
است و از سوی دیگر اگر برمال شود، 
منجر  و  می آورد  بار  به  »رسوایی« 
تغییراتی  و  برکناری  و  استعفا  به 
در  اما  می شود.  مربوطه  بخش  در 
و  دزدی  ایران  اسالمی  جمهوری 
اختالس و فساد بخش جدایی ناپذیر 

دستگاه حکومت و دولت است! 
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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

ِِ

اقتصاد ایران و نظام دزدساالر

در این شماره می خوانید:

 در صفحه 2

در  فاسدان  و  دزدان  سکانداری 
تصویری  هولناک ترین  کشور  اقتصاد 
است که از اقتصاد ایران دیده می شود. 
این اقتصاد مغلوب رانت و رشوه و فساد 

فراگیر و عمیق است.
فساد اداری و اقتصادی در جوامع 
داشته  وجود  است  ممکن  مختلف 
نادر و مخفیانه  از یک سو  اما  باشد.   در صفحات 10 و 11 

سرمقاهل

کارت سوخته »اصالحات« در 
خیابان  خریدار ندارد

یک پرسش ساده از مقامات نظام
را دستگیر کردیم.  اعضای یک گروهک  از  تعدادی  آذربایجان  »در 
باید آنها را برای حضور در دادگاه از راه آستارا به گیالن می فرستادیم. 
نگهبان و محافظ به اندازه کافی نداشتیم. همه را در تابوت خوابانیدیم 
و درب تابوت ها را میخ زدیم و با کامیون اعزامشان کردیم. زمانی که 
در مقصد درب تابوت ها را باز کردند، همه به علت خفگی مرده بودند!«
این را علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی که هفته گذشته پس از 

استیضاح عزل شد به عنوان »خاطره«  تعریف کرده است.
وحشتناک نیست؟! چنین فردی در یک مناسبات سالم می بایست 
دستگیر و محاکمه می شد و به مجازات می رسید اما به پلکان ترقی 
این سیاستمدار اصالح طلب نگاهی بیندازید! معاون حقوقی و پارلمانی 
رئیس  اجتماعی  امور  مشاور  ری شهری،  و  فالحیان  اطالعات  وزرای 
جلسه  در  سابقه ای،  چنین  با  روحانی!  کار  وزیر  و  خاتمی  جمهور 
برای ماندن در  استیضاح روز 17امرداد 1397 آخرین زور وزیر قاتل 
وزارت این بود که بگوید از جامعه و کارگران خیلی شناخت دارد و در 
حال پژوهش درباره نوشته های در و دیوار توالت ها و سنگ قبرهاست!

در ایران از هر کسی، در هر شغل و صنفی، اگر درباره رونق کسب 
حتما  بپرسید،  منصب  و  مقام  به  رسیدن  و  شدن  ثروتمند  و  کار  و 

می شنوید: تا با »اینها« نباشید به جایی نمی رسید!
این »اینها« کیستند که فقط برخی از قماش خودشان می توانند وارد 
حلقه ی آنها شده و در رده های مختلف »موفق« شوند؟ اگرچه برخی 
هم مانند بابک زنجانی و شهرام جزایری و رضا ضراب بدشانسی آورده 
آنهایی هستند  نمونه ها فقط  این  اما روشن است که  و گیر می افتند 
که به هر دلیلی، از جمله باندبازی های درونی رژیم، لو رفته و گرفتار 
شده اند. افرادی جویای ثروت بادآورده که بازیچه ی مناسبات مافیایی 

حاکم می شوند ولی به حلقه ی اصلی »اینها« راه نمی یابند.
حلقه ی اصلی »اینها« عبارتند از کسانی که نطفه شان در قتل ها و ترورهای 
»فداییان اسالم« و افکار ارتجاعی روح اهلل خمینی بسته شده. »اینها« با 
قتل های درون گروهی و آتش زدن سینماها و کاباره ها و مراکز تفریحی و 
در کوره آدمسوزی سینما رکس آبادان بساط شوم خود را پهن کرده اند. 
»اینها« اراذل و اوباش کمیته های پس از انقالب و نوچه های آخوندهای 
تازه به قدرت رسیده هستند. آخوندهایی که از همان روز اول با همین 
و همچنین رؤسای سه  بسیج  و  فرماندهان سپاه  به  بعدا  که  نوچه ها 
قوه مجریه و مقننه و قضاییه و وزرا و وکیل مجلس تبدیل شدند، به 
پرونده سازی از »نقاط ضعف« علیه یکدیگر پرداختند تا هیچکس را 

جرأت سخن گفتن علیه دیگری نباشد!
و  مردمی  اعتراضات  هرگاه  که  هستند  مافیایی  گروه های  »اینها« 
جنبش های اجتماعی اوج می گیرد، همدیگر را لو می دهند تا خودشان 
جان به در ببرند. از همین رو نمی توان به آنها اعتماد کرد ولی با اطمینان 

از »اینها« می توان پرسید:
آیا یک نفر، فقط یک نفر، در میان شما پیدا می شود که دستش به 

جنایت و فساد آلوده نباشد؟! 
    پاسخ را نه به ما، بلکه به خودتان بدهید!

=مقامات از جمله اصالح طلبان شبکه های اجتماعی را مقصر »جنگ روانی« قلمداد می کنند. آیا نوسانات ارز و 
سقوط ارزش ریال و گرانی و تورم جنگ روانی است و از شبکه های اجتماعی بیرون آمده؟! 

=پس از دی ماه 9۶ موج بعدی تظاهرات اعتراضی نه چند سال بلکه فقط چند ماه بعد و از اوایل امردادماه آغاز 
شده. قابل پیش بینی است که فاصله ی امواج بعدی هر بار کوتاه تر خواهد شد.

درخواست شاهزاده رضا پهلوی از تماشاگران فوتبال: 
اتحاد و همبستگی را در استادیوم به 

نمایش بگذارید
****

گرانترین دروازه بان جهان به چلسی پیوست
****

درگیری تماشاگران و نیروهای امنیتی 
در استادیوم الغدیر اهواز

مهدی تاج: ****
در صورت قهرمانی تیم ایران در جاکارتا 
تمام بازیکنان از سربازی معاف می شوند

****
قهرمان ووشوی زنان را به خاطر پوشش به 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی راه ندادند!

****
وقوع توفان با سرعت 110 کیلومتر در ساعت
 در سیستان و بلوچستان با 170 مصدوم

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

از حرف تا عمل: 

»نیروهای مسلح« و نقش رضا پهلوی
برای قرار گرفتن آنها در کنار مردم
 در صفحه18

صفحه 3
ایران را  العبادی رژیم  =حیدر 
نقره داغ کرد: صدای جیره خواران 
درآمد مقدس«  »نظام 

صفحه 4
بازداشت  عراقچی  =احمد 

شدصفحه 5
=پشت درهای بسته موزه های 

تهران چه خبر است
صفحه 6

رأی  اسالمی  شورای  =مجلس 
را پس  از وزیر کار  اعتماد خود 

گرفت؛ علی ربیعی برکنار شد
صفحه 7

در  اروپا  ایتالیایی:  =بازرگان 
هیچ  آمریکا  تحریم های  مقابل 

غلطی نمی تواند بکند!

صفحات  8 و 9
= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات

 در ایران )81(- احمد احرار
صفحه 13

= سرگرمی -جدول - سودوکو
صفحه 14

آسیب  مصّدق؛  محّمد  =دکتر 
شناسی یک شکست )3(

صفحه 16
برای  تالش  در  =ایران 

جایگزینی سوئیفت
صفحه 17

و  خدمتگزار  پهلبد  =مهرداد 
هنر  و  فرهنگ  وزیر  نخستین 

ایران درگذشت
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در  فاسدان  و  دزدان  سکانداری 
تصویری  هولناک ترین  کشور  اقتصاد 
است که از اقتصاد ایران دیده می شود. 
این اقتصاد مغلوب رانت و رشوه و فساد 

فراگیر و عمیق است.
اقتصادی در جوامع  و  اداری  فساد 
داشته  وجود  است  ممکن  مختلف 
مخفیانه  و  نادر  سو  یک  از  اما  باشد. 
است و از سوی دیگر اگر برمال شود، 
به  بار می آورد و منجر  به  »رسوایی« 
استعفا و برکناری و تغییراتی در بخش 
جمهوری  در  اما  می شود.  مربوطه 
اسالمی ایران دزدی و اختالس و فساد 
بخش جدایی ناپذیر دستگاه حکومت و 

دولت است! 

استیضاح یا لو دادن  دو قوه؟!
پیش  تا حدی  ایران  در  فساد  این 
رفته که نه تنها رسانه های حکومتی 
در  راحتی  به  کشور  مقامات  بلکه 
آن  درباره  سخنرانی ها  و  مصاحبه ها 
صحبت کرده و نمونه های آن را، که کم 
هم نیستند، بیان می کنند. اما کسی از 
مسئوالن را نه تنها شرم و حیایی نیست 
بلکه  احتماال فکر می کنند مردم باید 
سپاسگزار آنها هم باشند که به بیان 
فساد در دستگاهی می پردازند که در 

آن به کار مشغولند! 
جمهوری  ریاست  نتخابات  ا در 
فساد  با  »مبارزه  گذشته  دوره های 
ابزارهای  از  یکی  همواره  اقتصادی« 
مهم تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی به 
توجهی  قابل  حجم  و  می رفت  شمار 
فساد  پیرامون  نامزد  هر  وعده های  از 
اقتصادی عمال موجود بوده است بدون 
اینکه هیچ یک از اینان به روی خود 
زمینه ی  بر  نیز  خودشان  که  بیاورند 
در  نامزدی  امکان  فسادی  چنین 

انتخابات  مختلف را می یابند!
علی  استیضاح  گذشته،  هفته  در 
ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
از  یکی  اسالمی  شورای  مجلس  در 
نمایندگان  که  بود  نبردی  عرصه های 
موافق و مخالف استیضاح و شخص وزیر، 
تیرهای آلوده به رسوایی فساد اقتصادی 
و اداری به سوی یکدیگر پرتاب  کردند. 
از جمله محمدرضا پورابراهیمی رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس از زد و بندها 
و تخلفات رئیس بهزیستی کل کشور 
و  برداشت  پرده  ربیعی  علی  معاون  و 
خطاب به وی گفت: »پسر حضرتعالی 
در  شما  معاون  تقی زاده  آقای  پسر  با 
دبی شرکت دارند، آیا این درست است 
و رابط شان هم آقای عبدالناصر موسوی 
الجزایری است، اگر این موضوع درست 
می کنیم،  قبول  را  شما  حرف  نیست 

علی  بدهید.«  توضیح  آن  درباره  ولی 
را  او  کرد  تالش  متقابال  هم  ربیعی 
کند:  فنی  ضربه  مناسباتش  برخی  با 
»آقای پورابراهیمی شما آقای کهنوجی 
را می شناسید رزومه او دست من چه 
کار می کند؟ اگر ایشان مدیرعامل مس 
می شد مشکل شما اینچنین ادامه پیدا 

می کرد؟«
مسعود  همچنین  هیمی  برا ا ر پو
نیز  را  مجلس  رئیس  نایب  پزشکیان 
برای  رانت  و  رابطه  با  که  کرد  متهم 
فاینانس  مسئول  عنوان  به  دخترش 
پتروشیمی جم پروژه ای پرسود گرفته 
روحانی  دولت  البی  همچنین  است. 
به  متهم  اسالمی  شورای  مجلس  در 
پیشنهاد رشوه به نمایندگان است که 
شد:  مطرح  نیز  استیضاح  جلسه  در 
در  کار  وزیر  به  وابسته  »جریان های 
سالن غذاخوری با تک تک نماینده ها 
صحبت کردند که از استیضاح انصراف 

دهند.«
علنی  صحن  در  که  جمالت  این 
مجلس و در حضور خبرنگاران مطرح 

سراسری  رادیو  از  زنده  صورت  به  و 
نشان دهنده  می شد  پخش  نیز  ایران 
عمق بخشی از فسادیست که کل نظام 
جمهوری اسالمی را در بر گرفته است. 
نمایندگانی که با تبلیغات جناحین و با 
رأی  های هیئتی به مجلس راه  می یابند 
فساد«  با  »مبارزه  شعار  که  دولتی  و 
چپاول  و  غارت  هم  با  اگر  می دهد، 
کنند هوای هم را دارند اما در صورت 
اختالف منافع و به بازی گرفته نشدن 
راحت  خیل  سود،  پر  عرصه های  در 
تشت رسوایی یکدیگر را از بام در حال 
فرو ریختن نظام مقدس به پایین پرت 

می کنند.

وضع قوه سوم از همه بدتر است!
در این میان وضعیت قوه قضاییه به 
عنوان یکی از شاهراه های فساد از همه 
بدتر است چرا که می بایست مرجع داد 
باشد!  با فساد هم  مبارزه  و  و عدالت 
صادق آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه 
به همراه برادرانش پرونده ای قطور از 
فساد اقتصادی و زمین خواری دارند که 

همچنان معلق مانده است. همچنین در 
سال های گذشته خبرهای مختلفی از 
دریافت انواع رشوه و زیرمیزی از سوی 
بازپرسان و قاضیان و حتی کارمندان 
دادگستری در ایران منتشر شده است. 
در  مشارکت  از  نیز  پاسداران  سپاه 
دزدساالری گسترده در ایران مبرا نبوده 
و قاچاق کاال به کشور و دست اندازی بر 
پروژه های بزرگ عمرانی و خدماتی از 
جمله اتهامات این نهاد عریض و طویل 
نظامی است که قوه قضاییه چشمان 

خود را به روی آنها بسته است.
سردسته ی همه اینها علی خامنه ای 
است که به عنوان رأس و رهبر نظام 
شناخته می شود و باند مافیایی خودش 

را به سرکردگی پسرش مجتبی هدایت 
می کند.

آیت اهلل ها و مراجع تقلید به همراه 
در  دستی  خود  مباشران  و  فرزندان 
این سفره ی گسترده ی انقالب دارند و 
جالب آنکه در »جانماز آب کشیدن« 
نیز اعتماد  به نفس و بی شرمی ویژه ای 
و  بیانیه  فاسدان  این  که  چرا  دارند 
سخنرانی نیز علیه فساد ارائه می کنند! 
بیانیه آیت اهلل مکارم شیرازی که متهم 
واردات  مافیای  در  داشتن  به  دست 
است  نمونه هایی  از  یکی  است  شکر 
که اخیرا و با آغاز دور جدید تظاهرات 

اعتراضی مردم صادر شد.
کلماتی  بیشترین  از  یکی  »فساد« 
است  که در تیترهای خبرگزاری های 
رسمی جمهوری اسالمی و رسانه های 
وابسته به کار می رود و از زبان مسئوالن 
می شود.  شنیده  لشکری  و  کشوری 
معلوم نیست روی سخن این فاسدان با 
کیست و انتظار دارند مردم چه واکنشی 
درباره این تبلیغات نشان دهند. حسن 
قوه مجریه،  رئیس  عنوان  به  روحانی 

درباره  آن هم در دومین دولت خود 
فساد اقتصادی می گوید: »ما می توانیم 
با شفافیت با فساد مبارزه کنیم«! باید 
به او گفت: بفرمایید! چه کسی مانع 
وظیفه ی خود  است؟! چرا  شما شده 
بر مردم  را  انجام نمی دهید و آن  را 
منت می گذارید؟! در دولت اول برای 
مبارزه با فساد چه کردید که حاال باز 
هم وعده اش را می دهید؟! آن هم در 
حالی که  دو متهم به فساد اقتصادی 
و اختالس که در قوه قضاییه پرونده 
بازداشت  اتهام  همین  به  و  داشته 
برادر جنابعالی، حسین  یکی  شده اند 
اول  معاون  برادر  دیگری  و  فریدون، 

جنابعالی، مهدی جهانگیری است!

مردم از این همه فساد و دروغ 
خسته اند

تا کی می شود به این وضعیت اسفبار 
خسته اند  مردم  داد؟  ادامه  فاسد  و 
آنها  است.  رسیده  لب  به  جانشان  و 
می دانند ریشه ی مشکالت در کجاست 
می دهند:  شعار  دلیل  همین  به  و 

»پول های ما گم شده، زیر عبا جمع 
حقوق  امروز،  عزاست  »عزا  شده«، 
»ای  امروز«،  عباست  زیر  بازنشسته، 
قوه عدلیه، عدالت عدالت«، »مجلس ما 
دزده، قانون ما دزده، دولت ما دزده«! 
یکی از این شعارها کافیست تا پشت هر 
انسانی را که در مقام و منصب خدمت 

به مردم قرار گرفته بلرزاند! 
این  امیدوارند  اما  نظام  زمامداران 
مرحله را نیز پشت سر بگذارند حتی 
اگر قرار باشد دم از »شفافیت« بزنند و 

همدیگر را رسوا کنند. 
و  حزبی  تقابل های  و  درگیری ها 
جناحی در جمهوری اسالمی درواقع 
غارتگران  و  دزدان  میان  نبردی 

یک  در  بیشتر  سهم خواهی  سر  بر 
در  »شفافیت«  است.  دزدساالر  نظام 
باندها و  چنین نظامی یعنی رسوایی 
خانواده های مافیایی. این »شفافیت« 
را نمی توان به جلسه ی استیضاح یک 
وزیر در مجلس محدود کرد. هر فرد و 
گروهی که قربانی »شفافیت« شود به 
نوبه خود به لو دادن کسانی می پردازد 

که وی را رسوا کرده اند. 
جمهوری اسالمی پس از چهل سال 
در موقعیتی نیست که وزرا و مقامات 
برکنار شده مانند علی ربیعی امیدوار 
باشند  که برای مدت طوالنی در منصب 
چه بسا بهتری جا خوش خواهند کرد. 
چنین مقاماتی که دستگاه های رقیب در 
این دوران حساس چهارچشمی آنها را 
می پایند تا مبادا با ثروت به جیب زده آنها 
را تنها گذاشته و از کشور خارج شوند، 
نجات  برای  اینکه  جز  ندارند  چاره ای 
متقابل  افشاگری های  به  دست  خود 
درباره رقبا بزنند و »همه با هم« افول 
نظام دزدساالر خویش را نیز تجربه کنند.
روشنک آسترکی

استمرارطلبان برای مقابله با فروپاشی 
نظام بار دیگر با پرچم »اصالحات« به 
میدان آمده اند. آمدن دوباره ی چهره های 
سرشناس استمرار طلبی به میدان، که تا 
چندی پیش حتا ممنوع التصویر بودند، 
حکایت از تنگنایی دارد که نظام در آن 
قرار گرفته است. حجت االسالم محمد 
نماد  خاتمی رئیس جمهور سابق که 
بدون  است،  حکومتی  اصالح طلبی 
اجازه علی خامنه ای هرگز پا به میدان 
نمی گذاشت، چنانکه در یک دهه گذشته 
به سخن  لب  مردم  از  دفاع  در  هرگز 
نگشود و نظاره گری خاموش بود مگر در 
هنگام انتخابات استصوابی برای تشویق 
به جمع کردن رأی. حاال نیز یک بار 
همزمان با تظاهرات سراسری 9۶ و بار 
دیگر با تظاهرات امردادماه وارد صحنه 
شده، آن هم برای مقابله با اعتراضات 

مردم و راهکار دادن برای حفظ نظام.
نه  اخیر  ماه های  بحرانی  شرایط 
بسیاری  بلکه  خاتمی،  محمد  تنها 
نام آنها  دیگر از شخصیت هایی را که 
خورده  گره  حکومتی  اصالح طلبی  با 
است به میدان آورد. هر کدام به زبان 
خود و برای جلب بخشی از مردمی که 
نه تنها به اصالح طلبان حکومتی پشت 
کرده اند، بلکه کلیت نظام را زیر سوال 
از  گذاشته اند.  میدان  به  قدم  برده اند، 
»پروژه  متفکر  مغز  حجاریان،  سعید 
و  نظام  نجات  برای  که  اصالحات«، 
»اصالحات«  مجدد  ساختن  مطرح 
حسن  دولت  کردن  قربانی  خواهان 
روحانی است، تا حمیدرضا جالئی پور 
که مردم را از ریزش نظام می ترساند و 
معتقد است که گذار از جمهوری اسالمی 
یعنی به قدرت رسیدن آنچه او »فرقه 
رجوی« می خواند. محمد رضا  داعشی 
خاتمی، برادر رئیس جمهور سابق، شاید 
را  واقعیت  تنها اصالح طلبی است که 
به صراحت و بدون پیچیدن در زرورق 
عوام فریبی در یک جمله بیان می کند: 
»اصالح طلبان از بازی در نقش سوپاپ 

اطمینان نظام ابایی ندارند.«
چهره رنگ باخته محمد خاتمی

راهکارهای  ارائه  در  خاتمی  محمد 
خود برای خروج از بحران، گناه وضعیت 
گردن ۴۰  به  آنکه  از  بیش  را  کنونی 
سال حکومت روحانیت و سوء مدیریت 
بیاندازد، شبکه های اجتماعی را مقصر 
می داند و می گوید »بعضی با استفاده 
از شبکه های اجتماعی و ایجاد جنگ 
روانی، سعی دارند به ایرانیان، به  ویژه 
کار  که  کنند  القاء  ایرانی  جوان  نسل 
بیشترین  که  شاهدیم  و  است  تمام 
تالش آنها تخریب اصالح طلبان است«. 
رئیس جمهور سابق در ادامه »انفعال در 
دولت و حیرانی اصالح طلبان در برابر این 
موج تبلیغاتی« را »مایه تعجب« می داند.

تمی  خا محمد  نیست  مشخص 
صحبت از کدام »جنگ روانی« می کند. 
آیا سقوط پول ملی در مقابل ارز های 
یا  و  است؟  روانی«  »جنگ  خارجی، 
نتیجه ی »جنگ روانی« مخالفان نظام 
است؟! آیا مخالفانی که در شبکه های 
اجتماعی فعال هستند جلوی پرداخت 
و  کارگران  از  بسیاری  معوقه  حقوق 
کارمندان را گرفته اند؟ آیا این توییت ها 
و پست های فیسبوکی هستند که ایجاد 
تورم می کنند؟! آیا شعار »اصالح طلب 
از فضای  اصولگرا،دیگه تمومه ماجرا« 
مجازی به خیابان آمده، یا اینکه دقیقا 
مسیری برعکس آن را طی کرده است؟ 
در حقیقت محمد خاتمی بیش از آنکه از 
فضای مجازی واهمه داشته باشد، نگران 
حضور مردم در خیابان هاست و تالش 
می کند آن را به نگرانی خود مردم تبدیل 
کند: »دامن زدن به اعتراضات و تضعیف 
حکومت، هرج و مرج ایجاد خواهد کرد و 
از دل آن دیکتاتوری گسترده ضدمردمی 
به  است  ممکن  و  آمد  خواهد  بیرون 

تجزیه کشور بیانجامد.«
هراس افکنی اصالح طلبان حکومتی

محمد خاتمی که از وابستگان یکی از 
ضد مردمی ترین دیکتاتوری های تاریخ 
معاصر جهان است، مشخص نیست از 
کدام »دیکتاتوری گسترده ضد مردمی« 
صحبت می کند که قرار است بیاید! خود 
وی در همین سخنرانی خواست هایی 
از  را مطرح می کند که همه حکایت 
دارند:  حاکم  نظام  بودن  دیکتاتوری 

زندانیان  »آزادی  حصر«،  »برداشتن 
سیاسی و عقیدتی«، »ایجاد فضای باز 
و امن سیاسی«، »رفع محدودیت های 
هیات  با  دادگاه ها  »تشکیل  و  بیجا«، 
منصفه مردمی«. آیا نظامی که احتیاج به 
این تغییرات دارد، از دید محمد خاتمی 
دمکراتیک است؟! مردم را از کدام فردا می 
ترسانند زمانی که امروزش سیاه   است.

صحبت های  در  خاتمی  محمد 
تاکید کرد که نظام  بار  اخیرش چند 
در حال فروپاشی نیست. رئیس  جمهور 
سابق برای این ادعای خود چندین دلیل 
ارائه می دهد. اولین دلیل محمد خاتمی 
بوی تهدید می دهد. او می گوید »نظام 
ابزارهای مختلفی برای حفظ خود دارد«. 
نظام کدام ابزار مختلف را برای کاهش 
خشم مردم ناراضی در اختیار دارد مگر 
خاتمی  محمد  سرکوب؟!  گسترش 
حتا زمانی که می خواهد ادای رهبران 
دمکرات درآورد و به دروغ صحبت از 
یک  می کند،  سیاسی  زندانیان  آزادی 

استثناء قائل می شود: غیر از براندازان!
عبور مردم از جمهوری اسالمی

محمد خاتمی وقتی هم صحبت از 
بازسازی اعتماد مردم به نظام می کند 
و  خودی ها  حلقه  گسترش  خواهان 
غیرخودی هاست.  دایره  شدن  تنگ تر 
به عبارت دیگر توصیه ی او این است 
که فضای بسته سیاسی در کشور با به 
 بازی گرفتن اصالح طلبانی که در این 
سال ها به حاشیه رانده شده اند، باز  شود 
و آنها  از »سفره انقالب« دوباره بهره مند 
شوند. در همین رابطه است که محمد 
خاتمی نقش اصالح طلبان برای خروج 
از این بحران را »کلیدی« می داند. نظری 
که با توجه به لشکرکشی این روزهای 
مورد  که  است  معلوم  استمرار طلبان، 
توافق رهبری نظام نیز هست و ظاهرا 
فقط در فکر این هستند که این کارت 
سوخته را دوباره چگونه بازی کنند! آن 
هم در حالی که حتی حسین ذوالفقاری 
که معاون امنیتی وزارت کشور است، 
به درستی می گوید اعتراضاتی که در 
ادامه  آغاز شده اند و هنوز هم  دی ماه 
دارند »عبور از همه جریان های سیاسی 

کشور است.«
بدون شک  حکومتی  اصالح طلبان 
در گذشته از اعتماد بخشی از جامعه 
برخوردار بودند و وعده های آنها بسیاری 

به پای  تغییرات اساسی  به  امید  با  را 
نشانه های  اولین  رای کشاند.  صندوق 
عدم اعتماد مردم به اصالح طلبان به دور 
دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی باز 
می گردد. سیاست یک پا در حکومت و 
پای دیگر در خیابان با شکست روبرو 
به  اعتماد  تنها  نه  شد و اصالح طلبان 
اصالح پذیری نظام را، که با قانون اساسی 
به والیت مطلقه فقیه مشروعیت داده 
است، در میان مردم از دست دادند، بلکه 
در بازگرداندن مشروعیت به نظام نیز 
ناکام ماندند. نشانه ی واضح این ریزش 
انتخابات مجلس  نتایج  را می توان در 
در  تهران  و شهرداری  اسالیم  شورای 
دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی 
دید. احمدی نژاد از درون این ریزش و 

بی اعتمادی سر برآورد.
دیگه تمومه ماجرا

مردم  دیگر  بار   ۸۸ سال  انتخابات 
کشاند.  رای  صندوق های  پای  به  را 
حضور چهره های »جدید« در انتخابات 
هنوز  که  آورد  وجود  به  را  تصور  این 
می توان به برخی اصالحات امیدوار بود. 

ولی زمانی که مردم برای پس گرفتن 
خیابان  به  رفته شان  دست  از  آرای 
اصالح طلب،  رهبران  هم  باز  آمدند، 
چنانکه ده سال قبل از آن در جنبش 
دانشجویی تیرماه 7۸ اتفاق افتاد، بین 
کردند.  انتخاب  را  اولی  مردم،  و  نظام 
از  اصالح طلبان  سران  پشتیبانی  عدم 
میرحسین موسوی و مهدی کروبی که 
به حصر آنها انجامید، و تنها گذاشتن 
جنبش موسوم به سبز در خیابان های 
تهران و واکنش نشان ندادن به سرکوب 
شدید معترضین، ریزش دیگری را در 
زد.  رقم  اصالح طلبان  حامیان  صفوف 
این بار از دست دادن حمایت بخشی از 
مردم، اصالح طلبان را به استمرار طلبانی 
تبدیل کرد که با یک فرایند واپسگرایانه 
بازگشت به قدرت را در دستور کار خود 

قرار داده اند.
این سیاست در انتخابات سال 92، 
از  بخشی  و  اصالح طلبان  توافق  با 
روحانی  نام حسن  سر  بر  اصولگرایان 
و قربانی کردن کاندیدای خود، به اوج 
»نرمش  اجرای  برای  رسید. خامنه ای 
قهرمانانه« تصمیم به آوردن روحانی و 
تیم وی گرفته بود تا مذاکرات اتمی را 
پیش ببرد و اصالح طلبان و اصولگرایان 
سود خود را در توافق اتمی می دیدند که 
قرار بود حاصل شود. از همین رو نیز پس 
از خروج ترامپ از »برجام« داد هر دو 

جناح به شدت درآمده است! 
مجموعه ی این سیاست بازی ها بخش 
را که زمانی سنگ  از کسانی  دیگری 
اصالحات را به سینه می زدند متقاعد 
ساخت که راه دیگری را برگزینند و امید 
به محمد خاتمی و اصالح طلبی حکومتی 
»استمرارطلب«  به  درستی  به  که  را 
تاریخ  بایگانی  به  شده اند،  معروف 
با  سال 139۶  در  روند  این  بسپارند. 
به  که  روحانی،  مجدد حسن  انتخاب 
با  رابطه  در  وعده هایش  از  هیچکدام 
باز کردن فضای سیاسی، تامین حقوق 
شهروندی و پایان دادن به حصر عمل 
نکرده بود، شدت گرفت. اصالح طلبان 
در این انتخابات نشان دادند که حاضر 
نیستند حتا از استخوان های پوسیده ی 
آنها  جلوی  رهبر  اجازه  با  که  قدرت 

انداخته اند چشم پوشی کنند.
خیزش مردمی دی ماه 9۶، آخرین 
بر »اصالح طلبان« وارد آورد.  را  ضربه 

به خیابان آمدن الیه های متنوع جامعه 
گسترش  با  گوناگون،  خواست های  با 
اجتماعی و جغرافیایی که در چهار دهه 
بوده  عمر جمهوری اسالمی بی سابقه 
اصالحات  پرونده  همیشه  برای  است، 
حکومتی را بست. شعارهایی چون »نه 
خاتمی نه رهبر، هردو فدای ایران« یا 
تمومه  دیگه  اصول گرا،  »اصالح طلب 
ماجرا« دیگر فضایی برای بزک کردن 
بر  »مرگ  فریاد  با  مردم  که  رژیمی 
دیکتاتور« خواهان گذار از آن هستند، 
 9۶ دی ماه  از  پس  نمی گذارد.  باقی 
موج بعدی تظاهرات اعتراضی نه چند 
سال بلکه فقط چند ماه بعد و از اوایل 
پیش بینی  قابل  شده.  آغاز  امردادماه 
بار  است که فاصله ی امواج بعدی هر 
کوتاه تر از پیش خواهند شد آن هم در 
حالی که نظام جز دو جناح سوخته ی 
خود، و دو جناح نیز جز سیاست های 
شکست خورده ، راه و چاره و برنامه ای 
شرایط  این  از  به سالمت  عبور  برای 

ندارند که به مردم ارائه کنند.
احمد رأفت

اقتصاد ایران و نظام دزدساالرکارت سوخته »اصالحات« در خیابان  خریدار ندارد
=مقامات از جمله اصالح طلبان شبکه های اجتماعی را مقصر »جنگ روانی« قلمداد 
می کنند. آیا نوسانات ارز و سقوط ارزش ریال و گرانی و تورم جنگ روانی است و از 

شبکه های اجتماعی بیرون آمده؟! 
=پس از دی ماه ۹۶ موج بعدی تظاهرات اعتراضی نه چند سال بلکه فقط چند ماه بعد و از اوایل 
امردادماه آغاز شده. قابل پیش بینی است که فاصله ی امواج بعدی هر بار کوتاه تر خواهد شد.
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لیا  یتا ا یر  ز و =نخست 
می گوید در دیدار با ترامپ 
آماده  کشورش  گفته  او  به 
علیه  تحریم ها  در  همکاری 

جمهوری اسالمی است.
=ترامپ می گوید آمریکا در 
کنار مردم رنج کشیده ایران 

می ماند.
=پمپئو گفته از شرکایمان 
تحریم  برای  می خواهیم 
بپیوندند  ما  به  ایران  رژیم 
صرف  رژیم  درآمدهای  تا 

سرکوب مردم خود نشود.
یتالیا  ا وزیر  نخست  کونته  جوزپه 
تحریم های  اول  فاز  آغاز  درباره ی 
اقتصادی آمریکا علیه رژیم ایران گفته 
نیاز  صورت  در  است  آماده  کشورش 
به  روزرسانی کند«  را  »تعهدات خود 

و از پایبندی به آن اجتناب نمی کند.
ایتالیا، او  به گزارش آنسا، خبرگزاری 
در این زمینه می گوید: »در دیدار اخیر 
با دونالد ترامپ گفتم که آماده ایم در 
صورت وجود شواهد و مدارک جدید 
دال بر گسترش برنامه هسته ای ایران 
آمریکا  اطالعات  سازمان  گزارش  در 
تهران  علیه  سختگیرانه تری  موضع  

اتخاذ کنیم.«
او همچنین تاکید کرده »دولت ایتالیا 
این موضوع را بررسی می کند و مقامات 
منفی  تاثیرات  از  جلوگیری  برای  رم 
متحده  ایاالت  اقتصادی  تحریم های 
شرکت های  بر  ایران  علیه  آمریکا 

ایتالیایی وارد عمل خواهند شد.«
رییس  امرداد،   1۷ چهارشنبه،  روز 
جمهوری و وزیر خارجه ایاالت متحده 
آمریکا در اظهار نظرهایی جداگانه از 
حمایت  ایران  داخل  مردم  اعتراضات 
سیاست های  علیه  دیگر  بار  و  کردند 

جمهوری اسالمی موضع گرفتند.
دونالد ترامپ گفته »همچنان در کنار 
وارثان  که  ایران  کشیده  رنج  مردم 
قربانیان  و  ایران  میراث غنی  حقیقی 
واقعی سیاست های رژیم ایران هستند، 

ایتالیا آماده اتخاذ مواضع 
»سختگیرانه« علیه جمهوری 

اسالمی می شود

جوزپه کونته

دارالترجمه بین المللی فـریـس

زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی
 ) استاد دانشگاه (

ترجمه رسمی شناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، تجاری، 
طبی، تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی
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شبه نظامیان  = سخنگوی 
نُجبا: ما نه اکنون و نه هیچ 
زمان دیگر اجازه نخواهیم داد 
که عراق به ایالتی از ایاالت 
آمریکا تبدیل و اراده آنان بر 

ما تحمیل شود.
= عمار حکیم: عراق باید راه 
تنفسی برای ایران در بحران 
تحریم های آمریکایی باشد و 
فشار موجود بر ایران را کاهش 

دهد.
 اظهارات نخست وزیر عراق در مورد التزام 
این کشور به اجرای تحریم های آمریکا 
برای جمهوری اسالمی بسیار گران تمام 

شده است.
حیدر العبادی چهارشنبه، ۹ اوت )1۷ 
امرداد( در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم 
کرد: »عراق تحریم ها علیه ایران را یک 
خطای راهبردی و غیرصحیح می دانیم 
اما آنها را اجرا خواهیم کرد تا از منافع 
مردم مان دفاع کنیم. ما با این تحریم ها 
رابطه ای نداریم و از آنها حمایت نمی کنیم 
و نسبت به اجرای آن بی میل هستیم، اما 

به آنها ملتزم خواهیم ماند.«
همچنین یکی از مدیران یک شرکت 
عراقی واردکننده ی اتومبیل از ایران که 
نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری 
تحریم های  خاطر  »به  گفت:  فرانسه 
را  ایران  از  اتومبیل  واردات  ما  آمریکا 

متوقف کرده ایم.«
»دولت  کرد،  اضافه  مسئول  مدیر  این 
عراق از آمریکا تقاضای معافیت از اجرای 
قطعات  بعضی  واردات  برای  تحریم ها 
الزم در تولید ماشین کرده است. در این 
مدت، تمام خطوط تولید ماشین در عراق 
متوقف شده اند و پنج هزار کارگر در این 
حوزه نمی دانند که آیا شغل شان حفظ 

خواهد شد یا نه.«
در تمام این سال هایی که مردم در ایران 
در فقر و تنگدستی و انواع گرفتاری ها 
می کنند، جمهوری  پنجه نرم  و  دست 
اسالمی انواع و اقسام کمک ها را به عراق 
کرده، از کاال و خدمات عمرانی و تبلیغاتی 
از جمله ساخت و ساز اماکن مذهبی تا 

کمک های پولی و تسلیحاتی.

در مقابل، به گزارش یورونیوز دولت عراق 
از هر زائر ایرانی برای صدور ویزای ورود به 
خاک این کشور ۴0 دالر دریافت می کند. 
این بجز مبلغی است که مسافران ایرانی 
در هتل ها و در بازارهای این کشور خرج 

می کنند.
عراق در سال 201۷ حدود 6.6 میلیارد 
دالر کاالی مصرفی از ایران وارد کرد. 
صادرات عراق به ایران در همین زمان 
بود.محمد  دالر  میلیون   ۷۷ حدود 
صالح مشاور اقتصادی نخست وزیر عراق 
می گوید، با وضع تحریم ها علیه جمهوری 
اسالمی ممکن است ایران سفر ساالنه 
2 تا ۳ میلیون زائر به عراق را محدود 
کند که به اقتصاد عراق ضربه می  زند.

دونالد ترامپ همواره هشدار می دهد که 
شرکای آمریکا از بین تجارت با آمریکا و 
جمهوری اسالمی یکی را انتخاب کنند.

در این میان شبه نظامیان مورد حمایت 
نیز علیه عبادی  تهران در عراق  رژیم 
موضع گرفته اند. سید هاشم الموسوی 
اسالمی  مقاومت  رسمی  سخنگوی 
گفته  العبادی  به حیدر  نَُجباء خطاب 
ایران  دشمن  با  وزیر،  نخست  »آقای 

همراهی نکن!«
او هشدار داده »ما نه اکنون و نه هیچ 
زمان دیگر اجازه نخواهیم داد که عراق 
به ایالتی از ایاالت آمریکا تبدیل و اراده 

آنان بر ما تحمیل شود.«
سیدعمار حکیم روحانی شیعه عراقی و 
رهبر جریان »حکمت ملی« نیز در دیدار 

حیدر العبادی رژیم ایران را نقره داغ کرد: 

صدای جیره خواران »نظام مقدس« درآمد

با پاسدار ایرج مسجدی سفیر جمهوری 
»تحریم های  گفته  عراق  در  اسالمی 
بین المللی،  اراده  به  بی اعتنایی  آمریکا 

تعهدات و توافق های امضا شده است.«
عمار حکیم در نشست هفتگی جریان 
راه  باید  »عراق  کرده  تاکید  حکمت 
تنفسی برای ایران در بحران تحریم های 
آمریکایی باشد و فشار موجود بر ایران 
را کاهش دهد.« یک مفسر عراقی در 
روزنامه الحیات که کیهان لندن ترجمه 
آن را در اختیار عالقمندان قرار داده است 
گفته که چرا عراق نمی تواند چنین نقشی 

را بازی کند.
البته دولت عراق مانند کشورهای دیگر، از 
جمله اروپاییانی که فقط حرف می زنند، 
چاره ی  دیگری ندارد: چه کسی تجارت 
و حمایت ابرقدرت با ثباتی مانند آمریکا 
را رها کرده و جانب جمهوری اسالمی 
اقتصادی ورشکسته  از نظر  بی ثبات و 
را می گیرد که مردم خودش از آن به 
ستوه آمده و با تظاهرات خواستار تغییر 

آن هستند؟!
دولت عراق تا آنجا که توانست جمهوری 
اسالمی را دوشید و حاال مجبور است 
تحریم های  قوانین  از  تبعیت  به  تن 
آمریکا دهد. العبادی به صراحت اعالم 
کرده »منفعت مردم عراق« را در این 
تصمیم در نظر گرفته است. این فقط 
رهبران  که  است  اسالمی  جمهوری 
آن همواره منافع ملی و منافع مردم را 
فدای سیاست های ایدئولوژیک و اهداف 
توسعه طلبانه و تبلیغاتی خود می کنند. 
عاقبت چنین سیاست هایی میلیون ها 
شهروندی هستند که با این همه ثروت 
و منابع به خاک سیاه نشسته اند و روزی 
نیست که در گوشه و کنار کشور علیه 
شرایط موجود اعتراض و تظاهرات نکنند.

از  یامین پور  وحید  میان،  این  در 
به  وابسته  تحلیلگران  و  نویسندگان 
جمهوری اسالمی در توییتی تقصیر را 
به گردن دولت روحانی انداخته است. 
در حالی که دولت روحانی در عمل و 
به ویژه در سیاست منطقه ای و خارجی، 

مانند دولت های قبلی، کاره ای نیست.
خامنه ای  علی   1۳۹6 سال  آبان  در 
از  حمایت  عبادی ضمن  با  دیدار  در 
گسترش همه  جانبه روابط تهران- بغداد 
در زمینه های مختلف،  به او گفته بود 
باشید  آمریکایی ها  مکر  مراقب  »باید 
اعتماد نکنید!« ظاهرا  آنها  به  و هرگز 
خامنه ای خودش هم باورش شده که 
هر  و  است  جهان«  مسلمانان  »رهبر 
و  است  منزل  وحی  بزند  که  حرفی 
نخست وزیر عراق هم منافع مردم و کشور 
عراق را فدای حرف هایی خواهد کرد که 
اگر خیلی درست و داهیانه می بودند، 
وضعیت ایران و مردمانش نمی بایست 

آنچه باشد که اکنون هست!

از حوثی ها  ایران  =»رژیم 
تا  می کند  نی  پشتیبا
کز  ا مر نها  آ ی  شک ها مو
عربستان  در  اصلی  شهری 

را هدف قرار دهد.«
به  اسالمی  =»جمهوری 
همراه گروه های شبه نظامی 
منیت  ا تهدید  دنبال  به 

اسراییل است.«
آمریکا  مرکزی  نیروهای  فرمانده 
)سنتکام( روز چهارشنبه، 1۷ امرداد، 
گفته قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای 
در  بی ثباتی  اصلی  عامل  سپاه  قدس 

خاورمیانه است.
ووتل  جوزف  سی ان ان،  گزارش  به 
متحده  ایاالت  ستاره  چهار  ژنرال 
مسئول عملیات های منطقه خاورمیانه 
قاسم  تجاوزگر  »ماهیت  می گوید، 
سلیمانی باعث شده در سوریه، عراق 
و یمن، هر جا بی ثباتی باشد رد پای 
او دیده شود و نیروی قدس سازمانی 
است که او هدایت می کند و به  نظرم 
تهدید اصلی است و اقدامات بی ثبات 

کننده را دامن می زند.«.
ووتل  ژنرال  که  مسائلی  از  یکی 
تهدیدات  کرد  آن صحبت  باره ی  در 
ایران برای بستن تنگه هرمز و  رژیم 
سنتکام  فرمانده  است.  باب المندب 
تهدیدات،  این  وجود  با  کرد  تأکید 
این  می تواند  متحده  ایاالت  ارتش 

آبراه ها را باز نگه دارد.
او همچنین با اشاره به حمالت اخیر 
حوثی ها در باب المندب به دو نفتکش 
تضمین  برای  کرد  تاکید  عربستان 
ناوبری بین المللی در تنگه باب المندب 
این  نگه داشتن  باز  و  یمن  در ساحل 

می تواند  متحده  ایاالت  ارتش  تنگه 
اقدام عملی کند.

کرده  تاکید  ووتل  جوزف  ژنرال 
این  در  که  آمریکا  دریایی  نیروی 
آب های پر تنش مستقر است دارای 
برای  شده  تعیین  پیش  از  طرح های 
افزایش  گونه  هر  مقابل  در  واکنش 

اقدامات تحریک  آمیز است.
او در بخش دیگری از اظهارت  خود 
گفت به همه شما یادآوری می کنم که 
به همراه حزب اهلل  جمهوری اسالمی 
لبنان و دیگر گروه های شبه نظامی به 
دنبال ایجاد قابلیت هایی برای تهدید 

امنیت اسراییل هستند.
این ژنرال آمریکایی همچنین تاکید 
کرد رژیم ایران از حوثی ها پشتیبانی 
مراکز  آنها  موشک های  تا  می کند 
شهری اصلی در عربستان را هدف قرار 
دهد. آنها با این کار نه فقط شهروندان 
بلکه  می کنند،  تهدید  را  سعودی 
جامعه بین المللی را هم شهروندانش 
در  آنجا ساکن هستند تهدید می کند.

آمریکا  مرکزی  نیروهای  فرمانده 
تاکید کرد: »رژیم ایران حوثی هایی را 
حمایت می کند که از توزیع مناسب 
کمک انساندوستانه و داروهای حیاتی 
بزرگترین  از  یکی  با  مقابله  برای 
کرده  پیدا  شیوع  که  بیماری هایی 
باب  امنیت  ایران  می کنند.  ممانعت 
المندب را که از نظر اهمیت رفت و 
آمد چهارمین تنگه جهان است تهدید 
می  کند؛ موشک های گران قیمت کروز 
به  تأمین می کند و  برای حوثی ها  را 
با کشتی های  آنها آموزش می دهد و 
انفجاری و مین ها و قابلیت های دیگر 

این مسیر را تهدید می کند.«
می توانم  »من  گفته  پایان  در  او 
بدهم  ادامه  را  نمونه ها  همینطور 
متوجه شدید؛  را  منظورم  ولی حتما 
منطقه  سراسر  در  ایران  فعالیت های 
بی ثبات کننده است و  امنیت منطقه 
قرار  تأثیر  تحت  بطور چشمگیری  را 
ایاالت  ژنرال  سخنان  می دهد.«این 
متحده آمریکا در حالی بیان شده است 
که دو روز پیش سردار ناصر شعبانی از 
مقام های بلندپایه سپاه اعتراف کرده 
بود که جمهوری اسالمی به حوثی ها 
تنگه  در  سعودی  نفتکش  دو  گفته 
این  دهند!  قرار  هدف  را  باب المندب 
گسترده ای  بسیار  بازتاب  که  جمله 
از متن  انتشار  از  یافت، ساعاتی پس 
اسالمی  جمهوری  خبرگزاری های 

حذف شد.

ژنرال ایاالت متحده آمریکا: قاسم سلیمانی عامل 
اصلی بی ثباتی در خاورمیانه است

را  روزی  امیدواریم  ما  است.  ایستاده 
ببینیم که مردم ایران، و همه مردم در 
سراسر منطقه بتوانند با هم در امنیت 

و صلح سعادتمند شوند.«
نوشته  توییتی  در  نیز  پمپئو  مایک 
با صلح جهانی در  ایران  »امروز رژیم 
تقابل است. ما از متحدان و شرکایمان 
می خواهیم تا به ایاالت متحده بپیوندند 
و از دسترسی رهبران ایران به سرمایه 
برای سرکوب مردم خود و دامن زدن 
به تروریسم در سراسر دنیا ممانعت به 

عمل آورند.«
در  سپاه  به  نزدیک  جوان  روزنامه 
یادداشتی با عنوان »سنگ تمام اروپا 
در دورجدید تحریم!« نوشته »به خوبی 
می دانیم شرکت های اروپایی به دلیل 
بازاری  ایران و آمریکا چه  بازار  حجم 
را ترجیح می دهند، در حالی که بانک 
شرکت های  یا  اروپا  سرمایه گذاری 
اروپایی از ایران رفته اند و به نظام های 

سیاسی خود »نه« گفته اند.«
آنقدر  آمریکا  تهدیدهای  و  فشارها 
شرکت های اروپایی را نگران کرده که 
وعده های رهبران سیاسی این قاره به 
سران جمهوری اسالمی در مورد ادامه 
جز  اثری  هیچ  اقصادی  همکاری های 

دلگرمی های تسکین دهنده ندارد.

فدریکا موگرینی رئیس بخش سیاسی 
اتحادیه اروپا گفته است تالش می کنیم 
تا ایران در توافق برجام باقی بماند و 
ایرانی ها از منافع اقتصادی این توافق 
بهره مند شوند.او افزود: اتحادیه اروپا و 
جامعه بین المللی متعهد هستند روابط 
اقتصادی با ایران را با وجود خروج یک 
جانبه آمریکا از برجام حفظ کنند. وی 
اضافه کرد: توافق دو پایه دارد و ایران 
پایبند  اساس  در  تعهداتش  بر  کامال 

بوده است.
اتحادیه اروپا در سال 2016 بیش از 
ایران صادر  به  یورو کاال  8/2 میلیارد 
یورو  میلیارد  نیم  و  و حدود ۵  کرده 
از ایران کاال خریده است. تراز تجاری 
معادل  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  میان 
1/1 تریلیون دالر در سال 2016 بوده 
نجات  برای  تالشش  در  اروپا  است. 
مجازات،  افزود:  است.او  جدی  برجام 

شرکت های اروپایی که تجارت با ایران را به خاطر 
تحریم آمریکا متوقف کنند، مجازات می شوند 

تحریم های بالقوه اتحادیه اروپا بخشی 
اتحادیه  مسدودکننده  قوانین  از 
اروپاست که از روز سه شنبه همزمان 
با اجرای بخش اول تحریم های آمریکا 

علیه ایران به اجرا گذاشته شده است .
موگرینی تأکید کرده که این اقدام 
اروپا یک گام نمادین و مهم سیاسی 
است. ناتالی توچی مشاور موگرینی هم 
گفته، شرکت های اروپایی که تجارت 
با ایران را به خاطر تحریم های آمریکا 
اروپا  اتحادیه  سوی  از  کنند  متوقف 

مجازات و تحریم می شوند .
گفته  نیز  وی  مشاور  توچی  ناتالی 
چون  است  الزم  اقدام  این  است: 
سیگنال دیپلماتیک به ایرانیان می دهد. 
از  که  شرکت هایی  کرد:  اضافه  وی 
خسارت  آمریکا  تحریم های  پذیرش 
دیده اند باید بتوانند راهی برای جبران 

زیان های  خود داشته باشند.

ناتالی توچی و فدریکا موگرینی
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=شهردار قزوین گفته که 
تا کنون از رسانه ها شکایت 
نکرده اند و سعی می کنند با 
گفتگو موضوع را حل کنند.

توسط  امردادماه   17=
ز  و ر می  سال ا ی  ر جمهو
خبرنگار نامگذاری شده است.

روز  مناسبت  به  قزوین  شهردار 
خبرنگار به خبرنگاران قبر رایگان در 
قطعه هنرمندان هدیه داده و گفته که 
یکی از خواسته های خبرنگاران همواره 

یک قطعه قبر بوده!
 در گرماگرم اهدای هدیه های روی 
میزی به جامعه خبری و رسانه ای ایران 
در روز خبرنگار )17 امردادماه(، به نظر 
می رسد ترتیب دادن مراسم  ناهار و شام 
و اهدای لوح تقدیر و سکه بهار آزادی 
از ُمد افتاده و با این وضع آزادی بیان 
به  قبر  اهدای  دوران  امروز،  ایران  در 

خبرنگاران فرا رسیده است!
علی صفری شهردار قزوین در یک 
از خبرنگاران قدردانی  نشست خبری 
کرده و به خبرنگاران برتر از نظر مجموعه 
در  قبر  قطعه  یک  قزوین،  شهرداری 

آرامستان قزوین به طور رایگان اهدا کرده!
گفته  حتی  نشست  این  در  و  ا
خبرنگاران  خواسته های  از  یکی  که 
همواره درخواست اختصاص قطعه ای 
بوده  قشر  این  به  قزوین  آرامستان  از 
و حاال هم آنها در قطعه هنرمندان و 
مشاهیر، به خبرنگاران به صورت رایگان 

قطعه ای خواهند داد.
از  که  داده  وعده  قزوین  شهردار 
خبرنگاران حوزه شهری در حوزه های 

شهردار قزوین به خبرنگاران قبر رایگان هدیه داد!

شورای  و  مدیریتی  و  کارشناسی 
سیاست گذاری مشورتی 1۴۰۴ استفاده 

خواهد کرد!
علی صفدری نقد رسانه ها را موجب 
اضافه  و  دانسته  سازندگی  و  توسعه 
رسانه ای  از  کنون  تا  »ما  که  کرده 
شکایت نکردیم و در صورت مشکل با 
مدیر مسئول نشریه صحبت می کنیم 
و ترجیح می دهیم که شکایتی صورت 

نگیرد.«
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:اوه! چه فاجعه ای! زنان تحصیلکرده نه تنها به حجاب باور ندارند حتی سینما هم می روند!

پی نوشت؛ اوه! چه فاجعه ای! زنان تحصیلکرده نه تنها به حجاب 
باور ندارند حتی سینما هم می روند!

ویدئو

در اینجا اهمیت پی نوشت بیش از متن است

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

حسن منصور: بحران اقتصادی کنونی نتیجه 
مشکالت انباشته شده است

مشکالت اقتصادی امروز جمهوری 
عدیده ای  مشکالت  حاصل  اسالمی 
است که در سه دهه گذشته انباشته 

شده اند.
پرونده های فساد کالن در ساختار 
و  خودی  به  جامعه  تقسیم  و  نظام 

غیرخودی ریشه دارد.
با  مقابله  توان  تنها  نه  اروپا 
ندارد،  را  آمریکا  جدید  تحریم های 
سهامداران  به  که  شرکت ها  بلکه 
خود پاسخگو هستند، حاضر نیستند 
پیروی  اروپا  اتحادیه  از سیاست های 

کنند.
بحران  با  اسالمی  جمهوری 
است.  مواجه  بی سابقه ای  اقتصادی 
در  کشور  اقتصاددانان  از  گروهی 
و  ایران  ملت  به  خطاب  نامه ای 
رئیس جمهور نظام حسن روحانی به 
بررسی وضعیت اقتصادی پرداخته اند 
و مشکالت و ناکارآمدی های آن را در 

این نامه فهرست کرده اند.

اقتصادی  کارشناسان  نامه،  این  در 
بحران  از  ایران  اقتصاد  خروج  برای 
دولت  به  نیز  را  راهکار   2۰ کنونی 
احمد  کرده  اند.  پیشنهاد  نظام  و 
استاد  منصور،  حسن  دکتر  با  رأفت 

این  با  رابطه  در  بریتانیا  در  اقتصاد 
تاثیر  و  ایران  اقتصاد  مشکالت  نامه، 
از  پس  آمریکا،  جدید  تحریم های 
خروج این کشور از برجام، گفتگویی 

انجام داده است.

ویدئو

برادر  عراقچی  =احمد 
امور  معاون  عباس عراقچی 
و  خارجه  وزیر  بین الملل 
رئیس ستاد پیگیری اجرای 
برجام است که بدون داشتن 
سابقه اجرایی در حوزه پولی 
و ارزی و تنها به دلیل رابطه 
فامیلی به عنوان معاون ارزی 

بانک مرکزی منصوب شد.
نمایندگان  از  =تعدادی 
در  اسالمی  شورای  مجلس 
قضاییه  قوه  رئیس  به  نامه 
که  مسئوالنی  خواستند 
آنها  خانواده ی  و  فرزندان 
بیرون از کشور یا دوتابعیتی 
در  هم  خودشان  و  هستند 
مظان اتهام قرار دارند، فعال 
به  تا  شوند  ممنوع الخروج 
وضعیت شان رسیدگی شود.
گفته اند  نمایندگان  =این 
در  سیف  ولی اهلل  خانواده 
باید  و  دارد  اقامت  استرالیا 
به  تا  شود  الخروج  ممنوع 
عملکردش در زمان ریاست 
بانک مرکزی رسیدگی شود.

بازداشت  از  قضاییه  قوه  سخنگوی 
برکنار  ارزی  معاون  عراقچی  احمد 
است.  داده  خبر  مرکزی  بانک  شده 
نمایندگان  از  تعدادی  دیگر  سوی  از 
مجلس شورای اسالمی در نامه ای از 
ولی اهلل  خواستند  قضاییه  قوه  رئیس 
به  تا  کند  ممنوع الخروج  را  سیف 

تخلفات او رسیدگی شود. 
غالمحسین محسنی اژه ای سخنگوی 
قوه قضاییه روز یکشنبه 1۴ امردادماه 
پرونده  به  رسیدگی  ادامه  »در  گفت 
اخاللگران در نظام پولی و ارزی کشور 
از کسانی که تکمیل  پرونده سه نفر 
به  کیفرخواست  صدور  با  بود  شده 
دادگاه ارسال شد و انشااهلل به زودی 

دادگاه آنها شروع خواهد شد.«
چند  »امروز  افزود:  ادامه  در  وی 
نفر دیگر تحت تعقیب قرار گرفته و 
معاون  آنها  از  یکی  شدند.  بازداشت 

احمد عراقچی بازداشت شد؛ درخواست برای 
ممنوع الخروجی ولی اهلل سیف

احمد  )سید  مرکزی  بانک  ارزی 
عراقچی( است که البته شنیدم اخیراً 
از  نفر  بودند. یک  کنار گذاشته شده 
و  جمهور  رئیس  معاونین  کارمندان 
این  ارزی که در  از دالالن  نفر  چهار 
خصوص فعالیت غیرمجاز داشتند نیز 

امروز بازداشت شدند.«
محسنی اژه ای همچنین گفته است 
صورت  به  که  صرافی هایی  از  یکی 
نظام  در  اخالل  زمینه  در  غیرمجاز 
داشت،  فعالیت  کشور  ارزی  و  پولی 
و  تحقیقات  از  پس  و  احضار  امروز 
موقت  بازداشت  قرار  با  اتهام  تفهیم 

وارد زندان شد.
کوچکتر  برادر  عراقچی  احمد  سید 
عباس عراقچی معاون امور بین الملل 
پیگیری  ستاد  رئیس  و  خارجه  وزیر 
هسته ای  یار  و  برجام  اجرای 
است.  روحانی  و  ظریف  محمدجواد 
داشتن  بدون  عراقچی  سیداحمد 
سابقه اجرایی در حوزه پولی و ارزی و 
مانند صدها مورد دیگر، تنها به واسطه 
در  عراقچی  عباس  با  فامیلی  نسبت 
از  حکمی  با  گذشته  سال  امردادماه 
بانک  رئیس کل  ولی اهلل سیف  سوی 
بانک  ارزی  معاون  عنوان  به  مرکزی 
مرکزی منصوب شد! این در حالیست 
که از همان زمان فاز تازه بحران ارز در 
ایران آغاز و تا به امروز با سرعت ادامه 
انتصابات  چنین  البته  است.  داشته 
بحران هایی  از دالیل  یکی  خانوادگی 
است که کشور امروز در همه زمینه ها 

گرفتار آنهاست.
نمایندگان  از  تعدادی  همچنین 
نامه ای  در  اسالمی  شورای  مجلس 
رئیس  الریجانی  آملی  صادق  به 
ممنوع الخروج  خواستار  قضاییه  قوه 
سابق  رئیس  سیف  ولی اهلل  کردن 
بانک مرکزی و دیگر مقامات مظنون 
و یا مورد اتهام شده اند که خانواده و 
اقامت  کشورها  دیگر  در  فرزندانشان 
دارند تا به وضعیت عملکرد و تخلفات 
گفتنی  آنها رسیدگی شود.  احتمالی 
سیف  ولی اهلل  خانواده  اعضای  است 

ساکن استرالیا هستند.
ابوترابی  ابوالفضل  رابطه  همین  در 
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مهر  خبرگزاری  با  گفتگو  در  کشور 

مدیریت  سوء  و  نوسانات  به  اشاره  با 
طی  سکه  و  ارز  بازار  در  شدید 
ماه های اخیر و تغییر رئیس کل بانک 
 2۰ همراه  »به  است:  گفته  مرکزی 
نفر از نمایندگان نامه ای را به رئیس 
درخواست  و  نوشته ایم  قضاییه  قوه 
آنها  فرزندان  که  مسئوالنی  کرده ایم 
بیرون از کشور یا دوتابعیتی هستند 
قرار  اتهام  مظان  در  هم  خودشان  و 
دارند، فعال ممنوع الخروج شوند تا به 

وضعیتشان رسیدگی شود.«
از قرار معلوم احتمال تخلف در میان 
مقامات به اندازه ای گسترده است که 
ابوترابی افزوده: »عالوه بر این طرحی 
کلیه  تا  داریم  تهیه  دست  در  نیز  را 
استانداران  رده  تا  کشور  مسئوالن 
پس از استعفا یا برکناری، تا دو سال 
قضاییه  قوه  تا  شوند  ممنوع الخروج 
فرصت کافی داشته باشد به وضعیت 

عملکرد آنها رسیدگی کند.«
امور  و  شوراها  کمیسیون  عضو 
خصوص  در  همچنین  کشور  داخلی 
ضرورت رسیدگی به عملکرد ولی اهلل 
سیف به ویژه در ماه های اخیر تأکید 
تقاضا  نامه  همین  »در  است:  کرده 
کرده ایم که از جمله برای آقای سیف 
گرفته  نظر  در  ممنوع الخروجی  این 
شود تا به وضعیتش رسیدگی شود. با 
توجه به اینکه خانواده وی در استرالیا 
بسر می برد، بنابراین در رابطه با وی 
الخروجی  ممنوع  درخواست  این  نیز 
عملکردش  به  تا  کرده ایم  مطرح  را 

رسیدگی قضایی شود.«
فساد و تخلف اقتصادی و اختالس 
توسط مسئوالن به حدی افزایش یافته 
که نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
که از بدنه نظام به شمار می روند نیز 
به دنبال پیش بینی  های الزم برای فرار 
کشور  از  اسالمی  جمهوری  مقامات 
نخستین  از  آنکه  ویژه  به  هستند؛  
و  تازه  موجی  امردادماه  روزهای 
در  سراسری  اعتراضات  از  گسترده 
کشور  به راه افتاده و مقامات کشوری 
در  به شدت  که  در حالی  لشکری  و 
هراس و نگرانی بسر می برند، همزمان 
در عین تأیید مشکالت و ناتوانی های 
نظام، مرتب به انکار شرایط فروپاشی 

رژیم می پردازند.

احمد عراقچی و ولی اهلل سیف

= مقامات جمهوری اسالمی 
از جمله تیم ظریف و روحانی 
که  نمی دهند  توضیح  هرگز 
چرا و در ازای چه امتیازاتی 
اسالمی،  از سوی جمهوری 
اروپاییان باید خود را موظف 
به »اقدامات جبرانی« در قبال 
رژیم ایران بدانند! یک نظام 
ورشکسته که مورد خشم و 
قرار  مردم خودش  مخالفت 
برای  باید  دلیل  به چه  دارد 

اروپا جذاب باشد؟!
 1397 امرداد   15 دوشنبه،  روز  از 
فاز اول تحریم های ایاالت متحده علیه 

جمهوری اسالمی آغاز می شود.
مایک پمپئو در بازگشت از اندونزی 
در جمع خبرنگاران در هواپیما تاکید 
کرده تحریم های جدید علیه رژیم ایران 
به شدت اجرا خواهد شد و تا زمانی که 
آنها در رفتار خود تغییری ندهد به قوت 
خود باقی خواهد ماند که این مسئله 
نیازمند تغییرات گسترده در ایران است.

پمپئو همچنین تاکید کرده پرزیدنت 
ترامپ می خواهد که آنها ]رژیم ایران[ 
داشته  عادی  مثل کشورهای  رفتاری 

باشند.
دور نخست تحریم های آمریکا شامل 

این موارد است:
دالر  خرید  به  مربوط  -تحریم های 

آمریکا توسط حکومت ایران
-تحریم های مربوط به تجارت ایران 

در ازای طال یا فلزات گرانبها
-تحریم های بخش اتومبیل سازی ایران

-تحریم های مربوط به فروش، عرضه 
و تأمین گرافیت، فلزات مثل آلومینیوم 
و فوالد و صادرات یا نرم افزار فرآیندهای 

صنعتی به ایران
معامالت  به  مربوط  -تحریم های 
وجوه  یا  ایران  ریال  فروش  یا  خرید 
عمده ای که در خارج از ایران بر پایه 

ریال ایران حفظ می شوند
یا  خرید،  به  مربوط  -تحریم های 
تسهیل معامالت دیون حاکمیتی ایران

-مجوز واردات فرش و مواد غذایی از 
مبداء ایران به آمریکا

-مجوزهای صادر شده برای صادرات 
تجاری  هواپیماهای  بازصادرات  و 
مسافربری و قطعات و خدمات مربوطه 

به ایران
در روزهای گذشته دونالد ترامپ در 
سخنرانی های خود و در توییترش بارها 
پیش شرط«  »بدون  مالقات  امکان  از 
گفت  اسالمی  جمهوری  مقام های  با 
و درواقع توپ را به زمین رژیم ایران 
به  اصالح طلبان  اینکه  با  اما  انداخت 
ولی  کردند  استقبال  آن  از  شدت 
حاکمیت ظاهرا چنین تصمیمی ندارد 
از راه الف و گزاف  و ترجیح می دهد 
همزمان تالش های مخفیانه ی خود را 

مانند همیشه پیش ببرد.

خروج  از  پس  اسالمی  جمهوری 
روی  آن  ادامه  برای  برجام  از  آمریکا 
اروپا حساب کرد اما شروط اروپایی ها 
از  شده  ارائه  پیشنهادی  بسته های  و 
همان  جهت  در  عمال  که  آنها  سوی 
مطالبات آمریکاست برای تهران کافی 
نبود. در نهایت هم زمان فاز اول آغاز 
تحریم های جدید فرا رسید در حالی 
که از نخستین روزهای امردادماه موج 
جدید تظاهرات اعتراضی در شهرهای 

مختلف ایران شروع شده است.
درباره  نظرها  اظهار  تازه ترین  در 
معاون  تخت روانچی  مجید  برجام، 
اقدام  گفته  روحانی  دفتر  سیاسی 
تحریم ها  اعمال  از  بعد  اروپا  جبرانی 
فایده ای ندارد و باید مشخص باشد که 
جزئیات بسته پیشنهادی آنها چگونه 

اجرایی  خواهد شد.
تخت روانچی گفت: »ما همان موقع 
به اروپایی ها گفتیم این حرف هایی که 
سیاسی  بیانیه  یک  به عنوان  می زنید 
حرف های خوبی است ولی اینها کفایت 

نمی کند. 

دونالد ترامپ و مایک پمپئو در نشست دولت؛ کاخ سفید 1۸ ژوییه ۲۰1۸

آغاز دور نخست تحریم های آمریکا علیه جمهوری 
اسالمی ایران

ادامه در صفحه 17
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

نام ترا به اشک نوشتم
ُخنیا گر ِ خجسته ی خونم!

خورشید، در کرانه ی چشم ام سرود خواند.

مهتاب، در ترانه ی خشم ام به غم نشست.
در آسمان، ستاره ای از جنس ِ جان مان
بغض ِ بلند ِ هرشبه اش را فرو شکست.

در روبروی آینه، با روشنای آب
گفتم که از تبار ِ تمنای آتشم.

آن آتشی که جان ِفروزنده ی ترا
بر شادی ِ شبانه ی نیلوفران، دمید.

وان راز ِ شاعرانه ی شعری ِشگفت را
با جان ِ عاشقان ِ جهان گفت.

نام ترا به اشک نوشتم.
در دفتری که خاطره های »فروغ« را

تا »ازدحام ِ کوچه ی خوشبخت« بُرده بود.
تا خلوت ِ خمیده ی آن »خانه ی سیاه«.

آری
من بودم ُو سروِد تو بود ُو بنفشه بود

آن باغ، از سپیدی ِسوز ِ صدای تو
با سازهای تشنه ی ما رنگ ِ تازه داشت.

با شادی ِبرهنه ی آوازخوان ِ آب
آفاق ِ آرزوی درخشان ِروزگار-

ُگلبانگ ِ تازه داشت.
»خارا*« ترا به زخمه ی گیتار ِ دردمند
در آرزوی ِ آبی ِ »شیلی« سروده بود.

باری
پیغامُگستران ِ بهاران ِ باغ ما

ُگلواژه های پیرهن ِ خونسرشته را-
کز جان ِ چاک چاک ِتو می بارند

ُسربی نوشته اند.
من نیز

ُخنیاگر ِ خجسته ی خونم!
نام ترا به اشک نوشتم.

)به فریدون فرخزاد(     ُخنیاگر ِخجسته ی خونم!
به تازگی موزه متروپولیتن نیویورک 
نمایشی  است«،  سیاه  »خانه  میزبان 
چند رسانه ای از سوسن دیهیم، مبتنی 
بر زندگی و اشعار فروغ فرخزاد بود. این 
برنامه در چند شهر دیگر آمریکا نیز به 
روی صحنه رفته است و در آینده قرار 
است در شهرهای مهم اروپایی نیر اجرا 
فعالیت های  که  دیهیم  شود.سوسن 
هنری اش را در تهران در »سازمان ملی 
باله پارس« آغاز کرد، پس از خروج از 
ایران به فعالیت خود در موسیقی در 
متفاوت  و سبک های  مختلف  اشکال 
کنار  در  دیهیم،  سوسن  داد.  ادامه 
و  خواننده  عنوان  به  فعالیت هایش 
گام  نیز  سینما  جهان  به  آهنگساز، 
فیلم های  در  هنرمند  این  گذاشت. 
»آرگو«،  چون  بین المللی  مطرح 
»آخرین وسوسه مسیح« یا »بادبادک 
باز« و »هر یکشنبه داده شد« نیز با 
صدای خود حضور داشته است. چندی 
نیویورک  متروپولیتن  موزه  پیش 
نمایشی  است«،  سیاه  »خانه  میزبان 
چند رسانه ای از سوسن دیهیم، مبتنی 
بر زندگی و اشعار فروغ فرخزاد بود. این 
برنامه در چند شهر دیگر آمریکا نیز به 

سوسن دیهیم »خانه سیاه است« را روی صحنه برد

روی صحنه رفته است و در آینده قرار 
است در شهرهای مهم اروپایی نیر اجرا 

شود.
فعالیت های  که  دیهیم  سوسن 
هنری اش را در تهران در »سازمان ملی 
باله پارس« آغاز کرد، پس از خروج از 
ایران به فعالیت خود در موسیقی در 
متفاوت  و سبک های  مختلف  اشکال 
کنار  در  دیهیم،  سوسن  داد.  ادامه 

و  خواننده  عنوان  به  فعالیت هایش 
گام  نیز  سینما  جهان  به  آهنگساز، 
فیلم های  در  هنرمند  این  گذاشت. 
»آرگو«،  چون  بین المللی  مطرح 
»آخرین وسوسه مسیح« یا »بادبادک 
باز« و »هر یکشنبه داده شده« نیز با 

صدای خود حضور داشته است.
دیهیم  سوسن  با  رأفت  احمد 

گفتگویی انجام داده است.

علیرضا تغابنی

علیرضا تغابنی، معمار برجسته تهرانی برنده 
جایزه آکادمی سلطنتی

علیرضا تغابنی نام معمار برجسته ی 
جایزه  برنده  که  است  تهران  ساکن 

آکادمی سلطنتی دورفمن شده است.
این  این جایزه برای نخستین بار در 
هنر  سلطنتی  آکادمی  توسط  سال 
یکی  تغابنی  گشت.  اعطا  انگلستان 
برای  که  بود  فینالیستی  نفر  پنج  از 
داوران  توسط  امسال  جایزه  دریافت 
بین المللی با عنوان »معماران آینده« 

تشخیص داده شدند.
گروه  مدیر  مصطفوی  محسن 
جمله  از  هاروارد  تکمیلی  تحصیالت 
انتخاب  برای  بین المللی  داوران 
سلطنتی  آکادمی  آینده«  »معماران 

دورفمن بود.
اعضای هیئت  از  لویزیا هاتون یکی 
داوران گفته است: »به علیرضا تغابنی 
و  درخشان  موفقیت  این  خاطر  به  
فوق العاده با توجه به اوضاع آشفته ای 
به  اینکه موفق  برای  ایران دارد و  که 
اجرا و تحقق ساختمان هایی با کیفیت 
می گویم.  شادباش  است  شده  باال 
علیرضا  سیاسی،  مسائل  برخالف 
ریشه هایش به صورت عمیق در مسائل 
اجتماعی و بومی کشورش باقی مانده 
و به آن وفادار است. اما با وجود این 
بالتکلیفی ها او تجربیات خود در زمینه 
متوقف  را  ساختار  و  صورت  و  ماده 
زیبایی شناسی  راستای  در  و  نکرده 
متمایز و متفاوت مختص به کارهای 

خود پیش می برد.«
از  پس  که  سخنرانی  در  تغابنی 
سلطنتی  آکادمی  جایزه  دریافت 
جایزه  اینکه  از  گفت  داشت  دورفمن 
در  را  دورفمن  سلطنتی  آکادمی  اول 
زمینه معماری دریافت می کند بسیار 
»می خواهم  افزود:  و  است  خوشحال 
معمارِی من هدفی سازنده در کشوری 
داشته باشد که در آن زمینه و فضا به 

شدت سیاست زده است.«
تغابنی از سال 200۴ به عنوان یک 
و  است  کار  به  مشغول  فعال  معمار 
 nextoffice آفیس«  »نکست  پروژه  
را در سال 200۹ در تهران آغاز کرده. 
معماری  دکترای  مدرک  دارای  وی 
است و در مجله های معماری ایرانی و 
شهرسازی مطالب متعددی می نویسد.

آفیس«  »نکست  پروژه 
خانه های  از  دامنه ای   )nextoffice(

و  اصلی  طرح  و  خانواری  تک  جدای 
مسکونی  و  شهری  پروژه های  مادر 
بزرگ  ساختمان های  همچنین  و 

چندمنظوره را شامل می شود.
گرفتن  نظر  در  با  پروژه  این  هدف 
کنار  در  زیست محیطی  شرایط 
وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی- 
اجتماعی ایران فراهم کردن پاسخ های 
ایرانی  سنتی  معماری  برای  امروزی 

است.
در طی دهه گذشته پروژه او برنده 
جایزه معماری که جایزه معتبر ملی 
معماری است و ساالنه برگزار می شود 

نیز شده است.
خانه شریفی ها )سال 201۳( دارای 
که  است  چرخان  برجسته  اتاق های 
زندگی  بر سبک  حاکم  ثبات  عدم  با 
جشنواره  در  و  است  سازگار  ایرانیان 
 201۴ سال  در  معماری  جهانی 

برگزیده شد.
سایر آثار او از جمله ویال برای برادر 
ویالی   ،)201۵( تهران  در  کوچکتر 
ویالی  و  کرج  در   )2016( صفادشت 

گویم )201۷( در شیراز است.
سال  در  که  مصاحبه ای  در  تغابنی 
دارد  جوان  »نسل  بود:  گفته   2016
به  نفوذ  حال  در  آنها  می کند؛  کار 
حوزه های اقتصادی و تجاری هستند. 
آنها چیزهای نو و مدرن با کیفیت باال 
پروژه هایی  آنها  بنابراین  می خواهند، 

بهتر طراحی می کنند.«
دورفمن  سلطنتی  آکادمی  جایزه 
به مبلغ 10000پوند و در حمایت از 
آینده  که  است  جهانی  استعدادهای 

سبک معماری جهان را ترسیم می کنند.
جایزه  این  فینالیست های  دیگر 
بحرینی،  هولرتِپ هلندی-  آن  شامل 
راحل شاول از اتیوپی، آرکویتیک تورا 
اکس پندیدا از کلمبیا و گو هاشیگاوا از 

ژاپن بودند.
برای  امسال  جوایز  سایر  کنار  در 
نخستین بار آکادمی سلطنتی دورفمن 
جایزه  عنوان  تحت  دیگری  جایزه 
برای  جایزه  این  کرد.  اعطا  معماری 
تقویت سهم داشتن در کسب افتخار 
و  دوام  و  الهام  بخشیدن  همچنین  و 

پایداری به فرهنگ معماری است.
برنده  هاساگوا  ایسوکو  ژاپنی  طراح 
سلطنتی  آکادمی  بود.  اول  جایزه 
با  مستقل  موسسه ی  یک  لندن  هنر 
توسط  که  است  خصوصی  بودجه ی 
هنرمندان و معمارانی اداره می شود که 
هدفشان این است تا صدای شفاف و 
قدرتمندی برای هنر و هنرمندان باشند.

با جشن دویست وپنجاهمین سالگرد 
تاسیس آکادمی سلطنتی دورفمن در 
خود  تعهد  آکادمی  این  جاری،  سال 
با  معماری  و  فرهنگ  به  نسبت  را 
اختصاص فضای ویژه ای برای معماری، 
معماری،  ساالنه ی  نمایشگاه  یک 
بین المللی  جایزه ی  دو  همچنین  و 
و  آس  معماری  جایزه ی   – معماری 
کرده  تقویت  دورفمن-آس  جایزه ی 

است.
این تأکید با قدردانی از هدیه ی بنیاد 
دورفمن در سال 201۷ میالدی میسر 
ایجاد  و  اتاق ها  بازسازی  به  که  شد 
فضای اختصاصی برای معماری و یک 
لندن  گاردن«  »برلینگتون  در  گالری 

کمک کرد.
آکادمی  مسئول  دورفمن،  لوید 
و  کارآفرین  شخصیت  و  سلطنتی 
نیکوکار نیز گفته است: »من خوشحالم 
بین المللی  جوایز  این  پشتیبان  که 
تغابنی  علیرضا  به  و  هستم  معماری 

تبریک می گویم.«
پشتیبان  »ما  افزود:  همچنین  او 
استثنایی  جهانی  استعداد  یک  ظهور 
نظر  از  معماری  هستیم.  معماری  در 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بسیاری 

موارد دیگر اهمیت دارد.«
*منبع: کیهان الیف

*ترجمه از کیهان لندن

ویدئو

موزه فرش ایران نیازمند بودجه

پشت درهای بسته موزه های تهران چه خبر است:

تکذیب کشف 1۰ اثر پیکاسو در ساماندهی انبار 
موزه هنرهای معاصر!

بطور  تهران  =موزه های 
جاری  تابستان  در  گروهی 
در  هم  آن  تعطیل شده اند، 

فصل پررونق موزه گردی!
از  معاصر  هنرهای  =موزه 
تعطیل  آبان  تا  اردیبهشت  

است.
ی  ر ا گز بر ل  مسئو =
ه  موز گنجینه  ه  نمایشگا
یک  به  معاصر  هنرهای 
گفته  غیرفارسی  وبسایت 
که 1۰ اثر جدید پیکاسو در 
جریان ساماندهی انبار موزه 
هنرهای معاصر کشف شده!
هنرهای  موزه  =مدیر 
خبر  این  می گوید  معاصر 
برداشت  و  نیست  درست 

غلط گزارشگران بوده!
موزه رضا عباسی، نیاوران و سعدآباد 
و  موزه ها  رونق  پر  روزهای  اوج  در 
دلیل  به  تابستان،  در  تاریخی  اماکن 
تعمیرات و سمپاشی تعطیل شده اند!

عمدتا  ایران  در  موزه ها  تعطیلی 
است  حساسیت برانگیزی  موضوع 
حتی  و  انتقاالت  و  نقل  امکان  که 
دور  را  موزه  اموال  غیرقانونی  فروش 
افزایش  بازدیدکنندگان  چشم  از 
که  بود  گذشته  روز  همین  می دهد. 
خبر کشف 10 اثر پیکاسو در گنجینه 
موزه  هنرهای معاصر تهران در جریان 

ساماندهی انبار موزه تکذیب شد!
به دالیل  ایران  تعطیلی موزه ها در 
بازسازی  و  تعمیر  چون  مختلفی 
موضوع  معموال  سمپاشی  حتی  و 
بحث برانگیز و حساسیت  برانگیزی به 
شمار می رود. چنانکه در پی تعطیلی 
این مراکز موزه ای، اموال تاریخی و آثار 
زمانی که در معرض  از  بیش  هنری 
مخاطره ی  به  دارند،  قرار  عموم  دید 

سرقت و گم شدن می افتند.
با وجود این، موزه های ایران نیازمند 
اموال  از  نگهداری  استاندارد  افزایش 
تاریخی و آثار گرانبها هستند، چنانکه 
موزه ملی فرش ایران به دلیل نزدیکی با 
مترو و فضای دودآلود شهری و نداشتن 
تهویه مناسب، دیگر مکان مناسبی برای 
نگهداری فرش های گرانبها و تاریخی 
ایران نیست.حاال اعالم شده که موزه 
اطالع  تا  نیاوران  موزه  و  عباسی  رضا 
بسته  بازدیدکنندگان  روی  به  بعدی 
ساختمانی  تعمیرات  تا  بود  خواهند 
شود. اجرایی  موزه  سمپاشی  و 

موزه ها  مدیرکل  کارگر  محمدرضا 
و اموال منقول تاریخی به ایلنا گفته 
دلیل  به  می شویم  مجبور  »گاها  که 

در سیستم های  یکباره  که  مشکالتی 
تهویه،  گرمایش،  و  سرمایش  برق، 
بدون  می افتد  اتفاق  و…  تاسیسات 
مصلحت اندیشی درصدد تعمیر برآییم!«

فصل  در  موزه ها  تعطیلی  وی 
تابستان را همچنین مربوط به خشک 
شدن سریع مصالح ساختمانی دانسته 
و گفته »اگر این نوع از تعمیرات برای 
فصل پاییز گذاشته شود از یکسو با آغاز 
روبرو  گروهی  بازدیدهای  و  مدارس 
بارندگی  فصل  دیگرسو  از  و  هستیم 
انجام  دیگر  و  می شود  آغاز  سرما  و 
بود.« نخواهد  امکان پذیر  تعمیرات 

ایران،  موزه های  رئیس  اعالم  طبق 
در  مشکالتی  با  عباسی  رضا  موزه 
روبروست  مخزن  و  برق  تاسیسات 
نواقص  این  برای رفع  این تعطیلی  و 

صورت گرفته است.
موزه ها  مدیرکل  کارگر  محمدرضا 
اعالم کرده که برای رفع تمام مشکالت 
موزه رضا عباسی زمانی حدود یک ماه 

یا یک ماه و نیم الزم است.
از سوی دیگر، مجموعه کاخ نیاوران 
و سعدآباد نیز به دلیل کنترل و دفع 
آفات و سمپاشی تعطیل شده که البته 

شامل همه بخش ها نمی شود.
منقول  اموال  و  موزه ها  مدیرکل 
که  مشکالتی  به  اشاره  با  تاریخی 
مجموعه تاریخی و فرهنگی نیاوران با 
آن روبروست گفت: »از آنجا که این 
و  سبز  فضای  محدوده  در  مجموعه 
با مشکالتی  از این رو  باغ قرار دارند 
که رطوبت و حشرات ایجاد می کنند 
نباشیم،  مراقب  اگر  هستند.  روبرو 
باکتری ها از یکسو و حشرات مختلف 
و  زیر فرش ها  موزه ها،  به  از دیگرسو 
نفوذ  مختلف  نقاط  و  تابلوها  پشت 
پیدا می کنند و سبب بروز مشکالت 
می شوند. از این رو سمپاشی در زمان 

مقرر الزامی است.«
سلطنتی  کتابخانه  موزه  همچنین 
پنج شنبه  و  چهارشنبه  روزهای  در 

موزه  است.  تعطیل  امرداد  و 18   1۷
روز  نیز  اختصاصی  اتومبیل های 
جمعه 1۹ امرداد تعطیل است. موزه 
روزهای  در  احمدشاهی  کوشک 
و  امرداد  و 21  یکشنبه 20  و  شنبه 
روزهای  در  نیاوران  اختصاصی  کاخ 
سه شنبه و چهارشنبه 2۳ و 2۴ امرداد 

تعطیل خواهد بود.
اما داستان تعطیلی شش ماهه موزه 
از جنس دیگریست.  هنرهای معاصر 
امسال  اردیبهشت ماه  از  موزه  این 
تعطیل شده و  این تعطیلی تا آبان ماه 
از  ادامه خواهد داشت.  پس  تعطیل 
۳۹ سال از انقالب، برای نخستین بار 
می شود.  بازسازی  و  تعمیر  موزه  این 
در روند تعطیلی این موزه قرار است 
بخش های اضافه شده به این بنا حذف 
شود و مشکالت رطوبتی و دمای این 

موزه نیز رفع گردد.
این  گالری  دو  است  قرار  همچنین 
موزه تعمیر شده و گنجینه آثار هنری 
این  جریان  در  شود.  منتقل  آنجا  به 
کار، ظرفیت محل نگهداری گنجینه 
موزه نیز حداکثر تا ۵0 درصد افزایش 
می یابد، البته مرمت آثار گنجینه جزو 
نیست. تعطیلی  پروژه  این  طرح های 
موزه هنرهای معاصر اما بدون برگزاری 
نشست مطبوعاتی و شفاف سازی روند 
تعمیر  رو  همین  از  بود،  بازسازی 
موزه ای که مهمترین موزه خاورمیانه 
دنیا  مدرن  آثار  گرانبهاترین  و  است 
حساسیت   می شود،  نگهداری  آن  در 

رسانه ها را برانگیخته است.
وبسایت  اوضاعی  چنین  در 
 The Art( هنر،  روزنامه  فرهنگی 
که  کرد  اعالم   )Newspaper
و  ساختمان  بازسازی  جریان  در 
هنرهای  موزه  گنجینه  ساماندهی 
هنرمندان  از  آثاری  تهران،  معاصر 
موزه  این  انبارهای  در  جهان  بزرگ 
کشف شده اند که پیش از این به ثبت 

نرسیده بودند.

*ویکتور خارا نوازنده ی گیتار و آوازخواِن پُرآوازه ی شیلی بود که پس از کودتای پینوشه علیه دولت سالوادور آلنده 
در این کشور به قتل رسید.

سال  اوت   7(  1371 مرداد   1۶ فرخزاد  فریدون 
اثر  بر  بُن  شهر  در  سکونت اش  محل  در   )1۹۹۲

ضربات چاقو به قتل رسید

رضا مقصدی

ادامه در صفحه 17

»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید.«
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=جلسه استیضاح ربیعی با 
همهمه، داد و بیداد، فحاشی 
و درگیری نمایندگان موافق 

و مخالف همراه بود.
به  گی  سید ر م  عد =
بحران  کارگران،  مشکالت 
در صندوق های بازنشستگی 
اجتماعی،  تأمین  و سازمان 
نرخ باالی بیکاری، البیگری 
ن  گا یند نما با  مله  معا و 
و  استیضاح  عدم  برای 
اقدامات  با  برخورد  عدم 
غیرقانونی بهریستی از جمله 
نمایندگان  که  بود  مواردی 
استیضاح درباره آن  موافق 

صحبت کردند. 
فق  ا مو ن  گا یند نما =
استیضاح: ربیعی »رنِد همه ی 
البی«  »خدای  و  فتنه ها« 

است!
را  خودم  من  کار:  وزیر   =

وزیر بیکاران نامیدم! 
یان  پا در  که  =ربیعی 
کز  تمر یا  گو تش  عیا فا د
بود  داده  دست  از  را  خود 
و  پرداخت  حاشیه گویی  به 
از جامعه  که  از جمله گفت 
شناخت  خیلی  کارگران  و 
دارد و در حال پژوهش روی 
پشت  دیوارنوشته ها  نوع 
سنگ   بر  و  توالت ها  دِر 

قبرهاست!
 17 چهارشنبه  روز  علنی  جلسه  در 
وزیر  ربیعی  علی  استیضاح  امرداد 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی اجرا و در 
نهایت علی ربیعی نتوانست رأی اعتماد 
نمایندگان را به دست آورد و با 129 
رأی مثبت 111 رأی منفی از مجموع 

2۴3 رای، برکنار شد. 
به مشکالت کارگران،  عدم رسیدگی 
بحران در صندوق های بازنشستگی و 
باالی  نرخ  اجتماعی،  تأمین  سازمان 
بیکاری، البیگری و معامله با نمایندگان 
برای عدم استیضاح و عدم برخورد با 
اقدامات غیرقانونی بهریستی از جمله 
مواردی هستند که نمایندگان موافق 

استیضاح درباره آن صحبت کردند.
وزیر  ربیعی  علی  استیضاح  جلسه 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی صبح روز 
در  حاشیه  با  امرداد   17 چهارشنبه 
مجلس شورای اسالمی آغاز شد. این 
تهدید،  فریاد،  همهمه،  با  که  جلسه 
فحاشی و عربده کشی نمایندگان همراه 
بود بار دیگر وضعیت اسفناک مجلس 
شورای اسالمی در ایران را به نمایش 

گذاشت.
در ابتدای این جلسه به  محض اینکه 
به روی  پارلمان  صحن  ورودی  در 
ی  صدا شد،  گشوده  ن  ا ر خبرنگا
عضو  محجوب  علیرضا  فریادهای 
یکی  و  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 
می شد  شنیده  استیضاح  مخالفان  از 
رئیس  الریجانی  علی  به  خطاب  که 
که  می گفت  اسالمی  شورای  مجلس 
جلسه استیضاح ربیعی غیرقانونی است.

استیضاح قانونی یا غیرقانونی؟
وقتی الریجانی دلیل این موضوع را از 
عدم حضور  وی  کرد  محجوب سؤال 
وزیر تعاون و هیئت همراه او در صحن 
اعالم  موضوع  این  علت  را  پارلمان 
ذکر  به صراحت  آیین نامه  در  که  کرد 
شده است. الریجانی نیز در پاسخ به 
محجوب گفت که »ما از آقای ربیعی 
از  بیرون  دقیقه  چند  که  خواستیم 
آقای  بگویید  باشد،  پارلمان  صحن 
ربیعی داخل بیاید، وزیر باید در  جلسه 
استیضاح حضور داشته باشد، اگر هم 
نیاید، استیضاح انجام می شود، این در 
مجلس  داخلی  آیین نامه   229 ماده 
جای  دیگر  است،  آمده  به صراحت 

بحثی نیست.«
پشت  استیضاح  طراحان  از  تعدادی 
این  دالیل  درباره  مجلس  تریبون 
موضوع اظهارات خود را بیان کردند. 
مسعود  نام  ابتدا  در  رئیسه  هیئت  
در  ممسنی  مردم  نماینده  گودرزی 
مجلس را برای این موضوع اعالم کرد. 
این نماینده در واکنش به این مسئله 
این  برای  را  خود  امضای  کرد  اعالم 

استیضاح پس گرفته است.
علیم  م  نا سپس  ئیسه  ر هیئت 
نیز  اعالم کرد که وی  را  یارمحمدی 

مجلس شورای اسالمی رأی اعتماد خود از وزیر 
کار را پس گرفت؛ علی ربیعی برکنار شد

در پشت تریبون قرار نگرفت و تعدادی 
از نمایندگان نیز که اسامی  آنها جزو 
استیضاح کنندگان بود حاضر نشدند 

پشت تریبون قرار بگیرند.
علنی  جلسه  در  نمایندگان  از  برخی 
امروز معتقد بودند که طرح استیضاح 
ربیعی سیر قانونی خود را طی نکرده و 
باید به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده 
مجلس،  داخلی  آئین نامه  طبق  شود. 
موضوع استیضاح وزیران باید به صورت 
صریح و مورد به مورد به صورت کتبی 
به هیئت رئیس تسلیم شود و هیئت 
رئیسه نیز بالفاصله آن را به کمیسیون 
تخصصی مربوطه ارجاع دهد. در مرحله 
بعد، کمیسیون موظف است حداکثر 
ظرف یک هفته از استیضاح کنندگان 
و وزیر مربوطه برای رسیدگی به طرح 
معترضان  اما  آورد  عمل  به  دعوت 
می گفتند این مرحله اجرا نشده است.

نمایندگان  از  دیگر  برخی  مقابل  در 
معتقد بودند البی دولت و تیم ربیعی 
موجب  اسالمی  شورای  مجلس  در 
شده برخی از استیضاح کنندگان درباره 

حضور در این جلسه مردد باشند.
بین  زمزمه های  اتفاق  این  از  پس 
شدن  منتفی  بر  مبنی  نمایندگان 
مطرح  مجلس  در  طرح  این  بررسی 
جلسه  رئیس  الریجانی  علی  که  شد 
ایجاد  سردرگمی  این  اینکه  برای 
تنفس  دقایقی  کند  مدیریت  را  شده 
اعالم  کرد تا مشخص شود که موضع 

استیضاح کنندگان چیست؟
در نهایت جلسه استیضاح علی ربیعی 
از  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر 
سر گرفته شد و چند تن از موافقان 
پشت  کار  وزیر  استیضاح  مخالفان  و 
را  خود  نظرات  و  گرفته  قرار  تریبون 
بیان کردند. اما این پایان حواشی جلسه 

استیضاح وزیر نبود!
در  نماینده سبزوار  مقصودی  حسین 
مخالفت  در  اسالمی  شورای  مجلس 
استیضاح  موافق  و  ربیعی  عملکرد  با 
و  گرفت  قرار  حاضر  تریبون  پشت 
دالیل مخالفت خود با ادامه کار ربیعی 
در وزارت کار را مطرح کرد. وی پس 
از پایان اظهاراتش از پشت تریبون به 
سمت صندلی  خود در حال حرکت بود 
که ناگهان میرزایی نکو عضو فراکسیون 
امید )اصالح طلبان( مجلس و مخالف 
مقصودی  سمت  به  ربیعی  استیضاح 
حمله ور شد و به فحاشی او پرداخت. 
لحن صحبت های میرزایی نکو موجب 
عصبانیت شدید مقصودی شد بطوری 
که وی نیز حمله کرد تا میرزایی نکو 

را بزند!
و  مقصودی  شدید  لفظی  درگیری 
میرزایی نکو با میانجیگری امیرآبادی، 
تابش، قاضی پور و اعضای هیئت  رئیسه 
و تذکرات مکرر الریجانی خاتمه یافت 
بود  ممکن  کار  وزیر  استیضاح  وگرنه 
با زد و خورد شدید میان موافقان و 

مخالفان استیضاح روبرو شود.

و  نشست  این  برگزاری  حین  در  اما 
موافق  نمایندگان  سخنان  میان  در 
قابل  نیز سخنان  استیضاح  مخالف  و 

توجهی مطرح شد.

رو کردن دست یکدیگر و دولتی ها
نماینده  رستمیان  علی  نمونه  برای 
شورای  مجلس  در  دلفان  و  سلسله 
انوشیروان  عملکرد  درباره  اسالمی 
تعاون،  وزیر  معاون  بندپی  محسنی 
کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان 
بهزیستی ایران گفت: »توسط یکی از 
فرستادگان جناب آقای بندپی به بنده 
گفته شد 5۰۰ میلیون تومان به شما 
نام یک خیریه که هیچ  به  می دهیم 
حرفی در خصوص مشکالت بهزیستی 
مطرح نشود، یعنی 2۰ میلیون تومان 
به آن خیریه داده شود و ۴۸۰ میلیون 
فقرا  بین  توزیع  برای  بنده  را  تومان 
ایتام بردارم! این مسئله را بنده به  و 
رئیس مجلس و معاون وزیر اطالعات 
گزارش دادم. متاسفانه رئیس سازمان 
تومان 2۰  میلیون  از 5۰۰  بهزیستی 
میلیون آن را به خیریه پرداخت کرده 
و ۴۸۰ میلیون آن را به خرید ماشین 
دادند.  اختصاص  بلند  شاسی  های 
یعنی پول خرید ویلچر برای معلوالن 
را به مصارف دیگر اختصاص داده اند؛ 
هر چند که وزیر مربوطه در پاسخ به 
این موارد تاکید کرد که چنین مسائلی 
در دوره قبل بهزیستی نیز دیده شده 

است.«
وی ادامه داد: »برای معلوالن بهزیستی 
باید با بودجه دولتی موضوع اشتغال را 
سازمان  ریاست  کردید،  می  پیگیری 
بهزیستی اجازه بررسی این مسئله در 
یک استان را به بنده ندادند اما در دو 
اعتبارات  ۸۰درصد  متاسفانه  استان 
دیگر  موارد  به  مسئله  این  به  مربوط 

اختصاص یافته است.«
اتهام  به  پاسخ  در  بندپی  محسنی 
پرداخت رشوه توسط نماینده دلفان و 
سلسله، مدعی شد: »عدم انتصاب فرد 
پیشنهادی رستمیان، دلیل طرح این 
اتهامات بود. فردی که آقای رستیمان 
به عنوان مدیر برای بهزیستی استان 
معرفی کرده بود فاقد شاخص های الزم 
بوده و در کمیته انتصابات رای الزم را 

کسب نکرد.«

ربیعی، رنِد همه ی فتنه ها و خدای 
البی!

نمایندگان  از  یکی  مقصودی  حسین 
مجلس  در  رضوی  خراسان  استان 
شورای اسالمی و از موافقان استیضاح 
از  گفتند  دولت  طرف  »از  گفت: 
کرباسیان دفاع کنید و به ربیعی رای 
اگر  می گویم  راست  واهلل  به  ندهید! 
اینطور نیست تو دروغ می گویی آقای 
و  شما  جمهور،  رئیس  آقای  امیری. 
کسانی که دیشب شام معاویه و یزید 
را خوردند مقصر این وضعیت هستند.  

نام آنها را می برم، تا آنها از خود دفاع 
کنند مسعود گودرزی، پور ابراهیمی، 
علی  یارمحمدی، جاسبی،  رستمیان، 
اکبری، خجسته، نگهبان و رنجبر زاده. 
فتنه ها  همه ی  ِرند  شما  ربیعی  آقای 

هستید!«
در  اسدآباد  نماینده  رنجبرزاده  اکبر 
به  که  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
عنوان موافق استیضاح پشت تریبون 
برای  تصمیمی  »من  گفت:  آمد 
استیضاح آقای ربیعی نداشتم و جزو 
در  اما  نبودم  هم  اولیه  امضاکنندگان 
روزهای اخیر اتفاقاتی افتاد و اخباری 
به هیئت رییسه مجلس واصل شد که 
بر خود تکلیف دانستم که استیضاح را 

امضا کنم.«
وی با طرح این سوال که ماندگاری در 
وزارت به چه قیمتی، افزود: »مجلس، 
خانه ملت و امید ملت است و قداست 
را  روزنه های فساد  دارد، چرا  پاکی  و 
می کنید؟  هدایت  مجلس  سمت  به 
و  مباحث  ربیعی  آقای  زیرمجموعه 
مسائلی را مطرح کردند که نمایندگان 
را به چالش فساد ببرند، این ظلم به 
خانه ملت است. مگر مسئولیت چیست 
هر  به  کنیم  تالش  باید  اینقدر  که 

قیمتی در آن بمانیم.«
محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان 
و رئیس کیمسیون اقتصادی مجلس 
آخرین  عنوان  به  اسالمی که  شورای 
به  کار  وزیر  از  استیضاح  موافق طرح 
پرداخت  خود  موافقت  دالیل  بیان 
برخی  با  که  جلساتی  »در  گفت 
دوستان داشتم آقای ربیعی را »خدای 
البی« معرفی کردند. طیف های عظیم 
فشار  با  در مجلس  برخی  و  کارگری 
مباحث  طرح  اجازه  نمایندگان  به 
به  وی  کردند.«  سلب  را  استیضاح 
کنایه ادامه داد: »ای کاش وزیر تعاون 
جایگزین وزیر خارجه می شد تا برجام 
را حل می کرد! و من مطمئنم که ایشان 
با قدرت البیگری خود می توانست این 

پرونده را حل کند!«
بیمه،  اسم  »به  افزود:  پورابراهیمی 
تعاون و کار، کارهای کالن و بنگاهداری 
جلسه  در  قبل  هفته  می شود.  انجام 
ارز  نشدن  عرضه  برای  کمیسیون 
پتروشیمی ها که متعلق به وزارت کار 
است را مطرح کردیم و این شرکت ها 
در  اقتصادی  نظام  در  اخالل  عامل 
قضیه نابسامانی های نرخ ارز  هستند. 
یقه چه کسی را بگیریم؟ 327 شرکت 
اجتماعی  تامین  سازمان  زیرمجموعه 
زیرمجموعه  شرکت   1۸7 و  است 
هستند  کشور  بازنشستگی  صندوق 
ده ها شرکت زیرمجموعه صندوق بیمه 

عشایر و روستاییان هستند.«
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
تولیدکننده  شرکت های  بزرگترین 
دارو و حمل و نقل کاال را متعلق به 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
دانست و افزود: »۶۶درصد پتروشیمی 

امیرکبیر،  پتروشیمی  7۸درصد  جم، 
۴9درصد پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 
95درصد نفت پاسارگاد و بیش از 3۰ 
به  متعلق  این حوزه  در  مهم  شرکت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. 
اشتغال ماموریت کدام دستگاه است که 

مردم به کف خیابان ها می آیند؟«
مدعی  مجلس  در  کرمان  نماینده 
و  شد  ربیعی  علی  مدیریت  سوء  
گفت: »بدهکارترین سازمان، سازمان 
تامین اجتماعی است. به همین دلیل 
درخواست تحقیق و تفحص از سازمان 
تامین اجتماعی را به جریان انداخته اند 
حال  در  اقتصادی  کمیسیون  در  که 
رسیدگی به آن هستیم. الیحه دولت 
توسط  وزارتخانه  این  تفکیک  برای 
به  با توجه  ارائه شد و مجلس  دولت 
کرد.  مخالفت  آن  با  کشور  شرایط 
برای  دلیل  چه  به  می پرسم  وزیر  از 
رای نیاوردن این الیحه البی سنگین 

کردید؟«
به  خطاب  همچنین  براهیمی  پورا
مخالف  نمایندگان  از  که  پزشکیان 
استیضاح وزیر بود و گفته بود تخلفی 
در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
»وزارت  گفت:  است  نگرفته  صورت 
اطالعات و اطالعات سپاه پرونده عریض 
و مشکالت  ربیعی  اطرافیان  و طویل 
اقتصادی زیادی ناشی از این مسئله را 
بررسی کنند و به مردم گزارش دهند.«

ربیعی: با رفتن من مشکالت حل 
نمی شود!

پس از اظهارات نمایندگان، علی ربیعی 
پشت تریبون قرار گرفت و به دفاع از 
خود پرداخت. علی ربیعی در سخنان 
سومین  برای  که  شد  یادآور  خود 
از یک سال در جلسه  بار طی کمتر 
با  و  استیضاح مجلس حضور می یابد 
تاکید بر وظیفه وزیران در پاسخگویی 
که  گفت  نمایندگان،  سئواالت  به 
شرایط  بهبود  باعث  او  کناره گیری 
از  بنده  »اگر  گفت:  نخواهد شد. وی 
اخیر  نابسامانی های  آیا  بروم،  دولت 
اقتصادی  مشکالت  و  دالر  حوزه  در 
ترامپ  بحث  ما  شد؟  خواهد  حل 
ناجوانمردانه را در کشور داریم، اما نباید 
حیثیت مجلس را به استیضاح بنده گره 
استیضاح صورت  این  اگر  و گفت  زد 
نگیرد حیثیت مجلس از بین می رود.«

شرایط  اینکه  به  اعتراف  با  کار  وزیر 
»من  گفت:  نیست،  مساعد  کارگران 
نمی گویم اوضاع کارگران خوب است 
اما در همه مواقع با آنها همراه بوده ام. 
از نمایندگان می خواهم در بررسی این 
موارد انصاف را رعایت کنند. به تمامی 
مواردی که مطرح شده چند ماه پیش 
ماه   ۴ طی  در  آیا  داده ام.  پاسخ  نیز 
گذشته اتفاقی رخ داده که من از آن 
در جهت بهتر کردن شرایط استفاده 

نکرده باشم؟«
وی افزود: »وزارتخانه اینجانب آسیب زا 

نیست و من آسیب زایی نکردم.«
ربیعی همچنین پذیرفت که برخی از 
اما  بجاست  نمایندگان  خواسته های 
گفت که برای این منظور بودجه الزم 
را  انتقاد  این  ندارد. وی  اختیار  را در 
اصلی  عامل  عنوان  به  کار  وزارت  که 
پیاده کردن اقتصاد مقاومتی، به خوبی 
گفت:  و  کرد  رد  است  نکرده  عمل 
»نمایندگان باید به وجدان خود رجوع 
کنند، آیا عمده اقتصاد مقاومتی به این 
وزارتخانه بر می گردد، قرارگاه اقتصاد 
پزشکیان،  آقای  حضور  در  مقاومتی 
قوه  اول  معاون  جهانگیری،  آقای 
قضائیه، نیروهای مسلح و 15 وزارتخانه، 
این  عملکرد  در  مقاومتی  اقتصاد  آیا 

وزارتخانه خالصه می شود؟«
وزیر تعاون و کار انتقاد نمایندگان از 
کم کاری وزارتخانه تحت نظر خود در 
زمینه اشتغال زایی را قبول نکرد و گفت 
که »من از شما این سوال را دارم که 
آیا بیکاری محصول سیاست های این 
محصول  بیکاری  است؟  وزارتخانه 
سیاست های کالن پولی و مالی است 
که ما و شما با هم تصمیم می گیریم، 
بیکاری محصول سیاست های تولیدی 
ماست که بخشی از آن به من مرتبط 
است اما هیچ بند قانونی وجود ندارد که 
بگوید فقط من در بیکاری مسئولیت 
بیکاران  وزیر  را  خودم  که  من  دارم. 

نامیدم!«
دفاعیات  از  دیگری  بخش  در  ربیعی 
چرا  پرسیدند  من  »از  گفت:  خود 
بازنشستگان مناسب نیست.  معیشت 
باید  ارکان  همه  و  مجلس  را  این 
نرخ  که  زمانی  در  بدهند.  جواب 
تورم  با  بازنشستگی ۶7درصد  حقوق 
فاصله داشت، آیا کسی به این مسئله 
حقوق  من  زمان  در  می پرداخت؟ 
و  است  شده  برابر  سه  بازنشستگان 
بر روی افزایش قدرت خرید، کارهای 
فراوانی انجام شده و مسکن اجتماعی 
و وام های مناسب پیگیری شده است. 
من بیش از همه زندگی این چنینی را 
تجربه کرده ام اما باز شما می گویید که 
فالنی گریه کرد. من بیش از همه فقر و 
نداری را می فهمم. من از شما می پرسم 
حقوق  افزایش  برای  الزم  منابع  آیا 
بازنشستگان را در اختیار وزارتخانه قرار 
داده اید؟ تک تک بازنشسته ها می دانند 
تالش  برایشان  اندازه  چه  تا  من  که 
کرده ام. چیزی نگویید که مردم ناامید 
شوند. مگر امکاناتی که در اختیار من 
است به آن اندازه ای است که بتوانیم 

همسان سازی را انجام دهیم؟«
علی ربیعی در ادامه ی دفاعیات خود با 
توجه به اینکه هم معلوم بود که اصال 
گذاشته  کنار  وزارت  از  نیست  مایل 
شود و هم آرایش نمایندگان مجلس 
که گویا عزم خود را جزم کرده بودند 
رأی اعتماد خود را از وی پس بگیرند، 
تالش  و  داد  از دست  را  تمرکز خود 
نظر  دری  هر  از  گفتن  با سخن  کرد 
خاطره  از  کند؛  جلب  را  نمایندگان 
مارکسیست اش  دوست  درباره  گفتن 
تا چای ریختن برای سپهبد فردوست 
و ادعای باندبازی شهبانو فرح پهلوی 

در رژیم شاه!
وی حتی برای اینکه در مقام خود باقی 
بماند به اطالع نمایندگان رساند که از 
جامعه و کارگران خیلی شناخت دارد و 
در حال پژوهش روی نوع دیوارنوشته ها 
پشت درِ توالت ها و بر سنگ  قبرهاست!

اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
علی  برکناری  دنبال  به  مدت هاست 
رفاه  و  تعاون  کار،  وزارت  از  ربیعی 
م  قدا ا نخستین  بودند.  جتماعی  ا
مجلسی ها درباره ربیعی در آذرماه سال 
93 و با دادن اولین کارت زرد در سه ماه 
پس از اولین استیضاح، آغاز شد. پس 
از آن، تجمعات اعتراضی بازنشستگان 
به جایی رساند  را  مقابل مجلس کار 
که یک سال بعد یعنی در سال 9۴،  
از نگاه  عملکرد غیرقابل قبول ربیعی 
مجلس در جریان رسیدگی به وضعیت 
کارکنان بازنشسته صنعت فوالد، منجر 

به کلید خوردن استیضاح وی شد.
کم  حقوق  هم  نمایندگان  از  برخی 
برای کارگران را دلیلی برای استیضاح 
او مطرح کردند و همه این اما و اگرها 
موجب شد تا نخستین قرعه استیضاح 
ربیعی  نام  به  نیز  دهم  مجلس  در 
سال  تیرماه  در  نهایت  در  و  بیافتد 
95 بار دیگر طرح استیضاح وزیر کار 
با امضای بیش از ۶۰نفر از نمایندگان 

به جریان افتاد.
در ماه های پایانی سال 95 بود که بار 
لیست  از سوی  استیضاح  دیگر طرح 
امیدی های مجلس که با دولت همراه 
بودند به جریان افتاد اما چون امضاها 
به حد نصاب نرسید، طرح منتفی شد.
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=اولین موج از تحریم های 
جدید آمریکا قدم به مرحله 
این  است.  گذاشته  اجرا 
استفاده  جمله  از  تحریم ها 
با جمهوری  تجارت  دالر در 
و  را ممنوع ساخته  اسالمی 
فروش هواپیما، فلزات گرانبها 
و صنعتی، همکاری با صنایع 
اتومبیل سازی ایران و واردات 
قرار داده  را هدف  غیرنفتی 

است.
=تدابیر اتحادیه اروپا برای 
جدید  تحریم های  با  مقابله 
برخوردار  کارآیی  از  آمریکا 
نیستند و عمدتا جنبه نمادین 
و حیثیتی دارند. شرکت های 
از  پس  یکی  اروپایی  بزرگ 
ایران خارج  بازار  از  دیگری 
نیستند  حاضر  و  می شوند 
ریسک پرداخت جریمه های 
سنگین خزانه داری آمریکا را 

بپذیرند.
احمد رأفت - دونالد ترامپ، رئیس 
امضای  جریان  در  آمریکا  جمهوری 
فرمان اجرای موج اول تحریم ها هشدار 
همکاری  که  مؤسساتی  و  »افراد  داد 
ریسک  با  ندهند،  کاهش  را  ایران  با 
پیامد های جدی روبرو خواهند بود«و 
به عبارت دیگر شرکت های اروپایی، و 
قرار  دوراهی  بر سر  امروز  غیراروپایی، 
دارند و باید بین ادامه روابط اقتصادی 
بازار  با جمهوری اسالمی و ماندن در 

آمریکا، یکی را انتخاب کنند.

سه شنبه،  از  که  تحریم ها  اول  موج 
۷ ژوییه 2018، اجرای آنها آغاز شده 
است، هرگونه فروش دالر به جمهوری 
اسالمی و معامالتی که بر مبنای پول 
ملی آمریکا باشد را ممنوع می کند. در 
دوران تحریم های قبل از توافق هسته ای 
بسیاری از بانک ها و مؤسسات مالی و 
اعتباری که این تحریم را دور می زدند 
به پرداخت جریمه های میلیون دالری 
برای ادامه حضور در بازار آمریکا محکوم 
 BNP را  جریمه ها  باالترین  شدند. 
 HSBC ،)فرانسوی )8.۹ میلیارد دالر
بریتانیایی )یک میلیارد و ۹20 میلیون 
دالر(، Commerzbank آلمان )1.۴ 
میلیارد دالر( و شرکت ZTE چینی 
کردند.  پرداخت  دالر(  میلیارد   1.۳(
حداقل ۳0 نهاد بانکی و مالی دیگر هم 
چندصد  جرایمی  پرداخت  به  مجبور 

میلیون دالری شدند.
بازگشت دالر چمدانی؟

این  زدن  دور  برای  گذشته  در 
را  دالر  اسالمی  جمهوری  تحریم ها، 
چون  همسایه  کشورهای  بازارهای  از 
به  عراق  و  افغانستان  دوبی،  ترکیه، 
بار  این  می کرد.  وارد  صورت چمدانی 
غیر از ترکیه که هنوز موضع روشنی در 
این رابطه اتخاذ نکرده است، جمهوری 
اسالمی نخواهد توانست روی همکاری 
دوبی، عراق و افغانستان حساب کند. 
حیدر العبادی، نخست وزیر عراق اعالم 
کرد ما با وجود مخالفت با تحریم های 
منافع  حفظ  برای  آمریکا،  جدید 
حمایت  تحریم ها  این  از  کشورمان 
خواهیم کرد. افغانستان نیز که محتاج 
نخواهد  آمریکاست،  مالی   کمک های 
توانست سیاست متفاوتی را اتخاذ کند. 
امارات متحده عربی هم که مدت هاست 
در زمینه تحریم ها با آمریکا همکاری 

می کند.
موج اول تحریم ها فروش طال و دیگر 

بازرگان ایتالیایی: اروپا در مقابل تحریم های آمریکا 
هیچ غلطی نمی تواند بکند!

فلزات گرانبها، فلزات خام و نیمه خام 
صنعتی چون آلومینیوم، فوالد، ذغال 
سنگ و گرافیت به جمهوری اسالمی 
تحریم ها  این  است.  کرده  ممنوع  را 
همکاری با جمهوری اسالمی در زمینه 
فروش هواپیما و فن آوری ها در زمینه 
را  موتورسیکلت  حتا  و  اتومبیل سازی 
شرکت  از  غیر  است.  رفته  نشانه  هم 
فرانسوی رنو که هنوز در مورد خروج 
از بازار ایران تصمیمی نگرفته، دیگران 
همه اعالم کرده اند که به همکاری با 
جمهوری اسالمی خاتمه خواهند داد. 
تازه ترین شرکت هایی که خروج خود 
اعالم کرده اند شرکت  را  ایران  بازار  از 
سوئدی »اسکانیا« و »دایملر بنز« آلمانی 
به  ایران  غیرنفتی  صادرات  هستند. 
آمریکا، چون فرش یا پسته و زعفران هم 
از سه شنبه گذشته ممنوع شده است.

موج دوم تحریم ها در راه است

الته زمانی که روز ۴ نوامبر آینده موج 
شوند،  اجرایی  نیز  تحریم ها  این  دوم 
بسیار  اسالمی  جمهوری  بر  عرصه 
تنگ تر خواهد شد. تحریم های آبان ماه 
کشتی سازی،  و  کشتیرانی  صنایع 
بیمه های اتکایی برای مبادالت با ایران، 
نهادهای  و  بانک ها  با  مالی  مبادالت 
مالی جمهوری اسالمی و بخش انرژی 
جمهوری  بیمار  اقتصاد  برای  که  را 
اسالمی جنبه حیاتی دارد را هدف قرار 
خواهند داد. آمریکا تالش خواهد کرد 
که صادرات نفت و گاز ایران را به صفر 
برساند، اگرچه کارشناسان بین المللی 
و  آبی  مرزهای  به  توجه  با  معتقدند 
خاکی کشور، جمهوری اسالمی احتماال 
میلیون  یک  حدود  توانست  خواهد 
بشکه نفت را به صورت قاچاق از کشور 
ایتالیایی  کارخانه دار  سازد.یک  خارج 
صنعتی  ماشین آالت  سال هاست  که 
می کند،  صادر  اسالمی  جمهوری  به 
او برده نشود،  از  نامی  اینکه  به شرط 
به کیهان لندن می گوید »تحریم های 
برای  بزرگی  ضربه  آمریکا  جدید 
از جمله  اروپایی،  از کشورهای  برخی 
توافق هسته ای  از  ایتالیاست که پس 
روی بازار ایران حساب باز کرده بودند«. 
از  بتوان  می افزاید: »شاید  ادامه  در  او 
نظر حقوقی علیه آمریکا در دادگاه های 
بین المللی پرونده ای گشود، ولی هیچ 
شرکتی حاضر نیست جنگی حقوقی 
علیه دولت آمریکا به راه بیاندازد، چون 
چنین جنگی تنها یک بازنده خواهد 
اروپایی  شرکت های  هم  آن  و  داشت 
دادگاه،  نتیجه  از  گذشته  که  هستند 
بازار آمریکا را برای مدت زیادی از دست 

خواهند داد«.
اقدامات »حیثیتی« اروپا

اظهارات  ایتالیایی  کارخانه دار  این 
با  مقابله  با  رابطه  در  اروپایی  مقامات 
»حیثیتی«  را  ایتالیایی  تحریم های 

»اروپا  که  است  معتقد  و  می خواند 
برای مقابله با تحریم های آمریکا هیچ 
ادامه  در  او  بکند«.  نمی تواند  غلطی 
عدم  دالیل  لندن،  کیهان  با  گفتگو 
موفقیت اروپا در مقابله با تحریم های 
آمریکا را چنین بر می شمارد: »اوال اروپا 
آمریکا یک سیستم متمرکز  برخالف 
برای تصمیم گیری و اجرای تصمیمات 
خود ندارد. اتحادیه اروپا از 2۷ کشور 
تشکیل شده که هر کدام دارای منافع 
متفاوتی هستند و در برخی مواقع حتا 
در تضاد با یکدیگر قرار دارند، در حالی 
که آمریکا یک خزانه داری دارد و یک 
فرد تصمیم گیری می کند. در رابطه با 
تحریم های آمریکا اگرچه همه به باقی 
ماندن در برجام اعتقاد دارند، ولی برخی 
جمهوری  لهستان،  مانند  کشورها  از 
چک، مجارستان، اسلواکی و حتا اسپانیا 
اصال عالقه ای به درگیری با آمریکا در 

رابطه با ایران ندارند«.
اجرایی  تصمیمات  به  اشاره  در 
اتحادیه اروپا که روز سه شنبه همزمان 
اجرایی  آمریکا  جدید  تحریم های  با 
شدند، این کارخانه دار به کیهان لندن 
جریمه های  جبران  »برای  می گوید: 
اتحادیه  آمریکا،  خزانه داری  احتمالی 
اروپا  سرمایه گذاری  بانک  از  اروپا 
خواسته است که این جرایم احتمالی را 
پرداخت کند. بودجه ای که این بانک در 
اختیار دارد بین 1۴ تا 1۵ میلیارد دالر 
است. با توجه به جرایمی که در دوران 
قبلی تحریم ها برخی صنایع و بانک ها 
این  کردند،  پرداخت  خزانه داری  به 
مبلغ تنها کفاف پرداخت چند جریمه 
جلب  دیگر  چاره  می دهد.  را  سنگین 
توافق خزانه داری و دولت آمریکا برای 
مستثنا کردن شرکت های اروپایی از این 
تحریم ها است، ولی آمریکا تا کنون با 
چنین درخواست هایی از سوی مقامات 
آلمان، فرانسه و ایتالیا مخالفت کرده و 
مشکل به نظر می رسد که دونالد ترامپ 

در این رابطه تغییر نظر بدهد«.
ناتوانی اروپا برای مقابله با تحریم ها

راهکار دیگر پیشنهادی اتحادیه اروپا، 
قانون انسداد است که در سال 1۹۹6 
در زمان تحریم های آمریکا علیه کوبا 
به تصویب رسید. کارخانه دار ایتالیایی 
می گوید: »این قانون در آن زمان هم 
نتیجه نداد و تجربه ای شکست خورده 
است. تجار و صاحبان صنایع در اروپا 
دولت ها  و  برخوردارند  عمل  آزادی  از 
نمی توانند آنها را مجبور به تبعیت از 
سیاست های خود کنند«. او در خاتمه 
می تواند  که  اتفاقی  »تنها  می افزاید: 
بیافتد ادامه تجارت با ایران بدون استفاده 
از کانال های رایج بانکی و دریافت پول 
نقد است. ولی این شیوه هم فقط برای 
فروش اجناس مصرفی می تواند در نظر 
ماشین  آالت  فروش  نه  و  شود  گرفته 
صفر!«  6 با  قراردادهایی  و  صنعتی 

بانک  که  داشت  توجه  باید 
سرمایه گذاری اروپا هم به تصمیماتی 
است  کرده  اتخاذ  اروپا  اتحادیه  که 
اعتقاد چندانی ندارد. ورنر هویر، رئیس 
هفته های  در  بارها  اروپایی  نهاد  این 
تنها  نه  که  است  کرده  اعالم  گذشته 
اجرای تصمبیمات کمیسیون اروپایی 
بلکه  نیست،  الزام آور  بانک  این  برای 
هم  »زیان آور«  می تواند  آنها  اجرای 
باشد. ورنر هویر در این رابطه به مقامات 
اروپایی یادآوری می کند که »بخشی از 
سهام این نهاد در دست سرمایه گذاران 
تصمیمی  چنین  و  است  آمریکایی 
می تواند عواقب بسیار خطرناکی داشته 
باشد و باعث سقوط ارزش سهام این 

بانک شود«.

=روزنامه کیهان تهران در 
به  توهین آمیز  یادداشتی 
لیال حاتمی دوباره تاخته و 
با  قضایی  برخورد  خواستار 

این بازیگر شده.
=لیال حاتمی در اینستاگرام 
خود بار دیگر از اعتراضات 
مردمی که از اوایل امردادماه 
است  شده  گرفته  سر  از 

حمایت کرد.
روز  چند  ارشاد  =وزیر 
یت  حما به  نسبت  پیش 
معترضان  ز  ا سلبریتی ها 

هشدار داده بود.
در پی اعالم حمایت لیال حاتمی از 
اعتراضات آزادیخواهی مردم در پست 
اینستاگرامی اش، کیهاِن تهران آن را 
حمایت از »براندازان و اغتشاشگران« 
خوانده و نوشته که نهادهای امنیتی 
مماشات  او  چون  افرادی  قبال  در 

می کنند! 
شده  شناخته  بازیگر  حاتمی  لیال 
امردادماه   1۴ یکشنبه  روز  سینما، 
از  تصویری  خود  اینسنتاگرام  در 
اعتراضات خیابانی چند روز اخیر در 
ایران را منتشر کرد. او همچنین متنی 
شاعر  و  نویسنده  المصری  مرام  از 
سوری را نیز آورده است که دختری 
می پرسد، مادر، آزادی چیست؟ مادر: 
آزادی چیزی گرانبهاست؛ دختر: پس 
ما نمی توانیم آن را بخریم؟مادر: آنها 
کاری می کنند که بهایش، زندگیمان 

باشد…  
#اعتراضات  هشتگ  از  حاتمی 
#گرانی #فساد #فساد_اقتصادی در 

این پست استفاده کرده است.
لیال  حمایت  اعالم  این  حاال،    
حاتمی با واکنش تند روزنامه کیهان 
این  به  بارها  این  از  پیش  که  تهران 
و  شد  روبرو  تاخته،  سینما  بازیگر 
خوشکام«  زری  »دختر  نام  به  او  از 
مادر  خوشکام  زری  است.  کرده  یاد 
لیال و همسر علی حاتمی کارگردان 
بر   1۳۷۵ آذر  در  که  سینما  توانای 
اثر بیماری سرطان درگذشت، بازیگر 

کیهاِن تهران: لیال حاتمی به عنوان دوستدار اجنبی 
بگوید چرا در ایران زندگی می کند؟!

سینمای ایران پیش از انقالب بود.
کیهاِن تهران نوشته که لیال حاتمی 
داعشی  دراویش  سردسته  از  پیشتر 
ایران  در  آمریکا  نشاندار  جاسوس  و 
حمایت کرده و حاال آمده تا بی خبری 
به  کشور  احوال  و  اوضاع  از  را  خود 

رخ بکشد!
پس  مؤسسه اش  که  روزنامه  این 
انقالب غصب شده در این مطلب  از 
توهین آمیز به حمایت لیال حاتمی از 
کنفرانس  در   ۹6 دی ماه  معترضان 
برلین  فیلم  فستیوال  مطبوعاتی 
درباره  او  که  نوشته  و  کرده  اشاره 
نبود آزادی حرف زد ولی نگفته اگر 
آزادی نیست چرا باید به عنوان یک 
ایران  در  آزادانه  اجنبی،  دوستدار 

زندگی کند!
کیهان  همچنین  یادداشت  این  در 
امنیتی  نهادهای  مماشات  از  تهران 
و  کرده  انتقاد  بی درد«  »مرفهین  با 
امنیتی  نهادهای  »مماشات  نوشته: 
با کسانی که خود در ردیف مرفهین 
بی درد به شمار می آیند و فارغ از درد 
و رنج اقشار محروم و مستضعف تنها 
شرایطی  هر  در  خودنمایی  فکر  به 

هستند، جای تأمل دارد!«
لیال حاتمی از اولین هنرمندانی بود 
که در جریان اعتراضات دی ماه سال 
گذشته در جریان برگزاری فستیوال 
کنفرانس  جلسه  در  برلین،  فیلم 

اعتراضات  از سرکوب  فیلم »خوک« 
شدت  به  حکومت  توسط  مردمی 

انتقاد و ابراز تأسف کرد.
و  تهران  چاپ  کیهان  روزنامه 
رسانه های حکومتی پس از بازگشت 
این بازیگر، به شدت او را تحت فشار 
قرار دادند و حتی جمعی از جانبازان 
و خانواده »شهدا« از او در دادسرای 

فرهنگ و رسانه شکایت کردند.
از  داخلی  هنرمندان  حمایت 
از  که  مردم  آزادی طلبانه  اعتراضات 
ادامه  کنون  تا  گذشته  سال  دی ماه 
عنوان  به  را  ارشاد  وزارت  یافته، 
بر  اعمال محدودیت و فشار  مسئول 
عرصه هنر و رسانه به واکنش واداشت.

ارشاد  وزیر  صالحی  سیدعباس 
در  که  سلبریتی هایی  به  نسبت 
تجمعات  به  اجتماعی  شبکه های 
می دهند،  نشان  واکنش  اعتراضی 
هشدار داد: »هر حرکتی که بخواهد 
و  بی نظمی  به  را  ایران  جامعه 
به  حتما  کند،  دعوت  قانون گریزی 

نفع کشور نخواهد بود.«
برخی  است  »ممکن  گفت:  او 
باشد،  خوشایند  آغازش  رفتارها 
کجا  به  نیست  معلوم  آن  پایان  اما 
بیانجامد، مهم این است که ما جامعه 
را از طریق قانون جلو ببریم و اگر هم 
انتقاد و اعتراضی وجود دارد بر مدار 

قانون انجام بگیرد.«

لیال حاتمی در کنفرانس مطبوعاتی فیلم »خوک« از برخورد با 
معترضان دی ماه امسال انتقاد کرد

گفتگو با رز عیسی؛ قهرمان هنر ایرانی در لندن
موزه دار،  عیسی  رز   - بیگلری  تارا 
نویسنده و تولیدکننده مشهوری است 
و  به معرفی  که در سه دهه گذشته 
لندن  در  خاورمیانه  هنر  شناساندن 

کمک کرده است.
از  فرهاد مشیری و شادی قدیریان 
بین المللی   شده  شناخته  هنرمندان 
و  پشتیبانی  آنها  از  او  که  هستند 
حمایت کرده . وی مبتکر نمایشگاه ها، 
نشریات و فیلم های زیادی بوده است.

موزه داِر  عیسی  رز  حاضر  حال  در 
»استادان  نمایشگاه  برگزارکننده ی 
است  لندن  اکتبر  گالری  در  زمان« 
ابریشمی،  منسوجات  آنجا،  در  که 
رشید  از  مجسمه هایی  و  کاشیکاری 
قریشی هنرمند الجزیره ای به نمایش 
اشاره ی  همچنین  و  شده  گذاشته 
نیافته ی  تحقق  اثر  به  شده  ویژه ای 
ایرانی، به  منیر فرمانفرمایان هنرمند 
نام »چشمه ی خیام« که یک آبنمای 
شیشه ای در شهر -بروژ در بلژیک است

کیهان الیف با رز در مورد کارها و 
نقش او به عنوان موزه دار و کارشناس 
هنر خاورمیانه گفتگویی با رز عیسی 

داشته است.
= برای نخستین بار کی به لندن 

آمدید؟
تا  آمدم  لندن  به   1۹86 سال  -در 
گالری KUFA اولین گالری که بطور 
خاورمیانه  هنر  زمینه  در  تخصصی 

فعالیت می کند را راه اندازی کنم.
که  نمایشگاهی  =نخستین 

داشتید در چه زمینه ای بود؟
جلد  مورد  در  نخست  -نمایشگاه 
در  من  بود.  عرب  جهان  کتاب های 
کنار یک کتابفروشی  به نام »ساقی 
مورد  در  اختصاصی  بطور  که  بوک« 
دنیای خاورمیانه بود، مستقر بودم )که 
هنوز هم همانجاست(. ما فکر کردیم 
که می توانیم  طراحان، نویسندگان و 
خوانندگان را به گالری بیاوریم. در آن 

زمان چیزی برای فروش وجود نداشت.
هنر  آیا  بودید  اینجا  =وقتی 
و  مهجور  ایرانی  مدرن  و  معاصر 
از  نمایشگاه هایی  یا  بود  ناشناخته 

آنها در برخی جاها وجود داشت؟
میالدی  هشتاد  دهه  اواخر  -در 
تنها  بود.  زیر ذره بین  به شدت  ایران 
از  این طرف  به  از 1۹88  که  چیزی 
امیر  سینمای  می آمد  بیرون  آنجا 
نادری و عباس کیارستمی و محسن 
بود.  بنی اعتماد  رخشان  و  مخملباف 
این در واقع منجر به انتشار نشریه ای 
در مورد سینمای جدید ایران شد که 
»تئاتر  برای  میالدی  در سال 1۹۹۹ 

فیلم ملی« انجام دادم.
سپس با تئاتر ملی و موسسه فیلم 
بریتانیا به عنوان مشاور در فیلم های 
ایرانی و عربی کار کردم. در اواخر دهه 
۹0 کم کم هنر معاصر ایرانی شروع به 
روزها هیچکس  آن  اوج گرفتن کرد. 
هنرمندان ایرانی را جدی نمی گرفت. 
زنده رودی،  اجراهای  اولین  من 
قدیریان   شادی  و  حسن زاده  خسرو 
دیگری  بسیار  گروهی  نمایش های  و 
از  اینها همه پیش  و  برگزار کردم  را 

برگزاری نمایشگاه هنر معاصر ایرانی 
 20 نمایش  به  که  بود  باربیکان  در 
سال پیش و پس از انقالب با استفاده 
موزه ی  در  موجود  مجموعه های  از 

هنرهای معاصر پرداختم.
فرهاد  تکی  اجراهای  آن  از  بعد 
در  بزرگ  نمایشگاه  یک  و  مشیری 
برلین با عنوان »فاصله دور نزدیک« 
باقی  و  داشتیم  را   200۳ سال  در 

ماجراها هم دیگر به تاریخ پیوسته.
که  را  ایرانی   هنر  این  =آیا 
اینکه  یا  دارید  دوست  می بینید 
کیفیت آنها گاهی مناسب نیست؟  
و  هنری   بازار  درباره  نظرتان 
هنرمندان  بعضی  که  قیمت هایی 
مشیری  فرهاد  و  محصص  مثل 

دریافت می کنند چیست؟
-من فقط به هنر مورد عالقه خودم 
می توانند  دیگران  می کنم.  توجه 
انتخاب خود را داشته باشند. موضوع 
مفاهیمی  با  کارش  و  سر  باید  هنر 
سخت کوشی  استعداد،  ارتباط،  چون 

و اصالت باشد.
*منبع: کیهان الیف

*ترجمه از کیهان لندن

رز عیسی

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و
 محمدجواد ظریف

آنگال مرکل، ترزا می و امانوئل ماکرون؛ بروکسل ۲۲ مارس ۲۰1۸
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کشف ژن 
زایمان زودهنگام

 بررسی های محققان و مطالعات آن ها منجر به کشف 
مناطق ژنی مرتبط با زایمان زودرس شده است. این ژن ها می 

توانند شیوه های جدیدی برای جلوگیری از علت اصلی مرگ در میان 
کودکان زیر 5 سال در سراسر جهان را فراهم سازند.تروور ماندل، رئیس 

بنیاد گیتس آمریکا، در این باره می گوید: »اینها یافته های هیجان انگیزی 
هستند که می توانند نقش مهمی در کاهش مرگ نوزادان داشته و به هر کودک 

شانس رشد و بزرگ شدن داده شود.«نوزادان زودرس که قبل از هفته 37 بارداری 
متولد می شوند، در معرض باالی خطر مرگ قرار دارند. آن دسته از نوزادانی هم که 
زنده می مانند دارای مشکالت جدی سالمت در طول زندگی هستند.مطالعه جدید 
نشان داد که یکی از مناطق ژنی شناسایی شده شامل سلولهای پوشش درونی رحم 
است که ممکن است در طول مدت حاملگی نقش داشته باشد. به گفته محققان این 
مسئله می تواند برای داروهای پیشگیری از زایمان زودرس مدنظر قرار گیرد. یکی دیگر 
از یافته های این تحقیق مربوط به سلنیوم مواد معدنی در رژیم غذایی است و اینکه 
چگونه کمبود آن ممکن است بر ریسک زایمان زودرس تاثیر گذارد. سلنیوم در 
مغزیجات آجیلی برزیل، ماهی تن، جگر گوساله، ساردین و برخی انواع گوشت ها 

یافت می شود.ماندل در ادامه می افزاید: »نه تنها در این مطالعه مشخص شد 
که برخی ژن ها با زایمان زودهنگام مرتبط هستند، بلکه یک راه حل 

ساده و ارزان هم مشخص شد؛ مکمل های سلنیوم می توانند در 
صورت تایید، جان هزاران کودک را نجات دهند.«مطالعات 

قبلی هم نشان داده اند که 3۰ تا ۴۰ درصد ریسک 
زایمان زودهنگام با فاکتورهای ژنتیکی 

مرتبط است.

زنان  شاخص

گوش کن
به صداهای دور دست من

در مه سنگین اوراد سحرگاهی
و مرا در ساکت آئینه ها بنگر

که چگونه باز، با ته مانده های دستهایم
عمق تاریک تمام خوابها را لمس میسازم
و دلم را خالکوبی میکنم چون لکه ای خونین

بر سعادتهای معصومانۀ هستی
من پشیمان نیستم

با من ای محبوب من، از یک من دیگر
که تو او را در خیابان های سرد شب

با همین چشمان عاشق باز خواهی یافت
گفتگو کن

و بیاد آور مرا در بوسۀ اندوهگین او
فروغ فرخزاد

شایع ترین  از  یکی  سر  کشیدن  تیر 
رود. می  شمار  به  سردردها  انواع 

اگر چه علت دقیق تیر کشیدن سر 
ناشناخته است به نظر می رسد که 
عواملی برای تیر کشیدن سر وجود 
اختالل   ، استرس  شامل   که  دارد 
وعده  بین  زیاد  فاصله   ، خواب  در 
های غذایی و غیره می باشد. شرایط 
مختلف ممکن است به سردرد تنشی 
منجر به مشکالت بیش از حد بینایی 
و یا فشار چشم شود.  در حالی که 
غذاهای خاص مانند شکالت ، شراب 
میگرن  سردرد  باعث  می تواند  قرمز 
شود و تیر کشیدگی سر را به همراه 
سر  میگرنی  های  درد  باشد.  داشته 
های  سردرد  باعث  که  است  ممکن 
تنشی شود و می توان با خوردن قرص 
ها و دارو های بیماران میگرنی از درد 
سردرد تنشی رهایی یابند. نشانه های 
حساسیت  و  نور  از  عبارتند  میگرن 
، و  یا استفراغ  صدا ، حالت تهوع و 
غیره است. تقریبا نیمی از افراد بالغ 
این سر درد ها را تجربه کرده اند و 
خوشبختانه اکثر افراد دچار سر درد 
خفیف و بسیار کوتاه مدت شده اند 
که ناشی از استرس می باشد. در زنان 
این سر درد ها بیشتر اتفاق می افتد 

که حدوداٌ دو برابر مردان است .
 سردرد یکی از شابع ترین انواع درد 

است و انواع مختلفی دارد:
سردرد  شامل  اولیه:  سردردهای   –  

استرسی، میگرن و سردرد خوشه ای
رخ  وقتی  ثانویه  سردردهای   –  
ساختمان های  چیزی  که  می دهند 
آناتومیک مغز و گردن را تحت تأثیر 
خونریزی  تومور،  مثل  بدهد.  قرار 
پرده های  )التهاب  مننژیت  مغزی، 

احاطه کننده مغز( و آنسفالیت. 
التهاب  از  ناشی  سردردهای   –
آنها  به  که  گردن  و  سر  اعصاب 
نورالژی neuralgia گفته می شود. 
نوع  شایع ترین  تنشی،  سردردهای 
زنان  در  و  اولیه هستند  سردردهای 
آنها  علت  مردان هستند.  از  شایع تر 
که  می رود  تصور  و  است  ناشناخته 
ناشی از انقباض عضالت احاطه کننده 
سردرد،  نوع  این  باشند.  جمجمه 
معموال به دنبال استرس فیزیکی یا 

احساسی رخ می دهد. معموال بیماران 
با درد  به صورت سفتی همراه  را  آن 
در پشت گردن و سر توصیف می کنند. 
این نوع سردرد از لحاظ شدت، معموال 
مالیم است، دو طرفه است و با تهوع و 
حساسیت به نور همراه نیست و معموال 

عملکرد بیمار را مختل نمی کنند. 
سردرد  شایع  دلیل  دومین  میگرن،   
اولیه است، این نوع سردرد هم در زنان 
شایع تر از مردان است. میگرن یک طرفه 
است و با تهوع و استفراغ و حساسیت به 
نور همراه است. سردردهای خوشه ای یا 
Cluster نادر هستند و در مردان بیش 
از زنان رخ می دهند. تصور می رود که 
توارث ژنتیکی داشته باشد. تغییر طرح 
خواب و بعضی از داروها می توانند این 
نوع سردرد را برانگیزانند. عالیم سردرد 
خوشه ای شامل، درد یک طرفه در سر 
و صورت است که خیلی تیز احساس 
دارد.  کوتاهی  زمان  مدت  و  می شود 
درد خیلی بیمار را به عذاب می اندازد 
و ممکن است با آبریزش از بینی هم 

از  ثانویه بعد  همراه باشد. سردردهای 
آسیب )تروما( سرو گردن و مشکالت 
آنوریسم(،   پارگی  )مثل  خونی  عروق 
یا مشکالت غیرعروقی، داروها، عفونت 
یا اختالالت روانپزشکی رخ می دهند. 
سردرد،  علت  و  ماهیت  اساس  بر 
درمان های متفاوتی برای سردرد تجویز 
می شود: سردردهای تنشی را می توان 

با  موفقیت  با 
درمان های  از  استفاده 

دارویی مثل آسپرین، ایبوپروفن، 
درمان  ناپروکسن  یا  استامینوفن 
ماساژ،  از  می توان  آن  کنار  در  کرد. 
روش  و  استرس  مدیریت  روش های 
استفاده  درمان  برای  زیستی  بازخورد 
را  مالیم  میگرونی  سردردهای  کرد. 
می توان با داروهای دسته NSAID یا 
مسکن های ضدالتهابی غیراستروئیدی 
درمان کرد، داروهایی مثل ایبوپروفن، 
ایندومتاسین، دیکلوفناک، پیروکسیکام، 
انتخابی  مفنامیک اسید و … داروی 
دسته  داروهای  میگرن،  مورد  در 
 Imitrex, Maxalt, شامل  تریپتان 
 Amerge, Zomig, Axert,

 Treximet و   Frova, Relpax
داروهای ضد  ارگوت ها،  البته  هستند. 
تهوع و داروهای مخدر را هم می توان 
مد نظر داشت. سردردهای خوشه ای با 
استنشاق اکسیژن با غلظت باال، تزریق 
لیدوکایین،  تزریق  تریپتان،  داروهای 
و کافئین درمان می شوند.  ارگوتامین 
مثل  پیشگیری کننده ای  داروهای  از 
کلسیم،  کانال  مسدودکننده های 
پردنیزولون، لیتیوم و اسید والپروئیک 
هم می توان استفاده کرد. اما زمانی که 
شما با سردردی مواجه شدید که هیچ 
شباهتی با سردردهای قبلی تان ندارد و 
بتوانید از آن با عنوان بدترین سردرد 
را  آن  باید  کنید،  یاد  زندگی تان  دوره 
جدی بگیرید، خصوصاً اگر متوجه شدید 
این سردرد با فعالیت فیزیکی شدیدتر 
هم می شود. بنابراین اگر سردرد شما یا 
عضو خانواده تان این حالت را داشت یا 
همراه تهوع و استفراغ شدید، تب، سفتی 
گردن یا تشنج بود، یا به دنبال ضربه به 
سر به وقوع پیوسته یا با تغییراتی در 
دید، صحبت کردن یا اختالل رفتاری 
با ضعف شدید  توأم  یا  و  همراه است 
بگیرید. جدی  را  آن  است،  ناتوانی  و 

ستون  مشکالت 
بیست  قرن  در  فقرات 
و  پیدا کرده  بیشتری  رواج  و یکم 
معموال به سبب انتخاب سبک زندگی 
کم تحرک و بکارگیری بیش از اندازه 
کامپیوتری  الکترونیکیو  ابزارهای 
دالیل  است  ممکن  می شود.  ایجاد 
زیادی برای درد ستون فقرات وجود 
آشکارا  دانشمندان  اما  باشد،  داشته 
آنهایی را که مدنظر قرار می دهند که 

خودمان عامل ایجاد آنها هستیم.
که  می دانستید  آیا  مثال،  عنوان  به 
شغل شما می تواند عامل اصلی کمر 
درد باشد؟ کمبود استراحت نیز برای 
بد  فقرات  حاد شدن وضعیت ستون 

است.

عاداتی که موجب کمردرد  اینجا  در 
و درد ستون فقرات می شوند را با هم 

مرور می کنیم.
سیگار کشیدن

عادت خطرناک  سیگار کشیدن یک 
است. با این حال، صرف نظر از تمام 
کشیدن  سیگار  آن،  دیگر  خطرات 
زیرا  شود  درد  کمر  باعث  می تواند 
نیکوتین جریان معمول خون اطراف 

نخاعی را مختل می کند.

اختالل در سیستم بیولوژیک بدن
وضعیت  که  دریافتند  محققان 
به  مهره ای  بین  دیسک  سلول های 
سیستم  چگونگی  به  مستقیم  طور 
شبانه روز  طول  در  بدن  بیولوژیک 

بستگی دارد.
که  وقتی  معتقدند  دانشمندان 
ریتم های رفتاری روزانه ما با اختالل 
و  مزمن  بیخوابی  سن،  علت  )به 
می شود،  روبرو  شبانه(  تغییرات 
اختالل  به  رو  سلول ها  این  عملکرد 
التهاب  به  نهایت منجر  و در  می رود 
مزمن می شود و ما را بیشتر در معرض 
ابتال به درد در ناحیه کمر قرار می دهد.

که  می دهد  نشان  دیگری  مطالعات 
التهابی،  ضد  موادشیمیایی  از  برخی 
طول  در  ما  بدن  در  طبیعی  طور  به 
روز تولید می شود. بنابراین، به منظور 
کاهش سن نخاعی و جلوگیری پیری 
نخاعی، شما باید از یک برنامه روزانه 

برخوردار باشید.

ایستادن طوالنی مدت 
بیش  نشستن  که  شنیده ایم  ما  همه 
باید بدانید که  اما  از حد مضر است. 
به  می تواند  مدت  طوالنی  ایستادن 
همان اندازه برای سالمتی شما مضر 
باشد. ایستادن طوالنی مدت می تواند 
تاثیر زیادی بر وضعیت گردن، ستون 
باشد.  فقرات و شانه های شما داشته 
وقتی  بدن  نامناسب  وضعیت های 
نخاع را مورد هدف قرار بدهد، عواقب 
موجب  و  می کند  ایجاد  وحشتناکی 

درد مزمن و انحنای شدید می شود.

نیاز  انعطاف   به  ما  و مفاصل  عضالت 
دارند تا سالم بمانند و طرز قرارگیری 
نادرست بدن، یکی از اولین نشانه های 
اشتباه یا صحت رفتار با بدن شماست. 
اغلب وقتها، اگر سر و شانه هایتان در 
این  به  بگیرند،  قرار  اشتباه  موقعیت 
کافی  اندازه  به  شما  که  است  معنی 

روی بدن خود کنترل ندارید!
ایجاد  باعث  بدن  رفتاری  شیوه  این 
عضالت  تدریجی  جابجایی  و  انحنا 
رفتار  برای جبران  استخوانی  بافت  و 
اشتباه شما می شود. در نهایت روش 
فشار  برجاست  و  نشست  در  اشتباه 
بیشتری روی بدن شما اعمال می کند.

اتفاق،  این  از  جلوگیری  منظور  به 
راه رفتن  و  نشستن  ایستادن،  باید  ما 
خودمان را به گونه ای تنظیم کنیم که 
کمترین فشار را بر عضالت و رباط ها 
داشته باشیم، و همچنین مراقب نخاع 
باشیم، مخصوصا در هنگام حرکت و 

انجام حرکات ورزشی.

پوشیدن کفش های نامناسب
پوشیدن  حاصل  می تواند  کمردرد 
باشد.  ناراحت  و  نامناسب  کفش های 

کیفیت،  با  کفش  یک  انتخاب  با 
فشار روی پاها را کاهش دهید. اگر 
داشته  دوست  را  کتانی  کفش های 
چکمه  پوشیدن  به  مایل  یا  باشید 
پوشیدن  با  هوای سرد هستید،  در 
جوراب از اصطکاک و ناراحتی پاها 

جلوگیری کنید.

کمبود استراحت
به  زیادی  توجه  ما  از  بسیاری 
مانند  هشداردهنده  نشانه های 
بسیار  این حال،  با  نداریم.  کمردرد 
مهم است که هر زمانی که احساس 
ناراحتی در پشت خود داشته باشید، 

استراحت کنید.
نمی توانید  همیشه  شما  البته، 
موقعیتی برای استراحت پیدا کنید. 
اما فراموش نکنید که هر زمان که 
فرصت استراحت دست داد، حتما به 
بدن خود استراحت بدهید. حتی اگر 

ناراحتی و درد از بین رفته باشد.
به منظور کاهش فشار بیش از حد 
پای  و  بکشید  دراز  عضالت،  روی 

خود را باال ببرید.

تنفر از شغل
دانشمندان استرالیا ثابت کرده اند که 
کمردرد در میان افرادی که از شغل 
است.  بیشتر  هستند،  ناراضی  خود 
محققان روی این افراد هیچ مشکل 
این  و  نکرده اند  پیدا  فیزیولوژیکی 
درد صرفا یک احساس روانی است.

استفاده بیش از اندازه از مغز 
از حد   اوقات مغز شما بیش  گاهی 
فعالیت می کند و این زمان طوالنی 
استفاده از مغز می تواند به کمردرد 
منجر شود. در چنین موقعیتی سعی 
کنید کمتر به مشکالت و شغل خود 
فکر کنید. یک زمان برای استراحت 
توانید  می  بگیرید.  نظر  در  خود 
تماشا  فیلم  یک  یا  کنید  ورزش 
مغز  روی  فشار  یا  استرس  تا  کنید 

را کاهش دهید. 

موبایل و ابزارهای الکترونیکی 
که  داده  نشان  مطالعات  آخرین 
گوشی  در  ساده  پیام  یک  خواندن 
فشار  پوند   ۴5 تا  می تواند  موبایل 
روی نخاع ایجاد کند. فقط در مورد 
آن فکر کنید: ۴5 پوند فقط به این 

دلیل که شما پیامک می دهید!
از تلفن های همراه هر روز  استفاده 
منحنی  دادن  دست  از  به  منجر 
گردن  و  فقرات  ستون  طبیعی 
در  را  سنگین تری  فشار  و  می شود 
پشت افراد خصوصا نوجوان ها ایجاد 

می کند.
دانشمندان تخمین زده اند که مردم 
از تلفن های همراه به طور متوسط   2 
تا ۴ ساعت در روز استفاده می کنند، 
در  ما  گردن های  که  معنی  این  به 
حدود 7۰۰ تا 1۴۰۰ ساعت در سال 

خم می شوند.

دریا دادور
)1350 - مشهد (

سولو  و  اپرا  خواننده  دادور  دریا 
سوپرانوی ایرانی در رِنِج لیریکو لِِجرو 
است که در فرانسه زندگی می کند. 
او در مشهد و در خانواده ای با اصالت 
کودکی  از  است.  شده  زاده  گیالنی 
و  داشت  دلبستگی  آوازخوانی  به 
بود  هنرمندی  خود  که  ـ  مادرش 
دادور  گرایش  در  بسزایی  نقش  ـ 
به سوی هنر داشت. دادور در سال 
1991 به فرانسه رفت و تحصیالت 
خود را در آنجا ادامه داد و در سال 
2۰۰۰ میالدی، دیپلم حرفه ای خود 
را در رشته آواز باروک دریافت کرد. 
دادور ترانه های محلی و سنتی ایران 
را با سبک های غربی آمیخته و سبک 
او  کرده است.  ایجاد  را  خود  به  ویژه 
شعرهای  از  هم  خود،  کارهای  در 
معاصر  شعرهای  از  هم  و  کالسیک 
همچنین  است.  برده  بهره  ایرانی، 
از  خود،  زنده  اجراهای  در  دادور 
آمیخته ای از سازهای شرقی و غربی 
همچون پیانو و ویولون، فلوت، چنگ 

و دهل بهره برده است.
تاکنون از او دو آلبوم پخش شده است 

ضبط  زنده  به صورت  دو  هر  که 
سال  در  آلبوم  نخستین  شده اند. 
2۰۰۴ در برلین و دومین آلبوم هم 
در سال 2۰۰۸ در تورنتو کانادا ضبط 
 ،2۰۰2 سال  در  دادور  شده است. 
به  که  سهراب  و  رستم  اپرای  در 
رهبری لوریس چکنواریان از ارکستر 
سمفونیک ارمنستان در تهران برگزار 
شد، در نقش تهمینه به ایفای نقش 
پرداخت. دادور، در کنار پیشه انفرادی 
همچون  دیگری  هنرمندان  با  خود، 
همای و گروه موسیقی »صدای صلح« 

همکاری داشته است.

عادت های بدی که ستون فقرات شما را
 از بین می برد

تیر کشیدن سر و راه های درمان آن
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مردان  شاخص

شاهرخ ُمشکین قلم
)1967 - خرمشهر (

شاهرخ ُمشکین قلم رقصنده، بازیگر 
رقص پرداز  و  نمایشنامه نویس  تئاتر، 
بازیگر  او  است.  فرانسوی  ایرانی، 
سال 200۵  از  و  فرانسه  ملی  تئاتر 
فرانسوی:  )به  فرانسز  عضو »کمدی 
است.   )Comédie-Française
در  بازی  بر  افزون  مشکین قلم 
تئاترهای  در  فرانسوی،  نمایش های 
اجرا  کانادا  و  آمریکا  در  که  ایرانی 

می شوند نیز به بازی می پردازد.
کارگردانی  قلم  مشکین  حرفه 
نمایش است. او در سال 1۹۹1 عضو 
گروه »آریان موشکین«شد. پس از 
آن در سال 1۹۹۷ خود گروه رقصی 
کرد.  پایه گذاری  نکیسا  نام  با  را 
و  موسیقی  با  قلم  مشکین  شاهرخ 
شعر بزرگ شده است و کنجکاویش 
، او را به سوی شعر و ادبیات فارسی 
کشانده ، به کشف اینکه حس نهفته 
در پس این کلمات چیست و چگونه 
رقص  در  را  حس  این  توان  می 
منعکس کرد. او تاکنون رقص هایی 
را بر پایه متون ادبیات فارسی مانند 
پیکر«،  و شیرین«، »هفت  »خسرو 

و  »زهره  و  گردآفرید«  و  »سهراب 
منوچهر« طراحی و اجرا کرده است.

به  منوچهر«  و  »زهره  نمایش 
مشکین قلم  شاهرخ  کارگردانی 
میرزا  ایرج  اثر  از  شده  اقتباس 
می باشد که صدرالدین زاهد در این 
تاکنون  او  کرده است.  بازی  نمایش 
و  رقص  مختلف  فستیوالهای  در 
تئاتر بین المللی و همچنین »شب 
در  الریسون  جك  باغ  در  صوفی« 
نیویورك شرکت کرده و نام او برای 
جامعه تئاتری فرانسه، نامی شناخته 

شده است.

لیت  فعا
جسمی و ورزش 
و  کودکی  سنین  در 
تناسب  و  بهتر  رشد  باعث  نوجوانی 
اندام ایده آل برای کودك و نوجوان 
اصلی  های  دغدغه  از  شود،یکی  می 
والدین انتخاب رشته ورزشی مناسب و 
زمان شروع ورزش برای کودکان است.
برای شروع  زمان  و  بهترین سن 

ورزش :
انتخاب فعالیت هایي همراه با نشاط 
ي  همه  در  کودکان  براي  شادابي  و 
سنین، اهمیت زیادي دارد. شاید شما 
ستاره ي تیم فوتبال خود باشید، اما 
ترجیحا براي کودك شما بهتر است، 
حرکات موزون را انجام دهد. کودکان 
براي توسعه ي مهارت هاي ورزشي و 

یا انجام فعالیت هاي بدني به ورزش 
سازمان یافته نیاز ندارند.

»بخش  مدیر  السکوسکي،  ادوارد 
معتقد  ورزشي«  طب  میوکلینیك 
الزاما  سالم،  زندگي  »یك  است: 
از طرف  اما  نیست.«  ورزش  نیازمند 
دیگر روچسترمین مي گوید: »شرکت 
کودکان شما در فعالیت هاي جسماني 
امر بسیار مهمي است؛ حتي اگر این 
با  همراه  سواري  دوچرخه  فعالیت، 
بسکتبال  و  بیسبال  بازي  یا  خانواده 
کودکي  هر  باشد.«  دیگر  کودکان  با 
به شکل متفاوتي رشد مي کند، پس 
براساس  خود  کودکان  با  است  بهتر 
هایشان  مهارت  سطح  و  بلوغ  سن 
رفتار کنید. در ادامه ي این قسمت، 
مناسب  هاي  ورزش  و  ها  فعالیت 

سنین متفاوت را ارائه کرده ایم.
و  کودکان  برای  هایی  ورزش  چه 

نوجوانان توصیه نمی شود:
به طور کلی تمامی ورزش هایی که 
 ، عضالت  ها،  ماهیچه  روی  آن  در 
مفاصل به طور مستقیم فشار سنگین 
وارد می شود ، مانند : بدنسازی،وزنه 
اندام  ،پرورش  برداری،جودو،کشتی 

سکوت چرخ زمان را به دل نمی گیرم
که میوه داد سکوت از سکوت پُربارم

به نور خاک فروغ و به تربت حافظ
قسم، که در وطن ام خفته آخر کارم

مرا به یاد بیاور اگر ندیدی باز
که من کالم نحیفی ز باغ گفتارم

ولی صالبت ایران تمام عشق من است
و بر صالبت ایران، تنیده گلزارم

اگر ز دیده جدا شد، ز دل جدا نشود
کجا شود وطنی کو دل است و دلدارم

خوشا به حال رفیقان که خفته در وطن اند
که خاک تربت شان می وزد به کردارم

موادغذایی  فساد  از  تنها  نه  نمك 
باعث  بلکه  می کند،  جلوگیری 
می شود.  نیز  آنها  شدن  طعم دار 
این  بیانگر  هم  خاصیت  همین 
به  مردم  از  بسیاری  چرا  که  است 
می زنند.  نمك  زیادی  خود  غذای 
بزرگتر  دلیل  یك  حتی  شاید 
در  نمك  اندازه  از  بیش  مصرف 
در  که  است  این  انسان ها  زندگی 
نمك  شده،  فرآوری  موادغذایی 
وجود دارد و ما روزانه از این مواد 

غذایی مصرف می کنیم.

یك  باال  خون  فشار  که  حالی  در 
از  شده  شناخته  و  روشن  نشانه 
زیاد مصرف کردن نمك است ولی 
نشان  که  عالمت  چهار  اینجا  در 
استفاده  زیاد  نمك  از  می دهد 

می کنید را با هم مرور می کنیم:

شما  دهان  به  غذایی  مواد 
بی مزه است

است  ممکن  کارشناسان،  گفته  به 
"دندان  یك  با  مردم  از  بعضی 
عادت  اما  شوند،  متولد  نمکی" 
در  مهمی  نقش  زیاد  احتمال  به 
کند.  می  ایفا  نمك  از  استفاده 
انجمن  سخنگوی  مولو،  گازانیگا 
"ما  می گوید  آمریکا  تغذیه 
براساس  را  خود  غذایی  عادات 
دارند،  که  نمکی  اولویت بندی 

گسترش می دهیم."

دارد  را  ویژه  خاصیت  این  "نمك 
بهتر  را  غذاها  طعم  می تواند  که 
کند. این امر می تواند طعم خنثی  
تغییر  را  غذایی  مواد  از  بسیاری 
باعث می  اغلب  نکته  دهد. همین 
شود که نمك اندکی بر روی میوه ها 
تا  بخورید  و  بریزید  سبزیجات  و 
برخی از آنها را خوشمزه تر کند."

نمك،  اندازه  حد  از  بیش  مصرف 
می تواند غدد چشایی شما را تحت 
تاثیر قرار دهد. شما ممکن است به 
عطر، طعم و مزه  وعده های غذایی 
به  که  آنچنان  کنید،  عادت  خود 

مصرف متامفتامین 
باعث افزایش بروز سکته مغزی 

می شود
صورت  متامفتامین  مصرف  خصوص  در  که  هایی  بررسی  در 

گرفته است متوجه این موضوع شده اند که مصرف متامفتامین باعث 
مطالعات  شود.بازبینی  می  جوانان  بین  در  مغزی  سکته  خطر  افزایش 

پیشین نشان داده است مصرف متامفتامین ممکن است خطر سکته مغزی 
را در میان جوانان افزایش دهد. در این بررسی آمده است مصرف متامفتامین 

با خطر نوعی از سکته مغزی مرتبط است که از خونریزی در مغز ناشی می شود. 
عالوه بر این سکته مغزی در میان جوانانی که متامفتامین مصرف می کنند ممکن 

است کشنده تر از این عارضه در بین مجموع جمعیت جوانان باشد.
کارشناسان با بیان اینکه مصرف متامفتامین در سراسر جهان رو به افزایش است، 
آسیب های  و  بیماری ها  عوارض،  متامفتامین  مصرف  افزایش  با  داشتند:  اظهار 
است. همچنین مصرف  بیشتر شده  میان جوانان  در  به خصوص  آن  از  ناشی 
متامفتامین در دهه های اخیر نرخ سکته مغزی در میان افراد جوان را افزایش 
بین  ارتباط  مورد  در  که  گزارش   ۷۷ اطالعات  بررسی  این  است.در  داده 
مصرف متامفتامین و سکته مغزی در افراد زیر ۴۵ سال مورد مطالعه 

قرار گرفت و مشخص شد مصرف متامفتامین موارد سکته مغزی را 
افزایش می دهد.در یکی از این بررسی ها که روی سه میلیون 

بیمار در تگزاس انجام گرفت، مشخص شد افراد جوانی 
برابر  پنج  کرده اند  مصرف  متامفتامین  از  که 

مغزی  خونریزی  معرض  در  بیشتر 
هستند.

فریدون فرخزاد

عادت  زیاد  نمك  حاوی  غذاهایی 
می کنید.

احساس ورم کردگی دارید
همیشه این احساس ناگهانی را دارید 
که اضافه وزن پیدا کرده اید؟ مصرف 
به  است  ممکن  سدیم،  حد  از  بیش 
دلیل این که مایعات را در بافت های 
بدن حفظ می کند، این احساس را به 

شما منتقل کند.
تغذیه  متخصص  دیکس  توواب  بانی 
گفت: "نمك مثل یك آهنربا، آب را 
موجب  و  می کند  جذب  خودش  به 
حفظ مایعات در بدن و احساس نیاز 
به آب می شود." این خاصیت جذب 
و  شود  نفخ  موجب  می تواند  مایعات 
یا می تواند توضیح این باشد که چرا 
کرده  ورم  شما  انگشتان  یا  چشم ها 
است. چنین عالئمی نیز بیشتر نشان 
معرض  در  که  هستند  این  دهنده 

ابتال به عفونت قرار دارید.
"من  کرد:  اضافه  دیکس  توواب 
او  وقتی  که  شناسم  می  را  کسی 
بخورد،  سوپ  کاسه  یك  می خواهد 
انگشت اش  از  را  حلقه اش  اول  باید 
صورت،  این  غیر  در  زیرا  بیاورد،  در 
انگشت  از  را  نمی تواند حلقه  بعدا  او 

خود بیرون بیاورد."

بی دلیل 
سردرد دارید

هیچ  بدون  و  حاضر  حال  در  اگر 
یا  دارید  سردرد  مشخصی  دلیل 
اصوال با مشکل سردردهای بی دلیل 
دست و پنجه نرم می کنید، دلیل آن 
هنگام صرف  که  زیادی  نمك  در  را 
غذا استفاده می کنید، جستجو کنید. 
نمك یکی از دالیل بروز سردرد در 

انسان است. 
و  تغذیه  متخصص  انرایت  مندی 
توضیح  نیوجرسی،  در  اندام  تناسب 
نمك  اندازه  از  بیش  "مصرف  داد: 
بر  فشار  افزایش  باعث  می تواند 
در  که  شود،  مغز  خونی  رگ های 
دردناك  سردردی  به  منجر  نهایت 

می شود."

مشکل تکرر ادرار دارید
دانشگاه  از  توموهیرو  ماتسو  دکتر 
ناگازاکی در ژاپن گفت: "ادرار شبانه 
از  بسیاری  برای  واقعی  مشکل  یك 
که  هنگامی  ویژه  به  است،  انسان ها 

آنها پیرتر می شوند."
دکتر توموهیرو در پژوهش خود در 
سال 201۷ متوجه شد که که مصرف 
بیش از حد نمك ممکن است باعث 
تکرر ادرار شود. به طور خاص برای 
بزرگساالن، این امر می تواند موجب 
افزایش  و  خستگی  خواب آلودگی، 

تحریك پذیری شود.
نمك،  درصدی   2۵ کاهش  با 
مطالعه  این  در  شرکت کنندگان 
آنها  شبانه  مراجعه  از  که  دریافتند 
آنها  و  است  شده  کاسته  توالت  به 
کردند.  تجربه  را  آسوده تری  خواب 
دکتر توموهیر گفت: "این کار با یك 
است  امکان پذیر  غذایی  ساده  رژیم 
زندگی  کیفیت  که  است  ممکن  و 
بهبود  انسان ها  از  بسیاری  برای  را 

ببخشد."

بار  زیان  بسیار  کودکان  و…برای 
قابل  غیر  نحو  به  که  چرا  هستند 
انتهای  های  عضروف  به  جبرانی 
ماهیچه و مفاصل آسیب جدی وارد 
موجب  آن  برا  عالوه  و   ، کنند  می 
می  کودك  رشد  روند  رفتن  تحلیل 
بسیار  های  فعالیت  همچنین  شوند. 
سنگین ورزشی)در هر رشته ای( می 
تواند آسیب زا باشد و سالمت کودك 
را تهدید کند.همچنین برای کودکان 
های  ورزش  پایین  بسیار  سنین  در 
رزمی سنگین ،کشتی و ژیمناستیك 
توصیه نمی شود چرا که در دراز مدت 
موجب تحلیل رفتن روند رشد و در 

آینده باعث کوتاهی قد می گردد.
تا  برای سنین دو  ورزش مناسب 

سه سالگي :
کودکان کم سن و سال ابتدا باید مهارت 
دویدن،  مانند:  پایه،  حرکتي  هاي 
گرفتن، پریدن و … را بیاموزند، زیرا 
براي شرکت در تمرین ورزشي بسیار 
بتوانند: باید  ها  آن  هستند.  جوان 

آزادانه و تحت نظارت مربي، با دیگر 
البته  که  بپردازند  بازي  به  کودکان 
بازي آن ها نباید سازمان یافته باشد.

دویدن یا پیاده روي در زمین بازي را 
تجربه کنند.

در زمین بازي تاب بازي کنند.
به  در محیط هاي آبي تحت نظارت 

بازي بپردازند.
مبتدي  ژیمناستیك  هاي  کالس  در 
اي  حرفه  افراد  نظارت  تحت  که 

تشکیل مي شوند، شرکت کنند.
غلتیدن و سر خوردن را تجربه کنند.

برای  پیشنهادی  جسمی  فعالیت 
کودکان شش تا هفت سال :

بزرگ تر  کودکان  که  همان طور 
مي شوند، قدرت هماهنگی و توجه آنها 
بیشتر و بهتر مي شود و می توانند جهت 
و مفهوم کار تیمی  را درك کنند. اگر 
مي خواهید کودکتان را در این سنین 
بفرستید،   ورزشي  کالس هاي  به 
تیمي  بهترین  ورزشي  فعالیت های 
ژیمناستیك،  هستند.فوتبال،  انتخاب 
و  میدانی  و  دو  گلف،  تنیس،  شنا، 
هنرهای رزمی براي این سنین مناسبند.
ورزش های مناسب برای کودکان 

هشت سال به باال :
کودکان در سن هشت سالگی توان 
را  ورزشی  های  رشته  بیشتر  انجام 
می  سن  این  در  همچنین  و  دارند 
دانند که به چه کاری عالقه دارند ، 
شما باید با توجه به عالقه و سلیقه ی 
فرزندتان و همچنین گرفتن مشاوره 
از مربی رشته ی ورزشی و البته در 
نظر گرفتن توانایی ها و محدودیت 
های کودك )معلولیت،بیماری و…( 
او را به کالس ورزشی بفرستید ، این 
باشید  داشته  خاطر  به  همیشه  را 
رفتن  به  تمایلی  شما  کودك  اگر 
هیچگاه  نداشت  ورزشی  کالس  به 
ورزشی  کالس  به  رفتن  به  را  او 
شرایطی  چنین  در   ، نکنید  مجبور 
در  دیگری  فیزیکی  فعالیت  باید 
نظر بگیرید ، مثال هر روز با اون به 
پیاده روی یا دوچرخه سواری بروید 
که صد البته در دوچرخه سواری و 
پیاده به نکات ایمنی ای که پیش تر 
شد  اشاره  آنها  به  قبلی  مقاالت  در 

حتما توجه داشته باشید.
براي  پیشنهادی  های   ورزش 

سنین ده به باال :
دوچرخه سواري،

تمرین هاي هوازي و قدرتي
نظارت  تحت  وزنه  با  تمرین  شروع 

متخصص طب ورزشي؛
پیاده روي؛

ورزش هاي تیمي سازمان یافته؛
قایقراني؛

رشته هاي دو و میداني؛
سافت بال.

علت  به  کودکان  اینکه  آخر  سخن 
تولید حرارتی بیشتر، تعریق کمتر، 
احساس تشنگی دیررس و همچنین 
توده  به  سطح  نسبت  بودن  باال 
و  قلبی  ده  برون  بودن  پایین  بدن، 
افزایش سریع دمای بدن در معرض 
خطر بیشتر عوارض گرمایی محیط 
از  پیشگیری  برای  بنابراین  هستند 
تابستان،  فصل  در  گرمایی  آسیب 
والدین  اولیه،  اصول  رعایت  ضمن 
باید توجه زیادی به مصرف مایعات 
ورزش  از  بعد  و  حین  قبل،  کافی 

داشته باشند.

عالئمی که نشان می دهد بیش از اندازه نمک 
می خورید

ورزش های مفید برای کودکان و نوجوانان
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قهرمان ووشوی زنان را به خاطر پوشش به صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی راه ندادند!

درخواست رضا پهلوی از تماشاگران فوتبال: اتحاد 
و همبستگی را در استادیوم به نمایش بگذارید

با  توییتی  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
تاکید بر لزوم اتحاد و همبستگی بین 
قومیت های ایرانی  از طرفداران فوتبال 
خواسته این اتحاد را در استادیوم ها به 

نمایش بگذارند.
تبهکار  »فرقه  آمده  توییت  این  در 
جدایی  ایران  مردم  بین  دارد  سعی 
بیندازد. ما از ُکرد و تُرک و لُر تا بلوچ 
یک  همه  گیلک  و  عرب  و  فارس  و 
دشمن مشترک داریم و ایران مان را با 
اتحاد/همبستگی از او پس می گیریم. 
استقالل-تراکتور فرصت خوبی  بازی 
اتحاد  این  از  گوشه ای  نمایش  برای 
یاشاسین  ایران  یاشاسین  است. 

آذربایجان.«
و  تهران  استقالل  تیم  دو 
جمعه شب، 19  تبریز  تراکتورسازی 
به  تهران  آزادی  استادیوم  در  امرداد، 

مصاف هم می  روند.

گزارش ها از تهران حاکیست تدابیر 
دیدار  این  برای  ویژه ای  امنیتی 
تیم  دو  دیدار  است.  شده  پیش بینی 

و   بوده  جذاب  و  حساس  همیشه 
همیشه  آن  از  تماشاگران  استقبال 

زیاد است.

شهربانو منصوریان قهرمان ووشوی 
پوششی  علت  به  را  ایران  ملی  تیم 
برنامه  در  حضور  برای  داشت  که 
رادیو ورزش به داخل صدا و سیمای 

جمهوری اسالمی راه ندادند.
پیامی  در  شب  شنبه  منصوریان، 
صدا  سازمان  مقابل  در  که  ویدئویی 
این  با اعالم  بود  و سیما ضبط شده 
موضوع گفت از آنجا که برنامه ورزشی 
شده  حاضر  ورزشی  پوشش  با  بود 
بود، اما گویا مسئوالن این مؤسسه با 
وجود اینکه لباس  این ورزشکار کاماًل 
برنامه  در   از حضورش  بود  پوشیده 

جلوگیری کردند.
بنفش  حامیان  از  یکی  منصوریان 
در  روحانی  حسن  حجت االسالم 
از  یکی  حتی  و  بود  انتخابات  ایام 
او  تقدیم  را  مدال های قهرمانی خود 

روحانی، ظریف و شهربانو منصوریان هر سه خوشحالکرده بود.

مهدی تاج: در صورت قهرمانی تیم ایران در 
جاکارتا تمام بازیکنان از سربازی معاف می شوند

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال 
ایران  امید  فوتبال  تیم  بدرقه  هنگام 
اندونزی  بازی های آسیایی 2٠1٨  به 
این  شدن  قهرمان  صورت  در  گفت: 
خدمت  از  آن  بازیکنان  تمامی  تیم 

سربازی معاف می شوند.
کشورهای  مانند  نیز  ما  گفت:  تاج 
 23 زیر  تیم  یک  می توانستیم  دیگر 
به  بزرگسال  بازیکن  سه  با  سال 
بازی های جاکارتا بفرستیم و قهرمان 
شویم اما تصمیم درستی نبود. اعتقاد 
رئیسه  هیئت  در  همکارانم  و  من 

وزارت  المپیک،  ملی  کمیته  فوتبال، 
بود  این  جهانی  جام  ستاد  و  ورزش 
که تیم زیر 21 سال به این رقابت ها 

برود.
هر  از  تیم  این  در  داد،  ادامه  وی 
باشگاه دو بازیکن عضویت دارند. همه 
باشگاه ها با فدراسیون همکاری کردند 
جز یکی که تنبیه هم شد. افراد تیم 
ایران در مسابقه های اندونزی مشکل 
نظام وظیفه ندارند و در صورت کسب 
خدمت  از  است  قرار  قهرمانی  عنوان 

سربازی معاف شوند.

 تیم ملى فوتبال ایران

است.  سختی  گروه  ایران،  گروه 
با  عربستان  جمله  از  ما  رقیبان 
اندونزی  به  سال   23 زیر  بازیکنان 

می آیند.
شود  اول  ایران  تیم  اگر  گفت:  تاج 
معافیت سربازی پاداش کوچکی برای 
مربی  کرانچار  داد:  ادامه  او  آنهاست. 
با سابقه که چند تیم ملی را رهبری 
کرده سرمربی تیم ملی جوانان ایران 
حمید  دارد.  زیادی  تجربه  است.او 
استیلی بازیکن پیشین تیم ملی هم 

با کرانچار همکاری می کند.

ارزانی در 
سلتیک 

تیم  سرمربی  راجر  برندن  گفته  به 
سلتیک اسکاتلند دانیل ارزانی بازیکن 
جام  در  که  استرالیا  مقیم  ایرانی تبار 
تیم  این  برای  بار  روسیه سه  جهانی 
با تیم  بازی کرد قرار است به زودی 
کند  امضا  قرارداد  منچسترسیتی 
سپس به عنوان یار قرضی در اختیار 
 19 ارزانی  بگیرد.  قرار  سلتیک  تیم 

سال دارد.
از  یکی  ارزانی  گفت:  راجرز 
فوتبال  جدید  و  جالب  استعدادهای 
به  انتقال  از  بعد  امیدوارم  و  دنیاست 
تیم  به  موقت  بطور  منچسترسیتی 
ما بپیوندد او در راه رسیدن به لندن 

است و به زودی با ما تمرین خواهد 
کرد.

علیرضا  از  پس  ارزانی  دانیل 
جهانبخش دومین فوتبالیست ایرانی 

دانیل ارزانی
بازی های جام  پایان  از  بعد  است که 
جهانی وارد لیگ برتر بریتانیا می شود. 
جهانبخش هفته پیش از تیم آلکمار 

هلند به تیم برایتون منتقل شد.

آذری های طرفدار تیم استقالل )تاج(

ِکپا  بائو،  بیل  آتلتیکو  باشگاه 
 ٨٠ را  خود  دروازه بان  آریزاباالگا 
چلسی  فوتبال  تیم  به  یورو  میلیون 
قهرمان سال پیش لیگ برتر انگلستان 

فروخت.
آریزاباالگا جانشین تیبوت کورتونیز 
دروازه بان تیم ملی بلژیک می شود که 
قرار است به تیم رئال مادرید اسپانیا 
اصرار کورتونیز  دلیل  به  ملحق شود. 
چلسی  مادرید،  رئال  به  رفتن  برای 
دروازه بان  استخدام  برای  که  لندن 
این  پنجشنبه  روز  تا  فقط  جدید 
هفته فرصت داشت کپا آریزاباالگا را 

استخدام کرد.
سرمربی  کونته  کار  به  چلسی 
فصل  پایان  در  خود  ایتالیایی 
تیم  این  داد.  پایان  گذشته 
بازیکن  کواچیچ  ماتیو  همچنین 
برای  را  اسپانیا  مادرید  رئال  تیم 
گرفته  عاریت  به  فصل   یک 
روز  دارد  سال   23 که  کپا  است. 
در  چلسی  باشگاه  در  چهارشنبه 

مرکز شهر لندن با مسئول این تیم 
دیدار خواهد داشت.موریزیو ساری 
پیوستن  از  چلسی  جدید  سرمربی 
دروازه بان آتلیتکو بیل بائو به این 
گفت:  و  نداشت  زیادی  اطالع  تیم 

در  باشگاه  مدیران  با  است  قرار 
افزود من  او  باره صحبت کند.  این 
ناپل  تیم  سال گذشته که سرمربی 
که  دیدم  را  او  بازی  بودم  ایتالیا 

بود. عالی  بسیار 

گرانترین دروازه بان جهان به چلسی پیوست

فوتبال  تیم  دو  بازی  جریان  در 
پرسپولیس  و  خوزستان  استقالل 
در  امرداد،   1٨ شب،  پنجشنبه  که 
شد  برگزار  اهواز  الغدیر  استادیوم 
به  انتظامی  ماموران  و  تماشاگران 

شدت با یکدیگر درگیر شدند.
نیمه دوم این بازی که در پایان 9٠ 
دقیقه با تساوی بدون گل تمام شد به 
تاخیر  با  استادیوم  خاطر جو متشنج 
آغاز شد. هواداران شعارهای اعتراضی 
سر می دادند و پلیس ضدشورش برای 
آرام کردن آنها  وارد سکوها شد که کار 

به درگیری کشید.
به  خود  از  دفاع  برای  تماشاگران 
کردند.  پرتاب  سنگ  ماموران  سوی 
گفته می شود بیش از 11 نفر مجروح 
نیروهای  آنها   از  تعدادی  که  شدند 

ضدشورش هستند.
در  تماشاگران  بازی  پایان  از  پس 
استادیوم  می دادند  شعار  که  حالی 
تسنیم  خبرگزاری  کردند.  ترک  را 
در  ناآرامی ها  خبر  سپاه  به  نزدیک 
دروغ  روایتی  با  را  اهواز  استادیوم 
منتشر کرد و نوشت: »در اواخر نیمه 
اول این دیدار، درگیری شدیدی بین 
تماشاگران دو تیم به وجود آمد و این 
شد.  ویژه  یگان  حضور  باعث  مسئله 
استقالل  هواداران  لحظات  این  در 
خوزستان صندلی ها را می شکستند و 

درگیری تماشاگران و نیروهای امنیتی در 
استادیوم الغدیر اهواز

به سمت یگان ویژه پرتاب می کردند.«
لیگ  رقابت های  آغاز  از  هفته  سه 
هفته  هر  و  گذشته  ایران  فوتبال 
و  بوده  متشنج  جو  استادیوم  ها  در 
به  دست  بهانه ای  هر  به  تماشاگران 
شعار  نظام  علیه  و  می زنند  اعتراض  
 12 گذشته،  هفته  جمعه  می دهند. 
پرسپولیس  تیم  هواداران  نیز  امرداد 
شعار  استادیوم  از  خروج  هنگام 
دادند.  سر  شاد«  روحت  »رضاشاه 
شنبه ششم تمرداد هواداران استقالل 
به شدت علیه سلطانی فر وزیر  )تاج( 
ورزش شعار دادند. ماموران با دوربین 

فیلم می  تماشاگران  از   فیلمبرداری 
گرفتند تا هم آنها را بترسانند و هم 
بعدا شناسایی کرده و بازداشت کنند!

مدت هاست جو استادیوم ها در ایران 
امنیتی است بخصوص دیدارهایی که 
می شود.  برگزار  خوزستان  استان  در 
نیروی  اردیبهشت،   13 پنج  شنبه، 
فوتبال  هواداران  از  تعدادی  انتظامی 
را که برای تماشای فینال جام حذفی 
بین تیم های استقالل و خونه به خونه 
به استادیوم نفت و گاز خرمشهر رفته 
بودند در تونل های استادیوم به سختی 

مورد ضرب و جرح  قرار داد.

ِکپا آریزاباالگا

به  مصدوم شدن  دلیل  به  ایران  کاروان  پرچمدار 
بازی های آسیایی نمی رود

برنز  مدال  برنده  علیزاده  کیمیا 
بود  قرار  که  المپیک  تکواندو 
در  ایران  ورزشی  کاروان  پرچمدار 
آسیایی  بازی های  دوره  هجدهمین 
در  یکشنبه  روز  باشد،  جاکارتا 
ملی  تیم  اردوی  در  تمرین  جریان 
از ناحیه زانو دچار آسیب شدید شد 
و عکسبرداری نشان داد کیمیا برای 
مدتی قادر نخواهد بود در مسابقات 

شرکت کند.
با  کیمیا  همراهی  عدم  دلیل  به 
با  اندونزی  به  سفر  در  ملی  تیم 
تکواندو،  ملی  تیم  فنی  کادر  نظر 
طال  مدال  برنده  میرحسینی  ملیکا 
جنوبی  کره  بین المللی  مسابقات  در 
جانشین کیمیا در وزن ۶7 کیلوگرم 

می شود.
ناهید کیانی در وزن ۴9 کیلو گرم 
، الهه شیدایی در وزن 53 کیلو گرم، 
پریسا جوادی در وزن 57 کیلو گرم 
و زهرا پوراسماعیل در وزن به اضافه 

۶7 کیلو گرم در جاکارتا برای ایران 
مبارزه خواهند کرد.

به  کیمیا  سفر  عدم  دلیل  به 

یک مامور امنیتی که مصدوم شده به داخل آمبوالنس منتقل می  شود

باید شخص  ورزش  وزارت   اندونزی 
هیأت  پرچمدار  عنوان  به  را  دیگری 

ایران جانشین او کند.
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=کعبی و مسلمان روی بدن 
خود تتو دارند و شایع شده 
که برای داشتن تتو از بازی 
در لیگ برتر محروم شدند.
برای  نیز  دژاگه  =اشکان 
جلوگیری از این محرومیت 
در عکس ها تتوهای خود را 

پنهان می کند.
فوتبال  فدراسیون  اخالق  کمیته 
محسن  و  کعبی  حسین  حکمی  در 
مسلمان از بازیکنان سرشناس فوتبال 
را از کلیه فعالیت های فوتبالی محروم 
کرد. گفته می شود این محرومیت به 
دلیل داشتن خالکوبی یا تَتو روی بدن 

آنها صورت گرفته ولی کمیته اخالق 
آن را تکذیب کرده است.

آنگونه که خبرآنالین گزارش کرده، 
در  فوتبال  فدراسیون  اخالق  کمیته 
فوتبال  بازیکن سرشناس  حکمی دو 
را  مسلمان  محسن  و  کعبی  حسین 
ایران  فوتبال  برتر  لیگ  در  بازی  از 

محروم کرده است.
محسن مسلمان بازیکن ذوب آهن 
اصفهان وحسین کعبی بازیکن سپید 
دستور  و  رأی  موجب  به  رشت  رود 
کمیته اخالق تا اطالع ثانوی ممنوع 

محرومیت »مسلمان« و »کعبی« از فوتبال:
 تتو یا شرط بندی؟!

و محروم از فعالیت های فوتبالی شدند.
شایع شده که دلیل این محرومیت 
داشتن تتو یا خالکوبی این بازیکنان 
فدراسیون  اخالق  کمیته  ولی  بوده 
اعالم کرد:  بیانیه ای  انتشار  با  فوتبال 
هیچ  نامبردگان  محرومیت  »موضوع 
شده  مطرح  شایعات  به  ارتباطی 
و  خالکوبی  نظیر  مجازی  فضای  در 
شرط بندی ندارد لذا پرونده مربوط به 
این دو بازیکن به صورت محرمانه در 
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال قرار 

دارد.«
اما داشتن تتو برای بازیکنان فوتبال 
ایران به امری عادی بدل شده و تقریبا 
تیمی وجود ندارد که بازیکنانش تتو 
شایع  که  آنگونه  ولی  باشند  نداشته 

شده، محسن مسلمان عالوه بر داشتن 
تتوهای متعدد، یک پرونده در دادسرا 
به یک درگیری  دارد که مربوط  هم 
در یک سفره خانه بوده! هرچند او این 

موضوع را تکذیب کرده است.
این  در  پارسینه  به  کعبی  حسین 
باره گفته بود که »من هیچ کار غیر 
من  به  انگ ها  این  نداشتم.  اخالقی 
تتو است که  اگر مشکل  نمی چسبد. 
دارند.  هم  دیگر  بازیکنان  از  خیلی 
که  است  حکمی  چه  این  نمی فهمم 

داده اند.«

یا  موهایش  مدل  برای  بارها  کعبی 
تذکراتی  دست  این  از  دیگری  موارد 
در  شرکت  شایعه  ولی  گرفته 
نیز وجود  بازیکن  این دو  شرط بندی 
نیست  روشن  نهایت  در  که  دارد 

کدامیک واقعیت دارد.
بیانیه ای  در  فوتبال  اخالق  کمیته 
خود درباره محرومیت این دو بازیکن 
در  می رساند  اطالع  »به  نوشته 
خصوص تخلفات سابق آقایان محسن 
احکامی  کعبی  حسین  و  مسلمان 
علی رغم  متاسفانه  که  گردیده  صادر 
بازیکن،  این دو  چند نوبت اخطار به 
از  نامبردگان  لذا  نکرده اند؛  توجهی 
از حضور  ثانوی،  تا اطالع  یوم جاری 
و شرکت در مسابقات رسمی محروم 

هستند.«
اشکان دژاگه هم از بازیکنانی است 
ولی  دارد  خالکوبی  بدنش  روی  که 
مشکلی  با  ملی  تیم  بازی های  در 
بازی  برای  که  حاال  اما  نشد.  روبرو 
به لیگ برتر فوتبال ایران آمده، برای 
از محرومیت احتمالی، در  جلوگیری 
می کند.  پنهان  را  دستانش  عکس ها 
منتشر  رسانه ها  در  او  که  تصاویری 
دیده  برای  که  می دهد  نشان  شده 
را  آنها  دستانش،  روی  تَتوی  نشدن 

پشت خود پنهان می کند!

=گفته می شود این حادثه
ن  مخز ر  نفجا ا پی  ر  د
ز  ا یکی  نه  موتورخا در 
ساختمان های کمیته المپیک 

رخ داده.
-در خیابان سئول در تهران 
المپیک،  کمیته  بر  عالوه 
قرارگاه ثاراهلل تهران و ستاد 
انتظامی  نیروی  فرماندهی 

قرار دارد.
در  مردادماه   16 سه شنبه  شامگاه 
ملی  کمیته  موتورخانه  انفجار  پی 
المپیک در خیابان سئول تهران، سه 
کشته  آکادمی  این  کارگران  از  نفر 
آکادمی  سئول  خیابان  در  شدند. 
المپیک ایران، قرارگاه ثاراهلل تهران و 
ستاد فرماندهی نیروی انتظامی واقع 

شده است.
سازمان  سخنگوی  ملکی  جالل 
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
شهرداری تهران اعالم کرد که ساعت 
 16 سه شنبه  عصر  دقیقه   ۳۷/20
مردادماه، انفجاری در خیابان سئول 
تهران به وقوع پیوسته که سه نفر نیز 

کشته شدند.
محله های  در  انفجار  این  صدای 
شنیده  نیز  سئول  خیابان  اطراف 
ورزشکاران  آن،  وقوع  از  پس  و  شد 

کشته شدن 3 تن در انفجار خیابان سئول تهران

شمشیربازی،  اسکواش،  تیم های 
خوابگاه های  به  کاراته  و  کبدی 
آزادی، نصرت و مجموعه تنیس روی 

میز منتقل شدند.
تایید  و  پیگیری ها  از  که  آنگونه 
محل  در  شده،  گزارش  حاضران 
انفجار سه کارگر تاسیساتی در هنگام 
حاضر  موتورخانه  داخل  در  انفجار 
را  موتورخانه  این  تعمیرات  و  بودند 
این  نتیجه  در  که  می دادند  انجام 

انفجار کشته شدند.
آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 
یکی  روی  کارگران  که  گفته  تهران 
که  بودند  کار  به  مشغول  چیلرها  از 

یکباره مخزن منفجر می شود.
سه کارگر بین ۳0 تا 60 سال سن 
اورژانس  تایید  اساس  بر  داشتند که 
در همان لحظات اولیه به دلیل شدت 

انفجار جان خود را از دست دادند.
و  آتش سوزی  به  منجر  انفجار  این 
تخریب ساختمان نشده ولی به دلیل 
انفجار شیشه های این بخش که یکی 
شده  مجتمع  این  ساختمان های  از 

که بیش از ۳00 متر وسعت داشت.
در خیابان سئول  در تهران، آکادمی 
المپیک ایران، قرارگاه ثاراهلل تهران و 
ستاد فرماندهی نیروی انتظامی واقع 

شده است.

انفجار در موتورخانه کمیته المپیک در تهران

می گوید  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
ما در اصل برای ادامه کار با کارلوس 
تیم  خوب  بسیار  سرمربی  کیروش 
ملی مسئله ای نداریم اما متاسفانه به 
دلیل مشکالت موجود در امور بانکی 
نمی توانیم ۷00 هزار دالر بدهی خود 
را به او بپردازیم. او تا حاال هم خیلی 
حقوق  دریافت  برای  حوصله  و  صبر 

معوقه خود به خرج داده است.
او افزود: ما چند بار به وزارت خارجه 
رفته ایم تا راهی برای پرداخت حقوق 
اما  است  آماده  او  پول  کنیم.  پیدا  او 
باید راهی برای پرداخت آن پیدا کرد.

این  دیگر  مشکل  کرد:  اضافه  تاج 
است که او بارها از ما خواسته گرفتاری 
نظام وظیفه ۷ بازیکن تیم ملی را که 
مورد توجه او هستند و از تمامی آنها 
در تیم استفاده می کند برطرف کنیم 
تماس های  وجود  با  مورد  دراین  اما 
با  ورزش  وزیر  و  فدراسیون  مکرر 

مسئوالن امر به نتیجه نرسیده ایم.

رئیس فدراسیون:

 7٠٠ هزار دالر به کیروش بدهکاریم؛ پول هست، 
راه پرداختش را باید پیدا کرد!

اشکان دژاگه که دستانش را پشتش پنهان کرده

در  بار  یک  ملی  تیم  سرمربی 
را  بازیکنش  چهار  مهم  مسابقه  یک 
او  انتظار  کند.  زمین  وارد  نتوانست 
بجاست. کیروش  این مورد کامال  در 

این  بابت  از  خیالش  باید  می گوید 
الزم  هرگاه  و  باشد  راحت  بازیکنان 
است بتواند بدون دردسر ترکیب تیم 

ملی را با آنها تنظیم کند.

وقوع توفان با سرعت 11٠ کیلومتر در ساعت در 
سیستان و بلوچستان با 17٠ مصدوم

=در پی وقوع توفان در عصر 
امروز، مسیرهای مواصالتی و 
هوایی از گرد و غبار پوشیده 
کاهش  دید  افق  و  شده اند 

یافته.
=به بیماران، کودکان و افراد 
از  تا  شده  توصیه  سالمند 
منزل  از  خروج غیرضروری 

خودداری کنند.
=این توفان قرار است تا روز 

چهارشنبه ادامه یابد.
=کارمندان مبتال به بیماری 
در زابل امروز از کار مرخص 

شدند.
استان  در  روزه   120 بادهای  وزش 
امروز  در عصر  بلوچستان  و  سیستان 
نفر   1۷0 مردادماه،   16 سه شنبه 
روزه   120 بادهای  شدند.  مصدوم 
سیستان از اواخر اردیبهشت ماه آغاز 
شده اند و تا شهریور ماه ادامه خواهند 
در  روزه   120 بادهای  داشت.وزش 
استان سیستان و بلوچستان در عصر 
تا  باعث  مردادماه  سه شنبه 16  امروز 

کنون 1۷0 نفر را مصدوم کرده است.
کولیوند  پیرجسین  که  آنگونه 
کشور  اورژانس  سازمان  سرپرست 
 ۴0/1۹ ساعت  توفان  این  داده،  خبر 
دقیقه عصرگاه در زابل، زهک، هامون، 
هیرمند و نیمروز به وقوع پیوسته است.

نفر   1۷0 توفان،  این  وقوع  اثر  بر 
توسط  نفر   1۴2 که  شدند  مصدوم 
تکنسین های اورژانس در محل درمان 
شدند و 28 نفر هم به مراکز درمانی 

گزارش  آخرین  یافتند.طبق  انتقال 
علی مالشاهی رئیس گروه پیش بینی 
استان سیستان  هواشناسی  و هشدار 
تسنیم،  خبرگزاری  به  بلوچستان  و 
غلظت ذرات معلق در هوای سیستان 
12.۵ برابر حد مجاز است و به 1862 

میکروگرم در مترمکعب رسیده است.
حد مجاز و استاندارد ذرات معلق در 
هوا 1۵0 میکروگرم بر مترمکعب است.

حداکثر سرعت وزش توفان در منطقه 
سیستان در 2۴ ساعت گذشته حدود 
است. بوده  ساعت  در  کیلومتر   110

هشدار  و  پیش بینی  گروه  رئیس 
هواشناسی استان سیستان و بلوچستان 
به  آسیب پذیر  »افراد  که  کرد  توصیه 
ویژه بیماران، کودکان و افراد سالمند 
در هنگام وزش توفان از تردد در فضای 
باز خودداری کنند و در صورت ضرورت 

حتماً از ماسک استفاده نمایند.«
ادامه  چهارشنبه  تا  سیستان  توفان 
خواهد داشت و در ساعات آینده )خبر 
منتشر  دقیقه   ۵0/16 ساعت  تسنیم 
استان  شده( در محورهای مواصالتی 

زاهدان-  زابل،  زاهدان-  ویژه جاده  به 
بم  زاهدان-  نهبندان،  زابل-  نهبندان، 
و ایرانشهر-ریگان موجب کاهش دید 
اختالل  و  مرور  و  عبور  ُکندی  سبب 
تردد می شود.به گفته هوشنگ ناظری 
جوی  نامساعد  شرایط  زابل،  فرماندار 
زابل  ادارات  کارکنان  که  شده  باعث 
که به بیماری های خاص مبتال بودند، 
این  بحران  مدیریت  ستاد  تصمیم  با 

استان، محل کار خود را ترک کردند.
ستاد  کرد  اعالم  ناظری  هوشنگ 
مدیریت بحران سیستان و بلوچستان 
هر روز بر اساس شرایط روز جاری درباره 
تعطیلی و یا مرخصی کارکنان دارای 
بیماری های خاص تصمیم گیری و اعالم 
سبب  جّوی  شرایط  می کند.این  نظر 
کاهش دید در فرودگاه زابل به 1۵00 
متر و زهک به 1200 متر شده و کاهش 
دید در نقاط مستعد حرکت شن های 
می رسد. میزان  این  از  بیش  به  روان 

توفان تا صبح فردا در منطقه ادامه دارد 
شدت  از  جمعه  و  پنج شنبه  روز  از  و 
وزش بادهای 120 روزه کاسته می شود.

پیکر غرق در خون یک استاد دانشگاه آزاد شعبه تهران 
دوشنبه شب در شهرک گلستان در غرب تهران به دست 

آمد.
ساکنان ساختمانی که این جنایت در آن روی داده از 
بوی تعفن که از یکی از آپارتمان ها به مشام می رسید به 
با  آپارتمان  به  ورود  از  مأموران پس  دادند.  پلیس خبر 
جنازه مردی که ۳6 ساعت از کشته شدن او با ضربات 

چاقو می گذشت روبرو شدند.
دارای  و  تهران  آزاد  دانشگاه  استاد  شده  کشته  مرد 
هیأت  عضو  و  بازرگانی  مدیریت  رشته  در  دکترا  درجه 
تهران  حومه  در  دانشگاه  این  شعبه های  از  یکی  علمی 
زیاد  احتمال  به  را  استاد  این  قاتل  پلیس  به گفته  بود. 
میشناخته و به همین دلیل بدون مشکل و شکستن در 
یا پنجره وارد محل سکونت او شده است. اما آثار به هم 

ریختگی نیز در داخل اتاق ها دیده می شد.
تحقیقات درباره مرگ استاد از سوی پلیس ادامه دارد.

کارلوس کیروش

اشکان دژاگه                    حسین کعبی محسن مسلمان

روز  صبح  دقیقه  سی  و   ۳ ساعت  ساله ای   20 پسر 
دوشنبه این هفته با ریختن بنزین روی سر و بدن خود 
کشید.  آتش  به  را  خود  اهواز  آهن  راه  ایستگاه  نزدیک 
بیمارستان  به  را که صد درصد سوختگی داشت  جوان 

رساندند اما جان باخت.
2 روز پیش از این حادثه مرد ۴۳ ساله ای در شهرستان 

هفتگل خوزستان خود را حلق آویز کرد و درگذشت.
اتفاق پسر 12 ساله ای به دلیل  این  از  پنج روز پیش 
آنکه مادرش از شدت فقر دوچرخه او را فروخته بود خود 

را دار زد و جان باخت.
مدیر فوریت های پزشکی استان خوزستان به خبرنگاران 
گفته است که آمار خودکشی در این استان خیلی باالست 
بطوری که در ماه های اخیر هفته ای حداقل ۵ تا 6 نفر 

دواطلبانه به زندگی خود خاتمه داده اند.

هفته ای ۵ تا ۶ نفر در 
خوزستان خودکشی 

می کنند

قتل استاد دانشگاه با 
ضربات چاقو
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اگر آلمان ها شکست در جنگ دوم 
جهانی را الزم داشتند تا شهامت روبرو 
شدن با گذشته و آزاد کردن خود را از 
آن بیابند، ما انقالب اسالمی را برای آزاد 
کردن گذشته های خود داريم. آلمان ها 
خیره در آنچه کرده بودند، در مسئولیت 
ملی، نگريستند و پیش تاختند. ما در 
انديشه پاکشوئی گذشته های خود درجا 
می زنیم و واپس تر می افتیم. در يک سو 
انقالبیان ما، بیشترينشان، با چشمان 
نیم بسته به پیامد های آنچه کردند، به 
»محصوالت فرعی« انقالب شکوهمند 
)به گفته يکی از سران انقالبی  که هنوز 
با سربلندی از مردم طلبکاری می کند( 
می نگرند و بهر ترفند زبانیـ  از جمله 
ـ می کوشند گذشته   تغییر نام آن انقالب 
کنند؛  آزاد  پیامد هايش  از  را  خود 
سهم خود را در آن بزرگ بدارند و از 
دنباله هايش روی بگردانند. اگر هم فشار 
واقعیت های بیست سی ساله گذشته از 
اندازه نگرش گزينشی و همیشه حق 
به جانب ما درگذرد، آنچه را کرده اند 
»قضای  حد  در  و  ناپذير،  اجتناب 
آسمـان که ديگرگون نمی شد« بشمارند. 
که  آنها  طیف،  ديگر  سوی  در 
بیشترين سهم را در انقالب داشتند 
زيرا بیشترين اسباب قدرت در دستشان 
پیامد ها،  بر  گشاده  با چشمانی  بود، 
انقالب  عوامل  بر  بسته  کمابیش  و 
می نگرند؛ يک گذشته را به ياری  نشان 
ـ که  دادن سیاهی های گذشته ای ديگر 
از شوربختی و ناشايستگی ملی ما تا 
اکنون و آينده نا معلوم کشیده استـ   
سپیدکاری می کنند. در سر ديگر طیف 
نیز همین ترفند در کار هست. پیش از 
انقالب را برای سپیدکاری انقالب خود 
سراسر به سیاهی می آاليند. هیچ کس 
مسئول »آدمی« که در آن دوران بود 
و تصمیم هائی که گرفت نیست؛ همه 
يا ناگزير بودند يا قربانی اوضاع و احوال. 
يا همه کرده ها و تصمیم ها و پیشکش 
کردن کشور به انقالب درست می بود 
و هر چه گناه است به گردن انقالبیان 
و امريکا و بريتانیاست؛ يا هیچ گزينش 
رهبری  به  تسلیم شدن  ديگری جز 
آخوند نمی بود و حکومت چاره ای جز 
اشتباهاتی که روي داد، برای تسلیم 
شدگان نمی گذاشت. )تالیران اشتباه را 
از جنايت، و از خیانتـ  که به گفته او 

موضوع زمان استـ  بدتر می شمرد.(
اما همین بس است که در هر دو 
سوی طیف دمی از خود بپرسند که 
اگر به آن دوران بر می گشتند آيا همان 
گونه رفتار می کردند و اگر رويکرد و 
باز  نتیجه  می داشتند  متفاوتی  رفتار 
همان می شد؟ خود اينکه ما از امری 
پشیمان شويم برای برباد دادن همه 
استدالل ها در باره الزم بودن يا اجتناب 
ناپذير بودن آن امر بس است. پشیمانی 
به معنی پی  بردن به امکان رفتار و 
رويکرد متفاوت در گذشته است؛ به 
اين معنی است که می شد از رويدادی 
جلوگیری کرد. اينکه کسانی شب و 
گروه  ناشايستگی  و  تبهکاری  از  روز 
فرمانروای بیست و هشت سال گذشته 
می گويند، از رژيمی برخاسته از انقالب 
و حکومتی که اختیار و رهبريش مانند 
آغاز در دست آخوند  از  انقالب  خود 
بود، و آنگاه به کسی که انقالب را ناالزم 
دانسته خرده می گیرند، خبر از پشیمانی 
آنان می دهد، اما پشیمانی را تا پايانش 
نمی روند. اگر بتوانند گامی ديگر پیش 
بگذارند معمای سیاسی و اخالقی خود 
و فصل تازه ای را در پرورش سیاسی 

ملت ما خواهند گشود.
انقالب  بودن  پذير  اجتناب  درباره 
گفتاوردی از خامنه ای شايد بسنده 
باشد. او در مصـاحبه ای با  اطالعات، 
در سال 1362 و به مناسبت سالگرد 
22 بهمن چنین می گويد: »ما در يک 
حالت بهت بوديم. درحالی که در همه 
فعالیت های آن روزها طبعاً ما داخل 

بوديم. همانطور که می دانید عضو شورای 
انقالب بوديم و يک حضور دائمی تقريبا 
در آنجا وجود داشت. الکن يک حالت 
ناباوری و بهت بر همه ما حاکم بود. من 
چیزی بگويم که شايد شما تعجب کنید. 
من تا مدتی حتی بعد از آنکه 22 بهمن 
گذشته بود، بارها به اين فکر افتادم که 
ما خوابیم يا بیدار و تالش می کردم 
که از خواب بیدار نشوم که اگر خواب 
هستم اين روياهای طوالنی که البد 
بعدش اگر آدم بیدار شود نخواهد بود 
ديگر ادامه نکند. اين قدر مسئله برای 

ما شگفت آور بود.«
اکنون آيا نمی توان گفت که اگر رژيم 
نیرو های  به  تسلیم  بجای  پادشاهی 
بجای  انقالبی  نیرو های  )و  انقالبی، 
بجای سپردن  و  به خمینی(  تسلیم 
کارتر،  حکومت  به  گیری  تصمیم 
می ايستاد و از کشور دفاع می کرد؛ و 
اگر با چنان وضعی دست کم بجای 
گروه ناتوان کارتر، گروه کارديده فورد 
در امريکا بر سر کار می بود خامنه ای ها 

خوابش را نیز همچنان نمی ديدند؟
    ما در اينجا نیازی نداريم که به 
ادبیات پشیمانی که در اين بیست و 
چند سال بخش قابل مالحظه ای از 
بايگانی تاريخی ما شده است بنگريم. 
يک پشیمان را از نسل انقالب نمی

دهه  سه  »خود«  از  که  يافت  توان 
پیشش سربلند باشد. مانند های انقالبی 
سربلند از انقالب شکوهمند و بی اعتنا 
به  »محصوالت فرعی« را ديگر تنها 
در »طبقه جديد« اسالمی در سرتاسر 
گرو ه های برخورداران می توان يافت. 
ديگران اگر از تئوری های توطئه و افسانه 
مقدر بودن انقالب دست بردارند از بند 
گذشته شان آزادتر خواهند شدـ  مقدر 
وجود ندارد و هر چه در دست انسان 
است می تواند صورت های گوناگون با 
نتايج گوناگون به خود گیرد. رويداد هر 
چه بزرگ تر، تابعی از عوامل پرشمارتر 
با نتايج گوناگون تر است. اين اجتناب 
پذيری رويداد ها چندان است که يکی 
از وظايف تاريخ را نشان دادن اينکه 
رويداد ها می توانست به گونه يا گونه های 
تاريخنگار  اند.  دانسته  باشد  ديگری 
نقش عوامل مهم يک رويداد را بررسی 
می کند و نشان می دهد که گاه يک 

تصادف چه پیامد هائی داشته است.
نبرد »پالسی« در سده هژدهم در 
سرنوشت امپراتوری مغول هندوستان 
تعیین کننده بود. در آن نبرد نیرو های 
انگلیسی قدرت آتش کمتری داشتند. 
سختی  باران  نبرد  آستانه  در  ولی 
درگرفت و باروت توپچیان هندی نم 
برداشت. توپچیان بريتانیائی به فرمان 
را خشک  باروت خود  کاليو«   »لرد 
از ايستادن باران  نگه داشتند و پس 
نبرد نابرابر را بردند. اين درست است 
که بريتانیا تمدنی بسیار پیشرفته تر 
داشت ولی با يک فرمانده هندی ديگر 
چنان کشور پهناوری را به چنان آسانی 

نمی شد گرفت.
کسانی  که  نیست  اين  موضوع 
ديگران  ازخود  انتقاد  و  پشیمانی  از 
به  ديگران  آن  اگر  کنند.  بستانکاری 
ريشه درخت زدند آن کسان نیز  بر 
سر شاخ بن می بريدند. کسی جز آنها 
که هیچ نکردند و نمی کنند از گنداب 
انقالب اسالمی پاک بدر نیامده است 
و با »شستن در دريای هفتگانه« نیز 
از  خود  کردن  آزاد  آمد.  نخواهد  در 
آزاد کردن گذشته  به جای  گذشته، 
خود، برعکس اعتباری به دست درکاران 
خواهد بخشید که اکنون تنها در دايره 
تنگ همفکران و بی سودمندی لمس 
پذيری، به درجاتی برخوردارند. ما بسیار 
چنین تجربه ای را شاهد بوده ايم. هر که 
در برابر مردم ايستاده است و در صدد 
پاکشوئی خود نبوده در پیشگاه افکار 
مردم  است.  آمده  سربلندتر  عمومی 
استعداد باالئی در ستودن فضیلت هائی 

که خود ندارند نشان می دهند. 
و  است  ناراضی  که  هر  ـ  همه  ما 
و  انقالب  از  ـ  می کند  هم  انديشه 
جمهوری اسالمی درس هائی گرفته

ايم؛ نشانه ديگری بر اجتناب پذيری 
آن انقالب و اين رژيم. از اين درس ها، 
نظرگاه  و  گفتمان  کردن  دگرگون 
کافی  انـدازه  به  هنـوز  )پرسکتیو( 
از ما  پاره ای  گرفته نشده است ولی 
يک درس را بیش از اندازه گرفته اند: 
تفاوت گذاشتن میان مبارزه و انقالب. 
از چهار پنج دهه پیش گروه های روز 
افزونی که به دالئلی کامالً پذيرفتنی، 
مانند  خردگريز  بهانه های  به  اگرچه 
حق  و  ارضی  اصالحات  با  مخالفت 
رأی زنان و اصالحات اجتماعی ديگر، 
به مبارزه روی آوردند. آنها با نظامی 
هم اصالحگر و توسعه انديش و هم 
از  ناتوان  و  فساد،  دچار  و  استبدادی 
مخالف  خويش،  تناقضات  گشودن 
بودند ـ چنانکه حق هر کسی است 
که در هرجا با هرچه بخواهد مخالف 
باشد و از در مبارزه درآيد. آن مخالفان 
بی اثری جبهه ملی را بهانه روی آوردن 
انقالبی  مبارزه  و  مسلحانه  کارزار  به 
ساختند و بی اثری خود را با پیوستن 
به اردوی اسالمی جبران کردند. آنها 
ارتجاع لنینی را به اسالمیان وام دادند 
و ارتجاع مذهبی را از آنان گرفتند و در 
آن ترکیب ناخجسته به انقالب اسالمی 

)بهمن  بعديشان( رسیدند. 
بر  آنان  امروز  کوشش های  همه 
مبارزه  ناپذيری  اجتناب  و  ضرورت 
درباره اش  کسی  که  است  استوار 
آن  موضوع  بکند.  نمی تواند  ترديدی 
است که آيا هر مبارزه ای می بايد با آن 
روحیه، شعار ها و بويژه رهبری باشد؟ 
امروز آنان کارزار مسلحانه و انقالب را 
در شرايطی به مراتب بدتر و بی رحمانه تر 
از گذشته رد می کنند و پاره ای از ترس 
انقالب تا پای سازشکاری می روند. آن 
روز هم می توانستند اندکی از گرمای 
و  آدم ها  در  مسئله  بکاهند.  انقالبی 
روحیه هاست. اگر امروز می شود جور 
آسان تر  روز  آن  کرد،  رفتار  ديگری 
می شد.اين نیاز به توجیه خود، به آزاد 
کردن گذشته از پیامد هايش، در قلب 
بی اثری بسیاری از نیرو های سیاسی قرار 
دارد.  گذشته را از پیامد هايش نمی توان 
جدا کرد زيرا يک فرايند است. بی آن 
گذشته چنان پیامد هائی نمی بود. اگر از 
پیامد های اقدامات گذشته خود خشنود 
نیستیم ناچار به اين معنی است که 
ديگر آن گونه رفتار نخواهیم کرد. ولی 
اين گريزی از موضوع بیش نیست. اگر 
رويکرد ما همان باشد که در گذشته بود 
باز در اوضاع و احوال ديگری اشتباهات و 
کوتاهی های تازه از ما سر خواهد زد که 
بر همان روال گذشته های ما خواهد بود، 
هرچند امکان تکرار همان اشتباهات و 
کوتاهی های گذشته را نخواهیم داشت. 
برای آنکه آينده ای متفاوت و مايه 
خشنودی داشته باشیم می بايد گذشته 
رويگرداندن  کنیم.  بازنگری  را  خود 
ساده از گذشته بی نقادی و تحلیل آن 
رفع تکلیفی بیش نیست. پشیمانی اگر 
مزاحم  احساس  يک  از  بیش  چیزی 
نگری  باز  معنی  به  باشد  گاهگاهی 
انتقادی کردار های پیشین است؛ يک 
را  شخص  و  است  درونی  پااليش 
انسان تازه ای خواهد کرد. ما نه تنها 
می بايد گفتمان و نظام ارزش های تازه 
ای داشته باشیم دستکاری هائی را در 
رويکرد خود نیز الزم داريم ـ پیش از 
 self حقمداری   احساس  اين  همه 
righteousness؛ اين بی مدارائی که 
در نزد قهرمانان آزاديخواهی نه کمتر 
حالت  اين  می شود؛  ديده  ديگران  از 
شخصی دادن به اصولی ترين و عمومی

ترين مسائل. دست و پا زدن ها برای 
آزاد کردن گذشته نیز از همین رويکرد 

حقمدار می آيد.

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 57 
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 13۰7 ، تهران- ۸ بهمن 13۸۹ ، ژنو(

 سودای آزاد کردن گذشته    
کیهان لندن شماره 11۵2 - 3۰ فروردین ماه 13۸6

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۸1(

با مراجعت احمدشاه از سفر اروپا، 
و مخالفت وی با تفويض اختیارات تام 
به رئیس الوزرا، اختالف دربار و دولت 
از پرده بیرون افتاد و مخالفان قرارداد 
جری تر شدند. از طرفی نورمن، وزير 
فضای  نیز  انگلستان  جديد  مختار 
ادامۀ حمايت  ايران را برای  سیاسی 
از وثوق الدوله مساعد نمی يافت. او در 
اظهار  لندن  به  محرمانه اش  گزارش 
سودمندی  »دوران  که  کرد  عقیده 
سر  به  ما  برای  کنونی  نخست وزير 
رسیده است و تصور می کنم منافع 
انگلستان را در ايران با روی کار آوردن 

دولتی ديگر بهتر بتوان حفظ کرد.«
نورمن، به روی کار آمدن کسانی 
وجاهت  از  که  مشیرالدوله  چون 
ملی برخوردار بودند نظر داشت. اما 
لرد کرزن همچنان بر تقويت دولت 
موجود و حمايت از وثوق الدوله تأکید 
می ورزيد. او در پاسخ نورمن نوشت: 
»با نظری که در تلگراف مورخ پانزدهم 
ژوئن خود ابراز کرده ايد موافق نیستم 
فعلی  نخست وزير  می کنم  تصور  و 
از  می تواند  که  است  کسی  بهترين 
قرارداد دفاع و آن را حفظ کند. ازين 
گذشته، در حال حاضر کسی را برای 
به  راجع  نداريم.  سراغ  او  جانشینی 
بیستم  تلگراف  در  مندرج  پیشنهاد 
ژوئن شما )مبنی بر روی کار آوردن 
که  است  اين  مشیرالدوله(، حقیقت 
نسبت به صالحیت اين شخص شک 

و ترديد فراوان دارم زيرا سیاستگری 
و  اعتماد  آن  و  ضعیف النفس  است 
اطمینانی را که در اين مقطع زمانی 

ضرورت دارد، القاء نمی کند ...«
اين  که  روز  همان  در  متعاقباً 
تلگراف مخابره شد )23 ژوئن 1919( 
دست  به  لندن  از  ديگری  تلگراف 
وزير  آن،  در  که  رسید  مختار  وزير 
امور خارجه با توجه به خطر تهديد 
ز  ا يران،  ا شمال  در  بالشويک ها 
رئیس الوزرا  به  اختیارات  تفويض 
جانبداری می کرد: »با توجه به تهديد 
کنونی بالشويک ها از شمال، نمی شود 
چرا  که  کرد  مالمت  را  وثوق الدوله 
اختیارات  گرفتن  برای  همه  اين 
به  او  احتماالً  پافشاری می کند.  تام 
با  بتواند  تا  دارد  نیاز  اختیارات  اين 
قاطعیت عمل کند و پاره ای عناصر 
آشوبگر را که در صدد برهم زدن نظم 
عمومی هستند سرجايشان بنشاند. از 
اين جهت تا زمانی که جناب اشرف 
کارهای  در  است  آماده  وثوق الدوله 
کند  مشورت  شما  با  مملکتی  مهم 
که  است  مواظب  حال  عین  در  و 
ندهد،  دست  از  را  احتیاط  جانب 
مشکل بتوان نظر شاه را قبول کرد 
که مدعی است تفويض اختیارات تام 
به نخست وزير عواقب ناگواری به بار 

خواهد آورد.«
تازه ترين  به  کرزن  لرد  تلگراف 
دولت  وتشکیل  گیالن  تحوالت 
جمهوری به رياست میرزا کوچک خان 

در رشت اشاره دارد.
پیاده شدن سربازان ارتش سرخ در 
بندر غازيان و عقب نشینی نیروهای 

دولت  رشت،  سوی  به  نگلیسی  ا
وثوق الدوله  را بر آن داشت که با دولت 
جديد روسیه وارد مذاکره شود و از 
وخامت اوضاع بکاهد. درين شرايط، 
قوای  يافتند  فرصت  نیز  جنگلی ها 
پراکندۀ خود را سر و سامان بخشیده 

به صحنه باز گردند.
در سازماندهی چريک های جنگل، 
از  يکی  )دوستدار(  خان  احسان اهلل 
اعضای کمیتۀ مجازات که از تهران 
جنگلی ها  به  گیالن  در  و  گريخته 
را  خان  کوچک  میرزا  بود،  پیوسته 

ياری می داد.
میرزا  که  شد  فراهم  موجباتی 
کوچک خان به انزلی برود و فرمانده 
ورود  کند.  مالقات  را  سرخ  ناوگان 
میرزا به بندر، اهالی را که نگران تسلط 
امیدوار  بودند  گیالن  بر  بالشويک ها 
کرد و به هیجان آورد. بندر را چراغانی 
احساسات  و  بستند  آذين  و  کردند 
را  روس ها  که  دادند  بروز  شديدی 
ملی  قهرمان  يک  با  ساخت  متوجه 
سر و کار دارند و از وجود او می توانند 
برای حرکت جدا سری استفاده کنند.

فرماندهان روسی در منزل شهردار 
انزلی با میرزا کوچک خان و همراهان 
او ديدار و از آنها برای بازديد ناوگان 

سرخ دعوت کردند.
»کورسک«  کشتی  روی  بر 
چريک های  فرمانده  بین  مذاکراتی 
جنگل و فرمانده ناوگان سرخ صورت 

گرفت اما به نتیجه نرسید زيرا طرفین، 
برای  توافق داشتند که زمان  گرچه 
مساعد  ايران  در  انقالبی  حرکت 
است و می بايد دست به کار شد، اما 
دربارۀ شکل قیام و شعارها و کیفیت 
انقالب  روس ها  نبودند.  همفکر  آن 
کمونیستی را توصیه می کردند و حال 
آن که میرزا کوچک خان مرد مذهبی 
بود و به کمونیسم عقیده نداشت. او 
انگلیسی ها  از  ايران  مردم  می گفت 
نفرت دارند و از حکومتی که به وسیله 
انگلستان حمايت می شود ناراضی اند، 
تسلیم  هم  اشتراکی  مسلک  به  اما 
موفق  ايران  در  انقالبی  و  نمی شوند 
مذهبی  و  ملی  رنگ  که  می شود 

داشته باشد.
بدون  روز  نخستین  در  مذاکرات، 
ادامۀ آن  و  پايان گرفت  نتیجۀ  اخذ 
از  برخی  شد.  موکول  بعد  روز  به 
به  را  او  میرزا کوچک خان  همراهان 
محافظه کاری متهم می کردند و بر سر 
آن بودند که هر گاه میرزا با روس ها 
به توافق نرسید، احسان اهلل خان را که 
افکار تندتری داشت جلو بیندازند و 
به رهبری قیام برگزينند. اما روز بعد، 
در حالی که مذاکرات روال پیشین را 
می پیمود، »اورجو نیکیدزه« يکی از 
ياران لنین و از رهبران با نفوذ حزب 
کمونیست با کشتی جنگی از بادکوبه 
رسید و مذاکرات را از بن بست رهانید.

نظريات  که  آن  از  پس  اورجو، 
طرفین را شنید به طرفداری از میرزا 
کوچک خان، راهی را که او پیشنهاد 
راه  هدف  به  رسیدن  برای  می کرد 
توافقنامه ای  و  داد  تشخیص  درست 

به اين شرح امضا و مبادله شد:
گونه  هر  از  کامل  احتراز  با   =
تبلیغات، و عدم اجرای اصول کمونیزم 
از قبیل مصادره اموال و الغای مالکیت، 
حکومت جمهوری موقت اعالم شود.

تهران  فتح   جمهوری،  هدف   =
از ورود به تهران  خواهد بود و پس 
و تأسیس مجلس مبعوثان، هر نوع 
حکومتی که نمايندگان مردم تصويب 

کردند در ايران برقرار شود.
حکومت  نقالب  ا مقدرات   =
دست  به  مطلقاً  موقت  جمهوری 
ايرانیان سپرده شود و دولت شوروی از 
هرگونه مداخله خودداری کند. بدون 
اجازه و تصويب حکومت انقالبی ايران 
قوای  بر  )زائد  خارجی  قشون   هیچ 
موجود دو هزار نفری( حق ورود به 
قشون  مخارج  باشد.  نداشته  ايران 
انقالب  پشتیبان  که  نفری  هزار  دو 
خواهد بود به عهده حکومت انقالبی 

ايران است.
= دولت شوروی هر مقدار اسلحه 
و مهمات که دولت انقالبی ايران تقاضا 
کند به اين دولت تسلیم خواهد کرد.

= کاالی بازرگانان ايرانی که در 
بادکوبه ضبط شده و کلیه تأسیسات 
به  ايران  در  تزاری  روسیه  تجارتی 
حکومت جمهوری واگذار خواهد شد.

از  پس  جنگلی ها  سان،  بدين 

در  و  بازگشتند  رشت  به  سال  دو 
شد  ده  دا ترتیب  که  تی  تظاهرا
آن  در  که  دادند  انتشار  اعالمیه ای 
آمده بود: »مطابق اين بیانیه عموم 
را  ايرانی  زحمتکشان  و  رنجبران 
جمعیت  ـ   1 که  می سازد  متوجه 
سلطنت  اصول  ايران  سرخ  انقالب 
رسماً  را  جمهوری  کرده،  ملغی  را 
اعالم می نمايد. 2 ـ حکومت موقت 
جمهوری حفاظت جان و مال اهالی 
نوع  هر  ـ   3 می گیرد.  عهده  به  را 
ضرر  به  که  را  قراردادی  و  معاهده 
ايران، قديماً و جديداً، با هر دولتی 
منعقد شده لغو و باطل می داند. 4 ـ 
حکومت موقت جمهوری، همه اقوام 
حقوق  تساوی  دانسته  يکی  را  بشر 
شعائر  حفظ  و  قائل  آنان  دربارۀ 
اسالمی را از فرايض خود می داند.«

هیأت دولت انقالبی نیز بدين شرح 
تعیین و معرفی شد:

سرکمیسر و کمیسر جنگ ـ میرزا 
کوچک

میرشمس الدین  ـ  داخله  کمیسر 
وقاری )وقار السلطنه(

جعفر  سید  ـ  خارجه  کمیسر 
)محسنی صومعه سرایی(

کمیسر مالیهـ  محمدعلی پیربازاری
کمیسر قضائی ـ محمود آقا طلوع 

)مدیر روزنامه طلوع(
کمیسر پست و تلگرافـ  آقا نصراهلل 

)برادر محمود طلوع(
محمدعلی  ـ  عامه  فوائد  کمیسر 

خمامی
حاجی  ـ  اوقاف  و  معارف  کمیسر 

محمدجعفر )کنگاوری(
کمیسر تجارتـ  ابوالقاسم فخرائی

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 1262 (

ایران ـ سرخ،روزنامه ارگان جمعیت انقالب سرخ در گیالن
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1ـ از هنرپیشگان جنجالی 
و قدیمی سینمای فرانسه

از  2ـ همگام و مصاحب ـ 
شهرهای ایران

ت  ر ا حر ـ  ل ها  د 3ـ 
غیرطبیعی بدن

4ـ پیشکش ـ مقصود
5 ـ پایه و اساس ـ نیستی

از  ـ  حرف  یک  تکرار  ـ   6
شعرا و ترانه سرایان معروف، 

معاصر و فقید ایران
»خداوند«  آنطرف  از  ـ   7
استـ  از رودخانه های آسیا 

ـ وسیلۀ بهبودی
8 ـ پیکره ـ ورزشی است ـ 

سپیدی صبحدم
ـ  خطرناک  باد  نوعی  9ـ 

خوراکی است سنتی
10ـ جنس مذکر ـ خالص 

ـ پاپوشی است
ی  جنبش ها ز  ا 1ـ  1
دهۀ  در  جوانان  اجتماعی 

60 میالدی ـ سرگردانی

معروف  سرداران  از  1ـ 
ساسانی

کشوری  پایتخت  2ـ 
ز  ا مواظبت  ـ  است 

کودکان
ـ  ست  ا مرضی  3ـ 

رطوبت
از شعرای معاصر و  4ـ 

فقید ایران
5 ـ قومی است ـ واحد 
اندازه گیری سطحـ  توان

6ـ  قسمتی از شبانه روز 
ـ زشت

7 ـ از شهرهای استان 

به هالکت  ـ  ن  ما کر
رسیده

8 ـ البه ـ مدخل
و  هنرپیشگان  از  9ـ 
ف  و معر ن  ا ز فیلمسا

هالیوود
10ـ گذشته ـ محصول 
بار  ـ  دریا  آب  حرکت 

گردن
11ـ شریان ـ ثروت قدیمی  خوانندگان  از  1ـ 

ـ  ایران  صدای  خوش  و 
ظرفی است

2ـ آگاه ـ ندرت ـ سرمایۀ 
جاودانی

هم  او  ـ  است  مرغی  3ـ 
انواع  از  ـ  دارد  حرفه ای 

طالق
4ـ نظرجویی ـ غنی

5 ـ فولکلور 
6ـ  از وسایل سنتی موسیقی 
ـ رطوبتـ  پایتخت کشوری 

است
ـ  آسیایی  ممالک  از  ـ   7

خودرو
ـ  بزرگواری  و  مجد  8ـ 
ـ  همراهی  حرف  ـ  مطیع 

بخشی از شبانه روز
ز  ا یکی  سرسلسلۀ  9ـ 
در  حکومتی  خاندان های 

ایران
خطوط  از  ـ  قصبات  10ـ 

ارتباطی ـ از دام ها 
11ـ از هنرپیشگان معروف 
و فقید تآتر و سینمای ایران 

ـ دارای ریش
است  عددی  ـ  کلیه  12ـ 

ـ کفر
از  ـ  فاصله  حرف  13ـ 
اقتصاددانان معروف انگلیس 

و مؤلف »ثروت ملل«
14ـ معرفت و اتیکت ـ از 
شهرهای معروف آمریکای 

التین
ـ  است  صورت  در  15ـ 
جنگ افزاری سنتیـ  ستیز 

و مجادله

1ـ از آثار فرانسواز ساگان داستانسرا 
و رمان نویس معروف فرانسه

ـ از ماه های قمری ـ پرچم  ـ نوعی شتر  2
3ـ از روزنامه های قدیمی ایرانـ  قعر
ـ کشوری است ـ جنس مذکر ـ تاقچه  4

از  ـ  زرع  و  کشت  نوعی  ـ   5
هنرپیشگان معروف و فقید تآتر ایران

یان  قصیده سرا و  شعرا  از  ـ   6
ششم  قرن  در  ایران  صاحب نام 

هجری ـ مادر ـ باغ ها
از آب  ـ  ـ معلم  7 ـ گیاهی است 

شدنی ها
8ـ  پایتخت کشوری استـ  منظره 

ـ فامیل
ـ  فساد  و  پلیدی  ـ  رویداد  9ـ 

روشنایی
ـ  قادر  ـ  ایران  در  شهری  10ـ 

»کژدم« را بهم بریزید
ـ  نواختن  برای  وسیله ای  11ـ 

پیچیده ـ چیرگی ـ مددکار
ـ ظرفی است ـ کشوری است  ـ صنم  12

13ـ موفق و خوشبخت ـ از اعضای 
داخلی بدن انسانـ  تکرار یک حرف

14ـ خیانتکار ـ از شهرهای ایران ـ 
تکرار یک حرف

15ـ شهری در آذربایجان ـ سلسله 
کوهی است ـ میوه ای است

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

نبرد با آسیاب های بادی

حرف ادب دوستان فرانسوی درباره 
نویسنده دن کیشوت گل انداخته بود. 
موقعیت  بدانند  داشتند  دوست  همه 
آوازه اش  که  نویسنده  این  اجتماعی 
عالمگیر شده چیست. یکی گفت »او 
پیر سربازی است و نجیب زاده ای فقیر«. 
اما چرا اسپانیا برای او کار نمی کرد یا 

هزینه زندگی اش را نمی پرداخت؟
احتیاج،  و  فقر  »اگر  دیگری گفت: 
او را به نوشتن وا می دارد، خدا کند 
فقرش  با  تا  نشود  ثروتمند  هیچ وقت 
غنی  را  دنیا  آثارش  و  کند  خلق  اثر 
سازد!«. او در اسپانیا به دنیا آمد. 23 
ساله بود که به عشق شمشیرزنی، وارد 
قشون ایتالیا شد. جنگید، زخمی شد، 
و  کرد  خدمت  ژوان  دون  فرمانده  به 
از  پس  بود.  عثمانی  اسیر  شد؛  اسیر 
آزادی برای امرار معاش مدتی قلمش 
را امتحان کرد. نمایشنامه نوشت و شعر 
گفت که به نظر خودش قابل ستایش 
بودند، اما صاحبنظران می گفتند کسی 
نگفته  شعر  بدی  این  به  اسپانیا  در 
است!  ننوشته  بی ارزش  نمایشنامه  و 
برای شاه عریضه ای  نداشت.  فایده ای 
نوشت و یادش آورد که به مملکتش 
آنهاست  نوبت  حاال  و  کرده  خدمت 
کننند.  پا  و  او دست  برای  کاری  که 
آمریکای  در  کاری  خودش،  پیشنهاد 
التین بود که آن روز مستعمره اسپانیا 
محسوب می شد. جوابش دادند؛ »بهتر 
است جایی که به خاک وطن نزدیک تر 
سخت  روزگار  بجوید«.  کاری  است، 

لباس  خرید  برای  حتی  می گذشت. 
مجبور شد پول قرض بگیرد.

 به شهر سویل رفت و مأمور وصول 
مالیات شد، اما کسر پول صندوق، او را 
باز بیکار کرد. بعد از آن تا چند سال از 
زندگی سروانتس چیزی نمی دانیم تا 
اینکه ناشری یک اثر فکاهی، انتقادی 
کیشوت«  »دون  نام  به  هجایی  و 
در  کوتاه  مدتی  در  که  می کند  چاپ 
اسپانیا، پرتغال و آمریکا، هزاران نفر را 
می خنداند و برای نویسنده اش، شهرت 

می آورد؛ البته شهرتی بی نان!
در 1605  دن کیشوت  اول  قسمت 
سال   10 آن  دوم  قسمت  و  میالدی 
بعد منتشر شد. برخالف اغلب کتاب ها، 
از  ظریف تر  و  پخته تر  دوم  قسمت 
از چاپ قسمت دوم،  بعد  آب درآمد. 
سروانتس در نامه ای به دوستش نوشت؛ 
به  دم  هر  زودگذرند.  عمر  »لحظات 
تشویش و اضطرابم می افزاید و امید از 
دلم رخت بر می بندد. با این وصف تنها 
چیزی که مرا زنده نگه داشته، همان 

عشق به زندگی است!«.
که  ـ  شکسپیر  که  است  معروف 
روز  یک  در  همزمان  سروانتس  با 
درگذشته است، با دیدن همان قسمت 
اول »دن کیشوت« گروهی را به اسپانیا 
فرستاد تا بروند و او را بیاورند، اما این 
نرسیدند.  سروانتس  به  هرگز  گروه 
سروانتس در تاریخ 23 آوریل 1616 
بداند  بی آنکه  یافت،  وفات  میالدی 

شکسپیری وجود دارد.
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فخر رازی و برهان قاطع
که  ترکیه  اهالی  دست  از  اگر 
مال  را  موالنا جالل الدین  می خواهند 
درآمده،  حرصتان  کنند،  خودشان 
می توانید کمی از عصبانیت تان را هم 
بلخ  از  موالنا  سفر  بانی  و  باعث  نثار 
رازی«،  فخر  »امام  بکنید؛  قونیه  به 
مشهورترین لقب این فرد باعث و بانی 
است. فخر رازی با پدر موالنا ـ بهاءولد 
ـ اختالف داشت و چون مورد حمایت 
مقامات هم بود، توانست بهاءولد را از 

بلخ بیرون کند.
اما فخر رازی فقط باعث و بانی این 
خیام  که  بود  کسی  او  نبوده؛  قضیه 
فخر  کرد.  معرفی  ما  به  هم  را  شاعر 
خیام،  مرگ  از  بعد  سال   90 رازی 
یک رباعی از او را در تفسیرش آورده 
خیام  از  که  است  باری  اولین  این  و 
شعر نقل شده؛ یعنی تا قبل از آن، یا 
بیشتر مردم از رباعی های خیام اطالع 
نداشتند یا نمی خواستند چهره حکیم 
به عنوان شاعر شناخته شود. خالصه، 
فخررازی بود که رباعی های خیام را به 

عالقمندانش هدیه کرد.
کار،  دو  این  جز  به  کنید،  صبر 
روی  هم  دیگری  تأثیرات  فخررازی 
فکر و فرهنگ ما داشته؛ قبل از هر 
که  فیلسوفی  بود؛  فیلسوف  او  چیز 
تمام آرای فلسفی پیش از خودش را 
زیر سؤال برد. آن قدر او در همه چیز 
المشککین«  »امام  به  که  کرد  شک 
شهرت پیدا کرده و شد مثالی برای 
این  منتقد.  همیشه  شخصیت های 
شد که وقت تمام حکمای معاصرش 
به جواب دادن شبهه های او گذشت 
در  فلسفی  اندیشه  به رشد  و همین 
ایران و رفع شبهات آن کمک فراوان 
کرد. مثاًل فخررازی کتاب »اشارات« 
ابن سینا را مو به مو نقد کرده و بعداً 
جوابی  طوسی  نصیر الدین  خواجه 
کس   هر  که  نوشته  او  انتقادات  به 
»اشارات« بخواند، حتماً آن را همراه 

با شرح خواجه نصیر می خواند.
محمد بن عمربن حسین طبرستانی 
معروف به فخر رازی، یکی از بزرگ ترین 
در  بود.  خودش  زمان  شخصیت های 

نفر  2هزار  حدود  درسش  مجلس 
می نشستند و هنگام حرکت، حداقل 
شرح  در  بودند؛   او  همراه  نفر   300
حال او نوشته اند: »در شیوه بیان به آن 
درجه سوز و تأثیر داشتند که هیچ کس 
نمی بود که خواه به مواعظی که به زبان 
نصایح  در  خواه  و  می فرمودند  عربی 
می کردند،  بیان  فارسی  لفظ  به  که 
نمی گریست«. در بحث مسلط بود و 
در یک مجلس  می توانست  بداخالق. 
اول مطلبی را اثبات کند و بعد عکس 
همان مطلب را، بدون اینکه کسی بتواند 
از  بکند.  او  استنتاج  روش  به  ایرادی 
بزرگان ایران هیچ کس را جز خیام قبول 
نداشت. تفسیری فلسفی بر قرآن نوشت 
و هنوز هم مزارش در هرات، مورد عالقه 

و اعتقاد مردم است.
همه  مثل  ـ  هم  فخررازی  درباره 
بزرگانـ  انواع قصه ها و افسانه ها وجود 
دارد. یکی از این قصه ها می گوید که 
انتقاد  اسماعیلیه  از  همواره  فخررازی 
می کرد و سر منبر درباره شان می گفت 
چنان  و  چنین  عقیده  این  »پیروان 
می گویند، در حالی که برهان قاطعی بر 
حقانیت خودشان ندارند«. یک بار یک 
فدایی حسن صباح سراغ او می رود، در 
خلوتی او را گیر می اندازد و شمشیر زیر 
گلویش می گذارد و تهدیدش می کند. 
بعد از آن، فخررازی در مورد اسماعیلیه 
می گفته »پیروان این عقیده که برهان 
قاطع ایشان را من خود به چشم دیده ام! 

چنین می گویند...«.

فرامرز پایور )21 بهمن 1311- 18 آذر 1388(

فرامرز پایور، استاد مسلم سنتور

برای  ساله   17 پایور  که  هنگامی 
یادگیری سنتور به کالس درس استاد 
ابوالحسن صبا در خیابان ظهیر االسالم 
نوازان  سنتور  بازمانده  آخرین  رفت، 
استاد حبیب  ـ  قدیم  نسل  افسانه ای 
سماعی ـ 3 سالی بود که دیگر نبود. 
با مرگ او انگار آخرین چشمه جوشان 
هنر بداهه نوازی و تکنیک های اصیل 
سنتور در عصر قاجار، خشکیده و از 
تنها  صبا  ابوالحسن  بود.  رفته  بین 
موسیقی دانی بود که معاشرت دائمی و 
هوشمندانه ای با استاد حبیب سماعی 
او  داشت و در واقع اگر کوشش های 
برای زنده نگه داشتن این ساز نبود، 

شاید حاال سنتور از یادها رفته بود.
طولی نکشید که نظم و پشتکار و 
موسیقی،  کار  به  پایور  توفانی  عشق 
چیره دست ساخت  نوازنده  یک  او  از 
که در غیاب استادش شاگردان را راه 
رادیو،  در  و  سفرها  در  و  می انداخت 
همراه او برنامه اجرا می کرد؛ اصاًل بعد 
بود که شاگردان کالس سنتور  او  از 

استاد ابوالحسن صبا زیاد شدند.
 1311 بهمن   21 متولد  پایور 
خورشیدی بنیانگذار و معمار گرایش 
مسلط سنتور نوازی امروز، به ویژه در 
است.  آموزشی  بعد  و  ارکسترال  بعد 

بررسی وضعیت سنتور در عصری که 
به  آغاز کرد،  را  او آموختن موسیقی 
خوبی بیانگر تالش و همتی است که 
از منسوخ شدن  وی برای جلوگیری 
این ساز به خرج داد. او اولین سنتور 
نواسازی  سنتور  روی  که  بود  نوازی 
کرد و فقط دنبال بداهه نوازی نبود. به 
بیان روشن تر، تنها آهنگسازی بود که 
ساز تخصصی اش، سنتور بود و برای 
یک نوازنده سنتور از مبتدی تا عالی، 
قطعات و متدهایی دارد که از لحاظ 
علمی و عملی، نوازنده را کامل می کند. 
وقتی نوازنده مکتب پایور به دوره عالی 
و  ردیف  با  آشنایی  از  غیر  می رسد، 
کلی  آشنایی  مضرابی،  فرم های  انواع 
مختلف  گوشه های  در  آهنگسازی  با 

پیدا می کند.
و  گروهی  اجرای   1500 از  بیش 
کشور،  از  خارج  و  داخل  در  فردی 
فراوان،  قطعات  تنظیم  و  آهنگسازی 
تربیت صدها شاگرد از 4 نسل متوالی، 
حضور در هنرستان و هنرکده موسیقی 
آموزش  کتاب های  نگارش  ملی، 
سنتور، همکاری با خوانندگانی چون 
لوهاب  عبدا لهه، ا ، ،دلکش  مرضیه 
شهیدی، محمدرضا شجریان، شهرام 

ناظری و...، این، کارنامه پایور است.
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تعلّقات  از  ناشی  شاید  کرد،  تنظیم 
اسالمی وی بوده است.  

صنعت  کردن  ملّی  حّتی  مصّدق 
غیبی«  »الهام  یک  از  ناشی  را  نفت 
»در  می کرد:  اظهار  و  می پنداشت 
نی  نورا شخصی  که  دیدم  خواب 
و  برو  مصّدق!  دکتر  گفت:  من  به 
ایران  ملّت  پای  به  که  زنجیرهائی 
اتفاق  به  وقتی   .... کن  باز  بسته اند، 
نفت  صنعت  شدِن  ملّی  )طرح(  آراء 

از کمیسیون گذشت، قبول کردم که 
حرف آن شخص نورانی غیر از الهام 
چیز دیگری نبوده است. بدین ترتیب: 
اقداماتش  تا  می کرد  مصّدق کوشش 
سیاسی،  مشروعّیت  داشتن  ضمن 
رنگی از مشروعّیت یا حقانّیت مذهبی 
با چنین حقانّیت و  نیز داشته باشد. 
برابر  در  مصّدق  که  بود  مشروعّیتی 
از دولت،  انتقاد  مخالفان می گفت: » 
بی جا است«، یا »هر کس که مخالف 
نفت  ملّی شدن  است، مخالف  دولت 
 262 و   241 صص  )همان،  است« 

و 263(
تاریخ  مصّدق  اعتقاداتی،  چنان  با 
تشکیل جلسة شورای امنّیت سازمان 
برای  را  نیویورک  در  متحد  ملل 
انگلیس  دولت  شکایت  به  رسیدگی 
ایّام  با  ایران )به علّت همزمانی  علیه 
به  روز  عاشورا( 3  و  تاسوعا  عزادارِی 

تأخیر انداخت. 
در کابینة اّول دکتر مصّدق نیز در 
باقر  بنام  متعّصبي  مذهبي  حالیکه 
کاظمي، وزیر امور خارجة مصّدق شد، 
مهندس مهدي بازرگان؛ معاون وزیر 
)پزشک  آذر  مهدي  دکتر  و  فرهنگ 
عمومي( نیز وزیر فرهنگ دولت دکتر 
مصدق گردید که اولین اقدامش بستن 
پسرانه(  )دخترانه-  مختلط  مدارس 
بود! همچنین، منع فروش مشروبات 
رأی  حق  دادن  با  مخالفت  و  الکلی 
کابینة  اّولین  تصمیمات  از  زنان،  به 
دکتر مصّدق بود. او در سخنراني ها و 
پیام  هایش - غالباً - ایران و اسالم را با 
هم و در کنار هم بکار مي بُرد. در واقع، 
از این زمان است که ما شاهد تولّد و 
رشد مفاهیمی مانند »ملّی - مذهبی« 

در فرهنگ سیاسی ایران هستیم.

2- اعتقاد به قدرت انگلیس
و  قضا  فرهنگ  و  مذهبی  باور  آن 
َقَدری، تجلّی دیگری نیز داشت و آن 
اینکه: دکتر مصّدق اعتقاد شگفتی به 

معتقد  و  داشت  انگلیسی ها«  »دست 
بود که در ایران، سنگی بر سنگ، بند 
رضای  و  خواست  به  مگر  شود  نمی 
دولت انگلیس، هم از این روست که 
وی، کینة شدیدی نسبت به سیاست 
انگلیسی ها داشت، کینة شدیدی که 
- گاه- احتیاط و عقالنّیت سیاسی را 
از مصّدق سلب می نمود و او را - حّتی 
نسبت به نزدیک ترین یارانش- بدبین 
و بدگمان می ساخت )برای نمونه نگاه 
463؛  و   462 صص  مّکی،  به:  کنید 

متینی، صص 269-271(. بقول جرج 
مک گی: »مصّدق هر امِر بدی را به 
انگلستان نسبت می داد« )مهرگان، ص 
210(. با اینحال مصّدق، خود، کتمان 
نمی کرد که به کمک و موافقت تاّم ِ 
انگلیسی ها بود که وی به استانداری 
منصوب  آذربایجان  و  فارس  ایالت 
شده بود. )همان، ص 33 ، به نقل از: 

مصّدق، صص 342-341(

3- مصّدق و مجلس
با وجود تحصیالت عالیه در رشتة 
چندانی  عالقة  مصّدق  دکتر  حقوق، 
او  نداشت.  ملّی  شورای  مجلس  به 
دوستدار مجلسی بود که بقول خودش 
» نمایندگان َکت بسته« ُمجری اوامر 
رو،  این  از  باشند.  او  آرمان های  و 
مصّدق، بارها، مجلس شورای ملّی را 
»دزدگاه« و »خاک بر سِر این مجلس« 

نامیده بود. 
مصّدق  مناقشات  و  درگیري ها  در 
با مجلس و شاه، او نه به نّص ِ قانون 
اساسي بلکه به »روح« آن استناد مي 
قانون  »روح  همین  با  او  مثاًل  کرد، 
 32 سال  مردادماه   25 در  اساسي« 
فرمان شاه )مبني بر عزل او از نخست 
وزیري( را رد کرد و ضمن پنهان کردن 
متن این فرمان از همکاران و وزراي 
کابینه اش و بازداشت حامالن فرمان 
تشویق  به  شتابزده،  اقدامي  در  شاه، 
را  امر  این  فاطمی،  دکتر  تلقین  و 
»شکست کودتاي 25 مرداد« نامید. 

را  ملي  شوراي  مجلس  مصدق، 
مصالح  به  ئنین  خا ز  ا »باشگاهي 
ملّت« مي نامید. او »مصالح ملّت« را 
تفسیر  آنچنان که خود مي خواست 
پیش  آنجا  تا  راه  این  در  و  کرد  مي 

دکتر محّمد مصّدق؛ آسیب شناسی یک شکست
* نگاهی به کارنامة سیاسی دکتر محّمد مصّدق
* دکتر جالل متینی  * ناشر: شرکت کتاب، آمریکا، 1384 

حکومِت  اقتدار یا اقتدار 
حکومت؟

 Société( برخالف جامعة مدني
civile( در جوامعي که هنوز توسعة 
اجتماعي و انکشاف طبقاتي در آن ها 
صورت نگرفته و جامعه هنوز در دوران 
پیشامدرن و به شکل »جامعة توده 
وار« )Société de masse( بسر 
مي بَرد، رهبران جنبش های عظیم 
پیشواي  هیأت  در  غالباً  اجتماعی، 
و   )charismatique ( فرهمند 
در  می شوند.  ظاهر  ملّت«  »پدر 
رئیس  تنها  »پیشوا«،  دیگر  اینجا، 
حکومت  مقتدر  شخص  یا  دولت 
در  که  است  کسي  بلکه  نیست 
برابرش نهاد مستقلي وجود ندارد و 
بهمین جهت پارلمان، دادگستري و 
دیگر نهادهاي قانوني، بنام »مصلحت 
در  شوند.  تعطیل  توانند  مي  ملّي« 
رهبر  پوپولیسم  جوامعی،  چنین 
سیاسی، مردم )خلق( را تا حّد تقّدس 
هدف های  پیشبرد  و  می بَرد  باال 
سیاسی را نه توسط مجلس، احزاب 
و نهادهای مدنی، بلکه به خواست و 
ارادة مردم، میّسر می داند چرا که در 
نظر پوپولیسم، اراده و خواست مردم، 
آزادی و عدالت است.  عین اخالق، 
پوپولیسم با تظاهر به ساده زیستی و 
استضعاف، خود را نمایندة محرومان 
ارادة  و  خواست  تجلّی  و  جامعه 
همواره،  و  می کند  وانمود  توده  ها 
را  بیگانگان«  »دست  یا  »توطئه« 
علّت ناکامی های سیاسی - اجتماعی 
کانونی  اینجا،  در  می داند.  خود 
شدن ارادة عمومی و مصلحت ملّی، 
خواست ها  تحّقق  و  می شود  قانونی 
و آرمان های رهبر )پیشوا( به هدف 
بدین  می گردد.  بََدل  جنبش  اصلی 
و  مردم  بسیج  به  تهدید  ترتیب، 
ابزاری  مجلس،  نمایندگان  تحقیر 
ست برای پیشبرد آرمان های رهبر. از 
نظر رهبر پوپولیست، جوهر جنبش 
او در نّص قوانین موضوعه )خصوصاً 
قانون اساسي( نیست بلکه در درک و 
دریافتي است که »پیشوا« مي تواند 
از قوانین داشته باشد، بهمین جهت، 
او در موارد اساسي به »روح قانون« 
و »مصلحت اجتماعي« )که در واقع 
روح و مصلحت خود اوست( استناد 
»قاطبة  هیجاني  و حضور  کند  مي 
عمل خود  درستي  را مالک  ملّت« 
مردم«  تشخیص  و  تمییز  »قوة  و 

مي داند. 
بررسي وقایع این دوران و خصوصاً 
عملکردهاي  و  اندیشه ها  به  نگاهي 
 ، ق مصّد محّمد  کتر  د سي  سیا
قعي  وا بازتاب  یا  عیني  مصداق 

چنین جامعه اي مي تواند باشد.
قیام  نفت،  مذاکرات  بست  بن  با 
30 تیر و بازگشت مجّدد مصّدق به 
از بیم و هراس  قدرت و در فضائی 
دکتر  مجلس،  نمایندگان  تهدید  و 
مصّدق با کسب اختیارات فوق العادة 
6 ماهه و سپس تمدید آن برای یک 
استقرار  با  تا  کوشید  دیگر،  سال 
ارتش،  پاکسازی  نظامی،  حکومت 
و  مطبوعات  دادگستری،  شهربانی، 
اجتماعی«  امنّیت  »قانون  تصویب 
به تحکیم قدرت و  آینده(  )ساواک 

اقتدار خویش بپردازد.
العاده،  فوق  اختیارات  تقاضای 
که  می گرفت  صورت  حالی  در 
)نخست  آرا  رزم   - قباًل   - مصّدق 
را  دادگستری(  )وزیر  داور  و  وزیر( 
اقداماِت  و  اختیارات  چنین  بخاطر 
اساسی«،  قانون  »خالف  او  قول  به 
مورد انتقادات شدید قرار داده بود. 
این  زمان - دادن  مصّدق - در آن 
دولت  به  »حّتی  اختیارات  اینگونه 
»مغایر  را،  جامعه«  اعتماد  مورد 
ملّی  حکومت  تزلزل  مایهء  و  قانون 
به   214 ص  )متینی،  می دانست«. 

نقل از: موّحد، ج 2، ص 563(.
از  العاده  فوق  اختیارات  تقاضای 
طرف دکتر مصّدق، آن نقطهء طغیانی 
نمایندگان  صبر  کاسهء  که  بود 
مجلس )از جمله نمایندگان جبههء 

ملّی( را لبریز کرد: 
حسین مّکی )نمایندهء اول تهران 
این  با   « گفت:  مصّدق(  غاِر  یاِر  و 
وضع، از این مجلس استعفا می دهم 
میز  روی  را  خود  استعفای  و   .»...
مصاحبه ای  طی  و  گذاشت  تریبون 
هیتلر  به  را  مصّدق  مطبوعاتی، 
تشبیه کرد و گفت: »مصّدق، مرتکب 
زیان های  که  می شود  اشتباهی 
فاحش و جبران ناپذیری برای ایران 

دارد«.

حسین مّکی معتقد بود:

دورة  مجلس  نتخابات  ا که  رفت 
دولت  نظارت  تحت  )که  را  هفدهم 
او برگذار شده بود( به محض  خوِد 
جبهة  کاندیداهاي  باخت  از  آگاهي 
ساخت  باطل  شهرستانها،  در  ملّي 
نامتعارف،  شرایط  یک  در  سپس  و 
غیردمکراتیک  شتابزده،  هیجاني، 
گستردة  حمایت  با   - غیرقانونی  و 
حزب توده - ضمن انجام یک همه 
پرسي یا رفراندوم )در 12 مردادماه 
32( فقط با بیش از صدوپنجاه هزار 
رأی در تهران، مجلس شورای ملّی 
را تعطیل کرد، اقدامي که نه تنها با 
مخالفت شاه، بلکه حّتي با مخالفت 
مانند  مصّدق   نزدیک  یاران  شدید 
)وزیر  صدیقي  غالمحسین  دکتر 
معّظمی،  پارسا،  سنجابي،  کشور(، 
بود.  همراه  ملکی  خلیل  و  حسیبی 
رأی  برای  تهران  در  اینکه  شگفت 
دهندگان، دو صندوق در دو مکان 
تا  بودند  کرده  تعیین  متفاوت، 
موافقان و مخالفان مصّدق از یکدیگر 
متمایز و مشّخص شوند! شیوه ای که 
پارلمانی  نظام های  از  هیچیک  در 

جهان سابقه نداشت.
مصّدق به دو دلیل به فکر انجام 

رفراندوم افتاده بود:
1- حسین مّکی به عضویّت هیأت 
نظارت بر اندوختة اسکناس برگزیده 
شده بود در حالیکه مصّدق - به علّت 
نبودن درآمد نفت، با چاپ محرمانة 
312 میلیون تومان اسکناس اضافی- 
می ترسید که مّکی این راز را برمال 

کند.
2- اینکه مصّدق می دانست که در 
مجلس، اکثریت ندارد و اگر کار به 
استیضاح برسد، با رأی منفی )عدم 

اعتماد مجلس( روبرو خواهد شد.
نزدیک  یاران  از  سنجابی  دکتر 

مصّدق در این باره می گوید: 
»پس از انتخاب مّکی به عضویّت 
هیأت نظارت بر اندوختة اسکناس، 
حال  در  را  او  و  رفتم  مصّدق  نزد 
عصبانّیت و آشفتگی مطلق دیدم. به 
من گفت: آقا! ما باید این مجلس را 
ببندیم ... این مجلس مخالف ماست 
ما  بکنیم،  کار  ما  که  گذارد  نمی  و 
با رأی عاّمه ببندیم  باید مجلس را 
جناب  گفتم:  )سنجابی(  بنده   ...
مخالف  شما  نظِر  این  با  من  دکتر! 
هستم، شما امروز از جهت انتخاب 
آقای مّکی ناراحت هستید ... من با 
بستن مجلس مخالفم و دالیلم را هم 
مفّصاًل خدمت تان عرض می کنم ... 
ولی  دارید  شما  را  عمومی  افکار 
افکار عمومِی امروز با افکار عمومِی 
دو سال پیش تفاوت دارد. این افکار 
قرار  استفاده  مورد  زیاد  عمومی، 
آسیب  و  خسارت  خیلی  و  گرفته 
بر آن وارد آمده است: اختالفات در 
میان ما افتاده، دو سال بیشتر است 
که مسئلة نفت حل نشده، بین شما 
و شاه اختالف بروز کرده، توده ای ها 
نیرو و قدرت گرفته اند، همة این ها 
 ... است  شده  مردم  تشویش  باعث 
شما )اگر( مجلس را ببندید، در غیاب 
با دو وضع مواجه  آن، ممکن است 
شوید: یکی اینکه فرمان عزل شما از 
طرف شاه صادر شود، دیگر اینکه با 
یک کودتا مواجه شوید، آن وقت چه 
می کنید؟ )مصّدق( گفت: شاه فرمان 
عزل مرا نمی تواند بدهد و بر فرض 
هم بدهد ما به او گوش نمی کنیم، 
حکومت  قدرت  کودتا؛  امکان  اّما 
آن  از  خودمان  و  ماست  دست  در 
جلوگیری می کنیم ... )همان، صص 
سنجابی،  از:  نقل  به   ،354-353

صص 136-134(.
دکتر  مخالفت  پاسِخ  در  مصّدق 

سنجابی با رفراندوم به وی گفت: 
- »معلوم می شود که جناب عالی 

امروز صبح، َچرس کشیده اید!«
دکتر صدیقی )وزیر کشور مصّدق( 
نیز دربارة غیرقانونی بودن رفراندوم 

گفت:
)مصّدق(  او  به  و  کردم  »گریه 
اجرا  ما  بگوئید  شما  چه  هر  گفتم: 
رفراندوم، کار درستی  اّما  می کنیم، 
نیست«. )همان، ص 352-353، به 

نقل از نراقی، ص 192(
مجلس  رئیس  معّظمی،  دکتر 
)منتخب هواداراِن دکتر مصّدق( نیز 
از  رفراندوم،  به تصمیم  اعتراض  در 

ریاست مجلس استعفاء کرد ... 
»ادامه دارد«           

=دکترمصّدقدارایخصائلوفضائلمهّمیبودکهویراازدیگِررهبرانسیاسیعصر،ممتازومتمایزمیساخت.
=مصّدق،مّلیکردنصنعتنفتراناشیازیک»الهامغیبی«وبهتوصیة»شخصینورانی«میپنداشت.

=درجریانرفراندوِمانحاللمجلسشورایمّلی،درتهرانبرایرأیدهندگان،دوصندوق،دردومکانمتفاوتتعیین
کردهبودندتاموافقانومخالفانمصّدقازیکدیگرمتمایزومشّخصشوند،شیوهایکهدرهیچکازنظامهایپارلمانی

جهانسابقهنداشت!

بخش )3(

دکتر مصدق: مجلس آنجاست که مردم هستند

»منظور مصّدق، ایجاد یک حکومت 
دموکراتیک نبود، اختیاراتی که گرفته 
جنگ  دوران  در  هم  چرچیل  بود، 
ص  )متینی،  نداشت«  دوم  جهانی 
310 به نقل از: مّکی، ج 1، ص 197(

و  بقائی  دکتر  کاشانی،  اهلل  آیت 
یاران  از  دیگر  بعضی  و  زاده  حائری 
خویش  مخالفت  نیز  مصّدق  نزدیک 
را با اقدامات خودسرانهء مصّدق ابراز 
از   ( زاده  حائری  آنچنانکه  کردند 
بنیانگذاران جبههء ملّی( در نامه ای به 

دبیر ُکّل سازمان ملل، دکتر مصّدق را 
به پایمال کردن اعالمیهء حقوق بشر 
آزادی  هیچگونه   « که  نمود  متهم 
عمل و  عقیده ای برای هیچ کس باقی 
نگذاشته و در سایهء قدرت پلیسی و 
و  زندانی  را  خود  مخالفین  نظامی، 
مطبوعات آزاد را توقیف کرده است«.*

حزب توده نیز ضمن اینکه مصّدق 
را »شعبده باز پیر« نامید و او را متهم 
اَشکال  رسواترین  »بساِط  که  کرد 
گسترده  را  فاشیستی  دیکتاتوری 

است«، پرسید: 
»... آیا منطقی است که سرنوشت 
پانزده میلیون مردم این مملکت را به 
دست مرِد علیل و مستّبدی بسپاریم که 
خود را عقل کل و مالک جمیع فضایل 
و محامد می داند و برای توده های ملت، 
نیست؟«.  قائل  ارزشی  ترین  کوچک 

)ارسالن پوریا، ص 427(.
 7 هیأت  یک  شرایطی،  چنان  در 
کسانی  عضویّت  )با  مجلس  از  نفری 
شایگان،  دکتر  مانند  ملّی  جبههء  از 
نزد  مّکی(  حسین  و  سنجابی  دکتر 
اصرار  از  را  او  تا  رفتند  دکتر مصّدق 
برای تمدید اختیارات، منصرف سازند، 
خویش  نظر  بر  همچنان  مصّدق،  اّما 

پافشاری و تأکید نمود.
تظاهرات   ،1331 ماه  دی   28 در 
بر  تمام شهرها  و  تهران  در  شدیدی 
آیت  و  مصّدق  دکتر  نفع  به  یا  ضد 
تعطیلی  و  کرد  بروز  کاشانی  اهلل 
در  تظاهرات  این  شد.  آغاز  مغازه ها 
تهران(  در  )خصوصاً  شهرها  بعضی 
دو  هواداران  شدید  زدوخوردهای  به 
این تظاهرات  گروه منجر گردید. در 
لقب حسین مّکی را از »سرباز فداکار« 
تغییر دادند. در  به »سرباز خطاکار« 
با  سیاسی،  غوغاهای  و  هیاهوها  این 
بر  داخلی«  »جنگ  شدن  برجسته 
»جنگ خارجی«، مسئلة نفت، تقریباً 

در بوتهء فراموشی قرار گرفت.
و  یاران  از  بخشی  ترتیب:  بدین 

طرفداران معروف دکتر مصّدق )مانند 
مّکی، آیت اهلل کاشانی، نریمان، حائری 
 )... و  اخگر  بقائی،  دکتر  ُمشار،  زاده، 
اختیارات  با الیحة  به سبب مخالفت 
مطلقه و تمدید آن، در صف مخالفان 

جّدی دکتر مصّدق قرار گرفتند.

ُخلقّیات  و  خصلت ها  برخی 
دکتر مصّدق:

دکتر مصّدق، بعنوان یکی از شریف 
مشروطه  جنبش  نمایندگان  ترین 

فضائل  و  خصائل  دارای  خواهی، 
منی،  پاکدا جمله  ز  ا ( بود  مّهمی 
استقالل  به  او  و عشق  فسادناپذیری 
همین  وجود  تردید،  بی  و  ایران( 
از  را  وی  که  بود  فضائل  و  خصائل 
دیگِر رهبران سیاسی عصر، ممتاز و 
در  متینی  دکتر  می ساخت.  متمایز 
به  متأسفانه  مصّدق«  دکتر  »کارنامة 
این خصائل و فضائل توّجـة چندانی 
سختگیر،  معلّمی  بسان  بلکه  نکرده 
بیشتر به »عیبجوئی« پرداخته است. 
این کم توّجهی شاید برای این بوده 
که با وجود مقاالت و رساالت بسیار و 
عموماً اغراق آمیز دربارة این خصائل و 
فضائل، نویسنده - اساساً- بدنبال بیان 
»ناگفته ها و ناشناخته ها« در کارنامة 

دکتر مصّدق بوده است! 
آن  تیتر  از  - چنانکه  مقالة حاضر 
شناسی  آسیب  پِی  در  پیداست- 
لذا  می باشد.  مصّدق  دکتر  شکست 
و  ضعف ها  برخی  به  که  است  الزم 
اشاره ای  مصّدق  دکتر  کاستی های 

داشته باشیم:
 

1- دکتر مصّدق و مذهب
با  بود  شخصّیتی  مصّدق  دکتر 
پیشبرد  برای  که  مذهبی  باورهای 
آرمان هایش، شور سیاسی را با نوعی 
»مظلومّیت« و »دادخواهی مذهبی« 
در هم می آمیخت و باعث همدلی و 
در  می شد.  مردم  احساسات  تحریک 
پنجم و ششم، دکتر مصّدق  مجلس 
حّتی   - نمایندگان  دیگر  از  بیش 
روحانی  مدّرس،  چون  نمایندگانی 
معروف - به دین اسالم تظاهر می کرد 
آنچنانکه می گفت: »باید مملکت  را 
کند،  حفظ  اسالمّیت  اصِل  همیشه 
اسالمّیت،  اصِل  ما  مملکت  در  امروز 
نقل  به  )متینی، ص 93،  اقوا است« 
دکتر  اینکه    .)190 ص  مصّدق،  از: 
مصّدق، رسالة دکترای خود را دربارة 
و  تهّیه  اسالمی«  در حقوق  »وصّیت 

* برای آگاهی از متن نامة حائری زاده، نگاه کنید به: روزنامه اطالعات، 18 مرداد 1332. 
حسین مّکی ضمن اینکه حائری زاده را »نادرة روزگار« و »بزرگ مرد تاریخ ایران بلکه 
تاریخ بشریّت« می نامد، تأکید می کند که »در شجاعت، ثبات قدم، حقیقت گوئی، ُعّلو 
طبع، نوعدوستی، آزادیخواهی و صراحت لهجه نظیرش را ندیده ام«. نگاه کنید به: خاطرات 

حسین مّکی، صص 522-521.
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عزِل »عباد«: فرو ریختن باالنشینان!
وزارت  معاونین  از  ربیعی   =
علی اکبر  دوران  در  اطالعات 
همزمان  و  رفسنجانی  هاشمی 
مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر 

بوده است.
اقتصادی  کمیسیون  =رییس 
»خدای  ربیعی  آقای  مجلس: 
هر  به   ، ست ا  » ی بیگر ال
بماند. وزیر  می خواهد  قیمتی 
=ربیعی در جلسه استیضاح با 
زبان بی زبانی هشدار داد: وقتی 
یک روز با فردوست عصرانه چای 
می  خوردم فردوست به من گفت 
زمانی شاه نتوانست بر »مسائل 
فرو  باالنشینان  که  کند«  غلبه 
ریختند و انسجام از دست رفت.

علی ربیعی وزیر کار کابینه حسن روحانی 
که چهارشنبه، 16 مرداد، استیضاح شد و 
نمایندگان رای به عزل او دادند مانند بسیاری 
از مقامات دیگر، از مهره های پیشین امنیتی 

نظام است.
اغلب  که  بوده  مرموزی  شخصیت  وی 
و  منیتی  ا ضد  فعالیت های  ضمن  در 
ساختارشکنانه بطور معجزه آسایی از نظرها 
پنهان می ماند و با چراغ خاموش توانست تا 

وزارت خود را باال بکشد.
علی ربیعی مشهور به »عباد« بالفاصله 
انتخابات سال  پیروزی روحانی در  از  پس 
و  گرفت  قرار  او  مشاوران  گروه  در   ۹2
نقش بسزایی در چیدن کابینه ی موسوم به 
»اعتدال« داشت و وزارت کار هم که ۳0 
درصد بودجه های کشور را به خود اختصاص 

می دهد سهم او شد.
روزنامه  روایت  به  که  نامی است  عباد، 
اعتماد »خودش هم ناراحت نمی شود وقتی 
دوستانش با این اسم از او یاد می کنند. چرا 
که سال های سال با همین اسم در وزارت 
اطالعات و شورای عالی امنیت ملی فعالیت 

کرده است.«
وزن  روحانی  دولت  به  ربیعی  آمدن  با 
باال  شدت  به  روحانی  کابینه  امنیتی های 
رفت و خیلی ها مطرح می کردند، شاید به 
و  کار  وزارت  کلید  سپردن  کنایه،  و  طنز 
امور اجتماعی به او یعنی افزایش تنش ها 
در محیط های کارگری، چون تخصص  وی 

ایجاد شورش های کارگری است!
توزیع تعمدی و فاقد تدبیر سبد کاال در 
بهمن ماه سال ۹2، که منجر به درگیری های 
شدیدی در برخی مناطق شد و حتی چند 
کشته و زخمی نیز بر جای گذاشت– بدون 
آنکه کسی از دولت مسئولیت آن را بپذیرد- 

تصمیم مستقیم علی ربیعی بود.
رابطه  همین  در  هم  پیش  چندی  او 

من  وقتی  یک  گفت:  اعتماد  روزنامه  به 
جنبش کارگری بودم شیشه وزارت کار را 
هم می شکستم؛ آمدیم دم در وزارت کار 
زدیم این شیشه ها را شکستیم یک گروهی 
بودیم. ۵٧-۵6 بود. دقیق یادم نیست، منتها 
یک وقتی آدم در جنبش کارگری است، 
دیگر  خوب  کاری!  وزیر  دیگر  وقت  یک 
شیشه نمی شکنی. االن هم اتفاقاً کارگران 
اورژانس  هم  آنجا  می شکنند.  و  می آیند 
حادثه  بروز  در صورت  که  کرده ایم  آماده 

به سرعت به کمک حادثه دیدگان بیاید«!
فعاالن  از  بسیاری  گفته  به  که  ادعایی 
کارگری صحت نداشته و طی پنج سالی که 
»عباد« وزیر کار حسن روحانی بود تعداد 
بسیاری از کارگران احضار و بازداشت شدند 

و شالق خوردند و به زندان افتادند.
در  ربیعی  علی  فردی  مشخصات  از 
در  زیادی  اطالعات  اجرایی  مسئولیت های 
دست نیست؛ تنها از میان خاطرات قربانعلی 
دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در اراک 
مشخص می شود ربیعی با نام مستعار »عباد« 
معاون پارلمانی وزارت اطالعات و  پیش از 
آن مدیرکل اطالعات آذربایجان غربی نیز 

بوده است.
سابق حزب  اعضای  از  شهبازی  عبداهلل 
توده که خود از همکاران وزارت اطالعات 
است و به »پژوهش« اشتغال دارد از قول 
ربیعی می نویسد: »در آذربایجان تعدادی از 
اعضای یک گروهک را دستگیر کردیم. باید 
آنها را برای حضور در دادگاه از راه آستارا 
به گیالن می فرستادیم. نگهبان و محافظ, 
به اندازه کافی نداشتیم. همه )زندانیان( را 
در تابوت خوابانیدیم و درب تابوت ها را میخ 
زدیم و با کامیون اعزام شان کردیم. زمانی که 
در مقصد درب تابوت ها را باز کردند, همه به 

علت خفگی مرده بودند!«
باری، ربیعی از معاونین وزارت اطالعات 
و  رفسنجانی  اکبر هاشمی  علی  دوران  در 
همزمان مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر 

بود.
امنیت  و  اطالعات  وزیر  فالحیان  علی 
مصاحبه ای  در  رفسنجانی  هاشمی  دولت 
با روزنامه جام جم از تدریس علی ربیعی 

وزارت  به  وابسته  باقر«  »امام  دانشگاه  در 
اطالعات به عنوان استاد عملیات روانی یاد 
کرده و گفته است: »وقتی کنارش گذاشتیم 
آقای حسن روحانی او را برد به دبیرخانه 
شورای امنیت ]…[ بعد از انتخابات، آقای 
خاتمی می خواست او را وزیر کار بگذارد و 
خیلی روی این مسئله اصرار داشت ]…[ 
و در هر حال ربیعی وزیر کار نشد ]…[ 
امنیت  شورای  دبیر  بشود  گفتند  یکدفعه 
]…[ باالخره با البی بازی های پشت پرده 
آقای  دبیر همین  رسما  که حاال  قرار شد 
باشد ولی مسئول اجرایی شورای  روحانی 
امنیت عباد شود البته این پست عباد بسیار 

کلیدی است در امنیت کشور.«
پی  در  وقتی  تیر   18 پروژه  در  ربیعی 
»سالم«  روزنامه  اطالعات،  وزارت  شکایت 
تعطیل شد از سوی خاتمی به همراه ابطحی 
به وزارت اطالعات فشار آورد تا شکایت اش 

را از سالم پس بگیرد.
ربیعی و قتل های زنجیره ای

در پرونده قتل های زنجیره ای گاهی نام 
ربیعی به میان می آمد. این پرونده زیر نظر 
خاتمی،  محمد  نفره  سه  تحقیق  کمیته 
علی یونسی )رییس وقت سازمان قضایی 
نیرو های مسلح ( و عباد )علی ربیعی( و با 
همکاری سعید حجاریان و خسرو تهرانی 
نقش  ابتدا  همان  از  و  کرد  کار  به  آغاز 
می آمد.  چشم  به  آن  در  عباد  گسترده 
گروه اول بازجویی زیر نظر سازمان قضایی 
به  که  کرد  کار  به  آغاز  مسلح  نیروهای 
 1۳٧8 مرداد  در  وی  گزارش های  واسطه 
به  با تشکیل گروه دوم )موسوم  و  منحل 

گروه بازخوانی( موافقت گردید.
میرحسین  ر  کنا ر  د بعدها  بیعی  ر
او  به عنوان مشاور  و  قرار گرفت  موسوی 
می کرد  همراهی  انتخابات  روزهای  در  را 
و   88 انتخابات  اول  شب  در  جایی که  تا 
در حالی که هنوز اخذ رای از مردم تمام 
میان  به  موسوی  میرحسین  و  بود  نشده 
برنده  او  که  کرد  اعالم  و  آمد  خبرنگاران 
قاطع انتخابات و رییس جمهوری اسالمی 

این  را در  تنها فردی که وی  ایران شده، 
مصاحبه همراهی می کرد کسی به جز علی 

ربیعی یا عباد نبود.
قانون  روزنامه  با  مصاحبه  در  بعدها  او 
از مشارکت  ما وقتی  گفت که »در کشور 
حرف می زنیم، بالفاصله ذهن ما به مشارکت 
حقیقت  در  می شود.  معطوف  سیاسی 
مشارکت  سمبل  را  سیاسی  مشارکت 
فقط  هم  سیاسی  مشارکت  از  و  می دانیم 
رأی دادن را نوعی از مشارکت تلقی می کنیم. 
در صورتی که اعتراض و اعتصاب یک نوع 
مشارکت است. حتی به تعبیری رأی ندادن 

هم نوعی مشارکت است«.
علی ربیعی حتی در دوران وزارت خود هم 
بارها اظهار  کرده بود که باز هم کار امنیتی 
می کند. او به یکی از روزنامه ها گفته بود: 
»من هنوز به روایتی و از زاویه دیگری هم 
کار امنیتی می کنم. همینجا که نشسته ام 
باید با بحران کار و بحران اجتماعی مقابله 
کنم. فکر می کنید جلوگیری از این بحران ها 

کار ساده ای است؟«
روحانی  حسن  عباِد  امرداد،   1٧ امروز، 
مهمی  نکته  به  خود،  استیضاح  جلسه  در 
که  را  او  تا  عمد  به  هم  شاید  کرد؛  اشاره 
از »باالنشینان« است عزل نکنند. او گفت 
دفتر  )رییس  فردوست  با  روز  یک  »وقتی 
پهلوی(  شاه  محمدرضا  اطالعات  ویژه 
من  به  فردوست  می  خوردم  چای  عصرانه 
گفت زمانی شاه نتوانست بر »مسائل غلبه 
کند« که باالنشینان فرو ریختند و انسجام 

از دست رفت!
گفته ی  همین  به  بنا  که  ربیعی  علی 
بوده  فردوست  بازجویان  از  یکی  خودش 
فردوست  با  می توانست  کسی  چه  )وگرنه 
چای عصرانه بنوشد؟!( از معدود امنیتی هایی 
است که با زبان بی زبانی و با همین خاطره   
اسالمی  جمهوری  سقوط  خطر  به  نسبت 

ایران هشدار می دهد!
ربیعی در ادامه این را هم اضافه کرد: »من 
معتقد هستم که ما می توانیم بر مسائل غلبه 
کنیم. من یک دوست مارکسیست داشتم و 
به زندان افتاده بود؛ من به مالقات او رفتم 
با من صحبت کرد. من از او پرسیدم مگر 
مارکس چه دارد، چرا شما این همه انشعاب 
پیدا می کنید، گفت ما ابتدا بر سر تشکیالت 
را  آن  ایدئولوژی  بعد  و  می شود  دعوایمان 
نباید  تأکید کرد: »ما  ربیعی  می نویسیم.« 

ایدئولوژی اختالف در کشور را بنویسیم!«
ییس  ر هیمی  ا بر ا ر پو ضا  ر محمد
کمیسیون اقتصادی مجلس از نمایندگان 
موافق استیضاح درباره ی علی ربیعی گفته 
»خدای  کار  وزیر  ربیعی  »آقای  است: 
البیگری« است، به هر قیمتی می خواهد 
وزیر  تا  می زند  دری  هر  به  بماند،  وزیر 
غذاخوری  سالن های  در  دیروز  بماند، 
می کردند  البی  ایشان  حامی  نمایندگان 

تا استیضاح نشود.«
کشاندن ربیعی به مجلس صرفاً استیضاح 
یک وزیر کار برای سوء مدیریت و بی لیاقتی 
نبود چرا که خود نمایندگان استیضاح کننده 
قطعا  اقتصادی  که مشکالت  می دانند  هم 
زیر سر ربیعی نیست و او یک ُمهره در یک 
ساختار مسدود و ناتوان و خرابکار است. این 
استیضاح یقه  گرفتن باندهای امنیتی درون 
بحران های  قدر  هر  است.  یکدیگر  از  نظام 
و  گسترده تر  کشور  اجتماعی  و  اقتصادی 
اعتراضات مردمی بیشتر و اختالفات درونی 
آندازه  همان  به  می شود  آشکارتر  رژیم 
آشفتگی و تسویه حساب  باندهای مافیایی 
نظام باال می گیرد. بیهوده نیست که برخی 
برای  طرحی  روی  نمایندگان  همین  از 
ممنوع الخروج کردن مسئوالن »مشکوک« 
تا رده ی استانداران کار می کنند! وقتی قرار 
خانواده های  وابستگان  و  امنیتی ها  است 
مافیایی »باالنشین« نباشند و عزل شوند و 
در پیامد آن انسجام نظام از دست برود و 
مردم هم در خیابان ها علیه آن شعار دهند، 
یکی از راه ها بستن چمدان های پول و در 

رفتن است!

=دولت اوباما در معامله با حکومت 
تهران  به  اگر  که  بود  معتقد  ایران 
اسالمی  رژیم جمهوری  بدهد  امتیاز 
در  ثبات  عوامل  از  یکی  به  می تواند 
منطقه تبدیل شود و کشورهای اروپا 
نیز با اعتقاد به این باور با ایران توافق 
معامالت  وارد  و  کرده  امضا  را  اتمی 
که  حالی  در  شدند.  کالن  اقتصادی 
دولت دونالد ترامپ خود رژیم ایران 
در  مرج  و  هرج  و  بی ثباتی  عامل  را 

منطقه می داند.
کاخ  به  یافتن  راه  پس  =ترامپ 
به  دست  بار  اولین  برای  سفید 
از  که  زد  ایران  رژیم  علیه  اقداماتی 
زمان سقوط محمدرضا شاه پهلوی تا 

کنون بی سابقه بوده است.
منطقه ای،  جدید  =شرایط 
بین المللی و نابسامانی اوضاع داخلی، 
مذاکره ای  قبول  به  را  ایران  رژیم 
جدید با آمریکا و نشستن برسر میز 
مذاکره با هر شرایطی مجبور خواهد 

کرد.
بسیاری از عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی، 
با ابعاد اقتصادی و سیاسی، رژیم ایران را مجبور 
خواهد کرد که دیر یا زود بر سر میز مذاکره ای که 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیش از یک 

بار مقامات تهران را به آن فراخوانده، بنشیند.
درخواست کاخ سفید برای مذاکرات مستقیم با 
تهران به یک معضل استراتژیک برای رهبران ایران 
تبدیل شده است بطوری که آنها را به انتخاب میان 
تنها دو گزینه محدود کرده است: اول عدم قبول 
درخواست آمریکا از موضع غرور و در نهایت تحمل 
پیامدهای آن؛ یا قبول پیشنهاد کاخ سفید برای 

مذاکره و تسلیم در برابر شروط آمریکا.
ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس  روحانی  حسن 
رد  را  ترامپ  پیشنهاد  دیپلماتیک  رودربایستی  با 
کرد. روحانی به دو دلیل این پیشنهاد را رد کرده؛ 
یکی اینکه پیشنهاد با اجرای بسته ی جدیدی از 
تحریم ها علیه ایران همزمان بود. دیگر اینکه خروج 
را  روحانی  موضع  برجام  از  آمریکا  متحده  ایاالت 
در مقابل جناح های تندرو رژیم که از اول مخالف 

مذاکره با ترامپ بودند، به شدت تضیف کرد.
مشکالت  قطعا  آمریکا  جدید  تحریم های  بسته 
سقوط  دلیل  به  که  ایران  اقتصاد  برای  را  زیادی 
از مشکالت  برابر دالر آمریکا  ارزش پول ملی در 
از  داشت.  بر خواهد  در  می برد،  رنج  زیادی  مالی 
بزرگ  در شهرهای  تظاهرات  تشدید  دیگر  سوی 
و  بیکاری  معیشتی،  اوضاع  به  اعتراض  در  ایران 
خواهد  دشوارتر  را  تهران  رژیم  مشکالت  تورم، 
کرد. این مشکالت بطور مستقیم تاثیرات خود را 
بر روند مطالبات و اعتراضات مردم ایران که علیه 
نحوه سیاست داخلی و خارجی رژیم  قیام کرده اند، 

خواهد گذاشت.
از  واشنگتن  که  است  این  نگران  تهران  رژیم 
بی ثباتی داخلی ایران نهایت بهره برداری را بکند تا 
فشارهای بیشتری بر جمهوری اسالمی وارد کند. 
اعالم مواضع آشکار و روشن وزارت خارجه آمریکا 
شهرهای  در  ایران  مردمی  اعتراضات  به  نسبت 
بزرگ و »پشتیبانی از آزادیخواهی مردم به حاشیه 
رانده شده ایران« را می توان در چارچوب سیاست 

جدید آمریکا ارزیابی کرد.
وزارت  مواضع  به  بالفاصله  البته  ایران  رژیم 
خارجه آمریکا واکنش نشان داد و آن را  دخالت 
در امور داخلی خود دانست. اولین واکنش حکومت 
ایران پس از اعالم تحریم های جدید آمریکا علیه 
گفت:  که  شد  بیان  روحانی  سوی  از  کشور،  این 
ملت  علیه  روانی  می خواهند جنگ  »آمریکایی ها 
و  اختالف  ما  مردم  میان  و  بیندارند  راه  ایران 

دودستگی ایجاد کنند«.
اظهارات روحانی نشان می دهد که رهبران ایران 
در این مرحله بیش از هر زمان به ثبات داخلی، 
اهمیت  خود  داخلی  جبهه  در  انسجام  و  وحدت 

می دهند تا در برابر اقدامات و تالش های رسمی 
آمریکا برای استفاده از اوضاع بحرانی داخل کشور 
جهت تغییر رفتار یا ماهیت رژیم جلوگیری کنند. 
واشنگتن  عالی رتبه  مقامات  که  حالیست  در  این 
از  آنها  هدف  کرده اند،  تأکید  بار  یک  از  بیش 
تحریم ها اعمال فشار برای رسیدن به یک توافق 

هسته ای جدید است.
باقی  مهلت  روز  روحانی ۹0  برای  حال،  هر  به 
دهد  پاسخ  داخلی  خواسته های  به  او  تا  مانده 
و  مشکالت  از  عبور  برای  خروجی  راه  بتواند  و 
بحران های انباشته شده کنونی رژیم اسالمی بیابد 
و با کاخ سفید به توافقی »امکان پذیر« با شرایط 

ممکن برسد.
دیگر  بار  این  آمریکا  با  توافقی  نوع  هر  البته 
اوباما  باراک  زمان  مانند  مشوق هایی  یا  امتیازاتی 
توافق  در  تهران  داشت.  نخواهد  ایران  رژیم  برای 
هسته ای بسیاری از امتیازات، مانند ادامه فعالیت 
در زمینه ساخت موشک های بالستیک، اجازه نفوذ 
تهران در منطقه را گرفته بود. اکنون اما واشنگتن 

هرگز چنین امتیازاتی را به تهران نخواهد داد.
معتقد  ایران  با حکومت  معامله  در  اوباما  دولت 
بود که اگر به تهران امتیاز بدهد رژیم جمهوری 
اسالمی می تواند به یکی از عوامل ثبات در منطقه 
به  اعتقاد  با  نیز  اروپا  کشورهای  و  شود  تبدیل 
این باور با ایران توافق اتمی را امضا کرده و وارد 
معامالت اقتصادی کالن شدند. در حالی که دولت 
دونالد ترامپ خود رژیم ایران را عامل بی ثباتی و 

هرج و مرج در منطقه می داند.
از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، جمهوری  
اسالمی پی در پی متحمل ضربات سنگین سیاسی 
از سوی آمریکا شده است. ترامپ پس راه یافتن به 
کاخ سفید برای اولین بار دست به اقداماتی علیه 
رژیم ایران  زد که از زمان سقوط محمدرضا شاه 

پهلوی تا کنون بی سابقه بوده است.
کنون  تا  آمریکا  دولت  ضربات  اینکه  وجود  با 
تحوالت  اما  نشده  ایران  رژیم  به سرنگونی  منجر 
اواخر  اعتراضات سراسری  بخصوص  ایران  داخلی 
سال گذشته و اوایل سال جاری که هنوز هم کم و 
بیش در شهرهای بزرگ ایران ادامه دارد باعث شد 
که جمهوری اسالمی برای اولین بار از سال 1۹٧۹ 
درک کند که دیگر قادر نیست به سیاست مبتنی 
بر تهدید یا گفتمان رویارویی مستقیم با واشنگتن 
وسیله  به  نمی تواند  دیگر  رژیم  این  دهد.   ادامه 
دست نشاندگانش با واشنگتن در جاهایی دور از 
مرزهای سیاسی و جغرافیایی خود درگیر شود کما 
اینکه دیگر قادر نیست با آمریکا از طریق مهره های 
دست نشانده اش در منطقه   مانند حزب اهلل لبنان 
در باره برخی پرونده ها با آمریکا معامله یا داد و 
تهران در  رژیم  و قدرت  نفوذ  ستد سیاسی کند. 
شدت  به  و  افول  و  اضمحالل  حال  در  منطقه 
منطقه ای،  جدید  شرایط  است.  شده  تضعیف 
ایران  اوضاع داخلی، رژیم  نابسامانی  بین المللی و 
نشستن  و  آمریکا  با  مذاکره ای جدید  قبول  به  را 
برسر میز مذاکره با هر شرایطی مجبور خواهد کرد.

رژیم ایران این بار بدون در دست داشتن هرگونه 
پایان  از  قبل  تا  برنده ای تالش خواهد کرد  برگ 
مهلت ۹0 روزه )تا نوامبر 2018( و پیش از آنکه 
اتحاد جماهیر  تکرار صحنه »جنگ سرد«  شاهد 
شوروی با غرب و نتایج بسیار تلخ شکست مسکو 
و تسلیم بدون شرط در برابر اردوگاه غرب شود، به 

توافقی با آمریکا برسد.
تحریم ها  رفع  به  را  آمریکا  با  مذاکره  تهران 
مشروطه کرده و در مقابل واشنگتن نیز تحریم ها را 
برای فشار و قبول مذاکره با شرایط جدید  گره زده 
است. آمریکا می خواهد قبل از اجرای دومین دور 
از »شدیدترین تحریم ها در تاریخ«، قراردادی را با 
ایران ببندد که موجب تغییرات اساسی در شکل، 
ساختار و رفتار رژیم تهران شود و این چیزی است 
که رژیم اسالمی ایران نمی خواهد به آن تن دهد. 
تا  ایران تالش می کنند  به همین دلیل مقامات 
در این فرصت باقی مانده به توافق تازه ای دست 
پیدا کنند که مجبور به نوشیدن جام زهر جدیدی 
نباشند که این بار قرار است مقدار و نوع زهر آن را 

واشنگتن انتخاب کند.
*منبع: شرق االوسط

*نویسنده: مصطفی فحص
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

تحریم های شدید برای تغییرات واقعی:

با مذاکره یا بی مذاکره؟ تصمیم با رژیم ایران است!

دونالد ترامپ

علی ربیعی پشت سر میرحسین موسوی

علی ربیعی، جلسه استیضاح؛ 1۶ مرداد 13۹7
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مذهبی مرتکب شده بودند، به گردن 
امنیت  و  اطالعات  سازمان  و  دولت 
اگرچه  انداختند،  )ساواک(  کشور 
کمیسیون های بررسی مستقل در همان 
زمان به نتیجه متفاوتی رسیده بودند. 
گزارش های گروه های بررسی دولتی و 

خصوصی هرگز منتشر نشدند.
بسیاری  و  تهران  در  روزها  آن  در 
لنقالبیون  کشور،  شهرهای  از  دیگر 
تفریحی  مراکز  سینماها،  اسالمی 
آتش  به  ا  ر نه  شبا کلوب های  و 
نه تنها  خمینی  روح اهلل  می کشیدند. 
را  آتش سوزی ها  این  از  هیچکدام 
برای  که  گفت  بلکه  نکرد،  محکوم 

گفتگو با علی سجادی درباره »آتش سوزی 
سینما رکس، آغاز وحشت بزرگ چهل ساله«

2۸ امرداد 1357، درست ۴۰ سال 
برای  که  بی گناه  انسان   377 پیش، 
سینما  به  »گوزن ها«  فیلم  تماشای 
رکس آبادان رفته بودند، در فاجعه ای 

هولناک در آتش سوختند.
مذهبی،  انقالبیون  و  توده  حزب 
عناصر  که  را  جنایت  این  مسئولیت 
مذهبی مرتکب شده بودند، به گردن 
امنیت  و  اطالعات  سازمان  و  دولت 
اگرچه  انداختند،  )ساواک(  کشور 
کمیسیون های بررسی مستقل در همان 
زمان به نتیجه متفاوتی رسیده بودند.

بسیاری  و  تهران  در  روزها  آن  در 
انقالبیون  کشور،  شهرهای  از  دیگر 
و  تفریحی  مراکز  سینماها،  اسالمی 
کلوب های شبانه را به آتش می کشیدند. 
روح اهلل خمینی نه تنها هیچکدام از این 
بلکه  نکرد،  محکوم  را  آتش سوزی ها 
جنایات  این  ارتکاب  برای  که  گفت 
ضرورت  نیز  مجتهد  یک  فتوای  حتا 
درست ۴۰  امرداد 1357،  ندارد. 2۸ 
که  بی گناه  انسان   377 پیش،  سال 
به  »گوزن ها«  فیلم  تماشای  برای 
در  بودند،  رفته  آبادان  رکس  سینما 
یاد  در  هنوز  که  هولناک  فاجعه ای 
مردم این شهر زنده است و شاید هرگز 
در  نشود،  فراموش  ایرانیان  از خاطره 

آتش سوختند.
مذهبی،  انقالبیون  و  توده  حزب 
عناصر  که  را  جنایت  این  مسئولیت 

یک  فتوای  حتا  جنایات  این  ارتکاب 
مجتهد نیز ضرورت ندارد.

امسال به مناسبت چهلمین سالگرد 
سجادی،  علی  رکس،  سینما  فاجعه 
که  واشنگتن،  ساکن  روزنامه نگار 
تحقیق  رابطه  این  در  سال هاست 
می کند و چندین مستند رادیویی نیز 
تهیه کرده، کتابی با عنوان »آتش سوزی 
سینما رکس، آغاز وحشت چهل ساله« 
را  کتاب  این  است.  ساخته  منتشر 
آمازون  اینترنتی  فروشگاه  از  می توان 

تهیه کرد.
احمد رأفت با علی سجادی گفتگویی 

انجام داده است.

»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید.« و جمعی از بازرگانان برگزار شده است.
رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی 
مقاومتی  اقتصاد  کمیته  رئیس  و 
است  معتقد  اسالمی  شورای  مجلس 
اگر پیمان های پولی دو جانبه منعقد 
مشکالت  اکنون  بود،  اجرایی شده  و 
بانک  و  بود  بسیار کمتر  ارزی کشور 
مرکزی در این زمینه تعلل کرده است.

ارزی  سابق  معاون  کیانی راد  مینو 
گفت:  نشست  این  در  مرکزی  بانک 
پولی  پیمان  تنها  حاضر  حال  »در 
میان ترکیه و ایران تا حدی عملیاتی 
شده است اما اجرایی شدن این پیمان 
بدلیل اینکه هر دو طرف شوک ارزی 
و نوسانات غیرمتعارف دارند، با چالش 

مواجه است.«
مینو کیانی راد همچنین مدعی شد: 
پولی  پیمان  انعقاد  ظرفیت  »ایران 
دوجانبه با 5۰ کشور را دارد و می تواند 
در مبادله با این کشورها، به جای دالر 
کند.  استفاده  ملی  ارزهای  از  یورو  و 
از  جنوبی  آمریکای  کشورهای  حتی 
جمله برزیل و آرژانتین نیز می توانند 

در این زمینه هدف قرار گیرند.«
انعقاد  »در  کرد:  تأکید  کیانی راد 
سران  که  است  الزم  پولی  پیمان 
و  کرده  تعامل  کشور  دو  سیاسی 
توافقنامه اولیه را امضا کنند. در واقع 
آغازکننده  تواند  نمی  مرکزی  بانک 
رؤسای  باید  و  باشد  پیمانی  چنین 

جمهور این کار را آغاز کنند.«
مینو کیانی راد در حالی گفته است 
تا  ایران  و  ترکیه  میان  پولی  پیمان 
غالمرضا  که  شده  عملیاتی  حدی 
در  ملی  بانک  ارزی  معاون  پناهی 

ایران در تالش برای جایگزینی سوئیفت 
»اقتصاد  کمیته  =رئیس 
شورای  مجلس  مقاومتی« 
بانک  است  معتقد  اسالمی 
مرکزی در ایجاد پیمان های 
کرده  تعلل  جانبه  دو  پولی 

است.
نوین  فناوری های  =معاون 
ید  می گو ی  کز مر نک  با
زمینه  ما در  مانع  مهمترین 
پیام رسان های  از  استفاده 
پیدا  سوئیفت،  جایگزین 
است  کشورهایی  کردن 
در  ما  با  باشند  حاضر  که 
پیام رسانی غیر از سوئیفت 

همکاری کنند.

مجلس  مقاومتی«  »اقتصاد  کمیته 
جایگزینی  دنبال  به  اسالمی  شورای 
با  رویارویی  در جهت  سوئیفت  برای 
است.  آمریکا  اقتصادی  تحریم های 
برخالف  تحریم ها  پیشین  دوره  در 
جمهوری  مسئوالن  ادعاهای 
کارآمدی  دوجانبه  پولی  پیمان های 
میان ایران با دیگر کشورها ایجاد نشد 
و در نهایت ایران بجای دریافت نقدی 
مجبور  نفت  فروش  از  حاصل  درآمد 
شد تن به قبول کاالهای عمدتاً بنجل 
هند،  چین،  کشورهای  بی کیفیت  و 

ترکیه و روسیه بدهد. 
این در حالیست که از سال 2۰۰۸ 
دستور  در  دوجانبه  پولی  پیمان های 
طرح  است.  گرفته  قرار  کشورها  کار 
کره جنوبی،  میان  شیانگ می چین 
ژاپن و چین یکی از این موارد است 
از ارزهای ملی این  که برای حمایت 
کشورها در دستور کار قرار گرفت و 

نتایج موفقی نیز داشت.
تالش  در  ایران  مقامات  اکنون 
هستند برای مقابله با تحریم ها شانس 
پولی  پیمان های  ایجاد  برای  خود 
از جمله  کشورها  برخی  با  جانبه  دو 
در  کنند.  امتحان  را  روسیه  و  چین 
 17 چهارشنبه  روز  رابطه  همین 
»بررسی  موضوع  با  نشستی  امرداد 
و  پولی  پیمان های  پیشبرد  وضعیت 
مقابله با تهدیدات سوئیفت« با حضور 
اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان 
کارشناسان و مسئولین بانک مرکزی 

مورد  »در  کرد  اعالم  نشست  همین 
پیمان های پولی دوجانبه زیاد صحبت 
پیمان ها هنوز عملیاتی  این  اما  شده 

نشده است.«
به گفته غالمرضا پناهی دلیل اصلی 
عدم اجرای این پیمان ها، دیده نشدن 
و  آنهاست  برای  اجرایی  کار  و  ساز 
مکانیسم عملیاتی این پیمان ها باید از 
سمت بانک های تجاری طراحی شود.

با ترکیه  پناهی درباره پیمان پولی 
به  اما  شد  عملیاتی  داد  توضیح  نیز 
وضعیت  کشور  دو  ارز  اینکه  دلیل 
خوبی نداشت و با نوسان مواجه بود، 
مواجه  مشکل  با  پیمان  این  ادامه 

گردید.
البته به نظر می رسد تنها کسی که 
مشکل اصلی را در این نشست بیان 
کرد ناصر حکیمی معاون فناوری های 
گفت:  که  باشد  مرکزی  بانک  نوین 
»مهمترین مانع ما در زمینه استفاده 
سوئیفت،  جایگزین  پیام رسان های  از 
این  که  است  کردن کشورهایی  پیدا 
مسئله را بپذیرند و حاضر باشند با ما 
در پیام رسانی غیر از سوئیفت مبادله 

کنند.«
بانک  است  گفته  حکیمی  ناصر 
 91-9۰ سال های  از  ایران  مرکزی 
نخست  دور  ابتدای  در  و  خورشیدی 
تحریم های هسته ای سیستمی به نام 
دقیقا  که  کرده  راه اندازی  را  »سپام« 
مانند سوئیفت عمل می کند و آماده 
وی  که  همانطور  ولی  است.  استفاده 
که  اینجاست  مشکل  کرده  اشاره 
کشوری تا کنون حاضر نشده با ایران 

وارد پیمان دوجانبه پولی شود.

شوری آب و خسارت 1۲۰ میلیارد
 ریالی به مزارع پرورش ماهی خرمشهر

به  حاضر  بیمه   =»شرکت 
ناشی  پرداخت خسارت های 
شوری  و  خشکسالی  از 
پرداخت  از  و  نیست  آب 
خسارت به پرورش دهندگان 
» می کند. متناع  ا ماهی 
=بیشترین تلفات ماهی در 
مجتمع پرورش ماهی خرمشهر 
مربوط به گونه ماهیان بیگهد 
و فیتوفاگ بوده که آب شور 
باعث تلف شدن آنها می شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی آبزی پروری 
در  تلفات  خسارت  میزان  خرمشهر 
وارد  و  آب  شوری  هکتار  چهارهزار 
شدن خسارت به 2۰۰ مزرعه پرورش 
ماهی از این نوع مزارع در خرمشهر را 
12۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: 
»از هر هکتار حوضچه پرورش ماهی 
برداشت  ماهی  تن  چهار  تا  سه  بین 

می شود.«
فالت  به  آب  انتقال  طرح  اجرای 
میلیارد   12۰ خسارت  باعث  مرکزی 
ماهی  پرورش  مزرعه   2۰۰ به  ریالی 
آب  کاهش  است.  شده  خرمشهر 
آب  پیشروی  موجب  کارون  رودخانه 
شور دریا و شوری حوضچه های ماهی 
و صدمات محیط زیستی و اقتصادی به 

این استان شده است.
اتحادیه  مدیرعامل  شریفات  احمد 
از  خرمشهر  آبزی پروری  تعاونی 
به 2۰۰  ریالی  میلیارد  خسارت 12۰ 
مزرعه پرورش ماهی در خرمشهر خبر 

داد.
به گفته وی، این تلفات در چهارهزار 
از 2۰۰ مزرعه پرورش  هکتار وسعت 
هکتار  هر  از  که  افتاده  اتفاق  ماهی 
حوضچه پرورش ماهی بین 3 تا ۴ تن 

ماهی برداشت می شود.
اتحادیه  مدیرعامل  شریفات  احمد 
تعاونی آبزی پروری خرمشهر همچنین 
گفته که »در ناحیه مجتمع پرورشی 
دلیل  به  خرمشهر،  احمدیان  شهید 
پایین بودن سطح آب و افزایش پساب 
از شرکت های کشت و صنعت  ناشی 
نیشکر، آب غیرقابل برداشت و مصرف 

شده است.«
آب  انتقال  طرح های  اجرای  پی  در 
چهارمحال  و  خوزستان  استان  از 
شامل  مرکزی  فالت  به  بختیاری  و 
 2۰۰ و  میلیارد  یک  یزد،  و  اصفهان 
رودخانه  حجم  از  مترمکعب  میلیون 
کارون کاسته شده و موجب پیشروی 
آب دریا و در نتیجه شوری آب شده 
آب  میزان  این  می شود  گفته  است. 

در  دالر  پنجشنبه  =روز 
تومان   1۰5۰۰ به  آزاد  بازار 
رسید. همچنین امروز یورو 
1۲1۲1 تومان و پوند 13471 

تومان معامله شدند.
کارشناسان  از  =بسیاری 
را  دولت  ارزی جدید  بسته 
در کوتاه مدت مانند ُمسکن 
و در بلندمدت بی اثر ارزیابی 

می کنند.
پی  در  که  دولت  ارزی  دوم  بسته 
روز  از  ارزی  بسته  نخستین  شکست 
سه شنبه 1۶ امرداد اجرایی شده است 
در  کاهشی  روند  روز  یک  برای  تنها 
بازار ارز و طال ایجاد کرد و قیمت ها 
از ظهر چهارشنبه 17  بعد  از  دوباره 
امرداد سیر صعودی در پیش گرفت. 

نرخ هر سکه که در روزهای دوشنبه 
و ۶۰هزار  میلیون  سه  تا  سه شنبه  و 
از  بعد  بود،  آمده  پایین  هم  تومان 
ظهر چهارشنبه تا رقم سه میلیون و 
۶۴3هزار تومان باال رفت. هر یورو با 
افزایش بیش از 11۰۰ تومان مواجه 
تومان   523 و  هزار   11 به   و  شد 

بازگشت.
این روند صعودی در روز پنجشنبه 
17 امرداد نیز ادامه یافته است؛ دالر 
نیز که تا ۸3۰۰ پایین آمده بود دوباره 
روز  که  بطوری  شد  روبرو  افزایش  با 
به  آزاد  بازار  در  بهای دالر  پنجشنبه 
 12121 یورو  رسید.  تومان   1۰5۰۰
تومان و پوند 13۴71 تومان در روز 

پنجشنبه معامله شدند.
ارزی  بسته  کارشناسان  از  بسیاری 
مانند  کوتاه مدت  در  را  دولت  جدید 
ارزیابی  بی اثر  بلندمدت  و در  ُمسکن 
در  اقتصادی  عمیق  رکود  می کنند. 

التهاب در بازار ارز و طال؛ بازگشت تحریم ها بسته 
اقتصادی دولت را شکست می دهد

مسائل  و  تحریم ها  بازگشت  و  کشور 
بین الملل  سطح  در  ایران  سیاسی 
ایران  بازار  ارز را در  سرنوشت قیمت 

مشخص می کند.
در همین رابطه حمید تهرانفر مدیر 
و  پولی  مؤسسات  بر  نظارت  سابق 
بانکی بانک مرکزی معتقد است: »در  
حال  حاضر بسته جدید ارزی می تواند 
آرامش نسبی را بر بازار ارز حاکم کند 
و  است  موقتی  آرامش  این  عمر  اما 
باید دید رفتار بین المللی ایران به چه 
صورت  در  می کند.  پیدا  بروز  شکلی 
و  بین المللی  مذاکرات  نبودن  موفق  
و  بسته  این  تحریم ها  شدت یافتن 
زودگذر  بسیار  آن  از  حاصل  آرامش 

خواهد بود.«
کارشناس  حاتمی یزد  احمد 
اقتصادی نیز مانند تهرانفر اثرگذاری 
بازار  در  بین المللی  معامالت سیاسی 
معتقد  و  می داند  قوی  بسیار  را  ارز 
ارزی  سیاست  مدل  گرچه  است 
دولت بازار ارز را ملتهب کرده و حاال 
بازگشت  پی  در  بازنگری سیاستی  با 
ثبات به بازار ارز است اما باید بپذیریم 

بحران اصلی ما نه در داخل بلکه ریشه 
در تحریم های بانکی دارد.

حاتمی یزد با اشاره به مشکل اصلی 
بازار ثانویه توضیح داد: »مشکل عمده 
که  است  این  ثانویه  بازار  کار  سر  بر 
پتروشیمی ها  مانند  صادرکنندگانی 
بازار  این  در  را  خود  ارز  فوالدی ها  و 
عرضه می کنند اما عمدتا ارز اینها در 
عنوان  به   امارات  و  چین  بانک های 
مقاصد اصلی صادراتی است. در  حالی  
که وارد کننده های ما بیشتر از اروپا کاال 
وارد می کنند پس با وجود تحریم های 
انتقال و جابجایی حواله  بانکی عمال 
ارزی میان این دو بازیگر بازار ثانویه 
با وجود  بر  می خورد. پس  به مشکل 
تحریم های بانکی شانس اینکه حجم 
معامالت در بازار ثانویه کفاف میزان 
بسیار  بدهد،  را  کشور  نیاز  مورد  ارز 
اندک است. در سال های تحریم های 
که  بودند  صرافی ها  این   ۸۰ دهه 
انتقال ارزی را برعهده  وظیفه نقل و 
معامالتی  این شیوه  اما  بودند  گرفته 
شفاف  نمی تواند  و  است  زیرزمینی 

باشد و نام بازار روی آن گذاشت.«

ویدئو

استان  دو  نیاز  مورد  مصرف  برابر   ۴
اصفهان و یزد است!

اتحادیه  مدیرعامل  شریفات  احمد 
تعاونی آبزی پروری خرمشهر گفته که 
پرداخت  به  بیمه  هم حاضر  »شرکت 
خشکسالی  از  ناشی  خسارت های 
پرداخت  از  و  نیست  آب  شوری  و 
ماهی  پرورش دهندگان  به  خسارت 

امتناع می کند.«
آبزی پروران  اتحادیه  مدیرعامل 
باالدست  از  آب  برداشت  خرمشهر 
رودخانه کارون را ظلم در حق مردم 
خوزستان دانست و گفت: 2۸۰ گونه 
استفاده  شیرین  آب  از  دریایی  ماهی 
و در آن تخم ریزی کرده و سپس به 
دریا باز می گردند که با منع ورود آب 
شیرین به دریا نسل ماهیان منقرض 

می شود.
احمد شریفات سدسازی ها بر رودخانه 
کارون را غیراصولی و غیرعلمی خوانده 
و گفته که مانع شدن ورود آب شیرین 
به دریا، شور شدن آب رودخانه ها را در 
پی داشته و باعث وارد شدن استرس به 
ماهی و در نتیجه تلف شدن ماهیان در 

حوضچه های ماهی شده است.
مجتمع  در  ماهی  تلفات  بیشترین 
پرورش ماهی خرمشهر مربوط به گونه 
ماهیان بیگهد و فیتوفاگ بوده که آب 

شور باعث تلف شدن آنها می شود.
آب  سهمیه بندی  خواستار  شریفات 
با شرکت های کشت و صنعت نیشکر 
شده و گفته که در هفته دو روز آب به 
پرورش دهندگان ماهی اختصاص داده 

شود.
اتحادیه  مدیرعامل  شریفات  احمد 
موضوع  به  خرمشهر  آبزی پروران 
آبادان  و  خرمشهر  نخل های  نابودی 
آبادان  و  »خرمشهر  کرد:  اشاره  نیز 
معروف به ۶ میلیون نفر نخل بودند، 
و قطب صادرات خرما در کشور بودند 
آینده ای  در  آب  کمبود  دلیل  به  که 
نزدیک کشاورزی و نخیالت در این دو 

شهرستان از بین می رود.«

هر کس با ایران 
داد و ستد کند 
بایکوت می شود

آمریکا  تحریم های  آغاز  دنبال  به 
رئیس  ترامپ  دونالد  ایران،  رژیم  بر 
جمهوری ایاالت متحده روز سه شنبه 
با  داد  هشدار   2۰1۸ اوت  هفتم 
وستد  داد  ایران  با  که  کشورهایی 

کنند تجارت نمی کنیم.
آمریکا  تحریم های  از  برخی 
و  داد  نشان  را  خود  اثرات  بالفاصله 
به  مربوط  که  تحریم ها  گزنده ترین 
صادرات نفت ایران است از ماه نوامبر 

اعمال می شود.
جمهوری  رئیس  روحانی  حسن 
حکومت اسالمی ایران گفته سخنان 
ایجاد  برای  روانی  یک جنگ  ترامپ 

اختالف میان مردم ایران است.
شروع  از  بعد  متحده  ایاالت  دولت 
ترامپ  دونالد  جمهوری  ریاست 
موسوم  معاهده  از  خروج  به  مصمم 
به برجام بود و سرانجام با وجود در 
عضو  کشورهای  و  روسیه  خواست 
باقی  برای  آمریکا  از  اروپا  اتحادیه 
از آن خارج  این قرار داد،  ماندن در 

شد.
شروع  روزهای  همان  از  ترامپ 
یک  برجام  گفت  جمهوری  ریاست 
است  عهدنامه ای  است.  فاجعه 
که  است  باجی  واقع  در  و  یک طرفه 
به رژیم جمهوری اسالمی برای توقف 
با  و  فعالیت های هسته ای داده شده 
تحت فشار قرار دادن حکومت ایران 
با اعمال تحریم ها، این کشور مجبور 
خواهد  جدیدی  قرارداد  امضای  به 

شد.
عضو  کشورهای  میان  این  در 
با  گفته اند  همواره  اروپا  اتحادیه 
امضای برجام به تعهد خود در مقابل 
فعالیت های  از  ایران  کشیدن  دست 
هسته ای و تولید بمب عمل خواهند 
با ایران  کرد. آنها تأکید کرده اند که 
به صورت قانونی به معامالت بازرگانی 

ادامه خواهند داد.
تازه ای  توئیت  در  ترامپ  دونالد 
تحریم  اثرگذارترین  که  شد  یادآور 
و  شده  تحمیل  تهران  بر  هفته  این 
بخش دیگر تحریم و مخربتر آن نیز 
شروع  نوامبر  ماه  از  و  است  راه  در 

خواهد شد.
ترامپ روز دوشنبه گفته بود رژیم 
ایران دو راه در پیش رو دارد یا آنکه از 
رفتار و تحرکات تهدیدآمیز و بی ثبات 
نمودن دیگر کشورهای منطقه دست 
بپیوندد  جهانی  اقتصاد  به  و  بردارد 
یا آنکه به روش کنونی ادامه داده و 
در انزوا باقی بماند. رئیس جمهوری 
آمریکا سپس فرمان شروع تحریم ها 
بر ایران را که از روز سه شنبه به اجرا 

در آمد امضا کرد.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

اسفند   2۵ متولد  پهلبد  مهرداد 
12۹۵ نخستین وزیر فرهنگ و هنر 
ایران در سن 102 سالگی در آمریکا 

درگذشت.
»عزت اهلل  اصل  در  که  وی 
مین باشیان« نام داشت پس از ازدواج 
خواهر  پهلوی  شمس  شاهدخت  با  
تغییر   1۳2۵ سال  در  فقید  شاه 
شاهدخت  و  پهلبد  مهرداد  داد.  نام 
بیست  دهه ی  اواخر  در  شمس 
خورشیدی پس از ازدواج و هنگامی 
که در آمریکا بسر می بردند از اسالم 

به مسیحیت گرویدند.
پهلبد پس از پایان دوران متوسطه 
برای  بهرام  فیروز  دبیرستان  در 
رشته ی  در  دانشگاهی  تحصیالت 
به  نخست  ساختمان  و  معماری 

آمریکا و سپس به سوییس رفت.
معاونت   1۳۳0 سال   در  پهلبد 
اداره  ریاست  و  فرهنگ«  »وزارت 
گرفت.  برعهده  را  زیبا  هنرهای  کل 
حسنعلی  نخست وزیری  دوران  در 
 1۳۴۳ سال  در  وی  که  بود  منصور 
و  »فرهنگ  وزیر  نخستین  عنوان  به 
هنر« خدمات پرثمر خود را آغاز کرد 
دولت  در   1۳۵۷ سال  شهریور  تا  و 

جمشید آموزگار ادامه داد.
انقالب  وقوع  با  پهلبد  مهرداد 
و  رفت  آمریکا  به  ایران  در  اسالمی 
در لس آنجلس اقامت کرد. وی روز 
پنجشنبه ۹ اوت 2018 در سن 102 

سالگی درگذشت.
از  یکی  همگان  گفته ی  به  پهلبد 
مهمترین حامیان فرهنگ و هنر در 
ایران بود که از هیچ پشتیبانی برای 
ایران  در  هنری  رشته های  گسترش 
دریغ نکرد. وی از دولتمردان هنرمند 
همچنین  و  ایران  هنرشناس  و 
خانواده ی  بود.  اطرافیان  محبوب 
پدرش  و  هنر  و  فرهنگ  اهل  پهلبد 
موسیقیدانان  از  مین باشیان  نصراهلل 
بود.  قاجار  دوره ی  در  خود  عصر 
با  کودکی  از  نیز  پهلبد  مهرداد 
موسیقی و نوازندگی آشنا شد و این 
پایان تحصیالت در  از  را پس  عالقه 
خارج کشور و بازگشت به ایران و قرار 
گرفتن در مسئولیت های فرهنگی به 

خدمت هنر گرفت.
پهلبد  مهرداد  وزارت  دوران  در 
به  مختلف  ارکسترهای  که  بود 
خانه های  و  پرداختند  فعالیت 
تأسیس  ایران  در  هنر  و  فرهنگ 
و  فرهنگ  »وزارت  نام  و  شده 
هنر« به راستی یادآور فعالیت های 
از  که  گشت  هنری  و  فرهنگی 

مهرداد پهلبد خدمتگزار و نخستین وزیر فرهنگ 
و هنر ایران درگذشت

و   ۵7 سال  ارتش  بین  تفاوت 
تا  زمین  از  تفاوت  امروز  ارتش 

آسمان است
این نظامی در پاسخ به این پرسش 
که »وقتی رضا پهلوی از طریق فضای 
را  نظامی ها  ماهواره ها   و  مجازی 
مخاطب قرار می دهد آیا پیام و دیدگاه 
»در  می گوید:  می شود؟«  شنیده  او 
هم  اگر  می شود،  شنیده  کم  مجموع 
بشود بازنشسته ها و آنهایی هستند که 
نظامی های سابق اند چرا که اوالً حضور 
مجازی  فضای  در  شاغل  ارتشی های 
آنها  که  می ترسند  ثانیا  نیست،  زیاد 
را ردگیری کنند، ثالثا هزاران نظامی 
سازمانی  خانه های  در  خانواده شان  و 
زندگی می کنند که ماهواره ندارند. اما 
آنهایی  برای  پیام ها و مصاحبه ها  این 
که می بینند بی تاثیر نیست، قطعاً بدنه 
ارتش گرایش هایی نسبت به آن ارتش 
ارتش  بین  اما  دارد  شاه  زمان  مقتدر 
سال ۵۷ و ارتش امروز تفاوت از زمین 

تا آسمان است.«
معترضان  سرکوب  در  ارتشی ها 

شرکت نخواهند کرد
این  از  لندن  کیهان  دیگر  پرسش 
صورت  در  »آیا  بود:  این  ارتشی  دو 
پیچیده تر شدن شرایط نظام، ارتشی ها 
کنار  در  مردم  اعتراضات  سرکوب  در 

سپاه یا بسیج همکاری می کنند؟«
است.  منفی  ارتشی  دو  هر  پاسخ 
از  »ارتش  می گوید:  »الف«  خلبان 
اگر  حتی  شده،  تشکیل  مردم  بدنه 

چند درصدی هم در بین آنها مقابل 
مردم بایستند، اگر بحث کشتار مطرح 
به  من  می نشینند؛  عقب  حتما  شود 
شما بگویم: حتی اغلب سپاهی ها هم 

همینطورند!«
خلبان »ب« نیز می گوید: »اوال اکثر 
مردم ایران تا از آینده و یک جایگزین 
تظاهرات  نشوند  مطمئن  معتبر 
به  نمی کند.  پیدا  گسترش  اعتراضی 
نظرم نظام برای حفظ خود در نهایت 
مجبور  و  می کند  مذاکره  آمریکا  با 
می شود به خواست های آن تن بدهد. 
ثانیا ارتش را حتی برای سرکوب هم 
هم  ارتش  پرسنل  نمی دهند!  بازی 
اهل این حرف ها نیستند. اتفاقاً چون 
مردم  جلوی  ارتشی ها  که  می دانند 
نمی شوند.  داده  بازی  نمی ایستند 
البته این دلیل نمی شود که از ارتش 
انتظار خارق العاده داشت، درست است 
که آنها هم با مشکل معیشت دست 
عادی  مردم  از  اما خیلی  گریبانند  به 
محدودتر هستند. سیاست فرماندهان 
ارتش بر اساس معیارهای سپاه است 
اما پرسنل بی طرف اند، از طرفی نباید 
انتظار داشت تا پیش از آخرین لحظه 
یعنی تا وقتی اطمینان از تغییر پیدا 

نکردند، به معترضان بپیوندند.«
را هم نشان  ارتش  این  آینده نقش 
که  کرد  تردید  نباید  اما  داد.  خواهد 
از  بیش  آن  پرسنل  بین  نارضایتی 
هر زمان دیگری است. بخشی از این 
به  اعتماد  عدم  در  ریشه  نارضایتی 

هلندی  مجری  فیسر،  تایس 
هنرهای  موزه  گنجینه  نمایشگاه 
معاصر که قرار است دی یا بهمن ماه 
امسال در ساختمان موزه در خیابان 
برگزار  )امیرآباد(  شمالی  کارگر 
 10 کشف  از  هنر،  وبسایت  به  شود، 
و  بازسازی  جریان  در  پیکاسو  اثر 
ساماندهی انبار موزه هنرهای معاصر 

خبر داده است.
بر اساس این گزارش، اثر دیگری از 
مجسمه ساز  و  نقاش  دوشان  مارسل 
کشف شده  آثار  میان  هم  فرانسوی 
تاکید  فیسا  می خورد.  چشم  به 
ادامه  در  می رود  انتظار  که  کرد 
آماده سازی  و  موزه  ساختمان  مرمت 
باارزش دیگری نیز در  نمایشگاه آثار 
روز  اما  خبر  شوند.این  کشف  انبارها 
گذشته توسط علی محمد زارع رئیس 

موزه هنرهای معاصر تکذیب شد!
تایس  از  که  جمالتی  گفته  زارع 
شده،  منتشر  مقاله  این  در  فیسر 

پشت درهای بسته موزه های تهران ...                از صفحه ۵
او  آنچه  و  بوده  گزارشگر  دو  تفسیر 
دنبال  به  که  بوده  این  کرده  عنوان 
نمایش آثار کمتر دیده شده است که 
حساسیت برانگیز نباشند. این جمله 
بیانگر  و  ندارد  خبر  تیتر  با  ارتباطی 

کشف آثار جدید در موزه نیست.
تأکید  معاصر  هنرهای  موزه  رئیس 
یا  پیکاسو  از  اثری  »هیچ  که  کرده 
فراموش  موزه  در  دیگری  هنرمند 
نشده است و در نمایشگاه های متفاوت 
به کرات به نمایش درآمده است. در 
این خصوص استثنائاتی وجود دارد که 
مبتنی بر شرایط فرهنگی ایران است 
پیکاسو  آثار  از  یک  هیچ  شامل  که 
مجسمه،  یک  پیکاسو  از  نمی شود. 
دو تابلوی رنگ روغن، یک تاپستری، 
مجموعه بوفون )شامل سی و یک اثر 
چاپی( بعالوه هفت اثر چاپی دیگر در 
مجموعه موزه هنرهای معاصر تهران 
داده  نمایش  همگی  که  دارد  وجود 

شده اند.«

سراسر  در  مختلف  جشن های 
در  متعدد  برنامه های  تا  ایران 
بر  در  را  ملی  تلویزیون  و  رادیو 
مؤثرترین  از  یکی  پهلبد  می گرفت. 
در  ایران  معاصر  تاریخ  دولتمردان 

بود. و هنر  فرهنگ  عرصه ی 
خود  همسر  پهلبد  مهرداد 

را در سال  شاهدخت شمس پهلوی 
در  نیز  خود  و  داد  دست  از   1۳۷۴

کالیفرنیا درگذشت.
این  درگذشت  لندن  کیهان 
ایران  برجسته و خدمتگزار  دولتمرد 
را به اهالی فرهنگ و هنر و همچنین 

بازماندگان وی تسلیت می گوید.

شاهدخت شمس و مهرداد پهلبد

از  استفاده  با  =»عده ای 
سعی  اجتماعی  شبکه های 
دارند القا کنند که کار تمام 

است«.
=»تا اصالحات زنده است 
جایی برای براندازی نیست«.
از  دفاع  عین  =»در 
قویًا  اسالمی،  جمهوری 
باید  هم  نظام  معتقدیم 

اصالح پذیر باشد«.
فضای  در  کاربر  =یک 
کسی  راهکارهای  مجازی: 
از  عیادت  اجازه  حتی  که 
را  ]خامنه ای[  آقا  پروستات 
هم ندارد به جایی نمی رسد.

با  دیدار  در  اصالحات  دولت  رییس 
گروهی از نمایندگان پیشین مجلس 
شورای اسالمی ادعا کرده »چون نظام 
ابزارهای  بر  عالوه  اسالمی  جمهوری 
دارد،  خود  حفظ  برای  که  مختلفی 
قابل  بخش های  میان  در  همچنان 
فرو  دارد  پایگاه  جامعه  از  توجهی 
حجت االسالم  منظور  نمی پاشد.« 
سیدمحمد خاتمی نظام والیت مطلقه 
فقیه است که با نام التقاطی »جمهوری 
اسالمی« هیچ ولی و فقیهی را در برابر 
مردم پاسخگو نمی داند. این نظام فقط 
در آن بخشی از جامعه »پایگاه« دارد 
که از آن تغذیه می کند. این »پایگاه« 
از طریق  نباشد،  رانتخوار و فاسد  اگر 
یک نظام مردمساالر هم می تواند چه 
بسا بهتر و باثبات تر تأمین شود بنا بر 
این جمهوری اسالمی سر بزنگاه روی 
این »پایگاه« هم نمی تواند حساب کند!

از  بخش  آن  خاتمی  سیدمحمد 
جمهوری  از  مردم  نارضایتی های 
اسالمی را که در فضای مجازی مطرح 
می شود »جنگ روانی« خوانده و گفته 
»در حال حاضر همه به نحوی ناراضی 
عده ای  اما  داریم،  اعتراض  و  هستیم 
و  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  با 
روانی،  جنگ  ایجاد  با  مجازی  فضای 
نسل  به ویژه  ایرانیان،  به  دارند  سعی 
تمام  کار  که  کنند  القا  ایرانی  جوان 
تالش  بیشترین  که  شاهدیم  و  است 
است،  اصالح طلبان  تخریب  هم  آنها 
چرا که می دانند تا اصالحات زنده است 
جایی برای براندازی نیست. در داخل 
هم افراد و جریاناتی که مترصد گرفتن 
اصالح طلبان هستند  و حذف  انتقام 

محمد خاتمی: 

به خاطر نقص ها و کمبودها از مردم عذرخواهی می کنم 
ولی نظام فرو نمی پاشد چون پایگاه و راهکار دارد

لبه دیگر قیچی حذف را بر روی جریان 
اصالحات قرار داده اند.«

آنقدر  هنوز  احتماالً   خاتمی  البته 
فراموش  که  نشده  کم حافظگی  دچار 
جوان  ده ها  پیش  ماه  دو  حدود  کند 
به  مشهور  نامه  ای  در  اصالح  طلب 
پایان  خواستار  اصالحات«  »اصالح 
دادن به سیستم قبیله گرایی در جریان 
اصالحات شدند و تقاضا کردند آنها را 
هم در تصمیم گیری ها شریک کنند. 
داشته  نیاز  اصالح  به  که  اصالحاتی 
باشد یعنی موفقیتی نداشته است که 

می بایست اصالحش کرد.
بخش  در  اصالحات  دولت  رییس 
از  گفته »یکی  از سخنان اش  دیگری 
نظام  که  است  این  خطرناک  القائات 
فروپاشی  حال  در  اسالمی  جمهوری 
است  روانی  جنگ  یک  این  است. 
بر  عالوه  زیرا  نمی پاشد،  فرو  نظام  و 
ابزارهای مختلفی که برای حفظ خود 
بخش های  میان  در  همچنان  دارد، 
دارد.  پایگاه  جامعه  از  توجهی  قابل 
از  بزرگتری  بسیار  بخش های  مطالبه 
جامعه نیز همچنان انقالب، شورش و 
و  امن  زندگی  بلکه  نیست،  فروپاشی 
برخوردار و آرام است و اگرچه ممکن 
اسالمی  جمهوری  به  اعتقادی  است 
هم نداشته باشند، اما خواهان آرامش 

و امنیت و برخورداری هستند.«
از  دیگری  بخش  در  خاتمی  محمد 
این سخنان تاکید کرده »در عین دفاع 
معتقدیم  قویاً  اسالمی،  جمهوری  از 
و  باشد  اصالح پذیر  باید  هم  نظام 
ساختاری،  مشکالت  بر  نمی شود 

کرد  پافشاری  عملکردی  و  سیاستی 
ناامیدی  نداد.  به هیچ اصالحی  و تن 
از اصالح پذیری نظام سبب مشکالت 

جدی و جبران ناپذیری خواهد شد.«
راهکار   1۵ اصالحات  دولت  رییس 
برای برون رفت نظام از وضعیت کنونی 
ارائه داده است: »ایجاد و تقویت فضای 
تغییر  ملی،  وحدت  ملی،  همبستگی 
نگاه رسانه های ملی، ایجاد فضای باز و 
امن و آزاد سیاسی، محدود کردن دایره 
غیرخودی، برداشتن حصر، آزادی تمام 
زندانیان سیاسی و عقیدتی، اعالم عفو 
عمومی، رفع محدودیت های بیجا، پایان 
دادن افراط و تندروی، کارآمدی بیشتر 
نهادهای حاکمیتی،  و  گانه  قوای سه 
پاسخگویی  مردم،  اعتراض  شنیدن 
مردم  اعتماد  نگه داشتن  زنده  دولت، 
به مجلس، تشکیل دادگاه ها با هیأت 

منصفه مردمی.«
و  نقص ها  به  اشاره  به  پایان  در  او 
کمبودهای موجود در کشور گفته »با 
همه وجود از مردم عذرخواهی می کنم؛ 
ما می توانستیم بهتر از این به ایران و 
ایرانی خدمت کنیم، و امیدوارم شاهد 

از بین رفتن کاستی ها باشیم.«
هم راهکارهای محمد خاتمی و هم 
البته  نظام، که  از  حمایت مجدد وی 
واکنش های  نیست،  عجیبی  موضوع 
حامیان  داشت.  پی  در  را  مختلفی 
داغ  را  »#راهکارخاتمی«  هشتگ  او 
کردند و گروهی از مخالفان خشمگین 
نظام هشتگ »#خاتمی_خفه_شو« به 
راه انداختند و گروهی دیگر هم بدون 

هشتگ به انتقاد از او پرداختند.

ارتشی ها دارد و بخشی دیگر مستقیم 
به مسائل مالی مربوط است. هزاران نفر 
از پرسنل ارتش  از بی مسئولیتی ها و 
جاه  طلبی های فرماندهان خود شکایت 
تنگناهای  کفاف  آنها  حقوق  دارند. 
که  رفاهی  از  و  نمی دهد  را  معیشتی 
خانواده های ارتشی و نظامی ها پیش از 
انقالب داشتند فرسنگ ها فاصله دارد. 
پرچم  زیر  و  ارتش  اونیفورم  پوشیدن 
در گذشته  که  را  جایگاهی  آن  بودن 

داشت از دست داده است.
گروهی از ارتشی های قدیمی و کنونی 
بر این باورند که در بهمن 1۳۵۷ سران 
نیز  گروهی  و  کردند  خیانت  ارتش 
معتقدند ارتش باید در جریان انقالب 
بی طرف می ماند. این در حالیست که 
سران جمهوری اسالمی در این چهل 
را  اعتمادی  نتوانسته اند  هرگز  سال 
انقالب اسالمی  که به سپاه پاسداران 
دارند به ارتشی ها داشته باشند اگرچه 
فرماندهان آن از میان سرسپردگان به 
نظام گزینش و منصوب می شوند. این 
ترس در آنچه در سال ۵۷ اتفاق افتاد 

نیز ریشه دارد.
از  اسالمی  جمهوری  ترس 

ارتشی ها
افسران  پرورش  و  ملّی  ارتش  یک 
متخصص که سمت و سوهای سیاسی  
نیاندازد  سایه  ملّی  باورهای  بر  آنها 
تربیتی،  و  آموزشی  محیط  بر  عالوه 
متقابل  اعتماد  مناسب،  رفاه  نیازمند 
بین فرماندهان و بدنه، و رضایتمندی 
پرسنل است. اما در چهل سال گذشته 
این مجموعه ی شرایط نه تنها در ارتش 

بلکه در هیچ نهاد مدرن و متعارف دیگر 
نداشته  نیز وجود  و کشوری  لشکری 
است! جمهوری اسالمی یک نظام دینی 
و ایدئولوژیِک قرون وسطایی است که 
آموزش ها  بر  تکیه  با  نمی تواند  هرگز 
و ساختارهای مدرن و متعارف برقرار 
از همین  را حفظ کند.  بماند و خود 
موازی  نهادهای  اقسام  و  انواع  نیز  رو 
را در کنار ارگان های متعارف به وجود 
آورد و هیچ قصدی هم ندارد آنها را که 
ظاهرا برای حفظ انقالب شکل گرفته 
بودند، پس از چهل سال منحل و یا 
این  کند.  ادغام  متعارف  نهادهای  در 
فرماندهان  وجود  با  ارتش،  که  است 
سران  اعتماد  مورد  هرگز  سرسپرده، 
جمهوری اسالمی نیست.بیهوده نیست 
که این تصور که ارتش در مقابل مردم 
قرار نمی گیرد به واقعیت نزدیک است. 
بدنه ی ارتش دارای پتانسل بالقوه  برای 
پیوستن به مردم است چون خودش 
از مردم است و مانند نهادهای موازی 
ایدئولوژیک شکل  اهداف سیاسی-  با 
در  ظرفیت  این  اگر  است.  نگرفته 
دیگر  و  سپاهیان  و  بسیجی ها  میان 
هر  در  که  دارد  وجود  رژیم  نهادهای 
حرکت اعتراضی افرادی از آنها به مردم 
بپیوندند، در ارتش این ظرفیت بسی 

بیشتر است.
مبارزه ی  و  مدنی  نافرمانی  سیاست 
بدون خشونت که سال هاست از سوی 
می شود،  توصیه  و  تبلیغ  پهلوی  رضا 
و  نظامی  نهادهای  اعضای  پیوستن 
تسهیل  را  مردم  به  رژیم  غیرنظامی 

می کند.
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وقتی  که  ببینیم  باید  عمل  در  ما 
تحریم ها فرضاً تحریم بانکی برگشت 
یک  با  بانکی  مراوده  خواستیم  ما  و 
تکلیف  باشیم  اروپایی داشته  شرکت 
این کار بانکی چه می شود، به کلیات که 
نمی شود اکتفا کرد،  ما اگر می خواهیم 
اروپایی  واردکننده  شرکت  یک  به 
می افتد،  اتفاقی  چه  بفروشیم  نفت 
باشد. « مشخص  ریزش  باید  اینها 

که  بسته ای  »لذا  داد:  ادامه  وی 
اینها چند وقت پیش به ما ارائه دادند 
به جلو  رو  بود که یک قدم  بسته ای 
بود. اما هنوز از دید ما کفایت نمی کرد. 
حاال امیدوارم زمانی برسد که بتوانیم 
جزئیات بسته را مورد بحث قرار دهیم 
و فکر می کنم در انتهای کار همه چیز 

روشن می شود.«
تخت روانچی در پاسخ به پرسشی در 
این زمینه که »تحریم ها از امروز آغاز 
می شود، سرنوشت بسته چه می شود و 
پاسخ روشن اروپایی ها به این موضوع 
باید  »حتماً  داشت:  اظهار  چیست؟« 
اتفاقی تا امروز در این زمینه رخ دهد 
که ما کاماًل برایمان روشن باشد که 
مثاًل اگر بخواهد تحریم نفتی اعمال 
خواهد  جبرانی  چه اقدام  اروپا  شود، 
داشت. اگر بعد از تحریم ها باشد که 
اعمال  تحریم  یعنی  ندارد،  فایده ای 

آغاز دور نخست تحریم های ...                       از صفحه 4
ما  از  نفتی  نتواند  هم  کسی  و  شود 
مذاکره  ما  بگوییم  هم  ما  بعد  بخرد 
این  ما  دارد؟  فایده ای  چه  می کنیم 
مسئله را به آنها گفتیم و آنها هم قبول 
دارند و می دانند اگر بخواهد تحریم ها 
اعمال شود و اگر اقدامات جبرانی شان 
است.  بی فایده  نباشد  نتیجه بخش 
و  مذاکره  برای  مذاکره  می شود  این 
مذاکره  برای  مذاکره  نمی خواهیم  ما 
دیگری  هرطرف  یا  و  اروپایی ها  با 
داشته باشیم، می خواهیم مذاکراتمان 

هدفمند باشد و نتیجه داشته باشد.«
اظهار  و  حدیث  و  حرف  همه  این 
نظر در حالیست که مقامات جمهوری 
اسالمی از جمله تیم ظریف و روحانی 
هرگز توضیح نمی دهند که چرا و در 
ازای چه امتیازاتی از سوی جمهوری 
اسالمی، اروپاییان باید خود را موظف 
رژیم  قبال  در  »اقدامات جبرانی«  به 
که  ایران  کنونی  نظام  بدانند!  ایران 
و  است  داخلی  مشکالت  درگیر 
و  پیش خشم  از  بیش  روز  هر  مردم 
سیاست های  علیه  را  خود  مخالفت 
اجتماعی  و  اقتصادی  ورشکسته ی 
آن نشان می دهند، به چه دلیل باید 
نیز در  اقتصاد خودش  اروپا که  برای 
آمریکاست،  با  منطقی  مناسبات  گرو 

جذابیت داشته باشد!

ابزارهای نظام برای حفظ خود است.بازداشت یک  سرکوب مهمترین 
معترض حوالی چهارراه »ولیعصر« )چهارراه پهلوی( توسط اوباش امنیتی
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پهلوی  رضا  =شاهزاده 
اخیرا در توییتی به نیروهای 
انتظامی- امنیتی هشدار داده 
معترضان  با  از خشونت  که 
مردم  آغوش  و  بپرهیزند 
همیشه به روی کسانی که با 
رژیم سرکوب همکاری نکنند 

باز است.
به  که  ارتش  =فرمانده 
سرسپردگی  و  چاکرمآبی 
برای سرکوب  دارد  شهرت 
آمادگی  اعالم  اعتراضات 

کرده.
ر  عشقی پو هنگ  سر =
می گوید باید واقع  بین بود و 
نباید توقع خاصی از ارتش 

داشت.
=دو خلبان شاغل در ارتش 
می گویند  لندن  کیهان  به 
پرسنل ارتش اهل سرکوب 

مردم نیستند.

که  صاحب نظرانی  نیستند  کم 
داخلی  اعتراضات  ادامه ی  معتقدند 
فساد  و  گرانی  و  فقر  علیه  ایران  در 
ادامه ی  جمهوری،  در  سیستماتیک 
ماجراجویی های نظامی سپاه پاسداران 
و  تروریسم  از  حمایت  و  منطقه  در 
همچنین فشارهای بین المللی به ویژه 
از  اوضاع  کنترل  آمریکا،  تحریم های 
دست مقام های رژیم را تا حدود زیادی 
گرفته و نظام با شیبی تند در مسیر 

فروپاشی حرکت می کند.
از سویی دیگر »براندازی« و »تغییر 
رژیم« بر سر نظام و وفادارانش سایه ای 
سنگین افکنده آن هم در شرایطی که 
بزرگترین برانداز، خود نظام است که 
خود  انحصارطلبانه ی  سیاست های  با 

چهارنعل به سوی فروپاشی می تازد.
آینده تحوالت  اینکه در  پیش بینی 
ایران به کدام سو می  رود و عاقبت چه 
می  شود آسان نیست و هر چه گفته 
 شود جز حدس و گمان و یا گاه آرزو 
و همچنین تهدید و ارعاب )سوریه ای 

شدن(  نیست.
در این میان »چه کسانی یا نظامی 
)جمهوری  اینها  جای  است  قرار 
از  درستی  به  بیایند؟«  اسالمی( 
اصلی ترین پرسش هایی است که این 

روزها زیاد مطرح می شود.
شاخص  چهره های  میان  در 
اپوزیسیون دموکرات جمهوری اسالمی 
نام رضا پهلوی به عنوان چهره ای جدی 

سال هاست که مطرح می شود.
اگر واقعه ی انقالب اسالمی در بهمن 
ایران  پادشاه  امروز  او  نبود   ۱۳۵۷
می بود. با چه عملکردی؟! نمی دانیم! 
مختلف  مصاحبه های  در  وی  خود 
گفته است که در این چهل سال بسیار 
آموخته و تجربه کرده است. وی چهار 
دهه است که در تبعید زندگی می کند 
است.  سالگی  شصت  آستانه  در  و 
بیرون  حتی  و  ایران  داخل  در  اینکه 
از کشور نگاه چند درصد ایرانی ها به 
از  اینکه  اما  نیست  مشخص  اوست 
گسترده ی  محبوبیت   ۱۳۹۶ دی ماه 
بین  در  شاهزاده  و  پهلوی  خاندان 
و  آمده  زبان  به  مردم  مختلف  اقشار 
علنی شده، واقعیتی نیست که با هیچ 
ترفندی بتوان آن را پنهان و الپوشانی 
کرد. تشدید حمالت و دروغ هایی که 
جمهوری  تبلیغاتی  دستگاه  سوی  از 
می گیرد،  صورت  وی  علیه  اسالمی 

خود بیانگر این واقعیت است.
مسلّح  نیروهای  نگاه  میان،  این  در 
ایران و خانواده های آنها نسبت به رضا 
پهلوی به عنوان شخصیتی که می تواند 
در گذار از جمهوری اسالمی به یک 
بازی  مهمی  نقش  دمکراتیک  نظام 

کند، اهمیت بسیاری دارد.
در  بارها  پهلوی  رضا  شاهزاده 
مصاحبه های خود تاکید کرده باید راه را 
برای بازگشت همه نیروهای مسلّح که 
در کشتار و جنایت علیه مردم شریک 

نبودند و دستشان به خون شهروندان 
چنانکه  گذاشت.  باز  نیست  آلوده 
با  مصاحبه   در  نیز  تیرماه ۱۳۹۷  در 
کیهان لندن تاکید می کند »در ایران 
مردم  با  دلشان  که  داریم  را  کسانی 
است، ارتشی، سپاهی و حتی بسیجی، 
نمی گویم همه آنها اما بسیاری از آنها 
نمی خواهند با این کشتی غرق شوند و 
می خواهند ضمانتی در فردای پس از 
سقوط نظام داشته باشند، این تضمین 

را جامعه به آنها می دهد.«
شاهزاده پهلوی اخیرا در توییتی به 
نیروهای انتظامی- امنیتی اخطار داده 
»از خشونت با معترضان بپرهیزید و 
سالح تان را زمین بگذارید. آغوش ملت 
به روی آنها که به فرقه تبهکار پشت 
کنند باز است اما کسانی که تا آخرین 
لحظه برای حفظ این رژیم ضدایرانی 
براندازی  فردای  در  کنند  جنایت 
به  شد.  خواهند  پاسخگو  و  محاکمه 

ملت بپیوندید!«
نظامی ها  مورد  در  وی  دیدگاه های 
و  کارشناسان  که  هست  مهم  آنقدر 
آن  درباره ی  نیز  خارجی  رسانه های 

کند و کاو کنند.
در  بلومبرگ،  گزارشگر  لیک  الی 
در   )۲۰۱۸ )ژوئن   ۱۳۹۷ خرداد 
عالقمندی  آثار  می نویسد  مقاله ای 
به جین شارپ تئوریسن انقالب های 
پهلوی  رضا  کالم  در  خشونت  بدون 
جذب   ]…[« دنبال  به  او  پیداست. 
و  نظامی  نهادهای  اعضای  حداکثری 
شبه نظامی رژیم کنونی است که فاسد 
نزده اند.«  جنایت  به  دست  و  نبوده 
نویسنده در ادامه می گوید این یکی از 
آموزش های جین شارپ است درباره 

مناسبات انسان- قدرت- جنبش.
به اعتقاد رضا پهلوی مهم است که 
نیروهای  و  پلیس  وابستگان  بتوان 
را  دیکتاتوری  رژیم  یک  امنیتِی 
کرد:  جلب  انقالب  در  مشارکت  به 
»نظامی ها باید بدانند که قربانی تغییر 
رژیم نمی شوند. بعضی از سیاستمداران 
باید  حکومت  رهبری  سطح  در 
پاسخگوی اعمالشان باشند اما اکثریت 
مردم باید بدانند که قرار نیست مجازات 

شوند.«
تو«  و  تلویزیونی »من  اخیرا شبکه 

ارتش«  با عنوان »وضعیت  مستندی 
پخش کرده است که بازتاب زیادی در 
ایران و به ویژه در میان نظامی ها داشته 
است. پرسشی که در این مستند مطرح 
امروز همواره  تا به  از گذشته  شده و 
اهمیت خود را حفظ کرده این است 
که در صورت بروز بحران سیاسی در 
ایران ارتش چه واکنشی نشان می دهد 
و در کدام سو خواهد ایستاد؟ آیا آنطور 
که عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش 
جمهوری اسالمی ادعا می کند اگر نظام 
الزم بداند ارتشی ها در مقابل اعتراضات 
مردم که به گفته او »فریب خوردگان 
فرمانده  این  آیا  می ایستد؟  شیطان« 
ارتش که به چاکرمآبی شهرت دارد، 
اشتباه می کند و بدنه ارتش پشتیبان 
مردم خواهد بود و مانند بسیج و سپاه 
عمل نمی کند یا اینکه موضع بی طرف 

می گیرد؟
برای پاسخ به این پرسش ها ابتدا باید 
پیام  های  اثربخشی  که  شود  بررسی 
شاهزاده رضا پهلوی بر بدنه ارتش چه 
میزان است؛ اما پیش از آن باید واکاوی 
کرد که بطور کل نگاه ارتشی ها به او و 
خاندان پهلوی که پایه گذار ارتش نوین 

ایران بوده اند چگونه است.
افسر  عشقی پور  مرتضی  سرهنگ 
گارد جاویدان و فرمانده حفاظت کاخ 
نیاوران در گفتگویی با کیهان لندن به 
سابقه ی ارتباط و آشنایی رضا پهلوی 
وی  نظامی  پرنسیپ های  و  ارتش  با 
می گوید:  چنین  نوجوانی  سنین  از 
پانزده  حدود  پهلوی  رضا  »شاهزاده 
شانزده ساله بود که در ایران آموزش 
خلبانی دید و اساتید پرواز او تیمسار 
او  بودند.  جهانبانی  تیمسار  و  ربیعی 
ابتدا با هواپیمای بونانزا )ملخی( و بعد 
انفرادی را  با اف-۵ دوره دید و پرواز 
در حضور  مهرآباد  فرودگاه  تهران  در 
و  داد  انجام  پهلوی  فرح  شهبانو 
فیلم مستند آن هم چندین سال از 
رسانه های مختلف پخش شد. موفقیت 
شاهزاده رضا پهلوی را شهبانو تلفنی 
از فرودگاه مهرآباد به اطالع شاه فقید 
رساند و طبق معمول که اساتید پس 
از پرواز انفرادی خلبان ها روی سرشان 
آب می  ریزند روی سر شاهزاده هم آب 
ریختند و اتفاقاً شهبانو فرح هم جدا 

این کار را انجام دادند.«
می دهد:  ادامه  عشقی پور  سرهنگ 
دبیرستان  پایان  از  بعد  »شاهزاده 
حدود  خلبانی  آموزش  تکمیل  برای 
 ۱۳۵۷ بهمن  واقعه  از  قبل  ماه   ۱۰
مرکز  که  آمریکا  تگزاس  لوبوک  به 
آموزش خلبانی معروفی است اعزام و 
آنجا فارغ التحصیل و خلبان جنگنده 
شد. شاهزاده به عنوان خلبان نیروی 
جنگ  زمان  در  ایران  ارتش  هوایی 
هشت ساله ی ایران و عراق به سران 
جمهوری اسالمی اعالم کرد که حاضر 
به شرکت در جنگ است که پاسخی 

دریافت نکرد.«
بازنشسته  سرهنگ  این  اینجا  در 
جنگ  طول  »در  که  می کند  تأکید 
هشت ساله ایران و عراق که هنوز هم با 
وجود همه گرفتاری هایی که جمهوری 
اسالمی درست کرده عراق را متجاوز 
داریم،  تاکید  آن  روی  و  می شناسیم 
مقام های  فرزندان  از  کدام  هیچ  ولی 
رده باالی رژیم که معروف به آقازاده 
هستند در خط مقدم جبهه نبودند که 
هیچ حتی در پشت جبهه هم نبودند 
خانواده ها  همین   که  می بینیم  ولی 

مملکت را به چه روز انداخته اند.«
آموزش برای آینده ایران

سرهنگ عشقی پور در ادامه ی این 
گفتگو توضیح می دهد: »خلبان شدن 
شاهزاده رضاپهلوی در آن سن و سال 
اهمیت ویژه داشت. او ولیعهد بود یعنی 
از سن  برای همین  پادشاه؛  جانشین 
وزرای  برنامه ریزی،  سالگی طبق   ۱۵
کابینه یک یا دو روز برنامه توجیهی 
برای شاهزاده داشتند و او با دقت زیاد 
گوش می داد و سعی می کرد نکات را 
هر  وظایف  جلسات  این  در  بیاموزد. 
به  می شد  تشریح  او  برای  وزارتخانه 
عنوان مثال کار وزارت صنایع و معادن 
چیست و عملکرد و وظایف آن چطور 
برنامه را  این  است و چهار پنج وزیر 
داشتند و هدف این بود که از نوجوانی 

او برای قبول مسئولیت ساخته شود.
شاهزاده رضا پهلوی در همه ابعاد و 
حوزه ها باید آموزش می دید تا بتواند 
عهده دار پادشاهی در آینده باشد. حتی 
مثال  عنوان  به  جزیی تر  مسائل  در 
فیلم های  در  تاجگذاری  مراسم  در 

آرشیوی مشخص است نوع راه رفتن 
هست  خاطرم  بود.  شده  تربیت  هم 
آموزش و تمرین شاهزاده در این موارد 
را تیمسار سپهبد یزدان پناه بر عهده 
داشت و گاهی در حین تمرینات به او 
فرمان »از نو« می داد و این تمرین ها و 
آموزش ها تکرار می شد. برای تربیت او 
زحمت  زیادی کشیده شد. مسئله فقط 
ایران  آینده  برای  او  نبود،  تشریفات 
می گرفت.  قرار  آموزش ها  این  تحت 
برای یک پادشاه الزم است به عنوان 
فرمانده کل قوا آموزش های نظامی را 

بطور کامل طی کند.«
نظرم  »به  می گوید:  همچنین  وی 
فرح  شهبانو  و  فقید  شاه  محمدرضا 
خاطر  به  مادر  و  پدر  یک  عنوان  به 
کردند  قبول  و  کردند  گذشت  ایران 
و سال کم  آن سن  با  فرزندشان  که 
دوره آموزش خلبانی را ببیند و پرواز 
فیلم های  به  اگر  دهد.  انجام  انفرادی 
آن روز دقت شود خواهید دید چقدر 
شهبانو اضطراب داشت و این از چهره 

او پیدا بود.«
ادامه  در  عشقی پور  سرهنگ 
می افزاید: »محمدرضاشاه فقید خود به 
عنوان فرمانده کل قوا یک ارتشی بود و 
دوره های مختلف تحصیلی و نظامی را 
در دانشکده افسری طی کرده و دوره 

خلبانی هم دیده بود.«
رضا  سیاسی  دیدگاه  درباره  وی 
رضا  شاهزاده  »نظر  می گوید:  پهلوی 
پهلوی این است که بعد از فروپاشی 
برگزار  رفراندوم  اسالمی  جمهوری 
شود و چنانچه در رفراندوم مردم به 
به عنوان  ایشان  پادشاهی رای دادند 

پادشاه انجام وظیفه کند.«
توقع  نباید  و  بود  واقع  بین  باید 

خاصی از ارتش داشت
سرهنگ عشقی پور در پاسخ به این 
پرسش که ارتش »در دوران فعلی که 
به نوعی دوران گذار تعبیر می شود در 
می گوید:  می گیرد؟«  قرار  سو  کدام 
از  که  بپذیریم  باید  را  واقعیت  »یک 
 ۴۰ اسالمی  جمهوری  ارتش  عمر 
سال می گذرد، یعنی کسی که ابتدای 
و  رفت  افسری  دانشکده  به  انقالب 
فارغ التحصیل شد االن ۱۰ سال است 
که بازنشسته شده، بنابراین نباید توقع 

خاصی از ارتش داشت اما بسیاری از 
آنها همان چیزی را دنبال می کنند که 
مردم ایران بخواهند. اگر ارتش خواست 
مردم ایران را قبول نکند دیگر ارتش 
ملی- میهنی نیست. من آرزو می  کنم 
که ارتش هم به مردم بپیوندد اما باید 
آمادگی ذهنی بین پرسنل ارتش ایجاد 
چه  به  رژیم  دارد  بستگی  که  شود 

ترتیبی تغییر کند.«
او در ادامه تاکید می کند: »مطمئن 
باشید فرماندهان ارتش در تفکرات و 
فرماندهان  با  تفاوتی  دیدگاه سیاسی 
جمهوری  هم  هنوز  اما  ندارند  سپاه 
اسالمی از کلمه »ارتش« واهمه دارد 
امروز  آن  فرماندهان  که  حالی  در 
دست نشانده ی رژیم هستند و اگر هم 
در ذهن آنها از گذشته چیزی مانده 
ارتش  اقتدار  و  شمایل  و  شکل  تنها 

شاهنشاهی است.«
سرهنگ عشقی پور به عنوان افسری 
که چهل سال در تبعید زندگی می کند 
می گوید »نباید توقع خاصی از ارتش 

داشت«.
نظرات دو ارتشی

کیهان لندن همین پرسش ها را با دو 
نظامی که هم لباس رضا پهلوی و در 
حین خدمت در ارتش هستند مطرح 

کرده است.
این دو خلبان که یکی از نیروی هوایی 
و دیگری از هوانیروز هستند با وجود 
موارد،  برخی  در  متفات  دیدگاه های 
دارند. نظر  اتفاق  موضوع  یک  در  اما 

یکی از این ارتشی ها با نام مستعار 
ارتشی ها  اغلب  است  معتقد  »الف« 
که  آنهایی  چه  و  بازنشسته ها  چه 
همه ی  ارادتمند  هستند  خدمت  در 
خاندان پهلوی اند و بر شاه و اطرافیان 
او رحمت می فرستند. ارتشی دیگری 
با نام مستعار »ب« معتقد است رضا 
پهلوی هنوز نتوانسته جایگاه خود در 
را  ایران  مردم  عامه  و  ارتشی ها  بین 
به دست آورد و هنوز نمی توان گفت 
بین  در  جایگزین  یک  عنوان  به  که 

ارتشی ها و عامه مردم مطرح است.
خلبان »الف« با اشاره به محبوبیت 
می گوید:  ایرانی ها  بین  پهلوی ها 
»مهمتر از بودن یا نبودن پهلوی این 
است که نظام جمهوری اسالمی نباید 
از  و  مزدورند  آنها  همه  چون  باشد، 
ناآگاهی مردم سوء استفاده کرده اند و 
آن زمان که مردم بدانند چه برسرشان 
آمده یک لحظه هم نمی گذارند اینها 
رژیم  این  از  بعد  که  کسی  بمانند. 
می آید باید دلش به حال مردم و ایران 
وطن  برای  باشد  حاضر  باید  بسوزد؛ 
جانش را بدهد نه مثل این دزدها که 

فقط به فکر جیب خودشان هستند.«
و  بوده  ارتش  خلبان  پهلوی  رضا 
لباس نظامی بر تن داشته و حاال هم 
سعی می کند ارتباط خودش با بدنه ی 
و  پیام   از  کند،  تقویت  را  نظامی ها 
مخاطب قراردادن آنها در مصاحبه ها تا 
تجدید خاطرات با عکس هایی از دوران 

جوانی در لباس خلبانی.
وی می گوید زمانی که دوره خلبانی 
می دیدم، به پایگاه های مختلف برای 
هواپیماهای  با  و  می رفتیم  بازدید 

مختلف شکاری پرواز می کردیم
خلبان »ب« در پاسخ به این پرسش 
پهلوی  رضا  خلبانی  سابقه  آیا  که 
نه  یا  دارد  ارتشی ها  برای  جذابیتی 
می گوید: »حدود چهار پنج سال پیش 
که نسخه های کامل تر این فیلم و بطور 
از  کل فیلم های مربوط به آن دوران 
ماهواره  پخش شد  طریق شبکه های 
به  مجازی  شبکه های  در  هم  بعداً  و 
اشتراک گذاشته شد تازگی داشت و 
او و خاندان  افزایش محبوبیت  باعث 
پهلوی در ایران شد اما االن با توجه به 
گستردگی فضای مجازی تقریباً همه 
دیدند و عادی شده؛ اما اگر مستندی 
جدیدتری  جزییات  که  شود  ساخته 
او  حضور  به  مربوط  و  باشد  داشته 
در دانشکده ها و ارتباط با ارتشی ها و 
اما  است.  مفید  حتماً  باشد  خلبان ها 
نمی دانم چقدر عکس و فیلم موجود 

هست که بتواند تازگی داشته باشد.«

رضا پهلوی )نفر دوم از سمت چپ(: پایگاه رندلف در سن آنتونیو تگزاس ۱۳۵۷

از حرف تا عمل: 

»نیروهای مسلح« و نقش رضا پهلوی
برای قرار گرفتن آنها در کنار مردم
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