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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

تروریسم، شناسه جمهوری اسالمی

 در صفحه 2

باالخره  اسالمی  شورای  مجلس 
الیحه کنوانسیون مقابله با تأمین مالی 
تروریسم موسوم به »سی اف   تی« را با 
۴ ماه تأخیر تصویب کرد و به شورای 
در  تاخیر  این  دلیل  فرستاد.  نگهبان 
تصویب، مخالفت علی خامنه ای با این 
علی  رای گیری،  از  قبل  است.  الیحه 

الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی 
نامه ای از دفتر علی خامنه ای قرائت کرد 
که در آن رهبر جمهوری اسالمی مجوز 
بررسی این الیحه را صادر کرده است. 
با 1۳۴ رأی موافق و مخالفت  الیحه 
12۰ نماینده مجلس به تصویب رسید.

سرمقاهل
راز پیروزی اعتراضات و اعتصابات:

تداوم و همبستگی سراسری

تاجی که بر سر زنان ایران قرار گرفت
22 مهر 97 شهبانو فرح پهلوی هشتاد ساله می شود. نیمی از این عمر 
در رشد و پرورش خود و خدمت به میهن گذشت و نیمی دیگر در تبعیدی 

که حتی یک روزش فارغ از ایران نبوده است.
فرح دیبا، ملکه ی کشور پهناور و قدرتمند ایران در دورانی به عنوان یک 
زن در یک کشور مسلمان و در یک جامعه ی سنتی و پدرساالر به نیابت 
ارتجاعی،  به دلیل همین فرهنگ  قانون  اساسی اش  سلطنت رسید که 
پادشاه اش را برای داشتن »فرزند ذکور« مجبور به دو ازدواج ناکام کرده بود!
هنگامی که روز چهارم آبان 1346 تاج نیابت سلطنت در تهران بر تارک 
ملکه 29 ساله ی ایران نشست، فقط یک زن در جهان بر کشوری حکومت 
می کرد که قدرت استعماریش رو به افول بود: الیزابت دوم ملکه انگلستان 
یا بریتانیای کبیر! ملکه الیزابت 14 سال پیش از آن در 2 ژوئن 19۵3 یک 

سال پس از آنکه در 26 سالگی به سلطنت رسیده بود تاجگذاری کرد.
در  و  پارلمانتاریسم  قوی  پیشینه ی  با  کشوری  در  دوم  الیزابت  اگر 
سایه ی کلیسا که راه بر سلطنت وی نبسته بود تاج بر سر گذاشت، فرح 
از دست  ایران  زنان  از همه ی  نیابت  به  را  تاج  این  اما در کشوری  دیبا 
محمدرضاشاه گرفت که وی برای سپردن این مقام به بانوی خود، درست 
مانند تصویب حق رأی زنان، گوش به روحانیت مرتجع نسپرد. همانطور 
ایستاد.  ارتجاع سیاه  برابر  نیز در کشف حجاب در  که پدرش رضاشاه 
فاصله ی اصالحات تاریخی کشف حجاب )رضاشاه( در 1314 و حق رأی 
زنان )محمدرضاشاه( در 1341 )ده سال پیش از حق رأی زنان سوییس در 
1971( در مقایسه با قرونی که انگلیس طی آنها عصر روشنگری و خرد را 
از سر گذراند، بس کوتاه است. هضم این حجم از حقوق انسانی زنان، برای 
جامعه ی سنتی و اسالم زده و مردساالر ایران بسیار دشوار بود. روحانیت 
مرتجع که با شکل  گرفتن نهادهای مدنی و گسترش آموزش همگانی، 
منابع تغذیه ی خود، یعنی نادانی و ناآگاهی جامعه را، در خطر می دید، 
بیش از هر قشر دیگری با هرگونه کسب حقوق زنان به مخالفت برخاست. 
مخالفِت  این  بود!  زنان  رأی  علیه حق  خرداد 42  در 1۵  خمینی  غائله 
بنیانگذار جمهوری اسالمی را باید بر سردر مجلس شورای اسالمی نوشت 
که حتی نظام منحوسی که وی بر پا ساخت، نتوانست از تأثیرات عمیق 
آن اصالحات در امان بماند و مجبور شد به حضور زنان در برخی نهادهای 

استصوابی خود تن بدهد.
اگرچه حکومت اسالمی تاج را از سر زنان ایران برداشت و با »توسری« 
لچک و مقنعه و چادر را بر آنها تحمیل کرد اما آن تاج که ۵1 سال پیش بر 
سر ملکه ایران گذاشته شد، کار خود را کرده بود! سال هاست که زنان ایران 
برای رهبر و مقامات و دم و دستگاه سرکوبگر نظام تره هم خورد نمی کنند!
گذشته از خدمات عملی به فرهنگ و هنر ایران، به دلیل همان مقام نیابت 
سلطنت، شهبانو فرح در صدر زنان تاریخ معاصر ایران قرار دارد. جالب 
اینجاست که در چهل سال گذشته نه تنها هیچ زنی، بلکه هیچ مردی را 
نیز در مقامات جمهوری اسالمی نمی یابید که در آگاهی و خدمت به قد و 
قامت ملکه ی ایران باشد. این حقیقت و طنز کوبنده ی نظام مردساالر و 
زن ستیز است که دولتمردانش نیز به پای زنان پیش از انقالب و زنان امروز

    جامعه ی ایران نمی رسند.                                          االهه بقراط

اعتصاب  بر  =عالوه 
کامیونداران،  سراسری 
هفته  در  نیز  بازاریان 
گذشته در تقریبا 60 شهر 
ایران دست به اعتصاب 
زدند. شورای هماهنگی 
صنفی  ی  تشکل ها
یک  در  نیز  آموزگاران 
فراخوان از آموزگاران و 
بازنشستگان این صنف 
روز  دو  برگزاری  برای 
سراسر  در  »تحصن« 
کرده  ت  عو د ر  کشو
گروه  کارگران  است. 
صنعتی ملی فوالد اهواز 
نیز در اطالعیه   ای درباره 
موج تازه   ای از اعتصاب 
و اعتراض در این واحد 
صنعتی هشدار داده اند.
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تنیس استادان شانگهای- فدرر با 
پیروزی آغاز کرد

****
تنیس باز گرجی با شکست دل پوترو 

قهرمان مسابقات آزاد چین شد
****

مراجعه 44هزار نفر مجروح دعوا به 
پزشکی قانونی تهران طی ۵ ماه!

****
سیل کم سابقه در استان های شمالی کشور: 

دست کم 7 نفر جان خود را از دست دادند
****

فرمانده نیروی انتظامی:
 احضار برخی سلبریتی ها به دستور 

مقام قضایی بود

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

د:
انی

خو
ی 

ه م
مار

ن ش
ر ای

صفحه 3د
آمریکا  وزارت خزانه داری  =توصیه نامه 
به دولت ها و شرکت های خارجی در مورد 

معامله با جمهوری اسالمی ایران
صفحه 4

جهانی  روز  در  اسالمی  =جمهوری 
اعدام  اعدام حکم  مجازات  علیه  مبارزه 

یک فعال سیاسی کرد را تائید کرد
صفحه 5

=ژیال مساعد عضو آکادمی ادبیات نوبل شد

صفحه 6
سردار  اسراییل:  علیه  حسینی  =شور 
سالمی می خواهد نتانیاهو را به دریا بیاندازد!

صفحه 7
در سال 1979  ایران  تینکر:  =آمریکن 

زیر و رو شد، حاال وقت تغییر است
صفحات  8 و 9

= »زن روز« و »مرد روز«
صفحه 12

=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران

صفحه 13
= سرگرمی -جدول - سودوکو

صفحه 14
=دکتر مصّدق؛ آسیب شناسی یک شکست

صفحه 15
خاشقجی؛  جمال  باره  در  =جزییاتی 

»جعبه سیاه« سعودی ها
صفحه 17

جوانان  به  خامنه ای  علی  نامه  =توزیع 
اروپایی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت!

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 کرد:

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.

موضوع بسیار ساده است…

در صفحات 10 و 11 
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باالخره  اسالمی  شورای  مجلس 
الیحه کنوانسیون مقابله با تأمین مالی 
تروریسم موسوم به »سی اف   تی« را با 
۴ ماه تأخیر تصویب کرد و به شورای 
در  تاخیر  این  دلیل  فرستاد.  نگهبان 
تصویب، مخالفت علی خامنه ای با این 
علی  رای گیری،  از  قبل  است.  الیحه 
الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی 
نامه ای از دفتر علی خامنه ای قرائت کرد 
که در آن رهبر جمهوری اسالمی مجوز 
بررسی این الیحه را صادر کرده است. 
الیحه با 13۴ رأی موافق و مخالفت 
120 نماینده مجلس به تصویب رسید.

مجلسی که برای رأی گیری در رابطه 
با الیحه ای محتاج »مجوز« است، خود 
و  بودن  از فرمایشی  تنهایی نشان  به 
عدم استقالل آن دارد، حاال هرچقدر 
هم که اصالح طلبان تالش کنند این 
پیروزی را به نام خود ثبت کنند. در 
حقیقت اگر این الیحه از صافی شورای 
نکهبان هم گذر کند، باز هم نمی توان 
آن را دستاوردی برای مجلسی که روی 
به  می کند،  نمایندگی  را  مردم  کاغذ 
حساب آورد. در صورت تصویب نهایی 
البحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با 
تأمین مالی تروریسم از سوی شورای 
نتیجه  این  به  تنها  می توان  نگهبان، 
رسید که رهبر جمهوری اسالمی، که تا 
چهار ماه قبل مخالف سرسخت تصویب 
فشارهای  پیامد  در  بوده،  الیحه  این 
بین المللی مجبور به نوشیدن »فنجانی 

از زهر« شده است.
نرمش غیرمسئوالنه

مجلس  رأی  که  دیگری  پرسش 
مطرح می سازد، مخالفت 120 نماینده 
اصولگرا با تصویب این الیحه است. با 
نگاهی به دیگر »نرمش های قهرمانانه« 
علی خامنه ای، می توان نتیجه گرفت که 
رهبر جمهوری اسالمی از هم  اکنون در 
نظر دارد ضمن عقب نشینی اجباری در 
مقابل فشارهای بین المللی، خود را از 
هر مسئولیتی مبرا سازد و در صورت 
لزوم بگوید که مجلس شورای اسالمی 
با وجود مخالفت او با این طرح آن را 
آنچه  دقیقا  است.  رسانده  تصویب  به 
در مورد برجام یا توافق هسته ای اتفاق 
علی  پشتیبانی  با  اگرچه  که  افتاد، 
خامنه ای به امضا رسید، ولی امروز رهبر 
جمهوری اسالمی به راحتی می گوید 
که ار همان ابتدا هم موافقت چندانی 

با این توافق نداشته است.
باید در نظر داشت که مجلس نهم، 
محمود  جمهوری  ریاست  دوران  در 
به  را  مشابهی  طرح  هم  احمدی نژاد 
تعریف  با  البته  بود،  رسانده  تصویب 
رابطه  در  تعاریف جهانی  از  متفاوتی 

با تروریسم و سازمان های تروریستی. 
در آن قانون تبصره ای گنجانده شده 
بود که »ملت ها، گروه ها و سازمان های 
آزادیبخش که علیه اشغال، استعمار 
می کنند«،  مبارزه  دپرستی  نژا و 
تروریست نیستند و جمهوری اسالمی 
می تواند از آنها حمایت مالی کند. این 
در  اسالمی  جمهوری  دست  تبصره 
حمایت مالی از حماس، جهاد اسالمی، 
حزب اهلل لبنان، حشدالشعبی، انصار اهلل 
شبه نظامی  گروه های  و  یمن  در 
و  سعودی  پادشاهی  و  بحرین  در 
یست  ر و تر س  ه ها و گر همچنین 
غیراسالمی  کشورهای  در  اسالمگرا 

را باز می گذاشت.
حمایت از »محور مقاومت«

امروز همچون گذشته در جمهوری 
حتا  جناح ها،  از  هیچکدام  اسالمی 
سی اف  تی  به  پیوستن  به  که  آنهایی 
حمایت  قطع  دنبال  به  دادند،  رأی 
مالی از آنچه در ادبیات سیاسی رایج 
یا »عمق  مقاومت«  ایران »محور  در 
استراتژیک« خوانده می شود نیستند 

و تعاریف رایج در جهان در رابطه با 
علی  نمی پذیرند.  را  تروریسم  مقوله 
شیرازی، نماینده ولی فقیه در نیروی 
اعتراض ها  پاسداران، که  قدس سپاه 
به تصویب این الیحه از سوی مجلس 
کرده  سازماندهی  را  اسالمی  شورای 
از  خواسته  نگهبان  شورای  از  بود، 
رد  ُمهر  و  دهد  نشان  »غیرت«  خود 
شیرازی  علی  بزند.  مصوبه  این  بر 
این  تصویب  که  است  گفته  صراحتا 
مقابل  در  »عقب نشینی  یعنی  الیحه 
استکبار« و پذیرفتن این امر که »ما 
باید دست از حمایت از لبنان، سوریه 

و عراق برداریم.«
»حمایتی« که علی شیرازی از آن 
صحبت می کند، بر پایه گزارشی که در 
روزهای گذشته از سوی وزارت خارجه 
آمریکا منتشر شده، در 6 سال گذشته 
تنها در کشورهای سوریه، عراق و یمن، 
16 میلیارد دالر برای مردم ایران هزینه 
باید  مبلغ  این  به  البته  است.  داشته 
وام های اقتصادی و سرمایه گذاری های 
تجاری در سوریه و عراق را هم افزود. 
از  اسالمی  جمهوری  حمایت های 
این سه  به  تنها  تروریستی  گروه های 
کشور و گزارش وزارت خارجه آمریکا 

خالصه نمی شود.
از الشباب تا طالبان

در  متحد  ملل  سازمان  ناظران 
روزهای گذشته گزارشی را برای شورای 
امنیت فرستادند که در آن به حمایت 
رژیم ایران از گروه الشباب سومالیایی 
اشاره می شود. گروهی که سازمان ملل 
متحد در فهرست گروه های تروریستی 
و تبهکار قرار داده است. الشباب برای 
زدن  دور  و  خود  مالی  منابع  تأمین 
تحریم های سازمان ملل متحد که در 
سال 2012 علیه این گروه به تصویب 
رسانده است، از خاک و نام ایران برای 
استفاده  چوب  زغال  فروش  و  صدور 
می کند. زغال  چوب از سومالی به ایران 
فرستاده شده و پس از آن با برچسب 
دیگر کشورهای  به  ایران«  »محصول 
حوزه  کشورهای  ویژه  به  منطقه، 
می شود.  صادر  فارس  خلیج  جنوبی 
ناظران سازمان ملل حجم این تجارت 
غیرقانونی را هفت و نیم میلیون دالر 

در سال برآورد می کنند.
گزارش  در  ملل  سازمان  ناظران 
دیگری که در اواسط تابستان منتشر 
کمک های  »افزایش  از  صحبت  شد، 
مالی و نظامی نیروی قدس« از طالبان 
سپاه  حمایت  می کنند.  افغانستان 
پاسداران از طالبان خبر تازه ای نیست 
امنیتی  مقامات  بارها  گذشته  در  و 
حضور  افغانستان  در  که  کشورهایی 

نظامی دارند نسبت به ارسال اسلحه 
سپاه  به  وابسته  قدس  سپاه  از سوی 
پاسداران انقالب اسالمی به این گروه 
سازمان  ناظران  بودند.  داده  هشدار 
بین  همکاری  که  معتقدند  ولی  ملل 
ماه های  در  طالبان  و  پاسداران  سپاه 
اخیر، پس از خروج آمریکا از برجام، 
یافته  افزایش  چشمگیری  صورت  به 
و شبه نظامیان افغان حتا برای دیدن 
دوره های نظامی به ایران سفر می کنند.

فعالیت های تروریستی در دنیا
جمهوری اسالمی امروز تنها متهم 
بلکه  نیست،  تروریسم  از  حمایت  به 
در کشورهای مختلفی پرونده هایی به 
فعالیت های  در  داشتن  دست  خاطر 
علیه اش گشوده  شده  نیز  تروریستی 
اسداهلل  گذشته  روزهای  در  است. 
جمهوری  سفارت  سوم  دبیر  اسدی 
اسالمی در وین که در ماه ژوییه در 
ایالت بایرن آلمان دستگیر شده بود، 
به بلژیک مسترد شد. اسداهلل اسدی 
که  است  پرونده ای  اول  ردیف  متهم 
پیامد  در  ژوئن  ماه  در  بلژیک  در 

گشوده  ایرانی  زوج  یک  دستگیری 
داشتند  و شوهر قصد  زن  این  شده. 
سارمان  ساالنه  متینگ  حاشیه  در 
مجاهدین خلق در حومه پاریس بمبی 

منفجر کنند.
اسداهلل اسدی مواد منفجره الزم برای 
ساختن این بمب را در لوکزامبورگ در 
اختیار امیر سعدونی و نسیمه  نعامی 
قرار داده بود. در رابطه با این عملیات 
بازداشت  نفر   6 نافرجام  تروریستی 
تحقیقات  روند  در  البته  که  شدند 
بعدی دو نفر از آنها آزاد شدند و بقیه 
اسالمی  جمهوری  دیپلمات  جمله  از 
تفهیم اتهام شدند و به زودی محاکمه 
در  شد.  خواهد  آغاز  بلژیک  در  آنها 
دست  اتهام  و  بازداشت ها  این  پیامد 
داشتن جمهوری اسالمی در این تالش 
تروریستی، ماه هاست که دولت فرانسه 
نمی فرستد.  ایران  به  جدیدی  سفیر 
این پرونده یکی از محورهای گفتگوی 
حسن روحانی با همتای فرانسوی اش، 
امانوئل ماکرون، در دیدار اخیرشان در 
حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در 
نیویورک بود. هلند هم در ماه ژوییه 
به  را  اسالمی  جمهوری  دیپلمات  دو 
اتهام دست داشتن در ترور احمد موال 
ابوناهض، از رهبران جدایی طلب عرب 
میالدی،   2017 سال  در  خوزستانی 

اخراج کرد.
از کنیا تا آرژانتین

در اولین روزهای ماه اکتبر 201۸، 
پلیس بین الملل یا اینترپل، در بیانیه ای 
به تالش های جمهوری اسالمی برای 
آزادی دو مأمور خود در کشور آفریقایی 
کنیا اشاره می کند. احمد ابوالفتحی و 
هکزوژن  کیلو  با 1۵  موسوی  منصور 
که برای ساخت مواد منفجره استفاده 
در  میالدی  سال 2016  در  می شود، 
مونباسا دستگیر شدند و دادگاهی این 
دو.نفر را به 1۵ سال زندان محکوم کرد.  
جمهوری اسالمی البته مدعیست که 
این دو نفر بی گناه هستند و با اهداف 

اقتصادی به کنیا سفر کرده بودند. 
سال   2۵ از  پس  نیز  نروژ  پلیس 
تحقیقات در پرونده ترور نافرجام ویلیام 
نیگورد، ناشر کتاب »آیات شیطانی« 
سلمان رشدی،  در ماه اکتبر اعالم کرد 
جمهوری اسالمی و حزب اهلل لبنان در 

این اقدام دست داشتند.
مجمع  اجالس  آخرین  جریان  در 
عمومی سازمان مکلل متحد، مایوریزیو 
از  آرژانتین  جمهور  رئیس  ماکری 
بر  فشار  با  خواست  جهانی  جامعه 
جمهوری اسالمی، این کشور را وادار 
بمب گذاری  پرونده  متهمین  تا  کند 
در  یهودیان،  همیاری  مرکز  آمیا،  در 

کشورش  تحویل  را  بونئوس آیرس 
در  بمب گذاری  این  بدهد. در جریان 
مهمترین  که   ،199۴ سال  تابستان 
واقعه تروریستی در آرژانتین به حساب 
می اید، ۸۵ نفر جان خود را از دست 
دادند و بیش از 300 نفر زخمی شدند. 
قضائیه  قوه  درخواست  به  اینترپل، 
)وزیر  فالحیان  علی  برای  آرژانتین، 
وقت اطالعات(، محسن رضائی )فرمانده 
احمد وحیدی  پاسداران(،  وقت سپاه 
)فرمانده نیروی قدس در آن زمان(، و  
محسن ربانی )رایزن فرهنگی سفارت 
در  آرژانتین  در  اسالمی  جمهوری 
زمان بمب گذاری( برگه قرمز بازداشت 

بین المللی صادر کرده است.
عملیات  فهرست  ترتیب،  این  به 
تروریستی جمهوری اسالمی در درون 
و برون مرزهای ایران و حمایت هایش از 
گروه های تروریستی در پنج قاره بسیار 
طوالنی است و بخش تفکیک ناپذیری 
از عمر ۴0 ساله این نظام را تشکیل 

می دهد.
احمد رأفت

ادامه اعتصاب کامیونداران در ایران، 
فراخوان شورای هماهنگی تشکل های 
صنفی آموزگاران برای دو روز اعتصاب 
در هفته آینده و اعتصاب بازاریان در 
در  همگی  ایران،  بزرگ  شهر  چند 
کنار اعتراض ها و تجمع های پراکنده 
بازنشستگان  و  کارمندان  کارگران، 
در شهرهای مختلف که در سال های 
فصل  داشته اند،  جریان  همواره  اخیر 
کشور  مدنی  اعتراضات  در  جدیدی 
گشوده است؛ فصلی که بطور مستقیم 
بر سرنوشت سیاسی جامعه و حکومت 

اثر خواهد داشت.
دومین موج اعتصاب کامیونداران در 
ایران از اول مهرماه قویتر از موج نخست 
آغاز و در 30 استان بالغ بر 236 شهر 
گسترده شده است. موج نخست این 
در  و   1397 خردادماه  اول  اعتصاب 
هفت استان ایران آغاز و طی چند روز 
به 1۸ استان دیگر نیز کشیده شد و 

در مجموع در 160 شهر ادامه یافت.
»گران شدن عوارض و لوازم یدکی« 
و »ثابت ماندن کرایه بار با وجود افزایش 
اصلی  محور  دو  کامیونداران«  هزینه 
هرچند  بود.  آنها  صنفی  اعتراضات 
با  و  خردادماه  اواخر  اعتصاب  این 
وعده های مسئوالن برای حل مشکالت 
عملی  با  اما  یافت  پایان  کامیونداران 
نشدن این مطالبات، موج دوم اعتصاب 
گسترده تر از پیش از ابتدای مهرماه آغاز 

شد و همچنان ادامه دارد.
اتحاد و همدلی، راز پیروزی

کامیونداران  اعتصاب  مرحله  دو 
سال  مهرماه  و  خرداد  در  ایرانی 
طوالنی  ترین  و  گسترده  ترین  جاری، 
اعتصاب صنفی در چهل سال گذشته 
خود  تداوم  با  اعتصاب  این  است. 
سوی  از  نیز  را  حمایت هایی  توانسته 
منطقه   ای  و  جهانی  فدراسیون های 

کارگران جلب کند.
بی  عتصا ا ن  ا ر ا ند میو کا کنون  ا
مطرح  مشخص تر  را  خود  مطالبات 
می کنند. آنها مواردی چون کم بودن 
کرایه، کاهش سهمیه سوخت و گران 
و  الستیک  مثل  ماشین  لوازم  شدن 
خود  اعتصاب  اصلی  دلیل  را  روغن 
خواسته   هایی  چون  و  کرده  مطرح 
محاسبه کرایه بر پایه تن در کیلومتر، 
افزایش حقوق بازنشستگی و سختی 
کار، کسر حق پرداختی بیمه رانندگان، 
حذف دالالن و واسطه ها از پایانه ها و 
باربری ها، نظارت بر برخوردهای غلط و 
سلیقه ای مأموران راهنمایی و رانندگی 
و مجازات مأموران و افسران رشوه گیر 
را به عنوان مطالبات صنفی خود بیان 

می کنند.
مرحله  در  چه  اعتصاب ها،  این 
نخست و چه در مرحله فعلی، اثراتی 
تولیدی،  مختلف  بخش های  بر  را 
صنعتی و خدماتی گذاشته و موجب 
عنوان  به  کامیونداران  اعتصاب  شده 
نقل  و  از صنعت حمل  بخش مهمی 
اهمیت ویژه   ای پیدا کند. برای نمونه 
حمل سوخت به جایگاه های سوخت با 
مشکل روبرو شده است؛ مرغداران از 
نرسیدن نهاده های دامی سفارش داده 
شده شکایت دارند؛ واحدهای تولیدی 
نمی توانند مواد اولیه خود را دریافت و 

تولیدات را توزیع کنند و...
هزار  چندین  واردات  اینکه  جالب 
حلقه الستیک طی روزهای گذشته نیز 
کامیونداران را قانع نکرد و آنها فریب 
بازِی دولت را نخوردند و به اعتصاب 
ادامه دادند. در حالی که دولت  خود 
پایان  برای  الستیک  واردات  نمایش 
دادن به اعتصاب کامیونداران را اجرا 
کرد، همزمان قوه قضاییه و نیروهای 
اطالعات  و  اطالعات  وزارات  امنیتی 
و  شده  کار  به  دست  پاسداران  سپاه 
کامیونداران  برای  پرونده سازی  به 
نندگان  ا ر ز  ا بسیاری  پرداختند. 
پیامک های تهدیدآمیز دریافت کردند، 
تعداد زیادی به ستادهای خبری وزارت 
مجموع  در  و  شدند  احضار  اطالعات 
130 نفر در سراسر ایران در ارتباط با 
اعتصاب کامیونداران بازداشت شده  و 

در زندان بسر می برند.

این وجود کامیونداران همچنان  با 
اعتصاب خود را ادامه داده اند تا جایی 
که مقامات امنیتی و قضایی شخصا به 
میدان آمده و در گفتگو با رسانه ها به 
تهدید کامیونداران اعتصابی پرداختند. 
صادق الریجانی رئیس قوه قضاییه در 
سخنانی »به انحراف کشیدن اعتصاب 
کامیونداران توسط دشمن« را مطرح و 
سپس تأکید کرد »برهم زنندگان امنیت 
جاده ها به اشد مجازات خواهند رسید«.

از  شهرها  از  برخی  دادستان های 
اظهار  در  نیز  قزوین  و  کرمان  جمله 
نظرهایی جداگانه طی روزهای گذشته 
اتهام کامیونداران را »اقدام علیه امنیت 
ملی«، »مفسد فی االرض« و »محاربه« 
عنوان کرده و اشد مجازات یعنی اعدام 

را علیه آنها مطرح کردند.
فرمانده  اشتری  حسین  همچنین 
گفته  پیشتر  کشور  انتظامی  نیروی 
»قطاع  اعتصابی  کامیونداران  که  بود 
الطریق« )راهزنان( بوده و ممکن است 
»حکم سنگینی« حتی در حد »اعدام« 

دریافت کنند!
در این میان به نظر می رسد اتحاد 
و همدلی کامیونداران در گستردگی و 
تداوم اعتصاب صنفی آنها موثر بوده و 
همین امر موجب برجسته شدن این 

اعتصاب سراسری شده است.
اعتراض ها  و  اعتصاب ها  موج 

گسترده تر می شود
اعتصاب ها  و  اعتراض ها  خبرهای 
به  مختص  تنها  گذشته  روزهای  در 
کامیونداران نبود و بازاریان نیز در هفته 
گذشته و در اعتراض به گرانی و رکود 
به مدت دو روز دست به اعتصاب زدند. 
گزارش ها نشان از اعتصاب بازاریان در 
حدود 60 شهر ایران دارد. نکته مهم 
اینست که هماهنگی این اعتصاب در 

شبکه های اجتماعی صورت گرفت.
و  کامیونداران  اعتصاب  از  جدا 
بازاریان ، شورای هماهنگی تشکل های 
صنفی آموزگاران نیز در یک فراخوان، 
آموزگاران سراسر ایران را به برگزاری 
عنوان  با  البته  و  اعتصاب  روز  دو 
»تحصن« دعوت کرده و از آموزگاران 
در  تا  است  خواسته  نیز  بازنشسته 

رفتن  با  مهرماه   23 و   22 روزهای 
همکاران  از  خود  محله ی  مدارس  به 
متحصن حمایت کنند. این نخستین 
برای  آموزگاران  از  سراسری  دعوت 
اعتصاب دو روزه در ماه های اخیر است.

همچنین کارگران گروه صنعتی ملی 
فوالد اهواز نیز که ماه ها حقوق و مزایای 
بیمه ای از کارفرما طلبکار هستند، هفته 
جاری اطالعیه   ای صادر کرده و در آن 
بانک ملی و هیئت مدیره شرکت  به 
هفته  پایان  تا  که  داده اند  اولتیماتوم 
را  کارگران  بیمه   ای  و  مزدی  معوقات 
بپردازند وگرنه موج تازه   ای از اعتصاب 
این واحد صنعتی آغاز  اعتراض در  و 

خواهد شد.
در  نارضایتی  بیرون،  در  بن بست 

درون
هنگی  هما ی  ا ر شو ن  ا خو ا فر
و  ن  ا ر موزگا آ صنفی  تشکل های 
فوالد  ملی  گروه  کارگران  اطالعیه 
اهواز نشان می دهد در کنار اعتصاب 
سراسری کامیونداران، موج گسترده   ای 
از اعتراضات و اعتصاب های سراسری 

که سرچشمه ی  موجی  است.  راه  در 
آن مطالبات صنفی و اقتصادی است. 
و  اعتراضات  این  اقتصادی  منشاء 
برای  جدی  خطری  زنگ  اعتصاب ها 
نظام جمهوری اسالمی است چرا که 
عدم تأمین معیشت و شکم گرسنه ی 
خانواده و فرزندان این قدرت را دارد که 
دیوار هراس و تسلیم در برابر تهدیدها و 
فشارهای حکومت را در هم شکسته و 
معترضان رابیش از پیش و با اقداماتی 

قاطعانه تر در برابر رژیم قرار دهد.
بحران های  که  حالیست  در  این 
اقتصادی خانوارها در ایران روز به روز 
افزایش می یابد و شمار افرادی که برای 
معیشت  و  زندگی  هزینه های  تأمین 
بیشتر  روز  هر  می رسند  بن بست  به 
می شود. در چنین شرایطی حکومت 
هیچ برنامه منسجم و مشخصی برای 
این  در  ندارد.  وضعیت  این  مدیریت 
میان کمتر از سه هفته دیگر تحریم های 
اجرا  به  دوباره  متحده  ایاالت  ثانویه 
گذاشته شده و پس از آن است که از 

بحران های جدی تر رونمایی می شود.
احساس  ایجاد  برای  نیز  دولت 
اقدامات  انجام  بجای  عمومی  رضایت 
داده  وعده  همچنان  بنیادین  و  موثر 
انجام  تبلیغاتی  و  نمایشی  کارهای  و 
بیشتر  که  حالیست  در  این  می دهد. 
مردم ایران در تجربه های مختلفی که 
داشته اند  اسالمی  جمهوری  نظام  با 
پیکر  عمیق  زخم های  ند  دریافته ا
بنیادین  درمان   نیازمند  ایران  اقتصاد 

و ساختاری است.
سعی  روحانی  حسن  دولت  اگر 
توسط  نمایش  اجرای  با  می کند 
نهادهای مختلف حکومتی و همچنین 
تبلیغات گماشته هایش در شبکه های 
مثال  دهد  نشان  رسانه ها  و  اجتماعی 
یا  و  است  ارز  بازار  مدیریت  به  قادر 
امضای الیحه CTF در مجلس شورای 
بین المللی  مباالت  راهگشای  اسالمی 
نظام و رونق اقتصادی است، اما مردم در 
زندگی روزانه ی خود می بینند که اینها 
همه نمایش است و نه تنها از مشکالت 
آنها کم نشده بلکه روز به روز بر آنها 
اضافه نیز می شود. مردم نه در رسانه ها 

و فضای مجازی بلکه در کوچه و بازار 
هستند و خیلی زود متوجه ی دروغ های 

سازمانیافته می شوند.
سراسری  اعتراض های  ز  ا پس 
دی ماه 96 برخالف بازیگران فرسوده  
و آبروباخته ی جمهوری اسالمی که آن 
را »موج« و »آشوب« قلمداد می کردند 
که فرو خوابید و فراموش شد، بسیاری 
از تحلیلگران پیش بینی می کردند این 
در  رژیم  ناتوانی  دلیل  به  اعتراضات 
پاسخگویی به مطالبات معترضان دیر 
یا زود با شدت بیشتری از سر گرفته 
خواهد شد. اینک نیز حتی اگر اعتصاب 
کامیونداران و اعتراضات گروه های دیگر 
شود،  متوقف  دلیلی  هر  به  اجتماعی 
باید منتظر ماند تا بار دیگر با خیزشی 
بلندتر حکومت را هدف قرار بگیرد. در 
هیچ جا و در هیچ دورانی دیده نشده 
که اعتراضات و اعتصابات که هر بار با 
شدت و دامنه ی بیشتری از سر گرفته 
می شوند، بدون گرفتن پاسخ مساعد 

پایان بیابند.
روشنک آسترکی

راز پیروزی اعتراضات و اعتصابات:
تداوم و همبستگی سراسری

تروریسم، شناسه جمهوری اسالمی

=عالوه بر اعتصاب سراسری کامیونداران، بازاریان نیز در هفته گذشته در تقریبا 6۰ 
شهر ایران دست به اعتصاب زدند. شورای هماهنگی تشکل های صنفی آموزگاران نیز در 
یک فراخوان از آموزگاران و بازنشستگان این صنف برای برگزاری دو روز »تحصن« در 
سراسر کشور دعوت کرده است. کارگران گروه صنعتی ملی فوالد اهواز نیز در اطالعیه   ای 

درباره موج تازه   ای از اعتصاب و اعتراض در این واحد صنعتی هشدار داده اند.
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دوشنبه تا جمعه 1۰ صبح تا 5 بعداز ظهر

وقتی  تا  پمپئو:  =مایك 
ایرانی ها در سوریه هستند 
حتی یك دالر به آن كشور 

نمی دهیم.
والدیمیر پوتین رئیس جمهورى روسیه 
روز پنجشنبه هنگام دیدار با سفیران 
2٣ کشور که براى تقدیم استوارنامه 
خود به کاخ کرملین رفته بودند گفت: 
در حال حاضر اولویت مبارزه با تروریسم 

بین المللى در سوریه است.
او افزود: هر گونه پیشنهاد براى حل 
بحران ٧ ساله سوریه باید استقالل و 
تمامیت ارضى این کشور را تأمین نماید 
. پوتین همچنین گفت: امیدوارم بعد 
تروریست ها،  از  سوریه  شدن  پاک  از 
جامعه جهانى در بازسازى آن مشارکت 
کند و اضافه کرد که طرح هایى براى 
بهبود وضع اقتصادى سوریه در دست 

تهیه است.
از  پوتین  تقاضاى  از  پیش  ساعاتى 
بازسازى  در  همکارى  براى  کشورها 
سوریه، مارک پمپئو وزیر خارجه آمریکا 
در سخنرانى خود خطاب به کارگزاران 
آمریکا  امنیت  براى  یهودیان  موسسه 

گفت: تا زمانى که نیروهاى جمهورى 
اسالمى  ایران در سوریه هستند، آمریکا 
یک دالر به بازسازى آن کشور کمک 

نخواهد کرد.
 ، سوریه  در  جدید  شرایط  افزود  او 
آمریکا را به تغییر رویکرد در رابطه با 
آن کشور مجبور مى کند البته مبارزه 
با داعش همچنان هدف اول ماست اما 

تنها هدف آمریکا نیست.
دولت سوریه از سال 201٣ با کمک 

والدیمیر پوتین: كشورها به بازسازى سوریه كمك كنند

ایران توانست چند منطقه تحت تصرف 
مخالفان را پس بگیرد.

دونالد ترامپ نیز روز چهارشنبه گفت: 
کشورهایى را که از ایران نفت بخرند 
زیر نظر خواهیم داشت. منظور رئیس 
جمهورى آمریکا هند و چین بود که 
نوامبر  چهارم  از  بعد  دارند  تصمیم 
علیه  آمریکا  تحریم هاى  گسترش  و 
جمهورى اسالمى، همچنان به خرید 

نفت از ایران ادامه دهند.

ایران  برایان هوک، رئیس کارگروه 
حاشیه  در  آمریکا  خارجه  وزارت 
مجمع عمومى سازمان ملل متحد با 
گروهى از ایرانیان پشت درهاى بسته 

گفتگو کرد.
آینده  سیاست هاى  دیدار  این  در 
و  قبال جمهورى اسالمى  آمریکا در 
وضعیت اقتصادى و سیاسى ایران در 

دستور کار قرار داشت.
در خاتمه ى یک نشست مطبوعاتى 
در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران 
که در حاشیه مجمع عمومى سازمام 
شد  برگزار  نیویورک  در  متحد  ملل 
احمد  و  سازگارا  محسن  آن  در  و 
برایان  کردند،  صحبت  نیز  باطبى 
هوک رئیس کارگروه ایران در وزارت 
خارجه آمریکا پشت درهاى بسته با 
گروهى از ایرانیان به گفتگو و تبادل 

نظر پرداخت.
روز جمعه 28  که  نشست  این  در 

در دیدار گروهی از ایرانیان با برایان هوک رئیس 
كارگروه ایران در وزارت خارجه آمریکا چه گذشت

»براى دیدن ویدئو ، روى عکس كلیك نموده و یا به سایت كیهان لندن مراجعه نمایید.«

سپتامبر 2018 برگزار شد، وضعیت 
و  اسالمى  جمهورى  در  کنونى 
سیاست هاى آمریکا در قبال ایران در 

دستور کار قرار داشت.

فشندى  شروان  با  رأفت  احمد 
کارشناس اقتصادى و از اعضاى شبکه 
حضور  نشست  این  در  که  فرشگرد 
است. داده  انجام  گفتگویى  داشت، 

ویدئو

خزانه دارى  وزیر  =معاون 
ین  ا تروریسم:  امور  در 
توصیه نامه ابعاد فریبکارانه ى 
زدن  دور  براى  ایران  رژیم 
تحریم ها را مشخص می كند.
=در این توصیه نامه تأكید 
بزرگترین  ایران  رژیم  شده 
جهان  در  تروریسم  حامی 
است و معامالت با این كشور 
قرار  ذره بین  زیر  دقت  به 

دارد.
آمریکا،  خزانه دارى  وزارت  وبسایت 
11 اکتبر 2018 )1۹ مهر(، با انتشار 
یک توصیه نامه با آنچه »تهدیدات ایران 
نسبت به سیستم مالى جهانى« خوانده 
در مورد تجارت با رژیم ایران هشدار 

داده است.
اجراى  »شبکه  را  توصیه نامه  این 
که  کرده  منتشر  مالى«  جرایم  قانون 
و  کمک  هدفش  شده  اعالم  آن  طى 
در  مالى  مؤسسات  به  اطالع رسانى 
با  احتمالى  غیرقانونى  معامالت  مورد 
مؤسسه هاى  به  و   است  ایران  رژیم 
در  تا  مى رساند  یارى  خارجى  مالى 
معرض تحریم ها و جریمه هاى آمریکا 

قرار نگیرند.
به شرکت هاى  این سند همچنین 
خارجى هشدار مى دهد که از قوانین 
ضد پولشویى و مقابله با تأمین مالى 

تروریسم آگاه باشند.
مالى  راهبردهاى  سند  این  در 
اسالمى  جمهورى  که  فریبکارانه اى 
براى دور زدن تحریم ها استفاده مى کند 
تشریح شده و نسبت به آنها هشدار داده 

شده است.
سیگال مندلکر معاون وزیر خزانه دارى 
در امور تروریسم و اطالعات مالى در 
اینباره مى گوید: »این توصیه نامه ابعاد 
فریبکارانه ى رژیم ایران براى دور زدن 

تحریم ها از جمله شرکت هاى صورى، 
و  شرکت ها  صرافى ها،  جعلى،  اسناد 
براى  قانونى  ظاهر  به  دولتى  مقامات 
به  دست آوردن درآمدهاى غیرقانونى 
و تأمین مالى فعالیت هاى شرورانه را با 

جزییات مشخص مى کند.«
در این گزارش آمده حقه بازى هاى 
جمهورى اسالمى نه تنها از سوى عوامل 
دولتى و نیروى قدس سپاه پاسداران 
بلکه همچنین توسط مقامات بلندپایه 
بانک مرکزى ایران هماهنگ شده است.

تاکید  آمریکا  خزانه دارى  وزارت 
حامى  بزرگترین  ایران  رژیم  کرده، 
تروریسم در جهان است و معامالت با 
این کشور به دقت زیر ذره بین قرار دارد. 
همه دولت ها، و مؤسسه هاى مالى در 
سراسر دنیا باید در قبال آنچه در این 
توصیه نامه آمده آمادگى داشته باشند. 
از آنجا که انتظار مى رود رژیم ایران به 
تالش براى دور زدن گسترده تحریم ها 
ادامه دهد، مؤسسات مالى باید بیشتر 
تابع قوانین باشند تا جلوى سوء استفاده 

رژیم ایران گرفته شود.
توصیه نامه  این  بخش هاى  دیگر  از 
جمهورى  غیرقانونى  عملکرد  تشریح 
اسالمى از شبکه  مالى بین المللى است؛ 
به عنوان مثال رژیم ایران نقل و انتقال 

توصیه نامه وزارت خزانه دارى آمریکا به دولت ها و 
شركت هاى خارجی در مورد معامله با جمهورى اسالمی ایران

مالى غیرقانونى را با استفاده از مقامات 
ارشد بانک مرکزى الپوشانى مى کند. 
آنها از ظرفیت رسمى خودشان استفاده 
مى کنند تا اسکناس تهیه کنند و نقل و 
انتقال مالى به نفع نیروى قدس سپاه 

و شبه نظامیان تروریست انجام دهند.
سند،  این  انتشار  از  پیش  روز  دو 
در  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
توییتى نوشت، در حالى  که مردم ایران 
در سختى بسر مى برند، رژیم یاغى ایران 
از سال 2012 تا کنون 1۶ میلیارد دالر 
سایر  و  اسد  از  حمایت  براى  را  پول 
شرکاء و عوامل نیابتى اش در سوریه، 

عراق و یمن به هدر داده است.
خبرگزارى تاس روز جمعه 12 اکتبر 
مشاور  بولتون  جان  که  داد  گزارش 
امنیت ملى کاخ سفید قرار است 20 
سفر  روسیه  به  مهرماه(   28( اکتبر 
او  است  قرار  که  موضوعاتى  از  کند. 
با مقام هاى مسکو مطرح کند مسائل 
در  پاسداران  سپاه  حضور  به  مربوط 

سوریه است.
اقدام  گروه  سرپرست  هوک  برایان 
از  نیز  آمریکا  ایران در وزارت خارجه 
اروپا سفر  اکتبر به هند و  تا 1٧   10
خواهد کرد تا در مورد  تحریم ها علیه 

رژیم ایران با آنها گفتگو کند.

پوتین و شی جین پینگ می خواهند كیم جونگ اون 
را پیش از دیدار با ترامپ ببینند

چند روز بعد از دیدار دونالد ترامپ و 
کیم جونگ اون در ماه ژوئن 2018 
در سنگاپور و بازگشت آرامش به 
پوتین  والدیمیر  کره،  شبه جزیره 
براى اینکه از قافله عقب نماند رهبر 
کره شمالى را به مسکو دعوت کرد.

رئیس  جین پینگ  شى  همزمان 
جمهور حکومت کمونیستى چین 
کره  جوان  رهبر  با  دید  الزم  نیز 
شمالى به صحبت بنشیند و به او 
یادآور شود به عنوان وارث پدر و پدر 
بزرگش، بنیانگذاران یکى از معدود 
رژیم هاى کمونیستى باقیمانده در 
جهان به آسانى مفتون غرب وحشى 
نشود و راه ورود و نفوذ آمریکا را 

بیش از این در منطقه باز نکند.
کیم سه بار به چین سفر کرده و به 
توصیه هاى رهبر چین گوش داده 
و دالیل گوناگونى براى نزدیکى به 
آمریکا ارائه داده که بهبود اقتصاد 
عقب مانده کره شمالى از مهمترین 
به  چین  رهبر  ظاهرا  آنهاست. 
کیم اطمینان داده که براى خارج 
از  اقتصادى کشورش  شدن وضع 
تنگناهاى کنونى مى تواند روى پکن 

حساب کند.
به دنبال این مالقات ها بود که دست 
و  دوستى  ادامه  براى  کیم  بال  و 
نزدیکى بیشتر با آمریکا بسته شد. 
به رهبر کره شمالى توصیه شده 
بود فعالیت هسته اى آن کشور را 
براى  از آمریکا  تا گرفتن تضمین 
برقرارى کامل صلح در شبه جزیره 
کره تعطیل نکند و به همین دلیل 
او یکى از سکوهاى پرتاب موشک و 
یک راکتور اتمى را فعال نگاه داشت.

به دلیل آنکه کیم جونگ اون به 
قول هایى که در مورد برچیدن بساط 
پاىبند  بود  داده  خود  هسته اى 

نماند، دونالد ترامپ از پمپئو وزیر 
خارجه خود خواست سفرش را به 
پیونگ یانگ که از پیش قرار آن 
گذاشته شده بود لغو کند ولى بعد 
از چند ماه کیم دلش براى ترامپ 
تنگ شد و در اینجا و آنجا از ادامه 
دوستى و رسیدن به توافق بر سر 
عارى شدن شبه جزیره کره از سالح 
هسته اى و مالقات مجدد با رئیس 
جمهورى آمریکا صحبت به میان 
به  و  احساس  پر  نامه اى  و  آورد 
گفته ترامپ عاشقانه با انشایى زیبا 
و دلنشین براى او نوشت و عالقه 
خود را به دیدن وى و صحبت درباره 
بر چیدن سالح هسته اى ابراز کرد.

پمپئو نیز این هفته در پیونگ یانگ 
با رهبر کره شمالى مالقات و گفتگو 
نمود و قرار است به زودى کیم و 
ترامپ دیدار تازه کنند.همزمان در 
آن سوى دنیا والدیمیر پوتین که 
خود را یکى از سه قدرت برتر جهان 
مى داند که با آغاز کشمکش دوباره 
تیره  و  آمریکا و کره شمالى  بین 
شدن روابط بین آن دو در چند ماه 
گذشته خیالش تا حدى راحت شده 
بود، بعد از مالقات پمپئو و همتاى 

در  هو  یانگ  رى  شمالى اش  کره 
جریان مجمع عمومى سازمان ملل 
متحد و به دنبال آن سفر پمپئو این 
هفته به کره شمالى و دیدار با رهبر 
آن کشور نگرانى پوتین از نزدیک 
پیونگ  و  واشنگتن  مجدد  شدن 
جونگ  کیم  از  و  کرد  عود  یانگ 
اون خواست طبق قولى که داده به 

مسکو سفر کند.
دیمترى پسکوف سخنگوى پوتین 
ماه  جمهورى  رئیس  است:  گفته 
گذشته براى مالقات با رهبر کره 
شمالى دوباره اشتیاق نشان داد و 
این  شود  روشن  منتظریم  اکنون 
نشست کى و کجا برگزار مى شود.

رئیس  روز دوشنبه مون جائه این 
جمهورى کره جنوبى گفت: رهبر 
کره شمالى به زودى با سران روسیه 
و چین مالقات و در مورد برقرارى 
آرامش در شبه جزیره کره مذاکره 

خواهد کرد.
این خبر یک روز بعد از آنکه کیم 
جونگ اون در مالقات با وزیر خارجه 
آمریکا آمادگى خود را براى دومین 
اعالم کرد،  ترامپ  با دونالد  دیدار 

منتشر شد.

در این توصیه نامه به روش هایی اشاره شده كه آمریکا باور دارد تهران 
براى حمایت از گروه هاى تروریستی، كمك رسانی به دولت سوریه، ارتقاى
 سیستم هاى موشکی و نقض حقوق بشر، از سیستم مالی جهانی استفاده می كند

والدیمیر پوتین و شی جین پینگ، مسکو، 4 ژوییه ۲۰1۷

آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مارک 
روز یکشنبه در پیونگ یانگ با کیم 
اون رهبر کره شمالى دیدار  جونگ 
و درباره توقف فعالیت هاى هسته اى 
و موشک هاى قاره پیماى این کشور 

کرد. گفتگو 
مورد  در  طرفین  مالقات  این  در 
نزدیک  ر  دیدا در  که  موضوعاتى 
اون  جونگ  کیم  و  ترامپ  دونالد 
گرفت  خواهد  قرار  مذاکره  مورد 
یان  پا در  پمپئو  کردند.  صحبت 
از  اون عکسى  با کیم جونگ  جلسه 
خود و رهبر کره شمالى در توئیترش 
نوشت:  آن  توضیح  در  و  گذاشت 
شمالى  کره  رهبر  با  خوبى  نشست 
هایى  توافق  با  رابطه  در  و  داشتیم 
سران  بین  گذشته  اوت  ماه  در  که 
دو کشور در سنگاپور صورت گرفته 
نتایج  به  و  کردیم  بحث  مفصل  بود 

رسیدیم. خوبى 
خارجه  وزیر  سفر  چهارمین  ین  ا
وى  دیدار  دومین  و  متحده  ایاالت 
از  پمپئو  بود.  شمالى  کره  رهبر  با 
پایتخت  سئول  راهى  یانک  پیونگ 
جمهور  رئیس  تا  شد  جنوبى  کره 
و  دیدار  کشور  آن  مقامات  دیگر  و 

کند. گفتگو 
ر  د گذشته  ه  ما مپ  ا تر لد  نا و د
عمومى  مجمع  در  خود  سخنرانى 
باب  گشودن  گفت:  ملل  سازمان 
و  رهبر  با  بازدید  و  دید  و  معاشرت 
این  در  شمالى  کره  دیگر  مقامات 
تا  که  داشته  هایى  دستاورد  مدت، 
همین چندى پیش تصور آن را هم 

کرد. نمى شد 
جنگ  گرم  گرما  در  قبل  ماه   12
لفظى میان پیونگ یانگ و واشنگتن، 
کوچک  »مرد  را  چین  رهبر  ترامپ 
جایى  به  گفت،  و  خواند  موشکى« 

ویران  جز  چاره اى  که  رسیده ایم 
کیم  اما  نداریم.  شمالى  کره  کردن 
تغییر  شبه  یک  ناگهان  اون  جونگ 

پمپئو : مذاكرات خوبی با كیم داشتیم

به  دوستى  دست  و  د  دا موضع 
را  جهان  و  کرد  دراز  آمریکا  سوى 

نمود.ا شگفت زده 
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 ۲۵6 از  بیش  =تاکنون 
اعتراض  با  ارتباط  در  نفر 
کامیونداران بازداشت شدند.
استان  مدیران  از  =یکی 
اعتصاب  می گوید  لرستان 
کامیونداران کوچ عشایر غرب 
انداخته. تاخیر  به  را  ایران 
غرفه های  درصد   ۵۰ =
بین المللی سنگ  نمایشگاه 
نیمور )محالت( خالی مانده 
و برخی معدنداران می گویند 
حتی یک کامیون برای انتقال 
پیدا  نمایشگاه  به  سنگ ها 

نکردند.
=دبیر اجرایی خانه کارگر 
اعتصاب  با  می گوید  قزوین 
نه  شرکت ها  کامیونداران 
نه  و  بیاورند  بار  می توانند 
از  را  محصوالت  می توانند 

انبارها خارج کنند.
 اعتصاب کامیونداران سه شنبه، 17 
متوالی  روز  برای هجدهمین  مهرماه، 
ادامه پیدا کرده و تخمین زده می شود 
که در این مدت دامنه ی آن به بیش از 

300 شهر ایران رسیده است.
عباس آخوندی وزیر راه که شنیده ها 
یا  برکناری  آستانه ی  در  است  حاکی 
داد  قول  مهر،   1۴ قراردارد،  استعفا 
پیگیری  شود.  کامیونداران   مطالبات 
محمد  نیز  آن  از  پیش  هفته  یک 
شریعتمداری وزیر صنعت ادعا کرد که 
»خبرهای خوشی برای کامیونداران در 
راه است« اما طبق معمول این اظهارات 

فقط در حد حرف و شعار باقی ماند.
اعتصاب کامیونداران سیستم حمل و 
نقل کشور را دچار اختالل کرده و عالوه 
بر آن به بخش های دیگر نیز به شدت 

فشار آورده است.
خبرگزاری ایسنا با اعالم این خبر 
دامن  کامیوندارها  اعتراض  نوشت 
نمایشگاه بین المللی سنگ نیمور )در 
محالت واقع در استان مرکزی( را نیز 
انتقال  برای  معدنداران  است.  گرفته 

سنگ های خود به یازدهمین نمایشگاه 
مواجه  جدی  مشکل  با  ایران  سنگ 
خالی  غرفه ها  درصد   ۵0 و  شده اند 
مانده است. حتی سالنی از نمایشگاه 
ماشین آالت  و  تجهیزات  ویژه  که 
معدنی و فرآوری سنگ بوده نیز خالی 
تنها  گذشته  سال  به  نسبت  و  مانده 
حضور  اعالم  کارخانجات  درصد   10

کرده اند.
اعتصاب کامیونداران چنان وسیع و 
طوالنی شده که خبرگزاری ها مجبور 
می شوند در بین خبرها اشاره ای هرچند 
بسیار  و  باشند  داشته  آن  به  مختصر 

کوتاه آن را منعکس می کنند.
گزارش ها حاکیست معدنداران برای 
پیدا  کامیون  خود  سنگ های  انتقال 
تراورتن  معدن  مدیرعامل  اند.  نکرده 
شماره 2 تکاور استان آذربایجان غربی 
به ایسنا گفته متاسفانه حتی به یک 
کامیون برای انتقال سنگ ها دسترسی 
نداشته ایم در حالی که برای انتقال به 

سه کامیون نیاز داریم.
راهداری قول اسکورت کامیون ها را 

داده بود اما گویا بی فایده بوده است.
ثابت ماندن کرایه ها، افزایش قیمت 
بیمه ها، افزایش سرسام آور لوازم یدکی 
و الستیک و هزینه تعمیرات و عوارض 
سنگین اتوبان ها و جاده ها اصلی ترین 

دالیل رانندگان برای اعتصاب است.
جلسه ی  در  لیگودرز  ا ر  فرماندا
لرستان  لرستان  بحران  شورای عالی 
باعث  کامیونداران  »اعتصاب  گفته 
شده تا کوچ عشایر غرب ایران به تأخیر 
بیافتد و این مسئله با توجه به شرایط 

آب و هوایی یک زنگ خطر است.«
افزایش  روی  کامیونداران  اعتصاب 
اثر  کشاورزی  انواع محصوالت  قیمت 
زیادی داشته است. ایرنا نوشته بهای 
محصوالت بر پایه آمارهای بانک مرکزی 
افزایش زیادی یافته که در فصل بهار 
به اختالل در حمل و نقل برمی گشت 
اما این بار کارشناسان معتقدند عالوه 
بازار  به  محصول  عرضه  در  اخالل  بر 
به دلیل برخی مشکالت کامیونداران، 
نوسان نرخ ارز نیز بر بازار مثال گوجه 

فرنگی هم اثر گذاشته است.
یی  جرا ا دبیر  کریمی  عیدعلی 

ادامه  اعتصاب سراسری کامیونداران: 
سیستم حمل و نقل و فعالیت کارخانه ها مختل شده

اعتصاب  می گوید  قزوین  کارگر  خانه 
را  استان  این  مشکالت  کامیونداران 
چند برابر کرده شرکت ها مشکل حمل 
و نقل دارند و نه می توانند بار بیاورند 
و نه می توانند محصوالت را از انبارها 

خارج کنند.
پیامدهای  و  آثار  از  گوشه ای  اینها 
اعتصاب کامیونداران است که با وجود 
حاشیه  های  و  اخبار  شدید  سانسور 
مربوط به آن در رسانه ها منعکس شده 
است اما این تاثیرات بسیار فراتر است 
از جمله اینکه فعالیت های پاالیشگاهی 
و کارخانجات پترویشمی مختل شده 
اما به علت حساسیت این حوزه اخبار 

رسمی در مورد آن منتشر نمی شود.
به  آنکه  بجای  اخیر  روزهای  در 
رسیدگی  کامیونداران  بحق  مطالبات 
جمهوری  قضایی  مسئوالن  شود، 
آنها   اعتصاب  شکستن  برای  اسالمی 
متوسل به تهدید شده و اعالم کردند 
مثل  سنگین  احکام  اعتصابیون  برای 
»افساد فی االرض« و »قطاع الطریق« 

و »محاربه« صادر خواهد شد.
اتحاد و همبستگی کامیونداران در 
ایران و مدت زمانی که آنها  در اعتصاب 
بسر می برند بی سابقه است. بخصوص 
آنکه مقامات و مدیران که  ادعا می کنند 
دلسوز مردم هستند به انواع و اقسام 
دسیسه و ترفند و دروغ متوسل شده اند 
تا اعتصاب کامیونداران را بشکنند حتی 
با بهره بردن از رانندگان و کامیون ها و 
تانکرهایی که متعلق به افغانستان، عراق 

و ترکیه هستند.
می دهند  گزارش  غیررسمی  منابع 
تعداد افرادی که در ارتباط با اعتصاب 
شده  بازداشت  کنون  تا  کامیونداران 
اند حدود 2۵6 نفر است. در تازه ترین 
خبرها 17 راننده در خراسان رضوی 
و 12 نفر در کرمانشاه بازداشت شده 
در  رانندگانی  روز  چند  این  در  اند. 
تهران،  همدان،  فارس،  استان های 
شمالی،  خراسان  سمنان،  قزوین، 
هرمزگان، بوشهر و اصفهان نیز بازداشت 
شدند. گروهی از بازداشتی ها نیز فعالین 
شبکه های اجتماعی هستند که اتهام 
و  اعتصاب  به  رانندگان  تحریک  آنها 

اعتراض است.

پروانه سلحشوری به کیهان تهران:

 من به استخر نمی روم، مرا جور دیگری بکشید
با  که  سلحشوری  پروانه  حضور 
شورای  مجلس  در  طبی  گردنبند 
الیحه  به  دادن  رأی  برای  اسالمی 
کیهان  روزنامه  توجه  مورد   CFT
روزنامه  این  و  گرفته  قرار  تهران  در 
سلحشوری و دیگر نمایندگانی که به 
این الیحه رأی مثبت دادند را خائن 

خوانده است.
مجلس  نماینده  سلحشوری  پروانه 
شورای اسالمی و از طرفداران سرسخت 
تصویب الیحه ضد پولشویی CFT با 
دستور  و  گردن  جراحی  عمل  وجود 
جراح برای یک ماه استراحت مطلق، 
روز دوشنبه برای دادن رأی و حمایت 
که  حالی  در  الیحه  این  تصویب  از 
گردنبند طبی خود را از روی روسری 
شد. حاضر  مجلس  در  بود،  بسته 

در همین حال روزنامه کیهان تهران 
نوشت: »چرا موافقان CFT از افشای 
نام خود می ترسند؟ خانم پروانه در 
سپاهی  مدیر  ادعای  این  به  واکنش 
امروز  آورده:  خود  توئیتر  در  کیهان، 
ترسید؟  می  چرا  نوشته  هم  کیهان 
بگویید رأی داده اید. ضمنا در پیامی 
گردن  با  سلحشوری  بود  آمده  هم 

خیانت  تا  آمد  مجلس  به  شکسته 
خودش را ثابت کند!«

او نوشته: »جناب کیهان و دلواپسان، 
با افتخار می گویم که با همان گردن 
شکسته آمدم رأی دادم و رأی دادیم 
و  شویی  پول  فاسد  چرخه  برعلیه 
ایران و  از تروریسم در  حمایت مالی 
جهان. از دیشب هم فحاشی و نفرین 
و پیام های تهدید به مرگ شروع شده، 
نزدیکان من می دانند که خداوند 30 

سال عمر اضافه به من داده است.«

او افزوده: »شاکرم به درگاه خدا، اما 
دلواپسان بدانند عمر دست خداست 
تهدیدها ممکن  این  با  البته  آنها،  نه 
توسط  آدم  عمر  و  بشود  مقدر  است 
شود  تمام  دلواپس ها  همین  از  یکی 
که آنهم مایه افتخار است که در راه 
مبارزه با فساد، پولشویی و تروریسم 
که  کنم  عرض  ضمنا  برویم.  دنیا  از 
در  بنابراین  نمی روم  استخر  من 
دیگری  راه های  فکر  به  تهدیدهایتان 

باشید.
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: رو شدن دست دولت در قضیه دالر و امید »شتری« رهبر موقت نظام مقدس

پی  نوشت؛ رو شدن دست دولت در قضیه دالر و
امید »شتری« رهبر موقت نظام مقدس

ویدئو

در اینجا اهمیت پی نوشت بیش از متن است

اساس  بر  گزارش  =این 
با  »مقابله  استاندارد  دو 
مالی  »تأمین  و  پولشویی« 

تروریسم« تنظیم می شود.
ایران  از جمله  =1۰ کشور 
اطالعات  کمبود  دلیل  به 
گذاشته  کنار  رده بندی  از 

شده اند.
تازه ترین گزارش موسسه سوییسی 
پولشویی  ریسک  درباره  بازل 
منتشر  حالی  در  جهان  کشورهای 
دلیل کمبود  به  ایران  است که  شده 
موسسه  این  رده بندی  از  اطالعات 

حذف شده  است!
تازگی  به  بازل  سوییسی  موسسه 
درباره  خود  ساالنه  گزارش  هفتمین 
جهان  کشورهای  پولشویی  ریسک 
این  اساس  بر  است.  کرده  منتشر  را 
گزارش فنالند دارای کمترین ریسک 
استونی،  و  است  جهان  پولشویی 
لیتوانی، نیوزلند، مقدونیه، بلغارستان، 
تا  دوم  رده های  در  سوئد  و  اسلوونی 

هشتم این رده بندی قرار گرفته اند.
گزارش  این  اساس  بر  همچنین 
ترینیداد و توباگو بیشترین پیشرفت 
در مبارزه با پولشویی در جهان را در 

این رده بندی از آن خود کردند.
استاندارد  بر اساس دو  این گزارش 
»مقابله با پولشویی« و »تأمین مالی 
تروریسم« تنظیم می شود. »مقابله با 
پولشویی« و »تأمین مالی تروریسم« 

ایران از رده بندی موسسه بازل درباره پولشویی حذف شد!

کارگروه  چهارگانه  لوایح  از  مورد  دو 
کشورها  ریسک  ارزیابی  در   FATF
محسوب می شوند. شاخص هایی مانند 
فساد، شفافیت و حاکمیت قانون نیز 
این  است.در  مؤثر  رتبه بندی  این  در 
رده بندی 129 کشور مورد بررسی قرار 
گرفته اند و 10 کشور از جمله ایران و 
تاجیکستان به دلیل کمبود اطالعات 
شده اند. گذاشته  کنار  رده بندی  از 

 ۵00 بین  موسسه،  این  گفته  به 
در  پولشویی  دالر  میلیارد   1000 تا 
و وضعیت  گرفته  انجام  سطح جهان 
بسیاری از کشورها در مقایسه با سال 
پیشرفت ها  یا  نکرده  تغییری  یا  قبل 

بسیار جزیی بوده است.
این گزارش می افزاید در ۸3 کشور از 
129 کشور مورد بررسی، نمره ریسک 
و  است  بوده  پنج  باالی  پولشویی 
میانگین نمره کشورها در سال 201۸ 
تنها  است.  عنوان شده  معادل ۵/63 
در چهار کشور نمره ریسک پولشویی 

بیش از یک نمره بهبود یافته است.
77درصد از کشورهای مورد بررسی 
شده  تعیین  اهداف  به  نتوانسته اند 
کارگروه  توسط  پولشویی  با  مقابله 

FATF برسند.
بهبود  بیشترین  توباگو،  و  ترینیداد 
در مقابله با پولشویی را داشته است 
و پس از این کشور، تانزانیا، بولیوی، 
و  برزیل  مونته نگرو،  گرانادا،  غنا، 
مقدونیه قرار دارند. بیشترین افزایش 
ریسک مرتبط به پولشویی نیز متعلق 
به دانمارک بوده و پس از این کشور، 
فنالند،  تایوان،  اسلوونی،  ایسلند، 
جنوبی،  آفریقای  قبرس،  لهستان، 

پرتغال و هلند قرار دارند.
را  فنالند  همچنین  بازل  موسسه 
دارای کمترین ریسک پولشویی جهان 
معرفی کرده است و استونی، لیتوانی، 
بلغارستان،  مقدونیه،  نیوزیلند، 
تا  دوم  رده های  در  سوئد  و  اسلوونی 

هشتم جای گرفته اند.

کامیونداران در اتوبان سقز- بوکان

اول سال جاری میالدی  در 9 ماه 
207 نفر اعدام شدند. پنج نفر از آنها 
در هنگام ارتکاب جرم زیر 1۸ سال 

سن داشتند.
در  کرد  زندانی  یکصد  از  بیش 
در  اسالمی  جمهوری  زندان های 
انتظار اجرای حکم اعدام شان هستند.

مبارزه  جهانی  روز  امسال  موضوع 
انسانی  »کرامت  اعدام،  مجازات  با 
سال  از  اکتبر  ده  است.  همه«  برای 
ائتالف  پیشنهاد  به  میالدی   2002
پنج  در  اعدام  مجازات  علیه  جهانی 

قاره برگزار می شود.
در  اعدام  مجازات  با  مخالفت 
جمهوری اسالمی جرم است. نرگس 
محمدی، نسرین ستوده و آتنا دائمی 

به همین اتهام در زندان هستند.
از سال 2002 میالدی به پیشنهاد 
»ائتالف جهانی علیه مجازات اعدام« 
در بیش از 1۴0 کشور در ۵ قاره، 10 
اکتبر روز جهانی مبارزه برای حذف 
قوانین  از  غیرانسانی  مجازات  این 
کیفری است. در سال گذشته میالدی 
بیش از ۸0 درصد از احکام اعدام در 
جمهوری اسالمی، پادشاهی سعودی، 
درآمد. اجرا  به  پاکستان  و  عراق 

کشور  تنها  اسالمی  جمهوری 

جمهوری اسالمی در روز جهانی مبارزه علیه مجازات 
اعدام حکم اعدام یک فعال سیاسی کرد را تائید کرد

»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید.«
امضاکننده کنوانسیون حقوق کودک 
هنگام  در  که  نوجوانانی  که  است 
سن  سال   1۸ زیر  جرم  به  ارتکاب 
کرده  اعدام  به  محکوم  را  داشتند 
می کند.  نیز  اجرا  را  احکام  این  و 
 ۵ کنون  تا  میالدی  جاری  سال  در 
کودک- مجرم در جمهوری اسالمی 
اعدام شدند.مخالفت با احکام اعدامی 
صادر  شرعی  قوانین  مبنای  بر  که 
می شوند، در جمهوری اسالمی جرم 
چون  کنشگرانی  می آید.  حساب  به 

و  ستوده  نسرین  محمدی،  نرگس 
آتنا دائمی به جرم مخالفت با اعدام 
به حبس های طوالنی محکوم شده  و 

در زندان اوین زندانی شده اند.
محمود  با  گفتگو  در  رأفت  احمد 
سخنگوی  و  بنیانگذار  امیری مقدم 
ایران، و حسین  بشر  سازمان حقوق 
زندانیان  از  برخی  وکیل  احمدی نیاز 
محکوم به اعدام، گزارشی به مناسبت 
اعدام  مجازات  با  مبارزه  جهانی  روز 

تهیه کرده است.

ویدئو
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

وبسایت مشرق در گزارشی تهدیدآمیز 
نوشته که برخی سلبریتی های منتقد  
به صورت فردی یا جمعی با شاهزاده 
از  و  داشته اند  دیدار  پهلوی  رضا 
او صحبت  با  دغدغه های هنری خود 
کرده  و آخرین آثار خود را تقدیم وی 
کرده اند. این وبسایت این مالقات ها را 
خط قرمز خوانده که بازجویی هایش با 

»شوخی و خنده« انجام نمی شود!
سلبریتی ها  روزها  این  حالی که  در 
احضار  از  شده  شناخته  بازیگران  و 
خود توسط نهادهای امنیتی بواسطه 
به  مجازی  فضای  در  که  انتقاداتی 
کرده اند،  مطرح  موجود  شرایط 
»مشرق«  وبسایت  می دهند،  خبر 
کار  و  ساز  و  روش ها  گزارشی،  در 
را  آنان  احضار  و  امنیتی  برخوردهای 
و  با جزئیات کامل دسته بندی کرده 

تبعات آن را برشمرده است!
وبسایت مشرق با لحنی تهدیدآمیز 
نوشته که برخی از بازیگرانی که طی 
هفته های اخیر توسط نهادهای امنیتی 
با  احضار شده اند، در چند سال اخیر 

وبسایت مشرق: برخی بازیگران 
منتقد با رضا پهلوی دیدار کرده اند

شاه  محمدرضا  فرزند  پهلوی  رضا 
این  که  نوشته  داشته اند.مشرق  دیدار 
سلبریتی ها و بازیگران »از دغدغه های 
هنری خود با فرزند شاه مخلوع سخن 
گفته اند و آخرین آثارشان را هم تقدیم 
حکومتی  رسانه   کرده اند.«این  وی 
رضا  شاهزاده  با  مالقات  محافظه کار، 
پهلوی را جزو خطوط قرمز دسته بندی 
این  بازجویی  نحوه  درباره  و  کرده 
که  نوشته  آن  از  پس  هنرمندان 
»طبیعتا پرسش ها جدی تر می شود!«

گزارش  در  مشرق  که  آنگونه 
و  تعهد نامه«  »اخذ  داده،  شرح  خود 
مشترک«،  پروژه های  در  »فعالیت 

»ضمانت کار« این هنرمندان است.
این گزارش تأکید کرده که این گروه 
از بازیگران باید متوجه »جایگاه خود 
و رأفتی که- با هر دلیل و توجیهی- 
و  باشند  داشته اند«  روا  آنان  حق  در 
فراموش نکنند که اگر امروز کسی آنان 
و  از »بابت برخی رفتارهای آشکار  را 
پنهان مؤاخذه نمی کند« و »همچنان 

امکان ...

شعری از رضا مقصدی: 

هال….حماسه ی کوبانی!
]به پیام آوِر صلح: »نادیا ُمراد«[

 ستاره آمد ُو با من، یگانه گشت ُو نشست
و شعِر تازه ی جاِن مرا به ُکرد سُپرد.

و ُکرد با من گفت:

کدام برگ؟ کدامین درخت می داند؟
که در برابر توفاِن بی اماِن خزان

دِل ترانه ی تابان مان، چگونه شکست.

به غم نشستم و گفتم:
به دختراِن شکفته، سالم باید گفت
که در زمانه ی بیداد، اوِج فریاداند.

و شعله بارترین لحظه های هستی را
به روسفیدِی جان های خویش می بخشند.

که تا زمانه بداند
هجوِم تیره ترین بادهای پاییزی

دهاِن مژده ی مهتاب را نخواهد بست.

خوشا سپیده دمانی که با سروِد بلند
ز شرِق چشم شما ای کبوتراِن سپید!

بهاِر تازه تری را به ارمغان آرند.

دروِن آینه ها شورتان شناور باد!
که دختراِن درخشاِن آرزوی من آید.

و در برابِر سرمای سخِت آن سامان
ترانه خوان ِ بهاراِن جاِن آن چمن آید.

ژیال مساعد شاعر ایرانی عضو ]کلن/آلمان؛ دوم مهرماه ۹۳ خورشیدی[
آکادمی ادبیات نوبل شد

=یک نویسنده ایرانی عضو 
آکادمی نوبل ادبیات شد. 

=ژیال مساعد از سال 1۹86 
زندگی  سوئد  در  کنون  تا 

می کند.
=او گفته آثارش در ایران 
مورد بی مهری قرار گرفتند 
ولی در میهن دومش یعنی 
باالترین  ز  ا یکی  سوئد 
جایگاه های ادبی به وی اعطا 

شده است.
ساکن  ایرانی  شاعر  مساعد  ژیال 
سوئد به عضویت آکادمی ادبیات نوبل 
در آمد. این نخستین بار است که یک 
عضویت  به  ایرانی  نویسنده  و  شاعر 
در  جهان  ادبی  آکادمی  مهمترین 

می آید.
آکادمی سوئد که مسئولیت اهدای 
دارد،  به عهده  را  نوبل  ادبیات  جایزه 
ژیال   ،2018 اکتبر   ۵ جمعه  روز 
به  را  سوئدی  ایرانی-  شاعر  مساعد 
عنوان عضو جدید این آکادمی معرفی 
کرد. مساعد، شاعر ۷0 ساله، در تهران 
متولد شده و  از سال 1۹8۶ در سوئد 
زندگی می کند. او به زبان سوئدی و 

فارسی اشعار خود را می سراید.
سال گذشته در پی رسوایی جنسی 
آکادمی ادبیات نوبل اهدای این جایزه 

یک سال به تعویق افتاد.
به  آکادمی،  این  از 18 عضو  نفر   8
نحوه  و  داخلی  عمیق  شکاف  علت 
ژان  با  ارتباط  در  نادرست  مدیریت 
کلود آرنوی عکاس فرانسوی که اخیرا 

به تجاوز محکوم شده، استعفا دادند.
این برای اولین بار در طول ۷0 سال 
است که اهدای این جایزه یک سال به 

تاخیر افتاده است.
نوبل  آکادمی  سنت  اساس  بر 
ثابت  آکادمی  این  اعضای  ادبیات، 
باقی می ماندند ولی پس از این وقایع، 

پادشاه  شانزدهمین  گوستاو  کارل 
بر  را  آکادمی  این  ریاست  که  سوئد 
عهده دارد، اساسنامه را اصالح کرد و 
امکان جایگزینی برای افراد مستعفی 

را فراهم آورد.
کارل گوستاو پادشاه سوئد در بیانیه 
»انتخاب دو عضو جدید  آورده:  خود 
اتفاق مثبتی است. امیدوارم که برای 
آکادمی سوئد فرصتی برای بازسازی 
اکنون  و  شود  فراهم  مؤسسه  اعتماد 
آکادمی می تواند وظیفه مهم خود را 

ادامه دهد.«
تی  تی  خبرگزاری  به  مساعد  ژیال 
در  من  »نوشته های  که:  گفته  سوئد 
نگرفتند  قرار  قدردانی  مورد  کشورم 
بهترین  از  یکی  میهن دوم من،  ولی 
آنچه  خاطر  به  را  ادبی  جایگاه های 

می نویسم، به من اهدا کرده است.«
اکمان  کریستین  جایگزین  او 
نویسندۀ سوئدی شده است که در سال 
1۹8۹ به عضویت خود در این آکادمی 
خمینی  فتوای  با  مخالفت  دلیل  به 
جمهوری  بنیانگذار  و  انقالب  رهبر 
اسالمی علیه سلمان رشدی نویسنده 
داد. خاتمه  شیطانی«  »آیات  رمان 

از ژیال مساعد تا کنون ۵ اثر به زبان 
شاعر  این  است.  منتشرشده  سوئدی 
اشعارش به زبان فارسی را در صفحه 

فیسبوک خود بازخوانی می کند.

کتابخاهن مطالعات اریانی ربگزار می کند:
»تداوم و تحول دین و دولت رد اریان از عصر صفوی ات 

انقالب اسالمی: خواهران همزاد ولی انسازگار«
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ئەی… ئازایەتی کۆبانی
) شێعری ڕەزا مەقسەدی(

ترجمه به زبان ُکردی از منیژه میرمکری 
)م.باران(

ئەستێرە هات و دەئامێزی گرتم و دانیشت و
شێعرە تازەکەی دڵمی کرد بە شێعری کورد و

درەخت  کامە  ؟  گەاڵ  کامە   : گوتی  کورد 
دەزانێ

لە بەرابەر هێرشی بێ پسانەوەی گەاڵڕێزان
دڵی ڕووناکی گۆرانیامن شکاوە.
دەستەو ئەژنو دانیشتم و گوتم

دەبێ ساڵو لە کچانی شکۆفا بکەین
کە لە ڕۆژگاری بێدادگەریدا لووتکەی هاوارن و

بە  دەبەخشن  مان  ساتەکانی  ئاگرینرتین 

ڕوو سووری
تا ڕۆژگار بزانێ

هێرشی ڕەش ترین ڕەشەبای پاییز
ناتوانێ بەر بە ترێفەی مانگ بگرێ.

خۆزگە ئەی کۆترە سپیکان !
لە ڕۆژهەاڵتی چاوانتانەوە

بەربەیانییەکان بە رسوودێکی بەرز
مزگێنی بەهارێکی تازەترییان هێنابا.

خۆزگە کوڵەکوڵتان لەسەر ئاوێنە خۆنیشان 
بدات!

ئێوە کچە درەوشاوەکانی هیوای منن

ئێوە لە بەرابەر سەرمای بەتینی ئەو واڵتە
گۆرانیبێژی بەهارەکانی گیانی چیمەنن

بریتانیا،  ساکن  ایرانی  سینماگران 
کارهای  با  اتریش  هلند،  فرانسه، 
و کوتاه خود  بلند  داستانی، مستند، 
در ۶2 امین جشنواره سینمایی لندن 

حضور دارند.
کارگردان  عباسی  علی  »مرز« 
آخرین  در  که  سوئدی  ایرانی- 
»نوعی  بخش  جایزه  کن  جشنواره 
ده  از  یکی  آورد،  دست  به  را  نگاه« 
فیلم   22۵ بین  که  است  فیلمی 
حاضر در جشنواره به گفته منتقدین 

دیدنش را نباید از دست داد.
سودابه مرتضائی کارگردان ایرانی- 
اتریشی با مستند Joy تنها فیلم یک 
بخش  در  که  است  ایرانی  سینماگر 
در  مستند  این  دارد.  حضور  رقابتی 
»روزهای مولفین« آخرین جشنواره 
سینمایی ونیز مورد تقدیر قرار گرفت 
۶2امین جشنواره سینمایی لندن که 
10 اکتبر آغاز به کار کرد، با نمایش 
 21 روز  کشور،   ۷۷ از  فیلم   22۵
با  ایران  یافت.  خواهد  پیایان  اکتبر 
فیلم مستند »معرف« به کارگردانی 

جشنواره سینمایی لندن، 
میزبان سینماگران ایرانی تبار

بدون  فیلم  و  مقدم  رضائیان  آزادی 
جعفر  کار  آخرین  رخ«  »سه  مجوز 

پناهی در این جشنواره حضور دارد.
ایرانی-  کارگردان  عباسی،  علی 
سوئدی با فیلم »مرز« که سوئد را در 
خواهد  نمایندگی  آینده  سال  اسکار 
Joy که  با  کرد، و سودابه مرتضائی 
در  و  شده  فیلمبرداری  اتریش  در 
جمله  از  دارد،  حضور  رقابتی  بخش 
این  در  حاضر  ایرانی تبار  کارگردانان 
جابر انصاری،  علی  هستند.  جشنواره 
فیلم  با  هلندی  ایرانی-  کارگردان 
»تهران شهر عشق،« و پیمان ذکاوت 
مستندساز ایرانی- بریتانیایی، با فیلم 
از دیگر سینماگرانی  کوتاه »پانزده« 
هستند که به جشنواره لندن دعوت 
»دختران  فرانسوی  فیلم  شده اند. 
آفتاب« که نقش اول آن را گلشیفته 
این  در  نیز  است  دار  عهده  فراهانی 

جشنواره اکران خواهد شد.
به حضور  دارد  نگاهی  رأفت  احمد 
در  ایرانی تبار  و  ایرانی  سینماگران 

جشنواره لندن.

ویدئو

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

ژیال مساعد عضو جدید آکادمی نوبل ادبیات:

می خواهم زبان پارسِی خوب را 
به جهان معرفی کنم

آزاده کریمی - ژیال مساعد شاعر 
به  تازگی  به  که  سوئد  ساکن  ایرانی 
عضویت آکادمی نوبل ادبیات در آمده 
می خواهم  می گوید  لندن  کیهان  به 
زبان پارسی را که در سرزمینم، االن 
له  را  آن  دارند  و  می شود  لگدکوب 
می کنند، جور دیگری در اینجا معرفی 
و  خوب  شاعران  وسیله ی  به  کنم، 

شاعران کالسیک خوب.
ژیال مساعد شاعر ۷0 ساله ایرانی- 
سوئدی پنجم اکتبر 2018 به عضویت 
کمیته داوری نوبل ادبیات در آمد. این 
در  که  است  نخستین بار  برای  اتفاق 
و  می دهد  رخ  ادبیات  نوبل  آکادمی 
در  خارجی تباری  هیچ  این  از  پیش 
آن عضویت نداشته است.ژیال مساعد 
سوئدی  و  فارسی  زبان های  به  که 
می نویسد در حال حاضر ساکن شهر 
یوتبوری سوئد است. او پیش از این در 
فرهنگستان  به عضویت  سال 201۵ 
سوئد درآمده بود و در سال 201۳ نیز 

این  غرب  در  سال  نویسنده  جایزه ی 
کشور به وی تعلق گرفت.

عضو  مساعد  ژیال  با  لندن  کیهان 
ادبیات  نوبل  جایزه  آکادمی  جدید 
گفتگو  ادبی اش  فعالیت های  درباره 

کرده است.
زبان  به  شعر  کتاب   ۵ مساعد  از 
سوئدی به نام های »سرخ جامه ای که 

منم«، »هفت اقیانوس وحشی«، »اقلیم 
هشتم«، »زیر رودخانه بالشی هست«، 
»ماه و آن گاو ازلی« و »هر شب پاهای 
زمین را می بوسم« انتشار یافته است.

اندوه«،  کجاوه  بر  »یله 
»پنهان کنندگان آتش«، »پریزدهگان« 
آثار  از  خاطره«  چاالک  »غزاالن  و 
هستند. فارسی  زبان  به  مساعد  ژیال 

این شاعر ایرانی پس از انتشار کتاب 
سال  در  خاطره«  چاالک  »غزاالن 
و  سیاسی  فشارهای  دلیل  به   1۹8۶
ایران  از  آثارش  سانسور  و  اجتماعی 

مهاجرت کرد.

ادامه در صفحه 17



صفحه Page 6 - 6 - شماره 1648 
جمعه 20 تا پنجشنبه 26 مهرماه 1397خورشیدی

اقتصادان:  رنانی  =محسن 
یا  پو ند  ا می تو سیستمی 
حکومت  آن  در  که  باشد 
غیرایدئولوژیک و غیررانتی 

باشد.
=»کاهش انعطاف پذیری به 
همراه کاهش کنترل پذیری 
در هر سیستم نشان دهنده 

پیری آن سیستم است.«
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در یک سخنرانی مدعی 
شده »یک بار دیگر هیمنه آمریکا را در 
اقتصاد خواهیم شکست و در آینده ریال 
ایران قویترین پول منطقه خواهد شد.«

»امام  جامع  دانشگاه  در  که  او 
حوزه  در  استاد  عنوان  به  حسین« 
و  تدریس می کند  مدیریت  و  اقتصاد 
ظاهرا دکترای اقتصاد دارد )مدرکی که 
با این ادعای وی در باال اصال همخوانی 
چه  در  که  نکرده  اشاره ای  ندارد!( 
فرآیندی قرار است اعتبار ریال افزایش 
پیدا کند؛ اما تاکید کرده خوشبختانه در 
صف اول »جهاد مبارک« رهبر فرزانه ای 
داریم که می تواند این »انقالب نو« را و 
تحول را به پیش ببرد و خدا به ما این 
فرصت را خواهد داد که دست به زانوی 
خود بگذاریم و خودرو و کشتی و قایق 
خودمان را بسازیم و امیدواریم ماه های 
آینده شاهد خیزش سپاه محمدرسول 

اهلل در کشور باشیم!
حسن  معاون  نصاری  ا جمشید 
اداری  امور  سازمان  رییس  و  روحانی 
و استخدامی نیز ادعا کرده قیمت دالر 
و  می رسد  تومان  هزار  هفت  زیر  به 
گفته »در تأمین کاالهای اساسی هیچ 
مشکلی نداریم و مردم نباید هیچگونه 

نگرانی در این زمینه داشته باشند.«
است  آن  از  حاکی  اظهارات  این 
متوهم  بسیار  یا  نظام  متصدیان  که 
امیدوارند  یا  و  هستند  خیالپرداز  و 
بحران های عمیق پیش رو پشت سر 
گذارند و فقط به مدتی زمان نیاز دارند؛ 
چنانکه علی خامنه ای رهبر جمهوری 
اسالمی نیز در سخنرانی اخیر خود در 
جمع بسیجیان در استادیوم »آزادی« 
را  تحریم  الهی  لطف  عنوان کرد »به 
شکست می دهیم و با شکست تحریم، 
باید  دیگری  محکم  سیلی  آمریکا 

بخورد.«
و اما همزمان با این ادعاها، در روز 
چهارشنبه، 11 مهرماه، در تهران یک 
کارگاه علمی در حوزه اقتصاد برگزار شد. 
»اقتصاد ایران: چرا چنین شد؟ به کجا 
می رود؟ چه باید کرد؟« موضوع پنل 
اول بود که محسن رنانی اقتصاددان در 
آن شرکت داشت و تمرکز آن بر »پیری 
درست  یعنی  سیستم«بود؛  زودرس 
برعکس آنچه محسن رضایی در مورد 

»انقالب نو« مدعی شده است.
رنانی می گوید: »کاهش انعطاف پذیری 
به همراه کاهش کنترل پذیری در هر 
سیستم نشان دهنده پیری آن سیستم 
است که در ایران زودتر از موعد خود 
)قبل از رسیدن به مرحله تکامل و تعادل 
سیستم( فرا رسیده است… سیستم در 
ایران قبل از اینکه وارد مرحله تکامل و 
از  بنیانگذار  تله  دلیل  به  تعادل شود، 
و دچار  مسیر عادی خود خارج شده 

پیری زودرس شده است.«
به گفته این اقتصاددان »سیستمی 
می تواند پویا باشد که در آن حکومت 
غیرایدئولوژیک  و  غیررانتی  همگن، 
سالم  و  چابک  کوچک،  دولت  باشد، 
اعتماد  با  و  شاد  باشد، جامعه صبور، 
باال باشد، بازار در آن متوازن، کارآمد و 

رقابتی باشد.«
او تشریح کرده »زنجیره ی تغییر به 
ترتیب از بهبود، اصالح، تحول، پاردایم 
و  دگرگشایی(  پذیری/  )افق  شیفت 
انقالب یا اضمحالل است، که هر یک 
و  رکود  از  خروج  برای  موارد  این  از 
فرار از پیری زودرس در دوره ای قابل 
استفاده است و اگر هر یک از آنها در 
دوره خود استفاده نشود و سیستم به 

»پیری زودرس سیستم«، شکست اصالحات و لزوم 
تغییرات اساسی

مسیر عادی خود باز نگردد، وارد مرحله 
بعد می شویم.«

دوران  در  گفته  صراحت  به  رنانی 
فعلی تنها راه نجات از مسیر »پیری 
سیستم،  انرژی  تخلیه  و  زودرس« 
در شرایط  و  است  »پارادایم شیفت« 
دیگر  تحول  و  اصالح  بهبود،  فعلی 

جوابگو نیست.
او در تکمیل این بخش از گفته های 
پارادایم  که  است  کرده  اشاره  خود 
شیفت به معنای تغییر اولویت اهداف 
سیستم و نه تغییر کلی اهداف است 
پیش  در  را  جدیدی  افق های  که 
روی سیستم باز می کند و »تغییرات 

اساسی« افق آفرین و باورپذیر است.
این استاد دانشگاه سپس به رابطه 
سیستم  و  اقتصادی  سیستم  میان 
سیاسی اشاره کرده و گفته است: »بین 
رکودهای اقتصادی، نهادی، ساختاری، 
و  دارد  وجود  تفاوت  سیاسی  و  نفتی 
خروج از رکود فعلی خارج از توان دولت 
است و مشارکت و تصمیم جدی همه ی 

ساختار سیاسی را الزم دارد.«
علیه  آمریکا  تحریم های  دوم  فاز 
آغاز  آبان   13 از  اسالمی  جمهوری 
که  است  پیش بینی  قابل  و  می شود 
مذاکره  برای  آمریکا  رژیم شروط  اگر 
را نپذیرد شرایط اقتصادی و سیاسی 
ایران سخت تر خواهد شد. با این حال 
رهبر نظام تاکید کرده تا جان در بدن 
دارد تسلیم فشارهای آمریکا نخواهد 
شد گرچه پیش از نرمش قهرمانانه و 
امضای توافق اتمی نیز این قبیل ادعاها 
را داشت و هم اکنون نیز شایعاتی از 
تمایل وی برای عقب نشینی و همچنین 

مذاکرات مخفی بر سر زبان هاست.

مجلس در مقابل طرح تفکیک وزارتخانه ها ایستاد
نظر  در  روحانی  =دولت 
ی  ا ر شو مجلس  شت  ا د
تا  کند  متقاعد  را  اسالمی 
و  تعاون  وزارتخانه ی  سه 
کار و رفاه اجتماعی، صنعت 
و  راه  و  تجارت،  و  معدن  و 
یکدیگر  از  را  شهرسازی 

تفکیک کند.
=نمایندگان مجلس شورای 
با  بار  برای سومین  اسالمی 
ها  وزارتخانه  تفکیک  طرح 
از دستور  و  مخالفت کردند 

کار مجلس خارج شد.
روحانی  حسن  پارلمانی  معاون 
تفکیک  طرح  که  است  داده  خبر 
وزارتخانه های راه و شهرسازی، تعاون 
و  صنعت  و  اجتماعی،  رفاه  و  کار  و 
معدن و تجارت بطور کامل از دستور 
کار خارج شده است.دولت روحانی در 
نظر داشت مجلس شورای اسالمی را 
متقاعد کند تا وزارتخانه های تعاون و 
کار و رفاه اجتماعی، صنعت و معدن و 
تجارت، و راه و شهرسازی را از یکدیگر 
مخالفان  اما  طرح  این  کند.  تفکیک 
زیادی داشت و بسیاری معتقد بودند 
دولت با تفکیک وزارتخانه ها بدنه خود 
را بزرگتر و بار مالی بیشتری به کشور 

وارد خواهد کرد.
اکنون مشخص شده است در جلسه 
مهرماه    11 چهارشنبه  روز  غیرعلنی 
با  که  اسالمی  شورای  مجلس   97
حضور معاون اول روحانی برگزار شد، 
پس از تاکید اسحاق جهانگیری بر لزوم 
تفکیک 3 وزارتخانه راه و شهرسازی، 
تعاون و کار و رفاه اجتماعی، و صنعت 
الریجانی  علی  تجارت،  و  معدن  و 

اقدام  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
به اخذ رأی استمزاجی از نمایندگان 
بار  سومین  برای  آنها  و  کرد  مجلس 
وزارتخانه ها  این  تفکیک  طرح  با 
مخالفت کرده اند.این در حالیست که 
بهروز نعمتی سخنگوی هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی، هفته گذشته 
این باره گفته بود: »بحث تفکیک  در 
دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت 
و وزارت راه و شهرسازی رأی نیاورده، 
تعاون،  وزارت  تفکیک  موضوع  ولی 
کمیسیون  در  اجتماعی  رفاه  و  کار 
اجتماعی رأی آورده و در دستور کار 

مجلس قرار می گیرد.«
در امردادماه سال جاری نیز مهرداد 
الهوتی درباره تصویب الیحه تفکیک 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
دو وزارتخانه که آن زمان برای بررسی 
در مجلس شورای اسالمی بسر می برد 
گفته بود: »بعید می دانم چنین اتفاقی 
بیفتد، در گذشته هم ما یک چنین 
وزارت  خصوص  در  قبال  را  بحثی 
که  داشتیم  تجارت  و  معدن  صنعت،  
نتیجه را مشاهده کردید،  دولت واقعا 

این مسائل به دنبال  با مطرح کردن 
چیست؟«

الهوتی افزوده بود: »در شرایط فعلی 
مدیریت  باید  جاری  هزینه های  که 
شود، مسائل مهمتر باید مورد بررسی 
قرار گیرد یا برای میزان فروش نفت 
چه  بحث ها  این  کنیم،  برنامه ریزی 

نتیجه ای می دهد؟!«
کمیسیون  عضو  نوروزی  حسن 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  قضایی 
معتقد است »از ابتدا ادغام وزارتخانه ها 
بزرگی  وزارتخانه  تشکیل  ویژه  به  و 
چون صنعت، معدن و تجارت اشتباه 
بوده است. این ادغام در دولت گذشته 
تعزیرات،  حقیقت  در  و  شد  انجام 
و  معدن  صنعت،  اصناف،  بازرگانی، 
اتحادیه ها بدون هیچ نظارتی در یک 

وزارتخانه بزرگ رها شده اند.«
اقبال  دولت  گذشته  ماه های  در 
اسالمی  شورای  مجلس  در  بلندی 
نداشته و وزرایش یکی پس از دیگری 
آنها  از  نفر  دو  و  احضار  بهارستان  به 
عزل شدند و اکنون نیز طرح تفکیک 

وزارتخانه ها منتفی شده است.

خطاب  سالمی  =حسین 
در  شنا  گفته  نتانیاهو  به 
به  کن  تمرین  را  مدیترانه 
زودی هیچ راهی جز به دریا 

گریختن ندارید.
حسینی:  نقوی  =حسین 
نتانیاهو می خواهد جمهوری 
یک  عنوان  به  را  اسالمی 
جهان  برای  امنیتی  تهدید 

معرفی کند.
همدانی:  نوری  =حسین 
قراردادهای  جزو   FATF
است  غربی  و  عربی  عبری، 
برای جلوگیری  را  اختیار  و 
دست  در  »تروریست«  از 
که  هند  می د نی  کسا
تحریم کنندگان ما بوده و با 

اسراییل موافق هستند.

پس از دیدار آنگال مرکل صدراعظم 
آلمان با رییس جمهور و نخست وزیر 
اسراییل موجی از حمالت تند لفظی 
و تهدید از سوی مقام های جمهوری 
اسالمی علیه اسراییل به راه افتاده است.

سیاست های  که  دارد  بیم  تهران 
کردن حمایت  متوقف  برای  اسراییل 

رهبران اروپا از برجام کارساز باشد.
مرکل روز پنجشنبه، 12 مهر 97، 
در  که  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  در 
اورشلیم برگزار شد خطاب به نتانیاهو 
نیز خواهان مهار رژیم  او  تاکید کرد 
ایران است ولی در مورد شیوه رسیدن 
بین  نظرهایی  اختالف  هدف  این  به 

آلمان و اسراییل وجود دارد.
رادیو پیام اسراییل گزارش داده »در 
رهبران  بین  مذاکره  دور  دو  جریان 
آلمان و اسرائیل، زیاده َروی های رژیم 
ایران در منطقه، حضور نظامی سپاه 
و  فلسطین  مسئله  سوریه،  در  قدس 
دو  بین  بازرگانی  گسترش  همچنین 
بررسی گسترده  و  بحث  مورد  کشور 

قرار گرفت.«
نتانیاهو  با  دیدار  از  پیش  مرکل 
رییس  ریولی  رئوون  با  مالقاتی 
از  ریولی  داشت.  اسراییل  جمهوری 
اروپا در  رهبران  و  آلمان  اعظم  صدر 
قابل برجام انتقاد کرد و گفت: »االن 
همه باید در تحریم رژیم ایران متحد 
بزنیم.  دور  را  آنها  اینکه  نه  شویم، 
هیوالی حکومت ایران باید گرسنگی 

بکشد، نه اینکه آن را تغذیه کنیم.«
فرمانده کل  معاون  حسین سالمی 
سپاه پاسداران در همین رابطه خطاب 
کردن  »شنا  است  گفته  نتانیاهو  به 
در مدیترانه را تمرین کن چرا که به 
زودی هیچ راهی جز به دریا گریختن 
ندارید!« به اعتقاد او آمریکا نتوانسته 

شور حسینی علیه اسراییل:

 سردار سالمی می خواهد نتانیاهو را به دریا بیاندازد!

وی  کند؛  تامین  را  اسراییل  امنیت 
»دشمنان  کرده  تاکید  همچنین 
نفوذ  که  بدانند  را  واقعیت  این  باید 
نفوذ  جنس  از  اسالمی  جهان  در  ما 
نظامی  نیست… حضور  آمریکایی ها 
و  ارزش ها  حضور  سوریه…  در  ما 
روح جهاد است و نفوذ ایران در جهان 
اسالم نفوذ معنوی و اعتقادی است.«

رییس  فالحت پیشه  حشمت اهلل 
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی نیز می گوید اسراییل به دنبال 
جنگ روانی علیه ایران است که نمونه 
اخیر آن را در سازمان ملل دیدیم و 
منتظر یک سری جنگ  باید  معتقدم 

روانی دیگر باشیم.
دیگر  عضو  حسینی  نقوی  حسین 
نیز  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون 
می خواهد  نتانیاهو  است  معتقد 
یک  عنوان  به  را  اسالمی  جمهوری 
تهدید امنیتی برای جهان معرفی کند 
که اروپایی ها را تحت تاثیر قرار دهد 
تا با ایران همراهی نکنند. این نماینده 
گاوداری  »َسردر  نتانیاهو  کرده  ادعا 
که  می گوید  بعد  و  می دهد  نشان  را 
اتم  بمب  مکان  این  در  می خواهند 

ساخته شود.«
سپاه پاسداران هفته گذشته تعدادی 
کرد  پرتاب  سوریه  سوی  به  موشک 
شعار  آنها  از  یکی  روی  که دست کم 
بود.  شده  نوشته  اسراییل  بر  مرگ 
کاخ  ملی  امنیت  مشاور  بولتون  جان 
رژیم  گفته  سخنانی  در  اخیراً  سفید 
ایران از انقالب بهمن 13۵7 تا کنون 
تروریسم جهانی است.  بانک مرکزی 
اردیبهشت 1397، باشگاه خبرنگاران 
سیمای  و  صدا  به  وابسته  جوان 
با  گزارشی  در  اسالمی  جمهوری 
صبرشان  که  »موشک هایی  عنوان 
برای نابودی رژیم صهیونیستی لبریز 
شده است« به نقل از جعفر قنادباشی 
کارشناس مسائل بین الملل نوشت »به 
محض اینکه اولین موشک از تهران به 
خاک رژیم صهیونیستی برخورد کند 
مردم  فرار  یعنی  معکوس  مهاجرت 

اسرائیل آغاز می شود و شهر های آن 
به سرعت خالی خواهند شد و این به 
صهیونیستی  رژیم  عمر  پایان  معنی 

خواهد بود.«
رژیم  متصدیان  می رسد  نظر  به 
یک  اسراییل  اینکه  فرض  با  ایران 
اسالمی  جمهوری  علیه  روانی  جنگ 
را  نظامی  تهدید  نیز  آنها  کرده  آغاز 
سپاه  آن  محور  که  داده اند  افزایش 
که  شرایطی  در  اما  است  پاسداران 
ادعا  ملل  سازمان  در  روحانی  حسن 
کرده است »دنیا دوستی بهتر از ایران 
نخواهد داشت« و همچنین تالش کرد 
نظام  از  و مظلوم  چهره ای صلح  طلب 
در مجمع عمومی به تصویر بکشد اما 
اتفاقاً  و  اتفاق می افتد  آنچه در عمل 
دولت هم در آن دخالت آشکار دارد 
همانا ادامه سیاست  های تنش آفرین و 

جنگ  طلبانه است.
حسین  آیت اهلل  زمینه،  همین  در 
شیعه  تقلید  مرجع  همدانی  نوری 
نیز روز چهارشنبه 11 مهر در درس 
خارج فقه در مسجد اعظم قم درباره 
الیحه اقدام علیه پولشویی و حمایت 
 FATF« مالی از تروریسم گفته است
و  عربی  عبری،  قراردادهای  جزو 
»این  کرده  تاکید  او  است«.  غربی 
است  ماده  چندین  دارای  قرارداد 
از  جلوگیری  برای  می خواهند  که 
وضع  قاعده ای  ]تروریسم[  تروریست 
کنند که تا همه هم پیمان شوند؛ اما 
می دهند  کسانی  در دست  را  اختیار 
با  و  بوده  ما  تحریم کنندگان  که 
اسراییل موافق هستند؛ متأسفانه این 
افراد طرف قرارداد ما هستند و باید با 

آنان هم پیمان شویم.«
در این میان می بایست حتما این را 
یادآوری کرد که از قرار معلوم سردار 
سالمی و حسین نوری همدانی نامه 
تاریخ 6  ناصر جوادی آملی را که به 
فراموش  شد  منتشر   97 اردیبهشت 
می کنند که در آن به صراحت گفته 
است: »اگر مردم قیام کنند همه ما را 

به دریا می ریزند!«

علی خامنه ای در جمع خبرگان و گروهی از کارگزاران نظام

اگر   کرمانی:  موحدی   =
FATF تصویب شود شورای 

نگهبان آن را رد می کند.
صدیقی  کاظم  و  کرمانی  موحدی 
فرمان  به  گوش  جمعه های  امام 
والیت فقیه در نماز جمعه این هفته 
پیغام دادند، به شما سفارش می کنیم 
این  ندهید.  مثبت  رأی   FATF به 
پیمان نباید به تصویب مجلس برسد 

چون کار بسیار خطرناکی است.
موحدی کرمانی به نماینده ها یادآور 
شده اگر این معاهده را تصویب کنید 
با تصمیم شما  شورای نگهبان قطعا 
مخالفت خواهد کرد و در صورتی که 
به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده 

شود باز مردود خواهد شد.
این  در  که دشمن  کرد  تأکید  وی 
است.  سهیم  و  شده  وارد  برنامه 
خامنه ای،  مخالفت  دلیل  آنکه  با 
حکومتی  آخوندهای  و  بسیج  سپاه، 
مربوط  )الیحه   FATF تصویب   با 
پولشویی  علیه  مالی  گروه  اقدام  به 
برای  کامال  تروریسم(  از  حمایت  و 
امام  اما  است  روشن  ایران  مردم 
دلیل  به  دیگر  بار  باز  تهران  جمعه 

رحیمی نماینده مجلس شورای اسالمی: 
جای استدالل مجلس است!

زده اند راهپیمایی  به  دست   FATF تصویب  علیه  بارها  حزب اللهی ها 
خطرات تصویب مصوبه سازمان ملل 
اشاره کرده و توضیح داده که خطر 
ما  که  است  این    FATF تصویب 
به حزب اهلل،  توانست  نخواهیم  حتی 
انصار و امثال آنها کمک مالی کنیم 
را می گیرند  ما  تنها جلوی  نه  یعنی 
پی  در  نیز  خطرناکی  مسائل  بلکه 
امام  دنبال سخنان  داشت.به  خواهد 
تصویب  خطرات  درباره  جمعه ها 
FATF، محمدرضا رحیمی نماینده 
خود  توئیت  در  مجلس  در  تهران 

نماز جمعه  اظهارات خطیب  نوشت: 
مخالفان  که  است  موجی  جنس  از 
طومارهای  و  پیامدها  در   FATF
چند روز گذشته و روزهای اخیر به 

سوی مجلس روانه کرده اند.
تحرکات  سوای  افراد  این  گفته  او 
آخرین  مجازی  فضای  و  خیابانی 
تریبون نماز جمعه قبل از تصویب این 
الیحه را هم از دست نداده اند. آقایان 
استدالل ها  محل  که  بدانند  باید  اما 
دیگر. جای  نه  است  مجلس  در 

زنان بسیجی در گردهمایی گردان های بسیج در استادیوم »آزادی«



= برای دولت جدید بغداد نه 
تنها بسیار سخت است که از 
آمریکا بخواهد نیروهایش را 
از عراق خارج کند بلکه حتی 
حفظ  خواستار  است  ممکن 
حضور این نیروها برای مدت 

بیشتری در این کشور باشد.
در  ایران  =حضور حکومت 
سوریه که با دخالت مستقیم  
منطقه ای  بزرگ  قدرت های 
شده،  روبرو  بین المللی  و 
بی سابقه ای  مشکالت  با  نیز 
ی  ها ر کشو  . ست و بر و ر
قدرتمند از جمله در اروپا و 
منطقه همگی خواستار خروج 
اسالمی  جمهوری  نیروهای 

ایران از سوریه هستند.

نه ایران در عراق برنده اصلی است و نه 
ایاالت متحده در حالی که این معادله ی 
توازن در زمینه ی نفوذ از زمان حمله 
ایاالت متحده به عراق در مارس سال 
دارد.  ادامه  همچنان  کنون  تا   ۲۰۰۳
تهران و واشنگتن هر دو کشور در شکل 
گرفتن دولت جدید عراق بازنده نیستند 
اسالم  نیروهای  بازنده  بزرگترین  بلکه 
سیاسی شیعی و سنی به ویژه »حزب 
الدعوه اسالمی« است که از سال ۲۰۰۵ 
تا اکتبر ۲۰۱۸ بر عراق حکومت می کرد.

»الدعوه  حزب  برجسته  رهبران 
نور  جعفری،  ابراهیم  مانند  اسالمی« 
کمک  به  العبادی  حیدر  و  المالکی 
عنوان  به  سنی  االسالمی«  »الحزب 
با  عراق،  در  اخوان المسلمین  شاخه 
به  ایران  و  آمریکا  هماهنگی  و  توافق 
از سال های  ترتیب دولت های عراق را 
۲۰۰۵ تا کنون در دست داشتند، حزب 
الدعوه قوه مجریه و دستگاه دولتی و 
حزب االسالمی پارلمان و قوه مقننه و 
قانونگزاری را در دست داشتند اما این 
بار هر دو آنها باختند و افرادی خارج 
از چارچوب چند ساله ی متداول، دولت 

جدید عراق را تشکیل داده اند.
قابل  دگرگونی  یک  تغییرات  این 
توجه در ساختار دولت جدید عراق به 
طرفداران  وسیله  به  که  می رود  شمار 
گروه های  و  آمریکا  متحده  ایاالت 
تفاهمات  با  ایران  طرفدار  سیاسی 
داخلی به وجود آمده است. البته نقش 
سیستانی رهبر شیعیان عراق و مخالفت 
آشکار وی با نامزدی مجدد چهره های 
سیاسی سابق که در قدرت بودند، در به 
وجود آوردن شرایط برای این ساختار 
حکومت  در  داشت.  زیادی  تأثیر  تازه 
بر هم  قدیم  بغداد ساختارهای  جدید 
اما  شده اند  عوض  چهره ها  و  ریخته 
نوع حکومت و تشکیل دولت کماکان 
و  فرقه ای  »سهمیه بندی«  اساس  بر 
قومی ادامه دارد. طرفداران رژیم ایران 
به  الحلبوسی  محمد  انتخاب  برای 
»هلهله«  عراق  پارلمان  رئیس  عنوان 
برای  پیروزی  نوعی  را  آن  و  کردند 
گروه  این  اما  کردند؛  قلمداد  تهران 
نباید انتخاب برهم صالح برای ریاست 
عبدالمهدی  عادل  یا  عراق  جمهوری 
پیروزی  را  وزیری  نخست  پست  برای 
ارزیابی  واشنگتن  شکست  یا  تهران 
کند؛ در حقیقت مسئله بسیار پیچده تر 
از آن است که در ظاهر دیده می شود.

عادل  یا  صالح  برهم  نمی توان 
صف  در  اگر  حتی  را  عبدالمهدی 
مخالفان تهران هم نباشند، آنها را در 
صف هواخواهان رژیم ایران قرار داد چرا 
که جزو اردوگاه حکومت ایران به شمار 
نمی روند؛ هر دو آنها هم تجربه عملی 
دارند و هم از فرهنگ سیاستمداری ژرف 
برخوردارند پس بعید به نظر می آید که 
این دو شخصیت ریسک رویارویی عراق 
در برابر آمریکا را در منازعه  های آینده 
میان تهران و واشنگتن به جان بخرند 
و به جمهوری اسالمی اجازه دهند تا از 
عراق به عنوان ابزار یا سپری برای مقابله 

با آمریکا استفاده کند.
و  مجریه  قوه  رئیس  صالح  برهم 
دو  هر  مقننه  قوه  رئیس  الحلبوسی 
ایاالت  با  نزدیک  بسیار  روابط  دارای 
متحده آمریکا هستند. آنها نقش آمریکا 
عراق  سابق  رژیم  کردن  سرنگون  در 
تأثیر آمریکا بر  را فراموش نکرده اند و 
درک  کامال  را  خود  اطراف  منطقه ی 
می کنند کما اینکه اگرچه با جمهوری 
اسالمی نیز ارتباط خوبی دارند اما در 

اردوگاه رژیم ایران قرار نمی گیرند.
الحلبوسی با تمام احزاب داخل وخارج 
از عراق رابطه خوبی برقرار کرده است. 
او نمی خواهد به ایران پشت کند چرا 
که با دو فراکسیون بزرگ در پارلمان 
عراق که او ریاست آن را بر عهده دارد 

مواجه خواهد شد. بنابراین رئیس جدید 
پارلمان نیز نمی تواند تعادل قدرت در 
داخل مجلس نمایندگان عراق را نادیده 

بگیرد.
الحلبوسی با توافق دو فراکسیون بزرِگ 
»السائرون«  یعنی  انتخابات  در  پیروز 
»الفتح«  و  صدر  مقتدی  رهبری  به 
به  توانست  العامری  هادی  رهبری  به 
ریاست پارلمان برسد و خوب می داند 
که اعضای این دو فراکسیون بزرگ یکی 
با دخالت ایران در عراق مخالف است 
اما هر دو  با دخالت آمریکا!  و دیگری 
فراکسیون در خط مقدم جلوگیری از 
مداخله خارجی ، چه ایران چه آمریکا، 

با هم متفق و در کنار هم ایستاده اند.
دو فراکسیون بزرگ انتخابات پس از 
پیام های  انتخابات ماه مه،  پیروزی در 
در  فرستادند،  واشنگتن  به  دوستانه 
صورت  به  که  پیام هایی  با  آنها  واقع 
غیرمستقیم به آمریکا داده اند به نقش 
و حضور ایاالت متحده آمریکا و نقش 

ایران در عراق نیز اعتراف کرده اند.
ایاالت متحده که اکنون به شدت با رژیم 
ایران درگیر است، نمی خواهد نیروهایش 
را که تحت پرچم ائتالف بین المللی مبارزه 
با تروریسم »داعش« به عراق بازگشته اند، 
به آمریکا برگرداند. واشنگتن اعالم کرده 
سپاه  کامل  تا خروج  نیروها  این  است 
به  وابسته  شبه نظامیان  و  پاسداران 
ایران از سوریه، در عراق و سوریه باقی 
خواهند ماند. آمریکا ضمن هماهنگی با 
حیدر العبادی به پاکسازی ارتش عراق از 
عناصر وابسته به رژیم ایران که در زمان 
مالکی به این نهاد نفوذ کرده  بودند، گام 
برداشت و با آموزش نظامی ارتش ملی 
عراق، به گونه ای آن را تقویت کرد که در 
صورت لزوم بتواند شبه نظامیان وابسته به 
سپاه قدس تحت هدایت قاسم سلیمانی 
یعنی »حشدالشعبی« را به سرعت به زانو 

درآورد.
برای دولت جدید بغداد نه تنها بسیار 
بخواهد  آمریکا  از  که  است  سخت 
از عراق خارج کند بلکه  نیروهایش را 
حتی ممکن است خواستار حفظ حضور 
این نیروها برای مدت بیشتری در این 
نیروهای  حضور  که  چرا  باشد  کشور 
نیروهای  الزم  پوشش  برای  آمریکایی 
بقایای  با  مبارزه  ادامه  جهت  عراقی 
این  ملی  ارتش  آموزش  و  »داعش« 
کشور برای ایجاد برتری بر شبه نظامیان 
ایران  حمایت  مورد  »حشدالشعبی« 
ضروری است. دولت عراق خوب می داند 
که ایران می تواند از »حشد الشعبی« به 
عنوان اهرم فشار بر دولت عراق در آینده 
برای  ایران  اهداف  البته  کند.  استفاده 
تهران  نیست  پنهان  راز  یک  عراقی ها 
می خواهد از کشور عراق وسیله ای برای 
استفاده  آمریکا  تحریم های  زدن  دور 
کند همانطوری که در زمان دولت نوری 

المالکی ایران این کار را انجام داد.
در زمان نوری المالکی سپاه پاسداران 
عرصه  در  تنها  نه  اسالمی  انقالب 
سیاسی عراق حضوری فعال داشت بلکه 
حتی در دفاتر دولتی و ادارات رسمی 
و  داشته  ملموس  کشور حضوری  این 
برای تأمین مالی عملیات خود در داخل 
استفاده می کرد.  آنها  از  و خارج عراق 
دولت دونالد ترامپ می داند که تهدید 
برخی شبه نظامیان یا فرماندهان آنها به 

تحریم تأثیری نخواهد داشت.
عوامل حکومت ایران اکنون در پارلمان 
پس  دولتی  محافل  دیگر  در  و  عراق 
و  الدعوه  از ده ها سال حاکمیت حزب 
نفوذ مدارس و مؤسسات مذهبی ایران 
پس  دارند.  پررنگ  حضوری  عراق  در 
از  ایران  کردن  خارج  یا  کردن  محدود 
می رسد.  نظر  به  ناممکن  امری  عراق 
جمهوری اسالمی شریک تجاری بزرگی 
سالیانه  و  می رود  شمار  به  عراق  برای 
برای  ایرانی  زائر  میلیون   ۳ از  بیش 
زیارت عتبات و مراقد مقدس شیعیان 

در کربال، نجف، سامره و کاظمین وارد 
عراق می شوند؛ عالوه بر این یک سوم 
برق عراق از ایران وارد می شود و فراموش 
نکنیم که قطع برق چگونه به یکی از 
عراق  مردم  اعتراضات  عوامل گسترش 
تبدیل  این کشور  در شهرهای جنوب 
شد. در اعتراضات جنوب موقعیت رژیم 
ایران در عراق به شدت متزلزل و ضعیف 
اما شبه نظامیان طرفدار جمهوری  شد 
اسالمی توانستند تظاهرات را سرکوب 
البته  کنند. این خلل در توازن داخلی 
بافشار روزافزون مردم و مخالفت آنها با 
احزاب دینی یا اسالمی سیاسی کم کم 
اخیر  انتخابات  نتایج  می شود.  برطرف 
در  مردم  شعارهای  همچنین  و  عراق 
گرایش های  که  داد  نشان  اعتراضات 
ضد رژیم ایران و احزاب وابسته به آن 
در عراق رو به افزایش است آتش زدن 
کنسولگری ایران در بصره نمونه ای بارز از 
این مخالفت ها بود. بسیاری از عراقی ها به 
دلیل اعتراض علیه ساختار موجود یا به 
خاطر شرایط ناپایدار و آوارگی در مناطق 
مرکز و غرب این کشور به دلیل جنگ 
نکردند.  شرکت  انتخابات  در  داعش  با 
انتخابات شرکت  اگر همه عراقی ها در 
می کردند شاید نتایج به گونه ای دیگر 
سیاسی  اسالم  دینی  احزاب  اوضاع  و 

آشفته تر از این می شد.
این معادله در توازن قدرت و میزان 
نفوذ میان واشنگتن و تهران در بغداد 
واقعیتی است که برهم صالح رفیق و یار 
نزدیک جالل طالبانی رئیس جمهوری 
اسبق عراق به خوبی آن را درک کرده 
است. طالبانی هم با ایران خوب بود و 
هم با ایاالت متحده آمریکا و تا آخرین 
لحظه حیات سیاسی اش مناسبات خود 
را با این دو کشور حفظ کرد؛ بنابراین 
تعادل  رئیس جمهوری عراق می تواند 
و  تهران  نزاع  از  را  عراق  و  کند  ایجاد 
امریکا دور نگه دارد. عادل عبدالمهدی 
نخست وزیر جدید این کشور نیز قادر 
البته  کند  حفظ  را  توازن  این  است 
حتی حیدر العبادی که از حزب الدعوه 
نزدیک به ایران بود نیز ایاالت متحده را 
خشمگین نکرد و اعالم کرد که عراق به 
تحریم ها علیه جمهوری اسالمی پایبند 
خواهد بود. او تأکید کرد که منافع عراق 
دیگر  خارجی  قدرت  هر  منافع  بر  را 
ترجیح می دهد؛ اظهاراتی که جمهوری 
اسالمی را به شدت خشمگین و عصبانی 
کرد.نخست وزیر جدید عراق از تجربه 
حزبی  سیاسی،  تجربیات  دیپلماتیک، 
برخوردار  خوبی  سیاسی  مشی  وخط 
است بطوری که قادر است با احتیاط از 
میدان های سیاسی انباشته از مشکالت 
گام بردارد. عبدالمهدی خوب می داند 
کنونی  عراق  در  کسی  آن  تنها  که 
می تواند در اداره کشور موفق باشد که 
میان  برد«  نه  و  باخت  »نه  معادله  به 

آمریکا و ایران پایبند باشد.
مشاوران دولت ترامپ حقیقت صحنه 
سیاسی عراق را درک کرده اند و می دانند 
که امکان قطع کردن دست ایران از بغداد 
در شرایط کنونی امکانپذیر نیست پس 
آنها تمام تالش و قدرت خود را برای 
به زانو در آوردن تهران به کار می برند. 
آمریکاییان درباره  اثربخشی تحریم ها در 
ایجاد بحران برای رژیم ایران بخصوص 
در ماه های آینده شرط بندی می کنند. 
اقتصادی  تحریم های  پیامدهای 
پیشاپیش زمامداران جمهوری اسالمی 
است؛  کرده  نگران  شدت  به  را  ایران 
برای نمونه آیت اهلل علی خامنه ای رهبر 
جمهوری اسالمی چند وقت پیش در 
اوضاع  از  اولین بار  برای  سخنرانی خود 
اقتصادی ایران ابراز نگرانی کرد. خامنه ای 
گفت ایران در مرحله بسیار سختی بسر 
می برد. تهران در ۴ دهه گذشته با چنین 
فشارهای داخلی و خارجی مواجه نشده 

بوده است.
درست است که رژیم ایران با کمک 

شبه نظامیان  به  مالی  و  تسلیحاتی 
کشورهای  برخی  در  خود  به  وابسته 
عربی مانند یمن، عراق، سوریه ولبنان 
نفوذ  دامنه ی  خود  برای  حدودی  تا 
ایجاد کرده اما این نفوذ هیچ نفعی برای 
پیشرفت و توسعه ایران در بر نداشته 
است بلکه برعکس اموال این کشور را 
بیش از هر زمان به هدر داده بطوری که 
این هزینه های هنگفت کشور را با خطر 
فروپاشی و سقوط ناگهانی روبرو کرده 
است. هیچ کشوری نمی تواند با جنگ 
فرسایشی در چند جبهه مقاومت کند 
حتی اگر آن کشور از نظر اقتصادی و 
نظامی غنی و قوی باشد. در یمن جنگ 
اکنون  و  گرفته  شدت  حوثی ها  علیه 
آنها در وضعیت دفاعی قرار گرفته اند. 
مهمترین بندر آنها »الحدیده«محاصره 
دیگر  و  در صنعا  عمومی  شده، خشم 
است.  افزایش  به  رو  آنها  علیه  شهرها 
رهبران  میان  در  جنگ  و  اختالف 
عبدالمک  میان  حوثی ها،  مذهبی 
عمویش  و  شبه نظامیان  رهبر  الحوثی 
شیخ محمد الحوثی رهبر پر نفوذ روحی 
و  گرفته  یمن، شدت  زیدی های  برای 
به درگیری خونینی در  هفته گذشته 
استان صعده منجر شد )محمد الحوثی 
خواهان حفظ مذهب زیدیه و دور کردن 
والیت  و  مذهب شیعه جعفری  از  آن 
فقیه در ایران است(. دشمنی میان این 
دو رهبر،  جبهه داخلی حوثی ها را به 

شدت متزلزل کرده است.
با  که  سوریه  در  ایران  رژیم  حضور 
بزرگ  قدرت های  مستقیم   دخالت 
منطقه ای و بین المللی روبرو شده نیز 
روبروست.  بی سابقه ای  مشکالت  با 
منطقه  و  اروپا  در  بزرگ  کشورهای 
همگی خواستار خروج نیروهای ایران از 
سوریه هستند. دولت ترامپ به صراحت 
خروج نیروهایش از سوریه را به خروج 
شبه نظامیان  تمام  و  پاسداران  سپاه 
است.  کرده  موکول  آن  تابع  فرقه ای 
مقامات آمریکایی اعالم کرده اند تا زمانی 
که ایران در سوریه باقی بماند آمریکا 
ایاالت  ماند.  خواهد  باقی  آنجا  در  نیز 
متحد ۲۰ پایگاه نظامی در سوریه دارد. 
از  پایگاه ها نیروهای ُکرد و برخی  این 
گروه های اپوزیسیون سوریه را آموزش 

نظامی می دهند.
ایاالت  ویژه  نماینده  جفری  جیمز 
متحده در امور سوریه، در سخنانی گفته 
روسیه،  و  ایران  و  اسد  »مثلث  است: 
نیمی از خاک سوریه و نیمی از جمعیت 
این کشور را تحت کنترل خود دارد؛ اما 
این کنترل بر زمین های دارای نفت و 
گاز نیست بلکه آنها بر تپه ای از آوار و 
خرابه ها نشسته اند که هیچ چشم انداز و 

امیدی برای آنها ندارد.«
ایاالت متحده نسبت به تأثیرات منفی 
تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران 
مقابل  در  اما  است  خوشبین  بسیار 
و  سیاسی  محافل  در  خوشبینی  این 
رسانه ای این کشور نوعی ترس و نگرانی 
نیز وجود دارد. برخی ها در آمریکا بر این 
باورند که اتخاذ تصمیمات سختگیرانه 
از سوی ایاالت متحده علیه رژیم ایران 
باعث تقویت تندروها و اصولگرایان در 
احتمال  این  بعالوه  خواهد شد  تهران 
وجود دارد که سپاه پاسداران با استفاده 
از شرایط تحریم ها بر منابع نفتی ایران 
تسلط پیدا کند و با قاچاق و دور زدن 
تحریم ها مانند گذشته شریان اقتصادی 
ایران را به دست بگیرد و همه اقتصاد 

ایران را به انحصار خود درآورد.
که  آگاهند  خوبی  به  تهران  مقامات 
تحریم های  منفی  اثرات  نمی توانند 
یا  شرکا  طریق  از  را  آمریکا  سنگین 
کنند  جبران  خود  منطقه ای  متحدان 
یا به آنها متکی باشند؛ به همین دلیل 
قانون  ایران  اسالمی  شورای  مجلس 
را  تروریسم  مالی  حمایت  با  مبارزه 
تصویب کرده و به دنبال آن محمد جواد 
را چنین  آن  امور خارجه  وزیر  ظریف 
توجیه کرد که مجلس شورای اسالمی 
این قانون را تصویب کرد تا واشنگتن 
بهانه ای برای اعمال فشار بیشتر بر ایران 
تلویحی  نیز  ایران  باشد.رهبر  نداشته 
گفته است که ایران درهای مذاکره با 
به  اما  بست  نخواهد  را  متحده  ایاالت 

گفته او نه با دولت فعلی دونالد ترامپ!
عزم  آیا  است:  این  پرسش  حال 
آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ  دونالد 
برای تشدید تحریم ها و افزایش خشم 
عمومی مردم ایران و اعتراضات خیابانی 
مستمر در شهرهای مختلف این کشور 
ایران  کنونی  رژیم  رفتار  تغیر  باعث 
جماهیر  اتحاد  فروپاشی  آیا  می شود؟ 
شوروی درس عبرتی برای این جماعت 

حاکم بر ایران نشده است؟
*منبع: روزنامه الحیات

*نویسنده: جرج سمعان
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
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بغداد و استراتژی »نه باخت و نه 
برد« برای آمریکا و ایران

برهم صالح رئیس جمهوری و عادل عبدالمهدی نخست وزیر جدید عراق

آمریکن تینکر:

 ایران در سال 1۹7۹ زیر و رو شد، 
حاال وقت تغییر است

نی ها  یرا ا به  =خمینی 
وعده بهشت داد اما با آلوده 
کردن ایران به بنیادگرایی 
یک  تروریسم  و  اسالمی 

جهنم روی زمین ساخت.
رییس  کارتر  =جیمی 
آمریکا  وقت  جمهوری 
یک  عنوان  به  را  خمینی 
فرد مقدس و نجات دهنده 

دید.
ز  غا آ  1 ۹ 7 ۹ ل  سا =
بخشیدن  دوباره  حیات 
شیطانی  امپراطوری  به 

اسالمی بود.
تشی  آ  » خمینیسم «=
است که به مرزهای فراتر 

از ایران گسترش می یابد.
تینکر،  آمریکن  اینترنتی  پایگاه 
 ۱۸ با  برابر  اکتبر   ۱۰ چهارشنبه 
مهرماه، در گزارشی به بخشی از آثار 
چهل  طی  اسالمی  انقالب  زیانبار 
مخالفان،  اعدام   نظیر  گذشته  سال 
پاکسازی   و  فرهنگی  انقالب 
روح اهلل  و  کرده  اشاره  دانشگاه ها 
خمینی بنیانگذار جمهوری اسالمی 
جنایاتی  و  فجایع  اصلی  مسبب  را 
این مدت رواج پیدا  دانسته که در 

کرده و همچنان ادامه دارد.
گزارش  نویسنده  ایمانی  امیل 
جمهوری  کرده  اشاره  مقدمه  در 
اسالمی بر پایه  ی یک میراث انقالبی 
آثار  و  عواقب  که  شده  تاسیس 
عمیق و متناقضی بر زندگی ایرانیان 
با  او مالیان  اعتقاد  داشته است. به 
مطلق  قدرت  و  آهنین  مشت های 
و  کردند  حکومت  ایران  مردم  بر 
در نتیجه میلیون ها نفر از ایرانی ها 
مجبور شدند به گوشه و کنار جهان 

فرار کنند.
جنایتکار  خمینی  می نویسد،  او 
که  است  تصور  غیرقابل  بود.  اصلی 
یک ملت باستانی مانند مردم ایران 
با تاریخی شناخته شده اجازه دهد 
خمینی  مثل  عوام فریب  فرد  یک 
با  خمینی  آیت اهلل  کند.  علم  قد 
و  مردمساالری  مثل  وعده هایی 
شوراند.  شاه  علیه  را  ملّت  عدالت، 
رنج های  گرفتار  که  ایران  مردم 
آزادی  قشری  هر  از  بودند  طوالنی 
خود را تسلیم خمینی و چاپلوسان 

پیرامون او کردند.
»مرد  اینکه  با  مردم  ایران  در 
آنها  دعاهای  پاسخ  خدا«  مقدس 
بوده همراه شدند. مسلمانان شیعه 
متعصب خمینی را به عنوان کسی 
که پرچم محمد رسول اهلل را دوباره 
ظهور  مسیر  و  افراشت  برخواهد 
تصور  می کند  آماده  را  زمان  امام 
دینی  و  مذهبی  اقلیت های  کردند. 
نیز رویای این را داشته و دارند که 
زمانی فرا برسد که کارگزاران رژیم 

دیگر آنها را قربانی نکنند.
بهشت  وعده  ایرانی ها  به  خمینی 
به  ایران  کردن  آلوده  با  اما  داد 
بنیادگرایی اسالمی و تروریسم یک 
جهنم روی زمین ساخت. تا کنون 
ده ها فعال سیاسی در ایران زندانی 
از  نفر  و ده ها هزار  یا کشته شدند 
گروه های مخالف، زنان و اقلیت های 
رفتارهای  تحت  مذهبی  و  قومی 
غیرانسانی قرار گرفتند و هزاران نفر 
در زندان ها مانند قرون وسطا مورد 

شکنجه های وحشیانه قرار گرفتند.

از سال ۱۹۷۹، این رژیم نامشروع 
جنگی وحشیانه علیه کل جمعیت 
ایران به راه انداخته که برای آزادی 
فردی و مذهبی در مبارزه هستند. 
اعدام سیاسی  با وجود هزاران  ولی 
ترور،  و  وحشیانه  شیوه های  و 
ریشه کن  به  موفق  اسالمگرایان 
کردن جنبش ملی برای دموکراسی 

در ایران نشده اند.
به  محدود  فقط  ساده لوحی 
این  فریب  که  نبود  ایرانیانی 
در  بودند.  خورده  را  کالهبرداری 
جیمی  جهان  از  دیگر  گوشه ای 
کارتر رییس جمهوری وقت آمریکا، 
خمینی را به عنوان یک فرد مقدس 
و منجی می دید. کارتر حمایت های 
که  مردی  کرد،  خمینی  از  مهمی 
عنوان  به  او  نظرات  ترین  مشعشع 
یک آیت اهلل بزرگ، احکامی در مورد 

رابطه جنسی با حیوانات است!
بازگشت  از  پس   ۱۹۷۹ سال  در 
پیاده  با  خمینی  طوالنی،  تبعید  از 
اسالم  صدر  شریعت  احکام  کردن 
قدرت  با  کسب  را  سیاسی  عرصه 
هزاران  و  گرفت  دست  به  مطلق 
و  سپاه  سرسپرده   افراد  از  نفر 
نیروهای  علیه  را  کمیته  چی ها 
بسیج  کشور  سراسر  در  مخالف 
و  اجبار  و  زور  با  این سیستم  کرد. 
تهدید علیه مردم ایران شروع به کار 
کرد. مردمی که از حیله ی یکی از 
بزرگترین شخصیت های دارای تفکر 
ناآگاه  بیستم  قرن  در  تروریستی 

بودند.
دوباره  حیات  آغاز   ۱۹۷۹ سال 
شیطانی  امپراتوری  به  بخشیدن 
این  پروپاگاندای  بود.  اسالمی 
امپراتوری شیطانی انقالب فرهنگی 
به راه انداخت و بسیاری از چهره های 
نهادهای  و  روحانیون  و  سیاسی 
دانشگاهی بین سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳ 
آنها  فرهنگی شدند.  انقالب  گرفتار 
استاد   ۷۰۰ کوتاه  مدتی  از  پس 
دانشگاه را اخراج کردند و سرانجام 
بسته  دانشگاه ها   ۱۹۸۰ ژوئن  در 
کلید خورد. پاکسازی  پروژه  و  شد 

اعدام  آمده  گزارش  این  ادامه  در 
سیاسی  زندانیان  از  نفر  هزاران 
دستور  با  دگراندیش  و  عقیدتی 
مستقیم روح اهلل خمینی در تابستان 
اوج خود رسید. خمینی  به   ۱۹۸۸
تفکرات  حذف  او  دسته ی  و  دار  و 
از  کثیری  گروه  اعدام  با  را  مخالف 
مخالفان  سال  و  سن  کم  جوانان 

پیش بردند.
من  گفته،  پایان  در  ایمانی 
توانستم  که  بودم  خوش شانس 
ایران را ترک کنم و همراه با ادامه  
تحصیالتم در خارج کشور  مبارزه 
علیه جمهوری اسالمی و کارگزاران 
آن را ادامه دهم. زیاد زمان نبرد که 
چنان  خدا  اسم  به  کالهبردار  این 
از  ایرانیان  همه  که  گرفت  قدرت 
اقشار مختلف هزینه آن را پرداخت 
با جان خود  نفر  ده ها هزار  کردند. 
اجازه  چون  دادند  را  هزینه  این 
کار  روی  آیت اهلل  این  بودند  داده 
که  است  دهه  چهار  از  بیش  آید. 
مردم ایران هزینه ی این تراژدی را 
پرداخت می کنند و این پایان ماجرا 
نیست. »خمینیسم« آتشی است که 
ایران گسترش  از  فراتر  مرزهای  به 

یافته است.

*منبع: آمریکن تینکر
*نویسنده: امیل ایمانی

*ترجمه و تنظیم: کیهان لندن

مهدی بازرگان، روح اهلل خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی
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درمان های خانگی برای
 کبد چرب غیرالکلی

بیماری کبد چرب غیرالکلی با برخی روش های درمانی 
خانگی قابل درمان خواهد بود. برای برطرف کردن این عارضه باید 

سبک تغذیه ای خود را تغییر دهید. کاهش مصرف کربوهیدرات ها به 
 درمان بیماری کبد چرب کمک می کند.

کاهش مصرف پاستا، سیب زمینی و دیگر خوراکی های غنی از کربوهیدرات 
روش شناخته  شده ای برای پایین آوردن وزن است. هر چند مطالعات جدید نشان 
می دهد رژیم غذایی با میزان کربوهیدرات پایین می تواند در درمان بیماری کبد 

 چرب غیرالکلی هم مفید باشد.
پزشکان سوئدی دریافتند تنها دو هفته رژیم غذایی با میزان کربوهیدرات پایین 
سطح چربی کبد را کاهش می دهد. بیماری کبد چرب غیر الکلی با انباشت مازاد 
چربی در کبد شناخته می شود. بر خالف کبد چرب الکلی، بیماری کبد چرب 

غیر الکلی ناشی از مصرف زیاد مواد الکلی نیست. چاقی و بیماری های مرتبط با 
آن از قبیل دیابت نوع دو فاکتورهای اصلی خطرزا در بروز بیماری کبد چرب 
غیر الکلی هستند. این بیماری در حدود 30 تا 90 درصد افراد چاق دیده 
می شود. داشتن رژیم غذایی سالم نقش کلیدی در درمان بیماری کبد 

چرب غیرالکلی دارد و به طور معمول پزشکان کاهش مصرف 
چربی ها را توصیه می کنند.به گزارش مدیکال نیوز تودی، هر 

چند در این بررسی جدید آمده است کاهش مصرف 
کربوهیدرات ها می تواند راهکار درمانی دیگری 

برای بیماری کبد چرب غیرالکلی 
باشد.

زنان  شاخص

همچو نور ، از چشمم، رفتی و نمی ایی
بی تو دیده ی جان را، بسته ام ز بینایی
تا زمن شدی غافل، سرزدم به هر محفل
بی تو عاقبت کارم، می کشد به رسوایی

از دورنگی ی ِ یاران، وزفریب عیاران
دیدم و چه ها دیدم، یک به یک تماشایی

آفتاب را دیدم، هفت رنگ و فهمیدم
اینکه نیست بی رنگی، زیر چرخ مینایی

حال من اگر خواهی، الله دارد آگاهی
زان که جان او سوزد، همچو من ز تنهایی
دانم اینکه از دوری، خسته ای ّ و رنجوری

سینه کرده ام بستر، تا بر او بیاسایی
دمبدم لب سیمین، پرسد از خیالت این:
ـ بینم آن که بازایی، بینم آن که بازایی؟

گیاهان  جمله  از  »آلوئه ورا« 
برای  دسترس  در  اتفاقا  و  جادویی 
و  زیبایی  و  پوست  شفاف سازی 
حقیقت  در  موهاست  درخشندگی 
بسیار  پوست  زیبایی  برای  آلوئه ورا 
معتبر  برندهای  اغلب  است.  موثر 
در  بهداشتی  و  آرایشی  مشهور  و 
از  خود  ممتاز  محصوالت  ترکیب 
 6 می کنند.  استفاده  آلوئه ورا  گیاه 
عنوان  به  آلوئه وار  عجیب  خاصیت 
گیاهی سرشار از آنتی اکسیدان را از 
سایت FOOD NDTV در مجله 

افق کوروش بخوانید.
درمانی  مای؛  آلوئه ورا  کرم   -1
پوست های  ترمیم  برای  موثر 

خشک و آسیب دیده
 »آلوئه وار« گیاهی سرشار از ویتامین 
سبب  که  است  بتاکارون  و   E، C
ضدپیری  و  غذایی  بی نظیر  خواص 
پوست  زیبایی  در  آن  تاثیر  نیز  و 
صورت تان  پوست  اگر  می شود. 
آلوئه ورا،  ژل  مقداری  است  خشک 
نوک قاشق چایخوری زردچوبه، یک 
قاشق  یک  عسل،  چایخوری  قاشق 
چایخوری شیر و چند قطره گالب 
مدت  به  و  کنید  مخلوط  هم  با  را 
صورت تان  پوست  روی  دقیقه   20

بگذارید.
ماسک  کردن  درست  حوصله  اگر 
برای  دیگر  پیشنهاد  یک  ندارید 
صورت  و  دست  کرم  داریم.  شما 
آلوئه ورا مای  غنی شده با ویتامین 
E و عصاره آلوئه ورا برای پوست های 
گزینه  یک  دیده  آسیب  و  خشک 
فرمول  این  است.  مناسب  بسیار 
برای دست و صورت مناسب بوده و 
موجب حفظ رطوبت پوست و ارتقاء 
می شود.  پوست  کشسانی  خاصیت 
این  در  رفته  کار  به  ورای  آلوئه 
دارای خاصیت ضدالتهابی  محصول 
این  بر  نیز هست. عالوه  ترمیمی  و 
و  خارش  اگزما،  به  ابتال  صورت  در 
و  صورت  و  دست  پوست  التهاب 
خشکی و کم آبی شدید پوست، کرم 
آلوئه ورا یک گزینه  دست و صورت 

بسیار مناسب برای شماست.
برای  آلوئه ورا  اسکراب   -۲

زیبایی پوست دست و صورت

برای  آلوئه ورا  خواص  از  دیگر  یکی   
زیبایی پوست دست و صورت استفاده 
یک  است.  اسکراب  صورت  به  آن  از 
فنجان  یک  تازه،  آلوئه ورا  ژل  فنجان 
آب  غذاخوری  قاشق  دو  و  شکر 
لیموترش را با هم مخلوط کنید و در 
حمام به صورت اسکراب روی پوست 
صورت و بدن بمالید. اسکراب آلوئه ورا 
صورت  و  دست  پوست  زیبایی  برای 
شما معجزه می کند و سلول های مرده 

را از بین می برد.
۳- آلوئه وار برای درمان جوش

آکنه  و  جوش  مستعد  پوستی  اگر   
دارید مقداری ژل آلوئه ورا، با مقداری 
گردوی آسیاب شده و عسل مخلوط 
کنید )گردو باید مثل آرد شده باشد(. 
خواص آنتی اکسیدانی آلوئه وار و عسل 
پوست شما را صاف و شفاف و چربی 

پوست شما را تنظیم می کند.
پوست  زیبایی  برای  آلوئه ورا   -4

حساس
خیار،  آب  آلوئه ورا،  ژل  مقداری   

ماست و گالب را با هم مخلوط کنید 
دست  به  یکدست  ماسک  یک  تا 
پوست صورت  روی  را  ماسک  بیاید. 
و دست بمالید و بعد از 20 دقیقه با 

آب ولرم بشورید.
و  وزن  کاهش  برای  آلوئه ورا   -۵

الغری
 عالوه بر کاربردهای فراوان آلوئه ورا در 

زیبایی،  صنعت 
شگفت انگیز  گیاه  این 

هم  سالمت  و  تغذیه  حوزه  در 
از  یکی  دارد.  فراوانی  کاربردهای 
کاربردهای بالقوه آلوئه ورا تاثیر آن بر 
آلوئه ورا  است.  الغری  و  وزن  کاهش 
معدنی،  مواد  ویتامین ها،  از  سرشار 
استرول  و  آنزیم  انواع  اسید،  آمینو 
الغری  و  وزن  کاهش  در  که  است 

موثرند.
نوشیدنی  یک  کردن  درست  برای 
کاهش  منظور  به  آلوئه وار  خوشمزه 
ایمنی  سیستم  تقویت  البته  و  وزن 
طول  در  الزم  انرژی  تامین  و  بدن 
روز مقداری ژل آلوئه ورا را در غذاساز 
از  مقداری  سپس  کنید.  میکس 

سبزیجات یا میوه های مورد عالقه تان 
این  به  را  مقداری شیرین  ترجیحا  و 
ژل اضافه کرده و میل کنید. اگر طعم 
نوشیدنی کمی به تلخی می زد مقداری 
کنید. اضافه  هم  لیموترش  و  عسل 
6- آلوئه ورا برای درمان ریزش مو

 اگر دچار ریزش مو هستید و از انواع 
پیشنهادی  ماسک های  و  مکمل ها 
آلوئه ورا  بار  این  نگرفته اید  نتیجه 
حاوی  آلوئه ورا  کنید.  امتحان  را 
مرده  است که سلول های  آنزیم هایی 
پوست را ترمیم می کنند و به همین 
اصلی  اجزای  از  یکی  آلوئه ورا  دلیل 
در  است.  مو  ریزش  ضد  شامپوهای 
شبیه  ساختاری  آلوئه وار  حقیقت 
و  بازسازی  سبب  که  دارد  کراتین 
نیز  و  موها  دوباره  رشد  و  جوانی 
جلوگیری از شکستگی و خرد شدن 
موهای خشک و آسیب دیده می شود. 
با  مقوی  مو  ماسک  یک  تهیه  برای 
چند  با  آلوئه ورا  ژل  مقداری  آلوئه ورا 
ترکیب  خالص  نارگیل  روغن  قطره 
چند  و  بمالید  موها  روی  و  کنید 
سپس  و  دارید  نگه  مو  روی  ساعت 

آبکشی کنید.

می دانستید  آیا    
که زنان ژاپنی بیش از 
بیشترین  جهانی  رکورد  سال   2۵
طول عمر را از آن خود کرده اند؟ آنها  
پیر نمی شوند و جهان را با فرم فیزیکی 
کردند. شگفت زده  بدنشان  ایده آل 

)با  ورزش  که  نیست  عجیب  خیلی 
رژیم غذایی سالم( یکی از اسرار بزرگ، 

ایده آل بودن در فرهنگ ژاپن است.
کشور  ورزشی  تمرین  چند  اینجا  در 
نیشی  کاتسوزو  توسط  که  را  ژاپن 
معرفی  شما  به  را  شده  طراحی 
می کنیم که به زنان کمک می کند تا 
بدنی سرشار از انرژی داشته باشند و 

بدن خود را شکل دهند.
کاتسوزو یک پسر ژاپنی بود که بدنی به 

شدت ضعیف داشت. وقتی که 20 ساله 
شد، یک بیماری مرگبار در او تشخیص 
داده شد.  ولی او تسلیم نشد و در عوض 
سیستم اصلی سالمت خود را بازسازی 
کرد و تا سن 7۵ سالگی نیز زندگی کرد. 

باد
پاها  در  خون  جریان  به  تمرین  این 
آنها  خستگی  از  و  می کند  کمک 
جلوگیری می کند و آنها را به حرکت 
روی  تمرین  این  برای  می آورد.  در 
شکم بخوابید. زمین باید سفت باشد. 
زانوهای خود را خم کنید. آرام باشید و 
تصور کنید که پاهای شما با وزش باد 
حرکت می کند. پاهای خود را بلرزانید 
و پاشنه پای خود را به باسن تان نزدیک 
کنید. ممکن است که نتوانید براحتی 
ادامه  ولی  کنید  اجرا  را  تمرین  این 
دهید و تالش کنید. این تمرین را هر 

روز انجام دهید و نتایج اش را ببینید.
برگ

این تمرین به بهبود مزاج و خون رسانی 
دراز  به پشت  مغر کمک می کند.  به 
بکشید. باید سطح زمین سخت باشد.  
و  خالی  را  خود  بدن  و  باشید  آرام 
را خم  زانوهایتان  کنید.  تصور  سبک 

کنید ولی باال نبرید. به آرامی پاها را 
به سمت باسن خود نزدیک کنید. سر 
سعی  و  کنید  بلند  آرامی  به  را  خود 
کنید دست های خود را به زانو برسید. 
استخوان ستون فقرات خود را بردارید

هنگامی که با کف دست خود به زانو 
بیاورید.  باال  را  برسید، سر خود  خود 
دقت کنید که ستون فقرات دقیقا در 
حالت افقی باشد. تا زمانی که می توانید 
در این حالت بمانید. تصور کنید که 
بدن تان  وارد  سرتان  طریق  از  انرژی 
می شود. دوباره به حالت اولیه برگردید 

و استراحت کنید.
قایق

زنان پس از دوران عادت ماهیانه؛ زمانی که 
عضالت آنها ضعیف تر می شود، می توانند 
تمرین   این  ببرند.  بهره  تمرین  این  از 
همچنین باعث بهبود تعادل، هضم غذا 
و کمک به کاهش وزن اضافه می شود.

به پشت دراز بکشید، پاهای خود را کنار 
هم بگذارید و دستهای خود را کنار و به 
موازات بدن قرار دهید. کف دست باید 

کامال مماس با بدن باشد. تا ۴ شماره پاها 
را باال ببرید. دستها را به موازات زانوها 
قرار دهید و زانوها را لمس کنید.  در 
این موقعیت بمانید تا احساس خستگی 
کنید. باتوجه به شکل فیزیکی بدن تان، 
کنید. تکرار  را  تمرین  این  بار  تا 10 

شاخه بید
این تمرین تاثیر بسیار مهمی بر کاهش 

رگ ها  و  عروق  تقویت  پشت،  درد 
به  را  خود  پاهای  و  بایستید  دارد. 
اندازه عرض شانه باز کنید. روی بدن 
خود تمرکز کنید و آن را بی وزن و 
خالی احساس کنید. دستهای خود 
را روی باسن قرار دهید و انگشتانتان 
به  آرام  آرام  کنید.  قالب  هم  در  را 
سر  و  شوید  متمایل  پشت  سمت 
شدیدترین  در  کنید.  خم  را  خود 
حالت، دست های خود را شل کنید 
راست  و  به سمت چپ  آرامی  به  و 
بچرخید. تصور کنید که یک شاخه 
بید در نزدیکی رودخانه هستید. وقتی 
احساس خستگی کردید، دست ها را 
باز کنید و و به حالت اولیه بازگردید.

آسمان در نزدیکی رودخانه
این تمرین باعث کوچک شدن شکم 
می شود و برای سیستم گردش خون 
و ستون فقرات مفید است. همچنین 
کمک می کند تا به تخیل و آرامش 
خاطر خود کمک کنید. روی زمین 
دراز بکشید. سطح زمین باید سخت 
باشد. بدن خود را آرام کنید. دستان 
خود را پشت سرتان قالب کنید. به 
آرامی بدن خود را به حالت نشسته 
می توانید  که  اندازه  هر  به  برسانید. 
کنید.  نزدیک  پاها  به  را  خود  بدن 
تمرین،  این  حالت  شدیدترین  در 
رودخانه  یک  کنار  که  کنید  تصور 
نگاه  رودخانه  به  شما  ایستاده اید. 
به  با آن یکی می شوید.  و  می کنید 
بازگردید.  اولیه  موقعیت  به  آرامی 
نگه  را  رودخانه  ذهنیت  همچنان 
دارید. چشم هایتان را باز کنید و تصور 

کنید که به آسمان نگاه می کنید.
انگور

درد  کاهش  به  منجر  تمرین  این 
پشت و پاها می شود. بایستید. کمر 
کنید  تصور  و  دهید  ماساز  را  خود 
به  انعطاف پذیر است.  که بدن شما 
رساندن  برای  انرژی(  با  )اما  آرامی 
کنید  تالش  زمین  به  دست هایتان 
اولیه  موقعیت  به  شوید.  خم  و 
بازگردید و به آرامی به همان اندازه 
که می توانید خم شوید.به موقعیت 
اولیه بازگردید و به آرامی به سمت 
چپ و راست بچرخید. به موقعیت 

اولیه برگردید و استراحت کنید.

سیمین بهبهانی

زهرا کاظمی
) 1۳۲7 - 1۳8۲(

سالگی  دو  در  کاظمی  )زیبا(  زهرا 
پدرش را از دست داد. از سال 1969 
تا سال 1972 در مدرسه عالی سینما 
کرد.  تحصیل  تهران  در  تلویزیون  و 
تحصیل  برای   197۴ سال  در  وی 
در رشته ادبیات و سینما به دانشگاه 
پاریس رفت. در سال 19۸۵ دکترای 
از  ادبیات  و  هنر  رشته  در  را  خود 
می کند.در  دریافت  پاریس  دانشگاه 
استفان  پسرش،  همراه  سال 1993 
هاشمی، به کبک کانادا مهاجرت کرد. 
وی با نشریاتی مانند رکتو ورسو گازت 
دو فم و گلوب اندمیل چاپ کانادا و 
نیز مؤسسه عکس انگلیسی کمراپرس 
همکاری داشته است. وی در مسافرتی 
به قصد تهیه گزارش در ایران، هنگام 
ناآرامی ها و اعتراضات دانشجویی، به 
جرم عکس برداری حین تجمع برخی 
از خانواده های زندانیان در مقابل زندان 
اوین، بازداشت و در زندان درگذشت. 
او به اصرار سعید مرتضوی دادستان 
وقت تهران بازداشت شد، این بازداشت 
برخالف نظر وزارت اطالعات که وی 
را جاسوس نمی دانست انجام شده بود.

پرونده وی پس از گذشت سال ها در 
اسالمی  جمهوری  قضایی  دستگاه 
متهم  تنها  و  نرسید  سرانجامی  به 
پرونده نیز که یکی از کارمندان رده 
پایین وزارت اطالعات بود، تبرئه شد. 
شهرام اعظم، پزشک سابق و کارمند 
وزارت دفاع ایران که در سال 200۴ 
از کانادا درخواست پناهندگی نمود، 
کاظمی،  زهرا  بدن  معاینه  از  پس 
و شتم  که عالیم ضرب  نمود  اعالم 
شدید، شکنجه و تجاوز جنسی، نشان 
می دهد که او هنگام تحمل حبس به 

قتل رسیده است.

۶ تمرین ورزشی ژاپنی که برای زنان مفیدند ۶ خاصیت عجیب آلوئه ورا
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مردان  شاخص

کاووس سیدامامی
) 1332 - 1396(

محیط  فعال  سیدامامی  کاووس 
جامعه شناسی،  دکترای  و  زیست 
امام  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
مدیرعامل  و  ارتباطات  صادق،استاد 
میراث  وحش  »حیات  مؤسسه 
دریافت  از  پس  وی  بود  پارسیان« 
کارشناسی ارشد در امور بین الملل از 
بازمی گردد.  ایران  اوهایو به  دانشگاه 
دانشگاه  در   1۳۵8 سال  در 
جامعه شناسی  اهواز  جندی شاپور 
از  بیش  می کند.سیدامامی  تدریس 
۳۹ کتاب فارسی و انگلیسی پیرامون 
اخالق، علوم سیاسی، محیط زیست، 
اجتماعی  علوم  و  ملیت  و  فرهنگ 
طرح های  و  کرده  تدوین  و  تألیف 
آلودگی  زمینه  در  متعدد  پژوهشی 
زیست محیطی،  بحران های  هوا، 
 … و  دانشگاه  در  هویت  و  قومیت 
دوگانه  تابعیت  وی  داده است.  انجام 
قول  از  کانادایی(داشت.   - )ایرانی 
گفته  سیدامامی  رامین  وی  پسر 
 1۳۹۶ بهمن   ۴ پدرش  شده است 
بهمن 1۳۹۶  و جمعه 1۹  دستگیر 
خبر مرگ وی در زندان اوین را به 

او  خودکشی  مدعی  و  می دهند  او 
عفو  سازمان  می شوند.  زندان  در 
روز  یک  بهمن   2۳ در  بین الملل، 
سید  کاووس  خاکسپاری  از  پیش 
تحویل  خواستار  بیانیه ای  در  امامی 
تحقیقات  برای  امامی  سید  جسد 
این  شد.  مستقل  کالبدشکافی  و 
از  ایران  مقامات  جلوگیری  سازمان 
مورد  در  مستقل  تحقیقات  انجام 
سیدامامی  مشکوک«  »بسیار  مرگ 
را نشانه ای از »تالش عامدانه« برای 
قتل  و  شکنجه  شواهد  پنهان کردن 

احتمالی خواند. شهریار

کردن  آب   
از  یکی  شکم 
و  زنان  مهم  دغدغه های 
شما  هدف  چه  است.  امروزی  مردان 
تناسب اندام باشد و چه بهبود وضعیت 
سالمت بدن بد نیست بدانید افرادی 
که دچار تجمع چربی در شکم و پهلوها 
هستند بیشتر در معرض دیابت نوع دو، 
بیماری های قلبی و انواع سرطان هستند. 

 چرا بعضی افراد شکم دارند؟
 منظور از شکم داشتن و چاقی شکم 
یک شکم رو به جلو و انباشته از چربی 
است. این امر می تواند به دالیل مختلف 
و  چرب  غذاهای  خوردن  بدهد.  رخ 
فست فود، کم تحرکی، خوردن غذاهای 
پر  از شکر و قند، مصرف کم پروتئین، 
استرس و اضطراب، یائسگی در زنان، 

جای  به  آب میوه  خوردن  کم،  خواب 
میوه، مصرف ناکافی فیبر و سبزیجات، 
غذاهای  ،خوردن  خوردن  غذا  سریع 
از جمله  ژنتیکی  عوامل  البته  و  نفاخ 
دالیل تجمع و انباشت چربی در شکم 

و پهلوها هستند. 
 1-لبنیات کم چرب؛ کلسیم در آب 

کردن شکم موثر است
تغذیه ای  مطالعات  درصد   ۹0 در   
معتبر، ارتباط مستقیمی میان میزان 
اندام  و اصالح شکل  کلسیم دریافتی 
بدن و تناسب اندام وجود دارد. زمانی 
که کمتر از نیاز بدن تان کلسیم مصرف 
را  اجازه  این  بدن تان  به  می کنید 
کند  ترشح  را  هورمون هایی  می دهید 
که از کلسیم ذخیره در استخوان های 
این  در  که  آنچه  کند.  استفاده  بدن 
میان اتفاق می افتد این است که بدن 
به سلول ها پیام می دهد تا به خصوص 
کنند.  ذخیره  چربی  شکم  ناحیه  در 
شیر کم چرب و البته کامل، انواع پنیر 
و ماست کم چرب بهترین منبع دریافت 
کلسیم هستند. اگر از چربی دور شکم 
به  رنج می برید سعی کنید  پهلوها  و 
وعده  سه  روز  طول  در  منظم  طور 

به چشمک اینهمه مژگان به هم مزن یارا
که این دو فتنه بهم می زنند دنیا را

چه شعبده است که در چشمکان آبی تو
نهفته اند شب ماهتاب دریا را

تو خود به جامه خوابی و ساقیان صبوح
به یاد چشم تو گیرند جام صهبا را

کمند زلف به دوش افکن و به صحرا زن
که چشم مانده به ره آهوان صحرا را

به شهر ما چه غزاالن که باده پیمایند
چه جای عشوه غزاالن بادپیما را
اشاره غزل خواجه با غزاله تست
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

به یار ما نتوان یافت شهریارا عیب
جز این قدر که فراموش می کند ما را

قاعده این است که طالق به دالیلی 
چون خیانت یا دعواهای مدام بین دو 
نفر اتفاق می افتد. اما همیشه اینگونه 
بسیار  روزنه های  از  طالق  و  نیست 
زندگی  وارد  بی اهمیت  و  کوچک 
مشترک می شود. این دالیل عجیب و 
غریب، باعث شکست های بزرگی در 
زندگی زناشویی بسیاری شده است. 
در اینجا 10 دلیل باورنکردنی طالق 
زن و شوهرها را با هم مرور می کنیم، 
دالیلی واقعی و البته غیرمنطقی که 

باید همیشه در نظر داشت.
شبکه های اجتماعی

ذهن  از  دور  دیگر  شاید خیلی  البته 
نباشد که شبکه های اجتماعی باعث 
جدایی افراد شوند. امروزه سایت ها و 
شبکه های اجتماعی بیشتر وقت مردم را 
می گیرند. اما برخی دیوانه وار در اینترنت 
تمرکز  و  توجه  و  می گذرانند  وقت 
خود را به دنیای مجازی داده اند بجای 
دنیای واقعی. اما فقط این وقت گذاری 
می کند،  مشکل  ایجاد  که  نیست 
دنیای  و  واقعی  دنیای  تناسب  عدم 
مجازی دلیل دیگری است. به عنوان 
مثال، یک زن هندی تصمیم گرفت 
تا از شوهرش جدا شود، پس از اینکه 
شوهرش در صفحه پروفایل فیس بوک 
زد! سرباز  متاهل  واژه  درج  از  خود 

 ظروف کثیف
ماشین  که  بگوییم  همه  از  اول 
ظرفشویی می تواند نجات بخش باشد. 
اما توجه کرده اید که چقدر با همسرتان 
درباره ظرف های کثیف باقی مانده در 
می کنید؟  بحث  ظرفشویی  سینک 
می توانید تصور کنید که یک فنجان 
کثیف ممکن است علت طالق باشد؟ 
متئو آن را باور نکرد. اما زنش او را ترک 
کرد، زیرا او پس از استفاده از فنجان، 
آن را کثیف در سینک ظرفشویی رها 
کرده بود! همسر متئو باور داشت که 
این حرکت نشانه  بی تفاوتی شوهرش 
به زندگی مشترک است. متئو می گوید 
»هر بار که او به آشپزخانه می رفت و 
شیشه نوشیدنی کثیف را کنار سینک 
ظرفشویی پیدا می کرد، به سوی طالق 
حرکت می کرد و به خاتمه ازدواج ما 
نزدیک تر میشد ولی من نتوانستم آن 

را درک کنم.«
بی توجهی به پیام ها

دفعه بعد که تصمیم گرفتید یک پیام را 
بخوانید و به آن پاسخ ندهید، فکر کنید 
که این پیام می تواند در برابر دادگاه علیه 
شما مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از 
زوج ها از سر مشغله کاری و بدتر اینکه 
از سر بی حوصلگی به پیام های همسر 
را  آن  پاسخ  و  بی توجه هستند  خود 
به آینده ای که نمی آید عقب موکول 
تایوان به خاطر  از  می کنند. یک زن 
همین کار از شوهرش جدا شد زیرا او 
پس از خواندن پیام هایش به آنها پاسخ 
نمی داد. این زن حتی پیام های خود را 
به عنوان مدرکی مبنی بر نادیده گرفتن 

خودش به دادگاه نشان داد.

چند نوع 
دیابت وجود دارد؟

اکثر پزشکان بر این باورند که بیماری دیابت 
فقط دو نوع ندارد بلکه این بیماری پنج نوع متفاوت دارد و 

برای درمان هر کدام از انواع دیابت ها روش مخصوصی وجود دارد.
دراین مطالعه که نتایج آن در نشریه “دیابت و غدد درون ریز شناسی 

لنست” به چاپ رسیده، متخصصان سوئدی و فنالندی به بررسی دقیق نمونه 
خون 1۴ هزار و ۷۷۵ بیمار پرداختند و یافته های به دست آمده نشان داد که 

می توان این بیماران را در پنج شاخه مجزا تقسیم بندی کرد. دسته اول: دیابت خود 
ایمنی شدید که شبیه با دیابت نوع یک قدیمی است و افراد در دوران جوانی به آن 

مبتال می شوند که بدن آنان اگرچه سالم به نظر می رسد اما به دلیل یک بیماری ایمنی 
قادر به تولید انسولین نیست. دسته دوم: بیماران دیابتی با کمبود شدید انسولین که در 
ابتدا بسیار شبیه به بیماران دسته اول هستند. این گروه از بیماران که در دوران جوانی 
مبتال می شوند از وزن مناسبی برخوردارند اما بدن آنان قادر به تولید انسولین نیست 

و البته این اختالل ناشی از نقص در سیستم ایمنی بدن آنها نیست. دسته سوم: 
بیماران دیابتی با مقاومت شدید انسولینی در این گروه جای می گیرند که به طور 
کلی به اضافه وزن دچار هستند و اگرچه بدنشان انسولین کافی تولید می کند اما 

بدن قادر به واکنش دهی به این هورمون نیست. دسته چهارم: دیابت خفیف 
مرتبط با چاقی که اساسا در افرادی با اضافه وزن باال مشاهده می شود اما 

این گروه به لحاظ متابولیک نسبت به بیماران گروه سوم به وضعیت 
نرمال نزدیک ترند. دسته پنجم: دیابت  خفیف مرتبط با 

سن که به طور چشمگیر در افرادی که سن باالیی 
دارند رخ می دهد و عالئم آنها اندکی 

خفیف تر است.

عادات بد در غذاخوردن
ویژگی  آزاردهنده ترین  این  شاید 
زندگی مشترک باشد، وقتی همسرتان 
و  ناشایست  عادات  غذاخوردن  موقع 
تهوع آوری دارد. البته این عادات قابل 
آنقدر  را  آن  ولی همه  اصالح هستند 
بزرگ و مهم نمی بینند تا عوضش کنند. 
یک زن کویتی تنها پس از یک هفته 
از ازدواجش، تقاضای طالق داد، چون 
متوجه شد که شوهرش ترجیح می دهد 
از نان به جای چنگال برای غذا خوردن 
استفاده کند. زن گفت که از رفتارهای 

غذایی او شوکه شده است.
رختشویی

با  رفتارها  بی اهمیت ترین  معموال 
واقعا  و  می شود  ماشین لباسشویی 
کسی هم طبق برنامه های آن لباس ها 
را نمی شوید. این دردسری بزرگ برای 
کسانی است که روی لباس های خود 
حساس هستند و عمدتا هم مشکالتی 

مثل رنگ گرفتن یا پرز گرفتن برای 
پیش  عالقه شان  مورد  لباس های 
خاطر  به  فوتبال  طرفدار  یک  می آید. 
این مسئله از همسرش جدا شد. او که 
مجموعه ای از امضاهای بازیکنان فوتبال 
را روی تی شرت خود جمع کرده بود، 
با این صحنه مواجه شد که همسرش 
تی شرت را در ماشین لباسشویی انداخته 
و در نتیجه، تمام امضاها مخدوش شده!

آرایش
می کنند  آرایش  آنقدر  زنها  از  بعضی 
تشخیص  قابل  واقعی شان  که صورت 
نیست. این موضوع واقعا جدی و مهم 
است و می تواند دلیل قانع کننده ای برای 
ازدواج  از  باشد! چند روز پس  جدایی 
چون  کرد،  طالق  تقاضای  مرد  یک 
آرایش  بود صورت بدون  توانسته  تازه 
همسرش را ببیند. این مرد ۳۴ ساله 
گفته بود که صورت همسرش را تا بحال 
بدون آرایش ندیده بوده. او زن 28 ساله 
از آرایش  با استفاده  را متهم کرد که 
زیاد و مژه مصنوعی او را فریب داده!

عقاید سیاسی
ولی  است  مهمی  موضوع  این  البته 
می تواند با مدیریت به طالق منجر نشود. 

 22 از  پس 
زندگی  سال 

از  زن  یک  مشترک، 
کالیفرنیا تصمیم گرفت از همسرش جدا 
شود، البته پس از اینکه متوجه شد که 
او به دونالد ترامپ رای داده است!گیل 
مک کورمیک می گوید که احساس گناه 
کرده است. »احساس کردم که خودم را 
گول زدم. این فاصله عمیق بین ما را نشان 
داد که قبال متوجه اش نشده بودم. «

تمیز کردن
آلمانی پس  در سال 200۹، یک زن 
از 1۵سال زندگی مشترک از همسرش 
جدا شد. او می گوید که همیشه از تمیز 
کردن شوهرش خسته بوده ولی به آن 
عادت کرده بود. اما هنگامی که او یکی 
بازسازی  دوباره  را  خانه  دیوارهای  از 

تیر  بود،  شده  کثیف  چون  می کند، 
خالص را می زند و متوجه می شود که 

به اندازه کافی صبر کرده است.
نامه های عشق

ایتالیا، یک مرد ۹۹ ساله تصمیم  در 
گرفت تا ازدواج ۷۷ ساله خود را به پایان 
برساند. او نامه هایی یافت که همسرش 
در  سال 1۹۴0به عاشق پنهانی خود 
نوشته بود. همسرش سعی کرد ازدواج 
خود را نجات دهد و شوهرش را متقاعد 
کند که بماند، اما او قبال تصمیم نهایی 

خود را گرفته بود.
نام مستعار در گوشی موبایل 

در سال 200۹، یک زن سعودی پس 
گرفت  تصمیم  زندگی،  1۷سال  از 
از  پس  او  شود.  جدا  همسرش  از  تا 
نگاه کردن به فهرست اسامی گوشی 
شوهرش به نام مستعار »گوانتانامو« 
برخورد که زندان نظامی ایاالت متحده 
در مکزیک است. زن مشکوک می شود 
و شماره  را بررسی می کند و می بیند 
بالفاصله  و  است!  خودش  شماره  که 
خواستار طالق می شود. او گفت که اگر 
شوخی هم باشد، شوخی احمقانه  است 

و شوهرش نتوانست او را قانع کند.

لبنیات کم چرب مصرف کنید و البته 
ورزش کنید و تحرک داشته باشید تا از 
نتیجه حیرت انگیز سوزاندن چربی های 
شوید.  شگفت زده  پهلو  و  شکم  دور 
وعده ها  بهترین  از  یکی  مثال  برای 
برای صبحانه ماست میوه ای است. از 
ماست کم چرب ترجیحا یونانی و انواع 
و  میوه می توانید یک صبحانه مقوی 

سیر کننده تدارک ببینید.
 2-غالت کامل مصرف کنید

 میل کردن انواع برنج و پلو به عنوان 
وعده شام یکی از دالیل چربی و چاقی 
دور شکم و پهلوهاست. با این همه اگر 
تمام اعضای خانواده فقط فرصت دارند 
در وعده شام کنار هم باشند بهتر است 
به جای برنج سفید از انواع جو پرک، 
جو دوسر، برنج قهوه ای، گندم کامل و 
سبوس دار و سایر غالت کامل در وعده 
وعده  مصرف سه  کنید.  استفاده  شام 
غالت کامل در طول روز به دلیل دارا 

بودن کربوهیدارت های پیچیده هم شما 
را مدت طوالنی سیر نگه می دارد و هم 
مصرف حجم کمی از این غالت خیلی 
زود شما را سیر می کند. برای مثال در 
هر وعده همراه غذا یک تکه نان از غالت 
کامل مثل جو یا نان گندم سبوس دار یا 
نصف لیوان پاستای سبوس دار یا برنج 
قهوه ای یا جو دوسر در کنار ساالد و انواع 
لبنیات کم چرب بهترین  سبزیجات و 
انتخاب برای وعده های غذایی در طول 
روز هستند. غالت کامل سرشار از فیبر 
سوبله یا سه گانه هستند و به همین دلیل 
نمی شوند. قند خون  رفتن  باال  سبب 
آب  برای  کاتچین  سبز؛  3-چای 

کردن شکم
 عالوه بر تاثیر بی نظیر چای سبز در 
پیشگیری از انواع سرطان ) به خاطر 
و  آن(  در  موجود  آنتی اکسیدان های 
می رسد  نظر  به  قلبی،  بیماری های 
در  البته  سبز  چای  منظم  مصرف 
کنار ورزش منظم و پیاده روی روزانه 
که میانگین آن در هفته به حداقل ۳ 
شدن  آب  به  می  تواند  برسد   ساعت 
چربی های اطراف شکم و پهلوها کمک 
کند. طبق تحقیقی که در مجله تغذیه 

آمریکا چاپ شده افرادی که به مدت 
12 هفته روزانه ۴ تا ۶ فنجان چای 
سبز مصرف کنند ۷٫۴ درصد بیشتر 
از کسانی که چای سبز میل نمی کنند 
چربی دور شکم شان آب شده است. 
سبز  چای  در  موجود  »کاتچین« 
سرعت متابولیسم بدن را باال می برد 
و سبب چربی سوزی و در اصطالح 
می شود. شکم  کردن  آب  عامیانه 
 4-تخم مرغ؛ پروتئین تخم مرغ 
آب کردن شکم را تسریع می کند

دریافتی  کالری های  کردن  کم   
برای  راه حل ها  بزرگ ترین  از  یکی 
آب کردن شکم و البته کاهش وزن 
است. طبق تحقیق متخصصان تغذیه 
پروتئین  روز  طول  در  که  افرادی 
 %۳0( می کنند  مصرف  بیشتری 
پروتئین و ۴0% کربوهیدرات(  بیشتر 
از کسانی که روزانه 1۵% پروتئین و 
۵۵% کربوهیدرات مصرف می کنند، 
دارند.  وزن  کاهش  و  سوزی  چربی 
می کند؟  چکار  دقیقا  پروتئین  اما 
انرژی  شما  بدن  این که  نخست 
بیشتری برای شکستن مولکول های 
سایر  به  نسبت  دریافتی  پروتئین 
گروه های غذایی می سوزاند، عالوه بر 
این پروتئین به شما کمک می کند با 
حفظ حجم عضله، چربی بسوزانید و 
وزن کم کنید و در نهایت پروتئین 
نسبت به چربی و کربوهیدرات شما را 
مدت طوالنی تری سیر نگه می دارد. 
سعی کنید پروتئین را حتما در وعده 
موادی  حتما  و  بگنجانید  صبحانه 
کنید.  میل  تخم مرغ  مثل  غذایی 
تخم مرغ عالوه بر پروتئین به خاطر 
سبب   D ویتامین  از  بودن  سرشار 
کاهش وزن و آب کردن شکم می شود.
خوب  چربی  مغزها؛  و  ۵-آجیل 

شکم را آب می کند
 اگر به تغذیه روزانه تان مقداری آجیل 
اضافه کنید فرایند آب کردن شکم و 
چربی سوزی راحت تر انجام می شود. 
طبق یک تحقیق انجام شده بر روی 
نوع  افرادی که که سه  از  سه گروه 
مدیترانه ای  رژیم  از  رژیم  متفاوت 
به  جالبی  نتایج  می کردند  دنبال  را 
دست آمد. گروه نخست که در رژیم 
مدیترانه ای روزانه 28 گرم آجیل )به 
خصوص مغز گردو(  گنجانده بودند، 
گروهی که برای تامین چربی مورد 
نیاز بدن در رژیم مدیترانه ای هفته ای 
یک لیتر روغن زیتون میل می کردند 
و گروه سوم که هیچ کدام از این دو 
چربی خوب را میل نمی کردند. نتیجه 
کار در پایان جالب بود. گروه نخست 
 28 روزانه  مدیترانه ای  رژیم  در  که 
گرم آجیل میل می کردند بیشتر از 
دو گروه دیگر وزن کم کردند و در 
انواع  بودند.  موفق  شکم  کردن  آب 
آجیل و مغزها منبع خوب امگا ۳ و به 
اصطالح »چربی خوب« هستند و در 
این میان انواع بادام به جذب کلسیم 

بیشتر توسط بدن کمک می کنند.

Guantanamo

خوراکی های شگفت انگیز برای 
آب کردن شکم

۱۰ دلیل باورنکردنی که مردم تصمیم به 
طالق می گیرند
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جایزه صلح نوبل سال ۲018 به سفیران مبارزه با 
خشونت جنسی اهدا شد

دنیس  و  د  مرا =نادیا 
عرصه  فعاالن  از  موکویگی 
جنسی  خشونت  با  مبارزه 

علیه زنان هستند.
به   201۸ سال  نوبل  صلح  جایزه 
از  مراد  نادیا  و  موکویگی  دنیس 
خشونت  با  مبارزه  عرصه  فعاالن 
جنسی در جهان از کشورهای کنگو 

و عراق اهدا شد.
ششم  جمعه  دیروز،  نوبل  کمیته 
سال  نوبل  صلح  جایزه  اکتبر،  ماه 
201۸ را به دنیس موکویگی و نادیا 
مراد برای تالش  جهت پایان دادن به 
استفاده از خشونت جنسی علیه زنان 
اعطا  جنگی،  سالح  یک  عنوان  به 
کرون  میلیون  نه  جایزه  این  کرد. 

سوئد ارزش دارد.
پزشک  برنده،  دو  این  از  یکی 
است  زنان  متخصص  و  ساله   63
خود  که  ساله   2۵ زنی  دیگری  و 
و  است  جنسی  خشونت های  قربانی 
مبارزه  پیشگام  و  سخنگو  عنوان  به 

در این عرصه وارد میدان شده است.
از قرار معلوم، دونالد ترامپ و کیم 
جونگ اون رؤسای جمهوری آمریکا 
و کره شمالی به خاطر تالش هایشان 
جهت خلع سالح کره شمالی، رقیبان 
دکتر ماکوگی و نادیا مراد برای برنده 

شدن این جایزه بودند.
زنان  متخصص  موکویگی،  دنیس 
جهانی  »مرکز  که  است  کنگو  در 
خشونت  آسیب دیدگان  درمان  برای 
جنسی« را در شهر بوکوور در شرق 
جمهوری دموکراتیک کنگو تأسیس 
مورد  زن  هزار  ده ها  آن  در  و  کرده 
تجاوز قرار گرفته را تحت مشاوره و 

روان درمانی قرار داده است.
فعالیت های  دلیل  به  نیز  پیشتر  او 
بین المللی  جوایز  بشردوستانه اش 
اروپا  پارلمان  ساخاروف  جایزه  چون 

و اوالف پالمه را دریافت کرده بود.
ایزدی  ساله   2۵ زن  مراد  نادیا 
یکی  نوبل،  صلح  جایزه  دیگر  برنده 
از قربانیان خشونت جنسی نیروهای 
از  پس  که  است  عراق  در  داعش 
چهره ای  به  تبدیل  اسارت  از  فرار 

برندگان صلح نوبل ۲۰۱۸

بهرام شفیع مجری برنامه »ورزش و مردم« درگذشت
سال   ۳0 شفیع  =بهرام 
تهیه کنندگی و اجرای برنامه 
»ورزش و مردم« را برعهده 

داشت.
بهرام شفیع مجری و تهیه کننده با 
عصر  مردم«  و  »ورزش  برنامه  سابقه 
امروز سه شنبه 17 مهرماه در سن 62 

سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت.
ورزشی،  خبر  وبسایت  گزارش  به 
تهیه کننده  و  مجری  شفیع  بهرام 
برنامه »ورزش و مردم« عصر امروز بر 
اثر سکته قلبی در سن 62 سالگی در 

بیمارستان بهمن درگذشت.
برنامه  قدیمی ترین  مجری  شفیع 
»ورزش  برنامه  تلویزیون؛  ورزشی 
سال   30 حدود  که  بود  مردم«  و 
البته  داشت.  عهده  بر  را  آن  اجرای 
این  فامیلی  مدیریت  به  انتقادهایی 
برنامه و گزارش های راه و بیراهش از 
فدراسیون هاکی به وی وارد می شد.

در  »نود«  برنامه  شروع  از  پیش  او 

عادل  اجرای  با   ،70 دهه  اواسط 
مجریان  پراقبال ترین  از  فردوسی پور 

برنامه های ورزشی بود.
رئیس  از سال 13۸۴  بهمن شفیع 
سال   11 و  شد  هاکی  فدراسیون 

متوالی این مقام را برعهده داشت.
آنگونه که رسانه های داخلی نوشتند، 
به  بار  چندین  ورزشی،  مجری  این 
بیمارستان  در  قلبی  ناراحتی  خاطر 

بستری شده بود.

بهرام شفیع

تنیس باز  باسیالشویلی  نیکولوز 
مرحله  در  گرجستان  اهل  گمنام 
نهایی مسابقات تنیس آزاد چین روز 
مارتین  خوان  بر  پیروزی  با  یکشنبه 
دل پوترو قهرمان گراند اسلم یو اس 

اوپن نفر اول این تورنمنت شد.
رده بندی  نفر 3۴  که  باسیالشویلی 
نفر  پوترو  دل  است،  جهان  مردان 
چهارم رده بندی جهان را 6 بر ۴ و 6 

بر ۴ شکست داد.
نیمه  مرحله  در  گرجی  تنیس باز 
را  بریتانیایی  تنیس باز  ادموند  نهایی 
نیز مغلوب کرده بود. او با کسب این 

مقام به مکان 23 دنیا صعود نمود.
مسابقات  فینال  در  دیگر  سوی  از 
مدودف  دانیل  نیز  ژاپن  تنیس  آزاد 
کوری  نیشی  کی  از  روس  تنیس باز 
نفر اول تنیس مردان 6 بر 2 و 6 بر 
ها شد.  رقابت  این  قهرمان  و  برد   ۴

در  جهانی  بندی  رده  در  مدودف 
دارد.نیشی  قرار  پائین  خیلی  مکان 
کوری که در جایگاه 12 تنیس دنیا 

در  اخیر  سال  یک  در  دارد  حضور 
بین المللی  مسابقه   ۸ نهایی  مرحله 

بازنده شده است.

تنیس باز گرجی با شکست دل پوترو قهرمان 
مسابقات آزاد چین شد

پسران  و  دختران  شطرنج  تیم های 
که  شطرنج  جهانی  المپیاد  در  ایران 
روز جمعه این هفته در شهر باتومی 
گرجستان به پایان رسید، به ترتیب 1۴ 
و 17 رتبه در رده بندی جهانی صعود 
شطرنج بازان  رقابت ها  این  کردند.در 
اعضای  داشتند  حضور  کشور   17۸
ایران  پسران  شطرنج  ملی  تیم 
عبارت بودند از: پرهام مقصودلو، پویا 
محمدامین  فیروزجا،  علیرضا  ایدنی، 
پور. مصدق  مسعود  و  طباطبایی 

تیم شطرنج بانوان ایران نیز از سارا 
حجازی پور،  میترا  الشریعه،  خادم 
میان علی نصب، مطهره اسدی و آنیتا 

زاهدی فر تشکیل شده بود.
تیم های  مسابقات  این  خاتمه  در 
قسمت  در  روسیه  و  آمریکا  چین، 
و  اوکراین  چین،  تیم های  و  مردان 

المپیاد جهانی شطرنج در باتومی گرجستان:

 صعود تیم های دختران و پسران ایران به رده های باالتر

در  بانوان  قسمت  در  یک  گرجستان 
تیم  گرفتند.  قرار  سوم  تا  اول  مکان 
رده 1۴  تا  رده 2۸  از  ایران  دختران 

جهان باال رفت و تیم مردان ایران نیز 
از مرتبه 23 به جایگاه 17 نقل مکان 

نمود.

نیکولوز باسیالشویلی؛ پکن ۷ اکتبر ۲۰۱۸

کارولین وژنیاکی تنیس باز دانمارکی 
نهایی  مرحله  در  لهستانی تبار 
رقابت های تنیس آزاد چین با پیروزی 
این  قهرمان  سوستوا،  آناستازیا  بر 

تورنمنت شد.
وژنیاکی 2۸ ساله برنده گراند اسلم 
 ۸7 فقط  که  دیدار  این  در  استرالیا 
طول کشید تنیس باز التویا را 6 بر 3 

و 6 بر 3 مغلوب کرد.
قهرمانی  جام  دریافت  از  پس  او 
را  بازی ها  این  پکن گفت:  تنیس  در 
آنکه نخستین  به خاطر  دارم  دوست 
عنوان قهرمانی ام را در یک تورنمنت 
به  مسابقات  این  در  پیش  سال  ده 

دست آوردم.
سواتسوا نفر بیستم رده بندی تنیس 
دختران جهان است. او با کسب مقام 
تنیس  رده 12  به  رقابت ها  این  دوم 

جهان صعود خواهد کرد.
اوزاکا  نائومی  حال  همین  در 
مسابقات  برنده  و  ژاپنی  تنیس باز 
گراند اسلم آمریکا یو اس اوپن اعالم 

کرد به دلیل کمر درد، هفته آینده در 
بازی های تنیس هنگ کنگ شرکت 

نخواهد کرد.
نائومی که نفر ششم رده بندی تنیس 
دختران دنیاست، روز شنبه در مرحله 
نیمه نهایی تورنمنت چین به سواستوا 

از  مسابقه  جریان  در  که  او  باخت. 
از  دقایقی پیش  رنج می برد  کمردرد 
تحت  زمین  کنار  در  نیز  بازی  پایان 
مداوا قرار گرفت. وی بعدا گفت دکتر 

به او توصیه کرده مدتی بازی نکند.

وژنیاکی قهرمان مسابقات تنیس آزاد چین

کارولین وژنیاکی؛ پکن ۷ اکتبر ۲018

تنیس استادان شانگهای- فدرر با پیروزی آغاز کرد

ساله   37 تنیس باز  فدرر  راجر 
اسلم  گراند   20 برنده  و  سوئیسی 
تورنمنت  در  بازی خود  نخستین  در 
استادان شانگهای چین 6 بر ۴، ۴ بر 
6 و 6 بر ۴ بر دانیل مدودوف تنیس باز 
اهل روسیه و نفر اول تورنمنت ژاپن 

پیروز شد.
قهرمانی  عنوان  گذشته  سال  فدرر 
و  بود  آورده  به دست  را  بازی ها  این 
در واقع امسال از عنوان خود در این 
تورنمنت هزار امتیازی دفاع می کند.

بازی بعدی فدرر مقابل روبرتو باتیستا 
خواهد  اسپانیایی  تنیس باز  آگوت، 
تنیس باز  بازی اش  اولین  در  که  بود 
آمریکایی مکنزی مک دونالد را 3 بر 
6، 6 بر ۴ و 6 بر یک شکست داده بود.

 ، جاکوویچ  نواک  رقابت ها  این  در 
خوان مارتین دل پوترو، نیشی کوری 
سر راه فدرر برای تکرار مقام قهرمانی 
حضور خواهند داشت. باتیستا آگوت 
در سال 2016 در مرحله نیمه نهایی 
این مسابقات از نواک جاکوویچ برده 
بود اما در فینال به اندی موری باخت.

مسابقات استادان شانگهای در فاصله 
سوی  از   2013 تا   2009 سال های 
عنوان  به  تنیس  جهانی  فدراسیون 
بهترین تورنمنت سال انتخاب شده بود.

مدودوف که 22 سال دارد در فینال 
بازی های تنیس ژاپن در هفته گذشته 
نیشی کوری تنیس باز ژاپنی و نفر هفتم 
مردان جهان را مغلوب کرد و اول شد.

در  رسانه ها  با  گفتگو  در  فدرر 
خواست  تنیس بازان  از  شانگهای 
وظیفه حساس و پر زحمت توپ جمع 
در  را  پسر  و  دختر  نوجوان  کن های 
مسابقات قدر بدانند. او گفت: آنها در 
توپ می دوند  دنبال  به  روز ساعت ها 
بازیکن  دست  به  موقع  به  را  توپ  و 
آنها این ورزش را  می رسانند. تمامی 

دوست دارند و تنیس بازان سرشناس 
زندگی  الگوی  تورنمنت ها  در  حاضر 
لحنی  با  نباید  بنابراین  آنان هستند. 
بی ادبانه این بچه ها را مورد خطاب و 

عتاب قرار داد.
دلیل توصیه فدرر به همکاران خود 
می افتد  اتفاق  بسیار  که  است  این 
ناراضی  دلیل  هر  به  که  تنیس بازی 
و عصبی است سر توپ جمع کن داد 
می زند و اگر توپ یا حوله به موقع به 
که  می کنند  اخم  نشود،  رسانده  آنها 

کاری است بسیار ناپسند.

ایزدی، یکی  برای آزادی زنان  مبارز 
عراق،  کردستان  مذهبی  اقلیت  از 
جایزه  پیشتر  نیز  او  شد.  تبدیل 
دریافت  را  اروپا  پارلمان  ساخاروف 
کرده بود و سال گذشته نیز یکی از 
نوبل  صلح  جایزه  دریافت  نامزدهای 

بود.
صلح  جایزه  دریافت  عراق  دولت 
نوبل را به نادیا مراد تبریک گفت و از 
کوشش های خستگی ناپذیر وی برای 
جلب افکار عمومی جهان به قربانیان 
داعش  گروه  تجاوزات  و  جنایات 

قدردانی و ستایش کرده است.
هر سال نام برندگان این جایزه در 
مراسم  ولی  اعالم می شود  اکتبر  ماه 
اعطای آن روز 10 دسامبر، مصادف 
با سالروز درگذشت آلفرد نوبل )10 
روز  همچنین  و   )1۸96 دسامبر 
مناسبت  )به  بشر  حقوق  جهانی 
در  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه 
روز  ملل که  مجمع عمومی سازمان 
پاریس صادر  10 دسامبر 19۴۸ در 
گشت( در اسلو پایتخت نروژ برگزار 

می شود.
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از  تهران  قانونى  پزشکى  سازمان 
در  که  نفر   ٣8٩ و  ۴۴هزار  مراجعه 
امرداد  پایان  تا  فروردین  اول  فاصله 
مصدوم  و  مجروح  دعوا  در  امسال 
شده اند به شعبات پزشکى قانونى در 
نقاط مختلف پایتخت خبر داده است.

این تعداد مجروح و مصدوم ۵درصد 
همین  در  گذشته  سال  مراجعان  از 
مدت بیشتر بوده است. سال پیش در 
امرداد،  پایان  تا  فروردین  اول  فاصله 
۴2هزار و 1٧1 نفر به دلیل آسیب هاى 
به مراکز  از دعوا و زد و خورد  ناشى 
مراجعه  تهران  استان  قانونى  پزشکى 

کرده بودند.
قانونى  پزشکى  به  مراجعه کنندگان 
به دلیل آسیب هاى ناشى از درگیرى 
در پنج ماه نخست امسال 28هزار و 

۶8 نفر مرد و بقیه زن بوده اند.
به  تهران  قانونى  پزشکى  سازمان 
پزشکى  مراکز  به  مراجعه کنندگان 
ظاهر  که  کرده  توصیه  شهر  قانونى 
نظریه  صدور  در  تأثیرى  خون آلود 

زن جوانى که از ٧ سال پیش به اتهام 
قتل همسرش در زندان شهر اورمیه 
هفته  این  دوشنبه  روز  مى برد،  بسر 
در محوطه زندان به دار آویخته شد.

بود که پنجم  زینب سکاوند متهم 
بستن  از  بعد   1٣٩0 سال  اسفند 
قتل  به  را  او  پاى شوهرش  و  دست 
سالگى   1۶ در  زینب  است.  رسانده 
ازدواج کرد و در 18 سالگى مرتکب 

جنایت شد.
بود  گفته  بازجویى ها  در جریان  او 
آن شب با شوهر خود در منزل پدرش 
میهمان بوده اند. در بازگشت به خانه 
با یکدیگر جّر و بحث مى کنند زینب 
رفع  براى  شوهرش  و  مى کند  قهر 
کدورت به او مى گوید دست و پایم را 

ببند و مرا تنبیه  کن!
و  چشم ها  بستن  از  بعد  اما  زینب 
چاقوى  با  همسرش،  پاى  و  دست 
او  گلوى  به  ضربه  دو  آشپزخانه 
مى رساند.  قتل  به  را  وى  و  مى زند 
سپس به کالنترى مى رود و ماجرا را 

شرح مى دهد.
او در دادگاه به اعدام محکوم شد. 
براى  دادگاه  و  اختالف  حل  هیئت 
وارد  مقتول  خانواده  رضایت  جلب 
عمل شدند و مدتى تالش کردند تا 
رضایت مادر مقتول را جلب کنند اما 
اجراى  با  و سرانجام  نداد  رضایت  او 
حکم دادگاه زینب به دار آویخته شد.

اعدام زن جوان 
در زندان اورمیه

مراجعه 44هزار نفر مجروح دعوا به پزشکى 
قانونى تهران طى ۵ ماه!

قانونى  پزشکى  توسط  کارشناسى 
ندارد و نوع جراحت و عمق آن مبناى 
سوى  از  کارشناسى  نظریه  صدور 
جراحات  مورد  در  قانونى  پزشکى 
است. به همین دلیل معاینه دقیق تر 

ضایعات، نیازمند تمیز بودن موضع و 
کارشناسان  توسط  آن  دقیق  بررسى 
در  همچنین  و  است  قانونى  پزشکى 
پزشکى قانونى طول درمان را تعیین 

نمى کند.

=خسارات مالى این سیل 
ولى  نشده  برآورد  هنوز 
تاسیسات شهری، برق، آب 

و گاز مختل شده است.
ی  ها مسیر و  پل ها  =
رودخانه ای تخریب و راه های 

روستایى مسدود شده اند.
این  وقوع  =هواشناسى 
سیل در چنین زمانى را در 
طول 1۷ سال اخیر بى سابقه 

خوانده است.
در پى وقوع سیل از عصر دیروز در 
استان هاى گیالن، مازندران، گلستان 
با  و خراسان شمالى، 22 شهرستان 
بحران شدید روبرو شده اند. همزمان 
چندین روستا زیر آب رفته و مرگ 

شش نفر نیز گزارش شده است.
داخلى  رسانه هاى  که  آنگونه 
گزارش کرده اند، وقوع سیالب ناشى 
دیروز جمعه  از عصر  باران شدید  از 
از  کمتر  در  و  آغاز شده  مهرماه   1٣
استان  مناطق سه  تمامى  دو ساعت 
در  را  گلستان  و  مازندران  گیالن، 

برگرفت.
مى گویند  هواشناسى  کارشناسان 
سال   1٧ طى  بارش  شدت  این 
بى سابقه  پاییز  فصل  در  گذشته 
زیرساخت هاى  همین  براى  و  بوده 
با  مقابله  توانایى  شمالى  استان هاى 

آن را نداشته است.
 22 دست کم  سیالب،  این  در 
شهرستان  آسیب دیده اند. ولى مردم 
برخى شهرها مانند نوشهر، چالوس، 
و  مازندران  غرب  در  رامسر  تنکابن، 
در  سارى  و  بابلسر  بابل،  قائمشهر، 
را  آسیب  بیشترین  استان  این  شرق 

متحمل شده اند.
طبق آخرین خبرها، تا کنون حدود 
٧ نفر در استان هاى گیالن، مازندران 
و خراسان شمالى جان خود را بر اثر 
سیل از دست داده اند و یک نفر هم 
است.  شده  گم  گلستان  استان  در 
یکى از کشته شدگان گردشگرى ٣0 
اسب سوارى  حین  در  که  بوده  ساله 
صاعقه  اصابت  اثر  بر  فریدونکنار  در 

دچار ایست قلبى شد.
یک  کشته شدگان،  از  دیگر  یکى 
که  است  نوشهر  در  تاکسى  راننده 
ساعت شش صبح امروز در حالى که 
ماشین اش پر از آب شده بود همراه 
با آن در زیرگذر شهرى فرو مى رود و 

خفه مى شود.
جمعیت  نجات  و  امداد  سازمان 
هالل احمر تا ساعت 1۵ امروز اعالم 
کرده در کل چهار استان آسیب دیده 
به 1۴00 نفر امدادرسانى شده و پنج 

سیل کم سابقه در استان های شمالى کشور: دست کم ۷ 
نفر جان خود را از دست دادند

نفر جان خود را از دست داده اند.
خانه اى آب گرفته در شمال ایران

یک اتومبیل پژو 20۶ در رودخانه 
حویق در جاده تالش- آستارا سقوط 
بر جاى گذاشت.  و سه کشته  کرده 
ساله،   ۶ کودک  یک  حادثه  این  در 
یک زن ۶۵ ساله و یک زن 2٧ ساله 

غرق شدند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
به  بارندگى ها  که  گفته  مازندران 
مدت  ظرف  که  بود  شدید  اندازه اى 
ده دقیقه تمامى جوى ها و کانال هاى 

و  شد  آب  از  پر  شهرها  سطح  آب 
مسیرى براى خروج و هدایت آبهاى 

اضافى وجود نداشت.
پسنده  روستاى  در  شدید  سیالب 
علیاى عباس آباد در استان مازندران 
روستا  ساکنان  تخلیه  به  منجر  نیز 
گفته  به  است.  شده  امن  مکانى  به 
 ۶00 روستایى  راه  تالش،  فرماندار 
گاز  و همچنین  خانوار مسدود شده 
روستاى خانقا به دلیل سیل در چند 

روز گذشته همچنان قطع است.
زیاد  آب گرفتگى  و  بارندگى  شدت 
شهرستان  هفت  در  شهرى  معابر 
غربى مازندران سبب شد تا آموزش و 

پرورش استان مدارس شهرستان هاى 
نور، نوشهر، چالوس، رامسر، تنکابن ، 
نوبت  در  را  کالردشت  و  آباد  عباس 

صبح تعطیل اعالم کند.
بر اساس اعالم مسئوالن شهرستان 
منطقه  رودهاى  طغیان  تنکابن، 
این  در  پل  دهنه   20 تخریب  سبب 

شهرستان شده است.
برق،  خطوط  شهرى،  تأسیسات 
گاز و آب در شهرهایى چون نوشهر، 
با مشکالتى روبرو  تنکابن  و  چالوس 
شکسته  بسیارى  درختان  شده، 
دچار  جاده ها  و  شهرى  معابر  و 

آب گرفتگى شده اند.
استان  بحران  مدیریت  نیروهاى 
منزل   1۵8 کنون  تا  مازندران 
کرده اند  تخلیه  آب  از  را  مسکونى 
مشغول  نجات  و  امداد  گروه هاى  و 

خدمات رسانى هستند.
اعالم  سیل زده  مناطق  ساکنان  به 
در محل هاى  آمد  و  رفت  از  تا  شده 

ناامن خوددارى کنند.
باران  شدید  بارش  و  برق  و  رعد 
آتش  موجب  همچنین  مازندران  در 
برخى  در  برق  پست هاى  گرفتن 
منطقه   ۶ و  سارى  جمله  از  مناطق 
این شهر شد و مردم این مناطق شب 

گذشته را در تاریکى بسر بردند.
غیرضرورى،  مسافرت هاى 
دریایى  فعالیت هاى  و  کوه پیمایى 
شده  اعالم  ممنوع  بعدى  اطالع  تا 
بر سارى  برق عالوه  است. خاموشى 
در شهرستان هاى شرقى مازندران از 
جمله نکا و بهشهر و گلوگاه نیز شب 

گذشته براى ساعاتى وجود داشت.
مازندران  هواشناسى  که  آنگونه 
معابر  آب گرفتگى  کرده،  گزارش 
عمومى در سطح شهرهاى مازندران 
و سیالبى شدن رودخانه ها در روزهاى 

آینده پیش بینى مى شود.
وقت  پایان  تا  نیز  مازندران  دریاى 
به  هوا  درجه  و  است  توفانى  شنبه 
مناطق  در  و  یافته  کاهش  شدت 

کوهستانى نیز برف خواهد بارید.

یک جراح اورتوپد به نام کامران که 
با کوبیدن  را  پدر خود  پیش  چندى 
بطرى به سرش کشته بود، این هفته 
به دلیل عذاب وجدان در ویالى خود 

در شمال ایران خودکشى کرد.
خواهر کامران گفته است: »چندى 
پیش برادرم خانمى را به عقد موقت 
خانه اى  به  را  زن  آن  و  درآورد  خود 
که با پدرم زندگى مى کرد برد. از آنجا 
جمله  از  خود  دارایى  همه  پدرم  که 
بود  کرده  برادرم  اسم  به  را  خانه اش 

حق و حقوقى در آنجا نداشت.«
خواهر کامران در ادامه گفته است: 
»این زن چند ماه بعد از ورودش به 
را  پدرم  او خواست  از  برادرم  زندگى 
از خانه بیرون کند. پدرم بجز انتقال 

جراح اورتوپد که پدرش را کشته 
بود خودکشى کرد

سال ها  کامران،  به  اموالش  و  دارایى 
هزینه تحصیل او را در خارج از کشور 

پرداخت مى کرد.«
است:  افزوده  پزشک  این  خواهر 
از پدرم  این زن  به تحریک  »کامران 
و  کند  ترک  را  خود  خانه  خواست 
بطرى  با  کرد  مقاومت  پدرم  وقتى 
بیمارستان  به  او کوفت. پدرم  به سر 
منتقل شد و چند روز بعد درگذشت. 
در  و  زندانى  قتل  جرم  به  کامران 
دو  اما  شد  اعدام  به  محکوم  دادگاه 
گذشت  کامران  قصاص  از  خواهرم 
اعدام  از  ترتیب  این  به  او  و  کردند 
نجات یافت اما روز دوشنبه به دلیل 
عذاب وجدان در ویالى خود در شمال 

دست به خودکشى زد.«

پس از انقالب اسالمى ده هزار نفر بر اثر بیماری 
ایدز جان خود را از دست دادند

۳۰هزار  درمان  =وضعیت 
و  ایران  در  ایدز  به  مبتال 

هویت آنها نامعلوم است.
=یک مقام وزارت بهداشت 
مى گوید باید شرایط فرهنگى 
تغییر کند تا این افراد خود را 

معرفى کنند.
بیمارى هاى  مدیریت  مرکز  رئیس 
آمار  آخرین  بهداشت  وزارت  واگیر 
را  ایران  در  ایدز  به  مبتال  بیماران 
حدود ۴٣هزار نفر اعالم کرد. او گفته 
٣0هزار نفر از این تعداد مجهول الهویه 
هستند! به گفته وى 10هزار مبتال به 
ایدز از انقالب ۵٧ تا کنون در کشور 

جان باختند.
مرکز  رئیس  گویا  محمدمهدى 
وزارت  واگیر  بیمارى هاى  مدیریت 
 1٩ پنجشنبه  روز  عصر  بهداشت 
نفرى  ۴٣هزار  آمار  اعالم  با  مهرماه 
مبتالیان به ایدز در ایران، علت اصلى 
ابتال به بیمارى ایدز در ایران را اعتیاد 

تزریقى اعالم کرد.
مبتالیان  از  نفر  از ٣0هزار  او گفته 
به این بیمارس هیچ اطالعاتى وجود 
ابراز  موضوع  این  به  نسبت  و  ندارد 

نگرانى کرده است.

به گفته محمدمهدى گویا 1٣هزار 
و  شناسایى  ایدز  به  مبتالیان  از  نفر 
تحت درمان هستند ولى نحوه درمان 

این ٣0هزار نفر نامعلوم است.
بیمارى هاى  مدیریت  مرکز  رئیس 
واگیر وزارت بهداشت خواستار فراهم 
شدن زمینه هاى فرهنگى شده تا این 
بیماران نیز خود را معرفى و خدمات 

مورد نیاز را دریافت کنند.
شده  ارائه  گزارش هاى  اساس  بر 
از  بهداشت  وزارت  مقام  این  توسط 
آغاز انقالب اسالمى تاکنون حدود 10 

هزار بیمار مبتال به ایدز در کشور بر 
اثر این بیمارى جان باختند.

مرکز  رئیس  گویا  محمدمهدى 
وزارت  واگیر  بیمارى هاى  مدیریت 
واکسن  وجود  از  همچنین  بهداشت 
کافى  میزان  به  ایران  در  آنفلونزا 
تزریق  خواستار  وى  است.  داده  خبر 
در  گروه هاى  توسط  آنفوالنزا  واکسن 
معرض خطر شامل آنفلوانزا را مادران 
باردار، بیماران قلبى و عروقى، زنان و 
مردان مسن و بیماران کلیوى، کبدى 

و دیابتى غیرکنترلى شده است.

فرمانده نیروی انتظامى: احضار برخى سلبریتى ها 
به دستور مقام قضایى بود

استان  مقامات  =برخى 
نیکى  دایى،  کرمانشاه على 
زیباکالم  صادق  و  کریمى 
 ۳۰ از  استفاده  عدم  به  را 
کمک های  تومان  میلیارد 
زلزله زدگان  برای  مردمى 

متهم کرده اند.
انتظامى  نیروی  =فرمانده 
ین  ا ه  ند و پر ید  مى گو
سلبریتى ها روی میز دستگاه 
باید  آنها  و  است  قضایى 

تصمیم بگیرند.

احضار  گوید  مى  ناجا  فرمانده 
سوى  از  سلبریتى ها  برخى  جنجالى 
پلیس آگاهى به دستور مقام قضایى 
آنها  با  برخوردى  چه  اینکه  و  بوده 

مى شود بستگى به قوه قضائیه دارد.
نیروى  فرمانده  اشترى،  حسین 
خبرنگاران  جمع  در  انتظامى 
سلبریتى ها  برخى  احضار  درباره 
این  که  را  آگاهى  پلیس  سوى  از 
گفته  شده،  جنجال برانگیز  روزها 
این  از  تعدادى  قضایى  »دستگاه  که 
دستور  و  کرد  معرفى  ما  به  را  افراد 
بیایند  باید  افراد  این  از  تعدادى  داد 

و اطالعات را کامل کنند اما بعضاً به 
صورت دعوت بوده و صرفاً همه افراد 

احضار نشده اند.«
»جهت  سلبریتى ها  که  گفته  وى 
کردند،  مراجعه  اطالعات  تکمیل 
ما  و  شد  گرفته  آنها  از  اطالعاتى 

تحویل دستگاه قضایى دادیم.«
این  در  تصمیم گیرى  اشترى 
و  کرده  موکول  آینده  به  را  خصوص 
گفته که »اینکه چه برخوردى با این 
افراد در صورت تخلف صورت بگیرد به 

عهده دستگاه قضایى است.«
جمع آورى  بازپرداخت  حواشى 
کمک هاى مردمى برخى سلبریتى ها 

از  کرمانشاه  زلزله زده  مردم  براى 
کنون  تا  زلزله   وقوع  ابتدایى  ماه هاى 
که  مى نویسند  رسانه ها  و  دارد  ادامه 
پول هایى  پس دادن  در  سلبریتى ها 
که جمع آورى شده و یا به کار بردن 
مقاومت  زلزله زده  مناطق  براى  آنها 

مى کنند!
کرمانشاه  استان  مقامات  برخى 
نیکى  و  زیباکالم  صادق  دایى،  على 
میلیارد   ٣0 دریافت  به  را  کریمى 
تومان از مردم و عدم استفاده از آن 
با  مى کنند.  متهم  زلزله زدگان  براى 
اینکه سه فرد یادشده، عدم همکارى 
اجراى  براى  مربوطه  نهادهاى 
بلوکه شدن  دلیل  را  خود  پروژه هاى 
این مبالغ در حساب بانکى خود اعالم 
کرده اند ولى حاال پاى قوه قضائیه به 
میان آمده و احضار دو تن از آنها به 

پلیس آگاهى رسانه اى شده است.

 1٣٩۶ سال  آبان ماه   21 زلزله  از 
ارگان ها و نهادهاى بسیارى همچون 
سازندگى،  بسیج  و  ارتش  سپاه، 
به  کمک رسانى  داعیه  خاتم االنبیاء 
همچنان  ولى  داشتند  را  زلزله زدگان 
بسیارى از زلزله زدگان فاقد سرپناهى 
براى  امکانات  ابتدایى ترین  و  مناسب 

زندگى عادى هستند.
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به  را  دوزخ  مذهبی  فولکلور  در 
اين  در  و  می کنند  تقسیم  طبقات 
اشاره به حقیقتی است. زشتی و بدی 
درجات دارند. چاه بی بنی هستند که 
فرد و نظام حکومتی و جامعه می تواند 
اين  رود.  پائین تر  آن  در  همچنان 
پیش بینی که ديگر از اين نمی تواند 
آمده  در  نادرست  همواره  شود  بدتر 
است. آدمیان اگر به خود اجازه دهند 
بدتر  را  جهان  و  می توانند خويشتن 
و بدتر کنند. آفرينشگری انسان مرز 
اينهمه ما در زمان و مکان  با  ندارد. 
زندگی می کنیم و هر لحظه ما مرز 
بندی می شود. اکنون در اين زمان و 
در جائی که ايران است می توانیم مرز 
تازه زشتی و بدی را ببینیم. پیش از ما 
روس ها و سپس ايتالیائیان و آلمان ها به 
اين مرز رسیدند و ده ها جامعه انسانی 

به دنبالشان. اين مرز تازه ــ واپسین 
مرز تا اينجا ــ  عادی شدن زشتی و 
بدی، به زبان ديگر، زشت نبودن و بد 

نبودن زشتی و بدی است. 
عادی شدن  بدی، حتی  و  زشتی 
آن تا مرز زشت و بد شمرده نشدنش، 
جامعه  کهنگی  به  و  ندارد  تازگی 
انسانی است. در اينجا به گونه تازه و 
ترسناک تری از اين فرايند نظر داريم 
که لنین آغازگر آن است. به گفته يک 
که  ايده   بريتانیائی»اين  تاريخنگار 
يک جهان بینی يگانه و تام )توتال( 
را می توان به دست يک رژيم پلیسی 
دد منش بر همه جهان تحمیل کرد 
برای  سیاسی  تازه  سرنوشت  يک 
جهان مدرن بود.« او) لزلی چمبرلین( 
نخستین رويداد مهم را در اين فرايند 
می برد  سپتامبر 1922  در  روزی  به 
که نخستین کشتی را از نويسندگان 
و انديشه وران روس )پس از پرونده 
پر  شرماور(  بازجوئی های  و  سازی ها 
کردند و از پترو گراد آن روز، سن پترز 
بورگ اصلی، به تبعید اروپای باختری 
که  کشتی  آن  مسافران  فرستادند. 
به ناو فلسفه مشهور شد پیشاهنگان 
صد ها هزار انتلکتوئلی هستد که در 
پاکسازی  گونه  بدين  بیستم  سده 
می شوند.  هنوز  و  شدند  تبعید  و 
)استالین البته لنین را با آغاز گوالگ 
و تیرباران های چند هزارتنی مسکو در 

1937 »تکمیل« کرد.(
»رژيم  بر  گفتاورد  اين  در  تکیه 
پلیسی دد منش« و »جهان مدرن« 
جهان  هم  نیز،  لنین  از  پیش  است. 
بینی مطلق گرای جهانروا به صورت 
مذهب بود و هم شیوه های دد منشانه 
يا  مذهبی،   hierarchy پايگان  که 
به  يا  و  حکومت ها  دست  در  دست 
نا آگاهی عمومی  بر زمینه  استقالل 
بشری  تاريخ  سرتاسر  می برد.  به کار 
داستان زشتی و بدی، و پذيرفته شدن 
فرض  است.  آن  ندانستن  ناپسند  و 
بر اين بود که جهان مدرن از چنان 
سرنوشتی پاک شده است. ولی جهان 

مدرن با خود ايدئولوژی های توتالیتر و 
رژيم های پلیسی نیز آورد که با کارائی 
را که مذهب هم  آنچه  مانندش  بی 

نتوانسته بود با انسانیت کردند. 
اکنون حال ايران را می بايد ديد که 
اعصار  و مذهب  زشتی جهان مدرن 
اند.  کرده  يکی  دست  آن  در  کهن 
اسباب رژيم پلیسی مدرن در خدمت 
مذهب  آن  و  است،  آمده  در  مذهب 
پوشانده  و  مذهبی  پايگان  تعبیر  در 
در واپسماندگی دل بهمزن او، به يک 
از روی  ايدئولوژی )با »ای« بزرگ و 
لنینی( دگرديسی شده است.  نمونه 
جنبش اسالم سیاسی از همان شريعتی 
اش يک پا در فولکلور شیعی، از بدترين 
و غیر انسانی ترين روايت سراسر آلوده 
خرافات  و  عوامفريبی  و  به خشونت 
توتالیتاريسم  در  ديگر  پای  و  آن، 

لنینی داشت و خمینی آن راسالحی 
آخوند  اجتماعی  اليه  تحمیل  برای 
او  گردانید.  ملی  زندگی  سرتاسر  بر 
گفتمان انقالبی و توتالیتر مارکسیست-

لنینیست ها را پیچیده در جامه شیعی 
ستاينده اش  که  گرفت  شريعتی  از 
تقلید  از  تر  باال  ستايشی  )هیچ  بود 
پلیسی  رژيم  تکنیک های  و  نیست؛( 
حزب  و  چريکی  سازمان های  از  را 
توده گرفت که بی دريغ به خدمتش 
کمر بستند. اکنون جانشینانش در راه 
»دولت توتالیتر پادگانی، واپسین مرحله 
نظام های  در  که  هستند  لنینیسم« 
کمونیستی نیز به درجات و صورت های 
از  وامگیری  )با  داد.  روی  گوناگون 
»امپريالیسم، واپسین مرحله سرمايه 

داری« خود لنین.( 
* * *

پوست  تازه ترين  در  اسالمی  رژيم 
با  که  است(  همان  )مار  اندازيش 
انتخابات استراتژی »چراغ خاموش« 
آغاز شد نه تنها می خواهد تا پايان راه 
انقالب، برقراری يک جامعه اسالمی 
به معنی ترکیبی از حوزه و حسینیه و 
دنباله منطقی آن چاه جمکران، برود، 
نه تنها هیچ استراتژی و تاکتیکی را 
خود  اسالمی  نظام  به  رسیدن  برای 
اندازه کافی پست و جنايت آمیز  به 
نمی شمارد، بلکه در پی جا انداختن 
روحیه گروه فرمانروا درسطح جامعه 
است. مردم می بايد چنان به همه چیز 
عادت کنند که هیچ پستی و جنايتی 

را بد و زشت نبینند. 
بی مالحظه گی روز افزون حکومت 
هدفی جز اين ندارد که نیاز به پرده 
برود.  میان  از  نیز  توجیه  و  پوشی 
جوانان،  جمعی  دسته  اعدام های 
سنگسار  روزنامه ها،  بی دلیل  بستن 
اعدام ها  مانند  به شمار روزافزون که 
برده  باال  عمومی  تفريح  سطح  به 
می شود، تبرئه دزدان میلیاردی اموال 
محکوم  بزرگ  خالفکاران  و  عمومی 
شده در دادگاه ها، آزاد کردن عامالن 
نهی  و  معروف  به  امر  آدمکشی های 

که  شود  ثابت  اگر  حتی  منکر،  از 
هیچ معروف و منکری در کار نبوده 
آزار  و  خیابان ها  در  ريختن  است؛ 
ده ها هزار زن و مرد به بهانه پوشش 
غیر اسالمی، بخشی از اين استراتژی 
است. کمک های چند میلیارد دالری 
به دوستانی مانند کوبا و نیکاراگوا و 
حزب  و  وحماس  زيمبابوه  و  سوريه 
اهلل، در همان حال که گامی هم برای 
پاک کردن خیابان ها از کارتن خواب ها 
و کودکان خیابانی برداشته نمی شود 
به  دارد  تعمد  رژيم  آن.  ديگر  بخش 
تعهدی  هیچ  که  دهد  نشان  مردم 
دربرابر آنان احساس نمی کند و آنها 
می بايد به فرو رفتن هرچه بیشتر در 
بپذيرند که هیچ  و  فقر عادت کنند 
چیز زننده ای در فراموش شدن آنها 
مثال  يا  مهمترند  آنها  ندارد.  وجود 

حکومت ارتگا؟ 
اين روند همچنان پیش می رود. هر 
مخالفت با حکومت در حکم براندازی 
اين  پايندگی  می بايد  ايرانیان  است. 
با هر بدی که دارد  را  گروه فرمانروا 
مانند خشکسالی که بخش های بزرگی 
از سرزمین ما را تهديد می کند و اصال 
امری  نیست  مربوط  هیچ  رژيم  به 
ناگزير و جزء طبیعت امور بشمارند: 
حکومت يعنی همین که عده ای هر چه 
می خواهند به سر کشور بیاورند. تکرار 
روز افزون اين نظر از سوی مسؤوالن 
سرکوب  و  حکومت،  سخنگويان  و 
ديگری  عقیده  که  هر کس  بی دريغ 
داشته باشد ياد آور شیوه های نظام های 
کمونیستی است تا ديگر تصور برداشتن 
شان نیز به ذهن مردمان نیايد. با به رخ 
کشیدن ناشايستگی و فساد و ستمگری 
زمینه می سازند که حکومتی اينچنین، 

امری طبیعی گرفته شود.  

تنها  را  بدی  و  زشتی  مرز  اما 
مردم  سهم  نمی کشند.  حکومت ها 
مهمتر است. در بدترين ديکتاتوری ها 
نیز سخن لرد اکتون »هر ملتی شايسته 
حکومتی است که دارد« به درجه ای 
اين  نپذيرند  اگر مردم  است.  درست 
مرز ها کشیده نمی شوند. ممکن است 
کسان زورشان به حکومت نرسد ولی 
در حوزه خودشان آزادی دارند که زير 
همین  در  نکنند.  عادت  و  نروند  بار 
جمهوری اسالمی ده ها هزار و بیشتر 
مرد  و  زن  از  مدنی  جامعه  مبارزان 
و  ــ  و روشنفکر  دانشجو  و  و کارگر 
بیشمارانی که خبری از آنها نمی آيد 
را  نمی روند. بدی و زشتی  بار  زير  ـ 
چه  اگر  بتوانند،  جا  هر  و  می بینند 
اندک، پس می زنند. ديگران می توانند 
اگر هم خود را ناتوان می يابند دست کم 
دستاويز قضای آسمان و خواست امريکا 
را )هنوز امريکاست که احمدی نژاد ها 
را می آورد!( رها کنند و سرنوشت ناشاد 
خود را تغییر ناپذير نشمارند؛ امید خود 

را به روزگار بهتر از دست ندهند.

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

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

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

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

 )۵ مهر 1۳۰۷ ، تهران- 8 بهمن 1۳8۹ ، ژنو(

مرز تازه زشتی و بدی
کیهان لندن شماره 11۷۰ - 1 شهریور ماه 1۳86

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۹۰(

را  خـود  تصمیـم  کـرزن  لـرز 
گرفتـه بـود. او که از ابتدا نسـبت به 
مشـیرالدوله و کابینـۀ او نظر ناموافق 
داشـت، ايـن زمـان ادامـۀ زمامداری 
مشـیرالدوله را، علی رغـم نظـر وزيـر 
مختـار انگلیس در ايران، برنمی تافت 
و در ششـم اوت 1920 طی تلگرافی 
بـه لحـن تنـد و اخطار آمیـز، نورمن 

را مـورد مالمت قـرار داد:
»آقای وزير مختار

از  اسـت  الزم  می کنـم  تصـور 
کـه  آگاهتـان سـازم  موضـوع  ايـن 
طـول کالمتـان در گزارشـهايی کـه 
می فرسـتید، و کثرت اين گزارشـها، 
تنقیدها و تفسیرهای نامساعد کابینۀ 
بريتانیـا را برانگیختـه اسـت. تغییر و 
تبديل هـای متوالـی کـه در صحنـۀ 
سیاسـت ايـران صـورت می گیـرد و 
تفصیل آنها در گزارشـهای سیاسـی 
شـما منعکـس اسـت، وضعـی پیش 
لنـدن  در  امـور  اولیـای  کـه  آورده 
حقیقتـاً عاجـز مانده انـد و نمی دانند 
چـه بکننـد. نـه می توانند بـر مبنای 
گزارشـهای شـما نظـری معقـول و 
مناسـب بـا اوضـاع ايران ارائـه دهند 
و نـه قادرنـد در بحبوحـۀ نگرانیهای 
جهـان،  کنونـی  اوضـاع  از  ناشـی 
میـزان توجهـی را کـه بايـد نسـبت 
بـه موضوع گزارشـها مبـذول گردد، 

بزنند. تخمیـن 

بی نهايت  لندن  در  ما  وظايف 
از  آتیه  در  اگر  شد  خواهد  آسان 
و  بکاهید  خود  گزارشهای  طول 
از آن الزم  مطالبی را که آگاهی ما 
است در حد اعالی اختصار تلگراف 
ما  برای  شما  که  تلگرافهايی  کنید. 
می فرستید از لحاظ تعداد و طول و 
تلگرافهايی  از مجموع  بیش  تفصیل 
که  جهان  نقطۀ  دوازده  از  که  است 
سیاسی  طوفانهای  مرکز  همه شان 
ـ  می شود  فرستاده  برايمان  هستند 

کرزن«
در پاسـخ اين تلگـراف، نورمن نیز 
مالحظه را کنار گذاشـت و پاسخ داد 
کـه هـرگاه بر اسـاس تلگـراف مورخ 
سـی ام ژوئیـه وزيـر امـور خارجـه به 
مشـیرالدوله اولتیماتـوم بدهـد، اين 
امـر بی گمـان اسـتعفای او را در پـی 
خواهد داشـت. در آن صورت بريتانیا 
بـه چه کسـی و چگونـه دولتی برای 

ايـران نظر دارد:
دولت  پايه های  که  آن  از  »پیش 
کنونی را متزلزل کنیم خیلی ممنون 
خواهم شد اگر تعلیمات الزم دريافت 
چه  کبیر  بريتانیای  دولت  که  کنم 
به  نشاندن  برای  را  حکومتی  نوع 
جای حکومت فعلی در نظر دارد، و 
اگر دولتی روی کار آورديم که حاضر 
بر ملت  به زور  را  قرارداد 1919  بود 
افتتاح  منتظر  و  کند  تحمیل  ايران 
مجلس شورای ملی برای تصويب آن 
نباشد، آيا دولت انگلستان حاضر است 
قوای نظامی را که برای اجرای چنین 
قرارداد  سیاستی ـ سیاست تحمیل 
دولت  آن  اختیار  در  است  الزم  ـ 
به  را  اتکای خود  لزوم  شاه  بگذارد؟ 
حمايت انگلستان تشخیص می دهد 
و به قدری در اين باره حساسیت دارد 
که کامال آماده است به محض دريافت 
اشاره ای از جانب ما، هر سیاستمداری 
را که مورد قبولمان باشد و من نامش 
کاخ  به  بی درنگ  کنم  پیشنهاد  را 
سلطنتی احضار و فرمان برايش صادر 
کند... برای اجرای قرارداد در ايران دو 

راه بیشتر وجود ندارد. يکی آن راهی 
است که دولت فعلی در پیش گرفته و 
الزمه اش تعلیق متن امضاشدۀ قرارداد 
برای چند ماه آينده است تا تکلیفش 
در مجلس ايران معلوم شود. از نظر 
ما البته اين راه چندان مطلوب نیست 
ولی مزيّتش اين است که قرارداد را 
و  می سازد  مقبول  عمومی  افکار  در 
که  سندی  چشم  به  را  آن  همگان 
ملت  منتخب  نمايندگان  تصويب  از 
کرد.  خواهند  نگاه  است  گذشته 
قرارداد  اجباری  تحمیل  ديگر  راه 
ملتی  بر  مرتجع  حکومتی  به وسیلۀ 
است که آمادۀ قبول قرارداد نیست 
از پذيرفتن شرايط مندرج در آن  و 
را  اين شّق  اگر سرانجام  دارد.  اکراه 
را  خود  بايد  آنوقت  داديم  ترجیح 
که  بکنیم  دولتی  با  همکاری  آمادۀ 
از پشتیبانی ملت برخوردار نیست و 
فقط به زور سرنیزۀ نظامیان اتکا دارد. 

با احترامات: نورمن.«
در همـان حـال کـه ايـن نظـرات 
بـدل  و  رد  کـرزن  و  نورمـن  بیـن 
می شـد، مشـیرالدوله تصمیم گرفت 
و  دهـد  خاتمـه  گیـالن  غائلـۀ  بـه 
سـپاه قـزاق را بـه فرماندهـی ژنـرال 
استاروسلسـکی روانـۀ آن خطه کرد.

شـمارۀ  در  »ايـران«  روزنامـۀ 
مـورخ 21 مـرداد 1299 )دوازدهـم 
قـوای  پیشـرفت  از   )1920 اوت 

اعزامـی خبـر داد و نوشـت: »قـوای 
دولـت کـه تحـت فرماندهـی ژنـرال 
استاروسلسـلکی عازم رشـت هستند 
متجاسـرين را در بیـن راه منجیـل و 
يوزباشـی چای شکست داده و مجبور 
بـه عقب نشـینی کرده اند. پیشـروی 

اردوی دولتـی ادامـه دارد«.
 29 شـماره  در  روزنامـه  همیـن 
مرداد گـزارش تلگرافـی موفق الدوله 
حاکـم قزويـن را حاکـی از تصـرف 

منجیـل منتشـر کـرد:
اعلیحضـرت  توجهـات  »در ظـّل 
همايونـی ارواحنـا فـداه و اقدامـات 
و  عظـام  وزرای  محتـرم  هیـأت 
جانفشـانی سـربازان اردوی دولتـی، 
يـازده صبـح،  روز گذشـته سـاعت 
منجیل به تصـرف اردوی قزاق درآمد 
و دو عـّراده تـوپ هم از متجاسـرين 
گرفته شـد. سـردار استاروسلسـکی 
بـا کمـال جديت مراقب نظـم اردو و 

حسـن جريـان کارهـا هسـتند«.
ورود  خبـر  شـهريورماه،  اول  روز 
قـوای دولتـی بـه رشـت در روزنامـۀ 

»ايـران« انعـکاس يافـت:
»اردوی اعزامـی وارد رشـت شـده 

کلیـه ادارات و دواير دولتی را تصرف 
کرده انـد. متجاسـرين با وضع بسـیار 
عقب نشـینی  انزلـی  به سـوی  بـدی 
کرده و در آنجا مشـغول سـنگربندی 
و اسـتحکامات هسـتند... در حـدود 
سـیصد چهارصـد نفر از متجاسـرين 
گیـالن از راه زنجان وسـاير راههايی 
کـه به رويشـان باز اسـت خـود را به 
همدان و کرمانشـاه رسـانده و در آن 
مناطـق متـواری شـده اند. به طـوری 
کـه از اوضـاع و قرائـن برمی آيد خالو 
قربـان و دار و دسـته اش جـزو ايـن 

فراری هـا بوده انـد«.
در گزارش مبسوط استاروسلسکی 
به حضور احمدشاه که روزنامه ايران 
)مورخ پنجم شهريور( انتشار داد آمده 
بود: »در ساعت هشت و نیم بامداد 
امروز، سی و يکم مرداد، شهر رشت 
اعلیحضرت  وفادار  قزاقهای  به وسیله 
که  اخیر  روز  دو  اين  در  شد.  فتح 
جنگ الينقطع ادامه داشت بیش از 
پانصد اسیر، ده عّراده توپ، متجاوز از 
پنجاه مسلسل و مقدار زيادی مهمات 
و قورخانه به دست قوای دولتی افتاده 
به حدی  جنگی  غنائم  کثرت  است. 
است که هنوز فرصت شمارش دقیق 
آنها را پیدا نکرده ايم. ساکنان رشت 
به واسطۀ اجحاف و مشقات زياد که 

بودند  ديده  گیالن  انقالبی  رژيم  از 
ورود قوای دولتی را به شهر با شور 
و  نموده  تلقی  فوق العاده  شعف  و 
سلطان  اعلیحضرت  زنده باد  فرياد 
احمدشاه را يکدل و يک زبان سردادند. 
ساکنان اناث )زنان( شهر بدون رعايت 
اختالف جنس و قیود سنتی، قزاقهای 
اعلیحضرت را در آغوش کشیده و گل 
نثار آنها می کردند. ساکنان شهر از من 
تمنا کرده اند احساسات شاه پرستی و 
مبارک  خاکپای  به  را  آنها  وفاداری 

عرضه دارم...«
روز پنجشـنبه نهم شهريور 1299 
مصـادف بـا عیـد غدير بود و مراسـم 
سـالم رسمی در کاخ گلستان برگذار 
شـد. روزنامـۀ ايـران در شـمارۀ روز 
يکشـنبه دوازدهـم شـهريور گزارش 

داد:
شـهرياری  اقـدس  »اعلیحضـرت 
اثبـات  و  عطوفـت  ابـراز  محـض 
رضايـت خاطـر خطیـر همايونـی از 
خدمـات ذيقیمت آقای مشـیرالدوله 
رئیس الـوزرا، در موقـع انعقـاد سـالم  
عیـد غديـر، در حضور شـاهزادگان و 
هیأت وزرا و اعاظم مملکت، شـرحی 
شـفاهاً مشـعر بـر تقديـر از مسـاعی 
جمیلـۀ ايشـان در اسـتقرار نظـم و 
اصـالح حـوادث اخیر اظهـار فرموده 
نشـان  اعطـای  بـه  را  معظم لـه  و 
تـاج کیـان از درجـه اول بـا حمايـل 
مخصـوص آن کـه از عطايـای مهمۀ 
سـلطنتی اسـت و تاکنـون بـه هیچ 
يـک از صـدر اعظم هـای سـابق داده 
نشـده اسـت مفتخـر فرمودنـد. پس 
از دريافـت امتیـاز عالـی فوق الذکـر، 
از جانـب واالحضـرت واليـت  بـدواً 
طـرف  از  سـپس  و  عظمـی  عهـد 
شـاهزادگان و اعاظم مملکت مراسم 
تبريـک نسـبت به آقـای رئیس الوزرا 

به عمـل آمـد«.
يـک  از  حکايـت  همـه  خبرهـا 
پیـروزی بـزرگ سیاسـی و نظامـی 
داشـت امـا چـرخ بازيگـر، بـازی را 
عـوض کـرد و ناگهان ورق برگشـت.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 12۷1 (

مزاحمت های خیابانی به بهانه بدحجابیرژه نیروهای قزاق در اواخر دوران قاجاریه

ژنرال استاروسلسکی
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به عربی 

ـ  وحشت  ـ  رایزن  3ـ 
حرف فاصله

4ـ رطوبتـ  از شهرهای 
آمریکای شمالی

سنتی  حد  ا و ـ   5
ـ  وزن  زه گیری  ندا ا

بیهوده
6 ـ پاک بودن ـ تملق
7 ـ باال رفتن ـ اصرار
8 ـ متانت ـ پیشوایان

9ـ نظر ـ از راه دور
10ـ تکرار یک حرف  ـ 

فلزی است ـ غالف
11ـ او ـ واژگون

نوین  صنعت  پیشگام  1ـ 
بانکداری در ایران

ـ  زرده  آ و  نحیف  2ـ 
آزمایشگاه

شهرهای  از  ـ  مزدور  3ـ 
تاریخی هندوستان

4ـ اصل هر چیز ـ شهری 
در ایران ـ تعظیم

5 ـ ظرفی است ـ آشوب و 
فتنه ـ صدا  

ـ  نزدیک  به  اشاره  ـ   6
ز  ا ـ  تفتیش  و  بررسی 

شهرهای ایران
7 ـ از جهانگشایان تاریخ

ـ  درآمده  به اهتزاز  ـ   8
محیط

ـ  ساختمان  از  بخشی  9ـ 
است  خوراکی  ـ  مغلوب 

سنتی
10ـ داخل حمام استـ  من 
و توـ  بدیـ  جنس مذکرـ  

حرف خطاب

اروپا  در  رودخانه ای  11ـ 
ناله و  از اوستا ـ  ـ بخشی 

التماس
12ـ مشابه ـ ایثار

پرنده ای  ـ  خاندان  13ـ 
است ـ ترس ـ کدر و غیر 

واضح
14ـ خّیر ـ ظرفی است ـ 

مصیبت
15ـ ییالقی در دامنۀ البرز 

ـ از شهرهای ایران

1ـ آهنگساز برجستۀ ارمنی تبار آمریکا 
و خالق اثر جاودانۀ رقص شمشیر

مشهور  سیاستمدار  و  فیزیکدان  2ـ 
آمریکا و از رهبران استقالل این کشور
3ـ زیبا ـ دلواپس ـ از ادوات استفهام

4ـ از ماه های مسیحی ـ گلی است ـ 
گمراه کردن

5ـ  از اقوام ایرانیـ  آمدن بادـ  کشوری 
است

6 ـ بنا ـ پسوند مکان
7ـ  روانـ  رهن گذارـ  از ابزار موسیقی 

ـ راه بی پایان
8ـ  کمیابـ  رودخانه ای در اروپاـ  ممتد

مورخ  و  ایرانشناس  پژوهشگر،  9ـ 
ایران و استاد ممتاز و فقید  برجستۀ 

دانشگاه تهران
10ـ مساوی ـ نامشهود ـ دیهیم

از  ـ  آوا  و  صدا  ـ  متهور  ـ  توان  11ـ 
آفات نباتی 

12ـ پرده درای ـ از شهرهای کشور ما 
ـ پایتخت کشوری است

13ـ »اردوان« به هم ریختهـ  مرکز تفکر 
ـ نوعی دزد

14ـ مکان ـ صدا و نغمه ـ بندری زیبا 
در اروپا ـ میوه ای است

15ـ از فیلمسازان برجسته و مشهور 
کشور ما

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

آلبر كامو

گفته های شنیدنی »آلبر كامو«
نویسنده و روشنفکر فرانسوی

»خالق كتاب بیگانه«

=در نهایت، بشر، کامالً گناهکار نیست؛ 
تاریخ را او شروع نکرده. کامال بی گناه 
هم نیست؛ چون آن را ادامه داده است.

=آدم ها می خواهند پول در آورند تا 
را وقف  زندگی شان  باشند؛  خوشحال 
این کار می کنند و خوشحال می شوند 

بعد، فراموش می شود.

=پذیرفتن اینکه همه چیز در اطراف 
ما بیهوده است، یک تجربۀ ضروری است 
اما نباید به یک بن بست تبدیل شود.

=پاییز، بهار دیگری است؛ وقتی که 
هر برگ یک گل است.

=نصف زندگی انسان به »خودداری 
»صریح  و  ماندن«  »ساکت  کردن«، 

نگفتن« می گذرد.

که  است  مخلوقی  تنها  =انسان 
خودداری می کند از اینکه همان چیزی 

باشد که هست.

=همیشه لحظاتی هست که فرد باید 
بین »اندیشه« و »عمل« انتخاب کند. 
این، چیزی است که به خاطرش به او 

می گویند »انسان«.

=رنج کشیدن برای آدمی که به آینده 
باور ندارد، هرگز تمام نمی شود.

»آگاهی«  که  است  »طغیان«  =با 
زاده می شود.

=هرگز شاد نخواهی بود، اگر مدام به 
دنبال این باشی که شادی چیست و 
هرگز زندگی نخواهی کرد اگر مدام به 
دنبال این باشی که معنای آن چیست.

فارابی، استادی همه فن حریف

فارابی متولد 22 شوال 259 هجری 
به  که  است  آدم هایی  آن  از  قمری، 
معنی واقعی کلمه، از هر انگشتش هزار 
هنر می ریزد، اما این فلسفه است که 
بیشتر از هر چیز باعث شهرت او شده. 
اصرار  اصاًل  و  می آمد  فارابی خوشش 
داشت که بگوید سر و ته حرف همه 
نظر همه  است.  فیلسوف ها یک چیز 
به شکلی  را هم  یونانی  فیلسوف های 
و  منطق  در  مثاًل  می دانست؛  درست 
طبیعیات، ارسطو را قبول داشت، در 
اخالق و سیاست افالطون را و در ما 
بود.  فلوطین  پیرو مکتب  بعدالطبیعه 
معتقد بود اختالفاتی که بین نظرات 
افالطون و ارسطو هست، خیلی جزئی 
و پیش پا افتاده است. با توجه به اینکه 
بود،  سیاسی  فلسفه اش  شدت  به 
کرد  طرح  را  فاضله«  »مدینه  تئوری 
فیلسوف  یک  هم  را  مدینه  حاکم  و 
قرار داد. وقتی هم که تصمیم گرفت 
برای پیشرفت علم فلسفه کاری بکند، 
تمام کتاب هایی که نظرهای فیلسوفان 
یونانی را در آنها نوشته بودند و به خاطر 
بودند،  غلط  از  پر  بد  فهم  یا  ترجمه 
تشریح کرد. البته دلیل این کار خوبش 
عالوه بر عشقی که به فلسفه داشت، این 
بود که استاد، به بیشتر زبان های زمان 
خودش مثل عربی، ترکی، سریانی و 

یونانی مسلط بود.
فارابی به خاطر اینکه دوست داشت 
در همه علوم سری توی سرها دربیاورد، 
خیلی وقت نمی کرد برود دنبال پول 

بود  مجبور  همین  برای  درآوردن، 
قناعت کند و ساده زندگی کند ولی 
هر وقت هم که خیلی محتاج می شد، 
چون پزشکی را خوب می دانست، برای 

کسب درآمد طبابت می کرد.
موسیقی هم یکی دیگر از هنرهایش 
سیف الدوله  مجلس  در  بار  یک  بود. 
دیلمی با چند تکه چوب، طوری آهنگ 
زد که همه به گریه افتادند، بعد هم با 
به خنده  را  زدن آهنگ دیگری همه 
انداخت و آخر سر هم با آهنگ خاص 

دیگری همه را سرگرم نمود.

رفتم و بار سفر بستم

علی تجویدی، متولد 15 آبان 1298 
خورشیدی، می گفت: »من به یاد ندارم 
آهنگی ساخته باشم که انگیزه نداشته 
هیچ وقت  انگیزه  بدون  آهنگ  باشد. 
تأثیرگذار نخواهد بود«. شاید به خاطر 
همین است که آهنگ های تجویدی 
به دل می نشیند؛ »دیدی که رسوا شد 
دلم«، »امید جانم« و »آتش کاروان« 
کارنامه  از  کوچکی  نمونه های  فقط 
ر  ندگا ما چهره  هستند.  تجویدی 
شدن هم تنها افتخارش نیست؛ نشان 
درجه یک هنری و قرار گرفتن در رده 

موسیقی دانان طراز اول دنیا را هم که 
اضافه کنید، تازه می شود تجویدی را 
آن طوری که بوده، تصور کرد.تجویدی 
صبا  بود،  صبا  شاگردهای  بهترین  از 
نقاشی  درس  تجویدی  علی  پدر  از 
با  تجویدی  موقع  همان  و  می گرفت 
صبا آشنا شد. بعد از یادگیری فلوت، 
ویولن  صبا  بعد  و  یاحقی  حسین  از 
یاد گرفت و بعد هم یادگیری ردیف 
بود و خط نت و آهنگسازی به توصیه 

رکن الدین مختاری. 
چهره های  مؤثرترین  از  تجویدی 
را  ترانه هایش  بود؛  »گل ها«  برنامه 
هم بیشتر معینی کرمانشاهی و بیژن 
ترقی و رهی معیری می ساختند. قبل 
 4 کشید؛  عذاب  خیلی  هم  رفتن  از 
سال دست به ساز نزد و این آخری ها 
که  وقتی  نمی داد.  هم  گوش  دیگر 
همین اواخر از جهان رفت، شجریان 
گفت: »نسلی که به پشتکار و عشق، 
را  زمین  ایران  هنر  و  فرهنگ  بنای 
یکایک  بخشیدند،  شکوه  و  رفعت 
استواری  به  اما  می روند  دست  از 
و  موالنا  حافظ،  چونان  که  فرهنگی 
باور  پرورانده،  خود  در  را  فردوسی 
او  آهنگسازی  ذوق  دارم...  عمیق 
زبان  و  نیاز  با  را  اصالت  )تجویدی( 
مردم درآمیخت؛ چنان که نغمه هایش 
افتاد و در پی سال ها  بر سر زبان ها 
هنوز  می گذرد،  آنها  آفرینش  از  که 
هم در خلوت و تنهایی مردم زمزمه 

می شود«.
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چگونه عدد صفر كشف شد
تعجب آور است اما مدتها طول کشید 
تا عدد »صفر« کشف شود. تا آن زمان 
اعداد همیشه از یک شروع می شدند. 
اولین بار عدد صفر توسط »بابلیان«، 
در قرن سوم میالدی، در محاسباتشان 
اعداد  به جای  آنان  البته  شده.  آورده 
دهگانه و مضرب 10 پایۀ محاسباتشان 

عدد 6 و 60 و 600 و... بود.
سالها گذشت و کسی به عدد صفر 
و نقش آن در محاسبات اهمیتی نداد 
»مایا«  قوم  و  مکزیکی ها  که  آن  تا 
و  گرفتند  بکار  قرن چهارم  در  را  آن 
کشفیات در این مورد همچنان که در 
مورد ستاره شناسی نشان می دهد، آنان 
به مراتب از اروپائیان پیشی گرفته بودند.

پس از آن در قرن پنجم، هندیان، 
ایرانی ها، چینی ها، کامبوجی ها و تعداد 
دیگری از کشورهای آسیایی، عدد صفر 
را در محاسباتشان وارد کردند. اروپای 
قرن 12  در  بعد،  قرن  چندین  غربی 
میالدی به اهمیت عدد »صفر« واقف 
شد و آن را در محاسبات به کار گرفت.
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بازی  نموده اید، متوجه هستید که من 
امروز با  حادثه ای روبرو شده ام که هر 
نوع صراحت لهجة گستاخانه ای را توجیه 
می نماید. شما خوب متوجه هستید در 
این پیس ]نمایشنامة[ سیاسی که امروز 
آقای  به قلم  ایران  در نهضت توده ای 
طبری نوشته می شود، و به کارگردانی 
ایشان و شرکت دکتر یزدی ها و دکتر 
مظفر  عّمه  و  قاسمی ها  و  کشاورزها 
با  متأسفانه  و  او8،  شوهر  و  فیروزها 
شرکت خوِد شما بازی می شود، نقش 
خیانتکار به من و خامه ای و جواهری و 
سایر افراد شرافتمند تحمیل شده است.

خوب متوجه هستید که در این بازی 
تراژیک و کمیک، نقش لنین و استالین 
و غیره را دکتر یزدی و دکتر کشاورز 
بازی  و شوهرش  مظفر  فیروز  عّمه  و 
کرده، و نقش خیانتکاران را خامه ای و 

جواهری بازی  می نمایند!

گویا  نوشین!  آقای  عزیزم  دوست 
انحرافات  این  نموده اید  فراموش 
داده  نسبت  من  به  که  خیانتکارانه 
می شود تاریخش، به عکس آنچه ادعا 
شده، از موقع انتشار کتاب »چه باید 
اردیبهشت  اسحق،  اپریم  ]اثر  کرد« 
1325[ نمی باشد. خیلی زودتر از آن 
شروع شده. البته فراموش نکرده اید - و 
فراموشی  باعث  کسبی  اشتغاالت  اگر 
شده باشد، با کمی تأّمل تصدیق خواهید 
نمود- که طبری و قاسمی و کیانوری و 
شما بودید که این فکر امروزی را که من 
تعقیب می نمایم، در من تزریق نمودید. 
گویا فراموش نکرده باشید که من پس از 
شناختن افراد »اپورتونیست« در گوشة 
خانة خود منزوی شده بودم9. وقتی شما 
از طبری تعریف و تمجید ]کردید[ و مرا 
به تبعیت از فکر خودتان تشویق نمودید، 
من ضعف ها و خودخواهی های او را که 
در زندان دیده بودم برای شما تعریف 
فکر  که  می دانید  خوب  شما  کردم. 
امروزی من عیناً همان فکر مشترکی 
است که من و شما و طبری و قاسمی 
و کیانوری آن روز تعقیب می نمودیم، 
و گویا تنها من و خامه ای، از آن عده، 
امروز نسبت به آن افکار شریف و عالی 
و  مانده ایم، و طبری و قاسمی  وفادار 
شوهِر مریم ]کیانوری[ درست در عکس 

آن جهت حرکت می نمایند، و شما  هم 
نقش »لش« ]یعنی: ُرل نعش[ را بازی 

می نمائید.
را  شما  تجارت  و  کسب  ]هم[  اگر 
حتماً  باشد،  نموده  فراموشکار  خیلی 
فراموش ننموده اید که عالوه بر اشخاص 
نامبرده، یک شخص ساکت و آرام نیز در 
اغلب جلسات ما حضور داشت، شخصی 
ـّاق خوبی نیست ولی متفکر و  که نَط
قضاوت کنندة خوبی است، و من و شما 
هر دو نسبت به او احترام و ارزش قائل 
هستیم. آری ... اگر خاطرات آن روز را 
فراموش کرده اید، و اگر جرأت دارید، 
برای  را  سطور  این  می کنم  خواهش 
صادق هدایت بخوانید. او فراموشکاری 
10 نمود! خواهد  جبران  را  شما 

من پس از نوشتن این مراسله، حس 
می کنم که تمام نفرت من از شما تبدیل 
به محّبت و صمیمّیت همیشگی گردیده 
و حس می کنم که در یکی از شب های 
هفته می توانم شما را در روی صحنة 
سعی  گذشته،  مانند  و  ببینم  ]تئاتر[ 
می کنم در صف اول نشسته و از نزدیک 
به روی شما  تماشا نمایم. من بدون 
شرمساری و با وجدان راحت به روی 
با نوشتن  زیرا  نگاه خواهم کرد،  شما 
این سطور، دیگر هیچ اثری از نفرت و 
تحقیر در فکر من باقی نمانده، و ارزش و 
احترام همیشگی خود را نسبت به شما 
بازیافته ام. من در عالم دوستی موّظف 
بودم به تکلیف خود عمل کنم، و افکار 
خود را دربارة شما به خوِد شما بنویسم 

تا بتوانم استراحت نمایم.
  دوست صمیمی شما
دربارة اصالحات اجتماعی شاه

و  بینی  واقع  بخاطر  ملکی  خلیل 
بحث  خود،  طلبی  اصالح  خصلت 
شیوه  بهترین  را  گفتگو  و  مذاکره  و 
برای حّل مسائل و مشکالت سیاسی 
می دانست و لذا، در عصری که بسیاری 
از رهبران سیاسی و روشنفکران ایران، 
رهائی«  ره  »تنها  را  مسلّحانه  مبارزة 
می کرد:  تأکید  ملکی  می دانستند، 
»ما تئوری مبارزه« ]قهرآمیز[ را بطور 
کورکورانه و جامد در شرایط و اوضاع و 
احوال خاّص جامعة ایران، قابل انطباق 
نمی دانیم. )خاطرات، ص 358( با این 
واقع بینی و خصلت اصالح طلبی بود 
که خلیل ملکی دربارة اصالحات ارضی 

و اجتماعی شاه معتقد بود:
» هر چند که بارها نوشته ام، باز تکرار 
می کنم که تئوری اجتماعی شاه ایران 
راجع به تحّول، مترقی است، هر چند 
طّراحان  و  مجریان  اگر  نیست.  کافی 
ندارند،  آن  به  ایمان  تحّول،  برنامة 
مسأله ای است جداگانه. بخصوص ملی 
کردن آب، همواره یکی از هدف های ما 

بوده است«. )نامه ها، ص 414(.
دیدار  ملکی باشاه 

چنانکه دیدیم، خلیل ملکی معتقد 
در هدف  بین،  واقع  »رهبرِی  که  بود 
اّما  و ایدئولوژی نباید سازشکار باشد، 
برای  »سازشکاری«  روز،  سیاست  در 
رسیدن به قسمتی از هدف های اعالم 
شده نه تنها ُمجاز، بلکه ضروری است...«

بینانه  با چنان درک مدرن و واقع 
 1339 سال  در  که  بود  سیاست  از 
خلیل ملکی دعوت شاه را برای دیدار 
و گفتگو پذیرفت و بسان یک متفّکر 

دکتر محّمد مصّدق؛ آسیب شناسی یک شکست
چه  که  می کنم  فکر  گاهی   
و  شیفته  جان های  چه  جان هائی! 
شیدائی در حریق حزب توده سوختند 
کیوان،  مرتضی  شدند!:  خاکستر  و 
خلیل  لوِرتا،  نوشین،  عبدالحسین 
ملکی و بسیاران دیگر ... پس طبیعی 
زندگی  و  حال  شرح  در  که  است 
آنان بتوان سخِن ابوالفضل بیهقی را 
بیاد آورد و : »قلم را، لَختی بر وی 

بگریانم«.1
خلیل ملکی و عبدالحسین نوشین 
بالیدة  و  مشروطّیت  جنبش  پروردة 
تجّدد نوپای ایران بودند، از این رو، 
پائی در فرهنگ ُکهنسال ایران و پای 
دیگری در عرصة فرهنگ مدرن اروپا 
داشتند. مؤلّفه های دیگری نیز - البّته- 
و سرنوشت مشترک خلیل  سرشت 
ملکی و عبدالحسین نوشین را َرَقم 
زده بودند. از جمله، هر دو در کودکی 
دو  هر  بودند.  داده  دست  از  را  پدر 
جزو نخستین گروه محّصلینی بودند 
که توسط رضاشاه به اروپا اعزام شده 
بودند )خلیل ملکی برای تحصیل علم 
به آلمان رفت و عبدالحسین نوشین 
برای هنر تئاتر به فرانسه(. هر دو با 
اندیشه و آرمانی انسانی به حزب توده 
پیوستند و به عنوان »اصالح طلبان« 
کوشیدند تا رهبری حزب توده را از 
فساد و وابستگی و اطاعت کورکورانه 
برهانند، هر دو، روابط صمیمانه ای با 
صادق هدایت داشتند، هر دو از نجابت 
برخوردار  خاصی  اخالقی  فضیلت  و 
بودند، هر دو پایه گذار مکتب نوینی 
گذار  پایه  نوشین،  بودند:  ایران  در 
تئاتر مدرن ایران2 و خلیل ملکی، پایه 
گذار اندیشة سیاسِی مستقل، ملّی و 
هنرمندان  از  نسلی  دو،  هر  مدرن3. 
پرورش  را  برجسته  نویسندگان  و 
همسرش  همراه  )به  نوشین  دادند: 
مانند  هنرمندانی  لوِرتا هایراپتیان(، 
محمد علی جعفری، عّزت اهلل انتظامی، 
نصرت کریمی، توران مهرزاد، مهین 
محمد  و  ایرن  اسکوئی،  مصطفی  و 
خلیل  و  داد*،  پرورش  را  عاصمی 
ملکی، نویسندگانی چون محمد علی 
همایون کاتوزیان، داریوش آشوری و 
هوشنگ وزیری را ...، هر دو با وجود 
زندگی  سراسر  در  فرهنگی،  غنای 
خویش در تنگدستی و فقر زیستند، 
و سرانجام: هر دو به گونه ای متفاوت 
سوختند:  توده  حزب  حریق  در   -
عبدالحسین نوشین، در غربِت غریِب 
مهاجرت )در تنهائِی بیمارستانی در 
طوفان  در  ملکی،  خلیل  و  مسکو(، 
و  ُعزلت  در  توده،  حزب  تهمت های 

انزوای وطن:
 » کاشفان فروتِن شوکران

 جویندگان شادی
  در ِمجرِی آتشفشان ها ...

در برابر تُنَدر می ایستند
خانه را روشن می کنند

   و می میرند.«. )4(

نامة خلیل ملکی
 به عبدالحسین نوشین

این نامه چند ماه پس از انشعاِب 
دی ماه 1326 از حزب توده، )اوایل 

سال 1327( نوشته شده است.
عبدالحسین نوشین که از دوستان 
نزدیک صادق هدایت بود با  جمعی 
به  توده  حزب  روشنفکراِن  از  دیگر 
به  و  می رفتند  ملکی  خلیل  دیدن 
توده  به حزب  تا  اصرار می کردند  او 
بپیوندد و برای اصالِح راه و روش و 
رهبری آن حزب، آنان را یاری دهد. 
ملکی به دلیِل رفتارهایی که از برخی 
رفقایش )که اکنون در دستگاه رهبری 
حزب توده بودند( در زندان »پنجاه و 
سه نفر« دیده بود، از این کار اکراه 
داشت. اّما باالخره یک عامل عاطفی  
که  شد  سبب  نوشین  با  ارتباط  در 
پیشنهاد او و دوستانش را بپذیرد و در 
حزب توده به آنان بپیوندد. به قولی5، 
دیدار  برای  ملکی  خلیل  که  روزی 
نوشین به خانه اش رفته بود، دید که 

آزاده و مستقل، کوشید تا نظرات و 
پیشنهادات خویش را به شاه ارائه دهد.

- »... اگر اعلیحضرت انتظار دارند 
را  چه  هر  درباریان  مانند  هم  من 
فرمودید تأیید کنم، مسالة دیگریست، 
از  هستند  مایل  اعلیحضرت  اگر  اّما 
واقعیات موجود اجتماعی - آن طور 
که هست نه آن طور که مورد پسند 
است - اطالع حاصل کنند، آنچه که 
من عرض می کنم صحیح است...  این 
را انصاف می دهم که در تمام مواردی 
که من مقاومت کردم و توضیح دادم 
دربارة  شدند!  قانع  ]شاه[  باالخره 
رفراندوم و دکتر صدیقی و دفاع من 
از ایشان، قریب یک ساعت بحث شد 
شخص  صالِح  که  شدند  متقاعد  و 
ناشی  شکاف  کردن  زیاد  نیز  ایشان 
کردن  پُر  بلکه  نیست  مرداد   28 از 
آنست. باالخره ایشان سفارشی را به 
توسط من به سران جبهة ملّی دادند. 
او ]شاه[ می گفت: برای من چه فرق 
من  باشد،  زید  یا  َعمرو  که  می کند 
و  دارم  قانونی  اختیارات  نوع  هر 
حال که مردم صالح ها و سنجابی ها 
او  ندارم.  حرفی  من  می خواهند،  را 
]شاه[ می گفت: من از آنها فقط دو 
اطمینان می خواهم. اوالً وضع خود را 
رسماً نسبت به احترام به قانون اساسی 
مقام  به  احترام  ایشان  منظور  )که 
سلطنت بود( اعالم کنند؛ ثانیاً وضع 
خود را نسبت به حزب توده مشخص 
سازند. بعد گفت: البته مطلب سومی 
هم هست که اختالفی در آن است. 
او تأکید کرد در صورتی که این دو 
مطلب روشن بشود برای من صالح ها 

یا دیگران فرق ندارند«.
موضِع  ز  ا سپس  ملکی  خلیل 
که  می نویسد  ملّی  جبهة  رهبران 
یادآورِ موضع گیری های این رهبران 

در آستانة انقالب 57 است:
آقایان  به  را  مطلب  این  »من   
در  ولی  دادم،  اطالع  ملّی[  ]جبهة 
مطلق  بافی  منفی  بازاِر  روزها  آن 
رواج داشت و رهبران نهضت، مانند 
موارد گذشته، حتی عوام فریب هم 
نبودند بلکه فریفتة تمام و کمال عوام 
بودند. متأسفانه سران جبهة مّلی، 
در عمل، نشان دادند که مردانی 
نیستند که در جریان های سیاسی 
آگاهانه دخالت کنند و با تدبیر و 
موقع شناسی از فرصت ها استفاده 
کنند. آنها نشان دادند که هدفشان 
مجبوب القلوب بودِن صرف است نه 
اقدام و خدمت اجتماعی که محبوبیت 
سنگر  در  آنان  بیاورد.  تاریخی 
راحِت منفی بافی موضع گرفتند.

در آن زمان که هیأت حاکمه سخت 
متزلزل بود و همه گونه امتیاز را به نفع 
نهضت ملّی می شد گرفت، اعالم کردن 
دو کلمه دربارة قانون اساسی و حزب 
توده می توانست وضع نهضت را از جنبة 
داخلی و خارجی مشّخص و روشن 
سازد. ولی رهبران این دو موضوع  را 
مسکوت گذاردند تا آن که سرانجام 
خود تبدیل به مدافع قانون اساسی 
به  و  گشتند  مشروطه  سلطنت  و 
طرف  از  که  تهمت هائی  مناسبت 
می شد  زده  آنان  به  امنّیت  سازمان 
مجبور شدند بارها بر علیه حزب توده 
و رادیوهای وابسته به شوروی اعالمیه 
بدهند. حال آنکه اگر از اول وضع را 
روشن کرده بودند مجبور به چنین 
دنباله روی هائی نمی شدند. بهر صورت 
اگر درست عمل شده بود، ممکن بود 
جبهة ملّی به جای دکتر امینی روی 

کار بیاید ولی چنین نشد.
امینی  دکتر  حکومت  دورة  در   
نیز فرصت نوع دیگری وجود داشت 
افتاده  میان هیأت حاکمه شکاف  و 
بود و به آسانی می شد پس از امینی 
حکومت ملّی تشکیل داد، اما رهبران 
جبهه با اشتباه کاری های حیرت انگیز 
این فرصت را نیز از دست دادند ... « 

)نامه ها، صص 77، 79(.
»ادامه دارد«           

=خلیل ملکی و عبدالحسین نوشین، پروردة جنبش مشروطّیت و بالیدة تجّدد نوپای ایران بودند.
=خلیل ملکی با شهامت و جسارت استثنائی، ضمن تائید اصالحات اجتماعی شاه، دعوت شاه را برای مالقات و گفتگو پذیرفته بود.
=آن »روح توده ای« که خلیل ملکی از ظهورش نگران بود، سرانجام با انقالب اسالمی 57، در »روح اهلل خمینی« متجّلی شد.

بخش )12(

در آن اطاقک کوچک و محّقر چگونه 
لورِتا، همسر نوشین، سعی می کرد تا 
کودک شیرخوارشان را آرام کند. تأثیر 
عاطفِی دیدن این منظره سبب شد تا 
ملکی دعوت نوشین و دیگران را جهت 

پیوستن به حزب توده بپذیرد.
   در حزب توده، عبدالحسین نوشین 
اصالح  جناِح  فّعاِل  و  مهم  اعضاء  از 
و  نزدیک  دوستان  جمله  از  و  طلب 
صمیمی ملکی بود. نوشین که مانند 
بعضی دیگر از اصالح طلبان، انشعاب 
را صالح نمی دانست با رضایت ملکی 
و دیگِر انشعابیون، درحزب توده ماند، 
محکوم  برای  حزب  رهبری  فشار  اّما 
کردن انشعاب و شخِص ملکی، نوشین 
را نیز ناگزیر کرد تا علیرغم میل خود، 
با آنان همساز شود و اعالمّیة شدید و 
افتراءآمیز حزب توده علیه خلیل ملکی 

را امضا کند.
و  اندوه  نوشین،  به  ملکی  نامة 
به  معتقد  اندیشمند  یک  افسردگی 
اخالق را دربارة عمِل ناروای یک دوست 
عزیز و هنرمنِد برجسته عیان می کند و 
در عین حال، صفای باطن، ادب و عاطفة 
سرشارِ خلیل ملکی را آشکار می سازد: 

دوست عزیز آقای نوشین!
چند ساعت پس از نصف شب است 
که این سطور را برای شما می نویسم. 
خیلی دلم برای شما تنگ شده است، 
ولی مالقات بایک نفر خائن و منحرف 
برای شما خیلی خوشایند نباید باشد. 
را در روی  گاهی خیال می کنم شما 
صحنة تئاتر زیارت نمایم، ولی نمی توانم 
خود را راضی کنم. ایراد من ]به شما[ 
نه برای این است که شما امضائی برای 
مسّببین  که  نموده اید  عملی  تقبیح 
حقیقی آن را بیشتر از من می شناسید! 
برای این نیست که من نمی خواهم و 
نمی توانم حتی در روی صحنة ]تئاتر[ 
شما را ببینم! بلکه تنّفر من از دیدن 
شما به این جهت است که در مقابل 
ناجوانمردانه،  و  شرفانه  بی  روِش  این 
سکوت اختیار نمودید. شما که جرأت 
تقبیح علنی من و خامه ای ]و[  جواهری 
و غیره را داشتید، ولی جرأت تقبیح این 
روش را که خودتان نزدیک تر از من به 
فعاًل  اگر من  ندارید.  قبح آن هستید 
نمی توانم این افتخار را داشته باشم که 
بازی هنرمندانة شما را روی صحنة تئاتر 
ببینم، دارای این افتخار هستم که بازی 
هنرمندانة شما را در صحنة سیاست 
تماشا می نمایم. اگر من نمی توانم به 
اندازة یک نفر از هزاران نفر تماشاچی 
از شما و همکاران هنرمند شما تشویقی 
پیشنهاد  آرم، در عوض یک  به عمل 

مفید دارم:
را  نقشی  شما  »ُولپن«6  از  پس 
بازی  سیاسی  صحنة  در  امروز  که 
می کنید در صحنة تئاتر بازی نمائید و 
شخصّیت سیاسی خودتان را به مردم 
مجّسم سازید؛ بی شک موفقیت بزرگی 
»قریحة«  من  چون  داشت.  خواهید 
ممکن  ندارم،  را  نویسندگی  نوع  این 
است این مشکل و حل آن را به عهدة 
آقای ]احسان[ طبری، یا رفیق طبری، 
بگذاریم که رفاقت چهارده سالة خود را 
با  ]انور[ خامه ای مخصوصاً به حد کمال 

هنرمندی رسانده است.

   در روی صحنه، یک فرد اجتماعی 
و مبارزی را مجّسم نمائید که تا دیروز 
و  خود  دوستان  تمام  توّجة  علیرغم 
قریحة  و  و منطق، هنر  علیرغم عقل 
وکیل  یعنی  سیاست،  فدای  را  خود 
ولی  بود،  نموده  مجلس،  برای  شدن 
امروز- به عکس- تمام عقاید سیاسی 
و اجتماعی خود را به تمام معنِی کلمه، 
فدای قریحه و هنر، یعنی فدای نتیجة 
حاصل از هنر، یعنی »پول« نموده است، 
همان پولی که شما هنرمندانه بارها آن 
را در صحنة ]تئاتر[ معرفی نموده اید، 
که با آن می توان وجدان اخالقی ترین 

مردم را خرید!
با پول می توان شجاعت اخالقی انسان 
را خرید، البته تصدیق خواهید فرمود که 
این نوع خریداری الزم نیست همیشه 
مستقیم باشد، غیرمستقیم هم، از لحاظ 
دارد.7 را  نتیجه  و  اثر  همان  اخالقی 

اگر یک فرِد مبارزِ هنرمندی برای 
رواج بازار تجارت هنرمندانة خود، و یا از 
ترس کسادی بازار خود، اجازه دهد که 
به  نام او - و یا ]با[ سوءاستفاده ضمنی 
از نام و شخصّیت اوـ  قبیح ترین مردم، 
شریف ترین افراد را خیانتکار و منحرف 
و عامل امپریالیسم و همردیف تروتسکی 
و غیره جلوه دهند، و او ساکت و آرام 
بنشیند که اسم او نیز به عنوان عضو 
هیئت اجرائّیه در این اتهامات به عنوان 
اکثریت تاّم و تمام ]هیئت اجرائیه موّقت 
قرار  سوءاستفاده  مورد  توده[  حزب 
بگیرد، اسم این را  چه می توان گذارد؟

دادن  نشان   ... عزیزم  دوست  آری 
بی  « ِد  فر همچو  یک  شخصّیت 
بیشتر  امروز  صحنة  در  شخصّیتی« 
و  مفید  ایران  جامعة  برای  روز  هر  از 
این  متوّجة  خوب  من  است.  مؤثر 
شخصّیت ترین  با  شخصّیتِی  بی 
افراد جامعة روشنفکران هستم و 
بی شخصّیتی  این  با  مبارزه  لزوم 
را بخوبی درک می نمایم. شما این 
مبارزه را از صحنة ]تئاتر[ شروع کنید، 

و از خودتان نیز شروع نمائید.
لهجة  صراحت  جرأت  من  اگر 
گستاخانه را پیدا کرده ام، البته تعجب 
نخواهید نمود. شما که الاقل در روی 
صحنه ]تئاتر، نقش[ »حادثه جو« را  

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

1- تاریخ بیهقی، به تصحیح علی اکبر فّیاض، 
ص 795.

2- در این باره نگاه کنید به مقالة مختصر 
اّما جامع هوشنگ اتّحاد: پژوهشگران معاصر 
ایران )صادق هدایت(، صص 623-608 . دربارة 
لورتا هایراپتیان )همسر نوشین( و نقش خاّلق 
تحقیق  متأسفانه،  ایران،  نوین  تئاتر  در  او 
مستّقلی در دست نیست. لورتا در سال 1290 
به جهان گشود.  خورشیدی در تهران چشم 
او اولین زنی است که با وجود محدودیّت های 
اجتماعی آن زمان بطور حرفه ای پا به صحنة 
عبدالحسین  همراه  به   – او  گذاشت.  تئاتر 
مانند  مشهوری  نمایشنامه های  در   – نوشین 
توپاز )مارسل پانیول(، ُولپن )جانسون(، پرندة 
ُرزماری  )شکسپیر(  اتلّلو  )مترلینگ(،  آبی 
گرانده  اوژنی  )گورکی(  اعماق  در  )برکلی(، 

)بالزاک( و ... شرکت داشت.
در 13 مهرماه 1313 )در زمان رضاشاه(  به 
فردوسی«،  »هزارة  کنگرة  برگذاری  هنگام 
و  »رودابه  داستان های  اساس  )بر  تابلو  سه 
تهمینه«(  و  »رستم  و  قباد«  و  »رستم  زال«، 
به کارگردانی نوشین و بازی هنرمندانة لورتا 
تشویق  و  توّجه  مورد  که  رفت  صحنه  به 
به  موّفق  بطوریکه  گرفت  قرار  خاورشناسان 

دریافِت مدال مخصوص جشنواره شدند.
اهمّیت حضور و نقش خاّلق لورتا در عرصة 
هنر تئاتر ایران چنان بود که احمد شاملو - به 
سال -1329 شعر معروف »تئاتر« را به لورتا 
تقدیم کرد. لورتا پس از بازگشت از مهاجرت 
جانکاه ِ شوروی به ایران، در چند فیلم مّهم، 
نقش آفرین بود که عبارت بودند از: شب اعدام 
زادوریان(،  )روبیک  معرکه  ماّلپور(،  )داود 

باشرف ها )قدرت اهلل بزرگی( و اسرار گنج دّرة 
جّنی )ابراهیم گلستان(. 

لورتا به زبان های ارمنی، روسی و فرانسه 
تسّلط داشت و با زبان آلمانی نیز آشنا بود. 
بعد از انقالب اسالمی،  او بالفاصله به اتریش 
مهاجرت کرد و سرانجام در هشتم فروردین 
عبدالحسین  یادگار  تنها  کنار  در   1377
جهان  از  چشم  وین  شهر  در  )کاوه(  نوشین 
کوتاه  مقاالت  ز  ا استفاده  با  ( فروبست. 
دانشنامه  آصفی-  سهیل  و  اتّحاد  هوشنگ 
ژانت د. الزاریان. به کوشش  ارمنی  ایرانیان 

صص 432-431(
3- در این باره نگاه کنید به مقّدمة مفّصل 
محمد علی همایون کاتوزیان: خاطرات سیاسی 

خلیل ملکی، چاپ دوم، تهران، 1368.
4- احمد شاملو، مجموعه اشعار، ج 2، صص 

1072-1073
5- نامه های خلیل ملکی، مقدمة امیر پیشداد 

و محمدعلی همایون کاتوزیان، ص 20. 
به  نمایشنامه ای  قهرمان   ،Volpone  -6
 B.( همین نام از نویسندة انگلیسی، بن جانسون

Johnson( با خصلتی روباه گونه و فریبکار.
7- گویا در آن زمان، حزب توده به نوشین 
و همسر هنرمندش لورتا وعده داده بود تا این 
دو را برای شرکت در مراسمی به چکسلواکی 
بفرستد. از این گذشته، تبلیغات حزب توده در 
رونق کار تئاتر سعدی )وابسته به نوشین( بسیار 

مفید و مؤثّر بود.
8- اشاره به مریم فیروز و همسرش )نورالدین 

کیانوری( است.
9- اشاره به اینکه خلیل ملکی در زندان با 
بسیاری از ضعف ها و فرصت طلبی های رهبران 

حزب توده آشنا شده بود و لذا پس از آزادی، از 
آنان کناره گرفته و منزوی شده بود.

10- صادق هدایت هرگز به عضویت حزب 
توده در نیامد، اما در چند سال اول تشکیل 
متمایل  آن  اصالح طلب  به جناح  آن حزب، 
جلسات  از  بسیاری  دلیل  همین  به  و  بود، 
این جناح در اطاقی که او در خانة پدری اش 
ناظر(  عنوان  )به  او  خود  حضور  در  داشت، 
تشکیل می شد، به این دلیل است که ملکی 
... مقّدمه،  او را به شهادت می گیرد. )نامه ها 

ص 25(.
همراه  و  همکار  عاصمی،  محمد  دکتر   *
نوشین و لورتا در گفتگوی بلندی با نگارنده، 
خاطرات جالبی از فضل و فضیلت های این دو 
هنرمند برجسته اظهار داشته که بزودی منتشر 

خواهد شد.

صادق هدایت، عبدالحسین نوشین،... و لورتا
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مجله  ل  مسئو یر  مد =
»پایتخت کهن« به دلیل عدم 
رعایت مصوبات شورای عالی 
چاپ  یعنی  ملی  منیت  ا
عکس سران جنبش سبز و 
علیه  تبلیغی  فعالیت  آنچه 
نظام خوانده می شود مجرم 

شناخته شد.
=مرجان توحیدی خبرنگار 
روزنامه »شرق« در انتقاد به 
توییت  وضعیت شغلی خود 
کرده »در حال از دست دادن 
کار  برای  انگیزه هام  همه 

روزنامه نگاری هستم«.
حاکیست  جوها  و  =پرس  
نه  ها ما ق  حقو نگین  میا
روزنامه های  در  خبرنگاران 
 ۲ تا   1٫5 بین  اصالح طلب 

میلیون تومان است.
در  می دهد  نشان  =آمار 
یک سال و نیم گذشته 165 
روزنامه نگار فقط در ۷ رسانه 

اخراج و بیکار شده اند.

مهرماه  پانزدهم  گذشته  یکشنبه 
اتهامات  به  رسیدگی  جلسه   ،1۳۹۷
روزنامه  و  کهن«  »پایتخت  مجله 
مطبوعات  دادگاه  در  »مردمساالری« 

تهران برگزار شد.
مجله  مسئول  مدیر  عباسی  فریبا 
اتهام »توهین به  به  »پایتخت کهن« 
مقدسات و بنیانگذار انقالب اسالمی«، 
»انتشار تصویر سران فتنه« )موسوی 
شناختن  رسمیت  »به  و  کروبی(  و 

اسراییل« به دادگاه احضار شده بود.
او متهم بود که حدود سه سال پیش 
اندیشه های  درباره  مطالبی  انتشار  با 
به  منتظری  حسینعلی  آیت اهلل 
مقدسات و خمینی توهین کرده است.

و  مدارک  ارائه  باوجود  نهایت  در 
منصفه  هیئت  قانونی،  استدالل های 
مسئول  مدیر  آرا  اتفاق  به  مطبوعات 
عدم  دلیل  به  را  کهن«  »پایتخت 
امنیت  شورای عالی  مصوبات  رعایت 
ملی با چاپ عکس سران جنبش سبز 
مجرم  نظام  علیه  تبلیغی  فعالیت  و 

شناخت.
علی نظری )همسر فریبا عباسی( از 
نمایندگان اصالح طلب مجلس ششم 
»مستقل«  روزنامه  مسئول  مدیر  و 
بود  رفته  دادگاه  به  او  همراه  که 
می گوید:  قاضی  حکم  از  انتقاد  با 
عدم  به خاطر  »محکومیت همسرش 
امنیت  شورای عالی  بخشنامه  رعایت 
او  است«.  قانونی  وجاهت  فاقد  ملی 
به  مربوط  »پرونده  گفته  همچنین 
در   ،۹۵ مهرماه  مقدسات،  به  توهین 
دادگاه فرهنگ و رسانه رسیدگی شد 
و بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرده، 

اما دادگاه نپذیرفته است!«
روزنامه  پرونده  روز  همان  در 
دلیل  به  »مردمساالری«  اصالح طلب 
دیگری  روز  به  متهم  حضور  عدم 
مسئول  مدیر  و  صاحب  شد.  موکول 
این روزنامه مصطفی کواکبیان نماینده 

عضو فراکسیون اصالح طلبان است.
بربادرفته ی  امید  و  تدبیر  دولت 

مطبوعات
بسیاری از روزنامه نگاران و خبرنگاران 
اصالح طلب به این امید از دولت حسن 
روحانی حمایت کردند که با روی کار 
مطبوعات  فضای  دست کم  او  آمدن 
از روی  امنیتی  تغییر کند، فشارهای 
آنها برداشته شود و زمینه برای کمی 
آزاد نوشتن باز شود اما نتیجه ای نداشت 
فعالین  و  شاغلین  از  زیادی  تعداد  و 
یا  بازداشت  اتهامات مختلف  با  رسانه 
احضار شدند. حسن فتحی روزنامه نگار 
ساکن تهران پنجم خردادماه به دلیل 
مصاحبه با بی بی سی فارسی بازداشت 
نیز هنگامه شهیدی،  او  از  شد. پیش 
حامد آئینه وند، محمدحسین حیدری، 
یغما فشخامی، ساسان آقایی و بسیاری 
دیگر از روزنامه نگاران در یکی دو سال 

گذشته بازداشت شدند.
دولت روحانی در بازتر شدن فضای 
مطبوعات شکست خورد. گرچه ناگفته 
نماند که در دولت محمود احمدی نژاد 
انتقاد از دولتمردان برای روزنامه نگاران 
روحانی  دولت  از  مشکل سازتر  بسیار 

دنبال  به  سنگینی  پیامدهای  و  بود 
فشارهای  روحانی  دوران  در  داشت. 
اصالح طلب  روزنامه نگاران  به  امنیتی 
به  نه  آنهم  کرد  پیدا  کاهش  اندکی 
خاطر کاهش برخوردهای امنیتی بلکه 
حامی  اصالح طلبان  که  دلیل  این  به 
روحانی بودند و در انتقاد از او و دولت 
گرفتار  که  نمی نوشتند  زیادی  چیز 

دستگاه های امنیتی و قضایی شوند.
و  خبرنگاران  که  مشکالتی  به 
پنجه  و  دست  آن  با  روزنامه نگاران 
باید مسائل مالی را هم  نرم می کنند 
افزود. بجز گروه اندکی از آنها حقوق  
و دستمزد اغلب آنها بسیار کم است 
و تازه همین مبلغ کم نیز با تأخیر سه 
آنان پرداخت  به  ماهه و حتی بیشتر 

می شود.
چند روزی است روزنامه نگاران داخل 
ایران بیش از گذشته نسبت به وضعیت 
و  پرس   می کنند.  انتقاد  خود  مالی 
جوها حاکیست میانگین حقوق ماهانه 
خبرنگاران در روزنامه های اصالح طلب 
تا 2 میلیون تومان است و  بین 1٫۵ 
اتفاقاً در میان آنها شمار کسانی که از 
شمار  می کنند  حمایت  اصالح  طلبان 
بیشتری دارند. وضعیت پرداخت حقوق 
در روزنامه های ارزشی تا حدودی بهتر 

است.
روزنامه  خبرنگار  توحیدی  مرجان 
شرق یکشنبه، 1۵ مهرماه، در انتقاد به 
وضعیت شغلی خود توییت کرد »در 
انگیزه هام  همه  دادن  دست  از  حال 
برای کار روزنامه نگاری هستم. اگه شما 
هم تو شرایط مشابه من بسر می برید 

کوت کنید و بگید چرا«.
پاسخ  در  او  همکار  جزینی  مهسا 
کار،  از 1۵سال  بعد  »حقوقت  نوشته 
انگیزه ُکشه تا انگیزه بخش 2-خطوط 
اومده  و جلو  اونقدر سیال شده  قرمز 
کرده  پیدا  عجیب  و  جدید  اشکال  و 
که امکان کار اثربخش رو ازت گرفته 
شده  دوقطبی  شدت  به  فضای   -۳
ازت  رو  مستقل  نقد  امکان  سیاست 
تو  منتظر  دیگه  ۴-مخاطب  گرفته 
نیست. نیازش رو از جاهای دیگه تامین 
میکنه«. او در توییتی دیگر از سانسور و 

خودسانسوری انتقاد کرده است.
سعید آقایی روزنامه نگار ورزشی نیز 
نوشته »مدت هاست که انگیزه ها رو از 
دست دادیم، نمی توانیم بنویسیم آنچه 
را که باید بنویسیم، امنیتی نداریم و 
البته آورده ای که بتوان با آن زندگی 

که نه تا آخر ماه دوام آورد.«
المیرا بابایی دبیر اقتصادی وبسایت 
»رویداد 2۴« نوشته »چون داریم حق 
همه رو می گیریم ولی تو گرفتن حق 
هستیم  کوچه  یه  خم  اندر  خودمون 

حقوقمون واقعا کم و ناچیزه.«
بودن  کم  از  روزنامه نگاران  اغلب 
حقوق و نداشتن امنیت شغلی و مسائل 

امنیتی و اقتصادی شکایت دارند.
مسعود کاظمی از خبرنگارانی که تا 
روحانی  دولت  حامی  پیش  ماه  چند 
و نزدیک به اصالح طلبان بود و مدتی 
تبدیل  دولت  جدی  منتقد  به  است 
 ۴« نوشت:  توییتی  در  اخیراً  شده، 
به  پارسی  صدای  ماهنامه  شماره 
متاسفانه  شد.  منتشر  من  سردبیری 
صاحب امتیاز بعد ۴ شماره به دلیل آنچه 
مسائل مالی عنوان کرد تصمیم به عدم 
انتشار گرفت و از پرداخت حق التحریر 
و  زد  باز  سر  هم  آخر  شماره  کامل 
حاال من اخالقاَ مجبورم با خبرنگاران 
تسویه حساب کنم. این هم شغل ما.«

پارلمانی  خبرنگار  صفری           زینب 
روزنامه سازندگی، سه شنبه 1۷ مهر، به 
نقل از مجله تریبون در توییتی نوشت 
 1۶۵ گذشته  نیم  و  سال  یک  »در 
تعدیل  رسانه   ۷ در  فقط  روزنامه نگار 
 ۷۵ شدند.  بیکار  درواقع  و  ]اخراج[ 
درصد این تعدیل ها ]اخراج ها[ مربوط 
بقیه  و  هستند  دولتی  رسانه  دو  به 
مربوط به ۵ رسانه در بخش خصوصی. 
تعدیل ها  این  درصد   ۹0 از  بیشتر 
]اخراج ها[ هم در زمستان سال گذشته 

انجام شدن ]شدند[.«
خبرنگاران  با  امنیتی  برخوردهای 
دارد  ادامه  همچنان  روزنامه نگاران  و 
به  مربوط  گزارش های  و  اخبار  و 
مهر،   18 چهارشنبه  نیست.  کم  آن 
مسئول  مدیر  حیدری  محمدحسین 
وبسایت دولت بهار )حامی احمدی نژاد( 
را با دستبند و لباس زندان در شعبه 
10۶0 دادگاه کیفری دادگاهی کردند.

»انگیزه روزنامه نگاری« قربانِی 
برخوردهای امنیتی و فشارهای مالی

نم  خا به  شقجی  خا =
در حال  اسرائیلی:  خبرنگار 
و  ایران  رژیم  رفتار  حاضر 
جاه طلبی های آن در منطقه 
که  است  بزرگترین چالشی 
در برابر کشورهای عربی قرار 
گرفته. خوشبختانه پادشاهی 
سعودی در حال حاضر منابع 
زیادی دارد و تا کنون توانسته 
و  کند  ایجاد  توازن  نوعی 

جلوی رژیم ایران را بگیرد.
=خاشقجی: بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر اسرائیل را دوست 
نمی آید  او خوشم  از  ندارم؛ 
و  باهوش  بسیار  آدمی  اما 
به  است؛  تحصیل کرده ای 
مسلط  نیز  انگلیسی  زبان 
بر  اسرائیلی  رهبران  است. 
خالف رهبران عرب ترجیح 
با  خود  جلسات  می دهند 
رهبران عرب را آشکار کنند.

و  روزنامه نگار  خاشقجی  جمال 
ترکیه  اخیرا در  تحلیلگر سعودی که 
بطور مرموزی ناپدید شد طی سال های 
در  نویسندگی  و  رسانه ای  فعالیت 
گفتگوهای  بین المللی،   همایش های 
در  هم  گاهی  و  سیاسی  فرهنگی، 
مناظره های تلویزیون های معروف مثل 
سی ان ان، بی بی سی و دیگر شبکه های 

جهانی حضوری برجسته داشت.
نظام  و  دولت  وفاداران  از  جمال 
زیادی  سالیان  او  بود.  سعودی  حاکم 
افراد  برجسته ترین  از  یکی  عنوان  به 
رسانه ای نزدیک به کاخ های سلطنتی 
شمار  به  سعود  آل  رسای  صدای  و 
می رفت. وابستگی های شغلی گوناگون 
رسانه های  امپراتوری  به  گذشته اش 
و  »الوطن«  روزنامه های  مثل  دولتی 
واقعیت  این  بیانگر  وغیره  »الحیات« 

است.
خاشقجی مشاور ارشد شاهزاده ترکی 
الفیصل رئیس سازمان اسبق امنیت و 
سفیر وقت سعودی در لندن و واشنگتن 
بود و اهمیت بریتانیا و آمریکا در تنظیم 
روابط خارجی ریاض با محیط و جامعه 
بین المللی و مسئله بازار نفت همه و 
»جعبه  در  که  هستند  رازهایی  همه 
پس  است.  نهفته  خاشقجی  سیاه« 
مخالفت او با نظام سعودی یک خطر 
می رفت. شمار  به  ریاض  برای  بالقوه 

سردبیری   200۴ درسال  جمال 
روزنامه »الوطن« سعودی را به عهده 
و  ماه  یک  تقریبا  از  پس  اما  گرفت 
نیم  برکنار شد و پس از بازگشت به 
کار، دوباره این برکناری به خاطر نشر 
مقاله ای علیه جریان های سلفی تندرو 

در سال 2010 تکرار شد.
خاشقجی به علت نوشتن یک توئیت 
در مخالفت با محاصره قطر توسط ۴ 
امارات  سعودی،  مصر،  عربی  کشور 
فرامنطقه ای  روزنامه  از  بحرین،  و 
ممنوع القلم  و  اخراج  »الحیات« 
عرصه  به   201۷ سال  در  اما  شد. 
نویسندگی بازگشت. او همچنین یکی 
واشنگتن  روزنامه های  نویسندگان  از 

پست در آمریکا بود.
تحت  کنفرانس  یک  در  او  شرکت 
عنوان »سعودی، اشتباهات گذشته و 
خطر آینده« که در لندن برگزار شد، 
او را در مظان اتهام به مخالفت با نظام 

سیاسی کشورش قرار داد.
یک طعمه ی خوب برای همه

که  سعودی   نویسندگان  از  یکی 
باره  در  شود  آورده  نامش  نخواست 
می گوید،  لندن  کیهان  به  خاشقجی 
»جمال تنها یک نویسنده یا روزنامه نگار 
یک  اینکه  بر  عالوه  او  نیست  عادی 
موثر  اصالح طلب  و  تاثیرگذار  منتقد 
سیاهی«  »جعبه  است،  سعودی  در 
سعودی  نظام  اطالعات  از  متحرک 
نیز هست؛ به همین دلیل مخالفت او 
و خطری  قرمز  نظام سعودی خط  با 
بزرگ به شمار می رود. البته او در همه 
مصاحبه ها خود را مخالف نظام معرفی 
نمی کرد و به شدت با این واژه مخالف 
بود اما انتقادات وی چنان مؤثر بودند 
بود.  شدیدتر  هم  مخالف  یک  از  که 
او محمد بن سلمان را نمی تابید و با 
اجازه  او مثال  از گام های  تایید برخی 
رانندگی به زنان و آزاد کردن موسیقی 
دانست.  می  ناچیز  را  اقدامات  این  و 
جمال در مصاحبه با بی بی سی وقتی 

اقدامات بن سلمان  باره  را در  او  نظر 
خواستند با شجاعت گفت: »او کارهای 
غلط«.  روش  با  اما  می کند  درستی 
اقدامات  که  بود  این  جمال  منظور 
فردی نمی تواند جامعه را به تغییرات 
واقعی به سوی دمکراسی سوق دهد. او 
معتقد به دمکراسی و خرد جمعی است 
البته به نوعی به اسالم سیاسی و به 
اخوان المسلمین هم عالقمند است. وی 
از روشنفکران سعودی نسلی است که 
خیلی سعی می کرد واقع بین، عقلگرا، 
عین  در  اما  باشد  مستقل  و  میانه رو 
حال در نهاد آل سعود بزرگ شده و 
مال و منالی را هم جمع کرده و مشاور 
کل  رئیس  الفیصل  ترکی  شاهزاده 
اطالعات سابق سعودی نیز بوده است«.
جمال خاشقجی و محمد بن سلمان

به گفته این شهروند سعودی،  جمال 
خوبی  طعمه  توانست  می  خاشقجی 
تندروها  برای  باشد؛  خیلی ها  برای 
به  او  که  کسانی  از  باج خواهی  جهت 
آنها نزدیک بود، یا برای خراب کردن 

روابط سعودی با ترکیه یا اینکه خود 
این  همه  باشد.  ربوده  را  او  سعودی 
احتماالت ممکن است و تا زمانی که 
از  هیچکدام  نشود  یافت  او  از  اثری 
روایت های گفته شده نمی تواند راوی 

حقیقت باشد.
سازمان  قول  از  عربی  سی ان ان 
اطالعات جاسوسی سیا گزارش کرده 
که این سازمان مکالمه عناصر اطالعات 
سعودی را شنود کرده و این افراد در 
سلمان  بن  محمد  می گویند  مکالمه 
خواستار بازگرداندن جمال خاشقجی 
به سعودی شده است. جمال خاشقجی 
گفته  خود  مصاحبه های  از  برخی  در 
مشاورتی  پست  سلمان  بن  که  بود 
نپذیرفت!  او  ولی  کرد  پیشنهاد  او  به 
را  خود  اکنون  که  سلمان  بن  شاید 
همه کاره پادشاهی جدید سعودی می 
داند تاب شنیدن چنین اظهار نظری 
را نیاورد چرا که برای بن سلمان یا هر 
پادشاهی یا شاهزاده ولیعهد دیگری رد 
چنین پیشنهادی و فاش کردن آن در 
رسانه ها به معنای عدم قبول حاکمیت 

ولیعهد و پادشاه تلقی می شود.
شاهزاده طالل  به  خاشقجی  جمال 
بسیار  سعودی  میلیونر  ولید  بن 
به  اما وقتی شاهزاد گان  نزدیک است 
اتهام فساد مالی به وسیله محمد بن 
سلمان بازداشت شدند او از این اقدام 
حمایت کرد. وی اما با بازداشت برخی 

اسالمگرایان مخالف بود.
عرب  بهار  تحوالت  پس  جمال 
تلویزیونی  شبکه  راه اندازی  مسئولیت 
»العرب« با مالکیت میلیاردر سعودی 
عهده  به  را  طالل  ولیدبن  شاهزاده 
گرفت اما تنها پس از یک روز این شبکه 
بطور رسمی تعطیل می شود. این اقدام 
جمال خاشقجی را به شدت خشمگین 
کرد. او می دانست که بحرین این کار را 
با فشار نظام سعودی انجام داده است.

با  خاشقجی  جمال  مصاحبه 
خبرنگار اسرائیلی

سمدار پیری روزنامه نگار اسرائیلی روز 
پنجشنبه یازده سپتامبر، چندی پیش 
از ناپدید شدن خاشقجی در استانبول، 
مصاحبه ای با وی در روزنامه اسرائیلی 

»یدیعوت أحرونوت« منتشر کرد.
در  او  می گوید  پیری  سمدار 
در  و  اروپا  در  مختلف  مناسبت های 
خاشقجی  جمال  عربی  کشورهای 
درباره  را  وی  نظر  و  کرده  مالقات  را 
فرصت های صلح میان کشورهای عرب 
و اسرائیل، سیاست نتانیاهو و مسائل 
دیگر جویا شده و جمال خاشقجی هم 
با شفافیت و صراحت نظر خودش را 
برای  این خبرنگار زن اسرائیلی بیان 

کرده است.
سمدار پیری محتوای این گفتگوها 
را پس از ناپدید شدن این روزنامه نگار 
صورت  به  و  جمع بندی  سعودی 

مصاحبه ای منتشر کرده است.
پیری می گوید: »من تقریبا شش یا 
مالقات  را  بار جمال خاشقجی  هفت 
کردم. وقتی او را در کشورهای عربی 

می دیدم معموال یک دشداشه سفید و 
چفیه و عقال عربی که لباس رسمی 
اغلب سعودی هاست به تن داشت اما 
آبی  اروپایی ها کت  به سبک  اروپا  در 
رنگ و شلوار خاکستری می پوشید و تا 
چشمش به من می افتاد با لبخند از من 
استقبال می کرد و بی محابا به گفتگو 

می نشست«.
می گوید  اسرائیلی  روزنامه نگار  این 
می گوید: »هنگامی که سردبیر روزنامه 
الوطن سعودی بود و بعدها که مشاور 
سابق  رئیس  الفیصل  ترکی  شاهزاده 
زمانی  همچنین  و  سعودی  اطالعات 
که یکی از نویسندگان تراز اول روزنامه 
کردم.  گفتگو  او  با  بود،  »الحیات« 
خاشقجی بعدها به خاطر یک توئیت 
پادشاهی  دیوان  مستقیم  دستور  به 
سعودی از روزنامه الحیات اخراج شد.«

خبرنگار اسرائیلی در ادامه می گوید: 
شدن  ناپدید  از  قبل  سال  »یک 
خاشقجی با او گفتگو کردم. او پس از 
اینکه محمد بن سلمان ولیعهد سعودی 
شد تصمیم گرفت کشور را ترک کند و 
به آمریکا رفت. طی این مدت بین ترکیه 
و آمریکا در رفت و آمد بود. در آخرین 
دیداری که با او داشتم نظرش را در باره 
کشور اسرائیل جویا شدم، گفت: اکنون 
دیگری  زمان  هر  از  بهتر  را  اسرائیل 
اردوی  دو  اسرائیل  در  می شناسم؛ 
مهم  وجود دارد: اول اردوی لیکودهای 
صلح طلبان«. اردوی  دومی  و  تندرو 

پیری ادامه می دهد: »قبل از اینکه از 
او سئوال کنم، او از من پرسید: جوانان 
اسرائیلی چگونه فکر می کنند؟ و من 
به  ورود  با  آنها  از  برخی  دادم:  جواب 
خدمت در ارتش نوع اندیشه سیاسی 
اما  می شود  مشخص  و  متکامل  آنها 
از  اصال  نیز  جوانان  از  زیادی  شمار 
دارند  دوست  و  هستند  دور  سیاست 
اسرائیل را ترک کنند و به کشورهای 
دیگری بروند تا آینده بهتری برای خود 
تمام شد جمال  وقتی حرفم  بسازند. 

جواب داد: دقیقا مثل جوانان سعودی؛ 
خیلی از آنها کشور را ترک می کنند 
و دوست دارند زندگی جدیدی را آغاز 
کنند. یک زندگی که در آن هیچگونه 
آن  در  نگرانی  یا  اضطراب  و  فشار 

نباشد«.
پیری می افزاید: »از جمال پرسیدم 
در گفتگو با خبرنگار زن راحت تری یا با 
مردان؟ جواب داد: حقیقت اینست که 
اگر یک مرد اسرائیلی با من مصاحبه 
می کرد راحت تر بودم چون می توانستم 
به راحتی با او مشاجره کنم اما با تو 
نمی توانم به تندی مشاجره و بحث و 
احترام  زنان  برای  جدل کنم چرا که 
زیادی قائلم و دوست دارم با لطافت و 
آرامی با آنها سخن بگویم چون جایگاه 
ارزش  با  و  بزرگ  نزد من بسیار  زنان 
است. هنوز نمی توانم باور کنم که من 
دارم با خبرنگار زن مصاحبه می کنم اما 
می بینی که همه چیز به خوبی پیش 

می رود«.
»نگاه  می افزاید:  اسرائیلی  خبرنگار 
جمال خاشقجی  درباره صلح خاورمیانه 
واقع گرایانه و تا حدودی بدبینانه است؛ 
وقتی نظر او را در باره صلح اسرائیل و 
اعراب پرسیدم گفت: من فکر می کنم 
هیچکس خواهان برقراری صلح یا در 
صلح  روند  پیشبرد  برای  تالش  حال 
واقعی در خاورمیانه نیست زیرا پروسه 

صلح با منافع خیلی ها در تضاد است.
خاشقجی به من گفت: در حال حاضر 
رفتار رژیم ایران و جاه طلبی های آن 
در منطقه بزرگترین چالشی است که 
گرفته.  قرار  عربی  برابر کشورهای  در 
خوشبختانه پادشاهی سعودی در حال 
کنون  تا  و  دارد  زیادی  منابع  حاضر 
توانسته نوعی توازن ایجاد کند و جلوی 

رژیم ایران را بگیرد.
نتانیاهو  باره  در  جمال  از  وقتی 
نتانیاهو  بنیامین  گفت:  کردم  سئوال 
نخست وزیر اسرائیل را دوست ندارم؛ 
بسیار  آدمی  اما  نمی آید  خوشم  او  از 
به  است؛  تحصیل کرده ای  و  باهوش 
زبان انگلیسی نیز مسلط است. رهبران 
اسرائیلی بر خالف رهبران عرب ترجیح 
می دهند جلسات خود با رهبران عرب 

را آشکار کنند.
اسرائیل  گفت:  همچنین  خاشقجی 
می داند چگونه از این جلسات مخفی 
برای خود بهره برداری کند به همین 
دلیل آنها را از طریق مطبوعات خودش 
یا از طریق مطبوعات عرب نشر داده و 

در اختیار عامه مردم قرار می دهد.
برخی  اسرائیل  وقتی  داد:  ادامه  وی 
روزنامه های  در  را  مخفی  روابط 
کشورهای خلیج فارس منتشر می کرد 

ما به شدت خشمگین می شدیم.«
اسرائیلی  خبرنگار  پیری  سمدار 
در  »خاشقجی  می نویسد:  همچنین 
رابطه با روابط جهان اعراب و اسرائیل 
شما  با  حکومت ها  اگر  حتی  گفت: 
روابط عادی داشته باشند اما ملت های 
عرب شما را نمی پسندند. نگاه کنید به 
مصر حسنی مبارک و السیسی! با شما 
روابط حسنه دارند اما مردم مصر با شما 

هیچ ارتباطی ندارند.
ما  خود  درباره  را  خاشقجی  نظر 
اسرائیلی ها پرسیدم، گفت: شما اعتماد 
فکر  دارید.  خودتان  به  زیادی  بسیار 
می کنید همه چیز را تقریبا می دانید 
همه چیز را! اما در حقیقت شما یک 
کشور کوچکی هستید که دائماتالش 
همسایه تان  کشورهای  با  می کنید 
رفتارتان  ولی  کنید.  برقرار  رابطه 
حقیقی نیست بلکه فقط یک ادعا برای 
توجیه اعمال شماست. من می دانم که 
با برخی کشورهای عربی خلیج  شما 
فارس، مراکش، تونس و البته مصر و 
اردن همکاری می کنید. موساد اسرائیل 

هم به هر جا که بخواهد می رسد«.
پایان  در  اسرائیلی  خبرنگار  خانم 
آیا  پرسیدم  جمال  »از  می نویسد: 
از اسرائیل دیدن کنی؟  دوست داری 
گفت: بسیاری از مردم جهان عرب از 
روی کنجکاوی می خواهند به اسرائیل 
نیست.  امکانپذیر  این  اما  کنند  سفر 
می دهم  را  اجازه  این  خودم  به  من 
غربی  کرانه  در  فلسطینی های  از  که 
و غزه دیدن کنم اما مایل به دیدار از 
اسرائیل نیستم زیرا این دیدار مخفی 
نخواهد ماند! اگر به اسرائیل بروم و این 
دیدار افشا شود، چه سودی برای من 
خواهد داشت؟! آنوقت من به هیچ وجه 
نمی توانم دلیل سفرم به کشورتان را 

توضیح دهم!«
*منبع: المصدر، سی ان ان عربی
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

جزییاتی در باره جمال خاشقجی؛ »جعبه سیاه« سعودی ها

جمال خاشقجی و محمد بن سلمان
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سفره   و  معیشت  با  مستقیم  کارگران 
اعتراض  جنس  اما  است  مرتبط  آنها 
آنها »تظاهرات« نیست که در محلی 
یا  کارخانه  محوطه  در  مثاًل  مشخص 
مقابل استانداری متمرکز باشد و با باتوم 
و گاز اشک آور و بازداشت گسترده قابل 
سرکوب باشد. از سوی دیگر جغرافیای 
و  است  وسیع  کامیونداران  اعتصاب 
آنها با همبستگی توانسته اند به معنای 
واقعی اعتراض خود را سراسری کرده 
و در استان های مختلف به آن پایبند 
آن  شکستن  دلیل  همین  به  بمانند. 
بسیار سخت است.نباید فراموش کرد 
نیروهای سرکوبگر قادر نیستند ادوات و 
تجهیزات سرکوب را به جاده ها بکشانند! 
آرایش و آموزش نیروی انتظامی برای 
با اعتراضات خیابانی است نه  برخورد 
کل  بطور  جاده ها!  در  آنهم  اعتصابات 
سیاسی  سیستم های  برای  اعتصاب 
گره ای نیست که با زور باز شود و اگر 
اعصابیون پایبند به مطالبات و اعتراض 
به  بیشتر شانس رسیدن  بمانند  خود 
حقوق خود را دارند.عوامل زیادی سبب 
می شود با وجود ترفندها و روش های 
کثیف حکومت برای شکستن اعتصاب 
به  نکشند.  پس  پا  آنها  کامیونداران، 
غیر از برآورده نشدن مطالبات آنها که 
انگیزه ی مهمی برای ادامه ی اعتصاب 
است می بایست به مرام و معرفت و حس 
نوع دوستی رانندگان جاده ای اشاره کرد.

حاکی  لندن  کیهان  شنیده های 
و  رانندگان  برخی  که  است  آن  از 
کامیوندارانی که وضعیت مالی بهتری 
خود،  پس اندازهای  محل  از  دارند 
مبالغی هرچند اندک برای خالی نماندن 
سفره خانواده ی کامیونداران اعتصابی 
دارند  ضعیف  تری  مالی  وضعیت  که 
کمک کرده اند. همبستگی کامیونداران 
در تداوم اعتصاب به عوامل متعددی 
نیست.  مادی  الزاما  که  دارد  بستگی 
وضعیت  کامیون  نندگان  را برخی 
صاحب  و  دارند  خوبی  بسیار  مالی 
چند دستگاه کامیون هستند و خرید 
الستیک و لوازم یدکی با قیمت های باال 

نیمه ی پنهاِن تداوم اعتصاب کامیونداران مرام و 
معرفت آنهاست

نیروی  آموزش  و  =آرایش 
با  برخورد  برای  انتظامی 
نه  اعتراضات خیابانی است 
اعتصابات؛ آنهم در جاده ها!

کامیونداران  =همبستگی 
به  اعتصابشان  تداوم  در 
دارد  عوامل متعدد بستگی 
که یکی از آنها مرام و معرفت 
است.  جاده ای  رانندگان 
بی تردید نیمه ی پنهان تداوم 
را  کامیونداران  اعتصاب 
می بایست در مرام و معرفت 
آنها جستجو کرد که با هیچ 
قدرت و زور و تهدیدی قابل 

سرکوب نیست.
 اعتصاب سراسری کامیونداران که از 
31 شهریورماه 97 آغاز شده در حالی 
وارد بیستمین روز خود شده است که 
دولت حسن روحانی با وجود وعده هایی 
که به اعتصابیون داده تا کنون نتوانسته 
گرهی از مشکالت رانندگان باز کند و 

عماًل دچار »واماندگی« است.
کاماًل صنفی  کامیونداران  مطالبات 
است. اعتراض آنها به گرانی و کمبود 
و همچنین کیفیت بد و غیراستاندارد 
تکلیف  می خواهند  و  است  الستیک 
مشخص  نقل  و  حمل  کرایه  و  بیمه 
شود. اما چون سیستم قادر به برآورده 
کردن این نیازهای اولیه نیست، اعتصاب 
کامیونداران ادامه یافته و برای نظام به یک 
بحران امنیتی جدی تبدیل شده است.

حکومت  وقتی  داده  نشان  سابقه 
وامانده  صنفی  مطالبات  به  پاسخ  در 
می شود سراغ سرکوب می رود. همچنان 
که هربار اعتراض کارگران باال می گیرد 
تجمع  و  می کشند  کار  از  دست  و 
برخوردهای  شدیدترین  با  می کنند 

امنیتی  مواجه می شوند.
یک  سرکوب  برای  نظام  ترفند 
به  سرکوب  است.  تکراری  روش 
سکوت  در  دارد.  نیاز  مقدمه چینی 
رسانه های منتسب به استمرارطلبان، 
نزدیک  روزنامه های  و  خبرگزاری ها 
خط  به  ارزشی ها  و  حزب اللهی ها  به 
جمعه  نماز  تریبون های  از  می شوند، 
اعتراض ها به »دشمنان« نسبت داده 
می شود، مسئوالن قضایی  دنباله ی آن 
را می گیرند و تهدید می کنند و برچسب 
و  می زنند  آن  بر  اختالل  و  اغتشاش 
و  اطالعات  وزارت  و  انتظامی  نیروی 
اطالعات سپاه و بسیج و خودجوش ها 

برای سرکوب اقدام می کنند.
وضعیت  اما  کامیونداران  مورد  در 
متفاوت است. گرچه مطالبات آنها مثل 

هرچند برای آنها نیز خوشایند نیست 
اما از تهیه ی آنها ناتوان نیستند.

برای  که  هستند  نی  را کامیوندا
تریلی ها، تانکرها و کمپرسی های راننده 
استخدام می کنند. پایداری این گروه از 
معترضان و اعتصابیون هم در نوع خود 
مثال زدنی است. بی تردید نیمه ی پنهان 
تداوم اعتصاب کامیونداران را می بایست 
در مرام و معرفت آنها جستجو کرد که 
قابل  تهدیدی  و  زور  و  با هیچ قدرت 

سرکوب نیست.
کامیونداران  اطالع رسانی  قدرت 
معترض را هم نباید فراموش کرد. در 
اغلب کشورهای دنیا وقتی سندیکاهای 
کارگری و اتحادیه های مستقل دست به 
اعتراض و اعتصاب می زنند رسانه های 
به گوش دیگر  را  آنها  مستقل صدای 
شهروندان و دولت ها می رسانند، اما در 
ایران نه اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل 
فعال هستند و نه رسانه ها آزادند با این 
وجود رانندگان با استفاده از شبکه  های 
اجتماعی تا حد بسیار زیادی بر سانسور 
غلبه کرده و روزانه ده ها ویدئو با قید 
تاریخ و محل و کاماًل مستند از سراسر 

ایران دست به دست می شود.
حکومت  حقه بازی های  از  یکی 
در  دروغ پردازی  و  غلط  اطالع رسانی 
مورد پایان اعتصاب هاست که در این  
روزها بارها آن را در رسانه های رسمی 
پمپاژ کرد اما دیری نگذشت که سیلی از 
ویدئوها از ادامه ی اعتصاب منتشر شد.

زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی، 1۸ مهر، در نطق میان دستور 
خود در جلسه علنی مجلس گفته است: 
»اعتراضات کامیونداران صنفی است نه 
سیاسی و دولت باید مسئول مستقیمی 
برای حل مشکل آنها در نظر بگیرد.« 
البته در روزهای اخیر مسئوالن از این 
نشده  عملی  و  داده اند  زیاد  شعارها 
نیست دولت  اساسا مشخص  چرا که 
به مطالبات  پاسخ  برای  برنامه ای  چه 
اعتراض  به  دادن  پایان  و  اعتصابیون 
مدنی آنها دارد که در حال حاضر در 

بیش از 300 شهر ایران ادامه دارد.

به ویژه در کاالهای  افزایش قیمت  
و  همراه  تلفن های  نظیر  وارداتی 

وسایل الکترونیک آشکار است.
روند افزایش قیمت ها در محصوالت 
یک  می خورد.  چشم  به  نیز  لبنیات 
گذشته 1۵00  سال  که  شیر  شیشه 
تومان بود، حاال 3600 تومان فروخته 
می شود. یک قوطی رب )۸00 گرمی( 
فروخته  تومان   6000 مارس  ماه  در 
هزار   1۸ به  آن  قیمت  که  می شد 
تومان رسیده است. افزایش قیمت ها 
باعث شده مردم مقداری از محصوالت 

را در خانه ذخیره کنند.
در قضیه ی گوجه فرنگی، قیمت رب 
گوجه نسبت به سال گذشته ۵ برابر 
اعالم  مغازه ها  از  بعضی  است.  شده 
کرده اند مشتریان مجاز نیستند بیشتر 
کنند.  خریداری  رب  قوطی  دو  از 
 9 فروش  دیجی کاال  آنالین  سایت 
برند رب گوجه فرنگی را متوقف کرده 
سوپر  در  که  حالیست  در  این  است. 
مارکت های نجف عراق در همسایگی 
ایران دسترسی به رب گوجه فرنگی 

هیچ مشکلی ندارد!
میررضوی می گوید به قضیه کمبود 
فرنگی،  گوجه  رب  قیمت  افزایش  و 
باید افزایش چهار برابری قیمت قوطی 
فلزی کنسروها را هم اضافه کرد. مواد 
وارد  تجار  که  قوطی  ساخت  اولیه 
می کنند با دالر رسمی ۴200 تومانی 
واردات  حاال  دلیل  همین  به  است. 
مواد اولیه ساخت قوطی نیز به تعویق 

افتاده است.
با  نفت  بزرگ  تولیدکننده  ایران 
داده  نشان  و  است  متنوع  اقتصادی 
توزیع  و  تولید  کشاورزی،  بخش  که 
آن می  تواند دوره های طوالنی جنگ 

و تحریم ها را پشت سر بگذارد.
این گزارش آمده شاخص  ادامه  در 
 ۸3 امسال  تهران  بورس  سهام 
سهام  ارزش  و  یافته  افزایش  درصد 
در  نیز  صادرکننده  شرکت های 

فشار گوجه فرنگی: تحریم های آمریکا به 
اقتصاد ایران آسیب وارد کرده

عیت  ممنو د  جو و با  =
از  فرنگی  گوجه  صادرات 
سوی دولت دبیر سندیکای 
صنایع کنسرو می گوید این 
خارج  به  همچنان  محصول 

از ایران قاچاق می شود.
=یک اقتصاددان می گوید 
معتقدند  کارشناسان  اغلب 
دوره ی  وارد  ایران  اقتصاد 
شده،  ریاضت  از  سختی 
شبیه آنچه در دوران جنگ 

با عراق بود.
ه  کنند لید تو ن  ا یر ا « =
بزرگ نفت با اقتصاد متنوع 
است و نشان داده که بخش 
کشاورزی، تولید و توزیع آن 
طوالنی  دوره های  می  تواند 
پشت  را  تحریم ها  و  جنگ 

سر بگذارد«.
در  در   نیوز  عرب  خبری  پایگاه 
»فشار  آمیز  کنایه  تیتِر  با  گزارشی 
اثر  بررسی  به  گوجه فرنگی…« 
بخش هایی  بر  آمریکا  تحریم های 
عین  در  و  پرداخته  ایران  اقتصاد  از 
اشاره کرده که کدام حوزه های  حال 
اقتصادی در این شرایط، سود برده و 
تمرکز  با  گزارش  گرفته اند.این  رونق 
بازار  در  فرنگی  گوجه  وضعیت  روی 
مصرف ایران آغاز شده و در آن آمده 
مظهر  فرنگی  گوجه  رب  که  است 
آشکار یک بحران نیست اما در ایران 
وقتی مردم با ترس برای خریدن این 
محصول نیز هجوم می آورند حرف های 
تاثیر  مورد  در  گفتن  برای  زیادی 
تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران دارد.

در حالی که ایران خود تولیدکننده 
آمریکا  تحریم های  است،  گوجه  رب 
روی منابع کشت گوجه فرنگی تاثیر 
درصدی   70 سقوط  است.  گذاشته 
ارزی  بحران  به  ایران  در  ریال  ارزش 
منجر و باعث شده صادرات نسبت به 
فروش داخلی ارزش بیشتری پیدا کند.

گوجه  مغازه ها خرید رب  از  بعضی 
در  که  محصولی  کرده اند.  متوقف  را 
بسیاری از غذاهای ایرانی از آن استفاده 
رب های  مغازه ها  بسیاری  و  می شود 
فروخته اند.  عدد  آخرین  تا  را  خود 
دولت صادرات گوجه فرنگی را ممنوع 
کرده و این یکی از مداخالت سیستم 
برای مقابله با بی ثباتی اقتصادی است 
اما در مقابل باعث اعتراضات عمومی 
شده و نقدهای زیادی به دولت ایران 

وارد کرده است.
بازار  کنترل  برای  که  سیاست هایی 
شده  گرفته  کار  به  فرنگی  گوجه 
محمد  است.  نبوده  موثر  کنون  تا 
صنایع  سندیکای  دبیر  میررضوی 
به  فرنگی  گوجه  می گوید  کنسرو 
خارج از ایران قاچاق می شود. او تاکید 
کرده »کامیون های پر از گوجه فرنگی 
از  عراق  بخصوص  ایران  از  خارج  به 
گوجه  آنها  می شوند،  خارج  کشور 
جعبه  روی  را  گلخانه  ای  فرنگی های 
گوجه های کشت شده روی زمین قرار 

می دهند تا محموله را پنهان کنند.«
از  یکی  تنها  فرنگی  گوجه  بحران 
روی  تحریم ها  اثرگذاری  نشانه های 
ایران است در حالی که  مردم عادی 
به آن دسته افراد که به ارز دسترسی 

دارند سود می  رساند.
واشنگتن در ماه اوت پس از خروج 
از برجام تحریم های خود را بر تجارت 
بخش های  و  فلزات  ایران،  ارزی 

اتومبیل سازی ایران اعمال کرد.
تحریم های  وقتی  نگرانند  ایرانی ها 
هم  ایران  نفت  صنعت  روی  آمریکا 
اعمال شود، کشورشان دچار فروپاشی 
خیلی  می تواند  که  شود  اقتصادی 
بین  که  باشد  آن چیزی  از  سخت تر 
سال های 2012 تا 201۵ اتفاق افتاد. 
سال هایی که این کشور با تحریم های 

بزرگ مواجه بود.
ایرانی  اقتصاددان  عمادی  مهرداد 
که در سازمان »بتا ماتریکس« لندن 
است  انرژی  ریسک  حوزه  تحلیلگر 
معتقدند  کارشناسان  اغلب  می گوید 
از  سختی  دوره ی  وارد  ایران  اقتصاد 
دوران  در  آنچه  شبیه  شده،  ریاضت 

جنگ با عراق بود.
نوار  کاغذی،  دستمال  کمبود 
بهداشتی و پوشک بچه در فروشگاه ها

و  امالک  قیمت  است.  افزایش  حال 
مستغالت شهری نیز افزایش یافته. به 
این ترتیب که ایرانی ها پس انداز خود 

را به سمت بازار امالک برده اند.
از سوی دیگر بانک ها و صندوق های 
بدهی های  با  ایران  در  بازنشستگی 
عظیم روبرو هستند. عمادی می گوید 
هزار   19 تا  دالر  سپتامبر  اواخر  تا 
تومان افزایش پیدا کرد و دولت سود 
را  سود  این  از  بخشی  که  برد  بسیار 
تزریق کرده .  بانک های ورشکسته  به 
عمادی معتقد است که اقتصاد ایران 
ماه های  در  اما  است  رکود  حال  در 
رشد  به  رو  روند  می  تواند  نیز  آینده 
صندوق  حال  این  گیرد.با  پیش  در 
پیش بینی  هفته  این  پول  بین المللی 
کرده رشد اقتصاد ایران در سال پیش 
به منفی 1٫۵ درصد و تا سال 2019 

به منفی 3٫6 درصد سقوط می کند.
در حال حاضر رکود اقتصادی ایران 
کمتری  به سال 2012 عمق  نسبت 
دارد و به اندازه رکود اقتصادی در دوران 
جنگ ایران و عراق هنوز زیانبار نیست.

می نویسد:  پایان  در  نیوز  عرب 
همچنین  پول  بین المللی  صندوق 
پیش بینی کرده نرخ تورم در ماه های 
آینده به باالتر از 3۴ درصد می رسد، 
تقریبا میزان تورمی که ایران در سال 
تا  فشارها  اینکه  کرد.  تجربه   2013
ایران فشار بیاورد  چه حد به اقتصاد 
این مسئله دارد  بستگی به آمریکا و 
اندازه  چه  تا  واشنگتن  مقامات  که 
بتوانند صادرات نفت ایران را کاهش 
دهند. آنها می گویند تحریم ها خیلی 
شدیدتر از سال 2012 تا 201۵ است 
صادرات  شدید  کاهش  آنها  هدف  و 

نفت ایران است.
به  اوت  ماه  اواخر  در  بولتون  جان 
رویترز گفت تحریم ها خیلی بیشتر از 
آن چیزی که پیش بینی می شد، روی 
اقتصاد ایران تاثیر گذاشته و این فشار 

بیشتر هم خواهد شد.

صادرات گوجه فرنگی اوایل مهر ماه 1۳۹۷ ممنوع شد

از  نامه  این  در  ذوالنور:   =
رئیس مجلس خواسته ایم رأی 
ما درباره الیحه کنوانسیون 
تأمین  با  مقابله  بین المللی 
مالی تروریسم برای درج به 

رسانه ها ارائه شود.
=حواشی تصویب این الیحه 
توئیتر  کاربران  و  ادامه دارد 
هشتگ هایی  از  استفاده  با 
و   FATF #خیانت_ چون 
 FATF# و   FATF_نه_به#
نظرات خود را در این باره به 

اشتراک می گذارند. 
امنیت  کمیسیون  اعضای  از  یکی 
به  نماینده  نامه 13۵  از  ملی مجلس 
انتشار رأی نمایندگان  الریجانی برای 

درباره CFT خبر داده است.
به کنوانسیون  ایران  پیوستن  الیحه 
مالی  تأمین  با  مقابله  بین المللی 
تروریسم )CFT( صبح امروز یکشنبه 
1۵ مهرماه در مجلس شورای اسالمی 
و با مخالفت برخی نمایندگان اصولگرا 
و فعاالن ارزشی و تندرو تصویب شد اما 
حواشی این مصوبه همچنان ادامه دارد.

این مصوبه  تصویب  از  ساعاتی پس 
مجتبی  اسالمی  شورای  مجلس  در 
ذوالنوری نماینده قم و عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
نماینده  نامه 13۵  از  اسالمی  شورای 

حواشی تصویب CFT ادامه دارد: نامه 1۳۵ نماینده مجلس شورای اسالمی به علی الریجانی 
رأی  انتشار  برای  الریجانی  علی  به 

نمایندگان درباره CFT خبر داد.
نامه  این  درباره  ذوالنوری  مجتبی 
رئیس  از  نامه  این  »در  است:  گفته 
مجلس خواسته ایم رأی ما درباره الیحه 
کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین 
رسانه ها  به  درج  برای  تروریسم  مالی 
ارائه شود.«ذوالنوری گفته است: »مردم 
نامحرم نیستد به همین دلیل باید رأی 
نمایندگان ملت برای مردم شفاف باشد 
و همه بدانند نمایندگان به چه طرح 
ذوالنوری  داده اند.«  رأی  لوایحی  یا 
برای  نمایندگان  برخی  اینکه  بیان  با 
به شفافیت  پاسخگویی حاضر  از  فرار 
آرا نیستند گفته است: »نماینده باید 
در  خود  رأی  و  عملکرد  پاسخگوی 
مجلس باشد از این رو ما می خواهیم 
تا  بگذاریم  مردم  بازدید  به  را  رأیمان 

مشخص باشد ما چه رأیی داده ایم.«
نماینده قم در مجلس شورای اسالمی 
رئیسه  هیئت  که  است  شده  مدعی 
رأی  انتشار  کرده  اعالم  اولیه  گام  در 
رأی گیری  که  صورتی  در  نمایندگان 
مخفی باشد غیرقانونی است اما طبق 
درخواست  می تواند  نماینده  آیین نامه 
کند که رأی خودش به مردم اعالم شود.

علنی یا غیرعلنی بودن آرای نمایندگان 
این  درباره  اسالمی  شورای  مجلس 
شده  مطرح  پیش  روز  چند  از  الیحه 
بود اما ساعت 6 بامداد امروز نمایندگان 
در صحن مجلس شورای اسالمی جمع 
شدند تا در این باره نظر دهند و تنها 

۴0 نماینده اصولگرا با علنی بودن رأی 
نمایندگان به این الیحه موافقت کردند.

در  کدخدایی  عباسعلی  همچنین 
به  الحاق  الیحه  تصویب  به  واکنش 
مالی  تأمین  با  مقابله  کنوانسیون 
گفته  ایسنا  خبرگزاری  به  تروریسم 
است.  زود  نظر  اعالم  »هنوز  است: 
اما  است  کرده  تصویب  را  آن  مجلس 
هنوز برای ما نیامده است. ابتدا باید به 
شورای نگهبان ارسال شود تا انشاءاهلل 
ما اعالم نظر کنیم. فعال تا زمانی که به 
شورای نگهبان نیاید هیچ نظری ندارم.«

از  استفاده  با  نیز  توئیتر  در  کاربران 
 FATF_خیانت# چون  هشتگ هایی 
و #نه_به_FATF و #FATF نظرات 
خود در این باره را به اشتراک می گذارند.

متن الیحه تصویب شده در مجلس 
شورای اسالمی که اکنون برای تصویب 
به شورای نگهبان خواهد رفت به شرح 
زیر است:متن کامل این الیحه به شرح 

زیر است:
جمهوری  دولت  به   – واحده  ماده 
شود  می  داده  اجازه  ایران  اسالمی 
کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین 
 1۸/9/137۸ )مصوب  تروریسم  مالی 
برابر با 9 دسامبر 1999 مجمع عمومی 
یک  بر  مشتمل  متحد(  ملل  سازمان 
یک  و  ماده  هشت  و  بیست  مقدمه، 
پیوست را با اعالم شروط زیر پذیرفته و 
سند ذی ربط را مطابق مقررات تبصره این 
ماده نزد امین اسناد تودیع کند. دولت 
موظف است به محض آگاهی نسبت به 

اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، 
گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی 
به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید:

1- دولت جمهوری اسالمی ایران به 
 )2( ماده   )2( بند  )الف(  جزء  موجب 
کنوانسیون، اعالم می نماید که مفاد آن 
پروتکل های  و  کنوانسیون ها  از  دسته 
به  کنوانسیون که  پیوست  در  مندرج 
عضویت آنها در نیامده است را به عنوان 
بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید 
در   )23( ماده  مفاد  شدن  الزام آور  و 
خصوص اصالح فهرست موافقتنامه های 
جمهوری  برای  کنوانسیون  به  منضم 
اصول  رعایت  به  منوط  ایران  اسالمی 
هفتاد و هفتم )77( و یکصد و بیست و 

پنجم )12۵( قانون اساسی است.
2-جمهوری اسالمی ایران با نظر به 
بین الملل  حقوق  هنجارهای  و  اصول 
از جمله  کنوانسیون  پذیرش  تا حین 
کنفرانس  سازمان   1999 کنوانسیون 
ملل  مرتبط  قطعنامه های  و  اسالمی 
و   262۵ قطعنامه  جمله  از  متحد 
را  تروریستی  عمل  تعریف   ،1۵1۴
مردمی  مشروع  مبارزات  بر  مشتمل 
علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال 
اطراف  به  نسبت  و  نمی داند  خارجی 
متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را 
مستند به زیر بند )ب( بند )1( ماده 
)2( کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات 
گفته،  پیش  حدود  در  تنها  می دانند، 
متعهد می داند و اعالم می دارد ماده )6( 
کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. 

این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و 
مشروع است و اعمال تروریستی به هر 

انگیزه ای ممنوع است.
 )2۴( ماده   )1( بند  موضوع   -3
جمهوری  خصوص  در  کنوانسیون 
اسالمی منوط به رعایت اصل یکصد و 
سی و نهم )139( قانون اساسی است و 
بند )2( ماده )7( کنوانسیون و موضوع 
چهارچوب  در  کنوانسیون   )17( ماده 

قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
۴- صالحیت مقرر در بند )۵( ماده 
)9( کنوانسیون برای کمیته بین المللی 
صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد 
برای  الزم االجراء  بشردوستانه  حقوق 
جمهوری اسالمی ایران، پذیرفته می شود.

۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض 
با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

الزم الرعایه نمی باشد.
ایران  اسالمی  جمهوری  الحاق   -6
شناسایی  معنای  به  کنوانسیون  به 
اشغالگر  رژیم  با  ارتباط  برقراری  و 

صهیونیستی نیست.
7- دولت جمهوری اسالمی ایران در 
راستای بند ۴ ماده 11 کنوانسیون تنها 
صالحیت کشور محل وقوع جرم را به 
تلقی  استرداد مجرمین محرز  منظور 

می نماید.
خارج  از  پس  صرفا  دولت  تبصره- 
شدن جمهوری اسالمی ایران از لیست 
 FATF مالی  اقدام  ویژه  گروه  سیاه 
می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد 

تودیع نماید.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

بنر نامه خامنه ای به جوانان اروپایی و آمریکایی

اعالم موجودیت َفَرشگرد با واکنش 
فارسی زبان  رسانه های  گسترده 
در  شد.  مواجه  کشور  از  خارج  در 
شبکه های اجتماعی نیز توجه بسیاری 

را به خود جلب کرده است.
نمی توان نادیده گرفت که در جامعه 
ایرانی، که بیش از ۷0 درصد آن زیر 
۴0 سال سن دارند، سیاست هنوز در 
سال های  از  که  است  کسانی  دست 
پیش از انقالب ۵۷ در صحنه حضور 

دارند.
در  اجتماعی  شبکه های  گسترش 
ادبیات سیاسی نیز تغییراتی به وجود 

َفَرشگرد، نگاه جدیدی به سیاست

 فعالیت حرفه ای در باالترین سطح 
اپوزیسیون   لباس  »دیگر  دارند«،  را 

برایشان کمی گشاد به نظر می رسد!«
این گزارش سراسر تهدید و ارعاب، 
انتشار خبر احضار سلبریتی ها از سوی 
آنان را »مظلوم نمایی همیشگی« و »به 
سبک و سیاق خودشان« توصیف کرده 
و نوشته که »با چاشنی مظلوم نمایی 
را  وضعیت  اپوزیسیون نمایی،  با  توام 
گویی  که  می کنند  توصیف  طوری 
اوین  زندان  بند 20۹  راهی  زودی  به 

خواهند شد!«
بازیگران  و  هنرمندان  رسانه  این 
و  داده  قرار  تهدید  مورد  آشکارا  را 
را  آنان  با  گرفته  صورت  برخوردهای 
»اما  نوشته  و  کرده  ارزیابی  ناکافی 
تاریخ ثابت کرده، سلبریتی ها علی رغم 
برپایی نمایش مخالف خوانی، همواره از 
خود  رفتار  و  اعمال  بابت  پاسخگویی 

مصون می مانند.«
احضار  نحوه  مشرق  وبسایت 
سلبریتی ها را به دو شیوه تقسیم کرده: 
»احضار نوع اول تجربه متفاوتی است 
پرستو  احضار  نحوه  به  می توان  که 

وبسایت مشرق: برخی بازیگران ...                  از صفحه 5
صالحی اشاره کرد که در نهایت احترام 
و  می دهد  رخ  قضائیه  قوه  سوی  از 
از  پس  و  می شود  پرسیده  سئواالتی 
به  شده  احضار  فرد  سئواالت  پایان 
قضائی  مراجع  از  محترمانه  صورت 
هم  سئواالت  عمده  می شود،  خارج 
درباره فعالیت های عجیب و غریب در 
شاخصه های  و  است  مجازی  فضای 

امنیتی در سئواالت جایی ندارد.«
نظر  به  که  مطلب  این  نویسنده 
می رسد آشنایی تام و تمامی با بگیر 
و ببند هنرمندان دارد، در واکنش به 
اعالم احضار شدن چند سلبریتی در 
قابل  »مسئله  نوشته:  اخیر،  روزهای 
سلبریتی ها  اظهارات  درباره  تحلیل 
این است که برخی از آنها می خواهند 
به سبک و سیاق بی بی سی فارسی یا 
آمدنیوز، رویداد را طوری جلوه دهند 
یک  و  بوده  امنیتی  برخورد  نوع  که 
ذهن  در  را  سوپروحشتناک  فضای 

مخاطبان ترسیم کنند!«
تشریح  به  ادامه  در  رسانه  این 
احضارهای امنیتی هنرمندان پرداخته 
هم  احضارها  از  »برخی  می نویسد:  و 

آورده است، که گسل سنی را عمیق تر 
موجودیت  می دهد.اعالم  نشان 
شبکه ای که نسل پس از انقالب را در 
بر می گیرد نه تنها بازتاب گسترده ای 
اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها  در 
بسیاری  واکنش های  با  بلکه  داشت، 
نیز روبرو شد. نسلی که چه در داخل 
کشور و چه در برون از مرزهای ایران 
خود را در حاشیه سیاست می دید و 
به وجود آوردن  با  حاال در نظر دارد 
تشکل های مدرن و شبکه ای حضورش 

را در سپهر سیاسی تثبیت کند.
خارج  در  که  حالیست  در  این 

اعالم  َفَرشگرد   شبکه ی  کشور  از 
موجودیت کرده و در داخل نظام هم 
نسل های  مشابه  حرکت های  شاهد 
و  »اصالح طلبان«  جبهه  در  جوانتر 
در کسانی که خود را »حزب االلهی« 

می خوانند هستیم.
حامد  با  گفتگو  در  رأفت  احمد 
محمدی از همکاران کیهان لندن، و 
دامون گلریز از امضاکنندگان بیانیه ی 
تالش  َفَرشگرد،  موجودیت  اعالم 
سیاست  به  جدید  نگاه  این  می کند 
در جامعه ایرانی را مورد بررسی قرار 

دهد.

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

ناشران  خالِی  جای  =در 
مستقل،  و  خصوصی  بخش 
با یوروی 17  ناشران دولتی 
نمایشگاه  در  تومانی  هزار 

فرانکفورت می تازند!
امسال  مالی،  =مشکالت 
یک غرفه ۲۲۲ متری اجاره 

کرده است.
ناشران  فعالیت  شروع  با  همزمان 
ایرانی در هفتادمین نمایشگاه »کتاب 
خامنه ای  سیدعلی  نامه  فرانکفورت« 
جوانان  به  اسالمی  جمهوری  رهبر 
نمایشگاه  این  اروپایی و آمریکایی در 
حکومتی  رسانه های  می شود!  توزیع 
می گویند این نامه با استقبال جوانان 
اروپایی حاضر در نمایشگاه فرانکفورت 

هم روبرو شده است!
برابر شدن  ارز، چند  افزایش قیمت 
پرداخت  و  آلمان  به  سفر  هزینه 
شرکت  مانع  حالی  در  غرفه  اجاره 
ایرانی  مستقل  و  غیردولتی  ناشران 
»کتاب  نمایشگاه  هفتادمین  در 
ناشران  که  است  شده  فرانکفورت« 
با  نفر(   1۷8( همراه  کاروان  و  دولتی 
یوروی حداقل 1۷ هزار تومانی در این 
رویداد مهم فرهنگی جهان حاضر شده 
و ترجمه نامه سیدعلی خامنه ای رهبر 

جمهوری اسالمی را توزیع می کنند!
انتشارات  مدیر  شحنه تبار  افشین 
اندک  شانس  درباره  مه«  و  »شمع 
این  در  حضور  برای  مستقل  ناشران 
تورم  »افزایش  بود:  گفته  نمایشگاه 
حتی در صورتی که در همین وضعیت 
برای  بماند  نیز  حاضر  حال  تأسف بار 
نشر  خصوصی  فعاالن  از  بسیاری 
منطق  از  دور  و  سنگین  بین الملل 
خواهد بود. در شرایط حاضر برای ادامه 
فعالیت بخش خصوصی راهی نخواهد 
سیاست های  از  استفاده  جز  ماند 
انقباضی و کم کردن خیلی از حضورها 
نمایشگاه های مهم کتاب در دنیا.  در 
تورم  و  اقتصادی  وخیم  سونامی  این 
غیرقابل مهار در اولین الیه به بخش 

فرهنگی ضربه خواهد زد.«
این در حالی است که وزارت ارشاد بر 
حضور صرفا دولتی  ها در این نمایشگاه 
باور ندارد و مریم جدلی رئیس هیئت  
زنان  فرهنگی-هنری  انجمن  مدیره 
را نقطه  ناشران مستقل  ناشر، حضور 
دانسته  اسالمی  غرفه جمهوری  قوت 

است!
»کتاب  نمایشگاه  از  دوره  این  در 
فرانکفورت« 1۷8 نفر از 18 انتشارات، 
ادبی  آژانس های  و  صنفی  تشکل   ۵
»پل«، »تماس« و »کیا« حاضر هستند 
ناشر  ناشر کودک و 1۵  که شامل ۳ 

بزرگسال می شوند.
ناشران خارجی برای اجازه غرفه در 
 80 مترمربع  هر  برای  التین  بخش 
هر  برای  عرب  کتاب  بخش  در  یورو، 
سالن های  برای  و  یورو   ۵0 مترمربع 

توزیع نامه علی خامنه ای به جوانان اروپایی در 
نمایشگاه کتاب فرانکفورت!

دیگر اجتماعات 1۵0 و ۳0 یورو برای 
هر مترمربع پرداخت کردند. اما امسال 
مشکالت  دلیل  به  اسالمی  جمهوری 
مالی فقط یک غرفه اجاره کرده است.

شهرام نیا  مسعود  امیر  گفته  به 
نمایشگاه های  موسسه  مدیرعامل 
فرهنگی، به دلیل مشکالت اقتصادی 
بزرگسال در یک  و  دو بخش کودک 
ایران یک غرفه  و  غرفه تجمیع شده 

222 متری اجاره کرده است.
در  که  غرفه  این  برای  نتیجه  در 
بخش ناشران عربی و جنوب اروپا قرار 
دارد حداقل باید 188 میلیون تومان 
هزینه پرداخت شده باشد، آن هم برای 
انتشار کتاب های »دفاع مقدس« و نامه 
خامنه ای به جوانان اروپایی و آمریکایی 
مورد  ایران  در  انتشارش  زمان  که در 

مضحکه قرار گرفته بود!
آنگونه که وزارت ارشاد اعالم کرده، 
بر  امسال  ناشران  این  عمده  تمرکز 
»کودک«،  و  مقدس«  »دفاع  ادبیات 
»مباحث  و  مذهبی«  نگاه  »ترویج 

اعتقادات شیعی« است!
این تبلیغات تا جایی پیش رفته که 
نمایشگاه های  موسسه  عمومی  روابط 
فرهنگی گزارش داده است در دومین 
متن  فرانکفورت  کتاب  نمایشگاه  روز 
جوانان  به  خامنه ای  نامه  انگلیسی 
اروپایی که در بهمن ماه 1۳۹۳ نوشته 
بود، در غرفه های مربوطه توزیع شده 
بازدید  توجه  قابل  استقبال  »مورد  و 

کنندگان قرار گرفت.«
جمهوری  به  مربوط  غرفه  فضای 
ناشران،  اتحادیه  اختیار  در  اسالمی 
انجمن ناشران کودک و نوجوان، انجمن 
ناشران دانشگاهی، انجمن ناشران دفاع 
مقدس، مجمع ناشران انقالب اسالمی 

و انجمن زنان قرار گرفته است.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت مهمترین 
کتاب های  عرضه  در  نمایشگاه جهان 
یک  همچنین  و  دیجیتالی  و  چاپی 

برای  فرهنگی  و  اجتماعی  رویداد 
سال  در  حوزه،  این  به  عالقمندان 
دوره خود  هفتادمین  میالدی   2018

را آغاز کرد.
 1۵ تا  دهم  از  نمایشگاه  این 
و  ناشران  نویسندگان،  میزبان  اکتبر 
عالقمندان به فرهنگ از سراسر جهان 
است تا با نویسندگان مورد عالقه خود 

و مشاهیر ادبی جهان دیدار کنند.
کتاب  نمایشگاه  از  بازدیدکنندگان 
فرانکفورت همچنین با تکنولوژی های 
مدرن و تازه جهان در عرصه چاپ و 
کتاب دیجیتال آشنا می شوند. بخش 
گرجستان  کشور  فرهنگ  و  ادبیات 
و  نمایشگاه است  امسال مهمان ویژه 
برنامه های مختلفی برای معرفی ادبیات 

گرجستان و عرضه آن اجرا می شود.
فرانکفورت  کتاب  نمایشگاه 
نخستین بار در سال 1۹۴۹ برگزار شد 
و هر ساله ادامه داشته است. در این 
نمایشگاه طیف گسترده ای از کتاب های 
جهان از جمله داستان و غیرداستان، 
و  علم  کودکان،  کتاب های  مذهبی، 
گردشگری،  هنر،  کتاب های  فناوری، 
هنرهای تجسمی و ناشران بین المللی 
قرار  بازدیدکنندگان  دید  معرض  در 

می گیرند.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت در ۵ روز 
و ۳0۹  ۷هزار  میزبان  خود،  برگزاری 
و  از 102 کشور جهان  شرکت کننده 
28۶هزار و ۴2۵ بازدیدکننده از 1۳۷ 

کشور جهان است.

امنیتی است، اما در این نحوه احضار، 
امکان ندارد که پس از پایان پرسش ها 
آنان  به  همکاری  پیشنهاد  پاسخ ها  و 

داده نشود.«
به  مشرق  وبسایت  بخش  این  در 
در  کیانیان  رضا  جنجالی  اعتراض 
دری  سیدضیاءالدین  یادبود  مراسم 
که گفته بود »چهل سال روز خوش 
ندیدیم« اشاره کرده و نوشته که »این 
سئوال مهم افکار عمومی است که چرا 
برخوردی با او صورت نمی گیرد، حتی 
پس از این اظهارات یک احضار کوچک 

هم نمی شود!«
این یادداشت که با هدف »مثال رو 
کردن دست سلبریتی ها« نوشته شده، 
نحوه  در  افشاگرانه   کارکرد  عمدتا  اما 
با  قضایی  و  امنیتی  نهادهای  برخورد 
تلویزیون  و  سینما  عرصه  هنرمندان 
دارد و شایعه تهدید آنها به همکاری 
با پروژه های امنیتی و اجباری را تایید 
هر  از  پس  که   پروژه هایی  می کند؛ 
احضار و بازداشت، هنرمندان مجبور به 

همکاری با آنها می شوند.
اما وبسایت مشرق از این پروژه ها با 
عنوان »اقدام مشترک« یاد می کند: 
آرزوی  سلبریتی های  این  از  »برخی 

شوند  احضار  که  است  این  بزرگشان 
یا  سریال  آخرین  آنان  به  سریعا  و 
فیلم »اقدام مشترک« پیشنهاد شود. 
کیانیان همیشه  دلیل رضا  به همین 
پرکارترین بازیگر پس از انقالب است.«

رضا  همکاری  از  یادداشت  این  در 
به  »پازل«  سریال  مینی  با  کیانیان 
یک  »که  شیبانی  ابراهیم  کارگردانی 
به  است«  عیار  تمام  امنیتی  سریال 
بازیگر  این  احضار  ماحصل  عنوان 
توسط نیروهای امنیتی نام برده شده و 
آمده که کیانیان پیش  از آن، در »تئاتر 
اپوزیسیون نمای بهمن فرمان آرا با 180 
پیدا  حضور  متفاوت،  محتوای  درجه 

می کند!«
احضار  »این  می دهد:  ادامه  مشرق 
شدن به خوبی و خوشی تمام می شود 
و رقم چشمگیری هم در این میان رد 

و بدل می شود!«
به  آشنا  اهالی  از  بسیاری  البته 
سینما و تلویزیون به خاطر دارند که 
»اخراجی ها«  پروژه های  تولید  هنگام 
)مسعود ده نمکی( و “پایان نامه” )حامد 
کالهداری( ستاره های سینما با رعب 
شدند  همکاری  به  مجبور  تهدید  و 
از مردم عذرخواهی  از آن هم  و پس 

کردند. بازیگرانی   هم که این همکاری 
را نپذیرفتند، تا مدت ها ممنوع الکار 

بودند.
خبر  به  اشاره  با  ادامه  در  مشرق 
احضار امنیتی چند تن از سلبریتی های 
اینستاگرامی تأکید می کند که »البته 
نباید به اشتباه تصور کرد که همه آنان 
احضار امنیتی شده اند و نکته مهمتر 
این است که در احضار امنیتی، پرس 
و جویی درباره اظهارنظرهای سیاسی، 
مجازی،  صفحات  در  مندرج  مطالب 
حضور در مهمانی های عجیب و غریب 

و روابط غیر اخالقی نمی شود!«
که  داده  شرح  کامال  وبسایت  این 
توضیح  که  همانطور  امنیتی  »احضار 
تمام  خوشی  و  خوبی  با  شد،  داده 
می شود مگر فرد احضار شده، از خط 

قرمزها عبور کرده باشد!«
و  علیدوستی  ترانه  فرخ نژاد،  حمید 
در  اخیر  ماه های  در  صالحی  پرستو 
توسط  خود  احضار  از  مجازی  فضای 
نوشته  و  داده  خبر  امنیتی  نهادهای 
بودند که بازجویی از آنها به اظهارنظرها 
و انتقاداتشان در فضای مجازی مربوط 

بوده.
که پس  بود  نوشته  فرخ نژاد  حمید 

علی  با  اینستاگرامی  مگوی  بگو  از 
جمهوری  حامی  تحلیلگر  علیزاده 
پرستو  است.  شده  احضار  اسالمی 
اینستاگرامش  الیو  در  نیز  صالحی 
قضاییه  قوه  توسط  که  کرد  عنوان 
برای پاسخ دادن به یک سری سوال 
پیگیری  و  نظارت  اداره  در  و  احضار 
ترانه  است.  شده  حاضر  قضاییه  قوه 
شهریورماه  سینما  بازیگر  علیدوستی 
امسال  تیرماه  کرد  اعالم  توییتی  در 
کسانی که آنها را »مسئولین مربوطه« 
خوانده، او را احضار کرده اند تا درباره 
دهد.  توضیح  نوشته  توییتر  در  آنچه 
به گفته این بازیگر از او پرسیده شده 
»پیاده سرباز  یا  است  نظام«  »فرزند 

ضد انقالب«؟
خوردن  شالق  نیز،  پیش  سال  سه 
سینما  تهیه کننده  علیخانی  عبداهلل 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  در ساختمان 
اسالمی در خیابان بهارستان رسانه ای 
او در دهه ۶0 در دوران ریاست  شد. 
به  وزارتخانه،  این  بر  خاتمی  محمد 
مدت  به  خارجی  فیلم  داشتن  دلیل 
یک هفته فلک شده و شالق خورده 
است. ضمن اینکه فیلم های او را داخل 

کامیون ریختند و بردند آتش زدند!

الزاما مادیات نیست  منافع شخصی 
هر  از  نظام  وابستگان  درباره  )اگرچه 
امتناع  گاهی  قطعا هست!(  جناح  دو 
از دیدن واقعیات و قبول اشتباهات به 
نفع ما نیست! گاهی ترجیح می دهیم 
مانند تمامی سال های گذشته مفاهیم 
بی پایه ای اختراع کنیم و در سایه ی آنها 
پناه بگیریم تا مجبور نباشیم که مثال 
بگوییم که این رژیم اصالح پذیر نیست! 
نداریم،  خبر  آینده  از  چون  گاهی 
مواضع  با  و  کنیم  خطر  نمی خواهیم 
مبهم و دوپهلو، تالش می کنیم بین دو 
صندلی بنشینیم تا هر کدام شکست، 

دست کم آن یکی را داشته باشیم!
اما اگر همه ی ما ادعای دمکراسی و 
حقوق بشر داریم، باید قادر باشیم به 
مخرج مشترکی در دفاع از آنها دست 
پیدا کنیم. با تجربه ی عظیمی مانند 
ساده تر  موضوع  اسالمی،  جمهوری 
آن  نتوان  که  می رسد  نظر  به  آن  از 
هر  در  دینی  حکومت  کرد:  درک  را 
»مطلقه«،  بی  »مطلقه«  با  شکلی، 
با ولی فقیه بی ولی فقیه، با شورای 
به  و…  رهبری  شورای  بی   رهبری 
گذشته و قرون وسطا تعلق دارد. مردم 
تنوع قومی و  مانند  امتیازی  با  ایران 
نیاز  حکومتی  به  فرهنگی  و  مذهبی 
دارند که مانند چتر همه ی آنها را در 
بر بگیرد و به توزیع عادالنه ی منابع 
کشور بین همگان بپردازد. این بستر، 

نیروهای  اختالفات  همه ی  حفظ  با 
سیاسی می تواند ما را به یک ائتالف 
دینی  حکومت  علیه  فراگیر  و  بزرگ 
ایران رهنمون شود و راه را به سوی 
آینده  ای بگشاید که همه این نیروها 

با  قدرت  در  مشارکت  برای  بتوانند 
تاوان  بپردازند.  رقابت  به  یکدیگر 
چنین راهی را پیش از ما کشورهای 
دیگر پرداخته اند؛ کافیست ما اراده ی 
مسئولیت  احساس  و  ملی  همگرایی 

شهروندی و انسانی داشته باشیم.
با  همچنان  سال  چهل  از  پس  ما 
همان پرسش روبرو هستیم: جمهوری 
تفاوت  این  با  نه؟!  یا   آری  اسالمی، 
به  آنچه  رسوایی  طشت  که  بزرگ 

آن »آری« گفته شد به بهایی بسیار 
بار به  این  افتاده و  سنگین به زمین 
اعتراف وابستگان و دلبستگانش پاسخ 
صف بندی  می کند.  دریافت  »نه« 
به سوی  وحرکت  نیروهای سیاسی  
یک  و  »اصالح«  حول  نه  نیز  آینده 
بلکه  خوب«  اسالمی  »جمهوری 

به تدریج شکل  حول همین پرسش 
روشنتری می گیرد.

مسئولیت مدافعان دمکراسی در این 
بجای  آنچه  تا  کنند  تالش  که  است 
نظام دینی جمهوری اسالمی می آید، 
مبتنی بر اصول دموکراسی و حقوق 

بشر باشد.
برای  و  درخواست  به  مطلب  *این 
انتشار در نشریه ی اینترنتی »میهن« 

تهیه شد.

موضوع بسیار ساده است…                          از صفحه 18
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سیاسی  اسالم  =جنین 
اگرچه در ایران به دنیا آمد 
منطقه ای  هیوالی  یک  اما 
پدیده ی  است.  جهانی  و 
قرن  میانه ی  از  مهاجرت 
بیستم و به ویژه در سال های 
اخیر، و همچنین اینترنت و 
این  اجتماعی،  شبکه های 
هیوال را بیش از پیش جهانی 

کرده است. 
و  دولت  و  دین  =جدایی 
در  بودن حکومت ها  خنثی  
ایدئولوژی  و  عقاید  برابر 
مخرج  مهمترین  مردم، 
مشترکی است که می تواند 
وسیع ترین نیروهای مدافع 
حول  را  ایران  دمکراسی 

خود گرد آورد. 
جدایی  از  که  کسی   =
دین و دولت دفاع می کند، 
به  ا  ر م  د مر ند  ا نمی تو
»انتخابات« در یک حکومت 
دینی تشویق و ترغیب کند! 
نمی تواند شعار بازگشت به 
»دوران طالیی امام« بدهد و 
یک جنبش فراگیر را با این 
بکشاند.  به خاموشی  شعار 
نمی تواند ُمهر »مذهبی« را 
به پیشانی خود یا عنوانش 
مذهبش  که  چرا  بچسباند 
به  وی  شاخص  نمی بایست 

عنوان »شهروند« باشد!
دین  جدایی  از  =آنچه 
می شود،  حاصل  دولت  و 
و  بردباری  وسیع  دامنه ی 
در  همگان  قانونی  برابری 
برابر »دولت حقوقی« است.

و  منطقه  شرایط   - بقراط  االهه 
واقعیت  این  در  است.  پیچیده  ایران 
تجربی  نظر  از  اما  نیست.  تردیدی 
پیچیده  چندان  موضوع  تاریخی،  و 
جهانی  حاضر،  حال  در  ما  نیست. 
ارتباطات آن را  داریم که تکنولوژی 
این  در  است.  کرده  کوچک  بسیار 
با  جهان، اگرچه مفاهیم فلسفی که 
هستی شناسی  و  انسان  روان  و  روح 
همه ی  وجود  با  دارند،  ارتباط  وی 
تغییرات در طول قرون و هزاره ها، در 
اما مفاهیم  اساس همانست که بود، 
دستخوش  اجتماعی  و  سیاسی 

تغییرات جدی شده اند.
به  می توان  اگرچه  رو  همین  از 
خواهد  چه  »آینده  مانند  پرسشی 
با  و  سادگی  به  ایران  درباره  شد؟« 
از  بهتر  قطعا  داد:  پاسخ  کامل  امید 
خواهد  دمکراسی  سوی  به  و  امروز 
بود، اما چه بسا برای رسیدن به آن 
هزینه ها  و  کرد  خطرها  می بایست 
پرداخت. کمی بر سر این مسیر تأمل 
کنیم زیرا گاهی این مسیر و خطرات 
به  رسیدن  برای  آن  هزینه های  و 
طوری  دموکراتیک  و  بهتر  آینده  ی 
تصویر می شود که گویی ما، از چهل 
سال پیش به این سو، در آن مسیر و 
در گذار از آن خطرات و پرداخت آن 

هزینه ها نبوده و نیستیم!
هیوالی جهانی اسالم سیاسی

ارتجاعی  انقالب  به نظر من، وقوع 
»نظام  تأسیس  و  ایران  در   ۵۷
از  یکی  در  اسالمی«  جمهوری 
مهمترین کشورهای خاورمیانه، یک 
با  که  بود  بدشگون  و  شوم  رویداد 
همکاری گسترده ی داخلی و خارجی 
صورت گرفت. این رویداد اگرچه در 
خواه ناخواه  تاریخ،  مارپیچی  حرکت 
راه ما را به سوی آینده می گشاید اما 
چرخشی خشن و بی رحمانه به عقب 
و در برابر حرکت رو به جلوی انقالب 
نه  انقالب  این  بود.  مترقی مشروطه 
ایرانیان  و  ایران  سرنوشت  بر  تنها 

بلکه  گذاشت   انکارناپذیر  تأثیرات 
منطقه و جهان را دستخوش تغییرات 

جدی ساخت.
و  اسالمی  بنیادگرایی  گسترش 
تروریسم ناشی از آن یکی از پدیده های 
در  اسالمی  انقالب  از  ناشی  مهم 
»سانحه ی  رو  همین  از  است.  ایران 
که  )اصطالحی  اسالمی«  انقالب 
توسط هوشنگ وزیری روزنامه نگار و 
مترجم و سردبیر فقید کیهان لندن 
به کار برده می شد(، اگرچه در ایران 
جنبش  یک  از  بخشی  اما  داد  روی 
ارتجاعی جهانی در برابر دنیای مدرن 
مرکز  که  است  آن  دستاوردهای  و 
کشورهای  و  خاورمیانه  در  آن  ثقل 
مسلمان نشین قرار دارد. جنبشی که 
یک  در  توانست  بار  نخستین  برای 
کشور مهم و استراتژیک مانند ایران، 

به قدرت دولتی دست یابد.
برخوردها  برخی  ترتیب  این  به 
سیاسی  نیروهای  سوی  از  ویژه  به 
یا  و  ملی  و  مذهبی  و  چپ  سنتی 
تالش  که  اینها  سه  هر  از  ملغمه ای 
را  انقالب  وقوع  از یک سو  می کنند 
رد کنند و آن را صرفا »توطئه« این 
و آن و به ویژه کشورهای خارجی و 
یا  نمایند،  قلمداد  بزرگ  قدرت های 
آن جریانی که فکر می کند انقالبش 
توسط مذهبیون ارتجاعی »دزدیده« 
شده، و یا نسل های جوانی که خود 
فکر  و  می نامند  سوخته«  »نسل  را 
می کنند اگر »پنجاه و هفتی ها« و یا 
»روشنفکران« کاذب نمی بودند، این 
انقالب هم روی نمی داد، و یا آنهایی 
که در تناقضی عجیب، خود رژیم شاه 
را در انقالب علیه آن رژیم »مقصر« 
و »گناهکار« می شمارند، و همچنین 
دنبال  به  عمدتا  که  دیگری  نظرات 
خود  شانه ی  تا  هستند  »خاطیان« 
را از زیر بار مسئولیت وقوع، تثبیت 
جمهوری  نظام  کنونی  تا  ادامه ی  و 
این  ناف  بند  کنند،  خالی  اسالمی 
انقالب و نظام برخاسته از آن را که 
به تاریخ خونریز و پرمدعای فرقه های 
است  متصل  سیاسی  اسالم  مختلف 
نمی بینند. این جنین اگرچه در ایران 
به دنیا آمد اما یک هیوالی منطقه ای 

و جهانی است.
قرن  میانه ی  از  مهاجرت  پدیده ی 
بیستم و به ویژه در سال های اخیر، 
شبکه های  و  اینترنت  همچنین  و 
از  بیش  را  هیوال  این  اجتماعی، 
اگرچه  است.  کرده  جهانی  پیش 
بنیادگرایی اسالمی از نظر کمیت در 
برابر جمعیت بیش از یک میلیاردی 
اما  نیست،  بیش  اندکی  مسلمانان، 
تخریب، یک موضوع کیفی است که 

توسط گروه های محدود و کوچک نیز 
می تواند به پیامدهای عظیم بیانجامد؛ 
مهمترین نمونه در این زمینه فاجعه 
در  آن  پیامدهای  و  سپتامبر   11

سیاست جهانی است.
و  اسالمی  بنیادگرایی  اینکه 
افراد عادی  همچنین عقاید مذهبی 
سوء  مورد  می تواند  خود  نوبه ی  به 
یا  و  محلی  حکومت های  استفاده ی 
قرار  جهانی  قدرت های  و  منطقه ای 
بگیرد، قابل انکار و همچنین موضوع 

بحث این مطلب نیست.
راه چاره برای کسب و حفظ 

آزادی و امنیت
من معقتدم دیر یا زود خاورمیانه و 
کشورهای مسلمان نشین می بایست 
قرون وسطای خود را، در قرن بیست 
بگذارند.  سر  پشت  سرانجام  یکم،  و 
نمی شود از دستاوردهای تکنولوژیک 
غرب  جنگ افزاری  حتی  و  رفاهی  و 
تمدن  و  تاریخ  ادعای  کرد،  استفاده 
پربار داشت و از فرهنگ و هنر َدم زد، 

ولی از نظر ساختاری همچنان در قعر 
قرون غوطه خورد. این ادعا که گویا 
برای آزادی و دمکراسی  این جوامع 

و پذیرش حقوق بشر آماده نیستند، 
و  وابستگان  سوی  از  است  بهانه ای 
دلبستگان رژیم هایی مانند جمهوری 
اسالمی که نهایتا نیز به سود همین 
با  اروپا  وقتی  می شود.  تمام  رژیم ها 
انبوه  و  فرهنگی  و  فکری  غنای  آن 
فیلسوفان و هنرمندان و نویسندگان، 
در میانه ی قرن بیستم چنان به دامان 
فاشیسم و نازیسم می غلتد که فقط با 
یک جنگ خونبار می توان بر آن غلبه 
کرد، انتظار اینکه مردم ایران و دیگر 
به  نسبت  اول  خاورمیانه  کشورهای 
شوند  آگاه  بشر  حقوق  و  دمکراسی 
آورند،  به وجود  را  بعد ساختارش  و 
به دنبال نخود  چیزی جز فرستادن 
در  جوامع  این  فرسایش  یا  و  سیاه 
در  حتی  نیست!  موعود«   »انتظار 
و  دمکراسی  بر  مبتنی  نظام های 
جوامع باز نیز چنین توقعی از »مردم« 
داشتن بسیار بیجاست. آنچه اهمیت 
دارد، ساختار حقوقی نظام حاکم بر 
است.  آن  اساسی  قوانین  و  جامعه 

سال  پنجاه  اگرچه  اساس  همین  بر 
اهداف  از  برخی  به  توانست  پهلوی 
اما  ببخشد،  تحقق  مشروطه  انقالب 

اساسی  قانون  نه  و  حقوقی  نظام  نه 
که  نقشی  با  متمم اش،  و  مشروطه 
به ویژه برای »ارتجاع سیاه« در نظر 
گرفته بود، آن ظرفی نبود که بتواند 
البته  کند.  حفظ  را  دستاوردها  این 
اگر هم دستی  که  است  تصور  قابل 
می شد،  زده  قانون  آن  ترکیب  به 
چنانکه در مقاومت ارتجاعی خمینی 
اصالحات  برابر  در  1۵خردادش  و 
حقوق  و  زنان  رأی  حق  به  مربوط 
شاهد  مذهبی  اقلیت های  سیاسی 
مالیان  مقاومت  با  تنها  نه  بودیم، 
»ارتجاع  بلکه  می شد  روبرو  مرتجع 
»روشنفکران«  اصطالح  به  و  سرخ« 
چنانکه  می ایستادند  برابرش  در  نیز 
با  نیز  ارتجاعی ۵۷  انقالب  وقوع  در 

یکدیگر همکاری کردند.
به هر روی، گذشته را نمی توان تغییر 
داد و بررسی تاریخی آن را می بایست 
در  امروز  آنچه  سپرد.  آیندگان  به 
هیوال  جنین  آن  دارد  قرار  ما  برابر 
رشد  هرگز  که  است  ناقص الخلقه  و 
نیافته و دارای عقل و خرد نخواهد شد 
و اگر بند ناف اش از جنبش جهانی و 
قطع  اسالمی  بنیادگرایی  ارتجاعی 
شد. خواهند  تضعیف  دو  هر  شود، 

پرسش  به  پاسخ  تاریخی،  نظر  از 
سو  کدام  به  اسالمی  »جمهوری 
نابودی!  است:  پیش می رود« روشن 
این نظام به جهان امروز و جامعه ی 
کنونی ایران تعلق ندارد! یک حکومت 
انواع آن است.  از بدخیم ترین  دینی 
جامعه ایران با همه تناقضاتش، جوان 
و فعال و پویاست. ظرفی تنگ مانند 
و  ابتکارات  تمامی  که  ایران  رژیم 
سرکوب  را  جامعه  این  توانایی های 
کرده و منابع مادی و معنوی آن را 
به انحصار خود درآورده، دیر یا زود، 
به بحران دچار می شد. موضوع بر سر 
خواهد  اسالمی  جمهوری  آیا  اینکه 
رفت یا نه، نیست! بلکه بر سر زمان 
و چگونگی آن است. این دو به این 
»مسئولیت  که  می گردد  باز  پرسش 
از  پرسش  این  اگر  چیست؟«  ما 

برای  که  شود  مطرح  کسانی  سوی 
عنوان  به  مسئولیتی  و  نقش  خود 
و  سیاسی«  »فعال  یا  »روشنفکر« 
قائل هستند، نخست  »سیاست ورز« 
نظام  بودن  بی آینده  به  می بایست 
اسالمی  جمهوری  مانند  ارتجاعی 
باشند.  شده  آگاه  کنونی  دوران  در 
نظام های ایدئولوژیک، اعم از زمینی 
و آسمانی، محکوم به شکست هستند 
زیرا در تناقض با روح آزادیخواهی و  

امنیت انسان قرار دارند.
جدایی  برای  تالش  رو،  همین  از 
دین و ایدئولوژی از حکومت و دولت، 
به  مذهبی  و  دینی  عقاید  راندن  و 
گام  نخستین  خصوصی،  عرصه ی 
از  که  است  نکته  این  ابراز  برای 
»سانحه ی جمهوری اسالمی« درسی 
بهتر  راه  این  در  آموخته ایم.  سترگ 
است هر فرد و نیرویی عقاید مذهبی  
برای  را  ضدمذهبی  اش  همچنین  و 
خودش نگه دارد. این جدایی باید در 
قانون اساسی تثبیت شود و سه قوه ی 
مجریه و مقننه و قضاییه می بایست 
خود  فعالیت های  سرلوحه ی  را  آن 
قرار دهند تا بتوانند بازتاب حاکمیت 
همه ی  و  همگان  حکومت  و  ملی 

مردم باشند.
مشترک  مخرج  مهمترین 

برای امروز و آینده
جدایی دین و دولت و خنثی  بودن 
حکومت ها در برابر عقاید و ایدئولوژی 
مشترکی  مخرج  مهمترین  مردم، 
وسیع ترین  می تواند  که  است 
را  ایران  دمکراسی  مدافع  نیروهای 
مخرج  این  آورد.  گرد  خود  حول 
برابر  در  خود  خودی  به  مشترک 
و معیوب و ضدبشری  الکن  ساختار 
حکومت دینی جمهوری اسالمی قرار 
می گیرد. کسی که از جدایی دین و 
دولت دفاع می کند، نمی تواند مردم را 
به »انتخابات« در یک حکومت دینی 
تشویق و ترغیب کند! نمی تواند شعار 
امام«  طالیی  »دوران  به  بازگشت 
بدهد و یک جنبش فراگیر را با این 
شعار به خاموشی بکشاند. نمی تواند 
ُمهر »مذهبی« را به پیشانی خود یا 
مذهبش  که  چرا  بچسباند  عنوانش 
عنوان  به  وی  شاخص  نمی بایست 
علیه  نمی تواند  باشد.  »شهروند« 
یا  و  مذهبی  و  دین  هیچ  پیروان 
و  عمل  وارد  بی مذهبی  و  بی دینی 
و  دین  جدایی  از  آنچه  شود.  اقدام 
دولت حاصل می شود، دامنه ی وسیع 
قانونی همگان در  برابری  بردباری و 

برابر »دولت حقوقی« است.
و  تأمین  حقوق اش  که  جامعه ای 
رسمیت  به  ابتکاراتش  و  تضمین 
نقش  بیشترین  خود  شود  شناخته 
کشور  بازسازی  در  را  مسئولیت  و 
و  نیروها  گرفت.  خواهد  عهده  بر 
می بایست  فقط  سیاسی  جریان های 
باشند  حقوق  و  حق  این  مدافع 
و  جامعه  به  را  عرصه  هر  کار  و 
و  بسپارند  آن  توانمند  متخصصان 
ابراز  به  فقیه«  »ولی  مثل  آنکه  نه 
نظر و تصمیم گیری و دستور در هر 
زمینه ای که در تخصص آنها نیست و 

ربطی به آنان ندارد، بپردازند!
مانعی  و  سّد  درگیر  هنوز  اما  ما 
جمهوری  »نظام  نام  به  تاریخی 
این  ماندگاری  هستیم.  اسالمی« 
که  دالیلی  بر  عالوه  کنون  تا  نظام 
نیست،  اینجا  در  شرح شان  جای 
کوتاهی  به  مربوط  مهمی  بخش 
و  تنگ نظری  و  خودشیفتگی  و 
در  سیاسی  نیروهای  ساده اندیشی 
داخل و خارج کشور و همچنین منافع 
سیاسی و طبقاتی گروهی از آنهاست.

اساس  بر  نیروها  این  همه  هرگاه 
دریابند  یک سو  از  تاریخی  تجربه ی 
آینده ای  که نظام جمهوری اسالمی 
دیگر  سوی  از  و  برود،  باید  و  ندارد 
نسل های  و  مملکت  و  ملت  منافع 
شخصی  منافع  از  فراتر  را  آینده 
برای یک  راه  آنگاه  قرار دهند،  خود 
همگرایی نسبتا پایدار گشوده خواهد 

شد. 

موضوع بسیار ساده است…

االهه بقراط سردبیر کیهان لندن
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