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

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

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

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

و نخواهیم مگس از سرانگشت 
طبیعت بپرد...

 در صفحه 2

با  ویدئویی  آبان   1۳ یکشنبه  عصر 
مجازی  فضای  در  دلخراش  تصاویری 
و  اعتراض  از  موجی  که  شد  منتشر 
خشم مخاطبان را برانگیخت؛ ویدئویی 
که ظاهرا سوزاندن۲۰۰ تا ۳۰۰ سگ 
توسط  اهواز  شهر  حومه  در  را  زنده 
قبل  ساعاتی  می داد.  نشان  شهرداری 
ضبط  و  حیوانات  حامیان  رسیدن  از 

این ویدئو، پیمانکاران شهرداری اهواز 
پس از تیراندازی به صدها سگ، آنها را 
زنده و مرده، سوار بر وانت بار کردند و به 
منطقه محروم مهدیس، کوی بنکداران، 
برده و روی زباله های شهری، نخاله های 
ساختمانی، فاضالب و خاک تخلیه کرده 

و به آتش کشیدند.
در صفحات 10 و 11 

سرمقاهل
دایره ی شیطانی جمهوری اسالمی 

و جام آخر
اصالح طلب اصولگرا 

دیگه تمومه ماجرا
چه از پایین چه از باال !

مدعیان »انقالب اسالمی« چهار دهه آنهم با مشارکت و آرای میلیونی 
مردم فرصت داشتند تا چنان »انقالبی« در ایران و زندگی  ایرانیان به 
وجود آورند که بنا به ادعای رهبران و زمامداران جمهوری اسالمی به 

یک »اقتدار« منطقه ای و جهانی تبدیل شود.
مدعیان »اصالح جمهوری اسالمی« هم بیش از دو دهه آنهم با آرای 
ایران  تا چنان کمی »اصالح« به سود  میلیونی مردم فرصت داشتند 
و زندگی ایرانیان انجام دهند که دچار فالکت امروز نشوند؛ »اقتدار« 

منطقه ای و جهانی پیشکش!
هم انقالِب اسالمی و هم اصالِح جمهوری اسالمی، هر دو، مفتضحانه 
و  مذهبیون  »اصالِح«  و  »انقالب«  حاصل  خورده اند!  شکست 
ملی مذهبیون و چپ و راست های مدافع آنان پس از 40 سال تخریب 
و چپاول سازمان یافته شرایطی است که در برابر چشم ما قرار دارد: 
سایه ی جنگی که با روی کار آمدن جمهوری اسالمی هرگز از سر ایران 
انقالب گریبان  از  کنار نرفت و عفریت آن هشت سال بالفاصله پس 
و  آمریکا  سفارت  اشغال  با  که  اقتصادی  تحریم های  گرفت؛  را  ایران 
گروگانگیری توسط همین کسانی که تا به امروز هم سر کار هستند، 
و  سیاسی  انزوای  کرده؛  مختل  ایران  در  را  مصرف  و  تولید  چرخه ی 
تعویض محبوبیت ایرانیان در جهان با محدودیت های عدیده. و مسبب 

همه اینها نظام جمهوری اسالمی است.
در حالی که جامعه ایران از دی ماه 96، فقط چند ماه پس از هیاهوی 
گزینش حجت االسالم حسن روحانی به دور دوم ریاست جمهوری  اش، 
جمهوری  نظام  از  عبور  خواهان  روشن  کامال  شعارهای  و  حرکات  با 
اسالمی است و نیروهای سیاسی به ویژه در میان نسل های جوانتر به 
تحرک و تالش برای یاری و تحقق این شعارها افتاده اند، وابستگان و 
دلبستگان رژیم نیز دست روی دست نگذاشته اند اگرچه چیزی جز 

کارت های سوخته در دست ندارند! 
پس از نامه نگاری جمعی از فعاالن اصالح طلب به سیدمحمد خاتمی 
برای »اصالح اصالحات« و 230 »انقالبِی آتش به اختیار« به سران سه 
قوه برای سهم بیشتر، حاال 410 نفر به نام »فعال دانشجویی فعلی و 
و  اجتماعی«  امر  به  »بازگشت  خواستار  طوالنی  نامه ای  در  سابق« 

»اصالح از پایین« شده اند!
گذشته از اینکه »اصالح از پایین« اساسا بی معنی ست زیرا »اصالح« به 
ابزار تصمیم و اجرا در قدرت نیاز دارد و امری مربوط به حکومت هاست 
مانند اصالحات رضاشاه و »انقالب سفید« توسط شاه فقید، مردم از 
این بازی های سیاسی به شدت خسته  شده اند که یک سال پیش شعار 
دادند: »اصالح طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا!« حاال با این نامه، عبارت 
»چه از پایین چه از باال!« را میبایست بر آن افزود تا شاید خواست

  مردم جان به لب رسیده برای برخی ها بیشتر روشن شود.

=هیچیک از شروط دوازده گانه ی  دولت آمریکا که جمهوری اسالمی از انجام آنها امتناع می کند نه تنها به زیان 
مردم ایران نیست بلکه می تواند منابع داخلی و منطقه ای را به سود منافع ملی به کار گیرد.

 در صفحه20

سهراب مرادی در عشق آباد رکورد 
شکست و قهرمان وزنه برداری جهان شد

****
خاچانوف قهرمان مسابقات استادان پاریس

****
دو کره زیر یک پرچم و تیم های 
ورزشی مشترک در المپیک توکیو

****
دارندگان مدال المپیک و مسابقات جهانی 
و آسیایی از خدمت سربازی معاف می شوند

****
بازنشستگی رئیس و مدیران فدراسیون 

فوتبال قطعی شد

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید
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صفحه 3د
=انتخابات در آمریکا سیاست های کاخ 
سفید را درباره جمهوری اسالمی تغییر 

نخواهد داد
صفحه 4

=گفتگوی نازنین انصاری با دکتر فیروز 
نادری؛ امروز و آینده ی ایران

صفحه 5
فیلم  میان صد  در  ایرانی  فیلم  =چهار 

برتر جهانی غیرانگلیسی زبان

صفحه 6
بزرگترین  علیه  تحریم  =سنگین ترین 

حامی تروریسم در جهان
صفحه 7

درباره  گلستان  شاهرخ  از  =خاطراتی 
مهرداد پهلبد

صفحات  8 و 9
= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران 

صفحه 13
= سرگرمی -جدول - سودوکو

صفحه 14
=دکترمصّدق؛ آسیب شناسی یک شکست

صفحه 15
از  را  براندازی  فرشگرد:  =دوستان 

حجاب اجباری آغاز کنید!
صفحات 16 و 17

گوارا:  چه  و  گاندی  مهاتما  =میراث 
انقالب، شرکت با مسئولیت محدود!

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.

جایگاه زنان در جامعه سنتی 
استان سیستان و بلوچستان
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با  ویدئویی  آبان   13 یکشنبه  عصر 
تصاویری دلخراش در فضای مجازی 
و  اعتراض  از  موجی  که  شد  منتشر 
خشم مخاطبان را برانگیخت؛ ویدئویی 
که ظاهرا سوزاندن2۰۰ تا 3۰۰ سگ 
توسط  اهواز  شهر  حومه  در  را  زنده 
شهرداری نشان می داد. ساعاتی قبل 
ضبط  و  حیوانات  حامیان  رسیدن  از 
این ویدئو، پیمانکاران شهرداری اهواز 
پس از تیراندازی به صدها سگ، آنها را 
زنده و مرده، سوار بر وانت بار کردند و به 
منطقه محروم مهدیس، کوی بنکداران، 
برده و روی زباله های شهری، نخاله های 
تخلیه  خاک  و  فاضالب  ساختمانی، 

کرده و به آتش کشیدند.
مثل همیشه: اظهارات ضد و نقیض!

پاسخ مسئوالن به ابراز خشم و انزجار 
انتظار  چنانکه  اقدام،  این  از  مردم 
بود.  نقیض  و  ضد  اظهارات  می رفت 
در حالی که جمجمه و استخوان های 
سگ های اهواز پیش چشم مخاطبان 
قرار گرفته بود، شهرداری ابتدا سوختن 
سگ ها را تایید، بعد تکذیب و سپس 
هنگام  سگ   3 فقط  که  کرد  اعالم 
سوزاندن زباله ها سوخته اند. در نهایت 
نیز اعالم کرد که منطقه مهدیس زیر 
از  خارج  و  کازرون  شهرستان  نظر 

محدوده مسئولیت اهواز است! 
اما روایت مردم مهدیس از سگ کشی 
شهرداری، تکرار مکرر صدای تیراندازی 
به سگ ها و استشمام بوی سوخته الشه  
آنها برای روزها و شبهای متمادی است. 
یکی از شهروندان منطقه مهدیس گفته 
که شهرداری به ازای هر الشه سگ به 
پیمانکار 1۰ هزار تومان می دهد که اگر 
روزانه ۵۰ سگ را سر به نیست کنند، 
مبلغ هنگفتی برای یک روز کاری است!

برنامه  اما در  مقامات شهرداری اهواز 
جمهوری  سیمای  و  صدا   2۰:3۰
که  می کنند  توجیه  اینطور  اسالمی 
اهواز  در  ولگرد  سگ های  جمعیت 
زیاد شده و در طول فقط یک سال 2 
هزار مورد گاز گرفتن شهروندان وجود 
داشته و برای هر گازگرفتگی 3 میلیون 

تومان هزینه کرده اند. 
ولی این فرمول لورفته ی شهرداری ها 
و استانداری هاست که به اسم سالمتی 
شکار  طرح  اجرای  و  شهروندان 
سگ ها، ارزانترین راه برای ساماندهی 
به وضعیت سگ های سرگردان را در 
پیش می گیرند: کشتار آنها از راه های 
مختلف چون تزریق اسید، سوزاندن با 
گازوئیل، اعدام های گروهی و زنده بگور 
کردن! طی سال های اخیر، اخباری از 
قزوین،  شیراز،  در  فله ای  سگ  کشی 

تهران و مشهد نیز منتشر شده است.
بودجه  شهرداری ها  که  حالی  در 
و  پناهگاه ها  تاسیس  برای  مشخصی 
پیمانکاران  دارند،  سگ ها  نگهداری 
تا  می گمارند  کار  به  را  غیرمتخصص 
بدون معاینه و بررسی وضعیت سالمت 
سگ ها، آنها را بیمار اعالم کرده و حکم 

به کشتار آنها  دهند. 
نیز  بی زبان  و  بی پناه  حیوانات 

شکنجه می شوند
ه های  هگا پنا ز  ا رش ها  گزا لبته  ا
شهرداری ها و استانداری ها هم چنگی 
به دل نمی زند زیرا مانند اردوگاه های 
مرگ تدریجی هستند که در شرایط 
و  جراحی  را  سگ ها  غیربهداشتی 
عقیم می کنند. امردادماه امسال یکی 
معلول،  سگ های  نگهداری  مراکز  از 
این  نگهداری  وضعیت  از  ویدئویی 
حیوانات بی پناه و بی زبان در پناهگاه 
کرد  منتشر  »اسالم شهر«  چهاردانگه 
که این حیوانات را بدون آب و غذا، در 
فضای کامال کثیف زندانی کرده بودند تا 
یک روز به سراغشان بیایند و اگر هنوز 

زنده بودند، آنها را عقیم کنند.
امور  فعال  و  روانشناس  مهرانی  بهناز 
گفتگو  در  آلمان  ساکن  اجتماعی 
را  اهواز  سگ سوزی  لندن  کیهان  با 
دولتی  تیک  سیستما حیوان کشی 
بعد  »در  می گوید:  و  کرده  ارزیابی 
حکومتی بحث چنان عریان است که 
جای حرف باقی نمی گذارد. واضح است 
که حکومت ارزشی برای جان انسان 
بخواهند  اگر  نیست.  قائل  حیوان  و 
مدیریت  و  کنترل  عقیم،  را  حیوانات 
اما وقتی  نیازمند هزینه است.  کنند، 
این  بیماران خاص  مورد  در  باورشان 
چون  کنند،  هزینه  کمتر  که  است 
عمر  سال  دو  از  بیش  است  ممکن 
نکنند، چه انتظاری می شود داشت که 

به حیوانات توجه کنند!« 
مردم  و  حیوانات  حقوق  کمپین های 
عادی بارها علیه عملکرد شهرداری ها 
و  شده اند  معترض  حیوان آزاری  و 
حتی درگیری هایی هم با پیمانکاران 
همچنان  ولی  داشته اند  شهرداری 

حقوق  از  حمایت  در  قانونی  خالء 
حیوانات دلیلی بر کشتار و آزار و اذیت 
پیش نویس  بین،  این  در  آنهاست.  
اصالح  و  آزاری  حیوان  منع  الیحه 
ماده ۶79 قانون مجازات اسالمی که 
شورای  مجلس  به   9۶ سال  آبان ماه 
اسالمی ارائه شد، همچنان بالتکلیف 
ماده  این  است.  مانده  مسکوت  و 
مالک،  دارای  حیوانات  صرفا  قانونی 
حالل گوشت و شکارممنوع را مورد نظر 
قرار داده و حیوانات اهلی مثل سگ را 

در برنمی گیرد.
به ویژه  از جمله سگ ها  اما حیوانات 
از سوی کسانی که آغشته به باورهای 
خرافی هستند نیز مورد آزار و اذیت قرار 
می گیرند و به نظر هم نمی رسد از حجم 
افزایش  وجود  با  حیوانات،  به  تهاجم 
نگهداری  به  جامعه  از  بخشی  تمایل 

از حیوانات خانگی، کاسته شده باشد. 
اتفاقا با فراگیر شدن اینترنت، تصاویر 
و شکنجه ی  آزار  از  غیرانسانی  بسیار 
شکستن  سربریدن،  چون  حیوانات 
کردن  خفه  و  طناب پیچ   استخوان ها، 
آنها  و حتی کشیدنشان به روی زمین 
منتشر  حرکت  حال  در  اتومبیل  با 
می شود. چنین رفتاری این سوال را در 
ذهن ایجاد می کند که ریشه ی مشکل 
ارتباط نادرست انسان با حیوانات در 

ایران چیست؟
جامعه ی  و  افراد  خرافی  باورهای 

خشمگین
اصلی  دالیل  از  یکی  مهرانی  بهناز 
غلطی  باورهای  ا  ر ری  زا حیوان آ
گرفته  شکل   مردم  در  که  می داند 
می دهد:  توضیح  زمینه  همین  در  و 
»بیشتر حیوان آزاری ها را در رابطه با 
آن،  گربه و سگ می بینیم که دلیل 
باور مذهبی مثل نجس بودن سگ و 
خرافاتی است که مثال در مورد زنان 
حامله در رابطه با گربه ها وجود دارد. 
داشتن این باورها مجوزی برای آزار 

حیوانات است! حاال اینکه با این مجوز 
چطور اقدام به حیوان آزاری می کنند، 
ریشه در افزایش خشم در جامعه امروز 

ایران نیز دارد.«
او معتقد است: »در جامعه ایران خشم 
و ناکامی به دالیل شرایطی که وجود 
و  می شود  سرریز  و  است  زیاد  دارد، 
نشان  مختلف  اشکال  به  را  خودش 
ما  خشم  این  با  مواجهه  در  می دهد. 
و  مشکالت  که  نداریم  بالغی  جامعه 
همین،  برای  کند،  مدیریت  را  خشم 
خشم در سلسله مراتب خودش را نشان 
می دهد و هر کس به پایین دست خود 
زور می گوید. در این فرایند حیوانات، 
طعمه های  توان خواهان  و  کودکان 
که  هستند  افرادی  برای  راحت تری 
شکلی  به  را  خود  خشم  می خواهند 

خالی کنند.«
این روانشناس و فعال حقوق کودکان 
بودن  ناآشنا  و  محدود  رابطه  زنان  و 
یکی  نیز  را  حیوانات  با  ایران  جامعه 
می داند:  حیوان آزاری  دالیل  دیگر  از 

با  همزیستی  فرهنگ  از  ما  »جامعه 
با  کامال  و  نیست  برخوردار  حیوانات 
حیوانات ناآشناست. حتی برخی فکر 
حس  را  درد  حیوانات  که  می کنند 
یا  غمگین  نمی خوابند،  نمی کنند، 
ندارند!  حس  یا  نمی شوند  گرسنه 
آسیب  حیوانات  به  دلیل  همین  به 
نیز  روستایی  جامعه  در  می رسانند. 
مراقب  حیواِن  سگ  است؛  همین 
است. دامداران فکر می کنند دام با آب 
و نان سیر می شود  و وقتی پیر شد 
دیگر برایشان فایده ای ندارد. در واقع 
فرهنگ همزیستی با حیوانات را ندارند 
و از آنها به سود خود استفاده ابزاری 
می کنند. ولی در شهرها، دالیلی مثل 
هراس از حیوانات وجود دارد یا اینکه 
فکر می کنند مثال سگ و گربه ولگرد 
چهره شهر را بهم می زنند. همینطور 
شایعاتی پراکنده می شود مثل حمله 
سگ ها به 2 هزار شهروند اهوازی که 
واقعا باورنکردنی است. اینها باعث ترس 
مردم از حیوانات می شود که مبادا بیمار 

باشند.«
در  سکوت  همچنین  مهرانی  بهناز 
قبال خشونت علیه حیوانات را عاملی 
به  نسبت  خشونت  فزایش  ا برای 
انسان ها می داند و می گوید: »کسانی 
بالقوه  می دهند،  آزار  را  حیوانات  که 
اگر  و  هستند  نیز  انسان ها  آزارگر 
بیاید خیلی  به وجود  شرایط  مساعد 
راحت به انسان ها هم صدمه می زنند. 
این خیلی خطرناک است؛ اگر همسایه 
و نزدیکان شما حیوان آزاری می کنند 
به  باید  درواقع  کنید!  سکوت  نباید 
چشم آدمی به او نگاه کنید که ظرفیت 
این را دارد که به بچه و خانواده شما 
مرتکب  حتی  و  برساند  صدمه  نیز 

قتل شود.«
به  جنسی  تجاوز  روانشناس   این 
آمار  دارای  نیز  را  ایران  در  حیوانات 
به  »تجاوز  و می گوید:  دانسته  باالیی 
حیوانات خصوصا سگ ها در ایران آمار 
وجود  آمارگیری  امکان  دارد.  باالیی 
که  هم  مستندی  به  حتی  و  ندارد 
رابطه  این  در  حیوانات  حامیان  گروه 
از  ندادند.  بودند مجوز پخش  ساخته 
کمترین  تجاوز  نوع  این  حقوقی  نظر 
مسئولیت و پیامد را دارد و بهتر بگویم 
فرد  برای  مجازاتی  و  عواقب  هیچ 
در  حیوانات  به  تجاوز  ندارد!  متجاوز 
ایران در حال رشد است، چون هیچ 
عامل بازدارنده  و قانونی و هیچ شاکی 
و هیچ حامی برای حیوانات وجود ندارد 
که  افرادی  پراکنده ی  تالش های  جز 

صدایشان به جایی نمی رسد.« 
آزاده کریمی

...........................................
* از شعر »صدای پای آب« سروده ی 

سهراب سپهری

آمریکا،  تحریم های  جدید  دور  هدف 
کشور،  این  سیاسی  مقامات  گفته  به 
و  خارجه  وزیر  تا  رئیس جمهور  از 
مشاور امنیت ملی، تغییر رفتار مقامات 
این  کشاندن  و  اسالمی  جمهوری 
حکومت پای میز مذاکرات است. اگرچه 
دونالد ترامپ در صحبت هایش چندین 
بار به »مذاکرات بدون قید و شرط« نیز 
آمریکا  وزیر خارجه   ولی  کرده،  اشاره 
دوازده شرط برای گفتگوهای احتمالی 

با ایران را اعالم کرده است.
شروط دوازده گانه آمریکا

1- ایران باید کلیه جزئیات ابعاد نظامی 
برنامه پیشین هسته ای خود را به آژانس 

بین المللی انرژی اتمی اعالم کند.
را  اورانیوم  غنی سازی  باید  ایران   -2
متوقف کند و هرگز به دنبال فرآوری 
تولید پلوتونیم نرود؛ این شامل بستن 

رآکتور آب سنگین اراک نیز می شود.
آژانس  بازرسان  به  باید  ایران   -3
بازرسی  اجازه  اتمی  انرژی  بین المللی 
و  مراکز  همه  از  محدودیت  بدون 

تاسیسات را در سراسر کشور بدهد.
بالستیک  موشکی  برنامه  توسعه   -4

ایران باید متوقف شود.
۵- همه شهروندان آمریکا و همچنین 
و  دوست  کشورهای  دیگر  شهروندان 
متحد آمریکا که به اتهامات ساختگی 
در ایران زندانی هستند، باید آزاد شوند.

حمایت  و  تسلیح  از  باید  ایران   -۶
از  خاورمیانه  در  تروریستی  گروه های 
جمله حزب اهلل لبنان، حماس و گروه 
فلسطینی جهاد اسالمی دست بردارد.

عراق  دولت  حاکمیت  باید  ایران   -7
را به رسمیت شناخته و با خلع سالح 
شبه نظامیان شیعه آن کشور مخالفت 

نکند.
از  نظامی  حمایت  از  باید  ایران   -8
دست  یمن  در  حوثی  شبه نظامیان 
به  یافتن  دست  در جهت  و  برداشته 
یک راه حل سیاسی مسالمت آمیز در 

این کشور گام بردارد.
امر  تحت  نظامی  نیروهای  کلیه   -9
باید  ایران در سراسر سوریه  حکومت 

این کشور را ترک کنند.
1۰- حکومت ایران باید از پشتیبانی 
طالبان و دیگر گروه های تروریستی در 
افغانستان  دست برداشته و به حضور 
کشورش  در  القاعده  ارشد  رهبران 

پایان دهد.

سپاه  قدس  نیروی  حمایت   -11
تروریسم  از  اسالمی  انقالب  پاسداران 
سراسر  در  شبه نظامی اش  متحدان  و 

جهان باید متوقف شود.
رفتار  به  باید  همچنین  ایران   -12
همسایگانش،  برابر  در  تهدیدآمیز 
آمریکا  متحدان  آنها  از  بسیاری  که 
تهدید  از  دست  دهد،  پایان  هستند، 
پرتاب  و  بردارد،  نابودی  به  اسرائیل 
موشک به پادشاهی سعودی و امارات 
ایران  سازد.  متوقف  را  عربی  متحده 
جهت  در  اقداماتی  همچنین  نباید 
آبهای  در  کشتی ها  تردد  اختالل 

خلیج  فارس  انجام دهد.
با توجه به موارد باال می توان دریافت 
که تعبیر آمریکا از تغییر رفتار جمهوری 
و  خارجی  سیاست های  به  اسالمی 
منطقه ای این حکومت خالصه می شود 
تغییر  تحریم های کنونی در جهت  و 
اگرچه  نیست،  داخل کشور  در  رفتار 
تحریم های کنونی بدون شک در صحنه 
تاثیرگذار  نیز  کشور  داخلی  سیاست 
خواهند بود و نارضایی مردم را افزایش 

خواهند داد. به ویژه آنکه هیچیک از 
این دوازده شرط که جمهوری اسالمی 
از انجام آنها امتناع می کند نه تنها به 
زیان مردم ایران نیست بلکه می تواند 
سود  به  را  منطقه ای  و  داخلی  منابع 
منافع ملی به کار گیرد. نظام جمهوری 
اسالمی اما تن دادن به این شروط را 
خود  ایدئولوژیک  استراتژی   زیان  به 

ارزیابی می کند.
نارضایتی  گسترش  و  تحریم ها 

عمومی
بستر  نفتی  درآمدهای  شدید  کاهش 
نارضایتی  گسترش  برای  را  جدیدی 
عمومی خواهد گشود زیرا دولت قادر 
نخواهد بود با برخی تدابیر باعث کاهش 
این نارضایتی ها شود. علت اعتراضاتی 
که در ماه های گذشته در درون کشور 
رشد  بیکاری،  افزایش  گرفت  صورت 
تورم، گرانی، بحران های محیط زیستی 
و فساد گسترده در کلیه سطوح بوده 
است. اگرچه دلیل این اعتراض ها عمدتا 
معیشتی است، ولی روز به روز بیشتر 
رنگ سیاسی به خود گرفته و مردم این 
حکومت را نه تنها قادر به حل مشکالت 
اقتصادی نمی دانند، بلکه مقصر اصلی 
این وضعیت دانسته و بنابراین خواهان 

گذار از این نظام هستند.
امنیتی، حکومت  اگر در شرایط ویژه 
تخصیص  با  کند  تالش  توانست  می 
بودجه مثال پرداخت بخشی از مطالبات 
عقب  حقوق  پرداخت  یا  مالباختگان 
افتاده کارگرانی که ماه هاست دستمزدی 
به  آبرسانی  یا  و  نمی کنند  دریافت 
وضعیت  لی  خشکسا که  مناطقی 
فوق العاده ای را در آنجا رقم زده، برای 
خیابانی  اعتراض های  از  جلوگیری 
تالش کند، با کاهش درآمدهای نفتی و 
تحریم های جدید، این امکان به صورت 

قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
پیامد  در  که  آماری  در  کشور  وزارت 
منتشر   9۶ دی ماه  مردمی  خیزش 
تعدادی  در  مردم  حضور  به  ساخت 
سه رقمی از شهرهای بزرگ و کوچک 
اشاره می کند. برای مقابله با خیزشی 
بسیج  به  مجبور  دولت  ابعاد،  این  در 
فوق العاده ی نیروهای انتظامی، امنیتی 
مواجهه ای  چنین  شد.  شبه نظامی  و 
مستلزم بودجه کالن است. با کاهش 
قابل توجه درآمدهای نفتی که می تواند 
افزایش اعتراض های خیابانی را به دنبال 

داشه باشد، دولت نخواهد توانست بار 
نیروهای  گسترده،  صورت  به  دیگر 
امنیتی خود را برای مقابله با مردم روانه 
خیابان ها کند. تامین بودجه سرکوب 
اعتراصات مردمی، با توجه به وضعیت 
کنونی اقتصاد کشور، به معنای کاهش 
بودجه  های عمرانی و حتا عدم پرداخت 
حقوق بخشی از کارمندان دولت خواهد 
بود، امری که نارضایتی ها را می تواند به 
صورت قابل توجهی گسترش دهد و بر 

شمار معترضان خیابانی بیافزاید.
امید ناکام به اروپا

بر  می تواند  دولت  نقدینگی  کاهش 
سیاست منطقه ای رژیم نیز تاثیر بگذارد. 
ادامه حضور در جنگ سوریه، حمایت 
شبه نظامیان  از  تسلیحاتی  و  مالی 
کمک های  لبنان،  و  عراق  در  شیعه 
در  گروه هایی چون حوثی ها  به  مالی 
در  اسالمی  جهاد  و  حماس  یا  یمن 
غزه، هزینه های سنگینی دارد که در 
شرایط جدید ناشی از اجرای تحریم ها، 
جمهوری اسالمی قادر به تحمل آنها 
سیاست های  ادامه  برای  بود.  نخواهد 

جمهوری  منطقه،  در  رژیم  کنونی 
توجهی  قابل  صورت  به  باید  اسالمی 
بودجه برای مصارف داخلی را کاهش 
دهد، که البته نمی تواند توجیهی قابل 
قبول برای مردم داشته باشد. این عامل 
نیز می تواند در رشد جنبش های صنفی 

و معیشتی نقش عمده ای ایفا کند.
امید به مخالفت اروپا، چین و روسیه 
برای کاهش فشار تحریم های آمریکا، 
در عمل ناکام مانده است. بازماندگان 
برجام تا کنون گامی غیر از حمایت های 
سیاسی و لفظی برنداشته اند و مشکل 
به نظر می رسد که بتوانند به صورت 
جدی این تحریم ها را دور بزنند. عباس 
عراقچی معاون ارشد وزارت خارجه، به 
این واقعیت که اتحادیه اروپا نتوانسته 
اسالمی  را  جمهوری  انتظارت  است 
»اینکه  دارد:  اذعان  کند  برآورده 
تصور  از  آهسته تر  بسیار  اروپایی ها 
است.  واقعیت  یک  کردند  حرکت  ما 
آنها  سیاسی  مواضع  اینکه  همچنین 
بسیار خوب بوده هم یک واقعیت است 
و موضوع دیگر به این بازمی گردد که 
هنوز به راهکارهای عملیاتی نرسیده اند 
و انتظارات ما را برآورده نکرده اند«. این 
تحریم های  با  مقابله  در  اروپا  ناتوانی 
را  اسالمی  جمهوری  احتماال  آمریکا، 
به سمت راه هایی غیر از تفاهم با غرب 
زدن  دور  چون  راه هایی  برد.  خواهد 
غیرقانونی تحریم ها که می تواند به مرگ 

قطعی برجام منتهی شود.
آمریکا زهر را در جام ریخت

یک مقام اروپایی در بروکسل به کیهان 
لندن می گوید: »ما تمام تالش خود 
آمریکا  تحریم های  با  مقابله  برای  را 
این مخالفت  اگر  ولی  کار گرفتیم  به 
با سیاست های کاخ سفید هزینه های 
مجبور  کند،  تحمیل  ما  به  بسیاری 
هستیم این تالش ها را متوقف کنیم.« 
می افزاید:  ادامه  در  اروپایی  مقام  این 
»البته در چنین شرایطی خروج ایران 
از برجام آبرومندانه ترین راه گذر از این 
بحران برای کشورهای اروپایی خواهد 
بود!« در صورتی که اروپا نیز جمهوری 
اسالمی را به حال خود رها کند و نتواند 
برجام نیمه جان را در حالت کنونی اش 
حفظ کند، علی خامنه ای مجبور خواهد 
شد زهری را که دونالد ترامپ برای او 
در جام ریخته  است بنوشد و مذاکره 
را با شروط  اعالم شده از سوی مایک 

پمپئو بپذیرد.
جمهوری اسالمی در چهار دهه ای که 
است  داده  نشان  از عمرش می گذرد، 
که برای بقای خود حاضر به هرگونه 
معامله ای است، به ویژه که مذاکره با 
آمریکا، بر اساس شروط دوازده گانه ی 
اعالم شده توسط پمپئو، بطور مستقیم 
تغییر رفتار نظام در داخل کشور و با 
نمی گیرد.  بر  در  را  ایرانی  شهروندان 
ولی اگر جمهوری اسالمی با پذیرفتن 
شروط آمریکا، سیاست های خود در 
برون مرز و در منطقه را تغییر دهد، 
آنوقت به مثابه نظامی شکست خورده 
و ضعیف می بایست به تأمین مطالبات 
بپردازد!  مرز  درون  در  معترض  مردم 
این همان وظیفه ای است که جمهوری 
اسالمی چهل سال در انجام آن ناتوان 
نیز  با پذیرفتن شرایط آمریکا  بوده و 
نه قادر به انجام آن نخواهد بود. مردم 
نظام  و  رسیده  لب  به  جان  و  عاصی 
مشکل  همچنان  اسالمی  جمهوری 

یکدیگر خواهند بود.
احمد رأفت

و نخواهیم مگس از سرانگشت طبیعت بپرد...دایره ی شیطانی جمهوری اسالمی و جام آخر
=هیچیک از شروط دوازده گانه ی  دولت آمریکا که جمهوری اسالمی از انجام آنها امتناع 
می کند نه تنها به زیان مردم ایران نیست بلکه می تواند منابع داخلی و منطقه ای را به 

سود منافع ملی به کار گیرد. 
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نمودار نتیجه پایانی انتخابات میان دوره ای آمریکا

 2۰1۷ سال  در  ایتالیا   =
یورو،  میلیارد   5 از  بیش  با 
اقتصادی  شریک  مهمترین 
اروپا  در  اسالمی  جمهوری 
از  بعد  ایران  است.  بوده 
جمهوری آذربایجان و عراق، 
مهمترین صادرکننده نفت به 

این کشور اروپایی است.
= ایتالیا در ازای معافیت از 
تحریم های نفتی آمریکا، بنا 
بر آنچه رسانه های این کشور 
را  تی  تعهدا می نویسند، 
پذیرفته که منجمد ساختن 
سرمایه گذاری های میلیاردی 
در جمهوری اسالمی، یکی از 

آنهاست.
احمد رأفت - ایتالیا در سال 201۷ 
اقتصادی  شریک  مهمترین  میالدی 
اروپا  اتحادیه  در  اسالمی  جمهوری 
کشور  دو  معامالت  است. حجم  بوده 
 5 با  برابر  میالدی  گذشته  سال  در 
بوده  یورو  میلیون   10۳ و  میلیارد 
است. ایتالیا در این سال یک میلیارد و 
۷۳5 میلیون یورو مخصوالت مختلف 
و فن آوری به جمهوری اسالمی صادر 
از  وارداتش  است، در حالی که  کرده 
ایران برابر با سه میلیارد و ۳۶8 میلیون 
یورو بوده. بیش از 90 درصد این مبلغ 
بابت خرید نفت به حساب جمهوری 
است. جمهوری  شده  ریخته  اسالمی 
از  درصد   12.5 تامین  منبع  اسالمی 
نفت مورد احتیاج ایتالیا است و پس 
از جمهوری آذربایجان و عراق در رتبه 

سوم قرار دارد.
»انی« شرکت ملی نفت ایتالیا، بالفاصله 
پس از اعالم معافیت ایتالیا از تحریم های 
نفتی در بیانیه ای تامل برانگیز می نویسد 
»سرگرم بررسی امکان ادامه خرید نفت« 

همسویی با آمریکا، دلیل معافیت ایتالیا از 
تحریم های نفتی

دونالد ترامپ و جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا؛ واشنگتن 3۰ ژوییه 2۰1۸

دارالترجمه بین المللی فـریـس

زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی
 ) استاد دانشگاه (

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

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

فکــس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk

Email: assot@aol.com

Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne Road
Hammersmith , London W6 0LH

دوشنبه تا جمعه 1۰ صبح تا 5 بعداز ظهر

توییت  ترامپ  =دونالد 
کرده: ترامپ جادوگر است!

کنگره  =دموکرات های 
کنترل  دنبال  به  می گویند 

قدرت ترامپ هستند.
تاریخ  بار در  اولین  =برای 
ایاالت متحده دو زن مسلمان 
و دو زن بومی تبار آمریکا به 

عضویت کنگره در آمدند.
آراء  نهایی شمارش  نتیجه  اعالم  با 
متحده  ایاالت  میاندوره ای  انتخابات 
اختیار  در  اکثریت سنا  مشخص شد 
جمهوریخواهان می ماند در حالی  که 
نمایندگان  مجلس  در  دموکرات ها 

کمی دست باال پیدا کردند.
روز  آمریکایی  دهندگان  رای 
انتخاب  سه شنبه، ششم نوامبر، برای 
یک  نمایندگان،  مجلس  عضو   ۴۳5
سوم اعضای مجلس سنا و شماری از 
ایالت های مختلف به پای  فرمانداران 

صندوق های رای رفتند.
 2۳0 نمایندگان  مجلس  در 
گرفت  تعلق  دموکرات ها  به  کرسی 
کرسی   205 با  جمهوریخواهان  و 
برای  این  دادند.  دست  از  را  اکثریت 
گذشته  سال  هشت  در  بار  نخستین 
اکثریت  دموکرات ها  که  است 
در  را  نمایندگان  مجلس  کرسی های 

دست می گیرند.
اما در سنا جمهوریخواهان توانستند 
5۴ کرسی و دموکرات ها ۴0 کرسی را 
به دست آورند و به این ترتیب اکثریت 
در اختیار هم حزبی های دونالد ترامپ 
هر  برای  میاندوره ای  ماند.انتخابات 
نتیجه  چون  دارد  اهمیت  حزب  دو 
در  مهمی  نقش  سنا  در  ویژه  به  آن 
پیروزی دو حزب در انتخابات ریاست 
حال  عین  در  دارد.  آینده  جمهوری 
هم اکنون بر قدرت رییس جمهوری 
وی  دولت  از  باقی مانده  سال  دو  در 

می افزاید.

جادوی ترامپ
از  پس  آمریکا  رییس جمهوری 

را  آن  انتخابات  برگزاری  نتایج  اعالم 
کرد  توصیف  فوق العاده«  »موفقیت  
چه  تا  داد  نشان  پیاپی  توییت  در  و 
است.  راضی  انتخابات  نتایج  از  اندازه 
دونالد ترامپ می نویسد: »فقط 5 بار 
که  افتاده  اتفاق  اخیر  سال   105 در 
کار،  مسند  در  جمهور  رییس  یک 
یک  در  را  سنا  مجلس  صندلی های 
شده  برنده  میاندوره ای  انتخابات 
با خود یک جادو  ترامپ  آقای  باشد. 
دارد و آن گوش های اوست؛ او نیروی 
هم کمپینی های  و  رای  کردن  جمع 
به  جمهوریخواهان  دارد،  را  خودش 
که  آورده اند  شانس  باورنکردنی  طرز 
خوشحالم  بسیار  من  و  دارند  را  او 
خوبی  این  به  عملکرد  آنها  این که  از 
داشته اند. همه اینها از جادوی ترامپ 
است، مرد جادوگر غیرقابل توصیفی 
که تمام رسانه ها هر روز علیه او حمله 
می کنند ولی او پیروزی های بزرگ به 

دست می آورد.«
با  تلفنی  تماس  در  ترامپ  دونالد 
نانسی پلوسی پیروزی دموکرات ها در 
انتخابات مجلس نمایندگان را به وی 
تبریک گفت. پلوسی رهبر دموکرات ها 
در مجلس نمایندگان به نظر می رسد 
با توجه به پیروزی این حزب به عنوان 

رییس کنگره انتخاب شود.
این انتخابات ویژگی های منحصر به 
در  بار  اولین  برای  داشت.  نیز  فردی 

زن  دو  آمریکا  متحده  ایاالت  تاریخ 
مسلمان به عضویت کنگره در آمدند. 
نامزد  دو  عمر  الهان  و  طالب  رشیده 
مسلمان حزب دموکرات موفق شدند 
از ایالت های میشیگان و مینه سوتا به 
یایند.  راه  آمریکا  نمایندگان  مجلس 
رشیده  و  سومالیایی تبار  عمر  الهان 

طالب فلسطینی تبار است.
جمهوریخواهان  نامزد  رامنی  میت 
سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
2012 نیز موفق شد از ایالت یوتا وارد 
سنا شود. او به خاطر اختالف نظرهای 
درون حزبی اش با ترامپ شهرت دارد.

 29 نامزد  کورتز  اوکازیو  الکساندریا 
ساله حزب دموکرات نیز موفق شد به 
مجلس نمایندگان راه یابد و به این ترتیب 
بود. خواهد  کنگره  عضو  جوان ترین 

ایالت  سناتور  وارن  الیزابت 
کنگره  به  دیگر  بار  هم  ماساچوست 
از  یکی  عنوان  به  او  از  یافت.  راه 
دموکرات  حزب  احتمالی  نامزدهای 
برای انتخابات ریاست جمهوری سال 
2020 نام می برند. او نیز مانند نانسی 
بر نقش زنان در مقاومت در  پلوسی 

برابر ترامپ تاکید می کند.
برای نخستین بار دو زن از تبار بومیان 
شاریس  یافتند.  راه  کنگره  به  آمریکا 
ایالت  از  یکی  هاالند  دب  و  دیویدز 
کانزاس و دیگری از ایالت نیومکزیکو 

راهی مجلس نمایندگان شدند.

اکثریت سنا برای جمهوریخواهان، کمی دست 
باال برای دموکرات ها در مجلس نمایندگان

از جمهوری اسالمی است. در هفته های 
گذشته »انی« که سابقه ای طوالنی در 
همکاری با ایران در زمینه نفت و گاز را 
دارد، مذاکراتی با جمهوری آذربایجان و 
قزاقستان را برای جایگزینی نفت وارداتی 
شرکت  این  بود.  کرده  آغاز  ایران  از 
احتماال در این مذاکرات توانسته است 
شرایط بهتری را برای تهیه نفت مورد 
احتیاج ایتالیا به دست آورد و به این 
دلیل عالقه چندانی به ادامه خرید نفت 
از جمهوری اسالمی ندارد. البته با توجه 

به اینکه ایتالیا صادرکننده مواد غذایی، 
دارویی و تجهیزات پزشکی به جمهوری 
اسالمی است، بعید نیست که در فهرست 

واردکنندگان نفت ایران باقی بماند.
در  سرمایه گذاری  انجماد 

جمهوری اسالمی
اتحادیه  رئیس  نایب  دماتیولی  لیچا 
صاحبان صنایع ایتالیا در همین رابطه 
به کیهان لندن می گوید »تحریم های 
اخیر آمریکا و به ویژه تحریم های بانکی 
ادامه روابط اقتصادی با جمهوری اسالمی 
دشوار  بسیار  نسازد،  غیرممکن  اگر  را 
خواهد ساخت«. لیچا دماتیولی به ویژه به 
تفاهم نامه ها و قراردادهای سرمایه گذاری 
که بعد از امضای برجام بین دو کشور، به 

ارزش ۳0 میلیارد یورو، به امضا رسیدند 
اشاره می کند. اگر صنایع مهم ایتالیا که 
در بازار آمریکا نیز حضور دارند، بالفاصله 
پس از اعالم تحریم های جدید از سوی 
دونالد ترامپ، تصمیم به ترک جمهوری 
متوسط  گرفتند، شرکت های  اسالمی 
که قرارداهایی به ارزش 20میلیارد یورو 
با جمهوری اسالمی داشتند، تا آخرین 
لحظه امیدوار بودند که بتوانند در این بازار 
باقی بمانند. برپایه برخی گمانه زنی ها گویا 
بهایی که ایتالیا برای استفاده از معافیت از 

تحریم های نفتی آمریکا پرداخت خواهد 
کرد منجمد کردن این قراردادهاست.

 ،Limes لوچیو کاراچولو مدیر لیمس
مهمترین ماهنامه تحقیقات استراتژیک 
ایتالیا، البته از پیمانی نانوشته بین دولت 
ایتالیا و آمریکا صحبت می کند. لوچیو 
برای  که  کوتاهی  تحلیل  در  کاراجولو 
ادعا  است،  نوشته  الرپوبلیکا  روزنامه 
می کند جوزپه کونته نخست وزیر دولت 
با  دیدارش  آخرین  در  ایتالیا  ائتالفی 
دونالد ترامپ متعهد شده است  »در ازای 
معافیت کشورش از تحریم های نفتی، 
نوسازی  برای   F35 تعدادی جنگنده 
ایتالیا خریداری  نظامی  هوایی  ناوگان 
کند« و همزمان، »برخالف وعده های 

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

انتخابات در آمریکا سیاست های کاخ سفید را 
درباره جمهوری اسالمی تغییر نخواهد داد

آمریکا  میاندوره ای  انتخابات  در 
اکثریت  توانستند  جمهوریخواهان 
دمکرات ها  و  کنند  حفظ  سنا  در  را 
به  نمایندگان  مجلس  در  را  اکثریت 

دست آوردند.
از ویژگی های این انتخابات می توان 
کرد.  اشاره  زنان  گسترده  حضور  به 
چهار زن ایرانی- آمریکایی توانستند 
در این این انتخابات پیروز از صندوق 

رای بیرون بیایند.
مجلس  در  دمکرات ها  پیروزی 
سیاست های  در  تغییری  هیچگونه 
با  رابطه  در  سفید  کاخ  کنونی 
نخواهد  وجود  به  اسالمی  جمهوری 

آورد.
آمریکا  در  میاندوره ای  انتخابات 
را  نمایندگان  مجلس  اکثریت 
که  حالی  در  داد  دمکرات ها  به 
جمهوریخواهان توانستند اکثریت در 
سنا را حفظ کنند. در میان کسانی 
به  توانستند  انتخابات  این  در  که 
کنند  پیدا  راه  ایالتی  مجلس های 
می توان از آنا ویشکایی اسکمانی در 
نیویورک،  در  موناهمی  آنا  فلوریدا، 

نام   جیورجیا  در  کارینشک  زهرا  و 
عنوان  به  نیز  همدانی  سام  برد. 
انتخاب  کارولینای شمالی  در  قاضی 
رقیب  نتوانست  قربانی  شیرین  شد. 
یوتا  ایالت  در  را  جمهوریخوا ه اش 

شکست دهد و به کنگره راه نیافت.
آیا پیروزی دمکرات ها در انتخابات 
بر  نمایندگان  مجلس  میاندوره ای 

با  رابطه  در  کاخ سفید  سیاست های 
جمهوری اسالمی ایران تاثیر خواهد 
گذاشت؟. این پرسش را احمد رأفت 
شورای  پژوهشگر  اسکوئی  نادر  با 
میان  در  واشنگتن  در  آتالنتیک 
معتقد  اسکوئی  نادر  است.  گذاشته 
با  مخالفتی  نیز  دمکرات ها  که  است 

تحریم جمهوری اسالمی ندارند.

ویدئو

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

فرماندهان نظامی آمریکا نگران امنیت 
تنگه هرمز هستند

میان دوره ای  انتخابات  با  همزمان 
کنگره آمریکا، تحریم های جدید این 
نیز  اسالمی  جمهوری  علیه  کشور 

قدم به مرحله اجرایی گذاشتند.
چون  جمهوری خواهان  از  گروهی 
را  تحریم ها  این  کروز،  تام  سناتور 
برای وادار ساختن جمهوری اسالمی 

مذاکره  میز  پای  به  بازگشت  به 
تشدید  خواهان  و  ندانسته  کافی 
جمله  از  دیگر  گروهی  هستند.  آنها 
خرانه داری  وزیر  منوچین  استیو 
جلوگیری  برای  که  معتقدند  آمریکا 
باید  اروپا،  با  اختالفات  تشدید  از 
را  اروپایی  کشورهای  کرد  تالش 
تحریم  های  از  پیروی  به  متقاعد  نیز 
کرد.  اسالمی  جمهوری  علیه  جدید 
همزمان، برخی از فرماندهان نظامی 
دفاع مبنی  وزارت  پیامد تصمیم  در 
در  آمریکا  ناوگان  حضور  کاهش  بر 
تنگه  امنیت  نگران   فارس،  خلیج 

هرمز هستند.
آرام  با  گفتگو  در  رأفت  احمد 
حسامی استاد دانشگاه در ویرجینیا، 
ترامپ  دونالد  دولت  سیاست های 
آینده  با  رابطه  در  نظرها  اختالف  و 
داده  قرار  بررسی  مورد  را  تحریم ها 

است.
میان دوره ای  انتخابات  با  همزمان 
کنگره آمریکا، تحریم های جدید این 
نیز  اسالمی  جمهوری  علیه  کشور 

قدم به مرحله اجرایی گذاشتند.
چون  جمهوری خواهان  از  گروهی 
را  تحریم ها  این  کروز،  تام  سناتور 
برای وادار ساختن جمهوری اسالمی 
مذاکره  میز  پای  به  بازگشت  به 
کافی ندانسته و خواهان تشدید آنها 
هستند. گروهی دیگر از جمله استیو 
آمریکا  خرانه داری  وزیر  منوچین 
از  جلوگیری  برای  که  معتقدند 
تشدید اختالفات با اروپا، باید تالش 
کرد کشورهای اروپایی را نیز متقاعد 
علیه  تحریم  های جدید  از  پیروی  به 
همزمان،  کرد.  اسالمی  جمهوری 
برخی از فرماندهان نظامی در پیامد 
تصمیم وزارت دفاع مبنی بر کاهش 
حضور ناوگان آمریکا در خلیج فارس، 

نگران  امنیت تنگه هرمز هستند.
آرام  با  گفتگو  در  رأفت  احمد 
حسامی استاد دانشگاه در ویرجینیا، 
ترامپ  دونالد  دولت  سیاست های 
آینده  با  رابطه  در  نظرها  اختالف  و 
داده  قرار  بررسی  مورد  را  تحریم ها 

است.

ویدئو

انتخاباتی جنبش پنج ستاره )مهمترین 
ائتالفی کنونی(، سیستم  حزب دولت 
ماهواره ای پیشرفته Muos آمریکا را، که 
مرکز آن در جزیره سیسیل است، تعطیل 
نکند«. آمریکا از این سیستم مخابراتی 
پیشرفته برای هماهنگی مخابرات نیروی 
دریایی اش در مدیترانه استفاده می کند.
ایتالیا مهمترین متحد آمریکا در اروپا

که  داشت  دور  نظر  از  نمی توان  البته 
دولت کنونی ایتالیا نزدیکترین متحد 
آمریکا در اتحادیه اروپا نیز هست. ایتالیا، 
یکی از ۴ کشور مهم اروپایی است که 
از نظر اقتصادی سومین قدرت اتحادیه 
اروپا پس از آلمان و بریتانیا و قبل از 
کشور  این  می آید.  به حساب  فرانسه 
از  اخیر،  بین المللی  نشست های  در 
جمله در گروه ۷ کشور صنعتی جهان، 
مثلت  مقابل  در  و  واشنگتن  کنار  در 
پاریس- برلین- لندن قرار داشته است. 
دولت  برخالف  آمریکا،  کنونی  دولت 
دمکرات قبلی، در تقابل با سه کشور 
قرار  آلمان  و  فرانسه  بریتانیا،  اروپایی 
این رودررویی، دونالد ترامپ  دارد. در 
احتیاج  ایتالیا  حمایت  به  بدون شک 
دارد، و این را نیز می توان یکی دیگر از 
دالیل معافیت این کشور از تحریم های 

نفتی به حساب آورد.
همچنین ایتالیا برخالف برخی دیگر از 
کشورهای اروپایی، در روزهای گذشته 
آمریکا  تحریم های جدید  با  رابطه  در 
علیه جمهوری اسالمی ایران موضعی 
به  توجه  با  که  حالی  در  نکرد،  اتخاذ 
حجم مبادالت اقتصادی اش با جمهوری 
اسالمی می بایستی قبل از دیگران این 

تحریم ها را محکوم می کرد.
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=شورای نگهبان 2۰ اشکال 
 CFT از  قانونی  و  شرعی 

گرفته.
=با رد کنوانسیون مبارزه با 
تأمین مالی تروریسم شاخص 

بورس تهران کاهش یافت.
مبارزه  کنوانسیون  =رد 
تروریسم  مالی  تأمین  با 
شکست بزرگ جناح حامی 

دولت و اصالح طلبان است.
سخنگوی  یی  کدخدا عباسعلی 
از  آبان،  یکشنبه 13  نگهبان،  شورای 
مالی  تأمین  با  مبارزه  کنوانسیون  رد 
تروریسم )CFT( در این شورا خبر داد.

این  گفته  تسنیم  خبرگزاری  به  او 
الیحه حدود 2۰ اشکال شرعی و قانونی 
داشته و مجمع تشخیص مصلحت نظام 
هم ایراداتی به آن داشته که شامل عدم 
انطباق با سیاست های کلی نظام است.

کدخدایی تاکید کرده »این الیحه در 
جلسات متعدد و مکرر شورای نگهبان 
با حضور تمامی اعضا مورد بررسی قرار 
گرفته« و طبق نظرات این شورا الیحه 
مواردی »خالف شرع« و »خالف قانون 

اساسی« دارد.
سخنگوی شورای نگهبان این را هم 
تایید کرد که این ابهاماتی که به الیحه 
CFT از سوی این شورا وارد شده، به  
منزله رد این مصوبه نیست و فقط اظهار 
نظر شورای نگهبان است و در صورتی که 
مجلس بر مصوبه قبلی  اش اصرار کند، در 
نهایت این الیحه، جهت تعیین تکلیف 
نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام 

ارجاع می شود.
محمود  که  است  شرایطی  در  این 
مجمع  رییس  شاهرودی  هاشمی 

تشخیص مصلت نظام مدت هاست به 
علت بیماری در جلسات حاضر نمی شود 
و معاون او محمدعلی موحدی کرمانی 
از مخالفان سرسخت پیوستن ایران به 
کنوانسیون تامین مالی تروریسم است. 
او پیشتر ابراز امیدواری کرده بود مجلس 
این الیحه را تصویب نکند و تاکید کرده 
بود »اگر هم تصویب کند من مطمئن 
هستم شورای نگهبان آن را رد خواهد 
کرد« که در آن صورت به مجمع خواهد 

آمد و »مجمع کاماًل بیدار است«.
محمود صادقی نماینده اصالح طلب 
بود  گفته  زمینه  همین  در  مجلس 
»تبلیغات گسترده ای که محافل خاص 
راه  به  پولشویی  با  مبارزه  لوایح  علیه 
براین  داللت  ضمنی  بطور  انداخته اند 
دارد که اذعان دارند در سطح گسترده 
مرتکب قاچاق و پولشویی و تأمین مالی 
تروریسم هستند و نگرانند با تصویب این 

لوایح جلوی آن گرفته شود.«
کردن  وارد  احتمال   CFT رد  با 
جمهوری اسالمی ایران به لیست سیاه 
FATF جدیتر شده است. اعالم نظر 

دولت و استمرارطلبان در مدار شکست: رد کنوانسیون 
مبارزه با تأمین مالی تروریسم در شورای نگهبان

آبان  با روز 13  نگهبان  نهایی شورای 
زیاد  احتمال  به  که  است  همزمان 
و  آمریکا  علیه  سیاسی  مانور  نوعی 
اروپایی هاست اما سبب کاهش شاخص 

بورس تهران شده است.
بسته  دِر  به  هم  باز  اصالح طلبان 

خوردند!
تأمین  با  مبارزه  کنوانسیون  رد 
جناح  بزرگ  شکست  تروریسم  مالی 
و  است  اصالح طلبان  و  دولت  حامی 
آنها  که  امیدی  می دهد  نشان  آشکارا 
به اصالح نظام دارند تا چه اندازه واهی 
است و اصلی ترین تصمیمات حکومتی 
در نهادهایی گرفته می شود که شش 
دانگ در اختیار حلقه نزدیک به علی 
خامنه ای و سپاه پاسداران است و در 
نهایت آنها هستند که تعیین کننده  اند، 
گرچه جایی که صحبت از حفظ نظام و 
جلوگیری از فروپاشی است هر دو جناح 
در یک سنگر ایفای نقش می کنند. با این 
است دست کم  پیش بینی  قابل  حال  
ریزش ها در بدنه اصالح طلبان سرعت 

بیشتری بگیرد.

گزارش مجلس شورای اسالمی از قاچاق کاال و ارز: 

تنها برای یک درصد از پرونده های قاچاق حکم 
صادر شده که آنهم اجرا نشده!

صورت  قاچاق  =بیشترین 
سط  تو ر  کشو ر  د فته  گر
و  نهادها  به  وابسته  مافیاهای 
سازمان های حکومتی از جمله 
دولت و سپاه صورت می گیرد.

اقتصادی  کمیسیون  =عضو 
 : می سال ا ی  ا ر شو مجلس 
به  پرونده ها  درصد  یک  فقط 
آنهم  البته  که  رسیده  حکم 
آن عدم  دلیل  که  نشده  اجرا 
همراهی و هماهنگی دستگاه ها 
و همچنین نبود قاضی تخصصی 

در این قبیل پرونده ها است.
یافته  سازمان  قاچاق  =»در 
قاچاقچیان اصلی گیر نمی افتند 
و آنهایی هم که جرم را گردن 
می گیرند اجیر شده  هستند و 
اگر حکمی برایشان صادر  شود 

اموالی ندارند که برگردانند.«
مجلس  تفحص  و  تحقیق  هیئت 
روند  از  گزارشی  اسالمی  شورای 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز را تنظیم 
کرده که نشان می دهد تنها یک 
درصد از پرونده های قاچاق ارز و کاال 
که در دادسراها بررسی شده به صدور 
حکم قضایی رسیده و بقیه مختومه 
اعالم شده یا بالتکلیف مانده است.

این گزارش همچنین نشان می دهد 
احکام صادر شده برای همان یک 
توسط  که  پرونده هایی  از  درصد 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  دادگاه 
نیز اجرایی نشده و به بیان دیگر 
محکومین توانسته اند به قاچاق ارز 
و کاال ادامه دهند! این در حالیست 
بیشترین  بر اساس گزارش ها  که 
کشور  در  گرفته  صورت  قاچاق 
توسط مافیاهای وابسته به نهادها 
از جمله  و سازمان های حکومتی 

دولت و سپاه صورت می گیرد.
درباره  محمدی  انارکی  احمد 

و  تحقیق  هیئت  اخیر  گزارش 
اسالمی  شورای  مجلس  تفحص 
بیشتر  گزارش  »این  است:  گفته 
و  دارد  پژوهشی  و  علمی  جنبه 
آسیب های موجود را بررسی کرده 
بوده  مچگیری  دنبال  به  کمتر  و 

است.«
اقتصادی  کمیسیون  عضو  این 
اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 
به وجود پرونده های کالن قاچاق 
»از  است:  گفته  نیز  سازمان یافته 
میان پرونده های متعددی که وجود 
دارد، فقط یک درصد پرونده ها به 
اجرا  آنهم  البته  که  رسیده  حکم 
نشده که دلیل آن عدم همراهی 
و هماهنگی دستگاه ها و همچنین 
بعضا نبود قاضی تخصصی در این 

قبیل پرونده ها است.«
اینکه  بیان  با  محمدی  انارکی 
قاچاق  پرونده های  8۰درصد 
میلیون   1۰ از  پایین تر  رقم های 
است:  کرده  عنوان  است،  تومان 
»در قاچاق سازمان یافته قاچاقچیان 
اصلی گیر نمی افتند و آنهایی هم که 
جرم را گردن می گیرند اجیر شده  
هستند و اگر حکمی برایشان صادر 

 شود اموالی ندارند که برگردانند.«
انارکی محمدی با اشاره به اینکه 
مرزها امکانات الزم را برای مبارزه 
است:  گفته  ندارند،  را  قاچاق  با 
اولین  از  ری  ایکس  »دستگاه 
است،  قاچاق  تشخیص  ملزومات 
اما بسیاری از دستگاه هایی که در 
سال  می شود 2۰  استفاده  مرزها 
پیش ساخته شده و بنابراین کارایی 

الزم را ندارد.«
در  کاال  قاچاق  با  مبارزه  موضوع 
ایران سال هاست در مجلس شورای 
اسالمی و دولت مطرح است اما هر 
آنچه پیگیری  می شود در نهایت به 
یکی از نهادهای امنیتی، دولتی و 

می رسد،  آقازاده ها  و  آیت اهلل  یا 
در  عمومی  اراده  یک  نتیجه  در 
موضوع  که  دارد  وجود  حکومت 
مبارزه با قاچاق به صورت جدی 

پیگیری نشود.
در همین حال به منظور ظاهرسازی 
و در پی صدور حکمی از سوی علی 
با عنوان ستاد  خامنه ای، ستادی 
از  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
نهاد  سال 1381 در زیرمجموعه 
ریاست جمهوری آغاز به کار کرده 
که تا کنون حتی نتوانسته برنامه 
مشخص و کارآمدی برای مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز در دستور کار قرار 
دهد مگر اینکه خود این ستاد هم 

به یک ناندانی تبدیل شده است.
جمهوری  قوانین  در  آنکه  جالب 
تعریف  یک  تنها  ایران  اسالمی 
وجود  قاچاق«  »کاالی  از  کلی 
بسیاری  آن  اساس  بر  که  داشته 
تعریف  این  از  قاچاق  کاالهای  از 
خارج می شدند. حاال تعریف تازه ای 
دولت  توسط  قاچاق  کاالی  از 
ارائه و روز گذشته 1۵ آبان ماه به 
وزارتخانه ها و ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز ابالغ شده است.

قاچاق  جدید،  تعریف  اساس  بر 
تولید  کاالی  از  عبارتست  کاال 
صورت  به  که  وارداتی  یا  داخل 
تعیین  ضوابط  خالف  بر  تجاری 
شده توسط دولت خرید، فروش، 
حمل یا نگهداری می شود. عالوه بر 
فراورده های نفتی و دارویی، سایر 
قاچاق  موضوع  کاالهای  مصادیق 
دستورالعمل  این   2 ماده  مطابق 

تعیین می شود.
که  است  آمده  نیز   2 ماده  در 
»خرید، فروش، حمل یا نگهداری 
موضوع  کاالی  خروج  قصد  به 
قاچاق باید طبق این دستورالعمل 
و در مراجع ذیصالح احراز شود.«

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:اهورامزدا این سرزمین را از » نظام مقدس، دروغ،  خشکسالی و دشمن« دور بدارد

پی  نوشت؛ اهورامزدا این سرزمین را از » نظام مقدس، دروغ،  
خشکسالی و دشمن« دور بدارد

ویدئو

در اینجا اهمیت پی نوشت بیش از متن است

عرصه ی  در  نادری  فیروز  دکتر 
شده  شناخته  چهره ای  بین المللی 
است. وی در برنامه های اکتشافی ناسا 
درباره کره مریخ و بطور کلی منظومه ی 

خورشیدی مشارکت داشته است.
دکتر  می توان صدای  روزها  این  در 
نادری را به عنوان یک شرکت کننده ی 
مسائل  به  مربوط  مباحث  در  فعال 

سیاسی ایران نیز شنید.
با  گفتگو  در  اخیرا  نادری  فیروز 
نازنین انصاری روزنامه نگار بین المللی 
و مدیر مسئول کیهان لندن در مورد 
جمهوری  علیه  آمریکا  تحریم های 
و  اقتصادی  بحران های  اسالمی، 
صحبت  زیست  محیط  و  اجتماعی 
که  دهد  می  توضیح  او  است.  کرده 
چگونه انرژی، دانش و استعداد نیروی 
انسانی ایرانیان در خارج کشور می تواند 
در کنار جوانان تحصیلکرده و باهوش 
در داخل ایران برای دستیابی به رشد 
قوی و پایدار در ایران عمل کند. در این 
گفتگو وی بر ضرورت یک استراتژی 
رژیم  سقوط  برای  ملی  همبستگی 
موکراسی  ایجاد  و  اسالمی  جمهوری 

سکوالر در کشور تأکید می کند.
 19۶4 سال  در  نادری  فیروز  دکتر 
بعد  سال  سه  اما  کرد،  ترک  را  ایران 
بازگشت و در »مرکز سنجش از دور« 
 1979 ژوییه  در  او  پرداخت.  کار  به 
پس از وقوع انقالب در ایران به ایاالت 
وی  کرد.  مکان  نقل  آمریکا  متحده 
امکان  این  دیگر  ایرانی  هزاران  مانند 
مختلف  صحنه های  در  که  نیافت  را 
علمی و اجتماعی ایران حضور داشته 
باشد و دانش و تجربه خود را در اختیار 

گفتگوی نازنین انصاری با دکتر فیروز نادری؛ امروز و 
آینده ی ایران

ایرانیان بگذارد چه از طریق پروژه های 
و  کشف  نظر  از  چه  و  بشردوستانه 
برای  یا  و  استعدادهای جوان  پرورش 
شرکت در بحث های سیاسی. به نظر 
وی، شهروندان چه در ایران و چه در 
آمریکا وظیفه دارند در امور کشور خود 

شرکت کرده و دخالت داشته باشند.
فیروز نادری در دورانی که رسانه های 
اجتماعی گسترش یافتند در جنبش 
سبز 1388 در عرصه ی سیاسی فعال 
شد و دانشجویان در فیسبوک و بعدا در 
توییتر و اینستاگرام از وی خواستند که 
از جنبش اجتماعی در ایران پشتیبانی 
سال  در  که  می دهد  توضیح  او  کند. 
کجاست؟«  من  »رای  بحث   2۰۰9
بیشتر  کجاست؟«  من  »حق  و 
وضعیت  اما  امروز  بود.  ایدئولوژیک 
بسیار  »موضوع  است:  متفاوت  بسیار 

حیاتی است.«

موفقیت های فیروز نادری الهام بخش 
میلیون ها ایرانی است که او را به عنوان 
برای  جایی  ایران  حکومت  که  فردی 
باقی  کشور  به  خدمت  در  وی  امثال 
نگذاشت، با توانایی ها و شایستگی های 
موفقیت  به  متحده  ایاالت  در  خود 
می گوید:  نادری  دکتر  است.  رسیده 
سال  قوانین 14۰۰  نمی توانید  »شما 
قرن  پیچیده ی  جامعه ی  در  را  پیش 
امیدوار  وی  ببندید!«  کار  به  بیستم 
است که امر تغییر رژیم »از داخل و 

توسط مردم ایران« صورت گیرد.
گفتگوی نازنین انصاری با دکتر فیروز 
نادری به زبان انگلیسی انجام و چندی 
پیش در کیهان الیف منتشر شد. این 
مصاحبه برای مخاطبان کیهان لندن به 

زبان فارسی زیرنویسی شده است.
*منبع: کیهان الیف

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

هنوز  اسراییلی  =منابع 
نشان  خبر  این  به  واکنشی 

نداده اند.
اسالمی،  جمهوری  ارتباطات  وزیر 
حمله  اعالم  با  آبان،   14 دوشنبه 
ارتباطی  زیرساخت های  به  سایبری 
ایران خبر از دفع این حمالت داده است.

در  جهرمی  آذری  محمدجواد 
سابقه   که  »رژیمی  نوشت:  توییترش 
سایبری  سالح  به کارگیری  در  آن 
نت  استاکس  چون  پرونده هایی  در 
بار تالش داشت  این  است،  مشخص 
ایران  ارتباطی  زیرساخت های  به 
لطف  به  البته  کند،  وارد  صدمه ای 
هوشیاری تیم های فنی، دست خالی 

بازگشت«.
تاکید  جهرمی  آذری  محمدجواد 
کرده »این موضوع را از طریق مجامع 

بین المللی پیگیری می کنیم.«
حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات 
و رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات 
زیرساخت نیز در توییترش نوشت: »از 
یک  مبدا  از  پراکنده  حمالت  امروز 

دفع حمالت  از  اسالمی  ارتباطات جمهوری  وزیر 
سایبری اسراییل خبر داد

رژیم غاصب به برخی زیرساخت های 
ارتباطی ایران آغاز شده که همگی با 

قدرت دفع شده اند.«
او گفته »این برای مردم دنیا دیگر 
بشر  حقوق  ادعای  نیست؛  عجیب 
را به خاک و خون  می کنند و ملتی 
می کشند. ادعای واهی حمله سایبری 
از طرف ایران می کنند و خود حمالتی 

را ترتیب می دهند.«

به  واکنشی  هنوز  اسراییلی  منابع 
کارشناسان  نداده اند.  نشان  خبر  این 
امنیتی پیش بینی کرده اند که با آغاز 
جمهوری  علیه  جدید  تحریم های 
سوی  از  سایبری  حمالت  اسالمی 
جمهوری اسالمی علیه کشورهایی که 
آنها را »دشمن« می داند و یا از سوی 
دیگران علیه رژیم ایران افزایش پیدا 

کند.

یکشنبه 15 مهر CFT در مجلس تصویب شد و اصالح طلبان از آن به 
ویدئوعنوان یک موفقیت بزرگ یاد کردند

محمدجواد آذری جهرمی
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

      پاییز را برای تو می خواهم 
      وقتی که شاِل زرد 

      بر گردن ات دوباره فرو افتد.

      وقتی که خنده ات
      -در نیمه راِه خانه ُو بازار-
      شاداب ُو رام باشد ُو آرام

      با یک سبد، سالم.

      پاییز، در کناِر دلم باش! 
      بی حرف، بی کالم.

)رضا مقصدی(

با یک سبد، سالم
چهار فیلم ایرانی در میان صد فیلم 

برتر جهانی غیرانگلیسی زبان

سه فیلم »کلوزآپ«، »خانه دوست 
کجاست« و »طعم گیالس« از عباس 
کیارستمی و »جدایی نادر از سیمین« 
فیلم  صد  میان  در  فرهادی  اصغر  از 
برتر تاریخ سینمای غیرانگلیسی زبان 
قرار دارند که توسط سرویس جهانی 

بی بی سی منتشر شده است.
مدیر  سینمایی،  منتقد   209
سینمایی  مدارس  استاد  و  جشنوراه 
صد  فهرست  برای  فیلم   10 هرکدام 

فیلم برتر جهان معرفی کرده اند.
شاهکار  سامورایی«  »هفت 
ژاپنی  کارگردان  کوروساوا  آکیرا 
در  معاصر،  سینمای  استادان  از  و 
یکصد  که  دارد  قرار  فهرستی  صدر 
بر  در  را  جهان  سینماس  برتر  فیلم 

با رای  می گیرد. در این فهرست که 
209 منتقد و کارشناس سینمایی از 
۴۳ کشور تهیه شده است، فیلم هایی 
منظور  انگلیسی هستند  زبان  به  که 

نشده اند.
فیلم های  با  کیارستمی  عباس 
»کلوزآپ« )رتبه ۳9(، »خانه دوست 
»طعم  و   )9۴ )رتبه  کجاست« 
گیالس« )رتبه 9۷( در این فهرست 
ایرانی،  چهارم  فیلم  دارد.  حضور 
اصغر  سیمین«  از  نادر  »جدایی 
قرار   21 رتبه  در  که  است  فرهادی 

گرفته است.
حقیقت،  محمد  با  رأفت  احمد 
منتقد سینمایی در پاریس، گفتگویی 

در همین رابطه انجام داده است.

ویدئو

نامه اعتراضی 2۰۰ سینماگر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
 فیلم کوتاه به شدت سانسور می شود

»اجاره روزانه« در لندن به روی 
صحنه رفت

سوسن  توسط  که  روزانه«  »اجاره 
اعماق«  »در  رمان  از  الهام  با  فزخ نیا 
از ماکسیم گورکی نوشته و کارگردانی 
شده، 10 اکتبر برای اولین بار در لندن 
بعدی  اجرای  رفت.  صحنه  روی  به 
 Art  در نوامبر   10 روز  نمایش  این 
بود. Depot در همین شهر خواهد 

زبان  با  که  مخاطبانی  جلب  برای 
دیالوگ های  ندارند،  آشنایی  فارسی 
این نمایش همزمان به زبان انگلیسی، 
از طریق ویدئو، در پشت صحنه قرار 

می گرفت.
با سابقه  کارگردان  فرخ نیا،  سوسن 
صحنه  به  قدم  دیگر  بار  ایرانی، 
از  یکی  از  الهام  با  این بار  گذاشت. 
نویسنده  رمان های ماکسیم گورکی، 

سرشناس روس. سوسن فرخ نیا کاری 
بسیار مشکل را به روی صحنه آورد 
تماشاگران  موافق  نظر  توانست  که 
»اجاره  در  کند.  جلب  خود  به  را 
روزانه« چون »در اعماق« درد دل ها، 
قشرهای  پیچیدگی های  و  مشکالت 
حاکم  صحنه  بر  جامعه  فرودست 
آرزوهایشان  که  قشرهایی  هستند. 
در  می یابد،  تحقق  رویاها  در  تنها 
حالی که در زندگی حقیقی مشکالت 
روزانه این امکان را از آنها سلب کرده 

است.
احمد رأفت گزارشی از این نمایش 
در گفتگو با سوسن فرخ نیا کارگردان، 
به نژاد کارگردان و هنرپیشه  بهزاد  و 

تئاتر و سینما تهیه کرده است.

ویدئو

که  است  درست  =»آیا 
فیلمساز بخش مستقل آنهم 
اقتصادی کنونی  در شرایط 
مواجه  اتفاقی  چنین  با 
انگیزه ای  دیگر  آیا  شود؟ 

برای او باقی می ماند؟«
=15 فیلم کوتاه پذیرفته 
فیلم  جشنواره  در  شده 
اداره  توسط  تهران  کوتاه 
کنار  ارشاد  وزارت  سانسور 

گذاشته شدند.
به وزیر  نامه ای   200 سینماگر در 
به  نسبت  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
در  کوتاه  فیلم های  شدید  سانسور 
اعتراض  تهران  کوتاه  فیلم  جشنواره 
تنگ نظری،  با  می گویند  آنها  کردند. 
مربوطه  نهادهای  قهر  و  سانسور 

مواجه اند و حق شان پایمال می شود.
در حالی  که هیات انتخاب جشنواره 
فیلم کوتاه تهران، فهرست 108 فیلم 
داستانی راه یافته را اعالم کرده است، 
فیلم های  ارزشیابی  و  نظارت  هیات 
از  پس  را  فیلم  مستند، 15  و  کوتاه 
بازبینی از دور مسابقه حذف کرده و 

اجازه رقابت را از آنها گرفته است.
و  کوتاه  فیلم های  بازبینی  روال 
به  کوتاه  جشنواره های  در  مستند 
دلیل تعدد فیلم های متقاضی اینگونه 
سوی  از  انتخاب  از  پس  که  است 
هیات  بازبینی  مورد  انتخاب،  هیات 
نظارت نیز قرار می گیرد. حاال حذف 
و سانسور 15 فیلم که تنها امکان و 
سینما،  در  اندامشان  عرض  مجال 
اولین   در  جشنواره هاست،  همین 

قدم ها متوقف شدند.
200 سینماگر در نامه ای به عباس 
صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نسبت به سانسور فیلم های کوتاه برای 
بین المللی  پنجمین جشنواره  و  سی  
کرده اند.  اعتراض  تهران  کوتاه  فیلم 
اداره  که  نوشته اند  نامه  این  در  آنها 
هر  ارشاد  وزارت  نظارت  و  ارزشیابی 
این  کوتاه  فیلم های  از  تعدادی  ساله 
جشنواره را که توسط هیات انتخاب 
پذیرفته شده اند را سانسور می کنند و 
فیلم ها را از حق دیده شدن و داوری 

محروم می کند.
عدم  به  اشاره  با  سینماگران  این 
امکان اکران عمومی آثارشان و وجود 
کوتاه  فیلم  قبال  در  تنگ نظری ها 

نوشته اند که متاسفانه بسیاری از این 
در  دیده شدن  فرصت  هرگز  فیلم ها 
کشور را پیدا نمی کنند و فیلمسازی 
که با مصائب زیاد فیلمی کوتاه ساخته 

فیلمش به فراموشی سپرده می شود.
در این نامه آمده که این بی توجهی ها 
و قهر عرصه داخلی با فیلم کوتاه، در 

حالی صورت می گیرد که عرصه های 
جهانی فیلم های کوتاه ایرانی را مورد 

تشویق قرار می دهند.
این  امضاکننده  سینماگر   200
را  تهران  کوتاه  فیلم  جشنواره  نامه، 
که  دانسته اند  اندکی  و  کوتاه  فرصت 
خود  بتوانند  عرصه  این  فیلمسازان 
را در آن محک زده و آثارشان را در 
معرض دید همکارانشان قرار دهند، اما 

این حداقل هم از آنها دریغ می شود.
این  خواستار  سینماگران  این 
شد ه اند که با قاطعیت جلوی این روال 
غیرمنطقی گرفته شده و اجازه داده 
که  جوانی  فیلمسازان  که حق  نشود 
سرمایه های فرهنگی کشورند، پایمال 

شود.
می گویند  داخلی  منابع  که  آنگونه 
نمایش  مدیرکل  پارسایی  حسین 
که  کوتاه  فیلم  و  مستند  خانگی، 
کارگردانی تئاتر پرحاشیه »بینوایان« 
از  بیش  را  عرصه  دارد،  عهده  بر  را 
پیش بر فیلمسازان جوان تنگ کرده 
و آثارشان را آنقدر سانسور می کند که 
حتی قابلیت شرکت در رقابتی با ابعاد 

دولتی را نیز ندارند.
افشین  ساخته  »سالمون«  فیلم 
که  است  آثار  این  جمله  از  اخالقی 
باوجود پذیرش از سوی هیات انتخاب، 
از جشنواره فیلم کوتاه کنار گذاشته 
شد. اخالقی که دانش آموخته انجمن 
است،  مشکین شهر  جوان  سینمای 
در اعتراض به حذف  فیلم اش توسط 
دستگاه سانسور گفته که »متاسفانه 
کردند  انتخاب  داوران  که  فیلم هایی 
نظارت  و  ارزشیابی  شورای  سوی  از 
رد شد، در این باره چه کسی جوابگو 
است و چه اتفاقی افتاده که به اینجا 

رسیدیم؟!«
که  است  درست  »آیا  افزود:  وی 
فیلمساز بخش مستقل آنهم در شرایط 
اقتصادی کنونی با چنین اتفاقی مواجه 
شود؟ آیا دیگر انگیزه ای برای او باقی 
می ماند؟ یک فیلمسازی که با هزاران 
دردسر در بخش خصوصی فیلم کوتاه 
کوتاه  فیلم  جشنواره  از  و  می سازد 
رویداد های  از  یکی  عنوان  به  تهران 
با حرکتی  تاثیرگذار  و  فرهنگی  مهم 
غیراصولی و غیرحرفه ای باز می ماند، 
دچار چه عواقب روحی خواهد شد؟«

تا   20 تهران  کوتاه  فیلم  جشنواره 
2۶ آبان ماه 9۷ با نمایش آثار مستند، 

داستانی و پویانمایی برگزار می شود.

تصویری از فیلم »سالمون« که از جشنواره فیلم کوتاه کنار گذاشته شد

عباس صالحی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

نمایش  روز   22 =طی 
هخامنشی  سرباز  سردیس 
و  هزار  یازده  موزه،  این  در 
بازدید  اثر  این  از  نفر   ۳۳۳
کردند که از این تعداد پنج 
گردشگر  نفر   6۸6 و  هزار 

خارجی بودند.
و  نقاشی  =نمایشگاه 
از  ایرانی  کودکان  مجسمه 
هخامنشی  سرباز  سردیس 

تا 1۸ آبان ماه برپاست.
نمایشگاهی از آثار نقاشی و مجسمه 
سردیس  از  الهام  با  ایرانی  کودکان 
ملی  موزه  در  هخامنشی  سرباز 
این  شد.  گذاشته  نمایش  به  ایران 
دوباره  سال  پنجاه  از  پس  سردیس 
از  و حاال کودکان  بازگشته  ایران  به 
دیدگاه خود آن را بازنمایی کرده اند. 
11 هزار و ۳۳۳ نفر از این سردیس 
دوره هخامنشی در موزه ملی بازدید 

کردند.
سردیس سرباز هخامنشی با صدور 
دادستان  توسط  استرداد  حکم 
ایران  به  امسال  مهرماه  نیویورک 
در  ماه  یک  به  نزدیک  و  بازگشته 
آمد.  در  نمایش  به  ایران  ملی  موزه 
و  کودکان  استقبال  با  سردیس  این 
نوجوانان روبرو شد که پس از شنیدن 
آن،  از  الهام  گرفتن  و  حال  شرح 
دست به خلق آثارهنری چون نقاشی 
و مجسمه زدند. حاال نمایشگاهی از 
آثار این کودکان 5 تا 9 ساله در موزه 

نمایشگاهی از آثار کودکان ایرانی با 
الهام از سردیس سرباز هخامنشی

ملی در حال برگزاری است.
گزارش،  این  برمبنای 
نمایشگاه  این  در  شرکت کنندگان 
و  نقاشی  مختلف  ابزارهای  با 
برجسته  نقش   ۳۷ مجسمه سازی 
با  طراحی  تابلوی   19 و  رس  گل  با 
شامل  که  کرده اند  کار  روان نویس 
سردیس  است.  هنری  اثر   5۶
 19۳۳ سال  در  هخامنشی  سرباز 
تخت جمشید  باستانی  مجموعه  در 
سال ها  اما  رفت.  سرقت  به  و  کشف 
نیویورک  در  در جریان حراجی  بعد 
شناسایی و پس از طی مراحل قانونی 

به ایران استرداد شد.
بازنمایی این  برای کودکانی که به 
اثر پرداختند در کارگاهی درباره این 
سردیس و سرنوشت آن توضیح داده 

شده است.
نمایشگاه  نمایشگاه در حاشیه  این 
»باستان شناسی و هنر سرزمین هلند 
به روایت موزه درنتس« از 1۳ تا 18 
تصاویر  می شود.  برگزار  ماه  آبان 
دیدنی  نمایشگاه  این  از  جالبی 

کودکان منتشر شده است.
از  پس  هخامنشی  سرباز  سردیس 
نمایش در موزه ملی، از هفتم آبان ماه 
در موزه بزرگ خراسان به نمایش در 

آمده.
مدیر  نوکنده  جبرئیل  گفته  به 
موزه ملی ایران، طی 22 روز نمایش 
این  در  هخامنشی  سرباز  سردیس 
این  از  نفر  و ۳۳۳  هزار  یازده  موزه، 
اثر بازدید کردند که از این تعداد پنج 
خارجی  گردشگر  نفر   ۶8۶ و  هزار 

بودند.

سردیس سرباز هخامنشی با نیزه

به  پیشتر  =بادکوبه ای 
از  انتقادی  اشعار  دلیل 
دولت  ویژه  به  و  حکومت 
احمدی نژاد بازداشت و یک 
بسر  زندان  در  نیم  و  سال 

برده بود.
منتقد  شاعر  بادکوبه ای  مصطفی 
روز شنبه 12 آبان پس از مراجعه به 
دادسرای اوین در پی احضار برای ارائه 
پاره ای توضیحات، بازداشت و به زندان 
اوین منتقل شد.بر اساس گزارش ها، 
آبان ماه  پنجم  بادکوبه ای  مصطفی 
احضاریه ای از دادسرای انقالب شعبه 
آن  در  که  بود  کرده  دریافت  اوین 
پاره ای  جهت  شده  خواسته  وی  از 
توضیحات طی پنج روز به این دادسرا 
مراجعه کند. در این احضاریه آمده در 
صورت عدم حضور در دادسرا در زمان 

مقرر حکم جلب صادر خواهد شد.
اکنون خبرگزاری هرانا گزارش داده 
است که مصطفی بادکوبه ای صبح روز 
شنبه 12 آبان ماه 9۷ پس از حضور در 
اوین  دادسرای  بازپرسی  سوم  شعبه 
بازداشت شده است.خبرگزاری هرانا به 
نقل از یک منبع نزدیک به مصطفی 
بادکوبه ای نوشته است »در تاریخ پنجم 
آبان ماه طی احضاریه ای که در آن هیچ 
احضار  دالیل  با  ارتباط  در  توضیحی 
بادکوبه ای  آقای  از  بود  نشده  نوشته 
خواسته شده جهت پاره ای از توضیحات 
طی پنج روز به شعبه سوم بازپرسی 
متن  در  کند.  مراجعه  اوین  دادسرای 
این احضاریه آمده بود در صورت عدم 
صادر  جلب  حکم  دادسرا  به  مراجعه 
از  پس  دیروز  صبح  وی  شد.  خواهد 
مراجعه به این دادسرا بازداشت شد.«

خالف  بر  می افزاید  گزارش  این 
این  خانواده  مکرر  پیگیری های 
بازداشت  و  احضار  علت  هنوز  شاعر 
که  نیست.گفتنی ست  مشخص  او 
انتخابات  از  پس  بادکوبه ای  مصطفی 
انتقاد  در  اشعاری  سرودن  به   1۳88
دولت  و  اسالمی  جمهوری  نظام  از 
که  کسانی  از  حمایت  و  احمدی نژاد 
عنوان  به  آنان  از  شعرهایش  در  او 
»فتنه گران« یاد کرده  است پرداخت. او 
پس از مدتی بازداشت شد و در دادگاه 
به 18 ماه زندان محکوم شد. بادکوبه ای 
اول آذرماه 1۳91 برای اجرای حکم به 
سال  مهرماه  در  و  رفت  اوین  زندان 

1۳92 از این زندان آزاد شد.

مصطفی بادکوبه ای
 بازداشت شد
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ادامه  بر  اسالمی  بود. جمهوری  کرده 
همکاری های نفتی با چین و روسیه به 
عنوان دو شریک سنتی خود حساب 
وعده  آنها  و  بود  کرده  باز  ویژه ای 
داده  را  تحریم   شرایط  در  همکاری 
بودند اما حاال با توقف همکاری ها نفتی 
تحریم های  می دهند  نشان  ایران  با 
اسالمی  جمهوری  که  آنطور  آمریکا 
روانی  تبلیغ می کند شوخی و جنگ 

نیست.
و  انرژی«  »دنا  همکاری  قرارداد 
سال 139۶  اسفند  در  نفت«  »زاروبژ 
نفت  وزیر  زنگنه  بیژن  شد.  امضا 
جمهوری اسالمی گفته بود با توسعه 
میدان های مشترک آبان و پایدار غرب 
از 38 میلیون بشکه در  تولید  میزان 
خواهد  بشکه  میلیون   1۰۵ به  سال 
رسید و افزایش درآمد 4 میلیاردی به 

همراه دارد.
میدان مشترک آبان در 38 کیلومتری 
و  دهلران  شهرستان  غرب  جنوب 
میدان پایدار غرب در 1۵۰ کیلومتری 
کیلومتری   3۵ و  اهواز  غرب  شمال 
مرکز فرآورشی چشمه خوش در استان 
ایالم و مرز مشترک ایران و عراق قرار 
گرفته اند و مجموع تولید آنها در زمان 
امضای توافق حدود 3۶ هزار بشکه در 

روز بود.

خروج شرکت نفت »زاروبژ« روسیه 
از طرح توسعه دو میدان نفتی ایران

»دانا  قرارداد  ارزش   =
انرژی« و »زاروبژ نفت« 6۷۴ 

میلیون دالر بود.
= با توسعه میدان های آبان 
و پایدار غرب میزان تولید از 
۳۸ میلیون بشکه در سال به 
1۰5 میلیون بشکه می رسید.

شرکت دولتی »زاروبژ نفت« روسیه 
تحریم های  دلیل  به  که  کرد  اعالم 
آمریکا از پروژه های نفتی ایران خارج 

می شود.
میدان  دو  توسعه  برای  شرکت  این 
نفتی »آبان« و »پایدار غرب« قراردادی 
به ارزش ۶74 میلیون دالر با شرکت 

ملی نفت ایران امضا کرده بود.
این  در  نفت«  »زاروبژ  سهم شرکت 
قرارداد 8۰ درصد و سهم شرکت طرف 
قرارداد ایرانی »دنا انرژی« 2۰ درصد 

بود.
خبرگزاری رویترز گزارش داد دلیل 
از  روسیه  نفتی  شرکت  این  خروج 
پروژه های نفتی ایران، نگرانی مدیران 
تحریم های  عواقب  از  شرکت  این 
در  رویترز  منابع  از  یکی  آمریکاست. 
دفتر مرکزی شرکت »زاروبژ نفت« در 
مسکو گفته تحریم های ایاالت متحده 
علیه باعث توقف همکاری با ایران شده 

است.
این منبع توضیح داده »زمانی که با 
ارز  تحریم مواجه شویم، منبع تامین 

خارجی را از دست خواهیم داد.«
مسئولین این شرکت و وزارت انرژی 
گزارش  درباره  نظر  اظهار  از  روسیه 

خبرگزاری رویترز خودداری کرده اند.
پیش از این نیز شرکت نفت دولتی 
متوقف  را  ایران  از  نفت  خرید  چین 

در  امنیتی  نهادهای   =
مچ  بار  دو  ماه  چهار  عرض 
برای طراحی  را  ایران  رژیم 
ترور مخالفان خود در اروپا 

گرفتند.
با  پست:  واشنگتن   =
افزایش فشار تحریم ها ایران 
می تواند حمالت خود علیه 
آمریکا  نظامی  پایگاه های 
از سر  در عراق و سوریه را 

بگیرد!
ناامیدی  عبدی:  =عباس 
و  دولت  از  ایران  مردم 
هم  درصد   ۸5 تا  حکومت 

می رسد.
واشنگتن پست در مقاله ای، شانس 
دولت دونالد ترامپ برای تغییرات در 
ایران را کم دانسته و نوشته »واشنگتن 
از سال 1979 بیهوده در انتظار چنین 

اقداماتی علیه انقالب بوده است.«
فشار  می نویسد،  پست  واشنگتن 
طریق  از  اسالمی  جمهوری  به 
)چهارم  دوشنبه  آنچه  نظیر  تحریم 
نکته   یک  حاوی  افتاد  اتفاق  نوامبر( 
سال  در  اتمی  توافق  وقتی  از  است. 
2۰1۵ امضا شد و برنامه اتمی ایران 
افزایش  به  تهران  کرد،  محدود  را 
برای  آنها  پرداخت.  و خشونت  ستیز 
حوثی های موشک تامین کردند تا به 
عربستان پرتاب کنند و با ارسال سالح 
و مهمات به سوریه و لبنان دست به 

تهدید اسراییل زدند.
در  امنیتی  نهادهای  دیگر  سوی  از 
عرض چهار ماه دو بار مچ رژیم ایران 
را برای طراحی ترور مخالفان خود در 

اروپا گرفتند.
واشنگتن پست ادامه می دهد، باراک 
رفتار  اتمی  توافق  بود  امیدوار  اوباما 
شرورانه ی جمهوری اسالمی را تعدیل 
کند اما تمام این امیدها واهی بودند. 
حاال ترامپ از توافق اتمی خارج شده 
و شرط بسته با اعمال مجدد تحریم ها 
کمر رژیم آیت اهلل خامنه ای را بشکند. 
در حالی  که این مجازات ها قابل توجیه 
است اما شانس یک تغییر بسیار بزرگ 

واشنگتن پست: دولت ترامپ می خواهد ایران 
را وادار به تغییر کند؛ آیا می تواند؟

در تهران همچنان کم است.
صادرات  آمریکا،  جدید  تحریم های 
و  کشتیرانی  صنعت  و  ایران  نفت 
بانک های جمهوری اسالمی را هدف 
پیش بینی  طبق  است.  داده  قرار 
صادرات  تحریم ها  این  کارشناسان 
نفت ایران را به یک سوم حد خود که 
2٫8 میلیون بشکه در روز بوده کاهش 
خواهد داد که بطور قابل مالحظه ای 
به بودجه دولت ایران ضربه خواهد زد 
و به احتمال زیاد باعث تشدید بحران 
اقتصادی در ایران خواهد شد. اما این 
در  را  ایران  که  اندازه ای  به  تحریم ها 
کشاند  اتمی  مذاکرات  پای  گذشته 

موثر نخواهند بود.
و  چین  آمده،  مقاله  این  ادامه  در 
از  هستند  کشورهایی  روسیه  و  هند 
میان چند کشوری که می توانند نفت 
ایران را خریداری کنند. با این وجود 
برای ایران بسیار سخت تر است که با 
میلیاردی  تحریم ها خرج  این  اجرای 
را  خاورمیانه  در  شیعه  شبه نظامیان 
تأمین کند. اما سپاه پاسداران احتماالً 
سوریه  و  عراق  از  تحریم ها  این  با 
که  هرچند  نمی کند  عقب نشینی 
بسیار  نیز  آنها  برای  هزینه ها  تامین 
دشوار است به ویژه آنکه در ایران نیز 
نارضایتی های موجود گسترده می شود.

امید  بلندپایه دولت ترامپ  مقامات 
بسیار زیادی دارند که فشارهای جدید 
ماشه ی  می تواند  ایران  به  اقتصادی 
تغییر در رژیم را بِکشد. اما واشنگتن 
از سال 1979 بیهوده در انتظار چنین 

اقداماتی علیه انقالب بوده است.
»نتیجه  کرده  ادعا  روزنامه  این 
جمهوری  برای  مضاعف  فشارهای 
احتماالً  باشد  هرچه  اسالمی 
هزینه های جدیدی را در پی خواهد 
پیش بینی  آن  تشریح  در  و  داشت« 
خود  حمالت  می تواند  »ایران  کرده 
در  آمریکا  نظامی  پایگاه های  علیه 
تیررس  در  که  را  سوریه  و  عراق 
یا حضور کم  و  بگیرد  از سر  هستند 
به  را  آمریکا  دریایی  ناوگان  تعداد 
چالش بکشاند و یا قدم هایی برای از 
سر گرفتن برنامه های اتمی بردارد که 
درچنین شرایطی ترامپ بجز استفاده 
از گزینه های نظامی راهکارهای کمی 

خواهد داشت.«
ترامپ  تصمیم  وضعیتی  چنین  در 
اتمی،  توافق  از  آمدن  بیرون  برای 
بین  المللی  بازرسان  که  چیزی 
بوده،  پایبند  آن  به  ایران  معتقدند 
خواهد  عکس  نتیجه  مشخص  بطور 
علیه  فشار  می توانست  ترامپ  داد. 
جمهوری اسالمی ایران را بیشتر کند 
بپذیرد.  را  ریسک ها  این  اینکه  بدون 
ترامپ می گوید قصد دارد برای توافق 
از  فراتر  چیزی  که  مالیان،  با  جدید 
برنامه  های اتمی آنهاست، مذاکره کند. 
اگر او در این مورد جدی باشد مجبور 
خواهد شد رویکرد خود را تغییر دهد.

این روزنامه در پایان نوشته، تهران 
هرگز حاضر نخواهد شد نیروهای خود 
را از عراق یا هر جای خاورمیانه بیرون 
بکشد. کلید یک چانه زنی مثبت این 
میان  صلح آمیز  تعادل  یک  که  است 
و  سعودی  عربستان  با  ایران  منافع 
متحدان سنتی آن پیدا شود. چیزی 
که الزم است، تغییر رویکرد مماشات 
ترامپ با ریاض است که البته ممکن 
است با واکنش عربستان مواجه شود.

زوایای  از  پست  واشنگتن  گزارش 
جمله  از  است.  تأمل  قابل  مختلف 
سال  از  »واشنگتن  شده  ادعا  اینکه 
چنین  انتظار  در  بیهوده   1979
است«.  بوده  انقالب  علیه  اقداماتی 

جمهور  رؤسای  حتی  و  اوباما  دولت 
از  نیز  کلینتون  بیل  او مثل  از  پیش 
تمام ظرفیت خود برای باج دادن به 
رژیم ایران استفاده کردند بدون آنکه 
حمایت  را  انقالب«  »ضد  اقدامات 
علیه  اقدام  به  یا خود دست  و  کنند 

»انقالب« بزنند!
تاکید  سو  یک  از  گزارش  این  در 
شده سیاست های اوباما برای مذاکره 
بود  »واهی«  تهران  با  اتمی  توافق  و 
و رژیم به سیاست های ستیزه جویانه 
از سوی  و  داد  ادامه  منطقه  در  خود 
ترامپ  دونالد  سیاست های  دیگر 
دادند  قرار  فشار  تحت  برای  را 
بی نتیجه  نیز  را  اسالمی  جمهوری 
می کند!  معرفی  شکست خورده  و 
به نظر می رسد این مقاله نیز از نوع 
»رپرتاژآگهی ها«یی باشد که از سوی 
با  آن  البیگران  و  اسالمی  جمهوری 
معروف  روزنامه های  در  هزینه  صرف 
نمی توانند  البته  و  می شوند  منتشر 
در  تروریستی  اقدامات  برای  تالش 
اروپا توسط مأموران جمهوری اسالمی 

را نادیده بگیرند.
»ایران  مانند  تهدیدآمیزی  عبارات 
می تواند حمالت خود علیه پایگاه های 
نظامی آمریکا در عراق و سوریه را که 
در تیررس هستند از سر بگیرد و یا 
حضور کم تعداد ناوگان دریایی آمریکا 
قدم هایی  یا  و  بکشاند  چالش  به  را 
اتمی  برنامه های  گرفتن  سر  از  برای 
سردار  زبان  از  همواره  را  بردارد…« 
سپاه و امیران ارتش جمهوری اسالمی 

شنیده ایم:
– سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده 
 7( پاسداران  سپاه  هوافضای  نیروی 
پایگاه های  از  اسراییل   :)139۰ تیر 
ما  تیررس  در  هم  سمنان  موشکی 

است!
مشاور  نوراللهی  اهلل نور  -سردار 
فرماندهی در دانشگاه افسری و تربیت 
پاسداری امام حسین )۵ آبان 139۶(: 
۵۰ پایگاه متحدان آمریکا در تیررس 

موشک های ایران است!
رییس  سیف  نصرت اهلل  -سردار 
گفت  کشور  عشایری  بسیج  سازمان 
پایگاه   3۶  :)139۶ اسفند   18(
تیررس  در  منطقه  در  آمریکا  نظامی 

موشک های ایران است!
– حاجی زاده )24 مهر 139۶(: اگر 
بکشند،  دیوار  را  کشور  دور  تا  دور 

تولید موشک متوقف نخواهد شد.
تنها گوشه ای  نظرها که  اظهار  این 
رژیم  مداوم  تهدیدات  دهه  چهار  از 
است  دیگر  کشورهای  علیه  تهران 
اتفاقاً مربوط به پیش از خروج آمریکا 

از توافق اتمی است!
و  نوشته ها  انبوه  میان  در 
جمله  از  که  رپرتاژآگهی هایی 
اصطالح  به  و  معروف  رسانه های 
می کنند،  منتشر  جهان  »معتبر« 
حتی سایه ای از خواست و اراده  مردم 
ایران که در اعتراضات و اعتصابات و 
شعارهای آنها بازتاب می یابد نمی توان 
سطح  که  شرایطی  در  آنهم  دید! 
نارضایتی ها در ایران چنان باالست که 
از ماه ها پیش مقامات و مدافعان خود 
را به شدت نگران  جمهوری اسالمی 

کرده و به واکنش واداشته است.
دانشجویان  از  عبدی  عباس 
سفارت  گروگانگیران  و  اشغال کننده 
پرچم  زیر  سال هاست  که  آمریکا 
استمرارطلبان بر سفره انقالب نشسته 
می کند  تدریس  نیز  دانشگاه  در  و 
گفته  خود  نظر  اظهار  تازه  ترین  در 
و  دولت  از  ایران  مردم  »ناامیدی 

حکومت تا 8۵ درصد هم می رسد«!

می کنند شهرت خود را در خطر قرار 
می دهند و همچنین شرکت هایی که 
به  و  می زنند  دور  را  ما  تحریم های 
می دهند  ادامه  ایران  رژیم  با  تجارت 
با مجازات های سنگین روبرو خواهند 

شد.
خزانه داری  وزیر  منوچین  استیون 
آمریکا نیز به افزودن نام بیش از 3۰۰ 
تحریم های  به  جدید  شرکت  و  فرد 
از  »ما  که  گفت  و  کرد  اشاره  قبلی 
اسالمی  جمهوری  رفتارهای  نزدیک 
ایران را زیر نظر داریم و اگر تغییری 

ببینیم آن را منظور می کنیم.«
جمهوری  مقام های  برخی  اسامی 
اسالمی که در فهرست تحریم ها قرار 

گرفته اند:
-سیف اهلل جشن ساز مدیرعامل سابق 
پیشین  مدیرعامل  و  نیکو  شرکت 

شرکت ملی نفت ایران
-احمد قلعه بانی رییس پیشین سازمان 
شرکت  پیشین  مدیرعامل  و  گسترش 

ملی نفت ایران
-محمد سعیدی مدیرعامل کشتیرانی ایران
مدیرعامل  داجمر  -محمدحسین 

پیشین کشتیرانی ایران
تاسیسات  مدیر  صفدری  -جابر 

غنی سازی نطنز
اکتشاف  سابق  مدیر  محدث  -محمود 

شرکت ملی نفت ایران
سازمان  رییس  خسروتاج  -مجتبی 

توسعه تجارت
مدیرعامل  زیرکچیان زاده  -محمود 

شرکت نفت فالت قاره ایران
مالی  امور  مدیر  نیکوسخن  -محمود 

شرکت ملی نفت ایران
-محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک 

سپه
-محمدحسین داچمر مدیرعامل سابق 

سازمان کشتیرانی
در پی تحریم های آمریکا بسیاری از 
دبی،  پرواز  جمله  از  ایرانی  پروازهای 
کی ف )اوکراین(، ایروان، بانکوک، پکن، 
رم، گوانگ ژو و …لغو شده و ظاهرا این 

روند ادامه خواهد داشت.
جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ 
سفید گفته »ما تحریم هایی خواهیم 
این تحریم ها خواهد  داشت که ورای 
رفت و تنها به تحریم هایی که تحت 
داشت،  قرار  اوباما  جمهوری  ریاست 
بسنده نمی کنیم، بیشتر از اینها در راه 

است.«
رژیم  گردن  دور  طناب 

تروریست پرور
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل 
آمریکا  »فلج کننده«  تحریم های  آغاز 
علیه رژیم ایران را یک »روز تاریخی« 
سخت  »تحریم های  گفت  و  نامید 
آمریکا حلقه طناب جدی به دور گردن 
رژیم تروریست پرور ایران خواهد بود.« 
که  بودم  گفته  »همیشه  گفت:  وی 
مراودات  و  اعتبار  ایران  دارد  اهمیت 
با  دیدارهایم  در  باشد؛  نداشته  بانکی 
وزیر خزانه داری آمریکا این درخواست 
را مطرح کردم و خوشحالم که آمریکا 

این مؤلفه را نیز در نظر گرفته است«.
توقف همکاری سوئیفت با برخی 

بانک های ایران
به  آمریکا  فشارهای  دیگر  سوی  از 
مدیران سیستم جهانی ارتباطات مالی 
بین بانکی )سوئیفت( نتیجه داد و روز 
این  نوامبر، اعالم شد  دوشنبه، پنجم 
علیه  آمریکا  تحریم های  از  موسسه 
رژیم ایران تبعیت می کند. این شرکت 
اعالم کرد، به عنوان یک سیستم که به 
فعالیت های مالی جهانی خدمات رسانی 
و  پذیری  انعطاف  برای  می کنیم 
بانک های  جهانی  اقتصاد  یکپارچگی 
مشخصی در ایران را از برخورداری از 

خدمات خود معلق می کنیم.
بازگشایی  برای  سوییس  تالش 

خط مالی جهت ارسال دارو و غذا

سنگین ترین تحریم علیه بزرگترین حامی 
تروریسم در جهان

=مایک پمپئو: رژیم ایران یا 
فعالیت  های بدخیم اش را کنار 
می گذارد یا شاهد فروپاشی 

اقتصادش خواهد بود.
=جان بولتون: ما تحریم هایی 
خواهیم داشت که فراتر این 

تحریم ها خواهد رفت.
 : هو نیا نتا مین  بنیا =
آمریکا  سخت  تحریم های 
دور  به  جدی  طناب  حلقه 
تروریست پرور  رژیم  گردن 

ایران خواهد بود.
=استیون منوچین: آمریکا 
برای  را  خود  تال ش های 
علیه  تحریم ها  بازگرداندن 

رژیم ایران تکمیل می کند.
=در پی تحریم های آمریکا 
بسیاری از پروازهای ایران در 
فرودگاه های مختلف لغو شد.
برای  سوییس  =تالش 
جهت  مالی  خط  بازگشایی 

ارسال دارو و غذا به ایران.
خزانه داری  وزیر  منوچین  استیون 
آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک  و 
دوشنبه، پنج نوامبر )14 آبان( در یک 
تشریح  به  مشترک  خبری  کنفرانس 
آمریکا  تحریم های  دوم  دور  جزییات 
و فشار حداکثری اقتصادی علیه رژیم 

ایران پرداختند.
طبق اعالم وزارت خزانه داری آمریکا 
در لیست تحریم ها 7۰۰ شرکت و نهاد 
ایران بانک مرکزی و حدود ۵۰ بانک 
بانک کشاورزی، ملت،  از جمله  دیگر 
توسعه  آینده،  مسکن،  تجارت،  ملی، 
به  )متعلق  قوامین  ایران،  صادرات 
نیروی انتظامی(، سپه، صنعت ومعدن، 
بانک  هاندلز  ایرانی-اروپایی  بانک 
بانک صنعت ومعدن، پست  به  وابسته 
بانک  افغانستان،  بانک  آرین  بانک، 
دی، تات، گردشگری بانک بین المللی 
پرشیا، بانک فرست ایست اکسپورت، 
به  و…  بانک  خاص  سهامی  شرکت 
سازمان  آنها،  خارجی  شعب  همراه 
کشتیرانی،  ملی  شرکت  اتمی،  انرژی 
فروند هواپیمای  ایران ایر )هما( و ۶۵ 

متعلق به این شرکت قرار دارند.
همچنین تعدادی از موسسات مالی 
و پولی و شرکت های سرمایه گذاری که 
برخی از آنها از سرمایه گذاران بورس اند 
قرار  آمریکا  تحریم های  فهرست  در 
گرفته اند از جمله موسسه آتیه سازان دی، 
شرکت  بوعلی،  سرمایه گذاری  شرکت 
هلدینگ توسعه دیدار ایرانیان، شرکت 
تجارت گستر فرداد، شرکت توسعه دنیا 
برق  نیروی  تولید  کهن، شرکت  شهر 
دماوند، شرکت خدمات بیمه امید بنیان 
دی، شرکت عمران و مسکن آباد دی 
حسابداری  و  مالی  خدمات  شرکت  و 
شرکت  دی،  صرافی  ایرانیان،  دی 
بانک  کارگزاری  شرکت  دی،  لیزینگ 
دی، شرکت سرمایه گذاری رویای روز 
کیش، شرکت بازرگانی الکترونیکی دی.

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده رژیم 
ایران یا فعالیت  های بدخیم خود را کنار 
می گذارد و مثل کشوری عادی رفتار 
فروپاشی  شاهد  می تواند  یا  می کند 
ایران  کرده  تاکید  او  باشد.  اقتصادش 
تحت دولت دونالد ترامپ هیچگاه به 

سالح هسته ای دست پیدا نمی کند.
پمپئو در مورد فریز نفتی جمهوری 
خرید  کشور   2۰« گفته  نیز  اسالمی 
و  کرده اند  قطع  را  ایران  از  نفت 
کشورهایی که برای ادامه خرید نفت از 
ایران معافیت گرفته اند به صورت موقت 

است و خرید خود را کاهش داده اند.«
او در پاسخ به سوالی درباره انتخابات 
در آمریکا گفت »موضوع تهدید ایران 
بسیار جدی است. من ندیدم شما به 
او  بپردازید.  چندان  سلیمانی  قاسم 
دستش به خون آلوده است. او نیروهای 

نظامی ما را کشته است.«
از  قبل  آمریکا ساعاتی  وزیر خارجه 
اعالم رسمی آغاز تحریم  ها در گفتگو با 
شبکه فاکس نیوز آنها را »سنگین ترین 
تحریم علیه بزرگترین حامی تروریسم 

در جهان« خواند.
وزیر خاجه آمریکا همچنین هشدار 
ایران،  رژیم  با  که  شرکت هایی  داد، 
که خشونت و بی ثباتی را در منطقه و 
سراسر دنیا گسترش می دهد، معامله 

خبرگزاری رویترز گزارش داد دولت 
سوییس در حال انجام مذاکراتی با تهران 
و واشنگتن درباره گشایش کانال بانکی 
به  بشردوستانه  کاالهای  فروش  برای 
ایران است.وزارت امور اقتصادی سوییس 
در بیانیه ای که دوشنبه، 14 آبان، منتشر 
شد اعالم کرده که این کشور برای حفظ 
منافع خود تحوالت مرتبط با تحریم های 
آمریکا علیه ایران را به دقت زیر نظر دارد 
و مقام های این شور در تماس مستقیم 
با مقام های مسئول در ایاالت متحده، 
اتحادیه اروپا و ایران هستند.در این بیانیه 
تاکید شده تماس ها صرفاً در زمینه اقالم 
بشردوستانه است و دولت سوییس خود 
را متعهد می داند که درباره صادرات غذا 
و محصوالت دارویی به این کشور ]به 

ایران[ ابراز اطمینان کند.
به  ایران  رژیم  نماینده  نامه 

دبیرکل سازمان ملل
غالمعلی خوشرو نماینده رژیم ایران 
در سازمان ملل در واکنش  به تحریم ها 
ملل  سازمان  دبیرکل  به  نامه ای  در 
سازمان  دسته جمعی  اقدام  خواستار 
ملل متحد و اعضای جامعه بین المللی 

در مقابله با این تحریم ها شد.
گوترش  آنتونیو  به  خطاب  خوشرو 
نوشته »این تحریم ها غیرقانونی و مغایر 
با اصول شناخته شده مصرح در منشور 
جامعه  پذیرش  مورد  و  متحد  ملل 
حاکمیت  برابری  همچون  بین المللی 
دولت ها، عدم مداخله در امور داخلی 
دولت های عضو و آزادی تردد و تجارت 

بین المللی است.«

یک بسیجی در راهپیمایی حکومتی 1۳ آبان کپی دالر را آتش زده!

کنفرانس مشترک پمپئو و منوچین
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شریف،  انسانی  با  من  آشنایی 
تحصیلکرده، ایراندوست و فروتن  به 
شروع  نوجوانی  از  پهلبد  مهرداد  نام 
آن،  از  قبل  سال  سه  دو-  من  شد. 
از سفر  بودم،  زمانی  که هفده ساله 
که  شیراز  به  ثریا  ملکه  و  شاهنشاه 
سعدی  جدید  آرامگاه  گشایش  برای 
آب  تصفیه  و  لوله کشی  تاسیسات  و 
و آغاز ساختمان بیمارستان نمازی و 
چندین برنامه دیگر صورت گرفت یک 
کردم  تهیه  نیمه  و  ساعت  یک  فیلم 
که برای شیرازی ها بسیار جالب بود و 
این اولین باربود که شهر خودشان را با 
بناها و چهره های آشنا روی پرده بزرگ 
سینما می دیدند. بعد از آن به تشویق 
و کمک مالی دوستم احمد مشیری، 
رویداد های  از  پارس،  سینما  صاحب 
یا  ورزشی  مسابقات  مثل  مختلف 
رژه های نظامی  یا سفر شخصیت های 
مشهور فیلم های خبری تهیه می کردم 
اصلی  فیلم  از  قبل  آنها  نمایش  که 
بود. جالب  بسیار  تماشاگران  برای 

واالحضرت  آن شخصیت ها  از  یکی 
اتفاق  به  که  بود  پهلوی  شمس 
رئیس  پهلبد  مهرداد  آقای  همسرش 
افتتاح  منظور  به  زیبا  هنرهای 
تاسیساتی جهت گسترش فعالیت های 
که  ایران«  سرخ  خورشید  و  »شیر 
و  بود  ایشان  با  آن  عالیه  ریاست 
برگزاری جلساتی برای دیدار و آشنایی 
آمدند. شیراز  به  محلی  مقامات  با 

سازمان  عکاس  زمان  آن  من 
شیراز  در  چهار«  »اصل  آمریکایی 
که  خوبی  نسسبتاً  حقوق  با  و  بودم 
تازه  را که  می گرفتم یک »لنز زوم« 
که  دوستی  توسط  بود،  شده  اختراع 
با خارج از کشور ارتباط داشت خریده 
تنها  و  اولین  زیاد  احتمال  به  و  بودم 

»عدسی زوم« موجود در ایران بود.
در فاصله فیلمبرداری، مرد بلندباالی 
خوش چهره وخوش پوشی به طرف من 
آمد و با تبسمی  شیرین و با مهر بسیار 
زوم  لنز  از  و  کرد  صحبت  به  شروع 
تمام  و کیفیت آن پرسید و من هم 
اطالعاتی را که داشتم برایشان گفتم. 
انسان  با  من  آشنایی  که  بود  اینطور 
شریفی به نام مهرداد پهلبد پا گرفت.

فعالیت های  و  کار  از  ایشان  بعداً 
که  شد  متوجه  وقتی  و  پرسید  من 
چهار«  »اصل  در  عکاس  عنوان  به 
شیراز کار می کنم و گروه فیلمبرداری 
»دانشگاه آمریکایی سیراکیوز« را که 
همکاری  تهران  زیبای  هنرهای  با 
داشت می شناسم، مرا دعوت به تهران 
کشور  زیبای  هنرهای  با  وهمکاری 
کرد، من با سپاس بسیار عرض کردم 
که شخصاً زندگی و کار در شیراز را 

ترجیح می دهم.
اقامت ایشان چند روزی ادامه یافت 
و در برنامه ها و بازدید های بعدی هر 
ایشان  می آمد،  پیش  فرصتی  وقت 
درباره  و  می آمدند  من  طرف  به 
فیلمبرداری  و  سیراکیوز  مستند های 

در ایران صحبت می کردیم.
بعد  تا پنج شش سال  این گذشت 
که من به تهران رفتم و به کار تهیه 
عکس و فیلم خبری برای نشریات و 
همینطور  و  خارجی  تلویزیون های  
شرکت های کنسرسیوم نفت پرداختم. 
به  من  را  عکس ها  و  فیلم ها  این 
که  می کردم  تهیه  کسانی  سفارش 
نماینده و عامل آن موسسات بودند و 
ارتباط مستقیمی  با  من خود شخصاً 
آن سازمان ها نداشتم. این چند سالی 
ادامه داشت تا من خود را به قصد آغاز 
دورانی جدید و ثمربخش، از قید آن 

کارها رها کردم.
با  از این موضوع  وقتی آقای پهلبد 
خبر شد، مرا دعوت به کار در هنرهای 
زیبا کرد که حاال سازمانی وسیعتر و 
فعالتر شده بود ومن هم با میل بسیار 
تصمیم  با  که  کاری  اولین  پذیرفتم. 
آقای پهلبد به من محول شد سفر به 
نروژ و تهیه فیلم رنگی از دیدار رسمی  
بود.  از آن کشور  و شهبانو  شاهنشاه 
آن زمان البراتوار رنگی هنرهای زیبا 
سفرها  فیلم های  و  بود  نیفتاده  راه 
با  من  بودند.  سفید  و  سیاه  همه 
آشنایی قبلی که با البراتوارهای لندن 
داشتم فیلم را از نروژ به لندن بردم و 
به تهران برگشتم  از آن  با یک کپی 
از  بعد  کردم.  شروع  را  آن  تدوین  و 
را  فنی  کارهای  ترتیب  صداگذاری، 
نمایش  قابل  کپی  و  دادیم  لندن  در 
فیلم قبل از سفر بعدی شاهنشاه به 
این سرعت  رسید.  تهران  به  فرانسه، 
پهلبد  آقای  روی  خوبی  تاثیر  عمل 
گذاشت و ماموریت تهیه فیلم از سفر 
شاهنشاه و شهبانو به پاریس به من 
داده شد. ماموریتی که بیش از هیجده 
تمام  در  اسالمی -  انقالب  تا  سال- 

خاطراتی از شاهرخ گلستان درباره 
مهرداد پهلبد

سفرهای رسمی  شاهنشاه ادامه یافت.
مردی  پهلبد  مهرداد  شادروان 
دقیق و نکته سنج بود. تمام فیلم های 
قبل  را  وهنر  فرهنگ  وزارت  تولیدی 
از پخش و نمایش عمومی، با حضور 
و  می دید  تولید  مدیر  یا  کارگردان 
عقاید و نظریاتش را به صراحت بیان 
بخواهد دستوری  آنکه  بدون  می کرد 
دقیق  آنچنان  نظریاتش  ولی  بدهد؛ 
پذیرفته  راحتی  به  که  بود  درست  و 
می شد و یا اگرنظریات درست دیگری 
بیان می شد، با روی باز گوش می کرد 
برای  بارها  که  اتفاقی  می پذیرفت؛  و 

خود من پیش آمد.
هنر  که  داشت  عالقه  عمیقاً  او 
به  را  ایرانیان  و  ایران  فرهنگ  و 
هنرمندان  او  بشناساند.  جهانیان 
و کمک می کرد در  تشویق  را  ایرانی 
نمایشگاه های جهانی شرکت کنند و یا 
انفرادی از آثارشان  حتی نمایش های 
بگذارند. او هنرمندان تئاتر و موسیقی 
و رقص را برای اجرا، به نمایشگاه های 
جهانی می فرستاد. تاثیر عمیق چنین 
آنان که شاهد اجراهای  برای  اقدامی  
در  هنر  و  فرهنگ  وزارت  هنرمندان 
نمایشگاه مونرال کانادا و یا افتتاح خانه 
ایران در پاریس بوده اند فراموش شدنی 
که  داشت  بسیار  تالش  او  نیست. 
ایرانی  سینماگران  همکاری  از  آثاری 
تولید  جهان  نامدار  فیلمسازان  با 
و  ایران  سینمای  قدرت  مایه  تا  شود 
اشتهار فیلمسازان ایرانی باشد. برپایی 
جشنواره فیلم تهران گامی  در همین 
راستا بود. همیشه صنعتگران، نقاشان، 
مجسمه سازان و سایر هنرمندان ایرانی 
را تشویق می کرد و کمک می کرد که 
در نمایشگاه های جهانی شرکت کنند 
و یا حتی ترتیب نمایشگاه انفرادی از 
بدهند. کشورها  سایر  در  را  آثارشان 

پاریس شخصاً  در همان سفر 19۶1 
تا  کرد  تلفن  من  هتل  به  تهران  از 
که  »زنده رودی«  نمایشگاه  از  فیلمی  
کنم.  تهیه  بود  شده  برپا  پاریس  در 
زنده رودی دوست من بود و هنوز هم 
یکدیگر را در پاریس می بینیم و اکنون 
یک نقاش شناخته شده و جهانی است. 
من که فقط چند روزی بود به پاریس 
همه  از  و  غریبه  کاماًل  و  بودم  آمده 
جا بی خبر بودم، از وابسته مطبوعاتی 
سفارت ایران کمک خواستم، ولی او نه 
از وجود چنین نمایشگاهی خبر داشت 
و نه حتی اسم  حسین  زنده رودی به 
گوشش خورده بود. در نتیجه آن فیلم 
ساخته نشد و آقای پهلبد پذیرفت که 

من بی تقصیر بوده ام.
شادروان پهلبد ارزش کار همکارانش 
را به خوبی می شناخت و قدرشناس 
مسئولیتی  به  توجه  با  او  بود.  آنها  
برای  کوششی  هیچ  از  داشت  که 
به  ایران  فرهنگ  و  هنر  شناساندن 

جهانیان فروگذار نمی کرد.
بعد ازتولد ولیعهد، من سالی دو فیلم 
برای  یکی  دقیقه ای  پنج شش  کوتاه 
برای  هم  یکی  و  او  زادروز  آبان  نهم 
عید نوروز از زندگی رضا پهلوی تهیه 
می کردم که نمایشگر زندگی کودکانه 
او و همبازی ها وهمکالسی هایش بود.

یک روز آقای جباری معاون صدیق 
آقای پهلبد به شیراز تلفن کرد و نگران 
بود که فیلم ولیعهد برای نوروز آماده 
مطمئن  را  ایشان  اینکه  بعداز  نشود. 
خواهم  تهران  در  به موقع  که  کردم 
آیا کارگردانی  از من پرسید که  بود، 
به اسم البرت الموریس را می شناسم؟ 
درباره  توضیحاتی  کوتاه  خیلی  من 
آقای  دادم.  فیلم هایش  و  الموریس 
دو  که  گفت  من  به  ذوق زده  جباری 

روز دیگر جلسه ای با او خواهند داشت 
و از من خواست که برای شرکت در 
بروم.  تهران  به  فوراً  مهم  جلسه  آن 
اهمیت جلسه در این بود که الموریس 
چند ماه قبل به عنوان داور جشنواره 
رفته  تهران  به  کودکان  فیلم  جهانی 
بوده و در دیدارهایی که با فرخ غفاری 
و چند ایرانی اهل هنر که تحصیلکرده 
از  صحبت  داشت  بودند  فرانسه 
و  می شود  ایران  فیلمی درباره  تهیه 
که  می کند  عالقه  اظهار  الموریس 
از  بعد  او  بسازد.  را  فیلمی   چنین 
و احساس عالقه  پاریس  به  بازگشت 
ایران،  در  فیلمی   ساختن  به  شدید 
موضوع  برای  و  برمی گردد  تهران  به 
فیلم و هزینه آن، با مسئوالن مذاکره 
می کند وبه توافق هایی هم می رسند، 
چه  بفهمم  نتوانستم  هرگز  من  ولی 
آن  تهیه  از  او  که  آمد  پیش  اشکالی 
همان  غروب  و  شد  منصرف  فیلم 
می شد،  برگزار  ما  جلسه  که  روزی 
داشت. را  فرانسه  به  بازگشت  برنامه 

پهلبد،  شادروانان  حضور  با  جلسه 
پهلبد(،  )معاون  جباری  الموریس، 
و  سینمایی(  امور  )مدیر  حشمتی 
زبان  به  صحبت ها  شد.  تشکیل  من 
حرف های  پهلبد  آقای  و  بود  فرانسه 
الموریس را برای آقای جباری و من 
ترجمه می کرد و حرف های ما را برای 
الموریس  کارهای  شیفته  که  من  او. 
بودم و تمام فیلم های او را دیده بودم 
توضیحات ستایش آمیزی از آثار او و از 
جمله فیلم »ورسای« را که هنوز پخش 
»البراتوار  در  تصادفاً  من  و  بود  نشده 
برای  بودم،  دیده  لندن«  کالر  تکنی 
حاضران دادم و مخصوصاً از صحنه ای 
کنار  به  پاریس  از  پرنده  دوربین  که 
و  می رسد  ورسای  کاخ  در  دریچه ای 
فیلم با »زوم« استادانه فیلمبردار وارد 
تاالر کاخ می شود، با تمجید یاد کردم. 
آقای پهلبد که در حال گوش کردن به 
به من کرد  بود رو  سخنان الموریس 
وگفت: گلستان من از تو یک سئوال 
می کنم و تو قبول کن)!( این برای من 
بسیار بی سابقه و عجیب بود و با حیرت 
خواستم که لطفاً سئوال را روشن بیان 
کنند. ایشان گفتند الموریس می گوید 
ایران  به  فوراً  است  حاضر  شرطی  به 
که  کند  شروع  را  فیلمش  و  برگردد 
تو مدیر تولید فیلم و دستیار او باشی. 
من بسیار خوشحال شدم، ولی توضیح 
دادم که در چند ماه آینده مسئولیت 
به  زحمت  پر  و  مهم  فیلم  دو  تهیه 
عهده من است؛ یکی فیلم تاجگذاری 
نمایشگاه  فیلم  دیگری  و  شاهنشاه 
جهانی »EXPO ۶7« مونرال- کانادا. 
من چگونه می توانم چنین تعهدی را 
به عهده بگیرم؟ آقای پهلبد گفتند تو 
قبول کن بقیه اش با من. من از جایم 
برخاستم و دستم را به آنسوی میز دراز 
کردم و الموریس بلند شد و با لبخندی 
پرمهر و تشکرآمیز دست مرا به گرمی  
نطفه  که  بود  چنین  این  و  فشرد 

شاهکاری به نام »باد صبا« بسته شد.
نقشی  هیچ  من  بعداً  که  هرچند 
قول  به  و  نداشتم  فیلم  آن  تهیه  در 
مصلحت جویانه ای که داده بودم پایدار 
ناراحتی  مایه  موضوع  این  و  نماندم 
لحظه ی  ولی  شد،  هم  الموریس 
خبر  شیراز  در  که  بامدادی  دردناک 
سقوط هلی کوپتر و مرگ الموریس را 
در »آیندگان« همان روز خواندم هنوز 

برای من آزاردهنده است.
من هرگز درباره این موضوع با جناب 
گمان  ولی  نکردم؛  صحبت  پهلبد 
یا  می دید  نیازی  ایشان  که  نمی کنم 
هنرمندانه ای  فیلم  در  که  بود  موافق 

مهرداد پهلبد و شاهدخت شمس

شکایت محمدرضا شجریان از صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی دوباره 

به جریان افتاد
=قاضی پرونده پیشتر گفته 
بود که پخش آثار شجریان از 
صدا و سیما موجب شهرت 
وی شده و به زیان او نبوده 

است!
دادگاه  نیست  =مشخص 
دعوا  دو طرف  بدون حضور 
آنها  از  یا  می گیرد  تصمیم 

دعوت به عمل می آورد.
=کارشناسان عدم رسیدگی 
عادالنه این پرونده را حمایت 
و  استفاده های صدا  از سوء 
سیمای رژیم از آثار هنرمندان 

و حق مؤلف می دانند.
استاد  شجریان  محمدرضا  شکایت 
آواز ایرانی از صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی برای رسیدگی مجدد به دادگاه 
ارسال شد.  تهران  استان  نظر  تجدید 
گفته  این  از  پیش  پرونده  این  قاضی 
بود که پخش آثار شجریان از صدا و 
وی  شهرت  موجب  حکومت  سیمای 

شده و به زیان او نبوده است!
آنگونه که محمدحسین آقاسی وکیل 
مدافع محمدرضا شجریان به ایرنا گفته، 
شکایت این استاد آواز ایرانی از صدا و 
جریان  به  اسالمی  جمهوری  سیمای 
استان  به دادگاه تجدید نظر  و  افتاده 
تهران ارسال شده.پیش از این شکایت 
محمدرضا شجریان از صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی به خاطر پخش بدون 

مجوز آثارش رد شده بود.
آقاسی در این رابطه گفته که با توجه 
متهمان  از  یکی  غیابی  محاکمه  به 
انتشار  طریق  از  دادگاه  حکم  پرونده، 
آگهی ابالغ شد و به همین خاطر ارسال 
پرونده به دادگاه تجدید نظر، زمان برد.

با  دادگستری،  وکیل  این  گفته  به 

توجه به سپری شدن موعد قانونی در 
ابالغ حکم از طریق آگهی، به تازگی 
پرونده با اعتراض موکلم به حکم دادگاه 
بدوی که شکایت او را از صدا و سیما 
به خاطر پخش بدون مجوز آثارش رد 
استان  نظر  تجدید  دادگاه  به  کرده، 

تهران ارسال شده است.
پرونده  هنوز  اینکه  بیان  با  آقاسی 
شعبه  تعیین  نظر  تجدید  دادگاه  در 
نشده است افزود: »باید ببینیم دادگاه 
تجدید نظر پس از تعیین شعبه، وقت 
رسیدگی تعیین می کند یا بدون حضور 

طرفین دعوا، تصمیم می گیرد.«
مدافع  وکیل  امسال  شهریورماه 
محمدرضا شجریان اعالم کرد که پس 
از گذشت 9 سال از شکایت این استاد 
آواز ایرانی از صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی، این شکایت از سوی دادگاه رد 
شده و قاضی اعالم کرده که شجریان 
به واسطه پخش آثارش از صدا و سیما 
به شهرت رسیده و سال ها نیز از زمان 

پخش این آثار گذشته است!
عادالنه  رسیدگی  عدم  کارشناسان 
به این پرونده را نشانه ای بر سرپوش 
گذاشتن بر سوء استفاده صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی از هنرمندان و حق 

مؤلف می دانند.

فرهاد گرگین پور استاد موسیقی 
ایل قشقایی درگذشت

از  گرگین زاده  =فرهاد 
هنرمندان نامدار ایل قشقایی، 
بهمن  تیره  و  عمله  طایفه 
محمد  خواهرزاده  و  بیگ لو 
بهمن بیگی بنیانگذار آموزش 

عشایری و داماد او بود.
و  پژوهشگران  از  =وی 
گردآورندگان بزرگ موسیقی 

قشقایی بود.
فرهاد گرگین پور نوازنده پیشکسوت 
ایل قشقایی بر اثر بیماری سرطان در 
سن 70 سالگی درگذشت. این هنرمند 
صبح امروز جمعه 11 آبان ماه در شهر 

آباده به خاک سپرده شد.
فرهاد گرگین پور نوازنده پیشکسوت و 
پژوهشگر موسیقی مقامی جنوب ایران، 
چهارشنبه نهم آبان ماه بر اثر بیماری 
سرطان در سن 70 سالگی در شیراز 
درگذشت. وی از هنرمندان نامدار ایل 
بهمن  تیره  و  عمله  طایفه  قشقایی، 
بیگ لو و خواهرزاده محمد بهمن بیگی 
او  داماد  و  عشایری  آموزش  بنیانگذار 
بود.فرهاد گرگین پور با وجود نابینایی، 
نوازنده تخصصی پیانو و آکاردئون بود 
و سه تار نیز می نواخت. او همچنین در 
رشته زبان و ادبیات فارسی تا مقطع 

دکترا تحصیل کرد.

ایل قشقایی و آشنایان به موسیقی 
عنوان  با  را  گرگین پور  فرهاد  مقامی 
و  قشقایی  موسیقی  اعتالدهنده ی 
فردی می شناسند که بیش از نیم قرن 

برای حفظ این موسیقی تالش کرد.
با  گرگین پور  خاکسپاری  مراسم 
ایل  هنرمندان  و  آباده  مردم  حضور 

قشقایی برگزار شد.
غالمعلی  فرهاد،  کوچکتر  برادر 
گرگین پور درباره وی گفته که »فرهاد 
موسیقی  که  چرا  بود  مردم  محبوب 
تداوم  و  داشته  نگاه  زنده  را  عشایر 
و  ترانه ها  و  نغمات  و  بود  بخشیده 
مقاماتی به آن افزود که بی نظیر است.«

مانده  برجای  آثار  درباره  گرگین پور 
از برادرش گفته است: »او هم در شعر 
فولکلور قشقایی و هم به فارسی اشعار 
گرانبهایی داشت و کتاب هایی همچون 
از قاآنی تا توللی، هنگام جدایی، بخشی 
شعر  ستایش  و  کوراوغلو  حماسه  از 
برجای  او  از  حافظ  روایت  به  حافظ 

مانده است.«
فرهاد گرگین پور در سال های اخیر 
شمال  در  آباده  شهرستان  ساکن 
فارس بود و به علت بیماری سرطان 
در بیمارستان نمازی شیراز درگذشت. 
در  جمعه  روز  هنرمند  این  پیکر 
خاک  به  و  تشییع  آباده  شهرستان 

سپرده شد.

مثل »باد صبا« اشاره هایی به ترقیات 
و پیشرفت های صنعتی و اقتصادی و 
اثری  چنین  و  بشود  ایران  اجتماعی 
وسیله تبلیغات دولتی گردد. الموریس 
مشغول فیلمبرداری برای افزودن آن 
به  غیرضروری  تبلیغاتی   صحنه های 
دچار  که  بود  شده اش  ساخته  فیلم 
سانحه شد و در کنار سد کرج جانش 

را از دست داد.
رضایت  جلب  در  پهلبد  شادروان 
آنها  ساختن  خوشحال  و  همکاران 
اجرای  وقت  هر  کوشابود.  صمیمانه 
برنامه های هنری در خارج از ایران در 
مطبوعات آن کشورها مورد تمجید و 
تحسین قرار می گرفت و یا فیلم های 
به  جهانی  جشنواره های  در  ایرانی 
خالق  هنرمندان  می آمد،  در  نمایش 
با  و  می خواند  دفترش  به  را  آثار  آن 
مهر بسیار آنان را تشویق می کرد و با 

آنان به گفتگو می پرداخت.
در فیلم سفر شاهنشاه به عربستان و 
زیارت مکه، در مراسم معروف به سعی 
بین صفا و مروه، روی چهره شاهنشاه 
زیارت  حال  در  که  همراهان  و 
زیارتنامه خوان  فارسی  ترجمه  بودند، 
انور  منوچهر  بی نظیر  صدای  با  را 
»خداوندا  می خواند  که  گذاشتم 
مرا  »خداوندا  ببخش«،  مرا  گناهان 
به راه راست هدایت فرما« و دعاهای 
پهلبد  آقای  و  قبیل،  این  از  بسیاری 
همسرش  اتفاق  به  می گفتند  که 
این صحنه های  است،  شده  مسیحی 
کرد. تایید  و  پسندید  را  اسالمی  

و  دفترشان خواندند  به  مرا  بار  یک 
پرونده ای را به من نشان دادند که پر 
بود از نامه هایی که موسسات فیلمسازی 
به  مختلف  کشورهای  از  بسیاری 
سازمان ها و مقامات ایرانی در داخل و 
خارج کشور فرستاده بودند و پیشنهاد 
تهیه فیلم از جشن های دوهزار و پانصد 
برای   . بودند  داده  شاهنشاهی  ساله 
به  نامه ها  همه  نهایی،  تصمیم گیری 
آقای  بود.  شده  فرستاده  دربار  وزارت 
دستخط  افتخارآمیز  حالتی  با  پهلبد 
آقای  نامه  را که در حاشیه  شاهنشاه 
علم بود به من نشان داد و مرا سرشار از 
شادی و غرور کرد. نوشته بودند »مگر 
ایرانی ها فیلم تاجگذاری را بد ساختند 
که می خواهید برای جشن ها فیلمبردار 
از خارج بیاورید، گلستان کجاست؟« و 
این فقط از محبت جناب پهلبد بود که 
من آن نوشته را با خط شاهنشاه دیدم.

این مطلب را با خاطره ای شنیدنی و 
فراموش نشدنی پایان می دهم.

تاجگذاری  مراسم  از  روز  چهار 
ناهار  برای  داشتم  من  و  می گذشت 
پهلبد  آقای  می رفتم؛  بیرون  اداره  از 
مونتاژ  اطاق  کنار  دفترشان  که  هم 
داشت.  را  اداره  از  خروج  قصد  بود 
از وضع پیشرفت تدوین فیلم  ایشان 
دادم  منتوضیح  و  پرسید  تاجگذاری 
فیلم  را در  از مراسم  که صحنه هایی 
مشغول  و  گذاشته ایم  هفته«  »اخبار 
ایشان  نسخه رسمی  هستیم.  تدوین 
گویی لحن آرام مرا نپسندیده و گفتند 
سفرای ایران همه درخواست فیلم را 
دارند و اعلیحضرت هم )که برای یک 
بودند(  رفته  خارج  به  سیاسی  دیدار 
سعی  و  برمی گردند  دیگر  روز  چند 
شاهنشاه  برگشت  از  قبل  فیلم  کن 
اداره  پله های  از  هم  با  باشد.  حاضر 
پایین می آمدیم و صحبت می کردیم؛ 
به در خروج که رسیدیم ایشان از من 
تا  می روم  کجا  به  ناهار  برای  پرسید 
مرا برسانند، من گفتم با این اصراری 
که شما دارید من ناهار نمی خواهم و 
به اتاق مونتاژ بر  می گردم. با کمک و 
تالش دو همکار با ارزش کاظم راجی نیا 
کار  شبانه روز  چهار  امامی  روح اهلل  و 
به  رفت  و  شد  آماده  فیلم  تا  کردیم 
کاخ واالحضرت شمس که شب برای 
شاهنشاه و میهمانان نمایش داده شود.

اداره  رفتم  بود  جمعه  که  بعد  روز 
چون قرار بود آقای پهلبد قبل از ظهر 
برایم  را  شاهنشاه  نظریات  و  بیایند 
همیشه،  از  مهربانتر  ایشان  بگویند. 
با تکرار به تو افتخار می کنم و به تو 
نگه  انتظار  در  مرا  می گویم،  تبریک 
گفتم  من  سرانجام  که  بودند  داشته 
نظریات ایشان چه بود؟ پسندیدند یا 
نه؟ آقای پهلبد گفتند وقتی از فیلم 
فیلم»  گفتم  من  و  پرسیدند  شب 
را که  آن  گفتند  ایشان  تاجگذاری«، 
دیده ایم و وقتی گفتم این فیلم کامل 
و رنگی مراسم است و گلستان چند 
شبانه روز کار کرده تا فیلم برای امشب 
بسیار  فرمودند  شاهنشاه  حاضرشود، 
خوب، اگر اینطور است فیلم را امشب 
و  فرداشب  برای  باشد  نمی بینیم، 
گلستان را هم بگویید برای شام بیاید.
ادامه در صفحه 19
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اثرات 
مثبت کاکائو بر سالمت قلب 

کاکائو و شکالت از محبوب ترین خوراکی های دنیا 
هستند. نوع مرغوب کاکائو و خالص آن سرشار از خواص 

مفید است که می تواند برای سالمت بدن مفید باشد. کاکائو دارای 
مقادیر باالی کافئین است که می تواند به گردش خون اما کند. همچنین 

در سالمتی مغز و افزایش حافظه هم بسیار مفید است. کارشناسان آمریکایی 
در مطالعه ای به شواهد بیشتری دست یافتند که نشان می دهد ترکیب های 

موجود در کاکائو برای سالمت سیستم قلبی – عروقی مفید است. در این بررسی 
متخصصان دانشگاه “براون” اطالعات بدست آمده از بیش از 11۰۰ نفر را مورد 
مطالعه قرار دادند تا مشخص شود آیا مصرف محصوالت حاوی کاکائو که دارای 
ترکیب های فالوانول است می تواند شاخص های زیستی همچون سطح کلسترول و 
حساسیت  فرد نسبت به انسولین که سطح قند خون را کنترل می کند، بهبود دهد. 
مصرف ترکیب فالوانول موجود در کاکائو می تواند احتمال دیس لیپیدمی )اختالل 
در سوخت و ساز چربی(، مقاومت انسولین و التهاب سیستمی را کاهش دهد که 
فاکتورهای خطرزا در بروز بیماری های قلبی هستند. به گزارش مدیکال دیلی، 
نتایج این مطالعه که بر اساس تحقیقات محدود به دست آمده به طور مستقیم 
نقش فالوانول های موجود در کاکائو را در کاهش حمله قلبی یا دیابت مورد 

بررسی قرار نداده اما می تواند گامی مهم برای انجام آزمایشات جامع تر 
باشد. همچنین در تمامی افراد شرکت کننده شاخص های زیستی 

مورد هدف با مصرف کاکائو روند بهبود را نداشته اما در 
افرادی که از محصوالت کاکائویی سرشار از ترکیب 

فالوانول مصرف کرده بودند این بهبود 
چشمگیر بوده است. 

زنان  شاخص

ای کنده سیل فتنه ز بنیادت
وی داده باد حادثه بر بادت

در دام روزگار چرا چونان
شد پایبند، خاطر آزادت

تنها نه خفتن است و تن آسانی
مقصود ز آفرینش و ایجادت

نفس تو گمره است و همی ترسم
گمره شوی، چو او کند ارشادت

بس روزگار رفت به پیروزی
با تیرماه و بهمن و خردادت

هر هفته و مهی که به پیش آمد
بر پیشباز مرگ فرستادت

داری سفر به پیش و همی بینم
بی رهنما و راحله و زادت

که  است  ایران  بومی  گیاه  زعفران 
بدن  برای  بسیاری  فواید  و  خواص 
خوبی  عطر  تنها  نه  گیاه  این  دارد. 
به  نیز  العاده  فوق  رنگ  بلکه  دارد 
غذاها می دهد. بنابراین مصرف آن 
اما آیا  برای همه لذت بخش است. 
مصرف زعفران در بارداری بی ضرر 
است؟ خاصیت زعفران برای بارداری 

چیست؟ 
آیا  که  جاست  این  اول  سوال  حال 
دوران  در  زغفران  از  توانیم  می 
بارداری استفاده کنیم؟ پاسخ سوال 
اما میزان مصرف مهم  مثبت است. 
باید  باردار هستید  که  زمانی  است. 
از مقدار کمی زعفران استفاده کنید. 
مصرف هفته ای 1 الی 2 بار زعفران 
آب کرده آن هم به مقدار یک چهارم 
قاشق چای خوری می تواند میزان 
مطلوب و امنی باشد. اما دقت کنید 
گلرنگ  مانند  دیگر  محصوالت  که 
زعفران  مشابه  که  زعفران  رنگ  یا 
هستند اما با قیمت ارزان تر فروخته 
می شوند، ممکن است برای جنین 
خلوص  از  پس  باشند.  خطرناک 
زعفرانی که استفاده می کنید کامال 

مطمئن شوید.
مصرف میزان متعادل از این گیاه در 
دوران بارداری عوارض جانبی شناخته 
شده ای ندارد. اما اگر بیش از حد از 
استفاده  حاملگی  زمان  در  زعفران 
جانبی  عارضه  است  ممکن  کنید، 
به همراه داشته باشد. به این حالت 
شود.  می  گفته  زعفران  مسمومیت 
در واقع زمانی که یک فرد در طول 
روز بیشتر از 12 گرم زغفران مصرف 
کند، مسمومیت با زعفران در او ایجاد 
می شود. دوز زیاد زعفران در دوران 
بارداری نیز خطرناک است و می تواند 
منجر به شروع انقباضات رحمی شود.

اگر نه به اندازه 12 گرم که موجب 
اندازه  به  بلکه  شود،  مسمومیتتان 
ای بیشتر از حد اعتدال از این گیاه 
استفاده کنید، عوارض زیر در انتظار 
بود:استفراغ،گرفتگی  خواهد  شما 
خونریزی. و  عضالت،اسهال 

توصیه می کنیم، با این وجود باز هم 
بارداری  از  که پس  اولی  معاینه  در 
در  کنید،  می  مراجعه  پزشک  به 
با  بارداری  در  زعفران  مصرف  مورد 

او مشورت کنید.
مهمترین خواص مصرف زعفران در 

بارداری عبارتند از:
موثر در هضم: زعفران برای کمک 
زنانی  است.  مفید  بسیار  هضم  به 
اغلب  خود،  بارداری  دوران  در  که 
از مشکالت معده رنج می برند، می 
توانند با مصرف زعفران این مسائل 
و مشکالت گوارشی را برطرف کنند. 
ضمن این که زعفران بدن را ریلکس 
کرده و می تواند خواب شبانه راحتی 

برای شما به ارمغان بیاورد.
توقف نوسانات خلقی: هیچ کس 
نوسانات خلقی و تغییر خلق و خو 
تعادل  که  زمانی  ندارد.  دوست  را 
هورمون ها و مواد شیمایی درون مغز 

به هم می ریزد، این نوسانات خلقی به 
نیز  بارداری  آمد.  سراغ شما خواهند 
نیست.  مستثنی  ای  قاعده  چنین  از 
زیرا در این دوران تقریبا تمام هورمون 
های بدن در حال تغییر است. در واقع 
زنان بارداری قادر نیستند که به طور 
دقیق نوسانات خلقی خود را کنترل 
کنند. البته این بدان معنا نیست که 
هیچ راهی برای کنترل این وضعیت 
وجود ندارد. یکی از این راه ها مصرف 

زعفران است. 
خون  حجم  خون:  فشار  مدیریت 
درصد   ۵۰ حدود  بارداری  دوران  در 
موضوع  این  کند.  می  پیدا  افزایش 
نیز  قلب  کار  باعث میشود که حجم 
شما  که  زمانی  بنابراین  شود.  بیشتر 
باردار هستید، قلبتان 2۵ درصد بیشتر 
از حالت عادی تپش دارد. این موضوع 
باعث می شود 4۰ تا 9۰ درصد خون 
پمپاژ شود.  بدن  در سراسر  بیشتری 
که  موجب می شود  موارد  این  تمام 
باال  فشار خون  برود.  باال  فشار خون 

جدی  مشکل  دهنده  نشان  همیشه 
کمتر  موارد  از  توانید  می  اما  نیست. 
های  روش  کمک  به  نیز  آن  جدی 
مختلف پیشگیری کنید. یکی از این 
روش ها، مصرف زعفران است. زعفران 
حاوی کروستین و پتاسیم میباشد. در 
تحقیقات مختلف ثابت شده است که 
دو این ماده برای کاهش فشار خون 

مفید می باشند.
کاهش گرفتگی عضالت: گرفتگی 
که  است  دیگری  مشکل  عضالت، 
هورمونی  تغییرات  و  وزن  اضافه  با 
زعفران  دهد.  می  رخ  بارداری  طی 
می تواند در کم کردن این گرفتگی 
عضالت موثر باشد. اما فراموش نکنید 
که میزان متعادل از این ماده موجب 
آرامش عضالت شما می شود. همان 
طور که در باال نیز اشاره کردیم اگر 
مقدار زیادی از آن استفاده کنید ممکن 
انقباضات رحمی  است درد زایمان و 
به سراغتان بیاید. در تحقیقات ثابت 
شده است که زعفران موجب تسکین 
ضد  یک  عنوان  به  و  شده  گرفتگی 
اسپاسم و مسکن شناخته می شود.

خاصیت  این  صحبگاهی:  آرامش 

کامال  زعفران، 
واقع  در  است.  تجربی 

به  ها  صبح  که  باردار  زنان  از  برخی 
چای صبحانه خود زعفران اضافه کرده 
اند، اذعان دارند که حالشان بهتر شده 
موجب  افراد  این  در  زعفران  است. 
می  صبحگاهی  تهوع  حالت  کاهش 
شود و برای مبارزه و کمک به کاهش 
باید  فقط  است.  مفید  نیز  سرگیجه 
معده  با  و  ها  را صبح  زعفرانی  چای 
خالی بنوشید. دقت کنید که کیفیت 
نتیجه مطلوب  برای کسب  نیز  چای 

مهم است.
خواب بهتر: هرکسی که می خواهد 
شب ها راحت بخوابد کافی است قبل 
از خواب مقداری زعفران مصرف کند. 

دارید  عضالنی  درد  اگر  خصوص  به 
می  تسکین  را  دردتان  هم  گیاه  این 
می  راحت  را  خوابتان  هم  و  دهد 
کند. بسیاری از زنان باردار نیز بعد از 
مصرف شیر زعفران، قبل از رفتن به 
رختخواب، بهبود کیفیت خواب خود 

را گزارش داده اند.
که  جا  آن  از  آهن:  سطح  افزایش 
جنین در بدن شما به خون و اکسیژن 
نیاز دارد، پس وجود آهن کافی در بدن 
بهتر خواهد  رسانی  که موجب خون 
از  یکی  بنابراین  است.  ضروری  شد، 
دوران  های  ویتامین  و  معدنی  مواد 
توصیه  اکیدا  آن  مصرف  که  بارداری 
معموال  البته  است.  آهن  شود  می 
توصیه می شود که نیاز به این مواد 
را از رژیم غذایی تامین کنید. زعفران 
ماده ای است که می تواند میزان آهن 
بدنتان را افزایش داده و موجب خون 
رسانی بهتر به جنین شود. از آن جه 
که زعفران حاوی آهن است، پس از 
خود  هموگلوبین  سطح  آن  مصرف 
افزایش پیدا می کند. همین موضوع 
باعث می شود که به سرعت اکسیژن 

خون زیاد شود.

از  کدام  هر  برای 
لباس  که  آمده  پیش  ما 
را در دست خود نگه داشته ایم و فکر 
کرده ایم که می توانم یک بار دیگر آن 
را بپوشم یا باید در ماشین لباسشویی 
شستشوی  قوانین  همه  بیندازمش. 
سر  از  معموال  و  نمی دانند  را  لباس 
حدس و گمان لباس ها را می شویند. به 
عنوان مثال، شما باید برخی از لباس ها 
را پشت و رو کنید و بعد بشویید، زیرا 
مایعات بدن از داخل به پوشاک نفوذ 
می کنند و باید از داخل شسته شوند. و 
گاهی پوشاک ما خیلی کثیف تر از آن 

چیزی است که به نظر می رسند.
ما در کیهان لندن تصمیم گرفتیم تا 
فهرستی از تعداد دفعاتی که می توانید 

و  بپوشید  را  لباس های مختلف خود 
بعد آنها را بشویید را جمع آوری کردیم 

که باهم مرور می کنیم: 
به هیچ وجه لباس زیر را دوبار نپوشید

فکر می کنیم همه با ما موافق هستید 
که لباس زیر نباید به دفعات پوشید 
سریع  باید  پوشیدن  یکبار  از  بعد  و 
شسته شود. این فقط یک قاعده ساده 
یا  کثیف  به  ربطی  و  است  بهداشتی 
اگر  اما  ندارد.  زیر  لباس  بودن  تمیز 
است، حتی  زیاد  شما  بدن  ترشحات 
باید چندین بار لباس زیر را عوض کنید.
شلوار جین: پس از 5 تا 6 بار پوشیدن

این است که شما  همیشه بحث سر 
چطور شلوار جین خود را بدون اینکه 
حتی  می پوشید.  باشد،  شده  شسته 
والدین شما می گویند باید بعد از یکبار 
پوشیدن شلوار جین آن را بشویید. اما 
دوستان شما اصرار دارند که با این کار 
شلوار جین خود را خراب می کنید و 
اگر هربار آن را بشویید رنگ خود را 
از دست می دهد. پس چه باید کرد؟ 
گفته می شود که تعداد مطلوب برای 
شستشوی شلوار جین پس از پنج تا 

شش بار پوشیدن آن است.

شامل سینه بندهای ورزشی نمی شود.
جوراب و جوراب ساق بلند: بعد 

از هر بار استفاده
از زمان کودکی، همه قوانین در مورد 
شناخته  و  مشخص  کامال  جوراب 
شده است. مادران ما اصرار داشتند 
که جوراب ها را بعد از هر بار پوشیدن 
عوض کنیم. و این درست است. فقط 
باکتری ها و کثیفی که با پای خود 

جمع آوری می کنید را تصور کنید.
لباس ورزشی: پس از هر بار استفاده

تنبل نباشید. لباس های ورزشی خود 
را هر بار پس از پوشیدن در باشگاه 
عوض کنید. مهم نیست چه مدتی 
این لباس را به تن داشتید و چقدر 
عرق کرده اید، همین کافی است که 
با لباس ورزشی دستگاه های مختلف 

را لمس کرده اید و آلوده شده اند.
بار   ۴ ۳تا  از  پس  خواب:  لباس 

پوشیدن
کثیف، خواب  لباس خواب  بد  بوی 
و  بزند  هم  بر  می تواند  را  شما  آرام 
لباس  از  شود.  شما  خستگی  باعث 
خواب خود مراقبت کنید و به دقت 
آن را بشویید و تمیز کنید. همیشه 
بهتر است بعد از دوش گرفتن لباس 
خواب تمیز بپوشید و برای این کار 
باید تا 4 بار و نه بیشتر آن را بپوشید.

کفش: زمانی که کثیف می شود
هر زمان که کفش  ها کثیف می شوند 
را  آنها  که  شرایطی  به  توجه  با  و 
را  خود  کفش های  باید  پوشیده اید، 
پاک کنید. اما مراقب باشید که آنها را 
با آب و شستشوی زیاد خراب نکنید.
دامن، شلوار و شورتک: پس از ۳ 

بار پوشیدن
شما  جین  شلوار  با  مقایسه  در 
شلوار،  دامن،  بیشتر  تا  دارید  نیاز 
طور  به  بشویید.  را  خود  شورتک  و 
از  بعد  را  کار  این  معمول می توانید 

3-4 بار پوشیدن انجام دهید.
کت و شلوار

به  فصل  یک  در  فقط  را  آنها 
خشک شویی بدهید. مگر اینکه لک 
یکبار  صورت  هر  در  باشند.  شده 
شستشوی کت و شلوار در یک فصل 
سال کافی است و همین یکبار را هم 

نباید خودتان بشویید.

پروین
)1۳17 - تهران (

پروین نوری وند)زهرایی منفرد( ابتدا 
کارمند بانک بازرگانی )شاهنشاهی( 
بود و توسط همایون خرم و به کمک 
یکی از بستگان خود پا به عرصه هنر 
نهاد، وی یکی از بهترین خوانندگان 
با  که  می باشد؛  ایرانی  موسیقی 
خواندن بیش از 3۰۰ ترانه و آواز در 
دهه 3۰ و 4۰ کارنامه درخشانی از 
دارد.وی  ترانه ها  و  آهنگ ها  بهترین 
همچنین در برنامه های گلهااز جمله 
رنگارنگ  گل های  گل  شاخه  یک 
دارد.پروین  توجهی  قابل  اجراهای 
در طول فعالیت هنری خود همکاری 
همچون  آهنگسازانی  با  مستمری 
ترانه   12۰ از  )بیش  خرم  همایون 
حسین  است(،  ساخته  پروین  برای 
ناروند،  صمدی، مرتضی حنانه، رضا 
لشگری،  جواد  محجوبی،  مرتضی 
انوشیروان روحانی و.. و همچنین ترانه 
سرایانی همچون پرویز وکیلی، کریم 
فکور، رحیم معینی کرمانشاهی، پرویز 
نیرسینا،  اله  هدایت  دکتر  خطیبی، 
مهدی  نگهبان،  تورج  الفت،  عبداله 
و... داشته است. بهادر یگانه  سهیلی، 

کار  از   13۵3 سال  در  پروین 
دیگر  و  کرد  کناره گیری  خوانندگی 
انقالب  از  بعد  وی  از  نخواند.  هرگز 
هیچگونه خبری در دسترس نیست. 
ممنوعیت  دلیل  به  انقالب  از  بعد 
صدای زن خوانندگان خوش صدای 
منع  جدید  آثار  خلق  از  بسیاری 
شدند. اما آثار باقی مانده از آن ها چنان 
کشش و جذابیتی برای نسل قدیم و 
مرد  خوانندگان  که  داشت  جدید 
بعد از انقالب آثار بسیاری از بزرگان 
ترانه های  جمله  از  ایران  موسیقی 

خانم پروین را بازخوانی کردند.

تی شرت و تاپ: پس از یکبار پوشیدن
دقیقا  خود  تی شرت  با  باید  شما 
همان رفتاری بکنید که با لباس زیر 
تماس  در  آنها  زیرا  می دهید،   انجام 
پوست شما هستند  با  نزدیک  بسیار 
جذب  را  عرق  مقدار  بیشترین  و 
پوشیدن  یکبار  از  پس  می کنند. 
تی شرت را عوض کنید و بشویید. تنها 
یک  فقط  که  است  این  استثنا  مورد 

ساعت یا کمتر آن را پوشیده باشید.
پیراهن: بعد از یک تا دو بار پوشیدن

بعد  را  خود  پیراهن  تا  نیست  نیازی 
این  زیرا  بشویید  پوشیدن  بار  هر  از 
خراب  را  آن  رنگ  و  پارچه  می تواند 
کند. بخصوص اگر زیر آن یک زیرپوش 
اگر پیراهن خود را در  اما  می پوشید. 
طول یک روز تابستانی پوشیده باشید، 
بهتر است که پس از در آوردن پیراهن، 
به  زیادی  عرق  زیرا  بشویید  را  آن 
پیراهن های  است.  کرده  جذب  خود 
و  طراحی ها  که  آنهایی  و  مجلسی 
بعد  عموما  دارند،  زیادی  زینت های 

می شوند. شسته  بیشتر  یا  دوبار  از 
سینه بند: بعد از سه تا ۴ بار پوشیدن

مجبور  زیر، شما  لباس  با  مقایسه  در 
شستشو  بار  هر  را  سینه بند  نیستید 
دهید. تا زمانی که بعد از هربار استفاده 
کردن از سینه بند، آن را باد می دهید و 
اجازه می دهید هوا بخورد، می توانید تا 
4 بار هم از آن استفاده کنید. البته این 

پروین اعتصامی

بعد از چندبار پوشیدن باید لباس را شسشو دهید  مصرف زعفران در دوران بارداری
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مردان  شاخص

مرتضی حنانه
) 1301 - 1368(

مرتضی حنانه موسیقی دان و آهنگساز 
ایرانی بود. پس از پایان دوره ابتدایی، 
موسیقی  هنرستان  در  پدر  اصرار  به 
ملی به تحصیل مشغول شد. در آن 
از  نفر  ده  موسیقی  هنرستان  زمان، 
از چکسلواکی برای  موسیقی دانان را 
هنرستان  هنرآموزان  به  آموزش 
استخدام کرده بود که مرتضی حنانه 
آموختن هورن )کر( را زیر نظر رودولف 
اوربانتس آغاز نمود.وی بعدها به عنوان 
نوازنده هورن اول ارکستر سمفونیک 
تهران شناخته شد. با آغاز جنگ جهانی 
دوم و کشیده شدن آتش آن به ایران، 
اما  شد.  تعطیل  موسیقی  هنرستان 
حنانه با کمک عالقه مندان دیگر نظیر 
غالمحسین غریب و حسن شیروانی و 
به طور  فرزانه کنسرت هایی  فریدون 
آزاد در تاالرهای انجمن های فرهنگی 
و هنری برپا نمود و پس از چندی با 
پیوستن پرویز محمود به این جمع در 
ارکستر سمفونیک  پایه  سال 1۳25 
تهران گذاشته شد. وی در جشنواره 
شیراز قطعه »کاکوتی« را با ارکستر 
مجلسی تلویزیون اجراء کرد که موّفق 

مانسیون  »گراند  جایزه  دریافت  به 
دّوم  جشنواره  در  گشت.  اسپسیال« 
و  پیانو  برای  »کاپریس  قطعه  نیز، 
ارکستر« او به رهبری فرهاد مشکوة 
به  موفق   1۳50 سال  و  شد  اجراء 
دریافت جایزه بهترین آهنگ ساز برای 
فیلم فرار از تله به کارگردانی جالل 
برای  »کاپریس  اثر  می شود.  مقدم 
پیانو و ارکستر« مهمترین اثر مرتضی 
حنانه است که در طول سی سال و 
بر مبنای آخرین دست آوردهای ایشان 
روی موسیقی چندصدایی ایران نوشته 

شده است.

این  همه 
تجربه های بصری 
پشت  تحریک  از  ناشی 
چشم یا در واقع عصب بینایی است، 
که تجربه نور را به مغز منتقل می کند. 
به  کودکی  دوران  از  هم  شما  شاید 
آوردن  فشار  که  باشید  کرده  تجربه 
بسته  شده  تان  پلک های  روی  بر 
مقابل   در  را  مواجی  نورانی  الگوهای 

چشم  های تان ایجاد می کند. 
اما اگر در دوران بزرگسالی، هنگامی 
فشار  پلک های تان  روی  دیگر  که 
نورانی  جرقه های  میزان  نمی آورید، 
به  می بینید  چشم تان  مقابل  در  که 
طور قابل توجهی افزایش یابد یا دچار 
این  درازمدتی شوید،  بینایی  اختالل 
جداشدگی  نشانه  است  ممکن  امر 

 )retinal detachment( شبکیه 
باشد، که در آن شبکیه )پرده حساس 
عقب  در  خود  محل  از  نورچشم(  به 
چشم کنده می شود. این عارضه یک 
فوریت جدی پزشکی است و باید فورا 
برای درمان آن به پزشک مراجعه کرد. 
جرقه های نورانی و دیدن نورهایی در 
های  سردرد  با  می تواند  دید  میدان 
عنوان  به  یا  باشد،  همراه  میگرنی 
بخشی از “اورای” پیش از میگرن یا به 

علت میگرن چشمی رخ دهد. 
نیز  تحریک  یا  فشار  انواع  سایر  اما 
جرقه های  دیدن  به  مغز  می تواند 
نورانی وادارد، و اغلب این تجربه های 
بینایی رایج و بی  ضرر هستند. درون 
کره های چشم ماده ژالتینی ضخیمی 
وجود دارد که چشم را گرد و قوام دار 
از  پیامی  مغز  که  هنگامی  می کند. 
شبکیه دریافت می کند، آن را به عنوان 
نور تفسیر می کند. بنابراین چه نوری 
تحریکی  هر  نه،  یا  شود  چشم  وارد 
صورتی  به  مغز  در  شبکیه  روی  بر 
شد.  خواهد  تعبیر  نورانی  نمایشی 
ستاره  کردن  عطسه  از  پس  اگر 
مقابل  در  نورانی  جرقه های  یا 

بوسه های تو گنجشککان پر گوی باغند
و پستان هایت کندوی کوهستان هاست 

و تنت
رازی ست جاودانه

که در خلوتی عظیم
با منش در میان می گذارند 

تن تو آهنگی ست 
و تن من کلمه ئی ست که در آن می نشیند

تا نغمه ئی در وجود اید :
سرودی که تداوم را می تپد 

در نگاهت همه مهربانی هاست :
قاصدی که زندگی را خبر می دهد 

و در سکوتت همه صداها :
فریادی که بودن را تجربه می کند

کامال  واقعیت  این  دیگر  حاال 
حیوانات  که  شده  روشن  برهمگان 
تاثیر مثبتی بر سالمتی صاحبانشان 
دارند. و البته سگ ها بخصوص مفید 
هستند، زیرا طبق گفته دانشمندان، 
یکسال  متوسط   طور  به  سگ ها 
اضافه  خود  صاحبان  زندگی  به 
اثبات  رای  ب مدرکی  هیچ  می کنند. 
دیگر  که  رد  ندا وجود  ادعا  این  از 
حیوانات  اندازه  به  هم  حیوانات 
سالمت  ر  ب بیشتری  تأثیر  خانگی 
ما دارند یا نه. این چیزی است که 
توماس لی متخصص قلب و استاد 

دانشگاه می گوید.
در اینجا به 10 واقعیت علمی اشاره 
می کنیم که ثابت می کند که سگ ها 
تاثیر مثبتی بر سالمت صاحبان خود 
دارند. البته این برای خوانندگان ما 
چندین دقیقه بیشتر طول نخواهد 
کشید تا پس از خواندن این مقاله 
به سراغ کلیپ های خنده دار سگ ها 
بروند و از بودن آنها روی زمین لذت 

ببرند.
فشارخون  به  سگ ها  صاحبان   

دچار نمی شوند
در  نیویورک  دانشگاه  دانشمندان 
و  دادند  انجام  مطالعه  یک  بوفالو 
دریافتند که مراقبت از سگ باعث 
و کاهش سطح  فشار خون  کاهش 
استرس می شود. الزم به ذکر است 
این  طول  در  کنندگان  شرکت  که 
فشار  داروهای  هیچ وجه  به  مطالعه 
در  نکردند.  مصرف  را  خود  خون 
نتیجه معلوم می شود که فشار خون  
حیوان  داشتن  با  سادگی  به  آنها 
بازگشته  عادی  حالت  به  خانگی 

است.

سگ ها شادی آورند
نزدیکانشان  و  خود  صاحب  سگ ها 
باعث  زیرا  می کنند  خوشحال  را 
تولید هورمون های شادی می شوند: 
و  سروتونین  دوپامین،  اندورفین ها، 
هورمون های  این ها  اکسیتوسین؛ 
سال  در  هستند.  ضدافسردگی 
بریتانیایی  دانشمندان   ،2002
حیوان  که  افرادی  بر  مطالعاتی 
و  دادند  انجام  داشتند،  خانگی 
یعنی  آنها  اکثر  که  شدند  متوجه 
آدمهای  درصد،   ۷5 حدود  چیزی 
شاد و خوشحالی هستند. همچنین 
ارتباط  کردند  ادعا  شرکت کنندگان 
برقرار کردن با حیوانات خانگی باعث 
کمتری  تنهایی  احساس  آنها  شده 

داشته باشند.
خطر   در  کمتر  سگ  صاحبان 

سکته مغزی هستند
کسانی  می دهد  نشان  مطالعه  یک 
قلبی  دارند و دچار حمله  که سگ 
افرادی  از  بیشتر  برابر   ۴ شدند،  
ماندند.  زنده  ندارند،  سگ  که 
در  بروکلین  کالج  دانش پژوهان 
که  دریافتند  دیگر،  مطالعه  یک 
افراد  با  مقایسه  در  سگ  صاحبان 
ضربان  تغییرپذیری  دارای  دیگر، 

مصرف آسپیرین
 عامل مرگ بیماران قلبی عروقی 

آسپرین از جمله دارو هایی است که افراد بدون تجویز 
پزشک دست به مصرف آن می زنند و از پیامد های خطرناک 

مصرف  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  ندارند  کافی  آگاهی  هم  آن 
آسپرین را در افرادی که تاکنون سابقه ابتال به بیماری های قلبی عروقی یا 

حمله قلبی را نداشته اند توصیه نمی کند. مصرف آسپرین به همراه داروهای 
ضد دردی همچون ایبوپروفن، ناپروکسن و دیکلوفناک می تواند خطر ابتال به 

افزایش دهد. در حالی که برخی مراجع دارویی خوردن آسپرین را  را  خونریزی 
نتایج یک بررسی جدید در آمریکا  از بروز عالئم خطرزا توصیه نمی کنند،  پیش 
نشان می دهد تمایل افراد بزرگسال و بویژه مسن به مصرف قرص آسپرین با توجیه 
 مراقبت از خود در برابر بیماری های احتمالی قلبی یا سرطان افزایش یافته  است.

بررسی انجام شده روی بزرگساالن آمریکایی حاکی از آن است که این گروه سنی روزانه 
یک دوز از قرص آسپرین مصرف می کنند؛ این در حالی ست که سازمان غذا و داروی 
آمریکا )FDA( مصرف این دارو را برای افرادی که تجربه سکته مغزی یا قلبی نداشته 
اند، توصیه نمی کند.مشاهدات نشان می دهد مصرف آسپرین بخصوص در میان 
بزرگساالنی که برای پیشگیری های اولیه از این دارو استفاده می کنند رو به افزایش 

 است و عمدتا با هدف پیشگیری از بیماری های قلبی – عروقی استفاده می شود.
سازمان غذا و داروی آمریکا مصرف غیرضروری این دارو را برای افرادی 

که طبق تعریف این سازمان، فاقد عالئم خطرزا هستند تایید نمی 
کند و تاکید دارد که با مصرف اولیه قرص آسپرین برای 

پیشگیری، عوارض جانبی نظیر احتمال خونریزی 
گوارش  دستگاه  خونریزی  از جمله 

وجود دارد.

قلبی(  )اندازه گیری خطر حمله  قلب 
بیشتری هستند.

سطح  کاهش  باعث  سگ ها 
کلسترول صاحبان خود می شوند

کسانی  که  می دهد  نشان  مطالعات 
سطح  دارای  دارند،  سگ  که 
به  نسبت  پایین تری  کلسترول 
دیگران هستند. هیچ توضیحی برای 
این پدیده وجود ندارد، اما شاید به 
این دلیل ساده است که کسانی که 
سگ دارند، از لحاظ جسمی فعال تر 

هستند.
آسان تر  وزن  کم کردن  آنها  برای 

است
فقط 20 درصد از جمعیت این سیاره، 
می کنند.  ورزش  دقیقه   ۳0 روزانه 
غیرفعال  شیوه  انتخاب  بنابراین 
ورزش،  در  حوصلگی  بی  و  زندگی 
باعث چاق شدن و حساس شدن بدن 
دیابت  و  قلبی  بیماری های  برابر  در 
نشان  علمی  مطالعه  یک  می شود. 
فیزیکی  فعالیت  سگ  صاحبان  داد: 

سگ   باید  آنها  زیرا  دارند،  بیشتری 
آنها  با  و  ببرند  پیاده روی  به  را  خود 

بازی کنند.
بهتر  را  دارید پس درد  اگر سگ  

تحمل می کنید
ایالتی  دانشگاه  دانشمندان  گفته  به 
انسان ها کمک  به  واشنگتن، سگ ها 
می کنند تا آرام باشند و تمرکز توجه 
خود را از درد روی آنها بگذارند، پس 
در نتیجه کمتر برای تحمل درد نیاز 

به مسکن دارند.
بهتر می خوابند

ایالتی  دانشگاه  مطالعات  نتایج 
می دهد  نشان  همچنین  واشنگتن 
که ۴1 درصد از صاحبان سگ ها که 
خانگی شان  حیوانات  می دهند  اجازه 
طوالنی تر  بیایند،  رختخواب شان  به 
شرکت کنندگان  می خوابند.  بهتر  و 
در این مطالعه علمی ادعا کردند که 
آنها بهتر می خوابند و خواب آرام تری 
دارند، زیرا حیوانات خانگی خود را در 

نزدیکی خود قرار می دهند.
به  کمتر  دارند  سگ  که  کسانی 

آلرژی مبتال می شوند
آلرژی  آمریکایی  میلیون   50 حدود 

یکی  و  دارند 
شایعترین  از 

دالیل آن، کرک و موی 
نظر کمی عجیب  به  است.  حیوانات 
می رسد اما حیوانات خانگی در واقع 
را  آلرژی  به  ابتال  خطر  می توانند 
منتشر  مطالعه  نتایج  دهند.  کاهش 
 Medical News توسط  شده 
ادعا  این   2015 سال  در   Today
کودکان  اگر  که  می کند  مطرح  را 
تماس  حیوانات  با  نوجوانی  سن  در 
بدن  ایمنی  سیستم  باشند،  داشته 
آنها قوی تر می شود و کمتر به آلرژی  

مبتال می شوند.
ما  روانی  سالمت  برای  سگ ها 

مفیدند
اطالعات،  برخی  اساس  بر 

 20 حدود  روانشناختی  بیماری های 
درصد از بزرگساالن ایاالت متحده را 
درگیر می کند که افسردگی، اختالل 
دوقطبی و اسکیزوفرنی از رایج ترین 
که  واقعیت  این  وجود  با  آنهاست. 
این  نمی توانند  خانگی  حیوانات 
مطالعات  کنند،  درمان  را  بیماری ها 
می توانند  آنها  که  می دهد  نشان 
زندگی را آسان تر کنند. ۶0 درصد از 
افراد مبتال به اختالالت روانشناختی 
حیوان  که  می کنند  ادعا  جدی 
را  آنها  احساسات  می تواند  خانگی 
را کمتر  آنها  افسردگی  کنترل کند؛ 
کاهش  را  آنها  اضطراب  و  می کند 

دهد.
صاحبان سگ اجتماعی ترند

کسانی  که  می دهد  نشان  مطالعات 
به  شروع  دیگران  با  دارند  سگ  که 
کسانی  از  بیش  می کنند؛  گفتگو 
این  همچنین  ندارند.  سگ  که 
همسایگان  با  سریعتر  معموال  افراد 
از  درصد   ۴0 می شوند.  آشنا  خود 
شرکت کنندگان در این مطالعه گفتند 
که آنها با کمک یک سگ به نوعی با 

مردم مالقات می کنند.

است  چشم های تان می بینید، ممکن 
ناشی از فشار وارد آمده بر روی خود 
اعصاب  تحریک  از  ناشی  یا  چشم 

مربوط به بینایی باشد. 
قرار  خود  سر  روی  وارونه  مدتی  اگر 

بگیرید، یا پس از مدتی درازکشیدن 
خون  فشار  شوید،  بلند  سرعت  به 
ممکن است کاهش پیدا کند؛ و مغز 
می شود  اکسیژن  از  محرومیت  دچار 
و محیط درون و اطراف چشم تغییر 
تاثیر  بینایی  عصب  بر  و   می کند 
گذارده می شود. همچنین هنگامی که 
عطسه می کنید، درون قفسه سینه  و 

سرتان فشار ایجاد می کنید، فشاری 
کیلومتر   1۶0 سرعت  با  را  هوا  که 
درساعت از مجاری تنفسی شما به 

خارج می راند. 
عطسه  این  از  ناشی  قوی  نیروی 
تکان  شدت  به  را  شبکیه  می تواند 
دهد. مجموعه دیگری از پدیدارهای 
بینایی که ممکن است با جرقه های 
مگس پران  شوند،  اشتباه  نورانی 
از  ناشی  که  است،   )floater(
درون  ژالتینی  ماده  در  اختالالتی 

چشم یا زجاجیه است. 
مگس پران معموال ناشی یا از ایجاد 
ارتشاح  یا  توده هایی درون زجاجیه 
سلول های خونی به درون آن است؛ 
هنگام  همه  از  بیش  را  پدیده  این 
زمینه  پس  یک  به  خیره شدن 
درخشان و یکنواخت مانند آسمان 

آبی می توان دید. 
بیشتر  سن  افزایش  با  مگس پران 
سن  افزایش  به  که  چرا  می شود، 
زجاجیه سیال تر می شود. بنابراین در 
صورتی که بیماری خاصی ندارید و 
دچار حمالت میگرن هم نمی شوید، 
پران  مگس   و  نورانی  جرقه   دیدن 
مراقب  کند.  نگران  را  شما  نباید 
تغییر  یا  پدیده  این  شدن  افزودده 
قابل توجه در بینایی خود به عنوان 
عالئم جداشدگی بینایی خود باشید، 
نمایش  این  از  موارد  این  غیر  در  و 
نورانی جلوی چشمان تان لذت ببرید!

احمد شاملو

جرقه چشم هنگام عطسه کردن نشانه چیست؟ ۱۰ واقعیت که نمی توانیم بدون سگ ها زندگی کنیم
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سرپرست فدراسیون کشتى

سهراب مرادی در عشق آباد رکورد شکست و 
قهرمان وزنه برداری جهان شد

= سه طال در یک روز برای 
ایران. وزرنه برداری  قهرمان 
تا  آناهیم  از  =سهراب 
عشق آباد به طال عادت کرده.

سال  دومین  برای  مرادی  سهراب 
متوالی قهرمان وزنه برداری جهان شد 
و رکوردهای جهانی را به نام خود ثبت 

کرد.
 9۶ دسته  رقابت  ایسنا  گزارش  به 
کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی جهان 
ترکمنستان  آباد  عشق  در   2۰18

قهرمان شد و سهراب مرادی توانست 
ایران را صاحب سه مدال طال کند.

یک  رکورد 18۶  با  مرادی  سهراب 
ضرب، 23۰ دوضرب و مجموع 41۶ 
کیلوگرم سه مدال طال گرفت و برای 
دومین سال متوالی قهرمان جهان شد.

ضرب  یک  رکورد  توانست  مرادی 
استاندارد جهان را یک کیلوگرم ارتقا 
دوضرب  رکورد  همچنین  او  دهد. 
جهان را ۵ کیلوگرم و مجموع جهان 

را 1۵ کیلوگرم ارتقا داد.
مرادی در 13 آذر سال 139۶، در 
طالی  مدال   3 کیلوگرم   94 دسته 

آمریکا  آناهیم  جهانی  رقابت های 
2۰17 را بر گردن آویخت.

امیر  ترکمنستان  مسابقات  در 
با رکورد  ایران  حقوقی دیگر نماینده 
و  دوضرب   2۰7 ضرب،  یک   1۶7
دوازدهم  نفر  کیلوگرم   374 مجموع 
وزنه بردار چین  تائو  تیان  جهان شد. 
حرکت  در  کیلوگرم   181 رکورد  با 
یک ضرب، 22۶ کیلوگرم در حرکت 
دو ضرب و مجموع 4۰7 کیلوگرم 3 
وزنه بردار  آورد.  دست  به  نقره  مدال 
 18۰ نصاب  حد  با  بالروس  اهل 

کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

حمید بنی تمیم نایب رئیس و دبیر 
از  ایران  کشتی  فدراسیون  پیشین 
سوی مسعود سلطانی فر وزیر ورزش 
به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی 

تعیین شده است.
بنی تمیم از همکاران نزدیک رسول 
آزاد  کشتی  پیشین  قهرمان  خادم 
جهان و رئیس فدراسیون کشتی بود 
که بعد از مدت ها کشمکش با وزارت 
ورزش و نوشتن نامه به علی خامنه ای 
برای جلوگیری از دخالت سازمان های 
ورزش  امور  در  امنیتی  و  نظامی 
کشتی و پایان دادن به عدم رویارویی 
کشتی گیران ایران با حریفان اسرائیلی 
نادیده  و  مسئوالن  سکوت  علت  به 
گرفتن اعتراض او از مقام خود برای 
چندمین بارکناره گیری کرد اما این بار 
بر خالف دفعات گذشته وزیر ورزش 

استعفای او را پذیرفت.
رسول خادم و حمید بنی تمیم

از  شدن  جدا  از  پیش  خادم 
در  عضویت  از  کشتی،  فدراسیون 
جهانی  فدراسیون  مدیره  هیات 
بود.  داده  استعفا  نیز  »فیال«  کشتی 
از  بعد  که  است  ایرانی  فرد  تنها  او 
توکل  محمد  دکتر  شدن  بازنشسته 
هیات  عضویت  به  قبل  سال   8 در 

مدیره  »فیال« درآمد.
علیرضا  آنکه  از  بعد  خادم  رسول 
کریمی کشتی گیر وزن 78 کیلوگرم 
لهستان  جهانی  مسابقات  در  ایران 
برای روبرو نشدن با حریف اسرائیلی، 
به  آخر  دقایق  در  را  برده  مسابقه 
کشتی گیر  به  خود  مربی  دستور 
با اسرائیل  روس واگذار کرد، مبارزه 
تاثیر  هیچگونه  بدون  و  ناکارآمد  را 

حمید بنی تمیم

دو کره زیر یک پرچم و تیم های ورزشى مشترک 
در المپیک توکیو

ورزشکاران کره جنوبی و شمالی در 
المپیک 2۰2۰ توکیو زیر یک پرچم و 
در 7 رشته ورزشی در یک تیم مرکب 
از بازیکنان دو کشور حضور خواهند 
یافت.مدیران ورزش دو کره روز جمعه 
شمالی  کره  سونگ  کایی  ناحیه  در 
تیم های  تشکیل  به  مربوط  اسناد 
دو  ورزشکاران  از  مشترک  ورزشی 
کشور را در 7 رشته ورزشی در المپیک 
ژاپن و دیگر مسابقات بین المللی امضا 
فدراسیون های  از  کردند.تعدادی 
حاضر  حال  در  جنوبی  کره  ورزشی 
مشترک  حضور  بررسی  سرگرم 
هستند. شمالی  کره  تیم های  با 

تائه  رو-  مذاکرات،  این  پایان  در 
کره  ورزش  وزارت  معاون  کنگ   –
جنوبی گفت: دقیقا ورزش های مورد 
مشترک  تیم های  انتخاب  برای  نظر 
که  مهمی  نکته  اما  نشده اند.  تعیین 
تیم های ورزشی کره جنوبی  کیفیت 
را می تواند مختل کند ، آماده نبودن 

نمایش  برای  شمالی  کره  بازیکنان 
خوب در بازی های المپیک است.

وزارت ورزش کره جنوبی و کمیته 
المپیک آن کشور می گویند به ترکیب 
ورزش های  در  خود  ملی  تیم های 

ورزشکاران دو کره شمالى و جنوبى با پرچم کره متحد
تصمیم  از  که  هنگامی  تا  مختلف 
چه  در  اینکه  مورد  در  شمالی  کره 
ورزش هایی مایل به داشتن تیم واحد 
با کره جنوبی هستند با خبر نشویم، 
برای اخذ تصمیم نهایی صبر می کنیم.

مراسم اهدای مدال ها در ترکمنستان

اهل  تنیس باز  جاکوویچ  نواک 
مردان  تنیس  اول  نفر  و  صربستان 
فدرر  راجر  بر  پیروزی  از  بعد  جهان 
رقابت های  نهایی  نیمه  مرحله  در 
یکشنبه  روز  پاریس  استادان  تنیس 
و   ۵ بر   7 تورنمنت  این  فینال  در 
تنیس باز  کارن خاچانوف  به   4 بر   ۶
ترتیب  این  به  و  باخت  روسیه  اهل 
خاچانوف 22 ساله قهرمان مسابقات 

1۰۰۰ امتیازی استادان پاریس شد.
خاچانوف که نام او در حال حاضر 
در رده 18 تنیس مردان جهان دیده 
می شود، پس از پیروزی بر جاکوویچ 
قهرمانی  مقام  به  رسیدن  گفت: 
اندازه یک دنیا  تورنمنت استادان به 
پیروزی  این  دارد.  ارزش  من  برای 
این  در  که  است  مقامی  بزرگترین 
روز  کرده ام.خاچانوف  کسب  سال ها 

دوشنبه به رده یازدهم تنیس جهان 
تنیس باز  نخستین  او  کرد.  صعود 
روس است که بعد از نیکالی داوینکو 
اول  نفر  و  روس  دیگر  تنیس باز 
سال  در  پاریس  استادان  مسابقات 
2۰۰9 به این عنوان دست یافته است.

به  دوشنبه  روز  جاکوویچ  نواک 
تنیس  رده بندی  اول  نفر  عنوان 

مردان جهان معرفی شد.

خاچانوف قهرمان مسابقات استادان پاریس

با  ایران  وزنه برداری  ملی  تیم 
هفته  این  جمعه  روز  وزنه بردار   8
جهانی  رقابت های  در  حضور  برای 
وارد   2۰18 سال  وزنه برداری 

ترکمنستان شد.
حسن سلطانی در وزن 73 کیلوگرم، 
 ، کیلوگرم  وزن 89  در  عارف خاکی 
در  حقوقی  امیر  و  مرادی  سهراب 
دسته 9۶ کیلوگرم ، علی هاشمی و 
رضا بیرانوند در دسته 1۰2 کیلوگرم 
 1۰9 دسته  در  براری  رضا  محمد   ،
کیلوگرم اعضای تیم ایران را در این 

مسابقات تشکیل می دهند.
اکبر  علی   ، برخواه  حسین  محمد 
مسعود  و  جباری  علی  فر،  خورشید 
قاسمی اعضای هیات فنی، همراه تیم 

ملی به عشق آباد رفته اند.
سلیمی  بهداد  مسابقات،  این  در 
قهرمان فوق سنگین جهان و المپیک 
به دلیل خداحافظی از ورزش، سعید 

تیم وزنه برداری ایران در مسابقات جهانى ترکمنستان

و  مصدومیت  علت  به  حسینی  علی 
نداشتن  دلیل  به  رستمی  کیانوش 
همراهی  را  ملی  تیم  الزم  آمادگی 

نمی کنند.
وزنه برداری  جهانی  رقابت های  در 

ترکمنستان که در روزهای 1۰ تا 19 
وزنه برداران  می شود  برگزار  ماه  آبان 

88 کشور حضور دارند.
روز دهم آبان اختصاص به مسابقات 

دختران وزنه بردار دارد.

کارن خاچانوف و نواک جاکوویچ؛ پارس؛ ۴ نوامبر ۲۰۱۸

سعید محمدپور بعد از 6 سال مدال 
طالی المپیک لندن 2012 را گرفت

ایران  بردار  وزنه  محمدپور  سعید 
طالی  مدال  سال  شش  از  بعد 
المپیک لندن را دریافت کرد مدالی 
که حق او بود اما رقیبش در المپیک 

با دوپینگ آن را دریافت کرده بود!
به گزارش ایسنا محمدپور در دسته 
المپیک  وزنه برداری  کیلوگرم   94
2۰12 لندن پنجم شده بود که بعدا 
تست دو پینگ چهار نفر اول مثبت 
شد و کمیته بین المللی المپیک هم 

قهرمانی محمدپور را تایید کرد.
به  که  شد  دعوت  وزنه بردار  این 
حاشیه  در  تا  برود  ترکمنستان 
مسابقات قهرمانی جهان 2۰18 مدال  
طالی المپیک و حکم قهرمانی اش به 

او اهدا شود.
این  به  مدال  اهدای  مراسم 
آبان،   1۶ چهارشنبه شب،  وزنه بردار 
رییس  ایان  تاماش  و  شد  برگزار 
مدال  وزنه برداری  جهانی  فدراسیون 
لندن و حکم  المپیک 2۰12  طالی 
قهرمانی محمدپور را به او اهدا کرد.

نکته جالب اینست که محمدپور در 
حالی در ترکمنستان مدال طالی اش 
آنجا  هم  ایلین  ایلیا  که  گرفت  را 
وزنه بردار  از  پیش  داشت.  حضور 
لندن  المپیک  در  ایلین  ایران،  
قهرمان دسته  94 کیلوگرم شده بود 
اما بعدا تست دوپینگ وی مثبت از 

آب درآمد.

سعید محمدپور در مراسم اهدای مدال رئیس اداره نظام وظیفه جمهوری 
نفرات  سربازی  معافیت  از  اسالمی 
اول تا سوم مسابقات المپیک، نفرات 
اول تا سوم مسابقات جهانی و نفرات 
اول تا سوم بازی های آسیایی از انجام 

خدمت سربازی خبر داد.
نظام  اداره  رئیس  کمالی  سردار 
نیروهای  کل  ستاد  گفت:  وظیفه 
تسهیالت  تا  کرد  پیشنهاد  مسلح 
»سرباز قهرمان«  به کلیه مدال آوران 
در میادین المپیک، جهانی و آسیایی 
تصمیم  دلیل  همین  به  شود.  اهدا 
اول و دوم  نفر  از  به غیر  گرفته شد 
قبال  که  آسیایی  و  جهانی  مسابقات 
این  سوم  نفر  به  بود  شده  تصویب 
رقابت ها نیز معافیت از خدمت نظام 

وظیفه داده شود.

دارندگان مدال 
المپیک و مسابقات 
جهانى و آسیایى 
از خدمت سربازی 

معاف مى شوند

سهراب مرادى

و  دانست  سیاسی  بازده  و  تبلیغاتی 
گفت: حداقل در دایره کشتی کسی 
عمدا  ایرانی  کشتی گیران  نمی داند 
رقیب  با  تا  ببازند  دیگران  به  باید 
بنابراین  نشوند.  روبرو  اسرائیلی 
به  را  تصمیمات  اینگونه  که  کسانی 
کشتی گیران ملی تحمیل می کنند، 
بهتر است به دنبال راه های موثرتری 
و دست  باشند  اسرائیل  تحقیر  برای 
از سر ورزش بردارند. وی تأکید کرده 
بود اگر قرار بر باختن است، همه ما 

باید ببازیم!
او نامه ای نیز به علی خامنه ای رهبر 
پاسخی  اما  نوشت  جمهوری اسالمی 
از او دریافت نکرد ولی چند ماه بعد 
رئیس سازمان بسیج گفت: مسابقه با 
حریفان اسرائیلی خط قرمز ماست و 

این اتفاق نباید رخ دهد.

رسول خادم
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مهدى تاج، رئیس فدراسیون فوتبال 
ایران و همکاران او در این فدراسیون 
در مصاحبه با رسانه ها چند بار گفته 
بودند خبر موثق دارند که قوانین جدید 
و  نمى شود  آنها  شامل  بازنشستگى 
مى توانند به کار خود ادامه دهند. آنها 
توضیح نمى دادند که چرا این »قانون« 
نباید شامل حال آنها شود! اما روز سه 
شنبه، على الریجانى، رئیس مجلس 
آب پاکى را روى دست آنها ریخت و 
به  که  ورزش  دستگاه  مدیران  گفت: 
بایستى  رسیده اند  بازنشستگى  سن 

جاى خود را به دیگران بدهند.
مسئوالن  برخى  مدت  این  در 
متفاوتى  تفسیرهاى  با  فدراسیون ها 
بودند،  شنیده  منابع  بعضى  از  که 
خود  شغل  در  که  داشتند  اطمینان 
استفساریه  با  اما  ماند  خواهند  باقى 
شفاهى الریجانى در جلسه با هیات 
آنها  به  فوتبال،  فدراسیون  رئیسه 
تن  قانون  به  بایستى  که  شد  گفته 

در دهند.
به  فوتبال  فدراسیون  رئیس  هیات 
برکنارى  که  گفتند  مجلس  رئیس 
ما از نظر فیفا ،دخالت دولت در کار 
فوتبال است و مى تواند تاثیر منفى در 

بازنشستگى رئیس و مدیران فدراسیون فوتبال 
قطعى شد

فوتبال ایران داشته و حتى با تعلیق 
همراه باشد.

دخالتى  دولت  گفت:  الریجانى  اما 
حاضر  او  و  ندارد  قانون  اجراى  در 
مکاتبه  فوتبال  فدراسیون  با  است 
فدراسیون  تا  باشد  داشته  رسمى 
قانون  اجراى  نحوه  تشریح  با  بتواند 
به »فیفا« از هرگونه دخالت احتمالى 

فوتبال  مورد  در  جهانى  فدراسیون 
ایران جلوگیرى کند.

رئیس  تاج  مهدى  ترتیب  این  به 
فدراسیون، محمد رضا ساکت دبیرکل، 
بهاروند،  حیدر  طالقانى،  عبدالکریم 
کفاشیان  على  و  اسالمیان  محمود 
باید  فدراسیون  رئیسه  هیات  اعضاى 
با فدراسیون فوتبال خداحافظى کنند.

پیشتر  ابتکار  =معصومه 
گفته بود که قطعا در ورزشگاه 
بازی  تماشای  برای  آزادی 
حاضر  ژاپن  و  پرسپولیس 

مى شود.
زمانى  تا  گفته  حاال  =او 
و  زنان  برای  امکان  این  که 
به  نباشد،  فراهم  خانواده ها 

ورزشگاه نمى رود.
معصومه ابتکار در واکنش به انتقادها 
از حضورش در ورزشگاه آزادى در بازى 
آنتلرز  کاشیما  و  پرسپولیس  فوتبال 
ژاپن گفته که »در صورتى به ورزشگاه 
خانواده ها  همه  که  مى روم  آزادى 
بتوانند بروند.« منتقدان حضور معاون 
رئیس جمهورى  خانواده  و  زنان  امور 
به  بى اعتنایى  آزادى،  ورزشگاه  در  را 
مطالبات زنان و مسئله محرومیت آنان 

از شرکت در ورزشگاه ها دانسته اند.
معاون  ابتکار  معصومه  تمایل  ابراز 
حسن روحانى در امور زنان و خانواده 
براى  آزادى  ورزشگاه  در  براى حضور 
کاشیما  و  پرسپولیس  بازى  تماشاى 
در  انتقادات  از  موجى  با  ژاپن  آنتلرز 

فضاى مجازى مواجه شد.
با  بود  گفته  ایرنا  خبرگزارى  به  او 
اینکه مشغله کارى فراوانى دارد، یک 
قرار کارى را لغو مى کند و قطعا براى 
فوتبال  برگشت  دور  فینال  تماشاى 
ایران و ژاپن به ورزشگاه مى رود، آنهم 
در حالى که همزمان اعالم کرد براى 
فراهم کردن امکان حضور زنان در این 

بازى، هیچ قولى نمى دهد!
درصد  صد  »قول  بود:  گفته  ابتکار 
نمى دهم ولى همه تالش خود را انجام 

معصومه ابتکار: در صورتى برای تماشای بازی ایران و 
ژاپن به ورزشگاه مى روم که »بقیه« هم بتوانند بروند!

خواهم داد تا بتوانیم این مشکل را حل 
کنیم.«

و  زنان  امور  معاون  اظهارات  این 
انتقادات  از  موجى  با  دولت  خانواده 
انتشار  با  اینترنتى  کاربران  روبرو شد؛ 
تصویر ابتکار در جایگاه ویژه ورزشگاه 
آزادى نوشتند او بجاى ایستادن کنار 
روى  ورزشگاه،  بیرون  معترض  زنان 
آزادى  ورزشگاه  ویژه  جایگاه  صندلى 

مى نشیند.
تلگرامى اش  کانال  در  ابتکار  حاال، 
با  همراه  و  گرفته  پس  را  خود  حرف 
سالن  یک  در  حضورش  از  تصویرى 
سینما در بازى ایران و اسپانیا، نوشته که 
»در صورتى به ورزشگاه آزادى مى روم 
بروند.« بتوانند  خانواده ها  همه  که 

او اظهارات خود در گفتگو با ایرنا را 
افکار  ایجاد »سوء تفاهمى در  موجب 
عمومى« دانسته و اضافه کرده: »الزم 
ورزشگاه  به  صورتى  در  بگویم  دیدم 
مى روم که امکان دیدن این بازى براى 
عموم زنان و خانواده ها آزاد باشد؛ کارى 

که در دیدار ایران و اسپانیا انجام دادم.«
معصومه ابتکار گفته دولت دوازدهم 
زنان  براى حضور  را  همه تالش خود 
به  آزادى  ورزشگاه  در  خانواده ها  و 
اقدامات  گذاشت  نباید  و  بسته  کار 
به  که  رسانه هایى  برخى  غیرحرفه اى 
دورى  سبب  مشغولند،  نفرت پراکنى 

مردم و مسئولین شود!
معاون رئیس جمهورى در امور زنان 
و خانواده 1۴ آبان ماه به ایرنا گفته بود 
بانوان  حضور  یعنى  مشکل  »این  که 
حل  تدریج  به  ورزشگاه ها  در  ایرانى 
با تالش  بتوانیم  امیدواریم  و  مى شود 
جدى شاهد حضور بانوان عالقمند به 
مسابقات مختلف ورزشى در ورزشگاه ها 

و استادیوم هاى کشور باشیم.«
براى  فوتبال  فدراسیون  پیشتر 
جلوگیرى از پیامدهاى منع حضور زنان 
در ورزشگاه ها و تعلیق از سوى فیفا، 
ورزشکاران  از  تعدادى  بطور گزینشى 
بازى  روانه  را  انتخاب شده  افراد  و  زن 
با بولیوى در ورزشگاه آزادى کرده بود.

رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال و 
چند تن از مسئوالن آن که به دلیل 
تا  باید  بازنشستگى  سن  به  رسیدن 
شوند،  خانه نشین  جارى  ماه  پایان 
دلیل  به  کار،  ادامه  به  اصرار  ضمن 
آنکه فدراسیون ها سازمان هاى دولتى 
نیستند، با مقامات فیفا تماس گرفته 
و به آنها گفته اند که دولت مى خواهد 
به دلیل رسیدن به سن بازنشستگى 
ما را اخراج کند و این خالف قوانین 
عدم  مورد  در  جهانى  فدراسیون هاى 
دخالت دولت ها در کار فدراسیون هاى 

ملى است.
حساسیت  از  که  همکارانش  و  تاج 
دخالت  مورد  در  جهانى  فدراسیون 
ملى  فدراسیون هاى  امور  در  دولت ها 
اطالع دارند، در تماس با فیفا، پاى این 

سازمان را به ماجرا باز کرده اند.
على  که  همانطور  دیگر  سوى  از 
شوراى  مجلس  رئیس  الریجانى 
اسالمى به تاج و اعضاى هیات مدیره 
فیفا  به  نامه اى  بود  گفته  فدراسیون 
کردن  بازنشسته  به  تصمیم  نوشت؛ 
توسط  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن 
و  شده  انجام  و  گرفته  ایران  پارلمان 

دولت نقشى در این موضوع ندارد.
به  نامه اى  در  نیز  ورزش  وزارت 
در  دولت  که  داده  اطمینان  فیفا 
دخالت  ورزشى  فدراسیون هاى  امور 

نمى کند.
امضاى  با  نامه اى  حال  همین  در 

ورود فیفا به ماجرای بازنشسته های فدراسیون فوتبال

مهدى تاج، على کفاشیان، محمدرضا 
ساکت و همکاران دیگر آنها براى وزیر 
ورزش پست شده به این مضمون که 
اعضاى هیئت رئیسه فدراسیون قصد 
ترک مسئولیت خود را ندارند و چون 
هستند  غیردولتى  نهاد  یک  مدیر 

تصمیم دارند به کارشان ادامه دهند.
دبیرکل  طرف  از  نیز  نامه اى  ضمنا 
دبیرکل  ساکت  محمدرضا  براى  فیفا 
فدراسیون فوتبال ایران فرستاده شده 
توضیحاتى  ارائه  خواستار  آن  در  که 
درباره دخالت دولت در کار فدراسیون 
شده است یعنى همان توجه و دخالت 

به  فدراسیون  بازنشسته هاى  که  فیفا 
آن نیاز دارند.

گفتنى است فدراسیون فوتبال ایران 
فوتبال در  در مقر فدراسیون جهانى 
سوئیس پرونده نسبتا قطورى از رفتار 
تعلیق  به  که  دارند  مقررات  خالف 
جهانى  جام  از  پس  ایران  فوتبال 
فوتبال آلمان در سال 200۶  منجر 
شد و با توجه به این سابقه، مدیران 
بازنشسته فدراسیون فوتبال امیدوارند 
به  دولت  تهدید  با  فیفا  نیز  بار  این 
تعلیق فوتبال ایران ، راه را براى ادامه 

کار آنها هموار نماید.

بیمارستان شهرری بر گور درختان بنا مى شود!
بیمارستان  =مسئوالن 
دلیل قطع درختان را کمبود 
قدیمى  و  درمانى  امکانات 
صلى  ا ن  ختما سا ن  د بو
بیمارستان مى دانند ولى عضو 
گفته  تهران  شهر  شورای 
که بهتر است برای ساختن 
دیگری  چاره ی  بیمارستان 

پیدا کنند.
=به نظر مى رسد مسئوالن 
بیمارستان توانسته اند شورای 

شهر تهران را متقاعد کنند.
قمع  و  قلع  مى گویند  داخلى  منابع 
بیش از 1۷0 درخت کهنسال در طرح 
توسعه بیمارستان »شهداى هفتم تیر« 
پیشتر  است.  کرده  شروع  شهررى 
برخى از اعضاى شوراى شهر تهران با 

این طرح مخالفت کرده بودند.
برخى منابع داخلى مى گویند عملیات 
توسعه بیمارستان »شهداى هفتم تیر« 
شهررى با وجود مخالفت ها شروع شده 
از  درخت  از 1۷0  بیش  است  قرار  و 

حیاط این بیمارستان قطع شود.
هفتم  »شهداى  بیمارستان  مدیران 
توسعه  بر  شهررى  استاندار  و  تیر« 
نیاز  دلیل  به  بیمارستان  این  فضاى 
شهروندان به فضاى درمانى و خدمات 
بیشتر تاکید مى کنند ولى از خردادماه 
سال جارى بحث و جدل درباره توقف 

این طرح درگرفته است.
این  رئیس  زارع  امین  محمد 
بیمارستان گفته بود که »مردم منطقه 
و  مختلف  محرومیت هاى  لحاظ  به 
خدمات رسانى  به  فراوان  مراجعات 
بیشتر نیاز دارند.« وى ساختمان اصلى 
بیمارستان را قدیمى و فرسوده خوانده 
و گفته بود که »به لحاظ مشخصات 

بر  جدید  طبقات  کردن  اضافه  فنى 
روى بناى قدیمى به هیچ وجه منطقى 
نبوده و مورد تایید مهندسان ساختمان 

نیست.«
رئیس  نورى  صدراعظم  زهرا 
کمیسیون بهداشت و سالمت محیط 
اعالم  با  تهران  شهر  شوراى  زیست 
مخالفت این کمیسیون با قطع درختان 
این بیمارستان گفته بود که »مسئوالن 
بیمارستان و پیمانکار چاره ى دیگرى 
بیندیشند و شهردارى موظف است تا 
از قطع درختان در هر مکانى و به هر 

علتى جلوگیرى کند.«
داخلى  منابع  که  حالیست  در  این 
در  درختان  قطع  عملیات  مى گویند 
محوطه حیاط بیمارستان شروع شده 
و تصویرى از آن نیز در فضاى مجازى 
منتشر شده. به نظر مى رسد مسئوالن 
شهر  شوراى  توانسته اند  بیمارستان 

تهران را با خود همراه کنند.

مهدی تاج در کنار اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانى در 
حال نمایش لباس تیم ملى ایران

على کفشیان،محمدرضا ساکت و مهدی تاج بازنشسته های شاغل 
در فدراسیون فوتبال

=شهرستان زابل در هفت 
روز  امسال، 1۸  نخست  ماه 
توفان گرد و غبار  با پدیده 
روبرو بود. سال گذشته این 

آمار سه روز بود.
=از 216 روز سپری شده در 
سال جاری، شهرستان زابل 
غبار  و  گرد  باد،  با  روز   161
و توفان خاک روبرو بوده و 
فقط 55 روز عادی و بدون 

ریزگرد داشته است.
و  سیستان  هواشناسى  مدیرکل 
بلوچستان مى گوید توفان گرد و غبار 
در  درصد   ۷00 باد  و  درصد   500
استان سیستان و بلوچستان افزایش 
تاالب  خشک شدن  و  نابودى  داشته. 
افزایش گرد و  از عوامل  هامون یکى 

غبار در این استان است.
 محسن حیدرى مدیرکل هواشناسى 
آمار  آخرین  بلوچستان  و  سیستان 
تغییر و تحوالت توفان و باد را در این 
استان اعالم کرد که نشان از افزایش 
500 درصدى توفان و ۷00 درصدى 

باد نسبت به سال گذشته دارد.

بحران زیست محیطى سیستان و بلوچستان: 

افزایش 5۰۰ درصدی گرد و غبار و ۷۰۰ درصدی باد
آنطور که محسن حیدرى مى گوید 
روزهاى  برخى  در  باد  وزش  شدت 
بى سابقه  اخیر  سال  چند  در  امسال 
 122 توفان  نمونه  »براى  بوده، 
کیلومترى روز سوم شهریور امسال در 
هفت سال اخیر بى سابقه بود و جزو 
 55 در  داده  رخ  باد هاى  سریع ترین 

سال اخیر به شمار مى رود .«
شهرستان زابل در هفت ماه نخست 
توفان گرد و غبار  با  امسال، 18 روز 
همراه بود؛ سال گذشته این آمار سه 

روز بود.
از  هواشناسى،  مقام  این  گفته  به 
21۶ روز سپرى شده در سال جارى، 
شهرستان زابل 1۶1 روز با باد، گرد و 
غبار، توفان گرد و غبار روبرو بوده و فقط 
55 روز عادى و بدون ریزگرد داشته.

آنگونه که این آمارها نشان مى دهد، 
شدت باد با فراوانى وزش بادهایى با 
سرعت 90 کیلومتر در ساعت نیز در 
زابل افزایش داشته که بیش از ۶۴ روز 

را شامل مى شود.
سازمان  رئیس  حیدرى  محسن 
بلوچستان  و  سیستان  هواشناسى 
افزود: »بادهاى بیش از 100 کیلومتر 
داشتند  افزایش  چنان  نیز  ساعت  بر 
که در ۳۳ سال اخیر بى سابقه بودند 

و از ابتداى امسال تا پایان مهرماه ۳1 
روز سرعت وزش بادهاى زابل بیش از 

100 کیلومتر بر ساعت بوده.«
شرایط  این  گفته،  حیدرى  محسن 
تنها یک بار در نیم قرن اخیر در زابل 
در سال 1۳۶۴ اتفاق افتاده که حدود 
50 روز سرعت وزش باد بیش از 100 

کیلومتر بر ساعت بوده است.
و  سیستان  هواشناسى  مدیرکل 
باالترین  که  کرد  اعالم  بلوچستان 
میزان گرد و غبارها به ۶0 برابر حد 
و  استان  مرکز   10 و  رسیده  مجاز 

هزاران روستاها را در برگرفته است.
ماهواره اى،  تصاویر  اطالعات  بر  بنا 
فراگیرترین گرد و غبار ناشى از توفان 
بوده    9۷ تیرماه   1۳ روز  در  امسال 
که ۴0 شهر و 8 هزار روستاى استان 
سیستان و بلوچستان را در بر گرفت.

هامون  تاالب  حیدرى  محسن 
هامون  و  صابورى  هامون  هیرمند، 
پوزک را مهمترین چشمه هاى تولید 
و  خواند  کشور  شرق  غبار  و  گرد 
از  بخشى  اینها  بر  »عالوه  که  گفت 
خارج  غبار  و  گرد  تولید  کانون هاى 
به  از تاالب هامون قرار گرفته اند که 
لحاظ موقعیت جغرافیایى در شمال و 

جنوب این تاالب ها قرار دارد.«

=یک کارشناس آب مى گوید 
»منابع آبى زیر زمینى خالى 
بوده وسطح تراز آنها به شدت 
استان های  افت کرده است. 
جنوبى و جنوب شرقى کشور 
نیز ماه ها است که خط قرمز را 
درنوردیده اند. همه سدهای 
سایر  در  است!  خالى  آنها 
نقاط نیز مخازن سدها کمتر 
از ۴۰ درصد ظرفیت خود آب 

دارند.«
افزایش  عمومى  افکار  که  حالى  در 
میزان بارندگى ماه هاى اخیر را دلیلى 
بر تعویق احتمالى خشکسالى مى دانند، 
یک کارشناس آب مى گوید خشکسالى 
بارش ها  این  چنان گسترده است که 
درصد   9۷ اکنون  و  نمى کند  کمکى 
خشک  مناطق  در  ایران  جمعیت 

زندگى مى کنند.
شدید،  بارش هاى  با  امسال  پاییز 
سیالب و حتى برف پاییزى شروع شد 
و همین نویدبخش گذر از خشکسالى 
را  باران زا  ابرهاى  با  موقت  هرچند 

۷۰ درصد جمعیت ایران در مناطقى با خشکسالى 
بلندمدت زندگى مى کنند

کارشناس  فرزاد  مسعود  ولى  مى داد 
آب در یادداشتى نوشته که اگر مقدار 
بارش هاى سال آبى جدید به مقدار 90 
میلیارد مترمکعب هم برسد، باز هم با 
کمبود آب مواجه هستیم.وى همچنین 
یادآور شده که پیش  بینى ها از سالى با 
زمستانى بى باران خبر مى دهد و در این 

شرایط چاره اى باید اندیشید.
کارشناس  فرزاد  مسعود  که  آنگونه 
آب نوشته، »منابع آبى زیر زمینى خالى 
افت  شدت  به  آنها  تراز  وسطح  بوده 
کرده است. استان هاى جنوبى و جنوب 
شرقى کشور نیز ماه ها است که خط 
قرمز را درنوردیده اند. همه سدهاى آنها 
خالى است! در سایر نقاط نیز مخازن 
سدها کمتر از ۴0 درصد ظرفیت خود 

آب دارند.«
وى نوشته که »آمار بارش ها از سال 
نشان مى دهدکه ۷0  تا کنون   1۳8۶
درصد   9۷ در  ایران  جمعیت  درصد 
دچار  که  مى کنند  زندگى  سرزمینى 
خشکسالى انباشته و بلندمدت است.«

یادداشت  این  داده هاى  اساس  بر 
بارش هاى  »حجم  آب،  کارشناس 
قبل  سال  به  نسبت  کشور  سراسر 
آب هاى  حجم  و  کمتر  درصد   ۳0

 90 از  کمتر  به  کشور  تجدید پذیر 
این  است.  رسیده  مترمکعب  میلیارد 
در  آب  مصرف  که  است  حالى  در 
بخش هاى  همه  در  قبل  آبى  سال 
باالتر  کشاورزى  و  صنعت  شرب، 
بوده  مترمکعب  میلیارد   110 از 
تابستان  گفته  همچنین  است.«وى 
سال آینده به دلیل کمبود آب و خالى 
تولید  کاهش  با  سدها  مخازن  بودن 
بود. خواهیم  مواجه  کشور  در  برق 

وضعیت  تفکیک  با  فرزاد  مسعود 
استان هاى کشور یادآور شده که »در 
استان چهارمحال و بختیارى که بانک 
برف ایران است، در چند سال گذشته 
با کاهش بارش ها مواجه بودیم که این 
احداث  سدهاى  مخازن  روى  بر  امر 
تأثیر  نیز  بزرگ  کارون  روى  بر  شده 
مخازن  شده  باعث  و  گذاشته  منفى 

این سد ها نیمه پر شوند.«
استان  در  بارندگى  کاهش  وى 
تأثیر  باعث  را  بختیارى  و  چهارمحال 
مستقیم بر کم آبى استان هاى اصفهان، 
مرکزى، قم، خوزستان، لرستان دانسته 
مستعد  ابرهاى  بارورى  که  نوشته  و 
باران شاید بتواند بر روى رودخانه هاى 

این استان موثر باشد.
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يک  از  بیش  در  فرانسه  انقالب 
زمینه بر تفکر سیاسی تاثیر گذاشت. 
يکی ازآنها تئوری انقالب بود. تجربه 
ـ دوران آرامش و جا  فرانسه انقالبیـ 
افتادگی  consolidation    پس از 
دوران ترور، يا به اصطالح »ترمیدور« 
هنجار  عنوان  به  ــ   انقالبی  تقويم 
چیره  انقالب  تئوری های  بر  )نورم( 
بسیاری  اسالمی نیز  انقالب  در  شد. 
ساله  نخست هشت  نظران،  صاحب 
ساله  هشت  سپس  و  رفسنجانی 
خاتمی را، ترمیدور آن انقالب نامیدند 
که نام ماهی است که در آن روبسپیر 
به  ژاکوبن هايش  خوناشام  گروه  و 
قیاس  اين  شدند.  سپرده  گیوتین 
البته از همان آغاز ناوارد بود. ترور و 

نمی توانست  رژيمی که  در  سرکوبی 
صفت انقالبی اش را از دست بنهد به 
و  يافت  ادامه  گوناگون  صورت های 
ترمیدور را همان دست ها می گردانید 
اينهمه  با  را.  آن  از  پیش  ترور  که 
انقالبی  شور  که  کرد  انکار  نمی شد 
از همان مرگ خمینی فروکش کرد 
و شکست در جنگ، و واقعیت های 
جامعه و حکومت به تعديل بسیاری 

سیاست ها انجامید. 
انقالبـی  نظريه پـردازان  اکنـون 
جمهـوری  بازگشـت  پديـده  بـا 
انقالبـی  شـور  دوران  اسـالمی به 
روبروينـد. تـروری کـه قـرار می بود 
بـا ترمیدور جانشـین شـود در جامه 
و  درون  در  )انسـداد(  فروبسـتگی 
بازگشـته  بیـرون  در  پرخاشـگری 
اسـت. در درون، حکومـت انقالبـی 
در هـای سیاسـت را هـر چه بیشـتر 
تـر  را متمرکـز  می بنـدد و قـدرت 
می کند؛ در بیرون، اسـتراتژی صدور 
انقـالب و برتری و چیرگی بر جهان 
اسـالمی خمینی را، بجای سـرنگون 
تروريسـم،  بـا  حکومت هـا  کـردن 
بـا رفتـن تـا لبـه پرتـگاه جنـگ بـا 
آمريـکا و اسـرائیل دنبـال می کنـد. 
سـخنان جنـون آمیـز احمدی نـژاد 
و برنامـه تسـلیحات اتمـی، دو لبـه 
شمشـیر اسـتراتژی تـازه رژيـم در 
خمینـی  ديريـن  آرزوی  بـرآوردن 
هسـتند. اگـر يـک جنبـش انقالبی 
شـیعی نتوانسـت توده هـای سـنی 
پرچـم  برافراشـتن  آورد  راه  بـه  را 
دشـمنی بـا غـرب و اسـرائیل تا مرز 
جنـگ هسـته ای چاره ای اسـت که 
سـران رژيم اسـالمی برای گشـودن 
معمـای شـکاف هـزار و چهـار صـد 

سـاله شـیعه و سـنی يافته انـد. 
سختگیری  و  خلوص  به  بازگشت 
»ترمیدور«  از  پس  انقالب  دوران 
البته ويژگی جمهوری اسالمی نیست 
و در انقالب های کمونیستی روسیه 
و چین نیز پیشینه دارد. در آن دو 
از  پس  انقالب  رهبران  نیز  کشور 

چندگاهی فروکش کردن تب انقالب 
و در برابر تضاد های باالگیرنده درون 
انقالبی استالین و  خود به خشونت 
انقالب  سه  ترمیدور  برگشتند.  مائو 
نپائید  ديری  بیستم  سده  بزرگ 
زيرا ژاکوبن هايشان بر هر سه دوره، 
کردند.  رياست  بیشتر،  و  کمتر 
و  نژاد  احمدی  سخنان  که  آنها 
سیاست های رژيم را پديده ای گذرا 
نشناختن  و  تازه کاری  گونه  از  و 
واقعیات می شمرند تنها در اين حق 
کنونی،  فرمانروای  گروه  که  دارند 
را  ايران  جامعه  واقعیات  همه   نه 
خلوص  را.  جهان  نه  می شناسد، 
انقالبی يک معنايش اراده گرائی است 
ــ باورداشتن به اينکه »ما می توانیم« 

که شعار انتخاباتی رئیس جمهوری 
بسیجی بود. روحیه بسیجی روحیه 
چکا  و  گشتاپو  روحیه  زورگوست، 
آنها  همه  است.  بی  جی  کی  و 
معین،  اندازه  تا  ولی  می توانستند، 
در زمینه های معین و با فرجامی که 

اکنون تاريخ است. 
واقعیات  اسالمی از  رژيم  دوری 
خود  راستای  در  که  مسیری  و 
تا همین  ويرانگری در پیش گرفته 
بزرگ  فرصت های  و  خطر ها  جا 
پیش آورده است. به خطر ها می بايد 
همین  اينجا  در  پرداخت.  جداگانه 
بس که توانائی حکومت اسالمی  چه 
بهای  به  موافق  رای های  خريد  در 
ايران، و چه در تحمل  حراج منابع 
در  محافلی  که  حمله ای  پیامد های 
اندازه ای  می کنند  استقبال  رژيم 
دارد و در تحلیل آخر چندان نخواهد 
بود. اما فرصت ها بسیار است. انديشه 
راه آمدن با رژيم در سرتاسر طیف 
ايرانیان  مخالف جمهوری اسالمی از 
که چشمانشان  غربی  قدرت های  تا 
به رغم خودشان گشوده شده است، 
برفی در آفتاب تابستان شده است. 

اکنون زمان تغییر و دست کم مهار 
کس  هر  برای  است،  رژيم  کردن 
اين  در  خودش.  مقاصد  به  بسته 
وظیفه  همه  از  بیش  ايرانیان  میان 
دارند که به مالحظه منافع شخصی 
و گروهی نیز شده درپی تغییر رژيم 
از کم خطر ترين راه ها، با کمترينه 
بی نظمی و خونريزی و ويرانی باشند.

نقش اصلی مخالفان خارج در چنان 
نمی شود  بیرون  از  است.  زمینه ای 
و  برانداخت  جمهوری اسالمی  را 
نظامی  بیگانه  نیروی  از  بهره گیری 
بدين منظور دست زدن به خودکشی 
می توان  بیرون  از  آنچه  است.  ملی 
از  جلوگیری  به  کردن  کمک  کرد 
که  است  خطری  پر  حل های  راه 

کرد.  نفی  نمی توان  را  احتمالشان 
بجای شورای رهبری و دولت موقت 
و ساختن نهادهای پوشالی در تبعید 
و از آن بدتر، آبرو ريزی بر سر مقامات 
آينده  موقعیت  و  اينجا  در  اکنون 
بازگرداندن  درپی  می بايد  آنجا،  در 
اعتماد به توانائی سیاسی اجتماعات 
می توانند  که  شرايطی  در  ايرانی 
چنان  برآمد.  کنند  عمل  آزادی  به 
اعتمادی برای دلگرمی دادن به مردم 
ايران و جامعه بین المللی الزم است. 
ما از اين غافلیم که نمايش تاکنون 
وجهه  به  آسیبی  چه  بیرون  در  ما 
و  است  زده  کلی  بطور  ايران  مردم 
چه خدمتی به رژيم به عنوان تنها 
واقعیتی که می بايد پذيرفت کرده ايم. 
نويسندگان و سخنگويانی در بیرون 
تن  بجای  مردم  چرا  که  دارند  گله 
دادن به خطر به خیابان نمی ريزند يا 
دولت های خارج بجای فشار آوردن بر 
رژيم در انديشه سازش اند. اما در برابر 
می بايد به واقعیت ديگری اشاره کرد.

دهـه  دو  از  پـس  ايرانیـان  اگـر 
غربـی  دمکراسـی های  در  زندگـی 
هنـوز بـر سـر تعريـف »همـه« يـا 
حقـوق برابر، يا اعتبـار رای اکثريت 
بـه  نمی تواننـد  و  دارنـد  مشـکل 
هیـچ ترتیبـی جـز بـه هرچـه خود 
می خواهنـد رضايـت  دهنـد؛ و اگـر 
هـر کار جمعـی میان دگرانديشـان 
و چـه بسـا هم انديشـان به انشـعاب 
»افشـاگری«  و  زنی هـا  تهمـت  و 
 هـای آن چنانـی می انجامـد ناچـار 
روی  هـم  ناظـران  خوشـبین ترين 
چنیـن  دسـتخوش  آينـده ای  از 
روحیه هـا برخواهنـد تافـت. مـردم 
در ايـران می تواننـد بیـش از اينهـا 
رشـد کـرده باشـند و نشـانه ها بـر 
همیـن اسـت. ولـی برای پـی بردن 
واپسـماندگی و ضعـف  بـه ژرفـای 
سیاسـی جامعه ايرانی چه سنجه ای 
دسـت به نقدتر از رفتار بخش بزگ 
تـر جامعه سیاسـی بیـرون می توان 

؟    فت يا

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

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

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

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

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

  خطر ها و فرصت ها 
کیهان لندن شماره 1۰۹2 - 1۳ بهمن ماه 1۳۸4

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۹4(

سپهدار، همزمان با معرفی وزيران، 
بیانیه ای  طی  را  خود  دولت  برنامۀ 

اعالم کرد.
شماره  در  زير  به شرح  بیانیه  اين 
22 آبان 1299 در روزنامۀ »ايران« 

انتشار يافت:
بیانیه از طرف آقای رئیس الوزراء

عالم،  هولناک  حوادث  طوفان  در 
حوادثی که حیات ملل و ممالک را 
نیستی  و  تشنج  به سوی  لحظه  هر 
ارادۀ  اين جانب برحسب  می کشاند، 
مأمور  ارواحنافداه  ملوکانه  مقدس 

تشکیل کابینه شده ام.
مملکت  ب  خرا وضع  هت  بدا
واضحات،  توضیح  از  را  اينجانب 
افشای حقايق و شرح وخامت اوضاع 
در  فقط  می سازد،  بی نیاز  کشور 
نتیجۀ اعتماد به عنايات ربّانی است 
بار  قبول  به  حاضر  را  خويشتن  که 
مسؤولیت نموده ام و بديهی است غیر 
از دلسوزی و غمخواری به حالت ملت 
مشّوق ديگری برای پذيرفتن اين بار 
گران نداشته ام. شکر می کنم خدا را 
که با ياری همکاران صديق و تکیه بر 
حّس وطنپرستی آنها موفق به تشکیل 
کابینه گرديدم. نظر به اين که افکار 
عامه با توجه به وضع آشفتۀ کشور 
انتظار دارند از خط مشی دولت جديد 

آگاه گردند به اشاعه و انتشار اين بیان 
نامۀ مختصر مبادرت می ورزم.

در سیاست داخلی:
هیأت دولت موقع کنونی را برای 
اصالحاتی  دربارۀ  قطعی  قول  دادن 
که بايد انجام گیرد مناسب نمی داند 
و نمی خواهد وعده هايی به ملت بدهد 

که بعداً از عهدۀ انجام آن برنیايد.
و  جّد  الزمۀ  آنچه  است  بديهی 
جهد است به عمل خواهد آمد تا رفاه 
و آسايش عمومی به قدر امکان تأمین 
دولتی  دواير  امور  جريان  و  گردد 
به نحوی مطلوبتر انجام گیرد. دولت 
سعی خود را مصروف افتتاح مجلس 
شورای ملی خواهد کرد تا در اسرع 
اوقات بتواند مسائلی را که با مقّدرات 
مملکت ارتباط دارد برای اخذ تصمیم 

نهائی تسلیم نمايندگان ملت نمايد.

در سیاست خارجی:
به امیـد ايـن کـه مجلس شـورای 
افتتـاح  نزديـک  آتیـه ای  در  ملـی 
گـردد، هیـأت دولـت سـعی خواهد 
کـرد تـا مناسـبات خـود را بـا تمـام 
و  نمايـد  محکمتـر  متحابّـه  دول 
بـه  زمینـه  ايـن  در  اسـت  امیـدوار 
نتايـج امیدبخـش نائل گـردد. راجع 
بـه قـرارداد ايـران و انگلیـس بديهی 
اسـت تـا موقعی که مجلس شـورای 
قضیـه  ايـن  نیافتـه،  افتتـاح  ملـی 
طبـق تصمیمـی کـه قبـال گرفتـه 
خواهـد  باقـی  مسـکوتٌ  عنه  شـده 
مانـد و هیچکـدام از مـواد آن اجـرا 

نخواهـد شـد.

هموطنان!
روزگار ايـران بسـی تیـره و احوال 
عمومـی مملکـت نیازمنـد انديشـه 
اسـت. لیکن شـعاع بهبـودی هنوز از 
روزنـۀ امیـد می تابـد. نجـات ملک و 
مملکـت از وضـع کنونـی، نجات من 
و شـما از ورطـۀ بدبختـی، فقـط بـه 
اتحـاد، احسـاس مسـؤولیت، اعتماد 

بـه نفـس و باالخـره کوشـش بـرای 
رسـیدن بـه کرانـۀ نجـات نیـاز دارد 
تـا ايـران قديم و باسـتانی مـا بتواند 
بـا يـاری قـادر متعـال خـود را برای 
زندگـی در دنیـای آشـفتۀ کنونـی 

نمايد. آمـاده 
رئیس الوزراـ  فتح اهلل سپهدار اعظم

مشـکل بزرگ دولت در اين زمان، 
تهیدسـتی بود به وجهـی که از عهدۀ 
پرداخت حقوق کارمندان برنمی آمد. 
وزيـر مالیـه )امین الملـک مرزبـان( 
تنهـا ده روز پـس از تشـکیل کابینه 
اعـالم کـرد »نظـر بـه فقـدان وجـه 
در صنـدوق مرکـزی خزانـه و لـزوم 
پرداخـت مخـارج فـوری دولتـی، به 
ادارۀ کل محاسـبات دستور داده شد 
عجالتـاً از صدور پـاره ای حوالجات و 
مخـارج غیـر فـوری ازجمله شـهريۀ 
مسـتخدمین دولـت، تـا موقعـی که 
در وضـع خزانـۀ مملکـت گشايشـی 

حاصـل نشـده خـودداری نمايد«.
از  انتظـار داشـت پـس  سـپهدار 
برکنـاری  و  استاروسلسـکی  عـزل 
افسـران روسـی قزاق، دولت انگلیس 
پرداخت مساعدۀ مالی را از سرگیرد. 
وزيـر مختـار انگلیس که در روی کار 
آوردن سـپهدار نقش داشـت کوشید 

نظـر مسـاعد دولـت متبـوع خـود را 
در ايـن موضـوع جلب کنـد اما وزير 
امـور خارجـه، مضیقـۀ مالـی را يکی 
از راههـای فشـار بـر دولـت ايـران 
برای تشـکیل هرچه زودتر پارلمان و 
تصويب قرارداد 1919 می دانسـت و 
در پاسـخ وزير مختار نوشت: »دولت 
بريتانیـا قادر نیسـت از تصمیمی که 
سـابقاً در اين باره گرفته است عدول 
کنـد و دولـت ايـران هـر نـوع کمک 
مالـی را که انتظـار دارد بايد از منابع 
ديگـر تأمین کند... اعطای وام جديد 
در مقابـل وثیقـه ابـداً مقدور نیسـت 
و چـون در قسـمت مالـی قـرارداد 
1919 اعطـای دو میلیـون لیـره وام 
بـه حکومـت ايـران پیش بینی شـده 
بـرای  وام  ايـن  از  اسـتفاده  امـکان 
سـپهدار وجـود دارد. کابینـۀ قبلـی 
حاضر نشـد دسـت بـه ايـن وام بزند 
و دولت کنونی می خواهد اشـتباهات 
گذشـته را با اظهار ندامت و اخذ وام 
از طـرق ديگـر جبران کنـد... اکنون 
ملـت ايران و دولـت ايران به دوراهی 
خـود  بـا  و  رسـیده اند  سرنوشـت 
آنهاسـت ـ و نـه برعهدۀ مـا ـ که راه 

صحیـح و واقع بینانـه را برگزيننـد«.
کرزن  لرد  که  لیره ای  میلیون  دو 
اشاره می کرد اعتبار مندرج در قرارداد 
می دانست  مشیرالدوله  بود.   1919
استفاده از آن اعتبار به منزلۀ رسمیت 
بخشیدن به  قرارداد است و حاضر به 
چنان کاری نشد. سپهدار نیز متعّذر 
گشت که اين راه حل با اعالمیۀ وی 
مغايرت دارد. نورمن نظر سپهدار را در 

تلگرافی به لندن منعکس کرد:
»... در جريان يک مذاکره طوالنی 
متقاعد  را  او  کوشیدم  سپهدار  با 
سازم )گرچه از کوشش خود نتیجه 
میلیون  دو  مبلغ  آن  از  نگرفتم( که 
لیرۀ مذکور در قرارداد، مبلغ الزم برای 
رفع اشکاالت مالی دولت برداشت و 
هزينه های جاری کشور را برای يکی 
دو ماه آينده تأمین کند. اما سپهدار 
با اين پیشنهاد مخالفت کرد و دلیل 
آورد که چنین عملی عالوه بر اين که 
با مخالفت شديد و علنی مردم روبرو 
خواهد شد با اعالمیه ای که خود وی 
داده  انتشار  زمامداری رسماً  بدو  در 
تعارض خواهد داشت«. عالوه  است 
زمان  اين  تا  عواملی که  و  بر داليل 
وجود  قرارداد  انداختن  جا  برای 

داشت، يک رويداد پیش بینی نشده 
نیز کار را مشکلتر ساخت و آن افشای 

رشوه گیری در عقد قرارداد بود.
در مجلـس عـوام انگلسـتان، يکی 
از نماينـدگان از دولـت سـؤال کـرد 
آيـا پیـش از آن کـه تکلیف قـرارداد 
ايران و انگلیس روشـن شـود چیزی 
دولـت  بـه  علی الحسـاب  به عنـوان 
ايـران پرداخـت شـده اسـت؟ وزيـر 
دارايـی انگلسـتان در پاسـخ اظهـار 
داشـت تنهـا مبلـغ مختصـری بابت 
عقد قرارداد بـه دولت ايران پرداخت 
و بقیـه موکـول بـه تصويب قـرارداد 

است. شـده 
خبررسانی  وسايل  زمان  آن  در 
اين  از  محدود بود و چنین اخباری 
نمی رسید.  جهان  سوی  آن  به  سو 
خبرگزاری رويتر در بولتن ويژه خبری 
عوام  مجلس  مذاکرات  گزارش  خود 
را به تهران و کراچی مخابره کرد و 
سفارت انگلیس در تهران از سانسور 
آن غفلت ورزيد. موضوع به مطبوعات 
ايران درز کرد و اين سؤال را به دنبال 
آورد که چه مبلغ از انگلستان دريافت 

شده و به چه مصرف رسیده است.
در پـی ايـن ماجـرا بـود کـه برای 
نخسـتین بـار ايرانیـان از پرداخـت 
مؤثـر  شـخصیت  سـه  بـه  رشـوه 
قـرارداد،  بـه  مربـوط  مذاکـرات  در 
دو   و  دولـت  رئیـس  وثوق الدولـه 
وزيـر کابینـۀ وی، نصرت الدولـه وزير 
وزيـر  صارم الدولـه  و  امورخارجـه 
دارايـی آگاه شـدند. تـا آن زمـان نـه 
مشـیرالدوله از ايـن موضـوع آگهـی 

داشـت و نـه سـپهدار.
مبلغ »حق العمل« دقیقاً به يکصد 
و  و سی و يک هزار و صد و چهل 
هفت لیره و يازده شیلینگ )معادل 
آن  ارزی  نرخ  به  تومان  4۰۰هزار 
زمان( بالغ می شد که به اين کیفیت 

تقسیم شده بود:
ـ  تومان  2۰۰هزار  وثوق الدوله 
ـ  تومان  1۰۰هزار  نصرت الدوله 

صارم الدوله 1۰۰هزار تومان.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 12۷5 (

فتح اهلل سپهدار اعظم

کابینهوثوقالدوله

محمود احمدی نژاد-1۳۸4

مائو و استالین در طی دیدار مائو از مسکو، دسامبر 1949
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1ـ از آثار ارنست همینگوی 
آنطرف  از  ـ  2ـ گلی است 

موجودی است افسانه ای 
3ـ از دودکردنی های خوشبو 

ـ شکیبا
ـ  ولی  ـ  فاصله  حرف  4ـ 

لحظه
5 ـ سلطان جاز ایران

رشته های  از  ـ  تزویر  ـ   6
آموزشی

7ـ  از ماه های شمسیـ  اسم
8ـ  واحد سنتی اندازه گیری 

طول ـ خاک ـ میوه

9ـ دوست و مددکارـ  مردن
10ـ  مجموعه ای از شهرها 

ـ مالیات و باج
11ـ نوشابه

و  ه  یسند نو 1ـ 
برجستۀ  داستانسرای 
لق  خا و   نسه  ا فر

»بینوایان«
ـ  دانش  و  خرد  2ـ 

قسمتی از صورت
3ـ شیرـ  کشوری است

ادوات  از  ـ  آبادانی  4ـ 
استفهام

5ـ  بدونـ  از نوشت افزار
6ـ  مسؤول انبارـ  حرف 

فاصله
7 ـ شوکت و بزرگی

ـ  است  باالپوشی  ـ   8

بدمزه ای و ترشروئی 
از  ـ  اساس  و  پایه  9ـ 
از  ایران قبل  پادشاهان 

یورش اعراب
با  است  گیاهی  10ـ 
و  صنعتی  ف  ر مصا
پزشکیـ  از سلسله های 

حکومتی در ایران
11ـ دوری ـ امیدوار 1ـ از روزنامه نگاران برجسته 

و فقید ایران
و  نوپرداز  شعرای  از  2ـ 
دریاچه ای  ـ  ایران  مشهور 

در آسیا
3ـ صفت برخی از سگ ها 

ـ بدخوئی
4ـ باال و واالـ  سروده و شعر 

ـ پاکی و پاکیزگی
5 ـ خوشگذران ـ پرنده ای 

است ـ مکان ـ قدیمی
6ـ  مبارکیـ  میوه ای است 

ـ از حبوبات
تاریخی  شهرهای  از  ـ   7
ـ  چیره  ـ  هند  قاره  شبه 

غالف شمشیر
از  ـ  مذکر  جنس  ـ   8
خوانندگان معروف و فقید 

فرانسهـ  بخار متراکم
9ـ از نخست وزیران پیشین 

انگلیس ـ مداوا
ـ  طالق  نواع  ا ز  ا 10ـ 

متناسب 
دارد  حرفه ای  هم  او  11ـ 
است  کشوری  پایتخت  ـ 

ـ جواهر
و  ر  مه نگا نا ز و ر 1ـ  2
 ، یمی قد ی  ا نسر ستا ا د
ـ  ایران  معاصر  و  مشهور 

فلزی است 
ـ  حد  ا و قیمت  1ـ  3
از  ـ  شگرد  ـ  ادویه ها  از 

گویش های فارسی
و غزلسرایان  از شعرا  14ـ 
معروف و فقید معاصر ایران

15ـ گلی است ـ استغناء ـ 
نوا و آهنگ

1ـ ترانه سرا، غزلسرا و شاعر برجسته و 
فقید معاصر ایران

2ـ عددی استـ  نیازمند مداواـ  کهن
3ـ از روی خبرگی و استادی ـ اصل و 

نسب ـ مایۀ خنکی
4ـ صدا ـ عالی و ارجمند 

5ـ  خوشیـ  خوراکی است سنتیـ  آتش
6ـ  عددی استـ  ویلونیست و آهنگساز 
فقید ایرانـ  بدهیـ  شهری تاریخی در 
یونان که معبد »آپولون« در آنجاست

7 ـ لقب خواجه حافظ ـ بدون ـ واحد 
پول کشوری است

پژوهشگر  و  زبان شناس  ادیب،  ـ   8
برجستۀ ایران، وزیر پیشین آموزش و 
پرورش و استاد ممتاز و فقید دانشگاه 

تهران
9ـ آگاه ـ از چاشنی ها ـ نخ بافتنی

10ـ دوروئی ـ بدون ـ ترس ـ تکرار 
یک حرف

11ـ کشوری استـ  انسانـ  ورزشی است
و  فردی  ـ  تحصیلی  پایان نامۀ  12ـ 

خصوصی
13ـ شبکۀ توزیع آبـ  محبتـ  جهان 

هستی
است  کشوری  پایتخت  ـ  سلول  14ـ 

ـ طالیی
15ـ از وسایل موسیقی ـ مکاتبه

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

ریشارد واگنر، طلبکار از دنیا
همه چیز بر می گشت به تصورش 
از خودش. همان روحیه خود برتربینی 
آلمانی را که سال ها بعد هیتلر از خود 
بروز داد، واگنر در حد نهایت داشت؛ 
ادعا می کرد ابر انسان است یا ابر انسان 
باید شبیه او باشد. می گفت »من مثل 
باید درخشش،  دیگران خلق نشده ام. 
زیبایی و نور مال من باشد، دنیا به من 
بدهکار است.« و همه اینها را در حالی 
می گفت که بین آن همه آلمانی بلند 
قد، فقط کمی بیشتر از 160 سانتی متر 
قدش بود. خود بزرگ بینی اش خیلی 
وقت ها به شکل جنون آسایی در می آمد 
و این در کارهایش کاماًل مشخص بود؛ 
حتی فکر می کرد باید متن های روحانی 
برای کالم و موسیقی بنویسد. این جنون 
خودخواهی توی کارهایش هم معلوم 
بود؛ موسیقی واگنر با آن ارکستراسیون 
عجیب و غریب برای مردم قرن نوزدهم 
بتهوون  مرگ  از  سال  چند  تازه  که 
فاصله داشتند، قابل درک نبود. واگنر 
برای اولین بار ارکستر را در برابر درام 
قرار داد. حجم صدای ارکسترش خیلی 
زیاد بود و طنین موسیقی مدام شنیده 
واگنر  موسیقی  است  ممکن  می شد. 
هر  در  ولی  باشید  نداشته  دوست  را 
حال میخکوب آن می شوید. می گویند 
واگنر  کارهای  دوم  جهانی  جنگ  در 
خلبانان  برای  هدفون  طریق  از  را 
جنگی پخش می کردند. این موسیقی، 
را  آنان  و  می کرد  دیوانه  را  خلبانان 
می داشت. وا  خارق العاده  کارهای  به 

واگنر در 13 فوریه 1813 میالدی 
برخالف  کودکیش  در  آمد.  دنیا  به 
به هیچ هنری عالقه  بقیه هنرمندان 
که  چیزی  آن  نداشت.  غیرمعمولی 
به  شد  باعث  سالگی   15 در  تازه 
سمفونی  شود،  عالقمند  موسیقی 
شماره 9 بتهوون بود. تا آخر عمرش هم 
محبوب ترین قطعه موسیقیش همان 
اثر بزرگ بتهوون بود. در جایی نوشته 
آزادسازی  بتهوون،  »آخرین سمفونی 
موسیقی از عنصری ویژه و رهایی در 
کائنات هنر است؛ مژده ای انسانی برای 
هنر آینده. بعد از آن برداشتن حتی یک 

قدم دیگر امکان ندارد«.
به  بیشتر  نرفت؛  زیاد  هم  کالس 
گرفت.  یاد  موسیقی  خودآموز  شکل 
ساز هم بلد نبود بزند. آثار اولیه اش را 
هم هیچ کس نپسندید ولی دیوانگی اش 
بیشتر  بکشد.  دست  که  نمی گذاشت 
رینزی  اپرای  اینکه  تا  می نوشت؛  اپرا 
را نوشت، برای آن دستمزدی گرفت 
مالی   زندگی  کرد.  پیدا  محبوبیتی  و 
و  می شد  پایین  و  باال  خیلی  وی 
تحت  کمی  نداشت.  ثبات  هیچ وقت 
تأثیر شوپنهاور بود. با نیچه هم مالقاتی 
داشت. نیچه مجذوبش بود؛ حتی در 
نام  به  نوشت  رساله ای   1872 سال 
که  موسیقی«  روح  از  تراژدی  »تولد 
براساس  را  یونان  تراژدی های  آن  در 
اصول واگنر تفسیر کرده است. واگنر 
شد؛  معروف  خیلی  عمر  اواخر  در 
آن قدر که برای تماشای اپراهایش 4 
هزار نفر می آمدند و هر کدام 40 بار 
اجرا می شد. بعد از مرگش هم تا آخر 
قرن 19 هنوز در صدر آهنگسازان بود 
اما اوایل قرن 20، مکتبی از موسیقی 
رشد کرد که ضد واگنر بود. می گفتند 
کارهای واگنر حراف و مضحک است 
اما همان ها هم اعتراف می کردند که 
در اپراهای واگنر بخش هایی هست که 

زیبایی آن فراموش نشدنی  است.
واگنر در 13 فوریه 1883 میالدی 

درگذشت.

یک تومان برای هزار بیت!

»ادبیات  می گفت:  فروزانفر  عالمه 
فارسی قائم به وجود این مرد است.« 
روزی که ُمرد، سعید نفیسی بر مزارش 
فرهنگ  و  تاریخ  از  »بخشی  گفت: 
با خودش به زیر خاک برد.« و  ما را 
که  این  از  همیشه  زرین کوب،  استاد 
نتوانسته محضر او را درک کند، افسوس 

می خورد.
عالمه جالل الدین همایی، آخرین 
آن  با  که  بود  آدم هایی  نسل  از  نفر 
شیوۀ قدیمی و سنتی آموزش بزرگ 
شد. در کودکی پدرش او را به محضر 
بزرگ  )استاد  قشقایی  جهانگیرخان 
فلسفه( می برد تا نفس او به پسرش 
در  که  وقتی  هم  خودش  بخورد. 
حوزۀ علمیه درس می خواند، دوازده 
استادش  کارهای  همۀ  تمام،  سال 
سیدمحمدباقر درچه ای )مرجع تقلید 
و حتی چای  می داد  انجام  را  وقت( 
می نمود.  دم  هم  را  استاد  آخر شب 
مدرسۀ  در  تمام  سال  بیست  وی 
غرق  طوری  و  خواند  درس  علمیه 
خانه شان  که  این  با  که  شد  درس 
چند خیابان بیشتر با مدرسه فاصله 
را  و  ا محل  هالی  ا دیگر  نداشت، 

نمی شناختند. 
نوشتن  معاشش،  ر  مرا ا وسیله 
خط  به  که  را  بیت  هزار  هر  و  بوده 
نستعلیق می نوشته، یک تومان دستمزد 
کرده  تعریف  جایی  است.  می گرفته 

همۀ  که  غدیر  عید  شب  یک  که 
جور  تفریحی  خودشان  برای  طلبه ها 
می کرده اند، تفریح او این بوده که دیگر 
مثل هر شب روی زمین لخت نخوابد و 
برای خودش رختخواب پهن کند. آن 
وقت نتیجۀ این همه اذیت کردن خود 
و سخت گرفتن به خود چه شد ؟ این 
که جالل الدین همایی، هم متخصص 
ادبیات فارسی و عربی باشد، هم فقیه، 
هم منجم و ریاضی دان، هم تاریخ دان، 
هم حقوق دان، و هم خیلی چیزهای 
دیگر که کسی غیر از خودش از آن ها 
سر در نمی آورده! می گویند او علم رمل 
و اسطرالب را هم می دانسته و همیشه 
از این که کسی نیست که یادش بدهد، 

حسرت می خورده است.
بود.  اصفهانی  همایی،  جالل الدین 
جدش شاعر معروف »همای شیرازی« 
بوده و فامیلی اش از همین جا آمده. از 
ابتدای تأسیس دانشگاه تهران تا سال 
45 در آنجا درس می داده و بابت آن 
 36 است.  نمی گرفته  حقوق  تدریس 
برابر  و چند  منتشر شده  او  از  کتاب 
شاید  دارد.  نشده  منتشر  کتاب  آن، 
آشناترین کتابش برای ما، »دستور زبان 
پنج استاد« باشد که همایی یکی از آن 

پنج استاد بزرگ بود.
 جالل الدین همایی سال 1359 در 
سن 81 سالگی درگذشت و مزارش در 

تخت فوالد اصفهان است.

ریشارد واگنر عالمه جالل الدین همایی

6

62

5 4

1

5

5
4

3

8 5

6

6

2

4

3 7

9

4 5

7

2

7
3

4

9

1

2

6
9

1
4

21
8

7
87

 15    14    13    12    11      10     9      8      7      6     5      4     3      2      1  
      1 
      2
     3
     4
     5
      6
      7
     8
     9
10
11
12
13
14
15

11        10        9          8        7         6         5          4         3         2         1  
      1 

      2

     3

     4

     5
      6

      7

     8
     9

10

11

میدان آزادی »چین«

شاید اگر میخائیل گورباچف تصمیم 
نمی گرفت در اواسط ماه ژوئن 1989 به 
چین برود، االن کسی چیزی از ماجرای 
ژوئن آن سال نمی دانست؛ ماجرایی که 
بنا به روایات مختلف از 200 تا 300 
سفر  مناسبت  است.به  داشته  کشته 
رسانه های  تمام  چین،  به  گورباچف 
کوتاهی  مدت  داشتند  اجازه  خارجی 
»از  تا  باشند  داشته  حضور  پکن  در 
عظمت دولت کمونیست و از دوستی 2 
دولت بزرگ کمونیست« گزارش تهیه 
دنگ  دولت  بعد،  روز  چند  اما  کنند. 
شیائوپینگ متوجه شد که بهتر است 
تمام ارتباطات ماهواره ای را قطع کند 
تا هیچ خبری از آنچه در میدان »تیان 
آن من« می گذرد، به بیرون درز نکند.

که  شد  شروع  آنجا  از  چیز  همه 
ژنرال هویائوبانگ که یکی از مخالفان 
چین  کمونیست  حزب  سیاست های 
بود، به طور ناگهانی به علت بیماری 
مدت ها  که  دانشجویانی  و  مرد  قلبی 
بود به فساد دستگاه حکومتی اعتراض 
با  و  تشدید  را  اعتراضاتشان  داشتند، 

تظاهرات خیابانی دنبال کردند.
با  سراسر چین تعطیل شد و همه 
دوچرخه هایشان به سمت پکن حرکت 
کردند. میدان »تیان آن من«، ابتدا شاهد 
تظاهرات  دانشجویان بود. اما اضافه شدن 
گروه های کارگری و مردم عادی به این 
را  حکومت  و  دانشجویان  تظاهرات، 

متحیر کرد. تظاهرات از اعتراض به فساد 
در سیستم حکومتی به تقاضا برای آزادی 
و پایان کمونیسم تبدیل شد و به علت 
چند دسته بودن تظاهرکنندگان، دولت 
مذاکره  کسی  چه  با  باید  نمی دانست 
کند. اعتصاب غذای دسته جمعی بیش 
از 100 دانشجو هم اوضاع را بدتر کرده 
با سخنرانی اش  ژائویانگ  ژنرال  و  بود 
نتوانست  غذا  اعتصاب  مضرات  درباره 
عقب نشینی  به  متقاعد  را  دانشجویان 
کند بدین ترتیب ژنرال لی پنگ موظف 
شد تانک ها را به »تیان آن من« بفرستد.

ارتباط ماهواره ای قطع شد ، تلفن ها 
هم کنترل شدند تا کشتار دانشجویانی 
که مجسمه دموکراسی را ساخته بودند، 
آن  »تیان  به  منتهی  خیابان های  از 
من« شروع شود. مقاومت به زودی در 
هم شکسته شد. رسانه های غربی در 
تیترهایشان به معنای لغوی »تیان آن 
من« )صلح آسمانی( کنایه می زدند و 
چند روز بعد شهردار پکن اعالم کرد 
36 دانشجو و هزار سرباز کشته شده اند!

هنوز تصویر آن دانشجوی چینی با 
پیراهن سفید که جلوی دسته تانک ها 
پاک  خیلی ها  خاطر  از  بود،  ایستاده 
به  که  دانشجویی  همان  است؛  نشده 
تانک«  »مرد  یا  گمنام«  »قهرمان 
معروف شد و هیچ کس از سرنوشتش 
از 100 چهره  او یکی  ندارد.  اطالعی 

تأثیرگذار قرن بیستم است.

میدان »تیان آن من«
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من  خانه  از  و  شوند  حاضر  آنها  ]تا[ 
دفاع نمایند ... من به ایشان ]سرتیپ 
ریاحی[ گفتم که گذاردن کامیون در 
منزل  به  منتهی  که  خیابان هائی  اّوِل 
من می شوند، کارِ مفیدی نیست، اگر 
امدادی  قّوه  تا  گیرد،  کودتائی صورت 
به خانـه من برسد، عوامل کودتا آمده و 
کارِ خود را تمام کرده اند. این ]شِب 25 
مرداد[ از آن شب هایی نیست که شما به 
خانـه من تانک نفرستید. این از آن شب 
هائی نیست که اگر تانک بفرستید، مردم 
از صدای تانک، ناراضی شوند. بنابراین 

الزم است در جلوی خانه من به قدِر 
کافی تانک و قّوه دفاعّیه بگذارید که در 
صورت بروز کودتا، از من و خانـه من 
دفاع کنند. آقای سرتیپ ریاحی با این 
نظر موافقت کردند و دستور فرستادِن 
تانک را دادند که خود من ]مصّدق[ 
تانک ها را در منزل حس کردم.« 
)مصّدق در محکمـه نظامی، ج 1، صص 

 .)130-133
در چنان شرایط دفاعی، طبیعی بود 
که اتومبیل حامل سرهنگ نصیری و 
-4 5 افسر و کامیون سربازاِن همراهِ وی، 
نتوانند از میان تانک ها و ماشین ها و 
کامیون های مستقر در عرض خیابان های 
بگذرند.   - مصّدق  اقامتگاه  به  ُمشرف 
نصیری  سرهنگ  حامل  اتومبیل  لذا، 
فاصله ای  افسر همراه وی در  و -4 5 
دور از خانـه دکتر مصّدق، توسط افسر 
نگهباِن اقامتگاهِ دکتر مصّدق )سرهنگ 
سرهنگ  و  می شود  متوّقف  ممتاز( 
نصیری پس از توضیِح داشتن نامه ای از 
طرف اعلیحضرت، فرمان را به سرهنگ 
دفتری )از بستگان دکتر مصّدق و رئیس 
انتظامات اقامتگاه وی( تسلیم می کند 
دفتری،  سرهنگ  بعد،  لحظاتی   .)1(
رسیِد فرمان شاه را به خط دکتر مصّدق 
به سرهنگ نصیری تحویل می دهد اّما 
سرهنگ  غیرمنتظره،  بطور  و  ناگهان 
افسران و  بازداشت می شود و  نصیری 
منتظر  دور،  فاصلــه  در  که  سربازانی 
بازگشت سرهنگ نصیری بودند، ازمحل، 

پراکنده و متواری می گردند. 
ب - آرایش نیروی کودتاچیان:

ما ضمن رّد ِ الف و گزاف های کرمیت 
روزولت )فرمانده اصلی عملّیات کودتا( 
در کتاب »ضد کودتا«، در بررسی گزارش 
ویلبر )Wilber(، یکی از مسئولین اصلی 
طرح کودتا )بخش هفتم مقاله( دیدیم:

برای  زمان  آن  در  سیا  سازمان   -1
هیچ  آژاکس،  ت.پ  طرح  به  کمک 
عامل نظامی در ایران نداشت و سرهنگ 
بازنشسته، عباس فرزانگان )افسر سابق 
هیچ  در  آن،  از  پیش  نیز  مخابرات( 
عملّیات نظامی شرکت نکرده بود و در 
مورد وقایع پیش رو، هیچ نمی دانست. 
برای  سیا  سّری  عملّیات  )تاریخچــه 
سرنگونی مصّدق، متن انگلیسی، پیوسِت 

د، صفحــه 3(
2- بر اساس طرح کودتا، سرلشگر 
دقیق  هرگونه طرح  فاقد  زاهدی، 
و  بود  نظامی  نفرات  و  سازمان  یا 
طرح  در  مذکور  افسران  از  هیچیک 
کودتا را نمی شناخت و لذا »نمی شد 
کرد«  حساب  زاهدی،  سرلشگر  روی 

)پیوسِت د، ص 3(
 5/4 ساعت  تا  زاهدی  سرلشگر   -3
یک  در  مرداد،   28 روز  ظهر  از  بعد 
  ،8 )بخش  بود  مخفی  امنّیتی،  خانـه 

صفحــه 69(.

طرح  بینی های  پیش  برخالف   -4
عملّیات  محوری  کانون  را  شاه  که   -
می دانست ـ در سراسِر عملّیات، شاه 
از همکاری با طّراحان کودتا خودداری 
کرد بطوریکه »فشاِر بی امان بر شاه« 
یا »کودتا بدون اطالع یا موافقت شاه« 
ضرورت یافت )بخش 5، پیوسِت ب، 

صفحه 2؛ بخش 10، صفحه 88(.
بینی های طرح،  5- برخالف پیش 
مذهبی  معروف  علمای  از  هیچیک 
درخواست  به  کاشانی(  و  )بروجردی 
ندادند.  مثبت  پاسخ  کودتا،  طّراحان 

)بخش 10، صفحــه 91(.
6- و سرانجام، در آغاز عملّیات، معلوم 
شد که »همه چیز با اِشکال مواجه 
شده است« )بخش 7، صفحــه 44(

شب  واقعــه  گفته ایم:  که  آنچه  با 
25 مرداد را با هیچ معیاری نمی توان 
»کودتا« نامید چرا که: »کودتا، سرنگونی 
قدرت سیاسی حاکم از راه های غیرقانونی 
و توسط مداخلــه قهرآمیز ارتش است« 
و دیدیم که در این شب، نه کوششی 
از  نه  و  بود  گرفته  صورت  غیرقانونی 

مداخلــه قهرآمیز ارتش خبری بود! 
در  آمریکا  سفارت  )کاردار  ماتیسون 
ایران( در 9 و 10 بامداد و 3 بعد از ظهر 
25 مرداد 32 به وزارت امور خارجــه 

آمریکا چنین گزارش داد:
» در ساعت 7 صبح، رادیو تهران اعالم 
دولت  علیه  کودتائی  دیشب  که  نمود 
مصّدق صورت گرفته که دولت ]مصّدق[ 

با موفقّیت آن را ُخنثی نموده است.
سفارت  به  همزمان  که  اطالعاتی   
رسید مؤیّد این واقعّیت است که دولت 
 ... دارد  اختیار  در  را  اوضاع  ]مصّدق[ 
گوناگون  منابع  از  که  رایج  شایعاِت 
از آن است  به سفارت رسیده، حاکی 
از سوی دولت  ادعا شده،  که کودتای 
]مصّدق[ هدایت شده است. استدالِل 
پُشت سِر این برداشت عمومی اینست که 
این عمل به مصّدق، بهانــه الزم را برای 
دست زدن به اقدام علیه شاه می دهد«.

ماتیسون افزود:
امروز ]16  اواخر ساعات صبح  » در 

دکتر محّمد مصّدق؛ آسیب شناسی یک شکست
ابالغ فرمان عزل مصّدق در نیمه شِب 
25 مرداد 32 توسط سرهنگ نصیری 
- آنهم به همراه 5-4 افسر و گروهی 
سرباز- باعث بحث ها و گمانه زنی های 
فراوانی درباره »وقوع کودتا« و تردید در 
»اصالت فرمان عزل« گردیده که دکتر 
مصّدق نیز - در محکمه نظامی - به آن 
اشاره کرده است. در این باره می توان 
دو مسئله را - بطور جداگانه - مورد 

بررسی قرار داد:
1- ابالغ فرمان عزل مصّدق در نیمه شب

2- وقوع کودتا
و نیز نگاهی کرد به:

دکتر  نظامی  نیروهای  آرایش  الف: 
مصّدق

ب:آرایش نیروهای نظامی کودتاچیان

1- فرمان عزل دکتر مصّدق
محمدرضا شاه می نویسد: »در 22 
انفصال  احکام   ،1332 سال  مرداد 
مصّدق از مقام نخست وزیری و انتصاب 
امضاء  را  سرلشگر زاهدی بجای وی 
ابالغ  مأموریت خیلی دقیق  و  کردم 
احکام را به سرهنگ نعمت اهلل نصیری 
محّول  شاهنشاهی-  گارد  فرمانده   -
نمودم. شرح اتّفاقاتی که برای سرهنگ 
نصیری در انجام این مأموریت، پیش 
تفنگداِر«  »سه  حکایِت  بود،  آمده 
آلکساندر دوما را به یاد من می آَوَرد، با 
این تفاوت که داستاِن دوما، افسانه ای 
سرهنگ  ماجرای  ولی  نیست  بیش 
نصیری یکی از وقایع حقیقی تاریخ 

معاصر است.
پس از آنکه سرهنگ نصیری از رامسر 
عازم  ابتداء  رسید،  سعدآباد  کاخ  به 
زاهدی  به سرلشگر  فرمان من  ابالغ 
گردید. باید این نکته را یادآور شوم 
که زاهدی از طرفداران نزدیک مصّدق 
و زمانی وزیر داخله دولت او بود و در 
اوایل دوران زمامداری رزم آرا، ِسمِت 
را داشته و در  ریاست کل شهربانی 
نمایندگی  به  مصّدق  مجّدد  انتخاب 
مجلس، کوشش ها کرده بود. زاهدی 
تهران  نزدیکی های  در  موقع  آن  در 
از  تن  چند  جز  ولی  بود  ]مخفی[ 
دوستان نزدیکش، کسی از محل اقامت 
وی - که هرروزه آن را عوض می کرد - 
اطالع نداشت، زیرا او بی پروا از عملّیات 
بی رویّـــه مصّدق انتقاد کرده بود و 
یک بار دستگیر شده و پس از آزادی، 
چون تأمین جانی نداشت، در مجلس 
ترک  از  پس  بود.  گردیده  متحّصن 

تحّصن، ناگزیر بود در خفا بسر بََرد.
سرهنگ نصیری با کمِک واسطه های 
مختلف به سرلشگر زاهدی دسترسی 
یافته و فرمان مرا به وی ابالغ نمود .... 
زاهدی به سرهنگ نصیری دستور 
داده بود که حّتی االمکان، فرمان 
را بدون واسطه به شخِص مصّدق 
ابالغ کند و رسید دریافت دارد تا 
نتواند بعداً وصول آن را منکر شود. 
نصیری  به  قباًل  نیز  من  خوِد  ضمناً 
که  باشد  مراقب  بودم  کرده  تأکید 
هیچگونه آسیبی به مصّدق وارد نیاید«. 

)مأموریت برای وطنم، ص 179(
 این توصیه یا سفارش شاه - در توّجه 
به سالمتی مصّدق و آسیب نرساندن 
به وی - حقیقتی بوده که ما قباًل نیز 
شاهد آن بودیم بطوریکه در مالقات 
ایران،  در  آمریکا  سفیر  با  گفتگو  و 
شاه ضمن رّد ِ کودتا علیه مصّدق، به 

هندرسون تأکید کرده بود:
» ... زندانی کردن مصّدق یا حّتی 
از  تهران،  بلوائیان  به دست  او  مرگ 
مصّدق یک شهید خواهد ساخت و 
سرچشمه دردسرهای جّدی در آینده 
خواهد شد« )گزارش هندرسون، بتاریخ 
14 مه 1953= 24 اردیبهشت 1332، 

شماره تلگراف 1953-5/788.00(
مصّدق  عزل  فرمان  ترتیب،  بدین 
- که در تاریخ 22 مرداد امضاء شده 
بود - به علّت اختفاء سرلشگر زاهدی 
و عدم دسترسی به وی، دو روز بعد 
برای   - و سپس  ابالغ می شود  او  به 
در  بیشتر،  وقِت  اتالف  از  جلوگیری 
همان شِب 24 مرداد، سرهنگ نصیری 
جهت ابالغ فرمان شاه، به خانـه دکتر 
مصّدق روانه می شود. ابالغ فرمان شاه 
نصیری،  توّسط شخِص سرهنگ 
ُمسّلماً به این عّلت بوده که اعتبار، 
اهمّیت و اصالت فرمان شاه را به 
مصّدق یادآوری شود چرا که در آن 
هنگام - با توّجه به سفِر تابستانه شاه 
- سرهنگ  )رامسر(  به »کالردشت« 
نصیری - بعنوان رئیس گارد سلطنتی- 
بیش از هر شخِص دیگری به شاه، نزدیک 
و با او در ارتباط بود. از این گذشته، 
- با توّجه به قطع رفت و آمِد رجال 
شاه  نزد  در  مصّدق  مخالف  سیاسِی 

)طبق توافقنامه 5 بهمن 1331(،

– اوت = 25 مرداد 32( خبرنگاران 
به  تایمز  نیویورک  و  آسوشیتدپرس 
درخواست پسر تیمسار زاهدی برای 
مصاحبه به تپه های شمال تهران رفتند. 
فضل اهلل زاهدی حضور نداشت، ولی 
پسِر او فرمان امضاء شده از سوی شاه را 
به خبرنگاران ارائـــه داد و فتوکپی هائی 
از آن را میان خبرنگاران پخش کرد«. 
 ماتیسون، پس از ذکر محتوای فرمان 
به  زاهدی  سرلشگر  انتصاب  در  شاه 

نخست وزیری تأکید کرد:
»مترجم سفارت ]علی پاشا صالح، 
برادر اللهیار صالح؟[ که به علّت کار 
و مشاغل قبلی، به خوبی امضاء شاه را 
می شناخت، هنگامی که فتوکپی فرمان 
را دید، صّحت و اصالت امضاء شاه را 

تائیــد نمــود.«
اعالم  و  از دستگیری نصیری  پس 
تهران،  رادیو  از  کودتا«  »وقوع  خبر 
شاه به همراه ملکه ثریا از  رامسر به 
بغداد پرواز کرد و از آنجا به ُرم عزیمت 
نمود. شاه به محض ورود به بغداد، در 
ساعت  5/9 شِب 25 مرداد، در مالقات 
 )Burton Berry( »با »برتون بِری

سفیر آمریکا اظهار داشت:
» ... در هفته های اخیر، وی ]شاه[ 
بیش از پیش فکر می کرده که بایستی 
علیه مصّدق دست به اقدام بزند زیرا 
مصّدق در نقض قانون اساسی گستاخ 
تر شده بود. بنابراین، وقتی که دو هفته 
پیش به وی ]شاه[ پیشنهاد شد که 
هدایت یک کودتای نظامی را بر عهده 
بگیرد، پذیرفت با این وصف با مطالعه 
به  دست  گرفت  تصمیم  بیشتر، 
چارچوب  در  که  د  ـَ َزن اقدامی 
اساسی  قانون  در  وی  اختیارات 
باشد نه مبادرت به یک کودتا،  بدین 
سبب تصمیم گرفت تا سرلشگر زاهدی 
را به عنوان نخست وزیر به جای مصّدق 
منصوب نماید ...«. )تلگراِف 17 - اوت 
1953، به شماره 788.00/8-1753(

 خبرگزاری رویتر گزارش داد: 
حاضر  موقعی  فقط  ایران  »پادشاه 
است به ایران مراجعت کند که مصّدق 
از او متابعت کند و امور کشور را به 
از  که   - زاهدی  اهلل  فضل  سرلشگر 
طرف شاه به نخست وزیری منصوب 
شده است - واگذار نماید. پادشاه ایران 
استعفاء نداده و قصد استعفا دادن هم 
اظهار  بغداد  در  ُمّطلع  ندارد. محافل 
می کنند که سرلشگر زاهدی، کودتا 
دکتر  عزل  فرمان  فقط  بلکه  نکرده 
ایران چهار روز  مصّدق را - که شاه 
قبل صادر کرده بود – به او ابالغ نموده 

است« )مّوحد، ج 2، ص 817(.
اوت )27 مرداد 32( دکتر  در 18 
مصّدق در پاسخ به پرسش هندرسون 
)سفیر آمریکا در ایران( درباره فرمان 
شاه مبنی بر عزل وی؛ تأکید کرد که 
»هیچگاه چنین فرمانی را ندیده و اگر 
هم دیده بود، هیچ تفاوتی نمی کرد. 
موضع وی )مصّدق( از مّدت ها پیش 
این بوده که اختیارات شاه تنها ماهّیت 
تشریفاتی داشته و شاه حق نداشت 
فرمان  خود،  شخصِی  مسئولّیت  به 
را  دولت  تغییر  دستور  و  کند  صادر 
... درحالی که دیدیم که در  بدهد« 
فاصلــه تعطیلی مجلس سوم و چهارم، 
احمدشاه قاجار )پادشاه محبوب دکتر 
مصّدق( 14 بار، فرمان نخست وزیری 
به نام 12 تن صادر کرده بود و نیز 
شخِص مصّدق - با تحّصن در دربار، 
از محمدرضا شاه، خواستار عـزل 
ساعد مراغه ای در غیاب مجلس 

در سال 1328 شده بود! 
کتاب  در  مصّدق  گذشته،  این  از   
 ،)293 )ص  تأّمالِت«  و  »خاطرات 
ضمن اعتراف به دیدن و دریافت فرمان 
عزل خود، تأکید کرده است که بخاطر 
»هدف ملّت ایران« .... استقامت  کردم 

و فرمان عزل را اجراء ننمودم«.
محمدعلی موّحد - با عالقه و احتراِم 

عمیق به دکتر مصّدق - می نویسد:
» این مطالب را دکتر مصّدق درمقام 
تأکید به گناه شاه در امضای دستخط 
اّما رعایت  قلم آورده است،  به  عزل، 
شاه، صدور  که  گفت  باید  را  انصاف 
فرماِن عزل را وقتی پذیرفت که کاماًل 
روشن بود که او - بخواهد یا نخواهد 
- آمریکا و بریتانیا تصمیم قطعی به 
رهائی از دست مصّدق گرفته اند و آن 
را به انجام خواهند رسانید. در مرور بر 
گزارش های رسمی دیدیم که تصمیم 
بر آن بود که نقشه کودتا حّتی بدون 
شود«. گذاشته  اجراء  به  شاه  اطالع 

)موّحد، ج 2، ص 871(. 
»ادامه دارد«           

=دکتر مصّدق، قبالـً  بارهاـ  اندیشه و اراده خود  مبنی بر رّد ِ فرمان عزل خویش  را ابراز کرده بود.
=ده ها افسِر عضو حزب توده در درون ارتش، در واقع، چشم و گوش دکتر مصّدق علیه هرگونه کودتا و تحّرکات نظامی بودند!
=بر اساس اسناد سازمان سیا، کودتاچیان، فاقد کمترین تدارکات الزم برای اجرای کودتا بودند و بهمین جهت، در آغاِز 

عملّیات، معلوم شد که » همه چیز با اِشکال مواجه شده است«!

بخش )16(

- با توّجه به قطع کامل رابطه مصّدق 
با شاه پس از واقعــه نهم اسفند، 

- و با توجه به فقدان ارتباط سران مّهم 
جبهــه ملّی با مصّدق،

به نظر می رسید که ابالغ فرمان عزل 
مصّدق در طول روز - بارِ دیگر- باعث 
و  ها  آشوب  موجب  و  بلوائیان  بسیج 

آشفتگی ها گردد،.
این گمان، زمانی تقویت می شود که 
به یاد آوریم دکتر مصّدق چندین روز 
پیش از عزل خویش، در گفتگو با حسین 
مّکی و کریم سنجابی، اندیشه و اراده 

خود مبنی بر رّد فرمان عزل خود را 
ابراز کرده بود. به روایت حسین مّکی:

نزِد  برگشتم  شاه[  نزد  ]از  »وقتی 
مصّدق، به او گفتم: آقای دکتر مصّدق! 
این شخص ]شاه[ تا حاال مثِل موم در 
دست شما بوده و هر چه گفتید انجام 
داده ... حاال چرا بودجــه دربار را زدید؟ 
خارجی  با  و  برود  که  نکنید  کاری   ...
ها سازش کند و با یک کودتا شما را 
سرنگون کند ... ]مصّدق[ گفت: »آن 
کسی که بتواند کودتا کند، من با 
همین  می کنم«،  بیرون  را  او  لگد 
)رئیس  ُمعّظمی  دکتر  به  را  مطلب 
مجلس( و همین طور به ُذکائی و یکی 
از وکالی دوره چهاردهم و هفدهم هم 
گفته بود. آن وکیل به مصّدق گفته بود: 
آقا! احمد شاه ]در تعطیلی بین مجلس 
را  الوزراء  رئیس  پنج  چهارم[  و  سوم 
عوض کرد ... این ]محمدرضا شاه[ که 
دیگر از او بدتر نیست. شما اگر مجلس 
را منحل کنید، ُمسلّم بدانید که شما به 
سلطنتی  ]خاندان  رومانوف  سرنوشت 
خالصه،  شد.  خواهید  دچار  روسیه[ 
مصّدق اینقدر مغرور بود«. )مّکی، ج1، 

صص 197-196؛ متینی، ص 348(
کریم سنجابی )حقوقدان و وزیر فرهنگ 
کابینــه مصّدق( نیز به او یادآور شده بود:

- » ... اگر شما مجلس را ببندید، در غیاب 
آن، ممکن است با دو وضع مواجه شوید، 
یکی این که فرمان عزل شما از طرف شاه 
صادر بشود، دیگر این که با یک کودتا 
مواجه شوید، آن وقت چه می کنید؟«
]مصّدق[ گفت: » شاه، فرمان عزل 
مرا نمی تواند بدهد و بر فرض هم 

بدهد ما به او گوش نمی کنیم ...«.
 سنجابی – به عنوان یک حقوقدان 
برجسته - در پاسخ به این سئوال که آیا 
مطابق قانون اساسی، در غیاب مجلسین، 
شاه حّق ِ صدورِ فرمان عزل نخست وزیر 
را دارد؟ پاسخ می دهد: ]شاه حق صدور 
عزل نخست وزیر را[ دارد! )سنجابی، ص 

136-134؛ متینی، ص 354(
که  می شود  استنباط  ترتیب  بدین 
فرمان عزل مصّدق، حّتی اگر در وسط 
روز نیز به وی ابالغ می شد، با امتناع و 
عدم اطاعت دکتر مصّدق روبرو می گردید.

2- وقوع کودتا

 در روزهای 18، 19، 20، 21، 22، 
شایعات  و  اخبار  مرداد،   24 و   23
»وقوع  احتمال  بر  مبنی  ای  گسترده 
کودتا« در نشریات و روزنامه های هوادار 
مصّدق - و خصوصاً در نشریات مختلف 
حزب توده - منتشر شده بود بطوری که 
روزنامه »بسوی آینده« )وابسته به حزب 
توده( ضمن هشدارِ وقوع کودتا، حّتی 
اسامی فرماندهان و افسران کودتاگر را 
به تفصیل منتشر کرده بود. دکتر مصّدق 

نیز در این باره می گوید: 
»در روزهای 19 و 20 مرداد، عده ای از 

اشخاصی که به منزل من می آمدند اظهار 
می نمودند که دربار در خیال کودتاست. 
روز دوشنبه 22 مرداد، اخباِر کودتا 
به حّد ِ اِشباع رسیده بود.« )مصّدق 
ج 1، ص 131(. نظامی،  محکمه  در 

دکتر مصّدق در گفتگو با کریم سنجابی 
مبنی بر امکان وقوع کودتا گفته بود: 
قدرت   ،! کودتـا  امکان  اما،   «-
حکومت در دسِت ماست و خودمان 
از آن ]کودتا[ جلوگیری می کنیم« 
متینی،  135-134؛  ص  )سنجابی، 

ص 354(.
نظامی  نیروهای  آرایش   – الف 

دکتر مصّدق:
دکتر  ماهـه   28 حکومت  بیشتر 
مصّدق، تحت حکومت نظامی و مراقبت 
دکتر  گذشت.  امنّیتی  شدید  های 
مصّدق – به عنوان فرمانده ارتش و وزیر 
دفاع - تمام نیروهای ارتشی و انتظامی و 
شهربانی و ژاندارمری را در اختیار داشت 
و رئیس ستاد ارتش )سرتیپ ریاحی( نیز 
منتخِب دکتر مصّدق و هوادار و وفادار 
وی بود، در چنان شرایطی، از روزهای 
پیش، اقامتگاه دکتر مصّدق با امکانات 
محافظت  شدیداً  امنّیتی،  و  دفاعی 
افسِر  ها  ده  گذشته،  این  از  می شد. 
ارتش،  توده در درون  عضو حزب 
در واقع، چشم و گوش دکتر مصّدق 
تحّرکات  و  کودتا  هرگونه  علیه 
روایت  به  کنید  )نگاه  بودند.  نظامی 

بابک امیرخسروی، صص 524-534(.
به روایت دکتر مصّدق:

- »من از رئیس ستاد ارتش ]سرتیپ 
ریاحی[ پرسیدم که در این باب ]کودتا[ 
چه اقدامی می کنند که کودتا صورت 
وقوع پیدا نکند؟ ایشان باز جواب دادند: 
احتیاطات الزمه شده، جای  تمام 
نگرانی نیست ... چند مرتبه از آقای 
سئوال  ستاد  رئیس  ریاحی  سرتیپ 
چه  در  من  خانـه  وضعّیت  که  کردم 
هیچ  به  گفتند:  ایشان  است؟  حالی 
ها  نیست. شب  نگرانی  وجه جای 
در اّوِل بعضی از خیابان ها که منتهی 
به خانـه من می شد، کامیون در عرِض 
جاده می گذارند  که اگر جمعّیت ها رو 
به خانـه من بیایند، دوچرخه سواراِن 
مواظب، به قوای انتظامّیه اطالع دهند 

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

1- این سرهنگ دفتری با سرتیپ محمد دفتری )خواهرزاده دکتر مصّدق که در 
28 مرداد در کنار نیروهای مخالف مصّدق قرار گرفت(، تفاوت دارد. 

استقبال از پادشاه در فرودگاه تهران- )1 شهریور 1332(
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ماموران  شرم آلود  اقدامات  با  مقابله  و 
امر به معروف و نهی از منکر رژیم قرار 
بگیرند. مطمئنا این حرکت مورد توجه 
زنان ایرانی در سراسر دنیا واقع شده و 
پشتیبانی خواهد شد. حکومت در برابر 
این فراخوان لشکرکشی خواهد کرد اما 
هیچ حکومتی نمی تواند میلیون ها نفر را 
بازداشت کرده یا از خیابان ها جمع کند.

که  خواهد  نمی  فقط  فرشگرد  اگر 
به  ایران  مردم  نقش »رساندن صدای 
کند  بازی  را  رایج(  )کلیشه ی  عالم« 
)که مساوی است با بی عملی چون یک 
را  کار  این  تلگرامی  کانال  یا  وبسایت 
می کند( چند اقدام عملی را باید در باالی 
فهرست اقدامات خود قرار دهد. با چنین 
بدنه ی  با  فرشگرد  که  است  اقداماتی 
)به  کشور  داخل  در  برانداز  اجتماعی 
قول معروف( »چفت« می شود. سیاست 
با  انتظار و بی عملی و ریسک ناپذیری 
سیاست براندازی ناسازگار است. ظرفیتی 
وجود دارد که هنوز دست نخورده باقی 
مانده و گروهی خوشنام و جوان می تواند 
این ظرفیت بالقوه را بالفعل سازد. اولین و 
مهمترین اقدام باید بر موضوعی متمرکز 
باشد که زمینه های اجتماعی آن فراهم 
است مثل دعوت عمومی از زنان ایرانی 
برای حضور میلیونی بدون حجاب در 

کوچه ها و خیابان ها.
البته همانطور که زندگی شرکت بیمه 
نیست، مبارزات سیاسی را نمی توان برای 
موفقیت بیمه کرد. مخالفان جمهوری 
که  شده اند  نوجوانانی  مثل  اسالمی 
نمی خواهند از دختر یا دختران مورد 
عالقه ی خود »نه« بشنوند و به همین 
می مانند.  تنها  همیشه  برای  دلیل 
ممکن است این دعوت مثل بسیاری 
به  ارعاب عمومی  با  از دعوت ها  دیگر 
شکست بیانجامد اما قرار نیست همه ی 
اگر  باشد.  پیروز  مخالفان  حرکت های 
قرار بود چنین تضمینی لحاظ شود هیچ 

حرکتی انجام نمی شد.
چرا دعوت عمومی برای لغو عملی 

حجاب اجباری؟
ده علت روشن برای تقدم این فراخوان 
بر دیگر فراخوان ها برای یک شبکه ی 

سیاسی برانداز وجود دارد:
تنفر  کنار  در  اجباری  1-حجاب 
بارزترین چهره ی  اسرائیل  و  امریکا  از 
حکومت نفرت و نکبت در ایران هستند. 
سقوط حجاب اجباری یکی از دو پایه ی 

اصلی حکومت نکبت را ویران می کند.
اجتماعی  زمینه ی  فراخوان  2-این 
حرکت های ضد  دارد.  مناسبی  بسیار 
حجاب اجباری و شجاعت یافتن زنان 
برای برداشتن حجاب در انظار عمومی 
که هر روز شاهد آنها هستیم این زمینه 
را گواهی می دهد؛ حتی نظر سنجی های 
دولتی نشان می دهند که باورمندان به 
حجاب اجباری در ایران در اقلیت هستند 
و این موضوع تنها با زور اسلحه در ایران 
باقی مانده است. از اعالم گردهمایی های 
در  بسیج  نفری  ادعایی چند صدهزار 
کشور نهراسید چون این ارقام همیشه 
افراد  عمده ی  بخش  و  مبالغه آمیزند 
یا  راحت تر  سربازی  برای  شده  بسیج 
یک وعده غذای مجانی یا فرار از مدرسه 
به این گردهمایی ها می آیند و انگیزه ی 
مشارکت در سرکوب همگانی را ندارند.

۳-مستلزم هیچگونه خشونتی نیست 
بحران  شرایط  این  در  نیز  حاکمان  و 
اقتصادی و فساد گسترده روزگار سختی 
برای کتک زدن زنان و بازداشت آنها در 
خیابان ها خواهند داشت. آن چندده هزار 
نفری که در اسفند سال 5۷ به اجبار 
حجاب اعتراض داشته و به خیابان ها 
آمدند امروز حداقل 50 برابر شده است. 
برداشتن حجاب در مالء عام یک حرکت 

دوستان فرشگرد: براندازی را از حجاب اجباری 
آغاز کنید!

=حجاب اجباری امروز نماد 
حجری  عصر  احکام  همه  ی 
و ضد انسانی شریعت سوار 
شده بر قدرت )اسالمگرایی( 

است.
=سقوط حجاب اجباری یکی 
اصلی حکومت  پایه ی  دو  از 
می کند. ویران  را  نکبت 
حجاب  لغو  که  =کسانی 
اجباری را فرعی می دانند باید 
بگویند چه چیزی غیر از سهم 
آنها در قدرت »اصلی« است.
= هیچ حکومتی نمی تواند 
بازداشت  را  نفر  میلیون ها 
کرده یا از خیابان ها جمع کند.
فرایند  یک  =براندازی 
تدریجی است و یک به یک 
و  سیاست ها  و  نمادها  باید 
و  نکبت  رژیم  این  قوانین 

سیاهی را برانداخت.
=همانطور که زندگی شرکت 
بیمه نیست، مبارزات سیاسی 
را نمی توان برای موفقیت بیمه 

کرد.
= سیاست انتظار و بی عملی 
و ریسک ناپذیری با سیاست 

براندازی ناسازگار است.

اعالم  نخست   - محمدی  مجید 
شبکه ی فرشگرد را به دوستان جوان 
تبریک  آن  موسس  اعضای  و  خود 
می گویم. شجاعت شما در اعالم برانداز 
بودن و مرزبندی با اسالمیون و چپگرایان 
تاریخ  از  مقطع  این  در  استمرارطلب 
ایران با توجه به غلبه ی آنها بر فضای 
کشور  خارج  در  فارسی زبان  رسانه ای 
مثال زدنی است. از اسم و رنگ و نماد 
همه  )اینها  دیگر  صورت بندی های  و 
اما امور فرعی هستند( و مواضع  الزم 
مخرب و تخدیرکننده ی سرخ های ضد 
امپریالیست و اسالمگراهای فریز شده 
در سال 5۷ و در خدمت استمرار »نظام 
صهیونیستی«  ضد  و  استکباری  ضد 
علیه این شبکه که بگذریم باید منتظر 
بود.  جمع  این  عملی  اقدامات  اولین 
صراحت موسسان در اعالم برانداز بودن 
دولتی  رسانه های  برای  که چهار دهه 
بوده  تابو  کشور  خارج  در  فارسی زبان 
مایه ی خرسندی کسانی است که هر 
روز عمر رژیم نکبت و سیاهی را مایه ی 
مخاطره برای صلح و امنیت و سعادت 
که  کسانی  می دانند.  بشری  جامعه ی 
پایان سیاهی و نکبت در ایران را انتظار 
می کشند منتظرند نسل جوانی که آلوده 
به اسالم سیاسی و مارکسیسم نبوده اند 

چه رویایی در سر دارند.
پرده پوشی  بدون  فرشگردی ها 
نباید  میان  این  در  آنچه  اما  براندازند 
فراموش کرد آن است که براندازی یک 
فرایند تدریجی است و یک به یک باید 
نمادها و سیاست ها و قوانین و گفتمان ها 
و اجبارهای احمقانه ی این رژیم نکبت 
و سیاهی را برانداخت تا نوبت به والیت 
حجاب  برسد.  دینی  حکومت  و  فقیه 
اجباری )امر به معروف و نهی از منکر( 
از سست ترین خانه هایی است که رژیم 
برای سرکوب نیمی از جمعیت برساخته 

و آسانترین آنها برای براندازی است.
پیشنهاد اولین فراخوان عمومی

به عنوان کسی که چهار دهه تحوالت 
ایران را  روز به روز دنبال کرده ام یک 
پیشنهاد به عنوان اولین فراخوان عمومی 
این شبکه مطرح می سازم و دالیل خود 
را نیز اعالم می کنم. به باور من لغو عملی 
حجاب اجباری اولین گام در اقدامات 
براندازانه ی صلح آمیز و بدون خشونت 
و کم هزینه برای مردم ایران است. دیگر 
گذشته  یواشکی«  »آزادی های  زمان 
است. فرشگرد با تعیین روزی مناسب 
)مثل 1۷ دی ماه روز کشف حجاب در 
ایران( می تواند از میلیون ها زن ایرانی 
که در کوچه و بازار و دانشگاه و صحرا 
و بیابان و دریا نشان داده اند به حجاب 
باور ندارند دعوت کند که آن روز بدون 
کشور  سراسر  خیابان های  در  حجاب 
تابوی  این  شکستن  با  و  شوند  ظاهر 
دولتی در روزهای دیگر همین را ادامه 
حمایت  برای  می توانند  مردان  دهند. 
در کنار خواهران و مادران و دختران و 
همسران خود برای دفاع از حقوق آنها 

کامال مدنی و حق زنان ایرانی است و 
حکومت با خشونت علیه زنان خود را 
برای چپ های هم پیمان  این  از  بیش 
موجود  قانون  می سازد؛  رسوا  دنیا  در 
نیز به دو دلیل بی ارزش است: تصویب 
آن بعد از اعمال آن برای پنج سال به 
زور و تصویب توسط نهادی بی اعتبار و 

غیردمکراتیک.
از  نیمی  مدنی  آزادی  ۴-مهمترین 
جمعیت کشور را مد نظر قرار می دهد؛ 
برخالف اقلیت های مذهبی و قومی و 
و  نیستند  اقلیت  زنان یک  جنسیتی، 
قدرت وافری برای به چالش کشیدن 

حکومت نکبت و فالکت موجود دارند.
دهه  چهار  کنش  این  5-اهمیت 
)چپ های  »سرخ ها«  توسط   است 
کمونیست( و »سیاه ها« )اسالمگرایان( 
نادیده گرفته شده است: آنها چهار دهه 
است به زنان می گویند حجاب اختیاری 
و دیگر آزادی های فردی »فرعی«اند تا 
به مسائل اصلی )کسب قدرت سیاسی 
توسط جناح ها( برسند. اما زنان ایرانی 

این سرکوب هرروزه را شاهد بوده اند.
۶-از حیث بین المللی حتی چپ های 
اروپایی و امریکایی که در جیب جمهوری 
اسالمی قرار دارند نمی توانند آزادی های 
را  اجباری  حجاب  با  مبارزه  و  فردی 

نادیده بگیرند.
۷-کاسبان اصالح طلبی نیز نمی توانند 
این حرکت را مثل همه ی برنامه های 
بیرون  آنها  از آشپزخانه ی  دیگری که 
نیامده به اسرائیل و عربستان سعودی 
نسبت  رژیم(  تبلیغاتی  دستگاه  )مثل 
اخیرا دست  نیست چرا  معلوم  دهند. 
برداشته اند؛  آمریکای جهانخوار  از سر 
معلوم نیست چرا فقط علیه صهیونیسم 
و وهابیسم مبارزه می کنند و امپریالیسم 

را کنار گذاشته اند؟
8-همه ی گروه های مخالف حکومت 
در این مقطع مجبورند یا از این حرکت 
دفاع کرده یا در برابر آن سکوت کنند 
در  بتوانند  که  نیست  موضوعی  چون 
مقابل آن مقاومت کنند. ممکن است 
مثل همیشه آن را در اولویت قرار ندهند 
اما اکثر آنها دهان های گشاد خود را در 
به  کرده  غش  فارسی زباِن  شبکه های 

سوی استمرارطلبان خواهند بست.
9-برخالف اعتصاب یا بیرون کشیدن 
پول از بانک ها که برای شهروندان تحت 
معیشتی  و  اقتصادی  هزینه ی  فشار 
عنوان  به  زنان  اعتراضی  حضور  دارد 
و  ثروت  از  جامعه  قشر  محرومترین 
درآمد )با 12 درصد اشتغال( هیچ باری 
را بر معیشت خانوارها تحمیل نمی کند. 
زنان از اقشاری در جامعه ی ایرانند که 
اکثرا چیزی برای باختن ندارند. امروز هم 
برای مردان ایرانی بسیار دشوار است که 
بخواهند زنان را با زندانی کردن در خانه 

از اینگونه حرکت ها بازدارند.
نظامیان  جذب  برای  10-تالش 
فرایندی بسیار دشوار و دیر بازده است 
با  براندازی  به جنبش  زنان  اما جذب 
چهار دهه سرکوب بسیار آسان است. 
براندازی  به  پیوستن  برای  نظامیان 
بسیاری چیزها را از دست می دهند و 
بسیاری از مجازات ها در انتظار آنهاست 
اما زنان در پیوستن به این جنبش چیز 

زیادی از دست نخواهند داد.
حجاب اجباری: ایده ای مرده

از جامعه ی  اقشاری  معدود  از  زنان 
ایران هستند که مستقیما به شکل نادر 
از رانت های حکومت برخوردار شده اند. 
آنها که رانتی دارند از صدقه ی سر مردان 
خانواده بوده است و معلوم نیست تا چه 
حد حاضر باشند به این درجه دوم بودن 

)از حیث رانتخواری( ادامه دهند.

زنان برای رهایی از حجاب اجباری دست بردار نیستند… میدان 
»انقالب« تهران؛ آبان 1۳9۷

=یکی از مدیران سوئیفت 
در بروکسل به کیهان لندن 
مقامات  از  برخی  می گوید: 
خزانه داری  وزارت  ارشد 
آمریکا تهدیدهای جدی تری 
گفته اند  جمله  از  کرده اند، 
همکاری،  ادامه  صورت  در 
ما  ارشد  مدیران  از  برخی 
شخصیت های  فهرست  در 
خواهند  قرار  شده  تحریم 
گرفت و نخواهند توانست به 

آمریکا سفر کنند.
ایتالیایی  بازرگان  =یک 
می گوید: آمریکایی ها اصرار 
دارند که این تحریم ها نباید 
به هیچ وجه مانع صدور دارو و 
مواد غذایی به جمهور اسالمی 
تنبیه  آنها  هدف  زیرا  بشود 
مردم نیست بلکه وادار ساختن 
برای  تهران  در  حاکم  رژیم 
بازگشت به میز مذاکره است.
اروپایی:  دیپلمات  =یک 
اختالف اروپا با آمریکا در رابطه 
پرونده جمهوری اسالمی،  با 
در مورد محتوای آن نیست، 
آتالنتیک در  بلکه دو سوی 
با  برخورد  چگونگی  مورد 
ابزاری  و  اسالمی  جمهوری 
قرار  استفاده  مورد  باید  که 
گیرند، نظرات متفاوتی دارند.

جدید  تحریم های   - رأفت  احمد 
نفت  صدور  کاهش  هدف  با  آمریکا 
جمهوری اسالمی  از صبح روز یکشنبه 
رسمی  هدف  اگرچه  شده اند.  اجرایی 
این تحریم ها قطع کامل صادرات نفت 
و گاز جمهوری اسالمی اعالم شده، ولی 
کشورهای  برخی  معافیت  به  توجه  با 
این  کامل  اجرای  از  آمریکا  دوست 
تحریم ها، می توان پیش بینی کرد که در 
ماه نوامبر صادرات روزانه نفت جمهوری 
بشکه،  میلیون  یک  زیر  به  اسالمی 
احتماال بین ۷00 تا 800 هزار بشکه، 
سقوط خواهد کرد. هشت کشور تا کنون 
توانسته اند این معافیت را ، به شرطی که 
واردات نفتی خود از جمهوری اسالمی را 
به میزان قابل مالحظه ای کاهش دهند، 
به دست آورند. بر اساس گمانه زنی های 
رسانه  های اقتصادی کره جنوبی، ژاپن، 
هند، چین، ترکیه، ایتالیا، تایوان و امارات 
متحده عربی کشورهایی هستند که از 

تحریم های نفتی آمریکا معاف شده اند.
تحریم های جدید

بسته دوم تحریم های جدید آمریکا که 
از صبح روز ۴ نوامبر قدم به مرحله ی 

اجرا گذاشته اند، به شرح زیر هستند:
به  نفتکش  تردد کشتی های  تحریم 
بنادر و پایانه های نفتی جمهوری اسالمی

کشتیرانی  شرکت های  کلیه  تحریم 
با  غیرنفتی  و  نفتی  زمینه  در  که 
جمهوری اسالمی به رابطه خود ادامه 
دهندتحریم شرکت های بیمه بین المللی 
غیرایرانی  و  ایرانی  کشتی های  که 
را  می گیرند  پهلو  ایران  بنادر  در  که 
ارائه  کلی  بطور  و  باشند،  کرده  بیمه 
جمهوری  به  بیمه  خدمات  هرگونه 
ایران اقتصادی  نهادهای  و  اسالمی 

تحریم هرگونه رابطه مالی با شرکت 
ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفت 
و  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  ایران، 
هر نهاد دیگری که در زمینه نفتی در 

جمهوری اسالمی فعالیت دارد
بانک  با  تراکنش  هرگونه  تحریم 
مرکزی ایران و بانک ها و نهادهای مالی 

که با مجوز این نهاد فعالیت دارند
تحریم کامل تمام بخش های انرژی

در  سرمایه گذاری  هرگونه  تحریم 
جمهوری اسالمی ایران

از روز چهارم نوامبر تمام شخصیت های 
حقیقی و حقوقی که نام  آنها در فهرست 
تحریم ها تا امضای برجام قرار داشت، 
بودند،  شده  خارج  فهرست  این  از  و 
دوباره مورد تحریم قرار خواهند گرفت. 
هرگونه مجوزی که از سال 2015 برای 
شرکت های آمریکایی جهت تجارت و 
جمهوری  با  اقتصادی  روابط  برقراری 
اسالمی صادر شده بود نیز از چهار نوامبر 

اعتبار خود را از دست خواهند داد.
تحریم های قبلی

بخش اول تحریم های جدید آمریکا که 

در امردادماه 1۳9۷ )اوت 2018( اجرایی 
شد مانع دسترسی جمهوری اسالمی به 
دالر است. همزمان ممنوعیت هرگونه 
تجارت با فلزات قیمتی، چون طال و نقره، 
و فلزات صنعتی، چون فوالد و آلومینیوم، 
نیز در این بسته تحریمی جای داده شده 
است. عالوه بر این، از امردادماه صنعت 
قرار  تحریم  مورد  نیز  اتومبیل سازی 
گرفته و جمهوری اسالمی حق خرید 
هواپیماهای مسافربری و قطعات یدکی 
برای آنها از آمریکا، و صدور فرش و مواد 
ندارد. را  کشور  این  به  ایران  از  غذایی 

از  پس  ویژه  به  اخیر،  ماه های  در 
از  شماری  برجام،  از  آمریکا  خروج 
شخصیت های حقیقی و نهادهای دولتی 
و خصوصی جمهوری اسالمی ایران در 
سوریه،  جنگ  در  آنها  نقش  با  رابطه 
ارتباط با برنامه  موشک های بالستیک 
و مشارکت در نقض حقوق بشر مورد 
تحریم آمریکا قرار گرفته اند. بعید نیست 
که اروپا نیز که با بازگشت تحریم های 
آمریکایی مخالفت می کند، پس از فاش 
شدن تالش های جمهوری اسالمی در 
انجام عملیات تروریستی و قتل مخالفان 
در چند کشور اروپایی، نام های جدیدی 
را در فهرست سیاه خود قرار دهد. دولت 
دانمارک رسما از اتحادیه اروپا خواسته 
است در این رابطه موضع شدیدتری در 

قبال جمهوری اسالمی اتخاذ کند.
تحریم بانکی و اخراج ایران از سوئیفت

استیون   ،2018 نوامبر  دوم  جمعه 
از  آمریکا،  خزانه داری  وزیر  منوچین 
به  موسوم  بانکی  کد های  که  نهادی 
سوئیفت را صادر می کند رسما خواست 
این  از  را  اسالمی  بانک های جمهوری 
سیستم اخراج کنند. استیون منوچین  
دیگر  با  تفاوتی  داد »سوئیفت  هشدار 
نهادهای اقتصادی ندارد و تحریم های 
حضور  ادامه  صورت  در  آمریکا  بانکی 
جمهوری اسالمی ایران در این سیستم، 
شد«.  خواهد  نیز  نهاد  این  شامل 
خزانه داری آمریکا به این نهاد که مرکز 
آن در بروکسل، پایتخت بلژیَک قرار دارد 
فرصت داد تا اقدامات الزم را برای گریز 

از تحریم را انجام دهد.
 Society مخفف   )Swift( سوئیفت 
 for Worldwide Interbank
 Financial Telecommunication
یا »جامعه جهانی ارتباطات مالی بین 
بانکی« است.  در ماه مه 19۷2 میالدی 
این سیستم با حضور 2۳9 بانک از 15 
کشور اروپایی پای گرفت و مرکز آن در 
بروکسل تعیین شد. در سال های بعد 
بانک های جدیدی از دیگر کشورها به 
آن پیوستند و امروز این سیستم بخش 
است.  جهانی  بانکی  نظام  جدانشدنی 
سوئیفت کدی را در اختیار هر بانک قرار 
می دهد که امروز شناسه بین المللی آن 
نهاد به حساب می آید. این کد 11 رقمی 
شناسه ای است که بدون آن هیچ بانکی 
نمی تواند معامالت ارزی انجام دهد. به 
عنوان مثال کد سوئیفت بانک بانک ملی 
ایران MELLIITTHXXX است. البته 
هر حساب بانکی شخصی کدهای خود 
را نیز دارد که برای معامالت ارزی باید 

به کد بانک اضافه شوند.
آمریکا به دنبال تحریم سوئیفت

سوئیفت از منظر قانونی از آنجا که در 
بلژیک به ثبت رسیده است، تابع قوانین 
آمریکا  بنابراین  و  است  اروپا  اتحادیه 
این  مستقیما نمی تواند مانع همکاری 
نهاد با بانک های جمهوری اسالمی شود. 
ولی از سوی دیگر، سوئیفت نیز مانند هر 
نهاد بانکی و مالی دیگری در صورت ادامه 
همکاری با جمهوری اسلالمی می تواند 
آمریکا  خزانه داری  وزارت  تحریم  مورد 
منوچین  استیون  تنها  نه  گیرد.  قرار 
با  سوئیفت  همکاری  ادامه  به  نسبت 
است،  داده  هشدار  اسالمی  جمهوری 
بلکه جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ 

سفید نیز در دیداری با برخی از مدیران 
این نهاد به آنها توصیه کرده است »به 
ریسک های ادامه همکاری با تهران خوب 
فکر کنند و این ریسک ها را بسنجند و 
سبک سنگین کنند«. یکی از مدیران 
لندن  کیهان  به  بروکسل  در  سوئیفت 
می گوید: »البته برخی دیگر از مقامات 
ارشد وزارت خزانه داری آمریکا تهدیدهای 
جدی تری کرده اند، از جمله گفته اند در 
صورت ادامه همکاری، برخی از مدیران 
شخصیت های  فهرست  در  ما  ارشد 
و  گرفت  خواهند  قرار  شده  تحریم 
نخواهند توانست به آمریکا سفر کنند«.

این مدیر ارشد سوئیفت در ادامه گفتگو 
با کیهان لندن می افزاید: »اگر چه برای 
و  تهدیدها  مقابل  در  عقب نشینی  ما 
بسیار  آمریکایی  مقامات  هشدار های 
سنگین و ناگوار است، ولی تا زمانی که 
دالر به عنوان ارز مرجع در اقتصاد جهانی 
باشد، نمی توانیم در مقابل آمریکا بایستیم 
یا زود مجبور به عقب نشینی و  و دیر 
پیوستن به تحریم ها هستیم«. همین 
مقام بانکی معتقد است »تا زمانی که اروپا 
نتواند ساز و کار ویژه مناسبات اقتصادی 
با جمهوری اسالمی را راه اندازی کند، در 
عمل ادامه همکاری نهاد های اقتصادی 
اروپایی با تهران برابر صفر است. تنها این 
ساز و کار ویژه است که می تواند بخش 
مالی روابط اقتصادی را خارج از سیستم 
تامین کند و در آن  بین المللی  بانکی 
صورت خروج بانک های ایران از سوئیفت 
تاثیر آنچنانی بر معامالت تجاری نخواهند 
داشت«. اروپا اما هنوز نتوانسته هیچ »ساز 
و کار ویژه «ای ارائه دهد چرا که مناسبات 
و پیچیدگی های سیستم بانکی جهانی 
چیزی نیست که در طول فقط چند هفته 
و چند ماه شکل گرفته باشد تا بتوان آن 
را در زمانی کوتاه آنهم به خاطر حفظ 
یک توافق نیم بند با کشوری که دارای 
به  اقتصادی نیست و  ثبات سیاسی و 
قول و قرارهای زمامدارانش نیز نمی توان 
اعتماد کرد، با »ساز و کار ویژه« دور زد.

اختالف آمریکا و اروپا
یک بازرگان ایتالیایی که مواد غذایی 
می کند  صادر  اسالمی  جمهوری  به 
وزارت  با  که  تماسی  در  می گوید، 
خزانه داری آمریکا داشته است، یکی ار 
که  گفته  منوچین  استیون  دستیاران 
بانک  چند  معافیت  بررسی  حال  »در 
از تحریم ها برای ارسال دارو و نیازهای 
عمومی و غذایی به جمهوری اسالمی 
می  ایتالیایی  بازرگان  این  هستند«. 
گوید »آمریکایی ها اصرار دارند که این 
تحریم ها نباید به هیچ وجه مانع صدور 
دارو و مواد غذایی به جمهور اسالمی 
بشود زیرا هدف آنها تنبیه مردم نیست 
بلکه وادار ساختن رژیم حاکم در تهران 

برای بازگشت به میز مذاکره است«.
یک دیپلمات که در نمایندگی ایتالیا 
به  نیز  می کند  کار  اروپا  اتحادیه  در 
کیهان لندن می گوید »اروپا نیز معتقد 
را  اسالمی  جمهوری  باید  که  است 
متقاعد به بازگشت به میز مذاکره کرد. 
توافق هسته ای احتیاج به تغییراتی دارد 
برنامه  مورد  در  نمی توان  همزمان  و 
موشک های بالستیک جمهوری اسالمی 
بیش از این بی تفاوتی نشان داد زیرا یکی 
است«.  منطقه  در  بی ثباتی  عوامل  از 
اروپا، به گفته همین دیپلمات ایتالیایی، 
منطقه ای  سیاست های  نگران  شدیدا 
جمهوری اسالمی، ادامه حضور نظامی 
این کشور در سوریه و »به ویژه خطر 
درگیری مستقیم با اسرائیل در خاک 
این دیپلمات  یک کشور سوم است«. 
معتقد است که »اختالف اروپا با آمریکا 
در رابطه با پرونده جمهوری اسالمی، در 
مورد محتوای آن نیست، بلکه دو سوی 
آتالنتیک در مورد چگونگی برخورد با 
جمهوری اسالمی و ابزاری که باید مورد 
استفاده قرار گیرند، نظرات متفاوتی دارند«.

گزارشی جامع از تحریم هایی که در راه هستند: 
کنار گذاشتن ایران از سیستم بانکی جهانی

نماز جمعه تهران؛ تظاهرات پس از خروج آمریکا از برجام؛ 11 مه 2۰1۸



صفحه Page 16 - 16 - شماره 1652 
جمعه 18 تا پنجشنبه 24 آبان ماه 1397خورشیدی

= امروز هیچ انقالبی بدون 
بدون  تصاویر هیجان انگیز، 
شده«،  شناخته  »نام های 
و  مشخص  نماد  یک  بدون 
بدون یک رنگ معین وجود 

ندارد. 
= یک جنبش چریکی بدون 
اسلحه و یک انترناسیونال با 
انقالب های  نوین،  نمادهای 
آرام را سازماندهی می کند. 

جوان  سازندگان   =
دمکراسی  فرزندان گاندی، 
بیل گیتس و کوکاکوال و تنها 

بدیل تروریسم اند.
= این احتمال وجود دارد 
برخی از سازمان های مبارزه 
برای حقوق شهروندی واقعا 
زیر نفوذ این یا آن مأمور سیا 
قرار داشته باشند. همچنین 
جوان  انقالبیون  دایره  در 
نیز جاه طلبانی وجود دارند 
می دهند.  رشوه  به  تن  که 
افراد بسیاری بر این خطرها 
آگاهند و با این همه به اندازه 
کافی خودآگاهی دارند که بر 
استقالل خود اصرار بورزند.

نوامبر   /1384 آبان  از  )بازنشر 
الگوها،  آرام  انقالب های   )2۰۰۵
مشکالت و امکانات خود را دارند. آنچه 
مسلم است این است که هیچکدام از 
این انقالب ها بدون کمک همه جانبه 
خارجی اعم از آموزش و منابع مالی و 
همچنین مشارکت پایدار مردم امکان 
بیش  اینک  برسد.  پیروزی  به  ندارد 
از پیش روشن می شود که مهمترین 
کمک ها از آمریکا و سپس از انگلستان 
می رسد. انقالبیون قرن بیست و یکم 
از گاندی می آموزند و مانند چه گوارا 
برای انقالب به کشورهای دیگر سفر 
می کنند. آخرین شماره مجله اشپیگل 
)14 نوامبر 2۰۰۵( موضوع اصلی خود 
به  را طی یک گزارش بسیار مفصل 
که  است  داده  اختصاص  امر  همین 
فشرده آن را می خوانید. میان تیترها از 

مترجم است.
]االهه بقراط[

*****
چگونه می توان انقالب کرد؟ آنچه 
در سال 2۰۰۰ در یوگسالوی، در سال 
2۰۰3 در گرجستان و در سال 2۰۰4 
در اوکراین روی داد، به نظر می رسید 
یک مقاومت مردمی  خودانگیخته علیه 
حاکمان باشد. در حقیقت اما بسیار با 
و  دانشجویی  رهبران  توسط  دقت 
شبکه های آنان سازماندهی شده بود. 
نیز  آمریکا  از  کمک  گرفتن  از  آنها 
قربانی  رژیم  کدام  نداشتند.  پروایی 

بعدی آنان خواهد بود؟
آنان کیانند؟

تغییرات  قهرمانان  این  آنان، 
کابوس  به  جهان،  در  دمکراتیک 
خودکامگان و امید سرکوب شوندگان 
تبدیل شده اند. آنان در سرزمین های 
مردمی  را  مقاومت های  خود 
از  را  مستبدان  و  کرده  سازماندهی 
با  آنان  اینک  رانده اند.  کاخ هایشان 
در  جدید  انقالب  یک  برای  یکدیگر 
و  مرکزی  آسیای  شرقی،  اروپای 
خاورمیانه نقشه می کشند تا قدرت را 
از دست حاکمان مستبد خارج کرده 
و آزادی های شهروندی انسان ها را به 

آنها بازگردانند.
آنان قهرمانان واقعی عصر ما هستند 
قهرمان  خود  میل  خالف  بر  که 
نام  کسی  که  قهرمانانی  شده اند. 
روابطشان  را،  زندگینامه شان  را،  آنها 
و  مالی شان  منابع  یکدیگر،  با  را 
تغییر  یک  برای  را  برنامه هایشان 
رژیم نمی داند و این همه را خودشان 
مثبت می شمارند چرا که آنان همواره 
از حکومت های  جلوتر  گام  یک  باید 
هیوالیی  دستگاه  آن  با  سرکوبگر 
سازمان های  انتظامی  و  نیروهای 
امنیتی شان باشند. آنان باید ماهرتر، 
آنان  باشند.  سازمانیافته تر  و  بهتر 
و  ندارند  اسلحه  باالیی ها  خالف  بر 
نمی خواهند داشته باشند. دست کم نه 
اسلحه ای که به مرگ آنان و یا شکنجه 

شدنشان بیانجامد.
در سنین 3۰ هستند.  تقریبا  آنان 
اغلب مردان جوانند. لیکن زنان نیز در 
صفوف آنها مبارزه می کنند. اکثر آنان 
شده اند.  آشنا  یکدیگر  با  دانشگاه  در 
را  گذشته  سال های  اخبار  که  کسی 

در رسانه ها دنبال کرده باشد، ممکن 
است در لحظاتی گذرا به هنگام جشن 
آنان را حس  انقالب، حضور  و سرور 
کرده باشد. لیکن نه در نخستین ردیف. 
شعار آنان ماندن در پشت صحنه است. 
یک ارتش صلح در سایه تشکیل شده 
است که سازماندهی و برنامه های آن 
را هیچکس نباید بشناسد. پر از راز و 
رمز، ضربه زننده، پیگردناپذیر. آنان به 
یک پدیده مهم در سیاست بین المللی 
تبدیل شده اند و تا کنون کمتر مورد 

توجه قرار گرفته اند.

آنان را می شد در آن روز شگفت انگیز 
بلگراد  در   2۰۰۰ اکتبر  پنجم 
)صربستان( دید. آنها در جایی میان 
که  بودند  تظاهرکننده ای  صدهاهزار 
سلوبودان میلوسوویچ رییس جمهور 
مبهوت را مجبور به استعفا کردند و 
با  جنگی  جنایتکار  این  که  هنگامی  
استعفایش  خود  به  نسبت  دلسوزی 
را اعالم کرد، آنها به شادی پرداختند. 
وقت  »می خواهم  گفت:  میلوسویچ 
بیشتری را با خانواده ام بخصوص نوه ام 

مارکو بگذرانم.«
نوامبر   23 روز  می شد  را  آنان 
که  هنگامی   دید،  تفلیس  در   2۰۰3
جمهور  رییس  شواردنادزه  ادوارد 
فاسد گرجستان پس از هجوم بدون 
خشونت مردم به ساختمان مجلس از 
از فرستنده  اقامتگاه خود بطور زنده 
سی ان ان، مبهوت از رویدادهای انقالب 
گلسرخ، با صدایی لرزان وداع خود را با 

قدرت اعالم کرد.
آنان را می شد روز 31 دسامبر 2۰۰4 
در کی یف دید، هنگامی  که اعالم شد 
در  که  سرسخت  یانوکوویچ  ویکتور 
انتخابات رژیم ورشکسته کوچما تقلب 
کرده بود، در برابر تظاهرات گسترده 
مردمی  در میدان اصلی شهر و در برابر 
قدرت  از  نارنجی،  اعتراض  از  دریایی 
اوکراین  دولتی  قدرت  کشید.  دست 
نیروی  از  استفاده  هرگونه  بدون 
نظامی  و با تکیه بر تظاهرات گسترده، 
ترانه های فکاهی و شکست در دومین 

دور انتخابات در هم کوبیده شد.
چه روی داد؟

گرجستان  یوگسالوی،  در  آنچه 
در  سپس  و  داد،  روی  اوکراین  و 
تکرار  مرکزی  آسیای  در  قرقیزستان 
برخوردار  مشترکی  وجوه  از  شد، 
از  کدام  هر  می رسید  نظر  به  بودند. 
با  همراه  خودانگیخته  مقاومتی  آنها 
اصلی،  میادین  در  عظیم  تجمع های 
شعارهای آسان و قابل فهم، پالکاردها 
و برچسب های طنزآمیز علیه حاکمان 
باشد. یک فضای بدون تحریکات، آرام 
و تقریبا شبیه به جشن های مردمی  که 
حتی به تبهکارترین حاکمان نیز اجازه 
کند. شلیک  مردم  میان  به  نمی داد 

لیکن همان اندازه که شرایط در این 
کشورها برای انقالب از پایین مناسب 
این  می توان  کمتر  اندازه  همان  بود، 
بدون  یا  و  خودانگیخته  را  تغییرات 
هماهنگی دانست چرا که یک سرنخ 
هر تظاهرات علیه خودکامگان به یک 
با  اعتصاب های  یا  و  مدنی  نافرمانی 
دقت سازماندهی شده که همه چیز 
نخبگان  می رسید.  می کرد  فلج  را 
هدایت  را  جنبش  صحنه  پشت  در 
از  که  دانشجویی  رهبران  می کردند: 
طریق اینترنت با هم در ارتباط بودند، 
بودند  راه  استان در  به  استان  این  از 
تا امور انقالب را هماهنگ کنند. یک 
یک  اسلحه!  بدون  چریکی  جنبش 
انترناسیونال با نمادهای نوین. مردمان 
بانگ ها را می شنوند و به سوی نبرد 
بعدی می شتابند. هدف: تغییر قدرت 

حکومتی.
فراگرد  از  پست مدرن  انقالبیون 
می جویند.  سود  شدن  جهانی 
تکنولوژی  امکانات  با  ماهرانه  آنان 
آشنایی  اینترنت  مانند  ارتباطات 
علیه  را  انتقادی  سایت های  دارند. 
پیام های  می دهند،  سازمان  رژیم ها 
کوتاه از طریق تلفن های همراه رد و 
بدل می کنند و مرتب قرارهای جدید 
می دانند  همچنین  آنها  می گذارند. 
چگونه از تلویزیون که تأثیر همگانی 
گسترده دارد به بهترین شکل استفاده 
کنند. امروز هیچ انقالبی بدون تصاویر 

بدون  احساساتی،  و  هیجان انگیز 
یک  بدون  شده«،  شناخته  »نام های 
نماد ]لوگو[ مشخص و بدون یک رنگ 

معین وجود ندارد.
این  با  ایدئولوژیک  کوته فکران 
بیگانه اند.  دمکراسی  سازندگان 
دمکرات ها در تکوین استراتژی خود به 
دور و برشان نگاه می کنند و از تبلیغات 
بازرگانی الهام می گیرند و از تکنیک 
بازاریابی شرکت های بین المللی مانند 
کوکاکوال، نایک و یا مایکروسافت بیل 
جنبش های  می جویند.  سود  گیتس 
و  برچسب ها  مختلف  اعتراضی 
نماد  به  را  ماندنی  یاد  در  رنگ های 
خود بدل می سازند: انقالب گلسرخ در 
گرجستان، انقالب نارنجی در اوکراین 
و انقالب الله ها در قرقیزستان. درست 
به همین دلیل است که این رویدادها 

در یادها می مانند.
قدرتمداری  انسان  نه  آنان  الگوی 
علیه  که  است  ماکیاول  چون 
»ابزار  جز  چیز  هیچ  بد«  »حاکمان 

روبسپیر  نه  و  نمی شناخت  آهنین« 
به  غرقه  درباره  که  ژاکوبن هاست 
خون شدن »استبداِد آزادی« موعظه 
عمیقا  آنان  نزد  در  لنین  می کرد. 
»آیا  می گفت:  که  چرا  است  مظنون 
واقعا فکر می کنید بدون دست زدن 
می توانیم  ترورها  وحشتناک ترین  به 
آن  مائو،  و  برسیم؟«  پیروزی  به 
واعظ خشونت و ویرانگر کبیر نیز از 
او که رسیدن  است.  دور  بسیار  آنان 
می دید  اسلحه  لوله  از  را  قدرت  به 
فقط  حتی  که  را  کسانی  همه  و 
استثناء  قربانیان  برای  می خواستند 
پیگرد  تحت  شدت  به  شوند،  قائل 
قرار می داد، می گفت: »انقالب عملی 
است که از خشونت حاصل می شود. 
مجلس شب نشینی نیست. اثر ادبی و 
تابلوی نقاشی نیست. انقالب، گلدوزی 

نیست!«
ولی ای کاش چنین می بود: کمی 
مسالمت آمیز(  اعتراض  یک   )برای 
مانند یک مجلس شب نشینی، کمی  
)به نشانه نافرمانی مدنی( مانند یک 
اثر هنری. و ای کاش انقالب به هیچ 
را  همه  که  خشن  عملیاتی  به  روی 
شباهت  می خواند،  فرا  خونریزی  به 

نمی داشت.
الگوهای نوین

جنس  از  نوین  انقالبیون  بت های 
تاریخ های  به  که  هستند  دیگری 
گاندی  مهاتما  دارند.  تعلق  جدیدتر 
یکی از آنان است که در هند دهه سی 
با عملیات به شدت هشیارانه، مقاومت 
مسالمت جویانه را سازمان داد و قدرت 
استعماری انگلستان را به زانو درآورد. 
مارتین لوتر کینگ از ایالت جورجیا در 
جنوب آمریکا یکی دیگر از آنان است 
با  که در آمریکای دهه پنجاه همراه 
با تحریم و تظاهرات  طرفداران خود 
ریخت.  فرو  را  نژادپرستی  دیوارهای 

لخ والسا فعال سندیکایی لهستان و 
الگوهای  چک  نویسنده  واسالو هاول 
دیگری هستند که در دهه هشتاد با 
دلیری خود و سازماندهی مبارزه برای 
جامعه مدنی میخ بر تابوت کمونیسم 
شرقی  اروپای  در  حزبی  کادرهای 

کوبیدند.
قهرمانان تغییرات قرن بیست و یکم 
بی عمالن  و  ]هیپی ها[  ُگل  فرزندان 
چشم آبی و خیالپردازان صلح پرست 
نیستند. آنان فعاالن سرسختی هستند 
با انعطاف  که با آموزه الگوهای خود 
بنای  سنگ  آنان  می کنند.  برخورد 
فعالیت های انقالبی را از الگوهای خود 
می گیرند، برای مثال نافرمانی در برابر 
قدرت حکومتی، لیکن اندیشه گاندی 
تطبیق  حال  زمان  با  را  دیگران  و 
می دهند. از آنجا که آنان با اینترنت 
به یک بازار انتزاعی دست یافته اند، از 
همین رو اغلب از حضور دستجمعی 
در برابر همگان چشم پوشی می کنند و 
رهبرِی غیرمتمرکز را ترجیح می دهند.

»نیروی  با  چگونه  دریافته اند  آنان 
نرم« کار کنند. آنان راه خود را بدیل 
نظامی   سخت افزار  برابر  در  بهتری 
برای سرنگونی حاکمان به شیوه جرج 
بوش و دونالد رامسفلد می دانند. آنان 
معتقدند انقالب ها از داخل همواره بر 
حمله از خارج ترجیح دارند و دمکراسی 
آن  از  بهتر  بیاموزند،  خود  مردم  که 
آمریکا  سوی  از  که  است  دمکراسی 
این  بیشتر  از همین رو  دیکته شود. 
رسانه هایش  آمریکا،  فعاالن سیاسی، 
می دارند،  دوست  را  آن  ارزش های  و 
بوش  دولت  با  را  خود  فاصله  لیکن 
حفظ می کنند. ولی آیا این امر ممکن 
است؟ آیا »شرکت انقالب با مسئولیت 
منابع  به  خود  مبارزه  برای  محدود« 
مالی عظیم نیاز ندارد؟ و آیا این پول ها 
دولت  به  نزدیک  بنیادهای  از  عمدتا 
نو  کاران  محافظه  توسط  که  آمریکا 
هدایت می شوند، و یا »خانه آزادی« و 
»انستیتو بین المللی جمهوریخواهان« 
و یا حتی سیاستمدارانی که به سازمان 
آیا  نشده اند؟  تأمین  وابسته اند،  سیا 
این  از  نباید  دمکراسی  سازندگان 
بترسند که آلت دست شوند و یا آنها 

را از راه دور کنترل کنند؟
آنان بدیل تروریسم اند

آنان نیز مانند انقالبیون تمام اعصار 
ایستاده اند.  جبهه ها  همه  میان  در 
در  دوستانش  مانند  پوتین  والدیمیر 
رهبری ازبکستان و روسیه سفید، این 
واشنگتن  پنجم  ستون  را  انقالبیون 
بوش  دولت  افراد  از  برخی  می نامد. 
بی اعتمادی  با  را  آنان  استقالل 
دارد  وجود  احتمال  این  می نگرند. 
برای  مبارزه  سازمان های  از  برخی 
این  نفوذ  واقعا زیر  حقوق شهروندی 
باشند.  داشته  قرار  سیا  مأمور  آن  یا 
همچنین در دایره انقالبیون جوان نیز 
جاه طلبانی وجود دارند که تن به رشوه 

می دهند. افراد بسیاری بر این خطرها 
کافی  به اندازه  همه  این  با  و  آگاهند 
خودآگاهی دارند که بر استقالل خود 
اصرار بورزند. آنان نیز اشتباه می کنند. 
مرحله ای  به  مواقع  برخی  در  آنان 
می رسند که حتی آرمان های مقاومت 
با  آنان  لیکن  کنند.  رها  را  مردمی  
وجود ناکامل بودن، بدیل مثبت قدرت 
نامتمرکز، در هم تنیده و پست مدرن 
زاییده  نیز  آن  که  هستند  دیگری 
پلید  هیوالی  است:  شدن  جهانی 

القاعده و جهاد جهانی.
حاکمان  براندازی  اینک  آنان 
سر  در  را  ازبکستان  و  سفید  روسیه 
می پرورانند. اگر کسی نمی دانست آنها 
بدون هرگونه شانسی تا کنون چه ها 
را  فعاالن  این  بسا  چه  نکرده اند،  که 
البته  می شمرد.  دیوانه  یا  و  مجنون 
را  خود  انقالبیون  این  است  ممکن 
ابدا  و  اصال  لیکن  بگیرند.  باال  دست 
دیوانه نیستند. آنان فرزندان گاندی، 
گیتس و کوکاکوال هستند: رؤیاپروران 
عملگرا و آرمانخواهان واقعگرا. برخی 
از آنان نام های مستعار مانند »چه«، 
ولی  دارند.  یا »صورتی«  و  »مهاتما« 
ایوان  قهرمانان  این  نام  واقعیت  در 
آلینا  و  ماریک  الکساندر  ماروویچ، 

اشپاک و یا رازی نوراله یف است.
جنبش »مقاومت«

یک  صربستان.  پایتخت  بلگراد، 
آشپزخانه  در   2۰۰۵ پاییزی  غروب 
عمارت  نزدیکی  در  آپارتمان  یک 
مجلس هستیم. روی میز یک گلدان 
با یک شاخه گل رز قرار دارد. دیوارها 
نه پوستر و نه عکس. پس  خالی اند. 
خاطره آن مشت گره کرده که نماد 
انقالبیون در مبارزه علیه خودکامگان 
بود کجاست؟ ایوان ماروویچ 31 ساله 
می گوید: »به آن تصویر دیگر نیازی 
در  است.  من  با  همیشه  زیرا  نیست 
پاره  را  آن  سربازی  می بینم  خواب 
پشت  را  سلول  در  نگهبانی  می کند. 
و  سر  بر  پلیس  باتوم  می بندد،  سرم 
من  بعد  و  می خورد  رفقایم  صورت 
می شوم.  بیدار  خواب  از  عرق  خیس 
مدتی طول می کشد تا دریابم دوران 
آنچه در خواب دیدم بسر آمده است. 
و ما پیروز شدیم. باورکردنی نیست، ما 

واقعا پیروز شدیم.«
در صورت ظاهر ایوان ماروویچ هیچ 
نسبتا  نمی شود.  دیده  ویژه ای  چیز 
خوش قیافه است، با موهای سیاه و قد 
متوسط. از نظر شخصیتی اما مردی با 
ویژگی های مشخص است. پر از رؤیا، 
عملگرا و با نیروی اراده. می توان او را 
یک فعال سیار در انقالب های آرام و 
یا سازنده دمکراسی نامید که سفارش 
با  را  خودش  اما  ایوان  می پذیرد. 
فروتنی چنین توصیف می کند: »وقتی 
مرا به کشور دیگری فرا می خوانند و 
اعتقاد  واقعا  موضوعی  به  خودم  من 
دارم، آنگاه تجاربم را به دیگران منتقل 
کرده و با آنها همیاری می کنم تا روند 
او  کنم.«  تقویت  را  رویدادها  مثبت 
خودش را »مربی« می نامد. فقط پنج 
تن دیگر از بنیانگذاران سابق جنبش 
دانشجویی که به مأموریت های خارج 
از کشور فرستاده می شوند، حق دارند 
این عنوان را داشته باشند. الکساندر 
ماریک 31 ساله که ایوان ماروویچ او 
را به دلیل مأموریت های متعددش به 
خارج »چه گوارای ما« می نامد، یکی از 
آنان است. این چریک های دمکراسی 
در مورد اینکه چه آموزشی می دهند 
و دستمزد ساعتی یا روزانه آنان چقدر 
است، سکوت می کنند. آنان در بلگراد 
یک »مرکز مقاومت بدون خشونت« 
تازگی  به  ماروویچ  کرده اند.  تأسیس 
بازگشته  آمریکا  در  گفتگوهایی  از 
همکاری  با  بالتیمور  در  او  است. 
بازی  یک   Break Away شرکت 
قدرتمندتر  »آنکه  نام  به  کامپیوتری 
است« طراحی می کند که سال آینده 
به بازار خواهد آمد. بیشتر هزینه این 
در  آزادی«  بنیاد »خانه  توسط  بازی 
آمریکا تأمین می شود. بازی کنندگان 
را  راهی  مختلف،  تدابیر  بین  از  باید 
سپس  و  دیکتاتور  تضعیف  به  که 
برکناری آن بیانجامد، انتخاب کنند. 
در این بازی همه انواع مقاومت مدنی 
مجاز است. ولی برای به کار گرفتن 

خشونت و گسترش آن نه تنها هیچ 
امتیازی به بازیکن داده نمی شود، بلکه 

از امتیازاتش کم می شود.
مهندس  که  ماروویچ  ایوان 
ماشین آالت و شیفته کامپیوتر است 
برنامه ریزی  را  بازی  این  از  بخشی  و 
این  در  چیز  »همه  می گوید:  کرده 
بازی بسیار واقعی و بر اساس تجارب 
ما تهیه شده است.« او از تصور اینکه 
جوانان در کشورهای خودکامه مانند 
زودی  به  ازبکستان  و  سفید  روسیه 
در کامپیوتر آن را بازی خواهند کرد، 
احساس شادمانی می کند و می گوید: 
آزادی  ویروس  علیه  وسیله ای  »هیچ 
نوین  رسانه های  طریق  از  که  نوین 
می کند،  سرایت  جهان  سراسر  به 
گذشته  یاد  به  ایوان  ندارد.«  وجود 
می افتد. زمانی که مأموران میلوسوویچ 
دریافتند جنبش دانشجویی در حال 
سازماندهی یک مقاومت است. وقتی 
آن بی خبران به یکی از اماکن مالقات 
آنان حمله کردند، فریاد می زدند: »این 
فکر  آنها  کجاست؟«  لعنتی  اینترنت 
می کردند با خراب کردن یک کامپیوتر 
در یک محل می توانند این شکل از 
ارتباطات را برای همیشه از بین ببرند.

که  بود  ساله  پانزده  ماروویچ 
را که  نطق مشهور خود  میلوسوویچ 
در آن صرب ها را علیه دیگر ملیت های 
کرد  ایراد  می خواند،  فرا  یوگسالوی 
علیه  جنگ  که  بود  ساله  هفده  و 
کرواسی و بوسنی شروع شد. سرانجام 
غیرسیاسی  افراد  که  رسید  زمانی 
مانند ماروویچ نیز دیگر نمی توانستند 
آنان  دانشجویی  بمانند. گروه  ساکت 
به نام »مقاومت« پای گرفت و عالمت 
مشت گره کرده سیاه و سپید را در 
کمونیستی  رژیم  سرخ  مشت  برابر 
کرد.  انتخاب  خود  نماد  عنوان  به 
شعارهایی چون »کارش تمام است« 
و »وقتش رسیده« بر سر زبان ها افتاد. 
آنها از طریق تلفن همراه و اینترنت 
در شهرهای مختلف شاخه هایی بدون 
ریاست، نامتمرکز و به دور از خشونت 
تشکیل دادند. پیام آنها ساده و روشن 
ماروویچ  برود.  باید  میلوسویچ  بود: 
رفتن  با  می دانستیم  »ما  می گوید: 
میلوسوویچ نابسامانی ها حل نخواهد 
تا  می دانستیم  هم  را  این  ولی  شد. 
قدرت  رأس  در  دیکتاتور  که  زمانی 
خود  جای  از  چیز  هیچ  دارد،  قرار 
تکان نخواهد خورد. او ملت ما را به 
مشت  تصویر  بود.«  گرفته  گروگان 
تمام  »کارش  شعار  و  سپید  و  سیاه 
مردم  می شد.  دیده  جا  همه  است« 
شعار  این  کافه  و  خیابان  و  بازار  در 
مقاومت  جنبش  می کردند.  تکرار  را 
همه جا حضور داشت. در مهمانی ها 
نوین  روح  یک  ورزشی  مسابقات  و 
یگانگی و همبستگی و آمادگی برای 
مبارزه شکل گرفت. ماروویچ و ماریک 
و دیگران را دستگیر کرده و یکی دو 
شب به زندان می اندازند. حتی آنها و 
برخی دیگر از یارانشان را آنقدر زدند 
از  ولی  شدند  بیمارستان  راهی  که 
اعتراض جنبش »مقاومت«  آنجا که 
بدون هرگونه خشونت است، نیروهای 
انتظامی  نمی توانند پا از مرزهای خود 
فراتر بگذارند. میلوسوویچ می خواست 
با غرب معامله کند و کشور از سوی 

جهان تحت نظر قرار داشت.
بدون خشونت

می شد  پخش  شایعه  این  بار  هر 
به  شلیک  فرمان  میلوسوویچ  که 
نیروهای  به  را  تظاهرکنندگان  سوی 
که  شناختی  با  است.  داده  انتظامی  
از میلوسوویچ وجود داشت هر کسی 
ماروویچ  می کرد.  باور  را  شایعه  این 
می گوید:  روزها  آن  در  بازنگری  در 
ما  که  بود  مهم  بسیار  رو  »از همین 
انتظامی   نیروهای  از  را  این دیکتاتور 
و امنیتی جدا کنیم. ما باید اقدامات 
دور از خشونت خود را گسترش داده و 
بنیادهای مالی آن را تقویت می کردیم. 
به دور و برمان نگاه کردیم که از کجا 
کمک  ما  بگیریم.  کمک  می توانیم 

می خواستیم نه آموزش.«
هنوز به پولی که از آمریکا به جنبش 
تابو  یک  مانند  رسید  »مقاومت« 
دیگر کسی  امروز  می شود.  نگریسته 
بر سر اینکه بلگرادی ها از سال 1999 
تقریبا سه میلیون دالر از »بنیاد ملی 
دریافت  واشنگتن  در  دمکراسی« 
همچنین  نمی کند.  جدال  کردند، 
بنیاد  از  نامعلومی که  مبالغ  مورد  در 
جمهوریخواهان به جنبش دمکراسی 
حرفی  شد،  کمک  یوگسالوی  در 
نیست. گمان می رود جمع این مبلغ 

به چهل میلیون دالر برسد. 
ادامه در صفحه 17

میراث مهاتما گاندی و چه گوارا:

 انقالب، شرکت با مسئولیت محدود!
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از صفحه 16
هلوی  رابرت   2000 سال  بهار  در 
سمیناری   Robert Helvey
فعاالن  از  تن  بیست  شرکت  با 
شهر  هیلتون  هتل  در  یوگسالوی 
که  ماریک  داد.  تشکیل  بوداپست 
می کنند  مقایسه  گوارا  چه  با  را  وی 
گوارا  چه  به  را  وی  چیزی  قلبا  ولی 
می اندازد  باال  شانه  نمی دهد،  پیوند 
با  هم  دیگری  »جلسات  می گوید:  و 
تشکیل  نوی ساد  در  آزادی«  »خانه 
و  می دادیم  گوش  دقت  به  ما  شد. 
فقط آنچه را می پذیرفتیم که به درد 
ما می خورد. مثال کارشناسان تبلیغاتی 
آمریکا به ما توصیه کردند رنگ سیاه و 
سپید مشت سازمان مان را با یک نماد 
]لوگو[ مدرن و رنگی عوض کنیم تا 
غربی  تلویزیون های  در  بهتری  تأثیر 

داشته باشد. ما قبول نکردیم.«
یکی دیگر از کمک های »خانه آزادی« 
انتشار  برای  بودجه  تأمین  آمریکا  در 
دیکتاتوری  »از  کتاب  هزار جلد  پنج 
به دمکراسی« نوشته »جین شارپ« 
پروفسور انستیتو آلبرت آینشتاین در 
بوستن بود. شارپ که طرفدار گاندی 
عنوان »یک  زیر  کتاب  این  در  است 
رهایی« 198  برای  متدیک  سیستم 
خشونت  از  دور  اقدامات  برای  روش 
»اصول  می نویسد:  او  می شمارد.  بر 
من هیچ ربطی به بی عملی ندارند. آنها 
از قدرت در یک  و تحلیل  بر تجزیه 
دیکتاتوری قرار دارند و اینکه چگونه 
می توان آنها را در هم شکست. به این 
معنا که شهروندان در همه سطوح از 
اطاعت از قدرت دولتی و نهادهای آن 
سرپیچی کنند«. شارپ خیلی زود به 
دین  در  آموزگار  معنای  ]به  »گوروِ« 
و  دانش  بر  آموزش هایش  که  هندو 
قرار  برای تحقق خویشتن  راه  یافتن 
و  شد  تبدیل  سیاسی  فعاالن  دارد[ 
در  وی  آموزش  خطوط  مهمترین 
دفترهای جنبش »مقاومت« خالصه 

گشت و دست به دست داده شد.
بازی موش و گربه بین دانشجویان 
و قدرت دولتی در سراسر صربستان 
میلوسوویچ  وقتی  یافت.  گسترش 
آنان را »جنایتکار و معتاد« و »انجمن 
را  وی  جوانان  نامید،  تروریست ها« 
تی شرت هایی  و  گرفتند  مسخره  به 
مشت  با  آنها  روی  که  پوشیدند 
بود: »من  نوشته شده  سیاه و سپید 
یک  من  »اخطار!  یا  و  معتادم!«  یک 
تروریست جنبش مقاومتم!« ماروویچ 
نیروهای  به  ما  »پیام  می گوید: 
انتظامی این بود: جنگی بین ما و شما 
این  قربانیان  دو  هر  ما  ندارد.  وجود 

دیکتاتور و رژیم اش هستیم.«
تقریبا دستگیری هر فعال سیاسی 
در  ویژه  به  بحث  موضوع  یک  به 
می شد.  تبدیل  کوچک  شهرهای 
 2000 سال  در  دستگیری ها  شمار 
به هفتادهزار نفر بالغ گشت. در یک 
رییس  نوی ساد  نزدیکی  در  روستا 
پلیس سه جوان از جنبش »مقاومت« 
خانه  به  وقتی شب  کرد.  دستگیر  را 
رفت، زنش به او شام نداد تا آن سه 
جوان را آزاد کند. زن گفت: مگر دیوانه 
بلکه  نیستند،  اینها جنایتکار  شدی؟ 
جشن  در  که  هستند  خوبی  جوانان 
تولد پسرمان هم شرکت کردند. رییس 
پلیس تسلیم شد و آن سه نفر را آزاد 

کرد. یک پیروزی کوچک دیگر.
فروپاشی دائم

یک دیکتاتور درست به همینگونه در 
هم فرو می پاشد: آهسته ولی دائم! همان 
زمانی که میلوسوویچ قانون اساسی را 
تغییر داد تا یک بار دیگر رییس جمهور 
شود و مطمئن بود که در فاصله دو 
ماه هیچ نیرویی قادر نیست در رقابت 
بپردازد، جنبش  به تشکل خود  او  با 
و  مخالف  تمامی نیروهای  »مقاومت« 
معرفی  با  تا  خواند  فرا  را  اپوزیسیون 
انتخابات شوند  وارد  واحد  نامزد  یک 
و تمامی  توان خود را برای پیروزی به 
کار گیرند. زمانش رسیده بود. تمامی  
رقیب  علیه  رسانه ها  عظیم  تبلیغات 
میلوسوویچ بجای آنکه به سودش تمام 
جنبش  انجامیدند.  زیانش  به  شوند، 
انتخاباتی  مبارزات  در  »مقاومت« 
روز  در  ولی  بود.  پرده  پشت  بیشتر 
نوشتند:  دیوارها  بر  تصمیم گیری 
را  نمی گوییم چه کسی  به شما  »ما 
انتخاب کنید. ولی پیش از آنکه رأی 
بپرسید!«  خود  فرزندان  از  بدهید، 
کوشتونیسا رقیب میلوسوویچ روز 2۴ 
دسامبر 2000 با اکثریت مطلق پیروز 

انتخابات  خواست  میلوسوویچ  شد. 
کرد  اعالم  و  بکشاند  دوم  دور  به  را 
آرای رقیب وی زیر پنجاه درصد بوده 
است. هزاران نفر به خیابان ها ریختند. 
با  را  بچه ها  جغجغه  آنان  از  بسیاری 
خود آورده بودند که روزی قدرتمندان 
بود.  تمسخر گرفته  به  را چه سخت 
معنای جغجغه این بود که صربستان 
او  کند.  گریه  کودکان  مانند  نباید 
دیگر بزرگ شده است. روز دوم اکتبر 
اعتصاب سراسری اعالم شد. نیروهای 
مسدود  را  خیابان ها  و  انتظامی پل ها 
کردند. دانشجویان در دانشگاه دست به 
اعتصاب زدند. کارگران نساجی و معادن 
گذاشتند.  زمین  را  کار  سنگ  ذغال 
بخش های  تمامی   مدنی  نافرمانی 
خدمات عمومی  را در بر گرفت. در این 
میان برخی از فعاالن مشغول مذاکره 
پنهان با نیروهای انتظامی  بودند تا آنها 
را قانع کنند دست به خشونت نزنند. 
ماروویچ می گوید: »میلوسوویچ واقعا در 
برخی موارد دستور مداخله به نیروهای 
اطاعت  آنها  ولی  بود،  انتظامی داده 

نکردند.«
جنبش »مقاومت« یک بار دیگر از 
طرفداران خود خواست خودداری به 
خرج داده و تن به تحریکات ندهند. 
یک بار دیگر همه چیز بر روی لبه تیغ 
قرار گرفت. ولی میلوسوویچ سرانجام 
خسته از سیصدهزار تظاهرکننده در 
اول  میلوسوویچ  شد.  تسلیم  بلگراد 
آوریل 2001 توسط پلیس صربستان 
بین المللی  تریبونال  به  و  دستگیر 
تحویل داده شد تا به عنوان جنایتکار 
جنگی محاکمه شود. نیویورک تایمز 
نوشت: »هیچ گروه اپوزیسیون مانند 
جنبش »مقاومت« این اندازه مصمم و 
تا این اندازه در سرنگونی میلوسوویچ 

اهمیت نداشت.«
یک انقالب ناتمام بر جای ماند. خیلی 
زود پس از سرنگونی میلوسوویچ معلوم 
استبداد  ریشه های  خشکاندن  شد 
خود  برانداختن  از  دشوارتر  بسی 
مستبد است. فساد و اقتصاد فامیلی 
که میلوسوویچ به وجود آورده بود با 
از بین نمی رفت. جامعه  او  سرنگونی 
مدنی با نهادهای دمکراتیک زنده است 
و با این اعتقاد عمومی که این نهادها 
لیکن  است.  مردم  اکثریت  سود  به 
چهره های جدید در یک دولت چیزی 
را تغییر نمی دهد. جنبش »مقاومت« 
نیز  را  انقالب  از  پس  دردناک  روند 
تجربه کرد. سه سال پس از پیروزی، 
»مقاومت«  جنبش  رهبری  اکثریت 
راه تازه ای در پیش گرفت و آن را به 
یک حزب سیاسی تبدیل کرد. ایوان 
ماروویچ می گوید: »من این تصمیم را 
اشتباه می دانستم و متأسفانه نظر من 

به تجربه تأیید شد.«
یک  قالب  در  »مقاومت«  جنبش 
حزب باید سلسله مراتب پیدا می کرد 
این  می داد.  ارائه  سیاسی  برنامه  و 
به  برای آزادی  اوج مبارزه  از  سازمان 
سطح مجادالت حزبی کاهش یافت و 
پای صندوق های  در  در سال 200۳ 
شکست  دردناک  شکلی  به  رأی 
خورد. فقط یک و شش دهم درصد 
مجلس  در  را  آنها  رأی دهندگان  از 

می خواستند!
مأموریت تازه

جنبش  انحالل  بین  خالء  در 
پوچی  به  غلتیدن  در  و  »مقاومت« 
سیاسی ناگهان یک ایمیل از راه رسید. 
بود: »دوستان عزیز، ما  از گرجستان 
در اینجا در موقعیت پیش از انقالب 
بسر می بریم. شما یک حکومت فاسد 
را با موفقیت از سر راه برداشتید. ما نیز 
همین را در کشور خود می خواهیم. آیا 
می توانید به ما بگویید چگونه این کار 

را انجام دهیم؟«
عمارت  یک  دوم  و  سی  طبقه  در 
مرکزی  پارک  نزدیک  مجلل،  اداری 
 George سوروس  جرج  نیویورک، 
Soros فرمان می راند و چیزی شبیه 
دایره چهارگوش به وجود می آورد! این 
آمریکایی مجارستانی تبار ۷5 ساله از 
یک سو به عنوان سرمایه گذار مالی و 
سفته باز میلیاردها دالر سود می برد و 
از سوی دیگر سرمایه داری جهانی را 
از ثروت خود  افشا می کند و بخشی 
در  شهروندی  جنبش های  خرج  را 
آن  سرمایه داری  ضد  سرزمین های 
سوی جهان می کند. می توان گفت او 

درد و درمان هر دو با هم است!
در برخی از کشورها مانند یوگسالوی 
بنیادهایی  با  سوروس  گرجستان  و 

مانند »خانه آزادی« همکاری می کند. 
وی اساسا نسبت به دولت بوش موضع 
انتخابات  در  و  دارد  انتقادی  شدیدا 
گذشته با میلیون ها دالر از جان کری 
نامزد دمکرات ها در انتخابات ریاست 

جمهوری پشتیبانی کرد.
مارس  ماه  روزهای  از  یکی  در 
200۳ سوروس از گرجستان مهمان 
داشت. مهمانش الکساندر لومایا یک 
مهندس طاس در سنین اواخر بیست 
شعبه   200۳ سال  آغاز  از  که  است 
در  را  باز« سوروس  جامعه  »انستیتو 
تفلیس اداره می کند. به وجود آوردن 
به  گرجستان  در  باز«  »جامعه  یک 
استراتژهای سرسخت مانند لومایا نیاز 
او در پشت میز  دارد. ولی آنطور که 
گفتن  سخن  مشغول  سوروس  دراز 
است، چندان امیدوار به نظر نمی رسد. 
از دو سال گذشته  ادوارد شواردنادزه 
تا کنون هر پیشنهاد درباره مبارزه با 
فساد را که به او ارائه شده نادیده گرفته 
می گوید:  و  می داند  سوروس  است. 
باز  جامعه  به  عالقه ای  »شواردنادزه 
پیشنهاد  او  به  که  چیزها  چه  ندارد. 
نیافت.«  تحقق  هیچکدام  ولی  نشد. 
راه های دیگری باید در پیش گرفت. 
خوشبختانه لومایا که با چهل نفر دیگر 
از همکاران سوروس و بودجه ساالنه 
بالغ بر یک میلیون و سیصد هزار دالر، 
که در گرجستان بسیار زیاد است، کار 
می کند، پیشاپیش طرحی تهیه کرده 

بود.
او از گروه جوانی سخن گفت که از 
چندی پیش در انستیتو آزادی تفلیس 
را  همدیگر  گریبایدوف  خیابان  در 
اقداماتی  خواهان  و  می کنند  مالقات 
او  هستند.  حکومتی  قدرت  علیه 
می داند یکی از بنیانگذاران این انستیتو 
به  رسیده  آمریکا  از  که  پول هایی  با 
بلگراد سفر کرده تا در آنجا از تجارب 
برای  »مقاومت«  جنبش  فعاالن 
برکناری یک نظام فاسد استفاده کند.

لومایا به رییس خود گفت در نوامبر 
آینده در گرجستان انتخابات مجلس 
کاری  زودی  به  اگر  می شود.  برگزار 
نکنیم، دوباره انتخابات با تقلب به پایان 
خواهد رسید. سوروس اطمینان داد نه 
تنها هزینه نظرسنجی از رأی دهندگان 
تأمین  از حوزه ها  به هنگام خروج  را 
کند، بلکه خیلی زود شعارهای نارنجی 
رنگ بر دیوارهای تفلیس نقش بست: 

»برو و رأی بده!«
دانشجویی  جنبش  ترتیب  این  به 
گرفت.  شکل  »کمارا«  شهروندی  و 
شعارها  »کافیست!«  یعنی  »کمارا« 
مانند جنبش موفق ضد میلوسوویچ 
است!«  تمام  »کارش  بود:  روشن 
حتی نماد این جنبش که یک مشت 
بلگرادی  همفکران  از  بود  کرده  گره 
گرفته شد. لومایا به یاران خود در کنار 
آزادی«  »انستیتو  مرمرین  شومینه 
در تفلیس اطمینان می دهد: »تجربه 
یوگسالوی نشان داد می توان رژیمی  را 
سرنگون کرد بدون اینکه از دماغ کسی 

خون بیاید.«
جنبش   200۳ آوریل   1۴ روز 
را  عالمت  نخستین  »کافیست!« 
علیه قدرت حکومتی داد: آنها عکس 
شواردنادزه را وسط پرچم قدیمی  اتحاد 
شوروی چسباندند و صدها دانشجو به 
سوی کاخ ریاست جمهوری رهسپار 

شدند. این تاریخ با تأمل انتخاب شده 
بود: درست بیست و پنج سال پیش 
در چنین روزی دانشجویان علیه اینکه 
زبان  گرجی  زبان  مانند  روسی  زبان 
رسمی  آنان در قانون اساسی شناخته 
در همان  بودند.  کرده  اعتراض  شود، 
سال نیز مشخص بود آنان چه کسی 
شواردنادزه  ادوارد  گرفته اند:  هدف  را 

رییس حزب کمونیست گرجستان.
این بار شواردنادزه در برابر تظاهرات 
او  داد.  نشان  واکنش  عصبی  خیلی 
جنبش را به خیانت روس ها نسبت داد. 
ولی فعاالن جنبش »کافیست!« که در 
حقیقت از نیویورک و بلگراد پشتیبانی 
به  مجانی  تبلیغات  این  از  می شدند 
سود خود بهره بردند. در »کافیست!« 
نه  و  نه کارت عضویت صادر می شد 
این جنبش  در  داشت.  مقامی  وجود 
در  »مقاومت«  جنبش  مانند  نیز 
بلگراد سلسله مراتب وجود نداشت و 
همانگونه که جین شارپ، نظریه پرداز 
طرفدار گاندی توصیه کرده بود، صدای 
مردم حتی آن زمان که دهان کسی را 

می بندند، باید شنیده می شد.
»انتخابات عادالنه«

جنبش  که  آوریل  ماه  همان  در 
ریچارد  آمد،  وجود  به  »کافیست!« 
با  گرجستان  در  آمریکا  سفیر  مایلز 
سهراب شوانیه یکی از سیاستمداران 
اپوزیسیون مالقات کرد و متذکر شد 
آمریکا مایل است »انتخابات عادالنه« 

برگزار شود. این سخن عالمت هشدار 
به همه رژیم های در آستانه فروپاشی 
است. در تفلیس هم چنین بود. کمی  
بعد در کی یف نیز چنین شد. احتماال 
در قرقیزستان و آذربایجان و روسیه 

سفید نیز چنین خواهد شد.
شرایط برای تغییرات در گرجستان 
وضعیت  و  فساد  از  مردم  نبود.  بد 
در  بودند.  رنج  در  اقتصادی  نابسامان 
عین حال یک مرجع بالقوه نیز وجود 
متولد  ساکاشویلی  میخاییل  داشت. 
19۶۷ حقوقدان و تحصیلکرده آمریکا 
بود. برای به حرکت در آوردن جمعیت 
و  »کافیست!«  جنبش  خیابان ها  در 
نام  به  آزاد  تلویزیونی  فرستنده  یک 
وجود   199۴ سال  از  »روستاوی« 
داشت. ریچارد مایلز سفیر آمریکا در 
گفتگویی با همین شبکه گفت جامعه 
بین المللی و آمریکا »به شدت« برای 
انتخابات گرجستان کار کرده و چندین 
میلیون دالر خرج کرده اند و حاال انتظار 
و  دمکراسی«  در  کیفی  »رشد  دارند 
حتی بیش از این، »یک دوران جدید« 
در این کشور ببینند. شواردنادزه رییس 
جمهور گرجستان این هشدار را شنید. 
می خوانند،  »روباه«  را  وی  که  او، 
نیازهای  برای  را  خود  شامه  احتماال 

مردم از دست داده بود.
شواردنادزه به هر آنچه قدرت وی را 
تهدید کند به سختی واکنش نشان داد. 
او همه آن سازمان هایی را که به دنبال 
ایجاد »هرج و مرج سازمان یافته« در 
کشور بودند، به ممنوعیت تهدید کرد. 
وی اگرچه از کسی نام نبرد ولی معلوم 
بود منظورش بنیاد سوروس و مشاوران 

بلگرادی آن است.
لومایا اما پاسخ شواردنادزه را با یک 
»رژیم  یک  از  آشکارا  او  داد.  ضربه 
زد  حرف  گرجستان  در  خودکامه« 
توافق  سوروس  با  که  همانگونه  و 

مقدمات  کردن  آماده  به  بود،  کرده 
نظرسنجی پس از انتخابات پرداخت. 
پول های سوروس  با  ژوئن 200۳  در 
یک آموزش سه روزه در مورد انقالب 
مسالمت آمیز برگزار شد. بیش از هزار 
نفر از فعاالن جنبش »کافیست!« در 
تفلیس  کیلومتری  پانزده  در  شهری 
نمایش  از هر چیز  گرد آمدند. بیش 
یک فیلم به شدت بر جوانان گرجستان 
اثر گذاشت. فیلم »دیکتاتور را سرنگون 
گزارش  که  آکرمان  پیتر  از  کنید!« 
یوگسالوی  در  میلوسوویچ  سرنگونی 
احساس  یک  نمایش  این  است. 
این همانی به وجود آورد که می شود 
عین همان سناریو را در تفلیس نیز 
پیش برد. در اینجا، نه چندان دور از 
پایتخت گرجستان، پلی بین نوادگان 
اتحاد شوروی و استراتژهای دمکراسی 

در سواحل شرقی آمریکا زده شد.
»دیکتاتور  فیلم  مؤلف  آکرمان 
»مرکز  رییس  کنید!«  سرنگون  را 
خشونت«  بدون  مبارزات  بین المللی 
در واشنگتن و عضو شورای آمریکا در 
مسائل سیاست خارجی و بین المللی 
بدون  مقاومت  است  معتقد  او  است. 
خشونت یک »جعبه ابزار و یک نوع 
زرادخانه تسلیحاتی« است که برای آن 
اهداف استراتژیک که مد نظر آمریکا 
در »مناطق کلیدی« است، به خوبی 
می تواند مورد استفاده قرار گیرد. از دید 
آمریکا گرجستان یکی از این مناطق 
حقیقت  این  دست کم  است.  کلیدی 
از زمانی معلوم شد که از سال 2005 
یک خط لوله نفت دو و نیم میلیارد 
یورویی از دریای خزر به سوی غرب 
 200۳ سال  ژوییه  در  افتاد.  کار  به 
را  بار فردی  برای آخرین  جرج بوش 
به تفلیس فرستاد تا رییس جمهور را 
بر سر عقل آورد. این فرد جیمز بیکر 
بود که در دوران اتحاد شوروی همتای 
شواردنادزه و وزیر خارجه آمریکا بود و 
امروز با یک دفتر وکالت پیشتاز بازار در 
معامالت نفت و گاز در سراسر منطقه 

دریای خزر است.
در  که  فعاالن جنبش »کافیست!« 
این زمان خود را برای اقدامات بزرگتر 
مجهز می کردند، کمتر به فکر شطرنج 
پرده  پشت  که  بودند  جغراسیاسی 
بازی می شد. آنها بطور متوسط نوزده 
ساله بودند و دل در گرو عشق غرب 
داشتند و معتقد بودند شواردنادزه یکی 
از آخرین پایگاه های فروپاشیده اتحاد 
شورویست. شواردنادزه و جوانان اوایل 
اکتبر سال 200۳ رو در روی یکدیگر 
قرار گرفتند. نیروهای انتظامی  جوانان 
جنبش  کردند.  دستگیر  و  زدند  را 
»کافیست!« در »خانه سینما« تجمع 
کرد و اعالم نمود: »ده قدم تا آزادی!«

دو هفته بعد لومایا پشت کامپیوتر 
نتایج  تا  نشست  رسانه ها  مرکز 
بررسی  را  انتخابات  نظرسنجی 
رهبری  به  اپوزیسیون  حزب  کند. 
از  جلوتر  درصد  هشت  ساکاشویلی 
حامیان شواردنادزه بود. پیش از پایان 
شمارش آرا حزب شواردنادزه پیروزی 
ولی  کرد.  اعالم  را  جمهور  رییس 
بود.  روشن  بسیار  انتخابات  در  تقلب 
بعد دیگر همه چیز به سرعت پیش 
تظاهرات  »کافیست!«  جنبش  رفت. 
همان  کرد.  سازماندهی  را  خیابانی 
هفته پانزده هزار نفر در میدان روبروی 
ساکاشویلی  و  کردند  تجمع  مجلس 
را  علیه شواردنادزه«  کامل  »مقاومت 
کرد.  اعالم  مسالمت آمیز  راه های  از 
»روباه« در کاخ ریاست جمهوری هنوز 
»وقتش  که  دریابد  نمی خواست  هم 

رسیده« است.
به  تظاهرکنندگان  که  هنگامی  
می دادند،  انتظامی گلسرخ  نیروهای 
جدید  شرکای  دنبال  به  شواردنادزه 
که  دانشجویانی  علیه  و  می گشت 
می شدند  پشتیبانی  آمریکا  سوی  از 
آنکه  از  پس  تازه  می خروشید. 
ساکاشویلی همراه با لومایا و دیگران 
ساختمان مجلس را تصرف کردند، پایان 
کار نزدیک شد. در ساعت هفت و پنجاه 
و یک دقیقه غروب 2۳ نوامبر 200۳ 
شواردنادزه استعفای خود را اعالم کرد.

ریچارد مایلز سفیر آمریکا پادرمیانی 
مردم  برسد.  پایان  به  ماجرا  تا  کرد 
هفته  و شش  پرداختند  شادمانی  به 
آرا  درصد  با 9۶  را  ساکاشاویلی  بعد 
دوران  مشکوک  انتخابات  یادآور  که 
شوروی است، به ریاست کشور انتخاب 
کردند. از آن زمان در فضای سیاسی 
است.  نداده  روی  چندانی  تغییرات 
هنوز دو سال پس از انقالب گلسرخ 
گرجستان همچنان زیر حمایت قوی 
همین  دارد.  قرار  آمریکا  اقتصادی 
امسال 1۳8/9 میلیون دالر به بخش 

جنوبی قفقاز سرازیر شد و یک قرارداد 
جدید بالغ بر ۳00 میلیون دالر جهت 
کمک به شالوده های اقتصادی بسته 
دالری  میلیون  ساختمان 58  و  شد 
 200۶ مارس  ماه  آمریکا  سفارت 

بازگشایی خواهد شد.
انقالب ادامه دارد

برکنار  تفلیس  هنوز شواردنادزه در 
گوارای  چه  ماریک،  که  بود  نشده 
دوخت.  چشم  دورها  به  صربستانی، 
انتظار  به  اوکراین  در  کسانی  اینک 
نشسته  »مقاومت«  جنبش  فعاالن 
بودند. در کی یف، لئونید کوچما رییس 
جمهور فساد و رسوایی در آخرین سال 
دوره ده ساله ریاست جمهوری خود 
که  نداشت  وجود  تردیدی  هیچ  بود. 
می خواهد به هر قیمتی شده نخست 
وزیری را که تا کنون دو بار محکوم 
شده بود، به جانشینی خود منصوب 
کند. کسی انتظار »انتخابات عادالنه« 

در این کشور نداشت.
پیش از این هم ماریک به تقاضای 
»خانه آزادی« در شهرهای »دانسک« 
و »اُِدسا« سخنرانی کرده بود. حاال در 
»وست  انگلیسی  بنیاد  نوامبر 200۳ 
مینستر« هزینه مسافرت در پنج شهر 
اوکراین را تأمین کرده بود. در کاخ های 
ماریک  جوانان،  مراکز  و  پیشاهنگی 
برای شنوندگان خود تعریف می کند 
چگونه سه سال پیش میلوسوویچ را 
بدون  و  پیگیری  با  تخیل،  قدرت  با 
خشونت از قدرت خلع کردند و همین 
چندی پیش مشابه آن را در گرجستان 

انجام دادند.
تصویرسازی های ماریک در اوکراین 
فرود  حاصلخیز  کامال  زمین  یک  در 
از  متراکمی   شبکه  اینجا  در  می آید. 
او(  جی  )ان  غیردولتی  سازمان های 
متمایل به غرب وجود داشت و پول به 
نهادهای دمکراتیک سرازیر می شد. در 
عین حال یک پیشینه نافرمانی مدنی 
در دهه  دانشجویی  دوران جنبش  از 
شکست  جنبش  تا  سپس  و  هشتاد 
در  کوچما«  بدون  »اوکراین  خورده 
بعالوه،  داشت.  وجود   2001 سال 
اوکراین نه صربستان بود و نه می شد 
در  کرد.  مقایسه  گرجستان  با  را  آن 
اوکراین تنها پنج درصد از جمعیت در 
پایتخت زندگی می کنند. برای اینکه 
بتوان دومین کشور بزرگ اروپا از نظر 
باید  آورد،  در  حرکت  به  را  مساحت 
به ساختن سلول های مبارزاتی دست 
می زدند. در قسمت شرقی کشور که 
به  بود،  روس ها  طرفدار  و  صنعتی 
زحمت می شد این وظیفه را انجام داد.

ماریک و دوستانش به تشکل جوانان 
تالش  قبل  مدت ها  از  پرداختند. 
می شد تا یک جنبش اعتراضی مانند 
اینجا  در  »کافیست!«  و  »مقاومت« 
 200۴ ژانویه  از  شود.  سازماندهی 
»پورا«  گرفت.  شکل  »پورا«  جنبش 
همزمان  است.  »وقتشه!«  معنی  به 
اپوزیسیون در جلوی صحنه  رهبران 
یوشچنکو  ویکتور  کردند.  صف آرایی 
که  بودند  کسانی  تیموشنکو  یولیا  و 
روی آنها سرمایه گذاری شده بود. ۶5 
میلیون دالر تنها از مالیاتی که مردم 
آمریکا می پردازند، از سال 2002 آن 
هم فقط از صندوق وزارت امور خارجه 
خرج  اوکراین  انتخابات  برای  آمریکا 
شد. رون پاول یکی از نمایندگان حزب 
می گوید:  واشنگتن  در  جمهوریخواه 
دالر  میلیون  ده  چند  نمی دانیم  »ما 
اوکراین  انتخابات  برای  آمریکا  دولت 
خرج کرد. ولی می دانیم بخش اعظم 
نامزد  یک  از  حمایت  برای  پول  این 

معین بود« – ویکتور یوشچنکو.
اما هزینه سفر فعاالن »وقتشه!« را 
»وست  انگلیسی  بنیاد  صربستان  به 
این جنبش حاال  پرداخت.  مینستر« 
همه  که  داشت  ساختاری  دیگر 
دارای  و  می گرفت  بر  در  را  اوکراین 
مرحله  بود.  مشخص  استراتژی  یک 
از جوانان  نفر  فرا رسید. ۳20  حمله 
آزادی«  »خانه  هزینه  به  »وقتشه!« 
در اردوگاهی در سواحل کریمه گرد 
آمدند. در میان فعاالن افراد مختلفی 
وجود داشتند. از آرمانخواه تا عملگرا. 
در طول روز رویدادهای احتمالی برای 
موارد جدی تمرین می شد و بروشور 
تقسیم می کردند. چهل میلیون صفحه 
بروشور باید بین آنان پخش می شد. در 
این بروشورها دستورالعمل هایی درباره 
عضویت سی و پنج هزار نفری وجود 
داشت که در صورت لزوم باید به سوی 
کی یف سرازیر می شدند تا کار تعویض 
انقالب  رنگ  دهند.  پایان  را  قدرت 
مشخص شد: همه باید رنگ نارنجی به 

تن داشته باشند.

میراث مهاتما گاندی و چه گوارا:
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بود که برای از سرگیری سوخت رسانی 
به هواپیماهای ایرانی در انتظار تصمیم 
آمریکا در مورد معافیت ترکیه از تحریم 

ایران است.
همچنین رضا جعفرزاده سخنگوی 
سازمان هواپیمایی کشوری درباره عدم 
سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی در 
ترکیه توضیح داده است: »وقفه ای در 
پروازهای ایران و ترکیه به وجود نخواهد 
آمد. طرفین موظف اند طبق قرارداد هر 
جمله سوخت رسانی  از  خدمات  گونه 
ارائه و  به هواپیماهای طرف مقابل  را 

تأمین کنند.«
که  است  معتقد  جعفرزاده  رضا 
به  نی  سوخت رسا عدم  »موضوع 
هواپیمای ایرانی مربوط به قصور یک 
شرکت سوخت رسان بود که هم سازمان 
هواپیمایی کشوری و هم طرف ترک در 
حال پیگیری ماجرا هستند و سازمان 
هواپیمایی ترکیه در این موضوع نقشی 

نداشته است.«
به  کارشناسان  برخی  وجود  این  با 
تشریح شرایط پساتحریم در صورتی که 
ترکیه بخواهد به عدم سوخت رسانی به 
هواپیماهای ایرانی ادامه دهد پرداخته اند. 
صدیق  هوشنگ  رابطه  همین  در 
کارشناس صنعت هوایی و مدیرعامل 
سابق شرکت هواپیمایی زاگرس گفته 
است که »در صورتی که این روند باقی 
دسته  دو  به  ایران  هواپیماهای  بماند 
نخست  گروه  شد.  خواهند  تقسیم 
می توانند  که  هستند  هواپیماهایی 
تهران  از  سوخت گیری  به  نیاز  بدون 
بازگردند  و  کرده  پرواز  را  استانبول  تا 
و دسته هواپیماهایی که این امکان را 
ندارند و در مسیر نیاز به سوخت گیری 

مجدد پیدا می کنند.«
وی ادامه داده است: »در حال حاضر 
مانند  هواپیماهایی  ایران  ناوگان  در 
ایرباس 3۰۰ – ۶۰۰ فعال هستند که 
سوخت گیری  به  نیاز  بدون  می توانند 
مسیر ایران – ترکیه – ایران را پرواز 
کنند و قطعا مشکالتی که اخیرا شکل 
گرفته تأثیری در رفت و آمد آنها به وجود 
هواپیماهایی  دیگر  از سوی  نمی آورد. 

اما و اگر عدم سوخت رسانی به هواپیماهای 
ایرانی در ترکیه

=شرکت توپراش بزرگترین 
شرکت تأمین سوخت هواپیما 
اعالم  پیشتر  ترکیه  در 
از سرگیری  برای  بود  کرده 
سوخت رسانی به هواپیماهای 
تصمیم  انتظار  در  ایرانی 
معافیت  مورد  در  آمریکا 

ترکیه از تحریم ایران است.
=رضا جعفرزاده سخنگوی 
سازمان هواپیمایی کشوری 
ر  د ی  قفه ا و یند  می گو
به  ترکیه  و  ایران  پروازهای 

وجود نخواهد آمد.
هواپیماهای  به  عدم سوخت رسانی 
ایرانی در ترکیه طی روزهای گذشته 
از  ایرانی  مقامات  است؛  خبرساز شده 
یک سو مدعی هستند این اقدام شرکت 
سوخت رسان ترکیه به تحریم ها مرتبط 
در  می گویند  دیگر  سوی  از  و  نبوده 
حال رایزنی هستند تا این اتفاق دیگر 

تکرار نشود!
روز جمعه 11 آبان ماه هواپیماهای 
ایرانی  هوایی  شرکت  چند  به  متعلق 
بین المللی  فرودگاه  در  نتوانستند 
به  و  کنند  سوخت گیری  استانبول 
همین دلیل، دست کم یک پرواز لغو 
شده و دیگر هواپیماها هم برای کاهش 
وزن و ایجاد امکان رسیدن به مقصد 
با همان سوخت کم موجود، برخی از 

مسافران خود را سوار نکردند.
به  سوخت  ارائه  از  که  شرکتی 
کرده  خودداری  ایرانی  هواپیماهای 
و  دارد  نام  ترکیه  آفیسی«  »پترول 
با  سوخت گیری  در  که  هواپیماهایی 
مشکل روبرو شدند متعلق به شرکت های 
هوایی ماهان، آتا، قشم و آسمان هستند.

با توجه به اینکه شرکت های ترکیه ای 
ادامه سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی 
بودند  زده  گره  آمریکا  تصمیم  به  را 
سوخت دهی  عدم  می شود  پیش بینی 
به هواپیماهای ایرانی مربوط به اجرای 
جمهوری  علیه  آمریکا  تحریم های 
دیگر  سوی  از  باشد.  ایران  اسالمی 
مقامات ایرانی معتقدند عدم سوخت دهی 
به هواپیماهای ایرانی اتفاقی بوده و به 
دلیل اینکه ایاالت متحده ترکیه را یکی 
از 8 کشور دریافت کننده معافیت های 
می گویند  است،  کرده  اعالم  تحریمی 
هواپیماهای ایرانی هیچ مشکلی برای 

سوخت گیری در ترکیه ندارند.
این در حالیست که شرکت توپراش 
بزرگترین شرکت تأمین سوخت هواپیما 
در ترکیه پیشتر اعالم کرده بود که به 
دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران، از 
تأمین سوخت هواپیماهای مسافربری 
افزوده  این شرکت  ایران معذور است. 

 MD بویینگ  یا  ایرباس 32۰  مانند 
که بخش دیگری از ناوگان بین المللی 
بدون  نمی توانند  می سازند  را  ایران 
از  بسیاری  به  مجدد  سوخت گیری 

شهرهای کشور بازگردند.«
مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی 
زاگرس درباره چگونگی برنامه ریزی برای 
هواپیماهایی که نیاز به سوخت گیری 
است:  داده  توضیح  داشت،  خواهند 
این  برای  موجود  گزینه  »اصلی ترین 
هواپیماها بازگشت به یکی از شهرهای 
نزدیک به ترکیه به مانند تبریز یا ارومیه 
است. این هواپیماها می توانند با توقف در 
یکی از این شهرها سوخت مورد نیاز خود 
را تامین کنند و به سفر خود به دیگر 

شهرها مانند تهران ادامه دهند.«
که  سوال  این  به  پاسخ  در  صدیق 
این گزینه جایگزین چه هزینه ای برای 
شرکت های هواپیمایی ایرانی به وجود 
نوع  به  »بسته  است:  گفته  آورد،  می 
هواپیما تقریبا هر نشست و برخاست 
دارد.  هزینه  دالر  تا 1۰۰۰  بین ۵۰۰ 
با وجود  ایرانی  یعنی شرکت های  این 
تمام مشکالتی دارند که باید هزینه ای 
این  نیز متحمل شوند که  را  مضاعف 
مسئله یا باید از سوی ایرالین تأمین 
شود یا مبلغی از آن به قیمت تمام شده 

بلیت مسافران اضافه شد.«
رفتن  باال  در صورت  وی،  گفته  به 
کنار  در  باید  مسافران  بلیت  قیمت 
پذیرش این موضوع، بحث طوالنی شدن 
زمان پرواز را نیز در نظر داشته باشند، 
برای سوخت  زیرا نشست و برخاست 
گیری مجدد زمانی بین 3۰ دقیقه تا 
یک ساعت احتیاج خواهد داشت و این 

زمان پرواز را طوالنی می کند.
به  هوایی  صنعت  کارشناس  این 
افزایش توان رقابتی ایرالین های ترک 
در چنین فضایی نیز اشاره کرده و افزوده 
هواپیماهای  اینکه  به  توجه  »با  است:  
برای  مشکلی  حاضر  حال  در  ترک 
می توانند  یعنی  ندارند  سوخت گیری 
بدون نیاز به توقف به ایران سفر کرده و 
بازگردند، این مسئله در انتخاب نهایی 

مسافران تأثیر منفی دارد.«

اول  دور  شد.  خواهد  آغاز  آبان   13
شد  اعمال  امرداد   1۵ که  تحریم ها، 
در  را  دالر  به  ایران  رژیم  دسترسی 
و  فوالد  گرانبها،  فلزات  و  داشت  پی 
را  اتومبیل سازی  آلومینیوم و صنعت 

شامل می شد.
مایک پمپئو نیز گفته »هدف نهایی 
ما این است که رژیم را برای همیشه 
وادار به کنار گذاشتن یاغیگری کنیم 
عادی  کشورهای  مانند  رفتاری  تا 
رژیم  ما  امروز  اقدامات  باشد.  داشته 
مردمی  نه  گرفته اند،  هدف  را  ایران 
رنج  رژیم  این  تحت  شدت  به  که 
کشیده اند. به همین دلیل است که ما 
معافیت های انسان دوستانه را از جمله 
در مورد غذا، کاالهای کشاورزی، دارو 
و تجهیزات پزشکی در تحریم هایمان 

قرار داده و خواهیم داد.«
سفید  کاخ  بیانیه  پایانی  بخش  در 
و  بشر  حقوق  ناقضان  که  آمده 
عوامل سرکوب مردم در ایران نیز تا 
کنون تحریم شده اند و این تحریم ها 

همچنان ادامه خواهد داشت.
وزارت  سخنگوی  قاسمی  بهرام 
خارجه جمهوری اسالمی در واکنش 
به این تحریم ها گفته »هدف واشنگتن 
مردم  علیه  گسترده  روانی  جنگ 
آمریکا نمی تواند  ایران است، هرچند 
و  بزرگ  اقدامی علیه ملت  هیچگونه 

رشید کشورمان داشته باشد.«
او تاکید کرده »گذاشتن روز شمار 
سایت  روی  بر  تحریم ها  بازگشت 

آمریکا تحریم های جدید را اعالم کرد؛ جمهوری 
اسالمی می گوید جنگ روانی است!

اگر  سوئیفت  =منوچین: 
خدمات دهی به ایران را قطع 

نکند تحریم  خواهد شد.
ما  نهایی  هدف  =پمپئو: 
برای  را  رژیم  که  است  این 
همیشه وادار به کنار گذاشتن 

یاغیگری کنیم.
شتن  ا گذ  : سمی قا =
روزشمار بازگشت تحریم ها 
بر روی سایت وزارت خارجه 
آمریکا بیشتر شبیه طنز، کار 
بچگانه و نوعی اسباب بازی 

است.
شب  جمعه  آمریکا،  متحده  ایاالت 
کرد  اعالم  آبان(،   11( نوامبر  سوم 
توافق  از  تمامی تحریم هایی که پس 
برداشته  اسالمی  جمهوری  با  اتمی 

شده بود مجدداً اعمال می شود.
منوچین  استیون  و  پمپئو  مایک 
آمریکا  خزانه داری  و  خارجه  وزرای 
مشترک  خبری  کنفرانس  یک  در 
مادامی  تا  این تحریم ها  اعالم کردند 
که رژیم ایران به حمایت از تروریسم 
توقف  و  سوریه  در  نظامی  دخالت  و 
کامل برنامه های هسته ای و موشکی 

خود پایان ندهد ادامه خواهد یافت.
 7۰۰ نام  گفته  منوچین  استیون 
جریان  در  ایرانی  نهاد  و  شخص 
فهرست  به  جدید  تحریم های 
شد.  خواهد  اضافه  تحریم شدگان 
شرکت هایی  نفر   4۰۰ تعداد  این  از 
هستند که قبل از تحریم تعلیق شده 
بودند و 3۰۰ فرد یا شرکت جدید در 
اضافه  لیست  به  جدید  تحریم های 

شده اند.
وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرده 
ایران  رژیم  ارتباط  دارد  قصد  آمریکا 
با سوئیفت را قطع کند و تهدید کرد 
اگر سوئیفت خدمات دهی به ایران را 
زیرا  نکند تحریم خواهد شد  متوقف 
این نهاد تفاوتی با دیگر نهادهای مالی 

ندارد.
بانکی،  و  مالی  سیستم  کشتیرانی، 
هواپیمایی و بخش انرژی رژیم ایران 
از  که  می شود  تحریم هایی  شامل 

شبیه  بیشتر  آمریکا  خارجه  وزارت 
طنز، کار بچگانه و نوعی اسباب بازی 

برای آمریکا است.«
کرده  تاکید  همچنین  قاسمی 
می  خواست  آمریکا  که  »تحریم هایی 
ضد  بر  جهانی  جامعه  به  فشار  با 
نرسیده  جایی  به  کند  اعمال  ایران 
با  آنها  اقدامات  از  زیادی  بخش  و 
صرف هزینه های گزاف برای فشار بر 
بانک ها، شرکت ها، بنگاه های اقتصادی 
و مؤسسات برای منصرف کردن آنها 
ناکامی مواجه شده  با  ایران  با  از کار 

است.«
اعالم این تحریم  ها سران و مقام های 
به  شدت  به  را  اسالمی  جمهوری 
تکاپو انداخته است. عبدالناصر همتی 
جمهوری  مرکزی  بانک  کل  رییس 
نوشته  خود  اینستاگرام  در  اسالمی 
دیگر  امروز  متعال  یاری خداوند  »با 
بر همگان مسجل شد که آمریکا در 
صفر  به  و  ایران  نفت  کامل  تحریم 
بهانه ای  و  دلیل  هر  به  آن  رساندن 

ناکام شده است.«
دارم  »اطمینان  گفته  ادامه  در  او 
نیز  شرایط  این  از  ایران  بزرگ  ملت 
بانک  کرد.  خواهد  عبور  خوبی  به 
برای  برنامه ریزی  کنار  در  مرکزی 
تعادل بازار ارز و کنترل تورم، در کنار 
دولت محترم برای توجه به وضعیت 
خصوصا  مردم،  رفاهی  و  معیشتی 
دارد  قرار  درآمدی،  پایین  دهک های 

و از هیچ کوششی فروگذار نیست.«

شرکت بیمه AIG آمریکا فعالیت های خود را با ایران 
متوقف می کند

گروپ  اینترنشنال  آمریکن  شرکت 
با  خود  تجاری  فعالیت های   )AIG(

ایران را متوقف خواهد کرد.
 AIG به گزارش رویترز فعالیت های
شرکت های  به  بیمه  خدمات  ارائه 
کشتیرانی است که به ایران کاال حمل 
از  و نقل می کردند و فعالیت های آن 
طریق یکی از شرکت های تابعه ی آن 

انجام می شد.
این شرکت همچنین به تعدادی از 
نفتی  محموله های  که  شرکت هایی 
منتقل  دیگر  کشورهای  به  را  ایران 
می داد.  ارائه  بیمه  خدمات  می کرند 

شرکت  ژوییه،  ماه  در   AIG مدیران 
»ولیدوس هولدینگ« را به  عنوان یک 
شرکت بیمه مستقر در برمودا به ارزش 
۵.۵۶ میلیارد دالر خریداری کردند و 
شعبه های شرکت ولیدوس در خارج از 
خاک آمریکا این خدمات بیمه ای را به 

محموله های ایرانی ارائه می کردند.
 AIG شرکت  اطالعیه  اساس  بر 
ارائه خدمت  بیمه  این شرکت  اکنون 
به شرکت های کشتیرانی ارائه دهنده 
متوقف  را  ایران  به  بار  خدمات حمل 

کرده است.
آمریکا از چهارم نوامبر بطور رسمی 

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا

تبهکاری های جمهوری اسالمی در اروپا: از طرح 
ترور تا ترانزیت مواد مخدر

بندرعباس  از  =محموله 
راننده ی  و  شده  بارگیری 
وجود  از  کرده  ادعا  کانتینر 
هروئین ها بی خبر بوده است.
در  محموله  این  =کشف 
شرایطی که بنادر و کشتیرانی 
و سیستم حمل و نقل دریایی 
جمهوری اسالمی در تحریم 
پیامدهای  احتماالً  است 
بیشتری برای رژیم ایران به 

همراه خواهد داشت.
کرد  اعالم  پنجشنبه،  ایتالیا  پلیس 
27۰ کیلوگرم هروئین جاسازی شده 
در یک کانتینر را که با یک کشتی از 
ایران رسیده بود کشف کرده. کشفی 
که به گفته پلیس ایتالیا در 2۰ سال 
اخیر در این کشور بی سابقه بوده است.

این  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
بندر  در  آمده،  بندرعباس  از  کشتی 
در  والنسیا  و  آلمان  در  هامبورگ 
بندر جنوا  در  و  داشته  توقف  اسپانیا 

متوقف شده است.
پلیس بسته های هروئین را در بین 
کرد.  کشف  ُرس  خاک  محموله های 
معلوم  گفته  ایتالیا  پلیس  سخنگوی 
نیست این محموله هروئین چه زمانی 
و کجا در کشتی بارگیری شده است.

طراحی  پیش  از  عملیات  یک  طی 
اجازه  ایتالیا  پلیس  مأموران  شده 
این محموله  از  تا بخش کمی  دادند 
قاچاقچیان  به دست  با همان کامیون 
کامیون  تعقیب  با  سپس  برسد 
حامل هروئین به شهر روزندال هلند 
و هلندی  ایتالیایی  مأموران  رسیدند. 
زمانی که این کامیون به انباری در این 
شهر رسید وارد عمل شدند و دو مرد 

ترکیه ای تبار را دستگیر کردند.

پلیس می گوید، تحقیقات ادامه دارد 
مواد  ترانزیت  در  تا کل شبکه ای که 
مخدر مشارکت داشتند ردیابی شود. 
بندر  داد  نشان  دیگر  بار  مسئله  این 
مواد  محموله های  تالقی  محل  جنوا 
اروپا  دیگر  نقاط  به  که  است  مخدر 

منتقل می شود.«

برای  اروپا  اتحادیه  حمایت های 
از  مخدر  مواد  ترانزیت  با  مقابله 

ایران
 2۰18 اوت  اواخر  اروپا،  اتحادیه 
برای  کرد  اعالم  شهریور(،  )اوایل 
با   2۰1۵ سال  اتمی  توافق  حفظ 
تحریم های  تاثیرات  جبران  و  ایران 
به  یورو  میلیون   18 مبلغ  آمریکا 
می کند.  پرداخت  اسالمی  جمهوری 
این مبلغ بخشی از بسته  بزرگتر ۵۰ 
می شود  محسوب  یورویی  میلیون 
که از این مبلغ 8 میلیون یورو  برای 
حمایت های فنی در زمینه مشکالت 
یورو   میلیون   2 و  محیطی  زیست 
مخدر  مواد  آسیب های  کاهش  برای 

اختصاص یافته بود!
به نظر می رسد کشف این محموله 
از  که  کانتینر  داخل  سنگین 
منتقل  به جنوا  با کشتی  بندرعباس 
بنادر،  که  شرایطی  در  آنهم  شده 
نقل  و  حمل  سیستم  و  کشتیرانی 
چهارم  از  اسالمی  جمهوری  دریایی 
قرار  آمریکا  تحریم های  تحت  نوامبر 
ایران  برای  را  بیشتری  تبعات  گرفته 
به همراه خواهد داشت. بعالوه اینکه 
در ماه های اخیر چند طرح تروریستی 
در  اسالمی  جمهوری  امنیتی  عوامل 

اروپا نیز کشف و خنثی شده است.
سوی  از  تبهکارانه   فعالیت های 
اروپا  در  اسالمی  جمهوری  عوامل 
سابقه طوالنی دارد اما به نظر می رسد 

به  اروپا  اتحادیه   امنیتی  نهادهای 
گذشته  به  نسبت  بیشتری  وسواس 
در پی کشف و خنثی سازی آنها نشان 

می دهند.
دانمارک،  امنیتی  سرویس  رییس 
اعالم  آبان(،  )هشتم  اکتبر   3۰
فرد  یک  کشور  این  پلیس  که  کرد 
با  همکاری  اتهام  به  را  ایرانی تبار 
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی و 
سران  از  یکی  به  حمله  برای  تالش 
کرد.  بازداشت  االحواز«  »جنبش 
در  تنش  که  بود  رویداد  این  پی  در 
روابط جمهوری اسالمی با کشورهای 

اسکاندیناوی باالگرفت.
وزرای خارجه سوئد، نروژ، دانمارک، 
عملیات  طراحی  فنالند  و  ایسلند 
امنیتی  نهادهای  توسط  تروریستی 
به  موضوعی  را  اسالمی  جمهوری 
شدت جدی دانسته و تاکید کرده اند 
که مهم است کشورهای اسکاندیناوی 
شانه به شانه یکدیگر در برابر تهدیدات 

پیش  روی جوامع خود بایستند.
نیز طرح بمب گذاری  در ماه ژوییه 
عوامل جمهوری اسالمی در همایش 
سازمان مجاهدین خلق که در حومه 
دو  و  رفت  لو  شد  برگزار  پاریس 
عامل ترور و یک دیپلمات جمهوری 
اسالمی ایران بازداشت شدند. در پی 
این رویداد فرانسه دو دیپلمات رژیم را 
اخراج کرد و وزارت خارجه این کشور 
از  تا روشن شدن پرونده  اعالم نمود 
خودداری  تهران  در  سفیر  تعیین 

می کند.
به فهرست تبهکاری های جمهوری 
باید گروگانگیری شهروندان  اسالمی 
دوتابعیتی را هم افزود. مسئله ای که 
فرانسه  نظیر  کشورهایی  شده  سبب 
به سفر شهروندان  نسبت  انگلیس  و 

خود به ایران هشدار بدهند.و

و  و حمل   نفت  بانکی،  بخش  تحریم 
نقل )کشتیرانی و هواپیمایی( را علیه 
درآورده  اجرا  به  اسالمی  جمهوری 

است.
شرکت AIG در ماه ژوئیه مجوزی از 
اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت 
خزانه داری آمریکا دریافت کرده بود که 
به آن اجازه می داد فعالیت های تجاری 
مرتبط با رژیم ایران را به شرکت های 

دیگر منتقل کند.
شرکت  چند  گذشته  ماه های  در 
نقل  و  و شرکت های حمل  بیمه گذار 

روابط خود با ایران را قطع کردند.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

میراث مهاتما گاندی و چه گوارا: ...                      از صفحه 17
در  »وقتشه!«  اعضای  که  حالی  در 
سواحل کریمه با تی شرت های نارنجی 
عکس می انداختند تا در سایت جنبش 
در اینترنت منتشر شود، در کیف هنوز 
نداشت.  وجود  معین  استراتژی  یک 
اپوزیسیون  انتخاباتی  نامزد  یوشچنکو 
مردد بود. جان هربست سفیر آمریکا 
در اوکرایین در یک محفل خصوصی 
نگرانی عمیق خود را ابراز کرد و گفت 
معلوم نیست با این مرد بتوان رژیم را 

عوض کرد.
روشن است که روسیه خواهان ثبات 
می خواست  روسیه  بود.  اوکراین  در 
یک اوکراین قابل حساب داشته باشد 
چنین  هم  و  گاز  و  نفت  داالن  که 
را  سیاه  دریای  در  روسیه  ناوگان های 
برای  دیگر  از طرف  نیندازد.  به خطر 
آمریکا و متحدانش دیگر راه بازگشت 
این  پول!  همه  این  بود.  نمانده  باقی 
از  یکی  حسابدار  خانم  تالش!  همه 
»اوکراین  نام  به  اپوزیسیون  گروه های 
ما« به یک فرد معتمد می گوید: »در 
چمدان  انتخابات  از  پیش  هفته های 
چمدان پول در فرودگاه کی یف تحویل 
می گوید یک کمک  او  داده می شد.« 
از سوی یک  را که  150 هزار دالری 
فرد خصوصی بود کنار گذاشتند چون 

نمی دانستند با آن چه کنند!
هنگامی  که ویکتور یوشچنکو با آن 
بیماری اسرارآمیز خود روز ۳1 اکتبر 
وارد دور اول انتخابات شد، برای پایان 
کار مجهز شده بود. پایتخت اوکراین و 
بقیه شهرها از ناظران انتخاباتی پوشیده 
شون  »پن،  بازار  پژوهش  دفتر  شد. 
چهار  که  نیویورک  در  واقع  برلند«  و 
میلوسوویچ  سرنگونی  در  پیش  سال 
فعال بود، این بار نظرسنجی انتخابات 
اوکراین بر عهده گرفت. فعاالن  را در 

»وقتشه!« منتظر عالمتی از باال بودند.
ماریک را در فرودگاه متوقف کردند 
و به دستور رژیم پیشین به کشورش 
صربستان باز گرداندند. به این سازمانگر 
انقالب دیگر روادید نمی دادند. در این 
زمان اما فعاالن »وقتشه!« دیگر نیازی 
به او نداشتند و خودشان هدایت خشم 
به  را  مردم را در دست گرفتند و آن 
میدان مرکزی پایتخت کشاندند. این 
میدان بهترین محل برای تبدیل شدن 
به یک نماد بود. صحنه را از پیش آماده 
و بلندگوها را نصب کرده بودند. تا اینکه 
شب 21 نوامبر نتایج انتخابات اعالم شد. 
ویکتور یانوکوویچ، چهره قدیمی دولت را 

به عنوان پیروز انتخابات معرفی کرد. 
را،  همه  افتاد،  اتفاق  آن  از  آنچه پس 
حتی کسانی را که بعدها به قهرمانان 
انقالب معروف شدند، در خود پیچید و 
برد. یکی از فعاالن »وقتشه!« می گوید: 
میان  به  که  بودیم  کبریتی  انگار  »ما 
آتش مردمی  انداخته شد که از پیش 
شهری  جنبش  فعاالن  می سوختند.« 
با 15۴۶ چادر بر پا کردند و از سراسر 
به سوی کی یف هجوم  کشور جوانان 
آوردند. گروه یوشچنکو نیز تمام تالش 
خود را به کار برد تا کار به تصحیح این 

انتخابات تقلبی بیانجامد.
ولی بدون پایداری مردم که در برف 
دادند  به خرج  یخبندان سرسختی  و 
مقاومت  ورشکسته  رژیم  یک  علیه  و 
نداشت  امکان  نارنجی  انقالب  کردند، 
پیروز شود. در 2۷ نوامبر نیم میلیون 
نفر میدان مرکزی و خیابان های جانبی 
را اشغال کردند. دختران بنا به آموزش 
مربی شان در نقاط حساس و نخستین 
به  ایستادند. همه می دانستند  صف ها 
محض اینکه نیروهای انتظامی  حمله 
کنند، تصاویر تکان دهنده از تلویزیون ها 
که  زمانی  تا  ولی  شد.  خواهد  پخش 
نیروهای  به  رو  آنها  نیفتاده  اتفاقی 
انتظامی  فریاد می زدند: »ما می خوایم 
شما رو ببوسیم!«سرانجام دادگاه عالی 
 2۶ در  و  داد  انتخابات  تکرار  به  رأی 
دسامبر 200۴ ویکتور یوشچنکو با آرای 
نزدیک به 52 درصد پیروز شد. هنوز 
شش روز از انتخاب یوشچنکو نگذشته 
هتل  در  »وقتشه!«  جنبش  که  بود 
»روس« واقع در کی یف مراسم بزرگی 
بر پا کرد تا تغییر رژیم و انحالل خود 
را جشن بگیرد. این جنبش اعتراضی 
تلقی  یافته  پایان  را  خود  مأموریت 
می کرد. ولی انقالب نارنجی اوکراین هم 
ثابت کرد که یک انقالب موفقیت آمیز 
مناسبات  تضمین  معنای  به  الزاما 
دمکراتیک پس از آن نیست. جنبش 
»وقتشه!« در نظر دارد در دور بعد به 
عنوان یک حزب وارد فعالیت سیاسی 

شود.
کشور بعدی کجاست؟

که  دارند  وجود  کنفرانس هایی 
آنها  کمتر  بین المللی  رسانه های 
بزرگان  زیرا  می کنند  یادآوری  را 
شرکت  آن  در  سیاست  شناخته شده 
جنجالی  هوایشان  و  حال  یا  ندارند، 
نیست و یا از همان لحظه اول چندان 
سکسی به نظر نمی آیند. با این همه این 

نجمه  و  عمید  =هدی 
واحدی از فعاالن حقوق زنان 
در روزهای اخیر آزاد شدند، 
آنها به تالش برای براندازی 

خانواده متهم شده  بودند!
از  بیشتری  تعداد  =گویا 
آینده  روزهای  در  فعاالن 

احضار خواهند شد.
یک وکیل دادگستری می گوید 9 تن 
از فعاالن حقوق زنان طی هفته جاری 
به دادسرای اوین احضار شدند. نجمه 
واحدی و هدی عمید از دیگر فعاالن 
حقوق زنان دیروز و امروز پس از ۶5 
روز بازداشت به قید وثیقه آزاد شده اند.

فعاالن  مدافع  وکیل  رئیسیان  امیر 
حقوق زنان احضار شده به دادسرا این 
خبر را به ایرنا داده و گفته که احتمال 
اینکه این احضاریه ها به فعاالن دیگر 

هم ارسال شود زیاد است.
او گفته که این احضاریه ها از سوی 
دادسرای اوین برای فعاالن حوزه زنان که 

احضار گسترده فعاالن حقوق زنان: 
»فعال« 9 نفر احضار شده اند

تعدادشان فعال 9 نفر است ارسال شده.
آنگونه که رئیسیان وکیل دادگستری 
گفته، در احضاریه ای که برای این افراد 
ارسال شده، علت احضار »جهت ادای 
پاره ای توضیحات« عنوان شده و فعاًل 

هیچ اطالع بیشتری نداریم.
خواسته  که  احضارشدگان  از  یکی 
تایید  را  خبر  این  نشود،  فاش  نامش 
کرده و گفته که برای هفته آینده در 
تاریخ های مشخص و معین به دادسرای 

»مقدس« )اوین( فرا  خوانده  شده اند.
شهریورماه امسال نیز نجمه واحدی، 
رضوانه  و  عمید  هدی  آزاد،  مریم 
محمدی چهار تن از فعاالن حقوق زنان 
بازداشت شده بودند که هدی عمید و 
نجمه واحدی دیروز و امروز پس از ۶5 

روز زندان، با قید وثیقه آزاد شدند.
اتهاماتی  به  زنان  این فعاالن حقوق 
براندازی خانواده«  چون »تالش برای 
آموزش شروط  با تشکیل کالس های 
خانه  کارِ  در  برابری  و  عقد  ضمن 
بازداشت شدند و گویا حق مالقات و 

داشتن وکیل نیز ندارند.

هدی عمید و نجمه واحدی دهم شهریور بازداشت و دیروز و امروز با قید 
وثیقه آزاد شدند

پذیرایی شام ادامه داشت که توسط 
آقای پهلبد اجازه ترک سالن پذیرایی 
را گرفتم و خودم را به سالن تازه ساز 
فیلم رساندم.  نمایش  و بسیار زیبای 
نمایش و پخش صدای  نحوه  نگرانی 

فیلم هرگز مرا رها نکرده است.
فیلم  نمایش  و  آمدند  میهمانان 
شروع شد. وقتی کالسکه سلطنتی در 
پایان مراسم به کاخ مرمر برگشت و 
روی فیلم اسم کارگردان آمد، آنچنان 
دست زدن و تحسینی سالن سینما را 
گرفت که فیلم هنوز تمام نشده من در 
برخاستم و هیجان زده  از جا  تاریکی 

در کنار دیوار سالن ایستادم.
طوالنی  نسبتاً  که  فیلم  نوشته های 
تاالر  چراغ های  و  یافت  پایان  بود 
شاهنشاه  شدند.  روشن  فیلم  نمایش 
که باشهبانو ردیف جلو نشسته بودند 
اشاره  با  و  کردند  نگاه  سر  پشت  به 
دست مرا خواندند. نگاه شاد و پرمهر 
و  راضی  چهره  و  شهبانو  و  شاهنشاه 
پهلبد گرامی  و عزیز  قدردان مهرداد 
هنوز در خاطر من است. فهرست بلند 
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اسامی  فیلمبرداران توجه شاهنشاه را 
جلب کرده بود و درباره آنها پرسیدند 
که گفتم بسیاری از آنها فیلمبرداران 
فیلم  برای  و  هستند  ایران  سینمای 
در  آمده اند.  ما  کمک  به  تاجگذاری 
اینجا شاهنشاه مقداری درباره سینمای 
ایران پرسیدند و گفتند قدردانی مرا 
بعد  و  کنید  ابالغ  آآنها  تک  تک  به 
فرمودند  و  پهلبد  آقای  به  کردند  رو 
برای گلستان درخواست نشان کنید.

سال بعد در مراسمی  که به مناسبت 
برپا  رودکی  تاالر  در  آبان  چهارم 
نشان 5  اعطای  با  مرا  بود، شاهنشاه 
که  افتخاری  کردند.  مفتخر  همایون 
در سال های بعد و با پیشنهاد جناب 
نشانه  ای)تاج  اعطای  با  گرامی   پهلبد 
و  جاودان«  »فروغ  فیلم  برای   )5
که  »آتشی  فیلم  برای   )۴ )همایون 

نمیرد« تکرار شد.
بزرگمرد  آن  پهلبد  مهرداد  یاد 
من،  برای  هنرپرور  و  هنردوست 
هنر  دوستداران  از  بسیاری  همچون 

و فرهنگ ایران، ماندگار خواهد بود.

کنفرانس ها توانایی آن را دارند تا جهان 
را با خود تغییر دهند.

یکی از این گردهمایی های انقالبی در 
ماه ژوئن 2005 در حاشیه اروپا برگزار 
آلبانی، کشوری که سال های  شد. در 
مستحکم  قلعه  و  مائو  پایگاه  طوالنی 
استالینیست ها بود. این گردهمایی از 
امنیتی  سازمان های  مهمترین  سوی 
آی  ام  آمریکا،  سیای  سازمان  مانند 
شش انگلستان و اس دبلیو آر روسیه 
کنترل می شد. آنها می دانند در اینجا 
و  می شوند.  طراحی  اصلی  خطوط 
بر  می خواهند  آمریکاییان  دست کم 
تأثیر  صحنه  پشت  شرکت کنندگان 
بخش  آمریکا  مردم  که  چرا  بگذارند 
با  را  گردهمایی  این  هزینه  از  بزرگی 

مالیات شان پرداخته اند.
همه چیز بر سر بازی بزرگ سیاست 
دموکراتیزه  سر  بر  است:  بین المللی 
راه  این  از  و  نوین،  آزادی های  کردن، 
تعیین محدوده منافع قدرت های بزرگ. 
می توان  شکل  بهترین  به  راه  چه  از 
حاکمان سرکوبگر و خودکامگان را از 
اروپای شرقی تا آسیای مرکزی و خاور 
میانه، از قدرت خلع کرد؟ تا چه اندازه 
را  بدون خشونت  انقالب های  می توان 
گسترش داد و سازماندهی کرد؟ کدام 
تکرار  همواره  مبارزه  این  در  الگوها 
می شوند؟ بیش از هر چیز باید در این 
باره صحبت شود که فعاالن موفق در 
کشورهای دیگر چه می توانند به کسانی 
خودکامگان  حکومت  تحت  هنوز  که 

زندگی می کنند، یاد بدهند.
کسانی که در فرودگاه تیرانا از هواپیما 
از  متنوعی  مجموعه  می شوند،  پیاده 
تا سی و  زنان و مردان بیست و پنج 
پنج ساله هستند. برخی کت و شلوار 
دیگر  برخی  دارند،  تن  به  خاکستری 
شلوار جین و کت بافتنی. برخی از زنان 
مد  کاتالوگ های  آخرین  مانند  جوان 
لباس پوشیده اند. ولی  دوران هیپی ها 
باحال  جوان  رؤسای  مانند  زنان  اکثر 
کامپیوتر  یک  همگی  تقریبا  هستند. 
آنان  از  شماری  دارند.  خود  با  دستی 
یوگسالوی،  »مقاومت«  جنبش  از 
جنبش حقوق شهروندی »کافیست!« 
دانشجویی  جنبش  و  گرجستان 
»وقتشه!« اوکراین هستند. بقیه جوانان 
از کشورهای ساحل دریای خزر، اروپای 
دریای  شرقی  مناطق  و  میانه  شرقی 
مدیترانه می آیند. آنان همفکران خود 
را از کشورهای آذربایجان، روسیه سفید 
و همچنین لبنان نمایندگی می کنند. 
روی هم چهارده گروه از یازده کشورند.

»خانه  را  گردهمایی  این  هزینه 
است. جلسات صبح  پرداخته  آزادی« 
ساعت 9 شروع می شوند که همگی در 
آن سر ساعت حضور می یابند. موضوع 
راه های  سر  بر  بسته  درهای  پشت 
انقالبی به سوی دمکراسی است. چگونه 
نیروی بدیل می تواند خود را در عصر 
جهانی شدن به بهترین شکل و به شیوه 
مسالمت جویانه علیه قدرت سرکوبگر 
چه اندازه  تا  کند؟  سازماندهی  دولتی 
امکان پیروزی چریک های بدون اسلحه 
حکومت های  زمانی  اگر  است؟  واقعی 
سرکوبگر علیه نیروهای مخالف حمام 
پیشبرد  امکان  آیا  بیندازند،  راه  خون 
یک برنامه دیگر )برنامه ب( وجود دارد؟

گردهمایی  این  ستارگان  از  یکی 
بنیانگذاران  از  ماروویچ  ایوان  همان 
یوگسالوی  در  »مقاومت«  جنبش 
نیز  آرمانگرا  اشپاک  آلینا  ولی  است. 
خوش می درخشد وقتی می گوید: »در 
کنار تظاهراتی که پایان آن معلوم نبود 
و در کنار کار پیگیر رسانه ای، یکی از 
رموز پیروزی ما این بود که ما حاکمان 
مستبد را مسخره خاص و عام کردیم. 
من فکر نمی کنم بتوان از کسی که همه 
از مسخره کردنش روده برو می شوند 

ترسید.«
مینسک  و  باکو  دانشجویی  رهبران 
]پایتخت روسیه سفید[ بر خالف آنها 
فعالیت  مخفیانه  همچنان  مجبورند 
در  »بوفالو«  گروه  از  کوبز  والد  کنند. 
می گوید:  آنها  به  خطاب  مینسک 
»رژیم های شما بطرز مؤثری تضعیف 
شده بودند و الزم نبود شما مانند ما 
بترسید که نکند حکومت دستور شلیک 

به سوی جمعیت بدهد.«
آیا روسیه سفید کشور بعدی خواهد 
خیابان هایش  در  انقالب  که  بود 
اینکه  یا  شد؟  خواهد  سازماندهی 
تکیه  با  مرکزی  آسیای  در  قزاقستان 
در  حرکت  به  قرقیزستان  الگوی  بر 
خواهد آمد که در انقالب نسبتا شتابان 
»الله ها« عسگر آقایف را از قدرت خلع 
سلطه  زیر  که  ازبک  مردم  یا  کرد؟ 
خشن اسالم کریم اف رنج می برند و به 
»دالیل امنیتی« تنها یک نماینده به 
این گردهمایی فرستادند، ملت بعدی 

خواهد بود؟

*منبع: مجله هفتگی اشپیگل؛ 1۴ 
نوامبر 2۰۰5

*ترجمه و تنظیم: االهه بقراط
*نخستین بار آبان ۸۴ در کیهان 
لندن و وبسایت گویانیوز منتشر شد.

 این حرکت میلیون ها زن ایرانی از 
جمله زنانی را که به حجاب باور دارند 
جذب می کند. در بسیاری از خانواده ی 
بزرگ ایرانی حتی یک زن وجود ندارد 
که به حجاب اجباری باور داشته باشد 
حتی آنها که خود به حجاب باور دارند 
به  موضوعی  هیچ  کنند.  می  عمل  و 
اقشار  نمی تواند  زنان  حقوق  اندازه ی 
و گروه های اجتماعی را در کنار خود 
قرار دهد. زنان چهار دهه است که هر 
روز توسط حکومت و روحانیت تحقیر 
شده اند و مردان نیز شاهد این تحقیر 
بوده یا خود در آن مشارکت داشته اند. 
کنش ضد حجاب اجباری فرصتی است 
برای مردان تا گذشته های سکوت آمیز یا 
همراهی با بسیجیان )»روسری تو درست 

کن تا گیر ندن«( را جبران کنند.
هدف قرار دادن سرکوب شده ترین 

قشر
طی  در  سرکوب  و  ظلم  بیشترین 
صورت  زنان  علیه  اخیر  دهه ی  چهار 
گرفته است. لغو عملی حجاب اجباری 
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دریچه های سد مطالبات زنان را گشوده و 
به آنها شجاعت لغو قوانین قرون وسطایی 
از  محرومیت  خانواده،  حضانت،  ارث، 
را  جداسازی ها  و  مشاغل  از  بسیاری 
خواهد داد. حجاب اجباری امروز نماد 
همه  ی این قوانین عصر حجری است و 
به همین علت حکومت بر آن اصرار دارد. 
کسانی که این امور را فرعی می دانند باید 
بگویند چه چیزی غیر از سهم آنها در 
قدرت »اصلی« است. این در قرن بیست 
و یکم ننگ نیست که زنان برای مسافرت 
باید از مردان خود اجازه بگیرند؟ این ننگ 
نیست که در کوچه و خیابان گروهی 
استخدام شوند تا به زنان در مورد نحوه ی 
لباس پوشیدن و آرایش آنها تذکر دهند؟ 
چه اولویت هایی غیر از کسب قدرت و 
منابع فراتر از رفع این ننگ وجود دارد؟ 
اگر فرشگرد هم مانند دیگر گروه های 
از  اولویت های دیگری غیر  به  سیاسی 
اولویت شهروندان ایرانی سرکوب شده 
تقدم بخشد بعد از چندی به سرنوشت 
شد. خواهد  دچار  آنها  بی اعتباری 

= رهبر جمهوری اسالمی 
جمهوری  است،  مدعی 
چهل  چالش  پیروز  اسالمی 

ساله با آمریکاست.
= رییس جمهوری آمریکا 
تا  تحریم ها  که  است  گفته 
شدید  بسیار  دیگر  هفته 

خواهند شد.
شنبه  اسالمی،  جمهوری  رهبر 
از  گروهی  با  دیدار  در  آبان ماه،   12
»سیلی  دانشجویان  و  دانش آموزان 
نتیجه  را  آمریکا«  تحقیر  و  خوردن 
به  انقالب اسالمی  قدرتی دانست که 
مردم داد و گفت آمریکا چهل سال است 
با جمهوری اسالمی دشمنی می کند.

به  خود  سخنان  در  خامنه ای  علی 
رسانه ای  و  اقتصادی  نظامی،  جنگ 
آمریکا علیه جمهوری اسالمی در چهار 
گفته  و  کرده  اشاره  گذشته  دهه ی 
»طرف پیروز در این چالش، جمهوری 
اسالمی ایران و طرف مغلوب، آمریکا 

بوده است.«
او ادعا کرده »نه تنها اقتدار معنوی و 
قدرت نرم آمریکا رو به افول است بلکه 
اقدامات رییس جمهور عجیب و غریِب 
فعلِی آمریکا، لیبرال دموکراسی را نیز 
که پایه تمدن غرب است، بی آبرو کرده 
سخت«  »قدرت  همچنین  او  است«. 
آمریکا را نیز زیر سوال برد و گفت: »در 
زمینه های نظامیگری و اقتصاد نیز رو 
به افول است، آنها ابزار نظامی دارند اما 
به علت افسردگی، سردرگمی و تردید 
سازمان های  از  مجبورند  سربازانشان 

علی خامنه ای: آمریکا رو به زوال است؛
 ترامپ: رژیم ایران ضربه بزرگی دریافت می کند

جنایتکاری نظیر بلک واتر برای تحقق 
اهداف شان در کشورهای دیگر کمک 

بگیرند.«
رهبر جمهوری اسالمی گفته بدهی 
آمریکا افسانه ای است و 800 میلیارد 

دالر کسری بودجه دارد که از نشانه های 
روند زوال اقتصادی آمریکاست.

تبدیل  واقعیت  به  آمریکا  افول 
شده 

از  دیگری  بخش  در  خامنه ای 

سخنانش باز هم تکرار کرد آمریکا رو 
به افول است و خطاب به کسانی که به 
سازش با ایاالت متحده گرایش دارند 
گفت: »بیهوده نقشه بی اساس و بی پایه 
نکشید، زوال آمریکا یک واقعیت است 
و بر اساس سنت الهی، آمریکا محکوم 
است که از صحنه قدرت جهانی زایل 

بشود.«
دونالد ترامپ جمعه شب در توییترش 
پوستری از خود منتشر کرد که روی 
می آیند«.  »تحریم ها  بود  نوشته  آن 
پوستر این فیلم یادآور جمله »زمستان 
می  آید« در سریال معروف »بازی تاج و 

تخت« است.
صفحه  توییت  این  به  واکنش  در 
اینستاگرام منسوب به قاسم سلیمانی 
فرمانده سپاه قدس نیز تصویری منتشر 
»ترامپ  که  او  از  جمله  این  با  کرده 

قمارباز من حریف تو هستم«.
مبارزات  جریان  در  ترامپ  دونالد 
انتخاباتی کنگره آمریکا، ساعاتی پیش 
از پرواز به ویرجینیای غربی در سخنانی 
شروع  ایران  رژیم  »تحریم های  گفته 
شد. این  تحریم ها بسیار جدی هستند 
و بسیار گسترده و قرار است تشدید 
بزرگی  ضربه  ایران  رژیم  بشوند.  هم 
تاکید  همچنین  او  می کند.«  دریافت 
بسیار  دیگر  تا هفته  کرده »تحریم ها 
شدید خواهند شد« و این را هم گفته 
که »توافق اتمی با رژیم ایران، یکی از 
مسخره ترین توافقاتی بود که تا کنون 
با کشوری بسته شده.« او از حکومت 
ایران خواسته یکی از دو گزینه »تغییر 
رفتار« یا »مواجهه با فاجعه اقتصادی« 

را انتخاب کند.
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=»براساس آمارها احتمال 
اینکه فرزندان زنان بی سواد 
ادامه  و  باشند  بی سواد  نیز 
زیاد  بسیار  نکنند  تحصیل 
چرخه ی  یک  این  و  است 
ست  ا بی  معیو و  منفی 
گذشته  سال   40 طی  که 
وجود  همچنان  استان  در 
داشته و بازتولید بی سوادی 

را گسترش داده است.«
جمهوری  =»مسئوالن 
و  سمینارها  بارها  اسالمی 
نشست های متعددی در مورد 
بررسی حضور زنان استان در 
برگزار  مختلف  عرصه های 
کرده اند اما تا کنون به مسائل 
مثال  نپرداخته اند  ریشه ای 
زنان  بر سوزن دوزی  تاکید 
می کنند! این هیچ ارتباطی 
به سواد و مشارکت اجتماعی 
ندارد!« جامعه  در  آنها 

در  زنان  زاده-  رمضان  فیروزه 
جامعه سنتی سیستان و بلوچستان، 
یکی از محرومترین استان های ایران 
سال های  در  دارند؟  جایگاهی  چه 
اخیر زنان این استان با محرومیت ها 
اجتماعی،  بی شمار  تبعیض های  و 
اندازه  چه   تا  فرهنگی  و  اقتصادی 
اجتماعی،  مدیریتی،  حوزه های  در 
فرهنگی و اقتصادی محلی و سراسری 

حضور داشته اند؟
مرکز  رئیس  دوشوکی  عبدالستار 
نقش  لندن  در  بلوچستان  مطالعات 
مذهب در قالب حکومتی و تبلیغات 
در  محلی  سنی مذهب  مالهای 
سیستان و بلوچستان را بسیار پررنگ 
»نیروهای  است:  معتقد  و  می داند 
قلع  حاکمیت  توسط  استان  مدنی 
مدنی  نیروی  تنها  شده اند؛  قمع  و 
استان نیروهای مذهبی اند که بخش 
تفکر  به  وابسته  آنها  از  توجهی  قابل 
َسلَفی دیوبندی تاثیرگرفته از مدارس 
بنیادگرایانه شبه قاره هند هستند. این 
تفکر نگاه مثبتی به حضور اجتماعی 
فرهنگی و مدنی زنان در جامعه ندارد.«

این فعال سیاسی بلوچ در ادامه به 
کیهان لندن می گوید: »باید اعتراف کرد 
که استاندار سابق استان نسبت به سایر 
استانداران نگاه مثبتی داشت و زنان را 
تشویق می کرد که زنان در حوزه های 
مدیریتی و سیاسی حضور داشته باشند 
و ما شاهد حضور زنان در پست هایی 
بودیم.« نظیر فرمانداری و شهرداری 

خبرگزاری مهر در این زمینه نوشته 
است: »پس از روی کار آمدن دولت 
یازدهم افزون بر ۲۳۵ زن نخبه عهده دار 
مناصب مدیریتی در استان سیستان و 
بلوچستان شدند که این تعداد شامل 
معاون استاندار، فرماندار )۲ زن شیعه 
 6 فرماندار،  معاون  یک  سنی(،  و 
مدیرکل، ۴1 معاون مدیرکل، سه نفر 
رییس دانشگاه، 1۲ مشاور مدیرکل، 
۴1 مشاور فرماندار، ۴1 رئیس اداره، ۲ 
نفر شهردار، سه بخشدار و ۴۳1 دهیار 
زن بود.« دوشوکی با اشاره به تالش 
زنان سیستان و بلوچستان در تقابل با 
سنت برای کسب پیشرفت اجتماعی 
زنان  این  »بیشتر  می کند:  اشاره 
بخشداری  نظیر  پست هایی  در  فعال 
معاونت  تا  شهرداری  و  فرمانداری  و 
استاندار، بلوچ و سیستانی هستند و در 
میان آنها غیربومی  هم دیده می شود. 
این مسئله نشان می دهد که چنین 
خواسته ای  و  استعداد  و  پتانسیل 
هرچند  دارد  وجود  استان  زنان  در 
زنجیرهای فرهنگی، سنتی و مذهبی 
به پای آنها بسته شده. این نشان دهنده 
جدال بین مدرنیته و پوسته مذهبی 
بحث  مورد  می توان  که  است  استان 
عوامل  یک سو  از  داد.  قرار  بررسی  و 
در  زنان  بازدارنده ی سراسری حضور 
این استان نیز وجود دارد مثل تقویت 
روحیه زن ستیزی از سوی جمهوری 

اسالمی، و از سوی دیگر نقش بسیار 
برجسته و تعیین کننده مالهای بلوچ 
در این منطقه نسبت به سایر استان ها 
پررنگ تر است. اما با وجود این موانع 
دانشجویان  تعداد  هم  که  می بینیم 
نسبت  زن  مدیران  تعداد  هم  و  زن 
به جمعیت زنان باسواد استان بسیار 

بیشتر از گذشته است.«
و  سیستان  استان  حاضر  درحال 
جمعیت  بیشترین  دارای  بلوچستان 

نفر  با 16۹ هزار  از تحصیل  بازمانده 
است که اکثریت بزرگ آن را دختران 
می دهند.  تشکیل  تن  هزار   1۵6 با 
نکته  همین  بر  تأکید  با  دوشوکی 
از  بازماندگان  جمعیت  بیشترین  که 
بلوچستان  و  سیستان  در  تحصیل 
توضیح  هستند  روستایی  دختران 
برای  تحصیلی  »امکانات  می دهد: 
این  در  نیست؛  آماده  بلوچ  کودکان 
پسران  خانواده ها  از  بسیاری  شرایط 
در  تحصیل  ادامه  برای  را  خود 
مقطع متوسطه به روستاهای بزرگتر 
می فرستند و دختران از ادامه تحصیل 
بازمی مانند.اما حتی چنانچه تحصیالت 
استان  در  دختران  برای  دانشگاهی 
فراهم شود باز هم تبعیضات عدیده ای 
در  به خصوص  دارد  وجود  آنها  علیه 
راستای اشتغال. بسیاری از خانواده ها 
بر این باورند که ادامه تحصیل بازده 
چندانی در درازمدت برای آینده یک 
نمی رسد؛  او  به  کار  چون  ندارد  فرد 

این مسئله خود یک نیروی بازدارنده 
است.« وی بی سوادی مادران روستایی 
را نگران کننده و عاملی برای بازتولید 
و  سیستان  در  بی سوادی  ادامه  و 
بلوچستان ارزیابی می کند: »بر اساس 
زنان  فرزندان  اینکه  احتمال  آمارها 
و  باشند  بی سواد  همچنان  بی سواد 
ادامه تحصیل نکنند بسیار زیاد است؛ 
معیوب  و  منفی  چرخه ی  یک  این 
است که طی ۴۰ سال گذشته در این 

استان همچنان وجود داشته و بازتولید 
بی سوادی را گسترش داده است.«

امور  معاون  مالوردی  شهیندخت 
 1۳۹۳ سال  در  روحانی  حسن  زنان 
از اشتغال ۵۷ هزار زن  در گفتگویی 
مجموع  از  بلوچستان  و  در سیستان 
سیستان  این  در  شاغل  هزار   ۳86
ترویج  بود.  داده  خبر  بلوچستان  و 
سیاست هایی نظیر کارآفرینی و توسعه 
صنایع دستی از جمله سیاست هایی 
است که همواره مسئوالن جمهوری 
مشکل  کردن  برطرف  برای  اسالمی 
اشتغال زنان در سیستان و بلوچستان 
مطرح کرده اند. دوشوکی در این زمینه 
جمهوری  »مسئوالن  است:  معتقد 
اسالمی بارها سمینارها و نشست های 
حضور  بررسی  مورد  در  متعددی 
مختلف  عرصه های  در  استان  زنان 
برگزار کرده اند اما تا کنون به مسائل 
ریشه ای نپرداخته اند بلکه مثال تاکید 
که  می کنند  زنان  سوزن دوزی  بر 

ارتباطی به سواد و مشارکت اجتماعی 
آنها در جامعه ندارد.در کل کشور نگاه 
و  منفی  زنان  به  اسالمی  جمهوری 
تبعیض آمیز است. در استان سیستان و 
بلوچستان برخی از نیروهای مذهبی و 
مالهای بلوچ وجود دارند که نگاهشان 
نسبت به زن حتی از آخوندهای شیعه 
هم یک مقدار عقب مانده تر و سنتی تر 
است. آنها ادامه تحصیل و اشتغال زنان 
همراه  به  و  نمی دانند  اولویت  در  را 

این  به  اسالمی  جمهوری  مسئوالن 
نقطه مشترک رسیده اند که تحصیل 
موضوع  استان  در  زنان  اشتغال  و 
مهمی نیست که خواست عمده جامعه 
رهبران  توسط  موضوع  همین  باشد؛ 
مذهبی اهل سنت در نمازهای جمعه 
یا همایش ها مطرح می شود.« به گفته 
این تحلیلگر سیاسی بلوچ، مطرح کردن 
مسائلی مثل کمک به زنان بی شوهر یا 
تشویق زنان در کارگاه های سوزن دوزی 
راستای  در  نوعی  به  لباس دوزی  و 
به  قریب  از مجموع  است.  گداپروری 
سه میلیون جمعیت استان فقط چند 
نظیر  کارهایی  که  هستند  زن  هزار 
دستفروشی یا سوزن دوزی می کنند یا 
حتی کارمند یا معلم هستند. دوشوکی 
سیاست کلی نظام جمهوری اسالمی 
در سیستان و بلوچستان را »فقرزایی« 
عنوان می کند تا به گفته وی »بیشتر 
مردم استان فقیر و وابسته به سپاه و 

سایر نهادهای حکومتی باشند.«

بلوچستان  مطالعات  مرکز  رئیس 
برجسته  و  مهم  نقش  به  لندن  در 
در  بلوچستان  و  سیستان  زنان 
اسالمی  انقالب  از  قبل  سال های 
دامداری  و  کشاورزی  حوزه های  در 
درصد  زمان،  آن  »در  می کند:  اشاره 
اقتصادی  چرخه  در  زنان  از  زیادی 
در  اینکه  به  توجه  با  اما  بودند  فعال 
حال حاضر، کشاورزی و دامداری در 
شمال و جنوب استان تقریبا از بین 

رفته است بسیاری از این زنان بیکار 
شدند و به همراه خانواده های خود به 
حاشیه شهرهای بزرگ روی آوردند و 
حاشیه نشین شدند. قبل از انقالب یک 
)کالس  سیکل  مدرک  اگر  بلوچ  زن 
نهم دبیرستان( می داشت، می توانست 
معلم باشد هرچند تعدادشان کم بود. 
فارغ التحصیل  زنان  از  بسیاری  االن 

دانشگاه ها بیکار هستند.«
محرومیت های  انواع  کنار  در 
و  فرهنگی  اقتصادی،  بهداشتی، 
تبعیض های جنسیتی، بیشترین تعداد 
افراد بدون شناسنامه در استان سیستان 
و بلوچستان زندگی می کنند. به گفته 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی این 
تعداد از ۴۵۰۰ تا 1۰۰ هزار تن اعالم 
زمینه  این  در  دوشوکی  است.  شده 
می گوید: »پدر و مادری که شناسنامه 
نداشته باشند اگر به اداره ثبت احوال 
مراجعه کنند آنها را به عنوان ایرانی 
مادر  و  پدر  شناسنامه  و  نمی پذیرند 

ممکن  فرزند  وانگهی  می خواهند.  را 
است در بیمارستان به دنیا نیامده و 
گواهی تولد نداشته باشد.« این فعال 
را  نداشتن  شناسنامه  بلوچ،  سیاسی 
میراث خانوادگی بسیاری از روستاییان 
استان می داند که نسل به نسل بدون 
شناسنامه بوده اند: »از دوران گذشته 
بسیاری از ساکنان روستاهای استان 
اساساً شناسنامه نمی گرفتند چون در 
آن زمان شناسنامه دار بودن هیچگونه 
سود و ضرورتی برای آنها نداشت! تنها 
مسئله ی مرتبط به شناسنامه قضیه ی 
سربازی بود وگرنه در طول 18- 1۹ 
سال دولت با آنها کاری نداشت تا اینکه 
هر سال ماموران ژاندارمری آن زمان و 
نیروهای انتظامی  فعلی لیست را از اداره 
آمار ثبت احوال می گرفتند تا جوانان را 
به سربازی بفرستند. در آن زمان یادم 
کشورهای  به  افراد  این  اکثر  هست 
همسایه مثل امارات یا پاکستان فرار 
در  دوشوکی  گفته  به  می کردند.« 
حال حاضر مراحل گرفتن شناسنامه 
بسیار دشوار است و موانع زیادی دارد: 
»مثال پدر یا مادر شناسنامه ندارند یا 
ازدواجشان ثبت نشده چون زیر سن 
یا بسیاری  ازدواج کرده بودند  قانونی 
از آزمایش های قبل از ازدواج را انجام 
روستاهای  از  بسیاری  نداده اند.در 
استان این آزمایش ها انجام نمی شود 
و نمی خواهند که انجام بدهند چون 
مالهای سنی هیچ حساسیتی به این 
آزمایش ها نشان نمی دهند و می گویند 
کار، کار خداست.« او در ادامه می افزاید: 
»سال ها پیش مراجع تقلید مثل مکارم 
شیرازی تاکید زیادی داشتند که در 
سیستان و بلوچستان زاد و ولد زیاد 
است؛ آنها می خواهند بافت جمعیتی 
کشور را در درازمدت تغییر بدهند و 
مدعی بودند که این نقشه وهابیت است 
برای تغییر جمعیت! یا گفته بودند فقط 
به خانواده های دارای سه فرزند یارانه 
برای  شناسنامه  و  می شود  پرداخت 
از سه فرزند صادر  خانواده های بیش 

نکنند!«
نگاه  ادغام  دوشوکی  عبدالستار 
باعث  را  حاکمیت  با  شیعه  مراجع 
ایجاد یک »نگاه غیرخودی« نسبت به 
جمعیت استان سیاست و بلوچستان 
می داند: »این نگاه باعث شده که مردم 
این استان را در کوتاه مدت به عنوان 
یک خطر امنیتی و در درازمدت یک 
خطر جمعیتی ببینند! به همین دلیل 
تبعیض آمیزی  حکومت سیاست های 
درباره حقوق قانونی، صدور شناسنامه، 
جلوگیری از افزایش جمعیت، امکانات 
می کند.«  اتخاد  تحصیل  و  آموزشی 
این فعال بلوچ به نگاه همسوی برخی 
و  سیستان  اهل  سنی  روحانیون  از 
جمهوری  مسئوالن  با  بلوچستان 
اسالمی در به حاشیه راندن زنان بلوچ 
نیز اشاره می کند و می گوید: »بعضی 
بلوچ مورد حمایت شدید  از مالهای 
جمهوری اسالمی هستند؛ آنها هرچند 
از نظر فقهی با حکومت اختالف نظر 
مسئوالن  با  فکری  نظر  از  اما  دارند 
با  برخورد  در  اسالمی  جمهوری 
تبعیض  به خصوص  و  مدرنیته 
دارند.  مشترک  نگاه  یک  زنان  علیه 
با  سنتی  و  مذهبی  نیروهای  تداخل 
سیاست های کلی زن سیتز نظام باعث 
شده که اجحاف علیه زنان در استان 
نسبت به سایر استان ها بیشتر باشد.«

تاکید  نکته  این  بر  پایان  در  وی 
مردم  تبعیض آمیز  »نگاه  که  می کند 
در مقایسه با نگاه دولت کمتر است. 
در انتخابات شوراهای شهر و روستاها 
در  می کنند  انتخاب  را  زنان  مردم 
حالی که تعداد زنانی که توسط مردم 
تعداد  نسبت  به  می شوند  انتخاب 
زنانی که از سوی دولت در پست های 
دولتی منصوب می شوند قابل مقایسه 
نیست. این مقایسه نشان می دهد نگاه 
مذهبی و سنتی دولت نسبت به نگاه 
عقب مانده  بسیار  بلوچ  مردم  عادی 
است، اگرچه برخی از مالهای بلوچ نیز 
نگاهی سنتی و منفی نسبت به نقش 

زن در جامعه دارند.«

جایگاه زنان در جامعه سنتی 
استان سیستان و بلوچستان

عبدالستار دوشوکی
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