
داشت. دونالد ترامپ هشتم مه برابر با 18 
اردیبهشت دستور خروج آمریکا از برجام 
را صادر کرد و اعالم شد تحریم های یک 
جانبه آمریکا که با امضای برجام معلق 
شده بود، در دو مرحله در تابستان و 
پاییز ۲۰18 از سر گرفته خواهد شد. 
از آن زمان تا کنون اقتصاد ایران یکی 
را طی  خود  دوره های  بحرانی ترین  از 

می کند.

)18 صفحه(
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سال سی و پنجمـ  شماره 1651 )شمارۀ 185 از دورۀ جدید(
Page 1 جمعه  11 تا پنجشنبه 17 آبان ماه 1397خورشیدی

سپاس ازخوانندگان و کاربران
ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک
برای کمک به ادامه ی انتشار رسانه ی  خودتان

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

شما خوانندگان و کاربران هستید.
www.kayhanlife.comروزنامه نگاران و کارکنان کیهان لندن

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

دولِت بی تدبیر و مردِم امیدوار

 در صفحه 2

آمریکا  متحده  ایاالت  تحریم های 
علیه جمهوری اسالمی از روز یکشنبه 
4 نوامبر ۲۰18 در حالی اجرایی می شود 
که بحران اقتصادی در ایران ماه هاست 
و همچنین  تحریم ها  این  تأثیر  تحت 
راهکارهای  یافتن  در  ناتوانی حکومت 

مناسب به شدت تشدید شده است.
از اوایل سال جاری میالدی شواهد 
وجود  برجام  از  متحده  ایاالت  خروج  در صفحات 10 و 11 

سرمقاهل
خیزش دی اپوزیسیون را از خواب 

زمستانی بیدار کرد

رپرتاژآگهی روحانی در تایمز مالی انگلیس
اسالمی  جمهوری  علیه  آمریکا  تحریم های  جدید  دور  آستانه ی  در 
مالی  تایمز  در  رپرتاژآگهی  یک  روحانی  حسن  حجت االسالم  )۴نوامبر( 

انگلیس منتشر کرده است.
در این رپرتاژآگهی وقتی از »چالش های فراوان« جهان امروز »همچون 
مسائل اقتصادی، بحران های اجتماعی، معضل پناهندگان، بیگانه ستیزی 
و پدیده تروریسم و افراطی گری« سخن می رود، توجه به سوی یکی از 
که  اسالمی  جمهوری  نظام  می شود:  جلب  مشکالت  این  مهم  عامالن 
در  جنگ افروزی  با  و  است  افراطی گری«  و  »تروریسم  حامیان  از  یکی 
مسبب  و  زده  دامن  »بیگانه ستیزی«  و  پناهندگان«  »معضل  به  منطقه 
ایران است.  اصلی »مسائل اقتصادی« و »بحران های اجتماعی« در خود 
روحانی مدعیست »نزدیک به دو سال است که یک مشکل پیچیده به 
مشکالت جهانی اضافه شده و آن سیاست های دولت آمریکا است که 
آیا  است«!  کشیده  چالش  به  مختلف  حوزه های  در  را  بین المللی  روابط 
می گیرند؟!  جدی  را  سخنان  این  مالی  تایمز  خوانندگان  می کند  فکر  او 
نظام  سال  یا چهل  افزوده  جهانی«  »مشکالت  بر  ترامپ  ساله  دو  دولت 
واپسمانده ی ایران که با سلطه جویی و سیاست »صدور انقالب اسالمی« 
سبب تفرقه در منطقه شده و به درگیری های فرقه ای دامن می زند. این 
و  داعش  و  القاعده  مانند  گروه هایی  دالیل شکل گیری  از  یکی  سیاست 

همچنین جنگ های نیابتی است. 
همچنین  و  افراطیون  و  اسالمگرایان  مذاق  به  روحانی  رپرتاژآگهی 
دولت های  اما  می آید.  و ضدآمریکایی خوش  چپگرایان ضدامپریالیست 
اروپایی که این روزها درگیر پیگیرد تروریست های تازه نفس رژیم ایران 

هستند، تحت تأثیر این تبلیغات قرار نمی گیرند. 
روحانی برجام را »پیروزی بزرگ دیپلماسی در دوران معاصر« می خواند 
ولی توضیح نمی دهد چرا این »پیروزی بزرگ دیپلماسی« شکست خورده! 
و چرا جمهوری اسالمی که به ادعای روحانی »اهل منطق و گفتگوست« 

نتوانسته آمریکا را قانع به ماندن در برجام بکند! 
»طاغوت«،  دوران  در  آمریکا  و  ایران  دوستی  پیمان  از  ناامید  روحانی 
در رپرتاژآگهی خود از اروپا و روسیه و چین می خواهد بسته ای به رژیم 
به چه دلیل؟!  را جبران کند«!  آمریکا  ارائه دهند که »تحریم های  ایران 
و...؟!  آرژانتین  و  اروپا  و  منطقه  و  ایران  در  رژیم  تبهکاری های  پاس  به 
نگاهی به پرونده های جنگ افروزی و تروریستی رژیم در داخل و خارج، 
آنهم در بیست سالگی قتل های فجیع زنجیره ای نشان می دهد که اگر با 
یک رپرتاژآگهی می شد مانع روندی شد که در انتظار رژیم ایران است، 

رسانه ها به جای دولت ها می نشستند! 
روحانی در پایان رپرتاژآگهی خود که برایش نوشته اند یادآوری می کند:  
»همکاری ایران و اروپا، منافع درازمدت برای هر دوطرف و صلح و ثبات 
جهانی در بر خواهد داشت«. جامعه ایران اما پس از تجربه ای تلخ و خونبار 
به این نتیجه رسیده که بدون نظام جمهوری اسالمی و در همکاری با همه 
کشورهای منطقه و جهان، منافع درازمدت همه طرفین، و نه فقط »دو طرف«، 
تأمین خواهد شد. این جامعه نیازی به هزینه کردن برای انتشار رپرتاژآگهی 
این تا  اعتصاب خواهد کرد  و  اعتراض  آنقدر  ندارد.  در رسانه های غربی 

  رسانه ها مجبور شوند صدای آنها را رایگان به گوش همه برسانند.

=امروز اگرچه براندازی و گذار از جمهوری اسالمی از یک سو به دغدغه و نگرانی زمامداران رژیم ایران تبدیل 
شده و از سوی دیگر در دستور کار مخالفان جمهوری اسالمی قرار گرفته، ولی هنوز بخشی از نیروهایی که خود 

را »اپوزیسیون« می خوانند، می خواهند همزمان روی هر دو میز براندازی و اصالحات بازی کنند.

 در صفحه18

دومین پیروزی تیم بسکتبال دختران 
جوان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا

حضور زنان افغان در استادیوم ها: ****
مسئوالن جمهوری اسالمی در غار

****
نهمین قهرمانی فدرر در مسابقات بازل

****
استعفای دسته جمعی علیرضا خادم و چهار 
عضو فدراسیون و تیم ملی کشتی ایران

****
عدم ایمنی در محیط کار دوباره حادثه آفرید:
 انفجار مخزن آمونیاک در بابل

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید
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صفحه 3د
کشور  پنج  مشترک  =بیانیه 
تروریستی  توطئه  علیه  اسکاندیناوی 

جمهوری اسالمی در دانمارک
صفحه 4

=نشست گروهی از اعضای َفَرشگرد با 
شاهزاده رضا پهلوی در واشنگتن

صفحه 5
نادری  امیر  و  علیدوستی  =ترانه 

ستاره های جشنواره سینمایی توکیو

صفحه 6
با  خارجی  بانک های  تمام  =ارتباط 

شرکت نفت ایران قطع شد
صفحه 7

=رژیم ایران و شورش »پابرهنگان«
صفحات  8 و 9

= »زن روز« و »مرد روز«
صفحه 12

=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران
=مکتب تازه »مبارزه« - داریوش همایون

صفحه 13
= سرگرمی -جدول - سودوکو

صفحه 14
=دکتر مصّدق؛ آسیب شناسی یک شکست

صفحه 15
=بحران سیاسی اروپا از کجا می آید؟

صفحه 17
دراویش  برای  شده  صادر  =احکام 
و  زندان  سال  هزار  از  بیش  گنابادی: 

شش هزار ضربه شالق

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com

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

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

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

کیهان لندن منتشر کرد:

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

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

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

کنفرانس امنیتی منامه برای مقابله با
 نفوذ جمهوری اسالمی در منطقه
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تحریم های ایاالت متحده آمریکا علیه 
 4 یکشنبه  روز  از  اسالمی  جمهوری 
نوامبر ۲۰1۸ در حالی اجرایی می شود 
که بحران اقتصادی در ایران ماه هاست 
این تحریم ها و همچنین  تأثیر  تحت 
ناتوانی حکومت در یافتن راهکارهای 

مناسب به شدت تشدید شده است.
شواهد  میالدی  جاری  سال  اوایل  از 
وجود  برجام  از  متحده  ایاالت  خروج 
برابر  مه  هشتم  ترامپ  دونالد  داشت. 
با 1۸ اردیبهشت دستور خروج آمریکا 
شد  اعالم  و  کرد  صادر  را  برجام  از 
با  که  آمریکا  جانبه  یک  تحریم های 
دو  در  بود،  معلق شده  برجام  امضای 
از  پاییز ۲۰1۸  و  تابستان  در  مرحله 
سر گرفته خواهد شد. از آن زمان تا 
کنون اقتصاد ایران یکی از بحرانی ترین 

دوره های خود را طی می کند.
تحریم ها معلولند نه علت!

در همه این مدت حکومت و به ویژه 
تنها  نه  روحانی  اقتصادی حسن  تیم 
برنامه ای مشخص برای دوران پساتحریم 
ارائه نکرده بلکه عملکرد پریشان و بر 
مدارِ رانت و فساِد دولت موجب شده 
فعاالن اقتصادی، کسب  و کار خود را 
در خطرهای جدی ببینند. از همین رو 
نیز واکنش های روانی به تحریم هایی 
که هنوز اجرا نشده، دامنه وسیع تری 

پیدا کرد.
دولت روحانی حتی پیش از آنکه دونالد 
از  متحده  ایاالت  خروج  رسماً  ترامپ 
برجام را اعالم کند در مدیریت اقتصاد به 
ویژه بازار حیاتی ارز در کشور ناکام مانده 
یک  عراقچی،  احمد  نمونه  برای  بود. 
جوان کم تجربه در حوزه مدیریت پولی و 
بانکی، تنها بر پایه رانت عمویش عباس 
عراقچی، به معاونت ارزی بانک مرکزی 
از  تصمیم هایی  چنین  شد.  منصوب 
ارز را  بازار  جمله در سطح مدیریتی، 
با شرایطی روبرو کرد که از نخستین 
روزهای کاری پس از تعطیالت نوروز 
ارز شوک بزرگی  افزایش قیمت  موج 
به اقتصاد ایران وارد کرد و معلوم شد 

سالی که نکوست از بهارش پیداست!
واقعیت اینست که تنها عامل بحرانی 
گذشته،  ماه های  طی  اقتصاد  شدن 
بخش  و  نیست  تحریم ها  بازگشت 
عظیمی از شرایط امروز، اثرات نمایان 
شده ی مشکالت ساختاری و مدیریتی 
کشور در چهار دهه گذشته است که به 
هر روی، چه با تحریم و چه بی تحریم، 
بخش های  و  می کرد  فوران  روزی 
از  می گرفت.  فرا  را  اقتصادی  مختلف 
سوی دیگر گسترش اعتراضات مردمی 
گسترده  اعتصاب های  شکل گیری  و 
کامیونداران  چون  اصنافی  سوی  از 

پایه های  بودن  ُسست  آموزگاران  و 
گذاشته  نمایش  به  را  نظام  اجتماعی 
است. ناهمسویی منافع مردم با منافع 
ایجاد  برای  را  جامعه  انگیزه ی  نظام، 
افزایش  کشور  در  ساختاری  تغییرات 

داده است.
عملکرد  و  برخورد  شرایط  این  در 
فعاالن  اعتماد  ته ماندهی  دولتمردان 
اقتصادی به دولت را از میان برده است. 
آنها می بینند که مقامات و مسئوالن 
در  خودشان  گرم  جای  از  نفس شان 
شرایط  از  درکی  هیچ  گویا  و  می آید 
واقعی مردم و همچنین مرحله سقوط 

خودشان ندارند!
دیگر چه اتفاق خاصی باید بیفتد؟!

در آخرین روزهای باقیمانده به اجرایی 
شدن دور دوم تحریم ها که صنعت نفت 
را در بر می گیرد، دولت آمریکا از ایجاد 
ایران به  فشارهای حداکثری بر رژیم 
دلیل رفتار شرورانه اش سخن می  گوید؛ 
در ایران نفس اقتصاد به شمارش افتاده 
و کارشناسان نسبت به بروز شورش های 
و  فقر  دلیل  به  اجتماعی  گسترده 

تنگدستی هشدار می دهند اما روحانی و 
مجلس شورای اسالمی در حال شطرنج 
هستند.  دولت  اقتصادی  مهره های  با 
اینکه  امکان  نیز  ظریف  محمدجواد 
آمریکا بتواند از این تحریم ها به اهداف 
خود برسد را کم دانسته و معتقد است 
پس از 13 آبان اتفاق خاصی نخواهد 
افتاد! در حالی که اتفاق خاص و عام از 
پیش از 4 نوامبر در حال وقوع است. این 
اظهارنظرهای مقامات به اصطالح تراز 
اول نظام، یادآور همان کبک معروِف 

سر فروکرده در برف است!
به این ترتیب باید دید »اتفاق خاص« از 
دید وزیر امور خارجه دولت تدبیر و امید 
چیست! چند روز پس از این اظهارات 
ظریف، حسن روحانی در مقاله ای در 
دامان  به  دست  انگلیس  مالی  تایمز 
چین و روسیه و اروپا شده که فکری به 
حال تحریم های آمریکا کرده و بسته 
نهایی خود را برای »جبران تحریم های 

آمریکا« ارائه و اجرا کنند!
گمان  هم  هنوز  نظام  مقامات  ظاهرا 
و  بازار  بر  تکیه  با  می توانند  می کنند 

اقتصاد اروپا تحریم های آمریکا را بی اثر 
کنند. آنها همچنین از یکسو در مواجهه 
با خبرنگاران و تریبون ها مدعی وجود 
دژی محکم از مقاومت عمومی هستند 
که تحریم ها را بی اثر می کند و از سوی 
دیگر تالش دارند با تبلیغ و تحت تأثیر 
افکار عمومی، حمایت های  قرار دادن 
چین و روسیه و اتحادیه اروپا را برای 
تحریم ها  تشدید  شرایط  با  رویارویی 

داشته باشند.
آدرس غلط با جّوسازی و تبلیغات

جالب اینجاست که نظام بجای اینکه 
تمام توان فرسوده ی خود را برای مدیریت 
با  و  کرده  متمرکز  پساتحریم  دوران 
راهکارهای عملی از گسترش اعتصاب ها 

و اعتراض های معیشتی جلوگیری کند، 
نیز  بحرانی  روزهای  چنین  در  حتی 
پوچ ضدآمریکایی  از شعارهای  دست 
رد. نمی دا بر  »ضداستکباری«  و 

تیم  و  حکومتی  مقامات  از  بسیاری 
شبکه های  در  سپاه  و  دولت  سایبری 
در حرکتی  اجتماعی تالش می کنند 
که  کنند  قلمداد  اینطور  هماهنگ 
بلکه  حکومت  نه  آمریکا  تحریم های 
در  است.  گرفته  نشانه  را  ایران  مردم 
حالی که بیش از 7۰ شرکت خارجی 
طی شش ماه گذشته کشور را ترک 
یا  لغو  ایران  با  را  خود  قراردادهای  و 
معلق کرده اند، و ارزش پول ملی ایران 
طی ماه های گذشته با سقوط بیش از 
3۰۰درصدی روبرو بوده، و قدرت خرید 
در  نیز  کم درآمد  طبقات  و  کارگران 
همین مدت 9۰درصد کاهش یافته، ولی 
طرفداران نظام اینهمه را نادیده گرفته 
و با تبلیغاتی وسیع از تحریم دارویی و 
غذایی مردم ایران توسط آمریکا سخن 
می گویند حال آنکه مقامات آمریکایی 
بارها به روشنی بر تحریم نبودن دارو و 

موادغذایی تأکید کرده اند. 
طرفداران نظام نایاب یا کمیاب شدن 
قیمت  افزایش  و  دارویی  اقالم  برخی 
تحریم ها  حاصل  را  کشور  در  دارو 
اینست  واقعیت  اما  می کند  قلمداد 
که علت اصلی بحران دارو در ماه های 
گرانی  موجب  که  همانست  گذشته، 
کاالهای دیگر نیز شده است. کاهش 
ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز طی 
ماه های گذشته موجب شده شرکت های 
واردکننده دارو با توجه به شیوه تسویه 
در  نخواهند  دارو،  چندماهه  حساب 
واردات  خود جهت  سرمایه  خواباندن 
دارو با توجه به بی ثباتی بازار ارز خطر 
اولیه غالب  کنند! از سوی دیگر مواد 
عدم  و  می شود  وارد  داخلی  داروهای 
واردات مواد اولیه دارو، که آن نیز به 
دلیل بحران بازار ارز است، کارخانه های 
تولیدکننده دارو را با مشکل روبرو کرده 

است.
این نمونه نشان می دهد در حالی که 
دارو  قیمت  افزایش  و  کمبود  ادعای 
آن  برای  که  علتی  اما  است  درست 

مطرح می شود بی پایه است و پیش از 
اعالم خروج ایاالت متحده از برجام نیز 
قیمت برخی اقالم دارویی در ایران طی 
زمستان 96 تا فروردین 97 بیش از 3 

برابر شده بود.
به  غلط  آدرس  که  تبلیغاتی  چنین 
صورت  امید  این  با  می دهد،  جامعه 
می گیرد که با ایجاد احساسات منفی 
در مردم علیه آمریکا، همسویی آنها را 
با نظام بیشتر کند. حال آنکه شواهد 
نشان می دهد که بخش مهمی از مردم 
امیدوارند با این تحریم ها وارد مرحله ای 
این حکومت  از شّر  بتوانند  شوند که 

بی تدبیر و خرابکار راحت شوند.
علت و ریشه ی بحران های اقتصادی و 

اجتماعی امروز در ایران، نه دولت فعال 
دو ساله ی دونالد ترامپ بلکه حکومت 
با  که  است  ایران  فرقه ای  و  اسالمگرا 
جمهوری  تأسیس  و   13۵7 انقالب 
اسالمی، دشمنی با غرب و در رأس آن 
آمریکا را به عنوان استراتژی راهبردی 
در سیاست خارجی ایران تثبیت کرد. 
اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان 
چِپ و اسالمی »پیرو خط امام« نماد 
تاریخی این استراتژی است که حاال در 
سالگردش قرار است جمهوری اسالمی 
مزه ی تحریم های نفتی اش را نیز بچشد. 
آنچه در سال های گذشته باعث شده 
به سوی  اجتماعی  نارضایتی های  بود 
نرود،  نظام  با  اساسی  حساب  تسویه  
اندک  و  بود  زیان  و  سود  محاسبه ی 
و ضعیف  متوسط  امیدی که طبقات 
جامعه به آینده داشتند. حاال با توجه 
به فروپاشی اقتصادی، این بار محاسبات  
کفه ی  و  می کند  پیدا  دیگری  ابعاد 
اعتراضات علیه رژیم به شدت سنگین 

خواهد شد.
روشنک آسترکی

خیزش مردمی دی ماه 96 در بیش از 
یکصد شهر در سراسر ایران، از شمال 
جان  غرب،  تا  شرق  از  و  جنوب  تا 
تازه ای به اپوزیسیون ایران در خارج از 
کشور دمید. این خیزش چون نسیمی 
جانبخش، تمامی شخصیت ها، گروه ها، 
از  را  اپوزیسیون  احزاب  و  سازمان ها 
بی تحرکی درآورد و آنها را از مخالفان 

واکنشی به کنشگر تبدیل کرد.
در این تقریبا یک سالی که از خیزش 
مردمی دی ماه می گذرد، ما شاهد ادامه 
اعتصاب ها و تجمعات در میان طبقات 
متفاوت،  اشکال  با  و  جامعه  مختلف 
تا  کارگری،  اعتصابات  و  تحصن  از 

فعال  و  و سیاسی  اقتصادی  تجمعات 
تاثیر  بوده ایم.  مدنی  نهادهای  شدن 
خیزش مردمی دی ماه را می توان حتا 
نظام  به  هنوز  که  کسانی  صفوف  در 
نگاهی  با  اگرچه  اسالمی،  جمهوری 
گاه انتقادی، اعتقاد دارند نیز مشاهده 
ماه های  در  که  نامه نگاری هایی  کرد. 
گذشته در چارچوب جمهوری اسالمی 
شاهد بودیم، از نامه جوانان اصولگرا که 
خواهان داشتن نقش بیشتر در حکومت 
تا  این جهت هستند،  در  تغییراتی  و 
شکل گرفتن تشکالتی در جبهه موسوم 
به اصالح طلبان که رهبری خود را به 
باد انتقاد گرفته اند تا جایی که خواستار 

»اصالح اصالحات« شده اند.
تولد احزاب و گروه های جدید

در خارج از کشور در این ماه ها شاهد 
به  جدید  تشکل های  گذاشتن  قدم 
عرصه ی سیاسی هستیم. »اتحاد برای 
ایران نوین/ آبان« که توسط هوشنگ 
این  تا  شده،  بنیانگذاری  امیر احمدی 
لحظه تازه ترین تشکلی است که قدم 
به سپهر سیاسی مخالفان نظام گذاشته 
است. البته باید یادآوری کرد که این 
استاد دانشگاه راتگرز در ایالت نیوجرسی 
آمریکا، سابقه نامنویسی در چندین دوره 
از انتخابات ریاست جمهوری اسالمی را 
نیز در کارنامه خود دارد و در گذشته در 
چندین مورد به لزوم حضور پررنگ تر 
سپاهیان در قدرت نیز اشاره کرده است. 
در  مردمی  حرکت های  ادامه  احتماال 
دلیل  باید  را  کنونی  نظام  با  مخالفت 
این جابجایی هوشنگ امیر احمدی به 

حساب آورد.
است  جدیدی  گروه  هم  »فرشگرد« 
به  بیانیه ای  با  اخیر  هفته های  در  که 
امضای 4۰ نفر، اعالم موجودیت کرده 
است. این شبکه که گروهی از ایرانیانی 
که در سال های پس از انقالب ۵7  یا 
اندکی قبل از آن متولد شده اند را در 
بر می گیرد، با هدف جذب هم نسالن 
خود در داخل و خارج به وجود آمده 
است و در مدت کوتاهی که از عمرش 
می گذرد تا حدی موفق نیز بوده است. 
مشابه  حرکات  از  الهام  با  شبکه  این 
کشورها،  دیگر  در  اخیر  دهه های  در 
سال های  در  شرقی  اروپای  ویژه  به 
کمونیستی،  نظام های  علیه  مبارزه 
آنها  مردمی  با شبکه  های  دارد  تالش 
»میدان  طرح  بکشاند.  میدان  به  را 
میلیونی« فرشگرد را نیز باید در جهت 
ادامه حضور مداوم مردم در خیابان در 
اعتراض علیه نظام حاکم بر ایران مورد 

بررسی قرار داد.
همگرایی در صفوف احزاب چپگرا

در یک سال گذشته شاهد تولد »حزب 

ایران« نیز بودیم. این حزب که  چپ 
البته تنها بخش هایی از آنچه از سازمان 
فداییان خلق باقی مانده است را در بر 
می گیرد، نشان از تکاپو در این بخش 
از سپهر سیاسی ایران دارد. لزوم اتحاد 
جمهوری  از  عبور  برای  گسترده تر 
نظر ها  اختالف  از  گذشته  اسالمی، 
در مورد چگونگی این گذر، امروز در 
دستور کار مخالفان جمهوری اسالمی 
قرار گرفته است. حزب »آزادی و رفاه 
به  متمایل  را  خود  که  آرا«  ایرانیان/ 
سوسیال دمکراسی های غربی می داند نیز 
در ماه های گذشته در شهر فرانکفورت 
چنانکه  کرد.  موجودیت  اعالم  آلمان 

بنیانگذاران  از  یکی  عبقری  سیاوش 
در  ایرانیان«  رفاه  و  آزادی  »حزب 
گفتگویی با کیهان لندن می گوید، هدف 
از تشکیل این حزب نیز هموار ساختن 
راه همکاری میان نظرات و بینش های 
از نظام کنونی به  مختلف برای عبور 

حکومتی سکوالر و دمکراتیک است.
شاهد  مردمی دی ماه  از خیزش  پس 
شخصیت ها،  سیاست  در  تحوالتی 
که  هستیم  هم  احزابی  و  گروه ها 
سال هاست در جبهه مخالفان جمهوری 
اسالمی قرار دارند. »مرکز همکاری های 
احزاب کردستان ایران« نیز که اخیرا 
جهت  در  دیگری  گام  شده،  تشکیل 
تشدید فعالیت های سیاسی علیه نظام 

کنونی و ایجاد همگرایی میان نیروهای 
مخالف است. این طرح که در کنگره 
ایران  کردستان  کومله  حزب  ششم 
مطرح شد، واقعیتی است که توانست در 
چندین مورد در موفقیت اعتصاب ها در 
مناطق کردنشین ایران را رقم بزند.  پنج 
تشکل کردی در »مرکز همکاری های 
احزاب کردستان ایران« حضور دارند. 
نهاد هایی  نیز  بلوچستان  استان  در 
چون »کمپین فعالین بلوچ« در ماه های 
در  کرده اند.  موجودیت  اعالم  گذشته 
اعتصابات سراسری اخیر، برای نخستین 
کرکره های  نیز  بلوچ  مغازه داران  بار 
کشیدند. پایین  را  خود  کار  و  کسب 

از رفراندوم تا مدیریت گذار
چهره  پانزده  گذشته،  ماه  بهمن  در 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی درون و 
انتشار فراخوانی ضمن  با  ایران،  برون 
جمهوری  4۰ساله  کارنامه  از  انتقاد 
اسالمی و ابراز ناامیدی از اصالح پذیری 
یک  برگزاری  خواستار  حاکم،  نظام 
همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل 
شدند.  آینده  حکومت  تعیین  برای 

باید  البته  که  حرکت،  این  ادامه  در 
از حمایت گسترده ای  نتوانست  گفت 
برخوردار شود، برخی از امضاکنندگان 
»مدیریت  عنوان  با  را  دیگری  ،طرح 
دوران گذار« اعالم کردند که هنوز بطور 
است.  نکرده  موجودیت  اعالم  رسمی 
برای مدیریت  پیشنهاد شورایی  البته 
گذار برای اولین بار در کنفرانسی در 
برای  »اتحاد  دعوت  به  لندن،  شهر 
دمکراسی در ایران« مطرح شد. در این 
کنفرانس، هواداران نظام جمهوری در 
کنار طرفداران نظام پادشاهی بر لزوم 
همکاری نزدیکتر برای فراهم ساختن 
به  اسالمی  جمهوری  از  عبور  شرایط 

تبادل نظر پرداختند.
در کنفرانس لندن، شاهزاده رضا پهلوی 
تشدید  لزوم  بر  پیامی  ارسال  با  نیز 
فعالیت ها در جهت همگرایی نیروهای 
خیزش  از  پس  کرد.  تاکید  مخالف 
در  که  به شعارهایی  توجه  با  دی ماه، 
تجمعات در حمایت از نظام پادشاهی 
و شخص رضا پهلوی داده شد، بسیاری 
جمله  از  اپوزیسیون،  های  تشکل  از 
بر  نیز  از جمهوریخواهان،  جناح هایی 
نقشی که شاهزاده به عنوان یک چهره 
سیاسی و ملی می تواند و باید در این 
مقطع تاریخی و مهم ایفا کند، تاکید 
می کنند. البته در مورد این نقش نیز 
اختالف نظر میان نیروها وجود دارد، 
اگرچه شاهزاده رضا پهلوی بارها تاکید 
در  تالشی  هرگونه  از  که  است  کرده 
جمهوری  از  گذار  و  براندازی  جهت 
اسالمی پشتیبانی خواهد کرد، بدون 
اینکه در نظر داشته باشد نقشی اجرایی 

در هیچ نهادی را بر عهده بگیرد.
امروز اگرچه براندازی و گذار از جمهوری 
اسالمی از یک سو به دغدغه و نگرانی 
و  شده  تبدیل  ایران  رژیم  زمامداران 
آن را بر زبان نیز می آورند، و از سوی 
دیگر کم و بیش در دستور کار تمامی 
مخالفان جمهوری اسالمی قرار گرفته، 
ولی هنوز بخشی از نیروهایی که خود 
را »اپوزیسیون« می خوانند، می خواهند 
و  براندازی  میز  دو  هر  روی  همزمان 
اصالحات بازی کنند و با اتخاذ مواضع 
نامفهوم، یا بهتر بگوییم فرصت طلبانه، 
چون شترمرغ رفتار کرده تا اگر الزم 

تغییراتی  با  نیز  کنونی  نظام  در  شد، 
دوباره به سوی آن پر بکشند و طلب 
سهم کنند و  اگر هم نظام برافتاد، باز 
هم سهمی داشته باشند! البته باید به 
کرد  یادآوری  احزاب  این  و  افراد  این 
که چنانکه مردم در دی  ماه فریاد زدند 
و هنوز هم این فریاد را سر می دهند: 
اصولگرا، اصالح طلب، دیگه تمومه ماجرا! 
کدام  با  جناحین  این  نمی کند  فرقی 
همچنان  بخواهند  جدیدی  نام های 

خاک در چشم مردم بپاشند.
و  اقتصادی کشور  به شرایط  توجه  با 
گسترش نارضایتی های عمومی گمان 
بدون   96 دی ماه  خیزش  نمی رود 
دریافت مطالبات خود، میدان را ترک 
زمامداران  هم  را  واقعیت  این  کند. 
درک  اندازه ای  تا  اسالمی  جمهوری 
کرده اند که مرتب نسبت به فروپاشی 
و برانداخته شدن از سوی مردم هشدار 
می دهند و هم مخالفان آن که به شدت 
به تکاپو افتاده اند تا کم هزینه ترین مسیر 

گذار را پیش پای مردم قرار دهند.
احمد رأفت

خیزش دی اپوزیسیون را از خواب زمستانی 
بیدار کرد

دولِت بی تدبیر و مردِم امیدوار

=امروز اگرچه براندازی و گذار از جمهوری اسالمی از یک سو به دغدغه و نگرانی 
زمامداران رژیم ایران تبدیل شده و از سوی دیگر در دستور کار مخالفان جمهوری 
اسالمی قرار گرفته، ولی هنوز بخشی از نیروهایی که خود را »اپوزیسیون« می خوانند، 

می خواهند همزمان روی هر دو میز براندازی و اصالحات بازی کنند.

                                                                                 شاهزاده رضا پهلوی
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دونالد ترامپ و محمد بن سلمان؛  واشنگتن ۲۰ مارس ۲۰1۸ نشست خبری والدیمیر پوتین و دونالد ترامپ در  هلسینکی ۲۰1۸

به مسقط  نتانیاهو  = سفر 
با زیر فشار گذاشتن مقامات 
خارجه  وزیر  توسط  ایران 
رسمیت  به  ی  برا عمان 
همراه  اسراییل  شناختن 

شده است.
فلسطینی ها  و  ییل  اسرا به  عمان 
می دهد  ارائه  صلح  برای  پیشنهاداتی 
اما به عنوان یک میانجی عمل نخواهد 
رویترز  گزارش  در  موضوع  این  کرد. 

مطرح شده است.
به گزارش رویترز، یوسف بن علوی وزیر 
پنجم  شنبه  روز  عمان،  خارجه  امور 
آبان، در همایش امنیتی َمنامه گفته 
منطقه  کشورهای  از  یکی  »اسراییل 
است و همه ما و جهان این حقیقت را 
می دانیم. شاید وقت آن رسیده که با 
اسراییل مانند دیگر کشورها رفتار کنیم 
تا همزمان مثل بقیه کشورها پایبند به 

رعایت الزاماتی شود.«
وی گفته است »ما نمی گوییم رسیدن 
اما تالش  به صلح مسیر آسانی است 
ما پایان دادن به تنش ها و حرکت به 
سوی دنیای جدید است و رسیدن به 
جهانی جدید اولویت سیاست خارجی 

زمامداران جمهوری اسالمی برای به رسمیت 
شناختن اسراییل تحت فشار قرار گرفته اند
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دوشنبه تا جمعه 1۰ صبح تا 5 بعداز ظهر

= پمپئو و ماتیس: عربستان 
اعالم  آتش بس  حوثی ها  و 

كنند.
وزیران خارجه و دفاع آمریکا از عربستان 
سعودی و حوثی های یمن خواسته اند 
هرچه زودتر به جنگ در یمن پایان دهند.

که  کرده  تاکید  ماتیس  جیمز  ژنرال 
ایاالت متحده مدتی طوالنی و به اندازه 
کافی شاهد جنگ و خونریزی در یمن 
بوده است. او از طرفین خواست ظرف 
یک ماه خود را برای گفتگو و توقف این 

جنگ بی حاصل و ویرانگر آماده کنند.
نقش دولت ریاض در کشتار حوثی ها که 
مورد حمایت جمهوری اسالمی ایران 
هستند، پس از قتل جمال خاشقجی در 
کنسولگری عربستان در استانبول مورد 
تجدید نظر قرار گرفته و به نظر می رسد 
حمایت های بی چون و چرای آمریکا از 
سیاست های عربستان دستخوش تغییر 
شده است اگرچه مقامات سعودی قتل 
را  آمریکا  روزنامه نگار مقیم  خاشقجی 
همواره انکار نموده و نظرات پر از ضد و 

نقیضی در این مورد ابراز کرده اند.
اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این هفته 
در دیدار با رئیس دیوان عالی عربستان 

سعودی در استانبول، به وی گفت: باور 
نمی کنم شما از این ماجرا بی اطالع بوده 
باشید.خاشقجی در این سال ها در برخی 
آمریکایی، حکومت عربستان  نشریات 
سعودی و اقدامات اصالح طلبانه ی محمد 
بن سلمان ولیعهد این کشور را به باد 
انتقاد گرفته بود. او در روز دوم اکتبر 
با  2018 برای دریافت مدارک ازدواج 
نامزد ترک خود به کنسولگری عربستان 
در استانبول رفت اما دیگر از ساختمان 

آمریکا عربستان را تنبیه می كند؟

کنسولگری خارج نشد.
به  برای شنیدن واقعیت ماجرا  پمپئو 
ریاض رفت و با محمد بن سلمان ولیعهد 
آن کشور به گفتگو نشست اما دست 
خالی به واشنگتن بازگشت. ولی از آنجا 
که دونالد ترامپ نمی خواهد عربستان 
را به عنوان بزرگترین خریدار اسلحه از 
ایاالت متحده از دست بدهد، فعال در حد 
توصیه به ریاض برای مذاکره با حوثی ها 

بسنده کرده است.

وزاری خارجه فنالند، نروژ، دانمارک، ایسلند و سوئد علیه سوء قصد تروریستی در خاک دانمارک موضع گرفتند

بیانیه مشترک پنج كشور اسکاندیناوی علیه 
توطئه تروریستی جمهوری اسالمی در دانمارک

رایزنی  =دانمارک در حال 
با متحدان اروپایی خود برای 
اقدام مشترک علیه جمهوری 

اسالمی است.
ک  مشتر نیه  بیا ر  د =
كشورهای  خارجه  وزاری 
ما  ه  مد آ ی  و ینا ند سکا ا
اطالعات ارائه شده از سوی 
توطئه  مورد  در  دانمارک 
برای سوءقصد توسط عامل 
با نگرانی  را  ایران  اطالعاتی 

زیاد مورد توجه قرار دادیم.
از  فرانسه  =وزارت خارجه 
دانمارک حمایت كرده است.

وزیران خارجه پنج کشور اسکاندیناوی، 
در  آبان(  )نهم  نوامبر   ۳1 چهارشنبه 
نشستی که نروژ میزبان آن بود دیدار 
کردند و با انتشار بیانیه ای مشترک از 
تالش وزارت اطالعات رژیم ایران برای 
انجام سوء قصد در خاک دانمارک شدیداً 
ابراز نگرانی کرده و آن را غیرقابل قبول 
نروژ،  سوئد،  خارجه  دانستند.وزرای 
دانمارک، ایسلند و فنالند در همبستگی 
عملیات  طراحی  دولت  با  اتحاد  و 
امنیتی  نهادهای  توسط  تروریستی 
جمهوری اسالمی در خاک این کشور 
را موضوعی به شدت جدی دانستند و 
تاکید کردند که مهم است که کشورهای 
اسکاندیناوی شانه به شانه یکدیگر در برابر 
تهدیدات پیش روی جوامع خود بایستند.

ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز 
در پیامی ضمن اعالم حمایت از مواضع 
قاطعیت  با  باید  کرده  تاکید  دانمارک 
در کنار متحدان اروپایی مان در مقابل 
چنین حمالت غیرقابل قبولی واکنش 
نشان دهیم. ساموئلسون وزیر خارجه 
دانمارک نیز در واکنش به پیام لودریان 
حمایت فرانسه را کمک بسیار مهم و 

ارزشمندی توصیف کرد.
طرح  اروپا  اتحادیه  نیز  این  از  پیش 
تروریستی جمهوری اسالمی در خاک 
و سخنگوی  کرد  محکوم  را  دانمارک 

محکوم  با  اروپا  اتحادیه  کمیسیون 
این  که  داد  هشدار  اقدام  این  کردن 
اتحادیه تهدیدات را جدی می گیرد و 
با همراه اعضایی خواهد بود که از این 
تهدیدات نگران هستند.سه شنبه هشتم 
دانمارک  امنیت  رییس سرویس  آبان 
در سخنانی اعالم کرد این کشور یک 
مأمور وزارت اطالعات رژیم ایران را که 
قصد یک حمله تروریستی علیه یکی از 
اعضای جنبش االحواز را داشت دستگیر 
کرده است. دانمارک برای اجرای یک 
اقدام مشترک علیه جمهوری اسالمی 
در حال رایزنی با مقامات اروپایی است.

مصاحبه  یک  در  آمریکا  خارجه  وزیر 
تلویزیونی به توطئه های تروریستی اخیر 
جمهوری اسالمی در دانمارک، فرانسه 
و آلبانی اشاره کرده و گفته »جمهوری 
اسالمی اصلی ترین حامی تروریسم در 
جهان است… آنها در حال هدر دادن 
فعالیتهای  این  در  ایران،  مردم  پول 
شرورانه احمقانه هستند. این نوع رفتار 
باید متوقف شود.« مایک پمپئو در توییتر 
خود بازداشت مامور اطالعاتی جمهوری 
اسالمی را به دانمارک تبریک گفت و 
اسالمی ۴0  که جمهوری  کرد  تاکید 
سال است که در اروپا دست به چنین 

اقداماتی می زند.توطئه های تروریستی 
تحریم های  آستانه  در  آن هم  اروپا  در 
آمریکا و در شرایطی که تهران به شدت 
روی اروپایی ها برای ایجاد یک ساز و کار 
مالی به منظور ادامه تجارت زیر اجرای 
بزرگی  دارد حماقت  نیاز  اتمی  توافق 
است که حتی مورد انتقاد حامیان برون 
مرزی جمهوری اسالمی نیز قرار گرفت. 
از جمله مسعود بهنود روزنامه نگار و از 
به  فارسی  بی بی  سی  شبکه  کارمندان 
زمان انجام این عملیات انتقاد کرد و آن را 
دیوانگی خواند.جمهوری اسالمی هرگونه 
دخالت در طراحی ترور در دانمارک را رد 
می کند. همچنان که دخالت در تالش 
سازمان  همایش  در  بمب گذاری  برای 
کرده  رد  را  ژوئن  ماه  در  مجاهدین 
است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه 
می نویسد: »دانمارک هم با طناب رژیم 
صهیونیستی به چاه اتهامات ضدایرانی 

رفته است.«
محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری 
توییتی نوشت »اقدام  نیز در  اسالمی 
منحرف و خیره سرانه موساد در کاشت 
پرچم های عوضی آدرس دهی  غلط تنها 
را  دنیا  با  تعامل سازنده  برای  ما  عزم 

تقویت می کند.«

والدیمیر  عالقه  اظهار  دنبال  به 
ترامپ  با دونالد  برای مالقات  پوتین 
هنگام دیدار با جان بولتن در مسکو، 
آمریکا  جمهوری  رئیس  جمعه  روز 
رسمأ از همتای روس خود برای سفر 

به واشنگتن دعوت کرد.
در صورت قبول این دعوت، مالقات 
انجام  آینده  سال  اوایل  رقیب  دو 
واکنشی  هنوز  پوتین  گرفت.  خواهد 

به دعوت ترامپ نشان نداده است.
در  پوتین  و  ترامپ  دیدار  از  بعد 
هلسینکی،  در  گذشته  ژوئیه  ماه 
نشست  دو  آن  می شد  پیش بینی 
دوباره در فاصله ای نسبتأ کوتاه از آن 
مذاکرات  در  باشند.  داشته  مالقات 
فنالند وقتی ترامپ پوتین را متهم به 
دخالت در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا کرد، رئیس جمهوری روسیه 
همتای  به  و  کرد  رد  را  اتهام  این 
آمریکایی خود اطمینان داد که این 
آنرا  و  نیست  بیش  حرف ها شایعاتی 

باور نکند.
ترامپ نیز در بازگشت به واشنگتن 
سناتورها  برای  را  پوتین  توضیحات 
میکنم  گمان  گفت  و  کرد  تکرار 
سناتورها  اما  می گوید  راست  او 
گزارشات سازمان های امنیتی آمریکا 
روس ها  نفوذ  و  دخالت  مورد  در  را 
باور  بیشتر  را  رأی دهندگان  آرای  بر 
دارند تا گفته های پوتین به ترامپ را.

پوتین و ترامپ ماه آینده در مراسم 
جهانی  جنگ  پایان  سال  صدمین 
کوتاهی  بسیار  دیدار  پاریس  در  اول 

خواهند داشت.
جان بولتن که از مسکو به تفلیس 
به  است  رفته  گرجستان  پایتخت 
رؤسای  »مالقات  گفت:  خبرنگاران 
جمهوری دو کشور در پاریس بسیار 

کوتاه خواهد بود.«
گفتگوهای  می شود  پیش بینی 
وقوع  صورت  در  ترامپ  و  پوتین 
به  توجه  با  واشنگتن  در  دیدار  این 
و  مسکو  شکننده  و  حساس  روابط 
از دوران جنگ  کشورهای غربی که 

غیر  اندازه  این  تا  کنون  تا  سرد 
دوستانه نبوده، تلخ و جنجالی باشد.

ایاالت متحده تصمیم دارد به دلیل 
استفاده روس ها از گاز سمی نرویچوک 
سرگئی  سرهنگ  کشتن  برای 
روس  جانبه  دو  جاسوس  اسکریپال، 
تحریم های  انگلستان،  سالزبری  در 
کند. تحمیل  روسیه  بر  تازه ای 

خارج  دلیل  به  آمریکا  از  پوتین 
سالح های  کنترل  پیمان  از  شدن 
نیز  آمریکا  و  کرده  انتقاد  هسته ای 
بر  پیشتر  که  نموده  متهم  را  روسیه 
بوده  کرده  عمل  معاهده  این  خالف 

است.

ترامپ پوتین را به واشنگتن دعوت كرد

عمان است.«
که  گفت  همچنین  علوی  بن  یوسف 
ترامپ  دونالد  به  این مسیر  در  عمان 
رییس جمهوری آمریکا و تالش های او 
برای رسیدن به توافق قرن تکیه دارد.

عمان  خارجه  امور  وزیر  سخنان  این 
دو روز پس از سفر محرمانه بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر اسراییل به مسقط 
پایتخت عمان و دیدار با سلطان قابوس 

پادشاه بیان و منتشر شده است.
برای  به  اسالمی  جمهوری  به  فشار 
از  یکی  اسراییل  شناختن  رسمیت 
مسائلی است که پشت پرده در سفر 
روحانی به سوئیس و اتریش در اواسط 

تیرماه سال 1۳۹۷ مطرح شد.
روحانی 12 تیر، در کنفرانس مطبوعاتی 
با آلن برسه رییس جمهوری سوئیس، 
در مورد به رسمیت شناختن اسراییل 
اسالمی  جمهوری  گفت  صراحت  به 
رژیم صهیونیستی را نامشروع می داند و 
فعالیت های آن را در منطقه تجاوزکارانه 

ارزیابی می کند
در  وین  به  در جریان سفر  او سپس 
کنفرانس خبری مشترک با سباستیان 
کورتس صدراعظم اتریش نیز با لحنی 
شدیدتر همان مواضع را  تکرار کرد و با 
تکیه بر اقدام تاریخی کوروش بزرگ 

سرسلسله و پادشاه هخامنشی گفت: 
بدهکاری  اروپایی  کشورهای  »برخی 
ما  به  که  دارند  یهودی ها  به  تاریخی 
ایرانی ها  ما  به  یهود  اما  ندارد،  ربط 
بابِل  در  آنها  منجی  و  است  بدهکار 
رابطه  دنیا  یهودیان  با  ما  بودیم! 
صهیونیست ها  ما  ا ریم  دا نزدیکی 
اشغالگر هستند… داعش را حمایت 
منطقه  در  اسراییل  نقش  و  می کنند 

مخرب است.«
کنار  و  گوشه  از  گذشته  ماه های  در 
برای  تهران  به  غیرعلنی  فشارهای 
ادامه  اسراییل  شناختن  رسمیت  به 
از  می شود  را  این  و  است  کرده  پیدا 
صحبت های مقام های رژیم نیز فهمی. 
قاضی زاده  سیدامیرحسین  چنانکه 
مجلس  در  مشهد  نماینده  هاشمی 
فارس  با  گفتگو  در  اسالمی  شورای 
با  مذاکره  از  هدف  »اگر  کرد  عنوان 
را  اسراییل  ما  که  باشد  این  آمریکا 
انقالب  نقض  بشناسیم  رسمیت  به 
در  پهلوی  رضا  اگر  و  است  اسالمی 
ما  بهتر است که  ایران حکومت کند 
یک انقالب اسالمی داشته باشیم که 
رژیم اشغالگر صهیونیستی و دشمنان 
خدا را به رسمیت بشناسد و با آن حاضر 

شود کار کند!«

پرواز  كه  می شود  گفته   =
هوایی  و  آب  بد  شرایط  در 

صورت گرفته است.
= تصاویری از داخل هواپیما 
پیش از سقوط ضبط و منتشر 

شده.
هوایی  شرکت  هواپیمای  فروند  یک 
اندونزی با 1۹0 مسافر و  »الین ایر« 
پرواز در  از  خدمه دقایقی کوتاه پس 
آب های اطراف جزیره جاوه و سوماترا 

سقوط کرد.
ایر  الین  ارزان  هواپیمایی  شرکت 
از  و  شد  تاسیس   1۹۹۹ سال  در 
هواپیماهای مدرن و جدید بویینگ و 

ایرباس استفاده می کند
هواپیمای بویینگ ۷۳۷ الین ایر، ساعت 
0۶:20 دقیقه صبح دوشنبه، به وقت 
مقصد  به  جارکارتا  فرودگاه  از  محلی 
پانگ کالپیانگ از باند فرودگاه بلند شد 
و تنها 1۳ دقیقه پس از پرواز از صفحه 

رادار محو شد و در دریا سقوط کرد.
نیروهای نجات در فاصله ۷0 کیلومتری 
جاکارتا قسمت هایی ازهواپیما را پیدا 
کرده اند. به گفته سخنگوی نیروهای 
نجات، آنها جلیقه های نجات و تلفن های 

سقوط هواپیمای مسافربری اندونزی با 1۹۰ سرنشین

كیف یکی از سرنشیان

دستی مسافران و قسمت هایی از بدنه 
هواپیما را یافته اند.

کرد  سقوط  هواپیما  که  محلی  عمق 
حدود ۳۵ متر است.

در میان سرنشینان هواپیما دو نوزاد، 
یک کودک و دو خلبان و پنج خدمه 
تعداد  منابع  برخی  بودند.  هواپیما 
برخی دیگر 18۹  و  را 188  کشته ها 

نفر اعالم کرده اند.

 MAX هواپیمای بویینگ ۷۳۷ مدل
8 که در دریا سقوط کرد نو بوده و از 
سال 201۶ در خطوط هوایی به کار 

گرفته شده است.
وبسایت »کن نیوز« که اخبار صنعت 
فیلمی  می دهد  پوشش  را  هوایی 
منتشر کرده که یکی از مسافران پیش 
از سقوط از لحظات دلخراش و ترس 
مسافران با دوربین موبایل گرفته است.
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از برگزاری جلسه  =پیش 
ز  ا هی  و گر با  صی  خصو
فرشگردی ها، شاهزاده رضا 
از  گروهی  جمع  در  پهلوی 
واشنگتن  ساکن  ایرانیان 

سخنرانی کرد. 
ز  ا د  ا نی ر شیبا =حامد 
جلسه  فرشگرد:  اعضای 
سه  حدود  که  خصوصی 
ادامه  کشید  طول  ساعت 
بررسی  و  قبلی  جلسات 
برنامه های مختلف بود با این 
تفاوت که فرصت شد تعداد 
بیشتری از اعضای فرشگرد 
دور هم جمع شوند و نظرات 
یط  شرا باره  در بیشتری 
وضعیت  و  ایران  داخلی 

مردم رد و بدل شود.
چندین  در  پهلوی  =رضا 
باید  کرده  تاکید  مصاحبه 
همه  بازگشت  برای  را  راه 
ر  د که  مسّلح  ی  ها نیرو
کشتار و جنایت علیه مردم 
شریک نبوده اند و دستشان 
آلوده  شهروندان  خون  به 

نیست باز گذاشت.
روز  فرشگرد  اعضای  از  گروهی 
در  اکتبر(   ۲7( آبان  پنجم  شنبه، 
رضا  با  جلسه  در  دی سی  واشنگتن 
پهلوی به بحث و تبادل نظر درباره ی 
مسائل ایران، اعتراضات مردم و آغاز 

کارزار »میدان میلیونی« پرداختند.
ز  ا پس  روز  ر  چها جلسه  ین  ا
کارزار  آغاز  و  فرشگرد  بیانیه  انتشار 
»#میدان_میلیونی« با هدف گسترش 
آگاهی در جامعه و وارد کردن »ضربه 
برگزار  اسالمی  جمهوری  به  نهایی« 
ایران  دینی  حکومت  همزمان  شد. 
دوم  مرحله  اجرای  آستانه ی  در 
تحریم های آمریکا قرار دارد که از روز 
چهارم نوامبر رسماً آغاز خواهد شد و 
رهبران تهران در شدیدترین فشارهای 
سیاسی داخلی و بین المللی قرار دارند.

پیش از برگزاری جلسه خصوصی با 
گروهی از فرشگردی ها، شاهزاده رضا 
ایرانیان  از  گروهی  جمع  در  پهلوی 
در  کرد.  سخنرانی  واشنگتن  ساکن 
از  روز  مسائل  به  نیز  سخنرانی  این 
اقتصادی  و  سیاسی  وضعیت  جمله 
جمهوری اسالمی و مسائل مربوط به 

ایران پرداخته شد.
حامد شیبانی راد از اعضای فرشگرد 
درباره گفتگو با رضا پهلوی به کیهان 
لندن می گوید: »در این جلسه اعضا 
و  عملکرد  برنامه ها،  از  گزارش هایی 
بازتاب آغاز مرحله اول کارزار میدان 
و  دادند  ارائه  حاضران  به  میلیونی 
را  پرسش هایی  پهلوی  رضا  شاهزاده 
با حاضرین مطرح کرد. در واقع این 
طول  ساعت  سه  حدود  که  جلسه 
بررسی  و  قبلی  ادامه جلسات  کشید 
برنامه های مختلف بود با این تفاوت که 
فرصت شد تعداد بیشتری از اعضای 
فرشگرد دور هم جمع شوند و نظرات 
بیشتری درباره شرایط داخلی ایران و 

وضعیت مردم رد و بدل شود.«
ادامه عنوان  این فعال سیاسی در 
عضو  پهلوی  رضا  »شاهزاده  کرد: 
فرشگرد نیستند اما فرشگرد در مورد 
رهنمودهای  از  کالن  استراتژی های 

ایشان استفاده می کند.«
فرشگرد اخیرا در یک اطالعیه به 
برخی استراتژی های خود اشاره کرد 
که یکی از آنها »گفتگو با نظامیان و 

نیروهای انتظامی« است.
چندین  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
مصاحبه تاکید کرده باید راه را برای 
بازگشت همه نیروهای مسلّح که در 
شریک  مردم  علیه  جنایت  و  کشتار 
نبوده اند و دستشان به خون شهروندان 
چنانکه  گذاشت.  باز  نیست  آلوده 
با  مصاحبه   در  نیز  تیرماه 1397  در 
ایران  »در  کرد  تاکید  لندن  کیهان 
مردم  با  دلشان  که  داریم  را  کسانی 
است، ارتشی، سپاهی و حتی بسیجی، 
نمی گویم همه آنها اما بسیاری از آنها 
نمی خواهند با این کشتی غرق شوند 
و می خواهند ضمانتی در فردای پس از 
سقوط نظام داشته باشند، این تضمین 

را جامعه به آنها می دهد.«
نظامی ها باید بدانند که قربانی 

تغییر رژیم نمی شوند
نیز  بلومبرگ  گزارشگر  لیک  الی 
در   )۲۰1۸ )ژوئن   1397 خرداد  در 
عالقمندی  »آثار  بود  نوشته  مقاله ای 
انقالب های  به جین شارپ تئوریسن 
پهلوی  رضا  کالم  در  خشونت  بدون 
جذب   ]…[« دنبال  به  او  پیداست. 
و  نظامی  نهادهای  اعضای  حداکثری 
شبه نظامی رژیم کنونی است که فاسد 
نزده اند.«  جنایت  به  دست  و  نبوده 
نویسنده در ادامه افزوده بود، این یکی 
از آموزش های جین شارپ است درباره 

به  انسان- قدرت- جنبش.  مناسبات 
اعتقاد رضا پهلوی مهم است که بتوان 
امنیتِی  نیروهای  و  پلیس  وابستگان 
به مشارکت  را  دیکتاتوری  رژیم  یک 
»نظامی ها  کرد:  جلب  انقالب  در 

رژیم  تغییر  قربانی  که  بدانند  باید 
نمی شوند. بعضی از سیاستمداران در 
سطح رهبری حکومت باید پاسخگوی 
اعمالشان باشند اما اکثریت مردم باید 
بدانند که قرار نیست مجازات شوند.«
مردم اصلی ترین پُل ارتباطی با 

نظامیان هستند
شیبانی راد در پاسخ به این پرسش 
که فرشگرد در مورد جذب نظامیان به 
کارزار خود با توجه به محدودیت هایی 
برنامه هایی  چه  دارند  قشر  این  که 
دارد، می گوید: »همانطور که در بیانیه  
اخیر اشاره شد برای حضور میلیونی 
آماده سازی ذهنی الزم است که شامل 
همه اقشار می شود؛ برای تحقق این 
به  میلیونی  میدان  کارزار  هدف، 
این  تا  دارد  نیاز  مردم  همه  حمایت 
بین  این  در  دهند.  نشر  را  گفتمان 
اقشاری هستند که موقعیت حساسی 
دارند مثل نظامی ها. بسیاری از آنها در 
شهرک های سازمانی زندگی می کنند 
ماهواره  از  استفاده  امکان  هرگز  و 

نشست گروهی از اعضای َفَرشگرد با شاهزاده رضا 
پهلوی در واشنگتن

شبکه های  در  آنها  حضور  ندارند، 
اجتماعی نیز محدود است، بنابراین بر 
دوش اطرافیان آنها، اقوام و دوستان 
و آشنایان آنهاست که اطالع  رسانی و 
آگاهی بخشی را رو در رو با آنها انجام 
گرفته  نظر  تبادل  و  بحث  از  دهند. 
شعارنویسی،  افزایش  خبررسانی؛  تا 
نیز  اعالمیه  پخش  و  دیوارنویسی 
تاثیرگذار است؛ قطعا کفایت نمی کند 

ولی الزم است.«
برای جذب نظامی ها و پیوستن آنها 
به اعتراضات مردم ابتدا باید مشکالت 
آنها را شناخت. مشکالتی که بخشی 
از آنها مثل گرفتاری میلیون ها نفر از 

مردم به ویژه در بحث معیشت یکسان 
این  که  مشکالتی  همچنین  و  است 
و  دست  آن  با  اختصاصی  بطور  قشر 

پنجه نرم می کند.
شیبانی راد در این زمینه می گوید: 
»پدر خودمن ارتشی بود، عموهای من 
و برخی دیگر از آشنایان ما هم شاغل 
در نیروهای نظامی و انتظامی هستند 
و از این نظر زندگی نظامیان را با تمام 
وجود لمس کرده ام. وضعیت زندگی 
افسران و درجه داران نیروی انتظامی و 
ارتش با سپاه تا حدود زیادی متفاوت 
است این اختالف بخصوص در رده های 

میانی بیشتر می شود.«
با  ارتش  پرسنل  که  مشکالتی 
تجهیزات  گریبان اند،  به  دست  آن 
تعاونی های  یمن،  غیرا و  فرسوده 
و  فساد  به  آلوده  که  زمین  و  مسکن 
مانع تراشی  رانت هستند،   و  اختالس  
برای ادامه تحصیل افسران، وضعیت 
نبود  و  سازمانی  منازل  نامناسب 
خدمات  همچنین  و  رفاهی  امکانات 
در  بخصوص  محدود  بسیار  درمانی 
نواحی دور از مرکز و محروم، تعویق در 
پرداخت سنوات و معوقات، مشکالت 
بازنشسته های ارتش و نیروی انتظامی، 
پایین بودن سطح حقوق و همینطور 
اختالفات میان سپاه و ارتش به سبب 
مشکالت  عمده  عمیق،  تبعیض های 
به  نیز  شیبانی راد  که  ارتشی هاست 
آنها اشاره می کند و می افزاید: »افسران 
زیادی مجبورند برای اداره امور زندگی 
خود بعد از ساعت خدمت در خیابان 
دهند،  نگهبانی  یا  کنند  مسافرکشی 
بنابراین باید صدای آنها را هم شنید 
و به گوش بقیه آحاد جامعه رساند و 
از آنان در روز موعود کمک گرفت و 
با فشار، البی و تماس مستقیم افراد 
آورد.  اعتراض  صفوف  به  را  بیشتری 
می بایست  آنها  اطرافیان  را  پل  این 

برقرار کنند.«
پی نوشت یا همان پ.ن. معروف، سری جدید گزارش های کوتاه و ویدیویی کیهان لندن است که زوایای دیگری از 

متن و رویداد ها را به نمایش می گذارد. این بار:پی  نوشت؛ مستقیم، ایران، #میدان_میلیونی

ویدئو

در اینجا اهمیت پی نوشت بیش از متن است

=اسداهلل اسدی دبیر سوم 
اسالمی  جمهوری  سفارت 
نقش محوری در  اتریش  در 
طراحی عملیات بمب گذاری 
در همایش سازمان مجاهدین 

داشته.
دو  نعامی  و  =سعدونی 
از  اسالمی  جمهوری  عامل 
اسدی پول نقد می گرفتند و 

خبرچینی می کردند.
در  ژورنال  استریت  وال  روزنامه 
پول  »پاکت های  عنوان  با  گزارشی 
عملیات  بررسی  به  بمب«  نقشه  و 
مخفی رژیم ایران در اروپا علیه سازمان 

مجاهدین پرداخته است.
توطئه  در  آمده،  گزارش  این  در 
بمب گذاری  برای  ایران  رژیم  نافرجام 
در گردهمایی مجاهدین در پاریس که 
در ماه ژوئن برگزار شد، اسداهلل اسدی 
دبیر سوم سفارت جمهوری اسالمی در 

اتریش نقش محوری داشت.
در  »دانیال«  مستعار  نام  با  اسدی 
ایفا می کرد. ماتیو  این عملیات نقش 
مقدمه  در  گزارش  نویسنده  دالتون 
آورده: دانیال در ماه ژوئن در کافه ای 
در لوکزامبورگ نیم کیلو مواد منفجره 
را به امیر سعدونی و همسرش نسیم 
نعامی تحویل می دهد. این دو نفر به 
مجاهدین  سازمان  از  سال  دو  مدت 

برای دانیال خبرچینی می کردند.
اطالعات  این  گرفتن  برای  دانیال 
داد  پیشنهاد  آنها  به  یورو  هزار  چند 
و تهدید کرده بود اگر همکاری نکنند 
خانواده های آنها در ایران تحت فشار 
سال  از  نفر  دو  می گیرند.این  قرار 
مجاهدین  نشست های  در   ۲۰1۴
را  آن  گزارش  و  می کردند  شرکت 
اسدی،  اصرار  با  می دادند.  دانیال  به 
نسیم و امیر هر دو در جلسات حاضر 

پاکت های پول و نقشه بمب: 
گزارش وال استریت ژورنال از عملیات نافرجام رژیم 

ایران علیه سازمان مجاهدین

می شدند. این دو مجبورند برای اینکه 
تحت تعقیب قرار نگیرند گاهی چند 
قطار عوض کنند تا به وین برسند و 
اطالعات را بدهند و پول نقد دریافت 
نعامی کارگر خشکشویی  کنند.نسیم 
پیش  سال  چند  همسرش  با  و  بود 
در  و  بودند  گرفته  طالق  به  تصمیم 
و  می کردند  زندگی  جدا  خانه های 
داشتند.در  را  اتومبیل خود  و  وسایل 
این گزارش آمده سعدونی  از  بخشی 
اوایل سال ۲۰1۸ برای بلیت کنسرت 
از ۴۰۰  بیش  آنتورپ  در  واترز  راجر 
وی  گفته  به  کرده.  پرداخت  یورو 
در  هم  دیگری  خبرچین های  دانیال 

میان مجاهدین داشته است.
سال های  در  نعامی  و  سعدونی 
گذشته پای ثابت همایش های ساالنه 
مجاهدین در پاریس بودند. دانیال چند 
روز قبل از گردهمایی روز 3۰ ژوئن آن 

دو را به لوکزامبورگ فر اخواند.
استریت  وال  گزارش  از  بخشی  در 
عامل  دو  شخصی  زندگی  به  ژورنال 
از  شده  اشاره  نیز  اسالمی  جمهوری 
امیر  پناهندگی  تقاضای  اینکه  جمله 
سعدونی در بلژیک 1۰ سال پیش به 
خاطر عضویت او در سازمان مجاهدین 
پذیرفته شده بود. نسیم سال ها پیش 

او  امیر  در یک استخر کار می کرد و 
ازدواج  با هم  و  بلژیک می آورد  به  را 
می کنند. سعدونی گروه های موسیقی 

مثل پینک فلوید را دوست داشت.
در پایان این گزارش آمده تعدادی از 
سیاستمداران اروپایی تالش می کنند 
وانمود کنند که این عملیات طراحی 
»نیروهای خودسر« بوده اما مقام های 
فرانسوی آشکار کرده اند که عملیات 
معاون  هاشمی مقدم  سعید  توسط 
وزارت اطالعات رژیم هدایت می شده 
دارایی  هایی  از  بخشی  است.تحریم 
بر  نیز  فرانسه  در  اطالعات  وزارت 
همین اساس صورت گرفت. جمهوری 
این  در  دخالت  هرگونه  اسالمی 
بمب گذاری نافرجام را رد کرده است. 
در مقابل فرانسه تا کنون دو دیپلمات 
رژیم را از پاریس اخراج کرده و اعالم 
در  بیشتری  اطالعات  تهران  تا  شده 
تروریستی  طرح  این  جزییات  مورد 
تهران  در  فرانسه  سفیر  ندهد  ارائه 

تعیین نخواهد نشد.
به  متهم  اخیراً  اسالمی  جمهوری 
طراحی یک عملیات تروریستی دیگر 
برخی  است.  شده  نیز  دانمارک  در 
رسانه ها نوشته اند موساد نقش موثری 

در افشای هر دو عملیات داشته است.

نشست شاهزاده رضاپهلوی و گروهی از اعضای فرشگرد؛ 
واشنگتن ۲۷ اکتبر ۲۰1۸

نازیال گلستان: 

تالش می کنیم با مردم ایران همگام و همصدا باشیم

مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایاالت 
مه  ماه   ۲1 تاریخ  در  آمریکا  متحده 
۲۰1۸ شروط 1۲ گانه ای را به عنوان 
با جمهوری  مذاکره  پیش شرط های 
واشنگتن  هریتیج  بنیاد  در  اسالمی 

مطرح کرد.
ویژه  نماینده  گلستان  نازیال  اکنون 

حقوق بشر شورای ملی ایرانیان برای 
مایک  به  نامه ای  در  آزاد  انتخابات 
تا شرط  است  از وی خواسته  پمپئو 
سیزدهمی به این نامه بیافزاید که بر 
اساس آن حکومت جمهوری اسالمی 
ستمکارانه،  ناعادالنه،  رفتار  به  باید 
خود  خشونت آمیز  رفتار  و  نادرست 

علیه شهروندان ایرانی پایان دهد« و 
»به شهروندان ایرانی امکان برگزاری 
انتخابات آزاد، منصفانه و شفاف برای 
تشکیل مجلس موسسان داده شود«.

روشنک آسترکی در گفتگو با نازیال 
تحوالت  و  نامه  این  درباره  گلستان 

سیاسی ایران گفتگو کرده است.

ویدئو

تجمع گروهی از درجه داران و افسران نیروی هوایی ارتش در مقابل 
در ورودی منازل سازمانی پایگاه چهارم شکاری دزفول در استان 

خوزستان )ششم مهرماه 1۳۹5( در اعتراض به اختالس و فساد  در 
تعاونی مسکن پرواز وابسته به ارتش

همایش سازمان مجاهدین در حومه پاریس، ژوئن ۲۰1۸

حامد شیبانی راد
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داور  پنج  از  یکی  علیدوستی  ترانه 
است.  توکیو  سینمایی  جشنواره 
امیر  و  »فروشنده«  فیلم  هنرپیشه 
نادری کارگردان سرشناس ایرانی، در 
حاشیه جشنواره کارگاه های آموزشی 

برگزار کردند.
»عرق سرد« تنها فیلم ایرانی حاضر 
در یکی از بخش های رقابتی ۳1امین 
این  است.  توکیو  سینمایی  جشنواره 
فیلم بر اساس جنجالی واقعی ساخته 

شده.
جشنواره  ویژه  مهمان  که  اسرائیل 
امسال است، با چند فیلم بحث برانگیز 

در توکیو حضور دارد.
سینمایی  جشنواره  یکمین  و  سی 
آمریکایی  فیلم  اکران  با  که  توکیو 
کار  به  آغاز  ستاره«  یک  »تولد 
فیلم  یکصد  از  بیش  میزبان  کرَد 
و  اروپایی  آسیایی،  کشورهای  از 

ترانه علیدوستی و امیر نادری ستاره های 
جشنواره سینمایی توکیو

آمریکایی است. ترانه علیدوستی، که 
فرهادی شهرت  اصغر  »فروشنده«  با 
جهانی یافت، یکی از پنج داور بخش 

رقابتی این جشنواره است.
که  توکیو  سینمایی  جشنواره 
به سینماگران  همیشه توجه ویژه ای 
ایرانی داشته است، امسال دو کارگاه 
و  علیدوستی  ترانه  توسط  آموزشی 

امیر نادری نیز تشکیل داده است. امیر 
نادری در سال 2011 فیلم »کات« را 
در ژاپن و به زبان ژاپنی ساخته است. 
عباس کیارستمی نیز فیلمی ژاپنی با 
عنوان » مثل یک عشق« در کارنامه 

هنری خود دارد.
احمد رأفت گزارشی از این جشنواره 

تهیه کرده است.

فرح شکارچی خانقاهی

فرح؛ هنرمند ایرانی- بریتانیایی با یک ترانه ی داغ
شکارچی  فرح   - فیلیپس  ناتاشا 
که  خود  کار  اولین  ارائه  با  خانقاهی 
یک نگاه صمیمانه و بی ریا به صنعت 
موسیقی و سیاحت اش به عنوان یک 
در  موجی  می کند  ارائه  را  هنرمند 

بریتانیا به راه انداخته است.
نام هنری »فرح«، یک آهنگ  با  او 
جدید با نام »making do« منتشر 
سبک های  از  ترکیبی  با  که  کرده 
الکترونیکا، آراَندبی )R&B( و الهامی 
به   منحصر  آوای  ایران،  موسیقی  از 
دنیای  توجه  که  می سازد  را  فردی 
تا  کرده،  جلب  خود  به  را  موسیقی 
حدی که مجله ی »خِط بهترین فیت« 
معرفی ویژه ای را به او اختصاص داده 
معرفی  به خاطر  که  مجله ای  است؛ 
نوظهور  و  مطرح  استعدادهای  آثار 

موسیقی، شهرت دارد.
سال   2۳ فقط  که  حالی  در  فرح 
در  که  کرده  اجرا  ترانه ای  دارد،  سن 
یک  به  برجسته  هنرمندان  میان 
توسط  او  است.  شده  تبدیل  ستاره 
LNL کشف شد که از او خواسته بود 
خواننده اصلی آنها باشد. فرح تصمیم 

گرفته با اتکا به خودش شکوفا شود.
فرح  سخنان  پای  الیف  کیهان 

نشسته است.
= فرح، چگونه سر از آوازخوانی 

درآوردی؟
بیاورم،  خاطر  به  نمی توانم  -واقعا 
اینکه  محض  به  می گفتند  والدینم 
و  می خواندم  کنم،  صحبت  توانستم 

آنها نمی توانستند ساکتم کنند.
=برای رشد این توان موسیقیایی 
می دادی؟ گوش  کسانی  چه  به 

دهه  »آراندبی«  از  بسیاری  -به 
»براندی«  و  چایلد«  »دیزنی  به   ،۹0
کریستینا  می دادم.  گوش  »سیارا«  و 
آگیلرا بیشترین تأثیر را بر من داشت. 
باورکردنی  او  صدای  دامنه  و  جنس 

نیست. »موتون« را هم دوست دارم.
اثری  چه  بودن  ایرانی  =زمینه 

روی موسیقی ات داشته؟

-تا بزرگ شوم گاهی برای دیدار با 
آنجا  در  می رفتیم.  ایران  به  خانواده 
آهنگ  و  موسیقی  از  همیشه چیزی 
که  می آورم  یاد  به  داشت.  وجود 
بشکن  دست  انگشتان  با  عموهایم 
عمه هایم  و  می دادند  قر  و  می زدند 
عربی می رقصیدند. من عاشق شور و 
انرژی آنها بودم. آنها تاثیر شگرفی بر 
من داشتند. تماشای افرادی که دور 
هم جمع می شدند، شگفت انگیز بود. 
و  موسیقی  اهل  خیلی  که  خانواده ام 
رقص بودند، باعث تشدید عالقه ی من 
می شدند. از هنرمندان ایران گوگوش 
وقتی  همچنین  و  دارم  دوست  را 
نوجوان بودم آرش برایم واقعا عالی و 

خوشایند بود.
= تو از کدام جنبه از موسیقی 

ایرانی استفاده کردی؟
-برخی از خصلت های نرم و لطیف 
به  را  ایرانی  فلوت  و  سازهای سیمی 
به  پدرم خطاب  از  گفتارهایی  همراه 
من به زبان فارسی به کار برده ام. او در 
این آهنگ به من می گوید ادامه بده و 
رویاهایت را دنبال کن. پدرم پشتیبان 
عالقه  است.  شگفت انگیزی  حامی  و 
ایرانی  کالسیک  موسیقی  به  پدرم 
من  و  داشته  من  روی  زیادی  تأثیر 
کارهای  در  را  تأثیر  این  خواستم 
صدای  به  عالقمند  او  بیاورم.  خودم 
گلپا، مهستی، مرضیه و هایده است و 
همچنین عالقمند به ویولون همایون 
خرم و پرویز یاحقی است. در برخی 
بیرون  آینده  در  که  آهنگ هایی  از 
خواهم داد تار و سایر آالت موسیقی 
رفته.  کار  به  نمایان تری  بطور  ایرانی 
صدا  نوع  این   می خواهم  همچنین 
بسط  و  توسعه  را  موسیقی  این  و 

بیشتری بدهم.
ترانه  در  که  صادقانه ای  متن   =
Making Do به کار رفته کمی در 
است؛  صنعت موسیقی غیرمعمول 
ترانه ای  چرا تصمیم گرفتی چنین 

بنویسی؟

-زمانی که ترانه را می نوشتم  چون 
فقط  که  بود  طوری  مالی ام  وضعیت 
وضعیت  می کردم  زندگی  گذران 
به  نداشتم.  خوبی  خیلی  احساسی 
شدیدی  اضطراب  از  خاطر  همین 
رنج می بردم. وقتی آهنگ را نوشتم، 
واقعا می خواستم مردم آن را بشنوند 
کنند  برقرار  ارتباط  آن  با  بتوانند  و 
در  می توانند  که  کنند  احساس  و 

موقعیت هایشان کاماًل صادق باشند.
چی  بعدی ات  =برنامه های 

هستند؟
-قصد دارم تعدادی آهنگ در چند 
دقیقاً  هنوز  کنم.  منتشر  آینده  ماه 
مطمئن نیستم که چند ترانه منتشر 
بود. در  آلبوم خواهد  یا یک  می کنم 
حال حاضر این کار بیشتر برای این 
آشنا  من  صدای   با  مردم  که  است 

بشوند و بدانند من کی هستم.
در   lnly با  می خواهم  همچنین 
 Servant Jazz Quarters
این  باشم.  داشته  اجرایی  دالستون، 
اجرا و موسیقی با سبک من متفاوت 
َدنس  موزیک  از  شما  اگر  اما  است 
خوشتان بیاید از آن لذت خواهید برد.
*منبع: کیهان الیف )کیهان لندن 

به زبان انگلیسی(
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

ویدئو

کتاب های کشف شده در 5 انبار در تهران نگهداری می شدند

کشف و ضبط ۴۰۰ هزار کتاب با محتوای ضد 
جمهوری اسالمی در تهران!

توزیع  و  تولید  =شبکه 
ز  مجو قد  فا ی  ب ها کتا
کتاب های  ارشاد  وزارت 
تهران  در  دستفروش   ۹۰۰
را  کتابفروشی   ۳ حداقل  و 

تأمین می کرده.
شده  کشف  =کتاب های 
دارای محتوای ضد جمهوری 
اسالمی و رهبرانش هستند.
=دو برادر تولید و توزیع این 
کتاب ها را مدیریت می کردند 
پلیس  عملیات  از  پیش  که 

فرار کرده اند. 
=سرنوشت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار 
مشخص  شده  کشف  کتاب 
سوزاندن  احتمال  و  نیست 
میان  در  دارد.  وجود  آنها 
کتاب ها آثار فراوانی درباره 
از  ایران  فرهنگ  و  تاریخ 
طه  و مشر یخ  ر تا « جمله 
کسروی  احمد  از  ایران« 
در  کتاب هایی  همچنین  و 
رابطه با خاندان پهلوی دیده 

می شود.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشی 
وانت  دستگاه   ۹0 می گوید  تهران 
غیرقانونی  کتاب های  خاور  و  نیسان 
کشف  امنیت  پلیس  همکاری  با  را 
وی،  گفته ی  به  کرده اند.  ضبط  و 
ضد  محتوای  ضبط شده  کتاب های 
رهبران و تفکرات جمهوری اسالمی، 

ضد مذهب و دین دارند.
اتحادیه  رئیس  آموزگار  محمود 
در یک  تهران  کتابفروشان  و  ناشران 
نشست خبری از کشف و ضبط ۳00 
مجوز  فاقد  کتاب  جلد  هزار  تا ۴00 
مناطق  در  انبار   ۵ در  ارشاد  وزارت 
مختلف تهران خبر داد که به دو برادر 

تعلق داشتند.
در  امنیت  پلیس  وی،  گفته  به 
از  انبار  پنج  کتاب  قاچاق  با  مبارزه 
کتاب های غیرقانونی به ارزش بیش از 
200 میلیارد تومان را که حجمی به 
اندازه ۹0 دستگاه وانت نیسان و خاور 

داشتند را ضبط کرده است.
آنگونه که رئیس اتحادیه ناشران و 
شبکه  این  گفته،  تهران  کتابفروشان 
توزیع کتاب »غیرقانونی« شامل سه 
وزارت  از  مجوز  دارای  کتابفروشی 
ارشاد و ۹00 بساط کتابفروشی بوده 
که حاال کتابفروشی ها پلمب شده اند.

به  شده  ضبط  و  کشف  کتاب های 
کتابفروشان  و  ناشران  اتحادیه  انبار 
تهران در شریف آباد انتقال یافته که به 
گفته محمود آموزگار، حتی پارکینگ 
این اتحادیه را نیز پر کرده و آنها به 
این  نگهداری  برای  انباری  دنبال 

کتاب ها هستند.

حقوق  از  صیانت  کارگروه  فعالیت 
ناشران و پدیدآورندگان کتاب چندی 
همکاری  با  و  شده  شروع  که  است 
و  کشف  به  اقدام  ضربت  پلیس 
وزارت  مجوز  بدون  کتاب های  ضبط 
ارشاد می کنند. این اتحادیه در لوای 
حمایت از ناشران رسمی و جلوگیری 
از بازنشر غیرقانونی آثار تولیدی آنان، 
کتاب های افست و فاقد مجوز وزارت 
ارشاد را نیز مورد پیگرد قانونی قرار 
»باندهای  را  انتشاردهندگان  و  داده 

مخوف« خوانده است!
آموزگار،  گفته  به  کتاب ها  این 
کتاب هایی بدون مدعی و مالک مثل 
کتاب »تاریخ مشروطه ایران« از احمد 
در  شده  تولید  کتاب های  کسروی، 
خارج از مرزهای ایران و پرفروش ترین 

کتاب های برخی ناشران است.
پیشتر یکی از حاضران در عملیات 
کشف و ضبط کتاب ها گفته بود که 
»حاوی  ضدانقالبی،  عناوین  کتاب ها 

توهین به امام خمینی، رهبر انقالب 
و بطور کل، آموزه های انقالب اسالمی 
هستند. کتاب هایی که علیه مذهب و 
یا دیگر عناوینی  دین نوشته شده و 
را  چاپ شان  اجازه  ارشاد  وزارت  که 
نمی دهد از دیگر نسخه هایی هستند 
عملیات  در  باال  شمارگان  در  که 
غیرقانونی  گروه  این  علیه  ضربتی 

کشف و ضبط شده اند.«
و  ناشران  اتحادیه  رئیس  گفته  به 
اتحادیه صحافان  تهران،  کتابفروشان 

چاپ  مجوز  دیگر  چاپخانه داران  و 
ارشاد  از وزارت  فاقد مجوز  آثار  برای 

را ندارند.
و  عقاید  تفتیش  اقدامات  از 
سرکوبگرانه ی جمهوری اسالمی یکی 
کتابفروشان  تهدید  و  بازداشت  هم 

است!
آنگونه که منابع داخلی اعالم کرده اند 
دو برادری که تولید و توزیع کتاب های 
فاقد مجوز را انجام می دادند، پیشتر به 
خاطر چاپ و عرضه نسخه های کتاب 
غیرقانونی »انسان خردمند« که نسخه  
شده  چاپ  نو  نشر  توسط  اصلی اش 
بود، بازداشت و با وثیقه 80 میلیونی 
آزاد شده بودند. ولی در عملیات اخیر 
پیش از رسیدن نیروهای پلیس فرار 

کردند.
در  برادر  دو  این  کتاب  انبارهای    
جمالزاده،  »امام حسین«،  خیابان 
پاساژ نادر خیابان »انقالب« و خیابان 

اتابک قرار داشته است.

توقیف  کتاب های  از  که  تصاویری 
شده در رسانه های داخلی منتشر شده 
نشان می دهند که این کتاب ها مربوط 
به تاریخ و فرهنگ ایران و همچنین 
کسروی  احمد  مانند  نویسندگانی 
هستند که توسط »فداییان اسالم« به 
طرز فجیعی در صحن دادگستری در 
سال 1۳2۴ به قتل رسید. همچنین 
جزو  پهلوی  خاندان  درباره  آثاری 
این کتاب های ممنوعه و توقیف شده 

هستند.

دو برادر که تولید و توزیع این کتاب ها را در دست داشتند، فراری هستند

نیما فخرآرا

نیما فخرآرا؛ آهنگساز »انقالب 1۹7۹«
ساکن  فخرآرا  نیما   - پروانه  ِفرد 
آهنگساز  سه  از  یکی  آنجلس،  لس 
ساختن  در  که  است  ایرانی  موفق 
آهنگ برای فیلم و سریال و بازی های 
فخرآرا،  می کند.  فعالیت  ویدئویی 
موفق  کامپیوتری  بازی های  موسیقی 
 Detroit:« مانند  پربیننده ای  و 
 1۹۷۹« و   »Become Human
 »Revolution: Black Friday
و همچنین فیلم »The Signal« را 

تهیه کرده است.
وبسایت کیهان الیف گفتگویی با نیما 

فخرآرا انجام داده است.
= همکاری تو با نوید خوانساری 
از  آیا  و  گرفت  شکل  چگونه 
بازی ویدئویی »1۹7۹  موفقیتی که 
 »Revolution: Black Friday

کسب کرد شگفت زده نشدی؟
 Grand« من نوید را از زمان بازی-
و  می شناختم   »Theft Auto
می خواستم برای مدتی با او همکاری 
اینکه  از  قبل  سال  دو  بنابراین  کنم. 
بازی منتشر شود او را دیدم و صحبت 
کردن با او در مورد پروژه را آغاز کردم. 
زمانی که پروژه به صورت کامل در حال 
پیشرفت و تکمیل بود ما همکاریمان را 
بیشتر کردیم تا در مورد موزیک بازی، 
که از اجزای اصلی داخل فیلم بود و تنها 
اثر واقعی است که در جهان می ماند، 
باشد. باید  چطور  که  شویم  مطمئن 
= جمهوری اسالمی بازی »1۹7۹ 
را   »Revolution: Black Friday
ممنوع و تو را به صدور حکم زندان 
در  که  باری  آخرین  کرده.  تهدید 
آیا در  و  بود  زمانی  بودی چه  ایران 
که  فکر هستی  این  به  برنامه هایت 
ایرانیان را به حرفه ی خود پیوند دهی؟

ایران  به  پیش  سال   1۵ از  -من 
سفری نداشته ام. عاشق کشورم هستم  
و معتقدم مردم ایران نسبت به آنچه 
شایسته  شده  مهیا  برایشان  اکنون 
زندگی بهتری هستند. من دوست دارم 
به کشورم برگردم و آنجا را به همسر 
بشناسانم  و  کنم  معرفی   آمریکایی ام 

و بچه های آینده ام بدانند من از کجا 
 آمده ام؛ افسوس که این موضوع اکنون 

مقدور نیست.
و  فن  اهل  با  دارم  آرزو  همچنین 
صنعت ایرانی که فوق العاده با استعداد 
موفقی  مدیران  کنم.  کار  هستند 
و  درخشان  کارهای  که  می شناسم 
اینکه  می کنند.  تولید  شگفت انگیز 
برایم  کنم  کار  آنها  با  روزی  بتوانم 
اما در  است.  افتخارآمیز  و  لذت بخش 
هیچ پروژه ای  با آنها مشارکت نداشته ام.
– کجا به دنیا آمدی و بزرگ شدی؟ 

در چه رشته ای تحصیل کردی؟
و در سال  آمدم  دنیا   به  تهران  -در 
1۹۹۶ به  آمریکا مهاجرت کردم. پیش 
حضور  برای  آنجلس  لس  به  آنکه  از 
کردن  دنبال  و  موسیقی  مدرسه  در 
کارهای هنری ام بروم، اغلب تحصیالتم 

در مریلند بود.
برای  موسیقی  نوشتن  با  =تو 
بازی های  فیلم ها،  از  زیادی  تعداد 
کامپیوتری و سریال های تلویزیونی 
در حرفه ات موفق هستی. کدامیک از 
این بخش ها را ترجیح می دهی و چرا؟

-من خودم را یک روایتگر می دانم. 
داستان  یک  که  رسانه ای  هر  پس 
متقاعدکننده بگوید، هیجان انگیز است. 
به اندازه  کافی خوش شانس بوده ام که 
بتوانم با راویان و همکاران فوق العاده ای 

کار کنم، و این  امر، کار در رسانه های 
متعددی را برای من میسر کرده  است.

اجرای  که  بودی  ساله  =چند 
اولین  و  کردی  شروع  را  موسیقی 
بود؟  چه  کردی  استفاده  که  سازی 
هنگام آهنگسازی، اول به کدام ساز 

مراجعه می کنی؟
-من در پنج سالگی با سنتور شروع 
فوق العاده ای  استادان  توسط  کردم. 
 آموزش دیدم و نظم موسیقی کالسیک 
من  حرفه ی  در  بسزایی  تأثیر  ایرانی، 
به  داشته است. وقتی در لس آنجلس 
رسانه  و  فیلم  برای  موسیقی  کالس 
رفتم، باید یک ساز جدید یاد می گرفتم 
که بتوانم ثبت نام کنم، پس به خودم 
نواختن پیانو را یاد دادم. برای آهنگسازی 
به پیانو مراجعه می کنم، ولی هنوز از 
با  همه ی سازهایی که در طول کارم 
می  کنم. استفاده  شده ام،  آشنا  آنها 

من حتی ردیف موسیقی کالسیک 
ایرانی را با استادانی مانند سعید ثابت، 
فرامرز پایور و پرویز مشکاتیان  آموزش 
خیلی  سازها  این  طنین  دیده ام. 
استفاده  آنها  از  مدام  من  و  جالب اند 
می کنم  اما نه به صورت سنتی متداول 
با  خوبی  به   آالت  این  رِنگ های  آن؛ 
اگر  می شوند  ترکیب  غربی  سازهای 
استفاده شوند یک هماهنگی  درست 
ویژه به وجود می آورند که تا حدودی 

شناسه ی کار من شده است.
چه  مشغول  حاضر  حال  در   =
کاری هستی و روی چه پروژه ای کار 

می کنی؟
-روی فیلم مستندی درباره ی اراضی 
فیلم  همچنین  می کنم،  کار  عمومی 
»CRYPTO« با بازی لیام ِهمزُورت، 
کارگردانی  به  نَپ،  بو  و  راسل،  ِکرت 
جان استالبرگ جونیور. خوشحالم که 
دیوید  مثل  نویسنده هایی  با  توانستم 
فیلم  در  یوبنک  کارالیل  و  فریجریو 
»Signal« کار کنم. این کار االن مثل 
هم  دور  دوباره  خانواده  که  است  این 

جمع شده اند.
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پلیس دانمارک اعالم کرده در عملیاتی گسترده که از تابستان گذشته در شرق 
دانمارک آغاز شد موفق به خنثی  کردن این ترور شده

یکی  دنبال  به  مظنون   =
از اعضای »جنبش االحواز« 
خطایی  مدعیست  اما  بوده 

خطایی مرتکب نشده.
لتی  و د ی  م ها مقا =
اقدام  می گویند  دانمارک 
را  اسالمی  جمهوری  علیه 
پیگیری  اروپا  اتحادیه  در 

خواهند کردند.
اسالمی  جمهوری  =سفیر 
برای  کپنهاگ  در  ایران 
پاسخگویی به وزارت خارجه 

دانمارک احضار شده است.
دانمارک،  امنیتی  سرویس  رییس 
اکتبر(،   3۰( آبان  هشتم  سه شنبه 
این کشور یک  پلیس  اعالم کرد که 
فرد ایرانی تبار را به اتهام همکاری با 
و  اسالمی  جمهوری  اطالعات  وزارت 
سران  از  یکی  به  حمله  برای  تالش 
»جنبش االحواز« بازداشت کرده است.

بورک  فین  رویترز،  گزارش  به 
اندرسن در یک کنفرانس خبری گفته 
ایران  امنیتی  سرویس  طرح  با  »ما 
دانمارک  در خاک  انجام حمله  برای 
روبرو هستیم، واضح است که این کار 

قابل قبول نیست«.
نروژی-  فرد  این  دانمارک  پلیس 
کرده  بازداشت  اکتبر   ۲1 را  ایرانی 
است. متهم در جلسه تفهیم اتهام ادعا 
کرده هیچ خطایی مرتکب نشده است. 
سرویس امنیتی نروژ و سوئد نیز در 
این مورد با پلیس دانمارک همکاری 

کرده اند.
هویت متهم هنوز فاش نشده و گفته 
شده تا روز هشتم نوامبر که دادگاه او 
تشکیل می شود در بازداشت خواهد بود.

پلیس دانمارک می گوید دیده شده 
که این فرد از اعضای گروه »جنبش 
 ۶۰ در  واقع  رینِگت  در  االحواز« 

تالش وزارت اطالعات جمهوری اسالمی برای 
ترور یکی از مخالفان  در دانمارک

کپنهاگ  غربی  جنوب  کیلومتری 
عکس گرفته است.

نخست وزیر  راسموس  لوک  الرس 
را  موضوع  این  می گویند  دانمارک 
در اتحادیه اروپا مطرح می کند. او در 
نیست  قبول  »قابل  نوشته  توییترش 
سایر کشورهای خارجی  یا  ایران  که 
خاک  در  تروریستی  عملیات  برای 
دانمارک برنامه ریزی کنند.« راسموس 
تاکید کرده »اقدامات بیشتری را علیه 
ایران در اتحادیه اروپا مطرح می کند«.

هرگونه  خارجه  وزارت  سخنگوی 
این  در  اسالمی  جمهوری  دخالت 
را  آن  و  کرده  تکذیب  را  عملیات 
بهرام  است.  خوانده  »مغرضانه« 
قاسمی این ادعاها را در ادامه توطئه ها 
و دسیسه های دشمنان شناخته شده 
روابط خوب و رو به گسترش ایران و 
اروپا در شرایط خاص و خطیر کنونی 

خوانده است.
وزارت خارجه دانمارک در بیانیه ای 
سفیر  مرادیان  مرتضی  کرد  اعالم 
جمهوری اسالمی در کپنهاگ را برای 
اقدامات غیرقانونی در  به  پاسخگویی 

خاک ایران کشور احضار کرده است.
جمهوری  تروریستی  برنامه ی 

جمهوری  خارجه  =وزیر 
آمریکا  می گوید  اسالمی 
منزوی است و امکان اینکه 
با تحریم ها به اهداف سیاسی 
خود دست پیدا کنند حتمًا 

وجود ندارد.
وزیر خارجه جمهوری اسالمی ادعا 
می کند ساز و کار مالی اتحادیه اروپا 
و  تجاری  فعالیت های  ادامه  هدف  با 
اقتصادی با ایران طی چند روز آینده 

»عملیاتی« می شود.
هفتم  دوشنبه  ظریف،  محمدجواد 
آبان، در جریان سفر به ترکیه در پاسخ 
به پرسشی در ارتباط با اجرای مرحله  
دوم تحریم های آمریکا علیه جمهوری 
 ۲۰1۸ نوامبر  چهارم  روز  از  اسالمی 
تحریم ها  »معموالً  گفته:  آن  آثار  و 
روانی  آثار  ما  است.  روانی  آثارشان 
تحریم ها را از روزی که آقای ترامپ از 
برجام خارج شد و حتی قبل تر از آن 
یعنی هنگامی که اعالم کرد که چنین 
و  کردیم  مشاهده  دارد  را  تصمیمی 
که  آبان ماه   13 در  که  می دانم  بعید 
این تحریم ها عملیاتی می شوند اتفاق 

ظریف در استانبول: ساز و کار مالی اتحادیه 
اروپا در چند روز آینده »عملیاتی« می شود

جدیدی بیفتد.«
اینکه  بیان  با  وی  ایسنا  گزارش  به 
ساز و کارهایی که اتحادیه اروپا در نظر 
گرفته در چند روز آینده »عملیاتی« 
ممکن  »البته  کرده  تاکید  می شود، 
است مقداری دیگر طول بکشد تا بتوان 

از این ساز و کارها استفاده کرد.«
»به  کرده  عنوان  همچنین  ظریف 
خاطر فشارهای آمریکا و کارشکنی هایی 
که آنها در تمام مراحل این کار داشتند 
زمان  اقدامات  این  از  برخی  انجام 

بیشتری برده است.«
در  آمریکایی ها  اینکه  ادعای  با  او 
عرصه بین المللی منزوی هستند و هیچ 
از  منطقه ای  رژیم  چند  بجز  کشوری 
این اقدامات آمریکا حمایت نمی کند، 
گفت که »با توجه به این مسائل امکان 
اهداف  به  بتوانند  آمریکایی ها  اینکه 
از  اقتصادی شان  اهداف  حتی  خود 
این تحریم ها برسند بسیار کم است و 
امکان اینکه آنها به اهداف سیاسی خود 
در این زمینه دست پیدا کنند حتماً 

وجود ندارد.«
چند  پیش  هفته  یک  از  کمتر 
دیپلمات  غربی اعالم کردند که ساز و 
کار جدید اتحادیه اروپا برای کمک به 

ایران برای دریافت پول صادرات خود تا 
اوایل سال بعد میالدی به شکل عملی 
اجرا نخواهد شد و از روز چهارم نوامبر 

فقط »بطور نمادین« آماده می شود.
مقام های جمهوری اسالمی به عنوان 
یک استراتژی در برابر ناکامی های نظام 
در  امیدبخش  اخبار  می کنند  تالش 
رسانه های داخلی پمپاژ کنند. اسحاق 
جهانگیری معاون اول روحانی اواسط 
اگر  گفت،  یک سخنرانی  در  شهریور 
شرایط  دهیم،  افزایش  را  مردم  امید 
مشخص  می یابد!  پایان  زودتر  سخت 
نیست تالش برای گفتاردرمانی تا چه 
زمانی می تواند ضعف های دولت و نظام 

را الپوشانی کند.
در ترکیه ششمین نشست مشترک 
وزیران خارجه جمهوری اسالمی ایران، 
و  می شود  برگزار  ترکیه  و  آذربایجان 
به گفته ظریف هدف از برگزاری این 
نشست ها گسترش همکاری های سه 
کشور در زمینه های مختلف از جمله 
همفکری  ایجاد  و  اقتصاد  ترانزیت، 
و  آذربایجان  و  ایران  بین  بیشتر 
دور  برای  ایران  رژیم  است.  ترکیه 
روی  ویژه ای  حساب  تحریم ها  زدن 

آذربایجان و ترکیه باز کرده است.

بیژن نامدار زنگنه صبح چهارشنبه 
در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره 
طرح موضوع فروش نفت ایران توسط 

ارتباط تمام بانک های خارجی با شرکت نفت 
ایران قطع شد

خریدار  می شود  =گفته 
محموله ی ۲۸۰ هزار بشکه ای 
»کانون  بورس،  در  نفت 
بوده  نفت«  بازنشستگان 

است نه بخش خصوصی!

کیهان  به  نفتی  آگاه  منبع  یک 
لندن می گوید ارتباط تمام بانک های 
ایران  با شرکت ملی نفت  بین  المللی 
)NIOC( از روز چهارشنبه 31 اکتبر 

بطور کامل قطع شده است.
شرکت ملی نفت طی نامه ای خاتمه  
پایان  تا  خارجی  بانک های  همکاری 
اکتبر ۲۰1۸ را به 1۰ شرکت تابعه اعالم 
حسابرسی  مدیران  خواسته  و  کرده 
انجام  به  نسبت  وقت  اسرع  در  آن 
درخواست های ارزی خود اقدام کنند. 
تاریخ این نامه هفتم آبان 1397 است.

دنبال  به  اسالمی  جمهوری 
راهکارهایی برای دور زدن تحریم های 
آمریکاست و اعالم شده فروش نفت به 
بخش خصوصی یکی از این راه هاست. 
اولین  آبان،  ششم  یکشنبه  روز 
محموله ی نفت در بورس عرضه شد 
که به گفته علی حسینی مدیرعامل 
این  انرژی، فهرست خریداران  بورس 
محموله ی ۲۸۰ هزار بشکه ای با توجه 
به لزوم رعایت حقوق مالکیت اشخاص 
و کدهای خرید، محرمانه باقی خواهد 
ماند و افشا نخواهد شد اما اطالعات 
آن  از  لندن حاکی  به کیهان  رسیده 
است که خریدار از قرار معلوم »کانون 
بازنشستگان شرکت نفت« بوده است.

است.  کرده  تکذیب  را  آن  روسیه، 
مبنی  گزارش هایی  اخیر  روزهای  در 
روسیه  توسط  ایران  نفت  فروش  بر 

منتشر شده بود.

مشخص نشده است.از سوی دیگر علی 
خاتمی درباره ی تخلیه این دفتر گفته 
»آنجا صاحب و حساب و کتاب دارد؛ ما 
مهمان دفتر امام و حاج حسن آقا بودیم. 
بنیاد مستضعفان  با  توافقی که  طبق 
صورت گرفته است باید آنجا را آماده 
نیستیم.« آنان  سربار  ما  لذا  و  کنند 

با این حال ایلنا به نقل از یک مقام 
آگاه در بنیاد مستضعفان نوشته »بنیاد 
آقای  اختیار  در  را  ملکی  مستضعفان 
خاتمی قرار نداده بود که امروز بخواهد 
آن را پس بگیرد.« این فرد که نامش 
مشخص نشده است، تاکید کرده »یک 
مسئله حقوقی جزیی درباره ملک مورد 
نظر با موسسه نشر و حفظ آثار امام 
به  که  است  آمده  وجود  به  خمینی 

زودی برطرف می شود.«
راه  سه  در  واقع  که  خاتمی  دفتر 
بهترین  از  نیاوران  خیابان  »یاسر« 
مناطق شمال تهران است محل اقامت 
شرکت  مدیرعامل  انصاری  هوشنگ 
دولت  اقتصاد  وزیر  و  ایران  نفت  ملی 
امیرعباس هویدا بود که پس از انقالب 
مثل صدها ملک دیگر به کام تازه به 

قدرت رسیدگان مصادره شد.
توسط   13۸۴ سال  در  ملک  این 
حسن خمینی در اختیار محمد خاتمی 
گذاشته شد تا در آن کنگره ای به نام 
ولی  کند  برگزار  خمینی«  »آیت اهلل 
نهایتاً به پاتوق اصالح طلبان تبدیل شد 

و در اختیار تیم خاتمی ماند.
با  نیاوران  دفتر  ترک  ماجرای 
شبکه های  در  مختلفی  واکنش های 

محمد خاتمی عمارت نیاوران را تخلیه کرده یا 
بیرون اش کردند؟

مصادره ای  نیاوران  =ملک 
آن  اما حسن خمینی  است 
را در اختیار خاتمی گذاشت.
=جواد امام مدیرعامل بنیاد 
به  قبل  مدت ها  از  باران: 
موسسه فشار آوردند تا این 

دفتر را پس بگیرند.
حمد  ا تکلیفی  بال =
زیدآبادی: ملک را از خاتمی 
گرفتند! چه خوب که خود را 

از آن دفتر خالص کرد!
گفته می شود محمد خاتمی رییس 
آبان،  دولت اصالحات، دوشنبه هفتم 
عمارت  شده  مجبور  سپاه  فشار  با 
در  واقع  مستضعفان  بنیاد  مصادره ای 

نیاوران را تخلیه کند.
رییس  خاتمی  علی  که  حالی   در 
این ملک  دفتر محمد خاتمی تخلیه 
را طبیعی دانسته، جواد امام مدیرعامل 
قبل  مدت ها  از  می گوید  باران  بنیاد 
دفتر  این  تا  آوردند  فشار  موسسه  به 
»در  توضیح داده  امام  بگیرند.  پس  را 
گذشته هم این اتفاق افتاده و در دولت 
احمدی نژاد این فشارها را آوردند و با 
تلفن دفتر خواستار  و  برق  قطع آب، 

ترک آنجا شدند.«
او می گوید طبق قانون دولت موظف 
جمهور  رؤسای   استقرار  برای  است 
و  ببیند  تدارک  را  محلی  خود  سابق 
در حال حاضر جایی برای دفتر جدید 

اجتماعی روبرو شده است.

گاف آقای دست به قلم!
با  یادداشتی  در  زیدآبادی  احمد 
عنوان »چه بهتر« که در کانال تلگرامی 
او منتشر شده نوشته »دفتر سیدمحمد 
خاتمی از او گرفته شد. چه خبر خوبی! 
دو سال پیش که با پسرم پارسا برای 
دفترش  به  خاتمی  آقای  با  مالقات 
او با دیدن معماری به نسبت  رفتیم، 
گفت؛  گوشم  در  ساختمان  تجمالتی 
استقرار در این دفتر برای خاتمی چه 

ضرورتی دارد؟
هیچ  دفتر،  ظاهر  رغم  به  البته 
نوع اسراف و بریز و بپاشی در آن به 
چشم نمی خورد و پذیرایی از مهمانان 
اندکی  نهایت سادگی و حتی  هم در 
رو،  این  از  می گرفت!  صورت  خّست 
به چه دلیل آدم ساده زیست و بدون 
هزینه  باید  خاتمی  مانند  تشریفاتی 
حضور در دفتری تشریفاتی را نزد افکار 

عمومی تحمل می کرد؟
و  نگاه  نوع  به  چه  گر  حال،  هر  به 
خط- مشی و عملکرد سیاسی خاتمی 
از نگاه من ایرادات جدی وارد است؛ اما 
او ذخیره و سرمایه ای فرهنگی و دینی 
در کشور ماست و چه خوب که خود را 

از آن دفتر خالص کرد.«
زیدآبادی در ابتدای یادداشت نوشته 
»دفتر خاتمی از او گرفته شد« ولی در 
انتهای مطلب یک پشتک وارو زده و  
نوشته »چه خوب که خود را از آن دفتر 

خالص کرد«!

محمود دعایی مدیرعامل روزنامه غصب شده اطالعات هر سال برای خاتمی در عمارت نیاوران مراسم تولد 
می گیرد و جمعی از روزنامه نگاران و فعالین سیاسی طرفدار او در این مراسم شرکت می کنند

به مدیران فروش شرکت نفت به صورت شفاهی اعالم شده فعاًل 
منتظر برقراری ساز و کار مالی اروپا برای واریز پول نفت به حساب 

ایران نباشند

شرایطی  در  دانمکارک  در  اسالمی 
اقدام  پرونده  هنوز  که  شده  افشا 
سازمان  همایش  در  بمب گذاری  به 
ژوئن  ماه  در  پاریس  در  مجاهدین 
دو  کنون  تا  فرانسه  است.  باز 
دیپلمات جمهوری اسالمی را به ظن 
اخراج  عملیات  این  در  دست داشتن 
نیز که در  کرده. یک دیپلمات رژیم 
عملیات  این  ساختن  خنثی   جریان 
امنیتی  نهادهای  به  شد  بازداشت 
در  است.  شده  داده  تحویل  بلژیک 
همین رابطه فرانسه هنوز سفیر خود 

را در تهران تعیین نکرده است.
جمهوری  برای  اقدامات  قبیل  این 
تحریم های  آستانه ی  در  اسالمی 
آمریکا و در شرایطی که چشم انتظار 
پشتیبانی اروپایی ها برای ایجاد ساز و 
کار مالی جهت دور زدن تحریم هاست 
بسیار گران تمام خواهد شد. کشورهای 
اروپایی به  دنبال این هستند که راهی 
بعد  ایران  با رژیم  ادامه تجارت  برای 
کنند  پیدا  برجام  از  آمریکا  از خروج 
اما طبق آخرین خبرها تا کنون هیچ 
حاضر  که  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور 
باشد میزبان کانال مالی جدیدی باشد 

پیدا نشده است.

استقبال از ظریف در فرودگاه استانبول
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 » لت و د « یم  ژ ر ین  =ا
مشکالت  با  را  »ملت«  و 
منطقه ای و جهانی که ملت 
به  نیازی  هیچگونه  ایران 
درگیر شدن با آنها نداشت، 
درگیر و خسته کرده است.

= رژیم ایران در زمان باراک 
اوباما اینگونه پنداشت که با 
درگیری  از  آمریکا  خروج 
مستقیم در خاورمیانه مانند 
بحران سوریه، عراق و یمن، 
تهران قادر خواهد بود خالء 
باقی مانده از خروج اوباما را 
پر کند پس برای تحقق این 
امکانات  همه  با  استراتژی 
مالی که بعد از توافق اتمی 
عرصه  وارد  آورد،  به دست 
بحران ها منطقه ای شد. مردم 
سنگین  هزینه  حاال  ایران 
مشکالت خاورمیانه و هزینه 
مقابله با دولت جدید آمریکا 
را که رویکردی کامال متفاوت 
با دولت اوباما دارد، متحمل 

می شوند.
در  بالروس،  مورخ  هلر،  میشل 
نهایی…  و  هفتم  »دبیرکل  کتاب 
امپراتوری  فروپاشی  و  ظهور 
هیچگاه  »تاریخ  می گوید:  شوروی« 
امپراتوری های  از  نمونه هایی  ذکر  از 
می کردند  فکر  روزی  که  قدرتمندی 
قدرتشان جاودانه و ابدی خواهد بود 
آنها  از  اثری  فقط  مدتی  از  پس  اما 
باقی ماند، دریغ نکرده است. همیشه 
مختلفی  خارجی  و  درونی  عوامل 
جاودانه باور  دولت های  چنین  سقوط 

را قابل پیش بینی می کند«.
با ایران اما سقوط جزیی  در رابطه 
یا کلی رژیم اسالمی ایران از مرحله 
واقعیتی  به  و  کرده  گذر  پیش بینی  
حتمی نزدیکتر شده. عوامل مختلف 
محتوم  مسیر  در  خارجی  و  داخلی 
اسالمی دخیل هستند.  رژیم  سقوط 
با  را  »ملت«  و  »دولت«  رژیم  این 
که  جهانی  و  منطقه ای  مشکالت 
ملت ایران هیچگونه نیازی به درگیر 
شدن با آنها نداشت، درگیر و خسته 
کرده است. جمهوری اسالمی از زمان 
تاسیس نه تنها هیچ دغدغه ای برای 
نداشت،  حل مشکالت داخلی کشور 
ایران  مردم  نیازهای  به  هرگز  بلکه 
این رژیم فکر نمی کرد  نداد.  اهمیت 
مردم  خواسته های  به  بی توجهی  که 
فروپاشی  و  مرج  و  هرج  به  روزی 
رژیم  شد.  خواهد  منجر  سلطه اش 
برای  که  مشکالتی  همه  با  تهران 
هنوز  است  رؤیت  و  درک  قابل  همه 
ادامه  خود  غلط  مشی  خط  به  هم 
می دهد و هیچ ارزشی برای راهنمایی 
و  سیاسی  نخبگان  نصیحت های  و 
فکری و اقتصادی و حتی کسانی که 
به آن وابستگی و دلبستگی هم دارند 
آن   نزدیک  فروپاشی  درباره خطر  و  

هشدار می دهند، قائل نیست.
آخرین هشدار از سوی سید محمد 
بود.  اسبق  جمهوری  رئیس  خاتمی 
وقوع  احتمال  به  نسبت  خاتمی، 
ایران  در  سراسری  اعتراض های 
بر  حکومت  پافشاری  صورت  در 
اشتباهاتش هشدار داد. او در اظهاراتی 
منتشر  اینترنتی اش  صفحه  در  که 
ببیند  جامعه  گفت:»اگر  است،  شده 
که اصالح طلبی به نتیجه نمی رسد به 
سمت کسانی گرایش پیدا می کند که 
هستند؛  نظام  اساس  تغییر  خواهان 
اصرار  موجود  اشتباهات  بر  نظام  اگر 
تبدیل  اعتراض  به  انتقادها  کند، 
می شود و معلوم نیست سرنوشت این 

کشور چه خواهد شد.«
اینکه  به  اشاره  با  خاتمی 
و  دارند  قبول  را  نظام  اصالح طلبان، 
می خواهند درون این نظام اصالحات 
وسیع تر  با  گفت:»باید  شود،  انجام 
و  دولت  مشکالت  خود،  دید  کردن 
خدمات آن را با هم ببینیم و توقعات 

خود را واقع بینانه تر کنیم«.
مالحظات  دلیل  به  خاتمی  البته 
جریان  از  محافظت  برای  و  داخلی 
خود در داخل با احتیاط سخن گفت 
و توضیح بیشتری در باره آنچه ممکن 
ایران  حکومت  برای  نهایت  در  است 
رخ دهد، نداد. اما محسن رنانی یکی 
ایران  اقتصاددان  و  نخبگان  از  دیگر 

رژیم ایران و شورش »پابرهنگان«
اقتصاد  گروه  علمی  هیئت  وعضو 
دانشگاه اصفهان جسور تر و بی پرواتر 
از سید محمد خاتمی از خطرات پیش  

روی رژیم اسالمی پرده برداشت.
تحت  یادداشتی  در  رنانی  محسن 
باره  در  پابرهنگان«  »شورش  عنوان 
وضعیت سیاسی اجتماعی پیش  روی 

جمهوری اسالمی ایران نوشت.
در   2018 اکتبر   2۴ تاریخ  در  او 
یادداشت کوتاهی ابتدا به بحران های 
موجود در جامعه اشاره کرد و سپس 
را  پابرهنگان  حل  راه  نیز  پایان  در 
اجتماعی  و  سیاسی  نظام  »تغییر« 
خواهد  همراه  شورش  با  که  کشور  

بود، دانست.
»بدون  نوشت:  اقتصاددان  این 
ابهام  تعارف آینده سیاسی کشور در 
مایل  اقتصادی  فعاالن  پس  است؛ 
چنین  در  خود  سرمایه  ریسک  به 
شرایطی نیستند. بنابراین اقتصاد در 
رکود خواهد ماند. اما تداوم این رکود 
خطرناکی  بحران های  وارد  را  کشور 
شاید  که  بحران هایی  کرد،  خواهد 
با یک جرقه، یک حادثه، یک مرگ 
پیش بینی  اعتراض  یک  ناگهانی، 
نابجا  سخن  یک  انفجار،  یک  نشده، 
و  شوند  آغاز  نامعقول  یک حرکت  و 
اعتراضات فقرا و حاشیه نشینان را نیز 

برانگیزاند«.
مورد  را  رژیم  صراحت  با  رنانی 
خطاب قرار داد و افزود: »اگر با شورش 

پابرهنگان روبرو شویم دو راه داریم، 
یا باید سکوت کنیم و یا اینکه دست 
این  اما  بزنیم  به سرکوب خشونت بار 
پایان کار نیست زیرا تفاوت اعتراض 
متوسط شهری  و طبقه  دانشگاهیان 
با »شورش  پابرهنگان« این است که 
هستند  رهبری پذیر  اولی  مورد  دو 
 1۴ در  که  نرود  یادمان  نه!  این  اما 
ژوییه 1۹۹۹ ]18 تیر 1۳۷8[ زمان 
خاتمی این فقط دانشجویان بودند که 
کنترل  مدتی  برای  و  کردند  شورش 
تهران از دست نیروهای امنیتی خارج 
شد؛ اما، به هر حال آنها مذاکره پذیر 
بودند؛ در اعتراضات 200۹ ]1۳88[ 
کشور  شهری،  متوسط  طبقه  هم 
هم  آنها  اما  کرد؛  چالش  دچار  را 
رهبری پذیر بودند؛ اما، اگر میلیون ها 
به  فقیر دست  و  بیکار، حاشیه نشین 
مذاکره  نه  دیگر  آنان  بزنند  اعتراض 
می پذیرند و نه رهبری را قبول دارند 
زیرا هدفشان کامال روشن است؛ آنها 
وضع موجود را نمی خواهند و تا تغییر 
به  کشور  اجتماعی  و  سیاسی  نظام 

شورش خود ادامه می دهند«.
نخبگان  سوی  از  هشدارها  این 
درست در آستانه اجرای مرحله دوم 
تحریم های شدید آمریکا علیه تهران، 
که خطرناک ترین تحریم ها در تاریخ 
بود،  خواهد  ایران  اسالمی  جمهوری 
جدید  تحریم های  است.  شده  داده 
را  ایران  رژیم  نفت  صادرات  بخش 
هدف قرار خواهد داد. ایاالت متحده 
خواهد  تالش  جدید  تحریم های  در 
کرد که صادرات نفت ایران را به صفر 

برساند.
نفت  صادرات  شدن  متوقف  با 
درآمد  اصلی  منبع  تنها  که  ایران 
که  می رود  انتظار  است،  کشور  این 
بدترین  به  ایرانیان  معیشتی  اوضاع 
مواد  و  کاالها  تورم  و  تبدیل  وضع 
غذایی در ایران به میزان باالتر از ۴8 
کنترل  با  شرایط  این  برسد.  درصد 
تحریم ها  اجرای  مکانیسم   شدید 
مکرر  تهدیدات  و  آمریکا  سوی  از 
واشنگتن به مجازات سخت دولت ها 
زدن  دور  برای  که  شرکت هایی  یا 
جمهوری  با  تهران  علیه  تحریم ها 
روز  به  روز  همکاری  کنند،  اسالمی 

بحران  با  را  تهران  و  شده  سخت تر 
جدی و خطرناک مواجه خواهد کرد.

باراک  زمان  در  که  ایران  رژیم 
بود،  را خورده  فریِب سایه اش  اوباما، 
اینگونه پنداشت که با خروج آمریکا 
چالش های  با  مستقیم  درگیری  از 
خاورمیانه مانند بحران سوریه، عراق و 
یمن، تهران قادر خواهد بود که خالء 
باقی مانده از خروج اوباما را پر کند 
پس برای تحقق این استراتژی با همه 
اتمی  توافق  از  بعد  امکانات مالی که 
بحران ها  عرصه  وارد  آورد،  دست  به 
منطقه ای شد. با این استراتژی، مردم 
ایران حاال هزینه سنگین مشکالت و 
چالش های خاورمیانه و هزینه مقابله 
با دولت جدید آمریکا را که رویکردی 
کامال متفاوت با دولت اوباما دارد و با 
نقش بی ثبات کننده تهران در منطقه 

مخالف است، متحمل می شوند.
دونالد  رسیدن  قدرت  به  زمان  از 
ترامپ، تهران با سختی های مختلفی 
در عرصه سیاست خارجی به ویژه در 
در  نفوذی اش  اهداف  تحقق  زمینه 
همچنین  است؛  شده  روبرو  منطقه 
باعث  آمریکا  با  رویارویی  پیامدهای 

تشدید مشکالت داخلی شده است.
امکانات  همه  که  تهران  رژیم 
احیای  جهت  در  را  خود  مالی 
به  اسالمی اش  امپراتوری   میراث 
انباشت  دلیل  به  اکنون  گرفت،  کار 
شکست های  سیاسی،  اشتباهات 

برای  کامل  ناتوانی  و  اقتصادی 
شهروندان  نیازهای  ساختن  برآورده 
متعددی  داخلی  بحران های  با  ایران 
روبروست. سیاست های خارجی غلط 
و هزینه بسیار باالی ماجراجویی های 
خالی  باعث  تهران  رژیم  منطقه ای 
گرفتن  قرار  و  کشور  خزانه ی  شدن 
رویارویی  یک  برابر  در  کشور  این 
به  بین المللی  جامعه  با  تمام عیار 
و  نفوذ  با  قطعا  واشنگتن که  با  ویژه 
توسعه طلبی حکومت ایران در منطقه 

مخالف است، شده است.
را  منطقه  در  دخالت  ایران  رژیم 
بحران  و  مشکالت  از  گریز  راه  تنها 
داخلی  وزلزله های سیاسی و اقتصادی 
ایران را متحول  که به زودی جامعه 
خواهد کرد، می داند. به همین دلیل 
مقامات تهران اکنون به شدت تالش 
می کنند وسیله ای یا واسطه ای برای 
بیابند  واشنگتن  با  معامله  و  تفاهم 
تغییر  به  مجبور  که  صورتی  در  تا 
آبروی  معامله  این  شوند،  رفتارشان 
آنها و نظام اسالمی خودشان را حفظ 

کند.
رفتار رژیم ایران با ماهیت آن ارتباط 
دارد و ماهیت آن با چارچوب فکری 
ویژه ی  بنیادگرایانه  ایدئولوژیک  و 
از  تهران  رژیم  است.  مرتبط  خود 
مقیاس های  ایدئولوژیک  تفکرات  این 
با  و  کرده  تولید  را  خود  سیاسی  
مردم  میان  معنوی  رابطه  از  استفاده 
ایران با میراث مذهب تشیع دکترین 
خود را با زور بر همه جغرافیای ایران 
حفظ  برای  موقت  ابزاری  عنوان  به 
»وحدت ملی« اجرا و منطبق کرد. اما 
مقامات رژیم تهران این گفته منسوب 
به امام علی درباره »قیام مستضعفان« 
»در  که:  کرده اند  فراموش  ظاهرا  را 
قوت  نتواند  که  کسی  از  شگفتم 
روزی اش را بیابد اما شمشیر خود را 
به روی حاکمان نکشد«!  رژیمی که با 
نام انقالب »مستضعفان« برپا شد، به 
با شورش »پابرهنگان«  زیاد  احتمال 

مواجه خواهد شد.

*منبع: روزنامه شرق االوسط
*نویسنده: مصطفی فحص

ترجمه وتنظیم از کیهان لندن

خامنه ای و رییسی در مراسم غبارروبی حرم

کل  د ستا فقت  ا مو با  =
ن  یگا مسلح  ی  ها و نیر
با  قدس  آستان  حفاظتی 
مأموریت »صیانت و حفاظت 
از زیرساخت ها، اماکن و اموال 

آن« تاسیس شد.
=یک روز بعد از تاسیس این 
یگان سخنران حرم می گوید، 
پیامبر در مقابل مخالفانی که 
فتنه  انگیزی می کردند شیوه 
مدارا را کنار گذاشته به شدت 

با آن ها برخورد می کرد!
مراسم  آبان،  نهم  چهارشنبه،  روز 
که  افراسیابی  علی اکبر  سردار  معارفه 
به عنوان فرمانده یگان حفاظت آستان 
قدس منصوب شده با حضور ابراهیم 
رییسی تولیت آستان قدس و فرمانده 
اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی 

برگزار شد.
حسین  سرتیپ  حکم  با  افراسیابی 
را  ماموریت  این  ناجا  فرمانده  اشتری 

گرفته است.
قدس،  آستان  وبسایت  گزارش  به 
رییسی در این مراسم با تاکید به اینکه 
دشمنان  هدف  مورد  »همواره  حرم 
قرار داشته« می گوید: »بارگاه ملکوتی 

انسان سازی  دستگاه  رضا  حضرت 
تربیت  برای  محلی  و  مقاوم سازی  و 
است،  پوالدین  اراده  با  انسان هایی 
شهید  نورانی  مضجع  این  کنار  از 
حججی ها و دیگر شهیدان و جانبازان 
نائل  شهادت  واالی  مقام  به  گرانقدر 
آمده اند و به همین دلیل همواره این 
بارگاه نورانی مورد خشم دشمنان قرار 

دارد.«
ابراهیم رییسی عضو مجلس خبرگان 
که همزمان دادستان کل دادگاه ویژه 
»دلیل  گفته  هست  نیز  روحانیت 
تشکیل این مجموعه، پیگیری قانونمند 
فعالیت هایی است که صبغه انتظامی 
دارند و یکی از مأموریت های ما حفظ 
اماکن متبرکه از هرگونه آسیب است 
زیرا همیشه این اماکن مورد طمع افراد 

شرور و شیاد قرار دارد.«
»آرامش  کرده،  تاکید  همچنین  او 
و  است  کلیدی  بسیار  نکته ای  زائر« 
این آرامش با سخنرانی و بخشنامه به 
دست نمی آید بلکه برای ایجاد آن باید 
با خاطر  زائران  تا  فرآیندی طی شود 
آسوده زیارت دلنشینی را تجربه کنند.

آمده  وبسایت  این  در  که  آنطور 
بار  اولین  برای  حرم  حفاظت  »یگان 
است که تشکیل می شود« و با موافقت 
ستادکل نیروهای مسلح تشکیل شده 
و »مأموریت آن صیانت و حفاظت از 
انجام  و  اموال  و  اماکن  زیرساخت ها، 
بخشی از وظایف انتظامی و حفاظتی 
آستان است« اما سابقه نشان می دهد 
حفاظت  ماموریت  با  نهادی  چنین 
امرداد سال 1۳۹۵  در  امنیت حرم  و 
حسن  سرهنگ  که  شد  تشکیل 

رمضان زاده فرمانده آن بود.
بررسی مصاحبه های سال های اخیر 
داده  انجام  رسانه ها  با  رمضان زاده  که 
نشان می دهد نهادی که او مسئولیت  
آن را عهده دار بود نیز وظایف حفاظتی 
در 2۷ خرداد سال  داشت.  امنیتی  و 
امنیت  تامین  »برای  می گوید  او   ،۹۶
حرم در شب های قدر بیش از 2 هزار 
نفر همکاری داشتند و توضیح می دهد 
»با استفاده از شبکه جامع اطالعاتی و 
از آن  رصد اطالعاتی دقیِق تحرکات، 
بر  تکیه  با  همچنین  و  مرزها  سوی 
نیروهای آموزش دیده و متعهد خود، 

تشکیل »یگان حفاظت آستان قدس«؛ سایه شورش  های 
اجتماعی بر اموال و دارایی  امپراتوری های مذهبی- اقتصادی

با توکل به خدا  را  امنیت کامل حرم 
تضمین می کنیم.«

گفتگو  در  نیز  گذشته  سال  مهرماه 
با قدس آنالین هشدار داد »دشمنان 
به هر شکل خواستار ایجاد ناامنی در 

بارگاه ملکوتی امام رضا هستند.«
یگان  این  تاسیس  دالیل  مورد  در 
از  شده  مطرح  گمان هایی  و  حدس 
با توجه به  اینکه چنین یگانی  جمله 
شرایط فعلی و با هدفی کامال امنیتی  

ـ اطالعاتی انجام می گیرد.

در  تظاهرات دی ماه ۹6  جرقه ی 
مشهد بود

و  رییسی  از حرف های  اول  نگاه  در 
تاکید او روی »تربیت انسان هایی با اراده 
پوالدین مثل شهید حججی ها« اینطور 
برداشت می شود که هدف تشکیل این 
و  تروریستی  از حمالت  نگرانی  یگان 
جهادی  گروه های  سوی  از  تهدیدات 
از جمله داعش باشد. اما کارنامه یگان 
نشان می دهد در مدت  قبلی  امنیتی 
فعالیت سه ساله ی خود عملکرد قابل 
قبولی داشته و امنیت برقرار بوده اما 
خود  سخنان  از  بخشی  در  رییسی 
اشاره  مستقیم به »صیانت و حفاظت 
از زیرساخت ها، اماکن و اموال« آستان 
دست  به  را  سرنخ  که  می کند  قدس 

می دهد.
قدس  آستان  تولیت  مسئله ای  چه 
بنگاه  این  اماکن  و  اموال  نگران  را 
اقتصادی، سیاسی و مذهبی به عنوان 
جهان  موقوفه ی  نهاد  »بزرگترین 
اسالم« می کند؟ جرقه تظاهرات دی ماه 
سال ۹۶ که مبداء اعتراضات سراسری 

علیه جمهوری اسالمی است در مشهد 
خورد.

ابراهیم  امپراتوری  قدس  آستان 
رییسی است. مجله فوربس در گزارشی 
که سال 201۷ منتشر کرد تعیین و 
تخمین میزان دارایی های آستان قدس 

را غیرممکن دانست.
سیمان سازی،  شرکت های  از 
گرفته  چوبی  صنایع  و  فرش  تولید 
و  معادن  و  عمرانی  شرکت های  تا 
و  شرک  و  قند  تولید  کارخانجات 
هکتار  هزاران  غذایی،  فرآورده  های 
میلیاردها  و  باغ  و  کشاورزی  زمین 
انواع  و  عتیقه  و  جواهر  و  طال  دالر 
دارایی های  از  گوشه ای  طیور  و  دام 
نتیجه ی  در  که  است  مجموعه  این 
احتمال  که  اجتماعی  شورش های 
تحریم های  یافتن  ادامه  با  آن  تکرار 
اقتصادی  فشارهای  افزایش  و  آمریکا 
به مردم زیاد است تهدید می شود و 
مسئوالن آستان قدس اموال آن را که 
امپراتوری  و  به خود  متعلق  واقع  در 
خطر  در  می دانند  خود  ایدئولوژیک 
در  که  حالی  در  آنهم  می بینند. 
متعددی  گزارش های  اخیر  سال های 
وجود داشته که مردم به صندوق های 
»قرض الحسنه« و همچنین امامزاده ها 

حمله کرده و آنها را خالی می کنند.
از  را که  اماکن  این  اموال  نیز  مردم 
سوی خود آنها تأمین می شود متعلق 

به خود می دانند.
و  مخالفان  با  شدید  برخورد 

»فتنه گران« به سنت پیامبر
پنجشنبه دهم آبان یک روز بعد از 
انتصاب فرمانده حفاظتی آستان قدس، 
حجت االسالم مهدی شریعتی تبار مدیر 
پژوهش های  بنیاد  اصول  و  فقه  گروه 
آستان قدس در حرم سخنرانی کرد و 
گفت: »پیامبر در مقابل مخالفان که در 
اصول تغییرناپذیر دین یا فتنه  انگیزی 
در میان مسلمانان در مقابله با اساس 
دین اسالم می ایستادند شیوه مدارا را 
کنار گذاشته، به شدت با آن ها برخورد 
»سنت  یادآوری  این  می کردند.« 
پیامبر« به مخاطبان نشانه ی دیگری از 
آماده شدن نظام از جمله در بنیادهای 
مردم  شورش  با  مقابله  برای  مذهبی 
علیه شرایط موجود است که جان آنها 

را به لب رسانده.
گفتنی است که ساالنه ۵00 هزار تن 
اراضی  در  کشاورزی  محصوالت  انواع 
می شود.  تولید  قدس  آستان  موقوفه 
سازمان اقتصادی رضوی بیش از 1۴۵ 
نوع تولیدات و خدمات مختلف صنعتی، 
معدنی، کشاورزی، دامی و خدماتی به 
بازار عرضه می کند. 10 درصد از کل 
بنگاه  این  اختیار  در  ایران  قند  تولید 
سپاه  حامیان  از  همزمان  که  است 

پاسداران نیز هست. زمزمه های تحریم  
این نهاد و ابراهیم رییسی مدت هاست 
بنیاد  همچنانکه  می  رسد   گوش  به 
فرمان  اجرایی  »ستاد  و  مستضعفان 
امام« زیر تیغ وزارت خزانه داری و وزات 

خارجه آمریکا قرار دارند.

مراسم معارفه افراسیابی فرمانده یگان حفاظت حرم

در شهر مشهد و اطراف آن هزاران قطعه زمین و ملک متعلق به آستان 
قدس  وجود دارد
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كوركومين 
سرسخت ترین دشمن سرطان

 آیا می دانید که این ماده دشمن سر سخت سرطان 
است و با سلول های سرطانی به مبارزه می پردازند. کورکومین 

به مقدار زیادی در زردچوبه وجود دارد. همه کشور ها از زردچوبه 
برای رنگ دادن به غذا و گرفتن بوی بد مواد غذایی استفاده می کنند اما 

شاید ندانند که این ادویه چقدر برای سالمتی آنها مهم است.تحقیقات جدید 
نشان می دهند که مقدار زیاد مواد مغذی که در زردچوبه  وجود دارند، توانایی 

خیلی خوبی در جلوگیری از عود کارسینوما )سرطان ناشی از بافت اپیتلیال( در 
غده تیروئید دارنددر این تحقیقات، سه نوع عصاره مختلف از ساقه های زیرزمینی 
ریشه زردچوبه جمع آوری شد. تمام این عصاره های زردچوبه در شرکت بیوسالوس 
در شهر ناپل، کشور ایتالیا آماده شد.درصد کورکومینی که از این عصاره ها به دست 
پاپیلر  این عصاره ها در مورد سرطان  بود.  ترتیب 65، 80 و 87 درصد  به  آمد،  
تیروئید، بر روی یک نمونه انسانی، مورد آزمایش قرار گرفت.مقایسه ای که در میان 
این سه عصاره انجام شد، نشان داد که درصد زیادی از کورکومین، از رشد سرطان، 

جلوگیری می کند، هرچند که تفاوت زیادی در بین این سه عصاره وجود نداشت.
تمامی این عصاره ها حتی  48 ساعت پس از درمان، اثرات آنتی اکسیدانی 
و ضد التهابی قابل توجهی را آشکار کردند.محققان این موضوع تحقیقاتی 

اداره  و قوی در  عاملی مهم  نتیجه رسیدند که کورکومین،  این  به 
کردن و درمان سرطان می باشد. همچنین بر این باور هستند 

که می توانند از مواد مغذی موجود در زردچوبه، به درمان 
عصبی  سیستم  با  مرتبط  گوناگون  اختالالت 

مرکزی، مانند آلزایمر و پارکینسون، 
بپردازند.

زنان  شاخص

هنگام ناشناس دلی دارم بگو ، بگو چه كنم ؟
؟ كنم  چه  آبرو  پروای  نکند  عاشقی  پرهيز 
این ساز پر شکایت من یک لحظه بی زبان نشود 
ای خفتگان ، درین دل شب ، با ناله های او چه كنم ؟
گوید كه وقت دیدن او دست تو باد و دامن او 
گویم كه می كشد ز كفم با آن ستيزه جو چه كنم ؟
گرید چنين خموش ممان از عمق جان برآر فغان 
گویم كه گوش كرده گران بيهوده های و هو چه كنم ؟
نکند  رنجشم  پروای  باطن من  كور  معشوق 
من نرم تر ز برگ گلم با این درشت خو چه كنم ؟
ای عشق ، دیر آمده ای از فقر خویشتن خجلم
در خانه نيست ما حضری بيهوده جست و جو چه كنم ؟

شما دلتان می خواهد جذاب باشید. 
جذاب  واقعا  می خواهد  دلتان  شما 
باشید. اما یک نگاه به آینه می اندازید 
زمانی  شما  می دانستید  آیا   .  … و 
با  و  دلربا  و  دیگران جذاب  نگاه  در 
می رسید  نظر  به  نفس  به  اعتماد 
و  جذاب  شما  درونی  که شخصیت 
مقاله ای  باشد؟  نفس  به  اعتماد  با 
 lifehack روانشناسی   سایت  از 
اینکه  برای  راهکار  و  7  بخوانید  را 
جذاب تر و با اعتماد به نفس بیشتر 

به نظر برسید را به خاطر بسپارید.
1- این تفکر را كه جذاب نيستيد 

كنار بگذارید
 برای این که شخصیت جذابی داشته 
اصولی  و  درست  نگرش  باید  باشید 
اگر  باشید.  داشته  زندگی  به  نسبت 
احساس می کنید که جذاب نیستید 
قطعا مشکلی وجود دارد. کمی بیشتر 
به خودتان توجه کنید تا اشکال کار را 
پیدا کنید. شما با توانایی های بالقوه ای 
متولد شده اید و این یک جنبه جذاب 
زندگی  شنگ  و  شوخ  و  سرزنده  و 
است که خودتان باید تصمیم بگیرید 
آن را به حالت بالفعل درآورید. تغییر 
شما  که  می افتد  اتفاق  زمانی  فقط 

تصمیم بگیرید تغییر کنید.
۲- شکست های عشقی گذشته 

را فراموش نکنيد
از شکسته  ناشی  رنج  و   حمل درد 
شدن قلب و شکست عشقی در روابط 
گذشته به زمان حال، تمام انرژی و 
سرزندگی شما را می گیرد. در زمان 
برای  فقط  و  کنید  زندگی  حال 
نیم نگاهی  گذشته  از  گرفتن  درس 
را  قلب تان  که  شکست هایی  به 
جریحه دار کرده اند بیندازید. کسی که 
تصمیم می گیرد زمان حال را با درس 
از گذشته بسازد از نظر عاطفی هم 
بهتر عمل می کند و البته این مسئله 
شما را به فردی جذاب و دلربا و دارای 

اعتماد به نفس تبدیل می کند.
باند  جيمز  نفس  به  اعتماد   -۳

درون تان را كشف كنيد
با  باند درون  افراد یک جیمز  تمام   
اعتماد به نفس باال دارند و فقط کافی 
زمانی  کنند.  کشف  را  آن  که  است 
که خودتان را بشناسید و بدانید چه 
را جذاب تر می کند هم  چیزی شما 
اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنید 
و هم برای اطرافیان به فردی جذاب 
تبدیل می شوید، لزومی ندارید به تمام 
این  مهم  باشید،  عالقمند  افراد  این 
است که شما فردی جذاب و با اعتماد 
به نفس جلوه کنید. در حقیقت این 
نفس درونی شماست که  به  اعتماد 
شما را تبدیل به فردی جذاب و دلربا 
تبدیل می کند. به این ترتیب شما به 
می دهید  را  پیغام  این  اطرافیان تان 
و  زندگی  چطور  می دانید  شما  که 
روابط تان را جذاب کنید نه این که فقط 
دراماتیک شوید. داستان های  درگیر 
لباس  اصولی  و  مناسب   -۴

بپوشيد
 درست است که لباس و نوع پوشش 
شخصیت فرد را نمی سازند اما یادتان 
باشد طرز و نوع لباس پوشیدن شما 
شماست.  درونی  شخصیت  معرف 
لباس های  خریدن  اهل  اگر  حتی 
متنوع نیستید و یک کمد پر از لباس 
لباس هایی  ندارید، سعی کنید همان 
با رنگ و طرح درست و  را که دارید 
و همیشه چند  کنید  انتخاب  اصولی 
دست لباس مناسب دم دست داشته 
و  باشید که چه طرح  متوجه  باشید. 
و  به شما می آید  بیشتر  لباسی  رنگ 
خریدتان را با توجه به همین مسئله 
لباس  نحوی  به  انجام دهید. همیشه 
بپوشید که انگار با کسی که عاشقش 
هستید قرار دارید؛ اصولی و مرتب، چرا 

که شما ارزشش را دارید.
5- قوز نکنيد، شانه ها كمی عقب، 

نگاه تان را ندزدید و لبخند بزنيد

اما زیاد نخندید. وقتی  بزنید  لبخند   
عمال  اگر  حتی  می زنید  لبخند 
به  باشید  نداشته  جذابی  شخصیتی 
انسانی اهل مدارا و جذاب و با اعتماد 
به نفس تبدیل می شوید. جسورانه و با 
اطمینان صحبت کنید. زمانی که شما 
با جسارت و اعتماد به نفس صحبت 
روی  بیشتر  هم  دیگران  می کنید 
شما حساب می کنند و شما را جدی 
می گیرند. از سوی دیگر یادتان باشد 
خانم ها هم ترجیح می دهند یک مرد 
کنارشان  نفس  به  اعتماد  با  و  واقعی 
باشد نه یک بچه ننه. ژست شما، طرز 
نگاه کردن در  و  و نشستن  راه رفتن 
مورد شخصیت و اعتماد به نفس شما 
چیزهای زیادی به اطرافیانتان می گوید. 
پس تمرین کنید که همیشه صاف راه 
بروید، قوز نکنید و نگاه تان را ندزدید، 
خودتان را شل و وارفته نشان ندهید، 
با صدای واضح و رسا صحبت کنید و 
رسا صحبت کردن را با خودتان تمرین 
کنید. در لحظه نگران این نباشید که 
به اندازه کافی اعتماد به نفس ندارید، 
با انجام این کارها به صورت خودکار به 
مغزتان این فرمان را می دهید که اعتماد 

به نفس دارید و به 
شما  احساسات  زودی 

هم از شما پیروی خواهند کرد.
6- در عشق ورزی حرفه ای رفتار 

كنيد
 کلمات عاشقانه که بر زبان شما جاری 
می شوند می توانید دریچه ورود دیگران 
به قلب شما باشند. زمان بگذارید و به 
قلب تان رجوع کنید. مراقب باشید، باز 
کردن دریچه عاشقانه قلب تان می تواند 

شما را به فردی جذاب تبدیل کنید.
۷- عاشق زندگی شوید

جذابیت بیش از حد شما تمام و کمال 
این بستگی دارد که در قلب شما  به 
قلب  اعماق  در  دقیقا  می گذرد،  چه 
زندگی  عاشق  این که  از  منظور  شما. 

شوید چیست؟ شما زمانی که عاشق 
این که  جای  به  هستید  زندگی تان 
همیشه در آرزوی اهدافی که در ذهن 
دارید باشید، برای رسیدن به این اهداف 
تالش می کنید. در این صورت شما برای 
رسیدن به اهداف تان قدمی برمی دارید 
به جای این که مدام در گذشته زندگی 
کنید  تصور  بخورید.  افسوس  و  کنید 
دارد  جذابیت  برای تان  زندگی  آن قدر 
که حتی نمی توانید صبر کنید شب را 
به صبح برسانید و دوست دارید همواره 
بیدار باشید و برای هدف هایی که دارید 
تالش کنید. تصور کنید آنقدر کنترل 
زندگی تان را در دست دارید که تمام 
خودتان  که  کارهایی  به  را  وقت تان 
می دهید.  اختصاص  می دهید  ترجیح 
به  مستقیما  می توانید  کنید  تصور 
چشمان کسی نگاه کنید و احساس تان 
را به او بگویید و بدون ترس به او بگویید 
که دقیقا چه می خواهید. از این تصورات 
درست  قدرت،  دارید؟  احساسی  چه 
است؟ برای تبدیل شدن به یک چنین 
فردی از همین امروز حرکت کنید، این 
همان رازی است که شما را به فردی 
جذاب و با اعتماد به نفس تبدیل می کند.

سرما،  معموال  ما 
هوا  پایین  دمای  و  باد، 
خودمان  سرماخوردگی  مقصر  را 
فکر  حتی  افراد  بعضی  می دانیم. 
که  است  غیرممکن  که  می کنند 
دچار  یکبار  از  بیش  فصل  یک  در 
از  بعضی  شوند.  سرماخوردگی 
از  باید  که  داریم  اطمینان  نیز  ما 
جلوگیری  برای  آنتی بیوتیک ها 
به  سرماخوردگی  شدن  تبدیل  از 
از  پس  کنیم.  استفاده  آنفوالنزا 
خواندن این مقاله، به این باور و دیگر 
واقعیت های مربوط به سرماخوردگی 

اعتقاد نخواهید داشت.
مورد  در  رایج  باور    8 اینجا  در  ما 
باید  که  را  آنفلوآنزا  و  سرماخوردگی 

فراموش کنیم را جمع آوری کرده ایم.
سرماخوردگی   :۸ شماره  باور 

می تواند منجر به آنفوالنزا شود
ناشی  آنفوالنزا  و  سرماخوردگی 
هستند،  متفاوتی  ویروس های  از 
به  نمی تواند  بیماری  یک  بنابراین 
معموال  مردم  شود.  تبدیل  دیگری 
اشتباه  را  بیماری ها  این  اولیه  عالئم 
می گیرند. چند ویژگی برای تشخیص 

بهتر این بیماری ها وجود دارد:
با گلو درد،  تدریج  به  سرماخوردگی 
شروع  بینی  آبریزش  و  تب  سردرد، 
سرما خوردگی  فرد،  یک  و  می شود 
احساس  روز  پنج  تا  در طول سه  را 
تب،  با  همراه  آنفوالنزا  می کند. 
بدنی  درد  و  عضالنی  درد  سردرد، 
اگر  می آید.  یکباره  به  که  است 
حرارت  درجه  باشید  سرما خورده 
نمی یابد  افزایش  معموال  شما  بدن 
کمی  فقط  بیفتد،  اتفاق  این  اگر  )و 
افزایش می یابد( ولی اگر شما مبتال 
حرارت  درجه  باشید،  آنفوالنزا  به 
بدن به 100 درجه فارنهایت و باالتر 
ابتال  طول  در  شما  می رسد.  هم 
این  نمی کنید،  عطسه  آنفلوآنزا  به 

عالمت سرماخوردگی است.
با  می توانيد   :۷ شماره  باور 
را  سرماخوردگی  آنتی بيوتيک ها 

درمان كنيد
ویروس  نمی توانند  آنتی بیوتیک ها 
آنها  ساختار  زیرا  دهند،  شکست  را 
متفاوت  باکتریایی  بیماری های  از 
آنتی بیوتیک ها  عالوه،  به  است. 
وضعیت را می توانند بدتر کنند: عالئم 
و  نمی برند  بین  از  را  سرماخوردگی 

ویروس را گسترش می دهند.
همچنین استفاده آنتی بیوتیک به جز 
نتیجه  است.  موارد خاص ممنوع  در 
کردن  ضعیف  آنتی بیوتیک  مصرف 
سیستم ایمنی بدن است و محیطی 
مناسب برای رشد ویروس ها را ایجاد 
مرور  به  دیگر،  سوی  از  می کند. 
داروها  تاثیر  از  آنتی بیوتیک  زمان، 
باکتری ها  زیرا  می کند  کم  بدن  بر 
می شوند  مرتبط  آنتی بیوتیک ها  با 

حالت  تغییر  حیات  ادامه  برای  و 
می دهند.

نيست  ممکن   :6 شماره  باور 
سرماخوردگی را درمان كنيد

به طور معمول، عالئم سرماخوردگی 
سه روز طول می کشد. اما اگر فقط 
به  خود  سرماخوردگی  تا  کنید  صبر 
عالئم  یا  عوارض  شود،  درمان  خود 
 30-۲0 برای  و  می شود  شدید  آن 
هشدار:  کرد.  خواهد  پیدا  ادامه  روز 
یا شدت یافتن  تنگی نفس  اگر دچار 
تنفس هستید، باید آمبوالنس را خبر 

کنید.
باور شماره 5: اگر سرماخوردگی 

را جدی نگيرید، بهبود می یابيد
هنگام  معموال  مردم  از  بسیاری 
سرماخوردگی سعی می کنند که آن 
فعالیت های  به  و  نگیرند  جدی  را 
ادامه  عادی  روال  طبق  روزانه شان 
این  بر  اعتقاد  همچنین  دهند. 
نکنید،  استراحت  اگر  که  است 
سرماخوردگی سریعتر بهبود می یابد. 
بازیابی  روند  کار،  این  با  واقع،  در 
بهتر  یافت.  خواهد  کاهش  سالمتی 
است هنگام سرماخوردگی یک یا دو 

روز در خانه بمانید و سپس فعالیت 
کنید. در اینجا یک دلیل دیگر برای 
در  دارد:  وجود  خانه  در  استراحت 
ناقل  سرماخوردگی  اول  روزهای 
ویروس هستید و می توانید دیگران 

را آلوده کنید.
در  باید  فقط   :۴ شماره  باور 

تختخواب بمانيد 
تمام  در  سرماخوردگی  موقع  اگر 
باشید،  رختخواب  در  روز  طول 
ممکن است به برونشیت یا پنومونی 
مدام  خوابیدن  با  شوید.  مبتال 
می یابد.  کاهش  شما  خون  گردش 
تا  بروید  ورزشگاه  به  نباید  قطعا 
بعضی  ولی  شود  خوب  شما  حال 
آسیبی  وجه  هیچ  به  فعالیت ها  از 

نمی رسانند.
باور شماره ۳: هوای سرد موجب 

سرما خوردگی می شود
وقتی دچار سرماخوردگی می شوید 
که با یک ویروس سرماخوردگی در 
آیا  که  نیست  مهم  باشید،  تماس 
هیچ  نه.  یا  داشته اید  سر  بر  کاله 
هوای  و  باد  سرزنش  برای  دلیلی 
می کنید  فکر  اگر  نیست.  سرد 
مثال بعد از پرواز و به خاطر دمای 
پایین هوا بیمار شده اید، اشتباه فکر 
می کنید. آنچه واقعا اتفاق می افتد، 
است  مخاطی  غشاء  خشک  هوای 
از  خود  از  محافظت  برای  بدن  و 

ویروس ها دشوار مشکل می شود.
موهای  با  اگر   :۲ شماره  باور 
سرما  بروید  بيرون  خيس 

می خورید!
باد  وزش  موقع  مرطوب  موهای 
و  سرما خوردگی  باعث  باران،  یا 
نکنید  فراموش  نمی شود.  آنفوالنزا 
عمر  موثرند.  و  قوی  ویروس ها  که 
به  مختلف  فضاهای  در  ویروس ها 

ترتیب زیر است:
روی سطوح خارجی بیش از 7 روز 
عمر دارند. روی لباس، اثاثیه و لوازم 
 1۲ حدود  برای  داخلی  سطوح  در 
چند  دست  روی  می مانند.  ساعت 
و  می مانند  ساعت  یک  یا  دقیقه 
بر  دارند.  ویروس  نوع  به  بستگی 
دستگیره در برای شش ساعت عمر 

می کنند. 
یکبار  فقط   :1 شماره  باور 
را  سرد  فصل  یک  می توانيد 

تجربه كنيد
دو  اینکه  داریم:  خوب  خبر  یک 
فرصت خیلی  در یک  نمی شود  بار 
شد.  سرماخوردگی  دچار  کوتاه 
دارد  ویروسی  عامل  سرماخوردگی 
و وقتی سیستم ایمنی بدن ضعیف 
را  آنتی بادی ها  تعداد  می شود، 
 ۲00 از  بیش  اما  می دهد.  افزایش 
دارد که موجب  نوع ویروس وجود 
بنابراین  می شوند،  سرماخوردگی 
که  دارد  وجود  احتمال  این  هنوز 
در  سرماخوردگی  بیماری  به  دوبار 

یک فصل مبتال شوید.

سيمين بهبهانی

هنگامه اخوان
)1۳۳۴ - فومن (

موسیقی  خواننده  اخوان  هنگامه 
سنتی ایرانی است. هنگامه آواز را از 
10 سالگی با آموختن آواز دشتی )از 
متعلقات دستگاه شور که خود دارای 
گوشه های متنوع است( نزد پدرش 
آغاز کرد. اولین بار پدر با او در مورد 
قمرالملوک وزیری صحبت کرد، وی 
یک  عنوان  به  نه  را  قمر  شخصیت 
خواننده بلکه به عنوان انسانی خیر و 
نیکوکار می ستود. هنگامه اخوان در 
آزمون رادیو برای خوانندگی شرکت 
ردیف  ندانستن  دلیل  به  و  کرد 
از  پس  اما  نشد.  پذیرفته  موسیقی 
تکمیل آموخته های خود در آزمون 
پذیرفته شد. با تشویق علی تجویدی 
هنگامه اخوان به مدت ده سال نزد 
مکتب  اساتید  از  خوانساری  ادیب 
آموختن  به  و  رفت  اصفهان  آوازی 
ردیف و تکنیک های آوازی پرداخت. 
از سال 1354 هنگامه اخوان شروع 
به خواندن در رادیو کرد و کار خود 
را با بازخوانی آثار قمرالملوک وزیری 
گروه های  با  همچنین  نمود.  آغاز 
عارف به سرپرستی پرویز مشکاتیان، 

شیدا به سرپرستی محمدرضا لطفی 
همکاری  خواننده  عنوان  به  و… 
در  زیادی  کنسرت های  وی  داشت. 

ایران و اروپا برگزار کرده است.
عمومی  مجمع  چهارمین  در  او   
کانون خوانندگان خانه موسیقی به 
عنوان رئیس این کانون انتخاب شد. 
سهیال  به  می توان  وی  شاگردان  از 
خضرایی،  ماندانا  تیبا،  گلستانی،تارا 
خواننده  و  سرپرست  همای  پرواز 
گروه مستان و محمدشریف توکلی 
خواننده و سرپرست گروه »هنگام« 

اشاره کرد.

۷ راهکار برای این که جذاب تر و با اعتماد به 
نفس به نظر برسید

۸ باور اشتباه درباره سرماخوردگی را
 متوقف کنیم
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مردان  شاخص

اسماعیل خوانساری
) 1280 - 1361(

اسماعیل اَدیب خوانساری نخستین 
ایران  ملی  رادیوی  در  مرد  خواننده 
بود. ادیب در سال 1۳0۹ وارد خدمات 
دولتی شد و کار اداری خود را از 1۶ 
همان  که  بلدیه  در  ماه 1۳0۹  مهر 
شهرداری تهران امروزیست آغاز کرد.

در سال 1۳1۹ وقتی برای نخستین 
بار در ایران رادیو ملی تأسیس شد، 
در حالی که سی ونهمین سال زندگی 
نخستین  عنوان  به  می گذراند  را 
به  ایران،  ملی  رادیوی  مرد  خواننده 
رادیو دعوت شد. او در آن دوران با 
نوازندگانی چون ابوالحسن صبا، علی 
اکبر شهنازی، حسین یاحقی، حبیب 
شهنازی،  عبدالحسین  سماعی، 
محجوبی  مرتضی  و  خالدی  مهدی 
او در صفحات  همکاری می کرد.آثار 
گرامافون ۷8 دور )صفحات سنگی(، 
آثار رادیویی، آوازها و تصانیف همراه 
بیشماری  تعداد  و  ارکستر  و  ساز  با 
خانگی  و  خصوصی  ضبط های 
محلی  آوازهای  از  مانده است.  به جا 
بختیاری )اجرا شده با ارکستر انجمن 
دل  خون  و  شلیل  ملی(  موسیقی 

قابل ذکر است، ادیب خوانساری در 
برنامه برگ سبز و گل های جاویدان 
از  داشته است.  اجرا  چندین  هم 
ویژگی های منحصر به فرد این استاد 
زمینه  بودن  دارا  به  می توان  آواز 
ایشان،  آثار  در  عرفانی  و  معنوی 
حالت  حفظ  و  شعر  صحیح  ادای 
درونی آن و تکنیک های منحصر به 
فرد در ساختار تحریرها اشاره کرد.

در تاریخ 1۹ فروردین 1۳8۶ کتاب 
در  جاویدان  آوای  خوانساری:  ادیب 
ادیب  نوشته شیرین  ایران  موسیقی 

)دختر استاد( منتشر شد.

و  حافظه  تقویت 
افزایش قدرت تمرکز مغز 
همواره یکی از دغدغه های انسان های 
پرتنش  و  مدرن  زندگی  در  امروزی 
برای  زیادی  راه های  است.  امروزی 
مغز  قدرت  افزایش  و  حافظه  تقویت 
وجود دارد که در صورت پیروی از آن ها 

می توانید به نتایج خوبی برسید. 
1- برای تقویت حافظه آدامس بجوید

علمی  تحقیق  یک  نتایج  براساس   
آدامس  که  کسانی  شد  مشخص 
می جوند از نظر ذهنی قوی تر هستند 
و نمرات تستی که در آن شرکت کرده 
بودند تقریبا 2۵ درصد باالتر از کسانی 

بود که آدامس نمی جویدند.
البته دلیل قطعی نقش جویدن آدامس 

در تقویت حافظه هنوز به طور واضح 
برخی  نتایج  اما  نیست  مشخص 
آن  از  گرفته حاکی  تحقیقات صورت 
است که جویدن آدامس فعالیت قسمت 
»هیپوکامپوس« مغز را افزایش می دهد. 
هیپوکامپوس بخشی از مغز است که با 
فعالیت های مربوط به حافظه و تمرکز 
دیگر  تحقیق  یک  است.نتایج  مرتبط 
حاکی از آن است که جویدن آدامس 
از  قبل  دقیقه   20 تا   1۵ از  درست 
آزمون و امتحان قدرت یادآوری فرد را 
2۵ تا ۵0 درصد بیشتر از کسانی که 
در این زمان آدامس نجویده اند افزایش 
می دهد. استدالل محققان برای نتایج 
جریان  سرعت  افزایش  تحقیقات  این 
گردش خون به سوی مغز و در نتیجه 

تحریک و فعال کردن مغز است.
2- چشمان تان را به چپ و راست 

حرکت دهید
در یک تحقیق عملی محققان دریافتند 
افرادی که هر روز صبح به مدت ۳0 
ثانیه چشمان شان را از سویی به سوی 
دیگر حرکت می دهند به طور میانگین 
10 درصد بیشتر از افرادی که این کار 
را صبح ها انجام نمی دهند قدرت تمرکز 

دگر ره شب آمد تا جهانی سیا کند
جهانی سیاهی با دلم تا چه ها کند

بیامد که باز آن تیره مفرش بگسترد
همان گوهر آجین خیمه اش را به پا کند

سپی گله اش را بی شبانی کند یله
در این دشت ازرق تا بهر سو چرا کند

به چشمش چه اشکی راستی ای شب این فروغ
بیاید تو را جاوید پر روشنا کند

غریبان عالم جمله دیگر بس ایمنند
ز بس کاین زن اینک بیکرانه دعا کند
اگر مرده باشد آن سفر کرده وای وای
زنک جامه باید چون تو جامه عزا کند
بگو ای شب آیا کائنات این دعا شنید

و مردی بود کز اشک این زن حیا کند؟

کلیه ها نقش مهمی در حفظ سالمت 
بدن دارند. آنها به تولید گلبول های 
سم زدایی  خون،  فشار  تنظیم  قرمز، 
بین بردن  از  اندام های داخلی خود، 
آب اضافی و کنترل تمام مواد معدنی 
موجود در خون شما کمک می کنند. 
به همین دلیل مهم است که می توان 
خطر ابتال به بیماری کلیوی را با کنار 
گذاشتن عادات بد و جایگزین کردن 

آنها با عادات خوب کاهش داد.
در اینجا فهرستی از عادات رایجی که 

به کلیه ها آسیب می زند را آورده ایم:
نگه داشتن دستشویی 

تخلیه  نکردن به موقع مثانه یکی از 
دالیل اصلی مشکالت کلیوی است. 
خود  مثانه  تخلیه ی  اغلب  شما  اگر 
برای  ادرار  می اندازید،  تعویق  به  را 
مدت طوالنی در مثانه باقی می ماند 
تکثیر  به  شروع  هم  باکتری ها  و 
می تواند  این  نهایت،  در  می کنند. 
منجر به مشکالت جدی مانند عفونت 

کلیه و بی اختیاری ادرار شود.

نشستن زیاد
بهبود  با  اغلب  منظم  بدنی  فعالیت 
فشار خون و متابولیسم طبیعی بدن 
همراه است که هر دو عامل مهمی در 
حفظ سالمت کلیه ها هستند. نشستن 
طوالنی مدت و عدم تحرک ممکن 
است خطر ابتال به بیماری کلیوی را  
تا ۳0 درصد افزایش دهد. اگر بیش 
از 8 ساعت در روز روی صندلی کار 
سبک  کنید  سعی  نشسته اید،  خود 
زندگی خود را در منزل تغییر دهید. 
ورزش  هفته  در  بار  یا ۳  حداقل 2 
در  قدم زدن  برای  فرصت  و  کنید 
اطراف محله خود را از دست ندهید.

ورزش سنگین
ورزش بیش از حد سنگین و طوالنی 
ماهیچه ای  تخریب  باعث  می تواند 
شود، وضعیتی که سلول های عضالنی 
شما را تخریب می کند و بافت مرده 
سلولی را وارد جریان خون می کند. 
چون  جدی  عوارض  می تواند  این 
داشته  دنبال  به  را  کلیوی  نارسایی 
سنگین  ورزش  اگر  باشد.بنابراین 
انجام می دهید و درد عضالنی و ادرار 
تیره رنگ دارید، باید در اسرع وقت به 

مهدی اخوان ثالث

آسیب های 
خطرناک سکته مغزی

مغز  بافت  که  کنند  تصور  است  افراد ممکن  برخی 
نیز به همان شیوه سایر بافت های بدن ترمیم می شود 

اما مطالعه محققان کالج پزشکی دانشگاه آریزونا در آمریکا بر 
 موش ها نشان داد که این موضوع در مورد بافت مغز صادق نیست.

این مطالعه نشان داد که بافت مرده مغز ترمیم نمی شود و مانند سایر 
جراحت های بدن از بین نمی رود بلکه در عوض به مایع تبدیل شده و برای 

مدت طوالنی در وضعیت مایع باقی می ماند. سپس این بافت مایع سمی شده و به 
 سایر بافت های سالم مغز آسیب می زند که می تواند موجب ابتال به زوال عقل شود.

سکته  توسط  که  مغز  از  مناطقی  که  دانستند  می  پیش  ها  مدت  از  محققان 
مطالعه  این  نتایج  اکنون  اما  شوند  می  تبدیل  مایع  به  روند،  می  بین  از  مغزی 
مغز  سالم  مناطق  برای  تهدیدی  شده  مایع  بقایای  این  که  دهد  می  نشان  جدید 
محسوب می شوند. محققان می گویند: این کشف می تواند به ابداع درمان های 
شود. منجر  مغزی  سکته  از  بعد  مغز  زوال  به  ابتال  از  پیشگیری  برای   جدیدی 
محققان می گویند: این یافته به واقع پارادایم های قدیمی را به چالش می کشد و 

 زمینه جدیدی را برای درک ما از سکته مغزی و عواقب آن به وجود می آورد.
درمان  توانیم  می  اکنون  تحقیق  این  کمک  با  افزودند:  آنها 

بگیریم. نظر  در  مغزی  سکته  برای  را  متفاوتی  و  جدید   های 
آنها خاطر نشان کردند که در مطالعات بعدی الزم است به این 

موضوع پرداخته شود که این بافت مایع شده مغزی بر اثر 
سکته مغزی چه مدت باقی می ماند و آیا دارویی می 

تواند از نشت آن به سایر بافت های سالم 
مغز پیشگیری کند یا خیر.

پزشک خود مراجعه کنید.
مصرف بیش از حد مسکن

مانند  التهابی  ضد  داروهای  اگرچه 
آسپیرین یا ایبوپروفن در حد اعتدال 
طوالنی  استفاده  هستند،  بی خطر 
به  آسیب  موجب  می تواند  مدت شان 
شود.  کلیه  نارسایی  حتی  و  کلیه ها 
باعث  مسکن،  حد  از  بیش  مصرف 
کاهش جریان خون به کلیه ها می شود 
و عملکرد آنها را دچار اشکال می کند، 
بیماری  دچار  فرد  اگر  خصوص  به 

کلیوی هم باشد.
بنابراین، حتی اگر از درد شدیدی رنج 
یک  در  که  نکنید  فراموش  می برید، 
دوره کوتاه مدت و با کمترین میزان، 

مسکن مصرف کنید.
ننوشیدن آب به اندازه کافی 

که  می شود  باعث  بودن،  هیدراته 
کلیه های شما سدیم و سموم بدن را 
دفع کنند. اگر به طور منظم و کافی 
منجر  که  است  ممکن  ننوشید،  آب 
به بیماری های جدی از جمله سنگ 

تا دو  نیم  و  نوشیدن یک  کلیه شود. 
برای حفظ سالمت  روز،  در  آب  لیتر 
نکنید  فراموش  است.  الزم  کلیه ها 
که نوشیدنی های دیگر وظیفه آب را 
انجام نمی دهند و این تنها آب خالص 
است که این خاصیت را دارد. چگونه 
می توانید متوجه مشکل کلیوی خود 
شوید؟ ادرار باید زرد کمرنگ باشد، هر 
چه تیره تر باشد، بیشتر احتمال آسیب 

کلیوی وجود دارد.
کم خوابی و خواب زیاد

خواب کافی و اما اندازه، نه تنها برای 
سالمت عمومی بدن الزم است، بلکه 
برای سالمت کلیه ها هم نقش بسیار 
صحیح  چرخه  می کند.  ایفا  مهمی 
را  کلیه ها  عملکرد  بیداری،  و  خواب 
تنظیم و موجب هماهنگی آنها با دیگر 
بافت ها  این  می شود.  بدن  ارگان های 
تنها زمانی که شما در خواب هستید 
به طور دقیق به کار خود می پردازند. 
وقتی به اندازه کافی نمی خوابید، این 
روند را قطع می کنید و خطر ابتال به 

آسیب کلیه را افزایش می دهد.
ایجاد  باعث  می تواند  نامناسب  خواب 
و  شدن  سخت  یا  شرایین،  تصلب 

مسدود شدن 
شریان ها شود. این 

وضعیت می تواند به فشار 
خون باال منجر شود که در نهایت به 

کلیه ها آسیب می زند.
نوشیدن نوشابه رژیمی 

طبق گفته کارشناسان سالمت، مصرف 
نوشابه های گازدار رژیمی با مشکالت 
ارتباط نزدیکی دارد. در سال  کلیوی 
200۹ یک مطالعه نشان داد که بیش 
از سه هزار زن که به طور روزانه، 2 یا 
بیش از 2 لیوان نوشابه رژیمی نوشیدند، 
کاهش  با  کلیه هایشان  عملکرد 
برخالف  است.  شده  روبرو  کیفیت 
نوشیدنی های رژیمی، آنهایی که شکر 
خالص داشتند، تاثیر مشابهی نداشتند.

خوردن گوشت زیاد

مصرف بیش از حد پروتئین حیوانی، 
ایجاد  را در خون  اسید  زیادی  مقدار 
اسیدوز  باعث  تواند  می  که  می کند 
شما  کلیه های  که  وضعیتی  شود؛ 
نمی توانند تعادل خود را حفظ کنند. با 
گذشت زمان، این اختالل ممکن است 
مشکالت  و  شدید  گوارشی  مسائل 

مزمن کلیه را ایجاد کند.
روزانه  مصرف  میزان  می شود  توصیه 
تا یک و  را حدود یک  پروتئین بدن 
شش گرم بر مبنای وزن بدن تنظیم 
کنید. بنابراین، به جای خوردن گوشت 
و  میوه ها  از  بیشتر  کنید  زیاد، سعی 
پروتئین  و  کنید  مصرف  سبزیجات 
بدن را با تخم مرغ، ماهی، لوبیا و آجیل 

تأمین کنید.
مصرف بیش از حد نمک 

۹۵ درصد سدیم مصرفی با غذا توسط 
کلیه ها متابولیزه می شود. بنابراین اگر 
غذاهای پرنمک مصرف کنید، اعضای 
تا  کنند  فعالیت  شدت  به  باید  بدن 
سدیم اضافی را از بین ببرند. در نهایت 
این ممکن است باعث کاهش عملکرد 
و  بدن  آب  به حفظ  منجر  و  کلیه ها 

افزایش فشار خون می شود.

از  باالتری دارند. یکی دیگر  و حافظه 
نتایج تحقیق اثبات این مسئله بود که 
نگاه کردن سریع با چشمان به اطراف 
1۵ درصد بیشتر از زمانی که این کار 
را انجام نمی دهید حافظه و یادبودهای 
اشتباه را در ذهن شما ثبت می کند. اما 
دلیل این امر چیست؟ به عقیده محققان 
حرکات افقی چشم به چپ و راست و 
باال و پایین هر دو نیم کره راست و چپ 
مغز را فعال می کند.اگر چه دلیل این 
مسئله ر روی تقویت حافظه و افزایش 
به  هنوز  محققان  برای  تمرکز  قدرت 
صورت قطعی مشخص نیست اما قطعا 

انجام دادن آن هیچ ضرری ندارد.
3- کمی چرت بزنید

با  کار  از  قبل  دقیقه   ۶0 تا   ۴۵ اگر 
و  کاری  پروژ ه های  انجام  کامپیوتر، 
امتحان یا سایر کارهای ذهنی، کمی 
چرت بزنید قدرت رهبری و انجام کار 
را تا حدود زیادی افزایش می دهد. به 

عقیده محققان خواب، به خصوص خواب 
شب، نقش مهمی در تقویت حافظه و 
بازیابی  سبب  و  دارد  تمرکز  افزایش 
عملکرد مغز می شود. از سوی دیگر به 
عقیده محققان خوابیدن بالفاصله بعد 
زیادی  نقش  مطلب  یک  یادگیری  از 
در تقویت حافظه دارد. در یک تحقیق 
آزمایشگاهی که روی موش ها صورت 
گرفت، موش هایی که بالفاصله بعد از 
مغزی  رشد  می خوابیدند  گرفتن  یاد 
نسبت  بیشتری  یادگیری  و  بیشتری 
به موش هایی داشتند که دچار اختالل 
خواب بودند با بالفاصله نمی خوابیدند.

۴- مشت هایتان را گره کنید
 نتایج یک تحقیق علمی نشان می دهد 
که در افراد راست دست مشت کردن و 
فشار دادن دست راست قبل از یادگیری 
یک مطلب و سپس مشت کردن و فشار 
دادن مچ چپ موقع یادآوری مطلب به 
تقویت حافظه و افزایش قدرت تمرکز 
چپ  افراد  )در  می کند.  زیادی  کمک 
دست این روند معکوس است(.اما دلیل 
محققان  عقیده  به  چیست؟  امر  این 
چپ  و  راست  دست  کردن  مشت 
قسمت های کلیدی مغز را که مربوط به 

ذخیره و یادآوری حافظه است را فعال 
می کند.در همین زمینه یک تحقیق 
از  گروه  یک  گرفت.  صورت  جالب 
افراد قبل از حفظ کردن یک لیست 
از کلمات یک توپ کوچک را به مدت 
۴۵ ثانیه در دست راست فشار دادند. 
سپس قبل از یادآوری و نوشتن لیست 
کلماتی که حفظ کرده بودند همان 
توپ را در دست چپ فشار دادند. یک 
گروه دیگر از شرکت کنندگان در این 
آزمایش، این کار را به صورت برعکس 
انجام دادند ) در حالی که همه افراد 
راست دست بودند( و در نهایت گروه 
اول شرکت کنندگان در این تحقیق 
روی  و  کرده  حفظ  بهتر  را  کلمات 
کاغذ نوشتند. در حالی که به عقیده 
کارشناسان این تحقیق نیاز به مطالعه 
بیشتری دارد اما هیچ ضرری ندارد و 
بد نیست آن را شما هم امتحان کنید.

5- با دست یادداشت بردارید

ذهن  به  می خواهید  که  را  چه  هر 
یادداشت  خودتان  دست  با  بسپارید 
که  باورند  این  بر  محققان  کنید. 
دست  با  نوشتن  و  کردن  یادداشت 
تمرکز  افزایش  و  حافظه  تقویت  به 
می کند.  زیادی  کمک  یادگیری  در 
براساس یک تحقیق میدانی که در 
 UCLA دانشگاه  در  زمینه  همین 
شد  مشخص  گرفت  صورت  آمریکا 
شده  گفته  مطالب  که  دانشجویانی 
می نوشتند  دست  با  را  کالس  در 
یادداشت  که  دانشجویانی  از  بیشتر 
برنمی داشتند یا با لپ تاپ مطالب را 
یادداشت برداری و تایپ می کردند در 
یادگیری موفق بودند. از سوی دیگر 
کسانی که با لپ تاپ یادداشت برداری 
در  ضعیف تری  حافظه  می کردند 
کردن  یادداشت  داشتند.  یادگیری 
آهسته تر  و  کندتر  دست  با  مطالب 
پیش می رود و زحمت بیشتری دارد 
اما مسئله اینجاست که وقتی شما با 
مطالب  برمی دارید  یادداشت  دست 
و  می نشینند  شما  ذهن  در  بهتر 
ماندگارتر هستند و در نهایت برنده 

رقابت شما هستید.

۵ نکته کاربردی و آسان برای افزایش قدرت عادات رایجی که به کلیه ها آسیب می زنند
تمرکز و تقویت حافظه
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حضور زنان افغان در استادیوم ها: 

مسئوالن جمهوری اسالمی در غار

دومین پیروزی تیم بسکتبال دختران جوان ایران 
در مسابقات قهرمانی آسیا

تیم ملى دختران بسکتبال زیر 1٨ 
سال ایران در دومین مسابقه خود در 
آسیا در  رقابت های بسکتبال جوانان 
بر ۵۵  را 9٨  گوام  تیم  هند،  بنگلور 

شکست داد.
دختران ایران تا کنون در این بازی ها 
٢ پیروزی مقابل سنگاپور و گوام و یک 

شکست برابر هند داشته اند. تیم ایران 
دختران  ملى  تیم  با  بعدی  بازی  در 
جوان قزاقستان مبارزه خواهد داشت. 
تیم دختران ایران برای نخستین بار 

در این مسابقات شرکت کرده است.
فاطمه آقازادگان، پیونیک آراکلیان، 
کری مى ،  رکسانا   ، گودرزی  سحر 

غزل  طهرانى،  عسل   ، غفاری  زینب 
هژبر، نگین رسولى، آیدا گل محمدی، 
ترنم شاهین زاده ، فائزه ایزدی و غزل 
ملکى اعضای تیم دختران جوان ایران 

بودند.
افسانه حسن بیگى سرمربیگری تیم 

را به عهده داشت.

فغانستان  ا در  طالبان   -
ر  د ن  نا ز ر  حضو ه  ز جا ا
نمی دادند،  را  استادیوم 
ایران هم حزب اللهی ها  در 
به  شیعه  داعشی های  و 
و  مراجع  فتوای  پشتوانه 
زه  جا ا یی  قضا مسئوالن 
ورود زنان به ورزشگاه ها را 

نمی دهند.
افغانستان به  رقابت های لیگ برتر 
این  استادیوم های  در  رسید،  پایان 
را  آن  جمعیت  اکثریت  که  کشور 
حضور  مى دهند،  تشکیل  مسلمانان 
تمام  آنها  و  نیست  ممنوع  زنان 
بازی ها را مى توانند از نزدیک تماشا 

کنند.
بر  از محدودیت ها هنوز  رگه هایى 
افغانستان  استادیوم های  سکوهای 
مثل  زنان  و  مى خورد  چشم  به 
کنار  در  دنیا  عادی   کشورهای 

خود  برای  و  نمى نشینند  مردها 
در  اما  دارند  مشخص  محلى 

و  نبوده  محصور  فنس  الیه  چند 
برای  نیز  حجاب  که  نظر  این  از 
ورود  اجازه  و  است  اختیاری  آنها 
وضعیت   دارند  را  استادیوم  به 

از وضع  بهتر  به مراتب  حقوقى شان 
زنان در ایران است.

زنان افغانستان در زمان طالبان مجبور بودند خانه نشین باشند و 
حضورشان در چنین اماکنی کاماًل ممنوع بود

تنیس استادان پاریس: 

فدرر بدون مسابقه برنده شد
ترك  را  تورنمنت  نادال   -
اول  نفر  جاکوویچ  کرد، 

رده بندی شد.
مردان  تنیس  اول  نفر  نادال  رافائل 
جهان روز چهارشنبه به دلیل ناراحتى 
معده از ادامه بازی در مسابقات استادان 
را  تورنمنت  و  شد  منصرف  پاریس 
نواک  ترتیب  این  به  و  کرد  ترک 
جاکوویچ تنیس باز 31 ساله صرب و 
قهرمان 1۶ گراند اسلم  روز دوشنبه 
جهانى  فدراسیون  سوی  از  آینده 
رده بندی  اول  نفر  عنوان  به  تنیس 
مردان جهان جانشین رافا خواهد شد.

روز چهارشنبه راجر فدرر 37 ساله 
و نفر سوم رده بندی تنیس جهان به 
رایونیچ،  میلوس  نشدن  حاضر  دلیل 
علت  به  او  مقابل  کانادایى  تنیس باز 

درد آرنج به دور بعد راه یافت.

فرناندو  رقابت ها،  از  نادال  خروج  با 
ورداسکو تنیس باز 3۴ ساله اسپانیایى 
که قرار بود حریف نادال باشد در دور 

فدرر و نادال

بعد با جک سوک که ریچارد گسکى 
تنیس باز آمریکایى را ۶ بر 3 و ۶ بر 3 
مغلوب کرده بود، دیدار خواهد داشت.

ساله   37 تنیس باز  فدرر  راجر 
سوئیسى و نفر سوم رده بندی مردان 
کوپیل  ماریوس  یکشنبه  روز  جهان 
را  رومانى  اهل  ساله   ٢٨ تنیس باز 
تنیس  های  رقابت  نهایى  مرحله  در 
بازل سوئیس 7 بر ۶ و  داخل سالن 
نهمین  برای  و  داد  شکست   ۴ بر   ۶
بار نفر اول این تورنمنت شد. کوپیل 
در مکان 93 تنیس مردان دنیا قرار 
 3۴ و  ساعت  یک  بازی  این  دارد. 

دقیقه طول کشید.
همزمان در مسابقه های تنیس وین 
تنیس باز  اندرسن  کوین  اتریش،  در 
3٢ ساله اهل آفریقای جنوبى با غلبه 
بر کى نیشى کوری تنیس باز ژاپنى با 
حساب ۶ بر 3 و 7 بر ۶ جواز شرکت 
در مسابقات تنیس لندن را به دست 

آورد.
 1٠ جزو  کنون  تا  اندرسون 
پایان فصل  در  برتر جهان  تنیس باز 
افتخار  این  امسال  اما  است  نبوده 

رافائل  همراه  به  او  شد.  نصیبش 
جاکوویچ،  نواک  فدرر،  راجر  نادال، 
الکساندر  و  پوترو  مارتین دل  خوان 
تنیس  های  مسابقه  در  زورف 
قهرمانان که از 11 تا 1٨ نوامبر در 
سالن O2 لندن برگزار مى شود و ٢ 

تنیس باز دیگر در تورنمنت استادان 
پاریس انتخاب خواهند شد.

فدرر تا کنون 1۴ بار به مرحله نیمه 
نهایى این بازی ها راه یافته است. این 
پیروزی نود و نهمین عنوان قهرمانى 

فدرر در مسابقات تنیس بود.

نهمین قهرمانی فدرر در مسابقات بازل

با  ایران  بانوان  گلف  مسابقات 
شرکت ۴3 گلف باز از 13 استان که 
آغاز شده  این هفته  یکشنبه  روز  از 
تیم  قهرمانى  با  دوشنبه  روز  بود، 

تهران به پایان رسید.
همدان،  تیم های  رقابت ها  این  در 
قم،  کرمان،  گلستان،  لرستان، 
خوزستان، خراسان رضوی، خراسان 
آذربایجان  تهران،  البرز،  جنوبى، 
شرقى، اردبیل، اصفهان و چهارمحال 

بختیاری حضور داشتند.
در خاتمه این مسابقات، تیم گلف 
تیم های  و  ایران شد  قهرمان  تهران 
سوم  و  دوم  خوزستان  و  لرستان 

شدند.
در قسمت انفرادی، نازنین شهرکى 
اول  ضربه   1۵1 با  تهران  استان  از 

تهران قهرمان گلف بانوان ایران

تهران  استان  از  سربازی  لیال  شد. 
 1۶3 با  آتین  آالله  و  ضربه   1۵7 با 

ضربه در مکان های دوم و سوم قرار 
گرفتند.

                                                                                 راجر فدرر

راجر فدرر دعوت یک میلیون دالری عربستان را رد کرد
ساله   37 تنیس باز  فدرر  راجر 
سوئیسى و برنده ٢٠ گراند اسلم تنیس  
مسابقات  جریان  در  چهارشنبه  روز 
گفت:  خبرنگاران  به  پاریس  استادان 
پیشنهاد یک میلیون دالری عربستان 
بازی های  در  شرکت  برای  سعودی 
نپذیرفته  را  کشور  آن  در  نمایشى 
است.این مسابقه ها از روز ٢٢ دسامبر 
هفته  دو  مى شود.  آغاز  ریاض  در 
پیش سازمان عفو بین الملل از نواک 
از  نادال خواست  رافائل  و  جاکوویچ  
حضور در این بازی ها صرف نظر کنند 

و به عربستان نروند.
برای  گفتند  اما  جاکوویچ  و  نادال 
عدم قبول این دعوت نیاز به بررسى 
تصمیم  زودی  به  ولى  دارند  بیشتر 
گفته  به  کرد.  خواهند  اعالم  را  خود 
ضمن  فدرر  تودی،  راشا  تلویزیون 
اشاره به قتل فجیع جمال خاشقجى 
روزنامه نگار اهل عربستان مقیم آمریکا 
و  عربستان  پیشنهاد  رد  برای  گفت: 
حضور در بازی ها نیاز به بررسى نبود 
و بالفاصله بعد از دریافت دعوتنامه به 

آن پاسخ منفى دادم.
اکتبر  دوم  روز  خاشقجى  جمال 
مدارک  تکمیل  برای  که  هنگامى 
مربوط به ازدواج خود به کنسولگری 
عربستان رفته بود به طرزی مشکوک 
کشته شد. مرگ وی توسط عربستان 
اما معلوم نیست  سعودی تأیید شده 

جنازه ی وی کجاست.
نفر   1۵ است  معتقد  ترکیه  دولت 
ماموران نیروهای مخصوص عربستان 
وارد  خاشقجى  از  پیش  ساعاتى  که 
کنسولگری شده بودند، او را شکنجه 
کرده و سپس کشته اند و جنازه وی 

را به محل نامعلومى منتقل کرده اند.
طالبان در افغانستان اجازه حضور 
در  نمى دادند،  را  استادیوم  در  زنان 
ایران هم حزب اللهى ها و داعشى های 
و  مراجع  فتوای  پشتوانه  به  شیعه 

مسئوالن قضایى اجازه ورود زنان به 
ورزشگاه ها را نمى دهند.

برخی از زنان با خواست خود حجاب
 بر سر دارند

لیگ فوتبال افغانستان هفت الی هشت سال است 
راه اندازی شده

قهرمانى  فرنگى  کشتى  مسابقات 
جهان روز یکشنبه این هفته در شهر 
یافت.  پایان  مجارستان  بوداپست 

ایران در این مسابقات یازدهم شد.
مدال آور  تنها  مسابقات،  این  در 
وزن  در  علیاری  مهدی  ایران  تیم 
گرفت.  برنز  مدال  که  بود  کیلو   97
فرنگى  کشتى  تیم  رقابت ها  این  در 
و  شد  اول  امتیاز   17٨ با  روسیه 
تیم های مجارستان و ترکیه با 7۵ و 
امتیاز در مکان های دوم و سوم   ۶٠

قرار گرفتند.
جایگاه  در  امتیاز   39 با  ایران  تیم 
یازدهم قرار گرفت که از ضعیف ترین 

پایان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ 
ایران یازدهم شد
این  در  ایران  فرنگى  کشتى  نتایج 

سال هاست.
دلیل  به  ایران  فرنگى  کشتى  تیم 
در  کافى  امتیازات  در کسب  ناتوانى 
این مسابقات از حضور در رقابت های 
شد.  محروم   ٢٠19 جهانى  جام 
رده بندی جام جهانى کشتى فرنگى 

٢٠1٨ مجارستان چنین است:
اول – روسیه با 17٨ امتیاز

دوم –  مجارستان با ٨3 امتیاز
سوم – ترکیه با 7۵ امتیاز

چهارم – آذربایجان با ۶٠ امتیاز
پنجم – صربستان با ۶٠ امتیاز
ششم – ارمنستان با ۵۶ امتیاز

هفتم – آلمان با ۴9 امتیاز
هشتم – چین با ۴9 امتیاز

نهم – قرقیزستان با ۴٢ امتیاز
دهم – اکراین با 39 امتیاز
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در  بانوان  ویژه  =جایگاه 
نفرى  هزار  صد  ورزشگاه 

آماده شد.
وزیر ورزش گفته است، تالش براى 
ورود خانم ها به استادیوم و تماشاى 
مسابقات فوتبال ادامه خواهد داشت 
و همانطور که عده اى از بانوان بازى 
بولیوى در ورزشگاه صدهزار  ایران– 
باز  اتفاق  نفرى را تماشا کردند، این 

هم خواهد افتاد.
گفته،  ایلنا  به  فر  سلطانى  مسعود 
تماشاچیان  داده اند  نشان  خانم ها 
براى  بنابراین  هستند  خوبى  بسیار 
هیچ  از  ورزشگاه ها  به  آنها  ورود 

کوششى فروگذار نمى کنیم.
او ادامه داده، ما سعى کردیم خانم ها 
و خانواده ها بازى پرسپولیس – السد 
را در استادیوم تماشا کنند اما نشد. 
خانم  نفر   200 همان  حضور  ولى 
مسابقه  تماشاى  براى  ورزشگاه  در 

وزیر ورزش: حضور خانم ها در مسابقات فوتبال
 تکرار  مى شود

بود  سدشکنى  نوعى  بولیوى  ایران– 
و در عمل دیدیم که آب از آب تکان 
تا  را  کار  این  دنبال  حتما  و  نخورد 

حصول نتیجه خواهیم گرفت.
روز  آن  در  که  بانوانى  گفت:  وى 
بولیوى  ایران  مسابقه،  ورزشگاه  در 
تیم هاى  بازیکنان  بستگان  دیدند،  را 
خانم هاى  فوتسال،  و  فوتبال  ملى 
تعدادى  و  فوتبال  فدراسیون  کارمند 
ملى  تیم  دوستداران  و  هواداران  از 

بودند.
که  هستیم  آن  دنبال  به  افزود،  او 
دستگاه هاى  و  تهران  امنیت  شوراى 
و  ورزش  وزارت  با  دیگر  ذیربط  
زمینه  این  در  فوتبال  فدراسیون 
نشستن  شاهد  باز  و  کنند  همکارى 
بانوان روى سکوهاى ورزشگاه باشیم.

ورزش،  وزیر  اظهارات  با  همزمان 
که  حالى  در  نوشت:   ٩0 وبسایت 
فینال  برگشت  دیدار  به  روز   12
تیم هاى  بین  آسیا  قهرمانان  لیگ 

کاشیما آنتلرز ژاپن و تیم پرسپولیس 
تهران باقى مانده، مسئوالن ورزشگاه 
 80 کرده اند  اعالم  نفرى  صدهزار 
   AFC خواسته هاى  از  درصد 
براى  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
صدهزار  استادیوم  شدن  استاندارد 
کارهاى  و  است  شده  انجام  نفرى 
به  ورزشگاه  شدن  مجهز  به  مربوط 
در  و  است  پیشرفت  حال  در  خوبى 
 ، خبرنگاران  جایگاه  راست  سمت 
در  بانوان  براى  نیز  ویژه اى  جایگاه 

نظر گرفته شده است.
ورزش  عمو مى وزارت  روابط  مدیر 
خانم ها  حضور  ترتیب  گفت:  نیز 
شرایط  و  شده  داده  ورزشگاه  در 
و  فراهم شده  آنها  براى  رفاهى الزم 
برطرف  نیز  آمدشان  و  رفت  مشکل 
براى  الزم  مذاکرات  گردیده،  ضمنا 
در  خانم ها  حضور  مجوز  دریافت 
داخل استادیوم بین وزارت ورزش و 

سازمان هاى ذیربط ادامه دارد.

دو  این  اینکه  =احتمال 
باشند،  زن  کارتن خواب 

وجود دارد.
در  خواب  کارتن  دو  گذشته  شب 
جان  تهرانسر  »استقالل«  پارک 
زن  احتماال  که  تن  دو  این  سپردند. 
مترى  چندصد  فاصله  در  هستند، 
مددسراى منطقه 21 تهران و پس از 
مانور نمایشى ماه گذشته شوراى شهر 

تهران در این مددسرا اتفاق افتاد.
معاونت  مقام  قائم  آریازند  امیر 
امور  و  شهرى  توسعه  برنامه ریزى، 
دو  مرگ  از  تهران  شهردارى  شوراى 
»استقالل«  پارک  در  بى خانمان  نفر 

تهرانسر در منطقه 21 خبر داد.

در  خود  شخصى  صفحه  در  وى 
توییتر نوشته که در پى گزارش فوت 
دو تن از معتادان در پارک »استقالل« 
تهرانسر به عنوان شهردار شب تهران 
در محل حاضر شده و پلیس آگاهى، 
در  نیز  منطقه  و  ناحیه  شهردار شب 

محل بودند.
او نوشته که این دو کارتن خواب تنها 

پارک  در  کارتن خواب  دو  مرگ 
»استقالل« تهران

مددسراى  چندصدمترى  فاصله  در 
بود،  تعمیر  در دست  منطقه 21 که 
پیدا شدند. با توجه به اشاره این مقام 
اینکه  احتمال  شهردارى،  مسئول 
زیاد  باشند،  بوده  زن  کارتن خواب ها 

است.
به گفته آریازند، معاون اجتماعى و 
شهردار منطقه تلفنى قول بازگشایى 

فورى این مددسرا را داده اند.
ماه گذشته سهیال جلودارزاده  اواخر 
و علیرضا محجوب اعضاى کمیسیون 
به  اسالمى  شوراى  مجلس  اجتماعى 
همراه افشین حبیب زاده عضو شوراى 
اسالمى شهر تهران از مددسرا و کمپ 
بازدید  منطقه22  بانوان  اعتیاد  ترک 
انجام  اقدامات  و  برنامه ها  از  و  کردند 

شده مطلع شدند.
مدیرعامل  قدیمى  رضا  پیشتر 
سازمان خدمات اجتماعى تهران گفته 
کامل  آمادگى  سازمان  این  که  بود 
کارتن خواب  افراد  ساماندهى  براى 
زمستان  و  پاییز  سرد  شب هاى  در 
بود  گفته  مسئول  مقام  این  دارد.  را 
مددسراها  به  مراجعه کنندگان  که 
همزمان با ورود موج سرما در پایتخت 

20 درصد افزایش مى یابد.
گذشته  هفته  که  حالیست  در  این 
به  تهران  شهردارى  اجتماعى  معاون 
همراه تعدادى از اعضاى شوراى شهر 
تهران از ارائه خدمات به بى خانمان ها 
در یکى از مددسراهاى جنوب تهران 

خبر داده بودند.

عدم ایمنى در محیط کار دوباره حادثه آفرید:

 انفجار مخزن آمونیاک در بابل

یک  در  آمونیاک  =مخزن 
در  طیور  کشتارگاه صنعتى 
بابل منفجر شده و 11 کارگر 
این کشتارگاه زخمى شده اند.
کارگران  از  برخى  =حال 
مصدوم که درصد سوختگى 
باالیى دارند وخیم اعالم شده 

است.
صنعتى  کشتارگاه  در  انفجار  اثر  بر 
طیور واقع در روستاى »بیشه سر« در 
حاشیه جاده بابل- بهنمیر یازده کارگر 

زخمى شدند.
نبود ایمینى در محیط کار و بى توجهى 
استانداردهاى  رعایت  به  کارفرمایان 
ایمنى موجب باال رفتن آمار قربانیان 
حادثه در محل کار مى شود. در یکى 
شامگاه  که  حوادث  این  تازه ترین  از 
چهارشنبه ٩ آبان ماه در حاشیه شهر 
در  آمونیاک  مخزن  داده  رخ  بابل 
کشتارگاه صنعتى طیور منفجر شده و 
11 کارگر این کشتارگاه زخمى شدند.

بر اساس گزارش ها کارگران مجروح 
بهشتى«  »شهید  بیمارستان  به  شده 
ایلنا  خبرگزارى  شدند.  منتقل  بابل 
روز پنجشنبه 10 آبان ماه با اعالم نام 
»از  که  است  نوشته  مجروح  کارگران 
مصدومان  از  برخى  حال  معلوم،  قرار 
که درصد سوختگى باالیى دارند وخیم 

است.«
همه  که  اینست  توجه  جالب  نکته 
کارگران مصدوم شده بین ۳1 تا ۴2 

سال سن دارند. خبرگزارى ایلنا اسامى 
رنجبر ۳۷  را مهدى  کارگران مجروح 
 ۳1 چراغعلى زاده  زین العابدین  ساله، 
ایمان  ساله، عباس قاسمى ۴2 ساله، 
داداشى  محمد  ساله،   ۳2 زاهدیان 
ساله،   ۳۴ شخم گر  احمد  ساله،   ۳۵
نجات  ساله، شمس اهلل  ابو ۴0  حمید 
رمضان على ۳۷ ساله، یاسر تقى پور ۳۵ 
ساله، صابر اشکپود ۳۵ ساله و رحمت 
کرده  عنوان  ساله   ۳8 بیشه  کارپیما 

است.
از  پس  روز  چند  تنها  حادثه  این 
در  بیمارستانى  دیوارهاى  فروریختن 
حال ساخت در منطقه کهریزک تهران 
رخ داد. در این حادثه که روز یکشنبه 
ششم آبان ماه روى داد ۵ کارگر جان 
شدند.  مجروح  نیز  کارگر   2 و  باخته 
نکردن  »رعایت  حادثه  این  علت 
کار«  محیط  ایمنى  استانداردهاى 

عنوان شده است.
گفتى است رعایت نکردن ایمنى در 
یکى  قانون  اساس  بر  که  کار  محیط 
جان  ساالنه  است  کارفرما  وظایف  از 
صدها کارگر در ایران را گرفته و تعداد 
زیادى را مصدوم و معلول و از کارافتاده 

مى کند.
کارهاى  و  ساز  از  بسیارى  چند  هر 
در  ایمنى  استانداردهاى  رعایت 
اما  شده  آورده  قوانین  در  کار  محیط 
و  ناظران  پارتى بازى  و  نظارت  عدم 
رشوه گیرى موجب شده کارفرمایان به 

راحتى قوانین را دور بزنند.

رییس  خادم  =علیرضا 
فدراسیون، احد پازاج مدیر 
فنى تیم ملى کشتى فرنگى 
و على اشکانى سرمربى این 
تیم از سمت خود کناره گیرى 

کردند.
فدراسیون  رییس  خادم  رسول 
کشتى جمهورى اسالمى، چهارشنبه 
انتقادى  نامه اى  انتشار  با  آبان،  نهم 
خطاب به اعضاى مجمع عمومى این 

فدراسیون استعفا داد.
کشتى  وضعیت  از  شرحى  با  او 
ایران نوشته آنچه زجرى کشنده دارد 
»فقر« و »مظلومیت« خانواده کشتى 
است، در این چند سال تالش کردم 
این  باالنشین،  و  رجال اند  که  آنهایى 

مظلومیت را بفهمند اما…
در بخشى از این نامه آمده: از سن 
وسال وسابقه محدود من در کشتى 
گذشته است که به دنبال ثابت کردن 
ابتداى  از  که  همانطور  باشم.  چیزى 
معتقد  گفته ام،  کشتى  در  حضورم 
هاى  مسئولیت  پذیرش  در  هستم 
فعالیت  به  جایى  تا  مى باید  عمومى، 
را  آنچه  بتوانى  که  داد،  ادامه  خود 
بدان اعتقاد دارى، انجام دهى. اینکه 
عالى رتبه،  مقامى  از  روز  هر  بخواهى 
ملى ات  ورزش  وحقوق  حق  طلب 
سنت  به  بنا  بعد  و  باشى  داشته  را 
و  »سکوت«  جز  پاسخى  سیاسیون، 
هست….«  که  است  »….همین  یا 
معنى  یکجایى  تا  نکنى،  دریافت 
خوشایند  اصال  ادامه اش  اما  دارد… 
کسان  شاید  حال  هر  به  نیست… 
باشند که در همین شرایط،  دیگرى 
بتوانند بهتر از مدیریت فعلى کشتى 
این مسئولیت ها  را دنبال کنند. بسیار 
کنى  گمان  که  است  خام اندیشى 
بهترین هستى و تصمیمات تو بهترین 

تصمیمات است.«

استعفاى دسته جمعى علیرضا خادم و چهار عضو 
فدراسیون و تیم ملى کشتى ایران

دنبال  به  و  پیش  ماه  هفت  خادم 
بحران هاى ناشى از کشتى نگرفتن با 
حریفان اسراییلى و فشار حزب اللهى ها 
با  اما  داد  استعفا  سپاه  سرداران  و 
وساطت اهالى کشتى به کارش ادامه 

داد.
نامه  این  از  دیگرى  بخش  در  او 
انتظار  کشتى  از  »همه  است:  نوشته 
به  المپیک  مدال  کشور  براى  داریم 
مسابقات  در  همیشه  و  آورد  دست 
سه  میان  رقابت  کورس  در  جهانى 
یا چهار کشور برتر دنیا باشد… اگر 
کشتى  از  انتظارى  چنین  باشد  قرار 
و  تدارکات  است  الزم  شود،  محقق 
را  موفقیت هایى  چنین  انجام  ابزار 
نیز براى کشتى فراهم نمود. در غیر 
اینصورت به دلیل باال رفتن اشتباهات 
فنى ناشى از عدم حضور در مسابقات 
بین المللى و تدارکاتى، از رقابت فنى با 

حریفان جا خواهیم.«
خالصه ى حرف خادم در این نامه ى 
»مقام هاى  که  بوده  این  طوالنى 

عالیرتبه حمایت نمى کنند.«
که  داشت  مشکالتى  خادم 

استعفا داد!
فنى  شوراى  عضو  جوادى  ابراهیم 

رسول خادم

خبرگزارى  به  کشتى  فدراسیون 
میزان گفته »خادم مشکالتى داشت 
بى دلیل  هیچکس  و  داد  استعفا  که 
ورزش  وزارت  نمى دهد.  انجام  کارى 
فدراسیون  اما  دادیم،  پول  مى گوید 
کشتى خودش براى حضور در میدان 

جهانى مجارستان ارز تهیه کرد.«
اصلى  دلیل  »هنوز  افزود:  وى 
استعفاى خادم را نمى دانم، اما او قبال 
هم استعفا داده بود، ولى وضعیت هیچ 
تغییرى نسبت به گذشته نکرده است. 
با این شرایط کار کردن بسیار سخت 
خادم  از  حمایت  به  هم  من  است. 
استعفا مى دهم. باید منتظر باشیم و 
استعفاى  پذیرش  صورت  در  ببینیم 
رئیس فدراسیون، چه کسى جایگزین 
او خواهد و امیدوارم هرچه به صالح 

کشتى است، اتفاق بیفتد.«
کشتى،  فدراسیون  رییس  از  پس 
احد پازاج مدیر فنى تیم ملى کشتى 
این  سرمربى  اشکانى  على  و  فرنگى 
سمت  از  بیانیه اى  انتشار  با  نیز  تیم 
همچنین  کردند.  کناره گیرى  خود 
رضا الیق و حمید بنى تمیم دبیر و 
نایب رییس فدراسیون کشتى نیز در 

حمایت از خادم استعفا دادند.

در ورزشگاه آزادی؛ بازی ایران و اسپانیا

۳ مرد مسلح صبح روز پنجشنبه ، 
بیمارى را که از زندان به بیمارستان 
هزار تختخوابى دانشگاه تهران منتقل 
خروج  دادند.هنگام  فرارى  بود،  شده 
افراد مسلح و بیمار از بیمارستان ، چند 
تن از کارکنان این مرکز پزشکى قصد 
را  زندانى  بیمار  خروج  از  جلوگیرى 
داشتند اما همراهان بیمار با تیراندازى 
هوایى آنها را وادار به عقب نشینى کردند.

مردان مسلح زندانى بیمار را
 فرارى دادند

گفتند:  بیمارستان  مسئوالن 
زندانى  هویت  درباره  اطالعاتى 
دادند،  ادامه  آنها  ندارند.  فرارى 
درمان  براى  بیمارهمیشه  زندانیان 
پزشکى  دانشکده  بیمارستان هاى  به 
دانشگاه تهران آورده مى شوند و گاهى 
حضور این زندانیان که ماموران آنها را 
همراهى مى کنند فضاى بیمارستان را 

ملتهب مى کند.

در تصادف دو اتومبیل که سه شنبه 
شب در جاده بند گز به چاه پیر در 
شهرستان تنگستان روى داد، خانمى 
که رانندگى یکى از این دو اتومبیل را 
به عهده داشت به همراه سه فرزندش 
جان خود را از دست دادند.در اتومبیل 
سفر  فرزندش  دو  با  مردى  نیز  دیگر 
مى کردند که هر سه نفر مجروح شده 

و در بیمارستان بسترى هستند.

مادر و سه فرزندش در تصادف 
رانندگى کشته شدند

پلیس  رئیس  پاپرى  جابر  سرهنگ 
تصادف  این  گفت:  بوشهر  استان  راه 
بسیار شدید بود بطورى که اتومبیل 
پژو که خانمى راننده آن بود به کلى 
متالشى شد و هر چهار سرنشین آن 
و سه سرنشین  دم جان سپردند  در 
اتومبیل دیگر نیز که به شدت مجروح 
شده بودند به بیمارستان خلیج فارس 

بوشهر منتقل گردیدند.

اداره پزشکى قانونى تهران اعالم کرده 
است که در ۶ ماه اول امسال ۵2 هزار 
و 80۴ نفر به دلیل شرکت در نزاع و زد 
و خورد به مراکز پزشکى قانونى تهران 
مراجعه کرده اند که ۳۳ هزار و ٩۴8 
نفر از این عده مرد و 18 هزار و 8۵۶ 
تهران  قانونى  بوده اند.پزشکى  زن  تن 
قبال اعالم کرده بود سال گذشته تعداد 
قانونى،  پزشکى  سازمان  به  مراجعان 
٩۳ هزار و2٩۵ تن بوده اند. این تعداد 
نزدیک به سه هزار نفر بیش از مراجعان 
سال گذشته به این سازمان بوده است.

مى گویند،  قانونى  پزشکى  کارکنان 
ظاهر خون آلود تاثیرى در صدور نظریه 

مراجعه 5٢ هزار نفر به پزشکى 
قانونى پس از دعوا و زد و خورد در 

6 ماه اول امسال
مهم  آنچه  ندارد.  پزشکى  کارشناسى 
عمق  مورد  در  کارشناسان  نظر  است 

جراحات و نوع آن است.
مجروحان  به  تهران  قانونى  پزشکى 
مراجعه کننده به این تشکیالت یادآور 
کارشناسى،  نظریه  صدور  براى  شده 
و  قضایى  مراجع  از  نامه  معرفى  ارائه 
کالنترى الزامى است همچنین تاکید 
بررسى  منظور  به  مواردى  در  کرده 
صدمات،  عوارض  یا  جراحت  دقیق تر 
عکسبردارى  یا  مشاوره  اخذ  نیازمند 
است  پاراکلینیک  اقدامات  سایر  یا 
بیشتر  حوصله  و  صبر  آن  الزمه  که 

مراجعین است.
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هنگامـی کـه در بررسـی انحرافات 
مبـارزه دراز پـر از مشـکالت مـا در 
بیـرون، بـه ضـرورت تعریـف مبارزه 
و سـرنگونی برخـوردم نمی دانسـتم 
که چـه انـدازه بهنگام اسـت. اکنون 
پـاره ای  پشـتیبانی  بـه  توجـه  بـا 
کوشـندگان از ضرورت حمله امریکا 
بـه ایـران، مـا بـا یـک مکتـب تـازه 
مبـارزه روبرو شـده ایم. پـس می باید 
موضوع را بیشـتر شکافت، و در اینجا 
نخسـت خالصـه ای از نتایجـی را که 

گرفتـه بودم مـی آورم:
1 ـــ مبـارزه بـا سـرنگونی یکـی 
نیسـت. هـر مبـارزه ای به سـرنگونی 
نمی انجامـد و نمی باید دلسـرد شـد 
و رهـا کـرد. به هر فعالیتـی نمی باید 
نـام مبـارزه داد. چـه بسـا فعالیت ها 
می زننـد.  آسـیب  مبـارزه  بـه  کـه 
سـرنگونی فراآمد یک سلسله عوامل 
اسـت کـه مبـارزات مـا، اگر درسـت 

باشـد،  بخشـی از آن اسـت. 
ــ مـا در بیـرون می باید به جای  2ـ 
شـعار سـرنگونی دادن به مبـارزه ای 
انجامـد  سـرنگونی  بـه  بتوانـد  کـه 
بپردازیـم. شـعار دادن و بـه مبـارزه 
موثـر نپرداختـن بسـیاری فعالیت ها 
را در همـان حد نگهداشـته اسـت و  
بـه دلیـل پابرجائـی رژیم در بیسـت 
و هشـت سـال گذشـته، گروه هـای 
بی شـماری نا امید شـده اند. بقیه نیز 
چند سـالی را در بحث از سـرنگونی 
گذراندند که سـودی بـه حال مبارزه 

نداشت. 
بـرای  رژیـم  سـرنگونی  ـــ   3
و  اسـت  الزم  ایـران  موجودیـت 
شـرایطی دارد. نخست، رژیم  بناچار 
کـه  جائـی  در  ایـران،  در  می بایـد 
هسـت، سـرنگون شـود، در حالـی 
کـه مبـارزه را همـه جـا می تـوان و 
می بایـد انجـام داد. از این امر بدیهی 
کـه کسـانی می کوشـند بـه عنـوان 
مخالفـت بـا سـرنگونی رژیـم جلـوه 
دهنـد ) نمونـه دیگـری از »مبارزه« 
ای که به سـرنگونی کمک نمی کند( 
دو نتیجـه می تـوان گرفت. نخسـت، 
اگـر قـرار اسـت رژیـم در ایـران و به 
دسـت مـردم ایـران سـرنگون شـود 
می بایـد در برابـر حملـه بـه ایـران 
و تغییـر رژیـم بـه دسـت بیگانـگان، 
اگرچه با مشـارکت پـاره ای ایرانیان، 
بایسـتیم. سـرنگون کـردن از بیرون 
نظامـی  مداخلـه  صـورت  در  تنهـا 
دوم،  اسـت.  پذیـر  امـکان  امریـکا 
سـرنگونی صرفا برای سرنگونی و بی 
توجه به چگونگی آن بی مسـئولیتی 
محض اسـت. ما آن سرنگونی را باید 
بخواهیـم کـه  به جای رژیم اسـالمی 
یـک نظـام دمکراسـی برپایـه حقوق 
بشـر بیایـد. سـرنگونی به بهـای تکه 
پـاره شـدن ایران یا جنـگ داخلی یا 
تکـرار وضـع عـراق امری نیسـت که 
بیشـتر ایرانیـان آرزویـش را داشـته 
باشـند. بـه قـول فرنگی ها مـا خیال 
نداریـم بچـه را هم بـا آب حمام دور 

بریزیم. 
انتظـار مـن از گشـودن بحـث آن 
ـ مبارزه  بـود که بـه مبارزه با رژیـمـ 
جدی تـر  ـــ  سـرنگونی  قصـد  بـه 
بیندیشـیم و در گفتگو از سـرنگونی، 
آن انـدازه اسـیر شـعار دادن نشـویم 
کـه مبـارزه از یـاد بـرود؛ و نیـز در 
امرسـرنگونی، دربرابـر کشـور خـود، 
مردم و سـرزمین ایران، با مسئولیت 
عمـل کنیـم و بـا هیـچ اسـتداللی 
در خدمـت طرح هـای بیگانـگان یـا 
گرایش هـای جدائـی خواهانـه قـرار 
نگیریـم. اکنون کسـانی از این بحث 
از  بـرای  سـالحی  می کوشـند  الزم 
میـدان بدر کـردن بسـازند که باکی 
نیسـت و بدتـر از اینهـا نیـز به جائی 
نمی رسـد. شـایعه سـازی و اتهـام و 
تـرور شـخصیت، صـد سـال زمینـه 

ایـران  ورشکسـته  سیاسـت  اصلـی 
بوده اسـت؛ سـالحی اسـت پوشیده 
از زنـگار بدنامـی و شکسـت پشـت 

مبـارزه  شکسـت. هربـار کسـی در 
بـه دروغپراکنـی و تحریـف دسـت 
می یـازد حاصـل جمـع ابتـذال را در 
ـ که هیچ پائین نیسـت  سیاسـت ماـ 

ـــ باالتـر می برد.
بـه ویـژه کسـانی کـه در بیـرون 
جایگزینـی  و  رهبـری  سـودای 
حکومـت اسـالمی دارند بهتر اسـت 
در مبـارزات خـود از سـخنگویان آن 
تقلیـد نکننـد. ایـن سـر و صدا ها در 
اسـت  راسـتای همـان »مبـارزات« 
کـه بخشـی از دالئـل پابرجائی رژیم 
را توضیـح می دهـد. )سـخن گفتـن 
از جایگزیـن یـا آلترناتیـو و شـورای 
رهبـری در بیرون دلخوشـی دیگری 
اسـت. مـا می بایـد نقش خـود را در 
یاری دادن به پیکار مدنی و سیاسـی 
مـردم ایـران تعریف کنیـم. از ادعای 
رهبریش دسـت برداریم و در خدمت 

آن باشـیم.(          
* * *

بهنـگام بودن بحـث، منتظر مکتب 
تـازه ای در مبـارزه بود که اکنون یک 
دو تـن بـا احتیاط و زیر پوشـش نام 
مسـتعار گشـوده اند. چکیده سـخن 
آنها این اسـت که جمهوری اسالمی 
درپـی سـاختن بمـب اتمی اسـت، و 
آن را بر اسـرائیل خواهد افکند؛ آنگاه 
نوبـت ایـران خواهد بود کـه بمباران 
اتمـی را تحمـل کند. از ایـن مقدمه 
طرح هـای  کـه  می گیرنـد  نتیجـه 
امریـکا بـرای بمبـاران ایـران کـه به 
نظـر آنـان قطعا اجـرا خواهد شـد و 
اجتناب ناپذیر اسـت در واقع از خطر 
بزرگتـری جلوگیری خواهـد کرد. با 
ایـن اسـتدالل ها طبعاً مـا می باید به 
پیشـباز بمبـاران ایـران برویم، چون 
در ضمـن جمهـوری اسـالمی را نیز 
برخواهد انداخت و ما دارای رهبرانی 
از روی نمونه دوگل خواهیم شـد که 
آمـاده همـکاری با بیگانـگان بودند و 

در اشاره آشـکاری آورده اند.
از ایـن گزاره هـا تنها یکی درسـت 
دنبـال  اسـالمی  جمهـوری  اسـت. 
بمب اتمی اسـت و امریکا و شـماری 
دیگـر از کشـور ها مصمـم انـد بهـر 
ترتیـب از آن جلوگیـری کننـد. امـا 
اسـالمی دسـت  انگیـزه جمهـوری 
زدن بـه یـک جنـگ اتمـی نیسـت 
کـه می دانـد بـه زندگـی اش پایـان 
خواهد داد. غربیان به درسـتی از آن 
می ترسـند که جمهوری اسالمی در 
پیـکار تروریسـتی خـود تکنولـوژی 
هسـته ای را نیـز بـه خدمـت گیرد، 
یـا بـه ایـن و آن بدهـد؛  و نیز آن را 
برای گسـترش قـدرت خود بکاربرد. 
دورنمـای یـک جنگ اتمـی با ایران 
از آن فرض هاسـت کـه صرفـا بـرای 
رسـیدن بـه نتیجـه دلخـواه پیـش 
آورده می شـود. بمبـاران ایـران نیـز 
هنـوز گزینـه آخریـن چاره اسـت و 
گزینه هـای دیگـر و کـم هزینه تری 

بـرای همـه طرف ها هسـت. ما الزم 
تـا  خـود  وشـوق  شـور  در  نیسـت 

اینجا هـا درغلتیـم.

امـا دربـاره دوگل می باید گفت که 
او بـا مهاجمان آلمانی متحد نشـد و 
در پیوسـتنش بـه متحـدان  جنـگ 
جهانی برضـد آلمان هیچ عنصری از 
همکاری با بیگانگان نبود. سیاسـت، 
چنانکه اشـاره کرده اند عرصه کمبود 
مـا  بینـوای  سیاسـت  ولـی  اسـت، 
حتـی بـه پتن هـم کـه نـام برده اند 
نمی رسـد و اگـر بخـت شـان یـاری 
می شـود.  ختـم  چلبـی  بـه  کنـد 
بهتـر آن اسـت کـه بجـای ایـن در 
و آن در زدن بـه واقعیـات ایـران و 
همسـایگی اش از نزدیکتـر بنگریم و 
ببینیـم این کشـور از هم گسـیخته 
بـا اینهمـه مدعیـان از هـر رنـگ از 
درون و بیـرون آیـا تحمـل بمب های 
خواهـد  را  امریـکا  خطرتـر«  »کـم 
آورد؟ سـرنگونی جمهـوری اسـالمی 
خواسـتی برحـق و ضرورتـی حیاتی 
برای ملت ایران و موجودیت ماسـت، 
ازایـن  بهانـه  و هـر  بهـا  بهـر  ولـی 

گونه هـا کـه آورده انـد؟ 
دمکراسـی  بـرای  دهه هاسـت  مـا 
مبـارزه  ایـران  در  بشـر  حقـوق  و 
می کنیـم. )حقـوق بشـری کـه بـه 
موجـب اعالمیـه جهانی، افـراد فارغ 
از هـر تقسـیم بندی و بـه عنوان فرد 
انسـانی از آن به یکسـان برخوردارند 
و نـه چـون بـه زبـان معینی سـخن 
می گویند یا مذهـب معینی دارند...( 
آیـا می تـوان تصـور کـرد کـه جنگ 
ویرانگـر، چنـان نظامـی را حتـی به 
سـاز،  جایگزیـن  سـروران  رهبـری 
بـه ایـران خواهـد آورد و همیـن را 
هـم که از کشـور مـا مانده اسـت به 
بـاد نخواهـد داد؟ در گفتـار و کـردار 
کـدام سـازمان سیاسـی کـه حاضـر 
بـه گفتگـو بـا ایـن سـروران شـده 
اسـت کمتریـن دلبسـتگی بـه ملت 
ایـران )نـه بـه »ملت« هـای ایـران( 
دیـده می شـود و اگـر آنهـا فرصـت 
دسـت بـردن بـه سـالح پیـدا کنند 
زندگـی و امنیـت مـردم در هر کوی 
و بـرزن تهدید نخواهد شـد؟ کسـی 
بـا سـازمان های قومـی، چـه  رسـد 
بـه اقـوام ایـران کـه ربطـی بـه آن 
نیسـت  ندارنـد مخالـف  سـازمان ها 
نمی بایـد  را  ایـران  ولـی سرنوشـت 
بـه دسـت هائی، در بیـرون و درون 
آن سـازمانها سـپرد کـه بـی مداخله 
مسـلحانه بیگانـه بختـی بـرای خود 
نمی شناسـند. ایـران عـراق نیسـت 
ولـی می تـوان آن را بـه روز عـراق 

انداخت.
برگردیـم.  بهنـگام  بحـث  آن  بـه 
هـر کار بـه عنـوان مبـارزه می کنیم 
لزوما مبارزه نیسـت. مبـارزه می باید 
بـرای  معیـن  چهارچـوب  یـک  در 
هدف)هـای( معیـن و در خدمت آن 
باشـد؛ و هیچ سـرنگونی کـه ایران را 
بدتر از آنچه هسـت بجـای گذارد به 

کار مبـارزان نخواهـد آمد.

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

منطقه ای و جهانی آگاهی داشت.
وی سال های طوالنی در روزنامه های 
بنیانگذاران  از  و  زد  قلم  ایران  معتبر 
بود  »آیندگان«  روزنامه ی  اصلی 
تاریخچه ی  در  نوین  صفحه  ای  که 
گشود.همایون  ایران  روزنامه نگاری 
خود  تسلط  و  روزنامه نگاری  مهارت 
ایده های سیاسی  با  را  فارسی  زبان  بر 
خویش در هم آمیخت و از دهه ی 3۰ 
از  نوشته هایی  این سو،  به  خورشیدی 

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرایط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گویی همین امروز 
قدیمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازیم  همایون  داریوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب ۵7 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

 )5 مهر 1۳۰۷ ، تهران- ۸ بهمن 1۳۸۹ ، ژنو(

مکتب تازه »مبارزه«
کیهان لندن شماره 11۷6 - 12 مهرماه 1۳۸6

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۹۳(

در پی استعفای مشیرالدوله، روز 
چهارم آبان ماه 1299 فرمان ریاست 
)فتح اهلل  رشتی  سپهدار  به نام  وزرا 

اکبر( صادر شد.
کابینۀ  معرفی  تا  فرمان  از صدور 
جدید هیجده روز طول کشید و در 
»نورمن«  به راهنمایی  فاصله،  این 
سفیر انگلیس که موجبات زمامداری 
سپهدار را فراهم ساخته بود، سرانجام 
قوای  فرماندهی  از  استاروسلسکی 
قزاق عزل و به خدمت افسران روسی 

قزاقخانه خاتمه داده شد.
کناره  مشیرالدوله  که  هنگامی 
آمد،  کار  روی  سپهدار  و  گرفت 
اقامت  منجیل  در  استاروسلسکی 
که  بود  آن  خواهان  نورمن  داشت. 
وی  به  قزوین  در  وی  عزل  فرمان 
ابالغ و از همانجا روانۀ بغداد شود. این 
موضوع را همان روز که تغییر کابینه 
قطعیت یافت نورمن با احمدشاه در 
میان نهاد و به لندن چنین گزارش 

داد:
با  چرا  دادم  توضیح  »خدمتشان 
قزوین  از  استاروسلسکی  مراجعت 
به تهران مخالفم و اظهار امیدواری 
اجازۀ  اصال  سپهدار  کابینۀ  کردم 
زیرا  ندهد  شخص  این  به  مراجعت 
حضورش در پایتخت اسباب زحمت 

جدید  حکومت  برای  سر  درد  و 
خواهد  او  به  فرصتی  و  شد  خواهد 
دسایسی  و  تحریکات  دامنۀ  تا  داد 
گسترش  است  استاد  آن  در  که  را 
این  در  من  به نظر  کار  دهد. صالح 
است که ژنرال روسی و افسران زیر 
دستش به محض آن که وسایط نقلیۀ  
الزم آماده شد مستقیماً از قزوین به 
بغداد انتقال داده شوند و بعداً از آنجا 
به اروپا یا هر نقطۀ دیگری که مایل 
بودند رهسپار گردند. با توجه به این 
که پس از انفصال استاروسلسکی و 
روسی،  افسران  گذاشته شدن  کنار 
تا رسیدن افسران انگلیسی که قرار 
قزاق  لشکر  در  را  آنان  جای  است 
بگیرند اندکی طول می کشد، ژنرال 
آیرونساید ترتیبات الزم را داده است 
که فرماندهی قزاق را به طور موقت 

شخصاً برعهده بگیرد«.
ماه  آبان  پنجم  روز  حال،  این  با 
کلنل  خود  معاون  استاروسلسکی 
و  شاه  برای  پیامی  با  را  فیلیپ اُف 
روز  و  فرستاد  تهران  به  سپهدار 
بعد، خود وارد پایتخت شد. روزنامۀ 
هشتم  یکشنبه  شماره  در  »رعد« 
آبان 1299 )سی ویکم اکتبر 192۰( 

خبر داد:
»صبح روز جمعه کلنل فیلیپ اُف 
دو  نموده،  حرکت  قزوین  سوی  به 
سردار  هم  مانده  غروب  به  ساعت 
استاروسلسکی از منجیل وارد تهران 
شده به حضور اعلیحضرت شهریاری 
تشّرف حاصل نموده و مدتی مشغول 

مذاکره بودند«.
انتصاب  خبر  شماره،  همان  در 
سردار همایون )قاسم خان والی( به 
نیز مالقات وزیر  ریاست قزاقخانه و 
انگلیس با احمدشاه در قصر  مختار 

فرح آباد درج شده بود.
روزنامه  را  واقعه  مبسوط  گزارش 
آبان   9 دوشنبه  شماره  در  رعد 

انتشار داد:
»متعاقب شکست و رجعت اردوی 
قزاق از رشت، سردار استاروسلسکی 

داشته  تقدیم  را  خود  استعفای 
ذات  طرف  از  استعفا  این  است. 
یافته.  قبول  مورد  ملوکانه  مقدس 
از قبول شدن استعفای سردار  پس 
که  این  به  نظر  استاروسلسکی، 
عدم اخالص صاحب منصبان روسی 
گردیده  محرز  وظایفشان  ایفای  در 
مقاصد  یا  غفلت  به واسطۀ  زیرا  بود، 
پیش  وقایعی  داشتند  که  سیاسی 
می آوردند که جز ایجاد تلفات برای 
دیگری  نتیجۀ  قزاق  رشید  افراد 
مقرر  ملوکانه  حسب االمر  نداشت، 
شد تمام صاحب منصبان روسی تغییر 
صاحب منصبان  آنها  به جای  نموده 
انجام  برای  شوند.  تعیین  ایرانی 
آقای سردار همایون  مقصود  همین 
قوای  کل  فرماندهی  به سمت  که 
از  عده ای  با  شده اند  تعیین  قزاق 
صاحب منصبان ایرانی شب یکشنبه 
تا  کردند  حرکت  قزوین  به سوی 
موجبات رفاه قزاقها و انتظامات اردو 
را فراهم سازند. سردار استاروسلسکی 
اجازۀ  بدون  که  این  به  نظر  هم 
اعلیحضرت شهریاری و اولیای دولت 
قرار  از  و  کرده  حرکت  طهران  به 
تحریکات  پاره ای  درصدد  معلوم 
هم بوده است طبق اطالعاتی که از 
مقامات رسمی کسب کرده ایم مورد 

گرفته  قرار  اعلیحضرت  بی مهری 
دستور  طبق  و  ملوکانه  حسب االمر 
است  شده  قرار  رئیس الوزراء  آقای 
شب یکشنبه فوراً حتی بدون ساعتی 
توقف، به طرف قزوین حرکت و پس 
روانۀ  قزاق  اردوی  دادن  تحویل  از 

اروپا گردد«.
دو روزنامۀ پرتیراژ پایتخت »رعد« 
و »ایران«، همچنین خبرهای دیگری 

در این موضوع انتشار دادند.
یادآور باشیم که در این زمان هنوز 
دولت  رسمی   به طور  ایران  دولت 
انقالبی روسیه را به رسمیت نشناخته 
تهران  در  روسیه  سفارت  و  بود 
به وسیله باقیمانده اعضای سفارت در 
دوران حکومت تزاری اداره می شد و 
پاریس  در  متمرکز  مهاجر  دولت  از 

دستور می گرفت.

در حضور آقای رئیس الوزرا
ر  ا د سر بی  فیا شر قع  مو «
ی  قا آ ر  به حضو سلسکی  و ر ستا ا
رئیس الوزرا، مسیو گیلد برانت کاردار 
ایشان  همراه  هم  روسیه  سفارت 
بوده اند. به طوری که از مقامات رسمی 

اطالع یافته ایم سردار استاروسلسکی 
اولیای  و دستور  ملوکانه  تصمیم  به 
دولت راجع به انفصال صاحب منصبان 
روسی اعتراض نموده و اظهار داشته 
صاحب منصبان  ریاست  که  است 
روسی در قزاقخانه امتیازی است که از 
طرف ناصرالدین شاه به دولت روسیه 
داده شده و نظر به این که قزاقخانه 
عهده دار حفظ منافع روسیه در ایران 
بوده است عزل صاحب منصبان روسی 
مخالف تعهداتی است که دولت علّیه 
روسیه  سابق  دولت  قبال  در  ایران 

به عهده گرفته است.«

تحریکات در شهر
»به قراری که از منابع رسمی اطالع 
حاصل شده است استاروسلسکی در 
فاصلۀ بیست و چهار ساعتی که در 
تهران توقف داشته بعضی اشخاص را 
مالقات و آنها را تطمیع نموده و دست 
به تحریکاتی زده که غرضش مشوب 
مقامات  بوده.  عامه  اذهان  کردن 
بعضی  که  عقیده اند  این  بر  رسمی 
مشارالیه  به تحریک  اخیر  حوادث 

بوده است«.
در گزارشی که »نورمن« به لندن 

حوادث  »بعضی  از  است  فرستاده 
اخیر« چنین یاد می شود:

»از آنجا که در خالل این اوضاع 
ژنرال  که  بودم  کرده  پیدا  اطالع 
حدود  در  مبلغی  استاروسلسکی 
بیست هزار تومان برای وادار کردن 
راه  اندازی  آشوب،  ایجاد  به  مردم 
درخواست  و  خود  به نفع  تظاهرات 
قزاق  لشکر  انحالل  از  جلوگیری 
تهران  روحانیون  از  یکی  اختیار  در 
غائلۀ  ایجاد  نتیجه اش  که  گذاشته 
مختصری در بازار بوده است، به عالوه 
سرباز  پنجاه  و  یکصد  حدود  در 
داوطلب اجیر کرده و در اطراف خانۀ 
مسلسل  با  مسلح  قراوالن  نیز  خود 
گذاشته است، این بود که با تصویب 
قبلی سپهدار، از اعلیحضرت تقاضای 

وقت مالقات کردم...«
با  نورمن  دیدار  از  پس  ساعاتی 
با  روس  سفارت  کاردار  احمدشاه، 
وزیر مختار انگلیس مالقات کرد. در 
این مالقات گیلد برانت حامل پیامی 
از طرف استاروسلسکی بود که جواب 
آن را به وی رساند و طرفین در دیدار 
بعدی، راجع به تاریخ و مسیر حرکت 
توافق  قزاق  نیروی  معزول  فرمانده 
)گیلد  دوباره  بعد  »ساعتی  کردند: 
برانت( به دیدنم آمد و اعالم کرد که 
همین  است  حاضر  استاروسلسکی 
امشب تهران را ترک کند به شرطی 
که سفارت بریتانیا تأمین نامه کتبی 
آن  ارائه  با  که  بگذارد  اختیارش  در 
بتواند بدون مزاحمت مقامات نظامی 
بریتانیا در قزوین ایران را ترک کند 
و از طریق همدان، کرمانشاه، بغداد 
به پاریس برود. من این تقاضا را قبول 
و تضمین نامه ای صادر کردم که در 
سر راه مزاحم استاروسلسکی نشوند. 
روس  سفارت  کاردار  که  قراری  از 
استاروسلسکی  اصرار  می گفت علت 
که  بود  این  تأمین نامه  اخذ  برای 
انگلیس  نظامی  مقامات  می ترسیده 
در عرض راه او را به دستور من ترور 

کنند«.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 12۷4 (

 سردار منصور )فتح اهلل اکبر(



فشنگ خور )خشاب( چند گانه ای که 
به لوله اسلحه متصل می شد جفت و 
جور شد، ایده بسیار خوبی از آب درآمد.

ساموئل  خانه،  به  بازگشت  از  بعد 
جای  که  تراشید  چوبی  استوانه  یک 
قرار گرفتن چندین گلوله در آن وجود 
داشت. در این استوانه چرخنده، چندین 
بود  گرفته  قرار  باروت  و  سربی  گلوله 
متصل  چکش  یک  به  که  سوزنی  و 
می شد. آنها  انفجار  باعث  بود  شده 

کشیده  با  شلیک،  بار  هر  از  بعد 
و  می چرخید  استوانه  ماشه،  شدن 
گلوله آماده شلیک می شد. 2 اسلحه ای 
کار  از  ناموفق  ابتدا ساخت،  در  او  که 
شلیک  موقع  آنها  از  یکی  درآمدند؛ 
ترکید و دیگری هم هرگز شلیک نکرد.

ایده کلت اگر چه با شکست مواجه 
شده بود اما او هرگز از پای ننشست و 
بارها و بارها آن را بررسی کرد تا اینکه 

سرانجام اسلحه ساخته شد.
سال  در  کلت  ساموئل  باالخریه 
ثبت  به  را  خود  اختراع  این   1836
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از  یکی  جمهور  رئیس  1ـ 
کشورها

2ـ از موسیقیدانان معروف 
و برجستۀ فرانسه

3ـ متداول ـ او هم سمتی 
دارد مهم 

4ـ شانهـ  عملـ  از شهرهای 
ایران

تارک  ـ  5 ـ درختی است 
دنیا ـ جنس مذکر

6 ـ مادر علوم ـ تکخال ـ 
سه چهارم کرۀ زمین

7 ـ اساس ـ حق ناشناسی

ـ  صدا  و  سر  و  فریاد  ـ   8
دستکاری عکس 

9ـ خالی ـ اصول و پایه ها
10ـ زاریـ  در بیابان فراوان 

است ـ از رنگ ها
11ـ کمکـ  آشکارا و بدون 

سرپوش

و  ادیب  پژوهشگر،  1ـ 
زبانشناس برجستۀ ایران 
دانشگاه  فقید  استاد  و 

تهران
و  توریستی  شهری  2ـ 
زیبا در آمریکای التین 

ـ حرف خطاب
عضو  ـ  حشرات  از  3ـ 

پارلمان 
4ـ گردنه ای در ایران ـ 

تاقچه ـ بانکی است
5 ـ ناشنوا ـ  روحانی

نشریات  مشترک  ـ   6
حد  ا و ـ  خدمات  و 

ـ  سطح  ندازه گیری  ا
بخشی از شبانه روز

7ـ  ژیمناستیک وطنی
8ـ  پاسخ مثبتـ  رفتگر

9ـ کشوری استـ  ظاهر 
و نمایان

ـ  سر  پوشش  10ـ 
وحشتـ  همیشه

11ـ ایذا ـ اعالمیه تشکیالت  مهمترین  1ـ 
جهانی 

2ـ سور ـ زنده ـ زینت
3ـ نازکی و لطافتـ  بخشی 

از تشکیالت دولت
4ـ بیهوده ـ دیو بی سر ـ 

حیوانی است ـ دستی
خلفای  از  ـ  شادباش  ـ   5

عباسی
6 ـ سرازیری ـ شیطانی ـ 

وحشی
7 ـ او ـ آرامش و انعطاف

عالمت  ـ  شکیبایی  ـ   8
جمع ـ آرزوها

9ـ موزه ای است ـ آهنگ
10ـ شل ـ از وسایل نقلیه 
قدیمی ـ پایتخت کشوری 

است
پژوهشگر  و  نویسنده  11ـ 
نامدار و فقید معاصر ایران

ـ  ست  ا درختی  12ـ 
رودخانه ای در ایران ـ بنیه

راه بی پایان ـ عددی  13ـ 
استـ  اجدادـ  ظرفی است

الکلی  مشروبات  از  14ـ 
ـ  سنتی  است  خوراکی  ـ 

کمک
متابعت  ـ  هفتم  هنر  15ـ 

ـ اندازه

1ـ از گلف بازان بزرگ و فقید جهان 
برندگان  از  ـ  انداختن  ذهن  به  2ـ 

جایزۀ صلح نوبل
3ـ رنگی است ـ دخیل ـ از ییالقات 

کنار تهران قدیم
4ـ تکرار یک حرفـ  پدرـ  وسیله ای 

انرژی زا
5ـ  حیوانی استـ  هم سبب و علت 

است و هم محرک
ـ از شعرای جوان و نوپرداز معاصر ایران  6

7ـ  گفتگوـ  معاضدتـ  هم وسیلۀ بازی 
است و هم جنگ افزاری است مخرب

ـ  است  کشوری  پول  واحد  ـ   8
بدن  داخلی  اعضای  از  آنطرف  از 
انسان است ـ از مکان های تفریحی 

و سرگرم کننده ـ از ادوات استفهام
9ـ سازمان وتأسیسات ـ حیوان

10ـ از خطوط باستانی ـ جاسوسۀ 
معروف جنگ اول جهانی

ـ  ایران  در  مذهبی  اقلیتی  11ـ 
دکانی است

ـ اندوه ـ اشاره ـ پایتخت کشوری است 12
13ـ بر سر نهند ـ خواهش ـ بازار

14ـ از کنده بلند می شودـ  اشاره به 
نزدیک ـ جنگ و ستیز

و  معاصر  مشهور،  شعرای  از  15ـ 
فقید ایران

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

چرا یکی از ساخته های 
چایکوفسکی سالها در فرانسه 

ممنوع شد؟

ساخته  قطعات  ز  ا یکی  پخش 
شده در سال 1880 میالدی توسط 
آهنگساز  چایکوفسکی  یلیچ  ا پیتر 
شکست  دلیل  به  روسی  برجسته 
ناپلئون پس از حمله او به روسیه در 
فرانسه  در  سالها  »بورودینو«،  جنگ 

ممنوع بود.
ملی  سرود  که  اینجاست  جالب 

فرانسه »مارسیز« نیز در زمان ناپلئون 
و  انقالبی  افکار  دربرداشتن  دلیل  به 
دعوت به قیام مسلحانه ممنوع شده 
بود و در ژوئیه 1830 پخش آن آزاد 
شد ولی دوباره در سال 1848 ناپلئون 
سوم پخش آن را ممنوع کرد و این 
برقراری  و  سال 1879  تا  ممنوعیت 

جمهوری سوم ادامه داشت.

ساموئل كلت، مخترع اسلحه 
كمری كلت

کسی هست که اسم کلت را نشنیده  
اولین  مخترع  کلت،  ساموئل  باشد؟ 
اسلحه چند تیرزن کمری است. اختراع 
او حدود 150 سال پیش تحول عجیب 
و غریبی در دنیای سالح های گرم ایجاد 
کرد. این تحول آن قدر زیاد بود که از 
آن به بعد مردم عادی همه اسلحه های 
کمری را با نام کلت می شناسند. این 
و  شهرت  اوج  به  را  ساموئل  اختراع، 
روزهایی  در  درست  اما  رساند  ثروت 
که او تصمیم گرفته بود از پول حاصل 
از فروش اسلحه جدیدش یک زندگی 
درست و حسابی برای خودش فراهم 
کند، درگذشت. مرد نابغه که در طول 
عمرش اختراعات زیادی را ثبت کرد، 
بود.اسلحه های  زنده  سال   48 فقط 
قرن  در  کلت  ساموئل  که  کارخانه ای 
19 ساخت، به چنان شهرتی رسید که 
اکنون بیشتر مردم دنیا برای نامیدن همه 
اسلحه های کمری، بدون توجه به مارک 
و کشور تولید کننده آن از عنوان کلت 
استفاده می کنند.ساموئل کلتـ  اعجوبه 
دنیای اسلحه سازیـ  در جوالی 1814 
میالدی در هارتفورد آمریکا به دنیا آمد و 
در 10 ژانویه 1862 در حالی که در اوج 

شهرت و ثروت بود درگذشت.
فقط 48 سال عمر کرد  آنکه  با  او 
صنعت  در  عظیم  بسیار  تحولی  اما 
اسلحه سازی دنیا به وجود آورد. کلت، 
اسلحه ها را از تک تیر به اسلحه های رولور 
)چرخنده( که می توانستند چندین تیر 
شلیک کنند تبدیل کرد و به این ترتیب 
به ثروتی افسانه ای و باور نکردنی دست 
که  نگاری  تاریخ  سرون،  یافت.جیمز 
درباره تاریخ اسلحه در جهان تحقیقات 
به  از ساموئل کلت  داده  انجام  زیادی 
عنوان کسی که سرنوشت اسلحه سازی 

آمریکا را تغییر داد نام می برد.
یک  کلت  کریستوفر  ساموئل  پدر 
کشاورز ساده بود. مادرش هم وقتی او 
فقط 2 سال داشت، فوت کرد و به این 
ترتیب مراقبت از او بر عهده 3 خواهر و 

3 برادرش قرار گرفت.
به  از دیگری  بعد  یکی  او  خواهران 
مرگ طبیعی یا خودکشی جان باختند 
و به این ترتیب پدر که نمی توانست از 
این کودک شیطان و بازیگوش مراقبت 
کند، او را در 11 سالگی به مزرعه ای در 
گالستونبرگ فرستاد تا در آنجا کار کند. 

در این دوره بود که ساموئل به مدرسه 
عاشق  به شدت  که  حالی  در  و  رفت 
قدرت اسلحه شده بود، کتاب های زیادی 
درباره این شیئی عجیب که با شلیک 
یک گلوله می توانست هر موجودی را 
از پا بیندازد خواند.در همین دوران بود 
که او به فکر ساخت اسلحه ای افتاد که 
می توانست به جای یک گلوله، استوانه ای 
دوار داشته باشد که 6 تا 7 گلوله در 
آن، جا بگیرد. بعد از شلیک هر گلوله، 
چرخش این استوانه باعث می شد گلوله 
بعدی آماده شلیک شود اما این یک ایده 

غیرممکن به نظر می رسید.
عنوان خدمه  به  او  در سال 1832 
کشتی شروع به کار کرد و در همین 
زمان بود که ایده ساخت اسلحه رولور 

)چرخنده( به ذهنش رسید.
خودش  به  را  او  توجه  که  چیزی 
جلب کرد این بود که چطور پره های 
مشخص  موقعیتی  در  بخار  کشتی 
قفل  یکدیگر  داخل  در  کالچ(  )مانند 
ایده  با  وقتی  مسأله  این  می شوند. 

پیتر ایلیچ چایکوفسکی
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رساند و توانست چند بانکدار را متقاعد 
کند تا روی این اختراع سرمایه گذاری 
کنند. کلت به این ترتیب، کارخانه ای 
را در پترسون نیوجرسی تأسیس کرد 
رولوری  اسلحه  همان  آن  تولید  که 
)Revolving( بود که به نام پترسون 
کلت شناخته شد.این اسلحه، انقالبی 
اگر  آورد.  وجود  به  نظامی  صنایع  در 
چه در ابتداء تعدادی از مردم و خصوصاً 
فروشش  اما  خریدند  را  آن  تبهکاران 
آن قدر نبود که بتواند کارخانه پترسون 
کلت را سرپا نگه دارد؛ بنابراین کارخانه 

در سال 1842 ورشکست شد.
ساموئل  نتوانست  هم  ورشکستگی 
ناامید کند. چند سال بعد ـ یعنی  را 
هنگ  که  زمانی  ـ   1847 سال  در 
ساخت  اسلحه  تگزاس،  نظام  سواره 
خود  سازمانی  اسلحه  عنوان  به  را  او 
ساخت  سفارش  او  و  کرد  انتخاب 
آمریکا  دولت  از  را  اسلحه  هزار  چند 
گرفت، ناگهان ورق برگشت و او به یک 
کارخانه دار مشهور و موفق تبدیل شد که 
اسلحه های سبک و کوچک می ساخت.

کارخانه  نبود؛  او  راه  پایان  این  اما 
پیشرفت  سرعت  به  او  اسلحه سازی 
کرد و در تمام جهان به عنوان یکی از 

اسلحه های کارآمد شناخته شد. 
با آنکه زندگی ساموئل کلت چندان 
طوالنی نبود اما او اختراعات و ابتکارات 
آالت  ماشین  طراحی  در  را  زیادی 
جای  بر  خود  از  کشتی ها  و  خودکار 
قابلیت  با  اژدر  اولین  گذاشت. ساخت 
تلگراف  اولین  و  دور  راه  از  کنترل 
زیردریایی، از جمله ابتکارات او بودند.

کالیبر 45 کلت که قهرمانان بیشتر 
فیلم های وسترن با آن شلیک می کنند، 
به یک اسطوره در سرزمین یانکی ها و 
حتی تمام جهان تبدیل شد. این همان 
اسلحه ای بود که در جنگ های جهانی اول 
و دوم و جنگ -ویتنام از آن استفاده شد.

کلت  ساموئل  درگذشت  از  پس 
را  کارخانه اش  اداره  الیزابت  همسرش 
برعهده گرفت.از سال 2002 میالدی 
کارخانه کلت به 2 بخش صنعتی و نظامی 
تبدیل شد. در بخش صنعتی، کاالهای 
مورد نیاز بخش صنعت ساخته می شوند 
و در بخش نظامی، لوازم مورد نیاز مراکز 
شخصی  محافظان  و  پلیسی  نظامی، 
می شوند. تولید  گسترده  صورت  به 

ساموئل کلت
ناپلئون بناپارت

ضرب المثل های فارسی
=آواز دهل شنیدن از دور خوش است !

=اجاره نشین خوش نشین است !
=ارزان خري، انبان خري !

=از اسب افتاده ایم، اما از اصل نیفتاده ایم !
=از اونجا مونده، از اینجا رونده !

=از اون نترس كه هاي و هو  داره، از اون بترس كه سر به تو داره !
=از این امامزاده كسي معجز نمي بینه !
=از این دم بریده هر چي بگي بر میاد !

=از این ستون به آن ستون فرجه !
=از بي كفني زنده ایم !

=با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه !
=از تنگي چشم پیل شد معلومم -- آنانکه غني ترند محتاج ترند !
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مراغه ای در غیاب مجلس به سال 1328 
دربار  وزیر  به  نامه ای  در  مصّدق  بود. 
بود  کرده  تأکید  هژیر(  )عبدالحسین 
بود  این  تحّصن  از  ُعمده  »غرِض  که: 
که در این دورة فترت ـ  که تعیین 
نخست وزیر محتاج به تمایل مجلس 
نیست ـ  ]اعلیحضرت[ دولتی را روی 
کار بیاورند که وجهة نظر خود را فقط 
حفظ مصالح سلطنت و ملّت قرار دهد 
...« )شمشیری، صص 49-50، به نقل 
از روزنامة شاهد، شمارة 28، موّرخ 27 

مهرماه 1328(. 

فرصت  بهترین  مجلس،  انحالل   
قانونی را برای شاه فراهم ساخت تا طبق 
اساسی، ضمن  قانون  متّمم  اصل 46 
عزل مصّدق از نخست وزیری، سرلشگر 
زاهدی را به جای وی منصوب نماید. 
دو روز پس از انجام رفراندوم، آیزنهاور 
نیز پیروزی مصّدق در این رفراندوم را 
»مرهون کمک حزب کمونیست ایران« 
دانسته و آن را برای آمریکا، »شوم و 
 ،2 ج  )موّحد،  بود  نامیده  خطرناک« 

صص 777-776(.
مخالفت های  به  توّجه  با  بنابراین،   
پایدار شاه با کودتا و با توّجه به انحالل 
مجلس توسط مصّدق، سرانجام، عملّیات 
و  قانونی  برکناری  به  سیا،  سازمان 

مسالمت آمیز مصّدق توسط شاه، تغییر 
یافت و بر این اساس، شاه ضمن امضاء 
فرمان عزل مصّدق، در فرمان دیگری، 
وزیری  نخست  به  را  زاهدی  سرلشکر 

منصوب  کرد.
در شنبه شِب 24 مرداد ماه، سرهنگ 
نصیری )فرماندة گارد شاهنشاهی در 
برای  از سخنرانی  کاخ سعدآباد( پس 
افسران گارد سلطنتی، به باغشاه رفته 
عزل  از  را  افسران  و ضمن سخنرانی، 
سرلشکر  وزیری  نخست  و  مصّدق 
زاهدی آگاه ساخت و سپس در نیمه 

افسر و چند  شب - در حمایت چند 
کامیون سرباز، برای ابالغ فرمان عزل 
مصّدق به خانة وی می رود. دکتر مصّدق 
پس از مالحظة فرمان عزل خود، در یک 
جمله، رسیِد فرمان شاه را اعالم می کند: 
همایونی  اعلیحضرت  »دستخط 
نصیری  ناگهان سرهنگ  اّما  رسید«، 
توسط گارد محافظ دکتر مصّدق توقیف 

دکتر محّمد مصّدق؛ آسیب شناسی یک شکست
رویدادهای  آستانة  در  ما،  اینک  
داریم،  قرار   32 مرداد   28 تا   25
 50 گذشت  از  پس  که  رویدادهائی 
نیز  هنوز  آن ها،  سایة سنگین  سال، 
بر روان و فرهنگ سیاسی ما احساس 
و  تصمیم ها  در  بسا  چه  و  می شود 
موضع گیری های روشنفکران و رهبران 
سیاسی ما تأثیری قاطع داشته و دارد.

چنانکه در بخش هشتم دیدیم، شاه 
تا آستانة مرداد ماه 32 ادامة حکومت 
مصّدق را به هرگونه انتخاب یا انتصاب 
شخص دیگری ترجیح می داد و اساساً 
خواهان برکناری مصّدق از طریق 
پارلمان یا به شیوة قانونی بود. چند 
ماه پیش از 28 مرداد 32، تغییرات 
عمیق در پشتیبانی از مصّدق و شکاف 
و انشعاب در میان رهبران جبهة ملّی 
باعث شده بود تا عناصر اصلی جبهة 
ملّی بتدریج به صِف مخالفان مصّدق 
عبدالحسین  که  بطوری  بپیوندند 
پیشگامان  نخستین  )از  زاده  حائری 
و بنیانگذاران جبهة ملّی(  در آستانة 
28 مرداد 32، در نامه ای به دبیر کل 
سازمان ملل، دکتر مصّدق را به پایمال 
کردن اعالمّیة حقوق بشر متهم نمود 
که »هیچگونه آزادی عمل و عقیده ای 
برای هیچ کس باقی نگذاشته و در سایة 
قدرت پلیسی و نظامی، مخالفین خود 
را زندانی و مطبوعات آزاد را توقیف 
اطالعات، 18  )روزنامة  است«  کرده 
نیروهای  فروریزی   .)1332 مرداد 
جبهة ملّی، فرصت مناسبی برای قدرت 
نمائی حزب توده بود، تظاهرات عظیم 
و توانمند حزب توده در سالگرد 30 
تیر، این حزب را به مثابة قوی ترین، 
متشّکل ترین و ُگسترده ترین سازمان 

سیاسی ایران نشان داده بود.
با  تقابل  در  آیزنهاورـ  دولت 
هنوز  ـ  انگلیس  دولت  سیاست های 
بود  مصّدق  از  حمایت  به  معتقد 
خود  زمامداری  آغاز  در  که  بطوری 
وام  یک  اعطای  با  تا  داشت  تصمیم 
یکصدمیلیون دالری به مصّدق، دولت 
وی را از بحران و سقوط، رهائی بخشد، 
آمریکا  پیشنهادات  آخرین  رّد  اّما 
تفرقه های  و  انشعاب ها  انگلیس،  و 
گسترده در بین نیروهای جبهة ملّی 
و خصوصاً قدرت نمائی های روزافزون 
حزب توده و مماشات دکتر مصّدق با 
این حزب غیرقانونی، باعث گردید تا 
استیالی  از  هراس  در  آمریکا  دولت 
سرانجام  ایران«،  بر  سرخ  »وحشت 
به مواضع دولت انگلیس نزدیک شود 
 Operation(»چکمه »عملّیات  و 

Boot( را مورد توجه قرار دهد.
»وود هاوس  گزارش  اساس  بر 
انگلیسی  طّراح   ،)Woodhouse(
ژوئیة 1953  »تا  »عملّیات چکمه«، 
)تیرماه 1332( نه تنها دولت آمریکا 
بلکه دولت انگلیس نیز برای سرنگونی 
دولت مصّدق دچار شک و تردید بود 
 )Eden( »تا اینکه با بیماری »ایدن
وزیر خارجة انگلیس، چرچیل به عنوان 
آغاز  دستور  طرح،  ناظر  و  مسئول 
»عملّیات چکمه« را  صادر کرد )اسرار 
کودتای 28 مرداد، وود هاوس، ص 40(

هیأت  بین  متعّدد  مذاکرات  در 
با  وودهاوس(  ریاست  )به  انگلیسی 
 John Foster(دالس فوستر  جان 
Dulles( وزیر خارجة جدید آمریکا، و 
 )Allen Dulles( برادرش، آلن دالس
سرانجام  سیا،  سازمان  جدید  رئیس 
دولت آمریکا نظِر انگلیسی ها مبنی بر 
خطر استیالی حزب توده )با صدها 
عضو و هوادار در ارکان ارتش ایران( را 
پذیرفت و ضمن تصویب طرح »ت.پ. 
آژاکس« )بجای طرح عملّیات چکمه(، 
کرمیت روزولت را به فرماندهی عملّیات 
برگزید و در واقع، دولت انگلیس را در 
بدین  داد.  قرار  عملّیات  این  حاشیة 
ترتیب: هدف اساسی طرِح »ت. پ. 
آژاکس«، پاکسازی ایران از حزب 
اشارة   ».T.P« پیشوند  و  بود  توده 
 Tudeh( توده  حزب  به  اختصاری 
Party( و AJAX نیز نام یک ماّدة 
پاک کنندة خانگی بود که هنوز هم 
ـ  حال  این  با  است.  معروف  و  رایج 
چنانکه گفتیم ـ اجرای طرح آمریکا 
و انگلیس با یک مشکل اساسی روبرو 

بود: مخالفت شاه با کودتا!
 با توّجه به اینکه عملّیات »ت. پ. 
آژاکس« اّولین تجربة سازمان نوپای 
سیا در یک کشور خارجی بود،  ما، در 
نقد طرح عملّیات »ت. پ. آژاکس« 
)بخش هفتم( نشان داده ایم که این 
طرح، بیشتر به یک ماجراجوئی 
سیاسی و عملّیات ساده لوحانه و 
خیالپردازانه شبیه بوده تا به یک 
به همین  و  نظامی  و  واقعی  طرح 
دلیل، به قول طّراحان عملّیات: »در 

که  بود  شرایطی  در  این  و  می شود 
به دستور نخست وزیر جدید )سرلشکر 
زاهدی( عده ای از افسران، دکتر فاطمی 
مهندس  مصّدق(،  دولت  )سخنگوی 
زیرک زاده و مهندس حق شناس را در 
خانه هایشان دستگیر و به کاخ سعدآباد 
منتقل می کنند، اّما دستگیری سرتیپ 
مصّدق(  ارتش  ستاد  )رئیس  ریاحی 
به علّت عزیمت وی از خانه به سوی 
اقامتگاه دکتر مصّدق و ستاد ارتش بی 

نتیجه می ماند.
مصّدق می توانست با قبول فرمان 
عزل خود از طرف شاه، بر بحران های 
سیاسی - اجتماعی موجود، نقطة پایان 
بگذارد، اّما گوئی که به قول هندرسون: 
»او هرج و مرج و انقالب را بر آنچه که 
تسلیم به انگلیس تلّقی می کرد، ترجیح 
می داد« و یا شاید ـ  همان گونه که 
مصّدق گفته بود ـ با اعتقاد به »الهام 
غیبی و توصیة آن شخِص نورانی در 
ملّی کردن صنعت نفت«، می خواست 
تا مرزِ شهادت طلبی و ایثار، پیش َرَود.

» با این که صالح و صرفة شخصی 
من در این بود که آن ]فرمان عزل[ را 
بهانه قرار دهم و دست از کار بَکـَشم، 
نظر به این که کناره جوئِی من از کار 
سبب می شد هدف ملّت ایران از بین 
]فرمان  آن  و  کردم  استقامت  بَرَود، 
و  )خاطرات  ننمودم«  اجرا  را  عزل[ 

تأّمالت، ص 293(
امتناع  و  توقیف سرهنگ نصیری 
دکتر مصّدق از اجرای فرمان شاه و 
و  فاطمی  حسین  دکتر  دستگیری 
دیگران، عمالً َرَونِد انتقال یا جابجائی 
دکتر  از  قدرت  آمیز  مسالمت 
را  زاهدی  سرلشکر  به  مصّدق 

مختل ساخت.
دکتر مصّدقـ  که قبالً برای تعقیب 
و دستگیری سرلشکر زاهدی، بسیار 
را در هیأت  او  اینک  ـ  بود  کوشیده 
نخست وزیری می دید که چه بسا برای 
تخلّفات قانونی )از جمله چاپ محرمانة 
312 میلیون تومان اسکناس( وی را به 
محاکمه می کشید، و این امر در گمان 
مصّدق، برباد رفتِن آن »وجاهت ملّی« 
و اعتباری بود که مصّدق حدود نیم 

قرن برای آن تالش کرده بود.
از این گذشته، مصّدق ـ به عنوان 
یک »پیشوا« و کسی که در مبارزه با 
دولت انگلیس »قهرمان ملل شرق« 
که  نمی خواست   - بود  شده  نامیده 
آسان، تسلیم شرایط شود و چه بسا 
که همانند همة قهرمانان، می خواست 
تا با غرور و عظمت طلبی، در جدال با 
دشمنی بزرگ تر از خویش )نه سرلشکر 
زاهدی( تسلیم گردد، به عبارت دیگر، 
دکتر مصّدق که در 50 سال زندگی 
سیاسی خود شخصّیت های برجسته ای 
مانند قوام السلطنه را »مات« کرده بود، 
اینک نمی خواست به وزیر کشور سابق 
خودـ  سرلشگر زاهدیـ  ببازد. آخرین 
سخنان مصّدق به هنگام محاصره – در 

28 مرداد 32 – بسیار پُرمعنا است:
»دکتر صدیقی تعریف می کرد وقتی 
خانة دکتر مصّدق را غارت کردند، وی 
به اتّفاق دکتر مصّدق و دکتر شایگان 
بام  باال، روی پشت  از دیوار  می روند 
همسایه در گوشه ای می نشینند. دکتر 
شایگان می گوید: »بد شد!«. مصّدق 
ـََرد و می گوید:  یک مرتبه از جا می پ
چی بد شد؟ بایستیم این اراذل و اوباش 
ما را در مجلس ساقط کنند؟ در حالی 
رقدرت ما را ساقط  ـَ که حاال دو اَب
کردند، خیلی هم خوب شد، چی چی 
بد شد؟!« )متینی، صص 375-374، 

به نقل از: نراقی، صص 192-191(.
این ها مسائل انسانی، روانشناختی و 
شخصّیتی هستند که بد یا خوب، در 
آن دِل شب و در شرایطی که بسیاری 
از یاران مصّدق از او جدا شده بودند، 
می توانست در روح و روان دکتر مصّدق 

تأثیر داشته باشد. 
در هر حال، دکتر مصّدقـ  برخالف 
اصل 61 متّمم قانون اساسیـ  )1(، 
عزل  فرمان  کردن  پنهان  ضمن 
خویش از وزیران کابینه اش یا بی 
آنکه سخنی در این باره ابراز نماید، در 
بامداد 25 مرداد 32 در اقدامی َعَصبی 
و شتابزده، از طریق رادیو تهران حوادث 
نافرجام  »کودتای  را  گذشته  شب 
شاهنشاهی«  گارِد  افسران  نظامِی 

اعالم کرد. )2( 
»ادامه دارد«           

=به قول همة محّققان معتبر: »شاه تا آخرین لحظه، اقدامی جّدی در اجرای طرح کودتا علیه مصّدق انجام نداد«.
=دو رویداِد بسیار مّهم، زمینه را به زیان کودتا و به نفع پیشنهاد شاه - مبنی بر برکناری مصّدق از طریق قانونی- تقویت کرد.
=مصّدق - بعنوان یک »پیشوا« و کسی که در مبارزه با دولت انگلیس »قهرمان ملل شرق« نامیده شده بود - نمی 
خواست که آسان تسلیم شرایط شود و چه بسا که همانند همة قهرمانان، می خواست تا با غرور و عظمت طلبی، در جدال 

با دشمنی بزرگ تر از خویش )نه سرلشگر زاهدی( تسلیم گردد.

بخش )15(

آغاز عملّیات، معلوم شد که همه 
چیز به اِشکال برخورد کرده است«. 
)ویلبر، تاریخچة عملّیات سّری سیا برای 
سرنگونی مصّدق، متن انگلیسی، ضمیمة 

ب، ص 10(. 
از این گذشته، مخالفت آشکار و پایدار 
شاه با طرح کودتا، عماًل طرح آمریکا و 
انگلیس را با بُن بست روبرو ساخته بود 
بطوریکه به قول همة محّققان معتبر 
)مانند گازیورسکی، فخرالدین عظیمی، 
»شاه  دیگران(  و  مّوحد  علی  محمد 
تا آخرین لحظه، اقدامی جّدی در 

مصّدق  علیه  کودتا  طرح  اجرای 
انجام نداد.« و حّتی مالقات خصوصی 
ژنرال شوارتسُکف و کرمیت روزولت با 
شاه نیز در جلب موافقت وی بی نتیجه 
ماند بطوریکه » مسئولین کودتا تصمیم 
گرفتند تا کودتا را بدون موافقت شاه 
انجام دهند یا شاه را بطور غیرداوطلبانه 
با اقدام )کودتا( مرتبط کنند تا به همان 
نتیجه ای برسند که شاه گویا در عملّیات، 
)ویلبر،  است«  داشته  فّعال  مشارکِت 

بخش 7، ص 44(. 
بسیار  رویداد  دو  میان  این  در   
و  کودتا  زیان  به  را  زمینه  مهم، 
بر  مبنی   - شاه  پیشنهاد  نفع  به 
قانونی  طریق  از  مصّدق  برکناری 

-  تقویت کرد: 
1- چاپ غیرقانونی و محرمانة 312 
دکتر  توسط  اسکناس  تومان  میلیون 
مصّدق و احتمال استیضاح وی توسط 
نمایندگان مجلس )خصوصاً حسین مّکی(.

2- انجام رفراندوم نمایشی و انحالل 
وجود  با  مصّدق  دکتر  توسط  مجلس 

مخالفِت بسیاری از یاران نزدیک او.
اصل 46 متّمم قانون اساسی صراحت 
به  وزراء  نصب  و  »عزل  که  داشت 
موجب فرمان همایون پادشاه است« 
و روشن است که این اصل - اساساً - 

غیاب  در  وزراء  نصب  و  عزل  به  ناظر 
شاه،  توسط  وزیران  عزل  بود.  مجلس 
ضمن اینکه در متّمم قانون اساسی پیش 
بینی شده بود، مسبوق به سابقه نیز بود 
بطوریکه در زمان احمد شاه قاجار- که 
مورد احترام عمیق دکتر مصّدق بود - 
در فاصلة تعطیل مجلِس سوم و افتتاح 
مجلِس چهارم، 14 بار فرمان نخست 
بود  شده  صادر  تن   12 به نام  وزیری 
که مورد تأئید و احترام مصّدق نیز بود 
)نگاه کنید به: عاقلی، صص 108-154؛ 

متینی، ص 363(. 
دکتر  درخواست  دیگر،  نمونة 
مصّدق از محمدرضا شاه و تحّصن 
وی و یارانش در دربار برای عزل ساعد 

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

زیرنویس ها:
1- اصل 61 متّمم قانون اساسی: »وزرا، عالوه بر اینکه به تنهائی مسئول مشاغل 
مقابل  در  امور،  کلیات  در  نیز  اتفاق  هیأِت  به  وزارت خود هستند،   مختّصة 

مجلسین، مسئول و ضامِن اَعمال یکدیگرند«.
2- برای آگاهی از اعالمیة دولت مصّدق در بامداد 25 مرداد 32 نگاه کنید به: 

موّحد، ج 2، صص -809 810 

فرمان انتصاب سرلشگر زاهدی به نخست وزیریسرهنگ نصیری فرمان عزل مصدق را به خبرنگاران نشان می دهد
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ایتالیایی  یک شرکت نفتی خصوصی 
»فدریکا  می گوید:  لندن  کیهان  به 
بازار  در  می خواهد  ما  از  موگرینی 
ایران باقی بمانیم و خود را در معرض 
جریمه و تحریم آمریکا قرار دهیم، ولی 
هنوز نتوانسته هیچکدام از 28 کشور 
دفتر  که  سازد  قانع  را  اتحادیه  عضو 
این ساز و کار ویژه را میزبانی کنند«.

نه تنها کشورهای اروپای شرقی که 
در اتحادیه اروپال عضویت دارند، عالقه 
کار  و  ساز  این  راه اندازی  به  آنچنانی 
باید  اروپا  که  معتقدند  و  ندارند  ویژه 
با تحریم های آمریکایی همراهی کند، 
اتحادیه  این  کوچک  کشورهای  بلکه 
چون مالت و قبرس نیز تا کنون حاضر 
را  ویژه  کار  و  ساز  این  دفتر  نشده اند 
میزبانی کنند. بک بازرگان ایتالیایی در 
گفتگو با کیهان لندن یادآوری می کند 
»سه کشوری که بیش از دیگر اعضای 
اتحادیه اروپال خواهان راه اندازی چنین 
مکانیسمی بودند، یعنی آلمان، ایتالیا 
نیستند  حاضر  هیچکدام  فرانسه،  و 
ادامه  منظور  به   دفتری  میزبانی 
همکاری اقتصادی با جمهوری اسالمی 
را بپذیرند و روابط خود با آمریکا را به 

خطر بیاندارند«.
جنبه های حقوقی ساز و کار 

ویژه اروپایی
مشاور حقوقی یکی از صادرکنندگان 
به  ایتالیایی  صنعنی  ماشین آالت 
نکته  بر  انگشت  اسالمی،  جمهوری 
دیگری می گذارد: »جنبه های سیاسی 

چنین ساز و کاری را می توان در یک 
نشست تعیین کرد، ولی برای اجرایی 
شدن این مکانیسم باید بر جنبه های 
جایی  تا  و  شد  متمرکز  آن  حقوقی 
که من اطالع دارم اتحادیه اروپا هنوز 
کار  و  ساز  این  برای  است  نتوانسته 
آورد  وجود  به  حقوقی  پوشش  یک 
که با قوانین جاری هر 28 کشور عضو 
همخوانی داشته باشد. تا زمانی که از 
نظر حقوقی، شیوه کار این مکانیسم 
در  آن  اجرای  امکان  نشود،  مشخص 
جهان حقیقی وجود ندارد و پیشنهادی 

مجازی باقی خواهد ماند«.
یک  بین المللی  بازارهای  مسئول 
شرکت نفتی خصوصی ایتالیایی شک 
حتا  توانست  نخواهد  »اروپا  که  ندارد 
شرکت های متوسط اروپایی را نیز وادار 
به ادامه همکاری با جمهوری اسالمی 
می افزاید:  ادامه  در  او  کند«.  ایران 
»شرکت های بزرگ اروپایی بالفاصله 
برجام  از  آمریکا  خروج  اعالم  از  پس 
چون  تنها  نه  کردند،  ترک  را  ایران 
اروپا را قادر به مقابله با این تحریم ها 
نمی دانند، بلکه منافع آنها در آنسوی 
اقیانوس به مراتب مهمتر از درآمدی 
روابط  ادامه  در  می توانند  که  است 
باشند.  داشته  اسالمی  جمهوری  با 
شرکت های متوسط نیز، چون شرکت 
همکاری  عدم  عمده شان  مشکل  ما، 
بانک ها نیست. ما اگر از طریق این ساز 
با  به روابط تجاری  نیز  اروپایی  و کار 
جمهوری اسالمی ادامه دهیم و در این 

پا در هوا بودن ساز و کار ویژه اروپا برای مقابله با 
تحریم های آمریکا

هم  و  اروپا  اتحادیه  =هم 
تهران نگران ساز و کار ویژه ی 
اروپا هستند که هنوز کسی 
و  چیست  واقعا  ندارد  خبر 

قرار است چگونه اجرا شود!
ت  ما مقا ز  ا خی  بر =
اتحادیه اروپا تالش دارند با 
فرضیه بافی، نوعی خوش بینی 
را به محافل اقتصادی تحمیل 

یا تزریق کنند.
مجلس  ه  یند نما =یک 
اسالمی: تاسیس  شورای 
دفتری از سوی اتحادیه اروپا 
به این کشورها اجازه می دهد 
به اطالعات مالی و اقتصادی 
دور  و  کنند  پیدا  اشراف  ما 
مشکل تر  را  تحریم ها  زدن 

سازند!
آغاز  آستانه  در   - رأفت  احمد 
از  که  آمریکا  جدید  تحریم های 
خواهند  اجرایی  یکشنبه  نیمه شب 
هنوز  اروپا  در  اقتصادی  محافل  شد، 
روز  دو  می برند.  بسر  سردرگمی  در 
مانده به آغاز تحریم ها، هیچ خبری از 
ساز و کاری که فدریکا موگرینی مقام 
اروپا،  اتحادیه  خارجی  سیاست  ارشد 
مشترک اش  مطبوعاتی  نشست  در  
خارجه  وزیر  ظریف  جواد  محمد  با 
در  نیویورک،  در  اسالمی،  جمهوری 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  حاشیه 

متحد، اعالم کرد، نیست.
ساز و کار ویژه اروپا

نمایندگان  گذشته  روزهای  در 
نهادهای  و  شرکت ها  از  بسیاری 
اسالمی  جمهوری  با  که  اقتصادی 
مراجعه  بروکسل  به  دارند  رابطه 
کردند تا بلکه بتوانند از این راهکاری 
تحریم های  زدن  دور  برای  اروپا  که 
آمریکا در نظر گرفته است، اطالعات 
مسئول  آورند.  دست  به  دقیق تری 
بازارهای بین المللی یک شرکت نفتی 
خصوصی ایتالیایی که در همین رابطه 
به بروکسل سفر کرده است به کیهان 

موگرینی  »فدریکا  می گوید:  لندن 
حرف از چیزی می زند که هنوز وجود 
بتواند  نیست  مشخص  اصال  و  ندارد 
وجود داشته باشد و اگر هم به وجود 
آید چقدر می تواند کارایی داشته باشد. 
به نظر می رسد که وعده های  اینطور 
فدریکا موگرینی  بیشتر برای ساکت 

نگاه داشتن مقامات ایران است«.
اروپا  اتحادیه  که  ویژه ای  کار  و  ساز 
جمهوری  به  را  آن  راه اندازی  وعده 
اسالمی و بازرگانان و نهادهای اقتصادی 
بانکی  مانند  است  قرار  داده  اروپایی 
خریداری  نفت  بهای  که  کند  عمل 
شده از ایران در آن ذخیره می شود، و 
جمهوری اسالمی می تواند از این اعتبار 
برای واردات خود از کشورهای اتحادیه 
ترتیب که  این  به  استفاده کند.  اروپا 
در عمل شرایطی ایجاد شود که بدون 
بانکی بین المللی،  استفاده از سیستم 
جمهوری اسالمی بتواند نفت خود را 
این  از  و  صادر  اروپایی  کشورهای  به 
کشورها اجناس و کاالهای مورد نیاز 

خود را وارد کند.
مشکالت ساز و کار ویژه اروپایی

قبل  بود  قرار  ویژه  کار  و  ساز  این 
اجرایی  آبان  در 1۴  تحریم ها  آغاز  از 
شود، ولی این روزها در اتحادیه اروپا 
می گویند احتماال همزمان با آغاز این 
تحریم ها اجرای آن شاید اعالم شود، 
از آغاز  تا قبل  ولی در بهترین حالت 
آن  از  خبری  میالدی  آینده  سال 
نخواهد بود. مسئول بازارهای بین المللی 

روابط از سیستم بانکی استفاده نکنیم، 
باز خطر پرداخت جرایم سنگین آمریکا 
آمریکا  جریمه  می کند.  تهدید  را  ما 
برای استفاده یا عدم استفاده از سیستم 
جمهوری  با  معامله  در  سنتی  بانکی 
اسالمی نیست، بلکه برای ادامه روابط 
تجاری و اقتصادی با ین کشور است«.
تزریق خوشبینی با فرضیه بافی

برخی از مقامات اتحادیه اروپا تالش 
دارند با فرضیه بافی، نوعی خوش بینی 
را به محافل اقتصادی تحمیل یا تزریق 
عدم  فرضیه ها،  این  جمله  از  کنند. 
سقوط صادرات نفت جمهوری اسالمی 
به مقداری است که آمریکا انتظار آن 
جمهوری  فرضیه،  این  برپایه  دارد.  را 
اسالمی ایران خواهد توانست بیش از 
به  روزانه  را  نفت  بشکه  میلیون  یک 
بنیه  از  نتیجه  و در  خارج صادر کند 
مالی کافی برای ادامه تجارت، اگرچه 
امضای  از  پس  سال های  از  محدودتر 
خواهد  برخوردار  هسته ای،  توافق 
بود. فرضیه دوم عدم حمایت چین و 
که  آمریکاست،  تحریم های  از  روسیه 
خروج  مخالفان  جبهه  می تواند  گویا 
قرار  موقعیتی  در  را  برجام  از  آمریکا 
چالش  به  را  تحریم ها  این  که  دهد 
بکشند. فرضیه سوم هم بر این اصل 
روابط  هرگز  آمریکا  که  است  استوار 
با مهمترین متحد انش،  تاریخی خود 
یعنی اروپا را فدای لجبازی با جمهوری 
کوتاه  باالخره  و  نخواهد کرد  اسالمی 
خواهد آمد. طرح کنندگان این فرضیه 
سوم از وزیر امور مالی فرانسه نقل قول 
می کنند که چندی پیش در تهدیدی 
پنهان علیه آمریکا گفته بود »بحران 
با ایران می تواند فرصت مناسبی برای 
از  اروپایی  مالی  نهادهای  استقالل 

امپراتوری دالر باشد«.
کار  و  ساز  نگران  هم  تهران 

ویژه اروپاست
اجرایی شدن ساز و کاری که فدریکا 
گفته   به  است،  آن  خواهان  موگرینی 
یکی از همکارانش با مشکل دیگری نیز 
روبروست: »این ساز و کار باید نه تنها 
دارای  اتحادیه  کشورهای  از  یکی  در 
بانکی-  اقتصادی-  ساختاری  و  دفتر 
نیر  باید شعبه ای  بلکه  باشد،  حقوقی 
کنون  تا  و  باشد،  داشته  تهران  در 
جمهوری اسالمی نیز موافقت خود را با 
گشایش یک چنین دفتر نمایندگی ای 
اعالم نکرده است«. اگرچه منطق حکم 
نمایندگی  دفتر  گشایش  که  می کند 
اسالمی،  جمهوری  در  اروپا  اتحادیه 
به  نباید  کنونی،  شرایط  به  توجه  با 
مشکلی برخورد کند بلکه باید در این 
در  نیز  را  تسهیالتی  هرگونه  کشور 
اختیار آن بگذارند، ولی گویا واقعیت 

متفاوت با این تصور است.
بنا بر گزارش هایی که در رسانه های 
جمهوری اسالمی منتشر شده است، 
شمار مخالفان گشایش دفتر نمایندگی 
اتحادیه اروپا ایران، در مجلس شورای 
اسالمی بیش از موافقان است. حسین 
اصولگرای  اعضای  از  حسینی،  نقوی  
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
یک  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
از مخالفین سرسخت گشایش چنین 
مجلس  نماینده  این  است.  دفتری 
می گوید »گشایش این چنین دفاتری 
می  زیرا  است  نگران کننده  کشور  در 
توانند به مراکزی برای مداخله در امور 
داخلی ما و تهیه گزارش های انتقادی 
تبدیل شوند«. حسین نقوی  حسینی 
به دلیل مهمتری برای مخالفت خود 
با گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران 
دفتری  »تاسیس  می کند:  اشاره  نیز 
از سوی اتحادیه اروپا به این کشورها 
و  مالی  اطالعات  به  می دهد  اجازه 
دور  و  کنند  پیدا  اشراف  ما  اقتصادی 

زدن تحریم ها را مشکل تر سازند«.

ظریف و موگرینی؛ مذاکرات وین ۲۰۱۵

بیشتر  =سیاست چپ ها 
به  و  زحمتکشان  زیان  به 
سود صاحبان سرمایه است! 
در یک نمونه، صدها میلیارد 
یورو که برای »انتگراسیون 
شهروندان نوین« از آسیا و 
آفریقا از جمله از کشورهای 
صرف  مسلمان نشین 
جذب  بتوانند  تا  می شود، 
در  شوند،  ارزان  کار  بازار 
از سوی صاحبان  نه  نهایت 
بودجه ی  از  بلکه  سرمایه، 
خرج  اجتماعی  خدمات 

می شود.
از  صدهاهزار  =مهاجرت 
زمینه ی  اروپا  به  مسلمانان 
مبّلغان  برای  را  مناسبی 
فراهم  سیاسی  اسالم 
بسیار  تبلیغات  با  تا  آورد 
زیرکانه و مخارج میلیاردی، 
سیاسی  اسالم  نمادهای 
روسری(  و  مسجد  )مانند 
»گشایش  عنوان  به  را 
انتخاب  »نماد  و  فرهنگی« 
آزاد زن مسلمان« جا بزنند.
اروپایی  جوامع  =مردم 
خود  اعتراض  و  نگرانی 
را  حاکم  سیاست های  به 
راست  احزاب  انتخاب  با 

افراطی  بیان می کنند.

امروزه  که  بحرانی   – غیبی  فاضل 
برگرفته،  در  را  اروپایی  کشورهای 
بحرانی سیاسی است. برای دیدن این 
واقعیت کافی است به آلمان بنگریم 
بسر  اقتصادی  شکوفایی  اوج  در  که 
می برد. بحران سیاسی آلمان خود را 
میزان  از   که  می دهد  نشان  چنین 
رأی احزاب میانی )دمکرات مسیحی  
CDU و سوسیال دمکراتSPD( با 
شتاب کاسته می شود و به محبوبیت 
احزاب »افراطی« افزوده می گردد. اگر 
آلمان  حکومت  یابد،  ادامه  روند  این 
که بر پایه ی ائتالف دو حزب یادشده 
خواهد  سقوط  تنها  نه  است  برقرار 
بی ثباتی  به  آن  سقوط  بلکه  کرد، 
سیاسی منجر خواهد شد زیرا  دیگر 
بتوانند  که  احزاب  از  ترکیبی  یافتن 
بسیار  دهند  تشکیل  حکومت  هم  با 

دشوار خواهد بود.
علل  دربار ه ی  سکوت  با  رسانه ها 
پیدایش  بحران و بویژه نفوذ نئونازی ها، 
آن را امری خودبخود وانمود می کنند، 
مانند  نیز  آلمان  در  که  حالی  در 
هرجای دیگر دنیا روندهای سیاسی ـ 
علل  و  پیش زمینه  بدون  اجتماعی 
که  آنجا  از  نمی آیند.  پدید  مشخص 
همواره می کوشم با خرد نقاد به چنین 
بازبینی  برای  بپردازم،   پدیده هایی  
آن  ریشه های  به  نگاهی  بحران  این 
در هفتاد سال پیش را مفید می یابم.

روز  1۴ ماه مه 1۹۴8م. روزی بود 
متحد  ملل  سازمان  تصویب  با  که 
دولتی  شد.  تأسیس  اسرائیل  دولت 
پس  بالفاصله  شوروی  اتحاد  که  
رسمیت  به  را  آن  متحده  ایاالت  از 
از  شناخت.  علت پشتیبانی شوروی 
تصور  استالین  که  بود  این  اسرائیل 
می کرد با تکیه بر اسرائیل )با اکثریت 
توانست  خواهد  روسی تبار(  یهودیان 
کند.  باز  پایی  جای  خاورمیانه  در 
وانگهی تا آن زمان بخشی از سرآمدان 
یهودی  شوروی  کمونیست  حزب 
دوران  در  هم  آن  از  پیش  و  بودند 
انقالب اکتبر، نه تنها تروتسکی، بلکه 
میان  از  بسیاری دیگر رهبران حزب 
دیرباز  از  برمی خاستند.   یهودیان 
یهودیان در روسیه ی تزاری همواره با 
 Pogrom فشار و کشتارهای موسمی
از  بخشی  سبب  بدین  بودند.  روبرو 
که  بودند  حکومتی  خواستار  آنان 
حقوق  از  شهروندان  همه ی  آن  در 
دیگر  بخش  و  باشند  برخوردار  برابر 
هواداری  سوسیالیستی  آرمان های  از 

می کردند.
برای  اروپا  در  فاشیسم  شکست  با 
جهانیان روشن شد که در اردوگاه های 
نسبت  هولناکی  جنایات  چه  مرگ 
این  از  است.  رفته  روا  یهودیان  به 
کمونیست ها   ویژه  به  و  همگان  رو 
خواستار آن بودند که باید به آوارگی 

داد.  پایان  یهودیان  ساله ی  دوهزار 
در  یهودیان  که  زمانی  سبب  بدین 
به  بنا  فلسطین،  سرزمین  نیمه ی  
دولت  تشکیل  ملل،  سازمان  نقشه ی 
یهودی را اعالم کردند مورد پشتیبانی 
از سوی  به ویژه  گسترد ه ی  جهانی، 
بدانجا  تا  گرفتند.  قرار  شرق  بلوک 
تسلیحاتی  کمک  با  اسرائیلی ها  که 
و  چکسلواکی(  طریق  )از  شوروی 
لهستان(  طریق  )از  اقتصادی  کمک 
حمله ی  برابر  در  ماه   ۹ توانستند 
نظامی  پنج کشور عربی مقاومت کنند.

اوج  نقطه ی  اما  است،  باورنکردنی 
اسرائیل  نوبنیاد  دولت  از  پشتیبانی 
مایر  گلدا  از  پرشکوه  استقبال 
شوروی  در  اسرائیل  سفیر  نخستین 
مسکو  کنیسه ی  بزرگترین  برابر  در 
بود )سپتامبر 1۹۴8(. اما استالین به 
زودی دریافت که اسرائیل را نمی تواند 
برای  و  کند   خود  دست نشانده 
به  جهانگیرانه  هدف های  به  رسیدن 
خدمت بگیرد. از این رو در همان ماه 
سپتامبر شبانه ورق برگشت و مقاله ای 
نسبت  سیاست  تغییر  »پراودا«  در 
داشت:   اعالم  چنین  را  اسرائیل  به 
خاورمیانه،  به  نه  شوروی،  »یهودیان 

بلکه به آینده می نگرند«!
از آن پس در پنج سالی که استالین 
یهودی  میلیون  دو  بود،  زنده  هنوز 
به  که  گذراندند  را  دورانی  شوروی 
»سال های سیاه« شهرت یافت و طی 
آن تقریباً همه ی نهادهای یهودی )از 
نابود   ) کنیسه  هزار  از  بیش  جمله 
شد؛ یهودیان رد ه ی باال از کار برکنار 
پزشکان  از  گروهی  حتی  و  گشتند 
حلقه ی  داشتند  قصد  اینکه  اتهام  به 
رهبری حزب را مسموم کنند به قتل 

رسیدند! )»توطئه ی پزشکان«(
روسیه  ویژ ه ی  یهودیان   چپگرایی 
آنکه  از  پس  غربی  اروپای  در  نبود. 
اندیشمندانی مانند اسپینوزا و موسی 
مندلسون )معروف به »سقراط برلین«( 
دوران روشنگری را طالیه داری کردند، 
پیش از انقالب کبیر فرانسه کوشش 
یهودیان برای نهادینه  کردن »حقوق 
چشمگیر  همگان«  برای  شهروندی 
حقوق  برابری  اعالم  از  پس  و  بود 
شهروندی در  »قانون مدنی فرانسه« 
)معروف به  code Napoléon( باز 
هم اندیشمندان یهودی از مارکس و  
هاینه تا السال و برنشتاین بودند که در 
اندیشه و عمل در راه تحقق »عدالت 
بی سبب  می کوشیدند.  اجتماعی« 
نبود که نه تنها بنیانگذاران »سوسیال 
دمکراسی« و دیگر احزاب کارگری، در 
اکثریت یهودیان بودند، بلکه شمار آنان 
آنها   این احزاب )تا زمان سرکوب  در 
به نسبت جمعیت  نازی ها(  به دست 
بیشتر  دیگری  اجتماعی  گروه  هر  از 
که  گفت،  می توان  سبب  بدین  بود. 
اتهام هیتلر مبنی بر اینکه »کمونیسم 
جهان  تسخیر  برای  یهودیان  توطئه 

است« چندان هم بی پایه نبود!
روشن  گذشته،  این  به  توجه  با 
می شود که چرخش سیاست استالین 
خاصه  بود.  فاجعه انگیز  حد  چه  به 
آنکه در سایه ی استالین، نه تنها پس 
بلوک  کشورهای  همه ی  شوروی  از 
شرق، بلکه همه ی احزاب کمونیستی 
فاصله  اسرائیل  از  تنها  نه  کم  کم 
کردن  محکوم  بجای  بلکه  گرفتند، 
اعراب که جز جنگ و ترور راه و روشی 
محکوم  را  اسرائیل  نمی شناختند، 
بزرگی  بخش  که  حالی  در  کردند.  
اسرائیل، کاماًل  به  یهودیان مهاجر  از 
چپگرا بودند و رویای برپایی کشوری 
را  مدیترانه  ساحل  در  سوسیالیستی 
در سر می پروراندند. آنان در راه تحقق 
از هیچ کوششی  آرمان های خود نیز 
 Kibbutzفروگذار نکردند و کیبوتص

بر اساس  تعاونی  به عنوان واحدهای 
ساختارهای  و  مشترک  مالکیت 
پروژ ه ی  تنها  کنون  تا  دمکراتیک، 

موفق سوسیالیستی بوده است.
امروز پس از هفتاد سال، اسرائیل در 
علمی و  اقتصادی،  زمینه های  همه ی 
پیشرفته ترین  از  یکی  به  فرهنگی 
است،  شده  بدل  جهان  کشورهای 
در حالی که کشورهای عربی منطقه 
ساختارهای  درماند ه ی  همچنان 
سیاسی و اجتماعی بدوی، از بحرانی 
به بحران دیگر در می غلطند. البته در 
اسرائیل نیز پس از جنگ های پرشمار 
و ناکامی  در رسیدن به صلح و امنیت، 
راه  این  در  همواره  که  چپ  نیروی 
پایگاه  زیادی  حد  تا  است،  کوشیده 

اجتماعی خود را از دست داده .
بنابراین بطور جمع بست باید گفت، 
در  استالین  تبهکارانه ی  سیاست  که 
دشمنی با اسرائیل پیامدهای فجیعی 
آن  با   هم  هنوز  بشریت  که  یافت 
درگیر است. بدین صورت که خوانش 
در  که  مارکسیسم  از  سومی   جهان 
روسیه ی عقب مانده به ِگل نشست نه 
تنها در قرن بیستم به جنایات بیکرانی 
دامن زد، بلکه پس از فروپاشی بلوک 
شرق در بازماندگان »چپ« همچنان 

زنده مانده است.
اندیشه ی سوسیالیستی در حوز ه ی 
عنوان  به  مسیحی  یهودی ـ  فرهنگی 
شکل  تحوالتی  مرحله ی  آخرین 
گرفت که چهار قرن پیشرفت فکری، 
را  جامعه  درون  سیاسی  و  اجتماعی 
پشت سر گذاشته بود. با انقالب اکتبر  
بر روسیه ی  استالین  تسلط  و سپس 
شوروی این تصور جهان سومی غالب  
شد که می توان با فرمان های دولتی و 
تدابیر آمرانه، جامعه را به پیش راند. 
در حالی که این از اصول مارکسیسم 
پیشرفت  بدون  که  بود  اروپایی 
اجتماعی، پیشرفت در جهت عدالت 

اجتماعی ممکن نیست.
در سراسر  بیستم،  قرن  در  بشریت 
این  گرفتن  نادیده  خاطر  به  جهان 
و  مائو  رژیم های  سایه ی  در  اصل، 
پل پوت تا استالین و قذافی، جنایات 
آنکه  متحمل شد. طرفه  را  هولناکی 
و  سومی   جهان  برداشت  رفته  رفته 
اروپایی  تنها در »چپ«  نه  استالینی 
احزاب  به  آنها  از  بلکه  کرد،  رسوخ 
نیز  دمکرات  سوسیال  و  »سبزها« 
سرایت کرده، بجای تکیه بر پیشرفت 
اقتصادی، علمی  و فرهنگی »دفاع از 
ستمدیدگان جهان« را به عنوان هدف 
دنبال  فعالیت سیاسی خویش  اصلی 
مارکسیسم  که  حالی  در  می کنند. 
اروپایی ستایش فقر را مذهبی می داند 
نتیجه ی  تنها  را  انسانی  پیشرفت  و 
و  ملل  ثروت  رشد  علم،  پیشرفت 
تحقق دمکراسی اجتماعی می شناسد.

بزرگترین  که  ایرانیان  ما  برای 
سومی  جهان  چپ روی  از  را  ضربات 
انحرافاتی  چنین  کرده ایم   تحمل 
این  به  آنکه  دیگر  انحراف  آشناست. 
حقیقت مارکسیستی توجه نمی شود 
که »بهبود اوضاع زندگی زحمتکشان 
کل  پیشرفت  چهارچوب  در  تنها 
جامعه، به عبارت دیگر، در چهارچوب 
کوشش  بنابراین  است«.  ممکن  ملی 
تحکیم  ملی،  اقتصاد  پیشرفت  برای 
هویت ملی و باالخره تأمین منافع ملی 
در جهت دوستی و همکاری با دیگر 
کشورها در نهایت امری است در جهت 
تأمین عدالت اجتماعی! البته باید در 
نظر داشت، که پس از سوء استفاد ه ی 
ملی گرایانه ی  احساسات  از  فاشیسم 
از  پس  ،»ناسیونالیسم«  اروپاییان 
جنگ جهانی دوم  به ویژه در میان 

چپ ها، به ضدارزش بدل شد.

بحران سیاسی اروپا از کجا می آید؟

اروپا نگران آینده…

سه سال بعد، ظریف و موگرینی؛ وین ۶ ژوییه ۲۰۱۸
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و  آزاد و جشن توس  ایران، سینمای 
با  تقابل  در  مدرن  فعالیت های  دیگر 
سنتی،  جامعه ی  و  خانواده  خواست 
تحصیل کردند و وارد دنیای هنر شدند 
و استعدادهای خود را در هنر و ادبیات 

»مذکر« ایران به نمایش گذاشتند.
او در سال 13۴7 در رشته نقاشی از 
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
فارغ التحصیل شد و همان زمان کتاب 
را  شاملو  احمد  نوشته  »پریا«  معرف 
نقاشی کرد.پورهنگ نخستین نمایشگاه 
نقاشی خود را اردیبهشت سال 13۵1 
نمود  برپا  تهران  در گالری »قندریز« 
و در سال 13۵3 در نمایشگاه جشن 
او  کرد.  شرکت  شیراز  هنر  و  فرهگ 
همکاری  ایران«  ملی  »فیلمخانه  با 
داشت و برای آثار مربوط به کودکان 
و فیلم های انیمیشن نقاشی و طراحی 
می کرد. او استاد »انستیتو مربیان امور 

هنری« نیز بود.
 13۵۴ سال  در  یعنی  بعد  کمی 
گالری »مانی« را در تهران افتتاح کرد. 
یک گالری هنری که با هدف شناسایی 
و حمایت نقاشان تازه کار فعالیت خود 
مورد  هدفمند  بطور  و  کرد  شروع  را 
نیز  شهرستانی  هنرمندان  استقبال 
قرار گرفت. اتفاقی که بعدها هرگز در 
ایران نیفتاد و فضا برای ارائه ی آثار این 
هنرمندان و عرض اندام آنها در بازار هنر 

تهران مسدود شد و مسدود ماند.
پهلوی،  خیابان  در  »مانی«  گالری 
چهارراه امیراکرم، ساختمان کوروش، 
طبقه سوم شروع به کار کرد ولی حاال 
اصال  سال   ۴3 از  پس  نیست  معلوم 
چنین ساختمانی وجود داشته باشد. 
احمد ایمانی پاینده، عباس خلیلی زاده، 
هنرمندانی  از  ابراهیمی نژاد  علی اکبر 
بودند که در گالری مانی آثارشان به 

نمایش درآمد.
اما ژاله پورهنگ فقط مؤسس و مدیر 
گالری مانی نبود؛ او نخستین نقاش زن 
را  زنان  برهنه  فیگور  که  است  ایرانی 
نقاشی کرد. خودش می گوید »اولین 
تابلوی برهنه زن ایرانی را من کشیدم، 

البته موضوع سکس یا برهنگی صرف 
مطرح نبود ولی متاسفانه این کج فهمی 

از برهنگی و عریانی وجود دارد.«
از  پس  آنان  برهنه ی  بدن  و  زنان 
شد،  بدل  قرمز   خط  به   ۵7 انقالب 
تابلوها، مجسمه ها  از  تنها  نه  چنانکه 
و  روسری  با  یا  و  حذف  یا  سینما  و 
جامعه  در  بلکه  شدند  پوشانده  چادر 
نیز برهنگی در آثار هنری انحراف و در 
خیابان نمادی از بی بند و باری محسوب 
شد. با این حال، هنر آوانگارد در دهه 
چهل و پنجاه خورشیدی این عرصه را 
در اختیار ژاله پورهنگ گذاشت تا در 
برای  باشد حتی  نخستین  هنر خود، 

زمانی اندک…
نقاشی هایش  فیگورهای  و  سوژه 
باعث شد تا مجبور به ترک ایران شود. 
برهنه ی  اندام  و  بودن  نقاش  یک زن 
زنان را تصویر کردن، آنقدر نابخشودنی 
برای  را  ایران  همسرش  و  او  که  بود 

همیشه ترک کنند.
ژاله پورهنگ تعریف می کند که پس 

ژاله پورهنگ؛ نقاشی که چاقوی جهل اندام زنان تابلوهایش را درید
زنان  نسل  از  =پورهنگ 
ز  مجسمه سا و  ش  نقا
آوانگاردی  و  تحصیل کرده 
 ۴ ۰ هه  د ر  د که  ست  ا
خورشیدی با رشد فرهنگی 
و هنری در کشور، در تقابل 
با خواست خانواده و جامعه ی 
و  کردند  تحصیل  سنتی، 
و  شدند  هنر  دنیای  وارد 
استعدادهای خود را در هنر 
به  ایران  »مذکر«  ادبیات  و 

نمایش گذاشتند.
در   1۳۴7 سال  در  =او 
دانشکده  از  نقاشی  رشته 
دانشگاه  زیبای  هنرهای 
شد  فارغ التحصیل  تهران 
و همان زمان کتاب معروف 
شاملو  احمد  نوشته  »پریا« 

را نقاشی کرد.
و  مؤسس  پورهنگ  =ژاله 
مدیر گالری معروف »مانی« 
در تهران، نخستین نقاش زن 
ایرانی است که فیگور برهنه 

زنان را نقاشی کرد.
تعریف  پورهنگ  له  =ژا
انقالب،  از  پس  که  می کند 
دانشجویان  و  کمیته چی ها 
انقالبی به آتلیه اش ریختند 
و حدود 1۰۰ اثرش را از بین 
بردند. ولی پس از مهاجرتش 
به آلمان، با حمایت نهادهای 
رجوع  و  کشور  این  هنری 
را  تابلو   ۲۰ حافظه اش  به 

بازآفرینی کرده است.
=آخرین روسری او و یک 
ه  سیا پس زمینه ی  شال، 
هنرمند  ین  ا بلوی  تا دو 
بسیاری  مانند  که  هستند 
نام  و  »زن«  تابلوهایش  از 
بسته  نقش  آنها  بر  »ایران« 

است.
= »چون زندگی ام در غربت 
من  سوژه ی  وطن  گذشته، 
است و ماتریالم تبعید است. 
ایران و غربت  بین  من پلی 

می سازم.«

ژاله   - اشتیاق  علی  کریمی،  آزاده 
شناخته شده  نقاش  هنرمند  پورهنگ 
ساکن برلین، نخستین  زن هنرمندی 
بود که بدن برهنه زنان را در ایران به 
تصویر کرد. ولی پس از انقالب، آثارش 
را پاره کرده و از بین بردند و او را مجبور 

به فرار از ایران کردند.
نمایشگاه نقاشی ژاله پورهنگ نقاش 
سرشناس ایرانی مقیم برلین در سالن 
از هجدهم  گالری«  »اینزل  شماره ۴ 
اکتبر آغاز شده و تا دهم نوامبر ادامه 
این  در  پورهنگ  ژاله  تابلوهای  دارد. 
قدیمی  کارهای  از  ترکیبی  نمایشگاه 
یکی  دیوار  بر  که  است  وی  جدید  و 
از سالن های این گالری مختص زنان 

هنرمند قرار گرفته اند.
ژاله پورهنگ، 77 ساله از نخستین 
نسل زنان هنرمند مدرن ایرانی است که 
وقوع انقالب اسالمی آنها را خانه نشین، 
منزوی، محبوس و مجبور به مهاجرت 
و فرار از کشور کرد. پورهنگ از نسل 
زنان نقاش و مجسمه ساز تحصیل کرده 
 ۴۰ دهه  در  که  است  آوانگاردی  و 
خورشیدی با رشد فرهنگی و هنری در 
کشور و همزمان با تأسیس سازمان های 
فکری  پرورش  کانون  چون  هنری 
جشن  سازمان  نوجوانان،  و  کودکان 
ملی  تلویزیون  و  رادیو  شیراز،  هنر 

از انقالب، کمیته چی ها و دانشجویان 
و حدود  ریختند  آتلیه اش  به  انقالبی 
1۰۰ اثرش را از بین بردند. ولی پس از 
مهاجرتش به آلمان، با حمایت نهادهای 
هنری این کشور و رجوع به حافظه اش 

۲۰ تابلو را بازآفرینی کرده است.
انقالب  از  پس  شرایط  درباره  او 
می گوید »از انستیتو مربیان هنر اخراج 
کار  دخترانه  مدرسه  یک  در  و  شدم 
می کردم ولی در نهایت مجبور شدیم 

با همسرم از ایران خارج شویم.«
که  سختی هایی  تمام  با  می گوید 
در زندگی کشیده ولی سعی کرده تا 
خودش را محکم و استوار نگه دارد و 
هراس به خود راه ندهد. برای همین 
نیز  آلمان  در  مهاجرت،  از  پس  هم، 
از مدرسه ُمد  ادامه داد و  را  کار هنر 
زیگمارینگن در ایالت »بادن ورتمبرگ« 
فارغ التحصیل شد و همانجا به عنوان 
سال  در  پرداخت.  تدریس  به  استاد 
199۸ به برلین نقل مکان کرد و عضو 
زیبای  هنرهای  بین المللی  »انجمن 
برلین« شد. از سال 199۸ با »اشتات 
گالری« همکاری کرد و از سال ۲۰11 
نیز با »برلینیشه گالری« همکاری دارد.

وی درباره تفاوت دوران زندگی در 
ایران و تدریس خود در آلمان می گوید: 
برای  فیگور  کالس  در  اینجا  »در 
شاگردهایم تعریف می کردم که در ایران 
هرگز نمی گذاشتند دخترها فیگور برهنه 
بیرون  دختر  شاگردان  کنند،  نقاشی 

می رفتند و پسرها فیگور می کشیدند!«
نمایشگاه  های  در  پورهنگ  آثار 
شهرهای  در  که  فردی،  و  گروهی 
مختلف جهان برگزار کرده، و همچنین 
گالری«،  »اینزل  نمایشگاه  همین  در 
است.  »ایران«  نام  و  زنان  از  موتیفی 
زنان؛  بدن  بر  ایران  نام  کالیگرافی 
اندام و بدون مو و  از  انتزاعی  تصاویر 
منحصر  ویژگی های  از  یکی  صورت. 
از یک  استفاده  نمایشگاه  این  فرد  به 
شال و روسری است. پورهنگ تعریف 
ایران  اجباری  ترک  هنگام  می کند، 
باید ظاهرش را شبیه یک زن معمولی 
و  می کند  سر  به  مقنعه ای  می کرده، 
یک روسری هم در کیفش می گذارد. 
پس از عبور از مرز، مقنعه را در سطل 
زباله می اندازد ولی روسری را با خود به 
غربت می آورد. این روسری حاال پس از 
39 سال بر روی دیوار یک نمایشگاه در 

برلین قرار گرفته است.
در تابلوی ققنوس، سیاهی پس زمینه 
همان روسری سیاه است. با دو ققنوس 

قسمت  اولین  سخنران  معرفی  در 
برنامه، محمود فرجامی  چنین گفت: 
»اگر برای طنزپژوهی در ایران پدری 
دکتر  یقیناً  و  قطعاً  بگیریم  نظر  در 
است.  آن  شایسته ی  جوادی  حسن 
زمینه  این  در  سال   ۵۰ دست کم 
مهم  کارهای  از  یکی  کرده.  تحقیق 
وی کتابی است به انگلیسی با عنوان 
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دکتر  که  آنجا  از  فرجامی افزود، 
جوادی از هموطنان آذربایجانی است 
به  که  مشروطه  ادبیات  زمینه ی  در 
قفقاز  طنز  ادبیات  تاثیر  تحت  شدت 
ترک زبان قرار داشت نیز دانش عمیقی 
دارد. سخنرانی ایشان در مورد نشریه 
»مالنصرالدین« است که اولین نشریه 
ترکی  کنار  در  که  است  تاثیرگذاری 
گاهی  و  روسی  قسمت  دارای  آذری 
فارسی نیز بود. هرچند که این نشریه 
ایرانی نبود ولی به ایران و زبان فارسی 
بهای زیادی می داد. طنرنویسان بزرگ 
ایرانی مانند صوراسرافیل و دهخدا از 

پرورش یافتگان این نشریه هستند.
با  اسکایپی  ارتباط  کیفیت  اگرچه 
دکتر جوادی که از واشنگتن در این 
خوب  چندان  می کرد  شرکت  برنامه 
وی  صحبت  عمده  بخش   ولی  نبود 
که  بود  نشریه  این  تاریخچه  درباره 
در سال  قلی زاده  توسط جلیل محمد 
19۰۶ در تفلیس اننتشار آن را آغاز 
کرد. با روی کار آمدن بلشویک ها در 
روسیه قلی زاده کارش را از 1917 تا 
19۲1 به تبریز منتقل کرد و سرانجام 

از 19۲1 تا 1931 در باکو ادامه داد.
قسمت بعدی برنامه سخنرانی دکتر 
سیاوش رنجبر دائمی  در مورد نشریه 
رنجبر  دکتر  بود.  »چلنگر«  فکاهی 
با  همراه  مختصری  سخنرانی  دائمی 
بود که  آماده کرده  ماتریال تصویری 
حاضران  اختیار  در  مفیدی  اطالعات 
قرار می داد. سخنران تصریح نمود که 
»چلنگر« آشکارا یک نشریه سیاسی 
»چلنگر«  بود.  توده  حزب  به  متعلق 
افراشته می گرداند در  که محمدعلی 
نشریه کوتاه عمر »آهنگر« از منوچهر 

محجوبی ادامه یافت.
محمود  بعدی  قسمت  معرفی  در 
فرجامی  گفت که نشریه »اصغرآقا« از 
هادی خرسندی ادامه دهنده ی راهی 
است که با نشریاتی مانند »چلنگر« و 
شده  شروع  ایرانی  طنز  در  »آهنگر« 
در  ایران  داخلی  شرایط  دلیل  به  و 

فردای انقالب در خارج از کشور ابتدا 
فضای  در  امروزه  و  چاپی  صورت  به 

مجازی منتشر می شود.
قسمت  سخنران  هرندی  ابراهیم 
نشریه  مورد  در  برنامه  بعدی 
»اصغر آقا« سخن گفت و فرازهایی از 
از 3۰ سال  بیش  را که  بلندی  فیلم 
پیش با تصویربرداری آدوم صابونچیان 
تهیه  خرسندی  هادی  با   گفتگو  در 
سپس  وی  داد.  نشان  بود  شده 
نشریه  ویژگی های  برشماری  ضمن 
که  کرد  خاطرنشان  »اصغرآقا« 
ساخته اند  این  برای  را  »طنز«  واژه 
از  را  دهخدا  مانند  کسانی  آثار  که 
»مزه پراکنی« های   و  »لیچارگویی« ها 
افرادی مانند آسیدعباس فرات، مهدی 
نویسندگان  و  صهبا  ابراهیم  سهیلی، 
سرگرمی های  و  شوخی  صفحه های 

 روزنامه ها جدا کنند.

شب طوالنی طنز در لندن
برنامه ی »شب طنز«  چندی پیش 
در  لندن  در  »انجمن سخن«  توسط 
پژوهش های  دانشکده ی  برونای  تاالر 
لندن  دانشگاه  شرقی  و  آفریقایی 

)SOAS( برگزار شد.
دکتر  سنتور  تک نوازی  با  برنامه 
پیمان  شد.  آغاز  حیدریان  پیمان 
از  بسیاری  در  مّجدانه  که  حیدریان 
ایرانی  جامعه  فرهنگی  برنامه های 
لندن حضور دارد و با نوای موسیقی 
تلطیف  را  برنامه ها  فضای  خود 
در  آکادمیک  مدارک  دارای  می کند، 

حیطه موسیقی و آواشناسی است.
سپس صبا انصاری مسئول »انجمن 
به اطالع حاضران رساند که  سخن« 
روی  است  سال  دو  از  بیش  انجمن 
آن  مختلف  بخش های  و  برنامه  این 
برنامه  تدارک  کار می کند.  و  مطالعه 
هم به دنبال آخرین جلسه ی عمومی  
و پیوستن شماری از نیروهای جوان 
در یک سال گذشته شتاب و فشردگی 
اجرا  مرحله ی  به  و  یافت  بیشتری 

رسید.
از  هدف  که  افزود  انصاری  صبا 
دیگر  مانند  برنامه،  این  برگزاری 
کردِن  آگاه  انجمن،  این  برنامه های 
عموم از پژوهش هاِی ایرانیان، به ویژه 
مسائل  مورد  در  جوان،  پژوهشگران 
طنز  مشخص،  مورد  این  در  و  ایران 
از محمود  است. وی سپس  درایران، 
که  کرد  طنزپرداز،  دعوت  فرجامی، 
اداره برنامه را به عهده بگیرد. محمود 
انجمن  مدیران  از  یکی  که  فرجامی 
تِز  است  ایران  طنزنویسان  جهانی 
دکترای خود را در مورد »انگیزه های 

طنز سیاسی در ایران« نوشته است.
با  ابتدا  همان  در  فرجامی   محمود 
اشاره به کراواتی که به او داده بودند 
چندانی  قرابت  آشکارا  )که  بزند  که 
با آن نداشت( گفت که گفته اند این 
کنترل کننده ی  است   قرار  کراوات 
گفته  جواب  در  هم  او  باشد.  زبانش 
کنترل کننده  است  قرار  که  چیزی 
باشد طناب دار است ولی حاال  زبان 
نوین،  روش های  با  که  شده  متوجه 
ظریف و زیرکانه از جمله  کراوت هم 
می شود آدم ها را کنترل کرد. هرچند 
هزار  هزاران  مانند  فرجامی  محمود 
ایرانی   دیگر در ایران اقامت ندارد ولی 
کشوری«  »داخل  بیشتر  را  خودش 
این  در  صحبت هایش  در  و  می داند 
برنامه ی طنز از دوگانه ی درونمرزی و 
برونمرزی استفاده می کرد. به گفته ی 
رسانه های  سلطه ی  دوران  در  وی 
همگانی و تلویزیون هاِی ماهواره ای و  
شبکه های اجتماعی و فرآیند جهانی 
شدن که سیاره ی ما را به قول مارشال 
مک لوهان به سوی »دهکده جهانی« 
پیش می برد، فاصله ی درون و برونمرز 
نیز کمتر و کمتر و ارتباط بین آن دو 

بیشتر شده ولی بُعد مسافت، حضور 
بسترهایی  در  زندگی  و  فیزیکی  
باعث  هنوز  مختلف،  اجتماعی 
ارزشی  و  فرهنگی  تفاوت هاِی ظریِف 
از  استقبال  میزان  از جمله،  می شود. 
ایران و  برخی طنزها و شوخی ها در 

خارج می تواند متفاوت باشد.
که  داد  اطالع  ادامه  در  فرجامی  
آثار  برخی  از  متشکل  نمایشگاهی 
کامبیز درمبخش طنزپرداز تصویری 
نیز چند کاریکاتوراز نشریات طنز  و 
قدیمی نیز  در سالن انتظار برپاست. 
این  از  کرد  دعوت  حاضران  از  او 
آخرین  از  نسخه  پنج  که  نمایشگاه 
درمبخش  کامبیز  طرح های  کتاِب 
موجود  آن  در  نیز  طراح  امضای  با 
از  حاصل  درآمد  کنند.  دیدن  است 
بدون  درمبخش  کتاب های  فروش 
به دست خود هنرمند  و کاست  کم 

می رسد.

زیر  از  که  زنی  و  ایران  پرچم  و  سبز 
سیاهی این روسری، ققنوس و پرچمی 

را چون تاج بر سر دارد.
له  ا ژ ه  نمایشگا بازدیدکنندگان 
درک  توضیح،  بدون  شاید  پورهنگ، 
آخرین  از  تابلو  این  سیاهی  نکنند 
با  ورود  بدو  در  ولی  اوست  روسری 
از  متفاوت  کامال  تصویر  دو  دیدن 
هنرمند شگفت زده می شوند: پرتره زنی 
بدون روسری، زیبا و آراسته و دیگری 
تکلف  در  پیچیده  و  مسخ  چهره ای 
صورت  قاب  جز  که  اجباری  حجاب 
هیچ از موهای زیبایش پیدانیست؛ با 
برای  که  مبهوت،  و  هراس آلود  نگاه 
لحظه ای از سر باز کردن این اجبار، به 

دوربین خیره شده است.
پورهنگ در این نمایشگاه همچنین 
روزگار  و  کودکی  تصاویر   از  آلبومی 
عنوان  به  فعالیت هایش  و  جوانی 
در  را  تعالی  و  رشد  به  رو  هنرمندی 
تا  داده  قرار  تماشاگران  دید  معرض 
و  زندگی  شرایط  از  شفاف تری  درک 

هنری وی داشته باشند.
سوژه ی  زنان  می گوید،  خودش 
و  هستند  کارهایش  از  جدانشدنی 
زنان تبعیدی چون مهشید امیرشاهی، 
را  تبعید،  در  ایرانی  مشهور  نویسنده 

ستایش می کند و آنها را در تابلوهایش 
با واژه »ایران« همراه می کند.

این  در  نیز  دیگر  سیاه  شال  یک 
نمایشگاه دیده می شود؛ روی این شال 
سیاه که با گواش کار شده، زنی دیده 
»ایران«  نام  از  اندامش  که  می شود 
تشکیل شده و ماه روشن را در تاریکی 

شب چون دایره ای می نوازد.
تعریفی که پورهنگ از هنرش دارد 
غربت  در  زندگی ام  »چون  است:  این 
و  است  من  سوژه ی  وطن  گذشته، 
ماتریالم تبعید است. من پلی بین ایران 

و غربت می سازم.«
را  آثارش  عزیزترین  از  یکی  اما 
تازه  همسر  برای  که  می داند  تابلویی 

درگذشته اش نقاشی کرده بود.
می گوید »حاال اسم این تابلو مرگ 
و زندگی است. قبال خورشید و زندگی 
و بعد نور و امید شد ولی پس از مرگ 
زندگی  و  مرگ  را  اسمش  همسرم 
را دوست  تابلو  این  گذاشتم. همسرم 

داشت و گفت که از آتلیه برای او بیاورم 
و به دیوار خانه نصب کنم.«

یکی دیگر از تابلوهایش تصویر زنی 
است که با خورشید می رقصد و دیگری 
عروسی انتزاعی که سرش پر از عشق و 

امید و رنگ و نور است.
می گوید »من در کارهایم به عنوان 
هنرمندی که خورشید و پرنده سمبل 
کارهایش است، شناخته شدم. از فروغ 
فرخزاد الهام گرفتم که گفت این راه را 
ادامه بده؛ و من خورشید را به عنوان 
نمادی از زن و پرنده را به عنوان نمادی 

از امید در آثارم به کار می برم.«
آثار ژاله پورهنگ دنیای معنوی زن 
به  را  آرمانی  دنیایی  در  زنان  نقش  و 
و  انتزاعی  فرمی  با  می کشد،  نمایش 
ایرانی  هنرمند  و  هنر  نگاه  که  ساده 
تمام  قدرت  با  نمادهایش  و  رنگ  از 
می کند.  خودنمایی  و  می زند  بیرون 
را  زن  موجودیت  که  نقاشی هایی 
می ستایند و به یگانگی و نور و زندگی 

نهفته در آنها باور دارند. 

ژاله پورهنگ هنرمند و مدیر گالری معروف »مانی« در تهران پیش از 
انقالب که سال هاست ساکن برلین است

 تصویر ژاله پورهنگ در فاصله ده سال قبل از انقالب و بعد از انقالب

واش زن و ایران بر شال سیاهی بازمانده از روزهای آخر در سرزمین خود

پیمان حیدریان

هادی خرسندی

علی عظیمی

محمود فرجامی

صبا انصاری
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

شب طوالنی طنز در لندن                              از صفحه 16
نوجویی  »نوخواهی،  افزود  هرندی 
را  فرهنگی  کهنه پرستی  با  مبارزه  و 
فارسی  طنز  ویژگی  بنیادی ترین  باید 
ماننِد  بزرگانی  آثارِ  گفت  او  دانست«. 
علی اکبر دهخدا، ایرج میرزا، جمالزاده، 
صادق هدایت، ایرِج پزشکزاد، منوچهر 
آن  از  را  خرسندی  و هادی  محجوبی 
رو طنز می خوانند که ویژگِی مشترک 
چشم انداِز  از  بودن  بار ور  آنها،  همه ی 
کوته بینی،  با  هماره  ستیِز  و  مدرن 
خشک اندیشی و واپسگرایی پاسداراِن 
تاریخی  گیِر  پا  و  دست  سّنت های 

است«.
مسعود  را  برنامه  بعدی  قسمت 
نمایش  با  که  بود  عهده دار  بهنود 
کاریکاتورها و طرح نشریات فکاهی از 
زمان صوراسرافیل تا امروز نشان داد 
که چگونه روحانیت سنتی و محافل 
مذهبی نسبت به این هنر حساسیت 
زیادی داشته اند. سخنران بر کاریکاتور 

انقالب  اول  سال های  فوتبالیست 
به  شباهت  دلیل  به  که  کرد  تاکید 
چهره خمینی رهبر انقالب و بنیانگذار 
آن،  جوان  طراح  اسالمی،  جمهوری 
حسن کریم زاده، مورد غضب واقع شد 
و تاوانش را دید. بهنود ادامه داد که 
اکنون یکی از سیاه ترین دوره ها برای 
کاریکاتوریست های داخل ایران است 
رفته  آنها  کردن  زندانی  از  فراتر  که 
و  بوده  زیرک  که  کسانی  بجز  است. 
صاحب  و  سردبیران  حمایت  تحت 
امتیازهای قوی قرار گرفته اند، اکثریت 
شده اند.  بیکار  کاریکارتوریست ها 
می دهند  ترجیح  نشریات  بیشتر 
کاریکاتورهای فرنگی بگذارند. این هم 
گرفتاری   زیرا  است  کمتر  دردسرش 
زندان و این حرف ها پیش نمی آید و 
هم خرج کمتری دارد. در عمل بیشتر 
ارائه ی  دنبال  به  کاریکاتوریست ها 
خارجی  نمایشگاه های  در  خود  آثار 

برای  هستند یعنی همان چیزی که 
سینمای ایران نیز اتفاق افتاده است. 
دنبال  به  ایرانی  کاریکاتوریست های 
باید  و  هستند  خارجی  مخاطب 
هم  موفق  زمینه  این  در  که  گفت 
شده اند. بهنود در پایان از کاریکاتوری 
به حساسیت قومی   صحبت کرد که 

آذربایجانی ها در ایران دامن زده بود.
حاوی  مستند  فیلم  یک  سپس 
کامبیز  درباره ی  مفیدی  اطالعات 
عرفان  مریم  توسط  که  درمبخش 
در   »تماشا«  برنامه ی  مجری 
»بی بی سی فارسی« تهیه شده بود به 

نمایش درآمد.
در بخش دوم برنامه گفتگویی بین 
که  منافی  فرشید  فرجامی  و  محمود 
»فردا«  رادیوی  در  طنز  گوینده ی 
که  انجام شد  است  پراگ  در  مستقر 

بیشتر در مورد ظرایف این حرفه بود.
و  عظیمی  موزیسین  علی  سپس 
ترانه سرا و خواننده محبوب روی صحنه 
رفت و همراه با توضیح انگیزه و ظرایف 

کار خود دو ترانه با همراهی گیتارش 
اجرا کرد.

طنز«  »شب  برنامه ی  پایان بخش 
خرسندی  کمدی  هادی  استندآپ 
بود که البته با توجه به طوالنی بودن 
باقی  آن   برای  زیادی  وقت  برنامه، 
نماند. خرسندی چند قطعه از کارهایی 
اجرا  بودیم  او دیده  از  قباًل هم  را که 
کرد که این نیز نشان می داد که هرچند 
جذابیت موضوع جای خود را دارد ولی 
شاید مهمتر از آن شیوه ی اجرای روی 
صحنه است که خرسندی همواره در 

آن موفق بوده است.
در آخر شاید تکرار این نکته ی مکرر 
خالی از فایده نباشد که برنامه گزاران 
برنامه های  حجم  نیت  روی حسن  از 
ولی  می کنند  زیاد  را  خود  فرهنگی 
حاضران  خستگی  موجب  عمل  در 
می شوند. آنها از یاد می برند که توجه 
مردم بر موضوعات جدی حدی دارد. 
این برنامه نیز که حدود چهار ساعت 

طول کشید آشکارا طوالنی بود.

=تسنیم گزارش داده برنج 
گوشت  درصد،   51 خارجی 
سیب   درصد،   ۴۳ گوسفند 
زمینی 1۰5 درصد و تخم مرغ 
یافته،  افزایش  درصد   7۲
نوشته  نیز  مهر  خبرگزاری 
قیمت رب گوجه ۲۲۸ درصد 

افزایش پیدا کرده.
عسگراوالدی  =اسداهلل 
ایران  بازرگانی  اتاق  رییس 
و چین: معتقدم تحریم های 
قبلی  تحریم های  از  آبان 
ضعیف تر است و هیچ اتفاقی 
بازار  نمی افتد،  کشور  در 
کار  و  انجام کسب  حال  در 

خودش است.
مردم  روحانی:  =حسن 
چند ماه است مقداری اذیت 
هم  دیگر  ماه  چند  شدند، 
دولت  اما  می شوند  اذیت 
نمی گذارد وضع به این شکل 

باقی بماند.

بیداد  ایران  در  غذایی  اقالم  گرانی 
می کند، کم نیستند آنهایی که برای 
از  مجبورند  سفره شان  نماندن  خالی 
هزینه های دیگر زندگی حتی هزینه 
را  آن  و  کرده  کم  درمان  و  بهداشت 

صرف غذا برای سیر ماندن کنند.
به عنوان مثال در مهرماه قیمت رب 
گوجه 228 درصد افزایش یافته است. 
آبان  ششم  تولید  شیر  قوطی  یک 
2۹۵0 تومان بوده، تولید هشتم آبان 
آن ۴000 هزار تومان قیمت خورده 
تا ۵000  برندها  بعضی  قیمت  است. 

هزار تومان هم رسیده است.
موسیر  ماست  کوچک  قوطی  یک 
تومان  هزار   ۳000 از  شب  یک  در 
به ۶000 هزار تومان رسیده. ماست 
 ۷000 از  »دامداران«  برند  سنتی 
هزار تومان به 10۵00 تومان رسیده 
داده  گزارش  مهر  خبرگزاری  است. 
درصد   ۷۵ امسال  ابتدای  از  میوه 
در  مرغ  قیمت  است.  شده  گران 
بعضی مناطق تهران کیلویی 1۳ هزار 

گرانی بیداد می کند:
 تورم غذایی در ایران به 7۰ درصد رسیده

تومان شده که با قیمت هر کیلو موز 
برابری می کند و اینها فقط نمونه ای 
و  غذایی  مواد  سرسام آور  گرانی  از 

خوراکی در ایران است.
اتاق  رییس  عسگراوالدی  اسداهلل 
»به  و چین می گوید:  ایران  بازرگانی 
از  ماه  آبان  تحریم های  من  عقیده 
و  است  ضعیف تر  قبلی  تحریم های 
بازار  اتفاقی در کشور نمی افتد،  هیچ 
خودش  کار  و  کسب  انجام  حال  در 
داریم مسائل  تنها مشکلی که  است. 
کشور  هر  در  اگر  و  است  بانکی 
اروپایی یک بانک با ما همکاری کند 
مشکالت مان را حل می کنیم«. حسن 
آبان، در جلسه  نهم  روحانی هم روز 
هیات دولت در سخنانی گفته »ممکن 
است در چند ماه گذشته مقداری بر 
مردم ما سخت گذشته باشد و در چند 
ماه آینده هم سخت بگذرد اما دولت 
پیدا  ادامه  روند  این  نخواهد گذاشت 

کند.«
بانک  شاخص های  اعالم  اساس  بر 
اوایل  تا  ایران  در  غذا  تورم  مرکزی 
اما  بود  درصد   ۴۶٫۵ حدود  تابستان 

نمودار رشد تورم غذا در ایران تا تابستان 1۳۹7، منبع: آمار بانک مرکزی

حاکیست  غیررسمی  گزارش های 
میزان تورم در نیمه های پاییز )هفته 
اول آبان ماه( براساس نرخ های جدید 
در  قیمت  توجه رشد  با  بازار مصرف 
بعضی اقالم مثل سبزیجات، انواع میوه 

و انواع گوشت تا ۷0 درصد است.
کم  کیفیت ترین  مثال  عنوان  به 
بازار  در  )گوسفندی(  قرمز  گوشت 
اگر  و  است  تومان  هزار   ۶0 کیلویی 
بدون استخوان و شقه باشد تا کیلویی 
۹0 هزار تومان می رسد که حدود 1۵ 
درصد نسبت به ماه گذشته گران شده 
است یا روغن حلب 1۶ کیلوگرمی از 
هزار   ۹0 حدود  به  تومان  هزار   ۷0
تومان رسیده است. تسنیم نیز گزارش 
داده برنج خارجی ۵1 درصد، گوشت 
زمینی  سیب  درصد،   ۴۳ گوسفند 
درصد   ۷2 مرغ  تخم  و  درصد   10۵

افزایش یافت.
کاالهای  بود  داده  وعده  دولت 
اما  شد  نخواهد  گران  مردم  اساسی 
توخالی  نیز  این  وعده ها  تمام  مثل 
بود گرچه روحانی معتقد است مردم 

»مقداری« اذیت شدند!

دراویش  از  نفر   ۳۸۲=
سال  بهمن  از  گنابادی 
دستگیر  کنون  تا  گذشته 
محاکمه  آنها  از  تعدادی  و 

شده اند.
در  درویش  زن   11=
جریان معروف به »گلستان 
هفتم« بازداشت و نهایتاً به 
زندان قرچک ورامین منتقل 

شدند.
جزئیات  و  وضعیت  =از 
پرونده 1۸۰ درویش گنابادی 

اطالعی در دست نیست.
بر اساس تازه ترین گزارش از وضعیت 
دراویش گنابادی بازداشت شده، برای 
هزار  از  بیش  حکم  مجموع  در  آنها 
سال زندان و شش هزار ضربه شالق 
قضاییه  قوه  مختلف  شعب  سوی  از 
جمهوری اسالمی صادر شده است. این 
در حالیست که از جزئیات و سرنوشت 
پرونده 180 درویش اطالعی در دست 

نیست.
پس از موج گسترده فشار بر دراویش 

احکام صادر شده برای دراویش گنابادی: بیش از 
هزار سال زندان و شش هزار ضربه شالق

 »Zoo Creatives« تو از طریق=
به   »Twitch Live Sessions« و 
کردی  کمک  جوان  موزیسین های 
فیلم  متن  موسیقی  ساخت  در  تا 
پیدا  جایگاهی  موسیقی،  صنایع  و 
کنند. لطفاً در این باره بیشتر توضیح 
بده و بگو چرا بازی کردن نقش یک 

مربی یا راهنما برایت اهمیت دارد؟
-خوشبختانه در صنعتی کار می کنم 
که ورود به آن و موفقیت در آن بسیار 
سخت است. من همیشه عاشق جبران 
موزیسین ها  به  بوده ام؛  زحمات  این 
بتوانند  تا  کردم  کمک  آهنگسازان  و 
داشته  رشته  این  در  بهتری  شناخت 
 »Zoo Creatives« باشند.از طریق
یک برنامه ی کارآموزی ترتیب داده ام 
به  که  جوان  دانشجویان  آن  در  تا 
کالس موسیقی می روند، این صنعت 
 Twitch Live« بشناسند.  بهتر  را 
کالس  مثل  بیشتر   »Sessions
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حرفه ای برای شنوندگان جهانی است. 
قطعات  بررسی  شامل  جلسات  این 
از گذشته و نوشتن نشانه های  خاص 
جدید هستند که با توضیحات کامل 

در حین انجام کار همراه است.
ایران  در  ما  خوانندگان  برای   =

پیامی داری؟
-می دانم که هنرها، بطور کلی، خیلی 
سرکوب می شوند ولی هنر و ایجاد آن 
عمدتا وابسته به خود خالق اثر است. 
که  هستیم  این  شاهد  روز  به  روز  ما 
ایران  در  همه  تکنولوژی،  خاطر  به  
می توانند بیننده داشته باشند.  امیدوارم 
محدودیت  ایجاد  سرکوب ها،  این  که 
به  باعث  بلکه  نکند  هنرها  این  برای 
چالش کشیدن قوانین بشود چرا که 

قوانین همیشه مستعد شکست اند.
*منبع: کیهان الیف )کیهان لندن 

به زبان انگلیسی(
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن 

چپ  که  بود  انحرافاتی  چنین  با 
اروپایی، به سبب بی توجهی به منافع 
ملی و رشد سطح زندگی زحمتکشان 
خودی،  از هجوم میلیون ها »فراری و 
پناهنده« از شمال آفریقا و خاورمیانه 
این  از  توهم که  بدین  استقبال کرد. 
میان »شهرجهان«  تفاوت  راه کم کم 
از میان خواهد  و »دهکد ه ی جهان« 
پیامد  دو  دست کم  اشتباه  این  رفت. 

ناخجسته داشت:
جوامع  سرآمدان  آنکه  نخست  ـ 
یاد شده را )که شدیداً برای نوسازی 
جذب  بودند(  نیاز  مورد  خود  کشور 
اروپا می کرد و به »بردگی نوین« در 

»غربت« می گماشت.
کار  نیروی  تزریق  با  آنکه  دیگر  ـ 
زحمتکشان  دستمزد  رشد  از  ارزان 
اروپایی جلوگیری  می کرد. در نتیجه 
بزرگترین  عنوان  به  آلمان،  در  مثاًل 
اقتصاد اروپا، در طول یک چهارم قرن 
)از 1۹۹1تا 201۵( رشد درآمد واقعی 
زحمتکشان با میزان 0٫۶%عماًل ثابت 
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ماند. اضافه بر آنکه طبقه ی متوسط و 
به ویژه قشر متخصصین با درآمدهای 
باال، تقریباً از میان رفت و در پایین، 

شمار فقیران از مرز 1۶% گذشت.
برای  چپ ها  سیاست  زیان  ابعاد 
به  آنان  و خدمت  منافع زحمتکشان 
اینجا  که  است  آن  از  بیش  سرمایه 
مورد اشاره قرار گیرد. تنها آنکه صدها 
»انتگراسیون  برای  که  یورو  میلیارد 
تا  می شود،  صرف  نوین«  شهروندان 
شوند،  ارزان  کار  بازار  جذب  بتوانند 
در نهایت نه از سوی صاحبان سرمایه، 
اجتماعی  خدمات  بودجه ی  از  بلکه 

خرج می شود.
مهاجرت  شوربختانه  آن،  از  فراتر 
صدهاهزار از مسلمانان به اروپا زمینه ی 
مناسبی را برای مبلّغان اسالم سیاسی 
فراهم آورد تا با تبلیغات بسیار زیرکانه 
اسالم  نمادهای  میلیاردی،  مخارج  و 
روسری(  و  مسجد  )مانند  سیاسی 
و  فرهنگی«  »گشایش  عنوان  به  را 
مسلمان«  زن  آزاد  انتخاب  »نماد 

گنابادی که از 1۴ بهمن ماه ۹۶ و در 
پی تحصن آنها در مقابل منزل قطب 
خیابان  در  تابنده  نورعلی  دکتر  خود 
پاسداران تهران صورت گرفت تا کنون 
محاکمه  و  بازداشت  درویش  صدها 
در  هرانا  خبرگزاری  اکنون  شده اند. 
برای  شده  صادر  احکام  گزارشی 
دراویش را مورد بررسی قرار داده که 
سال   1000 از  بیش  صدور  از  نشان 

زندان و ۶000 ضربه شالق دارد.
نیمه شب 1۴ بهمن ماه سال گذشته 
و  امنیتی  نیروهای  پرتعداد  حضور 
انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی 
تابنده با واکنش منفی سایر دراویش 
در  گنابادی  دراویش  شد.  مواجه 
حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف 
منزل دکتر تابنده تشکیل دادند. این 
تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و 
لباس شخصی به خشونت کشیده شد 

و صدها تن زخمی و بازداشت شدند.
یکی از بازداشت شدگان این حادثه 
به نام محمد راجی بر اثر ضرب و جرح 
کشته  بازداشتگاه  در  بازجویی  حین 
شد. همچنین محمد ثالث یکی دیگر 
از بازداشت شدگان این حادثه به اتهام 
قتل سه مأمور پلیس به اعدام محکوم 
و نهایتاً حکم وی در حالی اجرا شد 
که به گفته ی وکیل مدافع وی ابهامات 
جدی در خصوص عدالت و بی طرفی 
وجود  او  پرونده ی  به  رسیدگی  در 

داشت.
خبرگزاری هرانا اسامی ۳82 نفر از 
دراویش گنابادی دستگیر و تعدادی از 
آنها محاکمه شده اند را منتشر کرده و 
نوشته است »بر اساس اطالعات قابل 
دستیابی 202 از این دراویش گنابادی 
به  تهران جمعاً  انقالب  دادگاه  توسط 
یک اعدام، 1080 سال و  2 ماه حبس 
تعزیری، ۵۹۹۵ ضربه شالق، ۴۶ سال 
و  تبعید  سال   11۴ ممنوع الخروجی، 
فعالیت های  از  محرومیت  سال   ۷2
اجتماعی محکوم شدند. از سرنوشت و 
جزئیات پرونده 180 تن دیگر کماکان 

اطالعی در دست نیست.«
جعفری  مرداد ۹۷   2 سه شنبه  روز 
در  تهران  دادستان  دولت آبادی 
از  زندانی  دراویش  پرونده  خصوص 
صدور ۳۳0 فقره حکم از سوی شعب 
دادگاه انقالب اسالمی خبر داد و گفت: 
»در مورد بیست و پنج نفر از متهمانی 
که با حاضر نشدن در جلسه دادگاه، 

به عمد تالش می کردند مانع محاکمه 
وقت  واقعی  ابالغ  با  دادگاه  شوند 
مقررات  طبق  متهمان،  به  رسیدگی 
دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نمود و 

حکم به نحو حضوری صادر گردید«.
در ادامه این گزارش آمده است 11 
نوری،  نازیال  نام های  به  درویش  زن 
شیما انتصاری، سیما انتصاری، صدیقه 
سپیده  یداللهی،  شکوفه  صفابخت، 
مرادی، الهام احمدی، مریم فرسیابی، 
آویشا جالل الدین، معصومه براکوهی و 
شهناز کیان اصل هستند که در جریان 
معروف به »گلستان هفتم« بازداشت و 
نهایتاً به زندان قرچک ورامین منتقل 

شدند.
درویشان  بین  در  همچنین 
آنها  از  نفر   ۵ حداقل  محکوم شده 
محمد  عبدی،  مصطفی  نام های  به 
شریفی  مقدم، صالح الدین مرادی، رضا 
انتصاری و سینا انتصاری از گردانندگان 
وبسایت مجذوبان نور هستند که اکنون 

در زندان تهران بزرگ بسر می برند.
پیشتر این فعاالن حقوق دراویش که 
اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس 
هستند طی نامه ای سرگشاده خطاب 
به رئیس زندان اعالم کرده بودند که 
و  علنی  دادگاهی  برگزاری  زمان  تا 
انظار  در  منصفانه  شرایط  رعایت  با 
نخواهند  حضور  دادگاه  در  عمومی، 

یافت.
دلیل  به  بعضاً  که  یادشده  دراویش 
دستگیری  زمان  در  وارده  صدمات 
هستند  پزشکی  رسیدگی  نیازمند 
دشوار  شرایط  با  نیز  زندان  در  حتی 
روبرو  امنیتی  نهادهای  فشارهای  و 
هستند. شرایط نگهداری آنان در زندان 
این  اعتراض  مایه  تا کنون چندین بار 

دراویش شده است.
الزم به یادآوری است که بر اساس 
زندان ها  سازمان  مدون  آیین نامه های 
زندانیان،  حقوق  مقاوله نامه های  و 
مسئوالن زندان ملزم به ایجاد تفکیک 
بر اساس  در محل نگهداری زندانیان 
باورها  و  اتهامات  جمله  از  مواردی 
امنیت  حفظ  مسئولیت  و  هستند 
عهده ی  بر  نیز  زندانیان  سالمت  و 
با این حال مسئوالن زندان  آنهاست؛ 
ورامین  قرچک  زندان  و  بزرگ  تهران 
تفکیک  اصل  گرفتن  نظر  در  بدون 
جرائم، دراویش زندانی را در بندهای 

عادی و عمومی نگهداری می کنند.

برای  امروزه  که  درحالی  بزنند،  جا 
واقعی  چهر ه ی  اروپاییان  اکثریت 
برمال  بیشتر  هرچه  سیاسی  اسالم 
نیز شگفت انگیز  راستی  به  می شود.  
برای  که  اروپایی  چپ های  که  است 
مبارزه با فاشیسم برای خود رسالتی 
قائل هستند، دست تبلیغات رژیم های 
ظاهر  پس  در  را  اسالمی  توتالیتر 
تبلیغات  حق طلبانه ی  و  »مظلومانه 

اسالمی« نمی بینند.
برای جریان »چپ«  ترتیب  بدین  
با  که  می شود  بسته  باطلی  دور 
علیه  استالین  سیاست  چرخش 
اسرائیل آغار گردید و راه را برای نفوذ 
 Vulgar  سومی جهان  مارکسیسم 
در  و  کرد  باز  اروپا  به   marxism
دهه های بعدی زمینه را برای رسوخ 
تبلیغات ضداسرائیلی و ضدآمریکایی 
فراهم آورد.  بر پایه ی چنین تبلیغاتی 
اسالم  گسترش  آسیاب  به  آب  که 
اروپایی  جوامع  می ریزد،  سیاسی 
نگرانی و اعتراض خود به سیاست های 
راست  احزاب  انتخاب  با  را  حاکم 

افراطی  بیان می کنند.
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ما  آمریکا:  دفاع  وزیر   =
رژیم  که  نمی کنیم  فکر 
را  ایران مردمش  کنونی در 
شک  زیرا  کند،  نمایندگی 
این کشور  نداریم که مردم 
زندگی  و  صلح  خواهان 
مسالمت آمیز با همسایگان 
اگر  بنابراین  هستند،  خود 
به آغوش  کند  ایران تالش 
و  بازگردد  جهانی  جامعه 
ماجراجویی های  از  دست 
بدون  بردارد،  کنونی اش 
شک ما در رابطه با تحریم ها 
تجدید نظر خواهیم کرد. ولی 
برای تجدید نظر باید شاهد 
نه  و  باشیم  تغییرات جدی 
وعده های پوچ تغییراتی که 

هرگز اجرا نخواهند شد.
عربستان:  خارجه  =وزیر 
سرنخ تمام گروه هایی را که 
»از  آفریقا  و  خاورمیانه  در 
حوثی ها  تا  لبنان  حزب اهلل 
یمن، از طالبان در افغانستان 
آفریقا  در  بوکوحرام  و 
بحران آفرینی می کنند« باید 

»در تهران جستجو کرد«.
اقتصادی:  مشاور  =یک 
اهکارهایی که اروپا، چین و 
اثرات  کاهش  برای  روسیه 
ارائه  تا کنون  این تحریم ها 
محسوسی  نتیجه  داده اند 

نخواهد داد.
انستیتوی  اجرایی  =مدیر 
ی  هش ها و پژ لمللی  بین ا
امنیتی: ولت جدید آمریکا 
می زند  که  حرف هایی  به 
عمل می کند و اگر جمهوری 
بستن  تهدید  مثال  اسالمی 
تنگه هرمز را عملی کند، این 
رفتار با واکنش سختی روبرو 

خواهد شد.
و  ایتالیا  دفاع  =وزرای 
آلمان نیز از جمله سخنرانان 
کنفرانس منامه بودند، ولی 
هیچکدام در صحبت هایشان 
اشاره ای به جمهوری اسالمی 

نکردند.

منامه«  »گفتگوهای  رأفت-  احمد 
اندیشکده  سوی  از  ساله  همه  که 
بین المللی  »انستیتوی  بریتانیایی 
در   )IISS( امنیتی«  پژوهش های 
برای بررسی مسائل  پایتخت بحرین 
امنیتی منظقه برگزار می شود، امسال 
نیز چون سال گذشته بر سیاست ها و 
نقش جمهوری اسالمی در خاورمیانه 
از  متمرکز بود. در این کنفرانس که 
وزرای  شد،  برگزار  اکتبر   ۲8 تا   ۲۶
خارجه و دفاع کشورهای عرب، اروپا و 
آمریکا، در کنار ده ها پژوهشگر شرکت 
سخنان  با  امسال  نشست  داشتند. 
پادشاه اردن، که توسط وزیر خارجه 
این کشور خوانده شد، آغاز به کار کرد.

سخنران اولین میزگرد این نشست، 
بود.  آمریکا  ماتیس وزیر دفاع  جیمز 
نیمی  از  بیش  که  ماتیس  جیمز 
نقش  بر  متمرکز  صحبت هایش  از 
و  جهان  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
منطقه بود، در ابتدا گفت »هیچکدام 
کنفرانس  این  در  که  کشورهایی  از 
حضور دارند خواهان جنگ و درگیری 
نیستند، ولی همزمان نمی توانیم نفوذ 
بدنهاد  و بی ثبات کننده سازمان های 
متمرد  رژیم  و  افراطی خشونت طلب 
ایران را نادیده بگیریم. در همین زمینه 
من بار دیگر تاکید می کنم که ایاالت 
متحده در مقابل گسترش تسلیحات 
پیشرقته ایران خواهد ایستاد و مانع 
پشتیبانی تکنیکی و مالی این کشور از 

گروه های تروریستی در سراسر منطقه 
عراق  و  لبنان  تا  سوریه  و  یمن  ،از 

خواهد شد«.
حامی  ایران  حکومت 

شبه نظامیان منطقه
جیمز ماتیس در ادامه در اشاره به 
یمن، افزود: »ایران با زیر پا گذاشتن 
موشک،  ملل،  سازمان  تحریم های 
راکت و دیگر سیستم های حمله هوایی 

در اختیار حوثی ها قرار می دهد. در 18 
یکصد  از  بیش  حوثی ها  گذشته  ماه 
پادشاهی سعودی،  به سمت  موشک 
چون  غیرنظامی  اهداف  به  جمله  از 
فرودگاه بین المللی ملک خالد پرتاب 
کرده اند؛ موشک هایی که توسط ایران 
است.  شده  داده  قرار  آنها  اختیار  در 
حمایت ایران از حوثی ها مانع دستیابی 
به صلحی قابل قبول و پایان دادن به 
جنگی است که مصائب بسیاری را برای 
است«. داشته  دنبال  به  غیرنظامیان 

جمهوری  آمریکا،  دفاع  وزیر 
القاعده  با  همکاری  به  را  اسالمی 
»این  گفت  و  ساخت  متهم  نیز 
به  ایران  از خاک  تروریستی  سازمان 
می کند،  استفاده  امن  منطقه  عنوان 
قابل  جهانی  جامعه  برای  که  امری 
ماتیس  جیمز  نیست«.  پذیرش 
اسالمی  جمهوری  ماجراجویی های 
در آب های منطقه را »تهدیدی جدی 
فارس،  خلیج  در  تردد«  آزادی  برای 
دانست  باب المندب  و  عمان  دریای 
و گفت »ما در این زمینه نیز سخت 
در مقابل ایران خواهیم ایستاد«. وزیر 
دفاع دولت دونالد ترامپ به حمالت 
علیه  اسالمی  جمهوری  سایبری 
کشورهای منطقه و نهاد های اقتصادی 

»سیستم  افزود  و  کرد  اشاره  نیز 
ایران تهدیدی  موشک های بالستیک 
جدی برای لبنان، سوریه، یمن و دیگر 
کشورهاست« و ایاالت متحده آمریکا 
قصد ندارد در این زمینه سکوت اختیار 

کند و واکنشی ار خود نشان ندهد.
نقش ایران و روسیه در سوریه

جیمز ماتیس در صحبت هایش در 
یادآوری  همچنین  منامه  کنفرانس 

بشار  جنایتکار  رژیم  »اگر  که  کرد 
به دلیل  بر سر کار است،  اسد هنوز 
است«.  روسیه  و  ایران  حمایت های 
در  »روسیه  افزود  آمریکا  دفاع  وزیر 
به  دادن  پایان  برای  تالش  ادعای 
جنگ در سوریه صادق نیست زیرا اگر 
چنین می بود دست از حمایت رژیمی 
شهروندانش  خون  به  دستانش  که 
آلوده است، بر می داشت«. در خاتمه 
همکاری  لزوم  بر  ماتیس  جیمز 
کشورهای منطقه با جهان آزاد تاکید 
کرد و گفت »تمام کشورهایی که به 
حکومت قانون و صلح اعتقاد دارند باید 
در همکاری با یکدیگر با این چالش ها 
مقابله کنند«. این همکاری، به گفته 
این مقام آمریکایی، باید در زمینه های 
مختلف از جمله نظامی و امنیتی باشد 
و  افراطی  ایدئولوژی های  بتواند  »تا 
تروریسم را در منطقه شکست دهد و 
راه را برای صلح و توسعه هموار سازد«.

جیمز ماتیس در پاسخ به پرسشی 
در رابطه با تحریم های جدید آمریکا 
گفت  اسالمی،  جمهوری  قبال  در 
کنونی  رژیم  که  نمی کنیم  فکر  »ما 
نمایندگی کند،  را  ایران مردمش  در 
زیرا شک نداریم که مردم این کشور 
خواهان صلح و زندگی مسالمت آمیز 

بنابراین  هستند،  خود  همسایگان  با 
آغوش  به  کند  تالش  ایران  اگر 
از  دست  و  بازگردد  جهانی  جامعه 
بردارد،  کنونی اش  ماجراجویی های 
تحریم ها  با  رابطه  در  ما  شک  بدون 
برای  ولی  کرد.  خواهیم  نظر  تجدید 
تجدید نظر باید شاهد تغییرات جدی 
باشیم و نه وعده های پوچ تغییراتی که 

هرگز اجرا نخواهند شد«.

از  اسالمی  جمهوری  حمایت 
حوثی های یمن

خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه 
سخنرانی اش  از  بخشی  نیز  بحرین 
عملکرد  به  را  منامه  کنفرانس  در 
جمهوری اسالمی در منطقه اختصاص 
داد و از یمن به عنوان »آخرین قربانی 
جمهوری  سلطه گرانه  سیاست های 
اسالمی در منطقه« نام برد. این مقام 
بحرینی حمایت جمهوری اسالمی از 
اصلی  »علت  را  حوثی  شبه نظامیان 
ادامه جنگ در یمن و عدم بازگشت 
خواند،  مذاکره«  میز  به  شورشیان 
امور  در  ایران  »دخالت های  افزود  و 
داخلی یمن دلیل اصلی زیر پا گذاردن 
توافق سال ۲۰1۲ و اسلحه به دست 

گرفتن حوثی ها است«.
وزیر خارجه بحرین افزود »حمایت 
گروه های  از  اسالمی  جمهوری 
نیز  لبنان  و  عراق  در  تروریستی 
تالش های  مقابل  در  سد  بزرگترین 
دولت های این دو کشور برای خروج 
از بحران هایی است که با آنها دست 
به گریبان هستند«. گروه هایی که در 
عراق و لبنان علیه بازگشت ثبات به 
این دو کشور فعال هستند، به گفته 
اوامر  »اجرای  بحرین،  خارجه  وزیر 

تهران و وفاداری به جمهوری اسالمی 
را بر منافع ملی شان ترجیح می دهند. 
گروه هایی چون حزب اهلل لبنان کشور 
خودشان را به پایگاهی برای بی ثباتی 
در منطقه در جهت منافع جمهوری 

اسالمی تبدیل کرده اند«.
عادل الجبیر، وزیر خارجه پادشاهی 
این  در  اینکه  وجود  با  سعودی، 
کنفرانس برای قتل جمال خاشقجی 

در کنسولگری کشورش در استانبول 
از  بخشی  داشت،  قرار  فشار  تحت 
صحبت هایش را به عملکرد جمهوری 
اسالمی اختصاص داد و از این کشور 
به عنوان »نماد تاریکی« نام برد. وزیر 
تمامی  سعودی  پادشاهی  خارجه 
به  را  خاورمیانه  کنونی  مشکالت 
و  انداخت  اسالمی  جمهوری  گردن 
امروز در منطقه  آنچه  گفت »منشاء 
شاهد هستیم، انقالب خمینی در سال 
1۹۷۹ است که فرقه گرایی، تروریسم 
و خشونت  را رواج داد«. سیاستی که 
به گفته عادل الجبیر »بی وقفه ادامه 
سنگینی  بهای  امروز  ما  و  کرد  پیدا 

برای آن می پردازیم«.
منشاء  اسالمی  جمهوری 

بی ثباتی در منطقه
َعادل الجبیر در ادامه گفت »اگر در 
منطقه  از  خارج  کشورهای  گذشته 
بحران آفرینی  دخالت هایشان  با 
می کردند، امروز از سوریه تا عراق، از 
یمن تا لیبی و حتا کشورهای ساحل 
آفریقا نیز درگیر بحران هایی هستند 
رأس  در  و  منطقه ای  بازیگران  که 
آفریده اند.  اسالمی  جمهوری  آنها 
بحران هایی که هدف آنها تغییر نظم 
کنونی است«. سرنخ تمام گروه هایی را 

که در خاورمیانه و آفریقا »از حزب اهلل 
طالبان  از  یمن،  حوثی ها  تا  لبنان 
آفریقا  در  بوکوحرام  و  افغانستان  در 
بحران آفرینی می کنند«، به گفته این 
مقام سعودی باید »در تهران جستجو 
کرد«. وزیر خارجه پادشاهی سعودی 
در  نیز  را  اوباما  باراک  دولت  البته 
در  اسالمی  نفوذ جمهوری  گسترش 
منطقه بی تقصیر نمی داند، ولی معتقد 
دونالد  آمدن  کار  روی  با  که  است 
ترامپ وضعیت تغییر کرده است: »ما 
رژیم  توانستیم  گذشته  سال  دو  در 
آفریقا  ایران را در جهان اسالم و در 
امروز شمار دوستان  و  کنیم  منزوی 
انگشتان  از  کمتر  اسالمی  جمهوری 

یک دست هستند«.
عادل الجبیر در ادامه صحبت هایش 
در  امروز  اسالمی  »جمهوری  گفت 
اگر  دارد.  قرار  دوراهی  یک  مقابل 
نخواهد هزینه سنگینی پرداخت کند 
و عضو قابل احترامی در جامعه جهانی 
باشد باید فعالیت های هسته ای خود را 
کامال به فراموشی بسپارد، برنامه های 
موشکی اش را متوقف کند، دست از 
حمایت از گروه های تروریستی چون 
حزب اهلل لبنان بردارد و در امور داخلی 
یمن،  چون  منطقه  کشورهای  دیگر 

لبنان یا عراق دخالت نکند«.
را  روحانی  دولت  تحریم ها 

تضعیف خواهد کرد
اقتصادی  مشاور  گوردون  دیوید 
پژوهش های  بین المللی  انستیتوی 
منامه  کنفرانس  در  لندن،  امنیتی 
در اشاره به تحریم های آمریکا که از 
گفت  شد،  خواهند  اجرایی  آبان   1۴
»راهکارهایی که اروپا، چین و روسیه 
تا  تحریم ها  این  اثرات  کاهش  برای 
ارائه داده اند نتیجه محسوسی  کنون 
نخواهد داد«. این کارشناس اقتصادی 
معتقد است »اجرای این تحریم ها و 
ناتوانی اروپا برای مقابله با آنها ضربه 
سختی به دولت حسن روحانی وارد 
خواهد کرد و بر قدرت سپاه پاسداران 
خواهد افزود«. دیوید گوردون معتقد 
تحریم های  شدن  اجرایی  که  است 
ویژه  به  خاورمیانه،  در  »تنش  نفتی 
خواهد  افزایش  را  لبنان  و  یمن  در 
داد«.  این کارشناس بریتانیایی معتقد 
است که تنش بین جمهوری اسالمی 
و اسرائیل باال خواهد گرفت »اگرچه 
نظامی  برتری  به  خوبی  به  ایرانی ها 
اسرائیل و توانایی این کشور در حمالت 
هوایی در خاک سوریه واقف هستند«.

کوری شیک، مدیر اجرایی انستیتوی 
در  امنیتی،  پژوهش های  بین المللی 
منامه،  کنفرانس  پایانی  جمعبندی 
سیاست های  که  کرد  امیدواری  ابراز 
پیشگیرانه کاخ سفید بتواند جمهوری 
اسالمی را وادار به عقب نشینی کند. 
جدید  »دولت  گفت  شیک  کوری 
می زند  که  حرف هایی  به  آمریکا 
تولید  مراکز  بمباران  می کند.  عمل 
تسلیحات شیمیایی در سوریه پس از 
آنکه رژیم این کشور مجددا از آن علیه 
داد  نشان  استفاده کرد،  شهروندانش 
که آمریکای ترامپ با آمریکای اوباما، 
آنها عمل  به  تهدید می کرد ولی  که 
اگر  بنابراین  دارد.   تفاوت  نمی کرد، 
جمهوری اسالمی مثال تهدید بستن 
رفتار  این  کند،  را عملی  تنگه هرمز 
شد  خواهد  روبرو  سختی  واکنش  با 
و بی پاسخ نخواهد ماند«.در کنفرانس 
آلمان  و  ایتالیا  دفاع  وزرای  منامه 
ولی  بودند،  سخنرانان  جمله  از  نیز 
هیچکدام در صحبت هایشان اشاره ای 
به جمهوری اسالمی نکردند. الیزابت 
ترنتا وزیر دفاع ایتالیا ضمن تاکید بر 
بی طرفی کشورش در بحران هایی چون 
یمن، ابراز امیدواری کرد که حزب اهلل 
را  اروپا  سالح  خلع  پیشنهاد  لبنان 
نیروی  یک  عنوان  به  تنها  و  بپذیرد 
سیاسی به فعالیت های خود ادامه دهد.

اورسوال فون درالین وزیر دفاع آلمان 
نیز تنها به لزوم ادامه مبارزه با داعش 
به  پاسخگویی  از  حتا  و  کرد  اشاره 
یرسشی در مورد سیاست های جمهوری 
رفت. طفره  نیز  منطقه  در  اسالمی 

کنفرانس امنیتی منامه برای مقابله با
 نفوذ جمهوری اسالمی در منطقه

جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکاعادل الجبیر و اورسوال فون درالینخالد بن احمد وزیر خارجه بحرین

کنفرانس امنیتی منامه؛ بحرین؛ اکتبر ۲۰۱۸
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