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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

ورزش ایران در آفساید

طرح استیضاح مسعود سلطانی فر وزیر 
مجلس  در  آبان   ۳۰ روز  که  ورزش 
مطرح شد قرار است در روزهای آینده 
بررسی های  مورد  وی  خود  حضور  با 
وزرای  استیضاح  گیرد.موج  قرار  اولیه 
کابینه دوازدهم از تابستان با استیضاح 
کار  پیشین  وزیر  ربیعی  علی  عزل  و 
وزیر  کرباسیان  محمود  آن  از  پس  و 

پیشین اقتصاد آغاز شد. عملکرد وزرا 
و مدیران عالی رتبه  در دولت دوم حسن 
روحانی چنان ضعیف بوده که هر هفته 
سوی  از  استیضاح  برای  وزیری  نام 
نمایندگان مجلس در کمیسیون های  
همه  دلیل  و  می شود  مطرح  مختلف 
ناکارآمدی شان  و  بی لیاقتی  در  آنها 

خالصه می شود. در صفحات 10 و 11 

سرمقاهل

دواممیآورید؟!
چگونهودربرابرکی؟!

خصوصی و دولتی
به بیماری مهلک »خصولتی« دچارند!

بازنشستگان،  کشاورزان،  کارمندان،  کارگران،  که  سال هاست 
مالباختگان، بیکاران به دلیل وضعیت نابسامان و غیرانسانی معیشتی 
از  جدا  طبقات  این  از  هیچکدام  مشکالت  می زنند.  اعتراض  به  دست 
یکدیگر نیست. چرخه ی اقتصاد در ایران پس از انقالب 57 تق و لق 
شده و پس از چهل سال سرانجام در حال از کار افتادن است. همه درگیر 

این چرخه ی بیمار هستند.
انقالب اسالمی مانند انقالب اکتبر روسیه، یک انقالب ایدئولوژیک بود. 
علل و دالیل آن نیز مانند انقالب اکتبر پیچیده تر از آنست که بتوان در چند 
جمله به آنها پرداخت. اما هر دو، ظاهرا تاریخ را ناگزیر از وقوع  خود کردند! 
گذشته از شباهت ها و تفاوت های بارز این دو انقالب، سرشت شعارهای 
آنها یکی بود که فقط با کلمات متفاوت بیان می شد: انقالب و سلطه ی 
مارکسیسم-لنینیسم/  مستضعفان/  )پرولتاریا/  تنگدستان  جهانی 
اسالم( علیه قدرتمندان )بورژوازی/ مستکبران/ امپریالیسم/ کمونیسم( 
صالح«!  واال/  »انسان  توسط  توحیدی«  بی طبقه/  »جامعه  ایجاد  برای 
اما اقتصاد را اگر حتی در بدوی ترین شکل آن، یعنی مبادله ی کاالهای 
مورد نیاز، در نظر بگیریم، باز هم به منابع تولید و چرخه ای نیاز هست که 
این مبادله را به انجام برساند چه برسد به اقتصاد قرن بیستم که انقالب 

اکتبر در اوایل آن و انقالب اسالمی در اواخر آن روی داد!
ظاهر  در  حکومت  توسط  دولتی«  برنامه/  »اقتصاد  اکتبر  انقالب 
»شوراها« و در واقع »الیگارشی حزبی« را ارائه داد و پس از 70 سال 
»اقتصاد اسالمی/ دولتی« توسط حکومت  انقالب اسالمی  پاشید.  فرو 
و  داد  ارائه  را  اسالمی«  »الیگارشی  واقع  در  و  در ظاهر »مستضعفان« 
پس از ۴0 سال در آستانه ی فروپاشی قرار گرفته است. اقتصاد جمهوری 
اسالمی بخشی کپی برداری از »اقتصاد برنامه« شوروی و بخش دیگرش 
از  است.  لگام گسیخته   و  انگلی  نوع  از  آنهم  سرمایه داری،  بر  متکی 
همین رو نتوانست همان »تساوی در فقر« را همراه با  اشتغال و تأمین 
کند!  تأمین  شهروندان  برای  شرق،  بلوک  کشورهای  مانند  اجتماعی، 
بخش  بین  تولیدی  واحدهای  کردن  دست  به  دست  سال ها  نتیجه ی 
دولتی و بخش خصوصی غیرمستقل و وابسته به مافیای حکومت، موجود 
ناقص الخلقه ای شد به نام »خصولتی« که امروز نه به دلیل »برجام« و 
»تحریم« بلکه بنا به سرشت پویای اقتصاد که همواره به دنبال سود و 

سرمایه است، ورشکسته ی به تقصیر شده است! 
به کارگران معترضی که فکر می کنند اگر کارخانه شان توسط دولت یا افراد 
»خصوصی« معتمد اداره شود، مشکالت آنها حل خواهد شد، باید گفت: 
چنین نیست! اقتصاد ایران بیمار است! بخش دولتی و خصوصی هر دو بیماری 
ساختاری دارند و تا این ساختار هست، این بیمار از بستر برنخواهد خاست.
قطعا دموکراسی و لیبرالیسم حرف آخر جامعه ی بشری برای همزیستی 
نیست. ما نمی دانیم مناسبات جهان با پیشرفت سرسام آور تکنولوژی در 
پنجاه یا صد سال دیگر چگونه خواهد بود. اما امروز این بیمار را فقط با تکیه 
بر دستاوردهای تا کنونی، یعنی دموکراسی سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی، 

   می توان تیمار کرد و به حرکت درآورد. 

=پنج سال پیش حسن روحانی آمد تا جمهوری اسالمی با »نرمش قهرمانانه« دوام بیاورد. حاال ظریف دوباره 
می گوید: »دوام می آوریم!«  چگونه؟! با »نگاه به شرق«؟!  با  »ساز و کار مالی اروپا«؟! با زد و بند احتمالی با آمریکا؟! 
با جنگ های نیابتی و ادامه حضور در سوریه و عراق و یمن و موشک پرانی به اسرائیل؟! با تهدید اروپا به ترور و 

جنگ؟! ولی جمهوری اسالمی به همه اینها در۴0 سال گذشته عمل کرده و باز به »دوام می آوریم« رسیده است!

 در صفحه18
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صفحه 3د

سایه  زیر  »جی٢0«  رهبران  =اجالس 
سنگین رویدادهای سیاسی

صفحه 4
دانمارک  می گوید  ذوالنوری  =مجتبی 
باید »تاوان اقدام تنش آمیز« و »کجروی« 

خود را بدهد!
صفحه 6

در  کنفرانسی  بدیل؛  طرح  انتظار  =در 
دانشگاه وست مینستر لندن

صفحه 7
اسراییل،  تهدید  آمریکا،  به  =توهین 
برای  سپاه  مشی  خط  پهلوی:  به  تاختن 

عبور از تحریم ها
صفحات  8 و 9

= »زن روز« و »مرد روز«
صفحه 12

=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران
=اگر فورد شکست نخورده بود- داریوش 

همایون

صفحه 13
= سرگرمی -جدول - سودوکو

صفحه 14
=دکتر مصّدق؛ آسیب شناسی یک شکست

صفحات 16
کهنه ی  نسخه  قومی«:  =»فدرالیسم 

جدایی طلبان برای تجزیه ی ایران
صفحه 17

شیعی:  سرمایه داری  بهنگام؛  =تأمالت 
چپاول بجای کارآفرینی

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.

تهران قهرمان اسکیت دختران ایران
****

کیروش یازدهمین مربی برتر جهان در 
سال ٢018 میالدی

****
رده بندی جدید باشگاه های فوتبال جهان:

 رئال مادرید اول- پرسپولیس 163
****

التهاب در فوتبال: پرسپولیس در اعتصاب؛ 
تاج و تراکتور و ذوب آهن علیه مسئوالن

****
فیفا برای آزادی ورود زنان به ورزشگاه 

مهلت تعیین می کند
 در صفحه ٢

ایرانواروپاوبیاعتمادیبه
یکدیگر
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طرح استیضاح مسعود سلطانی فر وزیر 
مجلس  در  آبان   3۰ روز  که  ورزش 
مطرح شد قرار است در روزهای آینده 
بررسی های  مورد  وی  خود  حضور  با 

اولیه قرار گیرد.
موج استیضاح وزرای کابینه دوازدهم از 
تابستان با استیضاح و عزل علی ربیعی 
وزیر پیشین کار و پس از آن محمود 
کرباسیان وزیر پیشین اقتصاد آغاز شد. 
در  عالی رتبه   مدیران  و  وزرا  عملکرد 
دولت دوم حسن روحانی چنان ضعیف 
برای  وزیری  نام  هفته  هر  که  بوده 
استیضاح از سوی نمایندگان مجلس 
مطرح  مختلف  کمیسیون های   در 
می شود و دلیل همه آنها در بی لیاقتی 

و ناکارآمدی شان خالصه می شود.
توافق  از  ترامپ  از خروج دونالد  پس 
مشکالت  باالگرفتن  و  )برجام(  اتمی 
روی  سیاسی  فشارهای  و  اقتصادی 
ایران، طرح استیضاح عباس آخوندی 
وزیر پیشین کار، محمد شریعتمداری 
وزیر پیشین صنعت، محمد بطحایی 
وزیر آموزش و پرورش، رضا اردکانیان 
وزیر  حجتی  محمود  نیرو،  وزیر 
کشاورزی و حتی محمدجواد ظریف 

وزیر خارجه مطرح شد. 
بعضی از وزرا مثل آخوندی و شریعتمداری 
بو بُردند اوضاع بر وقف مرادشان نیست 
و احتمال عزل شان زیاد است، عطای 
با  و  بخشیدند  آن  لقای  به  را  کابینه 
پیش دستی استعفا دادند، برخی هم با 
مذاکره و البی  تالش کردند امضاهای 
بیافتد.  نصاب  حد  از  استیضاح  پای 
سلطانی فر وزیر ورزش یکی از وزرایی 
است که البی سنگین او و اطرافیان اش 
برای فرار از استیضاح علنی شده است. 
مشکالت ورزش آینه ی تمام نمای 

مشکالت کشور
در  تاخیر  او  استیضاح  محورهای 
و  )تاج(  استقالل  تیم های  واگذاری 
به بخش خصوصی، عدم  پرسپولیس 
توجه به رسالت وزارت ورزش در حوزه 
جوانان، عدم اجرای مصوبات مجلس در 
برنامه ششم، عدم تعادل پایدار توزیع 
امکانات ورزشی در مناطق کمتر توسعه 
بودجه  تقسیم  در  بی عدالتی  و  یافته 
ورزشی به شهرستان ها و استان هاست 
رأی  سلطانی فر  استیضاح  چه  اما 
بیاورد و چه نیاورد، بر کسی پوشیده 
ایران  ورزش  مشکالت  که  نیست 
و  نیست  موارد  این  به  محدود  فقط 
یکی از »اَبَربحران«هاست و  از سوی 
تمام  مثل  مشکالت  این  اغلب  دیگر 
بحران هایی که دیگر وزارتخانه ها با آن 
سیستماتیک  فساد  به  هستند  روبرو 

مسائل  همچنین  و  مدیریت  سوء  و 
گره  بین المللی  و  داخلی  سیاسی 
خورده است. به عنوان مثال اگر آوار 
پس لرزه های بحران در وزارت اقتصاد 
روی بانک ها و موسسات مالی و بازار 
ارز و بورس خراب می شود، در وزارت 
تیم های  و  فدراسیون ها  این  ورزش 
ملی و باشگاهی به عنوان ستون ها و 
تَرک  که  هستند  کشور  ورزش  پیکر 

برمی دارند و به تدریج فرومی ریزند.
مشکالت  از  کاملی  کلکسیون  تقریباً 
که  را  کشور  در  اقتصادی  و  سیاسی 
دستگاه ها و نهادهای مختلف حکومتی 
درگیر آن هستند می شود در ورزش 
فضای  چون  اتفاقاً  و  دید  نیز  ایران 
به دیگر حوزه ها کمتر  ورزش نسبت 
امنیتی است رویدادهای مربوط به آن 

نیز بیشتر رسانه ای می شود.
نمونه های غم انگیز و وحشتناک

است.  ُکشتی  به  ایران  ورزش  اعتبار 
هیچ  کشور،  ورزش  تاریخ  طول  در 
رشته ای به اندازه ُکشتی اعتبار و مدال 
اما  است.  نداشته  ایران  ورزش  برای 

رییس  خادم  رسول  که  هفته هاست 
فدراسیون کشتی و همکاران او گروهی 
و  سیاسیون  دخالت  داده اند.  استعفا 
این  استقالل  ُکشتی  در  امنیتی ها 
فدراسیون را مانند دیگر رشته ها پایمال 
کرده است. فشار برای کشتی نگرفتن 
با حریفان اسراییلی در میادین جهانی 
زیر  شدت  به  را  ایران  کشتی  اعتبار 
سوال برده و جا را برای قهرمانی دیگر 
کشورها باز کرده و یکی از دالیل مهم 
همین  همکارانش  و  خادم  استعفای 

دخالت هاست.
فدراسیون فوتبال ایران که بزرگترین و 
پولدارترین فدراسیون کشور است گرفتار 
باندهایی شده که یک سرشان در قدرت 
و سر دیگرشان در کارتل های اقتصادی 
باندهایی که  است.  فوتبال  مافیایی  و 
دارند  خود  در چنگ  را  ایران  فوتبال 
حتی در تغییر و تعیین نتایج بازی ها 
این رشته  و صعود و سقوط تیم های 
می کنند.  بازی  نقش  رده بندی ها  به 
روابط مالی آلوده ی دالل ها با مسئوالن 
فدراسیون، نفوذ سیاسیون و امنیتی ها 
تبعیض،  باشگاه ها،  مدیره  هیات  در 
و  بازارگرمی جادوگرها  و حتی  تبانی 
بودار،  نصب های  و  عزل  دعانویس ها، 
تجاوز و تعرض جنسی به پسربچه ها 
تنها  رشوه گیری،  و  پایه  تیم های  در 
گوشه ای از نیمه ی تاریک  و وحشتناک 

فوتبال در ایران است.
ورزش زنان؛ فدراسیوِن محدودیت

در بازار بلبشوی ورزش ایران، ورزش 
زنان همچون عرصه های دیگر اجتماعی 
در حاشیه  قرار گرفته و صرفا ویترینی 
حکومت  دستگاه  برای  غیرضروری 
می رود.  شمار  به  کشور  مدیریت  و 
درصد   ۴۰ فقط  می گویند  آمارها 
به  جوانان  و  ورزش  وزارتخانه  بودجه 
را  آن  و  یافته  اختصاص  زنان  ورزش 
هم مردان تصمیم می گیرند که ورزش 
بودجه  باید  عرصه هایی  چه  در  زنان 
بگیرد یا نگیرد. در رشته های ورزشی 
که زنان در ایران اجازه فعالیت دارند، 
وجود  ورزش  برای  مناسبی  مکان  نه 
دارد، نه وسایل ورزشی الزم و نه حتی 
باالتر بودجه ی شرکت در  در سطوح 
مسابقات بین المللی و هزینه های سفر 
و اقامت ورزشکاران پرداخت می شود. 
از همین روست که قهرمانان ورزشی 
حتی هزینه های شرکت در مسابقات 
جهانی را در مواردی شخصا پرداخت 
تامین  انتظار  در  مدت ها  و  می کنند 
مسابقات  در  یا  می مانند.  آن  بودجه 
قهرمانان  سکه های  و  جوایز  داخلی، 
تا  نمی شود  پرداخت  آنقدر  ورزشی 

مشمول مرور زمان شود. 
حرف  ایران،  مردانه ی  ورزش  در  اگر 
و  بودجه خوار  ماشین های  مافیا،  از 
در  است،  امنیتی  چندسر  غول های 
حوزه ورزش زنان، صحبت بر سر بودن 
یا نبودن است. بودجه ای و حمایتی در 
کار نیست ولی محدودیت، سنگ اندازی 

و مانع هر چه بخواهید هست. 
پس از انقالب 57، ورزش زنان به نقطه 
صفر خود رسید؛ قهرمانان ورزشی تا 
مسئله  شدند.  منع  ورزش  از  سال ها 
بر سر بدن زنان بود و هست، تابویی 
از آن  که حکومت جمهوری اسالمی 
زنان  حضور  دارد.  هراس  شدت  به 
مستلزم  ابتدا  ورزشی،  عرصه های  در 
پذیرش جسم آنان و سپس پرورش آن 
است. موضوعی که با حجاب در تناقضی 
زن  ورزشکاران  می گیرد.  قرار  تلخ 
مجبورند با حجاب در مسابقات شرکت 
کنند که گاه از سوی فدراسیون های 
و  امید  و  نمی شود  پذیرفته  جهانی 
سر  بر  آنها  تالش   سال ها  و  آرزوها 
حجاب از بین می رود. همین حجاب، 

در فدراسیون های ورزشی ابزار فشار و 
ارعاب نیز به شمار می رود و در موقع 
نیاز ورزشکار را به حراست می کشد تا 

پاسخگو باشد. 
از کشور  زنان  موضوع حقوقی خروج 
تنها با مجوز پدر و همسر را نیز باید بر 
مشکالت دیگر ورزش زنان اضافه کرد. 
با اینهمه، زنان در عرصه های داخلی و 
جهانی ورزشی بسیار فعال و مدال آور 
هستند  تا جایی که نبود بودجه، عدم 
محدودیت ها  و  دستگاه ها  همکاری 
تالش های شخصی  برابر  در  موانع،  و 
آنان سر فرود آورده و ورزش زنان پس 
از کمای سال های بعد از انقالب در دو 
دهه ی اخیر در حال رشد و پیشرفت 
در  چنانکه  اما  پیشرفت ها  این  است. 
ورزش مردان در بوق و کرنا می شود، 
با  و  صدا  و  سر  بی  زنان  ورزش  در 
می شود.  جور  و  جمع  مصاحبه  چند 
حتی مسابقات زنان از صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی پخش نمی شود و در 
بخش خبر هم بدون انتشار تصویری 
از  کوتاهی  اخبار  صرفا  مسابقات،  از 
ورزش  می شود.  خوانده  زنان  ورزش 
زنان حتی یک رسانه مستقل ندارد تا 
بطور اختصاصی اخبار  آنان را پوشش 
دهد. رسانه های چاپی و اینترنتی نیز 
به ندرت تصویری از مسابقات ورزشی 

آنها منتشر می کنند.
کارت قرمز فیفا برای جمهوری اسالمی 
جعفر پناهی در فیلم »آفساید« نشان 
داد که چطور دختران هوادار تیم ملی 
و  ایران  بازی  تماشای  برای  فوتبال 
درهای  از  گذر  ممنوعیت  و  بحرین 
خود  چهره ی   آزادی،  ورزشگاه  بسته 
به صورت مردان در می آورند. 11  را 
و  می گذرد  فیلم  این  از ساخت  سال 
آزادی  به  ورود  برای  همچنان  زنان 
شمایل  و  شکل  به  را  خود  مجبورند 

مردانه در بیاورند! 
ممنوعیت ورود زبان به ورزشگاه ها برای 
نانوشته ای  قانون  مسابقات،  تماشای 
و  قضایی  است که حکومت، دستگاه 
مالیان مرتجع حوزوی از آن حمایت 
می کنند. آنها ورود زنان به ورزشگاه ها 
را فسادبرانگیز و خالف اصول اسالمی  
قلمداد می کنند حال آنکه با این حضور 
در تظاهرات حکومتی و نماز جمعه و 
در سخنرانی علی خامنه ای که چندی 
برگزار شد،  آزادی  پیش در ورزشگاه 

هیچ مخالفتی ندارند! 
با اینکه حسن روحانی از این ممنوعیت 
به عنوان تبلیغ انتخاباتی خود استفاده 
در  موفقیت وی  بزرگترین  اما   کرده 
از  فرار  برای  که  بوده  این  زمینه  این 

مجازات های فیفا، اخیرا تعدادی زنان 
گزینشی اجازه یافتند تا برخی مسابقات 
را در ورزشگاه آزادی تماشا کنند. در 
حالی که بسیای از دوستداران فوتبال 

پشت دروازه ها ماندند. 
تحت  را  اسالمی  فیفا جمهوری  حاال 
فشار قرار داده و اعالم کرده که برای 
رفع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها 
مهلت تعیین می کند. به گزارش رویترز، 
کمیته مشاوره حقوق بشری فیفا تأکید 
جمهوری  محدودیت های  که  کرده 
تماشای  برای  زنان  علیه  اسالمی 
مسابقات فوتبال، قوانین اخالقی فیقا 
و ممنوعیت تبعیض جنسی را نقض 
می کند. عدم لغو این ممنوعیت، تبعات 
اخراج  و  تعلیق  مجازات هایی چون  و 
فدراسیون فوتبال ایران را در پی دارد. 
به این ترتیب، این مشکل در محدوده ی 
زنان باقی نمی ماند و جمهوری اسالمی 
باید نگران تعلیق و اخراجی باشد که 
گریبان ورزش مردانه اش را نیز خواهد 

گرفت. 
آزاده کریمی - حامد محمدی

۴۰ سال پیش در ایران و در چنین 
در  را  خود  که  انقالبیونی  روزهایی 
آستانه پیروزی می دیدند، بدون آنکه 
اداره  برای  تجربی  و  علمی  برنامه ای 
نابودی  فکر  در  باشند،  داشته  کشور 
و »صهیونیسم  آمریکا«  »امپریالیسم 
اسرائیل« بودند و رویای رهبرِی جهان 
اسالم و غلبه ی »دولت بزرگ اسالمی« 

بر جهان را در سر می پروراندند.
ملت  رفاه  برای  برنامه ای  بدون  آنها 
با  سال  به  سال  مملکت،  آبادی  و 
جاه طلبانه  یدئولوژیک  ا شعارهای 
پیش  چندی  اینکه  تا  آمدند  پیش 
از  تصویری  اسالمی  جمهوری  رهبر 
ارائه داد که  سال 1۴۴۴ خورشیدی 
قرار است در آن »ایران اسالمی« زیر 
سلطه ی همین حکومت پیشرفته ترین 

کشور جهان باشد.
اما خارج از دنیای تخیالت انقالبیون 
و رهبران پوشالی شان، واقعیت اینست 
چنان  اسالمی  جمهوری  امروز  که 
که  گرفته  قرار  رینگ  گوشه ی  در 
دوباره  برای  فرصتی  جستجوی  در 
مید  ا خارجه اش  وزیر  برخاستن، 

می دهد: »دوام می آوریم!«

مسیر قهقرا از اقتدار تا دوام
اما چه روندی موجب شد نظامی که 
در حرف همچنان شعار »اقتدار« سر 
»دوام  به   امیدش  عمل  در  می دهد 

آوردن« است؟!
واقعیت اینست که با فروپاشی اتحاد 
شوروی و بلوک شرق که در بسیاری 
زمینه ها الهام بخش انقالب اسالمی و 
زمامداران  بود،  نیز  آن  جهانگشایی 
ضدغرب و ضدامپریالیست جمهوری 
که  شدند  متوجه  حدی  تا  اسالمی 
به  زود  یا  دیر  انقالبی  سیستم های 
»فروپاشی« می رسند. اگر در نخستین 
»کودتای  انقالب،  از  پس  سال های 
نظامی ها« سبب نگرانی می شد اکنون 
آنها  می یافت.  اهمیت  »فروپاشی« 
»شوروی«  که  دیدند  خود  چشم  به 
و  جنگ  میدان  در  نه  آن  اقمار  و 
درون  از  بلکه  خارجی،  درگیری های 

خود پوسید و فرو ریخت.
اسالمی  جمهوری  استراتژیست های 
نیز  تواب شده  چپگرایان  یاری  از  که 
بی نصیب نبودند با ریاست جمهوری 
رفسنجانی که پس از جنگ عراق آمده 
بود تا مدال »سردار سازندگی« را به 
سینه بزند، هشت سال را در کشاکش 
یا  است  مهمتر  سیاسی«  »توسعه 
کردند!  سپری  اقتصادی«،  »توسعه 
با  اقتصادی«  »توسعه  مدت  این  در 
باز کردن پای سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی به منابع مالی و مادی کشور 
و تقسیم آن بین خانواده های مافیایی 
مالیان و سپاهیان بر »توسعه سیاسی« 
ترجیح داده شد. مشکالت کشور اما 
نه  تنها حل نشد بلکه با رشد جمعیت 
تازه،  نسل  یک  آمدن  میدان  به  و 

افزایش یافت. 
این بار  اسالمی  جمهوری  متفکران 
»پروژه اصالحات« را به میدان آوردند 
تا با »مردمساالری دینی« هشت سال 
دیگر بر سر اینکه »توسعه سیاسی« به 
اندازه »توسعه اقتصادی« اهمیت دارد 

یا نه سپری شود!
در  و  سپتامبر   11 فاجعه ی  از  پس 
آستانه ی حمله آمریکا و هم پیمانانش 
فرماندهان  و  کارشناسان  عراق،  به 
نظامی ایران با توجه به ذهنیت دوران 
»جنگ سرد« گمان می کردند آمریکا 
شکست  و  شده  دیگر  ویتنامی  وارد 
صدام بدون هزینه های سنگین ناممکن 
برنامه های  در  فرماندهان سپاه  است. 
صدا و سیمای رژیم حاضر می شدند 
و بر پایه تجربیات هشت سال جنگ 
ایران و عراق، امکانات دفاعی صدام را 
تحلیل می کردند. اما شکست سریع و 
برق آسای صدام موجب شد متفکرین 
نظام انگشت به دهان راه دیگری در 
پیش بگیرند و مانند راهزنان با ابزاری 
با »شبیخون«  اختیار داشتند  که در 

نیروهای آمریکا را هدف قرار دهند.

سال  شانزده  حاصل  اما  ایران  در 
االسالم  حجت  دو  جمهوری  ریاست 
و بحث ضرورت »توسعه اقتصادی« و 
»توسعه سیاسی« چیزی جز محمود 
احمدی نژاد نبود! همزمان آمریکا نیز 
تحریم مالی حکومت ایران را در برنامه 
خود قرار داد. آمریکایی ها می دانستند 
کمبود »دالر  و  اقتصادی  ناکارآمدی 
نفتی« باعث خواهد شد نظام در پاسخ 
به مطالبات جامعه بیش از پیش ناتوان 
درونی  ایرادات  ترتیب  بدین  و  شود 
و  شد  خواهد  آشکار  بیشتر  سیستم 
تنش های درونی افزایش خواهد یافت. 
اول  سال  چهار  با  نظام  بی کفایتی 
 » سبز »جنبش  به  د  ا حمدی نژ ا
انجامید و پس از سرکوب جنبش های 
در  دانشجویان  و  زنان  پراکنده ی 
سال های پس از جنگ، برای نخستین 
بار دامنه ی نارضایتی عمیق جامعه از 
شرایط موجود در سال ۸۸ به نمایش 
نه  گذاشته شد. چهار سال دوم وی 
کشور،  اداره ی  برای  برنامه ای  شامل 
بلکه بیشتر آبروداری »رهبر« بود که 
با پشتیبانی اش وی بر مسند ریاست 
جمهوری نشست. روشن بود که پس 
از لو رفتن برنامه اتمی مخفی و سال ها 
مذاکره در دوران خاتمی و احمدی نژاد 
با سه کشور اروپایی، انگلیس و فرانسه 
و آ لمان، روی کار آمدن دولت بعدی 
برابر  در  قهرمانانه«  »نرمش  بدون 

آمریکا ممکن نیست! 

تدبیر و امید برای دوام
تا  آمد  روحانی  حسن  حجت االسالم 
»نرمش  با  این بار  اسالمی  جمهوری 
متفکران  بیاورد.  دوام  قهرمانانه« 
رژیم و البیگرانش در غرب به ویژه در 
آمریکا به این نتیجه رسیده بودند که 
دوران اوباما بهترین زمان برای چنین 
نرمشی است. اگرچه اوباما به جمهوری 
اسالمی هم پول نقد داد و هم حاضر 
به مبادله ی برخی تبهکاران وابسته به 
رژیم با برخی گروگان های دوتابعیتی 
را  هسته ای  برنامه  آمریکا   اما  شد، 
بدون دادن امتیاز و بدون یک قرارداد 

اسالمی  جمهوری  برای  اتکا  قابل 
این  به  ترامپ  دونالد  کرد.  مدیریت 
دلیل توانست با خیال راحت از برجام 
خارج شود که هیچ الزام قانونی، آمریکا 
و هیچکدام از طرفین غربی را متعهد 

به ماندن در آن نمی کند!
خلالف  بلر  سلالمی  ا جمهلوری 
و  »اسلتقالل«  پلوچ  فریادهلای 
فکلر  »مقاوملت«،  و  »خودکفایلی«  
روی  آمریلکا  در  دولتلی  نمی کلرد 
افسلار آن را چنیلن  بیایلد کله  کار 
سلفت در دسلت بگیلرد. حلاال هلم 
اگلر رژیلم ایلران به 1۲ شلرط پمپئو 
پاسلخ مثبلت بدهد، دوللت آمریکا با 
آن کنلار خواهلد آملد. ملا نمی دانیم 
پلرده ی  پشلت  مذاکلرات  چنانکله 
برجام پیش از روی کار آمدن حسلن 
روحانلی آغلاز شلده بلود، آیلا اکنون 
نیلز چنیلن مذاکراتی در حلال انجام 
هسلت یلا نله! املا وعلده ی »دوام« 
آوردن یلا توخالیسلت و یا »تدبیر«ی 
در پلس ایلن »امیلد« خوابیلده کله 
بنلا بله سلنت جمهلوری اسلالمی، با 

مذاکلرات مخفی در حلال پیش برده 
شلدن اسلت. حکومت ایلران بیش از 
آمریلکا، از سلوی ملردم ایلران تحت 

است. فشلار 
سال  دی ماه  سراسری  تظاهرات  از 
گذشته تا کنون بخش  مهمی از مردم 
هر بار که فرصت یافته اند، نارضایتی از 
شرایط موجود و فاصله ی عمیق خود 
را با زمامداران به نمایش گذاشته اند. 
این مردم را تنها زمانی می توان راضی 
کرد که به مطالبات آنها پاسخ داد. اما 
جامعه  یک  مطالبات  به  دادن  پاسخ 
هشتاد میلیونی در سیستمی که سراپا 
فاسد و آلوده و بی لیاقت است ممکن 
نیست حتی اگر به فرض محال، آمریکا 
امروز  همین  اسالمی  جمهوری  و 
مشکالتشان را با یکدیگر حل کنند! 

بلوک  و  اتحاد شوروی  که  دیدیم  ما 
شرق با اختالفات و مشکالتی به مراتب 
خود  در  اسالمی  جمهوری  از  کمتر 
فروپاشید و از بین رفت. یک تفاوت 
اتحاد  با  اسالمی  جمهوری  بزرگ 
با  شوروی  که  است  این  اما  شوروی 
درون خود مشکلی نداشت و »مافیای 
سرخ« تازه پس از فروپاشی شوروی 
ریشه هایش  گرچه  ا گرفت  شکل 
و  سابق  حزبی  رهبران  و  کادرها  در 
خانواده های  بود.  آنها  خانواده های 
از بدو  اما  مافیایی جمهوری اسالمی 
سرطانی  رشد  به  شروع  آن  تأسیس 
نبود  و  بود  با  آنها  سرنوشت  کردند. 
راه  اما  است.  خورده  گره  رژیم  این 
ایران و جمهوری اسالمی هرگز یکی 
نبوده و منافع ملی ایرانیان و و منافع 
این نظام هرگز بر هم منطبق نبوده. 
از همین رو، »دوام می آوریم« یعنی 
در  اسالمی  جمهوری  سرطان  دوام 
به سلول  را سلول  آن  تا  ایران  پیکر 

آلوده کرده و از بین ببرد. 
می گوید:  ظریف  شرایطی  چنین  در 
»دوام می آوریم!«  چگونه؟! با »نگاه به 
شرق«؟!  با  »ساز و کار مالی اروپا«؟! 
با  آمریکا؟!  با  احتمالی  بند  و  زد  با 
در  حضور  ادامه  و  نیابتی  جنگ های 
سوریه و عراق و یمن و موشک پرانی 

به اسرائیل؟! با تهدید اروپا به ترور و 
جنگ؟! ولی جمهوری اسالمی به همه 
اینها در۴۰ سال گذشته عمل کرده 

و به »دوام می آوریم« رسیده است!
مردمی  برابر  در  برابر کی؟!  در  اما  و 
نیامدند  کنار  رژیم  این  با  هرگز  که 
می دهند:  شعار  پیش  سال  یک  از  و 
تمومه  دیگه  اصولگرا،  »اصالح طلب 
به  رو  دشمن،  به  »پشت  ماجرا«، 
همینجاست  ما  »دشمن  میهن«، 
نها  آ آمریکاست«؟!  میگن  بیخود 
داده اند.  تشخیص  را  خود  دشمن 
آیا ظریف به عنوان وزیر خارجه این 
آمریکا  برابر  در  می خواهد  دشمن، 
جهان  در  که  کشوری  بیاورد؟!  دوام 
آوردن  دوام  برای  نظامی  هیچ  امروز 
آن  با  اقتصادی  روابط  از  نمی تواند 

صرف نظر کند؟! 
به نظر می رسد پاسخ بر اساس تجارب 
تاریخی و شواهد عینی کامال روشن 
باشد: با هیچکدام از تدابیر باال و در 

برابر هیچکدام دوام نمی آورد!
روشنک آسترکی

دوام می آورید؟!
چگونه و در برابر کی؟!

ورزش ایران در آفساید

=پنج سال پیش حسن روحانی آمد تا جمهوری اسالمی با »نرمش قهرمانانه« دوام بیاورد. 
حاال ظریف دوباره می گوید: »دوام می آوریم!«  چگونه؟! با »نگاه به شرق«؟!  با  »ساز و کار 
مالی اروپا«؟! با زد و بند احتمالی با آمریکا؟! با جنگ های نیابتی و ادامه حضور در سوریه 
و عراق و یمن و موشک پرانی به اسرائیل؟! با تهدید اروپا به ترور و جنگ؟! ولی جمهوری 
اسالمی به همه اینها در۴۰ سال گذشته عمل کرده و باز به »دوام می آوریم« رسیده است!
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وزارت خزانه داری آمریکا

اجالس کشورهاى عضو» جى20« روز 
آیرس  بوئنوس  در  هفته  این  جمعه 
تا شنبه شب  و  به کار مى کند  آغاز 
پنجشنبه  روز  داشت.  خواهد  ادامه 
نمایندگان بیشتر کشورها وارد بوئنوس 

آیرس شدند.
»جى20«  اجالس  برگزارکنندگان 
و  صنعتى  گردهمآیى  بزرگترین 
که  هستند  این  نگران  دنیا  اقتصادى 
اجالس امسال به دلیل حضور محمد 
بن سلمان ولیعهد عربستان و موضوع 
رقابت هاى  خاشقجى،  عدنان  قتل 
بازرگانى میان چین و آمریکا و تصرف 
نیروى  توسط  اوکراین  کشتى  چند 
دریایى روسیه، از مسیر معمول خود و 
بحث هاى اقتصادى خارج شود و به جّر 
و بحث هاى سیاسى و وقتگیر بیانجامد.

گفته مى شود دونالد ترامپ تصمیم دارد 
دیدار از قبل پیش بینى شده خود را با 
رئیس  اطرافیان  اما  نماید  لغو  پوتین 
جمهورى روسیه همچنان امیدوارند این 
مالقات صورت بگیرد. دمیترى پسکوف، 
سخنگوى دولت روسیه مى گوید، پوتین 
و ترامپ ابتدا مذاکراتى دو نفره خواهند 

اجالس رهبران »جى٢٠« زیر سایه سنگین 
رویدادهای سیاسى

پلیس بوئنوس آیرس در نزدیکى محل اقامت سران »جى ٢٠«

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 1٠ صبح تا 5 بعداز ظهر

على  و  قربانیان  =محمد 
خراشادی زاده از طریق نفوذ 
دیجیتال  ارز  سیستم  به 
بیت کوین و با کمک بدافزار 
»SamSam« دست کم ٢٠٠ 
فعالیت های  قربانى  را  نفر 

سایبری خود کردند.
 ٢٠13 سال  از  دو  این   =
برای تبدیل ارزهای دیجیتال 
ارز  آدرس  دو  از  ریال  به 
بیش  انجام  برای  دیجیتالى 
از ۷ هزار تراکنش در ارتباط 
با ۴٠ صراف استفاده کردند.

صرافى ها  طریق  از  =آ نها 
ارزهای دیجیتال را به ریال 
تبدیل و در بانک  های ایران 

سپرده گذاری مى کردند.
دفتر نظارت بر دارایى هاى خارجى 
 )OFAC( آمریکا  وزارت خزانه  دارى 
آذر(،  )هفتم  نوامبر   28 چهارشنبه 
قربانیان  محمد  نام  هاى  به  ایرانى  دو 
لیست  در  را  خراشادى زاده  على  و 

تحریم  هاى خود قرار داد.
به گزارش وبسایت وزارت خزانه دارى 
فعالیت هاى  در  افراد  این  آمریکا 
دیجیتال  ارزهاى  با  مرتبط  سایبرى 
از  و  بودند  فعال  بیت کوین  جمله  از 
راه هاى غیرقانونى به کسب درآمد از 

این طریق مى پرداختند.
بر  نظارت  دفتر  اعالم  اساس  بر 
دارایى هاى خارجى وزارت خزانه  دارى 
دستور  با  مطابق  افراد  این  آمریکا، 
فهرست  در   136۹۴ شماره  اجرایى 

تحریمى واشنگتن قرار مى گیرند.
قربانى  نفر  تا کنون دست کم 200 
شده اند.  آ ها  سایبرى  فعالیت هاى 
آدرس  دو   OFAC همچنین 
این  با  که  را شناسى کرده  دیجیتال 
بودند  ارتباط  خرابکارى هاى مالى در 
در  تراکنش  هزار  هفت  از  بیش  و 
سیستم بیت کوین به ارزش میلیون ها 
از  بعضى  داده اند.  انجام  آمریکا  دالر 
باج افزار  کمک  با  آنها  فعالیت  هاى 

»SamSam« صورت گرفته است.

در اقدامى مرتبط وزارت دادگسترى 
ایاالت متحده علیه دو مجرم ایرانى، به 
خاطر آلوده کردن شبکه هاى اطالعات 
متعدد در آمریکا، بریتانیا و کانادا، از 
باجگیرى  بدافزار  با   ،201۵ سال 

SamSam اعالم جرم کرد.
وزیر  معاون  مندلکر  سیگال 
خزانه دارى در امور تروریسم و اطالعات 
اسالمى  »جمهورى  مى گوید:  مالى 
و  مى شود  منزوى  بیشتر  روز  به  روز 
رژیم  براى  آمریکا  دالر  به  دسترسى 
بنابراین  است  شده  محدود  بسیار 
سیستم هاى  که  است  حیاتى  بسیار 
پول مجازى و ارائه دهنده ى خدمات 
را  خود  سیستم هاى  آن  به  مربوط 
تقویت  برابر آسیب هاى خطرناک  در 

کنند.«
انتشار  حال  در  »ما  مى افزاید:  او 
فعالیت هاى  زمینه ى  در  آدرس هایى 
روش  این  با  تا  هستیم  دیجیتال  ارز 
آنهایى را که غیرقانونى در این حوزه 
وزارت  کنیم.  شناسایى  فعال اند 
رژیم  جدى  صورت  به  خزانه دارى 
را  دیگر  کالهبردار  رژیم هاى  و  ایران 
که  تالش مى کنند از سیستم ارزهاى 
ضعف هاى  همچنین  و  دیجیتال 
اهداف  براى  سیستم ها  این  سایبرى 
زیر  کنند  استفاده  سوء  خود  ناپاک 

نظر دارد.
باج افزارها  است  توضیح  به  الزم 
که  هستند  بدافزارها  از  گونه اى 

دسترسى به سیستم را محدود مى کنند 
برداشتن  براى  آن  ایجادکننده  و 
مى کند. باج  درخواست  محدودیت 

وزارت  گزارش  از  بخشى  در 
محمد  آمده،  آمریکا  خزانه دارى 
قربانیان و على خراشادى زاده در مرکز 
طرح باج افزار SamSam بودند. این 
که  مبالغى  مى کردند  کمک  افراد 
به  سایبرى  جابجایى هاى  طریق  از 
به  رسیده،  دیجیتال  ارز  صراف هاى 
در  را  پول  این  و  کرده  تبدیل  ریال 

بانک هاى ایرانى سپرده گذارى کنند.
براى   2013 سال  از  نفر  دو  این 
از  ریال  به  دیجیتال  ارزهاى  تبدیل 
انجام  براى  دیجیتالى  ارز  آدرس  دو 
بیش از ۷ هزار تراکنش در ارتباط با 
از  بعضى  کردند.  استفاده  صراف   ۴0
فعال  آمریکا  در  حتى  صرافى ها  این 
بودند. همچنین شش هزار بیت کوین 
آمریکا  دالر  میلیون ها  آن  ارزش  که 
بوده از این طریق ارسال شده است. 
هزار  شش  این  بین  در  باج افزارها 

بیت کوین فعال شده بودند.
 OFEC که  بوده  بار  اولین  براى 
چنین  مرتکب  که  را  افرادى  اسامى 

تخلفى شده اند منتشر کرده است.
مى شد  گفته  که  راه هایى  از  یکى 
جمهورى اسالمى از طریق آن تالش 
مى کند تحریم هاى آمریکا را دور بزند 
ارزهاى دیجیتال  از سیستم  استفاده 

است.

وزارت خزانه داری آمریکا دو ایرانى از سرشبکه های 
نفوذی در تجارت  دیجیتال را تحریم کرد

داشت. سپس مقامات دیگر واشنگتن و 
مسکو به آن دو مى پیوندند.

او یادآور شد، ما و آمریکا الزاما در تمام 
مسائل توافق نخواهیم داشت اما نیاز به 
گفتگو داریم. مضافا به اینکه این تبادل 
نظرها نه تنها براى دو کشور بلکه براى 

تمامى دنیا مفید خواهد بود.
در همین حال ماکرون رئیس جمهورى 
فرانسه نیز کمى زودتر از همتایان خود 
وارد بوئنوس آیرس شده زیرا، به گفته 
رهبر جدید  را  او خود  ناظران،  برخى 
جهان آزاد مى داند و سعى وى همیشه 
این بوده که بر جنبه همکارى هاى بین 
کند. تاکید  اعضاى »جى20«  المللى 

ماکرون مدت ها کوشش مى کرد با وجود 
اختالفات عمیق با دونالد ترامپ، دوستى 
با او را ادامه دهد اما اختالف نظرهاى 
متعدد بین دو رهبر جایى براى مصالحه 
باقى نمى گذاشت. یکى از بحث هاى اخیر 
آن دو، موضوع تعرفه مربوط به صادرات 
شراب بود. ماکرون از جوانترین رهبران 

حاضر در اجالس آرژانتین است.
او که کشورش صدمات زیادى را در دو 
جنگ جهانى تحمل کرده از جنگ بیزار 

است و عقیده دارد جنگ تجارى کنونى 
کامال شبیه کشمکش هاى تجارى در 
سال هاى 1۹30 است. وى امیدوار است 
در حاشیه این اجالس قرارداد معامله 
کشتى  ساخت  یورویى  میلیون   360
جنگى براى آرژانتین را به انجام رساند.

اروپایى  کشورهاى  حاضر  حال  در 
این  اجالس »جى20« هم  در  حاضر 
روزها مسائل و مشکالت داخلى خود 
را دارند. بریتانیا و  ترزا مى نخست وزیر 
آن کشور با مسئله جدایى از اتحادیه 
کنند.  مى  نرم  پنجه  و  دست  اروپا 
نیز کم  آلمان  آنگال مرکل صدراعظم 
فعالیت هاى  از  کناره گیرى  آماده  کم 
سیاسى مى شود. جوزپه کونته نخست 
از  ائتالف آن کشور  ایتالیا رهبر  وزیر 
یکسو با اتحادیه اروپا  و از سوى دیگر 
به شدت با مسائل داخلى درگیر است.

تصمیم  آرژانتین  که  است  گفتنى 
حقوق  دیده بان  درخواست  به  داشت 
بشر، شیخ محمد بن سلمان را بعد از 
ورود به آن کشور بازداشت کند اما بعد 
اعالم کرد که وى از مصونیت سیاسى 

برخوردار است.

تعدادی از نظامیان آمریکایى مستقر در افغانستان

سه پیمانکار پنتاگون به اتهام دور زدن تحریم های 
آمریکا علیه جمهوری اسالمى محاکمه مى شوند

مدیر  فاروقى  ابوهدی    =
 Anham« شرکت  پیشین 
مازن  برادرش   ،»FZCO
فاروقى و شخص دیگری به 
اتهام  به  معروف،  نام صالح 
کالهبرداری، پولشویى و زیرپا 
قوانین تحریم های  گذاشتن 

آمریکا دادگاهى شدند.
= ارزش قرارداد این شرکت 
با پنتاگون هشت میلیارد دالر 

بوده است.
متحده  ایاالت  دادگسترى  وزارت 
پنجشنبه، 2۹ نوامبر )هفتم آذر(، سه 
پیمانکار وزارت دفاع آمریکا را به اتهام 
پولشویى  سندسازى،  کالهبردارى، 
علیه  که  تحریم هایى  زیرپاگذاشتن  و 
جمهورى اسالمى ایران وضع شده اند 

محاکمه کرد.
سه  ژورنال  وال استریت  گزارش  به 
مدیر پیشین مرتبط با یکى از بزرگترین 
دفاع  وزارت  پیمانکارى  قراردادهاى 
آمریکا )پنتاگون( به اتهام کالهبردارى 
و دروغ به پنتاگون و تجارت غیرقانونى 
با ایران و دور زدن تحریم هاى آمریکا 

دادگاهى شدند.
ابوهدى  فاروقى مدیر پیشین شرکت 

»Anham FZCO«، برادرش مازن 
فاروقى و شخص دیگرى به نام صالح 
معروف، به اتهام کالهبردارى، پولشویى 
و زیرپا گذاشتن تحریم هاى آمریکا براى 
تجارت با ایران دادگاهى شدند. هر سه 

نفر مدعى  شده اند که بى گناه اند.
شرکت  با  سال 2012  در  پنتاگون 
ارزش  به  قراردادى  فاروقى  ابوهدى  
هشت میلیارد دالر امضا کرد که طى 
آن مواد خوراکى، آب و همچنین برخى 
آمریکایى  نیروهاى  براى  را  تجهیزات 
مستقر در افغانستان تامین کند و قرار 
بود این شرکت چند منظوره یک انبار 

نیز ایجاد کند که این مواد و تجهیزات 
در آن نگهدارى شوند.

آنها متهم هستند که براى به دست 
غلط  آمارهاى  قرارداد،  این  آوردن 
صحنه سازى  و  جعلى  عکس هاى  و 
شده از فعالیت هایشان ارائه  داده اند  و 
سود  به  یافتن  دست  براى  همچنین 
بیشتر و براى اینکه عملیات ارزانتر تمام 
مسیرهاى  از  استفاده  جاى  به  شود، 
ایران فعالیت شان را  از طریق  قانونى، 

انجام مى دادند.
جلسه بعدى دادگاه  این متهمان قرار 

است ششم دسامبر برگزار شود.

حمله هوایى اسراییل به مقر سپاه قدس: تعلل 
روس ها در استقرار S300 در خاک سوریه

انبارهای  اسراییل  =ارتش 
اسلحه و پایگاه های شبه نظامیان 
اسالمى  جمهوری  به  وابسته 
ایران را در منطقه الکسوه در 

جنوب سوریه بمباران کرد.
طرف  تعلل  نوشته  =ایسنا 
روسى باعث شده که اسراییل 
همچنان بتواند به اقدامات خارج 

از قانون خود ادامه دهد.
به  نزدیک  خبری  =منابع 
ادعا  قدس  سپاه  نیروهای 
مى کنند حمله اسراییل »تسِت 
میزان  آزمایش  برای  گرم« 
 S3توانایى سیستم دفاعى ٠٠
است اما فرمانده ارتش سوریه 
با  با »هوشیاری« ترجیح داده 
همان سیستم موشکى قدیمى 
حمالت  این  دفع  برای  خود 
ندهد  اجازه  تا  کند  استفاده 
توانایى و قدرت S3٠٠ در برابر 
سطح  این  در  موشکى  حمله 
ارزیابى  مورد  اسراییل  توسط 

قرار بگیرد!
=هواپیمای شرکت »فارس ایر 
قشم« پنجشنبه محموله ای از 
تسلیحات پیشرفته نظامى را 
برای حزب اهلل لبنان ارسال کرده.

یکى  دادند  گزارش  اسراییلى  منابع 
از مقرهاى سپاه قدس در معادیه در 
 2۹ شب  پنجشنبه  دمشق،  جنوب 
نوامبر )8 آذر(، هدف حمالت هوایى و 

موشکى اسراییل قرار گرفت.
شدت  نوشته  اسراییل  پیام  رادیو 
بوده و دست کم  حمالت بسیار زیاد 
ده ها عضو سپاه قدس سپاه پاسداران 
العربیه  خبرى  شده اند.پایگاه  کشته 
نیز گزارش داد که شامگاه پنج شنبه، 
جنگنده هاى ارتش اسراییل، انبارهاى 
شبه نظامیان  پایگاه هاى  و  اسلحه 
را  ایران  اسالمى  به جمهورى  وابسته 
سوریه  جنوب  در  الکسوه  منطقه  در 
بشر  حقوق  کردند.دیده بان  بمباران 
دولت  رسمى  خبرگزارى  و  سوریه 
که  کرده اند  تایید  نیز  )سانا(  سوریه 
دمشق  حومه  اسراییل  هواپیماهاى 
را بمباران کرده اند.بنا بر این گزارش، 
»ارتش اسراییل بطور مستمر و براى 
حدود یک ساعت، مناطقى در بخش 
جنوبى و جنوب غربى دمشق پایتخت 
ادارى  مرزهاى  در  مناطقى  و  سوریه 
در  داد.  قرار  را هدف  القنیطره  حومه 
مقابل پدافند هوایى موشک هاى خود 
را به صورت گسترده به سمت اهداف 

مهاجم شلیک مى کند«.
خبرگزارى سانا گزارش داده پدافند 

هوایى ارتش اسد »با اهداف متعلق به 
دشمن در منطقه الکسوه« مقابله و آنها 
این گزارش اشاره اى  را سرنگون کرد. 
است.  نکرده  »اهداف«  این  نوع  به 
رسانه هاى اسراییلى گزارشى از سقوط 
هواپیما نداده اند و به نظر مى رسد اشاره 
باشد. موشک ها  از  تعدادى  به  سانا 

گزارش ها حاکیست یکى از موشک هایى 
که از اسراییل به سمت سوریه شلیک 
مورد  بلندى هاى جوالن  فراز  بر  شده 
و  گرفته  قرار  سوریه  پدافند  هدف 
کرد. سقوط  تپه ها  روى  آن  بقایاى 

پست  اورشلیم  روزنامه  همزمان 
بویینگ  هواپیماى  یک  داد،  گزارش 
۷۴۷ کارگو متعلق به شرکت »فارس ایر 
قشم« محموله اى از تسلیحات پیشرفته 
ارسال  لبنان  را براى حزب اهلل  نظامى 
کرده است. این هواپیما صبح پنجشنبه 
مستقیم  تهران  از  صبح   8 ساعت 
است.شرکت  کرده  پرواز  بیروت  به 
دلیل حمل سالح،  به  قشم  فارس ایر 
به سوریه در فهرست  نیرو  و  مهمات 

تحریم هاى آمریکا قرار دارد.
تعلل روس ها در استقرار سیستم 

دفاع موشکى

به مواضع سپاه  حمله شب گذشته 
اولین  سوریه  خاک  در  اسد  ارتش  و 
استقرار  اعالم  از  پس  اسراییل  حمله 
در   S300 روسى  دفاعى  سیستم 
سوریه بوده است.منابع خبرى نزدیک 
به نیروهاى سپاه قدس ادعا مى کنند 
براى  گرم«  »تسِت  اسراییل  حمله 
آزمایش میزان توانایى سیستم دفاعى 
S300 است اما فرمانده ارتش سوریه 
همان  با  داده  ترجیح  »هوشیارى«  با 
سیستم موشکى قدیمى خود براى دفع 
این حمالت استفاده کند تا اجازه ندهد 
توانایى و قدرت S300 در برابر حمله 
موشکى در این سطح توسط اسراییل 

مورد ارزیابى قرار بگیرد!
و اما روایت ایسنا از ضربه سنگینى 
که سپاه و ارتش اسد در این حمالت 
خورده اند متفاوت است. این خبرگزارى 
که  مى شد  گفته  »پیشتر  نوشته 
تحرک  هرگونه   S300 استقرار  با 
با دشوارى  اسراییلى در خاک سوریه 
فراوان همراه خواهد بود اما ظاهراً تعلل 
اسراییل  که  شده  باعث  روسى  طرف 
از  خارج  اقدامات  به  بتواند  همچنان 

قانون خود ادامه دهد.«

منبع: فالیت رادار ٢۴
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امنیت  کمیسیون  =عضو 
ملی مجلس شورای اسالمی 
حمایت  که  کرده  تهدید 
دولت دانمارک از تروریسم 
برایشان  سنگینی  هزینه 

خواهد داشت!
کمیسیون  عضو  ذوالنوری  مجتبی 
اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت 
تهدید کرده دولت دانمارک باید تاوان 
میزبانی همایش گروه »االحوازیه« را 

پرداخت کند!
توسط  همایش  برگزاری  ذوالنوری 
را  دانمارک  در  »ااالحوازیه«  گروه 
»حمایت آشکار از تروریسم« خوانده و 
گفته وزارت امور خارجه باید به صورت 
عکس العمل  موضوع  این  به  جدی 

مناسب و به موقعی داشته باشد.
ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  این 
می گوید،  اسالمی  شورای  مجلس 
»این اولین باری نیست که دانمارک 
اقدامات تنش آمیز انجام می دهد، آنها 
در  را  اکرم  پیامبر  به  توهین  سابقه 
کارنامه خود دارند و در موارد متعددی 
نگلیس،  ا  ، آمریکا سیاست های  با 
فرانسه و آلمان همراه شده اند و علیه 
اقدام  مسلمانان  و  اسالمی  جمهوری 
کرده اند، درواقع یکی از کشور هایی که 
اسالم هراسی بطور جدی در آن وجود 

دارد، کشور دانمارک است.«
مقامات  دیگر  روش  به  ذوالنوری 
طلبکارانه   اسالمی  جمهوری  پرتوقع 
ما  مردم  تهدید کرده »قطعاً  و  تاکید 
را  دانمارک  دولت  کجروی های  این 
به خاطر خواهند سپرد و رسوایی که 
حمایت آنها از تروریسم در افکار جهانی 
ایجاد می کند هزینه سنگینی برایشان 

خواهد داشت.«

روابط تهران- کپنهاگ در روز 3۰ 
اکتبر )هشتم آبان( پس از افشای طرح 
ترور یکی از اعضای »جنبش االحوازیه« 
از گروه های مخالف جمهوری اسالمی 
توسط عوامل رژیم در خاک دانمارک 
تیره شد. نهادهای امنیتی دانمارک با 
این  به شناسایی  موفق  کمک موساد 
توطئه شدند. در حمایت از دانمارک، 
کشورهای اسکاندیناوی در یک بیانیه 
رژیم  کردن  محکوم  ضمن  مشترک 
اتحادیه  طریق  از  کردند  اعالم  ایران 
اروپا این مسئله را پیگیری خواهند کرد.

دو  از  نقل  به  رویترز  آبان،   ۲۸
که  داد  گزارش  اروپایی  دیپلمات 
تحریم  هایی  دارد  قصد  اروپا  اتحادیه 
علیه برخی اتباع ایران اعمال کند و در 
حال بررسی لیست این افراد هستند. در 
این میان دولت فرانسه هم از دانمارک 

حمایت کرد.
3۰ ژوئن )نهم تیر( نهادهای امنیتی 
که  را  اسالمی  جمهوری  عوامل  اروپا 
سازمان  همایش  در  بمبگذاری  برای 
برنامه  پاریس  حومه  در  مجاهدین 

مجتبی ذوالنوری می گوید دانمارک باید »تاوان اقدام 
تنش آمیز« و »کجروی« خود را بدهد!

اوایل  کردند.  بازداشت  بودند  ریخته 
اکتبر بخشی از اموال وزارت اطالعات 
فرانسه مسدود  در  اسالمی  جمهوری 

شد.
اینکه خبرهای غیررسمی  با وجود 
حاکی از احتمال اجرایی شدن تصمیم 
فرانسه و آلمان برای ایجاد ساز و کار 
ویژه مالی اروپا جهت تجارت با ایران 
در یکی از این دو کشور است اما به 
تروریستی  فعالیت  های  می رسد  نظر 
برون مرزی حکومت ایران یکی از دالیل 
تاخیر در گشایش این کانال مالی است.

در همین ارتباط ذوالنوری با انتقاد از 
تعلل اروپایی ها برای ایجاد این کانال نیز 
گفته »همانطور که مقام معظم رهبری 
فرمودند، دولت نباید معطل اروپا شود و 
بنا را بر عدم همکاری آنها بگذارد، لذا ما 
باید نسبت به استحکام ساخت درونی 

اقتصاد کشور اقدام کنیم.«
به  نمی توانیم  »ما  کرده  تاکید  او 
اروپایی ها  اگر  و  کنیم  تکیه  برجام 
همکاری نکنند به فکر خروج رسمی 

از برجام خواهیم بود.«

معاون وزیر دفاع: هواپیمای ساخت ایران در 
آینده ای نزدیک صادر می شود!

=بین امیران ارتش جمهوری 
اسالمی رقابت تنگاتنگی برای 

بلوف و اغراق وجود دارد.
و  هواپیماها  =فرسودگی 
هلی کوپترهای نظامی در ایران 
سبب شده آمار سقوط آنها در 
سال های گذشته افزایش پیدا 

کند.
هوایی  صنایع  سازمان  عامل  مدیر 
از  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای 
صادرات هواپیماهای صد درصد ایرانی 

به خارج از کشور خبر داد.
  سرتیپ عبدالکریم بنی طرفی معاون 
دهمین  آغاز  مناسبت  به  دفاع  وزیر 
نمایشگاه صنعت هوایی کیش مدعی 
از  دسته  آن  صادرات  شده  برای 
مجوز  که  محصوالتی  و  تجهیزات 
صادرات آن را داریم به کشورهای طرف 

قرارداد، اقدام کرده ایم.
این مقام نظامی با اشاره به ثبت قرارداد 
با چین، روسیه و اندونزی برای صادرات 
تجهیزات صنایع هوایی گفته »انشااهلل 
در نمایشگاه دهم ما نخستین سفارشات 
از  را  آموزشی مان  هواپیمای  برای 

کشورهای خارجی خواهیم گرفت.«
او هدف از برگزاری این نمایشگاه را ارائه 
دستاوردها و ایجاد امکان همکاری بین 

کشورهای خارجی با شرکت های داخل 
ایران عنوان کرده و گفته » در نمایشگاه 
هوایی کیش خدمات و تجهیزات ارائه 

شده به ایرالین های داخلی نیز معرفی 
خواهد شد.«

روسیه،  چین،  کشور  از  شرکت هایی 
اندونزی، پاکستان و آذربایجان در این 

نمایشگاه شرکت کرده اند.
اسالمی  جمهوری  نظامی  مقام های 
ادعای صادرات هواپیماهای  در حالی 
نظامی می کنند که حتی توان حفظ 
قابلیت های گذشته ناوگان هواپیمایی و 
هلی کوپتری نظامی ایران را نداشته اند!

»تاج  آکروجت  تیم  انقالب  از  پیش 

طالیی« ایران که یادگار نیروی هوایی 
ارتش ملی و تیمسار نادر جهانبانی بود 
یکی از بهترین تیم های آکروجت جهان 

بود اما حاال بعد از چهار دهه برای پر 
نمایشگاه  مسئوالن  آن  خالء  کردن 
کیش دست به دامان تیم های آکروجت 
روسیه و شرکای نظامی آن در اروپای 

شرقی می شوند.
اسالمی  جمهوری  ارتش  امیران  بین 
اغراق  و  بلوف  برای  تنگاتنگی  رقابت 
وجود دارد و به اصطالح »رویاهاشان را 
با صدای بلند فریاد می زنند« چنانکه در 
۲7 مرداد 1397، یوسف قربانی فرمانده 
قطعه سازی  »در  کرد  ادعا  هوانیروز 
امروز  و  داشته  بسیاری  پیشرفت های 
توان تامین همه نیازهای خود و حتی 

صادرات را داریم«!
فرسودگی هواپیماها و هلی کوپترهای 
نظامی در ایران سبب شده آمار سقوط 
آنها در سال های گذشته افزایش پیدا 
کند و بطور میانگین هر دو ماه یک 
سانحه هوایی گریبان یگان های نظامی 
پیش  ماه  است.دو  گرفته  را  ایران 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی 
 F5 جنگنده  هواپیماهای  از  تعدادی 
ساخت آمریکا را اورهال )بهینه سازی( 
و  گذاشت  »کوثر«  را  آن  نام  و  کرد 
ادعا شد ایران خط تولید هواپیماهای 
جنگنده »کوثر« را افتتاح کرده است! 
نظامی  صنایع  کمدی  شاهکارهای  از 
در جمهوری اسالمی ایران، هواپیمای 
قاهر 313 است که هر سال به عنوان 
»دستاورد داخلی« رونمایی می شود اما 

تا حاال پرواز نکرده است!

= رئیس قوه قضائیه سخنان 
ظریف را »فرو کردن خنجر 
و  دانسته  نظام«  قلب  به 
که  است  شده  آن  خواهان 
و  مجمل  »سخنان  مقامات 
نیاورند  زبان  بر  دوپهلویی 
استفاده  سوء  موجب  که 

دشمنان شود.«
کشور  کل  دستان  =دا
صفحه ای   12 نامه  می گوید 
ظریف درباره پولشویی فاقد 

مستندات است.
= در شرایطی که تعداد از 
شورای  مجلس  نمایندگان 
استیضاح  طرح  اسالمی 
به  را مطرح کرده اند  ظریف 
نظر می رسد علی خامنه ای 
اسالمی  جمهوری  رهبر 

موافق آن نیست.
درباره  ظریف  محمدجواد  سخنان 
»وجود پولشویی گسترده در جمهوری 
پی  در  زیادی  واکنش های  اسالمی« 
داشته و او را در یک قدمی استیضاح قرار 
داده است. از سوی دیگر او مجبور شده 
نامه ای  گسترده  پولشویی  تشریح  در 
بنویسد  به قوه قضاییه  1۲ صفحه ای 
که در نهایت دادستان کل کشور این 
نامه را فاقد مستندات اعالم کرده است.

امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
روحانی،  حسن  دولت  دو  خارجه ی 
گفتگویی  در  آبان ماه  سوم  هفته 
وجود  از  خبرآنالین  با  ویدئویی 
»پولشویی گسترده« در ایران به عنوان 
یک واقعیت خبر داد و گفت خیلی ها 
از پولشویی منفعت می برند. او تأکید 
کرد منافع گروه هایی که در پولشویی 
ذینفع اند و هزاران میلیارد تومان پول را 
جابجا می کنند و منابع مالی شان بیشتر 
از بودجه وزارت امور خارجه است، اجازه 
نمی دهد که اتحادیه بین المللی مبارزه 
شود. تصویب   )FATF( پولشویی  با 

افزود  همچنین  ظریف  محمدجواد 
آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی 
انجام می دهند حتما آنقدر توان مالی 
دارند که ده ها یا صدها میلیارد هزینه 
علیه  کشور  در  فضاسازی  و  تبلیغات 
قوانین ضدپولشویی انجام دهند. وزیر 
همچنین  روحانی  دولت  خارجه  امور 
کسانی  کردند  درست  »فضایی  گفت 
ممکن  معامله شان  قلم  یک  که 
آن  در  تومان  میلیاد  3۰هزار  است 
منفعت جابجا شود کل بودجه وزارت 

حواشی درباره گفته های ظریف ادامه دارد؛ وزیر امور 
خارجه در یک قدمی استیضاح

و  تبلیغات  قلم  یک  هزینه  را  خارجه 
فضاسازی شان می کنند.«

ظریف  محمدجواد  سخنان  این 
وجود  به  صریح  اعتراف  واقع  در  که 
ایران  در  پولشویی  و  اقتصادی  فساد 
است، با واکنش های وسیعی از سوی 
فعاالن  اسالمی،  جمهوری  مقامات 
سیاسی و اقتصادی و همچنین کاربران 

شبکه های اجتماعی روبرو شد.
بالفاصله پس از انتشار این سخنان 
هیأت   امیرآبادی، عضو  احمد  که  بود 
رئیسه مجلس شورای اسالمی اظهارات 
پولشویی  وجود  بر  مبنی  ظریف 
بزرگ  تهمتی  را  ایران  در  گسترده 
معنای  به  کاماًل  که  دانست  نظام  به 
بازی در زمین دشمن است.تعدادی از 
کارشناسان مالی نیز روز سه شنبه ۲۲ 
آبان ماه با انتشار نامه ای سرگشاده به 
محمدجواد ظریف به انتقاد از اظهارات 
وی درباره پولشویی گسترده در ایران 
ابزار نگرانی  با  نامه  پرداختند. در این 
شدید درباره سوء استفاده »دشمنان« 
از اظهارات ظریف درباره پولشویی در 
است:  آمده   FATF آینده  نشست 
»کدام یک از مفاد اکشن پلن که مورد 
اعتراض مخالفان است اساساً ربط فنی 

به تقویت مبارزه با پولشویی دارد؟«
اصولگرای  نماینده  الرگانی  موسوی 
گفته  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
است »تأیید ادعای دشمنان از سوی 
با  مبارزه  را در  ظریف عملکرد دولت 
پولشویی زیر سوال می برد. حرف های 
با   FATF رابطه  درباره  خارجه  وزیر 
پولشویی گسترده در داخل منطقی و 
فنی نیست. برخی می خواهند مشکالت 
به وجود آمده ناشی از عدم توانایی خود 

را به دوش دیگران بیندازند.«
امور  وزیر  که  سخنانی  حاشیه های 
خارجه در مقابل دوربین و به صورت 
با گذشت دو  اما  ویدئویی مطرح کرد 

هفته همچنان ادامه دارد.چند روز پس از 
انتشار فایل ویدئویی گفتگوی محمدجواد 
الریجانی  صادق  خبرآنالین  با  ظریف 
را  ظریف  سخنان  قضائیه  قوه  رئیس 
»فرو کردن خنجر به قلب نظام« دانسته 
و خواهان آن شد که مقامات »سخنان 
مجمل و دو پهلویی بر زبان نیاورند که 
شود.« دشمنان  استفاده  سوء  موجب 

صادق الریجانی افزوده بود که »اگر 
وجود  کشور  در  عظیمی  پولشویی 
دارد چرا آن را به قوه اطالع نداده اید؛ 
واردات  بحث  مانند  نیز  موضوع  این 
از  بعد  که  است  خودروها  غیرقانونی 

چندماه به اطالع قوه قضائیه رسید.«
منتظری  محمدجعفر  همچنین 
از  نامه ای  نیز در  دادستان کل کشور 
ظریف خواست مستنداتی که دال بر 
وجود پولشویی گسترده در کشور است 
را برای او ارسال کند. ظریف در پاسخ 
به این درخواست نامه ای 1۲ صفحه ای 
اما  نوشت  کشور  کل  دادستان  به  را 
دالیل  »فاقد  را  نامه ظریف  منتظری 
و مستندات« خوانده و گفته است که 
»ظریف یک نامه فرستاده که بیانات 
خودش را در آنجا باز توضیح داده است 
و خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود 
و در آخر هم اشاره کردند که دلیل و 
مستندی ندارند که بخواهند بفرستند.«

دادستان کل کشور گفته که منتظر 
مقام  هر  یا  ظریف  سوی  از  تا  است 
اجرایی )دولتی( دیگری اگر مستنداتی 

درباره پولشویی است به او ارائه شود.
منتظری همچنین با انتقاد از ظریف 
لحاظ  از  کشور  »شرایط  است:  گفته 
گونه ای  به  خارجی  و  داخلی  مسایل 
است که بسیاری از امور خصوصا توسط 
و مراعات  باید رعایت شود  مسئولین 
بیان برخی از مسائل را داشته باشند تا 
مورد سوء استفاده دشمن قرار نگیرد.«

مجتبی ذوالنوری نماینده قم

امنینی مشرق  = وبسایت 
طریق  از  مظنونین  نوشته 
ارتباط و همکاری با موسسات 
یجاد  ا دنبال  به  ز  ندا برا
هدفمند  اختالل  و  انحراف 
ی  ها د نها ت  تصمیما ر  د
و  آمارسازی  سیاستگذار، 
کشور  از  اطالعات  خروج 

می باشند.

در ایران تعدادی پژوهشگر در حوزه 
نهادهای  در  نفوذ  اتهام  به  جمعیت 
حکومتی، همکاری با مؤسسات برانداز 
سیاستگذار  نهادهای  در  اخالل  و 

احضار و بازداشت شده اند.
وبسایت مشرق نیوز نوشته اخیراً یکی 
از نهادهای امنیتی کشور با همکاری 
با  برخورد  به  اقدام  قضایی  دستگاه 
تعدادی از اساتید و مسئوالن در حوزه 

جمعیت نموده است.
اقدامات  با  افراد  این  شده  ادعا 
شبکه ای خود، در پوشش فعالیت های 
دستگاه های  در  نفوذ  به  اقدام  علمی 
در  مانع آفرینی  و  حاکمیتی  مختلف 
برابر اجرای صحیح سیاست های کلی 

نظام در زمینه جمعیت نموده اند!
آمده  گزارش  این  از  بخشی  در 
در  آمده،  دست  به  اطالعات  »طبق 
پژوهشگر  م.ح  دکتر  خصوص  این 
دوتابعیتی بازداشت و دکتر م.ع تا کنون 

احضار و بازداشت چند پژوهشگر حوزه جمعیت به 
اتهام »اقدام علیه امنیت ملی«

چندین مرتبه احضار گردیده است.«
به  متهم  افراد  این  که  شده  تاکید 
طریق  از  کشور  امنیت  علیه  اقدام 
ارتباط و همکاری با موسسات برانداز، 
هدفمند  اختالل  و  انحراف  ایجاد 
سیاستگذار،  نهادهای  تصمیمات  در 
آمارسازی و خروج اطالعات از کشور 

هستند.
عنوان  زیر  تهران  کیهان  روزنامه 
در  نفوذی  چند  بازداشت  و  »احضار 
حوزه جمعیت« به مشرق استناد کرده 
اقدامات  با  افراد  »این  است  نوشته  و 
شبکه ای خود، در پوشش فعالیت های 
دستگاه های  در  نفوذ  به  اقدام  علمی 
در  مانع آفرینی  و  حاکمیتی  مختلف 
برابر اجرای صحیح سیاست های کلی 

نظام در زمینه جمعیت نمودند.«

که  نشده  اشاره  گزارش  این  در 
منظور از اختالل و ممانعت در تحقق 
چیست  کلی  سیاست های  صحیح 
بحث  به  مرتبط  می  رسد  نظر  به  اما 
رهبر  که  باشد  جمعیت  افزایش 
در  را  آن  دستور  اسالمی  جمهوری 
گفت  و  کرد  صادر  سال 139۰  آبان 
ایران ظرفیت 15۰ میلیون نفر را دارد!

پژوهشگران  و  فعالین  بازداشت 
حوزه جمعیت در حالیست که هنوز 
محیط  فعالین  سرنوشت  و  وضعیت 
زیست که به اتهام جاسوسی و حتی 
بسر  زندان  در  فی االرض«  »فساد 

می برند معلوم نیست.
سپاه  اطالعات  که  می شود  گفته 
پژوهشگران  این  پرونده  پیگیر  ارگان 

در حوزه جمعیت است.

ازدحام جمعیت در یکی از ایستگاه های مترو تهران

ادامه در صفحه 17

در سال 1۳۹4 بسیجیان »سپاه امام صادق« استان بوشهر این 
هواپیمای دو نفره را ساختند

افتتاحیه نمایشگاه هوایی کیش با حضور امیر حاتمی وزیر دفاع 
جمهوری اسالمی
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

که  رضایی  =علیرضا 
پس از رویدادهای »جنبش 
ایران  از   ۸۸ سال  و  سبز« 
به  ایمیلی  در  شد،  خارج 
کیهان لندن نوشته بود که 
به وی توصیه  »دوستانش« 
لندن  کیهان  می کنند 
به حرفهای  او  ولی  نخواند! 

آنها گوش نمی دهد!
علیرضا رضایی نویسنده و طنزپرداز، 
سری  سازنده  و  وبالگ نویس 
اثر  بر  »شفاف سازی«  کمدی های 

بیماری قلبی درگذشت.
نویسنده، طنزپرداز  رضایی  علیرضا 
اثر  بر  فرانسه  ایرانی مقیم  و کمدین 
بیماری قلبی درگذشت. این طنزپرداز 
اجرای طنزهای  به خاطر  و کمدین، 
سیاسی بارها بازداشت شد و در نهایت 

از ایران مهاجرت کرد.
علیرضا رضایی در دوره ای نویسنده 
کامبیز  ساخته  »پارازیت«  برنامه  
حسینی از تولیدات تلویزیون صدای 
برنامه  متن های  و سپس  بود  آمریکا 
برنامه های  نهایت  در  و  »پلتیک« 
را  »شفاف سازی«  عنوان  با  کمدی 

تهیه و اجرا می کرد.
مهندسی  رشته  در  رضایی  علیرضا 
به  بعدها  ولی  کرد  تحصیل  عمران 
عنوان کارگردان و طنزپرداز به فعالیت 
پرداخت. پس از خروجش از ایران، با 
که  کرد  همکاری  »پارازیت«  برنامه 
یکی از پربیننده ترین برنامه های طنز 
دوران خود بود. بازی علیرضا رضایی 

در نقش شهرام امیری در این برنامه 
مورد  شدت  به  و  کرد  پا  به  غوغایی 
توجه مردم قرار گرفت.علیرضا رضایی 
بطور  که  »شفاف سازی«  برنامه  در 
مستقل اجرا و تهیه و در کانال یوتیوب 
خود منتشر می کرد، با تابوهایی چون 
مذهب و روحانیون می پرداخت. مردم 
عناوین  با  در دوره های مختلف  را  او 
بالگر، شهرام امیری و شفاف سازی به 

یاد دارند.
کیهان  به  پیشتر  رضایی  علیرضا 
»خیلی ها  که  بود  گفته  لندن 
ائمه  من  که  است  این  بر  تصورشان 
به  و  می دهم  قرار  تمسخر  مورد  را 
در  می کنم  توهین  مردم  اعتقادات 
حالی که من به نوعی مدافع اعتقادات 
مردم هستم. چرا که احساس می کنم 
این دیگران هستند که با اجرای یک 
مقدسات  به  خاص  برنامه های  سری 
مردم توهین می کنند و باعث سست 

کشاورز شاعر و مجروح جنگ ایران و عراق: ما را نه 
غم دوزخ و نه حرص بهشت است!

انقالب،  زمان  =»در 
شهر  سرود  گروه  عضو 
امام«  ای  »خمینی  و  بودم 
اولین  از  یکی  می خواندیم. 
از دیوار ساواک  که  کسانی 
باال رفتند برادران من بودند 
ما انقالبی بودیم ولی ما را به 
قول روحانی از قطار انقالب 
خوشحالیم  و  کردند  پیاده 
به خون کسی  که دستمان 
آلوده نشده و به کسی آزار 

نرسانده ایم.«
=محمد علی نعمت اللهی 
زمینی  بر  سال هاست 
به  اوست  پدری  ارث  که 
دیگرش  برادر  دو  همراهی 
بازنشسته هستند  حاال  که 
کشاورزی می کند. می گوید 
شده  بی آبی  دچار  زمینش 
محصول  از  هکتار  دو  و 
شده  خشک  امسالشان 
می گوید:  حال  این  با  است 
اگر همین ها را هم نداشتیم 

از گرسنگی می مردیم.

می  آشوبد
بی قرار

لبریز پرواز چلچله ها
میراث زنجیر را

بر صخره ی شهاب سنگ ها
می تکاند

گسترده بال هاشان

فیروزه رمضان زاده- آنچه خواندید 
نعمت اللهی؛  محمدعلی  از  شعری 
کشاورز شاعر اهل الیگودرز و مجروح 

جنگ ایران و عراق  است.
فرخ نیکمرام، مترجم و فعال سیاسی 
پیشین ساکن امریکا به همراه گودرز 
شاعر  این  ایران  ساکن  شاعر  چراغی 
را جمع آوری  او  اشعار  و  را شناسایی 
به  نیکمرام  فرخ  پیشتر  کرده اند. 
نیکمرام  مهرشاد  خود  عموی  همراه 
شاعر  چراغی  گودرز  کوتاه  شعر   ۵۷
عراق  و  ایران  بازمانده جنگ  دیگر  و 
بودند.  کرده  ترجمه  و  جمع آوری  را 
مجموعه اشعار محمدعلی نعمت اللهی 
به نام»دموکراسی واژگان« شامل ۵0 
شعر به کوشش مهرشاد و فرخ نیکمرام 
اکنون به  زبان انگلیسی ترجمه و در 
منتشر  »آمازون«  اینترنتی  فروشگاه 

شده است.

کالمت روشنی است
سپیده سر کشیده ای؟!

می  آیی
آرام در محوطه ی کلمات

بساط چهارشنبه سور می  کنی
گلدان و بتن

اینترنت، سرب و آینه
همه چیز

می  آیی
و من

به دموکراسی واژه ها می  سپارمت

جمع آوری  مسئول  نیکمرام،  فرخ 
در  نعمت اللهی  محمدعلی  اشعار 
گفتگو با کیهان لندن هدف از جمع 
شاعران  دیگر  و  وی  اشعار  آوری 
زنده  ادبیات  معرفی  را  ایرانی  گمنام 
جهانی  جامعه  به  ایران  ناشناخته  و 

می  داند.
محمدعلی  تجربیات  وی،  گفته  به 
بازتاب  اشعارش  در  که  نعمت اللهی 
باوجدان  فرزندان  تجربه  کرده  پیدا 
بازمانده از انقالب اسالمی  و سربازان 
و  ایران  جنگ  از  بازمانده  بی توقع 
عراق است که در طول نزدیک به 30 
سال نوشته شده و نشان دهنده بلوغ 

سیاسی این کشاورز جانباز است.
معرفی  در  مترجم  و  پژوهشگر  این 
محمدعلی نعمت اللهی می  گوید: »وی 
ششمین عضو از یک خانواده ۹ نفره 
محمدعلی  است.  الیگودرز  شهر  در 
انقالبی های  اولین  جزو  برادرانش  و 

بعد  بودند.  الیگودرز  پونه زار  خیابان 
جزو  برادرانش  انقالب  پیروزی  از 
اما  بودند  الیگودرز  سپاه  مؤسسین 

مدتی بعد به دالیلی کنار کشیدند.«
به  نعمت اللهی  محمدعلی  خود 
زمان  »در  می  گوید:  لندن  کیهان 
بودم  شهر  سرود  گروه  عضو  انقالب، 
می  خواندیم،  امام«  ای  »خمینی  و 
دیوار  از  که  کسانی  اولین  از  یکی 
ساواک باال رفتند برادران من بودند؛ 
قول  به  را  ما  ولی  بودیم  انقالبی  ما 
پیاده  انقالب  قطار  از  روحانی  حسن 
کردند و ما خوشحالیم که دستمان به 
خون کسی آلوده نشده و به کسی آزار 

نرسانده ایم.«
خاطر  به  نعمت اللهی  محمدعلی 
سوابق سیاسی در سال دوم دبیرستان 
و در بحبوحه جریانات و کشتار دهه 
60 از تحصیل محروم شد، همان زمان 
در 1۷ سالگی به همراه دو برادرش به 
جنگ  جبهه های  به  بسیجی  عنوان 

رفتند.
نعمت اللهی در ادامه  اضافه می  کند: 
دختران  بود.  در خطر  خاکم  و  »آب 
حمله  مورد  سوسنگرد  و  هویزه 
عراقی ها قرار می گرفتند. ما به خاطر 
آب و خاک رفتیم جنگ؛ از اول جنگ 
تا سال 6۹ در میدان جنگ بودیم و به 

میهن خدمت کردیم.«
عملیات  جریان  در   6۵ سال  در  او 
شد:  مجروح  شلمچه  در   ۵ کربالی 
مجروح  پا  ناحیه  از  عملیات  آن  »در 
شدم، منتها تحت پوشش هیچ ارگان 
و سازمانی قرار نگرفتم و نیستم؛ همه 
دنبال  ولی  دارم  را  جانبازیم  مدارک 
نکردم و بعد از جبهه رو به کشاورزی 

آوردم.«
بازگشت  از  پس  ایرانی  شاعر  این 
عراق  و  ایران  جنگ  جبهه های  از 
در  تحصیل  و  رفت  دبیرستان  به 
به  اما  کرد  شروع  را  ادبیات  رشته 
دبیرستان  توالت  »در  خودش  گفته 
شعارهایی نوشته بودند و انگشت اتهام 

به سوی من گرفته شد.«
بعد از اخراج از رشته ادبیات به ناچار 
ریاضی  رشته  در  و  داد  رشته  تغییر 
مقطع  در  را  خود  تحصیالت  فیزیک 
رشته  این  در  اما  داد  ادامه  متوسطه 
گفته خودش  به  که  نشد چرا  موفق 
خاطر  به  وقتی  نبود،  او  رشته ی 
به  دبیرستان  از  اخراج  علیه  شکایت 
گفتند  او  به  رفت  پرورش  و  آموزش 
اینکه  نه  »تو می خواهی مبارزه کنی 

درس بخوانی!«
نوجوانی شعر  از دوران  نعمت اللهی 
گفتن را شروع کرد، از همان سال ها 
داشت  گرایش  نو  شعر  سرودن  به 
را  او  داشتم  را دوست  »اشعار شاملو 
بزرگترین شاعر عصر خودم می  دانم.«

محمدعلی نعمت اللهی

علیرضا رضایی طنزپرداز درگذشت

  علیرضا رضایی

آنها  اعتقادی  و  پایه های دینی  شدن 
می شوند. به عنوان مثال در تلویزیون 
به  را  حرف هایی  اسالمی  جمهوری 
خورد مردم می دهند که هیچ پایه و 
اساس دینی ندارد. به نظر من اعتقاد 
یک قوت قلب است اما اینکه به عنوان 
گردن  به  زنجیر  یک  شخصی  نمونه 
ائمه  بارگاه  ادای سگ  و  ببندد  خود 
را دربیاورد من با این رفتار مخالفم و 
به شدت آن را دست مایه طنز خواهم 

کرد.«
علیرضا رضایی که پس از رویدادهای 
ایران  از   88 سال  و  سبز«  »جنبش 
خارج شد، در ایمیلی به کیهان لندن 
وی  به  »دوستانش«  که  بود  نوشته 
توصیه می کنند کیهان لندن نخواند! 
ولی او به حرفهای آنها گوش نمی دهد!

علیرضا رضایی روز ششم آذر ۹۷ بر 
اثر بیماری قلبی در شهر لیل فرانسه 

درگذشت.

اصالن اصالنیان از میان ما رفت
ترانه ی  ما  نسل  مقصدی-  رضا 
شورانگیزش را با صدای شجریان به 

خاطر دارد:

میهن،  چهره ی  و  است  شب 
سیاهه

نشستن ،در سیاهی ها گناهه
تفنگم را بده تا ره بجویم

که هر که عاشقه پایش به راهه
برادر بی قراره

برادر شعله واره
برادر دشِت سینه اش-

الله زاره.

با اصالن در سال ۵3 همبند بودم. 
در  یک بار  شاعر،  عنوان  به  را  نامش 
جنگ  در  .گویا  بودم  دیده  جنگی 
»چاپار« که تنها دو شماره از آن به 
کوشش احمدرضا دریایی درآمده بود. 
چند شعر این دوشماره ی »چاپار« را 
احمدرضا  به  من  و  گلسرخی  خسرو 
خسرو  می دهم  احتمال  بودیم.  داده 
چون  باشد  گرفته  او  از  را  شعر  آن 
نخستین بار این نام را از دهان خسرو 
شنیده بودم. به او گفتم ارمنی ست؟ 

یادم نیست چه پاسخ داد.

روشنفکرانه  رفتار  اصال  درزندان، 
اهل  پرونده ی  با  احتماال  اما  نداشت 
تئاتر )سعید سلطانپور، ناصررحمانی 
آنجا  در  بود.  شده  دستگیر  نژاد( 
انسانی  می گشت.  سعید  با  بیشتر 
در  بود.  مردمی  و  خاکی  و  مهربان 
قدم  هم  با  گهگاه  زندان،  حیاط 
شعر  از  نمی آید  یادم  اما  می زدیم 
کارش  از  باشیم.  زده  حرف  هم  با 
از  و  می گفت  بیرون  در  کامیون،  با 
فرهنگ راننده های کامیون حرف می 
زد و می خندید. آنجا بود دانستم که 

چرا چهره ی روشنفکرانه! ندارد.
به  »سایه«  مالقات  به  امروز 
رفتم.  کلن  شهر  در  بیمارستانی 
فرج   ِ دردمند  سوگنامه ی  از  او  با 
او  گفتم.  اصالن  درباره ی   سرکوهی 
حجب  از  می شناخت.  درستی  به  را 
و حیای ذاتی اش گفت. اندوهی سیاه 
»سایه«  گفتم  نشست.  چهره اش  بر 
چگونه  ترانه  این  هست  یادت  جان! 
به »چاووش/ گروه شیدا« راه یافت؟ 
باورهای  گستره ی  در  اورا  )چون 
گفت  بود(.  دیگر  اعتقادی  سیاسی، 
این  که  شد  چه  گفتم  نیست.  یادم 
ترانه، آنگونه گل کرد؟ گفت نمی توان 

اصالن اصالنیان

چگونگی   و  چون  و  چند  به  چندان 
تاثیر یک شعر یا ترانه در ذهن و زبان 
پیچیدگی هایی  کرد.  درنگ  مردم، 
گاهی  درنمی آید.  زبان  به  که  دارد 
یک شعر، چنان در مردم راه می یابد 

که شگفتی می آفریند.
خنده های اصالن هنوز با من است. 
حیف شد که از دست ما رفت. خیلی 

حیف.
»در مردگانِ  خویش نظر می بندیم

با طرح ِ خنده  ای
 و نوبِت خود را انتظار می کشیم

 بی هیچ خنده ای «.

=پرونده شکایت شجریان 
از صدا و سیما به شعبه 6۸ 
ارجاع  نظر  تجدید  دادگاه 

داده شده.
این  به  رسیدکی  =زمان 
سه  گذشت  از  بعد  پرونده 

ماه هنوز مشخص نیست.
وکیـل مدافـع محمدرضا شـجریان 
آواز  اسـتاد  ایـن  پرونـده  می گویـد 
ایرانـی از صـدا و سـیمای جمهـوری 
نظـر  تجدیـد  دادگاه  بـه  اسـالمی 
ارجـاع داده شـده امـا هنـوز تعییـن 

وقـت نشـده اسـت.
مدافع  وکیل  آقاسی  محمدحسین 
محمدرضا شجریان استاد آواز ایرانی 
روز سه شنبه ششم آذرماه اعالم کرد 

شکایت محمدرضا شجریان از صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی در بالتکلیفی

که دادگاه تجدیدنظر پرونده شکایت 
محمدرضا شجریان از صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی به شعبه 68 دادگاه 
شده  ارجاع  تهران  استان  تجدیدنظر 

است.
او گفته که هنوز وقت دادگاه تجدید 
پرونده  این  به  دادرسی  برای  نظر 

تعیین نشده است. 
پانزدهم  دادگستری  وکیل  آقاسی 
این  پرونده  که  بود  گفته  آبان ماه 
و  افتاده  جریان  به  دوباره  شکایت 
تهران  استان  نظر  تجدید  دادگاه  به 
این همه، هنوز  با  است.  ارسال شده 
مشخص نیست که دادگاه تجدید نظر 
وقت رسیدگی تعیین می کند یا بدون 
حضور طرفین دعوا، تصمیم می گیرد.

در  تجدیدنظر  دادگاه   68 شعبه 
ماه های اخیر در دادگاه انقالب تهران 

مستقر شده است.
شـهریورماه امسـال، پس از گذشت 
۹ سـال، شـکایت اسـتاد آواز ایران از 
صدا و سـیمای جمهوری اسـالمی از 
سـوی دادگاه رد شـده و قاضی اعالم 
کـرد که شـجریان به واسـطه پخش 
آثـارش از صـدا و سـیما بـه شـهرت 
زمـان  از  نیـز  سـال ها  و  رسـیده 
پخـش این آثار گذشـته اسـت! پس 
از صـدور ایـن حکـم، وکیـل مدافـع 
شـجریان بـه آن اعتـراض کـرد تـا 
نظـر  تجدیـد  دادگاه  در  پرونـده 

شود. بررسـی 
کارشناسان عدم رسیدگی عادالنه به 
این پرونده را نشان سرپوش گذاشتن 
سیمای  و  صدا  استفاده  سوء  بر 
و  هنرمندان  از  اسالمی  جمهوری 

»حق مؤلف« می دانند.

بعد از پایان تحصیالت دبیرستان به 
»انجمن  رفت:  الیگودرز  ادبی  انجمن 
ادبی پیشتر از ما تاسیس شده بود و 
داشت  شعری  که  هر  نجمن  این  در 

می  خواند.«
او به عنوان یکی از موسسین کارگاه 
نقد الیگودرز نیز در این حوزه فعال بود 
تا اینکه بعد از مدتی به گفته خودش 
»فشار آوردند و کارشکنی کردند؛ در 
انجمن ادبی، جایی برای کالس قرار 
نمی  دادند، ارشاد همه چیز را سانسور 
می  کردند، کارگاهی که درست کرده 
بودیم را از بین بردند، کالس ها، معلم 
تخته  روی  بر  را  شعر  نداشت،  نقد 
به  و  می  کردیم  کپی  یا  می  نوشتیم 
و خودمان  کارگاه می  دادیم  بچه های 

با هم به نقد می  پرداختیم.«
برای  حتی  سال ها  همان  از  را  وی 
اشتغال در یک کار ساده نیز از حضور 
در ادارات دولتی منع کرده بودند: »هر 
جا برای کار می  رفتم در گزینش رد 
می  شدم به این دلیل که چند نفر از 
اطرافیانم از زندانیان مجاهد در دهه 
60 بودند و به من هم می  گفتند که تو 

هم از مجاهدین هستی!«
سال هاست  نعمت اللهی  محمدعلی 
بر روی زمینی که ارث پدری اوست 
حاال  که  دیگرش  برادر  دو  همراه  به 
بازنشسته هستند کشاورزی می  کند. 
می  گوید زمینش دچار بی آبی شده و 
دو هکتار از محصول امسالشان خشک 
با  نمی رسد  زمین  به  آب  شده چون 
این حال می  گوید: »اگر همینها را هم 

نداشتیم از گرسنگی می  مردیم.«
او در ادامه توضیح می  دهد: »بسیار 
در  چه  کرده ام؛  تجربه  تلخ،  اتفاقات 
تولید.  عرصه  در  چه  و  جنگ  جبهه 
سال 8۵ تقریبا ۴0 راس گاو شیری 
اثر سوء مدیریت در  تب  بر  را  خود 
بیماری  این  دادم.  دست  از  برفکی 
پاکستان  بلوچستان  و  سیستان  از 
پاسخ  هم  بیمه  رسید،  کردستان  به 
تب  واکسن  آمدند  بعد  نداد.  مناسب 
مالت زدند ولی همه گاوهایم تب مالت 
گرفتند و مردند. به وزارت کشاورزی 
شکوائیه بردم و به آقای رکنی معاون 
وزیر جهاد کشاورزی گفتم فکر کنید 
زیرگروه حزب اهلل لبنانم! داد زدم که 
با  غیرعمد  یا  عمد  به  مرا  گاوهای 

واکسن از بین بردید!«
می  دهد:  ادامه  شاعر  کشاورز  این 
برای  نیست،  جوابگو  »هیچکس 
پرونده ام به فرمانداری رفتم و گفتند 
اصاًل پرونده ای نبوده در حالی که برای 
غرامت گاوها از قرار 200 هزارتومان 
رفتم  فرمانداری  به  کردند.  پرداخت 
گفتم گاوها را خودتان کشتار کردید 
اثر  بر  من  گاوهای  دادید،  مدرک  و 
تا   ۹۴ سال  از  مردند!  دولت  واکسن 
االن درگیر این پرونده هستم. هر گاو 
1۵ تا 20 میلیون تومان قیمت دارد، 
به  را  گوشتش  پول  دامپزشکی  فقط 
من داد؛ دقیقا دو میلیون و ۷00 هزار 
اداری  عدالت  دیوان  در  هنوز  تومان! 
درگیرم و گاوداری من بسته است اما 
وامی  که بابت گاو و گوسفندها گرفته 

بودم بر گردن من است!«
پایان  در  نعمت اللهی  محمدعلی 
گفتگو با کیهان لندن می  گوید: »این 
هم فشاری است که حاکمیت بر مردم 
می  آورد. فشار دیگر باید چطور باشد؟! 
حرص  نه  و  دوزخ  غم  نه  را  ما  ولی 

بهشت است.«

فرخ نیکمرام
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= قابل فهم است که اروپا 
رابطه ای صلح آمیز  خواهان 
بزرگ  بازاری  باشد،  ایران  با 
 ۸۰ به  نزدیک  جمعیتی  با 
باالیی  با درصد  نفر  میلیون 
از جمعیت جوان؛ ایران تنها 
کشور با شالوده ای صنعتی در 
خاورمیانه است و منابع وسیع 
طبیعی  این کشور می تواند 
داخلی  درآمد  به کمک  هم 
ایران بیاید و هم به تقاضای 
باالی اروپا برای انرژی پاسخ 
دهد. در وضعیتی ایده آل، هر 
بتوانند  باید  رابطه  دو طرف 
اقتصادی  روابط  چنین  از 
ببرند  فراوان  نزدیکی سود 
و دقیقا به همین دلیل است 
تا  اروپا  فعلی  سیاست  که 
این حد اشتباه است:  بجای 
وضعیتی  به  شرایط  تغییر 
بهتر، سیاست فعلی تنها به 
تدوام فاجعه ی موجود کمک 
از مهاجرین  می کند: موجی 
در حال فرار از درگیری های 
ناشی از ادامه ی بی ثباتی در 
خاورمیانه و در پی پناهجویی 
که  ایران  ملت  و  اروپا،  در 
می خواهد به توان بالقوه اش 
فعلیت بدهد اما از این حق 
موجود  نظام  دلیل  به  ذاتی 

محروم مانده است.
اروپایی  مسئوالن  آنکه  اصلی  علت 
با  که  اقتصادی ای  روابط  معتقدند 
جمهوری اسالمی ایران برقرار کرده اند 
رفتار جمهوری اسالمی را تغییر خواهد 
این  بر  از روایتی  ناشی شده که  داد 
با  نظامی  به  کمک  که  است  گمان 
دیکتاتوری  نظام،  آن  هرچند  ثبات- 
میلیون ها  صدای  شنیدن  از  باشد- 
ایرانی که خواهان تغییرات ساختاری 

هستند بهتر است.
استعاره ها و تمثیالت بسیاری برای 
و  اسالمی  جمهوری  مشکل  وصف 
تهدیدهای متعددش علیه نظم جهانی 
به کار می آید، ولی در این زمان که این 
مقاله را می نویسیم نمی توانیم از یک 
تمثیل مشخص چشم بپوشیم: ایستگاه 
قطاری خالی با تنها ۲۸ مسافر که در 
انتظار قطاری هستند که هیچگاه به 

ایستگاه نخواهد رسید.
کشورهای  اعضای  مسافر،   ۲۸ این 
عضو اتحادیه ی اروپا هستند و قطاری 
از  تمثیلی  نخواهدآمد  هیچگاه  که 
تمایل آنها برای داشتن روابطی عادی 
تحت شرایط کنونی با نظامی ست که 
تنها می توان بر آن نام یک دیکتاتوری 

دین ساالرانه نهاد.
خواهان  اروپا  که  است  فهم  قابل 
رابطه ای صلح آمیز با ایران باشد- تنها 
بازاری  اروپا،  دروازه ی  آستانه ی  در 
 ۸۰ به  نزدیک  جمعیتی  با  بزرگ 
میلیون نفر با درصد باالیی از جمعیت 
جوان نهفته است. ایران تنها کشور با 
شالوده ای صنعتی در خاورمیانه است و 
منابع وسیع طبیعی  این کشور می تواند 
هم به کمک درآمد داخلی ایران بیاید 
و هم به تقاضای باالی اروپا برای انرژی 
هر  ایده آل،  وضعیتی  در  دهد.  پاسخ 
از چنین  بتوانند  باید  رابطه  دو طرف 
فراوان  سود  نزدیکی  اقتصادی  روابط 
ببرند و دقیقا به همین دلیل است که 
سیاست فعلی اروپا تا این حد اشتباه 
است:  بجای تغییر شرایط به وضعیتی 
تدوام  به  تنها  فعلی  سیاست  بهتر، 
فاجعه ی موجود کمک می کند: موجی 
از مهاجرین در حال فرار از درگیری های 
ناشی از ادامه ی بی ثباتی در خاورمیانه و 
در پی پناهجویی در اروپا، و ملت ایران 
که می خواهد به توان بالقوه اش فعلیت 
بدهد اما از این حق ذاتی به دلیل نظام 

موجود محروم مانده است.
جمهوری اسالمی حکومتی ست که 
مردم خود را بیش از هر گروه دیگری 
ساده ترین  از  را  آنها  می کند،  ارعاب 
یک  ثروت  می کند،  محروم  آزادی ها 
بدترین  از  یکی  داده،  باد  به  را  ملت 
در  را  بشر  حقوق  نقض  کارنامه های 
جهان دارد، و در پی چیزی جز نیستی 
است.  نبوده  میانه  خاور  در  نابودی  و 
چالش برانگیزترین  مسئول  بنابراین 
با  امروز  اروپای  که  مسئله ای ست 

اروپا الزم است روایت اش را درباره ی ایران تغییر دهد

بحران  است:  گریبان  به  دست  آن 
اسالمی  جمهوری  زیرا  پناهندگان؛ 
از  یکی  درگیر  فعاالنه  بطور  ایران 
بدترین جنگ های نیابتی است که قرن 
بیست ویکم به خود دیده و در نتیجه 
انسانی    فاجعه ی  فالکتبارترین  عامل 

است که تا کنون شاهد آن بوده ایم.
این نظام مسئول استمرار درگیری ها 
در سوریه و یمن است، که دومی بنا 
به اعالم سازمان ملل، عامل بزرگترین 
قحطی قرن آینده خواهد بود، در حالی 
ایران  مردم  کیسه ی  از  همزمان  که 
مشغول تجهیز و تامین مالی گروه های 
تروریستی نیابتی متعددی  است که به 
دنبال دستیابی به قدرت برای کنترل 
فرقه ای منطقه از طریق جنگ هستند. 
مسئول  همچنین  اسالمی  جمهوری 
شدت گرفتن خونریزی و تروریسم در 
منطقه و فراسوی آن است. در همین 
حال، مردم داخل ایران شعارهای ضد 
نظام را فریاد می زنند از جمله »نه غزه 
نه لبنان، جانم فدای ایران«. آنها با این 
شعارها حکومت را فرا می خوانند تا برای 
یک بار هم شده به بهروزی مردم خود 
ایران بیاندیشد؛ مردمی که سخت اسیر 
تقالی روزانه برای بقا و حفظ زندگی 
خانواده شان  و  خود  ساده ی  معیشتی 
هستند؛ مردمی که بعضی هاشان حتی 
ماه هاست حقوق دریافت نکرده اند در 
حالی که حکومتشان همچنان مشغول 
غارت تمامی منابع طبیعی و به جیب 
عین  در  اروپا  است.  ملی  ثروت  زدن 
حال که نگران توانایی خود برای مقابله 
با موج جدید مهاجرت گسترده ای ست، 
که بالقوه قادر به بی ثبات کردن تمامی 
مشغول  همچنان  است،  قاره   این 
که  نظامی ست  خواسته های  برآوردن 
در  جاری  نسل کشی  جرم  شریک 
سوریه و یمن است؛ آنهم به این امید 
که این نظام را مهار کند. اگر اروپا به 
سیاست فعلی اش ادامه دهد، بی ثباتی 
قاره  ی اروپا بیش از پیش محتمل به 
مهاجرت  سیل  که  چرا  می رسد  نظر 
جویای  و  درگیری ها  از  فراری  مردم 
پناهندگی رو به افزایش خواهد گذاشت.

گمان  اروپایی  مسئوالن  بسا  چه 
می برند که دکترین مهارشان توان آن 
را دارد که جمهوری اسالمی را به امید 
اصالحاتی در آن در درازمدت دگرگون 
کند. یا شاید اروپا با حمایت سیاسی  از 
معامله ی هسته ای با جمهوری اسالمی 
به دنبال ایجاد توازنی علیه سیاست های 
جاری ایاالت متحده ی آمریکاست که 
اما  شده.  خارج  اتمی  توافق  از  اخیرا 
آرزوی اصالح نظام جمهوری اسالمی، 
بدان خوشبین  اروپا  که  هر چند هم 
باشد و هر چقدر هم که درباره آن صبور 
باشد و هر میزان هم که مایل به هزینه 
کردن پول و حمایت سیاسی برای آن 
باشد، یکی آرزوی محال است. به باور 
ما، دلیل اصلی آنکه مسئوالن اروپایی 
مهارشان  دکترین  می کنند  تصور 
قادر به تغییر رفتار جمهوری اسالمی 
که  روایتی ست  از  ناشی  بود،  خواهد 
گمان می کند کمک به نظامی باثبات- 
هرچند آن نظام، دیکتاتوری باشد- از 
که  ایرانی  میلیون ها  صدای  شنیدن 
ساختاری  تغییرات  به  دستیابی  برای 
فریاد برمی آورند، گزینه ی بهتری ست. 
و  متحول  روز  به  روز  که  صدایی  
گسترده تر می شود،  در حالی  که اروپا یا 
به نشنیدن آن و یا به نداشتن امکانی 

برای حمایت از آن تظاهر می کند.
در زمان ریاست جمهوری روحانی، 
دنبال  به  و  »معتدل«  بوده  قرار  که 
اصالحات باشد،  نرخ اعدام ها به باالترین 
میزان خود در همه ی زمان ها رسیده 
است. در 1۴ ماه اول ریاست جمهوری 
از  بیش  اعدام شدگان  شمار  روحانی 
سلف  جمهوری  ریاست  مدت  تمام 

که  حالی  در  است.  بوده  اصولگرایش 
اروپا بابت ادامه ی »گفتگو« با جمهوری 
اسالمی در موضوع نقض حقوق بشر به 
ادامه  همچنان  اعدام ها  می بالد،  خود 
به  که  گفتگویی ست  این  اما  دارند. 
به  عمل  در  تغییری  کمترین  وضوح 
دنبال نداشته است. در هر حال، اروپا 
انرژی و گوش های شنوای خود را به 
روی موضوعاتی اشتباه و در برابر طرفی 

اشتباه به کار گرفته است.
تحریم های  سوم  دور  که  حالی  در 
ایاالت متحده به عنوان یک سیاست 
فشار  حداکثر  اعمال  هدف  با  جدید 
به رژیم تهران در پیش روی ماست،  
بانک های  و  شرکت ها  از  بسیاری 
اروپایی از حاال معامالت خود را با ایران 
تضمین  هیچگونه  کرده اند.  متوقف 
سیاسی  وجود ندارد که بتواند منطق 
را  بزرگ  شرکت های  تصمیم گیری 
تغییر دهد؛ منطقی که بازار بزرگتر را 
همواره ترجیح می داند. با وجود بعضی 
تفسیرها، هیچکدام از این شرکت های 
رابطه ی  قطع  برای  اروپایی  خصوصی 
تجاری با ایران تحت فشار قرار نگرفته اند 
بلکه به آنان انتخابی داده شده و آنان 
کرده اند. انتخاب  را  بزرگتر  بازار  هم 

اتحادیه ی اروپا نیز انتخابی پیش رو 
دارد. می تواند دریابد که قطار دیگری 
است،  ایستگاه  از  خروج  حال  در 
قطاری که به اتحاد ماورای آتالنتیک 
امکان می دهد به گونه ای متحول شود 
که توان مواجهه با یکی از بزرگترین 
خطرهای تهدیدکننده ی هر دو قاره را 
به دست آورد و در جهت درست تاریخ 
اندازه  آن  به  اروپا  اتحادیه ی  بایستد. 
توانمند است که بتواند دکترین خود 
آمریکا  متحده ی  ایاالت  از  را مستقل 
در  باید  دکترین  آن  اما  کند،  تدوین 
نهایت با هدف حرکت به همان سمت و 
سو تدوین شود. انتخاب دیگر اتحادیه ی 
اروپا هم البته آن است که به تنهایی 
جمهوری  مهار  برای  فعلی  خط  در 
قطار  که  خطی  کند؛  تالش  اسالمی 
آرزوی دستیابی به روابط صلح آمیز و 
کامیاب تحت شرایط جاری در انتهای 
رسید. نخواهد  ایستگاه  به  هرگز  آن 

ایران  در  حقیقی  تغییرات 
چنین  زیرا  است  اجتناب ناپذیر 
تغییراتی تنها راه رسیدن به کشوری 
آزاد، سکوالر و دموکراتیک است. چهار 
دهه پس از انقالب اسالمی، ما به همراه 
۸۰ درصد از ایرانیان که کمتر از چهل 
سال سن دارند، در افق دید خود زمانی 
روابط  را می بینیم که  نه چندان دور 
ایران  بین  کامیاب  و  واقعی صلح آمیز 
باز، دیگر نه  یک رویا،  و سایر جوامع 
که واقعیتی گریزناپذیر باشد. پایه های 
استوار  ارزش هایی  بر  روابطی  چنین 
جامعه ی  هم  امروز  همین  که  است 
ذهن  و  قلب  در  را  آنها  ایران  مدنی 
خود جای داده است. این پرسش اما 
مسیر   اروپا  آیا  که  باقیست  همچنان 
را  اسالمی  جمهوری  حکومت  مهار 
ادامه خواهد داد یا مسیر گوش سپردن 
فعال به صدای مردم ایران و عمل در 

راستای آن را انتخاب خواهد کرد؟
*منبع: کیهان الیف )کیهان لندن به 

زبان انگلیسی(
دنا  فرزان،  صبا  *نویسندگان: 
گلریز  دامون  اعتمادی،  امیر  زیاری، 
)صبا فرزان، دنا زیاری، امیر اعتمادی 
شبکه  بنیانگذاران  از  گلریز  دامون  و 
فرشگرد هستند که در سپتامبر ۲۰1۸ 
براندازی  از  شبکه  این  شد.  تاسیس 
جمهوری اسالمی در ایران و برقراری 
آن  بجای  دموکرات  سکوالر  نظامی 
حمایت می کند. فرشگرد همچنین به 
نقش کلیدی شاهزاده رضا پهلوی در 

همبستگی ملی باور دارد(.
*ترجمه و تنظیم: دکتر برزومهر طلوعی

اسالمی در خاک کشورهایشان است. 
تا  تشکیل  بدو  از  اسالمی  جمهوری 
عملیات   ۴۲ میالدی   1975 سال 
تروریستی در 11 کشور اروپایی انجام 
داده که در آنها 117 نفر از مخالفانش 
رقم  این  به  البته  رسیده اند.  قتل  به 
باید ترور دو نفر از مخالفان نظام در 
نیز اضافه  هلند در سال های اخیر را 
که  است  معتقد  طاهری  امیر  کرد. 
آمریکا  جمهور  رؤسای  سیاست های 
از جیمی کارتر تا دونالد ترامپ، همه 
عملکرد  ساختن«  »محدود  هدف  بر 
بوده اند.  متمرکز  اسالمی  جمهوری 
این روزنامه نگار، سیاست های کنونی 
مقایسه  ماشینی  با  را  سفید  کاخ 
با موتور روشن و بدون  می کند »که 
برای  محلی  جستجوی  در  حرکت 

پارک کردن است«.
امیر  سخنرانی  از  دیگری  بخش 
طاهری به بررسی همزیستی بین دو 
اختصاص  اخیر  دهه  چهار  در  ایران 
است  معتقد  طاهری  امیر  داشت. 
پیروزی،  از  پس  اسالمی  انقالب  که 
انقالب ها،  از  دیگر  بسیاری  برخالف 
از  کامال  را  قبلی  حکومت  نتوانست 
بین ببرد و حکومت خود را جانشین 
را  خود  تالش  بنابراین  و  سازد  آن 
موازی  حکومتی  آوردن  وجود  به  بر 
به  امروز،  حقیقت  در  کرد.  متمرکز 
یک  ایران  در  ما  تحلیلگر،  این  گفته 
حکومت انقالبی داریم که مجبور است 
با باقیمانده حکومت قبلی همزیستی 
داشته باشد. در این رابطه امیر طاهری 
ارتش،  مقاتبل  در  پاسداران  سپاه  به 
بنیادها در مقابل نهادهای اقتصادی ای 
مقاوت  سال ها  این  در  توانستند  که 
کنند و یا دادگاه های انقالب در کنار 
کرد. اشاره  غیرانقالبی  قضایی  قوه 

طرح بدیل
 Plan B عنوان این کنفرانس ارائه
یا طرح بدیل بود. امیز طاهری تنها در 
خاتمه صحبت هایش اشاره کوتاهی به 
بدیل ها کرد و ضمن توصیه به اینکه 
یا اسالم  و  ایران  را علیه  نوک حمله 
نظام  این  تقویت  به  قرار دادن »تنها 
خواهد انجامید که خود را ناجی ملت 
و مذهب معرفی خواهد کرد«، صحبت 
از تقویت حکومت غیرانقالبی در مقابل 
بدون  البته  کرد.  انقالبی  حکومت 
به چگونگی آین حمایت.  وارد شدن 
شاید صحبت های نازنین انصاری که 
رشته  طاهری  امیر  از  پس  بالفاصله 
به  گرفت، کمکی  به دست  را  سخن 
درک بهتر صحبت های سخنران اصلی 

و همچنین »طرح بدیل« بکند.
را  صحبت هایش  انصاری  نازنین 
اعتراض های  روزافزون  گسترش  با 
تا  مالباختگان  از  ایران،  در  مردمی 
تا  کارگران  از  کامیون،  رانندگان 
همبستگی  بر  و  کرد  آغاز  معلمان 
میان قشرهای مختلف تأکید کرد که 
از ویژگی های موج جدید اعتصاب ها و 
اعتراض ها است. ناشر کیهان لندن، به 
عنوان مثال، در اشاره به اعتصاب اخیر 
دانش آموزان  پشتیبانی  از  معلمان 
اعتصاب  این  از  خانواده هایشان  و 
سپس  انصاری  نازنین  کرد.  صحبت 
گروگان گرفتن شهروندان دوتابعیتی 
نیروهای  فعالیت های  همچنین  و 
با  تضاد  در  را  پاسداران  سپاه  قدس 
نظام جهانی مبتنی بر قوانین دانست 
و گفت این رفتار بدون شک در جهت 
مخالف اعتمادآفرینی است که روابط 

کشورها باید بر آن استوار باشد.
قوه  قضائیه منشاء فساد

مدیر مسئول کیهان لندن در ادامه، 
تجهیز بیش از ۲۰۰هزار جوان شیعه 
در کشورهای مختلف توسط نیروهای 

در انتظار طرح بدیل؛ کنفرانسی در دانشگاه 
وست مینستر لندن

وست مینستر  دانشگاه   =
در لندن میزبان نشستی در 
در  کنونی  وضعیت  با  رابطه 
ایران با شرکت امیر طاهری، 
نازنین انصاری، حسن منصور 
عنوان  با  صبی  حمید  و 
Plan B یا نقشه ی بدیل بود.

ر  د ی  هر طا میر  ا =
ایران  دو  از  سخنرانی اش 
صورت  به  که  کرد  صحبت 
بعد  سال های  در  موازی 
با  تضاد  در   5۷ انقالب  از 
یکدیگر همزیستی می کنند.
رشد  از  انصاری  =نازنین 
جنبش های مردمی در ایران 
گفت که در ماه های اخیر به 
صورت چشمگیری گسترش 

یافته اند.
رابطه  در  منصور  =حسن 
بر  اقتصدی  بحران  ابعاد  با 
صحبت  ارقام  و  آمار  پایه 
کرد، و حمید صبی اشاره به 
قوه  قضائیه ای کرد که خود 

منشاء فساد است.
بقائی  نامدار   - رأفت  احمد 
دانشگاه  میهمان  پژوهشگر  یزدی، 
از  میزبانی  لندن،  وست مینستر 
با عنوان Plan B )طرح  نشستی را 
آن  در  که  داشت  عهده  بر  بدیل( 
سخنرانی آغازین بر عهده امیر طاهری 
گذارده  ایرانی  سرشناس  روزنامه نگار 
شده بود. نازنین انصاری ناشر و مدیر 
منصور  حسن  لندن،  کیهان  مسئول 
استاد اقتصاد در پاریس و حمید صبی 
در  شرکت کنندگان  دیگر  حقوقدان 

این کنفرانس بودند.
امیر طاهری سخنرانی خود را با این 
پرسش آغاز کرد: درباره ایران چه باید 
در  سرشناس  روزنامه نگار  این  کرد؟ 
این  که  است  دهه  چهار  افزود  ادامه 
پرسش در کشورهای خارجی مطرح 
می شود و در این مدت از این کشور 
تروریسم  اصلی  »حامی  عنوان  به 
شرارت،  محور  از  عضوی  بین المللی، 
کننده  بی ثبات  و  بزرگ  مشکل ساز 
نام برده شده است«. این روزنامه نگار 
دهه  چهار  در  که  کرد  یادآوری 
در خلیج  اسالمی  گذشته، جمهوری 
در  شده،   درگیر  آمریکا   با  فارس 
مقابل پادشاهی سعودی در جنگ های 
نیابتی قرار گرفته و قدم به جنگ در 

سوریه گذاشته است.
»اقدامات انقالبی«

»اقدامات  دیگر  به  طاهری  امیر 
 ۴۰ در  اسالمی  جمهوری  انقالبی« 
فعالیت های  چون  گذشته  سال 
از  کشور،   ۲۲ در  حداقل  تروریستی 
کویت تا آرژانتین نیز اشاره کرد. این 
روزنامه نگار به این اقدامات تروریستی 
گروه های  از  حمایت  مستقیم،  
منطقه  کشورهای  در  مسلح  افراطی 
تاجیکستان،  افغانستان،  لبنان،  چون 
امیر  افزود.  نیز  را  ترکیه  و  پاکستان 
جمهوری  که  کرد  یادآوری  طاهری 
اسالمی از زمان تاسیس تا کنون چند 
از   ، از شهروندان ۴۰ کشور  نفر  صد 
جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان 
و هلند را نیز به گروگان گرفته است.

برای مقابله با این جمهوری اسالمی، 
کنون  تا  روزنامه نگار،  این  گفته  به 
شده  بسیاری  های  نقشه  از  صحبت 
موفق  کنون  تا  هیچکدام  که  است، 
نبوده اند. امیر طاهری در این نشست 
چه  و  خارجی  دولت های  چه  گفت 
از  خارج  و  داخل  در  ایرانی  مخالفان 
کشور، از هواداران براندازی، فروپاشی 
و نابودی تا اصالح طلبان، همگی بدون 
یک تحلیل دقیق و یک طرح اجرائی 
به  و  داده اند  ارائه  را  خود  برنامه های 
همین دلیل نیز موفق نبوده اند، و در 
عمل به حفظ موقعیت کنونی کمک 
کرده اند. البته در ادامه، این تحلیلگر 
این  تجربه  که  کرد  تاکید  سیاسی 
است که هیچ  داده  نشان  چهار دهه 
نظام  تغییر  بدون  رفرمی  و  اصالح 

کنونی امکانپذیر نیست.
سردرگمی بین المللی

هدف  گفت  ادامه  در  طاهری  امیر 
جلوگیری  عمدتا  اروپا  اتحادیه 
جمهوری  تروریستی  عملیات  از 

 7۰۰ سالیانه  کردن  هزینه  و  قدس 
لبنان  حزب اهلل  برای  دالر  میلیون 
عنوان  به  را  خامنه ای  علی  توسط 
جمهوری  عملکرد  از  دیگری  شواهد 
اسالمی در ضدیت با قوانینی که روابط 
بین کشورها را تنظیم می کنند ارائه 
داد. نازنین انصاری در صحبت هایش 
یادآوری کرد که قبل از انقالب اسالمی 
سال 57، ایران در امضای بسیاری از 
چون  بین المللی،  کنوانسیون های 
اعالمیه  یا   برده داری  علیه  معاهده 
بوده  پیشگام  کودک  حقوق  جهانی 
است، در حالی که جمهوری اسالمی 
بسیاری از معاهده های سال های اخیر 
از  یا بخش هائی  و  نکرده  امضاء  یا  را 

آنها را نپذیرفته است.
جمله  از  و  حقوقدان  صبی،  حمید 
در  تریبونال«  »ایران  بنیانگذاران 
که  کرد  اشاره  صحبت هایش  ابتدای 
باید انرژی را که امروز صرف انتقاد از 
در جهت  می شود  اسالمی  جمهوری 
حقوقدان  این  گرفت.  کار  به  مثبت 
گفت ما در جمهوری اسالمی شاهد 
هستیم که قوه قضائیه هزاران نفر را 
اعدام  یا  شکنجه  زندانی،  بازداشت، 
می کند و آب از آب تکان نمی خورد، 
همچنانکه صدها نفر متهم به اختالس 
و فساد مالی نیز هرگز سر و کارشان 
با قوه قضائیه نمی افتد مگر به صورت 
محاکمه هایی  در  آنهم  و  محدود 
گل آلود  هدف شان  تنها  که  نمایشی 
کردن آب است. حمید صبی یادآوری 
کرد که امروز در جمهوری اسالمی قوه 
قضائیه، به مثابه نهادی که باید با فساد 
مبارزه کند، خود منشاء فساد است.

آشفتگی در اقتصاد
اقتصاد  استاد  منصور  حسن 
از  پاریس،  آمریکایی  دانشگاه  در 
جمهوری  در  اقتصادی  بی برنامگی 
بحران  که  کرد،  صحبت  اسالمی 
این  است.  آن  منطقی  نتیجه  کنونی 
که  زمانی  کرد  اشاره  دانشگاه  استاد 
 ۲7 می کرد  تدریس  ایران  در  هنوز 
زمان در مورد  را که در آن  جزوه ای 
در  بود  شده  نوشته  اسالمی  اقتصاد 
بر  تا  داد  قرار  دانشجویان  اختیار 
شماری  برای  نظریه ها  این  مبنای 
دوران،  آن  اقتصادی  مشکالت  از 
در  منصور  حسن  بیابند.  پاسخی 
پاسخی  دانشجویان هیچ  ادامه گفت 
در  مشکالت  این  از  هیچکدام  برای 
این  نیافتند.  جزوات  و  کتاب ها  این 
اقتصادی  تئوری های  اقتصاد،  استاد 
اقتصاد  از  رقیق  ملغمه ای  را  نظام 
سنت های  به  آمیخته  سوسیالیستی 

بازاری خواند.
در ادامه، حسن منصور تالش کرد با 
برخی ارقام و آمار، آشتفگی اقتصادی 
تصویر  به  را  اسالمی  جمهوری  در 
نگران کننده  افزایش  از جمله  بکشد، 
به  نقدینگی در کشور که که نسبت 
برابر  انقالب 35۰۰  از  قبل  سال های 
شده است. از این حجم شگفت انگیز 
این  گفته  به  درصد،   1۲ نقدینگی، 
اقتصاددان، از پولشویی می آید.  تولید 
ملی کشور که در آخرین سال قبل از 
انقالب ۸۴ میلیارد دالر بود در حال 
حاضر حدود 115 میلیارد است، که 
اسفناک  وضعیت  از  حکایت  خود 
در  منصور  حسن   . دارد.  اقتصادی 
از  که  بودجه  آخرین الیحه  به  اشاره 
ارائه  مجلس  به  روحانی  دولت  سوی 
شد،  می گوید از 3۴9 میلیارد دالر که 
این بودجه است، ۲۴۰ میلیارد  کل  
خواهد  هزینه  انقالبی  نهادهای  برای 
شد و تنها 11۰ میلیارد به اداره امور 
شده  داده  اختصاص  کشور  جاری 

است.

خانواده های کارگران هفت تپه

از راست:  دکتر حسن منصور، امیر طاهری، نازنین انصاری، نامدار بقایی یزدی
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=سخنگوی سپاه: جوانان، 
می زند!  زانو  آمریکا  بدانید 
هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد 
و مردم و مسئوالن باقدرت 
گردنه های  ز  ا صالبت  و 
تحریم های اقتصادی خواهند 

گذشت.
=»دشمن می خواهد دولت 
شاهنشاهی و پهلوی را برای 
جوانان یک دولت پیشرو و 
رو به  سوی دروازه های تمدن 

معرفی کند«.
سپاه:  فرهنگی  =معاون 
از  آمریکا  نظامی  نیروهای 
خیس  را  خود  لباس  ترس 

می کنند!
=»با توکل به خدا و اعتماد 
عبور  مشکالت  از  نفس  به  

خواهیم کرد«.
فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها 
و ادامه اعتراضات داخلی و نارضایتی 
کارگزاران  بر  را  عرصه  عمومی 
پیش  از  تنگ تر  اسالمی  جمهوری 

کرده است.
امور  کنترل  به  قادر  ناکارآمد  نظام 
نیست  اوضاع  به  دادن  سامان  برای 
از  عبور  برای  دست شان  مسئوالن  و 
خالیست  خودساخته  مخمصه ی  این 
و  در نتیجه کارشان شده لّفاظی های 
تهدید  آمریکا،  علیه  توهین آمیز 
به  اسراییل، تمسخر و نیش و کنایه 

سعودی ها و تاختن به پهلوی!
سپاه  سخنگوی  شریف  رمضان 
می گوید،  اسالمی  انقالب  پاسداران 
ناوهای  با  که  »آمریکایی هایی 
هواپیمابر و شناورهای جنگی غرق در 
تسلیحات بودند، پیش فرزندان ما زانو 
زدند، گریه کردند و ما در 18 ساعت 
به  را  نیروهای مسلح  اقتدار  و  قدرت 

رخ آمریکایی ها کشیدیم!«
او دوشنبه شب، پنجم آذر، در یک 
»جمهوری  شده  مدعی  سخنرانی 
حوزه  در  قدرتمندی  اوج  به  اسالمی 
دفاعی رسیده« و تاکید کرده »تدبیر 
و حمایت حضور بسیجیان متخصص 
از این گردنه تحریم اقتصادی هم عبور 
اضافه  هم  را  این  وی  کرد«  خواهیم 
کرده که »البته ما در حوزه اقتصادی 
اقتصاد  کاش  اما  داشته ایم  غفلت 
مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری را 
باور می داشتیم و اگر باور عمیق شکل 
بگیرد صاحب اقتصاد پایداری در دنیا 

خواهیم شد!«
رمضان شریف در بخشی از سخنان 
خود به حضور مستشاران نظامی در 
ایران در دوران پهلوی اشاره می کند و  
می گوید، »…دشمن از فاصله نسلی 
ما حداکثر سوء  استفاده را می کند و 

توهین به آمریکا، تهدید اسراییل، تاختن به پهلوی:
 خط مشی سپاه برای عبور از تحریم ها

می خواهد دولت شاهنشاهی و پهلوی 
و  پیشرو  دولت  یک  جوانان  برای  را 
رو به  سوی دروازه های تمدن معرفی 
کند؛ این  یک حرف خنده داری است. 
دوران سیاه و استبدادی را در دوران 
شاه دیدیم، اما امروز دشمن با استفاده 
از فضای رسانه ای کشور را در وضعیت 
مردم  برای  غیرقابل  تحمل  و  سیاه 
جمهوری  بدانید  اما  می کند  ترسیم 
استقالل  پیشرفت  با  ایران  اسالمی 
به  دنیا  در  انکار  غیرقابل   قدرت  به 
سرآمد است« ]سخنان درون گیومه 
در گزارش های کیهان لندن عینا  از 
بی معنی  و  است  داخل  رسانه های 
رسانه های  و  به سخنرانان  آنها  بودن 

مربوطه بر می گردد[.
هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد

اشاره  با  پاسداران   سخنگوی سپاه 
به اینکه آمریکا باید قدرت و عظمت 
و  بشناسد  رسمیت  به  را  انقالب 
زانو  ایران  مقابل  در  روزی  بداند 
»جوانان،  کرد:  تصریح  زد،  خواهد 
داد!  نخواهد  رخ  اتفاقی  هیچ  بدانید 
صالبت  و  باقدرت  مسئولین  و  مردم 
اقتصادی  تحریم های  گردنه های  از 

خواهند گذشت.«
فروپاشی دولت آمریکا نزدیک است

معاون  نقدی  محمدرضا  همزمان 
فرهنگی سپاه در سخنانی جداگانه اما 
با محتوای مشابه در مراسم تجلیل از 
»مدافعان خلیج فارس« گفته »وقتی 
تفنگداران  ایران  شجاع  رزمندگان 
آمریکایی را دستگیر کردند نیروهای 
از ترس لباس خود را  نظامی آمریکا 
خیس می کنند.« او مدعِی »فروپاشی 
و  شده  درون«  از  آمریکا  دولت 
صعودی  صورت  »به  آمریکا  گفته 
است«!  سقوط  حال  در  ]تصاعدی![ 
]سخنان درون گیومه در گزارش های 
کیهان لندن عینا  از رسانه های داخل 
است و بی معنی بودن آنها به سخنرانان 
می گردد[. بر  مربوطه  رسانه های  و 

این مقام نظامی بعد از آمریکایی ها 
تهدید  را  آنها  و  رفته  اسراییل  سراغ 

بدانند  »صهیونیست ها  گفته  و  کرده 
که نیروهای انقالب روز به  روز حلقه 
محاصره را تنگتر خواهند کرد و اگر 
این  از  سالم  جان  می خواهد  آمریکا 
از  را  ببرد حساب خود  به در  معرکه 
پاسگاه های  و  جدا  صهیونیست ها 

نظامی را از ملت اسالمی دور کند.«
نقدی در بخشی این سخنرانی گفته 
به  ایران  مردم  »دی ماه سال گذشته 
نفع انقالب و نظام جمهوری اسالمی 
ایران تظاهرات کردند و پیروزی را به 

دست آوردند«.
به  گریزی  خود  سخنان  در  نیز  او 
دوران پیش از انقالب زد و برای بازگو 
پیشرفت های  و  دستاوردها  کردن 
طول  »در  گفت  اسالمی  جمهوری 
چند دهه حیات رژیم اسفناک پهلوی 
تنها 10۷ عنوان کتاب چاپ شد این 
در حالی است که در سال ۹6 یازده 
رسیده  چاپ  به  کتاب  عنوان  هزار 
رژیم  دوران  برابر کل  معادل 10  که 

پهلوی است«!
مقامات  دیگر  مانند  نقدی  سردار 
علوم  دشمنان  از  اسالمی  جمهوری 
انسانی است و بارها در سخنرانی ها خود 
تمام  ریشه  غربی  انسانی  علوم  گفته 
مفاسد است. همین طرز تفکر باعث 
شده ده ها عنوان کتاب با محتواهایی 
انقالب  شورای عالی  دید  از  که 
سانسور  هستند  »زیانبار«  فرهنگی 
شوند و مجوز انتشار آنها باطل شود.

خود  سخنان  از  بخشی  در  نقدی 
به مدافعان جمهوری اسالمی امید و 
وعده داد که »با توکل به خدا و اعتماد 
به  نفس از مشکالت عبور خواهیم کرد 
ایران  اسالمی  انقالب  از  سال   ۴0 و 
می گذرد و مشکل اقتصادی و جنگ 
اقتصادی ساده ترین مشکل پیش روی 

ملت ما بوده است.«
سخنرانی ها،  این  با  همزمان 
کامیونداران  کشاورزان،  کارگران، 
اعتراض  در  متوالی  هفته های  برای 
بسر می برند و مطالبات آنها همچنان 

بی پاسخ مانده است.

بازداشت  کارگران هفت تپه ادامه دارد:
علی نجاتی و پسرش با ضرب و 

جرح دستگیر شدند
حمله  از  ناشی  فشار   =
جرح  و  ضرب  و  مأموران 
موجب شده حال علی نجاتی 
بد شود. این کارگر از بیماری 

قلبی رنج می برد.
یکی  بخشی  =اسماعیل 
سندیکای  اعضای  از  دیگر 
تپه  هفت  نیشکر  کارگری 
بسر  بازداشت  در  همچنان 

می برد.
 19 ی  برا کم  =دست 
تپه  هفت  کارگران  از  تن 

پرونده سازی شده است.

امنیتی شامگاه چهارشنبه  مأموران 
علی  خانه  به  هجوم  با  آذرماه  هفتم 
سندیکای  اعضای  از  یکی  نجاتی 
کارگری نیشکر هفت تپه او و پسرش، 
دستگیر  جرح  و  ضرب  با  را  پیمان، 

کردند.
کارگری  سندیکای  گزارش  به 
نیشکر  صنعت  و  کشت  مجتمع 
هفتم  چهارشنبه  شامگاه  تپه  هفت 
به خانه علی  امنیتی  آذرماه مأموران 
نجاتی مراجعه می کنند و و خواستار 
چون  می شوند.  خانه  درون  به  ورود 
و  خانه  به  ورود  حکم  مأموران  این 
و  نجاتی  علی  نداشتند،  بازداشت  یا 
مقاومت  آنها  مقابل  در  خانواده اش 

کردند.
و  نجاتی  علی  مأموران  نهایت  در 
مورد ضرب  را  نجاتی  پیمان  پسرش 
و جرح قرار داده و  این پدر و پسر را 

بازداشت کرده و با خود بردند.
فشار ناشی از حمله مأموران و ضرب 
و جرح موجب شده حال علی نجاتی 
از  کارگر  این  است  گفتنی  شود.  بد 

بیماری قلبی رنج می برد.
پیشتر و در روز سه شنبه 6 آذر نیز 
مأموران برای دستگیری علی نجاتی 
رئیس اسبق و عضو کنونی سندیکای 
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به 
منزل مسکونی وی هجوم برده بودند 
خانه،  در  او  حضور  عدم  علت  به  اما 

موفق به دستگیری وی نشدند.
حالی  در  نجاتی  علی  بازداشت 
اسماعیل  که  است  گرفته  صورت 
بخشی یکی دیگر از اعضای سندیکای 
کارگری نیشکر هفت تپه همچنان در 

بازداشت بسر می برد. همچنین برای 
کارگران  نمایندگان  از  دیگر  تن   1۷
پرونده  صنعت  و  کشت  مجتمع  این 
اتهام  با  همگی  و  شده  باز  قضایی 
انتظار  در  عمومی«  نظم  در  »اخالل 
محاکمه هستند. این کارگران نیز در 
هفت  نیشکر  کارگران  اعتصاب  اوج 
تپه بازداشت و سپس به قید کفالت 
و موقتاً تا روز برگزاری دادگاه از زندان 

آزاد شدند.
امنیتی و  با وجود فشارهای شدید 
نیشکر  معترض  کارگران  به  قضایی 
شرکت  این  مدیرعامل  تپه،  هفت 
قضایی  مقامات  سوی  از  پیشتر  که 
عنوان شده بود متواری است با انتشار 
قوه  و  از حمایت های دولت  ویدئویی 
کارگران  اعتصاب  زمان  در  قضاییه 
تشکر ویژه کرده و کارگران را »معاند« 

خوانده است.
کارگران بخش صنعت و کشاورزی 
مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت 
در  آبان ماه   1۴ دوشنبه  روز  از  تپه 
ماه  نشدن چند  پرداخت  به  اعتراض 
حقوق و بالتکلیفی وضعیت کارخانه 

دوباره دست به اعتصاب زده اند.
پرداخت  منظم  به  کارگران  این 
و  حقوق ها  افتادن  عقب  و  نشدن 
همچنین واگذاری کارخانه به افرادی 
که دانش و تجربه کافی برای مدیریت 
این مجتمع را ندارند معترض هستند. 
با گسترده شدن اعتصاب کارگران و 
تظاهرات هر روزه آنها در سطح شهر 
شوش، اکنون یک ماه از حقوق معوقه 
به حساب کارگران واریز شده اما آنها 
وضعیت  شدن  روشن  تا  می گویند 
پایان  خود  اعتراضات  به  کارخانه 

نخواهند داد.

تجمع بسیجیان در همایش »اقتدار« سپاه محمد رسول اهلل در مقبره 
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دادستان کل کشور: مدارک نفوذ فعاالن محیط زیستی 
به صورت کامل موجود است!

=دادستان کل کشور هشدار 
داده که دشمن تالش می کند 
در مراکز مهم علمی و حوزوی 

نفوذ کند.
نکاتی  »امروز  گفته  =او 
حال  در  مجازی  فضای  در 
فکر  همه  که  است  ترسیم 
حال  در  مملکت  می کنند 
اخبار  این  و  فروپاشی است 
فضای مجازی در همه ما اثر 
واقعًا  درحالی که  می گذارد، 

این گونه نیست.«
کشور  کل  =دادستان 
در  را  نرم  جنگ  همچنین 
فضای مجازی دانسته و گفته 
که »هر روز دراین باره جلسات 
کار  در حال  و  داریم  بسیار 
هستیم، اما همراهی های الزم 

انجام نمی شود.«
محمدجعفری  حجت االسالم 
منتظری دادستان کل کشور، جنگی 
تخیلی  جنگ های  زمره  به  نوظهور 
نظام،  پس از جنگ اقتصادی و جنگ 
با  نظام  که  گفته  و  کرده  اضافه  نرم، 
جنگ نفوذ روبروست که چندی است 
که شروع شده! او فعاالن محیط زیستی 
را عوامل نفوذ دانسته و گفته که »هر 
چند متأسفانه حمایت هایی از نفوذی ها 
به صورت  آنان  نفوذ  مدارک  اما  شد، 

کامل موجود است.«
کل  دادستان  منتظری  محمدجعفر 
کشور در جلسه ای با نمایندگان طالب 
کنونی  مشکالت  قم  علمیه  حوزه 
با  را  کشور و دستپخت های حکومت 
تقسیمات جنگ اقتصادی، جنگ نرم 
و جنگ نفوذ دسته بندی کرده و گفته 
که فعاالن محیط زیستی نفوذی بودند.

دادستان کل کشور گفته که »جنگ 
سومی که با آن مواجه هستیم جنگ 
نفوذ است، یکی از تالش های فوق العاده 
و  است  کشور  این  در  نفوذ  دشمن، 

متأسفانه نفوذ هم پیداکرده است.«
در  نفوذ  منتظری  محمدجعفر 
مد  مباحث  از  یکی  را  محیط زیست 
نظر در مسئله نفوذ دانسته و گفته که 
»چند سال است که آمریکا و اسرائیل 
از طریق عوامل خود در محیط زیست 
در مکان های حساس و حیاتی کشور 
را  خود  دوربین های  و  پیداکرده  نفوذ 
به کار گذاشته تا به عنوان مثال از فالن 

حیوان مراقبت داشته باشند.«
نفوذ  »عوامل  کرد:  بیان  منتظری 
اما  شدند؛  دستگیر  محیط زیست  در 
متأسفانه حمایت هایی از نفوذی ها شد، 
البته مدارک نفوذ آنان به صورت کامل 

موجود است.«
از  محیط زیستی  فعاالن  از  تعدادی 
بازداشت  در  گذشته  سال  بهمن ماه 

و  می برند  بسر  پاسداران  سپاه  موقت 
»جاسوسی«  چون  سنگینی  اتهامات 
و »مفسد فی االرض« به آنان زده شده 
است. حاال دادستان کل کشور ادعا کرده 
که مدارکی مبنی بر »نفوذی« بودن این 
فعاالن محیط زیستی در دست است.

که  گفته  منتظری  محمدجعفر 
»دشمن تالش می کند در مراکز مهم 
کند.«  پیدا  نفوذ  حوزوی  و  علمی 
جنگ  همچنین  کشور  کل  دادستان 
و  دانسته  مجازی  فضای  در  را  نرم 
گفته که »هر روز در این باره جلسات 
بسیار داریم و در حال کار هستیم، اما 

همراهی های الزم انجام نمی شود.«

=حسین راغفر اقتصاددان 
ایران  بانک های  می گوید 
بانک  از  وام  دریافت  بدون 
مرکزی نمی توانند به حیات 

روزمره خود ادامه دهند.
از  =اسداهلل عسکراوالدی 
مؤتلفه:  حزب  معتمد  تجار 
اوضاع اقتصادی خوب نیست 
و کشور در وضعیت خاصی 

قرار گرفته.
علیه  آمریکا  تحریم های  ادامه  با 
با  ایران  اقتصاد  اسالمی  جمهوری 
گریبان  به  دست  وخیم تری  شرایط 

خواهد شد.
حسین راغفر اقتصاددان، پنجم آذر، 
در مصاحبه با ایلنا گفته »بانک ها در 
شرایطی نیستند که از تولیدکنندگان 
حمایت کنند و بسیاری از آنها بدون 
دریافت وام از بانک مرکزی نمی توانند 

به حیات روزمره خود ادامه دهند.«
نظام  »ناکارآمدی  به  اشاره  با  او 
بانکی« هشدار داده این مسئله جدی 
است و نه تنها تولیدکنندگان را نابود 

حسین راغفر: ناکارآمدی نظام بانکی دامن کل اقتصاد را می  گیرد؛ 
عسکراوالدی: از هیچ جا نمی توان پول به ایران منتقل کرد

کل  دامن  نهایت  در  بلکه  می کند 
اقتصاد را می  گیرد.

راغفر می گوید، ُمنتفعیِن قدرتمندی 
دارند  حضور  تصمیم گیری  نظام  در 
می شوند  اتخاذ  که  سیاست هایی  و 
است.  مردم  زیان  به  و  آنها  نفع  به 
»متاسفانه  کرده  تاکید  همچنین  او 
ثروت  و  قدرت  اصحاب  صدای  تنها 
در کریدورهای مجلس امکان شنیده 

شدن دارد.«
با  کرده  پیش بینی  اقتصاددان  این 
آینده  ماه های  در  وضعیت  این  ادامه 
بخش تولید تا حدودی دچار فروپاشی 
تولیدکنندگان  از  خیلی  و  می شود 
خود  واحدهای  تعطیلی  به  مجبور 
خواهند شد و بزرگترین میزان بیکاری 

و گسترش آن را شاهد خواهیم بود.
بخشی  در  اقتصادی  پژوهشگر  این 
قیمت  »بازگشت  گفته  مصاحبه  از 
ولی  می کند  تعدیل  را  شرایط  ارز 
افراد  منافع  حافظ  ارز  فعلی  قیمت 
برخوردار و صاحب نفوذ در کانون های 
اینکه  مگر  است؛  تصمیم گیری 
پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت ها 
موجب شود که سیاست گذاران مجبور 
در  بازنگری  و  شوند  عقب نشینی  به 

سیاست های موجود صورت پذیرد.«
بازرگانی  اتاق  از سوی دیگر رییس 
و صنایع ایران و چین در مورد اوضاع 
»زمان،  گفته  و  داده  هشدار  ایران 
زمانی خاص است و اوضاع اقتصادی 
سمت  به  مردم  و  نیست  خوب  هم 

ناامیدی رفتند.«
مهر   2۷ که  عسکراوالدی  اسداهلل 
۹۷ مهمان برنامه ی »دست خط« در 
شبکه پنج سیمای جمهوری اسالمی 
بود گفته بود در شرایط فعلی به هیچ 
عنوان نمی توان پول را از دنیا به ایران 
کاالی  ازای  به  »اگر  و  داد  انتقال 
صادراتی بخواهیم پول را از هر جای 
لعنتی  اوپک  بیاوریم،  ایران  به  دنیا 
مراقبت می کند و اگر بفهمد حساب 
را می بندد و جلوی پول را می گیرد.«

»تقریباً  کرده  تاکید  همچنین  او 
 1۹00 جهان،  در  بانک  هزار  دو  از 
و  نمی فرستند  ایران  به  را  پول  بانک 
می گویند ما نمی دانیم به کی بدهیم. 
ایران  از  را  کاال  هم  شما  بدانیم  اگر 
برای ما می فرستید دیگر کاال نفرست، 
کار  دیگر  و  نمی خریم  را  ایرانی  کاال 
نمی کنند. این گرفتاری سوء مدیریت 

ما است.«

این  اظهار نظرها درباره اَبَربحران هایی 
و  اقتصاددانان  سوی  از  که  است 
فعالین اقتصادی داخل کشور مطرح 
شرایطی  وجود چنین  با  اما  می شود 
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
در دیدار اخیر خود با مسئوالن نظام 
و میهمانان خارجی کنفرانس وحدت 
ایران  اسالمی  »نظام  گفته  اسالمی 
یک نسخه پیشرفت برای دنیای اسالم 

است«!
و  روحانی  حسن  نه  خامنه ای،  نه 
تقریباً هیچکدام از مسئوالن کشوری 
اعم از رییس مجلس شورای اسالمی، 
رییس قوه قضاییه، رؤسای خبرگان و 
مجمع تشخیص در هفته های گذشته 
اعتراضات  به  گذرا  اشاره ای  حتی 
و  معلمان  کشاورزان،  کارگران، 
کل  بطور  و  نکرده اند  کامیونداران 
اعتراضات  ندیدن  و  انکار  سیاست 
اجتماعی را در پیش گرفته اند. حال 
تا کجا این روش پاسخگو باشد معلوم 
انباشته  آنچه مسلم است  اما  نیست. 
شدن خشم و نارضایتی عمیقی است 
زود  یا  دیر  و  تلنبار شده  که سال ها 
بروز  ممکن  شکل  گسترده ترین  به 

خواهد کرد.

منتظری ابراز کرد: »امروز نکاتی در 
است  ترسیم  حال  در  مجازی  فضای 
در  مملکت  می کنند  فکر  همه  که 
حال فروپاشی است و این اخبار فضای 
در  می گذارد،  اثر  ما  همه  در  مجازی 

حالی که واقعاً این گونه نیست.«
همچنین  منتظری  حجت االسالم 
درباره حضور زنان در ورزشگاه ها گفته 
که »بنده برای حضور بانوان در ورزشگاه 
آزادی اعتراض کردم؛ حمله بسیاری از 
سوی اصالح طلبان، اصولگرایان، آقایان 
برخاسته از حوزه علمیه قم و غیره به 
بنده شد که البته باکی از این حمالت 

ندارم؛ اما چه مقدار حمایت شدم؟«

از چپ به راست: طاهر قدیریان،نیلوفر بیانی،امیرحسین خالقی،هومن جوکار،
سام رجبی،سپیده کاشانی،مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه
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آیا سردرد تان 
نمکی است؟

هورمون های استروژن و پروژسترون ،  دود سیگار،
فشار  افت  خصوص  به  جوی  ،تغییرات  بدن  آب  کمبود 

جوی ،غذاهای نمکی و..بسیاری عوامل دیگر سردرد به وجود می 
آورد. میخواهیم یکی از ایجاد کننده های این عارضه را بشناسیم. در 

این بررسی مشخص شد افرادی که میزان نمک مصرفی خود را به سه 
گرم در روز کاهش می دهند، کمتر سردرد می گیرند. کارشناسان معتقدند 

کاهش میزان مصرف نمک احتمال ابتال به سردرد را پایین می آورد زیرا به تنظیم 
کمک  دیاستولیک(  و  سیستولیک  فشار  بین  )اختالف  نبض  فشار  و  فشارخون 
می کند. این تاثیر حتی در افراد سالم که فشارخون باال ندارند نیز دیده می شود. 
در این بررسی از 400 نفر درخواست شد به صورت اتفاقی از دو نوع رژیم یکی با 
میزان چربی پایین و شامل میوه ها، سبزیجات و محصوالت لبنی کم چرب و دیگری 
رژیم غذایی غربی استفاده کنند. همچنین از آنان درخواست شد برای یک دوره 
مشخص 9 گرم نمک در طول روز مصرف کنند سپس این میزان به شش گرم و 
در پایان به سه گرم در روز کاهش یافت. همچنین در پرسشنامه هایی در مورد 
عوارض جانبی همچون سردرد، نفخ معده، خشکی دهان،  تشنگی بیش از حد، 
خستگی، سردردهای خفیف و حالت تهوع سواالتی ازاین افراد پرسیده شد. 

متخصصان این مطالعه مشاهده کردند کاهش میزان نمک مصرفی از 9 
گرم به سه گرم در روز میزان ابتال به سردرد را تا 31 درصد پایین 

می آورد. به گزارش دیلی میل، به گفته متخصصان به همین 
دلیل به افراد توصیه می شود به منظور آنکه کمتر 

دچار سردرد شوند میزان نمک مصرفی 
روزانه را کاهش دهند. 

زنان  شاخص

بی روی دوست، دوش شب ما سحر نداشت
سوز و گداز شمع و من و دل اثر نداشت

مهر بلند، چهره ز خاور نمی نمود
ماه از حصار چرخ، سر باختر نداشت
آمد طبیب بر سر بیمار خویش، لیک

فرصت گذشته بود و مداوا ثمر نداشت
دانی که نوشداروی سهراب کی رسید
آنگه که او ز کالبدی بیشتر نداشت ...

... بشنو ز من، که ناخلف افتاد آن پسر
کز جهل و عجب، گوش به پند پدر نداشت

خرمن نکرده توده کسی موسم درو
در مزرعی که وقت عمل برزگر نداشت
من اشک خویش را چو گهر پرورانده ام

دریای دیده تا که نگوئی گهر نداشت

اغلب  غذایی  رژیم  کارشناسان 
میگویند که شما باید آبدارخانه، گنجه 
یا کابینت های خود و یخچال خود 
کاهش  برنامه  یک  شروع  از  پس  را 
کامال  من  کنید.  پاک  جدید،  وزن 
به صورت  و   اگر صددرصد  موافقم. 
هستید،  وزن  کاهش  فکر  در  جدی 
مهم است که برای موفقیت در این 
برنامه کاهش وزن خود، سروسامانی 

به آشپزخانه خود بدهید.
درصدد  که  افرادی  اوقات،  اغلب  اما 
هستند تا از یک رژیم غذایی جدید 
برای خود استفاده کنند، زمان الزم 
برای تنظیم کامل آشپزخانه را ندارند. 
اما  دارید،  کوتاهی  زمان  شما  اگر 
باریک  اید که  تصمیم جدی گرفته 
مقاله  این  در  شوید،  متناسب  و 
کردن  تمیز  برای  سریع  برنامه  یک 
درب  دارد.  وجود  شما  آشپزخانه 
یخچال را باز کنید و این سه مورد 
را تخلیه کنید تا میزان مصرف کالری 
خود را کاهش دهید و سریعتر وزن از 

دست بدهید.
1- سس ساالد

به نظر می رسد ساالد، بهترین غذا 
است.  مناسب  غذایی  رژیم  یک  در 
بشقاب ناهار خود را پر از سبزیجات 
کاهش  را  خود  وزن  و  کنید  سالم 
اشتباه  است؟  درست  داد،  خواهید 
ساالد  موارد  از  بسیاری  در  است! 
شما یک فاجعه رژیم غذایی است. و 
بسیاری از اوقات، سس ساالد چیزی 
است که بیشترین چربی و کالری را 
اضافه می کند. در مقادیر کم، سس 

ساالد خیلی هم بد نیست.
ریختن  زمان  در  که  آخری  بار  اما 
را  سس روی ساالد خود، مقدار آن 
اندازه گرفتید، کی بود؟ کالری موجود 
تعادل  تواند  می  ساالد  سس  در 
به هم  برای تمام روز  را  انرژی شما 
بزند. حتی انواع بدون چربی سس ها 
نیز دارای تاثیر منفی هستند. اغلب 
این محصوالت پر از شکر هستند و 
هنوز هم دارای کالری زیادی هستند. 
گزینه بهتر این است که مواد غذایی 
یا  تند و طعم دهنده مانند فلفل و 

تربچه را به سبزیجات خود اضافه کنید 
و سس خود را تهیه کنید. و یا اینکه 
به ساالد خود لیموی تازه اضافه کنید.

2- کرم قهوه طعم دار
اگر بدون طعم شیرین و شیری کرم 
نمی  قهوه صبحانه،  در  محبوب خود 
احساس  را  شما  درد  بمانید،  توانید 
بیش  فندق  کرم  به  من  کنم.  می 
ازحد معتاد بودم. اما زمانی که متوجه 
رژیم  روی  بر  آن  بهداشتی  تاثیرات 
غذایی خود شدم، آن را قطع کردم. اگر 
برچسب های تغذیه ای این محصوالت 
را بخوانید، مقدار کالری و چربی کرم 
های طعم دهنده خیلی هم بد بنظر 
نمی رسند. اما زمانی که بین خطوط را 
می خوانید، داستان آن خیلی هم زیبا 
نیست. کرم های طعم دار یکی از رایج 
ترین مواد غذایی هستند که ما اغلب 

اوقات آن را بیش از حد می خوریم.
اگر تعداد دفعات اندازه واقعی سهم خود 

را در میزان کالری در هر وعده، ضرب 
کنید، احتماال شگفت زده خواهید شد. 
فکر می کنید کرم های بدون چربی 
بهتر هستند؟ جواب منفی است. یکی 
از رایج ترین منابع چربی پنهان، کرم 
گزینه  هستند.  غیرچرب  لبنی  های 
ای بهتر این است که یاد بگیریم که 
نوشیدنی های قهوه با طعم های سالم 

تهیه  خانه  در  تر 
کنیم.

3- آب میوه
را  به نظر می رسد آب میوه  باز هم، 
باید بخشی از یک صبحانه سالم رژیم 
واقع،  در  بگیریم.  درنظر  سالم  غذایی 
افراد پیرو یک رژیم غذایی،  از  برخی 
کل یک وعده غذایی خود را آب میوه 
می نوشند. اما مرز هشدار این است که 
وقتی آب میوه می نوشید، در حقیقت 
یک لیوان پر از شکر را می نوشید. آب 
میوه تازه حاوی ویتامین هایی است که 
اما چرا یک  برای شما مناسب است، 

میوه کامل نمی خورید؟
اما اگر بدانید که وقتی میزان کالری 
های موجود در یک پرتقال را با میزان 

پرتقال  آب  لیوان  یک  در  ها  کالری 
میزان  ها  میوه  کنید،  می  مقایسه 
است  ممکن  دارند،  کالری  کمتری 
شگفت زده شوید. تازه از آن هم بهتر، 
کامل،  غذایی  ماده  یک  آرام  خوردن 
رضایت بخش تر از آشامیدن یکباره و 

دریافت مقدار زیادی کالری است.
ها  غذا  این  در  که  چیزهایی  از  یکی 
مشترک است، این است که بسیاری 
از افراد پیرو رژیم های غذایی معتقدند 
که این آب میوه ها سالم هستند زیرا 
سالمی  دهنده  تشکیل  مواد  حاوی 
هستند و یا چون بر روی برچسب آنها 

مواد غذایی سالم نوشته شده است.
یک  دارای  که  را  غذاهایی  اغلب  ما 
“هاله سالمت” هستند زیاد می خوریم 
و در نهایت چربی های اضافی، کالری 
و مواد تشکیل دهنده ای که برای ما 
کنیم.  می  مصرف  را  نیست  مناسب 
البته، خالص شدن از شر این غذا ها، 
کامل  تمیزکردن  برای  شروعی  فقط 
آشپزخانه شماست؛ اما اگر شما این سه 
غذا را از آشپزخانه خود دور کنید، قدم 
در راه یک رژیم غذایی سالم تر گذاشته 

و بدنی باریک تر خواهید داشت.

مادربزرگ  اگر     
نقش  تربیتتان  در  شما 
داشته، حتما خاطرات دوران کودکی 
شما سرشار از شادی، احساس امنیت 
تا  ما  از  اندکی  تعداد  است.  راحتی  و 
کرده ایم  فکر  موضوع  این  به  حال  به 
بر روی  تاثیراتی  که مادربرزگ ها چه 
تربیت نوه های خود می گذارند. با این 
حال، طبق تحقیقات دانشمندان، موارد 
از  ما  نیز وجود دارد که  ویژه دیگری 
و  عشق  از  جدا  مادریمان،  مادربزرگ 

محبت آنها دریافت میکنیم.
دستاوردهای  از  برخی  به  اینجا  در 
تحقیقات صورت گرفته درباره تاثیرات 
کودکان  زندگی  بر  مادری  مادربزرگ 
اشاره می کنیم. تاثیراتی که ثابت می کند 

کودکان می توانند در پناه مادربزرگها 
باشند. داشته  بهتری  احساس 
و  مادربزرگ  با  را  چیزی  چه 

پدربزرگمان مشترک داریم؟
هستند  وراثت  اساسی  واحدهای  ژنها 
می شوند.  ساخته   DNA از   که 
و  پدربزرگها  ژنتیکی،  مطالعات  طبق 
مادربزرگ ها به طور متوسط ۲5 درصد با 
نوه های خودشان DNA مشترک دارند 
و این با درصد دقیقی بین آنها مبادله و 
به اشتراک گذاشته می شود. البته ما هم 
از پدربزرگ و هم از مادربزرگمان ژن به 
ارث برده ایم، اما آنگونه که دانشمندان 
درصد  ما  مادری  مادربزرگ  معتقدند، 
باالتری از تاثیر را بر نوادگان خود دارد.
خاصی  خصوصیات  مادربزرگها 

دارند که به ما بدهند
مادربزرگ مادری با نوه های خودشان 
ارتباط بسیار نزدیکی دارند، زیرا آنها به 
مادرانی زندگی بخشیدند که به نوبت 
به فرزندان خود زندگی را اعطا کردند. 
در بسیاری از خانواده ها، مادربزرگ های 
قبال  در  بیشتری  مسئولیت  مادری، 
فرزندانشان دارند و زمان بیشتری را با 
آنها سپری می کنند. این نه تنها یک 

خانواده نمی توانند همیشه اطمینان 
حاصل کنند که آنها فرزندان خود را 
پرورش می دهند؛ زیرا آنها خودشان 
نمی آورند!  دنیا  به  را  فرزندانشان 
دخالت  است  ممکن  بلندمدت  در 
مادربزرگ ها در نگهداری از فرزندان، 
نقش پدران را در این بین کاهش دهد. 
در عین حال، یک زن همیشه مطمئن 
است که ارتباط او با  فرزندش همیشه 
برقرار است، چون او بوده که فرزندش 
را به دنیا آورده است. همین نکته نیز 
اتصال و ارتباط قویترین از ارتباطات 
می کند.  ایجاد  خانواده ها  در  مردانه 
نظریه های دیگر نقش منحصر به فرد 
مادربزرگ مادری را نشان میدهند

نظریه آلخاندور خودورفسکی نویسنده، 
روان درمانگر  و  نمایشنامه نویس 
از همه  شیلیایی، نشان می دهد که 
با  ما  مادربزرگ،  و  پدربزرگ  چهار 
مادربزرگ مادری خود ارتباط بسیار 
او  نظریه  طبق  بر  هستند.  محکم 
ممکن است ژنهای ما با پرش از نسلی 
بگذرد و از پدربزرگ و مادربزرگ به 
طور مستقیم به ما منتقل شوند. این 
اتفاق می تواند این واقعیت را ثابت کند 
که برخی افراد بیش از حتی پدر و 
مادرشان از مادربزرگ و پدربزرگشان 
تاثیر گرفته اند. خودورفسکی معتقد 
بیولوژیکی،  موارد  از  جدا  که  است 
به  را  خود  احساسات  مادران 
آنها  و  می کنند  منتقل  دخترانشان 
نیز این احساسات را بعدها به فرزندان 
خود انتقال می دهند.نظریاتی که ما با 
آنها را با شما به اشتراک گذاشته ایم، 
مادری  مادربزرگ  ویژه  نقش  درباره 
در زندگی کودکان صحبت می کند. 
با این وجود، همه ما متفاوت هستیم 
و  روابط  و   متفاوت  خانواده های  و 
بنابراین،  داریم.  مختلفی  ارتباطات 
از عشق، مراقبت و توجه مادربزرگ 
و پدربزرگ خود قدردانی می کنیم، 
وابستگی  گونه  هر  از  نظر  صرف 
ژنتیکی که علم آن را مطرح می کند. 
این نظریه ها چه فکر  شما در مورد 
می کنید؟ آیا ارتباط نزدیکی بین شما 

و مادربزرگ مادریتان وجود دارد؟ 

یاسمین مقبلی
)1362 - آلمان (

یاسمین مقبلی، فضانور ناسا و فارغ 
التحصیل مهندسی ای تی و مهندسی 
هوا فضا از دانشگاه MIT در مقطع 
دختر  او  باشد.  می  لیسانس  فوق 
ایرانی های  مقبلی  کامی  و  فرشته 
مقبلی  می باشد.  فلوریدا  در  ساکن 
پس از فارغ  التحصیلی از دبیرستان 
بالدوین، در رشته مهندسی هوافضا در 
دانشگاه پر آوازه MIT ادامه تحصیل 
داد و از این دانشگاه فارغ  التحصیل 
شد او همچنین از مدرسه عالی نیروی 
مدرک  کالیفرنیا  ایالت  در  دریایی 
هوافضا  رشته  در  ارشد  کارشناسی 
دریافت کرده است. وی مسئول تست 
هلیکوپترهای اچ – ۱ و افسر تضمین 
کیفیت و اویونیک گردان یکم عملیات 
ایاالت متحده  تفنگداران  و سنجش 
آمریکا بوده و در شهر یوما در ایالت 
آریزونا مشغول به خدمت بوده است 
وی سرگرد  درجه  در حال حاضر  و 
ارتشی می باشد. ناسا از بین 1۸300 
نفری که برای گروه جدید فضانوردان 
ناسا ثبت  نام کرده بودند، 1۲ نفر را 
نام یاسمین مقبلی  انتخاب کرد که 

هم جزئی از آن لیست بود.این گروه 
قرار است گروه جوان فضانوردان ناسا 
باشند که طی سه سال کارآموز ناسا 
خواهند بود و در این مدت به صورت 
فشرده تمام آنچه که الزم است را فرا 
خواهند گرفت تا در یکی از سفرهای 
فضایی که احتماال سفر به ماه، مریخ ! 
یا ایستگاه فضایی باشد حضور داشته 
باشند. ناسا قصد دارد در سال ۲0۲1 
قدرتمندترین موشک تاریخ را به فضا 
به  موسوم  موشک  این  کند.  پرتاب 
قرار   ،)SLS( فضایی  پرتاب  سامانه 
است فضانوردان آمریکایی را به ماه ببرد

نقش  که  است  روانشناختی  ارتباط 
می کند،  مهم  را  مادری  مادربزرگ 
بلکه برخی نظریات نشان می دهد که 
مادربزرگ های مادری و پدری در انتقال 
ژن به نوه هایشان قدرت متفاوتی دارند. 
که  می کنند  ثابت  علمی  نظریه های 
یک پیوند ژنتیکی قوی بین مادربزرگ 
از  دارد.یکی  وجود  نوه ها  و  مادری 
نظریه ها ادعا می کند که تفاوت در نحوه 
ارتباط مادربزرگ های پدری و مادری 
با نوه هایشان ممکن است با کروموزوم 
مادربزرگ های  باشد.  توضیح  قابل   X
مادری دارای ۲5 درصد کروموزوم X با 
هر دو نوه ی دختر و پسر خود هستند، 
در حالی که مادربزرگ های پدری یکی 
نوهی  به  را  از کروموزوم های X خود 
دختری خود منتقل می کنند، اما نه به 

نوهی پسریشان.
این باعث می شود مادربزرگ های پدری 
50 درصد کروموزوم X خود را به نوه 

دختر و صفر درصد کروموزوم X خود 
را به نوه پسر خود بدهند. 

قطعیت  "عدم  نام  با  دیگری  نظریه 
است  ممکن  که  دارد  وجود  پدرانه" 
تا حد زیادی بر انگیزه مادربزرگ ها و 
نوه های  از  مراقبت  برای  پدربزرگ ها 
خود تاثیر بگذارد. عدم قطعیت پدرانه 
در  مرد  اعضای  که  می دهد  نشان 

پروین اعتصامی

چرا مادربزرگ ها نقش مهمی در زندگی 
کودکان دارند

3 کلید طالیی برای اینکه به راحتی وزن
 کم کنید
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مردان  شاخص

بهرام مبشر
)1337 - تهران (

کیهان  دکترای  دارای  مبشر،  بهرام 
ریاضی  دیپلم  وی  است.  شناسی 
و  تهران  البرز  دبیرستان  از  را 
عالی  مدرسه  از  را  فیزیک  لیسانس 
به  سپس  و  کرد  دریافت  پارس 
فوق  تحصیالت  و  رفت  انگلستان 
لیسانس و دکترای خود را در رشته 
کیهان شناسی مشاهداتی در دانشگاه 
سر  پشت  انگلستان  »دورهام« 

گذاشت. 
وی پس از دریافت درجه فوق لیسانس 
دیپلم  و  اپتوالکترونیک  مهندسی 
مهندسی میکروویو از دانشگاه لندن، 
دانشگاه  این  در  سال  هشت  مدت 
)کالج سلطنتی( به تدریس و تحقیق 
قبل  سال  چند  از  و  داشته  اشتغال 
در انستیتو تلسکوپ فضایی هابل در 

ناسا فعالیت دارد.
عنوان  به  مبشر  دکتر  این  بر  عالوه 
محقق  و  اصلی  مدیران  از  یکی 
جمله  از  مهمی  پروژه های  در 
 CO SMOSEو  GOODS
همکاری داشته است.دکتر مبشر در 
حال حاضر نماینده سازمان فضایی 

مسئول  و  ناسا  در   )ESA( اروپا 
 NICMOS فروسرخ  بردار  تصویر 
نحوه  است.  هابل  فضایی  تلسکوپ 
کهکشان ها  بِویژه  و  کیهان  تحول 
و  تاریک  انرژی  کنون،  تا  آغاز  از 
جایگاه  از  یافتن  آگاهی  آن،  منشا 
ما در کیهان و آینده عالم از جمله 
بنیادی  پرسش های  مهم ترین 
کیهان شناسی است که دکتر مبشر و 
همکاران وی به دنبال یافتن پاسخی 
تا  و  هستند  آن  برای  کننده  قانع 
کنون به پیشرفت های چشم گیری 

در این زمینه دست یافتنه اند.

تا به حال در 
مزایای حل  مورد 
کلمات  جدول  کردن 
افراد  اید؟  شنیده  چیزی  متقاطع 
بیکار یا افراد مسن غالبا به سراغ این 
سرگرم  برای  و  روند  می  ها  جدول 
شدن به حل کردن آن ها می پردازند. 
می خواهیم به فواید و مزایای جدول 
ذهن  و  روح  برای  متقاطع  کلمات 

اشاره کنیم.
پژوهش ها نشان داده اند که حل کردن 
جدول کلمات متقاطع چیزی فراتر از 
فعالیتی ساده است که تنها برای وقت 

گذرانی انجام می شود.
آیا در پی روشی سرگرم کننده برای 
و  استرس  بهبود خلق و خو، کاهش 
پیشگیری از زوال عقل هستید؟ حل 

کردن جدول کلمات متقاطع را به یک 
عادت برای خود تبدیل کنید.

جدول  نخستین  “کر″2،  گزارش  به 
کلمات متقاطع در 21 دسامبر 1913 
در روزنامه نیویورک ورلد منتشر شد. 
کلمات  جدول  تاکنون،  زمان  آن  از 
متقاطع شاهد انفجار محبوبیت خود 
بوده است. در حال حاضر، این جدول 
ها به صورت آنالین، در روزنامه ها و 
بسیاری از کتاب های جدول منتشر 

می شوند.
حل  که  داده اند  نشان  پژوهش ها 
کردن جدول کلمات متقاطع چیزی 
تنها  است که  فعالیتی ساده  از  فراتر 
برای وقت گذرانی انجام می شود. آنها 
و  روانی  برای سالمت  بسیاری  فواید 
جسمانی شما ارائه می کنند. در ادامه 
آشنا  بیشتر  فواید  این  از  برخی  با 

می شویم.
  

جدول کلمات متقاطع خلق و خوی 
شما را بهبود می بخشد

حـل کـردن جـدول کلمـات متقاطع 
یـک حـس رضایت در انسـان شـکل 
مـی دهد و این حـس رضایت مفیدتر 

تا تو با منی زمانه با من است
بخت و کام جاودانه با من است

یاد دلنشینت ای امید جان
هر کجا روم روانه با من است

ناز نوشخند صبح اگر توراست
شور گریه ی شبانه با من است

گفتمش مراد من به خنده گفت
البه از تو و بهانه با من است

گفتمش من آن سمند سرکشم
خنده زد که تازیانه با من است

هر کسش گرفته دامن نیاز
ناز چشمش این میانه با من است

خواب نازت ای پری ز سر پرید
شب خوشت که شب فسانه با من است

آیا هنوز به افسانه پری دندان؛ موجود 
افتاده ی کودک را  خیالی که دندان 
او بر می دارد و بجای  بالشت  از زیر 
دارید؟  اعتقاد  می گذارد،  سکه  آن 
باور  این  از  که  رسیده  فرا  آن  زمان 
دست بردارید و خودتان پری محافظ 

دندان های خود باشید.
مثل  درست  شما،  دندان های 
به  نیاز  بدن تان،  دیگر  قسمت های 
اگر  دارند.  مناسب  مراقبت  و  توجه 
دندانپزشک  به  تا  ندارید  دوست 
از  جلوگیری  برای  می  توانید  بروید، 
خودتان  دندان هایتان،  خراب شدن 
پزشکان  کنید.  تالش  به  شروع 
بهداشت دهان  توصیه می کنند که 
با تغییرات ساده غذایی  و دندان را 

آغاز کنید.
ترفندهای  از  فهرستی  اینجا  در  ما 
ساده و طبیعی را جمع آوری کردیم 
از  جلوگیری  برای  می توانید  که 
پوسیدگی دندان و خراب شدن آنها، 

انجام دهید.
تغییر  را  خود  غذایی  عادات 

دهید.
 تغییر عادات غذایی و گرایش به رژیم 
تقویت  موجب  همواره  سالم  غذایی 
نیست  مهم  می شود،  شما  سالمتی 
این تغییر با چه هدفی انجام شود. یک 
مطالعه منتشر شده در مجله پزشکی 
در  تغییر  که  می دهد  نشان  بریتانیا 
کاهش  باعث  می تواند  غذایی  رژیم 
به  ما  البته  شود.  دندان  پوسیدگی 
این موضوع واقف هستیم که مصرف 
به  منجر  قند  از  سرشار  محصوالت 
افتادن دندان می شود و اسیدفیتیک 
می تواند جذب کلسیم را متوقف کند. 
غذایی  عادت های  اگر  حال،  این  با 
است  ممکن  دهید،  تغییر  را  خود 
هرگز با چنین مشکلی روبرو نشوید.

کنید.  دریافت  بیشتری  کلسیم 
ساختمان  اصلی  جزء  کلسیم 
استخوان ها و دندان های شماست. هر 
روز لبنیات؛ شیر، ماست، خامه ترش 

و پنیر بخورید.
گازدار،  نوشابه های  نوشیدن 
را  سودا  و  غیرطبیعی  آب میوه های 
متوقف کنید. در عوض می توانید آب 
معمولی، اسموتی میوه و چای بدون 
شکر را امتحان کنید. آب دارای اثرات 
خوبی بر روی بدن شماست که شامل 
بزاق  ترشح  و  هیدراتسیون  افزایش 

دهان  می شود.
آدامس بدون قند بجوید.

حیرت انگیز  است  ممکن  نکته  این 
باشد، اما جویدن آدامس بدون قند 
از  جلوگیری  در  شما  به  می تواند 
پوسیدگی دندان کمک کند. بیشتر 
آدامس های بدون قند حاوی عنصری 
به نام Xylitol  هستند که به طور 
بر   Xylitol است.  شیرین  طبیعی 
خالف غذا منجر به رشد باکتری در 
دهان شما نمی شود. به عالوه، هنگام 
جویدن آدامس، بزاق در دهان شما پر 

درمان خواب آلودگی   
کافی  انرژی  داشتن  برای  معموال  افراد  اکثر 

جهت انجام کارهای روزانه به نوشیدنی های کافئین 
دار روی می آورند. درست است که خوردن کافئین ما را برای 

یک روز شارژ می کند، اما در مقابل ممکن است منجر به مشکالت 
جانبی بسیاری از جمله سردرد، بی خوابی و بسیاری عوارض دیگر شود.

خبر خوب این است که بسیاری از جایگزین ها از مواد غذایی مناسب گرفته 
تا سبک های زندگی می توانند رخوت روزانه را دور کرده و وابستگی به کافئین 

را کاهش دهند:مصرف میان وعده های حاوی پروتئین: تکه های سیب، کره بادام 
زمینی، ساندویچ بوقلمون و یا بادام و میوه خشک شده می توانند گزینه خوبی برای 
شما باشند.مصرف ویتامین ب: بی حالی، کمبود تمرکز، اضطراب و افسردگی می تواند از 
نشانه های کمبود ویتامین ب در بدن شما باشد. انجام ورزش های با ریتم تند: تحقیقات 
نشان می دهد که یک تحرک کوچک چند دقیقه ای می تواند شما را برای یک روز شارژ 
کند.استفاده از دوش آب سرد: آب سرد سیستم بدنی شما را تحریک می کند و به 
گردش خون سرعت می بخشد.مصرف وعده های غذایی کوچک و متعدد: خوردن 
وعده های کوچک و متعدد، گردش کالری را در بدن بهبود می بخشند..پیاده روی: 
یک پیاده روی ساده هم می تواند به اندازه یک تمرین کوچک شما را هوشیار کند. 
مدیتیشن: ذهن، ابزاری قوی است. ثابت شده است که تصور و تخیل راجع به 

اهداف، شما را به آنها نزدیک تر می کند. دفعه بعدی که احساس کردید 
بی انرژی شده اید، می توانید یک تمرین ساده را انجام دهید. بر روی 

یک صندلی بنشینید و در حالتی که کمرتان صاف است، 
دستانتان را بر روی زانوها قرار دهید. چشمانتان 

را ببندید و به افکار مثبت و پر انرژی
 فکر کنید.

می شود و به طور طبیعی اثرات غذا را 
از بین می برد.

را  دندان هایتان  مرتب  طور  به 
را  خود  مسواک  و  کنید  مسواک 

مرتبا عوض کنید.
شما  دندان  نظافت  ابزار  مهمترین 
چیست؟ درست است! یک مسواک. با 
این حال، تعداد کمی از مردم می دانند 
را  مناسب  مسواک  یک  چطور  که 

انتخاب کنند.
همیشه یک برس کوچک یا متوسط 
را انتخاب کنید و مطمئن شوید که 
بین  شکاف  به  می تواند  موهایش 
دندان های شما منتهی شود و غذای 
این  در  شده  پنهان  و  مانده  باقی 

بخش های دندان را پاک کند. 
نکنید  استفاده  مسواک  کاور  از  اصال 
زیرا ممکن است میکروارگانیسم ها و 
بماند. در  باقی  را روی آن  باکتری ها 
عوض، بعد از هر بار استفاده، مسواک 

خود را با آب بشویید و آن را خشک 
همان  در  را  خود  مسواک  کنید. 
نگذارید  دارد،  قرار  توالت  که  بخشی 
باکتری های مدفوع ممکن است  زیرا 

روی آن قرار بگیرد.
به طور مرتب عوض  را  مسواک خود 
کنید زیرا موهایش به مرور زمان خراب 
و بالاستفاده می شود. پس بنابراین در 
خودتان  قدیمی  مسواک  که  صورتی 
مسواک  اصال  گویی  نکنید،  عوض  را 

نکرده اید.
مراقبت  منظم  برنامه  یک 

دندانپزشکی را دنبال کنید.
توصیه ای  نظر  به  است  ممکن  این 
نامعمول بیاید اما واقعیت دارد. طبق 
بهداشت  بین المللی  انجمن  گزارش 
از  درصد   ۴2 تقریبا  دندان،  و  دهان 
بزرگساالن برای مراقبت از دهان خود، 
اوقات  گاهی  می زنند!  مسواک  فقط 
مراقبت های  که  نمی شویم  متوجه  ما 
شخصی ما از دندان هایمان اشتباه است 
و نیاز به تغییر روش خود داریم. اگر 
می خواهید دندان های خود را از خطر 
کنید،  محافظت  خرابی  و  پوسیدگی 
مراحل  خواب،  از  قبل  شب  و  صبح 

به  را  زیر 
عنوان مراقبت های 

دندانپزشکی انجام دهید. 
دندان هایتان را حداقل 2 بار در روز 
به مدت 2 دقیقه مسواک بزنید. سعی 
کنید تمام سطوح دندان های خود را 
بشویید و به دورترین گوشه ها برسید.

نخ دندان استفاده کنید. گاهی اوقات 
حتی مسواک زدن هم کارآمد نیست 
و فقط باید از نخ دندان استفاده کرد. 
استفاده از نخ دندان برای پاک کردن 
مواد غذایی باقی مانده زیر لثه ها مفید 
البه الی  که  میکروب هایی  و  است 
دندان ها گیر کرده را بیرون می آورد. 
از دهانشویه استفاده کنید. دهانشویه 
اثر ضد باکتری دارد و به شما کمک 
باقی مانده  از باکتری های  تا  می کند 

در دهان خود خالص شوید. 
دندانپزشکی  به  منظم  طور  به 

مراجعه کنید.
به  منظم  مراجعه  که  می دانیم  ما 
نیست،  دلچسبی  روش  دندانپزشک، 
اما همیشه بهترین روش این است که 
از مشکل جلوگیری کنیم تا اینکه آن 
را درمان کنیم. مهم نیست که چقدر 
دندان هایتان را مسواک می زنید، یک 
دندانپزشک به خوبی می تواند پشت و 
جلو دندان ها را تمیز کند تا جرم دندان 
را از بین ببرد. تمیز کردن منظم یک 
گام بسیار مهم در مبارزه با پوسیدگی 
دندان است. حداقل یکبار یا دو بار در 

سال به دندانپرشکی بروید.
مکمل  و ویتامین بخورید.

قبال در مورد حذف شیرینی و آب نبات 
از رژیم غذایی خود صحبت کرده ایم، اما 
یک چیز دیگر می تواند به شما کمک 
کند تا با استفاده از آن با باکتری های 
برای  ویتامین ها  کنید.  مبارزه  دندان 
ایجاد سالمتی دندان های شما ضروری 
هستند. برای افزایش میزان بزاق دهان 
باید غذایی حاوی فیبر مانند میوه ها، 

آجیل ها و سبزیجات بخورید.

از آن چیـزی اسـت که ممکن اسـت 
در ابتـدا به نظر برسـد. این احسـاس 
موجـب تولیـد دوپامیـن توسـط مغز 
مـی شـود، کـه یـک انتقـال دهنـده 
رضایـت  احسـاس  مسـئول  عصبـی 
اغلـب  دوپامیـن  اسـت.  خوشـی  و 
در زمـان فعالیـت بـرای تحقـق یـک 
هـدف ترشـح مـی شـود و در زمـان 
تکمیـل هـدف ترشـح آن بـه نقطـه 
اوج خود می رسـد. این یکـی از روش 
هـای طبیعی برای شـاد نگه داشـتن 
و ایجـاد انگیـزه در انسـان در طـول 

اسـت. زندگی 
یا عامل هیجان  اما اگر هیچ محرک 
سطح  باشد،  نداشته  وجود  انگیزی 
دوپامین به طور طبیعی افت خواهد 
کرد. سطوح پایین دوپامین می تواند 
به بی عالقگی، افسردگی و انرژی کم 
منجر شود. این در شرایطی است که 
افزودن چند هدف کوچک و دستاورد 
طی هفته می تواند سطوح دوپامین 
را به طور طبیعی در محدوده مناسب 

حفظ کند. از این رو، احساس رضایت 
از حل کردن  موفقیت پس  و کسب 
جدول کلمات متقاطع به طور کلی به 
حفظ احساس هیجان و انرژی کمک 

می کند. 

ابتال  متقاطع خطر  کلمات  جدول 
به زوال عقل و بیماری آلزایمر را 

کاهش می دهد
ثابت شـده اسـت کـه تحریـک روانی 
بـه پیشـگیری از اختـالالت عصبـی 
مرتبـط بـا افزایش سـن، ماننـد زوال 
عقـل و بیمـاری آلزایمـر، کمـک می 
دانشـگاه  در  کـه  ای  مطالعـه  کنـد. 
کالیفرنیـا، برکلی، انجام شـد، نشـان 
درگیـر  بیشـتر  کـه  افـرادی  داد 
فعالیت هـای ذهنـی چالـش برانگیز، 
ماننـد مطالعـه یا حل کـردن جدول، 
مـی شـوند بـا تجمـع کمتـر برخـی 
پروتئیـن هـای سـمی، کـه می توانـد 
بـه بیماری هایی ماننـد آلزایمر منجر 

شـود، مواجـه هسـتند.
کردن  دنبال  می رسد  نظر  به 
سرگرمی ها و وظایف شناختی چالش 
میانی  و  اولیه  سال های  در  برانگیز 

انباشت  از  پیشگیری  در  زندگی 
این پروتئین های سمی مفید است. 
نشان  نیز  دیگری  علمی  مطالعه 
از  ناشی  ذهنی  تحریک  که  داد 
فراغت  اوقات  در  که  فعالیت هایی 
کردن  حل  مانند  شوند،  می  انجام 
جدول کلمات متقاطع، ممکن است 

آغاز زوال عقل را به تاخیر اندازد.

جدول کلمات متقاطع استرس را 
کاهش می دهد

جدول های کلمات متقاطع روشی 
سرگرم کننده برای رها کردن ذهن 
از نگرانی های روزانه هستند. آنها به 
برای  را  خوب  فرصتی  امن  صورت 
فشارها  کردن  فراموش  و  تنهایی 
قرار  شما  اختیار  در  ها  نگرانی  و 

می دهند.
در حقیقت، پژوهش ها نشان داده اند 
را  و ذهن  فکر  که  فعالیت هایی  که 
کردن  حل  مانند  می کنند،  درگیر 
بازی  یا  متقاطع  کلمات  جدول 
کاهش  در  است  ممکن  شطرنج، 
به  های  فعالیت  از  موثرتر  اضطراب 
ظاهر آرامش بخش، مانند تماشای 

تلویزیون یا خرید، باشند.

جدول کلمات متقاطع مهارتهای 
کالمی شما را بهبود می بخشد

گذاشتن  هم  کنار  ذهنی  وظیفه 
کلمات در یک جدول می تواند به 
نیز  شما  زبانی  های  مهارت  ارتقا 
ایرلندی  پژوهشگران  کند.  کمک 
از  گروهی  حضور  با  را  ای  مطالعه 
مدت  به  که  دانشگاه  دانشجویان 
چهار هفته روزانه یک جدول کلمات 
کردند،  می  حل  را  ساده  متقاطع 
انجام دادند. در نهایت مشخص شد 
کردند  می  حل  جدول  که  افرادی 
کار  این  که  افرادی  با  مقایسه  در 
مهارت  بهبود  دادند،  نمی  انجام  را 
تجربه  را  ارتباط شفاهی خود  های 

کرده اند.
جدول کلمات متقاطع یک فعالیت 
اجتماعی بزرگ را شکل می دهد

جدول های کلمات متقاطع همواره 
گزینه ای برای دستیابی به تنهایی 
نیستند. شما می توانید حل کردن 
به  را  متقاطع  کلمات  جدول  یک 
همراه اعضای خانواده یا گروهی از 
پژوهش ها  انجام دهید.  دوستانتان 
در  کردن  کار  که  اند  داده  نشان 
تفکر  سرعت  می تواند  تیم  یک 
ببخشد.  بهبود  را  صحبت  و 
مهارت  می توانید  شما  همچنین، 
های همکاری و حل اختالف خود 

را بهبود ببخشید.
متقاطع  کلمات  جدول  کردن  حل 
به همراه دیگران روشی خوب برای 
گذاشتن  اشتراک  به  و  پیوند  ایجاد 
می شود.  محسوب  نیز  تجربیات 
این کار  فواید سالمت  از  هر فردی 
که  شرایطی  در  می شود،  بهره مند 
خاطرات  هم  همراه  به  می توانید 

شادی را رقم بزنید.

هوشنگ ابتهاج

مزایای حل جدول کلمات متقاطع راه های ساده ای برای جلوگیری از پوسیدگی 
دندان



صفحه Page 10 - 10 - شماره 1655 
جمعه 9 تا پنجشنبه 15 آذر ماه 1397خورشیدی

کیروش یازدهمین مربی برتر جهان در سال ۲01۸ میالدی

محرومیت اکرم محمدی »نابغه« بیلیارد ایران بر 
سر یک مصاحبه!

ولین  ا محمدی  کرم  =ا
یران  ا اسنوکر  مدال آور 
یک  لیل  د به  ید  می گو
مصاحبه در سال ۹6 از سوی 
فدراسیون بیلیارد از حضور 

در مسابقات محروم شده.
=این ورزشکار که »نابغه« ی 
گرفته  لقب  ایران  بیلیارد 
ب  حجا مسئله  ید  می گو
موضوع محرومیت وی نیست.

مدال آور  زن  اولین  محمدی  اکرم 
تشکیل  بدون  ایران  بیلیارد  تاریخ 
کمیته انضباطی از حضور در مسابقات 
کشوری و جهانی محروم شده. او دلیل 
این محرومیت را اعالم پرداخت هزینه  
فروش  با  امارات  مسابقه  در  شرکت 

آخرین میز باشگاهش دانسته است.
اسنوکر  ملی پوش  محمدی  اکرم 
مدال آور  زن  اولین  و  ایران  زنان 
گفته  ایسنا  به  ایران  بیلیارد  تاریخ 
انضباطی  کمیته  تشکیل  بدون  که 
توسط فدراسیون بیلیارد از شرکت در 
مسابقات اسنوکر داخلی و بین المللی 

محروم شده.
اکرم محمدی  امینی تا کنون سه بار 
قهرمان بیلیارد و اسنوکر ایران شده و 
9 بار مدال طالی مسابقات کشوری را 
به دست آورده است. اکرم محمدی به 
دلیل پیشرفت  سریعی که در این ورزش 
است. گرفته  »نابغه«  لقب  داشته، 

در  بیلیارد،  در  فعالیت  بر  عالوه  او 
شنا،  بسکتبال،  چون  هایی  رشته 

دارای  هم  غریق  نجات  و  غواصی 
تجربه است.

مبهم  دالیل  به  که  محمدی  اکرم 
مسابقات  در  حضور  از  نامشخصی  و 
کشوری و جهانی از سوی فدراسیون 
بولینگ، بیلیارد و بولس محروم شده، 
دلیل این محرومیت را اعالم پرداخت 
با  امارات  هزینه شرکت در مسابقات 
خودش  باشگاه  میز  آخرین  فروش 

می داند.
در  مصاحبه ای  در  محمدی  اکرم 
ورزشی  اتفاق  بدترین   ،9۶ سال 
میز  آخرین  فروختن  را  زندگی اش 
هزینه های  پرداخت  برای  باشگاه  اش 
شرکت در مسابقات امارات اعالم کرده 
این فدراسیون  بود که گویا به مذاق 

خوش نیامده.
محمدی در این باره به ایسنا گفته 
به مسابقات رفتم  اینکه  از  که »پس 
و  ورزش  وزارت  که  شدم  متوجه 
جوانان هزینه سفرم به این مسابقات 
کرده  واریز  فدراسیون  حساب  به  را 
موضوع  این  از  اطالع  از  پس  است. 
همین  به  و  بودم  شده  شوکه  واقعا 
خاطر این موارد را به اطالع بازرسی 

وزارت ورزش و جوانان رساندم.«
سازمان  نوشته،  ایسنا  که  آنگونه 
به  جوانان  و  ورزش  وزارت  بازرسی 
بولینگ،  اعزام های فدراسیون  مسئله 
است!  کرده  »ورود«  بولس  و  بیلیارد 
»ورود«  این  نیست  مشخص  البته 
تحقیقات  یا  رسیدگی  معنای  به 
چیز  منظور  یا  است  سازمان  این 

دیگریست.
بازیکن  این  اتهام  تفهیم  جلسه 

اسنوکر قرار بود دیروز با حضور رئیس 
ساعتی  ولی  شود  برگزار  فدراسیون 

قبل از شروع جلسه، لغو شده است.
اکرم محمدی که باوجود لغو جلسه 
در فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس 
حاضر شده، گفته که »دلیل رفتنم به 
جلسه  لغو شدن  وجود  با  فدراسیون 
ماه ها همه  این  بود که در طول  این 
چیز به صورت شفاهی درباره من ابالغ 
وجود  کتبی  متن  هیچ  و  است  شده 
ندارد. من دیروز رفتم تا بعدا نگویند 
حضور  من  و  شد  برگزار  جلسه  که 
که  گفتند  من  به  پایان  در  نداشتم. 
شد،  خواهد  برگزار  بعد  هفته   جلسه 
مسابقات  من  هفته   هر  متاسفانه  اما 

مختلف را از دست می دهم.«
زنان  آسیایی  مدال  نخستین  برنده 
ایران در اسنوکر درباره صحبت هایی 
مبنی بر اینکه مشکالت اخالقی و یا 
مسائل مربوط به حجاب باعث حذف 
او از تیم   ملی شده است، گفت : »واقعا 
اسنوکر  رشته  در  حجاب  مسئله 
لباس  ما  که  چرا  است،  خنده دار 

مشخص و طراحی شده داریم.«
وی دیگر دلیل احتمالی محرومیت 
نظرم  »به  داد:  شرح  اینگونه  را  خود 
دالیلی که باعث شد مرا محروم کنند 
این بود که قبل از انتخابات فدراسیون 
جوانان  و  ورزش  وزارت  بازرسی  از 
خواستند تا به سواالتشان پاسخ دهم. 
نیز اسکندری گفته  انتخابات  از  پس 
بود که خیلی ها را کنار خواهد گذاشت 
و در حال  حاضر می بینیم که تعدادی 
از رؤسای هیات ها، داوران و بازیکنان 

شامل این حذفیات شده اند.«

کارلوس  آمار  و  تاریخ  فدراسیون 
کیروش را در کنار یواخیم لوو از آلمان 
به عنوان یازدهمین مربی برتر جهان 

در سال ۲۰1۸ انتخاب کرد.
دیدیه   فهرست  این  اساس  بر 
بعد  فرانسه  تیم ملی  دشان سرمربی 
رده  در  جهانی  جام  در  قهرمانی  از 

نخست قرار گرفته است.
زالتکو دالیچ از کرواسی در رده دوم 
قرار گرفته و روبرتو مارتینس سرمربی 

بلژیک سوم شد.
عنوان  به  شرایطی  در  کیروش 
شناخته  جهان  برتر  مربیان  از  یکی 
از  بسیاری  روابط  ایران  در  که  شده 
تیره  او  با  باشگاهی  تیم های  مربیان 

ایوانکوویچ  برانکو  آنها  از  یکی  است. 
که  است  پرسپولیس  تیم  سرمربی 
فنی  کادر  و  کیروش  و  او  بین  اخیراً 
تیم ملی حرف های تندی رد و بدل 
شده است. دعوای برانکو ایوانکوویچ و 
کارلوس کیروش چنان باال گرفته که 
دخالت  به  مجبور  فوتبال  فدراسیون 

شد.
طرفداران تیم فوتبال پرسپولیس با 
»#اهانت_میراث_کیروش«  هشتگ 
به انتقاد از سرمربی تیم  ملی فوتبال 
برانکو  از  ماجرا  این  در  و  پرداخته اند 

ایوانکوویچ حمایت می کنند.
معتقدند  باشگاهی  تیم های  مربیان 
و  تمام  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن 

رده بندی جدید باشگاه های فوتبال جهان:
 رئال مادرید اول- پرسپولیس 16٣

بهترین  رده بندی  تازه ترین  در 
تیم های فوتبال باشگاه های جهان که 
از سوی سایت ورلد کاپ  این هفته 
از  باالتر  پرسپولیس  تیم  شده  اعالم 
دیگر تیم های باشگاهی ایران در رده 

1۶3 دیده می شود.
در رتبه بندی مربیان نیز ایوانکوویچ 
سرمربی تیم پرسپولیس با دو مرتبه 
ایستاده است.  صعود در مکان 17۲ 
باشگاه استقالل )تاج( نیز با چهار پله 

صعود در رده 197 حضور دارد.
تیم  سرمربی  قلعه نویی  امیر 
دایی  علی  و   31۴ رده  در  سپاهان 
تنزل  پله   73 با  سایپا  تیم  سرمربی 
در جایگاه ۶9۰ قرار دارند. در بخش 
ارنستو  به  امتیازها  بیشترین  مربیان 
رناتو  و  سیمئونه  دیه گو  والورده، 
گائوچو سرمربیان تیم های بارسلون، 

آتلتیکو مادرید و گرمیو تعلق دارد.
فوتبال  باشگاه های  رده بندی  در 

مادرید،  رئال  تیم های  نیز  جهان 
بارسلون و آتلتیکو مادرید مکان های 
اختصاص  خود  به  را  سوم  تا  اول 

داده اند.
علی  نام  ایرانی  بازیکنان  در بخش 

تیم  فوتبال رئال مادرید

پرسپولیس  باشگاه  بازیکن  پور  علی 
و   ۸۸ رتبه  در  ترقی  مرتبه   19 با 
علیرضا جهانبخش عضو تیم برایتون 
رده  در  سقوط  پله   19 با  انگلستان 

13۰ به چشم می خورد.

اولین دوره المپیاد استعدادهای برتر 
ایران در رشته اسکیت این هفته در 
اسکیت  تیم  قهرمانی  با  بندرعباس 

دختران تهران به پایان رسید.
 ۲ با  بازی ها  این  در  تهران  تیم 
مدال طال، یک نقره و ۲ مدال برنز 
تهران،  از  پس  شد.  ایران  قهرمان 
تیم اصفهان با دریافت ۲ مدال طال، 
یک نقره و ۲ برنز وامتیاز کمتردوم 
و هرمزگان با ۲ مدال طال در مکان 

سوم قرار گرفت.
و  سنی  رده  چهار  در  رقابت ها  این 

برگزار  متر  هزار  و  متر  ماده ۲۰۰   ۲
سونیا  متر   ۲۰۰ ماده  در  گردید. 
طال  مدال  به  یزد  از  دالن  سلطان 
از  دل  روشن  پرستش  یافت.  دست 
نازنین  و  گرفت  نقره  مدال  تهران 
عبدی از خراسان به مدال برنز رسید.

از  احمدیان  رها  متر  هزار  ماده  در 
تهران صاحب مدال طال شد. یاسمن 
دایانا  و  گرفت  نقره  بوشهر  از  زمانی 
فرهمند از اصفهان به مدال برنز دست 

یافت.
از  قاسمی  سارا  متر  هزار  ماده  در 

الناز  و  یزد  از  سالم  عسل  اصفهان، 
مدال  ترتیب  به  از خراسان  نوروزیان 

طال، نقره و برنز به گردن آویختند.
در  رقابت ها،  این  روز  آخرین  در 
رشته ۲۰۰ متر سونیا سلطانی دالل از 
یزد طال، فاطمه صدریان از مازندران 
نقره و فریده کریمی از اصفهان مدال 

برنز دریافت کردند.
در  قبال  پسران  اسکیت  مسابقه 
این  در  بود.  شده  انجام  بندرعباس 
از  تیم  هفت  و  بیست  مسابقات 

استان های مختلف حضور داشتند.

تهران قهرمان اسکیت دختران ایران

فدراسیون کشتی روسیه سفر کشتی گیران خود 
به ایران را لغو کرد

به خاطر  فدراسیون کشتی روسیه 
سفر  ایران،  فدراسیون  بی احترامی 
کشور  این  جوانان  ملی  تیم  اعضای 
به ایران برای حضور در جام »شاهد« 

را لغو کرد.
این  که  ایران  کشتی  فدراسیون 
سوء  و  متعدد  بحران های  با  روزها 
است،  گریبان  به  دست  مدیریت 
در  حضور  دعوتنامه ی  پیش  چندی 
برای  را  »شاهد«  بین المللی  جام 
شد  متعهد  و  کرد  ارسال  روس ها 
آزاد  تیم  دو  برگشت  و  رفت  بلیت 
تهیه  را  کشور  این  جوانان  فرنگی  و 

کند.
از  نیز  روسیه  کشتی  فدراسیون 
تورنمنت  دو  در  شرکت  برای  ایران 
آلُرسا و آالنز با قبول تمام هزینه های 
تیم های ایرانی و دعوت از میهمانان 
دو  بین  روابط  کرد  تالش  ویژه 
اما کوتاهی  ارتقاء دهد  فدراسیون را 
ایران  کشتی  فدراسیون  مسئوالن 
شده  روس ها  شدید  اعتراض  باعث 

است.
فدراسیون  نماینده  رضایی  مازیار 
کشتی روسیه در ایران در این رابطه 
برای  بلیت  »هنوز  گفته  تسنیم  به 
که  بود  نشده  تهیه  روسیه  تیم های 
به  به من گفتند  ایران  از فدراسیون 
روس ها اطالع دهم به فرودگاه مسکو 
بروند و خیال شان بابت اعزام راحت 

در  روسیه  تیم های  وقتی  اما  باشد 
که  شد  اعالم  شدند  حاضر  فرودگاه 
اقدام  تیم  دو  از  یکی  ویزای  برای 
خاک  وارد  نمی توانند  آنها  و  نشده 
ایران شوند. فدراسیون کشتی روسیه 
نیز در پی این اتفاق حاضر نشد تیم 
اقدام  ویزایش  برای  که  فرنگی   ملی 
فرودگاه  در  را  ویزا  بود  قرار  و  شده 
اعزام  ایران  به  را  کند  دریافت  ایران 
به  که  کرد  اعالم  نامه ای  در  و  کند 
ایران  به  بی احترامی،  این  خاطر 

نخواهند آمد.«
برای  روس ها  که  حالیست  در  این 
کشتی گیران  آمادگی  بردن  باال 
جام  مسابقات  در  خود  جوانان 

مسابقات جام »شاهد« قرار بود در اورمیه برگزار شود

کمال در برابر کیروش »بله قربان گو« 
را  فوتبال  تیم های  و  لیگ  و  هستند 

فدای سیاست های او می کنند.

سه بازی دوستانه برای ایران در قطر
 ۲۶ روز  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
آذرماه از تهران به قطر پرواز می کند و 
دوازدهم دی ماه از قطر به ابوظبی می 
رود. تیم ایران در اردوی قطر در کمپ 

اسپامیر اقامت و تمرین خواهد کرد.
ایران و قطر روز دهم دی ماه مسابقه 
خواهند داشت و بعد از آن قرار است 
در برابر تیم های ملی فوتبال لبنان و 
فلسطین به میدان برود. هیات همراه 
تهیه  برای  زودتر  روز  چند  ملی  تیم 
مقدمات و تدارکات اردوی تمرینی به 

قطر رفته است.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران روز سه شنبه برای دیدن 
قرار  و  رفت  پرتغال  به  خود  خانواده 

بازگردد.  ایران  به  دیگر  روز  ده  است 
 13 قطر  به  ایران  تیم  سفر  از  قبل 

خط  ملی  تیم  فهرست  از  بازیکن 
خواهند خورد.

»شاهد« نزدیک به یک ماه در مسکو 
اردو زدند.

کشتی  منتخب  تیم  نوشته  تسنیم 
برای  پنجشنبه  بامداد  ایران  آزاد 
حضور در جام بین المللی آلُرسا راهی 
مسکو می شود و تیم منتخب کشتی 
مازندران نیز قرار است از 1۶ آذر در 

جام جایزه بزرگ آالنز شرکت کند.
حاال معلوم نیست برخورد روس ها 
و  باشد  چطور  ایران  کشتی گیران  با 
کشتی  فدراسیون  که  وضعیتی  با 
دارد و استعفای دسته جمعی رییس 
او حال و روز  فدراسیون و همکاران 
و  باستانی  ورزش  این  ایران،  کشتی 
مدال آور کشر، به کجا خواهد رسید.
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نبود بودجه کافی و نوسانات ارزی، 
فدراسیون دوچرخه سواری و تیم های 
این رشته را به شدت دچار تنگنا کرده 
باشگاه های  از  هیچکدام  که  آنجا  تا 
ایران برای ثبت نام در اتحادیه جهانی 
در  حضور  برای  دوچرخه سواری 

تورهای بین المللی اقدام نکرده اند.
ملی پوش  سهرابی  مهدی 
با  گفتگو  در  دوچرخه سواری 
نکردن  نام  ثبت  درباره  ایسنا 
در  ایران  جاده  باشگاهی  تیم های 
سواری  دوچرخه  جهانی  اتحادیه 
تیم های  گذشته  »سال های  گفته 
از  تبریز  شهرداری  و  پتروشیمی 
می کردند  حمایت  دوچرخه سواری 
تنها تیم خوبی  نابودشان کردند.  اما 
که باقی مانده بود، پیشگامان بود که 
مشکل  به  ارز  وضعیت  این  با  آنهم 
که  جایی  تا  پیشگامان  برخورد. 
زمانی  یک  و  کرد  حمایت  توانست 
برای  و  سال شرکت  در  مسابقه   10
اکنون  اما  امتیاز جمع می کرد  ایران 
آنقدر به مشکل برخورد که نتوانست 
بن بست  به  و  باشد  داشته  اعزامی 

برخورد.«

مهدی سهرابی ملی پوش: بی پولی باشگاه ها 
دوچرخه سواری ایران را نابود کرده

»برای  می گوید،  رکابزن  این 
که  بود  سال  یک  آسیایی  بازی های 
تیم ها کنار کشیده بودند و نتیجه اش 
را در جاکارتا دیدید و آن تازه اولش 
از این به بعد شرایط بدتر هم  بود و 

می شود.«
باشگاه  وقتی  سهرابی،  گفته  به 
خود  به  خود  دوچرخه سواری  نباشد 

نابود می شود. او می افزاید »فدراسیون 
به  و  کند  هزینه  می تواند  حدی  تا 
وضعیت  این  با  کند،  اعزام  مسابقات 
بودجه و هزینه ها در نهایت بتواند 2، 
از این  3 مسابقه اعزام کند و بیشتر 
نمی تواند. او در بخشی از این مصاحبه 
گفته دوچرخه سواران حاضرند رایگان 

برای تیم ملی رکاب بزنند.«

در  پرسپولیس  =بازیکنان 
دریافت  عدم  به  اعتراض 
به  دست  خود  لبات  مطا

اعتصاب زدند.
در  همچنان  =تاجی ها 
اختصاص  عدم  به  اعتراض 
بودجه کافی به تیم  شان علیه 

وزیر ورزش شعار می دهند.
=مدیر ذوب آهن اصفهان 
از  تبعیض ،  به  اعتراض  در 
و  صدا  دوربین های  ورود 
اسالمی  جمهوری  سیمای 
فوالدشهر  استادیوم  به 

جلوگیری کرد.
تراکتورسازی  =هواداران 
تبریز به نشان اعتراض علیه 
تبعیض ها، پرچم ژاپن را در 

استادیوم برافراشتند!
در  فوتبال  تیم های  مالی  مشکالت 
همه  و  نیست  جدیدی  مسئله  ایران 
و  خصوصی  و  دولتی  از  اعم  تیم ها 
خصولتی ها با آن دست به گریبان اند 
اخیر  ماه های  در  مشکالت  این  اما 
از گذشته شده و واکنش های  حادتر 
جدی تری را هم از سوی بازیکنان و 
هم از طرف هواداران تیم های مختلف 

در پی داشته است.
بازیکنان تیم پرسپولیس تهران روز 
عدم  دلیل  به  آذر،  پنجم  دوشنبه، 
دریافت مطالبات خود اعتصاب کردند 

و سر تمرین نرفتند.
تیم   سرمربی  ایوانکوویچ  برانکو 
خبر اعتصاب بازیکنان را اعالم کرده 
مشکالت  تیم اش  که  است  گفته  و 

زیادی دارد.
دارم  »قصد  گفته  خبرنگاران  به  او 
اینکه  بگویم.  شما  به  را  موضوعی 
کردن  تمرین  از  امروز  من  بازیکنان 

التهاب در فوتبال: پرسپولیس در اعتصاب؛ تاج و 
تراکتور و ذوب آهن علیه مسئوالن

انصراف دادند، چرا که گفتند مشکالت 
سوی  از  پرداختی ها  و  است  زیاد 
باشگاه به موقع انجام نشده است. آنها 
از شرایط راضی نیستند من نمی دانم 

در آینده چه پیش می آید.«
استقالل  تیم  دو  دیدار  جریان  در 
)تاج(  استقالل  و  )تاج(  تهران 
آذر،  چهارم  جمعه،  که  خوزستان 
شد  برگزار  اهواز  الغدیر  استادیوم  در 
بار  تهران  استقالل  تیم  هواداران 
علیه  جمعی  دسته  صورت  به  دیگر 
سلطانی فر وزیر ورزش شعارهای تند 
معتقدند  آنها  توهین آمیز سردادند.  و 
و  بودجه  اختصاص  در  ورزش  وزارت 
حمایت از تیم استقالل و پرسپولیس 
تیم  این  می کند.  عمل  تبعیض آمیز 
کافی  بودجه  اینکه  دلیل  به  امسال 
نداشت ستاره های خود را از دست داد 

و نتایج خوبی نمی گیرد.
تقریباً  که  ایران  فوتبال  مشکالت 
ریشه  حوزه ها  دیگر  مانند  آن  همه 
در سوء مدیریت و فساد دارد به این 
مسائل خالصه نمی شود. سعید آذری 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان، 
دوربین ها  ورود  از  آذر،  سوم  شنبه 
جمهوری  سیمای  و  صدا  عوامل  و 
فوالدشهر  استادیوم  به  اسالمی 
اصفهان )استادیوم خانگی ذوب آهن( 
تیم  مدیران  اعتراض  کرد.  جلوگیری 
به  تیم  این  هواداران  و  آهن  ذوب 
رفتار تبعیض آمیز صدا و سیمای رژیم 

نسبت به این تیم بوده است.
قرعه کشی  نتیجه  اعالم  جریان  در 
جام  در  تیم ها  گروه بندی  برای 
آینده  فصل  برای  آسیا  باشگاه های 
پرسپولیس  فوتبال  تیم  خبر،  شبکه 
ایران«  »پرسپولیس  عبارت  با  را 
زیرنویس کرد اما عبارت »ایران« را در 
مورد تیم های استقالل )تاج( و ذوب  

آهن به کار نبرد.
که  آنهایی  برای  شاید  مسائل  این 
عالقه به فوتبال ندارند و کمتر پیگیر 

هستند  آن  رویدادهای  و  مسائل 
برخوردار  کمتری  اهمیت  درجه  از 
باشد اما برای عالقمندان به فوتبال و 
مدیران و شاغلین در این حوزه بسیار 

حساس  است.
استقالل  باشگاه  مسئوالن رسانه ای 
تیم  این  بازی  از  پس  جمعه  )تاج( 
خوزستان  )تاج(  استقالل  مقابل  در 
زمانی  خبری  کنفرانس  سالن  در 
تیم  این  سرمربی  شفر  وینفرید  که 
تیم  عملکرد  مورد  در  می خواست 
میکروفن  کند  صحبت  بازیکنان  و 
شفر  جلوی  از  را  خبر«  »شبکه 

برداشتند.
تنش ها در فوتبال ایران و فراتر از 
آن بحران  های اجتماعی مدت هاست 
نیز  ورزشگاه ها  سکوهای  روی  به 
تیم  هواداران  است.  شده  کشیده 
که  تبریز  تراکتورسازی  فوتبال 
یکشنبه  نفرشان  هزار   10 حدود 
با  تیم  این  دیدار  تماشای  به  شب 
پرسپولیس در استادیوم آزادی آمده 
بودند پرچم ژاپن را برافراشتند! آنها 
نیز معتقدند وزارت ورزش و صدا و 
از  بیشتر  اسالمی  سیمای جمهوری 
توجه  پرسپولیس  به  دیگر  تیم های 
در  پایتخت  قرمزپوشان  می کنند. 
آسیا  باشگاه های  جام  فینال  بازی 
و  خوردند  شکست  کاشیما  تیم  از 
نتوانستند قهرمان شوند و هواداران 
به  اعتراض  در  استقالل  و  تراکتور 
از  تبعیض آمیز  حمایت های  آنچه 
بازی های  در  می خوانند  تیم  این 
به  را  ژاپن  پرچم  تیم هاشان  اخیر 

کنایه با خود به استادیوم بردند.
سکوی  بر  روزها  این  التهاب  
سراسر  در  مختلف  ورزشگاه های 
کشور و تنش ها و درگیری های ناشی 
تمام نمای  آینه ی  مدیریت،  سوء  از 
جامعه  در  که  است  واقعیت هایی 
می گذرد و زندگی روزانه ی مردم را به 

شدت درگیر خود کرده است.

=کمیته حقوق بشری فیفا 
اسالمی  جمهوری  می گوید 
ین  ا تبعیض  عدم  قانون 
کرده  نقض  را  فدراسیون 
است و برای رفع ممنوعیت 
ورود زنان به ورزشگاه ها باید 

مهلت قانونی تعیین شود.
از  همچنین  کمیته  =این 
مجازاتی که این تبعیض در 
به  پی خواهد داشت سخن 
را  آن  دامنه  و  آورده  میان 

تعلیق و اخراج دانسته.
=با فشار فدراسیون جهانی 
زنان  از  معدودی  فوتبال 
برخی  توانستند  گزینشی 
از مسابقات فوتبال تیم های 
باشگاهی ایران در ورزشگاه 

آزادی را تماشا کنند.
فدراسیون جهانی فوتبال برای رفع 
ورزشگاه ها  به  زنان  ورود  ممنوعیت 
برای جمهوری اسالمی مهلت تعیین 

می کند.
کرده،  گزارش  رویترز  که  آنگونه 
از  )فیفا(  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
بشری  حقوق  مشاوره  کمیته  سوی 
جمهوری  برای  که  کرده  اعالم  خود 
تا  کرد  تعیین خواهد  مهلت  اسالمی 
ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها را 

بردارد.
کمیته  دوشنبه  روز  گزارش  در 
که  آمده  فیفا  بشری  حقوق  مشاوره 
اسالمی  جمهوری  محدودیت های 
قوانین  فوتبال،  زن  تماشاگران  علیه 
اخالقی فیفا و بطور خاص ممنوعیت 
تبعیض جنسیتی را نقض کرده است.

فوتبال  جهانی  فدراسیون  فشار  با 
از  گزینشی  و  محدود  تعداد  )فیفا( 
فینال  بازی  در  حضور  اجازه  زنان 
لیگ برتر آسیا را در ورزشگاه آزادی 
را پیدا کرده و بازی تیم پرسپولیس و 

کاشیمای ژاپن را تماشا کردند.
کمیته حقوق بشری فیفا که شامل 
افرادی مستقل از سازمان ملل متحد، 
اتحادیه های کارگری و حامیان است، 
مجوز  حتی  ایرانی  زنان  می گویند 
حضور در مسابقات تیم فوتبال ایران 
در جام جهانی فوتبال را در ورزشگاه 

آزادی هم داشته اند.
کمیته فیفا حضور زنان در بازی های 
ارزیابی  مثبت  را  ایران  فوتبال  اخیر 
کرده ولی اضافه کرده واضح است که 
این تصمیمات به معنای پایان رسمی 

این محدودیت ها نیست.
خواستار  فیفا  بشری  کمیته حقوق 
کردن  برآورده  در  فیفا  صراحت 
فدراسیون  بشری  حقوق  انتظارات 
آنها  است.  شده  فوتبال  جهانی 
می گویند فیفا باید در مورد تحریم های 
این  در  اسالمی  جمهوری  احتمالی 

فیفا برای آزادی ورود زنان به ورزشگاه مهلت 
تعیین می کند

رابطه نیز شفاف باشد.
هرگونه  فیفا  مقررات  مبنای  بر 
تبعیضی مجازات »تعلیق یا اخراج« را 
در پی دارد. در قوانین انضباطی فیفا 
همچنین تحریم های سبک تری چون 
نیز  جریمه و بسته شدن ورزشگاه ها 

وجود دارد.
فشارهای فیفا سبب شده تا تعدادی 
گزینشی از تماشاگران زن به استادیوم 
راه پیدا کنند. اما کارشناسان حقوق 
رفع  برای  می خواهند  فیفا  بشر 

ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها 
فشار بر جمهوری اسالمی را افزایش 
دهند. برای این منظور فیفا می خواهد 

برای ایران مهلت قانونی تعیین  کند.
حضور  حتی  که  حالیست  در  این 
محدود و گزینشی زنان در ورزشگاه ها 
سوی  از  منفی  واکنش های  نیز 
آیت اهلل  چون  مرتجع   آیت اهلل های 
مصباح یزدی و ائمه جمعه متحجر را 
در پی داشت و آن را مقدمه ای برای از 

سر برداشتن حجاب دانسته اند.

تیم دوچرخه سواری ایران

پیش از آغاز مسابقه میان تیم های 
پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز در 
روز یکشنبه چهارم آذر در ورزشگاه 
حاضران  از  تهران  نفری  صدهزار 

آزمایش ایدز به عمل خواهد آمد.
صبح   11 ساعت  از  منظور  این  به 
تا یک بعد از ظهر 10 اتومبیل با نام 
ورزشگاه  محوطه  در  سیار  کلینیک 
اچ.آی.وی  آزمایش  مراجعان  برای 

انجام می دهند.
منظور  این  به  که  اطالعیه ای  در 
این  که  است  آمده  شده،  منتشر 
محرمانه  بطور  و  رایگان  آزمایش 
تماشاگران  به  و  می گیرد  صورت 
آموزش های الزم درباره این بیماری 
با  برنامه  این  شد.  خواهد  داده 
موسسه  و  بهداشت  وزارت  همکاری 
اجرا  »شمسا«  ایدز  سمن های  ملی 

می شود.
مدیرعامل  نژاد  جهانمیری  وحید 
گفت:  تهران  جوانان  باشگاه سالمت 
بیست هزار بروشور با توضیحات الزم 
پخش  تماشاچیان  بین  ایدز  درباره 
افزود، ورزشگاه محل  او  خواهد شد. 
بسیار مناسبی برای آگاه سازی مردم 
اکثر  چون  است  بیماری  این  درباره 
و  هستند  جوان  و  نوجوان  حاضران 
از این راه می توانند اطالعاتی درباره 
ایدز به دست آورند. ضمنا قرار است 

آزمایش ایدز تماشاگران در ورزشگاه صدهزار نفری، قبل 
از بازی پرسپولیس- تراکتورسازی

از این پس از طریق نشریات ورزشی 
و برنامه های ویژه ورزش در رادیو و 
ایدز  مورد  در  جوان ها  با  تلویزیون 

صحبت کنیم.
از  درصد  شصت  شد،  یادآور  وی 
زندگی  اچ.آی.وی  با  که  کسانی 
خبر  خود  بیماری  از  می کنند، 
حال  در  که  کرد  اضافه  او  ندارند. 
پیشرفت  بسیار  ایدز  درمان  حاضر 

تا  که  داریم  برنامه هایی  است.  کرده 
سال 13٩٩ نزدیک به ٩0 درصد از 
مبتالیان به ویروس ایدز را در ایران 
قرار  درمان  تحت  و  کنیم  شناسایی 

دهیم.
تراکتورسازی  و  پرسپولیس  بازی 
ساعت 3 بعد از ظهر روز یکشنبه در 
استادیوم صدهزار نفری آغاز خواهد 

شد.

ضمن  المپیک  ملی  کمیته  رئیس 
هاشمی  زاده  قاضی  از  تند  انتقاد 
اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
موضوع  در  او  تهدید  و  دخالت  و 
رئیس  تاج  مهدی  بازنشستگی 
آنچه  است،  گفته  فوتبال  فدراسیون 
استراتژی ما است اجرای قطعی قانون 

با کمترین هزینه برای کشور است.
رضا صالحی امیری افزود، نه من و 
نه وزیر ورزش حتی یک دقیقه با این 
مذاکره  هاشمی  زاده  قاضی  نماینده 
نداشته ایم. اصال نمی دانم او چه رابطه 
ای با ورزش دارد؟ تا آنجا که می دانم 
این شخص مسئول نظارتی نیست در 
را  قانون  باید  او کسی است که  واقع 

تشریح کند نه اجرا.

انتقاد شدید رئیس کمیته ملی المپیک 
از نماینده مجلس شورای اسالمی

موضوع  درباره  امیری  صالحی 
رئیس  تاج،  مهدی  بازنشستگی 
با  من  گفت،  نیز  فوتبال  فدراسیون 
بین المللی  رئیس کمیته  باخ  توماس 
رئیس  سلمان  شیخ  و  المپیک 
صحبت  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
در  بازنشستگی  قانون  گفتم  و  کردم 
پارلمان ایران تصویب شده و به آنها 
استدالل های حقوقی نیز ارائه دادم و 
فعال در حال بررسی موضوع و یافتن 

راه حل برای این مشکل هستیم.
بود،  گفته  هاشمی  زاده  قاضی 
به  پولی  نه  ندهد،  استعفا  تاج  اگر 
می شود،  پرداخت  فوتبال  فدراسیون 
نه اجازه استفاده از استادیوم صدهزار 

نفری به آنها داده خواهد شد!

رضا صالحی امیری
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انقالب  سالروز  هشتمین  و  بیست 
مرگ  از  پس  هفته ای  چند  اسالمی 
پیشین  جمهوری  رئیس  فورد  جرالد 
نگاه  نخستین  در  فرا می رسد.  امريکا 
میان اين دو رويداد ارتباطی نمی توان 
ديد. ولی در میان عواملی که در توضیح 
آن انقالب برشمرده اند جرالد فورد را، 
در  را  او  انتخاباتی  شکست  واقع  در 
داشت.  دور  نظر  از  نمی بايد   ،1976
رياست  امريکا  در  فورد  سال  آن  در 
جمهوری را با فاصله ای اندک به جیمی 
کارتر باخت و آن پیکار انتخاباتی در 
آن سوی جهان، در ايران، در دينامیسم 
پیکار ديگری که دهه ها در جبهه های 
قاطع  تاثیری  بود  درگیر  گوناگون 
حقوق  درونمايه  همان  )از  بخشید. 
بشر در پیکار انتخاباتی کارتر و تاخیر 
طوالنی در فرستادن پاسخ تبريک شاه، 
مخالفان قويدل شدند و شاه روحیه را 

باخت(.
دستگاه حکومت فورد اساسا همان 
روحیه  همان  با  و  نیکسونی  دستگاه 
وزير  کیسینجر  چون  مردانی  ـ  بود 
خارجه و شلزينگر وزير دفاع، با بینش 
نزديک  از  آشنائی  و  استراتژيک  ژرف 
با کارکرد قدرت، و اراده استوار برای 
جلوگیری از برهم خوردن تعادل بويژه 
در حساس ترين مناطق جهان، از جمله 
فراموش  نمی بايد  فارس.  حوزه خلیج 
عیب هايش  همه  نیکسون،  که  کرد 
روسای  بزرگ ترين  از  يکی  کنار،  به 
در سیاست خارجی  امريکا  جمهوری 
ترومن  استثنائی  دوگانه  تنها  و  بود 
و  او  سهمگین  ترکیب  از  اچسون  و 
شکست  با  می گذشت.  در  کیسینجر 
را  کارديده جای خود  گروه  آن  فورد 
به نورسیدگانی از رئیس جمهوری تا 
پائین داد، مردمانی بی  اعتماد به خود و 
با تصورات مبهم و ناپخته، که کمترين 
صالحیت را برای اداره شرايط بحرانی 
ارتباط  که  اينجاست  در  و  داشتند؛ 
میان آن انتخابات و آن انقالب آشکار 

می شود.
انقالب اسالمی را )»انقالب بهمن« 
تاريخ(  اختراع  برای  کوششی  در 
نظرگاه  از  يا  انقالبات  همه  مانند 
بررسی  می توان  صرف  جامعه شناسی 
از  يا  ـ  می کنند  عموما  آنچه  ـ  کرد 
بحران.  اداره  و  جامعه شناسی  نظرگاه 
چه  هر  مانند  نیز  انقالب  بررسی  در 
بیشترين  )پرسپکتیو(  نظرگاه  ديگر، 
اهمیت را دارد. اين را نقاشان رنسانس 
به ما آموختند: چشم می بیند؛ عمده 
بنگرد.  گوشه  کدام  از  که  است  آن 
اين  در  نقاشی  در  نظرگاه  سودمندی 
)درواقع  کوچکی  و  بزرگی  که  است 
فاصله و نور( را برجسته می کند؛ اشیاء و 
کسان را در جای خودشان می گذارد و 
از اين رو به ژرفاهائی می رود که انسان 
پیشامدرن به ندرت به آنها می رسید. 
پرسپکتیو  از  که  مینیاتور  با  )مقايسه 
نشان  را  تفاوت  اين  بهتر  است  تهی 
می دهد(. در بررسی انقالبات نیز بسیار 
مهم است که از چه گوشه ای بنگريم.

بحث از نظرگاه جامعه شناختی يا 
از نظرگاه اداره بحران برای نگريستن 
به انقالب، ما را به لنین می رساند. او با 
تفاوت گذاشتن میان موقعیت انقالبی 
و انقالب، نخستین بار ما را راهنمائی 
کرد که به تفاوت میان جامعه شناسی 
انقالب و اداره بحران پی ببريم. تکیه او 
البته نه بر نقش حکومت )اداره بحران( 
بلکه بر نیروی انقالبی )حزب پیشتاز 
پرولتاريا از نظر او( در تبديل موقعیت 
به  ولی  درسی  بود.  نهائی  رويداد  به 
در  حکومت های  به  و  انقالبیان  همه 
خطر انقالب داد که بسیاری در گروه 

دوم، ناخوانده عمل می کنند. 
نگاه جامعه شناختی، عوامل پديد 
خوبی  به  را  انقالبی  موقعیت  آمدن 
به  تصوير می کند ــ چرا يک جامعه 
به  پاسخش  می افتد؟  انقالب  حال 
لنین هنگامی است که  گفته مشهور 
جامعه نمی خواهد و حکومت نمی تواند 
)در اين تعبیر، نمی تواند با جامعه راه 

بیايد.( اما چرا همه جامعه هائی که به 
حال انقالب می افتند، بدين معنی که 
عوامل جامعه شناختی انقالب در آنها 
نمی شوند؟  انقالب  دچار  است،  جمع 
پاسخ يکی بیشتر نیست. توانائی های 
نیروی پیش برنده انقالب از يک سو 
ديگر  از سوی  بحران  اداره  کیفیت  و 
انقالبی  موقعیت  در جامعه های دچار 
می کند.  تفاوت  پرشمارند  بسیار  که 
اما  نمی خواهد  جامعه  آنها  همه  در 
همه شان،  تقريبا  در  بیشترشان،  در 
استراتژی های  با  می تواند  حکومت 
لنین  خود  برآيد.  عهده  از  گوناگون 
انتظار نداشت  تا پیش از جنگ هیچ 
انقالب روسیه را ببیند. در انقالب نیز 
مانند جنگ )البته جنگ میان نیرو های 
کمابیش همزور( همه چیز بستگی به 
البته  و  اداره دو طرف  دارد؛  کیفیت 
ناپلئون  تصادفات.  يا  بخت  مداخله  با 
ارتش  برای  اقبال  خوش  ژنرال های 

خود می خواست.  
* * * 

 9-1978  /  7-1356 سال  ايران 
می بود:  انقالبی  موقعیت  در  بی ترديد 
بحران مشروعیت رژيم، فضای سیاسی 
گونه  از همه  فاصله های  آشتی ناپذير، 
رنجوری  عمومی  احساس  فزاينده؛  و 
و  فرمانروا  گروه های  در   malaise
عمومی  احساس  با  همراه  برخوردار، 
بیزاری و طغیان تا مرز خودويرانگری 
در هر گروه ديگری که تصورات مبهم 
آن  می داشت.  دگرگونی  از  را  خود 
بیست  کوشش  به  انقالبی  موقعیت 
ساله روشنفکران و سیاستگرانی بیشتر 
غیر آخوند، داشت از سر تا پا رنگ تند 
اسالمی می گرفت. موقعیت برای انقالب 
اسالمی، که البد اگر بجای بهمن مثال 
در آذر روی داده بود پس از ده پانزده 
می شد،  نامگذاری  آذر  انقالب  سالی 
آماده می بود. با اينهمه ايران آن زمان 
در  ديگری  کشور  هر  از  کمتر  اتفاقا 
موقعیت انقالبی ــ دست کم نیمی از 
اعضای سازمان ملل متحد ــ بدبختی 
آن را داشت که قربانی چنان انقالبی 
با چنان رهبری از آخوند و بويژه غیر 

آخوند، گردد.
درکنار همه عوامل جامعه شناختی 
که برای آن انقالب می شمرند از اين 
واقعیات نمی بايد چشم پوشید که در 
7-1356 / 79-78 ايران برای بسیاری 
شتابان  رشد  نمونه  يک  جهانیان  از 
اقتصادی به شمار می آمد که به تندی 
در مسیر صنعتی شدن پیش می رفت 
و اقتصادش شکوفان بود و داشت برای 
نخستین بار جامعه ای از زنان و مردان 
درس خوانده و امروزين پرورش می داد؛ 
در جنگ خارجی شکست نخورده يا 
فرسوده نشده بود و بهترين روابط را با 
هر دو اردوگاه جهانی برقرار می داشت. 
هیچ کشور ديگری در چنان شرايطی به 
انقالبی که با سود شخصی روشنرايانه 
تضاد  در  درکارانش هم  بیشتر دست 
در  است.  نشده  تسلیم  می بود  آشکار 
با  پیروز  انقالبیان  ديگری  انقالب  هر 
گسیخته،  هم  از  حکومتی  دستگاه 
ارتشی تحلیل رفته، و خزانه ای تهی 

روبرو بوده اند. 
آسیب پذيری مرگبار ايران آن سال، 
که در همه انقالب های پیروزمند، يعنی 
در آن موقعیت های انقالبی معدود که 

به انقالب رسیدند، می توان سراغ کرد 
در جای ديگر بود. ايران نیز در موقعیت 
کردن  اداره  بد  از  نمونه ای  انقالبی، 
نمايش گذاشت. در يک  به  را  بحران 
دوره نسبتا کوتاه، که برای ايران از شش 
ماه درنگذشت، حکومت به هر اشتباه 
هر  درداد.  تن  می شد  که  کوتاهی  و 
چه را می بايست نکرد و هر تصمیمی 
از  را که بیشتر به زيانش بود گرفت. 
آنجا بود که ناالزم ترين انقالب تاريخ، 
که  حکومتی  شد.  نیز  آسان ترينش 
مردمی  خود  دست  به  نمی توانست، 
به  هلهله کنان  نمی خواستند،  که  را 
در  راند.  تاريخ  انقالب  احمقانه ترين 
باالترين  با  خمینی  انقالب،  رهبری 

رهبران کشور در رقابتی سخت بود.
ايران يک ويژگی شرم آور ديگر نیز 
داشت که در انقالبات ديگر ديده نشده 
است و آن تکیه محض در اداره بحران 
به دو دولت بزرگ غربی بويژه امريکا 
بود تا جائی که برای روياروئی پرزور 
با انقالبیان از رئیس جمهوری امريکا 
اجازه های  به  و  می خواستند  نوشته 
رئیس  آن  نمی بودند.  خرسند  زبانی 
نه جرالد  ايران  بد  بخت  از  جمهوری 
نامش  که  بود  کارتر  که جیمی  فورد 
ناتوانی ثبت شده  به  امريکا  تاريخ  در 
ماهه  شش  آن  ايران  در  اگر  است. 
دفاع  بجای  فرمانروا  گروه  بخش  يک 
جناح  نابودی  به  کشور  و  خود  از 
در  کابینه  وزيران  و  می کوشید  ديگر 
برضد حکومت  انقالبیان  از  پشتیبانی 
تقديم  برای  و  اعالمیه می دادند  خود 
درگرفته  مسابقه  آخوند ها  به  کشور 
بود، در امريکا نیز همتايانشان هرکدام 
ساز خود را می زدند و رئیس جمهوری، 
آونگ آسا در دو سر ترديد و ندانم کاری 
در نوسان بود. به خوبی می توان تصور 
سرباز  کهنه  کیسینجر  اگر  که  کرد 
جنگ سرد بجای سايروس ونس، بره 
بی گناه در Foggy Bottom نشسته 
بود چه اندازه همه چیز تفاوت می کرد. 
)نام مقر وزارت خارجه در واشینگتن 
در آن دوره مصداق کامل »گودی مه 
آلودی« بود که کارتر امريکا را در آن 
جلوگیری  در  امريکا  نقش  انداخت.( 
زيرا  می بود  قاطع  اسالمی  انقالب  از 
برای  را  امکانات  همه  پادشاهی  رژيم 
از  ولی  داشت  فاجعه  از  جلوگیری 
توهم توطئه امريکا به فلج افتاده بود. 
بی تصمیمی و نادانی کارتر آن توهم را 
قوت داد و فلج غیر الزم را بدتر کرد. 
در آن اوضاع و احوال رهبری سیاسی 
عاجز ايران همه مسئولیت را به دوش 
امريکائی انداخته بود که خود عاجزی 
بیش نمی بود. )به هر سوی آن انقالب 
وارونگی همه چیز بنگريم می بايد عرق 

شرم را از پیشانی ملی پاک کنیم(. 
رهبری  بحران،  »اداره«  چنان  با   
انقالبی بیش از آن کار چندانی نداشت 
دهی  امتیاز  و  اشتباهات  منتظر  که 
بیشتر رژيم بنشیند و حد اکثر امتیازات 
مشروط تاکتیکی و زبانی بدهد )»همه 
چیز آزاد است در چهارچوب اسالم«( و 
استوار بر موضع خود ــ پیروزی با هر 
بها و بی هیچ قید و شرط ــ بايستد و 
در لحظه سرنگونی رژيم چشمان خود 

را از ناباوری بمالد.
* * *

 اگر ها در تاريخ بیش از ورزش های 
جمله  از  تاريخنگاری  هستند.  فکری 
برای نشان دادن اين است که رويداد ها 
می توانستند گونه ديگر بگیرند؛ و در 
که  گشاده ای  دست  با  بشری  امور 
اراده انسان دارد نه جبری هست )به 
معنی امر مقدر( و نه اجتناب ناپذيری. 
رويکرد رايج به انقالب که يا آن را فرا 
آمد توطئه بشمارند يا نتیجه اجتناب 
آن،  از  پیش  بالفاصله  گذشته  ناپذير 
لوث  را  ملی  و  شخصی  مسئولیت 
پستی  به  را  جامعه  همت  می کند، 
سیاسی،  نگرش  عادت  و  می کشاند، 
به زبان ديگر کاسبکارانه، را به تاريخ 

ديرپای تر می سازد. 
اگر فورد انتخاب شده بود...

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 57 
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(

اگر فورد شکست نخورده بود
کیهان لندن شماره 1144 - 26 بهمن ماه 1۳۸5

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۹۷(

مذاکرات »مجلس عالی دربار« در 
خاطرات دولت آبادی )حیات يحیی(

چنین گزارش شده است:
ملت  تندروان  از  که  الوزرا  رئیس 
کرده  دفاعی  خود  از  دارد  مالحظه 
پس از تمام شدن قرائت اليحه وزارتی 
می گويد من يادداشت سفارت انگلیس 
را فقط به اين مجلس آورده ام بی آن 
که بخواهم از آن مدافعه کنم. و به 
اين بیان دو مطلب را می رساند. يکی 
مضّر بودن يادداشت و ديگر آن که 
آن  با  کردن  موافقت  به  اصراری  او 
ندارد. و اضافه می کند هرچه در اين 
مجلس رأی داده شد همان را به موقع 
اجرا خواهم گذاشت... و در آخر نطق 
خويش می گويد چنین به نظر می رسد 
انتخاب  مجلس  اين  میان  از  هیأتی 
شود که آن هیأت در يادداشت سفارت 
دقت نظر نمايد. مرادش اين است که 
يادداشت در مجلس عمومی خوانده 
از اين مجلس  نشود و نتیجه ای که 
می گیرند فقط اين باشد که انجمنی 
کار  کرده  انتخاب  خود  میان  از  را 
مطالعه کردن در يادداشت و تعیین 
تکلیف دولت در رّد و قبول آن به عهدۀ 
اين عین نظريه  باشد و  انجمن  اين 
يادداشت دهندگان و کارکنان ايرانی 

آنهاست.

رئیس الوزرا سکوت می کند به انتظار 
جواب اما کسی جوابی به او نمی دهد. 
ناچار می پرسد يادداشت حاضر است، 
می شود  انتخاب  که  انجمنی  در  آيا 
مجلس؟  همین  در  يا  شود  خوانده 
از هر طرف صدا بلند می شود که در 
همین مجلس. رئیس الوزرا به معاون 
خود امر می کند يادداشت را قرائت 

نمايد.
يادداشت روی صفحه های کوچک 
آبی رنگ نوشته شده شايد بیش از ده 
صفحه و حک و اصالح ها در متن و 
حاشیه شده است که کار خواندن را 
مکرر  کرده چنانکه خواننده  مشکل 
به  متن  از  گاهی  و  می کند  توقف 
مشتمل  يادداشت  می رود.  حاشیه 
گذشته  حوادث  يادآوری  بر  است 
با  ايران،  حاضر  اوضاع  نمودن  و 
که  مساعدت هايی  از  منت گذاردن 
نموده اند  ما  با  دهندگان  يادداشت 
قرارداد  از  که  داده اند  تذکر  و ضمناً 
و  می گذرد  ماه  هیجده  وثوق الدوله 
اين  و  است.  مانده  بی تکلیف  هنوز 
آن  تکلیف  بايد  زودتر  هرچه  که 
می کنند  اظهار  هم  و  گردد.  معلوم 
وقت،  نمودن  اقتضا  به محض  که 
قشونی که ما در ايران داريم خواهد 
رفت و ناچار برای حفظ پايتخت از 
حملۀ متجاسرين و غیره بايد در اين 
موجود  )قوايی(  استعدادی  مملکت 
باشد. ملت انگلیس هم ديگر حاضر 
بنمايد  مالی  کمک  ايران  به  نیست 
ولی می توان از کیسه های خصوصی 
مساعدتی  استعداد  آن  تهیه  برای 
که  قرضی  به  مساعدت  اين  و  کرد 
شده  ذکر  وثوق الدوله  قرارداد  در 
داده  تذکر  هم  و  نمی باشد.  مربوط 
از میان  بايد  قوه  اين  افراد  شده که 
ايران  ژاندارم و سرباز حاضر  قزاق و 
جمع آوری شده مرتب گردد. در اين 
صورت الزم است اختیار قوۀ نظامی 
و اختیار مالیه ايران در دست ما بوده 
باشد بدون دخالت وزارت مالیه ايران و 
يا وزارت جنگ. اگر اين تقاضا پذيرفته 

شد چه بهتر واالّ بايد دانست که ايران 
محو خواهد شد. و اين تهديد در دو 
سه جای يادداشت تکرار شده است...

شنوندگان، همه به غیر از کسانی که 
از مضمون يادداشت آگاه بوده اند به 
حیرت فرو می روند و از گوشه و کنار 

کلمات تنفرآمیز شنیده می شود.
يادداشت به آخر می رسد و سکوت 
حکمفرما  مجلس  در  بهت انگیزی 
مجلس  سکوت  باالخره  و  می گردد 
خواندن  به  می شود  شکسته  درهم 
روحانیان.  هیأت  طرف  از  اليحه 
حاصل مضمونش آن که ما با کسی 
سر جنگ نداريم. سفیر فوق العاده به 
روسیه فرستاده ايم، بايد منتظر شويم 

از او چه خبر خواهد رسید.
مقصود هیأت روحانی اين است که 
بلشويک  تهديد  معرض  در  هنوز  ما 
ما  سفیر  که  نمی باشیم چون  روس 
و  است  جواب  و  سؤال  کار  در  آنجا 
خبرهای مساعد از طرف او می رسد. 
و  اساسی  عنوان  اين  است  بديهی 
جواب حقیقی يادداشت مزبور است 
زيرا می فهماند ضرورتی اقتضا نکرده 
در  را  خود  مالیه  و  قشون  ما  است 

اختیار انگلستان واگذار نمائیم.
اليحۀ  شدن  نده  ا خو ز  ا پس 
روحانیان، بعضی از وزرا و پاره ای از 

انتخاب شدگان برای نمايندگی مجلس 
شورای ملی تقاضا می کنند مجلس را 
منظم کنند و يک يک با اجازه صحبت 

بدارند. رئیس الوزرا به شهاب الدوله امر 
می کند مجلس را منظم سازد. نگارنده 
در حال پريشان خاطری که دارد از اين 
که نتواند حرف حقی بگويد خوشحال 
می شود که به نوبت خود هرچه بايد 
بگويد خواهد گفت و اجازه می خواهم 
و چون نامم ثبت می شود آسوده خاطر 

می گردم.
کسوت  در  شیرازی  آقای  حاج 
روحانی انتخاب شده از فارس، نخست 
ما  می گويد  طلبیده  نطق  رخصت 
نفر  سی  )مرادش  نمايندگان  هیأت 
نمايندۀ متحدشده می باشد که مخالف 
تبادل  از  بعد  نمی باشند(  قرارداد 
نظر، سه نفر را از میان خود انتخاب 
کرده ايم که در اين مجلس صحبت 
بدارند. يکی من هستم که می گويم 
و  شده  خارج  خود  محور  از  کارها 
در  بايد  مطالب  گونه  اين  می شود. 
مجلس شورای ملی مطرح گردد، بايد 
به فوريت مجلس را باز کرد، يادداشت 
را به مجلس برد و هرچه رأی دادند 
باز کردن مجلس هم  مجری گردد. 
معطلی ندارد، ديگران هم نخواستند 

بکنند وگرنه می توانستند.

جمله آخر اعتراض بود به مشیرالدوله 
رئیس الوزرای سابق که روبروی ناطق 
که  کرد  تصور  نبايد  و  بود  نشسته 
ناطق با يادداشت سخن گفته باشد 
زيرا نقشه مشترک يادداشت دهندگان 
است  اين  نمايندگان  از  عده ای  و 
افتتاح   لزوم تعجیل در  به  که راجع 
عدۀ  چون  و  بشود  صحبت  مجلس 
کافی  وقت  اين  تا  انتخاب شدگان 
نیست سی نفر از اين مجلس عالی 
نمايندگان  کسر  موقتاً  انتخاب شده 
مجلس را جبران کنند برای مذاکره 
روح  يا  انگلیس  يادداشت  به  راجع 

قرارداد.
نفر  سه  از  يکی  باز  دوم  ناطق 
تدين  است. سید محمد  نمايندگان 
هم پیمان  و  همکار  نطق  مفاد  که 
خود را به عبارت ديگر بیان می نمايد 
سردار  يعنی  سّیمی  که  پیداست  و 
معظم خراسانی هم همان را خواهد 
گفت ولی نوبت نگارنده پیش از اوست. 
برخاسته می گويم اين مجلس بسیار 
همايونی  اعلیحضرت  است،  محترم 
تشريف آورده آن را رسمیت داده اند، 
بزرگان  شاهزادگان،  اسالم،  حجج 
از رجال دولت و ملت حاضرند ولی 

باوجود اين، اين مجلس برای مذاکره 
که  يادداشت  اين  موضوع  در  کردن 
است  رسیده  انگلیس  سفارت  از 
صالحیت ندارد. آنگاه صدای خود را 
ايران  تهران،  نه  بلند کرده می گويم 
است و نه ايران، تهران. صدای تحسین 
شنیده  گوشه ای  از  و  می شود  بلند 
می شود امین الشريعه نمايندۀ فارس 

می گويد و نه تهران اين مجلس.
نگارنده نطق خود را تعقیب کرده 
می گويم يادداشت بايد برود به مجلس 
شورای ملی. اما کدام مجلس شورای 
ملی؟ مجلسی که اکثريت آن طرف 
توجه و اعتماد ملت بوده باشد. پس 
بهتر است که پیش از انعقاد مجلس 
شورای ملی برای رفع اعتراضات که بر 
انتخابات پاره ای از آقايان هست و افکار 
بشود...  فکری  دارد  مشوش  را  ملت 
نمايندگان  میان  در  همهمه  اينجا 
افتاد. چند تن از آنها مخصوصاً سه 
نفر نمايندۀ نمايندگانی که نام برده 
می گشايند  به اعتراض  زبان  شدند 
از  خارج  شد،  توهین  می گويند  و 
اگر کسی  موضوع سخن گفته شد، 
بعد  بايد  دارد  اعتراض  انتخابات  به 
بگويد.  در مجلس  افتتاح مجلس  از 
نمايندگان  هیاهوی  صدای  بالجمله 
بلند می شود و بیشتر آنها در اعتراض 
بر نگارنده شرکت می کنند و يکی از 
از  بزنید  را  ناطق  فرياد می کند  آنها 
مجلس بیرون کنید. چون کسی گوش 
به حرف او نمی دهد يکمرتبه قسمت 
برابر  در  برخاسته  نمايندگان  عمدۀ 
نگارنده ايستاده مرا مالمت می کنند.

مجلس به حال انقالب افتاده است و 
نگارنده ساکت ايستاده رفتار کودکانۀ 
کسانی را که می خواهند کشتی يک 
مملکت پرآشوب را به ساحل نجات 
بکشانند تماشا می کنم و چون اصرار 
بیرون  مجلس  از  را  ناطق  می کنند 
زدم،  می گويم من حرف حق  کنید 
حرف  نمی تواند  هرکس  بروم.  چرا 
حق بشنود روانه شود. اين را می گويم 

و به جای خود می نشینم.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 12۷۸ (

سید محمد تدین

حسن وثوق )وثوق الدوله ( رئیس الوزرا به اتفاق جمعي از مقامات و رجال دوره احمدشاه
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ـ  محبت  و  شیفتگی  1ـ 
سبکی در شعر فارسی

2ـ از سبزیجات ـ تنش
از  ـ  حرف  یک  تکرار  3ـ 

شهرهای ایران
4ـ عضو مجلس سنا ـ درد 

و عذاب 
ساختمانی  مصالح  از  ـ   5

ـ عصاره
6ـ  واحد پول کشوری است 

ـ تکخال
7 ـ بندر و شهری معروف 

در کنار دریای سیاه

8ـ  محل استحمامـ  آشوب
9ـ معلّقـ  پایتخت کشوری 

است
حرف  ـ  خاک  نوعی  10ـ 
خطابـ  او هم حرفه ای دارد

ـ  موسیقی  شهر  11ـ 
سازمانی است بین المللی 

ولفگانگ  از  اثری  1ـ 
آمادئوس موتسارت

2ـ زاری و فغان ـ زبانی 
است

3ـ پرنده ای استـ  واحد 
آموزشی و پژوهشی در 

سطح عالی
4ـ درگاه ـ برابر

هنرپیشگان  ز  ا ـ   5
معروف و فقید سینمای 

ایران
6 ـ بلی ـ فلزی است

ـ  است  حیوانی  ـ   7
طبیعت  زیبایی  مظهر 

ـ قعر
8ـ  از قهرمانان شاهنامه 

ـ مصالحه و سازش 
9ـ بیگانه ـ از جواهرات

ـ  عقاید  ـ  توان  10ـ 
حرف تعجب

11ـ واحد پول کشوری 
زبان های  از  ـ  است 

اروپایی مورخ  و  پژوهشگر  1ـ  
و  ایران  معاصر  برجستۀ 

مؤلف تاریخ مشروطیت
در  قدیمی  محله ای  2ـ 
نانوایی  دکان  در  ـ  تهران 
پیدا می شودـ  میوه ای است

لقب  ـ  غنی  و  توانگر  3ـ 
باقرخان، از رهبران انقالب 

مشروطیت
4ـ عدلـ  واحد اندازه گیری 
طولـ  ردیفـ  از نوشابه های 

الکلی
5ـ  منسوب به یکی از ادیان 

ـ خانم ها 
6 ـ کندزبانی ـ تکرار یک 
از  ـ  رویگردان  ـ  حرف 

کشیدنی ها
واحد  ـ  7 ـ حرف خطاب 
از  ـ  سطح  ندازه گیری  ا
حفظ کردنی ها ـ تازه ـ آب 

جاری
8 ـ شاعر، ادیب، پژوهشگر 

و  برجسته  روزنامه نگار  و 
معاصر ایران

از  ـ  جدا  ـ  روئی  دو  9ـ 
بیماری های دوران کودکی 

ـ ضمیری است
ـ  سیستان  یل  لقب  10ـ 

باالپوشی است ـ ترس
در  ـ  رفیق  و  11ـ دوست 

بیابان فراوان است ـ برابر
اعضای  از  ـ  دستی  12ـ 

داخلی بدن انسان ـ میوه
از  بخشی  ـ  سلمانی  13ـ 

فعالیت های بازرگانی
از  ـ  است  کشوری  14ـ 

ماکیان ـ بخشی از طب
ـ  ایران  شهرهای  از  15ـ 
هنرپیشۀ معروف، فراموش 
سینمای  فقید  و  ناشدنی 

ایران

1ـ از سیاستمردان فرهیختۀ دوران 
پهلوی و نخست وزیر پیشین ایرانـ  

در دهان است
2ـ شناسا ـ مؤثر ـ همیشگی

3ـ جا شمعی ـ آموختن
4ـ کوچکترین جزء هر عنصرـ  مرکز 
فرماندهیـ  چاشنیـ  همه ما داریم

5 ـ حرف ندا ـ شراب ـ اهل ده
از  ـ  باریکه  ـ  است  کشوری  ـ   6

فعالیت های کشاورزی 
7 ـ کشوری است ـ فّن

8ـ  میهمانسراـ  از رودخانه های اروپا 
ـ روا و مطابق با شریعت

مرضی  ـ  منها  ـ  است  میوه ای  9ـ 
است

معروف  بذله گوی  و  نویسنده  10ـ 
ایرلندی

11ـ آماسـ  از نخست وزیران پیشین 
پاکستان ـ تأثر و اندوه

12ـ رنگ ـ رأس ـ شادی
13ـ رجاء ـ حرف همراهی ـ راهزن

ـ  سبزیجات  ز  ا ـ  جدید  14ـ 
میهمانداری

و  خوانندگان  از  ـ  خداوند  15ـ 
بازیگران برجسته و فقید هالیوود
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جاده  آغاز  نقطه  که  شمیران  پیچ 
شمیران قدیم بود، یکی از قدیمی ترین 
درباره  که  است  تهران  محله های 
سابقه اش می توان ده ها صفحه مطلب 
نوشت. به علت رفت و آمد مردم تهران 
از »جاده شمیران« برای دسترسی به 
آب و هوای بهتر و یا حمل و نقل مواد 
گردش،  و  تفریح  همچنین  و  غذایی 
داشت.  بسزا  اهمیتی  شمیران،  جاده 
)پهلوی(  ولی عصر  خیابان  که  بعدها 
شکل گرفت، ترددهای این جاده کمتر 
شد، اما جاده قدیم شمیران نامی بود 
که بر روی این جاده شوسه باقی ماند. 
علی شریعتی،  دکتر  و  کبیر  کوروش 
نام های بعدی این خیابان طی 6 دهه 
رغم گذشته  به  و  است  بوده  گذشته 
به  قرن، هنوز هم مردم  نیم  از  بیش 
با  )شاهرضا(  انقالب  خیابان  تقاطع 
شمیران  پیچ  شریعتی،  دکتر  خیابان 
می گویند و حاال قصه این پیچ چه بوده 
که به روزگار ما رسیده است؟ جعفر 
شهری در کتاب طهران قدیم درباره 
محدوده تهران نوشته است: »خندقی 
که به دور شهر حفر شده بود، همراه 12 
دروازه، محدوده تهران را معلوم می کرد. 
بخش شمالی آن 3 دروازه داشت به 
اسامی دروازه شمیران در حوالی پیچ 
شمیران مقابل بیمارستان زنان، دروازه 
دولت در چهارراه خیابان های سعدی و 
شاهرضا و دروازه دیگری که یوسف آباد 

نام داشت.« 
شمال  خندق  از  عبور  برای  مردم 
دولت  دروازه   2 به  چند  هر  شهر، 
اما  داشتند،  دسترسی  یوسف آباد  و 
دروازه شمیران که در باال دست محله 
محل  بهترین  داشت،  قرار  سرچشمه 
برای عبور از خندق شمالی طهران به 
حساب می آمد و با عبور از آن، به ابتدای 
جاده شمیران می رسیدند. چهارپایان 
شنی،  خیابان  این  ابتدای  در  منتظر 
مسافران را به شمال شهر می رسانیدند. 
اما چرا قبل از شمیران واژه »پیچ« قرار 
گرفت؟ طبق تعریف لغتنامه ها، گردش 
به دور خود را »پیچ« می گویند. مردم 
هم برای رسیدن به ابتدای این جاده 
معروف و قدیمی طهران، پس از عبور 
از دروازه شمیران، باید با یک چرخش 
ابتدای مسیر می رساندند،  به  را  خود 
به همین دلیل این واژه نیز به عنوان 

در  نفیسی  سعید  شد.  اضافه  مسیر 
و  طهران  شهر  شمالی  خندق  مورد 
پیچ شمیران می نویسد: »هنگامی که 
باران های تند و سیل آسا می آمد، خندق 
شمالی را آب فرا می گرفت و از آنجا به 
سوی جنوب می رفت، تپه هایی که در 
دو طرف خندق ها بود، مخصوصاً خندق 
شمالی شهر، جای امن و بی دردسر، و 
بی سرخری به شمار می رفت و بچه های 
کوچه گرد در سراسر روز روی آنها گردو 
بازی و تیله  بازی می کردند. کوچه ای 
که من اکنون در سه راه سپهساالر در 
آن خانه دارم، به خندق شمالی منتهی 
لوله  خندق  این  سراسر  در  می شد. 
آهن های سیاهی روی پایه های چوبی 
جا داده  بودند که آب محله را از آن 
در  می آورد.  این سو  به  سوی خندق 
آن سوی خندق، روبروی پیچ شمیران 
امروز در طرف چپ کوچه مسکونی ما، 
تا  باغچه ای  با  متوسط  نسبتاً  خانه ای 
اندازه ای با صفا بود، متعلق به محمدولی 
خان خلعتبری، سپهدار اعظم. این خانه 

نگاهی به تاریخچه قدیمی ترین جاده تهران كه جنوب را به شمال شهر وصل می كرد
پیچ شمیران را آبیاری می كردند

را سپهساالر به کسانی که در سیاست با 
او یاری می کردند و دل او را به دست 
و  می کرد  واگذار  بی کرایه  می آوردند، 
آنها در آن می نشستند. به همین جهت 
مدتی عارف قزوینی، شاعر و آهنگساز 
معروف در آنجا ساکن بود، سپس مدتی 
هم فرخی یزدی، شاعر و روزنامه نویس 

مشهور در آن سکنا داشت.« 
ییالق در شمیران

هوای محدوده طهران، در ایام تابستان 
به علت آلودگی بیش از حد آب، بسیار 
نامطبوع بود و آب جاری در جوی های 
قرار  مردم  استفاده عموم  مورد  باز  رو 
استفاده  گرما،  افزایش  با  و  می گرفت 
مناطق شمالی  هوای خوش  و  آب  از 
تهران، از جمله کارهای رایج مردم در 
طول تابستان بود و تنها راه دسترسی 
جاده  این  از  شهر،  کوه های شمال  به 
میسر می شد. نخستین خیابانی که در 
فاصله اندکی از شهر به صورت شوسه 
درآمد، جاده منتهی به شمیران بود که 
در پانزدهمین سال سلطنت ناصرالدین 

شاه ـ 1278 هجری قمری ـ صورت 
گرفت. اندکی از خیابان سنگفرش شد 
و بقیه را شن ریزی کردند. این جاده تا 
سه راه ضرابخانه  امتداد داشت و از آنجا 
به 2 قسمت تقسیم می شد. یک راه به 
سلطنت آباد ـ خیابان پاسداران فعلی ـ 
و دیگری به تجریش می رفت. پس از پر 
کردن خندق شمالی شهر طهران در 
دوران پهلوی اول توسط مردم و همراهی 
کفالت  تحت  که  )شهرداری(  بلدیه 
کریم آقا بوذرجمهری بود، اصطالح پیچ 
شمیران رواج بیشتری یافت. چون تنها 
تا شهریور 1320 جنوب  خیابانی که 
تهران را به شمال آن متصل می ساخت، 
همین خیابان بود. مردم از این مسیر با 
طی کردن خیابان شاهرضا و چرخش به 
سمت شمال، به تجریش و سلطنت آباد 
می رفتند و تثبیت نام »پیچ شمیران« 

از آن روزگاران است.
جاده پر گرد و خاک

عصر  در  متعدد  کاخ های  وجود 
شهر  شمال  در  قاجار  ناصرالدین شاه 

تهران، سبب توجه دولت وی به این 
خیابان بود و اراضی فیشرآبادـ  خیابان 
سپهبد قرنی فعلیـ  و خیابان ولی عصر 
تهران،  شمال  کوه های  تا  )پهلوی( 
تماماً بیابان و خالی از سکنه بودند و تا 
قبل از سال 1345 شمسی، با اندکی 
به  پهلوی  چهارراه  از  فاصله گیری 
بیابان های فراخ رسیده و تا اراضی ونک، 
خبر چندانی از آب و آبادانی نبود، اما در 
طول جاده شمیران گویا دار و درخت 
نیز کاشته بودند. روایت دکتر »فووریه« 
از  ناصرالدین شاه  مخصوص  پزشک 
خیابان خواندنی است: »راه صاحبقرانیه 
و عشرت آباد  است  دروازه شمیران  از 
)محل فعلی اداره نظام وظیفه در خیابان 
سپاه( و قصر قاجار )زندان قصر سابق و 
باغ موزه فعلی( و ضرابخانه و باروتخانه 
در  همه  سلطنت آباد،  بزرگ  باغ  و 
طرف دست راست جاده اند. نزدیک به 
3 ساعت طول کشید تا ما به این باغ 
و  پر گرد  این جاده معموالً  رسیدیم. 
خاک است، ولی برای عبور قبله عالم، 

قباًل آن را آبپاشی کرده بودند. درختانی 
نیز در دو طرف جاده است که بر آن 
در  آنها  میان  در  و  می افکنند  سایه 
هر طرف بوته هایی از گل سرخ دیده 
می شود که مثل آبی که در جوی روان 
باشد، به پیکر درخت ها پیچیده و در 
طلب هوا و آفتاب تا نوک آنها باال رفته و 
منظره بسیار مفرحی را ترتیب داده اند.«

جاده جدید شمیران
و  قاجاریه  سلسله  انقراض  از  پس 
تخریب برج و باروی شهر و دروازه ها، 
برخی از محالت تقریباً ویران شدند و 
بسیاری از خیابان، تسطیح و تعریض 
شدند و خیابان پهلوی که ابتدا از میدان 
راه آهن تا تقاطع خیابان امام خمینی 
امتداد یافته بود، تا محل خندق قدیمی 
شهر ادامه یافت و رفته رفته تا میدان 
پهلوی امتداد گرفت و چون جایگزین 
ابتدا  بود،  برای جاده شمیران  بهتری 
نام خیابان »جدید شمیران« را گرفت 
و سپس نام خانواده پهلوی را بر روی 
آن گذاردند و امروز از میدان راه آهن تا 
پل تجریش، موسوم به خیابان  ولی عصر 
بودن  دارا  علت  به  خیابان  این  است. 
باغ های متعدد مورد توجه بسیاری از 
بزرگان و متولیان درباری بود و از »باغ 
صبا« تا »باغ کاج« در دوران سلطنت 
قصر  گرفت.  شکل  آن  در  قاجاریان 
قاجاری  شاهزادگان  توسط  نیز  قاجار 
برای فتحعلی شاه قاجار ساخته شد و 
در باغ عشرت آباد نیز قصر عشرت آباد 
هفتگانه  ساختمان های  و  استخر  و 

پیرامون آن ساخته شد.
به قدمت تهران

خیابان دکتر علی شریعتی فعلی تا 
دهه 1340 در باال دست سه راه زندان، 
چندان دارای آبادانی نبود و اراضی بایر 
فراوانی در دو سوی خیابان دیده می شد 
و ساختمان بی سیم پهلوی و همچنین 
ساختمان های در شرف ساخت متعلق 
به ارتش، اسباب آبادانی این منطقه را 
فراهم آورد. محل کالنتری سوار هم که 
رئیس  ـ  سوئدی  »وتساهل«  توسط 
برای  ـ  طهران  )شهربانی(  نظمیه 
یافته  اختصاص  نظمیه چی ها  آموزش 
امور  تربیت شده،  نظام  با سواره  بود، 
تمشیت دوران اواخر قاجار را بر عهده 
داشت و سرانجام آن را به ساختمان 
مرکزی و اصلی ستاد ارتش تغییر دادند. 

                                                                                                                                                                                                                      تجریش 117 سال پیش



صفحه Page 14 - 14 - شماره 1655 
جمعه 9 تا پنجشنبه 15 آذر ماه 1397خورشیدی

ارتـش را بـر عهده گرفـت، یکان های 
ارتـش در اطـراف تهران یکـی بعد از 
دیگری سـر بـه فرمان او گذاشـته اند. 
بـرای  دسـتورات  صـدور  باالخـره  و 
خالـی کـردن خیابانهـا و ممنوعّیـت 
رفـت و آمـد از سـاعت 8 شـب بـه 
بعـد امـکان پذیـر گردیـد. از سـاعت 
8 شـِب گذشـته، دسـتورات انتظامی 
اکیـداً بـه مـورد اجـرا گذاشـته شـد. 
طرح دسـتگیری رهبـران حزب توده 
در صبـح امروز بـه ناکامی انجامیده و 
به نظر می رسـد که این، در نتیجـــه 
ناشـی گری پلیس بوده اسـت. شـایع 
تـدارک  در  توده ای هـا  کـه  اسـت 
نیروهـای  هسـتند.  متقابـل  حملـه 
چنیـن  بـا  مقابلـه  بـرای  انتظامـی 
حرکـت احتمالـی بسـیج می شـوند. 
فرجـام ایـن برخورد و مبارزه مسـلماً 
بـرای نظم شـهر و آینـده ایران دارای 

اهمّیـت فـوق العـاده اسـت.
از  موثّقی  اخبار  حاضر  درحال   6-
ولی  نیست  دست  در  شهرستان ها 
گزارشات غیرموثّق حاکی از آن است 

که بیشتِر ایران در زیر کنترل دولت 
جدید است. گزارشی مبنی بر مقاومت 
در اصفهان رسیده. راجع به این مطلب 
ارائه  اطالعات  آینده،  تلگرافات  در 

خواهد شد.
-7 نه تنها اعضاء دولت مصّدق، بلکه 
شاهی ها هم از این موفقّیِت  آسان و 
سریع که تا حدود زیادی خودجوش 
صورت گرفته، در شگفت هستند. در 
این  در  ما  باور  به  که  عواملی  میان 
موارد  می توان  بودند  مؤثر  جریان 

زیرین را برشمرد:
طبقه  هر  از  ایران  مردم  الف-   
نیروهای  که  وقاحتی  برابِر  در  ای، 
ُمشمئز  بودند  داده  نشان  ضدشاهی 
بودند. مثاًل وقتی که دستجات  شده 
اوباش با پرچم های سرخ ظاهر شدند 
و شعارهای کمونیستی سردادند و به 
تخریب و پائین کشیدن مجّسمه های 
شاه و پدرش پرداختند و در و پنجره 
خانه ها و دکاکین مردم را به بهانه پاره 
کردن عکِس شاه، ُخرد نمودند، مردم 

منزجر شدند.

دکتر محّمد مصّدق؛ آسیب شناسی یک شکست
سند بسیار مهم  ِ دیگر، گزارش 
تلگراف محرمانه شماره 348 است 
ماه  مرداد   29 در  هندرسون  که 
آمریکا  خارجه  وزارت  به   1332

مخابره کرده است.
اگـر لحن و جنبه هـای جانبدارانه 
گـزارِش سـفیر آمریـکا را - کـه تـا 
نادیـده  قابـل فهـم اسـت-  حـدی 
انگاریـم، گـزارش، حـاوی مطالـب 
شـایان توجهـی از َرَونـد ِ وقایع 28 
اسـت  گواهـی  و  می باشـد.  مـرداد 
بـر شـگفت زدگی آن هـا از پیـروزِی 
هندرسـون  آمـده.  بدسـت  آسـان 
اطرافیـان  تنهـا  »نـه  دارد:  تأکیـد 
دولـت مصـّدق، بلکـه شـاهی ها هم 
از ایـن پیـروزِی آسـان و سـریع که 
تـا حدودی زیـاد خودجوش صورت 
گرفته، در شـگفت اند«. این گزارش 
در عیـن حال به کنـد و کاِو عواملی 
در  او  دیـدگاِه  از  کـه  می پـردازد 
تکویـن چنین جریانـی مؤثر افتادند 

... اینـک متـن کامـل سـند:
تلگراف    -348 شماره  سند   -

شماره 2053-8/788.00
ن  ا یر ا ر  د یکا  مر آ سفیر  : ز ا  

)هندرسون( به وزارت خارجه

  تهران 20 اوت 1953 )29 مرداد 
1332( – به وقت ظهر. محرمانه

بتوانیم  که  است  زود  هنوز   1-
ساعت   36 جریانات  دقیق  جزئیات 
گذشته را گزارش کنیم. با این همه، 
طرح  تا  می شود  کوشش  اینجا  در 
واقعه،  نکات  ُعمده ترین  از  اّولیه ای 
طبق اطالعات موجوِد در دسترس، 

ارائه گردد.
 27 ( اوت   18 عصـر  در   2 -
کـه  می رسـید  نظـر  بـه  مـرداد( 
کمونیسـت  حـزب  هـواداران  بیـن 
تـوده و دولـت مصـّدق نفـاق و نزاع 
هـواداران  ظاهـراً  اسـت.  درگرفتـه 
حـزب تـوده بدون کسـب اجـازه از 
دولـت مصـّدق شـروع بـه تظاهرات 
خیابانـی و عملیـات خشـونت آمیـز 
می کننـد؛ مصـّدق دسـتور می دهد 
کـه تظاهـرات، موقـوف و خیابان ها 
از تظاهرکنندگان خالی شـود. برای 
اولیـن بـار در چند ماه گذشـته، زد 
نیروهـای  بیـن  جـّدی  خـوردی  و 
صـورت  ای هـا  تـوده  و  انتظامـی 

گرفـت.
-3 صبح روز 19 اوت )28 مرداد( 
هواداران شاه به منظور نشان دادن 
تداوم احساسات موافق به نفع او در 
کشور، شروع به تظاهرات می کنند. 
تظاهرکنندگان در مقیاس کوچکی 
این  ولی  می افتند.  راه  به  بازار  از 
شگفت انگیزی  بطور  اّولّیه،  شعلــه 
ُگسترش می یابد و بزودی به آتش ِ 
خرمن سوز ِ  عظیمی تبدیل می شود 
که در طول روز، تمام تهران را فرا 
می گیرد. نیروهای انتظامی که برای 
می شوند،  فرستاده  مردم  پراکندن 
از فرمان حمله به جمعّیت سر  باز 
به  آنها  از  بعضی  حّتی  و  می زنند 
تظاهرکنندگان می پیوندند و بعضی 
همین  می مانند.  منفعل  هم  دیگر 
که جمعّیت در نقاط مختلف شهر، 
انبوه تر می شود، دستجات شروع به 
حمله به اداراِت روزنامه هائی می کنند 
که در چند روز گذشته، دشنام های 
کرده  شاه  نثار  سخیفانه،  و  رکیک 
بودند. روزنامه های طرفدار مصّدق و 
ارگان های طرفدار حزب کمونیسِت 

توده از آن جمله بودند.
یکی از نقاط حّساس استراتژیک 
در  آمد،  جمعّیت  تصّرف  به  که 
تلگراف  و  پست  مرکزی  ساختمان 
تهییج  پیام های  آنجا  از  که  بود 
کننده به اطراف کشور در همه جا 

پخش می شد.
انبـوه جمعّیـِت  مرکـز شـهر،  از 
و  ماشـین  چـه  هـر  زده،  هیجـان 
کامیـون بـود در اختیـار می گیرنـد 
و  می شـتابند  شـهر  شـمال  بـه  و 
رادیو تــهران را محاصـره می کنند. 
کارکنـان سـفارتخانه در طـی ایـن 
جریـان فرصـت خوبـی داشـتند که 
از نزدیـک نـوع تظاهرکننـدگان را 
بسـنجند. اینهـا بیشـتر غیرنظامـی 
بودنـد کـه در میـان شـان تعدادی 
نیـز  مسـلّح  انتظامـی  نیروهـای  از 
مشـاهده می شـدند. ولـی بهـر حال 
رهبـری  کـه  می رسـید  نظـر  بـه 
جمعّیـت دسـت شـخصی ها اسـت 
ضمـن،  در  نظامـی.  نیروهـای  نـه 
شـرکت کنندگان هم از نوع معمول 
چاقوکـش و عربـده جو کـه معموالً 
در تظاهرات اخیر مشـاهده می شد، 
نبودنـد. به نظر می رسـید کـه اینها 

دشنام ها  از  مردم  همچنین،   
خارجه،  وزیر  رکیِک  حرف های  و 
دکتر فاطمی و سردبیران روزنامه ها 
و  تنّفر   ِ احساس  به شاه،  در حمله 

انزجار  کردند.
می رسید  نظر  به  بعالوه،  ب-   
مختلف،  طبقات  از  ایران  مردم  که 
و  بین مصّدقی ها  موّقت   ِ از سازش 
توده ای ها نگران شده بودند. مردم با 
دیدن تظاهرات هزاران هزار توده ای 
شوروی ها  گماشته  را  آنها  که  ـ 
محسوب می کنند ـ و ریختن ِ انبوه 
آنها به خیابان ها و گفتِن »مرده باد 
و  غرب  بر  »مرگ  شعاِر  از  یا  شاه« 
آمریکا«ی آنان، دچار وحشت شده 
بودند. سیاست حزب توده، این باور 
را در مردم بوجود آورده بود که باید 
بین مصّدق و اتحاد شوروی از یکسو 
و شاه و دنیای غرب از سوی دیگر، 

یکی را انتخاب کنند.
 ج - مردم ایران، دیگر از سختی ها 
فرسوده  اخیر،  و فشارهای دو سال 
می خواست  دلشان  و  بودند  شده 
فرا  دردسری  بی  و  تازه  دوره  که  
و  بکشند  راحتی   ِ نفس  تا  رسد 
را  خودشان   ِ زندگی  بهبوِد  فرصت 
دیگر  مردم،  از  بسیاری  کنند.  پیدا 
از اینکه بتوانند تحت دولت مصّدق 
دهند  سامان  و  سر  را  زندگی شان 

ناامید شده بودند.
دولت  بین  تفرقه  و  اختالف  د-   
 18 عصر  در  توده  حزب  و  مصّدق 
این  تا  شد  باعث  مرداد(   27( اوت 
دو نیروی ضد شاه نتوانند با یکدیگر 
برابر  در  و  کنند  مؤثّری  همکارِی 
تظاهرکنندگاِن طرفدار شاه مقاومت 
نمایند. توده ای ها تمام روز در صحنه 
حزب  رهبران  شاید  نشدند.  آفتابی 
هر  روز،  طی  در  که  داشتند  یقین 
آنها  ز  ا مصّدق  است  ممکن  آن 
وقتی  ولی  کند.  کمک  درخواست 
به  تظاهرات طرفداران شاه حسابی 
او  دولت  و  مصّدق  دیگر،  افتاد،  راه 
در موقعّیتی نبودند که بتوانند حّتی 
کمکی  و  همیاری  تقاضای  چنین 

را بکنند.
ه - بیشـتر نظامیان و بسـیاری از 
مـردم، قلبـاً بـه شـاه وفادارنـد، زیرا 
بـا ایـن باوربزرگ شـده اند که شـاه، 
نمـاِد اتحـاد ملّـی و ثبـات کشـور 
اسـت. مخصوصـاً ارتـش بـی اندازه 
علـت  بـه  آمریکاسـت.  دوسـتدار 
تـرس از همسـایه نیرومند شـمالی 
]روس هـا[ و تـا انـدازه ای هـم بـه 
آمریـکا  نظامـی  کمک هـای  دلیـل 
بـه ایـران در سـالهای اخیـر، و هـم 
)اصـل   TCI کمک هـای  بخاطـر 
چهـار(، در بیـن ایرانیان غیرنظامی، 
وجهـه خوبـی بـرای آمریـکا فراهم 

بود. شـده 
و  نظامی  ایرانیان  از  بسیاری   
غیرنظامی باالخره متقاعد شده بودند 
که این سیاست های مصّدق بود که 
و  ایران  نزدیک  همکاری  راه   ِ سّد 
آمریکا گردیده و فقط تحت رهبری 
شاه است که این همکاری می تواند 

تداوم یابد.
-8 همچنانکه اشاره شد، هر چند 
جمعّیت در مواردی، وحشیانه رفتار 
می کردند، ولی بطور کلّی، فارغ البال 
خارجیان  به  می رسیدند.  نظر  به 
تظاهرات  بجز  نمی کردند،  تعّرض 
مختصری در برابر سفارت شوروی و 
مطبوعاتی شوروی ها،  اداره  تخریب 
خانه ات  به  »یانکی  فریاِد  کسی 
برگرد!« را نمی شنید و هیچ امریکائی 
»اصل  اداره  فقط  نشد.  سنگباران 
خانه  نزدیک  که  ـ  تهران   »ِ چهار 
زمانی  اندک  مصّدق  و  بود  مصّدق 
اسفند   9( فوریه   28 تظاهرات  در 
گذشته( به آنجا پناهنده شده بود ـ 
قدری آسیب دید، شاید به این تصّور 
که مصّدق دوباره در آنجا پنهان شده 
است! تا آنجا که اطالع یافته ایم هیچ 
تظاهرات  در  خارجی  یا  آمریکائی 

دیروز آسیب ندیده است. 
جا  همه  در  جمعّیت  نبوه  ا  
چراغ  مردم،  که  می دادند  دستور 
عنوان  به  ـ  را  ماشین های شان 
و  کنند  روشن  ـ  شاه  از  طرفداری 
عکس های شاه را به شیشه خودروها 
تومبیل  ا جمعیت،  نمایند.  نصب 
کردند  متوّقف  را  ما  دریائی  وابسته 
را  شاه  عکس  که  دادند  دستور  و 
یک  او  بچسباند.  ماشین  شیشه  به 
و  را درآورد  با عکس شاه  اسکناس 
به شیشه چسباند، که مردم دست 

زدند و خندیدند.
امضاء: هندرسون
»ادامه دارد«           

=از مرکز شهر، انبوه جمعّیِت هیجان زده، هر چه ماشین و کامیون بود در اختیار می گیرند و به شمال شهر می شتابند 
و رادیو تـهران را محاصره می کنند. کارکنان سفارتخانه در طی این جریان فرصت خوبی داشتند که از نزدیک نوع 
تظاهرکنندگان را بسنجند. اینها بیشتر غیرنظامی بودند که در میان شان تعدادی از نیروهای انتظامی مسّلح نیز مشاهده 
می شدند. ولی بهر حال به نظر می رسید که رهبری جمعّیت دست شخصی ها است نه نیروهای نظامی. در ضمن، شرکت 
کنندگان هم از نوع معمول چاقوکش و عربده جو که معموالً در تظاهرات اخیر مشاهده می شد، نبودند. به نظر می رسید 
که اینها از اقشار و طبقات مختلف و مرکب از کارگر و کارمند و دکاندار و کاسب و دانشجو باشند و روحّیــه جمعّیت، 
سرشار از یک عزم و شادی است. هر چند این حالِت ولنگاری مانع از این نشد که اینجا و آنجا قهر و خشونت اِعمال 
نشود. اقالً دو نفر به قتل رسیدند. مدافعین رادیو نتوانستند آنرا از کار بیندازند و در اوایل بعد از ظهر که رادیو به دست 

تظاهرکنندگان افتاد، مرتّب به نفع جمعّیت و برای نگهداشت روحیه آنها پیام های تهییج کننده می فرستاد.
=مردم ایران، دیگر از سختی ها و فشارهای دو سال اخیر، فرسوده شده بودند و دلشان می خواست که  دوره تازه و بی 
دردسری فرا رسد تا نفس ِ راحتی بکشند و فرصت بهبوِد زندگی ِ خودشان را پیدا کنند. بسیاری از مردم، دیگر از اینکه 

بتوانند تحت دولت مصّدق زندگی شان را سر و سامان دهند ناامید شده بودند.

بخش )19(

از اقشار و طبقات مختلف و مرکب از 
کارگر و کارمند و دکاندار و کاسـب و 
دانشـجو باشند و روحّیـــه جمعّیت، 
سرشـار از یـک عزم و شـادی اسـت. 
هـر چنـد ایـن حالـِت ولنـگاری مانع 
از ایـن نشـد کـه اینجـا و آنجـا قهـر 
و خشـونت اِعمال نشـود. اقـاًل دو نفر 
بـه قتـل رسـیدند. مدافعیـن رادیـو 
و  بیندازنـد  کار  از  آنـرا  نتوانسـتند 
در اوایـل بعـد از ظهـر کـه رادیـو بـه 
دسـت تظاهرکننـدگان افتـاد، مرتّب 
بـه نفـع جمعّیـت و برای نگهداشـت 
روحیـه آنهـا پیام های تهییـج کننده 

می فرسـتاد.
به خانه  تظاهرکنندگان  -4 حمله 
نخست وزیر، اوایل صبح شروع می شود 
مصّدق[  ]اقامتگاه  گارد  توسط  که 
پدافند شده و چند تن کشته می شوند. 
با وجود عملّیات دفاعی  ـ  روز  اواخر 
محافظان ـ خانه نخست وزیر توسط 
می شود.  تخریب  و  تسخیر  جمعّیت، 
این  از  )مصّدق(  وزیر  نخست  ظاهراً 
و  گریخته  َجسته،  سالمت  به  غائله 

نشده  شب  هنوز  است،  شده  پنهان 
دولت  بدست  ارتش  ستاد  که  بود 
زاهدی می افتد و سرلشگر باتمانقلیچ، 
می کند  اعالم  ستاد  رئیس  را  خود 
همان  در  می شود.  مشغول  کار  به  و 
زمان، سرلشگر زاهدی پشت میز دفتر 
نخست وزیر نشست که هیچگاه مورد 

استفاده مصّدق قرار نگرفته بود.
زیـادی  نگرانـی  شـبانگاه،  تـا   5-
فرماندهـان  کـه  موضعـی  مـورد  در 
در حومــه شـهر  ارتـش  ُگردانهـای 
اتخـاذ خواهنـد کـرد وجـود داشـت. 
یـن  ا کـه  ند  می ترسـید بعضـی 
یگان هـای ارتشـی به فرمان سـرتیپ 
ریاحـی )رئیـس سـتاد مصـّدق( بـه 
سـوی شـهر سـرازیر شـوند و شـهر 
مصـّدق  نفـع  بـه  دوبـاره  شـبانه  را 
و  پچ پـچ  همچنیـن  کننـد.  اشـغال 
زمزمـه هسـت کـه وقتی شـاهی ها از 
جنـب و جـوش افتادنـد، توده ای هـا 
می خواهنـد ضرب شسـت خودشـان 
را نشـان بدهنـد. اما به نظر می رسـد 
همیـن که باتمانقلیچ ریاسـت سـتاد 

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

حامیان شاه و مخالفان مصدق سوار بر خودرو مالقات فضل اهلل زاهدی با لویی هندرسن )سمت راست( سفیر امریکا

ازمرکزشهر،انبوهجمعّیِتهیجانزده،هرچهماشینوکامیونبوددراختیارمیگرفتندوبهشمالشهرمیشتافتند
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سالیان دراز این شخص. او چوبه هایی 
را در نقاط مختلف می کارد و سایه های 
اندازه  مختلف  فصل ها  در  را  آنها 
می گیرد. امروز می توانیم بگوییم که کار 
او پایه های اساسی دانش اخترشناسی 
است. زمانی که این داستان را شنیدم 
از خودم پرسیدم این آدم چه دردی 
داشته است؟! انگیزه کنجکاوی او از کجا 
آغاز می شود که سایه ها روند نشستن 
و نوشیدن و خوردن و خوابیدن او را 
می آشوبند؟! این داستان تمام زندگی 
مرا هم تا به امروز بی تاب کرده است 
این  اسم  به  هرگاه  هنوز  که  بطوری 
تنم  در  رعشه ای  می اندیشم  انسان 
که  من  پرسش  این  هنوز  می افتد. 
چه انگیزه ای باعث می شود که فردی 
پاسخ  بیافتد  راه  به  سایه ها  دنبال  به 
الزم خود را نیافته است. گر چه خوب 
می دانم که این همان کنجکاوی بشری 
است. همان چیزی که ناظم حکمت در 
اواخر عمرش چنین تفسیرکرد: »تنها 
کنجکاو  دیگر  اینکه  دارم،  درد  یک 
نیستم« و در واقع او در سوگ این بود 

که پیش از آنکه بمیرد مرده باشد.«
کاظم شهریاری تاکید می کند: »کار 
زایش  راه  در  کنجکاوی  نوعی  تئاتر 
تفکر است. هنر رسالتش در اینجاست 

که مسئولیت و شعاع تفکر را به جایی 
شده  مطرح  سوال  یک  که  برساند 
در مجموع جواب های  را  جواب خود 
داده شده بیابد. در این حوزه است که 
معنایی که به زندگی می دهیم شعله 
خواهد  ما  اجتماعی  زندگانی  مرکزی 
شد. پس تمام جواب ها برای پاسخی 
جواب هایی  سوال،  آن  به  هوشمندانه 
الزم اند. از نظر من جواب یعنی جمع 
تمام جواب ها. می گویند مردم هیچگاه 
بسیاردرست  این  و  نمی کنند  اشتباه 
است؛ اما اضافه می کنم که توده های 
رهبری شده اشتباه می کنند زیرا نه تنها 
در این رهبری آنها تبدیل به یک وسیله 
ساده می شوند بلکه در همان حال تنوع 
خود را از دست داده و تفکر خود را نیز 

پایمال می کنند.«
این کارگردان تئاتر در ادامه می گوید: 
یک  مدام  ما  که  است  این  »زندگی 
الشه ای را با خود حمل می کنیم و تا 
بوی  نکنیم  از خود جدا  را  این الشه 
در  داریم.  همراه  خود  با  را  او  تعفن 
نمایش »سرزمین های تبعیدی تارا-ب« 
در هتلی که مارا-زد ناپدید شده است 
با  و  دارد  وجود  ساله  صد  الشه  یک 
اتاق  در  هنوز  زمان  گذشت  وجود 
این هتل بوی تعفن به مشام می رسد 
)البته باید دماغ الزم را برای حس این 
 Nello( زمانی که آقای نلو .)بو داشت
یکی از شخصیت های نمایش( در این 
هتل اقامت می گزیند. الشه را نه تنها 
را حس می کند،  آن  بلکه  بو می کند 
و  می کند  و جستجو  می شنود  را  آن 
از  می توان  زمانی  می یابد.  سرانجام 
آن  که  شد  راحت  الشه  تعفن  بوی 
آن  از  غبار  کرد،  مطرح  کرد،  پیدا  را 
خورد  قهوه  فنجان  یک  آن  با  گرفت 
فصلی  و  داد  سر  گریه  کنارش  در  و 
حیواناتی  آدم ها  ما  برد.  پایان  به  را 
به  و  خشونت آموز  خشونت آموخته- 

از نان تا هنر همه چیز سیاسی است
»سرزمین های  =نمایش 
روایت  تارا-ب«  تبعیدی 
که  است  کسانی  قدیمی 
ایران  در  شده اند.  ناپدید 
ناپدید شده اند.  عده ای  نیز 
با  هم  ایران  از  بخشی  پس 
آنان ناپدید شده است و تا 
وقتی که آنها پیدا نشوند و 
نرسد  انجام  به  ماجرایشان 
خواهد  ادامه  داستان  این 

داشت.
کتایون حالجان – »سرزمین های 
 Territoires  ( ب«  تارا-  تبعیدی 
نمایشنامه  نام   )  Exilés Tara-B
این  که  است  شهریاری  کاظم  تازه 
روزها در پاریس به روی صحنه رفته  
و روزهای پنجشنبه و جمعه و شنبه تا 
1۵ ماه دسامبر 2018 در پاریس به 

روی صحنه خواهد رفت.
شدن  ناپدید  داستان  نمایش  این 
 »Mara-Z «  »مردی با نام »مارا-زد
است. داستان در منطقه گاال مستعمره 
اتیوپی که خود مستعمره ایتالیا است 
Abyssinie ابیسینی   در سرزمین 

اتفاق می افتد. مارا- زِد در سال 1٩3۵ 
باور دارد که می تواند در مقابل پادشاه 
مستبد بایستد. فعالیت های او که در 
جستجوی آزادی است سرانجام او را 
مجبور به ترک میهنش می کند و وی 
که  کشوری  می شود.  ایتالیا  رهسپار 
درآن زمان زیر سلطه فاشیست ها به 
رهبری موسولینی Mussolini اداره 
می شد. داستان عبور این مرد، از دنیایی 
پیدا به دنیایی ناپیداست. او در این سفر 
ناپدید می شود! در این نمایش ما با نوه 
او همراه می شویم تا نشانه هایی از وی 

پیدا کنیم.
را  بسیاری  راه  شهریاری  کاظم 
عنوان  به  بتواند  امروز  تا  پیموده 
صدای  پاریس  در  مستقل  هنرمندی 
گوش  به  را  تبعیدی«  »سرزمین های 
دیگران برساند. او هر سال یک و یا دو 
اثر نمایشی را با بودجه ای محدود به 

روی صحنه می برد.
کاظم شهریاری در گفتگو با کیهان 
لندن می گوید: »طبیعی است که من 
نکرده  ام  مهاجرت  درآمد  کسب  برای 
آن هم به فرانسه، کشوری که بنیانگذار 
برده داری است. نا گفته نماند که این  
می کند  پیدا  کمتری  اهمیت  مسئله 
ازوارثان  جزیی  را  خود  من  چون 
کمون پاریس می دانم. هویت من در 
عدم هویت من است. این یک اندیشه 
دو  در  آن  توضیح  و  است  فلسفی 
دقیقه ساده نیست. وقتی شکسپیر در 
جوانی اندیشه مرا به آشوب می کشاند 
بدین معنی است که شکسپیر جزیی 
یک  اگر  شما  است.  من  از شخصیت 
محله  کودکان  فقط  هستید  پزشک 
باید  پزشک  نمی کنید؛  مداوا  را  خود 
تفکر مداوای بین المللی انسان را داشته 
باشد. هنر و هنرمند نیز مصداق همین 

مثال است…«
می کند:  اضافه  شهریاری  کاظم 
تا  نان  از  است؛  سیاسی  چیز  »همه 
هنر. و هنر هم مانند زبان یک وسیله 
بیش نیست. ما در هنر به دنبال شرح 
سالیان  هستیم.  خود  وجود  نیازهای 
کسی  اگر   : می آموختند  ما  به  دراز 
نوشتاری را منتشر نکرده است حتما 
استعداد الزم را نداشته. این را کسانی 
می گفتند که در اصل از »عقده از ما 
بهتران« رنج می بردند زیرا هر چه شما 
بنویسید ارزش خواندن دارد. چه منتشر 
بشود چه نشود! زمانی که می نویسید 
در حقیقت درگیر ترجمه دنیای درونی 
خود شده اید. دنیایی که شما نیاز به 
زیباست  چه  دارید.  آن  کردن  مطرح 
اگر بتوانیم از این زاویه به یک نوشته 

بنگریم.«
کاظم شهریاری ادامه می دهد: »یکی 
تاثیر  جوانی  در  که  داستان هایی  از 
بسزایی در  زندگی من گذاشته و آن 
را به نوعی دگرگون کرده داستان مردی 
یونانی در 2۵00 سال پیش است. این 
مرد روزی متوجه تغییر طول سایه ها در 
فصل های مختلف می شود. کنجکاوی 
وی از جایی شروع می شود که می بیند 
سایه درخت روبروی او در تابستان در 
ساعت 6 بعد از ظهر در آنجایی نیست 
که در همان ساعت در زمستان است. 
و به اینگونه چراهای او آغاز می شود و 
به نوشتن، تحقیق و کنکاش  شروع  
می کند و همین تبدیل می شود به کار 

تئاتر  هنر  و  جنایتیم؛  با  آشنا  نوعی 
نباید این را فراموش کند. ترس های ما، 
اندوه های ما و حتی توحش های پنهان 
فرزندانمان  و  نزدیکانمان  قلب  در  ما 

نفوذ می کنند.«
درواقع  می گوید:  شهریاری  کاظم 
نمایش »سرزمین های تبعیدی تارا-ب« 
داستان مردی هنرمند و آزادیخواه است 
بدون  تفکر  و  اوست،  همراه  هنر  که 
هنر معیوب است. تنها از طریق هنر 
هنرمندانه  و  رسید  تفکر  به  می توان 
باید فکر کرد. چرا که درون هر انسان 
یک هنرمند نهفته است. مسئله آزادی 
مهمتر از نان است؛ مسئله ای که تمام 
دیکتاتورها و حتی جمهوریخواهان و 
دموکرات ها گاهی مطرح می کنند… 
که  می گویند  آنها  است…  مضحک 
نان  مسئله  همان  اساسی  مسئله 
است… پس نان تان را بخورید و بس. 
نباشید  آزاد  شما  اگر  که  صورتی  در 
آن نانی که می خورید معجونی است 
می کند.  مبدل  حیوان  به  را  شما  و 
این کنجکاوی است که باعث می شود 
دیروز  که  چاله هایی  در  انسان  که 
به  تبدیل  و  نیافتد  فرو  دوباره  افتاده 

مصرف کننده نشود.«
در  »ما  هنرمند  این  گفته ی  به 
عصری زندگی می کنیم که نمی توانیم 
نسل ها را به حال خویش رها کنیم. در 
نمایش »سرزمین های تبعیدی تارا-ب« 
ناپدیدشده  مرِد  نوه ی  که  می بینیم 
)مارا-زد( به دنبال حقیقت که بخشی 
از معنای زندگانی اوست می گردد. او 
روایتی را مطرح می کند که در مقطعی 
شکسته شده اتفاق افتاده است. و راهی 
نیست؛ این روایت امروز باید به انجام 
برسد. این روایت روایتی تازه نیست. در 
ایران نیز عده ای ناپدید شده اند. پس 
بخشی از ایران هم با آنان ناپدید شده 
است و تا وقتی که آنها پیدا نشوند و 
ماجرایشان به انجام نرسد این داستان 

ادامه خواهد داشت.«
کاظم شهریاری درباره این بخش که 
از شعری از ناظم حکمت الهام گرفته 
است که  این  است می گوید: »روایت 
ناظم حکمت یک روز  نامه ای از یک 
ایتالیایی دریافت می کند. این  رفیق 
نامه شرح یافتن چند شعر در کشوی 
میز در یک اتاق است. او می نویسد در 
دست نوشته ای  دارم  اقامت  که  هتلی 
پیدا کرده ام که حاوی چند شعر است 
که ظاهرا مردی برای همسر خود نوشته 
و این مرد به گفته  زن نگهبان هتل 
دو روز پیش اعدام شده است. داستان 
در  شعر  چهار  این  دل  از  »تارا- ب« 
آمده و اکنون شما آن را روی  صحنه 
 Art Studio  ( نمایش  هنر  کارگاه 

Théâtre( می بینید.«
اضافه  شهریاری  کاظم  پایان  در 
اهمیت  برای من  می کند: »شروع ها 
پایانی  شروعی  هر  زیرا  دارند  ویژه ای 
بدین  شد  شروع  چیزی  اگر  می باید. 
پس  هست  نیازی  که  است  معنی 
بنابراین باید آن را تا پایان دنبال کرد 
و پایان به معنای مرگ نیست بلکه به 
معنای آغاز دیگری است. پایان مانند 
زندگی است. اگر شما به من زندگی 
می دهید من باید روندی را طی کنم  
پیر بشوم و بروم. رفتن من هم جا و 
هم مشغله هایی برای تو باقی می گذارد. 
اگر بر گردن جوانی یا کسانی طناب 
انداخته ایم، هیچ مقوله ای و هیچ  دار 
فلسفه ای و هیچ تزویر و حیله ای قادر 
به حل این بغرج نخواهد بود. جدا از این 
امر که این ننگ تا ابدیت تاریخ آرامش 

نخواهد یافت.«
دو  دارد  تصمیم  شهریاری  کاظم 
 )trilogie( بخش دیگر این تریلوژی
را نیز به روی صحنه ببرد. بخش نخست 
تارا-ب«  تبعیدی   آن »سرزمین های 
انسان آغاز  )اتیوپی( زادگاه  در آفریقا 

می شود.

به  که  بریتانیایی  نمایشگاه  اولین 
اختصاص  ایرانی  نوگرای  نقاش  یک 
یافته در ماه اکتبر در »موزاییک روم« 
نمایشگاه  این  یافت.  گشایش  لندن 
را  هنری  شاهکارهای  از  مجموعه ای 
با خود به ارمغان می آورد که پیش از 
این هرگز در بریتانیا دیده نشده بود. 
صدر در توسعه هنر مدرن ایران نقشی 
کلیدی ایفا کرده و نخستین نقاش زن 
معاصر است که هم تراز با همکاران مرد 

خود مورد توجه واقع شده است.
که  است  گفته  نمایشگاه  این  مدیر 
این نمایشگاه »هنر دراماتیک صدر را 
در مواجهه با رویدادهای سیاسی تلخ 

به نمایش در می آورد.«
و  »فقر  است:  افزوده  همچنین  وی 
کمبود اطالعات مان از آثاری که صدر 
در طول حیاتش داشت و حتا درباره 
نحوه مرگش همواره باید به عنوان یک 

نکته خاص در نظر گرفته شود.«
مدیر نمایشگاه گفت: »این نمایشگاه 
کشمکش های درونی و روحی او را به 
عنوان یک زن آشکار می کند که مجبور 
بود با صحنه و وضعیتی که تحت سلطه 

نگاه مردانه بود مبارزه کند.«
نمایشگاه  »این  که  است  معتقد  او 
شبیه یک منشور و وصیتنامه است که 
نشان می دهد بهجت صدر چگونه راه را 
برای آزادی و رهایی زنان نسل آینده 

هموار و سنگفرش کرده است.«
در گالری سه فضای اختصاصی در 
شده  گرفته  نظر  در  روم«  »موزاییک 
است که هر فضا به عنوان نماد به یکی 
از سه شهر تهران و رم و پاریس اشاره 
دارد که هر سه شهر در شکل گیری 

هنر و عمل صدر نقش داشته اند.
او  اتاق بر روی دوران زندگی  اولین 
در ایتالیا متمرکز شده است و نشانگر 
اولین برخورد او با مدرنیته غربی ست. 
اتاق اصلی -اتاق دوم-بیانگر ایام زندگی 
او در تهران است و بر روی »آثار هنر 
جنبشی و حرکتی عالی و نقاشی هایی 
که صرفاً با رنگ سیاه پدید آمده اند« 
مسئوالن  چنانکه  و  شده  متمرکز 
گالری می گویند ا ین بخش مربوط به 
»تردستی و چاالکی او در به کار بردن 
رنگ برای رسیدن به نتایج درخشان و 

خیره کننده« است.
اتاق سوم بیانگر دوره نهایی زندگی 
هنری صدر در پاریس است. او در این 
از  از زندگی خود تجاربی را که  دوره 
درون  به  ارجاع  و  خودشناسی  راه 
به  کالژ  هنر  راه  از  می گرفت  شکل 
نمایشگاه  این  رساند.در  هنری  رشد 
که  عکس هایی  از  تعدادی  همچنین 
صدر در سفرهای تحقیقاتی از معماری 
مدرن و بومی در سرتاسر دنیا گرفته 
بود و همچنین »اطلِس بصرِی جوِی« 
او که برش هایی از تصاویر چشم اندازها 

و مناظر است به نمایش درآمده بود.
بهجت، دختر محمد صدر محالتی و 
قمر امینی صدر است. او در سال 1٩2۴ 
او  بزرگتر  برادر  شد.  متولد  اراک  در 
نصرت اهلل امینی بعدها از سال 1٩۵1 تا 
1٩۵3 در زمان نخست وزیری مصدق، 
دهه 1٩۷0  در  و  شد  تهران  شهردار 
بود. وزیر  نخست  خصوصی  وکیل 

بهجت در سال 1٩۴8 وارد دانشکده 

هنرهای زیبای تهران شد. او در آنجا با 
سهراب سپهری و بسیاری دیگر مانند 
محصص،  بهمن  رودی،  زنده  حسین 
پرویز تناولی و مارکوس گریگوریان که 
بعدها از از چهره های برجسته هنر ایران 
شدند آشنا شد. او در هنگام تحصیل 
ازدواج  صدر  ابوالحسن  با  دانشگاه  در 
گرفت. طالق  سال 1٩۵2  در  و  کرد 

در  دانشگاه  از  زیادی  افتخارات  با 
و  شد  التحصیل  فارغ   1٩۵۴ سال 
ایتالیا  در  تحصیل  بورسیه  توانست 
بورس  این  با  وی  آورد.  دست  به  را 
رهسپار ایتالیا شد؛ جایی که در آن با 
توصیه گریگوریان، روبرت ملی، نقاش 
و مجسمه ساز ایتالیایی را مالقات کرد 

و ملی پذیرفت که استاد بهجت باشد.
 diپس از اتمام تحصیالت در آکادمی
Belle Arti ابتدا در رم و سپس در 
ناپل، از طرف ملی به صاحب گالری ها 
و منتقدان معرفی شد. اولین نمایشگاه 
برگزار   1٩۵6 در  هنرمند  این  بزرگ 
شد و آثار او در بیست و هشتمین دو 
 )Venice Biennial( ونیز  ساالنه 
به نمایش در آمد.بهجت صدر در طی 
این سال ها توانست سبک اختصاصی 
روز  افقی  را  بوم  توسعه دهد.  را  خود 
زمین می خواباند و با کاردک رنگ ها را 
روی بوم می گذاشت. مجله هنر آسیا 
پاسیفیک در سال 200٩ در مورد وی 
نوشت: »او تسلط مخصوص و ویژه ای 
بر ابزار انتخابی خود داشت.« و »آثاری 
خلق کرد که در آن طیف های رنگی، با 
اشکال هندسی یک نور تزئینی شاعرانه 
می سازند، یعنی حرکتی از قاطعیت تا 

متانت.«
بود:  آمده  مطلب  این  ادامه  در 
دانش  و  توان  صدر  اینکه  »برخالف 
داشت  فارسی  در خوشنویسی  خوبی 
استفاده  تکنیک سیال  از  داد  ترجیح 
کند. تکنیک استفاده از عالئم گرافیکی 
به معنای ثبت لحظه ای که در آن مانند 
عواطف  ژست،  بدون  و  فوری  عکس 
نوعی  وضعیت  این  می شود؛  ثبت 

حرکت از درون به بیرون است.«
بهجت بعدا با مرتضی حنانه آهنگساز 
زندگی  ایتالیا  در  که  ایرانی  مشهور 
می کرد ازدواج کرد. این زوج سپس به 
ایران بازگشتند و بهجت در آنجا مشغول 
تدریس در دانشکده هنرهای زیبا شد.

در سال 1٩62، آثار او در دوساالنه 
سومین  و  پائولو  سائو  دوساالنه  ونیز، 
نمایش  به  تهران  نقاشی  دوساالنه 
گذاشته شد و جایزه سلطنتی بزرگ 

تنها  سال 1٩63  در  کرد.  دریافت  را 
صدایش  کاکوتی  )که  میترا  دخترش 
می زد( را پیش از آنکه از همسرش جدا 

شود به دنیا آورد.
مطالعاتی  فرصت  یک  زمان  در 
میالدی،   1٩66 سال  در  پاریس  در 
بهجت صدر دستیار گوستاو سینگیر، 
یک نقاش بی قاعده از بلژیک شد که 
تدریس  زیبا  هنرهای  دانشکده ی  در 
می کرد. در سال 1٩68 که به ایران باز 
گشت، رئیس بخش هنرهای تجسمی 
دانشگاه تهران شد و در آنجا تا سال 
1٩۷٩ به تدریس مشغول بود. پس از 
انقالب اسالمی، این هنرمند با دخترش 

به پاریس مهاجرت کرد.
میالدی   ٩0 دهه ی  اواخر  در  صدر 
بیماری سرطان پستان مبتال شد  به 
در  اینکه  تا  داد  ادامه  نقاشی  به  ولی 
کورسیکا  جزیره ی  در   ،200٩ سال 
قلبی  سکته ی  علت  به  مدیترانه،  در 

درگذشت.
آثار بهجت صدر هم در ایران و هم در 
خارج به نمایش گذاشته شده اند: موزه 
هنرهای مدرن شهر پاریس )1٩63(، 
مینه سوتا  پُل  َسن  در  گِری،  بنیاد 
)1٩۷1(، موزه های سلطنتی هنرهای 
زیبا بلژیک در بروکسل )1٩۷2(، مرکز 
هنر نورویت در آراس )1٩8۵(، گالری 
هنر گری در نیویورک )2010(، انجمن 
 ،)201۴-201۵( نیویورک  در  آسیا 
پاریس/  شهر  مدرن  هنرهای  موزه 

ماکسی رم )201۴-201۵(.
در سال 200۴، نمایشگاه بزرگی به 
او اختصاص یافت که جزیی از سری 
نمایش های بنیانگذاران هنر مدرن در 
ایران بود که در موزه هنرهای معاصر 

تهران برگزار شد.
»اتاق های موزاییکی« در سال 2008 
غیرانتفاعی  عمل  ابتکار  عنوان  به 
 )A.M. Qattan( آ.م.کتان  بنیاد 
که یک سازمان بشردوستانه فعال در 
تمرکز  با  آموزش  و  فرهنگ  زمینه ی 
بر روی کودکان، معلمان و هنرمندان 
»اتاق های  شد.  تأسیس  است،  جوان 
موزاییکی« به صورت یک فضای چند 
فرهنگ  وقِف  که  درآمده  رشته ای 
معاصر در خاور نزدیک و جهان عرب 
شده است که با نمایشگاه های هنری، 
روز،  وقایع  سخنرانی  فیلم،  پخش 
معرفی کتاب و برنامه های آموزشی و 

اشتغال به فعالیت خود ادامه می دهد.
*منبع: کیهان الیف

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

بهجت صدر، پیشتاز مدرنیسم ایران

آیا قصه نوشتن کار آدم هاییست که 
از واقعیت به عالم هپروت می گریزند؟ 
آیا شاعرها و قصه نویس ها نزد مردم از 
همان لطف و اغماضی برخوردارند که 
کودکان و دیوانه های بی آزار؟ وقتی این 
قصه نویسی با محدودیت های سیاسی 
و ایدئولوژیک، با محدودیت های اسالم 
سیاسی، روبرو می شود، چه بر سرش 
می آید؟ بی خطر و بی مایه و تکراری؟ یا 
به ادعای برخی، در سانسور، خالقتر از 

حتی آزادی می شود؟!
شهال شفیق جامعه شناس و نویسنده 
زندگی  فرانسه  در  از سال 1٩83  که 
و  فارسی  زبان  به  آثاری  و  می کند 
فرانسوی دارد، مهمان این پاراگراف است.

- با توجه به اینکه مسلمانان مهاجر 
در فرانسه کم نیستند، آیا توتالیتاریسم 
اسالمی و حقوق زنان و اسالم سیاسی، 
مسلمانان  زندگی  در  یکسانی  بازتاب 

این دو جامعه دارند؟
از مسلمانان  به چه دلیل بخشی   -
مهاجر در جوامع آزاد، داوطلبانه خود را 

پاراگراف 1۰: گذشته ی بازیافته یا احیا و عادت به 
شرایط ضدبشری؟!

محدود می کنند؟! مثال پذیرش حجاب 
به شکلی که حتی برای  پذیرفته شدن 

قانونی اش مبارزه نیز می کنند!
- چطور می شود از تالش برای حقوق 
زنان و روشنگری درباره توتالیتاریسم 
اسالمی به داستان و قصه نویسی نقب 
قصه پردازی  در  روشنگری  چه  زد؟ 
آمار،  و  تحقیق  در  که  است  ممکن 

یک  فقط  اینکه  یا  نیست؟  ممکن 
وسوسه ی شخصی است؟

در  ولبک  میشل  که  تصویری   -
درباره ی  »تسلیم«  نام  به  خود  رمان 
اسالمگرایان  و  چپگرایان  همکاری 
کار  روی  و  فرانسه ی سال 2022  در 
آمدن اسالمیست ها در این کشور ارائه 

می دهد تا چه اندازه واقعی است؟

ویدئو
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تشکیل  اصلی  =انگیزه 
بر  اصرار  و  فدرال  دولت 
که  قومی  خط کشی های 
عقیدتی  پشتیبانی  مورد 
گروه مارکسیست- اسالمی 
قرار  نیز  خلق  مجاهدین 
ظرفیت های  تقسیم  دارد، 
مرکزی  دولت  مشترک 
ایران و از میان بردن منابع 
منطقه ای  رقابت  قدرت 
شیوه  به  توسل  با  کشور 
و  »غیرمتمرکز«  تقسیم 
رساندن  به صفر  نهایت  در 
آن  تجزیه  و  دفاعی  عمق 

است.
ی  ن ها ا حه خو نو =
»فدرالیسم  امروزین 
قومی« که در شکل دادن به 
انقالب مخرب مذهبی سال 
داشته اند،  قابل  سهم   57
با رسیدن بوی مرگ  امروز 
نظام حاکم به مشام، همسو 
با مارکسیست های اسالمی 
چپ،  جمهوریخواهان  و 
را  تازه ای  جمعی  تالش 
برای تجدید اتحاد نامقدس 
نهایی  انهدام  و  گذشته 
تخریب های  از  پس  آنچه 
جمهوری  ساله  چهل 
مانده،  ایران  برای  اسالمی 

تدارک می بینند.
تبلیغ  کتل  و  =علم 
»فدرالیسم قومی« در ایران 
که  کسانی سپرده شده  به 
تعهدی  کمترین  پیشتر 
نسبت به حفظ یکپارچگی، 
تاریخ،  و  ارضی  تمامیت 
تمدن و میراث های فرهنگ 
سودای  و  نداشته  ایرانی 
کشیدن  آنها  همیشگی 
اقوامی  اطراف  جدایی  خط 
کنار  در  قرن ها  که   بوده 
مسالمت آمیز  زندگی  هم 

داشته اند.
»عمق  کاهش   – تقی زاده  رضا 
دفاعی ایران« که طی دو قرن گذشته 
هدف طرح های راهبردی قدرت های 
نظامی  حمالت  انگیزه  و  جهانی 
تا  شمال  و  غرب  تا  شرق  از  متعدد 
انقالب  زمان  از  بوده،  کشور  جنوب 
سال 57 و تغییر نظام پادشاهی، به 
غیررسمی  شماری  خارجی  سیاست 
از همسایگان و قدرت های منطقه ای 
طرح های  در  آن  پیگیری  و  تبدیل 
امنیتی-  سازمان های  پنهان  و  پیدا 
اطالعاتی مربوط گنجانده شده است.

فاصله  یا  و  ایران،  عمق جغرافیایی 
مرکز با مرزهای مورد تهدید خارجی 
و خطوط مقدم رویارویی با نیرو های 
در  وجه  اهمیت ترین  با  مهاجم، 
و  کشور  استراتژیک  عمق  ترکیب 
امنیت  حفظ  در  تعیین کننده  عامل 

ملی است .
استراتژیک«  »عمق  دیگر  وجوه 
Strategic depth((، یا به تعبیری 
از:  عبارتند  ایران  دفاعی«  »عمق 
جمعیت؛  شمار  خاک؛  وسعت 
آمیزه  بی نظیر  و  جغرافیای سیاسی 
ذخایر  )بخصوص  ملی  ثروت های 
از سوء  پرهیز  در صورت  که  انرژی( 
مدیریت می توانند کشور را در باروی 
شکست  غیرقابل  و  مقاوم  دفاعی 
رفاه  از  را  آن  ساکنان  و  داده  قرار 
برخوردار  ممکن،  سطح  باالترین  در 

سازند.
حکومت  آمدن  کار  روی  از  پس 
»عمق  کاربرد  تهران،  در  اسالمی 
به  رو  ظرفیت های  و  استراتژیک« 
در  می باید  که  ایران  )قدرت(  رشد 
و  کشور  تمامیت  از  دفاع  خدمت 
همسایگان  و  منطقه  امنیت  تثبیت 
به  جمعی  همکاری های  توسعه  و 
نظریه  اجرای  در  گرفته می شد،  کار 
و  شیعه«،  »هالل  تحکیم  و  توسعه 
انگیزه صدور انقالب اسالمی، به عامل 
تمامیت  و  موجودیت  علیه  تهدید  

کشورهای منطقه تبدیل شد.
از  شماری  کنون،  تا  زمان  آن  از 
همسایه،  مسلمان  عموما  کشورهای 
با  مقابله  به منظور  اسرائیل،   بعالوه 
تهدید های امنیتی بر آمده از حکومت 
تمهیداتی  طی  ایران،  مذهبی 
»بازدارنده«،  یا  و  »پیشگیرانه« 

کاهش عمق دفاعی و به تحلیل بردن 
ظرفیت های کشور را هدف طرح های 

پیدا و پنهان خود قرار داده اند.
تقسیم ایران در »بازی بزرگ«

دو امپراتوری روسیه و بریتانیا طی 
قرن های 19 و ۲۰ میالدی، بیش از 
گذشته، کاهش عمق دفاعی ایران را 
با منافع راهبردی خود همسو دیده و 
برای تامین این هدف به ظرفیت های 
نظامی و جنگ علیه ایران و سازش 

میان خود متوسل شده اند.
نخستین  نظامی  هجوم های 
و  ایران،  علیه  روسیه  امپراتوری 
آسیای  سرزمین های  کردن  جدا 
شرق  در  بزرگ  خراسان  و  مرکزی 
در  باکو  و  تالش  شیروان،  گنجه،  و 
بعد  و  نوزدهم  قرن  از  کشور  شمال 
از  متاثر  ناپلئون،  نهایی  شکست  از 
و   )1۸19( وین  کنگره  تصمیمات 
استقرار »نظم نوین« میان کشورهای 
گرفت. بیشتری  برنده جنگ، شدت 

ایران  دفاعی  عمق  کاهش  از  پس 
از شمال شرق تا شمال غرب کشور، 
روسیه به موقعیت برتری دست یافت 
و با تکیه بر مواضع به دست آورده، 

پس از فتح بخارا، در رقابت با حضور 
متوجه  هند،  شبه قاره  در  بریتانیا 

اراضی ایران در هرات شد.
در  ایران  جنوب  به  بریتانیا  هجوم 
)اوایل سلطنت  سال 1۸5۶ میالدی 
تا  اگرچه  قاجار(  شاه  ناصرالدین 
مقابل  در  پیشگیرانه  اقدام  حدودی 
پیشروی امپراتوری روسیه در آسیای 
کردن  خنثی  منظور  به  و  مرکزی 
کشور  آن  نفوذ  منطقه  علیه  تهدید 
بود، کاهش عمق دفاعی ایران را نیز 

مد نظر داشت.
در جریان حمله نظامی بریتانیا به 
جنوب کشور جزیره خارک به اشغال 
از  پس  شاه  ناصرالدین  و  آمد  در 
مقاومت اندک از ادامه محاصره هرات 
دست کشید و در پیامد آن افغانستان 

از خاک ایران جدا شد.
منطقه ای  ایران-  از  هرات  جدایی 
حاصلخیز و ثروتمند و مرکز پیشین 
رشد  و  تولد  محل  و  بزرگ  خراسان 

شاه عباس صفوی، نتیجه توطئه های 
خارجی و ضعف قدرت مرکزی بود که 
بعد از چند بار دست به دست شدن 
ازبک ها،  و  افغان ها  ابدالی ها،  میان 

سرانجام در جریان رقابت های بریتانیا 
و روسیه قطعیت یافت.

و  بزرگ  قدرت های  فرصت طلبی 
برای کاهش عمق  آنها  قصد مستمر 
دفاعی ایران و تضعیف کشور تنها به 
از  عمده ای  بخش های  ساختن  جدا 

آب و خاک ایران ختم نشد.
و  خارجی  طمع ورزی های  تداوم 
استفاده از ضعف دولت مرکزی ایران 
منجر به عقد پیمانی در سال 19۰7 
میالدی میان امپراتوری های بریتانیا 
کشور  جنوب  واگذاری   و  روسیه  و 
به »دولت فخیمه« و شمال کشور به 

مناطق نفوذ انحصاری تزار ها شد.
کشور  تقسیم  سر  بر  توافق  از  بعد 
جنوب،  و  شمال  نفوذ  حوزه های  به 
منطقه  عنوان  به  هم  میانی  منطقه 
خنثی ظاهرا در اختیار دولت مرکزی 
قرار گرفت و در عمل این مناطق نیز 
صحنه تاخت و تاز و سهم خواهی ها و 

رقابت های دو قدرت برتر شد.

جهانی  اول  جنگ  پایان  از  پس 
ضعف  از  آگاهی  با  بریتانیا  نیروهای 
کامل دولت مرکزی ایران در روزهای 
حکومت  و  قاجار  سلسله  پایانی 

احمدشاه، در بوشهر پیاده شده و به 
منظور تصرف کامل شیراز به استان 

فارس حمله بردند.
روس ها نیز که پس از پایان جنگ 
بلشویکی  حکومت  استقرار  و  اول 
کوتاه  مدتی  برای   )  1917 )سال 
از در سازش درآمده بودند  ایران  با 
قدرت  پایه های  تحکیم  از  پس 
بخصوص  و  مسکو  در  تازه  حکومت 
طی  نازی  آلمان  شکست  از  بعد 
تکرار  در  و  جهانی،  دوم  جنگ 
و  ناپلئون  شکست  از  بعد  وضعیت 
سودا های  نوین«،  »نظم  برقراری 
سر  از  ایران  تجزیه  برای  را  خود 
هر  کاهش  هدف  تعقیب  و  گرفته 
تجزیه   و  دفاعی  عمق  بیشتر  چه 
قومی  جمهوری  دو  ایجاد  ایران، 
)حکومت  و  مهاباد(  )جمهوری 
خودمختارآذربایجان( را پی گرفتند.

بسیج همسایگان علیه ایران
نظام  یکباره  دگردیسی  از  بعد 

سیاسی ایران و ظاهر شدن حکومتی 
توسعه طلب،  و  عقیده گرا  انقالبی، 
ملی گرا  متعارف،  حکومت  بجای 
منطقه ای  همکاری های  مشتاق  و 
قبلی، همسایگان با استفاده از ابزار ها 
برای  خود  اختیار  در  ظرفیت های  و 
عمل  وارد  تازه  وضعیت  با  مقابله 

شدند.
به  عراق  تمام عیار  نظامی  هجوم 
انقالب  از  بعد  سال  در  ایران  خاک 
به  دادن  پناه  ساله،  هشت  جنگ  و 
نیروهای  تجهیز  و  خلق  مجاهدین 
آزادیبخش«،  »ارتش  قالب  در  آنان 
شکل دادن به جنگ نیابتی در درون 
یا  و  مرساد«  ایران- »عملیات  خاک 
عوامل  به  کمک  جاویدان«،  »فروغ 
جدایی طلب در مناطق غرب و جنوب 
خوزستان-  و  کردستان  کشور- 
تنها  که  است  اقداماتی  سرفصل های 
به  عراق،  ایران-  یک کشور همسایه 
و  استراتژیک  عمق  کاهش  منظور 
مقابله با تهدید های حکومت مذهبی 
آن صورت داده است.در نتیجه سوء 
قدرت  از  اسالمی  جمهوری  استفاده 
علیه  ایران  طبیعی  ظرفیت های  و 

کشورهای منطقه، پاکستان و ترکیه 
به   1357 سال  انقالب  از  پیش  که 
ترتیب در پیمان های دفاعی  بغداد، 
از  دفاع  منطقه ای،  عمران  و  سنتو، 
تلقی  خود  از  دفاع  را  ایران  تمامیت 
تجزیه  سیاست  از  اینک  می کردند، 
فدرالیسم  تبلیغ  پوشش  )در  ایران 
خلق ها«  »حقوق  احقاق  و  قومی( 

پشتیبانی می کنند.
مسلح  گروه های  پناهگاه  پاکستان 
جدایی طلب در سیستان و بلوچستان 
است که هر از گاهی در درون خاک 
رده  ماموران  و  سربازان گشت  ایران 
پایین را به اسارت می گیرند و ترکیه در 
آنکارا گروه های آذری زبان را با تبلیغ 
»آذربایجان جنوبی« میزبان می شود 
»میت«  کشور  آن  امنیت  سازمان  و 
)Millî İstihbarat Teşkilatı( با 
در  تجزیه طلبان  هزینه های  پرداخت 
به  اروپایی، کنفرانس های  کشور های 
را  »جمهوریخواهان«  مستقل  ظاهر 

سازمان می دهد.
فکر  از  غیررسمی  ترکیه  حمایت 
به  جنوبی«  »آذربایجان  پیوستن 
جمهوری آذربایجان با هدف کاهش 
عمق استراتژیک ایران و تحلیل بردن 
عوامل  گوش  به  آن،   ظرفیت های 
دولت باکو چون موسیقی است که به 
تجزیه طلبانه  تحریک های  خود  نوبه 
قومی«  »فدرالیسم  پردازان  نظریه 
پشتیبانی  گذشته  دهه  دو  طی  را 

کرده اند.
پیش  که  نیز  سعودی  عربستان 
و  دوستی  روابط  ایران  با  انقالب  از 
و  داشت  مسالمت آمیز  همزیستی 
پذیرفته  را  ایران  منطقه ای  چیرگی 
با عمق استراتژیک  بود، برای مقابله 
از  آن،  تضعیف  هدف  با  و  ایران 
)و  همسایه  کشور های  دیگر  قافله 
اسرائیل(  مانند  فرامرزی  کشورهای 
و  ظرفیت  نسبت  به  و  نمانده  عقب 
بصره  تا  بحرین  از  خود،  قابلیت های 
عملیات  خوزستان  خاک  درون  و 
و  رسانه ای  عرصه  در  و  میدانی، 
هزینه های  صرف  با  مجازی  دنیای 
چند صد میلیون دالری از گروه های 
و  »االحواز«ی ها  جدایی طلب، 
که  قومی«  »فدرالیسم  پیشگامان 
از  بیش  نام  نقشه های شوم خود  در 
»عربستان«  را  خوزستان  ساله  هزار 
کرده اند، پشتیبانی مالی، تبلیغاتی و 

تدارکاتی می کند.
نظامی  هم پیمان  اسرائیل،  دولت 
غیررسمی  ایران در گذشته، با وجود 
ابراز همدلی  های اخیر دولت تل آویو 
با  آنان  مقابله ی  در  ایران  مردم  با 
ایجاد  نظریه  اسالمی،  جمهوری 
کردستان بزرگ و جدا کردن بخشی 
مصالح  جهت  در  را  ایران  خاک  از 
امنیتی خود می بیند و با چراغ روشن 
فکری  چنین  پیشبرد  از  خاموش  و 

پشتیبانی می کند.
ایران،  تجزیه ی  برای  تالش 
مسلحانه  شورش های  دادن  سامان 
جدایی طلبان در مناطق مرزی، تبلیغ 
نظریه »فدرالیسم قومی« زیر پوشش 
جمهوری  از  شده  مدیریت  عبور 
اسالمی، و استقرار »جمهوری فدرال 
سکوالردمکرات« هر یک، بخش های 
جداگانه طرح واحدی است که وجوه 
متفاوت آن از سال ها پیش با هزینه 
اطالعاتی  سازمان های  هدایت  و 
رضایت  و  همسایه،  کشورهای 
موجودیت  علیه  بزرگ  قدرت های 

ایران تعقیب می شده است.
مدعیان  جاری  تالش های 
یارگیری  برای  قومی«  »فدرالیسم 
در گروه های اپوزسیون نیز به تقلید 
خدعه،  با  که  خمینی«  »تقیه  از 
ملی-  اصطالح  به  و  مارکسیست ها 
ایران  پادشاهی  مخالف  مذهبی های 
منظور  به  برد،  خود  عبای  زیر  را 
پوشاندن  و  مشروع  شکل  دادن 
فکر  این  به  غیروابسته  صورتک 
و  می گیرد.علم  صورت  خارجی، 
در  قومی«  »فدرالیسم  تبلیغ  کتل 
که  شده  سپرده  کسانی  به  ایران 
به  نسبت  تعهدی  کمترین  پیشتر 
و  ارضی  تمامیت  یکپارچگی،  حفظ 
تاریخ، تمدن  و میراث های فرهنگ 
همیشگی  سودای  و  نداشته  ایرانی 
اطراف  آنها کشیدن خط جدایی در 
هم  کنار  در  قرن ها  که  اقوامی  بوده 

زندگی مسالمت آمیز داشته اند.
انگیزه اصلی برقراری دولت فدرال 
قومی  خط کشی های  بر  اصرار  و 
اسالمی  مارکسیست-  گروه  که 
مجاهدین خلق نیز در گذشته از آن 
پشتیبانی کرده، تقسیم ظرفیت های 
از  و  ایران  مرکزی  دولت  مشترک 
رقابت  قدرت  منابع  بردن  میان 
روش  به  توسل  با  کشور  منطقه ای 
تقسیم »غیرمتمرکز« و در نهایت به 
صفر رساندن عمق دفاعی و تجزیه ی 

کامل آن است.
نوحه خوان های امروزین »فدرالیسم 
قومی« که در شکل دادن به انقالب 
قابل  سهم   57 سال  مذهبی  مخرب 
حزب  پیش  سال  چهل  و  داشته 
به  را  مسلمان«  »خلق  ساختگی 
منظور سهم خواهی قومی علم کرده 
ماندند،  باز  نتیجه  به  رسیدن  از  و 
نظام  مرگ  بوی  رسیدن  با  امروز، 
موازی  خط  در  مشام،   به  اسالمی 
و  اسالمی  مارکسیست های  با 
اجرای  در  و  چپ،  جمهوریخواهان 
طرح های تدوین شده در سازمان های 
را  تازه ای  تالش  خارجی،  اطالعاتی 
برای تجدید اتحاد نامقدس گذشته و 
انهدام نهایی آنچه پس از تخریب های 
مانده،  ایران  برای  اسالمی  جمهوری 

تدارک می بینند.

»فدرالیسم 
قومی«: 

نسخه کهنه ی 
جدایی طلبان 
برای تجزیه ی 

ایران

گردهمایی جدایی طلبان منسوب به آذربایجان ایران در شهر آنکارا

حدود جغرافیایی ایران در دوران صفویه
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

حواشی درباره گفته های ظریف ...                      از صفحه 4
نائب  شاهرودی  حسینی  حسن 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
و  ناشیانه  را  ظریف  اظهارات  نیز 
است  گفته  و  خوانده  غیردیپلماتیک 
و  سیاسی  آثار  ظریف  »اظهارات  که 

امنیتی برای کشور خواهد داشت.«
اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب 
»وزیر  که  کرده  تأکید  مجلس 
مستندات  و  مدارک  باید  امورخارجه 
اقتصادی  این ادعا ها را به کمیسیون 
ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد.«

حسینی شاهرودی که از نمایندگان 
اسالمی  شورای  مجلس  اصولگرای 
است توپ را در زمین دولت انداخته 
و گفته است: »باید نحوه اجرای قانون 
بررسی  مورد  دولت  توسط  پولشویی 
قرار گیرد. اگر این قانون ایرادی دارد 
اصالح  برای  الیحه ای  می تواند  دولت 
ندارد  ایرادی  اگر  و  دهد  ارائه  قانون 
باید نحوه اجرای آن مورد بررسی قرار 

گیرد.«

او همچنین موضوع تحقیق و تفحص 
از بانک مرکزی را نیز مطرح کرده و 
گفته است: »یکی از بند های تحقیق 
بررسی  را  بانک مرکزی  از  تفحص  و 
بر  نظارت  در  مرکزی  بانک  عملکرد 
ارز  قاچاق  از  جلوگیری  و  پولشویی 
و شفافیت نظام ارزی است. از طریق 
این تحقیق و تفحص اراده دولت برای 
نظام  شفافیت  و  پولشویی  با  مقابله 
پولی و بانکی مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت.«
استیضاح  موافقان  و  مخالفان 

ظریف
اما سخنان محمدجواد ظریف او را 
کشانده  هم  استیضاح  قدمی  یک  تا 
مجلس  نمایندگان  از  تعدادی  و 
شورای اسالمی نیز هفته جاری طرح 
این  کردند.  مطرح  را  وی  استیضاح 
استیضاح 11 بند دارد که مهمترین 
آن »اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب 
از جمله اتهام پولشویی به جمهوری 

تأمالت بهنگام؛ سرمایه داری شیعی: چپاول بجای کارآفرینی خورشیدی،  چهل  =دهه 
اقتصاد  درخشان  دوران 
بازار  رونق  زمانه  و  ایران 
تولید داخلی و شکل گیری 
صنایع ملی بود. برنامه ریزی 
از حضور  و تخصص حاصل 
تحصیل کرده  چهره های 
عرصه  در  وطن دوست  و 
اقتصاد کشور- که بسیاری 
موقعیت های  آنها  از 
مدیریتی  و  دانشگاهی 
برای  را  اول«  »جهان  در 
خدمت به وطن رها کرده و 
به ایران بازگشته بودند- و 
جدی  عزم  مهمتر  همه  از 
محمدرضا  ایراندوستانه  و 
شاه برای توسعه و پیشرفت 
کشور، موجب شده بود که 
مستمر  چشمگیر،  رشد 
افق   اقتصادی،  متوازن  و 
ایران  آینده  برای  روشنی 

ترسیم کند.
رخداد  از  پس  =آنچه 
سر  بر   57 انقالب  شوم 
کارآفرینان  و  تولیدگران 
ثمره  آمد،  خصوصی  بخش 
و  توطئه  سال  چندین 
پرونده سازی ارتجاع سرخ و 
سیاه علیه بخش خدمتگزار 
دوران  میهن دوست  و 
اموال،  مصادره  بود.  پهلوی 
و  قتل  حتی  و  دستگیری 
و  صنعت  صاحبان  اعدام 
روزهای  همان  از  سرمایه، 

نخست انقالب آغاز شد.
روزها،  این   - مصدقی  یوسف 
اعتصابات  جدید  دور  با  همزمان 
نقاط  در  صنعتی  واحدهای  کارگران 
مختلف ایران-بخصوص صنایع نیشکر 
استان  در  اهواز  فوالد  و  هفت تپه 
و  مدیران  از  اطالعاتی  خوزستان- 
به  اعتصاب  مورد  واحدهای  مالکان 
نشاندهنده  که  کرده  درز  رسانه ها 
برنامه های سراسر فساد و تباهی این 
صنایع  نابودی  برای  نوظهور  طبقه 

نیمه جان کشور است.
شک نیست که حرص و آز بی حد و 
مرز مالکان )بخوانید غاصبان( تبهکار 
شرایط  در  تولیدی  واحدهای  این 
پررنگی  نقش  صنایع  این  نابسامان 
فردی،  آز  و  از حرص  بیش  اما  دارد 
بینش اسالمی- شیعی این رانتخواران 
قالبی،  سرمایه داران  و  حکومتی 
مسبب فجایع جاری در صنایع کشور 
شده است. شاید نگاهی به گذشته و 
مقایسه آن با زمان حال، این موضوع 

را روشن تر کند.
پهلوی:  عصر  اقتصاد  پشتوانه  الف( 
تکنوکراسی و سرمایه دارِی کارآفرین  
دوران  خورشیدی،  چهل  دهه 
رونق  زمانه  و  ایران  اقتصاد  درخشان 
شکل گیری  و  داخلی  تولید  بازار 
و  برنامه ریزی  بود.  ملی  صنایع 
چهره های  حضور  از  حاصل  تخصص 
تحصیل کرده و وطن دوست در عرصه 

آنها  از  بسیاری  که  کشور-  اقتصاد 
مدیریتی  و  دانشگاهی  موقعیت های 
به  خدمت  برای  را  اول«  »جهان  در 
بازگشته  ایران  به  و  کرده  رها  وطن 
جدی  عزم  مهمتر  همه  از  و  بودند- 
برای  شاه  محمدرضا  ایراندوستانه  و 
موجب  کشور،  پیشرفت  و  توسعه 
شده بود که رشد چشمگیر، مستمر 
و متوازن اقتصادی، افق  روشنی برای 

آینده ایران ترسیم کند.
تکنوکرات های  دوران،  آن  در 
جهانگیر  و  جمشید  چون  کاردانی 
علینقی  اصفیا،  صفی  آموزگار، 
و…  انصاری  هوشنگ  عالیخانی، 
و  توانمند  کارآفرینان  کنار  در 
خیامی  برادران  چون  وطن دوستی 
علی  ایران ناسیونال(،  )بنیانگذاران 
مینو(،  صنعتی  )گروه  خسروشاهی 
صنعتی  )گروه  ایروانی  محمدرحیم 
را  ایران  و صنایع  اقتصاد  و…  ملی( 
به گونه ای ریل گذاری کرده بودند که 
اگر انقالب شوم 13۵۷ رخ نداده بود، 
دور نبود که ایران در شمار سه قدرت 
اقتصاد آسیا در آمده و نقشی  اصلی 
تعیین کننده در اقتصاد جهان ایفا کند.

ملی  در صنایع  تولیدی  محصوالت 
تولیدات  بیشتر  از  تنها  نه  دوره  آن 
بودند  مرغوبتر  آسیایی  کشورهای 
بلکه حتی قابلیت رقابت با بسیاری از 
محصوالت وارداتی از »جهان اول« را 

داشتند.
دهه  ابتدای  در  نفت  بهای  جهش 
افزایش  موجب  خورشیدی  پنجاه 
درآمد  این  شد.  ایران  دولت  درآمد 
اقتصاد  از طریق بودجه عمومی وارد 
آغاز  در  نقدینگی  این  گردید.  ایران 

رشد  و  رفاه  سطح  رفتن  باال  موجب 
از  پس  اما  شد  ملی  سرانه  درآمد 
تولید  هزینه های  رشد  باعث  چندی، 
گردید و شاخص هزینه های زندگی را 

به شدت افزایش داد.
نگاه متوازن توسعه گرای دهه چهل 
قدرت  با  معقولی  نسبت  خورشیدی 
جذب اقتصاد ایران در آن زمان داشت 

نفتی  درآمدهای  افزایش  شدت  ولی 
در دهه پنجاه و عدم توانایی اقتصاد 
ایران برای جذب آن، ظرف چند سال 
موجب کند شدن جریان توسعه شد. 
پنجاه،  دهه  در  دولت  بودجه  حجم 
سیاست های  که  شد  عظیم  چنان 
پولی و بانکی جاری در نهاد دولت در 
کوتاه مدت، امکان کنترل آثار مخرب 

داخلی  صنایع  رشد  نداشت.  را  آن 
همراه با سیاست های کلی و درازمدت 
اقتصادی  و  برنامه ریزی  دستگاه های 
زمان،  مرور  به  می توانست  کشور 
را  نقدینگی  از  پیش آمده  مشکالت 
رفع و رجوع کند اگر بهمن سهمگین 

انقالب بر میهن ما آوار نمی شد.
ب( بینش چپاولگر اسالمی- شیعی: 

غنیمت گیری به جای کارآفرینی
با  سیاه  و  سرخ  ارتجاع  دشمنی 
پهلوی  دوران  در  مسلط  تکنوکراسی 
دو  این  بازوهای  که  شد  موجب 
روشنفکران  و  بازاریان  یعنی  ارتجاع 
طبقاتی  لحاظ  به  هرچند  چپگرا- 
در  می شدند-  محسوب  هم  رقیب 
دشمنی با پهلوی گرایی و صنعتگران 
و تولیدکنندگان برآمده از آن، متحد 
آسیب  برای  وسیله ای  هر  از  و  شده 
زدن به صنایع نوپای بخش خصوصی 
استفاده کنند. انواع دروغ ها و شایعات 
و  صنایع  صاحبان  فساد  به  مربوط 
از  پهلوی،  دوران  موفق  کارآفرینان 
سوی این دو بازوی ارتجاع ساخته و 

در جامعه پخش می شد.
آنچه پس از رخداد شوم انقالب ۵۷ 
بر سر تولیدگران و کارآفرینان بخش 
سال  چندین  ثمره  آمد،  خصوصی 
سرخ  ارتجاع  پرونده سازی  و  توطئه 
خدمتگزار  بخش  این  علیه  سیاه  و 
بود.  پهلوی  دوران  میهن دوست  و 
مصادره اموال، دستگیری و حتی قتل 
و اعدام صاحبان صنعت و سرمایه، از 
آغاز  انقالب  نخست  روزهای  همان 
آن، صنایع  از  زمانی پس  کوتاه  شد. 
و  نادانی  واسطه  به  شده  مصادره 
ورطه ی  به  دولتی   مدیران  فساد 

افتادند.  ورشکستگی  و  زیان دهی 
فرصتی  زمان  مرور  به  وضعیت  این 
را برای بخشی از فرقه تبهکار فراهم 
این  بهانه خصوصی سازی  کرد که به 
با  آنها،  تابعه  شرکت های  و  صنایع 
انواع ترفندهای کثیف و مفسده انگیز، 
آنها را تقریبا مجانی به مالکیت خود 
می توان  را  جماعت  این  آورند.  در 
چپاولگر  سرمایه داری  نمایندگان 

شیعی نامید.
از آنجا که این سرمایه داران چپاولگر 
به سنت مسلمین صدر اسالم، به همه 
اموال و منابع کشور به چشم غنیمت 
به  بنا  نگاه می کنند،  از جهاد  حاصل 
همین سنت اسالمی- شیعی عالقه ای 
به تولید یا سرمایه گذاری طوالنی مدت 
از  بخشی  ندارند.  عرصه ای  هیچ  در 
مالکیت  به  از  پس  چپاولگران،  این 
در  مصادره ای،  صنایع  آوردن  در 
اسرع وقت اموال منقول و غیرمنقول 
به  وابسته  شرکت های  و  کارخانجات 
غیب  و  کرده  نزدیک  پول  به  را  آنها 
این  می شوند. بخش رندتر و رجاله تر 
شیعیان پاکیزه اما بجای فروختن اموال 
کارخانجات و شرکت های واگذارشده، 
این اموال را به عنوان وثیقه در قبال 
وام هایی با چند برابر ارزش آن اموال، 
دولتی  و  بانک های خصوصی  گرو  در 
گذاشته و با تبدیل این وام ها به ارز و 
همچنین  و  سرمایه ای  کاالهای  سایر 
سرمایه،  و  بورس  بازار  در  سفته بازی 
به بهای نابودی زندگی هزاران کارگر 
و آسیب به اقتصاد کشور، به ثروت های 
بادآورده  و افسانه ای دست می یابند. این 
گروه دوم در واقع با وقاحتی شگفت آور، 
دو بار اموال عمومی را غارت می کنند. 
و  کارخانه ها  کشیدن  باال  با  نخست 
صنایع دولتی با ترفند خصوصی سازی، 
بانک ها  منابع  چاپیدن  سپس  و 
به  صنایع  این  گذاشتن  گرو  با 
بانک ها! نزد  خصوصی شده  اصطالح 

دو  طی  رویه ای،  و  رفتار  چنین  با 
دهه اخیر، اکثر قریب به اتفاق صنایع 
ریشه دار و قدیمی کشور غارت گردید 
و نابود شد. فرقه تبهکار، عامدانه و با 
پشتوانه ذات چپاولگر و غارتگر اسالم 
شیعی، اندیشه کارآفرینی و تولیدگری 
دزد  و  برانداخت  ایران  اقتصاد  از  را 
چپاولگر شیعه را جایگزین سرمایه دار 

مولد ایرانی نمود.
تکمله

صاحب این صفحه کلید، هر روز ضمن 
خوردن صبحانه، به شیشه مربایی نگاه 
می کند که رویش با افتخار حک شده: 
از سال 1882  یعنی   1882 Since
این  خورشیدی(   1261( میالدی 
نسل های  کام  و  بوده  دایر  مرباسازی 
متمادی از اهالی آمریکای شمالی را 
است.  کرده  شیرین  محصوالتش  با 
چنین تولیدکنندگانی حتی با قدمتی 
توسعه یافته  ممالک  در  این،  از  بیش 
کم نیستند. زمانی که این مرباسازی 
کرد،  محصوالتش  تولید  به  شروع 
ناصرالدین شاه قاجار در ایران سلطنت 
می کرده و مالک جان و مال و ناموس 
رعایای ایران بوده است. نگارنده بعید 
با  صنعت خصوصی  یک  که  می داند 

این قدمت را در ایران بشود یافت.
غنیمت گیری  روحیه  که  زمانی  تا 
حاکم  ایران  اقتصاد  بر  چپاولگری  و 
باشد، توسعه پایدار و ثبات اقتصادی 

رؤیاهایی دست نیافتنی هستند.

اسالمی« است.
به  که  ظریف  استیضاح  محورهای 
شرح  به  رسیده  نماینده   2۴ امضای 

زیر است:
– اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب 
از جمله اتهام پولشویی به جمهوری 

اسالمی ایران
– بی توجهی به اقتصاد در دیپلماسی 
کشور و عدم اجرای برنامه های اعالمی 
به مجلس شورای اسالمی جهت اخذ 

رأی اعتماد
– عدم توجه کافی به توسعه و فعال 
کردن روابط با عموم کشورها در قاره 

آسیا، آفریقا و آمریکای التین
سفیران  بعضی  از  استفاده   –
در  آنها  عملکرد  ارزیابی  که  ناکارآمد 
توسعه روابط با کشور مقصد قابل ارائه 
نمی باشد. از باب نمونه سفیر ایران در 

استرالیا
انتخاب  عدم  و  سوزی  فرصت   –
کشورهای  بعضی  برای  سفیر 
داریم  خوبی  ارتباطات  که  دوست 
سفیر  کشورها  آن  در  مدت ها  ولی 

هند. و  چین  مانند  نداشتیم، 
– دستگیری دیپلمات های ایرانی در 
کشورهای اروپایی به بهانه های واهی 
و عدم مقابله به مثل و تحرکات کافی 

در دفاع از دیپلمات های کشور
که  فرصت هایی  از  استفاده  عدم   –

مقاومت در منطقه فراهم نمود
دستگاه  منفعالن  موضع   –
دیپلماسی در خصوص کشتار حجاج 
در منا و عدم احقاق حقوق ملت ایران 

و خانواده های آنان
در  نامطمئن  افراد  کارگیری  به   –

مذاکرات حساس و مهم
– تهدید بنیه دفاعی کشور به از بین 

رفتن توانایی آن
– عدم تأمین منافع ملت ایران در 

قراردادهای منعقدشده
علی  می رسد  نظر  به  وجود  این  با 
اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای 
امور  وزیر  استیضاح  موافق  چندان 
شرایط  چنین  در  ویژه  به  خارجه 
حساس و سرنوشت سازی که نظام در 

آن قرار دارد نیست.

سپاه،  به  نزدیک  جوان  روزنامه 
با  خود  سرمقاله  در  آذرماه  ششم 
عنوان »استیضاح ظریف را فراموش 
بیهوده،  کاری  را  طرح  این  کنید« 
می نویسد:  و  دانسته  اشتباه  و  مضر 
»از چند جهت االن وقت استیضاح و 
یقه گیری نیست. یکی از این جهات، 
است  دشمن  برابر  در  ما  موقعیت 
نشان  را  ملی  وحدت  ]باید[  و… 

می دهد.«
در ادامه سرمقاله این روزنامه آمده، 
اگر استیضاح ظریف رای بیاورد او در 
قرار می گیرد  ملی  قهرمان  مقام یک 
کند.  کار  نگذاشته اند  مخالفان  که 
که  »مجلسی  شده  تاکید  همچنین 
یادگاری می گیرد  با موگرینی عکس 
کوتاه آمدن  بابت  را  ظریف  نمی تواند 
جوان  کند.«  برکنار  دشمن  برابر  در 
به مجلس توصیه کرده فقط از ظریف 
اروپا  و  آمریکا  برابر  در  که  بخواهند 

محکم تر بایستد.
شیرازی  مکارم  آیت اهلل  آنسو  در 
نیز  اصالح طلبان  حامِی  تقلید  مرجع 

کارخانه ارج پس از انقالب و در سال های اخیر

در واکنش به استیضاح ظریف گفته 
است که »اگر بخواهیم وزیری را تغییر 
مقابل  در  که  وزیرانی  هم  آن  دهیم 
درستی  کار  ایستاده اند،  دشمنان 
نیست و نباید در این موقعیت دولت 

ضعیف شود.«
»باید  شیرازی  مکارم  عقیده  به 
هم  سر  پشت  های  استیضاح  این  از 
و  کرد«  نظر  صرف  شرایط  این  در 
تضعیف  معنای  به  استیضاح  »خوِد 
پایه فعالیت های وزیر است و در این 
شرایط باید مالحظات الزم را داشت.«

دولت  که  شرایطی  در  روزها  این 
و  برجام  شکست  دلیل  به  روحانی 
فشار  زیر  شدت  به  تحریم ها  فشار 
خارجه اش  امور  وزیر  اعترافات  است، 
به فساد و پولشویی گسترده در نظام 
داده  قرار  تنگنا  در  بیشتر  را  آن  نیز 
نمایندگانی  دید  باید  حال  است. 
مطرح  را  ظریف  استیضاح  طرح  که 
خندان  وزیر  می توانند  آیا  کرده اند 
به  استیضاح  برای  را  روحانی  کابینه 

صحن علنی بکشند یا نه!



KAYHAN LONDON ONLINE

Page 18  صفحه 18

آخرین ویدئوهای خربی در لنز ایران
www.lenziran.com

No.1655 Friday 30 November 2018   
P.O. Box 435,Old Brompton Road 2,London, SW7 3DQ
Tel: +(44)-(0)20 3633 3684   Fax: +(44)-(0)20 3633 3685
e-mail: ads@kayhan.london - www.kayhan.london

سال سی  و پنجم ـ  شماره 1655  )شمارۀ 189 از دورۀ جدید( 
ـ  30  نوامبر  2018 میالدی  جمعه   2 آذر 1397 خورشیدی - 22 ربیع االول  1440  قمری 

آگهیدرکیهانآگاهیمیآورد
نشانیسایت:

www.kayhan.london
روابطعمومی:

info@kayhan.london
آگهیوتبلیغات:

ads@kayhan.london
سردبیری:

editorial@kayhan.london

شفافیت  و  وضوح  =عدم 
موضع اروپایی ها و بی اطالعی 
پشت  آنچه  از  ایران  رژیم 
پایتخت های  میان  پرده 
اروپا و واشنگتن می گذرد، 
از  ایران را بیش  زمامداران 
هر چیز نگران کرده است. 
تهران به این نتیجه رسیده 
است که اگر چه در پرونده 
با  به ظاهر  اروپایی ها  اتمی 
ایران  با  اتمی  توافق  ادامه 
حاضر  اما  دارند  همسویی 
و  تاریخی  روابط  نیستند 
آمریکا  نظامی  حمایت های 
را به خاطر جمهوری اسالمی 
اروپایی ها  بزنند.  هم  بر 
همچنین حاضر نیستند به 
دور از امریکا و برخالف میل 
واشنگتن همکاری مشترک 
داشته  تهران  با  منطقه ای 

باشند.
فین  طر شنگتن  ا و =
اروپایی- ایرانی را به دقت 
زیر ذره بین قرار داده تا هر 
گونه خطایی که از آنها سر 
بزند با شدیدترین واکنش ها 

پاسخ دهد.
با گذشت زمان رژیم ایران کم  کم 
که  می کند  اعتراف  حقیقت  این  به 
به  کمک  برای  اروپاییان  وعدهای 
تهران برای یافتن راه حلی جهت دور 
بن بست  به  آمریکا  تحریم های  زدن 

رسیده است.
از زمان خروج دونالد ترامپ از توافق 
کشورهای  موضع  کنون  تا  هسته ای 
از  ایران  به  آنها  تعهدات  و  اروپایی  
دایره همبستگی سیاسی فراتر نرفته و 
اروپاییان نتوانسته اند مکانیسمی جهت 
مالی،  موسسات  به  تهران  دسترسی 
کنند.  پیدا  تجاری  و  بانکی  امکانات 

اروپاییان همچنین حاضر نیستند به 
وارد  ایران  اسالمی  جمهوری  خاطر 
نزاع های  حقوقی، تجاری و اقتصادی با 
واشنگتن شوند. به همین دلیل است 
که عباس عراقچی دستیار وزیر امور 
خارجه ایران اروپا را به عجز و ناتوانایی 
آمریکا متهم کرد  برابر فشارهای  در 
اقتصادی  وعده های  از  آنها  گفت  و 
اقتصادی و مالی که پیشتر به تهران 
کرده اند. عقب نشینی  بودند،  داده  

عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه ایران در همایش تحوالت 
منطقه و نظام بین الملل که صبح روز 
علوم  و  دانشکده حقوق  در  دوشنبه 
طباطبایی  عالمه  دانشگاه  سیاسی 
برگزار شد، گفت: »شش ماه فرصت 
کمی نیست که اروپا نتواند راه حل 
عملی پیدا کند و متاسفانه هنوز قادر 
نیستند SPV را رسما اعالم کنند«.

ناتوانی  دالیل  از  یکی  عراقچی 
را  ایران  با  مالی  کانال  ثبت  از  اروپا 
بر آنها دانسته و گفت:  فشار آمریکا 
 SPV آمریکایی ها هر کشوری که«

در آن مستقر شود یا بانک هایی که با 
آن کار کند را تهدید کرده اند«.

»هنوز  گفت:  همچنین  عراقچی 
اروپایی  کشورهای  از  کشوری  هیچ 
کار  و  ساز  میزبانی  نشده  حاضر 
اتریش  کند.  قبول  را  ایران  با  مالی 
اروپا  و  نکردند  قبول  لوکزامبورگ  و 

ناتوان از ثبت SPV است«.
با ما  اروپا نخواهد  افزود: »چه  وی 
کار کند و در حال بازی با ما باشد و 
چه بخواهد و قادر نباشد، در نتیجه 

فرقی نمی کند. نتیجه این است که 
نتوانستند  یا  نخواستند  یا  اروپایی ها 

کاری انجام دهند«.
واقع  در  عراقچی  عباس  سخنان 
ناتوانی  و  عجز  به  اعتراف  نوعی 
آمریکا  فشارهای  برابر  در  اروپایی ها 
ابراز  نیز  و  ایران  به  کمک  برای 

بی اعتمادی تهران به اروپاست.
همزمان با عدم ارائه هر نوع ساز و 
کار مالی یا تجاری از سوی اروپا به 
تهران، فشار استراتژیک پایتخت های 
برای  ایران  تصمیم گیران  به  اروپا 
مجبور کردن مقامات رژیم تهران برای 
بازنگری در نقش بی ثبات کننده خود 
در منطقه،  افزایش یافته است. همه 
پایتخت های اروپایی بدون استثنا از 
در  تا دخالت هایش  تهران خواستند 
امور کشورهای منطقه را متوقف کند 
دهد  پایان  را  همسایگان  با  تنش  و 
در  پیش شرط  عنوان  به  مطلب  این 
با غرب  هر نوع روابطی میان تهران 

مطرح شده است.
خارجه  امور  وزیر  هانت  جرمی 

بریتانیا در سفر اخیرش به تهران و 
موضوع  این  ایرانی  مقامات  با  دیدار 
را با صراحت کامل به مقامات ایران 
تهران  رژیم  به  هانت  کرد.  گوشزد 
به  حوثی ها  کردن  مسلح  که  گفت 
موشک بالستیک می تواند چه عواقب 
خطرناکی برای ثبات و استقرار منطقه 
داشته باشد؛ او مصرانه از مقامات ایران 
خواست تا دست از حمایت حوثی ها 
بردارند و بر این جماعت قانون شکن 
یمن  در  جنگ  به  تا  بیاورند  فشار 

لندن  تنها  نه  اکنون  دهند.  پایان 
درک  را  حقیت  این  دنیا  همه  بلکه 
کرده که رژیم ایران عامل بی ثباتی، 
است. منطقه  در  بحران  و  جنگ 

برابر تهران  موضع  جدید لندن در 
مقام های  تالش   و  فرانسه  موضع  با 
پاریس برای متوقف کردن کارشکنی  

کابینه  تشکیل  مسیر  در  حزب اهلل 
سعد  سوی  از  لبنان  جدید  دولت 
می گیرند.  قرار  یکسو  در  الحریری 
فرانسه با حمایت از سعد الحریری و 
تشویق لبنانی ها به تشکیل حکومت 
می کند  تالش  کشور  این  در  جدید 
احتمالی  پیامدهای  از  را  لبنان 
تحریم های آمریکا علیه حزب اهلل دور 
این  برخالف  تهران  مقامات  اما  کند 
تالش ها کار می کنند و می خواهند از 
طریق مسلط کردن حزب اهلل بر لبنان 

حاکمیت و قدرت تصمیم گیری این 
کشور را به نفع خود تسخیر کنند . 
از طریق حزب اهلل،   تهران می خواهد 
تا  کند  تبدیل  گروگانی  به  را  لبنان 
این  از  منطقه ای  منازعات  در  بتواند 
کشور به نفع خود استفاده کند. اصرار 
ایران به دخالت در کشورهای منطقه 

و ایجاد بحران و جنگ، باعث تیره تر 
و  شد  اروپا  با  تهران  روابط  شدن 
اروپاییان حاال تالش می کنند مقامات 
منطقه  در  دخالت  عدم  به  را  تهران 
فشارهای  بتوانند  آنها  تا  کنند  قانع 

آمریکا بر ایران را کم نمایند.
اکنون  ایران  حکومت  مشکل 
اروپایی  کشورهای  و  آمریکا  با  تنها 
داشتن  نگه  در  حتی  تهران  نیست، 
تا عراق  از یمن گرفته  هم پیمانانش 
و لبنان و سوریه با مشکالت بزرگی 

روبرو شده است . برای مثال رهبران 
متعادل  روابط  سیاست  عراق  جدید 
در  را  منطقه  کشورهای  همه  با 
این سیاست مورد  پیش گرفته اند و 
نیست.  اسالمی  جمهوری  خوشایند 
اقتصادی   بغداد تصمیم دارد روابط  
ویژه با همسایگان عرب خود داشته 
باشد و مقامات بغداد خوب می دانند 
با  عراق  پایتخت  روابط  تقویت  که 
عربی  کشورهای  همه  پایتخت های 
به  ویژه کشورهای عربی خلیج فارس 
سعودی  پایتخت  ریاض  دروازه  از 
می گذرد به همین دلیل برهم صالح 
از  پس  خود  اخیر  سیاسی  تور  در 
ریاض  به  مستقیم  ایران  به  سفرش 
کویت،  عازم  ریاض  از  آنگاه  و  رفت 
ابوظبی و سپس از سوریه که اکنون 
نیروهای  خروج  برای  کشورها  همه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از آن 

همصدا شده اند، دیدار کرد.
حوثی های هم پیمان رژیم ایران در 
یمن نیز تحت محاصره شدید و زیر 
فشارهای  و  نظامی  سنگین  ضربات 

صلح  روند  قبول  برای  بین المللی 
هستند تا طبق قطعنامه های سازمان 
ملل اسلحه شان را زمین بگذارند و به 
عنوان یک گروه سیاسی وارد عرصه 
سیاسی وانتخابات شوند. حوثی ها اگر 
سالح خود را بر زمین بگذارند دیگر 
هیچ تاثیری در یمن نمی توانند داشته 
باشد چون آنها در اقلیت هستند و در 
یک بازی دمکراسی نمی توانند عرض 

اندام کنند.
تهران  نگرانی  باعث  زیادی  عوامل 
از اوضاع بین المللی و منطقه ای شده 
است؛ عدم وضوح و شفافیت موضع 
اروپایی ها و بی اطالعی رژیم ایران از 
پایتخت های  میان  پرده  پشت  آنچه 
اروپا و واشنگتن می گذرد، زمامداران 
ایران را بیش از هر چیز نگران کرده 
رسیده  نتیجه  این  به  تهران  است. 
اتمی  پرونده  در  چه  اگر  که  است 
اروپایی ها به ظاهر با ادامه توافق اتمی 
حاضر  اما  دارند  همسویی  ایران  با 
نیستند روابط تاریخی و حمایت های 
نظامی آمریکا را به خاطر جمهوری 
اروپایی ها  بزنند.  هم  بر  اسالمی 
از  دور  به  نیستند  حاضر  همچنین 
واشنگتن  میل  برخالف  و  امریکا 
همکاری مشترک منطقه ای با تهران 

داشته باشند.
مورد  در  اروپایی ها  سخت  موضع 
تأثیر  و  ایران  رژیم  منطقه ای  نقش 
منفی آن بر ثبات و صلح در منطقه 
و همچنین اصرار این کشور بر ادامه 
باعث  بالستیک  موشک های  فعالیت 
شده رهبری جمهوری اسالمی نسبت 
به امکان همکاری با اروپاییان دچار 
اروپایی ها  فشار  شود.  تردید  و  شک 
باعث شده تا رهبر جمهوری اسالمی 
دهد.  نشان  خود  از  تندی  واکنش 
علی خامنه ای چند ماه پیش ضمن 
مخالفت  درباره  اروپاییان  از  انتقاد 
آنها با دخالت رژیم ایران در منطقه 
گفت: »نمایندگان کشورهای اروپایی 
وقتی به تهران می آیند، می گویند ما 
می خواهیم با ایران در باره  حضورش 
در منطقه مذاکره کنیم؛ این به شما 

ربطی ندارد این منطقه ما است شما 
چرا اینجا هستید؟«

اروپا–  طرف  دو  که  است  واضح 
ایران به دلیل بی اعتمادی نمی توانند 
یکدیگر را متقاعد کنند چرا که هر 
یک از طرفین نسبت به سیاست های 
دیگری محتاطانه و با شک و تردید 
عمل می کند. اروپا به دنبال متقاعد 
توافق  به  پایبندی  به  ایران  کردن 
امور  در  دخالت  عدم  و  هسته ای 
ازای  در  تا  است  منطقه  کشورهای 
واشنگتن،  تحریم های  برابر  در  آن 
نیز  تهران  کند.  حمایت  تهران  از 
خواهان امتیازگیری از اروپایی ها در 
ازای همکاری و پایبندی به تعهدات 
اما  میان  این  در  است.  هسته ای 
را  ایرانی  اروپایی-  واشنگتن طرفین 
به دقت زیر ذره بین قرار داده تا هر 
با  بزند  سر  آنها  از  که  گونه خطایی 

شدیدترین واکنش ها پاسخ دهد.
منبع: شرق االوسط

*نویسنده: مصطفی فحص
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

ایران و اروپا و بی اعتمادی به یکدیگر

نشست وزرای خارجه سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا و ایران در بروکسل پس از خروج آمریکا از برجام؛ ۱۵ مه ۲۰۱۸

حوثی های یمن هم پیمانان جمهوری اسالمی

فدریکا موگرینی و مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا مدت کوتاهی پس 
جرمی هانت و محمدجواد ظریفاز خروج ایاالت متحده از برجام فدریکا موگیرینی  و  محمدجواد ظریف
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