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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

ِِ

واکنش دولت به بحران ارز
کلیشه هایی با چاشنی دروغ

در این شماره می خوانید:

 در صفحه 2

التهاب  با  خورشیدی   1397 سال 
در بازار ارز آغاز شد و انفجار ناگهانی 
قیمت  ارزهای معتبر جهان به ویژه دالر 
وضعیت اقتصادی کشور را دچار رکود 
و سردرگمی شدید کرد. در حالی که 
دولت در 20 فروردین ماه ارداه گرایانه 

تک نرخی  تومان  را 4200  دالر  بهای 
تنها کاربرد  این مصوبه  اما  اعالم کرد 
شفاهی داشت. در بازار آزاد قیمت دالر 
همچنان روند افزایشی طی کرده و در 
روزهای گذشته به 7200 تومان رسید.

 در صفحات 10 و 11 

سرمقاهل
کره شمالی

 الگوی از دست رفته دلواپسان

اصالحات شکست خورد!
شکست را نمی توان اصالح کرد!

آن  در  حتی  و  نقش  اسالمی  جمهوری  آمدن  کار  روی  در  که  کسانی 
مقام های عالی رتبه داشته اند و بدون تایید رهبری نظام امکان نداشت به 
آن جایگاه دست یابند، چه نقشی حاال و در آستانه ی تغییر و تحوالتی که 

در فضای جامعه موج می زند، برای خود قائل هستند؟
این افراد در شرایطی که دو نسل کامل )20 ساله و ۴0 ساله( در این نظام به 
دنیا آمده و رشد کرده اند در کنار نسل های میانی، چه نقشی می توانند بازی 
کنند تا جامعه سرانجام پس از انقالب مشروطه )1285( که رو به سوی آینده 
داشت و انقالب  مشروعه )1357( که تالش برای بازگشت به گذشته است، به 
آرامش نسبی دست یابد و بتواند آزادی و امنیت و رفاه خود را بازسازی کند؟
چنین افرادی هم در حکومت و هم در طیف گسترده ی مخالفان رژیم 
وجود دارند از جمله کسانی که قبال در حکومت بودند و بعدا به مخالفان 
پیوستند! همه اینها هم الزاما مدافع دمکراسی و حقوق بشر نیستند: چه 

در میان جمهوریخواهان و چه در میان سلطنت طلبان!
)اعم  شخصیت  کیش  و  افراد  از  که  سلطنت طلبانی  و  جمهوریخواهان 
از ُمرده و زنده( عبور کرده و تعهد خود را نسبت به اصول دمکراسی و 
حقوق بشر اعالم می کنند و قائل به رأی و انتخاب آزادانه مردم در تعیین 
نظام و چگونگی تحقق حق حاکمیت ملی خود هستند می توانند دست 
به دست هم داده و شانه های خود را زیر گام های اعتراضی مردم ناراضی 
و جان به لب  رسیده قرار دهند تا پلی باشند برای گذار از شرایط کنونی 
به شرایطی که جامعه ایران با تکیه بر احزاب و رسانه های آزاد و تشکیل 
اجتماعات و انجمن های صنفی و مدنی بتواند خود را در یک دوره ی یکی 
دو ساله آماده ی انتخاب کند. شکل گرفتن این ائتالف و چتر فراگیر در 
میان طرفداران دمکراسی به صف بندی ها نیز یاری رسانده و سبب انزوای 
پی  در  ناآگاهانه  یا  آگاهانه  که  گروه هایی خواهد شد  و  افراد  و  تفکرات 
برقراری یک استبداد دیگر در قالب جمهوری یا سلطنت هستند. ایران 
جمهوری  از  فراتر  بسی  مستقل،  و  دمکرات  صدای  یک  به  سال هاست 
اسالمی و سایه ی سنگین گذشتگان و همچنین توهمات سیاستمداران 
حتی  مسئله  حل  می داشت،  وجود  اراده ای  و  عقل  اگر  دارد.  نیاز  ناکام، 

ساده تر از کره شمالی می بود!
بار دیگر  از تظاهرات سراسری دی ماه 96 که مردم یک  اما حاال، پس 
نیاز به تغییر و عبور از جمهوری اسالمی را به نمایش گذاشته اند و همراه 
با گسترش روزافزون اعتراضات و نارضایتی ها، کسانی اعم از ملی مذهبی 
و اصالح طلب و اصولگرا همچنان به ریسمان پوسیده ی جمهوری اسالمی 
چنگ می اندازند. اصولگرایان تکلیفشان در میان مردم روشن است. اما 
رقیب خودی آنها یعنی اصالح طلبان که خودشان هم نمی دانند »اصالحات« 
چیست و چه چیز را می خواهند »اصالح« کنند، چنان چنته شان خالیست 
که تنها راه مشعشعی که به فکرشان رسیده »اصالح اصالحات است! آنها با 
این اختراع لفظی هم  می خواهند بر التزام خود به نظام تأکید کنند و هم با 
طرفداران تغییر خط و مرز بکشند. بیهوده نیست که وضعیت کنونی کشور 

را رها کرده و به فکر انتخابات 1398 و 1۴00 هستند! 
به آنها باید گفت: خودی های طرفدار »اصالحات« و »اصالِح اصالحات«! اگر 
هم خود را به خواب زده اید، گوشتان که می شنود! ذهنتان که کار می کند! دیگر

   زمانش رسیده که چشمان خود را نیز باز کنید و ببینید!

=دیدار سنگاپور برای جمهوری اسالمی ایران زنگ خطری است که نگرانی های بسیاری را در رأس نظام دامن زده است.
=آغاز مذاکره کره شمالی با آمریکا، برای طیف دلواپسان در جمهوری اسالمی نیز پایان یک سراب است. آنها 

کره شمالی را موفق ترین الگو در دشمنی با آمریکا و غرب می دانستند. 
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ایران فاتح ماراتُن سن پترزبورگ:
 جنگ خوب و شانس خوب

****
تنیس گراند اسلم روالن گاروس:

 یازدهمین قهرمانی نادال
بازگشت فدرر به مسابقات تنیس****
****

لیگ ملت های والیبال؛ ایران 3 چین صفر
****

حضور زنان هوادار تیم ملی ایران در 
روسیه سوژه رسانه های بین  المللی

****
رابی ویلیامز خواننده مراسم گشایش 

جام جهانی 2018
****

۴00 هزار توریست 1 میلیارد و 600 
هزار دالر برای تماشای جام جهانی در 

روسیه خرج می کنند

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

وال استریت ژورنال:

رژیم  تغییر  دنبال  به  ترامپ  آیا   
ایران است؟ در 

صفحه 3
خلع  سند  مفید؛  و  =مختصر 
نام  به  شمالی  کره  اتمی  سالح  

دونالد ترامپ شد
صفحه 4

به  پهلوی:  رضا  =شاهزاده 
جمهوریخواهان و سلطنت طلبان 
می گویم من دغدغه ی حکومت 

ندارم؛ هدف من آزادیست
صفحه 5

=جمهوری اسالمی کارتونیست ها
 را تهدید، تطمیع و سانسور می کند

صفحه 6
=محمدجواد ظریف؛ دروغگوترین

عضو کابینه ی روحانی
صفحات  8 و 9

= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات

 در ایران )73(- احمد احرار
=   به سوی یک بیابان فرهنگی  

- داریوش همایون
صفحه 13

= سرگرمی -جدول - سودوکو
صفحه 14

=یادداشت های خصوصی دکتر 
امینی از روزهای بحران )۴(

صفحه 15
یک  آیا  اسرائیل:  و  =ایران 

جنگ بزرگ در پیش است؟
صفحه 16

=وال استریت ژورنال: از تغییر 
رژیم در ایران نترسید

=ایران، انقالبی در بن بست
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التهاب  با  خورشیدی   1397 سال 
در بازار ارز آغاز شد و انفجار ناگهانی 
قیمت  ارزهای معتبر جهان به ویژه دالر 
وضعیت اقتصادی کشور را دچار رکود 
و سردرگمی شدید کرد. در حالی که 
دولت در 20 فروردین ماه ارداه گرایانه 
بهای دالر را 4200 تومان تک نرخی 
اعالم کرد اما این مصوبه تنها کاربرد 
شفاهی داشت. در بازار آزاد قیمت دالر 
همچنان روند افزایشی طی کرده و در 
روزهای گذشته به 7200 تومان رسید.

تک نرخی اعالم کردن دالر به بهای 
خورده  شکست  ابتکار  تومان   4200
دولت  اقتصادی  پروژه های  از  دیگری 
حسن روحانی است. این در حالیست 
که بالفاصله پس از اعالم این تصمیم 
بدون پشتوانه، بسیاری از کارشناسان 
نسبت به ایجاد بازارهای موازی و سیاه 
و همچنین بروز سونامی ارزی در ایران 

هشدار دادند.
 4200 دالر  معتقدند  کارشناسان 
دولت  و  ندارد  علمی  مبنای  تومانی 
قادر نخواهد بود دالر را در این قیمت 
تولید  از  اقتصاد کشور،  و  داشته  نگه 
نیاز  تامین  و  واردات  تا  صادرات  و 
متقاضیان دالر، را با این نرخ مدیریت 

کند.

دولت تنها برنده دالر 4200 تومانی 
افتاد  میان  این  اتفاقی که در  تنها 
این بود که دولت منبعی برای تامین 
فراهم  خود  بودجه  کسری  از  بخشی 
کرد. در حالی که بودجه سال 97 با 
بود  شده  بسته  تومانی   3500 دالر 
 700 تومانی   4200 دالر  با  اکنون 
ارزی،  درآمد  دالر  هر  ازای  به  تومان 
درآمد ریالی دولت افزایش یافته است. 
برای نمونه با احتساب میانگین میزان 
فروش نفت ایران، با افزایش نرخ دولتی 
ارز درآمد ریالی دولت از فروش نفت 
حداقل 17هزار میلیارد تومان افزایش 

خواهد یافت.
اکنون دولت در تامین دالر 4200 
مشکل  با  واردکنندگان  برای  تومانی 
روبروست و داد و ستدآنها  و چرخه ی 
اقتصاد را با بحران روبرو کرده است. 
دالر،  کردن  تک نرخی  از  پس  دولت 
خرید و فروش دالر با هر نرخی غیر از 
این قیمت را به مثابه قاچاق ارز ارزیابی 
و صرافان را از خرید و فروش ارز محروم 
و آنها را تهدید به برخورد قانونی کرد. 
در این میان اکنون دو ماه است صرافان 
رسمی در کشور دالر خرید و فروش 

نمی کنند که از یک سو سبب ایجاد 
چنان  را  آن  بهای  و  شده  سیاه  بازار 
داده که در حال حاضر دالر  افرایش 
با نرخ های مختلفی از 6900 تا 7200 
از  می رسد.  فروش  به  دالالن  توسط 
تجربه های  به  توجه  با  دیگر  سوی 
پیشین مشخص است نرخ رسمی پس 
از مدتی مقاومت مجبور می شود خود را 
با نرخ بازار آزاد تطبیق دهد. همچنین 
دالر تک نرخی، آن هم با وجود فساد 
یکی  اقتصاد،  و  در حکومت  گسترده 
است  رانت خواری  سرچشمه های  از 
که منجر به جهش فنر فشرده ی دالر 

تک نرخی خواهد شد.
فعاالن اقتصادی با پیش بینی چنین 
شرایطی تالش می کنند تا از فرصت 
دالر  و  کرده  استفاده  موجود  اندک 
فعالیت های  برای  را  تومانی   4200
افزایش   کنند.  مطالبه  دولت  از  خود 
66 درصدی ثبت سفارش واردات در 
دو ماه گذشته نشانه همین  استفاده از 
فرصت است که دولت را که هیچ برنامه 
مشخصی برای مدیریت دالر تک نرخی 

نداشته سراسیمه کرده است.

صف طوالنی متقاضیان و عرضه 
قطره چکانی 

علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات 
در این باره گفته است: »نمی توانیم به 
شریک تجاری خارجی بگوییم که در 
صف ارز 4200 تومانی هستیم و معلوم 
دریافت  را  آن  زمان  چه  که  نیست 
خواهیم کرد؛ در حال حاضر بسیاری 
از تجار که تعهد مالی به شریک خارجی 
خود دارند، به دلیل سررسیدن موعد 
پرداخت، مجبور هستند، دالر را با نرخ 
دوم تهیه کنند. این در حالیست که ساز 
و کار قانونی برای این موضوع در نظر 
گرفته نشده و سرگردانی و آشفتگی بر 

تجار سایه انداخته است.«
این بحران موجب شده بسیاری از 
تولیدکنندگان که مواد اولیه مورد نیاز 
مشکالتی  با  می کردند  وارد  را  خود 
روبرو شوند. عدم واردات به موقع مواد 
اولیه موجب افزایش قیمت آنها و در 
نتیجه افزایش قیمت کاالهای مختلف 

شده است.
جالب اینجاست در حالی که حسن 
بانک  رئیس  سیف  ولی اهلل  و  روحانی 
گذشته  ماه های  در  بارها  مرکزی 
»کافی«  و  »خوب«  ارزی  ذخائر  از 
دولت سخن گفته اند اما پس از اعالم 
تک نرخی شدن ارز عرضه دالر به بازار 
به صورت قطره چکانی صورت گرفته 
است. این موضوع از یک سو تجار را 
با بحران مواجه کرده و از سوی دیگر 
تناسب عرضه و تقاضا را به هم ریخته 
و موجب بروز وضعیت نابسامانی شده 
که به نوبه ی خود سبب قیمت ها در 

بازار سیاه می شود.

استعداد باالی دولت در افزایش 
دالالن 

توانایی  عدم  اثرات  از  دیگر  یکی 
دولت در مدیریت و کنترل بازار ارز 
افزایش دالالن ارز است. اگر تا پیش 
مکان هایی  در  ارز  دالالن  این  از 
مشخص، برای نمونه در پیاده روهای 
به  تهران،  استانبول  خیابان  اطراف 
ماه  بودند، در دو  ارز مشغول  داللی 
حضور  از  مختلفی  رد  موا گذشته 
نجام  ا و  بانکی  شعب  در  دالالن 
هماهنگی  و  همکاری  با  معامالت 
برخی کارمندهای بانک گزارش شده 
است. همچنین افرادی در سالن های 
ه های  فرودگا خارجی  زهای  ا پرو

فروش  و  ارز  داللی  به  بین المللی 
دالر به مسافران مشغول هستند. در 
برخی  توانست  روحانی  دولت  واقع 
شرکت های  و  بانک ها  کارمندان  از 
هواپیمایی را نیز وارد بازار سیاه ارز 

و داللی دالر کند!
ارز  کردن  اعالم  تک نرخی  اما 
کرده  ایجاد  نیز  را  دیگری  مشکالت 
است. بسیاری از طرح هایی که پیشتر 
با دالر 3500 تومانی تصویب شده و 
معادل ریالی بودجه آن به وزارتخانه های 
بود  کرده  پیدا  اختصاص  مربوطه 
اکنون با توجه به اختالف قیمت دالر 
3500 تومانی با دالر 4200 تومانی با 
کسری منبع ریالی مواجه شده اند. از 
جمله می توان به پروژه های پژوهشی 
نیازمند  که  کرد  اشاره  وزارتخانه ها 
سفر پژوهشگران به خارج از کشور یا 
خرید مواد اولیه و تکنولوژی هستند و 
تامین  برای  بودجه  کسری  همچنین 
بوده  قرار  که  وزرشکارانی  هزینه های 
برای اردو و مسابقات به دیگر کشورها 

اعزام شوند.

همه چیز خوب، »وجود حباب« 
و »جّو روانی«

اکنون در این آشفته بازاری که بهای 
دالر نه بطور روزانه بلکه ساعتی در حال 
تغییر است و بحران بازار ارز بر افزایش 
قیمت کاالهای مصرفی و سرمایه ای در 
ایران منجر شده و بهای سکه و طال 
روند صعودی در پیش گرفته، واکنش 
قابل  راستی  به  مقامات  غیرمسئوالنه 

تأمل است.
حسن روحانی رئیس قوه مجریه به 
جای پاسخگویی و تالش برای مدیریت 
کارآمد بحران همچنان در نقش یک 
رئیس جمهور موفق با عملکرد مثبت 
ظاهرا می شود و نه تنها حتی حاضر 
نیست مسئولیت  مشکالت را به عهده 

بگیرد بلکه طلبکار هم هست.
انتخاباتی  در سفرهای  که  روحانی 
بهای  افزایش  به  پوزخند  با  خود 
اشاره  احمدی نژاد  دولت  در  دالر 
صبح  گذشته  »در  می گفت:  و  کرده 
نمی دانستیم ساعت 11ظهر قیمت دالر 
چند می شود« هفته گذشته در دیدار با 
خبرنگاران ادعای عجیبی کرده و گفته 
اقتصادی  دلیل  بازار،  »تالطم  است: 
ندارد« و »نوسانات و تالطم هایی که 
بازار شاهد آن هستیم  روزها در  این 
بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته 
است«!  روانی  جنگ  از  ناشی  باشد، 
دالیلی  از  نظر  صرف  نیست  معلوم 
که روحانی نمی خواهد مسئولیت آنها 
مردمی  به  می توان  بپذیرد، چطور  را 
که روزانه با پیامدهای رکود و تورم و 
گرانی دست به گریبان هستند گفت 
که این واضعیت کامال واقعی »جنگ 

روانی« است!
در این میان مسعود کرباسیان وزیر 
نیاورده  کم  رییس اش  از  هم  اقتصاد 
گفتن  با  را  کشور  اقتصاد  وضعیت  و 
»الحمداهلل« خوب ارزیابی می کند. او 
می گوید قیمت ارز تثبیت شده و هیچ 
دلیلی برای اینکه ما با افزایش قیمت ها 

روبرو باشیم نباید باشد!
مرکزی  بانک  رئیس  ولی اهلل سیف 
نیز گرانی  را »جّو روانی« دانسته که 
به تدریج بر طرف می شود! او پیش از 
این و در اوایل زمستان 96 نیز همین 

ادعا را بیان کرده بود.
شعارهای  و  دروغ  وعده های  تکرار 
تکراری و انکار واقعیات عینی صدای 
که  هم  را  اصالح طلبانی  از  بسیاری 
است.  درآورده  بوده اند  دولت  حامی 

مصطفی کواکبیان نماینده اصالح طلب 
مجلس شورای اسالمی فرصت را برای 
مرزبندی با دولت ورشکسته روحانی 
غنیمت شمرده و گفته است »خجالت 
از این دولت حمایت  می کشم بگویم 
از  دیگر  یکی  فاتح  ابوالفضل  کردم«. 
نزدیکان  از  و  روحانی  دولت  حامیان 
انتخابات  نامزد  موسوی  میرحسین 
در  هم   88 سال  جمهوری  ریاست 
مطلبی که وبسایت انتخاب منتشر کرده 
پیشنهاد استعفای گروهی تیم اقتصادی 

دولت روحانی را مطرح کرده است.
در کنار بی کفایتی و ناتوانی دولت 
و انتقاد برخی افراد از جناحین نظام 
یک  در  اقتصاددان ها،  چنین  هم  و 
زیر  کمرشان  که  هستند  مردم  سو 
تامین  برای  فشارها  شدیدترین  باز 
معیشت و هزینه های ضروری زندگی 
خود خم شده و در سوی دیگر مقامات 
و اختالسگران و رانت خواران قرار دارند 
که همچنان بی امان به غارت منابع و 

ثروت کشور مشغول هستند.
روشنک آسترکی

 72 ترامپ  دونالد  تاریخی  دیدار 
ساله با کیم جونگ اون 34 ساله در 
ثبت  تاریخ  در  شک  بدون  سنگاپور، 
که  است  بار  اولین  این  شد.  خواهد 
یک رئیس جمهور آمریکا با یک رهبر 
دیداری  می کند.  دیدار  شمالی  کره 
ریچارد  دیدار  با  را  آن  بسیاری  که 
آمریکا،  نیکسون رئیس جمهور وقت 
در  چین  رهبر  تسه دونگ  مائو  با 
مقایسه  میالدی  سال  1972  فوریه 
 1972 سال  در  اگر  البته  می کنند. 
هدف آن دیدار تاریخی برقراری روابط 
دیپلماتیک بود، دیدار 12 ژوئن 2018 
در سنگاپور با هدف خلع سالح اتمی 
کره شمالی انجام گرفت، که مسئله ای 

بس پیچیده تر است.
آمریکا،  وزیر خارجه  پمپئو،  مایک 
کره  همتایان  با  نشستی  خاتمه  در 
گفت  سئول،  در  ژاپنی اش  و  جنوبی 
میالدی  در سال 2020  کره شمالی 
را  اتمی  سالح  خلع  روند  است  قرار 
اقتصاد  که  تحریم هایی  کند.  تکمیل 
این کشور آسیایی را به فالکت کشانده 
روند  این  تکمیل  از  پس  تنها  است، 
برداشته  الزم،  راستی آزمایی  های  و 
شامل  زمان  آن  تا  و  شد  خواهد 
بود«.  نخواهد  تخفیفی  »هیچگونه 
مایک پمپئو همچنین تاکید کرد که 
انصراف کره شمالی از برنامه های اتمی 
»کامل، قابل تائید و بازگشت ناپذیر« 
که  که  حالیست  در  این  بود.  خواهد 
در بیانیه ای که در خاتمه دیدار دونالد 
ترامپ و کیم جونگ اون منتشر شد، 
از  صحبت  جزئیات،  به  اشاره  بدون 

همکاری های گام به گام می شود.

خوشبینی به آینده مذاکرات
برخی، توئیت های دونالد ترامپ در 
پیامد دیدار با کیم جونگ اون را بیش 
از حد خوشبینانه می دانند و معتقدند 
کره  رهبر  وعده های  به  نمی توان  که 
شمالی تا زمانی که اقداماتی جدی در 
زمینه خلع سالح اتمی صورت نگرفته 
باشد اطمینان کرد. این منتقدین به 
شمالی  کره  نکرده  عمل  وعده های 
در گذشته استناد می کنند. در سال 
2005 میالدی، پدر رهبر کنونی کره 
فعالیت های  توقف  وعده  نیز  شمالی 
هسته ای و پیوستن به پروتکل الحاقی 

را  هسته ای  انرژی  بین المللی  آژانس 
داده بود، ولی هرگز به آن عمل نکرد. 
پایان  از  پس  بالفاصله  شمالی  کره 
در سال  1953  کره،  دو  بین  جنگ 
آغاز  را  خود  اتمی  برنامه  میالدی، 
کرد. برنامه ای که بدون وقفه تا چند 

ماه پیش ادامه داشت.
ری هونگ  یو، از رهبران سابق حزب 
حاکم کره شمالی، که 4 سال پیش از 
پناه  آمریکا  به  و  گریخت  کشور  این 
برد، برخالف منتقدین آمریکایی دونالد 
ترامپ، دیدار سنگاپور را بسیار مثبت 
امیدوار  آینده  به  و  می کند  ارزیابی 
یو معتقد است که  است. ری هونگ 
به  مصمم  شمالی  کره  جوان  رهبر 
تغییر است و در وعده های خود مبنی 
بر خلع سالح اتمی و بازگرداندن کره 
شمالی به جامعه جهانی صادق است. 
این رهبر سابق حزب کار کره شمالی، 
درگیری های درونی حاکمیت در کره را 
بی رابطه با این تغییر نمی داند و معتقد 
مخالفان  اون  جونگ  کیم  که  است 
مذاکره با آمریکا را در دو سال گذشته 

از قدرت حذف کرده است.

الگوی از دست رفته
جمهوری  برای  سنگاپور  دیدار 
ایران زنگ خطری است که  اسالمی 
نگرانی های بسیاری را در رأس نظام 
نوبخت  محمدباقر  است.  زده  دامن 
از  روحانی،  حسن  دولت  سخنگوی 
اعتماد  دلیل  به  شمالی  کره  رهبر 
کرد.  انتقاد  آمریکا  جمهور  رئیس  به 
نوبخت در گفتگو با خبرنگاران گفت 
کسی  چه  با  شمالی  کره  »رهبر 
می خواهد مذاکره کند؟ آیا فردی که 
در هواپیما با یک توئیت گروه هفت 
اعتماد  قابل  می کند  اخالل  دچار  را 
به  نوبخت  محمدباقر  اشاره  است؟« 
از  بازگشت  در  ترامپ  دونالد  توئیت 
اجالس هفت قدرت اقتصادی در کانادا 
است که مخالفت خود با بیانیه نهایی 

آن را بیان کرد.
بهرام قاسمی سخنگوی محمد جواد 
ظریف نیز از رهبر کره شمالی خواست 
به مخاطب  »هشیارانه« رفتار کند و 
بهرام  نکند.  »اعتماد«  آمریکایی 
»با  گفت:  رابطه  همین  در  قاسمی 
از  که  رفتاری  و  پیشینه  به  توجه 
آمریکا می شناسیم، به ویژه از شخص 
ریاست  مدت  در  که  ترامپ  آقای 
بر  مبتنی  ماتی  قدا ا جمهوری اش 
کارشکنی، خروج از توافق ها و تخطی 
ویژه  به  است،  داده  انجام  تعهدات  از 
در رابطه با برجام، نگاه خوش بینانه ای 
به این مسئله نداریم و معتقدیم کره 
شمالی باید با هشیاری کامل در این 

خصوص برخورد کند«.
آغاز مذاکره کره شمالی با آمریکا، 
برای طیف دیگری در جمهوری اسالمی 
جناح های  است.  سراب  یک  پایان 
همین  تا  را  شمالی  کره  »دلواپس«، 
در  الگو  موفق ترین  پیش  هفته  چند 
دشمنی با آمریکا و غرب می دانستند 
و معتقد بودند که جمهوری اسالمی 
هسته ای  توافق  امضای  بجای  نیز 
می بایستی  میالدی   2015 سال  در 
می گرفت.  پیش  در  را  روش  همین 
منصوب  مدیر  شریعتمداری  حسین 
علی خامنه ای در مؤسسه غصب شده ی 
کیهان، در سرمقاله ای نوشته بود کره 
مقاومت  از  موفقی  »نمونه  شمالی 

بجای سازش است« که »به درخواست 
آمریکا برای مذاکره پاسخ مثبت نداد 
و برنامه های هسته ای و موشکی خود 
را غیرقابل مذاکره اعالم کرد«. حسین 
شریعتمداری در همین سرمقاله مدعی 
بود که »مذاکرات فاجعه آمیز ایران با 
آمریکا« دلیل عدم آمادگی کره شمالی 

بر عدم مذاکره با آمریکا است!

انزوای اقتصادی
ازروزنامه نگاران  زیدآبادی  احمد 
برخالف  کشور،  داخل  سرشناس 
حسین شریعتمداری، معتقد است که 
برجام  حفظ  برای  اسالمی  جمهوری 
میز  بر سر  باید  غرب،  با  مناسبات  و 
مذاکره بازگردد و امتیازات دیگری را 
به غرب بدهد. احمد زیدآبادی در کانال 
اروپایی ها  می نویسد  خود  تلگرامی 
با  اقتصادی  مناسبات  حفظ  برای 
دست  جدیدی  توافق  به  باید  ایران 
با  نسبی  بطور  هم  آمریکا  که  یابند 
آن موافق باشد. حفظ برجام، به گفته 
ایران  امتیازدهی  بدون  تحلیلگر،  این 

و مذاکره بر سر مسائل دیگری چون 
سیاست های  و  موشکی  برنامه های 

منطقه ای امکان پذیر نیست.
مالقات رهبر کره شمالی با دونالد 
گرفتن  بدون  سنگاپور،  در  ترامپ 
مذاکرات  آغاز  در  امتیازی  هیچگونه 
عمال جمهوری اسالمی را در موقعیت 
بالفاصله  می دهد.  قرار  ضعیف تری 
مهم  شرکت های  دیدار،  این  از  پس 
و  ژاپن، چون هوندای  و  کره جنوبی 
ایران  بازار  اعالم کردند که  نیز  مزدا، 
به  توجه  با  کرد.  خواهند  ترک  را 
اینکه این دو کشور آسیایی از جمله 
ایران  مهمترین مشتریان نفت و گاز 
ایران  بازار  از  آنها  خروج  هستند، 
می تواند عواقب سنگینی برای اقتصاد 
داشته  اسالمی  جمهوری  بحران زده 
دیگر  هند،  نفتی  شرکت های  باشد. 
مشتری مهم ایران نیز اعالم کردند به 
خرید نفت از جمهوری اسالمی پایان 

خواهند داد.

انزوای سیاسی
انزوای  دامنه  گذشته  روزهای  در 
سطح  در  اسالمی  جمهوری  سیاسی 
جهانی نیز گسترش پیدا کرد. پارلمان 
از  برای  مذاکرات  توقف  به  کانادا 
سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری 
اسالمی ایران رأی داد. کانادا در سال 
1391 سفارت خود در تهران را تعطیل 
کرد و دیپلمات های جمهوری اسالمی 
نامطلوب«  »عناصر  را  کشور  این  در 
خواند. همزمان پارلمان کانادا به الیحه 
مهمتر دیگری نیز رأی داد و نام سپاه 
سازمان های  فهرست  به  را  پاسداران 
حامی تروریسم افزود. این تصمیم با 
به  لیبرال  و  محافظه کار  حزب  آرای 
تصویب پارلمان کانادا رسید، در حالی 
به رهبری  لیبرال  تا کنون حزب  که 
جاستین ترودو، نخست وزیر کنونی، 
اسالمی  جمهوری  با  مذاکره  سرگرم 
برای برقراری مجدد روابط دیپلماتیک 

بین دو کشور بود.
پرونده حمایت ایران از حوثی ها در 
یمن نیز می تواند بار دیگر در دستور 
کار شورای امنیت سازمان ملل متحد 
دبیرکل  گوترش،  آنتونیو  گیرد.  قرار 
که  گزارشی  در  متحد،  ملل  سازمان 
برای شورای امنیت ارسال کرده است 

می نویسد قطعاتی از موشک هایی که 
پادشاهی سعودی  به سمت  حوثی ها 
شلیک کرده اند بدون هیچگونه تردیدی 
است.  اسالمی  جمهوری  ساخت 
که  است  آمده  گزارش  همین  در 
طراحی و شکل ظاهری این موشک ها 
موشک های  به  بسیاری  شباهت  نیز 
در  دارند.  اسالمی  جمهوری  ساخت 
گزارش آنتونیو گوترش همچنین اشاره 
اسلحه های  از  برخی  که  است  شده 
ساخت  نیز  یمن  در  شده  ضبط 

جمهوری اسالمی هستند. 
بیرکل  د رش  ا گز ین  ا یه  پا بر
انتظار  از  دور  متحد،  ملل  سازمان 
علیه  قطعنامه ای  باردیگر  که  نیست 
جمهوری اسالمی ایران به خاطر نقض 
تحریم های تسلیحاتی یمن در دستور 
کار قرار گیرد. در ماه فوریه سال جاری 
دیل  به  مشابهی  قطعنامه  میالدی، 
استفاده روسیه از حق وتو، در شورای 
امنیت به تصویب نرسید. این بار روسیه 

می تواند از این حق استفاده نکند.
احمد رأفت

واکنش دولت به بحران ارزکره شمالی، الگوی از دست رفته دلواپسان
کلیشه هایی با چاشنی دروغ

=دیدار سنگاپور برای جمهوری اسالمی ایران زنگ خطری است که نگرانی های بسیاری 
را در رأس نظام دامن زده است.

=آغاز مذاکره کره شمالی با آمریکا، برای طیف دلواپسان در جمهوری اسالمی نیز پایان 
یک سراب است. آنها کره شمالی را موفق ترین الگو در دشمنی با آمریکا و غرب می دانستند.
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دولت  از  طرح  این  در   =
در  شده  خواسته  کانادا 
و  بایستد  ایران  مردم  کنار 
مانند  آنها  که  کند  تصدیق 
همه انسان ها، باید از حقوق 
بنیادی مانند آزادی وجدان 
و مذهب، عقیده، باور، نظر و 

بیان برخوردار باشند.
= این طرح از سوی نماینده 
حزب محافظه کار در مجلس 
عوام ارائه شد ولی جاستین 
ترودو نخست وزیر کانادا که 
از حزب لیبرال است، اولین 
نفری بود که به حمایت از آن 

برخاست.
همچنین  کانادا  =پارلمان 
خامنه ای،  سیدعلی  تاکید 
بر  اسالمی  جمهوری  رهبر 
نابودی اسرائیل را »فراخوان 
یهودیان«  نسل کشی  به 
دانسته و محکوم کرده است.

با وجود البی گسترده حامیان رژیم در 
کانادا مجلس عوام این کشور سه شنبه، 
12 ژوئن )22 خرداد(، طرح توقف فوری 
جمهوری  با  جاری  مذاکرات  هرگونه 
اسالمی و معرفی سپاه پاسداران به عنوان 
یک سازمان تروریستی را تصویب کرد.

حزب  نماینده  سوی  از  طرح  این 
محافظه کار در مجلس عوام ارائه شده 
وزیر  نخست  ترودو  جاستین  اما  بود 
کانادا که از حزب لیبرال است، اولین 
نفری بود که به حمایت از آن برخاست 
و به دنبال رأی مثبت وی تمامی اعضای 
لیبرال کابینه به طرح رأی مثبت دادند.

کانال تلگرام خبررسان تقاطع گزارش 
داده این طرح که با رای 2۴8 به ۴5 و با 

پارلمان کانادا سپاه پاسداران را در 
فهرست سازمان های تروریستی 

قرار داد
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مشترک  سند  =جزییات 
خلع سالح اتمی شبه جزیره 
کره منتشر نشده اما ترامپ 
سند  این  که  است  گفته 
و  و جامع است  بسیار مهم 
هر دو طرف اعالم کردند از 
امضای آن خوشحال و راضی 

هستند.
= برخالف روند طوالنی و پر 
هیاهو و پرهزینه  ی مذاکرات 
با  اروپایی  کشورهای  اتمی 
که  ایران  اسالمی  جمهوری 
پا در هواست، در  هنوز هم 
مذاکرات مستقیم آمریکا و 
کره   شمالی نه از وقت کشی  
و جلسات پرخرج و پر رفت 
و آمد و بی نتیجه در هتل های 
نه  و  بود  خبری  ژنو  و  وین 
که  دیپلمات هایی  لشکر  از 
توریستی  سفر  به  گویی 
ساز  کدام  هر  و  می رفتند 

خودشان را می زدند.
در  جنوبی  کره  و  =چین 
تاریخی  دیدار  این  تحقق 
بازی  تعیین کننده  نقش 
کردند. این در حالیست که 

حاال روسیه و اروپاییان برای 
دیدار و گفتگو با کیم جونگ 

اون بی تابی می کنند.
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا 
و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، 
بامداد سه شنبه 22 خردادماه، در هتل 
زیبا و مجلل کایپال در جزیره سنتوزای 
سنگاپور دیدار کردند تا بر سر برنامه 
اتمی و موشکی پیونگ یانگ با هدف 
کره  شبه جزیره  هسته ای  سالح  خلع 
تحریم های  شدن  برداشته  ازای  در 

اقتصادی کره شمالی توافق کنند.
بجز جان کلی رییس دفتر کاخ سفید و 
یک مترجم، مایک پمپئو وزیر خارجه 
امنیت  مشاور  بولتون  جان  و  آمریکا 
ملی کاخ سفید در کنار ترامپ پشت 
میز مذاکره قرار گرفتند تا با  رهبر کره 

شمالی به گفتگو و مذاکره بپردازند.
و  هیاهو  پر  و  طوالنی  روند  برخالف 
کشورهای  اتمی  مذاکرات  پرهزینه  ی 
اروپایی با جمهوری اسالمی ایران که 
پا در هواست، در مذاکرات  هنوز هم 
از  نه  کره   شمالی  و  آمریکا  مستقیم 
وقت کشی  و جلسات پرخرج و پر رفت 
و آمد و بی نتیجه در هتل های وین و ژنو 
خبری بود و نه از لشکر دیپلمات هایی 
که گویی به سفر توریستی می رفتند و 

هر کدام ساز خودشان را می زدند.
شاید همین هم باعث شد که دونالد 
با کیم  از دیدار  ترامپ ساعاتی پیش 
جونگ اون به کنایه بگوید خیلی زود 
متوجه خواهیم شد آیا یک توافق واقعی 
با پیونگ یانگ قابل دستیابی است یا نه.

رهبر کره شمالی،  با  آغاز نشست  در 
»من  گفت:  خبرنگاران  به  ترامپ 
احساس خیلی خوبی دارم که بحث های 
خوبی خواهیم داشت و این دیدار بسیار 
بسیار  من  بود.  خواهد  موفقیت آمیز 
کره  و  ]آمریکا  ما  و  هستم  مفتخر 
خواهیم  فوق العاده  رابطه ای  شمالی[ 

داشت؛ من تردیدی ندارم.«
به  خطاب  نیز  ون  ا جونگ  کیم 
ترامپ گفت، »رسیدن به این مرحله 
و  تعصبات   ]…[ نبود  ساده ای  کار 
حرکت  مانع  قدیمی  پیشداوری های 
ما رو به جلو بودند اما ما به تمام آنها 

غلبه کردیم.«
»ما  که  کرد  اشاره  همچنین  اون 
گمانه زنی ها  و  بدبینی ها   تمام  به 
درباره این نشست نیز غلبه کردیم و 
معتقدم که این مسئله برای صلح مفید 
است.« به نظر می رسد اشاره های کیم 
نسل  مقاومت  به  عمدتا  اون  جونگ 
محافظه کارانی در کره شمالی باشد که 
وارث آموزش های پدربزرگ وی کیم 
ایل سونگ نخستین رهبر کره شمالی، 
با  دشمنی  و  هستند  کشور  این  در 

مختصر و مفید؛ سند خلع سالح  اتمی کره شمالی 
به نام دونالد ترامپ شد

غرب و آمریکا همواره بخش مهمی از 
ایدئولوژی آنها بوده است. ظاهرا کیم 
جونگ اون توانسته این سد را بشکند 
و گام نخست را برای باز شدن درهای 
این کشور به سوی جهان آزاد باز کند 
آن هم در گفتگو و مذاکره ی مستقیم 

با آمریکا.
دور اول گفتگوی ترامپ و اون پشت 
درهای بسته و فقط با حضور دو مترجم 
برگزار شد و سپس هیات های عالی رتبه 
پرداختند.  ناهار   صرف  به  طرف  دو 
باید  کره شمالی  رهبر  فاصله  این  در 
تصمیم نهایی خود را می گرفت آن هم 
هفته  تا همین چند  که  در شرایطی 
پیش از درگیری های لفظی دو طرف 
بوی تقابل به مشام می  رسید. در نهایت 
اما همانگونه که انتظار می رفت ترامپ 
سند  یک  و  رسیدند  توافق  به  اون  و 

مشترک همکاری امضا کردند.
به گزارش رویترز ترامپ در مورد امضای 
این توافق با اشاره به اینکه کیم جونگ 
اون خیلی باهوش است گفت: »تصور 
می کنم تمام روابط ما با کره شمالی 
از  متفاوت  بسیار  کره  جزیره  شبه  و 
گذشته خواهد بود. ما در حال ایجاد 
یک ارتباط ویژه هستیم. این مناسبات 
بر مردم بسیار تأثیر خواهد گذاشت.«

او تاکید کرد: »انتظار داریم روند خلع 
سالح به زودی آغاز شود. سندی که 
امضا کردیم بسیار جامع است ]…[ و 
ما درباره همدیگر نیز چیزهای زیادی 

فهمیدیم.«
اون نیز گفت: »امروز دیداری تاریخی 
داشتیم و تصمیم گرفتیم گذشته را 
یک  امضای  قصد  ما  کنیم.  فراموش 
شاهد  دنیا  داریم.  را  تاریخی  سند 
تغییرات بزرگ و اساسی خواهد بود 
آمریکا  رئیس جمهور  از  مایلم   ]…[
تشکر  دیدار  این  شدن  عملی  برای 

کنم.«
جزییات و بندهای سند مشترک خلع 
سالح اتمی شبه جزیره کره مشخص 
نیست اما گفته شده است که آمریکا 
در این توافق نامه به ارائه »تضمین های 
همچنین  و  شمالی  کره  به  امنیتی« 
ویژه  به  جدید  مناسبات  برقراری 
شده  متعهد  کشور  دو  بین  اقتصادی 
است. کره شمالی نیز تعهد کرده است 
که روند خلع سالح اتمی را بطور کامل 
دنبال کند. هر دو طرف اعالم کردند که 
از امضای این توافق بسیار خوشحال و 

راضی هستند.
چین و کره جنوبی در تحقق این دیدار 
تاریخی نقش تعیین کننده بازی کردند. 
این در حالیست که پس از این دیدار و 
توافق که هیچکس تصور نمی کرد با این 
سرعت انجام شود، روسیه و اروپاییان 
برای دیدار و گفتگو با کیم جونگ اون 

بی تابی می کنند.

از نقطه نظرات دونالد ترامپ رئیس 
کیم جونگ  درباره  آمریکا  جمهوری 
جریان  در  که  پیداست  چنین  اون 
و  ساعته  پنج  مذاکرات  و  دیدار 
صرف شام با او به نوعی تحت تأثیر 
گرفته  قرار  او  اخالقی  خصوصیات 

است.
آمریکا  ساله   ٧2 جمهوری  رئیس 
فاکس  با  مصاحبه  در  پنجشنبه  روز 
با بی اهمیت خواندن دیکتاتور  نیوز 
گفت:  خود  ساله   ٣۴ همتای  بودن 
باهوش  و  محکم  شخصیتی  را  کیم 
یافته است که توانایی باالیی در اداره 

بحث و مذاکره دارد.
برت  سئوال  به  واکنش  در  ترامپ 
رهبر  که  نیوز  اسکای  خبرنگار  بییر 
که  خواند  آدمکشی  را  شمالی  کره 
گفت:  می کند  اعدام  را  خود  مردم 
کشوری  اداره  مسئولیت  شما  وقتی 
به  خود  پدر  از  خشن  مردمی  با  را 
ارث برده ای و برای مردم مهم نیست 
چگونه آدمی هستید و چه مشخصات 
و ویژگی هایی دارید و شاید یک در 
ده هزار نفر مانند جوانی که در 2٧ 
سالگی وارث اداره این مملکت شده 

نتواند از عهده این کار بر بیاید.
با  جوانی  کیم  که  کرد  تاکید  او 
ذکاوت و مذاکره کننده ای تواناست  و 
فکر می کنم ما یکدیگر را خیلی خوب 
درک می کنیم. خبرنگار گفت با وجود 
این  کیم همچنان به سیاست های ضد 

مردمی خود ادامه می دهد. ترامپ به 
رهبران  از  می توانم  شد:  یادآور  وی 
با  که  بیاورم  مثال  زیادی  کشورهای 
مردم خود همین گونه رفتار می کنند.

به  متحده  ایاالت  جمهوری  رئیس 
دلیل خودداری از محکوم کردن رژیم 
سرکوبگر کره شمالی و شخص کیم 
انتقاد هر دو حزب  اون مورد  جونگ 
قرار گرفته  و دمکرات  جمهوریخواه 
است. کریس مورفی سناتور دمکرات 
گفته است رهبر کره شمالی مخالفان 
را در مالء عام  اعدام می کند، به آنها 
رئیس  متاسفانه  و  می دهد  گرسنگی 
را  او  کارهای  هم  آمریکا  جمهوری 

توجیه می کند.

دو  مشترک  بیانیه  در  افزود  وی 
رهبر در پایان مذاکرات سنگاپور هیچ 
گذاشتن  پا  زیر  موضوع  به  اشاره ای 
حقوق بشر در کره شمالی نشده بود. 
گفتگو های  در  بشر  حقوق  مسئله 
رئیس  اطرافیان  با  ترامپ  همکاران 
جمهوری کره شمالی نیز که قبل از 
دیدار روز سه شنبه دو رهبر تشکیل 
کره  در  بشر  حقوق  وضع  از  شد 

شمالی صحبتی به میان نیامد.
ما  گفت  چهارشنبه  روز  ترامپ 
اوباما  بارک  خیال  که  کردیم  کاری 
هم راحت باشد. گفته می شود 120 
زندانی سیاسی در کره شمالی  هزار 

در حبس هستند.

ستایش ترامپ از کیم جونگ اون:
 کیم محکم و باهوش است

حمایت هر دو حزب لیبرال و محافظه کار 
به خاطر  را  ایران  رژیم  تصویب شده، 
تروریسم در سراسر جهان  از  حمایت 
ازجمله تحریک به حمالت خشونت آمیز 

در مرز غره محکوم کرده است.
اظهارات  هم چنین  تصویب شده  طرِح 
جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی  اخیر 
را  اسراییل  نابودی  بر  مبنی  اسالمی 
»دعوت به نسل کشی علیه مردم یهود« 
دانسته و محکوم کرده است.طرح در 

عین حال از دولت کانادا خواسته تا:
یا  مذاکره  هرگونه  و  کنونی   1-برنامه 
گفتگو با رژیم جمهوری اسالمی ایران 
برای بازسازی روابط دیپلماتیک را کنار 

بگذارد و فورا متوقف کند.
2- از رژیم ایران بخواهد تا همه شهروندان 
کانادایی یا دارای اقامت دائم کانادا را که 
ازجمله  بازداشت هستند،  در  ایران  در 
مریم ممبینی )همسر کاووس سیدامامی، 
مرگ  به  اوین  زندان  در  که  استادی 
مشکوک درگذشت( و سعید ملک پور 
)که از سال 2008 زندانی است( آزاد کند.

٣- بر اساس قوانین کیفری کانادا، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی را فورا به عنوان 

یک نهاد تروریستی رده بندی کند.
۴- در کنار مردم ایران بایستد و تصدیق 
کند که آنها، مانند همه انسان ها، باید از 
و  وجدان  آزادی  مانند  بنیادی  حقوق 
مذهب، عقیده، باور، نظر و بیان برخوردار 
باشند که شامل آزادی مطبوعات و دیگر 
تجمعات  آزادی  ارتباطات،  شکل های 

مسالمت آمیز و آزادی انجمن می شود.
گروهی از حامیان جمهوری اسالمی در 
داخل و خارج از کشور از جمله ترانه 
علیدوستی بازیگر سینما تالش کردند 
تا با معرفی کمپینی از تصویب این طرح 
جلوگیری کنند. کانادا بهشت مقامات 
جمهوری اسالمی و اعضای خانواده های 
آنهاست و وابستگان رژیم در این کشور 
سرمایه گذاری های کالن در معامالت و 

مستغالت دارند.

شیوه  می گوید  =نتانیاهو 
فاضالب  بازیافت  و  تصفیه 
به  را  کشاورزی  مدیریت  و 

مردم ایران می آموزد.
در  اسرائیل  =نخست وزیر 
ویدئویی،  پیام  این  ابتدای 
لیوان آبی برای خود پر کرد 

و جرعه ای از آن نوشید.
 بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
در پیام ویدئویی به مردم ایران گفته 
زبان  به  وبسایتی  راه اندازی  با  که 
فارسی، تکنولوژی های تصفیه و بازیافت 
فاضالب را در اختیار ایران قرار می دهد. 
ایران می گوید  اینکه رژیم  با  او گفته 
مرگ بر اسرائیل ولی اسرائیل می گوید 

زنده باد مردم ایران!
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در 
پیام ویدئویی به مردم ایران اعالم کرده 
است که با راه اندازی وبسایتی اطالعات 
تصفیه و بازیافت فاضالب را در اختیار 

مردم قرار می دهد.
نخست وزیر اسرائیل در ابتدای این پیام 
ویدئویی، لیوان آبی برای خود پر کرد 
این  نوشید. وی در  از آن  و جرعه ای 
ویدئو می گوید »رژیم ایران فریاد می زند 
»مرگ بر اسرائیل«! در پاسخ اسرائیل 
ایران«!  مردم  باد  فریاد می زند »زنده 
نجیب هستند.  و  مهربان  ایران  مردم 
آنها نباید به تنهایی در برابر چنین رژیم 
بی رحمی بایستند. ما با شما هستیم. ما 
کمک کنیم تا میلیون ها ایرانی مجبور 

به رنج کشیدن نباشند.«
ویدئو  این  در  اسرائیل  نخست وزیر 
گفته که »مردم ایران قربانی یک رژیم 
بی رحم و استبدادی هستنند که حتی 
آب مورد نیازشان را نیز از آنها دریغ 
می کند. اسرائیل از مردم ایران حمایت 

می کند.«
نتانیاهو به آمار سازمان هواشناسی ایران 
درباره خشکسالی تقریبا ۹۶ درصدی 
کالنتری  عیسی  اظهارات  و  ایران  در 
در مورد احتمال مهاجرت اجباری 50 
میلیون نفر بر اثر خشکسالی اشاره کرده 
و گفته که »میلیون ها کودک ایرانی به 
و  بی کفایتی  نادرست،  مدیریت  دلیل 
سرقت منابع حیاتی توسط رژیم ایران 

رنج می برند.«
در  اسرائیل  عملکرد  تشریح  در  وی 
داشت:  ظهار  کم آبی  با  مقابله  زمینه 
»اسرائیل نیز با چالش آب روبروست. ما 
فن آوری های پیشرفته ای برای حل این 

نتانیاهو می گوید دانش و تجربه ی 
اسرائیل در مقابله با کم آبی را در 

اختیار مردم ایران می گذارد

نتانیاهو
مشکل توسعه داده ایم. اسرائیل تقریبا 
از فاضالب خود را تصفیه  ۹0 درصد 
و بازیافت می کند، بیش از هر کشور 
دیگری در جهان. ما آبیاری قطره ای را 
اختراع کردیم. تکنولوژی های ما مواد 
به  را  گیاه  هر  برای  نیاز  مورد  مغذی 

صورت دقیق مشخص می کند.«
اینکه  بیان  با  اسرائیل  نخست وزیر 
کشورش کاردانی الزم برای جلوگیری 
ایران را  از فاجعه زیست محیطی در 
دارد، گفت که »می خواهم این دانش 

را با مردم ایران به اشتراک بگذارم.«
نتانیاهو با بیان اینکه »متاسفانه ایران 
اجازه سفر اسرائیلیان به این کشور را 
نمی دهد، بنابراین باید خالق باشیم« 
فارسی  زبان  به  راه اندازی وبسایتی  از 
دقیق  اطالعات  آن  »در  که  داد  خبر 
دراین باره که چگونه ایرانیان می توانند 
فاضالب را تصفیه و بازیافت کنند قرار 
خواهیم داد. ما به شما نشان خواهیم 
داد چگونه کشاورزان ایرانی می توانند 
از محصوالتشان محافظت کرده و نانی 

به سفره خانواده های خود ببرند.«
خشک  کشورهای  جمله  از  اسرائیل 
مشکل  با  خود  که  است  خاورمیانه 
روی  بر  ولی  روبروست  بی  کم آ
تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر، آب  
شیرین کن ها و منابع غیر معمول آب 
تمرکز  دریا  آب  و  آب  بازیافت  مانند 
کرده و به دستاوردهای بسیار مفیدی 
رسیده است. اسرائیل در نظر دارد تا 
سال 2020 ظرفیت آب شیرین کن های 
آب  طبیعی  منابع  معادل  را  خود 

آشامیدنی اش افزایش دهد.
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= در ۲1 سالگی به این دلیل 
سوگند پادشاهی خوردم که 
می خواستم به مردم بگویم 
پشت  نهاد  این  به  اگر شما 
شما  به  نهاد  این  کردید، 

پشت نکرده است.
پادشاهی  نوع  هر  با  =من 
می دانم  و  نیستم  موافق 
لیت  مسئو که  هی  شا د پا
شته  ا د ی  تصمیم گیر
و  بت سازی  فرهنگ  باشد 
چه  او  با  دیکتاتورتراشی 

خواهد کرد!
ن  هما ر  کا س  سا ا =
جمهوریت است چه در نظام 
پادشاهی  چه  و  جمهوری 
آن  در  پادشاه  که  پارلمانی 
یک نماد است و مسئولیت 

تصمیم گیری ندارد.
با  پهلوی  رضا  شاهزاده  مصاحبه 
صدای آمریکا که دوشنبه، 22 خرداد، 
در برنامه »خط قرمز« با اجرای مهدی 
بازتاب زیادی در  فالحتی پخش شد 

شبکه های اجتماعی پیدا کرده است.
 2۴ حدود  که  مصاحبه  این  در 
به  اشاره  با  پهلوی  رضا  است  دقیقه 
مقاومت مدنی شهروندان و اعتراضات 
و اعتصابات گسترده به خصوص بین 
مردم  اکثریت  که  جامعه  فقیر  طبقه 
ایران را در بر می گیرد گفت، فراتر از این 
تالش ها الزم است طبقه متوسط و مرفه 
روشنفکر جامعه  و  فکری  نیروهای  و 
که هنوز کنار نشسته اند و باید پیگیر و 
حامی این جریان شوند و رهبری این 
کار را به عهده بگیرند وارد گود شوند.

نید  نمی توا »شما  می گوید:  و  ا
اعتراضات خیابانی را به عنوان راه حل 
نهایی در نظر بگیرید و کمبودی که 
در این صحنه است باید جبران شود 

و می بایست تمام هماهنگی های الزم 
را انجام دهیم؛ من به سهم خودم در 
همکاری با سیاستمداران و بخشی از 
جامعه مدنی هستم و ضمنا کارشناسان 
و متخصصین نه فقط در مورد مسائل 
برنامه ریزی  مورد  در  بلکه  سیاسی 
کوتاه مدت،  در  راه  نقشه  طراحی  و 
میان مدت و بلندمدت می بایست روشن 
چیزی  چه  به  که  مردم  برای  کنند 
آنجا  به  چگونه  برسیم،  می خواهیم 
خواهیم رسیم و چه اثری در زندگانی 

آنها خواهد داشت.«
با  ما  ا بودند  رژیم  لف  مخا

اصالح  طلبان الس می زدند
به  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  او 
عنوان یکی از رهبران اپوزیسیون فراتر 
مدت ۴۰  این  در  مردمی  مبارزات  از 
سال چه کرده است می گوید: »]…[ 
خیلی از نیروهای سیاسی حتی برون 
مرز با وجود اینکه مخالف رژیم بودند 
اصالح طلبی  تفکر  در  همچنان  اما 
بودند و یک مقدار، معذرت می خواهم 
الس  می برم،  کار  به  را  اصطالح  این 
کرده  پیشه  را  اصالح طلب ها  با  زدن 
بودند. اپوزیسیون کالسیک که مقدار 
زیادی چمدان های ۴۰، 5۰، ۶۰ سال 
همچنان  می کند  حمل  را  گذشته 
هم  با  و  بودند  کوچه  یک  خم  اندر 
درگیر می شدند و از سر برخوردهای 
ایدئولوژیک نتوانستند به آن شکل که 
باید و شاید جبهه متحدی را تشکیل 
دهند. بحث بین نیروها این بود که چه 

کسی جمهوریخواه است و چه کسی 
طرفدار نظام پادشاهی است، کی چپ 
است و کی راست است تا اینکه بگوییم 
همه ما می بایست اساس سکوالریسم 
و دموکراسی را مبنا قرار دهیم؛ امروز 

باید به فکر نجات ایران بود.«
کیست که با جمهوریت مخالفت 

داشته باشد؟
پرسش های  مهمترین  ز  ا یکی 
این  پهلوی  رضا  شاهزاده  از  فالحتی 
است  سلطنت  طلب  او  آیا  که  بود 
پاسخ  پهلوی  رضا  جمهوریخواه؟  یا 
هموطنانم  به  همیشه  »من  می دهد: 
که  است  مردم  با  انتخاب  این  گفتم 
چه شکل حکومت را می خواهند. من 
اعتقادی الزاما به این یا آن ندارم چون 
در هر دو فرم کشور قابل اداره خواهد 
بود و مسئله بیشتر به خصوصیت آن 
آن  اجتماعی   بافت  و  مردم  کشور، 
جمهوریت  با  که  کیست  برمی گردد. 

مخالفت داشته باشد؟ من کوچکترین 
مخالفتی با جمهوریت ندارم. حتی در 
هم  جمهوریخواه  است  ممکن  اساس 
باید  ایران  مردم  که  سوالی  اما  باشم 
وجود  آیا  که  است  این  دهند  پاسخ 
به  نهاد فرامسلکی و غیرسیاسی  یک 
نیاز  کشور  این  وحدت  نماد  عنوان 
هست یا نه؟ وگرنه من الزاما در خون و 
رگ هایم خون سلطنتی نیست؛ یادتان 
همه  که  رضاشاه  من  پدربزرگ  نرود 
می خواست  شاد«  »روحت  می گویند 
من  بنابراین  باشد.  جمهوری  ایران 
روی این بحث نمی روم چون فراتر از 
باشم.  تعیین کننده  من  که  است  آن 
در  که  مسئولی  مقام  هیچ  می گویم 
کشور ما تصمیم گیرنده است نمی تواند 
غیرمنتخب باشد ]…[ محتواست که 
قرار  اگر  نظام.  شکل  نه  دارد  اهمیت 
باشد نظام پادشاهی نهایتا شکل نظام 
باشد؛  مدرن  باید  باشد  ایران  آینده 
نمی تواند چیزی غیر از آنچه نظیرش را 
در سوئد یا هلند یا ژاپن امروز می بینیم 

باشد.«
اگر مردم بخواهند رییس جمهور 

شوم کاندیدا می شوم
این  ز  ا بخشی  در  پهلوی  رضا 
با  وقتی  »امروز  می گوید،  مصاحبه 
صحبت  جوان  تیپ  بخصوص  مردم 
قانونی  پادشاه  عنوان  به  مرا  می کنم 
آن  به  سلطنت طلب ها  ]برخی[  که 
خیلی ها  نمی خواهند؛  دارند  اعتقاد 
جمهوریخواه هستند و می گویند ما به 

شاهزاده رضا پهلوی: 

به جمهوریخواهان و سلطنت طلبان می گویم من 
دغدغه ی حکومت ندارم؛ هدف من آزادیست

خاطر افکار شما طرفدارت هستیم نه 
به خاطر کسی که هستی و فردا ترجیح 
می دهیم رییس جمهورمان بشوی. من 
به  چه  و  سلطنت طلب ها  به  چه  هم 
جمهوریخواه ها می گویم که من دغدغه 
حکومت ندارم تنها تالش من این است 
که برسیم به آزادی ]…[ اگر بهتر از من 
برای اداره امور مملکت پیدا نمی کنید 
بگویید رییس جمهور شو، منم کاندیدا 
می شوم، اگر اکثریت می گویید پادشاهی 
می خواهیم و شما به عنوان سمبل باش، 
دولت  می کنیم،  برگزار  انتخابات  ما 
تشکیل می دهیم، نخست وزیر انتخاب 
می کنیم و… ولی یکی از اشتباهاتی 
طرفداران  جبهه  در  بخصوص  که 
است  مطرح  پارلمانی  پادشاهی  نظام 
مسئولیتی  که  پادشاهی  می گویند 
نباشد  تصمیم گیرنده  و  باشد  نداشته 
می خواهیم چه کار؟! مثل دکور بنشیند 
آن باال؟ اینجاست که من مشکل پیدا 

می کنم چون می دانم عاقبت این کار 
فرهنگ  می دانم  و چون  می شود  چه 
سر  آخر  دیکتاتورتراشی  و  بت سازی 
مسئله را منحرف خواهد کرد. اگر یک 
را  کسی  می توانند  کنند  فکر  عده ای 
پایین  بگذارند و خودشان در  باال  آن 
مانورهای همیشگی را بدهند من اولین 
سیستم  آن  با  که  بود  خواهم  نفری 

مخالفت خواهم کرد.«
رضا پهلوی درباره سوگند پادشاهی 
آمدن  کار  روی  از  پس  اندکی  که 
و  بیست  سن  در  اسالمی  جمهوری 
اساسی  قانون  اساس  بر  سالی  یک 
مشروطه و به عنوان ولیعهد و وارث 
تاج و تخت پادشاهی یاد کرد توضیح 
می دهد که »تنها انگیزه من آن زمان 
این بود که اگر شما مردم به این نهاد 
پشت کردید،  این نهاد به شما پشت 

نکرده است.«
واکنش های موافق و مخالف 

ی  پهلو ضا  ر ی  ها نظر ر  ظها ا
به   داشت  پی  در  زیادی  واکنش های 
ویژه مواضع شفاف او در مورد شکل 
وی  اگرچه  ایران؛  آینده  حکومت 
در  شفاف  و  واضح  پیش  سالیان  از 
گروهی  است.  گفته  سخن  باره  این 
پهلوی  رضا  شدن  پادشاه  معتقدند 
به نفع دموکراسی است و گروه دیگر 
می گویند رییس جمهور بودن او سبب 
این  و  شد  خواهد  برنامه ها  پیشرفت 
بحث ها در شبکه های مجازی از جمله 

توییتر همچنان ادامه دارد.

=علی خامنه ای: قدرت های 
شیطانی دائم در حال توطئه 
ایران  ملت  علیه  نقشه  و 
شکست  انشاءاهلل  هستند 

می خورند!
زیارتی  »بجز سفر  =مردم 
سفرهای  عالیات  عتبات  و 
را  زائد  و  تفریحی  خارجی 

کنار بگذارند«!
ز  نما ر  د ی  منه ا خا =
تشریفاتی عید فطر بار دیگر 
ثابت کرد که از اوضاع جامعه 
و ناتوانی  دولت بی خبر است. 
و  اسالمی  جمهوری  رهبر 
دیگر مقامات رژیم با چنین 
نشان  بار  هر  فقط  سخنانی 
ایران  در  انگار  که  می دهند 
پشت  و  نمی کنند  زندگی 
و  محافظت شده  دیوارهای 
ضدگلوله  اتومبیل های  در 
نمی توانند  دودی  شیشه  و 
جامعه  در  واقعا  را  آنچه 

می گذرد ببینند و بشنوند.
رهبر جمهوری اسالمی روز جمعه، 
عید  نماز  خطبه های  در  خرداد،   25
همیشگی  مواضع  تکرار  به  فطر 
و  پرداخت  دشمنان  علیه  خود 
بحران های  ریشه  به  اشاره  بدون 
با  شهروندان  که  روزافزون  اقتصادی 
طبق  هستند  گریبان  به  دست  آن 
نسبت  تکراری  حرف های  با  معمول 
غربی ها  و  آمریکا  توطئه های  به 
داد. هشدار  اسالمی  جمهوری  علیه 

دقایق زیادی از بخش اول خطبه های 
او در مورد تمجید از »پخش افطاری« 
در بعضی مساجد و محالت بود که آن 
را یک »پیشرفت« دانست و سپس به 
راه پیمایی روز »قدس« اختراع آیت اهلل 

نسخه علی خامنه ای برای حل مشکالت کشور:

 توطئه ها را بشناسید، اسراف نکنید، سفرهای 
خارجی نروید!

جمهوری  بنیانگذار  و  رهبر  خمینی 
اسالمی اشاره کرد و گفت: »حقیقتا 
و  است  فردی  به   منحصر  پدیده ی 
امسال از هر سال برجسته تر بود.« در 
نفاق  و  تفرقه  جز  روز  این  که  حالی 
و  جنگ  ادامه ی  و  فلسطینی ها  بین 
اسراییل  و  فلسطین  میان  درگیری 

هیچ نتیجه ای نداشته است.
به گزارش تسنیم او با اشاره به این 
دو مورد ادامه داد: »این ملت بیدار و 
نیست.  ملت خسته  این  است؛  آماده 
این  که  می کنند  تبلیغ  که  کسانی 
ملت خسته است، خودشان خسته اند، 
تعمیم  را  این  بی نشاط اند؛  خودشان 
می دهند و قیاس به نفس می کنند« 
»معنویت  کرد  تاکید  همچنین  وی 
خواهد  بیشتر  بحمداهلل  روز  به   روز 
می شود  معلوم  زمینه  این  در  شد.« 
از  حتی  اسالمی  جمهوری  رهبر  که 
اخبار و گزارش های رسانه های داخلی 
و  مقامات  و  ندارد  اطالعی  هیچ  هم 
اوضاع  معظم«  »رهبر  به  مسئوالن 
وی  که  نمی دهند  گزارش  را  کشور 
روز  به  روز  »معنویت  می کند  خیال 

بیشتر« می شود.

افزود:  همچنین  خامنه ای 
حال  در  دائم  شیطانی  »قدرت های 
ایران  ملت  علیه  نقشه  و  توطئه 
و  اقتدار  ایستادن،  از  چون  هستند؛ 
فکر بلند ابتکاری او برای زندگی ملی 
این  البته  نگران اند.  ملت ها  میان  در 
می کنند  را  تالش خودشان  قدرت ها 

و انشاءاهلل شکست می خورند.«
درباره  دلخوشی  به  باز  ادامه  در  او 
پرداخت  آمریکا  فرضی  شکست های 
اعالم  آمریکا  و گفت: »رییس جمهور 
این  در  دالر  میلیارد  7هزار  که  کرد 
منطقه خرج کردیم و چیزی دستمان 
است.  شکست  معنایش  این  نیامده؛ 
خورده  شکست  منطقه  در  آمریکا 
است  نتوانسته  بزرگ  شیطان  است؛ 
وسوسه  آن همه  با  تالش،  آن همه  با 
و دمدمه به مقصود خود برسد. فقط 
پول را خرج کرده است.« با این همه 
معلوم نیست چرا این همه نسبت به 
شکست خورده  آمریکای  توطئه های 

هشدار داده می شود.
از  دیگری  بخش  در  رژیم  رهبر 

خطبه ها گفت: »ملت ایران باید

ابتدای  طاهری  =زینب 
احضار  از  جاری  خردادماه 
خود به شعبه دوم دادسرای 
فرهنگ و رسانه به اتهامات 
»تشویش اذهان عمومی« و 
»نشر اکاذیب« خبر داده بود.
وکالت  طاهری  =زینب 
و  امنیتی  متهمان  برخی 
عقیدتی از جمله محمدعلی 
»عرفان  بنیانگذار  طاهری 
ثالث  محمدیاور  و  حلقه« 
درویش گنابادی محکوم به 

اعدام را بر عهده دارد.
=او همچنین یکی از هفت 
بازپرس  از  که  است  وکیلی 
شعبه دوم دادسرای فرهنگ 
و رسانه به دلیل فیلترینگ 

تلگرام شکایت کرده اند. 
یک  پایه  وکیل  طاهری  زینب 
با  است  کرده  اعالم  دادگستری 
است  مجبور  تهران  دادستانی  فشار 
حساب هایش در شبکه های اجتماعی 
این وکیل دادگستری  را حذف کند. 
دادستانی  طرف  از  مأموران  می گوید 
ماه  دو  و  بازداشت  حکم  با  تهران 
گفتند  و  کردند  مراجعه  او  به  زندان 
یا به جرم تشویش اذهان عمومی او 
می کنند  زندان  ماه   2 و  بازداشت  را 
شبکه های  در  حساب هایش  باید  یا 

اجتماعی را حذف کند.
زینب طاهری با اعالم این خبر در 
توییتر نوشته است درِ آن مملکتی را 
نتواند »در چهارچوب  که یک وکیل 
بزند  را  حرفش  مملکتش«  قوانین 

»باید ِگل گرفت«.
زینب طاهری وکالت برخی متهمان 
امنیتی و عقیدتی از جمله محمدعلی 
و  حلقه«  »عرفان  بنیانگذار  طاهری 
گنابادی  درویش  ثالث  محمدیاور 

دادستانی تهران یک وکیل را مجبور به حذف 
حساب هایش در شبکه های اجتماعی کرد

محکوم به اعدام را بر عهده دارد.
وکیلی  هفت  از  یکی  همچنین  او 
آزادی  »سلب  عنوان  با  که  است 
کردن  محروم  و  ملت  افراد  شخصی 
از حقوق مقرر در قانون اساسی  آنها 
به موجب صدور دستور کلی و خارج 
از صالحیت بازپرس« از بازپرس شعبه 
دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل 

فیلترینگ تلگرام شکایت کرده اند.
شکایت  این  طرح  از  پس  طاهری 
در گفتگو با خبرگزاری برنا گفته بود: 
»این مسئله به این علت بحث برانگیز 
می تواند  مدعی العموم  آیا  که  است 
بطور  یا  پیام رسان  یک  فیلتر  دستور 
بازپرس  به  را  مجازی  فضای  کلی 
بدهد؟ در هیچ جای قانون این جزو 
حوزه اختیارات دادستان نیست. تنها 
برای  تصمیم گیری  قدرت  حکم  یک 
این  غیر  در  دارد.  را  نفر  میلیون   ۸۰

صورت دستور غیرقانونی است.«
در  که  افرادی  طاهری  گفته  به 
تلگرام اقدام به کسب درآمد می کردند 
از  را  این حکم شغل شان  با صدور  و 
دست داده اند نیز می توانند در این باره 
در دادسرای ویژه کارکنان دولت اعالم 
شکایت کنند: »افرادی که در تلگرام 
با  و  به کسب درآمد می کردند  اقدام 
صدور این حکم شغلشان را از دست 
قانون  استناد  به  می توانند  داده اند 

مجازات نزد قوه قضاییه در دادسرای 
و  کنند  دولت شکایت  کارکنان  ویژه 
این شکایت طبق قانون باید پیگیری 
شود. عواقب تمام این مسائل به عهده 

دادستان است.«
زینب طاهری که یکی از وکالی فعال 
در شبکه های اجتماعی به ویژه توییتر 
است ابتدای خردادماه جاری از احضار 
فرهنگ  دادسرای  به شعبه دوم  خود 
اذهان  »تشویش  اتهامات  به  رسانه  و 
عمومی« و »نشر اکاذیب« خبر داده بود.

با  مالقات  از  پس  اخیرا  طاهری 
موکلش، محمدیاور ثالث که به اتهام 
انتظامی  نیروی  مأموران  گرفتن  زیر 
در گلستان هفتم بازداشت و محاکمه 
و به اعدام محکوم شده است، دادگاه 
استالینیستی«  »دادگاه های  با  را  او 
مقایسه کرده و گفت: »در جریان یک 
بی اعتنایی  با  توام  غیرقانونی  نمایش 
کامل نسبت به حق دفاع آقای ثالث و 
اجرای تشریفات قانونی آیین دادرسی 
کیفری، حکمی دائر بر سه بار قصاص 
به اتهام واهی جرم اثبات نشده سه بار 
قتل عمد در دادگاه بدوی صادر شده 
این  قاطعانه  ثالث  محمدیاور  است.« 
اتهام را رد می کند و می گوید راننده 
نیروی  مأموران  که  نبوده  اتوبوسی 
انتظامی را زیر گرفته است و زیر فشار 

مجبور به »اقرار« شده است.

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

شاهزاده رضا پهلوی در کودکی در کنار شهبانو فرح و محمدرضا شاه 
فقید در مراسم تاجگذاری

ویدئو

علی  خامنه ای، علی الریجانی و وحید حقانی در نماز عید فطر
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ایرانی  =کارهای ۸ عکاس 
تورین،  در  نمایشگاهی  در 
با  ایتالیا،  صنعتی  پایتخت 
به  زنان«  »مقاومت  عنوان 

نمایش درآمد.
از عکاسان حاضر  =برخی 
در این نمایشگاه مدتی را در 
زندان های جمهوری اسالمی 

گذرانده اند.
=شرایط سختی که زنان در 
با آن دست  منطقه  و  ایران 
گریبان هستند، موضوع  به 
این  در  که  است  کارهایی 

نمایشگاه عرضه شده است.

سینمای  ملی  موزه  رأفت-  احمد 
از  نمایشگاهی  میزبان  تورین  شهر 
عنوان  با  ایرانی  عکاس   8 کارهای 

»مقاومت زنان« است.
این نمایشگاه که در چارچوب هفته 
عکاسی ایتالیا برگزار می شود، بر اساس 
طرحی از اعظم بهرامی و داوید دوتو 
پای گرفته است. اعظم بهرامی، شاعر 
و کارشناس محیط زیست، به کیهان 
در  پیش  سال  »سه  می گوید  لندن 
جریان سمیناری در رابطه با زندان ها 
در ایتالیا بود که این فکر پا گرفت. در 
این سمینار در رابطه با کار و زندگی در 
محیطی بسته صحبت می شد. من این 
شرایط زندان را با محیطی که زنان در 
ایران مجبور به زندگی در آن هستند 
و  بسته  کامال  محیطی  کردم.  تشبیه 
با محدودیت های بسیار که به ویژگی 
زندگی زنان در ایران تبدیل شده است«.

اعظم بهرامی می گوید انتخاب عکس 
به عنوان زبانی برای بیان این واقعیت 
به این دلیل بود که »تصویر احتیاج به 

مقاومت زنان، تصاویر عکاسان ایرانی در ایتالیا

ترجمه ندارد و بدون استفاده از کلمات 
قادر به بیان واقعیت هاست«.

انتخابات  از  پس  که  بهرامی  اعظم 
سال 88 از ایران خارج شد و در حال 
پایتخت  تورین،  شهر  ساکن  حاضر 
صعنتی ایتالیا است، برای برگزاری این 
نمایشگاه به 8 نفر از عکاسان ایرانی که 
فعال  اجتماعی  در حوزه های مختلف 
هستند مراجعه کرد. هر کدام از این 
عکاسان با پنج عکس در این نمایشگاه 
حضور دارند. البته داوید دوتو، عکاس 
اعظم  از  عکس  پنج  نیز  ایتالیایی، 
بهرامی را در این نمایشگاه ارائه می دهد.

زبان تصویر
با  گفتگو  ادامه  در  بهرامی  اعظم 
حدود 20  »با  می گوید  لندن  کیهان 
در  و  گرفتیم  تماس  ایران  در  عکاس 
نهایت کارهای این 8 نفر، که تنها دو 
نفر از آنها در سال های اخیر به خارج 
همگی  کرده اند،  مهاجرت  کشور  از 
هنوز در ایران زندگی و کار می کنند«. 
عکس هایی که در این نمایشگاه ارائه 
برای  ایران  در  نتوانستند  می شوند، 
نمایش مجوزهای الزم را دریافت کنند. 

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

تو از پیش ِ شمشادها می گذشتی.
من از جویباران ِ باریک.

تواز روشنای ِ شگفت آفرین ِ علف های عاشق
ومن از کنا ر ِ نَفس های تاریک.

ولی اعتماد ِ تو بر واژه هایم، قشنگ ست.
ازین رو، دلم تا همیشه، برای تو تنگ ست.

)رضا مقصدی(

دلم تا همیشه، برای تو تنگ ست

در همین رابطه می توان به عکس های 
برهنگی  آنها  که سوژه  آدین حقیقی 

است اشاره کرد.
که  نمایشگاه  این  مقدمات  تهیه 
نهادهای  از  مالی  حمایت  هیچگونه 
دولتی ایتالیا دریافت نکرده است، سه 
سال به طول انجامید، اگرچه توانست 
سینمای  ملی  موزه  معنوی  حمایت 
ایتالیا و استانداری پیه مونت را به دست 
»این  می گوید  بهرامی  اعظم  آورد. 
برای  است  مناسبی  نمایشگاه فرصت 
کارهای  با  ایتالیایی  مخاطبان  اینکه 
عکاسان اجتماعی ایران آشنا شوند.« 
این 8 مجموعه هر کدام به یک بخش 
افشین  دارد.  توجه  زنان  زندگی  از 
یوسفی و مریم مجد با عکس هایی از 
زنان ورزشکار و مشکالتی که آنها با آن 
در جمهوری اسالمی درگیر هستند در 
تورین حضور دارند. زندگی و مشکالت 
زنان در لبنان، موضوع عکس های رها 

عسکرزاده است.
تصویر در قفس

زنان  از  عکس هایی  با  بردبار  بابک 
پیشمرگ کرد در این نمایشگاه حضور 

جنگ زده  کشورهای  در  زنان  دارد. 
میرحبیبی  مهدیه  کارهای  موضوع 
است. سجاد میرحبیبی به سراغ زنانی 
رفته است که عزیزان خود را در یکی 
از طوالنی ترین جنگ های خاورمیانه، 
از دست داده اند.  ایران و عراق  جنگ 
مناسبی  عنوان  شاید  قفس  در  هنر 
برای عکس های شیوا خدابخش باشد 
زنان  برای  محدویت ها  به  اشاره  که 
هنرمند می کند.برخی از عکاسانی که 
در این نمایشگاه به کارهایشان اشاره 
شده است، در گذشته سر و کارشان به 
زندان هم افتاده است. بابک باردار، که 
چندی پیش مجبور به خروج از کشور 
زندگی  پاریس  در  اکنون  هم  و  شد 
عکاسی  هنگام  سال 88  در  می کند، 
در تظاهرات عاشورای آن سال همراه 
دستگیر  مدنی  فعاالن  از  گروهی  با 
شد و مدتی را در زندان گذراند. رها 
در  حاضر  حال  در  که  عسکرزاده، 
بیروت کار می کند، در سال 8۶ مدتی 
به  بود. رها عسکرزاده  بازداشت  را در 
یک  کمپین  در  تالش هایش  خاطر 
بود. شده  بازداشت  امضا  میلیون 

آذین حقیقی در سال ۹1، هنگامی 
که سرگرم تهیه گزارشی در رابطه با 
شد.  دستگیر  بود  دالر  بهای  افزایش 
سرشناس  عکاسان  از  مجد،  مریم 
که  هنگامی  سال 1۳۹0  در  ورزشی، 
آلمان  به  سفر  برای  فرودگاه  راهی 
فوتبال  جهانی  جام  در  حضور  جهت 
زنان بود، بازداشت شد. دیگر عکاسانی 
این  در  را  کارهایشان  می توان  که 
میرحبیبی،  مهدیه  دید،  نمایشگاه 
افشین یوسفی، سجاد آروند و  شیوا 
خدابخش هستند. نمایشگاه »مقاومت 
ملی  موزه  در  مه  ماه   ۳1 که  زنان« 
سینمای تورین درهایش را گشود، تا 

1۴ ژوئن ادامه خواهد یافت.

و  مجازی  فضای   - تهرانی  مانی 
صفحات دیجیتال باعث شده تا ابزار 
و امکانات کشیدن کارتون و همچنین 
سرعت و تیراژ انتشار آن به شکل قابل 
مالحظه ای افزایش پیدا کند. تا جایی 
که مطبوعات چاپی داخل کشور هم 
به کارتون بیش از گذشته اهمیت می 
دهند. با وجود اینکه کارتونیست های 
داخل کشور کارهای ارزشمندی ارائه 
می دهند که گاه هزینه زندان و شالق 
کلی  فضای  اما  بپردازند  باید  هم  را 
نشان می دهد که کارتون ها نیز مثل 
مطالب روزنامه ها و مجالت در مسیر 
قرار  تعیین شده ای  پیش  از  و  واحد 
گرفته و هیاهوهای دو جناح اصولگرا 

و اصالح طلب را نمایندگی می کنند.
چند  آقاسیدحسینی  سیدمیثم 
کتاب دارد و چند نمایشگاه در ایران 
برگزار کرده. وی همچنین از مدیران 
بوده  کشور  فرهنگی  بخش  میانی 
است. درباره وضعیت کارتون در ایران 

با او گفتگو کرده ام.
= کشیدن کارتون را از کجا آغاز 
کردید و آیا کشیدن کارتون لزوما با 

روشنگری همراه است؟
-از روزهای کودکی و از تلخی ها به 
آن پناه بردم. مادرم دستانم را قدرت 
بخشید. در کارتون هر جزء وسیله ای 
اجزاء  همه  و  است  پیوستگی  برای 
که  می کنند  حرکت  جهت  این  در 
برای  برسانند.  مقصود  به  را  مخاطب 
کارتون  در  نباید  که  معتقدم  همین 
کارتون  کرد.  ایجاد  بصری  تشویش 
قطعأ  باشد.  دوریاب  و  دیریاب  نباید 
همه چیز در جهان انسان را به سمت 
هنرمند  البته  و  می برد  روشنگری 
باید روشنفکر باشد و اثر هنری باید 
با روشنفکری و برای روشنگری خلق 

شود.
تراژدی،  یا  طنز  کارتون  در   =

کدام غالب است؟
در  که  است  حادثه  یک  -تراژدی 
می کشد  دوش  به  را  مصیبتی  پایان 
و  ترس  انسانی مثل حس  عواطف  و 
شفقت را بیدار می کند. طنز و تراژدی 
در کنار هم طنز تلخ است. این الگویی 
است که جامعه از کارتون انتظار دارد 

جمهوری اسالمی کارتونیست ها را تهدید، تطمیع و سانسور می کند

و کارتونیست سوژه هایش را در همین 
چارچوب خلق می کند، زیرا هنرمند 
انتهای حقیقت را ببیند و برای  باید 

مخاطب تصویر کند.
در  را  تراژدی  حتی  کارتون   =
این  بر  می کند،  روایت  طنز  قالب 
با تمسخر کجاست  اساس مرز آن 
و در وقایعی مثل جنگ و کشتار و 

اعدام کارکرد کارتون چیست؟
زاویه  بی نهایت  تمسخر  با  -طنز 
با شورآفرینی مخاطب  دارد. هنرمند 
معنی  طنز  می رساند.  ذوق  به  را 
را  آن  نباید  و  دارد  را  خاص خودش 
به تمسخر آلوده کرد. طنز از سالمت 
می خیزد،  بر  نیکو  آرایه های  و  آداب 
در حالی که تمسخر با الگوهای غلط 
تخطئه  را  حقیقت  مهمل گویی  و 
از  کارتون  نخست  نگاه  در  می کند. 
نوشتار تأثیرگذارتر است و با سرعت 
هدف را نشانه می رود و سرعت فهم 
را باال می برد و این همان تأثیر موفق 
کارتون و تصویر است، زیرا تأثیر آنی 

بر مخاطب کارسازتر است.
اشکال  دیگر  به  نسبت  آیا   =
بیان مثل نوشتن، سد سانسور در 

برابر کارتون منافذ بیشتری دارد؟
-امتیاز کارتون در برابر سانسور این 
است که در لحظه می تواند به صورت 
و  منتشر  وسیع  ابعاد  در  و  گسترده 
دیده و فهمیده شود و در شبکه های 
اجتماعی دست به دست بچرخد. این 
تأثیر آنی و در لحظه مشابه قدرت یک 

ضربه است که از دست و تیغ سانسور 
سرعت بیشتری دارد.

از  بیش  اخیر  سال های  در   =
ایران  مطبوعات  در  کارتون  پیش 
این  آیا  یافته.  رواج  و  کرده  باز  جا 
اتفاق مثبتی است و یا فضای غالب 

سیاسی  مشی  خط  کارتون ها  این 
خاصی را دنبال می کند؟

که  تیغ  مثل  است.  مثبت  -قطعأ 
همزمان برای نظافت و حماقت کاربرد 
دارد. بستگی دارد این ابزار را کجا به 
کار بگیریم. اگر کارتونیستی سرکوب 
و سانسور و از میان برداشتن مخالفان 
حکومت را توجیه و واقعیت سازی کند، 
خود را به ابزار سیاسیون آلوده کرده 
و در این موارد از دروغ واقعیت سازی 
می کنند که بر افکار عمومی تأثیرات 

آلوده  که  هنرمندی  دارد.  خطرناکی 
یا محتاج نباشد به این دام نمی افتد. 
بازتاب  خود  خودی  به  کارتون 
در  اگر  است.  جامعه  روزمره  واقعیت 
سیاسی  روزمرگی های  و  اشتباهات 
تصویر  به  را  جرمی  صحنه  هنرمند 
می کشد باید آن را واقعیت سازی کند 
و این همان نقطه پریشانی است که 
وظیفه  می شود.  آن  گرفتار  مخاطب 
ماجرا  بازسازی  و  ترسیم  هنرمند 
منظور  به  عمومی  افکار  ذهن  در 
کارتونیست  یعنی  است.  شفاف سازی 
باید بتواند چند مفهوم متضاد را یکجا 
و به گونه ای تصویر کند که حقیقت 
در آن نمایان شود و اثری مختصر و 
مفید و در عین حال مفصل خلق کند 
که با تمام پیچیدگی به سرعت و در 
نگاه نخست به مخاطب منتقل شود.
= کارتون واقعیت سازی است یا 

صرفأ بازتاب واقعیت؟
-بازسازی و ترمیم از خواص هنر و 
برای  اگر  واقعیت سازی  است.  ادبیات 
میان  از  و  و سرکوب  توجیه سانسور 
برداشتن مخالفان باشد، مذموم است.

اختالس ها  خصوص  در  مثأل   =
میزان  کارتون ها  شود  می  گفته 
دزدی  به  جامعه  حساسیت 
مقامات رژیم را کم کرده و به جای 
لبان  بر  را  پوزخند  و  لبخند  آن 
مخاطبان نشانده. درباره این تأثیر 

کارتونیست ها نظر شما چیست؟
-به میزان تهدید و تطمیع و سانسور 
هنرمندان بستگی دارد، کارهایی که 
در جمهوری اسالمی رایج است و در 
این صورت حکومت می تواند این ابزار 
آلوده  می خواهد  که  شکلی  هر  به  را 
کند تا به وسیله آن هنرمند را به مسیر 
کند.  رهبری  و  هدایت  خود  دلخواه 
اجازه  سیاسی  احزاب  اساس  این  بر 
خودش  کار  کارتونیست  نمی دهند 
کارتونیست  تنها  و  دهد  انجام  را 
را  خود  دل  حرف  می تواند  مستقل 
بیان کند. احزاب سیاسی و حکومت 
آزادی  و  می خواهند  سفارشی  کار 
می کنند.  محدود  را  هنرمند  بیان 
عادی سازی جامعه ما را فرا گرفته و 

 ۲5 تخفیف  =باوجود 
از  مردم  کتاب ها،  درصدی 
خرید آنها استقبال نکرده اند.
=مالک کتابفروشی آن را به 
فروخته  امیرکبیر  انتشارات 
نی  گرا با  نسته  نتوا ولی 

قیمت ها ملک تازه ای بخرد.
ارشاد  و  فرهنگ  =وزارت 
دیگر  نهادهای  و  اسالمی 
ین  ا کمک  ست  ا خو ر د
بی پاسخ  ا  ر بفروشی  کتا

گذاشته اند.
در  »رود«  انتشارات  و  کتابفروشی 
 20 از  پس  تهران  کریمخان  خیابان 
شد.  تعطیل  اجبار  به  فعالیت  سال 
این کتابفروشی به انتشارات امیرکبیر 

فروخته شده است.
و  کتابفروشی  مدیر  مقدم  سعید 
کتابفروشی های  از  »رود«  انتشارات 
قدیمی خیابان کریمخان زند در تهران 
نوشته  خود  شخصی  اینستاگرام  در 
میل  برخالف  سال   20 از  پس  که 
باطنی اش مجبور است این کتابفروشی 

را تعطیل کند.
آنگونه که سعید مقدم نوشته، او به 
نوسانات  و  اقتصادی  مشکالت  دلیل 

قیمت  مجبور به این کار شده است.
سعید مقدم مدیر کتابفروشی »رود« 
نوشت که »محل فعلی کتابفروشی رود 
به منظور تجهیز و ارتقا فروخته شد، 
اما با رشد ناگهانی و انفجاری قیمت ها 
مکان  تهیه  به  قادر  دیگر  متاسفانه 

مناسب برای کتابفروشی نیستیم.«
که  گفته  »رود«  کتابفروشی  مدیر 
در این 20 سال با حمایت اهالی قلم 
ولی  کار می کرده اند  و عاشقان کتاب 
اکنون »بدون تسهیالت و تامین مالی 
از طرف نهادهای مربوط« قادر به ادامه 

راه نیستند.
سعید مقدم به خبرآنالین همچنین 
گفته که مدیر و مالک انتشارات قصد 
با فروش ملک فعلی، مکان  تا  داشته 
تهیه  خدمات رسانی  برای  بزرگتری 
به  را  ملک  هم  همین  برای  کند، 
انتشارات امیرکبیر فروخته ولی مالک 
صورت  توافق  باوجود  جدید،  ملک 
گرفته، از فروش صرف نظر کرده است.

به گفته مدیر این کتابفروشی، »پس 
مکان  یافتن  برای  زارع  آقای  آن  از 
برای  کریم خان  خیابان  در  تازه ای 
دلیل  به  که  کردند  اقدام  کتابفروشی 
مکان  خرید  به  موفق  قیمت ها  رشد 

تازه ای نشدند.«
آنگونه که سعید مقدم می گوید تنها 
وزارت  وام  کتابفروشی  این  نجات  راه 
نهادهای  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

مربوطه است ولی هیچ نهاد و ارگانی 
هم تا کنون به آنها کمک نکرده است.

کسب  برای  اکنون  کتابفروشی  این 
خردادماه  اول  از  نیازش  مورد  بودجه 
درصد   25 تخفیف  کتاب ها  روی  بر 
زده ولی با استقبال مواجه نشده است. 
هر  اگر  که  است  این  دردناک  »نکته 
صنف دیگری در بازه زمانی حدود یک 
ماه 25 درصد تخفیف می گذاشت نیمی 
از موجودی اش تمام می شد در حالی 
که برای ما این اتفاق رخ نداده است.«

مدام  »مردم  می دهد:  ادامه  مقدم 
گالیه مند  کتاب  قیمت  گرانی  از 
تخفیفی  چنین  وقتی  ولی  هستند 
هر  برابر  چند  که  گذاشته ایم  هم  را 
نمایشگاهی است استقبالی نمی کنند 

و این برای ما بسیار دردناک است.«
به  تیرماه   ۳0 کتابفروشی  این 
می شود  واگذار  امیرکبیر  انتشارات 
و  انتشارات  صاحب  زمانی که  تا  و 
کتابفروشی بتواند مکان دیگری را تهیه 

کند، به ناچار تعطیل است.
و در  پایین جمعیت کتابخوان  آمار 
نتیجه تیراژ پایین کتاب، گرانی کاغذ 
و چاپ، کانالیزه بودن یارانه های دولتی 
کتاب، اعمال سانسور و در نتیجه آن 
صورت  به  ممنوع  کتاب های  انتشار 
ممنوعه،  کتاب های  بازار  در  افست 
رونق کتاب های صوتی به جای چاپی، 
غیرحرفه ای  نشرهای  کپی برداری 
ظهور  و  بازار  پرفروش  کتاب های  از 
باعث  نمایشگاهی  انتشاراتی های 
و  شده  کتابفروشی ها  بازار  کسادی 
آنها را مجبور به تعطیل کردن و تغییر 
فرهنگ  فقدان  از  می کند.جدا  شغل 
مشکالت  بروز  ایران،  در  کتابخوانی 
پیش  از  بیش  معیشتی،  و  اقتصادی 
است.  کرده  بیگانه  کتاب  با  را  مردم 
بیشتر مردم ترجیح می دهند اطالعات 
سطحی و غیرمتمرکز موجود در فضای 
مجازی را کسب کنند تا اینکه در بازار 
گرانی ها، با خرید کتاب به خرج خانواده 

خود اضافه کنند.
انتشاراتی های  از سوی دیگر، ظهور 
برای  معضلی  به  نیز  کپی کار 
از  شده.  بدل  قدیمی  انتشاراتی های 
آنجایی که کسب مجوز انتشارات آسان 
است، موسسات نشر کتاب چون قارچ 
می رویند و از کتاب های دیگر انتشارات 
ادیت و  با کمی  آنها  ارتزاق می کنند. 
تغییر مختصری در عناوین کتاب های 
انتشارات،  دیگر  به  متعلق  پرفروش 
از آن پول در  را کپی می زنند و  آنها 

می آورند.
سانسور و اعمال فشار بر نویسندگان 
تا  است  علت  بر  مزید  نیز  ناشران  و 
انتشارات و کتابفروشی های قدیمی روز 
به روز تحلیل بروند و ترجیح دهند به 
دنبال کار کم دردسرتر و پرسود بروند.

کتابفروشی »رود« پس از ۲۰ 
سال به اجبار تعطیل شد

سیدمیثم آقاسیدحسینی
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دست آمده توسط این گروه هستند و 
نه تجهیزاتی که دولت های غربی به آن 

فروخته یا هدیه داده باشند.
دیگر  و  غذایی  مواد  پرتاب   -5
کمک های اولیه در مناطق تحت نفوذ 
داعش ناشی از خطای انسانی بوده و 
هدف آنها کمک به آسیب دیدگان از 

جنگ بوده است.
مراکز  از  برخی  به  حمله  عدم   -۶
داعش توسط دولت اوباما با توجیهات 
زیست محیطی همراه بوده است و نه 

پشتیبانی از آن.
مخالفان  سرسخت ترین  حتی   -7
دولت های غربی در این کشورها چنین 

ادعایی را مطرح نکرده اند.
که  دالیلی  همان  به  ترتیب  بدین 
داعش  است  غرب  مخلوق  داعش 
می تواند مخلوق خود جمهوری اسالمی 

باشد.
زندانی عقیدتی نداریم

رز  چارلی  با  مصاحبه  در  ظریف 
»ما  که  گفت   2۰15 آوریل   29 در 
در ایران کسی را به خاطر عقیده اش 
وقاحت  با  ظریف  نمی کنیم.«  زندانی 
راه  با  مجلس  اعضای  مخالفت  تمام 
امریکا  خارجه ی  وزیر  با  خود  رفتن 
را نشانه ی آزادی در کشور می خواند. 

)الف، 19 بهمن 1393(
اما بنا به گزارش های ده ها سازمان 
حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، 
دیده بان حقوق بشر و نهادهای حقوق 
دادگاه های  احکام  و  ایرانی  بشری 
متهمان عقیدتی و رسانه ای آنها صرفا 
به دلیل ابراز عقیده بازداشت و زندانی 
شده اند. ایرانیانی که به خاطر عقیده ی 
صدها  در  شده اند  بازداشت  خود 
منتشر  رسانه ها  در  که  شهادت نامه 
شده روایت خود را نقل کرده اند. ایران 
زندان  بزرگترین  سال ها  از  برخی  در 
روزنامه نگاران نام گرفته است. بخشی 
از زندانیان در ایران همواره اهل سنت، 
مسیحیان تبشیری، بهاییان، شیعیان 
حلقه های  اهل  و  درویشان  نواندیش، 
به  صرفا  که  بوده اند  جدید  عرفانی 
دلیل عقیده و باور مذهبی خود زندانی 
شده اند. نهادهای حقوق بشری وابسته 
به سازمان ملل به خوبی این پرونده ها 
را مستند و مکتوب ساخته اند. سخن 
خالف  صورت  این  در  فقط  ظریف 
واقع نیست که بگوییم »در جمهوری 
اسالمی افراد تا وقتی عقایدشان را بیان 
باشند هزینه ای  پنهان کرده  نکرده و 
نمی پردازند و تنها پس از بیان عقیده ی 

ناهمرنگ زندانی می شوند.«
عدم اعدام محکومان سیاسی

به  واکنش  در  ظریف  محمدجواد 
باره  در  سی  بی  بی  خبرنگار  سوال 
ایران  در  اعدام  به  افراد  محکومیت 
به  مربوط  اعدام ها  »این  می گوید: 
به  ما  و  است  مخدر  مواد  قاچاقچیان 
مقابله با این معضل افتخار می کنیم.« 

)ایسنا، 1۶ بهمن 1393(
بخشی  نگر  بیا تنها  سخن  ین  ا
ازواقعیت است. بنا به گزارش نهادهای 
سوم  دو  تنها  ایران  در  بشری  حقوق 
پرونده های  دارای  اعدام  به  محکومان 
مخدر هستند.  مواد  قاچاق  با  مرتبط 
)حتی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه 
نه همه ی اعدام ها بلکه 93 درصد آنها را 
به قاچاق مواد مخدر مرتبط می داند.( 
بقیه یا به قصاص نفس محکوم شده اند 
یا دارای پرونده ای عقیدتی و سیاسی 
قوانین جمهوری اسالمی  هستند. در 
غیر از مرتکبان قتل و تجاوز جنسی 
و سرقت مسلحانه یعنی جرائم خشن، 

محمدجواد ظریف؛ دروغگوترین عضو کابینه ی روحانی تا   1392 سال  پنج  =در 
دروغ های  بیشترین   1397
ز  ا نی  حا و ر بینه ی  کا
شنیده  ظریف  محمدجواد 
به  این  البته  است.  شده 
دروغگویی  عدم  معنای 
نیست  کابینه  اعضای  دیگر 
مشخص  علت  دو  به  بلکه 
سفرهای  است:  داده  رخ 
خارجی ظریف و نشستن در 
برابر خبرنگاران خارجی که 
گاهی شمار معدودی از آنها 
سواالت سختی می پرسند و 
علت دیگر موضوع خبرساز 
برجام در چهار سال گذشته 

است.

محمدجواد   - محمدی   مجید 
اروپایی  دولت های  با  مذاکره  ظریف 
بر سر برنامه ی موشکی و مداخله های 
دروغ  را  اسالمی  جمهوری  منطقه ای 
د  خردا  5 )تسنیم  است  نده  خوا
سخن  این  کردن  باور  برای   .)1397
دولت  خارجه ی  وزیر  عادت  به  باید 
روحانی رجوع کرد. در دروغ بودن این 
سخنان فقط می توان به اعالم آمادگی 
رسمی جمهوری اسالمی برای مذاکره 

در مورد یمن اشاره کرد.
 1397 تا   1392 سال  پنج  در 
روحانی  کابینه ی  بیشترین دروغ های 
از محمدجواد ظریف شنیده شده است. 
دروغگویی  عدم  معنای  به  این  البته 
به  بلکه  نیست  کابینه  اعضای  دیگر 
است:  داده  رخ  مشخص  علت  دو 
نشستن  و  ظریف  خارجی  سفرهای 
در برابر خبرنگاران خارجی که گاهی 
شمار معدودی از آنها سواالت سختی 
دوربین  در  خارجه  وزیر  و  می پرسند 
نگاه کرده و با پررویی تمام به جهانیان 
دروغ می گوید تا وفاداری اش به نظام 
را اثبات کند و مقامش را حفظ. علت 
دیگر موضوع خبرساز برجام در چهار 
پوشش  برای  که  است  گذشته  سال 
وزرات  مقامات  و خارج  داخل  در  آن 
خارجه تحت فشار بوده و در بسیاری 
از موارد برای گریز از این فشارها دروغ 
مدام  وزارت خارجه  مقامات  گفته اند. 
دروغ می گویند تا اقدامات بیت و سپاه 

و روحانیت را ماله کشی کنند.
در این نوشته تعدادی از دروغ های 
بودن  محدود  می کنم.  ذکر  را  ظریف 
را  موارد  البته  یادداشت  یک  فضای 
همین  گرچه  است  ساخته  محدود 
یادداشت هم طوالنی است. به این کاری 
انجام می دهم  نوشته  این  در  که من 
می گویند  نگاران  روزنامه  عرف  در 
واقعیات(،  )وارسی  چکینگ  فکت 
کاری که رسانه های فارسی زبان خارج 
کشور انجام نمی دهند )داخلی ها اجازه 
می شوند(.  تنبیه  بکنند  اگر  و  ندارند 
بی  بی  و  فردا  رادیو  و  امریکا  صدای 
دالر  میلیون  ها  د   با  فارسی  سی 
بودجه و صدها کارمند ایران  تبار یک 
وارسی   مورد  در  اختصاصی  برنامه ی 
جمهوری  مقامات  دروغگویی های 
بی  بی  سایت  البته  ندارند.  اسالمی 
ذکر  را  ترامپ  دروغ های  فارسی  سی 
می کند اما کاری به دروغ های خامنه ای 

یا روحانی و ظریف ندارد.
داعش ساخته ی غربی هاست

ظریف می گوید: »غربی ها با همین 
مشکالت روبرو هستند که یک روز در 
اوکراین مشکل دارند و یک روز داعش 
را می سازند« )خبرگزاری مهر 1 اسفند 

)1393
این قلب واضح واقعیت یعنی ساخته 
شدن داعش به دست دولت های غربی 
از سوی مقامات دیگر نظامی و سیاسی 
جمهوری اسالمی هم مطرح شده است. 
شش واقعیت این سخن توطئه اندیشانه 

را نقض می کند:
1- هیچ شاهدی بر این مدعا وجود 
ندارد. دولت های غربی و نهادهای مدنی 
غربی در هیچ موردی چنین چیزی را 

تایید نکرده اند.
ابتدای  از  غربی  دولت های   -2
شکل گیری داعش با خالفت اسالمی 
در جنگ رو در رو بوده اند؛ آنها در سه 
سال گذشته هزاران پرواز برای حمله 
به تاسیسات داعش داشته اند و نیروهای 
امریکایی به عنوان مستشار در عراق 

برای حمله به داعش حضور دارند.
3- داعش در چند سال گذشته ده ها 
انجام  غربی  کشورهای  علیه  عملیات 
داده و صدها شهروند غربی را کشته و 

زخمی کرده است.
ماشین آالت  و  مهمات  اسلحه،   -۴
غربی در دست داعش عمدتا غنائم به 

کسانی نیز که به مقدسان شیعه دشنام 
دهند، »جاسوسی« کنند، زنای محصنه 
یا با محارم انجام داده باشند، از اسالم 
برگشته و دین دیگری اختیار کنند، و 
روابط جنسی با همجنس داشته باشند 
به اعدام محکوم می شوند. اعدام در فقه 
شیعه صور متفاوتی مثل به دار کشیدن، 
دارد که  بلندی  از  پرتاب  و  سنگسار، 
همه ی آنها اجرا می شده است. در حال 
حاضر حدود پنج هزار محکوم به اعدام 
در ایران تنها به خاطر جرائم مربوط به 
اجرای حکم خود  مواد مخدر منتظر 
صدور  دیگر  موارد  آمارهای  هستند. 
حکم اعدام با جزئیات اعالم نشده است.

نفی  ه   یشگا نما
نیست لتی  و د ست  کا لو هو

محمدجواد ظریف وزیر خارجه دولت 
نشریه ی  با  مصاحبه ای  در  روحانی 
آوریل   25 در  شده  منتشر  نیویورکر 
کشور  این  دولت  است  گفته    2۰1۶
هیچ کنترلی بر مسابقه های کاریکاتور 
هولوکاست ندارد و از آن حمایت هم 
نمی کند. او می گوید این نمایشگاه را 
و  می کند  برگزار  غیردولتی  گروهی 
سازمان غیردولتی ای که نمایشگاه را 
برگزار می کند »نیازی به مجوز« برای 
تنها  و وزارت خارجه  ندارد  انجام آن 

قادر است روادید صادر کند.
قلب  یک  ظریف  سخن  این  در 
واقعیت و یک خلط وجود دارد. واقعیت 
هر  برگزاری  که  است  این  قلب شده 
هر  و  هنری  و  فرهنگی  مسابقه ی 
مجوز  به  نیاز  ایران  در  نمایشگاهی 
دارد  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
و این نمایشگاه استثنا نیست. از جمله 
شرایط کسب آن نیز »توهین نکردن به 
اعتقادات و دیدگاه ها« از طریق »صوتی، 
یا کاریکاتور« است.  تصویری، نقاشی 
این امر در شرایط اخذ مجوز برگزاری 
وزارت  پورتال  در  فرهنگی  نمایشگاه 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ذکر شده است.

خلط هم میان غیردولتی و حکومتی 
است. برگزارکنندگان نمایشگاه تحت 
)که  نیستند  مجریه  قوه ی  مدیریت 
دولت  عنوان  با  آن  از  گاه  ایران  در 
حکومت  نظر  تحت  اما  می شود(  یاد 
امنیتی  نظامی و  نهادهای  که  هستند 
و قضایی و تبلیغاتی را تحت نظر دارد. 
و  ای اوج  رسانه  و  هنری  موسسه ی 
نمایشگاه ها  که  سرچشمه  موسسه ی 
و مسابقات هولوکاست را برگزار کردند 
قوه ی  معنای  به  )دولت  غیردولتی اند 
مجریه( اما حکومتی اند به این معنا که 
بودجه ی هر دو موسسه توسط حکومت 
تامین می شود و مقامات این موسسات 
نیز توسط حکومت تعیین شده اند. آنها 
نه بخش خصوصی اند و نه نهادی مدنی 

مستقل از حکومت و دولت.
ایران  دولت  به  علوی  بنیاد 

وابسته نیست
محمدجواد ظریف گفته است: »بنیاد 
علوی نیویورک یک سازمان غیر وابسته 
سازمان  یک  است.  ایران  دولت  به 
نیویورک  ایالت  در  که  است  مستقل 
موسسه  یک  این  است…  شده  ثبت 
که  است  خیریه  واقع  در  غیرانتفاعی 
فعالیت های نوع دوستانه دارد.« )تسنیم 

1۰ خرداد 139۶(
هم  اموال،  نظر  از  هم  علوی  بنیاد 
از لحاظ سازمان و هم از لحاظ نظام 
حکومت  به  وابسته  نگرش  و  رفتاری 
سازمان  این  اموال  است.  بوده  ایران 
از  بعد  که  است  پهلوی  بنیاد  اموال 
سقوط رژیم گذشته در اختیار حکومت 

کنونی ایران قرار گرفته است. اعضای 
هیئت امنای این بنیاد منصوبان ولی 
فقیه بوده اند. بنیاد علوی کارکردهای 
مالی  تامین  موسسه ی  و  البی  یک 
فعالیت های جمهوری اسالمی در ایاالت 
کمک های  است.  بوده  دارا  را  متحده 
این بنیاد به برخی موسسات خیریه در 
فعالیت های دیگر  برای  واقع پوششی 
این بنیاد مثل قاچاق مواد تحریمی به 
در 5  فوربس  است. مجله  بوده  ایران 
مالی  مشارکت های  به   2۰۰9 ژانویه 
به  بنیاد  این  دالری  هزار   5۰ تا   25
بنیاد کلینتون در سال 2۰۰۸ و کمک 
3۰ هزار دالری در سال مالی منتهی 
این  می کند.  اشاره   2۰۰۶ مارس  به 
تکذیب  علوی  بنیاد  توسط  اطالعات 
که  موسساتی  و  مساجد  است.  نشده 
ایاالت  در  خامنه ای  به  نزدیک  افراد 
متحده اداره می کنند مثل دارالحکمه 
محمد علی الهی در میشیگان و مسجد 
پاتوق  عنوان  به  کویینز  در  علی  امام 
مقامات جمهوری اسالمی در نیویورک 
بنیاد  این  از  را  خود  منابع  از  بخشی 

دریافت می کنند.
بنا به گفته ی رئیس بنیاد مستضعفان 
»تا کنون حدود ۴۰ هزار سند ]بنیاد 
تومان  میلیارد  ارزش ۶۰۰  به  علوی[ 
به مردم مناطق محروم واگذار شده که 
99 درصد آن هبه از سوی مقام معظم 
رهبری بوده است.« )کیهان ۴ مرداد 
139۶( بنیادی که وابسته به حکومت 
جمهوری اسالمی نیست چگونه امالک 
آن توسط رهبر آن و به واسطه ی بنیاد 

مستضعفان به افراد واگذار می شود؟
جعفر  محمد  ریاست  دوران  در 
محالتی برادر سفیر جمهوری اسالمی 
بنیاد،  این  بر  ملل  سازمان  در  ایران 
به  دالر  میلیون   1٫۴ علوی  بنیاد 
مسجد شیخ عمر عبدالرحمان کمک 
محوری  نقشی  که  کرد شیخی  مالی 
جهانی  تجارت  مرکز  بمب گذاری  در 
در سال 1993 داشت. دادستان فدرال 
نیویورک در سال 2۰۰9 بنیاد علوی را 
ویترین جمهوری اسالمی ایران و یک 
این  ریاست  نهاد صوری معرفی کرد. 
بنیاد را افراد نزدیک به مقامات مختلف 
ایرانی در سازمان ملل برعهده داشته اند.

باقر نمازی در زندان نیست
با  مصاحبه  در  ظریف  محمدجواد 
شبکه ی تلویزیونی سی بی اس در پاسخ 
به سوالی در مورد سرنوشت باقر نمازی 
۸۰ ساله گفت: »ایشان پشت میله های 
زندان نیست اما ممنوع الخروج است.« 

)19 ژوییه 2۰17(
 باقر نمازی در سال 2۰1۶ بر اساس 
اتهام همکاری با دولت متخاصم توسط 
قوه ی قضاییه جمهوری اسالمی به ده 
سال زندان محکوم شد. تالش دولت 
سازمان های  وی،  خانواده ی  امریکا، 
بین المللی و وکالی وی برای آزادی اش 
از  یک  هیچ  است.  مانده  نتیجه  بی 
مقامات قضایی یا نشریات این قوه تا 
زمان مصاحبه ی فوق در مورد آزادی 
وی از زندان خبری منتشر نکرده اند. 
هیچ یک از اعضای خانواده ی نمازی نیز 
از آزادی باقر نمازی تا زمان مصاحبه ی 
ظریف سخنی نگفته بودند. خانواده ی 
به  نیز  نمازی که وی  و سیامک  باقر 
ده سال زندان محکوم شده در آوریل 
به  خواستند  ترامپ  دولت  از   2۰17
نمازی  بابک  کند.  کمک  آنها  آزادی 
پسر دیگر باقر نمازی آزادی پدرش را تا 
قبل از مصاحبه ظریف انکار کرده است. 
هم ظریف در مصاحبه در برابر پرسش 
مارگرت برنان در باب حصر خانگی باقر 

نمازی سکوت می کند و هم خانواده ی 
نگفته اند.  سخنی  موضوع  این  از  وی 
اعالم این گونه اخبار مربوط به دسنگاه 
قضایی توسط مقامات اجرایی در حالی 
که همیشه این مقامات، دستگاه قضایی 
را مستقل معرفی می کنند غیرعادی و 

نامنتظر به نظر می آید.
منع ورود مسلمانان به امریکا

خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد 
بخشی  تایید  از  پس  روحانی  دولت 
منع  در  ترامپ  حکومتی  حکم  از 
ورود موقت شهروندان شش کشور به 
ایاالت متحده توسط دیوان عالی این 
کشور در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: 
»ممنوعیت ورود مسلمانان، آمریکا را 

امن نمی کند.« )۶ تیر 139۶(
دچار  سخن  این  در  ظریف  آقای 
واقعیات می شود.  انکار  و  سه تحریف 
اول اینکه ممنوعیت، ممنوعیت ورود 
مسلمانان نیست بلکه تنها ممنوعیت 
است  کشوری  شهروندان شش  ورود 
که حامی  تروریسم یعنی ایران یا محل 
رشد جنبش ها و دولت های تروریستی 
یعنی سوریه و عراق و سومالی و یمن 
و لیبی هستند و هیچ گونه همکاری 
بررسی  در  متحده  ایاالت  با  امنیتی 
پرونده  درخواست ویزا ندارند. موضوع 
دیگر خلط مسلمانان با اسالمگرایان در 
موضوع تروریسم و ممنوعیت ورورد به 
آمریکاست. این فرمان برای جلوگیری 
گرایش های  با  اسالمگرایان  ورود  از 
بطور  مسلمانان  نه  و  است  جهادی 
کلی. تنها اسالمگرایان شیعه و سنی 
و نه همه ی مسلمانان از غرب متنفر 
و  متحده  ایاالت  نابودی  خواهان  و 
و  هستند.  غربی  تمدن  کلی  طور  به 
غیرقابل  واقعیات  انکار  سوم  موضوع 
کشور  مثال  عنوان  به  است.  تردید 
ژاپن مهاجران مسلمان را که بخشی 
اندک از آنها اسالمگرا هستند یا بعدا 
به اسالمگرایان می پیوندند نمی پذیرد 
و هیچگونه عملیات تروریستی در این 
کشور توسط اسالمگرایان شیعه و سنی 

اتفاق نیفتاده است.
توئیت فارسی نداشته ام

محمدجواد ظریف می گوید: »توییتر 
در فضای دیپلماسی رسانه ای موثر است 
و برای رعایت مقررات ایران از توییتر 
فعال به عنوان ابزار پیام رسانی، صرفا در 
به  و  کرده  استفاده  بین المللی  سطح 
همین دلیل هم هیچگاه توییت فارسی 
نداشته ام.« )وبسایت رسمی دولت 11 

شهریور 139۶(
انگلیسی  زبان  به  تنها  نه  ظریف 
بلکه به زبان فارسی هم بارها توئیت 
کرده است. او در یکی از توئیت های 
تبریک می گوید،  را  نوروز  فارسی اش 
در  مشارکت  به  را  مردم  دیگری  در 
در  و  می کند،  دعوت   9۶ انتخابات 
به  ایران  به سخنگویی مردم  دیگری 
)البته  می دهد  پیام  غربی  کشورهای 
به فارسی( که میان فشار و توافق یکی 
همانند  نیز  ظریف  کنند.  انتخاب  را 
دیگر مقامات جمهوری اسالمی مثل 
با  روحانی  حسن  و  خامنه ای  علی 
که  است  آمده  کنار  دوگانگی  این 
توئیتر  و  فیس بوک  مثل  سایت هایی 
برای مردم ایران فیلتر هستند اما این 
پیام های  انتقال  برای  آنها  از  مقامات 
این  پیام های  استفاده می کنند.  خود 
به  متوجه  نه  فارسی  زبان  به  افراد 
به  متوجه  بلکه  بین المللی  جامعه ی 
است.  کشور  خارج  و  داخل  ایرانیان 
پیام های  بیانیه های رسمی   بر خالف 
به  اجتماعی  شبکه های  در  مقامات 

تا  نمی شوند  ترجمه  دیگر  زبان های 
داشته  بین المللی  مخاطب  بتوانند 

باشند.
همه ی ایرانیان سپاه پاسداران اند

محمدجواد ظریف پس از سخنرانی 
رئیس جمهور ترامپ در مورد راهبرد 
در 13  ایران  مورد  در  متحده  ایاالت 
نوشت:  خود  توئیت  در   2۰17 اکتبر 
»امروز همه ی ایرانیان از زن و مرد و 

پیر و جوان سپاه پاسداران هستند.«
سپاه  نمی توانند  ایرانیان  همه ی   
باشند حتی برای یک روز، چون سپاه 
و سازمان های تابعه ی آن مثل بسیج 
تک  تک  و  نظامی اند  سازمان های 
همه ی  منفردند.  و  شهروند  ایرانیان 
ایرانیان عضو سپاه و بسیج هم نیستند 
تا بگوییم سپاه یعنی ایرانیان. همه ی 
ایرانیان با نهاد، سیاست ها و باورها و 
آموزش ها و رفتارهای سپاه هم موافق 
نیستند تا بتوان میان این دو این همانی 
هزار  اصوال چگونه صدها  کرد.  برقرار 
نفر که در چهار دهه ی گذشته توسط 
بازداشت،  اعضای سپاه و بسیج مورد 
شکنجه، ضرب و شتم یا اذیت و آزار 
با  قرار گرفته اند می توانند  در خیابان 
کسانی  خانواده ی  باشند؟  یکی  سپاه 
که توسط سپاه کشته شده اند چگونه 
بدانند؟  از خود  را  نهاد  این  می توانند 
از نگرش مثبت  هیچ تحقیق میدانی 
اکثریت مردم ایران به سپاه هم حکایت 
اکثریت  به  را  فوق  تا سخن  نمی کند 
محمدجواد  کنیم.  حمل  ایران  مردم 
گونه ای  به  نظر  اظهار  این  در  ظریف 
دهه  چهار  گویی  که  می گوید  سخن 
سازمان  یک  عنوان  به  سپاه  تاریخ 
سرکوب اصوال واقع نشده است. حتی 
اگر سپاه پاسداران در 13 اکتبر 2۰17 
توسط ظریف خلق شده و هیچ تاریخی 
که  هستند  کسانی  باز  باشد  نداشته 
با ایده ی این نهاد و مبانی و سازمان 
آن  برای  شده  تعیین  سیاست های  و 
مخالف هستند و نمی توانند با آن یکی 

قلمداد شوند.
پایگاه نظامی در سوریه نداریم

محمدجواد ظریف در سفر به روسیه 
در پاسخ به سواالت خبرنگاران درباره 
وجود پایگاه های نظامی ایران در سوریه، 
آنجا  در  نظامی   پایگاه   »ما  گفت: 

نداریم.« )فارس 3۰ بهمن 139۶(
گزارشگران  از  تن  سه  روز  همان 
روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی 39 
در  اسالمی  دائمی  جمهوری  پایگاه 
دادند.  نشان  نقشه  روی  بر  را  سوریه 
نقشه ای که نیویورک تایمز در خصوص 
منتشر  سوریه  در  ایرانی  پایگاه های 
تدارکاتی  مراکز ستادی،  شامل  کرده 
راه اندازی  قرارگاه های  فرماندهی،  و 
پهپادها و مراکز آموزش نظامی  است. 
این نقشه شامل قرارگاه های موقتی که 
ایران در سوریه برپا می کند و برمی چیند 
نیست. پایگاه های دائمی عمدتا نزدیک 
نوشته  به  هستند.  اسرائیل  مرز  به 
نیویورک تایمز در کنار آموزش ده ها 
فعالیت هایی  برای  بومی   نیروی  هزار 
این  دارد،  نظر  مد  ایران  که حکومت 
کشور فناوری های تازه مانند پهپادها، 
تجهیزاتی  حتی  و  شنود  تجهیزات 
نیروها  این  به  هوایی  حمالت  برای 
انبارهای  نیز زیربنای  می دهد و خود 
آماده  را  سالح  نگاهداری  زیرزمینی 
میزان  بین المللی  ناظران  می کند. 
نیروهای ایرانی، عراقی، لبنانی، افغانی 
و پاکستانی تحت فرماندهی سپاه قدس 
هزار   ۸۰ تا   7۰ حدود  را  سوریه  در 
نیروها خانه ای  این  نفر ذکر کرده اند. 
ندارند تا به خانه ی خود بروند. با توجه 
به اعالم کشته شدن حدود دو هزار و 
زخمی شدن هشت هزار تن از نیروهای 
لشکرهای فاطمیون و زینبیون و کشته 
نیروهای  از  تن  هزار  حدود  شدن 
حزب اهلل تا سال 2۰15 )فارن پالیسی 
9 ژوییه 2۰15(( رقم ذکر شده دور از 

واقعیت به نظر نمی آید.
به یمن اسلحه نداده ایم

ارسال  مورد  محمدجواد ظریف در 
موشک توسط ایران به حوثی های یمن 
می گوید: »ما این موضوع را به صراحت 
اعالم کرده ایم که این تسلیحات را در 
)ترجمه  نداده ایم.«  قرار  یمن  اختیار 
مصاحبه ظریف منتشر شده در خبر 

آنالین 2۰ اذر 139۶(
قرارگاه عمار   مهدی طائب رئیس 
به صراحت در یک سخنرانی در هیئت 
الشهدا در مورد جنگ حوثی ها  سید 
»یک  می گوید:  سعودی  عربستان  با 
نیروی  بزنند  نداشتند.  بیشتر  راه 
هوایی عربستان را زمینگیر کنند. چه 
می خواست؟ موشک زمین به زمین. و 
این مطلبی است که ما فراوان داریم و 
اون بنده خداها نداشتند.« )به نقل از 

سایت خط 57(
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تارا بیگلری - هنر دوران اسالمی، 
معماری و تجلی های قدرت مضامینی 
خود  عمر  بابایی  سوسن  که  هستند 
کرده  آنها  کشف  و  بررسی  صرف  را 
است. دکتر بابایی نویسنده کتاب ها و 
مقاالت زیادی در چند دهه گذشته و 
از جمله متخصصین برجسته فرهنگ 

و میراث ایران است.
وی در ایران زاده شده و در آمریکا 
و  هنر  متخصص  و  کرده  تحصیل 
معماری دوران صفوی است. او در امر 
هماهنگی و اداره نمایشگاه موزه سکلر 
دانشگاه هاروارد و موزه هنر دانشگاه 

میشیگان فعالیت داشته است.
هنر  کالج  استاد  حاضر  حال  در  او 
ایران  »هنر  رشته  در  لندن  کورتولد 
و اسالم« است که بخشی از دانشگاه 

لندن به شمار می رود.
دکتر  سخنرانی  و  ضیافت  از  پیش 
که  پرشیا  آموزشی  بنیاد  در  بابایی 
سلیقه ی  با  رابطه  در  آن  مضمون 
بود، کیهان  ایرانی در خوراک و هنر 
مورد عالئق  در  با وی  توانست  الیف 
وی  و شیفتگی همیشگی  تحقیقاتی 
داشته  گفتگویی  اصفهان،  به  نسبت 

باشد.
و  »اصفهان  نام  با  شما  =کتاب 
و  معماری  بین  رابطه  کاخ هایش« 
اجتماعی-  لحاظ  از  را  پادشاهی 
نگاه  و  می کند  بررسی  فرهنگی 
دارد.  جشن ها  و  بزم ها  به  ویژه ای 

علت انتخاب این موضوع چیست؟
آغاز  من  کنجاوی  با  کتاب  -این 
صفوی  های  کاخ  چرا  که  می شود 
دوران نخست  در همان  اصفهان،  در 
مدرن، به این اندازه  با بناهای دیگر 
متفاوت  اسالم  جهان  در  موجود 
از  که  دارد  وجود  گرایشی  است. 
صورتی  به  اسالمی  دوران  کاخ های 
آنها  همه  گویی  که  می کند  صحبت 
قدرت  تجلی  و  معماری  مضامین  در 
چنین  که  حالی  در  هستند؛  یکسان 
از مفاهیم  ایجاد حسی  نگرشی برای 
آنها   از  برخی  اما  است  کارا  مشترک 
و  فرهنگی  خاص  ویژگی های  از 
غفلت  جغرافیایی  و  زیست شناسی 

می کنند.
قاپو  عالی  مانند  کاخی  نمونه  برای 
در  ساختمانی  بگیرید؛  نظر  در  را 
روزهای  در  آن  در  که  اشکوب  پنج 
و  دایر  قضا  دیوان  هفته  از  مشخصی 
با کاربرد ویژه جهت برگزاری  محلی 
در  کاخ ها  این  بود.  رسمی  تشریفات 
سلسله  حکومت  طول  در   1۷ قرن 
این  بودند.  اصفهان  مختص  صفوی، 
کاخ ها ایوانی با ستون های چوبی زیبا 
داشتند که از سه جهت گشوده می شد 

درجه  هشتاد  و  صد  اِشراف  اجازه  و 
کامل اشکوب بر صحن میدان عمومی 
کافی  اندازه  به  آنها  می داد.  را  باغ  یا 
بودند که میزبان صدها مهمان  فراخ 
هیئت های  و  سفرا  و  حاکمان  شامل 
اروپا و  از نمایندگان تجاری  بلندپایه 

دیگر افراد باشند.
تفاوت اینجا در این حقیقت نهفته 
ایران  شاهِ  را  مراسم  این  که  است 
سلطان  که  حالی  در  می کرد  برگزار 
عثمانی هرگز در چنین مراسمی دیده 
نمی شد وهیچ یک از امپراتوران مغول 
هند شخصا مقید به خوردن و نوشیدن 
ساختمان،  شکل  نبودند.  مهمانان  با 
سلسله  و  مشخص  باز  فضای  کیفت 
مراتب ساختار فضایی آن باعث شد تا 
به بررسی اهمیت اجتماعی و فرهنگی 
این کاخ ها و توسعه شهری اصفهان در 

قرن هفدهم بپردازم.
با  و  اصفهان  با  شما  ارتباط    =
بوده  چگونه  آن  معماری  و  زیبایی 

شگفتی های اصفهان و میراث ایران

است؟
-اصفهان چنانکه برای اغلب ایرانیان 
در  بازدید  برای  است،  بوده  چنین 
ایام تعطیالت محل زیبا و دلنشینی 
است. من در واقع این شهر را وقتی 
در  ارشد  کارشناسی  دانشجوی 
نیویورک بودم بازکشف کردم! اصفهان 
در  و  است  بوده  من  علمی  وسوسه 
آثارم و یا طول تدریس تا کنون هسته 
اصلی تحقیقاتم مانده است. این شهر 
از  مهمتر  و  است  تاریخی  و  باشکوه 
پکن و استانبول و روم و پاریس است. 

نور شهر، هوا و بوی آن متمایز است. 
هنگامی  شب،  اوایل  در  نور  کیفیت 
در  سلطنتی  بازار  مقابل  در  شما  که 
میدان ایستاده اید بی همتا است. تابش 
حال  در  خورشید  از  که  انواری  پرتو 
آبی  کاشی های  بر  و  می تابد   غروب 
امتداد  در  پیاده رو  و  می پاشد  گنبد 
همه  کنار  در  گردش  با  زاینده رود 

رودها متفاوت است.
درنگی بر گنبد خاکی مسجد جامع 
)11قرن پیش( و نگاه به خود گنبد 
هیجان  است.  هیجان انگیز  کماکان 
از  شده  ساخته  هندسی  نقش های 
در  بی پیرایه،  و  ساده  خشت های 

جایی که با شکست سطوح، نقش  ها 
و اشکال آفریده می شوند.

همچنین یک سردر کاشیکاری شده 
شگفت انگیز در »بقعه هارون والیت« 
دروازه   1۶ قرن  اوایل  از  دارد؛  وجود 
ورودی با کاشیکاری سه وجهی چنان 
کاشی های  و  طرح ها  از  بدیع  و  زیبا 
توجه  که  شده  کار  نفیس  لعابدار 
بیشتری را به جزییات جلب می کند. 
در  ولی  بود  مثال  چند  صرفا  اینها 
مورد معماری شهر و فضای شهری و 
گردشگاه هایش و نیز باغ ها و کاخ ها و 
خانه ها و بازار و پل ها و اهالی محالت 
دلیل  همین  به  نوشت.  کتاب ها  باید 
هیچگاه فکر نمی کنم به خاطر درنگی 
داشته ام  اصفهان  روی  مطالعه  بر  که 

افسوس بخورم.
= به چه دلیل یک مورخ هنری 
جشن ها  و  بزم ها  روی  شما  مانند 
سنت های  روی  می کند؟  تمرکز 
و  ایرانیان؟  پذیرایی  به  مربوط 

پیوند  هم  به  هنر  و  غذا  چگونه 
می خورند؟

-تاریخ هنر یک رشته دیسیپلین های 
تاریخی است که بررسی های خود را از 
مطالعه فرهنگ مادی و اسناد عینی و 
یا  فضایی آغاز می کند. تاریخ هنر در 
مورد فهم تاریخی از مصنوعات است؛ 
این  صنعت خالقانه مواد و فضاها؛ و 
پرسش که چرا آنها ساخته شده اند؟ 
منشأ آنها چه بوده و معنا و اهداف از 

ساختن شان چه بوده و…؟
تحقیقات من مبتنی بر این تشریفات 
بیگانه  و  مطالعاتم جدا  از  ذهنیات  و 
نیست و عجیب نیست که بررسی هایم 
به  بزم ها  و  جشن ها  و  کاخ ها  از  را 
سمت موضوعات و فعالیت هایی ببرم 
که این ساختمان ها و مراسم به خود 
دیده اند. این طبقه بندی و نظم ذهنی 
مرا واداشت که به دنبال پرسش از چه 
و چگونه نمایش خوردن باشم. غذا و 
انگیزه ی  آن  و موضوعات  پز  و  پخت 

من برای این تحقیقات بود.
= موضوع کتاب یا پروژه بعدی 

شما چیست؟
فرهنگ  بین  تقاطع  و  -ارتباطات 
عینی و آشپزی موضوع کتاب آتی من 
است. همچنین یک پروژه تحقیقاتی را 
دنبال می کنم که بر ارتباطات متقابل 
تاریخی هنرهای مدرن و معاصر ایران 
ایرانی  هنر  مدرن  نخست  دوران  و 
توانایی های  پروژه  این  می پردازد. 
تفکر در سراسر طیف رسانه و زمان 
ما  آنچه  یعنی  می کند؛  موشکافی  را 
تاریخ  درباره ی  ایران  معاصر  هنر  از 

قدیمی تر می آموزیم، و برعکس.
=شما یکی از شناخته شده ترین 
متخصصین و دانشگاهیان در حوزه 
هستید.  ایران  میراث  و  فرهنگ 
را  این رشته  باعث شد  چه چیزی 

انتخاب کنید؟

گرافیک  طراحی  رشته  از  -من 
به  لیسانس  دوره  در  استودیو  و 
ابتدا  دادم.  رشته  تغییر  هنر  تاریخ 
هرچند  خواندم.  را  ایتالیا  رنسانس 
که گردش های علمی ما در دانشکده 
تاریخ  تهران  هنرهای زیبای دانشگاه 
قرار  ما  معرض  در  را  ایران  معماری 
داد، ولی هیچگاه در عمل تاریخ هنر و 
معماری ایران را به ما آموزش ندادند. 
من برای دریافت مدرک فوق لیسانس 
در رشته هنرهای رنسانس به آمریکا 
رفتم. در دوران مطالعات دوره دکترا 
از زاویه ی  بود که هنرهای پارسی را 

رشته  تاریخ هنر دوباره کشف کردم.
=آیا باز هم به ایران سفر کردید 
ایران  به  سفری  تازگی ها  اگر  و 

داشته اید، نظرتان چیست؟
-من از سال 2005 به بعد دیگر به 

ایران نرفتم.
*منبع: کیهان الیف

*ترجمه از کیهان لندن

دکتر سوسن بابایی

روزگار  در   - پرچی زاده  رضا 
که  آنهایی  می کنیم.  زندگی  سیاهی 
خودشان  باشند  مردم  »الگو«ی  باید 
شده اند.  تبدیل  کسان  بدترین  به 
می گوید؛  را  مستبد  مجیز  نویسنده 
و خواننده سنگ جنایتکار  هنرپیشه 
در  فیلمساز  و  می زنند؛  سینه  به  را 
رژیم  برای  بین المللی  جشنواره های 
می کند.  تبلیغ  و  البی  فاشیستی 
»روشنفکر« ُکمپارادور شده و کارش 
به  مردم  است.  موجود  نکبت  توجیه 
که نگاه کنند؟ به که پناه بیاورند؟ و از 
که درس ادب و اخالق بیاموزند؟ کدام 
انسان وارسته را »مرجع تقلید« خود 
شده اند.  وارونه  ارزش ها  دهند؟  قرار 
نکبت  این  شده.  بی معنی  اخالق 
زشتی ها  دارد.  نیاز  آینه  به  عمومی 
را باید در مقابل زیبایی ها قرار داد تا 
عیار هر کدام معین شود. بر این مبنا، 
دهم  نشان  دارم  قصد  مقاله  این  در 
موقعیت  قید  که  هنرمندانی  بوده اند 
را  فاسد  در یک سیستم  خوب خود 
زدند تا انسان بمانند؛ و نه تنها زیر بار 
فاشیسم نرفتند که تا آخرین نفس با 

آن مبارزه کردند.
کنراد وایت Conrad Veidt ستاره ی 
قرن  اول  نیمه ی  در  آلمان  سینمای 
بود.  هنرمندی  چنین  دقیقا  بیستم، 
سینمای  نماد  عنوان  به  را  وایت 
پایه گذار  آلمان،  اکسپرسیونیت 
و  سینما،  در  ترسناک  شخصیت 
در  نازی  بدمن های  نمود  بزرگترین 
در  اما  می شناسند.  جهان  سینمای 
پس تک تک شخصیت های خطرناِک 
به یادماندنی که جلوی دوربین به آنها 
جان بخشید، وایت هنرمندی وارسته 
و انسانگرا بود که حاضر نشد به خاطر 
ایده ال های  از  منافع اش  و  موقعیت 
نازیسم  ظهور  با  بگذرد.  خود  انسانی 
در آلمان، وایت به یکی از مشهورترین 
و فعالترین مخالفان هیتلر و حکومت 
پای  که  هنگامی  شد.  تبدیل  نازی 
انتخاب میان موقعیت و ارزش هایش 
رسید، او ارزش ها را انتخاب کرد و از 
آسودگی گذشت تا با تباهی هایی که 
کشورش و قاره ی اروپا را در خود غرق 

کرده بود مبارزه کند.
پُتسدام،  در  در 18۹۳  وایت  کنراد 
شهری کوچک در نزدیکی برلین، به 
دنیا آمد. از کودکی به تئاتر عالقمند 
راینهارت،  ماکس  نوجوانی  در  بود. 
فیلمساز اسطوره ای آلمان، او را روی 
به  پایش  آنجا  از  کرد.  کشف  صحنه 
ستاره  به  را  او  آنچه  شد.  باز  سینما 
به وی  را  توجه جهان  و  تبدیل کرد 
در  درخشانش  بازی  نمود  معطوف 
اثر  در  خوابگرد،  قاتل  چزاره،  نقش 
اکسپرسیونیستی  سینمای  بزرگ 
کالیاری«  دکتر  »کابینه  آلمان 
)1۹20( به کارگردانی رابرت وینر بود. 
هیپنوتیست  یک  داستان  فیلم  این 
دیوانه )ورنر کراوس( را روایت می کند 
که خوابگردی را به عنوان آلت قتل به 
کار می گیرد. دکتر کالیاری با استفاده 
اغراق شده،  صحنه ی  ابزارهای  از 
نورپردازی غیرمعمول، و شبیه کردن 
اجساد  حرکات  به  بازیگران  حرکت 
متحرک، گونه ای کابوس تصویری را 
رقم زد که پایه گذار سینمای وحشت 
شد. امروز فیلم ترسناک و فیلم نوآر 
اثر  این  وامدار  به شدت  ژانر روانی  و 

هستند.
کالیاری،  دکتر  موفقیت  دنبال  به 
وایت در چند اثر بزرگ دیگر هم بازی 
رفت،  باال  بسیار  دستمزدش  و  کرد 
هنرپیشه ی  دومین  به  که  بطوری 

گران آلمان تبدیل شد.
همین باعث شد او را برای همکاری 
تازه  که  کنند  دعوت  هالیوودی  به 
اروپایی  تکنیک های  از  داشت 
گرته برداری می کرد. در آمریکا وایت 
در  دیگر  به یادماندنِی  اثر  یک  در 
سبک اکسپرسیونیسم بازی کرد. در 
اثر   )1۹28( می خندد«  که  »مردی 
پل لنی، که برداشتی خاص از رمان 
مشهور ویکتور هوگو است، وایت در 
مردی  کرد،  بازی  گوینپلین  نقش 
بر  زشت  خنده ای  که  احساساتی 
وایت  بسته.  نقش  صورتش  سرتاسر 
در این نقش درخشان ظاهر شد و در 
حالی که گریم سنگینی چهره اش را 
پنهان کرده بود از تمام توانایی هایش 
به  گوینپلین  احساسات  انتقال  برای 

بیننده بهره گرفت.
مردی  فقید،  ایبرت  راجر  قول  به 
هم  است  ملودرام  هم  می خندد  که 
غرق  چنان  اما  دارد،  شمشیربازی 

هنرمندی که انسانیت را به مقام و مال و مکنت نفروخت

اکسپرسیونیسم  سبک  سنت های  در 
است که همچون یک فیلم ترسناک 
دنیای  در  می نماید. شخصیت جوکر 
بتمن که بازیگران بزرگی چون جک 
نقش اش  در  لجر  هیث  و  نیکلسون 
وایت  گوینپلِن  وامدار  درخشیده اند 

است.
آمریکا  در  زیاد  وایت  وجود  این  با 
با  سینمای  رسیدن  راه  از  با  نماند. 
رئالیسم  به  هالیوود  گرایش  و  صدا 
فیزیکی  بازی  بیست،  دهه  اواخر  در 
کار  به  چندان  وایت  اغراق شده ی 
آلمان  به  پس  نمی آمد.  هالیوود 
بازگشت و تالش کرد در زادگاهش به 
کار ادامه دهد. این زمان مصادف شد 
با آغاز قدرت گیری نازی ها در آلمان. 
از ابتدای دهه ی 1۹۳0، با استفاده از 
تحت  آلمان  اقتصاد  فالکت بار  وضع 
نازی ها  وایمار،  جمهوری  حکومت 
جوانان ناآگاه و به  تنگ  آمده از شرایط 
قدرت  خشونت آمیز  قبضه ی  برای  را 
بسیج کردند. با آگاهی از تاثیرگذاری 
عمیق هنر و به ویژه سینما، نازی ها به 
شدت عالقمند بودند هنرمندان را به 
خود جذب کنند تا از آنها استفاده ی 
تبلیغاتی کنند. برای وایت نیز همین 

خواب را دیده بودند.
ایدئولوگ  بزرگترین  گوبلز،  یوزف 
نازی ها و بعدها وزیر تبلیغات هیتلر، 
به وایت پیشنهاد کرد به حکومت نازی 
سوگند وفاداری بخورد، و قول داد در 
آن صورت نازی ها برای همسر یهودی 
وایت کارت شناسایی »آریایی« صادر 
کنند. وایت زیر بار نرفت و به عوض 
به انگلیس رفت و نقش یک یهودی 
را بازی کرد. وی در پرسشنامه خروج 
»یهودی«  را  دین اش  نیز  کشور  از 
نوشت. این مجموعه مسائل باعث شد 
که وقتی وایت به آلمان بازگشت تا به 
خانواده اش سر بزند، حکومت نازی او 
را تحت محاصره ی خانگی قرار دهد، 
و حتی می خواستند او را ترور کنند. 
از آلمان فرار کرد و  وایت در 1۹۳۳ 
بازنگشت.  زادگاهش  به  هرگز  دیگر 
آلمان  شهروندی  از  را  او  نازی  رژیم 
محروم  و تمام اموالش را مصادره کرد.

ایستگاه بعدی وایت انگلیس بود. در 
اثر بزرگ، عموما در  آنجا او در چند 
کرد.  بازی  نازی،  جاسوس های  نقش 
اما به  یاد ماندنی ترین نقشی که در این 
دوره بازی کرد نقش جعفر در »دزد 
بغداد« )1۹۴0( بود. در اقتباسی آزاد 
از حکایت عالالدین در هزار و یکشب، 
وایت در نقش وزیر خبیث و جادوگر 
می کند.  بازی  بغداد،  سلطان  احمد، 
او احمد را فریب می دهد تا با لباس 
گرفتار  و  برود  بیرون  قصر  از  مبدل 

شود تا خودش جای او را بگیرد.
این اثر دل انگیز در ژانر فانتزی یکی 
از آثار ماندگار سینماست. دزد بغداد 
تاریخ سینماست  رنگی  آثار  اولین  از 
»پرده ی  قالب  در  ویژه  که جلوه های 
آبی« را برای تصویر کردن جنبه های 
روی  پرواز  همچون  قصه  جادویی 
این  گرفت.  کار  به  پرنده  قالیچه ی 
فیلم برنده ی سه جایزه ی اسکار شد. 
با وجود اینکه دزد بغداد در انگلیس 
ساخته شده بود، اما با کشیده شدن 
در  انگلیس،  به  دوم  جهانی  جنگ 
مجبور  هم  وایت  شد.  پخش  آمریکا 
کرده  جدید  وطِن  جالی  دوباره  شد 
اقیانوس اطلس رحل  و در آن سوی 

اقامت افکند.
در دور جدید حضورش در هالیوود، 
نازی  افسران  نقش  در  معموال  وایت 
او  نقش  مهمترین  می شد.  ظاهر 
مشهورترین  شاید  که  قالب  این  در 
هم  هنری اش  زندگی  تمام  نقش 
در  اشتراسر  هاینریش  سرگرد  باشد 
یک  که  است   )1۹۴2( »کازابالنکا« 

سرگرد ارتش رایش سوم است که به 
کازابالنکا در مراکش فرستاده می شود 
از سران مقاومت  تا جلوی فرار یکی 
اروپا به آمریکا را بگیرد. در فیلمی به 
موسیقی  با  کرتیز  مایکل  کارگردانی 
متن رومانتیک و خاطره انگیز ماکس 
اشتاینر– که او هم یکی از اروپایی های 
تبعیدی بود، و در کنار بزرگانی چون 
همفری بوگارت، اینگرید برگمن، کلود 
رینز، پل هنرید، پیتر لوره، و سیدنی 
گرین ستریت، کنراد وایت اثری آفرید 
بگوییم  اگر  نیست  اغراق  که  کرد 
مانیفسِت سینماست. جالب است که 
در این فیلم وایت باالترین دستمزد را 
دریافت کرد؛ دستمزدی که شاید یک 
نرفت  به جیب خودش  آن هم  قران 
چرا که وایت در تمام سال های دهه ی 
1۹۳0 و 1۹۴0 تقریبا تمام درآمدی 
که از حرفه اش کسب می کرد را برای 
کمک به تالش های بین المللی جهت 
وی  می کرد.  خرج  نازیسم  با  مبارزه 
و  انگلیس  ارتش  مشهور  حامیان  از 
آمریکا در نبرد با نازی ها و هیتلر بود 
کشیده  و خون  به خاک  را  اروپا  که 

بودند.
وایت  اشتراسر،  سرگرد  نقش  در 
تمام سابقه ی سینمای وحشت اش را 
به کار گرفت و به یاد مخاطِب معاصر 
آورد تا بر پرده ی نقره ای، نازی ها را به 
تصویر کند.  زشت ترین شکل ممکن 
نشان  زشت  با  ازخودگذشتگی  با  او 
دادن خود در حقیقت زشتی دشمن 
به تصویر کشید.  و کمال  تمام  به  را 
نقش  این  در  بازی  درباره ی  وایت 
گفته: »در شخصیت سرگرد اشتراسر 
و  زشتی ها  تمام  کردم  تالش  من 
بی رحمی ها و تمایالت جنایتکارانه ی 
من  آورم.  گرد  را  تیپیکال  نازِی  یک 
می شناسم.  خوب  خیلی  را  مرد  این 
او فرد متعصبی است که به سرزمین 
خویشتن  و  دوستانش  مادری اش، 
خویش خیانت کرد، فقط برای اینکه 
نردبان  از  صعود  برای  شهوت اش 
بپوشاند.«  عمل  جامه ی  را  قدرت 
جنگ،  فشارِ  تحت  بعد  وایت چندی 
کنشگری و کار در سن پنجاه سالگی 
سکته کرد و از دنیا رفت. با این وجود، 
در  وایت  درخشان  بازی  و  کازابالنکا 
آن به یکی از مهمترین عواملی تبدیل 
را  آمریکا  در  عمومی  اذهان  که  شد 
علیه نازیسم بسیج کرد و بدین ترتیب 
روند ارسال نیروهای نظامی آمریکایی 
به اروپا برای نبرد با هیتلر را تسهیل 

نمود.
داستان  ظاهر  در  کازابالنکا 
ویکتور  و  الزا  ریک،  عشقی  مثلث 
بی امان  جنگی  پیش زمینه ی  در 
و  دوم  جهانی  جنگ  آغاز  در  است. 
فرانسه،  به  نازی ها  حمله ی  حین 
تبعیدی  آمریکایِی  یک  که  ریک 
نازی هاست  مشهور  مخالفان  از  و 
تبعیدی  در  تا  می گریزد  پاریس  از 
بگذارند.  روزگار  کازابالنکا  در  دیگر 
در آنجا او کافه  ریک را راه می اندازد 
کوچِک  جهان وطِن  پاریِس  یک  که 
نازی ها  هنوز  که  است  نوستالژیک 
همینجاست  نکرده اند.  اشغال  را  آن 
جبهه ی  سران  از  الزلو،  ویکتور  که 
عشق  الند،  الزا  و  اروپا،  مقاومت 
طرزی  به  را  او  ریک،  قدیمی 
و  می کنند  مالقات  غیرمنتظره 
کمک  آمریکا  به  فرار  برای  او  از 
اساطیری  نبرد  این  در  می خواهند. 
میان خیر و شّر، سرگرد اشتراسر در 
نقش شّر ظاهر می شود. با این وجود، 
که  می بینیم  کنیم  نگاه  که  دقیق تر 
نفس  حدیث  حقیقت  در  کازابالنکا 
سرگرد اشتراسر است ورای دوربین. 
یک بار دیگر کازابالنکا را تماشا کرده 

و خودتان قضاوت کنید.

در نقش جعفر در فیلم دزد بغداد؛ 1۹۴۰
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گوشت بلدرچین
 بهترین انتخاب برای کودکان

گوشت بلدرچین بسیار لذیذ، خوش طعم و مقوی است. 
به دلیل آنکه این پرنده دارای جست و خیز و تحرک فراوانی است 

ماده ای به نام گلیکوژن در ماهیچه این پرنده بیشتر از سایر پرندگان 
تولید می شود که همین امر گوشت بلدرچین را بسیار مطبوع و لذیذ کرده 
است.به دالیل زیر حتما گوشت بلدرچین را در برنامه غذایی کودک قرار دهید:

= میزان چربی گوشت بلدرچین بسیار کم است.
=مفید برای رشد قد کودک:پروتئین گوشت بلدرچین بسیار باال و انواع اسیدهای 

آمینه کمیاب در گوشت این پرنده وجود دارد.
= مفید برای کودکان کم خون:این گوشت منبع خوبی از نیاسین، فسفر، مس، 

روی، آهن، سلنیوم و غنی از ویتامین های B2 ،B1 و B6 است.
= گوشت بلدرچین آرام بخش:ضعف اعصاب و ناراحتی های روانی و همچنین بی 

خوابی بسیار مفید است.
بازیابی  دلیل  به  افتاده  کار  از  و  مسن  افراد  به  پرنده  این  گوشت  =خوردن 

سالمتی و شادابی روحی و جسمی بسیار توصیه می شود.
از  بلدرچین  فلزات سنگین:تخم  دفع  با  بدن کودک  تامین سالمت   =

و  است  برخوردار  معمولی  مرغ  تخم  به  نسبت  کمتری  کلسترول 
ترکیبات مغذی این تخم می تواند باعث دفع مواد رادیواکتیو، 

فلزات سنگین نظیر سرب و جیوه و مواد زاید از بدن شود.
=مصرف همزمان تخم و گوشت بلدرچین سبب 

گوارش  و  قلب  عصبی،  دستگاه  تنظیم 
می شود.

زنان  شاخص

هما میر افشار

مرا در سینه پنهان کن ، 
رهم ده در دل پر مهر و احساست

مرا مگذار تنها ، اي دلیل راه امیدم ، 
بهشتم ، آسمانم ، شعر جاویدم 

مرا بگذار تا زنجیري زندان غم باشم ،
برایت قصه ها خوانم ، 

بپایت شعر ها ریزم .
مرا بگذار تا مستانه در پاي تو آویزم

منم آن مرغك وحشي ، 
قفس مگشا .

ز پایم بند دل را بر مدار ف اي آشناي من
مرا بگذار تا عمري اسیر ارزو باشم ، سراپا 

گفتگو باشم ، 
شه من ، شهرزاد قصه گو باشم

توانایی پیش بینی جنسیت نوزاد 
گذاشتن  تاثیر  یا  بارداری  اوایل  در 
روی آن با تغذیه و یا انجام کارهای 
بارداری  برای  اقدام  هنگام  خاص 
و  جذاب  موضوعی  که  هاست  قرن 
اما  است.  بوده  عمومی  بحث  مورد 
ایا مطمئن هستید که جنسیت یک 
پدر  اسپرم  توسط  منحصرا  جنین 
تعیین می شود، اگر حامل کروموزم 
X باشد دختر و اگر حامل کروموزوم 

Y باشد نوزاد پسر خواهد شد؟
به نظر می رسد که داستان کامل 
از این قرار نیست. از قرن 17 به طور 
رسمی مشخص شد که تولد نوزادان 
عجیب  است.  دختر  از  بیشتر  پسر 
توسط  صرفا  جنسیت  –اگر  است 
پس  شود  می  تعیین  کروموزوم 
هریک  پسر،  و  دختر  تولد  احتمال 
باید 50 درصد باشد نه متغیر. این 
باید به این معنی باشد که،  مسئله 
اگر چه  تعداد دختر و پسر به یک 
اندازه، تصور ابتدایی بود، ولی جنین 
های دختر بیشتر از جنین های پسر 

در حین بارداری از دست می روند.
که  جالب  و  مهم  مطالعه  یک 
نمودار نسبت جنسیت در انسان را 
از بدو تولد نقشه برداری کرده است، 
از دست دادن جنین  نشان داد که 
دوران  طول  در  خاص  جنسیت  با 
نویسندگان  است.  متفاوت  بارداری 
جنسیت  نسبت  که  کردن  تایید 
بارداری  دوران  در  حقیقتا  جنین 
پسر  و  دختر  است)نسبت  متعادل 
بودن(. آنها یک افزایش در از دست 
اواخر  و  اوایل  در  پسر  جنین  دادن 
با  نمودند.  مشاهده  بارداری  دوران 
این حال، مرگ و میر جنین دختر 
باالتر  بارداری  دوران  زمان  بقیه  در 
بود. نتایج نهایی نشان داد که در کل 
بیشتر  دختر  جنین  دادن  دست  از 
بیشتری  پسران  نتیجه  در  است 
هنوز  حال  این  با  شوند.  می  متولد 
این  در  بیشتری  رازهای  و  رمز  هم 

زمینه وجود دارد.
 تاثیر هورمون ها و رژیم غذایی 

مادر بر تعیین جنسیت جنین
داده  نشان  مطالعات  از  تعدادی 
طبیعی،  بالیای  مانند  عواملی  که 
تروریسم و فروپاشی اقتصادی ممکن 
در  شده  متولد  پسران  تعداد  است 
یک جمعیت را کاهش دهد. استرس 
باال  به  منجر  شرایط  این  از  ناشی 
تستوسترون  هورمون  سطح  رفتن 
مادر شده که با افزایش خطر سقط 
جنین همراه است. از آنجا که جنین 
پسر ضعیف تر از جنین دختر است 
ممکن است به طور نامتناسبی تحت 
قرار  شرایط  این  در  جنین  سقط 

بگیرد.
دهد  می  نشان  مطالعات  درواقع 
که  موادی  معرض  در  گرفتن  قرار 
باعث اختالل سیستم هورمونی می 
شوند –از جمله آالینده های سمی 
افزایش  –باعث  بشر  دست  ساخت 
تولد دختر می شود. طبق این نظریه 

جنین ضعیف پسر برای بقا در زمان 
ضعیف  محیطی  های  استرس  وجود 

تر است.
هنوز مشخص نیست که آیا میزان 
در  مادر  تستوسترون  سطح  باالی 
یا  کند  می  ایفا  نقشی  فرایند  این 
اقتصادی  نامطلوب اجتماعی،  شرایط 
و سیاسی که باعث باالتر رفتن سطح 
بروز  باعث  که  )هورمونی  آندروژن 
خصوصیات نرینه یا مذکر می شود( 

مادران می شود.
تاثیر رژیم غذایی مادران بر نسبت 
گسترده  طور  به  هم  نوزادان  جنسی 
روی  مطالعات  است.  بحث  مورد  ای 
جوندگان و پستانداران نشان داده اند 
که احتمال تولد نوزاد پسر در مادران 
سالم که به خوبی تغذیه شده باشند 
انسان  در  حال  این  با  است.  بیشتر 
نتایج متناقضی دیده می شود میزان 
که  زنانی  در  هم  پسر  نوزدان  تولد 
انرژی زیادی دریافت کرده اند و هم 
در طول دوران قحطی و جنگ بیشتر 

بوده است.
تاثیر فشار خون مادر بر جنسیت 

جنین
اخیرا  مطالعه  یک  حال  همین  در 
جنسیت  و  خون  فشار  بین  ارتباط 
پژوهش  است.  کرده  بررسی  را  نوزاد 
ازدواج  تازه  چینی  زن   1411 روی 
لقاح  از  قبل  هفته   26 حدود  کرده 
انجام شده است. این مطالعه نشان داد 
)انقباض  سیستولیک  خون  فشار  که 
 systolic blood pressure قلب( 
مادرانی که صاحب پسر شده اند در 
جیوه  متر  میلی   3 تقریبا  دوره  این 
باالتر بوده است. این نتیجه حتی بعد 
مثل سن،  عواملی  گرفتن  نظر  در  از 
تحصیالت،  توده بدنی BMI، سیگار 
قند  و  کلسترول  سطح  و  کشیدن 

خون، ثابت بوده است.
پسر  جنین  آمدن  بوجود  احتمال 
با فشار خون سیستولیک باالتر قبل 
متر  میلی   123 حدود  و  بارداری  از 
جیوه حدود 1.5 برابر بیشتر از دختر 
دار شدن است. نکته مهم، فشار خون 
تنها  بارداری  از  قبل  سیستولیک  
عامل مستقل داشتن نوزاد پسر است. 

است  ذکر  قابل 
فشار  تفاوت  این  که 

و  پسر  نوزادان  مادر  بین  خون 
دختر در طول بارداری مشاهده نشد.

خون  فشار  که  نیست  مشخص 
چگونه روی جنسیت جنین تاثیر می 
در  درگیر  فرایندهای  ظاهرا  گذارد. 
تاثیرات متفاوتی روی  تشکیل جفت 
چرخه  گذارد.  می  جنین  جنسیت 
قاعدگی یک زن باید در اوایل بارداری 
همساز کردن افزایش جریان خون به 
سمت جنین را مدیریت کند و ممکن 
است به این دلیل فشار خون مادر بر 
پسر  یا  دختر  جنین  دادن  دست  از 

تاثیر بگذارد.
در حالی که یافته های این مطالعه 

ولی  هستند  توجه  جالب  بسیار 
محدودیت های مهمی در این رابطه 
زنان  روی  مطالعه  این  دارد.  وجود 
طبیعی  وزن  با  و  سالم  چینی  جوان 
انجام شد و ممکن است قابل تعمیم 
به کل جمعیت نباشد. در این مطالعه 
زن  یک  که  است  نشده  مشخص 
افزایش فشار خون خود  با  تواند  می 
ببرد.  باال  را  شدنش  دار  پسر  شانس 
اندازه گیری  دارد که  احتمال  بیشتر 
فشار خون سیستولیک قبل از بارداری 
فیزیولوژی  ای  زمینه  شاخص  یک 
توانایی حمل جنین  برای مادران در 
با جنسیت خاص باشد. در هر صورت 
به  نیاز  اعتماد  قابل  پاسخ  برای 
تحقیقات بیشتری در این زمینه است.

همه این تحقیقات پیامدهای بالینی 
و اخالقی مهمی دارد. به طور خاص 
فرهنگ  در  که  زنانی  که  گفت  باید 
جنسیت  تعیین  برای  مختلف  های 
نوزاد خود آزمایشهای خطرناکی انجام 
رژیم  دارند فشار خون،  داده و سعی 
غذایی یا تعادل هورمونی خود را قبل 
از بارداری تغییر دهند، درگیر ریسک 

بزرگی می شوند.

قاعده  یک  این 
اکثر  که  است  کلی 
هفت بار  تا  شش  روزی  مردم 
نیاز  احساس  اگر  می کنند.  ادرار 
دستشویی  به  رفتن  برای  بیشتری 
بار  دو  یا  یک  از  بیش  یا  و  دارید 
در شب از خواب بیدار می شوید تا 
ممکن  شما  مثانه  بروید،  توالت  به 
این  باشد.  فعال  حد  از  بیش  است 
بی اختیاری  باعث  می تواند  وضعیت 
در ادرار کردن و سایر اثرات منفی 
درمان  وقت  اسرع  در  باید  و  شود 

شود.
موثرترین  از  فهرستی  اینجا  در 
که  می کنیم  ارائه  را  راهنمایی هایی 
می تواند به داشتن روند عادی ادرار 

روزانه شما کمک کند.
مصرف مایعات را کنترل کنید

روز  طول  در  که  است  این  مهم 
تا  بنوشید  آب  کافی  اندازه  به 
نوشیدن  اما  بمانید،  هیدراته 
شما  سالمت  برای  حد  از  بیش 
باعث  کار  این  زیرا  نیست،  مناسب 
رفتن  به  مجبور  بیشتر  تا  می شود 
جلوگیری  برای  شوید.  توالت  به 
است  بهتر  مثانه،  بیش فعالی  از 
 25 را  خود  مایعات  مصرف  میزان 
شما  مثانه  تا  دهید  کاهش  درصد 

نباشد. پر  کامال 
زمانبندی  را  خود  رفتن  توالت 

کنید
برنامه توالت رفتن خود را زمانبندی 
کنید. برای جلوگیری از بیش فعالی 
توالت، یک  از  مثانه و استفاده زیاد 
و  باشید  داشته  یادداشت  دفترچه 
بگذارید.  دستشویی  داخل  را  آن 
و  ساعتی  چه  که  بزنید  عالمت 
دفعه  و  رفته اید  توالت  به  دقیقه ای 
بعدی دوباره این زمان را یادداشت 

توالت  از  ساعت  هر  اگر  مثال  کنید. 
این  کنید  سعی  می کنید،  استفاده 
را به یک ساعت و 15 دقیقه  زمان 

افزایش دهید. 
حتما  برنامه ریزی  این  براساس 
حس  اگر  حتی  بروید،  دستشویی 
ادرار  ندارید.  نیازی  که  می کنید 
بین  زمانی  دوره  تمدید  با  را  کردن 
تا  بیندازید  تاخیر  به  رفتن  توالت 
این  نکند.  کار  اندازه  از  بیش  مثانه 
کوتاه  تاخیرهای  با  ابتدا  را  تاخیرها 
به  و  کنید  شروع  دقیقه   30 حدود 
ساعت   4  –  3 هر  به  را  آن  تدریج 

برسانید. یکبار 
را  خود  رفتن  توالت  زمان  مدت 
طوالنی  به  نیازی  دهید.  افزایش 
هر  ندارید،  دستشویی  در  ماندن 
 30 تا   20 ادرار،  پایان  از  پس  بار 
ثانیه صبر کنید و پس از آن، سعی 
روش  این  کنید.  ادرار  دوباره  کنید 
به بازگشت زودهنگام شما به توالت 

جلوگیری می کند.

وزن خود را کنترل کنید
می تواند  وزن  اضافه  داشتن 
تشدیدکننده مشکالت مثانه باشد و 
موجب فشار و بی اختیاری می شود. 
بی اختیاری  و  مثانه  بر  فشار  اگر 
در  حتی  شما  مثانه  شود،  ایجاد 
عطسه  یا  سرفه  مثال  که  مواردی 

را  ادرار  از  کمی  مقدار  می کنید، 
دفع می کند. پس نتیجه می گیریم 
از موارد بسیار  که اضافه وزن یکی 
و  است  ادرار  تکرر  در  تشدیدگر 
از  بیش  از فشار  مانع  کاهش وزن 
اطرافش  عضالت  و  مثانه  به  حد 

می شود.
از تب سوزنی استفاده کنید

که  می دهد  نشان  مطالعات  برخی 
سوزنی  از طب  ناشی  تحریک های 
)کمر(  لومبوساکرال  ناحیه  در 
ممکن است به کنترل مثانه کمک 
و  مثانه  در  تنش  از  مانع  و  کند 

تکرر ادرار شود.
را  مثانه  ماهیچه ای  عضالت 

تقویت کنید
ادرار، می توانید  به منظور کنترل 
کنید.  تقویت  را  مثانه  عضالت 
جریان  کردن  متوقف  با  ابتدا 
را  عضالت  آن  باید  ادرار، 

شما  که  هنگامی  کنید.  شناسایی 
نگه  محکم  را  لگن  کف  عضالت 
قادر  اتوماتیک  طور  به  می دارید، 
را  مثانه  عضالت  تا  بود  خواهید 
را  مثانه  عضالت  دارید.  نگه  نیز 
در  هشت بار  تا  حداقل شش  باید 
نگه  محکم  و  کنید  تقویت  هفته، 

دارید و رها کنید.

 قمر آریان
)1301 - 1391(

دکتر قمر آریان پژوهشگر و نویسنده 
فارغ التحصیالن  نخستین  از  ایرانی، 
دانشگاه  ادبیات  دانشکده  از  زن 
تهران، از نخستین استادان دانشگاه 
زن در ایران و نیز از اعضای شورای 
دائرةالمعارف  مرکز  علمی  عالی 
دکتر  همسر  و  اسالمی  بزرگ 
او  بود.  کوب  زرین  عبدالحسین 
کنار خلق  در  در 9 دهه عمر خود 
وقایع  از  بسیاری  ماندگار،  آثاری 
مثل  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
در  مستشرقین  کنگره  در  شرکت 
هند، دیدار با نیما یوشیج و حضور 
را  مصدق  دکتر  محاکمه  جلسه  در 
نیز از سر گذراند. و در طول تحصیل 
از حضور استادانی چون بدیع الزمان 
علی اصغر  بهمنیار،  احمد  فروزان فر، 
حکمت، جالل همایی، محمد معین، 
ذبیح اهلل صفا و حسین خطیبی بهره 
برد و به آموختن زبان های باستانی 
دکتر  درس  کالس های  پرداخت. 
سرانجام  خوانی ها  انجیل  و  حکمت 
رساله  تا  کرد  مصمم  را  آریان 
دکترایش را به مسیحیت اختصاص 

تحقیقی  طی  می خواست  او  دهد. 
چهره های  و  اسامی  دریابد،  جامع 
زنار  مریم،  مسیح،  نظیر  مسیحیت 
ادب  در  جایگاهی  چه  چلیپا  و 
فارسی دارند. به این ترتیب یکی از 
نخستین پژوهش های فارسی درباره 
مسیحیت با عنوان »چهره مسیحیت 
و تأثیر آن در ادبیات« شکل گرفت 
در  مسیح  »چهره  عنوان  با  بعداً  و 
ادب فارسی« در قالب کتاب به چاپ 
رسید و هنوز یکی از مهم ترین آثار 
فارسی زبان در باب ارتباط مسیحیت 

و ادب و فرهنگ فارسی است.

اگر از تکرر ادرار رنج  می برید بخوانیداختالالت فشار خون و تعیین جنسیت جنین
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مردان  شاخص

عبدالحسین 
زرین کوب

) 1301 - 1378(
ادیب،  زرین کوب  عبدالحسین 
و  نویسنده،  ادبی،  منتقد  تاریخ نگار، 
مترجم برجسته ایران معاصر است. آثار 
او به عنوان مرجع عمده در مطالعات 
شناخته  مولوی شناسی  و  تصوف 
برجسته  تاریخ نگاران  از  می شود.وی 
تاریخ  در  معروفی  آثار  و  است  ایران 
ایران و نیز تاریخ اسالم دارد. این آثار 
به دلیل بیان ادبی و حماسی تاریخ از 
آثار پرفروش در میان ایرانیان هستند.

در  دهه  چهار  از  بیش  زرین کوب 
دانشگاه تهران، ادبیات فارسی، تاریخ 
اسالم و تاریخ ایران تدریس کردو پس 
از انقالب، با مرکز دائرةالمعارف بزرگ 
اسالمی همکاری کرد، از جمله این که 
۶500 کتاب و مجله را به دائرةالمعارف 
بزرگ اسالمی اهدا کرد. ز سال 1۳۳5 
با رتبه دانشیاری کار خود را در دانشگاه 
تدریس  عهده دار  و  کرد  آغاز  تهران 
تاریخ اسالم، تاریخ ادیان، تاریخ کالم 
و تاریخ تصوف در دانشکده های ادبیات 
و الهیات شد. دکتر زرین کوب چندی 
و  تهران«  عالی  »دانشسرای  در  نیز 

به  دراماتیک«  هنرهای  »دانشکده 
از سال 1۳۴1  تدریس پرداخت. وی 
به بعد، در فواصل تدریس در دانشگاه 
آکسفورد،  دانشگاه های  در  تهران، 
سوربن، هند و پاکستان، و در سال های 
آمریکا  در   1۳۴۹ سال  تا   1۳۴۷
به عنوان استاد میهمان در دانشگاه های 
تدریس  پرینستونبه  و  کالیفرنیا 
در  زرین کوب  پرداخت.عبدالحسین 
اسالم  تاریخ  بررسی  به  کتاب  چهار 
پرداخته که عبارتند از: بامداد اسالم، 
کارنامه اسالم، دو قرن سکوت، و تاریخ 

ایران بعد از اسالم.

نکاتی  چه 
هنگام  در  را 
ورزشی  تمرینات 
تا  بگیریم  پیش  در  باید 
بسوزانیم  چربی  بیشتر  بتوانیم 
بدنمان  متابولیسم  افزایش  به  و 
اکسیژن  ورود  تنظیم  کنیم  کمک 
و تنفس نقش بسزایی در سوزاندن 

چربی های بدن دارد.

کرده اید  فکر  این  به  حال  به  تا 
به  می توانید  روزها  بعضی  چرا  که 
روزها  بعضی  و  دهید  ادامه  دویدن 
مسلما  است؟  صفر  استقامتتان 
گذشته  شب  که  خوابی  مقدار 
برنامه  و  استرس  میزان  داشتید، 
چگونگی  در  اساسی  نقش  غذایی 

عملکردتان هنگام دویدن دارند. اما 
در  کشیدن  نفس  تنظیم  چگونگی 
سطح  روی  تواند  می  دویدن  طول 
این  باشد.  داشته  تاثیر  انرژی تان 
عضالت  کنند  می  کمک  ها  روش 
خود را با اکسیژن تازه نیرو ببخشید.

عمیق نفس کشیدن را بیاموزید: 
از قفسه سینه  تنها مقداری  ریه ها 
مردم  بیشتر  اما  هستند،  کوچک تر 
قدرتمند  عضو  این  نیروی  تمام  از 
بدن استفاده نمی کنند. وقتی نفس 
باز می  عمیق می کشید، ریه ها را 
پایین  طرف  به  را  دیافراگم  کنید، 
می شوید  باعث  و  می کنید  پرس 
هوا  از  ها  ریه  شدن  پر  با  شکمتان 
این  یادگیری  کند.  پیدا  گسترش 
گونه نفس کشیدن در طول دویدن 
کمک می کند مقدار زیادی اکسیژن 
از سرگیجه و  را به داخل بکشید و 
مقداری  با  تهوع جلوگیری می کند. 
می توانید  کشش  کمی  و  تمرین 
کشیدنتان  نفس  پتانسیل  تمام  از 
تحمل خود  قدرت  و  کنید  استفاده 
یوگا  مانند  تمریناتی  ببرید.  باال  را 

ابری که بر آن دّره ها
خاموش می بارد
سیالب ِ تندش

خواب ِ شهر ِ خفتگان را نیز
آشفته خواهد کرد.

 هر دور - در آیینه - نزدیک است
وقتی تو،گل های زمستانْ خواب ِ گلدان را

- در لحظه ای که عمر را بر آب می دیدند -
بردی کنارِ  پنجره  - بر سفره اسفند -صبحانه

با نور و نسیم  کوچه مهمان ِ سحر کردی
آن ساقه های سرد ِ افسرده
پشت ِ حصیر  ساکت ِ پرده

هرگز
اعجاز ِ دستان ِ تو را

و  چیست  صورت  آکنه  نقشه 
کمک  شما  به  می تواند  چگونه 
را  خود  سالمتی  مشکالت  تا  کند 
است  آئینه ای  پوست  کنید.  مرتفع 
نشان  را  بدن  داخلی  سالمت  که 
می دهد، بنابراین با تجزیه و تحلیل 
محلی که پوست شما جوش می زند 
و نقشه برداری جوش هایی که روی 
صورت شما ظاهر می شوند، می توانید 
درک کنید که چه چیزی باعث بروز 
از  می توانید  چطور  و  شده  آکنه 
بعضی  کنید.  آن جلوگیری  افزایش 
از متخصصان پوست در غرب بر این 
باورند که آکنه در ناحیه های پوستی 
خاص ممکن است به دالیل خاصی 
مشکالت  مثال،  عنوان  به  باشد. 
هورمونی اغلب منجر به جوش زدن 
اما  می شود.  چانه  و  فک  ناحیه  در 
مطالعات اخیر همچنین نشان داده 
که سالمت روده یکی از دالیل آکنه 

است.
علل عمده آکنه روی پوست و نقشه 
آن را روی صورت، بررسی می کنیم.

ناحیه 1: پیشانی
نتیجه  می تواند  پیشانی  در  جوش 
بودن  نامناسب  یا  شدید  استرس 
برنامه خواب شما باشد. آنها همچنین 
مشکالت  شما  که  می دهند  نشان 
گوارشی دارید که حاصل رژیم غذایی 
پرچرب و حجیم است. این آکنه ها 
کبدی  مشکالت  احتمال  همچنین 
رهایی  برای  می دهند.  نشان  هم  را 
مذکور،  احتمالی  بیماری های  از 
نوشیدن  دخانیات،  استعمال  از 
مصرف  کافئین دار،  نوشیدنی های 
و  خام  سبزیجات  نان،  فلفل،  زیاد 

غذاهای پرچرب پرهیز کنید.

ناحیه ۲: فک و چانه
آکنه فک و چانه تقریبا همیشه آکنه 
هورمونی است. این بدان معنی است 
که شما باید سطح هورمون خود را 
بررسی کنید. این نوع لکه ها می تواند 
ناشی از سطح بیش از حد آندروژن 
آکنه  باشد.  مردانه(  )هورمون 
هورمونی نیز در دوره عادات ماهیانه 

زنان معمول است.

شفیعی کدکنی

فواید سالمتی
نوشیدن شیر اُرگانیک

شیر  با  مقایسه  در  اُرگانیک  شیر  جدید  مطالعه 
معمولی سرشار از اسیدچرب امگا۳ است که سالمت قلب 

عروق را تقویت می کند.شیر ارگانیک)Organic Milk( شیری 
است که گاو با 100 درصد علف ارگانیک و رژیم غذایی مبتنی بر 

غالت تغذیه شده باشد.درحالیکه اسیدهای چرب امگا۳ و امگا۶ از مواد 
مغذی ضروری بدن هستند، مصرف بیش از اندازه زیاد امگا۶ و بسیار کم 
امگا۳ می تواند ریسک بیماری قلبی-عروقی، چاقی و دیابت را افزایش دهد.
امگا۶/ به یک  تقریبا یک  ارگانیک دارای نسبت  یافته ها نشان می دهد شیر 

امگا۳ است، درحالیکه این نسبت در شیر معمولی 5.۷ به یک است.شیر ارگانیک 
دارد.  امگا۶  چرب  اسید  کمتر  درصد   52 معمولی  شیر  با  مقایسه  در  همچنین 
 )CLA( لینولئیک  اسید  اسیدچرب  میزان  باالترین  دارای  ارگانیک  شیر  بعالوه 
است.»چارلز بن بروک«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه جانز هاپکینز، در این 
باره می گوید: »توازن عالی اسیدهای چرب امگا۳ و امگا۶ در محصوالت لبنی 
حاصل از شیر ارگانیک به مصرف کنندگان کمک می کند تا ریسک بیماری 
گفته  دهند.«به  کاهش  را  متابولیک  های  بیماری  سایر  و  عروقی  قلبی 

محققان، اسیدهای چرب امگا۳ و CLA عالوه بر فواید متابولیکی و 
قلبی-عروقی برای زنان باردار و شیرده، نوزادان و کودکان هم مفید 

امگا۳ در رشد چشم  هستند.انواع گوناگون اسیدهای چرب 
ها، مغز و سیستم عصبی نقش مهمی ایفاء می کنند.

عملکرد  زوال  تواند  می  امگا۳  کافی  مصرف 
شناختی را در بین افراد مسن ُکند

نماید.

ناحیه 3: هالل باالی صورت 
آکنه در هالل باالی صورت نشان از 
مشکالت هورمونی دارد. این مشکالت 
همچنین موجب شکستن رشته های 
ناحیه  نهایت ریزش موهای  و در  مو 
دیگر  علت  می شود.  صورت  هاللی 
شدن  بسته  می تواند  آکنه  نوع  این 
باشد.  آنها  تحریک  و  پوست  منافذ 
آرایشی  مواد  خرید  هنگام  باید  شما 
کرم های  دهنده  تشکیل  مواد  به 
سعی  کنید.  دقت  شامپو  و  زیبایی 
کنید  استفاده  محصوالتی  از  کنید 
که از طبیعت گرفته شده باشند، این 
محصوالت قطعا به بهبود آکنه هالل 
صورت شما کمک می کنند. همچنین 
از  آکنه ها،  این  از  جلوگیری  برای 
پرهیز  جدا  صورت  روی  خوابیدن 

کنید.

ناحیه ۴: گونه ها
به  می تواند  گونه ها  روی  آکنه  بروز 
سعی  باشد.  قند  زیاد  مصرف  علت 

کنید میزان مصرف روزانه شکر خود، 
خصوصا شکر فرآوری شده را محدود 
دلیل  یک  گونه ها،  روی  آکنه  کنید. 
شما  غذایی  رژیم  تغییر  برای  بزرگ 
دارد: این ناحیه از صورت به ریه های 
شما در ارتباط است. آکنه در گونه ها 
می تواند ناشی از بروز مشکالت خاص 

تنفسی باشد.

دلیل
 احتمالی دیگر 

آکنه روی گونه های 
بیش  استفاده  می تواند  شما 

از حد شما از گوشی تلفن باشد. اگر 
گونه  روی  را  تلفن  نمایش  صفحه 
صحبت  تلفن  با  و  می گذارید  خود 
می کنید باید بدانید که دقیقا دارید، 
همه باکتری های مضر را روی پوست 
صورت خود منتقل می کنید. فراموش 
با  را  خود  نمایش  صفحه  که  نکنید 
پاک  ضدعفونی کننده  دستمال های 

کنید.

ناحیه 5: بین ابروها
اگر بین ابروها جوش می زنید، ممکن 
است به دلیل مشکالت کبدی باشد. 

بسیاری  مسئولیت های  دارای  کبد 
در  مهمی  نقش  و  است  بدن  در 
دارد.  متابولیسم  و  گوارش  سیستم 
این  به  ابروها  بین  آکنه  نتیجه،  در 
شما  غذایی  رژیم  که  است  معنی 
ناسالم است و شامل غذاهای چرب 
چرب  غذاهای  از  بنابراین  می شود. 
سبزیجات  سراغ  به  و  کنید  دوری 

بروید.

ناحیه 6: روی بینی و پشت لب
آکنه در بینی نشان می دهد که شما 
غذاهای بیش از حد تند، شور و چرب 
می خورید. سعی کنید میزان این نوع 
به  همچنین  دهید.  کاهش  را  غذاها 
سالمت قلب و فشار خون خود بیشتر 

توجه کنید.

بینی  و  لب  فوقانی  ناحیه  در  آکنه 
ممکن است به علت مشکالت قلبی، 
طحال و ریه مربوط باشد. اکنون که 
شما همه اسرار نقشه آکنه صورت را 
بدن  ببینید که  توانید  می دانید، می 
به  را  شما تالش می کند چه چیزی 

شما بگوید. 

می کنند  کمکتان  نیز  پیالتس  و 
نفس  خود  دیافراگم  از  بگیرید  یاد 

بکشید.
ها  گام  با  را  خود  کشیدن  نفس 

هماهنگ کنید:
 برای دویدنی آسان، در سه یا چهار 
داخل  طرف  به  را  خود  نفس  گام 
گام  چهار  تا  سه  در  سپس  بکشید، 
گام  دهید.  بیرون  را  نفس  بعدی 
در  و  بشمارید  خود  ذهن  در  را  ها 
همین حین سعی کنید تنفس خود 
سرعت  با  اگر  کنید.  هماهنگ  را 
می دوید، سرعت تنفستان نیز اضافه 
را  تان  خروجی  انرژی  تا  می شود 
حمایت کند و سرعتتان را باال ببرد 
– در حالت دویدن با سرعت زیاد با 
به طرف  را  نفس خود  گام  دو  یکی 
بعد  گام  دو  یکی  با  و  بکشید  داخل 
آن را بیرون دهید. اگر می بینید که 
کشیدن  نفس  سرعت  توانید  نمی 
این  به  کنید  هماهنگ  ها  گام  با  را 
از  بیش  را  سرعتتان  که  معناست 

حد باال بردید، کمی آرامتر بدوید و 
دوباره به ریتم برگردید.

نفس  متفاوت  پایین  دماهای  در 
بکشید: 

وقتی در هوای سرد می دوید بسیار 
مهم است که از بینی نفس بکشید، 
و  است  خشک  سرد  هوای  چون 

نفس کشیدن از طریق دهان باعث 
آنجا  از  می شود.  خشکی  افزایش 
دوست  را  سرد  هوای   ریه ها  که 
دهان  راه  از  تنفس  هنگام  ندارند 
تجربه  را  آسم  عالئم  است  ممکن 
سرفه  و  خس  خس  مانند  کنید، 
نه  بینی  طریق  از  تنفس  کردن. 
کاهش  را  هوا  های  ناخالصی  تنها 
از دمای  استفاده  با  بلکه  می دهد 
باال  را  سرد  هوای  دمای  بدن 
می برد و کار را برای ریه ها ساده 

تر می کند.

بیاموزید:  از راه بینی را  تنفس 
برایتان  بینی  راه  از  تنفس  اگر 
کار  این  کنید  سعی  است،  دشوار 
را زمان هایی تجربه کنید که دما 
از  تنفس  می کند.  افت  شدت  به 
عمیق  می کند  کمکتان  بینی  راه 
که  بکشید،  نفس  تر  موثر  و  تر 
بدون  کند  می  کمکتان  نهایت  در 
اینکه دمای هوا برایتان مهم باشد 

قصد  اگر  دهید.  ادامه  دویدن  به 
از  و  بدوید  سرد  دمای  در  دارید 
حتما  باید  بکشید  نفس  بینی  راه 
بگیرد  قرار  بینی  جلوی  چیزی 
دستمال  یا  بلند  لباس  یک  مانند 
آن منطقه حبس  را در  تا رطوبت 
کند و هوا قبل از رسیدن به ریه ها 

مرطوب شود.

ورود و خروج اکسیژن در بدننقشه آکنه صورت به زبان ساده 
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بازگشت فدرر به مسابقات تنیس
ساله   3۶ تنیس باز  فدرر  راجر 
سوئیسى و برنده  2٠ گراند اسلم که 
تنیس  مسابقات  در  بود  کرده  اعالم 
در  کرد،  نخواهد  شرکت  خاک  روی 
مادرید،  کارلو،  مونت  تورنمنت های 
برای  را  میدان  گاروس  روالن  و  رم 
رافائل نادال رقیب قدیمى خود خالى 

گذاشت.
فدرر که خود را برای گراند اسلم 
ماه  پایانى  روزهای  که  ویمبلدون 
مى کند،  آماده  مى شود  آغاز  ژوئن 
مسابقه  نخستین  در  چهارشنبه  روز 
خود، در تورنمنت جام مرسدس که 
برگزاری  حال  در  اشتوتگارت   در 
است میسکا  زورو تنیس باز آلمانى را 

3 بر ۶، ۶ بر ۴  و ۶ بر 2 شکست داد.
فدرر از مسابقات استادان میامى در 
هیچ  در  کنون  تا  گذشته  مارس  ماه 
تورنمنتى شرکت نداشته است. او در 
مسابقه گفت خیلى خوشحالم  پایان 
ماه  سه  به  نزدیک  مدتى  از  بعد  که 
اینکه  باز گشته ام بخصوص  زمین  به 
شروع خوبى داشتم و در اولین بازی 

برنده شدم.
دوم  نفر  حاضر  حال  در  فدرر 
است.  جهان  مردان  تنیس  رده بندی 
در  رفت  میدان  به  که  بار  آخرین  او 
میامى  تنیس  رقابت های  دوم  دور 
تنیس باز  کوکیناکیس  تاناسى  به 

راجر فدرراسترالیایى باخت.

ساله   32 تنیس باز  نادال  رافائل 
مردان  رده بندی  اول  نفر  اسپانیایى 
مسابقات  نهایى  مرحله  در  جهان 
تنیس گراند اسلم آزاد فرانسه روالن 
بر  پیروزی  با  یکشنبه  روز  گاروس 
دومینیک تیم تنیس باز اهل اتریش ۶ 
بر ۴ ، ۶ بر 3 و ۶ بر 2 برای یازدهمین 
تورنمنت روی خاک  این  بار قهرمان 
شد و تعداد عناوین قهرمانى خود را 

در یک گراند اسلم به 17 رساند.
نادال پیش از رسیدن به فینال این 
آرژانتینى  تنیس باز  بازیها، شوارتزمن 
را ۶ بر ۴ ، 3 بر ۶ ، ۶ بر 2 و ۶ بر 2 
و خوان مارتین دل پوترو هموطن او 
را ۶ بر ۴ ، ۶ بر یک و ۶ بر 2 شکست 

داده بود.
دومینیک تیم هم از زورو تنیس باز 
آلمانى ۶ بر ۴ ، ۶ بر 2 و ۶ بر یک و 
کوکینا توس تنیس باز ایتالیایى 7 بر 5 

، 7 بر ۶ و ۶ بر یک برده بود.
تیم  دومینیک  و  رافا  میان  رقابت 
 ، است  تر  جوان  او  از  7سال  که 
و  ماهرانه  و  زیبا  ردوبدل های  از  پر 
دو  هر  بود.  تماشایى  و  بسیار جذاب 
بر  و  یکدیگر  از  واهمه  بدون  طرف 
از تنیس بازان روی تور  خالف خیلى 
 مى آمدند و با آبشارهای کوبنده و با جا 
خالى های  سر گرم کننده  حاضران را 

به هیجان  مى آوردند.
ردو  مسابقه  این  جالب  نکات  از 
گرفتن  برای  توپ  طوالنى  بدل های 
متعدد  دوربین های  بود .  امتیاز 
اطراف  در  تلویزیون ها  فیلمبرداری 
زمین واکنش مربیان ، خانواده رافا و 
دومینیک و تنیس بازان معروف را که 
نشسته  زمین  اطراف  جایگاههای  در 
دو  دیدنى  ضربه های  از  پس   ، بودند 
و  کرده  ضبط  امتیاز  کسب  و  طرف 
نشان  مى دادند ، یکى از این بازیکنان 
منصور بهرا مى تنیس باز مشهور ایرانى 

بود که چند بار نشان داده شد.

بر ۴  اقتدار ۶  با  نادال  را  اول  ست 
سود  به   3 بر   ۶ نیز  دوم  ، ست  برد 
به  گیم سوم  اما  و  یافت  پایان  نادال 
دوستداران نادال بسیار سخت گذشت 
سود  به   2 بر   3 امتیازات  وقتى  زیرا 
رافا بود ناگهان درد قدی مى انگشتان 
دستى که با آن توپ میزد بازگشت و 

بازی برای دقایقى متوقف شد.
برای  زمین  کنار  در  حاضر  پزشک 
او قرص مسکن تجویز کرد ، ماساژور 
نیز دست وانگشتانش را ماساژ داد و 
تشویش  بازگشت  زمین  به  او  وقتى 
او  تیم  اعضای  به وضوح در چشم  را 
اگر  چون  دید  طرفدارانش  مى شد  و 
در  نمى بود  بازی  ادامه  به  قادر  نادال 
به  فقط  قهرمانى  برای  که  شرایطى 
پیروزی در چند گیم دیگر نیاز داشت 
ممکن بود نتواند بازی را ادامه دهد و 

بازنده اعالم شود.
و  رفت  زمین  کنار  به  مجددأ  رافا 
دکتر مسکن های دیگری به او داد در 
حالیکه امتیاز ها 5 بر 2 در گیم سوم 
به نفع وی بود ، سرانجام این ست را 

نیز ۶ بر 2 بر دومینیک فائق آمد.
نادال در مراسم دریافت یازدهمین 

تنیس  اسلم  گراند  قهرمانى  جام 
پاریس مدتى قادر به کنترل اشک های 

خود نبود.
پس از پخش سرود ملى اسپانیا پانچو 
قدی مى تنیس  قهرمانان  از  گونزالس 
دارد  سال  هشتاد  از  بیش  که  جهان 
تنیس بازی  ما  که  دورانى  در  گفت: 
حرفه ای  هنوز  ورزش  این   مى کردیم 
نشده بود و وقتى من قهرمان بازیهای 
پاریس شدم پولى دریافت نکردم. در 
تورنمنت  این  اول  نفر  حالیکه جایزه 
یورو  میلیون   2 از  بیش  به  اکنون 

رسیده است.
سپس نادال از حاضران در استادیوم 
تشکر  مسابقات  اندرکاران  دست  و 
کرد و خطاب به دومینیک تیم گفت: 
قطعأ به زودی نوبت تو نیز برای کسب 
مختلف  مسابقات  قهرمانى  عناوین 

بین المللى فرا خواهد رسید.
سال  چهارده  وقتى  گفت  هم  تیم 
داشتم فینال مسابقات روالن گاروس 
را که نادال نفر اول شد تماشا  مى کردم 
در مرحله  بتوانم  روزی  آرزو کردم  و 
نهایى این تورنمنت با او بازی کنم و 

خوشحالم که این اتفاق افتاد.

تنیس گراند اسلم روالن گاروس: یازدهمین 
قهرمانى نادال با انگشتان مصدوم

رافائل نادال؛ پاریس 10 ژوئن ۲01۸

بیانیه نایکى درباره کفش بازیکنان تیم ملى فوتبال ایران
بیانیه ای  در  نایکى  کفش  کمپانى 
اعالم کرد به علت این که یک کمپانى 
آمریکایى است و آمریکا تحریم هایى را 
علیه ایران اعمال کرده است نمى تواند 
کفش بازیکنان تیم ملى فوتبال ایران 

را در حال  حاضر تامین کند.
پایگاه خبری ساکر نت در این باره 
نایکى اعالم  مى نویسد اخیرا کمپانى 
بازیکنان  به  نمى تواند  که  بود  کرده 
تیم   ملى فوتبال ایران برای بازی های 
کفش  روسیه   2٠1۸ جهانى   جام 
بدهد؛ دالیل مختلفى برای این اتفاق 
در رسانه ها مطرح شد که در نهایت 
کمپانى نایکى در بیانیه ای اعالم کرد 
آمریکا  تحریم های  اتفاق  این  دلیل 
آمده،  بیانیه  این  است.در  ایران  علیه 
تحریم های آمریکا به این معناست که 
نایکى به عنوان یک کمپانى آمریکایى 
تیم   فوتبالیست های  کفش  نمى تواند 
 ملى ایران را در حال  حاضر تامین کند، 
تحریم ها سال هاست که وجود دارد و 
بر اساس قانون قابل اجرا نیز هستند.

اعالم این خبر باعث شد که اعضای 
فدراسیون فوتبال ایران به آن واکنش 
ایران  فوتبال  فدراسیون  دهد.  نشان 
در نامه ای از فیفا خواست در این باره 
که  کنند  کمک  و  بدهد  توضیحاتى 

مشکالت حل شود.

تیم   سرمربى  کیروش   کارلوس 
به  واکنش  در  نیز  ایران  فوتبال   ملى 
به  بازیکنان  که  کرد  اعالم  خبر  این 
و  کرده اند  عادت  خود  ورزشى  لوازم 
درست نیست که تنها یک هفته  قبل 
از مسابقات به این مهمى لوازم خود را 
تغییر دهند.البته اینکه نایکى ایران را 
»تحریم« کرده بیشتر جنبه تبلیغاتى 
ایرانى روش های  بازیکنان  دارد چون 
را  خود  کفش  اینکه  برای  مختلفى 
نظر  در  کنند  تامین  مسابقات  برای 
گرفته اند و بازیکنانى که استوک های 
به  سادگى  به  مى پوشند  نایکى 

قدوس  سامان  فقط  ایران  فوتبال  ملى  تیم  بازیکنان  تمام  بین  از 
بوده که با نایکى قرارداد داشته و محدودیت های جدید این کمپانى 

آمریکایى فقط شامل این بازیکن خواهد شد

و کفش  رفتند  نایکى  نمایندگى های 
کردند. خریداری  را  نظرشان  مورد 

بیشتر تیم های حاضر در جام جهانى 
 اسپانسرهای کفش دارند و هر بازیکن 
چند گزینه کفش برای پوشیدن دارد. 
حتى برخى از بازیکنان بر اساس آب 
و هوا و شرایط زمین کفش های خود 
را در میانه بازی تغییر مى دهند.لباس 
تیم   ملى فوتبال ایران از سوی کمپانى 
این  البته  تامین شده است.  آدیداس 
کمپانى آلمانى  اسپانسر تیم نیست و 
تنها لباس ها را به فدراسیون فوتبال 

ایران فروخته است.

تیم ملى والیبال ایران روز جمعه در 
هفته سوم لیگ ملت های والیبال تیم 
مغلوب  صفر  بر  سه  را  چین  والیبال 
کرد. تیم ایران در ست اول 25 بر 19 
برنده شد و در ست دوم نیز به لطف 
بر  معروف 25  سعید  مؤثر  پاس های 

2٠ به پیروزی رسید.
هنگامى که ایران در این ست 23 
بر 1۶ از حریف جلو بود کوالکوویچ 
به  را  جوان  یار  چند  تیم  مربى  سر 
زمین فرستاد و این تعویض باعث از 
ایران  برای  امتیاز  چهار  دادن  دست 

شد.
در ست سوم ابتدا چین 3 بر صفر 
جلو افتاد ولى بازیکنان ایران با تالش 
ستودنى امتیازات را به ۶-۶ رساندند و 
سر انجام با نتیجه 25 بر 15 و غلبه بر 

حریف زمین را ترک کردند.
برزیل  دیدار  به  شنبه  روز  ایران 
مى رود و روز یکشنبه با روسیه روبرو 
مى شود. در این مسابقه امیر غفور با 
بازیکن  آورترین  امتیاز  امتیاز،   19
زمین بود. در تیم چین نیز ژانگ 1۶ 

امتیاز کسب کرد.

لیگ ملت های والیبال؛ ایران ٣ چین صفر

ایران فاتح ماراتُن سن پترزبورگ:
 جنگ خوب و شانس خوب

تیم فوتبال ایران امروز جمعه، 25 
خرداد، در اولین دیدار خود در جام 
را  مراکش  تیم  گل  یک  با  جهانى 

شکست داد.
زمین  در  فیزیکى  درگیری های 
بر  نقش  را  تیم  دو  بازیکنان  بارها 

زمین کرد
بازی بسیار سنگین بود، مراکشى ها 
توان  در  چه   هر  زیاد  دوندگى  با 
ایران  دروازه  تا  گذاشتند  داشتند 
ایران  تیم  بازیکنان  و  کنند  باز  را 
دفاع  یکپارچه  زیاد  جنگندگى  با 
حمالت  ضد  به  چشم  و  مى کردند 

دوختند.
ایران:علیرضا  ملى  تیم  ترکیب 
روزبه  صفى،  حاج  احسان  بیرانوند، 

گنجى،  پورعلى  مرتضى  چشمى، 
رامین رضاییان، مسعود شجاعى )۶۸ 
مهدی طارمى(، امید ابراهیمى )۸٠- 
امیری،  وحید  حسینى(،  سیدمجید 
جهانبخش  علیرضا  انصاری فر،  کریم 

)۸۴ سامان قدوس(، سردار آزمون
سرمربى: کارلوس کیروش

المحمدی،  مراکش:مونیر  ملى  تیم 
سایس،  رومن  عطیه،  بن  مهدی 
 ۸2( حارث  امین  حکیمى،  اشرف 
مانوئل مروان داکاستا(، یونس بلهندا، 
االحمدی،  کریم  بوصوفا،  مبارک 
حکیم زیاش، نورالدین آمرابات )75 

سوفیان آمرابات(، ایوب الکعبى
سرمربى: هروه رنار

داور: جونیت چاکر، کمک ها: باهات 
دوران، تاریک اونگون

استرس  با  ایران  تیم  بازیکنان 
مراکشى ها  و  کردند  شروع  را  بازی 
دست  در  را  میدان  و  توپ  ابتدا  از 
مى  چشم  به  خیلى  آنچه  گرفتند. 
ایران  تیم  بازیکنان  خوردن  لیز   آمد 
و هنگام  تن  به  تن  در درگیری های 
حمل توپ بود. پاس های اشتباه، عدم 
تمرکز تیمى، بهم ریختگى در مرکز 
زمین و دوندگى بى امان مراکشى ها 
به  ایران  برای  را  پیروزی  شانس 
حداقل رسانده بود و از همان ابتدای 
بازی مشخص بود کیروش و یارانش 

ساعات سختى را پیش رو دارند.
دو سه موقعیت مراکش با بى دقتى 
بازیکنان  این تیم هدر رفت و در چند 

بیرانوند  خوب  واکنش های  صحنه 
یک  و  گرفت  حریف  از  را  موقعیت 
تک به تک روی همکاری خوب امید 
ابراهیمى و جهانبخش نسیب آزمون 
بدن  به  را  توپ  بى دقتى  با  اما  شد 
دروازه بان مراکش کوبید و در نهایت 
دو تیم با نتیجه تساوی در نیمه اول 

به رختکن رفتند.
میدان  و  توپ  هم  باز  دوم  نیمه 
برتری  اما  بود  مراکشى ها  اختیار  در 
بود  مراکش  بازی  تخریب  در  ایران 
آنها  بازی  ندادند  اجازه  ها  ایرانى  و 
حمله  های  بتوانند  تا  بگیرد  شکل 
مناسبى را روی دروازه ایران طراحى 
کنند. در نیمه دوم بازیکنان ایران تا 
حدودی هم اتالف وقت را در دستور 
کار داشتند و هم خطاهای تاکتیکى 
خالق  بازیکنان  نوبت  به  تقریباَ  که 

مراکش را زمینگیر کردند.
فیزیکى  برخورد های  برنده  ایران 
نیمه دوم بود به خصوص تعویض های 
کیروش در نیمه دوم توان بدنى تیم 
را حفظ کرد. خطاها وقت زیادی را 
دقیقه  شش  داور  و  گرفت  بازی  از 
وقت تلف شده اعالم کرد و بازیکنان 
تا  مى  زدند  آتش  و  آب  به  مراکش 

دروازه ایران را باز کنند.
سامان  روی  مراکش  دفاع  خطای 
قدوس پشت محوطه جریمه این تیم 
بود.  ایران  برای  فوق العاده  ای  هدیه 
توپ را احسان حاج صفى سانتر کرد. 
همان بازیکنى که نماینده های تندرو 

صحنه گل به خودی مراکش: تیر خالص مدافع به هم تیمى هایش

مجلس و دلواپس ها تالش مى کردند 
بازی  خاطر  به  شجاعى  همراه  به  تا 
تیم  در  حضور  از  اسراییل  مقابل 
ملى محرومش کنند. عزیز بوهدوس 
مدافع توپ سانتر شده را به اشتباه و 
زد وهمه  دروازه خودی  به  قدرت  با 
چیز را عوض کرد. با این پیروزی بعد 
از نزدیک به 2٠ سال تیم ملى ایران 
پیروزی در جام جهانى را تجربه کرد.

تیر  مراکش:  به خودی  صحنه گل 
خالص مدافع به هم تیمى هایش

تیم  برد  از  بعد  کیروش  کارلوس 
مراکش  مقابل  ایران  فوتبال  ملى 
جام  در  بازی اش  نخستین  در 
»خیلى سخت  گفت:  روسیه  جهانى 
فوق العاده ای  تیم  مراکش  بود. 
را  سختمان  کار  نتیجه  ما  و  است 
هر کسى  از  بیش  بازیکنان  گرفتیم. 
قبل  اینکه  داشتند.  را  شایستگى اش 
نیست.  مهم  بردیم  پرتغال  بازی  از 
مهم این است که خوب جنگیدیم.«

تیم  هم  »مراکش  کرد  تاکید  او 
خوبى است. نمى دانم شانس آوردیم 

یا نه اما مى دانم جنگیدیم.«
آمار دیدار ایران و مراکش به شرح 

زیر است:
موقعیت ها: ایران ۸ - مراکش 12

 -2 ایران  چارچوب:  در  موقعیت 
مراکش 3

دفع توپ: ایران 21 - مراکش 15
تکل: ایران 1۴ - مراکش 9

درصد مالکیت توپ: ایران 3۶ درصد 
- مراکش ۶۴ درصد

 -  ۶5 ایران  صحیح:  پاس  درصد 
مراکش ۸۴

ایران 197 - مراکش  تعداد پاس ها: 
۴1۴

مسافت طى شده: ایران 93 کیلومتر 
- مراکش 95 کیلومتر

برابر  اسپانیا  پرتغال و  اگر تیم های 
ایران صدر جدول  هم مساوی کنند 
تیم  دو  این  از  یکى  اگر  بود.  خواهد 
ایران  با  با یک گل شود  بازی  برنده 
بیش  با  اگر  و  بود  امتیاز خواهد  هم 
گل  تفاضل  لطف  به  و  گل  یک  از 
دوم  جایگاه  در  ایران  شوند  پیروز 
قرار خواهد گرفت و در این دو حالت 
شانس این را دارد که با یک تساوی 

به مرحله دوم صعود کند.

حضور زنان ایرانى  بدون حجاب و محدودیت سوژه اول حواشى 
بازی های ایران است

سعید معروف کاپیتان تیم ایران در 
پایان این رقابت گفت: دیدارهای لیگ 
ملت ها هر روز سخت تر مى شود. تیم 
به  آرژانتین  از  طوالنى  سفری  ایران 

روسیه داشت.
وی افزود از عملکرد خود در هفته 
راضى  چندان  ملت ها   لیگ  اول 
نیستیم، ضمن آنکه این هفته و هفته 
پیش  را  مسابقه ها  آینده سخت ترین 

رو خواهیم داشت.
پاسخ  در  ایران  تیم  کاپیتان 
در  آیا  پرسید  او  از  که  خبرنگاری 
که  گفت  هستید  روزه  رمضان  ماه 
روزه  نمى توان  طوالنى  سفرهای  در 
ایران  از  رمضان  ماه  اول  ما  گرفت. 
ایران  به  این ماه  خارج شدیم و آخر 
باز مى گردیم ، بنا براین مشمول قانون 

روزه نمى شویم!
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به گفته وزیر توسعه اقتصادى روسیه 
درآمد این کشور از ورود توریست هاى 
به  جهان  مختلف  نقاط  از  خارجى 
منظور تماشاى مسابقات جام جهانى 
2018 به رقم هنگفتى سر خواهد زد.

اساس  بر  گفته  اورشکین  ماکسیم 
خارجى  جهانگردان  ما  پیش بینى 
هزار  جهانى،  جام  بازى هاى  ایام  در 
میلیارد روبل معادل 1 میلیارد و ۶00 
اضافه  کرد.  خواهند  دالر خرج  هزار 
انجام  تخمین هاى  اساس  بر  این  بر 
اجراکنندگان  اتحادیه  توسط  شده 
نزدیک  تورهاى مسافرتى در روسیه 
در  خارجى  توریست  هزار   ۴00 به 
ماه هاى ژوئن و ژوئیه وارد این کشور 
در 12  آنها  از  بسیارى  که  مى شوند 
روز  که  را  مسابقات  این  ورزشگاه 
مى شود  شروع  ژوئن   1۴ پنجشنبه 

تماشا خواهند کرد.
وزیر توسعه اقتصادى روسیه اضافه 
زیرساخت هاى  شدن  مدرن  کرده، 
کشور براى جام جهانى تأثیر مثبت در 

۴٠٠ هزار توریست 1 میلیارد و 6٠٠ هزار دالر براى 
تماشاى جام جهانى در روسیه خرج مى کنند

بیشتر بخش هاى اقتصادى و کیفیت 
زندگى مردم خواهد داشت.

رقابت هاى جام جهانى 2018 روسیه 
از 1۴ ژوئن تا 15 ژوئیه در 11 شهر 
برگزار  این کشور  استادیوم در  و 12 
مسکو، سن  از:  عبارتند  که  مى گردد 

پترزبورگ، سوچى، قازان، سارانسک، 
کالینینگراد، ولگا گراد، رستف اندون، 
نیژنى نووگرود، یکاترینابورگ و سامارا.

تیم ملى ایران نخستین بازى خود 
مراکش  تیم  مقابل  ژوئن   1۶ روز  را 

قهرمان آفریقا انجام خواهد داد.

که  شرایطى  در   - یگانه  دالرام 
رقابت هاى  آغاز  به  بیشتر  روز  چند 
جام جهانى فوتبال 2018 در روسیه 
باقى نمانده و بازیکنان تیم ملى باید 
تمام تمرکزشان را روى موفقیت تیم 
بگذارند، برخى سلبریتى ها با مطالبى 
فوتبالیست هاى  طنز،  عنوان  تحت 
داده  قرار  حمله  مورد  را  ایرانى 
رسانه هاى  در  جنجال  ایجاد  با  و 
اجتماعى، باعث به هم ریختن تمرکز 
اعضاى تیم ملى مى شوند و با اقدامات 
نسنجیده خود کارى کرده اند که در 
این مقطع حساس، بازیکنان بخشى 
از وقت خود را صرف پاسخگویى به 

حمالت و تمسخرهاى آنها نمایند.
وابسته  سلبریتى  ژوله  امیرمهدى 
جریان  به  نزدیک  و  حکومت  به 
با شوخى ها و جمالت  اصالحات که 
سکسیست و گاه بى ادبانه اش شهرت 
این  از  گذشته  انتخابات  در  و  یافته 
نفع  به  توانست  پوشالى  شهرت 
و  ببرد  بهره  اصالحات  کاندیداى 
انتخاب میان »بد« و »بدتر«  هزینه 
دیگر  بار  نماید،  تحمیل  مردم  بر  را 
جنجالى  اینستاگرامى اش،  پست  با 
است.  کرده  پا  به  مجازى  فضاى  در 
ژوله با کامنتى که روى عکس دسته 
ایران  ملى  تیم  بازیکنان  جمعى 
این  محبوب  گذاشته، شخصیت هاى 

روزهاى ایرانیان را مورد تمسخر قرار 
داده است. امیرمهدى ژوله در بخشى 
گوش   « است:  آورده  پست  این  از 
میذارن  دخترا  میگه؟  چى  طارمى 
بیرون روسرى که مثال با ترکیب الله 
و گوشواره یه کم مو و یه کم گردن 
فکر  چى  به  دقیقا  تو  کنن،  دلبرى 
میکردى انداختى بیرون کاله؟ کاربر 
کامنت  به  ببینه  اینو  گوالخ  ناجور 
پستى  نمیکنه ها!«  بسنده  گذاشتن 
توسط  او،  ادعاى  به  بعد  چندى  که 

اینستاگرام حذف شد.
پست اینستاگرامى ژوله به سرعت 
عالقمند  توییتر  کاربران  نارضایتى 
برانگیخت.  را  فوتبال  ملى  تیم  به 
برخى کاربران این سطح از شوخى با 
بازیکنان محبوب خود را در این مقطع 
حساس برنتافتند. مونا رستمى یکى 
هم  »ژوله  نوشت:  توییتر  کاربران  از 
راهنماى  اصالح طلبش  رهبران  مثل 
من  میپیچه!  ولى چپ  میزنه  راست 

»زیاده گویى« یک سلبریتى حکومتى علیه
 بازیکنان تیم مّلى

نمیدونم این اصالح طلبا چى از جون 
ضربه  فقط  کارشون  میخوان؟  مردم 
زدن به مردم هست. آخه یکى نیست 
بچه  بگه  اصالح طلب  جوجه  این  به 
این دم دماى جام جهانى به حاشیه 
داره؟  معنایى  چه  ملى  تیم  بردن 
کجاى دنیا اینطور حمایت میکنن؟«

کاربر دیگرى نیز با گالیه از عملکرد 
حکومت،  به  وابستگان  مجموعه 
عملکرد این سلبریتى وابسته را مورد 
نقد قرار داده و نوشته است: »اصوال 
اصالح طلب جماعت، کارش گند زدن 
به هر چى که باعث دلخوشیه مردم 

ژوله ى  نمونه ش  نه؟  میگید  میشه! 
گند  جام جهانى  دم  که  اصالح طلبه 
حاشیه.  تو  بردش  و  ملى  تیم  به  زد 
خدا وکیلى دکترا دارن تو کارشون.«

برخى دیگر از کاربران نیز این پست 
به آزادیخواهان و  از جنبه توهین  را 
و  کرده  ارزیابى  زنان  تضعیف حقوق 
این  به  نیست  یکى  آخه   « نوشتند: 
یه  انداختن  بیرون  گوش  که  بگه 
دلبرى  به  ربطى  چه  مرد  بازیکن 
به  توهین  حرفش  این  داره؟  کردن 
من هست که مسیر آزادى رو انتخاب 
مسخره  رو  ما  داره  تلویحا  و  کردم 

میکنه.«
کاربر دیگرى نیز نوشت: » به گمانم 
جنسیت زدگى  از  مشّخصى  رگه هاى 
گوش  پشت  کاله  به  دادن  گیر  در 
که  عجیبه  برام  و  هست  طارمى 
همراه  باهاش  هم  زیادى  خانماى 
به  طارمى  و  سردار  واکنش  شدن. 
نشده  فکر  همیشه  مثل  ژوله  جناب 

رو  عکس  که  دوستانى  ولى  بود، 
مسخره کردن تا خود متن آقاى ژوله 

اساسا کار تمیزى نکردن.«
اظهارات نسنجیده ژوله و نارضایتى 
کاربران از این پست، البته واکنش دو 
بازیکن تیم ملى فوتبال ایران را نیز 

به همراه داشت.
گرفته  قرار  ژوله  هدف  که  طارمى 
بود، خطاب به وى تنها به یک جمله 
هم  شما   « نوشت:  و  کرد  بسنده 
مى تونى سر تو بکونى تو زندگیت و 

زیاده گویى اضافى نکنى.«
حمایت  در  نیز  آزمون  سردار 

پست  پاى  در  خود  هم تیمى  از 
اینستاگرام ژوله نوشت: »تو خوبى«!

این  به  واکنش ها  گرفتن  شدت 
مطلب، کار را به جایى رساند که به 
پست  این  اینستاگرام  ژوله،  ادعاى 
سخیف او را حذف کرد. او سپس در 
پستى دیگر همچون رهبران حکومت 
با فرافکنى، ابتدا گامى به عقب نهاده 
فکر  سال  صد  »من  است:  نوشته  و 
نمیکردم شوخى ساده و پرت و شاید 
ملى  پوش هاى  تمرکز  من  تکرارى 
کنه.عذر  پرت  رو  قشنگمون  و  عزیز 

میخوام اگه که این کارو کردم.«
او سپس با گوشه و کنایه هاى گزنده 
ملى  تیم  بازیکنان  به  هم   باز  خود 
جام  در  آنها  پیروزى  و  تاخت  ایران 
و  غرور  افتخار،  باعث  که  را  جهانى 
شادى میلیون ها ایرانى میهن دوست 
از کشور مى شود،  در داخل و خارج 
طبل  بر  و  کرد  تشبیه  »معجزه«  به 

ناامیدى کوبید.

در  زنان  علیه  =تبعیض 
موسسه  تبلیغاتى  بیلبورد 
اوج وابسته به سپاه موجى 
انتقاد در بین شهروندان  از 

به راه انداخته.
لى  ها ا ز  ا هى  و گر  =
اینکه  از  شرقى  آذربایجان 
مجلس  در  استان  نماینده 
او  از  نکرده  روسیه سفر  به 

تشکر کردند!
روز پنجشنبه، 2۴ خرداد، افتتاحیه 
در  است  روسیه   2018 جهانى  جام 
حاشیه این بازى ها حضور مشتاقانه ى 
در  ایران  فوتبال  ملى  تیم  طرفداران 
رقابت هاى جام جهانى 2018 روسیه 
مورد توجه رسانه هاى بین المللى قرار 

گرفته است.
در میان هزاران عالقمند به فوتبال 
که از ملیت هاى مختلف براى تماشاى 
رقابت هاى جام جهانى به روسیه سفر 
ایرانى  هستند که  زنان  تنها  کرده اند 
شرعى  ممنوعیت هاى  سایه ى  زیر 
ندارند  را  استادیوم ها  به  ورود  حق 
طرفداران  سایر  مثل  نمى توانند  و 
تیم هاى حاضر در این جام فوتبال را 

از نزدیک در ورزشگاه ها تماشا کنند.

حاال خیلى از آنها از ایران به روسیه 
مى روند و بدون حجاب و بدون هیچ 
ممنوعیتى در کنار مردان به شادى و 

تشویق تیم ملى مى پردازند.
و  خبرنگاران  سوژه  موضوع  این 
خیلى ها  براى  و  شده  دنیا  عکاسان 
باورنکردنى است که بین مردم ایران و 
حکومتگران  تا این حد اختالف وجود 

دارد.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشى 
با عنوان »با پوزش ایران، جام جهانى 
رهبران  به  هست«  هم  زنان  براى 
که  زده  کنایه  اسالمى  جمهورى 
جام  در  راحتى  به  ایرانى  زن هاى 
جهانى به تماشاى بازى ها مى  روند و 

محدودیت ندارند.
حضور ازاد زنان ایرانى  آنقدر اهمیت 
دولتى  خبرگزارى  حتى  مه  داشته 

ایسنا نیز به پوشش آن پرداخته
در تهران بیلبورد تبلیغاتى موسسه 

حضور زنان هوادار تیم ملى ایران در روسیه سوژه 
رسانه هاى بین  المللى

سپاه  تبلیغاتى  بازوى  اوج  فرهنگى 
که در حمایت از تیم ملى در میدان 
ولیعصر )ولیعهد( نصب شد جنجالى 
شده است. شرکت مجرى این بیلبورد 
خانه طراحان انقالب اسالمى است و 
روى آن نوشته شده »با هم قهرمانیم، 
یک ملت یک ضربان«  اما طراح تمام 
شهروندان ایران را َمرد فرض کرده و 
زنان را از جمعیت ایران حذف کرده 

است.
وابسته  فرهنگى  موسسه  اقدام  این 
به سپاه با واکنش هاى انتقادى زیادى 

روبرو شده است.
این  دیگر  حواشى هاى  از  یکى 
سفر  ایران  در  جهانى  جام  روزهاى 
»ژن  و  مجلس  نمایندگان  گروهى 
حاال  است.  روسیه  به  خوب ها« 
تعدادى از نماینده ها از سر دلسوزى 
کنسل  هم  شاید  و  فشار  تحت  یا 
منت  مردم  سر  بر  سفرشان،  شدن 
به  که  مى کنند  اعالم  و  مى گذارند 
است  این  جالب  و  نمى روند  روسیه 
که سفر نکردن آنها مورد تقدیر اهالى 

شهرشان قرار گرفته!
ایران در مسابقات روز  اولین دیدار 
و  خواهد  مراکش  تیم  برابر  جمعه 
مقابل  در  بتوانند  امیدوارند  بازیکنان 
این تیم بازى خوبى به نمایش گذارند.

تماس پادشاه مراکش با سرمربى 
و کاپیتان این تیم

مراکش  شاهزاده  آمده  خبرها  در 

تیم   ملى  برابر  دیدار حساس  از  قبل 
فوتبال ایران تماسى تلفنى با سرمربى 

و کاپیتان این تیم داشت.
تماس  در  ششم  محمد  شاهزاده 
تلفنى با هرو رنار، سرمربى و مهدى 
فوتبال  تیم   ملى  کاپیتان  عطیه  بن 
مراکش حمایت خود را از آنها اعالم 
کرد تا قبل از دیدار حساس برابر تیم  
 ملى فوتبال ایران به آنها روحیه بدهد.

با  تیم   ملى فوتبال ایران و مراکش 
قرار داشتن تیم هاى اسپانیا و پرتغال 
دشوارى  بسیار  مسیر  آنها  گروه  در 
براى صعود به دور بعد در پیش دارند. 
به  را  آنها  نخست  گام  در  پیروزى 

صعود امیدوار خواهد کرد.

سرمربى  اخراج  عجیب:  اتفاق 
اسپانیا!

شب گذشته یولن لوپتگى سرمربى 
تیم ملى اسپانیا با اعالم باشگاه رئال 
این  آینده  عنوان سرمربى  به  مادرید 
باشگاه انتخاب شد. اعالم رسمى این 
مادرید  رئال  باشگاه  سوى  از  خبر 
واکنش فدراسیون فوتبال اسپانیا را به 
همراه داشت. این فدراسیون در فاصله 
این  دیدار  نخستین  تا  مانده  روز  دو 
چارچوب  در  پرتغال  تیم  مقابل  تیم 
اخراج  به  اقدام   2018 جهانى  جام 

سرمربى تیم ملى اسپانیا کرد!
تیم  سرمربى  مهاجرانى  حشمت 
ملى ایران در جام جهانى ۷8 معتقد 
فرصت  اسپانیا  سرمربى  اخراج  است 
خوبى در اختیار ملى پوشان ایران قرار 
مى دهد تا چه بسا بتوانند مقابل این 

تیم پرستاره موفق شوند.
او در پاسخ به این پرسش ایسنا که 
تیم هاى این گروه به ویژه ایران باید 
چه واکنشى نسبت به اخراج لوپتگى 
فوتبال  »در  گفت:  باشند  داشته 
حوادث  جهانى  جام  به خصوص  دنیا 
پیش بینى نشده است. قطعا یک تیم 
پرستاره  تیم  یک  از  بهتر  هماهنگ 
از تیم  است و اگر تیمى هماهنگ تر 
باشد مى تواند مقابل  پرستاره اسپانیا 
آنها موفق عمل کند. فوتبال یک بازى 
پیش بینى نشده است و همین مسئله 
به ما امیدوارى مى دهد که بتوانیم از 

فرصت پیش آمده استفاده کنیم.«

رابى ویلیامز خواننده مراسم گشایش جام جهانى ۲٠1۸
معروف  خواننده  ویلیامز  رابى 
فوتبال دوستان  از  و  بریتانیایى 
مراسم  در  کشور  این  سرشناس 
فوتبال  جهانى  جام  بازى هاى  افتتاح 
مسکو  لوژنیکى  استادیوم  در   2018
گاریفولینا   آیدا  خواند.  خواهد  آواز 
سوپرانوى مشهور اپراى بالشوى مسکو 
نیز به عنوان خواننده زن این مراسم 

انتخاب شده است.
ناتینگ  ناحیه  در  که  ویلیامز  رابى 
هیل لندن زندگى مى کند، سال هاست 
با یک تیم محلى فوتبال بازى مى کند. 
او گفته: از اینکه قرار است در برنامه 
بسیار  بخوانم  جهانى  جام  آغازین 
هیجان زده هستم و باید اعتراف کنم 
برنامه  اجراى  تجربه  سال ها  آنکه  با 
جشن هاى  و  بزرگ  کنسرت هاى  در 
گوناگون را دارم اما خواندن در مراسم 
افتتاح جام جهانى در حضور هشتاد 
هزار نفر و میلیون ها بیننده از طریق 
تلویزیون هاى سراسر جهان از رویاهاى 

کودکى و نوجوانى من است.
اجراى  براى  ویلیامز  رابى  انتخاب 
برنامه در مراسم گشایش جام جهانى 
چون  شده  روبرو  اى  عده  انتقاد  با 

به  آهنگى  در   201۶ سال  در  وى 
از  روسى«  سبک  به  »میهمانى  نام 
الیگارشى روسیه انتقاد کرده و گفته این 
گروه با شهرت و قدرت خود مى توانند 
کنند. غارت  را  خود  ملت  ثروت 

هنرمند مشهور دیگرى که در برنامه 
افتتاحیه جام جهانى حضور دارد آیدا 
اپراى  بازیگر  و  خواننده  گاریفولینا 

بالشوى  تاتر  ستارگان  از  و  روسیه 
او  جالب  کارهاى  از  که  است  مسکو 
فیگارو«  »عروسى   اپراى     اجراى 
اتریشى  بزرگ  آهنگساز  موتزارت  اثر 
پترزبورگ و همچنین  اپراى سن  در 
اپراى »جنگ و صلح« بر اساس کتاب 
روسیه  نامدار  نویسنده  تولستوى  لئو 

است.

واکنش سردار آزمون و مهدى طارمى به »زیاده گویى« ژوله امیرمهدى ژوله در کنار محمد خاتمى

رابى ویلیامز؛ منچستر 1٠ ژوئن ۲٠1۸

هواداران ایران در روسیه

تبعیض علیه زنان در بیلبورد تبلیغاتى سپاه
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بیابان  يک  به  ايران  درآوردن 
فرهنگی هدف اصلی رهبری انقالب 
اسالمی بوده است. تکیه پیام انقالب 
پائین  کیفیت  و  اسالمی،  هويت  بر 
و  انقالب  آخوندی  رهبران  انسانی 
آنان،  آخوند  غیر  کنان  صاف  جاده 
شاملو  د.  نمی دا نويدی  اين  جز 
خوب  خود  شاعرانه  حساسیت  با 
در  کنان  افسوس  که  بود  دريافته 
همفکرش  دوستان  به  آغاز  همان 
گفته بود »ما مدرنیته را در ايران از 
کوشش های  نخستین  برديم.«  بین 
برنامه پسرفت  تازه در اجرای  رژيم 
از  فراوان  مقاومت های  به  فرهنگی 
برخورد مسلحانه،  تا  زنان  تظاهرات 
و آنگاه جنگ عراق برخورد و حتی 
رئیس  نخستین  پیروزمندانه  حمله 
جمهوری اسالمی در راس روشنفکران 
اسالمی  و اوباش زير فرمان آنان به 
دانشگاه ها  بستن  و  تهران  دانشگاه 
و  دانشگاه ها  گسترده  پاکسازی  و 
فرهنگی  نهاد های  بستن  و  رسانه ها 
می خواستند  که  جائی  به  نتوانست 

برسد.
ی  دهه ها ر  د نی  ا ير ا معه  جا
نمونه  از  آن  از  بیش  مشروطیت 
با  بود که  افتاده  جامعه اسالمی دور 

عقب  به  سال  صد  اقداماتی  چنان 
برده شود. چندی نگذشت که گروهی 
از آن روشنفکران اسالمی، شرمسار 
خويش و بیگانه، خود در پی جبران 
جنگ  از  پس  فضای  در  و  برآمدند 
فرهنگی در کنار عناصر  فعالیت  به 
پیشرو جامعه پرداختند. از آن پس 
تا سال گذشته به رغم همه بگیر و 
زنجیره ای،  آدمکشی های  و  ببند ها 
فرهنگ )در معنای تنگ تر خود و با 
»ف« بزرگ و نه در معنی کلی خود، 
ترين ها  پائین  که  کوچک،  »ف«  با 
ازجمله فرهنگ قم و جمکران را نیز 
دربر می گیرد( در ايران بالید و کار 
را به جائی رساند که بار ديگر به نام 
ای  تازه  گروه  جامعه  اسالمی کردن 
سال  چند  و  بیست  فراورده های  از 
يک  در  تباهی،  سراپا  فرمانروائی 
نیمه کودتای انتخاباتی قدرت را در 
دست گرفت. گروه تازه اين ويژگی 
را دارد که نسل اول رهبران انقالب 
سفید  رو  نیز  اسالمی را  حکومت  و 
می کند. اکنون پس از يک سال که 
کردن  فراهم  و  کردن ها  جابجا  در 
در  را  حمله  است  گذشته  مقدمات 
بستن  اند.  کرده  آغاز  همه جبهه ها 
گسترده  دستگیری های  روزنامه ها، 
استالینی،  اعترافات  دانشجويان، 
پاکسازی بیسرو صداتر استادان، زير 
کنترل آوردن نهاد های مدنی، تغییر 
مواد درسی تا هرچه توخالی تر و به 
اسالم حکومتی نزديکتر شوند، تنگ 
سطح  در  که  هر  بر  عرصه  کردن 
اجرای  در  اينهمه  نیست،  خودشان 

برنامه ای است که خمینی بنیادش را 
گذاشت و امروز جانشیانش احساس 
می کنند که وظیفه و توانائی اجرايش 

را در تعبیر تازه تر خود دارند.  
خمینی  که  است  اين  در  تفاوت 
حوزه  تعبیر  اسالمی به  جامعه  يک 
می خواست که تفاوتی میان دانشگاه 
که  همان  ــ  نباشد  اش  حوزه  و 
ـ  و »قلم های  بازرگان قهرمانش بودـ 
در  نشوند  شکسته  اگر  مسموم« 
احکام  که  درآيند  خدمت حکومتی 
حکومتی در آن جای باالتر از کتاب 
گروه  باشد.  داشته  خودش  مقدس 
روايت  خامنه ای  رهبری  به  تازه 
اسالمی می خواهد،  از جامعه  تازه ای 
جامعه ای امام زمانی که دانشگاهش 
نه حتی به سطح حوزه بلکه تا حد 
قرار  بیايد.  پائین  مهديه و حسینیه 
جمکرانی  کلی  بطور  جامعه  است 
رئیس  چنانکه  دانشگاهش  و  شود؛ 
کرد  اعالم  اصفهان  دانشگاه  تازه 
مداح و نوحه خوان بپروراند؛ احکام 
حکومتی اش از کتاب دعا و بحاراالنوار 
درآيد، و الهامش را از چاه جمکران 
بگیرد و روضه خوان ها در آن پايگاهی 
خودشان  آيت اهلل های  ز  ا بلندتر 
باشند. خمینی که بهر حال  داشته 

مرجعی مذهبی بود و دستی از دور 
اسالمی داشت  سنتی  فرهنگ  در 
خرافات را به کار می برد. اين گروه 
را می انديشد. خمینی  تازه خرافات 
فولکلور شیعی را برای تخدير مردمان 
در خدمت خود می گرفت؛ اين گروه 
است  فولکلور  آن  خدمت  در  تازه 
تخدير  آن  ز  ا پیشاپیش  خود  و 
جامعه ای صدر  است. خمینی  شده 
جامعه ای  اسالمی می خواست،اينان 

سراسر جمکرانی می خواهند.
فرايندی که بیست و هشت سالی 
از  را  پايه هايش  و  شد  آغاز  پیش 
گذاشته  آن  از  پیش  سالی  پانزده 
بودند به مراحلی که بايست می رسد. 
شکست های  و  بپايند  اگر  انقالب ها 
گفتمانشان  پايان  تا  نخورند  کاری 
می روند. برای مردم ايران سرنوشتی 
که  نديده اند  تدارک  اين  از  بهتر 
بجای رساندن خود به درجات باالی 
انسانیت، روز و شب ذکر امام زمان 
بگیرند و منتظر ظهور بمانند. فرهنگ 
به کار رژيمی که مهاجرت و از دست 
رفتن سالی 180 هزار تن و بیشتر 
مايه  خواندگان،  درس  بهترين  از 

شادمانی آن است، نمی آيد.
* * *

زندانی  و  تهديد  از  بیش  مسأله 
کردن  بیکار  و  دانشجويان  کردن 
زمانی  امام  رژيم  است.  استادان 
)ديگر از مرحله اسالمی گذشته است( 
ريشه  به  را  انديشی  تاريک  تیشه 
يک  می زند.  کشور  معنوی  سرمايه 
کمر  عرب  اشغالی  حکومت های  بار 

ايرانی  فرهنگ  فیزيکی  نابودی  به 
خود  از  حکومتی  اکنون  بستند؛ 
ايرانیان ولی بدتر از خطرناک ترين 
سیاست  همان  خارجی،  دشمنان 
می دهد.  ادامه  ديگر  وسائل  با  را 
اشغالگران عرب پس از دويست سال 
شکست خوردند؛ انقالبیان فرهنگی 
سال های هشتاد / شصت هم شکست 
خوردند. اکنون نوبت شکست دادن 
و  نژاد  احمدی  و  خامنه ای  امثال 
نیرو های جمکران است. دانشگاهیان 
و فرهنگیان و روشنفکران ايران، آن 
ده ها میلیون تنی که نسل بعد نسل 
يعنی  امروزين،  فرهنگ  سنت  در 
ند  يافته ا پرورش  غربی،  فرهنگ 
می دانند وظیفه شان در برابر گذشته 
ايران و جنگ فرهنگی که  آينده  و 
درگرفته  حکومت  و  جامعه  میان 
به  را  ايران  گذاشت  نبايد  چیست؟ 

چاه برگردانند. 
هر ايرانی امروزی که نمی خواهد 
در فضای حسینیه و مهديه زندگی 
کند سرباز اين جنگ است. میدان 
جنگ، هر خانه ايرانی است. ايرانیان 
در  اعراب  حمله  از  پس  سده های 
و  نوشتن  و  خواندن  بی  جامعه ای 
تکنولوژی  و  ابزار ها  به  بی دسترسی 

خود  محافل  و  خانه ها  در  امروزی، 
پیروزمندانه »ايده« و واقعیت ايران 
را نگهداری کردند. هم امروز در زير 
رژيم اسالمی، اجتماع بهائیان ايران 
عالی  آموزش  به  دسترسی  از  که 
خانه ها  به  را  دانشگاه  ممنوع شده، 
در  بهائی  فرهیختگان  است.  برده 
خود  جوانان  به  رايگان  به  خانه ها 
آموزش می دهند و کیفیت آموزشی 
روز  هر  که  دانشگاه هائی  از  آنان 
تنگتر می شوند باالتر است. تشکیل 
محافل فرهنگی در هر جا، تکثیر و 
انتشار متن های علوم انسانی ــ که 
در جنگ جمکرانی ها بر ضد فرهنگ 
آموزش  و  ــ  است  اصلی  آماج 
از  که  زمینه هائی  در  جوانان  دادن 
دانشگاه ها رخت می بندد، شیوه های 
مقاومت است. سهم اجتماع ايرانیان 
خارج در اين جنگ فرهنگی اندازه 
ـ از نگارش و ترجمه  نگرفتنی استـ 
کتاب ها و مقاالت گرفته تا گسترش 
رايانه )کامپیوتر( در ايران؛ از کمک 
مالی به فعالیت های فرهنگی گرفته 
المللی برای  تا بسیج نهاد های بین 
صف  در  که  مردانی  و  اززنان  دفاع 
مقدم اين جنگ قربانی سرکوبگری 

می شوند. 
خبر هائی که از ايران می رسد روان 
اول  نگاه  تیره می کند. در  را  انسان 
ارتجاع و خرافات شکست  نیروهای 
صد  از  بیش  ولی  می نمايند  ناپذير 
سال آشنائی جامعه ايرانی  با غرب از 
قم نیرومند تر بوده است؛ از جمکران 

هم نیرومندتر خواهد بود.  

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 57 
نزديک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  اين  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

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

   به سوی یک بيابان فرهنگی 
کيهان لندن شماره 1126 - 1۳ مهرماه 1۳۸5

دو قرن فراز و نشيب مطبوعات در ایران )۷۳(

نشاندن  فرو  به قصد  الدوله  وثوق 
قرارداد  برضد  که  خروشی  و  خشم 
گرفت شدت  تصمیم  بود،  برخاسته 
بیانیه ای  ابتدا  دهد.  به خرج  عمل 
انتشار داد که در آن آمده بود: »اکنون 
درست يک ماه از بسته شدن قرارداد 
می گذرد و در عرض اين مدت همه 
نوع فرصت و امکان در اختیار مردم 
نظرات  تا  است  شده  گذاشته  ايران 
اوضاع  و چنانچه  کنند  ابراز  را  خود 
و حقايق عینی به طور محرز و آشکار 
ايران، چه  اکثريت مردم  نشان داده 
با  شهرستانها  در  چه  و  پايتخت  در 
به  را  آن  امضای  و  موافقند  قرارداد 
فقط  می کنند،  تلقی  قبول  حسن 
دستۀ کوچکی  از ناراضیان و دشمنان 
شخصی که خرده حساب هايی با خود 
غرض،  روی  از  و  به عمد،  دارند  من 
اين قبیل تحريکات را برضد قرارداد 

دامن می زنند«.
متعاقباً تنی چند از رجال سرشناس 
آشکار  قرارداد  با  را  مخالفتشان  که 
کاشان  به  و  بازداشت  بودند  ساخته 
عبارت  شدند.تبعیدشدگان  تبعید 
بودند از: ممتازالدوله، مستشارالدوله، 
و  لسلطنه  محتشم ا لملک،  ا ز ممتا

معین التجار بوشهری.
اين زمان روزنامه های طرفدار  در 
دولت، برای توجیه قرارداد استدالل 
به منظور  ايران  دولت  که  می کردند 
دست  داخلی  مشکالت  بر  غلبه 
استمداد به سوی فاتحان جنگ دراز 
کرد اما جز دولت انگلیس، هیچکدام 
پاسخ مثبت ندادند و عقد قرارداد با 

انگلستان چارۀ منحصر به فرد بود.
پاسخ  در  آمريکا  سفارت  اعالمیه 
سرمقالۀ روزنامه رعد، پرده را به کنار 

زد و بر اين ادعا رقم بطالن کشید:
در  که  تعبیری  سوء  به  »نظر 
 1919 اوت  نوزدهم  مورخ  سرمقالۀ 
پرزيدنت  رويّه  ز  ا رعد  روزنامۀ 

آمريکا  نمايندگی  هیئت  و  ويلسون 
به طور  و  پاريس  صلح  کنفرانس  در 
نسبت  آمريکا  کشور  رويّه  از  کلی 
به نظر  است،  آمده  به عمل  ايران  به 
را  اعالمیه ای  عین  آمد  مناسب  ما 
خارجۀ  امور  وزارت  طرف  از  که 
آمريکا هم اکنون به دست ما رسیده 
برسانیم. ايران  ملت  به اطالع  است 

وزارت  تلگرافی  دستورالعمل 
امور خارجۀ آمریکا

مختار  وزیر  به  واشنگتن  از 
آمریکا در تهران

1ـ دولت کشورهای متحد آمريکا 
به شما دستور می دهد که نزد اولیای 
حکومت ايران يا نزد هر ايرانی ديگری 
که به سرنوشت کشورش عالقه مند 
تکذيب  را  شايعه  اين  رسماً  باشد، 
کنید که کشور آمريکا از کمک کردن 
به ايران مضايقه و امتناع ورزيده است. 
دولت آمريکا عالقه مندی خود را به 
رفاه و سعادت ايرانیان در گذشته به 
طرق و انحاء مختلف نشان داده است.

2ـ اعضای هیئت نمايندگی آمريکا 
در کنفرانس صلح پاريس به کّرات و 
مساعی  جديت  و  اشتیاق  نهايت  با 
خود را به کار بردند تا اعضای هیئت 
جلسات  در  بتوانند  ايران  نمايندگی 
کنفرانس حضور يابند و حرفهای خود 
را به گوش نمايندگان دولی که در آنجا 
گردآمده بودند برسانند. اعضای هیئت 
نمايندگی ما دچار تعجب شدند از اين 
از ديگران  اين زمینه کمکی  که در 
دريافت نکردند و در کوششهايی که 

به کار بردند حمايتی عايدشان نشد جز 
اعالم ناگهانی اين خبر که انگلستان 
خود  میان  جديدی  قرارداد  ايران  و 
بسته اند. انعقاد اين قرارداد شايد بتواند 
تا حدودی دلیل اين معما را که چرا 
هیئت نمايندگی آمريکا در مساعی 
برای هیئت  برای گرفتن وقت  خود 
ايران موفق نشد، تشريح  نمايندگی 

و تعلیل کند.
3ـ نیز به نظر می رسد که حکومت 
در  نمايندگانش  مساعی  از  ايران 
عرضحال  می خواستند  که  پاريس 
کشورشان را به کنفرانس صلح پاريس 

به عمل  جدی  حمايت  دارند  تقديم 
نیاورده است. دولت آمريکا از شنیدن 
اين خبر که اخیراً قراردادی بین ايران 
و انگلستان منعقد شده متعجب است 
زيرا همین قضیه نشان می دهد که 
ايران يک سره به سوی انگلستان روی 
آورده و از اين به بعد طالب حمايت و 

کمک دولت آمريکا نیست و اين اقدام 
اين حقیقت آشکار صورت  علی رغم 
نمايندگی  هیئت  اعضای  که  گرفته 
ايران در کنفرانس صلح، به طور جدی 
و صريح خواستار کمک و معاضدت 

آمريکا نسبت به کشورشان بودند«.
اعالمیه سفارت آمريکا، لرد کرزن 
سفارت  طريق  از  آورد.  به خشم  را 
موافق  نظر  لندن کوشید  در  آمريکا 
دولت آمريکا را به تکذيب يا تصحیح 
سفیر  کند.  جلب  اعالمیه  تعديل  و 
مذاکرات  و  مکاتبات  آمريکا مشروح 
خود را با وزير امور خارجه انگلستان به 
واشنگتن گزارش داد و پاسخ مفصلی 
دريافت داشت که در آن آمده بود:»در 
نامه ای که لرد کرزن به شما نوشته و 
متن آن را برايمان فرستاده ايد معظم له 
مخصوصاً در اين باره حساسیت نشان 
می دهد که وزير مختار ما در تهران 
در تاريخ نهم سپتامبر 1919 بیانیه ای 
در تهران منتشر کرده و نسخه هايی 
داده  محلی  مطبوعات  به  را  آن  از 
به قراری  اين اعالمیه  است. مضمون 
که جناب لرد اظهار نموده اند لحنی 
نامساعد و حتی خصومت آمیز نسبت 
داشته  انگلیس  و  ايران  قرارداد  به 
است... جناب لرد در آخرين نامه اش 
از دولت آمريکا می خواهد که بی درنگ 
به حکومت ايران و مطبوعات آن کشور 
اطالع داده شود که اعالمیه ای که از 
طرف سفارت آمريکا در تهران انتشار 
يافته به هیچ وجه هدفش اين نبوده که 
قرارداد مذکور را تخطئه يا عاقدانش را 
متهم به انجام عمل خالف سازد بلکه 

نوع سوء  هر  است  فقط می خواسته 
را که ممکن  تفاهمی  يا سوء  تعبیر 
بوده است بر اثر انتشار مقالۀ روزنامه 
رعد به وجود آيد، تکذيب يا رّد نمايد.

نظر  است  زمینه شايسته  اين  در 
جناب لرد را به اين نکته جلب کنید 
که دولت اياالت متحده تا لحظه ای 
که اعالمیه رسمی دولت بريتانیا داير 
يافت  انتشار  قرارداد  شدن  امضا  به 
ابداً اطالع نداشت که مذاکراتی برای 
و  ايران  بین  پیمانی  چنین  بستن 

انگلیس جريان داشته است. بیانیه ای 
که سفارت ما در تهران منتشر کرد 
اساساً به اين منظور بوده که حقايق 
بدان سان  را،  قضیه  اين  به  مربوط 
و  می بیند،  متحده  اياالت  دولت  که 
پیش بینی  را  عواقبش  که  بدان سان 
می کند، در معرض تشخیص و قضاوت 

ايرانیان قرار دهد. از آنجا که نظر دولت 
آمريکا نسبت به اين موضوع در ضمن 
شده  تشريح  کامال  اعالمیه  همان 
به نظر  زائد  اينجا  در  تکرارش  است، 

می رسد...«
دستورالعمل وزارت امور خارجه به 
سفیر آمريکا در لندن سپس تصريح 
می کرد:»با توجه به اعالمیه هايی که 
و  ايرانی  مسؤول  مقامات  طرف  از 
مطبوعات آن کشور انتشار يافته است 
اهمیت  موضوع  اين  ما  دولت  برای 
اساسی داشت که وزير مختار آمريکا 
در تهران اجازه داشته باشد اين خبر 
بذل  از  آمريکا  متحدۀ  اياالت  که  را 
ايرانیان مضايقه  مساعدت نسبت به 
تکذيب کند و در  کرده است رسماً 
صورت لزوم نسخه هايی از آن را در 
اختیار جرايد تهران قرار دهد.اين که 
اعالمیۀ ما انعکاسی چنین وسیع در 
تهران پیدا کرده و اکثريت مردم ايران 
به سرعت از محتوای آن آگاه شده اند 
ايرانیان  زيرا  نیست  موجب شگفتی 
به حفظ روابط حسنۀ خود با آمريکا 
عالقه مندند و هر نوشته ای را که مؤيد 
اين عالئق باشد به حسن قبول تلقی 
می کنند. عکس العمل موجه ما ناشی 
که  بريتانیاست  دولت  عمل  طرز  از 
اياالت  دولت  با  قبلی  مشاورۀ  بدون 
متحده، و بدون جلب رضايت قبلی 
ايران  شاه  حکومت  با  قراردادی  ما، 
اجرا  به مرحلۀ  اگر  منعقد کرده که 
در  بنیانی  و  عمیق  تأثیری  درآيد 
گذاشت...« خواهد  باقی  ما  روابط 

احمد احـرار

) کيهان لندن شماره 1254 (

ممتازالدوله وثوق الدوله
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1ـ روزنامه نگار و طنزنویس 
معاصر  برجستۀ  و  مشهور 

ایران
2ـ تهور ـ تن آسا

3ـ پایتخت کشوری است
4ـ طالیی ـ کنیز

5 ـ ریسمان ـ برآورد
6 ـ  قسمتی از اندام

7 ـ علمی است
8 ـ کردار ـ وسیله ای فنی

پستی  ـ  است  نیرویی  9ـ 
بین دو بلندی 

10ـ تصدیق

از  ـ  است  درختی  11ـ 
شهرهای تاریخی عراق

و  پژوهشگران  از  1ـ 
مشهور  شرق شناسان 

انگلیس
2ـ پهلوانـ  آسیب و بال

3ـ دزد ـ ظالم
4ـ کنارـ  فصلی استـ  

تکرار یک حرف
هنرپیشگان  ز  ا ـ   5
معروف و برجستۀ تآتر 

ایران
واحد  ـ  خسران  ـ   6
سنتی اندازه گیری وزن 

ـ طریق
7 ـ پرنده ای است

ندن  ا خو محل  ـ   8
وسایل  از  ـ  نوشتجات 

موسیقی
ـ  نث  مؤ جنس  9ـ 
است  کشوری  پایتخت 

ـ آرزو
کشنده  ـ  عمران  10ـ 

است ـ درختی است
تمرکز  محل  11ـ  
عواطف انسانیـ  سبکی 
در شعر فارسیـ  قیمت

جستۀ  بر ز  هنگسا آ 1ـ 
ارمنی تبار و خالق اثر »رقص 

شمشیر«
2ـ انصافـ  اجدادـ  سکوت

و  یان  داستانسرا ز  ا 3ـ 
نویسندگان معروف و معاصر 

ایران
4ـ از دام هاـ  از کشیدنی ها 

ـ ستمکاران
جاری  آب  ـ  نازنده  ـ   5
کرانۀ  در  زیبا  شهری  ـ 

مدیترانه
6ـ  از نخست وزیران پیشین 

ایران
7 ـ بدون ـ آزاد ـ بنیه

8 ـ عارف، متفکر و شاعر 
مؤلف  و  یران  ا بلندپایۀ 
»منطق الطیر  چون  آثاری 

و اسرارنامه«
9ـ بهزیستی ـ ایفاء ـ گلی 

است
10ـ چشم چران و هرزه ـ 

نوعی رقص ـ رفوزه
11ـ قسمتی از صورت ـ از 

شهرهای شمال ایران
12ـ من و توـ  حیوانی است 
ـ صمغی با مصارف صنعتی

13ـ از طنزنویسان معروف 
و معاصر ایران

ـ  می  توزیع  مأمور  14ـ 
سهل ـ محل ذخیره

15ـ گلی است ـ هدایت

1ـ اولین ورزشکاری که برای ایران در 
المپیک مدال کسب کرد

خوانندگان  از  ـ  است  پاپوشی  2ـ 
قدیمی، خوش صدا و فراموش ناشدنی 

ایران ـ ابوی
3ـ نمّو و رشد ـ بانگ ـ شماره

4ـ پایتخت کشوری است ـ از نقاشان 
معروف و معاصر ایران

5 ـ پارچه ـ اغلب میوه ها دارند
6ـ  لکه روی پوستـ  از چاشنی هاـ  از 

مواد مخدر خطرناک
7ـ  از فعالیتهای کشاورزی و باغبانیـ  

غنی ـ فلزی است
8 ـ سروده ـ از شهرهای ایران

9ـ شاهکار شعر حماسی ایرانـ  او هم 
حرفه ای دارد

10ـ از وسایل زندگیـ  آزمندـ  پایتخت 
کشوری است

11ـ موعظه گر ـ از شهرهای ایران
شهرهای  از  ـ  کسالت  ـ  فالگیر  12ـ 

تاریخی ایران ـ رطوبت
ـ  پایان  بی  راه  ـ  است  زبانی  13ـ 

گول زننده
14ـ خوراکی است ـ از نوشیدنی ها ـ 
مقصد نهایی رودخانه هاـ  حرف خطاب
15ـ پسندیدهـ  سازندۀ شعرـ  رویگردان

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

روز تولد این دانشمند )25 دسامبر 
1642 میالدی( رانیوتن مس )مشابه 
اسم  مسیح(  تولد  روز  کریسمس، 
گذاشته اند. این روز را بعضی دانشگاه ها 
و مجامع علمی تعطیل می کنند؛ و به 
هم کتاب و سی دی و فیلم های علمی 
می دهند  هدیه  را  خودشان  محصول 
است  مردی  بزرگداشت  برای  این  و 
به خاطر  نه  که در زمان حیات خود 
کارهای علمی اش بلکه به خاطر تبحر 
در چرخاندن ضرابخانه سلطنتی لقب 
شوالیه »سر« گرفت؛ بیشتر به عنوان 
فیلسوف شناخته می شد تا دانشمند؛ با 
نصف دانشمندهای زمان دعوا داشت، و 
اگر تنها مورد رفاقتش با ادموند هالی 
ـ کاشف ستاره دنباله دار هالی ـ نبود، 
اصال قوانین معروف سه گانه، کارهایش 
منتشر  را  جاذبه  نظریه  و  اپتیک  در 
نمی کرد و معلوم نبود که حاال تمدن 
بشری چه وضعیتی داشت. البته نیوتن 
تقصیری هم نداشت؛ او نوعی بیماری 
آسپرگر  سندرم  نام  به  داشت  ذهنی 
که به خوبی نبوغ علمی و شخصیت 
ضداجتماعی استاد را توجیه می کند. 
برخی از نقل قول های او به قرار زیر است:

=قانون جاذبه، حرکت سیارات را 
توضیح می دهد، اما نمی گوید چه کسی 

سیارات را به حرکت درآورده است!
=ظرافت، هنر بیان عقیده است به 

شکلی كه مخالفی نداشته باشد.
بدون  علمی  بزرگ  =کشفیات 
حدس های احمقانه به وجود نمی آمدند.
اجسام  حركات  می توانم  =من 
آسمانی را محاسبه كنم اما دیوانگی های 

بشر را نه، كار من نیست!
عدد  با  را  چیزی  هر  =خداوند 

خلق کرد.
اما  می سازیم،  دیوار  خیلی  =ما 

معموالً پنجره یادمان می رود.
=پیشرفت دانش به این خاطر است 
که آدم از فکر کردن زیاد خسته می شود، 
قانونی، نظریه ای، چیزی پیدا می کند 
بکند. را  استراحتش  برود  راحت  تا 
=من فقط شانس آورده ام و شانسم 
این بوده كه روی شانه غول ها ایستاده ام.

است،  من  دوست  =افالطون 
هیچ  ما  است،  من  دوست  سقراط 

کدام مان دوست حقیقت نیستیم.
=من فقط یک پسر بچه بودم كه لب 
دریا شن بازی می كردم؛ چه می دانستم 

دریا این قدر عمیق است!
را  پنجره ها  است،  سرد  =هوا 
در  نیوتن  که  جمله ای  )تنها  ببندید! 
طول 3 سال نمایندگی پارلمان گفت(.

اسحاق نیوتون، دوست سقراط و 
افالطون!

زنجبیل و 
خاصیت های آن

چین  در  دور  زمانهای  از  زنجبیل 
مورد استفاده بوده و هنوز هم در طب 
سنتی چین نقش مهمی ایفا می کند. 
زنجبیل  از 2000 سال  بیش  هندیان 
از  یکی  گیاه  این  و  را مصرف کرده اند 
برای  طبیعی  شفابخش های  بهترین 
درمان بیماری های مسافرت، حالت تهوع 
و سرگیجه در غرب شناخته شده است 
و برخالف بعضی داروهای مرسوم این 
منفی  جانبی  عوارض  هیچ  بیماری ها 
ندارد. در ایران قدیم نیز این گیاه با نام 
ژنگویر شناخته شده بود و کار برد داشت. 
ریشه خوراکی  داده اند  نشان  مطالعات 
زنجبیل می تواند باعث جلوگیری از تهوع 
ناشی از عمل جراحی و شیمی درمانی 
شود، مطالعات بالینی که در لندن انجام 
پودر  گرم  یک  مصرف  داد  نشان  شد 
زنجبیل در جلوگیری از حالت تهوع و 
استفراغ بعد از عمل جراحی به اندازه 
داروهای آرامبخش مرسوم موثر است. 
خاصیت گرم کنندگی و فعال کنندگی 
زنجبیل آن را به عنوان شفابخش خانگی 
معرفی کرده. اگر به کشیدگی عضله دچار 
شده اید، گلو درد دارید و یا از بیماری 
مسافرت در رنج هستید برای خود یک 
تونیک زنجبیل تهیه کرده و میل کنید تا 
به قدرت شفابخش فوق العاده آن پی ببرید.

تاریخچه كوتاهی از راه آهن ایران
»به موجب این قانون، مقرر می گردد 
از هر 3 كیلو قند و شکر 2 ریال و از 
اخذ  مالیات  ریال   6 چای  كیلو   3 هر 
هزینه  صرف  آن  از  حاصله  درآمد  و 

ساخت راه آهن سراسری گردد.«
این قانونی بود که مجلس در خرداد 
1304 خورشیدی برای ساخت راه آهن 
سراسری تصویب کرد. راه آهن ایران با 
همین 2 ریال و 6 ریال ها ساخته شد.

قطار و خط آهن، از وسائلی بود که 
ایران  وارد  فرنگ  از  شاه  ناصرالدین 
 8 ریلی  ایران،  خط آهن  اولین  کرد. 
شهر  به  تهران  از  که  بود  کیلومتری 
تا 50  ری می رفت. آن خط آهن که 
سال پیش در خیابان ری برای تماشا 
مهندس  یک  توسط  بودند،  گذارده 
فرانسوی که برای یک شرکت بلژیکی 
کار می کرد، ساخته شد )سال 1261 

شمسی(.
 این خط آهن بین مردم پایتخت به 
»ماشین دودی« معروف بود و هنوز 
هم ضرب المثل هایی با ترکیب آن بین 

عامه متداول است.
دومین خط آهن را روس ها کشیدند؛ 
از جلفا به تبریز )سال 1294 شمسی(. 
بعد نوبت انگلیسی ها شد که خط آهن 
بسازند، و ساختند؛ از مسجدسلیمان تا 

آبادان )سال 1299 شمسی(.

که  بود  همانی  تالش،  چهارمین 
چای  و  قند  مالیات  برایش  مجلس 
 1500 که  راه آهنی  کرد؛  تصویب 
کیلومتر طول داشت و قرار بود جنوب 
ایران را به شمال وصل کند.عملیات 
ساخت خط آهن سراسری از 23 مهر 
1306 شمسی شروع شد و 11 سال 
طول کشید. 14 خرداد 1317، دو تکه 
خط آهن که از شمال و جنوب کشور 
می آمدند، در تهران به هم رسیدند. اما 
افتتاح رسمی خط آهن در 4 شهریور 
ایران  سراسری  خط آهن  شد.  انجام 
4100 پل و 86 تونل داشت.راه آهن 
ایران، در حال حاضر 7698 کیلومتر 
ریل دارد و 2850 کیلومتر خط آهن 

نیز در دست ساخت است. 
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رضا شاه پهلوی در حال محکم كردن آخرین مهره های ریل خطوط راه آهن 
سراسری ایران در ایستگاه تهران

بازدید رضا شاه پهلوی از خطوط راه آهن شمال كشور پل ورسک

ماشین دودی شاه عبدالعظیم در حال عبور از دروازه خراسان
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آمریکا از اول وقت، یعنی در حدود 
3 الی 4 بعد از نیمه شب تهران، به 
خبر  این  و  کرده اند  تلفن  اقوامشان 

دهن به دهن نقل می شود ...
امروز از طرف آقای آیت اهلل خمینی 
که  اغتشاشات  سالگرد  مناسبت  به 
عدۀ زیادی تا حال کشته شده اند روز 
عزای ملی اعالم شده است و اطالع 
پیدا کردم در کاخ دادگستری آقایان 
وکال سخنرانی برپا کرده اند و شاید 
عده دیگری هم به آن ها بپیوندند و 

تظاهراتی راه بیفتد ...
طرف  از  که  بختیار  شاپور  دکتر 
دولت  تشکیل  برای  اعلی حضرت 
غیرنظامی معین شده است مشغول 
مطالعه در تعیین افراد دولت است. 
باشد  داشته  موفقیت  اندازه  چه  تا 
تردید  حال  هر  به  و  نیست  معلوم 
توفیق حاصل کند.  بتواند  است که 
روی هم رفته ابهام زیادی در وضع 

کشور است ...
محمد  آقای  نیم  و  شش  ساعت 
با  ایشان  بود  مدت ها  که  درخشش 
من سرسنگین بودند آمد و از گذشته 
بی خودی  گله مندی  و  شد  صحبت 
خودش  قول  به  باالخره  که  داشت 
گفت که گذشت. در اطراف لزوم ایجاد 
جبهه ای برای مواجه شدن با مشکالت 
شد  قرار  و  شد  صحبت  کشور  آتی 
تشکیل  به  و  شده  انجام  مطالعاتی 

چنین جبهه ای مبادرت کنیم ...
یکشنبه 10 دی 1357

)31 دسامبر 1978(
... کار نفت و خاتمۀ اعتصاب جنوب، 
با رفتن مهندس بازرگان و هیأتی که 
از طرف آقای آیت اهلل خمینی تعیین 
شده اند، هنوز تمام نشده است. خبر 
به  مردم،  در  اعلی حضرت  مسافرت 
و  داشته  اثر  سوء  ارتش،  خصوص 
استعالم  و  کرده اند  مکرر  تلفن های 
تاج  »توران  عضدی  خانم  می کنند. 
همسر یداهلل عضدی« از شاهرود تلفن 
می کرد که از لندن به او اطالع داده اند 

طور  این  گفتم  است!  رفته  شاه  که 
نیست. اصرار داشت منبع موثق است 
و محرمانه. برای این که ببینم دکتر 
اردالن سر کارش هست یا نه تلفنی 
تازه ای  و خبر  بود  و  کردم  دربار  به 
نداشت. 3 بعد از ظهر خواستم بعد 
از مذاکرۀ تلفنی با خود اعلی حضرت 
صبحت کنم. چون در دسترس نبودند 
میسر نشد. خود اعلی حضرت ساعت 5 
تلفن کردند و مدتی راجع به وضع و 
به خصوص مشهد صحبت شد. سوء 

اثر خبر مسافرت را به ایشان گفتم. 
از  عده ای  و  می دانست  هم  خودش 
افسران ارتش پیش ایشان رفته بودند 
و اظهار نگرانی کرده بودند. در مشهد 
زد و خوردهای شدیدی شده و عدۀ 
زیادی کشته شده اند. گفته می شود 
را  شیرازی  آیت اهلل  آقای  خانۀ  که 
خوشبختانه  ولی  بسته اند،  توپ  به 
خودش را از منزل بیرون برده بودند. 
افسران  از  نفر  روایت می کنند چند 
اعدام  مردم  را  پلیس  درجه داران  یا 
کرده اند و خالصه مردم بر شهر مسلط 
نیست.  از حکومت  آثاری  و  هستند 
ارتشبد ازهاری استعفا کرده و پذیرفته 
شده است. شاپور بختیار دست به کار 

تشکیل دولت است.
دوشنبه 11 دی 1357

)1 ژانویۀ 1979(
... آقای دکتر منتصری از فرودگاه 
تلفن کرد که در انتظار طیاره ارفرانس 
هستند که باید در کویت بنزین گیری 
کند چون در فرودگاه مهرآباد بنزین 
نیست و کارکنان فرودگاه هم در حال 

اعتصاب هستند ...
تظاهرات به گفتۀ رادیوی رسمی 
در نقاط مختلف دوام دارد و از قرار 
معلوم آقای خمینی اعالمیۀ جدیدی 
منصوب  نخست وزیر  که  است  داده 
شاه قابل قبول نیست و اگر ایشان، 
یعنی شاه، نرود من خودم شخصی 
می کنم  معرفی  سمت  این  برای  را 
... آقای میرفندرسکی که اخیراً برای 

پست سفارت ایران در مسکو در نظر 
گرفته شده است ساعت 6 به اتفاق 
آقای دکتر شجاعی آمدند و سه ربع 

بودند. مسائل مختلف مطرح شد ...
اول شب آقای پوالدی با اضطراب 
و نگرانی از کشتار در قزوین و مشهد 
خبر داد و تقاضا می کرد که به مراجع 
زاهدی  با  خواستم  دهم.  اطالع  باال 
)اردشیر( صحبت کنم، نبود. با خود 
کردم.  صحبت  تلفنی  اعلی حضرت 
جواب دادند در مشهد نظامی ها در 

اثر کشته شدن چند نفر نظامی به 
طرز فجیع عصبانی شده اند و خشونت 
حال  هر  به  گفتم  داده اند.  خرج  به 
کار درستی نیست و به جای خوبی 
دستور  دادند  جواب  رسید.  نخواهد 
می دهم. رادیو ساعت 8 چند پیشامد 
را در مشهد گزارش داد که در صورت 
ولی  بوده؛  وحشی گری  واقعاً  صحت 
باید مسببین را گرفت و مجازات کرد. 
نه این که انتقام از مردم گرفته شود ...

در  بختیار  شاپور  طرف  از  پیامی 
رادیو خوانده شد که سوگند به پدرش 
عالی قدر   رهبر  مصدق،  دکتر  به  و 
ایران، خورده بود. با حساسیت شاه 
فکر  مصدق  دکتر  اسم  به  نسبت 
کردم که زمانه چه می کند که ایشان 
باید نخست وزیری انتخاب کند که او 
را  از مصدق  بعد  تمام حکومت های 
فاقد وجهه بداند و شخص شاه که در 
این مدت آن ها را انتخاب کرده تحمل 
کند. واقعاً سرنوشت چه می کند و چرا 
عبرت برای هیچ کس نمی شود. به هر 
حال باید انتظار داشت چه وقایعی در 
پیش است و به کجا خواهد انجامید.

سه شنبه، 12 دی 1357
)2 ژانویۀ 1979(

... گزارش دادند دکتر سنجابی در 
بیمارستان امیراعلم سخنرانی می کند. 
این مرد پیر هم به دست و پا افتاده و 
خودش را به آقای خمینی چسبانده 
کسی  نه  و  دارد  قبول  را  کسی  نه  و 
او را. به هر حال تالش می کند. آقای 

مهندس بازرگان در جنوب برای تأمین 
احتیاجات سوخت داخلی مشغول است 
و امید می رود که این کار حل شود، 
چون صف های طویل مردم برای نفت 
و بنزین در جلوی ایستگاه های بنزین 

و نفت جگرخراش است ...
توصیۀ  به  و  کیفیت  این  با  شاه 
اطرافیان کم عقل، خودش را در وضع 
در  چون  می دهد.  و  داده  قرار  بدی 
مشهد و قزوین و امروز در کرمانشاه در 
اثر حمله ور شدن مردم به افراد نظامی و 

کشته شدن عده  ای از مأموران شناخته 
کشتار  گروهبان ها،  و  ساواک  شدۀ 
عصبانی  که  نظامیان  از طرف  زیادی 
که  طوری  به  گردیده؛  انجام  شده اند 
آقای فلسفی واعظ اوایل شب به من 
تلفن می کرد که در قزوین در همین 
ساعت کشتار عجیبی است. ناچار به 
آقای ارتشبد اویسی تلفن کردم و گفت 
موقوف  را  کار  این  داده ام  دستور  که 

کنند. درست یا نادرست نمی دانم ...

پنجشنبه، 14 دی 1357 
)4 ژانویۀ 1979(

... خوشبختانه آقای عبداهلل انتظام 
خبر داد که لولۀ انتقال نفت به تهران، 
و  بازرگان  مهندس  آقای  مذاکرات  با 
همراهان ایشان به کار افتاده و نفت تا 
اراک رسیده و شاید روز جمعه یا شنبه 
به تهران برسد. صبح اول وقت در دنبال 
در  شبستری زاده  آقای  دیشب  تلفن 
مورد جلوگیری از ورود کامیون حامل 
خواربار و دارو به قزوین با آقای ارتشبد 
اویسی صحبت کردم. ایشان وعده دادند 
که دستور الزم خواهند داد. در حدود 
واعظ  فلسفی  آقای  نیم  و  ده  ساعت 
حامل  کامیون  چند  که  کردند  تلفن 
مواد غذایی و غیره برای اهالی قزوین 
آماده است، ولی نمی دانستند ژاندارمری 
جلوگیری خواهد کرد یا نه. از آجودان 
اویسی سؤال کردم که دستوری داده 
شد یا خیر. جواب مثبت داد. به آقای 
فلسفی تلفن کردم. قره باغی به ریاست 
تعیین  ازهاری  جای  به  ارتش  ستاد 

دکتر صدیقی از تشکیل دولت منصرف شد و 
دکتر بختیار به میدان آمد 

دکتر سنجابی به دست و پا افتاده و خودش را به آقای خمینی چسبانده،
نه او کسی را قبول دارد و نه کسی او را. 

پنجشنبه،  چهارشنبه،  سه شنبه، 
5، 6، 7 دی 1357

)26، 27، 28 دسامبر 1978(
... با تمام تالش های عبداهلل انتظام 
و خود من که از اعتصاب کارکنان 
لولۀ نفت در آبادان جلوگیری شود، 
زندگی مردم در تهران و شهرهای 
به  از حیث سوخت،  ایران  شمالی 
خصوص با این فصل سرما، به جایی 
نرسید. حتی آقای آیت اهلل طالقانی 
هم اظهارات انتظام را در رادیو که 
ذخیرۀ نفتی تا چند روز دیگر بیش 
نیست، با شک تلقی نمود. شرحی 
به ایشان نوشته اند که خود دولت 
این بساط را راه انداخته که مردم 
را در مضیقه قرار دهد و کارگران 
و کارمندان شرکت نفت را مسؤول 
قرار دهد و حال این که انتظام و قبل 
از او هم شرکت نفت، نه به صورت 
رسمی ولی به طور خصوصی گفته 
بود و رئیس دولت هم اعالم خطر 
کرده بود که اگر اعتصابات جنوب 
ادامه پیدا کند مردم دچار مضیقه 
و  نشد  توجه  ولی  شد؛  خواهند 
مواد  تدریج  به  چهارشنبه  روز  از 
سوختی کم شد و صف مردم که 
چندین روز است برای خرید نفت 
در مقابل پمپ های بنزین ایستاده اند 
طوالنی تر شده است. برای بنزین هم 

همین طور. 
باالخره نان هم دارد تنگ می شود 
نفر یک  به هر  پنجشنبه  روز  از  و 
دکتر  آقای  می فروشند.  نان  قرص 
کار  در  هم  صدیقی  غالمحسین 
تشکیل دولت متزلزل است. حق هم 
دارد چون از روز سه شنبه تظاهرات 
دانشجویان در خیابان های تهران به 
شدت ادامه دارد و قطعاً کشته هایی 
به جای گذاشته است. چهارشنبه 
عصر اعلی حضرت تلفن کردند که 
چه بکنم و بهت آقای صدیقی چقدر 
طول خواهد کشید؟ پیشنهاد کردم 
جریان  و  نمایید  احضار  را  ایشان 
را از خود او سؤال کنید. قرار شد 
شوند.  شرفیاب  ایشان  پنجشنبه 
انتظام و من هم آماده هستیم که 

اگر احتیاج به ما بود برویم.
عده ای از دوستان دانشگاهی که 
بود پنجشنبه ساعت 8 صبح  قرار 
به دیدار دکتر صدیقی بروند، تلفن 
کردند که خانم ایشان گفت از شهر 
ایشان  شد  معلوم  رفته اند.  بیرون 
از  انصراف  و  است  شده  خسته 
تشکیل دولت حاصل کرده ... انتظام 
تلفن کرد که صدیقی انصراف حاصل 
کرده است. نراقی )احسان( هم تلفن 
کرد که صدیقی هم موضوع شورای 
سلطنت را طرح کرده و قرار است 
اعلی حضرت در این باب فکر کنند 

و تصمیمی بگیرند.
جمعه 8 دی 1357

)29 دسامبر 1978(
... 10 صبح به کاخ نیاوران رفتم. 
آقای انتظام هم در انتظار بود. آقای 
اردشیر زاهدی بعداً آمد ولی با ما 
پیش اعلی حضرت نیامد. ساعت 11 
اعلی حضرت  به دفتر  انتظام و من 
رفتیم. فوق العاده ناراحت و در مورد 
نفت نگران بود. مدتی صحبت شد. 
مذاکرات با شاپور بختیار را گفت و 
به قول خودش بعد از عذر خواستن 
آقای دکتر صدیقی انتخاب دیگری 
باقی نمی ماند. اشاره ای به من کرد 
که او هم قبول نمی کند! با این که 
امید به توفیق شاپور بختیار ندارم 
توفیق  شاید  است.  امتحانی  گفتم 
حاصل کند. ساعت 12 سفیر آمریکا 
باید می آمد. از انتظام و من خواستند 
که بمانیم تا ببینیم نتیجه مذاکرات 
ایشان چه خواهد بود. مجدداً پیش 
ایشان رفتیم و تا ساعت یک و نیم 
و  کردیم  مذاکراتی  ظهر  از  بعد 
دوباره  را  سلطنت  شورای  موضوع 
قرار  از  ولی  کردم.  طرح  ایشان  با 
اگر شاپور بختیار توفیق پیدا کند 
و دولتی تشکیل دهد، بعداً ممکن 
است چنین فکری برای ایشان پیدا 

شود ...
شنبه 9 دی 1357

)30 دسامبر 1978(
... شایعات زیادی در شهر راجع 
به رفتن شاه به آمریکاست. ظاهراً 
اتفاق  به  مادر  ملکه  جمعه  روز 
و  رفته اند  آمریکا  به  شاه  فرزندان 
رادیو تلویزیون آمریکا در نشر این 
خبر توهم به وجود آورده است که 
شاه هم در آن هواپیما بوده است. به 
هر حال دانشجویان و ایرانیان مقیم 

با  مختصری  مصاحبۀ   ... است  شده 
آقای یگانگی برای روزنامه اطالعات 
که قرار است روز شنبه راه بیندازند 
دکتر  آقای  پیام  به  اشاره  و  کردم 
بختیار به این که بعد از کودتای 28 
بودند!  ملی  غیر  دولت ها   32 مرداد 
اعتراض کردم ولی گفتم چون رویۀ 
من این است که باید به هر دولتی که 
این روزها روی کار می آید و می خواهد 
مردم  خواست های  جهت  در  کاری 
انجام دهد کمک کرد، من هم همان 
می کنم.  دنبال  گفته ام  که  رویه ای 
آژانس  رئیس  پورشریعتی،  آقای 
پارس، آمد و او هم از عدم هماهنگی 
از  دولت،  دستگاه های  در  تمرکز  و 
او  پایین، گله می کرد.  تا  باال گرفته 
صبر  روزی  چند  کردم  تشویق  را 
شود.  تشکیل  بختیار  دولت  تا  کند 
نماینده   Kenize Marad خانم 
ساعت   Nouvel Observateur
کردم.  او  با  مصاحبه ای  و  آمد   10
جریان مصاحبه اش را با دکتر سنجابی 
نقل کرد که باز ایشان تغییر موضع 
و  نموده  موافقت  با سلطنت  و  داده 
می شمارد!  محترم  را  اساسی  قانون 
خود خانم موراد از این تناقض گویی ها 

تعجب کرده بود ...
دکتر بختیار تلفن کرده بود. منزلش 
را گرفتم. تشکر از تأیید من می کرد 
و تقاضا داشت آقای سیداحمد آقای 
صدر حاج سیدجوادی را حاضر کنم 
که وزارت دادگستری را قبول کند. 
می دانستم که نخواهد کرد. مع ذلک 
تلفن کردم. محظوراتش را گفت. به 
ایشان »دکتر بختیار« جواب دادم که 
صدر قبول نمی کند و بد نیست آقای 
یحیی صادق وزیری را در نظر بگیرد. 
قرار شد اگر ایشان آماده هستند به 
او تلفن کند. اول وقت به دکتر اعتبار 
که گویا در کار ساختن دولت بختیار 
دست اندرکار است تلفن کردم. گفت 
بختیار  و  شاه  دیشب  مذاکرات  در 
به توافق رسیده اند، ولی جزییات را 
نمی دانست. با انتظام در تماس هستم 
و خبر دادند که آقای خمینی دستور 
داده است که برای این که مردم در 
مضیقۀ زندگی واقع نشوند، کارگران 
شوند.  مشغول  کار  به  کشاورزان  و 
مژدۀ خوبی است و شاید به این شکل 

اعتصابات خاتمه داده شود ...
آقای حاج صادق قمی پسر آقای 
قمی که در مشهد است تلفن کرد و 
نظر من را در خصوص دکتر بختیار 
پدرش  سؤال  به  که  کرد  استفسار 

جواب بدهد.
گفتم در خصوص مسلمان بودن 
و احترام به دین تردیدی نیست و از 
او حمایت کنند؛ کما این که آقایان 
آیات قم همچنین خواهند کرد. گفت 
با آقای شریعتمداری تماس گرفته و 
ایشان هم نفی نکرده اند. به هر حال 
امید می رود آرامشی در افکار به وجود 
آید و تا اندازه ای دکتر بختیار توفیق 

پیدا کند.

جمعه، 15 دی 1357
)5 ژانویۀ 1979(

از  مرکب  جلسه ای  فردا  و  امروز 
فرانسه،  آمریکا،  کشور  چهار  سران 
جزیرۀ  در  انگلستان  و  غربی  آلمان 
گوادلوپ در دریای کارائیب تشکیل 
مورد  مسائل  از  یکی  که  می شود 
جمله  من  خاورمیانه،  وضع  بحث 

ایران است ...
با آقای صادق وزیری برای قبول 
وزارت دادگستری صحبت کردم، ولی 
تردید داشت. قرار شد با دوستان دیگر 

مشورت کند و بعد جواب بدهد ...
ظهر  از  بعد  نیم  و  چهار  ساعت 
آمد.  فرمانفرماییان  خداداد  آقای 
کرد  تلفن  هم  وزیری  صادق  آقای 
که قبولی خودش را به شاپور بختیار 
از ظهر  بعد  نیم  و  پنج  است.  گفته 
با  که  افشار  آمد.  افشار  بهروز  آقای 
بختیار در مورد احتمال شرکتش در 
خوش بین  بود  کرده  صحبت  دولت 
افراد  از  را که  نبود و ترکیب دولت 
روز  مشکالت  برای  هستند  کوچک 
ضعیف می دید. من هم همین اعتقاد 
ببینیم چه پیش  فعاًل  را دارم، ولی 
را  دولت  شنبه  است  قرار  می آید. 
گوش  را  لندن  اخبار  کند.  معرفی 
در جراید  رفتن شاه  موضوع  کردم. 
و  است  مطرح  آمریکا  و  انگلستان 
به نظر می رسد که پشتیبانی صریح 
کم تر خواهد  شاه  از شخص  آمریکا 
شد و به این شکل رفتن ایشان قطعی 
است. به چه صورت، فردا ساعت سه 
و نیم که به گفتۀ آقای انتظام باید به 
کاخ نیاوران برویم روشن خواهد شد.
»دنباله دارد«           

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.

یادداشتهای
خصوصی

دکترامینیاز
روزهایبحران

)4(

دکتر شاپور بختیار عبداهلل انتظام
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از  سوریه  خاک  در  ایران  دارایی های 
سالح،  انبارهای  فرودگاه ها،  جمله 
پست های  و  اطالعاتی  پایگاه های 
بازرسی را هدف قرار داد. توپخانه های 
هواپیماهای  که  سوریه  ضدهوایی 
نیز  دادند  قرار  هدف  را  اسراییلی 
نیروی  منابع  به گفته  تخریب شدند. 
دفاع اسراییل، برای ایرانیان مدتی طول 
را  زیرساخت ها  این  تا  کشید  خواهد 
بازسازی کنند. ارتش سوریه گفته است 
این حمالت کشته  در  سرباز  که سه 
شده اند. سازمان نظارت بر حقوق بشر 
در بریتانیا جان باختن حداقل 2۳ نفر 
از جمله ایرانی ها را گزارش کرده است 
)اسراییل هیچ گونه تلفاتی از طرف خود 

گزارش نکرده است(.
با این حال، بعید است که هر یک 
از هدف  را  ایران  رژیم  مسائل  این  از 
خود مبنی بر حضور نظامی در سوریه 
و سراسر منطقه منحرف کند. ایران با 
حضور نظامی در حال حاضر در لبنان 
)از طریق حزب اهلل(، در عراق )از طریق 
سوریه  البته  و  شیعه(  شبه نظامیان 
به  اکنون  پاسداران  سپاه  که  )جایی 
خوبی تقویت و سنگربندی شده ( نفوذ 
کرده است. ایرانیان به خوبی متوجه می 
شوند که فضای پس از جنگ داخلی 
سوریه از نظر بسیاری یک فضای باز 
تمایل  آنها  است.  بهره برداری  قابل  و 
قابل   انسانی  و  اقتصادی  منابع  دارند 
توجهی را برای رسیدن به اهداف خود 
سرمایه گذاری کنند. به گفته مقامات 
از  بیش  حاضر  حال  در  اسراییلی، 
2000 مشاور سپاه پاسداران در سوریه 
وجود دارند که در حدود 10000 تن 
و  پاکستان  از  شیعه  شبه نظامیان  از 
افغانستان و برخی از 8000 رزمنده ی 
حزب اهلل با وعده کسب شهروندی و یک 
قطعه زمین در ایران جذب می شوند. 
کل این دم و دستگاه برای این طراحی 
شده که  نیروهای وابسته به حکومت 
سوریه  در  باز  دست  با  بتوانند  ایران 

تحرک داشته باشند.
تهران قصد عقب نشینی از سوریه را 
ندارد ولی در عین حال نمی خواهد که 
دست و پای خود را جمع کند. از سوی 
دیگر اسراییل روشن ساخته است که 
با استقرار نیروهای ایران در سوریه به 
هر قیمتی مخالفت خواهد کرد. این امر 
منجر به بیشتر شدن برخوردها می شود.

چنین  دلیل،  دو  به  حال،  این  با 
می رسد  نظر  به  بعید  درگیری هایی 
شوند.  تبدیل  تمام عیار  جنگ  به  که 
اول اینکه از آنجا که ایران و اسراییل 
مرز مشترک ندارند، درک این مسئله 
دشوار است که چگونه دشمنی کنونی 
و  گسترده  رویارویی  یک  به  می تواند 
عملیات   شامل  که  شود  منجر  بزرگ 
زمینی هم بشود. ولی اگر ایران در یک 
حزب اهلل   از  حمایت  به  نیابتی  جنگ 
لبنان بپردازد از آنجا که حزب اهلل مرز 
مشترک با اسراییل دارد و به ویژه با 
حزب اهلل،  موشکی  زرادخانه  به  توجه 

مسئله کامال متفاوت خواهد بود.
دلیل  دومین  به  را  ما  موضوع  این 
جنگ  یک  چرا  که  می شود  رهنمون 
ییل  سرا ا و  ن  یرا ا بین  ر  تمام عیا
در  حزبی  هیچ  است:  غیرمتحمل 
تمام عیار  درگیری  یک  به  اسراییل 
منافع  عنوان  به  کشور  دو  این  بین 
نه  نمی کند.  نگاه  خود  استراتژیک 
ایاالت  نه  ایران،  خود  نه  و  اسراییل 
متحده و نه روسیه یا حتی حزب اهلل و 
سوریه به چنین تقابلی تمایل ندارند. 
ارسال  به  حزب اهلل ممکن است مایل 
در  مبارزه  برای  سربازان  و  مشاوران 

ایران و اسرائیل: آیا یک جنگ بزرگ در پیش است؟

تشدید  می رسد  نظر  =به 
یک  به  خیر  ا اختالفات 

بن بست رسیده است.
شهروندان اسراییل روزهای آشفته ای 
دارند. تقریبا همه جا، همه پرسش های 
جنگ  آیا  می شنوند:  نگران کننده ای 
می شود؟ دامنه اش چقدر خواهد بود؟ 
آماده  را  خانگی  پناهگاه های  باید  آیا 

کنیم؟ به بچه ها چه بگوییم؟
مرز  در  اخیر  تنش های  وجود  با 
سوریه، زندگی روزانه اما ادامه دارد. در 
اغلب موارد، ناراحتی مردم به مشکالتی 
مانند لغو مسافرت های خانوادگی که  
برای تعطیالت در بلندی های جوالن 
می گردد.  بر  بودند  کرده  برنامه ریزی 
منطقه ای که اخیرا زیر آتش موشک از 
خاک سوریه قرار گرفته است اگرچه 
هیچ کدام از موشک ها به هدف اصابت 
نکرد. دیدگاه رایج که درباره برقراری 
امنیت توسط کارشناسان در رسانه ها 
مطرح می شود چنین است: ما هنوز در 
آستانه جنگ همه جانبه نیستیم، بلکه 
تنها شاهد یک دوره از خصومت بین 
آنها  ایران و اسراییل هستیم. به نظر 
و سپس  موشک  مداوم  شلیک  حتی 
است  نیز ممکن  اسراییل  پاسخگویی 
این خصومت را تشدید کند، ولی آن 

را گسترش نمی  دهد.
مسابقه ای  به  شبیه  وضعیت  این 
بین بوکسورهای سنگین وزن است که 
به  نمی تواند  آنها  از  یک  هیچ  آن  در 
دیگری ضربه ی کاری بزند و همانگونه 
هیچکس  می یابد،  ادامه  مسابقه  که 
مسابقه  که  کند  پیش بینی  نمی تواند 
داور  رسید.  خواهد  پایان  به  چگونه 
را  مسابقه  این  است  ممکن  روسی 
متوقف کند، یا شاید یکی از طرفین 
وارده  خسارت های  که  شود  متوجه 
اما فعال مسابقه  بسیار سنگین است. 
ادامه دارد. هر یک از این سنگین وزن ها 
همچنان  ایران  دارد:  را  خود  جایگاه 
نفوذ  در  را  سوریه  که  است  مصمم 
خود داشته و این حوزه را از تهران تا 
مدیترانه گسترش دهد. در همین حال، 
اسراییل به روشنی این مسئله را تصریح 
کرده که حضور نظامی ایران در سوریه 

را به هیچ قیمتی تحمل نمی کند.
با توجه به بسیاری از حوادث اخیر 
حدود  به  اسراییل  حمله ی  مانند 
خاک  در  ایران  به  وابسته  پایگاه   50
گسترده ترین  عنوان  به  که  سوریه 
از سال  این کشور  به  اسراییل  حمله 
باید  چگونه  شده  توصیف   1۹۷۴
نیروهای  کرد؟  تفسیر  را  موضوع 
شیعه تحت نظارت سپاه قدس سپاه 
توسط  که  اسالمی  انقالب  پاسداران 
قاسم سلیمانی رهبری می شود، مدتی 
با  »تسویه حساب«  فکر  در  که  است 
اسراییل پس از حمله ماه گذشته این 
کشور  به یک پایگاه ایرانی در سوریه 
به نام T۴ هستند. در طی این حمله 
سپاه  این  اعضای  از  هفت تن  حداقل 

کشته شدند.
یک تالش ایران برای پرتاب موشک 
به سمت اسراییل ظاهرا در همان زمان 
هنگامی که هواپیما های اسراییلی به 
خنثی  کردند،  حمله  دمشق  جنوب 
نیروی  سخنگوی  گفته  طبق  شد. 
دفاع اسراییل، درست بعد از نیمه شب 
پنجشنبه )10 ماه مه( 20 موشک از 
شلیک  جوالن  بلندی های  در  سوریه 
شد: 1۶ راکت در سوریه سقوط کرد 
و چهار موشک توسط سیستم دفاعی 

موشکی گنبد آهنین متوقف شد.
اقدامات تالفی جویانه اسراییل بیشتر 

شیعه  شبه نظامیان  کنار  در  سوریه 
عالقه ای  اما  باشد،  پاسداران  سپاه  و 
این درگیری ها  را در  لبنان  ندارد که 
پارلمانی  انتخابات  در  دهد.  دخالت 
اخیر لبنان، حزب اهلل در مورد مسائل 
داخلی موفق بود. جای تردید هست 
که حزب اهلل عالقه ای به ایفای نقش به 
عنوان نماینده ی حکومت ایران داشته 
باشد. این نکته ای است که مردم لبنان 
نیز در طی سال های جنگ داخلی در 

سوریه به آن پی برده اند.
سال  هفت  از  پس  چطور؟  سوریه 
اسد  بشار  که  آنجا  از  داخلی،  جنگ 
رییس جمهور این کشور در حال حاضر 
کنترل بخش های وسیعی از کشور را 
به دست گرفته  است، سوریه نیز هیچ 
عالقه ای ندارد که این بار به میدان نبرد 
ایران و اسراییل تبدیل شود. با این حال، 
نظامی  نیروهای  به حضور  اسد  هنوز 
ایران جهت تضمین بقای خود نیاز دارد.

با مشکالت  ایران  اینها،  از  گذشته 
متعدد در اقتصاد داخلی و نیز خروج 
هسته ای  قرارداد  از  متحده  ایاالت 
روبروست )به نظر هیچ ارتباطی بین 
توافق  از  متحده  ایاالت  عقب نشینی 
هسته ای و تشدید جنگ بین ایران و 
اسراییل وجود ندارد. رویدادهای چند 
روز گذشته، با توجه یا بدون توجه به 
توافق هسته ای، سال هاست که با توجه 
به اختالف دوجانبه ایران و اسراییل در 
منطقه در جریان است(.  سوریه برای 
روسیه نیز در آستانه ی تبدیل به مکانی 
است که قرار است سودهای اقتصادی 
برای مسکو از طریق سرمایه گذاری در 

بازسازی این کشور داشته باشد.
پاسداران  سپاه  و  ایران  برای  پس 
ایران ممکن است  چه باقی می ماند؟ 
با »مدل یمن« و حمایت از شورشیان 
به  بار  یک  روز  چند  هر  که  حوثی 
ایران،  رژیم  منطقه ای  بزرگ  دشمن 
موشک  سعودی–  عربستان  یعنی 
بازی  صحنه ی  در  می کنند  پرتاب 
سوریه بماند و برای به چالش کشیدن 
وسیله  به  سوریه  خاک  از  اسراییل 
یاری  و  شیعه  شبه نظامیان  به  کمک 
کند  تأسیس  را  سلول هایی  حزب اهلل 
که می توانند بدون گذاشتن رد پایی از 
ایران، به اسراییل موشک پرانی کنند. با 
این روش، تهران می تواند از یک جنگ 
تمام عیار اجتناب کند. اما اسراییل که 
کوتاه  فشارهای  مانع  می کند  تالش 
اقتصاد کشور  به  و دردناکی شود که 
آسیب می رساند، با تکیه بر توانایی های 
اطالعاتی استثنایی که دارد تا کنون 
توانسته چندین بار تالش های حکومت 
ایران برای ضربه زدن به خود را ناکام 

کند.
بنابراین ممکن است مدل یمن برای 
توسط  اسرائیل  علیه  ایذایی  عملیات 
حکومت ایران در پیش گرفته شود. این 
مدلی است که اسراییلی ها اولین بار در 
سال 1۹۹2 با آن مواجه شدند، زمانی 
سفارت  علیه  ویرانگر  حمله  یک  که 
اسراییل در بوئنوس آیرس انجام شد. 
به عبارت دیگر، به جای پرتاب موشک، 
ممکن است رژیم ایران تالش کند از 
تکنیک های قدیمی برای عملیات های 

تخریبی بین المللی استفاده کند.
مدل  نه  و  یمن  مدل  نه  ولی 
کالسیک  جنگ  تعاریف  با  آرژانتین 
همخوانی ندارند. به هر حال، ما تنها 
در مراحل اولیه یک مسابقه ی طوالنی 

و طاقت فرسا قرار داریم.
*منبع: آتالنتیک

*نویسنده: آوی ایساچاروف
*مترجم: بنیامین صدیقی

سربازان اسرائیلی در بلندی های جوالن؛ مه ۲۰۱۸

است  مدعی  =قطر 
منطقه  عربی  کشورهای 
و  عربستان  بحرین،  شامل 
دوحه  علیه  را  مصر جنگی 
آغاز کرده اند که رهبری آن 
گرفته  عهده  به  امارات  را 

است.
دیوان  در  امارات  از  قطر  شکایت 
بین المللی دادگستری به اتهام نقض 
اماراتی ها  تند  واکنش  با  بشر  حقوق 

روبرو شده است.
انور قرقاش وزیر مشاور امور خارجه 
امارات در توییتر خود نوشت، کسی 
که جرات می کند و در ارتباط با حج 
دروغ بگوید انحطاطش مایه شگفتی 

نمی شود.
داد  خبر  دوشنبه  روز  قطر  دولت 
بین المللی  دیوان  به  امارات  از  که 
دادگستری در الهه شکایت کرده و 
اقدامات  که  کرد  تأکید  بیانیه ای  در 
حقوق  بر  مخربی  تأثیرات  امارات 

قطری های مقیم این کشور دارد.
عربی  کشورهای  است  مدعی  قطر 
مصر(  و  عربستان  )بحرین،  منطقه 
جنگی را علیه دوحه آغاز کرده اند که 
رهبری آن را امارات به عهده گرفته 

است.
»دولت  آمده  قطر  شکایت نامه  در 
بشر  حقوق  مداوم  نقض  با  امارات 
قطری ها، اخراج متناوب اتباع قطری 
از کشور و ایجاد مانع در برابر رفت و 
آمد آنها یا حتی عبور آنها از آسمان 
و دریای امارات و فراخواندن اتباعش 
بشری  از قطر مرتکب جرایم حقوق 

شده است.«
)AP :شهر دوحه مرکز قطر )عکس

سال  از  یادشده  عرب  کشور  چهار 
گذشته روابط دیپلماتیک خود با قطر 
اتهام حمایت دولت این کشور  را به 
از تروریسم قطع کرده  و گذرگاه های 
روی  به  را  دریایی  و  هوایی  زمینی، 
و  عربستان  و  امارات  بسته اند.  قطر 
روابط  سرگرفتن  از  مصر  و  بحرین 
شروط  پذیرش  به  را  دوحه  با  خود 
از جمله  قطر  از سوی  خود  1۳ گانه 
رژیم  با  کشور  این  روابط  کاهش 
و  حماس  از  حمایت  قطع  و  ایران 
اخوان المسلمین و نیز توقف فعالیت 

شبکه الجزیره منوط کرده اند.
در واکنش به شکاست قطر، قرقاش 
در  امارات  دولت  امورخارجه  مشاور 
انحطاط  شاهد  »ما  نوشته  توییترش 

قطر در نتیجه شکست و ناامیدی این 
کشور از حل بحرانش هستیم، نتیجه 
فقدان حکمت و حسن تدبیر در قطر 
کن  چاه  که  است  مثل  این  مصداق 

همیشه ته چاه است.«
تایمز  فایننشال  به گزارش روزنامه 
تحریم قطر از سوی کشورهای عربی 
حوزه خلیج فارس اقتصاد این کشور 
را به خطر انداخته است. بسیاری از 
تاجران قطری مجبور شده اند پس از 
امارات  و  بحرین  عربستان،  تحریم ها 
را ترک کنند که به کسب و کارشان 

آسیب جدی زده است.
تأمین  برای  دالر  میلیاردها  قطر 
هزینه  خود  معامالتی  سیستم  مالی 
منابع  است  مجبور  حاال  و  کرده 
وارداتی کشور را متوجه ایران، ترکیه 

و عمان کند.

افزایش تنش در روابط دوحه و ابوظبی: شکایت 
قطر از امارات در دیوان دادگستری

)AP :شهر دوحه مرکز قطر )عکس

به  مربوط  =پوستر 
شده  طراحی  جام جهانی 
که  »اوج«  موسسه  توسط 
پاسداران  سپاه  به  وابسته 
روبرو  مردم  انتقاد  با  است 
شد زیرا در میان چهره های 
دیده  زنی  هیچ  مختلف 

نمی شد.
=زهرا نژادبهرام: سازمان 
این  یا  شهرداری  زیباسازی 
اصالح  یا  بردارد  را  پوستر 

کند.
شهرداری  زیباسازی  سازمان  رئیس 
جام جهانی  بیلبورد  می گوید  تهران 
طراحی شده از سوی موسسه »اوج« 
از  سابق(  )ولیعهد  ولیعصر  میدان  در 
گرفت.  قرار  انتقاد  مورد  مردم  سوی 
این موسسه از مجموعه های فرهنگی 
زیر نظر سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
تازگی  به  »اوج«  موسسه  است. 
پوستر دیگری مربوط به جام جهانی 
در  زن  یک  حضور  با   2018 فوتبال 
که  کرده  منتشر  تلگرامی  اش  کانال 
است. روسری  و  مانتو  وی  پوشش 

بیلبورد تبلیغاتی ایران در جام جهانی 
زن،  یک  حتی  حضور  بدون  فوتبال 
انتقادها را به همراه داشت.  از  موجی 
اقوام  بیانگر  باید  شاد  چهره های  این 

مختلف ایران باشند!
از  مردانی  تصاویر  بلیبورد  این 
کنار  در  را  ایران  مختلف  قومیت های 
ابراز شادی و خوشحالی  هم در حال 

نشان داده است.
کاربران اینترنتی عدم حضور زنان در 
این بیلبورد و تاکید بر تفکیک  و تبعیض 
به  توجه  با  را  زنان  علیه  جنسیتی 
جلوگیری از ورود زنان به استادیوم های 

قرار  اننقاد  مورد  شدت  به  ورزشی 
رئیس  واکنش  انتقادها  داده اند.این 
سازمان زیباسازی شهرداری تهران را 
به دنبال داشت که مسئولیت محتوای 
این بیلبورد را متوجه سازمان رسانه ای 
زیرمجموعه های  از  »اوج«  فرهنگی 
سپاه پاسداران کرده ولی گفته که با 
هماهنگی با شهرداری اجرا شده است.

»اوج«  موسسه  تلگرامی  کانال 
حاال  پاسداران،  سپاه  به  منسوب 
موضوع  با  دیگری  تبلیغاتی  پوستر 
آن  در  که  کرده  منتشر  جام جهانی 
اعضای تیم ملی فوتبال ایران در زمین 
با  نیز  فوتبال حضور دارند و یک زن 
مانتو و روسری در صف دیده می شود!

اعضای  بر  عالوه  پوستر،  این  در 
تیم ملی فوتبال ایران، افرادی با پوشش 
اقوام مختلف ایران و با لباس مشاغل 

متفاوت دیده می شوند.
مشخص نیست، طراحی این پوستر 
پس از موج انتقادات به حذف زنان در 
پوستر قبلی این موسسه بوده، یا از قبل 

آن را طراحی کرده بودند.
سازمان  رئیس  ضرغامی  برزین 
توضیح  تهران  شهرداری  زیباسازی 
آنکه  با  بیلبورد  این  محتوای  که  داد 
در اختیار سازمان اوج قرار دارد اما با 

هماهنگی شهرداری بوده است.
او گفته که طراح این بیلبورد قصد 
ایرانی  مرد  و  زن  تماشاگران  نداشته 
را توصیف کند بلکه قومیت بازیکنان 
در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  در  حاضر 
این دوره از مسابقات جام جهانی را به 

تصویر کشیده است.
شهرداری  زیباسازی  سازمان  رئیس 
این  »محتوای  کرد:  اضافه  تهران 
بیلبورد، تصویرسازی از تیم ملی است 
مردان  یا  زنان  موضوع  اصال  آن  در  و 

مطرح نبوده است.«

رئیسه  هیات  عضو  زهرا  نژادبهرام 
به  واکنش  در  تهران  شهر  شورای 
نصب این پوستر تبلیغاتی گفته است: 
»جای نگرانی است که در شهر، تصاویر 
از  نیمی  و  تک جنسیتی منتشر شود 
فراموش  زنان  یعنی  جامعه  جمعیت 
می بایست  زیباسازی  سازمان  شوند. 
این  اصالح  به  نسبت  سریع تر  هرچه 
تابلو اقدام کند و یا این دیوارنگاره را 

بردارد.«
مسابقات جام جهانی فوتبال از امروز 
مدت  به  ژوئن(   1۴( خردادماه   2۴
ایران  ملی  تیم  می شود.  آغاز  یک ماه 
مسابقات  این  گروهی  مرحله ی  در 
اسپانیا  و  پرتغال  مراکش،  تیم های  با 
دلیل  به  که  است  شده  هم گروه 
و  اسپانیا  ویژه  به  آن  قوی  تیم های 
به  مراکش  و  ایران  تیم  برای  پرتغال، 
است.  شده  معروف  مرگ«  »گروه 
در  ایران  تیم  که  حالیست  در  این 
مراکش  تیم  و  آسیا  تیم های  صدر 
دارند. قرار  آفریقا  تیم های  صدر  در 

سازمان  رئیس  ضرغامی  گفته  به 
از  تهران،  شهرداری  زیباسازی 
بیلبوردهای خیابان های تهران که در 
قالیباف  محمدباقر  شهرداری  دوران 
همه  بوده،  اوج  موسسه  اختیار  در 
از این  بیلبورد میدان »ولیعصر«  بجز 

مؤسسه پس گرفته شده است.
او هماهنگی بین شهرداری و موسسه 
گفته  و  کرده  ارزیابی  مثبت  را  اوج 
درباره  هم  اوج  موسسه  مسئوالن  که 
نظر  از  بیلبورد  این  در  فعالیتشان 
متن و طراحی با شهرداری هماهنگی 

می کنند.
ایجاد شور، هیجان و نشاط ملی، از 
اهدافی است که به گفته ضرغامی در 
تدوین و طراحی محتوای بیلبوردها در 

نظر گرفته می شود.

موسسه »اوج« در پوستر تازه  ی مربوط به 
جام جهانی تصویر یک زن را هم اضافه کرد
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تا عناصر ناراضی را در جامعه شناسایی 
و خنثی کند.

بی اعتمادی چنان فراگیر و گسترده 
با  ناراضی  شهروندان  حتی  که  است 
دیدگاه های منتقدان رژیم با سوء ظن 
سال  از  بعد  »رژیم  می کنند.  برخورد 
را  آدم ها  یاد گرفت که چطور   2۰۰9
کنترل کند«. با توجه به احساس این 
قدرت، اعتراض های اجتماعی برای غزال 
کاری بی ثمر است. او در عین حال که 
دیگر هیچ باوری به رژیم ندارد، به تغییر 

آن نیز امیدوار نیست.
میراث سنگین احمدی نژاد

مجلس  نماینده  صادقی  محمود 
استاد  این  نگاهی کامال متفاوت دارد. 
با موهای خاکستری  حقوق 5۶ ساله 
از  یکی  کوتاه  پروفسوری  ریش   و 
اصالح طلبان جسور است. او بر این باور 
برخالف  اسالمی،  جمهوری  که  است 
دارای  فارس،  خلیج  پادشاهی های 
انعطاف و قابل تغییر است. این رژیم، 
اگر اصول قانون اساسی اش رعایت شوند، 
آزادتر و دموکراتیک تر  می تواند بسیار 

باشد.
صادقی در گفتگویی که در صحن 
به  »من  می گوید:  دارم  او  با  مجلس 
همواره  خودم  اصولگرای  دوستان 
آنها  از  اصولگراتر  من  که  می گویم 
هستم«. اندکی پیش از آن او در صحن 
علنی مجلس در یک سخنرانی آتشین 
گفته: »وقتی ما فساد را پنهان می کنیم، 

آن را تشویق کرده ایم«.
استدالل های  مهمترین  از  یکی 
است.  اساسی  قانون   9 ماده  صادقی 
در این ماده به صراحت آمده است که 
آزادی نمی تواند به نام امنیت محدود 
شود.  به گفته صادقی، این درسی است 
که ایرانی ها از دوران حکومت شاه در 
پیش از انقالب گرفتند. پادشاه مخالفان 
خود را به همدستی با قدرت های بیگانه 
متهم می کرد تا آزادی آنها را محدود 
کند. ماده 9 قانون اساسی پس از سقوط 
حکومت سلطنتی با این انگیزه تصویب 
شد که چنین چیزی تکرار نشود. اما با 
بی توجهی به آن، اکنون در عمل همان 

روش در ایران تکرار می شود.
این تنها آزادی عقیده و مطبوعات 
نام امنیت محدود شده  نیست که به 
است. صادقی با لحنی معترض می گوید: 
می شود.  محدود  هم  انتخابات  »حق 
نامزدها از فیلتر می گذرند. ما می خواهیم 

این را تغییر دهیم«.
اما پرسش این است که مردم ایران 
تا کی مایلند منتظر تغییرات بمانند؟ 
میالدی  نو  سال  آستانه  ناآرامی های 
دقیقا به این دلیل رژیم را نامطمئن کرد 
که این بار برخالف همیشه نه از سوی 
طبقه متوسط پایتخت، بلکه از سوی 
جوانان الیه های تنگدست و فاقد امتیاز 
در حدود 7۰ شهر در استان های مختلف 
پیاده نظام  افتاد، در واقع همان  راه  به 

انقالب اسالمی.
نیست:  دشوار  خشم  این  توضیح 
روحانی برای رساندن تورم ۴۰ درصدی 
به 1۰ درصد، از زمان ریاست جمهوری 
خود در سال 2۰13 از بودجه خدمات 
اجتماعی به شدت کاست. او همزمان 
نرخ انرژی و برق را باال برد. او به خاطر 
از  حاصل  درآمدهای  شدید  کاهش 
صادرات نفت مجبور به این کار شد. این 
درآمد که در سال 2۰11 به 95 میلیارد 
دالر رسیده بود، اکنون به ۴۸ میلیارد 
دالر کاهش یافته است. با اینکه تولید 
نفت پس از توافق هسته ای به سطح 
اما درآمد  بازگشت،  از تحریم ها  پیش 
نفتی به دلیل کاهش شدید بهای نفت 

باز هم کم است.
کاهش  از  ناشی  رنج  اصلی  حامل 
درآمد نفتی بیش از همه خانواده های 
مناطق روستایی و شهرهای کوچک اند. 
برخالف تهران، بودجه آنها در سال های 
گذشته به نحو محسوسی کاهش یافته 
است. میراث سنگین احمدی نژاد هم 

ایران، انقالبی در بن بست
روز یکشنبه 1۰ ژوئن 2۰1۸ گزارشگر 
زورشر  نویه  سوییسی  معتبر  روزنامه 
تسایتونگ در گزارش مفصلی از تهران 
و مشهد کوشید تصویری چندبُعدی از 
امروز  ایران  در  نارضایتی ها  اوج گیری 
به  که  نارضایتی هایی  دهد.  دست  به 
نظر او می تواند به انقالبی شبیه بهمن 
1357 منتهی شود، اما معلوم نیست که 

دموکراسی و آزادی به ارمغان بیاورد.
این فرضیه آغاز می شود  با  گزارش 
با  دارد  تصمیم  ترامپ  »دونالد  که 
تحریم های سخت تغییر رژیم در ایران 
را ناگزیر کند. زمان مناسب است، تمام 
کشور ملتهب است. با این همه، ممکن 
است عوام فریب های تندرو از این شرایط 

سود ببرند«.
ترجمه ی متن کامل این گزارش را در 

ادامه می خوانید.
تبلیغات سیاسی جمهوری اسالمی 
در خیابآنهای تهران جریانی دائمی  دارد. 
پرتره های رهبر انقالب، عکس های شهدا 
و تیرک های بی نهایت بلند با پرچم های 
بزرگ همه جا به چشم می خورند. اما 
دکترین سیاسی هرچه جامع تر، باز هم 
به نظر می رسد کمتر راه به قلب های 
ساله  یاسمین 33  باشد.  داشته  مردم 
ندارد،  وجود  امیدی  »دیگر  می گوید: 

این بدترین است«.
مهاجرت، تنها گریزگاه

غزل  او  همسال  دوست  و  یاسمین 
سبز«  »جنبش  به   2۰۰9 سال  در 
باور داشتند. همراه با ده ها هزار تن از 
به  زمان دست  آن  در  همفکران خود 
رئیس  تقلبی  پیروزی  علیه  تظاهرات 
جمهور محافظه کار وقت محمود احمدی 
برآیندی  اعتراض ها  این  اما  نژاد زدند. 
حسن  فعلی،  کشور  رئیس  نداشت. 
روحانی اگرچه انعطاف پذیرتر است، اما 
همانقدر بد: »ما نمی دانیم که او با ماست 

یا علیه ما!«
اما در هرحال یاسمین و دوستش اگر 
مانتویی تا باالی زانو بپوشند یا تکمه های 
خود را باز بگذارند دستگیر نمی شوند. 
آنها همچنین می توانند در شبکه های 
اجتماعی مثل فیس بوک و تلگرام با 
همفکران خود بدون سانسور بحث کنند.

می توانند  کوچک  آزادی های  این 
خوشحال کننده باشند، اما چشم اندازی 
خودآگاه  و  مستقل  زن  دو  روی  به 
دارای  آنها  هردوی  نمی گشایند. 
تحصیالت دانشگاهی هستند، با وجود 
دالر   ۴۰۰ ماهانه  طوالنی  کار  سابقه 
درآمد دارند، همچنان با پدر و مادر خود 
زندگی می کنند، به حکم قانون روسری 
به سر دارند و هنوز مجرد مانده اند. غزل 
که دوست پسرش را از پدر و مادرش 
پنهان می کند معتقد است: »اغلب تنها 
به این دلیل ازدواج می کنند که تنها 

زندگی کردن سخت است«.
با این همه این دو زن جوان تمایلی به 
مقابله با سیستم ندارند. از یک سال و نیم 
پیش هر دو یک زبان اروپایی می آموزند. 
رویای بزرگ آنها زندگی در غرب است 
و آنان در این مورد تنها نیستند. غزل 
با  بسیار  دوستان  »بیشتر  می گوید: 
استعداد من به کانادا مهاجرت کرده اند«.

اقامت  یک  در  تازگی  به  دو،  این 
کوتاه در استانبول دریافته اند که آزادی 
چیست. بزرگترین آرزویی که آنها در 
این سفر برآورده کردند، بسیار کوچک 
بود: در حالی که باد در میان موهایشان 
می وزید و دست هایشان را توی جیب 
شلوارشان کرده بودند، در خیابان ها راه 
رفتند، به یکدیگر نگاه کردند و پرسیدند: 
»واقعا می تونی باور کنی که ما داریم این 

کار رو می کنیم؟!«
اغلب دانش آموختگان و دانشجویان 
فکر  یاسمین  و  غزال  مثل  تهران  در 
تغییر  خواهان  که  کسی  می کنند. 
شتابناک است، کشور را ترک می کند. 
دست کم این می تواند یک دلیل مهم 
باشد برای اینکه چرا اعتراض های آغاز 
تهران  در  بزرگی  بازتاب  جاری  سال 
نداشت. شعار »مرگ بر دیکتاتور« در 
واقع در دانشگاه تهران نیز طنین افکند، 
اما تعداد تظاهرکنندگان چشمگیر نبود. 
در عرصه بین المللی این توده های مردم 
نبودند که تیترهای روزنامه ها را تغذیه 
می کردند، بلکه زنان منفردی بودند که 
به  چهارراه ها  در  را  خود  روسری های 

اعتراض در می آوردند.
غزل و یاسمین هم از تظاهرات دوری 
»این  می دهد:  توضیح  غزل  گزیدند. 
اعتراض ها دلیل سیاسی نداشت، بلکه 
دارای دالیل اقتصادی بود، بدون رهبری 
روشن« اما پیش از همه او مشکوک است 
که رژیم خود به تظاهرات دامن زده باشد 

به این افزوده می شود. او به ستون های 
قدرت سیاسی خود بنیادهای مذهبی، 
داد  اجازه  بسیج  و  پاسداران  سپاه 
موسسات مالی خارج از کنترلی ایجاد 
سودهای  خود  مشتریان  به  که  کنند 
کالنی وعده داده و پرداختند. اکنون در 
این شرایط دشوار اقتصادی، آنها یکی 
احتماال  فرو می ریزند.  دیگری  از  پس 
صدها هزار سپرده گذار دارایی خود را از 
دست داده اند. منابع تغذیه اعتراض های 
دولت  مالی  بار  هستند:  اینها  خونین 
عوام فریب پیشین، سیاست صرفه جویی 
روحانی، اما همچنین شکست رویاهای 
رشد در نتیجه داغ شدن مناقشه اتمی. 
2۰ کشته و 5 هزار بازداشتی حاصل این 
اعتراض ها در ژانویه و فوریه 2۰1۸ بودند.

برخی  مثل  هم  صادقی  محمود 
اعتراض ها  این  که  است  معتقد  دیگر 
ناگهانی نبوده اند، بلکه از سوی مخالفان 
بنیادگرای روحانی تحریک شده اند. این 
واقعیت که اعتراض ها روز 2۸ دسامبر 
مشهد،  ایران،  بزرگ  شهر  دومین  در 
محافظه کاران   پایگاه سنتی  مهمترین 
این  شد،  آغاز  ایران  شرقی  شمال  در 
دیدگاه را تقویت می کند. اما صادقی در 
این اعتراض ها نکات مثبتی هم می بیند: 
»از دید یک اصالح طلب این اعتراض ها 
یک شانس هستند. برای نخستین بار 
اصولگرایان هم پذیرفتند که مردم حق 
دارند نارضایتی خود را با تظاهرات بیان 

کنند. این یک پیشرفت است.«
زمین تغذیه عوام پسندها

این تصادفی نیست که از قضا یک 
نژاد  احمدی  مثل  ضدغرب  تندروی 
حاال به بازگشت سیاسی خود امیدوار 
شده است. او که اعتراضات ضد انتخاب 
را  خود   2۰۰9 سال  در  خود  مجدد 
سرکوب  با  پاسداران  سپاه  وسیله  به 
»رهبر  با  بعدا  کرد،  خاموش  خونین 
سال 2۰17  در  و  درگیر شد  معظم« 
اجازه نامزد شدن نیافت؛ در ماه فوریه 
نامه  یک  اعتراضات  با  ارتباط  در  وی 
سرگشاده به خامنه ای نوشت. در این 
نامه او خواستار انتخابات فوری ریاست 
جمهوری و مجلس شد. شورای نگهبان، 
از نظر او دیگر نباید اجازه فیلتر کردن 
نامزدها را داشته باشد »تا مردم بتوانند 

با آزادی انتخاب کنند«.
همواره  نژاد  احمدی  سیاسی  پایه 
و  تنگدست  قشرهای  روستاییان، 
افزایش  بوده اند. در دوران  محافظه کار 
بهای نفت، این رئیس جمهور عوام پسند 
موکالن خود را با یک یارانه اندک اما 
بدون قید و شرط راضی کرد. همین ها 
هستند که اکنون به ویژه از سیاست 

صرفه جویی تهران به خشم آمده اند.
را  نام عدالن روحانی  به  شهروندی 
متهم می کند که »همه چیز را خراب 
کرد«. این مرد ۴۴ ساله چند ماه پیش 
در مشهد یک تعمیرگاه موتورسیکلت 
راه اندازی کرد، اما حاال مجبور است آن را 
ببندد. او مشتری ندارد و قادر به پرداخت 
اجازه و هزینه بنزین اتومبیل خود نیست. 
عدالن شکوه می کند: »ایرانی ها دو بار 
در روز برنج می خورند. اما قیمت برنج در 
دو سال گذشته چهار برابر شده است.«

عدالن می گوید: »دوران احمدی نژاد 
خیلی بهتر بود. او به فقرا فکر می کرد«. 
برای روستا و  نژاد،  در دوران احمدی 
خانواده او آب و برق تامین شد و همه 
خانواده اش با کمک های اجتماعی زندگی 
می کردند. اما او می گوید که حاال همه 
چیز بدتر شده است. چون بسیاری از 
ازدواج  هزینه  نمی توانند  مردان جوان 
رابطه  بیوه های مسن تر  با  بپردازند،  را 
جوان  زنان  مقابل  در  می کنند.  برقرار 
هم با مردان خیلی پیرتر از خود ازدواج 
می کنند. عالوه بر این خیلی از جوانان 
به مواد مخدر پناه می برند و تن فروشی 
گسترش می یابد: »خیلی از تن فروشان 
شوهر دارند و بدون اطالع شوهرشان این 

کار را می کنند«.

برقرار  نوزدهم[  قرن  اوایل  در  کشور 
نبود اما نظام مشروعیت داشت. طبقات 
بین  پیوند  اساس  بر   مردم  و  حاکم 
خاک و خانواده و سنت و توافق میان 
یکدیگر، مکانیسمی را به وجود آورده 

بودند تا با نابسامانی ها مبارزه کنند.
این  تجدد  نام  به  پهلوی  رضاشاه 
سیستم را به چالش کشید تا اراده ی 
خود را پیش ببرد. پس از خلع وی در 
مشروطه  اساسی  قانون   ،19۴1 سال 
دوباره قدرتی یافت. ولی محمد مصدق 
نخست وزیر وقت که در کودتای سال 
تالش  شد،  برکنار   )1332(  1953
ایران  در  دمکراتیک  تحول  می کرد 
لحظه ای  برای  اگر  ببرد.  بیراهه  به  را 
سیا  سازمان  بی خاصیت  دسیسه های 
را فراموش کنیم، آنچه در سال 1953 
ایرانیان  ابتکار خود  واقع  روی داد در 

بوده است.
امروز برای مداخله ی آمریکا یک اصل 
بنیادین وجود دارد: برای رقص تانگو دو 
نفر الزم است! کودتای 1953 نیز این 

را ثابت می کند.
مصدق که زمانی برای دولت حقوقی 
و حفظ حاکمیت ملی مبارزه می کرد، 
پس از آنکه مجلس شورای ملی ایران 
در سال 1951 رأی به ملی شدن نفت 
این کشور داد، بطور فزاینده راه استبداد 
و خودستایی در پیش گرفت. وی برای 
ملی  مالی  شوک آور  پیامدهای  اینکه 
خواست  کند،  هدایت  را  نفت  کردن 

اختیارات  و  کرده  منحل  را  مجلس 
سلطنت را در دست بگیرد.

سیاستمداران و نظامیان و مالیان به 
تا نخست وزیر را برکنار  هم پیوستند 
کنند. افکار عمومی بطور غالب طرف 
که  چهره ای  گرفت،  را  محمدرضاشاه 
بود.  جامعه  مختلف  نیروهای  نماد 
کودتا  برنامه ریزی  در  سیا  سازمان 
شکست  از  پس  اما  داشت  مشارکت 
خود  این  کشید.  کنار  عملیات  اولین 
را به دست  بودند که کنترل  ایرانیان 

گرفتند و نخست وزیر را برکنار کردند.
کردند  تالش  آن  از  پس  ایرانی ها 
از  و  بازسازی کرده  را  اقتصاد خود  تا 
نهادهای سیاسی محافظت کنند. مصدق 
نه به خاطر یک توطئه در مرکز سازمان 
سیا ) Langley( بلکه به این دلیل که 
حمایت نخبگان و مردم را در سرزمین 
شد. برکنار  داد،  دست  از  خودش 

آنکه در سال  از  محمدرضاشاه پس 
نامید،  شاهان«  »شاه  را  خود   1971

وال استریت ژورنال: از تغییر رژیم در ایران نترسید
= انقالب مشروطه در سال 
1۹۰5 برای نخستین بار تصور 
مجلس و نمایندگی مردم را 
ایرانیان  خون  جریان  وارد 

کرد.
ی  لحظه ا ی  ا بر گر  ا =
صیت  بی خا ی  سیسه ها د
سازمان سیا را فراموش کنیم، 
آنچه در سال 1۹5۳ روی داد 
در واقع ابتکار خود ایرانیان 
در  است. سازمان سیا  بوده 
کودتا مشارکت  برنامه ریزی 
شکست  از  پس  اما  داشت 
کشید.  کنار  عملیات  اولین 
که  بودند  ایرانیان  این خود 
کنترل را به دست گرفتند و 
نخست وزیر را برکنار کردند. 
مردم  نیز   1۹۷۹ =انقالب 
به  رسیدن  در  را  ایران 

دموکراسی مأیوس کرد.
تاریخ  در  مهم  =موضوع 
مردمی  همانا  ایران  مدرن 
هستند که می خواهند خود 
را از قید استبداد سلطنتی و 

اسالمی رها کنند.
رییس  ترامپ  دونالد  خروج  با 
جمهوری آمریکا از توافق اتمی با ایران 
و آغاز تحریم های شدید اقتصادی بحث 
رژیم  تغییر  احتمال  افزایش  درباره  ی 
جمهوری اسالمی به یکی از موضوعات 

داغ روز تبدیل شده است.
روئل مارک جرکت کارشناس ارشد 
بنیاد دفاع از دموکراسی ها و ری تکیه 
کارشناس ارشد شورای روابط خارجی 
آمریکا در یادداشتی مشترک با عنوان 
»از تغییر رژیم در ایران نترسید« در 
وال استریت ژورنال با نگاهی کوتاه به 
تاریخ معاصر ایران به بررسی وضعیت 
سیاسی رژیم کنونی تهران و احتمال 
براندازی نظام تحت فشارهای داخلی و 

خارجی پرداخته اند.
سیاست های  منتقدان،  از  گروهی 
اسالمی  با جمهوری  رابطه  ترامپ در 
ایران، از جمله خروج او از توافق اتمی 
ژوییه سال 2۰15 و اعمال فشارهای 
بی امان بر تهران را با اشاره به کودتای 
آن  پیامدهای  و   1332 مرداد   2۸
دلیلی برای مخالفت شان با استراتژی 
ترامپ عنوان می کنند. اما نگاه دقیق به 
گذشته نشان می دهد که سیاست مهار 
فروپاشی رژیم بهترین راه برای تغییر 

آن است.
اغلب غربی ها به ایران به عنوان یک 
جزیره ی ثبات متکی بر استبداد نگاه 
روزگاری  که  نگاهی  همان  می کنند؛ 
داشتند.  شوروی  جماهیر  اتحاد  به 

ابزارهای  اروپاییان  و  آمریکایی ها 
سرکوب در دست مالیان را مهارناپذیر 
گذشته  قرن   در  ایران  اما  می بینند. 
بین  دشوار  نبردهای  درگیر  همواره 
نمی خواستند  که  حکومت  کنندگانی 
با  بدهند  دست  از  را  خود  امتیازات 
حکومت شوندگانی بوده که برای آزادی 

تالش می کرده اند.
انقالب مشروطه در سال 19۰5 برای 
نخستین بار تصور مجلس و نمایندگی 
ایرانیان  خون  جریان  وارد  را  مردم 
بیستم،  قرن  نیمه  نخستین  در  کرد. 
مجلسیان پر شور و حال کمتر به این 
تکانی  می بایست  که  می کردند  فکر 
به خود بدهند. مردمان محلی در آن 
کارگران  و  کشاورزان  از  اعم  دوران 
پارلمانی  هر  انتخابات  در  ایالتی ها  و 
شرکت می کردند. البته یک دمکراسی 
از  جفرسون  ]توماس  جفرسونی 
استقالل  اعالمیه  اصلی  نویسندگان 
آمریکا و سومین رییس جمهوری این 

تا  بست  کار  به  را  خود  تالش  تمام 
نابود  را  خوب  حکومتگران  و  مدیران 
کند. او بخش بزرگی از ثروت حاصل 
از درآمد نفت را صرف خرید تسلیحات 
کرد. او مجلس پراعتبار ایران را به یک 
سازمان  داد.  کاهش  بی خاصیت  ُمهر 
امنیت وی در بی لیاقتی و منفور بودن 
خود  از  را  روحانیت  او  یافت.  توفیق 
بیگانه کرد و جای نخبگان قدیمی را به 

یک مشت افراد چاپلوس سپرد.
را  شاه  که  نیز   1979 انقالب  ولی 
سرنگون ساخت همه  را برای رسیدن 
دلسرد  و  مأیوس  دمکراسی  یک  به 

ساخت.
نخستین حلقه  ی رأی دهندگانی که از 
حکومت دینی جدا شدند، دانشجویان 
بودند که تظاهرات آنها در سال 1999 
)137۸( نقطه ی پایان بر تالش  آنها در 
جهت اصالح رژیم در چهارچوب نظام 

گذاشت.
سپس جنبش سبز در سال 2۰۰9 
سبب  انتخاباتی  تقلب  رسید.  فرا 
که  شد  سراسری  و  عمیق  اعتراضات 
اعتبار رژیم را این بار در میان طبقه 

متوسط از بین برد.
)دی ماه   2۰17 سال  دسامبر  در 
9۶( تقریبا صد شهر و روستای ایران 
پیوستند.  سراسری  تظاهرات  به 
تنگدستان آخرین قلعه ی قدرت نمایی 
رژیم بودند که هنوز با رشته های ایمان 
و نیکوکاری به حکومت دینی متصل 

بودند. ولی حاال آنها بودند که شعارهای 
می دادند. رژیم  نابودی  در  کوبنده 

چهره ی  یک  روحانی،  حسن 
با  می کرد  فکر  امنیتی،  کسالت بار 
توافق اتمی می تواند سرمایه گذاری های 
تحرک  به  چنان  ایران  در  را  خارجی 
درآورد که بر نارضایتی های جامعه مهار 
بزند. این آرزو حتی پیش از آنکه ترامپ 
ماند. جمهوری  ناکام  برسد  قدرت  به 
در  کمبودهایش  همه  با  اسالمی، 
سیستم بانکی و یا آنچه دولت حقوقی 
لرزان تر  و  بی ثبات تر  می شود،  نامیده 
سرمایه گذاران  بتواند  که  است  آن  از 
خارجی را به اندازه کافی به خود جلب 
کند. این موقعیت از درون هم بسیار 
ضعیف تر از اتحاد شوروی در سال های 

دهه ی هفتاد میالدی است.
ایران  مدرن  تاریخ  در  مهم  موضوع 
می خواهند  که  مردمی هستند  همانا 
و  سلطنتی  استبداد  قید  از  را  خود 

اسالمی رها کنند.
هم  در  برای  استراتژی  یک  تدوین 
دشوار  مذهبی  رژیم  فروپاشیدن 
نیست: آمریکا می تواند به تاریخ ایران 
شوروی  اتحاد  تجربیات  همچنین  و 
رجوع کند. کمی صبر و حوصله الزم 
است. بطور کلی ایرانی ها رویداد 1953 
را علیه آمریکا در نظر نمی گیرند. حتی 
جمهوری  انقالبی  نخبگان  فرزندان 
از  سر  پیش  از  بیش  که  نیز  اسالمی 
آمریکا و انگلیس در می آورند، چنین 
برای  مانع  بزرگترین  ندارند.  نظری 
واشنگتن در خودش نهفته است: کاخ 
سفید باید خواست و جستجوی ایرانیان 

برای دموکراسی را جدی بگیرد.

انقالب ارتجاعی 5۷ خمینی را به جای شاه بر کرسی قدرت نشاند

ادامه در صفحه 1۷
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

ایران، انقالبی در بن بست                             از صفحه 16
عدالن اعتراف می کند که در گذشته 
و  خرید  خاطر  به  و  بوده  معتاد  خود 
به  زیادی  مدت  مخدر  مواد  فروش 
به  همه  این  با  است،  افتاده  زندان 
شوخی می گوید که شاید بار دیگر به 

سراغ این کار برود.
داریوش هم معتقد است که دوران 
را  روحانی  و  بود  بهتر  نژاد  احمدی 
»وحشتناک« می خواند. او که 25 ساله 
است و به عنوان مهندس در شرکت 
گاز کار می کند، چون از حقوق کافی 
برخوردار نیست، در اوقات فراغت خود 
خیابان های  در  قراضه  موتور  یک  با 
مشهد می چرخد و می کوشد حیوانات 

عروسکی بفروشد.
و  »بی عدالتی  می گوید:  داریوش 
فساد شدیدی وجود دارد. شغل خوب 
را کسی که شایسته آن باشد دریافت 
نمی کند، بلکه به آنهایی می رسد که 
ارتباطات خوبی دارند«. داریوش ضمن 
شکوه از این اوضاع، با انگشت آسمان 
باالیی ها  آن  »آنجا،  می دهد:  نشان  را 

خیلی پول دزدیده اند«.
داریوش هم مثل بسیاری از مردان 
ازدواج  دارد  دوست  ایرانی  جوان 
کند، اما درآمد او برای این کار کافی 
نیست: »اگر اوضاع تغییر نکند، مردم 
کاری خواهند کرد. انقالبی مثل سال 

.»1۳5۷
به  کنونی  رژیم  سرنگونی  اینکه  اما 
روشن  نیز  برسد  دموکراسی  و  آزادی 
و  اجتماعی  اوضاع  خرابی  نیست. 
توافق  شکست  از  پس  سرخوردگی 
برای  ایده آل  تغذیه  زمین  هسته ای، 
تهاجمی  لحن  است.  عوام فریبان 

هشدارهای  می شود  باعث   واشنگتن 
خارجی  تهدیدهای  مورد  در  تندروها 

دوباره بسیار واقعگرایانه به نظر برسد.
اصالح طلبانی مثل صادقی به سختی 
می توانند گوش شنوایی پیدا کنند به 
ویژه وقتی در این مورد حرف می زنند 
که »آزادی نباید به نام امنیت محدود 

شود«.
نو  سال  آستانه  اعتراض های  در 
مردم  خشم   ،۹۶ دی ماه  میالدی، 
ماجراجویی های  متوجه  همچنین 
بود.  رژیم  پرهزینه  نظامی 
آرزومند مرگ خامنه  تظاهرکنندگان 
ای بودند و فریاد می زدند: »سوریه را 
رها کن، فکری به حال ما کن«. اما این 
تنها تندروها نیستند که پشتیبانی از 
حزب اهلل در لبنان، شورشیان حوثی در 
یمن و رژیم اسد در سوریه را »برنامه ای 
دفاعی« تلقی می کنند. طرفداران این 
مداخله به خاطر افزایش فشار خارجی 

حاال بار دیگر پشتیبان پیدا می کنند.
در ا ین میان، غزل و دوستش یاسمین 
بر این باور هستند که جنگ های نیابتی 
در خدمت امنیت نیستند: »دیکتاتورها 
قدرت  بر سر  تا  دارند  به دشمن  نیاز 

بمانند«.
خارجی،  هراس انگیز  شبح  بدون 
هیچکس به تظاهرات طرفداری از رژیم 
نیروهای  دلیل  این  به  رفت.  نخواهد 
می توانند  تهران  در  رژیم  مدافع 
خوشحال باشند زیرا ظاهرا ترامپ یک 

شبح هولناک ایده آل است.
*منبع: نویه زورشرتسایتونگ )سوییس(

*نویسنده: کریستف ورنر
*مترجم: جواد طالعی

گودبرداری پالسکوی جدید:
 ۲ سال زمان برای ساخت برجی 15 طبقه

توطئه ها را بشناسد. برادران عزیز، 
خواهران عزیز در سراسر کشور! امروز 
فشار  از  است  عبارت  دشمن  توطئه  
برای  ایران  ملت  توده ی  به  اقتصادی 
اینکه این ها را ناامید کنند. همه باید 
در این زمینه تالش کنند، هم دولت 
تالش  ملت  هم  و  کند  تالش  باید 
کنند؛ دولت یعنی مجموعه  دستگاه های 

حاکمیتی.«
یک  »خوشبختانه  گفت:  خامنه ای 
مجموعه ی خوبی برای رسیدگی به این 
امور با حضور مسئوالن قوای سه گانه 
مسئله ی  این  که  است  شده  تشکیل 
مهم، مسئله ی اقتصاد را دنبال کنند«.

دیگر  و  اسالمی  جمهوری  رهبر 
با چنین سخنانی فقط  مقامات رژیم 
هر بار ثابت می کنند که انگار در ایران 
دیوارهای  پشت  و  نمی کنند  زندگی 
اتومبیل های  در  و  شده  محافظت 
نمی توانند  دودی  شیشه  و  ضدگلوله 
آنچه را واقعا در جامعه می گذرد ببینند 

و بشنوند.
ی  ر طلبکا با  ی  منه ا خا علی 
»توده   می گوید:  مردم  از  همیشگی 
را  اسراف  مسئله   بایستی  هم  مردم 
کسانی  آن  بدهند.  قرار  توجه  مورد 
آنها  هستند،  نقدینگی  صاحب  که 
را به سمت تولید هدایت بکنند. آن 
و  تجارت  کار  در  دست  که  کسانی 
دارند،  مرزها  این  بیرون  با  بازرگانی 
این ها مراقبت کنند؛ جنسی را که در 
داخل تولید می شود وارد نکنند. همه  
کارهایی که در این زمینه می تواند به 
حرکت اقتصادی مستقل کشور کمک 
کار  اگر  کنند.«  احصا  را  اینها  کند، 

نسخه علی خامنه ای برای  ....                                از صفحه 4
و سامان  نهی سر  و  امر  و  با دستور 
به  اقتصاد مملکت  می گرفت که کار 

نمی کشید. اینجا 
رهبر جمهوری اسالمی از این هم 
فراتر رفته و گفته است: »کسانی که 
خارجی  سفرهای  به  کرده اند  عادت 
بروند، این عادت را ترک کنند؛ البته 
غیر سفرهای زیارتی و حج و عتبات 
که مورد نظر نیست و این قدر خرج و 
هزینه ای هم بر دوش کشور نمی گذارد 
برکاتی هم دارد؛ سفرهای خارجی  و 

تفریحی و زائد را کنار بگذارند.«
وی همچنین ادعا کرد »نقل شده 
است که دولت بخشی از موانع کسب  
و کار را برطرف نموده که کار بسیار 
مناسبی است. مسئله  مبارزه با فساد 
بشود.  دنبال  بایستی  جدی  به طور 
تولیدی  کارهای  در  که  جوان هایی 
تالش  می کنند،  کار  دارند  فعال اند، 
دارند،  مفیدی  فرآورده های  می کنند، 
بایستی تشویق بشوند.« با این سخنان 
معلوم شد خامنه ای از فعالیت دولت و 

تنگناهای آن هم بی خبر است.
به هر روی، همزمان با سخنان بی 
سر و ته و بی پایه ی خامنه ای در نماز 
تشریفاتی و حکومتی عید فطر خواسته 
نقدینگی  را که صاحب  است کسانی 
بخواند  فرا  تولید  سمت  به  هستند 
از سیداحمد  نقل  به  ایلنا  خبرگزاری 
و  دانشگاه  علمی  قاسمی عضو هیات 
مدیر هلدینگ کسب و کار نوشته ایران 
در میان 1۴0 کشور رتبه 1۳8 را در 
حوزه ایجاد اشتغال دارد! و کیست که 
نداند اشتغال حلقه ی اصلی میان تولید 

و مصرف است!

داخل  احزاب  اقتصادی  مافیای 
کشور فضا را به سمتی پیش می برند 
سیاسیون  تخلفات  و  اشتباهات  که 
فقط مایه طنز به نظر بیاید تا مردم از 
آنها شاکی نشوند، اما جامعه هوشیار 
است و البته بعضی از مردم هم فریب 
می خورند، زیرا زمان و گرفتاری ها و 
اجازه  عادی  مردم  محدودیت های 
نمی دهد که تک تک شهروندان اهل 

پژوهش باشند.
= در جریان اعتراضات سراسری 
اعتصابات  و  اعتراضات  و  دی ماه 
اصناف مختلف که تا امروز هم ادامه 
دارد، نقش و جایگاه کارتونیست ها 

چه بوده؟
جوشش  خودش  از  باید  -هنرمند 
تأثیرگذار  و  باشد  داشته  خروش  و 
بزرگترین  باید  کارتونیست  باشد. 
برای  را  اجتماعی  سیاسی-  فجایع 
نشان دادن اوج فاجعه با مفهوم ژرف 
و در عین حال ساده به تصویر بکشد. 
اثر  یا  کارتون  یک  رسم  از  هدف 
بسیاری  روزها  این  چیست؟  هنری 
هنری  درک  از  کشور  داخل  آثار  از 
است.  عاری  حرفه ای  و  فلسفی  و 
هنرش  با  باید  هنرمند  که  حالی  در 

جمهوری اسالمی کارتونیست ها را ...                     از صفحه 5
جامعه  آسیب پذیر  بخش  سخنگوی 
روز  دغدغه های  و  مطالبات  و  باشد 
باید در کارتون ها هویدا باشد.  مردم 
جامعه  دلسوز  و  متعهد  هنرمند 
می تواند با تلفیق سواد بصری و دید 
فلسفی با جامعه ابراز همدردی کند 

و تریبون معترضان بی صدا شود.
= تفاوت فضای حرفه ای کارتون 
در داخل و خارج از کشور را چگونه 
کارتونیست های  آیا  می بینید؟ 
خفقانی  فضای  توانسته اند  مخالف 
را که جمهوری اسالمی با سرکوب 
ایجاد  مستقل  کارتونیست های 

کرده بشکنند؟
از  خارج  و  داخل  حرفه ای  -فضای 
کشور بسیار متفاوت است و هنرمند 
بماند.  مستقل  نمی تواند  ایران  داخل 
ممیزی  و  می شود  ممیزی  آثار  همه 
ایران  از  خارج  در  سانسور!  یعنی 
اما  ماند،  مستقل  و  آزاد  می توان 
است،  دشوار  اپوزیسیون  با  همکاری 
گروه های  میان  در  متأسفانه  زیرا 
مختلف اپوزیسیون ایرانی اتفاق نظری 
وجود ندارد. ابتدا باید تالش کنیم بر 
آزادی  و  بیان  آزادی  مفهوم  دو  سر 

میهن به اتفاق نظر دست پیدا کنیم.

ساختمان  =گودبرداری 
اعالم  بدون  پالسکو  جدید 
بدون  و  ساخت  بودجه 
داشتن نقشه برای ساحتمان 

جدید آغاز شده است.
برای  زمان  سال  =دو 
ساخت این بنا در نظر گرفته 

شده است.
ساختمان  است  =قرار 
و  تعمیر  پالسکو  شمالی 

بازسازی شود.

پس از 1۷ ماه بالتکلیفی، سرانجام 
گودبرداری ساختمان پالسکوی جدید 
آغاز شد. بنیاد مستضعفان برای آغاز 
بکار این پروژه، مراسمی برگزار کرده 
و گفته که با کمک اساتید دانشگاه و 
پیمانکار تازه می خواهد طرحی برای 

ساختمان جدید در نظر بگیرند!
از  ماه  از 1۷  بیش  گذشت  از  پس 
قدیمی  ساختمان  سوختن  آتش  در 
پالسکوی تهران، امروز 25 خردادماه 
ساختمان  گودبرداری  مراسمی  طی 
بنیاد  شد.  آغاز  پالسکو  جدید 
مالکیت  که  جانبازان،  و  مستضعفان 
از  مصادره  از  پس  را  ساختمان  این 
صاحب اصلی اش حبیب اهلل القانیان در 
سال 5۷ برعهده دارد، امروز مراسمی 
ساختمان  گودبرداری  مناسبت  به 

جدید پالسکو برگزار کرده است.
سعیدی کیا  محمد  که  آنگونه 
گفته  مستضعفان  بنیاد  مدیرعامل 
 15 در  است  قرار  ساختمان  این 
دیگر،  سال  دو  و  شود  ساخته  طبقه 
پس از پایان ساخت، واحدهای کسبه 

آسیب دیده تحویل داده می شود.
ساخت  روند  در  تأخیر  سعیدی کیا 
وجود  را  پالسکو  جدید  ساختمان 
بنیاد  که  گفته  و  دانسته  مشکالتی 
در  تصمیم گیرنده  تنها  مستضعفان 
زیادی  مشکالت  و  نبوده  زمینه  این 

وجود داشته است.
به گفته مدیرعامل بنیاد مستضعفان، 
صورت  توافقات  با  جدید  ساختمان 
مرحله  به  تهران  استاندار  با  گرفته 
گودبرداری رسیده که هرچه سریعتر 

این ساختمان ساخته شود.
گودبرداری این ساختمان در حالی 
صورت می گیرد که طراحی و نقشه ای 
که  آنگونه  و  ندارد  وجود  آن  برای 
با  است  قرار  تازه  گفته  سعیدی کیا 
کمک اساتید دانشگاهی نقشه جدید 
آن بر اساس زیربنای موجود طراحی 

شود.
پالسکو  ساختمان  شمالی  بخش 
مانده  مصون  سوزی  آتش  از  که 
هزینه  با  تنها  و  نخواهد شد  تخریب 
و مسئولیت تجار مالک، مقاوم سازی 
می گیرد.  قرار  بهره برداری  مورد  و 
کسبه ساختمان شمالی این بنا، طی 
بازگشت  خواهان  همواره  اعتراضاتی 
برای  به کار و صدور مجوزهای الزم 
در  خود  صنفی  فعالیت  سرگیری  از 

ساختمان شمالی بوده اند.
در آتش سوزی روز پنج شنبه ۳0 دی 
پالسکو،  ساله   5۴ ساختمان   1۳۹5
اولین آسمان خراش خاورمیانه و اولین 
این  ریخت.  فرو  تهران  در  بلند  برج 
آتش  در  نیم  و  ساعت   ۳ ساختمان 
نمادهای  اولین   از  یکی  و  سوخت 

محمد سعیدی کیا مدیرعامل بنیاد مستضعفان در مراسم گودبرداری ساختمان پالسکو

و مکزیک  کانادا  =آمریکا، 
به عنوان میزبان جام جهانی 

۲۰۲6 انتخاب شدند.
به دالیل سیاسی  ایران   =
به هیچ یک از نامزدها برای 
میزبانی رأی نداده است چون 
بین چهار گزینه ی  رژیم در 
اصلی میزبانی با آمریکا، کانادا 
و مراکش اختالفات سیاسی 
و پرتنش دارد به ویژه آنکه 
پاسداران  سپاه  اخیر  کانادا 
را نیز در لیست سازمان های 

تروریستی قرار داد.
با حضور 210 کشور   کنگره فیفا 
چهارشنبه،  روز  مسکو  میزبانی  به 
برای  و  مسکو  شهر  در  خرداد،   2۳
انتخاب میزبان جام جهانی 202۶ و 
رأی به مصوبات مالی و آیین نامه ای 

برگزار شد.
انتخاب  فیفا  تصمیم  مهمترین 
میزبان جام جهانی 202۶ بود که بر 
این اساس کشورهای آمریکا، کانادا 
و مکزیک بطور مشترک به میزبانی 
رقابت های جام جهانی  از  دوره  این 

فوتبال انتخاب شدند.
این سه کشور برای میزبانی 1۳۴ 
که  مراکش  و  کردند  کسب  رأی 
را  رأی   ۹5 داشت  میزبانی  شانس 
از آن خود کرد و ناکام ماند. جالب 
فیفا هم ساز  در کنگره  ایران  اینکه 
ناکوک زد و تنها کشوری بود که در 
رأی  نامزدها  از  هیچ یک  به  کنگره 
نداد و اسپانیا هم تنها غایب مراسم 
آیلند  ورجین  گوام،  نمایندگان  بود. 

میزبانان جام جهانی ۲۰۲6 انتخاب شدند: ایران رأی نداد!

شرکت  رأی گیری  در  پورتوریکو  و 
داشتند.

کارلوس کوردیرو رئیس فدراسیون 
مراسم  این  پایان  در  آمریکا  فوتبال 
یادآور شد »تنها پیروزی که همه ما 
در آن اشتراک داریم فوتبال است.«

در  مکزیک  که  است  گفتنی 
میزبان   1۹8۶ و   1۹۷0 سال های 
آمریکا  و  بوده  فوتبال  جهانی  جام 
این  میهماندار   1۹۹۴ سال  در  نیز 

بازی ها بوده است.
عالوه بر مصوبه اخیر، اعضای فیفا 
مباحث  درباره  زیادی  بحث های 
مالی و آیین نامه ای مطرح کردند که 
مورد  پیشنهادها  موارد  از  برخی  در 
تصویب  و  گرفت  قرار  کنگره  قبل 
مخالفت  با  نیز  مواردی  در  اما  شد 
دستور  از  پیشنهادات  فیفا،  اعضای 

کار خارج شد.
آینده  سال  چهار  بودجه  بررسی 
کمک های  موضوع  همچنین  و  فیفا 
و  اعضا  به  جهانی  فدراسیون  مالی 
از  جهانی  فدراسیون  درآمدهای 
بود.  فیفا  کنگره  مباحث  مهمترین 
این  ارائه شده در  بر اساس گزارش 
چهار  در  فیفا  که  شد  مقرر  کنگره، 
دالر  میلیون  نیم  و  یک  آینده  سال 
به هر یک از کشورهای عضو کمک 
مالی  تراز  اساس  بر  همچنین  کند. 
درآمدهای  درصد   18 شده،  ارائه 
سال  چهار  در  جهانی  فدراسیون 
 50 که  یافت  خواهد  افزایش  آینده 
حق  از  مستقیم  بودجه  این  درصد 
پخش تلویزیونی تأمین خواهد شد.

کنگره  امروز  جلسه  در  همچنین 
جلسه های  صورت  و  مالی  تراز  فیفا 
آن  نظر  مورد  تغییرات  و  فیفا  مالی 

به تصویب اعضا رسید.
جام  فیفا،  تازه ی  رأی  طبق  حاال 
جهانی 202۶ بزرگترین جام جهانی 
از شروع این رویداد مهم خواهد بود 
کشور،  سه  در  برگزاری  با  که  چرا 
برگزار  تیم   ۴8 با  مسابقات  این 
دوره  از  بیش  تیم   1۶ که  می شود 
است.   2022 جهانی  جام  و  کنونی 
در فرمت جدید 1۶ گروه سه تیمی 
از هر  برتر  طراحی شده که دو تیم 

گروه صعود خواهند کرد.
به  کشور  سه  همزمان  انتخاب 
عنوان میزبان جام جهانی با واکنش 
مثبت دونالد ترامپ رییس جمهوری 
توییتی  در  او  شد.  مواجه  آمریکا 
کشور  سه  همکاری  و  انتخاب  این 
هدف  که  نوشت  و  گفت  تبریک  را 
بود. خواهد  دشواری  کار  و  بزرگ 

اسالمی  جمهوری  می شود  گفته 
هیچ  به  سیاسی  دالیل  به  ایران 
رأی  میزبانی  برای  نامزدها  از  یک 
نداده است چون رژیم در بین چهار 
از  تا  سه  با  میزبانی  اصلی  گزینه ی 
مراکش  و  کانادا  آمریکا،  یعنی  آنها 
دارد.  تنش   پر  و  سیاسی  اختالفات 
)زهرا(  زیبا  قتل  از  پس  که  کانادا 
کاظمی در زندان جمهوری اسالمی 
عادی  رژیم  این  با  رابطه اش  هرگز 
کنار  در  گرفتن  قرار  با  اخیرا  نشد 
در  را  پاسداران  سپاه  ایران،  مردم 
قرار  تروریستی  سازمان های  لیست 
گروگانگیری  و  انقالب  از  پس  داد. 
سفارت  کارمندان  و  دیپلمات ها 
سفیر  طریق  از  تهران،  در  آمریکا 
کارکنان  از  برخی  که  بود  کانادا 
خارج  ایران  از  توانستند  سفارت 

شوند.

شادی نمایندگان سه کشور کانادا، آمریکا و مکزیک پس از انتخاب به عنوان میزبان جام جهانی

مدرنیته در ایران به کل نابود شد.
کمیته  ویژه  ماهه  دو  تحقیقات 
حسن  دستور  به  که  حقیقت یاب 
دستگاه های  شد،  تشکیل  روحانی 
دولتی، شهرداری، مالک و بهره برداران 
دخیل  حادثه  این  در  را  ساختمان 
دانسته و همچنین گزارش این کمیته 
8گانه  پارامترهای  فقدان  از  حاکی 

فرماندهی بحران در این حادثه بود.
از  حادثه  این  اصلی  مقصر  البته 
سوی کمیته حقیقت یاب اعالم نشد و 
محمد تقی احمدی رئیس این کمیته 
بود که سهم تقصیر سازمان ها  گفته 
و  نشده  مشخص  گزارش  این  در 
وظیفه تعیین سهم مقصران بر عهده 

قوه قضاییه است.
ساختمان،  »مالک  بود:  گفته  او 
و  کار  تعاون،  وزارت  شهرداری، 
را  ارتباط  بیشترین  اجتماعی  رفاه 
و  نگهداری  و  پالسکو  ساختمان  با 
از ریزش  ایمنی آن داشتند که قبل 
عمل  بهتر  می توانستند  ساختمان 
کنند؛ قصور بقیه سازمان و دستگاه ها 

در رده پایین تری قرار دارد.«
مراسم گودبرداری ساختمان پالسکو

بنیاد  بی توجهی  گزارش  این 
نسبت  مالک  عنوان  به  مستضعفان 
بودن  ناایمن  درباره  اخطارها  به 
ساختمان، عدم اجرای کامل بند 1۴ 
ماده 55 قانون شهرداری و تبصره آن 
و همچنین کوتاهی در اجرای مبحث 
برای  ساختمان  ملی  مقرارت   22
ایمن سازی  و  نگهداری  روش  تعیین 
وزارت  تعاون،  وزارت  کوتاهی  نیز  و 
در  کشور  وزارت  و  شهرسازی  و  راه 
کارگاه های  از  فنی  حفاظت  بازرسی 
واقع در ساختمان پالسکو، عدم توجه 
اجرای  و  ساختمان  ملی  مقررات  به 
مبحث 22 مقررات ملی ساختمان را 
ماجرا  این  تخلفات صورت گرفته در 

اعالم کرده بود.
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=حاال که آمریکا از توافق 
ین  ا کشیده  کنار  تمی  ا
پرسش مطرح است که هدف 
ایاالت متحده »تغییر رفتار« 
جمهوری اسالمی است و یا 

»تغییر رژیم«؟
ل  ا و ه  یسند نو نظر  =
است  این  ژورنال  استریت 
کاهش  ترامپ  هدف  که 
تهدید علیه آمریکا و کاهش 
در  متحده  ایاالت  تعهدات 
نظر  به  و  است  خاورمیانه 
به  حاضر  حال  در  می رسد 
به  نسبت  تهران  با  توافق 
سرنگونی جمهوری اسالمی 

بیشتر عالقمند است.
مترجم  نویسنده،  مید  راسل  والتر 
با  مقاله ای  در  سیاسی  تحلیلگر  و 
ایران« که  روی  ترامپ  »مانور  عنوان 
در روزنامه وال استریت ژورنال منتشر 
شده پیش بینی کرده رییس جمهوری 
آمریکا »با وجود لفاظی های تهاجمی اش 
قصد ندارد جمهوری اسالمی را سرنگون 
کند و در حال حاضر بیشتر تمایل دارد 

با تهران وارد معامله شود.«
خروج  با  نوشته،  مید  راسل 
با  اتمی  توافق  از  بحث برانگیز آمریکا 
ایران رویارویی میان ایاالت متحده و 
جمهوری اسالمی وارد مرحله ای تازه 
شده است. بسیاری از متحدان اروپایی 
ترامپ مثل  آمریکا می ترسند دونالد 
جورج دبلیو بوش در مسیر آغاز یک 
با  کند  حرکت  خاورمیانه  در  جنگ 
این تفاوت که این بار کشوری بزرگتر، 
از  پرجمعیت تر  و  مسلح  پیچیده تر، 

عراق پیش  رو قرار دارد.
همانطور که دیپلماسی ترامپ نشان 
داده او این توانایی را دارد در بهتر و 
شرایط  تغییر  و  اوضاع  کردن  بدتر 
حساِس تهدید و تبدیل آن به صلح 
ظرف  که  همچنان  باشد  فوق العاده 
یک هفته تهدید کره شمالی به »آتش 
و خشم« را به قول و وعده ی کمک های 
در  تجاری  مبادالت  و  امیدوارکننده 

آینده تبدیل کرد.
حاال که آمریکا از توافق اتمی کنار 
کشیده این پرسش مطرح است که هدف 
ایاالت متحده »تغییر رفتار« جمهوری 
رژیم«؟ »تغییر  یا  و  است  اسالمی 

ملی  امنیت  مشاور  بولتون  جان 
در  کارش  آغاز  از  پیش  سفید  کاخ 
که  بود  گفته  صریحا  مسئولیت  این 
نخواهد  تغییر  ایران  حکومت  رفتار 
رژیم  تغییر  حل  راه  بهترین  و  کرد 
است همچنان که رودی جولیانی از 
وکالی ترامپ در ماه مه سال ۲۰۱۸ 
به خبرنگاران گفت که دولت از تغییر 
می کند.سال  حمایت  ایران  در  رژیم 
اوباما رییس جمهوری  باراک   ۲۰۱۵
 NPR با  آمریکا در مصاحبه  پیشین 
گفته بود »من فکر می کنم در ایران 
جریانی تندرو  قدرت را در دست دارد 
که گمان می کند روش درست ایستادن 
برای  جریان  این  آمریکاست،  مقابل 
نابود کردن اسراییل تالش می کند و 
ورطه  به  را  لبنان  و  یمن  و  سوریه 
نابودی کشانده، بنابراین فکر می کنم 
هستند کسانی داخل ایران که بدانند 
این روش غلط است و فکر می کنم اگر 
توافق اتمی امضا شود نیروهای میانه  رو 
می کنیم.« تقویت  را  ایران  داخل 

یک ماه بعد رابرت گیتس وزیر دفاع 
اوباما گفت که اوباما به این امید توافق 
اتمی را امضا کرد که در یک دوره ۱۰ 
وارد  ایرانی ها  تحریم ها  لغو  با  ساله 
مشارکت سازنده با جامعه بین المللی 
شوند و اقتصادشان دوباره رشد کند و 
از ایدئولوژی های انقالبی و مذهبی و 
دخالت در امور منطقه فاصله بگیرند. 
واقعیت  با  گیتس  برآوردهای  اما 
با این همه کم  خیلی فاصله داشت. 
اروپا و  ناظرانی که هنوز در  نیستند 
مورد  رویکرد  از  آمریکا  درون  حتی 
نظر اوباما دفاع می کنند. استدالل آنها 

آمریکا  خصومت های  که  است  این 
اگر  و  است  شدید  ایران  رژیم  علیه 
روی  از  را  خارجی  تهدیدات  فشار 
ایران برداریم به کشوری عادی تبدیل 
خواهد شد و کمتر به تحریک و ایجاد 
می  زند.  دامن  خاورمیانه  آشوب  در 
البته هم تجربه ی هشت سال دوران 
بیل کلینتون و هم هشت سال ریاست 
جمهوری باراک اوباما نشان داده است 

که چنین چیزی صحت ندارد.
حاال دولت ترامپ نیز معتقد است 
این منطق دولت اوباما کاری از پیش 
نبرده است. پرسش اینجاست که آیا 
دولت ترامپ همچنان به دنبال یک 
نوعی  به  رسیدن  برای  دیپلماسی 
توافق با تهران است یا فشارها را برای 
تمام شدن کار جمهوری اسالمی ادامه 
می دهد تا نظام توسط مردم در داخل 
ایران سرنگون شود و یا با حمله ای این 
کار تسریع شود و یا یا ترکیبی از هر 
دو اینها به عمر رژیم اسالمی در ایران 
پایان داده شود؛ آن هم در حالی که 
همزمان دولت آمریکا ادعا می کند راه 

برای گفتگو باز است.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا، ۲۱ 
ماه مه، طی سخنانی در بنیاد هریتج 
واشنگتن به استراتژی آمریکا در مورد 
ایران پرداخت و شروط ۱۲گانه ایاالت 
متحده از جمله خروج ایران از سوریه 
و عدم حمایت از گروه های تروریست 
موشک های  تهدید  و  حزب اهلل  مثل 

بالستیک را عنوان کرد.
وال استریت ژورنال در بخش دیگری 
اینکه  به  اشاره  با  گزارش  این  از 
زیادی  تاریخی  سابقه  رژیم«  »تغییر 
و  دارد  آمریکا  خارجی  سیاست  در 
برگرفته از اندیشه های وودرو ویلسون 
جمهوری  رییس  هشتمین  و  بیست 
آمریکاست می نویسد در این سیاست 
آمریکا  امنیت  که  است  آن  تعبیر 
بیشتر  دنیا  در  دموکراسی  بسط  با 
تامین می  شود. یکی از اهداف آمریکا 
نیز  جهانی  اول  جنگ  جریان  در 

دموکراتیزه کردن آلمان بود.

پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی 
بسط  آمریکا  نگرانی های  از  یکی 
با  که  بود  در کشورهایی  دموکراسی 

فروپاشی کمونیسم ایجاد شدند.
هم در دولت بوش و هم در دولت 
گسترش  که  بود  این  نگاه  اوباما 
دموکراسی راهی برای تضعیف جریان 
از  است.  اسالم  جهان  در  تروریسم 
همین رو بوش امیدوار بود با سرنگونی 
رژیم صدام حسین در عراق و جایگزین 
کردن حکومتی دموکرات به جای او 
وضعیت تغییر کند و عراق هم الگوی 

خوبی برای جهان عرب خواهد شد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده 
ترامپ با حمله به نومحافظه کاران موفق 
به پیروزی در حزب جمهوریخواه شد و 
سیاست های نومحافظه کاران در مورد 
مسائل خارجی را به باد انتقاد گرفت.

او با انتقاد از آنچه »حماقت آمریکا 
می دانست  عراق«  مسئله  مورد  در 
سیاست های نومحافظه کاران را محکوم 
کرد و آنها نیز به نوبه ی خود در مقابل 
این تحقیر و توهین ساکت ننشستند 
اکثریت  و  دادند  را  ترامپ  پاسخ  و 
متعلق  ترامپ  با  مخالفت  صداهای 
به همین گروه بود؛ آنها وطن دوستی 
ترامپ را که با محبوبیت فراوانی مواجه 
شد به مثابه خیانتی به تمام تالش های 
سال های اخیر آمریکا برای موفقیت در 

سیاست جهانی قلمداد می کنند.
ارزش  مورد  در  ترامپ  تردید 
حکومت های  تمام  سرنگونی  واقعی 
یک  کننده  منعکس  غیردموکراتیک 
سرخوردگی عمومی در اذهان عموم 
جایگاه  مورد  در  آمریکاست  مردم 
در  آمریکا  توسط  دموکراسی  ارتقاء 
سیاست گذاری های برون مرزی خود.

تنش دهه  بدون  و  آرام  دوران  در 
۹۰ میالدی زمانی که به نظر می رسید 
آزادی تمام دنیا را فراگرفته است اجرای 
چنین انتقاالت و تغییراتی  برای رسیدن 
امنیتی  و  اقتصادی  مهم  اهداف  به 
آمریکا تنها یک روش پیش پا افتاده 
و بی ارزش و آسان به نظر می رسید.

این در حالی بود که اروپای شرقی 
و مرکزی با همه کسانی که مشتاقانه 
خواهان دموکراسی بودند همصدا شده 
و حتی دانشجویان چینی برای دست 
خیابان های  در  دموکراسی  به  یافتن 
پکن راهپیمایی می کردند. همچنین به 
نظر می رسید یک روسیه ی دموکرات 
هم دوست خوبی برای آمریکا خواهد 
بود. آمریکا که قبال موفق شده بود بعد 
از جنگ جهانی دوم آلمان و ژاپن را به 
هم پیمانان دموکرات خود تبدیل کند 
حاال چرا دوباره این کار را انجام ندهد؟

این خوش بینی در مورد دموکراسی، 
به شکل گسترده تر در رویکرد جورج 
دبلیو بوش نسبت به عراق و خاورمیانه 
نیز شکل گرفت. ولی تنها به شرطی 
که روسیه و اروپای مرکزی در عرض 
یک شب به کشورهای دموکراتیک و 
دوست غرب تبدیل شوند، می تواند در 

خاورمیانه هم اتفاقاتی رخ دهد.
و  تغییر  چنان  دادن  رخ  امروز 
تحوالتی کمتر احتمال دارد و دولت 
از  واقع بین  تر  و  آرمانی  کمتر  ترامپ 
پس  آمریکا  پیشین  دولت های  سایر 
از پایان جنگ سرد است. این دولت 
موضوع تغییر رژیم را نه به عنوان یک 
شاهراه برای ساختن نظم جهانی که 
می توانند  صلح آمیز  دموکراسی های 
بر روی آن بنا شوند، بلکه به عنوان 
یک راه معمولی می بیند که می تواند 
حریفان خطرناک را در مسیری که در 
پیش گرفته اند متوقف کند.با توجه به 
این آدرس  به احتمال زیاد دولت ترامپ 
به بحث تغییر رژیم در ایران به عنوان 
تا  می کند  نگاه  عملی  تاکتیک  یک 
با  می تواند  آمریکا  آیا  ایدئولوژیک. 
اگر  کند؟  مقابله  ایران  فعلی  دولت 
هدف ترامپ یک معامله باشد، آیا این 
معقول است که دست به اقداماتی برای 
بی ثبات کردن دولت رژیم به عنوان 
راهی برای هموار کردن مذاکره بزند؟

بر  نیست.  روشن  چندان  پاسخ ها 
اساس سوابق تاریخی اخیر رژیم ایران 
احتماال توافق با آمریکا را نمی پذیرد مگر 

آنکه مجبور شود. در عین حال فشارها 
جمهوری  رژیم  است  ممکن  گرچه 
اسالمی را آسیب پذیر کند اما از طرف 
برای  نیز  را  آن  اراده  ی  و  عزم  دیگر 
مقابله با این فشارها افزایش می دهد.

کارشناس  تحلیلگر  پوالک  کنت 
ارشد مرکز سیاست گذاری خاورمیانه 
در مؤسسه بروکینگز معتقد است اگر 
را در معرض تهدید  ایران خود  رژیم 
و خطر تغییر ببیند توان اتمی اش را 
تروریستی  اقدامات  از  و  زیاد می کند 
علیه آمریکا بیشتر حمایت می کند. او 
پیشنهاد می کند با هدف تغییر رژیم به 
جای تمرکز روی بی ثبات کردن ایران 
در داخل، ایاالت متحده باید در سوریه، 
یمن و عراق مقابل ایران بایستد و با 
تشدید این فشارها با هدف تغییر رژیم، 
این  با  کند.  واکنش  به  وادار  را  ایران 
روش هزینه ی ماجراجویی های فرامرزی 
حکومت ایران افزایش می یابد و سبب 
داخل  در  اقتصادی  مشکالت  بروز 
می شود. پوالک ابراز امیدواری کرده که 
این روش سبب تغییر رژیم مالیان شود.

وال استریت ژورنال در بخشی دیگر 
از این گزارش وضعیت ایران امروز را 
از نظر قومیتی با وضعیت شوروی در 
نوشته  و  کرده  مقایسه   ۱۹۸۹ سال 
آن زمان تنها ۵۱ درصد از شهروندان 
نظر  از  شوروی  جماهیر  اتحاد  در 
فقط ۵۳  امروز  و  بودند  روس  قومی 
فارس ها  را  ایران  جمعیت  از  درصد 
تشکیل می دهند و در شرایط گسترش 
و  افراطی  ]ملی گرایی  ناسیونالیسم 
راست[ که هیچ گروهی غالب نیست 
بسیار  هم  کنار  در  اقوام  نگه داشتن 
می شود  یادآوری  است.البته  دشوار 
ژورنال  استریت  وال  نویسنده ی  که 
به پیشینه ی تاریخی ایران و شوروی 
با  روسیه  که  نکرده  اشاره  )روسیه( 
ساخته  خود  به  دیگر  مناطق  الحاق 
از  ایران دست کم  شد در حالی که 
۲۵۰۰ سال پیش بسی از این بزرگتر 
اتفاقا  را  خود  اقوام  و  مناطق  و  بوده 
هرگز  ایران  در  است!  داده  دست  از 

چنین نبوده که اقوام و مناطق مختلف 
مانند یوگسالوی سابق و یا روسیه و 
بعد اتحاد شوروی، به کشور الحاق و 
نخستین  در  تا  باشند  شده  سنجاق 
فرصت از آنها جدا شوند. تجزیه طلبی 
در ایران که مردم مناطق مختلف اش 
به شدت در هم آمیخته  اند و بین آنها 
ترسیم  نمی توان مرزهای جغرافیایی 
کرد تنها در صورت سیاست های غلط 
و تبعیض آمیز حکومت و دسیسه های 
خارج از ایران امکان موفقیت خواهد 
ستریت  ا ل  ا و نویسنده ی  داشت.
ادامه  تئوری خود  ژورنال در توضیح 
می دهد، در مورد شوروی ایدئولوژی 
و  کمونیست  حزب  مارکسیستی، 
با  را  کشور   KGB امنیتی  سازمان 
هم اداره می کردند. در ایران شیعیان 
امنیتی  نهادهای  و  روحانیون  تندرو، 
می کنند. اداره  را  جامعه  سپاه  مثل 

اتحاد جماهیر شوروی تا فروپاشی 
۷۰ سال عمر کرد و جمهوری اسالمی 
در  مذهبی  تعصب  و  است  ۴۰ سال 
حال فروریختن است و فساد در میان 
روحانیون و نهادهایی مانند سپاه آنها 
را بی اعتبار کرده و رژیم در برابر مردم 
قرار گرفته و اقوام مختلف نیز به طور 

فزاینده با رژیم مخالفت می کنند.
به نوشته وال استریت ژورنال، از نقطه 
نظر آمریکا فروپاشی به سبک شوروی 
در ایران و تبدیل کشور به واحدهای 
این  اشاره  نیست.  مطلوب  کوچکتر 
بی ثباتی هایی  و  جنگ ها  به  گزارش 
است که پس از فروپاشی شوروی در 
یوگسالوی  داخلی  جنگ های  دوران 
سابق، میلیون ها نفر پناهنده را روانه 
دیگر کشورهای اروپایی کرد. از طرفی 
اگر انبارهای تسلیحاتی خطرناک ایران 
همانطور  بیافتد،  تندروها  دست  به 
در  صدام حسین  سقوط  از  پس  که 
رخ  لیبی  در  قذافی  معمر  و  عراق 
به  متحدانش  و  آمریکا  امنیت  داد، 
شدت تحت  تاثیر قرار خواهد گرفت.

در خاورمیانه به اندازه کافی دولت ها 
و رژیم های شکست خورده وجود دارد 
و اضافه کردن یک کشور مثل ایران به 
این مجموعه برای ترامپ مطلوب نیست.

جان  دانشگاه  استاد  نصر  ولی رضا 
هاپکینز و مشاور پیشین باراک اوباما 
هنوز  ترامپ  دولت  که  است  معتقد 
ایران  مورد  در  منسجمی  سیاست 
ندارد. او با اشاره به صحبت های اخیر 
در  آمریکا  وزیر خارجه  پمپئو  مایک 
مورد سیاست های ترامپ گفته مواضع 
پمپئو آنهایی را که در آمریکا مایل به 
دنبال تغییر رژیم ایران هستند ناامید 
کرد. به باور او ترامپ بیش از آنکه به 
دنبال تغییر رژیم ایران باشد به دنبال 

تغییر رفتار حکومت آن است.
با  مقابله  از  آمریکا  خارجه  وزیر 
حمایت های مالی ایران از شبه نظامیان 
تروریست و مقابله با نفوذ نظامی رژیم 
در منطقه با تکیه بر تشدید تحریم های 
از  اقتصادی سخن گفت و همچنین 
ابراز  ایران  در  بشر  حقوق  وضعیت 
نگرانی کرد و گفت از مردم حمایت 
خواهد کرد؛ اما همه آنچه پمپئو گفت 
از یک استراتژی منسجم  بسیار دور 

برای تغییر رژیم است.
در حال حاضر برنامه ی ترامپ در 
مورد ایران تمرکز روی تغییر رفتار، به 
جای تغییر رژیم است. گرچه پمپئو 
اقدامات  به  نظامی  واکنش  امکان 
ایران در تالش برای بازگرداندن برنامه 
از  است.  نکرده  رد  را  خود  هسته ای 
سوی دیگر تحرکات نظامی ایران در 
آب های خلیج فارس و دیگر اقدامات 
واکنش  با  می تواند  تحریک کننده 
آمریکایی ها مواجه شود و دو کشور را 

به سرعت وارد درگیری کند.
اما، به نوشته وال استریت ژورنال، 
اولویت های دونالد ترامپ روشن است: 
او هدفش کاهش تهدید علیه آمریکا 
در  متحده  ایاالت  تعهدات  کاهش  و 
خاورمیانه است و به نظر می رسد در 
حال حاضر به توافق با تهران نسبت 
به سرنگونی جمهوری اسالمی بیشتر 

عالقمند است.

وال استریت ژورنال:

 آیا ترامپ به دنبال تغییر رژیم 
در ایران است؟
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