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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

در متن عزاداری های محّرم
از نوحه های شش وهشتی تا 

پلنگ های عزادار!

 در صفحه 2

یکی  عاشورا  مراسم  و  محّرم  ماه  
روزهای  برجسته ترین  و  مهمترین  از 
ایران نیز  سوگواری شیعیان است. در 
حکومت های  سایه  زیر  سده هاست 

مختلف مراسم دهه محرم و کشته شدن 
امام سوم شیعیان در قالب راهپیمایی 
نمایش های  و  عزاداری  هیئت های 

مذهبی برگزار می شود. اخبار ورزشی و حوادث در صفحات 10 و 11 

سرمقاهل

تغییر ذهنیت غالب بر فرهنگ سیاسی ایرانیانشکست در منطقه، انزوا در جهان
ذهنیت غالب بر انقالب اسالمی 57 و نظام برآمده از آن ترکیب بدخیمی 
بود که محمدرضاشاه پهلوی آن را  بنیادگرایی اسالمی  و  از چپ سنتی 

»ارتجاع سرخ و سیاه« می نامید.
از درون بنیادگرایی اسالمی، تروریسمی سر برآورد که گریبان غرب را 
نیز گرفت. از چپ سنتی نیز ذهنیتی فرسوده و ناتوان از تطبیق خویش با 
جهان امروز می بینیم که پیکر در حال اضمحاللش حتی نه در چین بلکه 
در کره شمالی و کوبا و کشورهای دستخوش بحران های عمیق سیاسی و 
اجتماعی مانند نیکاراگوئه و  ونزوئال در حال پوسیدن است. از آن هیبت 
عظیم »ارتجاع سرخ و سیاه« که آخرین انقالب کالسیک قرن بیستم را در 
ایران رقم زد، امروز سیاستی ذلیل و نحیف به نام »نگاه به شرق« باقی مانده!
آزادی  جز  چیزی  مشروطه  انقالب  روشنفکران  بر  حاکم  ذهنیت  اگر 
انقالب  بر روشنفکران  نبود، ذهنیت حاکم  و تجدد در کلی ترین مفهوم 

اسالمی همانا اسالمگرایی و کمونیسم بلوک شرق بود. 
تجارب  و  اسالمی  جمهوری  ویرانگر  ناکامی های  بستر  بر  ذهنیت  این 
40ساله ی جامعه و همچنین سر برآوردن نسل های جدیدی که از یک سو 
قربانی ذهنیت سرخ و سیاه و از سوی دیگر تشنه ی دانستن و آگاهی و 
بازنگری در تاریخ معاصر و یافتن هویت ملی خویش هستند، بار دیگر به 
ذهنیت »آزادی و تجدد« روی آورده و آن را با جهان جدید تطبیق داده 
و به مثابه ذهنیتی عرضه می کند که اگرچه جدید نیست اما در ایران به 
دلیل غلبه ی ارتجاع سرخ و سیاه و سرکوب بی امان، امکان ادامه و ترویج 

و تبلیغ نیافت: دمکراسی و لیبرالیسم.
از  تغییر  بر آن در حال  و فرهنگ غالب  ایران  ذهنیت جامعه سیاسی 
لیبرالیسم است. من  به دمکراسی و  ملغمه ی اسالمگرایی و چپ سنتی 
نه از »چپ« بلکه به عمد از »چپ سنتی« نام می برم زیرا همانگونه که 
به مسلمانان دمکرات و دارندگان عقاید مذهبی که آن  »ارتجاع سیاه« 
را موضوعی شخصی می دانند، بر نمی گردد بلکه منظور روحانیت فسیل 
و مرتجع و نوچه های آنهاست، »ارتجاع سرخ« نیز به چپ های دمکرات 
و دارندگان عقاید سوسیالیستی که مشابهان آنها در کشورهای غربی و 
باز نمی گردد بلکه  جوامع باز حضور فعال و در دولت ها مشارکت دارند، 
منظور »کمونیست های اثنی عشری« و »مارکسیست های اسالمی« هستند 
که حتی اگر ادعای بی دینی و خداناباوری هم داشته باشند، اما اسالمگرایی 
در آنها با شیر اندرون شده و با جان به در شود! از همین رو این طایفه ی 

فکری را »درد بجز مرگ دوا نیست«!
خصوصی  عرصه ی  به  ومذهب  دین  یک سو  از  است  الزم  ایران  در 
بروند و از سوی دیگر، از آنجا که حامالن اصلی دمکراسی و لیبرالیسم، 
نیروهای راست  دمکرات هستند، حامالن چپ دمکرات بکوشند جایگاه 
خود را بیابند تا جامعه بتواند در توزیع منافع بین اقشار مختلف، به یک 
تعادل مدرن و حقوقی برسد. ایران تا آن زمان راه درازی در پیش دارد. 
اما خشت های اولیه را از آغاز باید درست گذاشت! مدعیان دمکراسی و 
لیبرالیسم به بیشترین دوستان و کمترین دشمنان و سنگ اندازان نیاز 
دارند! از همین رو می بایست از هر گونه جداسازی و تفرقه پرهیز کرد. 
آینده ایران بی تردید نه در دست افکار مرتجع و ذهنیت غالب بر انقالب 
57 بلکه در دست نسل های جدید است و ارتجاع سرخ و سیاه دیر یا زود 

خواهد فهمید که دورانش دیریست بسر آمده است.           االهه بقراط

=جمهوری اسالمی دیگر از پس هزینه های سنگین جنگ سوریه بر نمی آید و با کاهش جدی صادرات نفت، مجبور 
خواهد شد پرونده بسیاری از ماجراجویی های منطقه ای را مختومه اعالم کند.

=اگر روحانی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک برود باید به پرسش های بسیاری پاسخ دهد 
از جمله اینکه چرا در برابر دعوت ترامپ به گفتگو »مقاومت« می شود؟!

 در صفحه18

ایران در رده نخست بهترین تیم های 
فوتبال آسیا باقی ماند

****
شاهکار پرسپولیس در آزادی؛ حذف 

استقالل از آسیا
مسابقات جام کنفدراسیون والیبال آسیا:

 تیم دختران ایران در گروه خود اول شد
****

نخستین حضور تیم ملی کشتی بانوان 
ایران در مسابقات جهانی

****
حذف زنگ ورزش از برنامه مدارس 

دخترانه 

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید
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صفحه 3د
به گسترش صلح در  =رهبران دو کره: 
منطقه و خلع سالح هسته ای نزدیک شده ایم

صفحه 4
= زمزمه ی تحریم آستان قدس و ابراهیم 

رئیسی
=ایران و ترکیه به دنبال تاسیس بانک 

مشترک برای دور زدن تحریم ها
 صفحه 5

=فریاد »آی دزد« در میان سینماگران

صفحه 6
کیهان  با  گفتگو  در  سبحانی  آرش    =
ربات ها  و  بات ها  زدن  بهای حرف  لندن: 

در ایران عاقبت ستار بهشتی است!
صفحات  8 و 9

= »زن روز« و »مرد روز«
صفحه 12

در  مطبوعات  نشیب  و  فراز  قرن  =دو 
ایران )87(- احمد احرار

=استراتژی نادرست در همگرائی- همایون

صفحه 13
= سرگرمی -جدول - سودوکو

صفحه 14
=دکتر مصّدق؛ آسیب شناسی یک شکست

صفحه 15
=وزیر نفت به نشست اوپک نمی رود

صفحه 16
=گروه ویژه سازمان ملل متحد سیاست 
گروگانگیری و اخاذِی جمهوری اسالمی 

را افشا می کند

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com

Satrap Publishing: Email: satrap@btconnect.com    wwww.satrap.co.uk
Super Hormuz, Finchley Road, Golders Green, NW11 0AD

Ibex Publishers Bookshop, Inc. PO Box 30087, Bethesda, MD 20824-0087, USA
Ferdosi Bookshop, Box 45095, SE-104 30 Stockholm, SWEDEN

UTOPIRAN, 89 Rue du Ruisseau, 75018 Paris , FRANCE
Forough Publishing and Bookshop, Jahnstraße 24, 50676 Köln, GERMANY

کیهان لندن منتشر می کند:

کتاب »سوریه: چاله عنکبوت« به قلم حامد محمدی )افسر خلبان(
 برای نخستین بار ابعاد گسرتده حضور نظامی و ناگفته های دخالت رژیم جمهوری اسالمی در جنگ داخلی 
سوریه را به صورت مستند از آغاز این جنگ تا به امروز به تصویر می کشد. عالقمندان می توانند این کتاب 

ads@kayhan.london را مستقیام از طریق متاس با کیهان لندن
و یا انتشارات ساتراپ و سوپر هرمز در لندن و کتابفروشیهای معترب ایرانی در اروپا و آمریکا به نشانی های 

زیر به مبلغ معادل 20 پوند شامل هزینه بسته بندی و پست خریداری کنند.

نشست تهران درباره سوریه و حمله به ادلب؛ 16 شهریور 1397

تبهکاران اقتصادی و بدون پرستیژ:

 نسل دوم مافیای دور زدن تحریم ها
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یکی  عاشورا  مراسم  و  محّرم  ماه  
روزهای  برجسته ترین  و  مهمترین  از 
سوگواری شیعیان است. در ایران نیز 
حکومت های  سایه  زیر  سده هاست 
کشته  و  محرم  دهه  مراسم  مختلف 
قالب  در  شیعیان  سوم  امام  شدن 
و  عزاداری  هیئت های  راهپیمایی 

نمایش های مذهبی برگزار می شود.
در این میان به برکت نظام جمهوری 
وحدت  ایجاد  آرمانش  که  اسالمی 
میان مسلمانان جهان و صدور انقالب 
اسالمی به سراسر دنیاست، در سال های 
برخی  در  محرم  دهه  مراسم  گذشته 
به خود  اشکال عجیبی  ایران  مناطق 

ابتذال  به  برخی  اعتقاد  به  و  گرفته 
کشیده شده است.

شاید نخستین تغییرات در آیین های 
شیوه ی  و  اشعار  محرم  دهه  مراسم 
نوحه  خوانان  و  نوحه سرایان  اجرای 
دست پرورده ی جمهوری اسالمی باشد. 
و  شش وهشت  ریتم های  از  استفاده 
تقلید از ملودی ترانه های پاپ و معروف 
به لس آنجلسی و حتی خواندن متن 
همان ترانه ها چند سالیست در میان 
نوحه خوانان که به »مداحان اهل بیت« 

معروفند فراگیر شده است.
فشن های محرم امسال: گل مالیدن 

بر بدن و مانیکور محرمی
سال  چهار  سه  طی  در  همچنین 
گذشته، نسِل پرورش یافته در جمهوری 
اسالمی ُمد و فشن های محرمی را نیز به 
این مراسم اضافه کرده اند و در حالی 
که اوایل آرایش مو و صورت از سوی 
پسران و دختران باب شد امسال فشن 
از  مواردی  و  محرم گسترده تر گشته 
قبیل مانیکورهای محرمی نیز به آن 

اضافه شده است.
نقاشی بدنه ی ماشین یا گل مالیدن 
ریمیکس  نوحه هایی  پخش  و  آن  بر 
خیابان های  کردن  پایین  باال  و  شده 
بخشی  سرگرمی های  جمله  از  شهر 
یکی  روزهاست.  این  در  جوانان  از 
امسال  محرم  در  که  پدیده هایی  از 
گل مالی  لبته  ا می خورد  چشم  به 
و  است  بدن  و  صورت  و  سر  کردن 
برخی دختران و پسران جوان تصاویر 
شبکه های  در  را  خود  شده  گل مالی 

اجتماعی منتشر کرده اند.
اجتماعی  شبکه های  کاربران  البته 
این روزها با گروه دیگری از شبکه های 
که  زنانی  شده اند:  آشنا  نیز  حسینی 
»داف«  چون  عناوینی  با  ایران  در 
آنها  می شوند.  شناخته  »پلنگ«  و 
که  حالی  در  را  خود  از  ویدئوهایی 
حسین«  »امام  اندوه  و  وصف  در 
تعریف  یا  و  می گویند  »عاشورا«  و 
می کنند که از هیئت عزاداری بازگشته 
دریافت  »نذری«  که  خوشحالند  و 

کرده اند به نمایش می گذارند.
به نظر می رسد »الیک«، »کامنت« 
مهمترین  دیده شدن  برای  تالش  و 
و  عکس  که  افرادست  این  انگیزه 
ویدئوهای خود را با فشن های محرمی 
در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند 
جمهوری  که  اینجاست  جالب  اما 
اسالمی پس از 40 سال تالش و هزینه 
کردن برای تربیت نسلی شیعه و انقالبی 
اکنون با جوانانی روبروست که نه تنها 
اعتقادی به آرمان های »نظام مقدس« 
ندارند بلکه با چنین اقداماتی خواسته 
یا ناخواسته آن را به ُسخره می گیرند.

یا  و  اسالمی  تبلیغات  سازمان 

برابر  در  که  هم  علمیه  حوزه های 
انتشار تصویر یک زن در پوستر فیلم 

سینمایی و تئاتر و یا برگزاری کنسرت 
هیاهو و جنجال راه می اندازند در مقابل 

فشن های  با  دختران  و  پسران  این 
محرمی و پلنگ های عزادار، دهانشان 
بسته است و ترجیح می دهند اعتقادات 
شیعی حتی توسط شیوه های سخیف 

نیز مطرح شود.
تالش برای استفاده بهینه از نذری

از هزینه های برگزاری مراسم محرم 
برخی  که  مختلف  هیئت های  در 
خصوصی  برخی  و  هستند  حکومتی 
و یا توسط مساجد ساماندهی شده اند 
آمار مشخصی وجود ندارد اما با یک 
حساب سرانگشتی مشخص می شود که 
در سراسر ایران طی 10 روز محرم بطور 
میلیاردی صرف هزینه های مختلف این 
و  نذری  ویژه پختن غذای  به  مراسم 

توزیع آن می شود.
به  توجه  با  که  حالیست  در  این 
گرانی مواد غذایی که از ابتدای سال 
داشته  فزاینده  رشد  کنون  تا  جاری 
است، غذای نذری هیئت ها به ویژه در 
مناطق تنگدست و محروم که افراد از 
توان مالی کمتری برای ادای نذر خود 

غذاهایی  و  کرده  تغییر  برخوردارند 
را  چلوکباب  و  چلومرغ  جای  ارزانتر 

گرفته است.
در این میان عده ای از فعاالن مدنی 
تالش کرده اند مبالغی را که در مناطق 
مرفه  شهرها برای پخت و پخش غذای 
نذری میان افرادی که نیاز مالی ندارند، 
و  مثبت  مجاری  به  می شود  صرف 

نیکوکاری هدایت کنند.
برای نمونه بسیاری از فعاالن مدنی 
در اینستاگرام توانسته اند مبالغ نذری  
خوراکی افراد را برای خرید نوشت افزار و 
پوشاک دانش آموزان مناطق تنگدست 
جمع آوری کردند. برخی نیز مردم را 
تشویق کرده اند این مبالغ را برای کمک 
خاص  بیماری های  به  مبتال  افراد  به 
که این روزها با هزینه های سرسام آور 

درمان روبرو هستند، مصرف کنند.
نذرهای  از  دیگر  یکی  نیز  آب  نذر 
جالب و کاربردی برای افرادیست که 
به »نذر کردن« اعتقاد دارند. در این 
برای  این  از  پیش  تا  که  مبلغی  نذر 
پخت و پخش غذا میان دوست و آشنا 
برای  و هم محله ای ها مصرف می شد، 
خرید آب معدنی و یا تانکر و ارسال آن 
به مناطقی چون روستاهای سیستان 
و بلوچستان که مردم با بحران بی آبی 

روبرو هستند، صرف می شود.
این همه در حالیست که هر چند 
عاشورا مربوط به یکی از برجسته ترین و 
مهمترین حماسه شیعیان است که امام 
سوم و روایت شهادت او در باور شیعیان 
نقش بسته و یکی از اسطوره های آنها 
در مبارزه با ظلم به شمار می رود، اما 

در چهار دهه گذشته جمهوری اسالمی 
به عنوان مدعی سردمداری  شیعیان 
به  نیز  را  روایت  این  توانسته  جهان، 

ابتذال و تمسخر بکشاند.
ی  ف ها حر حتی  م  نظا ین  ا
نظریه پردازان خودش را هم که تالش 
می کردند از دل همین مراسم مذهبی 
مردم را تحریک کرده و برای انقالب 
روانه ی خیابان ها کنند به باد هوا تبدیل 
شریعتی  علی  این حرف  است.  کرده 
است که »در عجبم از مردمی که خود 
زیر شالق ظلم و ستم زندگی می کنند 
اما برای حسینی که آزاده زندگی کرد، 
تقویت  این حرف  کاربرد  می گریند!« 
انقالب اسالمی علیه شرایطی بود که 
و  ارج  هنوز  شیعه  مؤمنان  اعتقادات 
قربی داشت! امروز دیگر کسی به این 
سخنان گوش نمی کند و برگزاری گریه 
و زاری برای »حسینی که آزاده زندگی 
کرد« هر سال شکل مضحک تری به 

خود می گیرد.
چندین سال است که زیر سایه ی 
جمهوری اسالمی برخی مراسم محرم 
در ایران به کارناوالی فانتری، مهیج و 
موزیکال تبدیل شده که بسیاری برای 
تخلیه انرژی و تفریحی که ندارند در 
آن حضور می یابند و اصل موضوع که 
»حماسه عاشورا«ست از آن رخت بر 
بسته است. البته چه چیزی برای نظام 
پایی  رد  هیچ  اینکه  از  بهتر  سرکوب 
مراسمی وجود  از حق طلبی در هیچ 

نداشته باشد. 
گذاشت  نباید  ناگفته  هم  را  این 
فضای  در  نیز  بسیاری  فیلم های  که 
مجازی منتشر شده که نوحه خوانی  ها و 
سینه زنی ها با طرح مشکالت اقتصادی 

و معیشتی مردم همراه شده اند.
همچنین برخی واعظان نیز فرصت 
را غنیمت شمرده و علیه شرایط موجود 
و بی کفایتی زمامداران و مقامات نظام 

سخنرانی کرده اند.
روشنک آسترکی

توافق روسیه و ترکیه فرای آتش بس 
برای  دیگری  شکست  ادلب،  در 
محمد جواد  است.  اسالمی  جمهوری 
ظریف که در همین رابطه صحبت از 
»پیروزی دیپلماسی« می کند، احتماال 
بار دیگر »فراموش« کرده است که در 
تهران که رجب  نشست 1۶ شهریور 
طیب اردوغان و والدیمیر پوتین هم 
حضور داشتند، حسن روحانی با شدت 
جمهور  رئیس  آتش بس  پیشنهاد  با 
بود. دلیل عدم  ترکیه مخالفت کرده 
دعوت از جمهوری اسالمی در آخرین 
نشست سوچی نیز همین مخالفت بود. 
امروز محمدجواد ظریف  چنانکه  اگر 
نیز  اسالمی  جمهوری  کند  می  ادعا 
است،  داشته  سهم  تصمیم  این  در 
حسن  از  دعوت  عدم  مورد  در  باید 
روحانی به آخرین نشست سوچی نیز 

پاسخگو باشد.
منطقه  ایجاد  و  ادلب  در  آتش بس 
حائل بین نیروهای مخالف بشار اسد 
بر  حاکم  رژیم  به  وابسته  ارتش  و 
در  جهت  در  حرکتی  دقیقا  دمشق، 
اسالمی  جمهوری  دادن  قرار  حاشیه 
در سوریه است. آدلب آخرین استانی 
است که نیروهای مخالف بشار اسد آن 
را در دست دارند. جمهوری اسالمی 
در نظر داشت با حمله ای گسترده به 
بشار  مخالف  نیروهای  ادلب،  استان 
اسد را مجبور به عقب نشینی کرده و 
به این جنگ 7 ساله که ده ها میلیارد 
دالر برایش هزینه داشته است، قبل 
از آغاز مرحله دوم تحریم های آمریکا 
در  اقتصادی  بحران  گرفتن  شدت  و 

ایران، پایان دهد.
نظامی  حضور  بر  تحریم ها  سایه 

در سوریه
پیروزی ارتش بشار اسد بر مخالفان 
در ادلب، از چند نظر برای جمهوری 
اسالمی  جمهوری  بود.  مهم  اسالمی 
از پس هزینه های سنگین  امروز هم 
با کاهش  بر نمی آید و  جنگ سوریه 
اجرایی  از  پس  نفت،  صادرات  جدی 
آمریکا،  تحریم های  دوم  بخش  شدن 
مجبور خواهد شد پرونده بسیاری از 
این ماجراجویی ها در منطقه را مختومه 
سوریه،  در  جنگ  پایان  کند.  اعالم 
می توانست  تحریم ها،  آغاز  از  قبل 
موقعیت جمهوری اسالمی را در سطح 
عنوان  به  فعال  دست کم  بین المللی 
قدرتی منطقه ای تثبیت کند، و حامیان 
اروپایی نظام را به همکاری بیشتری با 

ایران ترغیب نماید.
مهمتری  نقش  واگذاری  با  روسیه 
به ترکیه در بحران سوریه، به وضوح 
نقش  نیست  حاضر  که  داد  نشان 
را  منطقه  در  و  کشور  این  در  خود 
کند.  تقسیم  اسالمی  جمهوری  با 
سکوت روسیه در قبال بیش از ۲00 
حمله هوایی جنگنده های اسرائیلی به 
سوریه  در  اسالمی  جمهوری  مواضع 
گرفت. حمله  نادیده  نمی توان  نیز  را 
اخیر جنگنده های اسرائیلی به زاغه ای 
در الذقیه  که مهمات ایرانی در آنها 
انبار شده بودند، و واکنش سامانه دفاع 
ضد موشکی سوریه را به دنبال داشت، 
پرسش های بسیاری را مطرح می سازد 
و به نوعی در هاله ای از ابهام قرار گرفته 
است. پرسش این است که موشک های 
سوری چرا بجای جنگنده های اف 14 
اسرائیلی، یک ایلوشین ۲0 روسی را 

هدف قرار داده اند؟!
خطا یا عمد

هواپیمای  دادن  قرار  هدف  اگر 
ضد  سامانه  اشتباه  را  روسیه  نظامی 
آوریم، پس  به حساب  هوایی سوریه 
باید به این نتیجه رسید که سوری ها 
و »مشاوران« ایرانی شان قادر به دفع 
حمله چند جنگنده و هدف قرار دادن 
آنها نیز نیستند. پذیرفتن این اشتباه، 
ادعاهای  که  می کند  ثابت  دیگر  بار 
سرداران سپاه مبنی بر برتری نظامی 
جمهوری اسالمی در منطقه الفی بیش 
غربی  اطالعاتی  منابع  برخی  نیست. 
نبوده  ولی معتقدند اشتباهی در کار 
نظامی  هواپیمای  دادن  قرار  هدف  و 
روسیه در حقیقت نوعی انتقام گیری 
از مسکو برای آتش بس در ادلب بوده 

است. موشک های ضد هوایی سوری، 
بر مبنای اطالعاتی که منایع غربی در 
اختیار دارند، زمانی شلیک شدند که 
جنگنده های اسرائیلی از حریم هوایی 
در  دیگر  و  بودند  شده  خارج  سوریه 

تیررس  قرار نداشتند.
به  نهایی  با حمله  مخالفت روسیه 
سوی  از  که  نیست  تصمیمی  ادلب، 
تهران  و  دمشق  بر  حاکم  رژیم های 
بی پاسخ بماند. سرنوشت هر دو رژیم 
در این مرحله از جنگ در سوریه به 
پیروزی نظامی نهایی بر مخالفان بشار 
اسد بستگی دارد. مخالفانی که اگرچه 
تهران و دمشق آنها را بدون استثناء 
بخشی  ولی  می خوانند،  »تروریست« 
از  ترکیه  کامل  آنها تحت حمایت  از 
ابتدای جنگ قرار دارند و برخی دیگر 
نیز از مدت ها پیش سرگرم گفتگو با 
روسیه هستند. این برخورد دوگانه با 
نیروهای مخالف بشار اسد، بدون شک 
در آینده شکاف بین جمهوری اسالمی 
را  سوریه  در  کنونی اش  متحدین  و 

عمیق تر خواهد ساخت.
نگاه متحد شرقی به غرب

ر  با پوتین  والدیمیر  روسیه ی 
راهبردی  متحد  که  داد  نشان  دیگر 
در  و  منطقه  در  اسالمی   جمهوری 
سطح بین المللی نیست، بلکه از ضعف 
خود  تثبیت  برای  اسالمی  جمهوری 
استفاده  منطقه ای  قدرت  عنوان  به 
ماه های  در  تنها  نه  روسیه  می کند. 
اخیر حساب خود را در بحران سوریه از 
جمهوری اسالمی با همکاری نزدیکتر 
زمینه  در  بلکه  ترکیه جدا ساخته  با 
مخالفت های  برخالف  نیز  تحریم ها 
سفید،  کاخ  سیاست هی  با  لفظی اش 
می کند.  عمل  آنها  با  همراهی  در 
تصمیم مسکو مبنی بر افزایش تولید 
نفت، با توجه به ریزش صادرت نفت 
جمهوری اسالمی و درخواست تهران 
برای کاهش تولید نفت دیگر کشورها 

را نیز نمی توان از نظر دور داشت.
ی  ا بـر کـه  نـد  ا می د روسـیه 
پایـان دادن بـه جنـگ در سـوریه و 
بحـران   بـرای پشـت سـر گذاشـتن 
دارد.  نیـاز  غـرب  بـه  اقتصـادی اش 
گذشـته از جنـگ لفظـی مسـکو بـا 
اروپایـی،  کشـورهای  و  واشـنگتن 

بـا  روابـط  بهبـود  پوتیـن  والدیمیـر 
در  بحـران  پیامـد  در  کـه  را  غـرب 
اوکرایـن وارد مرحله ای بحرانی شـده 
از مدت هـا پیـش در دسـتور کار قرار 
داده اسـت. غرب نیز در همین جهت 
حرکـت می کند. اصـرار دونالد ترامپ 
بـرای بازگردانـدن روسـیه بـه گـروه 
کشـورهای صنعتی موسـوم به جی7، 
بـرای  آلمـان  بـا  روسـیه  همـکاری 
ارسـال گاز بـه اروپـا از راه زمینـی و 
بـا دور زدن اوکرایـن، از جملـه ایـن 

هسـتند. تالش هـا 
تشدید انزوای جمهوری اسالمی

حمایت جیمز جفری، نماینده ویژه 
وزارت خارجه آمریکا برای سوریه، از 
روسیه  که  نقشی  و  ادلب  آتش بس 
مهم  بسیار  می کند،  ایفا  سوریه  در 
روسیه  از  البته  جفری  جیمز  است. 
نیت های  اثبات  برای  که  خواست 
برای  تالش های خود  صلح طلبانه اش 
خروج ایران از سوریه را شدت بخشد. 
است  معتقد  آمریکایی  دیپلمات  این 

باید مقدمه ای  که آتش بس در ادلب 
برای پایان دادن به حضور جمهوری 
اسالمی در سوریه باشد. جیمز جفری 
هشدار داد تا زمانی که شبه نظامیان 
جمهوری  حمایت  تحت  و  یرانی  ا
اسالمی در خاک سوریه حضور داشته 
این  در  صلح  به  نمی توان  باشند، 
اصلی  هدف  زیرا  یافت  دست  کشور 
جمهوری اسالمی از حضور در سوریه 
با برگرداندن ثبات به این کشور و کل 

منطقه مغایرت دارد.
یکشنبه  است  قرار  روحانی  حسن 
اول مهرماه 97 برای شرکت در مجمع 
راهی  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
نیویورک شود. امسال، برخالف سال 
گذشته، حسن روحانی نخواهد توانست 
از امضای توافق هسته ای بهره ببرد. در 
نیویورک و در دیدارهایی که در حاشیه 
می گیرند،  صورت  عمومی  مجمع 
پرسش های  به  باید  روحانی  حسن 
با  دیداری  اگر  دهد.  پاسخ  بسیاری 
باید  باشد،  داشته  فرانسوی  مقامات 
رابطه  در  این کشور  پرسش های  به 
کشور  این  در  تروریستی  اقدامات  با 
پاسخگو باشد. دولت فرانسه در پیامد 
دستگیری چند ایرانی، از جمله یک 
دیپلمات جمهوری اسالمی، که قصد 
بمب گذاری در میتینگ ساالنه سازمان 
را  پاریس  حومه  در  خلق  مجاهدین 
داشتند، اعزام سفیر جدیدی به تهران 
را تا اطالع ثانوی متوقف ساخته است.
هشدارهای حقوق بشری دبیرکل 

سازمان ملل
پرتغالی  دبیرکل  گوترش،  آنتونیو 
سازمان ملل متحد، در گزارش خود 
را  ایران  نهاد،  این  عمومی  به مجمع 
و  کرده  بشر  حقوق  نقض  به  متهم 
است  خواسته  اسالمی  جمهوری  از 
آزار  به  سازد،  متوقف  را  اعدام ها 
کشور  از  خارج  و  داخل  در  مخالفان 
پایان داده و به فریادهای دادخواهی 
آنتونیو  مردم پاسخ دهد. بدون شک 
گوترش در دیدار با حسن روحانی این 
رئیس  کرد.  خواهد  تکرار  را  انتقادها 
دیدارهای  در  باید  اسالمی  جمهوری 
دو جانبه خود در رابطه با رد دعوت 
پاسخی  نیز  گفتگو  به  ترامپ  دونالد 
قانع کننده داشته باشد. برایان هوک، 

رئیس کارگروه اقدام ایران در وزارت 
خارجه آمریکا، در آستانه سفر حسن 
روحانی به نیویورک، البته اگر رئیس 
لحظه  آخرین  در  اسالمی  جمهوری 
بار  نکند،  چشم پوشی  سفر  این  از 
دیگر اشاره به آمادگی کشورش برای 
گفتگویی همه جانبه تاکید کرده است.

در شرایطی که برخی از کشورهای 
اروپایـی نیـز به این نتیجه رسـیده اند 
در  اسـالمی  جمهـوری  نقـش  کـه 
منطقـه و سیاسـت های موشـکی اش 
امنیـت  و  ثبـات  بـرای  تهدیـدی 
اسـت، در کنـار شـرایط  خاورمیانـه 
بحرانی داخل کشـور و نارضایتی های 
گسـترده مـردم و اقتصـادی کـه بـا 
بـر  گام  پرتـگاه  بـه سـمت  سـرعت 
مـی دارد، رد دعـوت آمریکا به گفتگو، 
بیـش از آنکه به گفتـه علی خامنه ای 
نشـان از »مقاومت« داشـته باشـد، به 
»خودکشـی از ترس مرگ« شـباهت 

دارد.
احمد رأفت

در متن عزاداری های محّرمشکست در منطقه، انزوا در جهان
از نوحه های شش وهشتی تا پلنگ های عزادار! =جمهوری اسالمی دیگر از پس هزینه های سنگین جنگ سوریه بر نمی آید و با کاهش 

جدی صادرات نفت، مجبور خواهد شد پرونده بسیاری از ماجراجویی های منطقه ای را 
مختومه اعالم کند.

=اگر روحانی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک برود باید به 
پرسش های بسیاری پاسخ دهد از جمله اینکه چرا در برابر دعوت ترامپ به گفتگو 

»مقاومت« می شود؟!
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در  پوتین:  =والدیمیر 
عمداً  ترکیه  قبلی  حادثه 
جنگنده های ما را سرنگون 
حادثه  در  اما  بود  کرده 
اخیر جنگنده های اسراییل 
سرنگون  را  ما  هواپیمای 

نکردند.
قراردادن  در هدف  =خطا 
این هواپیما شکست بزرگی 
برای روس ها و سوری ها به 

شمار می  رود.
در  ییل  اسرا رتش  ا  =
بیانیه ای اعالم کرده مسئول 
این حادثه ارتش بشار اسد، 
رژیم ایران و حزب اهلل لبنان 

هستند.
ی  پیما ا هو الشه ی  گذشته  شب 
سرنشین   1۵ با  که  روسیه  ایلوشین 
به اشتباه توسط پدافند سوریه مورد 
آب های  در  بود  گرفته  قرار  هدف 

مدیترانه پیدا شد.
در  که  هواپیما  این  سرنشینان  تمام 
27 کیلومتری ساحل منطقه بانیاس 
در استان الذقیه مورد اصابت موشک 
قرار گرفت کشته شدند و بقایای پیکر 
برخی از آنها که در میان امواج دریا 
توسط  بود  مانده  باقی  آب  سطح  بر 
تیم های جستجو به یک کشتی روسی 

منتقل شد.
از  پس  موتوره  چهار  هواپیمای  این 
پایگاه  به  شناسایی  ماموریت  پایان 
ر  چها که  می گشت  ز  با حمیمیم 
آن  باالی  اسراییل   16-F هواپیمای 
 200-S به پرواز در می  آیند. پدافند
سوریه در رهگیری دچار خطا می شود 
و ایلوشین روسیه را هدف قرار می دهد 
و دقایقی بعد چهار جنگنده اسراییلی 
در  را  اهدافی  و  می رسند  الذقیه  به 
این شهر که گفته می شود مقر صنایع 
پاسداران  سپاه  تسلیحاتی  و  نظامی 

بوده بمباران می کنند.
از نظر نظامی خطا در هدف قراردادن 
برای  بزرگی  شکست  هواپیما  این 
روس ها و سوری ها به شمار می  رود و 
به نوعی گویای ضعف توانایی ها نظامی 
آنها در برابر قدرت نظامی و هوشمندی 

خلبانان اسراییل است.
جمهوری  رییس  پوتین  والدیمیر 

الشه ی ایلوشین روس در مدیترانه پیدا شد:

 استفاده مجدد ارتش روسیه از پایگاه همدان

دارالترجمه بین المللی فـریـس

زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی
 ) استاد دانشگاه (

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

تلفــن:
020-8735  6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831

فکــس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk
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دوشنبه تا جمعه 1۰ صبح تا 5 بعداز ظهر

اواخر  اون:  جونگ  =کیم 
بی  جنو ه  کر به  ل  مسا ا

می روم.
=دونالد ترامپ به رهبران 

دو کره تبریک گفت.
روز  جنوبی  و  شمالی  کره  رهبران 
ز  ا بخش  دومین  در  رشنبه  چها
را  نامه ای  موافقت  خود  مذاکرات 
در  که  کردند  امضا  یانگ  پیونگ  در 
است  گوناگونی  موضوعات  برگیرنده 
دو  روابط  بهبود  آنها  رفع  و  حل  که 
به  و  را در عرصه های مختلف  کشور 
گفته کیم جونگ اون برقراری صلح و 
خلع سالح هسته ای را در منطقه به 

همراه خواهد داشت.
کره  جمهوری  رئیس  این  جائه  مون 
جنوبی گفت: در این دیدار کره شمالی 
است  داده  تعهد  بار  نخستین  برای 
پرتاب  سکوهای  اول  قدم  عنوان  به 
موشک های باالبرنده کالهک هسته ای 
را در ناحیه تونگ چنگ ری به کلی 
کارشناسان  کرده  قبول  و  برچیند 
سازمان انرژی اتمی بر این کار نظارت 

داشته باشند.
کره شمالی همچنین قول داده پایگاه 
آزمایش های هسته ای اش را در پونگ 
به  کند  تعطیل  همیشه  برای  پیون 
آمریکا  جمهوری  رئیس  آنکه  شرط 
نیز به تعهدات خود در توافقنامه ای که 
دوازدهم ماه ژوئن گذشته در سنگاپور 

امضا کرده است پایبند بماند.
از  کره جنوبی پس  رئیس جمهوری 
این جلسه گفت: خلع سالح هسته ای 
شبه جزیره کره اکنون چندان دور از 
دسترس نیست. وی افزود: قرار شده 
به شعارهای جنگی و به رخ کشیدن 
توانایی های نظامی در شبه جزیره کره 

پایان داده شود.
از  اون  در خاتمه جلسه کیم جونگ 
رئیس جمهوری کره جنوبی به خاطر 
آرامش  و  صلح  برقراری  برای  تالش 

در منطقه و گسترش روابط نزدیکتر 
و صمیمانه تر بین شمال و جنوب شبه 
جزیره تشکر کرد. او همچنین از سفر 
به کره جنوبی  امسال  پایان  خود در 

به دعوت مون جائه این نیز خبر داد.
رهبران  دیدار  پایان  از  پس  ساعتی 
ئیس  ر مپ  ا تر لد  نا و د  ، ه کر دو 
خود  توئیت  در  آمریکا  جمهوری 
جریان  در  اون  جونگ  کیم  نوشت: 
کره  جمهوری  رئیس  با  مذاکرات 
جنوبی موافقت کرده است در حضور 
بازرسان بین المللی، مراکز و سکوهای 
آن  و هسته ای  موشکی  آزمایش های 

کشور به کلی برچیده شود.
ترامپ اضافه کرده: و البته تا آن زمان 
آزمایش های موشکی و هسته ای  نیز 
نیز صورت نخواهد گرفت. وی رهبران 
دو کره را به خاطر تالش هایشان در 
غیرهسته ای کردن شبه جزیره کره و 
اتمی  سالح  از  منطقه  نمودن  عاری 

تحسین کرده است.
در  شمالی  کره  جمهوری  رئیس 
این  درباره  خود  صحبت های  ادامه 
توافقنامه افزود: بخش بزرگی از هدف 
جائه این  مون  و  من  که  توافقنامه ای 
همکاری های  گسترش  کردیم،  امضا 

رهبران دو کره: به گسترش صلح در منطقه و 
خلع سالح هسته ای نزدیک شده ایم

سرعت  و  باال  سطوح  در  بینابین 
بخشیدن به روند صلح در منطقه است.

او اضافه کرد: احتماال در راه رسیدن به 
این هدف با مشکالت و دست اندازهایی 
مواجه خواهیم شد اما حتما از این موانع 
عبور کرده و به هدف های کوتاه مدت 
رسید. خواهیم  خود  بلندمدت  و 

مذاکرات  جریان  در  کره  دو  رهبران 
خود با شروع مجدد طرح های مشترک 
دو کشور که بعد از مدتی فعالیت در 
کره شمالی تعطیل شده بود موافقت 
دفاع  وزاری  است که  کردند. گفتنی 
همزمان  نیز  شمالی  و  جنوبی  کره 
کاهش  برای  جداگانه ای  موافقتنامه 
را  کشور  دو  بین  نظامی  تنش های 

امضا نمودند.
دو  سران  گفتگوهای  آغاز  از  پیش 
کره، دو جونگ هون وزیر ورزش کره 
پیش  روز  چند  تا  بود،  گفته  جنوبی 
پیونگ  زمستانی  لمپیک  ا آغاز  ز  ا
دو  ورزشکاران  مشترک  رژه  چانگ، 
تیم  یک  قالب  در  آنها  و حضور  کره 
در برخی رشته ها قابل تصور نبود اما 
این اتفاق افتاد و نشان داد دو کشور 
رابطه  داشتن  برای  بسیاری  آمادگی 

مسالمت آمیز را دارند.

=جنجال بر سر دیدارهای 
ظریف  و  کری  نامتعارف 

همچنان ادامه دارد.
گفته  فلوریدا  =سناتور 
دارند  حق  آمریکا  مردم 
بدانند آیا قوانین این کشور 
پیاده  مسئوالن  مورد  در 

می شود یا نه!
مارکو روبیو سناتور فلوریدا از وزارت 
دادگستری آمریکا درخواست کرد تا 
جان  خصوصی  مالقات های  درباره ی 
ایاالت  پیشین  خارجه  وزیر  کری 
وزیر  ظریف  محمدجواد  با  متحده 
خارجه جمهوری اسالمی تحقیق کند.

به گزارش پولیتیکو، سناتور سه شنبه 
)28 شهریور(، در نامه ای از دادستان 
ایاالت متحده درخواست کرد تا  کل 
مشخص کند که آیا جان کری قانون 
لوگان و قانون ثبت عوامل خارجی را 

نقض کرده است و یا نه.
اشخاص  مذاکرات  قوانین  این 
غیرقانونی را با دولت های خارجی منع 

می کند.
آمده »همانطور مطلع  نامه  این  در 
ایران  اسالمی  جمهوری  هستید، 
وزارت  و  است  تروریسم  حامیان  از 
خارجه در گزارش های ساالنه خود در 
مورد تروریسم بین المللی، رژیم ایران 
را بزرگترین حکومت حامی تروریسم 
دارند  حق  آمریکا  مردم  و  دانسته 
بدانند که قوانین ایاالت متحده صرف 
نظر از موقعیت گذشته هر فردی آیا 

اعمال می شود؟«

نامه  این  در  همچنین  سناتور  این 
گزارش  نیوز  فاکس  توسط  ابتدا  که 
شد و رونوشت آن به دست پولیتیکو 
کری  جان  است  کرده  تاکید  رسیده 
مقامات  با  غیرقانونی  مالقات هایی 
آمریکایی و دولت های خارجی داشته 

است.
مصاحبه  یک  در  اخیراً  کری  جان 
از  اخیر پس  دو سال  در  کرد،  اعالم 
ترک کاخ سفید »سه، چهار مرتبه« در 
نروژ، مونیخ و چند نشست بین المللی با 
محمدجواد ظریف مالقات کرده است.

با  گفتگو  در  همچنین  کری  جان 
پرینو«  دانا  با  روزانه  »نشست  برنامه 
پخش  نیوز  فاکس  شبکه  از  که 
می شود، تکذیب نکرد که به مقامات 
ایرانی  گفته است، تا پایان دوره ترامپ 
و روی کار آمدن یک رییس جمهور 
دموکرات تحمل کنند و منتظر بمانند!

اظهارت  این  به  واکنش  در  ظریف 
جان کری گفته دیدارهای آنها علنی 
بوده: »…زمانی که من به نیویورک 
می روم از صدر تا ذیل می آیند دیدار 
می کنند. از آقای کسینجر تا کری و 
نمایندگان دیدار می کنند و این یک 
میزان  نشان دهنده  و  عادی  واقعیت 
تاثیرگذاری جمهوری اسالمی است.«

وی درباره جدال بین دولت کنونی 
آمریکا و وزیر خارجه پیشین آمریکا 
در  زرگری  دعوای  »یک  کرد:  اظهار 
اهداف  بیشتر  که  آنجا درست شده  

انتخاباتی را دنبال می کنند.«
روزنامه آمریکایی بوستون گلوب در 
اواسط اردیبهشت ماه از البی سنگین 
خارجه  وزیر  کری  جان  مخفی  و 
دمکرات  دولت  در  آمریکا  پیشین 
باراک اوباما برای حفظ برجام گزارش 

داده است.

شکایت سناتور مارکو روبیو از کری به خاطر 
دیدارهای مخفی با ظریف

سرنگونی  از  تاسف  ابراز  با  روسیه 
را  آن  روسیه  تجسسی  هواپیمای 
بازماندگان  به  و  دانست  مصیبت بار 

کشته شدگان تسلیت گفت.
با  رابطه  »در  گفت:  همچنین  وی 
سرنگونی  و  حادثه  این  میان  تشابه 
حمله  ر  د سیه  و ر ی  ه ها جنگند
که  بگویم  باید  ترکیه  جنگنده های 
شرایط کاماًل متفاوت است. در حادثه 
را  ما  جنگنده های  ترکیه عمداً  قبلی 
سرنگون کرده بود و به نظر می رسید 
که یک زنجیره از اتفاقات به وقوع آن 
در  که  شرایطی  در  انجامید،  رویداد 
اینجا جنگنده های اسراییل هواپیمای 

ما را سرنگون نکردند.«
او تاکید کرد، »پاسخ تالفی جویانه به 
این اتفاق در درجه اول با هدف تقویت 
هر چه بیشتر امنیت نیروهای نظامی 
و زیرساخت نظامی روسیه در سوریه 

صورت خواهد گرفت.«
سرگئی  گزارش  ها،  برخی  اساس  بر 
آویگدور  با  روسیه  دفاع  وزیر  شویگو 
تماس  اسراییل  دفاع  وزیر  لیبرمن 
تلفنی گرفته و تأکید کرد که اسراییل 
مقصر اصلی سرنگونی هواپیمای روس 
بوده و مسکو این حق را دارد تا به این 

اقدام پاسخ دهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل 
پوتین  با  تلفنی  گفتگوی  یک  در 
منیتی  ا هماهنگی های  اهمیت  بر 
جلوگیری  برای  روسیه  و  اسراییل 
از کشته شدن افراد دو کشور تأکید 

روسیه  جمهوری  رییس  به  او  کرد. 
از  جلوگیری  در  اسراییل  که  گفت 
در  یران  ا نظامی  حضور  گسترش 
سوی  از  تسلحیات  ارسال  و  سوریه 

تهران به حزب اهلل مصمم است.
اسراییل  که  گفت  پوتین  به  نتانیاهو 
ارائه تمامی جزییات تحقیقات  آماده 
این  درباره حادثه سقوط  انجام شده 
هواپیماست. او همچنین پیشنهاد داد 
با  که فرمانده نیروی هوایی اسراییل 
اطالعات مربوطه به مسکو سفر کند.

ارتش اسراییل در بیانیه ای اعالم کرده 
ارتش  حادثه  این  مسئول  که  است 
حزب اهلل  و  ایران  رژیم  اسد،  بشار 

لبنان هستند.
گزارش ها حاکی از آن است که ارتش 
روسیه از جمهوری اسالمی درخواست 
کرده از پایگاه هوایی نوژه )شاهرخی( 
همدان برای سوختگیری و پشتیبانی 
گفته  همچنین  کند.  استفاده  هوایی 
می شود چهار ایلوشین- 78 روسیه در 

این پایگاه مستقر خواهند شد.
بار  نخستین  برای   1۳۹۵ امرداد  در 
پس از جنگ دوم جهانی ارتش روسیه 
از خاک ایران برای اهداف نظامی خود 

استفاده کرد
این  برخی معتقدند روسیه به تالفی 
اقدام اسراییل احتماالً سیستم دفاعی 

S-400 را به سوریه تحویل بدهد.
یاد  به  روس  افسران  ز  ا گروهی 
شده  ساقط  یلوشین  ا جانباختگان 

شمع روشن کردند.

ایرانیان  به  بریتانیا  خارجه  وزارت 
مقیم این کشور سفارش کرده تنها در 
صورتی به ایران سفر کنید که کار بسیار 

ضروری داشته باشید.
گفته می شود دلیل آنکه جرمی هانت 
چنین  صدور  بریتانیا  خارجه  وزیر 
اطالعیه را برای آگاهی ایرانیان ساکن 
است  این  دانسته  الزم  کشور  این 
زاغری  نازنین  اسالمی  جمهوری  که 
شهروند این کشور را که به همراه دختر 
خردسالش برای دیدار با خانواده خود به 
ایران رفته بود برای باجگیری از دولت 
بریتانیا به اتهام جاسوسی در زندان اوین 

نگاه داشته است.
پیش  سال  چند  اسالمی  جمهوری 
خواستار تحویل تانک های چیفتن که 
پیش از انقالب پول آن پرداخت گردیده 
بود، شده بود اما دولت بریتانیا که از 
با  تانک ها  این  دریافت  از  ایران  قصد 

اطالع بود آنها را تحویل نداد.
نازنین  شدن  گرفته  گروگان  از  بعد 
به  پول  این  پرده  پشت  مذاکرات  و 
جمهوری  به  ایران  در  نقد  صورت 
اسالمی تحویل داده شد و وقتی بوریس 
به  نازنین  بازگرداندن  برای  جانسون 
ایران رفت، به او گفته شد، بهره این 
پول نیز باید پرداخت شود و حاال نازنین 
زاغری که نام فامیل همسر انگلیسی او 
رتکلیف است دیگر امیدی به آزادی از 
زندان ندارد.چند هفته پیش، تنها سه 
نازنین  به  دخترش  دیدن  برای  روز 
مرخصی داده شد. نازنین بارها توسط 
وکیل خود به قوه قضائیه گفته است 
که وصله جاسوسی به او نمی چسبد. 
او یک مددکار اجتماعی است.در زندان 
های جمهوری اسالمی بخصوص بعد از 
روی کار آمدن علی خامنه ای همیشه 
چند ایرانی دوتابعیتی ظاهرا به بهانه 
جاسوسی و در واقع به عنوان گروگان 

در حبس نگهداشته شده اند.
هما هودفر استاد دانشگاه در کانادا نیز 
مادر  با  دیدار  برای  پیش  که ۵ سال 
بیمار خود به ایران رفته بود به عنوان 

جاسوس، مدتی در زندان بسر برد.
نمازی 8۳ ساله،  باقر  در حال حاضر 
معاون پیشین سردبیر کیهان انگلیسی 

و پسر ۳6 ساله اوکه مدیرعامل یکی از 
موسسات بزرگ بانکی و مالی آمریکاست 
در اوین زندانی هستند. باقر نمازی بعد 
از انقالب در سازمان یونیسف وابسته 
و  می کرد  کار  متحد  ملل  سازمان  به 
ایران  به  شد  بازنشسته  آنکه  از  پس 
بازگشت و پسرش که برای دیدار وی 
به ایران رفته بود نیز دستگیر و زندانی 
شد.شاپور نمازی برادر دیگر که سردبیر 
اینترنشنال  کیهان  انگلیسی،  کیهان 
بود، بعد از سال ها زندگی در آمریکا 
درگذشت.  آنجا  در  و  رفت  ایران  به 

توصیه وزارت خارجه بریتانیا به ایرانیان دوتابعیتی: 

به ایران نروید مگر کار خیلی ضروری داشته باشید!

انتشار کیهان  بدو  از  نمازی  هوشنگ 
لندن، نماینده کیهان در نیویورک بود. 
مهدی نمازی، برادر دیگر نمازی ها نیز 
خبرنگار ورزشی کیهان انگلیسی بود.

اسفندیاری،  هاله  که  است  گفتنی 
خارجه  سرویس  نویسنده  و  خبرنگار 
کیهان فارسی پیش از انقالب و همسر 
شائول بخاش یکی دیگر از سردبیران 
کیهان انگلیسی نیز چند سال پیش که 
برای دیدن مادر ۹۵ ساله اش به ایران 
رفته بود، در زمانی که مرتضوی دادستان 
تهران بود یک سال در زندان اوین در بند بود.

گابریال در آغوش نازنین زاغری
خط قرمز مسیر پرواز ایلوشین روسیه است، خطوط آبی مسیر پرواز 

جنگنده های اسراییل
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= نیروهای انتظامی و سپاه 
با شورش های  مقابلله  برای 
آماده باش  حالت  به  شهری 

درآمدند.

بنگاه  یک  قدس  =آستان 
اقتصادی است و کار آن در 
داخل ایران ایجاد نفاق و در 
خارج صدور تروریسم است.
مسئله  یک  عنوان  =به 
امروز  همین  استراتژیک 
هم برای واشنگتن دیر شده 
که ابراهیم رئیسی و آستان 

قدس را تحریم کند.

پایگاه خبری نشریه »نشنال ریویو« 
در گزارشی مفصل با اشاره به سوابق 
نامزد  رئیسی  ابراهیم  جنایتکارنه ی 
ریاست  انتخابات  دور  دوازدهمین 
برای  تأکید کرده  ایران  در  جمهوری 
رژیم  به  حداکثری  فشار  کردن  وارد 
آمریکا  دولت  و  ترامپ  دونالد  ایران، 
باید او و آستان قدس را در فهرست 

تحریم ها قرار دهند.
ابراهیم  نقش  به  گزارش  این  در 
سیاسی  زندانیان  کشتار  در  رئیسی 
ایران در دهه ی ۶0 خورشیدی اشاره 
شده و آمده است: »آستان قدس یک 
بنگاه اقتصادی است و کار آن در داخل 
صدور  خارج  در  و  نفاق  ایجاد  ایران 
تروریسم است و رئیسی تولیت آن را 

به عهده دارد.«
تحت  اقتصادی-مذهبی  بنگاه  این 
نظارت علی خامنه ای رهبر جمهوری 
زده  تخمین  و  دارد  فعالیت  اسالمی 
دالر  میلیارد   ۲0 حدود  که  می شود 

دارایی و ثروت دارد.
رئیسی به حکومت ایران در تولید 
پول و سرمایه کمک می کند و رژیم 
ایران را قادر می سازد در داخل تفرقه 
ایجاد کند و ترس و وحشت و ترور را 

به خارج از ایران صادر کند.
در این گزارش آمده »به عنوان یک 
همین  استراتژیک  و  عادالنه  مسئله 
شده  دیر  واشنگتن  برای  هم  امروز 

ابراهیم رئیسی و آستان قدس را  که 
تحریم کند.«

چیزی که این بنگاه را برای دونالد 
ترامپ با اهمیت می کند ثروت عظیمی 
است که دست این نهاد را برای پیاده 
کردن سیاست های رژیم باز می گذارد 
برنامه ی  در  باید  آن  تحریم  بنابراین 
ایران  رژیم  به  فشار  نهایت  کمپین 
گنجانده شود؛ همانطور که سال ۲013 
»ستاد اجرای فرمان امام« که زیر نظر 
علی خامنه ای اداره می شود تحریم شد.

رویترز در سال ۲013 گزارش داد 
که این ستاد رقمی حدود 95میلیارد 
دالر ثروت دارد. توافق اتمی سال ۲015 
تحریم را از روی این قبیل مؤسسات 
برداشت و حاال که دولت ترامپ برنامه 
ریخت که این تحریم ها را دوباره اعمال 
کند تحریم آستان قدس باید سرآغاز 
مالی  بنگاه های  تمام  قراردادن  هدف 
باشد که تحت نظارت علی خامنه ای 

قرار دارند.
طرح   ،139۶ سال  اسفند  اواخر 
نقض حقوق  برای  ایران  رژیم  تحریم 
مجلس  خارجی  امور  کمیته  در  بشر 
نمایندگان آمریکا تصویب شد. نشنال 
پیش  ماه های  در  کرده  تأکید  ریویو 
استفاده  قانون  این  از  باید  ترامپ  رو 
کند تا پس از تحریم رئیسی و استان 
قدس دارایی های این نهاد فریز شود و 
شرکت هایی که با این بنگاه اقتصادی-
مذهبی همکاری دارند جریمه شوند.

با قرار گرفتن ابراهیم رئیسی و این 

زمزمه ی تحریم آستان قدس و ابراهیم رئیسی

مجموعه در فهرست تحریم ها، آمریکا 
این مسئله را کاماًل شفاف می کند که 
زیر  اسالمی  جمهوری  رهبران  تمام 

تیغ هستند.
انتخابات  مناظره های  جریان  در 
ریاست جمهوری سال 139۶، حسن 
روحانی بارها علیه ابراهیم رئیسی دست 
انتخابات  از  پس  اما  زد  افشاگری  به 
کل  طور  به  افشاگری ها  و  جدال ها 

فراموش شد.
و  تحریم  هر  با  مقابله  آمادگی 

تهدیدی را داریم
با خروج  ایران  اقتصادی در  بحران 
آمریکا از توافق اتمی تشدید شد. هفتم 
تیرماه سال 1397، رئیسی در مراسم 
اهدای مدال های تیم روبوکاپ دانشگاه 
آزاد اسالمی به آستان قدس ادعا کرد 
دشمنان  تهدیدهای  همه  »علی رغم 
و  این هجمه ها  از  برون رفت  راه های 
نیروهای  همین  و  داریم  را  تحریم ها 
جوان انقالبی با پیوند علم، سیاست و 
اقتصاد راه های برون رفت را پیش روی 

ما خواهند گذاشت.«
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی 
آمادگی مقابله با هر تحریم و تهدید را 
دارد تاکید کرد که »هشت سال جنگ 
اداره شد و بعد از پیروزی انقالب در هر 
حوزه ای که اتکا به خداوند بوده پیشرفت 
فضا  هوا  حوزه  در  است،  افتاده  اتفاق 
نیروهای ما بر توانایی کشور افزوده اند 
پیشرفت های  حوزه ها  از  بسیاری  در 
است.« فتاده  ا تفاق  ا چشمگیری 

کره ای ها نظام مقدس را نقره داغ کردند
به  ی  ه ا کر ی  نک ها با =
مشتریان ایرانی  خود گفته اند 
باید حساب های خود را ببندند.
اجرای  دستور  این  =دلیل 
تحریم های ثانویه آمریکا اعالم 

شده است.

بانک های کره جنوبی به مشتریان 
ایرانی خود هشدار داده اند تا 1۲ 
اکتبر )۲۲ مهر( حساب های خود 
را ببندند در غیر این صورت بانک 
تصمیم  حساب ها  این  مورد  در 

خواهد گرفت.
»ایویهانا«  نام  به  بانک ها  از  یکی 
اصلی ترین بانک کره جنوبی است 
که اغلب کشورها و شرکت های 
خارجی  در آن حساب دارند و در 
ابالغیه ای تازه اعالم کرده »با توجه 
آمریکا  های  تحریم   بازگشت  به 
ایران،  اسالمی  جمهوری  علیه 
مرحله دوم تحریم شامل ممنوعیت 
معامالت مالی با ایران به زودی آغاز 
می شود و بانک پس از نظرخواهی 
آمریکایی،  حقوقی  مشاوران  از 
با  به این نتیجه رسیده است که 
هرگونه ارتباط با مشتریان ایرانی  
در معرض تحریم ثانویه قرار خواهد 

گرفت.«
یکشنبه،  روز  خراسان  روزنامه 
۲5 شهریور، در گزارشی با عنوان 
»نمک نشناسی کره ای ها« نوشته 
در کره جنوبی بسیاری از خدمات 
شهری و اینترنتی به حساب های 
صورت  در  و  است  متصل  بانکی 
انسداد این حساب ها زندگی روزمره 
ایرانی های مقیم این کشور به ویژه 
دانشجویان تحت تاثیر قرار خواهد 
گرفت. به نوشته این روزنامه حتی 

دولت  بورسیه  با  که  دانشجویانی 
نیز  اند  رفته   کشور  این  به  کره 
نمی توانند حساب بانکی باز کنند. 
ایرانی ها حتی برای تبدیل دالر به 
»وون« )واحد پول کره جنوبی( هم 

مشکل دارند.
نشان  گمرکی  ولیه  ا آمارهای 
کره  نفت  خرید  میزان  می دهد 
جنوبی از ایران در ماه اوت با ۸5 
مدت  به  نسبت  کاهش  درصد 
مشابه سال گذشته به ۲3۲ هزار 
سئول  است.  رسیده  تن   7۲3 و 
نفت  جایگزین  را  قراقستان  نفت 

ایران کرده است.
با آغاز تحریم های آمریکا کره  ای ها 
آرام و بی سر و صدا اقتصاد ایران را 
بایکوت می کنند. آنها سال گذشته 
نیز قرارداد فاینانس هشت میلیارد 
یورویی با ایران را به حالت تعلیق 
شرکت های  سه چهارم  درآوردند. 
را  ایران  به  کاال  انتقال  کره ای 

متوقف کرده اند.
اینداستریال  نفتی دایلیم  شرکت 
و ماشین سازی هیوندا دو شرکت 
قید  که  هستند  کره ای  بزرگ 

همکاری با ایران را زده اند.
ابالغی علی  از سیاست های  یکی 
خامنه ای پس از خروج آمریکا از 
برجام،  گسترش نگاه به شرق بود و 
جمهوری اسالمی روی کره  جنوبی 
که  بود  کرده  باز  ویژه ای  حساب 
شواهد نشان می دهد به بن  بست 

خورده است.
پویا  شهریور،   ۲5 یکشنبه،  روز 
ایران  بازرگانی  اتاق  فیروزی دبیر 
ایلنا گفته هیچ  و کره جنوبی به 
مشکلی در خصوص ارتباط تجاری 
برای  محدودیت  و  کره  و  ایران 

تاجران و فعاالن اقتصادی ایران از 
سوی دولت کره وجود ندارد!

او توضیح داده در چند روز اخیر 
به  کره ای  بانک های  از  برخی 
ایرانیانی که فاقد پاسپورت کره ای 
هستند و فقط دارای کارت اقامت 
هستند ابالغ کرده که حساب های 

بانکی خود را ببندند.
پارک گئون هی  در جریان سفر 
کره  معزول  جمهوری  رییس 
اردیبهشت  که  ایران  به  جنوبی 
 19 گرفت  صورت   1395 سال 
تفاهمنامه همکاری در بخش های 
همکاری های  جمله  از  مختلف 
و  پاالیشگاه  طبیعی،  گاز  نفت، 
پتروشیمی و محیط زیست امضاء 
شد. در این سفر مقام  های بلندپایه 
دو کشور شعبه ای از »ووری بانک« 
کره را نیز در تهران افتتاح کردند.

جمهوری  رییس  سفر  این  در 
پیشین کره جنوبی و هیات همراه 
هم  خامنه ای  علی  دیدار  به  او 
رفتند. در این دیدار رهبر جمهوری 
اسالمی گفته بود »روابط ایران و 
و  پایدار  مستمر،  باید  کره جنوبی 
و  تحریم ها  از  تأثیرپذیری  بدون 

غرض ورزی آمریکا باشد.«
بود  گفته  همچنین  خامنه ای 
لت  و د ن  کنو ا نه  شبختا خو «
و  مساعد  دولت  کره جنوبی، 
از  نیز  ایران  و  است  همراهی 
همچون  نی  وا فرا ظرفیت های 
انسانی  نیروی  از  برخورداری 
جوان، با استعداد و تحصیل کرده 
برای افزایش همکاری های پایدار 
برخوردار است« حاال اما همه این 
درآمده  کار  از  غلط  محاسبات 

است.
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:15میلیارد دالِر ناقابل بود نه 9 میلیارد!

پی  نوشت؛ 
15میلیارد دالِر 
ناقابل بود نه ۹ 

میلیارد!
در اینجا اهمیت پی نوشت 

ویدئوبیش از متن است

دنبال  به  آنکارا  و  =تهران 
ملی  پول های  جایگزینی 
به جای دالر در داد و  خود 
هستند؛  تجاری  ستدهای 
ناکام  کنون  تا  که  تالشی 

مانده است.
یک  تاسیس  قصد  ایران  و  ترکیه 
بانک مشترک برای تجارت با ارزهای 

ملی خود را دارند.
وبسایت پرس تی وی می نویسد امید 
کیلر رییس نمایندگی شورای تجاری 
در  که  مقاله ای  در  ترکیه  و  ایران 
رسانه های داخلی ترکیه منتشر شده 
نوشته است که دو کشور قصد دارند 
اقدام به تاسیس  در آینده ای نزدیک 
یک بانک مشترک نمایند. وی تاکید 
کرده که این اقدام به منظور تقویت 
روابط اقتصادی تهران و آنکارا حیاتی 

است.
کیلر افزوده است: »ایجاد یک بانک 
آن  طریق  از  طرف  دو  که  مشترک 
بدون نیاز به دالر به مبادالت تجاری 
برای  نهایی  بپردازند، گام  بازرگانی  و 
توسعه روابط اقتصادی ایران و ترکیه 

است.«
تاسیس  اینکه  به  تاکید  با  وی 
زدن  دور  هدف  با  اقدامی  بانک  این 
ایده  گفته  آمریکاست،  تحریم های 
جدی  باید  مشترک  بانک  ایجاد 
گرفته شود و چنین تصمیمی جلوی 
ایرانی  ضد  »تحریم های  تاثیرگذاری 
را  ترکیه«  خارجی  تجارت  بر  آمریکا 

خواهد گرفت.

ایران و ترکیه به دنبال تاسیس بانک مشترک برای 
دور زدن تحریم ها

کیلر با ناعادالنه و غیرقانونی خواندن 
جمهوری  علیه  آمریکا  تحریم  های 
کشوری  ایران  گفت،  ایران  اسالمی 

مهم برای ترکیه است.
این تاجر ترک همچنین تاکید کرد 
که نمایندگی تجاری ترکیه ماه آینده 
خصوص  در  مذاکره  برای  را  هیاتی 
کشور  دو  تجار  پرداخت های  تسویه 
به ارزهای ملی به تهران اعزام خواهد 

کرد.
آمریکا  دولت  تحریم  تحت  ترکیه 
این  روابط  در  تنش  اما  ندارد،  قرار 
کشور با آمریکا در ماه های اخیر باعث 
افت شدید ارزش لیر در برابر دالر و 

یورو شده است.
روز چهارشنبه، ۲۸ شهریور، قیمت 
هر دالر ۶۲۸0 لیر و  یورو به قیمت 
ترکیه  رسمی  بازار  در  لیر   7350
تا  لیر  اخیر  ماه های  در  شد.  معامله 

۴0 درصد در برابر دالر کاهش ارزش 
داشته است.

ایران و ترکیه سال هاست به دنبال 
جای  به  لیر  و  ریال  کردن  جایگزین 
دالر هستند اما این امر شدنی نیست. 
سفر  جریان  در   ،139۶ مهرماه   ۲۸
اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی 
بانک  پیشین  رییس  ولی اهلل سیف  و 
مرکزی به آنکارا برای سوآپ دوجانبه 
ریال ـ لیر قرارداد امضا شد اما کمک 
جایگزینی  برای  دولت  دو  به  زیادی 

دالر نکرد.
از دل زد و بندهای حکومتی میان 
جمهوری اسالمی و ترکیه و پولشویی 
)بانک  ترکیه  بانک  هالک  طریق  از 
باید  و  آمد  بیرون  ضراب  رضا  خلق( 
تحریم ها  جدید  فاز  در  بود  منتظر 
باند مافیایی عهده دار پولشویی  کدام 

می شود!

=جمهوری اسالمی از یک 
سو شعار »مرگ بر آمریکا« 
را سر می دهد و از سوی دیگر 
احتمالی  اسکار  برای کسب 

سینه چاک می دهد.
=هیئت انتخاب فیلم برای 
در  حضور  می گوید  اسکار 
ارتباط  تقویت  برای  اسکار 
افکار  بر  تأثیر  ملت ها،  بین 
عمومی و الجرم افزایش فشار 

بر دولت امریکا است!

در حالی که شعار »مرگ بر آمریکا« 
فرهنگی  نهادهای  کالن  سیاست 
تاریخ، بدون  نظام است، فیلم »بدون 
برای  جلیلی  وحید  ساخته  امضاء« 
انتخاب شد.  اسکار  رقابت  در  شرکت 
می گوید  بیانیه ای  در  انتخاب  هیئت 
که آکادمی اسکار نهادی غیردولتی و 
متعلق به آحاد سینماگران آمریکاست 
که می توان با استفاده از آن بر دولت 

آمریکا فشار آورد!
بازگشت  و  برجام  از  آمریکا  خروج 
در  ایران  علیه  کشور  این  تحریم های 
شده  موجب  جاری  سال  آبان ماه   13
جمهوری  دشمنی  و  نفرت پراکنی 
آمریکا  متحده  ایاالت  با  اسالمی 
هوادارن  و  مقامات  از سوی  دست کم 
جمهوری اسالمی شدت پیدا کند اما 
با این حال هیئت انتخاب فیلم برای 
اسکار ۲019، فیلم »بدون تاریخ بدون 
امضا« را برای شرکت در رقابت اسکار 
در  هیئت  است.این  کرده  انتخاب 
بیانیه ای با اشاره به تمایل »گروهی که 
از سر خیرخواهی و غیرت دینی و ملی، 

ترویج سیاست »مرگ بر آمریکا« با شرکت در رقابت 
اسکار: »بدون تاریخ، بدون امضاء« انتخاب شد

معرفی  عدم  و  اسکار  تحریم  خواهان 
فیلم به آکادمی هستند«، نوشته است: 
باور است که  این  بر  انتخاب  »هیئت 
آکادمی نهادی غیر دولتی و متعلق به 

آحاد سینماگران آمریکا است.«
شاید اعضای هیئت  انتخاب فیلم برای 
اسکار فراموش کرده اند که تریبون های 
اصلی فرهنگی نظام همواره سینماگران 
سیاسی کاری  به  متهم  را  آمریکایی 
سیاست های  پیشبرد  برای  ابزاری  و 
جیره خور  و  آمریکا  »امپریالیستی« 

سازمان سیا معرفی می کنند.
به  انتخاب  هیئت  بیانیه  این  در 
مخالفان حضور در رقابت اسکار توضیح 
عالوه  اسکار  آکادمی  »در  که  داده اند 
سینماگران  آمریکا،  سینماگران  بر 
و  آفریقایی ها  التین تبارها،  اروپایی، 
سینماگران آسیایی از جمله تعداد قابل 
توجهی از سینماگران پرافتخار ایرانی 

عضویت دارند.«
اسکار  برای  فیلم  انتخاب  هیئت 
اعضای  ویژه  به  و  آمریکا  »سینمای 
مطلق  اکثریت  کنار  در  را  آکادمی 
از  آمریکایی  رسانه های  و  مطبوعات 

جمله کانون های مؤثر مخالفت، نقد و 
افشاگری علیه دولت عوام گرای ترامپ، 
یک  و  نژادپرستانه  سیاست های  و 

جانبه گرایانه او« دانسته است.
لزوم شرکت  انتخاب  هیئت  اعضای 
در رقابت اسکار را بخشی از دیپلماسی 
دیپلماسی  چارچوب  در  و  فرهنگی 
از  می تواند  که  کرده  اعالم  عمومی 
برای  مراسم  این  در  شرکت  فرصت 
بر  تأثیر  بین ملت ها،  ارتباط  »تقویت 
افکار عمومی و الجرم افزایش فشار بر 

دولت آمریکا استفاده کند!«
جمهوری  فرهنگی  سیاست های 
اسالمی ترویج شعار »مرگ بر آمریکا« 
است ولی پای شرکت در رقابت هایی 
به  می آید،  میان  به  که  اسکار  چون 
خوبی برای حضورش در این رقابت ها 

دلیل و برهان می تراشد.
امسال محمد آالدپوش، امین تارخ، 
فرهاد توحیدی، رامین حیدری فاروقی، 
محمد مهدی عسگرپور، رائد فریدزاده، 
پور  قلی  قاسم  و  قلمفرسایی  آتوسا 
اعضای هیئت انتخاب نماینده در رقابت 

اسکار بودند.

ابراهیم رییسی دادستان ویژه روحانیت
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

ای واژه ها! بهار مرا منتشر کنید
مضموِن روزگاِر مرا منتشر کنید

در صبح ِ شاعرانه ترین شاخسار ِ سبز
اقرار ِ سایه ساِر مرا منتشر کنید…

ای برگ های منتظر ِ نشر ِ آفتاب!
جاری ِی جویبار ِ مرا منتشر کنید 

چشمش کجاست؟ تا که دلم تازه تر شود 
دیداِر بی قراِر مرا منتشر کنید   

در شوِر شادمانه ی سنتور ِ سرنوشت 
این زار زار ِ تاِر مرا منتشر کنید 

زخم ِ هزار خاطره بر سینه ام نشست 
تصویر ِ سوگوار ِ مرا منتشر کنید 

)رضا مقصدی( منشوِر انتظاِر مرا منتشر کنید

ی  ظر نا ر پو ب  ا سهر =
می گوید این نوحه ها دستاورد 
ضدفرهنگی  سیاست های 
مسئوالن فرهنگی و به ویژه 

»صداسیما«ست.
مطرح  را  سوال  این  =او 
با  دینی  مراجع  که  کرده 
موسیقی کالب های شبانه که 
در نوحه های امروزی خوانده 

می شوند، موافقند؟
آهنگساز  پورناظری  سهراب 
می گوید  ایرانی  سنتی  موسیقی 
هیئت های عزاداری محرم از موسیقی 
کالب های شبانه استفاده می کنند و 
ضربه  ایران  موسیقی  ریشه های  به 
را  کنونی  وضعیت  او  می زنند. 
ضدفرهنگی  سیاست های  دستاورد 
»صداسیما«  ویژه  به  مسئوالن 

دانسته است.
سهراب پورناظری آهنگساز موسیقی 
ایرانی و فرزند کیخسرو پورناظری در 
از موسیقی مداحان  اینستاگرام خود 

کنونی به شدت انتقاد کرده است.
او با انتشار یکی از مداحی هایی که 
محرم  عزاداری  در جریان  روزها  این 
خوانده می شود و یکی از مداحی های 
سلیم موذن زاده اردبیلی، نوشته: »این 
روزها در ماه محرم در گذر از خیابان ها 
برخی  و  عزاداری  هیئت های  از 
اتومبیل ها نوای نوحه خوانی به گوش 
تولید  موسیقی  یادآور  که  می رسد 
nightclubها  در  پخش  برای  شده 

انتقاد شدید سهراب پورناظری از مداحان و
 »صداسیما«: تیشه به جان ریشه موسیقی ایران می زنند

است.«
چند  این  »در  که  را  روند  این  وی 
سال اخیر به اوج رسیده«، »دستاورد 
فرهنگ  ضد  سیاست های  از  دیگری 
دستگاه های فرهنگی کشور و در صدر 

ایشان رسانه ملی« دانست.
برخی  آهنگساز  پورناظری  سهراب 
آثار همایون شجریان در ادامه به طرح 
پرسش پرداخته و نوشته است: »این 
انقالب فرهنگی در سنت نوحه خوانی 
انواع  شکل گیری  و  حفظ  بستر  )که 
ردیف  در  بی نظیر  موسیقی های 
ایرانی در حدود ۳00 سال  موسیقی 
اخیر است( چند سوال به را به ذهنم 
به  ایران  فعال در موسیقی  عنوان  به 

وجود آورده است.«
تنبور  نوازنده  پورناظری  سهراب 
»انقالب  آنچه  به  اشاره  با  کمانچه  و 
نوحه خوانی«  سنت  در  فرهنگی 

دست  این  از  پرسش هایی  خوانده، 
»مسئوالن  است:  کرده  مطرح  را 
به  و  مذهبی  موسیقی  از  درکی  چه 
در  تعزیه  و  نوحه خوانی  سنت  ویژه 
به  تیشه  با  که  دارند  سرزمین  این 
ایران  ملی  سرمایه  این  ریشه  جان 

افتاده اند؟«
وی اضافه کرد که »نظر کدام یک 
از مراجع دین و روح این عزاداری با 
به  عزاداری  دسته های  فضای  تغییر 
فضای حاکم بر کلوب های شبانه غربی 

همسو است؟«
هیچ  قطعا  که  نوشته  پورناظری 
دریافت  سواالت  این  برای  جوابی 
حوزه  خبرنگاران  از  و  کرد  نخواهد 
موسیقی خواسته تا این سواالت را »از 
جریان متولی این پدیده ضدفرهنگ 
کمی  ذهنمان  بلکه  تا  کند  پرسش 

شفاف تر شود.«

یک حاشیه دیگر: نقاشی های تهمینه میالنی را 
نقاشان آماتور کرایه ای کشیدند؟!

 ۳۰ از  پرورش:  =افشین 
 6 نمایشگاه،  این  تابلوی 
تابلو توسط میالنی کشیده 
شده و باقی آنها را نقاشان 
آماتور اجاره ای کار کرده اند!
=مجید مالنوروزی مدیرکل 
تجسمی  ی  ها هنر بق  سا
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
سابقه  به  اشاره  با  اسالمی 
روی  میلیونی  قیمت گذاری 
سوپراستارها،  آثارهنری 
نمایشگاه  چون  که  گفته 
عکس میالنی در سال ۹5، 
میلیون   15 تا   1۰ مبالغ  با 
او  می رفته،  فروش  تومان 
قیمت  نقاشی ها را 1۰ تا ۲5 
میلیون پیشنهاد داده است!

در  حالی  که پرونده شکایت تهمینه 
باز  نمایشگاهش  منتقدان  از  میالنی 
ساکن  هنری  کارشناس  یک  است، 
تنها  میالنی  که  شده  مدعی  آمریکا 
باقی  و  کشیده  خودش  را  اثر  شش 
کرایهای  آماتور  نقاشان  توسط 

کشیده شده اند!
سابق  مدیرکل  مالنوروزی  مجید 
مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، 
نمایشگاه،  این  قیمت گذاری  مسئول 
خالی  مسئولیت  این  بار  از  شانه 
دادم،  قیمت  من  که  گفته  و  کرده 

می توانستند روی آثار نگذارند!
گویا قرار نیست حواشی نمایشگاه 
تهمینه  نساختم«  که  »فیلم هایی 
شود.  تمام  زودی ها  این  به  میالنی 
توپ  می رسید  نظر  به  که  حالی   در 
شکایت  یک  با  میالنی  تهمینه  پٌر 
ولی  باشد  ماجرا  خاتمه ی  قضایی 
هنری  کارشناس  پرورش  افشین 
را  تازه ای  موضوع  آمریکا  ساکن 
پیش کشیده و در صفحه فیس بوک 
میالنی  تهمینه  اگر  که  نوشته  خود 
تابلوی   12 حداقل  بودن  کپی  از 
از  ناشی  است،  بی خبر  نقاشی اش 
تمامی  نقاش  او  اصال  که  است  این 

آثار نبوده!
از  که  شده  مدعی  پرورش  افشین 
تابلو   ۶ نمایشگاه،  این  تابلوی   ۳0
باقی  و  شده  کشیده  میالنی  توسط 
کار  اجاره ای  آماتور  نقاشان  را  آنها 

کرده اند!
تا  که  هنری  کارشناس  این 
کپی برداری  آثار  از  بسیاری  کنون 
را  ایرانی  هنرمندان  توسط  شده 
نقاشان  که  نوشته  کرده،  رسانه ای 
برای  میالنی  از  شکایتی  اجاره ای 
چون  ندارند،  آنان  تابلوهای  امضای 
مجرم،  افراد  عمل مجرمانه،  یک  در 
هم  حقوق  به  نسبت  نمی توانند 

دادگاه شکایت  به  و  باشند  معترض 
کنند.

افشین پرورش با اشاره به بی اطالع 
کپی  از  خارجی  هنرمندان  بودن 
که  نوشته  میالنی  توسط  آثارشان 
توجه  با  هم  اطالع  صورت  »در 
تمایلی  ایران،  خاص  شرایط  به 
در  میالنی  اگر  ندارند.  شکایت  به 
کشوری غیر از ایران زندگی می کرد، 
دادگاه  و  می شد  شکایت  او  از  قطعا 
کپی رایت هم با احکام سنگین خود، 

او را تأدیب می کرد.«
این کارشناس هنری همچنین در 
فیس بوک خود نوشته که »البته اگر 
این  کپی  برای  که  است  مدعی  او 
اجازه  خارجی  هنرمندان  از  آثار، 
این  از  استفاده  امتیاز  و حق  گرفته 
پرداخت  آنها  تک  تک  به  را  آثار 
را  مربوطه  اسناد  است  الزم  کرده، 

منتشر کند.«
که  شده  مشخص  دیگر،  سوی  از 
کارشناس هنری که تهمینه میالنی 
گفته بود قیمت گذاری آثارش توسط 
مالنوروزی  مجید  شده،  انجام  او 
تجسمی  هنرهای  سابق  مدیرکل 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
ارشاد  وزارت  سابق  مقام  این  است! 
اما گفته که فقط چند عدد از تابلوها 

را قیمت گذاری کرده.
گفت وگو  در  مالنوروزی  مجید 
قیمت گذاری  از  مهر  خبرگزاری  با 
خودش دفاع کرده و گفته که او دیگر 
مسئولیت دولتی ندارد و می تواند هر 

فعالیتی داشته باشد.
»دلیلی  که  کرده  اضافه  ولی  او 
من  که  قیمت هایی  پیشنهاد  ندارد 
شود  گذارده  آثار  روی  کردم،  اعالم 
قیمت گذاری  مسئول  من  چون 

اصناف نیستم!«
ارشاد  وزارتخانه  سابق  مقام  این 
بودن  نقاش  از  قبال  اینکه  اعالم  با 
تهمینه میالنی بی اطالع بوده، گفته 
که »چند روز قبل از برپایی نمایشگاه 
مربوطه، این هنرمند فیلمساز از من 
برای  تا  کرد  درخواست  و  دعوت 

آثارش قیمت  پیشنهاد دهم.«
مجید مالنوروزی با اشاره به سابقه 
قیمت گذاری میلیونی روی آثارهنری 
چون  که  گفته  سوپراستارها، 
نمایشگاه عکس میالنی در سال ۹۵، 
تومان  میلیون   1۵ تا   10 مبالغ  با 
نقاشی ها  قیمت   او  می رفته،  فروش 
داده  پیشنهاد  میلیون   2۵ تا   10 را 

است!
تجسمی  هنرهای  سابق  مدیرکل 
تهمینه  آثار  قیمت گذاری  مبنای 
او،  نقاشی های  کیفیت  نه  را  میالنی 
بلکه شهرت  و دانسته و آن را امری 

معمول در دنیا خوانده.
مطرح  فیلمساز  اگر  گفته  حتی  او 
نقاشی  نمایشگاه  هم  دیگری 
استدالل  همین  با  من  می گذاشت 

قیمت آثار او را تعیین می کردم.
مرکز  سابق  مدیر  مالنوروزی 
ارشاد  وزارت  تجسمی  هنرهای 
را  هنری  آثار  کردن  کپی  اسالمی 
مطلبی  گفته  و  دانسته  توجیه ناپذیر 
که در هنر مهم است، خالقیت است! 
فیلمسازی  یا  شاعر  نویسنده،  وقتی 
دارم  دوست  خیلی  می کشد  نقاشی 
آن را ببینم تا از قوه خیال و خالقیت 
دوست  مثال  برای  شوم،  مطلع  او 
چطور  شاملو  احمد  بدانم  داشتم 
نقاشی می کشد و به چه فضایی فکر 

می کند.
مالنوروزی همچنین با تعطیلی این 
نمایشگاه اعالم مخالفت کرده و گفته 
که صاحب گالری می توانست از آثار 
کپی برداری شده اعالم برائت کند و 

نمایشگاه را ادامه دهد.
»جامعه  اینکه  بیان  با  مالنوروزی 
بسیاری  از  هنری  جامعه  ویژه  به  و 
و  سیاسی  اجتماعی،  موضوعات 
اضافه  است«،  عصبانی  اقتصادی 
این  از  دور  »به  جامعه  این  که  کرد 
با  آرامی  جّو  در  می تواند  موضوعات 
مسائل به صورت دقیق برخورد کند، 
مهر[  ]خبرگزاری  شما  که  همانطور 
بعد از مدت زمانی در فضای رسانه ای 

با آن برخورد کرده اید.«

فیلم سینمایی »محمدرسول اهلل« با بودجه 4۰ میلیون دالری بنیاد 
مستضعفان و وزارت ارشاد ساخته شد

فریاد »آی دزد« در میان سینماگران: 

1۲۰میلیارد تومان برای »محمدرسول اهلل« و 
5۰۰میلیون تومان برای »خانه پدری«!

برای  که  عیاری  =کیانوش 
فیلم توقیفی اش 5۰۰ میلیون 
تومان از دولت گرفته، حاضر 
طور  به  را  فیلم  این  نیست 
محدود اکران کند و سکانس 
حذف  را  زیرزمین  در  قتل 

نمی کند.
=رئیس سازمان سینمایی 
گفته که عیاری چون بودجه 
فرقی  برایش  دولتی گرفته، 
نمی کند که فیلم اکران شود 

یا نه.
روابط  و  و  منتقد  =یک 
سازمان  به  نزدیک  عمومی 
ین  ا رئیس  ز  ا سینمایی 
انتقاد کرده و گفته  سازمان 
پروژه  ساخت  برای  او  که 
»محمدرسول اهلل« مبلغ 1۲۰ 

میلیارد تومان گرفته است!
دزد،  همه  این  بین  =در 
فریاد زدن آی دزد فایده ای 

هم دارد؟!
رئیس سازمان سینمایی از کیانوش 
عیاری برای سانسور نکردن فیلم هایی 
که با پول ارگان های حکومتی ساخته 
یک  حال  این  با  است.  کرده  انتقاد 
محمدمهدی  می گوید  سینما  منتقد 
حیدریان به عنوان تهیه کننده، فیلم 
»محمدرسول اهلل«)مجید مجیدی( را با 
بودجه 120میلیارد تومانی ساخت اما 
این فیلم فقط 1۵میلیارد فروش داشته 

است.
اقتصادی  و  مالی  فساد  گستردگی 
را هم  نظام، حوزه فرهنگ و هنر  در 
بی نصیب نگذاشته است و هر از چند 
پروژه های  مالی  فساد  از  پرده  گاهی 
و  برمی افتد  فرهنگی  و  سینمایی 
و  فیلمسازان  که  می شود  مشخص 
بودجه های  پنهانی  دست اندرکاران 
میلیاردی گرفته اند و دورهمی و دور از 

چشم غیر خرج کرده اند.
با اینکه سازمان سینمایی وزارتخانه 
کمک های  فهرست  انتشار  با  ارشاد 

در  سینمایی  پروژه های  به  مالی اش 
مالی  شفافیت  از  اخیر  سالهای  طول 
ولی  می آورد  میان  به  سخن  سینما 
هیچ کدام  انتشاریافته  اعداد  و  ارقام 
قابل استناد نیستند و به نظر می رسد 

دستکاری شده  هستند.
اکنون سازمان سینمایی در ادامه ی 
کردن  مثله  و  بیان  آزادی  نمایش 
فیلمسازان  به  توقیفی،  فیلم های 
آثارشان را اصالح  و سانسور  می گوید 
کنند تا هم به نمایش در بیاید و هم 
ُمهر تاییدی بر آزادی بیان در جمهوری 

اسالمی باشد.
اعالم  عیاری  کیانوش  میان  این  در 
که  فیلم هایش  از  هیچ کدام  که  کرده 
اتفاقاً با بودجه دولتی ساخته شده اند را 
سانسور و اصالح نمی کند و در مقابل 
محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان 

سینمایی نیز به وی تاخته است.
این فیلمساز از اکران محدود »خانه 
پدری« در گروه »هنر و تجربه« امتناع 
کرده و گفته که »برایم معنی ندارد که 
فقط در تهران و برخی شهرستان ها آن 
محدود  سانس های  و  سالن ها  در  هم 

روی پرده برود.«
کیانوش عیاری همچنین درباره حذف 
کامل سکانس قتل در این فیلم اظهار 
داشت: »اعالم کرده اند اگر صحنه مربوط 
به قتل در زیرزمین از فیلم حذف شود،  
می توانیم آن را در سرگروه سینمایی 

اکران کنیم و اگر حذف نشود محدود 
به گروه »هنر و تجربه« خواهد شد.«

محمدمهدی  رابطه  همین  در 
از  سازمان سینمایی  رئیس  حیدریان 
عدم پذیرش سانسورها توسط عیاری 
انتقاد کرده و گفته است: »اینکه فیلمی 
اصالحات  بار  زیر  هیچگونه  و  بسازی 
نروی هم عجیب است. کیانوش عیاری 
با ذوق و کاردان در  از شخصیت های 
حوزه کارگردانی است اما اصالحیه ای 
طبق  شده  وارد  ایشان  فیلم  به  که 
تشخیص شورا سبب آزار روحیه مردم 

می شود.«
رئیس سازمان سینمایی عدم اجرای 
خرج  به  را  عیاری  توسط  سانسورها 
فیلم  این  در  دولتی  سرمایه  شدن 
مربوط دانسته و گفته است: »این  تفکر 
که اصالح نمی کنم و پخش نمی کنم 
بخشی اش به  همان نظام تهیه کنندگی 
فیلم  این  سرمایه  اینکه  و  برمی گردد 
مال  سرمایه  اگر  است؟!  آمده  کجا  از 
بیشتر  تعامل مان  باشد  خودمان 

می شود.«
با انتشار فهرست کمک های موسسه 
رسانه های تصویری دولتی به پروژه های 
سینمایی مشخص شد که عیاری برای 
۵00میلیون  پدری«  »خانه  ساخت 
کرده  دریافت   1۳8۹ سال  در  تومان 

است.

مهماِن مهربانی ی دستم برنج بود 
ایثار ِ خوشه زاِر مرا منتشر کنید 

آئینه اش تمام ِ تماشای من شده ست 
گلگشِت شعله باِر مرا منتشر کنید 

گل واژه های سبز! بهارم کنید ُو یا- 
منشور ِ انتظار ِ مرا منتشر کنید 

ادامه در صفحه 17
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=توییتر خط مقدم برخورد 
ایده هاست.

مثل  آدم هایی  =سالح 
دروغگویی  و  تمّلق  ظریف 
ی  ف ها حر و  ا ست  ا
انگلیسی  به  را  احمدی نژاد 
را  رأی مردم  آنها  می گوید. 

به گروگان گرفته اند.
این  سر  به  بالیی  =چنان 
مردم آوردند که حاضرند به 
آب و آتش بزنند و فرار کنند 
به صربستان بروند یا با قایق 
استرالیا  را جزایر  خودشان 

برسند.
خاطر  به  که  =کسانی 
دیگران  با  عقیده  اختالف 
هستند  آنها  حذف  دنبال 
لو  چو کو ی  شیست ها فا

هستند.
=من به چشم خود دیده ام 
خاطر  به  که  را  هنرمندانی 
ابراز عقیده مورد حمله قرار 
گرفتند و لطمه مالی دیده اند.

»روبات«  »بات«،  حامد محمدی- 
وزیر  که  است  برچسبی  فیک  و 
هزاران  بر  اسالمی  جمهوری  خارجه 
اغلب  که  می چسباند  توییتر  کاربر 
آنها یا منتقد و مخالف سیاست های 
جمهوری اسالمی و یا اساسا خواستار 
مدرن  نظام  یک  با  آن  جابجایی 

ودمکرات هستند.
محمدجواد ظریف در طرح این ادعا 
همراهانی هم دارد، که یک سرشان به 
رسانه  های فارسی زبان خارج از کشور و 
بخشی از شاغالن آن و نایاکی ها وصل 
است و سر دیگرش به رسانه هایی که 
صاحبان آن بر سفره انقالب نشسته اند 
به  اینان  می گیرند.  چرب  لقمه ی  و 
قول معروف، ماله کشان سیاست های 
ایران هستند  اسالمی  رژیم  تخریبی 
عمدتاً  روزنامه های  تحریریه   در  که 

استمرارطلب دست به قلم اند.
»اپوزیسیونی از ربات ها« عنوان یکی 
اصالح  طلب  روزنامه   گزارش های  از 
اعتماد در روز دوشنبه، ۲۶ شهریور، 
در روزی است که در تیتر اول خود 
زیدآبادی  احمد  بی پایه ی  ادعای 
احمد  است.  داده  قرار  محور  را 
زیدآبادی در نوشته ی تلگرامی خود، 
فحاشی ها و هتاکی های برخی کاربران 
براندازان  به  را  اجتماعی  شبکه های 
نسبت داده  بدون آنکه هیچ اشاره ای 
اجتماعِی  و  فرهنگی  ریشه های  به 
باشد  کرده  هتاکی«  ناپسند  »عادت 
زبان  از  مثال  می توان  فراوانی  به  که 
اسالمی  جمهوری  زمامداران  بیان  و 
و رسانه هایش در چهل سال گذشته 
اعتماد  اصالح طلب  روزنامه  آورد! 
همراه با خبرگزاری هایی مانند تسنیم 
و فارس و کیهان تهران، کاربران فعال 
مخالف نظام جمهوری اسالمی را در 
توییتر »سربازهای جنگ نرم« خوانده 
با محمدجواد ظریف تالش  و همراه 
می کنند همه مخالفان را به سازمان 
در  دهند.  نسبت  خلق  مجاهدین 
مذبوحانه  و حیله ای  مکر  تالش  این 
می خواهند  که  چرا  است  خوابیده 
به  اجتماعی،  شبکه های  مدیریت 
کاربران  حساب های  مسدودکردن 
بهانه  و  بپردازند  رژیم  مخالف 
به  است که  راهی  تنها  »مجاهدین« 

فکرشان رسیده است.
از  برگرفته  اعتماد  روزنامه  گزارش 
گزارش پایگاه خبری الجزیره مستقر 
جمهوری  کنونی  دوست  قطر،  در 
اسالمی،  است، جایی که با طرح نام 
ملی  شورای  بنیانگذار  پارسی  تریتا 
تاکید  بارها  )نایاک(  آمریکا  ایرانیان 
در  مجاهدین  سازمان  اعضای  شده 
با  هستند!  بات ها  این  پشت  آلبانی 
از  که  مجاهدینی  وضعیت  به  توجه 
اردوگاه  مستقر در عراق به تیرانا منتقل 
شده اند، این ادعایی بس سخیف است 
و بیانگر بیچارگی مطرح کنندگان آن.

از  انتقاد  با  نیز  ظریف  محمدجواد 
به  وابسته  اکانت  مسدود شدن ده ها 
سایبری  ارتش  و  اسالمی  جمهوری 
نظام که علیه کشورهای غربی و در 
رأس آنها آمریکا فعال بوده اند، لینک 
گزارش الجزیره را توییت کرده است. 
توییتر،  جک.  »سالم  نوشته  ظریف 
شامل  ایرانی  واقعی  کاربران  حساب 
مجری های تلویزیونی و دانشجویان را 
با فرض اینکه بخشی از یک عملیات 
به  است  چطور  بست.  هستند،  نفوذ 
)پایتخت  تیرانا  در  واقعی!  ربات های 

آلبانی( که برنامه تبلیغی تغییر رژیم 
هدایت  واشنگتن  از  که  را  ایران  در 
نگاهی  می کنند،  نشخوار  می شود، 

بیندازی؟«
سابقه پاسکاری های رسانه ای ظریف 
و اعضای نایاک زیاد است و این بار هم 
الجزیره میدان این بده و بستان شده.

توییتر  که  حالیست  در  همه  این 
اما محمدجواد  است!  فیلتر  ایران  در 
نظام  مقامات  از  بسیاری  و  ظریف 
از  بیاورند  خودشان  روی  به  بی آنکه 
مسدود شدن اکانت های بوقچی های 
جمهوری  آمریکایی  ضد  و  فحاش 
همزمان  و  می کند  گالیه  اسالمی 
مخالفان را »بات« و »ربات« می نامد.

در توییتر چه می گذرد که نظام را 
با مشکل روبرو کرده؟ آرش سبحانی 
خواننده و نوازنده  و از بنیانگذاران گروه 
»کیوسک« یکی از هزاران کاربر توییتر 
است که دیدگاه های انتقادی اش مورد 

توجه قرار می گیرد.

آرش به قول توییتری ها »وسط باز« 
نیست و نظرات خود را صریح می گوید. 
همکاران اش  با  روزها  این  که  او 
و  ساخت  سرگرم  کیوسک  در 
آلبوم جدید است  تصویربرداری یک 
در این باره می گوید، مثل بقیه ایرانی ها 
حال و هوای پُرنوسانی دارد و »مثل 
نرخ دالر« باال و پایین می رود: »…

بیشتر  خیلی  بار  این  آلبوم  ساخت 
طول کشید، با توجه به اتفاقاتی که در 
ایران می افتد، هر لحظه احساسات آدم 
حرارت  درجه  گاهی  می  شود،  عوض 
آدم به 100 می رسد جوش می آورد، 
از شور و حرارت هستی  پر  و گاهی 
ولی یکباره اتفاقی می افتد که انگار آب 
در  نظرم  به  ریختند.  آدم  روی  سرد 
پروسه تولید کار هنری کنترل کردن 
احساس خیلی مهم است. مثاًل اینکه 
به  آن  از  چطور  هیجان زده ای  وقتی 
نحو احسن برای کار استفاده کنی و 
نگذاری حیف شود. گاهی این هیجان 
زیاد می شود و در یک جمله توییت 
می کنی و بعداً می بینی آن احساس 
در وجود شما نمانده و خالی شده و 

رفته.«

=آرش، سرت شلوغ است و ما 
کلیشه ای  سواالت  بی خیالی  هم 
باشیم؛ چرا بعد از اعتراضات دی ماه 
1۳۹6 چهارموتوره در توییتر فعالتر 
محتوای  با  هم  آن   شدی؟  قبل  از 
سیاسی؛ فکر می کنی در توییتر چه 

می گذرد که در بقیه جاها نیست؟
-به نظرم توییتر خط مقدم برخورد 
ایده هاست، متاسفانه مقدار زیادی از 
اینکه توییتر تا این حد مهم شد به 
خاطر این است که رسانه ها کم کاری 
و  حزبی  کار  سراغ  بیشتر  و  کردند 
خطی رفتند. البته نه فقط رسانه های 
فارسی زبان حتی در خود آمریکا که 
ساکن هستم می بینم مثاًل در دوره ی 
انتخابات و حتی بعد از آن، رسانه هایی 

می کنند  کار  دولتی  بودجه ی  با  که 
حزبی  و  جهت دار  برنامه هایشان 
است. اینکه اخبار و گزارش هایی که 
مخابره می شود چقدر درست و غلط 
است یک بخش قضیه است اما فکر 
می کنم خبررسانی و گزارش  ها خیلی 
سیاه و سفید شده است. خیلی مواقع 
داده  پوشش  سلیقه ای  موضوعات 
بزرگتر  خیلی  خبر  گاهی  می شود 
منعکس  است  واقعیت  در  آنچه  از 
می شود و گاهی اصاًل یک خبر مهم 
بطور کل پوشش داده نمی شود؛ این 
امروز.  اندازه  به  نه  اما  بود  هم  قباًل 
پروپاگاندایی  رسانه ها  جّو  کلی  بطور 
شده بخصوص در رسانه های فارسی 
و البته تاکید می کنم مشکل فقط در 

رسانه های فارسی نیست.
از طرفی پدیده ی »فیک نیوز« که 
ترامپ به آن اشاره کرد و البته قبل 
از دولت او هم در جریان بود خیلی 
جدی تر شده. حتی اگر بحث »رسالت 

بی طرفی« را کنار بگذاریم واقعاً انصاف 
روزنامه نگاری از بین رفته. برای همین 
به  ترامپ  مثل  کسی  می کنم  فکر 
همین دلیل توییتر را انتخاب کرد تا 
حرف اش را مستقیم آنجا بزند؛ بعد از 
روی کار آمدن ترامپ بود که توییتر 
جدی شد. خبر سریع و دسته اول در 
توییتر است، همه به یک اندازه فرصت 
برای  دارند.  نظر  اظهار  و  زدن  حرف 
همین هم مقام های جمهوری اسالمی 
از جمله همین ظریف و آذری جهرمی 
اعتراف  دو  هر  و  شدند  توییتر  وارد 

کردند که توییتر خط مقدم است.
هنرمندان  است  طبیعی  نظرم  به 
توییتر  در  سیاسی  فعالین  مثل  هم 
است  دردناک  من  برای  اما  باشند 
وقتی می بینم خیلی از فعالین سیاسی 
سردبیران  حتی  و  خبرنگاران  و 
رسانه های فارسی در توییتر نیستند. 
که  ندارند  هم  اکانت  یک  تنها  نه 
اخبار را دنبال کنند بلکه این فضا را 

نمی شناسند.

موضوعات  مورد  در  =تقریباً 
را  خودت  دیدگاه های  مختلف 

بحث ها  در  گاهی  می کنی،  توییت 
است  مدتی  چرا  داری،  مشارکت 
روی محمدجواد ظریف زوم کردی 
برنامه ی  در  آنکه  از  بعد  بخصوص 
ایران  »مردم  گفت  رشیدپور  رضا 
خودشان انتخاب کردند که اینطور 

زندگی کنند«؟
- هر جامعه ای هزاران ُحسن  دارد و 
اشکاالتی هم دارد. محمدجواد ظریف 
عصاره ی اشکاالت جامعه  ی ایرانی است. 
اشکال بزرگ و اصلی جامعه ی ایرانی 
پرورش آدم هایی مثل ظریف است. او 
در صف اول آدم هایی است که نه اصول 
دارند و نه مردم برایشان مهم اند و نه 
آینده مردم. برای آنها کافی است در 
لحظه ای که در آن قرار دارند خودشان 
از بقیه باالتر باشند؛ سالح اصلی این 
روش هم »تملّق« است. جواد ظریف 
امامی،  سعید  او  برای  که  داد  نشان 
احمدی نژاد یا روحانی فرقی نمی کند 
می شود  حفظ  جایگاهش  بداند  اگر 

می کند.  کاری  هر  کسی  هر  برای 
می کنم  فکر  که  هم  چیزی  آخرین 
است. ایران  مردم  می گیرد،  نظر  در 

سابقه او مشخص است. در دوره ای 
که برای امضای برجام گفتگو می کرد 
و خودش را به عنوان ویترین جمهوری 
اسالمی مطرح کرد خیلی از هموطنان 
او  را فریب داد. عده ای می گفتند  ما 
انگلیسی بلد است و خوششان می آمد 
اما به نظرم او همان حرف های مدل 
زبان  به  فقط  می  زند  را  احمدی نژاد 
انگلیسی اما بعضی ها بر طبل کوبیدند 
که او امیرکبیر و مصدق زمان است و 

برای آنها »قهرمان ملی« شد.!
همه  باد  که  نگذشت  سال  دو  اما 
شد  مشخص  و  خوابید  حرف ها  این 
شد  مشخص  دروغگوست.  چقدر  او 
حقوق بشر برای او مهم نیست و چقدر 
اهداف  پیشبرد  برای  می تواند  راحت 
باالسری هاش به مردمی توهین کند، 
در دوربین نگاه کند و دروغ بگوید. او 
به همان مردمی دروغ می گوید که تا 
دو سال پیش می گفت خیلی فهیم اند 
اما وقتی همین مردم از او پرسیدند 
که پول هایی که پس از برجام به ایران 

رسید کجا خرج شد و چرا در سوریه 
و  کرد  توهین  به  شروع  شد،  خرج 

منتقدان »ربات« و »بات« شدند.
ما همه می دانیم بهای اینکه با اسم 
بزنید  را  حرفتان  ایران  در  خودتان 
عاقبت  مثل  درست  است.  چقدر 
را  آدم ها  بنابراین  بهشتی*.  ستار 
اسم  با  چرا  اینکه  و  کردن  تخطئه 
و  ظالمانه  می کنند  فعالیت  مستعار 

ناجوانمردانه است.
ظریف بجای پاسخگویی به مردم، از 
طرف آنها این ادعای عجیب را مطرح 
می کند که »ما مردم خودمان انتخاب 
کنیم«!  زندگی  دیگری  جور  کردیم 
اگر امثال آقای ظریف انتخاب شدند 
که مدیریت را به دست بگیرند فقط 
بر  دیگران  می ترسیدند  مردم  چون 
مسند قدرت باشند و انتظار داشتند 
آنها  اعتماد کردند  او  امثال  به  وقتی 
دروغ  به  ولی  بفهمند  را  شرایط  نیز 
گفتند که فهمیده اند! آنها رأی مردم و 
انتخاب مردم  را به گروگان گرفته اند و 
به دروغ می گویند انتخاب مردم بوده 

که موشک بسازیم!
دنیا  ملت  منزوی ترین  ما  اینکه 
باشیم، اینکه ذلیل باشیم و احساس 
حقارت کنیم و اینکه چنین مقامات 
انتخاب مردم نبود.  دروغگویی داریم 
مردم ما پر از عشق و فرهنگ هستند. 
ما  ملت  تا  شد  داده  فضا  که  جا  هر 
خودش را نشان دهد ثابت کردند که 
چقدر به فرهنگ جهانی نزدیک اند اما 
چنان بالیی به سر این مردم آوردند 
که حاضرند با هزار خطر به آب و آتش 
بزنند و فرار کنند و مثال به صربستان 
بروند یا با قایق خودشان را به جزایر 

استرالیا برسند.

=پس از اعتراضات دی ماه سال 
۹6، تعدادی از هنرمندان مثل ابی، 
فرامز اصالنی، گوگوش، لیال فروهر، 
محسن  ایران  در  حتی  و  حمیرا 
چاوشی با محدودیتی که داشت با 
پیام ها و یا ترانه هایی که خواندند 
هستند  مردم  کنار  در  که  گفتند 
اما  شدند،  همصدا  اعتراض ها  با  و 
بخصوص  و  هنرمندان  گذشته  در 
و  زودتر  و  بیشتر  موسیقی  اهالی 
جدیتر با مردم همراهی می کردند؛ 
 ۸۸ سال  اعتراضات  در  چرا  مثال 
معترضان  از  بیشتری  هنرمندان 

حمایت کردند؟
که  نیستند  هنرمندان  -فقط 
نظرم  به  شده.  عوض  حمایت شان 
بود،  همه مشخص  تکلیف  سال ۸۸ 
یک دروغ و تقلب بزرگ شده بود و 
حاکمیت یک طرف بود و بقیه افراد 
سست  حاکمیت  به  اعتمادشان  که 
حکومت  به  اعتقادی  یا  بود  شده 
باید  بودند.  دیگر  سوی  نداشتند 
ببینیم از سال ۸۸ تا 9۲ چه اتفاقی 
افتاد که عده ای به دنبال آن افتادند 
را  اوضاع  روحانی  با  می شود  که 
برد!  را جلو  اصالحات  و  درست کرد 

انتخابات  در  که  آنهایی  معتقدم  من 
به  خودشان  باور  به  کردند  شرکت 
این نتیجه ی منطقی رسیدند که رأی 
خیلی  اسالمی  جمهوری  اما  بدهند، 
و  داخل  در  هم  عده ای  و  کرد  خرج 
بهره مند  امکانات  و  رانت ها  از  خارج 
شدند و توافقات خیلی به نفع آنها شد.

فکر می کنم در دو سال آخر ریاست 
تقریباً  او  که  احمدی نژاد  جمهوری 
هیچکاره بود و بعد از انتخابات دور اول 
روحانی، شکافی که بین همه مردم در 

سال ۸۸ بود خود را نشان داد.
تغییر  دنبال  به  ابتدا  از  گروهی 
و  تغییرند  دنبال  هم  امروز  و  بودند 
هر  به  گروهی  اما  مانده اند  ثابت قدم 
دلیلی با ایده تغییر موافق نیستند و 
دنبال مدارا و اصالح حاکمیت هستند 
آنها باید پاسخ بدهند که چرا االن از 
اتفاقاً  نمی کنند،  حمایت  اعتراضات 
خیلی از هنرمندان در این چارچوب 

قرار می گیرند.

شناخته  هنرمندان  =بعضی 
شده ترجیح می دهند وارد مسائل 
دیدگاه ها  حتی  نشوند،  سیاسی 
و  مسائل  به  نسبت  خود  عمومی 
چاشنی  که  را  جامعه  رویدادهای 
سیاسی دارد بروز نمی دهند؛ درواقع 
»نشنیدن«  و  »ندیدن«  فازشان 
دلیل اش  است، خیلی ها می گویند 
اقتصادی است، انگیزه های آنها هر 
چه باشد اما مسائل مالی برایشان 
ظاهرا مهمتر است. اگر یک هنرمند 
کنشگر سیاسی هم باشد یا موضع 
روشن سیاسی بگیرد، به درآمد او 

لطمه می  زند؟
بله،  می گوید  من  شخصی  -تجربه 
نامه ای  پیش  دو سال  می  زند.  لطمه 
ترامپ  به  امضاء کردم که خطاب  را 
بود. خیلی ها حتی محتوای آن را هم 
نخوانده بودند اما حمله زیادی به من و 
گروه کیوسک شد. عواقب هم داشت، 
کنسرت  ما  برای  که  آنها  از  بعضی 
می گذاشتند دیگر حتی جواب تلفن 
خوشایندی  تجربه  ندادند،  هم  را  ما 
نبود و می شد حس کرد از نظر مالی 
وضعیت عوض شده است. خوشبختانه 
درآمد ما وابسته به موسیقی نبود که 
به قول معروف لَنگ پول آن شویم. 
و  داشتیم  دیگری  کارهای  ما  همه 
زندگی مان می چرخید و موسیقی را 
در زمان اضافی دنبال می کردیم. در 
واقع اینطور نبود که زندگی ما از راه 
موسیقی و هنر بچرخد. بنابراین ضربه 
آنچنانی نزد ولی از لحاظ روحی آدم 
تا  که  آنهایی  می کرد.  دل چرکین  را 
چند وقت قبل برای تو دست و سوت 
می زدند و ادعای دموکراسی و تسامح 
می کردند و معتقد بودند باید همدیگر 
آدم  حذف  دنبال  کنیم  تحمل  را 
کنسرت های  اینکه  دنبال  می افتند، 
را  تو  موزیک  یا  نشود  برگزار  تو 
گوش ندهند. خیلی از اینها دوستان 
آدم هستند اما به خاطر دیدگاه های 
مخالفی که در مسائل سیاسی داشتند 

رفتارشان عوض شد.
سیاسی  بحث  قباًل  وقتی  اتفاقاً 
مدارا  آنها  با  شخصاً  من  می شد 
در  بچه ها  این  از  خیلی  می کردم، 
همکاری  و  بودند  من  موزیک  گروه 
داشتیم اما هیچوقت به خاطر اختالف 
اما  نزدم،  به کار آسیب  نظر سیاسی 
ادعا  که  کسانی  از  بعضی  برعکس 
اهل  و  هستند  دموکرات  می کردند 
شنیدن و دوستی هستند دنبال حذف 

کیوسک افتادند.
که  است  این  افتخارم  همیشه 
کیوسک یک گروه بوده نه یک پروژه 
با  است  سال   15 حدود  شخصی. 
اعضای گروه کار می کنیم. خوشبختانه 
با وجود همه این اتفاقات گروه سرپا 
ماند. ولی اینکه هنرمند نگاه سیاسی 
خود را بروز دهد صد درصد بر درآمد 

او تاثیر می گذارد.
من به چشم خود دیده ام هنرمندانی 
را که به خاطر ابراز عقیده مورد حمله 
قرار گرفتند اما معتقدم وظیفه همه 
هنرمندان است که از هم دفاع کنند؛ 
حرف  و  عقیده  از  دفاع  لزوماً  این 
دیگری نیست بلکه دفاع از آزادی بیان 
است که شالوده ی جامعه آزاد است. 
عقیده  اختالف  خاطر  به  که  کسانی 
هستند  آنها  حذف  دنبال  دیگران  با 
که  هستند  کوچولو  فاشیست های 
تکثیر شدند درست مثل احمدی نژاد 
و خامنه ای. حتی خود ما بعضی اوقات 
این اشتباه را می کنیم. خیلی از این 

حمالت نقض آزادی بیان بوده است.
وبالگنویسی  کارگر  بهشتی  *ستار 
که سال 1391 در اوین زیر شکنجه 

کشته شد.

لندن: کیهان  با  گفتگو  در  سبحانی  آرش    
ایران  ربات ها در  و   بهای حرف زدن بات ها 

است! بهشتی  ستار  عاقبت 

محمدجواد ظریف در شهر ساکرامنتو کالیفرنیا تابستان 1۳5۹ )تظاهرات انجمن اسالمی دانشجویان در آمریکا و کانادا(، 
کاربران توییتر با انشار این تصویر به کنایه نوشته اند: ظریف وقتی ربات بود!

مادر ستار بهشتی فرزند جوانش را از دست داد ولی برای آزادی ایران 
فعال ماند
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=تضعیف نهادهای مردمی، 
اجتماعی،  عالقه  تضعیف 
 ، ه شد ک  ا ر د ا ف  نصا ا
بی عدالتی، محرومیت نسبی 
از  اکتسابی  درماندگی  و 
در  بی تفاوتی  عوامل شیوع 

میان مردم است.
=ناامیدی، ناکامی، افزایش 
خشونت در اثر این ناامیدی ها 
و ناکامی ها، فساد اقتصادی، 
فساد اخالقی، رخوت عمومی، 
بی مسئولیتی  و  بی معنایی 
و تشکیل  میان جوانان،  در 
زنجیره  در  شکاف هایی 
نسل های  فرهنگی-هویتی 
مختلف از جمله آسیب هایی 
است که جامعه ایران در چهار 
دهه گذشته به آن دچار شده 

است.
=زمانی که افراد یک جامعه 
تحت سیطره یک دیکتاتوری 
مستبد و سرکوبگر هستند، 
جرأت دیدن رؤیاهای بهبود 
علیه  ن  طغیا یا  یط  ا شر
تا زمانی  ندارند.  را  حکومت 
به  آنها  بستن  امید  از  که 
چیزی بهتر جلوگیری شود، 

دست به عصیان نمی زنند.
=ایجاد تغییر به نفع منافع 
و مصالح عمومی و برقراری 
این  برای  و پشتیبان  ضامن 
منظور، منجر به شکل گیری 
میان  در  شادابی  و  پویایی 

مردم ناکام خواهد شد.
هفته گذشته مردی ۴۵ ساله روبروی 
شهرداری تهران در اعتراض به برخورد 
این نهاد در پلمپ مغازه اش خود را به 
آتش کشید و به علت جراحات چند 
داد.  دست  از  را  خود  جان  بعد  روز 
در فروردین ۹7 یک جوان اهوازی به 
دلیل فقر خودسوزی کرد و جان سپرد. 
چند ماه پیش یکی از کارگران کارخانه 
و  حقوق  ماه ها  که  تپه  هفت  نیشکر 
دلیل  به  بود  طلبکار  شغلی  مزایای 
بحران معیشتی و ناتوانِی مالی دست به 
خودکشی زد و درگذشت. در ماه های 
گذشته چند کارگر دیگر در شهرهای 
مختلف ایران به دلیل بحران معیشت 
رسمی  مراجع  و  کرده اند  خودکشی 
خبر  کشور  در  خودسوزی  افزایش  از 

می دهند.
با  همزمان  و  گذشته  ماه های  در 
در  معیشتی  بحران های  گسترش 
ایران اقدام به خودکشی و خودسوزی 
نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر 
در  جوانان  ویژه  به  مردم  از  بسیاری 
ایران امید به آینده را از دست داده و 
دچار سردرگمی و بی انگیزگی شده اند.

ناامیدی مردم در سال های گذشته با 
به باد رفتن وعده های توخالی روحانی 
در رابطه با خروج ایران از بن بست های 
رونق  ایجاد  و  اقتصادی  و  سیاسی 
برجام  پسا  دوران  در  شکوفایی  و 

گسترده تر شده است.
افزایش خودکشی در ماه های گذشته 
رئیس  فخاری  الهام  که  حدیست  در 
تهران  شهر  شورای  اجتماعی  کمیته 
گفته  شهریورماه   27 سه شنبه  روز 
است در مکان هایی همچون شهرداری 
که ریسک »خطرهای خودتخریبی و 
برای  افراد  و  باالست  دیگرتخریبی« 
اماکن  این  به  خود  اعتراضات  بیان 
تدابیر  حتما  باید  می کنند،  مراجعه 
ویژه ای در نظر گرفت و آمادگی کامل 

را برای هر نوع اتفاقی داشت.
این موضوع نشان دهنده شنیده شدن 
زنگ خطرها از سوی مسئوالن است 
و مشخص می کند آنها مانند همیشه 
مسئله  صورت  کردن  پاک  دنبال  به 
هستند و بجای شناسایی و تالش برای 
از میان برداشتن عوامل ایجاد چنین 
تالش  افراد،  توسط  »تخریب«هایی 
نهادها و سازمان های  مقابل  دارند در 
دولتی و حکومتی تدابیری بیاندیشند 
و  »خودتخریبی«  آنجا  مردم  که 
»دیگرتخریبی« یعنی خودکشی و قتل 

نکنند!

در گفتگو با یک روانشناس مطرح شد:
 یک نظام مبتنی بر قانون و امنیت موجب شادی و 

پویایی مردم ناکام می شود

رئیس  چلک  موسوی  سیدحسن 
نیز  ایران  اجتماعی  مددکاری  انجمن 
هفته گذشته آمار قابل توجهی درباره 
افزایش خشونت، ناامیدی و همچنین 
خودکشی در کشور ارائه داد و گفت در 
سال ۹۶ فوت های ناشی از خودکشی 
و  است  یافته  افزایش   %۵ ایران  در 
۳۳درصد از دانشجویان از زندگی خود 

ناراضی  هستند.
روانشناسی  دکترای  طبری  امیر 
لندن  کیهان  با  گفتگو  در  اجتماعی 
مرز  به  را  فرد  عواملی که یک  درباره 
نقش  و  می رساند  به خودکشی  اقدام 
در  معیشتی  و  اقتصادی  بحران های 
ایجاد انگیزه خودکشی می گوید: »در 
مختلفی  خطرساز  عوامل  خودکشی 
دخالت دارند مانند جنس، سن، نژاد، 
مذهب، وضعیت تأهل، شغل، شرایط 
سالمت  و  جسمی  سالمت  اقلیمی، 
روان. آنچه سبب می شود این عوامل 
خطرساز پررنگ  یا کم رنگ  شوند شامل 
متغیرهای مختلفی است که در درون 
هر یک از عومل خطرساز دسته بندی 
می شوند و بر آنها تأثیر می گذارند. برای 
بگیرید.  نظر  در  را  عامل شغل  نمونه 
خودکشی در افراد بیکار بیشتر از افراد 
شاغل است. فردی را در نظر بگیرید 
که به دلیل وضعیت بد اقتصادی بیکار 
شده. حال اگر این شخص در خانواده ای 
الزم  فاقد حساسیت  که  کند  زندگی 
باشد سابقه خودکشی در این خانواده 
وجود داشته باشد یا اگر خود شخص 
و  منزوی  فردی  اجتماعی  لحاظ  به 
فاقد شبکه حمایت دوستان و همکاران 
باشد و یا از روابط بین فردی متعارض و 
بی ثباتی با همسر برخوردار باشد خطر 
می کند.  پیدا  افزایش  نیز  خودکشی 
اقتصادی  بد  شرایط  دیگر  عبارت  به 
اسفبار سیاست گذاری های  و وضعیت 
اقتصادی- اجتماعی، فشارهای مختلف 
پشتوانه  عدم  و  رفاه  نبود  اجتماعی، 
اجتماعی و فقدان قوانین حمایت کننده 
تیره  به  منجر  که  شهروندی  حقوق 
دیدن آینده می گردد، می تواند بر سایر 
متغیرها تأثیر بگذارد و خطر خودکشی 

را افزایش دهد.«
را  »ناکامی«  همچنین  طبری  امیر 
انگیزه  ایجاد  در  مهم  عوامل  از  یکی 
می گوید:  و  کرده  ارزیابی  خودکشی 
»به ویژه اگر در کنار متغیرهای یادشده 
خود  علیه  پرخاشگری  را  خودکشی 
پرخاشگری  عامل  مهمترین  و  بدانیم 
را هم  ناکامی  و  بدانیم  ناکامی  را هم 
شکست در رسیدن به هدف معنا کنیم، 
این ناکامی زمانی برجسته تر شده و در 
نتیجه احتمال خطر خودکشی را باالتر 
می برد که هدف ملموس و در دسترس 
باشد و انتظارات فرد و خانواده باال باشد 
از دستیابی فرد  ناموجه  به نحوی  اما 
از  مانع  و  شود  ممانعت  هدف  آن  به 
برخورداری فرد به حقوق و آمال خود 

به عنوان یک شهروند گردد.«
صبر عده ای در ایران در حالی لبریز 
می زنند  خودکشی  به  دست  و  شده 
از  زیادی  بخش  کلی  نگاهی  در  که 
بی انگیزگی  نوعی  دچار  ایران  جامعه 
مسئولیت های  از  آنها  از  برخی  شده . 
شهروندی خود سر باز می زنند و برخی 
نیز دچار بی تفاوتی به وقایع پیرامون 
به  این باره  در  طبری  امیر  هستند. 
کیهان لندن می گوید: »دالیل مختلفی 
در بی تفاوتی مردم ایران امروز دخیل 
است. شاید بشود مهمترین آنها را در 
نهادهای  تضعیف  مباحث  با  ارتباط 
اجتماعی،  عالقه  تضعیف  مردمی، 
بی عدالتی،  شده،  ادراک  انصاف 
محرومیت نسبی و درماندگی اکتسابی 

مطرح کرد.«
توضیح  روانشناسی  دکترای  این 
جامعه،  یک  در  که  »زمانی  می دهد: 
توسط  مختلف  صنفی  اتحادیه های 
این  شود،  سرکوب  مستبد  حکومتی 
منافع  پیگیری  توان  دیگر  اتحادیه ها 
و  ندارند  را  خود  اعضای  خصوصی 
نتایِج تشّکِل افراد در اتحادیه ها پایمال 
طریق  از  نه  جامعه  افراد  و  می شود 
شخصی  صورت  به  بلکه  اتحادیه ها 
در پی ارضای نیاز ها و پیگیری منافع 
شخصی خود خواهند بود که به دنبال 
بدون  و  بی نظم  انبوهی  شاهد  آن 
احساس تعلق و عالقه ی اجتماعی از 
افراد هستیم که وحدتی نداشته و از 
در  همه  اینجا  در  بیگانه اند.  یکدیگر 
تالشند تا در جنگِل این جامعۀ از هم 
برای  شده  که  نحوی  هر  به  گسسته 
رسیدن به منافع خود از دیگران پیشی 
بگیرد و عقب نماند. در چنین وضعیتی 
ملی  دولت  تضعیف  با  خصوص  به 
منافع  پیوند دهندۀ  ساحت  مثابۀ  -به 
راستای  در  گروه ها  و  افراد  خصوصی 
منافع عمومی جامعه- آگاهی ملی و 
نیز کاهش می یابد و در  وحدت ملی 
نتیجه فاصله شهروندان از هم بیشتر 

می شود.«
امیر طبری معتقد است: »همچنین 
مردمان  سوی  از  ادراک شده  انصاف 
بی تفاوتی  در  کشور،  مختلف  مناطق 
ویژه  )به  شهروندان  بی مسئولیتی  و 
درک  صورت  در  دارد.  تأثیر  جوانان( 
بی انصافی صورت گرفته از سوی دولت 
این  مردم،  توسط  حکومتی  نظام  یا 
مردم احتماال دست به اقدامی عملی 
می زنند تا وضع را اصالح کنند و آنچه 
دارند  را  استحقاقش  می کنند  فکر  را 
به دست آورند. اما وقتی هیچ مرجع 
در  پشتیبانی  و  پاسخ دهنده  قانونی 
یا شکایات  آنها  اقدامات  نباشد،  میان 
آنها در جامعه مدنی منتهی به شکست 
خواهد بود. این شکسِت پیاپی منجر 
به نوعی درماندگی می شود که همراه 
و  به جامعه  نسبت  بی تفاوتی  با خود 
در  نیز  را  شهروندی  مسئولیت های 
پی خواهد داشت. و یا ممکن است به 
صورت معکوس عمل کند و منجر به 
عصیانی پرخاشگرانه و ایجاد یا پیوستن 

به دسته های مسلحانه شود.«
در چنین شرایطی این پرسش مطرح 
می شود که چگونه می شود انگیزه برای 
همبستگی اجتماعی و ایجاد یک تغییر 
در ساختار سیاسی اجتماعی کشور را 
در میان مردم باال برد و از این رخوت و 

بی تفاوتی جامعه را رها کرد؟
امیر طبری در پاسخ به این پرسش 
به کیهان لندن می گوید: »با در نظر 
گرفتن موارد باال، راه های مهم افزایش 
میان  در  اجتماعی  انگیزه همبستگی 
مردم  می تواند شامل اینها باشد: تشکیل 
و عادالنه و  تقسیم کار مناسب  نظام 
مبتنی بر اقتصاد مولد و دارای ثبات، 
اصالح ساختار سیاسی کشور، برقراری 
پشتیبان  عنوان  به  قانون  حکومت 
تشکیل  شهروندان،  حقوق  و  منافع 
و  تأمین کننده  عنوان  به  ملی  دولت 
مردم،  عامه  و  خاصه  منافع  ضامن 
تقویت نهادهای مردمی و اتحادیه های 
پیگیری  بسترهای  عنوان  به  صنفی 
حقوق و منافع و آرزوهای مردمی، در 
اولویت قرار دادن منافع کشور و ملت 
به  امید  تولید  سیاست گذاری ها،  در 
پیشرفت و رفاه در بین مردم و ایجاد 
زمینه های مناسب دسترسی به امید و 
آرزوهای یک ملت به منظور جلوگیری 

از  ایجاد احساس ناکامی.«

خودسوزی مغازه دار 45 ساله در مقابل شهرداری تهران – 1۳ شهریور 1۳۹7

در  نفر  هزار   800 از  بیش  ساالنه 
خودکشی  مختلف  دالیل  به  جهان 
می کنند. ایران، بعد از چین و هند در 
دارد.  قرار  زنان  سوم خودکشی  رتبه 
در  اسالمی  جمهوری  خاورمیانه  در 
صدر کشورهایی است که در آنها زنان 

دست به خودسوزی می زنند.
بیشترین خودسوزی زنان در استان 
ایالم انجام می پذیرد، در حالی که در 
خودسوزی  انقالب،  از  قبل  سال های 
زنان در غرِب کشور پدیده محسوسی 

نبود.
روستاییان  مهاجرت  گسترش 
و   فقر  پیامد  در  شهرها  حاشیه  به 
تضادهای فرهنگ روستایی با فرهنگ 
گسترش  علت های  از  یکی  شهری، 
پدیده خودسوزی در میان زنان است.

خودکشی زنان در جمهوری اسالمی 
بر  بنا  و  می یابد  افزایش  روز  به  روز 
آخرین آمار، ایران در رتبه سوم پس 
از جین و هند قرار دارد. در خاورمیانه 

خودسوزی زنان در جمهوری اسالمی، رتبه اول در خاورمیانه
نظر  در  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
به  دست  که  زنانی  شمار  گرفتن 
خودکشی می زنند در صدر این جدول 

غم انگیز و دردناک قرار گرفته است.
دردناک ترین  از  یکی  خودسوزی 
شیوه های پایان دادن به زندگی است. 
در ایالم و دیگر استان های غربی، شمار 
زنانی که با ریختن بنزین بر پیکر خود 
خود  زندگی  بر  کبریتی  کشیدن  و 
در  می گذارند،  دردناک  پایانی  نقطه 
سال های اخبر در حدی افزایش یافته 
که زنگ های خطر را در خود جمهوری 
است. درآورده  صدا  به  نیز  اسالمی 

چرا یک زن باید با استفاده از آتش 
این  پایان دهد؟ چرا  زندگی خود  به 
از  دیگر  برخی  در  و  ایالم  در  پدیده 
گسترش  حال  در  غربی  استان های 
زنی  پیکر  آتش  شعله های  آیا  است؟ 
نوعی  زده،  خودسوزی  به  دست  که 
رأفت  احمد  است؟  اعتراضی  فریاد 
خرمی  طاهره  با  را  ها  پرسش  این 

هلند  در  که  ایالمی  جامعه شناس 
رابطه  این  در  و  می کند  زندگی 
در  است،  داده  انجام  پژوهش هایی 

میان گذاشته است.
در آغاز و پایان این گفتگو از ترانه ی 
زنان  خودسوزی  درباره  کامکار  هانا 

استفاده شده است.

ویدئو

آغاز  بیانیه ای  با  سیاسی  فعال   ۴0
»فَرشَگرد«  نام  به  نهادی  فعالیت 
این  اهداف  جمله  از  کردند.  اعالم  را 
انعکاس  برای  تالش  جدید،  تشکل 
صدای مخالفان جمهوری اسالمی به 

گوش جهانیان است.
مخالفان  کلیه  از  بیانیه  این  در 
داخل  در  اسالمی  جمهوری  سیاسی 
در  همکاری  برای  کشور  از  خارج  و 
جهت براندازی نظام حاکم و در جهت 
گذار به یک سکوالردمکراسِی لیبرال 

دعوت شده است.
فَرشَگرد به نقش کلیدی و محوری 
شاهزاده رضا پهلوی در ایجاد اتحادی 
دمکرات  و  سکوالر   نیروهای  بین 
مخالف جمهوری اسالمی اعتقاد دارد.

نهادی جدید که نام »فَرشَگرد« را 
برای خود انتخاب کرده است، با انتشار 
بیانیه ای که امضای ۴0 فعال سیاسی 
را در بر می گیرد، در روزهای گذشته 
بیانیه  این  در  کرد.  موجودیت  اعالم 

امیرحسین اعتمادی درباره فَرشَگرد و امروز و 
آینده ی ایران و نقش کلیدی شاهزاده رضا پهلوی

ضمن اشاره و گسترش اعتراض های 
فشار  و  کشور  سراسر  در  مردمی 
بر نظام جمهوری اسالمی،  تحریم ها 
سکوالر،  نیروهای  اتحاد  لزوم  به 
می شود. اشاره  لیبرال  و  دمکرات 

امیرحسین  با  رأفت  احمد 
اعتمادی، فعال سیاسی در واشنگتن، 
بیانیه  امضاکنندگان  جمله  از  که 
است،  »فَرشَگرد«  موجودیت  اعالم 

گفتگویی انجام داده است.

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

ویدئو

مایک  مجدد  ر  =هشدا
پمپئو به اروپایی ها برای ادامه 

تجارت با جمهوری اسالمی.
=پلتیکو: بحث بین پمپئو و 
کری بر سر مالقات با ظریف 
»شگفت آور«  و  »زشت« 

است.
اجرایی  تا  باقیمانده  فرصت  در 
آمریکا  تحریم های  دوم  فاز  شدن 
ماه  از  که  اسالمی  جمهوری  علیه 
آبان  با  برابر   2018 سال  نوامبر 
به  آن  هدف  و  می شود  آغاز   1۳۹7
ایران  نفت  صادرات  رساندن  حداقل 
است مایک پمپئو بار دیگر نسبت به 
ایران  با  تجارت شرکت های خارجی 

هشدار داد.
آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
بسیاری  گفته  اظهارات  تازه ترین  در 
از کشورهای دنیا اقدامات الزم برای 
مقابله با رژیم ایران را حتی پیش از 
برسد  فرا  تحریم ها  مقرر  موعد  آنکه 
آغاز کردند و تجارت با رژیم ایران را 

قطع کردند.
فعالیت های  ادامه  به  اشاره  با  او 
و  اسالمی  جمهوری  موشکی 
از گروه های  ادامه  حمایت  همچنین 
کرده  تأکید  منطقه،  در  تروریستی 
با  تجارت  تا کنون عواقب  اروپایی ها 
را  تروریسم  بزرگ ترین دولت حامی 

دیده اند.
جان  مالقات  چند  به  پمپئو 
با  اوباما  باراک  خارجه  وزیر  کری 
خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد 
جمهوری اسالمی واکنش نشان داده 
و گفته »این که دیدارها قانونی است 
تعیین  دیگری  مرجع  باید  خیر  یا 
کند، اما من می توانم بگویم این کار 
آقای کری بی سابقه است، یعنی وزیر 
بزرگ ترین  با  آمریکا  سابق  خارجه 

مایک پمپئو: از مردم ایران برای داشتن رهبری که 
خودشان انتخاب کنند حمایت می کنیم

کرده  گفتگو  تروریسم  حامی  کشور 
است.«

لزوم  بر  دیگر  بار  همچنین  او 
کننده  بی ثبات  اقدامات  با  برخورد 
تأکید  کشورها  دیگر  در  ایران  رژیم 
کرد و گفت همین چند روز پیش بود 
که نیروهای وابسته به سپاه پاسداران 
به کنسولگری آمریکا در بصره عراق 

آسیب زدند.
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  پمپئو 
رژیم  تغییر  برای  واشنگتن  تالش 
ایران بار دیگر گفت که این سیاست 
اعالم  بارها  نیست،  سفید  کاخ 
کرده ایم به دنبال تغییر رفتار تهران 
هستیم و در عین حال از مردم ایران 
خودشان  که  رهبری  داشتن  برای 

انتخاب کنند حمایت می کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا 
ایاالت متحده در مورد خارج کردن 
از شبکه سوئیفت  جمهوری اسالمی 
اقدام کرده است گفت: »من نمی توانم 
فعاًل پاسخ بدهم، هنوز مسائلی هست 
آنها  درباره  نوامبر  چهارم  تا  باید  که 

تصمیم گیری شود.«
نوشته  نیز  پلتیکو  خبری  پایگاه 

بر  کری  و  پمپئو  بین  بحث  است 
مقام  دو  برای  ظریف  با  مالقات  سر 
دیپلمات  عنوان  که  آمریکا  سیاسی 
و  »زشت«  می کشند  یدک  را  ارشد 

»شگفت آور« خوانده است.
این جر و بحث فقط اختالف حزبی 
باراک  دولت  اعضای  میان  جدال  و 
اعضای  نبود.  ترامپ  تیم  و  اوباما 
توافق  ترامپ  که  این  از  اوباما  دولت 
اتمی سال 201۵ را ترک کرد بسیار 

خشمگین هستند.
پیشین  خارجه  وزیر  کری  جان 
 2۳ جمعه  روز  متحده  ایاالت 
که  ترامپ  توییت  به  شهریورماه 
گفتگو با ظریف را غیرقانونی نامیده 

بود، واکنش نشان داد.
جمهوری  رئیس  »آقای  نوشت:  او 
با  من  مالقات  جای  به  باید  شما 
وزیر خارجه ایران، نگران دیدار »پل 
باشید.  مالر«  »رابرت  با  منافورت« 
درباره  چیزی  می خواهید  اگر  اما 
امن تر  را  جهان  که  هسته ای  توافق 
به  من  جدید  کتاب  بیاموزید،  کرد، 
نام »هر روز موهبتی دیگر است« را 

بخوانید.«

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

ویدئو
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پیشگیری از مرگ 
بیماران قلبی با واکسن آنفلوآنزا

برخی دانشمندان ژاپنی بر اساس تحقیقاتی که انجام داده 
اند به این نتیجه رسیده اند که می توان با استفاده از واکسن 

بیماری آنفلوآنزا احتمال مرگ در بیماران قلبی را تا حد زیادی کاهش 
داد. در فصول خاصی از سال که شیوع بیماری آنفوالنزا افزایش می یابد، 

افرادی که بیماری قلبی دارند بیش از دیگران در معرض ابتال به این بیماری 
و عوارض ناشی از آن قرار می گیرند.اکنون، دانشمندان دانشکده علوم پزشکی 

دانشگاه ناگویا )Nagoya( در ژاپن، پژوهش های پیشین مربوط به خطر مرگ در 
اثر همه موارد را در افراد مبتال به نارسایی قلبی و واکسیناسیون در برابر آنفلوآنزای 
فصلی مورد بررسی قرار داده اند.یافته های اخیر که در شصت وهفتمین نشست علمی 
ساالنه دانشگاه آمریکایی پزشکی قلب )ACC( در اورالندو ارائه خواهد شد، نشان 
می دهد که در فصل آنفلوآنزا، خطر مرگ و میر در اثر همه موارد در میان افراد مبتال 

به نارسایی قلبی، پس از واکسیناسیون در برابر آنفوالنزا متوقف می شود.
این پژوهشگران در تحلیل ۶ پژوهش از آمریکای شمالی، اروپا و آسیا، داده های 

مربوط به 7۸ هزار نفر از افراد مبتال به نارسایی قلبی را بررسی کردند.
نتایج همه این بررسی ها، کاهش مرگ را در میان افرادی که واکسن آنفوالنزا 

را دریافت کرده بودند، نشان داد. این خطر، در طول فصل آنفلوآنزا، تقریبا 
تا 50 درصد و در بقیه سال تا ۲0 درصد کاهش پیدا کرد. هیدکاتسو 

فوکوتا )Hidekatsu Fukuta(، نویسنده ارشد این پژوهش 
می گوید: برای تایید فایده واکسن آنفلوآنزا در نجات 

بررسی های  به  بیماران،  این  احتمالی 
تصادفی کنترلی نیاز است.

زنان  شاخص

چه گویمت؟ که تو خود با خبر ز حال منی
چو جان،  نهان شده در جسم پر مالل منی
چنین که می گذری تلخ بر من، از سر قهر

گمان برم که غم انگیز ماه و سال منی
خموش و گوشه نشینم، مگر نگاه توام

لطیف و دور گریزی، مگر خیال منی
ز چند و چون شب دوریت چه می پرسم

سیاه چشمی و خود پاسخ سؤال منی
چو آرزو به دلم خفته ای همیشه و حیف

که آرزوی فریبنده ی محال منی
هوای سرکشی ای طبع من،  مکن! که دگر

اسیر عشقی و مرغ شکسته بال منی
ازین غمی که چنین سینه سوز سیمین است
چه گویمت؟ که تو خود باخبر ز حال منی

آپارتمان  در  هایی  بازی  نوع  چه 
می توانیم انجام دهیم که هم بتواند 
بتواند  هم  و  کند  سرگرم  را  کودک 
موجب آزار و اذیت همسایگان نشود 
باید  زمینه  این  در  توصیه هایی  چه 
از  مهم  مراقبت های  بگیریم  نظر  در 
بازی های  معرفی  کدامند؟  شنوایی 
آپارتمانی که اجرای آن ها ساده باشد 
به پرورش فکری، شخصیتی و تقویت 
هوش کودکان کمک می کند.معرفی 
آن ها  اجرای  که  آپارتمانی  بازی های 
ساده باشد به پرورش فکری، شخصیتی 
و تقویت هوش کودکان کمک می کند.

1- بازی کی از چی خجالت می  کشد؟
خجالت،  رفع  آموزی،  جرأت  هدف: 

حساسیت زدایی
از  یک  هر  سالگی:   5 از  اجرا  قابل 
چه  از  که  می  کند  بیان  کودکان 
چیزی یا در چه موقعیت  هایی خجالت 
از  یک  هر  خجالت  نوع  می  کشد، 
کودکان روی تابلو نوشته و به بحث 
گذاشته می  شود و هر کودک با توجه 
به نوع خجالت در موقعیت نمایشی 
قرار می  گیرد و تشویق می  شود تا با 
خجالت خود مبارزه و بر آن غلبه کند.

2- بازی انتخاب شغل
هدف: بررسی عالئق و استعدادهای 

کودک، آینده نگری
سالگی:کودکان   5 از  اجرا  قابل 
می  گویند که دوست دارند در آینده 
چه کاره شوند و درباره علت انتخاب 
به  را  اطالعاتی  شغل  خود  و  خود 

کودکان دیگر می  دهند.

3- بازی دوست داشتن غذاها
هدف: تغییر ذائقه کودکان و گرایش 

آن  ها به غذاهای مقوی
از  یک  سالگی:هر   3 از  اجرا  قابل 
کودکان مطرح می  کند که کدام یک 
از غذاها را بیشتر دوست دارد و از کدام 
غذا بدش می  آید و یا این که آن غذا را 
نمی خورد. تمامی موارد ثبت می  شود 
و سپس درباره خواص غذاهای مقوی، 
کودکان  برای  لبنیات  و  سبزیجات 
توضیح داده می  شود و مثالً می  گوییم 
هر کی دوست دارد قوی و زیبا بشود 
باید این غذا را بخورد، مثل قهرمان 
خوردن  با  که  زبل  ملوان  کارتون 

اسفناج قوی می  شود.

4- بازی مهارت  های زندگی
هدف: آموزش مسائل مختلف، تقویت 

حافظه، دقت
بازی  این  سالگی:   5 از  اجرا  قابل 
و  گروهی  صورت  دو  به  می  توان  را 
انفرادی اجرا کرد . می  توان از وسایل 
پالستیکی و اسباب بازی برای تقریب 
کرد.کودکان،  استفاده  ذهنی  بیشتر 
مهارت  هایی مثل آشپزی، بچه داری، 
باغبانی، خیاطی، ظرف شویی، خانه 
داری، خرید کردن از مغازه و مواردی 
از این قبیل را به شکل نمایشی بازی 
می  کنند. مثالً یکی نقش آشپز را بازی 

می  کند و نحوه درست کردن ماکارونی 
وسیله  به  هدایت  می  دهد.  آموزش  را 

افراد گروه و راهنما انجام می  پذیرد.

5- بازی حیوانات
هدف: دوست داشتن حیوانات و پرهیز 

از آزار حیوانات
بچه  ها  از  سالگی:   3 از  اجرا  قابل 
می  خواهیم که به ما بگویند کدام حیوان 
را بیشتر از همه دوست دارند و از کدام 
حیوان خوششان نمی آید. موارد ثبت 
می  شود و سپس درباره دوست داشتن و 
محبت کردن به حیوانات و پرهیز از آزار 
حیوانات برای کودکان صحبت می  شود 
باغ  حیوانات،  بازی  های  اسباب  با  و 
وحشی توسط کودکان ساخته می  شود 
آن  مشخصات  و  حیوان  هر  غذای  و 
حیوان به کودک آموزش داده می  شود.

6- بازی دوست داشتن
آموزش  دیگران،  به  محبت  هدف: 

مسائل اجتماعی، پرهیز از کینه ورزی

کودکان  از  سالگی:   3 از  اجرا  قابل 
را  کسی  چه  که  بگویند  می  خواهیم 
بیشتر از همه و چه کسی را کمتر دوست 
کنند.  مطرح  نیز  را  آن  علت  و  دارند 
موارد ثبت می  شود و سپس در رابطه با 
دوست داشتن دیگران و محبت کردن 
صحبت می  شود و دیدگاه منفی کودکان 
را در رابطه با دیگران تغییر می  دهیم.

7- بازی با عروسک
هدف: بازی  های خالق، برون فکنی

قابل اجرا از 3 سالگی: به کودکان دختر 
عروسک و به کودکان پسر آدمک  های 
عروسکی مختلف داده و از آن  ها خواسته 
صورت  به  عروسک  ها  با  که  می  شود 
جداگانه هر بازی که دلشان می  خواهد 
انجام دهند و یا هر حرفی که دلشان 
بگویند.  خود  عروسک  به  می  خواهد 
ارتباطات  محتوای  و  حاالت  حرکات، 
کالمی ثبت و در جلسه بررسی می  شود.

8- بازی دزد و پلیس
اجتماعی،  مسائل  آموزش  هدف: 
آموزش نقش، تحرک، حساسیت زدایی

بچه  ها  از  سالگی:یکی  از 5  اجرا  قابل 

نقش دزد را 
بازی می  کند و دیگری 

نقش پلیس. این بازی به خصوص 
می  ترسند  دزد  از  که  کودکانی  برای 
است  بدی  کار  دزدی،  است.  مناسب 
. کسی که  است  ترسو  و دزد، خیلی 
نقش پلیس را بازی می  کند باید هدف 
می  توان  کند.  بیان  را  خود  وظیفه  از 
برای ایجاد نشاط بیشتر در این بازی 
از وسایلی مانند چشم بند، دستبند و 

هفت تیر پالستیکی استفاده کرد.

9- بازی کشف تغییرات
هدف: افزایش دقت و حافظه

کودکان  از  سالگی:   3 از  اجرا  قابل 
می  خواهیم وسایل داخل اتاق را به دقت 

زیر نظر بگیرند و سپس به یکی از بچه  ها 
می  گوییم از اتاق بیرون برود و جای یکی 
اتاق را تغییر می  دهیم. فرد  از اشیای 
مورد نظر باید تغییر ایجاد شده را در 
زمان مقرر حدس بزند این کار می  تواند 
به صورت گروهی نیز انجام شود به این 
ترتیب که بچه  ها رو به دیوار می  ایستند 
هر  سپس  و  می  شود  ایجاد  تغییر  و 
ایجاد  تغییر  زودتر  بچه  ها  از  کدام 
بازی است. برنده  بزند  شده را حدس 

10- بازی حدس بزن کجاست؟
هدف: افزایش دقت، سرعت عمل

به  شیء  یک  سالگی:  از 3  اجرا  قابل 
مثل  می  شود  داده  نشان  کودکان 
یک مهره کوچک که در دست جای 
می  گیرد و سپس از بچه  ها می  خواهیم 
که رو به دیوار بایستند و مهره را در یک 
قسمت از اتاق پنهان می  کنیم و هرکس 
زودتر جای آن را پیدا کرد برنده است 
انفرادی  به صورت  می  تواند  بازی  این 
شود.ی  اجرا  نیز  زمان  احتساب  با  و 
که اجرای آن ها ساده باشد به پرورش 
هوش  تقویت  و  شخصیتی  فکری، 

کودکان کمک می کند.

به  شما  اگر 
اهمیت  خود  سالمت 
می دهید اما نمی خواهید خود را از 
پس  کنید،  محروم  زندگی  لذت های 
یک  داریم:  شما  برای  خوبی  خبر  ما 
روش علمی ثابت شده برای آن وجود 
دارد! باهوش ترین ذهن های جهان به 
عادات غیرمعمولی دست پیدا کردند 
که می تواند این امکان را در اختیار ما 
قرار دهد که هم شاد زندگی کنیم و 
هم سالم. این عادات حتی به ما کمک 
می کنند که زندگی  طوالنی تری هم 

داشته باشیم.
ما را دنبال کنید: 

تا  شب   10 خواب:  زمان  بهترین 
شش صبح

پزشکان چینی به یک سیستم دست 
یافته اند که توضیح می دهد که کدام 
کار  زمانی  چه  در  بدن  اندام های 
انسان  بدن  برای  نتیجه  در  می کنند. 
بهتر است تا 10 شب بخوابد و شش 
صبح بیدار شود، البته اگر می خواهد 

عمر طوالنی داشته باشد.
بدن  ایمنی  سیستم  مثال،  عنوان  به 
تا 11 شب  از ساعت 9  ویروس ها  با 
مبارزه می کنند و سموم را از بدن دفع 
می کنند. کبد ساعت 11 شب تا یک 
بامداد خود را ترمیم می کند و ریه ها از 
3 بامداد تا 5 بامداد به پاکساری خود 
می پردازد، برای همین هم هست که ما 
عموما در این ساعات سرفه می کنیم. 
تا  از 5  نزدیکی های صبح؛  از  روده ها 
7 صبح خود را ترمیم می کنند. جالب 

نبود؟
بی توجهی به قضاوت دیگران

که  می کنند  ادعا  آمریکا  دانشمندان 
نادیده گرفتن نظر و قضاوت دیگران 
کمک  انسان  عمر  طول  افزایش  به 
می کند. وقتی ما به واکنش اطرافیان 
خود فکر می کنیم، بیشتر خویشتندار 
و خوددار، کمتر خودانگیخته و بیشتر 

عصبی می شویم.
باعث می شود که مردم  این تفاوت ها 
دانشمندان  باشند.  خوشحال  کمتر 
ثابت کرده اند که یک انسان ناراضی از 

زندگی، عمر کوتاهی هم دارد.
 حمام آفتاب بگیرید

نیاز  مورد   D ویتامین  خورشید،  نور 
بدن ما را تامین می کند. نورخورشید 
نه تنها با افسردگی مبارزه می کند که 
کمبود آن علت اغلب بیماری ها است. 
را  دیابت  به  ابتال  خطر  خورشید  نور 

کاهش می دهد.
بزرگ  تحقیق  یک   ،۲01۶ سال  در 
بیوشیمیایی نشان داد که افرادی که 
بیش از یک ساعت در روز حمام آفتاب 
افرادی  از  می گیرند، ۶7 درصد کمتر 
که کمتر زیر اشعه خورشید هستند، به 

انواع سرطان مبتال می شوند.
دندان های خود را کمتر مسواک کنید

که  هستید  افرادی  دسته  آن  از  اگر 
اغلب دوست دارید دوش بگیرید، باید 
در این باره تجدید نظر کنید. پزشکان 

کلینیک کرانلی در لندن ثابت کردند 
که صابون نامناسب در ترکیب با آب 
از  را  ما  پوست  محافظتی  الیه  گرم، 
چربی محروم می کند. در دراز مدت، 
پوستی خشک می شود  این الیه های 
و در نتیجه نمی تواند از بدن محافظت 
کند. به همین دلیل است که باید کمتر 

از قبل دوش بگیرید.
را  همین  مشابه  هم  دندانپزشکان 
بی رویه  کردن  مسواک  می گویند: 
دندان  و استفاده از دهانشویه به مینای 
توصیه  این  می زند.  آسیب  دندان 
بخصوص هنگامی کاربرد بیشتری دارد 
از خوردن  بعد  که عادت دارید دقیقا 
از  بسیاری  زیرا  کنید.  مسواک  غذا 
دندان  مینای  بهداشتی،  محصوالت 
به  آسان  خیلی  و  می کنند  نرم تر  را 

دندان ها صدمه می زنند.
گوجه فرنگی زیاد بخورید

دانشمندان آمریکایی دانشگاه تافتس 
در بوستون تحقیقاتی انجام دادند که 
باالخره بعد از 11 سال تکمیل شد. آنها 
وضعیت سالمتی 5 هزار شرکت کننده 
این  به  و  دادند  قرار  بررسی  مورد  را 
گوجه  از  که  کسانی  رسیدند:  نتیجه 

فرهنگی در رژیم غذایی خود بیشتر 
به  آنها  ابتالی  مصرف کردند، خطر 
بیماری های قلبی عروقی ۲۶ درصد 

کاهش یافته است.
به  همه  این  متخصصان،  گفته  به 
در  لیکوپن  اکسیدان  آنتی  دلیل 

گوجه فرنگی است.
پوسته نان را بخورید

بیوشیمیست های آلمانی در موسسه 
علوم تغذیه و غذا در شهر کیل توصیه 
بخوریم.  را  نان  پوسته  که  می کنند 
نان  روی  در  موجود  اکسیدان  آنتی 
برشته،  مانع رشد سرطان روده بزرگ 

و پاکسازی بدن می شود.
پژوهش  این  رئیس  هافمن  توماس 
که  شدیم  متوجه  ما  می گوید: 
آنتی اکسیدان ها در پوسته نان ۸ برابر 
بیشتر از بقیه آن است. به همین دلیل 
برای سالمتی  به مراتب  نان  پوسته 
است. نان  باقی قسمت های  از  بهتر 

سیگار نکشید
همه ما می دانیم که استنشاق سیگار 

برای سالمتی ما مضر است. اما مرکز 
بیماری های  از  پیشگیری  و  کنترل 
در  تنها  نه  که  می کند  ادعا  آمریکا 
معرض سیگار روشن بودن برای بدن 
آن  به  زدن  بلکه دست  است،  مضر 
هم می تواند مضر باشد! چرا اینطور 
است؟ از آنجا که هنگام رشد تنباکو، 
که  رادیواکتیوی  عناصر  شاخسارها 
در کشاورزی استفاده می شود مانند 
پلینیوم ۲10، سرب ۲10 و رادیوم را 
جذب می کنند. این عناصر حتی پس 
از خشک شدن برگ ها، درون گیاه 
در سیگاری  نتیجه  در  و  دارند  قرار 
وجود  هم  می کنید  لمس  شما  که 
دارند. اگرچه میزان آن بسیار اندک 
است ولی هنوز هم می توانند از طریق 

لمس به بدن انسان وارد شوند.
رقص!

که  می گویند  فرانسوی  دانشمندان 
برای  راه  بهترین  رقص  یادگیری 
افزایش طول عمر است. آنها دریافتند 
بهترین رقصی است که  که سالسا، 
برای داشتن یک زندگی طوالنی به ما 
کمک می کند. این رقص استخوان ها 

را می سازد.

سیمین بهبهانی

فریناز کوشانفر
)1977 - تهران (

ایرانی- پژوهشگر  کوشانفر  فریناز 
آمریکایی و استاد تمام وقت دانشگاه 
کالیفرنیا در سن دیگو است.از کودکی، 
کوشانفر تحت تأثیر پدربزرگ مادری 
خود که پزشک و از درجه داران ارتش 
داشت.  قرار  بود،  ایران  شاهنشاهی 
به  ترغیب  را  او  کوشانفر  پدربزرگ 
با  و  کرد  جدید«  »علوم  پیگیری 
تصویری که از ماری کوری، دانشمند 
زن فرانسوی، در ذهن داشت، فریناز 
را به پیگیری فیزیک هسته ای تشویق 
می کرد.او در سال 199۸ از دانشکده 
مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف 
به  موفق  برق  مهندسی  رشته  در 
دریافت درجه کارشناسی شد و پس 
از آن برای ادامه تحصیل راهی ایاالت 
متحده آمریکا شد. وی دانش آموخته 
دانشگاه  ارشد  کارشناسی  مقطع 
کالیفرنیا، لس آنجلس در رشته برق و 
کامپیوتر است. پس از آن کوشانفر در 
در ژانویه سال ۲001 راهی دانشگاه 
برکلی شد و دکترای خود را در برق و 
کامپیوتر از این دانشگاه دریافت کرد و 
در همان حال در رشته آمار و احتمال 

نیز در مقطع کارشناسی ارشد، ادامه 
تحصیل داد.فریناز کوشانفر در سال 
سال  جوان  مخترع  جایزه   ،۲00۸
)TR35( را دریافت کرد. این جایزه 
از سوی مجله »تکنولوژی  هر ساله 
یکی  به  ام آی تی  دانشگاه  ریویو« 
داده  دنیا  جوان  برتر  مخترع  از 35 
می شود.او به خاطر طراحی نوعی از 
بسیار  کاربردهای  میکروتراشهها که 
همچون  صنایعی  در  گسترده ای 
پخش کننده های  تولید  و  طراحی 
چندرسانه ای دارد، موفق به دریافت 

این جایزه شد.

عادات عجیبی که باعث می شود دو برابر عمر کنیدبهترین روش های بازی با اطفال در آپارتمان
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مردان  شاخص

علی خادم حسینی 
)1355 - تهران (

علی خادم حسینی یک دانشمند در 
زمینه مهندسی پزشکی، بیومتریال و 

مهندسی بافت ایرانی تبار است.
استاد  و  علمی  هیئت  عضو  وی 
در  درمان  و  بهداشت  علوم  فناوری 
دانشگاه  بهداشت  و  فناوری  بخش 
هاروارد و دانشکده پزشکی هاروارد 

می باشد.
مؤسسه  ایرانی  محققان  از  یکی  او 
MIT است که با همکارانش موفق 
ساخت  در  نوین  شیوه ای  ابداع  به 
اندام های مصنوعی شدند که از این 
روش برای ساخت کبد مصنوعی و 
خوک  و  موش  تعدادی  قلب  بافت 

استفاده کردند.
ریویو«،  »تکنولوژی  نوشته  به 
و  بافت ها  تولید  برای  توانایی 
محیط های  در  زنده  ارگان های 
برای  زیادی  امیدهای  آزمایشگاهی 
دانشمندان علوم پزشکی و درمانی 

ایجاد کرده است.
مهندسی  برای  سنتی  نگرش  اما   
عدم  همچون  مشکلی  با  بافت ها 
محیط  در  زنده  های  سلول  رفتار 

در  آنها  رفتار  همانند  آزمایشگاهی 
محیط داخل بدن روبروست.

تولید  برای  نخست  گام  عنوان  به 
ایرانی  محقق  این  قلب،  یک 
برای  را  قلبی  ماهیچه  سلول های 
به  تپنده  و  تولید ریسمانی کوچک 

صف کرد.
به  را  این ریسمان ها  ادامه  وی در 
حمایتی  نقش  با  ژالتینی  پلیمر 
تولید  را  بلوک هایی  تا  کرد  متصل 
نهایت  در  می توانند  که  کند 
کنند  خلق  را  ماهیچه  از  صفحاتی 
که به تولید »قلب« منجر می شود.

نقش و نگارهاي 
ناشي از تاتو گاهي 
که  است  فریبنده  آنقدر 
هرفردي را وسوسه مي کند درحالي که 
زیبایي های  از  یکي  مي تواند  تاتو 
انتقال  می تواند  چرا که  باشد  پرخطر 
از  باشد؛  بسیاری  بیماری های  دهنده 
برخی  تا  گرفته  حساسیت  و  عفونت 
سوی  از  اما  خطرناک  بیماری های 
دیگربیشتر افراد خیلی زود از داشتن 
این نقش و نگارها خسته می شوند و 
به دنبال راه هایی برای پاک کردن تاتو 
هستند، اما آنقدر که تاتو کردن آسان 
ممکن  و  ساده  آن  کردن  است،پاک 
روزگار  در  حتی  جایی که  تا  نیست 
پاک  برای  از جراحی  قدیم  نه چندان 
می کردند. استفاده  تاتوها  این  کردن 

اما این روزها لیزر کمی فقط کمی کار 
را راحت تر کرده است اما باز هم نباید 
انتظار زیادی داشت. اگر شما هم به 
تاتوهایتان هستید  دنبال پاک کردن 
می توانید  مطلب  این  در  شک  بدون 
کنید. پیدا  را  خود  سؤاالت  جواب 
4 گروه از افراد هستند که به فکر 

پاک کردن تاتو می افتند:
از  بعد  اولین گروه کسانی هستندکه 
تاتو  به هر دلیل پشیمان می شوند مثال 
سلیقه شان تغییر می کند یا یکنواختی 
جالب  و  یا…  می زند  را  دلشان  آن 
است بدانید در تحقیقي که به عمل 
آمده، مشاهده شده حدود 70 درصد 
از افراد ساعتي بعد از خالکوبي از این 

عمل خود پشیمان می شوند.
به دنبال پاک کردن  گروه دومی که 
تاتو هستند کسانی اند که اعتقاد دارند 
را  کارش  باید  که  طور  آن  آرایشگر 
درست انجام نداده  است مثال طرح تاتو 
در چشم یا ابرو آن طور که باید قرینه 
نیست و الزم است برای قرینه شدن 

قسمتي از طرح یک طرف پاک شود.
تاتو را چطور پاک کنیم؟

گروه سوم هم افرادی هستند که بعد 

 غیر از این داغ که در سینه سوزان دارم
چه گل از گلشن عشق تو به دامان دارم ؟

این همه خاطر آشفته و مجموعه ی رنج
یادگاری ست کزان زلف پریشان دارم
به هواداری ات ای پاک نسیم سحری

شور و آشفتگی گرد بیابان دارم
مگذر ای خاطره ی او ز کنارم مگذر

موج بی ساحل اشکم سر طوفان دارم
خار خشکم مزن ای برق به جانم آتش

که هنوز آرزوی بوسه ی باران دارم
غنچه آسا نشوم خیره به خورشید سحر
من که با عطر غمت سر به گریبان دارم

شمع سوزانم و روشن بود از آغازم
که من سوخته سامان چه به پایان دارم

کرد؟  کار  چه  باید  موفقیت  برای 
نگرش مثبت داشت؟ خب مطمئنا، 
اما این به تنهایی کافی است. قانون 
جذب؟ راز؟ این ایده ها ممکن است 
اما  دهد،  جواب  مستمر  فعالیت  با 
بدون هیچ تالشی، این نیروها کاری 

از پیش نمی رود.
با این حال، موفقیت به معنای اقدام 
و  نتیجه  به  رسیدن  برای  کردن 
استفاده مناسب از مهارت ها تعریف 
مهارت ها  این  از  بعضی  است.  شده 
مدرسه  در  نیست(  کافی  )البته 
در  را  آن  بعضی  می شوند،  تدریس 
هم  بعضی  و  می آموزند  کار  جریان 
در جریان زندگی و با تجربه کردن 

یاد می گیرند.
مهارت های  از  فهرستی  زیر  در 
به  که  کردیم  گردآوری  را  عمومی 
زمینه ای  هر  در  می تواند  کسی  هر 
که بخواهد کمک کند، از راه اندازی 
یک شرکت تا یک باغ برای برگزاری 
خاصی  مهارت های  البته،  مراسم. 
برای هر حوزه وجود دارد، اما موضوع 
ما در اینجا، مهارت هایی است که در 
همه رشته ها بدان نیاز دارید، آنهایی 
که می توانند توسط هر کسی در هر 

موقعیتی آموخته شوند.
 سخنرانی عمومی

توانایی سخن گفتن به صورت واضح، 
متقاعد کننده و قوی در برابر مخاطب 
مخاطب-  نفر  هزار  تا  یک  یعنی   -
یکی از مهمترین مهارت هایی است 
توسعه دهد.  که هر کسی می تواند 
افرادی که سخنرانی های مؤثر دارند، 
از اعتماد به نفس و جذابیت بیشتری 
سخن  توانایی  می شوند.  برخوردار 
گفتن به طور موثر به این معناست 
را  چیزی  هر  می توانید  شما  که 
فقط  نه  البته  برسانید،  فروش  به 
محصوالت، بلکه ایده ها، ایدئولوژی ها 
معنای  به  این  را.  جهان بینی ها  و 
برای پیشرفت  فرصت های بیشتری 
حرفه ای، داشتن مشتریان بیشتر و 
و  کسب  در  بهتر  سرمایه گذاری  یا 

کار است.
نوشتن

مشترک  مزایای  از  نوشتن  توانایی 
کردن  صحبت  خوب  با  مشابهی  و 
توانا  نویسندگان  است:  برخوردار 
و  ایده ها  محصوالت،  فروش  در 
افکارشان بهتر از نویسندگان ضعیف 
عمل می کنند. یادگیری هنر نوشتن 
دستور  بر  تسلط  شامل  تنها  نه 
توانایی  توسعه  بلکه  است،  زبان 
فرم  یک  به  خود  افکار  سازماندهی 
جذب  هدف  با  آن  ارائه  و  منسجم 
ممکن  راه  موثرترین  در  مخاطب 
است. با در نظر گرفتن حجم زیادی 
از متونی که تقریبا در هر معامله با 
آن سر و کار دارید،  -از تقاضاهای 
صفحه ای  هزاران  قوانین  و  دادگاه 
می توانید  روزانه-  خرید  مقادیر  تا 
متوجه شوید که یک استاد نوشتن 
چطور می تواند درهای تازه ای را به 

کسب و کار بگشاید.

شفیعی کدکنی

چگونه سرطانهای 
خطرناک را مهار کنیم؟

برای کاهش خطر سرطان در بدن از چه راهکارهایی 
می توانیم کمک بگیریم ؟این عارضه با تغذیه چگونه قابل 

پیشگیری خواهد بود ؟ آوریل ماه کنترل سرطان است، به طوریکه 
در این زمان بر انجام کارهایی در جهت کاهش خطر ابتال به سرطان 

تاکید می شود. براساس انستیتوی تحقیقات سرطان در ایاالت متحده، 
تغییراتی در سبک زندگی و همچنین تشخیص زودهنگام می تواند تقریبا از 

نیمی از بیشتر سرطان ها پیشگیری کند.دستورالعمل های تغذیه ای: رژیم غذایی 
یکی از مهم ترین عوامل تحت کنترل به حساب می آید که در کاهش خطر ابتال 
به سرطان تاثیر دارد. در حقیقت راهنمای غذایی برای پیشگیری از سرطان همانند 
سایر بیماری ها از جمله بیماری قلبی و دیابت است. به طور کلی دستورالعمل های 
تغذیه ای برای کمک به کاهش خطر ابتال به سرطان شامل موارد زیر است:حفظ 
کنید،  محدود  را  چربی  و  قندی  های  افزودنی  با  موادغذایی  مصرف  سالم:  وزن 
بدن  برای  کالری  زیادی  مقدار  دارند،  بسیار کمی که  موادمغذی  برخالف  زیرا 
: بشقاب  فراهم می کنند.مصرف سبزیجات، میوه ها، غالت کامل و بقوالت 
خود را با میوه ها و سبزیجات پر کنید، همچنین بهتر است نیمی از غالت 

مصرفی از غالت کامل باشد.محدود کردن وعده های مصرفی گوشت: 
برای دریافت پروتئین مورد نیاز از موادغذایی متنوعی مانند غذاهای 

دریایی، مرغ، گوشت بدون چربی، بقوالت، تخم مرغ و مغرهای 
آجیل استفاده کنید.کاهش مصرف نمک )سدیم(: برای 

محصوالت  در  موجود  سدیم  میزان  از  اطالع 
مراجعه موادغذایی  برچسب  به 

 کنید.

مدیریت خود
بستگی  موثر  عمل  به  موفقیت  اگر 
توانایی  به  بستگی  موثر  عمل  دارد، 
شما در درک موقعیت ها و وارد عمل 
است.  ممکن  زمان  بهترین  در  شدن 
بهره وری  قوی،  سازمانی  مهارت های 
موثر و نظم و انضباط چیزهایی است 
که شما الزم دارید تا خود را در این 

مسیر حفظ کنید.
شبکه سازی

شغل  کردن  پیدا  برای  فقط  شبکه 
اقتصاد  یک  در  نیست.  یا مشتری  و 
مبتنی بر ایده ها و نوآوری، شبکه ها، 
می کنند  ایجاد  را  ارتباطی  کانال 
جریان  ایده ها  آن،  طریق  از  که 
جدید  ایده های  آن  در  و  می یابد 
و  قوی  شبکه  یک  می آید.  بوجود 
مردم  از  فرد  یک  با  تنها  نه  بزرگ، 
روابط  بلکه  می کند،  برقرار  ارتباط 
این  و  می کند  ایجاد  را  گسترده ای 
منجر  بیشتری  روابط  به  روابط 
می شود و همه زیرمجموعه هم قرار 

روابط  این  که  تعامالتی  می گیرند. 
نوآوری  ایجاد  باعث  می کنند  ایجاد 
یکدیگر  از  و  می شوند  خالقیت  و 
پشتیبانی می کنند تا ایده های جدید 

پرورش یابند و به تحقق برسند.
تفکر انتقادی

بیشتر  بار  هزاران  شاید  و  صدها  ما 
در  مادربزرگ مان  و  پدربزرگ  از 
هستیم.  اطالعات  روزانه  معرض 
اطالعات،  این  ارزیابی  به  قادر  اینکه 
ارزش  مبنای  بر  آنها  دسته بندی 
تجزیه  بودنشان،  بی اهمیت  تا  بالقوه 
و تحلیل ارتباط و معنا، و ارتباط آنها 
مهم  بسیار  باشیم،  دیگر  اطالعات  با 
است و براحتی نمی توان این مهارت 
انتقادی،  تفکر  مهارت   آموخت.  را 
مردم  از  توده ای  از  را  شما  بالفاصله 

تشخیص می دهد.
تصمیم گیری

تبدیل  به  منجر  که  ارتباطی  پل 
حرکت  یک  به  ما  تحلیل  و  تجزیه 
است.  موثر  تصمیم گیری  می شود، 
یعنی دانستن آنچه که باید بر اساس 
اطالعات موجود انجام شود. در چنین 
حالتی اگر قدرت تصمیم گیری موثر 

نداشته  را 
روحیه  باشید، 

باعث  انتقادی تان  تفکر 
و  تجزیه  حد  از  بیش  تا  می شود 
اطالعات  منتظر  یا  کنید  تحلیل 
بمانید.  تصمیم گیری  برای  بیشتری 
بنابراین داشتن قدرت تصمیم گیری 
دیگران  از  را  شما  سریع،  و  موثر 

متمایز می کند.
ریاضی

الزم نیست که علم ریاضی را کامل و 
تکمیل کنید ولی باید در ساده ترین 
قوانین ریاضی به سرعت عمل کنید. 
ماشین  بدون  ارقام  با  کار  توانایی 
برآورد  آوردن  دست  به  و  حساب 
بزرگ  رهبر  یک  اینکه  برای  دقیق 
مهارت  باید  است.  ضروری  باشید، 

حساب و کتاب را داشته باشید تا به 
سرعت داده ها را تجزیه و تحلیل کنید 
و براساس آن تصیمات بهتری بگیرید.

تحقیق
داشته  انتظار  نمی تواند  کس  هیچ 
حتی  یا  بداند  را  چیز  همه  باشد 
در  حتی  بداند.  کمی  چیزی  هر  از 
وجود  چیزهایی  شما،  کاری  حوزه 
الزم  پس  نمی دانید.  شما  که  دارد 
داشته  را  تحقیق  توانایی  که  است 
و  سریع  چطور،  که  بدانید  باشید، 
بدون دردسر می توانید بدنبال پاسخ، 
معنی  بدین  این  باشید.  خود  سوال 
اینترنت  از  استفاده  توانایی  است که 
کتابخانه،  از  استفاده  موثر،  طور  به 
تشخیص منابع موثق و نحوه استفاده 
داشته  را  اطالع رسانی  شبکه های  از 

باشید. 
 آرامش

استرس نه تنها شما را می ًکشد، بلکه 
منجر به تصمیم گیری ضعیف، ضعف 
در فکر کردن و غیر اجتماعی شدن 
می شود. بنابراین یاد بگیرید که چطور 
آرامش داشته باشید و استرس را از 

خود دور کنید.

حساسیتي  واکنش هاي  دچار  تاتو  از 
مي شوند،  تاتو  رنگ  به  )آلرژیک( 
بنابراین  الزم است آن رنگ از داخل 

پوست خارج شود.
آقایان  شامل  بیشتر  چهارم  گروه  اما 
هر  به  که  هستند  کسانی  و  می شود 
دلیلي روي بدن خود خالکوبي انجام 
داده اند و اکنون یا به دلیل پشیماني یا 
به دلیل قوانین استخدام در سازمان هاي 
کردن  پاک  به  مجبور  و…  نظامي 
خالکوبي دست و پا یا تنه خود هستند.
رنگ هایی که سخت پاک می شوند

پررنگ  قهوه ای  و  سیاه  رنگ های 
معموال به لیزر جواب مثبتی می دهند 
اغلب  اما  شوند،  می  پاک  به راحتی  و 
پاک کردن رنگ های قرمز با مشکالتی 
همراه می شود و رنگ قرمز دیرتر به لیزر 
رنگ های  کردن  پاک  می دهد.  جواب 
سبز و آبی نیز ممکن است با مشکالتی 
خالکوبی   حال  عین  در  شود  مواجه 
)تاتو(های سفید یا خالکوبی  )تاتو(های 
همرنگ پوست ممکن است بر اثر لیزر 

تبدیل به رنگ خاکستری یا سیاه شود.
اگر پوست تیره دارید مشکل تان 

بیشتر است
تغییر رنگ  برای  لیزر  این  از  استفاده 
رنگ  با  افراد  در  شده  خالکوبی  ماده 
است  مشکل تر  کمی  تیره  پوست 
ماده  رنگ  و  پوست  رنگ  میان  زیرا 
شدن  پاک  هنگام  شده  خالکوبی 
نتیجه  در  و  می آید  وجود  به  رقابتی 
دارد پوست عکس العمل های  احتمال 
مثال  دهد  نشان  خود  از  مختلفی 
ممکن است پررنگ یا حتی سفید یا 
بی رنگ شود البته در بعضی موارد نیز 
جوش هایی روی پوست پدید می آید.
تاتوهای همرنگ با این لیزر پاک 

می شود
لیزر  انواع   از  دیگر  نوع    co2 لیزر 
الیه بردار است. در این نوع لیزرها تعداد 
جلسات کمتری برای درمان الزم است و 
گاهی با یک تا 3 جلسه درمان تاتو کامال 
پاک می شود. در مواردی که از رنگ های 
بهتر  روش  این  استفاده شده  مخلوط 
جوابگوست. همچنین در مواردی که از 
رنگ های همرنگ پوست توسط آرایشگر 
بیشتر  روش  این  باشد،  شده  استفاده 

روش  این  در  البته  می شود.  توصیه 
بعد از پاک کردن تاتو مدت کوتاهی 
می ماند  باقی  پوست  روی  قرمزی 
می شود. محو  تدریج  به  سپس  و 

مناسب ترین لیزر؟!
مناسب ترین   q-switched لیزر 
نوع لیزر برای رنگ های سیاه، آبی و 
 قهوه ای تیره است.نحوه عملکرد این 
ذرات  که  است  صورت  این  به  لیزر 
رنگ داخل پوست را منفجر و آنها را 
به ذرات ریز تبدیل می کند. این ذرات 
توسط سلول های الشه خوار برداشته 
شده و کم کم دفع می شود بنابراین 
تاتو را  عمل اصلی پاک شدن رنگ 
انجام  تاتو  خود  ایمنی  سلول های 
می دهند و درواقع رنگ های ریز شده 
را ریزه خواری کرده و از بین می برند.
آیا پاک کردن تاتو عوارضی هم دارد؟

در استفاده از لیزر برای پاک کردن 
کمتری  جانبی  عوارض  خالکوبی 
وجود  روش ها(  سایر  به  )نسبت 
هر  از  قبل  حال  هر  به  ولی  دارد 
نوع تصمیم گیری بهتر است متوجه 

عوارض احتمالی آن باشید:
1. پوست در معرض خطر عفونت قرار 
زخم  است  ممکن  و حتی  می گیرد 
شود و این زخم ها به طور دائم روی 
پوست باقی بمانند یا به طور کامل 

پاک نشوند.
تاتو را چطور پاک کنیم؟

2. در صورت محو شدن خالکوبی از 
روی پوست نیز ممکن است پوست 
محل خالکوبی شده تغییر رنگ دهد 
مناطق  بقیه  به  نسبت  آن  رنگ  و 
مرور  به  که  تیره شود  یا  کمرنگ تر 
پاک  در  مثال   می یابد.  بهبود  زمان 
کردن خالکوبی لب ها، خط چشم و 
طور  به  رنگدانه ها  است  ممکن  ابرو 
کامل محو نشوند و جای خالکوبی به 
صورت یک سایه روی بدن باقی بماند.

واکنش های  نیز  موارد  برخی  در   .3
آلرژیکی گزارش می شود به خصوص 
در مواردی که جوهر خالکوبی حاوی 
حالت   این  در  باشد.  جیوه  سولفید 
واکنش ها به شکل قرمزی، خارش و 

التهاب بروز می کنند. 
آیا لیزر درد دارد؟

استفاده از لیزر براي پاک کردن تاتو 
بدون عارضه نیست. درد هنگام انجام 
لیزر، سوزش و سرخي ناحیه تا چند 
هفته بعد از انجام عمل و مشکالت 
نادرتري مانند باقي ماندن جاي زخم، 
و…  پوست  شدن  تیره  یا  روشن 
نیز ممکن است بروز کند.برای پاک 
چند  معموال  جلسه  هر  تاتو  کردن 
دقیقه بیشتر طول نمي کشد اما قبل 
از آن فرد باید آماده شود. بي حسي 
عینک  از  استفاده  ناحیه،  موضعي 
و  عمل  هنگام  مخصوص  محافظ 
از  لیزر  از  بعد  ضدآفتاب  از  استفاده 
رعایت  باید  که  است  نکاتي  جمله 
لیزر  جلسه   12 تا   7 از  بعد  شود. 
مي توان مطمئن بود تاتو تاحد زیادی 
محو مي شود. بین هر جلسه نیز باید 
گذاشت. فاصله  هفته   8 تا   4 بین 

محو کردن جای خالکوبی با این روشمهارتهای الزم برای کسب موفقیت در کسب و کار 
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ایران در رده نخست بهترین تیم های فوتبال آسیا 
باقی ماند

تیم ملی فوتبال ایران در جدول فیفا 
یک رتبه سقوط کرد اما همچنان رتبه 
نخست بین تیم های آسیایی را حفظ 

کرد.
فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( 
رده بندی  جدیدترین  پنجشنبه  روز 
اعالم  را  جهان  فوتبال  ملی  تیم  های 
ایران  کرد که بر اساس آن تیم ملی 
با 1۴7۴ امتیاز در رده 33 جهان قرار 

دارد.
ملی  تیم  از  پس  رده بندی  این  در 
کره  و  ژاپن  استرالیا،  تیم های  ایران، 
در  گرفتن  قرار  با  ترتیب  به  جنوبی 
بندی  رتبه   55 و   5۴  ،۴3 جایگاه 

قاره  چهارم  تا  دوم  تیم های  جهانی، 
آسیا هستند.

در رده بندی بهترین تیم های جهان، 
مشترک  صورت  به  فرانسه  و  بلژیک 
و  دارند  اختیار  در  را  نخست  رتبه 
انگلیس،  اروگوئه،  کرواسی،  برزیل، 
دانمارک  و  اسپانیا  سوئیس،  پرتغال، 

هم در رده های سوم تا دهم هستند.
اسلوونی با ۶ پله سقوط و ایستادن 
و  بوسنی  و  بدترین   ۶1 رده  در 
هرزگوین با 5 پله صعود و قرار گرفتن 
در رده 3۴ بهترین تغییر رتبه را در 
رده بندی جدید فیفا به خود اختصاص 

داده اند.

با  ایران  ملی  تیم  مدت هاست 
سرمربی  کیروش  کارلوس  هدایت 
فیفا  رده بندی  در  دست کم  پرتغالی 
در  این  است.  گرفته  قرار  صدر  در 
حالیست که امکانات و شرایط مالی 
ژاپن،  مثل  آسیا  قدرتمند  تیم های 
استرالیا  و  عربستان  جنوبی،  کره 
بوده  بهتر  ایران  تیم  از  همواره 
امیدوار  کیروش  وجود  این  با  است. 
ملت های  جام  فاتح  بتواند  است 
که  شرایطی  در  البته  باشد،  آسیا 
و  است  بی پول  فوتبال  فدراسیون 
را  تیم  اما  نبسته  قرارداد  کیروش 

تمرین می دهد.

مسابقات جام کنفدراسیون والیبال آسیا:

 تیم دختران ایران در گروه خود اول شد

در  ایران  بانوان  والیبال  ملی  تیم 
رقابت های  در  خود  بازی  سومین 
کنفدراسیون والیبال آسیا با پیروزی 
بر تیم استرالیا به مرحله یک چهارم 

نهایی راه یافت.
در این دیدار که روز سه شنبه انجام 

 ،17 بر   ٢5 ایران  دختران  تیم  شد، 
٢5 بر ٢3 و ٢5 بر ٢0 از تیم استرالیا 

برد.
تیم والیبال زنان ایران به صدر گروه 
C صعود کرد و در مسابقه بعدی روز 
چین،  بانوان  ملی  تیم  با  چهارشنبه 

دیدار تیم ملی دختران ایران و تیم ملی فیلیپین
تیم اول گروه C روبرو خواهد شد.

دختران  جام  والیبال  رقابت های 
ملت های آسیا تا اول مهرماه در شهر 
ناخون راچ سیما در تایلند ادامه دارد. 
بازی ها در  این  ایران در دور گذشته 

رده ششم قرار گرفته بود.

تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

کرواسی  کاپ  دیویس  تنیس  تیم 
به  آمریکا  تنیس  تیم  بر  پیروزی  با 
مرحله نهایی این مسابقات راه یافت. 
کاپ  دیویس  تیم های  دیدار  در 
کارلوس  متحده،  ایاالت  و  کرواسی 
او  قضاوت  که  پرتغالی  داور  راموس 
اسلم  گراند  دختران  فینال  بازی  در 
وی  پی  در  پی  اخطارهای  و  آمریکا 
به  آفرید،  جنجال  ویلیامز  سرینا  به 
برنده  کروات  تنیس باز  چلیچ  مارین 
یک دوره گراند اسلم آمریکا به دلیل 
چه  داد.اگر  اخطار  راکتش  شکستن 
نهایی  مرحله  در  را  آمریکا  کرواسی 
به سم  مارین چلیچ  اما  مغلوب کرد 
 ، بر 7  کوئری تنیس باز آمریکایی ۶ 
باخت   ۴ بر   ۶ و   3 بر   ۶  ،  ۶ بر   7
.چلیچ در ست سوم بعد از آنکه چند 
امتیاز حساس مقابل کوئری از دست 
داد، راکت خود را چند بار به زمین 
کوبید و له کرد، و راموس نیز به او 

اخطار داد.
در این مسابقه برنا کوریچ تنیس باز 

اهل کرواسی با حساب ۶ بر 7 ،7 بر 
۶، ۶ بر 3 و ۶ بر ۴  بر استیو جانسون 
غلبه کرد و باعث رسیدن تیم خود به 
فینال امسال دیویس کاپ بعد از سال 

٢01۶ شد.
موفقیت  این  از  پس  کوریچ  برنا 

فرانسیس تیافو را نیز ۶ بر 7، ۶ بر یک 
، ۶ بر 7، ۶ بر یک و ۶ بر 3 شکست 
داد.  کرواسی در بازی نهایی به مصاف 
تیم دیویس کاپ فرانسه خواهد رفت 
اسپانیا  از  نهایی  نیمه  که در مسابقه 

برده بود.

راموس به چلیچ هم برای شکستن راکت اخطار داد

استقالل  و  پرسپولیس  تیم های 
نمایندگان ایران در مرحله یک چهارم 
نهایی جام قهرمانی باشگاه های آسیا 
برابر  در  شهریور   ٢۶ شب،  دوشنبه 
گرفتند.  قرار  خود  قطری  حریفان 
پرسپولیس در یک بازی حساب شده 
سه بر یک الدحیل را شکست داد و 
به نیمه نهایی صعود کرد و استقالب 
به تساوی دو بر دو مقابل السد حذف 

شد.
در  پرسپولیس  تیم  بازیکنان 
هزار   70 حضور  در  آزادی  استادیوم 
الدحیل  تماشاگر در حالی به مصاف 
رفتند که بازی رفت با نتیجه یک بر 
صفر به سود این تیم قطری تمام شده 
پرسپولیس  تیم  بازی  اول  نیمه  بود. 
 ٢0 اما  خورد  شکست  صفر  بر  یک 
دقیقه توفانی در نیمه دوم کافی بود تا 

شب رویایی این تیم رقم بخورد.
گل نخست پرسپولیس دقیقه دقیقه 
مدافع  حسینی  جالل  توسط   5۶
پیشتاخته این تیم به ثمر رسید. گل 
یک  روی  الدحیل  تیم  دفاع  را  دوم 
پایتخت هدیه  به سرخ پوشان  اشتباه 
داد و امید به پیروزی را در استادیوم 

باال برد.
تشویق بی امان تماشاگران و انگیزه 
بازیکنان این تیم برای به ثمر رساندن 
گل سوم کافی بود که گادوین منشا 
روی تیزهوشی در موقعیتی موقعیت 
را  او  با دروازه بان حریف  به تک  تک 

دریبل کرده و توپ را خونسردی وارد 
دروازه کرد.

برانکو ایوانکویچ سرمربی پرسپولیس 
در دقایق پایانی بازی به داور اعتراض 

کرد و از روی نیمکت اخراج شد.
پرسپولیس  بازیکن  عالیشاه  امید 
دیدار گفت، »خدا  این  پایان  از  پس 
شرمنده  هواداران مان  مقابل  شکر  را 
و  گذاشتند  تمام  سنگ  آنها  نشدیم. 
دریافت  را  اول  گل  ما  اینکه  از  پس 
کردیم باز هم از تیم حمایت کردند.«

شاهکار پرسپولیس در آزادی؛ حذف استقالل از آسیا

جالل حسینی کاپیتان پرسپولیس 
نیز گفت »بازی ناعادالنه را از الدحیل 

بردیم.«
به  شرایطی  در  استقالل  تیم  اما 
دیدار السد در قطر رفته بود که بازی 
رفت در استادیوم آزادی را سه بر یک 
باخته بود و امید چندانی به پیروزی 

در این دیدار نداشت.
هم  را  بازی  اول  گل  استقاللی ها 
اما دقیقه 33 روح اهلل  دریافت کردند 
باقری با یک شوت محکم گل تساوی 

را به ثمر رساند و دو تیم در نیمه اول 
مساوی به رختکن رفتند. در این نیمه 
روزبه چشمی مدافع استقالل آن قدر 
با داور و کمک او جر و بحث کرد که 

کارت زرد گرفت.
تیم  دست  به  بازی  دوم  نیمه 
استقالل افتاد و دقیقه ۴9  روی یک 
نوک  مهاجم  تبریزی  مرتضی  سانتر 
این تیم با ضربه سر گل دوم را زد. تیم 
السد برای حفظ نتیجه عقب کشید و 
اختیار  در  را  میدان  و  توپ  استقالل 
گلزنی  برای  زیادی  شانس  و  داشت 
روزبه  حمله  ضد  یک  در  اما  داشت 
چشمی روی مهاجم السد خطا کرد و 
با دریافت کارت زد دوم از بازی اخراج 

شد و استقالل را 10 نفره کرد.
و  ژاوی  مثل  ستاره هایی  وجود  با 
گابی توپ و میدان دست السد افتاد 
گلزنی  موقعیت  استقالل  هم  باز  اما 
آن  از  تیم  این  مهاجمین  اما  داشت 
دقایق  واپسین  در  نکردند.  استفاده 
با  السد  دیدار عفیف مهاجم سرعتی 
رحمتی تک به تک شد و دروازه بان 
داور  و  کرد  خطا  او  روی  استقالل 
گل  السد  داد.  نشان  را  پنالتی  نقطه 
دوم را زد که تیر خالص برای حذف 
استقالل بود. در وقت های تلف شده 
ضربه ایستگاهی دیدنی علی کریمی 
اما برای آبی پوشان کار  به تیر خورد 

تمام شده بود.
باید  می کرد  صعود  استقالل  اگر 
مقابل  برگشت  و  رفت  بازی  یک  در 
یک  اما  می گرفت  قرار  پرسپولیس 

دربی آسیایی ممکن نشد.
این  پایان  از  پس  شفر  وینفرید 
گفت،  خبری  کنفرانس  در  بازی 
ژاوی از بهترین بازیکنان دنیا است، 
به  باید  چرا  نمی  شوم،  متوجه  اما 
اخراج،  بگوید  و  برود  داور  سمت 
ما  گفت  خبرنگاران  به  شفر  اخراج. 
سوم  گل  می  توانستیم  هم  نفره   10

را هم بزنیم.

کارلوس راموس به خاطر شکستن راکت اخطار می دهد

مسابقات والیبال 
قهرمانی جهان در  

بلغارستان: 

ایران از فنالند 
هم برد

تیم والیبال ایران که این روزها در 
تیم های  با  رقابت  سرگرم  بلغارستان 
گروه D  این بازی هاست، پس از غلبه 
و  بلغارستان  پورتوریکو،  تیم های  بر 
کوبا در چهارمین بازی خود از لهستان 
شکست خورد اما روز سه شنبه بر تیم 
و  تالش  با  البته  شد  پیروز  فنالند 

زحمت زیاد.
ایران مقابل فنالند در ست اول ٢5 
اما ست های دوم و  برنده شد  بر 19 
به   ٢5 بر   ٢3 و   ٢5 بر   ٢٢ را  سوم 
در  توانست  ولی  کرد  واگذار  حریف 
از  بر ٢3  با حساب ٢5  چهارم  ست 
کار  و  بیاید  بر  سرسخت  رقیب  پس 
به ست پنجم برای تعیین سرنوشت 
با  هم  را  ست  این  ایران  که  کشید 
موفقیت 15 بر 1٢ پشت سر گذاشت 

و حریف را شکست داد.
دوم  رده  در  کار  اینجای  تا  ایران 
گروه D قرار دارد اما اگر بلغارستان، 
لهستان را شکست دهد، ایران باید به 
رتبه سوم گروه رضایت دهد. ولی اگر 
ایران  باشد،  بازی  این  پیروز  لهستان 
در جایگاه دوم گروه باقی خواهد ماند.

به هر حال نتیجه هر چه باشد ایران 
وارد گروهG  خواهد شد و تیم هایی 
چون آمریکا، لهستان و بلغارستان را 

مقابل خود خواهد داشت.

شدن  طوالنی  به  که  برانکو 
بود  معترض  اضافی  وقت های 
عصبی شد و در مقابل چشمان 
و  کوبید  زمین  به  را  توپ  داور 

داور او را اخراج کرد

بازیکنان پرسپولیس پس از به ثمر رسیدن گل یکدیگر را در آغوش گرفتند

با اخراج چشمی تیم استقالل در الک دفاعی فرو رفت و مجبور به 
تغییر تاکتیک شد

نخستین حضور تیم ملی کشتی 
بانوان ایران در مسابقات جهانی

برای  ایران  بانوان  کشتی  تیم 
نخستین بار در یک رویداد بین المللی 
به لبنان سفر می کند. این تیم از روز 
تا ٢۶ شهریورماه  این هفته  دوشنبه 
در سالن محمد بنا در اردوی آمادگی 

بسر خواهد برد.
رئیس  نایب  منظمی  مریم 
فدراسیون کشتی در امور بانوان گفته 
است اعضای تیم اعزامی در آمادگی 
این  اگرچه  و  می برند  بسر  ایده آل 
عمر  ما  دختران  برای  ورزشی  رشته 
یک ساله دارد، اما آنا واسلینکو مربی 
تیم شرایط جسمی و روحی آنان را به 
دلیل تمریناتی که در یک سال اخیر 
در  شرکت  آماده ی  کامال  داشته اند 

مبارزاتی که در پیش دارند می داند.
در  دختران  کشتی  مسئول 
بیشتر  شد  یادآور  کشتی  فدراسیون 
تیم  دیگر  خانم های کشتی گیر عضو 
های شرکت کننده در مسابقات بیروت 
رقابت های  در  شرکت  سابقه  سال ها 

کشتی آزاد را دارند.
وی افزود: »تیم های کشتی دختران 

گرجستان،  قرقیزستان،  ایتالیا، 
سوریه  اکراین،  مصر،  عراق،  ترکیه، 
بین المللی  مسابقات  در  بنگالدش  و 

بیروت زورآزمایی خواهند داشت.«
در  شرکت  از  ما  »هدف  گفت:  او 
این تورنمنت آشنایی با سطح کشتی 
در  حضور  از  پیش  جهان  دختران 
در  بانوان  کشتی  جهانی  رقابت های 

آذرماه امسال است.«
به  اعزامی  ملی  تیم  عضو  دختران 

مسابقات لبنان عبارتند از:
محمدی  فاطمه  کیلوگرم:   50

شیرکالهی و حدیث مرادی
55 کیلوگرم: زهرا یزدانی و شکوفه 

دارابی
۶0 کیلوگرم: فاطمه نیکبخت و زهرا 

دارابی
۶5 کیلوگرم: میمنت قاسم آبادی و 

ساجده بخشایش
70 کیلوگرم: کوثر لفته زاده و سحر 

امیریان
و  خانلر  معصومه  کیلوگرم:   75

فاطمه آبیدی
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به گفته معصومه ابتکار معاون حسن 
روحانى حذف ورزش از مدارس ابتدایى 
و  جسمانى  مشکالت  باعث  دختران 

درمانى براى آنها خواهد شد.
معصومه ابتکار گفته است: »دولت به 
زودى شاخصه هاى عدالت جنسى را به 
دستگاه هاى اجرایى اعالم خواهد کرد.«

او افزوده است: »زن و مرد از نفس 
واحد خلق شده اند و عدالت جنسیتى 
یکى از برنامه هاى دولت براى حمایت 

از بانوان و خانواده است.«
ابتکار که روز شنبه 2۴ شهریورماه  
استان  ادارى  شوراى  جلسه  در 
چهارمحال بختیارى سخن مى گفت، 
تأکید کرده است براى تحقق عدالت 
ششم  برنامه  اساس  بر  جنسیتى 
به  ویژه  به صورت  ماده 101  توسعه 
تا  شده  تکلیف  اجرایى  دستگاه هاى 
را در حوزه  آمارهاى خود  و  برنامه ها 
ارائه  جنسیتى  تفکیک  به  خدمات 

حذف زنگ ورزش از برنامه مدارس دخترانه

تفکیک  آمارهاى  از  یکى  در  و  دهند 
به جنس مشخص شد در تعدادى از 
ورزش  برنامه  دخترانه  دبستان هاى 

حذف شده است که این کار در آینده 
و  جسمانى  مشکالت  بروز  موجب 

درمانى براى آنها خواهد شد.

رده  مدیران  از  =عده ای 
باالی نظام برای حفظ پست و 
مقام خود »درصد جانبازی« 
را نردبان پیشرفت کرده اند.

=خبرها حاکی  از آن است 
در  سفیدها  یقه  برخی  که 
بنیاد شهید به دنبال افزایش 

درصد جانبازی افتاده اند.
=یک منبع آگاه به کیهان 
کل  بطور  می گوید،  لندن 
د  بنیا ر  د صد  ر د تعیین 
مسخره ای  نحو  به  ]شهید[ 

پارتی بازی است.
=مجلسی ها مدعی هستند 
برخی از روسای فدراسیون ها 
را که به دنبال افزایش درصد 
رصد  باشند  جانبازی شان 

خواهند کرد.
در هفته هاى گذشته مدیران جانباز 
درصد  افزایش  براى  بازنشسته  و 
حال  در  ۵0درصد  به  خود  جانبازى 
مسئوالن  به  فشار  و  گسترده  البى 
داشتن  با  تا  هستند  شهید  بنیاد 
را  قانون  دوباره  ۵0درصد  جانبازى 
دور زده و بدنه مدیریتى کشور حضور 

داشته باشند.
با  »فرزندان شاهد«  تلگرامى  کانال 
اعالم این خبر تهدید کرده در صورتى 
که مسئوالن بنیاد شهید در برابر فشار 
و البى این مدیران تسلیم شوند دست 
درصد  افزایش  درباره  افشاگرى  به 

جانبازى این افراد خواهند زد.
بکارگیرى  ممنوعیت  قانون  اخیراً 
کمیسیون  در  کشورى  بازنشستگان 
اجتماعى اصالح شده و طبق ضوابط 
که  بازنشسته  افراد  دسته  آن  جدید 
را  اسالمى  جمهورى  رهبر  اجازه 
باالى  »جانبازان  همچنین  و  دارند 
سال   ۳ باالى  »آزادگان  ۵0درصد«، 
اسارت« و »فرزندان شهدا« از شمول 

این قانون مستثنى شده  اند.
گروهى  شده  باعث  تغییرات  این 
کنند  تالش  بیشتر  منفعت  براى 
جانبازى  درصد  شهید  بنیاد  در 
مدارک  ارئه  یا  پارتى بازى  با  را  خود 
افزایش  ممکن  شکل  هر  به  جدید 
اختیار  در  که  را  شغلى  تا  دهند 
اغلب  کنند.  حفظ  همچنان  دادند 
مدیریت  بدنه  در  نیز  افراد  این 
دارند. آب  و  نان  مشاغل  کشور 

مهدی تاج جانبازتر می شود؟
یکى از مدیرانى که این روزها بحث 
بر سر درصد جانبازى او باال گرفته و 
رئیس  تاج  مهدى  رفته  ذره  بین  زیر 
فدراسیون فوتبال است. او بازنشسته 
در  نمى تواند  قانون  طبق  و  است 
فوتبال  فدراسیون  رئیس  جایگاه 
خود  کار  به  همچنان  اما  بماند 

مشغول است!
کمیسیون  کل  مدیر  طائبى  دکتر 
پزشکى بنیاد شهید مى گوید: »بیش 
کمیسیون  به  تاج  است  سال   10 از 
او ۴۵درصد جانبازى  نکرده،  مراجعه 
شده اند  برخوردار  نامه  آئین  برابر 
با  جانبازان  همه  مثل  هم  ایشان  و 
مى توانند  زمان  گذشت  به  توجه 
جهت تجدید نظر در خصوص درصد 
جانبازى مجدد در کمیسیون شرکت 

کنند.«
»این  مسئول  مقام  این  گفته  به 

کاسبی یقه سفیدها با »درصد جانبازی«:
 بدو بدو برای جانبازتر شدن!

از  خارج  پزشکان  و  متخصصان  نظر 
زمان  گذشت  با  که  است  کمیسیون 
مفصل  تعویض  و  سن  افزایش  و 
افزایش دیگر عوارض  و  زانو  و  راست 
چنین نظرى داشته اند. پرونده ایشان 
تصمیم گیرى  و  مطرح  در کمیسیون 
قطعى با نظر کمیسیون است. بنابراین 
رسمى،  و  دقیق  تصمیمات   براى 
کمیسیون  در  باید  ایشان  پرونده 
پزشکى مطرح که با توجه به عوارض 
در  تغییراتى  است  ممکن  موجود 
درصد جانبازى ایشان به وجود بیاید.«

احتمال  ساز  نیز  فارس  خبرگزارى 
را کوک  تاج  جانبازى  درصد  افزایش 
کرده و نوشته »با توجه عمل جراحى  
و  تاج  مهدى  مفصل  تعویض  و  لگن 
افزایش میزان جانبازى  افزایش سن، 
۵0درصد  از  بیش  تا  تاج  مهدى 

محتمل است.«
لندن  کیهان  به  آگاه  منبع  یک 
مى گوید: »بطور کل تعیین درصد در 
بنیاد ]شهید[ به نحو مسخره اى پارتى 
بازى است، مورد بوده به یک جانباز 
است  سال   ۳0 که  روان  و  اعصاب 
1۵درصد  تا   10 است  آسایشگاه  در 
جانبازى داده اند بعد به یکى که فقط 
نان درسته از گلویش پایین نمى رود 

۳0 تا ۴0درصد داده اند.«
موارد  »این  مى کند  تأکید  او 
همیشگى نیست اما پارتى بازى خیلى 

تأثیر دارد.«
بازنشستگى  قانون  در  تغییراتى  با 
پیش از موعد از سال 1۳۹2 مبناى 
کاهش  به 20درصد   2۵ از  جانبازى 
20درصد  فردى  اگر  یعنى  یافت. 
موعد  از  پیش  باشد  داشته  جانبازى 
بازنشسته  زودتر  مى شود.  بازنشسته 
از  برخى  اما  است  امتیاز  یک  شدن 
به خاطر  و  مى کنند  ان سوءاستفاده 
منفعت بیشتر و نیاز به درآمد بیشتر 

مدیریت  بدنه  ى  در  نفوذ  اعمال  با 
مشاغل آب و نان دار دیگرى را براى 
هم  و  مى کنند  جور  و  جفت  خود 
هم  و  مى گیرند  بازنشستگى  حقوق 
بهره  دوم  شغل  مزایاى  و  حقوق  از 

مى  برند.
در  ماجرا  این  مى رسد  نظر  به 
روزهاى آینده تبدیل به محلى براى 
زد و خوردهاى سیاسى بین مدیران 
رده باال و میانى باشد؛ به ویژه آنهایى 
که با قانون جدید مجبور خواهند بود 

از پاى سفره انقالب بلند شوند.

رئیس  نایب  یوسف نژاد  اصغر  على 
فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به 
بازنشستگان  کارگیرى  به  منع  قانون 
اینکه  گفته  دولتى  دستگاه هاى  در 
برخى از رؤساى فدراسیون ها به دنبال 
افزایش درصد جانبازى شان باشند را 

رصد خواهیم کرد.
این نماینده تاکید کرده »فلسفه این 
قانون و توجیه آن این بود که فضاى 
بیشتر در کادر مدیریتى براى جوان ها 
مانعى  تاکنون  که  افرادى  و  باز شود 
براى حضور نیروهاى جوان تر بوده اند 
باز  سایرین  براى  فضا  و  بروند  کنار 

شود.«
البته این نماینده و دیگر مسئوالن 
سال  و  سن  به  است  کافى  نظام 
اسالمى  جمهورى  ارشد  مقام هاى 
تشخیص  مجمع  نگهبان،  شوراى  در 
دیگر  و  کابینه  نظام،  مصلحت 
از  لشکرى  ببیند  تا  کند  نگاه  نهادها 
سفره نشینان با اذن على خامن ه اى در 
قدرت مانده اند و جاى خود را تا لحظه 

مرگ به هیچ کس نخواهند داد.
بیداد  جانبازان  به  نسبت  تبعض 
مى کند. بسیارى از آنها از تنگناهایى 
که در آن قرار گرفتند فغان مى کنند، 
پا«  و  بى سر  اینکه »مشتى دزد  از  و 

حق شان را خورده شکایت دارند.

بار  نخستین  که  جلودارزاده  سهیال 
در سن ۳۹ سالگى و در سال 1۳7۶ 
عنوان  به  میاندوره اى  انتخابات  در 
نماینده وارد پنجمین مجلس شوراى 
اسالمى شد، در مجلس ششم و هفتم 

نیز حضور داشت.
وى در مجلس پنجم که در دست 
که  بود  »محافظه کاران«  اصطالح  به 
چند سالیست به »اصولگرایان« تغییر 
به  قانون محاسبه مهریه  نام داده اند، 
نرخ روز را به مجلس برد که تصویب 
هم شد. اگرچه از این قانون به عنوان 
»یکى از بهترین قوانین حمایتى براى 
زنان پس از انقالب« نام برده مى شود، 
ولى مهریه از جمله به پشتوانه همین 
مردانى  از  بسیارى  جان  بالى  قانون 
در  توانایى  عدم  دلیل  به  که  شده 
پرداخت مهریه پس از طالق به زندان 
مى افتند؛ بطورى که نهادهاى مسئول 
تالش  و  شده  مداخله  به  مجبور 
کرده اند براى مبلغ مهریه محدودیت 

سهیال جلودارزاده نماینده مجلس شورای اسالمی:

کاش حکومت تصادفات جاده را به اندازه حجاب 
جدی می گرفت 

تعیین کنند.
حاال سهیال جلودار زاده در سخنانى 
همان  کاش  که  است  گفته  جدید 
حجاب  درباره  حکومت  که  اندازه 
سختگیرى مى کند در مورد تصادفات 
جاده ها  سنگین  تلفات  و  وحشتناک 

در کشور نیز جدى عمل مى کرد.
او گفته، باید الزام و نظارت بیشترى 
باشد.  داشته  وجود  جاده ها  در 
مجلس  کرده   پیشنهاد  جلودارزاده 
را  وشهرسازى  راه  و  کشور  وزیران 
استیضاح کند و بررسى و تذکر دهد و 
در مورد علل چنین اتفاقات هولناکى 
تحقیق و تفحص نماید. متاسفانه در 
انواع  هم  سر  پشت  اخیر  سال هاى 
وسایل حمل و نقل از هواپیما گرفته 
تا قطار و اتومبیل شخصى و عمومى 

در ایران دچار مشکل مى شوند.
نماینده  اصطالح  به  که  جلودارزاده 
اسالم شهر  و  ، شیمرانات  تهران، رى 
مردم  به  یک بار  داده،  ادامه  است 

گواهینامه  سالگى   18 سن  در 
دوره هاى  از  دیگر  و  مى شود  داده 
نیست.  خبرى  رانندگى  آموزش هاى 
گذشته،  سال  ده  در  کرده،  اضافه  او 
حوادث  اخیر  سال  دو  در  به خصوص 
هزار  ده ها  جان  جاده ها  در  رانندگى 

نفر را گرفته است.

شرایط اضطراری سیل و توفان در ۹ استان؛ یک 
کشته و ۳ گمشده

=۳1 شهرستان و روستا از 
دیروز تا کنون درگیر سیل و 
توفان هستند که خسارات 
همراه  به  نیز  مالی  و  جانی 

داشته است.
=دو نفر در استان گلستان 
بر اثر سیل مجروح شده اند 
کل  در  نفر   4۰۰ از  بیش  و 
راهی  توفان زده  استان های 

مراکز درمانی شدند.
در پى وقوع سیالب و توفان در ۹ 
در  روستا  و  شهر   ۳1 کشور  استان 
در  گرفتند.  قرار  اضطرارى  شرایط 
صدمه  بر  عالوه  حادثه  این  جریان 
دیدن بیش از ۴00 نفر، یک نفر کشته 

و ۳ نفر گم شده اند.
امروز  تا  دیروز  از  توفان  و  سیالب 
پیوسته  وقوع  به  کشور  استان   ۹ در 
و  شهر   ۳1 در  اضطرارى  شرایط  و 
آنگونه  است.  آورده  وجود  به  روستا 
نجات  و  امداد  که سخنگوى سازمان 
هالل احمر به خبرگزارى فارس گفته، 
آذربایجان شرقى،  در  توفان  و  سیل 

خراسان  اردبیل،  غربى،  آذربایجان 
گلستان،  سمنان،  زنجان،  شمالى، 
شروع  دیروز  از  همدان  و  مازندران 

شده و تا امروز ادامه پیدا کرده.
سلیمى  مرتضى  حالیکه  در 
یک  مرگ  از  احمر  هالل  سخنگوى 
مرد ۶0 ساله در روستاى ارمیان و گم 
شدن سه نفر در استان سمنان خبر 
داده، ایرج رئیسیان مدیرکل مدیریت 
بحران این استان، ضمن تکذیب این 
روستاى  در  نفر  یک  که  گفته  خبر 
میامى جان سپرده  قدس شهرستان 

و هیچ مفقودى در کار نبوده است!
او گفته که انتشار اخبارى از این دست 
موجب تشویق اذهان عمومى مى شود.

به گفته مرتضى سلیمى سخنگوى 
شرایط  اثر  بر  نفر  احمر، ۴۴8  هالل 
جّوى نامناسب در ۴8 ساعت اخیر با 
آنها خدمات  به  مشکل روبرو شده و 

امدادى و درمانى ارائه شده است.
آنگونه که این مقام هالل احمر گفته، 
آب ناشى از سیل در نقاط آسیب دیده 
و  شده  خارج  مسکونى  واحد   17 از 
اضطرارى شدند.  اسکان  هم  نفر   7۹
 ۶۳۵ و  چادر  دستگاه   1۵ همچنین 
حادثه  محل هاى  در  نایلون  کیلوگرم 

دیده توزیع شد.
خسارات مالى ناشى از سیل و توفان 
نشده  اعالم  مقامات  سوى  از  هنوز 

است.
در  و سیالب  توفان  دیگر،  از سوى 
استان گلستان نیز بیش از 20 درخت 
درختان  این  افتادن  و  شکسته  را 
نقل  و  حمل  در  اختالل  موجبات 
کرده.  فراهم  را  بین شهرى  و  شهرى 
گرگان  شهرستان  توسکستان  جاده 
ریزش  دچار  شدید  بارندگى  اثر  بر 
سنگالخى و موجب بسته شدن جاده 

شد که اکنون بازگشایى شده است.
سبب  همچنین  توفان  و  سیالب 
مصدوم شدن دو نفر در روستاى اوچ 
بیمارستان  به  که  شده  قال  آق  تپه 
برق  گذشته  روز  در  شدند.  منتقل 
برخى شهرهاى استان از جمله گرگان، 
على آبادکتول و جلین قطع شده بود.

مدیرکل  جمالى  مجتبى  گفته  به 
استاندارى  بحران  مدیریت  دفتر 
روستاى   ۵۳ در  »سیل  گلستان، 
شمال  در  واقع  قال  آق  شهرستان 
منازل  برخى  آبگرفتگى  باعث  استان 
و معابر و کنده شدن و آسیب دیدن 

سقف چند خانه شد.«

نوشته های روی چادر یک جانباز 5۰ درصد که سال 1۳۹4 در 
مقابل ساختمان بنیاد شهید در تهران بست نشینی کرده بود

مهدی تاج کلکسیونی از پست های مدیریتی در بخش صنعت و 
فوتبال را دارد

سهیال جلودارزاده

تعطیلی یک دبیرستان پسرانه در تبریز؛ مقامات
 می گویند توضیح و تشریح جزئیات آن صالح نیست!

=پیشتر رسوایی جنسی در 
غیرانتفاعی  دبیرستان  یک 
در تهران رسانه ای شده بود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان 
شرقى مى گوید یک دبیرستان پسرانه 
به نام »احسان« در ناحیه چهار تبریز 
با رأى دادگاه منحل شده است. این 
که  گفته  پرورش  و  آموزش  مقام 
توضیح و تشریح جزئیات این موضوع 

به صالح نیست!
و  آموزش  مدیرکل  پاشایى  جعفر 
ایسنا  به  شرقى  آذربایجان  پرورش 
پسرانه  دبیرستان  یک  که  گفته 

غیرانتفاعى به نام احسان در ناحیه ۴ 
تبریز تعطیل شده است.

این  قضایى  پرونده  که  گفته  وى 
توسط  پیش  سال  سه  مدرسه 
شده  گشوده  امنیتى«  »دستگاه هاى 
که »در نهایت طبق مستندات با رأى 
صادرشده از سوى دادگاه منحل شد.«

و  آموزش  مدیرکل  پاشایى  جعفر 
پرورش آذربایجان شرقى در پاسخى 
موضوع  این  جزئیات  درباره  عجیب 
گفته که »توضیح و تشریح جزئیات 
صالح  را  موضوع  این  مسائل  ریز  و 

نمى دانیم.«
به گفته این مقام آموزش و پرورش 

این  تعطیلى  با  شرقى،  آذربایجان 
مدرسه دانش آموزان به سایر مدارس 
تعدادى  و  کرده   مراجعه  استان  این 
هم ثبت نام شدند.آنگونه که وبسایت 
مجتمع آموزشى غیردولتى »احسان« 
سال  در  مدرسه  این  مى دهد  نشان 

1۳72 تأسیس شده بود.
رسوایى  جارى  سال  خردادماه 
جنسى در دبیرستان غیرانتفاعى معین 
در غرب تهران رسانه اى شد. ناظم این 
را  از دانش آموزان  تعدادى  دبیرستان 
مورد آزار و اذیت جنسى قرار داده بود 
که در نهایت به 10 سال زندان و 7۴ 

ضربه شالق محکوم شد.

خسارات وارد شده از سیل و توفان در ایران: محل وقوع این حادثه در منبع عکس درج نشده
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ه  ر با ر د که  ئی  گفتگو ها ر  د
دنباله  ــ  پاریس  اخیر  گردهمائی 
گذشته  ساله  دو  یکی  تالش های 
و  ملی  نهاد  یک  اندازی  راه  برای 
ــ  اسالمی  جمهوری  یگزین  جا
به نظر  یا  درگرفت نکته های اصلی 
نیامد، یا اهمیتی که می باید به آن 
به سطحی  را  بحث  یا  و  نشد  داده 
که ما با آن آشناتر و آسوده تریم، به 

سطح روابط شخصی، فروکاستند.
در  بحثی  هر  به  ورود  از  پیش 
را می باید روشن  نکته  باره دو  این 
کرد. نخست، هیچ کدام از مخالفان 
نیرو های  همگرائی  با  تالش ها  آن 
سیاسی گوناگون بر امر ملی یعنی بر 
دمکراسی و حقوق بشر و یکپارچگی 
ایران، مشکلی ندارند و از همه کمتر 
هر  از  پیش  دهه  دو  از  که  کسانی 
راستا  این  در  نویدبخشی  فرصت 
دگراندیش  واژه  و  گرفته اند  بهره 
به  که  داده اند  فارسی  زبان  به   را 
معنی برابر شناختن مخالف و »غیر 
همه  دوم،  است.  خود  با  خودی« 
آنها به تمرکز زدائی در حکومت و 
برقراری حقوق فرهنگی گویندگان 
موجب  به  فارسی  غیر  زبان های 
پیوست  میثاق های  پیشرفته ترین 
باور  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه 
قطعنامه  که  آنهائی  ویژه  به  دارند، 
اقوام  حقوق  و  محلی  حکومت های 
خود  حزب  منشور  به  را  یران  ا
زمینه  این  در  و  کرده اند  پیوست 
برای  خواستن  بیشتر  برای  جائی 
جدائی،  خواهان  که  گروهی  هیچ 
نباشد  ایران  از  خود،  هنگام  در 

نگذاشته اند. 
همایش ها  آن  در  کسانی  اگر 
آنها  نتایج  با  و  نجسته اند  شرکت 
مالحظات  ز  ا ند  ه ا نبود ی  همرا
آنها  گرفته است.  سرچشمه  اصولی 
و  پایه  بی  سازی های  جایگزین  با 
امتیاز دادن های زیان آور  آلوده به 
که  جمعی  هر  کردن  سرهم  برای 
بتوان گردآورد مخالف هستند؛ و در 
برابر هر اقدامی که یکپارچگی ایران 
را ــ چه به عنوان کشور و چه ملت 
سخت  مواضع  ببرد  پرسش  زیر  ــ 
و صریح می گیرند. هر تصوردیگری 
رقابت شخصی  و  اختالف  ازجمله  
بی موضوع است. در مسائل مربوط 
شخصی  مر  ا مبارزه،  و  ملت  به 
وجود ندارد؛ و از کدام رقابت سخن 

می گویند که در شمار آید؟ 
اشاره  آن  به  که  تالش هائی  در 
رفت کسانی استراتژی همراه کردن 
پایه  بر  را  ایران  سیاسی  نیرو های 
تفاهم با سازمان های قومی گذاشتند. 
نظامی  نیروهای  تا  سازمان ها  این 
پیرامون  در  قوا  موازنه  بر  امریکا 
ایران افزوده نشده بودند ــ از دهه 
فروپاشی  که  هنگامی  تا  و  ــ  نود 
فروپاشیدن های  آرزوی  شوروی، 
نکرده  بیدار  را در دل هائی  دیگری 
بود اندک آمادگی برای تفاهم جدی 
میانه  به  رویکردشان  ولی  داشتند 
هنگام  آن  از  داشت.  گرایش  روی 
نه  گا جدا ید  می با که  دالئلی  به 
نیرو ها  این  مواضع  کرد  بررسی 
رادیکال تر شده است و دیگر جز به 
خواست های بیشترینه ای )حد اکثر( 
که پیوسته باال تر رفته است و ظاهرا 

خواهد رفت رضایت نمی دهند. 
  » همبستگی « ی  تژ ها ا ستر ا
میانه  راست  طیف  که  می دانستند 
با  روی  هیج  به  ناسیونالیست  و 
ملت  کردن  بخش  که  فرمول هائی 
نام  به  زبانی  واحد های  به  را  ایران 
داشته  دربر  سیاسی  ماهیت های 
آنها  کرد.  نخواهد  موافقت  باشد 
حتی می توانستند به آسانی نگرانی 
نیرو های اصلی را در چپ و راست 
در  محافلی  طرح های  از  ایران  

امریکا و جا های دیگر برای استفاده 
ضربه  برای  ایران  قومی  مسائل  از 
اما  دریابند.  اسالمی  رژیم  به  زدن 
دربرگیرنده  نهادی  تشکیل  جاذبه 
افتاده ترین  دور  که  قومی  سازمان 
رزه  مبا ز  ا سیاسی  سازمان های 
به  بود  نیرومند تر  هستند،  همگانی 
خواهند  می کردند  خیال  که  ویژه 
آن  همراه  چپ  نیرو های  توانست 
درکنار  نیز  را  قومی  سازمان های 
ن  ها ا خو مشروطه  ز  ا عناصری 
وان  فرا ر های  هشدا به  نند.  بنشا
برلین  نشست  در  و  ننمودند  توجه 
دم  ایران  اقوام  سیاسی  حقوق  از 
زدند و با همه تذکراتی که پس از 
آن داده شد باز در لندن بر آن تاکید 
نهادند. اکنون آن سازمان های قومی  
پس از نشست پاریس، واژه قوم را 

و  برداشته اند  خود  قاموس  از  نیز 
ایران برایشان کشوری از  ملیت یا 
ملت هاست و ملیت یا ملت را زبان 
و کینه زبانی تعریف می کند. آنها تا 
نادیده گرفتن  با  جائی می روند که 
حقوق  بشر،  حقوق  جهانی  اعالمیه 
شهروندی ایرانیان را انکار می کنند 
»ملت« های  برای  را  حقوق  آن  و 

ایران می خواهند. 
* * *

ه  نگا که  ست  ا ئلی  مسا ینها  ا
دارد  برنمی  رقابت  مثال  و  سطحی 
قوام  ا بهروزی  و  یران  ا آینده  و 
از  گذشته  است.  آن  درگرو  ایران 
یانی  چپگرا ناسیونالیست،  راست 
و  سازی  نهاد  به  بود  ر  قرا که 
ند  شو نده  کشا شی  ا ین تر یگز جا
موضوع را از دریچه مسائل شخصی 
انگشت بر  نمی بینند؛ و به درستی 
انحرافات زننده ای می گذارند که از 
برلین تا پاریس را پوشانیده است. 
ایران،  چپ  از  برجسته ای  عناصر 
درخشانی  پیشینه  رویهمرفته  که 
در دفاع از یکپارچگی ایران ندارد، 
اتحاد  برلین  نشست  تازه ترین  در 
از  نمایشی  ایران  جمهوریخواهان 
که  دادند  ملی  مسئولیت  احساس 
دهه  نه  هشت  روشنفکران  دفاع 
پیش را از یکپارچگی ایران به یاد 
مسائل  در  را  آنها سندی  می آورد. 
همچون  که  کردند  تصویب  قومی 
به  دوران  این  از  افتخاری  برگ 
ی  برا کنون  ا ند.  ما هد  ا خو د  یا
نمی ماند  تردیدی  سازان  چایگزین 
بزرگ  بخش  اولویت  مهم ترین  که 
در  ایران  نگهداری  نیز  چپ  طیف 

چهارچوب کنونی آن است.
در  را  پاریس  از  گرفتن  فاصله 
سوی  از  و  گروهبندی ها  مهم ترین 
ا  چپگر ر  عتبا ا با  ی  شخصیت ها
همرائی  مهم  نشانه  یک  می باید 
که  امری  در  ایران  راست  و  چپ 
بد  می یا تباط  ر ا ملی  لح  مصا به 
رهبران  آشکار  تالش های  شمرد. 
سازمان های  از  یکی  سخنگویان  و 
حال  زبان  می تواند  که  ــ  قومی 

همه افراطیان باشد ــ در کشاندن 
امریکا به حمله به ایران، و همنوائی 
ین  ا با  امریکائی  محافل  پاره ای 
عد  متقا ی  برا ید  می با  ، تالش ها
کردن چپ واقعگرا و دمکرات ایران 
و  اتحاد ها  در  بازنگری  ضرورت  به 
باشد.  بسنده  پیشین  همکاری های 
طیف اصلی چپ، رویارو با خطرهائی 
و  بیرون  از  را  ایران  موجودیت  که 
نمی خواهد  می کند  تهدید  درون 
اسیر رویکرد ها و شعار های گذشته 
برهم  انتظار  در  کسانی  اگر  بماند. 
پریده اند  میدان  به  اوضاع  خوردن 
اقداماتشان  پیامد های  نمی دانند  و 
از  دیگری  بیشمار  کسان  چیست، 
سیاسی  سازمان های  همه  جمله 
سراسری و با پشتوانه، و نه محدود 
گسترده  درطیف  همزبان،  افراد  به 

چپ و راست هستند که به صراحت 
یا بطور ضمنی به دفاع از ایران در 

تمامیت آن برخاسته اند. 
ن  ا ز سا ین  یگز جا بر  ن  کنو ا
مخاطرات  بر  تنها  نه  که  است 
بلکه  خود،  تژی  استرا در  نهفته 
آن  کننده  فلج  محدودیت های  بر 
اینگونه  با  بنگرند.  نزدیک تر  از  نیز 
است،  سهل  که  جنبش  همایش ها 
ارزش  که  آمد  نخواهد  نیز  نیروئی 
برای  را  زدن ها  پا  و  دست  اینهمه 
مبارزات  در  تازه ای  جبهه  گشودن 
کردن  منحرف  و  مخالفان،  درونی 
داشته  اسالمی  رژیم  ز  ا مبارزه 
از  دگراندیشان،  همبستگی  باشد. 
پشتیبانی  و  دادن  دلگرمی  کژراهه 
عناصر  تندرو ترین  خواست های  از 
درگروه های قومی ایران نمی گذرد.  
آن عناصر، خود ملت ایران را انکار 
می کنند چه رسد به مصالح ملی، و 
بر آنها حرجی نیست. ولی دیگران 
رند.  دا بزرگ تری  مسئولیت های 
نفس مذاکره کردن با طرف هائی که 
بیشترینه خواست های خود  به  جز 
نیست  هنری  داد  نخواهند  رضایت 
فراوان  تجربه  اثر  بر  که  کسانی  و 
پانزده ساله از چنین مذاکره ها کنار 
همبستگی  مخالف  نه  ند  کشیده ا
حقوق  جهانی  اعالمیه  نه  هستند 

بشر و میثاق های آن.
مشکل در استراتژی و نیت هاست 
بجای  اصطالحات.  و  واژه ها  در  نه 
تازه  واژه های  اختراع  در  کوشش 
علوم  روزه  هر  اصطالحات  برای 
لمللی  ا بین  بط  ا و ر و  جتماعی  ا
بهتر است به صف ایران برای همه 
که  اصولی  بر  و  بپیوندند  ایرانیان، 
ساخته  آن  بر  متمدن  جهان  همه 
شده است توافق کنند. رعایت منافع 
ملی ایران به معنی حفظ این ملت 
بر روي هم  و  این مرز ها  در درون 
ریختن همه منابع طبیعی و انسانی 
ایران به سود همه ایرانیان، از نظر 
بخت  مراتب  به  نیز  صرف  سیاسی 
این  به  نیازی  هیچ  دارد.  بیشتری 

زبان آوری ها نیست.

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

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

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

انتخاب شده اند.
داریوش همایون
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۸۷(

مشیرالدوله  که  دیگری  رویداد 
برآمد،  آن  فصل  و  حل  مقام  در 
هدف،  ین  ا با  بود.  تبریز  ئلۀ  غا
هدایت(  )مهدیقلی  مخبرالسلطنه 
اختیارات  با  بود  مالیه  وزیر  که  را 
روانۀ  آذربایجان  والی  به عنوان  تام 

آن دیار کرد.
هدایت، در »خاطرات و خطرات« 
از  غیر رسمی  می  نویسد: »صحبت 
حرکت من به آذربایجان هست ولی 
هم  کسی  نمی شود.  مذاکره  رسماً 
نیست. محمدحسن میرزا ولیعهد را 
به افتضاح از تبریز بیرون کرده اند. 
عین الدوله و سپهساالر را هم عذر 
است  سهل  تهران  در  خواسته اند. 
کاله را کج گذاردن و باد زیر بغل 
انداختن. از خیابانی تلگرافی رسید 
)دادور(  السلطنه  وثوق  به  خطاب 
بیاید.  تنها  می آید  اگر  فالنی  که 
خیابانی در یک دو مراسله هم مرا 
هم مسلک محترم خطاب می کند... 
دولت در امر آذربایجان مرّدد است. 
آشنا  تبریز  روحیۀ  احوال  به  من 
و  می دانستم  بازی  را  قیام  و  بودم 
تصور مخالفت نمی کردم. در هیأت 
گفتم آذربایجان را به مفت نمی شود 
در  به جنگ  کار  ولو  داد  از دست 
به  حاضرم  من  بکشد.  قافالنکوه 
شنبه  جلسۀ  در  بروم.  آذربایجان 
شد،  گرفته  تصمیم  ذیحجه  ششم 

من سه شنبه نهم حرکت کردم...« 
)1299 )شهریورماه 

مستوفی  عبداهلل  خاطرات  در 
)شرح زندگی من ـ تاریخ اجتماعی 
و اداری دورۀ قاجاریه( آمده است:

روزهای  همان  از  »مشیرالدوله 
قیامی ها  با  خود،  زمامداری  اولیۀ 
 ، گشته ف  ا تلگر له  د مبا د  ر ا و
و  د  ردا قرا ندن  ما موقوف االجرا 
شده،  متذکر  را  مطبوعات  آزادی 
افتتاح مجلس شورای ملی را وعده 
داد... منتظر بود که قیامی ها از این 
اقدامات دولت قدرشناسی کرده با 
نمایند.  مساعدت  دولت  مشروعات 
حرفهای  ز  ا دست  یان  قا آ لی  و
ترکی  به  برنداشته  خود  سرباالی 
گفتن خود ادامه دادند. مشیرالدوله 
آقای  )جناب  مخبرالسلطنه  حاجی 
دو  در  که  را  هدایت(  مهدیقلی 
والی  مشکل،  موارد  از  دیگر  مورد 
به  مردم  و  بود  شده  آذربایجان 
کمال  و  ا بی طمعی  و  بی غرضی 
داوطلبی  به  داشتند،  را  اطمینان 
آذربایجان  ایالت  به  ایشان  خود 
انتخاب و مأمور کرد. تصور می رفت 
وجاهت والی جدید، و اعتماد عامه 
نسبت به او، قیامی ها را بر سر جای 
والی  این  آقایان  ولی  بنشاند  خود 
را به داراالیاله راه ندادند به طوری 
مجبور  لسلطنه  مخبرا حاجی  که 
شهری  خانه های  از  یکی  به  شد 
فرود آید. هرقدر این والی وجیه و 
از در  با آقایان  طرف اعتماد مردم 
را  بیمزگی  آنها  درآمد،  مسالمت 
زیادتر کرده حتی والی را در خانۀ 
شهر  از  اخراج  به  تهدید  هم  خود 
به  مجبوراً  مخبرالسلطنه  نمودند. 
نظامی  قوۀ  پادگان  )محل  نظامیه 
در باغ شمال( رفت. قیامی ها این 
دانستند   والی  فرار  مقدمۀ  را  کار 
ولی  فزودند  ا خود  رعونت  بر  و 
هفته  سه  دو  در  لسلطنه  ا مخبر
به خوبی  تبریز،  در  خود  قامت  ا
اطالع حاصل کرده بود که اهالی از 

این اقدامات تبّری جسته و همگی 
هواخواه وحدت ملی هستند، و قوۀ 
مهمی  چیز  هم  آقایان  این  جنگی 
آنها در کمال  نیست و قلع و قمع 
که  بود  این  است.  ممکن  سهولت 
شهر  به  داد  امر  نظامیه  قزاقان  به 
رفته و به مرکز قیام یعنی داراالیاله 
حمله و آنها را متفرق، و از آنها نزع 
رئیس  محمد  شیخ  کردند.  اسلحه 
در  و  پناهنده  خانه ای  در  قیام 
قزاقها  بود.  شده  متواری  زیرزمین 
آنها  به  که  دختربچه ای  هدایت  به 
خانه  این  در  شخصی  بود  گفته 
این محل  به  او  برای گرفتن  است 
از  دفاع  قصد  به  که  و شیخ  آمده، 
خود به سمت آنها تیراندازی کرده 
بود آماج شلیک قزاقها شده مقتول 
معاینۀ  مأمور  دکتر  ولی  گردید، 
جسد استدالالتی می کرد که شیخ 
محمد خودکشی کرده است و شاید 

این قول، بی وجه هم نباشد«.
ن  با ز ز  ا ا  ر یع  قا و ح  شر

بشنویم: مخبرالسلطنه 
لسلطنه  ق ا ثو و به  نی  با خیا «
تنها  فالنی  د  بو ه  د کر ف  ا تلگر
تنها رفتم.. همه جا  بیاید. من هم 
و  مانده  نکوفته  خرمن ها  راه  در 
رعایا  و  در حصار محصورند  گله ها 
از ترس شاهسون، تفنگ به دست 
است  ین  ا ند.  نشسته ا برج ها  در 

احوال آزادی ستان که آزادیخواهان 
زده  کمر  به  دامن  آن  نجات  برای 
قیام فرموده اند، به قعود هم معتقد 
نیستند و از تهران وجوه متوقعند. 
بودن،  د  زا آ برای  نیست  معلوم 
ایران به چند جمهوری باید تقسیم 
شود... معهود بود پس از ورود )به 
تبریز( خیابانی کسی بفرستد حرف 
بزنیم. دو روز گذشته، نفرستاد. روز 
دوم ناظم الدوله به دیدن من آمد. 
گفتم  داشتیم.  سابقه  قبل  سفر  از 
انداخت.  باال  شانه  فن؟  چه  رفیق، 

معلوم شد. مطلب 
و  مچی  ا د با م  سو ز  و ر
صحبت   . ند مد آ لمحققین  ا سید
قیام  که  آن  نتیجه  شد.  طوالنی 
شما  نیست،  گفتنی  دارد،  نقشه  
را  پیغامات  و  برگردید  تهران  به 
و  رفتم  سید  منزل  به  ببرید. شب 
مرغ  دیدم  شد،  طوالنی تر  صحبت 
یک پا دارد و دنده عوض نمی شود. 
 1919 قرارداد  علیه  بر  قیام  گفتم 
قرارداد  آن  که  الدوله  وثوق  بود. 
فقط  رفت،  بین  از  کرد  امضا  را 
استعانت  و  است  الزم  پروتست 
با  هم  لفت  مخا  . دیگر دول  ز  ا
خانگی  جنگ  ند.  کرده ا د  ردا قرا
مایۀ خانه خرابی است. حدود ایران 
رد.  دا جامعیت  تا  است  محترم 
را می شناسید، همه  کابینه  اجزای 
احوال  به  وطن پرستند.  مردمان 
همۀ  جواب  دارید.  سابقه  هم  من 
»بر  است  نگفتنی  م  مرا  ، حرفها
بباید گریست«.  دانش  و  این عقل 
مأیوساً بیرون آمدم... مشتیج رئیس 
اظهار  آمد،  من  دیدن  به  قزاقخانه 
کرد که قیام پر و پایی ندارد. عدۀ 
بیخود  لباس  ند،  فعله ا ملی  فوج 
ژاندارم  اگر  پوشانده اند.  آنها  به 
آن  که  ـ  کند  همراهی  قیام  با 
در  ـ  نمی دهیم  احتمال  هم  را 
دقیقه  چهل  در  وااّل  ساعت  چهار 
بساطشان برچیده است. گفتم برای 
نصیحتم.  مشغول  نیامده ام،  جنگ 

می کنند.  دیدن  قنسولها  و  علماء 
شش  قنسولها  و  علماء  بازدید  در 
مردم  است.  من  همراه  قزاق  سوار 
از حضور من در تبریز آگاه شدند. 
پیداست  کسبه  چشم  از  عبور،  در 
که استغاثه دارند. از در ژاندارمری 
که می گذرم بوقی می زنند. شیپور 
ندارند. رئیس ژاندارم به دیدن من 
انقیاد  اظهار  پیغام  به  ولی  نیامد 

کرد...
نزد  مشتیج  که  ثانی  نوبت  در 
تکرار  را  سابق  نقشۀ  و  آمد  من 
کرد گفتم اطراف کار را باید درست 
دید، نمی خواهم زد و خورد بسیار 
دو   .. گردد. واقع  تلفات  و  بشود 
ساعت به غروب مانده به قزاقخانه 
گرفت.  تصمیم  می بایست  رفتیم. 
عمل  به  که  پرسیدم  رئیس  از  باز 
کار  که  دارید  اطمینان  خودتان 
داد.  اطمینان  نکند؟  پیدا  دنباله 
بود، صرف شد.  شامی حاضر شده 
رختخواب  در  لباس  با  قدری  من 
باز  را  در  دمید.  سپیده  تا  غلتیدم 
گاهی  می آمد،  تیر  صدای  کردم. 
آفتاب،  سر  بیشتر.  گاهی  کمتر، 
مرکز  که  د  ا د خبر  له  لدو ا ظفر
به  تلفن  مرکز  و  عالی قاپو  نظمیه، 

ماست... تصرف 

از طرف  روز دیگر، نزدیک ظهر 
شنیده  همهمه  )شهربانی(  نظمیه 
و  قیه  زدن،  کف  ی  صدا شد. 
نعش  گفتند  گفتم چیست؟  فریاد. 
جمع  مردم  آورده اند،  را  خیابانی 
هیاهو  و  می زنند  دست  شده اند، 
بازار  دور  می خواهند  و  می کنند 
شدم.  متأسف  فوق العاده  بگردانند. 
گفتم ببرند در سّیدحمزه، محترماً 
دفن کنند. دو سه ناسزا هم به این 
جماعت کوفی گفتم. تا دو روز قبل 
پای نطق او دست می زدند و مردی 
را شیفته کردند، امروز پای نعش او 

می زنند. دست 
ظهر، راپرت واقعه رسید. معلوم 
نفر  سه  پست  به  دختربچه ای  شد 
فالن  در  خیابانی  می گوید  قزاق 
قها  قزا است.  زیرزمین  در  خانه 
خانه  داخل  نکرده  تکلیف  کسب 
زیرزمین  و  حیاط  بین  می شوند. 
چند تیر رد و بدل می شود. تیری 
می خورد.  قزاق  نفر  یک  دست  به 
تیری  و  پای خیابانی  به  تیری هم 
هم به سرش. گفتند تیر سرش را 
قول،  این  مؤید  است.  زده  خودش 
نوشته ای از بغلش درآمد که چون 
نخواستم تسلیم بشوم انتحار کردم. 
عین نوشته: »رفقا خدا حافظ، چون 
بودم  نموده  تصمیم  و  ماندم  تنها 
که دستگیر نشوم خودم را کشتم. 
را  مرام  نشوید.  سست  این  از  بعد 
من  بازماندگان  از  کنید.  تعقیب 
تمام  ندارم.  را  نکنید. کسی  غفلت 
بود  این  بردند.  به غارت  مرا  دارائی 
 22 لسلطنه.  مخبرا دیخواهی  زا آ

ـ محمد خیابانی«. سنبله 
اگر تجزیۀ  مملکت آزادیخواهی 
است بنده آزادیخواه نیستم. منزل 
خیابانی را دادم تعمیر کردند. اثاثه 
برای اوالدش تدارک کردم. حقوق 
برای اوالدش خواستم. در تشریفات 
هفته و سال او مساعدت کردم. در 
ادارات حاضر  اجزای  تمام  او  سال 

شدند...«

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 126۸ (
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1ـ خوراکی است سنتی ـ 
روس  معروف  انقالبیون  از 
که در مکزیک به قتل رسید

2ـ کشوری است
3ـ پایانـ  طریقـ  پایتخت 

کشوری است
4ـ فریاد ـ از وسایل نقلیه

5 ـ سهیم شدن
6ـ  اشک گلـ  از شهرهای 

ایران
7 ـ تکرار یک حرف ـ هر 
یک از استخوان های ستون 
داخلی  اعضای  از  ـ  فقرات 

بدن انسان
ـ  جهان  موجودات  ـ   8

پایتخت کشوری است
9ـ آن سوی ـ زندگی
10ـ فرمانده ـ مصون

11ـ لگام اسبـ  سپاسگزار

ز  ا معروف  ثری  ا 1ـ 
لئوناردو داوینچی

2ـ گیاه کوچکـ  گرد و 
غبار و خاشاک

ـ  ماکارونی  نوعی  3ـ 
قوانین چنگیزی

مذهبی  پیشوای  4ـ 
ز  ا ـ  برهمایی  ئین  آ

رودخانه های اروپا
5ـ  جنگ افزاری استـ  
خوانندۀ فقید و فراموش 

ناشدنی کشور ما
بزرگ  فالسفۀ  از  ـ   6

فرانسه

7ـ  حرف تعجبـ  مرتبه 
و درجه ـ شکلی است 

هندسی
ایران ـ  8 ـ شهری در 

تکخال
ـ  تشبیه  پسوند  9ـ 

واحدی است تربیتی
10ـ حرکت زیر حرفـ  

از چاشنی ها
11ـ روز ـ خانۀ زنبور ـ 

تکرار یک حرف
متفکر  و  شاعر  عارف،  1ـ 
قونیه  در  که  ایران  بزرگ 

به خاک سپرده شد
2ـ از ورزش ها ـ رسیدگی 

مجدد در محاکمات 
3ـ فراوانی ـ گرد ـ نخوت
4ـ کام ـ تک و واحد ـ او 

5ـ  از نخست وزیران پیشین 
ایران

6 ـ ُخرد شده ـ تکرار یک 
حرف ـ سوا ـ از آنطرف از 

بیماریهای پوستی است
در  بندری  ـ  مداخل  ـ   7
سواحل جنوبی ایرانـ  نقش

8ـ  داخل سر استـ  کافی 
ـ راه گم کرده ـ عظمت

9ـ جویای شهرت ـ نوعی 
زیر انداز ـ تکرار یک حرف 
است  میوه ای  ـ  بلند  10ـ 

ـ نوا و آوا
از  ـ   خبره  ـ  لحظه  11ـ 
ارتجاعی  خاصیت  آنطرف 

دارد ـ وحشی و درنده
12ـ از رشته های تخصصی 
ـ  حی  ا جر و  شکی  پز

وسیله ای فنی
ـ  صورت  از  قسمتی  13ـ 
نوعی  ـ  دریا  امواج  تالطم 

بازی با ورق
14ـ به دنیا آمدنـ  قسمتی 

از لباس ـ آب جاری
ـ  چیز  هر  اصل  ـ   15

بی آالیش

برجستۀ  ن  ا د ستمر سیا ز  ا 1ـ 
پیشین  ئیس  ر و  ر  جا ن قا ا ر دو

مجلس شورای ملی ایران
زهر  ـ  بخشش  ـ  به عربی  »نه«  2ـ 

ـ قایق
ـ کوهی در ایران ـ بنیه ـ تکرار یک حرف 3

ـ  نزدیکان  ـ  استحمام  ابزار  از  4ـ 
محل ُشرب باده

5ـ  از شعرا و قصیده سرایان معروف، 
معاصر و فقید ایران

6 ـ از شهرهای ایران ـ وحشت
آثار  از  ـ  عواطف  تمرکز  ـ محل   7

تاریخی مشهد
8 ـ ثمربخش ـ واحد

ـ از شعرای برجسته معاصر و فقید ایران 9
گردن  موی  ـ  پیش نویس  10ـ 

حیواناتـ  نامناسب 
11ـ داخل دایره است ـ از شعرای 

نوپرداز و فقید ایران
ـ  وضو  به جای  ـ  پا  یک  قدم  12ـ 

مانع ـ صریح
13ـ از ییالقات کنار تهران قدیم ـ 

گلی است ـ سماوی
14ـ چهارپایی استـ  نوعی قایقـ  آزاد

ایران  معروف  عارف  و  شاعر  ـ   15
مؤلف  و  هجری  ششم  قرن  در 
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اختراع دوچرخه

تاریخ دوچرخه

ژاک  ژان  خالفکار  پدر  که  روزی 
روسو او را به عموی عیاشش سپرد و 
فرار کرد، هرگز تصور نمی کرد که پسر 
ضعیف و ریزه میزه اش روزی این قدر 
معروف شود. ژان ژاک روسو از کودکی 
با سختی ها و مشکالت زندگی بزرگ 
سپرد.  کلیسا  به  را  او  عمویش  شد. 
شاگرد  ابتدایی،  تحصیالت  از  بعد 
ولی  شد،  دادگستری  عریضه نویس 
را  او  بداخالق،  استاد  سختگیری های 
فرار داد و آواره کرد. او شهر به شهر 
می گشت و با معرکه گیری خرج خود 
را در می آورد. باالخره به خود آمد و با 
کمک بیوه پولداری )که خودش او را 
تحصیل  به  می خواند(،  نجات  فرشته 
فلسفه مشغول شد. از عالیق دیگر روسو 
موسیقی بود ولی نت اختراعی اش جز 
یک تشکر خشک و خالی سودی مالی 

برایش نداشت!
و  روشنگری  اوج  که  روزها  آن  در 
فلسفه بازی در اروپا بود، آکادمی دیوژن 
مسابقه ای ترتیب داده بود با این سؤال 
که آیا توسعه علوم موجب اصالح اخالق 
مردم می شود یا نه؟ جواب منفی ژان 
ژاک به این سؤال باعث شهرتش شد. 

روسو یک بار دیگر هم آواره شد. کتاب 
»امیل« یا »تربیت« او چندان به مذاق 
حتی  و  نیامد  خوش  فرانسه  پارلمان 
دستور جلب او را صادر کردند. روسو 
به سوئیس فرار کرد و این آوارگی جدید 

او را به شدت افسرده کرد.
و  آزاد  »انسان ها  می گفت:  روسو 
برابر به دنیا می آیند ولی در دنیا اسیر 
هستند و از رنج و تبعیض و جدایی ها 
ناله می کنند و گاهی ناله به فریاد تبدیل 
می شود«. او از نخستین متفکرانی است 
که مفهوم حقوق بشر را به طور مشخص 
به کار گرفت و چشم پوشیدن از آزادی 
انسان ها را زیر پا گذاشتن حقوق بشر 
می دانست. اصلی ترین عقیده او نظریه 
»کنتراتاریانیسم« )فرضیه قرارداد( بود 
که طبق آن، دولت موظف است طبق 
اصول و قراردادی که تصویب شده رفتار 
اگر مقاومت کند، جامعه حق  کند و 

دارد راه دیگری را انتخاب کند.
طرفداران روسو می گویند اندیشه ها و 
نظریات او به روشن شدن آتش انقالب 
فرانسه و ایجاد مکتب های سوسیالیستی 
و برانگیختن حس وطن پرستانه مردم 

کمک بزرگی کرده است.

ژان ژاک روسو و قراردادش!

دوچرخه، حاصل تخیل و خالقیت 
انسانی بود که دیگر نمی خواست روی 
پای خودش بایستد، حوصله کشیدن 
افسار چارپایان باربردار را هم نداشت؛ 
انسانی که دلش می خواست همین طور 
که نشسته است راه برود و هر وقت هم 
خواست یا ترسید یا دلش تنگ شد، 
این  از  و  برسد  زمین سفت  به  پایش 
خیال ها. چنین انسانی هم با این درجه از 
راحت طلبی و خیال پردازی، در اوایل قرن 
نوزدهم در بعضی نقاط اروپا پیدا می شد.

 نمونه اش همین بارون کارل فون 
دریس که در 1817 میالدی 2 عدد 
چرخ چوبی را با یک میله چوبی به هم 
به  فرمان چوبی  عدد  و یک  چسباند 
چرخ جلویی وصل کرد و نشست روی 
گرفته  را  فرمان  در حالی که  و  میله 
بود و زمین را با پاهایش به عقب هل 
می داد و لبخند می زد، وانمود کرد به 
آرزوی بشر، جامه عمل پوشانده است. 
این البته دقیقاً همان وسیله ای نبود که 
در خیال بشر ویراژ می داد اما انسان آن 
زمان خوشبخت بود و به اندازه کافی 
وقت داشت که هی زمین بخورد و هی 
بلند شود، لبخند بزند و با اعتماد به 
نفس به تکنولوژی ساده زیر پایش نگاه 
کند و به مرور زمان دوچرخه اش را بهتر 
کند. این، دقیقاً همان اتفاقی بود که در 
ادامه قرن نوزدهم افتاد. 20 سال بعد از 
فون دریس، یک آهنگر اسکاتلندی، 2 
پدال رفت و برگشتی به این مجموعه 

اضافه کرد. بعد 2 نفر فرانسوی پدال ها 
که  ساختند  چیزی  و  آوردند  جلو  را 
در  راحتی  به  عقبش  از چرخ  می شد 
مقابل هیبت چرخ جلو صرف نظر کرد و 
سوار شدنش در حد رام کردن شتر، دل 
و جرأت می خواست. باقی سال های قرن 
به تالش برای بهتر کردن همین وسیله 
گذشت و نتیجه اش ایده ها و اختراعاتی 
اتومبیل  برای  را  بعد  راه قرن  بود که 
الستیک های  کرد.  هموار  هواپیما  و 
ترمز  دیسکی،  ترمز  بلبرینگ،  بادی، 
همگی  دنده،  حتی  و  اسپوک  کابلی، 
در  طالیی اند.  دوران  همین  محصول 
به  انگلیسی  استارلی  1885 میالدی، 
را  دنده  چرخ  و  زنجیر  مجموعه،  این 
میانگین  چرخ ها  از  و  کرد  اضافه  هم 
گرفت و چیزی ساخت که فرق زیادی 
ندارد. می گویند  با دوچرخه های االن 
از 2 ساختمانی که اواخر قرن نوزدهم 
در مرکز اسناد واشنگتن به نگهداری 
اختصاص  ثبت شده  اختراعات  اسناد 
داشت، یکی شامل اختراعاتی بود که 

به دوچرخه مربوط می شد!.
سال  نتیجه 80  امروزی،  دوچرخه 
کار گروهی آدم هایی است که نه نابغه 
بودند، نه دانشمند؛ فقط می خواستند 
این وسیله که باالخره از ذهن یک بارون 
آلمانی بیرون پریده بود، بهتر کار کند 
و مثل مرکب خیالشان ویراژ بدهد و 
احساس می کردند که از پس این کار 

بر می آیند.

داستاني در مورد اولین دیدار »امت 
فاکس«، نویسنده و فیلسوف معاصر، 
هنگامي  سرویس؛  سلف  رستوران  از 
که براي نخستین بار به آمریکا رفت.

به چنین  زمان، هرگز  آن  تا  وي که 
اي  گوشه  در  بود  نرفته  رستوراني 
از  که  نیت  این  نشست.با  انتظار  به 
لحظات  هرچه  شود.اما  پذیرایي  او 
ناشکیبایي  شد  مي  سپري  بیشتري 
پیشخدمتها  دید  مي  ینکه  ا ز  ا و  ا
کوچکترین توجهي به او ندارند،شدت 
گرفت.از همه بدتر اینکه مشاهده مي 
کرد کساني پس از او وارد شده بودند و 
در مقابل بشقاب هاي پر از غذا نشسته 

و مشغول خوردن بودند.
وي با ناراحتي به مردي که بر سر 
و  بود،نزدیک شد  نشسته  مجاور  میز 
است  دقیقه  بیست  گفت:»من حدود 
آنکه  بدون  ام  نشسته  اینجا  در  که 
کسي کوچکترین توجهي به من نشان 
دهد. حاال مي بینم شما که پنج دقیقه 
پیش وارد شدید با بشقابي پر از غذا 
اید!موضوع  اینجا نشسته  در مقابلتان 
چگونه  کشور  ین  ا چیست؟مردم 
تعجب  با  شوند؟«مرد  مي  پذیرایي 

گفت:» ولي اینجا سلف سرویس است.« 
رستوران  انتهایي  قسمت  به  سپس 
جایي که غذاها به مقدار فراوان چیده 
شده بود، اشاره کرد و ادامه داد:» به 
و هر  بردارید  بروید، یک سیني  آنجا 
چه مي خواهید، انتخاب کنید،پول آن 
را بپردازید،بعد اینجا بنشینید و آن را 

میل کنید!« 
احساس  قدري  که  فاکس،  امت 
را  مرد  دستورات  کرد،  مي  حماقت 
میز  روي  را  غذا  وقتي  گرفت.اما  پي 
به ذهنش رسید که  ناگهان  گذاشت 
سرویس  سلف  حکم  در  هم  زندگي 
فرصت  ، دها رخدا نوع  همه  ست. ا
ها  غم  و  ها،موقعیتها،شادیها،سرورها 
که  حالي  در  دارد.  قرار  ما  برابر  در 
به صندلي خود  بي حرکت  ما  اغلب 
این  محو  چنان  آن  و  ایم  چسبیده 
خود  بشقاب  در  دیگران  که  هستیم 
چه دارند و دچار شگفتي شده ایم که 
هرگز  و  دارد؟  بیشتري  سهم  او  چرا 
ساده  خیلي  رسد  نمي  ذهنمان  به 
چه  ببینیم  و  برخیزیم  خود  از جاي 
آنچه  است،سپس  فراهم  چیزهایي 

مي خواهیم،برگزینیم. 

سلف سرویس

 ژان ژاک روسو )1778-1712(امت فاكس )1886-1951(
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شاه قاجار« بسازد؟ با توّجه به قبضه 
نیروهای  و  ارتش  فرماندهی  کردن 
مصّدق،  آیا  مصّدق،  توسط  انتظامی 
در غیبت شاه، می خواست که با نوعی 
»کودتای سفید«، مقّدمات تغییر رژیم 

پهلوی را فراهم نماید؟
 پاسخ قطعی به این سئواالت، دشوار 
است. هندرسون در گزارش خود )به 
تاریخ 10 مارس 1953 = 19 اسفند 

1331( می نویسد: 
بیرون  را  انگلیسی ها  که  »مصّدق 
رانده، مجلس شورای ملّی را فلج کرده 
و مجلس سنا را نیز منحل نموده، همۀ 
سیاستمداران معروف را تار و مار کرده و 
صاحب منصبان ارشد لشگری و کشوری 

را از کار برکنار نموده و چندین عضو 
خاندان سلطنتی را به تبعید فرستاده، 
اینک به سراغ شاه رفته است. شاید بعد 
از شاه، نوبت مجلس باشد که بخواهد 
خود را از شّر ِ آن نیز برهاند ... مصّدق، 
و  احساسات  مقهور  که  است  مردی 
خویش  بدگمانی های  و  پیشداوری ها 
است و مانند بسیاری از اعضاء خاندان 
به شاه  نسبت  پنهانی  قاجار، کینه ای 
»فرزند  چشم  به  را  شاه  او  دارد. 
شاه(  )رضا  ستمکار«  و  شّیاد  آن 
تضعیف  در  همواره  که  می نگرد 
 .»... می کوشد  او  اعتبار  و  قدرت 
 چنانکه خواهیم دید، حوادث بعدی 
)خصوصاً در 25 مرداد 32( تمایالت 
درونی  انگیزه های  یا  مصّدق  پنهان 
یاران نزدیک او )خصوصاً دکتر حسین 

فاطمی( را آشکار ساخت.
 در چنان شرایطی، با متهم کردن 
شاه و درباریان به »مداخله و تحریک 
مخالفان«، مصّدق اعالم کرد که بزودی 
استعفاء خواهد داد و به مردم خواهد 
گفت که در برابر تحریکات شاه و دربار 
است.  بازمانده  اجرای وظایف خود  از 
تا  خواست  دربار(  )وزیر  عالء  از  شاه 
پادرمیانی کند و مصّدق را از این کار 
ماه  اسفند  دوم  روز  در  عالء  بازدارد. 
1331 به نزد مصّدق رفت و در برابر 
اعتراضات مصّدق دربارۀ تحریکات شاه، 
گفت: » که شاه همواره با نظر مخالفان 
مصّدق برای برکنار ساختن او مخالفت 
کرده است«. ... این سخِن عالء با آنچه 
که در گزارش های هندرسون دیده ایم، 

کاماًل درست و صادقانه بود. 
در هر حال، با کوشش کمیتۀ هفت 
نفرۀ مجلس در مالقات های متعّدد با 

شاه و مصّدق از جمله، قرار شد:
اّوالً: شاه، افسران ارتش را آگاه سازد 
که از این پس، دستور از نخست وزیر 

خواهند گرفت. 
را  مصّدق  دشمنان  باید  شاه  ثانیاً: 

به دربار راه ندهد و از مالقات با آنان 
خودداری کند.

ثالثاً: شاه از تقسیم اراضی سلطنتی 
بردارد... دست  رعایا  میان  در 

شاه به نمایندگان گفته بود که شرط 
اّول و دّوم را به کار خواهد بست، اّما 
بین  اراضی  تقسیم  که  می کند  فکر 
ضرورت  کشور،  آیندۀ  لحاظ  به  رعایا 
با  باره  این  در  که  حاضرست  و  دارد 
دکتر مصّدق مذاکره کند. )مّوحد، ج 

2، صص 690-689(
این توافق، موجب نارضایتی آیت اهلل 
از  بسیاری  و  مّکی  حسین  کاشانی، 
که  مّکی  شد.  دیگر  سیاستمداران 
را مثل موم در دست مصّدق«  »شاه 
را  مصّدق  با  شاه  توافق  می دانست، 
روحیۀ  تقویت  و  خواهی  زیاده  باعث 
قدرت طلبی مصّدق و زمینه ای برای 
سرنگونی سلطنت شاه ارزیابی می کرد.

 در شرایط روحی بسیار دشوار که 
شاه از سلب حقوق قانونی خود توسط 
مصّدق و بی حرمتی افسران نسبت به 
خویش، افسرده و پریشان است و بقول 
همسرش - ثریا اسفندیاری - »فضای 
کاخ اختصاصی برای ما غیرقابل تحّمل 
شده بود و شاه، نیمه شبان مرا از خواب 
بیدار می کرد تا محض احتیاط، اتاق مان 
حالیکه  در  شب ها  کنیم.  عوض  را 
اسلحه ای زیر بالِش خود گذاشته ایم به 
رختخواب می رویم و هر بار که بر سِر 
مان  دست  یک  می نشینیم،  غذا  میز 
قبضۀ اسلحه را می فشارد و محمدرضا از 
خوردن غذایی که در برابرش می گذارند 
است  ممکن  چون  می کند،  پرهیز 
 )22( کنند....«  مسمومش  بخواهند 
در چنین شرایطی )با توّجه به وجود 
پیشنهادات مربوط به نفت(، مصّدق در 
که  می کند  پیشنهاد  شاه،  با  مالقاتی 
مدتی  اعلیحضرت  باشد  بهتر  »شاید 
در خارج ازکشور بمانند تا اوضاع آرام 
گیرد«. شاه از پیشنهاد مصّدق استقبال 
از کشور  نمود و پرسید کی می تواند 
خارج شود؟ مصّدق گفته بود: همین 

شنبه 9 اسفند ماه 1331.
 هندرسون در گزارش خود به تاریخ 
 )1331 اسفند   6(  1953 فوریه   25

می نویسد:
)وزیر  عالء  به  شاه  صبح،  »امروز 
دربار( گفته است که اعصابش چنان 
خراب است که نمی تواند تا 28 فوریه 
)9 اسفند( در تهران بماند و می خواهد، 
صبِح 7 اسفند با اتوموبیل روانۀ بغداد 
شود و از آنجا به اروپا عزیمت نماید. 
شاه  است  بهتر  که  گفته  نیز  مصّدق 
همین فردا روانه شود، اّما به اصرار عالء، 
قانع شده که حرکت شاه تا روز شنبه 

به تأخیر افتد«.
 با آگاهی آیت اهلل کاشانی، آیت اهلل 
مّکی،  حسین  بقائی،  دکتر  بهبهانی، 
قوام السلطنه و دیگران از خروج شاه و 
مخالفت آنان با سفِر وی، در فضائی از 
بیم و توطئه و بی اعتمادی و تشویش، 
برابر  از مردم تهران در  جمع کثیری 
کاخ سلطنتی ازدحام می کنند تا مانع 
مسافرت شاه شوند. به گزارش خبرنگار 

روزنامۀ کیهان:
دّکاکین  ُکلّیۀ  ظهر،  نزدیکی  »تا 
آیت  منزل  به  )مردم(  شدند.  تعطیل 
اهلل بهبهانی رفتند و از ایشان خواستند 
به دربار بروند و مانع حرکت شاهنشاه 
گریه  بلند  صدای  با  عده ای   ... شوند 
فریاد  بازار  در  عده ای   ... می کردند 
می زدند: بجنبید! مملکت از دست رفت 
... در نزدیک کاخ مرمر، زنان، تظاهرات 
می کردند و خطاب به سربازان و مردم 
حمّیت  کجاست؟  غیرت  می گفتند: 
 »... رفت  از دست  مملکت  کجاست؟ 

دکتر محّمد مصّدق؛ آسیب شناسی یک شکست
از  یکی  بعنوان  مصّدق-  دکتر   
هیچگاه  قاجار-  خاندان  بازماندگان 
او در  قاطع  بخاطر نقش  را  رضاشاه 
قاجارها،  لیاقت  بی  سلسلۀ  انقراض 
نبخشیده بود و بهمین جهت،برخالف 
اصل یازدهم قانون اساسی مشروطیت 
و برخالف همۀ نمایندگان مجلس، نه 
تنها در وفاداری »به اساس سلطنت 
و حقوق ملّت« سوگند نخورده بود، 
بلکه از آغاز تا پایان پادشاهی رضاشاه 
- و سپس محّمد رضا شاه- مصّدق 
بعنوان یک »سیاستمدار ِ همیشه 

مخالف« باقی ماند. )21( 
 هندرسون )سفیر آمریکا در ایران( 
که با مصّدق روابط بسیار دوستانه و 
صمیمانه داشت، ضمن گزارش 10 
اسفند 1331،   19 = مارس 1953 

دربارۀ مصّدق می نویسد:
منفی  آدم  اساساً-   - »مصّدق 
بافی است که در تمام دوران حیات 
و  منفی  اقدامات  جز  خود،  سیاسی 
دادن شعار، کار ِ دیگری نکرده و در 
دورۀ نخست وزیری خود نیز، اقدام 
سازنده ای انجام نداده است. کوشش 
برای تحلیل اَعمال و اقدامات او بر پایۀ 
عقل و منطق، امکان پذیر نیست. او 
در هر قدم که با شکست مواجه شود، 
تا  تازه ای می گردد  به دنبال دشمن 
مسئولّیت شکست خویش را بر گردن 

وی اندازد«.
فرزانگی  نه  دوران،  این  تمام  در 
علی  محمد  مانند  کسانی  سیاسی 
فروغی برای مصّدق، جلوه و جذبه ای 
داشت و نه فرهیختگِی فرهنگی آنان 
اجتماعی  اصالحات  از  حمایت  در 
مهندسی  پی ریزی  برای  رضاشاه 
اجتماعی جهِت خارج کردِن ایران 

از قرون وسطای تاریخ خویش. 
 مصّدق در سراسر دوران رضا شاه 
و محّمد رضا شاه به عنوان یک منتقد 
شجاع و شریف درخشید، اّما آن زمان 
خواست ها  سخنگوی  عنوان  به  که 
محبوب ترین  ملّت،  یک  آرزو های  و 
سیاسی  شخصّیت  مقتدرترین  و 
»وجاهت  اسارت  در  گردید،  ایران 
ملّی« و یا در حصار محدودیّت ها و 
نتوانست  دیگر،  سیاسی  سوداهای 
آنچه را که او »آزادی«، »رفاه ملّی«، 
»ترّقی و توسعه« و »حکومت قانون« 
می نامید، تحّقق بخشد و لذا کوشید 
جامعۀ  هیجانی،  شرایط  یک  در  تا 
ایران را از بحرانی به بحرانی دیگر و 
از عصبّیتی به عصبّیتی دیگر پرتاب 
کند، و این- چنانکه گفته ایم- یکی 
پوپولیست  رهبران  مشخّصه های  از 
 Société de( »در »جامعۀ توده وار

Masse( می باشد.
توسعه  در  پوپولیست،  رهبران   
در  می کنند،  رشد  جامعه  نیافتگِی 
بی  و  فرهنگی  بیسوادی های  بستر 
نوائی های سیاسی- اجتماعی مردم، 
شعار  از  ترکیبی  با  و  می یابند  قوام 
و هیجان و عصبّیت و عوام زدگی و 
عظمت طلبی، بصورت »پیشوا« یا 
»پدر ملّت« ظاهر می شوند. خاستگاه 
باعث  »پیشوا«  ـّتی  ُسن پایگاه  و 
رهبران  جنبش،  اوج  در  تا  می شود 
اهلل  آیت  )مانند  مذهبی  قدرتمند 
کاشانی( نیز با وی، همدل و همراه 
این روست که عموم  از  گردند، هم 
جنبش های پوپولیستی در کشورهای 
دارای  التین،  آمریکای  و  خاورمیانه 

مؤلّفۀ قدرتمند مذهبی می باشند.
 بخاطر خصلت َعَصبی و آنارشیِک 
خود، »پیشوا« نمی تواند به مشکالت 
مشّخص سیاسی- اجتماعی، پاسخی 
مشخص دهد و لذا، با عمده کردن 
بیگانگان«،  »دست  یا  »توطئه« 
و  ضعف ها  تا  می کند  کوشش 
ناتوانی های خویش را پنهان کند. به 
هم،  پوپولیست،  رهبر  دیگر:  عبارت 
»آشوب  ست، و هم،  »آشوب زا« 
آشفتگی  و  تنها در آشوب  او  زی«. 
و عصبّیت و بحران است که می تواند 
ادامۀ حکومت خود را تضمین کند. 
بررسی عملکردهای دو سال و نیمۀ 
حکومت دکتر مصّدق - متأسفانه - 
است.  رهبری  چنین  عینی  مصداق 
به جرأت می توان گفت که در میان 
رهبران سیاسی ایران - از مشروطیت 
تا سال 1332 - هیچ رهبر یا شخصّیت 
سیاسی را نمی توان یافت که مانند 
دکتر مصّدق، اینهمه، دچار »تّوهم 

توطئه« بوده باشد! 

نهم اسفند 1331:
نقطۀ آغاز برای پایان حکومت 

دکتر مصّدق؟! 
 با قیام 30 تیر 1331 و بازگشت 
مصّدق به حکومت، باِد قدرت مطلقه 

)موّحد، ج2، ص693(.
در حالیکه نشریات و روزنامه های 
شاه،  مخالفان  دیگر  و  توده  حزب 
»تظاهرات  را  اسفند  نهم  تظاهرات 
»زنان  و  اوباش«  و  اراذل  مشتی 
روزنامۀ  خبرنگار  نامیدند،  بدکاره« 

شاهد گزارش داد:
بود،  گذشته   14 از  ساعت   ...«  
ناگهان صدای فریاد جمعّیتی که به 
دستور کاشانی و بهبهانی در بیرون 
کاخ گردآمده بودند و شماری کفن 
پوش هم در میان آنان دیده می شد 
در  روحانی  چند  و  کاشانی  پسر  و 
داخل  در  بودند،  آنان  پیشاپیش 
به  رسید.  گوش  به  سلطنتی  کاخ 
جز جمعّیت بازاری، افراد وابسته به 
بقائی -  حزب زحمتکشان که خوِد 
بود،  آنان  پیشاپیش   - حزب  رهبر 
و  بازنشسته  افسران  از  گروهی  و 
تیمساران بلندپایه - چون امیراحمدی 
و شاه بختی و َگرزن و گیالنشاه ـ و 
گروه  نیز  و  داران  درجه  از  جمعی 
ورزشکاران باشگاه تاج، همراه سرگرد 
خسروانی – مدیر باشگاه – در جلوی 
کاخ سلطنتی گرد آمده، فریاد آنان به 
طرفداری از شاه در فضا طنین افکند. 
بیرون کاخ، یک گروه چند صد  در 
نفری از بانوان نیز دیده می شدند. در 
پیشاپیش آنان خانمی جوان بنام ملکۀ 
اعتضادی در اتوموبیل روباز، ایستاده و 
با میکروُفنی در دست، پیام می فرستاد 
و به طرفداری شاه شعار می داد و فریاد 
می زد: »شاه نباید کشور را ترک کند«. 
)ابراهیم صفائی، ص 247 به نقل از: 

متینی، ص 336(.
برای  که  این هنگام، مصّدق  در   
مشایعت و خداحافظی با شاه به کاخ 
خشمگینانۀ  تظاهرات  با  بود،  رفته 
مردم، دچار ترس و تشویش گردید و 
لذا توسط رانندۀ شاه از یکی از درهای 

فرعی کاخ، به بیرون هدایت شد.
 به گزارش هندرسون از ساعات 5 

تا 7 شِب نهم اسفند 1331:
خیابان  در  مردم  از  نفر  »هزاران 
به  و  بسته  مصّدق  بر  را  راه  کاخ، 
تظاهرات و پشتیبانی از شاه پرداختند 
... بهنگام مراجعت مصّدق، جیپ های 
پر از سربازان به سوی خانۀ مصّدق 
با  تظاهرکنندگان  بودند.  در حرکت 
جیپ به درِ خانۀ مصّدق کوبیدند و بر 
محافظین خانه غلبه یافتند. مصّدق با 
پیژامه به بالکن خانه رفت تا جماعت 
جنجاِل  و  هو  با  ولی  کند،  آرام  را 
مصّدق  بناچار  گردید،  روبرو  آنان 
ُعّمال  تحریکات  با  مقابله  برای 
نیروهای  از  عالء  توسط  انگلیسی، 
و  خواست  کمک  شاهنشاهی  گارِد 
سرانجام، با همان پیژامه از دیوارِ پشِت 
خانه، باال رفته و همراه با فاطمی با 
نامعلوم  مقصدی  سوی  به  اتوموبیل 
حرکت کرد. در ساعت 5 بعد از ظهر، 
خانۀ  اطراف  در  نفر  هزاران  هنوز 
مصّدق و شاه جمع بودند و تظاهرات 
به نفع شاه، ادامه داشت. شاه از بالکن 
کاخ، با مردم سخن گفت و انصراف 

خود را از مسافرت اعالم کرد«.
 بدنبال این تظاهرات، در عصر روز 
نهم اسفند، اعالمیه ای دربارۀ مسافرت 
شاه از طرف دربار صادر شد که در 

آن آمده بود:
تصمیم شاهانه، موجب  این   ...  «
میهن  احساسات  بروز  و  نگرانی 
پرستانه از طرف قاطبۀ مردم محترم 
گردید و با اجتماع و تظاهرات شایستۀ 
تقدیری، خواهان انصراف اعلیحضرت 
همایون شاهنشاهی از مسافرت شدند. 
پیوسته  شاهانه،  خطیر  خاطر  چون 
معطوف به رعایت افکار عاّمه می باشد، 
با سپاسگزاری و قدردانی از احساسات 
پاک مردم، فعاًل از مسافرت انصراف 
حاصل فرمودند.« )فاتح، ص 651، به 

نقل از متینی، ص 336(
و  عّزت  بر  اسفند  نهم  تظاهرات   
اعتبار دکتر مصّدق، ضربۀ سنگینی 
شاه  نفِس  به  اعتماِد  بر  و  کرد  وارد 
و اطمینان او از »حّس شاهدوستی 

مردم«، افزود.
که  است  شرایطی  چنان  در   
تظاهرات  اینکه  دکتر مصّدق ضمن 
مردم را یک »غائله« و »توطئه ای 
زنجیرۀ  در  نامید،  او«  قتل  برای 
عصبانّیت ها، آخرین  عصبّیت ها و 
پیشنهادات مناسب آمریکا و انگلیس 
را در 29 اسفند 1331 رد کرد ... و 
بدین ترتیب: همۀ تالش ها و امیدها 

و آرزوهای ملّی بر باد رفت ...
»ادامه دارد«           

=تظاهرات نهم اسفند 1331، نقطۀ آغازی بود برای پایان حکومت دکتر مصّدق!
=رهبران پوپولیست، در بستر بیسوادی فرهنگی و بی نوائی های سیاسیـ  اجتماعِی جامعه رشد می کنند و با ترکیبی 

از شعار و هیجان و عصبّیت و عوام زدگی و عظمت طلبی، به صورت »پیشوا« ظاهر می شوند.
=در تمام این دوران، نه فرزانگی سیاسی کسانی مانند محمد علی فروغی برای مصّدق، جلوه و جذبه ای داشت و نه 

فرهیختگِی فرهنگی آنان در حمایت از اصالحات اجتماعی رضاشاه.

بخش )9(

او  و  وزید  مصّدق  دولت  پرچم  بر 
محبوبترین و قدرتمندترین شخصّیِت 
سیاسِی زمان شده بود و لذا بقول محمد 
علی موّحد: کوشید »تا تنور داغ است، 
عرصه را بر فتنه انگیزان تنگ گردانَـد« 
)موّحد، ج 2، ص 562(. مصّدق ابتدا 
نمایندگان مخالف مجلس را مرعوب و 
منکوب ساخت و در فضائی از ارعاب 
و توهین و تهدید نمایندگان مجلس 
سپس  و  ماهه   6 اختیارات  کسب  با 
موقعّیت  و  قدرت  تحکیم  به  یکساله، 
خود پرداخت و سپس، مبارزه با شاه 
سیاسی  مبارزات  صدر  در  را  دربار  و 
ضمن  که  مصّدق  داد.  قرار  خویش 
بستن دفاتر شاهپورها و شاهدخت ها، 
به  نیز  را  )اشرف(  شاه  و خواهر  مادر 
خارج روانه کرده بود و معاونان خود در 
وزارت دفاع را از ارتباط مستقیم با شاه 
و دادن گزارش امور ارتش به او، منع 
نموده بود، اینک به توصیۀ دکتر فاطمی 
به این نتیجه رسیده بود که »بایستی 
به مسافرت  کاری کرد که شاه مجبور 
شود«. )موّحد، ج 2، صص 684-683، 
به نقل از یادداشت اول اسفند 1331، 

مهندس حسیبی(. 
 به گزارش هندرسون:

»در تابستان گذشته )پس از 30 تیر 
بر  السلطنه(، مصّدق  قوام  برکناری  و 
اساس شرایط خود، موقتاً با شاه آشتی 
نمود و قرار شد که شاه از او پشتیبانی 
نماید و مصّدق نیز در اختیارات شاه 
مصّدق  مدتی،  برای  نکند.  دخالتی 
این قول و قرار را به نفع خویش تلّقی 
و تعبیر می کرد که بر اساس آن، وی 
بر همۀ  بود که کنترل کامل  امیدوار 
نیروهای  جمله  از  و  ارتش  نیروهای 
تا  آَوَرد  بدست  را  انتظامی  و  پلیس 
و  سیاسی  اختیارات  تمام  سپس، 
استقالل اقتصادی شاه را از وی سلب 
نماید.«. )از گزارش 10 مارس 1953 

= 19 اسفند 1331(.
 همانطور که گفته ایم: دکتر مصّدق- 
آرزوهای  و  آرمان ها  تجّسم  عنوان  به 
و  تحقیرها  با  مقابله  در  ایران  ملّت 
اجحافات درازمّدت استعمار انگلیس - 
گوهر عّزت و استقالل ایران را در نگین 
ارادۀ خود داشت، اّما – متأسفانه - او 
در هیاهوها و جنجال ها و عصبّیت های 
سیاسی، این »باِر امانت« یا گوهر عّزت 
و استقالل را چونان »ِملک شخصی« 
نهانخانۀ  یا بسان یک »گروگان«، در 
ضعف ها و سوداهای سیاسی خویش، 

محبوس ساخته بود.
 هندرسون که روحیه و روان دکتر 
مصّدق را بخوبی می شناخت، در یک 
 10 تاریخ  )به  دقیق  بینی  پیش 
 )1331 اسفند   19  =1953 مارس 
َرَو ند حرکت های آیندۀ دکتر مصّدق 
را - پس از دریافت آخرین پیشنهادات 
چنین   - انگلیس  و  آمریکا  مناسب 

توصیف می کند:
»زمانی همه امیدوار بودند که مصّدق 
فصل  و  را حل  نفت  مشکل  می تواند 
کند و مصّدق نیز مخالفان خود را با 
این حربه می کوبید که آنان در راه او 
سنگ اندازی و مانع تراشی می کنند، 
ولی اینک )با آخرین پیشنهادات آمریکا 
روشن  مصّدق  خوِد  برای  انگلیس(  و 
شده که راهِ فرار ندارد. پیشنهادهای 
اخیر انگلیس دربارۀ غرامت - چه 
صورِت  در  چه  و  رّد  صورِت  در 
منجر  مصّدق  سقوط  به   - قبول 
اعضاء  پرحرارت ترین  شد.  خواهد 
دکتر  نزدیکان  جزو  که  ملّی  جبهۀ 
مصّدق اند، با این پیشنهادها مخالفت 
با  که  است  ناچار  مصّدق  و  می کنند 
آنان همدل و همراه باشد. در چنین 
شرایطی، مطمئن ترین راه این است 
که او ابتدا به دربار بپردازد و کانون 
تمرکز مخالفان خویش را برچیند 

و آنگاه شکست مذاکرات نفت را 
اعالم کند«.

باید  »شاه  که  بود  معتقد  مصّدق 
مانند سالطین انگلیس و سوئیس، 
این  حکومت«،  نه  کند  سلطنت 
اعتقاد، نه با فلسفۀ سیاسی مصّدق 
نسبتی داشت و نه - اساساً - با ساختار 
پیوندی.  ایران،  اجتماعی   - سیاسی 
سیاسی-  ساختار  کدام  راستی!  به 
یا  انگلیس  به  شبیه  ایران  اجتماعی 
از  باشد؟  آن  پادشاه  تا  بود  سوئیس 
این گذشته، عملکردهای شخِص دکتر 
مصّدق در مقابله با شاه و مجلس، کسب 
فرماندهی کّل قوا و سرانجام، انحالل 
عملکردهای  به  ملّی،  شورای  مجلس 

کدامیک از نخست وزیران انگلیس و 
سوئیس شباهت داشت؟ 

با توّجه به مخالفت های پایدار دکتر 
نقش  )بخاطر  شاه،  رضا  با  مصّدق 
انقراض  وی در برکناری احمد شاه و 
سلسلۀ قاجار( و با توّجه به مجموعۀ 
عملکردهای مصّدق در طول سلطنت 
محمدرضا شاه، آیا مصّدق در سودای 

سیاسی دیگری بود؟
عنوان  به  را  احمدشاه  که   مصّدق 
ِه  »شا و  نبخت«  جوا »پادشاه 
ستایش  مورد  بارها  وطن پرست« 
که  بسا  چه  بود،  داده  قرار  تمجید  و 
بازگشت و استقرار مجّدد  در سودای 
باره،  این  در  بود.  قاجارها  سلطنت 

حسین مّکی می نویسد:
» دکتر مصّدق، می خواست شاه 
را برکنار کند و مطمئناً چنین بود. 
از اوایل مرداد ماه 1331، اکبر میرزای 
صارم الدوله را فرستادند به اروپا تا با 
بّچه های محمد حسن میرزا - ولیعهد 
احمد شاه - مالقات کند. دکتر صّحت 
که طبیب مخصوص محمد حسن میرزا 
بود، گفت: بّچه های محمد حسن میرزا 
قبول نکردند« )مّکی، ج 1، ص 191؛ 

متینی، ص 348(.
 در اّول اسفند ماه 1331 )20 فوریه 
1953(آخرین پیشنهادات نفتی آمریکا 
مصّدق  دکتر  توّجۀ  مورد  انگلیس  و 
روحانی  فؤاد  بقول  و  بود  گرفته  قرار 
)کارشناس ارشد و مشاور نفتی دکتر 
مصّدق(: »موضوع 80درصد خاتمه 
یافته تصّور می شد«. اّما – ناگهان - 
مصّدق تصمیم گرفت تا شاه را برای 
به  توّجه  با  کند!  دور  ایران  از  مدتی 
موافقت ضمنی یا ُکلّی مصّدق با آخرین 
پیشنهادات نفتی، آیا او می خواست که 
در پرتو جشن ها و هیجاناِت ناشی از 
این »پیـروزی« در جامعه، بر مخالفان 
سیاسی خود فائق آید و با طرد محمد 
رضا شاه از کشور، از وی یک »احمد 

* نگاهی به کارنامۀ سیاسی دکتر محّمد مصّدق
علی میرفطروس* دکتر جالل متینی  * ناشر: شرکت کتاب، آمریکا، 1384 

21- برای نمونه هائی از مخالفت های دکتر مصّدق در این دوران نگاه کنید به: متینی، 
صص 111-85

22- Palais de Solitude, P 48 

تظاهرات نهم اسفند 1331 در مخالفت با خروج شاه از کشور
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فرانسه  خارجه  وزارت   =
برای تعیین سفیر در تهران 
شرط گذاشته و اعالم کرده 
فعال قصد تعیین سفیر ندارد.
=وزارت خارجه عراق سفیر 

خود را از تهران فراخوانده.
بریتانیا  خارجه  =وزارت 
نسبت به سفر شهروندان این 
کشور به ایران هشدار داده و 
سفارت عربستان و کانادا هم 

که مدت هاست بسته اند.

به دنبال شناسایی طرح بمب گذاری 
در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق 
در پاریس در ماه ژوئن، فرانسه هنوز 
سفیر جدید خود در تهران را تعیین 
این  خارجه  وزارت  مقامات  و  نکرده 
اعالم  کشور، چهارشنبه 28 شهریور، 
کردند تا زمانی که اطالعات مربوط به 
این عملیات تروریستی را از رژیم ایران 
معرفی  جدید  سفیر  نکنند  دریافت 

نخواهد شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام 
از مذاکرات فشرده تهران و  فرانسوی 
است.  داده  مورد خبر  این  در  پاریس 
در  اکنون  »ما  گفته  دولتی  مقام  این 
تهران یک کاردار داریم و گفتگوهایی 
در سطوح عالی میان مقامات ایران و 

فرانسه در جریان است«.
همکاری  هم  با  »ما  افزود:  وی 
این  چگونگی  از  سرنخی  تا  می کنیم 
رخداد ]عملیات تروریستی[ به دست 
ارتباط  که  نمی گویم  من  بیاوریم… 
مستقیمی بین عدم تعیین سفیر و این 
وقایع وجود دارد، اما ایران به ما تعهد 
شواهد  آینده  هفته های  در  که  داده 
به ما  عینی در اختیارمان بگذارد که 

اجازه می دهد بتوانیم روابط دیپلماتیک 
خود را چنانکه هست ادامه دهیم«.

در تیرماه سال 1۳۹7، یک دیپلمات 
ایرانی مستقر در اتریش و سه نفر دیگر 
مظنون به برنامه ریزی برای بمبگذاری 
مقاومت  ملی  »شورای  نشست  در 
شدند.  دستگیر  مجاهدین«  سازمان 
با  ارتباطی  ادعا کرد هیچ  ایران  رژیم 

این عملیات ندارد.
می گوید  فرانسوی  آگاه  منبع  یک 
را  موضوع  ماکرون  امانوئل  احتماالً 
مجمع  حاشیه  در  روحانی  حسن  با 
عمومی سازمان ملل که، 2۵ دسامبر 
خواهد  میان  در  شد  خواهد  برگزار 

گذاشت.
پس از خروج آمریکا از برجام تنش ها 
حوزه  دو  در  اسالمی  جمهوری  میان 
به  اسالمی  جمهوری  مبانی  جزو  که 
آزمایش  شد:  بیشتر  می روند  شمار 
به  زدن  دامن  و  برد  دور  موشک های 
بی ثباتی های خاورمیانه. با وجود فشار 
آنها  اروپایی،  دولت های  بر  آمریکا 
برای  اسالمی  جمهوری  از  همچنان 
حفظ برجام پشتیبانی می کنند اما به 
حکومت  میان  تنش ها  می رسد  نظر 

ایران و اروپا رو به افزایش است.
28 اوت 2018 فرانسه دیپلمات  های 
خود را از سفر به ایران منع کرد. وزارت 
خود  دیپلمات های  به  فرانسه  خارجه 
اعالم کرد تمامی سفرهای غیرضروری 
به ایران را تا مدت نامعلومی به تعویق 

بیاندازند.
چهارشنبه همین هفته وزارت خارجه 
انگلیس در بیانیه ای به اتباع دوتابعیتی 
بریتانیایی- ایرانی نسبت به سفرهای 
غیرضروری به ایران هشدار داد و این 
موضوع اصال خبر خوبی برای جمهوری 
اسالمی که تحت فشارهای بین المللی 
قرار دارد نیست. آن هم در حالی که 
حمید بعیدی نژاد سفیر رژیم در لندن 

در حال مذاکره با مقام های بریتانیایی 
و  سیاسی  همکاری های  تقویت  برای 

کنسولی بود!
این قبیل مواضع کشورهای اروپایی 
برجام  حامی  که  اروپا  سران  ویژه  به 
وزارت  بر  سختی  ضربات  هستند 
حتی  و  اسالمی  جمهوری  خارجه 
این  بین المللی  به جایگاه  از آن  فراتر 
از  پس  آنکه  بخصوص  می  زند  نظام 
خروج آمریکا از برجام اعتبار دستگاه 
دیپلماسی جمهوری اسالمی به شدت 
زیر سوال رفته و دامنه ی آن به داخل 
ایران هم کشیده شده و جناح دلواپسان 
و حزب اللهی ها نیز فشار بر محمدجواد 
ظریف و  تیم او را به خاطر شکست 

برجام تشدید کرده اند.

عراق سفیرش را فراخواند
اخراج سفیران یا احضار آنها در کشور 
دیپلماتیک  مناسبات  مستقر، کاهش 
سفارتخانه ها  بسته شدن  کنسولی،  و 

صدور  شدن  سخت  کنسولگری ها،  و 
ویزاهای دیپلماتیک، تنش های لفظی 
مقامات، عدم تعیین سفیر و سختگیری 
برای  ویزا  صدور  در  محدودیت  و 
شهروندان عادی همواره نشانه های بارز 
تیرگی در روابط سیاسی دولت هاست 
که جمهوری اسالمی با انبوهی از آن ها 

دست و پنجه نرم می کند.
شهریور،   2۹ چهارشنبه،  روز 
نیز  عراق  خارجه  وزارت  سخنگوی 
غیرمسئوالنه  رفتار  آنچه  دلیل  به 
ایران با شهروندان عراقی خواند سفیر 
بغداد فرا خواند.  به  را  خود در تهران 
رفتار  از  کرده  اعالم  وزارتخانه  این 
غیرمسئوالنه سفیر عراق در تهران با 

شهروندان عراقی بسیار متاسف است.
افول مشروعیت دستگاه دیپلماسی 
رژیم ایران سرعت گرفته. هفتم ژوئن 
)17 خرداد 1۳۹7( دو دیپلمات ایرانی 
رسانه های  و  شدند  اخراج  هلند  از 
به  متهم  را  خارجه  وزارت  اصولگرا 

وادادگی و انفعال کردند.
خارجه  وزارت  نیز  آن  از  پیش 
پادشاهی مراکش )مغرب(، اول ماه مه 
)12 اردیبهشت( جمهوری اسالمی و 

سپاه را متهم به حمایت تسلحیاتی از 
شبه نظامیان پولیساریو کرده و روابط 
دیپلماتیک خود را با ایران را قطع کرد 
و از سفیر جمهوری اسالمی در رباط 
خواست خاک این کشور را ترک کند.

دنبال  به  روحانی  دولت  گرچه 
بهبود روابط دیپلماتیک خود با سایر 
کشورهای دنیا بوده و هست اما هنوز 
موفق نشده سفارت کانادا و عربستان را 
که چندین سال است به دلیل تیرگی 
بسته  شده اند  ریاض  و  اوتاوا  با  روابط 
بازگشایی کند. فعالیت سفارت بحرین 
در تهران نیز مدت هاست بسیار محدود 

شده است.
است،  سکه  روی  یک  اما  اینهمه 
و  مذاکرات  شکست  دیگرش  روی 
دولت های  با  ظریف  البیگری های 
تحریم  های  با  مقابله  برای  آسیایی 
آمریکاست. او پس از خروج آمریکا از 
برجام در یک تور دیپلماتیک به چند 
کشور از جمله هند، چین و ژاپن سفر 
کرد تا آنها را متقاعد کند از تحریم  های 
آمریکا تبعیت نکنند اما دست کم در 

مورد ژاپن و هند راه به جایی نبرد.
و  تنش زا  سیاست های  ادامه 
جمهوری  خصمانه  ماجراجویی های 
اسالمی در منطقه و فشارهای آمریکا 
و متحدان منطقه ای و مهمتر از همه 
این ها افول مشروعیت داخلی جمهوری 
اسالمی پس از اعتراضات دی ماه سال 
۹۶، دست به دست هم داد تا دستگاه 
جمهوری اسالمی در باتالقی  گیر کند 

که نظام خودش کنده است.
سفارتخانه های هر کشور را می توان 
به موتور و نیروی محرکه دیپلماسی 
این  هرقدر  کرد.  تشبیه  کشور  آن 

بیشتری  ظرفیت  و  توان  موتورها 
داشته باشند سیاست خارجی نیز به 
همان اندازه حرکت رو به جلو خواهد 
داشت. ریچارد گرینل سفیر آمریکا در 
منظور  این  برای  خوبی  مثال  آلمان 
دولت  نماینده  عنوان  به  او  است. 
خارجی  سیاست   مجری  و  ترامپ 
با  اروپایی  کشور  این  در  آمریکا 
مذاکره و البیگری هایی که با مدیران 
شرکت ها و کارخانه های آلمانی داشت 
شرکت  ده ها  گذشته  ماه های  در 
همکاری  از  کرد  متقاعد  را  آلمانی 
بکشند.  دست  اسالمی  جمهوری  با 
پیشبرد  در  اساسی  نقش  سفیر  این 
آمریکا  متحده  ایاالت  سیاست های 
در مورد ایران داشته است. بخصوص 
آنکه دولت آلمان همچنان از حامیان 
برجام است. اما آیا جمهوری اسالمی 
پاسخ  امکان  که  هست  شرایطی  در 
داشته  را  سیاست  ها  این  با  مقابله  یا 
باشد؟ موتور وزارت خارجه جمهوری 
اسالمی پس از خروج آمریکا از برجام 
از کار  و در حال  نیم سوز شده  عماًل 
افتادن است بدون آنکه لوازم و قطعات 
یدکی برای جایگزینی آن داشته باشد!

موتورهای وزارت خارجه جمهوری اسالمی یکی 
پس از دیگری از کار می افتد

ظریف و عراقچی در وین و خوشحالی از توافق اتمی در سال ۲۰15 
وقتی با کمک اوباما و جان کری برجام امضا شد

حسن روحانی و بیژن نامدار زنگنه

کشورهای  =نمایندگان 
عضو کمیته وزارتی سازمان 
نفت  کشورهای صادرکننده 
یکم  متحدانش  و  )اوپک( 
با ۲3 سپتامبر  برابر  مهرماه 
الجزایر نشست خواهند  در 

داشت.
= با وجود آنکه پیشتر بیژن 
نامدار زنگنه اعالم کرده بود 
در این نشست حضور خواهد 
یافت اما تنها سه روز مانده به 
برگزاری نشست اعالم شده او 

به الجزایر نخواهد رفت.
از  بردن  نام  بدون  =زنگنه 
عربستان و امارات گفته است 
و  سردمداری  به  عضو  »دو 
ایفای نقش رهبری در جریان 

ضد ایرانی می پردازند«
=وزیر نفت دبیرخانه اوپک را 
به همکاری با جریان ضدایرانی 
متهم کرد و به تکرار گفت که 
درباره صنعت نفت و تولیدات 
و امکانات آن هیچ اطالعاتی 
نمی دهد زیرا آمریکا ممکن 

است سوء استفاده کند!
امروز خبرگزاری  ساعات  نخستین  در 
رویترز در حالی به نقل از یک منبع آگاه 
از عدم شرکت بیژن نامدار زنگنه وزیر 
اوپک  نشست  در  روحانی  دولت  نفت 
پیش  ساعتی  که  داد  الجزایر خبر  در 
و  تأیید  را  خبر  این  ایسنا  خبرگزاری 
علت عدم حضور زنگنه را »مهم نبودن 

این نشست« عنوان کرده است!
عضو  نمایندگان کشورهای  است  قرار 
کشورهای  سازمان  وزارتی  کمیته 
)اوپک( و متحدانش  نفت  صادرکننده 
یکم مهرماه برابر با 2۳ سپتامبر در الجزایر 
نشست داشته باشند اما تنها سه روز به 
برگزاری این نشست مشخص شد بیژن 
نامدار زنگنه در آن شرکت نخواهد کرد.

با وجود آنکه پیشتر بیژن نامدار زنگنه 
اعالم کرده بود در این نشست حضور 
خواهد یافت اما خبرگزاری رویترز به نقل 
از یک منبع آگاه خبر داد وزیر نفت دولت 
روحانی در این نشست حضور نخواهد 
یافت. ساعاتی پس از انتشار این خبر از 
سوی خبرگزاری رویترز، خبرگزاری ایسنا 
در ایران نیز به نقل از یکی از مقامات 

وزارت نفت آن را تأیید کرد.
خبرگزاری ایسنا در ابتدا به نقل از یک 
منبع آگاه در وزارت نفت نوشت »زنگنه 
نظرش را تغییر داده است« و گفته است 
این جلسه فقط رصد بازار جهانی است 
و جلسه تصمیم گیری نیست؛ به همین 
دلیل از نظر وزیر نفت این جلسه اوپک 
مهم نیست و او در آن شرکت نخواهد کرد.

همچنین بیژن نامدار زنگنه بعد از ظهر 
پنجشنبه 2۹ شهریورماه در گفتگو با 
خبرگزاری  و  پالتس  خبری  موسسه 
بلومبرگ در تهران گفت کاظم پوراردبیلی 
نماینده جمهوری اسالمی ایران در هیئت 
اعزامی  هیئت  ریاست  اوپک،  عامل 
جمهوری اسالمی به الجزایر را به  عهده 

خواهد داشت.
»اعتقاد  است:  افزوده  زنگنه همچنین 
ما این است که کمیته مشترک وزارتی 
نفت  عرضه  کاهش  توافق  بر  نظارت 
هیچ   )JMMC( غیراوپک  و  اوپک 
کمیته  این  ندارد.  تصمیم گیری  حق 
نظر حقوقی  از  و  ندارد  قانونی  اختیار 
دارای صالحیت نیست که درباره هیچ 
مسئله ای به تصمیم برسد. نظارت  آن 
هم تعیین کننده نیست. این نهاد تنها 
نظارت و بررسی می کند و به نشست 
وزارتی گزارش ارائه می دهد. این کمیته 
حق تصمیم گیری ندارد. اکنون موضوعی 
کلی را درباره اوپک می گویم؛ آنها چیزی 
 Declaration( به نام بیانیه همکاری
کرده اند  ایجاد   )of Cooperation
که ما از آن قدردانی می کنیم و برای 
به ویژه  قائل هستیم.  زیادی  ارزش  آن 
 2 در  که  اوپک  عضو  غیر  کشورهای 
سال گذشته به ما ملحق شده اند، به ویژه 
مکزیک و روسیه، که با ما کار کرده اند 
و به ما کمک کرده اند که بازار را تا حد 
زیادی تثبیت کنیم، اما قرار نیست بیانیه 

همکاری جای اوپک را بگیرد.«
وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران مدعی 
قربانی یک جریان خزنده  اوپک  شده 
است  این  اکنون  من  »تحلیل  است: 

قربانی جریانی خزنده است  اوپک  که 
که همزمان نتیجه همکاری با آمریکا 
و ترس از قانون ضد اوپکی مطرح شده 
 )NOPEC( در کنگره آمریکا، نوپک
است. آنها اوپک را قربانی می کنند و به 
آهستگی، بدون اعالم علنی این مسئله، 
آنها قصد دارند تعداد زیادی از کشورهای 
تولیدکننده را گردهم آورند و مجمعی 

ایجاد کنند تا جای اوپک را بگیرد.«
به  اوپک  عضو  »دو  به  اشاره  با  زنگنه 
در  رهبری  نقش  ایفای  و  سردمداری 
جریان ضد ایرانی« گفت: »ما هیچوقت 
به این فکر باور نداریم که به دلیل ترس 
از مرگ باید خودکشی کرد. ما به فعالیت 
خود ادامه می دهیم. در عمر نزدیک به 
بارها  اوپک، چنین شرایطی  ۶0 ساله 
نشیب های  و  فراز  است،  افتاده  اتفاق 
خواهد  وجود  آینده  در  هم  بیشتری 
داشت. شما نباید اوپک را تنها به دلیل 
ترس قربانی کنید. از دید من اوپک یکی 
موفقیت های جهان سوم  بزرگترین  از 
است، نه تنها برای تولیدکنندگان نفت 
بلکه همچنین سازمانی است که می 
تواند در اقتصاد جهان کارآمد باشد و یک 
نهاد خوب و قوی است، بنابراین کسانی 
هستند که می خواهند آن را منحل کنند 
و می خواهند بی دلیل این نهاد )کمیته 
وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک( 
را بزرگتر از آن چیزی که هست جلوه 
دهند. اگر نگاه کنید، می بینید که آنها این 
نشست اوپک و غیر اوپک را به مسئله ای 
مهم تبدیل می کنند در حالی که چندان 
مهم نیست. همه ماجرای میان اوپک و 
غیر اوپک، برای کاهش حدود روزانه ۵00 
هزار بشکه از عرضه نفت غیر اوپکی ها 
بود. در این میان جز روسیه و به نظرم 
قدری هم مکزیک، بقیه کشورها، چیزی 
از تولید خود را کاهش ندادند. در واقع، 
آنها ظرفیت افزایش تولید نداشتند. ما 
قدردان هستیم که آنها از نظر سیاسی با 
ما همکاری و همدلی کردند، اما همه آنها 
کمتر از سهمیه خود تولید می کردند و به 
همین دلیل است که پایبندی برخی از 
آنها به 200درصد یا 180درصد رسید. 
آنها نمی توانستند همه سهمیه خود را 
تولید کنند، جز مکزیک و روسیه. من 
از کشورهای عضو اوپک انتظار بیشتری 
دارم و به ویژه در وضع کنونی )و این را 
بارها پیش از این گفته ام( درست نیست 
که دو عضو به سردمداری و ایفای نقش 
رهبری در جریان ضد ایرانی بپردازند.«

جالب اینجاست که زنگنه در پاسخ به این 
پرسش خبرنگار که منظورش کشورهای 
عربستان و امارات است می گوید »من به 
هیچ وجه به نام کشوری اشاره نمی کنم« 
ولی ادامه می دهد: »اما دو عضو اوپک، 
سردمداری جهانی ضدیت با ایران را در 
بازار نفت به عهده گرفته اند. این کامال 
روشن است. این کار نه در عالم همسایگی 
و نه در عالم همکاری، صحیح نیست. 
آنها این موج ضد ایرانی را پی می گیرند 
و سپس در همکاری با آمریکا همسو 
می شوند تا به ایران آسیب بزنند و برخی 
خود  با  را  اوپک  عضو  غیر  کشورهای 
نیز همراه می کنند که الزاما عمق این 
پیچیدگی سیاسی را درک نمی کنند و 
دیگر جنبه هایی که نمی خواهم در اینجا 

توضیح دهم.«
عربستان  نظر  اظهار  به  سپس  زنگنه 
درباره جبران کمبود احتمالی نفت پس 
از بازگشت تحریم های ایران اشاره کرده 
و گفته است: »برای نمونه آنها می گویند 
در  کمبودی  که  نمی دهیم  اجازه  »ما 
بازار باشد«، که در ظاهر موضوع بسیار 
خوبی است که گفته شود و یا اقتصادی 
است، اما به نظر من چنین اظهارنظری 
اقتصادی نیست و 100درصد سیاسی و 
ضد ایران است. هر کس که بگوید که 

وزیر نفت به نشست اوپک نمی رود؛ خط و نشان 
زنگنه برای دو عضو اوپک

کمبود در بازار نفت را جبران می کند، 
این یک  و  ایران صحبت می کند  ضد 

بیانیه سیاسی است.«
به  نیز  را  اوپک  دبیرخانه  او همچنین 
همکاری با این جریان ضد ایرانی متهم 
کرده و گفته که »دبیرخانه اوپک هم در 
این جهت حرکت می کند و ما متوجه 
این مسئله هستیم و من به این وسیله 
می خواهم به دبیرخانه تذکر بدهم که 
درباره بخشی از فعالیت های خود، مراقب 
باشد و به آنها یادآوری می کنم که اوپک 
سازمانی مستقل است و زیر مجموعه 
وزارت انرژی آمریکا نیست و مسئوالن 

اوپک باید به این مسئله توجه کنند.«
بیژن نامدار زنگنه از دادن پاسخ به این 
پرسش که »تولید کنونی نفت خام ایران 
چه مقدار است؟« طفره رفت و به اصرار 
سخنان بی سر و تهی را تکرار کرد و 
گفت: »من درباره تولید ایران صحبت 
نمی کنم. نه درباره رقم تولید، نه در باره 
صادرات و مقاصد صحبت نمی کنم. من 
هیچ چیزی نمی گویم، زیرا آمریکایی ها 
برخی منابع و نیروهای غیرنظامی خود را 
در بسیاری از بنادر و کشورها گماشته اند 
و آنها بر همه تحرکات نظارت دارند و 
نظارتی هوشمند انجام می دهند. آنها افراد 
ما را زیر نظر دارند، از این رو نمی خواهم 
به آنها اطالعات اضافه بدهم. من امروز 
رجزخوانی  آمریکا  برای  می خواهم  نه 
کنم و نه می خواهم تدابیر مقابله خود 
با تحریم ها را تشریح کنم. نمی خواهم 
بگویم که چقدر تولید می کنیم. همه 
این ها به آنها کمک می کند که اطالعات 
مجانی به دست آورند. من این اطالعات 
را به آنها نمی دهم. مجموعه صنعت نفت 
با همه توان کار می کند. من اکنون این 
سرانجام  شما  و  نمی دهم  را  اطالعات 

نتیجه این تالش ها را خواهید دید.«
این  به  پاسخ  در  همچنین  نفت  وزیر 
پرسش که »آیا شما ۳۵ درصد افت تولید 
نفت خام ایران از ماه آوریل تا کنون را 
تأیید می کنید؟« گفت »من هیچ رقمی 
ارائه نمی کنم.« و حتی در پاسخ به این 
پرسش که »درباره نفتکش ها، حمل و 
نقل و خریداران چطور؟« گفت: »من 
هیچ اطالعاتی ارائه نمی کنم. هر چه که 
بگویم، آمریکا ضد ما از آن سوء استفاده 
می کند. این مثل عبارت »هر چه که 
تو  بگویی ممکن است در دادگاه ضد 
استفاده شود« است. من درباره مشتری، 
مقصد، کشورها، اینکه با چه نفتکشی 
نفت را منتقل می کنم، چگونه مشکل 
فاش  را  چیزی  می کنم،  را حل  بیمه 

نمی کنم. من هیچ اطالعی نمی دهم.«
او همچنین درباره خریدارن نفت ایران نیز 
گفت: »هیچ نمی گویم. ببینید، اگر آمریکا 
بفهمد، هر چیزی که بتواند به سود آمریکا 
باشد، من درباره آن صحبت نمی کنم.«

زنگنه درباره هر گونه تصمیمی برخالف 
مصوبات در نشست پیش روی کمیته 
مشترک وزارتی نظارت بر تواق اوپک و 
غیراوپک گفت: »باطل است. این نامعتبر 
و یک تصمیم باطل است. چنین تصمیمی 
غیر قانونی است. این کمیته، به هیچ وجه 
را  این  من  ندارد.  گیری  تصمیم  حق 
می گویم که بطور کلی، کمیته وزارتی 
حق ندارد تصمیم بگیرد. هر تصمیمی 
از سوی آنها نامعتبر است. این نهاد تنها 
دهد.  گزارش  و  کند  نظارت  می تواند 
 تصمیم ها تنها از طریق نشست وزیران 
و در حضور همه  اوپک  انرژی  و  نفت 
اعضای اوپک و با اجماع اتخاذ می شود. 
جای تصمیم گیری، نشست وزیران نفت 
و انرژی اوپک است. کمیته وزارتی نظارت 
بر توافق اوپک و غیراوپک، تنها نظارت 
می کند. همه این سر و صدا، تبلیغات، 
اطالع رسانی و پالکاردها، تنها با هدف 
تبلیغات برای متفرق کردن اوپک است.«

سفارت فرانسه در تهران

سفارت انگلستان  در تهران
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فتول،  آمریکایی- جاشوا  سه شهروند 
سارا شورد و شین باوئر را در منطقه 
 ۲009 سال  در  عراق  و  ایران  مرزی 

دستگیر کرد، انجام داد.
زندانی  ماه   1۴ از  بعد  شورد  سارا 
بشردوستانه«  »دالیل  ژست  با  بودن 
ادعای  با  را  باوئر  و  فتال  شد.  آزاد 
به  »جاسوسی«  و  غیرقانونی«  »ورود 
دو  اما  کردند.  محکوم  زندان  سال   ۸
از  کدام  هر  دستگیری  از  پس  سال 
برابر پرداخت ۴۶5 هزار دالر  آنها در 
که با میانجیگری سلطان عمان توافق 
شده بود، آزاد شدند.همان نوع مبادله 
در سال ۲01۶ هنگامی صورت گرفت 
که چهار گروگان، شهروند دوتابعیتی، 
خبرنگار  رضاییان،  جیسون  جمله  از 
واشنگتن پست، در ازای دریافت پول 
ایران یک  قضاییه  آزاد شدند.قوه  نقد 
ابزار حکومت فقاهتی است. این نهاد 
هیچ فرآیند قانونی را رعایت نمی کند 
و هیچ گونه محدودیتی را در بدرفتاری 
با قربانیان خود به رسمیت نمی شناسد. 
همانطور که خانم هوآ دو، همسر آقای 
وانگ، می نویسد: »شوهرش به شدت 
گرفته  قرار  ظالمانه  رفتارهای  مورد 
حبس  به  شدن  ربوده  زمان  از  است. 
انفرادی برده شده، تحت بازجویی های 
شرایط  تحقیرآمیز،  رفتارهای  مکرر، 
غیرقانونی  اقدامات  سخت،  زندگی 
آزارهای عاطفی  و  و فشارها  محاکمه 

شدید« قرار گرفته است.
است  رفتارهایی  شیوه  همان  این 
پژوهشگران  با  اسالمی  جمهوری  که 
بشر،  حقوق  وکالی  مخالف، 
مدنی  جامعه  مروجین  و  روشنفکران 
به کار می گیرد. سازمان عفو بین الملل، 
سازمان دیده بان حقوق بشر، فدراسیون 

گروه ویژه سازمان ملل متحد سیاست گروگانگیری 
و اخاذِی جمهوری اسالمی را افشا می کند

و  دانشجویان  از  =گروهی 
فعالین سیاسی خارج کشور 
از سازمان ملل خواسته اند که 
به بازداشت های خودسرانه و 
سیاسی  فعالین  غیرقانونی 
جمهوری  توسط  مدنی  و 

اسالمی رسیدگی کند.
می  سال ا ی  ر جمهو « =
را  ظالمانه ای  رفتار  همان 
دوتابعیتی  با شهروندان  که 
بازداشتی دارد با پژوهشگران 
بشر،  مخالف، وکالی حقوق 
روشنفکران و مروجین جامعه 

مدنی به کار می گیرد.«
یک  ایران  قضاییه  =»قوه 
ابزار حکومت فقاهتی است«.

متحد  ملل  سازمان  ویژه   کارگروه 
در باره بازداشت های خودسرانه، اخیراً 
بازداشت شی وانگ شهروند  در مورد 
دوتابعیتی آمریکایی- چینی زندانی در 
ایران علیه جمهوری اسالمی بیانیه ای 
این  آزادی  خواستار  و  کرده  صادر 

پژوهشگر شده است.
در این بیانیه تاکید شده در دستگاه 
قضایی جمهوری اسالمی »هیچ مبنای 
بازداشت  و  دستگیری  برای  قانونی 
از  گروهی  ندارد«.   وجود  وانگ  شی 
حقوق  فعاالن  و  ایرانی  دانشگاهیان 
بشر ساکن در خارج از کشور، با امضای 
بیانیه  این  از  را  خود  حمایت  طومار 
اعالم کرده اند و با تاکید بر اینکه »قوه 
قضاییه ایران یک ابزار حکومتی است« 
از سازمان ملل خواسته اند تا وضعیت بد 
زندانیان سیاسی دیگر را هم در ایران 

بررسی کند.
متن کامل طومار فعاالن سیاسی و 

دانشجویان ایرانی به شرح زیر است:
»ما هم با کارگروه سازمان ملل متحد 
آزادی  خواهان  و  می شویم  هم صدا 
فوری آقای وانگ هستیم. واقعیت این 
است که آقای وانگ، یک گروگان است 
این  ایران  مذهبی  حکومت  هدف  و 
است که او را با مأموران نظام اسالمی 
مجرم  آمریکا  متحده  ایاالت  در  که 
شناخته شده و محکوم شده اند مبادله 
کند و یا او را درازای دریافت پول آزاد 
نماید. این دقیقاً همان کاری است که 
حکومت ایران در گذشته هنگامی که 

بین المللی حقوق بشر، کانون مدافعان 
حقوق بشر، و مرکز حقوق بشر در ایران 
طی چهار دهه گذشته نقض فاجعه بار 
حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران 

را تایید کرده اند.
ما از گروه کاری سازمان ملل متحد 
خودسرانه  بازداشت های  مورد  در 
زندانیان  بد  وضعیت  تا  خواستاریم 
ایران بررسی  سیاسی دیگر را هم در 
کند. برای نمونه نرگس محمدی بدون 
دلیل  به  تنها  و  موجه  مبنای  هیچ 
مدنی  و  مسالمت آمیز  فعالیت های 
و  زندانیان  و  زنان  حقوق  از  دفاع  در 
سال  به 1۶  اعدام،  احکام  با  مخالفت 
رغم  به  و  است  شده  محکوم  زندان 
بیماری، حتی از حق مرخصی قانونی 
عبدالفتاح  است.  محروم  نیز  خود 
شمار  و  ستوده،  نسرین  سلطانی، 
به دلیل  تنها  ایران  از وکالی  دیگری 
»جرم«  به  که  خود  موکلین  از  دفاع 
فعالیت های مسالمت آمیز حق خواهانه، 
از جمله نافرمانی مدنی نظیر اعتراض 
به حجاب اجباری، دستگیر شده بودند، 
حتا دوستان و همسرانشان نیز همچون 
دکتر فرهاد میثمی و رضا خندان برای 
فشار به خانواده های شان به زندان های 

طویل المدت کشانده شده اند.
در  ملل  سازمان  گروه کار  از  ما 
از  و  خودسرانه  بازداشت های  باره ی 
همه نهادهای حقوق بشری و جامعه 
جدید  موج  می خواهیم  بین المللی 
حقوق  نقض  و  اعدام ها  دستگیری ها، 
بشر کنشگران حقوق زنان، دانشجویان، 
اقلیت های  و  کارگران،  روزنامه نگاران، 
و  دراویش(  )ازجمله  مذهبی  و  قومی 
فعالین حفظ محیط زیست در ایران را 

بررسی کنند.«

فرهاد میثمی، نسرین ستوده و رضا خندان

امضا کردند، موظف  را  با هم آن  که 
افزایش  را  بلیت  قیمت   که  شدند 
بسته  می توانستند  آنها  البته  ندهند. 
10درصد  خود،  متفاوت  خدمات  به 
در  اما  باشند  داشته  قیمت  افزایش 
غیر این صورت نمی توانستند افزایش 

قیمت دهند.«
به  پاسخ  در  همچنین  جعفرزاده 
شرکت های  از  برخی  که  سوال  این 
باالیی  بسیار  قیمت های  هواپیمایی 
ارائه دادند که موجب نارضایتی مردم 
ایلنا گفته است:  به خبرگزاری  شده 
تخلف  باشد،  افتاده  اتفاق  این  »اگر 
نرخ  مالک  که  چرا  است  داده  رخ 
نرخی  زمانی  هر  در  هواپیما  بلیت 
است که شرکت هواپیمایی در پُرتال 
خود اعالم می کند. حال اگر این نرخ 
اعالم  قیمتی  چهارچوب  از  خارج 
باید  باشد؛ تخلفی رخ داده که  شده 
شرکت  یعنی  شود.  رسیدگی  آن  به 
هواپیمایی باید به  خاطر حفظ هویت 
فعالیت  بتواند  اینکه  برای  و  خود 
خود را به خوبی ارائه دهد، با چنین 
تخلفاتی برخورد کند و فرد متخلف 
کشوری  هواپیمایی  سازمان  به  را 

معرفی کند.«
با  مردم  »اگر  است:  داده  ادامه  وی 
تخلفات این چنینی مواجه شدند ابتدا 
مراجعه  هواپیمایی  شرکت  به  باید 
پیگیری  را  موضوع  آنجا  از  و  کرده 
پاسخی دریافت نشد،  اگر  کنند ولی 
از طریق سایت به سازمان  می توانند 
و  کرده  مراجعه  کشوری  هواپیمایی 
شکایت خود را ثبت کنند که در این 
صورت حتما به شکایات آنها رسیدگی 

خواهد شد.«
هواپیمایی  سازمان  عمومی  روابط 

چه کسی بلیت هواپیما را گران کرده؟ کی بود 
کی بود، من نبودم!

= ایرالین ها انگشت اتهام 
وبسایت های  سوی  به  را 
دراز  بلیت  آنالین  فروش 
می کنند؛ وبسایت های فروش 
ایرالین ها  می گویند  بلیت 
دفاتر  می کنند؛  فرافکنی 
می گویند  نیز  بلیت  فروش 
سازمان هواپیمایی کشوری 
بلیت را تعیین کرده و  نرخ 
سازمان هواپیمایی کشوری 
در  سازمان  این  می گوید 
هیچکاره  بلیت  نرخ  تعیین 

است! 
در  هواپیما  بلیت  قیمت  افزایش 
ایران همچنان ادامه دارد و در روزهای 
افزایش  از  دیگری  موج  گذشته 
داده  رخ  ایرالین ها  از سوی  قیمت ها 
همزمان  که  حالیست  در  این  است. 
این  مسئولیت  سازمانی  و  نهاد  هیچ 
افزایش قیمت را به عهده نمی گیرد؛ 
سازمان هواپیمایی کشوری اختیاری 
ندارد؛  هواپیما  بلیت  نرخ  تعیین  در 
وبسایت های  می گویند  ایرالین ها 
و  کرده اند  گران فروشی  واسطه 
ایرالین ها  می گویند  وبسایت ها 

فرافکنی می کنند!
افزایش نرخ ارز در ماه های گذشته و 
عدم اختصاص ارز دولتی به ایرالین ها 
هواپیمایی  شرکت های  شده  موجب 
دهند.  افزایش  را  بلیت ها  قیمت  نیز 
بلیت  قیمت  افزایش  اساس  این  بر 
هواپیما از اوایل تابستان آغاز شد و تا 

سه برابر باال رفت.
این در حالیست که تعداد مسافران 
به ویژه در پروازهای داخلی به شدت 
برخی  هواپیماهای  و  یافته  کاهش 
حتی  با  تبریز  تهران  چون  خطوط 
کمتر از 10درصد ظرفیت مسافر پرواز 
اوایل  از  این وجود دوباره  با  کرده اند. 
شهریوماه موج دیگری از گرانی بلیت 
سوی  از  را  اعتراضاتی  که  شده  آغاز 

مردم به همراه داشته است.
این شوک در کنار اعتراضاتی که از 
موجب  می گیرد  صورت  مردم  سوی 
مشکل  این  حل  برای  مسئوالن  شد 
نخستین  در  و  شوند  کار  به  دست 
اقدام از »گران فروشی« بلیت هواپیما 
انتقاد کنند اما در نهایت چند هفته 
است داستان »کی بود کی بود، من 
نبودم« در این موضوع نیز به راه افتاده 
و مشخص نیست در نهایت چه کسی 
تصمیم به افزایش قیمت بلیت گرفته 

است.
به  را  اتهام  انگشت  ایرالین ها 
آنالین  فروش  وبسایت های  سوی 
آنها  می گویند  و  کرده  دراز  بلیت 
خودسرانه بلیت ها را گران فروخته اند. 
مقابل  در  بلیت  فروش  وبسایت های 
می گویند ایرالین ها فرافکنی می کنند 
خودشان  بلیت  گرانی  مسئول  و 
نیز  بلیت  فروش  دفاتر  هستند. 
می گویند سازمان هواپیمایی کشوری 
نرخ بلیت را اعالم و به آنها ابالغ کرده 
و سازمان هواپیمایی کشوری می گوید 
بلیت  نرخ  تعیین  در  سازمان  این 

هیچکاره است!
نظرها  اظهار  آخرین  از  یکی  در 
رضا جعفرزاده مسئول روابط عمومی 
گفته  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
دفاتر  رئیس  سوی  از  »جایی  است: 
هواپیمایی  سازمان  که  شده  گفته 
کشوری قیمت بلیت را مشخص کرده 
و شرکت ها آن را افزایش دادند، ولی 
نیست  و  نبوده  درست  موضوع  این 
آزادسازی  قانوِن  اساس  بر  که  چرا 
نرخ بلیت هواپیما، نمی توان هیچ نرخ 
تثبیتی را برای شرکت های هواپیمایی 

تعیین کرد.«
رضا جعفرزاده افزوده است: »با توجه 
پیک  زمان  در  تابستان  در  اینکه  به 
پروازی بودیم، برای اینکه بتوان یک 
باالنس در بازار به وجود آورد، سازمان 
عامل  مدیران  از  کشوری  هواپیمایی 
شرکت های هواپیمایی برای هماهنگی 
درباره قیمت ها دعوت به  عمل آورد و 
رسیدند  توافق  این  به  خودشان  آنها 
اشتباه  به  که  شهریورماه  آخر  تا  که 
در اخبار مهرماه گفته شده، نرخ بلیت 
باالتر  مشخصی  سقف  از  را  هواپیما 
سازمان  قانون،  طبق  که  چرا  نبرند 
آنها  به  نمی تواند  هواپیمایی کشوری 
تکلیف کند. پس آنها بر اساس توافقی 

کشوری درباره قیمت بلیت هواپیما در 
فصل پاییز نیز گفت: »در حال حاضر 
نرخ بلیت هواپیما بر اساس نرخ ارزی 
ارائه می دهد و  است که سامانه نیما 
این شایعه  که گفته می شود ایرالین ها 
می کنند،  دریافت  تومانی   ۴۲00 ارز 
به هیچ وجه صحت ندارد. البته بعد از 
اینکه در  به خاطر  ماه قطعا  شهریور 
پروازها خلوت  و  نیستیم  پیک  زمان 
می شوند، فکر نمی کنیم قیمت  بلیت  
چندانی  نگرانی  و  کند  پیدا  افزایش 

برای این موضوع مطرح نیست.«
درباره  پایان  در  جعفرزاده  رضا 
فیلترینگ استارت آپ های گردشگری 
بلیت  فروش  وبسایت های  برخی  و 
اقدام  تنها  »ما  است:  گفته  هواپیما 
به فیلتر سایت هایی کردیم که بدون 
فروش  به  اقدام  ما  سوی  از  مجوز 
فیلتر  و  می کنند  هواپیما  بلیت 
هیچ  گردشگری  استارت آپ های 
ربطی به سازمان هواپیمایی کشوری 
ندارد. در حقیقت تنها سایت هایی که 
به فروش  الف که مختص  بند  مجوز 
بلیت هواپیما است را نداشتند و اقدام 
به فروش بلیت هواپیما کردند، فیلتر 

شده اند.«
کردن  فیلتر  آیا  اینکه  از  جدا 
وبسایت ها اصل مسئله یعنی »گرانی 
یا نه،  بلیت هواپیما« را حل می کند 
از سخنان مسئول روابط  اینگونه که 
کشور  هواپیمایی  سازمان  عمومی 
مشخص است در نهایت بلیت هواپیما 
ایران گران خواهد ماند؛ هر چند  در 
پاسخگوی  کسی  چه  نیست  معلوم 
این امر است اما کاماًل روشن است که 
مانند همه  نیز  را  این موضوع  هزینه 

موارد دیگر، مردم باید بپردازند!

نساجی مازندران هم ویران شد: شمار کارگران از 
۷۰۰۰ نفر در سال 5۷ به ۳1۰ نفر رسیده است!

= کارگران که تعداد آنها زا 
۷۰۰۰ نفر در سال 5۷ اکنون 
به ۳1۰ نفر رسیده است در 
مرداد  تیر،  خرداد،  ماه های 
دریافت  حقوق  شهریور  و 
نکردند و این کارخانه برای 
مواد  خرید  و  ارز  تأمین 
اولیه نیز به شدت با مشکل 

روبروست.
در  کارخانه  فعلی  =مدیر 
آلمان  کشور  ساکن  حالی 
شده که هیچ فردی را برای 
اداره امور در کارخانه تعیین 
حاضر  حال  در  و  نکرده 
کارخانه بدون هیئت مدیره 

و مدیرعامل می چرخد.
جی  نسا ت  نجا خا ر کا =
مازندران در شهر شاهی که 
بعد از انقالب به »قائمشهر« 
ز  ا یکی   ، فت یا تغییر 
و  اقتصادی  جذابیت های 

توریستی این منطقه بود.
از  یکی  عنوان  به  مازندارن  نساجی 
شمال  تولیدی  واحدهای  بزرگترین 
کشور طی سال های گذشته و در پی 
سیاست های غلط دولت های مختلف 
دچار بحران  شده و به یک واحد نیمه 
تعطیل با بدهی ۲00 میلیارد تومانی 

تبدیل شده است.
واحدهای  دارای  مازندارن  نساجی 
نساجی  جمله  از  مختلف  تولیدی 
بوده که  تالر، طبرستان و گونی بافی 
پیش از انقالب نه تنها 7000 کارگر 
از  بلکه  بودند  کار  به  مشغول  آن  در 
توریستی  و  اقتصادی  جذابیت های 
از  پس  اما  می رفت!  به شمار  منطقه 
جمهوری  آمدن  کار  روی  و  انقالب 
اسالمی دامنه ی تخریب به این واحد 

این  تعداد کارگران  و  نیز رسید  ملی 
ریاست  دوران  در  بزرگ  تولیدی 
جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به 

1۸00 کارگر کاهش یافت.
محمد  و  رفسنجانی  هاشمی  دولت 
خاتمی نتوانستند وضعیت کارخانه را 
بهبود بخشند یا دست کم از بدتر شدن 
وضعیت آن جلوگیری کنند. در نهایت 
در سل 13۸۸ محمود احمدی نژاد این 
واحد تولیدی را به اسم خصوصی سازی 
یک  به  شرایط  بهبود  وعده  با  و 

سرمایه گذار از ترکیه واگذار کرد.
این  می شد  برآورد  زمان  آن  در 
کارخانه برای بازگشت به رونق پیشین 
نیازمند ۲00میلیارد تومان اعتبار است 
و دولت اعالم کرد 100 میلیون یورو 
آن )1۲0 میلیارد تومان به نرخ سال 
۸۸( از طریق حساب ذخیره ارزی به 
می شود.  پرداخت  ترک  سرمایه گذار 
کشور  نساجی  صنعت  سرمایه  گذاران 
همان زمان به این اقدام دولت اعتراض 

کردند و آن را نادیده گرفتن توانایی های 
داخلی دانستند.

با این حال سرمایه گذار ترک نیز با 
عملکردی نامطلوب اعتبارات را دریافت 
کرد اما بدهی های کارخانه را افزایش 
داد و به علت بدهی های باالیی که به 
وجود آورد دستگیر و زندانی شد. دولت 
احمدی نژاد در این واگذاری هیچگونه 
برای  محکمی  وثیقه  و  ضمانت نامه 
ایفای تعهدات کارفرما از این سهامدار 

ترکیه ای دریافت نکرده بود!
پس از آن این کارخانه به فردی به 
گفته  اما  شد؛  واگذار  بیگی  علم  نام 
سهام  نیز  جدید  سهامدار  می شود 
نساجی مازندران را در ازای طلبی که 
دریافت  داشت  ترکیه ای  سهامدار  از 
از  فرد  این  آنکه  جالب  است.  کرده 
مهاجرت  آلمان  به   95 فروردین ماه 
کرده و اصاًل در ایران زندگی نمی کند.

علم بیگی که از او به عنوان سهامدار 
یاد  مازندران  نساجی  کارخانه  فعلی 

می شود در حالی ساکن کشور آلمان 
شده که هیچ فردی را برای اداره امور 
حال  در  و  نکرده  معین  کارخانه  در 
حاضر کارخانه بدون هیئت مدیره و 

مدیرعامل می چرخد.
کارگران که تعداد آنها از 7000 نفر 
در سال 57 اکنون به 310 نفر رسیده 
است در ماه های خرداد، تیر، امرداد و 
شهریور حقوق دریافت نکرده اند و این 
کارخانه برای تأمین ارز و خرید مواد 
اولیه نیز به شدت با مشکل روبروست.

قائمشهر  نماینده  رضیان  عبدالرضا 
)شاهی( در مجلس شورای اسالمی در 
همین رابطه گفته است: »مالک فعلی 
کارخانه در آلمان است و هیئت مدیره 
هم در غیاب او جلسه ای تشکیل نداده 
هیئت  اعضای  کارخانه  مالک  است. 
درحال  و  کرده  عزل  را  قبلی  مدیره 
حاضر کارخانه نه هیئت مدیره دارد و 
نه مدیرعامل. کارخانه در یک وضعیت 

خوف و رجا در حال کار است.«

عبدالرضا رضیان می گوید نمایندگان 
اهدای  برای  اسالمی  شورای  مجلس 
مشکالتش  حل  و  کارخانه  به  وام 
تالش هایی کرده اند اما با عدم حضور 
مالک کارخانه همه تالش ها بی نتیجه 
بوده است: »در دو سال و نیم گذشته 
این فرد به ایران نیامده و کارخانه را از 
راه دور کنترل می کند. تمام فرآیندی 
که برای گرفتن وام در جهت بهسازی 
و حل مشکالت کارخانه انجام می شود 
است.  بی فرجام  اصلی  مالک  نبود  در 
میلیارد   ۶ کارخانه  حاضر  حال  در 
بدهی مالیاتی دارد و مجوز ثبت هیات 

مدیره امکانپذیر نیست.«
کارخانه  این  مدیر  دیگر  سوی  از 
وام  کارگران  حقوق  پرداخت  برای 
را ضامن خودشان  کارگران  و  گرفته 
در این وام کرده و اکنون در حالی که 
پولی به کارگران نداده، آنها را در گیر 
و دار مسائل وام گرفته شده به عنوان 

حقوق انداخته است!
عبدالرضا رضیان در این باره می گوید: 
»مدیر فعلی کارخانه به علت پرداخت 
از  میلیارد  دو  کارگران  معوق  حقوق 
بانک ملی وام گرفته و خوِد کارگران 
ضامن حقوق خودشان شدند. کارفرما 
وام های گرفته شده را پرداخت نکرده 
بانکی  بدهکار  کارگران  این جهت  از 
شده اند. بارها با مدیرعامل بانک ملی 
صحبت شده تا ضمانت کارگران لغو 
چراکه  نیفتاده  اتفاقی  عمال  اما  شود 
کارخانه باالی 1۲0 میلیارد به بانک 

ملی بدهکار است«
به  و  نیست  ماجرا  همه  این  اما 
سه  مازندران،  نساجی  کارگران  گفته 
کارخانه ای که با عنوان این کارخانه ی 
قدیمی فعالیت می کردند امروز تعطیل 
زمین های  و  شده اند  تعطیل  نیمه  و 
واحد طبرستان این کارخانه تکه تکه به 
در حال  است.  واگذار شده  شهرداری 
حاضر فقط نساجی تاِلر باقی مانده که 
تنها با 310 کارگر با حجم پایین به کار 

مشغول است.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

= پیکر محمدعلی فروغی 
در آرامگاه خانوادگی اش در 

ابن بابویه دفن شده است.
قبور  نیز سنگ  =پیشتر 
شده  شناخته  چهره های 
توسط  فرهنگی  و  سیاسی 
افراد ناشناس تخریب شده 

است.
فروغی  محمدعلی  قبر  سنگ 
نماینده  دیپلمات،  سیاستمدار، 
پیشین  نخست وزیر  و  وزیر  مجلس، 
مورد  ابن بابویه  گورستان  در  ایران 
افراد  توسط  و  گرفته  قرار  تعرض 

ناشناس شکسته شده است.
با  فرهنگی چمدان  وبسایت میراث 
انتشار تصاویری از سنگ قبر شکسته 
سنگ  که  نوشته  فروغی  محمدعلی 
پهلوی  دوران  سیاستمدار  این  قبر 
شده  شکسته  ابن بابویه  گورستان  در 

است.
میراث  فعاالن  از  عسگری  سجاد 
فرهنگی تهران گفته این سنگ قبر در 
روز 21 تیرماه و در بازدیدی که وی از 

آن داشته کامال سالم بوده است.
به  سرشناس  فروغی  محمدعلی 
مترجم،  روشنفکر،  ذکاءالملک، 
روزنامه نگار،  سخن شناس،  و  ادیب 
نماینده  دیپلمات،  سیاستمدار، 
پیشین  نخست وزیر  و  وزیر  مجلس، 
ایران بود. پیکر محمدعلی فروغی در 
بابویه  ابن  در  خانوادگی اش  آرامگاه 

دفن شده است.
محّمدعلی فروغی دردشتی که پس 
از مرگ پدرش محمدحسین فروغی 
مترجمان  و  ادیبان  از  )ذکاءالملک( 
دوره قاجار، لقب ذکاءالملک )ثانی( را 
دریافت کرد. او تحصیالت خود را در 
رشته پزشکی در دارالفنون آغاز ولی 
بعد به ادبیات رو آورد و فرهنگستان 

ایران را تأسیس کرد.
نماینده  بار  دو  وزیر،  بار  چند  وی 
مجلس شورای ملی و یک بار رئیس 
دیوان عالی تمیز )دیوان کشور( شد. 
در سال 1۳0۴ پس از تصویب انقراض 

محمدعلی  قبر  به سنگ  تعرض 
فروغی در گورستان ابن بابویه

روابط   و  منتقد  کثیریان  کیوان 
سینمایی  سازمان  پروژه های  عمومی 
که  گفته  انتقاد  این  به  واکنش  در 
هنگام  حیدریان  محمدمهدی  خود 
اهلل  رسول  محمد  فیلم  تهیه کنندگی 
مبلغ 120میلیارد تومان بودجه گرفته 
و فیلمش فقط 1۵میلیارد تومان فروش 

داشته است!
روابط  مسئول  خود  که  کثیریان 
عمومی جشنواره جهانی فجر با هزینه ی 
برگزارِی 8میلیارد و 200میلیون تومانی 
بوده است رئیس سازمان سینمایی را 
به تلویحی سانسورچی خوانده و نوشته 
»اینکه ایشان می فرمایند »اینکه فیلمی 
بسازی و هیچ گونه زیر بار اصالحات 
نشان  کاماًل  است«  عجیب  هم  نروی 
کار  حوزه  با  ایشان  ناآشنایی  دهنده 

خالقه و تولید هنر است.
وی با ذکر اینکه »خالق اثر می تواند 
را  بایستد« مشکل  اثرش  پای  باید  و 
اثر که حیدریان دانسته و  نه صاحب 
بر  را  بنا  ایشان  »اینکه  است:  نوشته 
بدیهی بودن سانسور می گذارند، با توجه 

فریاد »آی دزد« در میان سینماگران ...                از صفحه 5
با سابقه شان البته چیز بعیدی نیست 
ولی اینکه توقع دارند هنرمند از سانسور 
کامالً غیر منطقی فیلمش استقبال کند 
و برای اکران به هر قیمت با سر به سوی 
درباره  و  بیجا  توقع  بشتابد،  سانسور 
هنرمند آزاده و مستقلی چون کیانوش 

عیاری به شدت توهین آمیز است.«
اینکه  به  اشاره  با  کثیریان  کیوان 
که  تفکر  »این   است  گفته  حیدریان 
نمی کنم  پخش  و  نمی کنم  اصالح 
بخشی اش به همان نظام تهیه کنندگی 
فیلم  این  سرمایه  اینکه  و  برمی گردد 
مال  اگر سرمایه  است؟!  آمده  از کجا 
بیشتر  تعامل مان  باشد  خودمان 
می شود« بودجه فیلم »محمدرسول اهلل« 
را 120میلیارد تومان اعالم کرده است.

خودش  ایشان  »گویا  نوشته:  وی 
هم یادش رفته که مدیر پروژه فیلمی 
شده اش  اعالم  رسماَ  بودجه  که  بوده 
120میلیارد تومان است و البته میزان 
1۵میلیارد  شده اش  اعالم  فروش 

تومان.«
به  پروژه سینمایی محمدرسول اهلل 

نخست وزیر  فروغی  قاجارف  دودمان 
شد. او نخستین و آخرین نخست وزیر 

رضاشاه پهلوی بود.
ریاست  و  عضویت  همچنین  وی 
کنفرانس  به  ایران  اعزامی  هیئت 
1۹1۹میالدی  سال  در  پاریس  صلح 
به  اعزامی  ایرانی  هیئت  همچنین  و 
جنگ  از  پس  ملل  جامعه  نشست 

جهانی را بر عهده داشته است.
از فروغی کتاب ها و مقاالت بسیاری 
چون تاریخ مختصر دولت قدیم روم، 
شاهکارهای  اروپا،  در  حکمت  سیر 
افالطون در حکمت سقراط، خالصه 
و  آیین سخنوری  شاهنامه فردوسی، 

مانده  جای  بر  یادداشت ها  مجموعه 
است.

امروز در حالی خبر تعرض به سنگ 
قبر محمدعلی فروغی منتشر شد که 
شاملو،  احمد  قبور  نیز  این  از  پیش 
محمدعلی سپانلو، هوشنگ گلشیری، 
سپهری  سهراب  و  کاشیگر  مدیا 

تخریب و شکسته شده است.
گذشته  دهه  چهار  طی  همچنین 
سنگ قبر سیاسیون مخالف حکومت، 
اقلیت های  و   ۶0 دهه  کشته شدگان 

مذهبی نیز در امان نمانده است.
اعتراض  که  حالیست  در  این 
خانواده های این شخصیت ها به جایی 
قانونی  مراجع  نهایت  در  و  نرسید 
مقصر این تخریب ها را افراد معتادی 

خواندند.

محمدعلی فروغی

مراسم بزرگداشت سعید کنگرانی عمل 
به خواسته ی خانواده وی بوده در حالی 
تمایلی  هرگونه  کنگرانی  خانواده  که 
برای برگزار نشدن این مراسم را تکذیب 
کرده اند.خانه سینما که اصوال به عنوان 
هنرمندان  موجود  صنفی  نهاد  تنها 
سینما و تلویزیون، فقط مراسم ختم و 
عزاداری آنان را به عهده دارد و حرکت 
از  صنفی دیگری در راستای حمایت 
حقوق آنان نمی کند، این یک وظیفه 
کوچک را هم در قبال سعید کنگرانی 
بین  این  در  است.حاال  نداده  انجام 
کیهان تهران نوشته که این سینماگران 
بودند که تمایلی به حضور در مراسم 

دلیل  »به  و  نداشته اند  کنگرانی 
افشاگری های وی علیه سینمای دوران 
طاغوت و آسیب هایی بود که سینمای 
آن دوران به امثال کنگرانی زده بود.«

این روزنامه تندرو و وابسته به »بیت 
رهبری« حتی مدعی شده که سعید 
کنگرانی از سوی سینماگران بایکوت 
نداشته  کار  ممنوعیت  و  بوده  شده 
است »اما درواقع خود سینماگران به 
وی  بایکوت  که  نمی دادند  کاری  وی 
مراسم  در  سینماگران  بدنه  سوی  از 

تشییع وی نیز خودنمایی کرد.«
این ادعا در حالی مطرح شده که هیچ 
مقام ارشد وزارت ارشاد و هیچیک از 
نیز  اعضای هیات مدیره خانه سینما 
در مراسم خاکسپاری سعید کنگرانی 

حضور نداشتند.

دستور حکومتی برای خاکسپاری 
بی سر و صدای سعید کنگرانی

مراسم  که  حالی  =در 
کنگرانی  خاکسپاری سعید 
از  اندکی  با حضور جمعیت 
شده،  برگزار  سینماگران 
گوید  می  تهران  کیهان 
سینماگران این بازیگر قدیمی 
سینما و تلویزیون را بایکوت 

کرده بودند!
برادر سعید کنگرانی بازیگر قدیمی 
آنها  به  می گوید  تلویزیون  و  سینما 
دستور داده شده تا مراسم خاکسپاری 
روزنامه  ولی  کنند.  برگزار  مختصر  را 
کیهان تهران در این رابطه نوشته که 

این خود سینماگران بودند که کنگرانی 
را بایکوت کرده اند و نه حاکمیت!

 ۹7 شهریورماه   2۶ دوشنبه  دیروز 
در حالی پیکر سعید کنگرانی بازیگر 
قطعه  در  تلویزیون  و  سینما  قدیمی 
هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده 
شد، که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برای  مراسمی  هیچ  سینما  خانه  و 
نکردند.برادر  برگزار  وی  بزرگداشت 
سعید کنگرانی در مراسم خاکسپاری 
دستور  آنها  که  گفته  هنرمند  این 
داشتند تا اینگونه مراسم را برگزار کنند.

اهالی  با حضور کمرنگ  این مراسم 
مسئوالن  حضور  عدم  و  سینما 
سینمایی برگزار شد و جمعیت اندکی 
خانه  داشتند.  حضور  مراسم  در  هم 
سینما اعالم کرد که دلیل برگزار نشدن 

1۳۴1 آغاز کرد.
»دایی جان  سریال  در  آرین نژاد 
میرزا  علی  نقش شمس  در  ناپلئون« 
اخیر  روز  چند  در  کرد.  صداپیشگی 
نایب  نقش  عرفانی صداپیشه  حسین 
بازی  با  تأمینات  مفتش  تیمورخان 
جهانگیر فروهر و سعید کنگرانی بازیگر 
نقش سعید در این مجموعه ی محبوب 

تلویزیونِی قبل از انقالب درگذشتند.
با  انقالب  از  پس  آرین نژاد  مهدی 
خوش  لوک  چون  هم  کارتون هایی 
و  مورچه  برادرها(،  از  )یکی  شانس 
بازرس  )مورچه خوار(،  مورچه خوار 
)گروهبان دودو(، رابین هود )پدر تاک( 

و چوبین )برونکا( به شهرت رسید.
مورچه!«  »سالم  کالم های  تکیه 
ذهن  در  او  سوسیس!«  »سالم  و 

بینندگان به یادگار مانده  است.
شکستگی  دچار  سال 1۳۹۴  در  او 
لگن شد و بیش از یک سال از دوبالژ 
دور بود اما در شهریور 1۳۹۵ مجدداً به 

فعالیت هنری خود بازگشت.

مهدی آرین نژاد دوبلور مورچه خوار 
درگذشت

= مهدی آرین نژاد یکی از 
مجموعه  هنرمند  همکاران 
جان  یی  »دا تلویزیونی 

ناپلئون« بود.
و  سوسیس«  =»سالم 
تکیه  از  مورچه«  »سالم 
آرین نژاد  مشهور  کالم های 
که  بود  کارتون هایی  در 

صداپیشگی می کرد.
مهدی آرین نژاد دوبلور قدیمی سینما 
و تلویزیون روز جمعه 2۳ شهریورماه 
خود  منزل  در  قلبی  ایست  اثر  بر 
درگذشت. او با دوبله نقش مورچه خوار 
)مورچه و مورچه خوار(، گروهبان دودو 
)بازرس( و پدرتاک )رابین هوود( پس از 

انقالب شناخته شد.
مهدی آرین نژاد دوبلور قدیمی سینما 
و تلویزیون روز جمعه 2۳ شهریورماه 
بر اثر ایست قلبی درگذشت. او متولد 
سال  از  را  دوبله  و  بود   1۳18 سال 

مهدی آرین نژاد دوبلور قدیمی

سال  سه  مجیدی  مجید  کارگردانی 
سینمایی  و شرکت  انجامید  طول  به 
مستضعفان  بنیاد  به  وابسته  نورتابان 
با بودجه ۴0میلیون دالر تهیه  را  آن 
کرد. این فیلم پرهزینه ترین فیلم تاریخ 

سینمای ایران به شمار می رود.
و  ایرانی  عوامل  از  پروژه  این  در 
تهیه  برای  و  شده  استفاده  خارجی 
آن شهرک سینمایی پیامبر اعظم به 
وسعت 100 هکتار در نزدیکی آزادراه 
این  تهران-قم ساخته شده است. در 
شهرک همچنین موزه ای قرار دارد که 
مدارک مربوط به ساخت فیلم نگهداری 

می شود.
با همه اینها اگر چه آزادی بیان و 
اکران فیلم ها در شرایط عادالنه امری 
بدیهی است اما بودجه های کالنی که 
نهادهای  از  پرده  پشت  فیلمسازان 
نقش  همزمان  و  می گیرند  حکومتی 
هنرمندان مستقل را برای مردم بازی 
می کنند را نباید از یاد برد. در سینمای 
امروز معنای »مستقل« برای فیلمساز و 
منتقد عبارت نچسبی به نظر می رسد. 
حال باید پرسید در بازار دزدها، داد زدن 

»آی دزد« فایده ای دارد؟!

معتقدند  بسیاری  حال  همین  در 
جامعه ایران به دلیل ناکارآمدی حکومت 
و  سیاسی  پی  در  پی   بحران های  و 
از حضور  ناشی  تضادهای  و  اقتصادی 
یک حکومت دیکتاتور مذهبی در ایران 

دچار آسیب شده است.
امیر طبری درباره آسیب هایی که طی 
چهار دهه گذشته به جامعه ایران وارد شده 
است می گوید: »از بارزترین آسیب های 
جامعه ایران در چهار دهه گذشته که 
در یک دهه اخیر شتاب فراوانی گرفت، 
افزایش بی عدالتی ها و همچنین افزایش 
از  گرفته  بی انصافی های صورت  درک 
ناحیه حکومت و دولت در میان مردم 
و  واکنش  به  منجر  امر  این  که  است، 
اقدام مردم شده اما با فقدان نهادهای 
مردمی و احزاب و گروه های ملی، مردم 
معترض عموماْ در جریان ها و گروه های 
دسته بندی  مسلحانه  یا  قومی  و  واگرا 
شده اند و صف بندی کرده اند که این امر 
موجب برجسته  شدن شکاف های قومی 
واگرا  جریان های  سردمداران  توسط 
گفتمان های  برقراری  و  تجزیه طلب  و 
بدون  است؛  در کشور شده  فدرالیسم  
اعتراضات  فصل  و  به حل  بتوان  آنکه 

در گفتگو با یک روانشناس ...                           از صفحه 7
مردمی بر بستر یک جامعه مدنی پویا 
پرداخت.« ملی  دولتی  به  متکی  و 

او همچنین می افزاید: »از آسیب های 
ناکامی،  ناامیدی،  به  می توان  دیگر 
افزایش خشونت در اثر این ناامیدی ها 
فساد  اقتصادی،  فساد  ناکامی ها،  و 
و  بی معنایی  عمومی،  رخوت  اخالقی، 
بی مسئولیتی در میان جوانان، و تشکیل 
شکاف هایی در زنجیره فرهنگی-هویتی 

نسل های مختلف اشاره کرد.«
اکنون با وجود همه مسائل و مشکالتی 
که وجود دارد بسیاری از مردم امیدوار 
و در انتظار هستند با ایجاد یک تغییر 
بنیادین در ساختار سیاسی کشور جامعه 
را  و شادابی خود  پویایی  دوباره  ایران 
برای  کافی  انگیزه های  و  بیابد  دوباره 
بازسازی خرابی ها و ویرانی های کشور 
مردم  وحدت  و  یکپارچگی  سایه  زیر 

ایجاد شود.
امیر طبری درباره زمینه های ایجاد 
چنین شرایطی به کیهان لندن می گوید: 
مردمانی  اساسا  بی امید،  »مردم مان 
سست و بی حالند. مثاْل زمانی که افراد 
یک جامعه تحت سیطره یک دیکتاتوری 
مستبد و سرکوبگر هستند، جرأت دیدن 

رؤیاهای بهبود شرایط یا طغیان علیه 
حکومت را ندارند. تا زمانی که از امید 
جلوگیری  بهتر  چیزی  به  آنها  بستن 
شود، دست به عصیان نمی زنند. پس 
است،  آرزو  و  امید  ایجاد  نخست  گام 
امید به وضعیتی بهتر. حال یا باید آن 
نحوی  به  یا  برافتد  مستبد  حکومت 
ساختارها  اصالح  به  دست  داخل  از 
مردم جامعه  تا  بزند  و سیاست هایش 
آرزوها  به  دستیابی  برای  الزم  شرایط 
بازیابند.  را  خود  انتظارات  و  امیدها  و 
مستبد  حکومت  اصالحی،  روند  در 
باید به سمت لحاظ کردن منافع ملت 
برپایی  و کشور و حقوق شهروندان و 
عدالت و تقویت جامعه مدنی دست به 
خوداصالحی بزند. در حالی که حکومت 
ایران از انجام اصالحات عاجز است؛ در 
گزینه دیگر یعنی برافتادن حکومت، باید 
نظامی مبتنی بر قانون و نظم و امنیت 
جایگزین نظام فعلی شود. ایجاد تغییر 
به نفع منافع و مصالح عمومی و برقراری 
ضامن و پشتیبان قانونی و قهری برای 
این منظور، منجر به شکل گیری پویایی 
و شادابی در میان مردم ناکام خواهد شد 
و به ویژه، برآیند این تغییرات می تواند 
خود را در تقویت وحدت ملی و افزایش 

آگاهی ملی نشان دهد.«

سعید کنگرانی و گوگوش در فیلم سینمایی »در امتداد شب«
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=دولت کنونی آمریکا اغلِب 
رژیم  پولشویی  کانال های 
آنها  طریق  از  که  را  ایران 
تحریم ها را دور می  زد بسته 

است.
و  اتوکشیده  =مافیای 
پرنفوذی که مجرای تنفسی 
جمهوری اسالمی برای دور 
بود، مسدود  زدن تحریم ها 
شده و جای خود را به نسل 
داده  پولشویان  از  دیگری 

است.
بانک  گزارش  اساس  =بر 
مرکزی افغانستان حدود 5 
مرز  از  روزانه  دالر  میلیون 
ایران  داخل  به  افغانستان 

قاچاق می شود.
= نسل دوم مافیا چه کسانی 
و  محدودیت  در  و  هستند 
ممنوعیت فعالیت های بانکی 
در رابطه با جمهوری اسالمی، 
را جابجا  ارز  از چه طریقی 

می کنند؟

دوم  نیمه  در  محمدی-  حامد 
شهریورماه 97 قیمت انواع ارز در بازار 
آزاد ایران رکوردهای عجیبی را ثبت 
کرد. دالر به بیش از 1۵ هزار تومان، 
یورو به بیش از 17 هزار تومان و پوند 

تا نزدیک ۲۰ هزار تومان هم رسید.
هفته ی شهریور  واپسین  در  گرچه 
این قیمت ها شکست اما قیمت دالر 
تومان،  هزار  کانال 1۴  روی  بازار  در 
یورو 1۶ هزار تومان و پوند 1۸ هزار 

تومان ماند و فعال تقریبا تثبیت شد.
انواع  و خارجی،  داخلی  تحلیلگران 
و اقسام دالیل سیاسی و اقتصادی را 
برای توضیح افزایش افسارگسیخته ی 
کرده آند.  عنوان  ایران  در  ارز  قیمت 
انسداد  مالی،  و  بانکی  تحریم  های 
شبکه های پولی ورودی ارز به داخل 
ایران و سیاست های غلط بانک مرکزی 
در درازمدت و کوتاه مدت برجسته ترین 
نکاتی است که این تحلیلگران بر آن 
تأکید می کنند. این در حالیست که 
تا  از رهبری و دولت  دستگاه حاکم، 
برخی ناظران وابسته به این دستگاه، 
پای توطئه را در میان می بینند آن هم 
در حالی که مناسبات مافیایی حاکم بر 
سیاست و اقتصاد رژیم نیز در اجرای 

این توطئه های احتمالی نقش دارد!

و  امارات  پای  رّد  اول: 
عربستان در توطئه برجامی

مواجه  ارز  کمبود  بحران  با  ایران 
است، به ویژه ارزهای کلیدی. احمد 
محمدی  انارکی رییس هیات  تحقیق و 
تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
کرد  عنوان  اردیبهشت ماه  ارز، 17  و 
»افرادی خاص از امارات و عربستان ارز 
ما را خریداری می کنند و ارز از کشور 
خارج می شود.« او ادعا کرد اما ثابت 
شدن نرخ ارز از سوی دولت تا حدودی 
از بروز این مسائل جلوگیری می کند.

محمد طبیبیان اقتصاددان  در اوایل 
خود  تلگرامی  کانال  در  سال 1۳97 
عربستان  برجامی«  »توطئه  از  خبر 
و امارات علیه جمهوری اسالمی داد. 
او به مقاله ای در نیویورک تایمز اشاره 
کرده بود که در آن بر نام افراد دست 
مشاور  نادر  جرج  بود:  شده  گذاشته 
برویدی معاون  الیوت  و  امارات  شیخ 
مالی حزب  تامین  رییس کمیسیون 

جمهوریخواه آمریکا.
طبیبیان در مورد نتایج ارتباط این 
تیلرسون  رکس  برکناری  نوشت:  دو 
به دلیل  وزیر خارجه پیشین آمریکا 
و  قطر  و  ایران  بر  فشار  با  مخالفت 
همچنین مالقات محرمانه بین ترامپ 
و شیخ امارات در خارج از کاخ سفید 

بوده است.
اقتصاددان  این  پیش بینی  طبق 
مجموع این شرایط همراه با بی تحرکی 

افق  اسالمی  جمهوری  دیپلماسی 
نامناسبی را برای سال 1۳97 ترسیم 

می کند.
اقتصادی  تیم  شکست  با  همزمان 
دولت حسن روحانی در مهار نرخ ارز 
انگشت اتهام به سوی »اخاللگران بازار 
ارز« و دالالن ارزی دراز شد. ده ها نفر 
از صرافی ها  بازداشت و تعداد زیادی 
پلمپ شدند و چند دانه درشت  را به 

دادگاه  به  فی االرض«  »مفسد  اتهام 
کشاندند. اما طبیعی است که قیمت  ارز 
با این بگیر و ببندها کاهش پیدا نکرد.

دوگانگی و بیچارگی دولت و حتی 
برای  کسانی  که  آنجاست  نظام 
ادعا  ارز  بحران  انکار  و  ماله کشی 
به خواست  باال رفتن دالر  می کردند 
دولت و کار خوبی است. شاخص ترین 
عالی  مشاور  ترکان  اکبر  افراد  این 

حسن روحانی است.
در این گیر و دار یکی از آنها که از 
ولی اهلل  شد  ارز  کمبود  منکر  اساس 
مرکزی  بانک  پیشین  رییس  سیف 
است که ادعا کرد کمبود ارز نداریم و 
حتی فراتر از آن ادعا کرد پشتوانه ارزی 
کشور بسیار خوب است. سیف به دلیل 
ناتوانی در کنترل بازار ارز و سکه اوایل 
امرداد از ریاست بانک مرکزی برکنار 
اما چند هفته بعد در کمال شگفتی 
اقتصادی،  مهم  مسئولیت  یک  در 
در  روحانی  حسن  مشاور  عنوان  به 
شد! منصوب  بانکی  و  پولی  امور 

دوم: قاچاق ارز
میزان قاچاق ارز در ایران 1۵ تا ۲۰ 
میلیارد دالر است گرچه ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز مدعی ست آن را تا 
1۲٫۵ میلیارد دالر کاهش داده است.

خبرگزاری بلومبرگ روز جمعه، ۲۳ 
شهریور، در گزارشی نوشته تحریم های 
دونالد ترامپ علیه جمهوری اسالمی 
بازار قاچاق پول نقد را داغ کرده است.

علیه  تحریم ها  که  سال هاست 
در  ارز  بازار  بر  اسالمی  جمهوری 
ارز  بازار  می گذارد.  تاثیر  افغانستان 
افغانستان در چنبره ی قاچاق ارز است. 
به  خود  گزارش  در  خبرگزاری  این 
بررسی همین وضعیت در افغانستان 
آوردن  دست  به  برای  و  پرداخته 
مستندات به پاساژ سه طبقه »سرای 

شاهزاده« در کابل رفته است.
دالل ها و صراف ها می گویند افرادی 
به  را  دالر  پاساژ  این  از  که  هستند 
به  زمینی  طریق  از  چمدانی  صورت 
این  از  یکی  می کنند.  منتقل  ایران 
حدود  ماه  هر  خودش  گفته  دالل ها 
۲۲۰ هزار دالر در دو یا سه محموله 
به ایران جابجا می کند. این محموله ها 
می شوند.  منتقل  مشهد  به  هرات  از 
استفاده می کنند  آمریکا  از دالر  آنها 
تا از فروشندگان نگون بخت ایرانی در 
بازار سیاه ریال بخرند: در ازای هر دالر 

1۲۰ هزار ریال.
این دالل ها ویزای مکرر ایران را دارند 

و  بارها در مرز رفت  یعنی می توانند 
آمد کنند. آنها ریال هایی را که از ایران 
می خرند با ۳۰ درصد سود می فروشند. 
بانک  سخنگوی  را  موضوع  این 
است. کرده  افشا  افغانستان  مرکزی 

کمتر  کابل  در  که  دالل ها  این 
بهترین قیمت  می توانند سود کنند، 
افغانستان  بازار  در  ریال  فروش  برای 
که  می کنند  پیدا  استان هایی  در  را 

هم مرز ایران هستند.
این تجارت بخشی از چهار میلیارد 
غیرقانونی  به صورت  است که  ریالی 
وارد ایران می شود که البته مبلغ آن 
جنگزده  اقتصاد  شرایط  به  بستگی 
دولت  پیگیر  تالش های  و  افغانستان 
ایران برای متوقف کردن روند سقوط 

ارزش ریال دارد.
ارز  قاچاقچیان  پیوند  سوم: 

و مافیای پولشویی
علی مویدی خرم آبادی رییس ستاد 
ایران،  در  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
1۶ تیرماه، اعالم کرد که در سه ماه 
گذشته )فروردین، ازدیبهشت و خرداد 
به  پرونده مربوط  سال 1۳97( ۴۰۰ 
میلیون   ۲۵۰ ارزش  به  ارز  قاچاق 
دالر کشف شده است. او گفت از این 
مربوط  مورد   1۵ تا   1۰ مورد،   ۴۰۰
بطور  که  است  مهم  پرونده های  به 
اختصاصی از سوی وزارت اطالعات و 
ناجا در حال پیگیری است اما مشکل 
زمانی ست که معلوم می شود پشت این 

پرونده ها گروه های مافیایی قرار دارند 
که یک سر آنها به قدرت می رسد.

این پرونده ها به صورت سیستماتیک 
از یک سو به اقتصاد دولتی ایران و از 
متصل  دالل هایی  به  دیگر  سوی 
امنیتی  و  آنها  از  برخی  می شوند که 

برخی دیگر جزو آقازاده ها هستند.
در میان این قاچاقچیان که به امارات، 
ترکیه، گرجستان و قطر رفت و آمد 

دارند هستند کسانی که در دور زدن 
تحریم ها به رژیم ایران کمک می کنند.

ایران  از برجام، در  با خروج آمریکا 
جنگ ارزی به راه افتاده است. گروهی 
با انگیزه سود بیشتر ارز به ایران وارد 
می کنند. نظام بانکی ایران نیز به شدت 
راه  بنابراین  روبروست.  ارز  کمبود  با 
برای این قاچاقچیان که در حاشیه ی 

امن حکومت قرار دارند باز است.
افراد،  از این  منفعت گروهی دیگر، 
و  است  ایران  از  ارز  کردن  خارج 
دارند.  مختلفی  انگیزه های  آن  برای 
از  از نظام به آن  دسته  اتفاقاً بخشی 
پول  کردن  خارج  توانایی  که  افرادی 
دارد. چون  نیاز  دارند هم  را  ایران  از 
شبکه های  بودن  مسدود  دلیل  به 
نیاز  واردات  برای  بین المللی،  پولی 
به پرداخت نقدی است. این موضوع 
هم برای بخش دولتی و نیمه دولتی و 
هم برای بخش خصوصی که آن نیز 
اهمیت  اندازه  یک  به  است،  وابسته 
به  آنها  همه  دسترسی  چون  دارد 

شبکه های مالی قطع شده و هر کدام  
از اینها که به نوعی وابسته به گروه های 
مافیایی حاکم هستند، به این تبادالت 

ارزی نیاز دارند.
خانواده  زنجانی،  بابک  ضراب،  رضا 
و  عظیما  فرهاد  باند  صدرهاشمی، 
هوشنگ  نایبی،  )پوریا  همکاران اش 
حسین پور و هوشنگ فرسوده( نسل 
جمهوری  اتوکشیده ی  مافیای  اول 
اسالمی بودند که از طریق سیستم های 
به  اقدام  بانکی و شرکت های صوری 
قاچاق ارز و پولشویی می کردند. این 
نسل توسط وزارت خارجه آمریکا در 
همکاری با وزارت خزانه داری و وزارت 
دفاع و سیا شناسایی و اغلب آنها به 
ترامپ  آمدن دولت  کار  با روی  ویژه 

مسدود شدند.
بخشی از این مافیا برای ادامه حیات 
شبکه های  پایینی  الیه  های  به  خود 
پولشویی رفته اند. از آنجا که فعالیت  
محدود  بانکی  شبکه های  در  آنها 
کانال های  به  متوسل  آنان  شده 
انتقال چمدانی  دیگر شده اند: نقل و 
و  از طریق مرز زمینی  نقد  پول های 

گاهی هوایی و دریایی.
نسل دوم عوامل جمهوری اسالمی 
رژیم  به  تحریم  ها  برای دور زدن  که 
قاچاقچیان  به  می کنند  کمک  ایران 
تجربه  می خورند.  پیوند  ارز  سنتی 
پرونده عظیما و ضراب نشان داد که 
پیوند  پولشویی  و  ارز  قاچاق  مافیای 
عمیقی با بخش هایی از دستگاه های 
امنیتی و اطالعاتی داخلی و خارجی 
شبکه ها  این  از  برخی  گرچه  دارند. 
شناسایی و مسدود می شوند اما عوامل 
دانه درشت آنها که در بدنه سیستم نیز 

نفوذ دارند همچنان فعال اند.
این همه در حالیست که افراد نسل 
اول مافیای پولشویی که به جمهوری 
اسالمی در دور زدن تحریم ها کمک 
می کردند دست کم یک »پرستیژ«ی 
صاحبان  افراد   این  اغلب  داشتند! 
بنگاه های عظیم اقتصادی  بودند و کار 
و بارشان سکه بود. آنها در این سیستم 
هم سود می بردند و هم به جمهوری 
اسالمی و سپاه سود می رساندند و به 
می دادند.  پوشش  را  همدیگر  نوعی 
همکاری  از  نیز  اسالمی  جمهوری 
با آنها راضی بود. افرادی مانند بابک 
زنجانی تا زمانی که لقمه ی بزرگ تر از 
دهانشان برنداشته بودند همچنان در 

این شبکه فعالیت داشتند.
اما نسل دوم این مافیا دیگر سر و 
با بانک و مؤسسات مالی  کار زیادی 
و اعتباری ندارد و با چهره های موجه 
حکومتی نشست و برخاست نمی کند 
و سلفی نمی گیرد. از همین رو کمتر 
در  کالن  مبالغ  که  بود  منتظر  باید 

بانک ها جابجا شود.
ثبت  آمار  گذشته  ماه های  در 
ایرانی ها  توسط  صوری  شرکت های 
پیدا  افزایش  به شدت  افغانستان  در 
در  ایرانی  شرکت  ده ها  است.  کرده 
دوم  نسل  افراد  فعال اند.  افغانستان 
قاچاق ارز و پولشویی به گانگسترها 
و تبهکاران اقتصادی متصل هستند. 
باندهایی شبیه به آنچه نمونه های آنها 
تلویزیونی  سریال های  و  فیلم ها  در 
بیابان  و  صحرا  در  آنها  است.  زیاد 
محموله های پول را جابجا می کنند؛ 
تحت حفاظت کاروانی از شبه نظامیان 
که  هستند  دست  به  کالشنیکف 
دوشکا  تیربار  آنها  تویوتاهای  پشت 
تبهکار  باندهای  این  اتفاقاً  بسته اند. 
در مرز ایران با افغانستان و پاکستان 
به شدت فعال اند و تجریه زیادی نیز 
گنگ های  دارند.  تریاک  ترانزیت  در 
تبهکار و راهزنان اقتصادی نسل دوم 
اسالمی  جمهوری  به  وابسته  افراد 
که  هستند  تحریم ها  زدن  دور  در 
برای مقابله با آنها نقش وزارت دفاع 
آمریکا و سازمان سیا بسی پررنگ تر 
از وزارت خزانه  داری آمریکا می شود 
چرا که ماموریت  این باندهای مسلح 
رساندن پول به ایران در کشمکش با 
نیروهای آمریکایی و نیروهای امنیتی 

افغانستان و پاکستان است.

تبهکاران اقتصادی و بدون پرستیژ:

 نسل دوم مافیای دور زدن تحریم ها

بابک زنجانی درکنار سردار رویانیان مدیرعامل پیشین  پرسپولیسفرهاد عظیما با ارتش آمریکا همکاری داشت
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