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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

ِِ

آزادی
 چونان دخترکانی که در آیینه می رقصند!

در این شماره می خوانید:

 در صفحه 2

مائده هژبری یکی از دختران متولد 
کوتاه  موهای  با  ایران،  هشتاد  دهه 
دوربین  مقابل  که  اسپورت  تیپی  و 
موبایل اش می رقصید، بیانگر زندگی و 
شادی سالخی شده ی مردم ایران است. 
و  یوسفی  کامی  قاسمی،  الناز  مائده، 

اینستاگرامی  فعال   ۴ شکیب  شاداب 
اعترافات  صندلی  روی  که  بودند 
تلویزیونی قرار گرفتند و این بازجویی 
عجیب از آنان شد که چرا می رقصند؟! 
چرا از خودشان در اینستاگرام عکس 

منتشر می کنند؟   در صفحات 10 و 11 

سرمقاهل
جمهوری اسالمی

در مسلخ هلسینکی
علیه مبالغه و جّوگیر شدن

گویا »مبالغه« در کنار »تعارف« یکی از ویژگی های فرهنگی ماست؛ 
هر دو ناپسند و ناراست! اگرچه »مبالغه« همه جا در هنر به ویژه طنز 
و کاریکاتور کاربرد فراوان دارد اما »تعارف« اگر ربطی به »مالحظه« و 
»رعایِت« دیگران نداشته باشد، گمان می رود عمدتا در میان ایرانیان 
رایج باشد بطوری که در اینسوی جهان درباره اش طنز می سازند. گویا 
که  دارند  را  مشابهی  مورد  نیز  ژاپن  و  چین  مانند  آسیا  شرق  ممالک 
ناخوشایند را  بیان واقعیت  به »احترام« ربط می دهند زیرا مثال  را  آن 

»بی احترامی« به مخاطب می دانند. 
مبالغه و جّوگیر شدن در فضای واقعی، مثال در صحنه ی دعوا و درگیری 
یا مراسم شادی و عزا، همواره وجود داشته؛ اما محدود به همان ساعت 
و مکان وقوع رویداد می شد. مطبوعات هم اگرچه می توانستند مبالغه و 
جّوسازی کنند، اما آن هم محدود به مخاطبانشان بود اگرچه بعدها رادیو 

و تلویزیون محدوده ی این مخاطبان را بسیار گسترش داد.
امروز اما در فضای مجازی همه چیز ابعاد عظیم یافته است. درست 
است که فضای مجازی خود نیز یک واقعیت است و تا حد زیادی بازتاب 
فضای واقعی است اما به دلیل »امکانات مجازی« و آفریدن »جمعیت« 
و »مخاطب« غیرواقعی )سوشیال بات ها یا اکانت های تقلبی و جعلی( 
می توانند به مبالغه و جّوسازی ابعادی به شدت غیرواقعی ببخشند. ولی 
از دست دادن عقل  به معنی  از آن  بودن در فضای مجازی و استفاده 
و خرد کاربراِن واقعی نیست! »عقل« برترین امتیاز کاربران واقعی در 
برابر کاربران تقلبی و »فیک« و همچنین ارتش سایبری همه ی رژیم های 

سرکوبگر و ضدآزادیست.
این را هم باید گفت که »مبالغه« و »جّوسازی« یک امر دو طرفه است. 
سیاسی  فعاالن  است  ممکن  هم  و  می برند  »بهره«  آن  از  حاکمان  هم 
اجتماعی گوی  امروز شبکه های  اگرچه  بیفتند!  به دام آن  اجتماعی  و 
در  تلویزیون  و  رادیو  مانند  سنتی  و  متعارف  رسانه های  از  را  سبقت 
ندارد که  دلیلی  اما هیچ  ربوده اند،  و همچنین »جّوسازی«  خبررسانی 
باید  ناپدید شود! به قول معروف: شنونده  این میان  عنصر »عقل« در 
عاقل باشد! با این همه باید اعتراف کرد که کار »عقل« در میان این همه 
تولید انبوه، بسیار دشوار شده است. شاید یکی از ابزاری که می تواند 
برای تشخیص دوغ از دوشاب به کار رسانه های معتبر و جدی بیاید و 
همزمان شبکه های اجتماعی آنها را به یک منبع قابل اتکا تبدیل کند، 

اجتناب جدی از »مبالغه« و »جّوگیر« شدن باشد. 
در رسانه ها و شبکه های اجتماعی با یک خبر که چه بسا جعلی هم باشد 
می توان به فضایی دامن زد که نتیجه اش ممکن است اتفاقا برعکس آنچه در 
بیاید که دامن زنندگانش قصد داشتند. یک ناظر جدی اما می تواند از جّوی 
که به وجود آمده فاصله گرفته و بدون مبالغه در تایید یا تکذیب طرفین، 
جوانب مختلف ماجرا را در نظر بگیرد. موج جّوسازی های مجازی نیز به 
تدریج عادی می شود و دیگر کسی آنها را جدی نخواهد گرفت؛ اتفاقا یک 
فایده ی جّوسازی و مبالغه، تقویت عنصر تردید و پرسشگری در مخاطبان 
و فعالتر شدن سلول های خاکستری مغز است! به ویژه آنکه آنچه نهایتا 
سرنوشت رقم می زند، در برابر چشمان آدم ها و در مکان های واقعی روی

  می دهد و فضای مجازی فقط بازتابی از آن است و نه برعکس!

=تنها نتیجه ی سفر شتابزده   والیتی به مسکو مبادله ی خفت بار »کاال در برابر نفت« است که اصال جدید نیست!
=رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه برای معامله در پایتخت فنالند برگ هایی در دست دارند که جمهوری اسالمی 

و منافع اروپا در ایران بزرگترین قربانیان آن هستند. 
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فغانِی »پرطرفدار« داور دیدار رده بندی
جام جهانی

****
تنیس گراند اسلم ویمبلدون: 

نادال و جاکوویچ در نیمه نهایی
****

فرانسه بعد از 12 سال به فینال جام 
جهانی رسید

****
بحران مالی و سوء مدیریت، حریفان 
اصلی وینفرید شفر در فوتبال ایران

****
کیروش: دو هفته تمرین برای شکست 

ژاپن کافی نیست
****

معصومه ابتکار: 
برخی اوایل انقالب می خواستند ورزش 

زنان تعطیل شود

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

شش نمایش تهوع آور در
 حکومت اسالمی

صفحه 3
=موفقیت استراتژی ترامپ در 
آمریکا  متحدان  کردن  صف  به 

علیه جمهوری اسالمی
صفحه 4

در  پهلوی  رضا  =شاهزاده 
امروز  انصاری:  نازنین  با  گفتگو 
مدیریت  برای  همبستگی  فقط 
کنترل  فروپاشی  و  جنبش 

شده ی نظام
صفحه 6

فرقه ی  بهنگام؛  تأمالت   =
تبهکار و ِقرهای در کمر ماسیده!

صفحه 7
دادگاه های  =»قداره کشی« 
دراویش  برای  اسالمی  جمهوری 

گنابادی

صفحات  8 و 9
= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات 

در ایران )77(- احمد احرار
صفحه 13

= سرگرمی -جدول - سودوکو
صفحه 14

=انقالب اسالمي ایران از دیدگاه
سفیر آمریکا در تهران )2(

 صفحه 15
=جمهوری اسالمی در آستانه 

یک شکست تمام عیار؟
صفحه 17

=معاون وزیر خزانه داری آمریکا: 
مردم ایران باصدای بلند برخاسته 
می دهند شعار  فساد  علیه  و 
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مائده هژبری یکی از دختران متولد 
کوتاه  موهای  با  ایران،  هشتاد  دهه 
دوربین  مقابل  که  اسپورت  تیپی  و 
زندگی  بیانگر  می رقصید،  موبایل اش 
ایران  مردم  سالخی شده ی  شادی  و 
است. مائده، الناز قاسمی، کامی یوسفی 
و شاداب شکیب ۴ فعال اینستاگرامی 
اعترافات  صندلی  روی  که  بودند 
تلویزیونی قرار گرفتند و این بازجویی 
عجیب از آنان شد که چرا می رقصند؟! 
چرا از خودشان در اینستاگرام عکس 
منتشر می کنند؟ این اعتراف گیری صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی با سبک و 
شیوه ی آشنا، این بار برای نسل جدید و 
فرزندان نسل اول انقالب اجرا  شد. حاال 
نوبت به مائده هژبری ها رسیده تا روی 
صندلی محاکمه برای پاسخ دادن به این 
پرسش عجیب بنشینند که چرا عاشق 
شادی و رقص هستند؟ پخش سریالی 
مستندهایی از جنس »بیراهه« از صدا 
نیست؛  تازه ای  اتفاق  رژیم  سیمای  و 
ولی این بازجویی  مضحک و ضدانسانی، 
تفتیش عقایِد نسل دیگریست که قرار 

است امروز و فردای ایران را بسازند
حکومت علیه جوانان

9 اردیبهشت ماه امسال کمال هادیانفر 
۵1هزار  بررسی  از  فتا  پلیس  رئیس 
وی  تعبیر  به  اینستاگرامی،  صفحه 
»مستهجن و مبتذل« خبر داد و گفت 
که این نهاد در حال شناسایی صاحبان 
این صفحات است. 31 اردیبهشت ماه 
صفحات اینستاگرامی تعدادی از مربیان 
مجرمانه»  «محتوای  دلیل  به  رقص 
مسدود شد. در پی بازداشت  این مربیان 
بود که هفته پیش مستند «بیراهه» از 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی پخش 
شد؛ با صدای مائده هژبری که می گفت 
اتاق  با دوربین گوشی موبایلش و در 
خودش ویدئوی رقص هایش را ساخته! 
»بیراهه« به راستی مستند است اما علیه 

جمهوری اسالمی ایران!
در این مستند سعی شد با چاشنی 
نسل  به  جامعه شناس،  و  روانشناس 
عقده ی  که  بیمارانی  عنوان  با  جدید، 
حقارت و خودشیفتگی و توجه از سوی 
به  برخورد شود آن هم  دیگران دارند 
اسم »آسیب شناسی« و »درمان«! روابط 
این  تولید  تلویزیون رژیم هم  عمومی 
مستند را اقدامی پیشگیرانه عنوان کرد در 
حالی که در این برنامه دختران و پسران 
جوان برای اقدامی که اساسا جرم نیست، 
متهم شده و مورد بازجویی قرار می گیرند 
عنوان  به  قضایی،  از محاکمه  پیش  و 

یک مجرم تمام عیار معرفی می شوند!
حمایت  منزجرکننده،  نمایش  این 
افکار عمومی را در داخل و خارج به 
با  مجازی  فضای  در  و  داشت  دنبال 
»برقص  و  هژبری«  »مائده  هشتگ 
رقص   ویدئوی  انتشار  و  برقصیم«  تا 
فشارهای  علیه  مختلف  شهروندان 
این  شد.  اعتراض  شدت  به  حکومت 
بین المللی  بازتاب گسترده ی  اعتراض 
یافت و با همبستگی سازمان های حقوق 
بشری همراه گشت. انجمن حمایت از 
حقوق کودکان در بیانیه ای پخش این 
اعترافات را کودک آزاری و ایجاد رعب 
و قدرت نمایی در رابطه با افراد زیر 18 

سال اعالم کرد. 
کی بود، کی بود؟  من نبودم!

را  رژیم  سیمای  و  صدا  اعتراضات، 
مجبور به واکنش کرد؛ محمدحسین 
این  عمومی  روابط  مدیرکل  رنجبران 
نهاد دولتی، پخش برنامه هایی از جنس 
و  و سیما  وظیفه ی صدا  را  »بیراهه« 
حتی »خواست مردم« اعالم کرد و لو 
داد که یک مقام قضایی درخواست کرده 

تا موضوع این افراد حتما رسانه ای شود!
با این حال، پشتیبانی مردم از مائده، 
و  انتظامی  دستگاه های  تکذیبیه های 
در  نداشتن  دخالت  بر  مبنی  قضایی 
این شوی تلویزیونی را به دنبال داشت. 
یک منبع آگاه از قوه قضاییه هر گونه 
ارتباط این نهاد با پخش اعترافات مائده 
»عصر خبر«  به  و  کرد  رد  را  هژبری 
از  گفت که درخواستی جهت پخش 
سوی مسئوالن قضایی و قاضی وجود 
نداشته است. خبرگزاری صدا و سیما 
هم به نقل از یک منبع قضایی گفت 
که قاضی پرونده از پلیس فتا و معاونت 
از  پیش  بود  خواسته  ناجا  اجتماعی 
پخش این اعترافات حتما جزئیات آن 
به اطالع وی برسد که بدون توجه به 
نظر قاضی این اعترافات در این مجموعه 

مستند پخش شده است!
پلیس فتا نیز در بیانیه ای اعالم کرد 
مائده هژبری پرونده انتظامی و قضایی 
در پلیس فتا و پلیس فتای استان ها 
ندارد و احضار و مصاحبه  با او توسط 

پلیس فتا انجام نشده!
این در حالیست که عالوه بر حضور 
پلیس  و  انتظامی  نیروی  کارشناسان 
فتا در این مستند، در تیتراژ آن نیز از 
حمایت پلیس اطالعات و امنیت ناجا، 
معاونت اجتماعی پلیس فتا و دادسرای 

فرهنگ و رسانه قدردانی شده است!
جنجال بر سر رقص!

آنگونه که الناز قاسمی یکی دیگر از 
بازداشت شدگان در فایل تصویری  گفته، 
مائده هژبری یک روز در بازداشت بوده و 
مشخص نیست سازندگان »بیراهه«، در 
چه زمانی اقدام به تهیه این اعتراف گیری 
ادعای  به  که  زمانی  هم  آن  کرده اند! 

پلیس فتا، حتی احضار هم نشده بود!
مجلس  کاتب، نماینده  غالمرضا 
شورای اسالمی و عضو ناظر مجلس در 
شورای نظارت بر صدا و سیما از برخورد 
با مقصران پخش مستند »بیراهه« خبر 
داده و گفته است که شکایات متعددی 
از انجمن حمایت از کودکان و گروه های 
دریافت  سیما  و  صدا  از  اجتماعی 
کرده اند. او گفته که در نشست شورای 
نظارت بر صدا و سیما به قصور نیروی 
انتظامی و پلیس فتا به دلیل در اختیار 
رسیدگی  اعترافات  جزییات  گذاشتن 
خواهد شد چرا که بازجویی های ناجا 
اگر محرمانه باشد، نباید در اختیار صدا 

و سیما قرار می گرفت! 
دولت حسن روحانی که داعیه اجرای 
منشور حقوق شهروندی را نیز دارد، در 

قبال این عمل مجرمانه و ضد حقوق 
بشری سکوت اختیار کرده و نه معاون 
حقوق شهروندی و نه معاون امور زنان 
تا کنون واکنشی به آن نشان نداده اند. 
فقط حسام الدین آشنا مشاور رسانه ای 
روحانی و عضو شورای نظارت بر صدا و 
سیما، بر امکان شکایت مائده هژبری از 
تلویزیون حکومتی اشاره کرده و گفته 
و  صدا  بر  نظارت  »شورای  که  است 
سیما این امکان را فراهم می کند تا به 
هر شکایتی از طرف افراد در مورد عدم 
رضایت شان نسبت به پخش تصاویر آنان 

در تلویزیون رسیدگی کند.«
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و 
این  به  توئیتی  در  هم  اسالمی  ارشاد 
اعترافات واکنش نشان داده و نوشته 
تلویزیون  در  اعترافات  »پخش  است: 
نیازمند مقررات تقنینی است. سلیقه 
نباید  پخش  مجری  یا  و  قاضی  یک 
معیار باشد. اتفاقات مکرر، نیاز به قانون 
را جدیتر می کند.« در تازه ترین خبرها، 
روابط عمومی صدا و سیما به دادسرای 

فرهنگ و رسانه احضار شده است.

برای دفاع از حق شادی و آزادی
مائده هژبری اکنون در کشور ترکیه 
است. امیر تتلو خواننده زیرزمینی شب 
گذشته در صفحه اینستاگرامش، عکس 
دونفره خودش و مائده را منتشر کرده و 
نوشته است که شاید حتی مائده روی 
صحنه کنسرت 2۰ هزار نفری  وی اجرا 

داشته باشد.
تصویر مائده هژبری در کنار امیر تللو، 
که گفتار و رفتار سیاسی و اجتماعی اش 
شاید  است،  مناقشه  مورد  شدت  به 
بسیاری از کسانی را که از مائده حمایت 
مائده  اما  باشد.  ناامید کرده  کرده اند  
انسانی،  اولیه ی  حقوق  داشتن  برای 
حمایت  مورد  آزادی،  و  شادی  یعنی 
قرار گرفته. از وی هرگز ادعای سیاسی و 
اجتماعی شنیده نشده، جز آنکه در برابر 
دوربین خودش رقصیده و هنرش را به 
اشتراک گذاشته است. او مانند هر انسان 
دیگری حق دارد عالیق طبیعی خود را 
دنبال کند. هیچ عاملی از ارزش دفاع از 
حق آزادی او و زشتی و ضدبشری بودن 
نهادهایی که مائده را دستگیر کرده و 
به اعتراف واداشته اند کم نمی کند. نباید 
اعتراضات  دامنه ی  که  کرد  فراموش 
گستردگی  به  بشری  حقوق  و  مدنی 
تخلفات علیه موازین حقوق بشری در 
اسالمی  جمهوری  چون  ساختارهایی 
هستند. تخلفاتی که در هر عرصه ای 
می کند.  محدود  را  مردم  آزادی های 
مائده عضو کوچکی از خانواده ی ایرانیان 
است و مردم از پیر و جوان، زن و مرد، 
نشان دادند که از حقوق وی و هر فرد 
دیگری دفاع می کنند. انتشار ویدئوهای 
رقص مائده و دیگران در فضای مجازی، 
پیام عشق و امید مردمانی را مخابره 
می کند که چهل سال است به گروگان 
گرفته شده و به نوعی در حبس خانگی 
بازداشت  به  اعتراض  می برند.  بسر 
مائده  تلویزیونی  اعتراف  گرفتن  و 
هژبری واکنش های گسترده ی داخلی 
و بین المللی در پی داشت و نهادهای 
حکومت را مجبور به واکنش کرد. این 
اعتراض ها نه تنها توجه را از بحران های 
مهمی چون بی آبی و بیکاری و فقر و 
اقتصادی منحرف نکرده  ورشکستگی 
بلکه ترفندها و همچنین دیگر حقوق 
پایمال شده توسط جمهوری اسالمی 
را به افکار عمومی یادآوری کرده است: 
ترفند ناکام و شکست خورده ی اعترافات 

تلویزیونی و حق شادی و رقص! 
پیشینه ی برخورد حکومت با شادی و 
رقص و آواز با مائده هژبری شروع نشده. 
هراس از آواز زنان، از مو و لباس آنها، از 
رقص و نوازندگی آنها، همواره یکی از 
بزرگترین نقاط ضعف حکومت اسالمی 
ایران  زمامداران  است.  بوده  ایران  در 
سرنوشت نظام خود را با حقوق زنان گره 
زده اند. در این سال ها هنرمندان بسیاری 
چون فرزانه کابلی بازیگر و رقصنده به 
جرم هنر خود از کار ممنوع شدند؛ یا 
تلویزیون به دلیل  حتی  یک مجری 
رقصیدن در مراسم ازدواج برادرش کار 
خود را از دست داد! همین چندی پیش 
با دخترکان 9 ساله ای که در برج میالد 
رقصیده  تهران  شهرداری  مراسم  در 
بودند، همانند متهمان برخورد کردند! 
شادترین  که  سال هاست  ایران  مردم 
لحظات زندگی شان از جمله در مراسم 
از  هراس  در  خصوصی،  و  خانوادگی 
هجوم مأموران رژیم و دستگیری سپری 
انسانی، به  می شود. ساده ترین حقوق 
معنای بی اهمیت  بودن آنها نیست؛ از 
همین رو اعتراض به سلب این حقوق، 

الزم و ستودنی است. 
برای  مائده هژبری  از حق  حمایت 
از  حمایت  همزمان  آزادی،  و  شادی 
حقوق کودکان و نوجوانان نیز هست. آن 
رژیمی که از بازداشت و پخش اعتراف 
یک نوجوان قصد بهره برداری سیاسی 
داشته، تبهکار است وگرنه کسانی که 
به خاطر مائده از حق شادی و آزادی 
چنین  هم  باز  کرده اند  دفاع  انسان 
در  هست،  اشکالی  اگر  کرد.  خواهند 
آن نگاهیست که هر چیزی را در جای 
روی  آن  مانند  و  نمی دهد  قرار  خود 
سکه ی جمهوری اسالمی فقط به فکر 
بهره برداری سیاسی از هر رویدادیست. 
انسانی،  حقوق  برای  مبارزه  میدان 
راه رفتن بر لبه ی تیغ است. باید چنان 
هشیار بود که هم از خواست های برحق 
جامعه حمایت شود و هم آب به آسیاب 

حکومت ریخته نشود. 
آزاده کریمی

دوشنبه 1۶ ژوئیه 2۰18 قرار است 
فنالند،  پایتخت  هلسینکی،  شهر  در 
پوتین،  والدیمیر  و  ترامپ  دونالد 
با  روسیه  و  آمریکا  جمهوری  رؤسای 
هم مالقات کنند. برجام، تحریم های 
جدید آمریکا علیه جمهوری اسالمی 
نیروهای  و  خروج  »مستشاران«  و 
انقالب  پاسداران  سپاه  به  وابسته 
از جمله مهمترین  از سوریه  اسالمی 
کار  دستور  در  که  هستند  مسائلی 
ترامپ  دارد. دونالد  قرار  نشست  این 
حاشیه  در  قبال  پوتین  والدیمیر  و 
اجالس سران کشورهای »گروه 2۰« 
در هامبورگ، و بعد از آن در جریان 
اجالس سازمان همکاری های اقتصادی 
آسیا و پاسیفیک که در ویتنام برگزار 
شد نیز با یکدیگر مالقات کرده اند، ولی 
نشست هلسینکی اولین دیدار رسمی 
رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه است.

جمعه 13 ژوئیه، علی اکبر والیتی که 
سراسیمه برای دیدار با والدیمیر پوتین 
این  پایان  در  بود،  شده  مسکو  راهی 
سفر و قبل از حرکت به سمت چین، 
»ایران  کرد  او،  اعالم  بعدی  مقصد 
آماده است فورا از سوریه و عراق خارج 
شود«. خروج »مستشاران« جمهوری 
سپاه  به  وابسته  نیروهای  و  اسالمی 
پاسداران، یک روز قبل از ورود علی اکبر 
والیتی به مسکو، در همین شهر توسط 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، 
مطرح  پوتین  والدیمیر  با  دیدار  در 
شده بود. خروج ایران از سوریه و عراق 
همچنین در دستور کار والدیمیر پوتین 
و دونالد ترامپ در دیدار دوشنبه آینده 

در هلسینکی نیز قرار دارد.

وعده های نفتی روسیه
اظهارات علی اکبر والیتی در پیامد 
نتیجه  پوتین،  والدیمیر  با  ر  دیدا
روسیه  سوی  از  که  است  فشارهایی 
بر جمهوری اسالمی وارد آمده است. 
البته مدت هاست که مقامات عالی رتبه 
روسیه بر خروج جمهوری اسالمی از 
سوریه اصرار دارند و در این زمینه با 
کشور  این  جمهور  رئیس  اسد  بشار 
عربی نیر به توافی رسیده اند. قبل از 
به  خامنه ای  علی  عالی  مشاور  سفر 
شورای  مجلس  نماینده  یک  مسکو، 
اسالمی محتوای توافق بین دمشق و 
مسکو را فاش کرده بود. بهروز بنیادی، 

شورای  مجلس  در  کاشمر  نماینده 
اسالمی، گفته بود »ما امروز شاهد این 
هستیم که با تمام وقاحت بشار اسد 
وزنه همنوایی خود با والدیمیر پوتین 
را سنگین تر کرده و حتا حضور شهیدان 
مدافع حرم را در سوریه کمرنگ و بعضا 
مجلس  نماینده  می کند«.  این  انکار 
شکی ندارد که »دور نیست که این دو 
والدیمیر  و  اسد  )بشار  سیاسی  مهره 
پوتین( ما را در راه منافع خود و برای 
بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ قربانی 

کنند«.
ترک  ز  ا قبل  والیتی  کبر  علی ا
والدیمیر  که  شد  مدعی  مسکو، 
همکاری های  مه  دا ا وعده  پوتین 
زمینه  در  سرمایه گذاری  و  نفتی 
میلیارد   ۵۰ سقف  تا  گاز  و  نفت 
دالر را داده است. البته هیچکدام از 
خبرگزاری های روسی که سفر مشاور 
به  لحظه  را  به مسکو  علی خامنه ای 
لحظه گزارش می کردند، اشاره ای به 
وعده سرمایه گذاری نفتی روسیه در 
ایران نمی کنند. آلکساندر نوواک، وزیر 

انرژی روسیه، جمعه 13 ژوئیه گفت 
امکان  حقوقی  بررسی  سرگرم  »ما 
مبادله کاالی روسی با نفت ایران پس 
آمریکا  تحریم های  شدن  اجرایی  از 
انرژی  وزیر  سخنان  این  هستیم«. 
روسیه مبنی بر »مبادله کاال در برابر 
نفت«، که موضوع تازه ای هم نیست، 
علی اکبر  ادعای  با  تضاد  در  کامال 
 ۵۰ سرمایه گذاری  بر  مبنی  والیتی 
میلیارد دالری روسیه در زمینه نفت 
و گاز در جمهوری اسالمی قرار دارد. 

تحریم های فراگیر آمریکا
ادعای علی اکبر والیتی  با  همزمان 
همکاری  گسترش  و  ادامه  بر  مبنی 
اسالمی،  جمهوری  با  روسیه  نفتی 
وزیر  منوچین  استیون  واشنگتن،  در 
خزانه داری آمریکا، تاکید کرد که »اگر 
ایران  نفت  خرید  به  روسیه  و  چین 
ادامه دهند مشمول تحریم های آمریکا 
خواهند شد.« در بروکسل نیز مایک 
پمپئو وزیر خارجه آمریکا گفت »ما از 
هم پیمانان و شرکایمان خواسته ایم تا 
به کارزار فشار اقتصادی علیه حکومت 
ایران بپیوندند.« سخنان وزیر خارجه 
آمریکا بیش از اینکه یک دعوت باشد 
یک تهدید است آن هم در حالی که 
قرار نیست مانند گذشته هیچ کشور و 
یا شرکتی نیز بتواند توافق آمریکا برای 
ادامه تجارت با جمهوری اسالمی را به 

دست آورد.
 13 جمعه  فرانسه  دارایی  وزیر 
دولت  تالش های  کرد  اعالم  ژوئیه 
شرکت ها،  معافیت  برای  کشور  این 
از  فرانسوی  بانک های  و  کارخانه ها 
جمهوری  علیه  آمریکا  تحریم های 
دولت  است.  مانده  بی نتیجه  اسالمی 
آمریکا  خزانه داری  وزارت  از  فرانسه 
خواسته بود شرکت های فرانسوی که در 
زمینه انرژی، تولید دارو و اتومبیل سازی 
با ایران همکاری دارند را از تحریم های 
نیز  چین  و  هند  سازد.  معاف  جدید 
نفت و  از صادرات  نیمی  که مشتری 
ندارند  قصد  گویا  هستند  ایران  گاز 
به همکاری خود با جمهوری اسالمی 
پس از تکمیل شدن تحریم های جدید 
آمریکا در ماه نوامبر 2۰18، ادامه دهند.

هشدار به جمهوری اسالمی
خاتمه  در  ژوئیه،   11 چهارشنبه 

عضو  کشورهای  سران  اخیر  نشست 
 ، ) تو نا ( لی  شما تالنتیک  آ ن  پیما
آن  در  که  شد  در  صا نیه ای  بیا
جمهوری اسالمی متهم به »بی ثبات 
کردن غرب آسیا« و »حمایت مالی 
از تروریسم« می شود. نشست سران 
کشورهای عضو ناتو همچنین نگرانی 
خود را از آزمایش های موشکی ایران 
و بُرد آنها ابراز داشت. البته چنانکه 
اسالمی  جمهوری  بود،  تصور  قابل 
کشورهای  سران  اتهامات  بالفاصله 
عضو پیمان آتالنتیک را رد کرد. بهرام 
خارجه  وزارت  سخنگوی  قاسمی 
ایران  بالستیک  موشک های  برنامه 
را »کامال متعارف و دفاعی« خواند، 
کردن  بی ثبات  اتهام  به  اشاره  در  و 
منطقه نیز تنها به گفتن »جمهوری 
اسالمی ایران همواره خواستار گفتگو 
شکلی  هر  در  خود  همسایگان  با 

است« بسنده کرد.
چین هم در آستانه سفر امیر کویت 
به  عربی  کشور   21 خارجه  وزاری  و 
تغییر  خواستار  آینده،  هفته  در  پکن 

ایران شد.  در سیاست های منطقه ای 
خارجه  وزیر  معاون  شیادونگ،  چن 
کشورهای  و  »ما  می گوید  چین، 
عربی در رابطه با صلح در خاورمیانه 
دید  دارای  ایران  مسئله  مورد  در  و 
نزدیکی هستیم«. همین مقام چینی 
در ادامه از جمهوری اسالمی خواست 
»تالش بیشتری در زمینه برگرداندن 
و  دهد«  انجام  خاورمیانه  به  ثبات 
چین  شود«.  همراه  همسایگانش  »با 
روابط  نیست  نیز چون روسیه حاضر 
منطقه،  عرب  کشورهای  و  آمریکا  با 
جمهوری  نظام  از  حمایت  قربانی  را 

اسالمی کند.

کاهش صادرات نفت
هنوز تحریم های نفتی آمریکا علیه 
جمهوری اسالمی عملی نشده اند، ولی 
با این وجود صادرات نفت ایران در یک 
ماه گذشته به طرز شدیدی تقلیل یافته 
است. بر مبنای آمار آژانس بین المللی 
انرژی، صادرات نفت ایران به کشورهای 
اروپایی، در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل 
به مقدار ۵۰ درصد کاهش یافته است. 
صادرات  کل  آمار  همین  مبنای  بر 
نفت ایران در ماه ژوئن نسبت به ماه 
قبل به مقدار 23۰هزار بشکه در روز 
کاهش یافته است. آژانس بین المللی 
قبل  تا  که  می کند  پیش بینی  انرژی 
و  نفت  تولید و صادران  نوامبر  ماه  از 
از  اسالمی  جمهوری  گازی  میعانات 
به  روز  در  بشکه  میلیون   2.۵ حدود 
1و2 میلیون بشکه کاهش پیدا کند. 
صادرات  و  تولید  کاهش  با  همزمان 
و  روسیه  اسالمی،  جمهوری  از  نفت 
پادشاهی سعودی تولید خود را برای 
رفع نگرانی های بازارهای نفتی افزایش 

داده اند.

رژیم ایران قربانی هلسینکی
بسیاری از مفسران سیاسی اروپا بر 
این نظر هستند که جمهوری اسالمی 
مالقات  اولین  بزرگ  قربانی  می تواند 
رسمی بین رؤسای جمهوری آمریکا و 
روسیه باشد. دونالد ترامپ با بسته ای 
پر از امتیاز و تهدید به دیدار با والدیمیر 
پوتین می رود. پیشنهاد دونالد ترامپ 
برای بازگرداندن روسیه به گروه »جی 
این  نشست  آخرین  در  اگرچه   ،»7
ائتالف در کانادا مورد قبول ۶ کشور 

حال  هر  در  ولی  نگرفت،  قرار  دیگر 
جمهور  رئیس  که  است  مهمی  برگ 
آمریکا می تواند همراه با کاهش تحریم 
روسیه در رابطه با پرونده اوکراین روی 

میز مذاکرات قرار دهد.
رئیس  که  مشوق هایی  ازای  در 
جمهور آمریکا در مذاکرات هلسینکی 
مطرح خواهد کرد، روسیه نیز باید در 
زمینه انزوای بیشتر جمهوری اسالمی 
حمهوری  خروج  بردارد.  گام هایی 
می تواند  عراق  و  سوریه  از  اسالمی 
پوتین  والدیمیر  که  باشد  کارتی 
خواهد  قرار  مذاکرات  این  میز  روی 
جمهوری  نظامی  حضور  ادامه  داد. 
برای  سوریه،  و  عراق  در  اسالمی 
کرملین نیز مشکل  آفرین است. بر این 
پایه، مفسران بین المللی معتقدند که 
در دیدار هلسینکی که ممکن است 
نقشی تاریخی در خاورمیانه بازی کند، 
ایران  این دو قدرت جهانی حکومت 
و منافع اروپا در این کشور را قربانی 

خواهند کرد.
احمد رأفت

آزادیجمهوری اسالمی در مسلخ هلسینکی
=تنها نتیجه ی سفر شتابزده   والیتی به مسکو مبادله ی خفت بار »کاال در برابر نفت«  چونان دخترکانی که در آیینه می رقصند!

است که اصال جدید نیست!
=رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه برای معامله در پایتخت فنالند برگ هایی در دست 

دارند که جمهوری اسالمی و منافع اروپا در ایران بزرگترین قربانیان آن هستند.
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دوشنبه تا جمعه 1۰ صبح تا 5 بعداز ظهر

ایران  اقتصاد  =ترامپ: 
و  است  فروپاشى  حال  در 
با من  باالخره  آنها  مطمئنم 

تماس مى گیرند.
و  ن  متحدا ز  ا =پمپئو 
به  خواسته  آمریکا  شرکای 
رژیم  علیه  اقتصادی  فشار 

ایران بپیوندند.
=»ما باید تمام بودجه هایى 
را که رژیم برای تامین بودجه 
تروریسم و جنگ های نیابتى 

خرج مى کند قطع کنیم.«
آمریکا  رییس جمهوری  ترامپ  دونالد 
پایانی  خبری  نشست  در  پنجشنبه 
به  پاسخ  بروکسل در  ناتو در  اجالس 
میان  تنش  افزایش  درباره  پرسشی 
گفته  ایران  رژیم  و  متحده  ایاالت 
»موافقم که ممکن است بین ما و آنها 
تنش وجود داشته باشد؛ با این حال، 
با  گذشته،  با  مقایسه  در  اکنون  آنها 
برخورد  ما  با  بیشتری  بسیار  احترام 

می کنند.«

او درباره زمامداران جمهوری اسالمی 
مشکالت  که  »می دانم  کرده  تاکید 
حال  در  اقتصادشان  و  دارند  زیادی 
فروپاشی است و مطمئنم آنها باالخره 
با من تماس می گیرند و می گویند بیا 
با مشکالت  اکنون  آنها  معامله کنیم. 

زیادی دست و پنجه نرم می کنند.«
اظهار  نیز در  آمریکا  امورخارجه  وزیر 
اسالمی  جمهوری  جداگانه،  نظری 
ایران را به نقض آشکار قطعنامه های 
شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم 
کرده و گفته رژیم تهران همچنان به 
خاورمیانه  سرتاسر  به  سالح  ارسال 
ادامه می دهد.مایک پمپئو تاکید کرده 
»رژیم ایران می خواهد در هر جایی که 
می تواند مشکل بیافریند و مسئولیت 

ماست که آن را متوقف کنیم.«
آمریکا  شرکای  و  متحدان  از  وی 
خواسته به فشار اقتصادی علیه رژیم 
تمام  باید  بپیوندند و گفته »ما  ایران 
بودجه هایی را که این رژیم برای تأمین 
نیابتی  جنگ های  و  تروریسم  بودجه 

خرج می کند قطع کنیم.«
ترزا می نخست وزیر انگلیس و دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به سوی 
یک ضیافت شام در نزدیکی آکسفورد 
با حضور مهمانان ویژه از جمله رهبران 

اقتصادی دو کشور؛ 12 ژوییه 2018
فشار واشنگتن بر رژیم ایران روز به روز 
بیشتر می شود. فروش نفت اصلی ترین 
شریان اقتصادی جمهوری اسالمی است 
و بخش زیادی از بودجه هایی که نظام 
محل  این  از  می کند  تروریسم  صرف 
هم  ترامپ  دولت  که  می شود  تامین 
سفت و سخت دست روی آن گذاشته 
است. تهران در هفته های گذشته تالش 
زیادی کرد تا با کمک واسطه ها دولت 
آمریکا را راضی کند بعضی کشورها از 
تحریم های  اجرای  از  را  فرانسه  جمله 
نفتی علیه جمهوری اسالمی معاف کند. 
این تالش ها تا آنجا پیش رفت که حتی 
پمپئو گفت درخواست این معافیت ها 
حاکی  اما خبرها  خواهد شد؛  بررسی 
از آن است که این روزنه هم به روی 
تهران بسته شده است.برونو له مایر وزیر 
دارایی فرانسه به روزنامه فیگارو گفته 
آمریکا درخواست فرانسه برای معافیت 
شرکت های این کشور از تحریم ها علیه 

ایران را رد کرده است.
فرانسوی ها درخواست کرده بودند در 
چند حوزه ی کلیدی از جمله انرژی، 
بانکداری و اتومبیل سازی شرکت های 
دارند،  ایران همکاری  با  فرانسوی که 
بتواند از دولت آمریکا معافیت بگیرند 
یا دیرتر تحریم ها را آغاز کنند. له مایر 

موفقیت استراتژی ترامپ در به صف کردن متحدان 
آمریکا علیه جمهوری اسالمى

استیو  منفی  پاسخ  اخیرا  »ما  گفت: 
را  آمریکا  خزانه داری  وزیر  منوچین 

دریافت کرده ایم.«
وزیر دارایی فرانسه تاکید کرد که اروپا 
از  برای حمایت  که  را  ابزارهایی  باید 
خود در مقابل تحریم های آمریکا نیاز 
ناتو  عضو  کند.کشورهای  فراهم  دارد 
در بیانیه ای اقدامات جمهوری اسالمی 
موشک های  آزمایش   ادامه  در  ایران 
گروه های  از  حمایت  و  بالستیک 
تروریستی در منطقه را محکوم کرده اند. 
ناتو در محکومیت  اعضای  نظر  اتفاق 
ایران در حالیست که آنها در بسیاری 
از مسائل از جمله حق السهم ناتو با هم 
اختالف دارند و حتی کار به مشاجره 
عضو  کشورهای  رهبران  میان  لفظی 
پیمان آتالنتیک شمالی کشید اما این 
هیچ نقشی در مواضع مشترک آنها در 
جمهوری  ندارد.  ایران  حکومت  مورد 
اسالمی خود مسبب اصلی تنگناهایی 
است که کشور را نیز در آن قرارداده و 
دنیا را علیه خودش بسیج کرده است.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه 
جمهوری اسالمی در واکنش به بیانیه 
نشست سران کشور های عضو ناتو گفته 
»ما اتهامات تکراری این بیانیه درباره 
ایران را همچون گذشته رد و محکوم 
می کنیم ]…[ متاسفانه به رغم آنکه 
بیشترین هزینه های ناتو صرف امنیت 
این  می شود،  آمریکا  متحده  ایاالت 
کشور طلبکارانه و با ایجاد فشار سعی 
سیاست های  و  نظرات  تحمیل  در 
خود نسبت به دیگر ملت ها، بخصوص 

کشور های اروپایی دارد.«
رسما  آمریکا  تحریم های  هنوز  گرچه 
شروع نشده اما حلقه محاصره اقتصادی و 
انزوای سیاسی جمهوری اسالمی در حال 
افزایش است و پیداست استراتژی ترامپ 
اروپا و آسیایی ها  برای به صف کردن 
به ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس تا کنون موفق بوده است. اینکه 
جمهوری  رهبر  خامنه ای  سیدعلی 
و  زده  دور  را  روحانی  دولت  اسالمی 
علی اکبر والیتی مشاور معتمدش در امور 
بین الملل را با پیامی برای پوتین راهی 
مسکو کرده است نیز نشانگر به دست و 

پا افتادن رژیم ایران است.
روز دوشنبه 1۶ ژوییه 2018 قرار است 
پوتین و ترامپ در هلسینکی پایتخت 
از  یکی  کنند.  گفتگو  و  دیدار  فنالند 
مسائل مهم این مالقات بی تردید اوضاع 
خاورمیانه از جمله جنگ سوریه و نقش 
حکومت ایران در بی ثباتی  کردن منطقه 
و گسترش تروریسم توسط گروه های 

شبه نظامی خواهد بود.

= استولتنبرگ دبیرکل ناتو 
گفته این سازمان به عنوان 
بازوی نظامى و دفاعى اروپا 
از جمله در برابر تهدید های 
. مى کند کمک  سیه  و ر
ید  مى گو مپ  ا تر =
که  است  راحت کننده   نا
قرارداد  روسیه  با  اعضا 
چند  نفتى  و  گازی  بزرگ 
و  ند  مى بند ی  د ر میلیا
آمریکا باید در مقابل روسیه 
کند! دفاع  اعضا  این  از 
ت  ا د نتقا ا ین  بیشتر =
از  آمریکا  جمهوری  رییس 
گفت  که  بود  مرکل  آنگال 
است. روسیه  اسیر  آلمان 
رژیم  بیانیه ای  در  =ناتو 
کردن  بى ثبات  به  را  ایران 
غرب آسیا و خاورمیانه متهم 
و حمایت های مالى تهران از 
کرد. محکوم  را  تروریسم 

جمهوری  رییس  تند  انتقادات 
آمریکا از اعضای ناتو به ویژه آلمان به 
خاطر عدم پرداخت حق السهم پیمان 
بدهکاِر  اعضای  شمالی   آتالنتیک 
اعضای  اگرچه  کرد.  شوکه  را  ناتو 
منتظر  پیش  از  نظامی  پیمان  این 
برخوردی از نوع دیگر از سوی رییس 
جمهوری آمریکا بودند ولی ترامپ در 
انتقادات شدید خود درباره اینکه چرا 
آمریکا باید هزینه ی امنیت کشورهای 
فکر  را  آنچه  هر  بپردازد،  را  اروپایی 

می کرد بر زبان نیز آورد.
 11 چهارشنبه  روز  نشست  در 
ژوییه 2018 ابتدا ینس استولتنبرگ 
ناتوی  یک  باره ی  در  ناتو  دبیرکل 
لزوم  و  آمریکا  و  اروپا  برای  قدرتمند 
اتحاد میان اعضای این پیمان نظامی 
به  این سازمان  و گفت  صحبت کرد 
عنوان بازوی نظامی و دفاعی اروپا از 
روسیه«  تهدیدهای  برابر  »در  جمله 
با  اشاره  استولتنبرگ  می کند.  کمک 
پوتین  و  ترامپ  روی  پیش  دیدار  به 
در هلسینکی که قرار است 1۶ ژوییه 
برگزار شود در پایتخت فنالند برگزار 
شود تاکید کرد که کشورهای عضو ناتو 
آماده شنیدن دیدگاه ها و نظرات دونالد 
ترامپ در مورد دیدار با پوتین هستند.

که  ترامپ،  با شروع سخنرانی  ولی 
با  وضعیت  نبود،  پربیراه  هم  چندان 
آنچه در تصور رییس ناتو و اعضای این 
سازمان بود به هم ریخت و بسیاری 
از رسانه ها نوشته اند که انتقادات تند 
اعضای  از  آمریکا  جمهوری  رییس 
پیمان آتالنتیک شمالی آن هم به این 

شکل علنی همگی را بهت زده کرد.
ترامپ صریحا و با لحنی جدی گفت: 
»این واقعا ناراحت کننده  است که آلمان 
قرارداد بزرگ گازی و نفتی با روسیه 
می بندد، همان روسیه ای که شما قرار 
است در برابر آن دفاع کنید و آلمان 
میلیاردها میلیارد دالر به آن می پردازد. 
ما ]آمریکا[ در حال حفاظت از آلمان، 
هستیم  کشورها  این  همه  و  فرانسه 
]اما[ تعداد زیادی از آنها قرارداد انتقال 
میلیاردها  و  می بندند  انرژی  خطوط 
دالر به روسیه می پردازند ]که آنها را 
تهدید می کند[ به نظر من این مناسب 
نیست.« وی با آوردن یک نمونه بر این 
سیاست یک بام و دو هوای اروپا تأکید 
کرد و گفت: »صدراعظم پیشین آلمان 
سوسیال  حزب  از  شرودر  ]گرهارد 
لوله ای  شرکت خط  رییس   دمکرات[ 
است که گاز روسیه را به آلمان منتقل 
می کند.« وی همچنین گفت که این 
اسیر  آلمان  تا  موجب شده  قراردادها 

روسیه شود.
واکنش آلمان و روسیه به حمالت ترامپ

این اظهارات ترامپ،  به  در واکنش 
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته 
»ما اسیر نیستیم، نه اسیر روسیه و نه 
اسیر آمریکا.« او تاکید کرده »آلمان 
آزاد  دنیای  تضمین کنندگان  از  یکی 
ماند.«  خواهد  هم  چنین  و   است 
آنگال مرکل صدراعظم آلمان نیز روز 
متحد  »آلمان  که  گفت  چهارشنبه 
دارای سیاستی مستقل است و نیازی 

به موعظه دیگران ندارد«.
خارجه  وزارت  سخنگوی  زاخارووا 
روسیه نیز در مسکو نسبت به سخنانی 

که در اجالس ناتو مطرح شده واکنش 
نشان داد و گفت »صحبت از تهدید 
بسیار  روسیه  جانب  از  ساختگی 
بهانه ای  تنها  و  غیرسازنده  و  عجیب 
برای افزایش بودجه دفاعی ناتو است.«

مخارج ناتو بر دوش آمریکا
آمریکا  را  ناتو  مخارج  درصد   90
نمی خواهد  ترامپ  و  می کند  تأمین 
متحده  ایاالت  جیب  از  را  رقم  این 
آمریکا برای ناتو هزینه کند. وی این 
»غیرقابل  و  »بی انصافی«  را  موضوع 
گذشته  آن  از  است.  دانسته  قبول« 
تولید  ناتو متعهدند 2 درصد  اعضای 
را  خود   )GDP( داخلی  ناخالص 
آنها  از  بسیاری  اما  کنند  ناتو  هزینه 
نمی کنند.  عمل  تعهدات شان  به 
افزایش  خواستار  ترامپ  دونالد  حاال 
نظامی  پیمان  این  اعضای  حق السهم 

از 2 درصد به ۴ درصد شده است.
آتالنتیک  پیمان  سازمان  عضو   29
شمالی امسال در مجموع بالغ بر یک 
تریلیون و 13 میلیارد و ۴0۶ میلیون 
دالر هزینه خواهند کرد. در این بین 
ناخالص  درآمد  درصد   3.۵ آمریکا 
هزینه ها  این  برای  را  خود  داخلی 
پرداخت می کند.پس از آمریکا، یونان 
با 2.2۷ درصد، استونی با 2.1۴ درصد، 
انگلستان با 2.10 درصد و لتونی با 2 
درصد در جایگاه های بعدی قرار دارند.

ثروتمندتر  میان، کشورهای  این  در 
مانند فرانسه فقط 1.81 درصد درآمد 
هلند   ،1.2۴ آلمان  داخلی،  ناخالص 
1.3۵ درصد و ایتالیا 1.1۵ درصد را برای 
هزینه های نظامی اختصاص می دهند.

در سال 2018 ترکیه 1.۶8 درصد 
این  برای  را  داخلی  ناخالص  درآمد 
داد.در  خواهد  اختصاص  هزینه ها 
بین اعضای ناتو لوکزامبورگ، بلژیک 

و اسپانیا کمترین هزینه را می دهند.
سفید  کاخ  سخنگوی  سندرز  سارا 
سخنرانی  در  ترامپ  سخنان  باره  در 
می کنم  »پیشنهاد  گفته  بروکسل 
تنها  نه  پیمان  این  عضو  کشورهای 
به تعهد خود در اختصاص 2 درصد 
دفاعی  هزینه های  به  ملی  درآمد  از 
پایبند باشند، بلکه آن را به میزان 2 
درصد افزایش دهند«. او توضیح داد 
همین  نیز  گذشته  سال  ترامپ  که 
ناتو  سران  نشست  در  را  پیشنهاد 
داد  ادامه  سندرز  بود.  کرده  مطرح 
آمریکا  شرکای  می خواهد  ترامپ  که 
در  را  مسئولیت  از  بیشتری  سهم 
دفاع از خود تقبل کرده و به تعهدات 

اعالم شده ی خود پایبند باشند.
دو  افزایش  معتقدند  تحلیلگران 
نیست  رقمی  ناتو  حق السهم  برابری 
که اعضا آن را قبول کنند اما ترامپ 
از آن به عنوان راهکاری جهت فشار 
استفاده کرده تا بلکه سهم بیشتر از 
2 درصد از آنها بگیرد و یا دست کم 

همان 2درصد را بپردازند.
ستیزه جویى های  علیه  بیانیه  

جمهوری اسالمى
روز  که  بیانیه ای  در  همچنین  ناتو 
را  ایران  رژیم  کرد  صادر  چهارشنبه 
آسیا  غرب  منطقه  کردن  بی ثبات  به 
و خاورمیانه متهم و اعالم کرد تمامی 
حمایت های مالی از تروریسم از جمله 
نظامی  گروه های  از  تهران  حمایت 

غیردولتی را محکوم می کند.
ناتو همچنین نسبت به آزمایش های 
دقت  نیز  و  موشک ها  بُرد  موشکی، 
جمهوری  بالستیک  موشک های 
اسالمی اعالم نگرانی کرده و از ایران 
قطعنامه  به  کامل  بطور  خواست 

2231 شورای امنیت و متمم های آن 
این  با  مغایر  اقدامات  از  و  عمل کند 

قطعنامه دست بردارد.
ناتو با بی ثبات کننده خواندن اقدامات 
»در  گفته  خاورمیانه  در  ایران  رژیم 
راستای تعهدات بین المللی جمهوری 
به  وقت  هیچ  مدعیست  که  اسالمی 
دنبال سالح هسته ای نخواهد بود، ناتو 
نیز خود را متعهد می داند که اطمینان 
حاصل کند برنامه هسته ای این کشور 

برای همیشه صلح آمیز باقی می ماند.«
در بخش پایانی این بیانیه نیز آمده 
با سازمان  ایران  ادامه همکاری کامل 
بین المللی انرژی اتمی اهمیت زیادی 
دارد. به گفته ناتو، جمهوری اسالمی 
از گروه های غیردولتی نظامی حمایت 
می کند؛ ناتو همچنین از ایران خواسته 
است در مبارزه با تروریسم و دستیابی به 
راه حل های سیاسی در منطقه مشارکت 
باشد. داشته  سازنده ای  نقش  و  کند 

 12 پنجشنبه  روز  ناتو  نشست 
ژوییه نیز ادامه پیدا می کند. همزمان 
تظاهرات پراکنده ای علیه نشست ناتو 
شده  برپا  بروکسل  نقاط  بعضی  در 

است.

دونالد ترامپ در اجالس ناتو: آمریکا از اروپا محافظت 
مى کند آنها با روسیه قراردادهای نفت و گاز مى بندند!

اسیر  آلمان  ترامپ:   =
روسیه است. 

به موعظه  نیاز  ما  =مرکل: 
نداریم.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
روز چهارشنبه 11 ژوییه در سخنان 
خود در اجالس پیمان ناتو در بروکسل 
گذشته  روزهای  در  که  را  انتقاداتی 
و عدم مشارکت  آلمان  درباره خّست 
آتالنتیک  پیمان  در  کشور  آن  مالی 
شمالی مطرح کرده بود، خطاب به آنگال 
مرکل  که در جلسه حضور داشت تکرار 
کرد و گفت: شما به خاطر نیاز به نفت 
روسیه، هزینه لوله کشی به آن کشور 
را تقبل کرده و در واقع اسیر و بنده 

مسکو شده اید.
ترامپ در عین حال از کلیه کشورهای 
مالی  همکاری  عدم  دلیل  به  اروپایی 
اروپا  گفت:  او  کرد.  گله  ناتو  با  کافی 
ناتو  پیمان  از  آمریکا  از  بیشتر  خیلی 
ما  اینکه  داد،  ادامه  او  می برد.  سود 
پول  ناتو  برای  اروپا  از  زیادتر  خیلی 
خرج می کنیم نه منصفانه است و نه 

قابل قبول.
رئیس  من  وقتی  از  البته  افزود  وی 
اروپایی ها  شدم،   آمریکا  جمهوری 
بودجه بیشتری به این پیمان اختصاص 
داده اند اما هنوز کافی نیست و مشارکت 
مالی تعدادی از اعضای ناتو خیلی از 
تعهد آنها فاصله دارد و خالصه اینکه 
دوش  بر  ناتو  هزینه های  درصد   90

آمریکا است.
وی همچنین از کشورهای اروپایی به 
گوشت  واردات  کردن  ممنوع  خاطر 
از آمریکا انتقاد کرد. حمله ترامپ به 
اعضای  نگرانی  موجب  اروپا  اتحادیه 
این اتحادیه شده و آنها می گویند این 
اروپا  و  آمریکا  میان  نظرها  اختالف 

می تواند خطرناک باشد.
اروپایی ها نگران دیدار رهبران آمریکا 
و روسیه در روزهای آینده )1۶ ژوئیه( 
در هلسینکی پایتخت فنالند هستند. 

کرده  تاکید  ترامپ  آنکه  به خصوص 
از این فرصت برای بهبود و گسترش 
رابطه میان واشنگتن و مسکو و دوستی 
استفاده  پوتین  شخص  با  گرمتری 

خواهد کرد.
در طول هفته های اخیر رئیس جمهوری 
آمریکا چند بار برای همتاهای اروپایی 
خود موعظه کرده است. او در یکی از 
سخنرانی هایش خطاب به آنگال مرکل 
گفت: حمایت از شما چه دستاوردی 
برای ما دارد؟ او در اجالس ۷ کشور 
صنعتی در کبک کانادا هم از مقررات 

تجارتی اروپا انتقاد کرد.
پروفسور جمس گلدیر کارشناس پیمان 
آمریکا  ناتو در شورای روابط خارجی 
ناتو  کشورهای  رهبران  نگرانی  گفت: 
این بود که ترامپ در اجالس بروکسل 
و پیش از دیدار با والدیمیر پوتین آنها 
را به خاطر عدم مشارکت مالی برای 
هزینه های این پیمان سرزنش کند که 

این اتفاق هم افتاد.
به  نزدیک   ،201۷ سال  در  آمریکا 
بر  بالغ  را  ناتو  هزینه های  درصد   ۷2
۶8۶ میلیارد دالر پرداخته است. کل 
میلیارد  سال9۵۷  آن  در  ناتو  مخارج 

دالر بوده است.
انتقاد تند  به  آنگال مرکل در واکنش 
آلمان  دولت  سیاست  های  از  ترامپ 
اتهام را  این  با مسکو،  برلین  و روابط 
که روسیه برای آلمان تعیین تکلیف 
به  و خطاب  خواند  بی اساس  می کند 
ترامپ گفت: ما کامال مستقل هستیم 
با  منافع خود  و  اساس سیاست  بر  و 
دیگر کشورها روابط سیاسی و اقتصادی 

برقرار می کنیم.
او به رئیس جمهوری آمریکا یادآور شد 
ما نیاز به وعظ و خطابه شما نداریم و 
همیشه راه درست را انتخاب کرده ایم. 
ضمن آنکه خود من سال ها در آلمان 
طبیعت  با  و  کرده ام  زندگی  شرقی 
آشنا  خوبی  به  دیکتاتوری  رژیم های 
آنها  با  باید  چگونه  می دانم  و  هستم 

حرف بزنم و داد و ستد کنم.
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پی نوشت یا همان پ.ن. معروف، سری جدید گزارش های کوتاه و ویدیویی کیهان لندن است که زوایای دیگری از 
متن و رویداد ها را به نمایش می گذارد. این بار:نه »بد« میخوایم نه »بدتر«، ما خوب میخوایم و خوبتر!

پی  نوشت؛نه 
»بد« میخوایم نه 

»بدتر«،
 ما خوب میخوایم 

و خوبتر!
در اینجا اهمیت پی نوشت 

ویدئوبیش از متن است

= نهادهای امنیتی آمریکا و 
اسراییل نسبت به انتقال پول 
به ایران و احتمال استفاده از 
آن در تامین مالی تروریسم 

هشدار داده اند.
اطالعاتی  =دستگاه های 
و  اسناد  می گویند  آلمان 
مدارکی ندارند که نشان دهد 
انتقال  در حال  تهران  رژیم 

این پول هاست.
روزنامه بیلد چاپ آلمان گزارش داده 
رژیم ایران قصد دارد 3۰۰ میلیون یورو 
پول نقد را با هواپیما از آلمان به ایران 

منتقل کند.
و  آمریکا  اطالعاتی  سرویس های 
آلمان هشدار  به  باره  این  در  اسراییل 
داده اند. آنها نگران هستند که این پول 
به عنوان مثال برای تامین مالی تروریسم 
استفاده شود. با این حال، دولت آلمان 
می گوید که سرویس های اطالعاتی این 
کشور هیچ مدرکی از تالش جمهوری 
ندارند. پول  این  انتقال  برای  اسالمی 

تحریم های مالی علیه جمهوری اسالمی 
سخت تر می شود و مالیان نگران تامین 

ارز هستند.
به گزارش بیلد مالها ترس دارند پول 
نقد با خود خارج کنند. بعد از اعمال 
تحریم های آمریکا علیه ایران مقامات این 
کشور که به اتحادیه اروپا سفر می کنند 
کارت های  شدن  مسدود  دلیل  به 
اعتباری شان به پول نقد دسترسی ندارند 
و الزم است که جمهوری اسالمی برای 
استفاده در چنین مواقعی 3۰۰ میلیون 

یورو پول نقد در اختیار داشته باشد.
علی طرزعلی معاون بخش بین الملل 
بانک مرکزی از طرف جمهوری اسالمی 
در حال گفتگو با دفتر صدراعظم آلمان، 
وزارت خارجه و وزارت دارایی این کشور 
است تا 3۰۰ میلیون یورو پول نقد را با 
هواپیماهای متعلق به شرکت های هوایی 

ایرانی به تهران منتقل کنند.
وزارت خزانه داری آمریکا 1۵ مه )2۵ 
رییس  سیف  ولی اهلل  نام  اردیبهشت( 
کل بانک مرکزی ایران و علی طرزعلی 
معاون بخش بین الملل بانک مرکزی را 
در فهرست تحریم های خود قرار داده 
است. سیف و معاون بین الملل او متهم به 
حمایت مالی از حزب اهلل لبنان از طریق 

سپاه قدس هستند.
بخشی از دارایی های رژیم ایران در 
بانک تجارت ایران و اروپا در هامبورگ 
ذخیره شده و دولت آلمان بر حساب 
جمهوری اسالمی در این بانک نظارت 

تالش جمهوری اسالمی برای انتقال ۳۰۰ میلیون یورو 
پول نقد به تهران با هواپیمای مسافربری

کمیسیون  عضو  دهقان  دارد.محمد 
حقوقی و قضایی مجلس، 1۵ تیر ماه،  
از بلوکه شدن بخشی از دارایی های کشور 
توسط آلمان خبر داد. او گفته بود پس 
اروپایی ها  به  اعتماد  آمریکا،  خروج  از 
کاری غلط به نظر می آمد که این اقدام 
دارایی های  کردن  بلوکه  در  آلمانی ها 
ایران این موضوع را به اثبات رساند. این 
نماینده از دولت خواسته بود موضوع را 

پیگیری کند.
روز یکشنبه 17 تیر، بهرام قاسمی 
سخنگوی وزارت خارجه با تکذیب بلوکه 
شدن دارایی های ایران در آلمان آن را 
»خبرسازی« و »جنگ روانی« به منظور 
ایجاد اخالل در روابط ایران و کشورهای 
برخی  توسط  که  دانست  اروپایی 
»گروه های  و  فرامنطقه ای  کشورهای 
معاند ضد ایرانی« در جریان است. وی 
تاکید کرد که باید با هوشیاری و دقت 

الزم با این فضاسازی ها مقابله کرد.

بازدید خامنه ای از نمایشگاه دستاوردهای هوا فضای سپاه پاسداران

ایرانیان  برخی  =مواضع 
مرفهی که امید به این رژیم 
حرارت  درجه  با  داشتند 
مستقیم  ارتباط  خیابان ها 
یک  حاضر  حال  در  دارد. 
گذر اساسی رخ داده و کسی 
نظام  این  که  ندارد  امیدی 
وضعیت  این  از  را  خودش 

بحرانی نجات بدهد.
سی  سیا ی  غه ها غد =د
یک  در  مردم  اقتصادی  و 
حل  قابل  دمکراتیک  روند 
مشکالت  با  جهان  است. 
بیستم  قرن  از  غیر  تازه ای 
روبروست؛ از مشکل آب تا 

مهاجران...
کار  ایران  مدنی  =جامعه 
انجام  خوب  خیلی  را  خود 
داده ولی کافی نیست. چیزی 
که ما کم داریم یک نیروی 
انتقال قدرت سیاسی از این 
حکومت به نظام  بعدی است. 
نخبگان جامعه باید به میدان 

بیایند.

شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با نازنین انصاری:
 امروز فقط همبستگی برای مدیریت جنبش و فروپاشی 

کنترل شده ی نظام

جمهوری  که  روزی  =هر 
به  کند  پیدا  ادامه  اسالمی 
از  باید  است.  مردم  ضرر 
حالت ناظر بودن خارج شد و 
قدم جدیتری برداشت. چهل 
سال ناظر بودن و امید بستن 
به اصالحات و تغییر اوضاع 
کافیست! این وضعیت با هیچ 
نمی شود.  عوض  معجزه ای 
فراتر  که  رسیده  آن  زمان 
همبستگی،  خواسته ی  از 
گذار  مدیریت  ساختارهای 
را در عمل فراهم کرد و این 
موضوع باید در داخل ایران 
با پشتیبانی خارج کشور  و 

شکل بگیرد.

جنبش کف خیابان همچنان تداوم 
دارد. قشرهای مختلف مردم نه تنها با 
خواست های صنفی و اجتماعی بلکه 
مانند  انسانی  و  طبیعی  حقوق  برای 
آب و نیازمندی های اولیه از دی ماه 9۶ 
مرحله تازه ای از اعتراضات و تظاهرات 
سراسری را آغاز کرده  و شعارهای آنها 
خیلی زود ساختار سیاسی و اقتصادی 

کشور و بی کفایتی و ناتوانی مقامات و 
مسئوالن را نشانه گرفت.

ایران  مردم  گذشته  سال  چهل  در 
»انتخاب  چهارچوب  در  را  راهی  هر 
آزمایش  بدتر«  و  »بد  بین  اجباری« 
کرده اند تا سرانجام به این نقطه برسند 
که در این نظام هیچ گشایشی به سود 
این  از  آنها  نیست.  امکان پذیر  آنها 
چرخه ی تکراری و ویرانگر خسته اند. 
دیگر حتی آب و هوا و خاک نیز برای 
آنها نمانده و به آنجا رسیده اند که با 
این موضوع که دشمنشان  تشخیص 
ایران  خود  در  و  اسالمی  جمهوری 
است فریاد بزنند: اصالح طلب اصولگرا، 

دیگه تمومه ماجرا!
از  یکی  عنوان  به  پهلوی  رضا 
در  کشور  دمکرات  چهره های 
و  اتحاد  از  گذشته  سال های  تمام 
برای  نظام  مخالفان  بین  همبستگی 
با  جایگزینی یک ساختار دمکراتیک 
رژیم کنونی، سخن گفته و برای آن 

تالش کرده است.
نازنین انصاری مدیر مسئول کیهان 
درباره  پهلوی  رضا  شاهزاده  با  لندن 
آن  هدایت  ضرورت  و  مردم  جنبش 
ایران  برابر  در  که  چشم اندازهایی  و 
پاریس  در  است  گسترده  ایرانیان  و 

گفتگو کرده است.

ویدئو

سفر  مسکو  به  =والیتی 
کرده تا نامه ای را به پوتین 
آن  محتوای  که  ند  برسا

مشخص نیست.
نوشته  االخبار  =روزنامه 
مقابله  به  مربوط  نامه  این 
تحریم های  و  فشارها  با 
ن  ا تهر و  ست  یکا مر آ
با  مقابله  درباره  می خواهد 

آن با مسکو مشورت کند.
علی  ر  و مشا الیتی  کبرو ا علی 
خامنه ای در امور بین الملل به دیدار 
جمهوری  رییس  پوتین  والدیمیر 
روسیه رفته تا پیام علی خامنه ای و 
آستانه ی دیدار  را در  حسن روحانی 
هلسینکی بین پوتین و ترامپ به او 
برساند. همزمان نخست وزیر اسراییل 
در  پوتین  با  تا  است  مسکو  در  هم 
پاسداران  سپاه  نظامی  حضور  مورد 

در سوریه گفتگو کند.
دیدار رهبران آمریکا و روسیه قرار 
هلسینکی  در  ژوییه   1۶ روز  است 

پایتخت فنالند برگزار شود.
سفر  این  گفته  خامنه ای  مشاور 
حساس  و  ویژه  وضعیت  با  مرتبط 
انشااهلل  »اگر  و  است  جهانی  کنونی 
گفتگوی من با والدیمیر پوتین آنطور 
که انتظار می رود پیش رود این سفر 
نقطه عطف استراتژیک در روابط دو 

کشور است.«
او نتانیاهو را یک »آدم دوره گرد« 
از  نقطه  یک  به  روز  هر  که  خوانده 
جهان سفر می کند و اظهارات بی مبنا 
و بی منطقی ابراز می کند و کم کم به 
جایی رسیده که کسی به حرف های 

او اهمیتی نمی دهد!

محتوای  به  اشاره ای  هیچ  والیتی 
نکرده  اسالمی  جمهوری  رهبر  پیام  
و قرار است آن را پنجشنبه، 21 تیر، 
در کرملین تحویل پوتین دهد. وی در 
مورد همزمانی سفرش به مسکو با سفر 
نتانیاهو گفته »وجود یا عدم حضور او 
ماموریت  در  تاثیری  هیچ  روسیه  در 

استراتژیک ما در مسکو ندارد«.
منابع اسراییلی به نقل از وزیر دفاع 
نیروهای  داده اند  گزارش  کشور  این 
در  اسالمی  جمهوری  به  بسته  وا
مشغول  سوریه  جوالن  بلندی های 
تروریستی«   »زیرساخت های  ایجاد 
گفته  لیبرمن  ر  یگدو و آ  . هستند
گروه های  فعالیت  متوجه  اسراییل 
تروریستی هوادار رژیم ایران شده که 
در جنوب غربی سوریه تحت پوشش 
حمالت مجدد بشار اسد دیکتاتور علیه 
استان  های تحت کنترل شورشیان در 
زیرساخت   تأسیس  به  دست  ناحیه، 

زده اند.
ضمن  نیز  این  از  پیش  اسراییل 
به هر  نسبت  رژیم سوریه  به  هشدار 
گونه تحرک در مناطق مرزی جوالن 
تاکید کرده بود که به هر تحرکی از 
شدت  به  مناطق،  این  در  آنها  سوی 

واکنش نشان خواهد داد.
ی  ر بسیا خیر  ا ی  هفته ها ر  د
تحلیلگران عنوان کرده اند که رؤسای  
قرار  که  روسیه  و  آمریکا  جمهوری 
است به زودی در هلسینکی پایتخت 
درباره  احتماال  کنند  دیدار  فنالند 
حمایت  تحت  نیروهای  عقب نشینی 
از  می کنند.  توافق  سوریه  از  ایران 
امیر عبداللهیان  حسین  دیگر  سوی 
شورای  مجلس  رییس  ویژه  دستیار 
اسالمی در امور بین الملل گفته سپاه 
در سوریه می ماند. برخی ناظران نیز 
دیدار هلسینکی را مرتبط با موقعیت 

علی اکبر والیتی حامل پیام خامنه ای به پوتین در 
وضعیت »حساس« و »ویژه«!

متزلزل جمهوری اسالمی در ایران و 
سناریوهای احتمالی درباره سرنوشت 

آن می دانند.
در  لبنان  چاپ  االخبار  روزنامه 
مورد سفر والیتی به مسکو نوشته در 
اقتصادی علیه  سایه ی تشدید جنگ 
ارسال  با  کشور  این  ایران  حکومت 
از  شماری  به  دیپلماتیک  پیام های 
برای  تالش  در  جهان،  پایتخت های 
تماس و ارتباط برای جذب  دوستان 
بیشتر است و شاخص ترین این پیام ها 
شرایط  در  پوتین  برای  »والیتی  را 
حساس سیاسی به همراه خواهد برد 
فشارهای  با  مقابله  آن  صدر  در  که 
بعد  اسالمی  جمهوری  علیه  آمریکا 
از خروج واشنگتن از توافق هسته ای 

قرار دارد.«
نوشته  مه  دا ا در  روزنامه  ین  ا
»مسئوالن جمهوری اسالمی ایران در 
این زمان نیازمند هماهنگی بیشتر با 
روس ها به ویژه در خصوص پرونده های 
علیه  آمریکا  تحریم های  با  مقابله 
اقتصاد ایران و تالش برای محدودیت 

صادرات نفت این کشور هستند.«

=وزارت خزانه داری آمریکا: 
هوانوردی  صنعت  فعاالن 
عت  سر به  یست  می با
این شرکت  با  را  روابط خود 
هواپیمایی قطع کنند و از آن 

فاصله بگیرند.
اداره کنترل دارایی های وزارت  دفتر 
 )OFAC( متحده  ایاالت  داری  خزانه 
آژانس مسافرتی و گردشگری »ماهان ایر« 
در مالزی را به دلیل مشارکت هواپیمایی 
ماهان در تروریسم در لیست تحریم های 
آمریکا،  داد.خزانه داری  قرار  ثانویه خود 
دوشنبه 18 تیر، اعالم کرد که   تمام اموال 
و دارایی های مربوط به آژانس مسافرتی و 
گردشگری »ماهان ایر« مستقر در مالزی 
که در حوزه قضایی ایاالت متحده قرار دارد 

مسدود شده است.
از  پیش  ماهان  هواپیمایی  شرکت 
این در سال 2۰11 به دلیل انتقال نیرو 
و سالح برای سپاه پاسداران به سوریه و 
عراق در لیست تحریم های خزانه داری 
قرار گرفته بود.نام این مؤسسه »شرکت 
اعالم  ماهان«  گردشگری  و  مسافرتی 
شده است که دفتر آن در کواالالمپور 
مالزی قرار دارد و  در سال 1992 و بر 
اساس قانون صنعت گردشگری مالزی، 
 . است  رسیده  ثبت  به  کشور  این  در 
ماهان  و گردشگری  شرکت مسافرتی 
عامل فروش شرکت هواپیمایی ماهان 

در مالزی معرفی شده است.
خزانه داری  وزیر  منوچین  استیو 
آمریکا می گوید  از پروازهای هواپیمایی 
ماهان جهت تقویت بشار اسد، رییس 
تسلیحات،  ارسال  و  سوریه  جمهوری 
پیکارجویان خارجی و نیروهای ایرانی 

با هدف گسترش خشونت در منطقه 
استفاده می شود.

وی تاکید کرده دولت آمریکا همواره 
ماهان  مرگ آفرین  نقش  در خصوص 
یک  درباره  ما  اقدام  و  بوده  ایر شفاف 
به  ارائه کننده خدمات  شرکت مستقل 
صنعت  فعاالن  همه  برای  ایر،  ماهان 
هوانوردی روشن می کند که می بایست 
به سرعت تمامی روابط خود را با این 
شرکت هواپیمایی قطع کنند و از آن 
تاکید کرده  فاصله بگیرند.او همچنین 
است که شرکت هایی که به ارائه خدمات 
ادامه  ایر  ماهان  هواپیمایی  به شرکت 
می دهند، یا ورود و خروج هواپیماهای این 
شرکت را به فرودگاه های اروپا، خاورمیانه 
و آسیا تسهیل می کنند، بدانند با خطر 
جریمه های مالی سنگین مواجه خواهند 
شد.پیش از این آمریکا شرکت های وابسته 
به هواپیمایی ماهان و معراج و همچنین 
هواپیماهای شرکت های کاسپین و پویا 
را در سیاهه تحریم های خود قرار داده 
بود.شرکت هواپیمایی ماهان برای انتقال 
ادوات نظامی و سالح و نیرو به سوریه 
پروازهای مخفیانه دارد و شماره ریجستری 
دستکاری  را  تجاری  هواپیماهای 
شناسایی  نتوانند  رادارها  تا  می کند 
کنند که مقصد پروازهای آنها کجاست.

ماهان از گذشته تا امروز
شرکت هواپیمایی ماهان زیرمجموعه 
یک بنگاه اقتصادی با عنوان »مؤسسه 
که  است  الموحدین«  مولی  خیریه 
سیدحسین مرعشی برادر عفت مرعشی 
)همسر علی اکبر هاشمی رفسنجانی( 
و  است  آن  مؤسس  هیات  اعضای  از 
هوایی  خط  این  عمده  سهامداران  از 
با همکاری یک  به حساب می آید که 

وزارت خزانه داری آمریکا آژانس مسافرتی و گردشگری 
»ماهان ایر« در مالزی را تحریم کرد

شریک مصری با تعداد محدودی هواپیما 
هواپیمایی  کرد.  آغاز  را  خود  فعالیت 
ماهان به تدریج بعد از هواپیمایی »هما« 
از سال  و  ایران شد  ایرالین  بزرگترین 
1371 که فعالیت خود را آغاز کرد، به 
پایگاه های مالی  از قدرتمندترین  یکی 
بعضی اعضای حزب کارگزاران، نزدیک 
به هاشمی رفسنجانی، تبدیل شد. تا آنجا 
که بسیاری از خلبانان، تکنسین های پرواز 
و مهندسی، مهمانداران و پرسنل این 
شرکت با سفارش چهره های سیاسی و 
هاشمی  خانواده  به  نزدیک  اقتصادی 
ارشد  اعضای  و  مرعشی  و  رفسنجانی 
حزب  کارگزاران به استخدام این مجموعه 
درآمدند، از جمله عرب نژاد، مدیرعامل این 
شرکت که در مقاطع بحرانی این شرکت 

را از فروپاشی نجات داد.
آلمان، فرانسه، دانمارک، کشورهای 
و  آسیا  شرق  و  فارس  خلیج  حوزه 
جمله  از  عراق  و  روسیه  همچنین 
آنها  به  ماهان  که  کشورهایی هستند 
بحران  باالگرفتن  با  دارد.  دائم  پرواز 
سوریه و ریسک باالی پرواز به دمشق 
این کشور در حالی  و دیگر شهرهای 
که شرکت های هواپیمایی ایران ایرتور، 
آسمان و حتی ایران ایر تمام پروازهای 
ولی  کردند،  لغو  سوریه  به  را  خود 
ماهان ایر طبق توافق با سپاه پروازهای 
خود به سوریه را ادامه داد و فقط در 
مقاطعی کوتاه با افزایش درگیری ها و 
بین المللی  فشارهای  تحت  همچنین 
در حین مذاکرات اتمی، در چند نوبت 

پروازهای خود را به سوریه لغو کرد.
در آمریکا کم نیستند سیاستمدارانی 
که تالش می کنند تا هواپیمایی ماهان 

در لیست تروریسم  قرار بگیرد.
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»پت شاپ بویز«   - پرچی زاده  رضا 
از  یکی   )Pet Shop Boys(
پاپ  موسیقی  گروه های  مشهورترین 
موسیقی  دونفره ی  گروه  این  است. 
 Electronic( الکترونیک«  »پاپ 
لندن  در   1981 سال  در    )Pop
 Neil( تننت  نیل  شد.  تشکیل 
Tennant( خواننده اصلی گروه است 
و کریس لو )Chris Lowe( بیشتر 
به نواختن می پردازد. از مشخصه های 
از کیبورد  فراوان  استفاده  ی  آنها  آثار 
تلفیقی  نُت های  و  سینثسایزر  و 
الکترونیک و اُرکسترال است که باعث 
چیزی  کارهای شان  عمده ی  شده 
بین پاپ و تکنو با مایه های کالسیک 
پت شاپ بویز  ترانه های  بهترین  باشد. 
به همان دوران آغاز کارشان در اواخر 
که  برمی گردد  میالدی  هشتاد  دهه 
چند تک ترانه بیرون دادند که در زمان 
خودشان جزو بهترین و پرفروش ترین 

آثار موسیقی پاپ شدند.
پت شاپ بویز برای من و همدوره های 
که  است  روزگاری  آن  یادآور  من 
»موتور  گاسکوئین(  )پل  »گازا« 
جزیره« بود، و شاگردان بابی رابسون 
را با چنگ و دندان و از جان گذشتگی 
باال  ایتالیا  نود  جام  نیمه نهایی  تا 
کشانده بود تا در پنالتی ها به شاگردان 
فینالیست  حسرت  تا  ببازند  بکن بائر 
به  امروز  به  تا  جهانی  جام  در  شدن 
دل انگلیسی ها بماند؛ و روزهای رانی 
در  جدبرگ  داریوس  و  بود  کریون 
»لبه تاریکی«؛ و البته روزهای واکمن 
و نوار کاست های خاکستری رنگ 2۶ 

دقیقه ای اوریجینال انگلیسی.
با  تننت  نیل  که  بود  روزها  همان 
با  و  فرا جنسی اش  تودماغی  صدای 
مرا  نمی فهمیدم شان  که  کلماتی 

مسحور کرد.
از  تا  چهار  دارم  قصد  اینجا 
و  نیل  شگفت انگیز  تک ترانه های 
کریس را معرفی کنم تا عالقمندان به 
موسیقی پاپ امروز بدانند »قدیم ها« 
بود!  دیگری  چیز  هم  پاپ  موسیقی 
و  موسیقی  لحاظ  از  کدام  هر  اینها 
سبک کلیپ سازی چنان هوشمندانه 
و خالقانه بودند که در زمان خودشان 
ترتیب  بدین  و  کردند  پا  به  انقالبی 
را  پاپ  موسیقی  جدید  سیر  خط 
تعیین کردند. عنوان ترانه ها را ترجمه 
دوست  را  کار  این  چون  نمی کنم 
ندارم، و ترجمه به خصوص وقتی پای 
ترانه در میان باشد معموال حس زبان 

اصلی را منتقل نمی کند.
ترانه  این  است.  مذهبی  ترانه ای 
که  است  تننت  نیل  نفس  حدیث 
کودکی  در  و  است  کاتولیک  خود 
تربیت مذهبی داشته. بنابراین، ترانه 
از  کاتولیک  مذهبی  نمادهای  از  پر 
»هم ُسرایی«  و  »مازوخیسم«  جمله 
)ُکر( است. خواننده درباره ی »گناه« 
گناه  اثر  در  جامعه  از  جداافتادن  و 
نامعلومی که مرتکب شده می خواند. 
کلیپ ترانه را درک جارَمن کارگردانی 
کرده. در کلیپ، نیل را دادگاه تفتیش 
و  کرده  دستگیر  تاری  و  تیره  عقاید 
مورد شکنجه و بازجویی قرار می دهد. 
کریس زندانبان اوست، و ران مودی 
بازی  را  اعظم  ُمَفّتش  نقش  فقید 
به  هم  کبیره  گناه  هفت  می کند. 
تجسم یافته  کاریکاتورهای  صورت 

گه گداری خودی نشان می دهند.
عین  در  و  ترسناک  مذهبی  فضای 
یاد  را  آدم  کلیپ  این  غمناک  حال 
دکتر فاستوس می اندازد. در مکان های 
دخمه  مانند،  و  سیاهچال  نیمه تاریک 
برابر شعله های  در  که  دراز  سایه های 
بی انتها  و  بلند  دیوارهای  روی  آتش 
می افتند وهمی دلپذیر به بیننده القا 
طلب  ترانه  در  نیل  گرچه  می کنند. 
راهب های  اما  می کند،  بخشایش 
باشُلق پوش که دوره اش کرده اند انگار 
می سوزانند،  آتش  در  را  او  کار  آخر 
را  او  که هم تطهیرش می کند و هم 
از  یکی  این  می فرستد.  باقی  دیار  به 
محبوب ترین ترانه های پت شاپ بویز تا 
به امروز بوده است. برای کسانی که فکر 
می کنند موسیقی پاپ فقط درباره ی 
عشق و حال است این ترانه می تواند 
روشنگر باشد. ُطرفه اینکه بسیاری از 

ترانه های پاْپ مذهبی هستند.
درباره ی  مشهور  بسیار  ترانه ای 

پت شاپ بویز: موسیقی، اروتیسم، و رؤیا
نسخه ی  که  رفته  دست  از  عشقی 
اهمیت  جهت  آن  از  پت شاپ بویزش 
اجراهای  بهترین  از  یکی  که  دارد 
در سبک  ترانه   است. شعر  ترانه  این 
»کانتری« )Country( آمریکایی را 
جانی کریستوفر، مارک جیمز و وین 
کارسون در سال 19۷2 نوشتند، و از 
اجرا شده  بارها  امروز  به  تا  زمان  آن 
است. الویس پریسلی، ویلی نلسون، و 
کریس دبرگ از خواننده های مشهوری 
هستند که این ترانه را اجرا کرده اند. 
با این وجود، من نسخه ی پت شاپ بویز 
می دانم.  ترانه  این  اجرای  بهترین  را 
نسخه ی آنها در سبک »سینث پاپ« 
نُت های  آنها  است.   )synthpop(
موسیقی را کمی تغییر داده اند و بدین 
را موسیقایی تر کرده اند.  ترانه  ترتیب 
مناسبت  به  هم  اجرای شان  اولین 
دهمین  در  پریسلی  الویس  یادبود 
سال درگذشت وی بود که در شبکه ی 
استقبالی  چنان  با  و  اجرا  آی تی وی 
مواجه شد که تصمیم گرفتند آن را 

ضبط استودیویی کنند.
 Always on My« کلیپ 
Mind« در حقیقت قسمتی از فیلم 
 It Couldn’t Happen« موزیکال
باند  جک  کارگردانی  به    »Here
که  است  پت شاپ بویز  شرکت  با  و 

آن  در  فیلم  مختلف  صحنه های 
ریمیکس شده اند، و بدین ترتیب یکی 
از سورئال ترین کلیپ های پت شاپ بویز 
و کل دهه هشتاد را رقم زده اند. در این 
کلیپ، کریس و نیل سوار اتوموبیلی 
کالسیک اند. کریس راننده است و نیل 
مسافری عجیب  که  نشسته،  او  کنار 
زنجیره ای  قاتل  یک  باید  ظاهرا  که 
روی  و  شده  ماشین  سوار  باشد 
صندلی عقب می نشیند. نقش مسافر 
را جاس اَکلَند، هنرپیشه ی برجسته ی 
انگلیسی، بازی می کند. وقتی که او به 
جلو خم می شود و رادیوی اتوموبیل را 
روشن می کند، مجموعه ای از تصاویر 
نامتجانس و بی ربط ما را در خود غرق 

می کنند.
قرن   به  مربوط  فیلمی  از  قطعه ای 
با  »جنتلمن«ها  آن  در  که  نوزدهم 
خدمتکار خانه »شیطنت ها«ی شهوانی 
با  راه آهن که  مامور  نفر  دو  می کنند؛ 
صورت های رنگ شده به شکل گورخر 
افسار گورخری را در دست گرفته اند 
و او را از سکوی ایستگاه باال می برند؛ 
ایستگاه قطاری که سربازان انگلیسی 
آن  در  دوم  جهانی  جنگ  به  اعزامی 
آخرین لحظات آرامش را می گذرانند، 
می کنند  دود  سیگار  که  حالی  در  و 
)شاید(  موسیقی  قطعه ی  آخرین  به 
عمرشان گوش می سپارند؛ و بسیاری 
حتی  که  دیگر  نامتجانس  تصاویر 
 Always« .نمی شود تشریح شان کرد
on My Mind« یکی از محبوب ترین 

ترانه های پت شاپ بویز است.
ترانه ی عاشقانه ی ساده ای است که 
»واوا«  گیتار  و  تکنو  موسیقی  روی 
شده.  اجرا   )wah-wah guitar(
گیتار واوا را آنهایی که موسیقی دهه 
و  کرده اند  گوش  را  میالدی  هفتاد 
فیلم های دهه هفتاد را دیده اند– اگر 
اسمش را هم ندانند- حتما می توانند 
»واوا«  بدهند.  تشخیص  گوش  با 
نام آواست. وقتی گیتار برقی را طوری 
می نوازند که صدایش کش می آید و 
قوس پیدا می کند و صدایی مثل واوا 
می گویند  وا  وا  را  آن  می کند،  تولید 
و »Heart« با استفاده از واوا فضای 

دهه ی هفتاد را زنده می کند.
ساده  موسیقی  و  شعر  از  فراتر  اما 
جهت  این  از  ترانه  این  سرراست،  و 

تنها  کلیپ اش  که  دارد  اهمیت 
هشتاد  دهه  در  پت شاپ بویز  کلیپ 
مشخصی  نسبتا  داستان  که  است 
باند  جک  را   »Heart« کلیپ  دارد. 
کارگردانی کرده. این کلیپ بر اساس 
داستان فیلم »نوسفراتو« )1922( اثر 
کارگردان  مورنائو،  ویلهلم  فریدریش 
و  ساخته  آلمانی،  اکسپرسیونیست 
کارگردانی  و  ظاهری  مشخصه های 
دراکوال/  ژانر  مبنای  بر  آن  هنری 
محل  است.  شده  تدوین  خون آشام 

فیلمبرداری هم اسلوونی است.
ازدواج  تازه  که  نیل  کلیپ،  این  در 
ماشینی  سوار  عروسش  با  کرده، 
است.  کریس  راننده اش  که  هستند 
عسل  ماه  گذراندن  برای  ظاهرا  آنها 
دورافتاده  مکانی  در  قصری  به  دارند 
می روند که از قضا خون آشامی در آن 
زندگی می کند. هنگامی که نوعروس 
می گذارند،  قصر  به  قدم  تازه داماد  و 
که  وقتی  می شود.  فعال  خون آشام 
می کنند،  عشقبازی  داماد  و  عروس 
دید  مخفیانه  را  آنها  که  خون آشام 
عشقبازی  هوس  دلش  می زند، 
از  را  عروس  یواش  یواش  و  می کند، 
از  را  او  نهایت  در  و  کرده  در  به  راه 
به »عروس دراکوال«  داماد دزدیده و 
تبدیل می کند. نقش خون آشام را یان 

َمک کلن استادانه بازی می کند.
رابطه ی  اضمحالل  کلیپ،  این  در 
به  دقیقه  پنج  از  کمتر  در  عاشقانه 
ممکن  شکل  زیباترین  و  موجزترین 
تصویر شده. روند رنگ پریده تر شدن 
که  است،  جالب  بسیار  نوازندگان 
می چربد  دارد  خون آشام  زور  یعنی 
و  بیشتر  روی عروس هی  تاثیرش  و 
و  ساده  بچه ی  نیل  می شود.  بیشتر 
خطرناک  جذابیت  ولی  است،  خوبی 
همین  برای  ندارد؛  را  خون آشام 
را  قدرت«  »نبرد  مدتی  از  پس  هم 
می بازد و عروس سکسی را توی بغل 
عروس  می اندازد.  شهوانی  خون آشام 
با  بار  این  آمده-  که  راهی  همان  از 
نقلیه ی  وسیله ی  در  و  جدید  داماد 
جدید- بازمی گرد، و داماد قدیمی را 
در قصر تنها می گذارد. نکته ی جالب 
این است که هم مک کلن و هم تننت 

همجنسگرا هستند.
به  نوجوان  پسر  دو  عشق  درباره ی 
بر  هم  با  آنها  دعواهای   و  دختر  یک 
در  که  ترانه  این  اوست.  با  و  او  سر 
 )Latin Pop( التین«  »پاپ  سبک 
شده.  ضبط  فلوریدا  میامی  در  است 
تلفیق استادانه ی سینثسایزر با گیتار 
ساکسوفوْن  و  ترومپت  و  کالسیک 
اثری بی نظیر از این ترانه ساخته است. 
کلیپ اش که اریک واتسون کارگردانی 
کرده در پورتوریکو فیلمبرداری شده؛ 
و بازیگرانش نیز همه اهل پورتوریکو 
ولی  و  ُشل  داستانک  کلیپ  هستند. 
دارد، و رقابت نسبتا دوستانه ی دو پسر 
برای جلب نظر یک دختر در مواضع 
و مکان های مختلف را تصویر می کند. 

اما این فقط ظاهر قضیه است.
 »Domino Dancing« کلیپ 
از شاعرانه ترین و در عین حال  یکی 
است  کلیپ هایی  سیاستمدارانه ترین 
که  جایی  در  دیده ام.  عمرم  به  که 
ظاهر قضیه ای که این کلیپ تصویرش 
»دیگرجنس خواهانه«  امری  می کند 
باطن اش  است،   )heterosexual(
»همجنس خواهانه«  زیادی  میزان  به 
از  سوای  است.    )homosexual(
این  جای  جای  در  اروتیسم  اینکه 
کلیپ موج می زند و دغدغه ی کلیپ 

مشخصا دیسکورس »بدن« است،

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

نویسندگان آلمانی زبان نگران گسترش 
راست گرایی و کاهش کتابخوانی و مرگ ادبیات

ادبیات  »روزهای  دومین  و  چهل 
آلمانی زبان« روز یکشنبه 8 ژوئیه در 
به همایش  اتریش  شهر کالگنفورت 
پر جنب و جوش خود پایان می دهد.

 ۴ شامگاه  از  که  همایش  این  در 
نویسنده   1۴ است،  آغاز شده  ژوئیه 
آلمان،  کشورهای  از  آلمانی زبان 
اتریش، اوکراین، سویس و ترکیه آثار 
منتشر نشده خود را می خوانند و یک 
هیئت داوران هفت نفره پس از نقد و 
بررسی آثار خوانده شده، به بهترین 
می کند.  اعطا  نقدی  جایزه   ۵ آنها 
اینگبورگ  یورویی  هزار   2۵ جایزه 

باخمن مهمترین آنهاست.
عنوان  به  باخمن  اینگبورگ  جایزه 
ادای احترام به این شاعر زن اتریشی 
 19۷3 سال  در  که  می شود  اعطا 
بدرود  سالگی   ۴8 سن  در  میالدی 
شعرهای  مجموعه  گفت.  حیات 
»فراخوان  شده«،  سپری  »زمان 
»آخرین  بزرگ«،  خرس های 
»همه  نشده«،  منتشر  شعرهای 
روزها«، »عشق را برایم توضیح بده«، 
»شکایت« و »حقیقی« از جمله آثار 

وی هستند.
 192۵ سال  در  باخمن  اینگبورگ 
دیده  اتریش  کالگنفورت  شهر  در 
 19۷3 سال  در  و  گشود  جهان  بر 
او در سال 19۶۴  رم درگذشت.  در 
بوشنر  جورج  معتبر  جایزه  میالدی 
آلمان و چهار سال بعد جایزه بزرگ 
کسب  را  ادبیات  حوزه  در  اتریش 
حیات  طول  در  این  بر  عالوه  کرد. 
باخمن، جایزه گروه ۴۷، جایزه حوزه 
ادبی  جایزه  آلمان،  اقتصاد  فرهنگی 
شنیداری  ادبیات  جایزه  برمن،  شهر 
منتقدان  جایزه  جنگ،  نابینایان 
آلمان و جایزه آنتون ویدگاس به وی 

تعلق گرفت.
رقابت 1۴ نویسنده برای کسب 

5 جایزه
به  پنجم  تا  دوم  های  جایزه 
رادیو  جایزه  از:  عبارتند  ترتیب 
کالگ  جایزه  یورو(   12۵00( آلمان 
شبکه های  جایزه  یورو(،  هزار   10(
یورو(   ۷۵00  ( دولتی  تلویزیونی 
و  یورو(   ۷000( مخاطبان  جایزه 
بورسیه شهر کالگنفورت به مبلغ ۵ 

هزار یورو.
جایزه  دریافت  نامزدهای  امسال 
عبارتند  روزه   ۵ همایش  این  در 
کالوادچر،  مارتینا  بیرگ،  باو  از: 
ادلباور،  رافائال  دوندار،  اوزگول 
گروس،  یوشوا  گروتسنر،  اشتفان 
آلی کالین، اشتفان لوزه، لنارد لوس، 
تانیا مالیارچوک، آسلم نفت، یاکوب 

نولته، تونیا تی سیورس، آنا اشترن.
»روزهای ادبیات آلمانی زبان« طی 
چهل و دو سال خود را به عنوان یکی 
از همایش های تاثیرگذار ادبی تثبیت 
در  معموال  آن  بحث های  و  کرده 
محافل ادبی با جدیت دنبال می شود. 
ادبیات  روزهای  که  روزی  پنج  در 
اتریش  کالگنفورت  در  آلمانی زبان 
برگزار می شود، این شهر شاهد انجام 
برنامه های متعددی است که هزاران 
عالقمند به کتاب، ادبیات و هنر را به 

این شهر می کشاند.
جشن گشایش این همایش شامگاه 
صدها  حضور  با  ژوئیه   ۴ چهارشنبه 
سیاستمداران  و  هنرمندان  از  تن 
برگزار شد  اروپا  و  اتریش  سرشناس 
و در همین مراسم 1۴ نویسنده زن و 

مرد در همایش معرفی شدند.

نقد راستگرایی و بیگانه ستیزی
سیاست های  به  توجه  با  امسال، 
برابر  در  آلمان  و  اتریش  که  تندی 
بحران پناهندگی در پیش گرفته اند، 
راستگرایی  فزاینده ی  رشد  مسئله 
به  اروپا  سراسر  در  بیگانه ستیزی  و 
مهمترین گرانیگاه بحث های همایش 

تبدیل شد.

نویسنده  اوغلو  زعیم  فریدون 
او  آثار  که  آلمان  ساکن  ترکیه ای 
»پرفروش ترین ها«  شمار  در  اغلب 
افتتاحیه  سخنرانی  در  است،  بوده 
ادیبانه  بیانی  با  را  این بحث  مراسم، 
نویسندگان  از  دیگر  برخی  گشود. 
نیز، در کنار خواندن آثار خود برای 
با  گفتگو  در  اغلب  داوران،  هیئت 

مخاطبان به این مشکل پرداختند.
رمان های  نویسنده  اوغلو  زعیم 
گذشته  سال های  در  که  پرفروش  
روزهای  اصلی  جایزه  برنده  خود 
ادبیات آلمانی زبان بوده است، امسال 
مراسم  اصلی  سخنران  عنوان  به 
بود.  شده  برگزیده  همایش  گشایش 
از جمله گفت:  او در سخنرانی خود 
صداقت  با  راستگرای  »نویسنده ی 

وجود ندارد«.
برج«،  »هفت  رمان های  نویسنده 
و  »اوانگلیو  »لیال«،  »روسری«، 
به  چرخش  به  اشاره  با  ایزابل«، 
حاکم  پدرساالری  اروپا،  در  راست 
را  اسالم  جهان  و  غرب  جهان  بر 
بیگانگان،  علیه  نفرت  با  همزمان 
زنان و تهی دستان، انگیزه های اصلی 
اروپا  بیگانه ستیزان  و  راستگرایان 

دانست.
حرف بی معنای روز در اروپا

زعیم اوغلو در همین زمینه افزود: 
»یک دست راستی نه منتقد سیستم 
است، نه مخالف آن. او عالوه بر این 
کسی  نیست.  هم  شهروندان  نگران 
می شود  دیگران  علیه  بازی  وارد  که 
و به جان آنها می افتد، دست راستی 
مسیر  در  که  کسی  همین.  است، 
می کوشد،  تهی دستان  حقوق  تامین 
یک انساندوست است، همین. چیزی 
نام روشنفکر راستگرای باصداقت  به 
باصداقت  راستگرای  نویسنده  یا 

وجود ندارد«.
این نویسنده ترک تبار به همکاران 
فضای  از  متاثر  که  داد  هشدار  خود 
رسانه ای، رفتار راستگرایان را توجیه 
دادن  »نسبت  گفت:  وی  نکنند. 
انگیزه های اصیل به راستگرایان، آنطور 
ستون های  نویسندگان  برخی  که 
ادبی عمل می کنند، به کسی کمک 
و  تنها  راستگرایان  مسئله  نمی کند. 
غیرخودی  برابر  در  سنگربندی  تنها 
پدری،  سرزمین  سر  بر  بحث  است. 
است«. روز  بی معنای  حرف 

ادبیات علیه سیاست؟
در  راستگرایی  و  بیگانه ستیزی 
بحث های  گرانیگاه  به  شرایطی 
اوغلو  زعیم  چون  نویسندگانی 
حزب  سه  که  است  شده  تبدیل 
آلمان  ائتالفی  دولت  تشکیل دهنده 
که  پناهندگانی  سریع  اخراج  سر  بر 
بازگرداندن  شده،  رد  آنان  تقاضای 
بی درنگ پناهجویانی که از یک کشور 
سوم اروپایی به آلمان وارد می شوند 
در  پناهجویان  اجباری  استقرار  و 
کمپ هایی شبیه بازداشتگاه تا پایان 
رسیدگی به درخواست آنها، به توافق 

رسیده اند.
نظرسنجی  آخرین  دیگر،  سوی  از 
نشان  آلمان  تلویزیون  اول  شبکه 
کشدار  بحث های  که  است  داده 
درباره پناهجویان حوصله آلمانی ها را 
برده و سبب شده است که 82  سر 
ابراز  آنها نسبت به کار دولت  درصد 
نارضایتی کنند. در این میان به ویژه 
آلمان،  کشور  وزیر  زهوفر  هورست 
این  برانگیزنده  نخستین  عنوان  به 
بحث و کسی که با تهدید به استعفا، 
با  را  مرکل  آنگال  دولت  چهارمین 
از هم پاشیدن روبرو کرد، 1۶  خطر 
دست  از  را  خود  هواداران  از  درصد 

داده است.
حال  عین  در  آلمان  کشور  وزیر 
در  مسیحی  سوسیال  حزب  رئیس 
ایالت بایرن نیز هست که بطور سنتی 
مسیحی  دموکرات  حزب  متحد 
محسوب می شود، اما از سال 201۵ 
هزار  صدها  ورود  با  سو،  این  به 
سرسخت ترین  به  آلمان  به  پناهجو 
مرکل  آنگال  سیاست های  منتقد 

تبدیل شده است.
یک دادخواست آتشین

درباره  آلمان  دیتسایت  روزنامه 
نوشته  اوغلو  زعیم  فریدون  سخنان 
زعیم  فریدون  “»سخنرانی  است: 
بود.  آتشین  دادخواست  یک  اوغلو 
بخواهد  که  نیست  کسی  او  اگرچه 
باورهای خود را در یک مقاله خالصه 
پیرامون  آلمان  در  وقتی  ولی  کند 
پناهجویان  ترانزیت  مراکز  ایجاد 
بحث می شود و دولت اتریش نه تنها 
پناهجویان در  تهاجمی علیه  روندی 
پیش گرفته، بلکه نهادهای فرهنگی 
و مطبوعاتی را مورد تهاجم قرار داده، 
باید آرزو کرد که صداهای زیادی به 

سخنان زعیم اوغلو بپیوندند«.
این روزنامه آلمانی در فرازی دیگر 
و  کتاب  به  مردم  عالقه  کاهش  به 
می نویسد:  و  می کند  اشاره  ادبیات 
»در ماه هایی که مسائلی مانند بحران 
بازار کتاب، کاهش تعداد خوانندگان 
و  شدت  به  کتاب  فرهنگ  پایان  و 
بررسی  و  بحث  مورد  پیش  از  بیش 
می توان  سختی  به  می گیرد،  قرار 
انسنزبرگر*  ماگنوس  هانس  یاد  به 
ادبیات« را هشدار  نیفتاد که »مرگ 

می دهد.«
انسنزبرگر، شاعر  *هانس ماگنوس 
سرشناس  روزنامه نگار  و  نویسنده  و 
نورنبرگ  در   1929 زاده ی  آلمان، 
و  شاعران  پرکارترین  از  یکی  و 
نویسندگان آلمان است. از او تا کنون 
مجموعه  ده ها  و  شعر  مجموعه   12
مقاالت ادبی و اجتماعی منتشر شده 

است.
*منبع: روزنامه دیتسایت

Wiebke Porombka :نویسنده*
*ترجمه: جواد طالعی

فریدون زعیم اوغلو
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امروز  جامعه ی  =تصاویر 
ایام  از  کمی  دسِت  ایران 
به  قدری  اگر  ندارد.  قاجار 
ر  مصیبت با شباهت  ین  ا
بشود  شاید  بیاندیشیم، 
که  گرفت  نتیجه  اینجور 
اسالمی  حکومت جمهوری 
بیمار  و  ناقص الخلقه  فرزند 

ایام قاجار است.
قابل  زماِن  =رضاشاه، 
سنجش و ساعت رسمی را 
به زندگی ایرانیان وارد کرد 
ساعت  یکسان سازی  با  و 
سبک  تا  کوشید  تقویم،  و 
از  را  ایران  مردمان  زندگی 
هر  به  باری  و  یِلخی گری 
جهت بودن، رهایی بخشد.

که  ُمَخبَّطی  =فکلی های 
شده  فرستاده  فرنگ  به 
و  بیاموزند  علم  تا  بودند 
کنند  مت  خد ر  کشو به 
که  کینه ای  واسطه ی  به 
بر  حاکم  سکوالریسم  از 
داشتند،  پهلوی  پادشاهی 
همواره می کوشیدند احکام 
از  صادره  بََدوی  و  خشن 
مرجعیت شیعه را بزک کنند 
تا مگر روزی بتوانند دین را 
ایران  سیاست  عرصه ی  به 

بازگردانند.
روزی  چند  مصدقی-  یوسف 
در  اجتماعی  شبکه های  که  است 
بََدوی  و  وحشیانه  رفتار  به  اعتراض 
سیمای  و  صدا  و  انتظامی  نیروی 
فرقه ی تبهکاِر حاکم بر ایران با چند 
از  است  شده  پر  رقصنده،  نوجوان 
محترم.  کاربران  رقاصی  ویدئوهای 
بزرگواران،  این  کار  کیفیت  از  فارغ 
گرامی  کاربران  این  از  برخی  اینکه 
حکومت  با  مبارزه  از  تصورشان 
جمهوری  تمدن  ماقبل  و  وحشی 
اسالمی، در فیلم گرفتن از قِر ریختن 
و کمر لرزاندن خالصه می شود، جای 

تأمل دارد.
پیش از ظهور شبکه های اجتماعی 
و بروز بیماری خودنمایی در طبقات 
و  سیاسی  مبارزه ی  جامعه،  مختلف 
نمودهایی  به وضع موجود،  اعتراض 
داشت.  پرهزینه  البته  و  معنی دار 
دلیر  و  شجاع  افرادی  معترضین، 
عرصه ی  و  خیابان  به  که  بودند 
نارضایتی شان  و  می آمدند  عمومی 
هر  اما  روز  امروِز  می کردند.  ابراز  را 
رفتار بی هزینه و مشنگانه ای به مدد 
در  گله وار  رفتار  و  جمعی  جهالت 
مصداق  و  مشمول  مجازی،  فضای 
فرقه ی  می شود.  محسوب  اعتراض 
تبهکار حاکم هم که در اداره ی امور 
از  است،  مانده  وا  مملکت  اساسی 
چنین رفتارهایی استقبال می کند و 
انداختِن  راه  و  آنها  به  زدن  دامن  با 
جناح های  میان  زرگری  جنگ 
جمهوری  سهامی  »شرکت  مختلِف 
اسالمی«، حواس عوام را از مشکالت 
پرت  مدتی  برای  رو  پیش  فجایع  و 
سخن پراکنی  بنگاه های  می کند. 
هم  فارسی  بی بی سی  مثل  ریاکاری 
در راستای منافع صاحبان شان برای 
به  اسالمی،  نظام جمهوری  استمرار 
جهالت  این  تاب  و  آب  پر  پوشش 

جمعی می پردازند.
است  رفته  چه  ایران  مردم  بر  اما 
پیش  کسب  برای  چنین  این  که 
خّفت  آزادی  انواع  افتاده ترین  پا 
صاحب  چشم انداز  از  می کشند؟ 
مصیبت بار  شرایط  صفحه کلید،  این 
بخش های  شورش  حاصل  فعلی، 
ایران  جامعه ی  چپگرای  و  مذهبی 
علیه نظم، بهداشت و شادی در سال 
13۵7 خورشیدی است. آنچه امروز 
تبهکار  فرقه ی  وحشیانه ی  رفتار  در 
با نوجوانان رقصنده می بینیم، تالی 
از  بخشی  نکبت بار  شورش  فاسد 
پهلوی گرایی  علیه  ایران  جامعه ی 
می آید،  پی  در  که  سطوری  است. 
توضیح مختصر این چشم انداز است.
الف( یاد باد آن روزگاران، یاد باد!

مدد  به  اخیر،  سال  چند  طی 
شبکه های اجتماعی و تلویزیون های 
جوانان  ماهواره ای،  سرگرمی محور 
دوران  اجتماعی  فضای  که  ایران 
پهلوی را درک نکرده اند، با تصاویری 
طبقه ی  زندگی  از  زیبا  و  حقیقی 
آشنا  پهلوی  عصر  ایران  متوسط 
دیدن  طبیعی  نتیجه ی  شده اند. 

از  حسی  ایجاد  تصاویری،  چنین 
از  به  نسبت  فراگیر  غِم  و  خسارت 
یک  در  زندگی  مواهب  رفتِن  دست 
آزادی های  دارای  و  مرفه  جامعه ی 

اجتماعی است.
پر  موجب  خود  فراگیر،  اندوِه  این 
فالکت  و  نکبت  رنگ تر شدن حس 
 13۵7 بهمن  انقالب  از  ناشی 
جدید  نسل  آنچه  است.  خورشیدی 
چیز  هر  از  بیش  ایران  جوان  و 
میان  آشکار  تفاوت  می کند،  درک 
آدم های  امیدوار  و  شاد  چهره های 
با  پهلوی  عصر  متوسط  طبقه ی 
و  غم زده  شکسته،  صورت های 
حکومت  از  حاصل  فالکت زده ی 

جمهوری اسالمی است.
عامدانه  نابودی  از  پس  دهه  چهار 
و جاهالنه ی دستاوردهای دوران پر 
نسل های  پهلوی،  پادشاهی  رونق 
و  امام«  طالیی  »دوران  از  برآمده 
و  تزویر  پر  و  ایام مسموم   در  بالیده 

دروغ اصالحات، هیچ امیدی به آینده 
ندارند. آنچه پیش روی این جوانان 
اقتصادی  گرفته،  قرار  میانساالن  و 
فاقد  با جامعه ای  ویران است همراه 
که  اجتماعی  آزادی های  حداقل 
همزمان، با سقوط اخالقی حیرت آور 
و محیط زیست رو به انهدام دست و 

پنجه نرم می کند.
عصر پهلوی، با  همه دوران سیصد 
سال اخیِر تاریخ ایران متفاوت است. 
از  بجامانده  عکس های  به  وقتی 
فقر  نگاه می کنیم، جز  قاجار  دوران 
و  تکیدگی  و  بیماری  و  فالکت  و 
عامه ی  و جبین  در سیما  گرسنگی 
جامعه نمی بینیم. جامه های مندرس، 
ویرانی،  حال  در  ساختمان های 
مشاغل  سنگالخ،  و  خاکی  راه های 
لوطی های  و  اوباش  هرز،  و  کاذب 
خشونت  بیشتر  همه  از  و  خیابانی 
تصاویر  اصلی  نماهای  بی نظمی،  و 
هستند.  قاجار  عصر  از  بجامانده 
امروز  جامعه ی  تصاویر  شوربختانه 
قاجار  ایام  از  کمی  دسِت  هم  ایران 
شباهت  این  به  قدری  اگر  ندارد. 
بشود  شاید  بیاندیشیم،  مصیبت بار 
حکومت  که  گرفت  نتیجه  اینجور 
جمهوری اسالمی فرزند ناقص الخلقه 

و بیمار ایام قاجار است.
ب( فکلی  نمازخوان: چهارپایی 

بر او کتابی چند
صفحه کلید،  این  صاحب  نگاه  از 
مهترین دستاورد دوران پهلوی، ایجاد 
نهادهای منضبط و با برنامه و آوردِن 
نظم به ساحت عمومی زندگی ایرانی 
و  سنجش  قابل  زماِن  رضاشاه،  بود. 
ایرانیان  زندگی  به  را  ساعت رسمی 
نبرد  به  طریق  این  از  و  کرد  وارد 
خرافات و بی عملی رایج در جامعه ی 
ایرانیان پیش  بیشینه ی  ایران رفت. 
سرشت  به  بنا  رضاشاه،  دوران  از 
شیعه گری  محوِر  موعود  و  واپسگرا 
فاسدکننده ی  مفهوم  واسطه ی  به  و 
وقت شناسی  و  زمان  به  انتظار، 
با  رضاشاه  نمی گذاشتند.  ارزش 
یکسان سازی ساعت و تقویم، کوشید 
از  را  ایران  تا سبک زندگی مردمان 
یِلخی گری و باری به هر جهت بودن، 

رهایی بخشد.

در همین ایام بود که اعزام دانشجو 
نیروهای  تربیت  برای  فرنگ  به 
دستور  در  کارآمد،  و  تحصیل کرده 
قرار  دوره  آن  معارف  وزارت  کار 
تعدادی دانش آموز نخبه و  گرفت و 
درس خوان با بورسیه دولت پادشاهی 
از  پس  تا  شدند  اروپا  روانه ی  ایران 
آن  پیشرفته ی  ممالک  در  تحصیل 
بالد به وطن بازگردند و در آبادانی و 
پیشرفت ایران نوین مشارکت کنند.

این محصلین  از  بسیاری  هر چند 
مصدر  ایران  به  بازگشت  از  پس 
اما  شدند  کشور  به  مهمی  خدمات 
برخی از آنها که حتی در غرب هم 
اسیر رسوبات ذهن های مرتجع خود 
بودند، پس از تحصیل علوم تجربی و 
مهندسی، بدون درک مبانی سکوالِر 
و  بازگشتند  ایران  به  تخصص شان، 
مخالف  سیاسی  گروه های  پایه گذار 
بیشینه ی  شدند!  پهلوی  حکومت 
این فکلی های نمازخوان را موجودات 
و  بازرگان  مهدی  قبیل  از  منحطی 
یداهلل سحابی تشکیل می دادند. این 
بدیهی  امِر  این  فهِم  بدوِن  جماعت 
که علم جدید مبانی یکسر متفاوت 
زدن  پل  دنبال  به  دارد،  دین  از 
میان مفاهیم دینی و علوم تجربی- 
که  بود  چنین  این  بودند.  مهندسی 
این حرف یاوه به مرور میان بخشی 
از جامعه ی گرفتار شیعه گری ما رایج 
شد که علم و دین قابل جمع هستند 

و بسیاری از احکام و مفاهیم دینی را 
می شود توجیه علمی کرد!

قماش  از  ُمَخبَّطی  فکلی های 
توجیه  همین  با  سحابی،  و  بازرگان 
و  رفتند  قرآن  علمی  تفسیر  سراغ 
همراه با آن وقت و عمر خود را برای 
آب  ِجرم  و  حجم  دقیق  محاسبه ی 
با  به مبال  وارد شدن  ُکر و حکمت 
امثال چنین جفنگیاتی  پای چپ و 
هدر دادند. این جماعت به واسطه ی 

کینه ای که از سکوالریسم حاکم بر 
همواره  داشتند،  پهلوی  پادشاهی 
بََدوی  و  خشن  احکام  می کوشیدند 
بزک  را  شیعه  مرجعیت  از  صادره 
را  دین  بتوانند  روزی  مگر  تا  کنند 
به عرصه ی سیاست ایران بازگردانند.
ج( آخوند شیعه، طهارت علیه 

بهداشت
اصالحات  دوران  همان  از 
که  شیعه  آخوند  صنف  رضاشاهی، 
ساله اش  هزار  تزویر  رشته های  تمام 
ایران  از  کینه  می دید،  پنبه شده  را 
متجدد و نوین و بانیان آن را به دل 
دادگستری  فقط  نه  رضاشاه  گرفت. 
و اوقاف را از آخوندهای شیعه پس 
اندیشه ی  تزریق  با  بلکه  بود  گرفته 
فن ساالر و سکوالر به جامعه ی ایران، 
بخش  ُگرده ی  از  را  شیعه  مالهای 
بزرگی از جامعه پیاده کرده بود. این 
واقعه از نظر آخوندهای شیعه که هزار 
سال از نادانی و انتظار بی پایان مردم 

بود. نابخشودنی  بودند،  خورده  نان 
رسمی،  ساعت  و  عمومی  بهداشت 
مذهبی  غیر  و  سکوالر  مفاهیمی 
می توانند  سادگی  به  که  هستند 
افق  و  ُکر  آب  قبیل  از  مزخرفاتی 
مردم،  زیست  ساحت  در  را  شرعی 
است مردمی  کمرنگ کنند. طبیعی 
که به شستشوی هر روزه عادت کنند 
زیر  عمومی  گرمابه ی  یا  منزل  در  و 
دوش بروند، دیگر کمتر تن به غسل 
و غوطه خوردن در خزینه های متعفن 
و سرشار از میکروب می دهند و بجای 
گنداب هایی  چنین  در  رفتن  فرو 
را  نظافت شان  ارتماسی،  غسل  برای 
این  می کنند.  جدا  دینداری شان  از 
زندگی  بر  اما  پاکیزگی  از  برداشت 
همه ی مردم غالب نشد. از طرف دیگر، 
بخشی از جامعه ی یِلخی و شیعه گرای 
زندگی سنتی  به مقتضای  بنا  ایران، 
خود، آنچنان به تنبلی و الابالی گری 
خو کرده بود که تن دادن به بهداشت 
و نظم برایش حکم شکنجه و زندان 
با اعمال شاقه را داشت. این گروه از 
جامعه ایرانی، دست در دست آخوندها 
نظم  و  بهداشت  با  مبارزه  به  سال ها 
ادامه دادند تا اینکه در انقالب ۵7 به 

مقصودشان رسیدند.

د( این چپول های بویناک
نظم  مخالفان  از  دیگری  دسته ی 
و بهداشت دوران پهلوی، چپگرایان 
راه  که  بودند  مبارزی  اصطالح  به 
تجدد  نفی  برای  مضحک  روشی  و 
پیش  در  پهلوی  حکومت  از  حاصل 
در  روشی  بانی  عده  این  گرفتند. 
دوران  همان  از  که  شدند  زندگی 
شد.  مشهور  َخلقی«  »زندگی  به 
رفتار  هر  جماعت  این  قاموس  در 
پاکیزه و منظم، نشانه ای از بورژوازی 
شخصی،  نظافت  می شد.  محسوب 
ریش  تراشیدن  ظاهری،  آراستگی 
رعایت  سبیل!(،  )بخصوص  و سبیل 
ادب و نزاکت و از همه مهمتر رعایت 
نظم و وقت شناسی، همگی نشانه ی 
و  حاکمه  دستگاه  برای  فرد  نوکری 
امپریالیسم  چنگال  در  او  اسارت 
به  جاهل،  چپول های  این  بود! 
همگانی  تعفن  و  فالکت  تقسیم 
اعتقاد داشتند و جامعه ی بویناک و 
گله وار اشتراکی را منتهای آمال خود 
می دانستند. این جماعت از زمانی که 
اسلحه به دست گرفتند، جز ترور و 
نکردند  دیگری  کار  بانک  از  سرقت 
و هر پلشتی که مرتکب می شدند را 
آرمان های  راه  در  مبارزه  عنوان  به 

طبقه ی کارگر توجیه می کردند.
علیه  شورش   ،۵7 انقالب  ه( 

بهداشت، نظم و شادی
اتصال  نقطه ی   ،13۵7 انقالب 
فکلی های نمازخوان، چپ های چرک 
بخشی  بود.  مفتخور  آخوندهای  و 
بی نظمی  و  تن پروری  که  جامعه  از 
منتهای آمالش بود، به عنوان بازوی 
اصلی سرکوب ها و جنایات انقالبیون 
به این سه جریان پیوست و تا مدت ها 
عرصه ی عمومی جامعه را به اشغال 
فاشیستی-  گفتمان  درآورد.  خود 
دوباره  پاکی«  و  »نجاست  مذهبِی 
با  مبارزه  و  را گرفت  بهداشت  جای 
و  بی مایه  تفکر  ترویج  و  امپریالیسم 
درمانده ی خودکفایی و قطع ارتباط 
از  ناشی  نظِم  جایگزین  جهان،  با 

بوروکراسی و سکوالریسم شد.
و  جمعیت  ازدیاد  سیاست 
استناد  با  اسالم  لشکر  به  افزودن 
آنکس  »هر  تابناِک  حکمت های  به 
که دندان دهد نان دهد« و »روزی 
رسان خداست«، باعث شد کشوری 
میلیون  چهل  خوراک  زور  به  که 
امروز  می کرد،  تأمین  را  نفوسش 
میلیون  پنج  و  هشتاد  از  بیش 
نانخور داشته باشد. »ارتجاع سرخ و 
منابع  تمام  هم،  با  همدست  سیاه« 
جایگزین ناپذیر کشور را نابود کردند 
و  زمین  میان  آویزان  را  ایرانیان  و 
ساختند. رها  حال خود  به  آسمان، 

که  است  جایی  اسالمی  جمهوری 
پست تریِن نوع بشر آنجا به یکدیگر 
نزولخور  بازاری محتکر  از  می رسند. 
و  باد  حزب  لمپن پرولتاریای  تا 
بانک دزد،  شیعه گرای  کمونیسِت 
و  چرک  یقه ی  به  ایمان  با  همگی 
دشمنی با بهداشت و شستشو، گرد 
حکومت  نخستین  و  آمده اند  هم 
مستضعفان بر زمین را بر پا کرده اند.

تکمله
اوباشی  چنین  که  است  بدیهی  
و  با شادی  بهداشت،  و  نظم  از  جدا 
ناسازگاری  مردم هم سر  سرخوشی 
گاهی  اما  شادی ستیزی  این  دارند. 
مردم  انحراف  برای  خوبی  بهانه ی 
است.  بزرگتر  و  اساسی  مطالبات  از 
پرسشگری  جای  رقصیدن  اینکه 
تبهکاران  مطلوب  تنها  نه  بگیرد،  را 
می تواند  بلکه  است  ایران  بر  حاکم 
راهبرد آنها برای گریز از بحران های 
توجه  باید  باشد.  رویشان  پیش 
ریختن  اطوار  و  رقصیدن  که  داشت 
هیچ  به  اجتماعی  شبکه های  در 
مدنی«  »نافرمانی  تعریِف  در  روی 
قرار  بی خشونت«  »مبارزه ی  و 
و  رفتارها  همچنانکه  نمی گیرد. 
نسخه های احمقانه ای از قبیل عربده 
کردِن  روشن  و  بام  روی  کشیدن 
اتو و باقی لوازم پر مصرف برقی در 
ایام جنبش سبز، نه تنها آسیبی به 
بلکه  نکرد  وارد  اسالمی  جمهوری 
نیرو  برای وزارت  موجب درآمدزایی 
اعتصابات  از  مدنی  نافرمانی  شد! 
بی خشونت  اعتراضات  و  کمرشکن 
خیابانی قدرت می گیرد نه از جنباندن 
اشتراک  به  و  دوربین  جلوی  خود 
مجازی. فضای  در  آن  گذاشتن 

شویم  یادآور  خود  به  همواره  باید 
شرط  و  قید  بی  براندازی  که: 
حل  راه  تنها  اسالمی،  جمهوری 
زندگی  به  نظم  و  شادی  بازگشت 

مردم ایران است.

ضیافت زنانه در عصر جمهوری اسالمی با قلیان قجری و موبایل ضیافت زنانه سه زن در پوشش قجری با خربزه و قلیان

تیم ملی شنای ایران در بازیهای آسیایی 1974 تهران

ِقرهای  و  تبهکار  فرقه ی  بهنگام؛  تأمالت   
ماسیده! کمر  در 
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برای  سنگین  =احکام 
پشت  بادی  گنا دراویش 
ن  و بد و  بسته  ی  ها ر د
دادگاه. در  وکیل  حضور 
انقالب  دادگاه   =قضات 
 » یی مضا ا ی  شین ها ما «
وجه  دادن  برای  هستند 
قانونی به احکام صادر شده 
امنیتی. نهاد های  سوی  از 
درویش  روشن،  =علیرضا 
گنابادی، دستگاه قضایی را به 
»قداره کشی« متهم می کند.

جعفری  عباس   - رأفت  احمد 
دولت آبادی، دادستان تهران از صدور 
گنابادی  دراویش  برای  حکم   ۶۷
پاسداران  خیابان  در  بازداشت شده 

تهران خبر داد.
گفت  دولت آبادی  جعفری  عباس 
برای  حکم«   ۶۷« گذشته  هفته  تا 
در  بازداشت شده  گنابادی  دراویش 
بر  مبنی  تهران،  پاسداران  خیابان 
صادر  تکمیلی«  مجازات  و  »حبس 
شده است. دادستان تهران توضیحی 
برای  تکمیلی«  »مجازات  درباره  
از  بیش  است.  نداده  بازداشت شدگان 
۴00 تن از دراویش گنابادی دوشنبه 

30 بهمن 9۶ در پیامد تجمع اعتراضی 
تابنده، قطب  نورعلی  اطراف خانه  در 
نیروهای  دخالت  با  که  دراویش،  این 
امنیتی و لباس شخصی های موتورسوار 
به خشونت کشیده شد، دستگیر شدند.

دراویش  از  یکی  راجی،  محمد 
بعد  روز  دو  بازداشت شده  گنابادی 
جنازه اش به خانواده  وی تحویل داده 
شد. مقامات زندان کشته شدن محمد 
دوران  در  سپاه  فرماندهان  از  راجی، 
جنگ 8 ساله با عراق،  در بازداشتگاه 
پلیس را تکذیب کرده و ادعا می کنند 
وی در جریان درگیری ها و در خیابان 

کشته شده  است.
یکی دیگر از دراویش گنابادی نیز که 
بر اساس حکم دادگاه سه مأمور پلیس 
را در جریان این درگیری ها با اتوبوس 
»زیر« گرفته، به سه بار قصاص محکوم 
شد و این حکم مخفیانه در سحرگاه 

28 خرداد به اجرا گذاشته شد.
ضرب و جرح زنان درویش

جاری  سال  اردیبهشت ماه  اواخر 
درویش  ده ها  غیرعلنی  محاکمه 
دادگاه  و  انقالب  دادگاه  در  گنابادی 
جباری،  شد.  آغاز  تهران  کیفری 
کیفری  دادگاه   1180 شعبه  رئیس 
که  را  دراویشی  تهران،  استان  دوم 
ارجاع  دادگاه  این  به  پرونده شان 
آسایش  و  نظم  در  »اخالل  به  شده 
عمومی جامعه« متهم می کند. در این 
گنابادی٬با  دراویش  از  کیفرخواست 
نام  بالقوه ای«  »ظرفیت های  عنوان 
برده می شود که »دشمنان« روی آنها 

 »قداره کشی« دادگاه های جمهوری اسالمی برای 
دراویش گنابادی

سرمایه گذاری کرده اند.
چهار  نیز  انقالب  دادگاه   2۶ شعبه 
شده  بازداشت  درویش  زنان  از  نفر 
)شیما انتصاری، سیما انتصاری، نازیال 
نوری و آویشا جالل الدین( را هرکدام 
به ۵ سال زندان محکوم کرده است. 
نگهداری  قرچک  زندان  در  زنان  این 
می شوند و تا کنون چندین بار مورد 
زندان  گرفته اند.  قرار  جرح  و  ضرب 
قرچک که قبال مرغداری بوده، محل 
نگهداری زنان متهم به ارتکاب جرائم 
ضمن  بین الملل  عفو  است.  خشن 
محکوم کردن انتقال دست کم 11 زن 
درویش به زندان قرچک در بیانیه ای 
از  زندانیان  این  که  می کند  تاکید 
داشتن وکیل و دسترسی به کمک های 
پزشکی و دیگر حقوق ابتدایی زندانیان 
مرادی ،  سپیده  مادر  هستند.  محروم 
در  محبوس  درویش  زنان  از  یکی 
دخترش  از  می گوید  قرچک  زندان 
مأموران  از  خود  شکایت   خواسته اند 
زندان برای ضرب و جرح پس بگیرد. 
یازده زن درویش زندانی در قرچک 21 
خرداد مورد ضرب و شتم مأموران قرار 

گرفته اند.
بازداشت وکالی دراویش

محمد  اعدام  حکم  اجرای  از  پس 
که  طاهری،  زینب  او،  وکیل  ثالث، 
مدارک  و  شواهد  بود  کرده  اعالم 

بی گناهی موکل اش را منتشر خواهد 
کرد نیز بازداشت شد و هنوز در زندان 
قرچک نگهداری می شود. یکشنبه 1۷ 
انتخابی  وکالی  از  دیگر  یکی  تیرماه 
دانشجو  مصطفی  گنابادی،  دراویش 
بازداشت  مادرش  خانه  در  شبانه  نیز 
شد. مصطفی دانشجو که خود درویش 
شده  بازداشت  نیز  گذشته  در  است، 
بود. پس از بازداشت مصطفی دانشجو، 
از  پایگاه خبری دراوبش گنابادی نیز 
دسترس خارج شد. سایت »مجذوبان 
پاسداران  وقایع خیابان  از   نور« پس 
مدتی  برای  دراویش  خود  توسط  نیز 

تعطیل شده بود.
گنابادی  دراویش  از  روشن  علیرضا 
است،  شده  خارج  کشور  از  اخیرا  که 
در اشاره به دستگیری زینب طاهری 
دسترسی  عدم  دانشجو،  مصطفی  و 
انتخابی و برگزاری  دراویش به وکیل 
جلسات دادگاه در پشت درهای بسته، 
»محاکمه  می گوید:  لندن  کیهان  به 
کسانی که در گلستان هفتم خیابان 
پاسداران بازداشت شدند، در جلسات 
علنی و با حضور وکیل، تبعاتی برای 
زیرا  داشت  خواهد  قضائی  سیستم 
زیر  را  دراویش  حقوق  تنها  نه  آنها 
را  خود  قوانین  بلکه  گذاشتند،  پا 
روشن  علیرضا  نکردند«.  رعایت  نیز 
می افزاید »این جماعتی که در گلستان 
هفتم جمع شدند دیوانه نبودند و برای 
قمه کشی و یا کشت و کشتار به آنجا 
برای  نیرو  همه  این  که  بودند  نرفته 
مقابله با آنها بفرستند و به آنها آنطور 

وحشیانه حمله کنند«.
قداره کشی قضائی

این درویش گنابادی که در گذشته 
به ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده 
است، در ادامه گفتگو با کیهان لندن 
می افزاید: »زینب طاهری یک وکیل 
بود و درویش هم نبود، او تنها برای 
ثالث  محمد  پرونده  دادرسی  اعاده 
تالش  توانست  و  گرفت  دست  به  را 
ثالث  محمد  معرفی  برای  دادگاه 
کند«.  حنثی  را  قاتل  یک  عنوان  به 
علیرضا روشن در ادامه تأکید می کند: 
»وقتی یک وکیل در یک پرونده این 
حجم از بی قانونی را فاش می کند، اگر 
که  درویشی   ۴00 از  بیش  محاکمه 
هنوز در زندان هستند در دادگاه هایی 
رسوائی  میزان  شوند  برگزار  عادالنه 
بود،  خواهد  بی حد  قضائی  دستگاه 
دادگاه ها  که  است  طبیعی  بنابراین 
را پشت درهای بسته و بدون وکیل 

برگزار کنند«.
علیرضا روشن در اشاره به دادگاه هایی 
 « می گوید:  برگزار شده   کنون  تا  که 
این دادگاه ها 20 دقیقه بیشتر به طول 
یک  شاید  مواردی  در  نمی انجامند، 
که  دادگاه هایی  بکشد؛  طول  ساعت 
یک هفته بعد حکم آنها صادر می شود 
تا هفت سال  و آن هم حکم های دو 
زندان! البته برای برخی که اعتراضی 

ماه   ۶ نکرده اند  بازداشت  دوران  در 
می خواهند  زیرا  ندادند  بیشتر  حبس 
و  فریب دهندگان  به  را  دراویش 
این  کنند«.  تقسیم  فریب خوردگان 
»احکام  می افزاید  ادامه  در  درویش 
سنگینی چون 20 سال زندان که برای 
با  کرده اند  صادر  شجری زاده  شاپرک 
قصد تهدید است. شاپرک شجری زاده 
را به دو سال حبس تعزیری و 18 سال 
تعلیقی محکوم کردند. 18 سال حکم 
تعلیقی یعنی 18 سال سکوت کن و 
هیچ کاری نکن در غیر این صورت به 
زندان بازخواهی گشت. به عبارت دیگر 
بمیر«. شاپرک  این مدت  برای  و  برو 
خیابان  دختران  از  یکی  شجری زاده 
انقالب بوده که در اعتراض به حجاب 
اجباری در خیابان روسری خود را از 
سر برداشته و بر چوبی به  اهتزاز در 
شده  خارج  کشور  از  اخیرا  وی  آورد. 

است.
علیرضا روشن، درویش گنابادی، این 
احکام را نوعی »قداره کشی« از سوی 
نظام می خواند و قضاتی چون صلواتی و 
جباری را »ماشین امضایی« می خواند 
که تنها وظیفه شان دادن وجه قانونی 
به احکامی است که »نهاد های امنیتی« 
به  امنیتی،  نهاد های  کرده اند.  صادر 
را  دراویش  روشن،  علیرضا  گفته ی 
»نیروی بسیار سازمان یافته ای ارزیابی 
را  نظام  با  مبارزه  قصد  که  می کنند 
احکام  با صدور  باید  بنابراین  و  دارند 
سنگین آنها را در حدی سرکوب کرد 

که میدان را خالی کنند«.

تعدادی از زنان درویش که در زندان قرچک مورد ضرب و جرح قرار گرفتند

= رژیم ایران تالش می کند 
کارمند  دو  اخراج  پرونده 
سفارت رژیم از الهه را برای 
رد گم کردن به موضوعاتی 
سازمان  گردهمایی  مانند 
برای  فشار  و  مجاهدین 
امضای FATF و مواضع ضد 
جمهوری اسالمی اروپایی ها 

گره بزند.
درباره  خبرها  =نخستین 
هلند  از  دیپلمات  دو  اخرج 
روز چهارم تیرماه و پیش از 
گردهمایی سازمان مجاهدین 
عوامل  تالش  ماجرای  و 
بمب گذاری  برای  حکومت 

در آن درز پیدا کرده بود.
 )AIVD( هلند  اطالعاتی  سرویس 
روز جمعه، 1۵ تیر )ششم ژوئیه( اعالم 
جمهوری  سفارت  کارمند  دو  که  کرد 
کشور  این  از  الهه  در  ایران  اسالمی 

اخراج شده اند.
سخنگوی سرویس اطالعاتی هلند با 
اعالم این خبر تاکید کرد که جز تایید 
سفارت  در  فعال  فرد  دو  اخراج  خبر 
بیشتری  اطالعات  هیچ  هلند،  از  ایران 

در این مورد منتشر نخواهد شد.
میان  ارتباطی  آیا  نیست  مشخص 
در  ایران  سفارت  کارمند  دو  اخراج 
هلند و بازداشت  ۶ ایرانی از جمله یک 
دیپلمات جمهوری اسالمی )مستقر در 
برای  تالش  اتهام  به  آلمان  در  وین( 
سازمان  گردهمایی  در  بمب گذاری 

مجاهدین خلق وجود دارد یا نه.
اخراج  که  می دهند  احتمال  گروهی 
پیش  سال  دو  قتل  با  نفر  دو  این 
مستعار  نام  ]با  کالهی  محمدرضا 
علی معتمد[ در هلند مرتبط باشد. او 
دفتر حزب  انفجار  پرونده  اصلی  متهم 

آدرس غلط جمهوری اسالمی درباره اخراج دو 
دیپلمات ایرانی از هلند

سال  تیر  )هفتم  اسالمی  جمهوری 
 139۴ سال  آذر  در  که  بود   )13۶0
دو  گلوله  شلیک  با   )201۵ )دسامبر 
ناشناس به قتل رسید و احتماال عوامل 
برون مرزی جمهوری اسالمی در ترور 

او دست داشته اند.
اسالمی٬  جمهوری  مقامات 
انفجار  انفجارهای سال 13۶0 شامل 
بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری 
اسالمی  و دفتر نخست وزیری را به 

سازمان مجاهدین نسبت می دهند.
رسانه های  اغلب  ایران  در  گرچه 
تالش  خبرگزاری ها  و  حکومتی 
سفارت  کارمند  دو  اخراج  می کنند 
در  را  الهه  از  اسالمی  جمهوری 
رابطه با حمایت اروپایی ها از سازمان 
درز  اما  کنند  قالب  خلق  مجاهدین 
خبر اخراج این دو مربوط به قبل از 
برگزاری گردهمایی سازمان مجاهدین 

خلق و ماجرای بمب گذاری است.
بررسی ها نشان می دهد بهرام قاسمی 
سخنگوی وزارت خارجه چهارم تیرماه 
در یک کنفرانس خبری گفته بود که 
اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند را نه 
تایید و نه تکذیب می کند! در صورتی 
پاریس  در  مجاهدین  گردهمایی  که 

روز نهم تیر )30 ژوئن( برگزار شد و 
بازداشت اسداهلل اسدی دیپلمات رژیم 
و پنج فرد دیگر مظنون به تالش برای 

بمب گذاری پس از آن رسانه ای شد.
ماله کشی کیهان تهران و تهدید 

وزارت خارجه
روز  تهران  چاپ  کیهان  روزنامه 
را  به جلو  رو  فرار  تیرماه،  شنبه، 11 
به  اشاره  با  گزارشی  در  و  زده  کلید 
سازمان  اخیر  گردهمایی  برگزاری 
پیش دستی  پاریس  در  مجاهدین 
کرده و خواستار اخراج سفیر فرانسه 
از تهران شده است. کیهان تهران در 
همین گزارش به شدت به دولت هلند 
حمله کرده و عملکرد وزارت خارجه 
رفتار  قبال  در  اسالمی  جمهوری 
اروپایی ها را به باد انتقاد گرفته است.

حامی  هلند  نوشته  روزنامه  این 
جمهوری  خارجه  وزارت  و  تروریسم 
انفعال در مقابل  به  را متهم  اسالمی 
اروپایی  کشورهای  برخی  گستاخی 
اعطای  ماجرای  جمله  از  کرد 
در  کالهی  محمدرضا  به  پناهندگی 

دهه 80 توسط دولت هلند.

از  می تواند  ایران  =رژیم 
راه های غیرقانونی و پیچیده 
اما در  بفروشد  را  نفت خود 
مقادیری کم و با قیمتی بسیار 
پایین، در نتیجه بالفاصله نه 
تنها با مشکل کمبود درآمد 
اصلی خود که با آن جنگ های 
منطقه ای خود را در سوریه، 
پوشش  غیره  و  لبنان  یمن، 
می دهد، مواجه خواهد شد، 
بلکه بعید نیست که حتی از 
پرداخت حقوق کارکنان خود 
و حمایت و سوبسید کاالهای 
اصلی شهروندانش نیز عاجز 
شود. این شرایط می تواند به 
پایان رژیمی سرعت ببخشد 
که تقریبا از یک سال و نیم 
گذشته با بحران های داخلی 

و خارجی مواجه است.
شاید بتوانیم دلیل بیشترین جنگ های 
منطقه ای را بطور مستقیم یا غیرمستقیم 
نسبت  نفتی  نزاع های  و  اختالفات  به 
بدهیم. امروز ما در برابر یک جنگ بزرگ 
نفتی در منطقه قرار داریم؛ جنگی که 
عنوان  به  آن  از  می خواهد  ایران  رژیم 
ابزاری علیه غرب استفاده کند و دشمنان 
رژیم ایران نیز می خواهند به وسیله آن 

زمامداران تهران را خفه کنند.
رئیس  معاون  جهانگیری  اسحاق 
و  سعودی  ایران،  اسالمی  جمهوری 
تهدید  را  نفت  صادرکننده  کشورهای 
سهم  بخواهد  که  کس  هر  که  کرده 
کند،  تصاحب  نفت   بازار  در  را  ایران 
خیانت بزرگی درحق ایران مرتکب شده 
پرداخت.  خواهد  را  آن  تاوان  روزی  و 
تهدیدهای معاون رئیس جمهوری ایران 
تامپ  دونالد  مکالمه  از  پس  روز  یک 
رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان 
اتخاذ  بر  آنها  توافق  و  سعودی  پادشاه 
سیاستی برای حفظ ثبات بازار نفت در 
در  گرفت.  ایران صورت  تحریم  صورت 
مکالمه ملک سلمان و ترامپ قرار شد 
که با تحریم نفتی ایران، ریاض روزی دو 
میلیون بشکه بیشتر از سهمیه خود وارد 

بازار کند تا ثبات بازار نفت حفظ شود.
با  ایران  نفتی  اختالفات  بر  عالوه 

ایران و جنگ 
نفت

نیز  نفت  قیمت  کاهش  همسایگانش، 
به خصوص  می دهد  رنج  را  تهران  رژیم 
به  کشور  این  نفت  تولید  ظرفیت  که 
دلیل تحریم های ترامپ علیه شرکت های 
از  او  جلوگیری  و  متحده  ایاالت  نفتی 
و  تولید، حمل  حفاری،  سرمایه گذاری، 
نقل و تامین بیمه این شرکت ها در ایران، 

کاهش یافته است.
فشار بر تهران با سفر اخیر پمپئو وزیر 
امور خارجه آمریکا به برخی کشورهای 
یافت.  افزایش  نیز  نفت  واردکننده 
نفت  از خرید  مانند هند  بازار عمده ای 
جنگ  آغاز  زمان  از  داد.  انصراف  ایران 
این  ریال  ارزش  ایران،  علیه  اقتصادی 
کشور به پایین ترین سطح خود رسیده 
است. تظاهرات اعتراضی به خیابان های 
هفته  است.  بازگشته  ایران  شهرهای 
تظاهرات  روز  تهران شاهد سه  گذشته 
اوضاع  علیه  بازاریان  سوی  از  گسترده  

بسیار بد اقتصادی بود.
پی  در  پی  اقتصادی  تحریم های 
تاثیری بسیار چشمگیر بر اوضاع ایران 
آمریکا  برای  این روش مطمئنا  داشت، 
و  صرفه تر  به  بسیار  هم پیمانانش  و 
است  نظامی  درگیری  یک  از  آسانتر 
که ممکن است به دلیل گسترش نفوذ 
رژیم تهران و جنگ های نیابتی اش رخ 
بدهد. با کاهش درآمد ایران دولت حسن 
روحانی، عمال رو به سراشیبی گذاشته 
سقوط  با  احتماال  اوضاع  این  که  است 
این دولت پایان خواهد یافت، مگر اینکه 
خامنه ای قبول کند نظام وی امتیازاتی 
به غرب بدهد و از مواضع سخت خود 
عقب نشینی کند. در حال حاضر حداقل 
تا پایان سال جاری بعید به نظر می رسد 

خامنه ای دست به چنین کاری بزند.
تهدید های معاون اول روحانی بیشتر 
متوجه سعودی بود زیرا سعودی با اعالم 
در  نفتی  خالء  کردن  برطرف  توانایی 
صورت تحریم نفت ایران، قدرت تهران 
را  تحریم ها  با  مقابله  مانور جهت  برای 
افزایش  توانایی  اعالم  با  و  کرد  خنثی 

تولید نفت، نگرانی بازارهای مهم ایران 
تنها  نفت  نمود.  بر طرف  را  مانند هند 
برگ در دست ایران برای مقابله با آمریکا 
بود که سعودی با یک مکالمه ترامپ این 
برگ را از دست تهران درآورد. مقامات 
تهدید  طریق  از  می کردند  تالش  ایران 
بازار نفت و کمبود عرضه ی آن، واشنگتن 
را وادار کنند تا حداقل از تحریم نفت شان 

صرف نظر کند اما چنین نشد.
راه های  از  می تواند  ایران  رژیم  البته 
غیرقانونی و پیچیده نفت خود را بفروشد 
بسیار  قیمتی  با  و  کم  مقادیری  در  اما 
با  تنها  نه  بالفاصله  نتیجه  در  پایین، 
مشکل کمبود درآمد اصلی خود که با آن 
جنگ های منطقه ای خود را در سوریه، 
می دهد،  پوشش  غیره  و  لبنان  یمن، 
مواجه خواهد شد، بلکه بعید نیست که 
خود  کارکنان  حقوق  پرداخت  از  حتی 
اصلی  کاالهای  سوبسید  و  حمایت  و 
شهروندانش نیز عاجز شود. این شرایط 
می تواند به پایان رژیمی سرعت ببخشد 
که تقریبا از یک سال و نیم گذشته با 
بحران های داخلی و خارجی مواجه است.

بازی نفت در جنگ آمریکایی- ایرانی 
شاید  است.  مهم  بسیار  منطقه  در 
بر  فشار  استراتژی  در  سالح  مهمترین 
ایران برای عقب نشینی و پذیرش دوازده 
شرط ایاالت متحده باشد وگرنه شاید به 
عامل اصلی برای سقوط رژیم جمهوری 
اسالمی مبدل شود. فراموش نکنیم که 
با اعتصاب شرکت نفت ایران و پیوستن 
کارکنانش به آیت اهلل خمینی در جنبش 
علیه شاه این جماعت توانستند صادرات 
نفت ایران و فعالیت پاالیشگاه هایش را 
کاهش داده و متوقف کنند؛ با توقف و 
کاهش صادرات نفت، خروج شاه به یک 
موضوع داخلی و خارجی تبدیل شد و 
و  دار  و  خمینی  رسیدن  قدرت  به  راه 

دسته اش را در ایران فراهم آورد.
*منبع: شرق االوسط )عربی، انگلیسی(

*نویسنده: عبدالرحمن الراشد
*ترجمه از کیهان لندن

سفارتخانه جمهوری اسالمی ایران در هلند
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عواقب فشار خون 
باال در زنان باردار

در جدیدترین تحقیقاتی که در خصوص فشار خون باال 
در زنان باردار صورت گرفته است، به این موضوع پی برده 

اند که افزایش فشار خون باعث دو برابر شدن خطر ابتال به چاقی 
و اضافه وزن در کودکان می شود. نتایج یک مطالعه نشان داد، فشار 

خون باال در دوران بارداري تقریبا خطر ابتالي کودک به چاقي را دو برابر 
افزایش مي دهد.محققان دانشگاه چینگدائو، چین و دانشگاه کمبریج، انگلستان، 

میزان فشار خون مادران باردار و کودکان آنها را در جنوب شرقي چین از سال 
1999 تا 2013 بررسي کردند و به نتایج جالبي دست یافتند.در میان زنان مبتال 
به فشار خون باال در طول سه ماهه دوم، کودکان 49 درصد بیشتر به عنوان دچار 
اضافه وزن و یا چاقي در مقایسه با کودکان مادراني که فشار خون پایین داشتند، 
شناخته شدند.چاقي کودکان از 32 میلیون نفر در سال 1990 به 42 میلیون نفر در 
سال 2013 افزایش یافته است.محقق ارشد این پژوهش مي گوید: »این مطالعه نشان 
مي دهد که فشار خون باال در میان زنان باردار با افزایش خطر ابتال به اضافه وزن و 
چاقي در کودکان همراه است؛ فشار خون باال مي تواند باعث بیماري قلبي عروقي 
و زایمان زودرس شود«.طبق گزارش کمیته جهاني بهداشت در مورد پایان 
دادن به چاقي دوران کودکي، حدود 42 میلیون کودک 5 ساله و کوچک تر 

دچار چاقي یا اضافه وزن هستند؛ چاقي دوران کودکي مي تواند خطر 
بیماري قلبي عروقي، دیابت نوع 2 و اختالالت اسکلتي عضالني را 

افزایش دهد.کارشناسان توصیه مي کنند، پزشکان تا پایان 
دوران بارداري نظارت ویژه اي به میزان فشار خون 

مادر داشته باشند تا خطر ابتال به چاقي 
کودک کاهش یابد.

زنان  شاخص

هما میر افشار

مرا در ديده پنهان كن
كه شبها تا سحر روياي آن چشم سیه گردم
مرا مگذار تا دور از تو اي هستي ، تبه گردم

ز پايم بند دل مگشا ، 
مرا بگذار تا كاخي برايت از وفا سازم

ترا از آرزوهايت جدا سازم ، 
ترا با كعبه ي دل آشنا سازم

بیا با من ، بیا تا در میان موج دريا ها ،
میان گردباد سخت صحرا ها
كنار بركه هاي غرق نیلوفر ، 

تهي از ياد فرداها
ز جام چشمهاي تو مي ناب نگه نوشم ، 

مرا از سینه يادم را
مرا از كف مده آسان

سر  پوست  خارش  با  افراد  برخی 
خاطر  به  اغلب  و  شوند  می  مواجه 
اند.  کالفه  سرشان  پوست  خارش 
برای درمان این عارضه برخی روش 
وجود  موثر  خانگی  درمانی  های 
اختیارتان  در  ادامه  در  که  دارند 
شامپو،  تغییر  با  داد.  خواهیم  قرار 
طبیعی،  های  روغن  از  استفاده 
استرس  برس زدن صحیح، کاهش 
و پیشگیری از آفتاب سوختگی می 
را  خود  سر  پوست  خارش  توانید 

برطرف کنید.
خارش  باعث  متعددی  عوامل 
ممکن  مثال  می شود.  سر  پوست 
بدلیل  سرتان  پوست  خارش  است 
شوره ی  زمستان،  هوای  خشکی 
انباشت  سر، شرایط خاص پوستی، 
مو،  دهنده ی  حالت  محصوالت 
رنگ  یا  کننده  نرم  شامپو،  تغییر 
حشرات  گزندگی  یا  شپش  مو، 
که  چه  هر  دلیلش  باشد.  مختلف 
شرایطی  سر،  پوست  خارش  باشد، 
است،  آور  خجالت  و  کننده  اذیت 
در  بخواهید  که  زمانی  مخصوصا 
بین اطرافیانتان سرتان را بخارانید.

راه   5 با  را  سر  پوست  خارش 
ساده درمان كنید

را  سرتان  هم  خیلی  اگر  طرفی  از 
بخارانید، احتمال می رود که سرتان 
بیاید.  خون  حتی  یا  بگیرد  درد 
نیاز  همیشه  خوشبختانه  بهرحال 
برای  که  چرا  نیست،  خاراندن  به 
راه های  سر،  پوست  خارش  درمان 
کافیست  فقط  دارد.  وجود  زیادی 
بدانید دلیل خارش سرتان چیست.

شامپو يا نرم كننده تان را عوض 
كنید

کننده تان  نرم  یا  شامپو  می توانید 
خارش  ببینید  تا  کنید  عوض  را 
سرتان ناشی از آن است یا نه. اگر 
تغییر  را  شامپویتان  نمی خواهید 
را  خانگی  موارد  می توانید  دهید، 
تخم  سفیده ی  کنید.  جایگزینش 
پوره ی  و  زیتون  روغن  با  را  مرغ 
کلم بروکلی مخلوط نمایید و آنرا به 
پوست سرتان بمالید. چند دقیقه ای 

صبر کنید، سپس سرتان را بشویید. 
این مخلوط، پوست سرتان را هیدراته 
کرده، آلودگی ها را از بین برده و به 
موهایتان ظاهری درخشان می بخشد.

به پوست سرتان روغن گرم بمالید
می توانید از روغن زیتون، روغن بادام 
یا روغن نارگیل بدین منظور استفاده 
و  کنید  گرم  کمی  را  روغن  نمایید. 
به  موهایتان،  کردن  دسته  دسته  با 
بمالید.  سرتان  پوست  به  آنرا  آرامی 
کمی پوست سرتان را ماساژ دهید و 
اجازه دهید چند ساعتی روی سرتان 
سرتان  پوست  خارش  اگر  بماند. 
این  باشد،  پوستش  خشکی  بخاطر 

درمان، قطعا موثر خواهد بود.

موهايتان را به طور صحیح برس 
بکشید

نرم، هر روز  از یک برس  با استفاده 
برس  صحیح  طور  به  را  موهایتان 
باعث  موها  کشیدن  برس  بکشید. 

پوست  در  خون  گردش  افزایش 
اتفاق،  همین  و  شد  خواهد  سرتان 
را  سرتان  پوست  خارش  مقداری 
کاهش می دهد. زمانی که موهایتان 
که  چرا  نکشید،  برس  است،  خیس 
براحتی  موهایتان  شد  خواهد  باعث 
هم  سرتان  پوست  و  شود  کنده 

خارش بگیرد.

آفتاب  از 
سوختگی جلوگیری 

كنید
آفتاب  می تواند  هم  شما  سر  پوست 
موهای  اگر  مخصوصا  شود،  سوخته 
از پوست  تا  باشید  پر پشتی نداشته 
که  وقتی  کند.  محافظت  سرتان 
قرار است زمان زیادی را زیر آفتاب 
سپری کنید، کالهی سرتان بگذارید 
از  تا  کنید  سرتان  روسری  اینکه  یا 
سرتان  پوست  شدن  سوخته  آفتاب 

جلوگیری کنید.
تابش آفتاب زیادی هم ممکن است 
یکی از علل خارش پوست سر باشد، 
و تنها راه برای پیشگیری از آن، این 
خبر  بپوشانید.  را  سرتان  که  است 

انواع بسیاری  اینکه می توانید  خوش 
سرپوش زیبا در بازار بیابید

خودتان را از استرس رها كنید
ممکن  زیاد  استرس  اوقات،  برخی 
پوست سر شود،  باعث خارش  است 
و خاراندن سر هم راهی برای اینکه 
استرستان فرو بنشیند. اما حتی اگر 
باز  بخارانید،  را  آرامی هم سرتان  به 

هم این کار برایتان خوب نیست.
اگر ناخن هایتان آلوده باشد و سرتان 
را بخارانید، ممکن است تمام آلودگی 
و باکتری های زیر ناخنتان به پوست 
سرتان منتقل شده و در نتیجه سرتان 
خارش بگیرد. بنابراین بدن و ذهنتان 
شر  از  تا  کنید  زدایی  استرس  را 
خارش پوست سرتان خالص شوید.

اگر خارش سرتان ادامه داشت و تمام 
این درمان های خانگی بی نتیجه ماند، 
یک  مالقات  به  که  رسیده  زمانش 
پزشک متخصص پوست و مو بروید. 
داشته  پوستی  خاص  شرایط  شاید 
همیشه  که  نکنید  فراموش  باشید. 
یک  دلیل  یافتن  برای  راه  بهترین 
مشکل، مشورت با یک پزشک است.

دمای  افزایش  با 
چیز  زمین،  هوای 
زیاد  ما  تعرق  که  نیست  عجیبی 
دئودورانت ها  و  اسپری  از  و  شده 
در  ولی  می کنیم.  استفاده  بیشتر 
کمتری  کارکرد  عطرها  بین،  این 
خاصیت   زود  خیلی  و  کرده اند  پیدا 
خود را از دست می دهند. شما عطر 
مورد عالقه خود را می خرید و بعد از 
تمام  زود  چقدر  که  می بینید  مدتی 
شده است. اسپری می کنید و اسپری 
اما  ندارد.  ماندگاری  ولی  می کنید 
بار این عطر را  مهم نیست که چند 
می خرید ولی بوی ماندگاری ندارد و 
شما را ناامید می کند. به همین دلیل 
است که به نظر می رسد که عطرها به 

سرعت با افزایش دمای هوا، به توده 
گرما  واقع  در  می شوند.  تبدیل  هوا 
باعث افزایش عرق بدن و از بین رفت 
که  کنیم  چه  پس  می شود.  عطرها 
عطر ماندگاری داشته باشد. در اینجا 

توضیح داده ایم: 

كمی خالق باشید
از  خروج  هنگام  گرما  فصل  در 
خانه، استفاده از کرم های ضدآفتاب 
از  حفاظت  برای  و  اجتناب ناپذیر 
پوست ضروری است. ولی ضدآفتاب 
کمک  پوست  روی  عطر  ماندن  به 
اسپری  بر  عالوه  نمی کند.  زیادی 
گرفتن  قرار  و  هوا  در  عطر  کردن 
هوا،  در  سیال  عطر  قطرات  زیر  در 
گردن،  روی  را  عطر  می توانید 
این  بزنید.  خود  دست  مچ  و  آرنج 
گرم  حد  از  بیش  بدن  قسمت های 
شما  عطر  که  طوری  به  می شود، 
طوالنی تری  زمان  مدت  می تواند 
روی  همچنین  بماند.  پوست  روی 
نیز  شکم  ناحیه  در  حتی  و  زانوها 
این تاثیر زیاد است. در واقع هرجای 

بدن که گرم تر است.

شیشه های عطر خود را به شکل 
مناسب جاسازی كنید

اگر شما خلقیاتی شبیه به من دارید، 
کامال  را  خود  عطر  شیشه های  پس 
جاسازی  توالت  میز  روی  مرتب 
است  ممکن  این  چه  اگر  می کنید. 
راحت ترین جا برای عطرها باشد، ولی 
الزاما به معنای جای مناسب برای آنها 

نیست. 
وجود  خورشید  نور  که  جایی  هر 
خوبی  جای  اساسا  باشد،  داشته 
مستقیم  نور  نیست.  عطریات  برای 
رایحه  می تواند  سرعت  به  خورشید 
بر  نیز  گرما  و  ببرد  بین  از  را  عطر 
آنها اثر می گذارد. زیرا باعث می شود 
که مواد شیمیایی که در عطر وجود 

دارد، تجزیه شود. 
بطری های تیره رنگ  برای دوام عطر 
تمایل  تولیدکنندگان  ولی  مفیدند 
دارند تا از شیشه های شفاف استفاده 
کنند. برای همین بهتر است عطرهای 
خود را در یک منطقه سرد نگهداری 

کنید که بوی قوی آن، همانطور که 
اگر  بماند.  ابتدا خریداری کردید،  در 
داخل  را  دارید، عطرها  را  این  امکان 

یخچال نگه دارید.

 درباره ی عطرهای خود فکر كنید
مالیم  عطرهای  به  که  کسانی  برای 
به  نخواهند  است  ممکن  هستند، 
این موضوع توجه کنند. ولی امانوئل 
عطرهای  کلوپ  بنیانگذار  موگلین 
مالیم  عطرهای  که  می گوید  تجربی 
روی  دقیقه   15 تا   10 حداکثر 
حالی  در  ماند.  خواهند  باقی  پوست 
که شما می توانید این نوع عطرها را 
طبقه بندی کنید.  جایگزین عطرهای 
مالیم در تابستان عطرهای سنگین تر 
و قوی است.  مخلوط هایی که چوب، 
مشکین یا حاوی مواد تشکیل دهنده 
که  باشد  گرمسیر  کشورهایی  از 

ماندگارترند.
هوای  و  آب  برای  نیز  اودوتوالت ها 
نیستند.  مناسب  مرطوب  و  گرم 
جدیدی  عطر  بخواهید  اگر  بنابراین 
در  بخرید،  تابستان  برای  فقط  را 
انتخاب گزینه های بیشتر فکر کنید. 

ماندگاری شان  اما  گران ترند  بله، 
تضمین شده است.

چپ استیک  استفاده كنید
وازلین  که  می کند  باور  کسی  چه 
دیگری  چیز  هر  از  بیش  می تواند 
کیت  گفته  طبق  باشد؟  کاربردی 
تولیدکننده  کارمندان  از  ایوانز 
می گوید  فالندرز،  آنجال  عطرهای 
اسپری  را  عطر  اینکه  از  قبل  فقط 
یا  چپ استیک  از  کمی  کنید، 
یا گردن  را روی مچ دست  وازلین 
خود بمالید. او توضیح داد که بافت 
کمی ماتیکی وازلین کمک می کند 
که عطر ماندگاری بیشتری داشته 

باشد.

روی عطر دست نکشید
هر  در  عطر  از  استفاده  هنگام  در 
را  کلمه  سه  سال  فصل  از  زمانی 
داب،  داب،  باشید:  داشته  یاد  به 
اسپری  خود  به  را  عطر  داب!فقط 

را  عطر  نباید  اصال  همین!  کنید، 
تماس  با  چون  بمالید  پوست  روی 
می شود  پراکنده  سریع تر  دست، 
ماندگاری  به  نمی تواند  این  و 
کرکجیان  فرانسیس  کند.  کمک 
فرانسیس  عطر  تولید کنندگان  از 
پوست  روی  عطر  مالیدن  می گوید 
باعث تجزیه آنزیم های طبیعی عطر 
می شود و همین می تواند عمر عطر 

را کوتاه کند.

موهای خود را فراموش نکنید
گرفته،  صورت  تحقیقات  طبق 
اسپری  برای  محل  بهترین  موها 
هم  آن  می آیند،  شمار  به  عطر 
ضمن  دارند.  که  وسعتی  دلیل  به 
نیز،  از گذر شما  موها پس  اینکه، 
می گذارند.  برجای  عطر  خود  از 
اسپری  نگران  مردم  از  بعضی 
به  موهایشان  روی  عطر  کردن 
هستند  آن  در  موجود  الکل  دلیل 
اتفاق  بزنید،  عطر  کمی  اگر  اما 
اندازه  به  اگر  نمی افتد.  خاصی 
کنید،  استفاده  عطر  از  محدود 

نمی تواند خیلی آسیب بزند.

عفت تجارت چی
)1378- 1296(

عفت تجارت چی نخستین زن خلبان 
ایرانی بود.پس از تحصیل در دبستان  
و دبیرستان، موفق شد از دبیرستان 
مدتی  سپس  بگیرد.  دیپلم  آزرم 
دانشکده  کتابخانه  و  ملی  بانک  در 
پزشکی به عنوان مترجم زبان فرانسه 
کودکی  از  او  شد.  کار  به  مشغول 
نخستین  داشت.وی  پرواز  آرزوی 
است  ایرانی  خلبان  زن  و  کارآموز 
تاسیس  از  که در سال 1318 پس 
 باشگاه هواپیمایی برای آموزش فنون 
خلبانی با تشویق پدرش، نام نویسی 
به  عمر  میانی  در سال های  او  کرد. 
ادبیات و شعرسرایی روی آورد و در 
 سال 1337 دیوان برگ های پراکنده 
را به چاپ رساند. وی پسرش سینا 
فیاض  منش را هم تشویق کرد در 
تحصیل  هواپیما  مهندسی  رشته 
صنعت  مهندس  او  پسر  و  کند 
هواپیماسازی و دانش آموخته یکی از 

دانشگاه های معتبر آمریکا شد.
سالگی   82 در  تجارتچی  عفت   
مرگ  از  پس  روز  یک  فاصله  به 

همسرش درگذشت.  

وی در دفتر خاطراتش نوشته است: 
تاریخ شروع کار من پنج مهر 1318 
 27 مستقیم  پرواز  نخستین  و  بود 
آبان 1319 انجام شد. در این فاصله 
مدت  کوتاه  تمرین  بار  دو  هفته ای 
نخستین  تاریخ  اینکه  علت  داشتم. 
دارم  یاد  به  را  خود  مستقل  پرواز 
این است که همان روز من بهترین 
سپری  را  زندگی ام  لحظه های 
می کردم و پشت دیوان حافظ خود 
به یادگار نوشتم »پرشکوه ترین روز 
که  است  روزی  خلبان،  یک  برای 

اولین پرواز آزادش را انجام دهد،«

برای ماندگاری عطر چه کنیم؟ راه حل های درمانی برای خارش پوست سر
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مردان  شاخص

احمد نخجوان
) 1۳۴۵ - 1۲۷۲(

نخجوان  احمدخان  خلبان  سرلشکر 
ایران  هوایی  نیروی  فرمانده  اولین 
خلبان  نخستین  بسیاری  باور  به  و 
ایرانی بود. او سال ها وزارت جنگ و 
بر  را  ایران  نیروی هوایی  فرماندهی 
عهده داشت. وی تحصیالت خود را 
رسانید  انجام  به  فرانسه  و  ایران  در 
مدرسه  داخل   1289 سال  به  و 
قزاقخانه شد و به سال 129۴ از آن 
مدرسه فارغ التحصیل شد و به بریگاد 
قزاق پیوست. پس از تشکیل قشون 
اول  پیاده  تیپ  در  متحدالشکل 
رئیس ستاد تیپ بود. در سال 1302 
)سردار  وقت  جنگ  وزیر  دستور  به 
نظامی  علوم  کسب  جهت  به  سپه( 
توانست  و  گردید  اروپا  عازم  جدید 
ایستر  را در دانشکده  رسته خلبانی 
تحصیالت  برساند.  اتمام  به  فرانسه 
نخجوان  احمد  سرهنگ  خلبانی 
حمد  یافت.  پایان   130۴ سال  در 
نخجوان اولین خلبان ایرانی است که 
هواپیمای  یک   130۴ اسفند   ۵ در 
نشان  و  پرچم  با  را   19  – برژت 
ایران از فرانسه به پایگاه قلعه مرغی 

فرانسه  داد..نخجوان در  پرواز  تهران 
فقط 200 ساعت  و  بود  دیده  دوره 
این  در  ترتیب  بدین  داشت.  پرواز 
تاریخ اولین هواپیمای نیروی هوایی 
ایرانی مرزهای  با خلبانی یک  ایران 
فضای  به  و  درنوردید  را  بین المللی 
پروازی ایران رسید. در همین دوره 
قالب  از  ایران  هوایی  نیروی  زمانی 
یک اداره کوچک در ستاد فرماندهی 
نیروی  یک  به  و  شده  خارج  ارتش 
جداگانه تبدیل شده بود که )نیروی 
نام  ایران(  ارتش شاهنشاهی  هوایی 

گرفته بود. .

اوقات  گاهی 
صرف  از  پس 
و  خستگی  دچار  غذا 
بی حالی می شویم می خواهیم علت 
ایجاد  عوامل  با  و  بدانیم  را  امر  این 
کننده آن آشنا شویم مهمترین علل 
آلودگی  خواب  و  سنگینی  احساس 

پس از صرف غذا چیست؟
می  خستگی  سبب  که  غذایی  مواد 
خواب  یک  از  بهتر  چیز  شوندهیچ 
نیمروز طوالنی بعد از یک وعده غذایی 
بزرگ وجود ندارد نگران نباشید شما 
که تنبل نیستید معلوم است که یک 
دلیل بیولوژیکی برای آن وجود ندارد! 
غذایی  وعده  یک  شما  که  هنگامی 
شما  بدن  کنید  می  مصرف  بزرگ 
رود  می  هضم  و  استراحت  حالت  به 

خوردن باعث یک واکنش زنجیره ای 
در مغز شما برای هدایت جریان خون 
مواد  جذب  و  هضم  جهت  انرژی  و 
غذایی برای استفاده در بدن می شود.

تغذیه  متخصص  یک  نیلسن،  دزیره 
می گوید: در طول هضم غذا، بدن شما 
مواد مغذی موجود در مواد غذایی را 
افزایش  سبب  این  کند  می  تجزیه 
قند خون که باعث ترشح انسولین به 
جریان خون توسط پانکراس می شود 
انسولین مقدار سروتونین و مالتونین 
خواب  با  مرتبط  شیمیایی  ماده  دو 

آلودگی در مغز را افزایش می دهد.

آلود  خواب  را  شما  غذاهایی  چه 
می سازد

که  دارند  وجود  خاصی  غذاهای 
سیستم  روی  بر  بزرگتری  زهکشی 
و  دارند  غذاها  دیگر  به  نسبت  بدن 
می  اندازه  از  بیش  برداشت  سبب 
شود مواد غذایی که طول می کشد 
تا شکسته شده و به آهستگی سبب 
تولید جریان ثابت از انرژی می شوند 
مواد غذایی که به سرعت تجزیه می 
شوند و بدن شما آماده برای سوزاندن 

ای عشق همه بهانه از توست
من خامشم این ترانه از توست

آن بانگ بلند صبحگاهی
وین زمزمه شبانه از توست

من انده خویش را ندانم
این گریه بی بهانه از توست

ای آتش جان پاکبازان
در خرمن من زبانه از توست

پیش تو چه توسنی کند عقل؟
رام است که تازیانه از توست
من می گذرم خموش و گمنام

آوازه جاودانه از توست
چون سایه مرا ز خاک برگیر

کاینجا سر و آستانه از توست

عاشق  یا  مردم  که  می شود  گفته 
گربه ها هستند یا از آنها متنفرند. اما 
در واقع یک احساس سومی هم وجود 
دارد که اتفاقا بسیاری از انسان ها به 
گربه ها  از  آنها  هستند:  مبتال  آن 
از  ترس  بالینی  عنوان  می ترسند! 
 Ailurophobia گربه ها آیلوروفوبیا
است. در حالی که این خیلی سخت 
است که عاشقان گربه ها باور کنند که 
چرا افرادی از گربه ها می ترسند، ولی 
آیلورفوبیا یک واقعیت است و این یک 
مشکل بزرگ برای کسانی است که از 

آن رنج می برند.
شدید،  ترس  یک  عنوان  به  فوبیا 
شی ء  یک  از  مدام  و  غیرمنطقی 
خاص، یک فعالیت یا وضعیت خاص 
تعریف شده است. ترس ها به عنوان 
نظر  در  اضطرابی  اختالل  نوع  یک 
در  گرفتن  قرار  که  می شوند  گرفته 
منجر  ترس،  محرک های  معرض 
کردن،  عرق  مثل  واکنش هایی  به 
لرزیدن، تپش قلب، کاهش اکسیژن 

رسانی، خشکی دهان، ناتوانی در فکر 
صورت  به  کردن  صحبت  یا  کردن 
واضح و حتی حمله عصبی می شود. 
نفرت  یک  معنای  به  آیلوروفوبیا 
به  بلکه  نیست،  گربه ها  از  ساده 
دیداری  ترس  احساس  یک  معنای 
از تلویزیون است.  با تصویری  حتی 
در  گرفتن  قرار  تصور  اوقات  گاهی 
موقعیت تماس با یک گربه، می توان 
آنها ممکن  باعث تپش قلب شود.  
است بدانند که گربه ها هیچ خطری 
این  ولی  ندارند  برایشان  واقع  در 
گربه ها  به  را  آنها  واکنش  نمی تواند 
آیلوروفوبیا  به  تغییر دهد. مبتالیان 
امکان دارد از تبعات تماس فیزیکی با 
گربه مثل گازگرفتگی یا خراشیدگی 
فیزیکی عجیب  از ظاهر  یا  بترسند 

گربه ها وحشت داشته باشند.
با  را  گربه ها  هراس ها،  گربه  اغلب 
خشونت  جادوگری،  جادو،  و  سحر 
)خصوصا  شیطانی  خصوصیات  و 
می دانند،  مرتبط  سیاه(  گربه های 
و  خرافات  هالووین،  لطف  به  البته 
آثار ادبی و سینمایی بی شماری که 

در این رابطه ساخته شده.

تاثیر ورزش در 
کاهش اشتها

کسـانی که مشـغول ورزش کـردن هسـتند معموال بر 
ایـن باور هسـتند کـه ورزش کـردن باعث افزایش اشـتهای 

آن هـا مـی شـود و دیگـر نمـی تواننـد دو سـاعت پـس از ورزش 
کـردن، اشـتها خـود را کنترل کننـد. تمامی ورزش ها با افزایش اشـتها 

همـراه نیسـتند. هورمونی در بدن بـه نام گرلین با میزان اشـتها در ارتباط 
اسـت. مطالعـات نشـان داده اسـت که هر چقـدر ورزش شـدیدتر و طوالنی تر 

باشـد بیشـتر میـزان گرلین کاهش مـی یابد.
افـرادی کـه بـرای 90 دقیقـه می دوند تا نیم سـاعت بعـد از ورزش میـزان گرلین 
کمـی دارند و تا مدت زیادی احسـاس گرسـنگی نمی کننـد. در صورتی که ورزش 
شـدید امـا کوتـاه باشـد بیشـتر از دویـدن آرام اشـتها را کـم می کنـد امـا تاثیر آن 
کمتـر از دویـدن طوالنـی مـدت اسـت.مدیر ایـن تحقیقـات می گوید: بررسـی این 
مسـاله کمی سـخت اسـت زیـرا نمی تـوان میزان غـذا خـوردن ورزشـکاران را به 

درسـتی اندازه گیـری کـرد و بایـد بـه گزارش های خـود آنها اسـتناد کنیم.
محققان معتقدند که شدت ورزش با اشتها بسیار ارتباط دارد. اگر شدت دویدن 
زیاد باشد حتی اگر 30 ثانیه نیز به طول بینجامد باعث کاهش هورمون 

تا دو ساعت تاثیرگذار  گرلین می شود. این میزان کاهش اشتها نهایتاً 
باعث  است. به صورت کلی بررسی ها نشان داده است که ورزش 

ورزش  اما  نمی شود  بعدی  غذایی  وعده  در  بیشتر  گرسنگی 
نکردن و فعال نبودن باعث اضافه شدن وزن می شود 

بنابراین حتی اگر افراد به دنبال کاهش وزن 
ورزش  است  بهتر  نیز  نباشند 

کنند.

علل آیلوروفوبیا چیست؟
فوبیاها،  و  ترس ها  همه  مانند 
آیلوروفوبیا یک مکانیزم دفاعی است 
ساخته  ضمیرناخودآگاه  سوی  از  که 
و پرداخته شده است. اغلب مبتالیان 
به این فوبیا نمی توانند حتی به شما 
بگویند که دقیقا از چه چیزی در گربه 
از کجا  این ترس  یا ریشه  می ترسند 
آنها  اغلب  اوقات  گاهی  است.  آمده 
فقط این را می دانند که از زمانیکه به 

یاد می آورند از گربه می ترسند.
گربه هراسان ممکن است تجربه ترس 
داشته  کودکی  دوران  در  را  گربه  از 
باشند ولی آن را فراموش کرده باشند. 
کودکان نوپا اصوال آموزش نمی بینند 
که چطور باید گربه ها را بغل بگیرند یا 
با آنها چطور بازی کنند، برای همین 
گربه را چنگ می اندازند، می چرخانند 
این  در  نیز  گربه  و  می دهند  فشار  و 
مواقع واکنش نشان می دهد و از خود 
دفاع می کند. همین باعث می شود که 
آسیب  این  و  بکشد  پنجه  به کودک 

عاطفی به همراه دارد. 
نتیجه  می تواند  حتی  گربه هراسی 
مشاهده تجربه بد دیگران در برخورد 
گاهی  اینکه  بعالوه  باشد.  گربه ها  با 
اوقات این ترس از والدین به فرزندان 

منتقل می شود.

درمان گربه هراسی
حرفه ای  و  تخصصی  درمان  یک  با 
عمدتا هراس از گربه خاتمه می یابد. 
موفقیت آمیز  درمان  برای  که  البته 
میل  باید  ابتدا  فرد  فوبیایی،  نوع  هر 
به غلبه بر ترس را داشته باشد. اغلب 
مبتالیان به آیلوروفوبیا، از رویارویی با 
این ترس اجتناب می کنند، شاید به 
این دلیل که از طرح موضوع هراس از  
گربه، حیوانی که به زیبایی، دلنشینی 
خجالت  است،  شهره  بودن  بی آزار  و 

می کشند. 
به  اعتراف  آنها  که  مسئله  این  البته 
ترس از گربه کنند هم دلیل بر حل این 
مختلفی  درمان های  نیست.  مشکل 
مانند  دارد.  وجود  آیلوروفوبیا  برای 
شناختی- درمان  بیماری ها،  دیگر 

به  درمانگری  روان  مثل  رفتاری 

ن  ما ر د
بیماری  این 

جواب می دهد.  روان 
درمانی، بر روی حل مشکل تمرکز 

این  روی  بیمار  کنونی  تفکر  و  دارد 
این  تجربیات گذشته.  بر  نه  مسئله، 
تغییرات  اعمال  شامل  اغلب  درمان 

جزئی است.
هنگام تجربه اضطراب از گربه، فرد از 
تکنیک های آرامش و تجسم استفاده 
می کند. در این شیوه به مرور زمان، 
فرد با گربه روبرو می شود که ممکن 
است شامل نگاه کردن به عکس های 
گربه ها یا تماشای فیلم هایی از گربه ها 
تماشای  به  روند  این  مرور  به  باشد. 
گربه از پشت پنجره یا در نهایت قرار 
گرفتن در یک اتاق با یک گربه یا بچه 

گربه باشد.
روش های  از  دیگر  یکی  هیپنوتراپی 
درمان ترس از گربه است. هیپنوتیزم 
را  ناخودآگاه  افکار  تا  می کند  کمک 
که با ترس و وحشت از گربه مرتبط 
کنید.  برنامه ریزی  دوباره  را  هستند 
دوباره  را  ناخودآگاه  که  هنگامی 
هراس  عالئم  می کنید،  برنامه ریزی 

اغلب به حداقل می رسد.
و   )NLP( نورولوژیکی  برنامه های 
درمان  برای  نیز  انرژی  روانشناسی 
هستند.  اجرا  قابل  گربه  از  هراس 
که  است  استوار  این  بر  نورولوژی 
نتیجه  روحی  معایب  و  ترس ها 
اشتباه  به طور  افکاری است که فرد 
این   ،NLP  با بنیان  گذاشته است. 
افکار دوباره بازسازی می شوند که به 
حداقل رساندن یا از بین بردن ترس 

کمک می کنند.
روانشناسی انرژی شبیه طب سوزنی 
است، به جز اینکه از سوزن استفاده 
انرژی در حال  نمی شود. روانشناسی 
موثر  و  امن  راه  عنوان یک  به  ظهور 
برای تغییر رفتارهای برآمده از ترس 

و الگوهای تفکر است.

هوشنگ ابتهاج

آنها است و این باعث باال رفتن سریع 
انرژی، سپس سبب آسیب و شما را 

خواب آلود می سازد.

باال بردن گلوکز خون
قند  بار  نشاسته  گوید  می  نیلسن 
خون باالیی داشته و یک محرک مواد 
غذایی پنهان شده است برنج سفید، 
سیب زمینی سفید له شده، آب میوه، 
نبات،  آب  دونات،  کیک،  سفید،  نان 
تمام  ها  کوکی  و  پودینگ  بستنی، 
متهم هستند این نوع از کربوهیدرات 
قند خون را به سرعت باال برده و در 
از  زیادی  مقدار  آزادی  سبب  نتیجه 
از آن باعث سقوط  انسولین که پس 
کردن  تهی  باعث  و  شده  خون  قند 

سطح انرژی می شود.

کافئین
یک  کافئین  که  دارد  تعجب  جای 
که  حالی  در  است  دیگری  مقصر 
از ظهر ممکن  بعد  در  اسپرسو  قهوه 

است سبب افزایش سریع انرژی شود 
مدت  دراز  در  را  شما  تواند  می  و 
مطالعه  یک  در  نماید  آلوده  خواب 
در سال 201۴، محققان روی 3000 
کشف  و  بررسی  تایلندی  دانشجوی 
می  زا  انرژی  های  نوشابه  که  کردند 
توانند با احتمال بیشتری شما را در 
طول روز خواب آلوده کنند. آنها اضافه 
کردند که اثرات دراز مدت دیگری از 
نوشیدنی های با کافئین باال می تواند 
شامل سردرد، مشکالت قلبی و حتی 

مرگ ناگهانی شود.

سایر دالیل خستگی بعد از غذا خوردن
نمی  غذا  اندازه  به  اوقات شما  گاهی 
سنگین  بار  یک  پرخوری  و  خورید 
دهد  می  قرار  شما  سیستم  روی  بر 
و واقعاً می تواند انرژی شما را تخلیه 
بین  سالم  تنقالت  بندی  بسته  کند 
ثابت  حفظ  برای  غذایی  های  وعده 
سطح انرژی و جلوگیری از پرخوری 

در وعده های غذایی در نظر بگیرید.
تیروئید،  خونی،  کم  چاقی،  دیابت، 
و  غذا  تحمل  عدم  سلیاک،  بیماری 
آلودگی  خواب  تواند  می  خواب  آپنه 

بعد از غذا را بدتر کند اگر شما به 
دیگر  یا  و  شرایط  این  از  یک  هر 
بیماریهای مزمن مبتال و بعد از غذا 
خود  دکتر  با  هستید  آلوده  خواب 
می  مشکل  این  زیرا  کنید  صحبت 
تواند یک عامل داشته باشدمطالعات 
نشان می دهد که کمبود خواب می 
و چاقی  منجر شود  به چاقی  تواند 
می تواند سبب مشکالت خواب شود 
در حالی که عکس این چرخه می 
تواند سبب کاهش وزن شده و این 
کاهش وزن به شما در داشتن خواب 
بهتر شب، کمک می کند و شما را 

در طول روز هشیار نگه دارد.

غذاهای پر چربی
غذاهایی  دهد  می  توضیح  نیلسن 
باالیی  چربی  محتوای  دارای  که 
های  محرک  از  دیگر  یکی  هستند 
از  بعد  آلودگی  خواب  برای  بزرگ 
شده،  سرخ  غذاهای  هستند  غذا 
غذاهای  باال،  چربی  با  گوشت 
حلقه  پنیر   ( مانند  سرپایی  روغنی 
سیب  چیپس  و  ذرت  چیپس  ای، 
خمیازه  سبب  توانند  می   ) زمینی 
فعال  کلید  آنها  زیرا  کشیدن شوند 
و  هورمونی  سیستم  پاسخ  سازی 
غذا خوردن هستند. از  بعد  عصبی 

چگونه هشیار بمانیم
نیلسن می گوید: حفظ وزن سالم، 
انجام ورزش منظم، خواب خوب و به 
خوبی هیدراته ماندن، همه می تواند 
سطوح انرژی شما را حتی بعد از غذا 
بطور مداوم حفظ کند اگر شما شروع 
به تکان دادن سر بعد از خوردن غذا، 
نوشیدن یک لیوان آب و سپس بلند 
شدن و 20 دقیقه حرکت تفریحانه 
پیاده روی بعد از ناهار، سبب خارج 
شود  می  شما  خستگی  کردن 
شیمیایی  مواد  انرژی  سطح  ورزش 
و  نفرین  نوراپی  دوپامین،  مغز 
دهد. می  افزایش  را  سروتونین 

چگونه صحیح غذا بخوریم
برای  که  کاری  بهترین  البته، 
غذایی  مواد  کاهش  از  جلوگیری 
دهید  انجام  توانید  می  روز  اواسط 
مجموع،  است  خوردن  غذا  صحیح 
بهترین  نشده  فرآوری  غذاهای 
و  شما  کلی  سالمت  برای  انتخاب 
حق انتخاب آنها را دارید و همچنین 
برای حفظ بدن شما در یک مسیر 
مناسب  صحیح،  انرژی  سوزاندن  با 
هستند.دریافت پروتئین بدون چربی 
شبیه ماهی، گوشت بدون چربی و 
طیور در رژیم غذایی، همراه با چربی 
آجیل،  آوکادو،   ( در  های سالم که 
پیدا   ) توفو  سویا،  زیتون،  ها،  دانه 
می شوند و استفاده از مواد مغذی 
و  ها  میوه  از  ترکیبی  فیبرهای  و 
سبزیجات تازه، همراه با غالت کامل 
با هضم آهسته، به کاهش پیک قند 
سطح  داشتن  نگه  پایدار  و  خون 

انرژی کمک خواهد کرد.

کسلی پس از غذا خوردن آیلوروفوبیا یا گربه هراسی چیست؟ 
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فرانسه بعد از 1۲ سال به فینال 
جام جهانی رسید

کیمیا علیزاده پرچمدار ایران در 
بازی های آسیایی جاکارتا

برنز  مدال  دارنده  علیزاده  کیمیا 
به   2٠1۶ المپیک  تکواندو  مسابقات 
عنوان نخستین زنی که در مسابقات 
برنده ی مدال شد، پرچمدار  المپیک 
گشایش  مراسم  در  ایران  کاروان 
جاکارتا   2٠18 آسیایی  بازی های 

خواهد بود.
پرچمداران کاروان های ورزشی ایران 
سال های  در  آسیایی  بازی های  در 

گذشته این افراد بوده اند:
وزنه برداری  قهرمان  نامجو  محمود 
 19۵٠ آسیایی  بازی های  پرچمدار 

هند.
آسیایی 19۵۴  ایران  در مسابقات 

حضور نداشت.
بازی های 19۵8 ژاپن محمود نامجو.

 19۶2 آسیایی  بازی های  در  ایران 
اندونزی غایب بود.

تایلند،    19۶۶ آسیایی  بازی های 
دارنده  مهدی زاده  منصور  پرچمدار 

مدال طالی کشتی.
تایلند،    197٠ آسیایی  بازی های 
مدال  دارنده  موحد  عبداهلل  پرچمدار 

طالی کشتی.
ایران  در   197۴ آسیایی  بازی های 
فیالبی  اسکندر  پرچمدار  برگزار شد. 

دارنده مدال طالی کشتی.
ایران در رقابت های آسیایی 1978 

غایب بود.
هند،   1982 آسیایی  بازی های 
دارنده  سوخته سرایی  رضا  پرچمدار 

مدال طالی کشتی.
کره   198۶ آسیایی  بازی های 
رضا سوخته سرایی  پرچمدار  جنوبی، 

دارنده مدال طالی کشتی.

چین،   199٠ آسیایی  بازی های 
دارنده  سوخته سرایی  رضا  پرچمدار 

مدال طالی کشتی.
پرچمدار   199۴ آسیایی  بازی های 
طالی  مدال  دارنده  خادم  امیررضا 

کشتی.
پرچمدار   1998 آسیایی  بازی های 

زهرا محروقی.
پرچمدار   2٠٠2 آسیایی  بازی های 

علی دایی مدال طالی فوتبال.
قطر   2٠٠۶ آسیایی  بازی های 
پرچمدار حسین رضازاده مدال طالی 

وزنه برداری.
بازی های 2٠1٠ گوانگجو پرچمدار 
برنز  مدال  بهرامی  نیکخواه  صمد 

بسکتبال.
اینچئون    2٠1۴ آسیایی  بازی های 
طالی  مدال  سلیمی  بهداد  پرچمدار 

وزنه برداری.
آسیایی  بازی های  دوره  هجدهمین 
از 27 مرداد تا 11 شهریور 1397 در 
۴٠ رشته، ۶7 ماده و ۴۶3 مسابقه در 

جاکارتا برگزار خواهد شد.
ورزشکار  هزار   1۵ است  قرار 
در  کشور   ۴۵ از  آنها  همراهان  و 
رشته های دوچرخه سواری، قایقرانی، 
با کمان، شنا،  اندازی  تیر  تیراندازی، 
میدانی،  و  دو  واترپولو،  شیرجه، 
ژیمناستیک،  جودو،  سوارکاری، 
مشت زنی،  میز،  روی  تنیس  فوتبال، 
وزنه برداری،  رزمی،  ورزش های 
بسکتبال،  ووشو،  کاراته،  تکواندو، 
هندبال،  والیبال،  شمشیربازی، 
و  سه گانه  گالیدر،  پارا  بدمینتون، 

اسکواش شرکت کنند.

بلژیک:  تیم  =سرمربی 
فرانسه  و  ما  فرق  متاسفانه 

یک توپ ُمرده بود.
=سرمربی تیم فرانسه: بازی 
ما  ولی  بود  شانه  به  شانه 
دیدار  به  صعود  شایستگی 

نهایی را داریم.
تیم فوتبال فرانسه موفق شد با تک 
دقیقه  در  که  اومتیتی  ساموئل  گل 
۵1 بازی به ثمر رسید تیم بلژیک را 
شکست دهد و فینالیست رقابت های 

جام جهانی 2٠18 روسیه شود.
شاگردان دیدیه دشان در شبی که 
بلژیکی ها شادابی بازی های قبلی خود 
را نداشتند در یک بازی پرقدرت و با 
درخشش دروازه بان خود هوگو لوریس 

از سد بلژیک گذشتند.
فرانسوی ها بارها موقعیت های خوبی 
کورتوا  تیبو  اما  داشتند  گلزنی  برای 
فرصت های  بارها  بلژیک  دروازه بان 

گلزنی را از بازیکنان حریف گرفت.
روبرتو مارتینس سرمربی بلژیک بعد 
از پایان بازی گفت: »شکست در این 
جزییات  یک سری  خاطر  به  مسابقه 
یک  فرانسه  و  ما  فرق  متاسفانه  بود. 
به  شانه  بسیار  بازی  بود.  ُمرده  توپ 

کسی  واقع  در  زیاد.  بسیار  بود،  شانه 
تعیین  را  بازی  سرنوشت  می توانست 
کند که یک اثر روی توپ در محوطه 
جریمه بگذارد. بازیکنانم تالش زیادی 
کردند. نمی توانستم بیش از این از آنها 

توقع داشته باشم.«
او تاکید کرد: »در فوتبال باید درک 

پزشکان روسی 
آپاندیس دختر 
رییس فیفا را 
جراحی کردند

به گزارش وبسایت سان، در حاشیه 
مسابقات جام جهانی روسیه، پزشکان 
پترزبورگ  سن  پزشکی  دانشکده 
اینفانتینو  جیانی  ساله   هفت  دختر 

رئیس فیفا را جراحی کردند.
دختر اینفانتینو که به همراه مادرش 
جهانی  جام  بازی های  تماشای  برای 
2٠18 به روسیه آمده بودند، به دلیل 
درد شدید از ناحیه شکم در بیمارستان 
پترزبورگ بستری شد.  کودکان سن 
داده  تشخیص  آپاندیس  او  مشکل 
شد و روز یکشنبه )8 ژوییه( کودک 
گرفت. قرار  جراحی  عمل  تحت 

و  بازدید  کلینیک  این  از  اینفانتینو 
جان  نجات  برای  پزشکان  از  شخصا 
جهانی  کرد.جام  تشکر  دخترش 
آغاز  روسیه  در  ژوئن   1۴ از   2٠18
 1۵ یکشنبه  روز  آن  فینال  و  شده 

ژوئیه در مسکو برگزار خواهد شد.

کیمیا علیزاده

= فدرر حذف شد.
=سرینا ویلیامز و آنجلیک 

کربر در فینال
راجر فدرر قهرمان سال 2٠17 گراند 
اسلم ویمبلدون،  روز چهارشنبه برای 
شانزدهمین بار در مرحله یک چهارم 

نهایی ویمبلدون به میدان رفت. رقیب 
تنیس باز  آندرسون  کوین  بار  این  او 

اهل آفریقای جنوبی بود.
فدرر در حالی که در ست های اول 
و دوم برنده شده بود، سه ست متوالی 
بازی ها  دور  از  و  باخت  آندرسن  به 
دیدار  آندرسن در چهار  بیرون رفت. 
ست  یک  حتی  گذشته  در  فدرر  با 
برنده نشده بود. فدرر از سال 2٠1۶ 
تا این بازی ها حتی یک ست در هیچ 
مسابقه ای بازنده نشده بود. نتیجه این 
مبارزه 2 بر ۶ ، ۶ بر 7 ، 7 بر ۵ ، ۶ بر 

۴ و 13 بر 11 به سود آندرسن بود.
نفر  جاکوویچ  نواک  چهارشنبه  روز 
دارنده  جهان  مردان  رده بندی  اول 
12 عنوان قهرمانی گراند اسلم و سه 
بار برنده بازی های ویمبلدون، در یک 
بازی نزدیک به دوران اوج، بر کی نیشی 
کوری تنیس باز ژاپنی با حساب ۶ بر 
3 ، 3 بر ۶ ، ۶ بر 2 و ۶ بر 2 پیروز شد.

 32 تنیس باز  نادال  رافائل  مسابقه 
گراند   17 برنده  و  اسپانیایی  ساله 
اسلم با خوان دل پوترو تنیس باز اهل 
گراند  مسابقات  قهرمان  و  آرژانتین 
اسلم آمریکا  یو اس اوپن از رقابت های 
دیدنی امسال بود که نادال 7 بر ۵ ، 

۶ بر 7 ، ۶ بر ۴ و ۶ بر ۴  برنده شد.
ایسنر تنیس باز آمریکایی نیز رایونیچ 
تنیس باز کانادایی را ۶ بر 7 ، 7 بر ۶ ، 
۶ بر ۴ و ۶ بر 3 مغلوب کرد و به این 
ترتیب رافائل نادال، نواک جاکوویچ ، 
ایسنر و آندرسن به مرحله نیمه نهایی 
رقابت های ویمبلدون 2٠18 راه یافتند.

ویلیامز  سرینا  دختران  قسمت  در 
 23 برنده  و  آمریکایی  تنیس باز 

گراند اسلم مقابل جیورجی تنیس باز 
دو  در  تورنمنت  هر  در  که  ایتالیایی 
به  او بیشتر  سال اخیر پیشرفت های 
چشم می خورد ، گیم اول را 3 بر ۶ 
باخت و طرفداران خود را نگران کرد. 
اما سرینای 37 ساله در 2 ست دیگر 
۶ بر 3 و ۶ بر ۴ حریف را شکست داد.

جولیا  مقابل  سرینا  بعدی  بازی 
جرجس تنیس باز آلمانی خواهد بود 
که با غلبه بر رقیب روس خود آماده 

رویارویی با سرینا ویلیامز شده است.
با  نیز  آلمانی  تنیس باز  کربر  آنجال 
حذف  داریا کاساتکینا تنیس باز اهل 
روسیه با حساب ۶ بر 3 و 7 بر ۵ وارد 
مرحله نیمه نهایی شد. کربر تا کنون 
او  اسلم شده است.  قهرمان 2 گراند 
ده سال از حریف روس خود بزرگتر 
دیدار  به  پنجشنبه  روز  کربر  است. 
نهایی  نیمه  مرحله  در  استپانکو  النا 
روز  استپانکو  رود.  مسابقات می  این 
سه شنبه دومینیکا سیبولکوا را 7 بر ۵ 

و ۶ بر ۴ مغلوب کرده بود.
ساله   37 تنیس باز  ویلیامز  سرینا 
آمریکایی و مادر یک دختر ده ماهه 
المپیا روز شنبه در  نام آلکسیس  به 
آنجلیک  با  ویمبلدون  مرکزی  زمین 
کربر تنیس باز 3٠ ساله آلمانی برای 
بازی های  قهرمانی  عنوان  هشتمین 
مبارزه  اسلم ویمبلدون 2٠18  گراند 

خواهد کرد.
در  گرجس  مقابل  سرینا  بازی 
بهترین  از  یکی  نهایی  نیمه  مسابقه 
به  بازگشت  از  پس  او  بازی های 
بارداری  طوالنی  دوران  از  بعد  زمین 
شنبه  روز  بود.  آن  از  بعد  ماه های  و 
همسر  کمبریج  دوشس  کاترین 
شاهزاده ویلیامز دوستدار تنیس و از 
سلطنتی  جایگاه  در  سرینا  هواداران 

حضور خواهد داشت.
مسابقه سرینا و کربر دهمین حضور 
سرینا در مرحله نهایی این تورنمنت 
است و در صورت کسب مقام قهرمانی 

و  بیست  به  او   2٠18 ویمبلدون 
چهارمین عنوان نخست در یک گراند 

اسلم دست خواهد یافت.

سرینا در کنفرانس مطبوعاتی گفت: 
به  رسیدن  از  بگویم  نمی توانم  واقعا 
فینال امسال ویمبلدون چه احساسی 

که  نمی دانستم  اصال  چون  دارم 
می توانم در این بازی ها که چهارمین 
تورنمنت پس از مدتی دور بودنم از 
مسابقات است بازی قابل قبولی ارائه 

دهم.
سرینا در مرحله نیمه نهایی در یک 
بازی جذاب و پر از لحظات تماشایی 
با  تنیس باز  گرجس  جولیا  مقابل 
پیروز  آلمانی  خوش روش  و  تجربه 
شد. گرجس که طرفداران وی به او 
»زیبا«  معنای  به  »گورجس«  لقب 
داده اند، در برابر سرینا نمایش بسیار 

خوبی داشت.
نتیجه این دیدار ۶ بر ۴ و ۶ بر 2 
نفر  که  گرجس  بود.  سرینا  سود  به 
13 رده بندی دختران جهان است در 
کنفرانس خبری بعد از مسابقه گفت: 
تجربه  شاید  سرینا  پیروزی  دلیل 

بیشتر او از من بود.
سال  یک  از  پیش  دلیل  به  سرینا 
به  تنیس  تورنمنت های  از  دوری 
رده های پایین تنزل رتبه پیدا کرد اما 
فدراسیون تنیس بریتانیا به او »سید« 
نمود. اعطا  را  بازی ها   2۵ افتخاری 

کربر حریف سرینا در مرحله نهایی 
ویمبلدون برنده دو گراند اسلم تنیس 
رده های  به  مدتی  نیز  او  اما  است 
پایین سقوط کرد. ولی در حال حاضر 
نام او در رده یازدهم تنیس دختران 
زمانی  که  می شود.کربر  دیده  جهان 
نفر اول رده بندی تنیس زنان بود در 
مرحله نیمه نهایی استپانکو تنیس باز 
روالن  اسلم  گراند  برنده  و  ساله   19
گاروس و نفر 12 رده بندی دختران را 

۶ بر 3 و ۶ بر 3 مغلوب کرد.

تنیس گراند اسلم ویمبلدون: 
نادال و جاکوویچ در نیمه نهایی

آنجليك كربر

رده بندی  دیدار  ایرانی  داوری  تیم 
تیم های  بین   2٠18 جهانی  جام 
خواهد  قضاوت  را  بلژیک  و  انگلیس 

کرد.
داوری دیدارهای فینال و رده بندی 
جام  مسابقات  داوران  بهترین  به 
عملکرد  و  می شود  سپرده  جهانی 
و  سخندان  رضا  فغانی،  علیرضا 
جهانی  جام  در  منصوری  محمدرضا 
این  در  که  بوده  قبول  قابل  چنان 

مجموعه قرار می گیرند.
مکزیک  آلمان-  بازی های  فغانی 
مرحله  در  را  بزریل  صربستان-  و 
را  آرژانتین  فرانسه-  بازی  و  گروهی 
داوری  نهایی  هشتم  یک  مرحله  در 

کرد
قسمت  اینستاگرام اش  در  او 
موزیک محسن چاووشی  از  کوتاهی 
اشتراک  به  را  »جنگ زده«  نام  به 

»امیدوارم  است:  نوشته  و  گذاشته 
راضی باشید. قضاوت بازی رده بندی 

به تیم ما رسید، با افتخااار.«

فغانِی »پرطرفدار« داور دیدار رده بندی
جام جهانی

آرژانتینی،  داور  پیتانا  همچنین 
و  تیم کرواسی  دو  بین  فینال  دیدار 

فرانسه را قضاوت خواهد کرد.

خاطر  به  رقابت ها  این  در  فغانی 
داوری های خوبی که داشت محبوب 
شده و وقتی برای تماشای بازی های 

فوتبال به استادیوم می رود هواداران 
عکس  او  با  می خواهند  او  از  فوتبال 
عکس ها  این  اتفاقا  بگیرند  یادگاری 
هم  اجتماعی  شبکه های  سوژه ی 
شده چون اغلب آنهایی که از فغانی، 
می خواهند  ایرانی،  خوش تیپ  داور 
خانم ها  بگیرند  سلفی  کنارش  در 

هستند.
هوای  و  حال  از  روسیه  در  فغانی 
برای  رقابت ها  این  حواشی  و  سفر 
گذاشته  پُست  چند  مخاطبان اش 
است  ویدئویی  آنها  از  یکی  است. 
یک  روزمره  ی  وضعیت  توصیف  در 
خیابان  در شهر نیژنی نوگرود که وی 

با زبان بی زبانی پیام خود را رساند:
حدود  از  ساله   ۴٠ فغانی  علیرضا 
داوران  فهرست  به  پیش  سال   1٠
در  قضاوت  و  پیوسته  بین المللی 
چند فینال آسیایی و فینال المپیک 
2٠1۶ ریو را در کارنامه ی خود دارد.

سرينا ويليامز

رافائل نادال نواک جاکوویچ

مشهورترین عکس فغانی در جام جهانی در بازی برزیل- صربستان

محبوبیت زیاد فغانی در بین هواداران فوتبال به ویژه خانم ها در استادیوم ها

کرد که برنده و بازنده وجود دارد ولی 
اگر قرار است ببازید باید همه چیزتان 
این کار را  ببازید که ما  را بگذارید و 
کردیم. حاال باید از این شرایط خارج 
شویم و جام را به خوبی تمام کنیم. این 
بازیکنان حق شان نیست که با ناراحتی 
جام جهانی را به پایان برسانند. درست 

عصبانی  و  ناراحت  خیلی  االن  است 
هستیم ولی حتما تالش می کنیم با 
به  را  مسابقه ها  سومی  عنوان  کسب 

خوبی تمام کنیم.«
تیم ملی فوتبال فرانسه موفق شد با 
برتری در برابر بلژیک بعد از 12 سال 
به فینال جام جهانی راه یابد. سرمربی 
در  پیروزی  از  پس  فرانسه  ملی  تیم 
مقابل بلژیک گفت که این تیم نباید 

بازی فینال را از دست بدهد.
دیدیه دشان سرمربی فرانسه گفت: 
تبریک  بازیکنانم  به  همه  از  »اول 
در  آنها  از  زیادی  تالش  می گویم. 
زمین دیدیم. اینکه یک مدافع ما گل 
زد نشانه خیلی خوبی بود. ما همگی 
در تیم تالش زیادی کردیم تا بتوانیم 
برنده مسابقه شویم و به فینال برسیم.«

ادامه صحبت های  در  سرمربی  این 
بود  شانه  به  شانه  »بازی  خود گفت: 
دیدار  به  صعود  شایستگی  ما  ولی 
نهایی را داریم و فکر می کنم فوتبال 
دادیم.  ارائه  حریف  به  نسبت  بهتری 
درباره بازی فینال هم باید بگویم که 
ما دو سال پیش یک فینال را از دست 
دادیم )یورو 2٠1۶( و االن باید جلوی 
این اتفاق را بگیریم. آرام خواهیم بود 
نهایی  دیدار  در  تا  می کنیم  تالش  و 

نتیجه الزم را کسب کنیم.«
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- تیم های عربی دست به نقد 
استقالل  بازیکنان  دنبال  به 

هستند.
-امید ابراهیمی به قطر رفته، 
جپاروف  و  تیام  وضعیت 
با  مشخص نیست، حسینی 
ترابوزان ترکیه قرارداد بسته 

است.
- حنیف عمران  زاده بازیکن 
پیشین استقالل می گوید با 
این دولت، استقالل تا سال 

1۴۰۰ نابود می شود!
برای  )تاج(  استقالل  فوتبال  تیم 
آغاز  از  پیش  آمادگی  اردوی  برپایی 
رقابت های لیگ فوتبال ایران به کمپ 
»کارتپه« واقع در 100 کیلومتری شهر 

استانبول ترکیه رفته است.
استقالل  اردوی  از  که  خبرهایی 
تیم  این  هواداران  می رسد  گوش  به 
ابراهیمی  امید  کرده.  نگران  بسیار  را 
قراردادی  با  استقالل  کلیدی  هافبک 
پیوست.  قطر  االهلی  تیم  به  ساله   2
مبلغ این قرارداد یک میلیون و 200 
هزار دالر و با نرخ فعلی برابر با حدود ۵ 

میلیارد تومان است.
استقالل  در  ابراهیمی  حضور  عدم 
تیم  این  سرمربی  شفر  وینفرید  برای 
سخت خواهد بود. استقالل در فصل 
پیش نتایج خوبی در لیگ و رقابت های 
آسیایی گرفت و هواداران این تیم حتی 
به  تیام و چباروف  با وجود  امیدوارند 
فینال باشگاه های آسیا برسند و شانس 
این را داشته باشند که ستاره سوم را هم 
بگیرند اما حاال اوضاع تغییر کرده است.

رقم پیشنهادی به ابراهیمی آنقدر باال 
بوده که حتی شفر هم که قبال می گفت 
»اگر ابراهیمی برود او هم خواهد رفت« 
گفته امید 31 ساله است و زمان زیادی 
نظر  از  و  نمانده  فوتبال اش  پایان  به 
آینده  برای  قطر  به  انتقال اش  مادی 
او و خانواده اش بهتر است.« هواداران 
استقالل به ابراهیمی لقب »فرمانده« 
داده اند. انتقال امید شوک بزرگی برای 
آنهاست. گرچه می شد پیش بینی کرد 
که با درخشش ابراهیمی در جام جهانی 
مبالغ کالن  با  را  او  باشگاه های عربی 
استقاللی ها  کرد.  خواهند  خریداری 
کسی  چه  او  جایگزین  که  نگران اند 

خواهد بود؟
اما مشکل فقط رفتن ابراهیمی نیست 

بحران مالی و سوء مدیریت، حریفان اصلی وینفرید 
شفر در فوتبال ایران

ملی پوش  مدافع  حسینی  مجید  و 
استقالل نیز با باشگاه ترابوزان ترکیه 
توافق کرده و احتمال جدایی او از تیم 

خیلی زیاد است.
قرارداد تیام و جپاروف هم هنوز بسته 
باشگاه  ببینند  منتظرند  آنها  و  نشده 
استقالل چه رقمی را پیشنهاد می دهد. 
این در حالیست که تیم های قطری و 
اماراتی دست به نقد آماده اند تا هر دو 

را جذب کنند.
خراب  چنان  استقالل  مالی  اوضاع 
است که حتی پژمان منتظری هم با 
دردسر قرارداد را امضا کرد. او گفته بود 
درون  وحشتناک  مسائل  از  هواداران 
باشگاه خبر ندارند و من هم نمی خواهم 

آنها را باز کنم.
استقالل  شنیده می شود مدیرعامل 
و مدیر برنامه های تیام و جپاروف، روز 
شنبه برای مذاکره نهایی و عقد قرارداد 
به ترکیه سفر خواهند کرد و این دو 

بازیکن هم راهی ترکیه می شوند.
از  زیادی  تعداد  روزهای گذشته  در 
پیشکسوتان باشگاه استقالل نسبت به 
شرایط این تیم هشدار داده اند از جمله 
نوازی.  سهراب بختیاری زاده و محمد 
آنها به صراحت اعالم کردند استقالل 
در گردابی گرفتار شده که باید از آن 

خارج شود.
در بین استقاللی های قدیمی، حنیف 
وزیر  علیه  بقیه  از  بیش  عمران زاده 
ورزش و دولت موضع گرفته است. او 
گفته »با این دولت، استقالل تا سال 
اسپانسر  مگر  می شود.  نابود   1۴00
نیست؟  یکی  پرسپولیس  و  استقالل 
یکی  باشگاه  دو  این  مجمع  رئیس 
انتقاالت  و  نقل  از  استقالل  نیست؟ 
بازیکنش  نمی تواند  و  نیست  محروم 

را حفظ یا جذب کند اما پرسپولیس 
بازیکن  راحتی  به  است،  محروم  که 
دیگری  تیم  به  مجانی  و  می گیرد 
می دهد تا آمادگی اش را حفظ کرده و 

نیم فصل به پرسپولیس برگردد.«
»اگر  گفته  همچنین  عمران زاده 
دارد،  حضور  آسیا  در  پرسپولیس 
استقالل هم باید در مرحله یک هشتم 
نهایی بازی کند. امید ابراهیمی دیوانه 
او راه می  آمدند،  با  اگر  نبود که برود، 
در استقالل می ماند. بدهی پرسپولیس 
دو برابر استقالل است، اما آنها بازیکن 
خم  اندر  هنوز  استقالل  و  می گیرند 

کوچه است.«
سلطانی فر  به  خطاب  بازیکن  این 
گفته »آقای وزیر! عالم و آدم می دانند 
برانکو  هستید،  پرسپولیسی  شما 
خودش گفته از وزیر ورزش تا خیلی از 
مسئوالن فعلی در دولت، پرسپولیسی 
کنید،  ظلم  چه  هر  آقایان،  هستند. 
هواداران استقالل جریحه دار می شوند، 
و  شده  بیشتر  فعلی  بازیکنان  انگیزه 

کاری می کنند که پشیمان شوید.«
بازیکن  واحدی  نیکبخت  علیرضا 
مدیراِن  گفته  نیز  استقالل  پیشین 
استقالل می خواهند مردم را منحرف 
ورزشی  خبر  با  مصاحبه  در  او  کنند. 
عنوان کرده کسانی که در رأس باشگاه 
استقالل هستند اصالً اینکاره نیستند 
و به خود او هم در رابطه با پرداخت 

طلب اش وعده داده اند.
با هماهنگی شفر تیم استقالل هفته 
فعال  و  رفت  خواهد  آلمان  به  آینده 
سوء  و  مالی  بحران  او  اصلی  حریف 
مدیریت است و باید صبر کرد و دید 
چه نسخه ای برای پشت سر گذاشتن 

این حریفان خواهد داشت.

معصومه ابتکار معاون حسن روحانی 
در امور زنان می گوید: همیشه حضور 
زنان در ورزشگاه ها را پیگیری کرده و 
حتی برای پخش مسابقات دختران از 
تلویزیون  بخصوص بازی های تیم ملی 
با عسگری  بانوان بحث هایی  فوتسال 
جمهوری  سیمای  و  صدا  رئیس 

اسالمی داشته است.
او گفته اوایل انقالب بعضی عقیده 
جایی  اسالمی  حکومت  در  داشتند 
اما  ندارد.  وجود  بانوان  ورزش  برای 
تالش های خود خانم ها اجازه اجرای 
چنین دیدگاهی را نداد. به رئیس صدا 
و سیما گفتم سعی کنید موانع موجود 
در راه نشان دادن موفقیت های ورزش 
بانوان را از سر راه بردارید. اینکه زنان 
فعالیت های  کنند  احساس  مملکت 
در  ملی  در سطح  آنها حتی  ورزشی 
نمی شود  داده  نشان  کشور  تلویزیون 

مطلقا کار درستی نیست.
فائزه  مانند  کسانی  افزود  وی 
نقش  طاهریان  خانم  و  رفسنجانی 
و  تحجر  با  مقابله  در  موثری  بسیار 
این  در  دخترها  ورزش  گسترش 
واقعا  آنها  داشته اند،  ایران  در  سال ها 
فداکاری و صف شکنی کردند، ما نیز 
همواره با صبوری و منطق پیش رفتیم.

وی اضافه کرده، در چند سال اول 
انقالب ورزش خانم ها هیچ جایگاهی 
خالف  بر  گفته  او  نداشت.  اخبار  در 
امید  می کنند  القا  دائم  که  عده ای 
سیر  چون  نیستم  ناامید  من  نیست 
جای  می دهد  نشان  جامعه  تحوالت 
ایرانی  زن  دارد.  وجود  بسیاری  امید 
و  تاب آوری  با  که  کرده  ثابت  نیز 
به  و  می رود  پیش  کارها  صبوری 
همین دلیل جایی که فکر می کردیم 

معصومه ابتکار: برخی اوایل انقالب می خواستند ورزش 
زنان تعطیل شود

راه بسته است راه باز شده، امروز تمام 
فدراسیون ها یک معاون خانم دارند.

ایران  زنان  حضور  باره  در  ابتکار 
داده؛   توضیح  هم  ورزشگاه ها  در 
این  در  دولت  سوی  از  شیوه نامه ای 
کمیسیون  به  که  شده  تهیه  باره 
دولت آمد و مورد موافقت قرار گرفت 
و قرار شد وزارت ورزش مامور آماده 
ساختن شرایط برای پیاده کردن آن 
خانم ها،  مرور  و  عبور  فضاهای  باشد. 
محل های  و  بهداشتی  سرویس های 

نشستن آنها آماده گردد.
ابتکار در مورد ورود بعضی دخترها 
این روزها با لباس و آرایش پسرانه به 
دخترانی  اینها  گفت:  نیز  ورزشگاه ها 
هستند که بسیار ورزش دوست هستند 
و  ببینند  را  مسابقه ها  دارند  عالقه  و 
بعد از ورود زنان به استادیوم صدهزار 
نفری برای تماشای مسابقه های ایران 
با اسپانیا و پرتغال روی پرده بزرگ، 
بدون هیچ پیشامدی، امیدواری برای 

حل این مسئله زیاد شده است.
بسیار  او  خود  گفته  ابتکار 
پیاده روی،  است.  ورزش دوست 
دوچرخه سواری، والیبال و شنا می کند!

وی درباره اجرای کنسرت در نقاط 
که  کرده  تأکید  هم  ایران  مختلف 
وضع از گذشته بهتر شده  البته هنوز 
که  هست  متاسفانه  محدودیت هایی 
شود.  برطرف  حوصله  و  صبر  با  باید 
در این زمینه با وزیر فرهنگ و ارشاد 
صحبت کرده ام، در توئیتر هم مطلبی 
نوشتم که ای کاش این محدودیت ها و 

سختگیری ها وجود نمی داشت!
او ادامه داده ، به نظر من برخوردهای 
کنسرت  برگزاری  مورد  در  کنونی 
به هر حال  است.  ایران سلیقه ای  در 

و  شیشه ای  سقف  جوامع  همه  در 
دارد. چندی  وجود  تبعیض آمیز  نگاه 
پیش کنسرت ویولن و پیانو در تاالر 
»وحدت« )رودکی( بر گزار شد، فکر 
چنین  بتواند  ساز  دو  این  نمی کردم 
آثار جذابی خلق کند! به تازگی هم به 
کنسرت گروه آواز نایرکا به سرپرستی 
خانم مینو رضائی رفتم که جالب بود. 
یک برنامه اپرا نیز اخیرا توسط خانم ها 

در مشهد روی صحنه رفت.
و  برخورد خشن  با  رابطه  در  ابتکار 
پلیس  یک  پیش  ماه  چند  نادرست 
زن با دختری که در خیابان حجاب از 
سر برداشته بود یادآور شد واضح است 
که اینگونه برخورد ها در بحث حجاب 
جوابگو نیست و راهکار مقابله با مسائل 
اجتماعی و فرهنگی نباید چنین باشد 
و به مأموری که وظیفه او اجرای قانون 
است باید آموزش های الزم برای برخورد 
صحیح و مودبانه داده شود و رفتار توام 
نیست. قبول  قابل  شتم  و  ضرب  با 

»خواهر  به  معروف  ابتکار  معصومه 
سفارت  اشغال  جریان   در  مری« 
گروگانگیری  و  تهران  در  آمریکا 
انقالب مترجم  کارمندان آن در آغاز 
اشغال کنندگان سفارت بود. او همراه 
پدرش که از دوستان محمد خاتمی 
و  است  پیشین  جمهوری  رئیس 
آمریکا  در  سابق  حکومت  بورس  با 
تحصیل می کرد ، ۶ سال در آن کشور 
به مدرسه رفت و در بازگشت به ایران 
آن  ایران زمین که دروس  در مدرسه 
می شد  تدریس  انگلیسی  زبان  به 
و  سفارتخانه ها  کارکنان  فرزندان  و 
موسسات خارجی و همچنین ایرانیان 
می کردند  تحصیل  آن  در  ثروتمند 

درس می خواند.

تیم ملی کرواسی در شبی رویایی با 
شکست انگلیس به فینال جام جهانی 
روسیه رسید تا برای رسیدن به جام 
طالیی در دیدار نهایی با فرانسه دیدار 
 کند.گل اول این دیدار را کیرن تریپر 
ثمر  به  انگلیس  برای   ۵ دقیقه  در 
رساند و بازیکنان این تیم تقریبا بیشتر 
دقایق بازی در نیمه اول را با پاس های 
و  داشتند  خود  کنترل  در  عرضی 
رفتند. رختکن  به  نتیجه  همین  با 

با  کرواسی  بازیکنان  دوم  نیمه  در 
انگیزه جبران گل وارد زمین شدند و 
اختیار  در  را  بازی  دقیقه  از 10  بعد 
گرفتند و چند موقعیت گل ساختند 
سانتر  بازی   ۶8 دقیقه  در  اینکه  تا 
دقیق ورسالیکو با ضربه دقیق پریشیچ 
در درحالی که تعادل نداشت به گوشه 
دروازه انگلیس رفت و بازی به تساوی 
بازیکنان  کشیده شد.این گل روحیه 
کرواسی را خیلی باال برد و آنها توپ 
و میدان را در اختیار گرفتند و بارها 
جوردن  ولی  یافتند  گلزنی  فرصت 
پیکفورد دروازه بان خوب انگلیس هر 

موقعیتی را از حریف می گرفت.

شب رویایی کروات ها با شکست انگلیس:

بی ادعا تا فینال جام جهانی

بازی در 90 دقیقه با همین نتیجه 
دقیقه ی   1۵ دو  به  کار  و  شد  تمام 
بازی   109 دقیقه  در  کشید.  اضافی 
پا حمله  کرواسی سرتا  که  در حالی 
غفلت  روی  پریشیچ  سر  ضربه  بود 
مدافعان انگلستان، به مانژوکیچ رسید 
و این بازیکن با ضربه دقیق پای چپ 
انگلیس  دروازه  درون  محکم  را  توپ 
قرار داد تا کرواسی بازی یک بر صفر 
باخته را با برتری 2 بر یک عوض کند 
و برای اولین بار در تاریخ فوتبال این 
فینال جام جهانی شود  راهی  کشور 
و شگفتی ساز جام جهانی لقب بگیرد.

رقابت برای مقام سوم بین تیم های 
انگلیس و بلژیک روز شنبه 1۴ ژوییه 
مرکزی  اروپای  وقت  به   1۶ ساعت 
برگزار  پترزبورگ  سن  استادیوم  در 
جهانی  جام  فینال  می شود.مسابقه 
مقام  برای  رقابت  و   2018 روسیه 
دوم و قهرمانی این جام بین تیم های 
 1۵ یکشنبه  روز  فرانسه  و  کرواسی 
اروپای  وقت  به   1۷ ساعت  ژوییه 
مرکزی در استادیوم لوشنیکی مسکو 

انجام خواهد شد.

کیروش: 

دو هفته تمرین برای شکست ژاپن 
کافی نیست

کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی 
جام  پایان  تا  شده  قرار  که  فوتبال 
پست  در  آسیا  ملت های  مسابقات 
خود بماند گفته است نمایش خوب 
روسیه  جهانی  جام  در  ایران  تیم 
برده  باال  تیم  این  از  را  انتظارات 

است.
جام  گروهی  مرحله  در  ایران  تیم 
ملت های آسیا با عراق، یمن و ویتنام 
هم گروه شده است و در گروه چهارم 
قرار دارد. کیروش گفته، تیم ملی را 

باید برای این رقابت ها آماده کرد.
ملت  جام  در  که  شده  یادآور  او 
ژاپن،  عربستان،  با  باید  آسیا  های 
استرالیا  و  جنوبی  کره  امارات،  قطر، 
باید  ایران  تیم  بنابراین  کرد.  رقابت 
برای ارائه بازی خوب در آمادگی الزم 

باشد.
با  می کنند  فکر  بعضی  افزود:  وی 
تیم ملی در  به عملکرد خوب  توجه 

قهرمان  آسیا  جام  در  حتما  روسیه 
می شویم اما در این جام با تیم هایی 
روبرو خواهیم شد که از 30 سال قبل 
در  کرده اند.  شروع  را  خود  پیشرفت 
جاکارتا باید با تیمی مانند ژاپن بازی 
فوتبال  روی  است  کنیم. چهل سال 
می کنند  کار  کشور  آن  در  بنیادی 
بازیکنان  کردن  جمع  با  بنابراین 
به  امیدی  تمرین  هفته  دو  تنها  و 

قهرمانی نمی توان داشت.
جهانی  جام  در  ایران  فوتبال  تیم 
بر  صفر  بر  یک  ب  گروه  در   2018
با  پیروز شد.  آفریقا  قهرمان  مراکش 
به  یک  بر  یک  اروپا  قهرمان  پرتغال 
نتیجه مساوی رسید و مقابل اسپانیا 
شکست  صفر  بر  یک  جهان  قهرمان 

خورد.
کارلوس  قرارداد  فوتبال  فدراسیون 
جام  بازی های  پایان  تا  را  کیروش 

فوتبال آسیا تمدید کرده است.

شفر و بازیکنان در مه غلیط  اردوی استقالل در ترکیه

در  ای  زنجیره  =تصادف 
ملی  تیم  مهاجم  نکاء  جاده 

را گرفتار کرد.
لم  سا آزمون  ر  =سردا
است و فقط چانه اش شکاف 

برداشته است.
ملی  تیم  بازیکن  آزمون  سردار 
رانندگی  حادثه  یک  از  ایران  فوتبال 
به  بهشهر جان سالم  ـ  نکا  در جاده 

در برد.
رییس  قدمی  علیرضا  سرهنگ 
مورد  در  مازندران  استان  راه  پلیس 
یکشنبه،  روز  صبح  گفته  حادثه  این 
1۷ تیر،  یک کامیون به دلیل سرعت 
باال در این محور واژگون شد. پس از 
آن در حالی که یک دستگاه سواری 
پورشه که سردار آزمون سرنشین آن 
بود، در حال عبور از این محدوده بود، 
یک دستگاه وانت نیسان با این ماشین 

برخورد کرد.
پس از آن یک دستگاه وانت نیسان 
دیگر با وانت قبلی برخورد کرده و در 

خطر از بیخ گوش سردار آزمون 
گذشت

ماشین ها  این  با  نیز  پراید  ادامه  یک 
ترافیک  آن  پی  در  و  کرد  تصادف 

سنگینی در این منطقه ایجاد شد.
اشاره  با  راه مازندران  پلیس  رییس 
به اینکه بالفاصله عوامل راهنمایی و 
رانندگی در محل حادثه حاضر شدند، 
توضیح داده بررسی علت حادثه نشان 
آزمون  سردار  که  اتومبیلی  که  داد 

سرنشین آن بوده مقصر نبوده است.
خبرآنالین در این باره نوشته آزمون 
که چند روزی در تهران بود و برای 
جلوی  هم  »سریک«  فیلم  اکران 
دوربین ها حاضر شد، در بازگشت به 
که  شد  رانندگی  سانحه  دچار  خانه 
خوشبختانه تنها چانه اش دچار پارگی 

و خونریزی شد.
آخرین فوتبالیست مطرحی که قبل 
از او تصادف کرد و کارش به بیمارستان 
کشید مهدی قائدی بازیکن جوان تیم 
استقالل تهران بود که چند هفته ای 
است به تمرین این تیم بازگشته است. 
آزمون در این تصادف مقصر نبود اما 
در تصادف مهدی قائدی سرعت باال 

کار دست او داد.

در روزهای اشغال سفارت و گروگانگیری



صفحه Page 12 - 12 - شماره 169 
جمعه 22 تا پنجشنبه 28 تیرماه 1397خورشیدی

کمتر رويدادی مانند انتخابات سه 
گانه 24 آذر موقعیت غیر ممکن رژيم 
آخوند ها  می دهد.  نشان  را  اسالمی 
توانسته اند هرج و مرج سازمانیافته حوزه 
را دست در دست يک فلسفه حکومتی 
که سراسر بهره جوئی و غنیمت است بر 
کشوری به دشواری ايران تحمیل کنند. 
پس از بیست و هشت سال رژيمی »جا 
افتاده« است که تنها می تواند روز به 
روز بپايد و هیچ نقطه روشنی در افق 
تیره آن نمی توان نشانه کرد. رژيمی 
است که نه می تواند يکدست شود و تا 
جائی که خاطرخواه جهان بینی ناهنگام 
anachronistic آن است برود؛ و نه 
اصالح را در خود اجازه می دهد، زيرا 
اصالحگرانش تنها با همرنگ شدن با 
نیرو های »ماند« امید زندگی دارند. يک 
ديکتاتوری است، از بد ترين نمونه های 
آن، که گرفتاری جدی انتخابات دارد؛ 
و يک نظام رهبری است از کامل ترين 
عمال  اختیارات  با  ــ  آن  نمونه های 
نامحدود رهبر ــ  که هر تکه اش در 
دست يک پدرخوانده و سرکرده است و 
هیچ کس زورش به هیچ کس نمی رسد.

می توان  رژيمی  چنین  دربرابر 
رويکرد های گوناگون داشت. بجز تن 
دردادن و روزگار را در آرزوپروری سپری 
کردن که بیشتری می کنند، يا می توان 
نگرنده عالقه مند بود و يا مبارز چاره جو. 
نگرندگان عالقه مند سودمندی خود را 
دارند و افکار عمومی را شکل می دهند 
ولی اگر بیش از آن بخواهند، دست و 
پاگیر می شوند. نگرنده ای که دستش 
در کار نیست آزادی عملی دارد که با 
گرفتاری های مبارزه نمی خواند. مبارز 
چاره جو ناگزير است محدوديت های 
موقعیت را پیوسته درنظر داشته باشد 
و هرچه به موقعیت نزديکتر، کارش 
دشوارتر. از اينجاست که بیشترينه تفاهم 
و همدردی را می بايد برای مبارزان درون 
داشت، و در خلوت آسوده محافل برای 
آنان نسخه نپیچید. در دريای توفانی 
سیاست ايران حد اکثری که از مبارزان 
در هرجا می توان انتظار داشت آن است 
که دست خود را از سکان و چشم خود 

را از قطب نما برندارند.
شورا های  گانهء  سه  انتخابات  در 
شهر، میاندوره ای مجلس، و خبرگان 
غیرممکن  موقعیت  آن  رهبری همه 
نشان داده شد. سه انتخابات، گذشته از 
حذف کردن های معمول، اصال به قصد 
آشفتگی و بی نظمی و سوء استفاده از 
آن رويهم ريخته شده بودند و همان 
ماشین تقلب و رای سازی که شهردار 
نادرست و نشايسته پیشین تهران را به 
رياست جمهوری رسانید درکار بود که 
رقیبان چپ و راست را )هر طیفی در 
سیاست چپ و راست خود را دارد و در 
خود اصطالحات معنای ثابتی نیست( 
و  ناشايسته ساالری  و  دهد  شکست 
جمود فکری محض را قدرت برتر در 
تا  گرداند  رهبری  و خبرگان  شورا ها 
مواضع  گرفتن  دراختیار  برای  زمینه 
آينده  تر  مهم  انتخابات  در  بیشتری 
انتخابات شورای شهر  در  آيد.  فراهم 
تهران و خبرگان رهبری که میدان های 
اصلی نبرد قدرت بودند صف نامزدان 
هیچ شوقی در مردم بر نمی انگیخت. 
يکبار ديگر توده رای دهنده اگر هم 
می توانست بر بی اعتقادی برحق خود 
به همه فرايند انتخاباتی چیره شود، با  

گزينه بدتر و بدتر روبرو می بود. 
اما آيا اصال  چیره شدن بر آن بی 
اعتقادی لزومی می داشت؟ بحث بزرگ 
انتخابات در درون و بیرون برگرد همین 
پرسش بود. اساسا چرا در يک انتخابات 
غیر آزاد که طرف کمتر بدش همان 
طرف بدتر انتخابات رياست جمهوری 
سال پیش بود شرکت جويند؟ مگر نه 
آنکه تفاوتی میان جناح هائی همه متعهد 

نگهداری اين نظام، نیست؟ و مگر نه 
اينکه با تقلبات پردامنه نتیجه هر رائی 
را مخدوش می کنند؟ اين نظر بسیاری، 
شايد بیشتر افکار عمومی  بیرون بود 
و اکثريتی از رای دهندگان را نیز )هر 
را  ادعای شرکت شصت درصد  چند 
کردند( بیرون از حوزه های رای گیری 
نگهداشت. با اينهمه میلیون ها تن بويژه 
در ساعات آخر به پای صندوق ها رفتند 
و يکی از طرف های بدتر، ولی خطرناکتر 
را شکست دادند. پس از اين انتخابات، 
ماشینی که با شتاب در سرازيری پیش 
می راند ترمزی خورده است و به نظر 
momen�نمی رسد بتواند شتاباهنگ 

tum پیشین را از سرگیرد. 
در  انتخابات  جای  دريافتن  کلید 
تاثیر  همین  در  اسالمی  جمهوری 
محدود ولی مهمی است که بر فرايند 
سیاسی دارد. تا انتخابات مشهور دوم 
خرداد، انتخابات در رژيم اسالمی تفاوت 
زيادی با ديکتاتوری های ديگر نداشت. 
در آن انتخابات، هم شکافی ايدئولوژيک 
مردم  هم  و  افتاد  فرمانروا  گروه  در 
توانستند به نظام اسالمی و رهبر آن 
يک »نه« دندانشکن بگويند. آن شکاف 
ايدئولوژيک اندک اندک به اختالف نظر 
در سیاست ها و منافع گروهی فروکاست. 
ولی عامل»خیابان« ــ حضور سازمان 
نیافته و گاهگاهی مردم در صحنه ــ 
بکلی پايان نیافت. مردم احساس کردند 
که با رای دادن و ندادن می توانند تاثیری 
بر روند اوضاع داشته باشند. از آن پس  
نقش مردم چیزی میان انتخابات و نظر 

خواهی بوده است. 
دمکراتیک  نظام  يک  در  انتخابات 
تعیین کننده شخصیت ها و سیاست ها 
در يک دوره معین است؛ نظر خواهی 
است.  عمومی  افکار  گرماسنج   poll
میان  گزينش  دمکراتیک  انتخابات 
احزاب و گروهبندی هائی است گاه در 
دو نقطه مقابل. در جمهوری ايران از پس 
از 18 تیر که مهم ترين خیزش سیاسی 
اسالمی  جمهوری  تاريخچه  در  ناب 
روبرو  گزينشی  با چنان  مردم  است، 
نبوده اند. از اين گذشته آزادی عملی 
که فرمانروايان در همه مراحل فرايند 
انتخاباتی دارند آن را از معنی واقعی اش 
تهی می کند. رای مردم به تمام درشمار 
نمی آيد اما عامل تعیین کننده ای در 
بده بستان های درونی رژيم است؛ و اين 
همان است که انتخابات را در جمهوری 
اسالمی به نظرخواهی نزديک می کند. 
در انتخابات 24 آذر آنقدر صندوق ها 
را جابجا و ارقام را کم و زياد کرده اند 
میلیون  ندانست چند  که هیچ کس 
رای داده اند و برندگان و بازندگان چه 
درصدی از رای ها را داشته اند. ولی در 
درون دستگاه حکومتی، انتخابات تصوير 
روشنی از پايگاه هر گروه و شخصیت در 
افکار عمومی به دست داد و چانه زنی ها 
بر پايه رای هائی که به صندوق ها ريخته 
شده بود و نه آنچه اعالم کردند صورت 
گرفت.  اکنون می توان به اين پرسش 
پاسخ داد که مردم در چنین نظامی، هم 
ديکتاتوری، هم پر از رخنه ها و سوراخ ها، 
با انتخاباتی که نه آزاد است نه بی معنی، 
چه می توانند بکنند؟ ما در اينجا از موضع 
مخالف تبعیدی که به سرتاسر نظام 
نمی گوئیم. چنان  نه می گويد سخن 
بدهد؛  رای  تواند  نمی  اصال  مخالفی 
انتخابات بکلی بیرون از او روی می دهد 
و تحريم يا تشويق او بی معنی است مگر 
آن که بخواهد برگی در پرونده ای بگذارد 
يا وسیله تقرب بیشتری به گروه هائی در 
درون حکومت بجويد. آن مردمی که 
تفاوت های ناگزير میان شخصیت ها و 
دسته بندی های درون رژيم را می بینند 
وگاه چنان از يکی بیزار می شوند که به 
هرکه دربرابر اوست اگر چه همچنان 
چاره  آيا  می دهند  رای  بیزارکننده، 

ديگری دارند؟در غیاب يک خیزش انبوه، 
چه نافرمانی مدنی به صورت اعتصاب و 
تعطیل عمومی، و چه انقالب نارنجی )يا 
هر رنگ ديگر( مهم ترين ابزار مبارزه 
بوده  انتخابات  در دهه گذشته  مردم 
است. تا وقتی مردم با خامنه ای مانند 
يا  امیرکبیر،  دانشگاه  در  احمدی نژاد 
چائوشسکو در بخارست )در بازگشتش 
از تهران( رفتار نکنند نمی توان آنان را از 
شرکت در انتخاباتی که گاه رفسنجانی و 
گاه احمدی نژاد را سرشکسته می کند و 
گاه خاتمی را از نقش تصوری جايگزين 
به نقش واقعی مامور روابط عمومی در 
می آورد سرزنش کرد. آنها که در چنین 
انتخابات پر مداخله ای شرکت می جويند 
نه رای به مشروعیت رژيم می دهند نه 
حق دمکراتیک خود را می گذارند. آنها از 
تنها روزنه ای که فکر می کنند بر رويشان 
گشوده است وارد می شوند تا اندکی از 

بدتر شدن اوضاع جلوگیرند.
از نظرگاه مبارزه نیز در کنار کشیدن 
کامل مردم و تحريم انتخابات سودی 
نمی توان يافت. اينهمه توده های دلمرده 
يا  همیشگی  جمهوری  روسای  که 
موروثی شان را با 99 در صد و بیشتر 
»انتخاب« می کنند چه اثری در مبارزه 
داشته اند؟ )در آخرين انتخابات صدام 
ماندن  زنده  رسید.(  درصد  به صد   
انتخابات در جمهوری اسالمی از دوم 
خرداد به بعد نه تنها به ريشه دار شدن 
اين سنت در فرهنگ و سیاست ايران 
کمک می کند بر شدت مبارزات درونی 
رژيم می افزايد و نمی گذارد يک گروه 
اختیار کشور را دردست گیرد. حتی 
رای ندادن نیز در چنین صورتی است 
در  مردم  رائی که  معنی می يابد.  که 
انتخابات پیشین شورا ها و مجلس به 
اصالح  دفتر  ندادند  خردادی ها  دوم 
طلبی ناممکن را در جمهوری اسالمی 
اصالح  »بازگشت«  نیز  امروز  بست. 
»اخبار   site سامانه  چنانکه  طلبان، 
روز« در تحلیل دقیق خود به درستی 
اشاره کرده با حل شدن آنها در اردوی 
کروبی و رفسنجانی حاصل شده است. 
اصالح طلب کسی است که از بدترين 

کمتر خطرناک باشد. 
ما در بیرون کسانی داشتیم که تحريم 
کردند و معدودی که دامن اختیار از کف 
دادند و کارشان به توسل به فرشتگان 
کشید. ولی رويکرد عمومی خاموش 
را  مردم  گزينش  حق  و  بود  ماندن 
شناختن. حتی واکنش ها دربرابر کسی 
که مرغ خیالش در ثنای انتخابات به 
ـ  جهان برين پرواز کرد برخالف گذشتهـ 
جز استثنای بیمايگانی که جز دشنام و 
ـ متمدنانه  »افشاگری« در چنته ندارندـ 
بود. ما اندک اندک داريم به سیاست 
ـ و به همان اهمیت، تا  چنانکه هستـ 
ـ نگاه  جائی که می توان بهبودش دادـ 
می کنیم. معنايش اين است که گوناگونی 
و  و شخصیت ها  عوامل،  کننده  گیج 
احتماالت را می شناسیم و با چند فرمول 
ساده مسائل را از سر باز نمی کنیم. 
در يک استراتژی پیکار که تناسبی 
داشته  ما  پیچیده  بسیار  موقعیت  با 
باشد ممکن است پاره ای عوامل که ما 
هیچ نمی پسنديم نیز جا و زمان خود 
را داشته باشند. بسا روابط و دوستی ها 
که ما نمی خواهیم ولی سودمندی خود 
را در لحظه های تعیین کننده ای که 
پیش خواهد آمد خواهند داشت. عمده 
آن است که فضای مبارزه را سالم نگه 
داريم. جنگیدن با هرزه درائی و مخالفت 
با زهراگین کردن فضا تفاوت دارد. بويژه 
در بیرون و دور از پهنه سیاست قدرت 
که داو ها چندان بزرگ نیست می توان 
خويشتنداری و تعادل در رفتار را تمرين 
کرد. عمده آن است که در همه حال 
دست را از سکان و چشم را از قطب 

نما برنداريم.

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 3۰ 
از  نوشته هايی  اين سو،  به  خورشیدی 

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

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

 )۵ مهر 1۳۰۷ ، تهران- ۸ بهمن 1۳۸9 ، ژنو(

 انتخاباتی نه آزاد نه بی معنی   
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۷۷(

کمتر از يک ماه پس از بازگشت 
الدوله از  احمدشاه به کشور، وثوق 

کار کناره گرفت.
پرسی کاکس  ِسر  فاصله،  اين  در 
وزير مختار انگلیس در ايران جای 
نورمن سپرد که  به هرمان  را  خود 
به  چندانی  امید  کاکس  برخالف 
موفقیت وثوق الدوله و تحقق يافتن 

قرارداد نداشت.
نورمن، اندکی قبل از کناره گیری 
وثوق الدوله در گزارشی محرمانه به 
وثوق الدوله  که  نوشت  کرزن  لرد 
وی  از  و  گرفته  استعفا  به  تصمیم 
خواسته است موضوع را با احمدشاه 
در میان بگذارد: »جناب اشرف که 
به نظر  افسرده  و  کسل  بی نهايت 
حقیقتاً  که  بود  معلوم  و  می رسید 
نزد  شاه  رفتار  نحوۀ  از  است  بیمار 
علی رغم  گفت  و  کرد  شکايت  من 
که  اطمینان ها  و  قول ها  همه  آن 
دائم و پشت سر هم می  دهد )دربارۀ 
باطنش  نّیت  دولت(  ز  ا حمايت 
الدوله(  )وثوق  او  و  نیست  چنین 
احساس می کند که اعتماد ملوکانه 
است. نخست وزير  داده  از دست  را 
جداً عقیده دارد که شاه با مخالفان 
دولت و دشمنان وی ارتباط محرمانه 

برقرار کرده است.
يکی از مهمترين داليل مخالفت 
شاه با وثوق الدوله، بنا به اظهار وی، 
مبالغی  پرداخت  در  موفقیت  عدم 
دولت  و  می کند  مطالبه  که  است 
ندارد.  آن  تأمین  برای  محلی  هیچ 
بر  اين دو  يک دلیل ديگر اختالف 
سر اختیاراتی است که نخست وزير 

افراد  بتواند  تا  است  آن  خواستار 
با  دارد  يقین  که  را  عناصری  و 
به  )اشاره  خارجی  عناصر  بعضی 
فرانسه(  و  آمريکا  سفارتخانه های 
تبعید کند.  يا  توقیف  ارتباط دارند 
مخالفت شاه با تقاضای نخست وزير 
ناشی از اين است که سرکوب کردن 
نارضايی های  است  ممکن  مخالفان 
موجود را افزايش دهد و جان خود 
او )شاه( را هم به خطر اندازد. بدين 
فشار  نخست وزير  به  ئم  دا جهت 
و  اختناق  سیاست  از  که  می آورد 
دست  لفان  مخا تبعید  و  توقیف 

بردارد.
ر  ظها ا به صراحت  لدوله  وثوق ا
که  وضعیتی  چنین  در  که  می کند 
با دسیسه ها و کارشکنی های  دائماً 
نمی تواند  روبروست  سلطنت  مقام 
بماند  باقی  نخست وزيری  پست  در 
و ناچار است از شاه درخواست کند 
که جانشینی برايش تعیین گردد...«

له  لدو ا ثوق  و کوشید  نورمن 
کند  منصرف  استعفا  فکر  ز  ا ا  ر
از  کاستن  برای  که  حلی  راه  و 
دولت  تقويت  و  عمومی  نارضايی 
ارائه داد، دعوت از تنی چند رجال 
وجیه المله برای عضويت در کابینه 
را  راه حل  اين  اما وثوق الدوله  بود. 
افرادی  داشت  اظهار  و  نپسنديد 
مؤتمن الملک  و  مشیرالدوله  نظیر 
شهامت کافی برای قبول مسؤولیت 
و  ندارند  کشور  موجود  شرايط  در 
تالش خود او نیز در جلب اشخاص 
جبهۀ  به  اشتباهاً  که  خیرخواهی 
جايی  به  پیوسته اند  قرارداد  ضد 

نرسیده است.

امور  وزير  به  خود  گزارش  در 
خارجه، نورمن اشاره می کند: »اين 
مرد فطرتاً طوری آفريده شده که از 
تقسیم قدرت با ديگران اکراه دارد. 
استعفای  زمان  از  دلیل  همین  به 
غیبت  و  دارايی(  )وزير  صارم الدوله 
خارجه(  امور  )وزير  نصرت الدوله 
و  هموزن  که  شخصیتی  يگر  د
کابینه  در  باشد  خودش  همطراز 
اغلب  حاضر  حال  در  است.  نمانده 
خويشان  بین  را  کابینه  پست های 
و بستگان خود تقسیم کرده است. 
اشخاص  غلب  ا نورسیده ها  ين  ا
ز  ا يد  شا که  هستند  همیتی  بی ا
خود نخست وزير هم در افکار عامه 
منفورتر باشند... همچنین مأمورانی 
که به واليات گسیل می شوند اکثراً 
غلی  مشا يسته  شا وجه  هیچ  به 
و  نمی باشند  آورده اند  به دست  که 
آورده ام  به دست  که  اطالعاتی  اگر 
سوء  و  يتی  بی کفا باشد  صحیح 
حوزۀ  در  مأموران  قبیل  اين  رفتار 
انگلستان  به ضرر  مآالً  مأموريتشان 
افراد  نظر  در  چون  می شود  تمام 
و  فاسد  مأموران  اين  کشور  عادی 
هستند  دولتی  منتخب  بی لیاقت 
که مورد حمايت انگلستان است«.

و  ه  شا ت  فا ختال ا ۀ  ر با ر د
ر  بها لشعرای  ملک ا  ، ا لوزر رئیس ا
يران«  »ا روزنامۀ  زمان  اين  که 
محمد  درش  برا ری  همکا با  ا  ر
طرفدار  و  می داد  انتشار  ملک زاده 
»شاه  می نويسد  بود،  وثوق الدوله 
از سفر بازگشت، دولت هم در کار 
باريک بینان  اما  بود  مستقر  خود 

سست  قرارداد  کار  که  دريافتند 
متفقه  دول  که  خاصه  است  شده 
مانند فرانسه و آمريکا هم از قرارداد 
ناراضی بودند. من  انگلیس  ايران و 
خود از وزير مختار آمريکا در يکی از 
مالقاتها شنیدم که می گفت قرارداد 
را  انگلیس  دولت  و  بزنید  به هم  را 
دولت  به  وقت  آن  بگوئید،  جواب 
آمريکا مراجعه کنید، قول می دهم 
هرقدر پول بخواهید به شما خواهند 
و  می فرستند  هم  مستشار  و  داد 
مالیه و نظام و معادن شما را اداره 
خواهند کرد. وزير مختار اين خطابه 
کمره ای  محمد  سید  که  موقعی  را 
سفارتخانۀ  در  ناراضیان  جمعی  و 
آمريکا به مالقات سفیر رفته بودند 
بیان کرد و من خود نزد او بودم«.

می کند  فه  ضا ا ا  لشعر ملک ا
وثوق الدوله  دوستان  از  »کسانی 
را  شاه  که  کردند  پیشنهاد  او  به 
جرأت  مشارالیه  و  بردارد  میان  از 
چنین اقدامی نکرد يا صالح ندانست 
و علی اّی نحو کان جواب داده بود 
که راه قانونی برای خلع شاه نداريم. 
هرگاه  که  مدلّل ساخت  بعد  وقايع 
وثوق الدوله با آن دماغ کار که داشت 
به اين امر موفق شده بود بسیاری 
تاريخی  بلّیات  و  بی مانند  فجايع  از 

نصیب ايران بالديده نمی شد!«
زمامداری  روزهای  آخرين  در 
کفیل  لملک  منصورا لدوله،  وثوق ا
محارم  از  که  خارجه  امور  وزارت 
مالقات  نورمن  با  بود  رئیس الوزرا 
جداً  وی  که  داشت  اظهار  و  کرد 
مصمم به کناره گیری است و عمدۀ 

داليلش عبارتند از:

1ـ خستگی و کسالت مزاج
دن  دا ز  ا ه  شا ری  خوددا 2ـ 
اختیارات و آزادی عمل به وی که 

قاطعانه با مخالفانش روبرو شود
3ـ اختالف نظر با مقام سلطنت 
در بسیاری از مسائل مهم مملکتی 
منجمله عزل استراسلسکی فرمانده 
روسی  افسران  انفصال  و  قزاقخانه 

لشکر قزاق.
از  دولت  دست  بودن  بسته  4ـ 
ماندن  معوق  و  مالی  امکانات  نظر 
از  جلوگیری  برای  دفاعی  اقدامات 

حملۀ کمونیست ها به تهران.
دو رويداد مهم در اواخر صدارت 
را  اوضاع  آشفتگی  که  وثوق الدوله، 
قوای  شدن  پیاده  کرد،  دوچندان 
ساويت )روسیه بلشويکی( در بندر 
انزلی بود و قیام شیخ محمد خیابانی 

در تبريز.
در اين زمان که هنوز دولت ايران 
به رسمیت  را  روسیه  جديد  دولت 
انقالبی  گیالن  در  بود،  نشناخته 
به رهبری میرزا کوچک خان شکل 
مترقیانه ای  شعارهای  با  که  گرفت 
و  مرد  و  زن  حقوق  تساوی  نظیر 
بازنشستگی عمومی از شصت سالگی 
به باال، گروه گروه جوانان را جذب و 
برضد نیروهای انگلیسی مستقر در 
نیروهای روسیه  باقیماندۀ  و  شمال 

تزاری مسلح می کرد.
»تاريخ  در  بهار  ملک الشعرای 
يران«  ا سیاسی  احزاب  مختصر 
حکومت  از  »تلگرافی  می نويسد: 

صورت  که  بود  رسیده  ساويت 
يادداشت داشت و مفادش اين بود 
ايران  دولت  از  ساويت  دولت  که 
تقاضا دارد قوای انگلیس را از خاک 
ساويت  قوای  وااّل  کند  خارج  خود 
کرد.  خواهد  حمله  ايران  به  ناچار 
اين خبر در 2۰ شعبان 1338 در 
روز  گرديد...  منتشر  ايران  روزنامه 
29 شعبان، صبح زود، دوازده کشتی 
غازيان  بندر  ساويت  دولت  جنگی 
استحکامات  و  توقف  محل  که  را 
کردند  بمباران  بود  انگلیس  قوای 
کردند...  وارد  خسارت  مقداری  و  
به سرکردگی  که  نگلیس  ا نیروی 
پیشرفت  باکو  تا  دنسترويل  ژنرال  
کرده و اکنون به رشت عقب  نشسته 
قوای  با  نمی دانست  صالح  و  بود 
برخیزد  مجادله  به  ايران  در  سرخ 
به شهر  و  نشست  واپس  غازيان  از 
اثر  رشت بازگشت و قوای سرخ بر 
را  غازيان  و  انزلی  آمده  پیش  وی 

به دست گرفت...

جنگلیان  زعیم  کوچک   میرزا 
کرده  پسخو  پسیخان  قريۀ  در  که 
رشت  وارد  ديده  خالی  را  فضا  بود 
گرديد و با حزبی که از بلشويک های 
قفقازی سرانجام  و  و روسی  ايرانی 
از  را  ادارات  کرده  اتحاد  بود  يافته 
خود  کرده  خالی  دولت  مأمورين 
مازندران  بزودی  و  گشت  متصرف 
را نیز تصرف کرد و اعالن حکومت 
به  بخشنامه ای  و  د  دا جمهوری 
سفارتخانه ها، غیر از سفارت انگلیس 
فرستاد و دولت ايران را نظر به عقد 
قرارداد، غیر رسمی قلمداد کرد.«.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 12۵۸ (

فتح رشت و اعالم جمهوری گیالن توسط سردار جنگل، میرزا کوچک خان
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ز  ا یکی  نخست وزیر  1ـ 
کشورهای اروپایی

ـ  ِسّر  ـ  باوقار  و  متین  2ـ 
گلی است

ر  فرا ـ  است  فلزی  3ـ 
حیوانات

4ـ جوی خونـ  اسب دوانی 
5 ـ سبکی در شعر فارسی 

ـ مددکار
6 ـ مقصود و نشانه ـ گلی 

است
ـ  راست  راه  سالک  ـ   7

رودخانه ای در ایتالیا

8 ـ عهد و پیمان ـ شهری 
در کشور ما

9ـ از شهرهای ایرانـ  واحد 
پول کشوری است

10ـ عصارهـ  طول راهـ  بنیه
معروف  ویلونیست  11ـ 
قرن  در  انگلیس  فقید  و 

گذشته

1ـ ورزشی است
ایران  پادشاهان  از  2ـ 
عرب ها  هجوم  از  قبل 

ـ چاق
کشوری  پایتخت  3ـ 

است ـ اشخاص
کشوری  پول  واحد  4ـ 
است ـ چاشنی ـ گنجه

5 ـ علمی است 
ایران  شهرهای  از  ـ   6
تولید  برای  وسیله ای  ـ 

برق
7ـ  از خیابانهای قدیمی 

تهران ـ شگرد

8 ـ آورندۀ کیشی نوین 
در ایران قبل از اسالم ـ 

از پوشاک
کشوری  پایتخت  9ـ 

است
10ـ از ضمایرـ  از حفظ 
کردنی هاـ   صمغی برای 

لعاب و جال دادن
11ـ شکار ـ دلیل  1ـ ستارۀ درخشان آسمان 

شعر عرفانی ایران 
2ـ پایتخت کشوری است 
ـ  علم شیمی  از  بخشی  ـ 

اشاره
3ـ پیشوا ـ از حرکات آب 

دریا ـ رقم ـ جدید
از  یکی  نخست وزیر  4ـ 

کشورهای اروپایی
یتخت  پا ـ  لطیف  ـ   5

کشوری است ـ رایحه
الفت  ـ  کدر  ـ  طمع  ـ   6

ـ چراغ
حشره ای  ـ  جذاب  ـ   7

موذی
8 ـ از سبزیجات ـ چهره ـ 

نوعی پارچه
ـ  کسر  ـ  سالمتی  9ـ 

خوراکی است سنتی
10ـ خردمند و با دانش ـ 

از شهرهای ایران
ـ  آسمانی  اجرام  از  11ـ 

شناسا
از  ـ  دور  به  اشاره  12ـ 
ـ  یخ  ر تا ن  یا نگشا جها

دودمان
13ـ از رودخانه های بزرگ 
ـ  مانع  ـ  حسد  ـ  جهان 

واضح
کشوری  ـ  ندا  حرف  14ـ 

است ـ قاره ای است 
15ـ به کار گیری ـ صحیح 
ـ جانوری با پوستی گرانبها

فراموش  قدیمی،  خوانندگان  از  1ـ 
ناشدنی و فقید ایران

2ـ از مرکبات ـ جادو ـ غالف
3ـ محل ها ـ عنوان و بیان شده

4ـ از شعرای رمانتیک فرانسهـ  گریبان 
ـ جنس مذکر

از  جوان  و  معروف  فیلمسازی  ـ   5
کشور ما 

6ـ  چراغـ  گیاهی استـ  از بیماری های 
چشم

وسیلۀ  ـ  متراکم  بخار  ـ  عاشق  ـ   7
گشودن

8 ـ تکرار یک حرف ـ قسمتی از اندام 
ـ از آفات نباتیـ  درختی استـ  بیابان

9ـ شکست خورده و ناموفق ـ کوشش 
ـ از آثار جذاب مولیر

10ـ از رؤسای جمهوری ترور شده در 
قرن گذشته

11ـ پایتخت کشوری استـ  رنگی است
ـ  پاکستان  تاریخی  از شهرهای  12ـ 

امیر و پادشاه ـ قسمتی از بنا 
13ـ او ـ علمی است

از خوانندگان  14ـ مبارکی ـ ملیح ـ 
خوش صدا و قدیمی ایران

فرانسه  معروف  نویسندگان  از  15ـ 
و  »باباگوریو«  چون  آثاری  خالق  و 

»اوژنی گرانده«

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

و  بوده ام  دلقک  یک  »من همیشه 
فقط یک دلقک باقی خواهم ماند.« این 
جمله یکی از کلیدی ترین توصیف هایی 
چاپلین  اسپنسر  چارلز  سر  که  است 
پلین  چا چارلی  همان  یا  جونیور 
دست  جایگاه  وصف  در  خودمان، 
نیافتنی اش در عالم هنر گفته است. 
او  که  داشت  نظر  در  را  این  باید  اما 
به اصطالح امروزی ها، برای به دست 
آوردن یک لقمه نان دست به دلقک 
بازی نمی زد. دلقک بودن، هنر و تمامی 
زندگی چاپلین بود؛ اصاًل همیشه این 
حرف ورد زبانش بود که روزی که در 
رفته است.  باد  بر  آن نخندی، روزی 
سعی  تمام  که  بود  هم  همین  برای 
تراژدی های  تا  می کرد  را  خودش 
و  لفاف شیرین  در  را  روزمره  زندگی 
و  بپیچد  بازی هایش  خوشمزه دلقک 
جلوی چشمان ما بگذارد. خودش در 
این باره ایده جالبی دارد: »زندگی در 
نمای بسته، تراژدی اما در نمای باز، 
کمدی است.« فیلم هایش را هم دقیقاً 
می ساخت؛  جمله  این  از  پیروی  به 
همان فیلم هایی که از دوران کودکی 
تا به امروز آنها را دیده ایم و هنوز هم 
که هنوز است ذره ای از لذت تماشای 

آنها کاسته نشده است.  
را  چاپلین  اسم  اینکه  محض  به 
می شنویم؛ تصویری واحد از او جلوی 
چاپلین  می گیرد؛  شکل  چشمانمان 
لباس های  با  بی خانمانی  ما،  محبوب 
که  است  دست  به  عصا  و  مندرس 
همیشه سبیل هیتلری دارد. بسیاری 
با  از نماهای دوست داشتنی چاپلین 
همین سر و شکل در ذهن ما ثبت شده؛ 
پایان »روشنایی های شهر«  مثاًل در 
نابینایی  دخترک  به صورت   )1931(
که به کمک او دوباره می تواند ببیند؛ 
نگاه می کند و لبخند معصومانه ای روی 
صورتش نشسته است؛ یا در آن کلبه 
ایستاده بر لبه پرتگاه در »جویندگان 
بندهای  چاپلین  که   )1925( طال« 
کفش آب پز خود را مثل اسپاگتی نوش 
جان می کند یا وقتی که در »زندگی 
سگی« )1918(، سگ همراهش را مثل 

بالش زیر سرش جابه جا می کند؛ در 
هنگام لحظاتی از این دست، همیشه 
بغض  حتی  و  خندیده ایم  چاپلین  با 

کرده ایم.
سوای ظاهر چاپلین، دالیل دیگری 
داریم؛  او  داشتن  دوست  برای  هم 
گفتیم که چاپلین، دلقکی تمام عیار 
بود و خب، دلقک ها بی شیله و پیله اند؛ 
می کنند.  تکرار  صدبار  را  اشتباه  یک 
چارلی چاپلین در فیلم هایش آن قدر 
صمیمانه چنین فضایی را خلق می کند 
که تماشاگر هیچ فاصله ای بین خودش 
و چارلی احساس نمی کند. بخشی از 
این موضوع به همان نگاه های معروفش 
به دوربین مربوط می شود که مرز بین 
تصویر و تماشاگر را به حداقل می رساند. 
نکته دیگر آثار چاپلین این بود که او 
عالوه بر بازیگری، کارگردانی، فیلمنامه 
نویسی، تهیه کنندگی و حتی ساخت 
فیلم های  از  بسیاری  متن  موسیقی 

خودش را هم بر عهده داشت.  
 1889 آوریل   16 متولد  چارلی 
بار در سن 5 سالگی  اولین  میالدی، 

روزی كه نخندی، روزی از دست رفته است  

در فیلم های وحشتناک، یک قانون 
مطمئن  وقت  هیچ  دارد؛  وجود  کلی 
نباشید که شخصیت منفی فیلم کاماًل 
از  می گردد.گروهی  بر  او  است.  مرده 
اشراف سن پترزبورگ  و  سیاستمداران 
به همراه پسر عموی تزار دوم، گراندوک 
خانواده  شاهزاده  ـ  پالوویچ  دمیتری 
رومانوفـ  در طبقه باالی یک ساختمان 
در کنار رودخانه تورا منتظر اجرای نقشه 
بودند؛ قرار بود سیانورهای داخل کیک، 
شخصیت مرموز و فاسد روسیه را بکشد؛ 
کسی که با نفوذ و تسلطش روی تزار و 
ملکه باعث اوضاع به هم ریخته روسیه 
شده بود؛ همان کارهایی که بعدها زمینه 

انقالب اکتبر شد.
سیانورهای داخل کیک که می توانست 
5 مرد را بکشد، حریف راسپوتین نشد. 
یوسوپوف یکی از اعضای گروه، به طبقه 
پایین رفت تا خیالش را راحت کند و یک 
گلوله از پشت به راسپوتین شلیک کرد. 
گروه از خانه خارج شدند اما یوسوپوف 
دوباره برگشت تا جسد را معاینه کند 
که راسپوتین چشم هایش را گشود و 
کرد.  حلقه  او  گردن  دور  را  دستانش 
تا او را خفه کند! گروه دوباره برگشت 
راسپوتین  به  بار چندین گلوله  این  و 
شلیک کردند، بدنش را زیر مشت و لگد 
گرفتند و بعد جنازه اش را به رودخانه 
راسپوتین،  انداختند؛ همان رودی که 
برادر و خواهرش را در کودکی در آن 
از دست داده بود. 3 روز بعد در اواخر 

راسپوتین كشیش شیطان صفت

دسامبر 1916 جسد راسپوتین پیدا شد. 
علت مرگ، یخ زدگی اعالم شد.

یک روستازاده عجیب و غریب بعد 
از یک سفر مذهبی به اورشلیم و یونان 
با ادعای شفابخشی وارد طبقه اشراف 
تزاری شد. شفابخش، پیشگو،  روسیه 
جادوگر، مرد خدا، شخصیت مذهبی، 
همه  دیوانه،  دلقک  و  باره  زن  عیاش، 
لقب هایی بود که روزنامه های آن زمان به 
این زائر عجیب و غریب با آن ریش های 
بلند می دادند. نفوذ عجیب او روی زنان 
و ارتباط غیراخالقی او با آنها برای مقاصد 
سیاسی، باعث شهرت راسپوتین در تمام 
روسیه شده بود. او حتی برای راحتی 
بیشتر، تزار را به جبهه جنگ جهانی 
اول فرستاد و مجالس عیش و طربش را 
با ملکه دنبال کرد.هموفیلی یک بیماری 
محسوب می شد؛ این مسأله البته بعدها 
مفاصل  تورم  و  درد  اما  شد  مشخص 
آلکسیا، فرزند تزار که از اسب افتاده بود؛ 
باعث شد تا روستایی مرموز شفابخش با 
خانواده تزار آشنا شود. آلکسیا هموفیلی 
را از مادربزرگش ملکه ویکتوریا به ارث 
شفابخشی  هیچ  راسپوتین  بود.  برده 
خاصی انجام نداد؛ او تنها کار مهمی که 
کرد، این بود که جلوی تجویز داروهای 
داروی  آسپرین،  و  گرفت  را  پزشکان 
جادویی آن روزها و داروی ضد انعقاد 
فعلی، دیگر به آلکسیا داده نشد. آلکسیا 
خود به خود خوب شد و راسپوتین به 

عنوان شفابخش معروف شد.
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اگر در مورد کالری موجود در غذاها 
مورد  در  است  بهتر  هستید،  حساس 

بادام زمینی مطمئن باشید.
این ماده غذایی طبیعی پر کالری است 
اما تأثیری بر وزن بدن و یا سایر عوارض 
سوء ناشی از مواد پر کالری ندارد. این 
منبع پر کالری به خاطر داشتن فیبر، 
از  یکی  سالم  چربی های  و  پروتئین 
مفیدترین خوراکی های موجود می باشد. 
از: عبارتند  آن  تغذیه ای  خواص  دیگر 

توسط  تماماً  آن  کالری  و  چربی  1ـ 
بدن جذب نمی شود.

چربی ها  سایر  از  بهتر  آن  چربی  2ـ 
یعنی بدن چربی غیر  سوخته می شود. 
سایر  از  بهتر  را  غذایی  ماده  این  اشباع 
تجزیه  می تواند  شده  اشباع  چربی های 
کند. یکی دیگر از خواص منحصر به فرد 
این منبع مغذی این است که باعث آزاد 
شدن ماده شیمیایی دوپامین نمی شود. 
نوعی  دوپامین  که  است  ذکر  به  الزم 
است  مفرح  خاصیت  با  شیمیایی  ماده 
که در نتیجه مصرف بعضی غذاها )مثل 
شکالت( در بدن تولید می شود. آزاد شدن 
دوپامین در بدن ایجاد حس هوشیاری و 
شادی می کند اما به محض کاهش سطح 
آن مجدداً باید همان ماده محرک تولید را 
خورد و همین مسأله منجر به بروز چاقی 
می شود. گفتنی است که سایر آجیل ها 
نظیر بادام و مغز گردو نیز خاصیتی مشابه 
بادام  مصرف  است  ذکر  به  دارند.الزم 
زمینی برای بسیاری از افراد توأم با آلرژی 
و حساسیت می باشد که در آن صورت از 

مصرف آن بایستی خودداری کرد.

چشم  جلوی  و  رفت  صحنه  روی 
مادرش  کرد.  اجرا  برنامه  تماشگران 
مریض بود و چارلی کوچک باید جور 
همین  می کشید.  را  او  خواندن  آواز 
پسر کوچولوی صحنه تئاترهای دوره 
گرد، سال ها بعد به یکی از پایه گذاران 
یونایتدآرتیستز  عظیم،  استودیوی 
مبدل شد و توانست با ساخت تعدادی 
از بهترین های تاریخ سینما، نام خود را 

در دنیای هنر جاودانه سازد.
چارلی چاپلین متولد انگلستان بود. 
آمریکا زندگی  تا سال 1952 هم در 
و  عقاید  تفتیش  از  پس  و  می کرد 
حواشی های دوران مک کارتیسم بود 
که سوئیس را برای زندگی انتخاب کرد. 
او در سال 1972 بار دیگر به آمریکا 
آمد تا جایزه اسکار افتخاری یک عمر 
فعالیت های ارزشمند هنری در صنعت 
سینما را دریافت کند. در همین مراسم 
بود که حاضران در سالن، رکوردهای 
تاریخی به نام خود ثبت کردند؛ آنها 5 
دقیقه به افتخار چاپلین ایستادند، هورا 

کشیدند و دست زدند.    
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ین  ا به  بی  جوا هرگز  نه  متأسفا
نرسید.  واشنگتن  از  من  مهم  پیام 
که  شد  معلوم  به زودی  برعکس، 
اصاًل  من  ییهای  هنما را و  نظرات 
خوشایند مقامات کاخ سفید نیست. 
آنگاه سر و کله فرستادگان گوناگون 
که همه شان برای تخمین و ارزیابی 
اوضاع ایران از واشنگتن گسیل شده 
بودند در تهران پدیدار شد. همه این 
که  داشتند  مأموریت  فرستادگان 
و  بررسی  نزدیک  از  را  ایران  اوضاع 
شاه را تشویق کنند که قوای مسلح 

خود را برای در هم شکستن انقالب 
به کار اندازد. میان این عده تنها کسی 
و  است  واقع بین  داد  نشان  عماًل  که 
به همین دلیل تحت تأثیر گزارشهای 
و  زاهدی  توسط  که  اغراق آمیزی 
برژینسکی به پرزیدنت کارتر تسلیم 
شده بود قرار نگرفت، سناتور رابرت 
بِرد )رهبر اکثریت در مجلس سنای 
آمریکا( بود که به عقیده من با آگاهی 
از  و  ایران  اوضاع  حقایق  از  بیشتر 
در  آمریکا  سفارت  که  دشواریهایی 
تهران با آن مواجه بود، به واشنگتن 
بازگشت تا مشاهدات خود را به اطالع 

دست اندرکاران برساند.
در بیستم دسامبر، ارتشبد ازهاری 
به علت سکتۀ قلبی در نخست وزیری 
وی،  رفتن  کنار  با  و  گردید  بستری 
وضعی که من در گزارش نهم نوامبر 
احتمال  و  کرده  پیش بینی  خود 
وقوعش را به وزیر خارجه آمریکا خبر 

داده بودم، عماًل به ظهور پیوست.
خود ازهاری مثل این که می خواست 
به  نزدیک  از  را  کشور  اوضاع  وخامت 
در  که  خواست  من  از  بخواند،  گوشم 
نخست وزیری مالقاتش کنم و در آنجا 
به طور خصوصی اظهار عقیده کرد که: 
تردید  نتیجۀ  ایران در  »رژیم سلطنتی 
و بی تصمیمی شاه از بین رفته و نجات 
مشروح  من  است.«  ممکن  غیر  آن 
به  فوراً  ازهاری  با  را  خود  مذاکرات 
و در ضمن آن  دادم  واشنگتن گزارش 
را به اطالع مقامات مسؤول رساندم که 
خیال دارم به همان نحوی که در گزارش 
نهم نوامبر خود اعالم کرده ام عمل کنم 
و اقدامات الزم را به جا آورم. از آنجا که 
دستورالعملی که ناقض مفاد این تلگراف 
باشد واصل نشد، من سکوت واشنگتن را 
حمل بر رضا کرده و نقشه ای را که قباًل 
به اطالع وزارت خارجه متبوعم رسانده 
طبق  گذاشتم.  اجرا  به معرض  بودم 

افسران  از  عده ای  بود  قرار  نقشه،  این 
خوبی  سوابق  که  ارتش  فرماندهان  و 
بودند  ملت  ظن  سوء  مورد  و  نداشتند 
فرماندهی  دستگاه  در  و  شوند  برکنار 
ارتش فقط افراد خوشنام و صحیح العمل 
بازرگان  آیندۀ  قبول حکومت  مورد  که 

باشند باقی بمانند.
سعی  تصمیمات،  ین  ا با  همزمان 
هم  ارتش  اندرکاران  دست  با  کردیم 
تماس بگیریم و ببینیم که آیا نیروهای 
در  که  را  ترتیباتی  این  مسلح حاضرند 
که  آنجایی  از  بپذیرند.  داشتیم  نظر 

دالیل  به  که  اشخاص  آن  از  بسیاری 
)میان  مذاکرات  این  در  میهن پرستی 
ما و فرماندهان عالیرتبه ارتش( شرکت 
از  و  هستند  ایران  در  هنوز  داشتند 
آنها  میهن پرستی  انگیزه  که  آنجایی 
سفارت  اعضای  با  کردن  همکاری  در 
آمریکا در تهران، در فضای کنونی ایران 
به  به سوء ظن شدید نسبت  آلوده  که 
است  ممکن  است،  اشخاص  گونه  این 
جانشان را به خطر اندازد، من از بردن نام 
مذاکراتی که  نحوه  و  شرکت کنندگان 
میان ما صورت گرفت اجتناب می ورزم 
اکتفا می کنم  نکته  این  به ذکر  فقط  و 
که فرماندهان مسؤول ارتش و رهبران 
انقالب، روی طرحی که تنظیم شده بود 
)شامل جزئیات و نحوۀ اجرای پاکسازی 
در ارتش( به توافق کامل رسیدند و قرار 
عالیرتبه  افسران  از  عده ای  به  که  شد 
شاه،  همراه  که  داده شود  اجازه  ارتش 
سوگند  سپس  و  کنند  ترک  را  ایران 
باقیماندۀ  سربازان  و  افسران  وفاداری 
ارتش ـ نسبت به رژیم جدید ـ به نحوی 
اعتبار  و  حیثیت  به  که  گیرد  صورت 

نیروهای مسلح لطمه ای وارد نشود.
ارتش،  لجستیکی  ادارۀ  که  آنجا  از   
که  فنی  دقیق  فوق العاده  تجهیزات  و 
مورد استفاده نیروهای مسلح ایران بود، 
نظامی  مستشاران  کنترل  تحت  همگی 
در  آمریکا  دولت  داشت،  قرار  آمریکا 
موقعیتی بود که می توانست فرماندهان 
ارتش ایران را مجبور به قبول شرایط این 

توافقنامه سازد.

یک اشتباه جبران ناپذیر
تقریباً در همین روزها بود که آن 
وزارت  میان  که  مخرب  کشمکش 
منیت  ا شورای  و  آمریکا  خارجه 
ملی جریان داشت، شروع کرد روی 
به  من  که  تلگرامهایی  و  گزارشها 
واشنگتن مخابره می کردم اثر بگذارد. 

زیرا دفعتاً متوجه شدم که هر گونه 
پیام حساس یا تلگراف رمزی که به 
آنها  )و  می فرستم  متبوعم  وزارت 
طبعاً متن کشف شدۀ آن را به دفتر 
رئیس جمهور احاله می کنند( اگر با 
نظر  )تحت  ملی  امنیت  شورای  نظر 
باشد،  داشته  اصطکاک  برژینسکی( 
که  هم  قدر  هر  ـ  همه شان  عصارۀ 
ـ  باشد  محرمانه  و  مهم  مضمونشان 
بیست و چهار ساعت بعد در روزنامه 
و  می گردد  منتشر  تایمز  نیویورک 
نشان می دهد که دستهای مقتدری 

در کار است که نگذارد اقدامات من 
برسد.  مطلوب  نتیجه  به  تهران  در 
بنابراین ناچار شدم از تلفنی که برای 
همین گونه موارد اضطراری در نظر 
گرفته شده بود و دفتر سفیر آمریکا 
وزیر  دفتر  با  مستقیماً  را  تهران  در 
می داد،  ارتباط  واشنگتن  در  خارجه 

استفاده کنم.
نقشه های  و  طرح  که  هنگامی 
الزم برای انتقال مسالمت آمیز قدرت 
نظامی از دستگاه سلطنت به دستگاه 
انقالب به حد کافی پیشرفت کرده  و 
را  بود که کشور  گرفته  تصمیم  شاه 
ترک کند و آن قدرت ظاهری را که 
هنوز روی صفحه کاغذ داشت رسماً 
مورد  باطناً  که  مردی  به  قانوناً   و 
بختیار  شاپور  یعنی  ـ  بود  تحقیرش 
کردم  احساس  من  کند،  تفویض  ـ 
که موقع آن رسیده است که رئوس 
میان  تهران  در  که  موافقتنامه ای 
انقالب  زعمای  و  ارتش  فرماندهان 
تنظیم شده است، در پاریس به اطالع 
جریان  در  برسد.  خمینی  آیت اهلل 
که  فعالیتهایی  از  معظم له  گذاشتن 
در تهران صورت می گرفت، مخصوصاً 
از این نظر مهم بود که بختیار سینه 
او  ادعا می کرد که  و  بود  سپر کرده 
ـ و نه آیت اهلل و سایر رهبران پیروز 
انقالب ـ  باید زمام حکومت و قدرت 
باشند.  داشته  دست  در  را  حقیقی 
این  به   ً ظاهرا جدید  وزیر  نخست 
نمایندۀ  نه  که  نداشت  توجه  نکته 
در  را  عمومی  افکار  نه  و  است  ملت 

پشت سر دارد.
که  کردم  پیشنهاد  من  نتیجه  در 
از  تام االختیار  و  معتمد  فرستاده ای 
واشنگتن به پاریس اعزام گردد تا در 
خود  با  مسائل  همین  به  راجع  آنجا 
آیت اهلل خمینی مذاکره و تبادل نظر 
اطرافیان  با  که  تماسهایی  از  کند. 

داشتیم  پاریس  و  تهران  در  آیت اهلل 
بود  برایمان محرز شده  این موضوع 
که خود وی نیز نگران است که مبادا 
پس از بازگشتش به تهران، که قرار 
بود بالفاصله پس از خارج شدن شاه 
اصطکاک  گیرد،  صورت  کشور  از 
مسلح  نیروهای  و  انقالبیون  میان 
منجر به خونریزی و کشت و کشتار 
گردد. گرچه ما علی االصول روی این 
قرار  آن  که  می کردیم  کار  اطمینان 
با رهبران  و مدارهایی که در تهران 
و  تصویب  مورد  گذاشته ایم  انقالب 

هست،  هم  آیت اهلل  کامل  موافقت 
با  که  دیدیم  صالح  چنین  باز  ولی 
بگیریم  قبلی  تماس  نیز  ایشان  خود 
را  و مستقیم وی  موافقت شفاهی  و 
موافقتنامه ای که میان سران  درباره 
انقالب تنظیم شده  ارتش و رهبران 

بود به دست آوریم.
من درباره این پیشنهاد که نماینده 
پاریس  به  واشنگتن  از  مخصوصي 
مستقیم  نظر  تبادل  و  مالقات  براي 
با آیت اهلل اعزام گردد مستقیما روي 
خط تلفن محرمانه اي که سفارت را 
به وزارت خارجه در واشنگتن وصل 
مي کرد با مافوقم آقاي سایروس ونس 
صحبت کردم. اوبه طور کلي پیشنهاد 
از مجراي  مرا تصویب کرد و سپس 
فني  اصطالح  در  را  آن  که  ویژه اي 
وسیله »ارتباط مطمئن در مبادالت« 
دستورالعمل  از  نسخه اي  مي نامند، 
کتبي که قرار بود فرستاده مخصوص 
ما ضمن مذاکراتش با آیت اهلل از آن 
و  فرستاد  من  براي  کند،  استفاده 
استعالم کرد که آیا با مندرجات آن 

موافقم یا نه.

با  را  موافقت خود  که  آن  از  پس 
مضمون این دستورالعمل به واشنگتن 
ز  ا مجددي  دستور  دادم،  اطالع 
سایروس ونس به من رسید که بهتر 
را  لعمل  دستورا همان  متن  است 
براي  که  نقشه اي  جزئیات  با  همراه 
و  طرح  آیت اهلل  با  مستقیم  تماس 
اطالع  به  قبال  است،  شده  تصویب 
طبق  تاریخ،  این  در  برسانم.  شاه 
برنامه های تنظیم شده، فقط دو هفته 
به تاریخ خروج شاه از کشورش باقي 
مانده بود. پس از اینکه جزئیات طرح 
به اطالع شاه رسید و مورد تصویب 
از  ونس  سایروس  گرفت،  قرار  او 
واشنگتن به من اطالع داد که تئودور 

نقش سفارت آمریکا در برقراری ارتباط بین 
انقالبیون و فرماندهان ارتش

ارتشبد ازهاری به من گفت نجات رژیم پادشاهی غیر ممکن است
هنگامی که موجبات انتقال مسالمت آمیز قدرت فراهم شد موافقتنامه فرماندهان ارتش و زعمای انقالب

 را در پاریس به اطالع آیت اهلل خمینی رساندیم

این اختالف و آشفتگی در نظرات 
طراحان سیاست خارجی آمریکا، به 
مقامات  و  کرده  سرایت  هم  تهران 
تا  گرفته  از شاه  را  ایرانی  عالیرتبۀ 
پایین دچار تردید و بالتکلیفی کرده 
من  به  که  گزارشهایی  به  بنا  بود. 
می رسید، برژینسکی شاه را تشویق 
کرده بود که نیروهای مسلح ارتش 
به کار  مخالفان  قمع  و  قلع  برای  را 
اندازد. اردشیر که پیامهای مستقیم 
و محرمانه برژینسکی را معموالً به 
شاه می رساند، همه آنها را با آب و 
تاب و اغراقی آمیخته به خوشبینی 
چنین  و  رسانده  نامبرده  به عرض 
وانمود کرده بود که نظر برژینسکی 
عین نظر رئیس جمهور است. شاه 
که به کلی هاج و واج مانده بود از من 
سؤال کرد که آیا این حرفهایی که 
سفیرش در واشنگتن می زند درست 
است و مضمون آنها مورد تأیید من 
پرسش  این  قبال  در  نه؟  یا  هست 
تلگرامهایی  مضمون  توانستم  فقط 
به  خارجه  وزارت  از  اتصاالً  که  را 
ما می رسید و لحن همه آنها نشان 
می داد که واشنگتن سیاست سازش 
را  رژیم  مخالفان  با  آمدن  کنار  و 
ترجیح می دهد به اطالع شاه برسانم.

دولت نظامی
در اواسط ماه نوامبر، وضع ایران 
ده  تقریباً  رسید.  بحرانی  نقطه  به 
در  یعنی  تاریخ،  آن  از  پیشتر  روز 
ارتشبد  شاه   ،1978 نوامبر  پنجم 
غالمرضا ازهاری رئیس ستاد ارتش 
کرده  کابینه ای  تشکیل  مأمور  را 
بود که اعضای آن جملگی از امرای 
کابینه  این  بودند.  ارتش  عالیرتبه 
منجر  که  خیابانی  آشوبهای  اثر  بر 
به  عمده  خسارات  شدن  وارد  به 
و  شیشه  شکستن  و  نها  ساختما
پنجره مغازه ها گردید، روی کار آمد.

به  پیغامی  من  نوامبر  نهم  در 
ضمن  در  و  فرستادم  واشنگتن 
کنونی  کابینه  که  دادم  هشدار  آن 
شاه  فرصت  آخرین  و  امید  آخرین 
انقالب  مسیر  بتواند  بلکه  که  است 
اما  نگاهدارد.  کنترل خود  تحت  را 
اگر این حکومت از انجام وظیفه ای 
است  شده  واگذار  عهده اش  بر  که 
در  نظم  مجدد  استقرار  یعنی  ـ 
کشور ـ عاجز ماند و مأموریتش به 
شکست انجامید، آن وقت به عقیده 
من واژگون شدن رژیم شاه حتمی 
است و ما باید در جستجوی وسایل 
در  منافعمان  تأمین  برای  دیگری 
این  ضمن  در  باشیم.  کشور  این 
را  آمریکا  عمده  مصالح  من  پیام، 
که  کردم  ذکر  به تفصیل  ایران  در 
ارضی  تمامیت  آنها حفظ  رأس  در 
بود  کشور  این  سیاسی  استقالل  و 
که  کردم  نظر  اظهار  به صراحت  و 
و  عمیق  بسیار  ماهیت  به  توجه  با 
گستردۀ این انقالب، تنها نیرویی که 
می تواند مصالح عالی ایران و منافع 
نیروهای  کند  حفظ  را  ما  حیاتی 

مسلح ایران هستند و بس.
و  سعی  تمام  باید  نتیجه،  در 
که  ببریم  به کار  را  خود  کوشش 
به  نیروها  این  اداره  و  امور  زمام 
نیفتد  نقالبی  ا فراط گران  ا دست 
سیاست  گود  از  کماکان  ارتش  و 
خارج بماند تا در موقع لزوم بتواند 
کشور را از آتش اغتشاش و ناامنی 

نجات بخشد.
که  ویژه ای  روابط  به  توجه  با 
از مجرای مستشاران  دولت آمریکا 
نظامی خود با نیروهای مسلح ایران 
به  به خوبی می توانستیم  ما  داشت، 
ارتش  فرماندهان  با  نظری  توافق 
نیروهای  آن  نتیجه  در  که  برسیم 
مسلح ایران دست نخورده و یکپارچه 
خود  گزارش  در  من  بمانند.  باقی 
ین  ا بناست  اگر  که  اشعارکردم 
شاه  رفتن  از  پس  مسلح  نیروهای 
که  گیرند  قرار  دولتی  اختیار  در 
بهره مند  ملت  اعتماد  و  حمایت  از 
باشد، و نیروهایی که پس از پیروزی 
انقالب حاکم بر اوضاع خواهند شد 
نمایند،  پشتیبانی  دولتی  چنین  از 
مورد  که  باشد  دولتی  خالصه  و 
خمینی  آیت اهلل  تصویب  و  قبول 
قرار گیرد، آن وقت به نظر من )و 
نظرم  که  داد  نشان  بعدی  حوادث 
کاماًل صحیح بوده( اولین حکومتی 
که پس از فرونشستن گرد و خاک 
انقالب زمام امور را به دست خواهد 
گرفت بی گمان تحت ریاست مهدی 
که  شد  خواهد  تشکیل  بازرگان 
از  و  مهربان  و  دلسوز  است  مردی 
سوسیال  سیاسی  مسلک  لحاظ 

دموکرات.

رئیس  تاریخ  آن  در  که  را  الیوت 
خارجه  وزارت  بازرسي  کل  اداره 
مخصوص  فرستاده  عنوان  به  بود 
پاریس  در  آیت اهلل  مالقات  براي 
سفیر  شخص  این  است.  برگزیده 
سابق آمریکا در افغانستان و رایزن 
پیشین اقتصادي ما در تهران بود که 
به زبان فارسي تسلط کامل داشت 
مترجم  حضور  بدون  مي توانست  و 
این  از  با آیت اهلل صحبت کند. من 
خوشوقت  بي نهایت  انتخاب  حسن 
این  براي  که  شخصي  زیرا  شدم 
بود  شده  برگزیده  خطیر  مأموریت 
به  مي  توانست  هم  که  بود  کسي 
پي  انقالب  رهبر  باطني  منویات 
ببرد و هم موقعیت وخیم و حساس 
ماحصل  کند.  درک  واقعا  را  ایران 
که  بود  فرستاده اي  او  اینکه  کالم 
مقتدر  و  نافذ  لحني  با  مي توانست 
در  را  آمریکا  مقاصد  اعتبار  و  شأن 
ایران، توأم با صمیمیت و صفاي آن 

مقاصد، به آیت اهلل ابالغ کند.
حیث  این  از  فکرم  که  هنگامي 
سوي  به  ا  ر توجهم  شد  راحت 
کردن  خارج  براي  که  نقشه هایي 
تباع  ا سایر  و  سفارت  کارمندان 
بود  شده  تنظیم  ایران  از  آمریکا 

برگرداندم.
بود  ین  ا من  شخصي  عقیده 
به  شاه  از  قدرت  انتقال  مسأله  که 
نحوي  به  مي تواند  انقالب  رهبران 
آرام و صلح آمیز حل شود و بنابراین 
آن  انتخاب  در  را  دقت  حداعالي 
دسته از آمریکاییاني که مي بایست 
هرچه زودتر ایران را ترک کنند به 
خرج دادم. عده اي از این افراد که 
اقتصادي  مؤسسات  و  سازمان ها  با 
وابسته به دربار شاهنشاهي یا بنیاد 
نزدیک  همکاري  و  ارتباط  پهلوي 
بودند  کساني  جزء  در  داشتند، 
هواپیماي  اولین  با  مي بایست  که 
مخصوص تخلیه اتباع آ مریکا، خاک 
این  مقابل  را ترک کنند. در  ایران 
اتباع  آمریکا  از  دیگر  گروهي  عده، 
و  فني  تخصص  علت  به  که  بودند 
الزم  ایران  در  حضورشان  نظامي،  
اجراي  در  را  جدید  رژیم  تا  بود 
برنامه هاي نوین اقتصادي و نظامي 

و امنیتي یاري دهند.

یک  ژانویه،  اول  هفته  عرض  در 
تلگرام فوري شبانه از واشنگتن به 
من رسید که برنامه اعزام الیوت به 
کارتر  پرزیدنت  و  شده  لغو  پاریس 
دستور داده است که سفیر آمریکا 
در تهران بي درنگ این موضوع را به 
اطالع شاه برساند. رئیس جمهور که 
در این تاریخ پس از ختم مذاکرات 
غرب  دول  سران  با  اقتصادي اش 
بود  گرفته  تصمیم  گوادلوپ(  )در 
استراحت و صید  براي  چند روزي 
برد،  سر  به  محل  همان  در  ماهي 
این دستور را از همان اقامتگاهش 
از  بود.  فرستاده  برایم  گوادلوپ  در 
جمهور،  رئیس  نزدیک  مشاوران 
روزهاي  این  در  که  کسي  تنها 
وي  همراه  هم  هنوز  اضافي  اقامت 
که  بود  برژینسکي  شخص  بود، 
عمل  همین  در  را  حضورش  تأثیر 
ناگهاني رئیس جمهور )دایر به لغو 
مي شد  الیوت(  تئودور  مأموریت 
من  داد.  تشخیص  و  دید  آشکارا 
براي  التماس آمیز  و  مهیج  جوابي 
و  فرستادم  متبوعم  خارجه  وزیر 
کردم  استدعا  وي  از  آن  در ضمن 
این تصمیمي که رئیس  که درباره 
جمهور گرفته است تجدیدنظر شود 
و در خاتمه پیام خود یادآور شدم 
اشتباهي  الیوت  مأموریت  لغو  که 
جبران ناپذیر است که ممکن است 
تأسف آور  و  خطرناک  عواقبي  به 

منتهي گردد.
در جواب این پیام تلگرافي کوتاه 
جاي  به  آن  در  که  کردم  دریافت 
استداللم  به  معقول  جوابي  اینکه 
داده شود، نام تمام اعضاي عالیرتبه 
جمهور  رئیس  عمل  با  که  کابینه 
موافقت  الیوت  مأموریت  لغو  در 
به یک درج شده  بودند یک  کرده 
بود. هنگامي که این تغییر ناگهاني 
سیاست واشنگتن را به اطالع شاه 
باز  حیرت  از  چشمانش  رساندم، 
کرد:  سئوال  ناباور  لحني  با  و  ماند 
است  مایل  آمریکا که  »پس دولت 
تماس  ن  یرا ا مردم  با  مستقیما 
به  مي خواهد  راهي  چه  از  بگیرد، 
که  حالي  در  برسد،  خود  منظور 
اعتماد  مورد  رهبر  با  نیست  حاضر 
انجام  همان مردم مذاکره مستقیم 

دهد.«
»دنباله دارد«           

نشان  روزها(  )آخرین  نهاوندي  دکتر  کتاب  درباره  بسیار  نقد  و  بحث 
و  علل  و  اسالمي  انقالب  درباره  حقیقت یابي  عطش  که  داشت  آن  از 
و  اسناد  و  کتابها  انتشار  وجود  با  اندي  و  سال   27 از  پس  آن،  عوامل 
است. فروننشسته  ایرانیان  بین  و  ایران  در  هنوز  فراوان،  خاطرات 
بدیهي است رویدادي بدان اهمیت را که از شگفتي هاي تاریخ قرن بیستم 
آن  باره  در  و  نمي توان شناسایي  نگاه  با یک  و  زاویه  از یک  است،  به شمار 
داوري کرد. باید به روایات گوناگون از کم و کیف وقایع گوش سپرد و نوشته ها 
از حقیقت پي برد. به بخشي  از نظر گذراند تا دست کم  و اسناد مختلف را 
در این میان، خاطرات اشخاصي که مستقیما در وقایع سالهاي 57ـ  56 نقش 
داشته اندـ  اعم از داخلي و خارجيـ  راهنماي مهمي در  راهیابي به حقایق است.
سفیر وقت ایاالت متحده آمریکا در تهرانـ  ویلیام سالیوانـ  از این جمله است.
بخشي از خاطرات او را براي مطالعه شما برگزیده  ایم که در چند شماره مي خوانید.

انقالب اسالمي 
ايران از ديدگاه
سفير آمريكا در 

تهران
)2(

 اردشیر زاهدی برژینسکی ارتشبد ازهاری
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در صدور نفت کشورهای عربی و حمله 
علیه نفتکش ها، جمهوری اسالمی طی 
مسدود  عراق  با  ساله  هشت  جنگ 
به  شلیک  که  را  هرمز  تنگه  ساختن 
شست پای خود تلقی می شد در دستور 

کار قرار نداد.
یکجانبه  تحریم های  اعمال  از  بعد 
سال 2012 جمهوری اسالمی تهدید 
کرد که در صورت قطع کامل صادرات 
نفت ایران، تنگه هرمز را مسدود خواهد 
ساخت ولی هرگز به این تهدید که از 
راه غرق کردن یک یا دو فروند کشتی 
و مبادرت به مین گذاری آب های اطراف 

ممکن بود جامه عمل نپوشید.
ظرفیت نظامی برای بستن تنگه 

هرمز 
جمهوری  گذشته  سال   20 طی 
الزم  نظامی  ظرفیت های  به  اسالمی 
برای تدارک حمله موشکی موثر علیه 
خلیج  آب های  در  تجاری  شناورهای 
فارس و مسدود ساختن موقت تنگه 
هرمز دست یافته ولی زیان های مبادرت 
به چنین اقدامی بیش از هر کشور دیگر 
حاشیه خلیج فارس متوجه ایران خواهد 

بود که تمام سواحل شمالی آن را در 
اختیار دارد.

مسدود ساختن تنگه هرمز از سوی 
جمهوری اسالمی که بدون تردید یک 
اقدام نظامی و »مبادرت به آغاز جنگ« 
تلقی و از سوی شورای امنیت سازمان 
تا  آغاز  از  شد،  خواهد  محکوم  ملل 
تکمیل عملیات پاکسازی و بازگشایی 
آن بیش از یک تا دو هفته طول نخواهد 
کشید. به این ترتیب بستن تنگه در هر 

شرایطی موقتی خواهد بود.
بعد از بازگشایی تنگه هرمز نیروهای 
چندملیتی )آمریکا، بریتانیا، فرانسه و 
جنوبی  حاشیه  عربی  کشورهای 
کشتیرانی  از  حفاظت  فارس(  خلیج 
در آب های مجاور را در هر دو کرانه 
شمالی و جنوبی خلیج فارس بر عهده 

می گیرند.
تالفی جویانه  عملیات  جریان  در 
متقابل، و در جریان عملیات بازگشایی 
باقی مانده  و  سپاه  شناورهای  تنگه، 
ظرفیت نیروی دریایی ایران در آب های 
قرار گرفته  فارس هدف حمله  خلیج 
تکرار  یعنی  شد؛  خواهند  منهدم  و 
سناریوی جنگ نفتکش ها که طی آن 
از میان رفتن شناورهای سپاه  ضمن 
و  نفتی  پایانه های  دریایی،  نیروی  و 
زیرساخت های تولید و صدور نفت ایران 

نیز منهدم شدند.
خطر دیگری که در پیامد مسدود 
توسعه  و  هرمز  تنگه  فرضی  ساختن 
پلکانی منازعه علیه جمهوری اسالمی، 
ایران را تهدید می کند اشغال نظامی 

تالش سپاه برای بستن تنگه هرمز به محاصره 
دریایی ایران ختم می شود

اخیر  سفر  از  پیش  =تا 
روحانی به سوئیس و اتریش، 
تهران تنها تهدید به خروج 
از توافق اتمی می کرد که این 
اروپایی ها  ترسانیدن  شیوه 
راه به جایی نبرد و اتحادیه 
تو  و  غیرالزام آور  مصوبه  به 
برای  اروپایی  پارلمان  خالی 
مجاز شمردن بانک اروپایی 
ایران  با  ادامه معامله  جهت 
به  پیشنهادی«  »بسته  در 

تهران بسنده کرد.
تنگه  بستن  به  =تهدید 
هرمز بازی با کارت سوخته ای 
است که جمهوری اسالمی نه 
مایل و نه قادر به استفاده از 

آن است.
به  تهدید  تکرار   - تقی زاده  رضا 
فرمانده  سوی  از  هرمز  تنگه  بستن 
نوع  هر  از  خالی  پاسداران  سپاه 
محاسبه راهبردی است و اقدام نظامی 
غیرمحتمل سپاه در این رابطه می تواند 
محاصره دریایی ایران را به دنبال داشته 
نفت  صادرات  کامل  قطع  ضمن  و 
کشور به انهدام کامل شناورهای سپاه 
در  ایران  دریایی  نیروی  باقی مانده  و 
آب های خلیج فارس منجر شود؛ قمار 
سیاسی- نظامی بزرگی که جمهوری 
اسالمی قادر به تحمل هزینه های آن 

نیست.
جمهوری  تهدیدهای  تازه  دور 
اسالمی به مسدود ساختن تنگه هرمز 
سفر  طی  و  روحانی  حسن  سوی  از 
ناموفق سه روزه او به دو کشور سوئیس 
و اتریش آغاز شد و اشارات تلویحی او 
نامه نگاری قاسم سلیمانی برای عرض 
دستبوسی و ابراز پشتیبانی از مواضع 

رییس دولت را به دنبال داشت.
ایران در گذشته و در جریان »جنگ 
نفتکش ها« که بخشی از جنگ هشت 
می شود  عراق محسوب  و  ایران  ساله 
عربی  کشورهای  نفتی  محموله های 
را در آب های خلیج فارس هدف قرار 
داد ولی از تالش جدی برای مسدود 
ساختن تنگه هرمز که آخرین مجرای 
کشور  اقتصاد  مانده  باقی  تنفسی 

محسوب می شد خودداری ورزید.
جنگ نفتکش ها را عراق علیه ایران 
آغاز کرد و عربستان نیز به منظور تحت 
ایران در سال  فشار قرار دادن بیشتر 
در  شد.  وارد  آن  به  مستقیما   198۴
۵ ژوئن آن سال یک فروند هواپیمای 
سوی  از  که  سعودی ها  ایگل  اف1۵ 
آمریکا تازه به آنها تحویل داده شده بود 
یک فروند هواپیمای فانتوم اف۴ ایران 
را مورد حمله قرار داد و ساقط ساخت.

در جریان درگیری هوایی عربستان 
با ایران که نخستین مورد از نوع خود 
محسوب می شد و جمهوری اسالمی 
سعی داشت از کنار آن با سکوت عبور 
کند همایون حکمتی خلبان و سیروس 
کریمی کمک خلبان جت ایرانی کشته 

شدند.
عراق  هوایی  حمالت  جریان  در 
صادرات  ایران،  نفتی  پایانه های  به 
به  و  متوقف   خارک  جزیره  از  نفت 
از  پس  و  شد  منتقل  سیری  جزیره 
تحویل ۵ فروند هواپیمای سوپراتاندارد 
در  عراق  به  فرانسه  دریایی  نیروی 
جریان جنگ، حمالت هوایی عراقی ها 
گسترش یافت و تا جزیره الرک نزدیک 
تنگه هرمز که آخرین مجرای صدور 

نفت ایران بود کشیده شد.
ورود فعالتر آمریکا به جنگ دریایی 
زیر  کویت  نفتکش های  دادن  قرار  و 
حق  داشتن  منظور  به  آمریکا  پرچم 
دو  انهدام  متعاقباً  و  آنها  از  دفاع 
خلیج  در  ایران  دریایی  نفت  سکوی 
یک  به  ایران  حمله  تالفی  به  فارس 
پایانه نفتی کویت و همچنین انهدام 
و  سپاه  مسلح  قایق های  از  تعدادی 
مانده  باقی  دریایی  نیروی  از  بخشی 
در وضعیت  را  تهران  ایران، حکومت 
در  و  داد  قرار  دشواری  فوق العاده 
کشیدن  زیر  به  از  بعد  اندکی  فاصله 
یک هواپیمای جت مسافربری بر فراز 
آب های ایران در خلیج فارس توسط 
جام  »نوشیدن  به  آمریکایی  ناو  یک 

زهر« و قبول آتش بس منجر شد.
از  بخشی  مین گذاری  وجود  با 
آب های خلیج فارس به منظور اخالل 

محتمل جزیره ابوموسی و دو جریزه 
توسط  کوچک  تنب  و  بزرگ  تنب 
کشورهای عضو اتحادیه همکاری های 
خلیج فارس به بهانه پس گرفتن حدود 
ملی مورد ادعای آنها با استفاده از ضعف 

دفاعی موقت ایران است.
در وضعیت بعد از اعمال تحریم های 
نفتی آمریکا که از نیمه آبان  9۷آغاز 
ظرفیت  می رود  نتظار  ا می شوند، 
صادرات نفت و دست کم زیرساخت های 
تولید نفت و گاز ایران  دست نخورده 
مانده و بتوان عالوه بر تامین نیازهای 
داخلی، صدور محدود نفت به ترکیه 
و فروش قاچاق نفت از راه کردستان 
عراق، انتقال نفت از راه خط لوله موجود 
روسیه،  و  قزاقستان  ترکمنستان،  به 
تک فروشی  خزر،  آب های  از  استفاده 
محموله های نفتی را در خلیج فارس 
ادامه داد ولی در صورت حرکت نظامی 
جمهوری اسالمی برای مسدود ساختن 
تنگه هرمز، نفت و گاز تولیدی ایران 
حتی کافی برای تامین نیازهای داخلی 

نیز نخواهد بود.

تهدید خارجی یا خرج داخلی؟ 
تهدید جمهوری اسالمی به بستن 
تنگه هرمز در آستانه جلسه روز جمعه 
۶ ژوئیه ی وزیران گروه ۴+1 )در زمان 
گروه  اتمی  توافق  در  آمریکا  حضور 

1+۵( صورت گرفته است.
به  روحانی  اخیر  سفر  از  پیش  تا 
به  تنها  تهران  اتریش،  و  سوئیس 
می کرد  تهدید  اتمی  توافق  از  خروج 
اروپایی ها  ترسانیدن  شیوه   این  که 
راه به جایی نبرد و اتحادیه به مصوبه 
غیرالزام آور و توخالی پارلمان اروپا برای 
مجاز شمردن بانک اروپایی جهت ادامه 
معامله با ایران در »بسته پیشنهادی« 

به تهران بسنده کرد.
افزایش سطح تهدیدها و بسط دادن 
حالی  در  هرمز  تنگه  بستن  به  آنها 
صورت می گیرد که جمهوری اسالمی 
در مورد برداشتن گام بعد کوچکترین 
تدارکی ندیده و مانند تهدید بی نتیجه 
مانده خروج از برجام در این زمینه نیز 

ناگزیر از قبول سکوت خواهد شد.
تهدید به بستن تنگه هرمز بازی با 
جمهوری  که  است  سوخته ای  کارت 
اسالمی نه مایل و نه قادر به استفاده 

از آن است.
تنها انگیزه قابل توجیه برای تهدید 
به بستن خلیج فارس، تالش برای حفظ 
وجهه در داخل و تظاهر به قرار داشتن 
در موضع قدرت در وضعیتی است که 
بر  حاکم  بحران زده  مذهبی  حکومت 
ایران بار دیگر خود را ناگزیر از خوردن 

توأمان چوب و پیاز می بیند.

تعدادی از قایق های کوچک ایران پراکنده در آب های خلیج فارس 
در جریان جنگ نفتکش ها

نمایندگان  از  =تعدادی 
اسالمی  شورای  مجلس 
خواستار اعالم آغاز »جنگ 
و  شده اند  اقتصادی« 
می گویند دولت توان مقابله 

با این جنگ را ندارد.
حسن  دولت  =اعتبار 
کاسته  روز  به  روز  روحانی 
جمهوری  رهبر  و  می  شود 
مامور  را  والیتی  اسالمی 
رساندن پیام سربسته خود 

به پوتین کرده نه ظریف!
چاپ  کیهان  =روزنامه 
والیتی  سفر  نوشته  تهران 
به مسکو با هدف اقتصادی 
و در مسیر »نگاه به شرق« 
یک »تو دهنی« به آمریکا و 

اروپا و غربگراهاست!
=ظاهرا نتانیاهو به پوتین 
از  را  سپاه  داده  پیشنهاد 
سوریه بیرون کند در عوض 
اسد  ماندن  با  هم  اسراییل 
در قدرت مخالفتی نخواهد 

داشت.
رییس  نایب  پزشکیان  مسعود 
در  می گوید  اسالمی  شورای  مجلس 
جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
باید »اعالم جنگ  دادم که  پیشنهاد 
اقتصادی« شود، »آمریکا هر روز علیه 
ایران برنامه ریزی می کند تا اقتصاد ما 

را زمینگیر کند.«
»گفته  تسنیم  خبرگزاری  به  او 
برای  کشورها  تمام  با  متحده  ایاالت 
ضربه زدن به اقتصاد ما ارتباط گرفته 
ما  کند،  زمینگیرمان  تا  دارد  قصد  و 
اما  می کنیم  کاری  بی گاه  و  گاه  هم 
با این روند نمی شود اقتصاد کشور را 
مدیریت  اقتصادی  جنگ  شرایط  در 

کرد.«
فراکسیون  عضو  کاظم زاده  شادمهر 
امید مجلس هم گفته »تیم اقتصادی 
اقتصادی  با جنگ  دولت توان مقابله 

را ندارد.«
تاکید  با  اصالح طلب  نماینده  این 
داده  هشدار  کابینه  ترمیم  لزوم  بر 
جنگ  جهات،  جمیع  از  »آمریکا 
دولت  و  انداخته  راه  به  را  اقتصادی 
باید بپذیرد که این تیم اقتصادی که 
به  نیست که  تیمی  فعالیت می کند، 
درد این بُرهه زمانی بخورد و نمی تواند 
و  باشد  مردم  و  مشکالت  پاسخگوی 
صورت  آن  در  اساسی  تغییرات  باید 

گیرد.«
رسیده  مرحله ای  به  شرایط  ظاهرا 
که اعتمادها به دولت حسن روحانی 
تنها  نه  می شود.  کمتر  روز  به  روز 
حوزه  در  بلکه  اقتصادی  مسائل  در 
روحانی  دولت  اعتبار  هم  دیپلماسی 
به شدت زیر سوال است تا آنجا که 
نامه  اسالمی  جمهوری  رهبر  حتی 
پوتین  والدیمیر  به  خود  سربسته ی 
وزیر  ظریف  محمدجواد  که  نداد  را 
خارجه  ببرد و علی اکبر والیتی مشاور 
امور بین الملل خود را مامور این کار 
خارجه  وزارت  و  دولت  اگرچه  کرد. 
اعم  خارجی  کالن  سیاست های  در 
نقشی  بین المللی  و  منطقه ای  از 
آنها  »تکلیف«  و  نمی کردند  بازی 
مذاکرات  رساندن  نتیجه  به  فقط 
خامنه ای  علی  حاال  ولی  بود،  اتمی 
با خودنمایی بیشتری سکان زنگ زده 
در  را  خارجی  سیاست  پوسیده ی  و 
روحانی  دولت  تا  گرفته  خود  دست 
مانده بیش  نافرجام  برجام اش  را که 
از پیش عقب بزند. بدون آنکه کسی 
در این میان به روی خود بیاورد که 
دولت  در  تنها  نافرجامی  این  دلیل 
روحانی نیست به همین دلیل هم با 
ترمیم و  حتی تعویض آن نیز هیچ 
همین  بلکه  نمی شود  حل  مشکلی 
جمهوری  ناتوان  ساختار  و  رهبری 
اسالمی و سیاست های انحصارطلبانه 
و سلطه جویانه ی داخلی و منطقه ایش 
مسدود  را  گشایشی  هر  که  است 

می سازد.
سفر  از  تهران  کیهاِن  حمایت 

والیتی به مسکو
در  تهران  چاپ  کیهان  روزنامه 
گزارشی سفر والیتی به مسکو را جهت 
تقویت روابط اقتصادی در راستای نگاه 
به شرق خوانده و می نویسد: »مدعیان 
نکردن  اعتماد  از  امروز  اصالحات که 
به روسیه سخن می گویند بزک آمریکا 

و غرب در سال های گذشته از سوی 
نوشته  به  فراموش کرده اند.«  را  خود 
به عنوان  کیهان تهران، سفر والیتی 
دهنی  »تو  مسکو  به  ویژه  فرستاده 
به آمریکا و اروپا و جریان غربگرا در 

داخل کشور است.«
و  رسانه ها  دیگر  روزنامه حرف  این 
مقامات رژیم را تکرار کرده و نوشته 
که دونالد ترامپ جنگ اقتصادی به راه 

انداخته و بسته پیشنهادی اروپایی ها 
توخالی  برجام  حفظ  برای  تهران   به 
بوده است: »]…[ با یک مرور کوتاه 
به راحتی پی می بریم که دولت های 
در  خود  رفتار  مشابه  دقیقا  اروپایی 
پسابرجام، ظرف دو ماه اخیر نیز سر 
سوزنی در مقابل کارشکنی های آمریکا 
و محروم شدن ایران از حقوق برجامی 
ندادند.«  از خود نشان  خود واکنشی 
این در حالیست که روسیه و چین نیز 
در موارد متعدد از جمهوری اسالمی 
حمله  حتی  روسیه  گرفته اند.  فاصله 
اسرائیل به پایگاه های سپاه پاسداران 
در سوریه را نیز به روی خود نیاورد 
نیروهای  خروج  خواستار  همزمان  و 

رژیم ایران از سوریه شد!
ولی کیهان تهران با چشم پوشی از 

همه اینها، در نقش یک »روسوفیل« 
همکاری  ادامه  لزوم  برای  تمام عیار 
دست  روس ها  با  اسالمی  جمهوری 
نوشته  و  گذاشته  روی جنگ سوریه 
روسیه،  ایران،  »همراهی  است 
علیه  سوریه  و  لبنان  حزب اهلل 
و  آمریکا«  رهبری  به  تروریست ها 
نیست  انکار  قابل  واشنگتن  شکست 
با  ایران  همکاری های  حقیقت  در  و 
روسیه در سال های اخیر در »موضعی 
بر اساس سه اصل »عزت«،  برابر« و 
»حکمت« و »مصلحت« بوده و منافع 

ملی را نیز حفظ کرده است!
جمهوری  رژیم  معلوم  قرار  از 
اسالمی و در رأس آن علی خامنه ای 
همکاری   و  آمریکایی ها  انعطاف  از 
خود  رسما  و  شده اند  ناامید  اروپا  با 
بیشتر  امتیازهای  دادن  آماده ی  را 
دولت  البته  کرده اند.  روس ها  به 
خوشخدمتی  در  هم  روحانی  حسن 
تن  از جمله  نگذاشت  روسیه کم  به 
کاال.  برابر  در  نفت  قرارداد  به  دادن 
اما حاصل آن چه شد؟ با فشار دونالد 
کنار  در  روسیه  اوپک،  بر  ترامپ 
برای  نفت  تولید  افزایش  عربستان 
پرکردن خالء نفت ایران را پذیرفت.

یکی از بزرگترین نگرانی های ترامپ 
برای آغاز فریز نفتی جمهوری اسالمی 
آن  دنبال  به  و  دربازار  نفت  کاهش 
افزایش قیمت بود که فعال با همکاری 

مسکو و ریاض حل شد.
گزارش ها  و  اخبار  از  آن گذشته  از 
به  نتانیاهو  بنیامین  سفر  پیداست 
مسکو و دیدار او با پوتین دستاوردهای 
زیادی برای تل آویو داشته است. محور 
این سفر توافق اسراییل و روسیه برای 

حمایت  مورد  نیروهای  کردن  بیرون 
ایران از سوریه بوده است.

به  اسراییل  نخست وزیر 
رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد داده 
در صورتی که نیروهای سپاه از خاک 
سوریه خارج شوند، اسراییل با ماندن 
بشار اسد در قدرت مخالفتی نخواهد 

داشت.
پوتین و اسد طی هفت سال گذشته 

مردم  جیب  از  را  اسالمی  جمهوری 
سوریه  فرسایشی  جنگ  در  ایران 
این  هزینه  دالر  میلیاردها  دوشیدند؛ 
از  بیش  و  گرفتند  ایران  از  را  جنگ 
دست  روی  کشته  هزار  چهار  تا  سه 
رژیم گذاشتند. یکی از دالیل خروج 
ایران  نظامی  برجام حضور  از  آمریکا 

در سوریه بود.
یک  آستانه  در  اسالمی  جمهوری 
خود  ناکامی های  تمام عیار،  شکست 
را مدیون دو خطای بزرگ استراتژیک 
است: »هسته ای شدن« و »دخالت در 
دالر  میلیاردها  با  که  سوریه«  جنگ 
هزینه ای که روی دوش ملت گذاشت 
است.  رسیده  مفتضحانه  شکست  به 
اگر روسیه برای خروج سپاه از سوریه 
ایران  رژیم  کند  توافق  اسراییل  با 

موقعیت مهمی را از دست خواهد داد 
آخرین  سوریه  خاک  در  حضور  زیرا 
برگ تهران برای امتیاز گرفتن از اروپا 

و آمریکا بود.
همزمان بحران های بیرونی و داخلی 
اقتصاد  تا  داده  هم  دست  به  دست 
ایران را پیش از اعالم رسمی »جنگ 
 112 تورم  کند.  زمینگیر  اقتصادی« 
درصدی تنها یکی از نتایج این شرایط 
است که پروفسور استیو هانکه استاد 
اقتصاد کاربردی دانشگاه جان هاپکینز 
آمریکا در توییترش با انتشار نموداری 

از آن سخن گفته است.
توییت  این  از  بعد  روز  یک  هانکه 
ریال  ارزش  از سقوط  دیگری  نمودار 
بیشتر  را  فاجعه  عمق  و  کرد  منتشر 

نمایان کرد.
و  ترامپ  دیدار  منتظر  باید  حال 
فنالند  پایتخت  هلسینکی  در  پوتین 
ماند که قرار است روز 1۶ ژوییه برگزار 
شود. آیا خامنه ای پوتین را به عنوان 
پیامبر خود برای ترامپ انتخاب کرده 
است؟ آیا آنچه قرار است رهبر روسیه 
جمهوری  درباره ی  آمریکا  رهبر  به 
و  داخل  در  آن  موقعیت  و  اسالمی 
وسوسه کننده  آنقدر  بگوید،  منطقه 
خود  سیاست  از  ترامپ  که  هست 
درباره جمهوری اسالمی کوتاه بیاید؟ 
اساسا جمهوری اسالمی چه امتیازی 
بدهد  روسیه  و  آمریکا  به  می تواند 
را  خودش  گریبان  پیامدهایش  که 
که  فرض هم  به  امتیاز،  این  نگیرد؟! 
وجود داشته باشد، در رابطه با مردمی 
جنبش های  و  ناراضی  و  معترض 
اجتماعی داخل کشور چه نقشی بازی 

می کند؟

جمهوری اسالمی در آستانه یک شکست تمام عیار؟

علی خامنه ای در مراسم دانش آموختگی دانشجویان تربیت 
پاسداری دانشگاه امام حسین تیرماه ۱۳۹۷

دیدار پوتین و والیتی در مسکو، ۱۲ ژوییه ۲۰۱۸
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را  تیم هایی  فوتبال،  جهانی  جام  در 
می بینیم که از بازیکنانی با ملیت دیگر 
استفاده می کنند به این بهانه که تابعیت 
آن کشور را دارند. این قضیه رقابت بین 
کرده  ناعادالنه  و  مخدوش  را  ملت ها 
است. مثاًل تیم فرانسه که در آن تعداد 
قابل توجهی از ملیت های آفریقایی در 
آن حضور دارند در واقع تیم ملی فرانسه 
نیست بلکه تیم فرانسه و مستعمرات 
آفریقایی سابق اوست. این مطلب را با 
شدت کمتری می توان درباره تیم های 
آلمان و بلژیک نیز صادق دانست. اینکه 
چند غول آفریقایی را در داخل تیم ملی 
خود قرار می دهند نشانه ضعف فوتبال 
آن کشور است. ضمنا این مطلب نشان 
آفریقایی  کشورهای  اگر  که  می دهد 
امکانات کشورهای اروپایی را داشتند 
می شدند.  جهانی  جام  قهرمان  قطعا 
را  بی عدالتی  و  نقص  این  باید  فیفا 
برطرف کند بطوری که تیم ملی هر 
کشوری فقط از همان ملیت تشکیل 
شده باشد و حتی شامل بازیکنان دو 

رگه نیز نباشد«!
این یادداشت گوشه ای از دیدگاه های 
متحجرانه علی مطهری است که پدر 
او مرتضی مطهری هم گرفتار آن بود.

ایرانیان اگر می خواهند افکار عمومی 
کشورهای دیگر و همچنین فیفا بیش 
از پیش بدانند که چه کسانی بر ایران 
را  پیام  این  باید  می کنند  حکومت 
ترجمه کرده و به فیفا فرستاده و در 

سطح وسیع پخش کنند.
نظر  چنین  به  واکنش  کمترین 
در  نه ای  دپرستا نژا و  نده  عقب ما
از  گوینده  برکناری  غربی  کشورهای 
فردی  اما  است!  دولتی اش  مقام های 
مانند علی مطهری در میان بخشی از 
جامعه سیاسی ایران به عنوان یک فرد 

حتی »مترقی« قالب می شود!
بود  پیش  سال  سی  بیست  اگر 
که  آورد  را  بهانه  این  می شد  شاید 
در  اما  ندارد.  کافی  اطالعات  وی 
بی اطالعی  دعای  ا ینترنت  ا عصر 
است.نخست  گناه  از  بدتر  عذر  فقط 
از  بازیکنان  این  از  بسیاری  اینکه 
»ملیت«های دیگر نیستند که تابعیت 
باشند  را دریافت کرده  این کشورها 
آمده  دنیا  به  کشورها  این  در  بلکه 
بلژیک  و  فرانسه  و  شده اند  بزرگ  و 
خود  کشور  تنها  نه  ا  ر لمان  آ و 
موارد  بسیاری  در  بلکه  نند  می دا
حتی کشور مبدأ خود را ندیده و با 
زبان های آنها آشنا نیستند! آنها کشور 
آنها  دیگری جز کشوری که در تیم 
این  از  برخی  ندارند.  بازی می کنند، 
نوجوانی  یا  کودکی  در  نیز  بازیکنان 
به کشورهای اروپایی آمده  و در آنجا 
یا  فرانسه  کشورشان،  کرده اند.  رشد 

بلژیک و یا آلمان است!
نند  ما مطهری  علی  قع  ا و در 
کشورهای  راست های  افراطی ترین 
اروپایی سخن گفته است! ولی احتماال 
نکته  خیلی  که  می کند  فکر  خودش 
در  وگرنه  کرده!  مطرح  را  جالبی 
خوب  پس  نمی گذاشت!  اینستاگرام 
برابر  اولین کسانی که در  است بداند 
خواهند  اعتراض  وی  به  حرف ها  این 
کرد همین بازیکنانی هستند که چنین 
به  توهین  را  بی موردی  و  بیجا  حرف 

خود می شمارند.
آفریقایی ها  فقط  چرا  اینکه  دوم 
توجه علی مطهری را جلب کرده اند؟! 
از  بازیکنانی  اروپایی  تیم های  در 
حضور  نیز  غیرآفریقایی  کشورهای 
این  در  نیز  آنها  از  بسیاری  دارند. 
کشورها به دنیا آمده و بزرگ شده اند. 
یا در کودکی و نوجوانی به این کشورها 

پیشنهاد عجیب و نژادپرستانه ی علی مطهری به 
اسالمی  »مترقی ترین« چهره های جمهوری  فیفا؛ 

در ته صف دموکراسی هم جایی ندارند!
می خواهند  اگر  =ایرانیان 
کشورهای  عمومی  افکار 
دیگر و همچنین فیفا بیش از 
پیش بدانند که چه کسانی بر 
ایران حکومت می کنند باید 
و  کرده  ترجمه  را  پیام  این 
به فیفا فرستاده و در سطح 

وسیع پخش کنند.
نند  ما ی  مطهر علی  =
راست های  فراطی ترین  ا
سخن  اروپایی  کشورهای 
گفته است! اولین کسانی که 
در برابر این حرف ها به وی 
اعتراض خواهند کرد همین 
بازیکنانی هستند که چنین 
را  بی موردی  و  بیجا  حرف 

توهین به خود می شمارند.
مطهری  مثال  ا ی  =برا
قابل تصور نیست که روزی 
اروپایی  یا  آفریقایی  یک 
از  یکی  در  آمریکایی  و 
تیم های ملی ایران و به نام 
ایران مشارکت داشته باشد! 
نی  شهروندا حضور  حتی 
یا  و  همسایه  کشورهای  از 
نیز  ایران  فرهنگی  حوزه ی 
که با تابعیت ایران در تیم های 
بدهند،  مسابقه  ملی کشور 
فندقی  و  کوچک  ذهن  در 

علی مطهری نمی گنجد.
یب  نا  ، ی مطهر علی  =
و  اسالمی  شورای  مجلس 
عضو کمیسیون »فرهنگی« 
در کدام قرن و کدام سیاّره 
برای  که  می کند  زندگی 
ملی  تیم  غربی  کشورهای 
را  رگه ها«  »دو  وجود  بدون 

تجویز می کند؟!
عضو  و  رییس  نایب  مطهری  علی 
شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
اسالمی در پیامی عجیب و نژادپرستانه 
حضور بازیکنان »ملیت های مختلف« 
در تیم های ملی در جریان بازی های 
»بی عدالتی«  را  فوتبال  جهانی  جام 
دانست و خواستار حل این »مشکل« 

از سوی فیفا شد!
علی مطهری در یادداشت کوتاهی 
در صفحه اینستاگرام خود نوشته است:

شرکت کننده  تیم های  میان  »در 

که  است  نژادپرستانه   نگاه  آمده اند. 
توجه مطهری را فقط به رنگ پوست 
جلب کرده! او نتوانسته تشخیص دهد 
می توانند  نیز  »سفید«  بازیکنان  که 
تبار یا به گفته ی وی »ملیت« آلمانی 
یا بلژیکی و یا فرانسوی ندشته باشند!

کسی  چه  اینها،  همه  از  گذشته 
دارد از »بی عدالتی« آن هم در فوتبال 
صحبت می کند؟! با مشکالت عظیمی 
که مردم ایران از شمال تا جنوب و از 
به  دست  آن  با  کشور  شرق  تا  غرب 
گریبان هستند و بی آبی و خشکسالی 
و قطع برق و گرانی زندگی آنها را به 
حرف  کرده،  تبدیل  مزمن  جهنمی 
و  فوتبال  در  »بی عدالتی«  از  زدن 
کشورهای  تیم های  بازیکنان  ملیت 
واقعا  فیفا  به  دادن  پیشنهاد  و  دیگر 
وقاحتی می خواهد که تنها در وابستگان 

جمهوری اسالمی قابل یافتن است.
نگاه  که  گذاشت  نباید  ناگفته 
نژادپرستانه ی جمهوری اسالمی سبب 
عرصه های  همه ی  در  ایران  تا  شده 
که  آنطور  نه  ورزش  جمله  از  زندگی 
آنجا  هر  نکند.  رشد  اساسا  بلکه  باید 
که موفقیتی بوده، نتیجه ی تالش های 
فردی ایرانیان است. برای امثال مطهری 
یک  روزی  که  نیست  تصور  قابل 
در  آمریکایی  و  اروپایی  یا  آفریقایی 
نام  به  و  ایران  ملی  تیم های  از  یکی 
ایران مشارکت داشته باشد! حتی حضور 
شهروندانی از کشورهای همسایه و یا 
حوزه ی فرهنگی ایران نیز که با تابعیت 
تیم های ملی کشور مسابقه  ایران در 
بدهند، در ذهن کوچک و فندقی علی 
مهاجر  هزاران  نمی گنجد.  مطهری 
افغان در ایران، حتی اگر تابعیت ایران 
بطور  بتوانند  شاید  باشند،  داشته  را 
بر  اما  فردی در رشته ای موفق شوند 
اساس اذهان فندقی و نژادپرست حتما 
جایی در تیم های ملی ایران ندارند! با 
چنین تفکری است که »مترقی ترین« 
وابستگان جمهوری اسالمی حتی در 

ته صف دموکراسی هم جایی ندارند!
مطهری حتی از این هم فراتر رفته 
و می گوید باید »تیم ملی هر کشوری 
شده  تشکیل  ملیت  همان  از  فقط 
باشد و حتی شامل بازیکنان دو رگه 
هر  در  را  حرفی  چنین  نباشد«!  نیز 
به ریش  اول  بگویید  کشور غربی که 
هم مسلکانش  و  مطهری  علی  انبوه 
را  آبرویش  بعد  و  خندید  خواهند 
دوآتشه  نژادپرست  یک  عنوان  به 
غربی  کشورهای  در  برد!  خواهند 
سال هاست خانواده هایی شکل گرفته اند 
نژادها و ملیت ها و  از  که پدر و مادر 
مذاهب مختلف هستند. در کشورهای 
اروپایی بخش بزرگی از جمعیت را دو 
رگه ها تشکیل می دهند! علی مطهری، 
و عضو  اسالمی  نایب مجلس شورای 
قرن  کدام  در  »فرهنگی«  کمیسیون 
و کدام سیاّره زندگی می کند که برای 
کشورهای غربی تیم ملی بدون وجود 
این  می کند؟!  تجویز  را  رگه ها«  »دو 
حرف به اندازه ای سخیف و زشت است 
که حتی نژادپرست ترین افراد نیز آن را 

به زبان نمی آورند!
این  علی مطهری  اینجاست  جالب 
توصیه و پیشنهاد را به فیفا و درباره 
ورزشکارانی کرده است که پیش از هر 
نژادپرستی«  به  »نه  پالکارد  با  بازی، 

عکس یادگاری می اندازند!
البته نباید با این موضوع مخالفتی 
داشت که چه بهتر که »نژاد« و »ملیت« 
»خالص«  کامال  مطهری  علی  امثال 
بماند و هرگز هیچ »دو رگه ای« به وجود 
نیاید که یک رگ اش به اذهان فندقی 

مثل مطهری و هم مسلکانش برود. 

در  بسیج  نیروهای  آمد  و  رفت 
صورت  به  ارتش  سازمانی   خانه های 
محدود البته اتفاق جدیدی نیست. پای 
آ نها به شهرک های ارتشی نشین بعد از 
ریاست  انتخابات  نتایج  به  اعتراضات 
باالگرفتن  و   88 سال  در  جمهوری 
اعتراض ها در بعضی از این شهرک ها باز 
شد اما به تدریج کمرنگ شد تا اینکه 
فرمانده  عنوان  به  موسوی  انتصاب  با 
ارتش او رسما دست در دست بسیج 
و سپاه گذاشت و در چاکرمآب کردن 

ارتش سنگ تمام گذاشت.
اتاق  خروجی های  از  بهره گیری 

فکر بسیجیان و روحانیت
این  حاشیه  در  آزاد  حسین  دریادار 
همه  من،  اعتقاد  »به  گفته  همایش 
ارتشی ها بسیجی هستند و ریشه این 
انقالب،  به  ارتش  موضوع در پیوستن 
تبعیت از رهبری و مرجعیت دینی است.«

او در باره  ی اجرای برنامه های جدید 
که  گفته  چیزهایی  نیز  ارتش  در 
»تشکیل  جمله:  از  است  مبهم  البته 
بهره گیری  برای  تخصصی  گروه های 
و  بسیجیان  فکر  اتاق  از خروجی های 
روحانیت معزز و شناسایی، انتخاب و 

هدفمند کردن آنها برای آتیه«!
ارتش  بسیج  پایگاه های  فرمانده 
افزوده: »ما مسائل را شناسایی می کنیم 
ضدفرهنگی  تحرکات  به  توجه  با  و 
دشمن و با تحلیل روند حرکات دشمن 
در بخش فرهنگی و هویت زدایی دینی 
خصوص  این  در  را  الزم  پیشگیری 
نظامی  مقام  می دهیم.«این  انجام 
مدعی شده که ارتشی ها و خانواده ها 
مختلف،  حوادث  در  آنها  فرزندان  و 
در بخش های جنگ سرد، جنگ نرم 
و فتنه های مختلفی که در مملکت از 
سوی استکبار و صهیونیسم برنامه ریزی 
نظام والیی همراهی داشتند. با  شده 

به  توجه  کرده  عنوان  پایان  در  وی 
بخش بسیج در ارتش نشأت گرفته از 
تفکرات فرماندهی کل ارتش در راستای 
به ثمر نشستن تدابیر فرماندهی کل قوا 
برای رشد ارتش انقالبی و بصیرت محور 

استقرار  هستند:  نگران  جدی  رژیم  مقامات 
پایگاه های مقاومت بسیج در شهرک های ارتشیان

=سازمان عقیدتی سیاسی 
ی  ک ها شهر ر  د تش  ر ا
ه  یگا پا رتشی  ا مسکونی 
راه اندازی  بسیج  مقاومت 

کرده!
ی  ه ها یگا پا ه  ند ما فر =
ید  می گو تش  ر ا بسیج 
تحرکات ضدفرهنگی دشمن 
پیشگیری  و  شناسایی  را 

می کنیم.
=دریادار حسین آزاد مدعی 
شده ارتشی ها، خانواده ها و 
فرزندان آنها در فتنه ها با نظام 

والیی همراهی دارند!
»همایش ائمه جماعات و فرماندهان 
ارتش«  بسیِج  مقاومت  پایگاه های 
اولین  برای  که  است  نشستی  عنوان 
فعالیت  از  آن  در  و  شده  برگزار  بار 
شهرک های  در  بسیج  »پایگاه های 
مسکونی ارتش« و همین طور فرمانده  

این یگان رونمایی شده است.
پنجشنبه،  روز  که  همایش  این  در 
عقیدتی  سازمان  محل  در  تیر،   21
شده  برگزار  تهران  در  ارتش  سیاسی 
ارتش  فرمانده  موسوی  عبدالرحیم 
حجت االسالم  اسالمی،  جمهوری 
سازمان  رییس  محمدحسنی  عباس 
از  جمعی  و  ارتش  سیاسی  عقیدتی 
سرداران سپاه از جمله پاسدار ابوالفضل 
کل  ستاد  تبلیغات  معاون  شکارچی 
محمدرضا  سردار  مسلح،  نیروهای 
رسول اهلل  محمد  سپاه  فرمانده  یزدی 
سپهر  محمدحسین  سردار  و  تهران 

جانشین رییس بسیج حضور داشتند.
در  داده  گزارش  فارس  خبرگزاری 
حاشیه این همایش کارگاه های آموزشی 
ویژه ائمه جماعات و فرماندهان بسیج 

ارتش نیز برگزار شده است.
در  بسیج  پایگاه های  فعالیت 
باز  و  ارتش  مسکونی  شهرک های 
شهرک های  به  بسیجی ها  پای  شدن 
ارتشی بیانگر نگرانی  مقامات نسبت 
به حال و هوای اعتراضی حاکم بر این 
شهرک هاست اگرچه ادعا شده هدف 
»هم افزایی  پایگاه ها  این  تشکیل  از 
»تحقق  و  فرهنگی«  فعالیت های 
فرامین فرماندهی کل قوا ]خامنه ای[ 
مبنی بر ایجاد روحیه صمیمیت میان 
»ایجاد  و  مسلح«  نیروهای  کارکنان 
فعالیت های فرهنگی  وحدت رویه در 

کوی های سازمانی ارتش« است!
منتشرشده،  خبرهای  اساس  بر 
امیر دریادار دوم حسین آزاد فرمانده 
پایگاه های بسیج ارتش است. او پیشتر 
دریایی  نیروی  یکم  منطقه  فرمانده 

ارتش بود.

بوده و »ارتش در کنار تفکر بسیجی 
در معرض شمیم خوشبوی والیت، این 
انقالب را به صاحب اصلی آن یعنی آقا 
توضیح  به  می رساند«!الزم  زمان  امام 
پایگاه  »فرمانده  سازمانی  پست  است 
بسیج ارتش« تا کنون وجود نداشته و از 
دستاوردهای فرمانده جدید ارتش است.
ائمه  همکاری  مصباح:  طرح 
جماعات و بسیجی ها در کوی های 

سازمانی ارتش 
اما توضیحات سرتیپ دوم تقی خانی 
معاون فرهنگی  و  روابط عمومی ارتش  
در این باره شفاف تر است. او می گوید 
بیش از ۶ ماه است که برای برگزاری 
و  بسیج  مسئوالن  همایش  نخستین 
ائمه جماعات کوی های سازمانی ارتش 

برنامه ریزی شده است.
12۴ امام جماعت و مسئوالن 198 
این نشست  پایگاه مقاومت بسیج در 
»طرح  قالب  در  که  داشتند  حضور 
از  یکی  که  گرفته  صورت  مصباح« 
بسیج  پایگاه های  »اعتالی  آن  اهداف 

کوی های سازمانی« ارتش است.
حکومت و زمامداران رژیم می دانند 
که بدنه ی ارتش از مردم جدا نیست و 
آنها نیز زیر فشار معیشتی و مشکالت 
دیوار  و  در  و  دارند  قرار  اقتصادی 
علیه  شعار  از  پر  نظامی  شهرک های 
فرماندهان ارتش است و پخش شبنامه 
است.  شده  زیاد  شهرک ها  این  در 
در  ارتش  سازمانی  کوی های  ساکنان 
از  بیش  شهرستان ها  دیگر  و  تهران 
آنکه به فعالیت فرهنگی بسیجی ها و 
روحانیون نیاز داشته باشند به امکانات 

اولیه برای زندگی نیاز دارند.
به  سری  ارتش  فرمانده  نیست  بد 
خانه های سازمانی قصرفیروزه در شرق 
میدان  حوالی  کاشان  کوی  یا  تهران 
قزوین بیاندازد تا ببیند مشکالت واقعی 
خانواده های ارتشی کدامند. بماند که 
در  ارتشیان  مسکونی  منازل  وضعیت 
و  گذشته  فاجعه  مرز  از  شهرستان ها 
تا  ویرانه سراست  رسما  آنها  از  بعضی 

شهرک مسکونی.

همایش ائمه جماعت و فرماندهان ارتش و سپاه

بعد از امضای توافق اتمی در سال ۲۰۱۵ شرکت هوایی KLM پروازهای خود به ایران را از سرگرفت و 
حتی مهمانداران محجبه در پروازها به کار گرفته شدند

 KLM اطالعیه  =طبق 
پروازهای این شرکت از دوم 
مهر یا به پرواز جایگزین در 
دیگر  هوایی  شرکت  یک 
یا خسارات  منتقل می شود 
مالی آن هایی که از این تاریخ 
به بعد بلیت خریده اند جبران 

می شود.

شرکت هواپیمایی کی ال ام هلند روز 
از  اعالم کرد  وبسایت خود  شنبه در 
دوم مهرماه پرواز تهران- آمستردام را 
به دلیل عدم صرفه اقتصادی و آنچه 
»چشم انداز مالی منفی« این پروازها 

خوانده متوقف می کند.
خریداران  برای  اطالعیه  این  طبق 
پرواز  بعد  به  مهر  دوم  بلیت های 
جایگزین در یک شرکت هوایی دیگر 
خسارات  یا  می شود  گرفته  نظر  در 

مالی آنها جبران می شود.
بهار  از  کی ال ام  ایرفرانس-  شرکت 
را  تهران  به  پروازهایش   2۰1۶ سال 
 1391 سال  زمستان  گرفت.  سر  از 
به  خود  پروازهای  شرکت  این  که 
ایران را به حالت تعلیق درآورد رامپل 
سخنگوی وقت کی ال ام به خبرگزاری 

»چشم انداز منفی اقتصادی« دلیل هواپیمایی ایرفرانس- کی ال ام 
برای توقف پرواز به ایران

فرانسه گفته بود این تصمیم به دالیل 
و دالیل سیاسی  اخذ شده  اقتصادی 

ندارد.
با  کی ال ام  پروازهای  توقف  خبر 
انتشار خبر اخراج دو کارمند سفارت 
و  هلند  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
خارجه  وزارت  به  هلند  سفیر  احضار 
جمهوری اسالمی همزمان شده است.

در  اتمی  توافق  امضای  از  بعد 

 KLM هوایی  شرکت   2۰1۵ سال 
پروازهای خود به ایران را از سرگرفت 
و حتی مهمانداران محجبه در پروازها 

به کار گرفته شدند
از  کی ال ام  و  ایرفرانس  شرکت  دو 
ادغام شدند  یکدیگر  در  سال 2۰۰۴ 
ارائه  پرواز  خدمات  مشترک  بطور  و 

می دهند.
فشار  که  احمدی نژاد  دولت  در 

رژیم  علیه  بین المللی  تحریم های 
ایران زیاد شد شرکت های هوایی در 
بودند  شرکت هایی  نخستین  ردیف 
که پروازهای خود به ایران را متوقف 
آستریا  کی ال ام،  جمله  از  کردند 
ایرویز،  بریتیش  ایرفرانس،  ایرالینز، 
اغلب  و…  آسیا  ایر  و  تاجیکستان 
آن ها اعالم کرده بودند که به دالیل 

اقتصادی مجبور به این اقدام شدند.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

کیهان حکومتی در این گزارش سه 
هدف را دنبال می کند تا بر اساس آنها 

از آب گل آلود ماهی بگیرد:
اوال اروپایی ها را متهم به حمایت از 

سازمان مجاهدین خلق می کند.
را  آلمان  و  فرانسه  انگلیس،  ثانیا 
»مافیای مالکان FATF )کنوانسیون 
مقابله با پولشویی به نفع تروریسم(« 
و  نامیده  تروریسم«  »حامیان  و 
نباید جمهوری  آنها  که  می کند  ادعا 
این  به  پیوستن  برای  را  اسالمی 

کنوانسیون زیر فشار قرار دهند.
الپوشانی  برای  که  حالی  در  ثالثا 
فعالیت های  یعنی  اصلی  موضوع 
تالش  اسالمی  جمهوری  تروریستی 
می کند، وزارت خارجه رژیم را متهم به 
»خیانت« و »ماله کشی« و کم کاری و 
جفا به خودی در مقابل حامیان غربی 
تروریسم کرده است و در آخر تهدید 
کرده »اسامی دو دیپلمات اخراج شده 
و جزییات اقدام ضدایرانی هلند در نزد 
کیهان محفوظ است و منتظر واکنش 
دستگاه دیپلماسی هستیم و به زودی 
درباره ابعاد این موضوع، اطالع رسانی 

خواهد شد«.
ادعا  اسالمی  جمهوری  همزمان 
می کند زوج ایرانی که پلیس بلژیک 
به جرم حمل مواد منفجره بازداشت 
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مجاهدین  سازمان  اعضای  از  کرده 
جمهوری  پرونده ی  اما  هستند 
کارمندان  و  دیپلمات ها  و  اسالمی 
سفارتخانه های رژیم به ویژه در اروپا 
بسیار سنگین و آلوده است. دست کم 
آنها در  اتریش  و  آلمان  و  فرانسه  در 
از  تروریستی  ماموریت های  انجام 
تاا  منتقد  چهره های  فیزیکی  حذف 
نقش  یافته  سازمان  بمب گذاری های 

داشته اند.
همزمان با مذاکرات کمیسیون برجام 
در  اسالمی  جمهوری  وزیرخارجه  با 
وین، مایک پمپئو وزیرخارجه آمریکا 
نمودارهایی  انتشار  با  توییتر خود  در 
و  رژیم  تروریستی  فعالیت های  از 
فعالیت هایی که به دست حزب اهلل و 
با حمایت حکومت ایران انجام شده، 
نوشته بود: رژیم ایران مرگ و محنت 
را برای دنیا و مردم خودش به ارمغان 
آورده است. در اروپا این رژیم عملیات 
حمایت  را  بمب گذاری  و  تروریستی 
کرده است. امید می رود که اروپاییان 
این موضوعات را در صدر گفتگوهای 
خود با روحانی در سفر اروپایش قرار 

دهند.
توییتر  نمودارها  این  تکمیل  در 
متحده  ایاالت  خارجه  وزارت  فارسی 
جزییات  و  شد  کار  به  دست  نیز 

می گویند  منابع  =برخی 
خسارات  فقط  حمالت  این 
مادی داشته و مخالفان اسد 
نفر   9 دست کم  می گویند 

کشته شده اند.
=گویا رییس موساد هفته 
گذشته پیش از سفر روحانی 
آمریکا  به  مخفیانه  وین  به 
ایران  درباره ی  و  سفر کرده 
گفتگو  واشنگتن  مقامات  با 

کرده است.
کرد  اعالم  سوریه  دولتی  تلویزیون 
که چندین جنگنده اسراییلی یکشنبه 
شب پایگاه هوایی التیاس )T4( مقر 
نیروهای سپاه پاسداران حوالی ُحمص 

را هدف قرار دادند.
یک مقام نظامی دولت سوریه مدعی 
شده که سیستم دفاع هوایی این کشور 
موشک های  از  تعدادی  شده  موفق 
شلیک شده به سوی این پایگاه را پیش 
از اصابت به هدف منهدم کند. دولت 
صدمات  و  تلفات  از  اطالعاتی  سوریه 
احتمالی این حمله منتشر نکرده است.

از  یکی  سوریه  پدافند  گفته  او 
حریم  که  کرده  مجبور  را  هواپیماها  
هوایی سوریه را ترک کند. این ادعاها 
را ارتش اسراییل تایید یا تکذیب نکرده 
است.روزنامه هاآرتص اسراییل از قول 
خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( نوشته 
جنگنده های اسراییل از مرز اردن وارد 
خاک سوریه شده و در مسیر خود از 
منطقه  در  آمریکا  نظامی  پایگاه  روی 
برای  آنها  کردند.  عبور  سوریه  التنف 
در  نشوند  ردیابی  رادار  توسط  اینکه 
ارتفاع کم پرواز می کردند. تعداد تلفات 

احتمالی این حمالت مشخص نیست.
اسراییل پیش از این، 20 فروردین، 
که  کرد  حمله  التیفور  پایگاه  به  نیز 
دست کم هفت عضو سپاه قدس در آن 

حمله کشته شدند.
محسن  به  نزدیک  تابناک  وبسایت 

رضایی فرمانده پیشین سپاه به نقل از 
تلویزیون سوریه نوشته حمله اخیر به 
التیفور فقط خسارت های مادی برجای 
گزارش  سوری  منابع  است.  گذاشته 
دادند چهار تا شش موشک به فرودگاه 
به این پایگاه شلیک شده که بیشتر آنها 
سرنگون شده اما شبکه الجسر وابسته 
به مخالفان اسد گزارش دادند که 9 نفر 
که سوری بودند در این حمله کشته 
شده اند. برخی منابع عربی نیز گزارش 
میان  در  ایرانی  تعدادی  که  داده اند 
نوشته  هستند.تابناک  کشته شدگان 
برای  آشیانه   ۵۴ دارای  فرودگاه  این 
انواع جنگنده ها و هلی کوپتر نظامی و 
دو باند پرواز است که طول یکی از آنها 

به سه کیلومتر می رسد.
همزمان منابع اسراییلی خبر داده اند 
هفته  موساد  رییس  کوهن  یوسی 
گذشته )پیش از سفر روحانی به وین( 
است.  کرده  سفر  آمریکا  به  مخفیانه 
کوهن در این سفر درباره ایران گفتگو 
از  حاکی  گزارش ها  است.برخی  کرده 
آن است که آمریکا، روسیه و اسراییل 
در حال رسیدن به یک توافق در سوریه 
مسئله  این  از  ایران  رژیم  و  هستند 
بسیار نگران است. احتماال نتیجه ی این 
گفتگوها و رفت  و آمدهای پیدا و پنهان 
در مالقات پوتین و ترامپ که قرار است 
برگزار شود،  هلسینکی  در  ژوییه   1۶
مشخص خواهد شد.جمهوری اسالمی 
همچنان در مقابل حمالت گسترده و 
دامنه دار اسراییل به مراکز سپاه قدس 
و حزب اهلل در سوریه سیاست سکوت 
را دنبال می کند این در حالیست که 
علی خامنه ای اسراییل را تهدید کرده 
بود که اگر یکی بزنید 10 تا می خورید!

همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
اسراییل روز یکشنبه 8 ژوییه از برنامه 
دیدار با رییس جمهوری روسیه و مقابله 
در سوریه خبر  ایران  با حضور  جدی 
حضور  اسراییل   گفته  نتانیاهو  داد. 
نظامی ایران و احداث پایگاه های نظامی 
توسط این کشور و نیرو های وابسته به 

آن در سوریه را تحمل نمی کند.

حمله جنگنده های اسراییل به مقر 
نیروهای سپاه پاسداران در پایگاه 

هوایی التیاس در سوریه

رک  اینکه  بدون  اروتیسم–  هومو- 
و راست بیان شود– در کلیپ تنیده 
لطیف  لخت  بدن های  است.  شده 
خیس پسرانه ی دو رقیب که ظاهرا به 
حال دعوا و مرافعه در هم می پیچند 
نیمه خشن  عشقبازی  حقیقت  در  و 
هومو- اروتیک را به نمایش می گذارند.

دهه  در  که  بود  شیوه ای  این  و 
همجنسگرایی  نمایش  که  هشتاد– 
داشت–  »کراهت«  هنوز 
می کردند.  تصویر  را  همجنسگرایی 
  »Domino Dancing« کلیپ 
یکی از بهترین و مشهورترین نمودهای 
این نوع تصویرگری است. وقتی کلیپ 
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آیا  تماشا می کنید دقت کنید که  را 
در آن رابطه ی دیگرجنس خواهانه بر 
رابطه ی همجنس خواهانه غلبه دارد یا 
برعکس، یا اینکه قطب گرایی جنسی 
فقط  که  می شود  کم رنگ  چنان 
اروتیسم ناب باقی می ماند. این کلیپ 
و سبک موسیقی اش، از این جهت که 
اروتیسم  و  کاتولیسیسم  مؤلفه ی  دو 
دو  این  )که  می کند  تلفیق  هم  با  را 
با  نیز  زیادی  باطنی  قرابت  حقیقتا 
هم دارند( با یکی از مشهورترین آثار 
 La«  انگلیسی زبان پاپ التین یعنی
Isla Bonitaی مدونا قابل مقایسه 

است.

معاون وزیر خزانه داری آمریکا: 

مردم ایران باصدای بلند برخاسته 
و علیه فساد شعار می دهند

=سیگال مندلکر: مقامات 
ارشد بانک مرکزی ایران با 
خود  فعالیت  اسناد،  جعل 
را با استفاده از شرکت های 

صوری مخفی کرده بودند.
معیشتی  =»اعتراضات 
به  ایران  داخل  در  مردم 
مالی  فشارهای  خاطر 

آمریکا بوده است.«
آمریکا  خزانه داری  وزیر  معاون 
مالی  اطالعات  و  تروریسم  امور  در 
متحده  امارات  همراهی  با  می گوید 
عربی یک شبکه غیرقانونی وابسته به 
جمهوری اسالمی که میلیون ها دالر به 
سپاه قدس منتقل کرده بود شناسایی 
و متالشی شده است.سیگال مندلکر 
گفته این شبکه غیرقانونی که در ماه 
مه 2018 شناسایی و مختل شده از 
طریق سیستم های مالی امارات برای 
شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران 
است.او همچنین  ارز جابجا می کرده 
بانک  ارشد  مقامات  که  کرده  تاکید 
با جعل اسناد، فعالیت  ایران  مرکزی 
شرکت های  از  استفاده  با  را  خود 
خارجی  وجود  که  کاغذی  و  صوری 
از  بودند.مندلکر  کرده  مخفی  ندارند 
ارائه جزئیات بیشتر در مورد عملیات 
امارات  و  متحده  ایاالت  مشترک 
متحده عربی خودداری کرد.این مقام 
آمریکایی در سفر یک هفته ای خود 
به عربستان سعودی و کویت رفته و 
اکنون به امارات رسیده است. او عنوان 
کرده صرافی های ایرانی با استفاده از 
نظام مالی امارات پول را از ایران خارج 
و آن را به دالر آمریکا تبدیل می کردند.

20 اردیبهشت )دهم ماه مه(، دو روز 
پس از خروج آمریکا از برجام، وزارت 
خزانه داری آمریکا شش شخص و سه 
شرکت ایرانی را به اتهام میلیون ها دالر 
پولشویی برای سپاه قدس به فهرست 
اضافه  متحده  ایاالت  تحریم  شدگان 
کرد و اموال آنها بلوکه شد.اصلی ترین 

شبکه های پولشویی سپاه در امارات، 
قطر، ترکیه و گرجستان فعال هستند.

ایران  اقتصادی  انسداد  برای  آمریکا 
خلیج فارس  حاشیه  کشورهای  با 
همکاری نزدیکی را آغاز کرده است. 
این  تشکیل  ایران  اسالمی  جمهوری 
کمپین را یک دخالت توجیه ناپذیر در 

امور داخلی خود خوانده است.
سیگال مندلکر همچنین گفته است 
برای  فارس  خلج  حوزه  دولت های 
شناسایی شبکه های پولشویی وابسته 
با  نزدیکی  همکاری  ایران  رژیم  به 
دولت آمریکا دارند.او همچنین تاکید 
مردم  معیشتی  اعتراضات  که  کرده 
فشارهای  خاطر  به  ایران  داخل  در 
امیدواری  ابراز  و  بوده  آمریکا  مالی 
کرد که این فشارها به محدود شدن 
در  ایران  بدخواهانه«  »فعالیت های 
شود.معاون  منجر  خاورمیانه  سراسر 
»شما  گفت:  آمریکا  خزانه داری  وزیر 
بلند  با صدای  ایران  دیدید که مردم 
برخاستند و به قیمت جان شان علیه 
می دهد  رخ  ایران  داخل  که  فسادی 
که  است  این  واقعیت  دادند؛  شعار 
پول زیادی در حمایت از فعالیت های 
هدر  دیگر  جاهای  در  بدخواهانه 
می رود و تمرکز خیلی کمی بر روی 

اقتصاد داخلی ایران وجود دارد«.
مندلکر از پاسخ به این سوال که آیا 
شدت  با  است  امیدوار  ترامپ  دولت 
نظام  براندازی  تحریم ها  به  بخشیدن 

ایران را تشدید شود، خودداری کرد.
در حالی که مایک پمپئو گفته بود 
کشورهای  برای  را  معافیت ها  برخی 
بررسی خواهد  ایران  نفت  واردکننده 
که  است  گفته  مندلکر  ولی  کرد، 
مقامات آمریکایی می خواهند صادرات 
قابل  بسیار  اندازه  تا  را  ایران  نفت 
بخشی  در  دهند.او  کاهش  توجهی 
کرده  تاکید  اظهاراتش  از  دیگری 
وجود  ایران  داخل  شفافیتی  »هیچ 
شیوه های  درباره  باید  جهان  ندارد. 
عاقل  ایران،  زمامداران  فریبکارانه ی 

باشد.«

سیگال مندلکر معاون وزیر خزانه داری آمریکا

استقالل  طرفدار جدی  همیشه  من 
اما  بوده ام  اروپا  اتحادیه  کشوراز 
دالیل  به  وزیر  نخست  که  می بینیم 
نیم بند  استقالل  یک  به  اقتصادی 
تن داده است و چون دیگر کاری از 
بهتر است  نیست  دست من ساخته 

از هیئت دولت خارج شوم.
وزیر  سال  چند  هانت  جرمی 
روز  یک  بود.   بهداری  و  بهداشت 
جانسون،  بوریس  استعفای  از  پیش 
دیویس دیویس وزیر مسئول جدایی 
دو  از  پس  اروپا  اتحادیه  از  بریتانیا 
سرانجام   می  ترزا  با  همکاری  سال 

استعفا داد.
گفتنی است که جّد بوریس جانسون 
بود.  بریتانیا کوچ کرده  به  ترکیه  از 
پارلمان  عضو  جانسون  جو  او  برادر 
است. محافظه کار  حزب  از  بریتانیا 

بوریس جانسون:

 ترزا می بریتانیا را تبدیل به یک 
مستعمره می کند 

بوریس  استعفای  از  پس  ساعاتی 
بریتانیا،   خارجه  وزیر  جانسون 
می  ترزا  سوی  از  هانت  جرمی 
نخست وزیر آن کشور، جانشین وی 

شد.
دلیل کناره گیری بوریس جانسون،  
سر  بر  وزیر  نخست  با  او  اختالف 
اروپاست.  اتحادیه  از  بریتانیا  خروج 
در  کاری  روش  و  نظر  تفاوت  این 
ماه های اخیر شدت گرفت و سرانجام 
کابینه  از  جانسون  خروج  به  منجر 
به  رسیدن  از  پیش  جانسون  شد. 
بود. لندن  مقام سال ها شهردار  این 

وی پس از کناره گیری در نامه ای به 
ترزا می نوشت: اگر برنامه های شما 
اتحادیه  از  بریتانیا  خروج  مورد  در 
به  تبدیل  بریتانیا  شود،  اروپاعملی 
گفت:  او  مستعمره خواهد شد.  یک 

و  سیاه  کارنامه ی  مورد  در  بیشتری 
تروریستی رژیم ایران منتشر کرد.

اخراج دو دیپلمات جمهوری اسالمی 
از هلند و بازداشت یک دیپلمات دیگر 
رژیم در آلمان مظنون به مشارکت در 
همایش  در  بمب گذاری  برای  تالش 
سازمان مجاهدین خلق و هشدارهای 
اروپایی ها  به  آمریکا  خارجه  وزارت 
در مورد سوابق تروریستی جمهوری 
علیه  شدت  به  را  فضا  اسالمی، 
جمهوری اسالمی فعال کرده و به نظر 
روز  مذاکرات  بر  آن  سایه ی  می  رسد 
جمعه کمیسیون برجام نیز سنگینی 

می کرد. تقریبا تمام رسانه های داخلی 
در  تحلیلگران  و  سیاسی  مقامات   و 
ایران از بی نتیجه ماندن این مذاکرات 
سخن گفتند و تلویحی مسائلی مانند 
نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم 
این  علل  از  را  منطقه  ای  و مداخالت 

ناکامی دانستند.
از  نقل  به  رویترز  اخیر  روزهای  در 
یک مقام ارشد ایرانی نوشته بود »این 
بازداشت ها و اخراج ها بخشی از نقشه 
به  رساندن  آسیب  برای  ما  دشمنان 
هسته ای  توافق  حفظ  برای  تالش ها 

است.«

بوریس جانسون وزیر امور خارجه سابق انگلیس؛ ۳ ژوییه ۲۰1۸

نگرش  شمالی:  کره   =
مذاکرات  در  آمریکا 

هسته ای تاسف آور است.
آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
روز جمعه هنگام ترک پیونگ یانگ 
مالحظه  قابل  پیشرفت های  گفت: 
مقامات  با  روزه  دو  مذاکرات  در 
اما  است.  شده  حاصل  شمالی  کره 
اظهارات  کشور  آن  خارجه  وزارت 
نخستین  این  نکرد.  تایید  را  پمپئو 
دونالد  از مذاکرات  پمپئو پس  سفر 
در  اون  جونگ  کیم  و  ترامپ 

بود. سنگاپور 
بعد  شمالی  کره  دولت  بیانیه  در 
آمریکا  خارجه  وزیر  گفتگوهای  از 
است  آمده  کشور  آن  مقامات  با 
آمریکایی ها  اظهارات  و  نگرش  که 
مذاکرات  روح  خالف  مدت  این  در 
بطور  واشنگتن  و  بوده  هسته ای 
فعالیت  تعطیل  بر  یک جانبه 
پیونگ  بر  حد  از  بیش  ما  هسته ای 

یانگ فشار گذاشته است.
آمریکا  خارجه  وزیر  اصلی  هدف 
شمالی  کره  به  روزه  دو  سفر  از 
تعهد  مورد  در  باره  چند  تاکید 
فعالیت های  برچیدن  به  کشور  آن 
هسته ای اش بوده است. وی با کیم 
یونگ چول دست راست رهبر کره 

شمالی دیدار و گفتگو کرد.
خیلی  پمپئو  مالقات  این  از  بعد 

مذاکرات ناموفق پمپئو در پیونگ 
یانگ

صحبت های  محتوای  به  مختصر 
خود با مقامات کره ای اشاره کرد و 
با مسئوالن  او  گفت که گفتگوهای 
نحوه  و  زمان  پیرامون  کره ای 
شمالی  کره  هسته ای  سالح  خلع 
موتور  آزمایش  محل  تخریب  و 

موشک بوده است.
جریان  در  البته  افزود  پمپئو 
اما  برخوردیم  موانعی  به  مذاکرات 
در مجموع در حل موضوعات اصلی 
به  رسیدن  برای  و  بودیم  موفق 
ادامه مذاکرات  به  نیاز  نهایی  توافق 

هست.
مالقات  از  بعد  شمالی  کره  رهبر 
و  سنگاپور  در  ترامپ  با  مذاکره  و 
در  امنیت  ایجاد  برای  آمریکا  تعهد 
فعالیت های  گفت:  کره  جزیره  شبه 
سرانجام  شمالی  کره  هسته ای 
درباره  او  اما  شد  خواهد  متوقف 
تاریخ  آن  کامل  برچیدن  هنگام 

مشخصی را اعالم نکرد.

ترامپ نیز قول داد برگزاری مانور 
در  جنوبی  کره  و  آمریکا  نظامی 
خبرنگاران  به  او  شود.  لغو  منطقه 
گفت، کره شمالی از این پس خطر 
بود.  نخواهد  منطقه  برای  هسته ای 
ولی او تحریم های قدیمی را بر کره 
آن  دنبال  به  و  کرد  تأکید  شمالی 
اطالعاتی  و  امنیتی  دستگاه های 
فعالیت های  ادامه  از  آمریکا 

هسته ای پیونگ یانگ خبر دادند.

هواپیماهای بدون سرنشین سپاه پاسداران در فرودگاه التیفور
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ر  د منصفه  هیئت   =
جمهوری  قضایی  دستگاه 
دائمی  و  انتصابی  اسالمی، 
و جانبدار است؛ ساّلخان و 
جنایتکاران به عنوان عارف 
می شوند؛  معرفی  زاهد  و 
فقط  که  روزنامه نگارانی 
تحت  می کنند  پیام رسانی 
فشار قرار می گیرند؛ آمارها 
در انحصار حکومت هستند 
اجازه ی  محققان  حتی  و 
رند!  ندا را  آنها  بررسی 
استادان دانشگاه ها به خاطر 
نظرهایی که هر روز  اظهار 
و خیابان شنیده  در کوچه 
و  می شوند  اخراج  می شود 
درباره  که  اینجاست  جالب 
مشکالت اقتصادی که مردم 
خود  استخوان  و  پوست  با 
احساس می کنند پنهانکاری 

می شود!
ایراِن  در  آنچه   - محمدی  مجید 
شیعه  روحانیت  حکومت  تحت 
تحوالت  این  ناظران  برای  می گذرد 
خردکن،  اعصاب  گاه  سوگناک،  گاه 
و  کمدی  گاه  امیدآفرین،  ندرت  به 
این  در  است.  شگفت انگیز  نیز  گاه 
و  پدیده ها  از  مورد  شش  نوشته 
عین  در  و  شگفت انگیز  رخدادهای 
کرده ام:  شماره  را  تهوع آور  حال 
انتصاب اعضای هیئتی که قرار بوده 
نقطه ای  هیچ  در  و  نباشند  انتصابی 
دادن  قرار  نیست،  انتصابی  دنیا  از 
در  مغول  چنگیزخان  مثل  افرادی 
قهرمانان،  و  زاهدان  و  عرفا  مقام 
فقط  که  روزنامه نگارانی  سرکوب 
به  گاه  که  انحصاراتی  پیام آورند، 
اخراج  می رسند،  جنون آمیز  حدی 
کار  که  نظر  اظهار  دلیل  به  اساتید 
آنهاست، و محرمانه بودن گزارش از 
اموری که مردم صبح تا شام مشاهده 
نتیجه ی  اینها  همه ی  می کنند. 
حکومتی غیرعرفی است که به عصر 

دایناسورهای سیاسی تعلق دارد.

هیئت منصفه انتصابی
و  مطبوعات  منصفه ی  هئیت 
جرائم سیاسی در جمهوری اسالمی 
است. در هر کشوری  تلخ  یک طنز 
روند  در  منصفه«  »هیئت  از  که 
اعضای  می شود،  استفاده  قضائی 
هیئت منصفه از میان شهروندان به 
بزرگ  گروهی  میان  از  و  قرعه  قید 
که  شوند  می  انتخاب  گونه ای  به 
باشند  نداشته  متهم  علیه  گرایشی 
افکار  نمایندگان  سوی  از  عدالت  تا 
عمومی در حد ممکن تضمین شود. 
دادگاه ها  منصفه ی  هیئت  اعضای 
نهادهای  مدنی  قضایی  نظام  در  را  
اما  نمی کنند.  تعیین  حکومتی 
جمهوری  در  منصفه  هیئت  اعضای 
اسالمی ایران ۱( دائمی هستند، ۲( 
توسط نهادهای حکومتی از وفاداران 
منصوب  رهبری  بیت  معتمدان  و 
گرایش های  همگی   )۳ و  می شوند، 
در  که  متهمانی  علیه  مشخصی 
دارند.  شوند  می  محاکمه  دادگاه ها 
این نمایش مسخره و تهوع آور حدود 
می شود.  اجرا  که  است  دهه  سه 
از  اتفاقا  نمایش مسخره  این  اجرای 
دنبال شد چون  اصالح طلبان  سوی 
نمی خواست  اصوال  مقابل  طرف 
و مطبوعاتی  اتهامات سیاسی  موارد 
با حضور  یا  ارجاع  قضاییه  قوه ی  به 
جناح  شود.  بررسی  منصفه  هیئت 
اصولگرا در نفی دمکراسی و حضور و 
حقوق مردم شفاف تر از اصالح طلبان 

هستند.

ساّلِخ عارف
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس 
در کشتار بیش از ۴۰۰هزار و آوارگی 
میلیون ها سوری نقش مستقیم دارد. 

سپاه قدس تحت فرماندهی وی در 
چیز  همه  قاچاق  و  پولشویی  کار 
تا  است  بوده  مخدر  مواد  جمله  از 
آمریکایی  ضد  فعالیت های  هزینه ی 
و ضد اسرائیلی این سپاه و نیروهای 
مزدور نظامی آن از عراق و لبنان تا 
تامین  افغانستان و پاکستان و یمن 
شود. سپاه قدس در همه ی مناطق 

پر آشوب منطقه حضور دارد.

غیر از اینها ده ها ایرانی به واسطه ی 
در  لبنان  و حزب اهلل  سپاه  همکاری 
شده اند.  ترور  گذشته  دهه ی  چهار 
و  جنایت  سپاه  این  فرمانده  حال 
عنوان  به  مرگ  و  نفرت  و  خشونت 
ایرانی  جامعه  ی  به  عارف  فردی 

معرفی می شود.
که  را  اسد  بشار  خامنه ای  وقتی 
مسئول کشتار در سوریه است »یک 

اسفند   ۱۹( می نامد  بزرگ«  مبارز 
۱۳۹۶( مشخص است که همراهان 
وی در این ساّلخی عارف و زاهد نام 

می گیرند.
دستگاه تبلیغاتی جمهوی اسالمی 
زنده  وقتی  را  بسیج  و  سپاه  اعضای 
هستند به عنوان عارف و زاهد معرفی 
هراس  آنها  از  مردم  تا  نمی کنند 
داشته باشند اما وقتی کشته می شوند 

نمایش زاهد و عابد و عارف بودن آنها 
آغاز می شود. کسانی که در هنگام 
زاهد  و  عابد  و  عارف  بودن،  زنده 
معرفی می شوند خامنه ای و سلیمانی 
تا  دست هایشان  دو  هر  که  هستند 
و شهروندان  ایرانیان  به خون  مرفق 
دیگر کشورها آلوده است و  فسادی 
آن  در  آنها  که  نیست  کشور  در 

مداخله نداشته باشند.

شلیک به پیام آور
غربیان  میان  در  معروفی  عبارت 
پیام آور  »به  می گوید  که  دارد  رواج 
شلیک نکنید.« علت هم آن است که 
می کند  منتقل  را  پیام  دارد  تنها  او 
پیام مخالف  با  است حتی  و ممکن 
اسالمی  جمهوری  در  اما  باشد. 
پیام رسان  به  که  است  این  بر  رسم 
نمونه ی  یک  می کنند.  شلیک  نیز 

اسامی  منتشرکننده  غزالی  علی  آن 
دانشجویان بورسیه دولت دهم است 
به قصد  اکاذیب  نشر  به  که محکوم 
پرداخت  به  عمومی  اذهان  تشویش 
نقدی در  ریال جزای  میلیون  چهل 
افترا  باب  از  و  دولت  صندوق  حق 
تعزیری  حبس  سال  یک  تحمل  به 
شعبه  توسط  حکم  این  است.  شده 
۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران ویژه 

دولت  کارکنان  جرائم  به  رسیدگی 
صادر شد )فارس ۷ شهریور ۱۳۹۵(. 
جمهوری  در  که  است  دهه  چهار 
ادامه  پیام آوران  به  شلیک  اسالمی 

داشته است.

انحصارات آماری
به  اسالمی  جمهوری  تحت  ایران 
پوچ  و  بی معنا  انحصارات  سرزمین 

از  انحصارات  این  تبدیل شده است. 
در  رهبر  تعیین  و  رهبری  انحصار 
تعیین  انحصار  و  روحانیت،  دست 
نمایندگان مردم در دست منصوبان 
ولی فقیه آغاز شده و بعد به انحصارات 
و رسانه ای رسیده  مالی  و  اقتصادی 
است. دامنه ی این انحصارات به نقاط 
است.  یافته  بسط  غریبی  و  عجیب 
است.  آماری  انحصارات  نمونه،  یک 

اطالعیه ی  یک  از  جمله  دو  این  به 
رسمی مرکز آمار ایران توجه کنید: 
»حسب قانون این مرکز یگانه مرجع 
و  است  کار  بازار  آمارهای  تولید 
تولید  هیچ مرجع دیگری صالحیت 
هیچ  ندارد…  را  آمار  این  انتشار  و 
راستی آزمایی  صالحیت  مرجعی 
مرکز  و  ندارد  را  مرکز  این  آمارهای 
آمار ایران عالوه بر طراحی های فنی 
با نظارت های مستقیم و غیرمستقیم 
را تضمین  آمارگیری ها  نتایج  اعتبار 
 )۱۳۹۶ مرداد   ۲۹ )الف  می کند.« 
یا محققی  نهاد و سازمان  چرا هیچ 
انتشار  و  جمع آوری  به  نمی تواند 
وجه  بپردازد؟  کار  بازار  آمارهای 
عقالنی و علمی این انحصار چیست؟ 
همچنین چرا محققان و کارشناسان 
صالحیت بررسی آمارهای مرکز آمار 
انحصارات  این  چرا  ندارند؟  را  ایران 
برقرار شده و چه کسانی از آن سود 

می برند؟
به  دانشگاه  اساتید  اخراج 

خاطر اظهار نظر
چهار دهه است که اساتید منتقد و 
معترض دانشگاه صرفا به خاطر ابراز 
یک نظر در مورد حکومت یا دین از 
شغل خود اخراج شده اند. یک مورد، 
اخراج یکی از استادان دانشگاه آزاد 
اسالمی استان مرکزی به علت ابراز 
اسالم  »در  است:  بوده  نظرها  این 
شیعه  را  حجاب  نداریم،  حجاب 
آورده است… اگر پوشش و حجاب 
را  فسادها  این  جلوی  می توانست 
و  بزهکاری  همه  این  که  بگیرد 
مشکالت جنسی نداشتیم« )به نقل 
توسط  شده  نوشته  اخراج  حکم  از 
علی اکبر والیتی که رئیس دانشگاه 
هم نیست، مهر ۲۱ آبان ۱۳۹۶بدون 
این  نادرستی  یا  درستی  به  توجه 
نظر، محروم کردن یک نفر از شغل 
که  موسسی  هیئت  رئیس  حکم  با 
نقشی  دانشگاه  این  تاسیس  در 
نداشته )علی اکبر والیتی( به دلیل 
تا شام  از صبح  نیز  نظری که مردم 
و  ابراز می کنند  و خیابان  در کوچه 
وارد  هیچ کس خدشه ای  به حقوق 
نشده هم شگفت انگیز و هم تراژیک 
است. این اخراج ها فقط برای نمایش 
دینی بودن مقامات و حکومت است، 
نمایشی که از فرط تکرار و تهی بودن 
دیگر برای کسی جالب توجه نیست 
بجز حاکمان که می خواهند دوستان 
را در پست های  فامیل خود  افراد  و 

مختلف جای دهند.

و  اجتماعی  آسیب های 
مشکالت اقتصادِی محرمانه

در  اسالمی  شورای  رئیس  مجلس 
 ۱۳۹۵ آبان   ۲۴ غیرعلنی  جلسه 
آسیب های  وضعیت  از  گزارشی 
کرد  ارائه  مجلس  به  اجتماعی 

)کیهان ۲۵ آبان ۱۳۹۵(.
در سال ۹۷ نیز جلسات مجلس در 
مورد مشکالت اقتصادی چند بار به 
صورت غیر علنی برگزار شده است. 
موضوع  چرا  که  است  این  پرسش 
و  اجتماعی  آسیب های  آمارهای  و 
است؟!  محرمانه  اقتصادی  مشکالت 
چرا مردمی که خود هر روزه با این 
مواجه هستند  و مشکالت  آسیب ها 
نباید از گزارشی که با بودجه ی آنها 
در مجلسی که ساالنه  و  تهیه شده 
هزینه  تومان  میلیارد   ۶۵۰ حدود 
برای مردم دارد خبر داشته باشند؟! 
بودن  علنی  در  امنیتی  مشکل  چه 
چرا  دارد؟  وجود  جلساتی  چنین 
اعتیاد،  تن فروشی،  آمار  حکومت 
کار  کودکان  حاشیه نشینی،  فقر، 
کارتن خواب،  معتادان  خیابانی،  و 
تخصیص  ارزهای  جرائم،  بیکاری، 
تحریم ها  اثرات  خودی ها،  به  یافته 
خارجی  مداخالت  بودجه های  و 
از مردم پنهان  جمهوری اسالمی را 
نقش  پنهانکاری  این  علت  می کند؟ 
این  افزایش بی سابقه ی  حکومت در 
عدم  یا  است  مشکالت  و  آسیب ها 

کارایی آن در مقابله با آنها؟

شش نمایش تهوع آور در
 حکومت اسالمی

قاسم سلیمانی و علی خامنه ای قاسم سلیمانی و حسن روحانی

محمذ جواد ظریف و قاسم سلیمانی محمود احمدی نژاد و قاسم سلیمانی

سبک جدید دیدار خامنه ای با کارگزاران نظام
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