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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

قصور، نفوذ و خیانت در نهادهای 
تأمین امنیت

95 کشته و زخمی و گروگان در کمتر از یک ماه

ع  طوالنی بودن مرزها، بودجه ناکافی و ساختار معیوب مرزبانی، 
ع حکومت و نیروهای نظامی  ع دولت پاکستان و  اطالعاتی، 

از جمله دالیل افزایش حمالت مسلحانه و ناتوانی در دفع آن است 1 و 11  در صفحات 

سرمقاهل سند اعتماد به نفس کاذب زمامداران نظام

تا ۱۴۴۴ با جمهوری اسالمی؟!
نبردهای واقعی در فضای مجازی

اینترنت  که  میالدی  نود  دهه ی  اواخر  از  اسالمی  جمهوری  مقامات 
از آن  به اعتراف خودشان، هی شناختی  در حال فراگیر شدن بود، 

نداشتند چه برسد به اینکه بتوانند دامنه ی امکانات آن را تصور کنند
وقتی اینترنت مانند اتومبیل و تلفن و رادیو و تلویزیون چنان همگانی 
شد که دیگر نمی شد آن را نادیده گرفت، از یکسو خانواده های مافیایی 
یم با به انحصار درآوردن امکانات توزیع آن با تأسیس شرکت های  ر
ل همیشه به بهره برداری های کالن اقتصادی پرداختند و از  مختل م

سوی دیگر حکومت دامنه ی سانسور خود را به آن نیز گسترش داد
به تدری فضای مجازی عرصه ی نبردهای سیاسی و اقتصادی جهانی 
راه  را  »ارتش سایبری« خود  نیز همزمان  اسالمی  نیز شد جمهوری 
انداخت و بخشی از جوانان بیکار را در این عرصه به کار گرفت تا به 
ردازند رشد فضای مجازی مانند هر  نین اختالل ب جاسوسی و هم
ی دیگر چون شمشیر دو دم امکانات بسیاری در اختیار نشر  تکنولو
حقیقت و آگاهی و نیز دروغ و تحری قرار داد کار »سوشیال بات «ها 
فیک به آنجا رسید که عالوه بر هدایت  و حساب های کاربری کاذب 

یر بگذارند افکار عمومی، بر انتخابات کشورها نیز تأ
همزمان رسانه های »معتبر« جهانی که انحصار هدایت افکار عمومی 
را از دست می دادند خود نیز به رسانه های اجتماعی روی آوردند، و 
هارنظر  ا به  توییتر  در  آمریکا،  یس جمهوری  ر ترام  دونالد  وقتی 
و خبررسانی پرداخت و خبرنگارانی را که پیش از این می بایست در 
ل گذاشت، حکومت ایران و برخی  ص مصاحبه می ایستادند، ول مع
مقامات و بسیاری از وابستگانش نیز در توییتر فعال شدند آنهم در 

حالی که توییتر در ایران فیلتر و ممنو است!
روشن است که این میدان نبرد از سوی صاحبان رسانه های اجتماعی 
مانند توییتر و فیس بو پنهان نماند وقتی آنها بسیاری از حساب های 
تقلبی را که  در خدمت جوسازی به سود جمهوری اسالمی بود مسدود 
از  بسیاری  ناگهان  که  چرا  درآمد  ری  محمدجواد  صدای  کردند، 
یم و مقاماتش ریزش کرد! همزمان با گسترش  ر«های ر »فرند«ها و »فالو
ات اجتماعی و به صحنه آمدن نیروهایی که خواهان گذار از نظام  اعترا
اسالمی ایران هستند، ارتش سایبری فعالیت خود را با رذیالنه ترین 
شیوه ها علیه افرادی که در رسانه ها و نهادهای آگاهی رسانی و فضای 
در  دستکاری  از  فعالیت ها  این  کرد  تشدید  هستند،  فعال  مجازی 
داطالعات تا پخش نسبت های دروغ  و و جعل خبر و  سخن و وید
البته رسانه های خارجی  بر می گیرد  در  را  فعاالن دموکراسی  درباره 
و  فارسی زبان ها  تا  دارد  نفوذ  آنها  در  ایران  یم  ر که  آنهایی  از  اعم 
کارمندان آنها همزمان در این نبرد »مشارکت فعال« دارند در همین 
گویاست بسیار  »توانا«  مدیران  از  معمارصادقی  مریم  گزارش  زمینه 

ه پردازی  ، کسانی که به تحری و دروغ و توط از آنجا که به دالیل مختل
بیشتر عالقه نشان می دهند تا به واقعیت و حقیقت، کم نیستند، بسیار 
مهم است که کاربران حقیقی، چه با نام واقعی و چه مستعار، هشیار 
وابستگانش در و  پیاده نظام جمهوری اسالمی  به  نادانسته  باشند که 

  فضای مجازی تبدیل نشوند

واقع  در  آینده  =چهل سال 
و  ترمیم  صرف  می بایست 
بازسازی تخریب های حکومت 
گذشته  سال  چهل  در  ایران 

شود! 
=زمامداران نظام با این سند 
به مخالفان پیام می دهند که 
جای ما تا 4۷سال دیگر سفت 
هواداران  به  است!  محکم  و 
خود  ریزش کرده ی  شدت  به 
نیز پیام می دهند کافیست تا 

1444 سال صبر کنید! 

1  در صفحه

تازه ترین رده بندی تیم های فوتبال جهان 
ایران سی و سومین در جهان و 

نخستین در آسیا

ایران دو  بولیوی یک

جاکووی قهرمان مسابقات شانگهای شد

سازمان عفو بین الملل از نادال و 
جاکووی خواست به عربستان نروند

حضور گزینشی زنان در استادیوم 
! ی های خا آزادی با بوق
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صفحه 3د
یم  ر آقازاده های  تایمز  =واشنگتن 
آنها  والدین  زندگی می کنند  آمریکا  در 

خواستار نابودی آمریکا هستند
صفحه 4
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پیام تسلیت و همدردی
همکار گرامی

جناب آقای احمد رأفت
فت برادر بزرگوارتان  خبر درگذشت مهند فرهاد ر
فقدان ایشان را به شما و دیگر بازماندگان  را شنیدیم
و  می گوییم  تسلیت  صمیمانه  آشنایان  و  دوستان  و 

خود را در اندوه شما شریک می دانیم
همکاران شما در کیهان لندن
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گروه  مهرماه،   2۴ سه شنبه،  بامداد 
در  واقع  »بدر3«  پایگاه  به  جیش العدل 
مرزی  صفر  در  ملک«  »ریگ  منطقه 
میرجاوه(  شهر  کیلومتری   ۵۰( لولکدان 
حمله کرد، 12 بسیجی و پاسدار را ربود 
و طبق آخرین اطالعات آنها را به خاک 

پاکستان منتقل کرد.
جیش العدل در اطالعیه ای که در کانال 
نیوز«  »عدالت  و  نیوز«  »عدل  تلگرامی 
منتشر شد عنوان کرد که ربوده شدگان 7 
نفر از ماموران وابسته به »ارگان تروریستی 
سپاه پاسداران« و ۵ نفر دیگر نیز از نیروهای 
هستند. انتظامی  نیروی  تکاوری  یگان 
در این اطالعیه جیش العدل به نیروهای 
برابری«  و  عدالت  »رزمندگان  لقب  خود 
پایش های  از  »پس  می نویسد:  و  داده 
مستمر و آگاهی کامل از وضعیت و نقاط 
ضعف ماموران پایگاه با استفاده از غفلت 
از  پس  توانسته اند  فقیه  والیت  نیروهای 
غافلگیر و دستگیر کردن دو نگهبان، دیگر 
مزدوران را غافلگیر کرده و به اسارت خود 

در بیاورند.« 
انواع  قبضه  ده ها  از  فهرستی  گروه  این 
اسلحه و ادوات نظامی اعالم کرده که در 
این عملیات به دست آنها افتاده و تاکید شده 
»سازمان جیش العدل به ملت ستمدیده 
که  می دهد  نوید  ایران  اسارت  تحت  و 
دروازه های نصرت الهی برای رفع مظلومیت 
آنها و نجات شان از شر فرقه والیت فقیه 
انشااهلل این خواست  گشوده شده است و 
الهی- سرنگونی رژیم والیت فقیه و رهایی 
ملت ایران- با اقدام شما هموطنان عزیز برای 
دگرگونی هر چه زودتر محقق خواهد شد.«

در مقابل، سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در اطالعیه ای علت این حمله را »خیانت و 
تبانی عامل یا عوامل نفوذی« عنوان کرده 
و مدعی شده است که »فریب و تطمیع« 

باعث شد این آدم ربایی صورت بگیرد!
سنت دروغ و الپوشانی

را یک  العدل  جمهوری اسالمی جیش 
محمد  پاسدار  می داند.  تروریستی  گروه 
در  سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده  پاکپور 
ویدئویی گفته اعضای این گروه باقیمانده ی 
با  و  هستند  ریگی  عبدالمالک  نیروهای 
دولت و ارتش پاکستان در این مورد تماس 
گرفته شده و همچنین تاکید کرد نیروهای 
انجام  آمادگی  اسالمی  جمهوری  نظامی 
هرگونه عملیات نظامی مشترک با ارتش 
پاکستان برای آزادسازی گروگان ها را دارد.

جیش العدل ادعای سپاه مبنی بر اینکه 
نیروها مسموم شده بودند را رد می کند. طرح 
ادعای مسموم شدن نیروها از آنجا برای سپاه 
مهم است که نشان دهد نیروها بی هوش 
بودند و حال طبیعی نداشتند و به همین 
علت بی دفاع بودند تا به این ترتیب ضعف 

آنها را الپوشانی  کند. مسموم کردن نیروها 
و حمله به آنها در بی هوشی از ارزش عملیات 
مهاجمین نیز می کاهد و به همین علت آنها 

نیز زیر بار این ادعای سپاه نمی روند.
تبلور انتقامجویی

در سال های اخیر ضرباتی که جیش العدل 
و دیگر گروه های مسلح مخالف جمهوری 
اسالمی در مرز استان سیستان و بلوچستان 
و پاکستان به سپاه، بسیج و نیروی انتظامی 
زده اند بسیار باالست. مسئوالن جمهوری 
رسانه های  کمک  با  عادت  طبق  اسالمی 
را  تروریستی  حمالت  قبیل  این  داخلی 
نسبت  عربستان  و  اسراییل  آمریکا،  به 
می دهند. چنانکه بعد از حمله تروریستی به 
رژه نیروهای مسلح در اهواز که 31 شهریور 
97 صورت گرفت و طی آن 29 نفر کشته و 
۵7 نفر زخمی شدند و همچنین در حوادث 

مشابه این ادعا تکرار شد.
انداختن تقصیر به گردن »دشمنان« این 
فرصت را به کارگزاران نظام می دهد که از 
یک شوک عمومی تلخ با مظلوم نمایی و 
شهروندان  احساسات  کردن  جریحه دار 
بهره برداری سیاسی کنند. در عین حال 

تجربه نشان می دهد که این قبیل وقایع 
در استان هایی تکرار می شود که اغلب از 
تبعیض مذهبی، اجتماعی و اقتصادی رنج 
که  فروخفته  صداهای  همواره  و  می برند 
سالیان دراز گرفتار انواع رنج و مشکالت 
برای  و تبعیضات هستند، بستر مناسبی 
چنین عملیاتی به شمار می روند. هرچه این 
تبعیض ها طوالنی تر، عمیق تر و دامنه دارتر 
و  انتقام  قصد  به  که  آنهایی  هم  باشد 
رساندن پیام خود به حکومت مرکزی اقدام 
می کنند خشونت بیشتری نشان می دهند 
و هم امکان سوء استفاده از موقعیت برای 
گروه های مسلح و تروریستی و تجزیه طلب 
و رقیبان منطقه ای و دست های خارجی 

بیشتر می شود.
بهره برداری های امنیتی و سیاسی

ز  ا اسالمی  انقالب  ران  پاسدا سپاه 
چنین  وقوع  از  پس  که  فضاسازی هایی 

بهره  بیشترین  می گیرد  صورت  عملیاتی 
را می برد. نخستین فرصت، »بهره برداری 
امنیتی« است که با سرکوب فعالین قومی، 
مذهبی و سیاسی همراه است و تا مدت ها 
مناطقی که این اتفاقات در آنجا به وقوع 
بسیج  و  سپاه  گردان های  پاتوق  پیوسته 
و پلیس می شود. پس از حادثه اخیر در 
حوزه  به  امنیتی  نیروهای  نیز  میرجاوه 
تسنن  اهل  به  متعلق  »قلمویی«  علمیه 
در شهرستان سیرک از مناطق بلوچ نشین 
هرمزگان هجوم بردند  و سه روحانی را 
آن  از  حاکی  گزارش ها  کردند.  بازداشت 
است که تعدادی از فعالین بلوچ در استان 
سیستان و بلوچستان نیز بازداشت شده اند. 
نیروهای  رژه  به  مسلحانه  حمله  از  پس 
مسلح در اهواز نیز گروهی از فعالین عرب 
و اهل تسنن در استان خوزستان به ویژه 
در اهواز بازداشت شدند. در همین دوران با 
افزایش درگیری ها در مرزهای غربی ایران 

و پس از حمله موشکی سپاه به مقر احزاب 
کرد ایرانی در کردستان عراق شماری از 

فعالین کرد دستگیر و روانه زندان شدند.
دومین فرصتی که عملیات مسلحانه ی 
گروه های ضدرژیم در اختیار حکومت قرار 
می دهد »بهره برداری سیاسی و تبلغاتی« 
جمهوری  معانِد  گروه های  گرچه  است. 
اسالمی مبارزه علیه تبعیض و بی عدالتی 
و فقر را به عنوان توجیه عملیات مسلحانه 
به کار می برند و همچون جیش العدل ادعا 
می کنند انتقام خون کشته ها و اعدامیان 
اما  می گیرند  را  حکومت  توسط  مظلوم 
روش خشونت بار آنها نظیر گروگانگیری، 
ترور و حمله نظامی که مصداق تروریسم 
که  است  روشی  همان  امتداد  در  است 
است  اسالمی چهل سال  خود جمهوری 
در پیش گرفته و حاصل آن جز شکاف 
قومی و مذهبی و آسیب های جانی و مالی 
و صدمات روحی از جمله به کسانی که هیچ 
ندارند  رژیم  تصمیم گیری های  در  نقشی 
خشونت بار  روش های  تکرار  است.  نبوده 
و جهادی برای رساندن صدای اعتراض به 
گوش سران رژیم از جمله به بهانه ی آیات 

جهادی قرآن و روایات اسالمی در دنیای 
سران  به  و  است  محکوم  و  مردود  امروز 
اکثریت  صدای  تا  می دهد  فرصت  رژیم 
معترض جامعه را زیر اخبار مربوط به این 
از  کند. چنانکه پس  قبیل جنایات خفه 
عملیات تروریستی اهواز نیز حسن روحانی 
و محمدجوادظریف وزیر خارجه جمهوری 
اسالمی در جریان هفتاد و سومین مجمع 
عمومی سازمان ملل در نیویورک )سپتامبر 
2۰1۸( بر موج تبلیغاتی آن سوار شده و 
تروریسم  صادرکننده  خود  که  را  رژیمی 

است به عنوان قربانی معرفی کردند. 
از قصور تا خیانت

عواملی همچون  از  نباید  در عین حال 
ضعف  نظامی، قصور امنیتی و نفوذ اطالعاتی 
در نیروهای مسلح و دستگاه های عریض و 
با  طویل اطالعاتی جمهوری اسالمی که 
بودجه های هنگفت تغذیه می شوند گذشت. 

گزارش های  صحت  گرفتن  نظر  در  با 
و  نفوذ  بر  مبنی  رژیم  رسمی  نهادهای 
قصور  یا  مرزبان  نیروهای  کردن  مسموم 
نیروهای تأمین امنیت رژه نیروای مسلح در 
اهواز این ضعف سیستماتیک بیشتر آشکار 
می شود. چطور می توان دسترسی نیروهای 
دشمن به حتی غذای نیروهای نظامی و 
حساس ترین  در  را   آن  کردن  مسموم 
مناطق مرزی توجیه کرد؟! یا در حادثه ی 
تروریستی اهواز چهار مهاجم مسلح در چند 
متری جایگاه اصلی مراسم مستقر بودند و 
به اندازه 1۵ دقیقه مهمات داشتند و شلیک 
می کردند! این اگر ضعف عمیق نیروهای 

امنیتی نیست، پس چیست؟!
»ترقه بازی« های بی ارزش

در چنین حوادثی وزارت خانه های خارجه، 
کشور، اطالعات و دفاع مسئولیت  مستقیم 
جیش  حمله  در   ،9۶ اردیبهشت  دارند. 
گروهان  از   1۰۰ میل  پاسگاه  به  العدل 
چاهندو، 9 نفر از نیروهای مرزبانی کشته 
نتیجه  به گروگان گرفته شد.  نفر  و یک 
تمهیدات دیپلماسی و تهدیدهای نظامی 
مقام های سیاسی و سرداران پرادعای سپاه 

و ناجا چیست؟!
وقت  جانشین  پوردستان  احمدرضا 
فرمانده کل ارتش ادعا کرد این عملیات 
به هیچ عنوان ارزش عملیاتی نداشته بلکه 
بیانگر ضعف کشور پاکستان است! در حمله 
مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در اهواز و 
همچنین حمله داعش به مجلس شورای 
اسالمی و مقبره خمینی )خرداد 9۶( نیز ادعا 
شد که این عملیات ارزش نظامی نداشته و 
نامید! را »ترقه بازی«  حتی خامنه ای آن 

چرا همزمان با ادعاهای تهدیدآمیز تولید 
میانُبرد،  و  دوربُرد  بالستیک  موشک های 
بستن تنگه هرمز، شلیک موشک هایی با 
شعارهای مرگ بر اسراییل و آمریکا، کمکی 
به حفظ امنیت مرزها و مقابله با حوادث 
تروریستی در داخل کشور نشده است؟ مگر 
قرار نبود نیروهای نظامی ایران در سوریه 
تهران و کرمانشاه  تا در  و عراق بجنگند 
و  برگزاری طرح همدلی سپاه  نجنگند؟! 
ارتش و نیروی انتظامی بجز تبلیغات پوچ 
چه نقشی در افزایش امنیت کشور داشت؟ 
چه میزان از اقدامات مسلحانه علیه رژیم 
ریشه در سیاست های غلط داخلی و خارجی 
هیچ  ایران  وامانده  نظام  دارد؟  حکومت 
پاسخی برای این پرسش ها ندارد! تا وقتی 
تامین کنندگان امنیت خود از عوامل عدم 
امنیت هستند و دست در دست گروه های 
پا در احزاب و جناحین  تروریستی، یک 
سیاسی و بنگاه های اقتصادی و پولشویی 
و داللی داشته باشند و یک پای دیگر در 
در  امنیت  تأمین  منطقه ای،  آشوب های 
کشور یک  شوخیست. حاصل این وضعیت، 
9۵ کشته و زخمی و گروگان در کمتر از 
است. مسلحانه  عملیات  دو  در  ماه  یک 
حامد محمدی

سندی  گذشت  که  هفته ای  در 
موسوم به »الگوی اسالمی- ایرانی 
پیشرفت« منتشر شد که از آن به 
عنوان »سند باالدستی« نام برده 
و  رهبری  که  سندی  می شود. 
زمامداران نظام معتقدند قرار است 
امور کشور بر مدار آن قرار گیرد 
تا جمهوری اسالمی را نه به سال 
1۴۰۰ بلکه تا 1۴۴۴ خورشیدی 
برساند. انتشار این سند و این ادعا 
تا  از جدی  مختلفی  واکنش های 

شوخی به دنبال داشت.
نظام  رهبر   ،139۰ خرداد  در 
تأسیس  دستور  حکمی  صدور  با 
ایرانی  اسالمی-  »الگوی  مرکز 
عده ای  و  صادر  را  پیشرفت« 
مرکز  این  در  کار  برای  نیز  را 
خامنه ای  در حکم  کرد.  منصوب 
آمده بود: »با توجه به عزم جدی 
الگوی اسالمی  به  برای دستیابی 
ایرانی پیشرفت و لزوم استفاده ی 
همه جانبه از ظرفیت های موجود 
و  )حوزه ای  علمی  عرصه های  در 
دانشگاهی( در جهت فراهم سازی 
توسعه  و  الگو  تدوین  مقدمات 
این  در  علم  تولید  و  گفتمانی 
حوزه، مرکز الگوی اسالمی ایرانی 

پیشرفت تشکیل می گردد.«
از  بعد  مرکز  این  اعضای  حاال 
پایه  لگوی  »ا سند  سال  هفت 
را  پیشرفت«  یرانی  ا اسالمی- 
شده اند  مدعی  و  کرده  منتشر 
و  مبانی  اهّم  سند  این  در  که 
آرمان های پیشرفت و اُفق مطلوب 
کشور در پنج دهه آینده ترسیم و 
تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن 

طراحی شده است.
نظام مند  »تالش  نیز  خامنه ای 
صاحب نظران  از  تن  هزار  چند 
حوزوی  و  دانشگاهی  استادان  و 
طراحی  برای  جوان  فرزانگان  و 
پیشرفت  ایرانی  اسالمی  الگوی 
چهلمین  در  سال  هفت  از  پس 
اسالمی«  انقالب  پیروزی  سال 
از  و  دانسته  الهی«  »توفیق  را 
»خداوند جل و عال« سپاسگزاری 
علمی،  مراکز  دستگاه ها،  و  کرده 
به  را  صاحب نظران  و  نخبگان 
ابعاد مختلف سند  بررسی عمیق 
تدوین شده و ارائه نظرات مشورتی 
جهت تکمیل و ارتقای این سند 

باالدستی فراخوانده است.
آینده  برای  پیشرفت  سند 
برای  پسرفت  فلسفه بافی   یا 

حال؟!
این  خامنه ای  تصورات  به  بنا 
ابتدای قرن  از  »سند« می بایست 
و  اجرا  خورشیدی  هجری  پانزده 
امور کشور بر مدار آن قرار گیرد. 
گذشته از اینکه چنین پروژه هایی 
اعم از تهیه پیش نویس و سند و 
ناندانی  غیره،  و  برگزاری همایش 
بسیار خوبی برای افرادیست که در 
آنها مشغولیتی پیدا می کنند، اما 
این سند که قرار است قرن پانزدهم 
ایران را بسازد چیزی  خورشیدی 
و  قلمبه  عبارات  سرهم بندی  جز 
ایدئولوژیک و همچنین  سلمبه و 
شعارهای  و  مکرر  آرزوهای  تکرار 

پرطمطراق انقالبی نیست.
بخش بیشتر این سند فلسفه بافی 
نبینی،  جها نی  مبا د  ر مو ر  د
 ، سی ن شنا نسا ا  ، سی شنا ا خد
دین شناسی  و  معه شناسی  جا
است؛ عبارت هایی که از متن های 
انقالب  از  پیش  که  ایدئولوژیک 
امثال مرتضی مطهری برای پاسخ 
به مکاتب دیگر مانند لیبرالیسم و 
برابر  در  و  می نوشتند  کمونیسم 
ارزش ها و ایده آل های آنها ارزش ها 
ایده آل های »جامعه توحیدی«  و 
را توصیف می کردند در این سند 

تکرار شده است.
با  سند  این  از  دیگری  بخش 
دادن  نشان  بجای  »افق«  عنوان 
چشم انداز عملی و راه های رسیدن 

به آن، توصیفی  است غیرعلمی- 
سال  در  ایران  جامعه  از  تخیلی 
تصورات  اساس  بر  که    1۴۴۴
مشتاقان  آرزوهای  سندنویسان، 
»الگوی ایرانی- اسالمی« جامه ی 

واقعیت پوشیده است!
تخیلی  غیرعلمی-  مطالب  این 
واقع ستون  در  و  مهم  که بخش 
شاید  است  سند  متن  فقرات 
می توانست توسط یک دانشجوی 
معمولی برای گرفتن نمره قبولی 
نیمه تحقیقی  کار  یک  عنوان  به 
قطعاً  ولی  شود  بندی  سرهم 
مرکز  و  سازمان  یک  وجود  به 
و  ندیشمندان«  »ا مشارکت  با 
تخصیص بودجه برای این تخیالت 

نیازی نبود.
بخش پایانی »سند« به تدابیری 
اختصاص دارد که باید ایران را به 
جامعه مطلوب »رهبر« در 1۴۴۴ 
تکرار  نیز  بخش  این  اما  برساند. 
پند و اندرزهایی است که فراتر از 
شعارها و نامگذاری های ساالنه ی 

علی خامنه ای نمی رود. 
نخستین پرسشی که درباره این 
خطور  سالمی  عقل  هر  به  سند 
این  اگر  که:  است  این  می کند 
ایران  که  راهگشاست  سند چنان 
ده کشور  زمره ی  در  تا 1۴۴۴  را 
در  چرا  می دهد،  قرار  جهان  برتر 
چهل سال گذشته و همین سال ها 
نه تنها هیچ نشانه ای از پیشرفت 
از  چیز  همه  بلکه  نمی شود  دیده 
اجتماع و اقتصاد و محیط زیست 
در حال تخریب شدن است؟! چهل 
سال آینده در واقع می بایست صرف 
ترمیم و بازسازی تخریب ها در این 
چهل سال گذشته شود! پیشرفت 

پیشکش جمهوری اسالمی! 
سند قبلی به کجا رسید؟!

و  پُرکن  دهان  برنامه های  ارائه 
اسالمی  جمهوری  در  بی فایده 
وقوع  با  است.  پیشینه  دارای 
انقالب اسالمی در سال ۵7، برنامه 
عمرانی ششم تعطیل شد. تفکرات 
حاکم بر انقالبیون و جنگ مجالی 
توسعه  برنامه های  تدوین  برای 
در  جنگ  پایان  با  نمی گذاشت. 
توسعه  اول  برنامه   ۶7 تابستان 
تنظیم شد و تازه کم کم این فکر 
به وجود آمد که نظام چه الگویی 
برای توسعه می تواند داشته باشد. 
این در حالیست که برای نمونه، در 
نخست  دولت  سال 1991  فوریه 
وزیر وقت مالزی، ماهاتیر محمد، 
سندی با عنوان چشم انداز 2۰2۰ 
تغییرات  سرعت  به  و  تدوین  را 
و  داد  رخ  مالزی  در  ملموسی 
پیمودن مسیر توسعه در این کشور 
آغاز شد. با طرح چشم انداز از سوی 
ماهاتیر محمد، مسئوالن جمهوری 
سند  تنظیم  فکر  به  نیز  اسالمی 
تقلیدی  سند  افتادند.  چشم انداز 
رژیم ایران با عنوان چشم انداز 2۰ 
ساله تدوین شد که سال 1۴۰۴ را 
به عنوان افق خود در نظر گرفته 
بود. االن که فقط هفت سال با آن 
چشم انداز فاصله داریم، هر چیزی 
در برابر چشم هست بجز شرایطی 
که نوید پیشرفت و توسعه بدهد! 
خود  »افق«  که  اینجاست  جالب 
یک  عنوان  به  اسالمی  جمهوری 

نظام، به شدت تیره و تار است! 
مقامات جمهوری اسالمی بدون 
آنکه آن سند چشم انداز را به روی 
خود بیاورند و خود را موظف بدانند 
که به مردم توضیح بدهند که چرا 
ساله   2۰ چشم انداز  سند  اهداف 
که بر اساس آن قرار بود ایران به 
و  شود  تبدیل  منطقه  اول  قدرت 
در مدار توسعه پایدار قرار بگیرد، 
تحقق نیافته، بی خیال برای چهل 
سال دیگر سند غیرعلمی- تخیلی 

می نویسند.
نظر  به  یطی  شرا چنین  در 
می رسد سند جدید، بیش از آنکه 

بخواهد یک افق تازه را ترسیم کند 
ساله ای   2۰ سند  شکست  اعالم 
به  را  ایران  بود  قرار  که  است 
توسعه پایدار برساند. سند 1۴۴۴ 
که حتی تکرار عدد ۴ نیز در آن 
چشم انداز  همان  است،  مضحک 
و  می کند  تکرار  را  پیشین  سند 
نشان می دهد که وعده های قبلی 
به  دیگر  سال  چهل  است  قرار 

عقب بیفتد.
ز  ا تفسیر  ین  ا ا  هر ظا ما  ا
نظام  رهبر  ذهنیات  روانشناسی 
درست است که این سند عمدتا 
دارای کارکرد روانی  است و به کار 
جمهوری  می آید.  امید«  »تولید 
مخالفان  به  می خواهد  اسالمی 
که  بدهد  پیام  معترض  مردم  و 
سفت  دیگر  ۴7سال  تا  ما  جای 
خود  جای  از  و  است  محکم  و 
به  نیز  پیامی  نمی خوریم!  تکان 
ریزش کرده ی  شدت  به  هواداران 
نظام می دهد که کافیست ۴7 سال 
دیگر صبر کنید! اما این اعتماد به 
از  بیش  نظام  رهبر  کاذب  نفس 
هر چیز سبب شوخی و مزاح در 
میان مردم و همچنین شبکه های 

اجتماعی شده است.
سند محکم واقعیت

آرزوهای  و  تخیالت  آنسوی  در 
واقعیت  اسالمی  جمهوری  رهبر 
اقتصاد  ملت و مملکت جاریست. 
ایران در پی چهار دهه سوء مدیریت 
در آستانه فروپاشی قرار گرفته و 
روزشمار اجرایی شدن تحریم های 
علیه جمهوری  اقتصادی  سنگین 
ایران  است.  شده  آغاز  اسالمی 
در  حاکم  سیاست های  دلیل  به 
و  دارد  قرار  بین المللی  انزوای 
و  حمایت  داشتن  برای  اقبالی 
در  جهانی  قدرت های  همراهی 
ایران  مردم  ندارد.  کنونی  شرایط 
زیر شدیدترین فشارهای معیشتی 
روزگار می گذرانند. ظرفیت جامعه 
از  مختلف  فشارهای  تحمل  برای 
سوی حکومت تکمیل شده و هر 
روز در جایی تحصن و اعتراض و 
اعتصاب صورت می گیرد. اعتصابات 
سراسری اندک اندک آغاز شده و 
تا کنون کامیونداران و آموزگاران 
خبر  ند.  بوده ا آن  پرچمداران 
می رسد که نانوایان نیز در تدارک 
برگزاری اعتصاب سراسری هستند.

میدان،  این  دیگر  گوشه ی  در 
دولتی قرار گرفته که نه تنها اراده 
محکمی برای برچیدن سفره رانت 
و فساد ندارد بلکه خود و اعضایش 
بخشی از ماشین مخرب فسادند. در 
کنار سکوت مشکوک و بی اعتنایی 
و  اجتماعی  اعتراضات  به  مزمن 
مطالبات صنفی، نهایت ابتکار دولت 
حسن روحانی در هفته های اخیر، 
تشکیل یک جلسه با اقتصاددانان 
که  جلسه ای  بود!  وابسته  عمدتا 
نتیجه ی آن در قالب چند جمله ی 
رسانه ها  به  »امیدوارکننده«  کلی 

ابالغ شد!
حکومت  دی  قتصا ا د  عملکر
موتور  گرفتن  سرعت  کنار  در 
امنیتی  نهادهای  و فشار  سرکوب 
بر فعاالن سیاسی و صنفی بستر 
بیش  را  عمومی  اعتراضات  فوران 
آنچه  است.  کرده  آماده  پیش  از 
آینده  ماه های  در  است  مشخص 
وضعیتی  در  اسالمی  جمهوری 
قرار  امروز  از  دشوارتر  مراتب  به 
را  دشواری  این  داشت.  خواهد 
هربار برخی از مقامات نظام با بیان 
کلمه »رفراندوم« برجسته می کنند 
بدون آنکه توضیح دهند منظورشان 

چیست!
شرایطی صدور سند  در چنین 
»الگوی ایرانی- اسالمی پیشرفت« 
هیچ  راستی  به   1۴۴۴ سال  تا 
برای  طنز  و  شوخی  جز  جایی 

بررسی مفادش باقی نمی گذارد.
روشنک آسترکی

سند اعتماد به نفس کاذب زمامداران نظام
تا 1444 با جمهوری اسالمی؟!

قصور، نفوذ و خیانت در نهادهای تأمین امنیت
95 کشته و زخمی و گروگان در کمتر از یک ماه

=چهل سال آینده در واقع می بایست صرف ترمیم و بازسازی تخریب های 
حکومت ایران در چهل سال گذشته شود! 

=زمامداران نظام با این سند به مخالفان پیام می دهند که جای ما تا 4۷سال 
دیگر سفت و محکم است! به هواداران به شدت ریزش کرده ی خود نیز پیام 

می دهند کافیست تا 1444 سال صبر کنید! 

گروه جیش العدل دو کانال خبررسانی دارد »عدل نیوز« و »عدالت نیوز« 
در هر دو آنها پس از ربودن نیروهای نظامی ایران آیات قرآنی در مورد 

حق طلبی و جهاد منتشر می کنند

تاریخ انقضاء الگوی تأمینی و آرایش نیروهای مرزبانی سال ها قبل تمام شده
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هند  ریالینس  =شرکت 
به  را  ایران  از  نفت  واردات 

صفر رسانده.
نی  ا یر ا ی  نفتکش ها =
سیگنال های ماهواره ای خود 
را خاموش می کنند تا مانند 
در  و  کنند  حرکت  »شبح« 
طول مسیر شناسایی نشوند.
مستند  ی  ش ها ر ا گز =
که  می دهد  نشان  تصویری 
صورت  به  همچنان  ایران 
زدن  دور  به  اقدام  مخفیانه 
و  می کند  نفتی  تحریم های 

مشتریان مشتاقی نیز دارد.
بعد از کره جنوبی مدیران شرکت صنایع 
ریالینس هند صاحب بزرگترین مجتمع 
واردات  کردند  اعالم  جهان  پاالیشگاه 
نفت خام ایران را متوقف کرده اند، اما 
گزارش ها حاکیست جمهوری اسالمی 
با ترفندهای مختلف همچنان به دنبال 

دور زدن تحریم هاست.
این  مالی  مدیران  از   V. Srikanth
شرکت گفته »ریالینس خرید از سایر 
تولیدکنندگان خاورمیانه ای و آمریکا را 

تقویت کرده تا خالء نفت ایران و کاهش 
ورودی نفت ونزوئال را جبران کند.«

او اعالم کرده »خرید نفت این شرکت 
از ایران به صفر رسیده و مجبوریم از 
بین کشورهای خاورمیانه به دنبال نفت 
جایگزین باشیم یا از آمریکا وارد کنیم.«
اما روزنامه فایننشال تایمز روز پنجشنبه، 
18 اکتبر )2۶ مهر( در گزارشی نوشته 
خارجه  وزیر  پمپئو  مایک  که  آنطور 
آمریکا گفته آمریکا اگر بخواهد صادرات 
اقدامات  برساند  به صفر  را  ایران  نفت 
بازار  خروجی های  به  نسبت  بیشتری 
نفت الزم است.در حالی که تصور می شد 
صادرات نفت ایران همزمان با تحریم های 
آمریکا که از چهارم نوامبر آغاز می شود 
کاهش پیدا کند آخرین اطالعات از یک 
ماهواره ردیاب که با تصویر گزارش داده، 
حاکی از آن است که نفت ایران همچنان 

خریداران مشتاقی دارد.
شرکت تانکر تراکرز )رصدکننده عملیات 
حمل و نقل محموله های نفتی( اعالم 
اکتبر  ماه  اول  هفته  دو  در  که  کرده 
میانگین  بطور  ایران  نفت  صادرات 
که  بوده  روز  در  بشکه  میلیون   2٫2
از میزان صادرات خیلی  بسیار بیشتر 
از تولیدکنندگان دیگر است. این یعنی 
صادرات نفت ایران تنها کمی بیشتر از 

10 درصد افت کرده است.
سمیر مدنی یکی از بنیانگذاران شرکت 
تانکر تراکرز می گوید، ایران از »تانکرهای 
شبح« برای حمل و نقل محموله های 
این  به  می کند  استفاده  خود  نفتی 
این کشتی ها سیگنال های  که  ترتیب 
می کنند  خاموش  را  خود  ماهواره ای 
تا در طول مسیر شناسایی نشوند و با 
این ترفند مانند »شبح« به حمل و نقل 
نفتی می پردازند که مقدار آن پنهان نگه 
او  تیم  می گوید  می شود.مدنی  داشته 

فایننشال تایمز: ایران با استفاده از »کشتی های 
شبح« تحریم های نفتی را دور می زند

توانسته با استفاده از تصاویر با کیفیت 
باال که ماهواره های موسسه »پلَنت لبز« 
را که  بیشتری  ثبت کرده کشتی های 
اقدام به حمل مخفیانه نفت می کنند 
شناسایی کند. از آنجا که این ماهواره 
توانایی ثبت تصویر دارد حتی هنگامی که 
سیگنال های این کشتی های شبح خاموش 
آنهاست. ردیابی  به  قادر  نیز  می شوند 

اگر  نوشته  ادامه  در  تایمز  فایننشال 
آمریکا قادر باشد صادرات نفت ایران را 
بعد از تحریم های چهارم نوامبر کاهش 
دهد یک شوک بزرگ پدید خواهد آمد. 
تصور بر این است هرچه صادرات نفت 
آن  احتمال سقوط  باشد  بیشتر  ایران 
کمتر است. همزمان پیش بینی می شود 
با نزدیک شدن به زمان آغاز تحریم های 
نفتی ایران، قیمت نفت افزایش پیدا کند.
در  کارشناس  یک  اخیر  روزهای  در 
شرکت نفت )NIOC( به کیهان لندن 
خبر داد که هفته دوم مهرماه میزان 
تولید نفت ایران به حدود یک میلیون 
بشکه در روز رسیده و احتمال دارد به 
900 هزار بشکه در روز تا اواخر ماه مهر 

و اوایل ماه آبان کاهش یابد.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده بود 
در نخستین روزهای ماه اکتبر تولید نفت 
ایران به حدود 1.1 میلیون بشکه در روز 

کاهش داشته است.
صادرات  میزان  با  نفت  تولید  مقدار 
متفاوت است و بخشی از نفت صادراتی 

در انبارها نگهداری می شود.
اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  اخیراً 
حسن روحانی در سخنانی ادعا کرده 
ایران خریداران جدیدی برای نفت خود 
پیدا کرده است اما اسمی از آنها نبرد. 
او همچنین گفته خریداران سنتی نفت 
ایران به دنبال راهکارهایی برای دور زدن 

تحریم های ایران هستند.

دختر  الریجانی  =فاطمه 
رییس مجلس شورای اسالمی 
رزیدنسی  دوره  اوهایو  در 

پزشکی را می گذراند.
پسر  شمی  ها =عیسی 
دانشجوی  ابتکار  معصومه 
لس آنجلس  شعبه  دکترای 
دانشگاه روانشناسی شیکاگو 

است.
مهندس  فریدون  =علی 
ارائه  شرکت  یک  در  ارشد 
آموزشی  خدمات  دهنده 
حسین  فرزند  نیویورک  در 
فریدون، برادر و دستیار ویژه 

حسن روحانی است.
روزنامه واشنگتن تایمز در گزارشی 
آقازاده های  فهرست  به  اشاره  با 
در  که  اسالمی  جمهوری  مقامات 
است  نوشته  می کنند  زندگی  آمریکا 
که وزارت خارجه آمریکا باید فهرست 
آنها را شفاف کند پون حضور آنها در 

آمریکا یک امتیاز است نه یک حق.
در این گزارش آمده فرزندان زمامداران 
جمهوری اسالمی ایران در دانشگاه ها و 
بازار کار آمریکا حضور دارند و در پی 
می کنند.  تالش  شغلی  فرصت های 
ایران  اقتصاد  همزمان  که  حالی  در 
حقوق بشر  نقض  است؛  سقوط  به  رو 
دارد؛ کمبود آب  ادامه  بطور گسترده 
زندگی میلیون ها نفر را تهدید می کند 
و مالیان که قدرت را در دست دارند 
می زنند. جیب  به  کالن  پول های 

 Tzvi Kahn نویسنده این گزارش
تحلیلگر ارشد امور ایران در »بنیاد دفاع 
از دموکراسی ها« است.  او با اشاره به 

اظهارات علی الریجانی رییس مجلس 
شورای اسالمی که آمریکا را بزرگترین 
بود،  برای همه جهان خوانده  تهدید 
حالی  در  اظهارات  »این  می نویسد: 
مطرح شده که دختر علی الریجانی 
اوهایو  در  الریجانی  اردشیر  فاطمه 
پزشکی  رزیدنسی  دوره  سال  اولین 
خود را در امنیت کامل می گذراند. او 
یکی  که  کلولند  پزشکی  دانشگاه  در 
از بهترین دانشکده های پزشکی جهان 
است،  دانشگاهی  رنکینگ  اساس  بر 

تحصیل می کند.«
از  یکی  الریجانی  اردشیر  دختر 
است  ایرانی  مقامات  فرزند  چندین 
تحصیل  آمریکا  دانشگاه های  در  که 
شغلی  بازارهای  فرصت  از  و  کرده 
در  این  است.  شده   بهره مند  آمریکا 
فرزندان  این  والدین  که  حالیست 
نابودی  خواستار  دائماً  آقازاده ها  و 
وقتی  همزمان  و  هستند  آمریکا 
ایران  به  آمریکایی  دانشجویان  که 
ونگ  شیو  نظیر  می کنند  سفر 
به  پرینستون  دانشگاه  دانشجوی 
می شوند. بازداشت  جاسوسی  اتهام 

این رسانه به حضور خانواده الریجانی 
در سمت های عالی جمهوری اسالمی 
»علی  است:  نوشته  و  کرده  اشاره 
الریجانی قبل از اینکه رییس مجلس 
شود، دبیر شورای عالی امنیت ملی و 
مذاکره کننده ارشد هسته ای بود. یکی 
الریجانی  آملی  صادق  او،  برادران  از 
توسط  و  است  قضاییه  قوه  رییس 

ترامپ تحت تحریم قرار دارد.  دولت 
یکی دیگر از برادران الریجانی، جواد، 
در سمت ریاست شورای حقوق بشر 

قوه قضاییه مشغول است.«
کلیدی  مقام های  اینکه  وجود  با 
آمریکا  غالبا  ایران  اسالمی  جمهوری 
ولی  می خوانند،  بزرگ«  »شیطان  را 
در  فرزندانشان  کنند  اعالم  اینکه  از 
زندگی  آمریکا  در  آزادی  و  سالمت 

می کنند، سر باز می زنند.
صادق الریجانی رییس قوه قضاییه 
دست کم ۳00 میلیون دالر مال و اموال 
صندوق های  از  اختالس  با  که  دارد 
خودش  بانکی  حساب  به  دولتی 
در  خامنه ای  علی  است.  کرده  واریز 
ارزش  به  مالی  امپراتوری  یک  رأس 

واشنگتن تایمز: آقازاده های رژیم در آمریکا زندگی می کنند؛ 
والدین آنها خواستار نابودی آمریکا هستند

= سپاه در اطالعیه ای اعالم 
کرده علت این حمله »خیانت 
و تبانی عوامل نفوذی« بوده 

است.
گذشته  سال  یک  در   =
نظامی  نیروی   40 از  بیش 
ایران در درگیری های مرزی 
استان سیستان و بلوچستان 
کشته،  مسلح  گروه های  با 

زخمی و یا ربوده شده اند.
11 نفر از نیروهای بسیج هنگ مرزی 
سیستان و بلوچستان بامداد سه شنبه، 
2۴ مهرماه، در منطقه »ریگ ملک« 
در 50  لولکدان  مرزی  در صفر  واقع 
کیلومتری شهر میرجاوه ربوده شدند.

دادند  خبر  ابتدا  داخلی  رسانه های 
نفر هستند  ربوده شده 1۴  افراد  که 
فارس  خبرگزاری  بعد  ساعاتی  اما 
شمار  که  داد  خبر  سپاه  به  نزدیک 
بر  و  است  نفر   11 ربوده شدگان 
بر  ابتدا  اولیه  گمانه زنی های  اساس 
شده اند. مسموم  آلوده  غذای  اثر 

بر اساس آخرین خبرها ۷ نفر از این 
افراد نیروهای بسیج طرح امنیت، 5 نفر 

جیش العدل 11 نیروی بسیج و اطالعات 
سپاه را مسموم کرد و ربود!

نیروهای هنگ مرزی میرجاوه و 2 نفر 
)این  اطالعات سپاه هستند  نیروهای 
تعداد بر اساس اخباری است که ادعا 
شده شمار ربوده شدگان 1۴ نفر است(.
تا  چهار  ساعت  بین  می شود  گفته 
حمله  آنها  به  شنبه  روز  بامداد  پنج 
داخل  به  ایرانی  نیروهای  این  و  شده 

گروه  شدند.  منتقل  پاکستان  خاک 
جیش العدل در اطالعیه ای که در کانال 
تلگرامی خود منتشر کرده مسئولیت 
ربودن این 1۴ نفر را به عهده گرفته 
کرده  اعالم  اطالعیه ای  در  است.سپاه 
علت این حمله »خیانت و تبانی عوامل 
نفوذی« بوده است.در سال های گذشته 

است. نشسته  دالر  میلیارد   200
معصومه  پسر  به  سپس  گزارش 
و می  نویسد، عیسی  ابتکار می پردازد 
شعبه  دکترای  دانشجوی  هاشمی 
روانشناسی  دانشگاه  لس آنجلس 
شیکاگو است. مادرش معصومه ابتکار 
خانواده  و  زنان  امور  معاون  مقام  در 
ریاست جمهوری اسالمی ایران به کار 
انقالب  آغاز  در  ابتکار  است.  مشغول 
و  اشغالگر  دانشجویان  سخنگوی 
گروگانگیران سفارت آمریکا در تهران 
بود. گروگانگیری ای که ۴۴۴ روز طول 
کشید. آن روزها از او پرسیده شد آیا 
از  یکی  سر  به   شخصاً  است  حاضر 
گروگان ها شلیک کند، معصومه ابتکار 
بدون  »بله،  داد:  پاسخ  تردید  بدون 

نابودی است.« به  شک ظلم محکوم 
استادیار  حقیقی  نوبخت  احسان 
پزشکی در دانشگاه جرج واشنگتن و 
خواهرش نیلوفر استادیار بیماری های 
کلیوی در دانشگاه »یو سی ال ای« 
مجلس  نماینده  آنها  پدر  علی  است. 
محمد  عموی شان  و  اسالمی  شورای 
و  روحانی  حسن  معاون  نوبخت  باقر 
ایران  برنامه و بودجه  رییس سازمان 
گرا  »مک  در  فریدون  علی  است. 
هیل« در نیویورک در رشته مهندسی 
مشغول است و پدرش حسین فریدون 

برادر حسن روحانی است.
واشنگتن تایمز در پایان این گزارش 
نوشته تعداد آقازاده هایی که در آمریکا 
مشغول اند مشخص نیست. بسیاری از 
چهره های شاخص جمهوری اسالمی 
مثل محمدجواد ظریف وزیر خارجه و 
علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی 
دانشگاه های  تحصیل کردگان  اتمی 
هستند.  بوستون  و  دنور  در  آمریکا 
دانشگاه  در  ظریف  پسر  حسین 
است.  خوانده  درس  نیویورک  شهر 
پیشین  اعضای  از  موسویان  حسین 
تیم مذاکرات اتمی که در زمان ترور 
سفیر  برلین  در  میکونوس  رستوران 
جمهوری اسالمی در آلمان بود، اکنون 
است. پرینستون  دانشگاه  پژوهشگر 
واقعیات  این  درک  با  ایران  مردم 
به  همچنان  که  است  متناقض 

اعتراضات خود ادامه می دهند.

سیستان  استان  مرزهای  در  ناامنی 
بیشتر شده و گروه های  بلوچستان  و 
و  اسالمی  جمهوری  مخالف  مسلح 
تروریست ها از ضعف امنیتی  نیروهای 
استفاده کرده و ضربات  ایران  نظامی 

سختی بر آنها وارد کردند از جمله:
مرزی  هنگ  العدل  جیش  -حمله 
سیستان و بلوچستان، بهمن 92 که 
طی آن هشت مرزبان گروگان گرفته 

شدند و پنج نفر کشته شدند.
-حمله جیش العدل به پاسگاه میل 
100 از گروهان چاهندو، اردیبهشت 
نیروهای  از  نفر   10 آن  در  که   9۶

مرزبانی کشته شدند.
الفرقان  انصار  گروه  با  -درگیری 
در چابهار، خرداد 9۶، که یک نفر از 
نیروهای وزارت اطالعات کشته و یک 

نفر زخمی شد.
– درگیری سپاه و جیش العدل در مرز 
پاکستان منطقه  ی سراوان، تیر 9۶، که دو 
کارگر محلی جان خود را از دست دادند.
– درگیری نیروهای مرزبانی و سپاه 
میرجاوه  مرز  در  مسلح  گروه  یک  و 
حد فاصل پاسگاه چاه لشکر تعدادی، 
و سه  فروردین 9۷، که چهار کشته 

زخمی بر جای گذاشت.

طرح واشنگتن تایمز در مورد حضور آقازاده های نظام در آمریکا

مایک  ترامپ،  دونالد   =
پمپئو و جان بولتون با کشیش 

برانسون دیدار کردند.
آمریکا:  =رییس جمهوری 
معامله  گروگان ها  برای  من 
نمی کنم. با این حال، از طرف 
آمریکا بسیار قدردان هستم.

اردوغان  طیب  =رجب 
قضایی  دستگاه  می گوید 

ترکیه مستقل است.
آمریکایی  کشیش  برانسون  آندرو 
و  آزادی  از  پس  ترکیه  در  زندانی 
بازگشت به آمریکا، شنبه 1۳12 اکتبر 
رییس  ترامپ  دونالد  با  مهر(،   21(

جمهوری این کشور مالقات کرد.
دادگاه ترکیه روز جمعه دستور آزادی 
آندرو برانسون را صادر کرد و او پس 
لغو حکم حصر خانگی  با  از دو سال 
و برداشته شدن حکم ممنوع الخروج ، 
شهر ازمیر جایی که 20 ماه در آنجا 

بازداشت بود را ترک کرد.
از  فهرستی  با  ساله   50 برانسون 
در  داشتن  دست  بود:  روبرو  اتهامات 
طیب  رجب  علیه  نافرجام  کودتای 
اردوغان، اتهام همکاری با گروه فتح اهلل 

آزادی کشیش برانسون دستاورد دولت ترامپ و 
دستگاه دیپلماسی ایاالت متحده

مالقات ترامپ و برانسون

در  که  جاسوسی،  و   PKK و  گولن 
مجموع به سه سال زندان محکوم شد.

مورد  آمریکا  به  رسیدن  از  پس  او 
استقبال خانواده اش قرار گرفت و چند 
ساعت بعد با دونالد ترامپ در جلسه ای 
که پمپئو و بولتون هم حضور داشتند 
آمریکا  جمهوری  رییس  کرد.  دیدار 
ضمن تشکر از رجب طیب اردوغان به 
خاطر آزادی برانسون گفت که اکنون 
فرصت برای یک روابط عالی با ترکیه 

را داریم.

ترامپ رویکرد امروز آمریکا در قبال 
ترکیه را بسیار متفاوت از دیروز دانست 
و تاکید کرد: »گام بزرگی برای بازگشت 
به روابط سابق صورت گرفته است.« او 
همچنین در توییتی نوشت: »من برای 
گروگان ها معامله نمی کنم. با این حال، 
از طرف آمریکا بسیار قدردان هستم. 
این کار باعث بهبود روابط و احتماال 
و  آمریکا  بین  عالی  رابطه  یک  ایجاد 

ترکیه می شود.«
ادامه در صفحه 17

صفر مرزی ایران و پاکستان
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= یک مقام مسئول در ایران 
می گوید با توجه به تحریم ها 
گردشگران خارجی نگرانند 
پاسپورت  ایران در  ُمهر  اگر 
آنها زده شود از مراودات آنها 

با آمریکا جلوگیری شود.
رسمی  اعالم  عدم  =علت 
و  دولت  توسط  خبر  این 
چیست؟  مسئول  نهادهای 
اروپایی  آیا مقامات مسئول 
از این اقدام تهران مطلع اند؟

رییس انجمن دفاتر مسافرتی ایران 
اعالم کرده باتوجه به اینکه توریست های 
برخی از کشورهای اروپایی دغدغه درج 
نشدن مهر ویزای ایران در پاسپورتشان را 
دارند، این موضوع برای آنها »عملیاتی« 

شد!
حرمت اهلل رفیعی با اعالم این خبر به 
ایلنا گفته با توجه به تحریم ها این نگرانی 
برای برخی گردشگران ایجاد شده بود 
که اگر مهر ایران در پاسپورت آنها زده 
شود، از مراودات آنها با آمریکا جلوگیری 

خواهد شد.
هنوز  اقدام  »این  داده  توضیح  او 
گردشگران  ورود  افزایش  در  تاثیری 
خارجی به ایران نداشته« و تاثیر درج 
نشدن مهر روی پاسپورت گردشگران 

چند ماه طول خواهد کشید.
جمهوری اسالمی در حالی تصمیم 
گرفته مهر ویزا روی پاسپورت اروپایی ها 
از  بسیاری  ویزای  مهر  درج  که  نزند 
کشورهای دنیا در پاسپورت افراد یک 
اعتبار محسوب می شود! به عنوان مثال 
اگر فردی برای دریافت ویزای شنگن به 
سفارت یکی از کشورهای عضو مراجعه 
کند اگر پیش از آن به یکی از کشورهای 
اروپایی یا آمریکا و کانادا سفر کرده باشد 
تاثیر مثبتی در دریافت ویزای جدید دارد 
و در عین حال اگر سابقه سفرهایی به 
لبنان و عراق و سوریه داشته به احتمال 
زیادی  سختگیری های  با  زیاد  بسیار 
روبرو خواهد شد. صرف نظر کردن از 
زدن مهر ویزا در پاسپورت شهروندان 
اروپایی نیز به همین دلیل دوم است 
زیرا سفر به ایراِن جمهوری اسالمی بر 
برای  خارجی  توریست های  مشکالت 
سفر به کشورهای دیگر غربی می افزاید.

دفاتر  انجمن  رییس  آنچه  درواقع 
مسافرتی ایران در مورد درج نشدن ُمهر 
ویزای ایران گفته اعتراف غیرمستقیم 
به جایگاه منفی جمهوری اسالمی در 
عرصه ی بین المللی است که موقعیت 

ایران را به سطح دولت هایی چون سوریه 
و سودان کاهش داده است. از سوی دیگر 
این اقدام حاکی از آن است که جمهوری 
به  توریست ها  کشاندن  برای  اسالمی 
ایران و درآمدزایی بجای اینکه تن به 
شرایط استانداردهای زندگی سیاسی و 
اجتماعی بدهد، حاضر است به هر اقدام 
خّفت آمیز دست بزند از جمله اینکه از 
زدن ُمهر ویزا در پاسپورت خارجی ها 
صرف نظر کند.نکته مهم دیگر این است 
بر توریست های  این مقام مسئول  که 
کشورهای اروپایی تاکید کرده است آنهم 
به  اروپایی  در شرایطی که کشورهای 
ویژه فرانسه، آلمان و بریتانیا اصلی ترین 
برای کمک  حامیان حفظ برجام اند و 
تحریم ها  زدن  دور  در  تهران  رژیم  به 
کشورها  همین  می کنند.  برنامه ریزی 
هستند که بر دولت آمریکا برای مبادالت 
مالی با رژیم ایران فشار می آورند و قصد 
ایجاد ساز و کار مالی  برای ادامه مبادالت 
تجاری با تهران دارند اما شهروندان این 
کشورها ترجیح می دهند اگر به ایران 
سفر می کنند، ُمهر ویزا آنها را لو ندهد 
و موجب سختگیری برای سفر آنها به 

کشورهای دیگر نشود!
این اقدام مسئوالن جمهوری اسالمی 
در حالیست که وزارت خارجه بریتانیا و 
فرانسه در ماه های اخیر به شهروندان خود 
هشدار داده اند که بطور جدی از سفرهای 
کنند.  خودداری  ایران  به  غیرضروری 
گمان نمی رود که سفر توریستی را بتوان 
جزو سفرهای ضروری طبقه بندی کرد.

جمهوری  دیگر  اقدامات  جمله  از 
اسالمی برای جذب سرمایه و کشاندن 
خارجی ها به ایران اعطای اقامت ۵ ساله 
به شرط 2۵۰ هزار دالر سرمایه گذاری 
بوده که اگرچه رقم بسیار پایینی است 
ولی معلوم نیست چنین سرمایه گذاری 
و  اقتصادی  جذابیت  کدام  دلیل  به 
را  پول خود  باید  و سیاسی  اجتماعی 

ُمهر ویزای ورود به ایران در پاسپورت شهروندان 
اروپایی درج نمی شود!

آنهم در حالی که خود  ببرد  ایران  به 
سرمایه گذاران ایرانی ترجیح می دهند 
در کشورهای دیگر از جمله همسایگان 
اساس  بر  کنند.   ایران سرمایه گذاری 
با  رابطه  در  این  از  پیش  که  قانونی 
سرمایه گذاران خارجی تصویب شده بود، 
اتباع دولت های خارجی می توانستند در 
صورتی که حداقل 3۰۰ هزار دالر جهت 
سرمایه گذاری به ایران وارد کنند اقامت 
3 ساله بگیرند.پیش از انقالب اسالمی 
در سال ۵7 نه  تنها هم پاسپورت و هم 
ُمهر ویزای ایران اعتبار بسیار داشت بلکه 
خود ایرانیان نیز برای سفر به بسیاری 
از کشورهای جهان از جمله کشورهای 
ویزا  به  نیازی  اصال  آمریکا  و  اروپا 
نداشتند. اما حاال زیر سایه ی جمهوری 
اسالمی نه تنها پاسپورت ایران در ردیف 
دنیاست  پاسپورت های  بی اعتبارترین 
بلکه ُمهر ویزای ایران در گذرنامه ها هم 

دردسرساز شده است.
و  دولت  سوی  از  خبر  این  البته 
نشده  رسمی  اعالم  مسئول  نهادهای 
انجمن  رئیس  بر  عالوه  را  این  است. 
ایران که به تازگی به  دفاتر مسافرتی 
از چندی پیش تک  ایلنا گفته است، 
اروپایی مطرح کرده  توک مسافران  و 
بودند که جهت کسب اطالعات مربوط 
به شرایط صدور ویزا با سفارتخانه های 
فرانسه  و  آلمان  جمهوری اسالمی در 
تماس گرفته بودند. کارمندان سفارت 
به این افراد اطمینان می دادند که ُمهر 
ویزا در پاسپورت های آنها درج نخواهد 
شد. اما چرا این خبر همان زمان که 
تصمیم گرفته شد بطور رسمی اعالم 
نشد تا توریست های اروپایی هم بدانند؟! 
آیا مقامات مسئول اروپایی از این اقدام 
آن  به  واکنشی  چه  مطلع اند؟  تهران 
نشان خواهند داد آنهم وقتی شهروندان 
خود را از سفر غیرضروری به ایران منع 

می کنند؟!

معاون  از  تهران  =شهردار 
قضایی  سابق خود شکایت 

کرده است!
به دستگاه  پرونده  =»این 
قضایی رفته و در آینده مورد 
بررسی می شود تا بر اساس 
که  به کسانی  نسبت  قانون 
آن ادعای زشت و پلشت را 

مطرح کردند، عمل شود.«
=»شنود از صدراسالم بوده 

و هست!«
محمدعلی افشانی شهردار تهران در 
حالی گفته از کسانی که خبر شنود از 
مدیران شهرداری توسط وی را منتشر 
کردند شکایت قضایی کرده است که 
محسن هاشمی  رفسنجانی گفته »در 
همه جای کشور شنود به صورت جدی 
وجود دارد. ابزار شنود آنقدر ارزان شده 
که حتی افراد عادی و زن و شوهرها 
صدر  از  شنود  می کنند.  استفاده  هم 

اسالم بوده و هست!«
مدیریت  روزهای  واپسین  در 
محمدعلی افشانی موضوع شنود کردن 
مدیران شهرداری توسط وی جنجال 
برانگیز شد. حجت اهلل میرزایی معاون 
سابق برنامه ریزی، توسعه شهری و امور 
شوراهای شهرداری تهران در حاشیه 
جلسه تودیع خود به خبرنگاران اعالم 
کرد که افشانی با شنود سخنانش و به 
دلیل آنچه پشت سر او حرف زدن عنوان 
شده، این معاون را برکنار کرده است.
صبح روز سه شنبه 2۴ مهرماه قبل 
از شروع مراسم تودیع و معارفه معاون 
برنامه ریزی و توسعه شهری، حجت اهلل 
میرزایی معاون سابق این معاونت در 
خبرنگاران  برخی  به  صحن  حاشیه 
که  گفت  برکناری اش  دلیل  درباره 
شهردار تهران معاونانش را شنود کرده 

محسن هاشمی  رفسنجانی: در همه جای کشور شنود 
به صورت جدی وجود دارد

و این برکناری حاصل این شنود است.
افشانی  »آقای  داشت:  اظهار  او 
گفته اند که من تلفن معاونانم را شنود 
می کنم و فهمیدم که برخی از آن ها 

پشت من حرف می زنند!
یک  و  غیرقانونی  را  کار  این  وی 
رسوایی بزرگ دانسته و گفته بود که 
اگر صحبتی هم شده راجع به عملکرد 
ایشان بوده، ما هیچ گاه بر سر ماندن 
ایشان صحبت  نماندن و جایگزین  یا 

نکردیم.«
محمدعلی افشانی در واکنش به این 
ادعا، اتهام شنود را کثیف ترین اتهامی 
خواند که در طول دوران خدمتش به 
او شده و گفت که »به دلیل اینکه این 
اتهام بسیار زشتی بود، بالفاصله پس 
اولین بار  انتشار این خبر، من برای  از 
روابط  به  خدمتم،  دوران  طول  در 
هم  دادم  دستور  شهرداری  عمومی 
را منتشر  این خبر  از سایت هایی که 
کردند و هم از کسی که چنین ادعایی 
تا  را مطرح کرده است، شکایت کند 
پاسخگو  قانونی  و  حقوقی  مراجع  در 

باشند.«
از  صدا  کاهش  یا  افزایش  برای 

کلیدهای باال و پایین استفاده کنید.
توئیتی  در  میرزایی  حال  این  با 
سخنانش را تکذیب کرد ولی رسانه ها 
منتشر  را  مصاحبه  این  صوتی  فایل 
کردند.افشانی در این باره گفته که »این 
پرونده به دستگاه قضایی رفته و در آینده 
مورد بررسی می شود تا بر اساس قانون 
نسبت به کسانی که آن ادعای زشت 
و پلشت را مطرح کردند، عمل شود.«
هاشمی  محسن  میان  این  در 
جایگزینی  بالقوه  گزینه  رفسنجانی 
گفته  تهران  شهرداری  در  افشانی 
است  سوءتفاهمی  شنود  »مسئله  که 
اتفاق  افراد  برخی  صحبت های  با  که 
افتاده است. من قطعاً با کسانی که این 
سخن را گفته اند صحبت می کنم و به 
حقیقت پی برده و به موضوع رسیدگی 

می کنم.«
وی در عین حال گفته است: »البته 
همه  در  شنود  می دانید  که  همانطور 
وجود  جدی  صورت  به  کشور  جای 
ارزان شده که  ابزار شنود آنقدر  دارد. 
حتی افراد عادی و زن و شوهرها هم 
از آن استفاده می کنند. شنود از صدر 

اسالم بوده و هنوز هم هست.«

=شرکت پخش رسا، متعلق 
از  بیش  نعمت زاده  به شبنم 
۳۵۰میلیارد تومان به شبکه 
دارویی کشور بدهکار است.

نیز  جاری  سال  =امرداد 
داد  گزارش  مهر  خبرگزاری 
در  که  دارویی  احتکار  انبار 
تهران  اطراف  در  ماه  همان 
به شبنم  متعلق  کشف شد 

نعمت زاده است.

سابق  وزیر  نعمت زاده  محمدرضا 
بدهکاری  تجارت  و  معدن  صنعت، 
کالن دخترش به شبکه دارویی کشور 
را  او  علیه  قضایی  پرونده ای  وجود  و 

تأیید کرده است.
ماه هاست خبر بدهکاری کالن شبنم 
نعمت زاده دختر محمدرضا نعمت زاده 
تا  اما  می شود  مطرح  رسانه ها  در 
این باره  در  نعمت زاده  خانواده  کنون 
سکوت کرده بودند. اکنون محمدرضا 
نعمت زاده بدهکاری کالن دخترش به 
کرده  تأیید  را  کشور  دارویی  سیستم 

است.
است:  گفته  این باره  در  نعمت زاده 
اساس  بر  گذشته  در  »دخترم 
می داد.  انجام  دارو  واردات  مجوزهایی 
با همکاری  در چند سال گذشته  اما 
فردی یک شرکت پخش راه اندازی کرد 
که در طول یک سال اخیر فروش آنها 
متوقف شده و مشغول پرداخت بدهی 

این شرکت است.«
شده  مدعی  همچنین  نعمت زاده 
پخش  شرکت  در  متخلف  »فرد  که 
فرار کرده و دخترم درگیر بازپرداخت 

بدهی ها است.«
نعمت زاده  شبنم  بدهی  موضوع 
اسفندماه  از  کشور  دارویی  شبکه  به 
9۶ رسانه ای شد. بر اساس خبرهایی 
بدهی   بود  شده  منتشر  زمان  آن  که 
شبنم  به  متعلق  رسا،  پخش  شرکت 
کشور  دارویی  شبکه  به  نعمت زاده 
که  بود  تومان  3۵۰میلیارد  از  بیش 
طلب  رقم  این  از  تومان  ۶۰میلیارد 
از  دارو  شفا  سرمایه گذاری  شرکت 

شرکت شبنم نعمت زاده است.

نعمت زاده موضوع بدهکاری دخترش و پرونده  قضایی 
علیه او را تأیید کرد

از سهامداران شرکت  به گفته یکی 
شفادارو، شبنم نعمت زاده در مجموع 
به این شرکت و دو شرکت دیگر بیش 
است  بدهکار  تومان  3۵۰میلیارد  از 
که این بدهی در زمستان 9۶ موجب 
پرونده  شدن  گشوده  و  او  از  شکایت 
از  مطالبات  این  وصول  برای  قضایی 

دختر وزیر سابق شد.
که  نبود  نخستین بار  این  اما 
خانواده   اقتصادی  فعالیت های 
نعمت زاده تیتر رسانه ها شد. محمدرضا 
نعمت زاده، از نزدیکان حسن روحانی و 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت 
ایران  ثروتمندان  جمله  از  یازدهم، 
از ثروت خود  بزرگی  است که بخش 
را با تکیه به رانت و دور زدن قوانین 
کشور به دست آورده است؛ در این میان 
دختران او زینب و شبنم نیز از رانت 
به  کالنی  ثروت  و  نبوده  بی بهره  پدر 

جیب زده اند.
در ابتدای آغاز به کار دولت نخست 
حسن روحانی وبسایت جهان نیوز به 
نقل از محمدرضا نعمت زاده ثروت او را 
93۰ میلیارد تومان و درآمد روزانه او 
را 3۶ میلیون و چهارصد هزار تومان 

اعالم کرد.
در خرداد 93 اشتغال نعمت زاده به 
توجه دیوان  از یک شغل مورد  بیش 
و  گرفت  قرار  کشور  کل  محاسبات 
مشخص شد او ضمن اینکه وزیر کابینه 
مدیریت  و  سرپرستی  است  روحانی 
اقتصادی  امپراتوری  در  شرکت  ده ها 

خود را نیز به عهده دارد. نعمت زاده از 
سال 91 به بعد عضو هیئت مدیره 1۸ 

شرکت  بوده است.
عضو  نیز  او  دختران  میان  این  در 
از  بسیاری  سهامدار  و  مدیره  هیئت 
شبنم  هستند.  پدرشان  شرکت های 
»رسا  شرکت  مدیرعامل  نعمت زاده 
زمینه  در  که  شرکتی  است؛  فارمد« 
مواد غذایی، حیوانی، نباتی، آشامیدنی، 
نباتات و حیوانات  محصوالت وابسته، 
پالستیک،  شیمیایی،  مواد  زنده، 
فعالیت  وابسته  محصوالت  و  دارویی 
بدهی  اکنون  که  رسا  می کند. پخش 
دارد  کشور  دارویی  شبکه  به  کالنی 
نیز زیرمجموعه شرکت »رسا فارمد« 
نعمت زاده  می رود.شبنم  شمار  به 
دارو  اصلی  واردکنندگان  از  همچنین 
ایران است و در حال حاضر عضو  به 
واردکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیئت 
مکمل های غذایی، رژیمی، ویتامینی و 

گیاهی ایران است.
در امرداد سال جاری نیز خبرگزاری 
دارویی  احتکار  انبار  داد  گزارش  مهر 
تهران  اطراف  در  ماه  همان  در  که 
از  یکی  دختر  به  متعلق  شد  کشف 
وزرای دولت یازدهم است. اظهار نظر 
تعزیرات حکومتی  سخنگوی سازمان 
این  زیاد  احتمال  به  می داد  نشان 
شبنم  به  متعلق  قاچاق  داروهای 
نعمت زاده دختر محمدرضا نعمت زاده 
حسن  نخست  دولت  صنعت  وزیر 

روحانی است.

گروگانگیری دوتابعیتی ها و تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسالمی 
از عوامل کاهش توریست خارجی در ایران است

شبنم و زینب نعمت زاده، دختران محمدرضا نعمت زاده

رمضان زاده  =محمدرضا 
اطالعات  وزارت  توسط 
مأموران  و  شده  بازداشت 
اطالعاتی با در اختیار گرفتن 
اکانت تلگرامی او کانال شورا 
و ابرگروه تحصن را در اختیار 
گرفتند و تالش کردند مسیر 

تحصن را منحرف کنند.
هنگی  هما ی  ا ر شو =
تشکل های صنفی آموزگاران 
روند  چنانچه  داده  هشدار 
احضار و بازداشت فعاالن صنفی 
متوقف نگردد این شورا بار دیگر 
آموزگاران را به ادامه اعتراضات 
خواند. فرا خواهد  گسترده 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان نسبت به 
ادامه فشار بر آموزگاران هشدار داد

شورای هماهنگی تشکل های صنفی 
معلمان یک روز پس از پایان اعتصاب 
دو روزه آموزگاران در سراسر ایران با 
صدور بیانیه ای، موفقیت آموزگاران در 
تبریک  را  روزه  دو  اعتصاب  برگزاری 
گفته و هشدار داده است اگر روند فشار 
بر فعاالن صنفی ادامه یابد، آموزگاران 
اعتراضات  از  تازه ای  دور  برگزاری  به 

فراخوانده می شوند.
در این بیانیه همچنین به بازداشت 
شورای  رئیس  رمضان زاده  محمدرضا 
هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان 
و دبیر کانون صنفی معلمان خراسان 
دولت  اطالعات  وزارت  توسط  شمالی 
روحانی اشاره شده است: »محمدرضا 
رمضانزاده دبیر انجمن صنفی معلمان 
دوره ای  ریاست  که  شمالی  خراسان 
شورای هماهنگی را عهده دار است در 

بازداشت شد و  راه بازگشت به منزل 
ساعت های متمادی خانواده و اطرافیان 
ایشان از سرنوشت وی بی اطالع بودند. 
ایشان توسط وزارت اطالعات بازداشت 
اختیار  در  با  اطالعات  و  است  شده 
کانال  ایشان  تلگرامی  اکانت  گرفتن 
اختیار  در  را  تحصن  ابرگروه  و  شورا 
گرفت و تا توانستند تالش کردند مسیر 
تحصن را منحرف کنند. با این وجود 
معلمان مطالبه گر بخصوص زنان معلم 
پیشتاز صفوف خود را متحدانه شکل 
دادند تا نشان دهند مطالبات ما از سر 
تفنن نیست و مسئله زندگی انسان ها 

در میان است.«
است:  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
»بازداشت آقای رمضانزاده در ادامه دور 
تکراری و باطل تعرض و بازداشت فعاالن 

ادامه در صفحه 17صنفی است ...
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

با 2۶ فیلم بلند و کوتاه، داستانی، 
سینماگران  انیمیشن،  و  مستند 
ایرانی در سومین جشنواره سینمایی 
عراق  کردستان  اقلیم  در  سلیمانیه 
درمیشیان،  دارند.رضا  شرکت 
نیز  نقاشی  حسن  و  اسدی  شهریار 
این جشنواره  داوران  هیئت های  در 
جشنواره  سومین  دارند.  حضور 
سلیمانیه،  سینمایی  بین المللی 
میزبان  عراق،  کردستان  اقلیم  در 
مستند،  کوتاه،  و  بلند  فیلم   2۶
سینماگران  از  انیمیشن  و  داستانی 
که  هیات هایی  در  است.  ایرانی 
این  بخش  چهار  بهترین های  باید 
به  آغاز  اکتبر   10 که  را  جشنواره 
سه  کنند،  انتخاب  است  کرده  کار 
درمیشیان  رضا  ایرانی،  سینماگر 
کارگردان، شهریار اسدی فیلمبردار 
حضور  مستندساز،  نقاشی  حسن  و 

جشنواره سینمایی سلیمانیه در تسخیر 
سینماگران ایرانی

دارند.
این  از  گزارشی  رأفت  احمد 

پایان  به  اکتبر   1۶ که  جشنواره 
خواهد رسید، تهیه کرده است.

منیژه حکمت کارگردان و تهیه کننده سینما

منیژه حکمت: ساز و کاری بنیاد نهاده اید که فساد 
می زاید و سینما را نابود می کند

=منیژه حکمت به ساختار 
روند  و  سینما  در  فاسد 
اکران فیلم ها اعتراض کرده 
و نوشته: این نمایش مضحک 
ارائه مدارک و اسناد را تمام 
را  سینما  فاسد  پول  کنید. 
مدرکی  شما  آیا  فراگرفته، 
یک  نفع  به  سینما  دارید؟ 
جریان انحصارطلب مصادره 
شده است. آیا سندی وجود 

دارد؟
منیژه  فیلم  با  =همزمان 
حکمت به نام »جاده قدیم«، 
اکران  اثر کمدی در حال   4

است.
و  کارگردان  حکمت  منیژه 
نامه ای  در  سینما  تهیه کننده 
سینمایی  مسئوالن  به  سرگشاده ای 
از ظهور یک روند معیوب و فسادآور 
ابراز نگرانی کرده و  در اکران فیلم ها 
نوشته سند و مدرکی برای اثبات این 
فساد وجود ندارد و یا اگر وجود دارد 

قطعا دست امثال او به آن نمی رسد.
چنان  ایران  سینمای  دیگر  حاال 
درگیر فساد مالی و باندهای پیچیده 
آنها  قدیمی،  تهیه کنندگان  که  شده 
آتش  بر  دستی  می شد  گفته  که 
گشوده اند  شکایت  به  لب  نیز  دارند 
سینمای  مخوف  باندبازی های  از  و 
گالیه  ایران  اسالمی  جمهوری  امروز 
در  فقط  نه  فساد  این  می کنند. 
اکران  مناسبات  در  بلکه  تولید  روند 
و  مستقل  سینماگران  گریبان  نیز 
برای  و  گرفته  را  رانت  از  بی بهره 
آثارشان  منصفانه  اکران  یک  داشتن 
چون  مواجه اند،  بسیاری  مشکالت  با 
فیلم های  اکران  تصرف  در  سینما 
کمدی های  و  بفروش  و  بساز 
است! شده  سریالی  و  مضحک 

سینما  تهیه کننده  حکمت  منیژه 
در  قدیم«  »جاده  فیلم  کارگردان  و 
اکران  از  سینما  مسئولین  به  نامه ای 
انتقاد  شدت  به  فیلمش  نامناسب 
کرده و نوشته که این شورا از او سند 
و مدرک خواسته تا اثبات کند سالن 
سینما را از او گرفته اند و سئانس های 

مرده به فیلمش داده اند.

او در این باره نوشته: »مسئله ظهور 
است  فسادآور  و  معیوب  روند  یک 
که باعث شده فیلم های جدی ما در 
محاق قرار بگیرند. این شما را به فکر 
نمی اندازد؟ نمی خواهید فکری به حال 
این موضوع بکنید؟ از من می خواهید 
مدرک ارائه کنم. چه مدرکی؟ که چه 
روابط  کند؟  ثابت  شما  بر  را  چیزی 
ناسالم پخش و اکران را؟ شما تبعات 
تصمیم های این شوراها را نمی بینید؟ 
حاشیه  به  و  نابرابری  این  عوارض 
مشاهده  را  جدی  سینمای  راندن 

نمی کنید؟«
همچنین  قدیم«  »جاده  کارگردان 
من  کنید  »فرض  است:  کرده  اضافه 
نشان دهد سالنی  که  بیاورم  مدرکی 
را ناروا از من گرفته اند یا فیلم مرا در 
سئانس های مرده نمایش داده اند، آنوقت 
شما چه می کنید؟ یک نمایش در یک 
سینمای خوب به من صدقه می دهید؟ 
می شود؟« برقرار  عدالت  اینطور 

پایان  خواستار  خود  نامه  در  وی 
این روند شده و نوشته: »این نمایش 
مضحک ارائه مدارک و اسناد را تمام 
کنید. پول فاسد سینما را فرا گرفته، 
آیا شما مدرکی دارید؟ سینما به نفع 
یک جریان انحصارطلب مصادره شده 
اگر  دارد؟  وجود  سندی  آیا  است. 
منتظر  اوضاع  بهبود  برای  همچنان 
سند و مدرک هستید، به شما بگویم 
سندی  نشسته اید.  انتظار  به  بیهوده 
قطعاً  باشد،  هم  اگر  و  ندارد  وجود 

دست امثال من به آن نمی رسد.«

و  تهیه کننده  حکمت  منیژه 
فساد  به  اشاره  با  سینما  کارگردان 
در روند تولید آورده: »ولی این نشانه 
تبرئه شما نیست، خود بهتر می دانید 
و  آورده اید  سینما  سر  بر  چه  که 
اگر  است  روشن  کامال  کار  فرجام 
کاری  و  ساز  کنیم.  کتمان  نخواهیم 
و  می زاید  فساد  که  نهاده اید  بنیاد 
سینما را نابود می کند. در این شرایط 
طلب مدرک و سند بیشتر به شوخی 
برائت  حکم  می توانید  شما  می ماند 
خود و دوستانتان را صادر کنید و از 

این عدالت پروری خوش باشید.«
وی ادامه داده: »اگر امثال من فریادی 
می زنند برای نفع شخصی نیست بلکه 
از آن روست که شاید تلنگری باشد 
از  اینکه همه چیز  از  برای شما قبل 
اراده ای  هنوز  اگر  البته  برود،  دست 
فقط  باشد.  مانده  باقی  اصالح  برای 
فساد،  و  ناکارآمدی  الپوشانی  بدانید 
است.« خیانت  بلکه  نیست  تخلف 
»جاده  فیلم  اکران  با  همزمان 
سفید  »پیشونی  همچنین  قدیم«، 
2«، »لس آنجلس- تهران«، »مغزهای 
کوچک  زنگ زده«، »الزانیا«، »ماهورا«، 
و  دیوانه«  و  »سوفی  سرد«،  »عرق 
»هشتگ« هم در حال اکران هستند 
که ۴ اثر این مجموعه به سینمای به 
اصطالح کمدی تعلق دارند. این روزها 
افزایش آثار کمدی سخیف و بی ارزش 
دارند،  باالیی  درآمدزایی  امکان  که 
مورد انتقاد سینماگرانی قرار دارد که 

مدعی تولید آثار اصیل هستند.

ویدئو

آقای پناهی، لطفاً از زنان سینماگر ایران دفاع نکنید!

ُرخ«،  »سه  فیلم   - امید  بهجت 
چهارمین اثری است که جعفر پناهی، 
مجوز”  “بدون  را  آن  ایرانی،  کارگردان 
ساخته و روانه ی جشنواره های اروپایی 
کرده است. این فیلم برای نخستین بار 
در فستیوال کن سال 2018 به نمایش 
درآمد و جایزه ی فیلمنامه ی برتر را از آن 
خود ساخت. دومین اکران »سه ُرخ«، 
در چارچوب جشنواره ی فیلم شهر کلن 
در اکتبر به نمایش درآمد. این فیلم که 
با امکانات بسیار محدودی ساخته شده، 
قرار است به  زودی به سینماهای آلمان 
راه یابد. پناهی در این اثر، برای اولین بار 
به مسائل زنان و جایگاه آنان در سینمای 
ایران پرداخته است. اغلب فیلم های این 
دستیار پیشین کارگردان زنده یاد عباس 
کیارستمی، روابط و مناسبات نابسامان 
اجتماعیـ  سیاسی در ایران را به تصویر 

می کشند.
ُرخ های واقعی

پناهی در فیلم تازه ی خود وضعیت 
گذشته،  در  را  ایران  زن  سینماگران 
حال و آینده  دستمایه قرار می دهد. او با 
بازتاباندن شرایط کنونی آنان، جایگاهی 
را که در نظام پیشین داشتند، مطرح 
می کند و سرانجام مرتبه ای که احتماال 
رقم  را  کرد  خواهند  کسب  آینده  در 
می زند. نمایندگان این ۳ نسل، به نام های 
مرضیه )مرضیه رضاییـ  ُرخ اول(، بهناز 
جعفری )ُرخ دوم( و شهرزاد )ُرخ سوم(، 
شخصیت هایی واقعی هستند: مرضیه 
در دهی دورافتاده در آذربایجان زندگی 
می کند و سودای بازیگر شدن را در سر 
می پروراند. بهناز جعفری، هنرپیشه ای 
وجود  با  که  است  موفق  و  سرشناس 
سینما  عرصه  در   همچنان  بیماری 
حضوری فعال دارد. شهرزاد نیز که نام 
هنری کبری سعیدی است، در سینمای 
زمان شاه از جمله در فیلم هایی چون 
ساخته ی  آکل«،  »داش  و  »قیصر« 
مسعود کیمیایی، هنرنمایی کرده است. 
با عنوان »مریم و مانی«  بلندی  فیلم 
نیز به کارگردانی او در سال 1۳59 به 
نمایش درآمد. البته پناهی در فیلم خود، 
این هنرپیشه را که حضور نیمه برهنه و 
سال 1۳۴8  در  »قیصر«  در  رقص اش 
یاد نمی آورد و  به  جنجال برانگیز شد، 

مردی دهاتی که در قهوه خانه کنارش 
نشسته، او را »روشن می کند«. شهرزاد 
در فیلم نامه ی کیمیایی، سهیال فردوس 
بازی  را  بدنام«  نام دارد و نقش »زنی 
می کند. در فیلم »سه ُرخ« صدای یک 
سینماگر زن نام آشنای دیگر نیز شنیده 
کارگردان  حکمت،  منیژه  می شود: 
فیلم  در  جعفری  بهناز  که  کارآمدی 
بدون خبر او را »قال گذاشته« و برنامه 
فیلمبرداری آخرین صحنه  فیلمش را 

درهم می ریزد.
در  تزویرگر  و  دروغگو  اول؛  ُرخ 

»کات حرفه ای« کارگردان
حلقه ی واسطه ی این جمع نامنسجم، 
مرضیه  رضایی است که به عنوان زنی 
او  می شود.  معرفی  مزور  و  دروغگو 
صحنه  ی  از  گوشی،  یک  دوربین  با 
خودکشی خود فیلم می گیرد و آن را 
از طریق جعفر پناهی با کمک منیژه 
حکمت برای بهناز جعفری می فرستد. 
کنکور  در  که  مرضیه  ویدیو  این  در 
سینما قبول شده، پیش از آنکه خود 
به یک  آویخته  با طنابی  غاری  در  را 
حلق آویز  نازک  و  پوسیده  چوب  تکه 
کند، از بهناز جعفری گله می کند که 
بی پاسخ  را  او  قبلی  درخواست های 
گذاشته است. او در پیام های پیشین 
خود از جعفری به عنوان هنرپیشه   ای 
موفق که شهره ی خاص و عام است، 
تماس  خانواده اش  با  که  بود  خواسته 
بگیرد و آنان را متقاعد سازد تا اجازه ی 
تحصیل در رشته مورد عالقه اش سینما 
را به او بدهند. از آنجا که جعفری به 
این درخواست ها بی اعتنا  مانده، مرضیه 
تصمیم می گیرد خود را دار بزند! جعفر 
این ویدیو، کنجکاو  با دریافت  پناهی 
می شود و راه زادگاه مرضیه را که دهی 
دور دست در شمال غربی ایران است، 
در پیش می گیرد تا از واقعیت ماجرای 
خودکشی دانشجوی ناکام سر دربیاورد. 
کارکشته  کارگردانی  عنوان  به  او 
مطمئن است که ویدیو، واقعی است: 
باشه.  نمی تونه صحنه سازی  »نه،  این 

کات آخرش خیلی حرفه ایه.«
ُرخ دوم؛ ناوارد و وحشی

جعفری  بهناز  یعنی  فیلم  دوم  ُرخ 
سوی  از  خبر  دریافت  محض  به 

می شود،  وجدان  عذاب  دچار  پناهی، 
کار و مسئولیت و قرار فیلمبرداری با 
و  می کند  فراموش  را  حکمت  منیژه 
کارگردان  همراه  مضطرب  و  پریشان 
فیلم »تاکسی«، کوه و دشت و دمن 
را پشت سر می گذارد تا به ِده زادگاه 
مرضیه برسد و احتماال او را از مرگ 

نجات دهد.
پناهی شخصیت این هنرپیشه  پرکار 
را که دست کم تجربه  بازی در ۴0 فیلم 
سینمایی و اجرای نقش در بیش از ۳0 
خود  کارنامه   در  را  تلویزیونی  سریال  
دارد، تا حد یک شاگرد مدرسه  ناوارد 
سینما تقلیل داده و او را به تصویری 
است:  کرده  بدل  زن  از  کلیشه ای 
جعفری در طول فیلم نه نظری فنی 
برای پیشبرد داستان  و حرفه ای )که 
سوی  از  همیشه  و  است  ضروری 
پناهی مطرح می شود( عنوان می کند 
از  ابتکار  و  درایت  نه ذره ای هوش،  و 
خود نشان می دهد. اغلب دیالوگ های 
او با این جمله شروع می شود: »آقای 
پناهی، حاال این )فیلم ویدئو( واقعیه یا 
نیس؟ آقای پناهی حاال چی کار کنیم؟ 

آقای پناهی بریم؟ برگردیم؟…«
جعفری  بهناز  که  موردی  تنها 
مستقل عمل می کند، هنگامی است 
ویدئویی  صحنه سازی  نقشه ی  به  که 
مرضیه مزور پی می برد و در نقش یک 
پلنگ وحشی با مشت و لگد و ناسزا 
و توهین، به جان همکار احتمالی آتی 
خود می افتد و سرانجام او را زخمی و 
خون آلود میان مزرعه ای رها می کند، 
بدون آنکه به توضیحات، درخواست ها، 
ضجه ها  و التماس هایش ترتیب اثر داده 
باشد. در واقع بهناز جعفری در فیلم، 
کاری که برادر مرضیه قصد انجام آن را 
داشته،  عملی می سازد: اینکه خواهرش 
خونه  به  پاش  اینکه  محض  »به  را 

رسید، لت  وپار« کند.
این ُرخ عصبی و بی منطق، هر چند 
می شود،  پشیمان  خود  کار  از  بعدتر 
کارگردان  نصیحت  پی  در  تنها  ولی 
از مرضیه  پرعاطفه در صدد دلجویی 
برمی  آید. او به رخ دوم می گوید: »حاال 
که برمی گردیم حسابی از دلش درآر.«

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

از  روایتی  =»مرد شیری« 
تجاوز، خشونت و اختالفات 
ایرلند  کشور  در  فرقه ای 

شمالی است.
این کتاب  =شخصیت های 
بی نام هستند و داستان نیز 
در شهری نامعلوم می گذرد.

ایرلند  از  نویسنده ای  برنز  آنا 
سال  در  »من بوکر«  جایزه  شمالی 
شیری«  »مرد  رمان  برای  را   2018
است  نخستین بار  این  کرد.  دریافت 
که نویسنده ای از ایرلند شمالی این 

جایزه را از آن خود می کند.
ایرلند  اهل  نویسنده ی  برنز  آنا 
شمالی جایزه »من بوکر« سال 2018 
»مرد  بلندش  رمان  سومین  برای  را 
مهمترین  کرد.  دریافت  شیری« 
جایزه ادبیات انگلستان در گیلدهال 
دوشس  کامیال،  توسط  لندن  در 
وی  به  چالرز  پرنس  همسر  کورنوال 

اهدا شد.
آنا برنز اولین نویسنده ایرلند شمالی 
است که جایزه »من بوکر« شامل 50 
هزار پوند را بدست آورد. داستان این 
که  است  جوانی  دختر  درباره  کتاب 
توسط یک مرد مورد آزار جنسی قرار 

گرفته است.
 5۶ نویسنده  این  رمان  سومین 
ساله   18 دختر  یک  توسط  ساله 
نقل  وسطی  خواهر  نام  به  ناشناس 
می شود که توسط یک شبه نظامی با 
عنوان »مرد شیری« تعقیب می شود. 
بی نام  کتاب  این  شخصیت های 

آنا برنز برنده جایزه من بوکر شد

با عنوان خاص از آنها یاد  هستند و 
می شود.

و  فیلسوف  اپیاگ  آنتونی  کوئدم 
از  دوره  این  داوران  هیات  رئیس 
بیانیه ای گفت:  جایزه »من بوکر« در 
چنین  حال  به  تا  ما  از  »هیچ کدام 
برنز  آنا  نخوانده ایم.  قباًل  را  کتابی 
متداول  چالش های  به  متمایز  کاماًل 
نثر  در  و  می دهد  شکل  را  تفکر 

غافلگیر کننده است.«
بیانیه آمده که »این  این  ادامه  در 
جنسی  تجاوز  خشونت،  از  داستانی 
در  تلخ  طنزی  با  است،  مقاومت  و 
دسته بندی  خود  علیه  که  جامعه ای 
شده است. این رمان کاوش می کند 

می تواند  سرکوب  ظاهری  شکل  که 
در زندگی روزمره باشد.«

»مرد شیری« در شهری نامعلوم در 
ایرلند شمالی و در جریان جنگ های 
خونی فرقه ای این کشور می گذرد و 
داستانی از رابطه دختر جوانی با یک 

مرد مسن را روایت می کند.
ایرلند  پایتخت  بلفاست  در  برنز 

شمالی به دنیا آمده است.
من  ادبیات  ساالنه  جایزه  اهدای 
به  که  شد  آغاز   19۶9 سال  بوکر 
بهترین رمان به زبان انگلیسی تعلق 
انگلیس،  از  نویسندگانی  می گیرد. 
این  برندگان  متحده  ایاالت  و  کانادا 

جایزه را تشکیل داده اند.

آنا برنز و کامیال دوشس کورنوال
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ی  ها ر ا ز ر کا ف  هد =
مثل  اجتماعی  شبکه های 
رژیم  توسط  که  آنهایی 
وادار  می شوند  اجرا  ایران 
سکوت  به  مخالفین  کردن 
بطور  که  هنگامی  و  است، 
می شوند،  پخش  گسترده 
می توانند کاماًل کارآ و مؤثر 
توفان  یک  تحمل  باشند. 
ضد اطالعاتی در شبکه های 
اجتماعی که توسط حکومت 
حمایت می شود بسیار دشوار 
است. بدنام کردن مخالفین 
در کل به حمله ای وحشیانه 
هر  اعتبار  و  شهرت  علیه 
کارزار  این  به  که  کسی 
با  می انجامد.  کند  اعتراض 
است  قرار  اگر  وجود،  این 
با چنین کارزارهایی مقابله 
کرد،  مقاومت  علیه شان  و 
باید آنها را شناخت و افشا 
است  زمان  آن  تنها  کرد. 
ارزش های  برای  مبارزه  که 
علیه  آزاد  و جوامع  لیبرال 
ادامه  می تواند  استبداد 

داشته باشد.
هنگامی   - صادقی  معمار  مریم 
گرفت  تصمیم  باالخره  توییتر  که 
یی  ت ها با ر  بی شما ی  ب ها حسا
که  ببندد  را  اینترنتی(  )روبات های 
گردش و امنیت اطالعات را به مخاطره 
می انداختند، نتیجه ی آن در فالوورهای 
حکومت های  زمامداران  و  رهبران 
سرکوبگر با کاهش فوری آنها مشاهده 
شد. تقریبا همزمان محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی در 
توییتی از توییتر خواست تا کاربرانی 
را که با هشتگ تغییر رژیم در ایران 
)#IranRegimeChange( فعالیت 

می کنند محدود کند.
این هشتگ– و چند هشتگ دیگر– از 
دی ماه گذشته مورد استقبال کاربران 
قرار گرفته است. از همان زمانی که 
به  دست  کشور  سراسر  در  ایرانیان 
تظاهرات، اعتصابات و مقاومت مدنی 
اعتراضات  این  زدند.  رژیم  برابر  در 
گسترده ترین و پایدارترین قیام علیه 
استبداد مذهبی حاکم بر ایران از به 
قدرت رسیدن این حکومت در 13۵7 
انتظار  بوده است. حاال، همانطور که 
حساب های  ناگهان  می رفت،  ظریف 
ضد رژیم را جعلی می خواند! او نه تنها 
شده  بسته  جعلی  حساب های  از 
یعنی  می کند،  دفاع  توییتر  توسط 
که  »فیک«  کاربران  و  بات ها  همان  
دیگر  و  ظریف  خود  دنبال کنندگان 
سران رژیم بوده اند، بلکه حتی آنها را 
ایرانیان واقعی می نامد که قربانی این 

کمپانی آمریکایی شده اند.
در واکنش به این ادعای وزیر خارجه 
ایران  شهروندان  اسالمی،  جمهوری 
دروغگوست  یک  ظریف  هشتگ  با 
پاسخ  او  به   )ZarifIsALiar#(
اصلی  مسئول  که  را  او  و  دادند 
حکومت  لمللی  بین ا ندای  پروپاگا
است با هشتگ من یک بات نیستم 
سخره  به   )WeAreNotBots#(
در  ظریف  که  هشداری  اما  گرفتند. 
برابر چشم همه به مدیر توییتر جک 
دورسی داد یک اقدام تصادفی نبود. 
بیشتر  این حرکت  دقیق،  نگاهی  در 
شبیه پیش درآمد دور جدیدی از جنگ 
تاکتیک های  از  که  است  اطالعاتی 
معمول کمپین های ضد اطالعاتی به 
تکنیک های  می برد:  بهره  رژیم  نفع 
منحرف  کردن.  و  تحریف،  رد،  انکار، 
توانست  تاکتیک ها بطور مؤثری  این 
بعضی از نمایندگان نهادهای خوشنام 
افرادی  بیاندازد،  دام  به  را  آمریکایی 
که انتظار می رود این روش ها را بهتر 

بشناسند.
ش  ر ا گز ی  و حا یف  ظر ییت  تو
مغرضانه ی الجزیره بود که آشکارا از 
این ادعا حمایت می کند که کاربران 
ضدرژیم بات و ترول )اوباش اینترنتی( 
هستند که توسط عوامل حامی ترامپ 
کنترل  خلق  مجاهدین  سازمان  و 
می شوند. این گزارش به خود زحمت 
بحران های  همزمانی  به  نمی دهد 
متعددی که تمامیت جمهوری اسالمی 
این  کند.  اشاره ای  می کند  تهدید  را 
که  واقعیت  این  به  حتی  گزارش 
بیشتر فعالین ایرانی مجبورند از ترس 
سرکوب هویت شان را مخفی کنند، یا 
فعالین شجاعی که با نام واقعی خود از 
داخل ایران فعالیت می کنند، نیز هیچ 

اشاره ای نمی کند. در حقیقت گزارش 
حاوی هیچ گفتگویی با فعالین حقوق 

بشر ایرانی نیست.
برنامه ی  این  در  که  کارشناسانی 
تریتا  یکی  کردند،  صحبت  الجزیره 
آزاده  دیگری  و  بود  نایاک  از  پارسی 
معاونی روزنامه نگار که مثل همیشه 
هر دو روایت حکومت را بازگو کردند. 
یانگ  ویل  هم  برنامه  این  گزارشگر 
تلویزیون  برای  پیشتر  خود  که  بود 
دولتی ایران کار می کرد. این گزارش 
در مورد بات بودن کاربران ضد رژیم 
ادعاهایش  ارائه نکرد و  هیچ مدرکی 
بود.  گمان  و  اساس حدس  بر  کامال 
تاریخ  جونز  استاد  اوون  مارک  مثال 
در  اکستر،   دانشگاه  در  خاورمیانه 
تعداد  که  می کند  ادعا  برنامه  این 
در  مخالفین  حساب های  از  زیادی 
یک دوره ی چهار ماهه ثبت شده اند، 
گمان  به  مشکوک،  زمانبندی  این  و 
این  که  است  این  برای  شاهدی  او، 
هیچ  او  هستند!  جعلی  حساب ها 
مدرکی در اثبات این ادعا ارائه نکرد 
را  ادعای خود  که  ندید  اصال الزم  و 

مستند کند.
بر اساس شواهد، یک توضیح منطقی 
در مورد این افزایش ناگهانی کاربران 
دارد.  وجود  یادشده  ماه  چهار  در 
آن  به  جونز  که  ماه  چهار  این  در 
روحانی  حامیان  می کند،  شاره  ا
به  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
توییتر هجوم آوردند تا برای گزینش 
نظرشان  مورد  ندیدای  کا مجدد 
از  از آن، بسیاری  تبلیغ کنند. پس 
همین ایرانیان به توییتر و خیابان ها 
و  روحانی  از  ناامیدی شان  تا  آمدند 
»معتدلین« خودخوانده را ابراز کنند 
زیرا در برآورده ساختن وعده هایشان 
شکست خورده اند و وضع اقتصادی 
مردم نیز بدتر شده است. تمام این 
ناکارآمدی ها با وجود توافق هسته ای 
ایران و سرازیر شدن دالر به جیب 
عبارت  به  است.  بوده  رژیم  این 
توهمات  به  نیست  واقعا الزم  دیگر، 
و تئوری های توطئه  همچون هجوم 
حضور  تا  شویم  متوسل  ترول ها 
کاربران  عجیب  چندان  نه  فعال 
انتخابات  ایرانی در توییتر را هنگام 
چرخش  و   9۶ جمهوری  ریاست 
را  رژیم  علیه  آنها  پیش بینی  قابل 

توضیح دهیم.
گزارش  که  است  روشن  کامال 
رسانه ای  تبلیغات  از  بخشی  الجزیره 
آن  پی  در  که  بوده  پروپاگاندایی  و 
دموکراسی خواه  مخالفین  که  است 
و  مدنی شان  بسیج  اوج  در  را  ایرانی 
بی اعتبار  ریال،   سقوط  با  همزمان 
نشان دهد. این مسئله که این گزارش 
بالفاصله پس از انتشار توسط ظریف 
در توییتر بازنشر شد خود– حداقل در 
میان روزنامه نگاران حرفه ای و ناظران 
است.  تعجب برانگیز  ایران-  مسائل 

محققین و گزارشگران آمریکایی نیز 
همزمان شروع به تبلیغ این گزارش 
الجزیره کردند! حتی شگفتی آور است 
رادیو  اسفندیاری گزارشگر  گلناز  که 
»اروپای آزاد« نوشت که این گزارش 
»همان چیزی را تأیید کرد که خیلی 
از ما مدت ها به آن شک کرده بودیم«!

اسفندیاری روزنامه نگاری قابل احترام 
دولت  افتخارآمیز  رسانه ی  یک  در 
خام  علت  همین  به  و  آمریکاست 
دلسردکننده  ویژه  بطور  دستی اش 
آزاد«  »اروپای  رادیو  هدف  است. 
گفتن حقایق به مردمانیست که تحت 
می کنند  زندگی  حکومتی  سانسور 
خود  برای  سرد  جنگ  طی  در  و 
شهرت و سابقه ای با افتخار در مقابله 
کرد.  ایجاد  شوروی  پروپاگاندای  با 
با اینهمه، گزارشگر همین رسانه در 
شرایط کنونی ترجیح می دهد بدون 

نگاه انتقادی مبلّغ پیام های جمهوری 
اسالمی باشد.

مرکز برکمن کالین در مسائل اینترنت 
و جامعه در دانشگاه هاروارد، موسسه ای 
است که برای تقویت کیفیت گفتمان 
حاکم بر اینترنت تأسیس شده است. 
ولی این مرکز نیز  عملکردی بهتر از 
این نداشت. یکی از پژوهشگران این 
موسسه به نام سیمین کارگر در یک 
مصاحبه با بی بی سی فارسی از گزارش 
الجزیره تمجید  تلویزیون  مغرضانه ی 
ادعاهای گزارش  اثبات  برای  او  کرد. 
به هیچ محققی در دانشگاه  الجزیره 
خودش یا یک مرکز دانشگاهی دیگر 
ارجاع نداد و به نظر نمی رسد خودش 
هم هیچ مطالعه ی دقیقی درباره این 
موضوع انجام داده باشد. با وجود این، او 
گزارش الجزیره را شاهدی بر این ادعا 
معرفی کرد که حساب های توییتری 
که خواستار تغییر رژیم هستند توسط 
مجاهدین خلق و نظایر آن گرداننده 

می شوند!
روز بعد از مصاحبه ی سیمین کارگر، 

دعوت  فارسی  بی بی سی  به  نیز  من 
شدم تا درباره رشته توییتم بحث کنم 
که در آنها توجه مخاطبان را به ماهیت 
گزارش الجزیره و بازنشر زیاد آن جلب 
کرده بودم. در این برنامه من با یک 
کردم  بحث  تهران  ساکن  پژوهشگر 
می کرد:  تکرار  را  الجزیره  ادعای  که 
هشتگ های ضد رژیم که خواسته هایی 
دموکراتیک دارند عملیات های مخفی 
هستند که منعکس کننده ی خواسته ی 
مردم نیستند. این فرد تذکر ظریف به 
توییتر را ستود و از ممنوعیت شبکه 
های اجتماعی توسط حکومت ایران 
حاوی  که  دلیل  این  به  کرد  دفاع 
گفتمانی ناسالم هستند! این ادعای او 
در حالیست که رهبر و مسئولین دیگر 
نظام همچون ظریف از همین رسانه ها 

به نفع خود استفاده می کنند.
در یک مباحثه ی داغ با او این موضوع 

را مطرح کردم که استفاده ی ایرانیان 
حکومت  شبکه ها،  دیگر  و  توییتر  از 
را با چالشی جدی همزمان با حضور 
معترض  مردم  خیابانی  بی سابقه ی 
دادم  نشان  من  می کند.  مواجه 
چطور قابل تصور است که یک رژیم 
تمامیت خواه به دنبال سانسور، تحریف، 
از  مشروعیت زدایی  و  تردید  ایجاد 
قدرت بیان و اعتراض در شبکه های 
تأکید  همچنین  باشد.  احتماعی 
ارتباط  در  دروغ ها  این  که  کردم 
شبکه های  در  ایرانیان  فعالیت  با 
از  بیانگر دروغ اساسی تری  اجتماعی 
ایران است و آن این  سوی حکومت 
کامال  ایران  مردم  انگار  که  ادعاست 
راضی هستند که در یک دین ساالری 
فاسد و سرکوبگر زندگی کنند و هیچ 
هم  آن  کردن  سرنگون  به  عالقه ای 
نارضایتی  هدفمند  تحریف  ندارند! 
عمومی هم برای مخاطبان فارسی زبان 
نشان دهنده ی  انگلیسی زبان  هم  و 
و  ایرانیان  تحمیق  برای  تالشی ست 
تسلیم آنان آنهم در شرایطی که رژیم 

ایران بیش از هر زمان دیگری نگران 
بقای خویش است.

اندکی پس از این مصاحبه با بی بی سی،  
توسط  اطالعات  از ضد  کارزار دومی 
ارتش سایبری جمهوری اسالمی شروع 
شد که من هدف اصلی آن بودم. ابتدا 
مصاحبه  این  روی  بات ها  و  ترول ها 
تمرکز کردند. توهین ها و حمالت از 
نوعی بود که بدانها عادت داشتم. اما 
بعدتر تعدادی از حساب ها یک بخش 
از یک سخنرانی سال  ویرایش شده 
2۰1۵ من در اجتماع ساالنه بهاییان 
را منتشر کردند. با ترکیب سخنرانی 
این  برچسب هایی،  و  اتهام ها  و  من 
حساب های توییتری آتشی را شعله ور 
اجتماعی  تمام شبکه های  کردند که 
را در بر گرفت. حجم زیادی از پیام و 
منشن دریافت کردم که مرا جنگ طلب 
و  بدبخت  و  آمریکایی،  مزدور، خائن 

بیچاره نامیدند!
من  سخنرانی  موضوع  آنکه  حال 
بود!  »صلح«  بهاییان  اجتماع  در 
صحبت من متمرکز بر جنگ عادالنه 
بود. در آن  بشردوستانه  و مداخله ی 
سخنرانی من استدالل کردم که نبود 
جنگ در شبه جزیره ی کره باعث یک 
صلح واقعی نشده است، و برآیند برخی 
از جنگ ها –مثل جنگ جهانی دوم یا 
جنگ داخلی آمریکا– می تواند باعث 
تغییرات بزرگی در آزادی و پیشرفت 
وظیفه ای  دارای  همه  ما  بشود.  بشر 
هستیم که به وجدان مان گوش کنیم 
و نظاره گر نسل کشی یا وقوع جرایم 
علیه بشریت نباشیم. گاهی مداخله ی 
نظامی توسط دولت های آزاد می تواند 

به کشتار جمعی پایان دهد.
تمرکز و تأکید سخنرانی من بر ارزش 
آن سخنان من  در  بود.  واقعی  صلح 
هرگز به سیاست خارجی آمریکا در 
قبال ایران اشاره نکردم، و تنها موقعی 
به ایران اشاره کردم که از شرم خود 
از عدم دفاع از حقوق بهاییان سخن 
گفتم. من متوجه این موضوع بودم که 
بر عواقب جنگ حتی در شرایطی که 
موجه شمرده می شود نیز تأکید کنم. 
و  دستکاری  نسخه ی  وجود،  این  با 
تحریف شده بطور هدفمند به گونه ای 
ارائه شد که من مشوق تهاجم آمریکا 

هستم!
در عرض چند ساعت،  تعداد بی شماری 
در توئیتر این ویدئوی دستکاری شده 
برای  هشتگی  و  کردند  بازنشر  را 
به  مرا  که  کردند  طراحی  من  اسم 
از  برخی   می کرد.  متهم  جنگ طلبی 
اینها از بقیه خالق تر بودند و جلوه های 
بقیه  می افزودند.  آن  به  نیز  بیماری 
تهییج به خشونت و همچنین توهماتی 
خیالی علیه  من پخش می کردند، مثال 
کمیته  برای  داوطلبانه ام  همکاری 
نجات بین المللی در کوزوو را جاسوسی 
بسیاری  کردند.  قلمداد  آمریکا  برای 
گمان کردند که من بهایی هستم و 

توهین های  قربانی  نیز  دلیل  این  به 
رکیکی شدم که معموالً بهاییان را در 
می گیرد.  هدف  اجتماعی  شبکه های 
یک حساب توییتر عکس مرا در کتاب 
سال دبیرستانم منتشر کرد و نامه ام 
به یک سردبیر در سال 1991 را پیدا 
کرد که در آن به جنگ خلیج فارس 
اعتراض کرده بودم. او اینها را شاهدی 
بر این دانسته بود که من زمانی خوب 
از  قبل  بوده ام،  معصوم  دختر  یک  و 
آنکه توسط بودجه آمریکا فاسد شوم! 
ایران  داخل  در  مشرق  خبرگزاری 
این  و  کرد  منتشر  را  عکس  همین 
حساب توییتر را »منبع« عکس معرفی 
نمود. تابناک، وبسایتی که متعلق به 
محسن رضایی است، همان ویدئوی 
دستکاری شده را پخش کرد. صفحه ی 
ویکی پدیای من هم دستکاری شد و 
تهاجم  حامی  عنوان  به  مرا  همگی 

نظامی آمریکا معرفی کردند.
»توانا«، مرکزی که من آن را تأسیس 
مورد  نیز  می کنم  مدیریت  و  کرده 
حمله قرار گرفت چون از دولت آمریکا 
در  کاماًل  ما  می کند.  دریافت  بودجه 
این زمینه شفاف و قدردان این کمک 
مالی از زمان تأسیس در سال 2۰1۰ 
بوده ایم. با این وجود، این مسئله مانع 
از این ترول ها نشد که وانمود کنند که 
گویا به کشف راز رسواکننده ای نائل 
آمده اند. حسین درخشان، پژوهشگر 
مرکز شورنشتین در دانشگاه هاروارد، 
که در میان مخالفین دموکراسی خواه 
ایرانی به همکاری با دستگاه اطالعاتی 
در  است،  معروف  ایران  حکومت 
مالیاتی  حساب خودش صورتحساب 
۵۰1سی3 مؤسسه ما را به عنوان سند 

فساد ما منتشر کرد!
من  کردن  بدنام  کارزار  وقتی  از 
حساب های  گرفت،  بیشتری  دور 
توییتری که چند روز از باز شدن  آنها 
نمی گذشت و فقط چند دنبال کننده 
داشتند دست به فشار نخبگان ایرانی 
کرده  تدریس  »توانا«  در  برخی  که 
برخی  توانستند  آنها  زدند.  بودند 
روشنفکران مسن تر را راضی یا با تهدید 
مجبور به محکوم کردن سخنرانی من 
افراد  این  میان  در  بکنند،  »توانا«  و 
و  بشر،  حقوق  فعال  کار  مهرانگیز 
محمدرضا نیکفر محقق دیده می شوند! 
باسابقه ی جمهوری اسالمی،  مخالف 
حشمت اهلل طبرزدی هم به این موج 
خشم پیوست اما بعد از اینکه دریافت 
ماجرا از چه قرار است مطالبش در این 
زمینه را حذف کرد. و باالخره نخبگان 
جمهوری اسالمی وارد ماجرا شدند و 
الت  تاجزاده،  مصطفی  که  هنگامی 
انقالبی که حاال »اصالح طلب« شده، 
ویدئوی دستکاری شده را منتشر نمود 
و ادعا کرد من چهره ی طرفدار ترامپ 
هستم که به دلیل منافع شخصی از 
تهاجم آمریکا دفاع می کنم، تعدادی از 
فعالین برجسته و روشنفکران لیبرال 
در دفاع از من قلم به دست گرفتند اما 

تعدادشان اندک و پراکنده بود.
این  مورد  در  همه  از  بیش  آنچه 
میزان  است  هشداردهنده  تفاق  ا
اینکه  با  آنهم  است  آن  تأثیرگذاری 
نسخه ی دستکاری نشده ی این ویدئو 
به صورت آزاد در اینترنت موجود و 
در دسترس است! حقیقت اما همیشه 
دیر یا زود در میان غبار سنگین دروغ 
هدف  شد.  خواهد  پدیدار  کذب  و 
کارزارهای شبکه های اجتماعی مثل 
اجرا  ایران  رژیم  توسط  که  آنهایی 
به  مخالفین  کردن  وادار  می شوند 
بطور  که  هنگامی  و  است،  سکوت 
می توانند  می شوند،  پخش  گسترده 
کاماًل کارآ و مؤثر باشند. تحمل یک 
شبکه های  در  اطالعاتی  ضد  توفان 
اجتماعی که توسط حکومت حمایت 
بدنام  است.  دشوار  بسیار  می شود 
حمله ای  به  کل  در  مخالفین  کردن 
هر  اعتبار  و  شهرت  علیه  وحشیانه 
کسی که به این کارزار اعتراض کند 
می انجامد. با این وجود، اگر قرار است 
با چنین کارزارهایی مقابله و علیه شان 
مقاومت کرد، باید آنها را شناخت و 
که  است  زمان  آن  تنها  کرد.  افشا 
و  لیبرال  ارزش های  برای  مبارزه 
می تواند  استبداد  علیه  آزاد  جوامع 

ادامه داشته باشد.
ز  ا یکی  صادقی  معمار  *مریم 
مؤسسین و مدیران توانا آموزشکده 
جامعه مدنی ایران است. او مدافع 
ارزش های لیبرالیسم، حقوق زنان، 
اینترنت  آزادی  و  مدنی،  آموزش 

بخصوص در جوامع اسالمی است.
Quillette :منبع*

*ترجمه  ی فارسی بطور اختصاصی 
در اختیار کیهان لندن قرار گرفته 

است.

توسط  سایبری  حمله های  باب  در  نکاتی 
سرکوبگر دولتی  عوامل 

مریم معمارصادقی
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ایران  نفت  =جهانگیری: 
دالر   ۸۰ باالی  بشکه ای  به 
نفت  نصف  گر  ا  ، رسیده
به  کنیم،  صادر  را  گذشته 
همان میزان درآمد خواهیم 

داشت!
=وضعیتی که استمرارطلبان 
از  بعد  مردم  آینده  برای 
نفتی  تحریم های  شروع 
متفاوت  می کنند  ترسیم 

است.
سلیم  میر مصطفی  =
شمن  د ف  هد ید  می گو
به  کشور  اقتصاد  رساندن 

فروپاشی است.
یکشنبه،  روز  جهانگیری  اسحاق 
به  اشاره  با  سخنانی  در  مهرماه،   22
تحریم های آمریکا گفت با وجود اینکه 
و  اخیر  ماه های  در  مشتریان  برخی 
]زمان  آبان   1۳ رسیدن  فرا  از  پیش 
اعمال تحریم های نفتی[، خرید نفت 
را متوقف کردند اما توانستیم شرکای 

جدیدی برای فروش پیدا کنیم.«
آنطور که معاون اول حسن روحانی 
ادعا کرده جمهوری اسالمی برای پیدا 
کردن راهکارهای دور زدن تحریم ها با 
شرکای سنتی خود وارد مذاکره شده 
است. او تاکید کرده »آمریکایی ها باید 
می شود،  تحریم  که  کشوری  بدانند 

راهکارهایی را پیدا می کند.«
مقاومتی  اقتصاد  ستاد  رییس 
آمریکا  که  اتفاقاتی  از  یکی  می گوید 
نمی خواست بیفتد و افتاد، باال رفتن 
قیمت نفت بود. او توضیح داد ترامپ 
فکر می کند سعودی ها و دیگر کشورها 
قادرند با جایگزینی نفت ایران، نگذارند 
بهای نفت افزایش یابد اما می بینید با 
اعمال تحریم ها  به موعد  اینکه هنوز 
بشکه ای  به  ایران  نفت  نرسیده ایم، 
باالی 80 دالر رسیده، یعنی اگر نصف 
نفت گذشته را صادر کنیم، به همان 
میزان درآمد خواهیم داشت… همان 
ایران  از  نفت  خرید  که  کشورهایی 
راهکارهایی  به دنبال  را صفر کردند، 
هستند که بطور غیرمستقیم نفت ما 

را بخرند.«
جهانگیری با این حال هشدار داده 
»هدف دشمن این است که از طریق 
این فشارها به مردم، آنها را وادار کنند 
اعتراض  نظام  و  حاکمیت  علیه  که 

کنند.«
منبع  »اصلی ترین  کرده  تاکید  او 
درآمد ما نفت است و برخی کشورها 
هم با آمریکا همکاری می کنند که از 
روزهایی  همین  در  و  نخرند  نفت  ما 
که به 1۳ آبان نرسیده ایم خرید نفت 
خود را از ایران به صفر رسانده  اند و 
تالش بر این است که بتوانیم با همه 
این فشارها میزان صادرات نفت خود 

را در حد قابل قبولی حفظ کنیم.«
وضعیت  مورد  در  جهانگیری  آنچه 
تناقض  از  پر  کرده  نقل  نفت  فروش 
است. اگر امکان دور زدن تحریم های 
جمهوری  مقام های  برای  آمریکا 
حد  این  تا  چرا  باشد  فراهم  اسالمی 
این  نه  روی آن تاکید می شود؟ مگر 
است که باید برای حفظ این روزنه ها 
آنها جلوگیری کرد؟!  از آشکار شدن 
از طرف دیگر خریداران احتمالی نفت 
ایران نیز از فشار تحریم ها برای بسیار 
ایران استفاده  از  ارزانتر خریدن نفت 
کرده و یا به جای پول، به دلیل تحریم 
مبادالت بانکی،  کاالهای بنجل خود 

زیباکالم: پس از تحریم اوضاع کشور بهتر می شود، 
مرعشی: مردم آماده ریاضت اقتصادی شوند؛
 میرسلیم: دولت دست در جیب مردم می کند

جمهوری  به  سیاه  برابر طالی  در  را 
مقامات  آیا  کنند.  می  قالب  اسالمی 
رژیم ایران این بدیهیات را نمی دانند 
یا اینکه مخاطبان را نادان فرض کرده 

اند؟!
سخنان  از  بخشی  در  جهانگیری 
خود گفته که نفت ایران بشکه ای  80  
دالر شده و در ادامه افزود اگر نصف 
همان  به  بفروشیم  نفت  هم  گذشته 

میزان درآمد خواهیم داشت.
رسمی  وبسایت  گزارش  اساس  بر 
سال  در  ایران  نفت،  ملی  شرکت 
201۷، روزانه دو میلیون و 1۳0 هزار 
درآمد  و  کرد  صادر  خام  نفت  بشکه 
 ۴1 حدود  سال  این  در  ایران  نفتی 

میلیارد دالر بود.
اگر  ایران  جهانگیری  محاسبات  با 
یک  تا   50 و  میلیون  یک  حدود 
میلیون و 100 بشکه در روز فروش 
دالر  میلیارد  از ۴0  بیش  کمی  کند 
درآمد خواهد داشت. با این محاسبات 
تحریم ها  با  تنها  نه  آمریکا  تخیلی، 
تحت  را  اسالمی  نمی تواند جمهوری 
فشار قرار دهد بلکه به »نظام مقدس« 
کمتر  نفت  تولید  با  تا  کرده  کمک 
در چنین  کند!  را حفظ  درآمد خود 
جمهوری  چرا  پرسید  باید  شرایطی 
اسالمی نگران تحریم هاست و تالش 
می کند به هر شکل ممکن آن را بی 

اثر نشان داده و یا دور بزند؟!
در این میان صادق زیباکالم استاد 
علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو 
با خبرگزاری ایرنا در الف زنی یک سور 
به جهانگیری زده و ادعا کرده »پس 
تحریم ها  جدید  دور  که  آبان   1۳ از 

آغاز می شود اوضاع کشور بهتر خواهد 
شد«! البته او عادت دارد چند روز بعد 
دیگری  مصاحبه  نظر،  اظهار  یک  از 
پای  به  را  قباًل گفت  آنچه  و  می کند 
و  می گذارد  مردم«  اشتباه  »برداشت 

چیز دیگری می گوید.
حسن روحانی نیز در سخنرانی خود 
در دانشگاه تهران گفت »مردم نگران 
تبلیغات  همه اش  نباشند،  آبان   1۳
است.« او تاکید کرد آمریکا به دنبال 
این  می خواهد  و  است  رژیم  تغییر 
گرفتن  و  اقتصادی  جنگ  با  را  کار 

مشروعیت نظام انجام دهد.
در همین گیر و دار علی خامنه ای 
نشان  برای  اسالمی  جمهوری  رهبر 
دادن اینکه همچنان زمام امور را در 
الگوی  بررسی سند  برای  دست دارد 
اسالمی ایرانی پیشرفت فراخوان داده 
“طلیعه  سند  این  تحقق  با  گفته  و 
ایرانی”  اسالمی  نوین  تمدن  مبارک 

رخ خواهد نمود!
رژیم  وابستگان  و  مقامات  اصرار 
خاصی  اتفاق  آبان   1۳ در  اینکه  بر 
با  آنان  ادعاهای  و  افتاد  نخواهد 
که  اینباره  در  »احمدی نژادی«  زبان 
تحریم ها به فرصت تبدیل خواهد شد 

یک روی سکه است.
شورای  عضو  مرعشی  حسین 
مرکزی حزب کارگزاران در گفتگو با 
ایلنا هشدار داده دوران سختی پیش 
برای  باید  مردم  و  است  کشور  روی 

ریاضت اقتصادی آماده شوند.
مجمع  عضو  میرسلیم  مصطفی 
درباره  نظام،  مصلحت  تشخیص 
تاثیر  و  ارز  بازار  در  اخیر  نوسانات 
به  اساسی  کاالهای  قیمت  بر  آن 
»نابسامانی  گفت:  مهر  خبرگزاری 
ارز که منجر به متزلزل شدن ارزش 
پول ملی شد کاماًل طراحی شده بود 
و هدف آن رساندن اقتصاد کشور به 
فروپاشی است«. میرسلیم تاکید کرده 
»دولت روحانی دست در جیب مردم 

می کند.«
رئیس  پورابراهیمی  محمدرضا 
کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید 
 50 تا   ۳0 اساسی  کاال های  قیمت 
ناصر  است.  داشته  افزایش  درصد 
این  دیگر  عضو  الرگانی  موسوی 
کمیسیون هشدار داده از سال گذشته 
چهارم  یک  به  ریال  ارزش  کنون  تا 
بگیران  حقوق  و  رسیده  خودش 
کرده  پیدا  کاهش  خریدشان  قدرت 
و سفره های مردم روز به روز خالی تر 

می شود.
رییس  فالحت پیشه  حشمت اهلل 
کمیسیون امنیت ملی پیشنهاد داده 
ضد  »جریان  با  بحران  از  عبور  برای 
تحریم« و مخالفان ترامپ در آمریکا 
همکاری  آنها  با  باید  و  شود  مذاکره 

کنیم.
نگرانی  دومین  نفتی  انسداد  از  بعد 

کامل  انسداد  رژیم  کارگزاران  عمده 
سوئیفت است. فالحت پیشه به ایرنا 
نظرات  جریان  این  از  »بخشی  گفته 
متفاوت دو موسسه مالی و پولی بزرگ 
آمریکا یعنی سیتی گروپ و جی پی 
کردند  اعالم  رسما  که  است  مورگان 
هستند  مخالف  ترامپ  سیاست  با 
از  بتواند  باید  ایران  که  معتقدند  و 
دسترسی های پولی و مالی سوئیفت 

برخوردار شود.«
از همین اظهار نظرها نیز پیداست 
نظام  و  دولت  مسئوالن  که  آنطور 
کنترل  در  اوضاع  می دهند  جلوه 
و  خامنه ای  که  آینده ای  نیست. 
همسو  زیباکالم  امثال  و  جهانگیری 
ترسیم می کنند و می کوشند با شعار 
امور  بر  مسلط  را  نظام  تبلیغات  و 
نشان دهند با واقعیت هایی که امروز 
به چشم می خورد متفاوت است. چه 
درون  در  وقتی  می شود  باعث  چیز 
نگرانی  و  ترس  از  سخن  نظام  خود 
نسبت به »تغییر رژیم«، »فروپاشی«، 
گرفتن  »باال  و  اقتصادی«  »ریاضت 
اعتراض ها«ست، گروهی دیگر از بهتر 
تحریم  اساس  بر  آنهم  اوضاع  شدن 

سخن بگویند؟!

اسحاق جهانگیری

از راست: میرسلیم، مرعشی و زیباکالم

تجمع اعتراضی دانشجویان همزمان با حضور روحانی در 
دانشگاه تهران: صدامون را بریدن، با رأی مون پُز می دن!

اورهان  =برنامه سخنرانی 
و  ققنوس  نشر  در  پاموک 

مجله بخارا لغو شد.

جواب  گرانی،  =»بیکاری، 
»دانشجو  روحانی«،  بده 
نمی پذیرد«  ذلت  می میرد، 
با  بریدن،  را  »صدامون  و 
رای مون پز می دن« از جمله 

شعارهای دانشجویان بود.
ر  د نی  حا و ر حسن  =
تهران  دانشگاه  در  حالی 
سخنرانی کرد که تنها چند 
دانشجو اجازه یافتند در این 
سخنرانی حضور پیدا کنند!

=روحانی از منتقدین خود 
بخواهند  اگر  که  خواست 
گوش  به  را  خود  انتقادات 
به  برسانند  جمهور  رئیس 
نظرات  کردن  مطرح  جای 
انتقادی خود در رسانه ها، آن 
را در نامه ای به وی منعکس 

کنند.
تعدادی از دانشجویان تهران امروز و 
همزمان با سخنرانی حسن روحانی در 
دانشگاه تهران تجمع اعتراضی برگزار 

و شعارهایی علیه حکومت سر دادند.
 22 یکشنبه  روز  روحانی  حسن 
تهران  دانشگاه  در  حضور  با  مهرماه 
آغاز سال  به مناسبت  و در مراسمی 
تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزشی 

همزمان  اما  پرداخت  سخنرانی  به 
با حضور  از دانشجویان  زیادی  تعداد 
تجمع  درهای سالن سخنرانی  پشت 

اعتراضی برگزار و شعار سر دادند.
همچنین  معترض  دانشجویان 
که  داشتند  دست  در  پالکاردهایی 
نوشته های روی آنها انتقاد به عملکرد 
زمینه  در  ویژه  به  روحانی  دولت 

اقتصاد بود.
»مشکل اقتصادی با سخنرانی حل 
درد  نشین  کاخ  »مدیر  نمی شود«، 
»رویکرد  و   فهمند«  نمی  را  مردم 
اقتصادی غلط مساوی است با افزایش 
نوشته های  از جمله  طبقاتی«  فاصله 

روی پالکاردهای معترضان بود.
روی  بر  پا  کوبیدن  با  دانشجویان 
»بیکاری،  جمله  از  شعارهایی  زمین 
روحانی«،  بده  جواب  گرانی، 
نمی پذیرد«  ذلت  می میرد،  »دانشجو 
با رای مون پز  و »صدامون را بریدن، 

می دن« سر دادند.
جالب اینجاست که دست اندرکاران 
دانشگاه  در  مراسم  این  برگزاری 
تشکل های  اعضای  حضور  از  تهران 
نشست  در  دولت  منتقد  دانشجویی 
کرده  جلوگیری  روحانی  سخنرانی 

سالن  در  بود  قرار  که  دانشجویانی  و 
سخنرانی حضور پیدا کنند را از پیش 

انتخاب کرده بودند!
تجمع  این  در  گزارش ها  اساس  بر 
اصالح طلب  دانشجویان  دانشجویی، 
نیز که پیشتر به حسن روحانی رای 
داده و حامی او بودند حضور داشتند. 
به  همچنین  معترض  دانشجویان 
دانشگاه  محوطه  در  راهپیمایی 

پرداختند و شعار سر دادند.
امنیتی  فضای  حال  همین  در 
از  تهران  اطراف دانشگاه  شدیدی در 
و  شده  حاکم  انتظامی  نیروی  سوی 
حراست دانشگاه نیز قدم به قدم داخل 

محوطه دانشگاه ایستاده  بودند.
مجمع  دبیر  سلیمانی  کیوان 
دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران 
در رابطه با حضور حسن روحانی در 
 20 فقط  بود  گفته  تهران  دانشگاه 
در  حضور  حق  دانشجویان  از  نفر 
این مراسم را دارند که به هر یک از 
تشکل های دانشگاه تنها یک سهمیه 

داده شده است.
اسالمی  جامعه  دبیر  رئوفی  سجاد 
در  هم  تهران  دانشگاه  دانشجویان 
گفتگو با رسانه های داخلی گفته است: 
»در آستانه حضور آقای رئیس جمهور 
برقراری  شاهد  تهران  دانشگاه  در 
که  هستیم  امنیتی  فضای  و  تدابیر 
برپایی حفاظهایی جلوی کتابخانه  با 
مرکزی دانشگاه تهران این جو امنیتی 
شدید شده است و کامال قابل مشاهده 
هیچ  جمهور  رئیس  آقای  که  است 
آکادمیک  فضای  امنیت  به  اعتمادی 

دانشگاه تهران ندارد.«

همچنین  دانشجویی  فعال  این 
افزوده بود که »واقعا آقای روحانی از 
چه می ترسد که این همه حفاظ برپا 
ساعته؟  چند  حضور  برای  کنند  می 
تنها عبارتی که قابلیت وصف فضای 
دانشگاه است، فضای پادگانی است.«

حسن  فرمایشی  مراسم  این  در 
روحانی مانند همیشه ادعاهای عجیب 
و  خود  دولت  عملکرد  از  غریبی  و 
احساس مردم نسبت به دولتش بیان 
یازدهم  دولت  در  »ما  گفت  و  کرد 

پیشرفت کردیم.«
او در بخشی از سخنانش مدعی شد: 
»در سال 92 من انتخاب شده بودم دو 
ماه دیگر بنا بود دولت را تشکیل دهیم. 
پایین  دالر  قیمت  انتخاب  محض  به 
افتاد، به محض انتخاب بازار آرام شد، 
رفت!« باال  امیدها  انتخاب  به محض 
روحانی همچنین از منتقدین خود 
خواست که اگر بخواهند انتقادات خود 
را به گوش رئیس جمهور برسانند به 
انتقادی  نظرات  کردن  مطرح  جای 
خود در رسانه ها، آن را در نامه ای به 
»گاهی  افزود:  و  کنند  منعکس  وی 
از  است  ممکن  انسان  برای  وقت ها 
زیاد  انتقاد  پذیرش  عاطفی  لحاظ 

سخت باشد. من هم وقتی در روزنامه 
و فضای مجازی چند انتقاد می خوانم 
می گویم امروز بس است  و آن را کنار 
بیشتری  وقت  هم  می گذارم.چون 
ندارم و هم نقد بیش از حد می تواند 

مفید نباشد.«
نظر می رسد  به  که  روحانی  حسن 
سخنانی،  بیان  به  قادر  حتی  دیگر 
ناکارآمد  ولو  برنامه ای  نشان  دهنده  که 
راه  این  از  »ما  گفت:  نیست  باشد، 
عبور خواهیم کرد. حتی اگر غصه زیاد 
باز عبور می کنیم. خوشحال  بخوریم 
امید  باز رد می شویم.  باشیم  هم که 
داشته باشیم یا ناامید باشیم باز از این 
شرایط عبور خواهیم کرد. منتها اگر 
در انتظار شرایط بهتر و روزهای بهتر 
این  از  کم هزینه تر  و  ساده تر  باشیم 

مسیر عبور می کنیم.«
مدعی  همچنین  روحانی  حسن 
شد که جمهوری اسالمی در ماه های 
شکست  را  آمریکا  توانسته  گذشته 
دهد: »در بسیاری از جاها ما می توانیم 
آمریکا را شکست دهیم. کسی ممکن 
می دهید،  شعار  چرا  آقا  بگوید  است 
آمریکا ابرقدرت است و این همه نفوذ 
اقتصادی، سیاسی، نظامی،  امنیتی در 
دنیا دارد، شما که یک کشور در حال 
آمریکا  توسعه هستید چطور  و  رشد 
را شکست می دهید؟ خب من از شما 
در  سیاسی  لحاظ  از  می کنم  سؤال 
آمریکا شکست خورده  ماه  این چند 
است یا پیروز بوده در برابر جمهوری 
یا  نه قضاوت من  این  ایران.  اسالمی 

شما بلکه قضاوت جهان است.«
بخش  در  دوازدهم  دولت  رئیس 
و  مردم  سخنانش  از  دیگری 
توطئه های خارجی را مسئول بحران 
و  دانست  کشور  اقتصادی  کنونی 
از  می روند  دوربین ها  »:مدام  گفت: 
قفسه های خالی عکس می گیرند در 
تامین  برای  قفسه ای  این  که  حالی 
و  است  بوده  مردم  ماه  مایحتاج یک 
در سه روز خالی شده است در حالی 
که دوباره آن کاالها باید تأمین شوند. 
چه کسی این کارها را انجام می دهد 
آیا مشکل از دولت است یا مردم و یا 
از توطئه های خارجی. البته من قصد 

ورود به این مسئله را ندارم!«
به  را  دیگری  دروغ  در  روحانی 
کارنامه دروغ هایش اضافه کرد و بدون 
اشاره به فیلتر شدن تلگرام در دولتش 
گفت دولت او فضای مجازی را ایجاد 
مجازی  فضای  »این  است:  کرده 
ضمن همه خوبی هایی که دارد دولت 
یازدهم و فضای دوازدهم این فضا را 
ایجاد کرد، یعنی فضای باز مجازی را 
خاطر  به  که  بودیم  دنبالش  ما  خود 

علم و دانشگاه دنبالش بودیم.«
جالب اینکه روحانی بدون اشاره به 
گذشته  ماه های  در  که  دانشجویانی 
بازداشت، زندانی و محروم از تحصیل 
جو  به  اشاره  بدون  حتی  و  شدند 
امنیتی شدیدی که امروز و همزمان با 
حضور او در دانشگاه تهران برقرار شده 
امن می خواهیم  بود گفت: »دانشگاه 

دانشگاه امنیتی نمی خواهیم!«
شامل  روحانی  سخنان  مجموع  در 
وعده های  و  ادعاها  برخی  تکرار 
تکراری و بی عمل پیشین بود و البته 
او نشان  ته  برخی جمالت بی سر و 
ندارد  امیدی  دیگر  نیز  خودش  داد 
دولت او و نظام بتواند بحران گسترده 
بر  انداخته  اقتصادی سایه  سیاسی و 
کشور را جمع کند و از گسترده شدن 
اعتراض ها و انتقادها دچار هراس شده 

است.

حسن روحانی
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نکاتی مهم
 درباره ریزش مو 

از دست دادن مو در بیش از 60 درصد مردان و در 
کمبود  چه  دهد. اگر  می  رخ  زنان  از  درصد   10 حدود 

موی سر پوست به طور بالقوه خطر ابتال به آسیب های فعال 
و سرطان پوست را افزایش می دهد،  طاسی الگوی مردانه و زنانه، 

شرایطی است که به استثنای چند مورد به طور عادی درمان می شوند.
جراحی برای درمان ریزش مو )یعنی پیوند مو( شایع ترین روش جراحی 

زیبایی در مردان است.کاشت مو به صورت یک عمل سرپایی و بدون بیهوشی 
بوده و شخص متقاضی کاشت مو در حین عمل  با بی حسی موضعی  همراه 

هیچگونه دردی را حس نمی کند. پس از اتمام یک جلسه کاشت مو ) که حدود 
3-8 ساعت طول میکشد( به مدت یک روز پانسمان مناسبی روی سر گذاشته 
میشود و بیمار فردای آن روز جهت تعویض پانسمان و ویزیت جراح و شستشوی 
برای  بزرگ  بازار  از  ناشی  مو  پیوند  برای  بازار  این حال،  کند.با  مراجعه می  سر 
محصوالتی است که درمان ریزش مو بدون عمل جراحی است.این محصوالت که 
شامل شامپو، لوازم آرایشی برای مراقبت از مو، ماساژورهای پوست سر، شانه 
های لیزری و بسیاری دیگر هستند، هیچ اثری اثبات شده ای ندارند، به جز 
اینکه توانایی موقت افزایش حجم مو موجود را داشته باشند.برای میلیون 

ها نفر، یک مشکل عمده در ارتباط با ریزش مو، از دست دادن اعتماد 
به نفس، ناامیدی و حتی افسردگی است.سر کامل، شامل حدود 

100000 مو است. از دست دادن  30 درصد کل موها از 
اواسط 50  در  نوجوانی، که  اوج  در  تعداد موجود 

روند  از  بخشی  افتد،  می  اتفاق  سالگی 
پیری طبیعی است. 

زنان  شاخص

بلبل آهسته به گل گفت شبی
که مرا از تو تمنائی هست

من به پیوند تو یک رای شدم
گر ترا نیز چنین رائی هست
گفت فردا به گلستان باز آی
تا ببینی چه تماشائی هست

گر که منظور تو زیبائی ماست
هر طرف چهره زیبائی هست...

...هیچکس را سر بدخوئی نیست
همه را میل مدارائی هست

گفت رازی که نهان است ببین
اگرت دیده بینائی هست

هم از امروز سخن باید گفت
که خبر داشت که فردائی هست

 15 از  کمتر  فقط  می دانستید  آیا 
بیماری سرطان  به  که  زنانی  درصد 
آن هایی  می شوند  مبتال  سینه 
هستند که در میان افراد درجه یک 
سرطان  به  ابتال  سابقه  فامیل شان 
بدان  این  سینه وجود داشته است؟ 
مبتالیان  درصد   85 که  معناست 
اثر  در  سینه  سرطان  بیماری  به 
فاکتورهایی به جز سابقه بیماری در 
به  وراثت  و  فامیل  یک  درجه  افراد 
بیماری سرطان سینه مبتال شده اند. 
سال،  سی  از  باالتر  زن  هر  بنابراین 
فارغ از وجود سابقه بیماری و وراثت، 
از  پیشگیری  راه های  مورد  در  باید 
بیماری سرطان سینه آگاهی داشته 
رفتن  باال  به  ما همزمان  بدن  باشد. 
سن دچار تغییر و تحول می شود و از 
این امر گریزی نیست. عوامل زیادی 
در ابتال به سرطان پستان موثرند که 
از جمله آنها می توان به سبک زندگی، 
عوامل  و  بدن  در  هورمون ها  میزان 

ژنتیکی و بیولوژیکی اشاره کرد.
روش های  از  آگاهی  همه   این  با 
پیشگیری از سرطان سینه می تواند 
ریسک ابتال به بیماری را در دهه های 

مختلف زندگی را کاهش دهد.
1- اضافه وزن ممنوع

 اضافه وزن و چاقی ریسک ابتال به 
زنان  در  را  سینه  سرطان  بیماری 
افزایش  یائسگی  از  بعد  خصوص  به 
می دهد. در حقیقت در دوره یائسگی 
احتمال ابتال به بیماری سرطان سینه 
افزایش پیدا می کند. برای پیشگیری از 
ابتال به بیماری سرطان سینه شاخص 
به  دارید.  نگه  زیر 25  را  بدنی  توده 
گزارش مرکز تحقیق سرطان بریتانیا، 
تنباکو بزرگترین عامل ابتال به سرطان 
است که باعث بروز 23 درصد موارد 
 15.6 از  بیش  و  مردان  در  سرطان 
درصد در زنان می شود. دلیل بعدی 
توسط  سبزیجات  و  میوه  نخوردن 

مردان و اضافه وزن در زنان است.
 ۲- سالم غذا بخورید

 سالم خوری یکی از بهترین راهکارها 
سرطان  بیماری  از  پیشگیری  برای 
سینه در زنان است. در رژیم غذایی 
خصوص  به  سبزیجات  خود  روزانه 
کلم و اسفناج و میوه ها را بگنجانید و 
از مصرف بیش از حد نوشیدنی های 
گازدار، کربوهیدرات های تصفیه شده و 
غذاهای چرب خودداری کنید. نیاز بدن 
به پروتئین را از طریق خوردن ماهی و 
گوشت سینه ماکیان رفع تامین کنید. 
به جای خوردن چربی های حیوانی، 
روغن های گیاهی و آجیل و مغزها را 
استفاده کنید و غالت کامل بخورید.

۳- فعالیت کنید
 فعالیت فیزیکی و جسمانی داشته 
باشید. طبق نتایج تحقیقات صورت 
گرفته افزایش فعالیت بدنی حتی در 
دوران یائسگی ریسک ابتال به سرطان 
کاهش  درصد   30 تا   10 را  سینه 
بیماری  از  پیشگیری  برای  می دهد. 

سرطان سینه پنج روز در هفته و هر 
روز به مدت 30 دقیقه پیاده روی کنید.

4- الکل ممنوع
 نوشیدن الکل ریسک ابتال به بیماری 
افزایش  زنان  در  را  سینه  سرطان 
می دهد. تحقیقات اخیر بنیاد جهانی 
پژوهش های سرطان حاکی از آن است 
که نوشیدن روزانه یک لیوان کوچک 
خطر  الکل(  گرم   10 )حدود  شراب 
ابتالی زنان یائسه به سرطان سینه را تا 

9 درصد افزایش می دهد.
۵- هورمون تراپی نکنید

هورمون  همان  یا  تراپی  هورمون 
درمانی به خصوص برای کاهش عالئم 
و مشکالت دوران یائسگی خطر ابتال 
افزایش  زنان  در  را  سینه  سرطان  به 
مصرف  در  اجبار  صورت  در  می دهد. 
مصرف  پروژسترون،  حاوی  داروهای 
این داروها را به مدت زمانی کمتر از سه 
سال محدود کنید. روش های جایگزین 

هورمون های  مثل  تراپی  هورمون 
طبیعی برای هورمون تراپی و نیز کرم ها 
و ژل های هورمونی از نظر ایمنی بهتر و 
سالم تر از هورمون های تجویزی ندارند 
و از مصرف آن ها هم باید اجتناب کرد.

مسدود  موضعی  مکمل های   -6
کننده استروژن مصرف کنید

 بهتر است دارو یا مکمل مسدود کننده 
استروژن مصرف کنید. زنانی که سابقه 
خانوادگی ابتال به سرطان سینه را دارند 
یا زنان یائسه باالی 60 سال بهتر است 
با پزشک خود در مورد مزایا و معایب 
داروهای مسدود کننده استروژن مانند 
تاموکسیفن و رالوکسیفن مشورت کنند.

۷- دخانیات ممنوع
سرطان  تحقیق  مرکز  گزارش  به 
ابتال  عامل  بزرگترین  تنباکو  بریتانیا، 
 23 بروز  باعث  که  است  سرطان  به 
درصد موارد سرطان در مردان و بیش 
از 15.6 درصد در زنان می شود. این 
در حالی است که ترک سیگار و کنترل 
وزن بهترین روش پیشگیری از بیماری 

سرطان سینه در زنان است.
۸- به نوزادتان شیر بدهید

 تا آن جایی که ممکن است )2 سال( 

به نوزاد خود شیر 
بدهید. شیردهی به نوزاد 

به مدت حداقل یک سال ریسک ابتال 
زنان  در  را  سینه  سرطان  بیماری  به 

کاهش می دهد.
9- نشانه ها را بشناسید

حقیقت این است که اطالعات درباره 
به  پستان  نشانه های ظاهری سرطان 
و  خصوص در کشورهای جهان سوم 
در حال توسعه به خاطر دانش کمتر 
و مسائلی مثل مذهب و حجب و حیا 
بسیار کمتر است. به همین دلیل در 
»لیموی  نام  به  سال 2003 جنبشی 
خود را بشناس« در 16 کشور جهان 
به راه افتاد که اتفاقا در کشورهایی مثل 
ترکیه، لبنان مورد استقبال زنان قرار 

گرفت. دلیل این نامگذاری این است 
که توده سرطانی در پستان مثل دانه 

لیمو سفت و چسبنده است.
1۰- ماموگرافی را جدی بگیرید

بیماری  مورد تشخیص  نکته مهم در 
سرطان سینه این است که بدانید زنان 
هشداردهنده  نشانه های  سایر  از  باید 
لزوم  در صورت  بتوانند  تا  باشند  آگاه 
برای درمان سریع اقدام کنند. به گفته 
بغل  زیر  ورم  مثل  عالئمی  پزشکان 
توسط  باید  سینه  بافت  در  عفونت  یا 
پزشک معاینه شود. بسیاری از زنان از 
این حقیقت بی خبرند که سرطان سینه 
ممکن است به شکل های مختلف و نه 
فقط توده ای در سینه بروز کند. بیماری 
سرطان پستان هر چه سریع تر تشخیص 
داده شود شانس درمان آن هم بیشتر 
می شود. اگر به تشخیص پزشک احتمال 
 50-50 سینه  سرطان  به  شما  ابتال 
است، حتما از سن 50 سالگی به بعد 
هر یک یا دو سال یک بار ماموگرافی 
سینه انجام دهید. این در حالی است که 
انجمن سرطان آمریکا بهترین سن برای 
انجام ماموگرافی سینه را اوایل دهه ۴0 

زندگی تعیین کرده است. 

زمانه ای  در  ما 
که  می کنیم  زندگی 
همه جا شعار و برنامه های متنوعی 
برای کارآفرینی شنیده و گفته می شود. 
ویکتوریا بکهام یکی از این کارآفرینان 
است که در سال 2000 کار خودش 
را شروع کرد و رو به دنیای مد آورد.
ویکتوریا به عنوان یکی از اعضای گروه 
موسیقی اسپایس گرلز که در دهه 90 
میالدی موسیقی پاپ اجرا می کردند، 
داد که چطور دختران  نشان  دنیا  به 
می توانند با اندکی روحیه و شور و شوق 
شوند. تبدیل  قدرت  پر  دخترانی  به 
به   2000 سال  در  اولین بار  برای  او 
عنوان یک مدل در برنامه شوی ماریا 
صحنه  روی  به  لندن  در  گراچ فوگل 

رفت. در طول چند سال بعد، او یک 
کمپین های  در  شده  شناخته  چهره 
تبلیغاتی بود و برای برندهای مختلفی 
آرمانی،  امپوریو  گابانا،  دولچه  چون 
روکاویر، روبرتو کاوالی و مارک جاکوبز 

لباس پوشید و روی صحنه رفت.
اولین مجموعه پوشاک او کوچک 

اما تأثیرگذار بود
او کوچک  لباس های  اولین مجموعه 
در  مجموعه  این  انتشار  از  قبل  بود. 
سپتامبر 2008، منتقدان دنیای مد، 
آن را یک پروژه غم انگیز از یک ستاره 
کردند.  توصیف  پاپ  موسیقی  سابق 
ارائه  لباس  ارائه 15  با  مجموعه  این 
که  داد  نشان  نظرسنجی های  شد. 
است. همچنین  منتقدان مثبت  نظر 
روزنامه نگاران در نشریاتی چون تایمز، 

پورتر و ووگ درباره اش نوشتند.
مدیری پای کار است

همکاری  طراح ها  با  بکهام  ویکتوریا 
می کند و فقط یک نام تجاری برای 
او  گرچه  نیست.  تجاری  برند  یک 
آموزش دیده نیست ولی چشم اندازی 
می خواهد  که  می آورد  ارمغان  به  را 
تیم اش برای زندگی مدرن به همراه 

بسته بندی  یک  در  البته  بیاورد، 
منحصربفرد. او در سال 2017 گفته 
بود که فرآیند توسعه و بسته بندی را 
دوست دارد. » دیوید فکر می کند که 
صحبت کردن من از جعبه ها و خرت 

و پرت ها مرا خیلی کسالت بار است!«
برند ویکتوریا سطح باال، متوسط 

و سطح پایین دارد
حال  در  بکهام  ویکتوریا  مجموعه 
حاضر برای شیک پوش ها تا بازارهای 
هم  لوکس  و  گران قیمت  چندان  نه 
و  باال  سطح  تولید  خط  دارد.  کاال 
آیتم هایش مشخصا برای نورچشمی ها 
تولیدات  این  متوسط  محدوده  است. 
متوسط  از  باالتر  کمی  طبقه  به 
نمی توانند جزو  دارد؛ کسانیکه  تعلق 
دسته بندی  معروف  خیلی  آدم های 
را  خوبی  اجناس  می توانند  اما  کرد 
مجموعه  سال 2017  او  کنند.  تهیه 
کاملی از لباس های خود را در اندازه ها 

و رده های مختلف به حراج گذاشت.
 سلبریتی ها تأییدش کردند

برند خودش مصاحبه  ویکتوریا درباره 
می کند و لباس های خودش را می پوشد. 
در  یک  درجه  تیم  یک  همچنین  او 
بسیاری  همچنین  دارد.  خودش  کنار 
کیت  مثل  هالیوود  سلبریتی های  از 
وینسلت، گوئینت پالترو، کیم کارداشیان، 
بیانسه و خیلی های دیگر برند او را تایید 
می پوشند. را  لباس هایش  و  می کنند 

 برنده جوایزی شد
برچسب ویکتوریا بکهام برای دریافت 
شماری از جوایز دنیای مد و لباس نامزد 
برنده  این شامل  است.  برنده شده  و 
شدن به عنوان برند سال مد بریتانیا 
می شود.   201۴ و   2011 سال  در 
همچنین جایزه بهترین برند لوکس را 
در جایزه برند لوکس والپل بریتانیا در 
سال 2015 را از آن خود کرده است.

یک گونگ دارد
بکهام در سال 2017 مدال  ویکتوریا 
OBE بریتانیایی را برای مشارکت در 
صنعت مد و کار خیریه دریافت کرد. 
این مدال به نام گونگ نامگذاری شده 
است. OBE برای افسران عالی مرتبه 
امپراتوری بریتانیا به طور افتخاری توسط 
شده. گرفته  نظر  در  انگلستان  ملکه 

شریک دارد
ویکتوریا  برند  خالق  فولر  سیمون 
قابل  مالکیت  و  امتیاز  حق  بکهام، 
توجهی در کسب و کار مد بکهام دارد  
و از ابتدای از راه اندازی برند ویکتوریا 
او  است.  داشته  مشارکت  بکهام 
همچنان مدیر برند ویکتوریا و دیوید 
بکهام به عنوان مارک های شخصی 
است. گرلز  اسپایس  گروه  مدیر  و 
از نیروی کار منسجم بهره می برد

ویکتور  برند  پایان سال 2017،  در 
طراحی،  مراحل  تمام  در  بکهام 
را  نفر   180 حدود  فروش  و  تولید 
با  فقط  برند  این  می شود.  شامل 
نفر کارش را شروع کرد. حاال،  سه 
از 50 کشور  بیش  در  محصوالتش 
در  فروشگاه   ۴00 حدود  طریق  از 

سراسر جهان فروخته می شود.
وارد دنیای لوازم آرایش شد

دنیای  کنار غول  بکهام در  ویکتوریا 
اواخر  در  الودر،  استی  آرایشی  لوازم 
آرایشی  مجموعه  دو   2017 سال 
خود را عرضه کرد؛ همکاری مناسب 
با شرکتی که توسط زنی با اشتیاق و 
تعهدی مشابه ویکتوریا راه اندازی شده 
است. استی الودر با تولید محصوالتش 
در آشپزخانه  خانه اش در دهه 19۴0 
شروع به کار کرد.با برندهای ورزشی 
این بار  او  می کندهمکاری  همکاری 
می شود.  انجام   Reebok با  بیشتر 
و  بکهام  ویکتوریا  بین  همکاری 
شده  اعالم  تازگی  به   Reebok
است. انتظار می رود طیف جدیدی از 
لباس های برند ویکتوریا در اواخر سال 
2018 برای زنان طراحی هایی داشته 
لباس ها  این  می رسد  نظر  به  باشد. 

راحت و خودمانی و ورزشی باشند.
دو کتاب از ویکتوریا منتشر شد
ویکتوریا بکهام داستان زندگی خود 
را در سال 2001 با عنوان »آموختن 
کتاب  این  کرد.  منتشر  را  پرواز« 
زندگی  و  شخصی  زندگی   درباره 
اینچ  »نیم  کتاب  بود.  اجتماعی اش 
همه  و  پاشنه دار  کفش  مو،  اضافی: 
چیزهای بین آنها« را در سال 2016 
داستانی  کتاب  این  کرد.  منتشر 
درباره زیبایی و مد است. هردو کتاب 
سرگرم کننده و خنده دار هستند و جزو 
کتابهای پرفروش دوران خود بودند.

یک عشق کیف است
همه ما عاشق کیف هستیم و ویکتوریا 
بکهام هم یکی از ماست. به غیر تعداد 
از  دستی  کیف های  از  بی شماری 
برند خودش، کیف های دولچه گابانا، 
می گیرد.  بدست  را  و شنل  آسپری 
گفته می شود کیف هرمس ویکتوریا 

بکهام دو میلیون دالر ارزش دارد.
می خندد

شخصیت فردی  و اجتماعی ویکتوریا 
بکهام، با هم متفاوت است. اغلب اوقات 
در عکس ها لبخند می زند و به گفته 
خودش شوخ طبع هم هست. به عنوان 
سال 2017  در  را   T طراحی  مثال 
برای 150 دالر با شعار «مد لبخند 
کرد! راه اندازی  برد»،  سرقت  به  مرا 

پروین اعتصامی

پری زنگنه
)1۳1۸ - کاشان (

پریرخ شاه یالنی مشهور به پری زنگنه 
فارغ التحصیل شاخه اپرا از هنرستان 
عالی موسیقی است. زنگنه تحصیالت 
مقدماتی خود را در تهران گذراند و 
نزد استاد  را  آواز  نخستین درسهای 
نصراهلل زرین پنجه در ردیف آوازهای 
ایرانی فراگرفت، سپس به هنرستان 
عالی موسیقی رفت. به علت داشتن 
خانم  نزد  اسپینتو«  »لیریکو  صدای 
اولین باغچه بان اپرا آموخت و بعد از 
آن برای تکمیل آموخته های خود به 
کشورهای ایتالیا، آلمان، و اتریش سفر 
کرد و از چندین آکادمی فارغ التحصیل 
بر خوانندگی، پری زنگنه  شد.عالوه 
در سفر تحصیلی خود به ژاپن، متوجه 
هم  گل آرایی  هنر  در  خود  استعداد 
شد و آن را فراگرفت و در بازگشت 
نیز  نمایشگاه های گل آرایی  ایران  به 
یک  در   1350 سال  کرد.در  برگزار 
حادثه ساده رانندگی و پرتاب خرده 
بینایی  پیکان،  اتومبیل  شیشه های 
خود را از دست داد. اما تنها پس از 
وقفه کوتاهی به فعالیتهای خود ادامه 
داد. صدای او در محافل هنری مهم 

در  تالی  الیس  تاالر  از جمله  جهان 
در  هربست  نیویورک،  سنتر  لینکن 
در  هاروارد  دانشگاه  سانفرانسیسکو، 
بوستون، سل گو در پاریس، هرکولس 
سرتاسر  در  تاالرهایی  و  مونیخ،  در 
اجراهای  است.از  شده  پخش  ژاپن 
در  بودن  سولیست  زنگنه  معروف 
است  بتهوون   9 شماره  سمفونی 
فورت  سمفونی  ارکستر  توسط  که 
الدردل در فلوریدا اجرا شد. بازسازی 
علمی ترانه های بومی و محلی ایران 
از  کالسیک  سبک  به  آن  اجرای  و 
کارهای شاخص او به شمار می رود.

۱۰ توصیه کاربردی و آسان برای پیشگیری از 
بیماری سرطان سینه در زنان

چیزهایی از کسب و کار ویکتوریا بکهام نمی دانید 
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مردان  شاخص

نصراهلل زرین پنجه
) 1285 - 1360(

نصراهلل زرین پنجه، نوازنده سرشناس 
همچنین  او  بود.  آهنگ ساز  و  تار 
ترومپت  و  بربط  سه تار،  نواختن  در 
مهارت داشت.در 1۳ سالگی نزد ربیع 
نواختن  به  درویش خان  برادر  خان 
به خدمت  تار مشغول شد و سپس 
موزیک نظام درآمد. بعدها از خدمت 
فرصتی  و  داد  استعفا  نظام  موزیک 
یافت تا هنر خویش را تکمیل کند.
و یحیی  نی داوود  نزد مرتضی  مدتی 
تعلیم  شهنازی  علی اکبر  و  زرپنجه 
معروفی  موسی  با  که  این  تا  گرفت 
آشنا شد و ردیفی را که او روایت کرده 
بود، نواخت. نصراهلل زرین پنجه در سال 
1۳1۳ از موسیقی دلسرد شد و تار را 
کنار گذاشت و عهده دار سمت هایی در 
وزارت دارایی شد.در سال 1۳20 که 
علی نقی وزیری به هنرستان موسیقی 
بازگشت، دوباره نزد حسین سنجری 
به آموختن تار مشغول شد و در اثر 
تشویق روح اهلل خالقی از وزارت دارایی 
وی  شد.  منتقل  فرهنگ  وزارت  به 
ضمن تدریس در هنرستان موسیقی 
مقدماتی  کتاب های  تدوین  در  ملی 

تار و سه تار نقش ارزنده ای ایفا کرد. 
همکاری  رادیو  با  سال ها  زرین پنجه 
سازهای  ارکستر  رهبر  و  داشت 
ایرانی رادیو بود و آهنگ های بسیاری 
اجرا شد. تمرین های که  ساخت که 
مفید  بسیار  برای هنرجویان  ساحته 
ابوعطا،  شامل  تمرین ها  این  است. 
بیات ترک، چهارگاه و بیات اصفهان 
است که در کتاب سوم تار و سه تار 
هنرستان به کوشش حسین علیزاده 
 50 حدود  رسیده اند.وی  چاپ  به 
آهنگ ساخته و آموزگار موسیقی در 
مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران بود.

یند  می گو
عسل  زنبور  نسل 
نسل  شود  منقرض  که 
بشر هم منقرض خواهد شد. بیشترین 
یا  عسل  تولید  عسل  زنبور  فایده 
انگبین است؛ یک ترکیب بسیار غلیظ 
که  آب  در  محلول  اسیدی  و  قندی 
آن  اسیدی  حالت  شیرینی  خاطر  به 
چندان احساس نمی شود. این ترکیب 
قندی غلیظ تقریبا شامل ۶00 عنصر 
مختلف است که زنبور عسل آن ها را 
جمع کرده، شکل شان را تغییر داده و 

در کندو نگهداری می کند. 
 1- پیشگیری از ابتال به سرطان و 

بیماری های قلبی
و  فالنوئید  از  سرشار  عسل   
ابتال  ریسک  که  است  آنتی اکسیدان 

قلبی  بیماری های  و  انواع سرطان  به 
را کاهش می دهند. این فالنوئیدها و 
بدن  ایمنی  سیستم  آنتی اکسیدان ها 
به  ابتال  خطر  و  می کند  تقویت  را 

سرطان ها مختلف را کمتر می کنند.
2- کاهش خطر ابتال به زخم معده 

و سایر بیماری های معده
از  حاکی  پزشکی  اخیر  تحقیقات   
و طبیعی  که عسل خالص  است  آن 
بیماری های  و  مشکالت  از  بسیاری 
مربوط به معده و دستگاه گوارش مثل 
زخم معده، نفخ معده و سایر امراض 
از  را درمان می کند.  به معده  مربوط 
سوی دیگر این ماده اسیدی شیرین 
آنتی اکسیدانی  خاصیت  خاطر  به 
به  مبتال  که  افرادی  برای  دارد  که 
ترش  همان  یا  معده«  »رفالکس 
هستند،  عامیانه  اصطالح  در  کردن 
بسیار مفید است. رفالکس به خاطر 
مری  »اسفنگتر«  بافت  ضعیف شدن 
این  است  قادر  عسل  و  می دهد  رخ 

بافت را قوی کند.
 3- آنتی باکتریال و ضد قارچ

تمام انواع عسل خاصیت آنتی باکتریال 
و ضد قارچ دارند. این خواص به خاطر 

بر سر قایقش اندیشه کنان قایق بان
دائماً میزند از رنج سفر بر سر دریا فریاد:
اگرم کشمکش موج سوی ساحل راهی 

میداد.
****                  

سخت طوفان زده روی دریاست
نا شکیباست به دل قایق بان

شب پر از حادثه.دهشت افزاست.
****                  

کنان  اندیشه  لیکن  هم  ساحل  سر  بر 
قایق بان

نا شکیباتر بر می شود از او فریاد:
کاش بازم ره بر خطه ی دریای گران 

می افتاد!

شدن  نامیده  "خودخواه"  چه  اگر 
اما  باشد،  توهین آمیز  است  ممکن 
فرد  که  نیست  معنی  بدان  این 
داده  انجام  اشتباهی  کار  خودخواه 
است. این احتمال بیشتری دارد که 
این افراد دیگر خجالتی بودن را کنار 
برای  تا  گرفته اند  یاد  و  گذاشته اند 
این  پس  کنند.  زندگی  خودشان 
را  مردم  از  بسیاری  زندگی  کیفیت 
تحریک می کند تا به این جور آدمها 

خودخواه بگویند.
اصطالح  به  رفتار   9 به  اینجا  در   
که  می کنیم  اشاره  خودخواهانه 
بالغ شدن  و  شخصیت  رشد  نشانه 

افراد است و نه خودخواهی.

9-ادعای خسارت کردن 
آرایشگاه،  در  موها  شدن  کوتاه   بد 
سوپ بیش از حد شور و یا کاالهای 
معیوب و خراب، دالیل خوبی برای 
توصیه  متخصصین  دارند.  شکایت 
از  را  خود  نارضایتی  که  می کنند 

خدمات بیان کنید و تقاضا کنید تا 
وضعیت ناخوشایند موجود را عوض 
کنند. اگر عوض کردن آن غیرممکن 
تا  بخواهید  دارید  حق  شما  باشد، 

برایتان جبران شود.
8- کاری انجام نده

هنگامی که یک نفر به علت کمبود 
بهره وری یا عدم توانایی در رساندن 
احساس  مشخص،  مهلت  در  کاری 
اعتماد  از  نشانه ای  می کند،   گناه 
مسئولیت  احساس  و  کم  نفس  به 
درباره  بسیاری  مقاالت  است.  قوی 
بهره وری در عملکرد وجود  افزایش 
دارد که می توانیم بخوانیم ولی اغلب 
ما فراموش می کنیم که گاهی اوقات 
استراحت  چیز،  همه  توقف  به  نیاز 
کردن  و صرف زمان برای خودمان 

داریم.
۷-نادیده گرفتن شایعات

 شایعه پراکنی در محل کار و یا در 
همه گیر  عادت  یک  دوستانه  جمع 
آن  در  شرکت  از  امتناع  و  است 
و  درگیری  به  منجر  است  ممکن 
آرامش  و  برای صلح  ناراحتی شود. 
خاطر خود، بهتر است نظرتان را به 

نیام یوشیج

فوتبال بازی
 کردن و ریسک بروز حمله قلبی

عده ای از ورزشکاران و فوتبالیست ها در محیط 
ورزشی به  دلیل ایست قلبی جان خود را از دست داده 

اند و مشخص شده است فوتبال بازی کردن ممکن است باعث 
بروز بیماری های قلبی شود.محققان دریافته اند فوتبال بازی کردن به 

طورمنظم ممکن است موجب تغییرات ساختاری در قلب و افزایش ریسک 
اختالل در ضربان قلب در سنین باالتر شود.مطالعه نشان می دهد افرادی که 
فوتبال بازی می کنند 5.5 بار بیشتر در معرض ابتال به فیبریالسیون دهلیزی، 
از جمله سایر نشانه های امواج الکتریکی غیرطبیعی قلب، در مقایسه با افراد 

غیرورزشکار هستند.فیبریالسیون دهلیزی باعث تپش قلب، سرگیجه و درد قفسه 
سینه می شود و خطر سکته مغزی، حمله قلبی و نارسایی قلبی را افزایش می دهد.
»درموت فالن«، سرپرست تیم تحقیق از کلینیک کلیولند اوهایو، در این باره 

می گوید: »ما می دانیم که فعالیت ورزشی موجب افزایش طول عمر می شود و 
فواید متعددی برای سیستم قلبی-عروقی دارد، اما یافته های جدید نشان می 
دهد این گروه از ورزشکاران حرفه ای در سنین باال گرفتار برخی مشکالت 

قلبی هستند.«محققان این مطالعه ۴۶0 بازیکن سابق لیگ ملی فوتبال 
را مورد بررسی قرار دادند. آنها نتایج را با 925 فرد از جمعیت عمومی 

با شرایط سنی و نژادی مشابه مقایسه کردند.همچنین بازیکنان 
فوتبال در مقایسه با افراد غیرورزشکار دارای ضربان قلب 
پایین تری در حال استراحت هستند که معموال نشانه 

سالمت قلب و عروق است و می تواند عالئم 
فیبریالسیون دهلیزی را پنهان 

کند.

شیوه ای ساده بیان کنید، حتی اگر به 
نظر کمی تند به نظر برسد.

و  6- جدا کردن زندگی شخصی 
حرفه ای

همکاران  یا  مشتریان  اینکه  چه  اگر 
از  بعد  هفت  یا  شش  از  پس  شما 
ظهر با شما تماس بگیرند، مزاحمت 
نزدیک  گاهی  اما  می شود  محسوب 
سوء  مشتریان  و  همکاران  با  بودن 
قوانین  این  و  است  برانگیز  تفاهم 
نانوشته را برهم می زند. با این حال، 
توانایی  که  معتقدند  روانشناسان 
جدا سازی زندگی شخصی و حرفه ای 
خودخواهانه  رفتاری  واقع  در  خود 
برای  موثر  روش  یک  بلکه  نیست، 
حرفه ای  فرسودگی  از  جلوگیری 

است.
5-جای خود را بگیرید

یا  هواپیما  یک  در  شما  که  هنگامی 
افرادی  همیشه  هستید،  قطار  یک 
را  صندلی ها  می خواهند  که  هستند 
اما  دهند.  تغییر  مختلفی  دالیل  به 

شما مجبور نیستید این کار را انجام 
دهید اگر نمی خواهید! شما همچنین 
رفتار خود عذر  برای  نیستید  مجبور 
دیگران  اگر  کل،  در  بیاورید.  بهانه  و 
قصد داشته باشند که صندلی مناسبی 
داشته باشند، باید از قبل آن را رزرو 

کنند.
4-پیشرفت را طلب کنید

سندرم مهاجم می تواند شما را دچار 
کافی  اندازه  به  شما  که  کند  تردید 
مناسب  فعلی تان  موقعیت  برای 
هستید و از ارتقاء خودداری کنید. با 
این حال، شما همیشه باید از رئیس 
خود بخواهید که ارتقاء درجه شما را 
در نظر بگیرد؛ اگر احساس می کنید 
سخت تر  کار  یک  انجام  به  قادر  که 
قوی  ارتباط  با همکارانتان  و  هستید 
دارید. البته، فقط اگر شما عالقه مند 
را  آن  هستید،  باالتری  موقعیت  به 

انجام دهید.
گریه  برای  شانه ای  از  3-دست 

بودن بردارید
اگر دوست شما هر روز تماس می گیرد 
تا از زندگی اش شکوه و گالیه کند و 
اتفاق می افتد،   امر سالهاست که  این 

است  ممکن 
رسیده  آن  وقت 

رابطه  باشد که در مورد 
باید  دوستی  کنید.  تجدیدنظر  خود 
بیاورد  ارمغان  به  را  الهام  و  شادی 
کند.  عمل  مورد  دو  هر  در  باید  و 
ضروری است که به دوستانتان کمک 
کنید و از آنها حمایت کنید، اما شما 

باید این کار را درست انجام دهید:
کمک  شخص  یک  به  کنید  سعی 
کنید تا احساس قربانی بودن را کنار 

بگذارد
پیشنهاد خوب بدهید یا نگرانی خود 

را بیان کنید
را  خود  روحی  آرامش  و  خانواده 

فراموش نکنید
آرزوهایتان  و  خواستها  به   -2

عمل کنید
ممکن  دیگران  برای  کردن  زندگی 
نشان  نجیب  فردی  را  شما  است 
عواقب  به  منجر  می تواند  ولی  دهد 
این  به  روانی  بلوغ  شود.  ویرانگری 
می تواند  فرد  یک  که  است  معنی 
را  واقعی خود  آرزوهای  و  خواسته ها 
ایده ها و خواست های دیگران تفکیک 
کند و می تواند رویاهای خود را تحقق 

بخشد.
می  ادعا  روانشناسان  این،  بر  عالوه 
کنند که تنها افرادی که دارای اعتماد 
به نفس کافی هستند و توانایی انجام 
می توانند  دارند،  را  خود  برای  کاری 
والدین  و  بسازند  شاد  خانواده  یک 

خوبی باشند.
عمومی  افکار  و  قضاوت  از   -1

نترسید
و  احساسات  آزادانه  بیان  توانایی 
اصلی  ویژگی های  از  یکی  عقیده 
قوی  مردم  است.  قوی  شخصیتی 
نه!  می گویند  و  نمی کشند  خجالت 
آنها به یک جلسه یا ارتباط با فردی 
که عالقه مند نیستند، تن نمی دهند و 

نظر خود را بیان می کنند.

وجود آنزیمی است که زنبورها هنگام 
درست کردن این ماده شیرین به آن 
همان  دقیقا  این  و  می کنند  اضافه 
آب  ترکیب  در  که  است  آنزیمی 

اکسیژنه وجود دارد.
4- مقوی و انرژی زا

باستان  یونان  زمان  در  می دانستید 
در  می خواستند  که  ورزشکارانی 
بازی های المپیک شرکت کنند برای 
افزایش توان فیزیکی و نمایش بهتر، 
عسل و انجیر خشک می خوردند؟ در 
حال حاضر نتایج مظالعاتی که در این 
زمینه صورت گرفته نشان می دهد که 
خوردن مواد غذایی مثل عسل و انجیر 
خشک سطح »گلیکوژن« را در بدن 
باال نگه می دارد و مدت زمان ریکاوری 
را نسبت به سایر خوراکی های شیرین 

بهبود می بخشد.
 5- ضد سرفه و التهابات گلو

سرما  یا  شدید  آنفوالنزا  دچار  اگر   

خورده اید و سرفه های خشک امان تان 
را بریده، عسل بخورید. طبق تحقیقی 
که روی 105 کودک انجام شده، تاثیر 
تاثیر  معادل  طبیعی  عسل  دوز  یک 
»دکسترومتورفان«  شربت  دوز  یک 
برای  ضد سرفه  شربت  عنوان  به 
کاهش سرفه و درمان سرماخوردگی، 
تشخیص داده شده است. عالوه بر این 
از خوردن  بعد  درمان  کودکان تحت 
خواب  شیرین  درمانگر  خوراکی  این 
حالی  در  این  داشته اند،  راحت تری 
تاثیرات  دکسترومتورفان  که  است 

خواب آور دارد.
 6- درمان ناتوانی جنسی و الغر 

کننده
 طبق تحقیقاتی که کارشناسان طب 
آیورودا«  به  موسوم  هندی  سنتی 
حدود ۴000 هزار سال پیش در مورد 
نخستین  انسان  بدن  بر  عسل  تاثیر 
انجام دادند مشخص شد نوع طبیعی 
بینایی،  تقویت  بر  شگرفی  تاثیر  آن 
ناتوانی  کاهش وزن و الغری، درمان 
جنسی و انزال زودرس، بی اختیاری و 
تکرر ادرار، برونشیت و آسم، اسهال و 
حالت تهوع و استفراغ دارد. بد نیست 

آیورودا  سنتی  طب  فلسفه  بدانید 
»دانستن علم زندگی و عمر طوالنی 
با به کارگیری روش های طبیعی و 

مواد طبیعی« است.
 ۷- تنظیم کننده قند خون

 نوع طبیعی عسل یک درمان موثر 
است.  قند خون  کردن  تنظیم  برای 
یک  شیرین  ماده  این  اگر  حتی 
خوراکی بسیار شیرین هم باشد اما 
یکی از بهترین مواد غذایی طبیعی 
برای تنظیم قندخون است. قند این 
از  متشکل  شیرین  خوراکی  ماده 
فروکتوز و گلوکز است که به بدن برای 
تنظیم سطح قند خون کمک می کند.
 8- درمان جای زخم و سوختگی

زنبورها  کاردستی  درمانی  خواص 
فقط روی اندام های داخلی بدن موثر 
نیست. عسل طبیعی یکی از بهترین 
و  زخم  جای  درمان  برای  مرهم ها 
عمیق(  زخم های  )حتی  سوختگی 

خاطر  به  درمانی  تاثیر  این  و  است 
خواص آنتی باکتریال و ضد میکروبی 
زخم  می شود  سبب  که  است  آن 
عفونت نکند و سریع تر خشک شود. 
این خوراکی شیرین  از سوی دیگر 
سلول های  تکثیر  سرعت  مفید  و 
این  افزایش می دهد و به  پوست را 
انرژی  جدید،  سلول های  به  ترتیب 
مورد نیاز را برای جابجایی در عرض 

زخم می دهد.
 9- پروبیوتیک است

و  مفید  باکتری های  از  سرشار   
درمانگر است. این باکتری های مفید 
 ۴ و  الکتوباسیلی  باکتری   ۶ شامل 
باکتری بیفیدوباکتری هستند. وجود 
همین باکتری های مفید و درمانگر 
موجود در نوع طبیعی این خوراکی 
خود بیانگر همه چیز در مورد اثرات 

شگفت انگیز درمانی آن است.
سیستم  کننده  تقویت   -10  

ایمنی بدن
و  فالنوئید  از  سرشار 
و  است  مختلف  آنتی اکسیدان های 
سیستم  تقویت  سبب  امر  همین 

ایمنی بدن می شود.

۱۰ خاصیت عجیب درمانی عسل برای سالمت ۹ رفتار خودخواهانه  که نباید شرمنده اش باشیم
بدن و طبقه بندی انواع عسل
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رئیس فدراسیون جودو:

 اگر من همراه تیم بودم مارال محروم نمی شد

تازه ترین رده بندى تیم هاى فوتبال جهان: 

ایران سی و سومین در جهان و نخستین در آسیا
تیم ملى فوتبال ایران در جدیدترین 
که  جهان  فوتبال  تیم های  رده بندی 
از سوی »فیف« اعالم شده است در 
رده اول آسیا و سى  وسوم جهان قرار 

گرفته است.
تیم های اول تا دهم جهان عبارتند 
از 1- بلژیک، 2- فرانسه، 3- برزیل، 
۴- کرواسى، ۵- اروگوئه، ۶- انگلیس، 
7- پرتغال، ٨- سوئیس، 9- اسپانیا  و 

1٠- دانمارک.
از این  نیز  رتبه بندی تیم های آسیا 
قرار است: 1- ایران، 2- استرالیا، 3- 
ژاپن، ۴- کره جنوبى و  ۵- عربستان.

در  پیش  هفته  ایران  فوتبال  تیم 
بر  نفری تهران 2  ورزشگاه صد هزار 
با  و  داد  را شکست  بولیوی  تیم  یک 
کسب این امتیاز به مکان نخست آسیا 

بازگشت.
چند  اردوهای  اخیرا  ملى  تیم 
و  آمادگى  برای  را  خود  مرحله ای 

ملت های  جام  مسابقات  در  حضور 
آسیا آغاز کرده است.

در مسابقات جودو جوانان جهان که 
در آرژانتین در حال برگزاری است به 
مارال مردانى دختر جودوکار ایران به 
داده  اجازه  حجاب  از  استفاده  خاطر 
دومینیکن  اهل  که  حریفش  با  نشد 
بود مبارزه کند و از مسابقات جهانى 

حذف شد.
به دنبال این اتفاق محمد درخشان 
این  در  که  جودو  فدراسیون  رئیس 
سفر همراه تیم نبود گفت: »اگر من 
نمى شد  محروم  مارال  بودم  آنجا  در 
جهانى  فدراسیون  مسئوالن  با  چون 
آشنایى دارم و مى دانم چگونه باید با 

آنها مذاکره کرد.«
سرپرستى تیم جودو ایران را در این 
مسابقات صالحى امیری رئیس کمیته 
دارد.  عهده  به  ایران  المپیک  ملى 
فرد  امیری  صالحى  گفته  درخشان 
جهانى  فدراسیون های  در  نفوذی  با 
نیست. من در دوره قبل این رقابت ها 
مشکل دختران محجبه تیم ایران را 
به دلیل آنکه عضو فدراسیون جهانى 

هستم حل کردم.
کمیته  درخشان،  اظهارات  از  بعد 
امضای  با  را  نامه ای  المپیک  ملى 
رئیس فدراسیون جهانى جودو که در 
بر ممنوعیت شرکت  با صراحت  آنها 
اسالمى  حجاب  با  جودوکار  دختران 
در مسابقات تأکید شده منتشر نمود.

در این نامه آمده است که علت دیگر 

مخالفت با پوشش سر برای دخترها 
ورزشکاری  حریف  که  است  این 
نوع  هر  یا  کاله  در  را  خود  موی  که 
پوششى پنهان مى کند نمى تواند فن 
روی  را  کردن  خفه  یا  »کامى–کاتا« 

او اجراکند.
واکنش  در  ایران  جودو  فدراسیون 
کمیته  سوی  از  نامه  این  انتشار  به 
ملى المپیک در نامه ای به این کمیته 
یادآور شده که این نامه قدیمى است 
شده  منتشر  ماه 139۶  اسفند  در  و 
بود و مربوط به مسابقات گراند پری 
ترکیه و گرجستان است که تحت نظر 
فدراسیون جهانى جودو انجام مى شود 
کمیته  نظر  زیر  که  رویدادهایى  نه 

سازمان عفو بین الملل از نادال و جاکوویچ 
خواست به عربستان نروند

سازمان عفو بین الملل از رافائل نادال 
دوم  و  اول  نفرات  جاکوویچ  نواک  و 
تنیس مردان جهان خواسته است در 
مسابقات تنیس نمایشى در عربستان 

شرکت نکنند.
معتقدند  بین الملل  عفو  مسئوالن 
که  بازی ها  این  برگزاری  از  هدف 
جده  در  دسامبر  ماه  در  است  قرار 
عمومى  افکار  انحراف  شود،  برگزار 
آل  حکومت  که  است  جنایتى  از 
سعود با قتل فجیع عدنان خاشقچى 
در  که  عربستان  اهل  روزنامه نگار 
آمریکا زندگى مى کرد، مرتکب شده 

است.
خاشقچى از منتقدان جدی حکومت 
پادشاهى عربستان بود که با رسانه های 
آمریکا از جمله نشریه واشنگتن پست 

همکاری مى کرد.
و  نادال  از  بین الملل  عفو  سازمان 
کرواسى  و  اسپانیا  اهل  که  جاکوویچ 
از  استفاده  با  کرده  تقاضا  هستند 
خود  بین المللى  محبوبیت  و  شهرت 
توجه جهانیان را به رفتار ضد انسانى 
این  در  آن  نقش  و  عربستان  رژیم 

ماجرا آشنا کنند.
نکته مهم در رابطه با این مسابقات 

این است که تنها یک روز بعد از کشته 
شدن خاشقچى خبر انجام بازی های 
شد.  اعالم  جده  در  نمایشى  تنیس 
خاشقچى که تصمیم داشت با نامزد 
خود که اهل ترکیه است ازدواج کند، 
این  به  مربوط  کارهای  انجام  برای 
در  عربستان  کنسولگری  به  وصلت 

استانبول رفته بود.
ورود  از  پیش  مى شود  گفته 
کنسولگری،  ساختمان  به  خاشقچى 

ویژه  نیروهای  از  نفره   1۵ تیم  یک 
جت  هواپیمای  با  سعودی  عربستان 
به  استانبول  فرودگاه  در  اختصاصى 
به  او  کشتن  برای  و  نشستند  زمین 

کنسولگری آن کشور رفتند.
وزیر  فاکس  لیام  پنجشنبه  روز 
بازرگانى بین المللى کابینه خانم ترزا 
مى نیز اعالم کرد که برای شرکت در 
کنفرانس بین المللى سرما یه گذاری به 

عربستان نخواهد رفت.

تیم ملی فوتبال ایران

صرب  تنیس باز  جاکوویچ  نواک 
مردان  رده بندی  پیشین  اول  نفر  و 
در  مهرماه   22 یکشنبه  روز  جهان، 
فینال مسابقات استادان شانگهای با 
 21 تنیس باز  کوریچ  برنا  بر  پیروزی 
ساله اهل کرواسى با حساب ۶ بر 3 و 
۶ بر ۴ برای چهارمین بار قهرمان این 

تورنمنت 1٠٠٠ امتیازی شد.
و  ساعت  یک  جالب  مبارزه  این 
در  کوریچ  کشید.  طول  دقیقه   37
را  فدرر  راجر  نهایى  نیمه  مرحله 
مغلوب کرده بود. این هجدهمین برد 
جاکوویچ 31 ساله و برنده 1۴ گراند 
اسلم تنیس بعد از باخت به فدرر در 
ماه  در  کاپ  راجرز  تنیس  مسابقات 

اوت امسال است.
سال  یک  از  بیش  در  جاکوویچ 
گذشته به دلیل ناراحتى آرنج و عدم 
حضور در چند تورنمنت و باخت در 
تعدادی از مسابقات به پایین جدول 

رده بندی سقوط کرده بود. او در گراند 
قهرمان  نیز  امسال  ویمبلدون  اسلم 
شانگهای  نفره  دو  مسابقات  شد.در 

جیمى موری و برانو سوارز در بازی 
فینال به لوکاس کابوت و مارسلو ملو 
۶ بر ۴ و ۶ بر 2 باختند و دوم شدند.

جاکوویچ قهرمان مسابقات شانگهاى شد

تیم ملى فوتبال ایران سه شنبه شب 
در یک بازی تدارکاتى تیم بولیوی را 
در ورزشگاه صد هزار نفری تهران 2 بر 
1 شکست داد. این مسابقه را تعدادی 

خانم نیز از نزدیک تماشا کردند.
گل های ایران را علیرضا جهانبخش 
در دقیقه 17 و مهدی ترابى در دقیقه 
۶7 وارد دروازه بولیوی کردند. گل تیم 
بولیوی را هم کاردوسو در دقیقه ۵۵ به 

درون دروازه ایران فرستاد.
کارلوس کیروش سرمربى تیم ایران 
در پایان مسابقه گفت: »لذت بازیکنان 
در  مادرانشان  و  خواهران  حضور  از 

ورزشگاه وصف ناشدنى بود.«
وی گفت: »در این بازی شاهد یک 
فوتبال مدرن بودیم و مطمئن هستم 
تماشاچیان از دیدن بازی لذت بردند.«

گل  چهار  »مى توانستیم  افزود:  او 
وارد دروازه حریف کنیم، البته نتیجه 
بازی های تدارکاتى مهم نیست حفظ 
اهمیت  تیمى  هماهنگى و شخصیت 
بازی های  تا  »امیدوارم  و گفت  دارد« 
بازی  دو  بتوانیم  آسیا  ملت های  جام 

دوستانه دیگر برگزار کنیم.«
او ادامه داد: »با وجود مصدوم بودن 
روزبه چشمى خط  و  پورعلى گنجى 
تیم خوب عمل کرد.« کیروش  دفاع 
افزود: »سعى خواهیم کرد دیدارهای 
آینده تیم ملى را در شهرهای دیگر هم 

برگزار کنیم.«
قباًل  روزبه چشمى  کرد:  اضافه  وی 
من  و  مى کرد  بازی  زمین  میانه  در 
بعداً از او در خط دفاع استفاده کردم. 

ایران دو - بولیوى یک؛ کیروش: بازیکنان از 
حضور خانواده خود در ورزشگاه لذت بردند

حسینى  مجید  خوشحالم  همچنین 
جام  در  جوان  بازیکن  یک  عنوان  به 
دو  این  معتقدم  و  درخشید  جهانى 
بازیکن استحکام خط دفاع تیم ملى را 
در ده سال آینده تضمین خواهند کرد.

در  بانوان  حضور  مورد  در  کیروش 
نیز  بازی  این  تماشای  برای  استادیوم 
گفت: »بازیکنان خیلى خوشحالند که 
اعضای خانواده آنها در ورزشگاه بازی 
آنها را از نزدیک تماشا کردند. البته این 
یک مسئله اجتماعى است و شروع یک 
اتفاق خوب است و جهان به آن احترام 

مى گذارد.«
او همچنین افزود: »بازی امشب در 

سطح دیگری بود.«
من  از  »وقتى  گفت:  کیروش 
کنم،  تمدید  را  قراردادم  خواسته شد 

پیشنهادهای چهارساله خوبى داشتم 
را  ایران  در  کار  ادامه  پیشنهاد  اما 

پذیرفتم.«
پایان صحبت های خود  در  کیروش 
یادآور شد از این همه بى احترامى خسته 
شده ام چون دروغ ها و تهمت هایى که 
به ما زده مى شود ناراحت کننده است؛ 
واقعا نمى دانیم چکار باید انجام دهیم 

که به ما احترام گذاشته شود.
بولیوی  مقابل  ایران  تیم  بازیکنان 
عبارت بودند از علیرضا بیرانوند سردار 
آزمون، صادق محمدی، مجید حسینى، 
علیرضا جهانبخش، کریم انصاری فرد، 
صفى،  حاج  احسان  طارمى،  مهدی 
مسعود شجاعى، امید ابراهیمى، على 
ترابى،  مهدی  امیری،  وحید  کریمى، 

سامان قدوس، اشکان دژاگه.

نوواک جاکوویچ 

ولیعهد عربستان در اندیشه 
خرید باشگاه منچستر یونایتد

ولیعهد  سلمان  بن  محمد  شاهزاده 
در حال حاضر  عربستان سعودی که 
دارد،  عهده  به  را  کشور  آن  اداره 
از  یکى  گرفته  تصمیم  چندیست 
را  دنیا  فوتبال  تیم های  موفق ترین 
خریداری کند و بعد از مدتى مطالعه 
منچستر  تیم  نام  به  قرعه  بررسى  و 
یونایتد از قدیمى ترین و پر طرفدارترین 

تیم های حال حاضر جهان افتاد.
خریدن تیم فوتبال مدتیست در بین 
ثروتمندان عرب مرسوم شده، صاحبان 
و  منچسترسیتى  فوتبال  تیم های 
پاریس سنت ژرمن نیز از شاهزادگان 

ابوظبى و قطر هستند.
به  روزها  این  که  سلمان  شیخ 
خاشقجى  جمال  شدن  ناپدید  دلیل 
روزنامه نگار سعودی تبارِ مقیم آمریکا و 
مخالف رژیم آن کشور در کنسولگری 
عربستان در استانبول از سوی آمریکا و 
کشورهای اروپایى در مظان اتهام است، 
ترجیح مى دهد به جای خریدن چند 
از خانواده گلیزر  سهم، کل باشگاه را 

صاحب کنونى آن خریداری کند.
گلیزرها نیز به فروش باشگاه به قیمت 
3 میلیارد پوند بى رغبت نیستند. آنها 
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در سال 2٠٠۵ باشگاه منچستر یونایتد 
را خریدند، اورام گلیزر اخیرا مدتى در 
عربستان سعودی بود. ۶ فرزند گلیزر 
که عضو هیئت مدیره باشگاه هستند به 
دلیل در اختیار داشتن سهام پر قدرت 
و با ارزش باشگاه، 97درصد حق رأی 
را از آن خود کرده اند.با توجه به ارزش 
کنونى سهام باشگاه منچستر یونایتد 
به  حاضر  حال  در  باشگاه  این  ارزش 
2 میلیارد و نیم پوند مى رسد. این در 
حالیست که  در ماه اوت امسال قیمت 

باشگاه به 3 میلیارد پوند رسید.
باشگاه منچستر یونایتد در این سال ها 
یک میلیارد سود نصیب خانواده گلیزر 
کرد. درآمد باشگاه نیز در فصل گذشته 

فوتبال، به ۵9٠ میلیون پوند رسید.
در این میان کارشناسان و آشنایان با 
معامالت بزرگ از این دست، معتقدند 
احتمال آنکه گلیزرها کل سهام باشگاه 
را یکجا بفروشند کم است. آنها احتماال 
ترجیح مى دهند که بخشى از سهام در 
بازار بورس نیویورک همواره شناور باشد.
صاحبان باشگاه منچسترسیتى نیز در 
سال 2٠1۵ سیزده درصد سهام باشگاه 
را به یک کنسرسیوم چینى فروختند.

ایران با گل هاى ترابی و جهانبخش بولیوى را شکست

بین المللى المپیک یا شورای المپیک 
آسیا برگزار مى گردد.

شرکت  جودو  جهانى  فدراسیون 
دختران را با حجاب ممنوع اعالم کرده 
و فدراسیون جودو ایران در هیچ یک 
فدراسیون  جانب  از  که  مسابقاتى  از 
خانم  نماینده  مى شود  برگزار  جهانى 
نداشته است اما در تورنمنت هایى که 
یا  المپیک  بین المللى  کمیته  توسط 
کمیته المپیک آسیا صورت مى گیرد 
به  و  متفاوت است  و مقررات  قوانین 
آسیایى  بازی های  در  دلیل  همین 
برگزار شد  اخیراً  که  اندونزی 2٠1٨ 
حجاب  با  ایران  کار  جودو  دختر  دو 

اسالمى حضور داشتند.

اسب  مسابقات  هفته  نخستین  در 
اسب   ۵۶ آق قال  پاییزه  کورس  دوانى 
در گروه های مختلف شرکت داشتند. 
در دور اول اسب های سایروس قیدار، 
اول  مختومقلى  پویان  و  مختار  ادهم 
اسب های  دوم  دور  شدند.در  سوم  تا 
لیدی، ملسه و ویندا به ترتیب به خط 
پایان رسیدند. در دور سوم اسب پانتى 
پایان عبور  از خط  از رقیبانش  زودتر 
کرد و اسب های اسکای کویین و اریس 
دوم و سوم شدند.در دور چهارم اسب 
وال دایوراستار به مقام نخست رسید و 
اسب های ارتکا و آسنا خانم رتبه دوم و 

سوم را بدست آوردند.
در پنجمین دور اسب سامین جایزه 
اول را و اسب های جانام وانجوی عنوان 
دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

در دوره ششم اسب های کارکو، بوی 
سان و هامون اول، دوم و سوم شدند و 
در آخرین دور این رقابت ها اسب لندی 
پرکار  و  ماکان  و اسب های  برنده شد 

عنوان دوم و سوم را کسب کردند .

کورس  هفته  نخستین 
پاییزه آق قال لیدى؛ سامین 
شدند قهرمان  پانتی  و 
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با  خاص  زنان  و  مردان   =
حفظ حریم ایمن دیدار ایران 
استادیوم  در  را  بولیوی  و 

تماشا کردند.
=مامور نیروی انتظامی زن با 
چادر مشکی و لباس ورزشی 
آدیداس، نمی دانست دست 
بزند و تشویق کند یا چادرش 

را باالی سر حفظ کند.
سه شنبه شب، 2۴ مهرماه، تیم ملی 
فوتبال ایران در یک دیدار دوستانه در 
استادیوم آزادی با نتیجه دو بر یک تیم 

فوتبال بولیوی را شکست داد.
این بازی ساعت 19:۳0 و در حضور 
حدود 10 هزار تماشاگر برگزار شد و 
مسئوالن برگزاری آن مجبور بودند با 
فشار جیانی اینفانتینو رییس فیفا اجازه 
ورود زنان را برای تماشای این دیدار 

توانستند  زنان  از  کنند.گروهی  صادر 
مجوز ورود به سکوها را بگیرند اما نه 
با شرایط عادی. از ساعاتی قبل از آغاز 
بازی به بازیکنان تیم ملی زنان فوتسال 
که  بودند  کرده  اعالم  ایران  فوتبال  و 
برای حضور روی سکوها آماده باشند 
و کمتر از یک ساعت مانده به آغاز این 
دیدار، شورای تأمین استان تهران اجازه 

ورود آنها را به ورزشگاه صادر کرد.
در  تهران  پلیس  وجود  این  با 
بود  کرده  اعالم  رسماً  اطالعیه ای 
مجوزی برای حضور زنان در استادیوم 

آزادی صادر نشده است.
اغلب زنانی که از نزدیک این بازی 
را تماشا کردند و شمارشان به حدود 
200 نفر می رسید یا بازیکنان رده های 
و  زنان  ملی  تیم های  مختلف  سنی 
کارکنان  و  باشگاهی  بازیکن  چند 
فدراسیون فوتبال بودند و یا شماری 
آشنایان  و  دوستان  و  هنرمندان  از 
بازیکنان.  خانواده ی  همچنین  و  آنها 
زنان  ورود  حق  مورد  در  همچنین 
اطالع رسانی  نیز  استادیوم  داخل  به 
بود. نگرفته  صورت  عمومی 

هم  باز  محدودیت ها،  این  وجود  با 
زنان تماشاگر اجازه نداشتند در کنار 
مردان بنشینند و بازی را تماشا کنند. 
مذهبی  هیات های  مثل  استادیوم 
بود.  مردانه  و  زنانه  زیارتی  اماکن  و 
به  را  مردان  تمام  انتظامی  ماموران 
سکوهای روبروی جایگاه هدایت کردند 
و ماموران نیروی انتظامی از دو طرف 
نشستند  آنها  اطراف  تونل ها  داخل  و 
تا مبادا نزدیک سکوهای کنار جایگاه 
شوند که زنان در آنها جای گرفته بودند.

البته باید تاکید کرد مقامات مسئول و 
 VIP افراد خاص که در جایگاه ویژه
نشسته بودند، درست از سکوی کناری 
می کردند. تماشا  را  بازی  زنان  این 

مردان  و  زنان  که  سکوهایی  بین 
کدام  هر  راست  و  چپ  از  نشستند 
به عنوان حریم  تا 10 جایگاه  هشت 
مامور  الیه  چند  و  بود  خالی  ایمن 
انتظامی و سرباز در آنها مستقر بودند تا 
مبادا بین تماشاگران زن و مرد اختالط 

صورت گیرد!
اجازه  ورودی  یک  از  فقط  زنان 
داخل شدن به ورزشگاه را داشتند که 
دور تا دور آن سرباز و ماشین پلیس 
مستقر بود. مقابل ورودی سرویس های 
بهداشتی و توالت هایی که زنان از آنها 
استفاده می کردند ماموران زن با چادر 
مشکی مستقر شده بودند. دور تا دور 
سکوهایی که زنان روی آن نشستند 
نیز زنان پلیس با چادر مشکی حضور 
داشتند تا مبادا زنان از محدوده ای که 
برای آنها در نظر گرفته شده خارج شوند!

تماشاگران  و  تیم ها  استادیوم ها  در 
لیدر و بوقچی های خاص خود را دارند. 
برای این زنان هم لیدر مخصوص در 
نظر گرفته شده بود. یک مامور نیروی 

حضور گزینشی زنان در استادیوم آزادی با 
بوقچی های خاص!

لباس  و  چادر مشکی  با  زن  انتظامی 
ورزشی آدیداس که نمی دانست دست 

بزند و تشویق کند یا اینکه چادر را روی 
سر خود حفظ کند.

از  که  زنان  حقوق  فعالین  از  نگار 
نزدیک رویدادهای ورزشی حوزه زنان 
را پیگیری می کند در توییتی نوشته 
که  غیرخاص  زنی  عنوان  »به  است: 
سال هاست بطور جدی این مطالبه رو 
پیگیری کردم در حال حاضر پشت در 

بسته استادیوم هستم.«
استادیوم  در  زنان  البته که حضور   
»حضور  کرد  تاکید  باید  اما  خوبه، 
حضور  این  بی معناست.  گزینشی« 
ورزش های  در  این  از  پیش  گزینشی 
دیگر هم برای جلوگیری از محرومیت 
رخ داد. بعدتر یا به همان شکل ادامه 
پیدا کرد یا با از بین رفتن اضطرار، به 

کل به دست فراموشی سپرده شد

روز چهارشنبه، 25 مهرماه، »یک گام 
به پیش درهای استادیوم به روی زنان 
باز شد« عکس و تیتر اول روزنامه اعتماد 
است. »سالِم آزادی به زنان ایران« نیز 
البته خواننده اگر  تیتر روزنامه شرق! 
به امید خواندن گزارش در مورد ورود 
را  اعتماد  گزارش  استادیوم،  به  زنان 
بخواند چیزی به دست نمی آورد چون 
با تیتر و عکس  مربوط به زنان فقط 
کاربرد تبلیغاتی دارد متن گزارش اما 
مربوط به آنالیز مسابقه فوتبال است. 
الیاس حضرتی در روزنامه اش  درواقع 
نقش بوقچی حضور گزینشی زنان در 

استادیوم را دارد.
کارکنان  و  ملی پوش  دختران 
حق  خاص  بهطور  که  فدراسیون 
ورود به استادیوم را پیدا کردند اغلب 
»آقای  یک  هستند  متمایز  مقنعه  با 
خاص« هم از باال از آنها فیلم می گیرد

بازی  داده اند  وعده  مسئوالن 
پرسپولیس و السد قطر نیز با »حضور 
زنان« برگزار خواهد شد. گرچه قابل 
زنان  حضور  حتی  است  پیش بینی 
استادیوم  در  هم  خاص  صورت  به 
ادامه دار نخواهد بود چون با توجه به 
برای سکوهای  حریمی که مسئوالن 
زنان ایجاد کرده اند صدها سکو »باید« 
خالی خواهد ماند و این مسئله از نظر 
است  مشکل ساز  بسیار  بلیت  فروش 
مگر اینکه مقامات بلیت جاهای خالی 
را بخرند! با این نمایش های مصنوعی 
و تبلیغاتی گره ی حضور آزادانه ی زنان 

در ورزشگاه ها باز نخواهد شد.

کشور:  کل  =دادستان 
ما  است،  اسالمی  ما  نظام 
قتی  و  ، هستیم ن  مسلما
خانمی به ورزشگاه می رود و 
با مردانی که با لباس ورزشی 
و نیمه لخت مواجه می شود و 
آنها را می بیند گناه می کند، 
برخی دنبال این هستند که 

حریم ها را بشکنند.
=»قرار نیست 4 نفر با هر 
بشکنند  را  حریم ها  هدفی 
ابتدا  بمانیم،  ساکت  ما  و 
بعد  کنیم  می  نصیحت 

برخورد می کنیم.«
به  واکنش  در  کشور  کل  دادستان 
در  زنان  گزینشی  و  محدود  حضور 
بولیوی  ایران-  دیروز  فوتبال  مسابقه 
اقدامی  را  آن  آزادی،  ورزشگاه  در 
و  خوانده  غیرشرعی  و  آسیب زننده 
گفته که اگر بخواهد ادامه پیدا کند 

برخورد می کنیم!
حجت االسالم محمدجعفر منتظری 
دادستان کل کشور به حضور محدود 
آزادی  ورزشگاه  در  زنان  گزینشی  و 
بولیوی  ایران-  بازی  تماشای  برای 
واکنش منفی نشان داده و گفته که 
»حضور زنان در ورزشگاه آزادی یک 
شرعی  توجیه  هیچ  و  است  آسیب 

ندارد!«
عینی  شاهدان  که  درحالیست  این 
در  زنان  دیروز  حضور  می گویند 
گزینشی  و  محدود  آزادی  ورزشگاه 
نفره   200 جمعیت  اکثریت  و  بوده 
زنان،  ملی  تیم های  اعضای  را  زنان 
کارمندان  و  باشگاهی  بازیکنان 
و  هنری  چهره های  و  فدراسیون 
ورزشی و همچنین اعضای خانواده ی 

بازیکنان تشکیل می داده اند.
یک کاربر وبسایت »کافه سینما« در 
تشریح حضور زنان در مسابقه فوتبال 
متوجه  ظهر  »حوالی  نوشته:  دیشب 
شدم که منظور از بانوان، قشر خاص 
و به تعبیری اهالی ژن خوب مد نظر 
بوده و نه همه زنان و دختران سرزمین! 

دادستان کل کشور: حضور زنان در ورزشگاه تکرار 
شود، برخورد قانونی می کنیم!

حوالی ساعت پنج رسیدم ورزشگاه و 
بعد از دقایقی دیدم که رادیو ورزشگاه 
برنامه  مجریان  از  یکی  اجرای  با 
هیجان  و  شور  که  رادیو  صبحگاهی 
زیادی هم دارد، خبر از حضور بانوان 
از  در ورزشگاه را می دهد و کلی هم 
تشکر  مختلف  ارگان های  و  مقامات 
می کند که باعث و بانی رقم خوردن 
دقایقی  شده اند.  خوب  اتفاق  این 
گذشت و شاهد حضور تعدادی قابل 
توجهی از بانوان پلیس… در قسمت 
جایگاه ویژه بودیم. تقریبا یک ساعت 
نفر  بازی، حدود صد  به شروع  مانده 
از بانوان که طبق خبرهای اعالم شده 
از خانواده بازیکنان تیم ملی و اعضای 
و  بانوان  فوتسال  و  فوتبال  تیم های 
همچنین خانواده های مقامات ورزشی 
بودند، بصورت هماهنگ و پرچم ایران 
بدست، وارد ورزشگاه شدند و اتفاقا در 
با شور و هیجان هم تیم  بازی  طول 
ملی را تشویق می کردند، هیچ اتفاق 
خاصی نیفتاد و هیچ بی حرمتی ای هم 

توسط آقایان صورت نگرفت.«
حجت االسالم  اوصاف  این  همه  با 
ورزشی  مدیران  به  خطاب  منتظری 
دستور  شود  تکرار  »اگر  که  گفته 
ورود  تا  تهران  دادستان  به  می دهم 

کند.«
او دلیل مخالفت قوه قضاییه با این 
حضور را چنین شرح داده: »چرا با آن 
مخالفیم؟ چون گناه صورت می گیرد، 

تماشای بازی ایراد ندارد اما گناهی که 
صورت می گیرد جای اشکال است.«

در  زنان  دیروز  حضور  از  منتظری 
ورزشگاه آزادی گالیه کرده و گفته که 
مسلمان  ما  است،  اسالمی  ما  »نظام 
ورزشگاه  به  خانمی  وقتی  هستیم، 
می رود و با مردانی که با لباس ورزشی 
و نیمه لخت مواجه می شود و آنها را 
می بیند گناه می کند، برخی دنبال این 

هستند که حریم ها را بشکنند.«
حال  عین  در  کشور  کل  دادستان 
خصوصی  حریم  »با  که  کرده  تأکید 
مجامع  در  اما  نداریم  کاری  مردم 
حریم  ندارد  حق  کسی  عمومی 

عمومی را آسیب بزند!«
هر  »با  کرد:  تهدید  همچنین  وی 
مدیری که بخواهد بستر حضور بانوان 
مختلف  های  بهانه  با  را  ورزشگاه  در 

فراهم کند برخورد می کنیم.«
که  گفته  منتظری  حجت االسالم 
هر  عمومی  منظر  در  نیست  »قرار 
کس هرجور خواست لباس بپوشد و 

یا رفتار کند.«
او به مسئوالن ورزشی نصیحت کرد 
و  کنید  حفظ  را  دینی  »حرمت  که 

اجازه ندهید گناه صورت گیرد.«
دادستان کل کشور بیان کرد: »قرار 
حریم ها  هدفی  هر  با  نفر   ۴ نیست 
ابتدا  بمانیم،  ساکت  ما  و  بشکنند  را 
برخورد  بعد  می کنیم  نصیحت 

می کنیم.«

به داخل استادیوم  از زنان که که پارتی نداشتند حق ورود  گروهی 
به  خود  همسران  با  آنها  از  تعدادی  ماندند،  در  پشت  و  نیافتند  را 

استادیوم آمده بودند

سرنخ بزرگترین فساد تاریخ فوتبال بلژیک در 
دست یک ایرانی تبار

مجی بیات دوست ندارد او را مشاور 
فوتبالیست ها معرفی کنند. او، عنوان 
دهد.  می  ترجیح  را  باشگاه«  »مشاور 
باشگاه های  ایرانی تبار  واسطه ی  این 
است:  گفته  خودش  درباره  بلژیک، 
»هدف من این است که به باشگاه های 
بلژیک کمک کنم تا بازیکنان خود را به 

باالترین قیمت ممکن بفروشند«.
که  آنطور  بیات،  )مجتبی؟(  مجی 
نوشته  اکتبر  روز 12  آنالین  اشپیگل 
بزرگی  رسوایی  مرکزی  چهره  است، 
بلژیک  فوتبال  در  تازگی  به  که  است 
پرونده  یک  تشکیل  به  منجر  و  افشا 
قطور از سوی دادستانی کل این کشور 
شده است. در چارچوب این پرونده که 
اتهاماتی مثل پولشویی، فساد و جرائم 
سازمان یافته را در بر می گیرد، 29 تن 
از آنان اعالم  دستگیر و علیه 19 تن 
جرم شده است. چهره مرکزی این گروه 
یک ایرانی تبار به نام مجی بیات است که 
رسانه های بلژیک از او به عنوان »قیصر« 
نام می برند. ضمنا این لقبی است که تا 
کنون به خاطر نفوذ فوق العاده ی بکن 
او  به  آلمان  معروف  فوتبالیست  باوئر 

اختصاص داشته است.
بلژیکی  روزنامه  گزارش  اساس  بر 
»هت التسته نیوز« یا »اچ ال ان«، مجی 
بیات تا کنون 90 درصد بازار فوتبال 
است.  داشته  کنترل  تحت  را  بلژیک 
خبر بازداشت وی در رأس یک گروه 
29 نفره برای نخستین بار روز جمعه 
12 اکتبر در رسانه های بلژیک منتشر 
شد. نشریه »د تیجد« بلژیک با توجه به 
تاثیر شگرف مجی بیات از او به عنوان 
تاکید  همزمان  اما  برده،  نام  »قیصر« 
»پدرخوانده«  عنوان  شاید  که  کرده 

برای او مناسب تر باشد.
به نوشته اشپیگل آنالین، بیات باید 
چهره کلیدی رسوایی تقلب و فسادی 
باشد که فوتبال بلژیک را به لرزه در 
آورده است. اشپیگل آنالین می نویسد: 

»این ایرانی تبار یکی از 29 نفری است 
یک  در  اکتبر  روز چهارشنبه 12  که 
عملیات بزرگ دادستانی بلژیک بطور 
از آنها  بازداشت شده اند. 9 تن  موقت 
هنوز در بازداشت بسر می برند که بیات 
و  پولشویی  به  او  است.  آنها  میان  در 

توطئه متهم شده است«.
دجان  اسامی  به  بیات  همکار  دو 
ولیکوویچ و کریم مجیاتی نیز همچنان 
متهم  ولیکوویچ  بازداشت هستند.  در 
شده که در مرحله پایانی فصل فوتبال 
گذشته با پرداخت رشوه به داور مانع 
بلژیک  مشلن«  فا  »ک  تیم  سقوط 
اسامی  به  دیگر  متهم  دو  است.  شده 
بارت فرتنتن و سباستین دلفریره در 
این فصل در جام قهرمانی اروپا حضور 
داشته اند و پس از ایراد اتهام از سوی 

اتحادیه فوتبال بلژیک برکنار شده اند.
بازرسی و دستگیری در 6 کشور دیگر

پلیس  بزرگ  عملیات  جریان  در 
باشگاه های  مراکز  جمله  از  بلژیک 
آندرلشت«،  ث  اس  »ار  بروژ،  فوتبال 
»استاندارد لوتیش« و »رویال آنتورپن« 
نیز مورد بازرسی قرار گرفتند. در جریان 
همین بازرسی ها ایوان لکو سرمربی تیم 
»بروژ« که این تیم را فصل گذشته در 
برابر »بروسیا دورتموند« هدایت می کرد 

نیز دستگیر و به قاضی پرونده معرفی 
شد. اما پس از بسر آوردن یک شب در 

زندان، آزاد شد.
بازرسی ها و دستگیری های مرتبط 
به  بلژیک  فوتبال  در  بزرگ  فساد  با 
این کشور محدود نشده بلکه عملیات 
در شش کشور دیگر نیز پیگیری شده 
است. بنا به تایید دادستان کل بلژیک 
از جمله یک واسطه مظنون صربستانی 
بلژیک  دادستانی  و  نیز دستگیر شده 
انتظار تسلیم او به این کشور را می کشد.

درباره مجی بیات چه می دانیم؟
هویت  درباره  بلژیک  رسانه های 
منتشر  چندانی  اطالعات  بیات  ُمجی 
آلمانی زبان  نشریه  یک  تنها  نکرده اند. 
اکتبر  دهم  روز  اِکو«   »گرنتز  نام  به 
ضمن انتشار عکسی از او نوشته است: 
»ُمجی بیات نه تنها شناخته شده ترین 
است  کشور  فوتبالیست های  دالل 
بلکه چهره ای خیره کننده در فوتبال 
بلژیک هم هست. چنان خیره کننده که 
دادگستری بلژیک برای بازجویی دست 
به بازداشت موقت این شهروند ۴۴ ساله 
زد. از قرار معلوم سرنخ یک فساد عظیم 

به مجی بیات می رسد«.
در ویکی پدیا، مجی بیات متولد 2۴ 
مدیر  و  تهران  در   19۷۴ سال  ژوئن 
باشگاه »اسپرتینگ شارلروی« در فاصله 
سال های 200۳ تا 2010 معرفی شده 
است. در همینجا می خوانیم که او از سال 
2010 فعالیت خود را در زمینه داللی 
برای خرید و فروش فوتبالیست ها آغاز 
کرده و آنتونی لیمبومبه، کاوه رضائی، 
اوبی اوالره، لوکاس تئودورسیک، ماسیمو 
برونو، آدرین تربل، ساموئل کالو، بوباکار 
زانه و توماس فوکت از جمله ستارگانی 
بوده اند که او زمینه ی انتقال آنها را به 
است. کرده  فراهم  مختلف  تیم های 

اِکو،  گرنتز  آنالین،  اشپیگل  *منبع: 
ویکی پدیا

*ترجمه و تنظیم: جواد طالعی

دختران ملی پوش و کارکنان فدراسیون که بطور خاص حق ورود به 
استادیوم را پیدا کردند اغلب با مقنعه متمایز هستند یک »آقای 

خاص« هم از باال از آنها فیلم می گیرد

حضور زنان در ورزشگاه آزادی

ُمجی بیات

= علیرضا قلیچ خانی متولد 
از  پس  که  بود   1۳16 سال 
تحصیالت مقدماتی به باشگاه 
را  تاج رفت و فنون کشتی 
عالوه  قلیچ خانی  آموخت. 
ورزش های  در  کشتی،  بر 
والیبال و فوتبال هم فعالیت 

می کرد.
و  پیشکسوت  قلیچ خانی  علیرضا 
کشور  فرنگی  کشتی  مدال آور  اولین 
او  درگذشت.  سالگی   81 سن  در 
از  یکی  قلیچ خانی  محمدتقی  فرزند 

نامداران ورزش باستانی بود.
پیشکسوت  قلیچ خانی  علیرضا 
کشتی  مدال آور  اولین  و  کشتی 
 2۳ دوشنبه  روز  ایران  برای  فرنگی 
سال  متولد  او  درگذشت.  مهرماه 
تحصیالت  از  پس  که  بود   1۳1۶
مقدماتی به باشگاه تاج رفت و فنون 
عالوه  قلیچ خانی  آموخت.  را  کشتی 

هم  فوتبال  و  والیبال  در  کشتی،  بر 
محمدتقی  فرزند  می کرد.او  فعالیت 
ورزش  نامداران  از  یکی  قلیچ خانی 
باستانی بود که فرزندش را به سمت 

کشتی هدایت کرد.
افتخارات  قلیچ خانی  علیرضا 
فرنگی  کشتی  زمینه  در  بسیاری 
برنز  مدال  کسب  که  کرد  کسب 
 19۶1 مسابقات  در  فرنگی  کشتی 
یوکوهاما ژاپن یکی از آنهاست. مدال 
برنزی که علیرضا قلیچ خانی در این 
مسابقات کسب کرد، نخستین مدال 

کشتی فرنگی ایران بود.
کشتی  ملی  تیم  مربی  مدتها  او 
کنار  مدتی  از  پس  ولی  بود  فرنگی 
به  بازگشت  امکان  و  شد  گذاشته 
عرصه مربیگری را نیافت. قلیچ خانی 
مغزی  عارضه  دچار   1۳92 سال  در 
در  را  عمرش  پایانی  سالهای  و  شد 
این  در  کرد.  سپری  بیماری  بستر 
سالیان کمتر کسی سراغ او را گرفت 

و رسانه ها هم درباره اش ننوشتند.

علیرضا قلیچ خانی اولین مدال آور 
کشتی فرنگی ایران درگذشت

علیرضا قلیچ خانی کشتی گیر و مربی
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در سیاست ايران، مانند روانشناسی 
ايرانی، عواطف تند باالترين جا را داشته 
مصلحت  واقعگرائی،  از  باالتر  است، 
ملی، حتی سود شخصی در تنگترين 
تعبیر آن. ما مردمی هستیم که زود 
ديگر  زبان  به  می شويم،  برانگیخته 
تعادل خود را از دست می دهیم. زيرا 
دورتر  عاطفی  بلوغ  از  هرچه  انسان 
باشد زودتر و بیشتر دستخوش عواطف 
تند است. عاطفه تند )يا شور( را در 
اينجا از نداشتن معادل بهتر به معنی 
passion می آوريم که، چنانکه هیوم 
به ما آموخت، زمینه اصلی روان آدمی 
ما می گويد  به  انتلکت  و  است. خرد 
که چگونه با عواطف خود کنار آئیم و 
آنچه را که خاطرخواه آنهاست به عمل 
درآوريم. از اينجاست که بلوغ عاطفی از 
بلوغ عقلی بسیار مهمتر است. انسانی 

که به بلوغ عاطفی برسد می تواند تعادل 
در رفتار داشته باشد و سود شخصی 
تعادل  بازشناسد.  را  خود  روشنرايانه 
است  فرزانگی  عنصر  يک  رفتار   در 
زندگی تر  قابل  را  اجتماعی  فضای  و 
می کند؛ و  سود شخصی روشنرايانه 
هرکس بخشی از خیر همگانی است  
و از اين رو، سود شخصی برتری است. 
آنکه جنگل را بی دريغ می برد خودش 
نیز، اجتماع به کنار، از آنکه جنگل را 
زيانکارتر  باز می کارد  در همان حال 
خواهد بود. هوشبهر )IQ( و انتلکت اگر 
با رشد عاطفی همراه نباشد می تواند در 
خدمت زشتی و بدی قرار گیرد و فرد و 

پیرامونش را به ويرانی کشد. 
گذشته نزديکتر ما نشان می دهد 
که  نیست(  الزم  دورتر ها  به  )رفتن 
جامعه ما از نظر رشد عاطفی رويهمرفته 
با يک نوجوان شانزده ساله قابل قیاس 
بوده است: کینه و خشمی که همواره 
زود  می جهد،  بیرون  پوست  زير  از  
و  انتظار،  خالف  کمترين  از  رنجی 
خواست ها  برآوردن  در  بی اختیاری 
بلکه هوس ها؛ سستی و زودباوری از 
يک سو و آشتی ناپذيری و سرسختی 
دربرابر واقعیت ها از سوی ديگر؛ آمادگی 
در  شتابزدگی  زياده روی؛  هر  برای 
تصمیم گیری و قضاوت؛ انداختن هر 
مسؤولیتی از گردن خود؛ نه عیبی در 
خود ديدن، نه هیچ نظر خطاپوشی به 
بت  به  در ستايش  انداختن.  ديگری 
سازی رسیدن و در نکوهش تا نابودی 

همه چیز رفتن.
اين فهرست را درازتر هم می توان 
مسؤول  غیر  و  ناپخته  رفتار  و  کرد 
بخش بزرگ و نگران کننده ای از طبقه 
سیاسی ايران جائی برای استثنا کردن 
سرامدان نیز نمی گذارد. اگر ما صد سال 
دوران  بیداری،  دوران  که  را  گذشته 
تجدد و پیوستن ما به کاروان جهان 
پیشرفته بود به اين نکبتی رسانده ايم 
که معلوم نیست بیرون آمدن از آن 
چه نکبت ديگری درپی داشته باشد، 
از همین نارسیدگی جامعه ايرانی بوده 
است. بدتر از همه، گوئی آنهمه درسها 

اصال گرفته نشده است. باز هر موضوع 
سیاسی  ضعف  همه  اختالفی،  مايه 
را  آن  خودويرانگر  گرايش  و  ايرانی 

پديدار می کند. 
پاک  موضوع،  که  نمی کند  تفاوت 
رقیب سیاسی  با يک  کردن حساب 
مانند 28  نامربوطی  مسأله  يا  باشد 
مرداد )برای مردمی که نمی دانند فردا 
چگونه در چشم فرزندان گرسنه خود 
با  می تواند  که  اموری  يا  کنند(  نگاه 
موجوديت ايران سروکار داشته باشد 
قومی  گروه  هر  از  ايرانیان  اينکه  ــ 
)زبانی( چگونه با هم به عنوان ايرانی 
زندگی کنند. بحث سیاسی، جنگ با 
وسائل ديگر است، به همان قصد کشت 
ــ اگر واژه ها را می شد بجای کارد به 
کار برد. هنگامی که پاره ای نوشته ها 
را می خوانیم، با زهری که از هر جمله 

تأسف  می توانیم  به خوبی  می تراود، 
نويسنده را که چرا واژه ها را نمی توان 
مانند کارد به کار برد دريابیم! چنین 
است که در زير رژيمی که به دشمنی 
و کشیدن مرز های خون و آتش میان 
خود و ديگری، ديگری تا حد کمترين 
تفاوت، زنده است، آن ديگران نیز، همه 
از مخالفان و رنجديدگان همان رژيم، 
بی دريغ هیزم يک سو نگری در تنور 

تنفر و دشمنی می ريزند. 
رساندن هر اختالف نظر به دشمنی 
گفت  برای  راهی  هیچ  که  جائی  تا 
نماند، هر روز  باز  برخورد  و شنود و 
ديوار های ستبرتری را میان گروه های 
اندک  اندک  می برد.  باال  بیشتری 
به  که،  شد  بیمناک  اين  از  می توان 
سخن ريمون آرون  درباره فرانسه دهه 
سی، ايران تنها در تنفری که ايرانیان از 

هم دارند وجود داشته باشد.
دشمنان  مانند  که  کسانی  برای 
در  خود  پیشین  دوستان  و  کنونی 
اردوی اسالمی، عمری را در دشمنی 
و کینه خواهی گذرانده اند شايد ديگر 
دير شده باشد ولی بقیه ما، اکثريتی 
زندگی  برای  را  اجتماع  و  کشور  که 
و  مخالفان  جمله  از  همگان،  بهتر 
می بايد  می خواهند  دگرانديشان، 
بازنگری سراسری در رفتار و رويکرد 
به  دادن  میدان  اينهمه  بکنیم.  خود 
پست ترين، به معنی غیر اجتماعی ترين 
عواطف، ما را به کجا خواهد برد؛ کدام 
جامعه بشری توانسته است با معايب 
کدام  و  بماند،  پايدار  خود  اجتماعی 
عیب بدتر از ناتوانی زيستن در کنار 
ديگری است که به ناچار و بنا بر تعريف 

نمی تواند همانند ما باشد؟
بريتانیائی ها که به خشم و کین و 
رفتن تا پايان خشم و کین شناخته اند 
)هیچ زبانی مانند انگلیسی کار اسلحه 
را نمی کند( پس از آنکه شصت سال 
و  داخلی  جنگ  در  را  هفدهم  سده 
کشاکش هائی که ما هنوز به شدت و 
ژرفايش نمی رسیم بسر بردند، و پس از 
سده های  خونبار پیش از آن، آموختند 
که چگونه  با هم بزيند و کار کنند و به 

بزرگی برسند. آنها آنچه را که  رفتار 
مؤدبانه good manners می نامند 
به عرصه عمومی نیز راه دادند. آموختند 
که حد خود و ديگران را بشناسند و 
من  شدند.  ديگر  بسیاری  سرمشق 
بحث های پارلمان بريتانیا را از نزديک 
مخالفت  در  بحث  سوی  دو  ديده ام. 
کردن  وارد  سوزان  میل  در  هم،  با 
يکديگر  بر  کننده  خرد  ضربت های 
از هیچ کس در جهان کم ندارند؛ و، 
در  مسؤول  سیاستگران  همه  مانند 
جامعه هائی که مردم مانند حیوانات 
به جان هم نمی افتند، در گیر مسائل 
واقعی جامعه اند، اموری که مستقیما 
بر زندگی میلیون ها تاثیر می گذارند. 
اما ادب و احترام و شوخ طبعی مشهور 
بريتانیائی نمی گذارد کار به دشمنی و 
آسانی  به  هماوردان  و  برسد  بیزاری 

می توانند با هم بنشینند و جامی بزنند.
ما الزم نیست در زندگی سیاسی 
خود ادبی را که در زندگی شخصی گاه 
به افراط به کار می بريم کنار بگذاريم. 
و  خويشتنداری  نیز  عمومی  عرصه 
دارد.  الزم  را  ديگری  حال  رعايت 
متمدن شدن يعنی پذيرفتن مخالفت و 
تفاوت، به عنوان بخش ديگری از آنچه 
جامعه  می سازد.  را  اجتماعی  تعادل 
متعادل يک شکل نیست؛ چندگرا و 

چند گونه است. 
هیچ چیز غم انگیزتر از گرايش به 
بريدن همه رشته ها، به ناممکن کردن 
هر توافقی اگرچه به سود همگان، در 
گفتار و کردار بسیاری از سیاسیکاران 
نیست. آنها لذتی را که از راندن طرف 
می برند  دشمنی  و  کینه  به  مقابل 
خود  زيرا  کنند  پنهان  نمی توانند 
در  ايرانی  می زيند.  فضائی  چنان  در 
نابسندگی عاطفی اش عادت کرده است 
جهان را در خود خالصه و کوچک کند. 
حق با اوست و ديگر همه چیز رواست. 
پايگاهی  به  می توانند  مردمان  ولی 
برسند که خود را با جهان يکی کنند، 
بکوشند که با جهانشان بزرگ شوند. 
همه سويه  رشد  واقعی  معنی  اين 
شخصیت است. ما از اينگونه مردمان 
بسیار داشته ايم. گاه و بیگاه يکی از آنها 
توجه جهانیان را به خود می گیرد. در 
سده نوزدهم خیام بود که نگاه ترديد 
آمیزش را بر باور های ريشه دار و از 
آسمان به زمین انداخت؛ از اواخر سده 
بیستم مولوی، رومی، شده است که از 
مذهبی متعصب آغاز کرد و به پرواز های 
بلند رسید. پیش از آنها در سده های 
میانه اين ابن سینا بود که آغازگر بیرون 
آمدن اروپائیان از قرون وسطا شد. شايد 
تاجیک،  نويسنده  به پیش بینی يک 
نسل های آينده به زرتشت روی کنند 
که از همه بیشتر به کار ساختن اين 
جهان از روی نمونه ناشناخته جهان 

مینوی می آيد. 
گاهگاهی انديشیدن به اين سرمشق ها 
در میان غوغای مبتذل روزانه نمی بايد 

چندان دشوار باشد.

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

منطقه ای و جهانی آگاهی داشت.
وی سال های طوالنی در روزنامه های 
بنیانگذاران  از  و  زد  قلم  ايران  معتبر 
بود  »آيندگان«  روزنامه ی  اصلی 
تاريخچه ی  در  نوين  صفحه  ای  که 
گشود.همايون  ايران  روزنامه نگاری 
خود  تسلط  و  روزنامه نگاری  مهارت 
ايده های سیاسی  با  را  فارسی  زبان  بر 
خويش در هم آمیخت و از دهه ی 3۰ 
از  نوشته هايی  اين سو،  به  خورشیدی 

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

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

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

سياست شانزده ساله ها
کيهان لندن شماره 11۷۰ - 1 شهریور ماه 1۳۸6
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به  ورود  آستانۀ  در  دولتی  قوای 
بندر انزلی با آتش توپخانه کشتی های 

جنگی روسیه مواجه شد.
پس از آن که رشت به تصرف قوای 
موقت  دولت  رهبران  درآمد،  دولتی 
داشتند  قصد  و  گريختند  انزلی  به 
با کشتی روسی که در ساحل ايران 
لنگر انداخته بود خود را به بادکوبه 
متعذر  کشتی  فرمانده  اما  برسانند. 

شد که چنین دستوری ندارد.
روسی  فرماندهان  حقیقت،  در 
دستور داشتند که از جای خود نجنبند 
و منتظر قوای کمکی باشند زيرا دولت 
روسیه نمی خواست به آسانی در برابر 
قشون اعزامی تسلیم شود و از گیالن 
دست بکشد. به زودی، قوای امدادی از 
راه رسید و کشتی های جنگی روسیه 
قزاق های ايرانی را هدف آتش توپخانه 

قرار دادند.
قزاق ها چنین برخوردی را انتظار 
نداشتند. آترياد اردبیل و اصفهان که 
استاروسلسکی مأمور تصرف انزلی و 
پايان دادن به کار »متجاسرين« کرده 
بود، در فاصله يک ساعت از هم پاشید. 
تلی از اجساد کشته و زخمی زمین را 
پوشاند و هفده تن از صاحبمنصبان 
قزاق که دستگیر شده بودند به دستور 
احسان اهلل خان بالفاصله اعدام شدند. 
هواپیماهای  ناگهان  حال  همین  در 
انگلیسی نیز در آسمان ظاهر گشتند 

و زمین را زير آتش گرفتند.
برخی ناظران، اين رويداد را ناشی 
به منظور  انگلیس  و  تبانی روس  از 
از بین بردن قوای قزاق )باقی ماندۀ 
قزاق های تزاری در ايران( دانسته اند، 
يحیی  میرزا  حاج  جمله،  آن  از 
»اردوی  است:  نوشته  دولت آبادی 
در  مختصر  توقف  از  پس  دولتی 
را  رشت، بی آن که سرنوشت خود 
درست مطالعه کند و بی آن که از 
نقشه دشمن و تهیه ای که از پیش 
شده  ديده  او  برای  سر  عقب  و  رو 
که  اين  به هوای  باشد  آگاه  است 
متجاسرين را به دريا بريزد به جانب 
که  اينجاست  می گردد.  روانه  انزلی 
گذارده  رويهم  به مصلحت  لب های 
اطراف  در  انگلیس  نظامیان  شدۀ 
می شود  گشوده  خنده  به  قزوين 
سايۀ  در  دولتی  اردوی  ديدگان  و 
روسی  صاحبمنصب  اغفال  و  غرور 
مردابهای  در  چه،  می افتد  گريه  به 
ناگهان  که  پیش می رود  اردو  انزلی 
از دريا گلوله های توپ های دور زن 
از سر اردو گذشته صحرا را پر آتش 
می کند و با گلوله های شصت تیر که از 
اطراف می رسید، جوانان ايرانی مانند 
برگ خزان به خاک می  ريزند و از اين 
بال بدتر بالی بمباردمان طیاره های 
قشون  طرف  از  که  است  انگلیسی 
مقیم بکندی )نزديک قزوين( بر سر 
آيا اين وضعیت اجازه  آنها می شود. 
آن  نمايد  تصور  انسان  که  نمی دهد 
عقب نشینی بی صدای بلشويک نمايان 
تا لب دريا و کشانیدن اردوی دولتی 
بر  آتشباری  و  انزلی  مردابهای  به 
آنها از دريا و صحرا و بمبارده کردن 
از روی يک  طیاره های جنگی همه 
يک  برای  و  فرمان  يک  با  و  نقشه 

مقصود بوده باشد؟«
تئوری توطئه را به آسانی نمی توان 
پذيرفت ولی اين واقعه از يک طرف 
روسیه و از طرف ديگر انگلستان را 
خرسند کرد. روسیه پايگاههای خود 
را در شمال ايران حفظ کرد و بار ديگر 

پرچم سرخ در رشت به اهتزاز درآمد. 
انگلستان نیز به دو هدف مهم خودـ  
عزل استاروسلسکی و سقوط کابینۀ 

مشیرالدولهـ  دست يافت.
وزير مختار انگلیس در ايران طی 
گزارش خود به لندن )مورخ يازدهم 
سپتامبر 192۰( می نويسد: »دشمنان 
کوشش  حداکثر  حاضر  حال  در  ما 
خود را برای ايجاد اين شبهه به کار 
بالشويک  نیروهای  ما  که  می برند 
روسیه را عمداً برای منهدم ساختن 
لشکر قزاق ايران به کارگرفته ايم و پس 
از تکمیل اين قسمت از مقاصد خود 
خیال داريم افسران روسی اين لشکر 
را اخراج کنیم و خود در ايران فعال 
اين  بر  ايرانیان  حتی  شويم.  مايشاء 
باورند که ما در خفا کمک های مالی 
به بالشويک های مهاجم می رسانیم و 
برای رسیدن به هدفهای فوق الذکر با 

آنها همدستیم«.
به  نورمن  گزارش،  اين  پی  در 
اشاره  استاروسلسکی  با  مذاکراتش 
شکست  دربارۀ  که  آنچه  و  می کند 

قزاقان از زبان وی شنیده است:
»نفرات و افسران تحت فرمان من 
در اين جنگ عمال برای حفظ منافع 
در  می جنگیدند  ايران  در  انگلستان 
اين  از  اين مدت  تمام  در  حالی که 
که  داشتند  اطالع  يأس آور  حقیقت 
به  محض  دارند  تصمیم  انگلیسی ها 

برطرف شدن خطر حملۀ بالشويک ها 
بین  از  را  قزاق  تهران، تشکیالت  به 
ببرند. وقوف بر اين سرنوشت تلخ، از 
برای دفع حملۀ  ايمان و حرارتشان 
که  به طوری  بود  کاسته  بالشويکها 
همه شان با اکراه می جنگیدند در حالی 
که مسلک بالشويزم در چشم سرباز 
جز  مفهومی  ايرانی  بیسواد  و  عامی 
مخالفت با استعمار انگلستان نداشت 
مرامی  آنها  نظر  از  دلیل  به همین  و 

محبوب و دلپسند شمرده می شد«.
از  مورد  اين  در  لندن  سیاست 
پنهان  قزاقخانه  روسی  افسران  نظر 
برای  بی وقفه  کرزن  لرد  زيرا  نبود 
کوتاه  و  استاروسلسکی  برکناری 
کردن دست فرماندهان روسی فشار 
موافق  که  آن  با  نورمن،  و  می آورد 
سیاستهای کرزن نبود، نظرات لندن 
را به  رئیس الوزرا و از طريق وی به 

شاه ايران منعکس می ساخت.
به  لشکرکشی  در  قزاقها  شکست 
گیالن، نورمن را نیز با کرزن در مورد 
استاروسلسلکی همعقیده  کنار زدن 
ساخت. در اين ايام فرماندهی قوای 
انگلیس در شمال ايران )نور پر فورس 

 )North Persia Force ـ مخفف 
به ژنرال آيرونسايد محول شده بود. 
در ديداری که نورمن و آيرونسايد با 
مشیرالدوله داشتند متفقاً خواستار آن 
شدند که استاروسلسکی از فرماندهی 
برکنار و جای صاحبمنصبان روسی 
قزاقخانه به افسران انگلیسی سپرده 
شود. وزير مختار انگلیس در گزارش 
محرمانه و فوری خود به لندن )2۵ 

اکتبر 192۰( ازجمله می نويسد:
»اوضاع و احوالی که به هنگام ارسال 
تلگراف قبلی من وجود داشت )و به 
اشکاالت متعدد ناشی از عزل فوری 
ژنرال استاروسلسکی اشاره کرده بودم( 
در نتیجۀ حوادث شمال ايران بکلی 
از بین رفته و وضع به صورتی درآمده 
است که من و ژنرال آيرونسايد هر دو 
عقیده داريم فرصتی مطلوب برای حل 
اين قضیه به دست آمده است که نبايد 
آن را از دست داد زيرا تقريباً حتمی 
است که چنین فرصتی ديگر به دست 

نخواهد آمد.
آيرونسايد  ژنرال  رو،  همین  از 
رئیس الوزرا  ديدار  به  متفقاً  من  و 
اوضاع  تشريح  ز  ا پس  و  رفتیم 
شمال، او را تشويق کرديم که ژنرال 
مقام  از  بی درنگ  را  استاروسلسکی 
خود برکنار و يک افسر ارشد ايرانی را 

به جای او تعیین کند که اسماً فرمانده 
لشکر قزاق باشد ولی عملیات نظامی 
انجام  انگلیسی  افسران  کمک  به  را 
مشیرالدوله  برای  آيرونسايد  دهد. 
توضیح داد که اگر کار به همین نحو  
و  قزاق  لشکر  نوسازی  شود  انجام 
پس گرفتن شهر رشت از بالشويک ها 
کاری نسبتاً آسان خواهد بود و پس 
تدارکاتی  راههای  می توان  آن  از 
دشمن را قطع و او را مجبور به تخلیۀ 
انزلی کرد... رئیس الوزرا همچنان که 
افسران  گماردن  با  داشتیم  انتظار 
روسی،  افسران  به جای  انگلیسی 
اقدامی  چنین  که  استدالل  اين  با 
مغاير با سیاست جاری دولت است، 
مخالفت کرد و گفت راه حل ديگری 
از  پیش  و  گرفته شود  نظر  در  بايد 
اتخاذ تصمیم قطعی در اين خصوص 
برخی  و  شاه  با شخص  است  ناچار 
کند.  مشورت  نزديکش  همکاران 
پاسخ  متفقاً  من  و  آيرونسايد  ژنرال 
داديم که راه حل ديگری وجود ندارد 
و غیر عملی بودن برخی راههای ديگر 
می کرد  پیشنهاد  مشیرالدوله  که  را 
بار  يک  حال  عین  در  داديم.  تذکر 
ديگر خاطرنشان ساختیم که دولت 
بريتانیای کبیر  از اين پس هیچگونه 
احتیاجات  تأمین  برای  مالی  تعهد 
نخواهد  برعهده  ايرانی  قزاق  نیروی 
پیشنهادهايش  که  اين  مگر  گرفت 

پذيرفته شود...«
احتمال  گزارش  اين  در  نورمن 
درصورت  را  مشیرالدوله  استعفای 
روبرو شدن با چنین وضعی پیش بینی 
می کند و می نويسد: »گرچه شخصاً 
در  که  ـ  کنونی  دولت  استعفای  از 
همین مدت کوتاه قدمهای مؤثر در 
ما  به  نسبت  ايرانیان  سوء ظن  رفع 
برداشته استـ  کمال تأسف را خواهم 
داشت مع الوصف هرگاه پافشاری ما در 
مشیرالدوله  استعفای  به  زمینه  اين 
بینجامد تصور می کنم بايد اين ريسک 
را پذيرفت زيرا خطری است که به 

قبول کردنش می ارزد...«

احمد احـرار

) کيهان لندن شماره 12۷2 (

پارلمان بریتانيا

ژنرال آیرونساید 192۰ در ایران
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1ـ امنیه
2ـ تکخال ـ جانداری است
3ـ ستاره ای است ـ خرید 
و فروش برای کسب درآمد

4ـ زبانی است ـ در حمام 
پیدا می شود

5 ـ ویرانی ـ تنهایی
6 ـ از ادوات استفهام ـ آب 

جاری
7ـ  واژ ه  ای بیگانه که معنی 
آفات  از  ـ  می دهد  بازده 

نباتی
8ـ  از هنرپیشگان معروف و 

قدیمی سینمای ایران
9ـ آقایی و سروریـ  اولویت

10ـ حیوانی 
11ـ علمی است

ن  گا یسند نو ز  ا 1ـ 
و  معروف  متفکران  و 
برجسته و خالق آثاری 
چون »امیل« و »قرارداد 

اجتماعی«
2ـ زبانی است

3ـ بلندی روی زمین ـ 
پشیمانی 

4ـ بخشی از اوستا
5ـ  ثروتمندانـ  نیرومند

6 ـ چهره ـ »نامه« بهم 
ریختهـ  از کشیدنی ها

7ـ  از نوشت افزار سنتی 
ـ برتر از گوهر ـ نوعی 

رنگ مو
ـ  مرطوب  ـ  بهره  ـ   8

با وقار 
ـ  ایران  در  شهری  9ـ 

سخت
ـ  خاک  و  گرد  10ـ 

مجسمه
هنرپیشگان  ز  ا 11ـ 
تآتر  قدیمی  و  معروف 

ایران 1ـ از پیشکسوتان برجستۀ 
هنر بازیگری در کشور ما

ـ  آشکار  ـ  خارجی  2ـ 
نیستی و مرگ

3ـ از خوانندگان خوش صدا 
فقید  فراموش ناشدنی  و 

ایران
4ـ زادهـ  از وسایل موسیقی 

ـ بخشی از کشور ما
5ـ  شعلۀ آتشـ  مار بی سر 

ـ کاسبی بدون دکان
ـ  دستاورد  و  نشانه  ـ   6

ارزش ـ تکرار یک حرف
ـ  خالق  و  آفریننده  ـ   7

خدمتی مقدس 
8ـ  متذکرـ فربهیـ  از ابزار 

نجاری
9ـ  از پوشاکـ  رنگی است 
10ـ لب به خوردن نگشوده 
نزوالت  ز  ا ـ  پوشش  ـ 

آسمانی
سنجش  حد  ا و 1ـ  1

الکتریسیته ـ حرف تعجب 
ـ مؤثر ـ ربح

12ـ نمایش فرنگیـ  اشاره 
ـ جدید ـ نوعی میز

ـ  ایران  در  شهری  13ـ 
بخشی از مازندرانـ  سنگی 

است ـ عشیره
14ـ لطیفـ  سرماخوردگی 

ـ از مرکبات
15ـ اثری زیبا و کم نظیر از 

ایرج پزشکزاد

1ـ پیشگام بلندپایۀ هنر تآتر ایران
2ـ حیوانی است ـ تکرار یک حرف 

ـ میوه ای است
ـ  دستگیری  ـ  صید  وسایل  از  3ـ 

حرارت
و  دعا  ـ  همنشین  و  مصاحب  4ـ 

ستایش
5 ـ از نوابغ جهان

فعالیت های  از  ـ  ـ حیوانی است   6
باغبانی ـ حرکات آب دریا

7ـ  موازیـ  تپۀ کوتاهـ  نژادی است 
واحد  ـ  سینما  عالم  نوابغ  از  ـ   8

اندازه گیری وزن
انسان  بدن  داخلی  اعضای  از  9ـ 
سلسله های  از  ـ  تشبیه  پسوند  ـ 

پادشاهی ایران
10ـ سبب ـ سقف دهان ـ پرفروغ

11ـ از شعرا و غزلسرایان ایران در 
قرن ششم هجری

ـ  ایران  از شهرهای  ـ  12ـ خاندان 
حرف همراهی ـ تکرار یک حرف

خوانندگان  از  ـ  پوشاک  از  13ـ 
قدیمی و خوش صدای ایران

14ـ عددی است ـ از حرفه ها ـ از 
چاشنی ها

15ـ وقفه و مکث ـ گلی است ـ از 
الیاف مصنوعی

عمودی:

افقی:
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عمودی:

افقی:

)سودوكو(

سرنوشت دیکتاتور پاناما

مانوئل نوریگا، ژنرال و فرمانده کل 
نیروهای دفاعی و رئیس دولت پاناما، 
متولد 11 فوریه 1938 است، مانوئل از 
بچگی به ارتش رفت و شغلی جز سرباز 
اوایل رسیدن  بودن بلد نبود. وی آن 
اقتصادی  برنامه های  بعضا  قدرت،  به 
برای مردم فقیر کشورش هم داشت. 
پروژه هایی هم برای توسعه کانال پاناما 
آمریکایی ها  و  ژنرال  این  کرد.  اجرا 
دوست های خوبی برای هم بودند اما 
روابط دو کشور این گونه نماند. ژنرال 
از چریک ها و مخالفان دولت نیکاراگوئه 
حمایت می کرد که توی لیست سیاه 
و  آمریکا  جانبه  دو  جاسوس  و  بودند 
آن  از  می آمدند.  حساب  به  هم  کوبا 
طرف با مرگ مشکوک رقبای سیاسی 
نوریگا و درز شایعاتی مبنی بر این که او 
در تجارت کوکائین دست دارد، صدای 

مخالفان داخلی هم بلند شده بود.
که  شد  کامل  زمانی  رسوایی، 
به  او  از  مقاله ای  در  تایمز  نیویورک 
عنوان »مرد قدرتمند پاناما در قاچاق 
و فسادهای اخالقی« نام برد و شواهد 
و مدارکی رو کرد که ارتباط 20 سالۀ 
با  می داد.  نشان  را  سیا  سازمان  و  او 
این حساب، دولت ایاالت متحده قتل 
کرد  بهانه  را  دریایی اش  تفنگدار  یک 
و رسما به پاناما اعالن جنگ داد. به 
گفته خود آمریکایی ها این بزرگ ترین 
از  بعد  کشور  یک  علیه  هوایی  حمله 
جنگ جهانی دوم بود. جنگ که شروع 
شد، نوریگا فرار کرد و به مقر واتیکان 

در پاناما پناهنده شد. ولی بعد از چند 
روز، فشارهای بین المللی آن قدر زیاد 
شد که مجبور شد از کلیسا بیرون بیاید. 
آمریکایی ها هم دستگیرش کردند و در 
شهر میامی فلوریدا به جرم پول شویی، 
اخاذی و چند اتهام دیگر به 40 سال 
در  نوریگا  کردند.  محکومش  زندان 
میامی  به  و  دستگیر  آمریکا  تازش 
آمریکایی  دادستان های  شد.  منتقل 
اعالم کردند، وی با قاچاق مواد مخدر، 
هزاران تُن کوکائین وارد آمریکا کرده 
در  دادگاهی   1990 سال  در  است. 
آمریکا او را به جرم پول شویی و قاچاق 
مواد مخدر به 30 سال زندان محکوم 
کرد. اما به دلیل رفتار خوب او این حکم 

به 17 سال کاهش یافت.
در سال 2007 و با 17 اتهام، دولت 
فرانسه نیز وی را به پول شویی متهم 
کرد. در آوریل سال 2010 نوریگا به 
به   2011 سال  در  و  مسترد  فرانسه 
فساد،  اتهام  به  تا  شد  فرستده  پاناما 
محاکمه  بشر  حقوق  نقض  و  قتل 
فساد  قتل،  به  اتهام  پی  در  شود.وی 
و اختالس به 60 سال زندان محکوم 
شد. او در ژانویه سال 2017 به دلیل 
وضع سالمتی وخیم خود از زندان آزاد 
و جهت آمادگی برای عمل جراحی مغز 
در حبس خانگی قرار گرفت. او که از 
مارس 2017 در پی عمل جراحی مغز 
مه   29 در  بود  شده  خونریزی  دچار 
2017 در 83 سالگی و به دنبال یک 

جراحی مغز درگذشت.

یعنی كشک!

 18 متولد  بهار  محمدتقی  ملک الشعرا 
ملک الشعرای  پدرش  است   1259 آذر 
آستان قدس رضوی بود. پسر هم که مثل 
پدر، عشق شعر و شاعری داشت، راهش 
شعرهای  هم  سر  پشت  و  داد  ادامه  را 
این  به  شاعران  بقیۀ  می سرود.  فوق العاده 
صرافت افتاده بودند که چطور ممکن است 
شعر  ماهرانه  طور  این  نوجوان  پسر  یک 
نشده  منتشر  شعرهای  می گفتند  بگوید؟ 
پدر را به نام خودش می خواند. می گفتند 
امانت  پدرش  پیش  که  شعرایی  دیوان  از 
تهمت هایی  همان  می کند.  استفاده  بوده 
که به پروین اعتصامی زده می شد. بازار این 
تهمت ها و بد و بیراه ها داغ بود. پسر هم به 
روی خود نمی آورد و همچنان در مجالس 
شعرای آن زمان شرکت می کرد. روزی در 
یکی از این مجالس، کار به جایی رسید که 
دو طرف برای این که مهارت خود را اثبات 
کنند، به بدیهه سرایی افتادند. از همه چیز 
سخت تر، سرودن رباعی با کلمات بی ربط 
بود. قرار شد محمدتقی با این چهار کلمه، 
نمک،  چراغ،  تسبیح،  بگوید؛  رباعی  یک 
لحظه  چند  از  پس  هم  محمدتقی  چنار. 

این رباعی را خواند:
یار چو  دید  مرا  تسبیح  و  خرقه  با 
ر ا نو ا ید  نا هد  ز غ  ا چر ز  گفتا 
نمک كان  در  است  ندیده  كس شهد 
چنار از شاخ  است  نچیده  میوه  كس 

باز باقی شاعران دلشان راضی نشد و چهار 
کلمۀ دیگر گفتند؛ خروس، انگور، درفش، 
سنگ. قیافۀ حاضران جلسه واقعاً دیدنی بود، 
وقتی محمدتقی بهار این رباعی را خواند:

برخاست خروس صبح، برخیز ای دوست
خون دل انگور فکن در رگ و پوست
عشق من و تو قصۀ مشت است و درفش
جور تو و دل، صحبت سنگ است و سبوست

جدید  کلمۀ  چهار  ندادند.  رضایت  باز 
کشک!  و  امید  سیگار،  رازقی،  گل  دادند: 
پسر باز هم رباعی ساخت، بعد از آن دیگر 
هیچ کس جرأت نداشت بگوید او شعرهای 

پدرش را به اسم خودش می خواند:
تو رشک روی  از  رازقی  گل  برده  ای 
اشک تو  سیگار  دود  ز  مه  دیدۀ  در 
عمری بستم  تو  بر  امید  كه  گفتم 
گفتی كه دهم كام دلت، یعنی كشک!

محمد تقی بهار اهل مشهد بود. پدرش با 
این که مرد اهل فضلی بود و خودش دنبال 
شعر و شاعری رفته بود، عالقه ای نداشت که 
پسرش راه او را ادامه دهد. با این حال، بعد از 
فوت پدر، محمدتقی به همان راهی رفت که 
پدر رفته بود. با شروع نهضت مشروطه، بهار 
اشعار مهیج و ترانه های انقالبی می سرود و 
در روزنامۀ »خراسان« که در مشهد به طور 
محرمانه چاپ می شد، بدون اسم چاپ می کرد. 
این شروع فعالیت های سیاسی بهار بود. در 
سال های بعد، محمدتقی بهار روزنامه ای با نام 
»بهار« در مشهد منتشر کرد که بارها توسط 
دولت ایران یا کنسولگری های روس و انگلیس 
توقیف شد. بهار در مشی سیاسی اش تابع کس 
خاصی نبود و در طی سال ها نشان داد که در 
هر زمان، دنبال راهی می رود که به نظر خودش 
صحیح است و به دیگران کاری ندارد. بهار در 
اردیبهشت ماه سال 1330 شمسی درگذشت. 
او را در باغ آرامگاه ظهیرالدوله به خاک سپردند.

»لویی شورلت« مخترعی بدون 
تحصیالت آكادمیک

نوشت  سر می گفتند  قدیمی ها 
آدم ها از همان اول روی پیشانی شان 
م ها  د آ می گفتند   . ه شد شته  نو
که  هستند  پیچیده ای  موجودات 
آنها  ساده،  و  راحت  خیلی  زندگی، 
را به راهی که باید بروند، می کشاند. 
زندگی در مورد لویی شورلت، متولد 
هم  میالدی   1878 دسامبر   25
وظیفه اش را به خوبی انجام داد؛ به 
این صورت که لویی به تناسب شغل 
پدرش از 8 سالگی وارد بازار کار شد. 
می کرد  تعمیر  دوچرخه  فقط  اوایل 
»سرعت«  به  زمان  گذشت  با  ولی 
عالقمند شد؛ آن قدر که از هر ایده ای 
که  کند  کاری  تا  می گرفت  کمک 

دوچرخه ها تندتر راه بروند.
پیدا  ماشین ها  کله  و  سر  کم کم 
قدرت  که  پیچیده تری  وسایل  شد؛ 
به  آن  از  داشتند  بیشتری  و سرعت 
جایش  سر  دیگر  شورلت  آقای  بعد 
آن ور  و  این ور  نمی شد. همه اش  بند 
پادویی  تعمیرگاه ها  در  می رفت. 
دستش  به  که  چیزی  هر  می کرد. 
می رسید را باز می کرد و سعی می کرد 
تعمیرش کند. لویی حتی مدتی رفت 
کانادا و راننده ترانزیت شد. بعد هم 
مسابقات  در  و  شد  آمریکا  راهی 
سرعت شرکت کرد و آن قدر مسابقات 
ویلیام  تا  برد  و  برد  را  اتومبیلرانی 
دورانت رئیس شرکت جنرال موتورز 

به مالقاتش رفت و از او خواست که 
این  در  را  بیوکش  اتومبیل  رانندگی 
این درست  بگیرد.  برعهده  مسابقات 
لویی  که سرنوشت  بود  جایی  همان 
همکاری  با  او  کرد.  شروع  را  کارش 
دورانت، کارخانه موتورسازی جدیدی 
عرض  در  فقط  و  کرد  تأسیس  را 
تحصیالت  داشتن  بدون  ماه،  چند 
طراحی  موتوری  توانست  آکادمیک 
کند که بعدها 125 میلیون دستگاه 
لویی  شود.  فروخته  نامش  به  آن  از 
در  خاصی  توانایی  و  مهارت  اصوالً 
و طرح هایش  داشت  قطعات  ساخت 
برای ماشین های مسابقه، انقالبی در 

صنعت خودروسازی به وجود آورد.
ماشین های او، بزرگ، قوی و گران 
بودند و این باعث می شد عده کمی 
بتوانند آنها را بخرند؛ به خاطر همین 
شرکت او رو به ورشکستگی می رفت. 
این  از  جدی تر  اما  لویی  سرنوشت 
کارخانه  از  سهمش  او  بود.  حرف ها 
موتورسازی را به دورانت داد و رفت 
یعنی همان  مسابقات سرعت؛  سراغ 

کاری که از اول عاشقش بود.
نده  بر همیشه  یگر  د چند  هر 
شورلت  ماشین های  ولی  نمی شد 
هنوز بهترین بودند؛ ماشین هایی که 
حتی وقتی خود لویی نمی برد، مقام 
اول را برایش کسب می کردند و نامش 

را زنده نگه میداشتند.
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در 6 ماه گذشته، تغییر و دگرگونی 
مصّدق  از  پشتیبانی  در  شدیدی 
میان رهبران سیاسی صورت گرفته 
است. اکثر عناصر اّولیه جبهه مّلی 
و  آشکار  مخالفت  حال  در  اینک 
پنهان با مصّدق می باشند ... نشانه ها 
حاکی از برخورد میان مصّدق و حزب 
سازمان های  آخرین  از  )یکی  ایران 
تشکیل دهنده جبهــه ملّی( است. به 
نظر می رسد که بیشترین اتّکای مصّدق، 
به نیروهای امنّیتی و انتظامی است که 
اوـ   خود به من گفتهـ  اعتمادی به آنان 
ندارد« )هندرسون، 8 مه 1953، شمارة 

تلگراف 5/788.00ـ 853 (.
 

اندیشه انحالل مجلس

خود  خاطرات  در  مصّدق  دکتر   
می نویسد که دو چیز او را به انحالل 
مجلس واداشت، اول: انتخاب مّکی به 
اندوختـه  بر  نظارت  هیأت  عضویت 
از سوی مجلس. )خاطرات،  اسکناس 

ص 254(
 مصّدق در این مدت که از عواید نفت 
خبری نبود و مخارج دستگاه نفت هم سربار 
هزینه های دیگر دولت بود، امور کشور را 
دوازده  و  سیصد  محرمانـه  چاپ  با 
اداره  اضافی  اسکناس  تومان  میلیون 
کرده بود و از آن می ترسید که مّکیـ  بعد از 
حضور در جلسات هیأت نظارت و دسترسی 
به اسناد و مدارک ـ  پرده از آن راز بردارد. 
افشاگری مّکی ـ  البته ـ  به افزایش نرخ 
توّرم در قیمت ها می انجامید و ناراحتی و 
نارضایتی حاصل از مضیقــه اقتصادی را 
دامن می زد. مّکی در 6 مرداد 32 گفت: 

» بطوری که شنیده ام و در بعضی 
از جراید هم منتشر شده است، آقای 
جانب  این  انتخاب  از  وزیر  نخست 
خیلی  ملی  بانک  نظارت  ِسمِت  به 
عصبانی هستند. علّت عصبانّیت ایشان 
حال  دو  از  زیرا  است،  واضح  خیلی 
خارج نیست، یا دولت اسکناِس اضافی 
منتشر کرده یا نکرده است. اگر منتشر 
کرده باشد بیم آن دارد که اگر من از 
آن مسأله خبردار شوم، ملّت ایران را 
البد  پس  گذاشت.  خواهم  جریان  در 
فعل و انفعالی صورت گرفته که دولت 
از انتخاب من تا این حد نگران است.« 
)روزنامه اطالعات، 6 مرداد 32، به نقل 

از موّحد، ج 2، ص 761(
مّکی در نامه ای به دکتر نصیری ـ  
مدیر کل بانک ملی ایران که رونوشت 
و  عالی کشور  دیوان  رئیس  به  را  آن 
تأکید کرد  ـ  تهران فرستاد  دادستان 
که »از نظر اجرای قانون، هر نوع فعل و 
انفعالی در نشر اسکناس و همچنین هر 
نوع فعل و انفعالی در پشتوانه اسکناس 
به عمل آید باید با نظارت کامل این 

جانب باشد«.

 محمدعلی موّحد می افزاید: مالحظه 
انحالل  فکر  به  را  مصّدق  که  دیگری 
مجلس انداخت این بود که دولت به 
قطع و یقین، موقعّیت خود را در 
میان نمایندگان از دست داده بود. 
مصّدق به خوبی می دانست که در میان 
هواداران  مجلس،  نمایندگان  نفر   80
واقعی او یعنی اعضای فراکسیون نهضت 
ملی، در اقلّیت بودند. دیگران، یا رسماً 
و علناً با او مخالفت می کردند و یا اگر 
بی طرف  و  را مستقل  به ظاهر خود 
وانمود می کردند در درون با او خوش 
نبودند ... مصّدق مطمئن بود که اگر 
کاِر استیضاح به جوابگوئی دولت و 
درخواست رأی اعتماد می انجامید، 
با رأی منفی اکثریت مجلس مواجه 

می شد.
حسیبی  مهندس  یادداشت های  از 
در  که  می آید  بر  مصّدق(  وفادار  )یاِر 
داخل اردوی هواداران مصّدق نیز تفرقه 
و تشّتت حکمفرما بود. بنا به نوشته مورخ 
13 تیرماهِ وی، وکالی نهضت ]جبهه 
ـ   غالمحسین صدیقی  دکتر  با  ملّی[ 
وزیر کشورـ درافتاده بودند و صدیقی 
ـ در حضوِر خوِد مصّدق ـ گفته بود:
ـ»شما می خواهیدوزیر و دستگاه 

دولت، نوکر شما باشد!«
 مهندس حسیبی در همین ایّام از 
شیوع احساس عدم رضایت در میان 
وکالی طرفدار دولت ]مصّدق[ سخن 
می گوید. )مّوحد، ج 2، ص 761ـ 762(.

* * *
حکومت های  در  که  گفتیم   
پوپولیستی، کانونی شدن اراده عمومی 
و »مصلحت ملّی«، قانونی می گردد و 
تحّقق خواست ها و تمایالت »پیشوا« 
بََدل می شود.  به هدف اصلی جنبش 
او  جنبش  جوهر  »پیشوا«  نظر  از 
)خصوصاً  موضوعه  قوانین  نّص  در 
قانون اساسی( نیست بلکه در درک و 
تفسیری است که »پیشوا« می تواند از 
قوانین داشته باشد. بهمین جهت، او 
در موارد اساسی، به »روح قانون« و 
»مصلحت اجتماعی« )که در واقع، 
روح و مصلحت خوِد او است( استناد 
می کند و حضور هیجانی »توده مردم« 
را مالک درستِی عمل و »قوه تمییز و 

تشخیص مردم« می داند.
کسب اختیارات فوق العاده 6 ماهه 
تهدید  و  تحقیر  یکساله،  سپس  و 
نمایندگان مجلس، بی توجهی به اراده 

دکتر محّمد مصّدق؛ آسیب شناسی یک شکست
دربارة شورش

15 خرداد 1342 
16 نوامبر 1963 ـ  25 آبان 1342

اوضاع  از  من  ارزیابی  و  تلّقی   ...«
اجتماعی و سیاسی ایران تا حدودی 
در   حّتی  و  دارد  فرق  شما  مال  با 
تهران  رفقای  ]ارزیابی[  با  مواردی 
نیز فرق پیدا کرده، یعنی آنها، حادثة 
نوعی  را   ]1342[ خرداد  پانزدهم 
تفسیر می کند که به نظر من، تصّور 

واهی است« )نامه ها، ص 139(

13 دسامبر 1963 ـ 22 آذر 1342
 ]1342[ خرداد   15 از  پس   ...«
هیچ تازه ای مهم، پیش نیامده. تفسیر 
اوضاع 15 خرداد به نظر من، همان 
است که من کرده بودم. رفقای تهران 
نتیجه  همان  به  دارند  کم  کم  نیز 

می رسند« )ص 152(
»جامعة  به  نتقادی  ا نامة  در 
اروپا«  در  ایران  سوسیالیست های 

)آوریل 1963= فروردین 1342(
ایران  در  نوشته اید:  که  این   ...«
مناسبت  به  را  انقالبی  جنبش های 
در  شوروی[  و  ]ایران  روابط  ُحسن 
هم خواهند کوبید، باید به عرضتان 
برسانم که در نتیجة ندانم کاری های 
ما  روی  دنباله  و  ]دّوم[  ملّی  جبهة 
جنبش  متأسفانه  آنها،  از  شما  و 
انقالبی ای در ایران باقی نمانده است 
یک  فعاًل  ایران،  در  کوبیده شود.  تا 
دارد  وجود  ارتجاعی  واقعی  جنبش 
که به اصالحات نیم بند کنونی نیز 
عقیده ندارد و فئودال ها و برخی از 
]جنبش[  آن  گرا،  واپس  روحانیون 
را بوجود آورده اند و می خواهند رژیم 
دربارة  نظر  تجدید  به  وادار  را  شاه 
اصالحات نیم بند )که چیزی بیشتر از 
ریشخند است( کنند )1( و متأسفانه 
جبهة ملّی ]دّوم[ نیز از این جنبش 
ارتجاعی جانبداری می کند، در حالی 
ملّی  جبهة  این  گذشته،  مانند  که 
نخواهد بود که از این همکاری بهره 
برداری کند، بلکه ارتجاعّیون خواهند 
بود که با آلت کردن جبهة ملّی ]دّوم[ 
برداری خواهند کرد.  بهره  اوضاع  از 

)نامه ها، ص 116(
* * *

توده  »جامعة  ویژگی  مهم ترین   
 ،)Société de Masse ( وار« 
فقدان طبقات و تشّکل طبقاتی است. 
 Société( مدنی  جامعة  برخالف 
وار«،  توده  »جامعة  در   ،)civile
اشتباهات  و  ناکامی ها  و  شکست ها 
رهبران  و  روشنفکران  خانمانسوز 
متمرکز  یا  مندرج  جائی  سیاسی، 
نیست. »کارنامه« ای نیست تا ارائه و 
ارزیابی گردد، لذا آگاهی های سیاسی- 
اجتماعی جامعه، سّیال یا غیرمتمرکز 
است. در واقع، »جامعة توده وار« فاقد 
)میرفطروس،  است.  تاریخی  حافظة 

برخی منظره ها ...، ص 164(
که  است  یطی  شرا چنین  در 
نیزـ  سیاسی  رهبران  و  روشنفکران 
ساِز  زمینه  »توده ها«ـ  با  پیوند  در 
حکومت های  و  خودکامگان  قدرِت 
پوپولیسم،  واقع،  در  می شوند.  جّبار 
محصول  توتالیتاریسم  و  فاشیسم 
روشنفکران  و  »توده ها«  مشترک 

است.
»روح  از  همواره  ملکی  خلیل 
بی  »تودة  یک  وجود  از  توده ای«، 
شکل« نگران بود و آن را زمینه ساِز 

حکومت های جّبار می دانست:
تشّکل  بدون  توده های  در   ...«
به  توده ای«  »روح  یک  )شکل؟(، 
وجود می آید که قضاوت ها و اَعمال 
آن »روح توده ای« با قضاوت و اعمال 
فرد فرد آنها متفاوت و احیاناً متناقض 
است. افراد باهوش و با قضاوت صحیح، 
در حین توده ای گردیدن، شخصّیت 
خود را از دست داده و در توده، منّحل 
و قضاوت  و هرگونه شخصیت  شده 
می دهند.  دست  از  را  خود  صحیِح 
توتالیتر  قدرت های  حاضر،  عصر  در 
توده ای«  »روح  این  مصنوعی  بطور 
را به وجود آورده و آن را در خدمت 
هدف ها و تبلیغات خود قرار داده اند 
... هرکس، وقتی در توده، منّحل شود، 
یک احمق از آنها ساخته می شود...« 

)نامه ها، صص 120 و 354(. 
 انقالب اسالمی سال 57 نشان داد 
که آن »روح توده ای« که خلیل ملکی 
را  ظهورش  و  بود  نگرانش  همواره 
هشدار می داد در »روح اهللِ« )خمینی( 
متجلّی شد و شگفتا که - باز - رهبران 
و  قدرت  سازاِن  زمینه  ملّی،  جبهة 
حکومت این »روِح خدا« بودند و ...   
در آغاز، »سیاست« را »هنر تحّقق 

تنّزل  و  دولت  هیأت  اعضاء  افکار  و 
مقام و منزلت آنان تا حد  »دفتردار«، 
انحالل مجلس و سپس بی توجهی 
و  شاه  توسط  خود  عزل  فرمان  به 
تفسیر شخصی مصّدق از »روح قانون 
عملکردهای  از  نمونه ای  اساسی«، 
یک »پیشوا« در نظام های اقتدارگرا 

)autoritaire( است.
محمد علی موّحد، با عالقه و احترام 
عمیق خود نسبت به دکتر مصّدق، 

ُمنصفانه می نویسد:
ـ  لبّته  ا ـ  مجلس  »انحالل 
به موجب تفسیر اصل 48 قانون 
اّما  بود،  شاه  اختیار  در  اساسی 
مصّدق نمی خواست آن تفسیر را به 
رسمّیت بشناسد و حاضر نبود چنین 
تقاضائی را از شاه بکند و می دانست که 
در صورت تقاضا هم، شاه آن را نخواهد 
انحالل  راِه  تنها  بنابراین،  پذیرفت. 
اّما  بود،  رفراندوم  به  توّسل  مجلس، 
رفراندوم در ایران سابقه نداشت 
و برخی از اعضاء فراکسیون نهضت 
مهندس  نمی پسندیدند.  را  آن  ملّی 
حسیبی در یادداشت موّرخ 19 تیرماه 
]32[ از پارسا و ُمعّظمی و رضوی و 
ـََرد که با رفراندوم  سنجابی نام می ب
)برای انحالل مجلس( مخالف بودند 
و در 20 تیرماه، یادداشت می کند که 
خود، همراه نقوی نزِد مصّدق رفته و 
او را از رفراندوم برای تعطیل مجلس 
 ،2 ج  )موّحد،  است«  داشته  برحذر 

صص 762ـ 763(.
دکتر سنجابی در این باره می گوید: 
»پس از انتخاب مّکی به عضویّت 
هیأت نظارت بر اندوختــه اسکناس، 
حال  در  را  او  و  رفتم  مصّدق  نزد 
عصبانّیت و آشفتگی مطلق دیدم. به 
من گفت: آقا! ما باید این مجلس را 
ببندیم ... این مجلس مخالف ماست 
و نمی گذارد که ما کار بکنیم، ما باید 
مجلس را با رأی عاّمه ببندیم ... بنده 
من  دکتر!  جناب  گفتم:  )سنجابی( 
با این نظِر شما مخالف هستم، شما 
مّکی  آقای  انتخاب  جهت  از  امروز 
ناراحت هستید ... من با بستن مجلس 
مخالفم و دالیلم را هم مفّصاًل خدمت 
تان عرض می کنم ... افکار عمومی را 
شما دارید ولی افکار عمومِی امروز 
پیش  سال  دو  عمومِی  افکار  با 
تفاوت دارد. این افکار عمومی، زیاد 
خیلی  و  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
آمده  وارد  آن  بر  آسیب  و  خسارت 
افتاده،  ما  میان  در  اختالفات  است، 
دو سال بیشتر است که مسألـه نفت 
حل نشده، بین شما و شاه اختالف 
بروز کرده، توده ای ها نیرو و قدرت 
باعث  اینها  همــه  اند،  گرفته 
تشویش مردم شده است ... شما 
)اگر( مجلس را ببندید، در غیاب آن، 
ممکن است با دو وضع مواجه شوید: 
از  فرمان عزل شما  که  این  یکی 
طرف شاه صادر شود، دیگر اینکه 
با یک کودتا مواجه شوید، آن وقت 
چه می کنید؟ )مصّدق( گفت: شاه 
فرمان عزل مرا نمی تواند بدهد و 
بر فرض هم بدهد ما به او گوش 
قدرت  کودتا؛  امکان  اّما  نمی کنیم، 
حکومت در دست ماست و خودمان 
از آن جلوگیری می کنیم ...« )متینی، 
صص 353ـ 354، به نقل از: سنجابی، 

صص 134ـ 136(.
دکتر  مخالفت  پاسِخ  در  مصّدق 
سنجابی با بستن مجلس به وی گفت: 
ـ  »معلوم می شود که جناب عالی 

امروز صبح، َچرس کشیده اید! «
دکتر صدیقی )وزیر کشور مصّدق( نیز 
درباره غیرقانونی بودن رفراندوم گفت:
»گریه کردم و به او )مصّدق( گفتم 
هر چه شما بگوئید ما اجرا می کنیم، 
اّما رفراندوم )برای انحالل مجلس( کار 
درستی نیست«. )متینی، ص 352ـ 

353، به نقل از نراقی، ص 192(
مجلس  رئیس  معّظمی،  دکتر 
)منتخب هواداراِن دکتر مصّدق( نیز 
در اعتراض به تصمیم رفراندوم جهت 
مجلس  ریاست  از  مجلس،  انحالل 
محمود  ملکی،  خلیل  کرد.  استعفاء 
نریمان، داریوش فروهر و دیگرانی نیز 
با انحالل مجلس و انجام رفراندوم به 
مخالفت پرداختند. اما به قول دکتر 
کریم سنجابی: مصدق به احدی گوش 

نمی داد.
»ادامه دارد«           

=دکتر صدیقی خطاب به دکتر مصّدق: »شما می خواهید وزیر و دستگاه دولت، نوکر شما باشد!«
=با اطمینان می توان گفت که مصّدق از هر نخست وزیر دیگری در تاریخ مشروطّیت ایران، اقتدار و قدرت بیشتری داشت.
=چاپ محرمانه 312 میلیون تومان اسکناس اضافی توسط دکتر مصّدق و ترس از استیضاح نمایندگان، مصّدق را وادار به 

انحالل مجلس کرده بود.

بخش )13(

گفتیم  و  کردیم  تعریف  ممکنات« 
از  در  هاله ای  تا  خواسته اند  که  آنانی 
آرمان گرائی، مطلوب خواهی و شهادت 
طلبی عمل کنند، نه تنها خود، بلکه 
بی  پرتگاه های  به  را  ایران  جامعه 
بازگشت سوق داده اند. در واقع، بسیاری 
از دولتمردان و سیاستمدارانی که در 
میان دو سنگ آسیاِب قدرت های 
استعماری انگلیس و روسیه، زیسته 
بودند، کوشیدند تا با درک »هنِر تحّقق 
و  کنند  ورزی  سیاست  ممکنات«، 

ـَرند.  مشکالت جامعه را به پیش ب
 دکتر مصّدق که رضاشاه و رزم آرا 
سیاستی،  چنین  بخاطر  را  دیگران  و 
خود،  اینک  بود،  نامیده  »خیانتکار« 
در  و  شرایط  آسیاِب  سنِگ  زیِر  در 

و  احساسات  و  عَصبّیت ها  از  ورطه ای 
عوام پسندی و حفظ »وجاهت ملّی«، 
عافیت  به ساحل  راهی  تا  می کوشید 
بیابد. مصّدق که مسأله مالی با شرکت 
نفت ایران و انگلیس را به یک مسأله 
سیاسی تبدیل کرده بود، اینک با بُن 
بست یا شکست در »جنگ خارجی« 
)مذاکرات نفت(، جنگ داخلی )مبارزه 
را  خود(  سیاسی  مخالفان  و  شاه  با 

برجسته کرده بود.
با اطمینان می توان گفت که مصّدق 
تاریخ  در  دیگری  وزیر  نخست  هر  از 
قدرت  و  اقتدار  ایران،  مشروطّیت 
بیشتری داشت و بقول حسین مّکی: 
»اختیاراتی که مصّدق داشت، )حّتی( 
جهانی  دوران جنگ  در  هم  چرچیل 
دوم نداشت« )مّکی، ج 1، ص 197؛ 

متینی، ص 310(.
»هنِر  فقدان  بخاطر  حال،  این  با   
تحّقـقِ  ممکنات« یا بقول خلیل ملکی 
پای بندی به »همه چیز یا هیچ چیز«، 
که  بود  شده  کارزاری  درگیِر  مصّدق 
همه چیز را از دست می داد. به عبارت 
دیگر، مصدق درگیر کارزاری شده بود 
بود.  ناچیز  آن  رد  پیروزی  امکان  که 
)فخرالدین عظیمی، تجربه مصدق در 
چشم انداز آینده ایران، صص 30 و 33(
هندرسون  گزارشات  در  چنانکه 
دیدیم: تا 9 خرداد 1332 )= 30 مه 
1953( شاهـ   هنوزـ  ادامــه حکومت 
مصّدق را بر هرگونه انتخاب یا انتصاب 
شخص دیگر به نخست وزیری ترجیح 
برکناری  دنبال  به  اساساً  و  می داد 
مصّدق از طریق پارلمان بود. شاه در 
مذاکره با سفیر آمریکا درباره نخست 
کرده  تأکید  زاهدی  سرلشکر  وزیری 
بود که »زاهدی باید از راه قانونی و 
پارلمانی به قدرت نشانده شود نه 
از راه کودتا«، هندرسون در ادامــه 
گزارش خود تأکید کرده بود که »اگر 
کار  سِر  بر  کودتا  یک  با  زاهدی 
دل  اودو  از  حمایت  در  شاه  آید، 

خواهد بود«.
عالوه بر این، درهمین دیدار با شاه 
است که هندرسون ـ  برای نخستین 
بارـ   از»تصمیمات آینده دولت آمریکا« 
بر  پرده  مصّدق(  دولت  تغییر  )برای 
می دارد:»اعالم نظر شما )شاه( درباره 
سرلشکر زاهدی برای دولت آمریکا الزم 
و ضروری است، زیرا به تصمیماتی که 
باید گرفته شود مربوط است« )گزارش 
 ،1332 خرداد   9  =1953 مه   30

تلگراف شماره 5/788.11ـ 3053(
– 10 روز پس  این دیدار – دقیقاً 
از ارائه نامه و برنامه سرلشکر زاهدی 
به هندرسون بود که ّطی آن، زاهدی 
ضمن اعالم آمادگی خود برای پُست 
که  بود  کرده  تأکید  وزیری،  نخست 

»چنانچه دولت آمریکا در اجرای این 
برنامـه اصالحات به وی اعتماد ندارد، او 
حاضر است که با هر شخص دیگری که 
بتواند این اصالحات را به ثمر برساند، 
همکاری کند و وی را مورد حمایت و 
پشتیبانی قرار دهد و از کوشش های 
خود برای رسیدن به نخست وزیری، 
منصرف گردد« )گزارش 20 مه 1953 

= 30 اردیبهشت 1332(.
 ربودن و قتل سرلشکر افشارتوس 
)رئیس شهربانِی هوادار دکتر مصّدق( 
جهت  دستگیرشدگان  شکنجـه  و 
در  بقائی  دکتر  مشارکت  به  اعتراف 
سلب  برای  مصّدق  اقدام  وی،  قتل 
و  بقائی  دکتر  از  پارلمانی  مصونّیت 
در  مصّدق  دکتر  استیضاح  سپس 
)درباره  ُزهری  علی  توسط  مجلس 
شکنجه و زجر و آزار متهمان به قتل 
افشارتوس( فضای سیاسی و پارلمانی 
ایران را آشفته تر ساخت. در این میان 
احضار سرلشکر زاهدی و تحّصن وی در 
مجلس شورای ملّی، زاهدی را به مرکز 
توّجه مخالفان سیاسی مصّدق تبدیل 
کرد بطوری که با استقبال و پذیرائی 
نمایندگان مجلس از زاهدی، روز به روز 
افراد و اعضاء مّهم جبهـه ملّی بیشتر از 
مصّدق فاصله گرفته و به صِف مخالفان 
وی پیوستند آنچنانکه بزرگترین متحد 
سیاسی دکتر مصّدق )آیت اهلل کاشانی( 
اعالمیـه  در   1332 ماه  تیر   15 در 
»صّیاد  را  مصّدق  دکتر  شدیدالحنی، 
آزادی ایران« و »یاغِی طاغی« خواند که 
»در کشور مشروطــه ایران، به خیال 
خداوندگاری افتاده است« )مّوحد، ج 

2، صص 744ـ 745 و 759(.
 هندرسون در گزارش 8 مه  1953= 

18 اردیبهشت 1332 می نویسد:
» ... این حقیقت که سرلشکر زاهدی 
مورد  ـ  مجلس  در  تحّصن  بهنگام  ـ 
مجلس  نمایندگان  دوستانه  استقبال 
قرار گرفته، نشان دهنده کاهش نفوذ 
و اعتبار دکتر مصّدق در مجلس است. 

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

1- اشارة ملکی به این واقعیت است که در آن زمان، عموم رهبران و 
روشنفکران ایران، اصالحات اجتماعی شاه را به ریشخند و مسخره گرفته 
بودند. مثاًل، وقتی عکس افتتاح سّد عظیم »ِدّز« )در خوزستان( در نشریات 
خارجی چاپ شد، بحث بسیاری از  رهبران سیاسی در خارج از کشور، این 
بود که: »این عکس، مونتاژ است و ساختن چنین سّد عظیمی در ایران، 

دروغ تبلیغاتی رژیم شاه است!«. )علی میرفطروس، گفتگوها، ص 71(.

با آغاز حکومت مصدق، کمک های امریکا به ایران از 500 هزار دالر به 23 میلیون دالر افزایش یافت
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زیبا کاظمی

میان  است  تفاوتی   =چه 
که  نگاران  زوزنامه  حذف 
یکی چندین روز خبر اصلی 
به  خبرش  دیگری  و  است 
زیر قالی فرستاده می شود؟ 
در مورد زیبا کاظمی  از ابتدا 
کشته  وی  که  می دانستیم 
شده است و در مورد دومی  
و  نشده  پیدا  هنوز جسدی 

قتل معلوم نیست. 
کل  در  رسانه ها  =این 
دوران اوباما پاسخگو کردن 
از  انتقاد  و  آمریکا  دولت 
بودند  کرده  فراموش  را  آن 
شد  انتخاب  ترامپ  تا  و 
»چرخ  که  افتاد  یادشان 
هستند،  دمکراسی«  پنجم 
تاریکی  در  »دمکراسی  یا 
می میرد« یا »حقیقت امروز 
بیش از همیشه اهمیت دارد.

رسانه  اینها  حقیقت  =در 
درست  و  دقیق  معنای  به 
بولتن  بلکه  نیستند  کلمه 
تبلیغاتی اند  بوق  و  حزبی 
که بنا به موقعیت و گرایش 
خبررسانی  نوع  با  سیاسی 
یا خبرنارسانی موضع گیری 

می کنند.
مجید محمدی - در دو هفته ای که 
از ناپدید شدن روزنامه نگار عربستانی، 
تقریبا  می گذرد  خاشقجی،  جمال 
نیست  غربی  کشورهای  در  رسانه ای 
که هر روز بدان نپرداخته باشد )از روز 
دقایق  ناپدید شدن وی(. حجم  سوم 
روزنامه نگار  این  به  که  برنامه هایی  و 
اختصاص یافته قابل توجه بوده است، 
بخش عمده ی مطالب نیز نه خبر بلکه 
حدس و گمان و قصه پردازی بوده است 
)مثل نمایش یک جت در یک فرودگاه 
که نمی دانیم کجاست و به کدام کشور 

تعلق دارد و چه کسی سوار آن بوده(.
او را در چند روز اول مخالف سعودی 
بعد  روز  چند  اما  می کردند  معرفی 
از وی در  اینکه چند مطلب  به علت 
واشنگتن پست منتشر شده بود او را به 
نویسنده ی این روزنامه ارتقا دادند. بدین 
ترتیب چون واشنگتن پست یک مطلب 
از من منتشر کرده من هم می توانم این 
عنوان را یدک بکشم )البته نیازی به 
تا روزی که دیگران  این عنوان ندارم 
استفاده  عناوین  اینگونه  از  بخواهند 
کنند(. این پرداختن به حدی بوده که 
مقامات سیاسی را مجبور به اعالم نظر 
کرده است حتی آنها که روابط خوبی 
با دولت عربستان سعودی داشته اند. از 
این جهت باید یک عالمت مثبت در 
برابر کارنامه ی انها در توجه به سرنوشت 
یک انسان گذاشت، اگر واقعا هدفشان 
دفاع از یک روزنامه نگار یا حقوق بشر 
بوده باشد. اما تردیدهایی جدی در این 

مورد وجود دارد.

برابر  در  را  آنها  عملکرد  این  وقتی 
عملکردشان در مورد ایران در موردی 
مشابه می گذاریم غیر از ابراز تأسف و 
اعالم ورشکستگی آنها چاره ای نمی ماند. 
قتل زیبا )زهرا( کاظمی توسط سعید 
مرتضوی و بعد خاکسپاری وی توسط 
نیروهای امنیتی و سیمان کردن قبر 
وی موردی بود که در آن زمان )ژوییه 
رسانه های  توسط  سرعت  به   )200۳
اصالح طلب آشکار شد و برخی اعضای 
آن  مورد  در  صراحت  به  نیز  مجلس 
حتی  سال ها  از  پس  دادند.  گزارش 
مقامات و چهره های جناح اقتدارگرا نیز 
آشکارا در مورد آن سخن گفته  و این 
قتل را به بازجویی اصلی نسبت داده اند. 
اما دریغ از یک گزارش در مورد این 
روزنامه نگار شجاع در اکثر رسانه های 
تفاوتی  است میان حذف  غربی. چه 
روزنامه نگاران که یکی چندین روز خبر 
اصلی است و دیگری خبرش به زیر قالی 
فرستاده می شود؟ در مورد زیبا کاظمی 
از ابتدا می دانستیم که وی کشته شده 
است و در مورد دومی هنوز جسدی پیدا 

نشده و قتل معلوم نیست.
در میان دو سبک روزنامه نگاری یعنی 
گزارش رویدادها چنان که رخ داده اند 
از  رویدادها  گزارش  و  )اطالع رسانی( 

منظر مقامات حاکم )تبلیغات سیاسی( 
اول  چارچوب سبک  در  کاظمی  زیبا 
فعالیت می کرد در حالی که خاشقجی 
مسعود  )مثل  ایرانی اش  نمونه های  و 
بهنود( به سبک دوم نزدیکتر بوده اند. 
دنبال  به  روزنامه نگار  دوم  سبک  در 
مقامات  به  بیشتر  هرچه  دسترسی 
است چون سیاست را به قدرت تقلیل 
می دهد و به همین علت گاه حقایق را 
فدای حفظ ارتباط با مقامات می سازد 
مقامات  سیاسی  تبلیغات  با  گاه  و  
هم همراهی می کند. کار حرفه ای در 
مقامات  دیدگاه  انعکاس  دوم  سبک 
در  )حتی  شرایط  و  رخدادهاست  از 
تمامیت خواه(  و  اقتدارگرا  نظام های 
عادی تلقی می شود با وجود دشمنی 
مقامات با روزنامه نگاران مستقل. وجه 
دیگر روزنامه نگاری در سبک دوم داد 
و ستد با مقامات است. روزنامه نگارانی 
مثل جمال خاشقجی و مسعود بهنود در 
میان رژیم و اپوزیسیون رفت و برگشت 
استانداردهای  در  خاشقجی  دارند. 
و  به شمار می آمد  اصالح طلب  ایرانی 
جهت  همین  از  برانداز.  کاظمی  زیبا 
خاشقجی از نگاه رسانه های غربی برای 
سعودی ها »خودی« به حساب می آمد. 
خودی بودن این دسته از روزنامه نگاران 
در مواردی به پیشرفت کارشان کمک 
می کند چون بخشی از سردبیران »تصور 
می کنند« که آنها چیزهایی می دانند )به 
دلیل تماس و چای خوردن با مقامات( 
که دیگران نمی دانند. این تصور معموال 
درست نیست چون مقامات از طریق این 
افراد ماشین تبلیغات خود را می گردانند 

و اخبار نادرست می پراکنند.
نه های  رسا ز  ا فهرستی  یر  ز در 
انگلیسی زبان آمریکایی و بریتانیایی که 

کاظمی  زیبا  مورد  در  می رفت  انتظار 
گزارش تهیه کرده باشند یا حتی اسم 
وی را در یک دوره ی 15 ساله آورده 
طوالنیست  بسیار  زمانی  )که  باشند 
از  گزارش  یک  مسئولیت  دادن  برای 
سوی سردبیر به یک نویسنده یا توجه 
ارائه  موضوع(  یک  به  یادداشت نویس 

می کنم:

آمدن اسم زیبا کاظمی  در یک مطلب 
زیبا  قتل  مورد  در  اختصاصی  مطلب 

رسانه کاظمی  
0     نیویورک تایمز  0
0     واشنگتن پست  1

0     سی بی اس نیوز  2
0     ان بی سی نیوز  2

0     فاکس نیوز  0
0     ای بی سی نیوز  1

1     گاردین  5۷
۳     دیلی تلگراف  ۴

0     هافینگتن پست  2
0     وال استریت ژورنال  0

 در 15 سالی که از مرگ زیبا )زهرا( 

از زیبا کاظمی  تا جمال خاشقجی: رسوایی رسانه های 
روزنامه نگار دو  قتل  نامتوازن  گزارش  در  برای غربی  اسالمی  =جمهوری 

مقاومت در برابر تحریم های 
ی  ر یا به  چشم  یکا  مر آ
دوخته  خود  همسایگان 

است.
می دهد  نشان  =شواهد 
زدن  دور  عواقب  از  نگرانی 
تحریم های آمریکا و تنش در 
روابط تهران و همسایگان اش 
بیشتر از آن است که تهران 
بتواند روی کمک آنها حساب 

باز کند.
لندن  چاپ  شرق االوسط  روزنامه 
سیاسی  تنگناهای  به  مقاله ای  در 
و  خاورمیانه  در  اسالمی  جمهوری 
تشدید فشارهای آمریکا علیه رهبران 
کرده  بررسی  و  پرداخته  تهران  رژیم 
تاثیرات منفی ناشی از تنش هایی که 
تهران و همسایگان دور و نزدیک خود 
با  تنش  عواقب  از  کمتر  دارد چیزی 

آمریکا ندارد.
طاهری  امیر  گزارش  نویسنده 
کارشناس مسائل خاورمیانه در مقدمه 
بزرگترین چالش  برابر  در  می نویسد، 
دنبال  به  تهران  در  رهبری  رژیم، 
و  دور  همسایگان  از  گرفتن  کمک 
نزدیک خود برای مقابله با تحریم های 

آمریکاست.
طرحی که در دستور کار قرار گرفته 
سه سرفصل دارد. اولی اطمینان از آن 
است که ایران نفت کافی برای تامین 
مثل  خود  حیاتی  نیازهای  و  پول 
حقوق و دستمزد بخش های دولتی و 

نظامی را فراهم کند.
دوم اطمینان از وجود ارز کافی در 
بازار داخلی است تا بتواند از سرعت 
سقوط ارزش پول ملی بکاهد. سقوط 
ارزش ریال تورم را در پی دارد. سوم 
اطمینان از تامین کاالها اساسی مورد 
نیاز مردم و تهیه قطعات و مواد اولیه 

کارخانه هاست.
و  آمریکا  تهدیدات  به  توجه  با 
پروژه ی  تحریم ها  زدن  دور  عواقب 
اراده و ُحسن نیت  به  تهران بستگی 
تا جایی که مربوط  دارد.  همسایگان 
عراق  و  روسیه  است  نفت  فروش  به 
نفت  دهند  اجازه  ایران  به  می توانند 
خود را از طریق سوآپ و تهاتر به این 
در چنین شرایطی  بفروشد.  کشورها 
شناسایی  برای  واشنگتن  برای  کار 
منبع فروش و تعیین جریمه سخت 
می شود. همچنین سهم ترکیه هم این 
است که واردات نفت و گاز را از منابع 
دیگر کم کند تا سهم واردات از ایران 

افزایش یابد.
وقتی مسئله ارز مطرح می شود پای 
دالر  از  لبریز  که  عراق  و  افغانستان 
کشیده  میان  به  هستند  آمریکایی 
دست  دالرها  این  بیشتر  می شود. 
شخصیت های  و  کوچک  بنگاه های 
دنبال  که  هستند  سیاسی  قدرتمند 

در  هستند.  خود  پول  کردن  بیشتر 
ارز  زیادی  مقادیر  گذشته  ماه های 
و  افغانستان  و  عراق  مرز  طریق  از 
در  است.  شده  ایران  وارد  گرجستان 
انتقال  شبکه های  ترکیه  زمینه  این 

پول به تهران را متوقف کرده است.
نیاز  نوشته،  ادامه  در  طاهری  امیر 
مبرم ایران به حسن نیت همسایه ها 
حسن  اخیر  سخنان  اصلی  بخش 
که  این  خصوصاً  بود.  روحانی 
معنادار  حمایت  می شود  پیش بینی  
اسالمی  جمهوری  از  اروپا   اتحادیه 
متوقف شود و آنها عقب نشینی کنند.
که  است  آن  از  حاکی  اینها  همه 
به  شوند  مجبور  او  تیم  و  روحانی 
دهند  تن  ترامپ  دونالد  با  مذاکره 
این  امیدوارند  آنها  حال  عین  در  اما 
مذاکره زمانی صورت گیرد که بخشی 
جمهوری  علیه  ترامپ  تمهیدات  از 

اسالمی به سود ایران تغییر کند.
در انتخابات میان دوره ای ماه آینده 
جمهوریخواه  حزب  ضعیف  نمایش 
ممکن است با استقبال تهران مواجه 
شود، حتی اگر ترامپ اکثریت کنگره 
را از دست ندهد. اما مهمتر شاید این 
اگر  است  معتقد  روحانی  که  باشد 
بزنگاه  این  بتواند  اسالمی  جمهوری 
خواهد  تهران  بگذارد  سر  پشت  را 
توانست بدون تحقیر آشکار پای میز 

مذاکره بنشیند.
اگر جمهوری اسالمی بین شش ماه 
تا یک سال بتواند مقاومت کند و پای 
رهبر  ننشیند  آمریکا  با  مذاکره  میز 
با  رژیم قادر خواهد بود وزن مذاکره 
»شیطان بزرگ« را از روی دوش خود 
بردارد و ادعا کند دستور مقاومتی که 

صادر کرده کارآمد بوده است.
اما مشکل اصلی استراتژی تهران این 
است که بیشتر بر اساس رویاپردازی 
ترسیم شده است زیرا در حال حاضر 
تنش های زیادی در رابطه ایران و همه 
شامل  که  دارد  وجود  همسایگان اش 
بعضاً  تنش هایی  می شود.  هم  روسیه 

بیش از تنش با آمریکا.
گزارش  این  از  دیگری  بخش  در 
قید  تهران  اینکه  وجود  با  آمده، 

دریایی  در  خود  تاریخی  موقعیت 
قراردادی  و  زده  را  )کاسپین(  خزر 
دیکته  توسط مسکو  که  کرده  امضاء 
هیچکدام  روسیه  رهبری  بود،  شده 
از وعده هایی را که به تهران داده بود 

عملی نکرد.
سومین  افغانستان،  در  ایران  رژیم 
منبع کمک های انساندوستانه بعد از 
آمریکا و هندوستان است. اما همچنان 
در  افغانستان  دولتی  مقام های  نه 
نظیر  مسلح  گروه های  نه  و  کابل 
می پذیرند.  را  ایران  جایگاه  طالبان 
آنها معتقدند جمهوری اسالمی برای 
هویت افغان تهدیدآمیز است زیرا آنها 
رژیم کنونی ایران را منشاء گسترش 
تفسیر  مرّوج  که  می داند  ایدئولوژی 

خاص از اسالم است.
را که  تهران دولت جدید پاکستان 
می شود  اداره  خان  عمران  توسط 
نواز  تا  می بیند  خود  سمت  بیشتر 
خود  جای  سر  حقیقت  این  شریف. 
خان  عمران  که  ماند  خواهد  باقی 
همچنان به شدت وابسته به حمایت 
نظر  به  و  است  پاکستان  ارتش 
دور  آمادگی  ارتش   این  نمی رسد 
شدن از آمریکا را داشته باشد به این 
معنی که حمایت واشنگتن را از دست 
تهران  در  مالیان  از  بجایش  و  بدهد 

حمایت کند.
در  عراق  دولت  نیت  و  درباره قصد 
سوال  عالمت  یک  نیز  تهران  مورد 
نشان  شواهد  دارد.  وجود  بزرگ 
تهران  همه  که  شرایطی  در  می دهد 
را بازنده نهایی می دانند احتمال اینکه 
شود  متمایل  ایران  سمت  به  عراق 

وجود ندارد.
رأس برنامه های نخست وزیر جدید 
عراق این است که تحریم های سازمان 
عراق  مورد  در   1991 سال  که  ملل 
امکان  این  و  بردارد  را  شد  اعمال 
بسیار  با حمایت  نخواهد داشت مگر 
از  عراقی ها  از  بسیاری  آمریکا.  قوی 
اینکه به جای دولت ایران روابط شان 
با تهران توسط نیروهای سپاه قدس 

هدایت می شود متنفرند.
از  هنوز  عراق  ُکردهای  از  بسیاری 
بغداد  و  آنکارا  تهران،  که  توطئه ای 
رفراندوم  برگزاری  زدن  برهم  برای 
اکثریت  خشمگین اند.  چیده اند 
شیعیان عراق از رژیم ایران به خاطر 
اینکه از آنان به عنوان اسب تروا سوء 

استفاده کرده متنفرند.
نیز  قطر  و  عمان  با  تهران  روابط 
قویست اما خالی از تنش نیست. عمان 
تهران همکاری  با  نزدیک  از  توانسته 
ندارد  وجود  تضمینی  اصاًل  اما  کند 
که دولت ترامپ بخواهد همچنان بر 
به  را  عمان  گذشته  سیاست  اساس 
عنوان میانجی بین واشنگتن و تهران 
بپذیرد. قطر نیز احتیاج دارد در مورد 
اینکه آیا در اردوگاه ایران برای مقابله 
با تحریم های ترامپ بماند، دوباره فکر 

کند.
شده  تاکید  گزارش  این  پایان  در 
اردوغان  طیب  رجب  و  ترکیه  که 
حکومت  که  را  نقشی  ندارد  احتمال 
آنها  برای  نمایشنامه  این  در  ایران 
جمهوری  رییس  کند.  قبول  نوشته 
ترکیه نشان داده تفاوت میان تظاهر 
می داند.  را  خودکشی  و  الف زنی  و 
و  خود  به  اسالمی  رهبری جمهوری 
اگر  بزرگی می کند  ایران لطف  مردم 
او نیز مانند اردوغان این تفاوت ها را 

درک کند.

*منبع: شرق االوسط
*نویسنده: امیر طاهری روزنامه نگار، 
پیشین  سردبیر  و  تحلیلگرسیاسی 

کیهان لندن
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

شرق االوسط: ایران میان الف زنی و خودکشی

علی خامنه ای در دانشگاه افسری امام حسین؛ اردیبهشت سال 1۳94

کاظمی می گذرد همه ی رسانه های فوق 
اینترنتی  در صفحات  را  خود  مطالب 
خود  می گذاشته اند و مطالب آنها نیز 
قابل جستجو بوده است. زیبا کاظمی 
در دوران ماقبل اینترنت کشته نشد تا 
عدم ذکر خبر وی ناشی از بی اطالعی 
یا نداشتن خبرنگار در ایران بوده باشد. 
حتی موارد اندک ذکر نام زیبا کاظمی 
اغلب سال ها بعد در این رسانه ها بطور 
اتفاقی و اغلب توسط مصاحبه شوندگان 
اتفاق افتاده است. رسانه های غربی در 
برخورد با مسائل ایران بسیار محتاطانه 
عمل می کنند تا مبادا چینی حق پنداری 

اسالمگرایان شیعه ترک بردارد.
اوباما و ترامپ

مرگ  به  صرفا  دوگانه  برخورد  این 
روزنامه نگاران محدود نمی شود. گرایش 
و غیرحرفه ای بودن آنها در موارد دیگر 
هم به چشم می آید. این رسانه ها در کل 
دوران اوباما پاسخگو کردن دولت امریکا 
و انتقاد از آن را فراموش کرده بودند 
افتاد  یادشان  انتخاب شد  ترامپ  تا  و 
که »چرخ پنجم دمکراسی« هستند، 
می میرد«  تاریکی  در  »دمکراسی  یا 
همیشه  از  بیش  امروز  »حقیقت  یا 
روز  )شعارهایی که هر  دارد«  اهمیت 
در صفحاتشان تکرار می کنند(. همه ی 
معامله  در  اوباما  دولت  رسوایی های 
اختصاصی  نامه های  )ارسال  ایران  با 
پول  میلیارد دالر  ارسال 1.۷  پنهانی، 
بیش  قاچاقچیانی  کردن  ازاد  نقد، 
حضور  بار  سی  شده،  اعالم  تعداد  از 
حسین موسویان در کاخ سفید که سفیر 
زمان  در  آلمان  در  اسالمی  جمهوری 
ترور میکونوس در برلین بود، مهندسی 
توقف  و  سفید  کاخ  توسط  رسانه ها 
پروژه ی کاساندرا در تعقیب پولشویی 

حزب اهلل لبنان(، خم شدن اوباما تا کمر 
در برابر شاه عربستان، و در اختصاص 
به  نزدیک  خصوصی  بخش  به  منابع 
دولت )500 میلیون دالر به یک شرکت 
ساخت سلول های خورشیدی که تلف 
شد( به اندازه ی کافی قابل نقد بود اما 
رسانه ها درباره ی وی ساکت بودند. روی 
کار آمدن ترامپ زبان آنها را باز کرده 
و یادشان افتاده که باید قدرت را مورد 

پرسش قرار دهند.
 چرا ترامپ و عربستان سعودی و نه 

اوباما و جمهوری اسالمی؟
پاسخ در حساسیت به عربستان سعودی 
به علت روابط نزدیک با ایاالت متحده 
به  اسالمی   به جمهوری  بی توجهی  و 
علت مواضع ضد آمریکایی و چپگرایی 
و  چپگرا(  رسانه های  )برای  رسانه ها 
غفلت برای رسانه های غیر چپگراست. 
تلگراف  دیلی  روزنامه ی  استثنا  تنها 
در گزارش های مستقیم از مرگ زیبا 
کاظمی و گاردین در ذکر مکرر نام وی 
حرفه ای  دغدغه های  ظاهرا  که  است 
نویسندگان و خبرنگاران آن را با وجود 

چپگرایی منعکس می کند. در دوره ی 
فعال  و  روزنامه نگار  بالگر،  ده ها  اوباما 
سیاسی مستقیما توسط رژیم جمهوری 
زندان ها  بیرون  و  زندان ها  اسالمی در 
کشته شدند )مثل هدی صابر، امیدرضا 
این  اما  بهشتی(  ستار  و  میرصیافی 
رسانه ها برای عدم اختالل در معامله ی 
دلیل دیگر  به هر  یا  اوباما- خامنه ای 
ساکت بودند. آنها حتی یک بار از اوباما 
و سخنگوی کاخ سفید سوال نکردند 
جمهوری  اقدامات  برابر  در  چرا  که 
اسالمی در سرکوب روزنامه نگاران و قتل 
آنها سکوت می کنند. اما در دوران ترامپ 
می کنند  مطرح  را  پرسش  این  مدام 
که »دولت ترامپ در این موضوع چه 

می خواهد بکند؟«
که  می دهد  نشان  موضوع  همین 
دقیق  معنای  به  رسانه حرفه ای  اینها 
و  حزبی  بولتن  بلکه  نیستند؛  کلمه 
بوق تبلیغاتی اند که بنا به موقعیت و 
یا  خبررسانی  نوع  با  سیاسی  گرایش 
خبرنارسانی موضع گیری می کنند. در 
مورد ممنوعیت رانندگی در عربستان 
تا سال 2018 صدها مطلب  سعودی 
در رسانه های چپگرا مشاهده می شود 
اما در مورد حجاب اجباری یا عدم حق 
زتان ایرانی برای مسافرت بدون مجوز 
منتشر شده  تعداد مطلب  مردان چه 
است؟ تقریبا هیچ. در مورد حجاب که 
با فرض نادرست قانونی و سنتی بودن 
برای آزرده نکردن  با تالش  نیز  آن و 
مسلمانان اسالمگرایی که در ایدئولوژی 
تنوع گرایی جدید بخشی از هم پیمانان 

چپ هستند اصوال جایی  و دغدغه ای 
برای طرح موضوع ندارند.          

تنفر از ترامپ، به هر قیمت
جنایات  به  رسانه ها  بی توجهی  وقتی 
نانش  هم پیما اسالمی و  جمهوری 
حماس،  حوثی ها،  لبنان،  )حزب اهلل 
بر  را در کنار تمرکز  و حشدالشعبی( 
جمال خاشقجی می گذاریم دو نتیجه 
حقوق  آنها  موضوع  گرفت:  می توان 
انسان ها نیست بلکه از این موضوع اخیر 
رابطه ی  و  کرده  استفاده  می خواهند 
میان ایاالت متحده و هم پیمانانش در 
منطقه را در افکار عمومی تخریب کنند، 
دولت های  طرفدار  را  ترامپ  دولت  و 
دیکتاتوری جلوه دهند در حالی که در 
همه ی دولت های پیشین ایاالت متحده 
سعودی  عربستان  به  سالح  فروش 
ادامه داشته و وضعیت حقوق بشر در 
چندانی  تغییر  هم  سعودی  عربستان 
نداشته است و دولت های آمریکا همگی 
روابط  عربستان  حکومت  با  همواره 
حسنه داشته اند. اما جریان های چپگرا 
آن قدر از دولت خود متنفر هستند که 
گاه داعش و جمهوری اسالمی  را نیز بر 
ترامپ که رئیس جمهوری یک کشور 
دمکراتیک است که در یک انتخابات 
آزاد به ریاست جمهوری رسیده، ترجیح 

می دهند.
*جمال خاشقجی نویسنده و روزنامه نگار 
سردبیر  و  مدیر  سعودی  عربستان 
و  بوده  »العرب«  خبری  شبکه  ارشد 
عربستانی  روزنامه های  در  همچنین 

مانند »الوطن« قلم می زده است.

جمال خاشقجی
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=افزایش قیمت سوخت و 
نابسامانی بنادر لنج داران را 

گرفتار کرده است.
می گوید:  ملوان  یک  =
آقای زنگنه از خدا بترسید، 
زندگی ما داره از بین میر ه، 
اما همش می گوییم مرگ بر 

آمریکا.
ورزنه  کشاورزان  =تجمع 
اصفهان و روستاهای اطراف 
پرداخت  عدم  و  بی آبی  به 

حق آبه ادامه دارد.
زنجان  ن  را تاکسی دا =
ی  ر ا د شهر ن  ا گر ر کا و 
نفت  کارگران  و  خوزستان 
قشم و کارکنان اداره آبفای 
اللی خوزستان نیز دست به 

اعصاب زدند.
بطور  ایران  در  صنفی  اعتراضات 
روزافزون بیشتر نی شود؛ برخی از آنها 

به شکل تحصن و تجمع و بعضی دیگر 
به صورت اعتصاب.

گرچه مدتی است تظاهرات خیابانی 
شبیه آنچه در دی ماه سال 139۶ یا 
ماه های نخست سال 1397 اتفاق افتاد 
تجمعات  ادامه ی  اما  کرده  فروکش 
اعتصاب  از جمله  اعتصابات صنفی  و 
کامیونداران همراه با اعتصاب سراسری 
دو روزه معلمان آشکارا نشان می دهد 
به  قادر  نظام  آن  از  فراتر  و  دولت 
اعتصابیون  مطالبات  به  پاسخگویی 

نیست.
موسسات  غارت شدگان  تجمع 
پراکنده  اعتصاب  اعتباری،  و  مالی 
رانندگان تاکسی، تجمعات دانشجویی 
ت  ضا ا عتر ا و  ه ها  نشگا ا د خل  ا د
یا  کارخانه ها  محوطه  در  کارگری 
اعتراضاتی  استانداری ها   مقابل  در 
اما  دارد  ادامه  همچنان  که  است 
اخبار و گزارش های مربوط به برخی 
آنها  اغلب  ریشه ی  که  تجمعات  از  
دالیل  به  است  معیشتی  و  اقتصادی 
رسانه ها  در  باید  که  آنطور  مختلف 
منعکس نمی شوند و صدای معترضان 
به گوش شهروندان و حکومت نمی  رسد 

یا کمتر می رسد.
حدود  ز  ا حاکیست  گزارش ها 
و  بوشهر  استان  در  پیش  روز   ۴۰
شهرستان های مختلف این استان به 
صیادان،  برخی  بندری  مناطق  ویژه 
روی  که  بومی  نان  ملوا و  باربرها 
در  می کنند  کار  لنج  و  شناورها 
به  لنج ها  این  از  بعضی  اعتصاب اند. 
مقصد دوبی و کویت بار می برند اما 
به خاطر گرانی سوخت و گازوییل در 

اعتصاب 4۰ روزه لنج داران 
بوشهر؛ اعتراضات صنفی در 

هر گوشه ای برپاست

اعتصاب هستند.
 ، بهمن  2 ۵  ، شنبه ر چها ز  و ر
شد  منتشر  ملوان  یک  از  ویدئویی 
از مشکالت خود و همکاران اش   که 
»آقای  می زند:  فریاد  و  می گوید 
زنگنه از خدا بترسید، زندگی ما داره 
می گوییم  همش  اما  می ره،  بین  از 

مرگ بر آمریکا«.
از  فهرستی  ما«  »ایران  وبسایت 
کرده  منتشر  را  لنج داران  مشکالت 
پنجه  و  آنها دست  با  که سال هاست 

نرم می کنند:
-گران شدن سوخت

-طوالنی بودن نوبت تخلیه
از  بندری  زیرساخت های  -کمبود 
جمله اسکله و حوضچه برای پهلوگیری

-تخلیه و بارگیری
سوخت  دریافت  در  کردن  -الزام 

غیر موردنیاز
-عدم تعهد کامل شرکت بندرسازان
-تعهد نکردن بیمه در قبال خسارات 
وضعیت  نشدن  مشخص  و  جزیی 

سرمایه اعضای تعاونی لنج داران
امور  و  اسکله  برای  مسئول  -نبود 

بندری
-کمبود فضا برای صادرات

از  اصفهان  دهقانان  و  کشاورزان 
جمله در شهرستان ورزنه نیز از یک 
هفته پیش در اعتراض به خشکسالی 
کرده  تجمع  حقآبه  پرداخت  عدم  و 
اند اما بی فایده بوده و توجهی به آنها 

نمی  شود.
کارگران  مهر،   2۵ چهارشنبه، 
شهرداری شوشتر در استان خوزستان 
برای چندمین روز دست از کار کشیده 
و اعتصاب کردند و و کارگران فضای 
سبز و گروهی از کارگران موتوری و 
آنها  اعتصاب  به  نیز  اداری شهرداری 

پیوستند.
دارد  ادامه  حالی  در  اعتصاب  این 
که حدود ۴۰۰ نفر از کارگران از روز 
متوالی  صورت  به  کنون  تا  دوشنبه 
به  دست  شهرداری  ساختمان  مقابل 
پاسخگوی  کسی  اما  زده اند  اعتصاب 

خواسته های این کارگران نیز نیست.
و  کارگران  اخیر،  روز  چند  طی 
سلیمان  مسجد  شهرداری  کارمندان 
مزدی،  معوقه  ماه   ۴ به  اعتراض  در 
دیگر  و  بیمه  حق  نشدن  پرداخت 
از کار کشیده و  سنوات خود، دست 

اعتصاب کرده اند.
ایلنا به  = در این باره خبرگزاری 
نقل از احمد زمانپور رییس شورای شهر 
اعتصاب  این  باره  در  مسجد سلیمان 
نوشته »باتوجه به مشکالت اقتصادی 
اخیر و کاهش میزان ساخت و سازهای 
پایین  شهرداری  درآمدهای  شهری، 
آمده و موجب شده که دخل و خرج 

ما به هم نخورد.«

کتاب ها است.
ذهن های  برای  دوستدار  آرامش 
در  او  که  آنچنان  نویسد.  می  جوان 
بر کتاب »امتناع  پیشگفتار مفصلش 
نوشته:  دینی«  فرهنگ  در  تفکر 
نیست.  سن  به  الزاماً  ذهن  »جوانی 
به آن است که ذهن بتواند حتا سد 
درجه انعطاف پذیر باشد. بتواند آنچه را 
که شنیده و دیده و خوانده و خودش 
بشنود،  نو  از  بروبد.  انباشته  آن  از  را 
ببیند، بخواند و بیاموزد و آن قابلیت 
در  همچنان  را  یادشده  هم اکنون 
خود بپروراند« )صفحه ۶۰، نقل قول 
دوستدار  آرامش  رسم الخط  مطابق 
است(. این بازاندیشی در دانسته ها و 
روبرو شدن و در افتادن با »حقیقت 
اعتقاد«های خود و به چالش کشیدن 
اندیشه ی  بنیادهای  از  یکی  آنها، 
چشم انداز  از  است.  دوستدار  آرامش 
نه  حقیقت  ژرف اندیش،  انسان  این 
بلکه  نیست  تقدسی  هیچ  واجد  تنها 
واقع  شود  مفهومی  ُمضاِف  وقتی 
برخالف انتظار عمل می کند: »ظلمت 
اعتقاد  هر  حقیقت  اعتقادی،…،  هر 

است. حقیقت بدین معنا آن ناپرسیده 
احاطه ی  با  که  است  نادانسته ای  و 
می شود،  فرهنگی  ما  بر  درونی اش 
تسخیر  را  جمعی  احساس  یعنی 
می کند و شالوده ی اعتقاد را می ریزد« 
)همان، صص 7۰-۶9(. اندیشه و تفکر 
)محال(  ممتنع  فرهنگی  چنین  در 
اعتقاد  برای  »حقیقت  زیرا:  است 
وجودی ست،  مرجع  و  ضامن  بنیاد، 
در حالیکه تفکر همواره باید به خود 
ثابت کند که هیچ بنیادی و ضامنی 
هیچگاه  یعنی  ندارد،  پرسندگی  جز 
متکی  کاویدن  جز  مرجعی  هیچ  به 
و  پرسش  از  همانقدر  تفکر  نیست. 
کاوش برمی آید و بدینگونه پیوسته از 
نو می شکفد که اعتقاد را »حقیقتش« 
یک بار برای همیشه در ناپرسایی خود 
بنا می نهد و نگه می دارد« )همان ص 
می کنید،  مالحظه  چنانکه   .)11۴
دوستدار  آرامش  اندیشه ی  فهمیدن 
ساده نیست و به همین سیاق گزارش 

آن مشکل تر است.
االهه بقراط اما در کتابگزاری اخیر، 
به خوبی از عهده ی این مهم برآمده 
این  آنچه  نگارنده،  گمان  به  است. 
کتابگزاری را از یک گزارش و بررسی 
ارتقاء  خالقانه  مقاله ای  به  معمولی 
در  آن  نویسنده ی  جوان  ذهن  داده، 
خوانش کتاب جدید آرامش دوستدار 
سه  در  لندن  کیهان  سردبیر  است. 
متن  اصل  از  کتابگزاری،  این  از  فراز 
فراتر رفته و اندیشه و درک خودش از 

موضوع را به میان آورده است.
در  دوستدار  آرامش  نخست:  فراز 
در  نوشتارش،  و  گفتار  از  بسیاری 

تأمالت بهنگام؛ شجاعت در فلسفه ورزی و خوانش فلسفه
شاید  معاصر  دوران  =در 
ر  قد به  عتی  جما هیچ 
شکل  در  »فلسفه پردازان« 
دادن به آنچه آرامش دوستدار 
»شبه زبان« و »شبه فرهنگ« 
نبوده اند.  دخیل  می نامد، 
همچنانکه آرامش دوستدار 
به فراست دریافته و بارها به 
نوشتار  و  گفتار  جامه ی  آن 
واردکنندگان  این  پوشانده، 
از  بیش  غرب،  از  اندیشه 
از  پرسشگری  سراغ  آنکه 
سرشت دینخو و اسالم زده ی 
ما ایرانیان بروند و به نقد آن 
بکوشند، دست به ترجمه ی 
فرنگیان  از  اندیشه هایی 
با  نسبتی  هیچ  که  زده اند 
ایرانیان  ما  گرفتاری های 
ترجمه های  این  نداشته، 
مغلوط و نامرتبط، شبه زبان 
و شبه فرهنگی را ساخته که 
ما را در ظلمِت حقیقت مان 
برده  فرو  بیشتر  و  بیشتر 

است.
کیهان  سردبیر  مصدقی-  یوسف 
از  مطلب  جدیدترین  در  لندن، 
مجموعه ی کتابگزاری هایش )گزارش 
و نقد کتاب( به آخرین کتاب آرامش 
فرهنگ  شبه زبان؛  و  »زبان  دوستدار 
این  است.  پرداخته  شبه فرهنگ«  و 
کتابی  نقد  بهترین  شاید  کتابگزاری 
بوده که صاحب این صفحه کلید طی 
این چند سال اخیر خوانده و به همین 
دلیل نه تنها خواندنش را به خواننده ی 
هوشمند توصیه می کند بلکه مقاله ی 
حاضر را هم به آن اختصاص می دهد 
تا بر اهمیت اندیشه ی آرامش دوستدار 
و کوشش االهه بقراط در معرفی این 

اندیشه، تأکید کند.

در نگاه نخست، شاید گزارِش کتاب 
و  سهل  کاری  آن(  عام  مفهوم  )در 
آسان به نظر بیاید؛ کتابی را می خوانید 
و پس از خواندن، گزارشی خالصه و 
از آن می نویسید و خالص!  همه فهم 
برای بسیاری از اهل قلم، نوشتن یک 
گزارش درباره ی کتابی که خوانده اند، 
بسیار ساده تر از نوشتن یک مقاله ی 
هر  نه  اما  است.  تحقیقی  یا  اصیل 
و  می شود  حکم  این  مشمول  کتابی 
نه هر گزارشگری کار را چنین سهل 
پیش فرضی  چنین  با  که  می گیرد 

سراغ یک نوشته ی فلسفی برود.
آلمانی  فیلسوف  نیچه  فردریش 
از  یکی  بر  که  کوتاهی  پیشگفتار  در 
)ضد  »دجال«  کتاب هایش  آخرین 
مسیح( نوشته، اشاره می کند که این 
کتاب را تنها برای چند تنی می نویسد 
این  بر  پا  هنوز  یک  هیچ  شاید  که 
خاکدان نگذاشته باشند، کسانی که به 
ضرورت او را می فهمند و شجاعِت در 
با ممنوعیت و پا گذاشتن به  افتادن 
هزارتوی فهم حقیقت را دارند. چنین 
کسانی از چشم انداز نیچه، گوش های 
نو  چشمانی  و  نو  موسیقی  برای  نو 
برای دیدن دورترین فاصله ها را دارند 
و دارای آنچنان جاِن آگاهی هستند 
در  را،  ناشنیده  کنون  تا  حقایق  که 
را  نیچه  کتاب های  یافت.  خواهند 
نمی شود بدون دریافتِن آنها، گزارش 
کرد. کتاب های آرامش دوستدار- که 
خود یکی از همان خوانندگان راستین 
نیچه است- نیز همین خصوصیت را 
دارند و نقد و بررسی آنها موکول به 
آن  نویسنده ی  کالم  جاِن  دریافتِن 

ایرانیاِن  کیستی  و  چیستی  توصیف 
اسالم زده از این ابیات فردوسی بزرگ 

مدد گرفته که:

ز ایران و از ترک و از تازیان
نژادی پدید آید اندر میان

نه دهقان، نه ترک و نه تازی بود
سخن ها به کردار، بازی بود

در  بارها  که  فردوسی  بیت  دو  این 
توصیف  در  دوستدار  آرامش  سخنان 
وضعیت پس از اسالم ما و مستحیل 
در  ما  دینخوی«  »فرهنِگ  شدِن 
اسالِم »غالِب بی فرهنگ« و »تازه کار 
و تازه نفس« تکرار شده است، به این 
موضوع اشاره دارد که هزار و چهارصد 
سال پس از هجوم ُجند اسالم به ایران 
و هزار سال پس از فردوسی، چیزی 
جز »هیچ« از ایرانی بودن باقی نمانده 
است. االهه بقراط اما برداشت آرامش 
ظهور  به  را  باال  ابیات  از  دوستدار 
آن  و  خنزرپنزری(  )پیرمرد  خمینی 
هیِچ خردسوز نکبت بار 12 بهمن ۵7 
پیوند می زند و بغرنج شناسِی آرامش 

دوستدار را در کمال تلخی آن، کارآمد 
می نویسد:»آنچه  و  می یابد  معنادار  و 
می زند،  لب پَر  دوستدار  آرامش  در 
بغض است، کینه نیست؛ خشم است، 

تندخویی نیست.«
فراز کتابگزاری جایی است  دومین 
و  »فلسفه پرداز«  بین  نویسنده  که 
می شود  قائل  تفاوت  »فیلسوف« 
است  فیلسوف  می نویسد:»کسی  و 
نه  و  دارد  فکری خالقانه  فعالیت  که 
یا مفسر حاصل فکر  تحویل دهنده و 
دیگران باشد!… فلسفه پردازی را اما 
زدن  حرف  یعنی  آموخت:  می شود 
درباره فعالیت فکری دیگران! فیلسوف 
و  نقل  اما  فلسفه پرداز  می اندیشد 
چنین  ما  می کند.  تعبیر  و  تعریف 

افرادی کم نداریم.«
این  صاحب  چشم انداز  از 
شاید  معاصر  دوران  در  صفحه کلید، 
هیچ جماعتی به قدر »فلسفه پردازان« 
آرامش  آنچه  به  دادن  شکل  در 
دوستدار »شبه زبان« و »شبه فرهنگ« 
همچنانکه  نبوده اند.  دخیل  می نامد، 
دریافته  فراست  به  دوستدار  آرامش 
و بارها به آن جامه ی گفتار و نوشتار 
پوشانده، این واردکنندگان اندیشه از 
غرب، بیش از آنکه سراغ پرسشگری 
ما  اسالم زده ی  و  دینخو  سرشت  از 
بکوشند،  آن  نقد  به  و  بروند  ایرانیان 
از  اندیشه هایی  ترجمه ی  به  دست 
با  نسبتی  هیچ  که  زده اند  فرنگیان 
نداشته،  ایرانیان  ما  گرفتاری های 
نامرتبط،  و  مغلوط  ترجمه های  این 
شبه زبان و شبه فرهنگی را ساخته که 
ما را در ظلمِت حقیقت مان بیشتر و 

االهه بقراط انسان اجتماعی را پدیده ای می بیند که شامل زنجیره ای 
از موقعیت، انسان، ذهن، اندیشه، درک، زبان، بیان و رابطه است

بیشتر فرو برده است.
عنوان  به  تجربه ،  به  بنا  نگارنده 
کسی که بخش مهمی از عمرش را به 
فلسفه پردازان و آموختن  با  معاشرت 
گذرانده ،  پیشین  فالسفه ی  آراء 
آرامش  خوِد  بجز  که  دارد  اطمینان 
فارسی زبان  قلمرو  در  ما  دوستدار، 
در  که  معنی  همان  به  »فیلسوف«- 
اشاره  مقاله  این  موضوع  کتابگزارِی 
این  مدعیان  باقی  و  نداریم  شده- 

عرصه، صرفا »فلسفه پرداز« هستند.
اما مثل هر خواننده ی  االهه بقراط 
هوشمندی، ذهن خود را تمام و کمال 
تسلیم اندیشه ی این فیلسوف فرهمند 
نمی کند بلکه برخی از احکام کتاب را 
با جدیت به چالش می کشد. به عنوان 
مثال با این حکم آرامش دوستدار که: 
»انسان محکوم است چنان بیندیشد 
در  از  می کند«  حکم  زبانش  که 
مخالفت در می آید و اندیشه را فراتر 
مرزهای  تعریف کننده ی  و  زبان  از 
اندیشه  منظر،  این  از  آن می شناسد. 
نداشتِن  و  است  بی مرز  و  آزاد  اساسا 
برابرنهاد در یک زبان خاص، موجب 
عدم »درک« اندیشه های ضبط شده 

در دیگر زبان ها نیست.
آرامش  که  کرد  روشن  باید  البته 
رهیافتی  باال  حکم  در  دوستدار 
ویتگنشتاینی به زبان داشته که در آن 
هیچ اندیشه ای خارج از زبان قابلیت 
شکل گیری ندارد. در این مفهوم، زبان 
چیزی جز نفس اندیشه نیست و این 
خاص  زبان  یک  به  ناظر  هم  حکم 
نیست. نگارنده نیک می داند که االهه 
بقراط با وجود اطالع از این رهیافت 
به  آن  با  زبان،  به  دوستدار  جناب 
چالش برخاسته تا بدون مرعوب شدن 
مقابل نام های بزرگ، »درک« خودش 
از موضوع بحث را روشن و بی تعارف 

بیان کند.
سومین فراز کتابگزاری جایی است 
ارجاعی  نقطه ی  کتاب،  گزارشگر  که 
اثر  درباره ی  اندیشه اش  برای  جدید 
فیلسوف ما می یابد و درکش از آن را 

به زبانی روشن چنین اعالم می کند: 
بود  انسان  نه  آغاز،  در  من،  نظر  »به 
نه کلمه و زبان و نه اندیشه و نه هیچ 
بود!«  موقعیت  فقط  بلکه  دیگر!  چیز 
او انسان اجتماعی را پدیده ای می بیند 
که شامل زنجیره ای از موقعیت، انسان 
]فردیت[، ذهن، اندیشه، درک، زبان، 
بیان و رابطه است. از چنین دیدگاهی، 
االهه بقراط اندیشه ی آرامش دوستدار 
ایرانی،  انسان  را چنین می فهمد که: 
نیندیشیدن  به  اعتیادش  دلیل  به 
در  دینی(  فرهنگ  در  تفکر  )امتناع 
)اندیشه(  زنجیره  این  سوم  حلقه ی 
آن  برای  باید  که  اختالل شده  دچار 

چاره ای اندیشید.
این چاره می تواند به مدد اندیشه ی 
فیلسوف  تنها  این  دوستدار-  آرامش 
اگر  آید  دست  به  ما-  معاصر  تاریخ 
او،  کتاب  گزارشگر  همچون  نیز  ما 
امانوئل کانت  به رهنمود جهانشمول 
فهم  به کار گرفتن  و در  عمل کنیم 

خویش دلیر باشیم.*
 Sapere( اشاره به این شعار التین*
Aude( که به فارسی چنین ترجمه 
می شود: »در به کار گرفتِن فهم خود 
دلیر باش« یا »جرأت داشته باش که 
در  کانت  کنی«.  استفاده  فهمت  از 
این  چیست؟«  »روشنگری  مقاله ی 
شعار را کلید خروج از صغارت دانسته 

است.
از آرامش  **نقل قول های نگارنده 
»امتناع  است:  منبع  این  از  دوستدار 
آرامش  دینی«،  فرهنگ  تفکردر 
دوستدار، انتشارات خاوران، چاپ اول، 

پاریس، 13۸3

آرامش دوستدار برای ذهن های جوان می نویسد. آنچنان که او در پیشگفتار مفصلش بر کتاب »امتناع 
تفکر در فرهنگ دینی« نوشته: »جوانی ذهن الزامًا به سن نیست. به آن است که ذهن بتواند حتا سد درجه 
انعطاف پذیر باشد. بتواند آنچه را که شنیده و دیده و خوانده و خودش را از آن انباشته بروبد. از نو بشنود، 

اعتصاب کارگران نفت سنگین در قشم در اعتراض به پنج ماه حقوق معوقه؛ ۲۵ مهرآرامش دوستدارببیند، بخواند و بیاموزد و آن قابلیت هم اکنون یادشده را همچنان در خود بپروراند«
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت دوازدهم

شورای هماهنگی تشکل های صنفی
 که منطق مسلط تمام دولت ها بوده 
اراده جمعی معلمان تسلیم  اما  است 
نشد و تحصن به صورت متحدانه در 
با  برگزاری  یافت.  ادامه  دوشنبه  روز 
شکوه تحصن در استان هایی که تشکل 
داد  نشان  دیگر  بار  دارند  پویا  صنفی 
که بین تشکل یابی مستقل و پیگیری 
مطالبات رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد.«

تشکل های  هماهنگی  شورای 
خواستار  ایران  فرهنگیان  صنفی 
رمضان زاده  محمدرضا  فوری  آزادی 
است:  شده  دربند  آموزگاران  دیگر  و 
»شورای هماهنگی تشکل های صنفی 
بر  مجدد  تاکید  ضمن  فرهنگیان 
خواهان  آموزشی  و  صنفی  مطالبات 
رمضان زاده  محمدرضا  فوری  آزادی 
شورای  است.  دربند  معلمان  تمام  و 
هماهنگی اعالم می دارد که مسئولیت 
دبیر  متوجه  که  خطری  هرگونه 
خراسان  معلمان  صنفی  انجمن 
حاکمیت  برعهده ی  گردد  شمالی 
است.« تعدی هایی  چنین  بانیان  و 

هماهنگی  شورای  بیانیه  در 
همچنین  معلمان  صنفی  تشکل های 
»شورای  که  است  شده  تأکید 
هماهنگی در فراخوان خود نسبت به 
با  پلیسی  و  امنیتی  برخورد  نوع  هر 
متحصنان هشدار داده است و معلمان 
را به تحصن محدود در دو روز یکشنبه 
و دوشنبه دعوت نموده اما چنانچه روند 

احضار و بازداشت فعاالن صنفی متوقف 
نگردد. شورای هماهنگی تشکل های 
ایران،  فرهنگیان  اراده  به  بنا  صنفی 
اعتراضات  ادامه  به  را  آنان  دیگر  بار 
خواند.« خواهد  فرا  گسترده 

روزه  دو  اعتصاب  است  گفتنی 
آموزگاران در سراسر ایران که روزهای 
از  یکی  برگزار شد  مهرماه  و 2۳   22
صنفی  اعتصاب های  گسترده ترین 
دومین  این  بود.  گذشته  سالهای  در 
طی  کشور  در  سراسری  اعتصاب 
اعتصاب  از  پس  و  گذشته  ماه های 

سراسری کامیونداران است.
تحصن  شکل  به  که  اعتصاب  این 
چند  هر  شد  انجام  مدارس  دفتر  در 
با بایکوت خبری رسانه های حکومتی 
اسالمی  جمهوری  مقامات  سکوت  و 
و  دانشجویان  سوی  از  اما  شد  روبرو 

بازنشستگان با حمایت روبرو شد.
اجتماعی  علوم  رشته  دانشجویان 
اعتصاب  با  طباطبایی  عالمه  دانشگاه 
آموزگاران همراه شدند و بازنشستگان 
نیز روزِ پس از پایان اعتصاب آموزگاران 
سازمان  مقابل  در  گسترده ای  تجمع 
برنامه و بودجه در تهران برگزار کردند.

کاربران شبکه های اجتماعی به ویژه 
از هشتگ هایی  استفاده  با  نیز  توئیتر 
چون #تحصن_معلمان  و #اعتصاب_
معلمان  و #تحصن_سراسری_معلمان 
و #معلمم_تنها_نیستی از آموزگاران 

کشور حمایت می کنند.

آزادی کشیش برانسون...                               از صفحه 3

ُرخ سوم؛ »مطربی« در طبیعت      
پشت  از  تنها  فیلم  در  که  ُرخ سوم 
و در نمای دور دیده می شود،  از نگاه 
پناهی، سرنوشت تلخی را در تبعیدی 
روستاهای  از  یکی  در  خودخواسته 
نزدیک زادگاه مرضیه تجربه می کند. 
اهالی ده از او که در انزوا به غزلسرایی 
و نقاشی روزگار می گذراند، به عنوان 
از  طرد  به  محکوم  که  »مطربی« 
او  ظاهراً  می کنند.  یاد  است،  جامعه 
تنها کسی است که از مرضیه حمایت 
می کند و به او پناه می دهد؛ حضوری 
محدوده ی  در  که  »بی آبرو«  و  غایب 
نقاشی  تابلوی  یک  شعر،  کتاب  یک 
و روایت های مغرضانه دیگران در باره  
نحوه  زندگی اش، شکل می گیرد. از آنجا 
روایت ها صورت  این  در  کنکاشی  که 
چارچوب  در  نیز  سوم  ُرخ  نمی گیرد، 
زن  یک  از  قالبی  و  بی رنگ  طرحی 

هنرمند مظلوم  گرفتار می ماند.
ُرخ چهارم؛ کارگردانی بی منطق و 

بددهن
شخصیت ُرخ چهارم، منیژه حکمت، 
که تنها با صدای خود در فیلم حضور 
دارد، با همین مایه ی خرده شیشه دار 
ساخته شده است: گفتگوی تلفنی او 

آقای پناهی، لطفًا از زنان......                            از صفحه 5
با پناهی در مورد غیبت بهناز جعفری 
کار  فیلمبردارِی  صحنه   آخرین  در 
وضعیت  گویای  چند  هر  جدیدش، 
و  لحن  با  ولی  است،   او  اضطراری 
اهانت آمیز  و  تحقیر کننده  ادبیاتی 
که  او  می شود.  ادا  به جعفری  نسبت 
با  فقط  را  فیلمش  اول  هنرپیشه ی 
می کند،  صدا  دیوانه«  »اون  عنوان 
او نشان نمی دهد  با  کمترین همدلی 
و بی وقفه از »بی مسئولیتی اش« حرف 
می زند. جعفر پناهی ولی با متانت پس 
از هر جمله، حکمت برآشفته را آرام 
پیش   منطقی  راه حل های  و  می کند 
رویکرد  این  البته  می گذارد.  پایش 
فیلم  سراسر  در  کارگردان  بالمنازع 
است: او همیشه در بزنگاه های حساس، 
و  می دهد  نشان  واکنش  هوشیارانه 
مشکالت را با درایت از میان برمی دارد.

ادای دین
فیلم »سه ُرخ« از نظر ساختاری به 
دراماتورژی سه فیلمی که پناهی پس از 
ممنوعیت کاری خود تهیه کرده، نزدیک 
یک  مانند  تازه اش،  کار  در  او  است. 
گردشگر بی حوصله راهی روستاهای پدر 
و مادر و نیاکانش در خطه ی آذربایجان 
می شود تا با نگاهی مردم شناسانه آداب و 

با کمال تأسف خبر درگذشت

مهندس فرهاد رأفت
همسر،پدر و برادر عزیزمان را به اطالع دوستان و 

آشنایان می رسانیم. 
پریچهر ، شیرین،پونه،گلنوش،احمد،فرخ و پاتریسیا

خانواده های رأفت،نجم آبادی،تفرشی،احفاد،خالقی، 
اکرت،زانگریلی،صدر و پکی.

»درگذشت«
= دست کم 90 دانشجو در 
اعتراضات سراسری دی ماه 
96 بازداشت و برخی از آنها 
هنوز در زندان هستند و با 
احکام بلندمدت زندان روبرو 

شدند.
= روحانی در زمان تبلیغات 
ن  ا عنو ید  با  : ت با نتخا ا
دانشجوی ستاره دار را کنار 
در  باید  دانشجو  بگذاریم؛ 
فعالیت سیاسی و علمی آزاد 
باشد و خطوط قرمز اقدامات 
او مصالح و منافع ملی است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته 
است دانشجویان باید دغدغه سیاسی 
داشته باشند و سیاست را بدانند اما 
از  باید  دانشجویان  که  کرده  تهدید 

سیاسی کاری ها دوری کنند.
منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری روز شنبه 21 مهرماه طی 
دانشجویان  جمع  در  سخنرانی  یک 
دانشگاه بیرجند به دانشجویان هشدار 
داده که از فعالیت سیاسی دوری کنند 
و جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری 
اسالمی را گوشزد کرده که »سیاست 

بله، سیاسی کاری نه«!
به  همچنین  غالمی  منصور 
شده  بازداشت  دانشجویان  وضعیت 
در اعتراضات دی ماه تا کنون اشاره 
علوم  وزارت  شده  مدعی  و  کرده 
پیگیر وضعیت این دانشجویان بوده 
همکاری  قضائیه  قوه  مسئوالن  و 
از  برخی  اکنون  و  داشتند  خوبی 
تحصیل  حال  در  دانشجویان  این 

هستند.
او اما در بخش دیگری از سخنانش 
این  نتیجه  »امیدواریم  که  گفته 
دانشجویانی  شود  سبب  پیگیری ها 
مرتکب  دانسته ای  تخلف  و  جرم  که 
که  نشوند«  مشکل  دچار  نشده اند 
این جمله نشان از زندانی یا زیر حکم 
بودن تعدادی از دانشجویانی است که 
از تظاهرات و اعتراضات دی ماه 9۶ تا 

کنون بازداشت شده اند.
در  می دهد  نشان  گزارش ها 
 9۶ دی ماه  سراسری  اعتراضات 
سراسر  در  دانشجو   90 دست کم 
این  بازداشت  شدند.  بازداشت  ایران 
دانشجویان با واکنش های گسترده ای 
روبرو شد و برخی نمایندگان مجلس 
و مقامات دولتی مدعی شدند پیگیر 

وضعیت دانشجویان هستند.
سرسنگی،  مجید   9۶ زمستان  در 
از  تهران  دانشگاه  فرهنگی  معاون 
پیگیری  برای  کمیته ای  تشکیل 
خبر  بازداشتی  دانشجویان  وضعیت 
ابتدای  همان  »از  بود:  گفته  و  داده 
این جریانات، دانشگاه تهران با دقت 
و جدیت موضوع بازداشت دانشجویان 
خود را مورد پیگیری قرار داد و تشکیل 

وزیر علوم دانشجویان را تهدید کرد: از سیاسی کاری دوری کنید!

کمیته ای برای پیگیری وضعیت این 
دانشجویان در دستور کار قرار گرفت 
و ارتباطات سازنده ای با مراجع قضایی 
و سایر نهادهای مرتبط، وزارت علوم، 
تشکل های  فناوری،  و  تحقیقات 
صنفی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
دانشجویان  دیگر  دانشجویی،   –
دانشجویان  خانواده های  و  دانشگاه 

یادشده برقرار شد.«
نماینده  صادقی  محمود  همزمان 
اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران 
از  نفر   10 »تعداد  که  بود  گفته 
و  تهران  دانشگاه های  در  دانشجویان 
وضعیت  در  نیز  شهرستان ها  برخی 
نامشخص قرار دارند و با وجود آنکه 
چند روز است که اطالعاتی از آنها در 
که  نشده  معلوم  هنوز  نیست،  دست 
کرده  بازداشت  را  آن ها  نهادی  چه 

است.«
نماینده  دیگر  سلحشوری  پروانه 

اسالمی  شورای  مجلس  اصالح طلب 
پشت  اطالعات  وزارت  بود  گفته  اما 

بازداشت دانشجویان قرار دارد.
آن  از  ماه  چند  گذشت  با  اکنون 
نمایندگان  که  ادعاهایی  و  روزها 
مجلس و وزارت علوم برای رسیدگی 
بازداشتی  دانشجویان  وضعیت  به 
احکام  با  آنها  از  بسیاری  داشتند، 
از  یک  هیچ  و  شدند  روبرو  قضایی 
مقامات دولتی و یا نمایندگان مجلس 

برای آنها کار موثری انجام ندادند.
دانشگاه  دانشجوی  صغیری،  رویا 
است  دانشجویان  این  از جمله  تبریز 
دی ماه  سراسری  اعتراضات  در  که 
ماه   2۳ به  دادگاه  در  و  بازداشت 
در  رأی  این  و  شد  محکوم  زندان 
دادگاه تجدید نظر هم تأیید شد. رویا 
برای   9۷ شهریورماه  سوم  صغیری 
زندان  به  محکومیت اش  گذراندن 

تبریز رفت.

رسوم و باورهای سنتی و خرافی آنان  را 
در قالب داستانی بی رمق به تصویر بکشد.

کادربندی جاده های خاکی و پرپیچ 
و  ِگلی  و خم مسیر شمال، خانه های 
توسری خورده  روستاهای سر راه که گاه 
به خاطر عبور گله های گاو و گوسفند 
نماهای  همگی  می شود…  بسته 
فیلم هایی چون »طعم گیالس«، »باد 
ما را خواهد برد« و دیگر کارهای عباس 
کیارستمی را به یاد می آورد. پیرمردهایی 
که در فیلم ظاهر می شوند نیز نه تنها 
بی شباهت به مردان کهنسال »خانه 
دوست کجاست« نیستند، بلکه به همان 
اندازه هم عاقل و فاضل جلوه می کنند. 
بازتولید این نماها، البد باید ادای دینی 

نسبت به استاد فقید پناهی تلقی شود.
ژانر »فیلمـ  مقاله«

پناهی در فیلم »سه ُرخ« از شناسه  های  
ژانر »فیلمـ  مقاله« سود برده که عمدتا 
بر ترکیبی از موازین فیلم سینمایی و 
عناصر فیلم مستند استوار است. این 
ژانر، اصولی مانند وجود رابطه ی علت 
و معلولی، پیوستگی و وحدت زمان و 
مکان، همچنین استفاده از دیالوگ های 
گویا و موثر در پیشبرد داستان فیلم 
کلی،  بطور  و  بی اهمیت می شمارد   را 
دیدگاه سوبژکتیو کارگردان را در نقش 
نُمادهای  تولید  نظاره گر در کنار  یک 

تصویری، بر سایر عناصر مقدم می داند.
به  با  مثال  پناهی،  راستا  این  در 
کارگرفتن استعاره هایی مستعمل چون 
مقایسه ارزش گاوی نیمه جان در برابر 
زندگی دختری که هنرپیشگی غایت 
تاکید  آن،   پی  در  و  است  او  آرزوی 
ظاهر  به  دومی،  به  نسبت  اولی  بر 
به  نسبت  تلقی همگانی  از  می کوشد 
جایگاه زن در جامعه و سینمای ایران 
انتقاد کند، ولی با شخصیت  پردازی های 
دیدگاه های  بر  تایید  ُمهر  کلیشه وار، 
پیشداوری های  و  دیرپای مردساالرانه 

تبعیض آمیز در مورد آنان می زند.
محدود  امکانات  که  است  روشن 
پناهی،  شغلی  ممنوعیت  از  ناشی 
تضییق آمیز  سیاست های  هم چنین 
اسالمی  جمهوری  دست اندرکاران 
مانع از آن می شود که این کارگردان 
فیلم های  سطح  در  کارهایی  جسور 
»طالی  و  »دایره«  مانند  درخشانی 
ُرخ«  »سه  فیلم  کند.  تولید  سرخ« 
ولی از نقصان بزرگتری رنج می برد: از 
نبود نگاهی عمیقاً برابرخواه در روابط 
میان زن و مرد )سینماگر( و از پُربود 

جنسیت زدگی خیرخواهانه.
آقای پناهی، اگر می خواهید با تصاویر 
»سه ُرخ« به زنان سینماگر ایران ارج 

بگذارید، لطفاً این کار را نکنید!

 که منطق مسلط تمام دولت ها بوده 
اراده جمعی معلمان تسلیم  اما  است 
نشد و تحصن به صورت متحدانه در 
با  برگزاری  یافت.  ادامه  دوشنبه  روز 
شکوه تحصن در استان هایی که تشکل 
داد  نشان  دیگر  بار  دارند  پویا  صنفی 
که بین تشکل یابی مستقل و پیگیری 
وجود  تنگاتنگ  رابطه ای  مطالبات 

دارد.«
شورای هماهنگی تشکل های صنفی 
آزادی  خواستار  ایران  فرهنگیان 
دیگر  و  رمضان زاده  محمدرضا  فوری 
آموزگاران دربند شده است: »شورای 
هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان 
ضمن تاکید مجدد بر مطالبات صنفی 
فوری  آزادی  خواهان  آموزشی  و 
محمدرضا رمضان زاده و تمام معلمان 
اعالم  هماهنگی  شورای  است.  دربند 
می دارد که مسئولیت هرگونه خطری 
که متوجه دبیر انجمن صنفی معلمان 

برعهده ی  گردد  شمالی  خراسان 
تعدی هایی  چنین  بانیان  و  حاکمیت 

است.«
هماهنگی  شورای  بیانیه  در 
همچنین  معلمان  صنفی  تشکل های 
»شورای  که  است  شده  تأکید 
هماهنگی در فراخوان خود نسبت به 
با  پلیسی  و  امنیتی  برخورد  نوع  هر 
متحصنان هشدار داده است و معلمان 
را به تحصن محدود در دو روز یکشنبه 
و دوشنبه دعوت نموده اما چنانچه روند 
احضار و بازداشت فعاالن صنفی متوقف 
نگردد. شورای هماهنگی تشکل های 
صنفی بنا به اراده فرهنگیان ایران، بار 
دیگر آنان را به ادامه اعتراضات گسترده 

فرا خواهد خواند.«
روزه  دو  اعتصاب  است  گفتنی 
آموزگاران در سراسر ایران که روزهای 
از  یکی  برگزار شد  مهرماه  و 2۳   22
صنفی  اعتصاب های  گسترده ترین 

دومین شورای هماهنگی تشکل های صنفی...                    از صفحه4 این  بود.  گذشته  سالهای  در 
طی  کشور  در  سراسری  اعتصاب 
اعتصاب  از  پس  و  گذشته  ماه های 

سراسری کامیونداران است.
تحصن  شکل  به  که  اعتصاب  این 
چند  هر  شد  انجام  مدارس  دفتر  در 
با بایکوت خبری رسانه های حکومتی 
اسالمی  جمهوری  مقامات  سکوت  و 
و  دانشجویان  سوی  از  اما  شد  روبرو 

بازنشستگان با حمایت روبرو شد.
اجتماعی  علوم  رشته  دانشجویان 
اعتصاب  با  طباطبایی  عالمه  دانشگاه 
آموزگاران همراه شدند و بازنشستگان 
نیز روزِ پس از پایان اعتصاب آموزگاران 
سازمان  مقابل  در  گسترده ای  تجمع 
برنامه و بودجه در تهران برگزار کردند.

کاربران شبکه های اجتماعی به ویژه 
از هشتگ هایی  استفاده  با  نیز  توئیتر 
چون #تحصن_معلمان  و #اعتصاب_
معلمان  و #تحصن_سراسری_معلمان 
و #معلمم_تنها_نیستی از آموزگاران 

کشور حمایت می کنند.

رئیس شورای هماهنگی تشکل های 
صنفی فرهنگیان بازداشت شد

رمضان زاده  =محمدرضا 
هماهنگی  شورای  رئیس 
تشکل های صنفی فرهنگیان 
و دبیر کانون صنفی معلمان 
بازداشت  شمالی  خراسان 

شد.
=نخستین روز این اعتصاب 
ل  ستقبا ا با  ی  سر ا سر
بی نظیری از سوی آموزگاران 
در استان های مختلف روبرو 
شد و در شبکه های اجتماعی 
پیدا  بازتاب گسترده ای  نیز 

کرد. 
رئیس شورای هماهنگی تشکل های 
آموزگاران  از  و  فرهنگیان  صنفی 
اعتصاب  پی  در  شمالی  خراسان 
سراسری آموزگاران بازداشت شد. این 
آموزگار بالفاصله پس از بازداشت اعالم 

کرد دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
در  معلمان  تحصن  دنبال  به 
 22 یکشنبه  روز  کشور  سراسر 
رئیس  رمضان زاده  محمدرضا  مهرماه 
صنفی  تشکل های  هماهنگی  شورای 
فرهنگیان و دبیر کانون صنفی معلمان 

خراسان شمالی بازداشت شد.
که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
ورود  بدو  در  رمضانزاده  محمدرضا 
او  است  شده  دستگیر  کار  محل  به 
به  اعتراض  در  بازداشت  ابتدای  از 
به  دست  خود  قانونی  غیر  بازداشت 

اعتصاب غذا زده است.
این بازداشت پیرو اعتصاب سراسری 
ایران  سراسر  آموزگاران  روزه  دو  و 
 22 دوشنبه،  و  یکشنبه  روزهای  در 

است.  گرفته  صورت  مهرماه   2۳ و 
دعوت  به  را  اعتصاب  این  آموزگاران 
صنفی  تشکل های  هماهنگی  شورای 

فرهنگیان انجام دادند.
نخستین روز این اعتصاب سراسری 
سوی  از  بی نظیری  استقبال  با 
مختلف  استان های  در  آموزگاران 
اجتماعی  شبکه های  در  و  شد  روبرو 

نیز بازتاب گسترده ای پیدا کرد.
حکومتی  رسانه های  که  حالی  در 
صنفی  اعتصاب  این  از  خبری  هیچ 
از  حکایت  خبرها  اما  نکردند  منتشر 
فشار شدید وزارت آموزش و پرورش 
و نیروهای امنیتی بر مدیران مدارس 
را  به هیچ وجه مدارس خود  تا  دارد 
باشد.  دایر  مدارس  و  نکنند  تعطیل 
دفتر  در  آموزگاران  وجود  این  با 
و سر  زده  اعتصاب  به  مدارس دست 
کالس درس حاضر نشدند و اعتصاب 
رفت.بازداشت  پیش  موفقیت  با  آنها 
می دهد  نشان  رمضان زاده  محمدرضا 
مقامات  و  رسانه ها  که  حالی  در 
حکومتی ظاهراً نسبت به این اعتصاب 
این  اثرات  اما  کردند  اختیار  سکوت 
واکنش  آن  به  و  دریافته  را  اعتصاب 

نشان دادند.
شورای  که  حالیست  در  این 
صنفی  تشکیل هاص  هماهنگی 
در  است  کرده  اعالم  آموزگاران 
خواسته های  نشدن  برآورده  صورت 
در  را  اعتصاب ها  این  آنها  آموزگاران، 

آبان ماه نیز ادامه خواهند داد.
مهمترین خواسته آموزگاران افزایش 
حقوق آموزگاران شاغل و بازنشسته، 
پرداخت سرانه دانش آموزی به مدارس 
و همچنین پایان دادن برخورد امنیتی 

و قضایی با آموزگاران است.

این در حالیست که حسن روحانی 
ریاست  انتخابات  دور  دو  هر  در 
توجهی  قابل  وعده های  جمهوری 
درباره آزادی های سیاسی در دانشگاه 
بود؛  داده  دانشجویان  از  حمایت  و 
وعده هایی که بدون شک در پیروزی 
او بر رقبایش تأثیرگذار بوده اما عملی 

نشده است.
 92 سال  خردادماه  در  روحانی 
برگزاری  از  پیش  پیش  روز  دو  و 
دولت  در  که  بود  گفته  انتخابات 
آزادتری  فضای  از  »دانشگاه ها  او 
این  »در  و  بود«  خواهند  برخوردار 
دانشجویان  انتقادهای  از  دولت 

استقبال خواهد شد.«
سال  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
ستاره دار  از  جلوگیری  همچنین   92
از جمله وعده های  شدن دانشجویان 
حسن روحانی بود. او گفته بود: »باید 
کنار  را  ستاره دار  دانشجوی  عنوان 
فعالیت  در  باید  دانشجو  بگذاریم؛ 
سیاسی و علمی آزاد باشد و خطوط 
قرمز اقدامات او مصالح و منافع ملی 

است.«
احضار،  روند  تنها  نه  اکنون  اما 
و  زندان  حکم  صدور  بازداشت، 
همچنان  دانشجویان  شدن  ستاره دار 
دولت  علوم  وزیر  بلکه  دارد  ادامه 
روحانی علناً دانشجویان را از داشتن 
قول  به  یا  سیاسی  عمل  هرگونه 
خودش »سیاسی کاری« منع می کند 

و نسبت به آن هشدار می دهد.
جالب اینکه بسیاری از دانشجویان 
روحانی  حسن  به   9۶ سال  در  که 
صورت  در  بودند  معتقد  دادند  رأی 
روحانی  رقیب  اصلی ترین  پیروزی 
فضای  رئیسی  سیدابراهیم  یعنی 
دانشگاه ها بسته و دانشجویان با خطر 
بازداشت و صدور حکم زندان روبرو 

خواهند شد.
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لبنان  انتخابات  از  که  مدت هاست 
از  همچنان  کشور  این  اما  می گذرد 
با  و  قدرتمند  دولتی  استقرار  عدم 
رنج می برد. مشکل  بیروت  ثبات در 
اصلی لبنان دقیقا مانند مشکل عراق 

است.
گفتمان های  ورود  زمان  از 
مذهبی  وسهمیه بندی  فرقه گرایانه 
در عرصه سیاسی و قانونی شدن این 
مذهبی  و  اتنیک  سهمیه بندی های 
در ساختار دولت های لبنان از زمان 
این  از سال ۲۰۰3  و عراق  استعمار 
و  ملی  استقالل  و  استقرار  کشورها 
ثبات سیاسی خود را از دست داده اند 
. در حالی که بیش از چهار ماه از اعالم 
می گذرد  لبنان  در  انتخابات  نتایج 
جناح های  توافق  عدم  بحث  هنوز 
وزارتخانه ها  تقسیم  برای  داخلی 
شنیده می شود. تنش ها و تضادهای 
داخلی لبنان ناشی از  نفوذ و دخالت 
خارجی بخصوص ایران، وضعیت را به 
گونه ای در آورده که پارلمان را با خالء 
تشکیل کابینه دولت و عدم همگرایی 
کرده  روبرو  نهایی  نتیجه  حصول  و 
که  لبنان  داخلی  اختالفات  است. 
قرار  منطقه ای  نزاع های  تاثیر  تحت 
دارد نشان می دهد که سعد الحریری 
عدم  بحران  به  نتوانسته  کنون  تا 
الحریری  پایان دهد.  کابینه  تشکیل 
طی این مدت سه فهرست جداگانه 
برای تقسیم وزارتخانه  به میشل عون 
آنها  از  اما هیچکدام  ارائه داده است 
با  عون  میشل  مشورت های  از  پس 
حزب اهلل  ویژه  به  داخلی  طرف های 

لبنان، مورد قبول واقع نشده است.
آنچه باعث شده لبنان در تشکیل 
فشار  اعمال  بماند،  عاجز  کابینه 
دخالت  و  خارجی  قدرت های 
امور  آنها در  مستقیم و غیرمستقیم 
از  دخالت ها  این  است.  کشور  این 
با  لبنان که  طریق گروه های داخلی 
بین المللی  و  منطقه ای  قدرت های 
می گیرد.  هستند، صورت  تماس  در 
جناح های  و  طیف ها  از  کدام  هر 
اساس  بر  لبنانی  سیاسی–اجتماعی 
نوع نگاه، مذهب و حتی منافع خود 
به سمت یک دولت خارجی متمایل 
بزرگ  چنان  مشکل  این  و  هستند 
شده که برخی گروه ها مانند حزب اهلل 
حمایت  ایران  حکومت  سوی  از  که 
مالی و تسلیحاتی می شود، به مثابه 
دولتی موازی با دولت قانونی و شرعی 
از  اندام می کند. خیلی  لبنان عرض 
تصمیم های این حزب مانند دخالت 
از  خارج  سوریه  داخلی  جنگ  در 
حاکمیت و اراده دولت  قانونی لبنان 

بود.
باعث  اهلل  حزب  فراقانونی  عملکرد 
شده که لبنان با بحران بزرگ تشکیل 
کابینه دولت روبرو شود.دولتی که در 
چارچوب توافق های سال ۲۰1۶ میان 
گروه های سیاسی صورت گرفت و به 
شناخته  جمهوری«  »ریاست  توافق 
شد. بر اساس این توافق بود که ژنرال 
و  شد  جمهوری  رئیس  عون  میشل 
در  الحریری  سعد  که  گردید  مقرر 
دوران ریاست جمهوری وی نخست 

وزیر بماند.
با توجه به شرایط جدید منطقه ای 
و تاثیر آن بر لبنان به نظر می رسد 
که سعد الحریری اکنون مصمم است 
دولت  اعضای  آینده  روزهای  طی 

جدید را معرفی کند.
و  الحریری  جدید  کابینه  تشکیل 
شکل گرفتن دولت آینده لبنان بدون 
دقیق  بررسی  به  مبرم  نیازی  شک 
و  منطقه ای  داخلی،  جدید  تغییرات 
بین المللی این کشور دارد. تغییراتی 
که پس از توافق »ریاست جمهوری« 
نیروهای  هماهنگی  با   ۲۰1۶ سال 
و  منطقه  لبنان،  داخلی  سیاسی 

نهادهای بین المللی صورت گرفت.
از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری 
داخلی  صحنه   عون  میشل  ژنرال 
لبنان شاهد رویدادهای بسیاری بود 
نقش  رویدادها  و  حوادث  این  که 
مهمی در روند تشکیل کابینه دولت 

جدید این کشور ایفا خواهند کرد.
مهمترین رویدادهای داخلی

لبنان،  داخلی  رویداد  مهمترین 
جنگی بود که با پوشش دولت سعد 
الحریری و ارتش و مقاومت مردمی 
لبنان در تابستان ۲۰1۷  در منطقه 
»جرود« رخ داد. در آن جنگ ارتش 
مسلح  گروه های  توانست  لبنان 
تروریستی را بدون حضور یا مشارکت 
بر  و  دهد  شکست  لبنان  حزب اهلل 
که  حزب اهلل  سالح  حفظ  ضرورت 
از حاکمیت و  بهانه دفاع  به  همواره 
تروریست ها  برابر  لبنان در  سرزمین 
توجیه می شد خط بطالن بکشد و به 
آن پایان دهد. در نبرد »جرود« مثلث 
دولت، ملت و ارتش لبنان نشان داد 
که آنها قادرند بدون حضور حزب اهلل 
تروریست  خطر  تهدید  از  را  مرزها 

خارج از مرزها حفظ کند.
از سوی دیگر حزب اهلل و متحدانش 
بیش از نصف کرسی های پرلمان را 
در انتخابات اخیر به دست آورده اند 
»نیروهای  حزب  حال  عین  در  اما 
سمیر  رهبری  به  لبنان«  مسلح 
سرسخت  مخالفان  از  که  جعجع 
و  اختالف  وجود  با  است  حزب اهلل 
سیاسی  گروه های  میان  دودستگی 
عون  میشل  ائتالف  و  مسیحی 
با  لبنان«  ملی  »جنبش  رئیس 
حزب اهلل، جایگاه دوم را در پارلمان 
به دست آورد. کارشناسان می گویند 
ترکیب جدید پارلمان می تواند تاثیر 
دولت  کابینه  بر  را  خود  مستقیم 

بگذارد.
»نیروهای  میان  روابط  در  تنش 
نقطه  به  ملی«  »جنبش  و  لبنانی« 
رویارویی رسیده بطوری که احتمال 
توافق های  و  معاهدات  عملی  لغو 
گذشته بین این احزاب افزایش یافته 
است. این اختالف ها درک جدیدی از 
روابط و صف بندی های سیاسی بین 
نیروهای لبنانی و شکنندگی توافق ها 
که بر اساس منافع کوتاه مدت صورت 

گرفته را نشان می دهد.
باعث  لبنان  اقتصادی  بد  وضعیت 
شد که برخی کشورها به ویژه فرانسه 

»سیدر«  کنفرانس  برگزاری  برای 
پیشقدم شود. در این کنفرانس برخی 
زیرساخت های  بازسازی  به  کشورها 
از  اما  شدند  متعهد  لبنان  اقتصادی 
آنجا که کشورهای غربی تحریم های 
ایران  و  حزب اهلل  علیه  بین المللی 
داوطلب  کشورهای  کرده اند،  اعمال 
لبنان  دولت  به  نیستند  قادر  دیگر 

کمک کند.
مهمترین رویدادهای منطقه ای

الف- پیروزی نسبی رژیم بشار اسد 
نقش روسیه  افزایش  و  و متحدانش 
بود  همزمان  عرب  جهان  مشرق  در 
در  ایران  اسرائیل-  تنش  افزایش  با 
اختالف  به  منجر  که  سوریه  خاک 

شدید میان مسکو و تل آویو شد.
ب- تغییر رویکرد سیاسی پادشاهی 
آرام  سیاست  مشی  از خط  سعودی 
سیاست  به  ایران،  کردن  مهار  و 
رویارویی و حتی هجومی و آشکار تر 
در  بخصوص  تهران  با  معامله  شدن 
شدید  موضع گیری  و  یمن  پرونده 
علیه قطر و ادامه اختالف کشورهای 
مصر  و  سعودی  بحرین،  امارات، 
ایفا  منطقه  در  دوحه  که  نقشی  با 

می کند.
ج- دور شدن ترکیه عضو مهم ناتو 
و هم پیمان استراتژیک غرب از ایاالت 
گرم  روابط  وبرقراری  آمریکا  متحده 
با مسکو و تهران که با برتری نقش 
مسکو و به دست گرفتن ابتکار عمل 

در سوریه منجر شد.
د-پایان یافتن طرح »معامله قرن« 
در رابطه با منازعه اعراب و اسرائیل و 
سلب آزادی مانورهای هوایی اسرائیل 
بر فراز سوریه و محروم کردن تل آویو 
از آزادی تحرک بر فراز سوریه پس 
از سقوط هواپیمای روسی از طریق 
هوایی  پدافند  به  دمشق  تجهیز 

پیشرفته توسط مسکو.

عوامل بین المللی و تاثیرات 
آنها بر عدم تشکیل دولت در 

لبنان
ایاالت  خروج  مهم،  عامل  یک 
متحده آمریکا از توافق اتمی با ایران 

اقتصادی  تحریم های  سرگیری  از  و 
منطقه ایش  وابستگان  و  تهران  علیه 

مانند حزب اهلل لبنان است.
عامل دیگر، حرص و طمع روسیه 
سیاسی،  اقتصادی،  جبهه های  در 
دیپلماتیک و نظامی از حیاط خلوت 
این کشور یعنی شبه جزیره کریمه تا 

آسیا مشرق جهان عرب است.
گسترده  ترس  و  نگرانی  افزایش 
هجوم  بحران  از  جهانی  جامعه 
افزایش  و  اروپا  به  پناهندگان 
محبوبیت احزاب راستگرا و گفتمان 
پوپولیستی در برابر نیروهای لیبرال، 
مترقی و معتدل در این قاره نیز عامل 
مهمی است که نمی توان آن را نادیده 

گرفت.
تاثیرات  گونه ای  به  رویدادها  این 
گذاشته  لبنان  سرنوشت  بر  را  خود 
پیش زمینه های  این  با  حال  است. 
چه  بین المللی  و  منطقه ای  پیچیده 
گزینه هایی برای سعد الحریری باقی 
می ماند تا بتواند کابینه جدید خود را 
با حفظ تعادل میان نیروهای داخلی 
که هر کدام خود را نماینده بخشی از 
قدرت های منطقه ای می داند، تشکیل 

دهد؟
تصمیم گیری  شرایطی  چنین  در 
سخت  بسیار  الحریری  سعد  برای 
همه سختی ها  با  اما  می آید  نظر  به 
برای الحریری سه گزینه باقیست که 
تنها با انتخاب یکی از این سه گزینه 
می تواند دولت جدید را تشکیل دهد.

گزینه های سعد الحریری
کابینه ای  باید  الحریری  سعد  اول: 
متعادل که در آن هیچیک از تیم های 
سیاسی بر دیگری غلبه نداشته باشد 
لبنان  وزیر  نخست  دهد؛  تشکیل 
اکنون با تالش فراوان در این مسیر 
گام گذاشته اما شانس موفقیت این 
که  چرا  است  ضعیف  بسیار  سناریو 
این سناریو با سیاست حزب اهلل لبنان 
دستور  تهران  از  مستقیم  بطور  که 
از  حزب اهلل  دارد.  مغایرت  می گیرد، 
نخست  الحریری  رفیق  ترور  زمان 
وزیر اسبق لبنان که خود متهم اصلی 
این ترور است تا امروز حاضر نشده در 

چارچوب دولت و زیر چتر حاکمیت 
بگیرد  قرار  کشور  این  قانون  و  ملی 
بلکه در همه دولت ها مشارکت کرده 
مسائل  باره  در  تصمیم گیری  در  و 
به  اعتنایی  هیج  منطقه ای  و  محلی 
چارچوب سیاست داخلی و خارجی 

دولت قانونی نکرده است.
عقب نشینی  و  امتیازدهی  دوم: 
ائتالف الحریری و مخالفان حزب اهلل 
گام  این  ولی  کابینه.  تشکیل  برای 
جهان  کل  با  لبنان  رابطه  می تواند 
عربی  کشورهای  بخصوص  و  عرب 
درآمد   %۷۰ که  را  فارس  خلیج 
آنها  از  لبنان  توریستی  بخش 
آنها  و  بزند  هم  بر  می شود،  حاصل 
کشورهای  اغلب  کند.  خشمگین  را 
لبنان را در فهرست  عربی حزب اهلل 
سازمان های تروریستی قرار داده اند. 
برخی  عربی  کشورهای  بر  عالوه 
کشورهای غربی، بویژه ایاالت متحده 
سازمانی  را  لبنان  حزب اهلل  آمریکا، 
تروریستی می دانند. چنانچه اکثریت 
کابینه دولت جدید لبنان را حزب اهلل 
سقوط  مفهوم  به  این  دهد  تشکیل 
جمهوری  آغوش  به  لبنان  کامل 
مسئله  این  که  است  ایران  اسالمی 
سیاسی  حیثیت  و  اعتبار  تنها  نه 
برد  بین خواهد  از  به کلی  را  لبنان 
بلکه تمام مشکالتی را که در آینده 
خواهد  مواجه  آنها  با  ایران  رژیم 
منتقل  لبنان  به  مستقیم  بطور  شد 
گرفتن  پیش  در  کرد. پس   خواهد 
چنین گزینه ای برای سعد الحریری 
نظر  به  دشوار  و  سخت  بسیار 
الحریری  برای  گزینه  این  می رسد. 
سیاسی  نظر  از  هم  و  دشوار  هم 
بارها  الحریری  بود.  پرهزینه خواهد 
دولت  به  حزب اهلل  پایبندی  عدم  با 
این کشور  قانون و سیادت  و  لبنان 
به شدت مخالفت کرده بطوری که با 
شعار »امتیازدهی دیگر بس است« 
نمی خواهد بیش از این به حزب اهلل 
و  لبنان  ملی  جنبش  بدهد.  امتیاز 
هواداران  و  مسلح  نیروهای  حزب 
حاضر  می گویند  الحریری  سعد 
نیستند لبنان را قربانی سیاست های 
از  بکنند.  حزب اهلل  ماجراجویانه ی 

نظر آنها حزب اهلل لبنان در چارچوب 
رژیم  و  اسالمی  جمهوری  »پروژه« 
نباید  لبنان  و  می کند  عمل  اسد 
پلی برای رسیدن آنها به اهدافشان 
و  حضور  دلیل  به  شود.  منطقه  در 
مشارکت حزب اهلل لبنان در پارلمان 
به  غربی  کشورهای  دولت  کابینه  و 
کمک  به  مایل  زیاد  آمریکا  ویژه 

کردن به اقتصاد لبنان نیستند.
سعد  کناره گیری  گزینه  سوم: 
وزیری؛  نخست  پست  از  الحریری 
این گزینه پیامدهای منفی برای خود 
سعد الحریری خواهد داشت بطوری 
لبنان مجبور  وزیر  که شاید نخست 
ترک  را  لبنان  گذشته  مانند  شود 
پیامدهای  الحریری  استعفای  کند. 
در  و  لبنان  داخل  در  زیادی  منفی 
و  منطقه ای  خارجی  روابط  سطح 
بین المللی  نیز در پی خواهد داشت. 
پوششی  حقیقت  در  الحریری  سعد 
مثبت وحقیقی برای دولت »یکپارچه 
او  بدون  که  است  لبنان  ملی« 
شرایط  در  هم پیمانانش  و  حزب اهلل 
کنونی که تحت فشارهای منطقه ای 
قرار  ویژه تحریم ها  به  بین المللی  و 
دارند، نمی توانند حکومتی با چهره ای 
ملی و مورد قبول کشورهای منطقه  
دهند.  تشکیل  بین المللی  جامعه  و 
حزب اهلل لبنان هم از سوی کشورهای 
گروه های  فهرست  در  منطقه 
تروریست قرار گرفته و هم از سوی 
ایاالت متحده آمریکا. بنابراین ما در 
معادله ای  و  بزرگ  معمای  برابر یک 
حل نشدنی در رابطه با تشکیل دولت 

جدید لبنان قرار داریم.
انتخابات  برگزاری  وجود  با  لبنان 
چارچوب  در  که  آن  نتایج  اعالم  و 
انجام شد،  کشور  این  اساسی  قانون 
اما همچنان در بحران »عدم تشکیل 
کابینه دولت« بسر می برد. ادامه این 
شکست  سوی  به  را  لبنان  بحران 
سوق  کشور  دولت-  پروسه  کامل 
حاصل  شکستی  چنین  می دهد. 
که  خارجیست  کشورهای  مداخله 
اساس  بر  مرحله ای  توافق های  با 
را  کشور  این  فرقه ای،  سهمیه بندی 
هر  که  شده  مین گذاری  میدانی  به 
آن احتمال انفجار آن می رود، تبدیل 

کرده اند.
صورت  به  استقالل  زمان  از  لبنان 
نه  معادله  با  فرقه ای  سهمیه بندی 
برای همه به حیات  برد  نه  باخت و 
این  است.  داده  ادامه  خود  سیاسی 
 1۹8۹ سال  داخلی  جنگ  با  کشور 
اشغال  و  مستقیم  قیمومیت  تحت 
سال  تا  درآمد.  اسد  حافظ  نیروهای 
الحریری  رفیق  ترور  یعنی   ۲۰۰۵
سوری ها  دست  بازی  بندهای  همه 
الحریری  ترور  از حادثه  اما پس  بود 
فشارهای  تحت  سوریه  ارتش 
لبنان  ترک  به  مجبور  بین المللی 
شد. از سال ۲۰۰۵ نیروهای سیاسی 
توافقی  دمکراسی  اساس  بر  لبنان 
کشور را اداره می کردند اما با افزایش 
قدرت نظامی و شبه نظامی حزب اهلل 
با پشتیبانی رژیم ایران تقریبا نقش 
حزب اهلل  وسیله  به  بار  این  سوریه 
لبنان ایفا می شد و دمکراسی توافقی 
تمرد  و  قیمومیت  به  را  خود  جای 
و  داد  نهادهای دولت  علیه  حزب اهلل 
معادله »نه باخت و نه برد« با سرنیزه 
باخت  و  حزب اهلل  تسلط  به  زور  و 

همه ی کشور لبنان منجر شد.
اما اکنون شرایط بین المللی تغییر 
و  لبنان  بر حزب اهلل  فشارها  و  یافته 
یعنی  تسلیحاتی اش  و  مالی  منبع 
است.  یافته  افزایش  ایران  حکومت 
کشور در وضعیت بسیار دشواری قرار 
سعد  دولت  دلیل  همین  به  و  دارد 
عبارت  یک  به  می توان  را  الحریری 
خالصه کرد: دولت حیران لبنان در 

میان نزاع واشنگتن و تهران!

*منبع: شرق االوسط
*نویسنده: سام منسی

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

دولت لبنان در کشمکش میان 
واشنگتن و تهران   
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