال  )در  شیمی 
از طرف دولت  یک آزمایشگاه مجهز 
سال های  در  آلپ  ویالهای  و  فرانسه 
 2 بین  ماری  دیگر  اما  عمرش.  آخر 
اهرم فشار قوی کار و تنهایی خورده 
شده بود و سرانجام سرطان در سن 
68 سالگی امانش را برید. دانشمندان 
علت مرگ زودهنگام او را در 4 ژوئیه 
1934 میالدی کار کردن با مواد رادیو 
و  ماری  دختر  ایرنه  می دانند.  اکتیو 
پیر نیز به خاطر تحقیقات علمی خود 
جایی  اینشتین  گرفت.  نوبل  جایزۀ 
کوری  »ماری  بود:  گفته  درباره اش 
که  است  کسانی  نام آورترین  از  یکی 

نام و آوازه او را نفریفت.«

ماری کوری ایرنه کوری  پیر کوری

آلبرت اینشتین



صفحه Page 14 - 14 - شماره 161 
جمعه 28 ا ردیبهشت تا پنجشنبه 3 خردادماه 1397خورشیدی

عموم آشکار شود، بعضی از ایرانی های 
صاحب فکر این موافقت نامه قضایی را 
خواهند  تلقی  نقضی  چنین  مصداق 
بر  که  می کنیم  تصور  بنابراین  کرد. 
کلیه آمریکایی هایی که مورد حمایت 
گرفت  خواهند  قرار  موافقت نامه  این 
قوانین  امکان  سرحد  تا  است  واجب 
ایران را رعایت کنند. اگر هر کاری از 
دستمان بر می آید، چه اکنون، چه پس 
از دست یافتن به موافقت نامه قضایی، 
برای رعایت قوانین ایران به کار ببریم، 
بی اندازه  هدف،  دو  یافتن  تحقق  به 

کمک خواهیم کرد: امکان رسیدن به 
پای مذاکرات با احساس این که هرچه 
از دستمان بر می آید برای رعایت قانون 
که  این  امکان  ثانیاً،  برده ایم...  کار  به 
پس از حصول توافق بتوانیم از حقوق 
خود بدون واهمه زیاد از عکس العمل 

ایرانی ها بهره مند شویم... 
پیش نویس  که  نگذشت  چندی 
موافقت نامه ای در این زمینه از سوی 
امینی  دکتر  دولت  به  آمریکا  سفارت 
نخست وزیر  دستور  به  شد.  تسلیم 
کمیسیونی مرکب از آقایان جواد کوثر 
دکتر  امورخارجه،  وزارت  کل  مدیر 
روابط  و  نفت  کل  مدیر  فرهنگ مهر 
خارجی وزارت دارایی و دکتر منوچهر 
بررسی های  کل  اداره  رئیس  آگاه 
اقتصادی بانک مرکزی تشکیل شد تا 
نظر خود را نسبت به این موافقت نامه 
ارائه دهند. درباره عملکرد این هیأت 

آقای دکتر فرهنگ مهر نوشته اند:
و  قرارداد  دقیق  بررسی  از  پس   ...
امتیازاتی که برای مشاورین آمریکایی 
نفر  سه  هر  بودند،  خواسته  ایران  در 
فرهنگ  آگاه،  منوچهر  کوثر،  )جواد 
قرارداد،  این  که  دادیم  نظر  مهر( 
این  از  و  است  کاپیتوالسیون  قرارداد 
رو قابل قبول نیست. جواد کوثر از من 
خواست که چون حقوقدان هستم نظر 
کمیسیون را بنویسم. من هم مخالفت 
امضا  سه  هر  و  نوشتم  را  کمیسیون 

کردیم...
نزدیک به ده روز بعد، دوباره جواد 
کوثر به من تلفن کرد که جلسه دیگری 
درباره همان قرارداد، این بار با حضور 
دفتر  در  آمریکا  سفارت  نمایندگان 
ایشان تشکیل می شود و از من خواست 
که در آن شرکت کنم. پذیرفتم و به 

وزیر دارایی اطالع دادم: گفت برو ولی 
روی همان نظر قبلی پافشاری کن...

روز بعد به دفتر جواد کوثر رفتم. در 
این جلسه دو نفر آمریکایی هم بودند. 
این جلسه نزدیک به دو ساعت طول 
کشید. باز جواد کوثر از من خواست که 
نظر کمیسیون را به آن ها بازگو کنم. 

رئوس استدالل ما این بود: 

ت  ا ز متیا ا د  ا د ر ا قر ین  ا 1ـ 
به  را  سیاسی  هیأت  خارج المملکتی 
می دهد  تسری  آمریکایی  مستشاران 

و آن ها را برای جرایمی که در ایران 
مرتکب می شوند از صالحیت دادگاه ها 
و حکومت قوانین ایران خارج می کند 
و به این ترتیب کاپیتوالسیون در ایران 
برقرار می شود و به هیچ وجه پذیرفتنی 

نیست.
2ـ ایرانیان نسبت به کاپیتوالسیون 

شوم  اثرات  هنوز  دارند.  حساسیت 
 1828 چای  ترکمن  ننگین  قرارداد 
اذهان  در  کاپیتوالسیون  برقراری  و 

هست و این امتیازات که در آن هنگام 
به روس ها داده شده بود و در حدود 
موجب  به  بعد  سال  چند  و  بیست 
پاریس  قرارداد  در  کامله الوداد  اصل 
به انگلیس ها داده شد و نتایج ویرانگر 
اقتصادی و قضایی آن را ما  سیاسی، 
ایرانی ها در کتاب ها خوانده و می دانیم.

3ـ ابطال قرارداد کاپیتوالسیون به 
گونه رسمی در سال 1308 در زمان 
ایران،  فعلی  شاهنشاه  پدر  رضاشاه، 
به تصویب رسید و اعالم شد و اینک 
آن  وارث  و  پسر  زمان  در  نمی توان 

پادشاه کاپیتوالسیون را از نو برقرار کرد.
اصرار  هم  آمریکایی ها  نظر  از  4ـ 
بیهوده و  قرارداد کار  این  در تصویب 
عبثی است و جز برانگیختن دشمنی 
ایرانیان علیه آمریکایی ها نتیجه دیگری 
ندارد. و یادآوری کردم که چندی قبل 
در روزنامه خواندم که یک نفر راننده 

آمریکایی یک نفر ایرانی را زیر گرفته 
و ایرانی مصدوم مرده است، و بعد از 
چند روز راننده آمریکایی را به سفارت 

راننده  یک  وقتی  داده اند.  تحویل 
حکومت  از  این گونه  آمریکایی  مقصر 
قانون ایران خارج شود، آیا واقعاً خیال 
می کنید یک مشاور بلند پایه آمریکایی 
را اگر خالفی کرده باشد، در ایران به 

پای میز محاکمه ببرند؟
آمریکایی  طرف  استدالل  خالصه 
که برای امضای این قرارداد پافشاری 

می کرد از این قرار بود:
1ـ دولت آمریکا در برابر کمک های 
مالی و کارشناسی که به ایران می دهد، 
می خواهد مطمئن باشد که کارشناسان 

آمریکا  قوانین  طبق  قضایی  تأمین 
قرارداد  این  هدف  داشت.  خواهند 

برقراری کاپیتوالسیون نیست.
2ـ دولت آمریکا پیش از این، قرارداد 
مشابهی با دولت جمهوری آلمان غربی 
بسته است. بنابراین نباید فکر کنید که 

این قرارداد فقط برای ایران است.
که  دارد  عالقه  آمریکا  دولت  3ـ 
روابطش با ایران مبتنی بر قرارداد باشد 
که در آینده مواردی نظیر آنچه گفتید 

پیش نیاید و سوء تفاهم ایجاد نشود.
به او گفتیم که اوالً قرارداد آمریکا با 
آلمان را ندیده ایم؛ ثانیاً موقعیت سیاسی 
از  پس  دارد.  تفاوت  ایران  با  آلمان 
نزدیک دو ساعت گفت و گو، نمایندگان 
سفارت با سردی جلسه را ترک کردند.

دیگر خبری از این قرارداد نشد، تا این 
که در اواخر نخست وزیری دکتر امینی 
یک روز از دفتر وزیرخارجه به من تلفن 
شد که آقای نخست وزیر پرسیده اند که 
قرارداد مربوط به مستشاران آمریکایی 
من  از  چرا  گفتم  خنده  با  کجاست؟ 
می پرسید: از آقای جواد کوثر که رئیس 
جلسه بود، بپرسید. سپس به اختصار 
نتیجه تصمیم کمیسیون را برای آگاهی 
آن شخص گفتم و بعد او را به جواد 

کوثر حواله دادم...
بعد از موفقیت انقالب اسالمی مرا 
مانند بسیاری از بلندپایگان دوران شاه 
به قول خودشان پاکسازی کردند. شبی 
که در روزنامه های کیهان و اطالعات نام 
خود را در زمره پاکسازی شدگان دیدم، 
تصمیم گرفتم نامه ای به بنی صدر وزیر 
بنویسم  دارایی(  وزارت  سرپرست  )یا 
و علت پاکسازی شدنم را جویا شوم، 
و برای این که سند کوبنده ای هم در 
دست داشته باشم به جواد کوثر تلفن 

در  نامه ای به بنی صدر  و اشاره به خدماتم نوشتم:

مـا بـارگـه دادیم این رفت ستـم بـر مـا
بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذالن

چاپ جوابیه دکتر امینی در کیهان 
انعکاس ندانم کاری ای بود که در آن 
دیده  مملکت  ارکان  همه  در  روزها 
می شد. اما کسی که دنبال این اتهام را 
گرفت، شخص پادشاه بود. ایشان طی 
مصاحبه ای در تاریخ 12 آبان 1356 
در مقابل آرنو دو بورشگراو، سردبیر 
نیوزویک، یک سؤال کرد: »... دو هفته 
پیش دولت ایران یک گزارش خبری 
منتشر کرد و طی آن اعالم داشت که 
پرزیدنت کندی از پرداخت یک وام 
35 میلیون دالری برای انتصاب علی 
امینی به نخست وزیری استفاده کرده 
و شما را تحت فشار گذارده بود. اوالً 
آیا این گزارش صحت داشته است؟ 
و دوم این که آیا می خواستید بگویید 
اشخاصی که در خانه های شیشه ای 
زندگی می کنند نبایستی سنگ پرانی 
کنند؟« جواب می دهند: »این مربوط 
صحت  ولی  است  گذشته  تاریخ  به 
نیز صحیح است.  دارد. فرضیه شما 
این  در  می توانم  بیش تر  خیلی  من 
مورد صحبت کنم ولی نخواهم کرد...«

اظهارات  به  نسبت  امینی  دکتر 
پادشاه سکوت اختیار کرد و همچنان 
پرهیز  سیاسی  فعالیت  و  مجادله  از 
نمود. نگارنده واقف است که جوابیه 
پدرم عمدتاً برای حفظ حیثیت بود 
برای  وضعیت  از  بهره برداری  نه  و 
بازگشت به میدان سیاست. در همان 
ایام روزی از پدرم در مورد نفوذ آمریکا 
او سؤال کردم. پاسخ داد:  در دولت 
»هیچ گاه آمریکایی ها چیزی به من 
تحمیل نکردند. فقط پس از آن که 
)عبدالحسین( بهنیا از وزارت دارایی 
استعفا داد، رئیس کنسرسیوم نفت که 
یک نفر آمریکایی بود نزد من آمد و 
شخصی را برای این سمت پیشنهاد 

نمود که من رد کردم.
خص  شا ر  بسیا نه  نمو یک 
قبال  در  امینی  دکتر  عملکرد  از 
توقعات آمریکایی ها مسأله »مصونیت 
مستشاران نظامی آمریکا« در ایران 
است. داستان از این قرار است که در 
اواسط مارس 1962 )اواخر فروردین 
1341(، وزارت خارجه و وزارت دفاع 
ایاالت متحده مشترکاً تصمیم گرفتند 
که  کنند  پیشنهاد  ایران  دولت  به 
عنوان  به  ایران  در  آمریکا  ارتشیان 
»پرسنل اداری و فنی« محسوب و از 
مصونیت های مندرج در کنوانسیون 
ماده  براساس  شوند.  بهره مند  وین 
یک کنوانسیون مزبور که در تاریخ 12 
آوریل 1961 )25 فروردین 1340( 
کشورهای  نمایندگان  تصویب  به 
عضو سازمان ملل متحد رسیده بود، 
»پرسنل اداری و فنی« نمایندگی های 
سیاسی، مشمول مصونیت های مندرج 
در کنوانسیون وین می شدند. در تاریخ 
فروردین   26(  1962 مارس   17
1341( وزارت خارجه و وزارت دفاع 
در  آمریکا  سفارت  به  تلگرافی  طی 
تمدید  با  موافقت  ضمن  تهران، 
یک ساله مأموریت هیأت مستشاران 
پیشنهاد  ایران،  در  آمریکا  نظامی 
موقعیت  درباره  توافقی  که  کردند 
قانونی نیروهای آمریکا در ایران میان 
تلگراف  در  گردد.  حاصل  دولت  دو 

مزبور از جمله آمده است:
تاریخ  به  نسبت  حال  این  با   ...
نوع  هر  به  ایران  سوء ظن  طوالنی 
دخالت خارجی، به ویژه دخالتی که 
ملی  حاکمیت  نقض  آن ها  نظر  به 
ایران محسوب شود، اطالع داریم. به 
محض این که توافق حاصل و برای 

کردم و از او خواستم که اگر بتواند 
رونوشتی از نظریه ما درباره قرارداد 
مستشاران آمریکایی را فتوکپی کرده 
به من بدهد؛ ولی او گفت که این کار 
برای او امکان ندارد و هر آینه سر و 
پیدا  وزارت خارجه  بر  و  دور  کله اش 
شود ممکن است او را بگیرند. از او 
خواهش کردم که اگر در جریان کار 
پرونده بوده بگوید بعد از جلسات ما، 
بر این قانون چه گذشت؟ و این است 

آنچه از جواد کوثر شنیدم:
»دکتر امینی نظر ما را تأیید کرد 
داد. سفیر  اطالع  آمریکا  به سفیر  و 
با  خواهش کرده بود جلسه دیگری 
بلندپایه  کارمندان  از  نفر  دو  حضور 
توضیح  که  شود  تشکیل  سفارت 
بدهند. از این رو جلسه دوم با حضور 
دو نفر از کارمندان بلندپایه سفارت 
آن حضور  در  شما  که  تشکیل شد 
داشتید. پس از دادن گزارش نهایی، 
دکتر امینی، نخست وزیر، زیر گزارش 
صحیح  کمیسیون  نظر  نوشت:  ما 
است، بایگانی شود. در اواخر حکومت 
و  دست تنگ  دولت  چون  امینی، 
نخست وزیر  داشت،  احتیاج  پول  به 
به  و  می گیرد  را  پرونده  آن  سراغ 
تصور این که قبالً برای بهنیا )آموزگار( 
فرستاده و در وزارت دارایی است به 
شما رجوع می کنند و شما آن ها را 
به من مراجعه دادید. من به دستور 
وزیر، پرونده را نزد دکتر امینی بردم، 
نظر کمیسیون را خواند و گفت: پول 
در  بعداً  شود...  بایگانی  نخواستیم، 
کابینه امیراسداهلل علم امتیازات مورد 
نظر آمریکایی ها را با ماده واحده ای به 
صورت تعمیم دادن امتیازات سیاسی 
کور دیپلماتیک، موضوع کنوانسیون 
آمریکایی  مستشاران  برای  وین، 

تأمین کردند و دیگر آن قرارداد اولی 
مجلسی  علم  زمان  در  نشد.  مطرح 
صورت  به  قوانین  و  نداشت  وجود 
الیحه قانونی تصویب می شد تا پس 
از انتخابات به تصویب مجلس برسد. 
لذا قرعه فال به نام )حسنعلی( منصور 
که نخست وزیر بعدی بود و مجلس هم 

تشکیل شده بود، زده شد.«
کوثر  جواد  از  نومیدی  از  پس 
در  هنوز  که  دیگری  دوست  به 
متشبث  می کرد،  کار  وزارت خارجه 
شدم، او هم پس از تحقیق گفت که 
این کار ممکن نیست؛ زیرا قطب زاده، 
وزیرخارجه، دستور داده است کسی 
ندهند.  راه  محرمانه  قسمت  به  را 
ناچار بر آن شدم که بدون ضمیمه 
بنی صدر  به  نامه ای  مدارک،  کردن 
بنویسم و خدمات خود را در وزارت 
به  نامه  آن  در  کنم.  احصا  دارایی 
قرارداد مورد نظر اشاره و درخواست 
کردم که برای اثبات ادعاهای من به 
پرونده  و  دارایی  وزارت  پرونده های 
وزارت خارجه  در  قرارداد  به  مربوط 
مراجعه بکنند. نامه ام را با این شعر 

پایان دادم:
مـا بارگه دادیم این رفت سـتم بر ما
بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذالن

... در پایان این روایت می خواهم 
به آنان که بی هیچ تأملی اتهام نوکر 
آمریکایی بودن به دکتر علی امینی و 
برخی دیگر از رجال گذشته می زنند، 
هشدار دهم که خوب است در این 
موارد درباره صحت و سقم تشخیص 
احیاناً  و  کنند  اندیشه  بیش تر  خود 
با سرسپردگی  اشتباه در قضاوت را 

به بیگانه یکی ندانند.«
پایان

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.

دکتر امینی در کنار ایرج امینی، کافه ووبان، یک ماه قبل از فوت دکتر امینی

نگاهی به زندگی 
سیاسی، خاطرات و 
یادداشت های دکتر 

علی امینی
)پایان(

حسین عالء، وزیر دربار، در حال نصب نشان به سینه دکتر امینی

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

منظور مردم ایران طرز فکر رضاشاه 
است یعنی امروزی کردن ایران، تأکید 
بر ملی گرایی و چیزهایی که رضاشاه 

سمبل آن بود.
را  ایران  تاریخ  افرادی که  از   یکی 
لوی  هنری  برنارد  می کند،  تحریف 
است که قبال مائوییست بود و بعد جزو 
برای  آمریکا  که  شد  نو«  »فیلسوفان 
کوبیدن کمونیسم راه انداخته بود. او 
افتاد  بعدا یادش  دست راستی شد و 

که یهودی هم هست!
ایران گرایش های  در زمانی که در 
ملی و ناسیونالیستی رشد می کرد اصال 
هیتلر کاره ای نبود. ایران یک نام بسیار 

قدیمی است و همیشه بوده. 
هیچ مقام برجسته ایرانی در زمان 
با هیتلر مالقات  نرفت  رضاشاه هرگز 
کند در حالی که نخست وزیر انگلیس و 
نخست وزیر فرانسه و وزیر خارجه اتحاد 
شوروی رفتند چکمه های »پیشوا« را 
لیس زدند. اگر قرار است کسی طرفدار 
هیتلر بوده باشد خود اینها هستند و نه 

رضاشاه.

سر  بر  اتفاقا  آلمان  و  ایران  روابط 
ایران  چون  شد  تیره  ایران  یهودیان 
حاضر نبود در نقشه ی کشتار یهودیان 

جهان قرار بگیرد.
شدن  پیدا  از  ماه  یک  به  نزدیک 
رضاشاه  به  منتسب  مومیایی  پیکر 
بزرگ می گذرد. در حالی که در ایران 
سخنان ضد و نقیض مسئوالن در مورد 
سرنوشت این پیکر ادامه دارد، صداهای 

رضاشاه: دشمنان عجیب!

ویدئو

به  رضاشاه  گرایش  درباره ی  محافلی 
آلمانی نازی و هیتلر از جمله در خارج 

از کشور بلندتر شده است.
ریشه ی این صداها در کجا است و 
چه اهمیتی دارد؟ نازنین انصاری مدیر 
مسئول کیهان لندن در همین رابطه با 
امیر طاهری روزنامه نگاری بین المللی و 
سردبیر پیشین کیهان و کیهان لندن در 
دفتر این رسانه به گفتگو پرداخته است.

برخی  باید  چرا  گفته  نیز   ABC
سهامداران و مدیران شرکت های بزرگ 
تروریسم  مرکز  ایران  در  چندملیتی 

بین المللی، سرمایه گذاری کنند؟
روز دوشنبه روزنامه رای الیوم چاپ 
لندن درباره اوضاع ایران نوشت یکی 
مورد  در  ترامپ  دونالد  گزینه های  از 
تغییر  برای  ایران، شروع حرکت هایی 
رژیم جمهوری اسالمی از طریق اعمال 
محاصره اقتصادی و کشاندن مردم به 

خیابان است.
صورت  در  است  این  ترامپ  تصور 
رژیم  ایران،  در  وضعی  چنین  ایجاد 
میز  سر  نشستن  به  ناچار  آیت اهلل ها 
مذاکره می شود و تهران روش پیونگ 

یانگ را در پیش خواهد گرفت.
وزیر  ظریف  محمدجواد  هفته  این 
نقاط  به  را  خود  سفر  ایران  خارجه 
و  حمایت  جلب  برای  جهان  مختلف 
تقاضای کمک پس از خروج آمریکا از 
برجام اغاز کرده است. او روز یکشنبه با 
دولتمردان چین در پکن دیدار و گفتگو 
داشت؛ روز دوشنبه نیز با هیأت همراه 
روسیه  خارجه  وزیر  الوروف  با  خود 

مالقات و مذاکره کرد.
وی در این دیدار به الوروف گفت: 
دیروز مذاکرات مثبت و مفیدی در پکن 
با چینی ها داشتم و امروز هم خوشحالم 
سنگین  برنامه  داشتن  وجود  با  شما 
ترتیبی دادید  که با هم صحبت کنیم 
روز  سه شنبه نیز با خانم موگرینی و 
وزرای خارجه المان، بریتانیا و فرانسه 

در بروکسل جلسه خواهیم داشت.
در  روسیه  رسمی   موضع  افزود  او 
قبال برجام برای ما امیدبخش است. 
ظریف  به  نیز  روسیه  خارجه  وزیر 
برجام  اوضاع  باید کمک کنیم  گفت: 
بحرانی تر نشود و اینکه تصمیم دارید 
با طرف های اروپایی گفتگو کنید بسیار 

فکر خوبی است.
در سفر به مسکو مجید تخت روانچی 
مهدی  روحانی،  دفتر  سیاسی  معاون 
در  اسالمی  جمهوری  سفیر  سنایی 
مسکو و امیرحسین زمانی نیا مشاور 

ظریف حضور داشتند.
در  مه،   1۵ شنبه،  سه  روز  ظریف 
رئیس  موگرینی  فدریکا  با  بروکسل 
بخش سیاست خارجی اروپا  مالقات و 
گفتگو کرد. او در دیدار با خبرنگاران،  
بسیار  را  موگرینی  با  خود  مذاکرات 
خوب و سازنده توصیف کرد و ساعتی 
بعد در جلسه ای با وزاری خارجه المان 

، انگلیس و فرانسه به گفتگو نشست.
موگرینی به سواالت فراوان در مورد 
این  از  تضمین هایی  چه  ایران  اینکه 
اروپا و  آیا  کشورها خواهد خواست و 

گردش ظریف به دور جهان برای نجات برجام
مپ  ا تر لد  نا و د  - نه  یگا مینو 
اروپایی را تهدید کرده در  کشورهای 
صورت ادامه داد و ستد با ایران، آمریکا 
تحریم هایی بر آنها اعمال خواهد کرد.

و  ایتالیا،  آلمان،  فرانسه،  انگلیس، 
به  اروپایی  تعدادی دیگراز کشورهای 
برجام  از  متحده  ایاالت  خروج  دنبال 
با  اقتصادی  همکاری های  ادامه  برای 
گفته اند  و  کرده  امادگی  اعالم  ایران 
تنها منبع مورد اعتماد آنها در رابطه 
آژانس  ایران  هسته ای  فعالیت های  با 
بین المللی انرژی هسته ای است و نظر 
فعالیت های  مورد  در  را  ترامپ  دولت 

پنهانی اتمی ایران تائید نمی کنند.
در همین حال مقامات و مسئوالن 
و  جمعه ها   امام  خامنه ای،  منصوب 
خی  بر و  متی  حکو ی  ند ها خو آ
نماینده های اصولگرای مجلس شورای 
اروپایی  کشورهای  مخالفت  اسالمی 
با تصمیم واشنگتن و اظهار عالقه به 
گسترش روابط  بازرگانی و صنعتی با 
داشتن  و  نوعی فرصت طلبی  را  ایران 
چشم طمع به بازار پر منفعت ایران در 
آمریکا تحلیل کرده و گفته اند  غیاب 
حمایت از ایران در این ماجرا نمایشی 
برلین بیش  پاریس و  لندن،  از سوی 
نیست و  آنها هرگز به خاطر جمهوری 
اسالمی به آمریکا پشت نمی کنند زیرا 
به  وابسته  نوعی  به  آنان  اقتصاد همه 

ایاالت متحده است.
علی خامنه ای و حسن روحانی رهبر 
و رئیس جمهوری رژیم در حالی که 
اروپایی  کشورهای  سران  اظهارات  از 
در مورد عدم همفکری و همگامی با 
آمریکا بسیار مشعوف هستند اما برای 
خالی نبودن عریضه گفته اند اروپا باید 
برای جلب اعتماد تهران تضمین های 

محکم بدهد.
دولت  امنیتی  مشاور  بولتون  جان 
آمریکا گفته »به اروپایی ها ثابت خواهد 
شد که به نفع آنهاست از برجام خارج 
شده و با ما همزبان شوند.« اما بسیار 
بعید به نظر می رسد کشور های اروپایی 
از  بعد  بزرگ  سرمایه گذاری های  که 
امضای برجام در ایران کرده اند با ترامپ، 

پمپئو و بولتون همصدا شوند.
بولتن می گوید احتمال آنکه آمریکا 
شرکت های بزرگ و بین المللی مستقر 
ایران فعال هستند  در اروپا را که در 

مشمول تحریم ها کند کم نیست.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز 
معتقد است سرمایه گذاری های کالن 
در ایران به اعتبار برجام رفتار خطرناک 
را در منطقه  رژیم جمهوری اسالمی 

شدت می بخشد.
فرانسه سال گذشته  توتال  شرکت 
برای استخراج گاز در ایران قراردادی 
به مبلغ ۵ میلیارد دالر با رژیم تهران 
امضا کرد. شرکت فرانسوی ایرباس هم 
به منظور ساختن هواپیما برای ایران به 
سود هنگفتی چشم دوخته و تحویل 

این هواپیماها را آغاز نموده است.
هم  واگن  فولکس  آلمانی  شرکت 
در حال حاضر سرگرم صدور اتومبیل 
ریچارد گرنول سفیر   . است  ایران  به 
این هفته در  برلین  آمریکا در  جدید 
دیدار با مقامات آلمانی از  آنها خواست 
شرکت های آن کشور را از همکاری با 

ایران منع کنند.
جان بولتون در گفتگو با تلویزیون 

چین تضمین هایی را به ایران خواهند 
اومایا  اما  نداد  درستی  پاسخ  داد، 
کوچیانچیک سخنگوی موگرینی گفت: 
آمده حاصل 12سال  به دست  توافق 
تالش دیپلماتیک فشرده بوده است و 
تائید شورای امنیت سازمان ملل را نیز 
با خود دارد. ما معتقدیم اجرای برجام 
تا زمانی که ایران به تعهدات خود پایبند 

است باید ادامه داشته باشد.
خارجه  وزیر  جانسون  بوریس 
تا  می کنیم  تالش  گفت:  نیز  بریتانیا 
فعالیت شرکت های اروپایی با ایران از 
تحریم های آمریکا مصون بماند. او افزود 
صحبت های من و وزرای خارجه المان و 
فرانسه با خانم موگرینی روز سه شنبه 
در بروکسل این خواهد بود که چگونه 
و  انگلیسی  شرکت های  به  می توانیم 
اروپایی اطمینان بدهیم از فعالیت های 

بازرگانی در ایران نگران نباشند.
به دنبال اظهارات بسیار تند دونالد 
ترامپ، مایک پمپئو و جان بولتون سه 
مرد خشن دولت آمریکا و همزمان با 
اورشلیم  به  کشور  آن  سفارت  انتقال 
و درگیری های منجر به کشته شدن 
روزانه عده ای از معترضین فلسطینی 
در نوارغزه، برنی سندرز رقیب انتخاباتی 
هیالری کلینتون برای نامزدی ریاست 
جمهوری آمریکا ساعاتی پیش گفت:  
دونالد ترامپ با خروج آمریکا از برجام 
دست به اقدامی  کامال ابلهانه زده است 
ما باید با مردم ایران رابطه بهتری داشته 
باشیم. او گفت: رئیس جمهوری آمریکا 
با این کار تمام زحمات دیپلمات های 
آمریکا را که برای تدوین و تنظیم این 
کنترل  و  محدودیت  به  که  عهدنامه 
انجامید  ایران  هسته ای  فعالیت های 

به هدر داد.
او گفت رئیس جمهوری باید بداند 
این قرارداد فقط بین واشنگتن و تهران 
بریتانیا،  روسیه،  چین،  نشده؛  امضا 
فرانسه و آلمان نیز آن را امضا کرده و 
مهر تائید سازمان ملل متحد نیز روی 
آن امده است.  وی افزود ترامپ حتی 
به توصیه های جیمز ماتیس وزیر دفاع 
ارتش  ستاد  رئیس  دانفورد  جوزف  و 
آمریکا هم که مخالف خروج از برجام 

هستند اعتنا نکرد.
عدم  وجود  با  می رسد  نظر  به 
فکر  اتاق  خامنه ای،  شخص  اعتماد 
به  اطرافیانش  و  مشاوران  دیگر  و  او 
دیگری  راه  آمریکا  اروپایی  متحدین 
اطمینان  اسالمی جز  برای جمهوری 
به اروپایی ها باقی نمانده است. اگرچه 
مطمئن هستند که اروپا در حمایت از 
فقیه  والیت  رژیم  تغییر  برای  آمریکا 
لحظه ای تردید به خود راه نخواهد داد.

گروه ها و احزاب چپ اروپایی قدرتمند 
کنار  در  نیز  حال  به  تا  و  متنوع اند  و 
جمهوری اسالمی قرار داشته اند اما وقتی 
یک موشک به سوی آنها پرتاب شد یا 
تعدادی از اروپاییان )نه دوتابعیتی ها( در 
یک پایتخت اروپایی توسط جمهوری 
اسالمی کشته شدند آنگاه دوزاری های 
کج آنها با تاخیر بسیار جا خواهد افتاد. 
حرکت بر روی گسل میان ایاالت متحده 
و اروپاییان همچنان که تا کنون منفعتی 
برای نظام نداشته بعد از این هم بعید 
است داشته باشد. مقامات مجبورند یکی 
از دو مسیر »تضمین اروپا« یا »جبهه ی 

مقاومت« را انتخاب کنند.
و  قدس  سپاه  پیروزی های  از  پس 
عراقی  و  پاکستانی  و  افغانی  مزدوران 
نه  )و  اسد  لبنانی اش علیه مخالفان  و 
داعش، چون سپاه قدس برای نبرد با 
حکومت  بود(  نرفته  سوریه  به  داعش 
ایران سودای استقرار دائمی در سوریه 
را دارد اما اسرائیل مدام در حال ارسال 
اسد«  بشار  حرم  »مدافعان  اجساد 
اینکه  برای  مقامات  و  است  ایران  به 
نه  نسازند  علنی  را  خود  شکست های 
تعداد و اسامی »شهدای حرم» با بمب ها 
و موشک های اسرائیلی را اعالم می کنند 
و نه میزان خسارات را. تداوم این ماجرا 
نابودی 2۵ ساله ی اسرائیل  با وعده ی 

راهبرد خودکشی دائمی است.
یا  دریا«  به  شدن  »ریخته 

»بازگشت به پیش از انقالب«
به  تزریقی  منابع  تدریجی  تبخیر  با 
روحانیت شیعه در یکی دو سال آینده 
از  روحانیت  روزافزون  ترس  با  همراه 
انتقام مردم به دلیل چهار دهه فساد و 
جنایت و تحقیر، روحانیت حاکم میان 
یک انتخاب تاریخی قرار گرفته است: 
به دریا )چنانکه جوادی  ریخته شدن 
آملی می گوید( یا بازگشت به دوران 
روحانیت  از  بخشی  )چنانکه  پهلوی 
آن  از  یزدی  محمد  و  رسیده  بدان 
شکایت دارد(. جوادی آملی در دوران 
جنبش سبز نیز در سکوت کامل بسر 
می برد و دریافته بود که ممکن است 
تظاهرکنندگان به در خانه اش برسند. 
حتی اگر روحانیت امتیازات حکومتی 
را وابگذارد )که با تغییر سبک زندگی 
شده  مرتکب  که  بسیاری  جنایات  و 
غیرممکن به نظر می رسد( معلوم نیست 
مردم آنها را وابگذارند. روحانیت شیعه 
مطلقه  حکومت  از  شدن  ذوق زده  با 
همه ی  نفت  درآمد  و  تمامیت خواه  و 
تخم مرغ های خود را در سبد حکومت 
سرنوشت  با  آن  سرنوشت  و  گذاشت 
حکومت گره خورده است. در واکنش به 
تحوالت جاری و تغییر مسیر هم بسیار 

کند عمل کرده  و می کند.
کره شمالی یا عربستان سعودی 

دهه ی چهل
هنگامی که اقشار سنتی مذهبی در 
دهه های چهل و پنجاه خورشیدی از 
حج بر می گشتند آرزوی تبدیل ایران به 
عربستان سعودی را داشتند که سر اذان 
همه به مسجد بروند، به شراب خواران 
شالق بزنند، دست دزدها و سر کافران 
را قطع کنند و مردان بتوانند چهار زن 
انقالبیون  اما  باشند.  داشته  دائم  عقد 
چپ آرزوی تبدیل ایران به کوبا و کره 
شمالی را داشتند که دیوارکشی میان 
کشور و بقیه ی دنیا موجب از میان رفتن 
پاکی و خلوص انقالبی آنها و سلطه ی 
امپریالیسم نشود. این دو الگو با انقالب 
۵۷ در هم فرو رفت و شد جمهوری 
اسالمی! چهل سال بعد از شکل گیری 
این نظام، حکومت میان این دو الگو به 
ویژه در حوزه ی اقتصادی مدام نوسان 
می کند )در حوزه  فرهنگ هنوز ترکیب 
مورد عالقه ی حکومت همان عربستان 
دهه ی چهل و کره ی شمالی است( و 

آفتاب لب بام نظام در دوران پسابرجام: راه پر 
از سنگالخ و انتخاب های دشوار

مجید محمدی – با وجود تصویر گل 
و بلبلی که مقامات از ماه ها و سال های 
از  متحده  ایاالت  از خروج  آینده پس 
برجام ارائه می دهند مانند این ادعا که 
فردا،  زندگی  در  مشکالتی  ما  »مردم 
هفته بعد، امسال و سال های آینده… 
احساس نخواهند کرد« )حسن روحانی، 
ایسنا 18 اردیبهشت 1۳۹۷( جمهوری 
روزگار  و  سنگالخ  از  پر  راه  اسالمی 
سختی در پیش رو دارد )و به تبع آن 

مردم ایران(.
بدون ایاالت متحده بعید است حتی 
در کوتاه مدت اثر چندانی از برجام باقی 
تالش  دارند  اروپایی  دولت های  بماند. 
بیشترین  و  با کمترین ضرر  می کنند 
فایده بساط خود را از اقتصاد ایران جمع 
کنند. ایاالت متحده چون منافعی در 
ایران نداشت زودتر پایش را پس کشید. 
در این روزگار سخت مقامات مجبورند 
تصمیماتی بگیرند که نتیجه اش برای 
پیش بینی پذیر  و  تضمین شده  آنها 
طرح  با  را  دشوار  مسیر  این  نیست. 
چهار انتخاب در برابر حاکمان جمهوری 

اسالمی توضیح می دهم.
»عمق استراتژیک« یا »رضاشاه، 

معذرت«
از یک سو از منظر مقامات جمهوری 
به  خارجی  نظامی  مداخالت  اسالمی 
تبدیل  نظام  حفظ  برای  راهبردهایی 
حواله  همان  راهبردی  )عمق  شده اند 
دادن مردم به قدرت جهانی و منطقه ای 
توهمی و بی حاصل و احیای امپراتوری 
ایرانی است( و از سوی دیگر هزینه ی 
این مداخالت موجب فقر بیشتر مردم و 
باالتر رفتن امکان اعتراضات خیابانی شده 
است که هستی نظام را تهدید می کنند.

کسانی  تعداد  نارضایتی ها  بسط  با 
رضاشاه  از  جمعی  بطور  و  علنی  که 
پهلوی عذرخواهی خواهند کرد مقیاس 
میلیونی خواهد یافت. جمهوری اسالمی 
باید همانند اتحاد جماهیر شوروی در 
شرایط حضور نظامی در افغانستان میان 
وجه و میزان تقویت کننده ی مداخله ی 
نظامی برای تحریک استیالطلبی ملی و 
مذهبی و بدین وسیله افزودن بر عمر 
خویش و وجه و میزان تهدید آن برای 
بقا نقطه ی بهینه ای را پیدا کند. البته 
ممکن است تا آن نقطه ی بهینه پیدا 
شود نظام سقوط کرده یا به نحوی بدون 
سازمان  فروپاشی  مسیر  در  بازگشت 
سرکوب بغلتد. برای مقامات دشوار است 
میان ارسال سیزده کارتن صد دالری 
به میزان ۳1 میلیون دالر برای هادی 
العامری )رئیس لیست انتخاباتی »الفتح« 
و یکی از سرکردگان حشدالشعبی عراق( 
و کمک به زلزله زدگان کرمانشاه دومی را 
انتخاب کنند. همین کارتن ها مدام برای 
دیگر گروه های شبه نظامی- شبه سیاسی 
نزدیک به جمهوری اسالمی ارسال می 
شود و دولت های اروپایی ظاهرا فریب 

سیاسی بودن این گروه ها را می خورند.
جمهوری اسالمی دالر را به عنوان ارز 
خارجی به رسمیت نمی شناسد مگر 
لبنان،  برای حزب اهلل  بخواهد  آن که 
حشدالشعبی عراق، حوثی های یمن و 
دولت بشار پول بفرستد چون آنها دالر 
چشم  از  شناسند.  می  رسمیت  به  را 
مقامات زلزله زدگان یا حاشیه نشینان 
صدایی ندارند تا مایه ی نگرانی باشند 
البته تا روزی که صدای آنها حکومت 
را غرق سازد. در دوران مابعد برجام و 
بازگشت تحریم ها آن مردم به آن صد 
دالری ها و کارتون ها و چمدان های پر 
از آنها با دقت بیشتری نگاه خواهند کرد.
»جبهه ی  یا  اروپا«  »تضمین های 

مقاومت«
جمهوری اسالمی از یک سو به اروپا 
و  تجاری  مبادالت  نفت،  فروش  برای 
و  عزیزکرده ها  آمد  و  رفت  و  صنعتی 
آقازاده ها و حساب های بانکی مقامات در 
بانک های آنجا و تاسیسات درمانی برای 
علما نیاز دارد )و از دولت های اروپایی 
برای تداوم تاراج و نابودی کشور تضمین 
می خواهد( اما از سوی دیگر می خواهد 
به برنامه ی موشکی و مداخالت خارجی 
و وعده ی نابودی اسرائیل و ترور مخالفان 
هم تحت عنوان »مقاومت« ادامه دهد. 
سرشاخ  هم  با  نقطه  یک  در  دو  این 
خواهند شد و در یک نقطه دولت  های 
اروپایی مجبورند یکی از این مسیرها را 
در مواجهه با ایران مورد نظر قرار دهند. 
زمانی  تا  فقط  است«  گربه  »انشااهلل 
نشده  برداشته  گربه  روی  از  پرده  که 
گربه  امروز  که  حالی  در  می کند  کار 
خودش همه ی پرده ها را کنار زده است. 

هنوز یکی بر دیگری غلبه نیافته چون 
نه مردم و نه حتی قشر حاکم این دو 
الگو را به تمامی می خواهند. خامنه ای 
الگوی  خواهان  مقاومتی اش  اقتصاد  با 
اما  است  مردم  برای  شمالی  کره ی 
مشغول  درگاهش  خاصان  همه ی 
تجارت و سرمایه گذاری در کشورهای 
غربی هستند. ولی فقیه به دنبال الگوی 
کره شمالی با فیلتر تلگرام و یخ زدگی 
بازار ارز و کاهش مسافرت ایرانیان به 
خارج و انتقال چمدانی و کارتونی دالر 
به گروه های آتش افروز است اما نتایج آن 
تنها گریبان مردم عادی را می گیرد و نه 
حتی اعضای خانواده  خودش؛ روحانیت 
سنتی نیز الگوی عربستان )شش دهه 
قبل( را می خواهد اما فقط برای توده ی 
مردم. هر دو الگو در عالم خارج در حال 

فروپاشی است.
ایران در سال ۵۷ با بالهت یک نسل 
و توهم استقالل از غرب فاصله گرفت 
و هنوز نمی داند »نه شرقی نه غربی« 
است یا »نه غربی« یا »کمی از آن و 
بیش از اندازه از دیگری«؛ گیج و گنگ 
و  اوباما  می رود.  سو  کدام  به  نمی داند 
دولت های اروپایی با توهم تغییر مسیر 
جمهوری اسالمی از دنبال کردن الگوی 
کره ی شمالی می خواستند با برجام آن 
عربستان  الگوی  سمت  به  حداقل  را 
سعودی سوق دهند )دیکتاتوری بدون 
مدیریت  ادعای  و  غرب  با  دشمنی 
جهانی( اما از عمق سردرگمی ملی و 
رسوب شدن الگوی کره شمالی )پیش 
در  ترامپ(  دولت  با  اخیر  مذاکرات  از 

خامنه ای و مشاورانش بی خبر بودند.
 اتکا بر بالهت و زودباوری

ساده ترین تبیین در مورد چهار چالش 
باال آن است که جمهوری اسالمی همانند 
چهار دهه ی گذشته نه بر خرد کاست 
حکومتی )که وجود خارجی ندارد( یا 
بر  بلکه  نهادها  بودن  و کهن  جاافتاده 
بالهت بخشی قابل توجه از مخالفان و 
اتکا خواهد کرد.  زودباوری منتقدانش 
سرازیری  در  رژیم  که  است  مشخص 
سقوط قرار دارد و برای کش دادن این 
سقوط )و عمال تسریع آن( دارد ایران و 
جامعه ی ایران را نیز با مداخالت خارجی 
و برنامه های سالح های کشتار جمعی و 
سرازیری  این  در  اسرائیل  با  درگیری 
می خواهند  که  کسانی  می دهد.  قرار 
زادگاه و جامعه شان را نجات دهند به 
جای گره زدن سرنوشت ایران و رژیم 
اسالمگرا باید سرنوشت این دو را از هم 
تفکیک کنند و برای نجات یکی )ایران( 
از شّر دیگری خالص شوند. مایه تاسف 
است که عده ای می گویند کشورشان را 
متحد و سربلند و آباد می خواهند اما 
رژیم نابودگر آن را حمایت می کنند 
یا می گویند برای حفظ رژیم در برابر 
به  دست  حاضرند  آلترناتیو  نظام های 

اسلحه ببرند )مخملباف و زیبا کالم(.  
در  ریاضیات،  و  دقیقه  علوم  همانند 
علوم اجتماعی نیز ساده ترین تبیین ها 
معموال بهترین آنها هستند. ساده ترین 
بدون  که  ایران  امروز  شرایط  تبیین 
تصمیمات  و  مواضع  همه ی  استثنا 
آن  برابر  در  مردم  و حرکات  حکومت 
قرار گرفتن آن در  را توضیح می دهد 
سراشیبی سقوط است. آنها که این لب 
نمی بینند  را  نظام  خورشید  بودن  بام 
و  توهم  را  واقعیات  می کنند  تالش  و 
توهمات را واقعیات جلوه دهند به زودی 
از خواب غفلت بیدار خواهند شد. وقتی 
قرار  این وضعیت دشوار  برابر  شما در 
بگیرید که آیا با اولین باران سقف خانه 
فرو خواهد ریخت )به دلیل 40 سال 
چکه از صدها نقطه( یا به دلیل صدها 
تََرک چهار ریشتر زلزله آن را بر سر شما 
خواهد ریخت طبعا متوجه خواهید شد 

که زمان تعویض آن فرا رسیده است.

ترامپ پس از امضای خروج از برجام؛ ۸ مه ۲۰1۸
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= اکنون فرصت بسیار کوتاه 
و در عین حال با ارزش است؛ 
برای عراقی ها و یا لبنانی ها 
نمانده  باقی  زیادی  وقت 
از  را  فرصت ها  نباید  است. 
آتش  که  چرا  بدهند  دست 
به  یا  آنها  خانه ی  پشت  به 
رسیده  خانه شان  دیوارهای 
و آنها را تهدید می کند. اگر 
عراقی ها و لبنانی ها نتوانند 
برای  انتخابات  فرصت  از 
کشورهایشان  کردن  خارج 
آوارگی  و  جنگ  شرایط  از 
مجدد استفاده کنند، جنایت 
دیگری بر جنایات متعددی 
روی  علیه شان  کنون  تا  که 

داده، افزوده خواهد شد.
نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق 
اعالم شد؛ اکنون دیگر برای عراقی ها 
برای  کسی  چه  نام  که  نیست  مهم 
پست نخست وزیری اعالم شود زیرا 
با وجود اهمیت جایگاه نخست وزیری 
این  مردم  برای  اما  عراق  قانون  در 
»دولت«  خود  آن  از  مهمتر  کشور 
عراق است؛ دولتی که توانایی بهبودی 
اوضاع نابسامان، درمان دردها و التیام 
باشد.  داشته  را  کشور  این  زخم های 
دولتی که قدرت تصمیم گیری  درون 
مرزهای خود را داشته باشد و ایجاد 
تاسیس  جهت  دگرگونی  و  تحّول 
یک کشور عادی و طبیعی در روابط 
داخلی و خارجی را در جامعه نهادینه 

کند.
همین  به  وضعیت  هم  لبنان  در 
نخست  انتخاب  مسئله  است؛  شکل 
وزیری یا رئیس جمهوری خیلی مهم 
اساسی  و  مهم  مسئله  بلکه  نیست 
ملی  حاکمیت  نیز  لبنانی ها  برای 
توانایی  که  است  دولتی  استقالل  و 
الزم را به منظور تقویت روابط میان 
بخش های متنوع تشکیل دهنده لبنان 
تصمیم گیری  قدرت  و  باشد  داشته 
جهت  خود  مرزهای  چارچوب  در 
در  کشور  متنوع  فضای  با  همگرایی 
داخل و نیز روابط عادی و طبیعی با 

خارج را داشته باشد.
اکنون فرصت بسیار کوتاه و در عین 
با ارزش است؛ برای عراقی ها و  حال 
نمانده  باقی  زیادی  وقت  لبنانی ها  یا 
دست  از  را  فرصت ها  نباید  است. 
بدهند چرا که آتش به پشت خانه ی 
آنها یا به دیوارهای خانه شان رسیده 
و آنها را تهدید می کند. اگر عراقی ها 
و لبنانی ها نتوانند از فرصت انتخابات 
از  کشورهایشان  کردن  خارج  برای 
شرایط جنگ و آوارگی مجدد استفاده 
جنایات  بر  دیگری  جنایت  کنند، 
تا کنون علیه شان روی  متعددی که 

داده، افزوده خواهد شد.
وقتی ما از کشورهایمان می خواهیم 
انتخابات  مانند  انتخاباتی  که 
کشورهای با تجربه دموکراسی  قدیم 
به  واقع  در  کنند،  برگزار  ریشه دار  و 
که  چرا  کرده ایم  ظلم  کشورهایمان 
که  می کنیم  فراموش  اوقات  گاهی 
یک  در  دموکراسی  شدن  ریشه دار 
کشور به شرایط فرهنگی، اقتصادی و 
سیاسی آن کشور ارتباط دارد و نمی 
توان به صورت جهشی از مراحل قبل 
از دوران باروری کامل جامعه گذر کرد 
و به ثمره ی آن یعنی دمکراسی رسید.

فرصت تاریخی عراقی ها برای بازسازی استقالل 
کشورشان

ایده برگزاری  برخی ها معتقدند که 
است  دمکراسی  از  بخشی  انتخابات 
برای  دمکراسی  نیست.  اینطور  ولی 
کشورهای ما مانند یک گیاه وارداتی 
است؛ این گیاه از دنیای دیگری وارد 
و  مسائل  از  که  دنیایی  است؛  شده 
دوره ای  در  مهمی  بسیار  تحوالت 
بسیار طوالنی گذر کرده تا توانسته به 
برسد، آن هم در  پویایی  این مرحله 
زمانی که ما در خواب زمستانی عمیق 
واقعیت  این  این حال  با  بودیم.  رفته 
را نباید منکر شویم که توسل به رای 
شناخت  برای  است  فرصتی  مردم 
رویکرد  و  جامعه  نیروهای  قدرت 
تکرار  اما  آنها.  وآرمان های  فکری 
تجربه انتخابات باید متضمن فرایندی 
برای تصحیح خطاها و ایجاد اصالحات 

حقیقی برای شرایطی بهتر باشد.
انتخابات عراق و لبنان دو تجربه ی 
که  هستند  کشوری  دو  از  مشابه 
سرنوشتشان به بحران ایران- آمریکا 
نه  کشور  دو  این  است.  خورده  گره 
بحران  از  را  خود  پای  که  قادرند 
نه  و  بکشند  بیرون  ایران  آمریکا- 
سوریه  دامن  که  آتشی  از  می توانند 
ویژه  به  باشند  امان  در  گرفته  فرا  را 
آتش  نیز  اسرائیل  و  ایران  اکنون  که 
دیگری را در سرزمین سوریه شعله ور 

کرده اند.
آشفتگی های  این  دلیل  به  شاید 
فرصتی  انتخابات  منطقه ای،  بزرگ 
آتش  از  جستن  دوری  برای  خوب 
ملی  یکپارچگی  بازگرداندن  و  جنگ 
باشد.  تصمیم گیری  در  استقالل  و 
معمول  تصمیمات هر کشوری طبق 

باید در داخل آن اتخاذ شود.
در  انتخابات  مزایای  از  یکی 
و  قومی  تنوع  دارای  کشوری های 
از  بخش  هر  که  است  این  مذهبی 
به  رسیدن  برای  کشورها  این  مردم 
پیروزی به بخش های دیگر نیاز دارد 
تا از این طریق بتواند مجوز ملی برای 
به دست گرفتن قدرت را کسب کند. 
در انتخاباتی که به دمکراسی حقیقی 
رای  گرفتن  تنها  نیاز  است  مربوط 
به  دادن  گوش  بلکه  نیست  دیگران 
آنها و درک خواسته ها و نگرانی های 
آنها برای یافتن راه  حلی مشترک و 
افراد  همه  بتواند  که  فراگیر  توافقی 
برای  پشتوانه ای  به  را  جامعه  یک 
»دولت« تبدیل کند از اهمیت ویژه 

برخوردار است.
در  دموکراسی  مورد  در  آنچه 
برای  می تواند  شد  گفته  اینجا 
دولت  کند.  صدق  »دولت«  مفهوم 
خدمت  برای  ابزاری  باید  اصل  در 
تضمین  توسعه،  زمینه  در  مردم  به 
برای  ایجاد فرصت  و  امنیت  حقوق، 
در  بنیادین  تغییرات  و  بیان  آزادی 
و  دشوار  کار  این  باشد.  کشور  یک 
دولت  تعریف  زیرا  است  پیچده ای 
ظلم  که  نیست  این  دمکراسی  و 
جایگزین  گروه  یک  بی عدالتی  و 
تردید  بدون  البته  شود.  فردی  ظلم 
به  که  فرهنگی  در  گفت،  می توان 
دمکراسی  قبول  رسیده  ما  به  ارث 
دیگری  قبول  و  اعتراف  مبنای  بر 
خود  از  ضعیف تر  به  امتیاز  دادن  یا 
قبول  بر  بیشتر  مفهوم  بلکه  نیست 
حذف  و  وقهرمانان  پیروزمندان 

حریف ضعیف تر تعریف شده است.
مراحل  که  باشیم  داشته  یاد  به 
با  عراق  در  »دولت«  فروپاشی 
آغاز  حسین  صدام  رژیم  سرنگونی 
شد چرا که مخالفان او نتوانستند به 

و  آماده  جایگزین  عنوان  به  سرعت 
پیش  منطقه   و  داخل  در  قانع کننده 
بروند. جالل طالبانی رئیس جمهوری 
سابق عراق، روزی گفته بود: عراقی ها 
دست  از  را  ارزشمند  فرصت  یک 
تلخ  تجربه  از  می توانست  که  دادند 
پل  تصمیمات  و  حکومتی  »شورای 
فرصت  آن  و  کند  جلوگیری  برمر« 
جی  ژنرال  بود.  عراق  ارتش  انحالل 
گارنر، نخستین فرمانده نظامی ایاالت 
متحده در عراق پس از اشغال عراق 
در سال 2۰۰3، به رهبران اپوزیسیون 
باید  شما  »عراقی ها،  گفت:  عراق 
قدرت  انتقال  برای  موقت  دولتی 
شما  دهید؛  تشکیل  کشور  این  در 
شما  به  ما  که  بودید  مخالفان صدام 
لطفا  کردیم؛  اعتماد  و  دادیم  دست 
با هم جمع شوید و »دولت«  بیایید 

تشکیل دهید!«
ژنرال گارنر و زلمای خلیل زاد سفیر 
معتقد  عراق  در  زمان  آن  در  آمریکا 
بودند که جالل طالبانی می تواند دولت 
دیدگاه های  اما  کند  اداره  را  موقت 
تنگ نظرانه و فرقه گرایانه عده ای مانع 
»پل  که  باعث شدند  و  شد  کار  این 
برمر« که هیچ اطالعی از اوضاع عراق 
نداشت حاکم موقت و تصمیم گیرنده 

عراق شود.
طالبانی به دلیل اینکه سیاستمداری 
برجسته بود، حساسیت های ساختاری 
داخل عراق و منطقه پیرامون عراق را 
در  او  که  ویژه  به  می دانست،  خوب 
با صدام حسین، در  زمان مخالفتش 
و  بود  دمشق  در  نیز  مدتی  و  تهران 
با مقامات دو پایتخت دوستی نزدیک 
داشت. طالبانی به مقامات تهران گفته 
فکر می  کنید شما می توانید  اگر  بود 
بغداد را به گونه ای که دمشق بیروت 
را مدیریت می کند، اداره کنید مرتکب 

اشتباه فاحشی شده اید.
و  داد  بیشتری  توضیح  طالبانی 
زمانی  هیچ  عراق  »شیعیان  گفت: 
نمی توانند تابع ایران باشند برای مثال 
در حال حاضر ۴ مرجع شیعه در عراق 
آیت اهلل  آنها  رأس  در  که  دارد  وجود 
سیستانی قرار دارد ولی هیچ کدام از 
آنها ایران و اصل والیت فقیه را قبول 
بی اساس  را  فقیه  والیت  آنها  ندارند. 
بزرگی  اختالف  این  و  می دانند 
چین  اختالف  یاد  به  را  ما  که  است 
شوروی  جماهیر  اتحاد  با  کمونیست 
را  خود  مراجع  این  می اندازد.  سابق 
رهبران مذهب تشیع در عالم اسالمی 
می دانند. نجف در اصل واتیکان شیعه 
است نه قم و نه مشهد! اغلب مراقد 
ائمه شیعه در عراق است. امام علی، 
امام  العسکری،  حسن  حسین،  امام 
امام  فرزند  عباس  ابوالفضل  و  کاظم 
در  عراق دفن شده اند.  در  علی همه 
است  شده  دفن  امام  یک  تنها  ایران 
و آن هم شیعیان دیگر کشورها هنوز 
هم وقتی بر قبر او فاتحه می خوانند 
پس  می نامند.  غریب الدار«  »یا  را  او 
ایران  تابع  عراق  شیعیان  زمان  هیچ 

نخواهند بود.«
با همه این تفاصیل امروز مردم عراق 
انتخابات را فرصتی مناسب و شانسی 
در  »دولت«  حاکمیت  تقویت  برای 
کسب  و  شبه نظامیان  حکومت  برابر 
استقالل سیاسی در چارچوب داخلی 
کشورشان می دانند به ویژه که آنها به 
کمک متحدان بین المللی و منطقه ای 
خود  از  را  »داعش«  خطر  توانستند 
را  تروریستی  گروه  این  و  کنند  دور 

شکست دهند.

شباهت دو استراتژی:ترامپ علیه جمهوری اسالمی 
و ریگان علیه اتحاد شوروی

رئیس  ترامپ  دونالد  استراتژی  اگر 
جمهوری ایاالت متحده در برابر رژیم 
اسالمی ایران موفق شود، ممکن است 
از  جدیدی  نسخه  ظهور  شاهد  ما 
رونالد ریگان رئیس جمهوری پیشین 

آمریکا در زمان خودمان باشیم.
شخصیت  دو  این  از  یک  هر 
آمریکایی هنگامی که وارد کاخ سفید 
مسائل  از  سنگین  تاریخی  با  شدند، 
ابتدای  در  که  بودند  روبرو  شخصی 
کار هیچ افقی برای موفقیت آنها در 
جهت  سیاسی   قدرت  گرفتن  کار  به 
متحده  ایاالت  روابط  بر  تاثیرگذاری 
با محیط داخلی و بین المللی اش دیده 

نمی شد.
دونالد ترامپ که با سرمایه گذاری های 
روابط  برقراری  امالک،  در  کالن 
بودنش  تلویزیونی  ستاره  و  عاشقانه 
امروز  است،   شده  مشهور  و  پرآوازه 
برای  خود  قاطع  تصمیم  از  پس 
با  غرب  هسته ای  توافق  از  خروج 
ایران، تاریخ را به سبک رونالد ریگان، 
راهبرد  که  هالیوود  ناموفق  بازیگر 
استراتژیک دفاعی »جنگ ستارگان « 
را کلید زد، بازنویسی می کند. ریگان 
با هدف  را  ستارگان«  برنامه »جنگ 
حمالت  هرگونه  از  آمریکا  حمایت 
احتمالی اتمی اتحاد جماهیر شوروی 
و رقابت تسلیحاتی و با شعار ضرورت 
بر  واشنگتن  اتمی  تسلیحات  برتری 
رقیب اش، دنبال کرد. او در این مسیر 
اتحاد  آنچنان سرمایه گذاری کرد که 
با  رقابت  عهده  از  شوروی  جماهیر 

مجبور  نهایت  در  و  نیامد  بر  آمریکا 
شد تا از میدان رقابت تسلیحات اتمی 

عقب نشینی کرده و تسلیم شود.
»جنگ  به  موسوم  عمل  ابتکار 
اتحاد  ریگان،  رونالد  ستارگان« 
به  مجبور  را  سابق  شوروی  جماهیر 
کرد  خود  هسته ای  زرادخانه  کاهش 
و در نهایت به دلیل ضعف اقتصادی، 
در  شوروی  تکنولوژیک  و  سیاسی 
مسکو  متحده  ایاالت  با  مقایسه 
آمریکا  با  را  فضایی  جنگ  نتوانست 
را  خود  سرانجام  اینکه  تا  دهد  ادامه 
از  جلوگیری  برای  که  دید  مجبور 
فروپاشی ناگهانی و فاجعه بار شوروی 
نه تنها از سیاست و استراتژی جنگ 
کل  بلکه  کند  عقب نشینی  سرد، 
کنار  نیز  را  کمونیستی  ایدئولوژی 

بگذارد.
اختالف   بخواهیم  اینکه  بدون  حال 
شوروی  جماهیر  اتحاد  میان  فاحش 
حیث  از  را  کنونی  ایران  با  سابق 
ادوات  و  ابزار  و  قدرت  شرایط، حجم 
بگیریم،  نظر  در  را  کشور  دو  جنگی 
می بینیم استراتژی ای که ترامپ برای 
مقابله با ایران در پیش گرفته شباهت 
رونالد  که  دارد  راهبردی  با  زیادی 
ریگان در برابر اتحاد جماهیر شوروی 

سابق در پیش گرفت.
به نظر می رسد سیاست و استراتژی 
ترامپ  در مورد ایران تنها به محدود 
کردن برنامه هسته ای تهران منحصر 
هدف  با  بیشتر  بلکه  نمی شود، 
اسالمی  جمهوری  رژیم  کل  تضعیف 
در  نظامی اش  نقش  از  جلوگیری  و 

منطقه طراحی شده است.
توافق  از  خروج  اعالم  با  ترامپ 
معرض  در  را  ایران  هسته ای، 
از تحریم های جدید و دیگر  بسته ای 
داده  قرار  شدید  محدودیت های 
اعمال  زمان  به  توجه  با  پس  است. 
و  بین المللی  شرایط  و  تحریم ها  این 
داخلی  و  منطقه ای  سیاسی  فضای 
ایران می توانیم به این نتیجه برسیم 
از  فراتر  ترامپ   دونالد  تصمیم  که 
هسته ای  توافق  از  خروج  موضوع 
است و احتماال مقدمه ای برای تغییر 
منطقه  کل  در  بازی  صحنه ی  کامل 

خاورمیانه است.
توافق  از  متحده  ایاالت  خروج 
لغو  را  توافق  همه  البته  هسته ای 
از  یکی  آمریکا  چون  نمی کند. 
کشورهای امضاکننده این توافق است، 
بنابراین ایران را بطور غیرمستقیم به 
این   در  بودن  پایبند  و  ماندن  باقی 
واشنگتن  می کند.  مجبور  توافقنامه  
نباشد  پایبند  تعهداتش  به  اگر  حتی 
آزاد است که تحریم ها را مجددا علیه 
به  بایستی  ایران  اما  کند  اجرا  ایران 
کردن  متوقف  جمله  از  تعهداتش 
اورانیوم برای ادامه تفاهم با اروپاییان 

پایبند باشد.
به  نمی تواند  ایران  مرحله  این  در 
بدهد  منفی  پاسخ  آمریکا  تصمیم 
اگر  که  چرا  کند  مثل  به  مقابله  یا 
تهران از برجام خارج شود، از حمایت 
اروپایی هایی که از عملکرد ترامپ ابراز 
بر  خود  پایبندی  بر  و  کرده  نگرانی 
تاکید کرده اند، محروم خواهد  برجام 

شد.
رژیم ایران اکنون خود را از دو جهت 
در محاصره می بیند؛ یکی تحریم های 
سخت آمریکا و دیگری محدودیت های 
توافق  به  تهران  پایبندی  از  ناشی 
ایران نه از توافقی  هسته ای. بنابراین 
اقتصادی  بحران های  داشت  امید  که 

می تواند  کند  حل  را  امنیتی ا ش  و 
با  مقابله  به  قادر  نه  و  کند  استفاده 

تصمیم آمریکا خواهد بود.
از سوی دیگر، اروپا نیز قادر به منع 
تحریم های آمریکا علیه ایران نیست. 
تمام  اگر  حتی  تنهایی  به  اروپاییان 
ایاالت  جدید  و  قدیمی  تحریم های 
باز  نکنند  اجرا  ایران  علیه  را  متحده 
هم تاثیری مهم که به نفع ایران باشد، 
نخواهد داشت به ویژه اینکه تحریم ها 
درگیر شدن  به  به شکل گسترده ای 
ایران در منطقه که هزینه بسیار باالی 
مالی برای ایران در بر داشته ارتباطی 
ایران  از سویی رژیم  و  مستقیم دارد 
با تظاهرات اعتراضی فزاینده ی داخلی 

نیز مواجه است.
کشورهای اروپایی که از نظر قانونی 
از توافق اتمی با ایران دفاع می کنند، 
مختلفی  سیاست های  حال  عین  در 
ایران  حکومت  نقش  با  رابطه  در  را 
اجتماعی  جنبش های  و  منطقه  در 
و اعتراضات داخلی در این کشور در 
پیش گرفته اند. به همین دلیل شاید 
اروپا برای حفظ ایران مجبور شود در 
کند  مقاومت  آمریکا  فشارهای  برابر 
اما چنینی موضعی از سوی اروپاییان 
می تواند در اذهان عمومی مردم جهان 
اینگونه تعبیر شود که اتحادیه اروپا از 
رفتار خصمانه ایران در منطقه حمایت 

می کند.
به این ترتیب، اروپاییان تا مسافتی 
نه  اما  بروند  پیش  ایران  با  می توانند 
حیثیت  که  معمول  حد  از  بیش 
بخصوص  بیاندازد  خطر  به  را  آنها 
در  اسد  بشار  از  حمایت  با  ایران  که 
سوریه موضعی تهاجمی در برابر همه 
ایران  عملکرد  این  است.  گرفته  دنیا 
کشورهای  اغلب  رسمی  موضع  با 
اسد همسویی  رژیم  برابر  در  اروپایی 
ندارد. از سوی دیگر ایران در سیاست 
داخلی پرونده ای سنگین تر از سیاست 
در  تهران  رژیم  دارد.  خارجی اش 
قومی  و  مذهبی  اقلیت های  سرکوب 
و نقض فاحش حقوق بشر حرف اول 
ایران در  رفتار رژیم  این  و  را می زند 
داخل با ارزش های انسانی و باورهای 
آن  به  که  اروپاییان  بشری  حقوق 

مباهات می کنند، در تضاد است.
متحده  ایاالت  خروج  از  پس  ایران 
از توافق هسته ای در موقعیتی دشوار 
توافق  به  پایبندی  است؛  گرفته  قرار 
بدون قبول مذاکره مجدد و پذیرفتن 
تعدیل و اصالحات محتوای آن، حق 
تهران  از  را  اقتصادی  مزایای  اعطای 
می گیرد. از یک سو ایران نمی تواند از 
توافق اتمی خارج شود چرا که در این 
صورت بهانه  به دست اروپاییان خواهد 
داد تا آمریکا را به طور کامل همراهی 
کنند در حالی که  مطلقا خواهان از 
دست دادن حمایت دیگر کشورهای 
سوی  از  نیست.  توافق  امضاکننده ی 
تحریم های  تحمل  به  قادر  دیگر، 
نیز  آمریکا  سوی  از  که  بلندمدت 
رییس  که  تحریم ها  این  نیست. 
جمهوری آمریکا تصمیم به اعمال آنها 
گرفته  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه 
آمریکایی،  مقامات  گفته ی  به  است، 
میان  روابط  در  تنش  آغاز  زمان  از 
بسیار  پیش،  سال   ۴۰ در  کشور  دو 
شدیدتر و دقیق تر و سخت تر خواهد 

بود.

*منبع: ارم نیوز
*نویسنده: تاج الدین عبدالحق

*ترجمه از کیهان لندن

شرایط  در  عراق  انتخابات  نتایج 
مهمتر  بسیار  قبلی  مراحل  از  کنونی 
انتخابات  این  آنکه  به خصوص  است 
رویارویی  و  تنش  افزایش  زمان  در 
است.  گرفته  صورت  آمریکا  با  ایران 
در  استقالل  نتوانند  عراقی ها  اگر 
کنند  نهادینه  را  خود  تصمیم گیری 
و سرنوشت خود را از سر نوشت هر 
بسا  چه  نکنند  جدا  خارجی  کشور 
کشورشان جوالنگاه نزاع و آزمایشگاه 
ایران و  تبادل پیام های خونین میان 

آمریکا شود.
عراقی ها  که  کاری  مهمترین 
که  است  این  دهند  انجام  می توانند 
برای  فرصت  یک  به  را  انتخابات 
ملی  انسجام  و  اتحاد  بازگرداندن 
سرنوشت  بتوانند  تا  کنند  تبدیل 
آینده کشورشان را به دست خودشان 
نفوذ  از  بتواند  عراق  اگر  بزنند.  رقم 
یا دور خارج شود  کشورهای نزدیک 
می تواند به بازیگری مهم برای صلح، 
تبدیل  منطقه  رفاه  و  امنیت  ثبات، 

شود.
غیرطبیعی  نقش  هر  ایفای  ادامه 
داخل  در  مجاور  دولت های  سوی  از 
عراق درد و مشقت مردم این کشور را 
بیشتر خواهد کرد. نقش  هر کشوری 
در عراق باید به محدوده روابط عادی 
در  ثباتی  هیچ  زیرا  شود  منحصر 
تا  نخواهد شد  برقرار  و منطقه  عراق 
روابط  مبنای  بر  مناسبات  که  زمانی 
عراقی ها،  برای  عراق  نباشد.  طبیعی 
برای  لبنان  سوری ها،  برای  سوریه 
پایتخت  مدیریت  لبنانی هاست. 
فقط  دیگر،  پایتخت  یک  از  کشوری 
و  آشفتگی  گسترش  برای  راهکاری 

تنش در منطقه خواهد بود.

*منبع: روز نامه شرق االوسط
*نویسنده : غسان شربل
*ترجمه از کیهان لندن
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

معوقات  اینکه  جای  =به 
معلمان پرداخت شود دولت 
آموزگاران  از  تعدادی  از 
شکایت کرده و آنها بازداشت 

شده اند.
انتظامی  نیروی  حمله  =با 
شته  گذ هفته  تجمع  به 
آموزگاران تعدادی زخمی و 

15 نفر بازداشت شدند.
یک نماینده مجلس شورای اسالمی 
اینکه  خبر داده است دولت به جای 
پاسخگوی خواسته آموزگاران باشد از 
آنها شکایت کرده و خواستار بازداشت 
مقصودی  است.حسین  شده  آنها 
امور  و  شوراها  کمیسیون  عضو 
روز  اسالمی  شورای  مجلس  داخلی 
پنجشنبه، 2۷ اردیبهشت، در گفتگو با 
خبرگزاری تسنیم گفته است به جای 
اینکه معوقات معلمان پرداخت شود 
دولت از تعدادی از آموزگاران شکایت 
کرده و آنها بازداشت شده اند که این 
کار نامناسبی است.حسین مقصودی 
چند  گذشت  با  می گوید  همچنین 
وزارت  دوازدهم،  دولت  عمر  از  ماه 
آموزش و پرورش برنامه مدونی درباره 

فرهنگیان و معیشت آنها ندارد.
امور  این عضو کمیسیون شوراها و 
از  اسالمی  شورای  مجلس  داخلی 
پرورش  و  آموزش  وزیر  فراخواندن 
به مجلس شورای اسالمی خبر داده 
است: »اگر چه وزیر آموزش و پرورش 
تالش های خود را برای ارتقا وضعیت 
اما  می دهد  انجام  معلمان  معیشتی 
بنده و برخی از نمایندگان می خواهیم 
و  آموزش  وزیر  از  سوال  طریق  از 
آقای  به گوش  را  فریاد خود  پرورش 

رئیس جمهور برسانیم.«
شورای  مجلس  در  سبزوار  نماینده 
حسن  نگاه  است  معتقد  اسالمی 
پرورش  و  آموزش  وزارت  به  روحانی 
دولت  »امروز  نیست:  درستی  نگاه 
برای پرداخت  ۷هزار میلیارد معوقات 
این  که  ندارد  برنامه ای  فرهنگیان 
نشان از نگاه غیرمثبت رئیس جمهور 

به این قشر از جامعه دارد.«
گفته  به  که  آموزگاران  بازداشت 
دولت  خواست  به  مقصودی  حسین 
صورت گرفته انتقادات شدیدی را در 
پنجشنبه  آموزگاران  است.  داشته  بر 
فراخوانی  با  اردیبهشت   20 گذشته 

شکایت دولت از آموزگاران موجب 
بازداشت آنها شده است

از سوی شورای هماهنگی تشکل های 
صنفی فرهنگیان در چند شهر ایران 
تجمع اعتراضی برگزار کردند اما این 
مأموران  حمله  با  تهران  در  تجمع 
به  معترضان  به  انتظامی  و  امنیتی 

خشونت کشیده شد.
خواستار  تجمع  این  در  آموزگاران 
معیشتی  و  شغلی  وضعیت  بهبود 
معلمان آزاد و حق التدریسی و دسترسی 
و  همگان  برای  رایگان  آموزش  به 
شدند. زندانی  آموزگاران  آزادی 

معترض  آموزگاران  از  زیادی  تعداد 
مأموران  باتوم  ضربات  با  تهران  در 
امنیتی و انتظامی زخمی شدند و 1۵ 
بازداشت شدند. در حالی  آنها  از  نفر 
بازداشتی  آموزگاران  از  نفر   14 که 
آزاد  به طور موقت  تودیع وثیقه و  با 
هیئت  عضو  حبیبی  محمد  شده اند، 
ایران  معلمان  صنفی  کانون  مدیره 

هنوز در بازداشت بسر می برد.
محمد  پاک ضمیر، همسر  خدیجه 
حبیبی روز پنجشنبه، 2۷ اردیبهشت، 
همسرش  وضعیت  آخرین  درباره 
از  گفته است: »آخرین اطالعات من 
همسرم به تماسی تلفنی که از داخل 
بازداشگاه برقرار کرده بود باز می گردد. 
وضعیت جسمانی او خوب است ولی 
حتی خودش هم از محلی که در آن 

نگهداری می شود بی اطالع است.«
خدیجه پاک ضمیر همچنین گفته 
اینکه حبیبی 12  به  توجه  »با  است: 
اسفند سال گذشته هم دستگیر شده 
بود و با قرار وثیقه آزاد بود حاال نمی دانیم 
شد.« خواهد  چه  وی  وضعیت   که 

در  مقصودی  حسین  است  گفتنی 
حالی از شکایت دولت علیه آموزگاران 
از  پس  روز  یک  که  است  داده  خبر 
و  آموزگاران  گذشته  هفته  تجمع 
محمد  آنها،  بازداشت  شتم  و  ضرب 
در  پرورش  و  آموزش  وزیر  بطحایی 
نیروهای  دیروز  حمله  به  واکنش 
امنیتی به آموزگاران در توئیتر نوشت: 
معلمانی  مسائل  پیگیر  دیروز  »از 
پنجشنبه حضور  تجمع  در  که  بودم 
اخذ  بدون  تجمع  هرچند  داشته اند. 
و  کشور  سیاسی  شرایط  در  و  مجوز 
دولت کامال به دور از تدبیر و انصاف 
بود ولی با مساعدت نهادهای ذی ربط 
بخش عمده ی مشکالت بر طرف شده 
خود  برعهد  گذشته  همچون  است. 
همکارانم  مشکالت  پیگیر  و  هستم 

خواهم بود«!

محمدعلی افشانی شهردار تهران شد: فشار خاتمی یا البی الریجانی؟

آگاهی به این نکته، حقیقتی خشک 
و گاه عصبیت برانگیز را در بطن خود 
خویش  که  پدیده ای  که  دارد  نهفته 
میان  چندصدایی  ایجاد  برای  زمانی 
شده  گرفته  کار  به  صحنه  بازیگران 
بود، حاال در زمانی دیگر و در شرایطی 
بین  تکصدایی  ایجاد  موجب  دیگر، 
بازیگر و تماشاگر می شود. و این البته 
بر  آن  تاثیر  و  زمان  گذار  خاصیِت 
مفاهیِم بی شمار است که باد را خاک 
و  می دهد  باد  بر  را  خاک  و  می کند 
»فلک را سقف شکافتن« و »طرحی 
را طلب می کند. دور  نو درانداختن« 
از ذهن به نظر نمی رسد که این ایراِد 
از دالیل اصلی  کم و بیش بجا یکی 
حذف تدریجی این عنصِر در جایگاه 
بوده  تئاتر  صحنه  از  خود  ارزشمند 

باشد.
نفع  به  را  ترازو  کفه  که  نکته ای  اما 
در  »سنت گرایی«  این  در  چوبک 
این  می کند  سنگین  مدرنیته  عصر 

»همُسرایی« به سبک ایرانی ....                             از صفحه 5
می رسد،  نظر  به  چنانکه  که  است 
منظوری  به  را  همسرایان  گروه  وی 
ادبی  سنت های  در  آنچه  از  فراتر 
معمول است– در کنار کاربرد کم و 
که  گرفته،  کار  به  آن–  سنتی  بیش 
اگر چنین باشد، هوشمندی و درایت 
عنصری  به کارگیری  در  را  چوبک 
غیربومی برای بیان و تفسیر معضلی 
همسرایان  می دهد.  نشان  بومی 
کالسیک تنها از دور دستی بر آتش 
دارند؛ و در حالی که خود در بطن و 
متن داستان قرار ندارند و به اصطالح 
و  نصیحت  تیغ  نشسته اند  گود  پای 
انتقاد را بر قهرمان داستان می کشند. 
چوبک  همسرایان  آنها  خالف  بر 
و  کوچه  لمس  قابل  و  زنده  مردمان 
بازارند که قهرمان را در لحظه لحظه 
داستان احاطه می نمایند، و آن فاصله 
آنچه می توان  تعیین شده–  پیش  از 
بطور تقریبی »فاصله زیبایی شناختی« 
هنری  اثر  از  قضاوت کنندگان 

= شعار افشانی برای شهر 
زیست پذیر،  »شهر  تهران: 

شهروند مشارکت پذیر«.
از اصالح  طلبان  =گروهی 
با فشار  او  منتقد می گویند 
محمد خاتمی شهردار شده 
علی  مدعی اند  سپاهی ها  و 
برایش البی کرده  الریجانی 

است.
پیشنهاد  =دلواپس ها 
داده اند قبل از اینکه شهردار 
کند  آغاز  را  کارش  جدید 
آزمایش سالمت دهد تا مثل 

نجفی بیمار از آب در نیاید!
شهر  شورای  =اعضای 
جدید  شهردار  خواسته اند 
فساد  مقابل  هم  تهران 
ایستادگی کند و هم مقابل 

کاسبان شهرداری!
قوس های  و  کش  از  پس  سرانجام 
اردیبهشت،   2۳ یکشنبه،  روز  فراوان 
اعضای شورای شهر تهران محمدعلی 
پایتخت  شهردار  عنوان  به  را  افشانی 

انتخاب کردند.
با کسب 1۹  رای  از مجموع 22  او 
رای در حالی به عنوان شهردار انتخاب 
حسینی  سمیع اهلل  او  رقیب  که  شد 
مکارم فقط یک رأی داشت. یک رأی 

هم سفید از گلدان درآمد.
یازدهم  دولت  در  ساله   ۵۹ افشانی 
معاون  این  از  پیش  و  فارس  استاندار 
عمرانی وزارت کشور بود و در سابقه 
و  شهرداری ها  سازمان  ریاست  خود 

دهیاری های کشور را هم دارد.
وزیر  سابق  معاون  همچنین  وی 
سازمان  رئیس  و  پرورش  و  آموزش 
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
کشور بوده  است. در پیشینه ی شغلی 
افشانی معاونت استانداری استان های 

و  خوزستان  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
سمنان نیز به چشم می خورد.

اعتماد  حزب  اعضای  از  که  افشانی 
ملی است برنامه های خود را در قالب 
با شعار »شهر زیست پذیر،  14 فصل 
شهروند مشارکت پذیر« به شورای شهر 
ارائه کرد و فعالیت او پس از ابالغ حکم 
وزیر کشور به طور رسمی آغاز خواهد 

شد.
کانال  رای گیری  از  پیش  شب 
تلگرامی سپاه قدس به شدت علیه او 
موضع گرفت و نوشت که »محمدعلی 
که  بود  معاونینی  جزو  که  افشانی 
نوشتن  با  ششم  مجلس  تحصن  در 
نگهبان  شورای  رهبری،  به  نامه ای 
دانسته  بیان  آزادی  نقض کننده  را 
نموده  استعفا  به  تهدید  را  رهبری  و 
نهادهای  نظر  رایزنی  با  نتوانست 
باالدستی نظام را جلب نماید.« گفته 
شد که افشانی هفته گذشته با علی 
الریجانی دیدار داشت ولی گروهی آن 

را تکذیب کرده اند.
همچنین محمد آقازاده روزنامه نگار 
با  خوبی  روابط  گذشته  در  که 
از  تدریج  به  و  داشت  اصالح طلبان 
این جریان فاصله گرفته توییت کرده 

افشانی در روزهای پیش از رای گیری در حال ارائه برنامه های خود به 
شورای شهر

نامیدش– را از میان برمی دارند و خود 
را وارد متن ماجرا می کنند.

خونی اند–  و  گوشت  مردمانی  اینان 
که  صرف–  تفسیرگر  عناصر  نه  و 
بالقوه  زارممدی  می توانند  کدام  هر 
زارممد  که  ترتیب  همان  به  باشند، 
خود می توانست در شرایطی متفاوت 
یکی از آنها باشد، همانگونه که او را 
در مرحله ابتدایی داستان و پیش از 
این  با  بودیم.  کرده  مشاهده  عصیان 
به  قرابِت ضمنی هیچ گاه  این  وجود، 
همکاری  و  زخم دیده  قهرمان  یارِی 
که  حرکتی  نمی شود،  منتهی  او  با 
مطمئناً– چه از نظرگاه مادی و چه از 
دیدگاه معنوی، و با وجود بهای قابل 
می تواند  آن–  اجتناب ناپذیر  و  توجه 
پایمردان  خود  سود  به  نهایت  در 
تمام شود. »این خلق رجاله به مثابه 
شعله ای اند که به پُفی ُگر می گیرند و 
به تُفی خاموش می شوند«، و ترجیح 
را بر این می گذارند تا ناظرانی صرف 
باشند– در حالی که خود خواه ناخواه 
و دانسته یا نادانسته در متن داستان 

قرار دارند–  که گرچه همدردی خود 
داستان  جای  جای  در  قهرمان  با  را 
خود  عمل  در  ولی  می کنند،  ابراز 
آن  عواقب  و  وی  فعالیت  حوزه  از  را 
شعله ی  مبادا  می کشند،  کناری  به 

برافروخته اش آنها را نیز بگیراند.
چنین  کردن  تصویر  با  چوبک  شاید 
ماجرایی قصد دارد به خواننده نشان 
دهد که بوده اند مردمانی که تا کارد به 
و مثل جانوری  نرسیده  استخوانشان 
بن بست  چاله ای  ته  زخم خورده 
احقاق  به  دست  نشده اند  زمینگیر 
سنگین  بار  کماکان  و  نزده اند،  حق 
بارگذاران را بر دوش نحیف شده خود 
هرچه  اینکه  از  غافل  کرده اند؛  حمل 
بر  ریسمانی که  بیشتر تحمل کنند، 
می گردد  محکم تر  افتاده  گردنشان 
این  و  می کند.  تنگتر  را  نفس  راه  و 
تازه در صورتی است که سفت شدن 
تدریجی طناب و تنگی نفس در گذار 
ایام برای آنان حکم »عادت« را پیدا 
عناصری  به  را  آنها  و  باشد،  نکرده 
که  ننماید  مبدل  دون  و  بی خیال 

خویش  حشره واِر  هستِی  به  گرچه 
از مرگ  ندارند، ولی کماکان  التفاتی 
حرمان،  و  هراس اند  در  نیز  خویش 
دیگران را هم که هر چه رسد باداباد!

این  از  »ایرانی«تر  چوبک  اما 
منفعل  همسرایاِن  حرف هاست. 
»تنگسیر«، در نهایت– نه در دفاع از 
اخالقِی کسی  از حقانیِت  و  حقیقت 
بلکه  است،  آنان  خود  از  یکی  که 
هیجاِن  و  شور  تاثیر  تحت  بیشتر 
مسلح  یا  خالی  دست  او–  انقالبی 
ایادی  با  و  شده  کارزار  میدان  وارد 
مبارزه  به  سرکوب  و  فشار  عوامل  و 
بطور  هرچند  را  آنها  و  برمی خیزند، 
موقت و کوتاه مدت به زمین می زنند 
و می  تارانند، چه ظلم و ستم همیشه 
بازمی گردد. به قول توماس جفرسون، 
»درخِت آزادی باید هر از چندگاهی 
جباران  و  میهن دوستان  خوِن  با 
از  که  هم  زارممد  گردد«.  سیراب 
آشفته بازاِر »انتقام« و »احقاق حق« 
طی  و  آمده،  بیرون  سربلند  خویش 
استحاله  »شیرممد«  به  فرآیند  این 

یافته، به همراه زن و فرزند راه دریا 
و هجران را در پیش می گیرد. و این 
همان نکته ای است که »تنگسیر« را 
عناصر  برخی  به کارگیری  برخالف 
به  غیرایرانی،  اندیشه اِی  و  تکنیکی 
تبدیل می کند:  ایرانی  اثری مشخصاً 
چوبک »حماسه« را، گشایش معموالً 
از  که  را،  شدت  از  بعد  غیرمحتمل 
خورده  گره  ایرانی  مذاق  با  دیرباز 
محتوم  »تراژیک«  پایان  جایگزین 

»تنگسیر« می کند.
*اصل این مقاله بیش از ده سال پیش 
کنفرانس  در   1۳8۶ اسفند  اول  در 
داستان  و  بلند  »داستان  بین المللی 
ادبیات  و  زبان ها  دانشکده  در  کوتاه« 
گردید.  ارائه  تهران  دانشگاه  خارجی 
بسیاری  سرنوشت  به  نیز  این  ولی 
و  شد،  دچار  نویسنده  آثار  از  دیگر 
برخی مسئوالن متنفذ بابت مخالفت 
مؤلف با گفتمان حاکم بر مملکت از 
انتشار آن در کتاب مقاالت کنفرانس 
اندکی  با  اینک  که  کردند  خودداری 

بازبینی منتشر می شود.

=وزیر خزانه داری آمریکا: 
ایران  مرکزی  بانک  رییس 
از جانب نیروی قدس سپاه 
عراقی  بانک  طریق  از  و 
مخفیانه  صورت  به  البالد، 
برای  پول  دالر  میلیون ها 

حزب اهلل جابجا کرده است.
معاون  طرزعلی  =علی 
لملل  بین ا بخش  مدیرکل 
ر  د نیز  ی  کز مر نک  با
ی  یم ها تحر ست  فهر
است. گرفته  قرار  جدید 

به گزارش وبسایت وزارت خزانه داری 
آمریکا روز سه شنبه، 2۵ اردیبهشت 
)1۵ مه(، ولی اهلل سیف رییس کل بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی در فهرست 

تحریم های جدید آمریکا قرار گرفت.
ولی اهلل سیف از سوم شهریور 1۳۹2 
مرکزی  بانک  کل  رییس  کنون  تا 

جمهوری اسالمی است
وزارت خزانه داری  و  وزارت خارجه 
ایاالت متحده در بیانیه ای اعالم کردند، 
»سیف با سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
سیستم  طریق  از  قدس(  )نیروهای 
خارجی  بانک های  و  بین المللی  مالی 
میلیون ها دالر ارز خارجی جابجا کردند 
و در پولشویی به جهت انجام اقدامات 

تروریستی مشارکت داشتند.«
خزانه داری  وزیر  منوچین  استیو 
آمریکا گفته »رییس بانک مرکزی ایران 
از جانب نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و از طریق بانک عراقی 
البالد، به صورت مخفیانه میلیون ها دالر 
پول برای حمایت از اقدامات خشن و 

رادیکال حزب اهلل جابجا کرده است.«

آمریکا ولی اهلل سیف را به اتهام همکاری با سپاه قدس در پولشویی تحریم کرد

»ایاالت متحده  گفته:  ادامه  در  وی 
گستاخانه ی  استفاده  سوء  اجازه 
حکومت ایران از نظام مالی بین الملل 
را نمی دهد.«وزارت خزانه داری آمریکا، 
بخش  مدیرکل  معاون  طرزعلی  علی 

تبعه  دو  و  مرکزی  بانک  بین الملل 
عراقی و لبنانی به نام های حبیب کریم 
و محمد قصیر را نیز به اتهام ارتباط 
با سپاه پاسداران به لیست تحریم های 
جدید دفتر کنترل دارایی های خارجی 
»البالد  است.بانک  افزوده   )OFAC(
االسالمی« در عراق قرار دارد و دفتر 
نظر  زیر  خارجی  دارایی های  کنترل 
وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل آنچه 
بانک  این  با  پاسداران  با سپاه  ارتباط 
فهرست  در  نیز  را  بانک  این  خوانده 

تحریم های تازه قرارداده است.
گفتنی است چند روز پیش گروهی 
در  کاسپین  مؤسسه  مالباختگان  از 
ولی اهلل   عروسک  تهران  در  تظاهراتی 
باالکشیده  به  اعتراض  در  را  سیف 
شدن اموالشان توسط مؤسسات مالی 
را  بانک مرکزی  اعتباری که مجوز  و 

داشتند اعدام کردند.

است که افشانی با فشار محمد خاتمی 
شهردار شده است.

تهران  جدید  شهردار  انتخاب 
بین  در  نیز  را  مختلفی  واکنش های 
خود اصالح  طلبان در پی داشت. گروهی 
منتقد افشانی هستند و معتقدند از پس 
این مسئولیت بر نخواهد آمد و گروهی 
می گویند اگرچه توان مدیریتی باالیی 
و  اختالس  سابقه  حداقل  ولی  ندارد 

دزدی هم ندارد. 
نجفی  محمدعلی  شب  جمعه 
از  نامه ای  شهردار مستعفی تهران در 
حسینی مکارم حمایت کرد و نوشت 
»آقای حسینی مکارم به دلیل آشنایی 
کارکنان  و  فعالیت ها  برنامه ها،  با 
توانایی همکاری،  شهرداری و داشتن 
و  مراکز  سایر  با  تعامل  و  هماهنگی 
کشور  اجرایی  دستگاه های  و  ارکان 
گزینه مناسبی برای شهرداری تهران 
می باشند و مسلما در صورت انتخاب 
به این سمت، بنده و بسیاری از اعضای 
تیم مدیریتی شهرداری با طیب خاطر 
با ایشان همکاری و همراهی خواهیم 

داشت.«
از  موجی  نامه  این  انتشار  از  پس 
راه  به  پیشین  شهردار  علیه  انتقادات 

افتاد و این اقدام او را دخالت در انتخاب 
شهردار دانستند. حجت نظری یکی از 
این  به  خطاب  شهر  شورای  اعضای 
اقدام نجفی گفت، »شهردار تهران باید 

مقابل کاسبان در شهرداری بایستد.«
شهرداری  در  که  کرد  عنوان  او 
هیچ  عضو  که  دارند  وجود  کاسبانی 
 جریان سیاسی نیستند اما منافعشان 
به گونه ای است که اجازه نمی دهد هر 
کسی شهردار شود و این سه گروه برای 
شهردار تهدید هستند و باید شهردار 
محکم  تا  باشد  قوی  مدیری  تهران 

مقابل این افراد بایستد.
شهردار  آیا  که  نیست  معلوم  حاال 
تازه تهران »مدیری قوی« است یا نه 
و آیا نجفی و تیم مدیریتی شهرداری با 
افشانی هم »با طیب خاطر« همکاری 

خواهند کرد یا نه.
بسیجی ها و دلواپس ها هم بیشتر به 
مجموعه شورای شهر که اکثریت آن 
اصالح  طلب هستند کنایه زدند و رقابت  
و جنجال بین حزب کارگزاران، اتحاد 
ملت و اعتماد ملی برای شهردار شدن 
قرار  ذره بین  زیر  را  مهره شان  از  یکی 
دادند. از جمله اینکه بهتر است افشانی 
اول یک چک آپ بکند تا مثل نجفی 

بیمار از آب در نیاید!
یادآوری می شود که یکی از بهانه های 
نجفی برای استعفا بیماری بود گرچه 
خیلی ها عنوان کردند بیماری در کار 
نبوده و او با فشار نهادهای حکومتی 
مجبور به استعفا شده است و دالیل آن 
را مسائلی مربوط به زندگی شخصی او 

عنوان کردند.
افشانی در حالی شهردار تهران شده 
که هنوز بحث در مورد فساد گسترده 
در شهرداری تهران در دوران قالیباف 
ادامه دارد و اتهاماتی مانند نقل و انتقال 
و  بریز  زمین خواری،  نجومی،  امالک 
پرداخت های  و  گسترده  بپاش های 
و  نورچشمی ها  استخدام    مشکوک، 
دامان  دیگر  درشت  و  ریز  مورد  ده ها 

این سازمان را گرفته است.
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انتقال  پی  در  پرچی زاده-  رضا 
سفارت آمریکا به اورشلیم در ۱۴ ماه 
مه ۲۰۱۸، جنبش اسالمگرای حماس 
اسالمی  جمهوری  رژیم  حمایت  با 
به  را  بی نوا  فلسطینیان  از  جمعی 
خیزش علیه اسرائیل واداشت، که به 
کشته و زخمی شدن بسیاری از آنها 

منتهی شد.
با نظر به واقعه اخیر، در این مقاله 
دخالت  تاریخچه  به  دارم  قصد 
به  و  فلسطین  در  اسالمی  جمهوری 
ویژه کیفیت روابط این رژیم با حماس 
نه  چگونه  که  بدهم  نشان  و  بپردازم 
ملی  منافع  و  حقوق  که  پول  تنها 
پیشبرد  برای  ایران  ملت  بی صاحب 
مقاصد ایدئولوژیک و امپریالیستی رژیم 
ضدملی جمهوری اسالمی کرور کرور 
خرج این گروه تروریستی می شود تا 
فقط  باخت«  »باخت-  معامله  این  از 
خسران و حسرت برای ایران و ایرانی 
بر جای بگذارند؛ و در این میان عده ای 
نیز  »ایدئولوژی زده«  »بی منفعِت« 
همصدا  اسالمی  جمهوری  با  آشکارا 
شده و از پایمال شدن حقوق و منافع 

ملی ایرانیان دفاع کنند.
از آغاز جنگ های اعراب و اسرائیل 
رهبری جنبش های  سال ۱٩۴۸،  در 
در  اسرائیل عمدتا  بر ضد  فلسطینی 
عرب  ناسیونالیسِت  مبارزان  دست 
بود؛ که البته با توجه به خیزش انواع 
پِس  عربی  ناسیونالیسم های  اقسام  و 
از جنگ جهانی دوم و در اواسط قرن 
بیستم امری طبیعی می نمود. سازمان 
از  که  )ساف(،  فلسطین  آزادیبخش 
اواسط دهه شصت میالدی به رهبری 
-۱٩۲٩( عرفات  یاسر  کاریزماتیک 

۲۰۰۴( خود را آشکار ساخت، از همین 
دست جنبش های ناسیونالیستی عربی 
مهمترین  به  زمان  گذر  در  که  بود 
میان  در  ضداسرائیلی  جنبش 
از  بسیاری  شد.  تبدیل  فلسطینیان 
نیز  ایرانی  چپ های  و  اسالمگرایان 
»امپریالیسم ستیزی«  تاب  و  تب  در 
و  عرفات  به  سال های »جنگ سرد« 
»ساف« عالقه ای مضاعف پیدا کرده و 
از وی حمایت می کردند. پس از انقالب 
۵٧ در ایران نیز عرفات بالفاصله برای 
دستبوسی خمینی به تهران آمد؛ که 
در نتیجه خمینی هم بیانیه معروفش 
به منظور »فتح قدس« و محو اسرائیل 
و  کرد؛  صادر  را  روزگار  صفحه  از 
بدین ترتیب رژیم والیت فقیه از همان 
ابتدا اسرائیل ستیزی را در دستور کار 

خود قرار داد.
با این وجود، پس از حدود نیم قرن 
درگیری نظامی و تروریستی با اسرائیل 
اعراب  برای  باخت های متوالی  به  که 
بطور خاص  فلسطینیان  و  عام  بطور 
در  عرفات  و  ساف  بود،  شده  منتهی 
نتیجه رسیدند که در  این  به  نهایت 
با  اسرائیل  قاهر  نظامی  نیروی  برابر 
جنگ و عملیات چریکی و تروریسم راه 
به جایی نمی برند، و بنابراین باید برای 
مسئله فلسطین راه حلی سیاسی پیدا 
کنند. این نتیجه گیری به تغییر رویه و 
پیگیری روندی سیاسی از سوی عرفات 
و »ساف« در برابر اسرائیل انجامید که 
داشت؛  ادامه  عرفات  مرگ  زمان  تا 
همچون  همراهانش  نیز  او  از  پس  و 
جنبش  در  )ابومازن(  عباس  محمود 
»فتح« به طور عمده پیگیر این رویه 
سیاسی بوده اند. روند مذاکرات ساف- 
اسرائیل که با »قرارداد اسلو« )۱٩٩٣( 
آغاز شد، و با میانجیگری ملک حسیِن 
پادشاه اردن در اواخر قرن بیستم حتی 
تا آستانه صلح فلسطینیان با اسرائیل 
نیز پیش رفت، باعث شد »ساف« به 
مرور از چشم جمهوری اسالمی بیفتد؛ 
عمِر  آخِر  سال های  در  که  بطوری 
عرفات جمهوری اسالمی آشکارا وی 
را ناسزا می گفت و به خیانت و سازش 
تاریخ مصرف »ساف«  متهم می کرد. 
برای جمهوری اسالمی تمام شده بود.

به  این زمان، جمهوری اسالمی  در 
شدت به جایگزین مناسبی در میان 
سیاست های  ادامه  برای  فلسطینیان 
اسرائیل ستیزانه خود نیاز داشت؛ و این 

جایگزین را همچون هدیه ای خدادادی 
در قالب جنبش نوپای حماس یافت. 
اما  بود،  ضداسرائیلی  گرچه  »ساف« 
ناسیونالیسم عربی اش  و  سکوالریسم 
بیشتر با سبک امثال ناصر و صدام جور 
درمی آمد تا با ایدئولوژی اسالمگرایانه 
جمهوری اسالمی. بر خالف »ساف«، 
بنیادگرای  سازمان  یک  حماس 

بودن  سنی  گرچه  که  بود  اسالمی 
آخوندی  رژیم  برای  می توانست  آن 
مشکل ساز شود، اما به هر حال اتکایش 
به بنیادگرایی اسالمی خیلی بیشتر با 
ایدئولوژی و گفتمان بنیادگرای رژیم 

والیت فقیه جور درمی آمد.
حین   ۱٩۸٧ سال  در  حماس 
احمد  شیخ  توسط  اول«  »انتفاضه 
عنوان  به   )۲۰۰۴-۱٩٣٧( یاسین 
پایه  اخوان المسلمین  از  شاخه ای 
گذاشته شد. در منشور آن که در سال 
۱٩۸۸ منتشر شد، هدف این سازمان 
حکومتی  تشکیل  و  اسرائیل  محو 
اسالمی در سرزمین فلسطین عنوان 
شده است. این سازمان، همچون ارتش 
دو شاخه  دارای  ایرلند،  جمهوریخواه 
اصلی سیاسی و نظامی است؛ که شاخه 
نظامی آن– که گاهی از شاخه سیاسی 
مستقل عمل می کن – به »گردان های 
عزالدین قسام« معروف است. از همان 
آغاز کار، حماس بطور عام و گردان های 
و  موشک پرانی  به  خاص  بطور  قسام 
عملیات های تروریستی و انتحاری نه 
تنها بر ضد ارتش و شهروندان اسرائیل 
پرداخته  فلسطینیانی  ضد  بر  که 
و  تروریستی  روش های  مخالف  که 

بنیادگرایی اسالمِی آنها هستند.
اکثریت  آوردن  دست  به  از  پس 
در  فلسطین  پارلمان  کرسی های 
انتخابات ژانویه ۲۰۰۶ توسط حماس، 
از آنجا که حماس حاضر نشد خشونت 
و تروریسم را نفی کند و اسرائیل را به 
رسمیت بشناسد، نیروهای چهارگانه 
متنفذ در روند صلح خاورمیانه )آمریکا، 

روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل( 
قبال  در  خود  مالی  تعهدات  بار  زیر 
طرفی  از  نرفتند.  حماس  به  کمک 
دیگر، حماس و فتح که هر دو برای 
هژمونی در سیاست فلسطین تالش 
هم  با   ۲۰۰٧ سال  در  می کنند، 
داشتند  نظامی  خونین  درگیری های 
طرف  دو  از  زیادی  تعداد  آن  در  که 
حماس  نهایت  در  اما  شدند؛  کشته 
توانست فتح را در نوار غزه کوبیده و 
آن را اخراج کند. برای کنترل کامل بر 
سیاست فلسطین، حماس حتی قصد 
داشت محمود عباس را در دفترش در 
غزه ترور کند، که موفق نشد. پس از 
این واقعه، فعالیت فتح بطور عمده به 
کرانه باختری رود اردن محدود شد. 
از جنگ ۲۰۰٧، حماس کنترل  بعد 
کامل نوار غزه را در دست داشته است؛ 
و در این مدت تالش کرده– به سبک 
حکومت  شیوه  اسالمی–  جمهوری 
اسالمگرایانه را در نوار غزه پیاده کند؛ 
که در آن حجاب برای زنان اجباری 
و  است،  ممنوع  الکل  مصرف  است، 
روابط زن و مرد باید کامال »اسالمی« 
باشد؛ و همه این موارد توسط نیروهایی 
مشابه گشت ارشاد جمهوری اسالمی 

شدت  به  »خاطیان«  با  شده  کنترل 
برخورد می شود.

آدم ربایِی  پی  در   ،۲۰۰۸ سال  در 
حماس از اسرائیلی ها، ارتش اسرائیل 
حمله ای محدود به نوار غزه صورت داد؛ 
شهرهای  موشک باران  به  متقابال  که 
اسرائیل توسط حماس انجامید؛ و در 
نتیجه به حمله بلندمدت اسرائیل به 

نوار غزه ختم شد که تا سال ۲۰۰٩ 
حماس  مدت،  این  در  داشت.  ادامه 
بطور مداوم از مساجد، بیمارستان ها، و 
دیگر مراکز اجتماعی برای انبار کردن 
اسلحه، اختفا و حمله به اسرائیلی ها 
استفاده می کرد. همچنین، حماس در 
این جنگ به استفاده از »سپر انسانی« 
و به کار گرفتن زنان و کودکان برای 
یورش های  از  خود  کردن  پنهان 
اسرائیل متهم است. در سال ۲۰۱۰، 
حماس که به خاطر مواضع تروریستی 
از  اسرائیل  توسط  خشونت آمیزش  و 
حاشیه  به  فلسطین  صلح  مذاکرات 
رانده شده بود، در راس سیزده گروه 
نوک  در  دیگر  فلسطینی  تروریستی 
مسلحانه ای  عملیات های  پیکان 
قرار گرفت که به منظور بر هم زدن 
اسرائیل  و  فتح  بین  صلح  مذاکرات 

صورت می گرفت.
سرویس های  گزارش های  مطابق 
سال  تا  اسرائیل،  و  آمریکا  اطالعاتی 
۲۰۰۴ عمده خرج حماس را عربستان 
سعودی می داد؛ اما از آن پس حمایت 
و  شد،  متوقف  حماس  از  عربستان 
حماس خرج خود را از منابع دیگری 
دریافت کرد. در ژوئن ۲۰۰۴، مشاور 

ارشد وزارت خزانه داری آمریکا، دیوید 
داد  شهادت  سنا  برابر  در  اوفهاوزر، 
عربستان،  بر  آمریکا  فشار  اثر  در  که 
»مطابق گزارش های اطالعاتی موثق، 
عربستان حمایت مالی خود از حماس 
را متوقف کرده است« و در ادامه اظهار 
داشت که حمایت مالی ایران و سوریه 
از حماس جایگزین حمایت عربستان 

تا  اطالعات،  این  مطابق  است.  شده 
ده  تنها  میالدی،  هشتاد  دهه  اواخر 
درصد بودجه کل حماس را جمهوری 
اسالمی تامین می کرد؛ اما از ۱٩٩٣ تا 
۲۰۰۶ جمهوری اسالمی هر ساله سی 
میلیون دالر به حماس اختصاص داد. 
بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰٩، حمایت 
حماس  از  اسالمی  جمهوری  مالی 
افزایش چشمگیری یافت و به حدود 

چندین میلیون یورو در سال رسید.
برای  وایس  مایکل  گزارش  به 
ژانویه ۲۰۱۲،  مورخه ۱٧  به  تلگراف 
از سال ۲۰۰٧ که حماس نوار غزه را 
تحت کنترل خود درآورد، جمهوری 
سلیمانی  قاسم  مدیریت  به  اسالمی 
به  اسلحه  و  پول  زیادی  مقادیر 
حماس تحویل داده است. هنگامی که 
اسماعیل هنیه، رهبر شاخه سیاسی 
به  تهران  به  حماس، در سال ۲۰۰۶ 
رفته  احمدی نژاد  و  خامنه ای  دیدار 
کمک  دالر  میلیون   ۲۵۰ مبلغ  بود، 
از جمهوری اسالمی دریافت کرد؛ که 
ظاهرا در حین سفر بازگشت به نوار 
غزه، هنگامی که هنیه می خواسته از 
مرزبانی  توسط  کند،  عبور  رفح  مرز 
مصر مصادره می شود. به نوشته الشرق 

جمهوری   ۲۰۰۸ سال  در  االوسط، 
به  دیگر  دالر  میلیون   ۱۵۰ اسالمی 
حماس داد مشروط بر اینکه از هر گونه 
مذاکره ای با اسرائیل خودداری کند. به 
گفته وایس، سالح هایی که حماس از 
جمهوری اسالمی دریافت کرد شامل 
گراد،  میل یمتری   ۱۲۰ موشک های 
بمب های  رعد،  ضدتانک  راکت های 
جاده اِی زره شکاف، بعالوه اطالعات فنی 
برای ساخت انواع بمب های دست ساز 
بوده است. این سالح ها عمدتا از طریق 
و  قاچاق رفح در مرز مصر  تونل های 
نوار غزه برای حماس ارسال شده است. 
حماس  شبه نظامیان  مدت،  این  در 
بین یک تا شش ماه در اردوگاه هایی 
به آموزش دیدن  ایران  مخصوص در 
مشغول بودند. بدین ترتیب، در طی 
این سال ها، حضور جمهوری اسالمی 
در نوار غزه و تاثیرش بر حماس چنان 
پررنگ بود که برخی رسانه های غربی، 
با استفاده از پسونِد مکانی فارسی، نوار 

غزه را »حماستان« نامیدند.
حمله موشکی حماس به عیالت در 
از صحرای  اردن  در  عقبه  و  اسرائیل 
سینا در داخل خاک مصر به تاریخ ۲ 
اوت ۲۰۱۰، شدیدترین واکنش دنیای 
عرب به حماس و جمهوری اسالمی 
این واقعه به شدت  را در پی داشت. 
صدای مقامات و مطبوعات مصری را 
درآورد؛ بطوری که روزنامه الجمهوریه 
مصر نوشت که »گرچه اسرائیل از سال 
اما  است،  کرده  اشغال  را  غزه   ۱٩۶٧
نقش اشغالگر را از سال ۲۰۰۵ ایران بر 
عهده گرفته است… ایران قصد دارد تا 
در صورت صدور کیفرخواستی توسط 
دادگاه بین المللی ]در پرونده ترور رفیق 
علیه  لبنان[  وزیر  نخست  حریری، 
از اعضای حزب اهلل– امری که  برخی 
انتظارش می رود– فشار را بر حزب اهلل 
کشورهای  می خواهد  ایران  کند.  کم 
عربی دائم با اسرائیل در ستیز باشند، 
در  منطقه همچنان  که  و می خواهد 
آتش بسوزد؛ و در این راه برایش هیچ 
مهم نیست که حق حاکمیت کشوری 
]مصر[ بر سرزمین خود را مورد تجاوز 
قرار دهد. شبه نظامیان اسالمگرا که در 
فلسطین آتش می سوزانند، فلسطین را 
به نکاح آخوندها درآورده اند… چنانکه 
هر بچه عربی می داند، نقشه ایران این 
است که جهان عرب را تا ابد با مسئله 

فلسطین دست به گریبان نگاه دارد«.
در این میان، در جایی که بسیاری 
مساله  راه حل  اعراب  و  مسلمانان  از 
سیاسی  که  نظامی  نه  را  فلسطین 
می دانند و از تروریسم به عنوان مانعی 
بر سر راه مذاکرات صلح فلسطینیان 
برخی  می کنند،  شکایت  اسرائیل  با 
جمهوری  »مخالفان«  ظاهر  به 
اسالمی– که بیشتر باید آنها را در میان 
چپ های  و  فسیل شده  اسالمگرایاِن 
سنتی سراغ گرفت– کاسه داغتر از آش 
شده اند و همصدا با رژیم والیت فقیه به 
فلسطینیان« کماکان  از  بهانه »دفاع 
به حمایت از پول خرج کردن های بی 
کیسه  از  آخوندی  رژیم  و حصر  حد 
ملت ایران برای ریختن خون یهودی 
گریبان  و  می زنند  ضجه  مسلمان  و 
است  شایسته  اینها  می کنند.  چاک 
که بجای صدور بیانیه های آتشین بر 
ضد اسرائیل )عمدتا از اروپا و آمریکا( 
خود شخصا به فلسطین تشریف برده و 
تحت فرمان گروه های تروریستی– که 
در حقیقت تحت فرمان رژیم جمهوری 
اسالمی است– اسلحه به دست بگیرند 
و با دشمن خونی شان اسرائیل مصاف 
دهند تا بلکه یا اسرائیل را از صفحه 
روزگار محو کرده »قدس عزیز« را آزاد 
به مقصود  راه رسیدن  در  یا  و  کنند 
با  اینکه  نه  بنوشند؛  شهادت  شربت 
یک  از  بیهوده شان  و  پوچ  شعارهای 
کردِن  ناکام  خاکستِر  به  آتش  طرف 
روند صلح فلسطینیان با اسرائیل بریزند 
و از طرف دیگر همچون اسب تروای 
رژیم در میان اپوزیسیون رژیم والیت 
فقیه عمل کنند. اینها مصداق مسلم 
»َخَسَرالدنیا واآلخره« هستند؛ و خیری 
که ندارند هیچ مدام هم شّر می رسانند.

مسئله فلسطین :
 ابزار ایدئولوژیک رژیم والیت فقیه

موشک پراکنی به سوی اسراییل توسط حماستونل های حماس
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