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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

ِِ

یک سال پس از انتخابات 96
پسابرجام پیش از برجام است!

در این شماره می خوانید:

برگزاری  از  پس  و  پیش  سال  یک 
ریاست  انتخابات  دور  دوازدهمین 
در  روحانی  ایران حسن  در  جمهوری 
مقام خود ابقاء شد تا دولت دوم خود 
را به امید اجرای »برجام« تشکیل دهد. 
این انتخابات از سوی هواداران نظام در 

حالی »رقابتی ترین انتخابات جمهوری 
اسالمی« توصیف شد که تنها میان دو 
جریان خودی حکومت شامل اصولگرا و 
اصالحی- اعتدالی برگزار شد و برخی 
آن  به  ورود  از  نیز  خودی ها  از  دیگر 

ناکام ماندند.  در صفحات 10 و 11 

سرمقاهل
»بد« و »بدتر« و »براندازی«

پس از آنکه جنگ هشت  ساله با عراق تمام و سیاست های »سازندگی« 
به دالیل ساختاری با بن بست روبرو شد، »پروژه اصالحات« به میدان آمد. 
دلیل اقبال جامعه و حتی بخشی از مخالفان رژیم و همچنین غربی ها این 
بود که »اصالحات« نوید اصالح و طبیعتا تغییر )در همان چهارچوب نظام( 
می داد. ناطق نورِی »بدتر« رقیب خاتمِی »بد« بود.  مردم برای دهان کجی 

به »رهبر« و به امید اصالح و تغییر، در برابر »بدتر« به »بد« رأی دادند. 
در پایان هشت سال »دولت اصالحات« اما رئیس جمهوِر »بد« فهمید که 
بیش  از یک »تدارکاتچی« نبوده و جایش را خندان و دست در دست به 
»بدتر« یعنی محمود احمدی نژاد داد. »بدتر« در طول هشت سال چهره 
بدون بزک رژیم را به نمایش گذاشت و اوضاع، »بدتر« از »بد« شد! البته 
در انتخابات 88 ممکن بود دوباره یک »بد« بیاید و کشور را به »دوران 
که  سال  هشت  از  پس  نیامد.  کوتاه  »بدتر«  اما  برگرداند.  امام«  طالیی 
»بد«  رأی گیری  در  اقتصادی  اوضاع  بدتر شدن  دلیل  به  جامعه می رفت 
و »بدتر« شرکت نکند، طوری که »رهبر« حتی از مخالفان هم خواست 
پنهان، مقدمات »نرمش  و  پیدا  به کی!(،  نیست  )مهم  بدهند  بروند رأی 
قهرمانانه« ریخته شد و یک حجت االسالم »بِد« دیگر در برابر دو »بدتر« 
یعنی محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی برنده شد. با تایید »رهبر« پس 
از ده سال مذاکرات اتمی بدون آمریکا، در طول دو سال با آمریکا، توافق 
حاصل شد. بسیاری به خیابان ها ریختند و شادی ها کردند که به زودی 
اوضاع اقتصادی روبراه می شود. البته باید هم می شد؛ ولی به شرطی که 
»اصالحات« و »اصالح طلبان« یعنی »بدها« در برابر »بدترها« می ایستادند 
با نقش سپاه  از جمله امنیت سرمایه را در رابطه  و زمینه اجرای برجام 
پاسداران و نهادها و بنیادهای مذهبی در اقتصاد کشور فراهم می آوردند. 

اما »دولت بی تفنگ« از پس »دولت باتفنگ« برنیامد.
در انتخابات 96 ابراهیم رئیسی به عنوان »بدتر« به حسن روحانی باخت 
بدون آنکه »بد« بتواند در این مدت نیز گره ای از مشکالت مردم باز کند. 
فرق بین »بد« و »بدتر« چیست اگر اوضاع همیشه بد یا بدتر باشد؟! بر 

اساس این تجربه است که پای »براندازی« به میان آمد.
اینکه برخی اصالح طلبان می گویند هم از »کیهان تهران« باید بخورند و 
هم از »کیهان لندن«، دلیل نمی شود که پس حقانیت دارند! بلکه »کیهان 
تهران« از موضع »بدتر« و البته »خودی« به آنها می زند! »خودی« هستند 
مواضع  با  مردم  کنند!  »رقابت«  هم  با  دارند  اجازه  کاندیداهاشان  زیرا 
به »بد«، یعنی  با رأی دادن  »کیهان تهران« و »بدتر«ها آشنا هستند و 
»اصالح طلبان«، اعالم کرده اند که »بدتر« را نمی خواهند. کیهان لندن اما 
منادی »خوب« است. برای ایران و  ایرانیان و مردم منطقه و جهان همیشه 
»خوب« و »خوبتر« و بهترین ها را می خواهد و معلوم است که از این موضع 

با »بد« و »بدتر«، اصالح طلب و اصولگرا، هر دو، مخالف است! 
براندازی، نتیجه ی سیاست های اتمی و موشکی و تروریستی خود رژیم 
ضدبشری است که مردم را فقط برای رأی دادن به »بد« و »بدتر« می خواهد 
و عاجز از تأمین یک زندگی »خوب« برای آنهاست. اگر هدف از تحمیل 
است،  ایران  در  اسالمی  حکومت  استمرار  »بدتر«   و  »بد«  بین  انتخاب 
براندازی اما هدف نیست بلکه ضرورت گذار از دایره ی بسته و شیطانی تن 
دادن به »بد« و »بدتر« و تحقق حاکمیت ملی بر مبنای اصول دمکراسی و 
حقوق بشر است. برای رسیدن به حاکمیت مردم باید حاکمیت ضدمردم 
را برانداخت. برای آن اما به گسترده ترین ائتالف  دمکراتیک بین نیروهای 
سیاسی داخل و خارج و همچنین به بزرگترین چتر همبستگی و همگرایی 

ملی برای در برگرفتن ایران و ایرانیان نیاز است.               االهه بقراط

 در صفحه18

یوزپلنگ  ایرانی روی پیراهن تیم ملی فوتبال:
 هست ولی دیده نمی شود!

****
کیروش اسامی  مسافران روسیه را 

اعالم کرد
****

مسابقات  در  نادال  قهرمانی  هشتمین 
استادان رم؛ سویتولینا قهرمان دختران رم

****
کفش طالیی برای پنجمین بار به مسی رسید

****
درخواست پناهندگی 200 ورزشکار از استرالیا 
در بازی های کشورهای مشترک المنافع

****
پخش مسابقات فوتبال در کافی شاپ ها 

و قهوه خانه ها ممنوع شد
****

روحانی: چرا خانم ها باید تاوان بی ادبی 
مردها را بدهند؟

سیاست جدید آمریکا
جمهوری اسالمی را در منگنه قرار داده است

خّرمشهر، زخم جنگ بر پیکر و 
درد بی مهری بر دل

صفحه 3
فعاالن  بازداشت   =ادامه ی 
تن   20 این بار  زیستی:  محیط 

دیگر از فعاالن جنوب
صفحه 4

=تعیین وکالی مورد تایید قوه 
قضاییه برای متهمان پرونده های 

امنیتی
صفحه 5

=ُرمان روسی با قهرمان ایرانی 
و لهجه آمریکایی بازگشته است

صفحه 6
=آیا »طرح برنارد لوئیس« برای 
تجزیه خاورمیانه حقیقت دارد؟

صفحه 7
شروط  و  ایران  انقالبی  =رژیم 
آمریکا و فرماندهان متحجر سپاه

صفحات  8 و 9
= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات

 در ایران )70(- احمد احرار
 - دانشجوئی  =قربانی جنبش 

داریوش همایون
صفحه 13

= سرگرمی -جدول - سودوکو
صفحه 14

=یادداشت های خصوصی دکتر 
امینی از روزهای بحران )1(

صفحه 16
مالی  نبض  انداختن  کار  =از 
آمریکا  خزانه داری  قدس:  سپاه 
شبکه های  و  عوامل  کمین  در 

 در صفحه 2پولشویی رژیم ایران

=در تقلید از شروط آمریکا در برابر جمهوری اسالمی، خامنه ای هم شروطی را برای ماندن در برجام تعیین کرد ولی 
در برابر اروپا!

=یک منبع اروپایی در بروکسل به کیهان لندن می گوید پس از سخنان علی خامنه ای، دیپلمات های ایرانی  تالش 
داشتند مخاطبان خود را قانع سازند که موضع دولت کامال متفاوت از صحبت های رهبر جمهوری اسالمی است و نباید 

خواست هایی را که او مطرح ساخته جدی گرفت زیرا تنها مصرف داخلی داشتند.

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید
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از صفحه 1
مهمترین عاملی که به پیروزی حسن روحانی در 
انتخابات منتهی شد تکیه بر وعده های رنگارنگ او در 
کارزار انتخاباتی و همچنین موج عظیم سیستماتیک و 
تبلیغاتی برای معرفی حسن روحانی به عنوان »حالل 
مشکالت« بود که تصویر دیگری از »کلیدداری« وی 

را به نمایش می گذاشت.
حسن روحانی و اسحاق جهانگیری که نقش »یار 
حریف کوب« او را در کارزار انتخابات به عهده داشت 
با تصویر یک موقعیت کامال سیاه در صورت پیروزی 
ابراهیم رئیسی تالش کردند با شعار »دوباره روحانی« 

وی را تنها راه چاره همه مشکالت نشان دهند.
حال با گذشت یک سال از آن روز و آن وعده ها، 
دولت دوم حسن روحانی نه تنها عملکردی به مراتب 
نیست  معلوم  بلکه  داشته  او  نخست  دولت  از  بدتر 
چه چیزی قرار بود با پیروزی ابراهیم رئیسی انجام 
شود که در دولت روحانی اتفاق نیفتاد! »به عقب باز 
از  اصلی در حمایت  از شعارهای  نمی گردیم« یکی 
روحانی بود. حال آنکه امروز دولت دوم روحانی در 
همان جایی قرار دارد که دولت اول وی قرار داشت و 

چه بسا بحرانی تر از آن زمان: پیش از برجام!
مدال افتخار برای هیچ

برجام یکی از برجسته ترین مواردی بود که دولت 
نخست روحانی برای امضای آن مدال افتخار بزرگی 
به سینه خود سنجاق کرد و از محمدجواد ظریف که 
همین هفته در مراسم افطار در حضور خامنه ای شعار 
»مرگ بر آمریکا« می داد، تجلیل به عمل آورد. تیم 
تبلیغاتی روحانی چنین تصوری را برای مردم ایجاد 
کرده بود که در صورت پیروزی رئیسی، برجامی که 
روحانی و ظریف و همراهانشان با دیپلماسی بسیار 

داهیانه آن را به ثمر رسانده اند نابود خواهد شد!
اما تنها چند هفته پس از برگزاری انتخابات ورق 
برجام برگشت و هنوز یک سال از آن ادعاها نگذشته 
تیم  و  ظریف  و  روحانی  و  است  رفته  باد  بر  برجام 
مربوطه دوباره با همان فهم »باال« از دیپلماسی، شال 
و کاله کرده اند و از خاور دور تا اروپا می گردند شاید 

پسماندهای توافق هسته ای را حفظ کنند.
جدا از برجام در بخش های دیگر سیاست خارجی 
نیز دولت روحانی نتوانسته دستاوردی برای ایراِن در 
سال های انزوا و تحریم داشته باشد اگرچه مأموریت 
دولت روحانی صرفا در زمینه توافق هسته ای و گشایش 
راه های اقتصادی بود و وزارت امور خارجه نقشی در 
سیاست های منطقه ای بازی نمی کند. با سیاست های 
جدید آمریکا، چین و روسیه و اروپا در حالی از ایران 

فاصله می گیرند که جمهوری اسالمی در کشورهای 
لبنان  و  به شدت تضعیف شده و عراق  نیز  منطقه 
ایران خارج  و سوریه از زیر نگین حکومت اسالمی 
می شوند. از یک سو  انتخابات در عراق و لبنان، آینه ی 
واقعیت را در برابر رژیم ایران گرفت و از سوی دیگر 
روسیه با طرح خروج نیروهای خارجی از سوریه و 
همچنین سکوت در برابر حمله های اسرائیل به مواضع 
سپاه قدس و حزب اهلل در این کشور، حکومت ایران 
را تنها گذاشته است. چه بسا سپاه خود به این نتیجه 
برسد که باید شکست را پذیرفته و پایش را از مرداب 
سوریه بیرون بکشد. دولت روحانی اما در هیچ کدام 

از این سیاست ها نقشی ندارد.
ثبات اقتصادی، حباب آرزو

»اقتصاد« و بهبود وضعیت معیشتی قطعا یکی از 
ریاست  انتخابات  در  رای دهندگان  دالیل  مهمترین 
جمهوری بود. حسن روحانی در دولت نخست نتوانست 
کارزار  در  اما  باشد  داشته  اقتصادی  مثبت  عملکرد 
انتخاباتی سال گذشته به اتکای برجام مدعی شد که 
دولت وی زمینه ها را فراهم آورده و اکنون قرار است 

آنچه کاشته شد، برداشت شود.
امضای برجام اما به تنهایی نمی توانست بن بست های 
و  سیاسی  ساختاری  گره های  بگشاید.  را  اقتصادی 
اقتصادی در جمهوری اسالمی چنان انباشته است که 
اوضاع بدتر از پیش شد. در حالی که »ثبات اقتصادی« 
بارها از سوی حسن روحانی و اسحاق جهانگیری مطرح 
شد اما دالر 3800تومانی تا 7000تومان باال رفت و 
سکه هم از مرز دو میلیون تومان عبور کرد. بازار ایران 
به شدت دچار تالطم شده  و هیچ سرمایه گذار داخلی و 
خارجی حاضر به پذیرش ریسک سرمایه گذاری در این 
بازار آشوب زده و بی ثبات و خطرناک نیست تا جایی 
که در کنار انواع فرارها، »فرار سرمایه از کشور« نیز 

به دیگر معضالت اضافه شده است.

نگاهی به اعتراضات صنفی در سال گذشته نشان 
می دهد که دست کم شش هزار اعتراض کارگری در 
قالب تجمع، راهپیمایی و اعتصاب در ایران رخ داده است.

مالباختگان موسسات مالی و اعتباری که حسن 
روحانی در مهرماه 96 در ادعایی دروغین گفته بود 
مشکل 98درصد از آنها حل شده همچنان خود را به 
درستی غارت شدگانی می دانند که دولت به وضعیت 
آنها توجهی نمی کند. خشم و عصبانیت آنها به حدی 
است که در اقدامی نمادین، عروسک ولی اهلل سیف را به 
دار آویخته و خواستار اعدام رییس بانک مرکزی شدند!

در آن سو اما حسن روحانی و اسحاق جهانگیری 
که »مبارزه با فساد اقتصادی« را در تبلیغات انتخاباتی 
و  جاری  فساد  نتوانستند  تنها  نه  می دادند  شعار 
بلکه  دهند  سامان  را  دولت  بدنه  در  رانت خواری 
برادرانشان، حسین فریدون و مهدی جهانگیری، که 
هر دو پست های دولتی نیز داشتند به اتهام فساد و 
زد و بند اقتصادی بازداشت شده و پرونده های آنها در 

قوه قضاییه در جریان است.
با  روحانی  مضحک  شوخی  آزادی،  به  احترام 

شهروندان 
حسن روحانی روی آزادی های اجتماعی و حقوق 
شهروندی نیز به شدت مانور  داده و خود را منادی 
و پاسدار حقوق اجتماعی و شهروندی مردم قلمداد 
کرده است. اما در عمل نشان داده مانند هر عضوی از 
نظام جمهوری اسالمی رویکردی خصمانه نسبت به 

آزادی های اجتماعی و حقوق شهروندی دارد.
شبکه های  و  اینترنت  حوزه  در  آزادی  موضوع 
اجتماعی یکی از مهمترین مواردی بود که روحانی 
بر آن تکیه کرد. او خود را موافق آزادی و مخالف با 
نشان  شهروندان  خصوصی  زندگی  کنترل  و  شنود 
می داد و همین موضوع مورد توجه و استقبال بخش 
زیادی از جوانان ایران قرار گرفت. انتخاب محمدجواد 
آذری جهرمی برای مقام وزارت ارتباطات به عنوان 
وزارت  فنی  کارشناس  پیشتر  که  امنیتی  چهره ای 
اطالعات بود و ید طوالیی در شنود و رصد شهروندان 
آزادی  سر  بر  که  بود  پتکی  نخستین  شاید  داشت 

اینترنت کوبیده شد.
در دولت حسن روحانی که مدعی بود »وزیر ما 
اینجاست و به مردم قول می دهد دستش روی دکمه 
فیلترینگ نخواهد رفت« تلگرام که بسیاری از ایرانیان 

در آن کسب و کار می کنند، فیلتر شد.
در یک سال دولت دوم حسن روحانی تعداد زیادی 
از فعاالن سیاسی، مدنی از جمله در عرصه محیط 
زیست دستگیر و زندانی شدند؛ در زندان به مرگ 

مشکوک درگذشتند؛ و حتی هنرمندانی چون محمد 
رسول اف توسط وزارت اطالعات ممنوع الخروج شدند. 
برای روزنامه نگاران نیز پرونده هایی با اتهامات موهوم 

در دادسراهای انقالب و رسانه تشکیل می شود.
فاصله عمیق میان وعده های روحانی با آنچه در 
واقعیت روی می دهد موجب شد با گذشت تنها چند 
ماه از تشکیل دولت دوم وی بسیاری از چهره های 
معروفی که در انتخابات حامی اش بودند ابراز پشیمانی 
کرده و حتی از مردم در کمپینی با عنوان »پشیمانم« 
که در شبکه های اجتماعی به راه افتاد از مردم پوزش 

خواستند.
حوزه های  در  روحانی  ضعیف  عملکرد  امروز 
اقتصادی و سیاسی، و بر باد رفتن برجام که وی روی 
آن حساب باز کرده بود، همراه با بازگشت تحریم ها و 
همچنین آمدن تحریم های جدید، در کنار سرکوب و 
محدودیت های مزمن علیه مردم، ایران را در وضعیتی 
قرار داده است که با عبارتی جز »بازگشتن به عقب« 
نمی توان از آن یاد کرد. آنچه پیشرفت داشته است، 
نارضایتی های عمومی و دامنه ی اعتراضات است که 
در دی ماه 96 به اوج خود رسید و این روزها نیز به 
است.  یافته  ادامه  و سازمان یافته تر  اشکال مختلف 
اعتراضاتی که به تدریج قشرهای مختلف جامعه را 

در بر می گیرد. 
جالب آنکه دولت حجت االسالم حسن روحانی نه 
تنها رای دهندگان خود را ناامید کرده است بلکه سبب 
شده تا اصالح طلبانی هم که حامی سفت و سخت وی 
بودند همرا ه با او از چشم مردم بیفتند و سقوط کنند. 
 #IranRegimeChange و  #براندازم  هشتگ های 
نماد مدرن بحرانی ترین مرحله ی عمر نظام جمهوری 
به  ارائه  برای  چیز  هیچ  مطلقا  که  هستند  اسالمی 

جامعه ی جوان و پویای ایران ندارد.
روشنک آسترکی

جنگ لفظی بین ایاالت متحده آمریکا و 
جمهوری اسالمی ایران در روزهای گذشته 
از  پس  گذاشت.  جدیدی  مرحله  به  قدم 
مایک پمپئو، وزیر خارجه  آمریکا، که در 
یک سخنرانی در »بنیاد هریتیج« واشنگتن، 
دوازده خواست را از سوی دولت آمریکا از 
در  نیز  خامنه ای  علی  کرد،  مطرح  ایران 
دیداری با مسئوالن نظام به مناسبت ماه 
رمضان، شرایطی را برای باقی ماندن ایران 
برای  مشترک«  اقدام  جامع  »برنامه  در 
اروپایی ها تعیین کرد. کمیسیون مشترک 
برجام که جمعه 4 خرداد در وین، این بار 
داد،  جلسه  تشکیل  آمریکا،  بدون حضور 
پس از دو ساعت و نیم بدون ارائه هیچگونه 
ایران  اسالمی  جمهوری  به  »ضمانتی« 
پایان یافت. نماینده روسیه نیز در خاتمه 
»ادامه  اینکه  گفتن  به  تنها  نشست  این 
سیاسی«  اراده  به  بستگی  برجام  حیات 

دارد بسنده کرد.
کارشناسان، قبول برخی از 1۲ خواسته 
مطرح شده توسط وزیر خارجه آمریکا از 
دشوار  بسیار  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
می دانند، البته اعتقاد دارند که برخی دیگر 
در نهایت و زیر فشار تحریم های سنگین 
پذیرفته خواهد شد و علی خامنه ای »نرمش 
خواهد  نشان  خود  از  دیگری  قهرمانانه« 
کدام  هر  قبول  کارشناسان  همین  داد. 
رهبر  توسط  شده  مطرح  خواست های  از 
جمهوری اسالمی از اروپا را کامال غیرواقعی 

و غیرقابل قبول ارزیابی می کنند.
آشفتگی علی خامنه ای

به عنوان مثال مطرح کردن قطعنامه ای 
امنیت  شورای  عضو  کشورهای  سوی  از 
سازمان ملل متحد علیه آمریکا به دلیل 
علی  که  برجام،  از  کشور  این  خروج 
 ۲۲31 قطعنامه  نقض  را  آن  خامنه ای 
همین نهاد می داند، غیرقابل تصور است. 
گذشته از اینکه تصویب چنین قطعنامه ای 
امکان پذیر  آمریکا  وتوی  به حق  توجه  با 
نیست، مطرح ساختن آن به معنای پایان 
اتحاد سیاسی- نظامی دو سوی اقیانوس 
آتالنتیک است که آغاز آن به زمان جنگ 
حهانی دوم باز می گردد. اروپایی ها که تا 
کنون بارها، و شاید قبل از آمریکا، نگرانی 
خود را از برنامه های موشک های بالستیک 
جمهوری اسالمی ابراز کرده اند، نمی توانند 
را،  نگرانی  این  که  پذیرفت  نخواهند  و 
چنانکه علی خامنه ای خواسته است، کنار 
بگذارند. اگر برای آمریکا، این برنامه موشکی 
تهدیدی برای متحدانش در منطقه است، 
اتحادیه اروپا موشک های دوربرد جمهوری 
اسالمی را تهدیدی مستقیم برای برخی از 
کشورهای عضو خود  چون قبرس، یونان 

و یا جزایر جنوب ایتالیا می داند.
خواست های دیگر علی خامنه ای چون 
با  اروپایی  بانک های  همکاری  تضمین 
جمهوری اسالمی ایران و یا آمادگی خرید 
نفتی که دولت حسن روحانی  مقدار  هر 
الزم بداند از سوی اتحادیه اروپا، با توجه 
اقتصادی  نهادهای  بودن  غیردولتی  به 
اروپایی و تبعیت آنها از بازار و نه حکومت، 
جمهوری  رهبر  فکری  آشفتگی  از  نشان 
اسالمی دارد. سکوت دولت حسن روحانی 
در مورد شروط علی خامنه ای نیز نشان از 
این سردرگمی در رأس جمهوری اسالمی 
از سخنرانی علی خامنه ای در  دارد. پس 
دیدار با مسئوالن نظام، دیپلماسی جمهوری 
اسالمی که تا آن لحظه تالش در به دست 
آوردن حمایت سیاسی کشورهای اروپایی 
داشت، فعال سرگرم آرام ساختن مخاطبان 

خود در اروپاست.
شروط  به  اروپا  واکنش  از  نگرانی 

خامنه ای
یک منبع اروپایی در بروکسل به کیهان 
لندن می گوید روز بعد از سخنرانی علی 
ایرانی  تالش  دیپلمات های  خامنه ای، 
داشتند مخاطبان خود را قانع سازند که 
موضع دولت کامال متفاوت از صحبت های 
نباید  و  است  اسالمی  جمهوری  رهبر 
خواست هایی را که او مطرح ساخته جدی 
داشتند  داخلی  مصرف  تنها  زیرا  گرفت 
از  خواست هایی  چنین  رسما  هرگز  و 
قرار  کار  دستور  در  اروپایی  دولت های 
بار هم چون  این  نخواهد گرفت. احتماال 
علی  صحبت های  برای  نباید  گذشته 

خامنه ای ارزشی بیش از یک ژست سیاسی 
قائل شد. در روزهایی که امضای برجام در 
دستور کار قرار داشت نیز علی خامنه ای 
چنین تهدیدهایی را مطرح کرده بود. به 
عنوان مثال گفته بود که تصویب هرگونه 
بشر  حقوق  نقض  با  رابطه  در  تحریمی 
از سر گرفتن  و  برجام  از  ایران  به خروج 
بعد  انجامید.  خواهد  اورانیوم  غنی سازی 
آمریکا  چه  و  اروپا  چه  برجام،  امضای  از 
متهم  که  اشخاصی  علیه  تحریم  چندین 
به نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی 
ایران هستند به تصویب رسید و اعتراض 
به این تحریم ها تنها نمادین بود و در هیچ 

لحظه ای آینده برجام را زیر سوال نبرد.
اگر صحبت های علی خامنه ای در دیدار 
با مقامات عالی رتبه نظام را نباید زیاد جدی 
گرفت، برعکس سیاست جدید آمریکا در 
قبال جمهوری اسالمی ایران، اگر بر همین 
منوال پیش رود، کامال جدی است و ادامه 
حیات نظام کنونی را بسیار مشکل خواهد 
ساخت. شرایط این روزها با سال های اول 
متفاوت  کامال  اسالمی  تشکیل جمهوری 
حامیان  گسترده  تالش  وجود  با  است. 
در  اسالمی  جمهوری  خجالتی  و  رسمی 
به  بسیار مشکل  ایران،  از  و خارج  داخل 
نظر می آید که بتوانند تحریم های جدید 
به  را  این کشور  تغییر سیاست  و  آمریکا 
آتش  که  سازند  تبدیل  انسجامی  عامل 
خاموش  را  گذشته  ماه های  اعتراض های 
سازد. بارها و بارها در هفته های گذشته در 
ناراضی  بودیم که مردم  اعتراض ها شاهد 
از جمهوری اسالمی فریاد زدند »دشمن 

ما همینجاست، الگی میگن آمریکاست.«
تحریم های سنگین

اسالمی  جمهوری  مقامات  از  بسیاری 

ایران نه تنها می دانند که نخواهند توانست 
ملی گرایانه  احساسات  از  مرحله  این  در 
بلکه  کنند،  استفاده  خود  نفع  به  مردم 
به شدت از عواقب سیاست جدید آمریکا 
واهمه دارند. محمد جواد ظریف که پس از 
خروج آمریکا از برجام سراسیمه به مسکو، 
پکن و بروکسل رفت، به خوبی می داند که 
هیچ کدام از این کشورها نمی توانند ایران 
»بیمه«  آمریکا  تحریم های  مقابل  در  را 
کنند. حسن روحانی و وزیر خارجه اش به 
خوبی می دانند که خواست هایی که مایک 
خواست های  است،  ساخته  مطرح  پمپئو 
تنها  و  هستند،  هم  اروپایی  کشورهای 
اختالف آنها با آمریکا بر سر زمان و زبان 
و بیان این خواست هاست. بیهوده نیست 
به  واکنش  در  ظریف  محمد جواد  که 
گفتن  به  تنها  پمپئو  مایک  صحبت های 
و خارج  و کتاب  بی حساب  »آنقدر  اینکه 
از نزاکت و بدون منطق هستند که ارزش 
پاسخگویی ندارند«، بسنده می کند. حسن 
روحانی نیز با اشاره به سابقه امنیتی وزیر 
خارجه آمریکا از هرگونه پاسخگویی طفره 
سابقه  گویا  روحانی  حسن  البته  می رود. 
فعالیت های امنیتی خود را که درازمدت تر 
از حضور مایک پمپئو در راس سازمان سیا، 
امنیتی سرکوبگر  و  در دستگاه اطالعاتی 
دارد،  و  داشته  حضور  اسالمی  جمهوری 

فراموش کرده است.
روندی  در  آمریکا  جدید  تحریم های 
که 6 ماه از آغاز آن برای تکمیل به طول 
بدون  و  است  شده  آغاز  انجامید،  خواهد 
وقفه پیش می رود. اگرچه این تحریم ها از 

پشتوانه شورای امنیت برخوردار نیستند، 
ولی آمریکا نیر در اجرای آنها تنها نیست. 
ایران  به ویژه همسایگان  برخی کشورها، 
چون امارات متحده عربی، در اجرای آنها 
فعال  همکاری  واشنگتن  خزانه داری  با 
متحده  امارات  همکاری  اهمیت  دارند. 
عربی، با توجه به نقشی که این کشور تا 
کنون در اقتصاد بانکی و تجاری جمهوری 
اسالمی ایران داشته است، حیاتی و حائز 
اهمیت بسیار است. کشورهای دیگری هم 
آغاز  زمینه  این  در  را  آمریکا  با  همکاری 
گرجستان  به  می توان  جمله  از  کرده اند؛ 
مسدود  به  اقدام  که  کرد  اشاره  مالزی  و 
شهروندان  بستن حساب های  یا  و  کردن 
سال های  در  کرده اند.  اسالمی  جمهوری 
تاسیس  به  اقدام  اسالمی  اخیر جمهوری 
شرکت های بسیاری در این دو کشور کرده 
بود که می توانستند با بازگشت تحریم ها، 
نقشی بسیار فعال در دور زدن آنها بر عهده 
تحریم ها  قبلی  دور  در  چنانکه  بگیرند، 
شرکت های ایرانی مانند قارچ در برخی از 
کشورها چون بلغارستان و یا ترکیه رشد 

کرده بودند.
پایان ماه عسل با روسیه

در این میان روسیه هم روند رها کردن 
جمهوری اسالمی ایران به حال خود را آغاز 
کرده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
که  داریم  انتظار  »ما  می گوید:  کرملین، 
ایران 1۲ مورد یاد شده در سخنان مایک 
پمپئو را مورد بازبینی و بررسی قرار دهد«. 
سخنگوی کرملین معتقد است که »آینده 
برجام به واکنش ایران به این خواست ها 
بستگی دارد«. ضربه اصلی را ولی والدیمیر 
پوتین به جمهوری اسالمی وارد ساخت. 
رئیس جمهور روسیه در نشست مطبوعاتی 

مشترک با آنگال مرکل صدراعظم آلمان، 
نظامی  نیروهای  کلیه  »خروج  خواهان 
ویژه  نماینده  شد«.  سوریه  از  خارجی 
کرملین در امور سوریه، آلکسی الورنتیف، 
در پاسخ به پرسشی که آیا این خواست 
والدیمیر پوتین شامل نیروهای ایران نیز 
و  ایران  نظامی  »نیروهای  گفت:  می شود 
نیروهای تحت حمایت ایران چون حزب اهلل 

نیز باید سوریه را ترک کنند«.
به  ایران  اسالمی  جمهوری  واکنش 
سخنان والدیمیر پوتین به بهرام قاسمی، 
و  شد  سپرده  خارجه  وزارت  سخنگوی 
هیچ کدام از مقامات دولتی و نظامی دیگر 
نداده اند.  نشان  از خود  واکنشی  کنون  تا 
بهرام قاسمی نیز در پاسخ به پرسشی در 
این رابطه تنها به گفتن این بسنده کرد که 
»کسی نمی تواند ایران را مجبور به کاری 
که  هستیم  مستقلی  کشور  ما  زیرا  کند 
سیاست های خود را بر اساس منافع ملی 

خود در منطقه تعیین می کند«.
جمهوری  نظامی  و  سیاسی  مقامات   
روسیه  که  می دانند  خوبی  به  اسالمی 
مدت ها است راه خود را در سوریه از ایران 
ترکیه  دادن  شرکت  است.  ساخته  جدا 
در  که  روسیه  موازی  صلح  کنفرانس  در 
»آستانه« برگزار می شود و مالقات های پی 
در پی والدیمیر پوتین با بنیامین نتانیاهو 
و عدم واکنش مسکو به بیش از ۵0 حمله 
سپاه  نیروهای  مواضع  به  اسرائیل  هوایی 
قدس و حزب اهلل در سوریه، همه حکایت 

از پایان این ماه عسل دارند.
احمد رأفت

سیاست جدید آمریکا
جمهوری اسالمی را در منگنه قرار داده است

یک سال پس از انتخابات ۹6
پسابرجام پیش از برجام است!

=در تقلید از شروط آمریکا در برابر جمهوری اسالمی، خامنه ای هم شروطی را برای ماندن در 
برجام تعیین کرد ولی در برابر اروپا!

خامنه ای،  علی  از سخنان  پس  گوید  می  لندن  کیهان  به  بروکسل  در  اروپایی  منبع  =یک 
دیپلمات های ایرانی  تالش داشتند مخاطبان خود را قانع سازند که موضع دولت کامال متفاوت 
از صحبت های رهبر جمهوری اسالمی است و نباید خواست هایی را که او مطرح ساخته جدی 

گرفت زیرا تنها مصرف داخلی داشتند.
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)باال، راست به چپ( مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سام رجبی، )زندانیانی که نامشان اعالم نشده(، 
طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی، سپیده کاشانی

گفته  تهران  =دادستان 
یین  آ نون  قا  21۷ ده  ما
مبنای  کیفری  دادسری 
فعاالن  ماندن  بازداشت 

محیط زیستی است.
قانونی،  نظر  از  گفته  =او 
امور  در  دخالت  حق  دولت 
قوه قضاییه را ندارد و هرگونه 
اجرایی  از سوی قوه  حرفی 

فاقد سندیت است.
=جعفری دولت آبادی گفته 
که عیسی کالنتری به جای 
است  بهتر  اظهارات  این 
و خروج  مدنی  کاوه  درباره 

وی از ایران توضیح بدهد.
به  تند  واکنشی  در  تهران  دادستان 
بر  مبنی  کالنتری  عیسی  اظهارات 
محیط  بازداشت شدگان  شدن  آزاد 
کالنتری  »آقای  است:  گفته  زیستی 
دخالت  اجرایی حق  مقامات  دیگر  و 
و  ندارند  را  جاری  پرونده های  در 
تعبیراتی امثال »متهمان باید بزودی 

آزاد شوند« در حد آنان نیست!«
عباس جعفری دولت آبادی دادستان 
تهران روز چهارشنبه، دوم خردادماه، 
اظهارات  به  خبرنگاران  جمع  در 
عیسی کالنتری رئیس سازمان محیط 
نبودن  »جاسوس«  از  حاکی  زیست 
یستی  ز محیط  ن  شت شدگا ا د ز با
واکنش نشان داده و گفته که »آقای 
اجرایی  مقامات  دیگر  و  کالنتری 
حق دخالت در پرونده های جاری را 
»متهمان  امثال  تعبیراتی  و  ندارند 
باید بزودی آزاد شوند« در حد آنان 

نیست.«
عیسی کالنتری دیروز در جمع برخی 
که  بود  گفته  زیستی  محیط  فعاالن 
و  نیستند  جاسوس  بازداشت شدگان 

دادستان تهران: آقای کالنتری »بازداشت شدگان 
باید آزاد شوند« در حد شما نیست!

شعارهای  به  نکرد  جرات  انتظامی  نیروی  که  بود  زیاد  آنقدر  جمعیت 
ضدحکومتی مردم خشمگین واکنش نشان دهد

دارالترجمه بین المللی فـریـس

زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی
 ) استاد دانشگاه (

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

تلفــن:
020-8735  6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831
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Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne Road
Hammersmith , London W6 0LH
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از  تعدادی  پیش  =چندی 
آزاد  زیست محیطی  فعاالن 

شدند.
=دلیل بازداشت این فعاالن 
محیط زیست روشن نیست، 
دیگر  برای  دلیلی  چنانکه 
بازداشت ها نیز وجود ندارد.

از  سیدامامی  کاووس  مدافع  وکیل 
محیط  حوزه  فعال   20 بازداشت 
بازداشت شدگان  پرونده  در  زیست 
هویت  د.  دا خبر  زیستی  محیط 
بازداشت شدگان همچون اغلب فعاالن 

زندانی دیگر، نامشخص است.
کاووس  مدافع  وکیل  درفشان  پیام 
ایسنا گفته  به خبرگزاری  سیدامامی 
مطلع  دیگری  اطالعات  بر  »بنا  که 
شدم که حدود 20 نفر دیگر در جنوب 
کشور در رابطه با این پرونده بازداشت 
شده اند که دلیل اصلی بازداشت آنها 

نیز مشخص نیست.«
فرهادزاده،  علی  اخیر  هفته های  در 
باقر زارع، عبدالرضا کوهپایه، مرتضی 

محیط  فعاالن  از  جمعی  و  آریانژاد 
زیستی جنوب ایران آزاد شدند.

د  تعدا ز  ا دقیقی  ر  ما آ ینکه  ا با 
رسانه ها  اختیار  در  بازداشت شدگان 
قرار نگرفته، ولی تعداد بازداشت شدگان 
بیش از 50 نفر تخمین زده می شود.

کاووس  مدافع  وکیل  درفشان  پیام 
وضعیت  درباره  همچنین  سیدامامی 
س  و و کا همسر  ممبینی  یم  مر
به  امروز  که »صبح  گفته  سیدامامی 
تا در  دادسرای امنیت مراجعه کردم 
خانم  ممنوع الخروجی  با حکم  رابطه 
دلیل  و  بگیرم  اطالع  ممبینی  مریم 
صدور این حکم را جویا شوم که بر این 
اساس در شعبه 1 بازپرسی درخواست 
دادیم و بعد از پیگیری هایمان متوجه 
شدیم نه تنها در پرونده نامی از خانم 
و  دستور  بلکه  نشده  آورده  ممبینی 
ممنوع الخروجی  با  رابطه  در  مدرکی 

وی نیز وجود ندارد.«
خصوص  در  سیدامامی  وکیل مدافع 
سیدامامی  کاووس  همسر  وضعیت 
ایشان  حاضر  حال  »در  داد:  توضیح 
در  حالشان  بودن  نامساعد  دلیل  به 

ادامه ی بازداشت  فعاالن محیط زیستی: این بار 20 تن 
دیگر از فعاالن جنوب

بیمارستان بسر می برند.«
بهمن  از  پاسداران  سپاه  اطالعات 
از  کثیری  جمع  گذشته  سال  ماه 
فعاالن زیست محیطی را بدون تفهیم 
از  »جاسوسی  آنچه  جرم  به  و  اتهام 
فعالیت های موشکی در پوشش رصد 
شده،  خوانده  محیطی«  زیست  امور 
زندانی کرده است.در طول این مدت 
مشترک  جلسه  در  اطالعات  وزارت 
شورای  مجلس  امنیت  کمیسیون  با 
اسالمی اعالم کرد که بازداشت شدگان 
جاسوس نیستند و سندی مبتنی بر 
ندارد. اطالعات سپاه  ادعا وجود  این 
پاسداران نیز آنگونه که محمود صادقی 
نماینده مجلس شورای اسالمی گفته، 
به  اقرار  تنها  نه  بازداشت شدگان  از 
جرم خودشان بلکه اقرار به جرم دیگر 

بازداشت شدگان نیز گرفته است!
دستور  به  که  حقیقت یاب«  »کمیته 
هنوز  شده،  تشکیل  روحانی  حسن 
وضعیت  پیگیری  جهت  در  اقدامی 
مشکالت  حل  و  بازداشت شدگان 
درون حکومتی با سپاه و دم و دستگاه 

اطالعاتی و امنیتی آن نکرده است.

=کمیته حقیقت یاب حسن 
روحانی در موضوع بازداشت 
فعاالن محیط زیست و مرگ 
مشکوک کاووس سیدامامی، 
تا کنون گزارشی از عملکرد و 
یافته های خود منتشر نکرده  

است.
به  اما  این کمیته  =اعضای 
رئیس سازمان محیط  گفته 
به جاسوس  نسبت  زیست، 
نبودن بازداشت شدگان اتفاق 

نظر دارند.
ب  حقیقت یا کمیته  =
جاسوس  بر  مبنی  مدارکی 
پیدا  بازداشت شدگان  بودن 

نکرده است.
پاسداران  =اطالعات سپاه 
بجز دو نفر که به قید وثیقه 
آزاد شدند، 20 فعال دیگر را 
در بازداشت نگاه داشته است.

سازمان  رئیس  کالنتری  عیسی 
ماه ها  از  پس  زیست  محیط  حفاظت 
بازداشت شدگان  موضوع  به  سکوت 
و  داده  نشان  واکنش  محیط زیستی 
گفته که هیچ مدرکی دال بر جاسوس 
بودن فعاالن محیط زیستی وجود ندارد 
و آنها باید آزاد شوند.سرانجام عیسی 
حفاظت  سازمان  رئیس  کالنتری 
محیط زیست به بازداشت  تعدادی از 
فعاالن محیط زیست واکنش نشان داد 
با  رابطه  در  و گفت که هیچ مدرکی 

جاسوس بودن آنها وجود ندارد.
کالنتری اضافه کرده که »بر اساس 
تشخیص هیات چهارنفره هیات دولت 

این افراد باید آزاد شوند.«
محیط  فعاالن  آزادی  کالنتری 
زیستی را حاصل پیگیری های کمیته 
حقیقت یابی دانسته که شامل یک گروه 
چهار نفره شامل وزیر دادگستری، وزیر 
کشور،  معاون حقوقی حسن روحانی و 

وزیر اطالعات است.

سازمان  رئیس  کالنتری  عیسی 
محیط زیست که تا پیش از این واکنشی 
به ماجرای بازداشت شدگان نشان نداده 
بود و صرفا در مورد بازداشت و خروج 
ایران،  از  سابقش  معاون  مدنی  کاوه 
اظهار نظر کرده بود، در جمع برخی 
امروز  صبح  زیستی  محیط  فعاالن  از 
»تا  که  گفته  خردادماه،   1 سه شنبه، 
بدون  افراد  این  شده  مشخص  کنون 
اینکه کاری بکنند، بازداشت شده اند.«

20 بهمن ماه سال گذشته نخستین بار 
کیهان لندن خبر بازداشت بی سابقه ۷ 
تن از فعاالن محیط زیستی را منتشر 
شمار  کنون  تا  زمان  آن  از  کرد. 
بازداشت شدگان که گفته می شود در 
بیش  به  می برند  بسر  انفرادی  زندان 
این فعاالن  نفر رسیده است.از  از 50 
مقامات  ادعای  به  که  محیط زیستی 
به  متهم  اسالمی،  جمهوری  قضایی 
خروج  و  بیگانگان  برای  جاسوسی 
اطالعات موشکی در پوشش رصد امور 
زیست محیطی هستند، تعداد معدودی 
توانسته اند دیدار کوتاهی با خانواده های 

خود داشته باشند.
حسن  معاون  کالنتری  عیسی 
وزارت  نظر  بر  همچنین  روحانی، 
فعاالن  نبودن  جاسوس  بر  اطالعات 
محیط زیستی تاکید کرده و گفته که 
بر جاسوس بودن  »هیچ مدرکی دال 

این افراد وجود ندارد.«
اطالعات  حفاظت  حال،  این  با 

زارع  )علی(  باقر  فقط  پاسداران  سپاه 
مرتضی  هرمزگان،  اهل  محیط بان 
آریانژاد فعال محیط زیست و تعدادی 
دیگر از فعاالن محیط زیستی جنوب 
ایران را به قید وثیقه آزاد کرده و به 
خانواده  وکیل  درفشان  پژمان  گفته 
فعاالن  از  کاووس سیدامامی، 20 تن 
محیط زیستی جنوب را نیز به تازگی 
بازداشت کرده است.هیات چهار نفره 
عبدالرضا  شامل  دولت  حقیقت یاب 
علوی،  محمود  سید  فضای،  رحمانی 
از  پس  لعیا جنیدی  و  آوایی  علیرضا 
سیدامامی  کاووس  مشکوک  مرگ 
توسط روحانی برای بررسی مرگ این 
استاد دانشگاه و بازداشت شدن دیگر 

فعاالن زیست محیطی تشکیل شد.
این هیات به گفته درفشان تا اواسط 
برای  مشخصی  اقدام  اردیبهشت ماه 
نداده  انجام  بازداشت شدگان  آزادی 
با  نتوانسته اند  هنوز  »ظاهرا  و  بوده 
مقاماتی در سپاه جلسه دیدار بگذارند و 
فقط لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس 
کاووس  همسر  با  بار  یک  جمهوری 
آن  در  که  داشته  مالقات  سیدامامی 
زندگی  و  خاطرات  از  فقط  مالقات 

سیدامامی گفته شده است!«
حاال اما بجز آنچه کالنتری از نتایج 
اعالم  حقیقت یاب  کمیته  تحقیقات 
کرده، این کمیته گزارشی از عملکرد 
از تحقیقاتش  را  نتایج حاصل  خود و 

علنی نکرده است.

عیسی کالنتری خواستار آزادی بازداشت شدگان 
محیط زیستی شد

مقام  این  شوند.  آزاد  زودی  به  باید 
ارشد سازمان محیط زیست و معاون 
کمیته  که  بود  گفته  روحانی  حسن 
بررسی  با  نفره ای   ۴ حقیقت یاب 
بر  مبنی  مدرکی  هیچ  پرونده،  این 
پیدا  بازداشت شدگان  بودن  جاسوس 

نکرده است.
حاال، دادستان تهران در سخنان تندی 
او و دولت را خطاب قرار داده و گفته 
که »از دستگاه های دولتی و به ویژه 
آقای کالنتری« انتظار می رفته که »به 
جای طرح چنین ادعاهای بی مبنایی، 
در خصوص کاوه مدنی و خروج وی 

از کشور توضیح دهد.«
بررسی  دولت آبادی  جعفری  عباس 
ا  ر ن  مجرما کمه  محا و  مات  تها ا
و  وظیفه  اساسی  نون  قا براساس 
و  نسته  دا ییه  قضا قوه  رات  ختیا ا
قانون   ۹1 ماده  مبنای  بر  که  گفته 
آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 
رت  صو به  تی  مقدما ت  تحقیقا «

می گیرد.« محرمانه صورت 
از  که  گفته  قضاییه  قوه  مقام  این 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
چه  به  ایشان  »اوالً،  کرد  سوال  باید 
مجوزی در پرونده های قضایی دخالت 
می کنند؛ و ثانیاً، مبنای اظهارات وی 
که هیچ دسترسی و اطالعی از پرونده 

قضایی نداشته است چه می باشد.«
عباس جعفری دولت آبادی همچنین 
وجود  به  توجه  »با  که  کرده  اضافه 
بازپرس،  برای  کافی  دالیل  و  قرائن 
به  نسبت  کیفری  تأمین  قرار  صدور 
و  بوده  پرونده، ضروری  این  متهمان 
مبنای صدور آن ماده 21۷ قانون آیین 

دادرسی کیفری بوده است.«
ماده 21۷ قانون آیین دادسری کیفری 
در  قضا  دستگاه  است  آن  از  حاکی 
به  مظنون  گذاشتن  آزاد  که  صورتی 
یا  وی  فرار  به  منجر  جرم،  ارتکاب 
پنهان کردن آثار و دالیل جرم شود، 
می تواند احتیاط هایی در آزادی مجرم 

به خرج دهد.
دادستان تهران با بیان اینکه »مبنای 
اظهارات آقای کالنتری گزارش هیئت 
دولت  وزرای  برخی  از  شده  تشکیل 
جمهوری  ریاست  حقوقی  معاون  و 
برشمرده است«، اضافه کرده که »این 
هیئت هیچگونه دسترسی به پرونده 
و محتویات آن نداشته و بنابراین نه 
این گروه حق اظهار نظر و مداخله در 
پرونده جاری دارند و نه آقای کالنتری 
به عنوان رئیس سازمان محیط زیست 

و معاون رئیس جمهور.«
که  کرد  اعالم  قضاییه  قوه  مقام  این 
پرونده بازداشت شدگان محیط زیستی 
در  جاسوسی  »پرونده  را  آن  او  که 
زیست«  محیط  فعالیت های  پوشش 
زودی  به  تهران  دادسرای  در  نامید، 
تهران  دادستانی  و  می رسد  پایان  به 
نتیجه تحقیقات را با رعایت مقررات 

به استحضار عموم خواهد رساند.
»رسیدگی های  جعفری دولت آبادی 
قضایی« و »تشخیص جاسوس بودن 
اختیارات  از  را  متهمان«  اقدامات 

مراجع قضایی دانسته است.
دادستان کل تهران گفته که »هرگونه 
از سوی  این خصوص  در  نظر  اظهار 
اشخاصی  دیگر  و  اجرایی  مسئوالن 
که اختیاری در این زمینه ندارند و در 
قانون دسترسی آنها به پرونده قضایی 
مقررات  مغایر  است،  نشده  تعریف 
غیرمستند  لحاظ  به  و  بوده  موجود 

بودن، ارزش استنادی ندارد.«
کنونی  شرایط  جعفری دولت آبادی 
بیشتر  اتحاد  و  همراهی  نیازمند  را 
مسئوالن و مردم دانسته و گفته که »از 
آقای کالنتری به عنوان عضوی از قوه 
مجریه انتظار می رفت از بیان اظهارات 
بی مبنایی که نتیجه ای جز تفرقه افکنی 
در  و  بپرهیزد  ندارد،  قانون گریزی  و 
مقابل به انجام وظایف قانونی خویش در 
خدمت رسانی به مردم و محیط زیست 

اهتمام ورزد.«

= جمعیت آنقدر زیاد بود که 
نیروی انتظامی جرات نکرد 
ضدحکومتی  شعارهای  به 
واکنش  خشمگین  مردم 

نشان دهد.
روز  کازرون  مردم  از  نفر  هزاران 
مراسم  در  خرداد،  اول  سه شنبه، 
از  نفر  سه  تدفین  و  پیکر  تشییع 
جانباختگان اعتراضات اخیر این شهر 
که به دست نیروهای امنیتی کشته 

شدند شرکت کردند.
این  در  مردم  گزارش ها،  بر  بنا 
و  دیکتاتور«  بر  »مرگ  شعار  مراسم 
»زندانی بی گناه آزاد باید گردد« سر 

دادند.
محمد  اردیبهشت،   31 دوشنبه، 
این  با  کازرون  جمعه  امام  خرسند 
ادعا که مردم این شهر به نظام وفادار 
هستند گفت، تعدادی از بازداشتی ها 

آزاد شدند.
او همچنین گفته بود که در وقایع 
کازرون جریانات معاند و مخالف نظام 
و مشکل دار سوء استفاده کردند و در 
و  شد  ساز  مشکل  تجمعات  نهایت 
و  مدیریت ها  سوء  برخی  متاسفانه 
به  نسنجیده  تصمیمات  از  برخی 
بیگانگان  القای  و  دشمنی ها  همراه 
درگیری ها  و  شد  اتفاقات  این  باعث 

و حوادثی رخ داد.
کازرون  اعتراضات  مهم  مسائل  از 
حضور گسترده زنان در کنار مردان 
است که در مراسم تشییع هم ادامه 

یافت.
 2۶ از  که  کازرون  حوادث 
اردیبهشت ماه آغاز شد و تا شنبه 2۹ 
اردیبهشت ماه ادامه داشت با برخورد 
کشیده  خشونت  به  انتظامی  نیروی 
شد و عالوه بر کشته ها، ۴8 نفر نیز 

زخمی و ده ها نفر بازداشت شدند.
روزنامه کیهان تهران تعداد کشته ها 

پیکر جان باختگان اعتراضات کازرون با حضور 
هزاران نفر از مردم تشییع شد

را یک نفر و تعداد زخمی ها را شش 
فارس  استانداری  کرد.  اعالم  نفر 
اعالم  نفر  دو  را  کشته شدگان  شمار 
منابع  اولیه  اساس  آمار  بر  اما  کرد 
نام های  به  شهروند  سه  غیررسمی 

محمدیان  علی  یوسفیان،  امیدرضا 
جریان  در  جهان تاب  مهدی  و  آزاد 
اعتراض ها علیه طرح تجزیه کازرون 
انتظامی  نیروی  مستقیم  شلیک  با 

جان خود را از دست دادند.
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کریمی قدوسی  جواد   =
و  تحقیق  هیئت  ئیس  ر
ی  ا ر شو مجلس  تفحص 
اسالمی 30 اردیبهشت گفت: 
بسیاری از مدیران دولتی و 
همچنین همسر، فرزندان و 
حتی عروس برخی از وزرای 
یا  یازدهم  دولت  و  فعلی 
یا  و  داشته  بیگانه  تابعیت 

گرین کارت دارند.
حضور  از  قدوسی  کریمی  جواد 
معاونان  میان  در  دوتابعیتی  مدیران 
خانواده  وزرا،  معاونان  رئیس جمهور، 
در  همچنین  و  بانک ها  مدیران  وزرا، 
اعضای  و  سیما  و  مدیران صدا  میان 
خبر  شهر  شورای  مختلف  دوره های 
داده است. این در حالیست که وزارت 
اطالعات همچنان این موضوع را انکار 

می کند. 
صبح  علوی  محمود  که  حالی  در 
روز یکشنبه، 30 اردیبهشت، در جلسه 
مجلس  والیی  مستقالن  فراکسیون 
»برخالف  بود  گفته  اسالمی  شورای 
بدنه  در  که مطرح می شود،  مباحثی 
دولت شخص دوتابعیتی وجود ندارد«، 
مدیران  هویت  جزییات  از  گزارشی 
مجلس  سوی  از  غیردولتی  و  دولتی 
شورای اسالمی منتشر شده که نشان 
مدیران  و  کابینه  از  تعدادی  می دهد 

دولتی دارای تابعیت دوگانه هستند.
اظهارات  با  همزمان  همچنین 
وجود  عدم  درباره  اطالعات  وزیر 
جواد  دولت،  در  دوتابعیتی  مدیر 
تحقیق  هیئت  رئیس  کریمی قدوسی 
از  اسالمی  شورای  مجلس  تفحص  و 
مسئوالن دوتابعیتی و دارای گرین کارت 
روز یکشنبه، 30 اردیبهشت، اطالعاتی 
پیرامون افراد دوتابعیتی شاغل در بدنه 
دولت مطرح کرد. او همچنین از وجود 
مدیران دوتابعیتی در شورای شهر و 

صدا و سیما خبر داد.
نام  است  گفته  قدوسی  کریمی 
برخی از معاونان رئیس جمهور، برخی 
مسئوالن نهاد ریاست جمهوری، بعضی 
از معاونین وزرا، برخی از اعضای تیم 
مذاکرات هسته ای، تعدادی از مدیران 
عامل بانک ها، بعضی از اعضای هیئت 
مدیره بانک ها، برخی از مدیران شعب 
پروژه  مسئولین  از  تعدادی  بانک ها، 
شبکه ملی اطالعات، بعضی از اعضای 
شورای شهر دوره چهارم تهران، رؤسای 
شورای شهر تعدادی از استان ها، برخی 
از مسئولین اتاق های بازرگانی، بعضی 
از  تعدادی  مسئولین  استانداران،  از 
مسئولین  دولتی،  مهم  شرکت های 
ورزشی،  فدراسیون های  از  برخی 
از سازما ن های دولتی  بعضی  مقامات 
از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، 
تعدادی از افراد در بخش هنر و سینما، 
بعضی از مسئولین صدا و سیمای برخی 

از استان ها، در این لیست قرار دارد.
»بر  است:  افزوده  قدوسی  کریمی 
تحقیق  روند  در  که  اطالعاتی  اساس 
و تفحص  به دست ما رسید، همسر، 
فرزندان و حتی عروس برخی از وزرای 
فعلی و دولت یازدهم  یا تابعیت بیگانه 
داشته و یا گرین کارت دارند. حتی گفته 
می شود که فرزندان و همسر یک وزیر 
فعلی در خارج از کشور اقامت دارند.«

اینکه  بر  تأکید  با  مشهد  نماینده 
هیئت تحقیق و تفحص حتی تصویر 
در  را  افراد  این  آمریکایی  گذرنامه 
اختیار دارد، گفته است: »این لیست 
و  شده  کشور  دادستانی کل  تقدیم 
دادستانی هم آن را در اختیار نهادهای 
اطالعاتی، امنیتی و انتظامی قرار داده 
است و استعالماتی انجام داده است.«

مجلس  تفحص  و  تحقیق  هیئت 
شورای اسالمی از مسئوالن دوتابعیتی 
و دارای گرین کارت روز بیست و سوم 
اردیبهشت نیز گزارشی درباره مدیران 
دوتابعیتی منتشر کرد. در این گزارش 
تاکید شده بود طی یک سال فعالیت 
این هیئت در مجلس شورای اسالمی، 
وزارت اطالعات همکاری الزم را با این 

هیئت نداشته است.
مواردی  به  همچنین  گزارش  این 
چون خالءهای قوانین موجود در نحوه 
به کار گرفتن افراد دوتابعیتی و دارای 
در  دیگر،  کشورهای  در  اقامت  مجوز 
بررسی  کشور،  اجرایی  دستگاه های 
خالءهای قانونی به کارگیری دارندگان 
تابعیت مضاعف در دستگاه های اجرایی، 
خالءهای  رفع  راهکارهای  بررسی 
قانونی به کارگیری افراد دوتابعیتی در 
دستگاه های اجرایی را مورد توجه قرار 

داده است.
در این گزارش از همسر و فرزندان 
حسن  نزدیکان  و  دولتی  مسئوالن 
تابعیت  داری  افراد  عنوان  به  روحانی 
مضاعف یاد شده و آمده است: »بسیاری 
از فرزندان مسئولین به دالیل متعدد، 
دیگر  تابعیت  تولد،  و  تحصیل  نظیر 
کشورها را اخذ نموده اند و یا تابعیت 
سایر کشورها بر آنان تحمیل شده است 
]؟![ و هم اکنون بدون ترک تابعیت آن 
کشورها مشغول فعالیت های اقتصادی 
و یا کارمندی در آن کشورها هستند. 
نظیر  عالی رتبه ای،  فرزندان مسئولین 
وزیر محترم امورخارجه، نفت و برخی از 
مشاوران و دستیاران رئیس جمهور تنها 

نمونه ای از این دست افراد هستند.«
همچنان  اطالعات  وزارت  البته 
خود  از  واقعیت  این  پذیرش  درباره 
مقاومت نشان می دهد. ساعاتی پس از 
اظهارات کریمی قدوسی درباره وجود 
اطالعات  وزارت  دوتابعیتی  مدیران 
کنون  تا  شد  مدعی  اطالعیه ای  در 
به دست  برای  را  نفر  صالحیت ۲10 
معاونت  و  مدیریت  گرفتن پست های 
مراکز  و  دانشگاهی  مراکز  دولت،  در 
نظامی به دلیل »دوتابعیتی بودن« رد 
کرده است و هیچ فرد دوتابعیتی در 

بدنه دولت مشغول به کار نیست.
نکته قابل توجه دیگر اینکه در حالی 
اکنون مجلس شورای اسالمی به طور 
شفاف از وجود مدیران دوتابعیتی در 
گزارش  دولتی  سازمان های  و  کابینه 

تایید حضور ده ها مدیر دوتابعیتی در دولت؛ از معاونان 
رئیس جمهور تا رؤسای بانک ها

به  بود  »دوتابعیتی«  که  است  داده 
عنوان بهانه ای برای برخورد با منتقدان 
و مخالفان نظام در ایران تبدیل شده 
است و اکنون در پرونده قضایی ده ها 
نفر از فعاالن فرهنگی و مدنی و سیاسی 
»دوتابعیتی  موضوع  بازداشت شده 
بودن« توسط نهادهای امنیتی و قضایی 
پررنگ و برجسته شده و آنها را با خطر  

اتهام »جاسوسی« روبرو کرده است.
این موضوع در گزارش هیئت تحقیق 
و تفحص مجلس شورای اسالمی نیز 
این  از  بخشی  در  است؛  شده  مطرح 
گزارش آمده است: »این افراد که عموماً 
رابطه سببی و نسبی با مسئولین ندارند 
و اغلب به دلیل داشتن تخصص، مهارت 
و یا ارتباطات بین المللی به مسئولین 
معرفی  با  یا  و  نزدیک می شوند  نظام 
اقبال مسئولین قرار  افراد دیگر مورد 
تکمیل  در  می توانند  نیز  می گیرند 
نمایند.  ایفا  اساسی  نقش  نفوذ  پروژه 
بسیاری از پرونده های مهم جاسوسی 
در کشور که در سال های اخیر کشف 
دست  این  از  است،  شده  پیگیری  و 
منتج  متأسفانه  که  است  بوده  افراد 
اجرایی  عالی ترین سطوح  نفوذ در  به 
بین المللی  و  داخلی  سطح  در  کشور 
)تبعه  رضائیان  جیسون  است.  شده 
ایرانی و آمریکایی ازجمله آشکارترین و 
مشهورترین این موارد است که به اتهام 
جاسوسی به 10 سال حبس محکوم 
مقام  عالی ترین  در سطح  که  گردید، 
اجرایی کشور نفوذ پیدا کرد بود. افرادی 
چون سعید عابدینی، امیر حکمتی از 
اتباع آمریکا و نیز اشخاصی چون هما 
در  که  کانادایی  ایرانی-  )تبعه  هودفر 
زمینه مسائل اجتماعی و فمینیسم در 
ایران فعالیت های گسترده ای انجام داده 
بود و به اتهام همکاری با دول متخاصم 
به 10 سال حبس محکوم شد و در 

جریان تبادل قرار گرفت.
و  ایرانی  اتباع  از  وفاداری  کارن 
آمریکایی به همراه همسر خود آفرین 
نیساری پروژه نفوذ در حوزه فرهنگ 
ایجاد  طریق  از  و  داشته  عهده  بر  را 
ارتباط با مسئولین فرهنگی توانستند 
نقش بسزایی را در ایجاد بستر فعالیت 

هنرمندان ضد نظام فراهم نمایند.«
جالب اینجاست که افراد دوتابعیتی 
و  دولتی  مدیران  شامل  که  خودی 
به  می شوند  فرزندانشان  و  همسران 
راحتی در ایران رفت و آمد دارند اما 
با بازداشت گسترده افراد غیروابسته به 
نظام پس از ورود به ایران، دوتابعیتی 
بودن آنها به سرعت از سوی مقامات 
قضایی و امنیتی برجسته شده است. 
ایرانیانی که سابقه  از  بسیاری  اکنون 
کشور  از  خارج  در  سیاسی  فعالیت 
نداشتند هم برای سفر به ایران دچار 

ترس و تردید هستند.

پی نوشت یا همان پ.ن. معروف، سری جدید گزارش های کوتاه و ویدیویی کیهان لندن است که زوایای دیگری از 
متن و رویداد ها را به نمایش می گذارد. این بار: اینها همه اش بهانه ست؛ مردم »خواست دیگری« دارند!

پی نوشت؛ اینها همه اش بهانه ست؛ مردم »خواست دیگری« دارند!

ویدئو

در اینجا اهمیت پی نوشت بیش از متن است

مورد  وکالی  از  =لیستی 
تایید قوه قضاییه تهیه و به 
که  رسیده  نهاد  این  تایید 
متهمان  وکالت  می توانند 
در  را  امنیتی  پرونده های 
بر  موقت  بازداشت  دوران 

عهده بگیرند.
ن  متهما ز  ا ی  ر شما =
بدون  امنیتی  پرونده های 
طرز  به  وکیل  داشتن  حق 
جان  زندان ها  در  مشکوک 

باخته اند.
رئیس  اسماعیلی  غالمحسین 
تهیه  از  تهران  استان  دادگستری 
می توانند  که  وکالیی  از  لیستی 
کنند  وکالت  را  امنیتی  پرونده های 
قوه  رئیس  تایید  به  که  داده  خبر 
است.غالمحسین  رسیده  نیز  قضاییه 
اسماعیلی تاکید کرده است این نام ها 
یک لیست بسته و نهایی نیست و به 
دلیل اینکه رسیدگی به امور پرونده ها 
از  محدودی  لیستی  نماند،  معطل 
جامعه وکال به قوه قضاییه برای وکالت 

پرونده های امنیتی اعالم شده است.
تهران  استان  دادگستری  رئیس 
گروه های  با  ارتباط  در  اینکه  بیان  با 
جدیدی  لیست های  وکال  از  دیگری 
اعالم  قضاییه  قوه  رئیس  به  و  تهیه 
رئیس  نظر  »با  گفت:  شد،  خواهد 
قوه قضاییه افراد و گروه های دیگری 
جرائم  پرونده های  وکالی  لیست  به 

امنیتی اضافه خواهند شد.«
بر اساس ماده 4۸ قانون آیین دادرسی 
شورای  مجلس  مصوبه  و  کیفری 
جرائم  پرونده های  وکالی  اسالمی 
امنیتی باید از طرف رئیس قوه قضاییه 
وکالت  بتوانند  تا  باشند  شده  تایید 
بگیرند. عهده  بر  را  پرونده ها  اینگونه 

یک  پایه  وکیل  جلیلیان  سعید 
این  پیرامون  تهران  در  دادگستری 
لندن  کیهان  به  قضاییه  قوه  تصمیم 
آیین  قانون   4۸ »ماده  می گوید: 
دادرسی کیفری که در سال 9۲ تایید 
شده پیش بینی کرده در زمان تحت 
زمان  و  امنیتی  متهمین  بودن  نظر 
بازداشت و طی شدن مراحل بازپرسی 
قوه  رییس  تایید  مورد  وکالی  فقط 
دخالت  پرونده  در  می توانند  قضاییه 

کنند.«
سعید جلیلیان می گوید در صورت 
تمام  به  قانون  این  شدن،  اجرایی 
مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا 
تعمیم پیدا می کند اما شامل مرحله 
رسیدگی در دادگاه نخواهد شد و متهم 
می تواند در مراحل رسیدگی به پرونده 
در دادگاه وکیل دیگری اختیار کند.

دادرسی  آیین  قانون   4۸ ماده  در 
تحت  شروع  »با  است  آمده  کیفری 
می تواند  متهم  گرفتن،  قرار  نظر 
تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید 
بودن  محرمانه  به  توجه  و  رعایت  با 

تعیین وکالی مورد تایید قوه قضاییه برای متهمان 
پرونده های امنیتی

تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت 
نظر مالقات نماید و وکیل می تواند در 
پایان مالقات با متهم که نباید بیش از 
یک ساعت باشد، مالحظات کتبی خود 

را برای درج در پرونده ارائه دهد.«
در تبصره مربوط به ماده 4۸ قانون 
آیین دادرسی کیفری نیز آمده است 
اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی 
جرائم  یا  و  سازمان یافته  جرائم  از 
علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، 
یا  و  روانگردان  و  سرقت، مواد مخدر 
جرائم موضوع بندهای )الف(، )ب( و 
)پ( ماده )30۲( این قانون، تحت نظر 
قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع 
تحت نظر قرار گرفتن امکان مالقات با 

وکیل را ندارد.
تایید  مورد  وکالی  از  لیستی  تهیه 
قوه قضاییه در حالی اتفاق می افتد که 
تا کنون متهمی که به دالیل امنیتی 
لحظه  از  می شد  بازداشت  سیاسی  و 
بازداشت تا زمانی که دوران بازجویی 
وکیل  داشتن  امکان  برسد  اتمام  به 
وکالت  پیشتر  از  اگر  و حتی  نداشت 
دادگستری  وکیل  یک  به  را  خود 
سپرده بود، وکیلش امکان دخالت در 
روند پرونده یا دیدار با متهم را نداشت.

در سال های گذشته برخی از افرادی 
امنیتی  و  سیاسی  اتهامات  به  که 
دوران  در  بودند  زندانی  و  بازداشت 
شکنجه  اثر  بر  بازجویی  و  بازپرسی 
و  قضایی  دستگاه  یا  رسیده  قتل  به 
نیروهای امینی مدعی خودکشی فرد 

بازداشت شده در بازداشتگاه شده اند.
)زهرا(  زیبا  و  سیرجانی  سعیدی 
کاظمی از جمله افرادی بودند که به 
کشته  بازداشت  در  مشکوکی  شکل 
کدام  هر  برای  قضاییه  قوه  و  شدند 
و  محمدی  اکبر  کرد.  عنوان  دلیلی 
به  زندان  در  نیز  میرصیافی  امیدرضا 
دست  درگذشتند.  مشکوک  مرگ 
کم چهارتن از بازداشت شدگان وقایع 
جمهوری  ریاست  انتخابات  از  پس 
کهریزک  بازداشتگاه  در   ۸۸ سال 
ستار  شدند؛  کشته  شکنجه  اثر  بر 
بهشتی وبالگنویسی بود که در سال 
91 و در زمان بازداشت موقت بر اثر 
ضرب و جرح بازجوها در زندان کشته 
از  نفر   7 کم  دست  همچنین  شد؛ 

سراسری  اعتراضات  بازداشت شدگان 
موقت  بازداشت  زمان  در  دی ماه 9۶ 
نیروی  بازداشتگاه های  و  زندان  در 
کاووس  باختند؛  جان  انتظامی 
فعال  و  جامعه شناس  سیدامامی 
محیط زیست نیز حدود دو هفته پس 
مرگ  به  اوین  زندان  در  بازداشت  از 
قضاییه  قوه  و  باخت  جان  مشکوک 
کرده  خودکشی  او  که  است  مدعی 
است. اینها تنها نمونه هایی از متهمانی 
در  بازپرسی  دوران  در  که  هستند 

زندان جان باخته اند.
نفر  ده ها  مشکوک  مرگ  از  جدا 
بسیاری  موقت،  بازداشت  زمان  در 
نیز  امنیتی  و  سیاسی  زندانیان  از 
بازجوها  نسبت به برخورد غیرقانونی 
و مسئوالن زندان در دوران بازجویی 

و بازداشت موقت اعتراض داشته اند.
دی ماه  سراسری  اعتراضات  از  پس 
نحوه  از  گزارش هایی  انتشار  با  و 
بازداشت شدگان  با  غیرقانونی  رفتار 
 1۵۵ ایران  مختلف  شهرهای  در 
وکیل دادگستری روز سی ام دی ماه 
صادق  به  خطاب  نامه ای  امضای  با 
آملی الریجانی، از رئیس قوه قضائیه 
خواستند  ایران  اسالمی  جمهوری 
وکالی  به  رساندن  یاری  »جهت 
دادگستری در اجرای قانون و دیده بانی 
از حقوق هر یک از بازداشت شدگان« 
زمینه ساز و یاری رسان حضور وکالی 
وکالت  پذیرش  در  دادگستری 

بازداشت شدگان باشد.
اسماعیلی  غالمحسین  اکنون 
از  تهران  استان  دادگستری  رئیس 
قوه  تایید  مورد  وکالی  لیست  تایید 
بر عهده گرفتن وکالت  برای  قضاییه 
امنیتی  پرونده های  بازداشت شدگان 

خبر داده است.
در  که  وکالیی  نام  هنوز  چند  هر 
اعتماد  این لیست قرار دارند و مورد 
قوه قضاییه جمهوری اسالمی هستند 
سعید  گفته  به  اما  نشده  منتشر 
لیست  این  ابالغ  در صورت  جلیلیان 
به دادسراها متهمان می توانند وکیل 
خود را از میان این لیست انتخاب و 
در صورت پذیرش وکیل به او وکالت 
دهند تا در دوران بازداشت موقت به 

پرونده موکل خود رسیدگی کنند.

سخنرانی مایک پمپئو وزیر خارجه 
واشنگتن  بنیاد هریتیج  در  آمریکا 
و  ایران  در  بسیاری  واکنش های  با 
برخی  شد.  مواجه  ایران  از  خارج 
این سخنان را مقدمه ای بر درگیری 
نظامی با جمهوری اسالمی ایران، و 
برخی دیگر زمینه ساز روی کار آمدن 

حکومتی نظامی می دانند.
در این میان، ترجمه همزمان این 
سخنرانی که از شبکه های اجتماعی 
وزارت خارجه آمریکا بطور مستقیم 
شد.  جنجال آفرین  می شد،  پخش 
ترجمه سخنان  مترجم در جریان 
او  که  را  جمله ای  پمپئو،  مایک 
هرگز در این سخنرانی بیان نکرد، 
به ترجمه آن افزود. مترجم جمله 
نیست«  رژیم  تغییر  ما  »سیاست 
این  در  هرگز  پمپئو  مایک  که  را 
سخنرانی بیان نکرده از زبان او بیان 

کرده است.
سخنرانی مایک پمپئو وزیر خارجه 
واشنگتن  بنیاد هریتیج  در  آمریکا 
و  ایران  در  بسیاری  واکنش های  با 
برخی  شد.  مواجه  ایران  از  خارج 

جنجال ترجمه سخنان مایک پمپئو وزیر خارجه 
آمریکا به فارسی

این سخنان را مقدمه ای بر درگیری 
نظامی با جمهوری اسالمی ایران، و 
برخی دیگر زمینه ساز روی کار آمدن 

حکومتی نظامی می دانند.
در این میان، ترجمه همزمان این 
سخنرانی که از شبکه های اجتماعی 
وزارت خارجه آمریکا بطور مستقیم 
شد.  جنجال آفرین  می شد،  پخش 
ترجمه سخنان  در جریان  مترجم 
او  که  را  جمله ای  پمپئو،  مایک 

هرگز در این سخنرانی بیان نکرد، 
به ترجمه آن افزود. مترجم جمله 
نیست«  رژیم  تغییر  ما  »سیاست 
این  در  هرگز  پمپئو  مایک  که  را 
سخنرانی بیان نکرده از زبان او بیان 
اعتمادی  است.امیرحسین  کرده 
فعال سیاسی در واشنگتن که این 
»اشتباه« را در شبکه های اجتماعی 
پخش کرد، در گفتگو با احمد رأفت 
صحبت از عمدی بودن آن می کند.

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

ویدئو
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فیلم  با  فرهادی  =اصغر 
و همکاری  »همه می دانند« 
هنرمندان برجسته و معروف 

دست خالی ماند.
کنون  تا  کن  =نخل طالی 
سینماگر  زن  هیچ  نصیب 

نشده است.
هفتاد و یکمین دوره فستیوال فیلم 
هیروکازو  به  طال  نخل  اهدای  با  کن 
»دزدان  فیلم  کارگردان  کوریدا 
بهترین  جایزه  اهدای  و  فروشگاه« 
فیلمنامه به »جعفر پناهی« به پایان 
»همه  فیلم  با  فرهادی  اصغر  رسید. 
هنرمندان  همکاری  با  و  می دانند« 
برجسته بین المللی که این جشنواره با 

آن آغاز به کار کرد، دست خالی ماند.
فیلم »دزدان فروشگاه« نخل هفتاد 
را  فیلم کن  یکمین دوره فستیوال  و 
به دست آورد. این دومین  بار در تاریخ 
فیلمساز  یک  که  است  کن  فستیوال 

آسیایی نخل طالی آن را می رباید.
اپیچاتپونگ  کوریدا،   از  پیش 
ویراستاکول فیلمساز تایلندی با فیلم 
»عمو بونمی که می تواند زندگی های 
بیاورد« در سال  یاد  به  را  گذشته اش 
هیأت  سوی  از  را  جایزه  این   2010

داوران کن کسب کرد.
درباره  ظاهرا  طال  نخل  برنده  فیلم 
تالش  که  است  خانواده  یک  اعضای 
می کنند در کنار هم باقی بمانند، بدون 

آنکه واقعا خانواده باشند.
جایزه بهترین فیلمنامه به آلیس روهر 
ایتالیایی  کارگردان  و  نویسنده  واکر، 
برای »خوشحال مثل الزارو« و جعفر 
پناهی و نادر ساعی ور برای فیلم »سه 
کن  داوران  هیأت  یافت.  تعلق  رخ« 
همچنین یادآور شد که جعفر پناهی و 
کیریل سربرنیکوف فیلمساز روسی به 
دلیل مشکالت قانونی امکان حضور در 

کن را نداشتند.
سولماز پناهی هنگام دریافت جایزه 
جعفر  پدرش  پیام  فیلمنامه  بهترین 
پناهی را خواند. در این پیام پناهی از 
عباس کیارستمی یاد کرده و گفته که 
طالیی  دوربین  جایزه  با  که  هنگامی 
کن به تهران رفته، عباس کیارستمی 
به استقبال او در فرودگاه تهران آمده 

بود.
است:  گفته  خود  پیام  در  پناهی 
»بسیار متاسفم که امروز دیگر میان ما 
به  تهران  بود هر دو در  اگر  و  نیست 
تماشای مراسم امشب نشسته بودیم!«

اسپایک لی جایزه بزرگ کن را برای 
ساخت »بلک کلنزمن« به دست آورد

لی  اسپایک  آمریکایی  کارگردان 
جایزه بزرگ فستیوال فیلم کن را برای 
فیلم  در  نژادپرستی  مبارزات  نمایش 

پایان هفتاد و یکمین جشنواره فیلم کن:
 نخل طال برای کارگردان ژاپنی و جایزه بهترین 

فیلمنامه برای جعفر پناهی

بجز  آورد.  دست  به  کلنزمن«  »بلک 
اسپایک لی، دیوید رابرت میچل نیز از 
آمریکا با فیلم »زیر دریاچه نقره ای« در 

بخش مسابقه شرکت داشت.
الباکی  نادین  لبنانی  کارگردان 
برای  را  داوران  هیأت  ویژه  جایزه 
فیلم »Capernaum« دریافت کرد. 
فیلمی که یک تصویر غم انگیز از بیروت 
سرد و پسری ارائه می دهد که از پدر 
دنیا  این  به  آوردنش  برای  مادرش  و 

شکایت می کند.
جایزه  دریافت  هنگام  الباکی  نادین 
خود با زین الرفیعا بازیگر کودک فیلم 

روی صحنه حاضر شد.
»داگمن«  فیلم  برای  فونته  مارچلو 
سامال  و  مرد  بازیگر  بهترین  جایزه 
را  بازیگر زن  بهترین  یسالمووا جایزه 

برای فیلم »آیکا« دریافت کردند.
با توجه به تعدد بازی های تاثیرگذار 
از بازیگران زن در این دوره از فستیوال 
سامال  شدن  برنده  از  بسیاری  کن، 
یسالمووا برای فیلم »آیکا« شگفت زده 
شدند. شخصیت او در این فیلم، یک 
زن مهاجر غیرقانونی است که نوزادش 
را در هوای زیر صفر مسکو رها می کند.

کیت بالنشت رئیس هیئت داوران، 
افتخاری  طالی  نخل  که  کرد  اعالم 
فستیوال کن را به ژان لوک گدار اهدا 
می شود؛ فیلمسازی که از سال 200۴ 

تا کنون در کن حاضر نشده است. میترا 
فراهانی و فابریس آرانگو تهیه کنندگان 
فیلم »کتاب تصویر« این جایزه را به 

نیابت از گدار دریافت کردند.
بالنشت، گدار را هنرمندی توصیف 
برای  می کند  تالش  همواره  که  کرد 
معنا کردن و دوباره معنا دادن به آن 

چیزی است که می تواند سینما باشد.
که  داد  توضیح  هالیوود  بازیگر  این 
»کتاب تصویر« آنها را خشنود، گیج، 
غمگین، متاثر، خشمگین و هیجان زده 
کرده و در نهایت نگاه آنها را در فستیوال 

کن تحت تاثیر قرار داده است.
پاول پاولیکوفسکی نیز برای »جنگ 
را  کارگردانی  بهترین  جایزه  سرد« 
گرفت. این فیلم یک درام سیاه و سفید 
روی  آهنین  پرده  پس  در  که  است 

می دهد.
بهترین فیلم کوتاه کن امسال به فیلم 
»همه این موجودات« )چارلز ویلیامز( 
اهدا شد و دوربین طالیی بهترین فیلم 
دونت(  )لوکاس  »دختر«  به  نیز  اول 
فیلم  بهترین  جایزه  پیشتر،  رسید. 
»مرز«  فیلم  به   نگاه«  »نوعی  بخش 
دانمارک  مقیم  عباسی  علی  ساخته 

اهدا شد.
کارگردانی  بهترین  جایزه  همچنین 
لوزنیتسا  سرگئی  به  بخش  این 
فیلم  برای  اوکراینی  کارگردان 
»دانباس« رسید. جایزه بهترین بازیگر 
ویکتور  به  کوتاه  فیلم های  بخش  در 
پولستر برای فیلم »دختر« تعلق گرفت.

بهترین  جایزه  بنم  بارک  مریم 
فیلمنامه کوتاه را برای فیلم »سوفیا« 
دریافت کرد. جایزه ویژه هیأت داوران 
و  »مردگان  فیلم  به  هم  نگاه  نوعی 

دیگران« اعطا شد.
زنان  موضوع  نیز  جشنواره  این  در 
سوء  و  سینما  در  شاغل  و  هنرمند 
بود.  پررنگ  بسیار  آنان  از  استفاده 
همچنین بی اعتنایی به آثار فیلمسازان 
زن که تا کنون هیچ یک از آنها نخل 
طالی کن را دریافت نکرده است مورد 

انتقاد قرار گرفت.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

سبزینه های جنگل
باور نمی کنند

باران ِ مهربان ِ نگاهت را
بر برگ برگ ِ من.

من، تازه می شوم
چون آب، در روایتِ  یک چشمه، 

یک طلوع.
آن نسترن که بوی ترا دارد

می داند:
وقتی نگاه ِ تو می بارد

من، تازه می شوم.

وقتی تونیستی
وقتی

باران ِ مهربان ِنگاهت نیست
تنها صدای توست که می بارد

اینجا
بر دلم.

ُرمان روسی با قهرمان ایرانی و لهجه آمریکایی تنها، صدای توست
بازگشته است

فکر  کنون  تا   – طاهری  امیر 
روسی  رمان های  آن  برای  کرده اید 
قطور با شخصیت های دراماتیک شان 
که  بود  زیاد  تعدادشان  آنقدر  که 
اشغال  را  سیبری  تمام  می توانستند 

کنند چه اتفاقی افتاد؟
البته دهه های انقالب، ترور، جنگ 
و شرایط هرج ومرج  زمان کمی برای 
گذاشته  باقی  روس  رمان نویسان 
به  و  قطور  آثار  چنان  بتوانند  تا  بود 
حال  این  با  کنند.  خلق  یادماندنی  
و  پر  و  قطور  رمان های  آن  اکنون 
پیمان روسی، از آن نوعی که ما در 
تابستان های تن آسایی در دوران های 
با  است  ممکن  می خواندیم،  گذشته 
نوشته  »پارسی«  فوق العاده ی  کتاب 
 Alexander ایلیچفسکی الکساندر 
دوران  به  دوباره   Ilichevsky

شکوفایی و اوج بازگردند.
این رمان با استفاده از بافت رمان های 
هیجان انگیز، دارای لهجه ای آمریکایی 
و  »جنگ  است.  ایرانی  قهرمانی  و 
رمان  دارد،  خود  جای  که  صلح« 
هنوز  ایلیچفسکی  صفحه اِی   ۶10
»آناکارنینا«ی  کتاب  از  500 صفحه 
حال  این  با  است.  کوتاه تر  تولستوی 
این کتاب نیز بر پایه همان جاه طلبی 
جهان  گنجاندن  است:  گرفته  شکل 
تا  کلی  گسترده ی  طرح  یک  درون 

جایی که ممکن باشد.

کتابگزاری
The Persian  پارسی

 Alexander الکساندر ایلیچفسکی
Ilichevsky

2018– مسکو
خیلی دشوار است که بگوییم کتاب 
»پارسی« درباره چیست همانطور که 
توضیحی مختصر از کتاب »جنگ و 
»جنگ  اگر  است.  دشوار  نیز  صلح« 
به  ناپلئون  حمله  مورد  در  صلح«  و 
در  ایلیچفسکی  رمان  است،  روسیه 
به  قدرتمندتر  فاتحی  تهاجم  مورد 

جهان امروز است: جهانی شدن.
بر  ناپلئون  حمله  که  همانطور 
حتی  اروپا  در  نفر  میلیون ها  زندگی 
در روستاهای دورافتاده تاثیر داشته، 
جهانی شدن نیز در حال شکل دادن 
و همچنین تغییر شکل زندگی تمام 
بشریت است و این تغییرات همیشه 

در جهت بهبود نبوده  و نیستند.
تا حدی حدیث  ایلیچفسکی  رمان 

نفس و اتوبیوگرافی است.
همانند ایلیچفسکی، قهرمان کتاب، 
روس تبار  جوان  یک  دیوب نو،  ایلیا 
متولد سومگایت، شهری نفت خیز در 
آذربایجان  سوسیالیستی  جمهوری 
آکادمی  معتبرترین  فارغ التحصیل  و 
علمی در اتحاد جماهیر شوروی است 
امپراتوری  سقوط  با  زندگی اش  که 
دگرگون  کمونیسم  پایان  و  شوروی 
می شود )ایلیچفسکی سال ها در یک 
کمپانی نفتی در یاالت متحده آمریکا 

شاغل بوده است(.
و  ریشه ها  از  شدن  جدا  با  ایلیا 
اصل خویش ناگهان شهروند جهانی 
می شود آن هم در دورانی که صدها 
میلیون نفر از مردم مانند انسان های 
بدوی زندگی می کنند و به هر جا که 
شانس و موقعیت آنها را پرتاب کند 

می روند و کار می کنند.
منابع  به  دستیابی  با  هرچند 
چشیدن  و  مفت  پول  از  مختلفی 
طعمی بیش از یک میوه ی ممنوعه، 

او برای یافتن ریشه ها و هویت خویش 
دچار عالقه ای بی عالج می شود.

باشد  مشخص  فردی  می خواهد  او 
دنیای  که  آنگونه  کسی،  هر  نه  و 
انتظار  او  از  نوین  شده ی  جهانی 
مشخص  جایی  به  می خواهد  دارد؛ 
تعلق داشته باشد نه صرفا به هر جا؛ 
جاهایی که معموال به عنوان هتل های 
برق  و  زرق  پر  کازینوهای  و  شیک 
شناخته می شوند و برخی به آنها لقب 

»همه جاِی بزرگ« داده اند.
»ایلیوم«،  یادآور  ایلیا  نام  اینکه 
از  آخایی ها  توسط  که  است  شهری 
احتماال  و  شد  محو  زمین  کره  روی 
ممکن  است،  فاتحانه  خشونتی  نماد 
یک  اما  نباشد.  یا  باشد  مهم  است 
چیز روشن است: ایلیا موجودی است 
با گذشته ای که در حال محو شدن 

است تا آینده ای در حال طلوع.
موقعیت  یک  از  استفاده  با  ایلیا 
چندملیتی  شرکت  یک  در  شغلی 
نفتی فعال در جمهوری تازه استقالل 
بومی  سرزمین  به  آذربایجان،  یافته 
از  یکی  با هاشم،  و  بازگشته  خودش 
ارتباط  کودکی اش،  دوران  دوستان 

برقرار می کند.
روبرو  آن  با  او  که   مشکلی  اولین 
جمهوری  در  هویت  بحران  می شود 
است.  »مستقل«  خلق شده ی  تازه 

آذربایجان چیست؟
از دوران های بسیار کهن آنچه امروز 
آذربایجان«  »جمهوری  عنوان  به 
مشخص  وجودی  می شود  شناخته 
به عنوان بخشی از واقعیت گسترده تِر 
ایرانی بوده و اغلب به عنوان عنصری 
متوالِی  امپراتوری های  در  کلیدی 
از  تازه  و  است  داشته  جای  ایران 
حدود دو قرن پیش، یک شبه هویت 
امپراتوری های  از  بخشی  عنوان  به 
جماهیر  اتحاد  سپس  و  روسی 
شوروی یافته است. با توجه به اینکه 
حاال  رفته  بین  از  شوروی  امپراتوری 
می کرد؟  باید  چه  »آذربایجان«  با 
دوباره  که  بود  این  راهکارها  از  یکی 
به سرزمین مادری اش ایران بپیوندد، 
از  بسیاری  می  رسید  نظر  به  چنانچه 
داشته اند.  خواسته ای  چنین  آذری ها 
تجلی  زیرا  است  بیراهه  یک  این  اما 
»جمهوری  عنوان  با  ایران  کنونی 
اسالمی« که مالهای ظالم و فاسد در 
اینکه  از  بیش  آن حکمفرما هستند، 

یک نوید باشد تهدید بود.
ایلیا با یک مشکل دیگر نیز مواجه 
یافته  اینک  او  که  هاشم  آن  شد: 
وحشت زده ی  پناهجوی  پسر  همان 
خجالتی نیست که پس از آنکه مالها 
به دست گرفتند  را  تهران قدرت  در 
از کشور همسایه، ایران، به آذربایجان 
گریخته بود.هاشم شوک فرار خود از 
وحشت مالها را هضم کرده و شاید از 
این هم مهمتر، خود را از نوستالژی، 
این افیون آرام بخش اقوام مهدوم در 
تاریخ، آزاد ساخته بود.هاشم به عنوان 
یک شهروند جهانی، باالتر و فراتر از 
دولت- ملت ها و حتی سیستم جهانی 

بطور کل، از نو متولد شده بود.
بسیار  به »چیزی  او  تعلق  احساس 
تصوری«  قابل  چیز  هر  از  بزرگتر 
از  نمایان  خرِد  با  آشکار  تضادی  در 
جاه طلبی های او قرار می گیرد: هاشم 
می خواهد آخرین پرنده »هوبره« را که 
به وسیله شاهین ها و برای سرگرمی 

شکار می شوند را نجات دهد.
ایلیا می خواهد برای مهار طبیعت از 

علم و تکنولوژی استفاده کند. هاشم 
برای هماهنگ کردن زندگی انسانی با 
طبیعت به شعر و موسیقی توجه دارد.

بنابراین در یک دوگانگی که یادآور 
کتاب »کوه سحرآمیز« از توماس مان 
است، ایلیا نمایانگر جنبه مادی هستی 
نماد جنبه  است در حالی که هاشم 

معنوی آن است.
ایرانیان همیشه برای حفظ خود از 
معنویتی  عمیق  الیه های  در  نابودی 
که صوفی گری تنها یکی از جنبه های 

آن است پنهان شده اند.
به  غرب  و  شرق  سنتی  صف بندی 
کشمکش های  برای  الگو  یک  عنوان 

خالقانه معرفی شده است.
دو دوست برای معنا دادن به وجودی 
که هر کدام به شیوه خود کنار آمدن 
یکدیگر  با  می یابند،  دشوار  را  آن  با 
می کنند. سازش  و  تبانی  برخورد، 

که  کنید  تصور  مبادا  حال،  هر  به 
یک  درباره  فقط  ایلیچفسکی  رمان 
غریب  و  عجیب  دوستانه ی  رابطه ی 
است؛ نه، بلکه رمان »پارسی« در یک 
بوم نقاشی بزرگتری رشد می کند. در 
درباره  رمان  گفت  می توان  حقیقت، 
نظر  در  چه  هر  است؛  چیز  همه 
مورد  در  ایلیچفسکی  باشید،  داشته 
می خواهید  آیا  می کند.  صحبت  آن 
از  باکو  در  راکفلر  چگونه  بدانید 
آیا  آورد؟  فراهم  را  خود  ثروت  نفت 
شاهین ها  درباره  مطالعه  به  عالقمند 
آیا  آنها هستید؟  تنوع حیرت انگیز  و 
عالقمندید بدانید بانکداران و تاجران 
گرفته اند؟  انسان ها سواری  از  چگونه 
تاریخچه  بخواهید  شما  شاید 
مختصری از »بالی بشریت«، صنعت 
نفت یا گزارشی از دو جنگ جهانی در 
اروپا و خاورمیانه بدانید؟ و یا حکایتی 
الدن،  بن  اسامه  خیالی  سفر  از 
و  سعودی زاده ؛  مسلمان  تروریست 
در  هوبره  شکار  درباره  ماجراهایی  یا 

آذربایجان چطور است؟
را  زیادی  داستان های  »پارسی« 
که  داده  جای  خود  اصلی  روایت  در 
عملیات  استالینیستی،  ترورهای  از 
تا  خاورمیانه  در  نازی ها  جاسوسی 
سپتامبر  ماه های  در  عاشقانه  رابطه 
آذربایجانی  نوجوان  دختر  یک  بین 
آمریکایی  نفتی  مهندس  یک  با 

سالخورده را در بر می گیرد.
معاصر  تاریخ  از  زیادی  بخش های 
ایران به صورت حکایت یا موضوعات 

فرعی در کتاب آورده شده است.
سایه  ی  از  پر  همچنین  رمان  این 
فاجعه  جمله  از  تهدیدآمیز  خطرات 
اسالمی،  تروریسم  محیطی،  زیست 
جابجایی های  اقتصادی،  بحران 
قاره ها  پناهجویان در همه ی  توده ای 
توانایی  مورد  در  فزاینده   بدبینی  و 
مخمصه های  درک  در  حتی  انسان، 

غم انگیزش، است.
این  ایلیچفسکی  تلویحی  موضع 
است که ما در جهانی زندگی می کنیم 
که در آن هر حادثه ای، حتی ریزتریِن 
آنها- برای نمونه بال زدن یک پروانه 
در  فرد  هر  زندگی  بر  آمازون-  در 

سراسر جهان تاثیر می گذارد.
اگر  است  اشتباه  وجود  این  با 
دیگر  تولستوی  یک  را  ایلیچفسکی 
بزرگ  استاد  تولستوی  ببینیم. 
داستان های ستبر و فاخر روسی روایت 
داستانی خود را با طیف گسترده ای از 
تالیفات و یافته ها )مقاالت و تالیفات( 

از مالحظات ...

)رضا مقصدی(

ادامه در صفحه 17
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حاال اماراتی ها به دالیل مختلف از 
رقابت های  و  آمریکا  فشارهای  جمله 
منطقه ای دست روی مجاری  اقتصادی 
خزانه داری  وزارت  با  و  گذاشته  ایران 
آمریکا در شناسایی شرکت های صوری 
افراد  و  اسالمی  جمهوری  به  متعلق 
حقیقی و حقوقی و دالل های در سایه 
و همچنین شناسایی منافذ سیستم های 
مالی خود همکاری می کند و این روند 
رژیم ایران را سخت گرفتار کرده است.

اعتراف سیف به دخالت امارات 
در التهابات ارزی

بانک  کل  رییس  اخیر  روزهای  در 
نام اش  که  اسالمی  مرکزی جمهوری 
به تازگی در فهرست تحریم های آمریکا 
خلیج  حاشیه  کشورهای  گرفته  قرار 
ارز در  افزایش قیمت  را پُشت  فارس 
ایران دانسته و گفته »دشمنان نظام« 
در پی ایجاد التهاب در کشور هستند.

ولی اهلل سیف تاکید کرده در مورد 
دخالت کشورهای حاشیه خلیج فارس 
در التهابات ارزی در پایان سال گذشته 
به  گزارش هایی  سال جاری  اوایل  و 

اسحاق جهانگیری ارائه شده است.
سیف در سخنانی سربسته با بیان 
اینکه در دوره ترامپ وضعیت دیگری 
در بازار ارز ایجاد شد که نمی توان آن 
ذهنیت  ابتدا  در  گفته  کرد  انکار  را 
در  شرایط  شدن  بهتر  بر  مسئوالن 
فضاسازی  به دلیل  ولی  بود  دی ماه 
آمریکایی ها در خصوص برجام این روند 

افزایشی دامنه دار شد.
این یعنی راهکارهای ایران برای سر 
و سامان دادن به بحران ارزی به ِگل 

نشسته است.
به  توجه  »با  کرد:  اعتراف  سیف 
فضای  ایران،  اقتصادی  شرایط خاص 
که  شرایطی  همچنین  و  بین المللی 
کرده  ایجاد  ایران  برای  آمریکا  کشور 
بود، روش کنترلی تنها روشی بود که 

باید در این بخش اتخاذ می شد.«

پس لرزه های همکاری امارات و 
خزانه داری آمریکا در بیت خامنه  ای

ارگان  حزب اهلل«  »خط  هفته نامه 
آیت اهلل  آثار  نشر  و  حفظ  »دفتر 
یکمین  و  سی  و  صد  در  خامنه  ای« 
در  اردیبهشت(  )اوایل  خود  شماره 
ایران  جنگ  »اتاق  عنوان  با  گزارشی 
وزارت  ماموریت  نوشت  کجاست؟« 
خارجه  آمریکا به عنوان اصلی ترین اتاق 
عملیات جنگ اقتصادی علیه جمهوری 
مهم  بازیگران  کردن  همراه  اسالمی 
متحده  امارات  »به خصوص  خارجی 
عربی« در اعمال تحریم ها علیه ایران 

است.
سپاه  با  مرتبط  مافیای  و  دالل ها 
ایجاد  امارات دخمه های پولشویی  در 
کردند و با تاسیس شرکت های صوری 
با هدف دور زدن تحریم های بین  المللی 
سیستم های بانکی امارات را آلوده کرده 
و راه انتقال کاال و محموله های غیرمجاز 
از طریق دریا را به ایران باز کردند و 
حاال وزارت خزانه داری آمریکا و سازمان 
سیا این کانال ها را در سال های گذشته 
نیز  امارات  دولت  و  کرده   شناسایی 
این زمینه کامال  ایاالت متحده در  با 

همکاری می کند.
۲0 اردیبهشت )دهم ماه مه(، دو روز 
پس از خروج آمریکا از برجام وزارت 
خزانه داری اعالم کرد شش شخص و 
سه شرکت در ایران به اتهام میلیون ها 
به  قدس  سپاه  برای  پولشویی  دالر 
فهرست تحریم  شدگان ایاالت متحده 

اضافه شده اند.
وزارت خارجه و خزانه داری آمریکا 
متحده  امارات  کمک  با  کردند  اعالم 
مالی  دسترسی  شبکه  توانسته  عربی 

بولدوزِر وزارت خزانه داری آمریکا زیر دخمه های 
پولشویی  سپاه در امارات

= امارات مهمترین همسایه 
استراتژیک  ایران در منطقه 
درصد   18.5 و حدود  است 
در  را  ایران  به  واردات  کل 

اختیار دارد.
=چرا طرح تجدید نظر در 
اقتصادی  و  سیاسی  روابط 
کلید  مجلس  در  امارات  با 

خورده است؟
اگر روزی سوریه، عراق و یمن برای 
جمهوری اسالمی فرصتی برای عرض 
اندام نظامی و محیطی دندانگیر برای 
بحران سازی با اهداف سیاسی بود حاال 
همین استراتژی نه تنها دستاوردهای 
بلکه  ندارد  را  سابق  خفیف  و  موقت 
از  تحریم ها  غالب  در  آن  ترکش های 
هر سو به اقتصاد در حال اغمای ایران 
اصابت می کند و به نظر می  رسد میدان 

آن نیز امارات است.
روز شنبه، اول خرداد، ۶1 نماینده 
مجلس شورای اسالمی در تذکر کتبی 
به حسن روحانی خواستار تجدید نظر 
با  اسالمی  جمهوری  روابط  کلیه  در 

امارات متحده عربی شدند.
این نمایندگان علت درخواست شان 
را »موضع گیری امارات علیه جمهوری 
وزیر  سخنان  از  حمایت  و  اسالمی 

خارجه آمریکا« عنوان کرده اند.
از چین دومین کشور  امارات پس 
اقسام  و  نواع  ا صادرکننده  بزرگ 
محصوالت و کاالها به ایران است. بر 
چینی ها   139۶ سال  در  آمار  اساس 
 13 از  )بیش  درصد   ۲4٫۵ حدود 
میلیارد دالر( و اماراتی ها حدود 1۸٫۵ 
از  دالر(  میلیارد  از 10  )بیش  درصد 
در  را  ایران  به  واردات  کل  مجموع 

اختیار داشتند.
این حجم نیاز تجاری به امارات سبب 
اقتصادی  زمینه   در  کشور  این  شده 
تژیک  استرا همسایه   مهمترین  به 
طبیعی  بطور  و  شود  تبدیل  ایران 
سیستم های بانکی و پولی آنها به ویژه 
فرصت  شارجه  و  دوبی  ابوظبی،  در 
مناسبی برای جمهوری اسالمی است 
تا از خالء های قانونی و سیستماتیک 
آن برای پولشویی و دور زدن تحریم ها 

استفاده کند.

بانک مرکزی ایران به ذخایر ارزی در 
بانک های خارجی را شناسایی کند.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز 
در سخنان اخیر خود تاکید کرده رییس 
بانک مرکزی ایران و تعدادی از نهادها 
به دلیل تغذیه سپاه قدس و حزب اهلل 

تحریم شده اند.
اقتصادی  در عرصه  تنها  نه  امارات 
جمهوری اسالمی را گرفتار کرده بلکه 
در حوزه سیاست های منطقه ای هم در 
کنار عربستان حلقه فشار بر جمهوری 
اسالمی را تنگ تر می کند. حمایت از 
مخالف  شیعه  روحانی  صدر  مقتدی 
تهران در عراق و کمک به تشکیالت 
او برای پیروزی در انتخابات پارلمانی 

عراق یکی از این اقدامات بوده است.
با  صدر  مقتدی  اردیبهشت،   ۲9
سفرای کشورهای همسایه دیدار کرد 
ترکیه،  کویت،  عربستان،  که سفیران 
سوریه و اردن در آن حضور داشتند اما 
خبری از سفیر جمهوری اسالمی نبود.

عربستان،  رهبران  دیگر  سوی  از 
امارات، مصر و بحرین با نظارت آمریکا 
و  فلسطینی ها  میان  مورد سازش  در 

اسراییلی ها توافق رسیده اند.
که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
عربستان و امارات در جریان انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا از دونالد ترامپ 

حمایت کرده اند.
روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه در 
گزارشی اختصاصی از دیدار محرمانه ای 
به  مانده  ماه  چند  که  برداشته  پرده 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میان 
فرستادگان امارات و عربستان و فرزند 
ارشد ترامپ برگزار شده است. گرچه 
تکذیب  رسما  را  مسئله  این  امارات 
کشور  این  رهبران  اشتیاق  اما  کرده 
برای نزدیک شدن به واشنگتن چیزی 

نیست که قابل تکذیب باشد.
پیش بینی می شود که هر چه فشار 
تحریم ها بر ایران بیشتر شود مقام های 
با  پیش  از  بیش  تهران  در  سیاسی 
امارات وارد جدل می  شوند. این درست 
مناسبی  بسیار  بازار  ایران  که  است 
است  اماراتی   صادرکنندگان  برای 
آنجا  از  ایجاب می کند  آنها  منافع  اما 
جهانی  تجاری  سیستم های  به  که 
متصل  هستند در چارچوب تحریم های 
را  ایران  با  تجاری خود  روابط  آمریکا 

محدودکنند.
اسفند سال 139۶ گمرک دوبی در 
گزارشی اعالم کرد که میزان مبادالت 
تجاری بین امارات و آمریکا بالغ بر ۸9 
میلیارد و 300 میلیون درهم ) ۲4.3 
نسبت  رقم  این  بود.  دالر(  میلیارد 
 ۵ از  بیش  میالدی   ۲01۶ سال  به 
درصد کاهش داشته است. کارشناسان 
معتقدند بخشی از این کاهش مربوط به 
محدودیت های شرکت ها و کارخانجات 
آمریکایی است و حاال امارات باید برای 
آمریکا  با  گذشته  از  بیش  آن  جبران 

همکاری و همراهی کند.
در همین دوره محمد الهوتی رییس 
که  کرد  اعالم  صادرات  کنفدراسیون 
بیشترین کاهش حجم تجارت ایران در 
سال 139۶ با امارات اتفاق افتاده است.

از سوی دیگر گفته می شود آمریکا 
حاکمان  که  همکاری هایی  قبال  در 
امارات با ایاالت متحده در مورد ایران 
صورت  به  آنها  برای  امتیازاتی  دارند 
نظر  نظامی در  و  اقتصادی  بسته های 
شاهرگ  خاورمیانه   در  امارات  گرفته. 
دولت  و  است  ایران  اقتصادی  شریان 
کشاندن  انزوا  به  برای  ترامپ  دونالد 
امارات  روی  اسالمی دست  جمهوری 
گذاشته است، و حتی خیلی بیشتر از 
چین؛ چون امارات حیاط خلوت عوامل 
و  پولشویی  برای  اسالمی  جمهوری 
مراودات مالی ممنوعه نیز بوده است. 

در این کتاب سعید تقصیر گرفتاری 
و عقب افتادگی خاورمیانه  بدبختی  و 
را کامال به گردن غرب می اندازد. در 
اواخر  آخرالزمانی  چپگرایی  فضای 
»جنگ سرد«، مشخص بود که کدام 

این  می گیرد.  را  باال  دست  دیدگاه 
بود که اسالمگرایان  همان دیدگاهی 
را در ایران به قدرت رساند و تا امروز 
هم نگه داشته. نتیجه اینکه سعید به 
اسطوره تبدیل شد و لوئیس به شیطان 
مجسم و نماد »غرب محوری«. رشته ی 
دانشگاهی »مطالعات پسااستعماری« 
که   –)Postcolonial Studies(
خدمت  در  کامل  بطور  تقریبا  بعدها 

اسالمگرایان قرار گرفت– از دل همین 
درگیری بیرون آمد.

با این وجود، آنچه لوئیس به خاطر 
به  یا  مشهور–  ایرانیان  میان  در  آن 
برای  طرحی  است  بدنام–  عبارتی 
»تجزیه« ایران و خاورمیانه است که 
لوئیس«  برنارد  »طرح  عنوان  تحت 
به وی نسبت می دهند. در این مقاله 
این  نادرستی  یا  درستی  دارم  قصد 
مشخص  و  کنم  بررسی  را  نسبت 
کنم انتصاب چنین طرحی به لوئیس 
چقدر صحت دارد. حقیقت این است 
برنارد  به  منسوب  کذایی  طرح  که 
لوئیس برای تجزیه  خاورمیانه طرحی 
در درجه ی اول »ادعایی« است. هیچ 
طرح  این  درباره  قانع کننده ای  سند 
وجود ندارد، و لوئیس هیچ  جا در مالء 
عام صحبتی از آن نکرده است. هرچه 
هست شایعه است و نقل به مضمون، 

بدون منابع قابل اعتماد و ارجاع.
کجاست؟  ادعا  این  ریشه ی  اما 
برنارد لوئیس، چنانکه دیدیم، یکی از 
بزرگترین خاورشناسان معاصر بود. با 
توجه به اطالعات گسترده ای که وی 
ایرانیان  و  اعراب  و  اسالم  درباره ی 
در  داشت،  خاورمیانه  کلی  بطور  و 
مورد  بارها  طوالنی اش  حیات  دوران 
اطالعاتی-  دستگاه های  مشورت 
متحده ی  ایاالت  بریتانیا،  امنیتی 
نظر  با  قرار گرفت.  اسرائیل  و  آمریکا 
به این حقیقت، مخالفان توطئه اندیش 
از  را  وی  خاستگاهی  هر  از  لوئیس 
انگلیس  ترسناک  پروژه های  طراحان 
خاورمیانه  برای  اسرائیل  و  آمریکا  و 
می دانند؛ و تا تقی به توقی می خورد 

آیا »طرح برنارد لوئیس« برای تجزیه خاورمیانه 
حقیقت دارد؟

لوئیس،  برنارد   – پرچی زاده  رضا 
انگلیسی-  بزرگ  خاورشناس 
سن  در  پیش  روز  چند  آمریکایی، 
101سالگی چشم از جهان فروبست. 
وی دانشمندی مشهور در حوزه تاریخ، 
فرهنگ و سیاست خاورمیانه بود که 
بر  عمیقی  تاثیر  دیدگاه هایش  و  آرا 
مواضع سیاستمداران آمریکایی بطور 
خاص و سیاستمداران غربی بطور عام 
اصطالح  گذاشت.  خاورمیانه  باب  در 
 clash of( تمدن ها«  »برخورد 
 90 دهه ی  در  که   )civilizations
هانتینگتون  ساموئل  نام  به  میالدی 
سکه زده شد را در اصل برنارد لوئیس 

سال ها پیش طرح کرده بود.
لوئیس در سال 191۶ حین جنگ 
اول در خانواده ای یهودی در  جهانی 
زبان   به  کودکی  از  شد.  متولد  لندن 
همین  به  و  شد؛  عالقمند  تاریخ  و 
دانشکده ی  در  بعدها  هم  دلیل 
مطالعات خاوری و آفریقایی دانشگاه 
لندن تحصیل کرد و در سال 1939 
گرفت.  رشته  این  در  را  دکترایش 
دوم  جهانی  جنگ  زمان  در  لوئیس 
ابتدا در واحد تانک ارتش انگلیس به 
به  اما  فرستاده شد؛  خدمت سربازی 
کردند  مرخص  آنجا  از  را  وی  زودی 
خارجه  وزارت  اطالعات  واحد  در  و 
پایان  از  بعد  گماردند.  خدمت  به 

دپارتمان  ریاست  به  لوئیس  جنگ 
در  سابق اش  دانشکده  خاورمیانه ی 
لندن منصوب شد؛ اما تقریبا بالفاصله 
به آمریکا رفت و در دانشگاه پرینستون 
مشغول کار شد. وی در سال 19۸۲ 

شهروندی آمریکا را پذیرفت.
پژوهشگری  و  دانشمند  لوئیس 
پُرکار بود. طی عمر طوالنی اش بیش 
باب  در  مقاله  و صدها  کتاب  از سی 
تحریر  رشته  به  مختلف  موضوعات 
این وجود، عالقه تحقیقی  با  درآورد. 
ویژه  به  و  خاورمیانه  لوئیس  اصلی 
می شود  را  این  بود.  رادیکال  اسالم 
در دغدغه بزرگش که برخورد اسالم 
با تمدن غرب بود به خوبی مشاهده 
کرد. لوئیس در مقاله ای تحت عنوان 
»بازگشت اسالم« که در سال 197۶ 
درستی ظهور جنبش های  به  نوشت 
خشونتگرای اسالمگرایانه را پیش بینی 
»ریشه های  در  بعد  سال ها  و  کرد؛ 
بحث   )1990( اسالم«  در  خشونت 
به  کشید.  پیش  را  تمدن ها  برخورد 
در  خاورمیانه  مشکالت  لوئیس،  نظر 
و مذهب خود  فرهنگ  از  اول  درجه 
خاورمیانه نشأت می گیرد تا از دخالت 

خارجی و استعمار.
باعث  لوئیس  دیدگاه های  همین 
روشنفکران  برخی  شدید  واکنش 
که  شد،  وی  علیه  غربی  چپ 
استاد  سعید  ادوارد  مشهورترین شان 
بود.  نیویورک  در  کلمبیا  دانشگاه 
»خاورشناسی«  کتاب  در  سعید 
در   )197۸(  )Orientalism(
و  می رود  لوئیس  جنگ  به  حقیقت 

آرای او را نقد و رد می کند.

دست  ناپلئون  جان  دایی  سبک  به 
لوئیس را در پس کار می بینند.

بر همین مبنا، کاوه فرخ در مقاله ای 
ایران  مطالعات  وبسایت »حلقه ی  در 
حین  لوئیس  شده  مدعی  باستان« 
اتریش  بادن  در  بیلدربرگ  کنفرانس 
که در آوریل 1979 برگزار شده بود، 
تقسیم  برای  خود  »طرح«  از  پرده 
این  اساس  بر  برداشت.  خاورمیانه 
چند  به  است  قرار  خاورمیانه  طرح، 
شود؛  تبدیل  کوچک  و  جدید  کشور 
ایران هم تجزیه بشود بین چند قوم 
مختلف، که طی آن قرار است اعراب 
و  بلوچ ها  و  ترکمن ها  و  خوزستان 
منطقه ی  هرکدام  آذری ها  و  کردها 
مورد سکونت تاریخی خود را از ایران 
طرح،  این  مطابق  البته  کنند.  جدا 
در  اراضی ای  است  قرار  جدید  ایران 
عراق و افغانستان و پاکستان به دست 
آورد. مامور اجرای تجزیه هم صدالبته 
آتش  بر  باید  که  هستند  انگلیس ها 

تجزیه طلبی اقوام ایرانی بدمند.
لوئیس البته در باب احتمال تجزیه 
اما  نوشته،  صراحت  به  خاورمیانه 
جایی از طرح تجزیه دفاع نکرده. پس 
از حمله ی آمریکا به عراق در جریان 
جنگ کویت )1990-1991( لوئیس 
 199۲ پاییز  شماره ی  در  مقاله ای 
 Foreign« بین المللی«  »مسائل 

»بازاندیشی  عنوان  تحت   »Affairs
توجه  با  و  کرد  منتشر  خاورمیانه« 
مذهبی  زبانی-  قومی-  ساختار  به 
در  منطقه  که  زد  گمانه  خاورمیانه 
»لُبنانیزه«  اسالمی  بنیادگرایی  اثر 
این  مختلف  نیروهای  یعنی  بشود؛ 
با  درگیری  در  خودشان  منطقه، 
یکدیگر منطقه را تکه تکه کنند. امروز 
از آن روزگار  که نزدیک به سه دهه 
خاورمیانه  فعلی  وضعیت  و  می گذرد 
به  می توانیم  ماست  چشم   جلوی 
لوئیس  پیش بینی  که  ببینیم  خوبی 
چقدر به حقیقت نزدیک بوده. لوئیس 
راهکار  آمریکا  دولت  به  مقاله  آن  در 
تا در صورت تجزیه منطقه  بود  داده 
چگونه منافع آمریکا در خاورمیانه را 

حفظ کند.
در آن زمان بسیاری از نیروهایی که 
نداشتند  اسالمگرایی  از  درکی  هنوز 
یا آن را جدی نمی گرفتند به لوئیس 
حمله کردند و او را متهم کردند که دارد 
قصه پردازی می کند تا »امپریالیسم« 
مقاله ی  نمونه اش  دهد.  گسترش  را 
مجله ی  در   )199۵( برودا  جوزف 
است،  »ای آی آر«  توطئه اندیش  گاه 
برای  تالش  به  متهم  را  لوئیس  که 
عملی کردن »طرح«اش کرده بود. اما 
امروز به خوبی می بینیم که نه آمریکا 
کدام  هیچ   اسرائیل  نه  و  انگلیس  نه 
خاورمیانه  تجزیه  برای  عملی  قدمی 
رژیم  در حقیقت  این  و  برنداشته اند؛ 
است  اسالمی  جمهوری  اسالمگرای 
که این وظیفه را بر عهده گرفته. یعنی 
شده  خاورمیانه  تجزیه ی  اول  عامل 
اسالمگرایی و فرقه گرایی و امپریالیسم 

برخی آثار برنارد لوئیس

 »خاورشناسی« از ادوارد سعیدادوارد سعید

ترمینال شماره دو بارگیری دوبی

شیعی رژیم والیت فقیه حاکم بر ایران.
اصطالح طرح  به  این  وجود  این  با 
برنارد لوئیس دستاویز خوبی شد برای 
اتاق فکرهای امنیتی رژیم جمهوری 
اسالمی تا به این وسیله مدام ایرانیان 
»امپریالیسم«  شوم  مقاصد  از  را 
کردن  »سوریه ای«  و  »تجزیه«  برای 
بدین  ترتیب  و  بترسانند؛  ایران 
را  رژیم  به  مردمی  اعتراض  هرگونه 
»امنیت  افتادن  خطر  به  بهانه ی  به 
اگر جستجوی  کنند.  سرکوب  ملی« 
خواهید  بکنید  اینترنت  در  ساده ای 
بیش  را  کذایی  این »طرح«  که  دید 
از همه وبسایت های وابسته به سپاه و 
دستگاه های امنیتی جمهوری اسالمی 
و  مشکوک  »ملی گرایان«  البته  و 
به  نزدیک  »پان ایرانیست« های 
»اپوزیسیون  و  رژیم  امنیتی  دستگاه 
صادراتی« جمهوری اسالمی در اروپا 

و آمریکا در بوق و کرنا می کنند.
»تجزیه طلبی«  بستر  نهایت،  در 
وجیزه  این  در  که  بسیار  دالیل  به 
ویژه  به  و  خاورمیانه  در  نمی گنجد 
و هنگامی که  است؛  فراهم  ایران  در 
بستر فراهم باشد طبیعی است که در 
شود.  گرفته  هم  کار  به  لزوم  صورت 
بستر  بر  بستن  چشم  میان،  این  در 
واقعی، و درعوض، انداختن تقصیر کار 
بر گردن »توطئه«– یعنی کاری که 
ادوارد سعید کرد و پیروانش کماکان 
بیماری های  آن  از  یکی  می کنند– 
و  خاورمیانه  اهالی  که  است  ُمزمنی 
همیشه  ایرانیان  ما  به خصوص  باز 
گرفتارش بوده ایم؛ در حالی  که برای 
»خود«  به  باید  اول  »مساله«  حل 
یقه ی  برویم  بعد  و  بیفکنیم  نظری 
اصطالح،  به  بگیریم.  را  »دیگران« 
یک  و  بزنیم  خودمان  به  سوزن  یک 
جوالدوز به دیگران. رژیم اسالمگرای 
فقیه  والیت  آخرالزمانی  جنگ طلب 
آنوقت  کشیده،  آتش  به  را  منطقه 
جهان  و  همسایگان  داریم  انتظار  ما 
قرار  اگر  کنند.  تقدیم مان  دسته گل 
است ایران یکپارچه بماند این رژیم باید 
بیفتد و به جایش دموکراسی بنشیند.

برنارد لوئیس
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پس از چند دهه باالخره رژیم تهران 
متوجه شد که دوران گذشت آمریکا 
به پایان رسیده است و اکنون تهران 
و  منطقه ای  صحنه   یک  مقابل  در 
از  متفاوت  کامال  و  بین المللی جدید 
است.  گرفته  قرار  گذشته  سال   12
دوره ی 12 ساله ای که طی آن رژیم 
متهورانه  سیاست  از  توانست  ایران 
به  وحمله اش  بوش  دبلیو  جورج 
نفع  به  عراق  به  سپس  و  افغانستان 
خود در منطقه بهره برداری کند و بعد 
باراک  دولت  عقب نشینی  سیاست  از 
آمریکا  سابق  جمهوری  رئیس  اوباما 
بحران های  و  بین المللی  صحنه  از 
خود  نفوذ  گسترش  برای  منطقه ای 
توافق  امضای  با  و  کرده  استفاده 
هسته ای با غرب که به وسیله باراک 
دوستان  و  اروپایی  متحدان  بر  اوباما 
خاورمیانه  منطقه  در  آمریکا  سنتی 
خود  توسعه طلبی  به  شد،  تحمیل 

مشروعیتی بین المللی بدهد.
تهران  به  آمریکا  اخیر  اولتیماتوم 
تغییر رفتارش در منطقه دیگر  برای 

نیازی به تفسیر یا تحلیل ندارد.
خارجه  امور  وزیر  پمپئو،  مایک 
ایاالت متحده آمریکا، استراتژی جدید 
این کشور در رابطه با نحوه برخورد با 
ایران را اعالم کرده است. شرط هایی 
از  می تواند  آنها  قبول  با  ایران  که 
با  دیپلماتیک  و  اقتصادی  رویارویی 
واشنگتن و عدم انزوای بیشتر تهران 

کند.  جلوگیری  بین المللی  سطح  در 
واجرای  شرط هایی  چنین  قبول  اما 
بسیار  تهران  رژیم  برای  آنها  عملی 

دشوار و تقریبا ناممکن است.
دوازده گانه  شرط های  در  آنچه 
که  است  این  است،  واشنگتن جدید 
بیشتر بر هدف قرار دادن »اصل رژیم و 
تهدید بقای آن« تمرکز کرده تا اصالح 
شرایط توافق هسته ای یا دستیابی به 
پمپئو   استراتژی  جدید.  توافق  یک 
سیگنال های  خطرناک ترین  دارای 
از  رژیم  آینده  سرنوشت  به  مربوط 
سال 1۹۷۹ تا حاال بوده است تا جایی 
ایران به  از مقامات بلندپایه  که یکی 
خبرگزاری رویترز گفته است: »آمریکا 
قرار  فشار  تحت  را  ایران  خواهد  می 
دهد تا خواسته های غیرقانونی خود را 
برآورده کند؛ اظهارات پمپئو  ثابت می 
کند که آمریکا قطعا به دنبال تغییر 

رژیم در ایران است«.
دوازده  کردن  مطرح  با  واشنگتن 
از  ضعیف  حاشیه ای  با  دشوار،  شرط 
دادن  منظور  به  تنها  و  نرمش  نوعی 
تالش های  برای  کوچک  میدانی 
دیپلماتیک، توانست از اختالف خودش 
با تهران در ارتباط با پروژه هسته ای، 
یک بحران داخلی در کشوری ایجاد 
بین  از شکاف سیاسی  کند که خود 
می برد.  رنج  آن   بر  حاکم  نخبگان  
تقسیم  بخش  دو  به  رژیم  وابستگان 
شده اند؛ بخشی از آنها خواهان قبول 
شرایط ایاالت متحده جهت اجتناب از 
وضعیتی بدتر شده اند و بخش دیگری 
معتقدند که »بدترین ها« چیزی است 
وارد  ایران  و  افتاده،  اتفاق  اکنون  که 
مرحله رویارویی شده است. رویارویی 
دلیل  به  گذشته  در  که  مقابله ای  و 
ترس از هزینه های بی رحمانه مادی و 
رژیم  داخل  گرایش های  انسانی همه 
اگر  می کردند.  اجتناب  آن  وقوع  از 
ایران گزینه مقابله با آمریکا را انتخاب 
برگ های  از  بسیاری  تنها  نه  کند، 
داد،  خواهد  دست  از  را  خارجی اش 

رژیم انقالبی ایران و شروط آمریکا و فرماندهان 
متحجر سپاه

بی ثباتی  باعث  گزینه ای  چنین  بلکه 
انسجام  دادن  دست  از  و  داخل  در 
ملی اش نیز خواهد شد بخصوص که 
رژیم ایران از اوضاع داخلی خود پس 
از موجی از تظاهرات گسترده ایرانیان 
در  که  ایران  مختلف  شهرهای  در 
اقتصادی  اوضاع  وخامت  به  اعتراض 
برگزار  جاری  سال  آغاز  در  مالی  و 
شده بود،  نامطمئن است. در صورت 
عملی شدن تهدیدهای آمریکا مبنی 
اقتصادی  و  مالی  شدید  محاصره  بر 
علیه ایران، تظاهرات ها و ناآرامی های 
به  می رود  انتظار  آن  هر  گسترده 
گسترده تر  و  بزرگتر  موجی  صورت 
گفت:  آمریکا   خارجه  وزیر  بازگردد. 

ایران  بر  بی سابقه ای  مالی  فشار  »ما 
اعمال و تحریم های دردناک را افزایش 
خواهیم داد تا اینکه رژیم ایران رفتار 

خود را تغییر دهد«.
آمریکا  عقب نشینی  از  سال  دوازده 
با  که  خاورمیانه  در  نقش  ایفای  از 
جورج  جمهوری  ریاست  دوم  دوره 
دوره    2 در  و  آغاز  بوش  دبلیو 
به  اوباما  باراک  جمهوری  ریاست 
یافت.  پایان  بود،  رسیده  خود  اوج 
اکنون واشنگتن با 12 شرط از سوی 
پمپئو  توسط  که  ترامپ  حکومت 
اعالم شد، بار دیگر با قدرت و مصمم 
است  بازگشته  خاورمیانه  صحنه  به 
تهدید  در  از  اما  بار  این  واشنگتن   .
که  صورتی  در  ایران  علیه  جنگ  به 
تحریم ها برای تغییر رفتار رژیم تهران 
در  توسعه طلبی هایش  زمینه   در 
وارد شده است.  منطقه منجر نشود، 
دخالت ایران در امور داخلی کشورها 
به برجسته ترین بحران میان ایران و 
شده  تبدیل  منطقه  در  همسایگانش 

است.
رژیم تهران که بر مبنای ایدئولوژی 
شده  پایه ریزی  انقالب  صدور 
فعالیت  با  را  ایدئولوژی  این  اکنون 
موشک های بالستیک اش و ارسال آن 
برای گروه های تروریستی در چارچوب 
پروژه ژئوپلیتیک  توسعه طلبی ارتباط 
موشک های  فعالیت  ربط  است.  داده 
اندیشه ای،  چنین  با  بالستیک 
ویرانگر  و  خطرناک  بسیار  رویکردی 
است که نه تنها ثبات و امنیت را از 
نابودی  با  بین می برد بلکه منطقه را 
همین  به  کرد.  خواهد  مواجه  کلی 
با  توأم  موشکی  فعالیت  منع  جهت 
دخالت در کشورهای منطقه به یکی 
از مهمترین شرط های آمریکا تبدیل 
شده که تهران را ملزم به اجرای دقیق 
آن کرده است. ایران در شرایط بسیار 
سخت و دشواری بسر می برد و تصمیم 
جمله  از  شرایطی  چنین  قبول  برای 
توقف دخالت در امور داخلی کشورها 

به  موشکی،  فعالیت  کردن  متوقف  و 
یک تصمیم گیرنده ی شجاع نیاز دارد 
آیت اهلل  که  لحظه ای  شبیه  درست 
خمینی جرأت کرد جام زهر را برای 
آن  در  دولت  و  انقالب  از  محافظت 
زمان باال بکشد و از تلفات بیشتر مالی 
و  انسانی ناشی از ادامه جنگ هشت 

ساله با عراق جلوگیری کند.
سیاسی  نخبگان   1۹80 دهه  در 
ایران که حکومت را در دست داشتند 
ایدئولوژیک  کمتر  و  پراگماتیک تر 
حمایت  دنبال  به  بیشتر  آنها  بودند، 
تا  و  بوده  آن  و حفظ  نظام  منافع  از 
داشتند.  هم  را  مردم  هوای  حدودی 
یا  دهه  آن  در  نیز  سپاه  فرماندهان 

در  یا  بودند  جنگ  جبهه های  در 
مستقر  جبهه  پشت  قرارگاه های 
به  سپاه  زمان  آن  در  بودند.  شده 
بود  متعهد  سیاست  در  دخالت  عدم 
اعمال  با  سپاه  اکنون  که  حالی  در 
با  و  منطقه  در  میلیتاریسم  سیاست 
استفاده از نفوذ خود در ساختار نظام 
دولت های  تصمیم  بر  تاثیرگذاری  و 
در  را  اول  حرف  ایران  در  متوالی 
و  می زند  منطقه ای  سیاست  ترسیم 
با استفاده از نفوذ خود تالش می کند 
و منطقه ای  بین المللی  اراده  برابر  در 
بازی  و  تنش زا  های  راه  از  و  بایستد 
بر لبه پرتگاه های خطرناک در افزایش 
ایفا  منفی  نقش  منطقه  در  تنش ها 

می کند.
در  سپاه  تنش آفرین  اقدامات 
»تورم  وضعیت  افزایش  با  منطقه 
نظامی« ارتش آمریکا و نیاز فوری و 
جنگ  یک  برای  ارتش  این  ضروری 
نمایاندن  و  اندام  عرض  منظور   به 
دست  از  هیبت  بازگرداندن  و  قدرت 
رفته دوران اوباما، همزمان و در یک 
است.  گرفته  قرار  شرایط  و  راستا 
ارتش  آمریکا پس از جنگ افغانستان 
و اشغال عراق در سال 2003 تا کنون 
زرادخانه  بنابراین  است،  نجنگیده 
با  مانوری  به  متحده  ایاالت  نظامی 
برای  حقیقی  تجهیزات  و  گلوله ها 
تخلیه انرژی خود نیاز دارد. پس تنها 
راه بقای رژیم ایران دوری جستن از 
به  آمریکاست  با  جنگ  و  رویارویی 
حال  در  مرتب  که  جهانی  در  ویژه 
تغییر است. اما فرماندهان سپاه که در 
تهران نشسته اند بیشتر به ژنرال های 
می مانند  تزاری  روسیه  امپراتوری 
روس  بزرگ  نویسنده  چخوف  که 
آنها را به »ژنرال های« تغییرناپذیری 
توصیف کرده که همچنان متحجر و 

تغییرناپذیرند.
*منبع: شرق االوسط

*نویسنده: مصطفی فحص
*ترجمه از کیهان لندن

= رقابت میان محمد خاتمی 
در  ناطق نوری  اکبر  علی  و 
ورود  خرداد 1376 سرآغاز 

اصالح  طلبان به قدرت بود،
 : جیک تا ضا  ر محمد =
را  خود  آنقدر  اصالح طلبان 
در زمین قدرت تعریف کردند 

که جامعه را از دست دادند.
نماینده  =احمدشیرزاد 
خی  بر  : ششم مجلس 
قوا  تمام  با  اصالح طلبان 

محافظه کار هستند.
=مصطفی معین: اصالحات و 
اصالح طلبان جدی ترین مانع 
فروپاشی  و  براندازی  برای 

نظام هستند.
خرداد  دوم  از  سال  یک  و  بیست 
بعدها  که  تاریخی  می گذرد،   ۷۶
به  موسوم  جریان  قدرت گیری  با 
»اصالح طلبی« در ایران هویت متمایز 
گرفت و مبدأ نمادیِن حیات و حرکت 
نظام  استمرار  و  سیاسی  جریان  این 

جمهوری اسالمی شد.
سایه   در  که  روزها  آن 
هاشمی  اکبر  علی  خوش خدمتی های 
خامنه ای  علی  پای  جای  رفسنجانی 
بود  شده  سفت  قدرت  هرم  راس  در 
اولین  و سپاه زیر عنوان »سازندگی« 
لقمه های چرب و نرم  را از سفره انقالب 
گوارش سیری ناپذیر خود  به دستگاه 
سرازیر می کرد عوامل متعددی دست 
به دست هم داد تا هفتمین انتخابات 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  ریاست 
عرصه ی رقابت بین دو جریان سیاسی 
آنکه  ویژه  به  تبدیل شود  نظام  درون 
سازندگی«  »سردار  »سازندگی «های 
پاسخ  هیچ  خرابی های جنگ  از  پس 
و  اقتصادی  مشکالت  به  مساعدی 

اجتماعی جامعه نداده بود.
در یک سو حجت االسالم سیدمحمد 
خاتمی ایستاده بود با عبای اتوکشیده، 
ظاهری آرام و آراسته و خنده بر لب، 
به  ناچیز  ظواهر  همین  دلیل  به  که 
»روشنفکران  آرزوهای  و  آمال  کعبه 
دینی« و ملی - مذهبی  ها و چپ های 
اثنی عشری  تبدیل شد که برای قشر 
استادان  جمله  از  تحول خواه  متوسط 
دانشگاه و دانشجویان و تحصیل کردگان 
دلربایی می کرد؛  این گروه را به غلط در 
راسته ی »چپ« قرار دادند. در سوی 
که  بود  نوری  ناطق   اکبر  علی  دیگر 
نمایندگی  را  قدرت  مرکزی  هسته ی 
رهبر  مریدان  از  قشونی  و  می کرد 
تندرو و  احزاب  جمهوری اسالمی در 
حزب اللهی ها و حوزوی ها را پشت خود 
داشت و همان حمایت خامنه ای کافی 
بود تا کارش ساخته شود و مردم از وی 
روی برگردانند. این گروه را نیز، باز به 
دادند.  قرار  »راست«  جهت  در  غلط، 
بود  غلط  دو  هر  »راست«  و  »چپ« 
زیرا هر دو جناح مذهبیون واپسمانده 
قرن  در  که  هستند  محافظه کاری  و 
بیست و یکم همچنان تبلیغ دخالت 
»نظام  به  و  می کنند  دولت  در  دین 

جمهوری اسالمی« باور دارند.
که  خاتمی  طرفدار  محافظه کاران 
خود را »اصالح طلب« معرفی می کردند 
از  صندوق ها  از  رای  گرفتن  برای 
نوری،  ناطق   یعنی  دیگر،  محافظه  کار 
هیوالیی ساختند تا بتوانند محافظه کار 
دیگر، یعنی خاتمی را، خواهان تغییر و 
اصالح نشان دهند آن هم در نظامی 
که اینک پس از بیست سال بر بسیاری 
از اصالح طلبان نیز معلوم شده است که 

اصالح پذیر نیست!
گذشته  دوران  آن  از  دهه  دو  اینک 
و بخشی از همان ها که از ناطق  نوری 
آن چهره مخوف را ساخته بودند او را 
»شیخ نور« خواندند و در سالگرد دوم 

خرداد پشت سرش به نماز ایستادند.
با  هشتگی  خرداد  دوم  مناسبت  به 
همین عنوان در شبکه های اجتماعی 
و  حامیان  از  خیلی  و  شده  فعال 
دیدگاه های  آن  در  خاتمی  منتقدان 

خود را به اشتراک گذاشته اند.
تقریبا عموم نوشته ها و نظراتی که 
این روزها در مورد جریان اصالحات و 
شخص خاتمی به ویژه در شبکه های 
احساسی  می شود  منتشر  اجتماعی 
است. به ویژه آنکه دوم خرداد امسال 
تفاوت عمده ای با گذشته دارد و آن این 

سالگرد دوم خرداد: قامت بستن خاتمی پشت 
ناطق نوری؛ پنجه در پنجه براندازان

نکته است که دیگر در صحنه ی سیاسی 
امروز ایران فقط صدای اصالح  طلب و 
و  که شنیده می شود  نیست  اصولگرا 
»براندازی«  خواهان  که  سوم  جریان 
و  مردم  توسط  اسالمی  جمهوری 
بر  نظام مبتنی  با یک  آن  جایگزینی 
دمکراسی و حقوق بشر است از دل این 
جناح بندی ها سر برآورده است. آن هم 
به برکت و پشتوانه ی شعاری که مردم 
معترض در تظاهرات سراسری دی ماه 
اصولگرا،  اصالح طلب  دادند:  سر   ۹۶

دیگه تمومه ماجرا!
تکلیف مردم با دو جناح نظام بیش 
از پیش روشن می شود. یک جناح که 
»نه«  مردم  از  همواره  است  »بدتر« 
شنیده است. جناح دیگر که به عنوان 
»بد« معرفی می شود تا آرای مردم را 
در برابر »بدتر« به دست آورد، بجای 
»استمرارطلب«  به  »اصالح طلب« 
معروف شده است. مردم از این استمرار 

خسته  شده اند.
اصالح  طلبانی  معدود  میان  این  در 
از تعلقات احساسی  هستند که فراتر 
نسبت به »لبخند« و »عبا« به بررسی 
عملکرد جریان اصالح طلبی پرداخته اند 
و اینجاست که ضعف های این جریان 

بیشتر پدیدار می شود.

آمیخته در قدرت
پیشین  مشاور  تاجیک  محمدرضا 
شرق  روزنامه  با  مصاحبه  در  خاتمی 
در  را  خود  آنقدر  اصالح طلبان  گفته 
زمین قدرت و سیاست تعریف کردند 
که بدنه هرم جامعه را از دست داده اند.

او پیش بینی کرده اصالح طلبان این 
رویه را تغییر ندهند و همچنان حیات 
و ممات خود را در قدرت و با قدرت 
تعریف کنند؛ به همین دلیل نیز بطور 
خواهند شد  رانده  حاشیه  به  فزاینده 
و از متن جامعه و حتی در معادالت 
نقش  جامعه  آینده  در  که  سیاسی  
خواهند داشت، کنار گذاشته خواهند 

شد.
نماینده مجلس ششم  احمدشیرزاد 
می گوید:  ایران  دیده  بان  وبسایت  به 
قوا  تمام  با  اصالح طلبان  »برخی 

محافظه کار هستند.«
او در پاسخ به این پرسش که »نقاط 
چیزی  چه  در  را  اصالح طلبان  ضعف 
این  »متاسفانه  گفته  می بینید؟« 
انسجام  است  نتوانسته  هنوز  گفتمان 
حفظ  خود  اعضای  بین  در  را  الزم 
جریان  مجموع  در  گرچه   ]…[ کند 
بسیار  رقیب  جریان  از  اصالح طلبی 
با  مقایسه  در  ولی  است  متمایزتر 
جریان های سیاسی که در کشورهای 
دموکرات وجود دارد این جریان هنوز 
عملکردی ضعیف دارد و نیاز به بررسی 

بیشتر و تغییرات کاربردی تر است.«
منتجب نیا  رسول  نیز  این  از  پیش 
اشاره  با  ملی  اعتماد  مقام حزب  قائم 
جناح  این  درونی  بحران های  به 
نیاز  بود »اصالح طلبان  گفته  سیاسی 
به اصالح دارند«. به اعتقاد او »مشکل 
کار ما این است که متأسفانه در درون 
اصالح طلبی  روحیه  اصالح طلب ها 
ضعیف شده است و به عبارتی بسیاری 
فاصله  اصالحات  از  اصالح طلب ها  از 

گرفتند.«
در واقع شیرزاد یک گام از منتجب نیا 
جلوتر رفته و دوای درد اصالح  طلبان 
را نه اصالح بلکه تغییر می داند. اما چه 
تغییری؟ برچه اساسی و با چه هدفی؟ 
به  خاتمی  محمد  حجت االسالم  آیا 
عنوان لیدر این جریان سیاسی توانسته 
و  باشد  حامیان  مطالبات  پاسخگوی 
آرمانی  شعارهای  شده  هم  اگر  حتی 
درون جناحی بدهد؟ آیا مثال بی نتیجه 
ماندن تالش ها برای رفع  حصر تجلی 

شکست های این جریان سیاسی نیست؟

هم از کیهان تهران بخوریم و از 
کیهان لندن!

مصطفی معین از کاندیداهای پیشین 
ریاست جمهوری در شمار اصولگرایانی 
بود که از اوایل دهه هشتاد خورشیدی 
به تدریج پایگاه سیاسی خود را تغییر 

داد و به جناح اصالح طلب جذب شد.
او به مناسبت 21 سالگی دوم خرداد، 
است.  کرده  گفتگو  اعتماد  روزنامه  با 
خبرنگار از وی پرسیده »اصالح طلبان 
در حال حاضر بیش از آنکه از سوی 
رقبای سیاسی درون کشور به عنوان 
نیروهای برانداز و غیره متهم شوند مورد 
حمله و تخریب اپوزیسیون خارج نشین 
هستند. یعنی اصالح طلبی هم باید از 
کیهان تهران بد و بیراه بشنود هم از 

کیهان لندن. چرا؟«
»درباره  است:  این  معین  پاسخ 
داخل  در  اصالح طلبی  با  مخالفت 
و  جریان ها  برخی  سوی  از  کشور 
آنچه  بگویم  باید  سیاسی،  عناصر 
عیان است چه حاجت به بیان است! 
به  خارج نشین  اپوزیسیون  درباره  اما 
این نکته اشاره می کنم که اصالحات 
برای  مانع  اصالح طلبان جدی ترین  و 
براندازی و فروپاشی نظام منتخب مردم 
هستند. با وجود گفتمان اصالح طلبی، 
نقش  برانداز  اپوزیسیون  برنامه های 
خبری  بوق های  و  است  شده  آب  بر 
بیگانه ای چون بی بی سی یا رادیو فردا و 
فضای مجازی هم نتوانسته است کمک 
چندانی به آنها بکند. عناصر فعال این 
به  امید  وقتی  تا  که  می دانند  جریان 
اصالحات در ایران و بین مردم وجود 
اهداف شان  از  هیچ کدام  به  آنها  دارد 

نخواهند رسید.«
در  معین  مصطفی  اینکه  جالب 
پاسخ ها  بین  در  مصاحبه  همین 
و  دولت  شکست های  دالیل  درباره 
فهرست  که  می گوید  اصالح طلبان 
شکست  فیلترینگ،  مسئله  از  درازی 
در سیاست خارجی، عدم نتیجه بخش 
بودن سیاست های اقتصادی و بحران 
آسیب های  و  انبوهی مشکالت  ارزی، 

اجتماعی و…است.
در   ۹۷ اردیبهشت   18 خاتمی 
بار دیگر  تازه ترین مصاحبه خود یک 
از  وجود  همه  با  »ما  که  کرده  تأکید 
و  می کنیم«  دفاع  اسالمی  جمهوری 
این نکته  را نیز تکرار کرده که اصالحات 

مخالف براندازی است.
دنبال  به  که  حالیست  در  این 
گروهی   ،۹۶ سال  دی ماه  اعتراضات 
نشستی  تهران  در  اصالح  طلبان  از 
برگزار کردند که یکی از سخنرانان آن 
محمدرضا خاتمی نایب رییس مجلس 
ششم و برادر محمد خاتمی بود. در این 
نشست انتقادهای مهمی علیه جریان 
محمدرضا  و  شد  مطرح  اصالح طلبی 
»براندازان  اینکه  بیان  با  نیز  خاتمی 
گفت  شده اند«  بزرگ  اندازه  از  بیش 
انتخاب  یعنی  اصالح طلبان  استراتژی 
بین بد و بدتر یا کاچی به از هیچی 

دیگر جواب نمی دهد.
سالگرد  آستانه  در  شب  سه شنبه 
رییس  عارف  محمدرضا  خرداد،  دوم 
فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی 
که   کرد  برگزار  افطار  مراسم  یک 
مهمانان ویژه آن  خاتمی و ناطق نوری 
بودند! همان  دو نفری که رقابت بین 
آنها حامیان خاتمی را شیدا و شیفته ی 
بود.  کرده  ادعایی اش  اصالحات  و  او 
ناطق  به  اما خاتمی  دیشب  افطار  در 
نوری اقتدا کرد. عکسی که سرشار از 
برای حفظ  او هر وقت  ناگفته هاست: 
قدرت و نظام الزم باشد، پشت رقیب 

نیز قامت می  بندد.

اقتدای خاتمی به ناطق  نوری در نماز جماعتمایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا

عزاداری فرماندهان سپاه برای کشته های التیفور
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زایمان و
 بچه داری شیر به شیر

فرزندان شیر به شیر به کودکانی گفته می شود که
 تفاوت سنی آن ها کمتر از 1۸ ماه باشد. بسیاری از پدر و 

مادرها، به قدری با وجود فرزند اول شان دچار استیصال شده اند که 
ترجیح می دهند زودتر برای فرزند بعدی نیز برنامه ریزی کنند تا فقط 

یک مرتبه این سختی ها را تجربه کنند. اگر شما هم جزو این دسته از والدین 
هستید، بهتر است نتایج مثبت و منفی تصمیم تان را بهتر بشناسید.مزایای 

داشتن فرزندان شیر به شیر:=زندگی شما از پیش، دچار تغییرات الزم برای مادر 
شدن شده است و نیازی نیست برای فرزند بعدی از صفر شروع کنید.=تجربه های 

شما در نگهداری از نوزاد تازه متولد شده، از شیر دادن گرفته تا آرام کردن او، هنوز تازه 
و کاربردی است.=کودکتان هنوز به سنی نرسیده است که بخواهد نسبت به خواهر یا 
برادر تازه واردش حسادت کند.=این شانس را دارید که سختی سال های اول تولد را 
فقط یک بار تجربه کنید.=اگر بیش از 3۵ سال سن دارید، و نگران بارداریتان در آینده 
هستید، برای بارداری دوم، همین االن بهتر از چند سال بعد است.=کودکانتان با 
یکدیگر هم بازی می شوند و شما برای تربیت آنها فقط یکبار وقت می گذارید. معایب 
داشتن فرزندان شیر به شیر:=از نظر فیزیکی، نگهداری همزمان از دو کودک 
خردسال، کار مشکلی است.=معموال گریه نوزادانی که فاصله سنی چندانی 

باهم ندارند، با شنیدن صدای گریه یکدیگر، شدت می گیرد.=اگر فرزند 
دومتان رشد سریع تری داشته باشد، ممکن است به دو عدد کالسکه 

یا تخت نوزاد احتیاج پیدا کنید.=احتماال کمتر می توانید 
اختصاص  همسرتان  و  خودتان  به  را  زمان هایی 

کارهایتان  در  خطا  بروز  دهید.=امکان 
بیشتر می شود.

زنان  شاخص

رفتم اما دل من مانده  بر دوست هنوز
میبرم جسمی و دل در گرو اوست هنوز

بگذارید بآغوش غم خویش روم
بهتر از غم بجهان نیست مرا دوست هنوز

گرچه با دوری او زندگیم نیست ولی
یاد او میدمدم جان به رگ و پوست هنوز

رشته ی مهر و وفا شکر که از دست نرفت
برسر شانه ی من تاری از آن موست هنوز

بعد یک عمر که با او بوفا سر کردم
با که این دردبگویم؟ که جفاجوست هنوز

تادل ناله ی جانسوز بر آرم همه عمر
همچو چنگم سر غم بر سر زانوست هنوز

با همه زخم که »سیمین« بدل از اودارد
میکشد نعره که آرام دلم اوست هنوز

آیا اطفالی که به تازگی راه افتاده اند 
و صحبت کردن را یاد گرفته اند نیاز 

به مصرف  مکمل ها دارند؟
این  در  حرکتی  و  مغزی  تکامل 
بطوری  است  زیاد  زمانی  فاصله 
سالگی   2 پایان  تا  کودک  مغز  که 
سریع ترین دوران رشد خود را پشت 
سر می گذارد. فرم بدن او نیز نسبت 
پیدا  فاحشی  تغییر  سالگی  یک  به 
چربی های  از  بسیاری  و  می کند، 
بدن به ویژه در نواحی پشت، سرین 
و پاها از بین می روند و ماهیچه ها 
استخوان  و  و قوی تر شده  محکم تر 

پاها کشیده تر می شود.
تکامل کودک نوپا 

از نظر تکامل، کودک در این سن 
راه می رود، کلماتی را بیان می کند، 
محیط اطراف خود را با دقت نظاره 
می نماید، کنجکاو بوده و مرتب در 
خواهد  می  و  است  اکتشاف  حال 
هر  بشناسد.  را  جدید  چیزهای 
ولی  کند  می  طلبی  استقالل  چند 
به مراقبت بیشتری برای جلوگیری 
به  ندارد  دوست  دارد،  نیاز  خطر  از 
تنهایش  نباید  ولی  کنند  کمک  او 
گذاشت. کارهایی می کند که مورد 
را  احساساتش  و  گیرد  قرار  توجه 
بهتر می فهماند. او به امنیت خانواده 
نیازمند است . بازی را دوست دارد 
و یاد می گیرد که چگونه با دنیائی 
که در آن زندگی می کند آشنا شود.
مولتی  به  نوپا  کودک  آیا 

ویتامین نیاز دارد؟
ویتامین  مولتی  قطره  از  استفاده 
است  ضروری  زندگی  دوم  سال  در 
و در موارد زیر اهمیت این ضرورت 

چشمگیر تر است.
سالگی  یک  در سن  که  کودکانی 
شوند. می  محروم  مادر  شیر  از 
تماس کافی با نور خورشید ندارند.

کم  پروتئینی  و  گوشتی  غذاهای 
لبنیات  می  خورند و مصرف مستمر 
نیست. خانواده  غذایی  عادات  جزو 

از  محروم  یا  و  اشتها  کم  کودکان 
توجه و عطوفت خانواده که به مقدار 
کافی منابع مهم ویتامین را دریافت 
نمی  کنند.کودکانی که بدغذا هستند 
یا به لبنیات عالقه نداشته و یا به آن 

حساسیت دارند.
غذا خوردن کودک نوپا

گاهی غذا را در دهان نگه می دارد 
و آن را نمی بلعد، ولی ممکن است 
از  بعد  غذا  همان  خوردن  برای 
در  دهد.  نشان  عالقه  ساعت  چند 
می گیرد  یاد  تدریج  به  زمان  این 
بطور  قاشق  از  می تواند  چگونه  که 
نسبتا صحیح استفاده کند، به ویژه 
گرفتن  در  باشد.  اگر خیلی گرسنه 
فنجان هم مهارت پیدا کرده، آن را با 
یک دست می گیرد و می تواند شیر 
و مایعات را از فنجان یا لیوان بنوشد.
مواد  و  انرژی  مورد  در  کلیاتی 
مغذی مورد نیاز یک کودک 1 تا 

2 ساله
کالری  یا  انرژی  میزان  مورد  در 

دریافتی از مواد مغذی آنچه در کتابها 
به عنوان مقدار مورد نیاز روزانه توصیه 
می شود به عنوان یک راهنما است و 
چون این میزان از مواد غذایی، برای 
برنامه ریزی غذایی جمعی تدوین شده 
و ممکن است برای برخی از کودکان 
بسیار بیشتر از نیاز فیزیولوژیک آنان 
برای  نیاز  لذا مقدار مواد مورد  باشد. 
فرد فرد کودکان باید بر اساس عواملی 
نظیر اشتها، اندازه جثه، میزان فعالیت 
و حتی نوع رابطه مادر با کودک پایه 
ریزی شود.وزن به تنهایی نمی تواند 
معیاز خوبی برای تعیین انرژی مورد 
دریافتی  غذایی  مواد  مقدار  و  نیاز 
کودک باشد. به ویژه در زمانهایی که 
کودک رشد بیشتری دارد نظیر سال 
اول زندگی و یا بعد ها در سال های 
که  کودکانی  برای  همچنین  بلوغ، 
آنهایی  یا  استاندارد هستند  وزن  زیر 
انرژی  مقدار  دارند  وزن  افزایش  که 
به  است.  متفاوت  نیاز  مورد  غذای  و 
وزن  معیار  گفت  توان  می  حال  هر 

دوم  سال  است.در  راهنما  یک  فقط 
زندگی همزمان با کاهش آهنگ رشد، 
بر  کالری  و  پروتئین  به  نیاز  میزان 
اساس کیلوگرم وزن بدن نیز کاهش 
به میزان دریافتی  باید  ولی  یابد  می 
مواد مغذی دیگر مانند کلسیم، آهن، 
ویتامینC، ویتامینA، اسید فولیک و 

ویتامین B6 توجه داشت.
کودک  رشد  برای  آهن  و  کلسیم 
صورتی  در  بنابراین  است،  ضروری 
که برنامه غذایی کودک حاوی مقدار 
لبنیات  از مواد غذایی نظیر  مناسبی 
کلسیم  باشد   )… و  ماست  و  )شیر 
تامین می شود. گوشت، حبوبات،  او 
و  سبزی ها  از  بعضی  نان)غالت(، 
از آهن  میوه های تازه و خشک غنی 
تغذیه  های  نیاز  می توانند  و  هستند 
ای کودک را از نظر آهن تامین کنند. 
میوه  کودک  روزانه  غذایی  برنامه  در 
و سبزی باید گنجانده شود تا کودک 
نیاز  مورد  های  ویتامین  از  قسمتی 
خود را از این طریق هم دریافت کند.

الگوی رشد و نیازهای تغذیه ای 
متناسب در نوپا

ساله   2 تا   1 کودکان  از  یک  هر 

رشد  الگوی 
دارند  را  خود  خاص 

سایر  رشد  الگوی  با  نباید  و 
و  اشتها  در  شوند.  مقایسه  کودکان 
رشد هر کودک نیز معموال نوساناتی 
مشاهده می شود یعنی گاهی از اشتها 
برخی  و  برخوردارند  بیشتری  و رشد 
بدیهی  ندارند.  خوبی  اشتهای  اوقات 
است اگر مادران از این تغییرات اشتها 
و رشد باخبر باشند نگرانی و یا جنگ 
کودک  غذاخوردن  مورد  در  جدال  و 

بوجود نمی آید.
معموال متناسب با میزان رشد خوب 
کودکان و مراحل تکامل مناسب آنان، 
نیاز به مواد مغذی نیز تغییر می کند 
و عواملی مانند حرکت، بازی، فعالیت 

ساز  و  سوخت  کودک،  بدن  اندازه  و 
معمولی بدن، وضع سالمت یا بیماری 
کودک همه به عنوان معیار نیاز های 

تغذیه ای او به شمار می روند.

 بنابراین مواد غذایی که در اختیار 
کودک قرار می گیرد باید به گونه ای 

باشد که موارد زیر را تامین نماید:
فعالیت فیزیکی

سرعت رشد جسمی کودک )افزایش 
استخوان،  نظیر  بدن  اسکلت  اندازه 

ماهیچه ها و غیره(
رشد سریع مغز و افزایش سلول های آن
تکامل سریع سیستم ایمنی کودک

ترمیم سریع بافت ها و جبران آنچه 
که در جریان بیماری از بین می رود. 
مسلما در سرعت رشد جسمی، تامین 
با  پروتئین  از  استفاده  الزم،  انرژی 
ارزش بیولوژیک باال)نظیر تخم مرغ(، 
کلسیم، فسفر، پتاسیم، روی )بامصرف 
موثر  بسیار  و…  گوشت(  و  لبنیات 
بوده و کمبود هر یک از آنها و سایر 
روند  بر  تواند  می  الزم،  مغذی  مواد 
رشد اثر گذاشته و حتی آن را مختل 

نماید.

می دانیم  ما  همه 
را  سیب زمینی  که 
مختلف  نوع  ده ها  در  می توان 
حال،  این  با  شاید  ولی  کرد.  طبخ 
کمتر کسی بداند که از این محصول 
کشاورزی بتوان استفاده های دیگری 
چون تمیز کردن نقره، روشن کردن 
برخی  خلق  حتی  و  زیربغل  سیاهی 
هم  با  کرد.  استفاده  هنری  آثار  از 
تعدادی از کاربردهای کمتر شناخته 
شده سیب زمینی را مرور می کنیم تا 
عالوه بر لذت بردن از طعم خوشمزه 
نیز  آن  از  دیگری  استفاده های  آن، 

داشته باشیم.

خالص شدن از زنگ زدگی

اتفاق  ما  همه  برای  یکی  این  خب، 
کامال  این  و  فلزی  زنگ  می افتد؛ 
است  این  سوال  اما  است.  طبیعی 
تا  ماهیتابه  زنگ زدگی  چگونه  که 
طرز  به  ببریم.  بین  از  را  شیرآالت 
شگفت انگیزی، سیب زمینی می تواند 
کند.  کمک  شما  به  زمینه  این  در 
قسمت  دو  به  را  سیب زمینی  اول، 
نصف کنید. سپس مقداری از نوشابه 
شوینده  مواد  یا  طعام  نمک  گازدار، 
از  با هم مخلوط کنید. یک برش  را 
فرو  مخلوط  این  در  را  سیب زمینی 
ببرید و روی وسیله زنگ زده بمالید تا 
تمیز شود. اگر سیب زمینی خاصیت 
پاک کنندگی خود را از دست داد، آن 
را برش بزنید و دوباره با سیب زمینی 
کنید. سپس  تکرار  را  روند  این  تازه  
و  بشویید  آب  با  را  زنگ زده  وسیله 

خشک کنید. انجام شد!

درمان سوختگی بدن
مفید  واقعا  سیب زمینی  کاربرد  این 
آفتاب سوختگی  چیز  بدترین  است. 
می توانید  نباشید،  نگران  ولی  است 
پوست  سوختگی  از  ما  پیشنهاد  با 

کنید.  مراقبت  سرعت  به  خود،  بدن 
تعدادی سیب زمینی را انتخاب کنید 
به  و  به طور کامل شستشو دهید  و 

برش های نازک قطعه قطعه کنید.
اگر نمی توانید که نازک برش بزنید، 
آبدار  و یک خمیر  کنید  رنده  را  آن 
از آن تهیه  کنید. این روش مقداری 
این  اتفاقا  ولی  دارد  کثیف کاری 
مواد  از  را  پوست  که  دارد  را  حسن 
مغذی سیب زمینی سیراب می کند. 
داشتن  نگه  پاکیزه  برای  می توانید 
یا  پنبه  از  بدن  دیگر  بخش های 

دستمال استفاده کنید.
قطعات برش داده شده یا رنده کرده 
قرار  سوختگی  روی  را  سیب زمینی 
دهید و بگذارید 10 تا 1۵ دقیقه روی 
آن  سرد  آب  با  بماند. سپس  پوست 
را بشویید. به خاطر داشته باشید: هر 
چقدر سریعتر این کار را انجام دهید، 

نتیجه بهتری خواهید دید.

با لکه ها خداحافظی کنید

هستیم.  جدی  کامال  ما  بله، 
کردن  پاک  در  شما  به  سیب زمینی 
پارچه ها  روی  مختلف  لکه های 
چند  کار،  این  برای  می کند.  کمک 
رنده  خام  و  شسته  را  سیب زمینی 
کاسه ای  داخل  را  آن  سپس  کنید. 
توفاله  بعد،  بریزید.  آب  لیتر  نیم  با 
سیب زمینی رنده شده را از آب جدا 
کنید، به طوری که آب سیب زمینی 
را بگیرید. بعد حدود 10 تا 1۵ دقیقه 
یک  از  کردن  پاک  برای  کنید.  صبر 
صورت  به  و  کنید  استفاده  اسفنج 
دورانی پاک کنید. سپس با آب سرد، 

پارچه را پاک کنید.
اگر شما دست خود را با انواع توت ها، 
چغندر، و یا مواد غذایی دیگر، رنگی 
کرده اید، به سادگی یک سیب زمینی 
روی  و  تقسیم  نیمه  دو  به  را  خام 

دست خود بمالید.

براق  را پاک و  کفش چرم خود 
نگه دارید

و  می رسد  نظر  به  زیبا  چرم  کفش 
احساس خوش تیپی به شما می دهد. 
ولی در طوالنی مدت نگهداری آن کار 

و معموال خراشیده  نیست  ساده ای 
می شود و در زیبایی اش را در طول 
زمان از دست می دهد. سیب زمینی 
سادگی  به  را  مشکل  این  می تواند 
رفع کند. اگر کفشهایتان فرسوده و 

کثیف باشند، این را امتحان کنید:
کنید.  نصف  را  خام  سیب زمینی 
را  سیب زمینی  کفش  بدنه  روی 
 ۵ برای  بگذارید  سپس  بمالید. 
چنین  در  بماند.  همینطور  دقیقه 
وضعیتی، کفش مات و کدر به نظر 
می رسد ولی نگران نباشید. کفش را 
با یک پارچه نرم پاک کنید تا دوباره 

براق به نظر برسد.

تمیز کردن نقره های سیاه شده
هر کسی می داند که نقره در طول 
زمان به سرعت تیره و سیاه می شود 
اگر  اما  است.  این خیلی طبیعی  و 
بخواهید  را  خود  براق  قاشق  شما 
چه؟ خب، در اینجا چیزی است که 

شما نیاز دارید:

قالبمه  را داخل  چند سیب زمینی 
خوبی  به  وقتی  بپزید.  و  بریزید 
سیب زمینی ها پختند، از آب بیرون 
آب  به  فقط  ما  چون  بیاوریدشان، 
را  نقره ها  داریم.  نیاز  قابلمه  داخل 
بگذارید  سیب زمینی  آب  داخل 
قابلمه  داخل  را  آنها  ساعت  یک  و 
بیرون  را  نقره ها  سپس  بجوشانید. 
تمیز  نرم  برس  یک  با  و  بیاورید 
کنید. سپس با آب خوب بشویید و 

با یک حوله کاغذی خشک کنید.

سیاهی زیر بغل را از بین ببرید
بهترین  و  است  راه  در  تابستان 
از پیراهن های بدون  موقع استفاده 
آستین و تاپ. اگر زیر بغل خود را 
نگاه  کنید و ببینید که تا حدودی 
راه های  اینجا  در  است،  تیره رنگ 
از سیب زمینی  استفاده  با  مختلفی 
دارد.  وجود  مشکل  این  حل  برای 
این  تا  باشید  نداشته  انتظار  البته 
کار به سرعت انجام شود، زیرا تمام 
داروهای خانگی به زمان نیاز دارند 

تا جادو کنند.
بشویید  را  سیب زمینی  اول:  روش 
کنید.  تقسیم  نازک  برش های  به 
برش های  با  را  خود  زیربغل 
ماساژ  دقیقه  سیب زمینی حدود 3 
تا  کنید  صبر  ساعت  یک  دهید. 
سیب زمینی فرصت کافی برای تاثیر 
داشته باشد.  سپس با آب خنک زیر 
با  آرامی  به  و  بشویید  را  بغل خود 

یک حوله خشک کنید.
روش دوم: سیب زمینی را خرد کنید 
حسابی  تا  بیندازید  مخلوط  در  و 
صاف و یکدست شود. سیب زمینی 
را روی زیر بغل خود بمالید و 10 
دقیقه صبر کنید. سپس با آب سرد 
شستشو دهید و با یک حوله تمیز 
باید  روش  دو  کنید. هر  خشک 
در طول 4  هفته  در  بار   2 حداقل 

هفته انجام دهید تا نتیجه بگیرید.

سیمین بهبهانی

مهرنوش مزارعی
)1330 - تهران(

ایرانی  نویسنده  مزارعی  مهرنوش 
ساده  سبک  پیرو  و  آمریکا  ساکن 
را  لیسانس  دوره  وی  است.  نویسی 
در زادگاهش تهران به پایان رساند. 
ادامه  برای   13۵۸ سال  در  وی 
تحصیل به آمریکا رفت و هم اکنون 
اقامت دارد. در سال  در لس آنجلس 
1991 فصلنامه ادبی فروغ را به اتفاق 
آنجلس  لس  در  دوستانش  از  یکی 
بنیان گذاشت. این نشریه به معرفی 
ادبیات زنان اختصاص داشت و تا سال 
1993 به چاپ می رسید. در همین 
سال ها برگزیده ای از نمایشنامه های 
در  و  کرد  ترجمه  را  فو  داریو 
تنها«  زن،  »یک  نام  به  مجموعه ای 
مشاور  و  متخصص  او  نمود.  منتشر 
بین المللی تولید و نصب سیستم های 
است.مهرنوش  کامپیوتری  نرم افزار 
از کوشندگان پیگیر در حرکت های 
مربوط به حقوق زنان و کودکان است 
کالیفرنیا  جنوب  زنان  انجمن  در  و 
حضوری فعال دارد. او همچنین یکی 
از بنیان گذاران گروه ادبیی »دفترهای 
از سال 1992 در  شنبه« است، که 

لس آنجلس شروع به کار کرد و هنوز 
به فعالیت خود ادامه می دهد. وی تا 
امروز سه مجموعه داستان به نام های 
و  »من   ،1373 نور«  »بریده های 
خواهرم کالرا« 1377 و »خاکستری« 
رسانده است. چاپ  به  را   13۸1

 13۸2 سال  در  وی  همچنین 
در  را  خود  کتاب  دو  از  برگزیده ای 
ایران تحت عنوان »غریبه ای در اتاق 
من«  به چاپ رسانده است. مجموعه 
 13۸7 سال  در  او  ایکس«  »مادام 
در سوئد منتشر شد. »انقالب مینا« 
اولین رمان وی به زبان انگلیسی است.

ترفندهایی که با سیب زمینی می شود اجرا کردقوانین مکمل دادن به خردساالن
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مردان  شاخص

شهریار َمنَدنی پور
)1335 - شیراز (

و  نویسنده  َمنَدنی پور،  شهریار 
رمان نویس ایرانی است.

نخستین مجموعه داستان او به نام 
سایه های غار در سال 13۶8 منتشر 
هفته نامه  سردبیر  مدت ها  وی  شد. 
توقیف شده عصر پنجشنبه بود و هم 

اکنون در امریکا به سر می برد.
نویسندگان  مهم ترین  از  مندنی پور 
ایرانی  داستان نویسی  سوم  نسل 
داستان هایش  که  می شود  محسوب 
به لحاظ فرم و زبان از اهمیت قابل 

توجهی برخوردار است.

وی در دانشگاه های هاروارد و بوستون 
کالج و تافتس تدریس کرده است.

از آثار وی به موارد زیر می توان اشاره 
کرد : 

داستان-  مجموعه   - »سایه های غار 
،»13۶8

»هشتمین روز زمین- داستان-13۷1«،
داستان  مجموعه   - عسل  و  »مومیا 

،»13۷5-
داستان  مجموعه   - نیمروز  »ماه 

،»13۷۶-
»راز-داستان کوتاه )کودک و نوجوان(- 

،»13۷۶
داستان-  مجموعه   - بنفشه  »شرق 

،»13۷۷
»دِل دلدادگی-رمان-13۷8«،

»آبی ماوراء بحار- مجموعه داستان- 
،»1382

»هزار و یک سال-داستان )کودکان و 
نوجوانان(-1382«،

»ارواح شهرزاد - آموزش شگردهای 
داستان نویسی نوین-138۴«،

»سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی«.

ما”  “نبض 
مهم  از  یکی 
و  ها  نشانه  ترین 
معموال  است.  پزشکی  عالئم 
به عنوان اندازه ضربان قلب شناخته 
اندازه گیری حیاتی  می شود. نبض، 
نبض  یک  باشد.  می  قلب  سرعت 
می  سرگیجه  همراه  به  پایین  بسیار 
تواند باعث شوک شود و به شناسایی 
کند.و  کمک  داخلی  ریزی  خون 
و  سریع  بسیار  نبض  یک  مقابل،  در 
تند، به بیماری های قلبی عروقی و 
فشار خون باال اشاره می کند. گرفتن 
نبض ما کار بسیار ساده ای است که 
با دانستن روش اولیه و تمرین کردن 
انجام داد.  را  توان آن  به راحتی می 
است  مهم  چرا  چیست،  ضربان  ولی 

کردن  پیدا  برای  راه  ترین  راحت  و 
این  چیست؟  ضربان  گیری  اندازه  و 
برای  مستقیم  راهنمایی  یک  مقاله 

شما ارائه میکند.

اندازه  مورد  در  مختصر  حقایقی 
گیری نبض ما

در ادامه به نکات مهمی درمورد نبض 
هایی  اشاره  گیری  ضربان  نحوه  و 

خواهیم داشت.
ها  شریان  تپد،  می  قلب  که  زمانی 
این  شوند.  می  منقبض  و  منبسط 

همان ضربان است.
اندازه گیری  برای  نقاط  ترین  راحت 
گردن  یا  دست  مچ  روی  ضربان 

میباشد.
 100 تا   ۶0 بیت  سالم  ضربان  یک 

)bpm( .ضرب در دقیقه میباشد
 

ضربان چیست؟
را  ما  قلب  ضربان  ما  نبض  اصل  در 
نشان می دهد. ضربان منبسط شدن 
شدن  منبسط  باشد.  می  ها  شریان 
خون  فشار  افزایش  دلیل  به  شریان 
به دیواره های کشسان شریان ها در 

دست ها می سایم
تا دری بگشایم
به عبث می پایم

که به در کس آید
در و دیوار به هم ریخته شان

بر سرم می شکند
 می تراود مهتاب

می درخشد شبتاب
مانده پای آبله از راه دراز
بر دم دهکده مردی تنها

کوله بارش بر دوش
دست او بر در، می گوید با خود:

غم این خفته ی چند
خواب در چشم ترم می شکند

کریستین دوست من، همیشه روی 
»اینجا  که  نوشته  خانه اش  یخچال 
در  کنید«.  پیدا  بستنی  می توانید 
که  است  آن  معنای  به  این  واقع 
نیاز  و  می کنم  تنهایی  احساس 
ایده هایی  او  دارم.  صحبت  هم  به 
دوستدانه  جمع  یک  داشتن  برای 
خوردن  مثل  ایده هایی  دارد؛ 
سیب زمینی سرخ کرده و بستنی در 
کنار دوستانش. اما این بار من به او 
پاسخ دادم که می توانیم با خوردن 
را  خود  دوستانه  جمع  سبزیجات 

گرم کنیم.
از  بیش  افسردگی  روزگاری که  در 
گرفتار  را  دنیا  مردم  بیماری،  هر 
و  بستنی  خوردن  کرده،  خود 
سیب زمینی سرخ کرده در یک جمع 
نیست.  دوستانه فکر چندان خوبی 
چرا که تحقیقات نشان می دهد این 
آجیل،  خوردن  اندازه  به  تنقالت، 
میوه، سبزیجات و ماهی افسردگی 
خوردن  نمی دهد.  کاهش  را 

فرآوردی شده،  غذاهای  و  شیرینی 
نه تنها مالل و افسردگی را از بین 
نمی برد، بلکه منجر به بیماری های 
دیگری نیز خواهد شد. ما باید مواد 
غذایی را مصرف کنیم که از مغز ما 
در برابر افسردگی حفاظت کنند. در 
اینجا با مواد غذایی آشنا می شویم 
بودن،  ضدافسردگی  بر  عالوه  که 
باعث چربی سوزی در بدن شما نیز 

خواهند شد!
روغن کانوال

ارزان ترین  از  یکی  کانوال  روغن 
منابع تامین امگا 3 است و یکی از 
رژیم  در  مفید  ترکیبات  ساده ترین 
مصرف  هنگام  شماست.  غذایی 
روغن کانوال، چربی ها در مغز تمرکز 
خوی  و  خلق  به  و  می کنند  ایجاد 
مخلوط  از  می کنند.  کمک  شما 
زیتون  روغن  با  روغن  این  کردن 

جدا پرهیز کنید. 
آب میوه های وحشی 

منجر  رنگ،  تیره  وحشی  توت های 
میزان  و  می شوند  وزن  کاهش  به 
تا  را  چربی  سلول های  تشکیل 
این  می دهند.  کاهش  درصد   ۷3

نیام یوشیج

شغل و درآمد 
مهمترین عوامل استرس

 شغل و کار اصلی ترین علت ایجاد استرس در زندگی 
افراد است که می تواند تاثیر قابل توجهی بر آرامش فرد 

داشته باشد .طبق نظر سنجی وسیعی که از افراد مختلف انجام 
شد درصد عوامل ایجاد کننده استرس 3۴٪  مربوط به شرایط کاری 

و شغلی افراد ؛30٪ مربوط به مشکالت مالی و 1۷٪ مربوط به مشکالت 
سالمتی ارزیابی شد .تحقیقات قبلی نشان دادند که استرس ناشی از کار خطر 

ابتال به حمله قلبی را تا حد قابل مالحظه ای افزایش می دهد . این مطالعه 
نشان داد که استرس در محل کار باعث شده است که ۷ درصد از افراد دچار افکار 
خودکشی شوند و تعدادی نیز اضطراب کنترل نشده داشته باشند .اینگونه استرس 
ها بسیاری از افراد را مجبور به استفاده از داروهای مختلف ضد اضطراب کرده است 
چرا که آن ها فکر می کنند با این اقدام با استرس خود مقابله کرده اند . با توجه به 
این پژوهش ؛بسیار ی از افراد بعد از کار خود از قرص های ضد اضطراب استفاده 
می کنند . راه های دیگری که مردم  برای مقابله با استرس  از آن استفاده می 
افسردگی  داروهای ضد  ، مصرف    ٪28 – :سیگار کشیدن  از  عبارتند  کنند 
– 15٪ ، مصرف بیش ازحد قرص های خواب آور -1۶٪ ، این یافته ها 
همچنین نشان می دهد که فرهنگ ترس و سکوت در مورد استرس و 

مشکالت روحی و روانی بیشتر به دلیل نوع محیط کار و کارفرمایان 
است. بسیاری از افراد به دلیل بیماری بر اثر استرس به محل 

کار خود نمی روند. اما دلیل دیگری برای این غیبت خود 
به  افراد  از  بسیاری  .همچنین  نمایند  می  ذکر 

دلیل فشار استرس محیط کاری  را 
رها می نمایند .

ویژگی به تنهایی، حال شما را عوض 
همچنین  وحشی  توت های  می کند. 
همواره سرشار از ویتامین ث هستند. 
عوامل  از  یکی  ث  ویتامین  کمبود 
افسردگی،  خستگی،  ایجاد  اصلی 
بی انگیزگی در زندگی است. خصوصا 
زمانی که حتی گوجه فرنگی، فلفل و 

ساالد میوه هم میل نمی کنید.
دانه کدوتنبل

قرص  مانند  کدوتنبل  دانه 
می کند.  عمل  پروزاک  ضدافسردگی 
بهترین  از  یکی  کدوتنبل  دانه های 
به  شده  شناخته  آمینه  اسید  منابع 
تولید  به  که  هستند  تریپتوفان  نام 
می کند.  کمک  مغز  در  سروتونین 
داروهای ضد افسردگی به مغز کمک 
گردش  به  را  سروتونین  تا  می کند 
درآورد، بنابراین اگر شما این قرص را 
از کدو تنبل  مصرف می کنید، کمی 
ممکن است آنها را حتی موثرتر کند.

فلفل دلمه قرمز
را فلفل دلمه قرمز؟ آیا این خاصیت 

در رنگ های دیگر فلفل دلمه وجود 
محققان  تحقیقات  براساس  ندارد؟ 
دلمه  فلفل  پترسون،  ویلیام  دانشگاه 
داشتن  در  را  امتیاز  باالترین  قرمز، 
ویتامین دارد نسبت به نوع سبزرنگ 
خود دارد. البته این تحقیق حاکی از 
تراکم مواد مغذی در میوه ها و مواد 
برای  پس  هم هست.  قرمز  خوراکی 
تغذیه  طریق  از  خود  روحیه  ترمیم 
و افزایش سیستم ایمنی بدن، سعی 
کنید تا فلفل دلمه قرمز را در ساالد 

و غذا بیشتر استفاده کنید.
نارگیل

گلیسیرید  تری  از  سرشار  نارگیل 
مغز  که  هایی  چربی  حاوی  است: 
انرژی  و  دارد  می  نگه  سالم  را  شما 
بیشتری را به همراه می آورد. گرچه 
نارگیل معموال در دسرهایی با کالری 
مجبور  شما  شود،  می  یافت  باال 
اندازه  از  بیش  نباید(  )و  نیستید 
نارگیل بخورید تا افسردگی و نگرانی 

خود را از بین ببرید.
تخم مرغ 

اسیدهای چرب  از  ترکیبی  تخم مرغ 
و  ویتامین ب  روی،  پوست،   ،3 امگا 

کیب  تر
مواد  و  ید 

چون  و  است  دیگر 
سرشار از پروتئین است، شما 

را تا مدتها سیرنگه می دارد. آیا دلیل 
دیگری برای خوردن تخم مرغ وجود 
یک   2008 سال  مطالعات  دارد؟ 
چاقی  به  مربوط  بین المللی  مجله 
نشان می دهد که افرادی که در روز 
خوردند،  صبحانه  برای  تخم مرغ  دو 
بسیاری بیشتر از کسانی که صبح ها، 

نان بیگل خوردند.
گوجه فرنگی

عالی  منبع  یک  فرنگی  گوجه 
که  است  آنتی اکسیدان  لیکوپن، 
از  و  می کند  محافظت  شما  مغز  از 
ابتال به افسردگی جلوگیری می کند. 

پوسته  در  لیکوپن  که  دلیل  این  به 
گوجه فرنگی قرار دارد، به جای اینکه 
و  بزنید  برش   را  گوجه فرنگی  یک 
که  است  بهتر  بریزید،  ساالد  داخل 
در  کامل  گیالسی  گوجه فرنگی  از 
ساالد استفاده کنید. همچنین کمی 
بریزید  نیز روی ساالد  زیتون  روغن 
افزایش  را  لیکوپن  جذب  قدرت  تا 

دهید.
صدف 

از  باالیی  سطوح  حاوی  صدف ها 
می دانید  هستند.   12 ب  ویتامین 
چیست؟   12 ب  ویتامین  فواید 
مغزی  سلول های  تا  می کند  کمک 
ما  مغز  و  کنیم  بندی  عایق  را  خود 
صدف ها  کند.  کار  همیشه  از  بهتر 
حاوی مواد مغذی حاوی روی، ید و 
ما  غذایی  رژیم  که  هستند  سلنیوم 
را به بهترین شکل تنظیم می کنند. 
کم  صدف ها،  مزایای  از  دیگر  یکی 
دارای  صدف ها  است.؟  بودن  چرب 
پرکالری  و  چربی  کم  باال،  پروتئین 
آنها  می شود  باعث  این  و  هستند، 
مهم ترین  و  مهم  گزینه های  از  یکی 

غذاهای دریایی محسوب می شوند.

هنگام هر تپش قلب اتفاق می افتد. 
این انبساط و انقباض ها در گذر زمان 
ثابت  باال و هنگام  پامپاژ خون  با هر 
ماندن برای پر شدن دوباره پایین می 
آید. نبض ما در نقاط خاصی از بدن 
های  شریان  که  شوند  می  احساس 
بزرگ تر به پوست نزدیک تر هستند.

پیدا کردن نبض ما
گرفتن نبض مچ دست برای اندازه 

گیری ضربان قلب
در  گردن  و  مچ دست  در  ها  شریان 
نزدیکی پوست جریان دارند که اندازه 
گیری ضربان در این نقاط بخصوص 

راحت است.
برای  ساده  مراحلی  بیان  به  حال 
گرفتن ضربان می پردازیم.این روش 

به ضربان شعاعی شناخته می شود.
به   ، بچرخانید  را   خود  دست  یک 

طوری که کف آن باال باشد.
از دست دیگر استفاده کنید و دو انگشت 
را به آرامی روی شیار ساعد قرار دهید 

و  دست  مچ  برآمدگی  از  تر  پایین   ،
حدود یک اینچی مبنا انگشت شست.

درصورتی که به درستی این روش را 
قلب  تپش  ضربان  باید  دهید،  انجام 

خود را احساس کنید.
نبض به روشی مشابه در زیر گردن نیز 
قابل اندازه گیری می باشد. به آرامی 
شیار نرم هر طرف از حلق را لمس کنید.

این ضربانی است که از طریق یکی از 
کند.  می  عبور  شاهرگ  های  شریان 
این ها شریان های اصلی می باشد که 

از قلب به سر وصل می شود.
وجود  نیز  دیگری  نقاط  در  ما  نبض 
کمی  آنها  کردن  پیدا  البته  که  دارد 

سخت تر است:
پشت زانو ها

باز  دست  که  وقتی  آرنج  یک  درون 
شده باشد

توی کشاله ران
در گیجگاه ، در اطراف سر

باالی قسمت درون پاها

ضبط کردن نبض ما
های  روش  با  ها  ضربان  که  زمانی 
ذکر شده در باال پیدا شد، بی حرکت 

ایستاده و مراحل زیر را انجام دهید:
با  دیواری  یا  دستی  ساعت  یک  از 
دست دیگر استفاده کنید، یا به یک 

ساعت نگاه کنید.
در طی دوره یک دقیقه ای یا سی 
ثانیه ای ، تعداد تپش ها را بشمارید.

مقدار ضربان ها در طی یک دقیقه 
قلب  گیری ضربان  اندازه  استاندارد 
می باشد. این کار را می توان با دو 
برابر کردن مقدار اندازه گیری شده 

در 30 ثانیه انجام داد.
نبض ما باید بین مقادیر ۶0 تا 100 

باشد.
 

اندازه گیری معمولی تپش قلب
با  بتپد،  پیوسته  طور  به  باید  قلب 
مکثی معمولی بین هر انقباض، پس 

نبض نیز باید پیوسته باشد.
افراد  عمومی،  قانون  یک  عنوان  به 
تا   ۶0 بین  ثابتی  قلب  ضربان  بالغ 
100 تپش در دقیقه )bpm( دارند. 
فیزیکی  شرایط  دارای  افراد  عموما، 

تری  پایین  قلب  تر، ضربان  مساعد 
نمی  تمرین  که  افرادی  به  نسبت 

کنند دارند.
طبیعی  موضوع  این  حال،  این  با 
به  جا  خاطر  به  ما  نبض  که  است 
کردن،  تمرین  و  فعالیت  جایی، 
استرس، هیجان و ترس متغیر باشد.

اگه شما احساس می کنید که تپش 
قلب شما خارج از ریتم و با سرعت 
از  باالتر  یا  از bpm ۴0 و  پایین تر 
نکته  این  و  تپد  می   bpm  120
احساس  قابل  نبض  گرفتن  هنگام 
می باشد، حتما با یک دکتر در میان 

بگذارید.
شما همچنین ممکن است احساس 
کنید که قلب شما یک ضربان انجام 
نداده یا “پرش” داشته است، یا یک 
است.  داشته  وجود  اضافی  ضربان 
نابجا  به یک ضربان اضافی، ضربان 
بسیار  نابجا  های  ضربان  میگویند. 
خطرناک  معموال  هستند،  متداول 
نیستند و به هیچ درمانی نیاز ندارند.

یا  ها  تپش  بابت  نگرانی هایی  اگر 
ضربان های نابجا وجود دارد، به هر 

حال به دکتر مراجعه کنید.

نبض ما خبر از چه چیزهایی می دهد؟چطور با تغذیه سالم از افسردگی جلوگیری کنیم؟
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یوزپلنگ  ایرانی روی پیراهن تیم ملی فوتبال: 
هست ولی دیده نمی شود!

ایرانی  یوزپلنگ  =طرح 
روی پیراهن تیم ملی فوتبال 
قابل  که  گرفته  قرار  طوری 

مشاهده نباشد!
ایران  مسابقه  از  =پیش 
عروسکی  رمنستان،  ا و 
داخل  یوزایرانی  مثال شبیه 
زمین شده که با کفش ورنی 

پلوخوری روپایی زده!
ص  مخصو ی  پیما ا هو =
اعضای تیم ملی نیز با طرحی 
شد!  رونمایی  سمور  شبیه 
بدقواره  طرح  این  تازه، 

کپی برداری هست!
درحالی که 3 ماه از بازداشت  فعاالن 
یوزپلنگ  حامیان  و  زیستی  محیط 
ایرانی می گذرد، یوزپلنگ ایرانی نماد 
تیم ملی فوتبال ایران، بر روی پیراهن 
اعضای این تیم کمرنگ و محو شده 
است. بی سلیقگی ها در انتخاب طرح 

یوز سال به سال بدتر می شود.
بازداشت   از  ماه   3 درحالی که 
از  بخشی  و  زیستی  محیط  فعاالن 
یوز  انقراض  از  جلوگیری  حامیان 
ایرانی می گذرد، گویا یوز به موضوعی 
سیاسی و حساسیت برانگیز بدل شده 
و روی پیراهن تیم ملی فوتبال ایران 
نقش  کوچک  و  کمرنگ  چنان  نیز 

شده که اصال قابل مشاهده نیست.
ملی  تیم  پیراهن  گذشته  شب 
فوتبال ایران در بازی تدارکاتی ایران 
و ارمنستان رونمایی شد ولی با اینکه 
یوز  نقش  مورد  در  فوتبال  گزارشگر 
ایرانی روی لباس ملی پوشان صحبت 
و  محو  چنان  تصویر  این  اما  کرد 
غیرمسلح  با چشم  که  است  کمرنگ 

قابل مشاهده نیست!
باالیی  قسمت  در  دایره ای  روی 

پیراهن، گویا طرح یوز قرار دارد!
به  زیستی  محیط  فعاالن  که  حاال 

اندازه حیات وحش ایران تحت فشار 
انقراض هستند، طرح بزرگ  و رو به 
یوزپلنگ ایرانی روی پیراهن بازیکنان 
تبدیل  کوچک  طرحی  به  ملی  تیم 
کردن  باز  سر  از  برای  صرفا  تا  شده 
روی  پیش  انتقادهای  از  خالصی  و 

مسئوالن ورزشی باشد.
پیراهن  روی  ایرانی  یوزپلنگ 
و  کمرنگ  چنان  ملی  تیم   بازیکنان 
نامشخص است که رضا شجیع رئیس 
پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  دفتر 
وزارت ورزش و جوانان، مجبور شده 
گرفتن  قرار  محل  ایسنا  خبرنگار  به 
آن را توضیح دهد! او گفته: »در لباس 
جدید تیم ملی فوتبال کشور، لوگوی 
باال،  قسمت  در  آسیایی  یوزپلنگ 
وسط پیراهن قرار دارد که به پیراهن 

برچسب شده است!«
او حتی در پاسخ به اینکه چرا این 
اندازه طرح یوز کمرنگ و کوچک است، 
روی  یوز  طرح  »باالخره  است:  گفته 
بازیکنان تیم ملی وجود دارد،  لباس 
اگر چه کوچک است ولی هست! به هر 

حال از اینکه حذف شود، بهتر است!«
ختم  همین جا  به  بی سلیقگی ها 
دیشب  بازی  شروع  از  قبل  نشده؛ 
تن پوشی  با  فردی  ورزشی  مسئوالن 
به وسط چمن  را  یوزپلنگ  به  شبیه 
ورزشگاه فرستاده اند تا کمی حرکات 
این عروسک که  انجام دهد!  ورزشی 
هیچ شباهتی نه تنها به یوزایرانی بلکه 
به هیچ یوزپلنگی ندارد، با کفش ورنی 
و پلوخوری رو پایی زده و در فضای 
مجازی موجبات خنده و تفریح مردم 

را فراهم کرده است!
مقامات ورزشی جمهوری اسالمی به 
اندازه صنف رستورانداران هم مدیریت 
طراح  تا  نداشتند  تبلیغاتی  سلیقه  و 
ماهری برای طرح و دوخت تن پوش 
تا  کنند  استفاده  تبلیغات  برای  یوز 
الاقل ترکیبی از یوز و سنجاب نباشد!

ماجرای یوز به اینجا ختم نمی شود. 
ایرانی روی هواپیمای  طرح مثال یوز 

جام  سفرهای  در  ملی  تیم  حامل 
جهانی روسیه هم دیده می شود. روز 
ماکت  از  ایرالین  آتا  شرکت  گذشته 
این هواپیما با طرحی از جانوری که 
با  ایرانی است در ترکیبی  ظاهرا یوز 
رنگ های پرچم ایران رونمایی کرد که 

بیشتر شبیه سمور است تا یوزپلنگ!
آتا  شرکت  هم  را  جانور  همین 
از  ایرانی  یوزپلنگ  عنوان  به  ایرالین 
دیگر  هواپیمایی  شرکت  یک  طرح 
کپی برداری کرده که در سال ۲01۵ 

رونمایی شد!
سال  در  معراج  هواپیمایی  شرکت 
کردن  حساس  آنچه  برای   ۲01۵
در  گونه  حفظ  برای  عمومی  اذهان 
حال انقراض یوز ایرانی خوانده بود، بر 
نوک هواپیمای این شرکت طرح یوز 
ایرانی را نقش کرد. این طرح اگر چه 
چندان با ظرافت و زیبایی کار نشده 
بود ولی حداقل شبیه به یوز ایرانی بود.

ایران تنها سرزمینی در جهان است 
که همچنان میزبان یوزپلنگ آسیایی 
برنامه های  است.  انقراض  حال  در 
حفاظت از این گونه یوزپلنگ از اوایل 

دهه 90 در ایران آغاز شده است.
آمارها  در  یوزایرانی  دقیق  تعداد 
متفاوت است، مرتضی اسالمی مدیر 
انجمن یوزپلنگ ایرانی گفته بود که 
در  ماده  یوز  دو  فقط  در حال حاضر 

ایران وجود دارد.
هومن جوکار مدیر پروژه بین المللی 
حفاظت از یوز آسیایی نیز که اکنون 
در زندان بسر می برد، گفته بود که با 
استناد  قابل  یوز  ماده  دو  آمار  اینکه 
نیست ولی دوربین های شکاری آنها، 
ثبت  را  ایرانی  یوز  عدد   ۵0 فقط 

کرده اند.
این در حالیست که مقامات سازمان 
محیط زیست می گویند 7۵ قالده یوز 

در ایران وجود دارد.

کفش طالیی برای پنجمین بار به مسی رسید
تیم  آرژانتینی  بازیکن  مسی  لیونل 
فوتبال بارسلون اسپانیا این هفته برای 
طالیی  کفش  صاحب  بار  پنجمین 

فوتبال اروپا شد.
فصل  بازی  آخرین  در  بارسلون 
بر  یک  اسپانیا،  برتر  لیگ  »اللیگا« 

صفر رئال سوسیدا را شکست داد.

 –  ۲017 فوتبال  فصل  در  مسی 
وارد دروازه  ۲01٨، سی و چهار گل 
حریفان بارسلون کرد. او سال گذشته 
 ۲013 و   ۲01۲،۲010 سال های  و 
کفش طالیی اروپا را از آن خود کرده 

بود.
کفش  دریافت  دیگر  نامزدهای 
صالح  محمد  امسال  اروپای  طالیی 
ستاره مصری تیم لیورپول انگلستان 
با 3۲ گل و هری کین گلزن معروف 

تیم تاتنهام لندن بودند.
پرتغالی  بازیکن  رونالدو  کریستیانو 
رقیب  مادرید  رئال  تیم  بلندآوازه  و 

کفش   3 تاکنون  بارسلون  همیشگی 
طالیی برده است.

امکان  انگلستان  برتر  لیگ  پایان  با 
صالح  محمد  گل های  تعداد  افزایش 
اما چیرو  و هری کین وجود نداشت 

مسی قبال چهار کفش طالیی برده بود
بازیکنان  مائو روایکاردی  وایموبیله و 
لیگ فوتبال ایتالیا این امید را داشتند 
که با کسب گل در آخرین دیدارهای 
فصل آن کشور از مسی پیشی بگیرند 

ولی این اتفاق نیفتاد.

کاریکاتور خبرورزشی با عنوان 
یوزچپانی به لباس تیم ملی

ساله   31 تنیس باز  نادال  رافائل 
پیروزی  با  یکشنبه  روز  اسپانیایی 
اهل  تنیس باز  زورو  الکساندر  بر 
آلمان برای هشتمین بار قهرمان این 

تورنمنت شد.
نادال ست اول را ۶ بر یک برد ولی 
ست دوم را ۶ بر یک باخت و در ست 
سوم نیز در حالی که 3 بر ۲ از حریف 
انگیز  حیرت  تالشی  با  بود  عقب 
نتیجه بازی را به سود خود تغییر داد 
و در نهایت ۶ بر یک، یک بر ۶ و ۶ بر 

3 برنده از زمین بیرون آمد.
ریزش باران مدتی بازی را متوقف 
نخست  عنوان  کسب  با  رافا  کرد. 

امتیازیبه  هزار  تورنمنت  یک  در 
تنیس بازان  رده بندی  جدول  صدر 
با  برد  این  کرد.  صعود  جهان  مرد 
اسلم  گراند  مسابقات  آغاز  به  توجه 
روز  در  گروس  روالن  در  پاریس 
برای  زیادی  اهمیت  آینده  یکشنبه 

رافا دارد.
نهایی  نادال در مرحله یک چهارم 
پیشین  اول  نفر  جاکوویچ  نواک 
گراند   1۲ برنده  و  جهان  تنیس 
الکساندر  بود.  کرده  مغلوب  را  اسلم 
اهل  نیز مارین چلیچ تنیس باز  زورو 
تنیس  آزاد  مسابقات  برنده  کرواسی 
یو اس اوپن آمریکا را 7 بر ۶ و 7 بر 

۵ شکست داده بود.
بر  غلبه  با  روز جمعه  نادال  رافائل 
با  ایتالیایی  تنیس باز  فوجینی  فابیو 
بر۲   ۶ و  یک  بر   ۶  ،۶ بر   4 حساب 
به   ۲014 سال  از  بار  اولین  برای 
رقابت ها  این  نهایی  نیمه  مرحله 

صعود کرد.
الینا سویتولینا  در قسمت دخترها 
اکراین سیمونا هالپ تنیس باز ۲۵  از 
ساله اهل رومانی و نفر اول رده بندی 
بانوان جهان را به راحتی ۶ بر صفر و 

۶ بر 4 شکست داد.
این  برنده  نیز  گذشته  سال  الینا 

بازی ها شده بود.

هشتمین قهرمانی نادال در مسابقات استادان رم؛ 
سویتولینا قهرمان دختران رم

تیم  سرمربی  کیروش  کارلوس 
مانده  یکماه  از  کمتر  ایران  فوتبال 
به آغاز بازی های جام جهانی ۲01٨ 
اسامی ۲4 بازیکن تیم ملی را که به 
کرده  اعالم  رفت  خواهند  روسیه 

است که عبارتند از:
بیرانوند،  علیرضا  بان ها:  دروازه 

رشید مظاهری و امیر عابد زاده.
مجید  زاده،  قلی  علی  دفاع:  خط 
محمد  محمدی،  میالد  حسینی، 
گنجی،  پورعلی  مرتضی  خانزاده، 
و  رضائیان  رامین  منتظری،  پژمان 

روزبه چشمی.
صفی،  حاج  احسان  میانی:  خط 
انصاری فرد، مسعود شجاعی،  کریم 
مهدی ترابی، امید ابراهیمی و سعید 

عزت اللهی.
جهانبخش،  علیرضا  مهاجمان: 
رضا  طارمی،  مهدی  دژآگه،  اشکان 
سردار  قدوس،  سامان  نژاد،  قوچان 

آزمون و وحید امیری.
غفوری،  وریا  حسینی،  جالل 
نیز  رضائی  کاوه  و  حسینی  حسین 
لیست  در  که  هستند  بازیکنانی 

ذخیره دیده می شوند.
پیروزی  از  پس  ایران  فوتبال  تیم 
تیم  بر  شنبه  روز  در  صفر  بر  یک 
روز  تهران،  در  ازبکستان  ملی 
بعد  و  می شود  ترکیه  عازم  دوشنبه 
ای  هفته  اردویی یک  در  از شرکت 
ای  دوستانه  بازی  هفتم خرداد  روز 

کیروش اسامی  مسافران روسیه را اعالم کرد

استانبول  در  کشور  آن  ملی  تیم  با 
برگزار خواهد کرد.

تیم  دیدار،  این  از  بعد  روز  یک 
ایران به یونان می رود، چهار روز نیز 
در آن کشور اردو برپا می کند و روز 
1۲ خرداد در یک بازی تدارکاتی به 
مصاف تیم ملی یونان خواهد رفت.

عنوان  به  ایران  خرداد   1۵ روز 
تیم حاضر در جام جهانی  نخستین 
روز  و  می شود  روسیه  پایتخت  وارد 
ملی  تیم  با  مسکو  در  خرداد   19
لیتوانی آخرین بازی دستگرمی خود 
را انجام خواهد داد و روز ۲3 خرداد 
خواهد  پیترزبورگ  سن  شهر  عازم 
شد تا روز ۲۵ خرداد اولین مسابقه 

تیم  مقابل  جهانی  جام  در  را  خود 
ایران  کاروان  نماید.  برگزار  مراکش 
مسکو  به  خرداد  و ششم  بیست  در 

باز می گردد.
با  رویارویی  برای  خرداد   ۲٨ روز 
به  جهان  قهرمان  اسپانیا  ملی  تیم 
روز  دو  و  می کند  سفر  کازان  شهر 
را  خود  بخت  تیم  این  برابر  بعد 
می آزماید و سپس روز 31 خرداد به 
مسکو باز می گردد و روز دوم تیر ماه 
روز  و  سارانسک می شود  عازم شهر 
مبارزه  سومین  انجام  برای  چهارم 
جام  بازی های  اول  دور  در  خود 
پرتغال  تیم  مقابل   ۲01٨ جهانی 
قهرمان اروپا به میدان خواهد رفت.

درخواست پناهندگی 200 ورزشکار از استرالیا در 
بازی های کشورهای مشترک المنافع

تقاضای  از  استرالیا  دولت 
پناهندگی ۲00 ورزشکار و همراهان 
کشورهای  مسابقات  پایان  در  آنها 

مشترک المنافع خبر داده است.
اکثر پناهجویان به گفته مسئوالن 
رواندا،  از  کشور  آن  مهاجرت  اداره 
اوگاندا، سیرالئون و کامرون هستند. 
برای  روادید   13۶00 استرالیا 
این  در  شرکت کننده  ورزشکاران 

رقابت ها صادر کرده بود.
مالیسا گوالتیکی از مدیران وزارت 
از  تن   190 گفت:  استرالیا  کشور 
شرکت  کشورهای  کاروان  اعضای 
کننده تا کنون درخواست پناهندگی 
کرده اند. او افزود همه کسانی که در 
خاک استرالیا بسر می برند می توانند 
کشور  این  در  زندگی  ادامه  برای 
به  باید  اما  بدهند  اقامت  درخواست 

درخواست ها رسیدگی شود.
وی تاکید کرد که شمار متقاضیان 
از  اخیر  مسابقات  در  پناهندگی 
در  است.  بوده  بیشتر  قبل  سال های 
سال ۲014 بعد از برگزاری بازی های 
کامن ولث در اسکاتلند ۲1 ورزشکار، 
دولت  از  تیم ها  سرپرست  و  مربی 
دریافت  پناهندگی  اجازه  بریتانیا 

کردند.
استرالیا  کشور  وزیر  داتون  پیتر 

از شرکت کنندگان  گفت: ۵0 درصد 
استرالیا  در  ورزشی  روادیدهای  در 
در  اقامت طوالنی تر  تقاضای  معموال 

این کشور می کنند.
که   ۲00۶ سال  در  افزود  وی 
بازی های کامن ولث در ملبورن انجام 
شرکت کنندگان  از  نفر   4۵ گرفت 

ماکت هواپیمای اختصاصی تیم ملی فوتبال با نشان یوز ایرانی

در  و   نمودند  پناهندگی  تقاضای 
 ۲01۲ المپیک  بازی های  جریان 
برای  ویزا  هزار   7 که  نیز  لندن 
صادر  آنها  همراهان  و  ورزشکاران 
شده بود پنجاه ورزشکار و همراهان 
به کشورهای خود بازنگشتند و موفق 

به دریافت پناهندگی شدند.
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انتظامی  نیروی  =فرمانده 
را  فوتبال  مسابقات  پخش 
تنها با داشتن مجوز ممکن 

دانسته.
کافی شاپ ها  از  =بسیاری 
پخش  برای  رستوران ها  و 
مسابقات جام جهانی 2۰1۸ 
گسترده  تبلیغات  به  اقدام 
کرده اند و حاال با مزاحمت و 
اخالل نیروی انتظامی روبرو 

شده اند.
با  ن  سینماگرا =برخی 
نمایش فوتبال در سالن های 

سینما موافق نیستند.
از  تهران  انتظامی  نیروی  فرمانده 
جام  بازی های  نمایش  ممنوعیت 
جهانی در کافی شاپ ها و قهوه خانه ها 
خبر داد. پیش از این نیروی انتظامی، 
پخش این مسابقات را در سالن های 

سینما مجاز اعالم کرده بود.
نیروی  فرمانده  رحیمی  حسین 
مسابقات  پخش  به  تهران  انتظامی 
فوتبال در کافی شاپ ها و قهوه خانه ها 
این  که  گفته  و  داده  نشان  واکنش 
مراکز اجازه نمایش بازی های فوتبال 

را ندارند.
فرمانده نیروی انتظامی تهران گفته 
که »پخش مسابقات فوتبال در اماکن 
عمومی و اصناف خاص نیازمند اخذ 
انتظامی  نیروی  از  الزم  مجوزهای 

است.«
فوتبال  جهانی  جام  آستانه  در 
2018 روسیه، نیروی انتظامی اعالم 
کرده بود که با پخش این مسابقات در 
ولی  ندارد  سالن های سینما مشکلی 
در  بازی ها  این  پخش  هرگونه  حاال، 
به  منوط  قهوه خانه ها  و  کافی شاپ ها 

مجوز از نیروی انتظامی است.
این در حالیست که برخی کاربران 
توییتر در واکنش به اظهارات رئیس 
تصاویری  تهران،  انتظامی  نیروی 
مصطفی  فرزند  کافی شاپ  از 
فوتبال  تیم  سابق  مدیرعامل  آجرلو 
تراکتورسازی تبریز را منتشر کرده اند 
که اقدام به پخش مسابقات ورزشی و 

فوتبال می کند.
نمایش  به  انتقاد  بر  عالوه  کاربران 

پخش مسابقات فوتبال در کافی شاپ ها و قهوه خانه ها 
ممنوع شد

اخذ  شرط  به  جهانی  جام  بازی های 
مجوز از نیروی انتظامی، این انتقاد را 
دارند که مجوز پخش این مسابقات به 
آقازاده ها و نزدیکان نظام داده می شود 
و کسب آن برای مردم عادی تقریبا 

غیرممکن است.
فوتبال  مسابقات  پخش  ممنوعیت 
جهانی  جام  آستانه ی  در  هم  آن 
است  شرایطی  در  روسیه  در   2018
که پیش از این مسابقاتی چون دربی 
بسیاری  در  پرسپولیس  و  استقالل 
مراکز  و  قهوه خانه ها  کافی شاپ ها،  از 
این  و   می شد  پخش  تهران  ورزشی 
مراکز تفریحی تبلیغات وسیعی برای 
مسابقات  دوره  در  مشتری  جذب 
جام جهانی روسیه انجام داده اند. این 
کافی شاپ ها و رستوران ها که عموما با 
استقبال مردم روبرو هستند، با نصب 
به  متری  یا سه  دو  عریض  پرده های 
لحظاتی  و  می پردازند  مسابقه  پخش 
عالقمندان  برای  تفریحی  و   خوش 

فراهم می کنند.
ایران،  در  فوتبال  به  عالقمندان 
در  فوتبال  طرفداران  دیگر  همچون 
دنیا تمایل دارند تا در فضای عمومی 
تماشای  به  دوستانه  محیطی  در  و 
فوتبال بنشینند و با ُکرُکری خواندن از 
دیدن مسابقات بیشتر لذت ببرند. اما 
دوستانه  فضای  حاال  انتظامی  نیروی 
با  خصوصا  محافلی  چنین  گرم  و 
حضور زنان را نشانه ی به خطر افتادن 
می خواهد  و  دانسته  اسالمی  شعائر 

شکل  مانع  مردم  برای  مزاحمت  با 
گرفتن چنین محافلی در کافی شاپ ها 

شود.
مسابقات  پخش  دیگر،  سوی  از 
با  سینما  سالن های  در  جام جهانی 
در  که  روبروست  سینماگرانی  انتقاد 
نوبت  مسابقات،  این  برگزاری  زمان 

اکران فیلمشان فرا می رسد.
مصطفی کیایی کارگردان »چهارراه 
با  ساخته اش  آخرین  که  استانبول« 
پخش  با  است،  روبرو  سالن  کمبود 
اعالم  سینماها  در  فوتبال  مسابقات 
و  فوتبال  که  گفته  و  کرده  مخالفت 

سینما هر کدام جای خود را دارند.
این کارگردان سینما گفته که »قرار 
نیست در سالن سینما فوتبال پخش 
شود که اگر این طور باشد استادیوم 
آن  در  تا  بدهند  ما  به  هم  را  آزادی 

فیلم اکران کنیم!«
با این حال، عالقمندان به فوتبال در 
برای  بسیاری  تمایل  اخیر  سال های 
مکان های  در  مسابقات  این  تماشای 
سینما  سالن های  همچون  عمومی 
از  آن  مجوز  صدور  منتظر  و  دارند 
البته  هستند.  انتظامی  نیروی  سوی 
فوتبال  تماشای  که  نماند  ناگفته 
بر  که  عمومی  اماکن  و  کافه ها  در 
به  را  مسابقات  این  عظیم  پرده های 
و  حال  خاطر  به  می گذارند،  نمایش 
هوای ویژه  ای که فضا را به ورزشگاه 
سالن  با  مقایسه  در  می کند،  تبدیل 

سینما، بیشتر طرفدار دارد.

=روحانی خطاب به بازیکنان 
سخت  گروه مان  ملی:  تیم 
است، خیلی به اینکه مقابل 
چه تیمی هستید فکر نکنید. 

توجه تان به خداوند باشد!
روز یکشنبه، 30 اردیبهشت، مراسم 
بدرقه تیم ملی فوتبال ایران پیش از 
روسیه  در جام جهانی 2018  حضور 
حسن  و  شد  برگزار  وحدت  تاالر  در 
روحانی برای با بازیکنان و مربیان تیم 
ملی فوتبال ایران و گروهی از مسئوالن 
فوتبال  فدراسیون  و  ورزش  وزارت 

سخنرانی کرد.
گفت:  مراسم  این  در  روحانی 
»موفقیت تنها پیروزی در برابر یک تیم 
نیست و اینکه در یک بازی گل بزنیم و 
یا گل نخوریم، تنها فاکتورهای موفقیت 
نیست. ممکن است تیمی در یک بازی 
مقابل  طرف  بازی  ولی  شود  برنده 
برای میلیاردها بیننده یک موفقیت و 

پیروزی واقعی لحاظ شود.«
ایران  بزرگ  »مردم  افزود:  روحانی 
شما  از  و  بوده  شما  دعاگوی  همواره 
می خواهند که همه تالش تان را به کار 
گرفته و دل هایتان را متوجه خداوند 

کنید.«
حسن روحانی به صورت نمادین یار 

دوازدهم و حامی تیم انتخابی شد
او که گمان کرده بود سخنران یک 
منبر  مراسم مذهبی است رفت روی 
و خطاب به بازیکنان گفت: »شما در 
ماه مبارک رمضان عازم مسابقات مهم 
جام جهانی هستید و اولین بازی تیم 
ملی کشورمان در روز عید فطر برگزار 
به  را  مبارک  تقارن های  این  می شود. 
فال نیک می گیریم و امیدوارم در این 
به  مضاعفی  عیدی  شما  بزرگ،  عید 

موعظه  روحانی در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال

ملت ایران بدهید.«
توصیه های  دوازدهم  دولت  رییس 
روانشناسانه نیز کرد و گفت: »خیلی 
موضوع  این  صرف  را  خودتان  توجه 
تیمی  مقابل شما چه  تیم  نکنید که 
قوی تر  عاملی  هر  از  اراده شما  است، 
است و تالش کنید با اتحاد و استفاده 
تجربیات خود  و  توانمندی ها  همه  از 
برای کشورمان موفقیت و افتخار کسب 

کنید.«
شانس  اینکه  بیان  با  روحانی 
موضوعیتی در موفقیت ها ندارد، چنین 
ابراز فضل کرد که: »همه موفقیت ها 
خداوند،  به  توجه  به  دستاوردها  و 
هماهنگی و استفاده صحیح از فرصت ها 
بستگی دارد. وقتی قلب متوجه خداوند 
الزم  توانمندی  نیز  انسان  روح  شود، 
یافت.  برای کسب موفقیت خواهد  را 
درست است که در هر فعالیتی مثل 

فوتبال آمادگی های الزم مثل آمادگی 
جسمانی و تمرین و تمرکز و تاکتیک 
بسیار مهم است، اما جسم و روح در 
هر فعالیتی شریک هستند و توجه به 
خداوند در کنار آمادگی و برنامه ریزی، 

از عوامل مهم موفقیت هستند.«
فوتبال  ملی  تیم  بدرقه  مراسم  در 
ایران در تاالر وحدت از سرود رسمی 
که  شد  رونمایی  نیز  ایران  ملی  تیم 

ساالر عقیلی خواننده آن است.
ارکستر  همراه  به  روحانی  شهرداد 
سمفونیک ایران دو قطعه اجرا کردند، 
ساالر  همراه  به  گروه  این  ادامه  در 
عقیلی به اجرای سرود تیم ملی ایران 

به نام »11 ستاره« پرداختند.
ایران  سمفونیک  ارکستر  همچنین 
به رهبری شهرداد روحانی یک قطعه 
پرتغالی به خاطر کارلوس کیروش اجرا 
فهرست  اعالم  میان،  این  کردند.در 

بخشی از مراسم را خادمین حرم امام هشتم شیعیان برگزار کردند و بازیکنان از زیر قرآن رد شدند و شال 
سبز به گردن انداختند

انگلستان ویزای آبراموویچ را 
تمدید نکرد

ویزای  تمدید  بریتانیا  کشور  وزارت 
فوتبال  باشگاه  مالک  آبراموویچ  رومن 
چلسی لندن را که این هفته قهرمان 
جام حذفی فوتبال بریتانیا شد تا پایان 
رسیدگی به پرونده فعالیت های مالی او 

به تعویق انداخته است.
مهلت اقامت آبراموویچ در انگلستان 
از  یکی  او  یافت.  خاتمه  گذشته  ماه 
صدها ثروتمند روس مقیم بریتانیاست 
پوتین  با  نزدیک  ارتباط  دلیل  به  که 
با  آنها  به پولشویی  و شایعات مربوط 
تاخیر برای صدور ویزای اقامت روبرو 
شده اند.از دیگر میلیاردرهای روس که 
در فوتبال بریتانیا سرمایه گذاری کرده 
عثمان اف سلطان فوالد آن کشور است 
که از سهامداران عمده باشگاه آرسنال 

لندن است.
وبسایت روسی بل در این باره نوشته 
آبراموویچ  به  نزدیک  موثق  منبع  سه 
گفته اند با وجود آنکه وی فرم مخصوص 
تقاضای تمدید ویزای اقامت خود را پر 
فرستاده  گذرنامه  اداره  برای  و  کرده 

هنوز به او پاسخی داده نشده است.
امبر راد وزیر پیشین کشور بریتانیا 
در ماه مارس گذشته در پارلمان این 
اداره گذرنامه دستور  به  کشور گفت: 
داده در مورد ٧00 ثروتمند روس مقیم 
بریتانیا که پیش از سال 2015 با صدور 
زندگی  کشور  این  در  آنها  برای  ویزا 
می کنند تحقیق کرده و گزارشی درباره 

دارایی های آنان تهیه کند.
دستور تحقیق و تفحص در مسائل 
مادی این افراد بعد از ماجرای مسموم 
شدن سرهنگ اسکریپال و دخترش با 
مواد سمی حاوی رادیواکتیو در شهر 
بود.  شده  صادر  انگلستان  سالزبری 
لندن رژیم والدیمیر پوتین را به اقدام 
برای از بین بردن جاسوس سابق روس 

متهم کرد.
میلیارد   8 او  دارایی  که  آبراموویچ 
پوند اعالم شده ثروتش را در سال های 
1٩٩0 در فعالیت های نفتی در روسیه 
دارد  سال   51 که  او  آورد.  دست  به 
بعد از خریدن باشگاه چلسی در سال 
لندن  به  متعددی  سفرهای   ،2003
داشت تا آنکه در این شهر اقامت گزید. 
اهل  دیگر  ثروتمندان  خالف  بر  وی 
روسیه که بطور دائم در لندن زندگی 
می کنند بین مسکو و لندن در رفت 
روزنامه  یک  امسال  است.اوایل  آمد  و 
فوتبال  تیم  صاحب  نوشت:  سوئیسی 
چلسی دو بار تا کنون از دولت سوئیس 
دائم  اقامت  اجازه  کرده  درخواست 
به وی در آن کشور داده شود.در ماه 
ژانویه گذشته مسئوالن جزیره جرسی 
به آبراموویچ اطالع داده اند آماده اند او را 

به عنوان شهروند آن جزیره بپذیرند.
در  که  کسانی  برای  انگلیس  دولت 
در  می کنند  زندگی  اروپا  از  خارج 
این کشور دو میلیون  صورتی که در 
پوند سرمایه گذاری کنند اجازه اقامت 

موقت صادر می کند.

روحانی: 
چرا خانم ها باید تاوان بی ادبی مردها را بدهند؟

ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس 
از  با گروهی  سه شنبه شب در دیدار 
دختران  حضور  از  گفت:  ورزشکاران 
بود.  باید خوشحال  ورزش  عرصه  در 
نمی دانم چرا بعضی ها از این زاویه به 
ورزش خانم ها نگاه می کنند که زن ها 
دانشگاه،  خیابان،  جامعه،  در  چه  هر 
عرصه معلمی، بیمارستان ها و ورزش 
کمتر حضور داشته باشند ایمان مردم 

بهتر و بیشتر حفظ می شود.
تمامی  گفت:  روحانی  حسن 
مرهون  استثناء  بدون  ما  افتخارات 
که  است  مادرانی  بی وقفه  تالش های 
ما را تربیت و کمک کرده اند تا مسیر 

درست را در زندگی انتخاب کنیم.
را  اسالم  بخواهیم  اگر  افزود:  او 
که  است  بهتر  کنیم  معرفی  دنیا  به 
در  حضور  اجازه  ما  دختران  بگوییم 
اینکه  یا  ندارند  را  ورزش  رقابت های 
بهتر است بگوییم دختران و زنان ما 
رشته های  در  دینی  اصول  رعایت  با 
مختلف ورزشی حضور پیدا می کنند؟ 
این تبلیغ اسالم است یا ضد تبلیغ؟ 
خانم ها  نگفته  وجه  هیچ  به  اسالم 
زنان  گفته  بلکه  شوند  خانه نشین 
شرافتمند  انسان هایی  عنوان  به  نیز 

حضور  اجتماعی  عرصه های  همه  در 
داشته باشند.

وی گفت: آیا ممانعت از حضور بانوان 
در ورزشگاه ها به عنوان تماشاگر تبلیغ 

به نفع اسالم است؟
ورزشگاه ها حرف های  در  می گویند 
صحیح  پس  و  می شود  زده  زشتی 
حضور  آنجا  در  دخترها  نیست 
داشته باشند پس اگر مردهای ما در 
زنان  بزنند  زیبا  نا  حرف  ورزشگاه ها 

باید تاوان آن را بدهند؟!
روحانی ادامه داد معیار در اسالم این 
است که بین زن و مرد فرقی وجود 
ندارد و هر دو می توانند مدارج کمال را 
تا نهایت طی کنند پس بیایید به زنان 
و دخترانمان در عرصه های اجتماعی 

از جمله ورزش میدان بدهیم.
دارد  اشکالی  چه  واقعا  گفت:  او 
دختران  و  زنان  مسابقات  تلویزیون 
که  زمانی  ویژه  به  کند  پخش  را  ما 
در برابر تیم های نامدار دنیا شجاعانه 
کسب  پیروزی  و  می دهند  مسابقه 

می کنند؟
گفت:  ورزشکاران  به  خطاب  وی 
دولت در کنار شما ورزشکاران ایستاده 
است و من به عنوان رئیس جمهوری 

حسابی  ملی  تیم  بازیکنان  نهایی 
جنجالی شده است. خط خوردن اسم 
سیدجالل حسینی، وریا غفوری و کاوه 
رضایی و حسین حسینی از تیم ملی 

فوتبالی ها را شگفت زده کرده است.
علی کریمی کاپیتان پیشین تیم ملی 
در اینستاگرام خطاب به جالل حسینی 
نوشته »سید جان مقصر خودتی! وقتی 
هفته هاست آقا دالله داره میزنه توی 
سره بازیکنان ما که نمیتونن با رونالدو 
بزنن، هیچکدومتون جواب  بپرن سر 
فدای  هم  االن  ندادین؟  رو  یارو  این 
سرت کاپیتان، تیمی که توش داری 
بازی میکنی واسه خودش یه تیم ملیه.«

در  ایران  ملی  تیم  است  گفتنی 
آزادی  استادیوم  در  دوستانه  دیداری 
ملی  تیم  چشمی  روزبه  گل  تک  با 
ازبکستان را شکست داد و حاال راهی 

اردوی ترکیه می شود.

و نماینده ملت در کنار شما هستم و 
متقابال از شما می خواهم با تمام وجود 

در کنار ملت ایران بایستید.
منصوریان  الهه  مراسم  این  در 
قهرمان ووشو ، مهدی زمانی قهرمان 
کریمی  فرشته  جانبازان،  تیراندازی 
ورزشکاران  از سوی  سلیمی  بهداد  و 
نیز  وزنه برداری  و  فوتسال  رشته های 

سخنرانی کردند.آ

گله کیروش از خبرنگاران: تا حاال کجا بودید؟
اخیر  ماه های  در  کیروش  کارلوس 
بارها به خبرنگاران که هنگام تمرینات 
حاشیه  در  یا  ملی  تیم  گاهگاهی 
و  شرایط  درباره  دوستانه  مسابقات 
فاصله  در  ایران  تیم  آمادگی  میزان 
کوتاه باقی مانده تا جام جهانی از او 
فدراسیون  اینکه  از  می کنند  سوال 
او  پیشنهادی  برنامه های  به  فوتبال 
برای آماده سازی بازیکنان ساکن ایران 

توجه نکرده گله کرده است.
او دلیل این بی توجهی را نیز اولویت 
دادن فدراسیون به بازی های یک هشتم 
است. دانسته  آسیا  جام  لیگ  نهایی 

کیروش جمعه بعد از ظهر ساعاتی 
تیم های  دوستانه  دیدار  از  پیش 
به  شنبه  روز  در  ازبکستان  و  ایران 
این  گفت:  رسانه ها  ورزشی نویسان 
قبل  هفته  چند  باید  را  سواالت 
اختیار  در  برای  من  که  می پرسیدید 

داشتن بازیکنان شاغل در باشگاه های 
حرص  ملی  تیم  آماده سازی  و  ایران 
مسئوالن  گوش  اما  می زدم  و جوش 
خالف  کردن  شنا  از  و  نبود  بدهکار 
از  باید  جهت آب دیگر خسته شدم. 

شما بپرسم تا حاال کجا بودید؟
تیم  پیشین  مربیان  افزود:  وی 
و  آسیایی  تیم های  مدیران  و  ایران 
آفریقایی همیشه عقیده داشته اند آنها 
برای حضور در جام جهانی به دوران 

آماده سازی طوالنی تری نیاز دارند.
او گفت: امیدوارم خدا در جام جهانی 
شما  حال  هر  در  کند.  کمک  ما  به 
خبرنگاران عزیز حق ندارید حاال درباره 
آمادگی تیم ملی سوال کنید. چرا تا 
کنون به این موضوع بی توجه بوده اید؟

کیروش اضافه کرد که بعد از بازی 
روز شنبه با ازبکستان، تمرین ها را با 
یاران جدید شروع می کنیم. ولی بدانید 
نمی توان تنها به حضور چند بازیکن 
تیم ملی که در تیم های خارجی بازی 
حال  هر  به  کرد.  حساب  می کنند 
آماده  امکان  حد  تا  می کنیم  سعی 
رویارویی با رقیبان بسیار قوی شویم.



صفحه Page 12 - 12 - شماره 162 
جمعه 4 تا پنجشنبه 10 خردادماه 1397خورشیدی

مرگ يا، به احتمالی، کشته شدن 
می بايد  زندن  در  را  محمدی  اکبر 
دانشجوئی  زمینه جنبش  بر  سراسر 
پايه  بر  خود  جنبش  آن  نگريست. 
در  و  خرداد  دوم  از  تفاهمی  سوء 
بود و کم و  پشتیبانی آن سرگرفته 
بیش با همان فراز و نشیب. ولی در 
حالی که سرجنبانان دوم خرداد در 
حاشیه دستگاه حکومت نیز از شمار 
برخوردارانند، دست درکاران جنبش 
اند  افتاده  زندان  در  يا  دانشجوئی 
)طبرزدی، باطبی، منوچهر محمدی 
تهديد  سايه  در  يا  ديگران(  همه  و 
گريزان،  نیمه  حالت  در  همیشگی، 
بسر می برند، يا اگر خوشبخت تر بوده 
اند خود را به بیرون انداخته اند. اکنون 
يکی از آنها بهای سرکشی و تسلیم 
ناپذيری خود را با جانش می پردازد.     
آنچه به جنبش دانشجوئی نام آور 
شد در پیروزی انتخاباتی خاتمی نقش 
تعیین کننده داشت و طبعا با پیکار 
دانشجويانی  نیافت.  يايان  انتخاباتی 
پای  به  را  ايران  متوسط  طبقه  که 
شکست  کشیدند  رای  صندوق های 
انتخاباتی فیضیه را آغاز پايان  نامزد 
واليت فقیه می شمردند و آماده بودند 
بقیه راه را بروند. پس از يک دوره نا 
اوباش  رژيم  دانشگاهی،  آرامی های 
دانشجويان  سرکوبی  به  را  بسیجی 
خوابگاه های  به  حمله  ولی  فرستاد 
با  تبريز  و  تهران  در  دانشجوئی 
 1999/1378 تیر  هژده  تظاهرات 
دوم  می توانست  که  شد  داده  پاسخ 
تصور  دانشجويان  چنانکه  را،  خرداد 
می کردند به فرا آمد ناگزيرش برساند. 
متوسط  طبقه  رای  با  که  حکومتی 
روی کار آمده بود، و خود آن طبقه 
متوسط،، فرصتی می يافت که دربرابر 
باخته  روحیه  فیضیه  و  فقیه  واليت 
يک  به  را  اسالمی  انقالب  و  بايستد 
»ترمیدور« واقعی، نه آنچه مخالفان 
وفادار رژيم و ناظران آرزوپرور غربی به 
زور بر مانند های رفسنجانی می بستند 

و می بندند، برساند.
بزرگ ترين  هنوز  که  تیر  هژده 
تظاهرات سیاسی برضد رژيم اسالمی 
به  اعتراض  در  )تظاهرات  است 
شهری  شورش های  يا  کاريکاتور 
دوران »سازندگی« چنان ژرفا و ابعادی 
نداشتند( يک لحظه حقیقت تمام عیار 
بود. رژيم اسالمی از آن زمان تصمیم 
به حذف سیاسی طبقه متوسط ايران 
گرفت و آن طبقه متوسط ــ اگرچه 
داد.  اثری خود  بی  به  رای  ــ  موقتا 
متوسط  طبقه  انقالب  با  که  رژيمی 
به قدرت رسیده بود بیش از همیشه 
پرنشدنی، يک همگريزی  به شکاف 
وجودی، میان خود و پیشرفته ترين 

و روشن ترين اليه های جامعه ايرانی 
پی برد و طبقه متوسطی که بیشتر 
ـ که دوران شکل  صد سال گذشته راـ 
گیری و بالندگی آن طبقه بوده است 
و  انتلکتوئل  نابسندگی  نمايشگاه  ــ 
سیاسی  ضعف  و  اخالقی  سستی 

تماشاگر  گرفت  تصمیم  کرده،  خود 
میدان نبردی که بر سر او درگرفته 
بود بماند. اما دوم خردادی که امید 
دگرگشت  برای  متوسط  طبقه  آن 
بود  اسالمی  رژيم  هزينه  بی  و  آرام 
پیوستن  بجای  قطعی  لحظه  آن  در 
ملی  طبیعت  دمکراسی،  جبهه  به 
مذهبی خويش را بار ديگر نشان داد 
و از نیرو های آزادی و ترقی، پناه به 
زير عبای ارتجاع مذهبی و شرمساری 

تاريخی برد. 
و  مانده  تنها  دانشجوئی  جنبش 
خیانت شده، شکست خورد و هفت 
سال است زير ضربه های حکومت ها، 
از دوم خردادی تا بسیجی، پايداری 
می کند و اين بار می داند که دوستان 
و دشمنانش که ها هستند. تکرار هژده 
تیر با به میدان آوردن انبوه بسیجیان 
دوم  که  بويژه  نیافت  امکان  ديگر 
خرداديان اصالح طلب نیز کارد ها را 
از پشت و رو بیدريغ بر دانشجويان 
فرو آوردند. با اينهمه جنبش به پايان 
نرسید و مرگ محمدی به طرفه ای 
تلخ نشانه زنده ماندن آن است. ما کار 
خود را به جائی رسانده ايم که زنده 
بودنمان را می بايد با مرگ ثابت کنیم. 

* * *
در  دانشجوئی  جنبش  پايداری 
شرايط کنونی مهم ترين سالح مبارزه 
است. جنبش می بايد هم از درون و 
اختالف  بماند.  پايدار  بیرون  از  هم 
انداختن در دفتر تحکیم وحدت، بهره 
برداری از ترور شخصیت دانشجويان 
برخورد  و  آنان  همرزمان  دست  به 

های شخصی ناگزير در فضای محدود 
زندان، تاکتیک های پیش بینی پذير 
مقامات امنیتی برای بی اعتبار کردن 
دانشجويان بوده است. خنثی کردن 
از  کمتر  اهمیتی  تاکتیک ها  اين 
از  فشار های  دربرابر  ناپذيری  تسلیم 
بیرون ندارد. خوشبختانه بخش بسیار 
بزرگ تر دانشجويان فريب تحريکات 

را نخورده اند.
بحران های  گیر  در  اسالمی  رژيم 
فزاينده از هر سو، دست به کار نابود 
کردن طبقه متوسط ايران در دو جبهه 
عمده شده است. از سوئی تهی کردن 
دانشگاه ها از محتوای دانشگاهی و خفه 
کردن صدا های روشنفکری در هر جا و 
از سوی ديگر راندن بخش خصوصی 
به بی اهمیت ترين حاشیه های اقتصاد 
ملی که به بیکاری پردامنه کارگران 
خواهد انجامید. جامعه ايرانی بسوی 
گذشته  از  تر  سخت  برخورد های 
می رود؛ و درآمد های سرشار نفتی در 
حکومتی که به دستی تاراج می کند و 
به دستی ديگر رای می خرد ريسمانی 
به گردن آن خواهد شد. دير نخواهد بود 
روزی که حتی يک حکومت ناشايسته 
ساالر اثرات ويرانگر سرازير شدن پول 
به يک اقتصاد غیر تولیدی را دريابد.

دانشجويان  کننده  تعیین  نقش 
بويژه هماهنگ با کارگران جای ترديد 
ندارد. تا کنون دانشجويان و کارگران 
جداگانه و ناهمزمان عمل می کردند. از 
اين پس می توان هماهنگی بیشتری را 
از آنان انتظار داشت. انگیزه اعتراص و 
مقاومت و مبارزه در هر جا باال می گیرد 
از دور و نزديک زير  و حکومتی که 
ديوانه  سیاست های  با  و  است  فشار 
وارش هر روز برای خود دردسر ها و 
)لبنان  می تراشد  تازه  شکست های 
تازه ترينش( آسیب پذير تر می شود. 
دانشجويان نشان داده اند که می توانند 
سطح  تا  را  صنفی  اعتراض های 
سیاسی سزاوارشان باال ببرند و هیچ 
پیکار پردامنه ای از رهبری جنبش 

دانشجوئی بی نیاز نخواهد بود.
بزرگ  توده  به  تنها  نه  محمدی 
تا  جنگیدن  در  سرمشقی  دانشجو، 
مبارزان،  از همه  بايد  ولی  داد  پايان 
دانشجو و غیر دانشجو، خواست که 
با اعتصاب غذا به رژيمی که خواهان 
نابودی آنهاست کمک نکنند. ما در 
نداريم.  نیازی  به شهید  مبارزه خود 
مرگ و شهادت را می بايد به بوم های 
مرگ انديش حزب اهلل در هرجا ارزانی 
داشت. مبارزه بی قربانی نخواهد بود 
ولی مرگ به دست خويش شايسته 
زندگی،  برای  که  نیست  نیرو هائی 
است  آن  در  که  زيبائی  و  شادی  و 

می جنگند. 

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

منطقه ای و جهانی آگاهی داشت.
وی سال های طوالنی در روزنامه های 
بنیانگذاران  از  و  زد  قلم  ايران  معتبر 
بود  »آيندگان«  روزنامه ی  اصلی 
تاريخچه ی  در  نوين  صفحه  ای  که 
گشود.همايون  ايران  روزنامه نگاری 
خود  تسلط  و  روزنامه نگاری  مهارت 
ايده های سیاسی  با  را  فارسی  زبان  بر 
خويش در هم آمیخت و از دهه ی 30 
از  نوشته هايی  اين سو،  به  خورشیدی 

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرايط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گويی همین امروز 
قديمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ايران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازيم  همايون  داريوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب ۵7 
نزديک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  اين  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

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

قربانی جنبش دانشجوئی
کیهان لندن شماره 112۰ - 1۹ شهریورماه 1۳۸۵

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۷۰(

نس  ا کنفر به  می  ا عز ا ت  هیأ
اعالمیه  که  زمانی  تا  پاريس،  صلح 
جريان  از  يافت،  انتشار  وثوق الدوله 
مذاکرات محرمانه بین ايران و انگلیس 
بی خبر بود در حالی که رياست هیأت 
علیقلی خان   ـ  خارجه  امور  وزير  را 

مشاورالممالکـ  برعهده داشت.
رسید  به پايان  مذاکرات  وقتی 
شد،  آماده  امضاء  برای  قرارداد  و 
را  مشاورالممالک  جای  وثوق الدوله 
فیروز(  میرزا  )فیروز  به نصرت الدوله 
مانند  و  بود  عدلیه  وزير  که  سپرد 
همکار ديگرش صارم الدوله )اکبرمیرزا 

مسعود( وزير مالیه در مذاکرات نقش 
مؤثر و مستقیم داشت.

قرارداد،  امضای  از  پس  روز  يک 
و  شد  فرنگ  سفر  عازم  احمدشاه 
سفر  اين  در  را  او  نیز  نصرت الدوله 

مالزمت می کرد.
واکنش  با  ا  لوزر رئیس ا نیه  بیا
افکار عمومی مواجه شد.  خشم آمیز 
در حالی که وثوق الدوله عقیده داشت 
با عقد قرارداد به ايران خدمت کرده 
و دولت انگلیس را در بازسازی اوضاع 
متعهد  کشور  اداری  و  مالی  آشفتۀ 
ساخته است، ملیون ـ که از حمايت 
مردمی برخوردار بودندـ  آن را خیانت 

می دانستند.
يکی از رهبران جنبش ضد قرارداد، 

سید حسن مدرس بود.
مدرس با وثوق الدوله روابط دوستی 
اليق  سیاستمداری  را  او  و  داشت 
می شمرد اما موضعگیری وی در برابر 
قرارداد اين رابطه را مختل ساخت و 
کردن  آرام  برای  وثوق الدوله  تالش 
به بار  التیام روابط حاصلی  و  مدرس 

نیاورد.
مورخ الدوله سپهر، واسطۀ پیامی از 
بوده  برای مدرس  وثوق الدوله  سوی 

است که در شرح آن می نويسد:
میۀ  عال ا که  ين  ا به محض  «
قرارداد  عقد  به  راجع  وثوق الدوله 
به  علما  اعتراض شديد  منتشر شد، 
يافت  شدت  و  آغاز  مدرس  رهبری 
و  شکايات  از  نسخه هايی  حتی  و 
عرضحال ايرانیان برای سفارتخانه های 
فرستاده  تهران  در  آمريکا  و  فرانسه 
شد و در کش و قوس اين وضع بود 
و  مدرس  التیام يافتۀ  تازه  روابط  که 
وثوق الدوله دوباره قطع گرديد. مدرس 
محبوبیتی  و  قدرت  تاريخ  اين  در 
عجیب در ايران داشت وکالمش مثل 
وحی ُمنَزل مورد قبول و احترام قاطبۀ 

ملت بود.
خود من در اين تاريخ سمت نسبتاً 
مهمی در وزارت جنگ داشتم و لذا 
ديگر صحیح نبود که با مدرس رفت 
به  علناً  او  باشم چون  داشته  آمد  و 
مخالفت با دولت برخاسته بود و برای 
برانداختن حکومت  و  قرارداد  ابطال 
از  من  که  )حکومتی  وثوق الدوله 
کارمندان ارشد دستگاهش بودم( کار 
می کرد. مع الوصف به علت اعتمادی که 
مدرس به من داشت اغلب درد دل ها 
سیاسی  رجل  دو  اين  پیغام های  و 
)مدرس و وثوق الدوله( را به همديگر، 
من  می رساندم. فصل تابستان بود، 
وثوق الدوله در قلهک و نويسنده در 
تجريش منزل داشتم. شب جمعه که 
به منزل آمدم از جهانگیرخان پیشکار 
وثوق الدوله يادداشتی در منزلم ديدم 

که نوشته بود آقا، فردا بعد ازظهر در 
منزل شهری منتظر شما هستند.

را  وثوق الدوله  ظهر  از  بعد  فردا 
مالقات کردم. اولین سؤالش اين بود 
که از مدرس چه خبر؟ جواب دادم 
هستم  دولت  دستگاه  عضو  چون 
کمتر به ديدنشان می روم و لذا مدتی 
گفت  بی خبرم.  ايشان  از  که  است 
اشتباه می کنید. رفت و آمد خود را با 
مدرس قطع نکنید چون شما به علت 
راز  محرم  و  اطمینان  مورد  که  اين 
طرفین هستید ممکن است بتوانید 
روابط کنونی ما را اصالح کنید. جواب 

دادم اختالف اخیر جنابعالی با ايشان 
طوری است که تصور نمی کنم قابل 
اصالح باشد چون ريشۀ اين اختالف 
در عداوت و يا کدورت شخصی نیست 
که با میانجیگری امثال من رفع بشود. 
شما قراردادی با انگلیسی ها بسته ايد و 

ناچار هستید از آن دفاع کنید. مدرس 
نیز موضع خود را کامال روشن کرده 
به ضرر  قرارداد  اين  است و می گويد 
ايران است و بايد لغو شود... مدرس 
می دانید  و  می شناسید  خوب  را 
اين  در  و  يک دنده  است  مردی  که 
قضیه ساکت و آرام نخواهد نشست... 
کرد  اصرار  و  نشد  قانع  وثوق الدوله 
مدرس را ببینم و بکوشم تا قانعش 
کنم که مخالفتش با قرارداد و کابینۀ 
وقت صحیح نیست و پیغامی آمیخته 
به تحبیب و تهديد هم برايش فرستاد. 
قول دادم که همان شب مالقاتی از 
مدرس به عمل آورم و ببینم نظرش 

چیست...
وقتی قدم به اطاق مدرس گذاشتم 
بود: بسیار  اين  اولین حرفی که زد 
عرض  در  که  کرديد  خوبی  کار 
نیامديد چون  به مالقاتم  اين مدت 
هستید  دولت  دستگاه  عضو  شما 
اشکاالتی  بود  ممکن  آمدنتان  و 
شد  چه  حاال  کند.  تولید  برايتان 
قضیه  شرح  آورديد؟  تشريف  که 
کردم.  بیان  را  وثوق الدوله  پیغام  و 
وثوق الدوله  داشت:  اظهار  مدرس 
متهور،  و  بسیار جسور  است  مردی 
مرتکب  نداشت  جسارت  اگر  چون 
چنین خیانتی نمی شد... از قول من 
به وثوق الدوله بگوئید من کار خودم 
را می کنم و شما هم کار خودتان را. 
لیکن من موفق می شوم و شما ضرر 
شد  لغو  قرارداد  اگر  کرد.  خواهید 
دور  و  منفور  متضّرر،  همیشه  شما 
از صحنۀ سیاست خواهید ماند. اگر 

قرارداد عملی شد و به مرحلۀ اجرا 
رسید آن وقت وجودتان ديگر نفعی 
به حال انگلیسی ها نخواهد داشت و 
آنها شما را برای جلب رضايت ملت 

ايران فدا خواهند کرد.
وقتی پیغام مدرس را به وثوق الدوله 
رساندم اين مرد تیزهوش اظهار کرد: 
خدا به دادمان برسد و وسايل آسايش 
اين ملت را فراهم سازد. نمی دانم چرا 
مدرس توجه به اين امر نمی کند که 
ايران در چه وضعی است و انگلستان 

عقیده  من  قدرت.  از  پايه  چه  در 
به  را  خدمت  بزرگترين  که  دارم 
ايران کرده ام. اگر با تالش و زحمات 
چندماهۀ خود انگلسیی ها را وادار به 
عقد اين قرارداد نکرده بودم سرتاسر 
قوای  اشغال  تحت  هم اکنون  ايران 
يک  من  به جای  و  بود  آنها  نظامی 
لرد و يک ژنرال انگلیسی زمام امور 
کشور را به دست گرفته بودند. آنگاه 
سپس  و  کرد  اختیار  سکوت  مدتی 
گفت: به مرگ قوام السلطنه، عالوه بر 
انگلیسی ها  با  که  طوالنی  مذاکرات 
در تهران انجام داده ام، دويست هزار 
به  من  متعدد  تلگرافات  پول  تومان 
وزير مختار ايران در لندن بوده است. 
پس  عجالتاً  که  است  اين  عقیده ام 
خطری  ديگر  قرارداد  شدن  امضا  از 
ايران  تمامیت  و  استقالل  متوجه 
نیست ولو اين که من به قول مدرس 
فدای سیاست انگلیسی ها بشوم. چون 
اهمیت بقای ايران فوق بقای من و 

مدرس است«.
وثوق الدوله  که  عواملی  از  يکی 
بستن  به  را  او  همفکر  همکاران  و 
قرارداد با انگلستان سوق داد وحشت 
بلشويکی  انقالب  موج  سرايت  از 
روسیه،  انقالب  اثرات  بود.  ايران  به 
کم و بیش در مناطق شمالی ايران 
عمومی  افکار  اما  بود،  شده  ظاهر 
در مجموع نسبت به انقالب روسیه 
انقالب،  اين  و  داشت  مساعد  نظر 
برابر  در  روسیه  از  جديدی  تصوير 
قرار می داد. تصويری  ايرانیان  چشم 
متفاوت با آن که از روسیه تزاری در 
امیدوار  ايران  ملیون  داشتند.  خاطر 
از شمال می وزيد  بودند نسیمی که 
به تحقق آرمان های انقالب مشروطه، 
پس از گذراندن دوران سخت استبداد 
صغیر و سپس جنگ جهانی و اشغال 
کشور، کمک کند. در چنان اوضاع، 
داليل وثوق الدوله و دولت او در توجیه 
قرارداد، مردم را قانع نمی کرد به ويژه 
آن که انگلستان را همچنان به چشم 
و  می نگريستند  استعمارگر  دولتی 
بیم  از آن  برخالف نظر وثوق الدوله، 
حلقۀ  قرارداد رسماً  اين  داشتند که 

استعمار را بر گردنشان بیفکند.
قدرت  اثبات  برای  وثوق الدوله 
خويش، و اين که انگلیسی ها مطمئن 
شوند دولت بر اوضاع مسلط است، در 
برابر مخالفان شدت عمل به خرج داد 
و با اعالم حکومت نظامی، روزنامه ها 
و  رجال  از  تعدادی  و  توقیف  را 
آن  از  کرد.  تبعید  را  روزنامه نگاران 
جمله، مستشارالدوله و ممتازالملک 
محتشم السلطنه  و  ممتازالدوله  و 
کاشان  به  بوشهری  معین التجار  و 

تبعید شدند.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 12۵1 (

مورخ الدوله )احمدعلی سپهر(

احمد شاه قاجار در سفر انگلیس

اکبر محمدی
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1ـ از پادشاهان ایران
2ـ شاعر و ادیب معروف و 
فقید کشور ما و ناشر مجلۀ 

ارمغان
تهمت  مورد  ـ  کشتی  3ـ 

قرار گرفته 
4ـ بزرگتر ـ کانال

5 ـ شگرد ـ زن ـ وی
س  سیقی شنا مو ـ   6
فقید  برجستۀ  و  معروف 
برنامه های  خالق  و  ایران 

فراموش ناشدنی گلها
7ـ  تکرار یک حرفـ  پایان

8 ـ جای اصلی ـ حیوانی 
است ـ بنیه

حیوان  ـ  کم عمق  چاه  9ـ 
تندرو

از  ـ  است  خوراکی  10ـ 
سبزیجات غیرسبز

جزیره ای  ـ  مکان  11ـ 
متعلق به ایران

1ـ از رؤسای جمهوری 
پیشین آمریکا

یخ  ر تا ه  شا د پا 2ـ 
افسانه ای ایران که پس 
تخت  به  جمشید  ز  ا

سلطنت نشست
3ـ پیامبری استـ  رنج 

و زحمت
4ـ استوار ساختنـ  ناقال 

ـ قوانین چنگیزی
5ـ  انسانـ  قوای نظامی 
آن  آخر  به  حرفی  ـ 
بیفزایید لغزنده می شود
6ـ  نیرویی استـ  کافی

7 ـ تپه به هم ریخته ـ 
از حرفه ها

8ـ  نام پیشین همدانـ  
از شعرای برجستۀ یونان 

و خالق »ایلیاد«
ـ  ایرانی  اقوام  از  9ـ 

مقابله
ـ  فظی  حا خدا 10ـ 

اعتقاد
11 ـ تکرار یک حرف ـ 

جهد  ـ تخمین
نویسندگان  و  شعرا  از  1ـ 
رمانتیک و معروف روسیه 

در قرن نوزدهم
2ـ از بیماری ها ـ نیاز ـ راه 

بی پایان
ز  ا یکی  سردودمان  3ـ 
در  حکومتی  خاندان های 

ایران
بدن  داخلی  اعضای  از  4ـ 
برای  وسیله ای  ـ  انسان 
ـ  است  عددی  ـ  نجاری 

خرده گیر
ـ  اخالق  و  معرفت  ـ   5
تنگه ای  ـ  است  درختی 

معروف و تاریخی
6ـ  از هنرهای زیباـ  موجود 

افسانه ای خون آشام
ـ  شمسی  ماه های  از  ـ   7

مدخل ـ پایه و اساس
8ـ  حمل و نقلـ  استحکام 
فراوان  دریا  ساحل  در  ـ 

است

از  ـ  غوطه ور  ـ  نقش  9ـ 
ۀ  یت کنند تقو یل  سا و

فرستندۀ امواج 
10ـ جای مادر است ـ من 
و توـ  از نوشیدنی هاـ  حرف 

همراهی
11ـ ادویه ای استـ  حرفی 
به اول آن بیفزایید پاپوشی 

است ـ مشابه
12ـ از پیشگامان برجسته 

و فقید هنر تآتر در ایران
13ـ قسمتی از اندام ـ حد 

وسط آماری ـ ناپسند
از  ـ  است  پرنده ای  14ـ 

ممالک افریقایی
15ـ بندری مهم در ژاپنـ  

از ورزش ها

1ـ کشوری است
2ـ الابالی ـ تکرار یک حرف ـ از میوه ها 
3ـ کاّلشی و تدلیسـ  از وسایل موسیقی

4ـ از قهرمانان شاهنامه ـ مامای سنتی 
ـ در ورق بازی است

5 ـ از هنرپیشگان معروف و فقید تآتر 
ایران ـ بّرنده تر از شمشیر

6ـ  خوراکی است متداولـ  سنگی است 
ـ شهر و بندری در اسرائیل

7 ـ نصیب و قسمت ـ جهت ـ غیرکافی 
و ناقص

8 ـ بلند ـ هنر هفتم
9ـ از خوانندگان برجستۀ اپرا با شهرتی 

جهانی
10ـ ورزشی است ـ جنگ افزاری سنتی

ـ رسول ـ کشوری  11ـ میل و رغبت 
است

ظروف  از  ـ  تیراندازی  ابزار  از  12ـ 
آشپزخانه ـ از حرکات آب دریا

13ـ علمی است ـ تکرار یک حرف
ـ  ُکندزبانی  ـ  ایران  شهرهای  از  14ـ 

پیامبران
حملۀ  از  قبل  ایران  پادشاهان  از  15ـ 
اعراب ـ خوراکی است ـ هم تیر کشتی 

است و هم زمخت

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

ساختمان معروف ترین موزۀ جهان، 
در سال 1190 میالدی فقط یک قلعه 
بود که برای مقابله با وایکینگ ها ساخته 
که  چهارم  هانری  بعدها  بود.  شده 
بین پادشاهان فرانسه، به هنردوستی 
مشهور است، دستور داد که از آن جا 
به عنوان گالری استفاده شود و به این 
ترتیب »لوور« تبدیل به یک کاخ شد، 
یکی از کاخ های تویلری، گالری بزرگ 
در  دارد،  طول  متر   250 حدوداً  که 
سال 1606 میالدی افتتاح شد و در 
جهان  گالری  بزرگ ترین  زمان،  آن 
را  زیادی  نقاشان  چهارم،  هانری  بود. 
گالری،  زیرزمین  در  تا  کرد  دعوت 

نقاشی بکشند.
خودش هم آثار زیادی از داوینچی 
برای  را  بزرگان  بقیۀ  و  رامبراند  و 
کلکسیونش جمع کرد. بعد از هانری 
که نقاشی معروف مونالیزا را به موزه 
بود  پادشاهانی  از دیگر  ناپلئون  آورد، 
که برای گسترش و اعتبار لوور تالش 
کرد. نقاشی ها و آثار هنری زیادی در 
زمان او به موزه اضافه شد. به عالوه این 
که ناپلئون، تعداد زیادی اثر باستانی هم 
از مصر به لوور آورد. موزه شدن کاخ 
لوور مربوط به زمان انقالب فرانسه در 

سال 1793 است. بعد از آن، به تدریج 
با گسترش فضای لوور و انتقال وزارت 
اقتصاد از آن در 1856، لوور به یکی از 
بزرگ ترین موزه های جهان تبدیل شد.

نمایش  را  آثاری  فقط  لوور  موزۀ 
آفریده   1848 سال  تا  که  می دهد 
تاریخ،  این  از  بعد  آثار  و  باشند  شده 
در موزه ای در مرکز فرهنگی پمپیدو 
تابلوی  جز  به  می شوند.  نگهداری 
معروف مونالیزا، هفت میلیون و سیصد 
هزار اثر هنری دیگر هم در این موزه 
نگهداری می شوند. لوور به جز نقاشی، 
دوره های  از  مختلفی  مجموعه های 
زمین شناسی، آثار باستانی، مجسمه ها 

و حتی مبلمان هم دارد.
یک  حداقل  »لوور«،  کل  بازدید 
لوور،  دوم  طبقۀ  می کشد.  طول  ماه 
ایران،  تمدن های  آثار  از  مجموعه ای 
بین النهرین و مصر دارد که بزرگ ترین 

نمونه در جهان است.
»راز  فیلم  و  کتاب  انتشار  از  بعد 
داوینچی« که در آن، ارجاعات بسیاری 
به لوور و آثار آن شده، بازدید کنندگان 
این موزه، تور »راز داوینچی« هم دارند. 
فقط در سال قبل 7/5 میلیون نفر از 

این موزه دیدن کرده اند 

حسن صباح، عقاب الموت  »لوور«، قلعه ای كه تبدیل به موزه شد القول، هفتم ژوئیه  مورخان، متفق 
)16 تیرماه( سال 1071 میالدي )450 
هجري خورشیدي( را روزي مي دانند 
که حسن صّباح کار دیواني )امور اداري 
دولتي( را رها کرد تا راه مبارزه  را در 

پیش گیرد و جهان بهتري بسازد. 
یک  مبارزه،  دنیاي  به  ورود حسن 
سال پیش از کشته شدن آلب ارسالن، 
به حکومت  و  وقت  سلطان سلجوقي 
رسیدن پسرش ملکشاه و جنگ ملکشاه 
با عموي خود »قاورد« حاکم کرمان 
بر سر قدرت انجام گرفت. حسن پس 
از کناره گیري از دستگاه دولت که به 
نوشته خود او »در آن ضعیف کشي« 
رواج داشت به »ري« زادگاه خود رفت 

و به تفکر درباره آینده نشست. 
حسن صباح که 90 سال عمر کرد 
مه  ماه  سوم  و  بیست  چهارشنبه  و 
سال 1134 میالدي درگذشت مردي 
تحصیلکرده و هوشمند بود که تا 35 
سالگي کار دولتي داشت و یک مدیر 
ماهر و فردي سازمان دهنده بود. وي 
در این سن به سوریه و مصر سفر کرد. 
در آن زمان، فاطمیه در مصر حکومت 
در  که  امامي  هفت  شیعه  داشتند. 
به  ایام  همان  در  داشت  رواج  آنجا 
فرقه هاي مختلف و از جمله »دروزي« 
راه  بود و حسن صباح  منشعب شده 
اسماعیلیه )به نوشته مورخان اروپایي 
Ismailism( را در پیش گرفت و به 
ایران بازگشت تا در اینجا، مردم را به 
افکار خود و نیز گرایش به این فرقه 

دعوت کند. 
وي پس از بازگشت به میهن، کار 
آغاز  اصفهان  از  را  یابي«  »حقیقت 
کرد؛ سپس به یزد، کرمان و آنگاه به 
طبرستان )مازندران( و از آنجا به ري 
و قزوین رفت. حسن از این سفرهاي 
به  رسیدن  براي  بزرگ  توشه  داخلي 
خود  برابر  در  ولي  برگرفت،  هدف 
امپراتوري توانمند سلجوقیان را مي دید. 
روش  مبارزه،  کار  در  سرانجام  حسن 
کامال تازه اي در پیش گرفت ]روشي 
مشابه آن چه که در جهان امروزـ  دهه 
آخر قرن 20 و دهه اول قرن 21  جریان 
دارد[ و تصمیم گرفت که خوي از جان 
را  آنها  که  پیروان خود  در  گذشتگي 
»فدایي« مي خواند ایجاد کند، نخست 
چنانچه  و  دهد  اخطار  مخالفان  به 

براي  دهند،  ادامه   ... و  زورگویي  به 
براندازي شان از زهر و خنجر استفاده 
کند، و به جاي تصرف شهرها، بر دژهاي 
مستقر  آنجا  در  و  مسلط  کوهستاني 
شود، و از داخل این دژها به تبلیغ عقاید 
خود، گردآوري پیروان و آموزش آنان 
و ایجاد کتابخانه بپردازد. با این برنامه، 
حسن متوجه مناطق کوهستاني شد، 
و قلعه )دژ( الموت را در قزوین تصاحب 
کرد. برنامه دوم او همدست کردن مردم 
به  و  بود  قالع  این  اطراف  روستاهاي 
ایران و  زودي بر 74 قلعه در سراسر 
شمال عراق مستولي شد. پیروانش او را 
»سیدنا« مي خواندند. درباره کارهاي او، 
نوشته هاي عطاملک جویني، رشیدالدین 
و  ایوانف  دکتر  اثیر،  ابن  فضل اهلل، 
هستند. دقیقتر  لویس  برنارد  دکتر 

دولت سلجوقیان از سرکوب پیروان 
و  انتحاري،  مبارزه  که  صباح  حسن 
مي کردند  عمل  »شبح«  صورت  به 
عاجز مانده بود. )صباح نام خانوادگي 
»حسن« است که اسم جد پنجم او بود(. 
قدرت  دادن  نشان  براي  حسن 
خود به سلطان سنجر که او را تهدید 
مي کرد، یکي از فدائیان را مامور مي کند 
که شب هنگام به خوابگاه سنجر وارد 
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شود و بدون این که به او آسیب برساند 
یک خنجر در کنار سر او بر زمین فرو 
کند و نامه اي که قبال آماده شده بود 
در آنجا باقي بگذارد به این مضمون: 
تو  سر  کنار  در  را  خنجر  این  آنکس 
کوبیده، می توانست در قلبت جا دهد! 
سنجر به حسن صباح پیغام فرستاده 
دو  و  پهناور  قلمروي  داراي  که  بود 
کرور )یک میلیون( مرد جنگي است و 
حسن در آن نامه به او پاسخ داده بود 
پیرو  هزار  هفتاد  داراي  تنها  وي،  که 
جان  از  همه  که  است،  مرد«  و  »زن 
گذشته اند، اما آدمهاي تو براي مزد و 
مقامشان همراهت هستند و جانشان را 

دوست دارند و ....
بر  چنین  مورخان  نوشته هاي  از 
بر  عالوه  صباح  حسن  که  مي آید 
هند  و  ایران  اسماعیلیه  بنیانگذاري 
بود  فلسفي مردي  نظر  از  )پاکستان( 
)بدون  ساده  زندگاني  به  اعتقاد  که 
معاش  او،  عقیده  به  داشت.  تجمل( 
هرکس باید از طریق کار مفید تامین 
شود و »فدائیان« اغلب کشاورز بودند. 
اجتماعي،  آزادي  به  معتقد  که  وي 
اقتصاد تعاوني و نیز گذشت بود پس از 
هر پیروزي، از شکست خوردگان انتقام 

نمي گرفت و آنها را شماتت نمي کرد. به 
نوشته برخي مورخان متأخر، دشمني 
او با خواجه نظام الملک تنها به خاطر 
اسماعیلیه  نظام  با  خواجه  مخالفت 
نبود، بلکه براي این هم بود که خواجه 
خدمت اجنبي )ترکمانان سلجوقي( را 
مي کرد و به زبان عربي بیش از فارسي 

توجه داشت.
در اروپا درباره حسن صباح به جاي 
تاریخ نویسي، داستان نویسي کرده اند 
از  پیش  فدائیان  به  که  این  جمله  از 
ترور، حشیش  ماموریت  به  فرستادن 
 Assassin مي داد و برخي ریشه واژه
حشاشین  کلمه  از  را  )تروریست( 
)Hashshashin( سفرنامه مارکوپولو 
از  معدودي  که  آن  حال  مي دانند. 
زبانشناسان ریشه این واژه را در کلمه 
عسس )پاسبان،  نگهبان یا داروغه( و 
چند تن دیگر باز هم آن را به نام حسن 
صّباح بسته اند که به پیروان او در اروپا 

حسنین )Hassaneen( مي گفتند.
پس از مرگ حسن صباح و افتادن 
او »کیا بزرگ  به دست جانشین  کار 
رودباري«، گروههاي مشابهي در سوریه 
پدید آمدند و »پیرمرد کوهستان« که 
درباره اش داستانها در اروپا نوشته اند 
کسي جز »رشیدالدین سنان« نبوده 
است و ربطي به حسن صباح ندارد؛ با 
وجود این، مورخان فرنگ این گروهها 
را هم شعبه عرب پیروان حس صباح 
نوشته اند زیرا که اخطاري مشابه اخطار 
حسن به سلطان سنجر، به صالح الدین 

ایوبي داده بودند. 
میان  سالهاي  در  اسمعیلیه  قالع 
دست  به  میالدي   1260 تا   1256
ولي  شدند،  فتح  مغول  هالکوخان 
روش کار او در مبارزه )به تعبیر تازه، 
اسماعیلیه  فرقه  و   ) تروریسم  نوعي 

باقي مانده اند. 
از همان زمان تا به امروز هر گروه و 
فرقه ایدئولوژیک کم جمعیت در مقابله 
با معارض نیرومند و بسیار مجّهز، در 
کنار تبلیغات، از روش حسن صباح هم 
استفاده کرده است؛ از آنارشیست هاي 
قرن نوزدهم گرفته تا القاعده و .... همه 
این گروهها همانند حسن صباح 9 قرن 
و  ازجان گذشتگي  پیش »تبلیغات«، 
»مبارزه تا حد خودکشي« را به صورت 

ابزارهاي اصلي مبارزه بکار برده اند. 
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با چند تن از دوستان، دکتر امینی به 
از وضعیت  افتاد که شرحی  فکر  این 
مملکت تهیه کند و بعد از این که به 
امضای چند نفر از »معمرین« رساند، 
به صورت نامه ای به شاه ارائه داد. این 
نامه را آقای احمد نامدار، معاون سابق 
نخست وزیر در دولت دکتر امینی، تهیه 
کرد. آقایان دکتر محمدعلی هدایتی، 
دکتر شمس الدین  و  ذوالفقاری  ناصر 
لبیک گفتند،  این دعوت  به  جزایری 
و  دشتی  علی  نجم الملک،  آقایان  اما 
دکتر علی اکبر سیاسی از این پیشنهاد 
نامۀ  نوشتن  فکر  و  نکردند  استقبال 
جمعی منتفی شد و این اسباب تأسف 
دکتر امینی را فراهم آورد. اشاره ای که 
در یکی از یادداشت های شخصی اش به 

این موضوع کرده، شایان توجه است:
»... دکتر سیاسی در موضوع نوشتن 
نامه به شاه گفت: اثری ندارد جز این 
که ایشان که با ما بد است بدتر می شود! 
ایشان  که  است  این  حداقلش  گفتم 
الاقل متوجه می شود جنبشی که به 
وجود آمده، از طرف همۀ مردم است 
و منحصر به جوانان نیست. به هر حال 
موافقت با فرستادن نامه ای به امضای 
متأسف  نداشت.  معمرین  از  عده ای 
شدم چه قدر کار کشور ما خراب شده 
از  که  سیاسی  دکتر  مثل  افرادی  که 
هشتاد سال تجاوز کرده، حاضر به این 
قدر گذشت نیستند که برای این که 
شاه ممکن است با ما بدتر شود، این 
قدم کوچک که شاید اثری می داشت، 

برندارند.«
با  دیگر  طرف  از  امینی  دکتر 
از  که  اپوزیسیون  سیاسی  چهره های 
سال پیش با آن ها مراوده داشت تماس 

حاصل کرد:
از  واحدی  جبهۀ  تشکیل  »برای 
آقایان  با  دولت  مخالف  دستجات 
مهندس بازرگان و دکتر سحابی از یک 
طرف، آقایان دکتر سنجابی، داریوش 
فروهر و شاپور بختیار از طرف دیگر و 
آقای مهندس رحمت اهلل مقدم و دکتر 
)رحیم( عابدی به عنوان گروه رادیکال، 
تماس به وجود آوردم که آماده باشند 
خألیی که دیر یا زود پیدا می شود پر 

کنند.«

گزارش ساواک دربارۀ این تماس ها و 
مذاکرات سیاسی قابل ذکر است:

»پیش از ظهر روز 1357/5/17 علی 
یک  طی  اسبق،  نخست وزیر  امینی، 
دوستان  از  یکی  با  خصوصی  مذاکرۀ 

خود اظهار داشته است:
مملکت  در  که  احوالی  و  اوضاع  با 
وجود دارد احساس می کند هر کس 
باید به سهم خود برای حفظ آرامش و 
آیندۀ مملکت تالش کند. من خواهان 
سمت نخست وزیری نیستم و حتی به 
دربار  سابق  وزیر  علم،  مرحوم  وسیلۀ 
شاهنشاهی، حضور شاهنشاه آریامهر 
ممکن  هر طریق  به  که  کردم  عرض 
داعیه ای  چنین  کنم  ثابت  حاضرم 
ندارم؛ ولی چون تصور می کنم افرادی 

نیستند  آریامهر  شاهنشاه  اطراف  در 
که واقعیت اوضاع را به عرض معظم له 
می کنم  مسؤولیت  احساس  برسانند، 
به  نحوی  به  و هر چه سعی می کنم 
موفق  کنم،  پیدا  دسترسی  شاهنشاه 
نمی شوم. شاهنشاه آریامهر می توانند از 
افرادی نظیر من و چند نفر افراد معمر 
دیگر دربارۀ مسائل مملکتی نظرهای 
مشورتی بگیرند. من در این چند روزه با 
برخی از افراد جبهۀ ملی نظیر مهندس 
بازرگان، یداهلل سحابی و کریم سنجابی 
مالقات و مذاکراتی داشته ام که با آن ها 
در مسیر خدمت به شاهنشاه و مملکت 
همکاری کنم، ولی بعضی از آن ها مثل 
با  که  نیستند  معتقد  اصوالً  بازرگان 
هیئت حاکمه بتوان همکاری کرد. این 
افراد و بعضی از مردم خود مرا نیز به 
عنوان یک فرد ملی قبول ندارند، ولی 
من واقعاً می خواهم به نفع مملکت کار 
کنم و سعی نمایم اختالف با روحانیون 
حل شود و بین مردم و مسؤولین امور 

التیام داده شود.
واالحضرت ها با مداخالت و شرکت 
به  مخصوصی  وضع  انتفاعی  امور  در 
وجود آورده اند. آیا بهتر نیست من به 
جای نشستن با افراد جبهۀ ملی بتوانم 
با واالحضرت ها بنشینم و به آن ها بگویم 
راهی که شما در پیش گرفته اید به ضرر 
اعلی حضرت، خودتان و مملکت است. 
اگر می خواهید مملکتی بماند و شماها 
نیز از برکات آن برخوردار باشید باید 

قدری رعایت بعضی اصول را بکنید.
مراتب جهت استحضار خاطر خطیر 

ملوکانه از شرف عرض می گذرد.«
 در زیر این گزارش آمده است: »از 
شرف عرض پیشگاه مبارک شاهنشاه 
آنچه  فرمودند  مقرر  گذشت.  آریامهر 
مورد نظر او می باشد ما انجام داده و 

می دهیم.
امضا: سپهبد مقدم. 57/5/21«

پدرم  ایام  این  در  که  دارم  یاد  به 
به  که  هویدا،  امیرعباس  آقای  به 
وزارت دربار منصوب شده بود، تلفن 
و از ایشان خواهش کرد که وخامت 
حضرت  اعلی  استحضار  به  را  اوضاع 
برسانند. چند روز بعد آقای هویدا به 
پدرم تلفن کرد و گفت: خیالتان راحت 

اضافه  فرانسه  زبان  به  باشد و سپس 
کرد: c’est un roc )چون صخره بر 
به  است(.  ایستاده  محکم  خود  جای 
گمانم به همین دلیل پیغام های مکرر 
پدرم برای شرفیابی بی پاسخ گذاشته 
شد. در این فاصله واقعۀ سینما رکس 
آبادان موجب شد که جمشید آموزگار 
استعفا دهد. شاه جعفر شریف امامی را 
به نخست وزیری منصوب کرد. دکتر 
امینی این انتخاب را »بدترین« انتخاب 

ممکنه خواند:
پیدا  دامنه  روز  به  روز  »اعتصابات 
که  امامی  شریف  حکومت  و  می کرد 
روی  بود  شاه  انتخاب  بدترین  اساساً 
وحشت و عدم اطالع از واقعیت اوضاع، 
وعدۀ افزایش حقوق کارگران و آزادی 
محبوسین سیاسی و غیره را می داد و 
حال آن که موقع او در میان مردم که 
او را مظهر فساد می دانستند و پانزده 
سال از ریاست مجلس سنا و نزدیکی 
به شاه در تمام کثافت کاری ها شریک 
نمی توانست  که  طوری  بود  سهیم  و 
جلب اعتماد کند و آب رفته را به جوی 
انتخاب حاکی از  بازآورد. همین سوء 
طرز فکر شاه بود که به عقیدۀ مخالفان 
و اکثریت مردم حرف هایش راجع به 
آزادی و اصالحات و سلطنت کردن نه 
حکومت کردن مورد قبول نمی توانست 

واقع شود.«
با  امامی  شریف  مهندس  هذا  مع 
دکتر  و  گرفت  تماس  امینی  دکتر 

امتناع  او  به  فکری  کمک  از  امینی 
اعالم  از  حتی  امینی  دکتر  ننمود. 
شریف  دولت  توسط  نظامی  حکومت 
امامی به نوعی حمایت کرد، مشروط 
بر این که با خونریری و کشت و کشتار 
همراه نگردد. مع الوصف تأکید کرد که 
حکومت نظامی نه تنها چارۀ مشکالت 
فاجعه  آمیز  حلی  »راه  بلکه  نیست، 

است«.
دردهای  اصلی  ریشۀ  شما  »اگر 
نکنید،  پیدا  را  اجتماعی  و  اقتصادی 
درد چاره نمی شود. مثاًل آمدید تاریخ 
را دوباره عوض کردید، بسیار خب، اصاًل 
بی خود از اول عوض کرده بودید. مگر 
این ها شوخی است؟ شما خیال کرده اید 
که با این کارها تمام روحانیون و طبقات 

اجتماعی مردم راضی شده اند و مسائل 
حل شده است؟ آیا روحانیون و مردم 
فقط این را می خواستند که رفتن به 
مکه آزاد شود و تاریخ برگردد به جای 
اولش؟ این ها فقط قسمت های جزیی 
از درد بزرگ اجتماع است و شما کار را 
رها می کنید و دنبال این گونه کارهای 

ظاهری می روید.«
اقدامات  به  امینی  دکتر  انتقادهای 
استمرار  با  امامی که  مهندس شریف 
حکومت نظامی رو به تصاعد گذاشت، 
موجب شد که بعضی از ناظران سیاسی 
دکتر  کنند  تصور  خارجی  و  داخلی 
امینی درصدد است که جانشین شریف 
امامی شود. نمونۀ بارز این طرز تفکر در 
مصاحبه ای که متخصص مسائل ایران 
روزنامۀ »لوموند« با دکتر امینی انجام 

داد، مشهود است:
ـ آیا شما حاضر می شدید که دولت 

ائتالف ملی تشکیل دهید؟
امر  این  ـ اگر اعلی حضرت مرا به 
به  کار  هر  از  قبل  می خواندند،  فرا 
نظرخواهی از آقایان خمینی و سنجابی 
مخصوصاً  می کردم.  اقدام  دیگران  و 
اهداف  که  می کردم  تقاضا  پادشاه  از 
خود را تدقیق نمایند. قبل از هر چیز 
می بایست فهمیده می شد که آیا پادشاه 
قصد سلطنت دارند یا حکومت. چنانچه 
قبول می فرمودند که تنها به سلطنت 
بسنده کنند، اقدام به یک دولت ائتالفی 
سازمان  را  آزاد  انتخابات  و  می کردم 

بازگشت دکتر امینی به صحنۀ طوفان زدۀ 
سیاست و دیدارهای روزانه او

یادداشت های خصوصی 
دکتر امینی

بخش یکم
تظاهرات،  اعتراضات،  اعتصابات، 
راهپیمایی ها و به طور خالصه وضعیت 
بحرانی ای که از اواخر سال 1356 به 
بود،  درآمده  عظیمی  بهمن  شکل 
بار  بر آن داشت که  را  امینی  دکتر 
دیگر وارد صحنۀ سیاست شود. او در 
روز 6 مردادماه 1357 طی اعالمیه ای 
که در روزنامه ها انتشار یافت، هدف 
بازگشت خود را به صحنۀ بحران زدۀ 
سیاست ایران چنین توضیح می دهد:

»امروز که حرارت تب خواسته ها باال 
گرفته، از من می خواهند چیزی بگویم 
و کار به جایی کشیده که ادامۀ سکوت 
به رضا تلقی می شود. ازدیاد درآمد در 
ده سال اخیر، طبعاً رفاه و به دنبال 
آن فساد را آورد و فساد برای ادامۀ 
حیات خود به فشار و تمرکز قدرت 
سال  ده  از  بیش  و  داشت  احتیاج 
که  گذاشته ایم  سر  پشت  را  طالیی 
نتیجۀ آن به وجود آمدن ثروتمندان 
نوخاسته و ثروتمند شدن ثروتمندان 
که  است  محرومین  شدن  ناتوان  و 
طبقۀ متوسط و مرفه که انتظار بود، 
نیامد، جز مشتی دالل. از  به وجود 
یک سال پیش حرکتی شورانگیز با 
بسط و عمق به وجود آمد و دولت 
موضعی تازه گرفت و دریچۀ اطمینان 
باز سیاسی اعالم  را گشود و فضای 
گردید، ولی همچنان افرادی که در 
بودند،  امور  اخیر عهده دار  15 سالۀ 

گرداننده هستند ...
ز  ا مشکل تر  آزادی  نگهداری 
رجال  به  باید  است.  بدان  دستیابی 
و  قانون  به  پایبند  و  وطن پرست 
اجتماع  اساس  که  معنویت  و  دین 
کرد.  تکیه  است  استوار  آن  به  ما 
باید با ایجاد وحدت نظر و عمل در 
میان کسانی که پیشرو و بیان کنندۀ 
خواست های مردم اند با توجه به عمق 
اتحاد  و  قدرت  یک  خواست ها  این 
ملی به وجود آورد که ضامن آزادی و 

حقوق اساسی مردم باشد ...
کسانی  واقع بین  سیاستمداران 
حساس  لحظات  در  که  هستند 
تاریخی، فارغ از بیم نام و ننگ و با 
تفکر و آینده نگری قدمی در این کشور 

برای هموطنان بردارند ...«
برنامه سیاسی دکتر امینی که از 
طرف روزنامۀ لوموند »راه حل امینی« 
برای حل بحران ایران شهرت یافت به 

قرار زیر است:
1ـ  پادشاه باید حکومت را به هیئت 
دولت وا بگذارند و از دخالت در مسائل 
روزمرۀ کشور اجتناب کنند. این امر 
خصوصاً باید دربارۀ خانوادۀ سلطنتی 

تعمیم یابد.
2ـ  پادشاه از او و »چند نفر از افراد 
مملکتی  مسائل  دربارۀ  دیگر  معمر 

نظرهای مشورتی بگیرند«.
اپوزیسیون  نیروهای  همۀ  ـ   3
چارچوب  در  کمونیست ها  منهای 
جبهۀ اتحاد ملی دست در دست هم 
بگذارند و با توافق در اصول یک برنامۀ 
سقوط  خطر  از  را  کشور  مشترک، 
هدف  این  به  نیل  راه  دهند.  نجات 
غایی را بر پایۀ قانون اساسی کشور 
هموار کنند تا از در هم ریختن بنای 
اقتصادی و سیاسیـ  اجتماعی کشور 

جلوگیری به عمل آید.
روحانیون  با  اختالف  حل  ـ   4
مهم ترین مسأله ای است که در مقابل 

حکومت قرار گرفته.
در  اطالعیه  این  درج  از  پس 
دکتر  خارجی،  و  داخلی  مطبوعات 
نزدیکی  که  پیراسته  مهدی  سید 
به خصوص  و  باال  مقامات  با  زیادی 
علیه  مقاالتی  داشت،  شاه  شخص 
سناتور  خانم  و  نوشت  امینی  دکتر 
از  بعضی  و  مصاحب  شمس الملوک 
نیز در نطق های  نمایندگان مجلس 
حمله  اسبق  نخست وزیر  به  خود 
در  حمالت  این  هذا  مع  کردند. 
مجدد  آغاز  از  که  استقبالی  مقابل 
شد،  امینی  دکتر  سیاسی  فعالیت 

اثری نداشت:
سال ها  که  افرادی  رفت  و  »آمد 
حتی  و  نمی گرفتند  من  از  سراغی 
را  من  منزل  طرف  از  گذار  جرأت 
تدریج  به  شد.  شروع  نمی کردند، 
مصاحبۀ رادیو تلویزیونی با مخبرین 

خارجی شروع شد و ...«
امینی  دکتر  که  برنامه ای  اصول 
کرد،  اعالم  ماه  مرداد  روز ششم  در 
محور مصاحبه ها و مذاکرات سیاسی 
با شخصیت هایی شد که چند سالی 
در  داشتند.  قرار  غضب  مورد  بود 
نتیجۀ این تماس ها و بعد از مشورت 

می بایست  نقطه  یک  اما  می دادم. 
روشن و بی هیچ ابهامی مطرح شود: 

من هستم که حکومت می کنم.
خبرنگار لوموند، آقای ژان گراس، 
در جواب به سؤالی دیگر دربارۀ وزن 
امینی  دکتر  از  کشور،  در  روحانیت 

می شنود:
نارضایی عمومی به سمت روحانیت 
که  خطاست  اما  شده.  داده  جریان 
تصور کنیم که همۀ ناراضی ها با آن ها 
هم سو باشند. مشخصاً بخش عظیمی 
از آن ها روشنفکران الییک هستند. 
جماعت  این  که  است  شده  چه  اما 
به سوی روحانیت روی آورده است. 
خیلی ساده: روحانیون به تنها پناهگاه 
کلیۀ مخالفان تبدیل شده اند، چرا که 
تمام دیگر راه ها توسط رژیم مسدود 
شده است. هر چند که روحانیون از 
می زنند،  حرف  اسالمی  دولت  یک 
و  آنان  سلطۀ  تحت  که  دولتی  به 
نخست وزیرش یک مال باشد، استناد 

نمی کنند.
به آخرین  امینی در جواب  دکتر 
این  بر  مبنی  لوموند  مخبر  پرسش 
که اگر شاه از شما بخواهد که دولت 
از  یکی  آیا  دهید،  تشکیل  جدیدی 
شروط شما بر چیدن حکومت نظامی 

نخواهد بود، می گوید:
تا  می روم  عراق  به  اما  خیر،  ـ 
را  ایشان  ببینم.  را  خمینی  آیت اهلل 
خوب می شناسم و شاید ایشان هم 
برای من احترام قائل باشد. به ایشان 
تقاضای  شما  از  من  گفت  خواهم 
حمایت نمی کنم، اما به این تهییجات 
پایان بدهید. اگر یک رژیم انقالبی در 
این مملکت مستقر شود، بر شما چه 

خواهد گذشت؟
این  از  پس  کوتاهی  زمان  مدت 
مصاحبه بود که آقای شریف امامی 
با دکتر امینی مستقیماً تماس گرفت 
مالقاتی  که  خواست  ایشان  از  و 
به  جا  این  از  باشند.  داشته  هم  با 
دکتر  روزانۀ  یادداشت های  به  بعد 
که  رویدادهایی  سیر  دربارۀ  امینی 
شد،  منجر  بهمن 1357  انقالب  به 

رجوع می کنیم:

شنبه، 22 مهر 1357
)14 اکتبر 1978(

رضا  حضرت  تولد  مروز  ا  . . .
با  مالقاتی  قرار  است.  علیه السالم 
صبح   8 ساعت  امامی  شریف  آقای 
داشتم که برای تظاهرات روز دوشنبه 
که عزای عمومی و اعتصاب عمومی 
اعالم شده و حضرت آیت اهلل خمینی 
گروه های  تمام  و  قم  عظام  آیات  و 
سیاسی همدردی کرده اند، با ایشان 
مذاکره و ترتیبی بدهیم که برخوردی 
پیش نیاید و خونریزی نشود. ساعت 
7 آقای دکتر )اسداهلل( مبشری آمد 
دقیقه ای  چند  زمینه  همین  در  و 
با  امامی  شریف  کردیم.  صحبت 
همیشه  که  سردی  روابط  وجود 
دو  که  بود  باری  اولین  داشته ایم 
منزل  در  می کردیم.  صحبت  دو  به 
بود  بار  اولین  که  دروس  در  ایشان 
می دیدم، چای خوردیم و یک ساعت 
و  سیاست  مطالب  کردیم.  صحبت 
وضع کشور را بررسی کردیم و چون 
اشاره شد که ایشان راه را برای آمدن 
من هموار می کنند. جواب دادم که 
ابداً من نامزد چنین کاری نیستم و 
او را تشویق کردم که جا خالی نکند 
موضوع  در  ندارد.  جانشینی  چون 
تظاهرات قول داد که دستورات الزم 
به فرمانداری نظامی خواهد داد. تقاضا 
کردم که آیت اهلل طالقانی و عده ای از 
هستند  حبس  در  که  را  روحانیون 
آزاد کنند.  یادداشت کرد اقدام نماید.

  در مراجعت، آقای دکتر مبشری 
به  را  مذاکرات  نتیجۀ  و  خواستم  را 
ایشان گفتم و او هم به دنبال رفت که 
ان شاءاهلل دوشنبه به آرامی بگذرد ...

آقای دکتر معین زاده ساعت 7 بعد 
از ظهر به اتفاق آقای دکتر )فریدون( 
بار ایشان را  اولین  جوادی که برای 
می دیدم آمدند و معین زاده ایشان و 
من را تنها گذارد. در حدود یک ساعت 
و نیم با ایشان صحبت کردم و از قرار 
معلوم ایشان از نزدیکان علیاحضرت 
ملکه هستند و خواستند نظر من را در 
مورد موضعی که در مورد شاه اظهار 
کرده ام بدانند. دکتر معین زاده بعد از 
این که ایشان را برد مجدداً برگشت و 
گفت ایشان تعجب کرده بود که آنچه 
در مقامات باال از دکتر امینی تصور 
می کردند به جز این است و من خیال 
می کنم باید ایشان را با اعلی حضرتین 
مالقات داد که سوءتفاهماتی که وجود 

دارد از بین برود ...

بخش الحاقی کتاب »بر بال بحران« که ایرج امینی درباره زندگی سیاسی و 
خاطرات پدرش، شادروان دکتر علی امینی نوشته است )بخش هایی از آن را 
در چند شماره اخیر کیهان خواندید( به یادداشت های خصوصی دکتر امینی 

در ماه های طوفانی سال 1357 اختصاص دارد.
در آن زمان، دکتر امینی با هدف آرام کردن اوضاع و رسیدن به توافق سیاسی 
میان شاه و گروه های مخالفـ  به ویژه رهبران جبهه ملیـ  فعاالنه می کوشید و با 
آن که نام خودش در همه حال برای تصدی مقام نخست وزیری بر سر زبان ها بود، 
شخصاً به تشکیل دولت ائتالف ملی به ریاست یکی از ملی گرایان عقیده داشت.
دکتر امینی، دیدارها و فعالیت های خود را در آن چند ماهه به طور روزانه یادداشت 
کرده است و این یادداشت ها مرجع و سند معتبری برای عالقمندان به تحقیق و 
بررسی وقایع منجر به خروج شاه از کشور و به قدرت رسیدن خمینی محسوب 
می شود. یادداشت های خصوصی دکتر امینی را در چند شماره خواهید خواند.

»دنباله دارد«           

مهندس شریف امامی دکتر امینی در روزهای بحران

یادداشتهای
خصوصی

دکترامینیاز
روزهایبحران

)1(
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در  معضل  همه  =این 
این  و  دارد  وجود  کشور 
گریبان  مشکالت  همه 
کم درآمدترین  و  فقیرترین 
اما  گرفته  را  جامعه  اقشار 
روشنفکران  و  سلبریتی ها 
چپ و اسالمگرای رانتخوار 
فکر  به  خارج  و  داخل  در 
فعاالن  و  حماس   اعضای 
هستند.  آن  به  نزدیک 
گریبان  آنکه  جای  به  آنها 
مثل  بگیرند  را  خامنه ای 
غربی شان  چپ  متحدان 
ناسزا  نتانیاهو  و  ترامپ  به 

می گویند!  
ایران  جامعه ی  محمدی -  مجید 
هزاران مشکل دارد که یک سر همه ی 
و  متقلب  و  فاسد  حکومت  به  آنها 
ناکارآمد و فرقه گرای آن وصل است. 
در  فردی،  حقوق  حوزه ی  در  فقط 
تاریخ  سال  صد  چند  با  فرانسه  برابر 
قانونگذاری و حدود 2800 جرم تعریف 
شده جمهوری اسالمی 11000 جرم 
تعریف شده دارد که همه برای محدود 
نه  و  شهروندان  کردن  سرکوب  و 
حاکمان وضع شده اند. عوامل ماشین 
می توانند  نیز  قانون  بدون  سرکوب 
شهروندان را به هر دلیلی که بخواهند 
تحت تعقیب و آزار قرار دهند. مشکلی 
وجود  انسانی  جوامع  مشکالت  از 
ندارد که شکل حاد آن در ایران قابل 
اگر  حتی  حکومت  نباشد.  مشاهده 
این  از  بخشی  آمدن  وجود  به  علت 
مشکالت نباشد مانع جدی بر سر راه 
طرح و یافتن راه حل و اقدام برای حل 
همانند  اسالمی  جمهوری  آنهاست. 
یک غول بدون مغز همه ی ایرانیان را 
در شیشه ای کوچک زندانی کرده است 
)و چپ ها و اسالمگراها به جای سخن 
گفتن از این زندان در مورد زندان غزه 
و کشته شدن اعضای حماس و فرزندان 

آنها سخن می گویند(.
نارضایتی  موجب  مشکالت  این 
ملت  میان  شکاف  و  شدید  عمومی 
و  سیاسی  شرایط  شده اند.  دولت  و 
گویی  که  است  گونه ای  به  اجتماعی 
هزاران دیگ مشکل را بار گذاشته اند و 
آنها در مراحل مختلف جوش آمدن و 
در درجه حرارت های متفاوت هستند. 
با  حکومت  را  دیگ ها  این  همه ی 
و  نادرست  تصمیم های  و  سیاست ها 
از  است.  گذاشته  بار  بیجا  امتیازات 
از آنها  میان این هزاران دیگ برخی 
ظرفیت بیشتری برای غلیان و انفجار 
دارند. در این نوشته به حادترین این 
برای  آنها  حساس  ترین  و  مشکالت 

عموم می پردازم.
تقسیمات کشوری

تصمیم  باال  از  مقامات  اینکه 
بگیرند چگونه کشور را تقسیم کنند 
جدال برانگیز  موضوع  یک  همیشه 
برای عموم مردم بوده و خواهد بود. 
انگیزه های  همیشه  خط کشی ها  این 
اقتصادی  و  ایدئولوژیک  و  سیاسی 
گونه  هیچ  و  داشته  مقامات  برای 
مردم  عموم  برای  حاصلی  و  نفع 
استان،   23 از  ایران  است.  نداشته 
1۶2 شهرستان، ۴۷1 بخش، 15۷2 
دهستان و ۴۴8 شهر در سال 135۷ 
به 31 استان، ۴30 شهرستان، 105۹ 
بخش، 25۹0 دهستان و 12۴3 شهر 
در سال 13۹۴ رسید و حکومت در پی 
تشکیل استان سی و دوم )15 خرداد( 
است. مهندسی سیاسی حکومت در 
تک تک این تقسیم بندی ها به چشم 
و  اولین  نه  کازرون  بحران  می خورد. 
نه آخرین بحران از این دست است. 
سبزوار،  قزوین،  در  هم  این  از  پیش 
فارس(،  استان  )در  گراش  نیشابور، 
و  اعتراضات  اینگونه  و سمنان شاهد 
سرکوب آنها بوده ایم. مردمی که هیچ 
نقشی در تعریف تقسیمات جغرافیایی 
و سیاسی کشور نداشته باشند طبعا 

بدان ها اعتراض کرده و خواهند کرد.
نقشه  تغییر  از  فراتر  تغییرات  این 
یعنی جابجایی منابع کمیاب عمومی 
و دولتی است و مردم این را به خوبی 
روی  تقسیم شهرستان ها  دریافته اند. 
نقشه به خودی خود مایه ی اعتراضات 
منابع  توزیع  شیوه ی  تغییر  نیست. 
است که مورد اعتراض است. هرچقدر 

این منابع کمتر شود دعوا بر سر آنها 
باالتر خواهد گرفت.

تبعیض های قومی و دینی
شاهد   13۹۷ فروردین  اوایل  در 
خوزستان  عرب  ایرانیان  تظاهرات 
شدن  گرفته  نادیده  به  اعتراض  در 
جمهوری  دولتی  تلویزیون  سوی  از 
اعتراضات  جریان  در  بودیم.  اسالمی 
نفر  و 11  بازداشت شدند  نفر  صدها 
از فعاالن عرب به نحوی غیرعادی در 
یک آتش سوزی در یک قهوه خانه در 
از  دیگر  موردی  باختند.  جان  اهواز 
دروایش  حرکت  تبعیض  به  اعتراض 
گنابادی بود که با صدور حکم اعدام 
محاکمه ی  و  درویش  یک  برای 
چهارصد درویش دیگر تصور می شود 
است.  یافته  پایان  آنها  اعتراضات  که 
عرفانی  گروه های  قادری،  دراویش 
تبشیری،  مسیحیان  بهاییان،  جدید، 
دین  پیروان  یهودیان،  سنت،  اهل 
یارسان و گروه هایی از شیعیان مخالف 
والیت فقیه مدام مورد سرکوب واقع 
حسین  بازداشت  از  پس  شده اند. 
شیرازی گروه هایی در ایران و عراق به 

تظاهرات دست زدند.
و  کارگران  معیشتی  مشکالت 

معلمان
کار  تولیدی،  واحد  هزاران  تعطیلی 
هزاران واحد دیگر با حدود 30 تا ۴0 
»خصولتی«سازی  و  ظرفیت  درصد 
کارگران  برای  مرزها  بستن  واحدها، 
عدم  آنها،  به  شلیک  و  کولبر 
دولتی  شرکت های  حقوق  پرداخت 
و نیمه دولتی )مورد اخیر آن، هپکو( 
روزه ی  هر  تقریبا  اعتراضات  مایه ی 
گاه  اعتراضات  این  است.  کارگران 
آرام است و گاه با مداخله ی نیروهای 
آشوب کشیده  به  امنیتی  و  انتظامی 
می شود. معلمان کشور نیز کمترین 
دستمزدها را دارند و سال هاست برای 
افزایش حقوق خود مبارزه می کنند. 
و  کارگری  سندیکاهای  زندانیان 
زندانیان  از  بخشی  همیشه  معلمان 
سیاسی را تشکیل می داده اند. کارگران 
و معلمان دارای بیشترین شمار نیروی 
کار در کشور هستند و حرکات جمعی 
آنها می تواند در کشور زلزله ی سیاسی 
می  که  کارگرانند  تنها  کند.  ایجاد 
توانند خط آهن شمال- جنوب کشور 
در  نیز  و حکومت  بیندازند  کار  از  را 
بسته  دست  زیادی  حد  تا  آنها  برابر 
در  که  منابعی  با  حکومت  است.  
اختیار داشته قادر بوده است حقوق و 
مزایای دانشگاهیان را متناسب با نرخ 
تورم افزایش دهد )دلیل سکوت آنها( 
اما تعداد معلمان آنقدر زیاد است که 
چنین کاری برای آنها با ولخرجی ها و 

فساد حکومت غیرممکن است.
بحران آب

ورزنه ی  کشاورزان  اعتراضات 
بحران  به  اهواز  شالیکاران  و  اصفهان 
دستکاری های  به  کشور  در  کم آبی 
حکومت در تخصیص و جابجایی منابع 
آب باز می گردد. اعتراضات کشاورزان 
اصفهان در نهایت به مداخله ی پلیس 
ضد شورش و ضرب و شتم و بازداشت 
انجامید.   ۹۶ اسفند  در  کشاورزان 
به  کازرون  مشکالت  از  بخشی 
بحران های ناشی از انتقال آب از این 
منطقه به بوشهر راجع است. تظاهرات 
اعتراض  زیست  محیط  طرفداران 
ریزگردهای  مدیریت  نوع  و  علت  به 
خوزستان و فاجعه آب در این استان 
است. جمعیت 30 هزار روستایی که 
تخلیه  اسالمی  جمهوری  دوران  در 
شده امروز در حاشیه ی شهرها نیروی 

بالقوه ی اعتراضات شهری است.
ناکارآمد  و  کهنه  تاسیسات 

زیربنایی و عمومی
از کار افتادن متروی تهران در یک 
ایستگاه به شعار »مرگ بر دیکتاتور« 
  )13۹۷ اردیبشهت   2۶( انجامید. 
قطع آب و برق در شهرهای بزرگ و 
کوچک، تاخیرهای ۶ تا 1۴ ساعته در 
پرواز هواپیماها، آتش سوزی مدارس، 
حد  در  کشتار  با  جاده ای  تصادفات 
جنگ، تعطیلی های پی در پی مدارس 
به علت آلودگی هوا، مسمومیت های 
خطاهای  و  دانشگاه ها،  در  غذایی 
بیمارستان های  در  پزشکی  بی شمار 
اعتراضات  جرقه ی  می توانند  دولتی 
حکومت  کنند.  شعله ور  را  عمومی 
برای  الزم  سازمان  و  منابع  از  اصوال 
پیشگیری از این دشواری ها یا کاهش 
بودن  دولتی  و  نیست  برخوردار  آنها 
مستقیما  را  تقصیرها  تاسیسات  این 
متوجه حکومت می کند. سیاست های 
تاسیسات  این  که  است  حکومت 
و  شکننده  شرایط  در  را  زیربنایی 

فرسوده نگاه داشته است.
بحران مالی و بانکی

دولت در چاپ و توزیع پول در کشور 
با مشکالت جدی روبروست و بسیاری 
ورشکستگی  آستانه ی  در  بانک ها  از 
هستند. از یک سو نقدینگی در دولت 
روحانی از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان به 
1۴۶3 هزار میلیارد تومان رسیده )سه 
خارج  کنترل  از  بیم  حکومت  برابر(. 
شدن تورم را )مثل ونزوئال( دارد. اما 
بموقع  پرداخت  عدم  دیگر  سوی  از 
مزدبگیران  و  بازنشستگان  حقوق 
موجب تنش های خیابانی در سراسر 
کشور شده است. آنچه در این میان 
اولویت دارد و حکومت به هیچ وجه 
منابع  مکیدن  نمی آید  کوتاه  آن  از 
قاچاق  و  پولشویی  طریق  از  عمومی 
توسط سپاه قدس و ارسال دالرهای 
نفتی و غیرنفتی به عراق و افغانستان 
تداوم  برای  لبنان و سوریه  و  و یمن 
است.  سیاسی  و  نظامی  مداخله های 
»عمق  با  مرتبط  تشکیالت  همه ی 
با  منطقه  در  نظام  استراتژیک« 
و  سرپاست  قاچاق  و  نفتی  دالرهای 
آن  کنترل  راه  تنها  جهت  همین  از 
ایاالت  از سوی  هم تحریم های نفتی 
متحده بوده است. این بحران در آینده 

ی نزدیک تشدید خواهد شد.
رکود تجارت و کسب و کار

بازاریان  دهه  چهار  حدود  برای 
متحدان روحانیت شیعه و از وفاداران 
با  بوده اند چون  اسالمی  به جمهوری 
از  مالیات  پرداخت  بدون  و  باز  دست 
هرج و مرج اقتصادی استفاده کرده و 
به همراه متحدانشان به چاپیدن مردم 
مشغول بوده اند. اما فشارها بر دولت کم 
کم دارد به سمت آنها نیز نشانه می رود. 
بسته  بعد  و  بانه  در  بازار  بسته شدن 
شدن بخشی از بازار تهران پس از گران 
نشان  قیمت ها  بی ثباتی  و  ارز  شدن 
می دهد که این قشر هم کم کم دارد 
می دهد. هزینه  نظام  این  تداوم  برای 

وجوه مشترک این هفت دیگ
هر هفت دیگ جوشان از مشکالت 
می شوند  تغذیه  ایران  در  ساختاری 
از  آنها  برداشتن  به  قادر  حکومت  و 
در  معضل  هفت  هر  نیست.  بار  سر 
دهه های اخیر شکل انباشتی داشته  و 
مدام بر غلیان آنها افزوده شده است. 
و  فقیرترین  گریبان  مشکالت  این 
کم درآمدترین اقشار جامعه را گرفته 
روشنفکران  و  سلبریتی ها  اما  است 
چپ و اسالمگرای رانتخوار در داخل 

از ورزنه تا کازرون:
 هفت دیگ جوشان اعتراضات در ایران

و  حماس   اعضای  فکر  به  خارج  و 
فعاالن نزدیک به آن هستند. آنها به 
جای آنکه گریبان خامنه ای را بگیرند 
مثل متحدان چپ غربی شان به ترامپ 
ظاهرا  می گویند.  ناسزا  نتانیاهو  و 
تیراندازی  هدف  که  ایرانی  فقرای 
ارزش  می گیرند  قرار  آتش سوزی  و 

اطالعیه دادن ندارند.
شعارهایی که در اعتراضات برخاسته 
از هفت معضل باال سر داده می شوند 
در سراسر کشور از یک جنس هستند: 
و  خارجی  مداخله های  به  اعتراض 
آنها )»سوریه  هزینه کردن منابع در 
رو رها کن«، »غزه حمایت میشه«(، 
)»امام  حکومت  در  گسترده  فساد 
و  ناکارآمدی  میده«(،  رشوه  جمعه 
بی عرضه   )»استاندار  شایستگی  عدم 
این آخرین پیام است«، »امام جمعه 
به  تقصیرها  انداختن  بی عرضه«(، 
گردن امریکا و اسرائیل توسط حکومت 
)»دشمن ما همینجاست«(، و نارضایی 
از دستگاه تبلیغات دولتی )»ننگ ما، 
ننگ ما، صدا و سیمای ما«( و سازمان 
سرکوب )خطاب کردن سرکوبگران با 
شعارهای »بی حیا بی حیا” و »بی شرف 
بی شرف« و »نیروی انتظامی حرمتتو 
نگه دار«(. حضور زنان در همه ی این 

اعتراضات چشمگیر بوده است.
سر  را  دیگ ها  این  که  سوختی 
 ۶0 تا   30 بیکاری  دارد  می  نگاه  پا 
 20 حاشیه نشینی  جوانان،  درصدی 
نهادینه،  و  ساختاری  فساد  میلیونی، 
نهادهای  روزه ی  هر  دخالت های 
روزمره ی  امور  در  »اسالمی ساز« 
مردم )عامل عصبانی کننده(، و شکاف 
و  حاکم  قشر  میان  فزاینده  طبقاتی 
در  حکومت  دست  غیرخودی هاست. 
چون  است  بسته  معضالت  این  حل 
خود آن مسبب آنهاست. وعده هایی که 
دولت ها برای حل این گونه مشکالت 
داده اند همه توخالی از آب درآمده اند. 
در حوزه هایی مثل حاشیه نشینی که 

اصوال وعده ای داده نشده است.
هستند  سراسری  دیگ،  هفت  هر 
خاص  منطقه ی  یا  استان  یک  به  و 
با  تنها  حکومت  نمی شوند.  محدود 
اختیار  در  که  آماده ای  نیروی  ارسال 
دارد و آنها را به سرعت جا بجا می کند 
کنترل  تحت  را  اوضاع  می تواند  فعال 
روز  تجهیزات  خرید  باشد.  داشته 
برای سرکوب نمایانگر درک حکومت 
برای  آینده  از شرایط دشوار روزهای 
سازمان سرکوب است. اگر چند بحران 
بطور همزمان و در ده ها نقطه از کشور 
سر باز کنند کنترل از دست آن خارج 
می شود. خیزش دی ماه ۹۶ نیروهای 
سپاه و بسیج و انتظامی را در شرایط 
دشواری قرار داد و سپاه توانست تنها 
در چند استان مداخله ی موثر داشته 
چند  فقط  انتظامی  نیروی  باشد. 
اعتراضات  برابر  در  می تواند  ساعت 
دوام بیاورد )نگاه کنید به اتومبیل ها 
گارد  سوخته ی  موتورسیکلت های  و 
ضد شورش در کازرون( و به سرعت 
حضور  می شوند.  پراکنده  نیروهایش 
سپاه  کارکشته ی  نیروهای  از  بخشی 
دست  نیز  یمن  و  عراق  و  سوریه  در 
فرماندهان را در سرکوب موثرتر بسته 
کم  کم  خارجی  مداخله های  است. 

دارند بالی جان نظام می شوند.
غایبان اعتراضات

اقشاری که در هفت دیگ باال اصوال 
دیده نمی شوند روحانیون و نظامیان 
بدین  اول  روز  از  حکومت  هستند. 
قشر  دو  این  به  که  بوده  واقف  نکته 
سرکوب  ماشین  دو  گرداندن  برای 
به  همیشه  و  دارد  نیاز  تبلیغات  و 
راضی  را  آنها  گوناگون  شکل های 
نگاه داشته است. این دو قشر آخرین 
گروه هایی خواهند بود که به اعتراضات 
ترتیب  بدین  بپیوندند.  عمومی 
کشاورزان، کارگران، معلمان، بازاریان، 
صف  از  باید  را  زنان  و  دانشجویان 
گذاشت.  بیرون  حکومت  به  وفاداران 
دانشگاهیان و هنرمندان و ورزشکاران 
با رانت ها و امتیازاتی که دارند، یا امید 
دارند به آنها دست یابند )با نزدیکی به 
دستگاه والیت و دولت تدبیر و امید( 
هنوز به مرحله ی صراحت نرسیده اند 
و مدام یکی به نعل می زنند و یکی به 
میخ. آنها اگر هم از نزدیک شدن به 
دستگاه والیت و دولت تدبیر و امید 
ناامید شوند امکان ترک کشور را دارند 
و به سرعت خارج و پناهنده می شوند.

ورزنه/ کشاورزان اصفهان

نگاهی به رسانه های آلمانی زبان 
در هفته ای که گذشت

ناظران  از  بسیاری  جواد طالعی - 
امور ایران در رسانه های آلمانی پیشتر 
بر این باور بودند که دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا اگر بتواند کره شمالی 
را وادار به تعطیل برنامه های اتمی خود 
کند، گلوی جمهوری اسالمی ایران را 

بیش از پیش خواهد فشرد.
امسال،  مه  ماه   2۴ پنجشنبه  روز 
داد  نشان  ترامپ  غیرمنتظره  حرکت 
که او برای تصمیمات ناگهانی منتظر 
یک  در  و  نمی ماند  موعود«  »لحظه 
حرکت غیرقابل انتظار قرار دیدار خود 
شمالی  کره  رهبر  اون  یونگ  کیم  با 
سفید  کاخ  کرد.  لغو  سنگاپور  در  را 
اعالم کرده که این تصمیم به خاطر 
»لحن خشمناک و به شدت خصمانه« 
اتخاذ  شمالی  کره  جدید  بیانیه های 

شده است.
تا پیش از این خبر، نتایج خروج آمریکا 
از برجام و تالش های هنوز ناکام اروپا 
برای حفظ توافق ها با ایران همچنان 
تحلیل های  و  گزارش ها  صدر  در 
داشت. قرار  آلمانی زبان  رسانه های 
اروپا و ایران: پشتیبانی یا کنترل؟

روزنامه آلمانی »تاگس اشپیگل« در 
وزیرخارجه  ماس  سفر هایکو  گزارش 
آلمان به واشنگتن نوشت: »ماس در 
آغاز سفر خود تاکید ورزید که آلمان 
و اتحادیه اروپا مصمم هستند توافق 
هسته ای با ایران را حفظ کنند«. اما 
توضیح هایکو ماس معنای جانبداری 
از ایران را نداشت، بلکه او به صراحت 
گفت که »هدف، در اصل کنترل ایران 
و تشویق این کشور به همکاری است«.

وزیرخارجه آلمان اضافه کرد: »حفظ 
برجام بهتر ازآن است که آن را نداشته 
باشیم و بار دیگر نگران آن باشیم که 
اورانیوم  غنی سازی  به  دوباره  ایران 

بپردازد«.
ماس در دیدار با اعضای کنگره آمریکا 
افزود: »ما مایل نیستیم در همسایگی 
خود شاهد گسترش تسلیحات اتمی 
باشیم. این تضمین کننده منافع ما و 

اروپا است«.
وزیرخارجه  پمپئو  مایک  با  دیدار 
سفر  هدف  مهمترین  آمریکا 
مثل  پمپئو  بود.  آلمان  وزیرخارجه 
»برای  دارد  باور  ترامپ  خود  رئیس 
نیست  کافی  برجام  ایران،  کنترل 
نقش  آن  مکمل  قرارداد  در  باید  و 
ایران در منطقه و برنامه موشک های 
بالستیک این کشور نیز روشن شود.«

سخن یک هفته پیش مایک پمپئو 
برابر  در  را  مهمی  بسیار  پرسش 
ایرانیان قرار می دهد که یافتن پاسخی 
دیگر  آن  برای  جدی  و  خردمندانه 
کامال اجتناب ناپذیر شده است: ادامه 
حضور  با  پایان  بی  رنِج  یک  تحمل 
رنج  تحمل  یا  اسالمی؟  جمهوری 
یکباره برای پایان یک رنج ۴0 ساله؟

پمپئو در پیامی تند که سر و صدای 
زیادی به راه انداخت خطاب به مردم 
ایران گفت: »یا خودتان هر چه زودتر 
تکلیف این رژیم را روشن کنید یا ما 
کرد«.  خواهیم  عمل  شدت  تمام  با 
تغییر  از  هنوز  که  اروپایی ها،  البته 
منطقه ای  و  موشکی  سیاست های 
نشده اند،  ناامید  اسالمی  جمهوری 
نمی پسندند.  را  تندی  موضع  چنین 
مثال، یورگن تریتین مسئول سیاست 
در  آلمان  سبزهای  حزب  خارجی 
از  کشور  این  وزیرخارجه  به  پیامی 
به پمپئو  او خواسته است در آمریکا 
تازه  »سیاست های  که  کند  گوشزد 

آمریکا از جمله خروج از برجام منافع و 
امنیت اروپا را به خطر انداخته است«.

فیشر  یوشکا  دیگر،  سوی  از 
وزیرخارجه پیشین آلمان که در دوران 
از آنچه بعدها برجام نام  وزارت خود 
یافت پشتیبانی فعال می کرد، روز 22 
ماه مه در مصاحبه ای با شبکه نخست 
برخورد  در   ARD آلمان  تلویزیون 
دونالد  آمریکا،  تازه  سیاست های  با 
مناسبات  کردن  ویران  به  را  ترامپ 
ماورای آتالنتیک متهم کرد. فیشر از 
اروپا خواست  اتحادیه  و  آلمان  دولت 
را  خود  مستقل  دفاعی  مکانیسم  که 
در  فیشر  یوشکا  البته  کنند.  تقویت 
برابر این پرسش که آیا ممکن است 
آمریکا با توجه به تهدیدهای اخیر با 
جنگ  وارد  ایران  اسالمی  جمهوری 
شود یا نه گفت که به چنین چیزی 

فکر نمی کند.
مرکل و بحث برجام در پکن

آلمان  وزیرخارجه  سفر  با  همزمان 
صدراعظم  مرکل  آنگال  واشنگتن،  به 
آلمان نیز برای یک دیدار سه  روزه به 
پکن سفر کرد. دیدار با  رئیس جمهور 
وزیر جمهوری خلق چین  نخست  و 
را تشکیل  این سفر  مهمترین بخش 

می دهد.
چین و آلمان هر دو اعالم کرده اند 
به  و  می کنند  حفظ  را  برجام  که 
ادامه خواهند  ایران  با  مذاکرات خود 
اتریش  در  »استاندارد«  روزنامه  داد. 
می نویسد: »در دیدار مرکل با رهبران 
کنجکاوانه  ترامپ  دونالد  چین، 
گفتگوها را زیر نظر دارد تا ببیند آیا 
بحثی درباره پیمان زیست محیطی و 

نجات برجام می شود یا نه«.
طبیعی است، چنانکه از پیش اعالم 
شده، این دو موضوع مهمترین بخش 
در  آلمان  و  رهبران چین  گفتگوهای 
عالوه  داد.  خواهند  تشکیل  را  پکن 
آنجا  از  »استاندارد«،  دید  از  این،  بر 
که چین متعهد شده است در مسیر 
آمریکا صادرات خود  با  تجاری  توازن 
به این کشور را کاهش دهد، گسترش 
مناسبات بازرگانی میان آلمان و چین 
در این بحث ها نقش برجسته تری بازی 
رسانه های  به  کوتاه  نگاه  می کند.یک 
آن  پایان  به  که  هفته ای  در  آلمانی 
می رسیم، این واقعیت را بازتاب می دهد 
که فشارها بر گلوی جمهوری اسالمی 
ایران از همه سو تشدید شده است. به 
نارضایتی ها  آمریکا،  فشارهای  موازات 
در  نمونه  عنوان  به  کشور،  داخل  در 
برآشفتگی  و  خشم  کازرون  شهر 
به  را  مردم  کم سابقه  و  مهارناپذیر 
نمایش می گذارد، اعتصاب ها از جمله 
در میان کارگران و بازارهای کشور و 
در صنف کامیونداران به تدریج شکلی 
می یابند.  سازمان یافته تر  و  گسترده تر 
همزمان آشفتگی بازار ارز و کاال اقتصاد 
ایران را فلج کرده و بر خشم همگانی 

می افزاید.
سکوت در برابر خیزش کازرون، چرا؟

کازرون  مردم  شدید  درگیری های 
سال  چهل  در  انتظامی  نیروهای  با 
مقاومت  است.  نداشته  همتا  گذشته 
کم سابقه آنها در برابر نیروهای مسلح 
دیوار  که  می دهد  نشان  سرکوبگر  و 
ترس در ایران شکافی عمیق برداشته 
توجه  می بایست  نکته   این  است. 
زیادی در میان رسانه های اروپایی بر 
می انگیخت اما رسانه های آلمانی زبان 
در این هفته چنان درگیر بحث اثرات 
برجام بر معامالت اروپا با ایران بودند 

که کمتر به آن پرداختند.

ایران: تحمل رنج بی پایان یا 
پایاِن رنج؟

 حضور مردم در مراسم تشییع پیکر جانباختگان اعتراضات کازرون
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جدید فعالیت احزاب و گروه های سیاسی 
قرائت  بر  عالوه  و  شود  داده  تطبیق 
گزارش مالی قرار بود انتخابات شورای 

مرکزی حزب نیز برگزار شود.
از جمله  اعضا  جلسه  این  در طول 
او  کردند.  سخنرانی  دقایقی  حضرتی 
گفت »امسال کنگره را در حالی برگزار 
می کنم که بهترین عزیز ما، بزرگ پدر 
ما و شخصیت باارزش انقالبی و یار امام 
جایش خالی است. ای کاش روزگار به 
گونه ای رقم می خورد که آقای کروبی را 

در جمع مان داشتیم.«
به گزارش ایسنا وی خطاب به فاطمه 
کروبی گفت: »شما مادر انقالب هستید. 
به آقای کروبی برسانید و  را  سالم ما 
بگویید که خیلی از تشکل ها هنگامی 
که دبیرکل حزب آن ها از حزب فاصله 
می گیرد یا دور می شود، از هم می پاشند 
ولی حزب اعتماد ملی آنچنان علقه دلی 
و اعتقادی با شما داشتند که شبانه روز 
می گویم  امروز  من  کشیدند.  زحمت 
که کنگره بعدی را با حضور ایشان در 
ورزشگاه 100 هزار نفره آزادی برگزار 

خواهیم کرد.«
این عضو حزب اعتماد ملی با بیان 
اینکه ملت ایران معامله سنگینی کردند 
تا پای آرمان های نظام بایستند، مدعی 
شد، »ما همچنان پای آرمان های نظام 
جمهوری اسالمی ایران ایستاده ایم و از 
سوی دیگر نیز منتقد شدید انحرافات و 

اشکاالت هستیم.«
فاطمه کروبی هم در سخنانی کوتاه 
گفت: »متعهدم سالم خالصانه همسرم 
را به شما اعالم بدارم و امید است این 
نشست در جهت رشد و توسعه سیاسی 

موثر باشد.«

دعوا و درگیری در کنگره حزب اعتماد ملی: 
افراد الیاس حضرتی جنجال بپا کردند

=الیاس حضرتی در نشستی 
پایان آن زد و خورد  که در 
بعدی  ادعا کرد کنگره  شد، 
را با حضور مهدی کروبی در 
ورزشگاه 100 هزار نفره آزادی 

برگزار خواهیم کرد.
محمدعلی حق شناس   =
تهران  شهر  شورای  عضو 
ی ها  گیر ر د ید  می گو
سازمان یافته و کار گروه های 

فشار بوده است.
به  اعتمادملی  =یک عضو 
کیهان لندن می گوید پشت 
کتک کاری  و  جنجال  این 
الیاس  که  بودند  آدم هایی 
حضرتی آنها را به سالن آورد 

تا به نفع او رأی بدهند.
به دنبال عبور  =»حضرتی 
با  و  است  کروبی  مهدی  از 
حمایت سپاه برای دبیرکلی 

حزب خیز برداشته است«.

روز  که  ملی  اعتماد  حزب  کنگره 
جمعه، چهارم خرداد، در کانون توحید 
نمایندگان  از  با حضور گروهی  تهران 
فعلی و پیشین مجلس شورای اسالمی، 
جمعی از فعالین سیاسی و اعضای حزب 
برگزار شد به علت درگیری و اختالف 

میان اعضا نیمه کاره ماند.
در این جلسه چهره هایی مثل علی 
شورای  مجلس  رییس  نایب  مطهری 
رییس  عارف  محمدرضا  اسالمی، 
وزیر  نوری  عبداهلل  امید،  فراکسیون 
اصالحات،  دولت  اول  کابینه  کشور 
ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی 
رییس جمهور، رسول منتجب نیا قائم 
مقام دبیرکل این حزب و الیاس حضرتی 
از  دیگر  جمعی  و  مجلس  نماینده 
چهره های سیاسی اصالح  طلب از جمله 
محمدجواد حق شناس، فیض اهلل عرب 
ابراهیم اصغرزاده و همچنین  سرخی، 
فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی از 
حضور  سبز  جنبش  محصور  رهبران 

داشتند.
تا  بود  شده  تشکیل  جلسه  این 
قانون  با  حزب  مرامنامه  و  اساسنامه 

باید  باشیم  منصف  اگر  گفت،  وی 
امروز  نامطلوب  وضعیت  که  بگوییم 
کشور نتیجه خودمحوری همه گروه ها 
است همچنین تاکید کرد، آقای کروبی 
فردی است که امام او را دوست خود 
البته  امروز محصور است،  اما  دانست، 

فکر و اندیشه هزینه دارد.
دعوا بر سر چه بود؟

ابتدا قرار بود ترکیب شورای مرکزی 
تا آزادی کروبی از حصر دست نخورده 
باقی بماند اما چند شب مانده به برگزاری 
متوجه می شود که  منتجب نیا  کنگره 
شورای  اعضای  انتخاب  برای  حضرتی 
مرکزی لیست بسته است و او نیز مجبور 
می شود لیستی تهیه کند تا در رای گیری 

روز جمعه ارائه دهد.
این کنگره در کانون توحید واقع در 
خیابان توحید در غرب تهران برگزار شد 
و قرار بود افراد بر اساس شماره کارت 
ملی وارد سالن شوند و در انتخابات حزب 
شرکت کنند اما حضرتی تعداد زیادی 
وارد سالن  را  ناشناس  غیرحزبی  افراد 

می کند تا رای ها به نفع او داده شود.
رأی گیری می بایست مخفی  گرچه 
پیشنهاد  اطرافیان اش  و  او  اما  می بود 
که  باشد  دستی  رای گیری  می دهند 
می شود  آغاز  جا  همین  از  مشاجره 
بو  ظاهرا  اعضا  دیگر  و  منتجب نیا  و 
می برند که کاسه ای زیر نیم کاسه است. 
سالن متشنج می شود و طرفداران دو 
طرف علیه یکدیگر شروع به شعار دادن 

می کنند.
در حالی که سالن ملتهب بود امینی 
رییس جلسه از پشت میکروفن اعالم 
می کند که اساسنامه را به رای می گذاریم 
و هر کسی موافق است قیام کند، در 
حالی که بقیه مشغول درگیری و دعوا 
اعالم  شرایط  همین  در  نیز  او  بودند؛ 
می کند که اساسنامه تصویب شد که 

این موضوع بر التهاب سالن می افزاید.
با به هم ریختن اوضاع فاطمه کروبی 
توسط محافظین از سالن خارج می  شود 

و جلسه نیمه تمام می ماند.
این روایت را یکی از اعضای اعتماد 
ملی حاضر در جلسه که نخواست نام اش 
لندن  کیهان  با  گفتگو  در  شود  فاش 

مطرح کرده است.
به گفته این فعال سیاسی مدت هاست 
حزب دچار دودستگی شده و گروهی با 
با الیاس  رسول منتجب نیا و دسته ای 
الیاس  از  نیز  حضرتی هستند و سپاه 
به  می کند. حضرتی  حضرتی حمایت 
دنبال عبور از مهدی کروبی است و با 
حمایت سپاه برای دبیرکلی حزب خیز 

برداشته است.
اینکه  بر  تاکید  با  همچنین  وی 
برای  و  قعود  قیام  دهنده  »پیشنهاد 
شلوغی ها  آن  در  اساسنامه  تصویب 
رفتار  کرده  تاکید  بوده«  حضرتی 
قانون شکنانه از یک قانونگذار بعید است.

عضو اعتماد ملی می افزاید اخیرا میان 
اختالف  منتجب نیا  و  کروبی  حسین 
استعفای  به  منجر  که  بوده  شدیدی 
منتجب نیا از حزب شد؛ حسین کروبی 
به دنبال لیست حضرتی است در حالی 
که شخص مهدی کروبی و فاطمه کروبی 

از لیست منتجب نیا حمایت می کنند!
محمدعلی حق شناس عضو ارشد این 
در  تهران  شهر  شورای  عضو  و  حزب 
درگیری ها   گفته  رسانه ها  با  مصاحبه 
و  سازمان یافته  کنگره  نشست  در 
گفته  است.  بوده  فشار  گروه های  کار 
الیاس  لیست  در  خود  او  که  می شود 
حضرتی است. اینکه منظور حق شناس 
از »گروه های فشار« چیست مشخص 

نیست!
به  پایان  در  ملی  اعتماد  عضو  این 
کیهان لندن گفت که از بعضی کانال های 
و  کشور  وزارت  شده  متوجه  ارتباطی 
حضرتی برای ایجاد تشنج در این جلسه 

هماهنگی کرده بودند.

منطقه مانند حزب اهلل کمک کرده  و رژیم 
ستمگر بشار اسد را تقویت کرده اند.«

منوچین همچنین گفته »کشورها و 
شرکت های سراسر جهان باید متوجه 
ارائه  و  فرود  مجوز  صدور  خطرات 
به خطوط هوایی  خدمات هواپیمایی 
که ایران از آنها برای صدور تروریسم 

در منطقه استفاده می کند باشند.«
وی اضافه کرد: »اقدامات فریبکارانه 
تهیه  برای  هواپیمایی  خطوط  این 
غیرقانونی خدمات و کاالهای آمریکایی 
از فریب هایی است که  نمونه دیگری 

رژیم ایران به کار می گیرد.«
تاکید شده خطوط  گزارش  این  در 
ماهان  ویژه  به  ایرانی  هواپیمایی 
زیادی  نقش  گذشته  سال های  در 
از  حمایت  و  سپاه  ماموریت های  در 

تروریسم داشته است.
تورج دهقانی زنگنه کیست؟

خلبان تورج دهقانی زنگنه از امرای 
ارتش جمهوری اسالمی است که چند 
سالی فرمانده آشیانه های نیروی هوایی 
در مهرآباد بود و پس از بازنشستگی با 
رانتی که در دوران  به روابط و  توجه 
بود توانست  پا کرده  خدمت دست و 
شرکت معراج را تاسیس کند و خود 
فرهنگ  »اشاعه  شد.  آن  مدیرعامل 
مقصد«  کشورهای  در  اسالمی  غنی 
یکی از برنامه های ایدئولوژیک او برای 

هواپیمایی معراج بود.
۲۲ اسفند سال 9۶، عباس آخوندی 
وزیر راه به خاطر بی کفایتی در مجلس 
استیضاح شد. گرچه اصالح  طلبان این 
استیضاح را سیاسی و دعوای جناحی 

آمریکا چند شرکت و شخص ایرانی و ترکیه ای 
و ۳1 فروند هواپیمای ایران را تحریم کرد

تحریم شده  =شرکت های 
ماهان،  با هواپیمایی  مرتبط 
ایر  پویا  و  کاسپین  معراج، 

بوده اند.
شرکت ها  و  افراد  =این 
متهم هستند با هوایپماهای 
تجاری محموله نظامی و نیرو 
و پول به سوریه و لبنان حمل 

می کردند.
=در میان نام تحریم شدگان 
کاپیتان تورج دهقانی زنگنه 
از امرای بازنشسته ارتش به 

چشم می خورد.
آمریکا  خزانه  داری  وزارت  وبسایت 
خرداد(   )سوم  مه   ۲4 پنج شنبه،  روز 
گزارش داد که 9 فرد و شرکت ایرانی 
متعلق  هواپیمای   31 و  ترکیه ای  و 
را  ایرانی  هواپیمایی  شرکت  چهار  به 
در  وزارتخانه  است.این  کرده  تحریم 
مرتبط  شرکت  چهار  گفته  بیانیه ای 
»معراج«  و  »ماهان«  هواپیمایی  با 
به  متعلق  هواپیماهای  از  تعدادی  و 
شرکت »کاسپین« و »پویا ایر« )متعلق 
به سپاه( را در فهرست تحریم های تازه 

)OFAC( قرار داده است.
خزانه داری  وزارت  بیانیه  اساس  بر 
با  شرکت ها  این  متحده،  ایاالت 
و  نیرو  و  تسلیحات  هواپیماهای خود 

پول به سوریه و لبنان حمل می کنند.
متهم اند  همچنین  شرکت ها  این 
تجهیزات و کاالهای آمریکایی ممنوعه 
را برای برخی شرکت های هواپیمایی 
ایرانی تهیه کرده اند.این وزارتخانه اعالم 
شرکت ها  و  افراد  این  که  است  کرده 
شماره  اجرایی  فرمان  اساس  بر 
13۲۲4 مبارزه با تروریسم جهانی، که 
تروریست ها و حامیان آنها را هدف قرار 

می دهد، مورد تحریم قرار گرفته اند.
ارتباط بین شرکت های تحریم شده و 

افراد چیست؟
خدماتی  و  »پشتیبانی  شرکت   -
هاواچیلیک« ثبت شده در ترکیه، به دلیل 
ماهان هواپیمایی  شرکت  با  ارتباط 

هاواچیلیک،  هواپیمایی  شرکت   -
ثبت شده در ترکیه، به دلیل ارتباط با 

هواپیمایی ماهان
- شرکت هواپیمایی »بلو ایر« به  دلیل 

ارتباط با شرکت هواپیمایی ماهان
- شرکت هواپیمایی »دنا« به  دلیل 
ایرج  و  معراج  هواپیمایی  با  ارتباط 

رونقی و تورج زنگنه
دلیل  به   »اوتیک«  هواپیمایی   -

ارتباط با هواپیمایی ماهان
در  ثبت شده  »تریگرون«  شرکت   -
ترکیه به  دلیل ارتباط با ماهان و فردی 

به اسم گولنهال یگانه
 31 همچنین  آمریکا  خزانه داری 
فروند هواپیمای متعلق به شرکت های 
ماهان، معراج، کاسپین و پویا ایر را به 

فهرست تحریم های خود وارد کرد.
در وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا 
به  هواپیماها  از  کدام  هر  مشخصات 
تفکیک نوع و شماره سریال آنها درج 
که  معناست  بدین  این  است.  شده 
پروازهایی که از تهران به مقصد سوریه، 
لبنان یا عراق تحت عنوان مسافربری 
یا باری )کارگو( بودند و ثبت تجاری 
اما مورد استفاده نظامی قرار  داشتند 
دستکاری  وجود  با  حتی  می گرفتند 
در ثبت آنها توسط جمهوری اسالمی 

ایران، باز هم شناسایی شده اند.
خزانه داری  وزیر  منوچین  استوین 
آمریکا گفته »تحریم شدگان با اقدامات 
خود به نیروی قدس وابسته به سپاه 
پاسداران و رژیم ایران در انتقال سالح، 
پول و نیروی نظامی به عوامل خود در 

خواندند اما پشت پرده زد و بندها فراتر 
از این بود که تنها زمزمه هایی از آن 
به گوش رسید، از جمله صدور مجوز 
تاسیس شرکت های هوایی برای افراد 
»کاموتک«،  شرکت  جمله  از  خاص 
»دنا« و »سپهران«، خرید ۲0 فروند 
هواپیماهای مسئله دار دو برابر قیمت، 
و  پاکستان  از  هواپیما  بودار  اجاره  ی 
غرفه  گرفتن  اختیار  در  و  قزاقستان 
صدور  مهرآباد،  فرودگاه  در  دولت 
که  افرادی  برای  خلبانی  مدرک 
امتحانات  در  بارها  و  نبودند  شایسته 
مربوطه نمره قبولی نگرفته بودند، زد 
و بند با سازمان هواپیمای کشوری در 
مورد در اختیار گرفتن پروازها و کنار 
پرواز  از  غیرخودی  شرکت های  زدن 
پرمسافر.یکی  و  خاص  مسیرهای  در 
احمد  استیضاح  موافق  نمایندگان  از 
که  بود  تبریز  نماینده  علی رضابیگی 
دست روی نام تورج دهقانی گذاشت و 
او را به عنوان یکی از عوامل دخیل در 

این زد و بندها و فسادها معرفی کرد.
دهقانی زنگنه از جمله مدیرانی بود که 
سال گذشته به دلیل جرایم فرودگاهی 
شد. احضار  مشهد  دادستانی  به 

گذشته  سال های  در  لندن  کیهان 
سلسله گزارش هایی در مورد خطوط 
برای  آنها  از  سپاه  که  تجاری  هوایی 
ماموریت های نظامی استفاده می کند 
که  است  است.گفتنی  کرده  منتشر 
روز  رژه  مراسم  در  روحانی  حسن 
ارتش که ۲9 فروردین 97 برگزار شد 
ادعا کرده که نام هیچ امیر ارتش در 

اختالس و فساد به چشم نمی خورد.

یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت معراج در مقابل آشیانه ارتش در مهرآباد

= تحریم  مقام های اقتصادی 
و شناسایی سپاهی ها و مقامات 
مرتبط با آنها راهبرد آمریکا 
ایران است. برای مهار رژیم 
نوشته  تایمز  =فایننشال 
را  ترامپ  آمریکا  تندروهای 
که  می دهند  ُهل  سمتی  به 
نقشه براندازی رژیم ایران را 
پیاده کند، کاری که با خروج از 
توافق اتمی برجام کلید خورد.
بیانیه ای تهدید  =سپاه در 
کرده سران عهدشکن آمریکا 
این پیام را دریافت کرده اند 
که در صورت تعدی و تعرض 
اسالمی سرنوشتی  ایران  به 
صدام  فرجام  از  متفاوت 

نخواهند داشت!
وزارت  آنکه  از  پس  هفته  یک 
خزانه داری آمریکا ولی اهلل سیف رییس 
و  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
بخش  مدیرکل  معاون  طرزعلی  علی 
بین الملل این نهاد را به اتهام همکاری 
با سپاه قدس در پولشویی تحریم کرد 
نام پنج مقام ایرانی دیگر در فهرست 

تحریم های ایاالت متحده قرار گرفت.
آقاجعفری،  محمد  آذرپیشه،  مهدی 
بردبار  جواد  کاظم آباد،  باقری  محمود 
شیر امین و سیدمحمدعلی حدادنژاد 
وزارت  که  هستند  افرادی  تهرانی 
خرداد،  اول  سه شنبه،  روز  خزانه داری 
نام  آنها را به اتهام همکاری با نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
ارتباط با برنامه موشک بالستیک رژیم 
به لیست تحریم های جدید دفتر کنترل 

دارایی های خارجی )OFAC( افزود.

از کار انداختن نبض مالی سپاه قدس: خزانه داری آمریکا در 
کمین عوامل و شبکه های پولشویی رژیم ایران

خزانه  داری  وزیر  منوچین  استیو 
افراد  کرد  اعالم  بیانیه  ای  در  آمریکا 
در  حوثی ها  مالی  تامین  به  برده  نام 
افزایش توان شلیک موشک به شهرها 
جمله  از  عربستان  زیرساخت  های  و 
فرودگاه ها، پاالیشگاه ها و کشتی ها کمک 
در تالش  های  اخالل  باعث  و  کرده اند 
ناوبری  بشردوستانه در یمن و تهدید 
آزاد در آبرا ه های مهم منطقه  ای شده  اند.

این پنج نفر چه کسانی هستند؟
1-محمود باقری کاظم آباد: متولد ۵ 
تیر 1344 – او فرمانده بخش فرماندهی 
موشک های الغدیر در نیروی هوافضای 
سپاه پاسداران است. این بخش مسئول 

ارسال موشک است.
متولد 19۶۶  آقاجعفری:  ۲- محمد 
– از اعضای بلندپایه بخش فرماندهی 
موشک های الغدیر در نیروی هوافضای 
محمود  به همراه  وی  پاسداران.  سپاه 
انتقال  مسئول  کاظم آباد  باقری 
اعزام  و  بالستیک  موشک های  اجزای 
متخصصان موشکی به سراسر منطقه 

در پشتیبانی از اقدامات سپاه هستند.
 ۵ متولد  شیرامین:  بردبار  جواد   -3
آبان 13۶0 – از مقامات سپاه پاسداران 

در نیروی هوافضا
4- مهدی آذرپیشه: متولد 9 مرداد 

13۶۲ – همکار سپاه قدس
متولد  حدادنژاد:  محمدعلی   -۵
1349 – عضو سازمان جهاد پژوهش 

و خودکفایی سپاه پاسداران
برای  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
طریق  از  سپاه  فعالیت  از  جلوگیری 
در  امارات  مالی  سیستم  و  بانک ها 
امارات  مقامات  با  مشترک  اقدام  یک 
در  رژیم  عوامل  پولشویی  دخمه های 

امارات را شناسایی کرده است.
پنج شنبه، ۲0 اردیبهشت )دهم ماه 

مه(، دو روز پس از خروج آمریکا از برجام 
وزارت خزانه داری این کشور اعالم کرد 
شش شخص و سه شرکت در ایران به 
اتهام میلیون ها دالر پولشویی برای سپاه 
قدس به فهرست تحریم  شدگان ایاالت 

متحده اضافه شده اند.
یک هفته بعد مایک پمپئو وزیر خارجه 
اردیبهشت   31 دوشنبه،  روز  آمریکا 
بنیاد  در   ،)۲01۸ مه   ۲1(  1397
آمریکا  استراتژی های   »Heritage«
در برخورد با جمهوری اسالمی را اعالم 
کرد و تمام باید و نبایدهایی که پیش 
روی تهران گذاشت به نوعی با موشک  
تروریسم مرتبط  از  و سپاه و حمایت 
بودند؛ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان 
این اتمام حجت آمریکا به نوعی با هدف 
براندازی  و  اسالمی  از جمهوری  عبور 
است. شده  تنظیم  ایران  در  رژیم 

روزنامه ی فایننشال تایمز در گزارشی 
نوشته »تندروهای آمریکا ترامپ را به 
سمتی ُهل می دهند که نقشه براندازی 
با  که  کاری  پیاده کند.  را  ایران  رژیم 
خروج از توافق اتمی انجام کلید خورد.« 
به نوشته این روزنامه »مردم ایران زیر 
استبداد دینی کمترین شانسی  سایه 
در  و  ندارند  آزادی  به  رسیدن  برای 
پیشنهاد،  تنها  این سیستم  چارچوب 
تشکیل شورای رهبری برای جایگزینی 

علی خامنه  ای پس از مرگ اوست.«
مایک پنس معاون ترامپ در توییتی 
از  بیش  ایران  حکومت  امروز  نوشته 
زمان قبل از امضای برجام از تروریسم 
و خشونت در منطقه حمایت می کند. 
پرزیدنت ترامپ به صراحت گفت که 
از  و  شده ایم  خارج  ایران  توافق  از  ما 
متحدان مان در سراسر اروپا می خواهیم 
تا در مذاکره برای یک توافق جدید به 

ما بپیوندند.

برداشت  می توان  نظر  اظهار  این  از 
کرد که آمریکا از دو جهت رژیم ایران 
را زیر فشار گذاشته است. از یک سو 
تحریم  اقتصادی و از سوی دیگر انسداد 
نوعی  به  که  سپاه  مالی  شریان های 
کانال های تزریق ارز به بازار ایران بوده 
به  پول  انتقال  مسیرهای  همزمان  و 
هستند.  منطقه  تروریستی  گروه های 
برای  آمریکا  راهبردی  محور  دو  این 
مهار و رام کردن جمهوری اسالمی و 
همچنین تغییر رژیم است که در یک 
مسیر پیش می روند. از همه اینها مهمتر 
اینکه آمریکا این مسیر را شناسایی کرده 
و حاال در کمین نشسته و یکی پس از 

دیگری عوامل آن را شکار می کند.
تالش  ترامپ  دولت  حال  عین  در 
می کند تا به رهبران بریتانیا، فرانسه و 
آلمان این پیام را برساند که از یک سو 
پیگیری بخش زیادی از خواسته های 
آمریکا از ایران به ویژه درباره برنامه های 
با  منطقه ای  تروریسم  و  موشکی 
از  و  است  اروپا مشترک  خواست های 
سوی دیگر راه هایی را برای مذاکره با 
تهران باز گذاشته و اگر اتفاقات ناگواری 

بیفتد، مقصر تهران است نه واشنگتن.
با این وجود جمهوری اسالمی ادعا 
می کند که خیال ندارد از مسیری که 
در پیش گرفته پا پس کشد همچنان 
ستادکل  رییس  باقری  محمد  که 
سالگرد  مناسبت  به  مسلح  نیروهای 
نیروهای  گفته  خرمشهر  آزادسازی 
مسلح در توسعه قدرت دفاعی منتظر 
نیست/  قدرتی  هیچ  لبخند  یا  مجوز 
سپاه پاسداران نیز در بیانیه ای تاکید 
کرده »سران عهدشکن آمریکا این پیام 
را دریافت کرده اند که در صورت تعدی 
سرنوشتی  اسالمی  ایران  به  تعرض  و 
متفاوت از فرجام صدام نخواهند داشت«!
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

ناصر ملک مطیعی درگذشت

تنها پایگاه خبری/ اینترنتی »میدل 
با  که  خاورمیانه(  )چشم  ای«  ایست 
آلمانی  زبان  به  خاورمیانه  محوریت 
در  مفصلی  گزارش  می شود،  منتشر 
باره لحظات اوج و فرود این اعتراضات 
منتشر کرد. این گزارش باعکس های 
اتومبیل های  و  مراکز  از  متعددی 
شده  ویران  و  شده  کشیده  آتش  به 

نیروهای انتظامی همراه بود.
ماه   1۷ روز  ای«  ایست  »میدل 
جمله  از  خود  مفصل  گزارش  در  مه 

تهدید  و  سرکوب  وجود  »با  نوشت: 
کازرون  مردم  مقاومت  دولت،  شدید 
شدت  به  انتظامی  نیروهای  برابر  در 

ادامه دارد«.
در باتالق سوریه و عراق و یمن

دارند  تاکید  متعددی  تحلیل های 
به  سائرون  ائتالف  پیروزی  که 
رهبری مقتدا صدر در عراق و توصیه 
خروج  برای  روس ها  غیرمنتظره 
خاک  از  حزب اهلل  و  ایران  نیروهای 
اسالمی  جمهوری  موقعیت  سوریه، 
را در این دو کشور به شدت تضعیف 
کرده است. در عین حال، حمله های 
اسرائیل  موشکی  و  هوایی  پیاپی 
در  پاسداران  سپاه  پایگاه های  به 
تل  که  می دهد  نشان  سوریه  خاک 
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کردن  مجبور  تا  گرفته  تصمیم  آویو 
از  عقب نشینی  به  اسالمی  جمهوری 
ادامه دهد و  این عملیات  به  سوریه، 
سرشار  منافع  دلیل  به  نیز  روس ها 
واکنش  به  حاضر  اسرائیل  در  خود 

نیستند.
پاشنه آشیل دیگر جمهوری اسالمی 
با  رژیم  این  نیابتی  جنگ  ایران، 
در  است.  یمن  در  سعودی  عربستان 
»مکمل برجام« که تدوین دقیق آن 
منطقه ای جمهوری  نقش  مهار  برای 

و  آمریکا  مشترک  خواست  اسالمی 
به  نیز  را  باید یمن  ایران  اروپا است، 

حال خود بگذارد.
به این ترتیب حلقه محاصره از بیرون 
و درون روز به روز تنگتر می شود. در 
مردم  مختلف  گروه های  میان،  این 
ایران هستند که باید تصمیم بگیرند 
برای پایان دادن به یک رنج بی پایان 
به دفاع از حیثیت و منافع ملی خود 
به یک همبستگی سراسری خواهند 
کارگراِن  گذاشتن  تنها  با  یا  رسید 
کشاورزان  و  ورشکسته  کارخانه های 
و  تنگدست  بازنشستگان  و  بی آب 
مالباختگان و صنوف معترض، منتظر 
به  باز هم  آنها  تا سرنوشت  می مانند 

دست دیگران رقم بخورد.

پیشین  ضرغامی رئیس  عزت اهلل 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی پس 
فیلمنامه  بهترین  جایزه  اهدای  از 
جشنواره کن به جعفر پناهی فیلمساز 
ایرانی که به رغم تالش مدیران این 
جشنواره اجازه سفر به فرانسه به او 
مجلسی  در  دیروز  گفت:  نشد،  داده 
درباره جوایز جشنواره کن  که  بودم 
گفتم  حاضران  به  می شد  گمانه زنی 
داده  جایزه  فرهادی  اصغر  فیلم  به 
پناهی  جعفر  فیلم  اما  شد  نخواهد 
)سه رخ(هر طور شده جایزه خواهد 
گرفت ولو بطور اشتراکی با فیلمساز 

دیگری.
دیشب بچه ها پیامک زدند و گفتند 
افتاد  اتفاق  این  گفتی  که  همانطور 
گفتم  فهمیدی؟  کجا  از  پرسیدند  و 
اسالمی برنامه  جمهوری  برای  کن 
دارد! آثار برجسته و ماندگار سینمای 

این  تحریم  مورد  سال هاست  ایران 
فستیوال است.

سال  چندین  ضرغامی   عزت اهلل 
سیمای  و  صدا  سازمان  مدیریت 
به عهده داشت.  اسالمی را  جمهوری 
و  متوسط  طبقه  را  دوران  این 
تاریخ  ایام  سیاه ترین  تحصیلکرده 

رادیو تلویزیون کشور می دانند.
از دست  بسیاری  که  است  گفتنی 
جمله  از  ایران  سینمای  اندرکاران 
خاطر  به  پناهی  به  فرهادی  اصغر 

دریافت این جایزه تبریک گفته اند.
»همه  فیلم  با  خود  که  فرهادی 
کروز  لوپه  پنه  شرکت  با  می دانند« 
در  داشت،  شرکت  جشنواره  این  در 
اینستاگرام خود نوشت: »جعفر عزیز 
تبریک بسیار به شما و گروه نازنینت. 
است.  ستودنی  همیشگی ات  تالش 

برقرار باشی.«

ضرغامی: کن براى ایران برنامه 
دارد،می دانستم به پناهی جایزه 

می دهند!

و  عشق  و  ایمان  مورد  در  فلسفی   
رفتار اخالقی و حتی سازمان زندگی 
روستایی و نیز جزییاتی مانند اینکه 
پر  می دهد،  شیر  خوب  گاو  چگونه 

می کرد.
برخی از ویراستاران و ناشران بی آنکه 
شود،  خواننده  ناراحتی  به  منجر 
چاپ  برای  را  گسترده  مقاالت  این 
و  »جنگ  از  حجم  کم  نسخه های 
صلح« و »آناکارنینا« حذف می کنند. 
نیست  مقاله نویس  ایلیچفسکی  اما 
به  را  موضوع  اصل  از  و خارج شدن 
روایت  در  روایت  و  معترضه  صورت 
مناسب  و  کوتاه  داستان  قالب  در 
جهت حکایت سر میز شام، می آورد. 
تکنیک  به  او  دیگر روش  عبارتی  به 
قصه گویی »شهرزاد« در »هزار و یک 
رمان های  به  تا  است  شبیه  شب« 
تولستوی. حتی اگر شما بخواهید از 
موضوعات و روایات فرعی بگذرید تا 
باز  بازگردید،  داستان  اصلی  خط  به 

هم نخواهید توانست.
پیش  روایت  دل  در  که  روایت هایی 
اندازه  به  همیشه  تقریبا  می روند 
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فریباست.  و  جذاب  اصلی  داستان 
روایت  یک  از  شما  اگر  اینکه  بدتر 
ادامه  در  بسا  چه  درگذرید،  فرعی 
فهم  کلید  بخش  آن  که  دریابید 
بوده  داستان  کلیت  از  مهمی  جنبه 
است. شما به خواندن دقیق و کامل 
محکوم  رغبت  با  همراه  داستان 
لذت  آن  جزییات  همه  از  و  شده اید 

نیز خواهید برد.
نثر شاعرانه ایلیچفسکی یک اتمسفر 
ادبی  ازتوانایی  که  می سازد  شاعرانه 
برده  بهره  کامل  بطور  روسی  زبان 
شگفت آور  گیج کننده،  زیبا،  است. 
یک  نهایت  در  و  اعجاب انگیز  و 

مطالعه ی لذت بخش است.
با  فرانسه  در  ایلیچفسکی  رمان 
توسط   »Le Persan« عنوان  
با  آلمانی  به  و   »Galimard«
توسط   »Der Perser« عنوان 
در  و  شده  منتشر   »Suhrkamp«
دسترس عالقمندان قرار گرفته است. 
یک ترجمه انگلیسی قرار است اواخر 
امسال )2018( منتشر شود. ما اکنون 
داریم! نیاز  فارسی  ترجمه  یک  به 

سولماز پناهی و آلیس روهر واکر برنده جایزه بهترین فیلمنامه

در  ملک مطیعی  =ناصر 
کنار فردین و بهروز وثوقی 
محبوب  چهره هاى  از 
انقالب  از  قبل  سینماى 

است.
و  محبوب  بازیگر  ناصرملک مطیعی 
شناخته شده سینمای قبل از انقالب 
که به دلیل نارسایی کلیه در بیمارستان 

بستری شد، درگذشت.
 دی ماه سال گذشته صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی مجوز پخش مصاحبه 
وی در برنامه های »دورهمی« و »من و 

شما« را ندادند.
ناصر ملک مطیعی بازیگر معروف و 

این  انقالب  از  محبوب سینمای قبل 
روزهای حال خوشی ندارد و به گفته 
در  مطیعی  ملک   امیر علی  پسرش 
بیمارستان  ویژه  مراقبت های  بخش 
آتیه بستری است.به گفته وی، ملک 
مطیعی به علت نارسایی کلیه و تنگی 
نفس به بیمارستان منتقل و بستری 
اظهار  ملک مطیعی  است.پسر  شده 
بهتر  با رسیدگی  که  امیدواری کرده 

حال وی مساعد شود.
ناصر ملک مطیعی که در کنار فردین 
از چهره های محبوب  و بهروز وثوقی 
سینمای قبل از انقالب بود، 35 سال 
را  سینما  در  فعالیت  و  بازی  اجازه 

نیافت و سال ها در انزوا زندگی کرد.
بازیگران  ملک مطیعی از پرکارترین 
بازی های  که  بود  تهیه کنندگان  و 
ماندگار و خاطره انگیزی در فیلم هایی 
از جمله »طوقی«، »قیصر« و »کوچه 

مردها« و سریال »سلطان  صاحبقران« 
در کارنامه هنری خود دارد.

اولین فیلم او پس از انقالب با عنوان 
»برزخی ها« به کارگردانی ایرج قادری 
فروش 8  با  سال 13۶1  در  اینکه  با 
پرفروش ترین  جزو  تومانی  میلیون 
فیلم های تاریخ سینمای ایران شد ولی 
از روی پرده سینماها به زیر کشیده و 
توقیف شد.ملک مطیعی همچنین در 
نگار«  »نقش  فیلم  در   13۹2 سال 
ایفای نقش کرد که فیلمی ضعیف بود 

و با اقبال عمومی روبرو نشد.
ملک مطیعی  بودن  ممنوع التصویر 
در صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
است،  باقی  خود  قوت  به  همچنان 

پخش  مجوز  صدور  عدم  چنانکه 
مصاحبه ملک مطیعی با مهران مدیری 
برنامه  یک  و  »دورهمی«  برنامه  در 
نام »من و شما«  به  تلویزیونی  دیگر 

جنجال آفرین شد.
عکس ها و تصاویر ملک مطیعی پیش 
از پخش آن از صدا و سیمای حکومت 
در فضای مجازی منتشر شد ولی پس 
از زمان اعالم شده، برنامه  از سه روز 
و  صدا  از  پخش  برای  ملک مطیعی 
سیمای جمهوری اسالمی مجوز نگرفت.

گویا عبدالعلی علی عسگری رییس 
سازمان صدا و سیمای حکومت شخصا 
دستور داد تا این دو برنامه تلویزیونی 
روی آنتن نروند با این بهانه که تهیه 
مدیران  با  مصاحبه ها  این  پخش  و 

باالدستی هماهنگ نشده بوده است.
وی در سن 88 سالگی غروب چهارم 

خرداد در بیمارستان درگذشت.

»دایه  معروف  =ترانه هاى 
از  بارو«  »بارو  و  دایه« 
حسین  آثار  ماندگارترین 

فرجی است.
به طور  از 17 سالگی  =او 
رو  خوانندگی  به  حرفه اى 

آورد.
حسین فرجی خواننده و ترانه سرای 
مشهوری  قطعات  خالق  و  فولکلور 
و  جنگه«  وقت  »دایه دایه  چون 
 ۶8 سن  در  امروز  صبح  »باروبارو« 

سالگی درگذشت.
که  کرده  گزارش  ایسنا  خبرگزاری 
حسین  به  معروف  فرجی  عزت اهلل 
ترانه سرایان  و  خوانندگان  از  فرجی، 
امروز در سن  لرستان، صبح  فولکلور 

۶8 سالگی درگذشت.
او قطعات ماندگار محلی چون »دایه 
را  بارو«  »بارو  و  جنگه«  وقت  دایه 
خلق کرد که بارها توسط خوانندگان 

مختلف بازخوانی شدند.
ترانه های محلی فرجی در نزد مردم 

خواننده ترانه معروف »دایه دایه 
وقت جنگه« درگذشت

بسیار محبوب بود که از جمله می توان 
به ترانه های شیپورچی، دایه دایه، شِو 
سال، کینه، مادر، مسافر کویت، مرغ 
پاپی  ُسزه ُسزه،  بهارم،  تویی  اسیر، 
اشاره  کوش طال  و  کرمی  سلیمانی، 

کرد.
برخی از ترانه های وی مانند ستاره، 
سنگ خارا، هی نار و گل شادی آلبوم 

شد.
حسین فرجی در محله پشت گرداب 
سنگی)سوم اسفند سابق( در خرم آباد 
به دنیا آمد و زیر نظر اساتیدی چون 

اسماعیل مهرتاش تعلیم دید.
به   13۴3 سال  در  بار  اولین  برای 
قطعه  و  شد  معرفی  سالم  همت علی 
معروف »دایه دایه وقت جنگه« را در 

رادیو خرم آباد اجرا کرد.
در  و   13۴۶ سال  در  هنرمند  این 
حالی  که تنها 1۷ سال داشت اولین 
ترانه  خود را با نام »شو سال« که متن 
و آهنگش  هم ساخته ی خودش بود، 
اجرا کرد. در همان سال ترانه  معروف 
»شیپورچی« را نیز  با متن و آهنگی 

از خودش وارد بازار کرد.

رفتن تریتا پارسی از »نایاک«؛ 
کشتیبان را سیاستی دگر آمد؟!

سال   1۷ از  پس  پارسی  تریتا 
مدیریت شورای ملی ایرانیان آمریکا 
اسالمی  جمهوری  البی   )NIAC(
در  که  اطالعیه  ای  واشنگتن طی  در 
شده  منتشر  تشکیالت  این  وبسایت 
استعفا داد و جمال عبدی را که در 
این سال ها معاون این تشکیالت بود 

به جای خود نشاند.
 2018 اوت  اول  از  پارسی  تریتا 
و  بود  نخواهد  پُست  این  در  دیگر 
فعالیت های  عهده دار  رسما  عبدی 
نایاک خواهد بود. او همچنین گفته 
تا پایان سال 2018 با نایاک همکاری 
خواهد کرد تا به رییس جدید و دیگر 

اعضای این سازمان کمک کند.
تمرکز  دارد  قصد  گفته  پارسی 
برون  سیاست های  روی  بیشتری 
داشته  خاورمیانه  در  آمریکا   مرزی 

باشد.
در  او  نایاک  وبسایت  گزارش  به 
بودجه  گفته  اطالعیه  این  از  بخشی 
اولیه نایاک ۶0 هزار دالر بود و تعداد 
امروز  اما  آنها کمک کردند  به  کمی 

۷0 هزار نفر با این سازمان در ارتباط 
بودجه  دالر  میلیون  دو  و  هستند 
از  استعداد  با  تیم  یک  و  عملیاتی 
دپارتمانی  کنگره،  پیشین  کارکنان 
از مقام های دولتی و سازمان دهنگان 
تایید  دارد.گزارش های  اجتماعی 
نشده از واشنگتن حاکی از آن است 
ماموران  گذشته  روزهای  در  که 
)اف  آمریکا  داخلی  امنیت  سازمان 
بی آی( به دفتر نایاک رفتند و اسناد 
با خود  و مدارکی و چندین فایل  را 

برده اند.
حدیث  و  حرف  نایاک  مورد  در 
بسیار است. هوشنگ امیراحمدی که 
خود از البیگران رژیم در آمریکاست 
تریتا  و  نایاک  سازمان  می گوید 
به  ظریف  محمدجواد  توسط  پارسی 

وجود آمد.
بحث های  اجتماعی  شبکه های  در 
مختلفی در باره  ی رفتن تریتا پارسی 
از نایاک مطرح می شود و کاربران با 
هشتگ »#نایاک« نظرات خود را در 

این باره به اشتراک می گذارند.

گپ و گفت حسین فریدون برادر حسن روحانی با تریتا پارسی در 
حاشیه مذاکرات اتمی
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پیش  تا  مشهر  خّر =
و  یران  ا جنگ  آغاز  ز  ا
مهمترین  از  یکی  عراق 
از  و  استراتژیک   شهرهای 
توسعه یافته ترین بنادر ایران 

بود.
علی  جنگ،  پایان  =با 
رفسنجانی  هاشمی  اکبر 
عنوان  کردن  برجسته  با 
لقب  سازندگی«  »دوران 
به  را  سازندگی«  »سردار 

سینه خود سنجاق کرد.
اوایل  در  آنکه  وجود  =با 
دهه 70 پایان طرح »بازسازی 
مناطق جنگ زده« اعالم شد 
اما هنوز مناطق جنگ زده به 
عنوان مناطق کمتر توسعه 

یافته شناخته می شوند.
ین  ا همه  ن  میا ر  =د
ریزگردها  هجوم  مشکالت 
به  در خوزستاِن جنگ زده 
یکی دیگر از مصائب مردم 

تبدیل شده است.

خرداد  سوم  روشنک آسترکی - 
و  خّرمشهر  نام  به  ایران  تقویم  در 
واقعا  زمانی  که  شهری  این  آزادی 
»خّرم« بود ثبت شده است. ۳۶ سال 
 ۱۳۶۱ سال  خرداد  سوم  در  پیش 
به  که  روز   ۵۷۸ از  پس  خّرمشهر 
به  بود  درآمده  عراق  ارتش  اشغال 

دست سربازان ایرانی آزاد شد.
با آزادی خّرمشهر یکی از مهمترین 
ایران  ساله  رویدادهای جنگ هشت 
که  رویدادی  خورد.  رقم  عراق  و 
جنگ  بر  پایان  نقطه ی  می توانست 
بگذارد اما توسط رهبری و زماداران 
ادامه  سال  اسالمی، شش  جمهوری 
داده شد تا با تحمل و تحمیل کشتار 
سرانجام  مردم،  بر  بیشتر  تخریب  و 

»جام زهر« را بنوشند. 
با آغاز جنگ ایران و عراق در ۳۱ 
ارتش  لشکر  شهریورماه ۱۳۵۹، ۱۲ 
عراق به سمت خّرمشهر روانه شدند 
و در حالی که نیروهای ارتش و مردم 
توان  آخرین  تا  خانه  به  خانه  ایران 
مقاومت  عراقی  نیروهای  مقابل  در 
می کردند این شهر پس از ۳۴ روز به 

تصرف عراق درآمد.
جنگ  آغاز  از  پیش  تا  خّرمشهر 
مهم ترین  از  یکی  عراق  و  ایران 
توسعه  از  و  استراتژیک   بندرهای 
بود. نخستین  ایران  بنادر  یافته ترین 
 ۱۳۰۸ سال  در  خّرمشهر  اسکله ی 
خورشیدی و در جریان پهلو گرفتن 
یک فروند اقیانوس پیما به بهره برداری 
سپس  و  رضاشاه  زمان  در  رسید.  
محمدرضاشاه پهلوی این بندر توسعه 
یافت و با داشتن تعداد ۲۰ اسکله به 
یکی از بزرگترین بنادر کشور تبدیل 
شد بطوری که در سال ۱۳۵۶ چهار 
از طریق  میلیون تن کاالی عمومی 

این بندر به کشور وارد شد.
همزمان با تصرف خّرمشهر به دست 
ارتش عراق این شهر خالی از سکنه 
و  شد و مردم جنگ زده ی خّرمشهر 
روستاهای اطراف خانه و کسب و کار 
و مزارع خود را رها کرده و به دیگر 

شهرهای ایران گریختند.
در  عراق  و  ایران  جنگ  پایان  با 
خّرمشهر  از  تنها  نه   ۱۳۶۷ سال 
بلکه  بود  مانده  باقی  ویرانه ای  فقط 
زیرساخت های دیگر شهرهای استان 
خوزستان نیز به شدت آسیب دیده 
از  زیادی  بخش  وجود  این  با  بود. 
به  استان خوزستان  مردم جنگ زده 
این امید که به زودی طرح بازسازی 
خّرمشهر،  و  آغاز  زده  مناطق جنگ 
خوزستان  شهرهای  دیگر  و  آبادان 
آغاز جنگ  از  شکل و شمایل پیش 
خود  خانه  های  به  می یابند  باز  را 
سال  یک  که  دورانی  در  بازگشتند، 
پس از آتش بس و پذیرش قطعنامه 

درگذشته  خمینی  روح اهلل   ،۵۹۸
رهبری  به  خامنه ای  سیدعلی  و 
جمهوری اسالمی رسیده و علی اکبر 
هاشمی رفسنجانی بر کرسی ریاست 
وعده های  و  زده  تکیه  جمهوری 

»سازندگی« می داد.
و  بی عمل  ستاد  تشکیل 

عناوین پوشالی
در حالی که مردم با خوشحالی از 
پایان جنگ ایران و عراق به خانه  های 
مقامات  در  اما  بازمی گشتند  خود 
برای  اراده ای  اسالمی  جمهوری 
نمی شد.  دیده  مناطق  این  بازسازی 
بسیاری از مردم بازگشته به خّرمشهر 
خودشان آستین باال زده و به بازسازی 

خانه و کوچه خود پرداختند.
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
تشکیل   ۶۹ شهریور   ۲۲ اسالمی 
جنگ زده«  مناطق  بازسازی  »ستاد 
کشور را مورد تصویب قرار داد که به 
تصویب  با   ۷۶ مهر   ۱ در  آن  دنبال 
هیئت وزیران برای هماهنگی بیشتر 
شتاب  و  مختلف  دستگاه های  بین 
مناطق  بازسازی  امر  به  بخشیدن 
بازسازی  »ستاد  کشور،  جنگی 
مناطق جنگ زده« و »امور بازگشت 
وظایف  کلیه  و  منحل  اشتغال«  و 
ریاست  نهاد  اجرایی  معاونت  به  آنها 
ستاد  این  اما  شد.  منتقل  جمهوری 
این  از  آن  وظایف  کردن  محول  و 
بیشتر  هم  دستگاه  آن  به  دستگاه 
یک حرکت نمایشی بود تا اقدام برای 
مناطق  سازندگی  و  مشکالت  رفع 

جنگ زده.
با این همه هر چند در دوران جنگ 
توانسته  میهن«  از  »دفاع  موضوع 
مردم  میان  همبستگی  حلقه ی  بود 
انقالبی دیروز و حاکمان  و نیروهای 
جنگ  پایان  با  ولی  باشد  امروز 
ویژه  به  و  خوزستان  بازسازی  دیگر 
برای  خّرمشهر  و  آبادان  شهرهای 

حکومت در اولویت نبود.
آن  از  بخشی  می رسید  نظر  به 
جنگ  آغاز  با  که  انقالبی  نیروهای 
حضور  جبهه ها  در  سال  هشت 
داشتند فرصت را غنیمت شمرده تا 
با کارنامه ی »حضور در جنگ« یا به 
دریافت  با  یا  و  خزیده  عافیت  کنج 

پست و صندلی  های حکومتی به مقام 
از  مبادا  تا  برسند  ثروت  و  و شهرت 
از  پس  بالفاصله  که  یارانشان  دیگر 
مشغول  کشورداری  امر  به  انقالب 

شده بودند عقب بمانند.
هاشمی  اکبر  علی  میان  این  در 
وقت،  جمهور  رئیس  رفسنجانی، 
عنوان  برجسته کردن  با  کرد  تالش 
»دوران سازندگی« و سنجاق کردن 
سینه  به  سازندگی«  »سردار  لقب 
نه  است  قرار  که  کند  وانمود  خود 
شود  آباد  جنگ زده  مناطق  تنها 
بلکه عقب افتادگی و رکود توسعه در 
کشور نیز به دلیل هشت سال جنگ، 
شود.  نهاده  سر  پشت  سرعت  به 
»سازندگی«  آن  ناگوار  پیامدهای 

بی رویه  سدسازی های  جمله  از 
چند سال بعد خود را نشان داد که 
جمهوری اسالمی مجبور شد »پروژه 
اصالحات« را برای آرام کردن جامعه 

به میان بکشد.
بازسازی  طرح  شکست 

مناطق جنگ زده
با وجود آنکه در اوایل دهه ۷۰ پایان 
جنگ زده«  مناطق  »بازسازی  طرح 
اعالم شد اما هنوز این مناطق تحت 
توسعه یافته  کمتر  مناطق  عنوان 

شناخته می شوند در حالی که پیش 
از جنگ و انقالب، از جمله به دلیل 
و  مدرن  شهرهای  از  نفت،  صنعت 

پیشرفته ی ایران به شمار می رفتند.
در  سال،  همه  این  از  پس  هنوز 
امکانات  و  زیرساخت  ها  از  بسیاری 
فراوانی  مشکالت  رفاهی،  اولیه 
شهرهای  »بازسازی  و  دارد  وجود 
شکست  کامال  طرحی  جنگ زده« 
تنها دولت هاشمی  نه  خورده است. 
رفسنجانی به عنوان نخستین دولتی 
که مسئولیت بازسازی مناطق جنگ 
زده را عهده دار شد بلکه هیچ یک از 
دولت  های پس از آن، از »دولت های 
مهر«  دولت های  تا  اصالحات« 
کنون  تا  اعتدال«  »دولت های  و 

این  بازسازی  برای  نتوانسته اند 
مناطق اقدام موثری انجام دهند که 
مهم ترین دلیل آن بحران مدیریت و 
به کار نگرفتن گروه های کارشناسی 
همچنین  و  مختلف  زمینه های  در 
نیرو و قدرت ابتکار خود مردم است؛ 
در یک کالم: انحصار و استبداد قدرت 

سیاسی و اقتصادی!
از  هکتار  ۲۰هزار  نمونه  برای 
و  مهم  بسیار  شهرهای  مساحت 
اقتصادی قبل از جنگ جنوب غرب 
کشور از جمله آبادان و خّرمشهر در 

طول جنگ کامال تخریب شد اما تا 
کنون به  طور کامل بازسازی نشده و 
هنوز ردپای آسیب های جدی جنگ 
خّرمشهر  جمله  از  شهرها  این  در 

وجود داد.
یکی از نشانه های ناکامی جمهوری 
آنکه،  بازسازی خّرمشهر  در  اسالمی 
از  این شهر  آزادی  از  ۳۰ سال پس 
تصرف ارتش عراق و تا سال ۱۳۹۱ 
تنها ۸ اسکله از ۲۰ اسکله فعال این 
پروژه ی  این  و  شد  بازسازی  بندر 

ناتمام همچنان ادامه دارد!
از سوی دیگر در حالی که تا پیش 
از  ایران  سراسری  راه آهن  انقالب  از 
طریق اهواز به بندر خّرمشهر متصل 
از  بیش  پایان جنگ  از  اما پس  بود 
طول   ۹۰ دهه  اوایل  تا  و  سال   ۳۰
به  اهواز  آهن  راه  خط  که  کشید 
طوالنی  فاصله  که  خّرمشهر  بندر 
البته این  هم نیست، بازسازی شود. 
بازسازی هم چندان کارآمد نبوده چرا 
که تنها یک مسیر آن بازسازی شده 
نماینده  سامری  عبداهلل  گفته  به  و 
خّرمشهر در مجلس شورای اسالمی 
خّرمشهر  در  راه آهن  خطوط  اکنون 
در  قطاری  اگر  که  است  گونه ای  به  
خّرمشهر باشد و بخواهد خارج شود 
تا قطار دوم جایگزین شود، باید قطار 
راه آهن  نام  به  ایستگاهی  در  دوم 
از  اول  قطار  تا  کند  توقف  حسینیه 

ایستگاه خّرمشهر خارج شود!
حالیست  در  البته  وضعیت  این 
از مسئوالن درمورد  که برخی دیگر 
به  خّرمشهر  آهن  راه  وصل  برنامه 

بصره سخن می گویند!
اما مشکل فقط  در زمینه خط راه 
آهن این شهرستان نیست. جاده  های 
جاده  آنها  اصلی ترین  و  خّرمشهر 
وضعیت  هنوز  آبادان  به  خّرمشهر 
نامناسبی دارد. وضعیت آب، فاضالب، 
روستاهای  و  شهر  این  گاز  و  برق 
اطرافش نیز با مشکالت زیادی روبرو 

است.
جای خمپاره و رگبار بر تن شهر

نقل  و  حمل  در  خوزستان  استان 
در  اما  دارد  را  نخست  رتبه  جاده ای 
توسعه جاده ای در جایگاه چهاردهم 
آبادان  این میان جاده  قرار دارد. در 

جاده  های  از  یکی  که  خّرمشهر 
جنوب  ترانزیتی  و  آمد  و  رفت  پر 
با گذشت ۳۰ سال  است  خوزستان 
هنوز  عراق  و  ایران  جنگ  پایان  از 
پیدا  دست  الزم  استانداردهای  به 
کمبود  و  مشکل  این  و  است  نکرده 
درباره دیگر راه  های میان خّرمشهر با 
نیز صدق  آن  اطراف  شهرستان  های 

می کند.
شهرک صنعتی خّرمشهر در سال 
زیرمجموعه  و  شد  زده  کلنگ   ۷۱
شمار  به  اروند  تجاری  آزاد  منطقه 
می رود اما با گذشت بیش از ۲۵ سال 
یک  حداقلی  استانداردهای  به  هنوز 
شهرک صنعتی دست پیدا نکرده و 
نه تنها عاملی برای توسعه خّرمشهر 
مشکالت  بلکه  نمی رود  شمار  به 
این  برای  نیز  محیطی  زیست  زیاد 

شهرستان به وجود آورده است.
فرسودگی شدید حوضچه تبخیری 
شهرک صنعتی خّرمشهر باعث سرریز 
اطراف  زمین  های  در  پساب  شدن 
زیست  آلودگی  و  شده  شهرک  این 
محیطی ایجاد کرده و موجب پخش 
و  شهرک  در  نامطبوعی  بوی  شدن 
حتی در برخی مناطق خّرمشهر شده 
است. مردم این منطقه از »مزایا«ی 
این شهرک صنعتی بهره نبرده اند که 
هیچ، باید پیامدهای منفی آن را نیز 

تحمل کنند.
که  سازی  الکل  کارخانه  همچنین 
این  کارخانه  های  بزرگترین  از  یکی 
استاندارد  دلیل  به  نیز  بود  شهرک 
انتشار  سبب  تهویه  سیستم  نبود 
اطراف  محله  های  در  نامطبوع  بوی 
شهرک می شد. در حالی که از سال 
۹۵ تذکرهای جدی به این کارخانه 
از چند  نهایت پس  در  اما  داده شد 
سال شکایت پیاپی مردم در فروردین 
از  قضایی  حکم  صدور  با  امسال 
سوی دادستانی این کارخانه تا زمان 

بهسازی سیستم تهویه تعطیل شد.
با این وجود هنوز هم چهار حوضچه 
صنعتی  شهرک  در  فاضالب  تخلیه 
خّرمشهر به وسعت یک هکتار وجود 
دارد که روزانه بین۶۰ تا ۹۰ هزار لیتر 
پساب کارخانه ها اعم از پساب انسانی 

و شیمیایی در آن تخلیه می شود.
در میان همه این مشکالت، هجوم 
ریزگردها در خوزستاِن جنگ زده به 
تبدیل  مردم  مصائب  از  دیگر  یکی 
است  سال   ۱۰ از  بیش  است.  شده 
استان خوزستان و از جمله خّرمشهر 
مورد هجوم ریزگردها قرار می گیرند 
و مسئوالن با دست دست کردن و بی 
توجهی به یکی از مهمترین معضالت 

زیست محیطی ایران دامن زدند.
آنکه  از  پس  سال   ۳۶ اکنون 
آزاد  از  خوشحال  خّرمشهر  اهالی 
پایان  انتظار  به  شهر  این  شدن 
نشستند  خانه  به  بازگشت  و  جنگ 
جنگ  آثار  خّرمشهر  چهره  بر  هنوز 
میان  در  نیزارهایی  می شود.  دیده 
خّرمشهر،  خیابان  های  و  ها  کوچه 
رد  که  دیوارهایی  و  ویران  خانه  های 
گلوله بر روی آنها دیده می شود یا با 
برخورد توپ و خمپاره نیمی از آنها 
خاکی  کوچه  های  است،  ریخته  فرو 
شکسته  شیشه  و  نشده  آسفالت  و 
ساختمان هایی که اهالی جنگ زده 
شهر  به  بازگشت  برای  رقبتی  آنها 
ای  نداشتند چهره  ویران شده خود 
از خّرمشهری است که گویا دیگر قرار 

نیست خرم و آباد شود.
شده  موجب  البته  ویرانی  این 
نیز  کشوری  یا  بومی  سرمایه داران 
رقبتی برای سرمایه گذاری در شهر از 
خود نشان نداده و همچنان بیکاری 
مردمی  مشکالت  مهمترین  از  یکی 
است که با پایان جنگ به خّرمشهر 

بازگشته اند.
به نظر می رسد دولت  های مختلفی 
که یکی پس از دیگری آمدند و رفتند 
با اعتقاد به گفته روح اهلل خمینی که 
گفته بود »خّرمشهر را خدا آزاد کرد« 
منتظرند تا خدا به خّرمشهر آمده و 

آن را آباد کند.

آزادی خّرمشهر

خّرمشهر، زخم جنگ بر پیکر و 
درد بی مهری بر دل
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