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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

جمهوری اسالمی
از تدبیر و امید تا تهدید و تسلیم

 در صفحه 2

برنامه موشک های بالستیک جمهوری 
و  اروپا  با  ایران  روابط  بر  اسالمی 
است.  انداخته  سایه  غربی  کشورهای 
شورای امنیت سازمان ملل متحد به 
درخواست سه کشور اروپایی )فرانسه، 
پشت  در  نشستی  آلمان(  و  بریتانیا 
برنامه  بررسی  جهت  بسته  درهای 
موشک های بالستیک جمهوری اسالمی 

اتخاذ  بدون  البته  که  داد،  تشکیل 
خود  کار  به  رابطه  این  در  تصمیمی 
پایان داد. تهدید روسیه و چین، دو عضو 
شورای امنیت به وتوی هر قطعنامه ای 
موشکی  فعالیت های  محکومیت  در 
ایران، باعث شد که کشورهای اروپایی 

از هرگونه رای گیری پرهیز کنند.

سرمقاهل
نظام مقدس و نگهدارندگانش باید جواب دهند
حجت االسالم حسن روحانی در آستانه روز دانشجو، 16 آذر، به استان سمنان 
محل تولد خود رفت و سخنانی ایراد کرد. حرفهای زمامداران رژیم بدون هرگونه 
تعبیر و تفسیری بیانگر سطح شعور سیاسی و توانایی آنها در درک مشکالت 
است. بطوری که حتی اگر کسی از آنها اراده ی حل مشکالت را  نیز داشته باشد، 
اما توانایی ذهنی و عینی حل و یا کاهش مشکالت را ندارند و همین آنها را به 

بخش مهمی از مشکل تبدیل کرده است.
حسن روحانی در شاهرود بدون هرگونه شناختی از وضعیت محیط زیست 
منطقه،  مردم  نزد  خودشیرینی  برای  خود(  بجای  فنی  و  علمی  )درک  ایران 
با   بالفاصله  که  داد  را  سمنان  استان  به  کاسپین  دریاچه  آب  انتقال  وعده ی 
اعتراض شدید کارشناسان محیط زیست روبرو شد.  در دانشگاه سمنان در 
حالی که دانشجویان شعار می دادند: »تورم، گرانی، جواب بده روحانی!« پس از 
تعارفات معمول و وعده های همیشگی، اعتراض دانشجویان را به حساب وجود 
»انتقاد« و »آزادی« گذاشت و روز بعد در جلسه اداری شورای این استان مدعی 
شد که دانشگاه های ایران آزادترین دانشگاه های دنیا از لحاظ بیان اظهار نظر و 
نقد هستند! وی حتی از اینهم فراتر رفت و گفت که در کمتر کشوری دانشجوها 

می توانند اینطور راحت و آزاد انتقاداتشان را مطرح کنند! 
حال فرض کنیم که اصال چنین باشد! آیا مشکالت آنها حل می شود؟! به نکات 
دیگری از سخنان روحانی در سمنان به عنوان فقط یک نمونه از مسئوالن که 

تازه از نوع »تدبیر« و »امید« هم هست، توجه کنیم.
وی در جمع دانشجویان سمنان گفت که دولت ترامپ سال گذشته هشت بار 
و امسال از طریق »سه تن از رهبران اروپا« پیام برای مذاکره داده ولی وی رد 
کرده است و بعد اعتراف کرد: »می شود تحریم ها را با مذاکره برداشت اما ملت 
ما همیشه به دنبال آزادی و استقالل و عزت نفس بوده است!« شما کی با »ملت« 
در این باره مشورت کرده اید تا آنها به شما گفته باشند که تحریم و فروپاشی 
اقتصادی و گرانی و تورم و بیکاری و خوابیدن چرخ تولید را ترجیح می دهند؟! 
آنست؟!  معرف  ایرانی  پاسپورت  بی اعتباری  همانکه  نفس«؟!  »عزت  کدام 
»استقالل« را هم که روحانی بالفاصله در همین سخنان چنین تصویر می کند:  
»همه این مسائل در زمانی رخ داد که دشمن ترین افراد در آمریکا روی کار 
آمدند و باعث به وجود آمدن مشکالت اقتصادی در یک سال گذشته شدند«!! 
باید موجب بروز مشکالت در  کدام »استقالل«؟! چرا تغییر دولت در آمریکا 

»جمهوری اسالمی مستقل و خودکفا« بشود؟!
و بعد در حالی که هر روز خبرهای جدید از زندگی و بریز و بپاش فرزندان 
و اعضای خانواده ی مقامات در اروپا و آمریکا منتشر می شود می گوید: »باید 

فشارها و سختی ها را با هم تحمل کنیم چون همه در یک جبهه هستیم«! 
شرم فضیلتی است که زمامداران ایران از آن به شدت بی بهره هستند. وی اما 
به این بسنده نمی کند و طلبکار هم می شود: »دانشجویانی که می گویند دولت 
است«! کرده  چه  دانشگاه  می پرسم  من  است،  کرده  چه  مشکالت  رفع  برای 
روحانی مثل بقیه همپیالکی هایش دلش را به این خوش کرده که »امروز همه 

دنیا آمریکا را محکوم می کنند و این یک پیروزی است!«
اگرچه دانشجویان دانشگاه سمنان از روحانی »جواب« می خواستند، اما روحانی 
کاره ای نیست، خامنه ای هم کاره ای نیست؛ جواب این مصیبت ۴۰ساله در نظام مقدس و

د:نگهدارندگانش به عنوان یک ساختار ایدئولوژیِک سیاسی و اقتصادی است.
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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.

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

=  قد و قامت »حقوق بشر« باالبلندتر از آنست که تنگ نظری های قرون وسطایی نظام اسالمی در ایران بتواند در برابر آن 
عرض اندام کند!

= مدافعان »نسبیت فرهنگی« که در میان آنها از اسالمیست تا چپ و راست را می توان دید، اگرچه ظاهرا از »مسلمانان« 
و »فرهنگ« های بومی آنها دفاع  می کنند اما در عمل با نگاه استعماری، مسلمانان را الیق حقوق بشر که آزادی جزء 

جدایی ناپذیر آنست نمی دانند! 

۷۰سال اعالمیه جهانی حقوق بشر

رویایی دارم، رویای آزادی...
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برنامه موشک های بالستیک جمهوری 
و  اروپا  با  ایران  روابط  بر  اسالمی 
است.  انداخته  سایه  غربی  کشورهای 
شورای امنیت سازمان ملل متحد به 
درخواست سه کشور اروپایی )فرانسه، 
پشت  در  نشستی  آلمان(  و  بریتانیا 
برنامه  بررسی  جهت  بسته  درهای 
موشک های بالستیک جمهوری اسالمی 
اتخاذ  بدون  البته  که  داد،  تشکیل 
تصمیمی در این رابطه به کار خود پایان 
عضو  دو  چین،  و  روسیه  تهدید  داد. 
شورای امنیت به وتوی هر قطعنامه ای 
موشکی  فعالیت های  محکومیت  در 
ایران، باعث شد که کشورهای اروپایی 

از هرگونه رای گیری پرهیز کنند.
میان برد  موشکی  آزمایش  فرانسه 
هسته ای  کالهک  حمل  قابلیت  با 
برهم  و  تحریک آمیز  »اقدامی  را 
زننده ثبات« خواند. اگنس فون مول، 
فرانسه،  خارجه  وزارت  سخنگوی 
آزمایش این موشک از سوی جمهوری 
اسالمی را محکوم کرد و اقزود »این 
اقدام با قطعنامه 2231 شورای امنیت 
سازمان ملل متحد سازگار نیست«. وی 
از مقامات تهران خواست فورا هرگونه 
قابلیت  با  بالستیک  موشکی  فعالیت 
حمل کالهک هسته ای را متوقف کنند.

نگرانی اروپا
بریتانیا،  خارجه  وزیر  فرانسه،  از  قبل 
جرمی هانت، در توئیتی از این آزمایش 
را  آن  و  کرده  نگرانی  ابراز  موشکی 
تحریک آمیز خوانده بود. جرمی هانت، 
که به تازگی از ایران بازدید کرده است، 
توئیتر  در  خود  کاربری  حساب  در 
آزمایش  نگران  »عمیقا  می نویسد: 
این  هستیم.  ایران  میان برد  موشک 
تضاد  در  و  تحریک آمیز  را  آزمایش 
امنیت  شورای   2231 قطعنامه  با 
به  برجام  از  ما  حمایت  می دانیم. 
هیچ وجه از نگرانی ما در رابطه با برنامه 
موشکی بی ثبات کننده ایران نمی کاهد. 

این برنامه باید متوقف شود.«
قبل از این دوکشور اروپایی، آمریکا در 
مایک  بود.  داده  رابطه هشدار  همین 
بود  گفته  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو 
»آزمایش این موشک که قادر است کل 
خاورمیانه و بخش هایی ار اروپا را هدف 
قرار دهد، نقض صربح قعطنامه 2231 
شورای امنیت است«. مایک پمپئو در 
سفری که اخیرا به بروکسل داشت، از 
مقامات اتحادیه اروپا خواست جمهوری 
اسالمی را به خاطر آزمایش موشکی که 
امنیت برخی از کشورهای اروپایی را نیز 

به خطر می اندازد، تحریم کنند.
اسالمی،  جمهوری  سیاسی  مقامات 
از محمدجواد ظریف تا بهرام قاسمی 
ادعا می کنند که آزمایش های موشکی 
اخیر هیچکدام از قطعنامه های شورای 
امنیت را زیر پا نمی گذارند، در حالی 
امنیت  شورای   2231 قطعنامه  که 
به  توافق هسته ای  از  که در حمایت 
اسالمی  جمهوری  رسیده،  تصویب 
قابلیت  که  موشک هایی  توسعه  از  را 
منع  دارند  هسته ای  کالهک  حمل 
ایران  نظامی  مقامات  البته  می کند. 
سخنگوی  شکارچی  ابوالفضل  مانند 
تهدید آمیز  لحنی  با  مسلح،  نیروهای 
می گویند »آزمایش موشکی و توسعه 
موشکی در دستور کار ما قرار دارد و 
نیستیم  حاضر  و  یافت  خواهد  ادامه 
از هیچ کشوری در این زمینه کسب 

مجوز کنیم.«
بحران در روابط ایران و اروپا

روابط جمهوری اسالمی با کشورهای 
اروپایی به سردی گراییده است. مقامات 
جمهوری اسالمی اگرچه ابراز امیدواری 

خود  وعده های  به  اروپا  که  می کنند 
فروش  که  کاری  و  ساز  ایجاد  برای 
نفت ایران را تضمین کند، و تحریم های 
آمریکا را به نوعی دور بزند، عمل کند 
ولی منکر مشکالتی که در این زمینه 
وجود دارد نمی شوند. ناامیدی مقامات 
جمهوری اسالمی را می توان از تغییر 
لحن آنها دریافت. حسن روحانی برای 
دومین بار در هفته های اخیر تهدید به 
بستن تنگه هرمز و جلوگیری از تردد 
کشتی های نفتکش کرد. رئیس دولت 
گفت:  در شاهرود  امید«  و  »تدبیر 
»آمریکا بداند نفت خود را می فروشیم 
و خواهیم فروخت و قادر نیست جلوی 
صادرات نفت ایران را بگیرد و باید بداند 
ایران  نفت  جلوی  بخواهد  روزی  اگر 
صادر  فارس  خلیج  از  نفتی  بگیرد  را 

نخواهد شد.«
حسن روحانی نخستین بار در سفر به 
سوئیس و در جریان دیدار با گروهی 

از ایرانیان مقیم این کشور تهدید به 
عمده  که بخش  هرمز،  تنگه  بستن 
نفت تولید شده در کشورهای حاشیه 
دیگر  به  صادرات  برای  فارس  خلیج 
کرد.  می کند،  عبور  آن  از  کشورها 
می گیرد  زمانی صورت  تهدید ها  این 
که به گفته محمدباقر نوبخت رئیس 
ماه های  بودجه، در  و  برنامه  سازمان 
اخیر »فروش نفت ایران نسبت به سال 
گذشته از دو و نیم میلیون بشکه در 
روز به یک میلیون بشکه کاهش پیدا 
کرده است«. و این تنها صادرات نفت 
است.  کرده  پیدا  کاهش  که  نیست 
احمد دنیادور از اعضای انجمن فوالد 
ایران در روزهای گذشته اعالم کرد که 
اتحادیه اروپا از تمدید قرارداد خرید 
فوالد از جمهوری اسالمی خودداری 

می کند.

تهدید هسته ای
را  ناامیدی  نگرانی  و  این  پای  رد 
البیگران  توئیت های  در  می توان 
و خارج  داخل  در  اسالمی  جمهوری 
آسترکی  پوریا  یافت.  هم  کشور  از 
شکست  »با  نویسد:  می  توئیتی  در 
طرف  بی عملی  و  بدعهدی  برجام، 
ساخت  برای  توانایی  ایجاد  مقابل، 
بمب )اتمی( باید به مطالبه ای عمومی 
مواجهه  زمان  حاال  شود...  تبدیل 
حمزه  است«.  ترس  با  مقابل  طرف 
غالبی که پناهنده سیاسی در فرانسه 
ثابت شبکه بی بی سی  از میهمانان  و 
است، در حساب کاربری توئیتر خود 
با  مذاکره  اینکه  »برای  می نویسد: 
بتوانیم  باید  برسد  نتیجه  به  آمریکا 
گزینه نظامی را از میز آمریکا حذف 
کنیم... یک راه بیشتر نداریم و آنهم 
سالح  تولید  نایی  توا به  دستیابی 
موشک  تولید  نایی  توا و  هسته ای 
درخشان،  حسین  است«.  قاره پیما 
که با ویزایی در زمان باراک اوباما به 
پیشنهاد  توئیتی  در  نیز  آمریکا رفت 

اروپا  تهدید  امکان  فقط  »ما  می کند 
رو داریم در حد مهاجرت، مواد مخدر 
نفت  صدور  موقت  اختالل  فوقش  و 

خلیج فارس!«
اروپا اگرچه به خاطر مسائل امنیتی و 
منافع اقتصادی می خواهد به نوعی به 
روابط خود با جمهوری اسالمی ادامه 
دهد، ولی نه می تواند و نه می خواهد 
روابط دیرینه خود با آمریکا را در این راه 
قربانی کند. مایک پمپئو در سفر اخیر 
خود به بروکسل در مالقات با فدریکا 
موگرینی مقام ارشد سیاست خارجی 
و امنیت اروپا، به صراحت گفته است 
اسالمی  جمهوری  بین  باید  اروپا  که 
اگر  کند.  انتخاب  را  یکی  آمریکا  و 
دولت های برخی از کشورهای قدرتمند 
اروپایی )فرانسه، آلمان و بریتانیا( هنوز 
در این زمینه مردد هستند، برخی دیگر 
صریحا  شرقی(  اروپای  کشورهای   (
اعالم کرده اند که حاضر به ادامه روابط 

با جمهوری اسالمی در شرایط کنونی 
)اتریش،  دیگر  کشورهای  نیستند. 
ایتالیا، اسپانیا و هلند( نیز بر این نظر 
هستند که باید به صورت قابل توجهی 
روابط با تهران را کاهش داد و با چراغ 

خاموش حرکت کرد.
ناامیدی از اروپا

می رسند،  بروکسل  از  که  خبرهایی 
ناامیدکننده  اسالمی  جمهوری  برای 
که  ویژه «ای  کار  و  »ساز  هستند. 
آن  راه اندازی  قول  موگرینی  فدریکا 
مشکالت  با  تنها  نه  است،  داده  را 
تا کنون هیچ  و  لجستیک روبروست 
میزبانی  برای  خود  آمادگی  کشوری 
بلکه  است،  نکرده  اعالم  را  آن  از 
اگر  اروپا  اقتصادی  منابع  گفته  به 
باز  بگذارد،  عمل  مرحله  به  قدم  هم 
خواست  مهمترین  توانست  نخواهد 

نفت  فروش  یعنی  اسالمی  جمهوری 
منبع  یک  کند.  برآورده  را  گاز  و 
لندن  کیهان  به  ایتالیایی  اقتصادی 
می گوید: »در بهترین حالت این ساز 
توانست پنجره ای  و کار ویژه خواهد 
آنهم  و  کوچک  شرکت های  برای  را 
بگشاید«.  محدود  معامالتی  برای 
یک دیپلمات اروپایی این ساز و کار 
هدف  با  سمبلیک  »اقدامی  را  ویژه 
می خواند.  برجام«  داشتن  نگه  زنده 
با  »آمریکا  دیپلمات  همین  گفته  به 
اقدامات محدودی که به نوعی فروش 
فرآورده هایی که تحریم نیستند مانند 
دارو، غذا، محصوالت کشاورزی و چند 
قلم دیگر به جمهوری اسالمی را دربر 
چون  ندارد،  چندانی  مخافت  بگیرد 
هدف نابودی اقتصاد ایران و یا محکوم 
گرسنگی  به  کشور  این  مردم  کردن 
نیست بلکه هدف ایجاد شرایط چنان 
اسالمی  جمهوری  که  است  سختی 
میز مذاکره  پای  و  زانو درآورد  به  را 

بکشاند.«
احمد رأفت

از  سال  هفتاد  امسال  دسامبر  دهم 
صدور اعالمیه جهانی حقوق بشر که 
جنگ  دو  تجارب  از  پس  دستاوردی 
ویرانگر جهانی اول و دوم بود می گذرد. 
کنوانسیون های  و  بشر  اگرچه حقوق 
مربوط به آن توسط بیشتر کشورهای 
عضو سازمان ملل امضا شده است اما 
این حقوق همچنان در بسیاری از این 
در  می شود.  گرفته  نادیده  کشورها 
بسیاری کشورهای آسیایی و آفریقایی 
این  مسلمانان  جمعیت  بیشترین  با 
حقوق بطور قانونی زیر پا نهاده می شود. 
از  یکی  ایران  در  اسالمی  جمهوری 
لگدمال  که  است  شاخص  نظام های 
کردن حقوق بشر در قانون اساسی و 
سیستم قضایی آن ثبت شده و جنبه ی 
حقوقی یافته است. از هفتاد سالی که 
بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  حیات  از 
می گذرد، چهل سال آن در ایران این 
حقوق در سایه ی یک حکومت فرقه ای 
به خشن ترین شکل ممکن زیر پا نهاده 

شده است.

شیعه  اسالمی،  جمهوری  میزان 
است

حقوق بشر برای جمهوری اسالمی در 
محدوده ی شریعت اسالم، آنهم فرقه ی 
شیعه ی اثنی عشری معنی دارد. ولی 
حتی همین نیز به شدت قابل تعبیر و 
تفسیر است و به سود حکومت تعریف 
جمهوری  زمامداران  البته  می شود. 
برابر فشارهای خارجی و  اسالمی در 
اعالمیه  به  نسبت  نتوانستند  داخلی 
جهانی حقوق بشر بی اعتنا بمانند اما 
»حقوق بشر اسالمی« را اختراع کردند 
که تکرار بی حقوقی هایی است که در 
و  ایران  نظام قضایی  و  اساسی  قانون 
است.  شده  تثبیت  مشابه  کشورهای 
باالبلندتر  بشر«  »حقوق  قامت  و  قد 
قرون  تنگ نظری های  که  آنست  از 
وسطایی نظام اسالمی در ایران بتواند 
نتیجه  کند!  اندام  عرض  آن  برابر  در 
و  همواره  حقوق  این  که  شد  همین 

همچنان زیر پا گذاشته می شود.
بی  نتخا ا غیر و  بی  نتصا ا نهادهای 

که  نگهبان  شورای  مثال  حکومت، 
چون سدی در برابر هر قانون اندکی 
ایستاده  مترقی و به سود شهروندان 
را  بشر  حقوق  که  سال هاست  است، 
خارج از محتوای فرهنگی جامعه ایران 
به عنوان یک پدیده ی غیرضروری و 
لوکس نمایش می دهند. ذهنیت نظام 
حقوقی  زمینه  در  اسالمی  جمهوری 
نیز مانند عرصه های دیگر در احکام 
در حالی  آنهم  می زند  درجا  شریعت 
به  خود  تمایل  و  پویایی  جامعه،  که 
این  است.  کرده  حفظ  را  شکوفایی 
و  حاکمان  میان  فاصله ی  و  تناقض 
حکومت شوندگان بارها در اعتراضات 
زنان و دانشجویان و جوانان و حتی 
امیدواران به اصالح این رژیم در سال 
۸۸ و سرانجام در تظاهرات سراسری 
اجتماعات  در  اخیرا  و   96 دی ماه 
کارگران و کشاورزان و دیگر طبقات 
اجتماعی خود را نشان داده و تا زمانی 
مدرن  و  عادالنه  راه حل  یک  به  که 
بروز  با شدت بیشتری  بار  نرسد، هر 

خواهد کرد.

 میزان حقوق بشر، انسان است
جمهوری  اعتقادی  و  سیاسی  نظام 
اسالمی، اصول جهانشمول حقوق بشر 
را برخاسته از غرب و فرهنگ و منافع 
آن می داند. البته حکومت اسالمی ایران 
در این زمینه تنها نیست و کم نیستند 
در کشورهای  از جمله  حکومت هایی 
اعالمیه  اگر  حتی  که  مسلمان نشین 
جهانی حقوق بشر را امضا کرده باشند 

اما آن را رعایت نمی کنند. 
در تقابل نگاه اسالمی با نگاه انسانی 
بود  بشر  حقوق  نی  جها عالمیه   ا
اسالمی«  کنفرانس  »سازمان  که 
 ، می سال ا ی  ر جمهو گی  د کر بسر
»اعالمیه اسالمی حقوق بشر« را در 
کرد.  منتشر  قاهره  در   199۰ سال 
این اعالمیه به تبیین »حقوق بشر« 
است.  پرداخته  »اسالم«  منظر  از 
متناقض  خود  سرشت  در  که  امری 
برای  است زیرا »حقوق بشر« عام و 
همه انسانهاست در حالی که با اضافه 
»حقوق  به  »اسالمی«  پسوند  شدن 
بشر«، عقاید یک دین را به »بشر«، 
حتی آنهایی که قبولش ندارند، تعمیم 
در  اسالمی«  بشر  »حقوق  می دهد! 
همان نخستین گام و در عنوان خود، 

راهش را از حقوق بشر جدا می کند.

حقوق بنیادی انسان با وی به دنیا 
می آیند

بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  در  آنچه 
و  طبیعی  حقوق  اساس  بر  آمده، 
بنیادی انسان تنظیم شده است. این 
حقوق، شامل امتیازات و موهبت هایی 
که باید به شهروندان اعطا شود نیست 
بلکه با وی به دنیا می آیند! پشتوانه ی 
مباحث  و  تفکر  قرن ها  اعالمیه،  این 
و  »انسان«  درباره  سیاسی  و  فلسفی 
بیهوده  است.  »حقوق«  و  »آزادی« 
نیست که مقدمه ی آن با »حقوق برابر 
»بنیان  مثابه  به  بشر  سلب ناپذیر«  و 
جهان«  در  صلح  و  عدالت  و  آزادی 
آن  اصل  نخستین  و  می شود  شروع 
درباره »آزادی« و »حقوق برابر« است. 
همه ی این نکات بر خالف مبانی فکری 

حکومت های اسالمی از جمله در ایران 
است و به همین دلیل با این حقوق و 
»پیمان  جمله  از  آن  کنوانسیون های 
حقوق مدنی و سیاسی«، »کنوانسیون 
 2۰3۰ »سند  و  کودکان«  حقوق 
چنانکه  می کنند؛  مخالفت  یونسکو« 
در مورد آخر حتی اعوان و انصارشان 
را کفن پوش روانه خیابان ها کردند تا 

علیه آن تظاهرات کنند!
بطور  نظام  منافع  ترتیب،  این  به 
میلیمتری با منافع شهروندان در تضاد 
است و به همین دلیل موتور دستگاه 
تا  کند  کار  توان  تمام  با  باید  قضایی 
جامعه در سرکوب و سکوت و خاموشی 
بماند. این دستگاه یکی از مخوف ترین 
نهادهای انتصابی در جمهوری اسالمی 
است که بویی از حقوق مدرن نبرده و 
آن  در  نیز  دادستان  و  وکیل  حضور 
همدست  دادستان،  است.  نمایشی 
وکالت  و  است  )قاضی(  شرع  حاکم 
متهمان از آنجا که یک پدیده ی مدرن 
است که به دستگاه قضایی جمهوری 
اسالمی تحمیل شده، از همین رو با 

خیال راحت وکالی زندانیان سیاسی 
زندانی  و  دستگیر  نیز  را   عقیدتی  و 
دادستان  الجوردی  اسداهلل  می کنند! 
تهران در دهه شصت در مصاحبه ای با 
تلویزیون آلمان درباره حق برخورداری 
زندانیان اوین از وکیل گفته بود: »در 
خوشبختانه  ضدانقالبی،  جرایم  این 
انگیزه ای برای وکال وجود ندارد که از 
باالخره  کنند، چون  دفاع  آقایان  این 
باید یک خرده اعتقاد داشته باشد به 
حرکت مسلحانه علیه نظام تا وکالت 
را به عهده بگیرد که  از یک متهمی 
بیایند ازش دفاع کنند!« این سخنان 
اوج درک نظام جمهوری  امروز  به  تا 
اسالمی از حق متهم در برخورداری از 

وکیل مدافع است!
»نسبیت  نظریه ی  میان  ین  ا در 
اسالمگرایان  کمک  به  نیز  فرهنگی« 
آمده تا آنها را در زیر پا گذاشتن حقوق 
این  مدافعان  کند.  یاری  مسلمانان 
نظریه که در میان آنها از اسالمیست 
تا چپ و راست را می توان دید، اگرچه 
ظاهرا از »مسلمانان« و »فرهنگ« های 
بومی آنها دفاع  می کنند اما در عمل 
با نگاهی باقیمانده از دوران استعمار، 
مسلمانان را الیق حقوق بشر که آزادی 
نمی دانند!  آنست  جدایی ناپذیر  جزء 
فرهنگی«  »نسبیت  غربی  مدافعان 
حتی تا آنجا پیش می روند که حاضرند 
در کشورهای خود  را  بی حقوقی  این 
چندهمسری  چنانکه  بپذیرند!  نیز 
نادیده  و  خانگی  خشونت  و  مردان 
گرفتن حقوق زنان و کودکان را جزو 
و  کرده  معرفی  مسلمانان  »فرهنگ« 
به دنبال توجیه حقوقی این مناسبات 
ضدبشری در دستگاه قضایی کشورهای 

خود هستند!

مشمول  و  است  جنایت  جنایت، 
مرور زمان نمی شود

خوشبختانه سازمان ها و نهادهای حقوق 
بشری ملی و بین المللی مرعوب چنین 
توجیهاتی از سوی واپسماندگان شرعی 
و مدافعان نسبیت گرایی نمی شوند و در 
دفاع از حقوق انسانی شهروندان در هر 

گوشه ی جهان از پای نمی نشینند.
اخیرا در رابطه با قتل عام سیاسی در 
ایران، سازمان عفو بین الملل خواستار 
بررسی و تحقیق سازمان ملل در رابطه 
با قتل های دهه شصت خورشیدی و 
با شکافتن  ایران  در  کشتار سال 67 
آزمایش  و  دسته جمعی  گورهای 
دی ان ای شده است. این در حالیست 
که ایران پس از چین در رده دوم صدور 
و اجرای احکام اعدام قرار دارد و پیگرد 
و زندانی کردن فعاالن محیط  زیست، 
و  هنرمندان  وکال،  کارگری،  فعاالن 
نویسندگان در کنار صدها محدودیت 
و ممنوعیت دیگر از جمله در زمینه ی 
در  کودکان  و  جوانان  و  زنان  حقوق 
عرصه های علمی و اجتماعی و هنری 
ادامه دارد. اینهمه در حالیست که در 
هفتادمین سال صدور اعالمیه جهانی 
میلیون ها  آزادی  رویای  بشر،  حقوق 
ایرانی با اعتراضات اجتماعی در گوشه 
و کنار کشور به آنها نوید تحقق این 

رویا را می دهد.
آزاده کریمی، االهه بقراط

۷۰سال اعالمیه جهانی حقوق بشر
رویایی دارم، رویای آزادی...

جمهوری اسالمی
از تدبیر و امید تا تهدید و تسلیم

=قد و قامت »حقوق بشر« باالبلندتر از آنست که تنگ نظری های قرون وسطایی نظام 
اسالمی در ایران بتواند در برابر آن عرض اندام کند!

=مدافعان »نسبیت فرهنگی« که در میان آنها از اسالمیست تا چپ و راست را می توان 
دید، اگرچه ظاهرا از »مسلمانان« و »فرهنگ« های بومی آنها دفاع  می کنند اما در عمل با 
نگاه استعماری، مسلمانان را الیق حقوق بشر که آزادی جزء جدایی ناپذیر آنست نمی دانند! 
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تحرکات  از  اسراییل   =
نظامی رژیم ایران و حزب اهلل 
انتقال  جمله  از  منطقه  در 
هواپیماهای  با  تسلیحات 
تجاری به بیروت نگران است.
=سفر نتانیاهو به بروکسل 
پیامی به رژیم ایران، لبنان و 
حزب اهلل و همچنین آمریکا و 
احتماالً فرانسه داشت و آن 
نیاز به یک راه حل سیاسی 

پیش از اقدام نظامی است.
سفر غیرمنتظره نخست وزیر اسراییل به 
بروکسل و دیدارش با وزیر خارجه ایاالت 
دولت  از سوی  تالشی  آمریکا  متحده 
کانال  یک  ایجاد  برای  است  اسراییل 
مشکالت  مورد  در  دیپلماتیک  فوری 
امنیتی که در لبنان به وجود آمده است.

روزنامه اسراییلی هآرتص در گزارشی 
بنیامین  دیدار  خبر  اعالم  با  تحلیلی 
بلژیک  در  پمپئو  مایک  و  نتانیاهو 
می نویسد، اگر این دیدار برای هماهنگی 
اقدام نظامی بود می شد  از یک  پیش 
مقامات  از  یکی  نتانیاهو  کرد  تصور 
موساد  رییس  مثاًل  اسراییل  امنیتی 
به  خود  بجای  را  اطالعات  رییس  یا 
بروکسل بفرستد تا با همتایان آمریکایی 
خود مالقات کنند و در چنین شرایطی 
خبر دیدارهای آنها عمومی نمی شد اما 
نخست وزیر با این کار ساعت دیپلماتیک 

خود را روشن کرده است.
سفر نتانیاهو به بروکسل پیامی به رژیم 
ایران، لبنان و حزب اهلل و همچنین آمریکا 
و احتماالً فرانسه است تا هشدار داده 
شود که نیاز فوری و ُمبرم به حل این 
مسئله از طریق سیاسی هست پیش از 
آنکه اسراییل دست به اقدام نظامی بزند.

مورد  در  اسراییل  که  است  سال  دو 
در  اسلحه سازی  کارخانه های  ساخت 
ایران  اسالمی  توسط جمهوری  لبنان 
هشدار می دهد. نتانیاهو در سخنرانی 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  خود 
را  اسلحه  ساخت  محل  سه  موقعیت 
ایران و حزب اهلل بطور  روشن کرد که 

روزنامه هآرتص: دیدار نتانیاهو با پمپئو هشدار به 
ایران و لبنان قبل از اقدام نظامی اسراییل

دیدار نتانیاهو و پمپئو در بروکسل

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
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دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

خواستار  بین الملل  =عفو 
بازگرداندن  و  »شناسایی 
طریق  از  قربانیان«  بقایای 
فراهم کردن امکان »شکافتن 
 » سته جمعی د ی  ها ر گو
انجام  و  متخصصان  توسط 
»آزمایش های دی ان ای« شد.
می گوید؛  سازمان  =این 
حکومت تالش کرده تا این 
حقیقت را که در ظرف چند 
 ،136۷ تابستان  در  هفته 
هزاران مخالف و دگراندیش 
سیاسی را قهرا ناپدید کرده 
بطور سازمان یافته کشته  و 
است از اقکار عمومی پنهان 

کند.
گزارشی  در  بین الملل  عفو  سازمان 
آغشته«  خون  به  »اسرار  عنوان  با 
مستقل  تحقیقات  انجام  خواستار 
»ناپدید  زمینه  در  ملل  سازمان 
»اعدام های  و  قهری«  کردن های 
به  اسالمی  جمهوری  فراقضایی« 
به مدت سه  عنوان جرایمی شد که 

دهه بدون مجازات مانده اند.
سازمان عفو بین الملل در گزارش روز 
سه شنبه 13 آذرماه با عنوان »اسرار به 
خون آغشته؛ چرا کشتار ۶7 جنایت 
ادامه دار علیه بشریت است؟« خواستار 
انجام تحقیقات مستقل سازمان ملل 
متحد درباره »ناپدید کردن های قهری 
و اعدام های فراقضایی« صورت گرفته 
عنوان  به  اسالمی  جمهوری  توسط 
دهه  سه  مدت  به  که  شد  جرایمی 

بدون مجازات مانده اند.
به  خود  گزارش  در  سازمان  این 
برای  ایران  حکومت  مستمر  »تالش 
آزار  ادامه  و  حقیقت  تحریف  و  انکار 

و بدرفتاری با خانواده های قربانیان«، 
مستقل  تحقیقات  انجام  »ضرورت 
ارتکاب  درباره ی  ملل  توسط سازمان 
مقامات  توسط  بشریت  علیه  جنایت 
برخی  اسامی  »اعالم  و  ایرانی« 
به  متهم  که  بلندپایه  مقام های  از 
تابستان  کشتارهای  در  مشارکت 

13۶7« پرداخته است.
بخش  تحقیقات  مدیر  لوتر  فیلیپ 
عفو  شمالی  آفریقای  و  خاورمیانه 
گزارش  این  که  گفته  بین الملل 
که  تحریفی  و  انکار  »سیاست های 
برای  ایران  در  حکومتی  مسئوالن 
در   ۶7 کشتار  با  رابطه  در  دهه  سه 
پیش  بین المللی  و  داخلی  عرصه 
برده اند را زیر ذره بین« قرار داده و و 
نشان می دهد که »آنها چگونه سعی 
داشته اند این حقیقت را که در ظرف 
چند هفته در تابستان 13۶7، هزاران 
را قهرا  مخالف و دگراندیش سیاسی 
سازمان یافته  طور  و  کرده  ناپدید 
کشتند، از افکار عمومی پنهان کنند.«

وی با بیان اینکه مقامات جمهوری 

رسمیت  به  از  امروز  تا  اسالمی 
کرده اند،  امتناع  این کشتار  شناختن 
عدم اطالع رسانی به بستگان قربانیان 
اعدام  علت  و  نحوه  زمان،  درباره ی 
استرداد  و  شناسایی  و  عزیزانشان 
اجساد را ادامه ی جرم »ناپدید کردن 

قهری« قربانیان دانست.
فیلیپ لوتر تحمیل رنج و عذاب به 
خانواده های کشته شدگان را شکنجه 
غیرانسانی  و  بی رحمانه  رفتارهای  و 
خواند و که حکومت تا زمانی که به 
دفن  محل  و  سرنوشت  علنی  شکل 
به  همچنان  نکنند،  افشا  را  قربانیان 
ادامه  بشریت  علیه  جنایت  ارتکاب 

می دهد.
مدیر تحقیقات خاورمیانه و آفریقای 
شمالی عفو بین المللی اعالم کرد که در 
زمینه دستیابی به حقیقت، اقداماتی 
شامل شناسایی و بازگرداندن بقایای 
قربانیان از طریق فراهم کردن امکان 
شکافتن گورهای دسته جمعی توسط 
آزمایش های  انجام  و  متخصصان 

دی ان ای صورت گیرد.

عفو بین الملل خواستار تحقیق اعدام های 6۷ 
توسط سازمان ملل شد

و  موشکی  صنایع  آنجا  در  مشترک 
راکت سازی را گسترش می دهند و این 
همان  مسئله ای است که اسراییل در 
موردش نگران است و احتمال می دهد 
آنها پیشرفت های دیگری نیز به دست 
آورده باشند تا حزب  اهلل تمرکز خود در 
سوریه را به سمت اسراییل و رویارویی با 

این کشور در جنوب لبنان ببرد.
تا حدودی  و  لبنان  در  اخیر  تحوالت 
بیشتر شدن فعالیت رژیم ایران در عراق 
نتیجه ی پیشرفت ها در سوریه هستند.

سیاست روسیه نگه داشتن رژیم ایران 
است و  از همین رو به دنبال آنست که 
ایرانی ها قاچاق سالح به لبنان از طریق 
به  همزمان  و  کنند  متوقف  را  سوریه 
اسراییل در مورد ادامه حمالت گسترده 
به مواضع شبه نظامیان ایران و حزب اهلل 
هشدار می دهد.در بخش دیگری از این 
گزارش آمده، شرایط جدید، جمهوری 
اسالمی ایران را مجبور کرده روش های 
خود برای انجام عملیات را تغییر دهد 
نیروهای  فرمانده  سلیمانی  قاسم  اما 
درازتر  گلیم خود  از  را  پا  قدس سپاه 
کرده است. گزارش های پی  در پی در 
مورد هواپیماهایی که تسلحیات نظامی 
به بیروت حمل می کنند اسراییل را با 

چالش جدیدی روبرو کرده است.
این موقعیت دشوار برای اسراییل جدید 
داخلی  جنگ های  جریان  در  نیست. 
سوریه نیروی هوایی اسراییل آزادانه در 
آسمان  سوریه اقدام به عملیات می کرد 
و نتیجه آن بیش از 200 حمله از ابتدای 

سال 2017 تا سپتامبر گذشته بود، اما 
برای  کمتری  شانس  اکنون  اسراییل 
مانور در آسمان سوریه دارد به خصوص 
آنکه مسئله لبنان بطور کلی با سوریه 
حزب اهلل  گذشته  است.هفته  متفاوت 
لبنان در ویدئویی هشدار داد در صورت 
قادر  لبنان،  در  اسراییل  نظامی  اقدام 
است مراکز حساس اسراییل را هدف 
دهد.  قرار  خود  نقطه زن  موشک های 
اکنون برای مقام های امنیتی اسراییل 
این پرسش مطرح است که برای مقابله 
با ریسک بزرگی که در بلندمدت متوجه 
یک  گذشته  مثل  آیا  است،  اسراییل 
ریسک کوتاه مدت قابل پذیرش است تا 
حمله ای را آغاز کنند که ممکن است با 

پاسخ متقابل روبرو شود؟
اسراییل در حالی  هاآرتس،  نوشته  به 
به یک نبرد جدید وارد می شود که در 
آن امتیاز ویژه ای نیز نهفته است و آن 
حمایت بی چون و چرای دولت ترامپ 
امروز  تا  دست کم  است؛  اسراییل  از 
که اینطور بوده است. پرزیدنت ترامپ 
و  می کند  همکاری  اسراییل  دولت  با 
موضع سختی در برابر حکومت ایران 
گرفته است و با وجود اینکه پیش بینی 
تصمیم های ترامپ خیلی سخت است 
ولی تهران و بیروت باید در نظر بگیرند 
اورشلیم  از  واشنگتن  اینکه  احتمال 
حمایت کند خیلی زیاد است، حتی اگر 
نتانیاهو تصمیم بگیرد با پذیرفتن ریسک 
واکنش ها، طبق هشداری که داده، دست 

به اقدام نظامی بزند.

تهران، محوطه ورودی هتل الله

هشدار وزارت خارجه استرالیا به اتباع خود برای 
سفر به ایران

استرالیا  خارجه  =وزارت  
از شهروندان دوتابعیتی این 
پاسپورت  دارای  که  کشور 
ایرانی هستند خواسته است، 
اگر می خواهند به ایران سفر 
کنند در تصمیم خود تجدید 

نظر کنند.
و  بی دلیل  زداشت  با  -
این  دالیل  از  خودسرانه 

هشدار اعالم شده است.
استرالیا  خارجه  وزارت   -
صورت  در  کرده  اعالم 
بازداشت این افراد »سفارت 
امکان  تهران  در  استرالیا 
نخواهد  را  آنها  از  حمایت 

داشت«.
انگلیس،  و  فرانسه  آمریکا،  از  پس 
دولت استرالیا نیز به شهروندان خود 
به ویژه دوتابعیتی ها در مورد سفر به 

ایران هشدار داده است.
سفارت  بوک  فیس  صفحه  در 
اتباع  »از  آمده  تهران  در  استرالیا 
استرالیا که قصد سفر به ایران را دارند، 
خواهشمندیم توجه فرمایید که امروز 
)در   Smartraveller صفحه  در 
وبسایت وزارت امور خارجه استرالیا( 
تغییراتی در مورد توصیه های سفر به 

ایران صورت گرفته است.«
در این صفحه آمده: »به شما توصیه 
خطر  وجود  دلیل  به  که  می کنیم 
بازداشت یا زندانی شدن بی دلیل، در 
مورد لزوم سفرتان به ایران تجدید نظر 
نمایید. احتمال این خطر در مناطقی 

از کشور بیش از سایر مناطق است.«
در  فارسی  وله  دویچه  همچنین 
مقامات  از  یکی  نوشته،  گزارشی 
که  ایمیلی  در  استرالیا  وزارت خارجه 
قرار  دویچه وله  اختیار  در  آن  کپی 
شهروندان  که  کرده  تأکید  گرفته، 
ایران   به  سفر  صورت  در  دوتابعیتی 
بازداشت های  خطر  معرض  »در 

خودسرانه یا دستگیری رسمی توسط  
مقامات ایران قرار دارند«.

شده،  داده  هشدار  ایمیل  این  در 
ممکن  آنها  فعالیت   که  »شهروندانی 
جلب  را  ایران  مقامات  توجه  است 
کند از جمله فعالیت های تحقیقاتی و 
دانشگاهی در خطر بازداشت هستند.« 
در ادامه تأکید شده که به توصیه های 
ایمنی وزارت خارجه برای سفر به ایران 
دارای  که  مسافری  هر  و  شود  توجه 
تابعیت ایران است به ویژه »کارمند ان 
از  دانشجویان  یا  دانشگاهی  نهادهای 

این توصیه ها آگاه شوند.«
در صفحه  اطالع رسانی وزارت  خارجه 
استرالیا در مورد سفر به ایران خطاب 
شده  تأکید  دوتابعیتی  شهروندان  به 
رسمیت  به  را  دوم  تابعیت  ایران  که 
استرالیایی های  اگر  و  نمی شناسد 
شوند،  بازداشت  ایران  در  ایرانی تبار 
سفارت استرالیا در تهران امکان حمایت 
از آنها را نخواهد داشت. این صفحه نیز 
2۶ نوامبر/ پنجم آذر به روز شده است.

توصیه های  وله،  دویچه   نوشته  به 
سفر به ایران در وبسایت وزارت خارجه 
انتشار خبر  از  روز پس  یک  استرالیا 
به روز  حسینی  میمنت  بازداشت 
شده است. او از فعالین حوزه کنترل 
جمعیت بود که توسط اطالعات سپاه 

به اتهام جاسوسی بازداشت شد.

دهم  تهران  چاپ  کیهان  روزنامه 
آذر میمنت حسینی چاوشی را استاد 
مؤسسه  پژوهشگر  و  جمعیت شناسی 
ملی  دانشگاه  عمومی  سیاست های 

استرالیا معرفی کرد.
او نویسنده کتاب »تحوالت باروری 
پیتر  با همکاری  که  است  ایران«  در 
عباسی  محمدجالل  و  دونالد  مک 
سال  در  که  شده  تدوین  شوازی 
138۹ برنده جایزه جهانی کتاب سال 

جمهوری اسالمی شد!
خبرگزاری فارس ادعا کرده بود که 
افراد بازداشت شده »با نفوذ در برخی 
وزارت  علوم،  وزارت  مانند  نهادها 
بهداشت، مرکز پژوهش های مجلس، 
آمار،  مرکز  بودجه،  و  برنامه  سازمان 
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
از  ممانعت  به  اقدام  و…  جمهوری 
تحقق صحیح سیاست های کلی نظام 

می کردند.«
و  دستگیری  با  اسالمی  جمهوری 
به گروگان گرفتن ایرانیان دوتابعیتی 
دیدار  از جمله  به دالیل مختلف  که 
خانواده به کشور خود سفر می کنند، 
و  باجگیری  ابزار  عنوان  به  آنها  از 
استفاده  سوء  سیاسی  معامالت 
می کند. این گروگانگیری حتی بطور 
رژیم  مقامات  برخی  سوی  از  رسمی 

اعتراف و اعالم شده است.

دونالد ترامپ و کیم جونگ اون؛ سنگاپور 1۲ ژوئن ۲01۸

ترامپ: کیم جونگ اون را همچنان دوست دارم، 
ژانویه یا فوریه مالقات می کنیم

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
بر  می آید  پیش  که  فرصت هایی  در 
عالقه خود به رهبر کره شمالی تاکید 
می کند. او هنگام بازگشت از اجالس 
با  گفتگو  در  آرژانتین،  در  جی20 
اختصاصی  هواپیمای  در  خبرنگاران 
یا  ژانویه  در  گفت:  جمهوری  رئیس 
فوریه با کیم دیدار خواهیم داشت و 
فعال سه محل را برای این مالقات در 
نظر گرفته ایم که نهایتا درباره یکی از 

آنها به توافق می رسیم.
روز شنبه این هفته سخنگوی کاخ 
مالقات  پایان  در  کرد  اعالم  سفید 
دونالد ترامپ و شین جیپینگ رئیس 
جمهوری چین، آنها گفتند تالش ما 
و کیم جونگ اون این است که شبه 
هسته ای  سالح  از  عاری  کره  جزیره 

باشد.
در بیانیه ای که به دنبال این دیدار 
منتشر شد آمده است که کره شمالی 
قدم های موثری در بهبود شرایط آن 

کشور برداشته است.
معاون  پنس  مایک  نوامبر  ماه  در 
بی.  ان.  تلویزیون  به  ترامپ  دونالد 
سی گفت: دونالد ترامپ مایل است تا 
رهبر کره  با  از دومین مالقات  پیش 
شمالی سایت های هسته ای آن کشور 
بازرسان  و  کارشناسان  بازدید  برای 
مورد  در  نیز  اقداماتی  و  باشد  آماده 
آن  بردن سالح های هسته ای  بین  از 

کشور انجام گیرد.
پنس افزود: این بسیار مهم است که 
شمالی  کره  بر  آنقدر  جهانی  جامعه 
فشار بگذارد تا تولید سالح هسته ای 

را متوقف کند.
یک سازمان تحقیقاتی آمریکایی در 
ماه نوامبر اعالم کرد: از بیست سکوی 
پرتاب موشک در کره شمالی سیزده 
ظاهرا  است.  فعال  همچنان  سکو 
آمریکا  جمهوری  رئیس  است  قرار 
کره  رهبر  با  خود  دیدار  دومین  در 
شمالی در مورد سایت های هسته ای 

و سکوهای پرتاب موشک با وی اتمام 
حجت کند.

کیم  با  ترامپ  دوستی  ادامه  علت 
جونگ اون به احتمال فراوان این است 
که رئیس جمهوری آمریکا می داند که 

همتای کره ای او بیش از آنکه از سوی 
به  خود  نظامی  و  شخصی  همکاران 
خاطر برنچیدن فعالیت های هسته ای 
و موشکی تحت فشار باشد، از جانب 
رهبران چین و روسیه تحت فشار است.
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بمب گذاری در بندر چابهار در جنوب 
استان سیستان و بلوچستان دست کم  
جای  بر  زخمی  ده ها  و  کشته  چهار 

گذاشت.
صبح پنجشنبه 1۵ آذر، یک دستگاه 
وانت نیسان بمب گذاری شده انتحاری 
در مقابل مقر ستاد فرماندهی نیروی 
از  پس  شد.  منفجر  چابهار  انتظامی 
این انفجار حوالی ستاد فرماندهی ناجا 
است.  شده  تیراندازی  ریگی  بلوار  در 
غیررسمی،  گزارش های  آخرین  در 
گروه »انصارالفرقان« مسئولیت حادثه 
گرفته  عهده  به  را  چابهار  تروریستی 

است.
جمله  از  رسمی  رسانه های  برخی 
ایرنا و تابناک ادعا کردند حیدر علی 
کیخا فرمانده نیروی انتظامی چابهار و 
سه مامور نیروی انتظامی در این انفجار 

کشته شده اند.
محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی 
سپاه گفته این عملیات تروریستی یک 
عملیات کور بوده و هیچ حاصلی برای 
گفته  او  است.  نداشته  تروریست ها 
»اخبار منتشره توسط برخی رسانه های 
و شبکه های اجتماعی مبنی بر اینکه 
فرمانده انتظامی چابهار در این عملیات 
کذب  رسیده،  شهادت  به  تروریستی 
است و اصالً خودروی انتحاری نتوانسته 
به داخل مقر فرماندهی انتظامی چابهار 

وارد شود.«
او گفته است تلفات از بین نگهبانان 
مقابل در ورودی ستاد فرماندهی بوده 

است. این در حالیست که سخنگوی 
ناجا کشته شدن دو مأمور پلیس در این 
حمله تروریستی را تأیید کرده است. 
سرباز  و  رنجبر  داریوش  دوم  ستوان 
عملیات  این  در  درزاده  ناصر  وظیفه 

جان باخته اند.
رحمدل بامری سرپرست فرمانداری 
ین  ا جزییات  تشریح  در  ر  بها چا
انتحاری  »عامل  می گوید:  بمبگذاری 
به  نیسان مواد منفجره  وانت  در یک 
همراه داشته  و قصد ورود به فرمانداری 
انتظامی شهرستان چابهار را داشت که 
با مقابله نیروهای انتظامی موفق به ورود 
نشد و در ورودی مقر فرمانداری مواد 

را منفجر کرد.«
این مقام استانی می گوید تعدادی زن 
و کودک نیز در این بمب گذاری مجروح 

بمب گذاری در چابهار دست کم چهار کشته و ۲۷ 
مجروح برجای گذاشت

مورد شمار  آمار دقیقی در  اما  شدند 
آ نها اعالم نشده است. منابع غیررسمی 
نفر زخمی  تا 27  بین 2۵  می گویند 
تعداد  بر  می رسد  نظر  به  که  شده اند 

این زخمی ها افزوده شود.
داخلی،  خبرگزاری های  گزارش  به 
در  چابهار  بیمارستان  در  زخمی   27
حال مداوا هستند و کلیه کادر پزشکی 
این شهر به حالت آماده باش و عملیاتی 
درآمده اند. بین مجروحین زن باردار و 
می شود.  دیده  نیز  ساله   16 نوجوان 
همچنین چهار مأمور انتظامی نیز در 
یکی  حال  هستند.  مجروحین  میان 
آسیب  دلیل  به  نظامی  مجروحین  از 
دیدگی از ناحیه صورت وخیم است که 
به دلیل نبود امکانات پیشرفته پزشکی 

به زاهدان انتقال یافته است.

محسن رضایی خطاب به سفیر آلمان:
 اروپا همکاری نکند اوضاع بر می گردد، تا دیر نشده از 

این فرصت استفاده کنید!
با  ر  دیدا در  =رضایی 
سفیر آلمان در تهران بارها 
با  را  اروپایی  دولت های 
تهدید  پهلو  دو  حرف های 

کرده است.
نوشته  =آنطور که تسنیم 
حرف های  کلور  میشاییل 
رضایی را نه تنها تایید کرده 
اعتراف  »باید  گفته  بلکه 
قدرت  تاثیر  تحت  که  کنم 
مردم  شخصیت  و  استقالل 
این  و  گرفته ام  قرار  شما 
دیده  جا  همه  در  ویژگی ها 

نمی شود«!
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه 
و میشاییل کلور سفیر آلمان در ایران، 
مالقات  هم  با  آذرماه،   13 سه شنبه 

کردند.
به  خطاب  دیدار  این  در  رضایی 
در  اروپایی ها  تاخیر  از  گفته  کلور 
مالی »ِگله مندیم«،  ویژه  ایجاد کانال 
مسائل  و  موضوعات  اروپا  دولتمردان 
پاسخ  »متاسفانه  نمی کنند،  درک  را 
ارائه  ایران  با  همکاری  برای  مناسبی 
در  کشورها  »برخی  و  نمی دهند« 
مناسبی  همکاری  اروپایی  اتحادیه 
ندارند و در صحبت ها حمایت می کنند 

اما در عمل همکاری نمی کنند.«
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با ادعای اینکه همکاری نکردن اروپا 
استراتژیک«  اشتباه  »یک  ایران  با 
است گفته »انتظار داریم که این پیام 
منتقل شود که از نجابت ایرانیان، سوء 
استفاده نشود و اروپا نباید فرصت این 
همکاری را از دست بدهد« و تهدید 
فرصت  این  از  نشده  دیر  »تا  کرده 

استفاده کنید!«
صحبت های  از  بخشی  در  رضایی 
خود عنوان کرده »شکست خوردگانی 
نماینده  اروپا رفته اند،  به  ایران  از  که 
اطالعات  آنها  و  نیستند  ایران  ملت 
شما  به  یا  ندارند  ایران  از  دقیقی 

نخواهند گفت.«
منظورش  نداده  توضیح  او  البته 
اما  کدام گروه و چه کسانی هستند 
گفته »سوال  و  داده  آدرس  تلویحی 
که  است  این  دارد  وجود  که  مهمی 
ما علیه صدام و داعش و مواد مخدر 
شما  داده ایم،  شهید  و  جنگیده ایم 
هم با این گروه ها موافق نبودید، چه 

کشوری بهتر از ایران، در این موارد 
عمل کرده است؟ سعودی هایی که با 
از  و  کرده  همکاری  صدام  و  داعش 
منطقه  سطح  در  مخدر  مواد  قاچاق 
حمایت می کند، به شما نزدیک شده! 
این موضوع را باید نخبگان ما و شما 
اروپایی  ملت های  برای  و  بنشینند 

تبیین کنند.«
به نظر می رسد اشاره محسن رضایی 
رژیم  به گزارش ها در مورد همکاری 
ترانزیت محموله هرویین  برای  ایران 
اخیراً  که  موضوعی  و  ایتالیاست  به 
برایان هوک مسئول اتاق ایران وزارت 
خارجه آمریکا نیز در سخنانی به آن 

اشاره کرد.

هویت اروپا به خطر افتاده
از  آنکه  بدون  رضایی 
اعتراض  یا  و  رژیم  موشک بازی های 
و  کشاورزان  کارگران،  گسترده 
به  بزند  ایران حرفی  کامیونداران در 
به  و  کرده  اشاره  فرانسه  اعتراضات 
اروپا  »اگر  شده  مدعی  آلمان  سفیر 
برابر  در  را  خودش  استقالل  نتواند 
تاریکی در  آمریکا نشان دهد، آینده 
را  فرانسه  اوضاع  است!  اروپا  انتظار 
مستقل  هویت  فرانسه  مردم  ببینید! 
هویت  اروپا  می خواهند.  اروپا  از 
کند.  تثبیت  نتوانسته  را  خودش 
استقالل اروپا به این کشورها هویت 
می دهد. آقای ماکرون و شرودر گفته 
که ما نوکر آمریکا نیستیم. مردم اروپا 
این موضوع را در عمل می خواهند.«

اظهاراتش  از  که  رضایی  محسن 
پیداست درک صحیحی از رویدادهای 
جهان به ویژه کشورهای غرب و روابط 
اروپا و آمریکا ندارد، مانند کسی که 
بخواهد کودکی را قانع کند، به کلور 
به  که  شماست  هویت  »این  گفته 
بازیابی  این هویت  اگر  افتاده و  خطر 
آینده  سال  ده  در  هم  فرانسه  نشود، 
اتحادیه دچار  اروپا جدا می شود و  از 
مشکل می شود!! توصیه ما این است 
که برجام را جدی بگیرید. اروپا باید 
در برابر زیاده خواهی آمریکا ایستادگی 
آمریکا  به  نگاه شان  شما  مردم  کند. 

عوض شده است!«
بخش  در  سپاه  پیشین  فرمانده 
دوباره  خود  صحبت های  از  دیگری 
سفیر آلمان را تهدید کرده و گفته »ما 
در ایران صبر زیادی را از خود نشان 
داده ایم. رهبری و مردم ما صبورانه و 
نجیبانه منتظر اقدام اروپا هستند. اگر 
می گردد.  بر  اوضاع  نشود،  همکاری 

این جمله من دیپلماتیک نیست، یک 
پیش بینی است. در هشت ماه آینده 
آزمون  مورد  ایران  ملت  توسط  اروپا 

قرار می گیرد!«
ادامه  در  نوشته  تسنیم  که  آنطور 
آلمان  سفیر  برشتولد  کلور  میشاییل 
هستیم  هم عقیده  شما  با  »ما  گفته 
که باید بیشتر با هم گفتگو کنیم… 
نظرات شما را به دولت آلمان منتقل 
کمی  شناخت  اروپا  در  کرد.  خواهم 
وجود دارد. باید اعتراف کنم که تحت 
تاثیر قدرت استقالل و شخصیت مردم 
شما قرار گرفته ام و این ویژگی ها در 

همه جا دیده نمی شود«!
سفیر آلمان در پایان ابراز امیدواری 
برای  اروپا  مالی  کار  و  ساز  کرده 
گفته  و  شود  برقرار  ایران  با  تجارت 
یک  ایجاد  دنبال  به  ما  »کارشناسان 
برابر دالر هستند.  سیستم جدید در 
این موضوع به حاکمیت و استقالل ما 

مرتبط است«!
هم  با  دو  این  که  بار  آخرین 
مهرماه   23 داشتند،  رسمی  مالقات 
به  کلور  دیدار  آن  در  بود.   1396
اقتصاد  حوزه  »در  بود  گفته  رضایی 
می دهم  تضمین  آلمان  طرف  از 
روابط  بخش ها  از  بسیاری  در  که 
وین  معاهده  و  یابد  بهبود  اقتصادی 
پابرجا بماند.« از آن زمان یک سال 
حفظ  بر  همچنان  آلمان  می گذرد، 
تمام  تقریباً  اما  دارد  تاکید  برجام 
از  بعد  آلمانی  موسسات  و  شرکت ها 
ایران  از  آمریکا  تحریم های  اعمال 
دولت  تضمین  های  و  شده اند  خارج 

آلمان در حد حرف باقی ماند.
زبان  از  تسنیم  آنچه  حال  عین  در 
تردید  مورد  نیز  نشته  آلمان  سفیر 
واقعاً  آلمان  سفیر  واقعا  آیا  است!  
ادعاها و تهدیدات  به  فقط نشسته و 
تنها  نه  و  محسن رضائی گوش داده 
هم  تایید  را  آنها  بلکه  نگفته  چیزی 

کرده است؟!
سرویس های  گزارش های  طبق 
امنیتی آمریکا، جمهوری اسالمی در 
آزمایش  به یک  اخیر دست  روزهای 
موشکی زده است. کشورهای اروپایی 
از جمله آلمان هرگز نگرانی و مخالفت 
موشکی  برنامه های  درباره  را  خود 
نکرده اند  پنهان  اسالمی  جمهوری 
مهار  هدف  با  نیز  را  برجام  حفظ  و 
از  پیشگیری  همچنین  و  برنامه   این 
و  تحریک آمیز  اقدامات  و  تروریسم 
جنگ افروزانه ی رژیم ایران در منطقه 

دنبال می کنند.

اسالمی  جمهوری  ادعای  برخالف 
دفاعی  را  خود  موشکی  برنامه  که 
می خواند، برخی از این موشک ها در 
حمالت شبه نظامیان لبنانی، یمنی و 
فلسطینی برای حمله به دیگر کشورها 

مورد استفاده قرار می گیرند.
از سر گرفتن آزمایش های موشکی 
و تهدید مجدد حسن روحانی درباره 
از تردد  بستن تنگه هرمز و ممانعت 
نفتکش ها، نگرانی کشورهای اروپایی 

را افزایش داده است.
سازمان  امنیت  شورای  نشست 
ملل متحد که به درخواست بریتانیا، 
بررسی  جهت  آلمان،  و  فرانسه 
برنامه های موشکی جمهوری اسالمی، 
به  شد،  برگزار  بسته  درهای  پشت 
دلیل مخالفت روسیه و چین قطعنامه 

یا بیانیه ای صادر نکرد.
»ذوالفقار«  موشک های  آزمایش 
و  سپتامبر  روز  آخرین  در  »قیام«  و 
به  را  اروپایی  کشورهای  اکتبر،  اول 
برخی  است.  ساخته  نگران  شدت 

گفتگو با هوشنگ حسن یاری کارشناس نظامی:  
موشک های جمهوری اسالمی تهدیدی جدی برای اروپا

جمهوری  بالستیک  موشک های  از 
کالهک  حمل  قابلیت  با  اسالمی، 
هسته ای، می  توانند کشورهای جنوب 

اروپا را هدف قرار دهند.
احمد رأفت با هوشنگ حسن یاری 

کالج  در  نظامی  امور  کارشناس 
گفتگویی  کانادا،  نظامی  سلطنتی 
درباره  اروپا  نگرانی های  با  رابطه  در 
برنامه های موشکی جمهوری اسالمی 

انجام داده است.

=نمایندگان استان اصفهان 
اسالمی  شورای  مجلس  در 
به  را  خود  استعفای  امروز 
ابالغ  مجلس  رئیسه  هیئت 

کردند.
دولت  می گویند  =آنان 
حسن  روحانی در تامین آب 
و  اصفهان  مردم  آشامیدنی 
آبرسانی  پروژه های  اجرای 
هیچ نکرده و اگر نتوانیم آب 
آشامیدنی مردم این استان 
را تأمین کنیم، دلیلی برای 

نمایندگی نداریم!
نمایندگان استان اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی در اعتراض به حذف 
ردیف بودجه پروژه های آبرسانی این 
استان از بودجه سال آینده به صورت 
گروهی استعفا دادند. این نمایندگان 
شورای  مجلس  رئیس  به  نامه ای  در 
به  قادر  وقتی  که  نوشته اند  اسالمی 
مردم  آشامیدنی  آب  حداقل  تامین 
اصفهان نباشند دلیلی برای مسئولیت 

نمایندگی خود نمی بینند.
در  اصفهان  استان  نمایندگان 
امروز  اسالمی  شورای  مجلس 
چهارشنبه 1۴ آذر استعفای خود را به 
هیئت رئیسه قوه مقننه تقدیم کردند. 
انتشار  با  همزمان  نمایندگان  این 
سه«  »کوهرنگ  سدسازی  لغو  خبر 
نمایندگان  کارون  سرشاخه های  در 

اصفهان استعفا داده اند.

استعفای گروهی نمایندگان استان اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی

علی  به  نامه ای  در  نمایندگان  این 
شورای  مجلس  رئیس  الریجانی 
اسالمی دالیل استعفای خود را اجرایی 
حسن  انتخاباتی  وعده های  نشدن 
روحانی به مردم استان اصفهان برای 
جاری شدن آب در این استان و احیای 
بودجه  در  ردیف  حذف  و  زاینده رود 
سال آینده  برای پروژه هایی که از قبل 
کرده اند. اعالم  بوده  کار  دستور  در 

اکبر ترکی نماینده فریدون شهر در 
دلیل  درباره  اسالمی  شورای  مجلس 
اصفهان،  استان  نمایندگان  استعفای 
گفته است: »نمایندگان به دلیل حذف 
از  استان اصفهان  آبرسانی  پروژه های 
ردیف های بودجه سال آینده، نامه ای 
را  خود  استعفای  آن  در  و  تدوین  را 

اعالم کردند.«
در  نمایندگان  این  ترکی،  گفته  به 
قانونی  مراحل  شدن  سپری  انتظار 

استعفا خود هستند.
که  آمده  نامه  این  از  بخشی  در 
علیرغم  بودجه  و  برنامه  »سازمان 
پیگیری بسیار زیادی که انجام شده 
ردیف  در  اعتبار  گذاشتن  از  حتی 
در  که  شرب  آب  تامین  با  مرتبط 
رفت  جلو  بحران  مرز  تا  جاری  سال 
که  صورتی  در  لذا  کرده؛  خودداری 
استان  مردم  حق  حداقل  نتوانیم 
جمعیت چند میلیونی را برای تامین 
دولت  این  طریق  از  آنها  شرب  آب 
تامین نماییم، دلیلی برای حضور در 

مسئولیت نمایندگی نمی بینیم.«

تصاویری که اهالی چابهار از انفجار در شبکه های اجتماعی منتشر کردند

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

تاثیر خیزش های مردمی در تشکیل »جبهه ملی 
ششم« در گفتگو با مهران بختیار

از  انشعاب  با  ششم«  ملی  »جبهه 
»جبهه ملی پنجم« که در سال های 
بود،  شده  متولد   ۵7 انقالب  از  بعد 
آغاز به کار کرد.بنیانگذاران این نهاد 
جدید، رهبران »جبهه ملی ایران« را 
متهم می کنند که برای عدم پرداخت 
هزینه، سکوت و بی عملی را در این 

سال ها انتخاب کرده است.
»جبهه  اعضای  از  بختیار  مهران 
که  نیروهایی  با  اتحاد  ششم«  ملی 
برای دمکراسی و حقوق بشر فعالیت 
می کنند را برای گذر از بحران کنونی 

ضروری می داند.
مرکزی  شورای  نشست  پایان  در 
 2۵ از  پس  که  ایران«  ملی  »جبهه 
در  امنیتی،  نهادهای  مخالفت  سال 
تهران برگزار شد، گروهی از اعضای 
رهبری استعفا داده و تشکیل »جبهه 
اعضای  اعالم کردند.  را  ملی ششم« 
»جبهه  رهبری  جدید،  تشکل  این 
ملی پنجم« را متهم به سکوت و عدم 
گروه  این  رهبری  می کنند.  تحرک 
فعاالن  از  زعیم،  کوروش  با  جدید 

باسابقه ی »جبهه ملی ایران« است.

از جوانان تشکل های عضو  گروهی 
تشکیل  در  نیز  ایران«  ملی  »جبهه 
هستند  سهیم  ششم«  ملی  »جبهه 
همراهی  برای  باید  که  معتقدند  و 
مردمی  اعتراض های  از  حمایت  و 
هزینه پرداخت و دست از بی تحرکی 
که  است  معتقد  گروه  این  برداشت. 
باید برای عبور از بحران کنونی راه را 

برای همگرایی گروه هایی که معتقد 
به دمکراسی و حقوق بشر و پایبند به 
تمامیت ارضی کشور هستند، هموار 

کرد.
از  بختیار  مهران  با  رأفت  احمد 
دانش آموختگان  »سازمان  فعاالن 
انجام  گفتگویی  ایران«  ملی  جبهه 

داده است.

ویدئو

ویدئو

استعفانامه ی نمایندگان اصفهان

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

به  مدرن«  =»ایران 
پهلوی  فرح  شهبانو  نقش 
مجموعه  جمع آوری  در 
آثار  بی نظیر  و  ارزشمند 
مدرن غرب و تاسیس موزه 
تهران،  معاصر  هنرهای 

پرداخته. 
شهبانوی  =روزگاری 
ایران آثار پیکاسو، وارهول 
مملکت  برای  را  بیکن  و 
گردآوری  و  خریداری 
سال  چهل  از  ولی  می کرد 
جمهوری  نظام  پیش 
هنر  و  فرهنگ  با  اسالمی 

دشمنی می ورزد.
کتاب »ایران مدرن« درباره تاثیرات 
و  جمع آوری  در  پهلوی  فرح  شهبانو 
نمایش آثار باارزش هنر مدرن غرب در 
ایران پیش از انقالب در لندن رونمایی 
شد. این کتاب به مجموعه ارزشمندی 
در  و  جمع آوری  شهبانو  توسط  که 
موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری 

می شود، پرداخته است.
کتاب  نوامبر   27 سه شنبه  روز 
ریکل  وییوال  نوشته  مدرن«  »ایران 
بولت و میراندا دارلینگ درباره نقش 
جمع آوری  در  پهلوی  فرح  شهبانو 
مدرن  آثار  ارزشمندترین  نمایش  و 
جهان در موزه هنرهای معاصر تهران 
در کتابفروشی Assouline در لندن 
عالوه  مراسم  این  در  شد.  رونمایی 
از  تن  ده ها  پهلوی،  فرح  شهبانو  بر 
و  هنر  دوستداران  و  مهاجر  ایرانیان 

فرهنگ حضور داشتند.
در  ملکه  اولین  پهلوی  فرح  شهبانو 
زندگی  که  است  ایران  معاصر  تاریخ 
خود را به خدمت به مردم ایران، ایجاد 
جشنواره های  و  موزه ها  تأسیس  و 
کشور  سراسر  در  فرهنگی  و  هنری 
نگاهی حساس  با  داد. وی  اختصاص 

از  یکی  جمع آوری  به  مشتاق  و 
مدرن  هنر  مجموعه های  بزرگترین 
او  پرداخت.  کشورش  برای  جهان 
اختیار  در  را  فرصت  این  توانست 
نسل های آینده ایران قرار دهد تا آثار 
را  غرب  جهان  هنرمندان  بزرگترین 
از نزدیک و در تهران مشاهده کنند. 
شهبانو یکی از پیشگامان خریداری و 
جمع آوری آثار مدرن غرب در جهان 
نه  اسالمی،  انقالب  از  پس  که  است 
هنر  این  جمع آوری  این  روند  تنها 
سرنوشت  آثار  این  بلکه  شد  متوقف 
تلخ و تاسف باری از نابودی تا فروش 

مخفیانه پیدا کردند.
در دهه هفتاد میالدی، شهبانو فرح 

فتوای تازه ی خامنه ای درباره موسیقی:
 »الزم« و »مفید« نیست!

=خامنه ای بطور غیرمستقیم
و  ناسالم  را  موسیقی 
گفته  و  خوانده  غیرمفید 
که جوانان بهتر است اوقات 
و  ورزش  با  را  خود  فراغت 

مطالعه پر کنند.
=او بارها فتواهای مختلف 
به  را  آن  موسیقی  درباره 
کرده  تقسیم  بد  و  خوب 

است.
و  سیاسی  رهبر  خامنه ای  علی 
فتوای  در  اسالمی  جمهوری  مذهبی 
می گوید  موسیقی  درباره  تازه ای 
اشکالی  نباشد  لهوی  اگر  نوازندگی 
عزیز،  جوانان  است  بهتر  »ولی  ندارد 
وقت با ارزش خود را صرف یادگیری 
نموده  مفید  و  الزم  فنون  و  علوم 
و  ورزش  با  را  خود  فراغت  اوقات  و 

تفریحات سالم، پر نمایند.«
سیدعلی  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه 
فقهی  پاسخ های  و  پرسش  خامنه ای 
یکی  که  کرده  منتشر  را  وی  آذرماه 
خرید  موضوع  به  پرسش ها  این  از 
در  می شود.  مربوط  موسیقی  آالت 
داده که  پاسخ  پرسش خامنه ای  این 
اشکال  غیرلهوی  موسیقی  اینکه  با 
جوانان  است  بهتر  ولی  ندارد  شرعی 
علوم  یادگیری  صرف  را  خود  وقت 
و  نموده  »مفید«  و  »الزم«  فنون  و 
و  »ورزش«  با  را  خود  فراغت  اوقات 

»تفریحات سالم« پر کنند!
خامنه ای  فتوا،  این  مبنای  بر 
و  »غیرالزم«  فن  و  علم  را  موسیقی 
را  آن  حتی  و  دانسته  »غیرمفید« 

»ناسالم« می داند!
خامنه ای به پرسش »من می خواهم 
گیتار بخرم و برای خودم آهنگ بزنم، 

استفاده  غنا  یا  فساد  برای  اینکه  نه 
کنم. آیا مشکل شرعی دارد؟« اینگونه 
پاسخ داده است: »هر چند نوازندگی 
ولی  ندارد،  اشکال  نباشد  لهوی  اگر 
بهتر است جوانان عزیز، وقت با ارزش 
خود را َصرف یادگیری علوم و فنون 
فراغت  اوقات  و  نموده  مفید  و  الزم 
سالم،  تفریحات  و  ورزش  با  را  خود 
پر نمایند.« این درحالیست که بنا بر 
روایت هایی خود وی قبل از »رهبر« 

شدن تنبک می زده است.
رهبر جمهوری اسالمی بارها درباره 
فتوا  خوب«  از  »بد  موسیقی  مالک 
صادر کرده. طبق نظر وی، موسیقی 
در صورتی که »به سبب ویژگی هایی 
که دارد انسان را از خداوند متعال و 
معنویات و فضایل اخالقی دور« نکند 
و »به سمت بی بندوباری، بیهودگی و 

گناه سوق« ندهد، اشکال ندارد.
موسیقی در ایران پس از گذشت ۴0 
سال از انقالب اسالمی، از نظر رسمی، 
همچنان در پیچ و خم بودن یا نبودن 
نهادهای  باوجود  که  حالی  در  است. 
نظارتی، سانسور و عدم صدور مجوز 
و  موسیقی  آلبوم های  انتشار  برای 
مورد  در  جمله  از  کنسرت ،  برگزاری 

نقش شهبانو فرح پهلوی در گردآوری مهمترین آثار مدرن جهان برای 
ایران تبدیل به کتاب شد

سینماگران  نامه  این  =در 
پروانه  صدور  لغو  خواستار 
کنترل  هرگونه  و  ساخت 
محتوا و شکل آثار خود شدند.
صدور  سینماگران  =این 
سلیقه ای  را  ساخت  پروانه 

خوانده اند.
به  نامه ای  در  سینماگر   200
خواستار  اسالمی  جمهوری  مقامات 
»پایان بخشیدن به نگاه ُخردپندار و 
محجورانگاِر حاکمیت به فیلمسازان« 
رئیس  از  سینماگران  این  شدند. 
جمهوری، وزیر ارشاد و رئیس سازمان 
»لزوم صدور  تا  سینمایی خواسته اند 
و  شکل  کنترل  و  ساخت  پروانه 

محتوای آثارشان لغو شود«.
جمعی از سینماگران سرشناس در 
جمهوری،  رئیس  به  خطاب  نامه ای 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس 
الزام  لغو  خواستار  سینمایی  سازمان 
برای دریافت »پروانه ساخت« شدند.

اصل  به  اشاره  با  سینماگران  این 
»بهره برداری  و  اساسی  قانون  سوم 
حداکثری از گنجینه انسانی برای خلق 
آثار سینمایی و  به منظور پیشگیری 

نامه ۲۰۰ سینماگر به مسئوالن:
 نگاه ُخردپندار و محجورانگاِر به 

فیلمسازان را پایان دهید!

از اِعمال نظراتی که بیشتر سلیقه ای 
شأن  به  باور  همچنین  و  است  بوده 
مسئوالنه  نگاه  و  حرفه ای  منزلت  و 
فیلمسازان« خواستار »پایان بخشیدن 
محجورانگاِر  و  ُخردپندار  نگاه  به 
شدند. فیلمسازان«  به  حاکمیت 

همچنین  نامه  این  امضاکنندگان 
را  خود  مطالبات  سطح  پایین ترین 
مجوز  برای  سینمایی  آثار  »ثبت 
ساخت، خارج از هرگونه کنترل شکل 
اختیاری  راستای  »در  و  محتوا«  و 
فیلم  ساخت  پروانه  دریافت  کردن 
لغو  خواستار  خواندند.آنها  سینمایی 
مصوبه ی الزام سینماگران به دریافت 
سینمایی  آثار  برای  »پروانه ساخت« 
از سوی ریاست جمهور، وزیر فرهنگ 
سازمان  رئیس  و  اسالمی  ارشاد  و 

سینمایی شدند.
چون  سینماگرانی  توسط  نامه  این 
رخشان  افخمی،  بهروز  تفوایی،  ناصر 
ابوالفضل  بیرنگ،  بیژن  بنی اعتماد، 
جلیلی، مانی حقیقی، منیژه حکمت، 
علیرضا  زندی،  موناز  حاتمی،  لیال 
فرهاد  رضویان،  امیرشهاب  رئیسیان، 
داریوش  معتمدآریا،  فاطمه  ورهرام، 
شهرام  کیمیایی،  مسعود  مهرجویی، 

مکری، علی مصفا امضا شده است.

سینما نیاگارا

رضایی  علیرضا   - قاسمی  اختر 
و  خانواده  افراد  میان  در  طنزپرداز 
گذشته،  روز  عالقمندانش  و  دوستان 
جمعه 30 نوامبر، در شهر لیل فرانسه 

به خاک سپرده شد.
از جنبش 88  پس  رضایی  علیرضا 
ایران و ساکن لیل در  ناچار به ترک 
فرانسه شد. وی روز چهارشنبه 7 آذرماه 
درگذشت. قلبی  ایست  علت  به   ۹7

از بیماری  سه سال می شد که وی 

حس  هیچگاه  اما  می برد  رنج  قلبی 
منتقل  خود  دوستان  به  را  بیماری 
نمی کرد. او نه تنها  با روحیه ای شاد 
در  حضور  و  خود  نویسندگی  کار  به 
رسانه های خارج از کشور ادامه می داد 
را  »شفاف سازی«  طنز  ویدیوهای  و 
بلکه  درست در همان  تهیه می کرد 
دورانی که پی به ناراحتی قلبی خود 
برده بود، استندآپ کمدی های خود را 

در چند شهر اروپایی اجرا کرد.
درگذشت او در آغاز ۴۴ سالگی ضربه 
ایرانیان  جامعه  برای  شدیدی  روحی 

خارج از کشور و دوستداران وی بود.
خاکسپاری  مراسم  برگزاری  اعالم 
که  اروپا  در  معمول  روال  برخالف  او 
گاهی هفته ها طول می کشد تا اجازه ی 
دفن صادر شود بسیار سریع و یک روز 
پس از درگذشت او مشخص شد. دلیل 
آن این است که مادر وی  می خواست 

علیرضا رضایی طنزپرداز در لیل به خاک سپرده شد
و  مذهبی  صورت  به  پسرش  مراسم 
برگزار  لیل  شهر  مسجد  در  اسالمی 
و سپس پیکرش در بخش مسلمانان 
آرامستان این شهر به خاک سپرده شود.

از  که  علیرضا  دوستان  از  برخی 
راه های دور و نزدیک برای شرکت در 
این مراسم رفته بودند، در برنامه مربوط 
به مسجد شرکت نکرده و در گورستان 
منتظر تابوت وی ماندند. اما صحنه ی 
حمل تابوت به شیوه ی سنتی توسط 

اله  »ال  که  علیرضا  دوستان  برخی 
االاا«هلل گویان آن را حمل می کردند، 
سبب تعجب برخی از دوستان علیرضا 
بر خالف  را  مراسم  این  که  چرا  شد 
این  »شفاف سازی«های  و  نظرات 
طنزپرداز می دانستند. علیرضا رضایی 
صراحت  به  خود  طنزهای  بیشتر  در 
درباره عقاید خرافی و مذهبی به نقد 
پرداخته بود. وی در استندآپ کمدی 
خود روایت حضور پیامبر اسالم در غار 
و آیه های نازل شده را به روشنی به 
آخرین  مراسم  اما  می کشد.  پرسش 
وداع با او و خاکسپاری این طنزپرداز 
داشت.  دیگری  بوی  و  رنگ  منتقد 
شرکت کنندگان اغلب از طیف ملی- 
و  حکومت  اصالح طلبان  و  مذهبی 
فعالین اصالح طلب  در دوران خاتمی 
بودند که پس از جنبش 88 به خارج 
صدای  طرف  هر  از  آمدند.  کشور  از 

فاتحه و صلوات بر مزار علیرضا  شنیده 
بر  ریختن  خاک  همچنین  می شد. 
در  که  نیز  گور  درون  تابوت  روی 
مخصوص  شرکت های  توسط  اروپا 
توسط  می گیرد  انجام  دفن  و  کفن 
شرکت کنندگان بیل به دست صورت 
رضایی  علیرضا  خاکسپاری  گرفت. 
در  که  بود  اسالمی  مراسم  معدود  از 
خارج کشور برای یک چهره شناخته 
شده برگزار می شد آنهم در حالی که 

وی همه اینها را به سخره می گرفت.
و  مادر  طرف  از  ایران  خاک  مقداری 
خانواده علیرضا بر مزار او ریخته شد. 
مادرعلیرضا در چند روز گذشته مرتب 
از دوستان او می خواست تا اگر روزی 
به ایران بازگشتند علیرضا را هم همراه 
خود ببرند.پس از مراسم خاکسپاری، 
علیرضا  خانواده  جانب  از  مراسمی 
رضایی در سالنی در شهر لیل برگزار 
نزدیکان  و  از دوستان  برخی  شد که 
را  یادش  و  کردند  ایراد  وی سخنانی 
علیرضا  یادبود  داشتند.مراسم  گرامی 
و  همراهی  از  مادرش  سپاسگزاری  با 
کمک دوستان علیرضا و سپس  صرف 

شام خاتمه یافت.
قرار است مراسم مختلفی از جانب 
و  کلن  در شهرهای  علیرضا  دوستان 
پاریس برگزار شود تا از علیرضا آنطور 

که واقعا بود یاد شود.

تهران  معاصر  هنرهای  موزه  پهلوی، 
و  گرانبها  مجموعه ای  و  نهاد  بنا  را 
بی نظیر از آثار هنرمندان مدرن جهان 
از جمله پابلو پیکاسو، فرانسیس بیکن 
و اندی وارهول را در  این موزه گرد 
از  یکی  اکنون  مجموعه  این  آورد. 
در  جهان  مجموعه های  مهمترین 
محسوب  غرب  مدرن  هنر  عرصه ی 
می شود و قیمت گذاری بر برخی آثار 

آن گاه امکان پذیر نیست.
در  حاضرین  جمع  در  فرح  شهبانو 
این مراسم با اشاره به حضور گسترده 
ایرانیان خارج از کشور در این رونمایی 
گفت: »آنچه مرا دلگرم می کند، این 
است که بسیاری از ایرانیان، به ویژه 

جوانانی که بعد از انقالب اسالمی متولد 
در  منفی  چیزهای  خیلی  و  شده اند 
مورد گذشته شنیده اند، بسیار مهربان 
و دوستانه به من مراجعه می کنند.«

بسیار  نقش  پهلوی  فرح  شهبانو 
داشت  ایران  هنر  توسعه  در  موثری 
و  موزه ها  ایجاد  واسطه  به  کشور  تا 
نمایشگاه های مختلف به پناهگاه امنی 
تبدیل  جهان  فرهنگ  و  هنر  برای 
شود. وی همچنین مجموعه  ارزشمند 
و منحصر به فردی از آثار ون گوگ، 
پیکاسو و روتکو را خریداری و گرد آورد.

وییوال ریکل بولت و میراندا دارلینگ 
»ایران  کتاب  نویسندگان  عنوان  به 
فرح  شهبانو  نقش  درباره  مدرن« 

غرب  مدرن  هنر  میزبانی  در  پهلوی 
همکاری  انقالب  از  پیش  ایران  در 

داشته اند.
»این  می گوید:  بولت  ریکل  وییوال 
به  ارزشمند  عهدنامه ای  کتاب 
اما  شهبانوست  باشکوه  چشم انداز 
و  علیاحضرت  داستان  آن،  از  مهمتر 

میراث اوست.«
پس از مراسم رونمایی، شهبانو فرح 
با مهمانان حاضر به گفتگو پرداخت و 
برای عالقمندان  را  کتاب  نسخه های 

امضا کرد.
*منبع: کیهان الیف )کیهان لندن 

به زبان انگلیسی(
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

موزیسین های زن، این هنر چنان در 
جامعه گسترده است که کودکان نیز 
آموختن  به  خود  خانواده های  توسط 
این هنر تشویق شده و مورد حمایت 

قرار می گیرند.
اعم  قدیمی  موزیسین های  اگرچه 
از خواننده و آهنگساز و ترانه سرا پس 
ترک  به  مجبور  اسالمی  انقالب  از 
ایران و اجرای موسیقی و  پیگیری 
هنر خود در غربت شدند و آنها که 
در ایران ماندند، سال ها ممنوع الکار 
شده و در بهترین حالت به تدریس 
در  جامعه  اما  پرداختند،  موسیقی 
تسلیم  سر  محدودیت ها  این  برابر 
فرود نیاورد و انواع و اقسام موسیقی 
از مجاز تا زیرزمینی گسترش یافت.

وضعیت  که  حالیست  در  اینهمه 
کسی  بر  ایران  در  کنسرت  اجرای 
کنسرت  برگزاری  نیست؛  پوشیده 
در استان خراسان رضوی به دستور 
قدس  آستان  متولی  رئیسی  ابراهیم 
کنسرت های  و  است  ممنوع  رضوی 
نیز  ارشاد  وزارت  مجوز  با  حتی 
حوزوی ها،  و  تندروها  می شود.  لغو 
موسیقی را فسادبرانگیز و غیراسالمی 
حرف  لعبی  و  لهو  از  و  می دانند 
که  باورند  این  بر  آنها  که  می زنند 
همچنان  می آورد.  خود  با  موسیقی 
و  نمایش سازهای موسیقی در صدا 
سیمای جمهوری اسالمی از خطوط 
هم  مذهبی  ایام  در  و  است  قرمز 
نمی شود.  شکسته  تابویی  چنین 
روزهای  در  که  اینجاست  جالب  اما 
همین  محرم،  چون  مذهبی  خاص 
و  ممنوعه  ترانه های  و  موسیقی ها 
طرب برانگیز با صدای نوحه خوانان و 
می شود  شنیده  فراوانی  به  عزاداران 
به  بیشتر  نوحه خوانی ها  که  بطوری 

دیسکو شبیه است.
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هیچ  و  گروه  و  حزب  هیچ   =
ن  لفا مخا ز  ا  » ی شنفکر و ر «
را  خدماتی  از  اندکی  پهلوی ها 
دولتمردان  از  با شماری  آنها  که 
شایسته و آگاه و با روشنفکران 
بودند،  کار مشغول  به  که  واقعی 
به ملت و مملکت ایران کرده اند، 
نه تنها تا همین اکنون نداشته اند 
چرخ  الی  چوب  همواره  بلکه 
و  مثبت  اقدام  هر  با  و  گذاشته  
و  می کردند  مخالفت  اصالحاتی 
پهلوی ها  با  نیز  امروز  همین  تا 
بیشتر در جنگ و جدال هستند 

تا با نظام جمهوری اسالمی!
=تمام موضوع بر سر دو تجربه ی 
عینی و عملی است: ایران پیش از 

5۷ و پس از 5۷.
با  آنهم  »جمهوری«،  گر  =ا
)۴۰ساله؟!(  اندک  بس  سابقه ای 
و  ویرانگر  و  ناکام  تجربه ای  با  و 
حقارتبار، در کشوری که هزاران 
نظامی  بوده،  پادشاهی  سال 
که  می شود  قلمداد  »ممکن« 
دموکراسی  سنگین  بار  می تواند 
و حقوق بشر را بر دوش بکشد، 
سابقه ی  با  نیز  پادشاهی  نظام 
دوره های  با  آنهم  ساله  هزاران 
درخشان تاریخی، دلیلی ندارد که 
چنین ظرفیتی را نداشته باشد! به 
از  موجود  پادشاهی  نظام های 
جمله در  اروپا مراجعه شود. به 
به  تاریخ اش  و  ایران  تفاوت های 
عنوان یک کشور خاورمیانه ای با 
کشورهای پادشاهی اروپا به همان 
اندازه می توان استناد کرد که به 
جمهوری  های  با  تفاوت  هایش 

اروپا!
دوران  آن  سیاسی  =نیروهای 
عرضه  برای  هیچ،  مطلقا  هیچ، 
می داشتند،  اگر  که   نداشتند 
مسیر  می بایست   5۷ نقالب  ا
دیگری در پیش می گرفت! چهل 
سال گذشته در عین حال دوران 
یر  پذ ن نا ما ر د یِی  ا ز نا مستنِد 
وغیرمذهبی  مذهبی  مخالفان 

پهلوی هاست!
آمدن  کار  روی  و   5۷ =انقالب 
به  اسالمی«  جمهوری  »نظام 
چیز  نا فیِت  ظر د  خو ی  د خو
را  پهلوی«  »استبداد  مخالفان 
برای پذیرش و حمل دموکراسی 
به نمایش می گذارد! ظرفیتی که 
»تفکر پنجاه و هفتی« در همین 
نوستالژیک  شعارهای  با  تقابل 
»اقشاری از مردم« نیز، بار دیگر، 

متأسفانه، به نمایش می گذارد!
االهه بقراط - دوران پنجاه ساله پهلوی ها 
درخشان  دورانی  ایران  معاصر  تاریخ  در 
تخریب های  و  شکست  دلیل  به  نه  است؛ 
و  خود  در  بلکه  اسالمی!  جمهوری  نظام 
حتی  است.  درخشان  دورانی  خود،  برای 
اگر به فرض محال انقالب اسالمی سال ۵7 
به دستاوردهایی برتر از پیش نائل می شد، 
و  تاریخی  نظر  از  پهلوی ها  دوران  هم  باز 
فرهنگی، دورانی درخشان به شمار می رود 
راه  توانست  مشروطه  انقالب  بستر  بر  زیرا 
ایران را از دوران سیاه قجر به سوی آینده 

بگشاید.
نظام جمهوری اسالمی سبب گسست در 
اگرچه پدیده ای  ایران شده و  تاریخ معاصر 
شمار  به  جهانی  معضلی  اما  است  ایرانی 
اسالمی  بنیادگرایی  شکل  به  که  می رود 
گریبان کشورهای دیگر را گرفته است؛ این 
پدیده و بنیادگرایی فرقه ای اما بیش از همه 
می بایست  که  است  مسلمانان  خود  معضل 
راهی  خود  آموخته های  در  بازنگری  با 
از  یکم  و  بیست  قرن  تا سرانجام در  بیابند 
قرون وسطای خود عبور کرده و به زندگی 

مسالمت آمیز با دیگران بپردازند.

عقل و تجربه در خدمت شناخت
اگر آن پنجاه سال پهلوی ها  اما  ایران  در 
انقالب  در  که  مشروعه خواهان  نمی بود، 
چون  بالیی  خوردند،  شکست  مشروطه 
طالبان افغانستان و یا وهابیون عربستان بر 
عنوان  به  شخصه،  به  می آوردند.  ایران  سر 
دوران،  آن  مزایای  از  که  نوعی  زِن  یک 
و  رایگان  تحصیل  تا  حجاب  کشف  از  اعم 
امکان رسیدن به باالترین مقامات سیاسی و 

اجتماعی برخوردار می شدم، خود را مدیون 
پهلوی ها  اجتماعی  و  سیاسی  اصالحات 
انقالبی  اصالحات  آن  همچنانکه  می دانم. 
در جامعه ی مذهبی، سنتی و استبدادزده ی 
که  بود  مشروطیت  فرمان  مدیون  ایران، 

توسط مظفرالدین شاه قاجار امضا شد.
هر خدمت و هر خطا و هر خیانتی جای 
شهروند  یک  عنوان  به  من  دارد.  خود 
نمی توانم خطا و خیانت را تنبیه و مجازات 
نمایم.  افشا  و  بیان  می توانم  بلکه  کنم 
اجتماع،  در  آن،  از  چون  نیز  را  خدمت 
هیچ  بیاورم.  زبان  بر  باید  شده ام،  بهره مند 
از  »روشنفکری«  هیچ  و  گروه  و  حزب 
را که  از خدماتی  اندکی  پهلوی ها  مخالفان 
آنها با شماری از دولتمردان شایسته و آگاه 
مشغول  کار  به  که  واقعی  روشنفکران  با  و 
بودند، به ملت و مملکت ایران کرده اند، نه 
تنها تا همین اکنون نداشته اند بلکه همواره 
چوب الی چرخ گذاشته  و با هر اقدام مثبت 
تا همین  و  و اصالحاتی مخالفت می کردند 
و  جنگ  در  بیشتر  پهلوی ها  با  نیز  امروز 
نظام جمهوری اسالمی  با  تا  جدال هستند 
عمال موجود که یک رژیم قرون وسطایی و 
حکومت  با  نظر  هیچ  از  و  است  واپسمانده 

پهلوی ها قابل مقایسه نیست!
به  خدمتی  هرگز  که  ِسَترَون  تفکر  این 
مردم نکرده، اندکی از همان اصالحات را از 
حکومت مالیان و امثال سیدعلی خامنه ای 
مطالبه می کند و تا امروز به جایی نرسیده  
که  است  درست  ترتیب،  این  به  است! 
بر  بنا  حکومت  و  قدرت  مقام  در  پهلوی ها 
اما  کرده اند  خدمت  مردم  به  خود،  وظایف 
می بینیم که مثل جمهوری اسالمی می توان 
قدرت و حکومت را در انحصار خود داشت و 

اندکی از وظایف خود را انجام نداد!
دوران  »ذکرخیر  که  است  نگاه  این  با 
گذشته در میان اقشاری از مردم و یا شعار 
دادن به نفع رضا شاه و دیگر شعارهایی از 
اینترنتی  نشریه  سوی  از  که  دست«  این 
»معنای  هیچ  شده،  مطرح  »میهن« 
ندارد جز تکیه  یا سیاسی«  جامعه شناختی 
خود!  عقل  و  تجربه  بر  مردم«  از  »اقشاری 
اوضاع  انقالب  از  بعد  اگر  که  است  روشن 
»اقشاری  می شد،  پیش  از  بهتر  جامعه 
»به  که  نمی افتادند  این  فکر  به  مردم«  از 
این  از  شعارهایی  دیگر  و  رضاشاه  نفع 
خود  وضع  بهبود  قطعا  اما  بدهند!  دست« 
تصور  دوران  آن  از  جدا  نمی توانستند  را 
و  موجود  گسست  نیز  امروز  چنانکه  بکنند 
به فالکت نشستن خود را جدا از آن دوران 

نمی بینند!
و  عینی  تجربه ی  دو  سر  بر  موضوع  تمام 
از  پس  و   ۵7 از  پیش  ایران  است:  عملی 
در  که  شهروندی  میلیون  چند  هنوز   .۵7
آن دوران نیز زندگی کرده اند در قید حیات 
هستند. اگرچه الزاما برای داشتن آگاهی و 
شناخت الزم نیست در یک دوران یا مکان 

حتما زندگی کرد!
انسان بطور غریزی در نخستین گام برای 
می پردازد.  مقایسه  به  پدیده ها،  از  آگاهی 
حتی حواس پنجگانه نیز، از دوران نوزادی، 

و  می شود  ورزیده  که  است  مقایسه  با 
»تشخیص« می دهد. در علوم انسانی، دروس 
شمار  به  آموزش ها  مهمترین  از  تطبیقی 
می روند. بر این اساس، اگر پس از انقالب ۵7 
شرایط ایران به سوی چنان تغییرات مثبت 
و بهبودی پیش می رفت که از »دوران شاه« 
بهتر می شد، چه بسا کسی جز برای قدردانی 
آن  نمی افتاد.  آن دوران  یاد  از وضع موجود 
دوران در البالی تاریخ می ماند با مجموعه ی 
خدماتی که صورت گرفته بود تا با »انقالب 
پادشاهی  از  بهتر  ۵7« زمینه های یک نظام 
پهلوی را فراهم آورد. ولی این فقط یک فرض 
است و در عمل، به دالیلی که جای بحث اش 

در اینجا نیست، چنین نشد!
مافیایی  حکومت  یک  اسالمی  جمهوری 
آن  شاخص  وجه  که  فرقه ای  مذهبی-  و 
است  فقیه«  مطلقه  »والیت  دیکتاتوری 
انقالب ۵7 است که در طول چهل  حاصل 
اختالفات  و  اسالمی  بنیادگرایی  سال، 
فرقه ای را در خاورمیانه دامن زده و تغذیه 
که  است  معلوم  شرایطی  چنین  در  کرده. 
امروز  و  خود،  تجارب  مقایسه  به  آدمیزاد 
عقل  که  است  معلوم  می پردازد!  دیروز،  و 
زیان  و  سود  که  عادی  شهروند  یک  سالم 
و  سیاسی  عقل  )نه  می دهد  تشخیص  را 
محدود  باورهای  شیفته ی  که  ایدئولوژیک 
و  آخرین حرف   می کند  فکر  و  است  خود 
بهترین تحلیل را برای همه دارد!(، می تواند 
سودهای زندگی در دوران شاه و زیان های 
را  اسالمی  جمهوری  دوران  در  زندگی 
به  مختص  تشخیص  این  دهد.  تشخیص 
شهروندانی که آن دوران را تجربه کرده اند 
قدرت  نیز  جوانتر  نسل های  بلکه  نیست 
دارند درست همانطور که  را  این تشخیص 
می توان بر اساس شواهد و اسناد تشخیص 
آن  از  بهتر  وسطا  قرون  از  پس  و  قبل  داد 
دوران بوده است! نه به این معنی که قبل 
و پس از قرون وسطا ایده آل بوده اند اما در 
یک مقایسه ساده، هر عقل سالمی شرایط 
وحشتناک  و  غیرانسانی  را  وسطا  قرون 
تصمیم  باشد  قرار  اگر  و  می دهد  تشخیص 
بعید  کند،  زندگی  دوران  کدام  در  بگیرد 

است قرون وسطا را انتخاب کند!
پیچیده ای  موضوع  یا  »توطئه«  هیچ  پس 

در مقایسه ی ایرانیان بین دو تجربه ی هنوز 
که  ما  ندارد.  وجود  نشده  سپرده  تاریخ  به 
هنوز  که  فردا  با  را  خود  امروز  نمی توانیم 
ندیده ایم مقایسه کنیم! طبیعتا آن را با دیروز 
این  نیز در  امثال و ِحَکم  مقایسه می کنیم. 
مورد کم نیست. اینکه برخی سیاست ورزان 
از شعارهای مردم نگران شده و حتی به انکار 
و تحریف آن می پردازند یا حمالت خود را 
نشانگر  می کنند،  بیشتر  پهلوی ها  علیه 
شمشیرهای  با  می خواهند  که  است  این 
تطبیقی  تاریخ  و  واقعیت  جنگ  به  چوبین 
و روش های تجربی در جامعه شناسی بروند. 
حال آنکه هر چه بیشتر با این شمشیرهای 
پوسیده با تمایالت و عالیق و تجربه ی عینی 
مردم مقابله کنند، آنها را بیشتر از خود دور 
می کنند. اگر این انکار و این تبلیغات فایده 
با  سال  چهل  اسالمی  جمهوری  می داشت، 
امکاناتی به مراتب بیشتر بوق های تبلیغاتی 
تا  مطبوعات  و  تلویزیون  و  رادیو  از  را  خود 
به  درسی،  کتاب های  و  دانشگاه  و  مدارس 
کار گرفته است! نتیجه؟! همین واقعیتی که 
مخالفان  تا  نظام  زمامداران  از  شده  سبب 

پهلوی ها به واکنش علیه آن بپردازند!

 قصل مشترک طرفداران پادشاهی و 
جمهوری

»آیا  می پرسد  »میهن«  اینترنتی  نشریه 
است؟  میسر  ایران  در  سلطنت  احیای 
گذشته  واقعیت؟«  یک  یا  است  توهم  یک 
به  اجتماعی  و  زندگی سیاسی  در  اینکه  از 
دلیل نقش عوامل پیدا و پنهان، همه چیز 
ممکن است، به این پرسش نمی توان پاسخ 
به  می توان  فقط  بلکه  داد  »نه«  یا  »آری« 

حول و حوش آن پرداخت.
بس  سابقه ای  با  آنهم  »جمهوری«،  اگر 
و  ناکام  تجربه ای  با  و  )۴۰ساله؟!(  اندک 
ویرانگر و حقارتبار، در کشوری که هزاران 
»ممکن«  نظامی  بوده،  پادشاهی  سال 
سنگین  بار  می تواند  که  می شود  قلمداد 
دموکراسی و حقوق بشر را بر دوش بکشد، 
با سابقه ی هزاران ساله  نیز  پادشاهی  نظام 
دلیلی  تاریخی،  درخشان  دوره های  با  آنهم 
باشد!  نداشته  را  ظرفیتی  چنین  که  ندارد 
در   جمله  از  موجود  پادشاهی  نظام های  به 
و  ایران  تفاوت های  به  شود.  مراجعه  اروپا 
تاریخ اش به عنوان یک کشور خاورمیانه ای 
با کشورهای پادشاهی اروپا به همان اندازه 
با  تفاوت  هایش  به  که  کرد  استناد  می توان 

جمهوری  های اروپا!!
پاسخ  پرسش  این  به  بخواهیم  اگر  ولی 
به  بستگی  بدهیم  عقیدتی«  »سیاسی- 
باشیم!  نظامی  چه  طرفدار  که  دارد  این 
می گویند:  جمهوری  ایدئولوژیک  طرفداران 
پادشاهی  ایدئولوژیک  طرفداران  و  نع! 

می گویند: قطعا!
و  مشاهده  به  اما  خردمند  و  سالم  عقل 
به  چوبین  شمشیر  با  می پردازد.  بررسی 
بهروزی  اگر هدف،  نمی رود.  واقعیت  جنگ 
عقل  صاحبان  باشد،  جامعه  همزیستی  و 
از  فارغ  تا  می کنند  تالش  و خردمند  سالم 
شکل نظام، منافع مردم را از نظر امنیت و 

آزادی و رفاه بسنجند و فصل های مشترک 
بین نیروهای سیاسی و اجتماعی را بیابند. 
مدافعان  بین  مشترک  مخرج  مهم ترین 
جمهوری  و  پارلمانی  پادشاهی  نظام  دو 
حق  و  »جمهوریت«  همانا  پارلمانی، 
در  است.  »مردم«  یا  »جمهور«  حاکمیِت 
حقوق  و  دموکراسی  مدافعان  صورت  این 
این  مردم  تا  کنند  تالش  می بایست  بشر 
امکان را بیابند که بتوانند درباره نوع نظامی 
در  را  خود  حاکمیت  حق  است  قرار  که 
موفق  آیا  بگیرند.  تصمیم  کنند،  اعمال  آن 
برای  تالش  راِه  نمی داند!  کسی  می شوند؟ 
»به  روشنگری  هیچ  را  جامعه  همزیستی 
در  تضمینی«  »موفقیت  با  یا  چاقو«  شرط 

پیش نمی گیرد.

راه  از  بخشی  مسئله،  درست  طرح 
حل است!

پرسش آخر نشریه »میهن« این است که 
کنشگران  خود  مشخص  دیدگاه  »باالخره 
احیای سلطنت جدا  پروژه  باره  سیاسی در 
از اینکه در جامعه ایران چه جایگاهی دارد، 
چیست؟« و در ادامه توضیح می دهد: »بطور 
و  احیا  پروژه  می خواهد  »میهن«  دقیق تر 
توصیفی  منظر  از  هم  را  سلطنت  بازگشت 
قرار  بررسی  مورد  تجویزی  منظر  از  هم  و 

دهد.«
و  احیا  »پروژه  این  پرسید  اول  باید 
بازگشت سلطنت« در کجاست؟! از سوی آن 
»اقشاری از مردم« تهیه شده؟! قرار است از 

سوی »اقشاری از مردم« پیش برده شود؟!
می تواند  پرسش  و  مسئله  طرح  شیوه ی 
بیانگر پیشداوری ها و نتیجه گیری های قبل 
این  یا طراحان  باشد! طراح  نیز  از »بحث« 
دام  به  را  پاسخ دهنده  می توانند  پرسش 
معروف »تعداد دندان های اسب«  بیاندازند 
زیرا می خواهند یک گرایش عمال موجود در 
حرف های  به  اصال  حامالنش  که  را  جامعه 
آنها گوش نمی دهند و احتماال این نوشته را  
نیز هرگز نمی خوانند، »هم از منظر توصیفی 
قرار  بررسی  مورد  تجویزی  منظر  از  هم  و 
البته هیچ اشکالی ندارد! هر کسی  دهند«! 
مورد  منظری  هر  از  را  چیزی  هر  می تواند 
اما  بکند.  و »تجویز« هم  قرار دهد  بررسی 
سر  بر  مجادله  همان  حد  در  زحمت  این 
که  می ماند  باقی  اسب«  دندان های  »تعداد 
هیچ نقشی در میان مردمی که با مشکالت 
می کنند،  نرم  پنجه  و  دست  موجود  عمال 

خوشبختانه، بازی نمی کند!
را  اهمیت  کمترین  نظام  شکل  من  برای 
دارد. همانگونه با جمهوری سرکوبگر مخالفم 
که با پادشاهی سرکوبگر! دفاع از خدمات و 
پهلوی  پادشاهی  دستاوردهای  و  اصالحات 
به معنی تایید خطاها در آن دوران نیست. 
اما این را هم نادیده نمی گذارم که نیروهای 
برای  هیچ،  مطلقا  هیچ،  دوران  آن  سیاسی 
عرضه نداشتند که  اگر می داشتند، انقالب 
پیش  در  دیگری  مسیر  می بایست   ۵7
می گرفت! چهل سال گذشته در عین حال 
مخالفان  درمان ناپذیر  نازایِی  مستنِد  دوران 

مذهبی وغیرمذهبی پهلوی هاست!
امکان  پهلوی ها  پادشاهی  در  آیا  اینکه 
پیاده شدن دمکراسی در ایران وجود داشت 
یا نه، بحثی است به شدت انحرافی زیرا در 
در  پیشرفته«  »اروپای  گلوی  که  شرایطی 
می شد،  فشرده  نازیسم  و  فاشیسم  چنگال 
انتظار دموکراسی در ایران داشتن بیشتر به 

یک شوخی بی مزه شبیه است!
آزادی  از  بویی  خود  که  افکاری  و  افراد 
در عمل  بودند،  نبرده  دمکراسی  و  سیاسی 
نیز ثابت کردند که نه تنها حامالن دمکراسی 
نیستند بلکه به خدمت یک حکومت دینی 
قرون وسطایی درآمدند تا سیاهترین دوران 
زده  رقم  شرایطی  در  ایران  معاصر  تاریخ 
شود که جهان در اواخر قرن بیستم و آغاز 
دمکراتیک  تحوالت  با  یکم  و  بیست  قرن 
می شد!  رو  و  زیر  تکنولوژیک  همچنین  و 
یک  نیز  زمینه  این  در  پهلوی  پادشاهان 
خود  مخالف  گروه های  به  نسبت  امتیاز 
نبودند  دموکراسی  مدعی  هرگز  آنها  دارند: 
حکومت هایشان   که  نکردند  ادعا  هرگز  و 

مبتنی بر دمکراسی است!*
جامعه  که  است  تأمالت  این  مجموعه  ی 
بطوری  می کند  »توصیف ناپذیر«  را  ایران 
که نتوان برای آن چیزی »تجویز« کرد به 
ویژه از سوی افراد و افکاری که تجویزهای 
نقش  کشور  نابودی  و  ویرانی  در  قبلی شان 

داشته است!
»نظام  آمدن  کار  روی  و   ۵7 انقالب 
جمهوری اسالمی« به خودی خود ظرفیِت 
برای  را  پهلوی«  »استبداد  مخالفان  ناچیز 
نمایش  به  دموکراسی  حمل  و  پذیرش 
و  پنجاه  »تفکر  که  ظرفیتی  می گذارد! 
شعارهای  با  تقابل  همین  در  هفتی« 
بار  نیز،  مردم«  از  »اقشاری  نوستالژیک 

دیگر، متأسفانه، به نمایش می گذارد!

انتشار  برای  و  به درخواست  *این مطلب 
در نشریه ی اینترنتی »میهن« تهیه شد.

نوستالژیدوراندرخشانپهلویها؛
پلیبینگذشتهوآیندهبرایعبورازیکگسستتاریخی

االهه بقراط

ولیعهد جوان )محمدرضاشاه( و رضاشاه
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=منابع غیررسمی گزارش 
داده اند ایران به دنبال خرید 
 Thunder 17-JF هواپیمای

است.
محصول  پیما  هوا =این 
پاکستان  و  چین  مشترک 
است که به سفارش اسالم آباد 
در سال ۲۰۰7 در کارخانجات 

چینی ساخته شد.
منابع غیررسمی می گویند جمهوری 
به  خود  نیاز  کاهش  برای  اسالمی 
حال  در  جدید  جنگنده    هواپیماهای 
مذاکره برای خرید JF-17 محصول 

مشترک چین و پاکستان است.
که   Thunder  17-JF هواپیمای 
هشت  شده،  ساخته  سال 2007  در 
از آن محصول چین است که  فروند 
یک  و  شد  پاکستان  ارتش  تحویل 
سال بعد پاکستان ۴2 فروند دیگر از 
آن سفارش داد و در ساختن آن نیز تا 

حدودی مشارکت کرد.
زحمت  به  شاید  که  جنگنده  این 
چهار  نسل  هواپیماهای  سطح  در 
 F5 قرار بگیرد قابلیت های هواپیمای
نیروی هوایی ارتش ایران را که بیش 
از نیم قرن از خرید آن گذشته ندارد 
احتماالً  می گویند  کارشناسان  اما 
جنگنده های  برای  خوبی  جایگزین 
چینی )F7( باشد که هنوز در ناوگان 
هوایی نظامی ایران مورد استفاده قرار 
می گیرد و هواپیماهایی از رده خارج و 

پرسانحه   هستند.
هماهنگ  معاون  سیاری  حبیب اهلل 
در  اسالمی  جمهوری  ارتش  کننده 
جریان سفرش به بندر کراچی پاکستان 

تالش جمهوری اسالمی برای خرید هواپیمای نظامی از 
پاکستان

در صدر یک هیات نظامی این هواپیما 
است. کرده  بررسی  نزدیک  از  را 

حاشیه  در  سیاری  آذر،  هشتم 
پاکستان  دفاعی  نمایشگاه  دهمین 
محمود  زبیر  ژنرال  با   )IDEAS(
ارتش،  فرمانده ستاد مشترک  حیات 
فرمانده نیروی هوایی و رییس ارکان 

ارتش این کشور دیدار کرد.
سیاری در دیدار با مجاهد انورخان 
نیز  پاکستان  هوایی  نیروی  فرمانده 
بین دو کشور  به »وحدت و همدلی 
دوست و برادر« اشاره کرده و با تاکید 
همکاری  برای  موجود  زمینه های  به 
بین نیروهایی هوایی دو طرف به ویژه 
و  دانشجو  تبادل  آموزش،  بحث  در 
نیروهای  بین  همچنین مباحث فنی 
کشور  دو  »الحمداهلل  گفته  هوایی 
برای تامین امنیت منطقه، همه ساز 
و کارهای الزم را دارند و با توجه به 
دریایی  و  زمینی  همسایگی  نوع  دو 

برای  مناسبی  زمینه  کشور،  دو  بین 
گسترش همکاری ها وجود دارد.«

دیدار سیاری و زبیر محمود حیات
حکومت ایران به دنبال آن است تا 
با نزدیک شدن به پاکستان دست کم 
تا حدودی خود را از انزوا در منطقه 
به خصوص در میان همسایگان خارج 
کند. اواخر تیرماه 13۹7 محمد باقری 
در  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رییس 
سفری به پاکستان با ممنون حسین 
رییس جمهوری این کشور و تعدادی 
از ژنرال های بلندپایه ارتش پاکستان 
ایران  دیدار کرد و رسانه های داخلی 
مشترک  تولید  برای  تالش  از  خبر 
محصوالت نظامی دادند. باقری گفته 
محصوالت  می کنیم  »تالش  بود 
تولید  پاکستان  با  مشترک  دفاعی 
محصول  یک  عنوان  به  که  کنیم 
مطرح  اسالمی  کشورهای  مشترک 

شود.«

=در هفته های گذشته ژن 
یکی  آقازاده ها  و  خوب ها 
پس از دیگری پست و مقام 

گرفته اند.
= داماد حسن روحانی، پسر 
پسر  حدادعادل،  غالمعلی 
رحمانی فضلی و دیگران پس 
از پدرانشان هم میخواهند از 
سفره انقالب بخورند و ببرند!
اسم  به  نظام  جناح  =دو 
نان  پست های  جوانگرایی، 
و آبدار را بین فک و فامیل 

خودشان تقسیم می کنند.
پس از سخنرانی علی خامنه ای رهبر 
جمهوری اسالمی در استادیوم آزادی 
)12 مهرماه( و تاکید او بر لزوم حضور 
جوانان در »نوک پیکان حرکت عظیم 
بسیاری  گذشته  هفته های  در  ملّی« 
از نهادهای حکومتی و وزارتخانه ها به 
ظاهرا  و  گفته  »لبیک«  او  خواسته ی 
جوانگرایی را در دستور کار قرار داده اند.

به عنوان مثال بابک حقیقی راد )داماد 
جواد امام رییس دفتر محمد خاتمی( 
منطقه  شهرداری  اجتماعی  معاون 
مرتضی  که  جایی  شد.  تهران   17
مطهری )فرزند علی مطهری نماینده 
آنجاست.  عمرانی  معاون  مجلس( 
مرتضی مطهری همزمان عضو هیات 
)وابسته  شهر  نشر  موسسه  مدیره 
برقضا  دست  است.  شهرداری(  به 
محمدهادی ایازی پدر همسر مرتضی 
بالفاصله  بازنشسته شده  که  مطهری 
اجتماعی  معاون  که  خود  سمت  در 
شد. ابقاء  است  بهداشت  وزارت 

رحمانی  هادی  دیگر  نمونه ای  در 
فضلی )یکی از پسران رحمانی فضلی 
جوان  مشاور  عنوان  به  کشور(  وزیر 
منصوب  اقتصاد  وزیر  دژپسند  فرهاد 
آذرماه  فضلی  رحمانی  عبدالرضا  شد. 
سال 13۹۶ گفته بود اهل رابطه بازی 
نیست  خود  فرزندان  استخدام  برای 
انتصاب فرزندش در وزارت  این رو  از 
اقتصاد با انتقادات زیادی روبرو شد و 
او را وادار به واکنش کرد و در نهایت از 

علی خامنه  ای مایه گذاشت.
عادل  حداد  فریدالدین  آذر،  دهم 
طی حکمی به عنوان یکی از اعضای 

خویشاوندساالری در قبیله ی نظام حد و مرز ندارد: 
جوانگرایی یعنی انتصاب فک و فامیل مسئوالن!

سه  شبکه  اندیشه ورزی  شورای 
منصوب  اسالمی  جمهوری  سیمای 
که  فضلی  رحمانی  هادی  شد. 
انتقادات  از  با موجی  انتصاب خودش 
است  کسانی  معدود  از  شده  روبرو 
عادل  حداد  فریدالدین  انتصاب  که 
و  گفت  تبریک  را  جدید  پست  در 
»اهتمام مسئولین نظام به جوانگرایی« 
دانست. خرسندی«  »مایه  را 

نیلی،  میثم  اصغرپورمحمدی،  علی 
سیداحمد  عادل،  حداد  فریدالدین 
افراد  عبدالملکی،  جعفر  و  عبودتیان 
جدیدی هستند که به  تازگی با حکم 
تلویزیون  رییس  میرباقری  مرتضی 
جمهوری اسالمی به عضویت »شورای 
سیما«ی  سه  شبکه  اندیشه ورزی 
شده اند.  منصوب  اسالمی  جمهوری 
نکته مهم اینجاست که فریدالدین حداد 
عادل و میثم نیلی از فعال ستاد انتخاباتی 
ابراهیم رییسی تولیت آستان قدس در 
بودند!  ۹۶ ریاست جمهوری  انتخابات 

که  است  بودار  آنقدر  انتصاب  این 
علی  به  نزدیک  خبرآنالین  وبسایت 
الریجانی، 12 آذر، در گزارشی با عنوان 
»اندیشه ورزی به سبک ابراهیم رئیسی در 
شبکه سه!« ضمن انتقاد از این انتصابات 
قبیله ای خواسته میرباقری توضیح دهد 
بر چه اساس هواداران و نزدیکان رییسی 
و حدادعادل این پست ها را گرفته اند.

افسار خویشاوندساالری، قبیله گرایی و 
رانت شغلی در جمهوری اسالمی پاره 
شده و ژن خوب ها و آقازاده ها یکی پس 

از دیگری پست و مقام می گیرند.
اواسط مرداد 13۹7، مهدی زاده فرساد 
داماد حسن روحانی »دبیر ستاد توسعه 
معاونت  انرژی«  حوزه  فناوری های 
علمی و فناوری ریاست جمهوری شد. 
پیش از او در دولت یازدهم نیز اسماعیل 
سماوی )خواهرزاده حسن روحانی( به 
عنوان مشاور ریس دفتر رییس جمهور 
نهاد  ارتباطات مردمی  و رییس مرکز 
بود.  شده  منصوب  جمهوری  ریاست 
بماند که حسن فریدون برادر روحانی 
همه کاره و هیچ کاره است و گاهی سر 
از افتتاحه پروژه ها در می آورد و گاهی 
بین المللی سر و کله اش  در مذاکرات 
پیدا می شود.1۶ تیرماه 13۹7، حیدر 
ستایش کارشناس صنعت آب در مورد 
برخی از انتصابات غیرقانونی در وزارت 

نیرو دست به افشاگری زد.
به برکت  این انتصابات که حقوق ها 
و درآمدهای نان و آبدار پای سفره ی 
انقالب دارند بدون آنکه توان مدیریت 
مردم  نیازمندی های  تأمین  و  جامعه 
و  کارگر  هزاران  باشند،  داشته  را 
یا ماه هاست  زحمتکش بیکار شده اند 
حقوق نگرفته اند و هزاران جوان بدون 
با  مختلف  طبقات  از  رابطه،  و   پارتی 
وجود شایستگی و تحصیالت بیکارند. 
اما اعتراض و انتقاد علیه این تبعیضات 
نظام  جناح  دو  و  ندارد  تأثیری  هیچ 
و  یکدیگر  انتصاب  درگیر  سخت 
فرزندان و فامیل خود در شغل های نان 

و آبدار هستند.
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»دورهمی« خامنه ای با برنامه سازان صدا و سیمایش:
در حکم نیروهای مسلح در جنگ هستید!

برنامه سازان  از  =خامنه ای 
بی نام و نشان صدا و سیمای 
موضوع  با  تا  رژیم خواسته 
 ، س مقد ع  فا د  ، ا شهد «
گی  ند ز سبک   ، ب نقال ا
ایمانی  انگیزه های  اسالمی، 
برابر  در  ایستادگی  ملت، 
مفسدان  و  ابرجنابتکاران 
داخلی  برای مخاطب  عالم« 
سریال  و  فیلم  خارجی  و 

بسازند.
=او دوباره نسبت به »جنگ 
گفته  و  داده  هشدار  نرم« 
نرم  جنگ  این  به  که  آنها 
بی توجهند با دشمن همراهی 
می کنند و مسئولیت ناپذیران 
در قبال آن دشمن شیفته اند.
=خامنه ای هنرمندان را به 
نیروهای مسلح تشبیه کرده.
چون  برنامه سازانی  =از 
مهران مدیری، رامبد جوان، 
منوچهر  و  گودرزی  حمید 
»دورهمی«  این  در  هادی 
رسانه ای شده  االن  تازه  که 

خبری نبود.
جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی 
اسالمی در پی دیداری که با تعدادی از 
کارمندان و تهیه کنندگان و کارگردانان 
بی نام و نشان سازمان صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی داشته، حاال نامه ای 
به آنها نوشته و دستور داده تا حواسشان 
و  هنرمندان  او  باشد!  نرم  جنگ  به 
در  مسلح«  »نیروهای  به  را  متفکران 
است. کرده  توصیف  سخت  جنگ 

رسانه های داخلی نوشته اند که علی 
از  جمعی  با  ماه  آبان  در  خامنه ای 
کارمندان و تهیه کنندگان و کارگردانان 
جمهوری  سیمای  و  صدا  سه  درجه 
تازگی  به  که  داشته  دیداری  اسالمی 
منتشر  تصاویر  است.  شده  رسانه ای 
که  می دهد  نشان  دیدار  این  از  شده 
فقط سعید سعدی تهیه کننده شناخته 
با  »دورهمی«  این  در  سینما  شده 
از  خبری  و  می شود  دیده  خامنه ای 
سینماگران، نویسندگان و کارگردانان 

شناخته شده و حتی درجه دوم نیست.
خطاب  خامنه ای  از  نامه ای  حاال، 
اندرکاران صدا  از دست  این تعداد  به 
منتشر  اسالمی  جمهوری  سیمای  و 
 5 دورهمی  آن  در  گویا  که  شده 
ساعته  در آبان ماه فرصت بیان آنها را 
نداشته است! در این نامه رهبر نظام 
تا  خواسته  دیدار  این  در  حاضرین  از 

»جنگ نرم دشمن« را جدی بگیرند.
وی در این نامه نوشته است: »جنگ 
قابل  امروز  دشمن،  همه جانبه ی  نرم 
را  برخی آن  این حال،  با  نیست.  انکار 
انکار می کنند و این خود نیز بخشی از 

جنگ نرم است.«
او هنرمندان، اهالی فکر و نظر را »در 
حکم نیروهای مسلّح در جنگ سخت« 
دانسته و نوشته که »برخی بی تفاوت از 
برابر این حادثه ی ملی می گذرند، برخی 
او کمک  به  با دشمن همراهی و  هم 
می کنند؛ آنها مسئولیت ناپذیر و اینها 
دشمن شیفته اند. در مقایسه با نیروهای 
می توان  سخت،  جنگ  در  مسلّح 
گناه این دو دسته را تشخیص داد.«

خامنه ای همچنین خواستار میداندار 
شدن هنر شده و جایگاه فیلم و سریال را 
در این میان بسیار برجسته خوانده است.

او تأکید کرده که این هنرمندان در 
سریال ها به مسائلی چون »شهدا، دفاع 
مقدس، انقالب، سبک زندگی اسالمی، 
انگیزه های ایمانی ملت، ایستادگی در 
عالم«  مفسدان  و  ابرجنایتکاران  برابر 
و  استقالل  و  »عظمت  و  بپردازند 

جهانگیری: ایران بدون اتکا به نفت هم اداره می شود؛ 
نوبخت: درآمد ایران به یک سوم کاهش پیدا کرده

=مقام آگاه نفتی در گفتگو 
با کیهان لندن: صادرات نفت 
ایران در آخرین هفته  نوامبر 
به حدود 7۳۰ هزار بشکه در 

روز رسیده.
اوپک:  در  ایران  =نماینده 
احتمال سقوط قیمت نفت به 

۴۰ دالر.
=خرید نفت ترکیه از ایران 
در ماه نوامبر به صفر رسیده.
با  س ها  و ر یی  همسو -
عربستان برای افزایش تولید 
زنگنه وزیر پرمدعای نفت را 

آچمز کرد.
=دود قتل خاشقجی هم با 
آنهمه بوق و کرنا سرانجام به 

چشم رژیم تهران رفت.
چهارشنبه  نفتی،  آگاه  منبع  یک 
کیهان  به  دسامبر(،  )پنجم  آذر   1۴
لندن گفت با ادامه  تحریم های آمریکا 
هفته   آخرین  در  ایران  نفت  صادرات 
در  بشکه  هزار  حدود 730  به  نوامبر 
از  خرید  سفارش  رسید.کاهش  روز 
و  فروش  محدودیت  مشتریان،  سوی 
حمل نفت به علت مشکالت بیمه ای 
نفتکش ها، سقوط بهای نفت و اختالفات 
اوپک  و تکمیل گنجایش انبارهای نفت 
نفتی  است که صنایع  مسائلی  عمده 
ایران با آن دست به گربان شده است.

پیش بینی می شود در هفته های آینده 
 700 زیر  به  حتی  صادرات  احتماالً 
هزار بشکه در روز نیز برسد و کاهش 
بیشتر تولید را در پی خواهد داشت.

منابع  از  گزارش ها  آخرین  پایه  بر 

غیررسمی، تولید نفت در شرکت ملی 
به حدود 570   )NIOC( ایران  نفت 
تا ۶00 هزار بشکه در روز کاهش پیدا 
 )IOOC( قاره  فالت  نفت  و  کرده 
حدود 200 تا 210 هزار بشکه در روز 
توقف  احتمال  همچنین  است.  شده 
تولید نفت از سکوی ابوذر بیشتر شده 
تولید  بزرگترین  ابوذر  سکوی  است. 

کننده نفت دریایی ایران است.
دادند که در  ترکیه خبر  رسانه های 
خرید نفت این کشور از ایران در ماه 
نوامبر به صفر رسیده است. ترکیه در 
از  که  دارد  قرار  میان هشت کشوری 
معافیت های موقت آمریکا برای خرید 
شده.  برخوردار  ایران  از  نفت  تهاتری 
که  نفتی  نوشته  صباح  دیلی  روزنامه 
می شود،  ترکیه  وارد  ایران  از  روزانه 
معموالً دو یا چند هفته پیش از واردات 
به دلیل زمان بندی برای حمل و نقل 
پاالیش  داده می شود.شرکت  سفارش 

فریدالدین حداد عادل در کنار غالمعلی پدرش و نوه خانواده
شجاعت و ظرفیت های علمی و عملی 

این ملت را با زبان هنر« بیان کنند.
این  در  حاضرین  از  خامنه ای  علی 
»این  به  تا  خواسته  »دورهمی« 
موضوعات بسی جذاب و پرمخاطب« 
برای  هنرمندانه«  و  »درست  طرز  به 
دیگر  در  و هم  داخل کشور  در  »هم 

کشورها و ملت ها« بپردازند.
صدا و سیمای جمهوری اسالمی به 
عنوان رسانه ای وسیع اما تک صدا، یکی 
از بدترین روزهای خود را می گذراند. به 
حدی که مسئوالن صدا و سیمای رژیم 
رئیس  به عنوان  توقعات خامنه ای  نه 
و  کرده اند  برآورده  را  خود  باالدستی 
نه مردم را با خود همراه دارند. با روی 
کار آمدن علی عسگری، صدا و سیمای 
به  پیش  از  بیش  اسالمی  جمهوری 
و  پاسداران  سپاه  نیروهای  محاصره 
بسیج درآمده که با صرف بودجه های 
کالن دست به دامان چهره هایی چون 
محمدرضا گلزار، مهران مدیری، حمید 
گودرزی منوچهر هادی و رامبد جوان 

شدند تا تماشاگر جذب کنند.
با اینهمه، »دورهمی« اخیر خامنه ای 
با افرادی که »هنرمندان« خوانده شد، 
نشان از بیابان برهوتی دارد که حتی 
با پول هنگفت هم دیگر نمی شود آن 
را سرسبز کرد چرا که اگر می شد باید 
در این مراسم حداقل رامبد جوان یا 
مهران مدیری حضور می داشتند که 2 
تا ۴ سال از صدا و سیمای رژیم ارتزاق 

کردند.

دیدار خامنه ای با جمعی از عوامل صدا و سیمای جمهوری اسالمی

نفت »توبراش« اصلی ترین خریدار نفت 
خام در این کشور گزارش داد که خرید 
نفت خام ایران توسط این شرکت در 
ماه نوامبر گذشته به صفر رسیده است. 
این در حالیست که خرید نفت ایران 
توسط این شرکت در ماه اکتبر حدود 
روحانی،  بود.حسن  بشکه  هزار   12۹
سه شنبه 13 آذر، بار دیگر در سخنانی 
اگر بخواهد  بداند  آمریکا  تهدید کرد، 
جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد، هیچ 
نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد.

احتمال سقوط نفت به ۴۰ دالر 
و  سعودی  عربستان  تولید  افزایش 
روسیه کار دست ایران داده و قیمت 
حسین  و  کرده  سقوط  نفت  جهانی 
در  ایران  نماینده  اردبیلی  کاظم پور 
اوپک به کشورهای تولیدکننده نسبت 
به سقوط نفت به ۴0 دالر هشدار داده 
است. در روزهای اخیر قطر در اعتراض
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داروی ترک سیگار    و
خطر ایست قلبی 

نتایج مطالعه جدید محققان دانشگاه تورنتو نشان می 
دهد، که مصرف داروی وارنیکلین vareniclineکه بطوررایج 

برای کمک به ترک سیگار تجویزمی شود، خطرابتال به حوادث قلبی-
عروقی را افزایش می دهد.حوادث قلبی – عروقی به مشکالت قلبی مانند 

حمله قلبی, سکته مغزی, آریتمی ها و یا ضربان های نامنظم قلبی و آنژین 
ناپایدار گفته می شود که در آن قلب خون و اکسیژن کافی دریافت نمی کند.

محققان در این مطالعه سوابق سالمتی 56 هزار و 851 نفر را در اونتاریوکانادا 
بررسی کردند. تمامی این افراد در فاصله زمانی میان سالهای 2011 و 2015 مصرف 
varenicline را آغاز کرده بودند. محققان در این مطالعه همچنین داده های مربوط 
به یک سال قبل و یک سال بعد از اینکه این افراد داروی یاد شده را برای 12 هفته 
مصرف کنند، بررسی کردند.آنالیزها نشان داد که چهار هزار و 185 نفر به مشکلی 
در رابطه با قلبشان مبتال شدند که منجر به بستری شدن در بیمارستان و اورژانس 
شد.همچنین مشخص شد که در هر هزار نفری که داروی varenicline مصرف 
می کردند، 3,95 حادثه قلبی عروقی روی می دهد که می توان آن را به مصرف 
این دارو ارتباط داد.با این حال محققان خاطر نشان کردند که این نوع مطالعه 

یک مطالعه مشاهده ای خوانده می شود و نمی تواند یک تاثیر علت و معلولی 
را تعیین کند. بنابراین بر اساس نتایج این مطالعه نمی توان با اطمینان 

گفت که داروی varenicline خطر ابتال به مشکالت قلبی را در 
این بیماران افزایش می دهد.این مطالعه میتواند تنها نشان 

دهد که رابطه ای میان مصرف varenicline و 
افزایش خطر ابتال به یک مشکل قلبی 

وجود دارد.

زنان  شاخص

در دو چشمش گناه می خندید
بر رخش نور ماه می خندید
در گذرگاه آن لبان خموش
شعله ای بی پناه می خندید

شرمناک و پر از نیازی گنگ
با نگاهی که رنگ مستی داشت

در دو چشمش نگاه کردم و گفت:
باید از عشق حاصلی برداشت
سایه ای روی سایه ای خم شد

در نهانگاه رازپرور شب
نفسی روی گونه ای لغزید

بوسه ئی شعله زد میان دو لب

افتادگی  باعث  که  علتی  بیشترین 
از  ناشی  شود  می  پوست  شلی  و 
افزایش سایز شکم به علت بارداری 
است که بعد از بارداری سایز شکم 
نتیجه  در  و  کند  می  پیدا  کاهش 
پوست و عضالت جدار شکم که در 
اثر بارداری دچار افزایش سایز شده 
اند پس از بارداری دچار افتادگی می 
شوند. درمان هر کدام از اینها متفاوت 
است اگر که پوست در ناحیه شکم 
باشد، درمان آن مثل  اضافه و شل 
افتادگی پوست در بقیه نقاط بدن، 
لیفت شکم است. لیفتی که در ناحیه 
شکم انجام می شود ابدومینوپالستی 
یا تامی تاک است. عضالت شکم هم 
شوند  می  شل  بارداری  از  پس  که 
در حین ابدومینوپالستی سفت می 
برگردانده  مناسب  جای  به  و  شوند 

می شوند.
مشکالت شایع شکم در بارداری

بعد  که  شایعی  مشکالت  از  یکی 
و  بزرگی  افتد  اتفاق می  بارداری  از 
افتادگی شکم است، سه علت کلی 
افتادگی شکم وجود  برای بزرگی و 
اینها  از  کدام  هر  درمان  که  دارد 

متفاوت است.
و  سایز  افزایش  دچار  پوست   -1

افتاده شده است.
در  چربی  تجمع  و  افزایش   -2

قسمت های مختلف شکم است.
شلی  و  جلوآمدگی  بزرگی،   -3

عضالت جدار شکم است.
علت بزرگی شکم بعد از بارداری 

و درمان آن با لیفت 
بزرگی  اصلی  علت  اینکه  خاطر  به 
شکم در بارداری اضافه بودن و شل 
مناسب  درمان  است  پوست  بودن 
است.  شکم  لیفت  صرفا  آن  برای 
ممکن است عالوه بر افتادگی شکم 
بودن  شل  و  پوست  بودن  اضافه  و 
مختلف  های  قسمت  در  عضالت 
داشته  هم  چربی  تجمعات  شکم، 
باشیم که اگر این هم وجود داشته 
شکم  لیفت  عمل  با  همزمان  باشد 
نواحی چربی هم با یکی از روش ها 

برداشته می شود.
جراحی  عمل  تکنیک  و  برش 

ابدومینوپالستی
در جراحی ابدومینوپالستی یکی نوع 
شود.  می  استفاده  که  است  برشی 
برشی که ایجاد می شود مانند برش 
سزارین در همان ناحیه است ولی از 
برش سزارین بزرگتر است. بزرگ و 
به  بستگی  برش  این  بودن  کوچک 
میزان شلی پوست در فرد دارد. هر 
چقدر شلی پوست بیشتر و افتاده تر 

باشد سایز برش بزرگتر خواهد بود.
یکی از سواالتی که پرسیده می شود 
این است که آیا جای این برش باقی 
هیچ  هر حال  به  یا خیر؟  ماند  می 
وجود  برش  شود  نمی  محو  برشی 
ندارد  وجود  بخیه  جای  ولی  دارد 
می  استفاده  که  هایی  بخیه  چون 
و  جذبی  پالستیک،  جنس  از  شود 
داخل است، جایی از بخیه حتی بعد 

از عمل دیده نمی شود، ولی برش به 
دیده  باریک  بسیار  خط  یک  صورت 

می شود.
برش  این  خوردن  جوش 
ابدومینوپالستی بستگی به بدن فرد 
دارد. تمام کارهای الزم انجام می شود 
که این برش تا حد امکان کمتر دیده 
شود ولی به هر حال به بدن آن فرد 
در  زخم  ترمیم  که  دارد  بستگی  هم 

این فرد به چه صورت باشد.
عمل ابدومینوپالستی یا کامل؟

اینکه عمل جراحی مینوابدومینوپالستی 
فرد  برای  کامل  ابدومینوپالستی  یا 
مناسب است در معاینه مشخص می 
شود که آیا افتادگی ناحیه شکم فقط 
در زیر ناف است یا در باالی ناف هم 
دچار افتادگی است. اگر افتادگی شکم 
با مینی  صرفا در زیر ناف می توانیم 
دهیم  انجام  را  ابدومینوپالستی عمل 
شد،  خواهد  کوچکتر  برش  طول  که 
ناف دستکاری نمی شود و فقط پوست 
اضافه در ناحیه زیر ناف برداشته می 

شود و اگر نواحی دیگری چربی داشته 
هم  ها  چربی  این  همزمان  که  باشد 
بجز  افتادگی  شود.اگر  می  برداشته 
زیرناف در باالی ناف هم وجود داشته 
ابدومینوپالستی  مناسب  باشد درمان 
بزرگتر  برش  طول  که  است  کامل 
ناف  دور  برش هم  و یک  بود  خواهد 
ایجاد خواهد شد و پوست اضافه چه 
در زیر ناف و چه باالی ناف برداشته 

خواهد شد.
عمل  از  بعد  بهتر  نتیجه  راه 

ابدومینوپالستی
از  بعد  بهتر  نتیجه  باعث  که  عواملی 
به  شوند  می  ابدومینوپالستی  عمل 

سه دسته کلی تقسیم می شوند:
-اولین و مهمترین آنها میزان و نحوه 
سفت کردن عضالت جدار شکم است 
به طوری که میزان سفت کردن این 
عضله در قسمت باالی ناف با قسمتی 
و قسمت های  است  ناف  زیر  در  که 
به  باید  شکم  جداره  عضله  خارجی 
میزان مساوی سفت شوند به طوری 
که در پوزیشن ها و حالت های مختلفی 
از  از عمل دارد قسمتی  بعد  که فرد 

این عضله شل نباشد.

عاملی  دومین   -
که باعث به وجود آمدن 

نتیجه بهتری می شود میزان پوستی 
است که برداشته می شود به طوری 
که تمام قسمت های شکم، یعنی باال 
خارجی  های  قسمت  ناف،  پایین  و 
هم  با  پهلوها  ناحیه  حتی  و  شکم 
تناسب داشته باشند. )یکی از شکایت 
هایی که بعد از عمل ابدومینوپالستی 
از بیماران داشته ایم این بوده است که 
ناحیه پهلوها پوست اضافه دارد که آن 

هم باید برداشته شود.(
- سومین عامل میزان چربی است که 
قسمت  تمام  در  باید  هم  چربی  این 
برداشته  یکسان  طور  به  بدن  های 

شود.

نقاهت بعد از عمل جراحی شکم
شکم  جراحی  عمل  از  بعد  نقاهت 
چیزهای  از  یکی  است  مهم  بسیار 
لیفت  جراحی  حین  در  که  مهمی 
شکم را انجام می دهیم سفت کردن 
فعالیت  عمل  از  بعد  است  عضالت 
هایی که باعث درگیری این عضالت 
بلند  های سنگین،  فعالیت  می شود 
تا  حداقل  را  سنگین  اجسام  کردن 
4-3 ماه نباید انجام دهند. حداقل تا 
4-3 ماه از گن یا شکم بند استفاده 
تا بخیه هایی که زده شده در  کنند 
افراد  اگر  شوند.  ترمیم  حالت  همان 
یبوست داشته باشند توصیه می کنیم 
که ملین استفاده کنند چون فشاری 
شکم  عضالت  به  یبوست  اثر  در  که 
وارد می شود ممکن است در اثر این 
فشار بخیه ها باز شود. به مدت 3-4 
روز درن هایی به فرد وصل می شود 
با  که خونابه ها را تخلیه می کند و 
توجه به میزان ترشحاتی که این درن 
ها دارند فرد به مطب مراجعه می کند 
و این درن ها کشیده می شود و بعد 
از آن هم درد و هم وضعیت فرد خیلی 

بهتر خواهد شد.

عادات ما حرف های 
درباره  تا  دارند  زیادی 
بگویند.  ما  خصوصیات  و  ویژگی ها 
این عادات می توانند طبیعی باشند یا 
نشان از ترس عمیق، وسواس، تنهایی 
داشته  شدید  روحی  بیماری های  یا 
باالیی  عملی  اضطراب  ما  اگر  باشند. 
داشته  باشیم، پنهان کردن شان بسیار 
دشوار است. در زیر به عادات رایجی که 
نشان از اضطراب است، اشاره کرده ایم. 
به  نگاهی  و  کنید  مکث  بنابراین 
کارهایی بیندازید که در زیر آورده ایم 
تا اگر به آن دچار هستید، به سرعت 

برای درمان خود اقدام کنید.
همیشه یک نوع صبحانه می خورید

برای  گرانوال  یا  ذرت  همیشه  اگر 

از  یکی  می کنید،  صرف  صبحانه 
را  صبح  شروع  روش های  عالی ترین 
با  همیشه  را  خودتان  اگر  اما  دارید. 
سیر  آشپزخانه  در  صبحانه  نوع  یک 
می کنید و ضمنا ایده تغییر این شیوه 
شما را عصبانی می کند، باید بدانید که 
نیاز به کمک دارید. معموال نشانه های 
روند  یک  تکرار  با  را  خود  اضطراب 
نشان می دهند و برهم خوردن عادات 

یک شکنجه هستند تا یک لذت.  
از  برخی  گام  به  گام  کنید  سعی 
موادغذایی مفید و جدید را به وعده 
عنوان  به  کنید.  اضافه  خود  غذایی 
مثال، میوه ها را به گرانول اضافه کنید 
و یا کمی شکالت به ذرت اضافه کنید.

ناخن های خود را می جوید
اضطراب، تنشی در بدن ایجاد می کند 
باعث  تنش  این  شود.  آزاد  باید  که 
بروز رفتارهای استرسی می شود. این 
رفتارها می تواند شامل خوردن ناخن، 
گزیدن لب  یا ور رفتن به موها بروز 
پیدا کند. اینها عالئم اضطراب درونی 
است که ناخودآگاه ما تالش می کند 

تا از شر آن خالص شود.
عادات و آیین های مشخصی دارید

سطح  از  نشان  این  نمی شوید. 
اضطراب باال دارد.

تا دیر وقت بیدارید
در رختخواب  است، شما  وقت  دیر 
است،  خاموش  ها  چراغ  هستید، 
اما  است...  راحت  و  گرم  رختخواب 
هنوز هم نمی توانید یخوابید. عوامل 
زیادی وجود دارد که باعث بی خوابی 
می شوند، اما اضطراب قطعا یکی از 
دالیل اصلی است. افرادی که به طور 
مداوم در مورد چیزی نگران هستند، 
نمی توانند  و  دارند  ذهنی  درگیری 
آرامش داشته باشند، اضطراب بسیار 

باالیی دارند.
از  ساعت  زدن  زنگ  از  قبل 

خواب بیدار شده اید
هنگامی که به طور مداوم از خواب 
بیدار می شوید، قاعدتا پیش از زنگ 
زدن ساعت از خواب بیدار شده اید. 
باشد  عادی  چیز  یک  می تواند  این 
نیاز  سادگی  به  ما  از  برخی  زیرا 
عین  در  داریم.  کمتری  خواب  به 
حال، این عادت را نیز می توانید در 
که  هنگامی  و  روانی  استرس  زمان 
ناراحت  را  شما  زندگی  رویدادهای 

می کند، بروز دهید.
همه چیز را به تعویق می اندازید

چند  هر  تنبلی  دلیل  به  هرکسی 
وقت یکبار وظایف خود را به تعویق 
مضطرب،  افراد  برای  اما  می اندازد، 
یک  به  وظایف  انداختن  تعویق  به 
حالی  در  می شود.  تبدیل  عادت 
که افراد مبتال به اضطراب باال این 
این  به  که  می کنند  بهانه  را  عادت 
طریق کارها را راه بیندازند. در حالی 
تنبلی  نه  کار،  این  واقعی  دلیل  که 
از انجام اشتباه وظایف یا  که ترس 

شکست است.
از مردم مشاوره می گیرید

دوستانمان  و  خانواده  به  ما  همه 
نگاه  راهنما  و  به چشم یک مشاور 
می کنیم و این کامال طبیعی است. 
تصمیم  و  کار  هر  برای  اگر  اما 
خود  دوست  و  خانواده  به  کوچکی 
حل  راه  جویای  و  می کنید  تلفن 
عملکرد  اضطراب  به  می شوید، 
مداوم  نیاز  هستید.  دچار  باالیی 
برای کمک خواستن نشان می دهد 
از سوی  که شما مضطرب هستید. 
دیگر، این ممکن است نشانه ی عزت 
نفس پایین و ترس از تصمیم گیری 
به تنهایی باشد، که می تواند نشانه 

دیگری از اضطراب باشد.
تحقیق  را  همه چیز  مورد  در 

می کنید
یا  بیماری  یک  عالئم  مورد  در 
ساده  بسیار  که  ارتباطی  روش های 
هستند، تحقیق می کنید. راهنماها 
هر  از  بعد  و  می کنید  مطالعه  را 
گوگل  سراغ  عصبانیت  با  اتفاقی 
می روید. اگر حافظه مرورگر شما با 
جستجوهای مکرر از دلیل لکه های 
با  ارتباط  روش  تا  کوچک  قرمز 
دیگران پر شده، این هم یک نشانه 

دیگر برای اضطراب است.

نوش آفرین انصاری
)1318 - شیمال هندوستان (

دانشگاه،  استاد  انصاری  نوش آفرین 
نویسنده و پژوهشگر علوم کتابداری و 
اطالع رسانی ایرانی است.او که پدرش 
در  بود  امور خارجه  وزارت  دیپلمات 
هندوستان  شیمال  در   1318 پاییز 

زاده شد.
خود  نوجوانی  و  کودکی  دوران  او 
را به سبب پیشه پدر در کشورها و 

شهرهای گوناگون گذراند.
تا  را  کتابداری  رشته  در  تحصیل   
عالی  مدرسه  در  کارشناسی  مقطع 
کتابداری ژنو و مقطع کارشناسی ارشد 
در دانشگاه مک گیل کانادا ادامه داد و 

به ایران بازگشت.
کودک  کتاب  شورای  دبیر  انصاری 
علمی  هیئت  اعضای  از  است.او 
و  بوده  تهران  دانشگاه  کتابداری 
راه اندازی بخش فنی کتابخانه مرکزی 
کتابخانه  ریاست  و  تهران  دانشگاه 
از  تهران  دانشگاه  ادبیات  دانشکده 

فعالیت های اوست.
 انصاری در چندین دوره شرکت در 
نمایشگاه دوساالنه  در  ایفال، شرکت 
تصویرگران براتیسالو و چندین و چند 

شرکت  دیگر  بین المللی  نمایشگاه 
کرده است.

 همسـر وی مهـدی محقـق، رئیـس 
هیئـت مدیره انجمـن آثـار و مفاخر 
ایـران اسـت و دو فرزنـد  فرهنگـی 

دارند.
کتابخانه ها  »تأسیس  کتاب های 
کتابخانه های  روستا«،»توسعه  در 
و  همه«  برای  عمومی«،»کتاب 
ترجمه »مدخل تاریخ اسالمی« اثر 
ژان سوواژ که به عنوان کتاب سال 
ایران برگزیده شد از مهمترین آثار 

اوست.

آیین  و  خاص  عادت  گونه  هر 
بسیار  تمرکز  با  که  سازمان یافته ای 
روال  یک  و  می شود  انجام  زیاد 
همیشگی به خود گرفته، از اضطراب 
آرامش  ذهن  برای  روال  این  می آید. 
به  آن  انجام  ولی  دارد  همراه  به 
بسیار  و طوالنی مدت  روزانه  صورت 
آزاردهنده خواهد شد. اضطراب درونی 
شما برای انجام  روزانه این عادات و 
آیین ها، شما را وادار می کند تا تحت 
اگر  دهید.  انجام  را  آنها  شرایطی  هر 
داشته  روال  این  از  انحرافی  هرگونه 
باشید، موجب وحشت شما و افزایش 

اضطراب می شود. 
سعی کنید این عادات را هدایت کنید 
و بهترین آنها را نگه دارید و باقی را 
ترک کنید. به طور مثال اینکه بالشت 
خاص  نقطه  همان  در  دقیقا  را  خود 
قرار دهید یا قبل از خواب همه ظروف 
را بشویید، عادات و رسوم مضری برای 

روح و روان شما هستند. 
لیست تهیه می کنید

لیست ها مفید هستند اگر نمی خواهید 
تهیه  اما  کنید،  فراموش  را  چیزی 
بدون وقفه فهرست کارها، برای انجام 
وظایف و اضافه کردن وظایف بیشتر 
چک  دارد.  اضطراب  از  نشان  انها  به 
محیط  تا  می کنند  کمک  لیست ها 
اطرافمان را کنترل کنیم. اما این کار 
برای بسیاری از مردم به بخش مهمی 
بدل شده که  روزانه خود  کارهای  از 
خود عامل استرس هستند. به هر حال 
نباید هیچ چیزی آزاردهنده کنیم که 

عدم برنامه ریزی یکی از آنهاست. 
گذر زمان را متوجه نمی شوید

انجام  صرف  را  زیادی  زمان  شما 
کارهای خود می کنید زیرا در کارهای 
مطمئن  باید  شده اید.  غرق  خود 
شده،  مرتبط  کامال  تخت  که  شوید 
موهایتان جایی روی زمین نیفتاده یا 
کمد لباس ها به ترتیب رنگ و طرح 
یکدست چیده شده است. اگر چیزی 
غیر از این باشد، شما زمان بیشتری را 
می کنید.  آن  برای حل  تالش  صرف 
در چنین شرایطی شما بیش از حد بر 
کارهایی که به عهده خود گذاشته اید 
متمرکز هستید و گذر زمان را متوجه 

فروغ فرخزاد

بخوانید تا بدانید نیاز به کمک دارید یا نه درمان افتادگی شکم بعد از بارداری 
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مردان  شاخص

مهدی محقق
)1308 - مشهد (

مهدی محقق نویسنده، عالمه، ادیب، 
فقیه، مجتهد، نسخه پژوه و پژوهشگر 
و  مصحح  اسالمی،  پزشکی  تاریخ 
شارح کتب ادبی و فلسفی و فقهی، 
استاد دانشگاه تهران است.وی دارای 
معارف  و  الهیات  دکتری  مدرک 
ادبیات  و  زبان  دکتری  و  اسالمی 
است. وی  تهران  دانشگاه  از  فارسی 
بنیان گذار دائرةالمعارف تشیع و عضو 
سابق هیئت امنای بنیاد دائرةالمعارف 
اسالمی و رئیس انجمن آثار و مفاخر 
مطالعات  مؤسسه  مدیر  و  فرهنگی 
دانشگاه  ـ  تهران  دانشگاه  اسالمی 
مک گیل و عضو پیوسته فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی است. وی به مدت 
تهران  دبیرستان های  در  سال  نه 
سه  مدت  که  بود  کرده  تدریس 
سال از آن مدیر بخش کتب خطی 
در  بود.  هم  فرهنگ  ملی  کتابخانه 
لندن  از طرف دانشگاه  سال 13۴0 
دانشکده  در  تدریس  برای  دعوت 
شد  آفریقا  و  مشرق زمین  مطالعات 
به  دیار  آن  در  سال  دو  مدت  به  و 
مقام  به   13۴۵ سال  در  برد.  سر 

استادی دانشگاه نائل آمد و تا سال 
13۶1 که بازنشسته گردید با همان 
ادبیات  و  زبان  گروه های  در  سمت 
علوم  و  فلسفه  و  عربی  و  فارسی 
اجتماعی دانشگاه اجتماعی دانشگاه 
تهران به تدریس درس های مختلف 
13۴7- سال های  طی  پرداخت. 
13۶1- و   13۵7-13۵۵ و   13۴۴

کانادا  مک گیل  دانشگاه  در   13۶0
عرفان  و  کالم  و  فلسفه  تدریس  به 
 13۴7 سال  در  و  پرداخت  اسالمی 
شعبه مؤسسه مطالعات اسالمی آن 

دانشگاه را در تهران تأسیس کرد.

هنگام  در 
گرفتن  قرار 
براکت ها در دهان برای 
اصالح دندان ها محل مناسبی برای 
تجمع باکتری ها و خرده های غذا به 
وجود می آید هم چنین عدم رعایت 
رژیم غذایی صحیح برخی اوقات باعث 
بروز که سیم کشی ها و براکت های 

داخل دهان می شود.
شرط اصلی عادت کردن به ارتودنسی 
و کنار آمدن با سیم کشی دندان ها این 
است که از بایدها و نبایدهای غذایی 
در دوران ارتودنسی اطالع پیدا کنید.

اهمیت تغذیه در ارتودنسی:
بریس  از  بار  اولین  برای  هنگامی که 
می شود،  استفاده  ها  دندان  روی  بر 
کند  احساس  است  ممکن  بیمار 

انتخاب های بسیار محدود در ارتباط 
با خوردن غذا با بریس برای وی وجود 
دارد. روزی که بریس در دهان بیمار 
قرار می گیرد، درباره اهمیت اجتناب 
تغذیه  و  خاص  غذاهای  خوردن  از 
تواند  می  که  ارتودنسی  در  مناسب 
شکستن  یا  آسیب  شدن  وارد  باعث 
داده می  تذکر  بیمار  به  بریس شود، 
شود. در واقع تغذیه در ارتودنسی از 

موارد بسیار مهم و قابل توجه است.
مراقبت از دندان ها:

غذاها و نوشیدنی هایی که می تواند 
شوند،  دندان  پوسیدگی  ایجاد  باعث 
می بایست در طول زمان استفاده از 
بریس مصرف نشوند. عالوه بر این الزم 
خاطر  به  چسبنده  غذاهای  از  است 
افزایش ریسک پوسیدگی و شکستن 
بریس خودداری گردد. این نوع از مواد 
و  ها چسبیده  بریس  روی  بر  غذایی 
برای یک دوره زمانی طوالنی بر روی 
صورت  در  می مانند.  باقی  ها  دندان 
دارای  های  نوشیدنی  یا  غذا  مصرف 
بیمار  به  معموالً  باال،  شکر  سطح 
همراه  به  مواد  این  شود،  می  توصیه 
در  بار  یک  فقط  یا  غذا  های  وعده 

در چمن چون شاخ گل نازک تنی افتاده است
سایه نیلوفری بر سوسنی افتاده است
چون مه روشن که تابد از حریر ابرها

ساق سیمینی برون از دامنی افتاده است
یک جهان دل بین که از گیسوی او آویخته

یک چمن گل بین که در پیراهنی افتاده است
روی گرمی شعله ای در جان ما افروخته

خانمان سوز آتشی در خرمنی افتاده است
دیگرم بخت رهایی از کمند عشق نیست

کار صید خسته با صید افکنی افتاده است
نور عشق از رخنه دل بر سرای جان دمید

پرتوی در کلبه ام از روزنی افتاده است
چون نسیم اندام او را بوسه باران کن رهی

کز هوسناکی چو گل در گلشنی افتاده است

همه می دانند که دیر خوابیدن و یا 
غذای ناسالم خوردن برای سالمتی 
حتی  اوقات  گاهی  اما  است.  مضر 
برای  می توانند  ضرر  بی  عادت های 
آیا  کنند.  ایجاد  خطر  ما  سالمت 
می دانید که اگر عطسه خود را نگه  
بستری  موجب  است  ممکن  دارید، 
یا  شود؟  بیمارستان  در  شما  شدن 
اثرات  چه  می تواند  آدامس  جویدن 
داشته  شما  دندان  برای  مضری 

باشد؟
را  عادت هایی  از  فهرستی  اینجا  در 
در  اما  می رسد  بی ضرر  نظر  به  که 
واقع سالمتی را به خطر می اندازند، 

جمع آوری کردیم.
جویدن اجسام 

افرادی که عاشق جویدن قلم، مداد، 
کیسه های پالستیکی و دیگر اشیاء 
جامد هستند، معموال مشکل مینای 
دندان دارند. این افراد سعی می کنند 

کنند،  باز  را  بطری ها  دندان  با 
یا یخ بجوند.  آجیل ها را بشکنند و 
انجام این عادات حتی می تواند منجر 

به عفونت لثه ها شود.
نگه داشتن ادرار 

این عادت بد موجب بروز مشکالت 
روده ها  و  ادرار  سیستم  کلیوی، 
یک   2018 ژوئن  ماه  در  می شود. 
از  پس  بریتانیایی  جوان  ورزشکار 
پشت سر گذاشتن 8 ساعت بازی و 
نگه داشتن ادرار خود، بستری شد. 
روده ها و مثانه او چنان نفخ کرده بود 
که پزشکان فکر می کردند او تومور 
سرطانی دارد. تمام پزشکان موافقند: 
دارید،  نگه  را  ادرار خود  نباید  شما 
زیرا ممکن است به عضالت آسیب 
برسانید که می تواند منجر به عفونت 

ادراری و یبوست شود.
شستن موها با آب گرم

و  مغز  رگ های  به  بد  عادت  این 
پوست سر صدمه می زند. اگر دوست 
دارید با آب بسیار گرم حمام بگیرید، 
را  کار  این  شما  که  است  آن  وقت 
این  اول،  مرحله  در  کنید.  متوقف 
و  سردرد  به  منجر  می تواند  عادت 

آسیب های خطرناک 
سکته مغزی

سالمتی  برای  خطرناکی  جانبی  عوارض  مغزی  سکته 
ما دربردارد. نتایج یک مطالعه جدید درباره موش ها نشان 

می دهد که بافت آسیب دیده مغز بر اثر سکته مغزی پس از تبدیل 
شدن به مایع، سمی شده، به دیگر بخش های سالم مغز صدمه می زند.

برخی افراد ممکن است تصور کنند که بافت مغز نیز به همان شیوه سایر 
بافت های بدن ترمیم می شود اما مطالعه محققان کالج پزشکی دانشگاه آریزونا 
در آمریکا بر موش ها نشان داد که این موضوع در مورد بافت مغز صادق نیست.

این مطالعه نشان داد که بافت مرده مغز ترمیم نمی شود و مانند سایر جراحت 
های بدن از بین نمی رود بلکه در عوض به مایع تبدیل شده و برای مدت طوالنی 
در وضعیت مایع باقی می ماند. سپس این بافت مایع سمی شده و به سایر بافت های 
سالم مغز آسیب می زند که می تواند موجب ابتال به زوال عقل شود.محققان از مدت 
ها پیش می دانستند که مناطقی از مغز که توسط سکته مغزی از بین می روند، 
به مایع تبدیل می شوند اما اکنون نتایج این مطالعه جدید نشان می دهد که این 
بقایای مایع شده تهدیدی برای مناطق سالم مغز محسوب می شوند.محققان می 
گویند: این کشف می تواند به ابداع درمان های جدیدی برای پیشگیری از 
ابتال به زوال مغز بعد از سکته مغزی منجر شود.این یافته به واقع پارادایم 

برای درک  را  زمینه جدیدی  و  به چالش می کشد  را  قدیمی  های 
ما از سکته مغزی و عواقب آن به وجود می آورد.با کمک این 

تحقیق اکنون می توانیم درمانهای جدید و متفاوتی را برای 
سکته مغزی در نظر بگیریم.این مطالعه در نشریه 
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منتشر شده است.

سرگیجه واقعا بدی شود و در مرحله 
عملکرد  تقویت  باعث  گرم  آب  دوم، 
موها  که  می شود  پوست  چربی  غدد 

خیلی زود دوباره کثیف می شوند.
لمس صورت و مالش چشمها

با این کار به پوست و چشم ها صدمه 
با  مدام  را  خود  صورت  اگر  می زنید. 
دست لمس می کنید، پس باید منتظر 
عفونت های چرکی پوست مثل آکنه 
مالش  را  چشمهایتان  اگر  باشید. 
دهید، این بسیار متحمل است تا به 
بیماری های عفونی ناخوشایندی چون 
رگ های  شدن  پاره  چشم،  التهاب 
چشمی، سوختن چشم و حساسیت 

به نور دچار شوید.
جویدن آدامس

بروز  به  منجر  جویدن  آدامس 
مشکالتی برای معده، دندان و حافظه 
جویدن  فرآیند  می شود.  مدت  کوتاه 
معده  اسید  تولید  باعث  آدامس 

می شود و این کار منجر به زخم معده 
آدامس های  جویدن  حتی  می شود. 
قنددار در درازمدت دندان ها را خراب 
می کند و با افزایش باکتری منجر به 
بروز مشکالت دهان و دندان می شود. 
آدامس همچنین حافظه را تحت تاثیر 
تمرکز  آدامس  جویدن  می دهد.  قرار 
نتیجه  در  و  می کند  کم  از  را  مغز 
حافظه کوتاه مدت را مختل می کند.

خوابیده کتاب خواندن 
خوبی  بسیار  عادت  خواندن  کتاب 
یا  خوابیده  صورت  به  اگر  ولی  است 
دارید  یعنی  بخوانید،  کتاب  داده  لم 
به چشم ها، نخاع و گردن فشار وارد 
در  کتاب  خواندن  هنگام  می کنید. 
رختخواب، این قوانین را دنبال کنید:
کتاب را بیش از حد به چشم نزدیک نکنید.

به گردن  نکنید و  پشت خود را خم 
فشار نیاورید.

تغییر  مدام  کتاب  با  را  خود  فاصله 
دهید. 

می تواند  شکم  روی  کتاب  گذاشتن 
به نخاع شما آسیب بزند، از این کار 

پرهیز کنید.
همچنین  خواندن  کتاب  خوابیده 

چین  موجب 
افتادن  چروک  و 

گردن می شود. 
لیس زدن و فوت کردن زخم

طوالنی  را  بهبود  فرایند  کار  این 
را  خود  انگشت  وقتی  می کند. 
می خواهید  که  کاری  اولین  می برید 
کردن  فوت  چیست؟  دهید  انجام 
دانشمندان  زخم؟  لیس زدن  یا 
دانشگاه هاروارد بیش از ۶00 گونه از 
انسان کشف  را در دهان  میکروب ها 
کرده اند. وقتی زخم را لیس می زنید 
را  میکروب ها  این  می کنید،  فوت  یا 
به خون ریخته شده روی زخم خود، 
زخم  درمان  برای  می کنید.  منتقل 
استفاده  زخم  ویژه  داروهای  از  باید 
کنید. در غیر این صورت، برای درمان 

باید صبر  زخم، مدت زمان بیشتری 
کنید. 

پچ پچ کردن
و حنجره   تارهای صوتی  به  کار  این 
شده  انجام  تحقیق  می زند.  آسیب 
سابق  خواننده  ساتالوف  رابرت  روی 
پچ  هنگام  مردم  اغلب  که  داد  نشان 
خود  صوتی  تارهای  با  زمزمه  یا  پچ 
فشار وارد می کنند. این باعث افزایش 
می شود.  حنجره  به  آسیب   احتمال 
این عادت بخصوص برای کسانی که 
زیاد صحبت می کنند، خطرناک است.

استفاده از تلفن در توالت
خطر  به  را  شما  عمومی  بهداشت 
می اندازد. این عادت بد فقط مختص 
و  روزنامه  و  نیست  همراه  تلفن های 
کتاب را هم شامل می شود. نشستن 
باعث  دقیقه   ۵ از  بیش  توالت  روی 
شما  رگهای  در  خون  فشار  افزایش 
از  استفاده  اینکه  دلیل  می شود. 
اشتباه  توالت  در  همراه  تلفن های 
زمان  مدت  که  است  این  است، 
نشستن  به  ترغیب  را  شما  بیشتری 
گسترش  به  اینکه  ضمن  می کند. 

باکتری ها هم کمک می کند.

طول روز مصرف شود. بالفاصله پس 
از مصرف این مواد غذایی می بایست 
از  و  زده  مسواک  دقت  به  ها  دندان 
تاثیر  بردن  بین  از  برای  شویه  دهان 
ها  بریس  و  ها  دندان  روی  بر  آنها 

استفاده شود. 
غذاهای مناسب ارتودنسی:

دوران  مفید  غذاهای  ادامه  در 
ارتودنسی را نام می بریم.

گروه  )کربوهیدرات ها(:این  غالت 
غذایی یک چهارم از کل انرژی مورد 
غالت  می کند.  تامین  را  بدن  نیاز 
به  ایرانیان  غذایی  معمول  برنامه  در 
صورت نان و برنج مصرف می شود. این 
مواد غذایی عموماً در دوران ارتودنسی 
که  چرا  نمی کنند،  ایجاد  را  مشکلی 
بسیار نرم  هستند و به راحتی جویده 
می شوند. در هر حال فراموش نکنید 
که دو مولفه ضروری یک رژیم غذایی 
سالم یعنی کربوهیدرات و پروتئین را 

در برنامه غذایی خود بگنجانید.
شیر و لبنیات:یک چهارم هر رژیم 

غذایی سالم از لبنیات تشکیل می شود. 
الزمه داشتن دندان ها و استخوان  های 
محکم و قوی مصرف رژیمی سرشار 
لبنی  فراورده های  است.  کلسیم  از 
حتی  و  پتاسیم  د،  ویتامین  کلسیم، 
تامین  را  بدن  نیاز  مورد  پروتئین 
غذاهای  از  یکی  لبنیات  می کند. 
مفید دوران ارتودنسی است، چرا که 
اکثر فراورده های لبنی نرم  هستند و 

چندان به جویدن نیاز ندارند. 
باید  نیز  سبزیجات  سبزیجات: 
تشکیل  را  غذایی  رژیم  چهارم  یک 
مواد  و  ویتامین ها  سبزیجات  دهد. 
بدن  رشد  برای  نیاز  مورد  معدنی 
ما  که  آنجایی  از  می کند.  تامین  را 
پخته  به صورت  را  سبزیجات  عموماً 
معموالً  آنها  خوردن  می کنیم،  میل 
دندان ها  سیم کشی  برای  را  مشکلی 
می توانید  عالوه  به  نمی کند.  ایجاد 
سبزیجات را پوره کنید تا خوردن آنها 
راحت تر شود. سبزیجات خام یا ساالد 
یا  شده  رنده  صورت  به  می توانید  را 

خرد شده ریز میل کنید.
میوه:میوه بخش مهمی از یک رژیم 
با  آن  اما خوردن  است،  غذایی سالم 

قدری  دندان ها  سیم کشی  وجود 
میوه های  به  زدن  گاز  است.  دشوار 
سفت مانند سیب، گالبی و هلو به 
بسیار مشکل  براکت ها  وجود  دلیل 
نرم ترین  حتی  خوردن  است. 
بریس  سیم  تعویض  از  پس  غذاها 
سه  ندارد.  کابوس  از  دست کمی 
ویزیت  هر  از  پس  روز  چهار  تا 
آب  مانند  آبدار  مرکبات  ارتودنسی 
پرتقال و توت میل کنید. گاز زدن 
بسیار سرد  یا جویدن خوراکی های 
غالباً  فلزهای دور دندان ها  با وجود 
ناراحت کننده است. بنابراین اجازه 
محیط  دمای  به  خوراکی ها  دهید 
جان  نوش  را  آنها  سپس  برسند، 

کنید.
آجیل و  دانه ها:انتخاب هوشمندانه 
گروه  این  خوراکی های  از  دقیق  و 
غذایی گیاهی بریس ها را محکم نگه 
می دارد. آجیل و دانه ها بسیار سفت  
و در عین حال کوچک  هستند؛ هم 
سفت بودن و هم کوچک بودن آنها 
در دوران ارتودنسی مشکل ساز است. 
حین درمان فعال ارتودنسی کرم ها 
کره  مانند  آجیل  انواع  کره های  یا 
بادام زمینی را جایگزین آجیل کنید 
یا مغزیجات و دانه های مورد عالقه 

خود را آسیاب و سپس میل کنید.
فیبری  دلیل  به  گوشت:گوشت 
یکی  شدن  جویده  سخت  و  بودن 
ارتودنسی  دوران  مضر  غذاهای  از 
از  گوشت  کشیدن  دندان  به  است. 
ارتودنسی  دوران  در  استخوان  روی 

ممنوع است. 
دوران  تغذیه ای  نبایدهای 

ارتودنسی:
کافی است فقط یک بار لقمه بزرگی 
بردارید یا غذای سفتی را گاز بزنید، 
درمان  و  ببیند  آسیب  بریس  تا 
پرهزینه تر  و  طوالنی تر  ارتودنسی 
سعی  حتی االمکان  بنابراین  شود. 
زیر  غذاهای  خوردن  از  که  کنید 
آنها  به  میل  اگر  و  کنید  خودداری 
دارید، نهایت احتیاط را به کار ببرید.

غذاهای سفت: هر خوراکی سفتی از 
نان سفت دور پیتزا گرفته تا آجیل، 
خام  هویج  مانند  خام  سبزیجات 
ممنوع است. جویدن این خوراکی ها 
به نیروی بسیاری نیاز دارد که منجر 
براکت ها  و  به آسیب دیدن سیم ها 

می شود.
گوشت سفت: میان وعده هایی مانند 
گوشت خشک نمک سود سیم ها و 
می کند. شل  را  بریس  براکت های 

کافی  چسبناک:  غذاهای 
ویژه  به  شکالت،  خوردن  از  است 
شکالت هایی که باید جویده یا خرد 
نیز  آدامس  کنید.  خودداری  شوند، 

ممنوع است.
به  عادت  بسیاری  غیرخوراکی ها: 
جویدن مداد یا ناخن دارند، این دو 
عادت همواره و به طور مضاعف در 

دوران ارتودنسی مضر است.
یخ: یخ یکی از متهمین ردیف اصلی 
آسیب دیدن بریس ارتودنسی است.

رهی معیری

عادات مضر را بشناسید: از آدامس جویدن تا 
بردن تلفن همراه به توالت 

ارتودنسی و تغذیه
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رؤساى کشورها حق تغییر رئیس 
فدراسیون فوتبال را ندارند

مسابقات جهانی لندن؛ 
صعود دختر شطرنج باز ایرانی به رده 1٩ جهان

فدراسیون  رده بندی  تازه ترین  در 
جهانى شطرنج برای ماه دسامبر، سارا 
خادم الشریعه با یازده رتبه صعود در 

مکان 19 جهان قرار گرفته است
در  بار  دو  حال  به  تا  که  سارا 
عنوان   2٠1۵ و   2٠11 سال های 
استاد بین المللى را کسب کرده است 
نفر اول شطرنج دختران ایران است.  
آتوسا پورکاشیان در رده دوم و مینا 
حضور  سوم  درجایگاه  نسب  على 

دارند.
پرهام مقصودلو نیز در صدر جدول 
مردان شطرنج باز ایران دیده مى شود.

در  فیروزجاه  علیرضا  و  ایدنى  پویا 
از  رده دوم و سوم حضور دارند. بعد 
طباطبایى،  امین  محمد  نفر  دو  این 
رضاپور  امید  مقامى،  قائم  احسان 
رمضانعلى، مسعود مصدق پور، خلیل 
موسوی، شاهین لویری زنگنه و آرین 

غالمى در رده های بعدی هستند.
نفرات اول تا سوم رده بندی شطرنج 
است:  چنین  نیز  جهان  مردان 
قهرمان  نروژ  از  کارلسون  ماگنوس 
جهان، فابیانو کاروانا از آمریکا دوم و 
شهریار ممدیاروف از آذربایجان سوم 

هستند.
در همین حال در مسابقات جهانى 

شطرنج که از 9 تا 2٨ نوامبر در لندن 
نه  رقابتى  در  کارلسون  شد،  برگزار 
چندان آسان با شکست کاروانا برای 
را  خود  قهرمانى  عنوان  بار  پنجمین 

حفظ کرد.
گفتنى است که ماگنوس کارلسون 
اولین بار در سال 2٠13 با پیروزی بر 
به عنوان نخست  از هندوستان  آناند 

جهان دست یافت.
نوامبر،   23 روز  بانوان،  قسمت  در 
با  چین  اهل  شطرنج باز  ونجون  جو 
پیروزی بر کاترینا الگنو از روسیه به 
مقام اول دست یافت. نکته جالب در 
این  قضاوت  بود که  این  این مسابقه 
بیات داور بین المللى  رقابت را شهره 

شطرنج به عهده داشت.

»فیفا«  فوتبال  جهانى  فدراسیون 
کمیته  چهارچوب  در  اگرچه 
اما  مى کند  عمل  المپیک  بین المللى 
تنها فدراسیون بین المللى است که از 
استقالل و اختیاراتى وسیع برخوردار 
را  خود  برنامه های  و  طرح ها  و  است 
نهاد  از  اجازه  بدون  و  مستقل  بطور 
دیگری اجرا مى کند. به همین دلیل 
دیکتاتورهای  و  کشورها  رؤسای 
پوتین،  والدیمیر  قبیل  از  سرشناس 
شیخ محمد بن سلمان، کیم جونگ 
اون وعلى خامنه ای اجازه ندارند رئیس 
فدراسیون فوتبال را تغییر دهند و فرد 

مورد نظر خود را جایگزین او کنند.
به  وسیع  اختیارات  اعطای  دلیل 
دراز  سالیان  تلخ  تجربیات  فیفا، 
فدراسیون جهانى فوتبال در شماری از 
کشورهای در حال توسعه و جلوگیری 
از اعمال نفوذ دولت ها و حکومت ها به 
ویژه دیکتاتوری های آسیا از نوع رژیم 
جمهوری اسالمى، عربستان سعودی 
ممالک  و  کویت   ، امارات  چین،   ،

آفریقایى است.
مجلس  نماینده های  میان  این  در 
ملت  برای  کاری  اسالمى که  شورای 
ساخته  آنها  از  وزیران،  استضاح  جز 
با توسل به کمیسیون ورزش  نیست 
در  کرده اند  سعى  همیشه  مجلس 
تصمیم گیری های  و  جاری  امور 
فوتبال  و  کشتى  فدراسیون های 

صاحب نظر باشند.
آنها تا چند سال پیش در امور این 
مى کردند  نظر  اعمال  فدراسیون  دو 
امکان  دیگر  که  است  مدتى  اما 
فدراسیون  در  را  دخالت هایى  چنین 
پارلمان ها  فیفا  چون  ندارند  فوتبال 
و  مى داند  دولت ها  به  وابسته  نیز  را 
اقدام  تکرار،  و  بى توجهى  صورت  در 
مى کند.  کشور  آن  فوتبال  تعلیق  به 
کما اینکه این اتفاق برای چند کشور 

عربى، آفریقایى و ایران افتاد.
فوتبال  کنفدراسیون  و  فیفا  اخیرأ 
آسیا نیز به این موارد اشاره کردند. به 
هرحال به دلیل استقالل و اختیارات 
از  زیادی  حد  تا  فیفا  استثنایى،  

دخالت های رؤسا، مقامات و صاحبان 
صنایع چهره های مشهور کشورها در 
کار فدراسیون های محلى کاسته شده 

است.
و اما اینفانتینو رئیس فیفا پیش از 
به مهدی  ایران در ماه گذشته  ترک 
تاج گفت آرام و بدون دغدغه به کار 
خود ادامه بدهید و به شایعات توجه 
هیچکس  باشید  مطمئن  و  نکنید 
برکنار  اجازه  کشورها  رؤسای  حتى 
فوتبال  فدراسیون های  رؤسای  کردن 

را ندارند.
مى شود  گفته  حال  همین  در 
مسئوالن بازنشسته باشگاه پرسپولیس 
کار، خود  ترک محل  عدم  دلیل  نیز 
رئیس  با  مشابه  شرایط  واجد  را 
فدراسیون از نظر قوانین فیفا مى دانند.

که  حلى  راه  تنها  حاضر  حال  در 
برای  وزارت ورزش  نظر مسئوالن  به 
کناره گیری  رسیده،  مشکل  این  رفع 
آن  در  است  تاج  مهدی  داوطلبانه 
صورت فیفا به تاج برای باقى ماندن 
در کرسى ریاست اصرار نخواهد کرد 
فوتبال  انتظار  در  تعلیق  قطعا  وگرنه 

ایران خواهد بود.
به عقیده غالمرضا رفیعى حقوقدان 
با تجربه در امور ورزش، تنها راهى که 
فوتبال ایران را با خطر تعلیق مواجه 
موافقت  با  تاج  کناره گیری  نمى کند 
خود اوست و تا زمانى که او بخواهد 
مى تواند در این سمت باقى بماند. البته 
تاج در صورت تصمیم به کناره گیری 
با  کار  این  به  اقدام  از  باید پیش  نیز 
فیفا نامه نگاری کند و دالیل خود را 
دهد. توضیح  آنها  برای  استعفا  برای 

آذرماه  پانزدهم  روز  روی  هر  به 
ایران  فوتبال  برای  مهمى  بسیار  روز 
دولت  مهلت  روز  آن  در  زیرا  است 
محل  ترک  برای  بازنشسته ها  به 

خدمتشان به پایان مى رسد.
ورزشى  فدراسیون   12 میان  از 
بازنشستگى  سن  به  آنها  رؤسای  که 
را  خود  کار  محل  نفر   7 رسیده اند، 
ترک کرده اند اما ۵ نفر دیگر همچنان 

روزها در دفتر خود حاضر مى شوند.

ساراخادمالشریعه

پله  یک  با  ایران  فوتسال  ملى  تیم 
رتبه  در  جهانى،  رده بندی  در  صعود 

پنجم قرار گرفت.
تیم فوتسال ایران قهرمان بى چون 
و چرا و رکورددار قهرمانى در فوتسال 

آسیاست
ملى  تیم های  رده بندی  جدیدترین 
سایت  توسط  امروز  جهان  فوتسال 

futsal world ranking اعالم شد 
فوتسال  ملى  تیم  اساس،  این  بر  که 
پنجم  رده  به  امتیاز   166۵ با  ایران 

صعود کرد.
در  که  ایران  فوتسال  ملى  تیم 
مقام  به  اسلواکى  سه جانبه  تورنمنت 
بیشتر  امتیاز  دو  با  رسیده،  قهرمانى 
نسبت به آرژانتین در رده پنجم جای 

گرفته است.
ایران،  از  روسیه با دو امتیاز بیشتر 

رتبه چهارم را در اختیار دارد.
ملى  تیم های  رده بندی،  این  در 
در  پرتغال  و  اسپانیا  برزیل،  فوتسال 
و  گرفته اند  قرار  سوم  تا  اول  جایگاه 
پاراگوئه  و  اوکراین  ایتالیا،  قزاقستان، 

نیز تیم های هفتم تا دهم هستند.

صعود فوتسال ایران به رده پنجم جهان

تیم ملی فوتسال ایران

مرکوری  تایتان  باشگاه  تیم کشتى 
آمریکا از حضور در رقابت های کشتى 
روز  که  جهان  باشگاه های  جام  آزاد 
22 و 23 آذرماه در شهر بابل برگزار 

مى شود منصرف شده است.
ایران  از  تیم  دو  مسابقات  این  در 
دیگر کشورها  از  تیم  پنج  یا  و چهار 
حاضر خواهند بود. تیم تایتان مرکوری 
کشتى گیران  عضویت  با  آمریکا 
سال های  در  کشور  آن  صاحب نام 
شرکت  تورنمنت  این  در  گذشته 

مسابقات کشتی باشگاه هاى جهان 
در ایران بدون حضور آمریکا

داشته است، غیبتش در مسابقه های 
امسال کامال محسوس خواهد بود.

در دوره های گذشته این مسابقه ها، 
دیدار کشتى گیران ایران و آمریکا در 
مرحله نهایى بسیار جذاب و تماشایى 
به سالن  را  زیادی  تماشاچیان  و  بود 

مسابقه مى کشاند
روسیه،  تیم های  نیز  .امسال 
احتماال  و  اکراین  ترکیه،  گرجستان، 
یک یا دو تیم دیگر به ایران خواهند 

آمد.

مهدی تاجتیم تایتان مرکوری آمریکا

مسابقه های  دور  هفتمین  در 
المپیاد جهانى شطرنج زیر 16 سال 
که در ترکیه در حال برگزاری است، 
این  شب  جمعه  ایران  شطرنج  تیم 
پیروز  آمریکا  شطرنج  تیم  بر  هفته 

شد.
علیرضا فیروزجا، امید رضاپور آقاباال 

المپیاد جهانی شطرنج زیر 16 سال؛
 ایران آمریکا را شکست داد

و مهدی غالمى بر حریفان خود غلبه 
خود  رقیب  با  داخلى  آرش  و  کردند 

مساوی کرد.
رقابت ها  این  دوره  هفت  در  ایران 
مسابقه های  است.  داشته  حضور 
از  جهان  ساله های   16 زیر  شطرنج 

چهارم آذر در ترکیه آغاز شده است.

علیرضا فیروزجا

افشین قطبی سرمربی فوالد 
خوزستان شد

افشین  ورزشی  فعالیت   =
نسبت  لیل  د به  قطبی 
خانوادگی وى با شهبانو فرح 
از  مشکالتی  و  حواشی  با 
سوى جمهورى اسالمی روبرو 

بود.
افشین قطبى سرمربى پیشین تیم 
ملى فوتبال و تیم پرسپولیس سکان 
عهده  به  را  اهواز  فوالد  تیم  هدایت 

گرفت.
از  پس  آذر،  دهم  شنبه  مربى،  این 
ورود به اهواز مورد استقبال هواداران 
تیم فوالد قرار گرفت. قطبى در جمع 
خبرنگاران گفت، خوزستانى ها فوتبال 
را به خوبى مى فهمند و این رشته در 
پوست، گوشت و استخوان آنها جریان 
دارد و امیدوارم به کمک این هواداران 

بتوانیم یک تیم فوالد قوی بسازیم.
او با اشاره به استقبال زیاد هواداران 
از او در فروگاه گفت، اگر اطرافتان را 
من  که  مى شوید  متوجه  کنید  نگاه 
برای احساسات مردم دوست داشتنى 
و  آمدم  اهواز  و  ایران  به  خوزستان 
اهواز  در  را  خوبى  روزهای  امیدوارم 

داشته باشم.
به  است  قرار  اینکه  بیان  با  قطبى 
فوالد  تیم  با  نیم  و  فصل  یک  مدت 
قرارداد همکاری امضا کند ادامه داد: 
نتیجه گیری  روند  از  بیش  و  »کم 
این  این تیم مطلع هستم و معتقدم 
خوبى  نسبت  به  نتایج  کنون  تا  تیم 
فوتبال  لیگ  شرایط  کرده،  کسب 
ایران به گونه ای است که نتایج تیم ها 
ادامه  در  و  است  نزدیک  یکدیگر  به 
نتایج  یکدیگر  تالش  با  مى توانیم  راه 

بهتری کسب کنیم.«
باشگاه  مسئوالن  از  تشکر  با  وی 
از  »باید  داد:  ادامه  خوزستان  فوالد 
حبیب رضایى مدیرعامل باشگاه فوالد 
تشکر کنم که این فرصت را در اختیار 
فوتبال  در  دیگر  بار  تا  داد  قرار  من 

ایران حضور داشته باشم.«
دیگر  بار  سال  هفت  از  پس  قطبى 

به ایران بازگشت. این مربى ۵۴ ساله 
ژاپن،  کشورهای  در  مربیگری  سابقه 
کره جنوبى، چین، تایلند و آمریکا را 
در کارنامه خود دارد. قطبى در فصل 
نایب  پرسپولیس  همراه  به   ٨-٨٨9

قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران شد.

حواشی سیاسی زندگی قطبی
بدو  در  پیش  قطبى حدود 9 سال 
ورود به فوتبال ایران تا وقتى از ایران 
بود.  درگیر  زیادی  حواشى  با  رفت 
یکى از این حواشى مربوط به نسبت 
شهبانو  با  او  پدر  قطبى  رضا  فامیلى 
فرح پهلوی است. رضا قطبى آخرین 
رییس رادیو و تلویزیون ملى ایران در 
دوران پهلوی و پسردایى شهبانو فرح 

بود.

ریاست  سال  انتخابات  از  پس 
جمهوری سال ٨٨ نیز وقتى تعدادی 
ایران  فوتبال  ملى  تیم  بازیکنان  از 
به  مردم  اعتراضات  از  حمایت  در 
نتایج انتخابات مچ بند سبز بستند او 
و  از سوی مخالفان جنبش سبز  نیز 
و  گرفت  قرار  فشار  تحت  امنیتى ها 
مجبور شد از جمهوری اسالمى اعالم 
حمایت کند و گفت اصاًل آدم سیاسى 
ناکامى  از  نیز پس  نهایت  نیست. در 
رقابت های  در  حضور  از  ملى  تیم 
جام جهانى مجبور به استعفا شد و از 
ایران رفت و حتى مادرش گفت دیگر 

به ایران بازنخواهد گشت.

استقبال از افشین قطبی در فرودگاه اهواز

حبیب رضایی مدیرعامل باشگاه 
فوالد
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ر  د کت  شر م  هنگا « =
دو  لمللی  بین ا بقات  مسا
است.  من  روی  پیش  راه 
نام  به  و  مستقل  حضور 
یا  و  زندگی ام  محل  کشور 
عزیزم  کشور  نام  با  حضور 
ایران. پرچمی که به عنوان 
ایران  کشور  از  رسمی  نماد 
جهان  رسمی  مجامع  در 
شناخته می شود همین پرچم 
اهلل نشان است. من با بر دوش 
انداختن آن نشان می دهم، 
سال ها  که  را  تفکری  آن 
مانع موفقیت  ما بوده، پشت 
باورهای  و  گذاشته ام  سر 
پوچ صاحبان نمادهای جعلی 
جلوی  نستند  نتوا پرچم 
رسیدن به هدفم را بگیرند.«

عنوان  به  که  زنی  فرید خلیفی - 
وطن  در  می توانست  ورزشکار  یک 
در  موفقیت  به  تا  کند  تالش  خود 
عرصه های اجتماعی دست یابد، برای 
فرار از افکار داعشی تمام تالش خود 
بسیار،  زحمت  با  تا  بست  کار  به  را 
دنیایی تازه برای خود بسازد؛ آنهم در 
غربت. اّما آرزو دارد زمان تغییر هرچه 
زودتر فرا رسد و دختران ایرانی مقام و 
احترام از دست رفته خود را که فرقه 
مذهبی حاکم از آنان ربوده دوباره باز 

یابند.

هدی جراح در وبسایت شخصی خود 
آنچه از کودکی تا امروز بر او گذشته را 
در واژه ها و جمالتی ساده و خودمانی 
داستانی ست  گویی  آورده؛  زبان  به 
نزدیک، خیلی نزدیک. داستان مادران 
است  ایران که چهار دهه  و دختران 
در دست فرقه ای تبهکار اسیر شده اند.

که  است  زیادی  مدت  جراح  هدی 
تازه ای  و زندگی  ایران خارج شده  از 
شروع  آمریکا  متحده  ایاالت  در  را 
کرده تا به آنچه از آن به عنوان فتح 
قله های آرزوهایش نام می برد، دست 
یابد. بسیاری از آرزوهایی که برای این 
دختر ایرانی کوشا و پویا متحقق شده، 
آرزوی دختران ایرانی در بند حکومت 
اسالمی نیز هست. او که داشتن یک 
دوران  آرزوهای  از  را  ورزشی  اندام 
و  تمرین  با  می داند،  خود  کودکی 
پشتکار توانست در رشته پرورش اندام 
زنان به مدارج عالی این رشته ورزشی 

در آمریکا برسد.
او درباره دوران کودکی خود در ایران 
می گوید: »با روی کار آمدن حکومت 
به  دینی  افراطی  آموزه های  مذهبی، 
کرده  رسوخ  خانواده ها  ریشه  و  پی 
بود و خانواده من هم مستثنا نبودند.« 
در مورد تصمیم سرنوشت ساز زندگی 
که  »زمانی  می دهد:  توضیح  خود 
شاخه  وارد  حرفه ای  بطور  آمریکا  در 
پرورش  ورزشی  رشته  در  بیکینی 
روی  بر  پا  حقیقت  در  شدم،  اندام 
تمام اعتقاداتی گذاشتم که همه عمر 
مرا از این کار منع می کرد. چون قلباً 
کار  این  در  می توانم  که  داشتم  باور 
موفق شوم و رسیدن به این هدف مرا 

خوشحال می کرد.«
در  حضور  با  بارها  جراح  هدی 
رسانه های تصویری فارسی زبان و غیر 
به عنوان دختری پیشرو  فارسی زبان 
و الهام بخش، از داستان زندگی خود 
موفقیت  اش سخن  در  موثر  عوامل  و 
شبکه های  در  همچنین  او  گفته. 
اجتماعی بسیار فعال است و از زندگی 

هدی جراح قهرمان پرورش اندام: برهنگی؟! مشکل 
زنان ایران حکومت مذهبی و زن ستیز است!

برای طرفدارانش  و فعالیت های خود 
می گوید. صد ها هزار دنبال کننده این 
ورزشکار و مدل موفق ایرانی کارها و 
را در سراسر جهان  او  زندگی  سبک 
دنبال می کنند. هدی در پاسخ به این 
فقط یک زن  را  آیا خود  پرسش که 
ایرانی بدنساز می داند، می گوید بیشتر 
یک  را  او  دیگران  بخواهد  آنکه  از 
عالقه  بدانند،  اندام  پرورش  ورزشکار 
دارد با سبک زندگی ماجراجویانه خود 
شناخته شود زیرا بدنسازی و مدلینگ 
و  است  فعالیت هایش  از  بخشی  تنها 
ماجراجوست  دختری  واقع  در  هدی 
تیراندازی  و  طبیعت نوردی  در  که 

دارد.  برای گفتن  حرفه ای هم حرف 
اگرچه هدی جراح سخنوری دلنشین 
نیز هست که آنچه با زبان خاص خود 
بیان می کند، مخاطبان را تحت تأثیر 

قرار می دهد.
و  اسالمی  حکومت  پرچم 

انتقادها
هدی جراح یک دختر ایرانیست که 
همیشه عشق به میهن داشته. او حتی 
اینستاگرام  رسمی  صفحه  صدر  در 
نباشد  ایران  »چو  است:  نوشته  خود 
تن من مباد« اما عشق وطن تنها در 
کالم هدی نمود ندارد و او هر بار که 
در رقابت های جهانی بر روی صحنه 
رفته، با نام و پرچم رسمی ایران حاضر 
شده. از آنجا که پرچم ملی کشور ایران، 
توسط جمهوری اسالمی تغییر یافته، 
این اقدام هدی جراح بارها مورد انتقاد 
و  اسالمی  حکومت  پرشمار  مخالفان 
است. گرفته  قرار  آن  حامیان  حتی 

حامیان حکومت ایران، حمل پرچم 
را توسط دختری،  جمهوری اسالمی 
مسابقات  در  »برهنه«  آنان  گفته  به 
جهانی، نوعی هتک حرمت به پرچم 

خود می دانند.
این  اما  ایران  حکومت  مخالفان 
واقعی  پرچم  و  ملی  نماد  را  پرچم 
کشور نمی دانند و آرم تحمیل شده ی 
می کنند  تشبیه  خرچنگی  به  را  آن 
که بر هویت ایرانیان چنگ انداخته و 
برگرفته از عالمت فرقه ی سیک های 
هند است. به نظر این مخالفان، پرچم 
ملی ایران همان پرچم قبل از انقالب 
اسالمی است که با نقش های باستانی 
شیر و خورشید بیانگر تاریخ و فرهنگ 
ایرانیان است. من درباره این موضوع 
از هدی جراح پرسیدم که چه پاسخی 

در برابر این دو گروه منتقدان دارد.
در  شرکت  »هنگام  گفت:  وی 
مسابقات بین المللی دو راه پیش روی 
نام  به  و  مستقل  حضور  است.  من 
کشور محل زندگی ام در آن رقابت. و 
یا آنکه حضور با نام کشور عزیزم ایران. 

از  نماد رسمی  به عنوان  پرچمی که 
کشور ایران در مجامع رسمی جهان 
پرچم  همین  می شود  شناخته 
اهلل نشان است. بعالوه آنکه این همان 
مصادره کنندگانش  که  پرچمی ست 
عمر و زندگی میلیون ها دختر و پسر 
بر  با  من  و  داده اند  باد  بر  را  ایرانی 
دوش انداختن آن نشان می دهم، آن 
تفکری را که سال ها مانع موفقیت  ما 
باورهای  بوده، پشت سر گذاشته ام و 
پرچم  جعلی  نمادهای  صاحبان  پوچ 
نتوانستند جلوی رسیدن به هدفم را 

بگیرند.«
سفری  در  ایرانی  دختر جسور  این 
که در سال 201۶ به ایران داشت، به 
دالیل واهی توسط نهادهای اطالعاتی 
بازداشت  اسالمی  حکومت  امنیتی  و 
قرار گرفت.  فشار  و مدتی تحت  شد 
ایران  از  توانست  چندی  از  پس  اما 
فعالیت های  به  دوباره  و  شود  خارج 
خود ادامه دهد. از او پرسیدم ظلمی 
او  بر  ایران  در  پوچ  و  هیچ  برای  که 
روا داشتند، چه تأثیری بر فعالیت های 
داشته؟ هدی  او  اجتماعی  و  ورزشی 
با لحنی محکم می گوید: »می خواهند 
تو را بشکنند تا دست بکشی اما من 
شکستنی نبوده و نیستم. اگر بودم در 
همان کشور می ماندم و می سوختم و 
هیچ،  نمی کشم  که  کنار  می ساختم. 
از  قویتر  خیلی  امروز  می کنم  حس 
گذشته ام و آنها باعث شدند تا خیلی 
بیشتر از پیش هدف هایم را با قدرت 

دنبال کنم.«
هدی جراح در تازه ترین پست خود 
با  اینستاگرام،  اجتماعی  شبکه  در 
انتشار تصویری جسورانه از اندام زیبا 
و ورزیده اش، در متن تصویر، باورهای 
اشتباه جامعه سنتی و مذهب زده ایران 
را زیر سوال برده و از دنیایی می گوید 
که بر خالف جامعه سنتی ایران، یک 
زن می تواند به دنبال برابری و به دست 
آوردن حقوق پایمال شده خود باشد 
بجای آنکه جامعه، جایگاهی ابدی در 
پستوی خانه به او تحمیل نماید. قابل 
پیش بینی ست در جامعه ای که سالیان 
دراز مغزشویان مذهبی اذهان جامعه 
را بیمار کرده اند، افرادی پیدا شوند که 
واکنشی انتقادآمیز و چه بسا اهانت بار 
به این تابوشکنی ها داشته باشند. آنها 
بدون آنکه جنبه زیبایی و یا ورزشی 
عکس و مفهوم متن مرتبط را در نظر 
بگیرند، او را از جمله با واژه های خشن 

جنسی مورد حمله قرار داده اند.
اما در میان بیش از دو هزار نظری 
که در واکنش به تصویر منتشر شده 
درج گردیده، نظراتی نیز دیده می شود 
که نمایانگر تحولی نوین و امیدبخش 
در جامعه ایران است. افرادی که اقدام 
در  و  کرده  تحسین  را  او  بی پروای 
را دستاویزی  تابوشکنی  این  مواردی 
کرده اند تا رهبران مذهبی جمهوری 

اسالمی را به سخره بگیرند.
تو  پاسخ  پرسیدم،  هدی  از  وقتی 
برای  تالش  به  را  تو  که  کسانی  به 
کرده اند  متهم  برهنگی  نمایش 
چیست، گفت: »برهنگی؟! چرا باید از 
کسانی که هنوز تفاوت میان نمایش 
اندام ورزیده را با برهنگی نمی دانند، 
انتظار درکی باال را داشت؟! هر کاری 
افکار  که  است  این  برای  می کنیم 
پوسیده را از ذهن ها خارج کنیم. در 
مذهبی،  و  زن ستیز  حکومت  اصل، 
نه  ایرانی ست،  زن  مشکل  بزرگترین 
همین  دست پخت  که  افرادی  این 

حکومت هستند.«

بازیگر سرشناس مصری به خاطر لباس »خالف 
سنت« محاکمه می شود

صی  خصو ن  کیا شا =
مصری  ساله   45 هنرپیشه 
هستند.  مدافع  وکیل  دو 
بجای  که  مدافعی  وکالی 
انسان  اولیه  از حقوق  دفاع 
پوشش خود،  گزینش  برای 
پیشاقرون  سنت های  ز  ا
که  می کنند  دفاع  وسطایی 
از  عمده ای  بخش  بر  هنوز 
کشورهای اسالمی حاکمیت 

دارند.
=رانیا یوسف روز 1۲ ژانویه 
در  دادگاهی  در  باید   ۲۰1۹
از خود  قاهره حاضر شود و 
در برابر اتهام »هرزگی« دفاع 

کند!

سرشناس  بازیگر  یوسف  رانیا 
خاطر  به  مصر  تلویزیونی  سریال های 
استفاده از لباسی که دو وکیل آن را 
داده اند،  تشخیص  سنت«  »خالف 
قرار است در قاهره محاکمه شود. این 
در  امسال  نوامبر  ساله   ۴۵ هنرپیشه 
و  لباس مشکی  قاهره  فیلم  فستیوال 
بدن نما پوشیده بود پاهای وی از پشت 

آن دیده می شد.
تهدیدها تا کنون چنان شدید بوده 
که رانیا یوسف در واکنش به آنها در 
است:  پوزش گفته  مصاحبه ای ضمن 
بار  نخستین  برای  را  لباس  این  »من 
نشده  داده  توضیح  برایم  و  پوشیدم 
بود که می تواند اینقدر عصبانیت ایجاد 
کند. من با تمام وجود از ارزش هایی که 
ما در جامعه مصر با آنها بزرگ شده ایم 

دفاع می کنم«.
متعدد  سریال های  بازیگر  پوزش 
تلویزیونی اما موثر نبود و قطعی شده 
ژانویه 201۹ در  روز 12  او  است که 
دادگاهی در قاهره محاکمه خواهد شد. 
ممکن  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
سال   ۵ به  دادگاه  این  در  رانیا  است 

زندان محکوم شود.

دست های پیدا و پنهان مرتجعین  
مذهبی

پی  در  اینکه  با  مصر  جمهوری  در 
رهبر  مرسی  محمد  دولت  سرنگونی 
سال  ژوئیه  سوم  در  اخوان المسلمین 
قدرت  اسالمی  بنیادگرایان   2013
هنوز  اما  دادند،  دست  از  را  سیاسی 
هم در دستگاه قضائی و هم در جامعه 
دارای نفوذ هستند. دستگاه قضائی مصر 
بطور غیررسمی  از فتواهای مفتی های 
جامعه االزهر تبعیت می کند که اکثر 
آنها سنت های 1۴00 ساله اسالمی را 

تغییرناپذیر و الزم االجرا می دانند.
اینجا است که شاکیان  نکته جالب 
مصری  ساله  هنرپیشه ۴۵  خصوصی 
وکالی  هستند.  مدافع  وکیل  دو 
مدافعی که بجای دفاع از حقوق اولیه 
از  خود،  پوشش  گزینش  برای  انسان 
دفاع  وسطایی  پیشاقرون  سنت های 
می کنند که هنوز بر بخش عمده ای از 

کشورهای اسالمی حاکمیت دارند.
دو  این  آنالین  اشپیگل  گزارش  به 

رانیا  خود  شکایت  در  مصری،  وکیل 
به  دیگر  اتهامات  کنار  در  را  یوسف 
»تشویق بی بند و باری« و »هرزگی« 
متهم کرده اند. دو اتهام قابل تفسیری 
به  آنها  با  می تواند  دادگاهی  هر  که 

گونه ای متفاوت برخورد کند.
برپایه همین گزارش، سمیر صبری 
یکی از این وکال که خود را سخنگوی 
به  می کند،  معرفی  مصر  زنان  همه 
خبرگزاری رویترز گفته است، »وضعیت 
ارزش های  با  یوسف  خانم  ظاهری 
مصر  اخالقیات  و  سنت ها  اجتماعی، 
تناسبی نداشت و به این دلیل هم به 
وجهه فستیوال آسیب رساند و هم به 

اعتبار زنان مصر«.
روشن نیست که این وکیل به پشتوانه 
کدام نظرسنجی یا رای گیری خود را 
سخنگوی همه زنان مصر می داند در 
از زنان  حالی که بخش قابل توجهی 
انتخاب  اجتماعی  مصر در شبکه های 
کامال  امری  و  زنان  حق  را  پوشش 

خصوصی ارزیابی می کنند.
دفاع به اتهام »هرزگی«

رانیا  می نویسد،  آنالین  اشپیگل 
سال  مصری  ساله   ۴۵ بازیگر  یوسف 
نو را با قراری ناخوشایند آغاز می کند. 
برابر  باید روز 12 ژانویه 201۹ در  او 
دادگاهی در قاهره به اتهام »هرزگی« از 
خود دفاع کند. او روز 2۹ نوامبر امسال 
در جشن پایانی فستیوال فیلم قاهره با 
یک لباس سیاه بدن نما حضور یافت که 
پاهای او را در معرض دید قرار می داد.

این رسانه آلمانی به نقل از خبرگزاری 
صورت  در  که  می نویسد  رویترز 
محاکمه امکان دارد یوسف به ۵ سال 
زندان محکوم شود. در مصر که بیشتر 
جمعیت آن را محافظه کاران تشکیل 
به  همواره  سرشناس  زنان  می دهند، 
مورد  که  لباس هایی  پوشیدن  خاطر 
نیست،  مذهبی  متعصبان  پسند 
مجازات می شوند. البته این مجازات ها 
با هدف راضی نگه داشتن  بنیادگرایان 
اسالمی نیز هست که اعمال می شوند.

از فردای »بهار عربی« در سال 2011 
زنان مصر  اینسو وضعیت  به  میالدی 
شباهت زیادی به وضعیت زنان ایران 
در پیش از انقالب اسالمی و پس از آن 
یافته است. زنان هر دو کشور تا پیش 

و  آزادی  مطالبه  با  که  انقالبی  دو  از 
دموکراسی و استقالل ملی آغاز شدند و 
به حاکمیت اسالم سیاسی انجامیدند، 
از آزادی های نسبی برخوردار بودند و 
دست کم در عرصه زندگی خصوصی و 
گزینش نوع پوشش خود زیر فشار قرار 
نمی گرفتند، اما پس از انقالب در ایران، 
زنان مجبور به رعایت حجاب اسالمی 
و در مصر ناگزیر به رعایت سنت های 
فرسوده ی اجتماعی و اسالمی شدند. 
هرگز  زنان  کشور،  دو  هر  در  البته 
استبداد  و  مردساالری  با  مبارزه  از 
دست بر نداشته اند و به ویژه در ایران 
توانسته اند حتی در شهرهای مذهبی 
را  اسالمی  حجاب  مشهد  و  قم  مثل 
مبارزه ای  کنند.  کم رنگ تر  روز  هر 
تنها  دارد.  نیز جریان  مشابه در مصر 
کشور،  این  در  که  است  این  تفاوت 
دولت  نظامی علیه  کودتای  دلیل  به 
بنیادگرایان  انتخابی اخوان المسلمین، 
اسالمی امکان مظلوم نمایی یافته اند و 
به این دلیل شعارها، عادات و نمادهای 
حاشیه  فقیر  توده های  میان  در  آنان 
دیگر  بار  قاهره  مثل  بزرگ  شهرهای 

قوت گرفته اند.

واکنش شبکه های اجتماعی
در شبکه های اجتماعی مصر و سایر 
کشورهای عربی و اسالمی مسئله رانیا 
روبرو  متفاوتی  واکنش های  با  یوسف 
شده است. مسلمانان تندرو از اقدام وکال 
استقبال کرده اند، اما لیبرال ها و تعداد 
بی شماری از زنان، ضمن محکوم کردن 
این اقدام، می گویند که یک زن حق 
دارد لباسی را بپوشد که دوست دارد.

رانیا یوسف در سال 1۹73 میالدی 
در قاهره به دنیا آمد. او پیش از آنکه 
در تعداد زیادی سریال تلویزیونی ایفای 
ازدواج  از  رانیا  بود.  مدل  کند،  نقش 
با محمد مختار تهیه کننده  اول خود 
او  است.  دختر  دو  دارای  تلویزیونی 
چهارماه پس از آنکه از محمد مختار 
مصری  بازرگان  یک  با  گرفت  طالق 
ازدواج کرد. رانیا در مصر و کشورهای 
عربی زبان شمال آفریقا چهره ای آشنا و 

محبوب است.
*منبع: اشپیگل آنالین

*ترجمه و تنظیم: جواد طالعی

صلح  جایزه  برنده  عبادی  شیرین 
کانون مدافعان حقوق  رئیس  و  نوبل 
رحمان  جاوید  به  نامه ای  در  بشر 
گزارشگر ویژه  وضعیت حقوق بشر در 
ایران از این مقام بین المللی خواست 
تا با استفاده از کلیه امکانات موجود 

نسبت به آزادی کارگران اقدام کند.
مدافعان  کانون  وبسایت  گزارش  به 
حقوق بشر، متن نامه شیرین عبادی 
گزارشگر  برای  آن  رونوشت  که 
آزادی  ویژه  گزارشگر  شکنجه،  ویژه 
بازداشت های  کاری  گروه  تجمعات، 
کار  بین المللی  سازمان  و  خودسرانه 

نیز ارسال شده به شرح زیر است:

بشر  حقوق  وضعیت  ویژه   گزارشگر 
در ایران

جناب پروفسور جاوید رحمان
می  اطالع  به  قبلی  گزارشات  پیرو 
که  است  ماه  یک  حدود  که  رساند 
در  تپه  هفت  نیشکر  مجتمع  کارگران 
اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه 

نامه شیرین عبادی به گزارشگر ویژه  وضعیت حقوق بشر در 
ایران درباره مطالبات و اعتراضات کارگران

این مجتمع دست  و سوء مدیریت در 
با  تا  زده  آمیز  مسالمت  تجمعات  به 
به  را  خود  رنج  و  درد  بلندتر  صدایی 
گوش مسئوالن برسانند. در بسیاری از 
این تجمعات زنان و فرزندان آنان نیز 

حضور داشتند.
متأسفانه مسئولین حاضر به برآوردن 
و  نیستند  آنان  قانونی  خواست های 
شدید  سرکوب  علیرغم  نیز  کارگران 
ادامه  را  خود  خیابانی  اعتراضات 
چندین  امنیتی  مأمورین  می دهند. 
منازل  و  کارگری  تجمعات  به  نوبت 
آنان یورش برده و چند نفر از کارگران 
را دستگیر کرده اند. یکی از دستگیر 
با  که  است  بخشی  اسماعیل  شدگان 
صحبت های شجاعانه خود در تجمعات 
مذکور سعی کرده بود تا توجه مقامات 
کننده  نگران  وضعیت  به  را  مسئول 
کارگران جلب کند. او در ۲۹ آبان ماه 
به  دسترسی  امکان  بدون  و  دستگیر 
وکیل در زندان است و وضعیت جسمی 
او به خاطر ایراد ضرب و جرح در زندان 
همچنین  است.  شده  گزارش  وخیم 
از فعاالن  بنا بر گزارشات متعدد یکی 

مدنی به نام سپیده قلیان که در ارتباط 
با اعتراضات مذکور دستگیر شده نیز 
مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار 

گرفته  و نیازمند درمان است.
این اعمال در پاسخ به خواست های 
می  صورت  کارگران  آمیز  مسالمت 
قوانین  خالف  بر  وضوح  به  که  گیرد 
دولت  المللی  بین  تعهدات  و  داخلی 

ایران است.
ضمن  خواهشمندم  مراتب  اعالم  با 
درج این مطلب در پرونده دولت ایران، 
موجود  امکانات  کلیه  از  استفاده  با 
و  زندانی  کارگران  آزادی  به  نسبت 
برای  درمانی  امکانات  نمودن  فراهم 

افراد نامبرده اقدام فرمایید.
شیرین عبادی

رئیس کانون مدافعان حقوق بشر
1۳ آذر 1۳۹۷

رونوشت:
گزارشگر ویژه شکنجه

گزارشکر ویژه آزادی تجمعات
گروه کاری بازداشت های خودسرانه

سازمان بین المللی کار
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تعريف  گونه  صد  را  دمکراسی 
کرده اند و تا »دمکراسی هدايت شده«  
سوکارنو و »ديکتاتوری دمکراتیک«  
لنین هم کشانده اند. ما نیز در ايران 
و  نگری  سو  يک  به  که  گرايشی  با 
ساده کردن داريم کوتاه نیامده ايم و 
تعريفهای خود را داريم. زمانی بود که 
پذيرفتن 28 مرداد به عنوان کودتای 
ننگین شرط دمکرات بودن شناخته 
 می شد. سپس میدان به دست کسانی 
افتاد که حکم دادند دمکراسی يعنی 
شناختن ايران نه به عنوان يک ملت 
بلکه چند ملت يا ملیت زير ستم و 
مرحله  در  فدرال  ساختار  پذيرفتن 
کنونی، و حق تعیین سرنوشت برای 
زمانی که شرايط جداسری فراهم شده 
ايرانی  باشد. سیر تکاملی دمکراسی 
در محافل روشنفکری ايران البته در 
تعريف  با جمهوری  و  نايستاد  اينجا 
جمهوری.  يعنی  دمکراسی  ــ  شد 
خاری  چون  اسالمی  جمهوری  اما 
در پهلوی اين تعريف فرو  می رفت و 
گروهی ديگر اصالح کردند و الئیک 
مانند  افزودند  جمهوری  به  هم  را 
حسین  صدام  عراق  جمهوری های 
همان  البته  و  اسد،  حافظ  سوريه  و 
ديکتاتوری های دمکراتیک تا پل پت.  
ی  ا بر ی  ه ا ز تا يف  تعر کنون  ا
به  عتقاد  ا ـ  ند  يافته ا دمکراسی 
اصالح طلبی  به  اعتقاد  از  دمکراسی 
طلبی  اصالح  و  برعکس،  و  می آيد 
آنها  از  و  تا کروبی  از خاتمی  يعنی 
بر  تعريف  اين  پايه  رفسنجانی.  تا 
نفی سرنگونی رژيم اسالمی گذاشته 
سرنگونی  است.  می گويند  شده 
هرج  و  خونريزی  و  خشونت  يعنی 
نخواهد  دمکراسی  به  که  مرج  و 
است  درست  سخن  اين  انجامید. 
اگر سرنگونی را در معنای تنگ آن 
بگیريم و فراموش کنیم که از دهه 
هشتاد تا پايان سده بیستم دو سه 
سرنگون  ديکتاتوری  نظام  دوجین 
رژيم های  با  و  خشونت  بی  شدند، 
دمکراتیک.  بیش  و  کم  جانشینی 
جا های  در  تعريف  اين  مشکل  ولی 
ديگر است. دمکراسی مفهومی عام تر 
از آن است که به سیاستبازی روزانه 
و مالحظات جناحی فروکاسته شود. 
از اين گذشته اشکالش در آن است 
که اصالح طلبی را با »اصالح طلبان« 

يکی  می گیرد.
اصالحات همواره بر دگرگونی های 
ناگهانی و خشونت آمیز برتری دارد. 
جامعه يک ماهیت ارگانیک است و 
را  زندگی  ناگهانی شرايط  دگرگونی 
به دشواری تاب  می آورد و بیشتر با 
است.  سازگار  تدريجی  دگرگونگی 
ولی اصالحات به اصالح طلبان بستگی 
دارد. هر کس يا گروهی را که اندکی 
باشد  داشته  تفاوت  غالب  جريان  با 
ما در  نمی توان اصالح طلب شمرد. 
در  ايران  که  پرخطری  کنونی  وضع 
زيادی  گزينه های  است  افتاده  آن 
نداريم و اين نیز قابل فهم است. هر 
برطرف  را  خطر  بتواند  که  گروهی 
کند فعال غنیمت است و از اينرو در 
تاختن به هواداران »اصالح طلبان« 
نیز می بايد اندازه نگهداشت. ما الزم 
دوستی  يا  بپیونديم  آنها  به  نیست 
کنیم. آنان دوستان خود را در محافل 
حکومتی اسالمی دارند. انتظاری که 
از آن هواداران  می رود آن است که 
کردن  برطرف  برای  خود  شور  در 
خطر مانند های احمدی نژاد، انديشه 
سیاسی را هم به ابتذال سیاستهای 
جمهوری اسالمی، از تندروان تا اصالح 
نظريه  گونه  اين  نیااليند.  طلبانش، 
پردازی ها که زاده نیاز های لحظه ای 
هستند بدبختانه آثار پردامنه برجای 
می گذارند که يکی از آنها همان ساده 

کردن و يک سو نگری است.

دمکراسی به معنای حکومت اکثريت 
و  قدرت،  منظم  جابجائی  امکان  و 
مستقل از چگونگی برقراريش بیش از 
آن جا افتاده است، حتی در فرهنگ 
سیاسی ما، که نیاز به شکافتن بیشتر 
داشته باشد. ولی اصالح طلبی دست 
ايران  کم در میان روشنفکران چپ 
که در مکتب انقالب خونین و ويران 
کردن جهان و از نو ساختن آن پرورش 
يافته اند هنوز قابل بحث است. اصالح 
طلبی يک تعريف برنمی دارد و اصالح 
در  نامشخص ترند.  آن هم  از  طلبان 
اصالح  خود،  تعريف  گسترده ترين 
طلبی در برابر سرنگونی خشونت آمیز 
قرار دارد و در تنگ ترين تعريفش به 
بزک کاری محدود می شود. در اصالح 
طلبی، حتی در گسترده ترين تعريف، 
ولی  هست  همان  که  ماهیتی  با  ما 
دگرگونه می شود سر و کار داريم. در 
اين تعريف دگرگونه شدن همان وزن 
را دارد که همان ماندن، و نکته بنیادی 
اصالح  فرايند  در  آيا  اينجاست.  در 
طلبی جمهوری اسالمی، دگرگونگی 

وزن درخوری داشته است و دارد؟ 
*  *  *   

فرايند اصالح طلبی را در جمهوری 
محدود  طلبان  اصالح  به  اسالمی  
سیاست  بسا  بزرگ  خطای  کردن 
ورزان و نويسندگان اين سال ها بوده 
است که از بد تعريف کردن اين رژيم 
چنان  اسالمی  جمهوری  از  می آيد. 
مانند  حکومتی  گوئی  که  می گويند 
يا بهتر.  ديگران است ــ کمی بدتر 
ولی همان گونه که انقالب اسالمی از 
جنس انقالب های ديگر نبود حکومت 
آن نیز يک حکومت معمولی نیست. 
آن را با حکومتهای توتالیتر ديگر نیز 
رژيمی  اين  دانست.  يکی  نمی توان 
چند  و  هزار  ژرفای  از  برآمده  است 
و  آسمانی  رسالت  با  و  سال،  صد 
مدرنیته اش  معصومین.  جانشینی 
وزير  چنانکه  می گذرد،  مسجد  از 
ارشادش می گويد و مسائلش در بن 
چاه جمکران گشوده می شود. جامعه 
مدنی اش مدينه هزار و چهار صد سال 
پیش است )از زبان بزرگ ترين اصالح 
بود  يکدست  چنان  که  رژيم(  طلب 
که حتی کودکان قبیله يهودی بنی 
قريظه در آن حق زنده بودن نیافتند. 
از  نه  پیشرفت  با  دشمنی  و  تباهی 
طبیعت  در  بلکه  رژيم  اين  عوارض 
فاسد  رژيم های  با  را  آن  است.  آن 
توان  نمی  نیز  معمولی  سرکوبگر  و 

مقايسه کرد. 
اصالح طلبان در حکومت اسالمی 
آنها  بوده اند و هستند ولی در طرح 
»همان بودن« رژيم وزنی به مراتب 
سنگین تر از دگرگونگی آن دارد. آن 
اصالح طلبان کمتر از همکاران ديگر 
خود در حکومت انحصارگر نیستند. 
اندکی  تنها  آنان  خودی های  حلقه 
بزرگتر است. بنیاد های اعتقادی شان 
يا از همان گونه خالص اسالمگرايان 
است يا حد اکثر با وصله کاری هائی 
مدل  النبی  مدينه  دست  همان  از 
جامعه مدنی؛ و دنباله تالش بیهوده 

و زيانبار آشتی دادن مدرنیته با جزم 
دينی. جز گروه فزاينده ای از میانشان 
که از بن بست ايدئولوژی مذهبی، و 
بیرون  ايدئولوژی  عنوان  به  مذهب 
اصالح  به  موسوم  جريان  می زند، 
طلب را می بايد در همان رده اسالم 
سیاسی و اسالم در حکومت جا داد 
اسالمی  اصلی جمهوری  که مشکل 
ــ و ايران ــ است و تا برطرف نشود 
جامعه ايرانی به نزديکی های جائی که 
در خانواده ملت ها شايسته اوست نیز 

نخواهد رسید.  
نیروی  از  اصالح طلبان  اما هراس 
مشارکت  بی  طلبی  اصالح  مردمی، 
مردم، ويژگی و ضعف اصلی اصالح 
آنان  است.  ايران  حکومتی  طلبان 
پس از تجربه های نیمه کاره نخستین 
خود با سیاست های قدرت بخشی به 
مردم، به تندی پا پس کشیدند و به 
دامان واليت فقیه پناه بردند. از چند 
فاسد  يا  ترسیدند  يا  گذشته،  تائی 
طلبان  اصالح  هردو(.  )بیشتر  شدند 
تا نتوانند به مردم روی آورند که به 
معنی سنگین شدن وزن دگرگونگی 
است، بهتر است سازشکاران خوانده 
بیرون  در  بستگانشان  برای  شوند. 
مناسبتری  صفت  سازشکاری  نیز، 
میان  است  بهتر  هم  ما  بود.  خواهد 
اصالح طلبی و اصالح طلبان تفاوت 
بگذاريم. اصالح طلبی در ايران هست 
و نیرومندتر نیز خواهد شد و آن را 
می توان  حکومتی  محافل  از  بیرون 
ديد. بیم از خونريزی و هرج و مرج 
پس از برکناری خشونت آمیز رژيم 
در جنبش اصالح طلبی ايران، از اين 
فاصله دور هم، لمس کردنی است. اما 
سبب نشده است که جنبش اصالح 
طلبی مانند اصالح طلبان از نام تغییر 
بر  نیز  برکناری و سرنگونی  يا  رژيم 

خود بلرزد.
فاصله مردم از اصالح طلبان برخالف 
انتخابات  از  پس  که  صدائی  و  سر 
افتاد کم نشده است.  راه  به  شورا ها 
مزه  طلبان  اصالح  انتخابات  آن  در 
بازگشتی را چشیدند، ولی آن موفقیت 
کوچک از بیم احمدی نژاد و به بهای 
که  بود،  رفسنجانی  در  شدن  حل 
در  را  طلبی  اصالح  شهرت  سرتاسر 
دهه گذشته از جدا کردن خود از او 
به دست آورده بودند. اينکه با دنباله 
روی از چنان رهبری، جريان اصالح 
طلب )با جنبش اصالح طلبی مردم 
می تواند  آينده ای  نشود( چه  اشتباه 
داشته باشد و اصالحات در رژيم چه 
اکنون  هم  از  يافت  خواهد  صورتی 

آشکار است.
اسالمی  جمهوری  لفان  مخا ما 
اصالح  جنبش  به  را  امیدمان  که 
بیم  همان  و  بسته ايم  مردم  طلبی 
را از خونريزی و هرج و مرج پس از 
داريم،  رژيم  خشونت آمیز  سرنگونی 
را  رژيم  تغییر  نیز  درجه  همان  به 
برای ايران حیاتی می دانیم. خواست 
)غیر خشونت  يا سرنگونی  برکناری 
طبیعت  ز  ا اسالمی  رژيم  آمیز( 
نیرو های  عنوان  به  ما  کارکرد  و 
سیاسی سازمانیافته نمی آيد. با آنکه 
هدف نهائی کار سیاسی رسیدن به 
قدرت است در اين جا پای مرگ و 
زندگی ملتی در میان است. چگونه 
و شاهد خشکاندن  نشست  می توان 
فرهنگ،  چشمه های  سیستماتیک 
ويرانی از روی نقشه و سهل انگاری 
)هردو( میراث ملی و نابودی شتابنده 
از  باز  و  بود  زيست  محیط  و  منابع 
اصالح  با  سرنگونی  میان  تناقض 
طلبی و از آنجا با دمکراسی، دم زد و 
از احمدی نژاد به رفسنجانی پناه برد 
و هر اقدامی را برای ضعیف کردن و 
فشارآوردن بر يکی از بدترين نظام های 

سیاسی امروزی جهان بی اثر کرد؟

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

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

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

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

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

 اصالح طلبی و اصالح طلبان
کیهان لندن شماره 1144 - 24 اسفندماه 1۳۸5

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۹۸(

از  را  خـود  خاطـرۀ  دولت آبـادی 
»مجلـس عالـی دربار« چنیـن ادامه 

می دهـد:
»اعتراض کننـدگان را اين سـخن 
و بی اعتنايـی مـن بیشـتر عصبانـی 
کـرده خـود را آمـادۀ بیـرون رفتـن 
می نماينـد. کسـی هـم آنهـا را مانع 
نمی شـود و اگـر مانـع می شـد هـم 
شـايد آنهـا بیـرون رفتـن نگارنـده 
را شـرط می کردنـد و ايـن کار بـی 
کشـمکش میـان آنهـا و طرفـداران 

مـن صـورت نمی گرفـت.
بالجملـه، نماينـدگان غیر از چند 
نفـر کـه بـا نگارنـده موافـق بودنـد 
به  صـورت اجتمـاع از مجلـس بیرون 
رفتنـد و در حال بیـرون رفتن، يکی 
از آنهـا )سـید محمـد تديـن( رو بـه 
بیانیـۀ   گفـت  و  کـرد  مشـیرالدوله 
ششـم اسـد تو بـود که مـا را به اين 
روز انداخت وااّل کسـی نمی توانسـت 
در چنیـن مجلـس ايـن طـور بـه ما 
حملـه کنـد )اشـاره به بیانیـه ای که 
طـی آن مشـیرالدوله لـزوم مراجعـه 
بـه آراء عمومـی دربـارۀ تنفیـذ يـا 
مجلـس  نیمه تمـام  انتخابـات  لغـو 
چهـارم را عنـوان کرده بـود( پس از 
بیـرون رفتـن نماينـدگان، دو نفر از 
وزرا می رونـد کـه آنهـا را اسـتمالت 
هـم  مجلسـیان  برگرداننـد.  کـرده 
بعضـی جـا به جـا شـده آهسـته و 
درهـم و برهـم صحبـت می دارنـد. 
گفتـه  درسـت  می گوينـد  بعضـی 
شـد و نمايندگان بناحق از شـنیدن 
سـخن حق برآشـفته شـدند، بعضی 

هـم متحیرنـد چـه بگويند.
نگارنـده سـاکت و آرام نشسـته، 
از گفتـۀ خـود پشـیمان نیسـت و از 
مخالـف  نماينـدگان  رفتـن  بیـرون 
از  کـه  چنـان  نـدارد  ماللـی  خـود 
مسـرور  موافقیـن  مانـدن  به جـای 
هسـتم خصوصـاً کـه از مشـیرالدوله 
شـما  می گويـد  آهسـته  می شـنوم 
خارج از موضوع سـخن نگفتید بلکه 
آن کـس خـارج از موضـوع گفت که 
اظهار کـرد من می توانسـتم مجلس 
را بـاز کنـم و نکـردم. چنـد دقیقـه 
مجلـس بـه ايـن صـورت می گـذرد. 
اشـخاصی می آينـد بـا وزرا و علمـا 
در  می رونـد.  و  می دارنـد  صحبـت 
ايـن حال سـید محمـد امـام جمعه 
تهـران نـزد نگارنـده آمـده می گويد 
از  برويـم  به اتفـاق  اسـت  آن  بهتـر 
نماينـدگان دلجويـی کـرده آنهـا را 
برگردانیـم. سـاير روحانیـان هم اين 
نظـر را تأيیـد می نماينـد. نگارنـده 
مجلـس  از  جمعـه  امـام  به اتفـاق 
خـارج شـده در حیاط باغ گلسـتان. 
احسـاس می کنـم ايـن دسیسـه ای 
از  مـن  بـردن  بیـرون  بـرای  بـود 
مجلـس و برگردانیـدن نماينـدگان. 
از ايـن رو، چـون امام جمعـه به بهانۀ 
رفتـن نـزد نماينـدگان بـرای حاضر 
نمـودن ايشـان بـه اصـالح مـی رود، 
نگارنده توقـف نکرده به طرف حیاط 
تخـت مرمـر روانـه می شـوم کـه به 
منـزل خود بازگشـت نمايـم و تصور 
می کنـم تکلیف خـود را ادا کرده ام... 
امـا بعد از بیـرون آمدن نگارنده، امام 
جمعـۀ تهـران بعضـی از نماينـدگان 
برگردانیـده  عالـی  مجلـس  بـه  را 
و  سـرنگرفته  ديگـر  مجلـس  ولـی 
در  رئیس الـوزراء  خـورده،  برهـم 
موقـع متفـرق شـدن مـردم گفتـه 
اسـت نتیجـۀ مجلـس ايـن شـد که 
يادداشـت بـه مجلـس شـورای ملی 
بـرود. ممتازالملک گفته اسـت خیر، 
ايـن هـم نتیجه نشـد بلکـه مجلس 

بـی نتیجـه ماند«.
بديـن سـان، امیـدی بـه ايـن که 
پیش از تشکیل مجلس شورای ملی 
بتـوان روحـی بـه قـرارداد نیمه جان 
دمید، باقـی نماند. از عوامل مؤثر در 
ناکامـی قـرارداد و بـی نتیجه ماندن 
مذاکـرات مجلـس مشـورتی دربـار، 
مذاکرات موفقیت آمیز هیأت اعزامی 
ايران به مسـکو و تدوين پیش نويس 
عهدنامۀ دوسـتی بیـن دولت جديد 

روسـیه و دولت ايـران بود.
شـیخ  توسـط  کـه  علمـا  بیانیـۀ 
بیانیـۀ  به دنبـال  نـوری  بهاءالديـن 
دولـت در مجلـس مشـورتی قرائـت 
شـد به ايـن موضوع اشـاره داشـت:

مـا  ـ  »بسـم اهلل الرحمن الرحیم 
داعیان که برحسـب امر اعلیحضرت 

همايونـی خلّـداهلل سـلطنته در ايـن 
دربـارۀ  يافته ايـم  حضـور  مجلـس 
ايـن  شـده  مطـرح  کـه  موضوعـی 
طـور عرض و اظهار نظـر می نمايیم: 
دولـت علّیه ايـران تاکنـون در تمام 
جرياناتـی کـه شـبیه جريـان فعلی 
بوده همواره کوشـیده اسـت نسـبت 
بـه تمـام دول، باالخـص نسـبت بـه 
را  بیطرفـی  رويـۀ  مجـاور  دولتیـن 
رعايـت نمايـد و تمام ايـن دولتها را 

بـه چشـم دوسـتان خـود بنگرد.
اکنـون هـم بر دولـت و ملت الزم 
اسـت کـه رويـۀ گذشـته را محتـرم 
شـمرده و کاری برخـالف مصلحـت 
مـردم  انجـام ندهنـد. در خصـوص 
يادداشـتی هـم کـه از طـرف دولت 
کابینـۀ  تسـلیم  انگلسـتان  فخیمـۀ 

آقـای سـپهدار شـده اسـت داعیـان 
از  اطالعـات الزم  دريافـت  از  پـس 
مسـائل جـاری کشـور، باالخـص از 
در  مشـاورالممالک  آقـای  اقدامـات 
روسـیه، آنچـه را کـه به نظرشـان در 
صـالح دولـت و ملـت باشـد به موقع 

اظهـار خواهنـد کرد.«
در مجلس مشـورتی امـا راجع به 
مذاکـرات مسـکو مطلبی ابراز نشـد 

زيـرا سیاسـت جـاری، کـه بـا توافق 
دولـت سـپهدار و سـفارت انگلیـس 
طراحـی شـده بـود، پنهـان داشـتن 
توافق هـا را تا زمان تصويب و اجرای 

قـرارداد 1919 اقتضـا می کـرد.
يخ  ر »تا در  مستوفی  عبداهلل 
قاجاريه«  دورۀ  اداری  و  اجتماعی 

می نويسد:
»مشـاورالممالک به واسطۀ دوری 
دو سـه سـال اخیر از تهران، اعتنايی 
و  نداشـته،  يکطرفـی  سیاسـت  بـه 
ضـرب  نمی آيـد  بـدش  برعکـس 
شسـتی به مسّببین ناکامروايی خود 
در کنفرانس صلح پاريس نشان داده 
و خويـش را کامـال بـه هموطنانـش 

زمینـۀ  ديگـر  از طـرف  بشناسـاند. 
قرارداد دولتین هم سراسـر گذشـت 
از طـرف روسهاسـت... اين مـواد در 
چهـارم قوس )آذر( به تهران رسـید 
و  انگلیـس  سـفارت  مراسـلۀ  ولـی 
ايـن  اطـراف  در  دولـت  هیاهـوی 
مراسـله، و اجمـاال طرفـداری دولت 
از سیاسـت يکطرفـی مانـع افشـای 
آن شـد و در کیـف وزيـر خارجـه يا 
رئیس الـوزراء با کمـال دقت محفوظ 
و مضبـوط ماند، بهانۀ اين عدم اقدام 
هـم شـايد ايـن بـود کـه مثـال چند 
از بعضـی مـواد آن درسـت  کلمـه 

اسـتخراج نشـده بود«.
لنیـن  دولـت  کـه  تـی  متیازا ا

به موجـب ايـن عهدنامـه بـه ايـران 
و  سـخاوتمندانه  به حـدی  مـی داد 
روسـیه  سیاسـت های  بـا  متفـاوت 
تـزاری بـود که وزير مختـار انگلیس 
در تلگرافـی بـه لنـدن، نسـبت بـه 
صداقـت روسـها اظهـار ترديد کرد و 
نوشت »پیشـنهادهايی که روسها به 
ايـران داده اند و قرار اسـت همۀ آنها 
در عهدنامـۀ جديـد گنجانـده شـود 
چنـان به نفـع ايـران و فوايدش برای 
روسـها چنان کم اسـت که مشـکل 
بتـوان بـاور کرد اولیـای رژيم جديد 
روسـیه در اعطای اين همه امتیازات 
به ايران حسـن نّیت داشـته باشند«.

نايب السلطنه  فورد  لرد چلمز  اما، 
چنین نظری را تأيید نکرد و در پاسخ 
خارجه  امور  وزارت  نظرخواهی  به 
مختارمان  وزير  گزارش  »با  نوشت: 
در تهران، مخصوصاً با آن قسمت از 
نظر وی که مدعی است پیشنهادهای 
بالشويک ها از روی حسن نّیت نیست، 
تصور  برعکس،  نیستم.  موافق  ابداً 
می کنم اين پیشنهادها خیلی ماهرانه 
و از روی دورانديشی تنظیم شده و 
اين است که موقعیت ما را  هدفش 
روسیه  موقعیت  و  متزلزل  ايران  در 
را به همان اندازه محکم سازد و مآالً 
وضعی به وجود آورد که در آن پايه های 
به خود  خود  ايران  کنونی  حکومت 
از  يکجا  کردن  نظر  صرف  فروريزد. 
تزاری  آرزوهای روسیۀ  تمام مزايا و 
در ايران، هدف اصلی اش اين است که 
جوانمردی و بلندنظری اولیای رژيم 
شوروی را به رخ ايرانیان بکشد و با 
نشان دادن فرقی که بین گذشت های 
و  نّیات  با  جديد  قرارداد  تحت  آنان 
خواست های ما تحت قرارداد 1919 
وجود دارد، افکار عمومی ايران و جهان 
را علیه بريتانیا و برضد قراردادی که با 

ايران بسته ايم برانگیزد«.
سـرما،  فصـل  رسـیدن  فـرا  بـا 
انجمـاد  به حالـت   1919 قـرارداد 

مـرد. نطفـه  در  و  درآمـد 

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 12۷۹ (

لرد چلمز فورد نایب السلطنه 
انگلیس در هندوستان

قرارداد 1۹1۹
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1ـ از بازیگران برجسته و 
فقید تآتر و سینمای ایران

2 ـ حرف همراهی ـ رند 
و زبل

3ـ مالقات ـ پشیمانی
4ـ پلی تاریخی در ایران
5 ـ ظرفی است ـ پیکر

6ـ  واژه هاـ  آشفته و شیفته
7 ـ مشایعت ـ از آبزیان
8 ـ همنشین و مصاحب
9ـ حرف تعجب ـ چینی

10ـ از دروس ریاضی ـ از 
مرکبات 

دارد  حرفه ای  هم  او  11ـ 
ارجمند ـ کمک

ن  ا کشتی گیر ز  ا 1ـ 
بلندپایۀ ایران و قهرمان 

پیشین جهان 
2ـ نابود و ناپدیدـ  اندوه 

ـ حیوانی است
3ـ تسلیـ  حرف خطاب

ـ  روشنایی  یزد  ا 4ـ 
اطالع

5ـ  فرهنگی استـ  عزم 
و اراده

ـ  ر  ا ستو ا نا ـ   6
پیش پرداخت 

7 ـ زبانی است ـ روزها
8 ـ بیابان ـ معروفترین 

چلوکبابی قدیمی تهران
9ـ گزینش ـ توان

10ـ درمانده و زبون ـ 
بدن  داخلی  اعضای  از 

انسان
11ـ تجّرد ـ تکرار یک 

حرف

1ـ موسیقیدان، آهنگساز و 
فقید  و  نام آور  ترانه سرای 

ایران
2ـ از آهنگسازان برجسته 
و بلندپایه و فقید کشور ما

3ـ بندری در کنار مدیترانه 
ـ فهیم ـ از ادویه  ها

ـ  ـ پرهیزگاری  4ـ خرس 
واحد اندازه گیری مایعات ـ 

راه تمام نشده
5ـ  مکانـ  تکرار یک حرف 

ـ از سبزیجات
6 ـ از نویسندگان بزرگ و 
اثر  خالق  و  روس  معروف 

جنگ و صلح
7 ـ لنگه بار ـ یادبود

8 ـ حیوان ـ یغما ـ خانه 
و کاشانه

ترانه سرایان  و  شعرا  از  9ـ 
بلندآوازۀ کشور ما 

10ـ عالمت جمعـ  سنگی 
است ـ کندزبان

11ـ شگردـ  محل نگهداری 
عکس ـ کمک 

12ـ توشه و ذخیرۀ سفر ـ 
شراب ـ مزدور ـ مادر

ـ  هفته  روزهای  از  13ـ 
شماره ـ غوغا

14ـ ورشکستگیـ  درختی 
است ـ قسمتی از اندام

ن  ا د ستمر سیا ز  ا 15ـ 
برجسته و قدیمی آمریکا ـ 

از گویش های فارسی

نویسندگان  و  داستانسرایان  از  1ـ 
خالق  و  ما  کشور  معروف  و  برجسته 

»یکی بود یکی نبود«
2ـ روکش چراغ ـ وثوق

3ـ فرماندهـ  دورانی از عمرـ  سرزمین
4ـ واحدی است آموزشیـ  بندری زیبا 

در اروپا ـ دور کردن و ابطال
5 ـ بازدارنده و مانع ـ مرکز شمیرانات 

ـ کشنده
6 ـ تکرار یک حرف ـ از کارخانجات 
اتومبیل سازی اروپا ـ هم معرفت است 

و هم تمامیت ـ حرف خطاب
7ـ  شبی طوالنیـ  باریک اندامـ  پاسبان

پایتخت  ـ  ایران  شهرهای  از  ـ   8
کشوری است 

9ـ اندیشیدن و اهتمامـ  عالمت مفعول 
بی واسطه ـ شعور

10ـ زاپاس ـ از زبان های آسیایی ـ از 
آنطرف موجودی است خیالی

11ـ شهری تاریخی در ایران ـ محلی 
برای خوردن و آشامیدنـ  وارفتهـ  پیشوا

است  حرفه ای  ـ  سبزیجات  از  12ـ 
سنتیـ  بخار متراکم
13ـ عشیره ـ تقویم

14ـ وفور ـ از شهرهای ایران
15ـ شهری در ایاالت متحده آمریکاـ  

از پیمودنی هاـ  نامهربانی

عمودی:

افقی:
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پیشینه تقویم جاللی

حکیم عمر خیام

شـهر بمبئی با جمعیتی حدود 14 
میلیـون نفـر پـر جمعیت ترین شـهر 
هندوسـتان اسـت. نـام این شـهر در 
سـال 1995 میالدی به طور رسـمی 
بـه »مومبای« تغییر یافت. این شـهر 
پایتخـت ایالـت »مهاراشـاترا« اسـت 
و  ارزی  و  مالـی  بانکـی،  لحـاظ  از  و 
جلـب توریسـت پایتخت هندوسـتان 

بـه حسـاب می آید.
فیلـم  کارهـای  مرکـز  »بالیـوود« 
از  نامـش  کـه  هنـد  سـینمای  و 
»هالیـوود« نشـأت می گیـرد نیـز در 
ایـن شـهر قـرار دارد. سـاکنین ایـن 
و  یـا مسـلمان  هنـدو  شـهر عمدتـاً 
دیگـر  دین هـای  پیـروان  همچنیـن 

هسـتند. و...  بودایـی  مسـیحیت، 
ایـن ایالت در قرن شـانزدهم تحت 

سـلطه کشـور پرتغـال بـود و نامـش 
»بومبایـم« بـه معنـی »تنگـه زیبـا« 
بود و بعدها که مسـتعمره انگلسـتان 
شـد نامـش بـا تلفـظ انگلیسـی بـه 
»بمبئـی« تغییر داده شـد. نام جدید 
»مومبای« گرفته شـده از یک خدای 

است. زن 
آمـدن  کار  روی  بـا   1995 در 
هندوهـا در ایـن ایالـت، ایـن شـهر 
بـرای از یـاد بـردن ایـام اسـتعماری 
و حکومـت اروپائیـان بـر ایـن کشـور 
دنبـال  بـه  نـام گرفـت.  »مومبـای« 
ایـن اتفـاق برخـی شـهرهای دیگـر 
هندوسـتان نیـز نام برخی فرشـتگان 
را جانشـین نـام قبلـی کردنـد مانند: 
کلکتـه )کالکاتا(، بنگالـور )بنگالورو(، 
بـارودا )وادودارا( و مـدرس )چنایی(.

چه زمانی نام شهر »بمبئی« به 
»مومبای« تبدیل شد

ورود  فاصله  سال  حدود 500  بین 
اسالم به ایران تا حمله مغول، چندین 
سلسله در ایران بساط پهن کردند که 
پاتوق بیشترشان شرق بود چون بخش 
و  بود  بنی عباسی ها  اختیار  در  غربی 
ملکشاه  نداشت.  کاری  آنها  با  کسی 
سلجوقی در چنین دوره ای متولد شد 
و بعد از پدرش آلب ارسالن دومین شاه 
در  آلب ارسالن  شد.  سلجوقی  سلسله 
جنگ مالزگرد، رومی ها را شکست داد 
اما یک سال بعد کشته شد تا قلمروی 
گسترده سلجوقی به دست ملکشاه 20 
ساله بیفتد. ملکشاه وزیر کاردانی چون 
خدمت  در  را  نظام الملک«  »خواجه 
داشت تا همه مسائل را رتق و فتق کند. 
در ابتدای حکومتش ملکشاه، »قارود« 
عموی خود که خیال حکومت داشت را 
کشت. بعد از یک طرف خود در شرق و 
ازبکستان شروع کرد به سنجاق کردن 
سرزمین های جدید به قلمروی خویش و 
از طرف دیگر سپاهیانش در غرب آن قدر 
جلو رفتند تا به دریای مدیترانه رسیدند. 
قلمروی ملکشاه شبیه  ترتیب  این  به 
دوران  این  در  شد.  هخامنشی  دوران 
خواجه  نظام الملک، عمر خیام و چند 
دانشمند دیگر را جمع کرد و تقویمی 
که اکنون داریم را درست کردند که به 
تقویم جاللی معروف است )چون کنیه 
ملکشاه جالل الدین بود(. این تقویم از 

سال 471 هجری اجرایی شد.

ملکشاه چند سال بعد چون برادرش 
»تکش« به حکومتش چشم داشت را 
کور کرد و بعد بغداد را گرفت و تقریباً 
به زور دخترش را به »مقتدی« خلیفه 
عباسی داد تا سلجوقیان و بنی عباس 
فامیل شوند. در زمان او حسن صباح 
هم در الموت برای خود فرقه ای علم 
کرده بود. ملکشاه، دو زن داشت؛ زبیده 
خاتون که پسرش »برکیارق« محبوب 
خواجه نظام الملک بود و ترکان خاتون 
هیچ کس  را  »محمود«  پسرش  که 
دوست نداشت. ترکان خاتون با اعمال 
نفوذ زیر آب خواجه نظام الملک را زد 
خواجه  کرد.  برکنار  را  او  ملکشاه  و 
نظام الملک مدتی بعد در نهاوند توسط 
فدائیان حسن صباح )و به گفتاری به 
دست ترکان سلجوقی( ترور شد و 5 
هفته بعد هم ملکشاه در 40 سالگی 
شمسی   267 سال  در  اصفهان  در 
درگذشت تا حکومت 20 ساله اش تمام 
شود. بعد از ملکشاه، ترکان خاتون، پسر 
4 ساله اش محمود را به سلطنت رسانید 
و برکیارق را به کنج عزلت فرستاد. اما 
یک سال بعد ورق برگشت و برکیارق 
همه کاره شد. بعد از این اتفاقات چون 
خواجه نظام الملکی در کار نبود، دیگر 
باقیمانده  شدند.  تضعیف  سلجوقیان 
و  عراق  ترکیه،  کرمان،  در  سالجقه 
سوریه تا 200 سال بعد حکومت های 

ضعیفی داشتند.

آثار  داستایووسکی«خالق  »فئودور 
ماندگاری همچون »برادران کارامازوف«، 
»جنایت و مکافات«، »ابله« و »آزردگان« 
به سال 1821 در بیمارستان بینوایان 
شهر مسکو پا به عرصۀ حیات نهاد. او 
که هیچگاه پدر و مادر خود را نشناخت، 
در تمام طول عمر شصت ساله خویش 
جز محنت و دلسوختگی، بهره دیگری 

از زندگی به دست نیاورد.
جاده  ابتدای  در  »داستایووسکی« 
شهرت و موفقیت ادبی بود که در آوریل 
سال 1849 به همراه بسیاری از مخالفان 
حکومت تزاری توقیف و محکوم به مرگ 
شد ولی چندی بعد حکم اعدام وی لغو 

و به سیبری تبعید گردید.
نویسنده  که  نامه هایی  مجموعۀ 
خود  نوبه  به  نوشته  تبعیدگاه  از 
شاهکاریست که به روشنی نبوغ وی را 

به ثبوت می رساند.
»داستایووسکی« را می توان در واقع 
بنیان گذار مکتبی خاص در رمان نویسی 
مکتب  را  آن  تعبیری  به  که  دانست 
را  پاره ای  می نامند.  نیز  روان شناسی 
مایه  خمیر  که  است  این  بر  اعتقاد 
آنچه را که »سارتر« و حتی به نوعی 
»کامو« در آثارشان به کار گرفته اند، با 
»داستایووسکی« و به ویژه، با نگارش 

»ابله« آغاز گردیده بود.
قبل از اعزام داستایووسکی به سیبری، 
نیم ساعت به او فرصت دادند تا با برادرش 
خداحافظی کند. دوستی که ناظر صحنه 
بود، می گوید که داستایوسکی از برادرش 
آرامتر بود و برای احساس آرامش بیشتر 
به برادرش گفته بود: »مردمی که در 
زندان هستند، حیوان درنده نیستند، 
بلکه انسان اند و بسیاری از آنها شاید از 
من خیلی فهمیده تر باشند... برای من 
نامه بنویس. منهم بزودی برایت خواهم 
برای  بسیاری  مطالب  مسلماً  نوشت. 

نوشتن خواهم داشت...«.
ی  مه ها نا لین  و ا ز  ا یکی  ر  د
آخرین  برادرش،  به  داستایووسکی 
لحظات زندگانی گروهی از محکومین 
به اعدام از جمله خود نویسنده توصیف 
را  آن  از  قسمتهایی  که  است  شده 
می خوانید.»امروز 22 دسامبر، همۀ ما 

را به میدان )سیم ژه نووه( آوردند. اول 
حکم اعدام ما را خواندند و پس از آن، 
صلیب آوردند که آن را ببوسیم. آن وقت 
کفن به تنمان کردند و سه نفر اول صف 
ما را به تیرهای اعدام بستند تا حکم را به 
مرحله اجرا بگذارند. من نفر ششم صف 
بودم. ما را به گروههای سه نفری تقسیم 
کرده بودند و به این ترتیب من جزو گروه 
اول بودم و فقط لحظه کوتاهی به پایان 
زندگیم مانده بود.برادر! در آن دقیقه من 
به تو و خانواده ات فکر کردم. در آن لحظه 
فقط تو را در تصورم داشتم، تنها تو را 
احساس کردم که چقدر دوستت دارم. 
برادر عزیز و گرامی من، آنقدر فرصت 
»دوروف«  و  »پلش چیف«  که  یافتم 
را که با من هم صف بودند در آغوش 
کشم و ببوسم و از آنها خداحافظی کنم. 
در همین حین قاصدی رسید. بر طبلها 
کوفتند و آنها را که به تیرها، برای اجرای 
حکم بسته بودند از نو سر جایشان بر 
گرداندند. برای ما حکمی را خواندند که 
مضمونش این بود: »امپراتور زندگی را 

به ما بازگردانده بود...«.
»استفان تسوایک« یکی از نویسندگان 
بزرگ معاصر در کتابی که به تحلیل نبوغ 
از  را  او  داده  اختصاص  داستایوسکی 
مفاخر جهان دانسته و معتقد است که: 
»قدرت و نفوذ شخصیت داستایووسکی 
از همه قواعد و اسباب بحث و تحقیق 

که ما در اختیار داریم بزرگتر است«.
سال  به  داستایووسکی«  »فئودور 
تمامی  مانند  به  که  در حالی   ،1881
زندگانیش در فقر و شوربختی به سر 

می برد چشم از جهان فرو بست.

داستایووسکی در برابر جوخه مرگ

دروازه هند در بمبئی
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محاکمـه  در  زاهـدی  دولـت  و  شـاه 
دکتـر مصـّدق و اسـتفاده هنرمندانـه 
مصـّدق از تریبوِن این محکمه نظامی 
و تأثیـرات عمیق آن بر رواِن سیاسـی 
و  همـه  ایرانیـان...،  ملّـی  حافظـه  و 
همـه، محکومّیـت واقعه 28 مـرداد را 
ـ بـه عنوان یـک »کودتا«ـ بـر حافظه 
تاریخـی جامعـه مـا تثبیـت کـرد. از 
ایـن زمـان - بـار ِ دیگـر - »تاریخ« به 
»تقویـم« بـدل گردید و »عقـل نّقاد« 
به »عقل نّقال« سـقوط کرد و اندیشه 
سیاسـي، بـه آئین هـا و عزاداری هـای 
مذهبـی تبدیـل شـد و به قـول فروغ 

فرخزاد:
»مرداب هاي الکل

انبوهِ بی تحّرك روشنفکران را
 به ژرفنای خویش کشیدند

در دیدگاِن آینه ها گوئی
حرکات و رنگ ها و تصاویر
 وارونه منعکس می گشت

دیگر کسی به عشق نیاندیشید
و هیچکس، دیگر به هیچ چیز

نیاندیشید.«

کـه  وسـت  ر یـن  ا ز  ا هـم   
ایـران،  اسـامی  انقـاب  گفته ایـم 
و  دشـمنی ها  َعَصبّیت هـا،  محصـول 
نااندیشـی های روشـنفکران و رهبران 
سیاسـی مـا در سراسـر  ِ ایـن دوران 

اسـت.
دکتـر محمد علی موّحـد )با وجود 
ارادت و احتـرام فوق العـاده نسـبت به 

دکتـر مصّدق( می نویسـد:
از گذشـت سـالیان  »اینـک پـس 
دراز ـ کـه شـور و التهـاب شـگفِت آن 
روزهـا فراموش گشـته اسـت ـ در یک 
نگـرش منطقـی و واقـع بینانـه، بـه 
نظـر می رسـد کـه دکتـر مصـّدق در 
تیرمـاه 1331، بهتریـن موقـع، و هـم 
بهترین دسـتاویز را بـرای کناره جوئی 
انتخـاب کرده بـود. در آن زمان، هنوز 
سـرطان نفاق و شـقاق پنجه در پیکر 
نهضـت ملّی ایران، محکـم نکرده بود. 
هنـوز حرمـت و اعتبـار دکتـر مصّدق 

دکتر محّمد مصّدق؛ آسیب شناسی یک شکست
از: تهـران بـه: وزیـر خارجـه، 21 
اوت 1953 )30 مـرداد 32( سـاعت 

1 بعـد از ظهـر
  بـه: وزارتخانـه فرسـتاده شـد، 
تحـت شـماره 434 تلگراف شـماره 

2153-8/788.00
به لندن تحت شماره 115
به بغداد تحت شماره 12

1ـ روز 20 اوت )29 مـرداد( در 
تهـران و ظاهراً در تمام شهرسـتانها 
بـا جّو نسـبتاً آرامی آغاز شـد. مردم 
کشـور ظاهـراً بـه خـود قبوالنده انـد 
مصـّدق  و  شـاه  بیـن  دعـوای  کـه 
از  باالخـره فرجـام یافتـه و عمومـاً 
نتیجه آن خشـنودند. بـا این احوال، 
در بیـن محافـل آگاه تـر، هنـوز تـا 
انـدازه ای نگرانی احسـاس می شـود. 
دولـت  چـه  اگـر  می گوینـد  آنـان 
زاهـدی تقریبـاً بـر سراسـر مملکت 
بـاور  بتـوان  مشـکل  اسـت،  چیـره 
کـرد کـه توده ای هـا آرام بنشـینند 
و ضربـه متقابـل نزننـد. تـا زمانـی 
انضبـاط  آن  بـا  ـ  توده ای هـا  کـه 
سـخِت تشـکیاتی و رهبرانـی کـه 
اصـول  و  انقابـی  تاکتیک هـای  در 
تبلیغاتی، کارُکشـته هسـتند ـ وجود 
دارند، نباید این دشـمِن خطرناك را 
دسـت کم گرفت. نقشه هائی که قرار 
بـود برای توقیف رهبران سرشـناس 
حزب تـوده در اوِل وقِت دیروز اجراء 
شـود بجائـی نرسـید. رئیـس بخش 
مـورد  در  کـه  شـهربانی  سیاسـی 
دسـتگیری،  در  کارائـی  عـدم  ایـن 
ادعـا  گرفتـه،  قـرار  مؤاخـذه  مـورد 
کـرده اسـت کـه ایـن رهبـران، زیـر 
زمیـن رفتـه و مخفـی شـده انـد، با 
اینهمـه، ایـن بدگمانـی وجـود دارد 
ماننـد بسـیاری  او هـم  کـه شـاید 
از صاحـب منصبـان ایرانـی دیگـر، 
ترجیـح داده تـا رأسـاً وارد عملیاتی 
او در  نـام  باعـث شـود  نشـود کـه 
لیسـت سـیاه حزب توده قـرار گیرد. 
ایـن واهمـه و تـرس - کـه کسـانی 
کـه از حمایـت همسایـــه قدرتمند 
شـمالی برخوردارند، بـر طبق قانون 
جاذبـــه سیاسـی، باألخـره ممکـن 
اسـت قدرت را بدسـت گیرند- غالباً 
از کارائـی دسـتوراتی کـه بـرای قلع 
و قمـع عناصـر ُمخـّرب کمونیسـت 
صادر شـده، کاسـته و کار را مشـکل 

اسـت. کرده 
 -2 عامـل دیگری که به اسـتمرار 
حـس نگرانی کمک می کند اینسـت 
کـه خطرناك تریـن رهبـران ملی گرا 
فاطمـی،  مصـّدق،  آزادنـد.  هنـوز 
شـایگان، حسـیبی و دیگران ممکن 
اسـت هـم اکنـون بـا رهبـران حزب 
توده مشـغول توطئه باشند. حقیقت 
ایـن اسـت کـه فاطمـی ـ بـا اینکـه 
شـایعه مـرگ او در روز 19 اوت بـه 
گوش رسـیده بودـ هنوز زنده اسـت، 
باعـث  او مخصوصـاً  بـودن  زنـده  و 
نگرانـی اسـت. زیـرا او جـزء زیـرك 
کسـانی  تریـن  خطرنـاك  و  تریـن 
اسـت که گرد مصّدق بودنـد. اعتقاد 
مـا این اسـت کـه فاطمی اگـر برای 
انتقـام کشـی هـم شـده، در ایجـاِد  
اتحـاد بیـن ملّیـون و حـزب تـوده 
بـرای مقابله با غـرب، تردیدی بخود 

راه نخواهـد داد ...«.
ارجمنـد،  خواننـدگان  )توضیـح: 
ادامـــه ایـن اسـناد و گزارش هـای 
پنجگانـه و نیـز، مباحث دیگـر را در 
کتاب »دکتر محمد  مصّدق؛ آسـیب 
در  یـا  و  شکسـت«  یـک  شناسـی 
سـایت اینترنتی نویسـنده، ماحظه 

کرد.( خواهنـد 
نتیجه اینکه: 

پ.  »ت.  عملیـات  وجـود  بـا   
آژاکـس« در سـرنگونی دولـت دکتر 
مصـّدق، بـا توجه به مخالفـت پایدار 
بـه  وی  اعتقـاد  و  کودتـا  بـا  شـاه 
برکنـاری قانونی مصّدق و در نتیجه؛ 
صـدور فرمـان عـزل او، و بـا توجـه 
بـه امتنـاع دکتـر مصـّدق از قبول و 
اجرای فرمان عزل خویش، و سـپس 
َعَصبّیت هـا و اقدامـات تُنـد بعضی از 
یـاران دکتـر مصـّدق )خصوصاً دکتر 
حسـین فاطمی( از بامداد 25 مرداد، 
جامعـه ایـران در یـک باتکلیفـی، 
آشـفتگی، ناامیـدی و خصوصاً ترس 
از سـلطه کمونیست ها )حزب توده(، 
در  28 مـرداد 32 سـرانجام، دکتـر 
خواسـتار  و  کـرد  رهـا  را  مصـّدق 
بازگشـت شـاه گردیـد، بـه عبـارت 
دیگـر: بی تفاوتـی عظیـم مـردم یـا 
مخالفـت آشـکار آنـان با مصـّدق در 
روز 28 مـرداد را نوعـی رفرانـدوم یا 
رأی عـدم کفایـِت مـردم بـه دولـت 

دکتـر مصـّدق می تـوان دانسـت. 

و آیـت اهلل کاشـانی لطمـه نخـورده 
بـود. در آن شـرایط، هـر راه حلّـی 
برای مسـئله نفت در برابر جانشـین 
مصّدق می گذاشـتند، ُمسلّماً از آنچه 
در آخـِر کار ایـران را مجبور به قبول 
آن کردنـد، بهتـر بـود« )موّحد، ج1، 

ص 508(
آسـیب شناسـی شکسـِت دکتـر 
شناسـی  آسـیب  مصـّدق،  محّمـد 
تحلیلـی  و  مـا  فرهنـگ  و  تاریـخ 
اسـت بـر چرائـی ِ شکسـِت تاریخی 
)بـه  اجتماعـی  مهندسـی  در  مـا 
تعبیـر پوپـر( و خصوصاً در اسـتقرار 
آزادی و جامعـه مدنـی. بـه عبـارت 
دکتـر  سیاسـی  کارنامـه  دیگـر، 
محّمـد مصـّدق، کارنامـه توانائی  هـا، 
اشـتباهات  و  َعَصبّیت هـا  ضعف هـا، 
همـه ماسـت چرا کـه دکتـر محّمد 
مصّدق ـ به عنـوان یکی از بزرگترین 
و برجسـته ترین مردان سیاسی ایران 
معاصـرـ بازتـاب و بالیـده جامعـه ای 
اسـت کـه در آن، از »رهبـری« تـا 
 ِ فـداکار    ِ از »سـرباز   »رهُبـری«، 
وطـن« تا »سـرباز خطـاکار  ِ وطن« 
راهـی نیسـت، هـم از ایـن روسـت 
چـون  برجسـته ای  چهره هـای  کـه 
قوام السـلطنه، سید حسـن تقی زاده، 
خلیل ملکی، حسـین مّکی و دیگران 
در ضمیر مشـکوك مان جائی ندارند.

* * *
پـس از گذشـت 50 سـال، »28 
مـرداد 32« را )بـه هـر نامـی کـه 
بنامیـم( به عنـوان یک »گذشـته«، 
بایـد تبدیـل بـه »تاریخ« کـرد و آن 
را »موضـوع« مطالعـات و تحقیقـات 
نبریـم  یـاد  از  داد.  قـرار  منصفانـه 
کـه ملّت هائـی چـون اسـپانیائی ها، 
جنوبی هـا،  آفریقـای  و  شـیلیائی ها 
بسـیار  بسـیار  معاصرشـان  تاریـخ 
خونبارتـر و ناشـادتر از تاریخ معاصر 
ماسـت، اّمـا آنـان - بـا بلندنظـری، 
آگاهـی و اغمـاض )و نـه فراموشـی( 
و بـا نـگاه بـه آینـده – کوشـیدند 
تـا بـر گذشتـــه َعــَصبی و ناشـاد 
خویـش فائـق آینـد و تاریـخ شـان 
و  آشـتی  همبسـتگی،  عامـل  را، 
تفاهـم ملّـی سـازند. اریـک اشـناك 
- یکـی از رهبـران معـروف حـزب 
سوسیالیسـت شـیلی در زمان آلنده 
- می گویـد: »حزب مـن در پیدایش 
کودتـای نظامی پینوشـه – که ما از 
از  فـراوان دیدیـم-  آن آسـیب های 
بازیگـران اصلـی بـوده و از این بابت، 
پوزشـی به ملّت خویش بدهکاریم«. 
خاقـی  ا عت  شـجا شـتن  دا  
و  گذشـته  بـه  فروتنانـه  نـگاه  در 
دسـتیابی به تفاهـم ملّی - یا تاریخ 
ملّـی، می تواند سـقفی بـرای ایجاد 
جامعـه مدنی بشـمار آیـد، چرا که 
جامعـه مدنـی، تبلـور یـک جامعـه 
ملّـی اسـت و جامعه ملّـی نیز تبلور 
داشـتن تفاهـم ملّـی پیرامـون یک 
سـری ارزش هـا )از جملـه بـر روی 
مّهـم  شـخصّیت های  و  حـوادث 

تاریخـی( اسـت.
هـم رضـا شـاه و محمد رضاشـاه، 
هـم قـوام السـلطنه و دکتـر مصّدق، 
نـه  ا مغرور زی هـای  بلندپروا در 
آزاد  و  سـربلند  را  ایـران  خویـش، 
چنـد  هـر  می خواسـتند،  آبـاد  و 
کـه سـرانجام، هـر یـک - چونـان 
عقابـی بلند پـرواز- در فضـای تنگ 
محدودیّت هـا و ضعف ها و کمبودها، 

پـر سـوختند و »پَـر پَـر« زدنـد.
دوبـاره  ِر  تکـرا بـه  آینـدگان 
پرداخـت  نخواهنـد  مـا  اشـتباهات 
 - مـا  امـروز،  کـه  شـرط  ایـن  بـه 
اکنونیان- گذشـته و حال را از چنگ 
تفسـیرهای انحصاری یا ایدئولوژیک 
آزاد کنیـم. بـرای داشـتن ِ فردائـی 
بایـد  امـروز،  مشـترك،  و  روشـن 
داشـته  مشـترك  و  ملّـی  تاریخـی 

)1( باشـیم. 
* * *

در پایان، از دوسـتان عزیزم: دکتر 
مینـا راد )که ایـن مقاالت را پیش از 
انتشـار خوانده و نظرات ارزشـمندی 
آواکمیـان،  آلیـس  ابـراز کرده انـد(، 
احمـدی،  عبـاس  آزادفـر،  مهیـن 
مسـعود لقمان، تورج جـوادی )برای 
یاری هـای ارزشمندشـان در تایپ و 
نشـر اینترنتـی این مقـاالت( و نیز از 
دوسـت شـاعر و هنرمنـدم )محمـد 
مهـدی مـرادی( بخاطـر طـرح روی 
جلد کتـاب، صمیمانه سپاسـگزاری 

می کنـم. 
»پایان«           

=اشتباه بزرگ شاه و دولت زاهدی در محاکمه دکتر مصّدق و تأثیرات عمیق آن بر رواِن سیاسی و حافظه مّلی ایرانیان 
و خصوصاً تبلیغات ُگسترده و دیرپای حزب توده )که با وقوع 28 مرداد، امیِد ایجاِد »ایرانستاِن« وابسته به شوروی را بر 
ـ  به عنوان یک »کودتا«ـ  بر حافظه تاریخی جامعه ما تثبیت  باد رفته می دید(، همه و همه، محكومّیت واقعه 28 مرداد را 
کرد. از این زمانـ  بار ِ دیگرـ »تاریخ« به »تقویم« بدل گردید و »عقل نّقاد« به »عقل نّقال«، سقوط کرد و اندیشه سیاسی، 

به آئین ها و عزاداری های مذهبی تبدیل شد.
=پس از گذشت 50 سال، 28 مرداد را )به هر نامی که بنامیم( بعنوان یک »گذشته« باید تبدیل به »تاریخ« کنیم و مانند 
مّلت های اسپانیا، شیلی و آفریقای جنوبی، با بلندنظری و نگاه به آینده، بكوشیم تا بر گذشتــه َعَصبی و ناشاد خویش، 

فائق آئیم.
=هم رضا شاه و محمد رضا شاه، هم قوام السلطنه و دکتر مصّدق، در بلندپروازی های مغرورانــه خویش، ایران را 
سربلند و آزاد و آباد می خواستند، هر چند که سرانجام، هر یکـ  چونان عقابی بلندپروازـ  در فضای تنگ محدودیّت ها 

و ضعف ها و اشتباهات، پَر سوختند و»پر پر« زدند.

بخش )پایانی(

همچنانکه پیشـتر گفته ایـم، حّس 
نهفتـه شاهدوسـتی ِ مـردم کوچـه و 
بـازار و احساسـات ُسـّنتی ِ سـربازان 
و بسـیاری از درجـه داران و ارتشـیان 
نسـبت به شاه، آن »حلقه مفقوده« ای 
بـود کـه در 28 مـرداد 32، زنجیـره 
طبقـات و اقشـار مختلـف اجتماعـی 
 ِ بـروز   باعـث  و  داد  پیونـد  بهـم  را 
رویدادهـای شـگفت  انگیز در سـقوط 
مصـّدق گردیـد، »حلقـه مفقـوده«ای 
که در آن شـرایطِ  َعــَصبی و عصیان، 
نـه مصـّدق و نه یاران نزدیـک او، قادر 

بـه دیـدن یـا درك آن نبودنـد.
عـدم مقاومـت دکتـر مصـّدق یـا 
مقابلـه قهرآمیـز وی با خیـزش مردم 
ـ بـا وجـود اصرارهـا و پافشـاری های 
دکتـر حسـین فاطمـی و دیگر یـاراِن 
مصـّدق ـ نشـانه درایـت، دوراندیشـی 
و حـّس مـردم دوسـتی ِ دکتر مصّدق 
بـود که نمی خواسـت ایـران را در یک 
جنـگ داخلـی، نصیـب حزب تـوده و 

اتحـاد جماهیر شـوروی سـازد.
انتصـاب ناگهانـی و غیـره منتظره 

سـرتیپ محمـد دفتـری )خواهر زاده 
دکتـر مصـدق( به فرمانـداری نظامی 
تهـران در روز 28 مـرداد بـا وجـود 
مخالفت هـای شـدید دکتـر فاطمـی 
و دیگـر یـاران دکتر مصـدق و تاکید 
آنـان بـه وابسـتگی سـرتیپ دفتـری 
بـه »عوامـل کودتا« و نقش سـرتیپ 
از  خیابان هـا  پاکسـازی  در  دفتـری 
نیـز  تـوده  حـزب  تظاهرکننـدگان 
نشـانة دیگـری از ایـن عـدم مقاومت 
و دور اندیشـی دکتـر مصـدق بـود. 
ایـن درایـت و دوراندیشـی، خدمـت 
دیگـری اسـت در کارنامـه سیاسـی ِ 
دکتـر مصـّدق کـه کمتـر از خدمـت 
بـزرگ او در ملّی کـردن صنعت نفت 

نیسـت. ایران، 
* * *

شکسـت نامنتظر، آسـان و شگفت 
انگیـز ِ مصـّدق، و تبلیغـات گسـترده 
و دیرپـاي حـزب تـوده )کـه بـا وقوع 
28 مـرداد، امیـدِ  ایجاِد »ایرانسـتاِن« 
وابسـته بـه شـوروی را بـر بـاد رفتـه 
می دیـد(، و خصوصـاً اشـتباه بـزرگ 

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

بازگشت شاه از رم  مالقات مصدق با سفیر جدید شوروی در تهران “آنتوان الورنتیف” 

محمدرضا شاه پهلوی محمد مصدق

زیرنویس:
)1( رو در رو با تاریخ، علی میرفطروس، ص7
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شما به این اختصاص یافته که نشان 
دستجاتی  و  گروه ها  چگونه  دهد 
ترفندهای  با  اجرایی  نهادهای  در 
هستند.  قدرت  دنبال  به  مختلف 
مورد  موضوع  این  با  رابطه  در  آیا 
مشخصی برای دوران بعد از انقالب 

وجود دارد؟
نمونه  یک  اسالمی  -جمهوری 
سیستم  تنها  که  چرا  است  ناهنجار 
ریاست جمهوری از نوع خود است که 
احزاب سیاسی متمایِز ساختاریافته را 
نمایان نمی کند. الگوی آنها، جمهوری 
بسیار  احزاب  که  است  فرانسه  پنجم 
متمایزی را برجسته می کند. در ایران، 
اختالط سیالی وجود دارد؛ از جناح هایی 
که در عمل حاصل همکاری های غیر 
و  هستند  سیاستمداران  بین  رسمی  
اغلب بر پایه ی تجربیات و منافع مشترک 
بنا شده اند، یا در اوایل شروع جمهوری 
خاصی  گروه های  و  دایره  در  اسالمی 
بودند و تا کنون با دشواری یا سهولت، 
کرده اند. حفظ  را  خود  همبستگی 

در  جمهوری  ریاست  کاندیداهای 
ایران بر خالف فرانسه یا آمریکا، تقریباً 
هیچگاه از درون برآیند مجامع حزبی 
احزاب  اعضای  به  داخلی  رای  یا  و 
بیرون نمی آیند. در ایران این کارهای 
مقدماتی یعنی انتخابات داخل حزبی 
و درون مجامع وجود ندارد. کاندیداها 
ابتدا در یک حلقه و دایره بسته انتخاب 
غیررسمی  بطور  سپس  و  می شوند 
را جمع و  ارگان ها  و  حمایت گروه ها 
جلب می کنند. اما باید در یکی دانستن 
احزاب با جناح ها مراقب باشیم، چیزی 
که اغلب رسانه ها دچار آن می شوند و 
آنها را یکی ارزیابی می کنند. جناح ها 
برخالف احزاب، در طول انتخابات بر 
می توانند  کاندیدایی  از  حمایت  سر 
از  بعد  افتراق شوند و  دچار شکاف و 
پایان انتخابات دوباره متحد گردند و 

نکاتی از این قبیل.
در کتاب من خواننده متوجه می شود 
که واقعاً هیچ الگویی وجود ندارد. هر 
کاندیدایی با شیوه ها و روش هایی کاماًل 
متفاوت، این مقام را به دست می آورد 
و صعود می کند. یک گام اساسی در 
این فرآیند نقش شورای نگهبان است 
که پلورالیسم داخلی  را محدود می کند 
و اغلب آیین نامه و اصول خود را هم 
کنار می گذارد و حتی چند بار مثاًل در 
سال های 2013 و 2017، کسانی که 
پیشتر رئیس جمهور بوده اند را برای 

حضور دوباره رد صالحیت می کند.
را  ایران  و  است  متمایز  بسیار  این 
آنها  که  سیاسی  نظام های  سایر  از 
هم دارای رقابت های انتخاباتی مشابه 

هستند، متفاوت می سازد.
=شما در این کتاب نوشته اید که 
ابداع و گنجاندن ریاست جمهوری 
نوآوری  یک  نشانگر  کامل  »بطور 
در چارچوب فرهنگ سیاسی ایران 
است که برای نخستین بار در تاریخ 
سیستم  ارشد  عضو  یک  کشور، 
سیاسی می بایست از طریق انتخابات 
شود.«  انتخاب  ملی  و  مستقیم 
همچنین شما می نویسید »همانطور 
که جمهوری اسالمی به دهه چهارم 
زندگی خود نزدیک می شود موقعیت 
و جایگاه دقیق ریاست جمهوری در 
نظام رسمی همچنان یک مشکل پر 
از تنش و حل نشده است«؛ به عقیده 
مردم  به  بهتر  سیستمی  چه  شما 
ایران خدمت کرده است؟ پادشاهی 

یا ریاست جمهوری؟
ساده  و  آسان  پرسش  این  -پاسخ 
نیست. معتقدم که انتخابات مستقیم 
سیاسی  آگاهی  جمهوری،  ریاست 
همراه  به  ایران  مردم  برای  بیشتری 

گفتگو با سیاوش رنجبردائمی درباره ی »در جستجوی 
اتوریته و اقتدار در ایران«

جستجوی  »در   - بیگلری  تارا 
تاریخچه  ایران:  در  اقتدار  و  اتوریته 
تا   ۵7 انقالب  از  جمهوری  ریاست 
به  است که  روحانی« کتاب جدیدی 
دوران  در  جمهوری  ریاست  کارکرد 
پساانقالب در ایران می پردازد. نویسنده 
این کتاب سیاوش رنجبر دائمی استاد 
دانشگاه  در  مدرن  خاورمیانه  تاریخ 
این کتاب  سنت اندوز اسکاتلند است. 
نگاهی جامع به سابقه ریاست جمهوری 
در ایران از ابوالحسن بنی صدر تا حسن 

روحانی دارد.
کیهان الیف در گفتگویی با سیاوش 
شیوه  و  وی  کتاب  به  رنجبردائمی 
بررسی و تحلیل و دیدگاه و نگاه نگارنده 

پرداخته است.
کتاب  این  که  گفته اید  =شما 
ی  برا شما  تحقیقات  بتدا  ا در 
بوده  دکترا  مقطع  در  پایان نامه تان 
است. اکنون که این تحقیقات را به 
صورت کتاب درآورده اید می توانید 
بطور خالصه بگویید خواننده از این 

کتاب چه خواهد آموخت؟
تاریخ  یک  ارائه  کتاب  این  -هدف 
سیاسی از ایراِن پساانقالب از دریچه و 
لنز مطالعه و  بررسی رؤسای جمهوری 
از سال 1۹80 میالدی تا 2017 میالدی 
است. خواندن این کتاب احتماالً درک 
بهتری از روندی که موجب شد ایران 
با  جمهوری  رئیس  داشتن  سمت  به 
انتخاب مستقیم مردم برود ارائه داده 
و فهمیدن اختیارات و محدودیت های 
می کند.  ممکن  را  جمهور  رئیس 
سیستم  چگونه  می کنید  مشاهده 
این  با  خود  کلیت  در  ایران  سیاسی 
وضعیت دشوار که ابداع و بدعتی در 
مملکت داری ایرانی ست روبرو شده است.

من معتقدم این کتاب نخستین اثر 
در این زمینه است. با وجود اینکه این 
موضوع یکی از وجوه عمومی سیستم 
سیاسی نسبتاً ناشفاف و مبهم سیاسی 
و چیزیست که مدام در معرض نورافکن 
و توجه رسانه ها و افکار عمومی داخلی و 
بیرونی ست اما هیج کدام از کتاب های 
تاریخ سیاسی دانشگاهی در جمهوری 
اسالمی بر روی رئیس جمهوری های 

پیشین متمرکز نشده اند.
= آیا کتاب شما نقدی  بر تقالها و 
تالش های پساانقالبی ایران است که 
تالش کردند یک ساختار و دستگاه 
حکومتی که قابلیت کار کردن داشته 
باشد بر پا کنند یا تاریخچه تحول آن 

را بررسی کرده است؟
بینش  کتاب  این  که  -می خواستم 
بیشتری نسبت به ماهیت درونی انقالب 
تاریخچه ریاست  از راه بررسی  ایران، 
جمهوری ارائه دهد. معتقدم چارچوب 
نظری و تعاریف غربی از دولت، توان 
را  معاصر  ایران  واقعیت های  توضیح 
ندارد. عملکرد واقعی مربوط به نهادها 
در  است  پیشرفت  و  توسعه  حال  در 
قانون  اصالح  آخرین  زمان  که  حالی 
اساسی در ایران سال 1۹8۹ بوده است.

داده  نشان  کتاب  در  که  همانطور 
شده محدودیت های رئیس جمهور در 
عمل بیشتر از آن چیزیست که روی 
کاغذ آمده. هر رئیس جمهوری مجبور 
است برای اجرای نقش و وظایف خود 
مطابق با آنچه در قانون اساسی آمده 
بطور رنج آوری، با گروه هایی که قصد 
دارند نقش او را محدود کنند گالویز 
اشخاص  به  را  وظایف  برخی  یا  شود 
مسئله ای  این  کند.  تفویض  دیگری 
است که رئیس جمهورها از بنی صدر 
تا روحانی با آن درگیر بوده و در کنار 
کارهای اداری حجم زیادی از وقت و 

انرژی آنها را می گیرد.
کتاب  از  توجهی  قابل  =بخش 

داشته است، همانطور که همه ما در 
تابستان 200۹ شاهد آن بودیم.

دریچه خوش بینانه  از  که  شخصی 
برخالف  کند  می  نگاه  مسائل  به 
گفتیم  باال  در  که  محدودیت هایی 
جمهوری  فعلی  سیستم  ند  می توا
تعریف  محدود  پلورالیسم  را  اسالمی 
کند. سیستم پهلوی حداقل بعد از سال 
صورت  به  انتخاباتی  نتوانست   1۹۵3

عمومی در این سطح برگزار کند.
من دو انتخاباتی که در سال 200۵ 
بودم  شاهدشان  نزدیک  از   200۹ یا 
به  مانده  هفته  دو  می دهم.  شرح  را 
انتخابات 200۹ صحنه واقعاً قابل توجه 
بود. تقریباً هر چیزی که فکر کنید در 
مورد  خیابانی  مناظره های  و  بحث ها 
بحث قرار می گرفت. انتخابات پارلمانی 
در هر دو سیستم به استثنای احتماال 
ندرت  به   2000 تا   1۹80 انتخابات 
و  بحث  و  تعصب  از  فضایی  چنین 
گفتگوهای آزاد و مشارکت عمومی را 

تولید می کند.
در همین حال رئیس جمهوری در 
که  است  جهان  در  مورد  تنها  ایران 
بدون تشریفات و بطور مستقیم از سوی 
مردم انتخاب می شود اما نقش اول و 
پرقدرت را در ساختار دولت ندارد. یک 
الگویی که در ریاست جمهوری حسن 
روحانی نیز نمایان شده، اینست که آنها 
در دولت دوم شان تبدیل دیگر نقشی 
ندارند و به یک هدف آسان و بی دفاع 

تبدیل می شوند.
به  مؤثر  بطور  شاه  دیگر  طرف  از 
عنوان یک رئیس کشور دائمی و مستبد 
عمل کرد. او همیشه در دفتر حاضر بود 
کل  داشت.  دولت  بر  کامل  کنترل  و 
سیستم دولت وابسته به او بود. وی در 
دهه شصت میالدی که در اوج توانایی 
روحی و فکری و بسیار قدرتمند بود. 
ولی در پایان دهه 70 میالدی وقتی از 
نظر جسمی و روحی ضعیف شد، سست 

شد و شکست خورد.
= عدم توانایی اولیه در پی ریزی 
و تحکیم یک سیستِم حکومتِی کارا 
ناتوانی خود  نتیجه ی  میزان  تا چه 
حمایت  و  دستوردهی  در  خمینی 
علنی از یک جناح خاص بوده است؟

-من فکر می کنم دهه 80 میالدی 
علیه امکانات سازمان دهی نهادی بود. 
بین  عمیق  درگیری  و  مواجهه  یک 
انقالبیون،  و سایر  اسالمگرایان  جبهه 
فعاالن انقالبی سکوالر و فعاالن سایر 
جدا  خمینی  از  تدریج  به  که  عقاید 
 1۹83 و   1۹82 سال های  تا  شدند، 
میالدی ادامه یافت. جنگ با عراق از 
1۹80 تا 1۹88 میالدی تمام امکان 
حالت  به  را  عادی  اقتصادی  توسعه 
اقتصاد  آن  بجای  و  درآورد  تعلیق 
جیره بندی یا کوپنی و یارانه ای برقرار 
شد. بر خالف توانایی او در نگه داشتن 
کنترل خود بر دولت تا 1۹88-1۹87 
و  بود  سالخورده  خمینی  میالدی، 
نمی توانست انضباط حزبی را به هیچ 
وجه حاکم کند. حزب واحد ]»وحدت 

کلمه«[ در سال 1۹87 منحل شد.
جناح بندی هایی که ظاهر شد برای 
تمایل  او  بود.  تضعیف کننده  خمینی 
داشت از جناح چپ هواداران و حامیان 
جناح  نمی شد  اما  کند  حمایت  خود 
راست را بطور کامل حذف کرد. برخی 
از آنها در پیروزی انقالب بسیار مؤثر 
بودند و به اصطالح همگی سوار اتوبوس 
انقالب بودند. بدین ترتیب دهه نخست 
پس از انقالب از نظر توسعه سیاسی 
سوخت و از بین رفت. به این معنا که 
مجال و فرصتی برای مشارکت سیاسی 

وجود نداشت.

اعطای  عدم  =موضوع 
ویزای آمریکا به خانواده های 
اخراج  و  ایرانی  مقامات 
فرزندان و وابستگان نزدیک 
سران رژیم ساکن آمریکا بار 

دیگر مطرح شده.
کاربران  از  =بسیاری 
از  اینستاگرام  و  توییتر  در 
برایان هوک پرسیده اند چرا 
فک و فامیل مسئوالن رژیم 
در آمریکا ساکن اند و پدران 
و مادران آنها در داخل ایران 
مردم را گرفتار سیاست های 
علیه  خود  ستیزه جویانه ی 

آمریکا کرده اند؟
مافیایی  =خانواده های 
سفره  از  بهره مند  و  رژیم 
شعار  آمریکا  علیه  انقالب 
و  فرزندان  ولی  می دهند 
وابستگان خود را به آمریکا 
به دور  و  تا راحت  فرستاده 
اسالمی  جمهوری  گزند  از 

تحصیل و زندگی کنند!
خانواده های  به  نزدیک  منبع  دو 
سوم  ایران،  در  زندانی  آمریکایی های 
دسامبر )12 آذر( به NBC گفته اند 
که از دولت آمریکا درخواست کرده اند 
جمهوری  مقامات  فرزندان  ویزای 
اسالمی را رد کرده و باطل کند اما کاخ 

سفید هنوز اقدامی انجام نداده است.
در  آمریکایی  زندانیان  خانواده های 
ایران، عدم واکنش دولت به درخواست 
در  وسیع تر  ناتوانی  از  بخشی  را  خود 
خود  بستگان  آزادی  تضمین  جهت 
می دانند که با وجود وعده ی ترامپ برای 
حل این مسئله هنوز انجام نشده است.

و  آمریکایی  شهروند  چهار  حداقل 
یکی از افراد مقیم ایاالت متحده در حال 
حاضر در ایران پس از محاکمه محرمانه 
به اتهام جاسوسی، در زندان هستند. 
گروه های حقوق بشری می گویند این 
بازداشت ها خودسرانه و بی اساس است. 
به  زندانیان  این  از  اسالمی  جمهوری 
عنوان گروگان برای معامالت سیاسی با 
غرب به ویژه با آمریکا استفاده می کند. 
این سیاستی است که از سوی مقامات 

رژیم به صراحت مطرح شده است.
خانواده های این زندانیان در پی این 
درخواست فهرستی از نام چندین نفر 
ایاالت متحده  در  که  را  ایرانی هایی  از 
یا  فرزندان  و  می کنند  زندگی  آمریکا 
از جمله  رژیم  ارشد  مقامات  بستگان 
دولت  رئیس  روحانی  حسن  بستگان 
جمهوری اسالمی هستند، به دولت و 

قانونگذاران آمریکایی ارائه کرده اند.
ایرانی ـ  جامعه  نهاد  در  منبع  دو 
آمریکایی به شبکه ی NBC گفته اند، 
بستگان  شناسایی  در  فهرست  این 
بسیار  آمریکا  در  ایران  ارشد  مقامات 

دقیق است.
پسر  فهرست  این  اعضای  جمله  از 
معصومه )نیلوفر( ابتکار معاون روحانی 
در  که  است  خانواده  و  زنان  امور  در 
انقالب  از  پس  آمریکا  سفارت  اشغال 
اسالمی و گروگان گرفتن کارمندان آن 
مشارکت داشت. بر اساس مشخصات 
اجتماعی،  شبکه های  در  شده  ثبت 
دانشجوست.  لس آنجلس  در  او  پسر 
اتفاقاً NBC عکس اول گزارش خود 
را به تصویری از ابتکار در کنار روحانی 

اختصاص داده است.
آمریکا  خارجه  وزارت  مقام  یک 
گفته  شود  فاش  نامش  نخواست  که 
»آمریکا در حال تالش برای استفاده 
از هرگونه گزینه ای برای فشار بر رژیم 
ایران برای پایان دادن به بازداشت های 
خودسرانه شهروندان آمریکایی است و 
همچنان بر این پرونده پافشاری خواهد 
کرد تا زمانی که این مسئله حل  و فصل 
شود.« او گفته »من نمی توانم جزئیات 
یا  خصوصی  دیپلماتیک  بحث های 
مشورت های سیاست داخلی را در این 

خصوص ارائه دهم.«
و  آقازاده ها در سنا  اخراج  طرح 

کنگره حامی دارد
از قانونگذاران هر دو حزب  تعدادی 
از این ایده حمایت می کنند، از جمله 
سناتور جمهوریخواه تد کروز از تگزاس 
از  انگل  الیوت  دموکرات  نماینده  و 
رییس  می رود  انتظار  که  نیویورک 

مجلس  خارجی  امور  کمیته  بعدی 
نمایندگان باشد.

ماریا جفری سخنگوی سناتور کروز 
می گوید، دولت باید برای حکومت ایران 
روشن کند که آنها هیچ منفعت و برگ 
گروگان های  داشتن  نگه   از  برنده ای 
آمریکایی به دست نمی آورند. اگر این 
مسئله هنوز روشن نیست، باید اقدامات 

بیشتر انجام شود.
جمهوریخواه  ارشد  کارمند  یک 
فاش  نامش  نخواسته  که  نیز  کنگره 
مورد  در  بعدی  »کنگره  گفته:  شود، 
توافق در مورد چند مسئله باید تصمیم 
اما حتی بیشتر دموکرات های  بگیرد، 
فهمیده اند  را  فاجعه  این  نیز  مجلس 
که ایران می تواند بدون تحمل عواقب 
را  آمریکایی  گروگان های  عملکردش، 

در حبس نگه دارد.«
در ماه آوریل 2018، مجلس آمریکا 
مصوبه قانون حقوق بشر و حسابرسی 
ایران  اسالمی  جمهوری  گروگانگیری 
را تصویب کرد که تحریم هایی را علیه 
بازداشت  مسئول  که  ایرانی  مقامات 
خارجی  اتباع  سایر  و  آمریکایی ها 
همچنین  می کند.  تحمیل  هستند، 
این قانون پیشنهاد اعمال تحریم هایی 
در  را  مقامات  این  خانواده  اعضای  بر 
نظر گرفته است.اوایل امسال نیز کروز 
نام »قانون  به  با یک قطعنامه مشابه 
گروگانگیری ایران« پیشنهاد کرد که 
خانواده های  به  آمریکا  ویزای  اعطای 

مقامات ایرانی منع شود.
پس از انتشار گزارش NBC پایگاه 
شهرهای  و  اسامی  »تقاطع«  خبری 
و  فک  از  تعدادی  سکونت  محل 
در  که  را  رژیم  مقامات  فامیل های 

آمریکا زندگی می کنند منتشر کرد:
-علی فریدون، فرزند حسین فریدون 
شهر  در  روحانی  حسن  برادرزاده  و 

نیویورک آمریکا زندگی می کند.
فرزند  جعفری،  دانش  -عرفان 
پیشین  )وزیر  جعفری  دانش  داوود 
تشخیص  مجمع  عضو  و  اقتصاد 
در  اسالمی(  جمهوری  مصلحت 
آمریکا  پایتخت  واشینگتن دی سی 
)بانک  رزرو  فدرال  برای  و  زندگی 

مرکزی آمریکا( کار می کند.
محسن  فرزند  میردامادی،  -مهدی 
دانشجویان  رهبران  )از  میردامادی 
عضو  و  امریکا  سفارت  گروگان گیر 
در  اسالمی(  جمهوری  مجلس  اسبق 
آمریکا  نیویورک  ایالت  آلبانی  شهر 
از  اوباما  دوره  در  او  می کند.  زندگی 
دانشجویان  برای  برنامه ای  طریق 
بودجه اش  که  تحصیل  از  محروم 
در  می داد،  آمریکا  خارجه  وزارت  را 
دانشگاه آلبانی پذیرش گرفت؛ آن هم 
در حالی که هیچ گاه در ایران محروم از 

تحصیل نبود.
فرزند محمد خاتمی  -لیال خاتمی، 
شهر  در  اصالحات  دولت  رییس 

نیویورک زندگی می کند.
-نیلوفر نوبخت حقیقی، فرزند علی 
نوبخت )عضو مجلس جمهوری اسالمی 
و برادر باقر نوبخت( در شهر سانتا مونیکا 
می کند. زندگی  کالیفرنیا  ایالت  در 

-احسان نوبخت حقیقی، فرزند علی 
نوبخت حقیقی )عضو مجلس جمهوری 
اسالمی و برادر باقر نوبخت( در شهر 

واشینگتن دی سی زندگی می کند.
معصومه  فرزند  هاشمی،  -عیسی 
ابتکار و همسرش مریم طهماسبی در 
شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا زندگی 

می کنند.
-فاطمه اردشیر الریجانی، دختر علی 
جمهوری  مجلس  )رییس  الریجانی 
اسالمی(، در شهر کلیولند ایالت اهایو 
متخصص  پزشک  و  می کند  زندگی 

داخلی است.
رسانه ای  مجموعه  اخیراً 
وزارت  به  وابسته   usadarfarsi
اینستاگرام  در  که  آمریکا  خارجه 
مخاطبانش  از  است  فعال   توییتر  و 
برای  را  خود  پرسش های  خواسته 
برایان هوک مسئول اتاق ایران وزارت 
خارجه آمریکا ارسال کنند تا او پاسخ 
شده  تاکید  درخواست  این  در  بدهد. 
»مایلیم ارتباط با خوانندگان دو طرفه 
باشد.« در همین رابطه صدها پرسش 
با موضوعات مختلف از وزارت خارجه 
آمریکا و هوک مطرح شده اما بیشتر 
افراد به حضور آقازاده ها در آمریکا انتقاد 

کرده و خواستار اخراج آنها شده اند.
بحث اخراج آقازاده ها و مصادره اموال 
آنکه  از  پس  امسال  تابستان  از  آنها 
باراک  اعالم کرد دولت  ترامپ  دونالد 
به  اتمی،  مذاکرات  جریان  در  اوباما 
2۵00 ایرانی- از جمله مقامات دولتی- 
گرین کارت داده مطرح شد.  در اوایل 
وابسته  خبرگزاری  ایسکانیوز  تیرماه 
مورد  در  اسالمی«  آزاد  »دانشگاه  به 
اقامت پنج هزار نفر از فرزندان مقام ها 
و مسئوالن ارشد جمهوری اسالمی در 
آمریکا گزارشی منتشر کرد و نوشت 
رییس خزانه داری ایاالت متحده قصد 
اما  گزارش  این  دارد؛  را  آنها  دیپورت  
خیلی زود از خروجی این خبرگزاری 

حذف شد.
در خبرگزاری ایسکانیوز ادعا شده بود 
آقازاده های  دارایی  دالر  میلیارد   1۴8
ایرانی در آمریکا بلوکه شده و ۵ هزار و 
۴32 آقازاده در سه ماه آینده دیپورت 
می شوند. گرچه این خبر حذف شد اما 
ایسکانیوز  مدیرعامل  بعد  روزهای  در 
ادعا کرد خبر اخراج آقازاده ها از آمریکا 
درست است و به خاطر مصلحت کشور 

حذف شد.
شود  اشاره  آن  به  باید  که  نکته ای 
این است که در تیرماه خبر مربوط به 
از آمریکا در رسانه های  آقازاده    اخراج 
داخلی ایران سانسور شد اما در روزهای 
داخلی  رسانه های  از  بسیاری  گذشته 
از  کامل تر  حتی  را   NBC گزارش 
رسانه های فارسی زبان خارج از کشور 
منتشر کردند و حتی روزنامه ها از جمله 

روزنامه »آفتاب یزد« به آن پرداختند.
و  توییتر  در  کاربران  از  بسیاری 
اینستاگرام از برایان هوک پرسیده اند 
در  رژیم  مسئوالن  فامیل  و  فک  چرا 
مادران  و  پدران  و  ساکن اند  آمریکا 
گرفتار  را  مردم  ایران  داخل  در  آنها 
سیاست های ستیزه جویانه ی خود علیه 

آمریکا کرده اند؟
در روزهای اخیر در توییتر بحث لغو 
جمهوری  مسئوالن  فرزندان  ویزای 
داغ  دیگر  بار  آمریکا  ساکن  اسالمی 
شده است. اینکه رسانه های آمریکایی 
برای  متحده  ایاالت  مقامات  برخی  و 
تحت فشار گذاشتن جمهوری اسالمی 
یا  می کنند  مطرح  را  موضوع  این 
پیگیری  برای  جدی تری  اراده ی  یا 
به  اما  نیست  مشخص  دارند  موضوع 
داشت:  توجه  می بایست  نکته  سه 
زندانیان  خانواده های  نگرانی  یکی 
دوتابعتی در ایران که پیگیرانه آزادی 
عزیزان خود را دنبال می کنند، دیگری 
و  رژیم  مافیایی  خانواده های  نگرانی 
انقالب که از جیب  از سفره  بهره مند 
مردم هزینه های بریز و بپاش اعضای 
خانواده خود را در غرب و آمریکا تأمین 
می کنند ولی علیه آن شعار داده و با 
به خاک  را  مردم  سیاست های حاکم 
سیاه نشانده اند؛ و سوم اشتیاق عمومی 
در جامعه ایران برای تحقق اخراج این 
طعم  نیز  آنها  تا  آمریکا  از  آقازادگان 

سیاست های رژیم را بچشند.

اخراج آقازاده ها از آمریکا: درخواست جدی ایرانیان و 
خانواده های آمریکاییان زندانی در ایران از برایان هوک

تصاویر گروهی از ژن خوب ها که در غرب و آمریکا زندگی می کنند و 
پدران و مادران آنها سر سفره انقالب نشسته  و هزینه ی ریخت و پاش 
زندگی آنها را از جیب مردم تأمین می کنند و علیه آمریکا شعار می دهند!
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مایک پنس، مایک پمپئو، جان بولتون

ن  ا یر ا  : پمپئو یک  =ما
کرده  آزمایش  را  موشکی 
را  متعددی  که کالهک های 
دارد  بُردی  و  می کند  حمل 
و  اروپا  از  بخش هایی  تا  که 
هر نقطه ای در خاورمیانه را 

هدف قرار می دهد.
=جان بولتون: ایران اکنون 
بالستیک  میان بُرد  موشک 
که توان رسیدن به اسراییل 
و اروپا را دارد آزمایش کرده 
و این رفتار تحریک آمیز را 

نمی توان تحمل کرد.
نزاجا:  فرمانده  =حیدری 
روند  در  تنها  نه  تحریم ها 
پیشرفت های نظامی تاثیری 
ما  متخصصان  بلکه  ندارند، 

انواع موشک را ساخته اند.
آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  یمایک 
رژیم  اینکه  اعالم  با  بیانیه  یک  در 
ایران یک موشک بالستیک با توانایی 
حمل کالهک هسته ای آزمایش کرده 
با  ایران  موشکی  توسعه  داده  هشدار 
امنیت  شورای  قطعانامه های  وجود 

همچنان در حال گسترش است.
خارجه  وزارت  وبسایت  گزارش  به 
بیانیه  این  در  پمپئو  مایک  آمریکا 
)دهم  دسامبر  اول  شنبه  روز  که، 
ایران  رژیم  گفته،  شد  صادر  آذر(، 
با  بالستیک  موشک  یک  هم اکنون 
قادر  که  کرده  آزمایش  متوسط  برد 
حمل  را  متعددی  کالهک های  است 
کند. این موشک بُردی دارد که به آن 
اجازه می دهد تا بخش هایی از اروپا و 
هر نقطه ای در خاورمیانه را هدف قرار 

دهد.
آمریکا،  خارجه  وزیر  بیانیه  طبق 
این آزمایش در نقض قطعنامه شماره 
2231 شورای امنیت است که ایران 
مرتبط  فعالیت  »هرگونه  انجام  از  را 
به  قادر  که  بالستیک  موشک های  با 
حمل تسلیحات هسته ای باشند، منع 
می کند، از جمله پرتاب هایی با استفاده 

از فناوری موشک بالستیک…«
بیانیه  این  از  دیگری  بخش  در 
است  مدتی  که  »همانطور  آمده  نیز 
موشکی  آزمایش  داده ایم،  هشدار 
ایران و توسعه موشکی اش رو به رشد 
است. اگر نتوانیم ]قابلیت[ بازدارندگی 

پمپئو و بولتون می گویند ایران یک موشک بالستیک 
آزمایش کرده که بُرد آن تا اروپا می رسد

را برقرار کنیم، خطر تشدید ]تنش[ 
در منطقه رو به افزایش است. ما این 
از  و  می کنیم  محکوم  را  فعالیت ها 
ایران می خواهیم تا کلیه فعالیت های 
را  بالستیک  موشک های  با  مرتبط 
که قادر به حمل تسلیحات هسته ای 

باشند، متوقف کند.«
ملی  امنیت  مشاور  بولتون،  جان 
رئیس جمهور آمریکا نیز گفته »ایران 
بالستیک که  اکنون موشک میان بُرد 
توان رسیدن به اسراییل و اروپا را دارد 
آزمایش کرده و این رفتار تحریک آمیز 

را نمی توان تحمل کرد.«
از یکسو مقام های آمریکایی برخالف 
موشک  این  نگفته اند  گذشته  روال 
شده  آزمایش  مکانی  و  زمان  چه  در 
و رسانه های نزدیک به سپاه از جمله 
فارس و تسنیم نیز خبری از آزمایش 
موشک توسط سپاه در روزهای اخیر 
منتشر نکرده اند؛ و از سوی دیگر طبق 
یک  ادعای  از  پس  ساعاتی  معمول 
مقام آمریکایی اگر سران نظام با آن 
آن  منکر  یا  باشند  داشته  مخالفتی 
باشند موضع گیری می کنند اما هنوز 
از  آزمایش موشکی  به خبر  واکنشی 
سوی مقام های سیاسی و نظامی رژیم 

نشان داده نشده است.
اقدام  »گروه  رییس  هوک  برایان 
آمریکا،  خارجه  وزارت  در  ایران« 
دیداری  در  آذر(  )هشتم  نوامبر   29
در  آناکاستیا،  پایگاه  در  رسانه ها  با 
موشک ها  کنار  در  واشنگتن،  حومه 
جمهوری  ساخت  تسلیحات  دیگر  و 
شبه نظامیان  اختیار  در  که  اسالمی 
قرار  منطقه  مختلف  کشورهای 
از عزم آمریکا برای مبارزه  گرفته اند، 
با آنچه »فعالیت های مخرب جمهوری 

اسالمی« خواند، صحبت کرد.
او تاکید کرد، »ما شواهد جدیدتر، 
با  رابطه  در  ملموس تری  و  بیشتر 
تسلیحاتی  فعالیت های  گسترش 
ایران به دست آورده ایم، و اگر اقدامی 
علیه آن انجام ندهیم، خطر ایران در 
یافت«. هوک  افزایش خواهد  منطقه 
زمین  »موشک های  گفت،  همچنین 
را  آن  از  نمونه ای  که  به هوای صیاد 
و  کنید  مشاهده  اینجا  در  می توانید 
شده اند،  ساخته  و  طراحی  ایران  در 
می توانند امنیت هوانوردی در منطقه 

را به خطر بیاندازند.«
در همین زمینه خبرگزاری فارس، 
بود که »یگان  داده  تیر، خبر  هشتم 
مردمی  کمیته های  و  ارتش  موشکی 
را  بالستیک کوتا ه بُردی  یمن موشک 
با موفقیت علیه مواضع متجاوزان در 
ساحل غربی یمن آزمایش کرده است.«

که  کرد  اشاره  ادامه  در  فارس 
حوثی ها در فروردین ماه از موشک های 
میان برد »بدر یک« نیز رونمایی کرده 

بودند.
در  اخیراً  غربی  امنیتی  آژانس های 
گزارشی گفته اند یمن میدان آزمایش 
و  است  ایران شده  نظامی  تسلیحات 
به نظر می  رسد آنچه پمپئو در مورد 
می گوید  رژیم  موشکی  آزمایش 

بی ارتباط با این گزارش نباشد.
نیروی  فرمانده  حیدری  کیومرث 
اسالمی،  جمهوری  ارتش  زمینی 
دهم آذر، در سخنانی گفته تحریم ها 
نه تنها در روند پیشرفت های نظامی 
به  فضا  این  در  بلکه  ندارند،  تاثیری 
دستاوردهای جدید دفاعی دست پیدا 
انواع  ما  متخصصان  و  کرد  خواهیم 

موشک را ساخته اند.

رایشتاگ؛ محل پارلمان آلمان

=در دموکراسی هیچ چیز 
بی بدیل نیست و حقیقت نه 
نه  و  انحصار دولت است  در 
در انحصار اپوزیسیون. آنچه 
دموکراسی را به خطر انداخته 
این است که ما داریم عادت 
می کنیم از قواعد دموکراتیک 

سلب قدرت کنیم.
بنیاد روبرت بوش یکی از بزرگترین 
مدنی  جامعه  مالی  تامین کنندگان 
آلمان است. این بنیاد هم از پروژه های  
کوچک پشتیبانی می کند، هم  بودجه 
برای مدارس  تربیت مربی  برنامه های 
هم  و  می پردازد  را  حرفه ای  و  فنی 
تقویت  برای  مالی  کمک  برنامه های 
بنیه های اجتماعی آفریقا دارد. روبرت 
بوش صنعتگر معروف آلمانی بنیانگذار 
شرکت و کارخانجات معروف »بوش« 
است که در میانه ی جنگ جهانی دوم 
در سال 19۴2 در شهر اشتوتگارت در 

جنوب آلمان درگذشت.
روگال، ۵9  یوآخیم  حاضر  حال  در 
بوش  روبروت  بنیاد  مدیرعامل  ساله، 
مسائل  و  تاریخ  کارشناس  که  است 
به  تن  معموال  که  او  اروپاست.  شرق 
این  نمی دهد،  مطبوعاتی  مصاحبه ی 
تشکیل  از  پیش  روز  یک  درست  بار 
کنگره حزب دموکرات مسیحی برای 
گزینش جانشین آنگال مرکل در مقام 
رهبری حزب، در گفتگویی با روزنامه 
از  تسایتونگ«  »زوددویچه  معتبر 
دولت  ضعف های  دولت،  غفلت های 
مرکل و جای خالی سیاست اتحادیه 
سخنانی  قاره  این  شرق  برای  اروپا 
کمتر شنیده شده گفته است.روگال از 
مشکالتی سخن می گوید که در حال 
ناتوان کردن جامعه ی آلمان است. او 
نسبت به آینده دموکراسی ناامید است 
و باور دارد که مردم نسبت به  سیاست 
آغاز  شده اند.در  بی اعتماد  موجود 
مصاحبه خبرنگار زوددویچه تسایتونگ 
می گوید: »فضا در آلمان خوب نیست. 
صداها خشن شده اند، احزاب مردمی در 
تجربه  را  سنگینی  باخت  انتخابات 
کرده اند و همسایگان با نگرانی به برلین 
نگاه می کنند. آلمان از چه رنج می برد«؟

می گوید:  پاسخ  در  روگال  یوآخیم 
به  اعتماد  است.  اعتماد  در  »مشکل 
آن،  به  وابسته  نهادهای  حکومت، 
احزاب و دولت به شدت کاهش یافته 
است. دیگر کسی باور ندارد که اینها در 
موقعیتی هستند که بتوانند مشکالت 

را حل کنند.«
پیمان  به   اشاره  با  روگال  یوآخیم 
به  که  متحد،  ملل  سازمان  مهاجرت 
به  جنجال  اروپا  و  آلمان  در  تازگی 
 2۰1۵ سال  »از  می گوید:  کرده،  پا 
به  مهاجران  هموندی  و  مهاجرت 
همه  شده.  تبدیل  مهم  موضوع  دو 
مربوط  فقط  قضیه  این  که  می دانند 
و  اروپا  مسئله  بلکه  نیست،  آلمان  به 
این  برای  بی تردید  پس  است.  جهان 
مشکل یک توافق بین المللی می بایست 
وجود داشته باشد. چرا پیمان مهاجرت 
سازمان ملل را با همه سود و زیان هایش 
زودتر به بحث همگانی نگذاشتند؟ از 
نظر من این یک غفلت بزرگ بود و یک 
مثال برای اینکه چرا بسیاری از آدم ها 
دیگر اعتماد ندارند که سیاستمداران به 

فکر تحقق منافع آنها باشند.«
در دموکراسی هیچ چیز بی بدیل نیست

بوش  بنیاد  مدیرعامل  از  خبرنگار 
خبر  چه  مملکت  این  »در  می پرسد: 
بشوند  ترمز  بحث ها  اینکه  است؟ 
همیشه وجود داشته. شما اما از سلب 
اعتماد عمومی صحبت می کنید و این 
قرار  انگار  ایجاد می کنید که  را  حس 
است در مورد همه چیز در غیاب ما 

تصمیم گیری شود؟«
خانم  بشود  »اگر  می گوید:  روگال 
مرکل را به یک چیز متهم کرد، این 
تصمیم  تنهایی  به  اغلب  او  که  است 
می گیرد. تصمیماتی که نه در پارلمان 
به اندازه کافی مورد بحث قرار می گیرند 
توافق  همسایگان  با  آنها  سر  بر  نه  و 
است  ممکن  حتی  می شود.  حاصل 
که تصمیمات او درست باشند، اما این 

روش غلط است.«
را  درست  راه  آلمانی  تاریخ شناس 
در این می داند که موضوعات مهم به 
موقع به بحث گذاشه شوند، منافع و 
امکان  شوند،  روشن  مختلف  عالئق 
بعد  و  بیاید  وجود  به  گفتگو  و  بحث 

مدیرعامل بنیاد روبرت بوش: دموکراسی یعنی اینکه
مردم در تصمیم گیری ها مشارکت داده شوند

می گوید:  او  شود.  تصمیم گیری 
»دموکراسی یعنی همین! ما نیازی به 
نداریم که  حزب، صدراعظم و دولتی 
تصمیم هایی بگیرند که احتماال همه را 

غافلگیر کنند.«
از  اروپا  این کارشناس مسائل شرق 
اینکه بحث درباره مسائل بزرگ ملی 
و جهانی برخالف گذشته امروز بیشتر 
در حلقه های کوچک نزدیک به قدرت 
نگرانی  ابراز  می ماند،  محدود  مرکزی 
گذشته  در  »ما  می گوید:  و  می کند 
درباره مسائل مهمی مثل مسلح شدن 
مجدد آلمان پس از جنگ، تجهیزات 
]پیمان  شرق  پیمان های  و  دفاعی 
بحث های  مسکو[  پیمان  و  ورشو 
بحث ها  این  قطعا  داشتیم.  عظیمی  
برای خیلی ها سرگرم کننده نبود، اما در 
پایان به یک سازش قابل قبول برای 
اکثریت می رسیدیم. امروز اغلب کسی 
به دنبال سازش نمی رود، بلکه توضیح 
بدیلی  ما  حل  راه  که  می شود  داده 
ندارد. به نظر من این بی معناترین واژه 
در سیاست است. در دموکراسی هیچ 

چیز نمی تواند بی بدیل باشد.
فرصت سوخته در وحدت دو آلمان

وی در پاسخ به این پرسش که »آیا 
فکر می کنید سیاستمداران راحت طلب 
شده اند؟« می گوید: »من معتقدم که 
گفتگوی  فرهنگ  قدیم  آلمان  در  ما 
بسیار خوبی داشتیم. فکر می کنم در 
زمان وحدت دو آلمان فرصت خوبی را 
از دست دادیم. به نظر من خوب می بود 
یک قانون اساسی مشترک می نوشتیم 
پارلمانی  شورای  یک  تاسیس  به  که 
خبرنگار  می انجامید.«  غرب  و  شرق 
حکایت  »یعنی  می پرسد:  تعجب  با 
دو  وحدت  با  سیاست  در  بی بدیلی 

آلمان آغاز شده؟!«
اینکه  بر  تاکید  آلمانی ضمن  مورخ 
وحدت دو آلمان یکی از درخشانترین 
لحظه های زندگی او بوده و همواره از 
می دهد:  توضیح  است،  خوشحال  آن 
»ما این فرصت را از دست دادیم که 
برای آلمان جدید و متحد بر روی یک 
قانون اساسی جدید کار کنیم. بجایش 
غرب  مردم  به  را  آلمان  شرق  مردم 
اضافه کردیم. گشایش مرزها به روی 
پناهجویان در سال 2۰1۵ نیز به لحاظ 
اخالقی و سیاسی درست بود، اما اینکه 
معمولی  و  عادی  موقعیت  را یک  آن 

قلمداد کنیم غلط بود.«
سیاست  ماندگار  پیامدهای 

پناهندگی آنگال مرکل
»اینکه  می پرسد:  ادامه  در  خبرنگار 
صدراعظم گفت ما »موفق می شویم« 
یک پیام درست بود یا غلط؟« یوآخیم 
می شویم،  موفق  »ما  می گوید:  روگال 
یک شعار قدرتمند سیاسی بود. اما او 
نگفت که کشور دقیقا در چه چیزی باید 
موفق بشود؟ فقط پذیرش پناهجویان با 
از  فشار  کردن  دور  سر؟  روی  سقفی 
ادغام  سر  بر  مسئله  اینکه  یا  مرزها؟ 
موفقیت آمیز مهاجران در جامعه است؟ 
ایجاد یک جامعه آلمانی جدید که هنوز 
شکلی  چه  روزی  نمی داند  کسی  هم 
خواهد داشت؟ ما با نتایج آن تصمیم 
با  هم  بود.  خواهیم  درگیر  سال  ده ها 
موفقیت هایش و هم با شکاف در جامعه 
آلمان و رشد پوپولیسم.«دبیرکل بنیاد 
روبروت بوش در عین حال ابراز اطمینان 
می کند که جامعه ای مثل آلمان از پس 
این مشکل برخواهد آمد. او می گوید: 
»مردم آماده قربانی دادن هستند اگر 
به آنها به روشنی توضیح داده شود که 
هدف سفر کجا است، نه اینکه مشکالت 
را کوچکتر از آنچه هستند وانمود کنند. 
کوچک وانمود کردن مشکالت جامعه 
سبب می شود مردم فکر کنند که جدی 

گرفته نمی شوند«.
خطری که دموکراسی را تهدید می کند

در دنباله این بحث، خبرنگار به این 
سیاست  »چرا  که:  می رسد  پرسش 
میل دارد که زیاد توضیح ندهد، بلکه 
به سرعت تصمیم بگیرد؟« روگال در 
پاسخ می گوید: »به دلیل این محاسبه 
حقایق  تاب  رأی دهندگان  که  غلط 
سخت را ندارند. اما من معتقدم مردم 
که  هستند  آن  از  هوشمندتر  بسیار 
سیاستمداران تصور می کند. چیزهای 
پیچیده را باید به موقع به بحث همگانی 
گذاشت. البته در این صورت کار برای 
دولت کمی سخت تر می شود و ممکن 
اما  بکشد.  طول  هم  بیشتر  است 
در  مشارکت  است!  همین  دموکراسی 
تصمیم گیری حق همه شهروندان است«.

در بخشی دیگر از گفتگو مورخ آلمانی 
درباره دموکراسی توضیح می دهد: »در 
در  را  حقیقت  دولت  نه  دموکراسی 
انحصار دارد و نه اپوزیسیون«. وی به 
در  را  دموکراسی  آیا  که  پرسش  این 
خطر می بیند یا نه می گوید: »بله، زیرا 
ما داریم عادت می کنیم قدرِت قواعِد 

دموکراتیک را سلب کنیم«.
بخش پایانی این گفتگو به نقش و 
جایگاه آلمان در اتحادیه اروپا می پردازد. 
خبرنگار از مدیرعامل بنیاد روبرت بوش 
می پرسد: »آیا آلمان می داند در اتحادیه 

اروپا چه می خواهد؟«
یوآخیم روگال پاسخ می دهد: »ما در 
این باره بحث نمی کنیم. رئیس جمهور 
فرانسه در زمینه تعمیق اتحادیه اروپا 
واکنش  اینجا  در  اما  بود،  پیشگام 
چندانی ندیدیم و بحث بنیادینی درباره 
آن آغاز نشد. همچنین تصمیم خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا سبب این بحث 
نشد که اروپا در آینده چگونه باید باشد. 
مجازات  سناریوهای  به  بیشتر  اینجا 
بریتانیایی ها فکر می کنند. انگار که باید 
این  از  داده می شد که خروج  هشدار 
اتحادیه دردناکتر از آن است که کسی 
شهامت انجام آن را داشته باشد.« وی 
درباره »ریزش اتحادیه اروپا« می گوید: 
»اگر این اتحادیه آنقدر جذابیت ندارد 
که اعضایش بخواهند در آن بمانند، پس 
دارد پیش می رود!« روند غلطی  یک 
نماد وحدت کشور  آلمان  پرچم 

میزبان و مهاجران
رئیس  مایر  اشتاین  والتر  فرانک 
جمهور آلمان روز نهم نوامبر امسال به 
مناسبت سالروز »شب کریستال« که 
سرآغاز کشتار یهودیان در آلمان بود 
با اشاره به سه رنگ پرچم این کشور* 
گفته بود: »ما هرگز اجازه نداریم این 
رنگ ها را تسلیم تحقیرکنندگان آزادی 
کنیم بلکه می بایست به ارزش هایی که 
افتخار کنیم:  ایستاده ایم  آنها  پای  در 
یعنی  اینها  طالیی.  و  سرخ  و  سیاه 

دموکراسی و قانون و آزادی!«
در  تسایتونگ  زوددویچه  خبرنگار 
پایان گفتگو نظر مدیرعامل بنیاد بوش 
جمهور  رئیس  سخن  این  درباره  را 
آلمان می پرسد. او می گوید: »این دقیقا 
نمادهای  این  باید  ما  است.  من  نظر 
دموکراتیک سیاه و سرخ و طالیی را 
که به دوران انقالب مارس 1۸۴۸ باز 
می گردند، در کنار مفاهیمی مثل وطن 
حفظ کنیم. اینها می توانند برای مردم 
مهاجران  همچنین  و  میزبان  جامعه 
هر  زیرا  کنند  ایجاد  هویتی  شاخص 
را  خود  می تواند  ملیتی  هر  با  کسی 
به این رنگ ها و نمادها متعلق بداند. 
اینها مانند آمریکا در آلمان هم نشانه 
تعلق همگانی باشند. نشانه یک جامعه 
دموکراتیک، آزاد و روادار که بتوانیم به 

آن افتخار کنیم.«
پرچم  می کوشند  *راستگرایان 
و  کور  ناسیونالیسم  نماد  به  را  آلمان 

بیگانه ستیزی تبدیل کنند.
*منبع: زوددویچه تسایتونگ

*ترجمه و تنظیم: جواد طالعی

اخبار  ناشر  وبسایت   ۷1=
که  دروغ شناسایی شده اند 
جمهوری  مدیریت  تحت 
در  و  داشتند  قرار  اسالمی 
تهران مستقرند و به نفع رژیم 
منتشر  جعلی  اخبار  ایران 

می کنند.
اخبار  حجم  بیشترین   =
مجموعه سایبری  که  دروغ 
به  مربوط  می کند  منتشر 
و  سوریه  یمن،  کشورهای 

افغانستان است.
بر  مبتنی  =تحلیل های 
»فایر  شرکت  دو  داده های 
آی« و »کلیر اسکای« فعال در 
امنیت سایبری نشان می دهد 
وبسایت های وابسته به ایران 
دست کم از شش سال پیش 

به تناوب فعال بوده اند.
بیش از 7۰ وبسایت که اخبار جعلی 
جمهوری  نفع  به  کذب  اطالعات  و 
اسالمی منتشر می کنند و به »سازمانی 
هستند  وابسته  تهران«  در  مستقر 

شناسایی شده اند.
خبرگزاری رویترز، جمعه 3۰ دسامبر 
)9 آذر(، با اعالم این خبر می نویسد، 
زبان های  به  سایت ها  این  مطالب 
در 1۵  مخاطبانی  اختیار  در  مختلف 
کشور قرار داده می شود و ماهانه حدود 
نیم میلیون نفر از طریق این وبسایت ها 
طریق  از  نفر  میلیون  یک  از  بیش  و 

آنها  به  وابسته  اجتماعی  شبکه های 
قرار  جعلی  خبرهای  این  معرض  در 
جمهوری  مسئول  می گیرند.مقام های 
اسالمی در تهران و لندن حاضر نشدند 
در این باره با رویترز گفتگو کنند. این 
که  وبسایتی   71 نوشته  خبرگزاری 
نحوی  به  کدام  هر  شده اند  شناسایی 
رسانه های  بین المللی  »اتحادیه  با 
ارتباط  تهران در  مجازی« مستقر در 
هستند. آنها یا ویدئوها و کاریکاتورهای 
این مرکز را منتشر می کنند یا آدرس 
و شماره تلفنی که ثبت آنالین کرده اند 
مربوط به مرکز یادشده است.از اهداف 
خود  درباره  که  آنطور  اتحادیه  این 
نوشته »مقابله با استکبار و فعالیت های 
جبهه صهیونیسم و دولت های غربی« 
برای  نیز  دیگر  وبسایت  است.چندین 
مخاطبانی در سودان، پاکستان، یمن و 
روسیه برای انتشار اخبار دروغ فعال اند 
ایران  رژیم  به  وابسته  نیز  آ نها  که 

هستند.
جنگ  در  اینکه  به  اشاره  با  رویترز 
اینترنتی، بیشتر نگاه ها به سوی روسیه 
و تأثیر آشکار این کشور است نوشته 
حکومت ایران هم به عنوان یک بازیگر 
کوچکتر در مقایسه با روسیه »تأثیراتی 
است.دو سال  داشته  کننده«  بی ثبات 
برای  منتشر شده  اخبار جعلی  پیش 
جنگ افروزی و بی ثبات کردن منطقه، 
در یکی از همین وبسایت ها چنان بازتاب 
داشت که وزارت دفاع پاکستان در پیامی 
توییتری به اسراییل هشدار داد فراموش 
دارد. اتم  بمب  اسالم آباد  که  نکند 

شبکه های  از  تعدادی  و  گوگل 
اینستاگرام، فیس  اجتماعی، از جمله 

بوک، یوتیوب و توییتر حدود سه ماه 
قبل صدها حساب کاربری وابسته به 
رژیم ایران را که در انتشار اخبار جعلی 

نقش داشتند مسدود کردند.
از  یکی  آنالین«  نت  »نیل  وبسایت 
همین منابع فیک نیوز است که ادعا 
می کند از قلب میدان تحریر در شهر 
قاهره اخبار خود را در اختیار مخاطبان 
وبسایت  همین  می دهد.  قرار  مصری 
با سیاست های رژیم است  که همسو 
شماره تلفن، فاکس و آدرس غلط دارد!

سازمان  پیشین  رییس  بِرنان  جان 
سیا به رویترز گفته، کشورهای مختلف 
در حال استفاده از چنین تاکتیک های 
و  هستند  اطالعاتی  به جنگ  مربوط 
بازیگرانی  سایبری  حوزه  در  ایرانی ها 
عوامل  کرده  تاکید  او  کارکشته اند. 
سایبری ایران  وابسته به سرویس های 
اطالعاتی هستند که در عملیات آنالین 
بر  مبتنی  دارند.تحلیل های  توانایی 
داده های دو شرکت »فایر آی« و »کلیر 
اسکای« فعال در امنیت سایبری نشان 
رژیم  به  وابسته  وبسایت های  می دهد 
به  و   2۰12 سال  از  دست کم  ایران 

تناوب فعال بوده اند.
پیش از این بنیاد کارنگی در آمریکا 
امنیتی در  نهادهای  بود  داده  گزارش 
جاسوسی  در  روزافزون  بطور  ایران 
سایبری و حمالت تخریبی کارکشته 
از  آنها  اقدامات   گستره ی  و  شده اند 
مخالفان رژیم ایران در داخل و خارج 
از کشور و نهادهای مدنی در ایران، تا 
سازمان های دولتی، دفاعی، تجاری و 
دیپلماتیک در آمریکا، اسراییل، آلمان 

و عربستان را در بر می گیرد.

گزارش ویژه رویترز: چگونه جمهوری اسالمی 
ایران در سراسر دنیا اخبار جعلی منتشر می کند؟
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

=نهایت همکاری  خریداران 
اسالمی،  جمهوری  با  نفت 
مبادله کاال و نفت خواهد بود 
بیشتری  بخش  دست کم  یا 
از بهای نفت خریداری شده 
پایاپای  به صورت مبادله  را 

انجام خواهند داد.
=مقامات جمهوری اسالمی 
تالش  گذشته  ماه های  طی 
از  را  دالر  تا  کردند  زیادی 
مبادالت تجاری خود حذف 
هم  تالش  این  ما  ا کنند 
نتیجه ای در بر نداشته است.

بانک  کل  رئیس  همتی  عبدالناصر 
خود  اینستاگرام  صفحه  در  مرکزی 
مدعی شده است که کانال های مالی 
خریداران نفت ایران در حال بازشدن 

است.
مرکزی  بانک  رئیس  یادداشت  در 
آمده است: »با توجه به ثبات نسبی در 
بازار ارز، کنار برنامه های بانک مرکزی 
برای تقویت تدریجی ارزش پول ملی، 
رشد  و  تولید  به  جدی  توجه  اکنون 
اقتصادی باید جزو اولویت های اصلی 
سیاست های اقتصادی کشور باشد. در 
شرایط فعلی، تمرکز جدی بانک ها به 
نحوه تأمین سرمایه در گردش تولید 
داشته  توجه  است.  کلیدی  بسیار 
بانکی  نظام  اصالح  ضرورت  باشیم 
که امری فوری است، ما را در مسیر 
تأمین  که ۹0درصد  بانک ها  تضعیف 
ندهد،  قرار  دارند  دوش  بر  را  مالی 
هدفمند  به طور  پولی  سیاست  بلکه 
در راستای تقویت این کارکرد تغییر 

یابد.«
است:  افزوده  ادامه  در  همتی 
شروع  از  دریافتی  خبرهای  »با 
با  مالی  کانال های  بازشدن  تدریجی 
این  را در  ایران  نفت  کشورهایی که 
عزم  نیز  و  می کنند  برداشت  برهه 
کردن  وارد  در  صادرکنندگان  جدی 
اقتصاد  چرخه  به  خود  صادراتی  ارز 
به سرعت،  تولید  وارداتی  نیازهای 
شد.  خواهد  تأمین  و  داده  تخصیص 
فقط این نکته را فراموش نکنیم که 
و  تحریمی  شرایط  سخت ترین  در 
قرار  اقتصادی  تمام عیار  جنگ  یک 

داریم.«
عبدالناصر همتی در حالی از بازشدن 
با کشورهای خریدار  مالی  کانال های 
نفت ایران سخن گفته و مدعی شده 
تدریجی  تقویت  برای  مرکزی  بانک 
و  کرده  برنامه ریزی  ملی  پول  ارزش 
به تولید و رشد اقتصادی توجه دارد 

مالی  کانال های  شد:  مدعی  مرکزی  بانک  رئیس 
خریداران نفت ایران در حال بازشدن است

که خریداران آسیایی نفت ایران حاضر 
نشده اند ساز و کار مالی با ایران داشته 
باشند تا در خطر جریمه های مربوط 
به نقض قوانین تحریم های آمریکا قرار 

نگیرند.
به نظر می رسد نهایت همکاری  این 
مبادله  اسالمی  جمهوری  با  کشورها 
دست کم  یا  بود  خواهد  نفت  و  کاال 
بخش بیشتری از بهای نفت خریداری 
شده را به صورت مبادله پایاپای انجام 

خواهند داد.
مقامات  که  حالیست  در  این 

ماه های  طی  اسالمی  جمهوری 
دالر  تا  کردند  زیادی  تالش  گذشته 
حذف  خود  تجاری  مبادالت  از  را 
کنند اما این تالش هم نتیجه ای در 
به  که  هند  حتی  و  است  نداشته  بر 
توافقاتی برای حذف دالر از مبادالت 
تنها  نیز  با جمهوری اسالمی رسیده 
نیمی از بهای نفت وارداتی از ایران را 

نقد پرداخت خواهد کرد.
خبرگزاری  آذرماه   1۶ جمعه  روز 
این  از  هند  داد  گزارش  ایندیا  تایمز 
پس نیمی از مبلغ خرید نفت از ایران 
خواهد  پرداخت  روپیه  صورت  به  را 
میان  که  توافق  این  اساس  بر  کرد. 
است  شده  امضا  نو  دهلی  و  تهران 

صادرات نفت ایران

به افزایش تولید نفت سعودی از اوپک 
خارج شد و برخی کارشناسان احتمال 
اوپک خارج شود. از  ایران هم  دادند 

با آغاز تحریم های نفتی ایران، دونالد 
برای  آمریکا  رییس جمهوری  ترامپ 
تولید بیشتر نفت به منظور جبران افت 
صادرات ایران از عربستان خواست تا 
وجود  با  دهد.  افزایش  را  خود  تولید 
نیز  روس ها  مسکو،  و  تهران  نزدیکی 
با عربستان همسو شدند و این کشور 

تولید خود را افزایش داد.
برخی تحلیلگران می گویند همسویی 
روسیه و عربستان برای افزایش تولید 
اینکه می دانند چه  از  آگاهی  با  نفت 
اسالمی  جمهوری  برای  پیامدهایی 
دارد پیام ویژه  به تهران است. نماینده 
اوپک می گوید »بعید است  ایران در 
تمدید  برای  سازمان  این  اعضای 

کاهش تولید نفت به توافق برسند.«
بن  گرم  و  دوستانه   بش  و  خوش 
یکدیگر  با  پوتین  و والدیمیر  سلمان 
نیز در حاشیه نشست جی 20 برای 
تلخی  پیام  آرژانتین  در  ایران  رژیم 

داشت.
عربستان گرچه ماه ها پیش از آغاز 
علیه  آمریکا  تحریم های  دوم  مرحله 
با  بوده  داده  قول  اسالمی  جمهوری 
افزایش تولید نفت خالء احتمالی بازار 
دونالد  نگرانی های  اما  کند  را جبران 
ترامپ از افزایش احتمالی قیمت نفت 
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باعث شد فشار واشنگتن روی ریاض 
افزایش  به  بخشیدن  سرعت  برای 
تولید زیاد شود در حالی که رهبران 
عربستان عالقه ای نداشتند که تا این 
حد از سوی آمریکا تحت فشار باشند.

ارشد  مقام های  از  برخی  حتی 
این  خود  مصاحبه های  در  عربستان 
انتقاد را به گوش آمریکایی ها رساندند 
اما در این گیر و دار یک اتفاق سبب 
به  حداکثری«  »فشار  سناریوی  شد، 
ترامپ  دلخواه  که  آنطور  ایران  رژیم 
خاشقجی  قتل  برود:  پیش  است 
سفارت  در  سعودی  روزنامه نگار 
عربستان در ترکیه فشارهای جهانی را 
چنان روی دولت عربستان افزایش داد 
که تنها راه گریز از آن تمکین بی چون 
و چرا از خواسته های آمریکا بود. اتفاقاً 
طبق  اسالمی  جمهوری  کارگزاران 
و  داشتند  محاسباتی  اشتباه  معمول 
تالش کردند به خیال فشار بر عربستان 
قتل خاشقجی را در بوق و کرنا کنند؛ 
بود! برعکس  نتیجه  که  حالی  در 

به  رد پای دولت عربستان در قتل 
وضوح دیده می شود اما آمریکا و ترکیه 
امتیازات الزم را گرفتند و از پافشاری 
برای محکوم کردن رهبران عربستان 
خودداری کردند و دولت عربستان هم 
به سرعت تولید نفت خود را افزایش 
داد و دود قتل خاشقجی هم به چشم 

جمهوری اسالمی ایران رفت.
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و  اساسی  قانون  اولیه  اصالحات  با 
قدرت گیری بیشتر رئیس جمهور به 
خاطر حذف نهاد نخست وزیری، دهه 
دوم انقالب همدلی و همراهی اولیه ی 
جدی در عالئق و تقسیم قدرت بین 
هاشمی  علی اکبر  و  خامنه ای  علی 
محمد  برآمدن  سپس  و  رفسنجانی 
خاتمی و مسائلی از این دست بسیار 
این  جذاب است و فکر نمی کنم که 
روند به انتها رسیده باشد. جمهوری 
ریاست  دوره  هر  پایان  در  اسالمی 
به  شدن  وارد  حال  در  جمهوری 
فصلی جدید است و از سال 1۹8۹ تا 
کنون هرگز به نقطه  ی ثبات نرسیده 

است.
شما  سخنان  می رسد  نظر  به   =
دریچه  از  که  معناست  این  به 
به  با  کشور  امور  مملکت داری، 
هاشمی  و  خامنه ای  رسیدن  قدرت 
به  روز  خاتمی  محمد  و  رفسنجانی 

روز بهتر شده است؟
از  شما  که  دارد  آن  به  -بستگی 
می کنید.  برداشت  معنایی  چه  امور 
می خواهم بگویم همه رؤسای جمهور 
مانند  دورانی  احمدی نژاد،  بجز 
ماه عسل را تجربه کردند که جاه طلبی 
و شور و شوق و همراهی با هواداران 
سال ها  شاید  یا  ماه ها  برای  را  خود 
و  سیاسی  وضعیت  بهبود  با  همراه 
تقریباً  البته  باشند.  داشته  اقتصادی 

همیشه بعد از این ماه عسل، موانع و 
بازدارنده ها در مسیر رئیس جمهوری 

ظاهر می شود.
با حسن  وضوح  به  را  روند  این  ما 
روحانی نیز می بینیم که تعهد او برای 
ایجاد  موجب  هسته ای  مسئله  حل 
زیادی شد، همانطور  امید  و  هیجان 
که هاشمی رفسنجانی با ایده و شعار 
شعار  با  خاتمی  محمد  و  سازندگی 
انتظارات  میالدی   ۹7 در  اصالحات 
ماه  از  گذار  با  کردند.  ایجاد  فراوانی 
عسل، آنها سپس با دینامیک داخلی 
شرایط  یا  اسالمی  جمهوری  نظام 
ناسازگار و مخرب بین المللی، درگیر 
سال  در  وضعیت  همین  می شوند. 
توسط هر کسی که  2021 میالدی 
ردای ریاست جمهوری را به تن کند 
از  آنها می خواهند  دیده خواهد شد. 
از  و  شوند  دور  پیشینیان  اشتباهات 

آن اجتناب کنند.
در  توجهی  و  تمرکز  کتاب  این   =
مورد نقش مردم عادی در شکل دادن 
سیاست ها  در  نفوذ  برای  تالش  یا  و 

ندارد. چرا توجهی به آنها نشده؟!
که  است  درست  شما  نظر  -این 
مطالعات کتاب از باال صورت گرفته. 
به  دسترسی  سختی  دالیل،  از  یکی 
امیدوارم  بود. من  اعتماد  قابل  منابع 
روزی آن نامه هایی که به احمدی نژاد 
در طول سفرهای منطقه ای و استانی 

داده می شد یا نامه هایی که این روزها 
روحانی  به  باالیی  حجم  در  احتماالً 
این  شود.  منتشر  می شود  فرستاده 
موضوع به ما اجازه خواهد داد که در 
سطح وسیعی بتوانیم آنالیز کنیم که 
آیا این نامه ها مورد توجه قرار گرفته 
داده  نشان  اهمیتی  آنها  به  اصاًل  یا 

نشده است.
در طول نوشتن کتاب شمار باالی 
شرکت  انتخابات  در  که  افرادی 
شدت  به  مرا  توجه  نمی کردند 
که  می داد  نشان  این  می کرد.  جلب 
وجه  هیچ  به  نامزدها  و  پروسه ها 
را  افراد  از  طیفی  خواست  و  رضایت 
نتوانسته اند جلب کنند. در دور دوم 
نیم  و  چهار   200۵ سال  انتخابات 
میلیون نفر در تهران تصمیم گرفتند 
که  نکنند  شرکت  انتخابات  در  که 
این رقم تأثیر مهمی بر نتایج نهایی 

انتخابات گذاشت.
از  تصویری  توضیحاتم،  در  من 
مردم  عمومی  آرزوهای  و  خواست ها 
ارائه  مختلف  کمپین های  زمان  در 
که  زمانی  و  دوره  در  یعنی  می دهم؛ 
و  نیازها  به  بیشتری  توجه  نامزدها 
می دهند.  نشان  مردم  خواست های 
در تجدید نظری که بر کتاب خواهم 
داشت خواهم کوشید این جنبه ها را 

بیشتر بارز کنم و بشکافم.

*منبع: کیهان الیف
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

 از سوی دیگر، رسانه های اصولگرا 
از  خامنه ای  که  هستند  مدعی 
سینمای ایران دست شسته و آن را 
قبول ندارد. آنها می گویند خامنه ای 
خصوصا  نیست،  راضی  سینما  از 
آب ها  آنسوی  برای  که  سینماگرانی 
جشنواره های  در  و  می سازند  فیلم 
می کنند.واقعیت  شرکت  بین المللی 
جشنواره ای  سینمای  که  است  این 
هم دیگر رونق سابق را ندارد و نفوذ 
و  پاسداران  سپاه  قدرتمند  مافیای 

»دورهمی« خامنه ای با برنامه سازان ....            از صفحه 7

مجوزهای  =صدور 
شکار  برای  میلیونی 
گونه های ارزشمند جانوری 
شده  حفاظت  مناطق  در 

ادامه دارد.
مافیای  این  سر  =یک 
سازمان  در  پرسود  قانونی 
زیست  محیط  از  حفاظت 
در  دیگرش  سر  و  است 
گردشگری  شرکت های 

خاص!
خبرنگار  و  فعال  مدرس  شادی 
در  پیش  ماه  چند  زیست  محیط 
»خون فروشی  عنوان  با  گزارشی 
حیات وحش« پرده از وجود قرق های 
اختصاصی شکار در زمین های منابع 
که  افشاکرد  و  برداشت  طبیعی 
زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان 
و  افراد  به  را  مناطق  این  مدیریت 
مافیا  و  می دهد  خاص  شرکت های 

پول آن را به جیب می زنند.
»ُقرقدار«  که  خاص  افراد  این 
از محیط  بهانه حفاظت  به  می شوند 
مجوز  )فروش  برداشت  حق  زیست، 
از  درصد  شش  الی  پنج  شکار( 
دست  انحصاری  را  قرق ها  جمعیت 
خود می گیرند. مدیران برخی از این 
با  را  شکار  مجوز  خاص  شرکت های 
شکارچیان  برای  هنگفت  سودهای 

خارجی صادر می کنند.
نام   مدرس  شادی  که  آنها  از  یکی 
شفیع زاده  اسرافیل  کرد  افشا  را  او 
سیمای  و  صدا  در  اتفاقاً  که  است 
جمهوری اسالمی او را به عنوان یک 
حامی محیط زیست و دلسوز حیات 
کارشناس دعوت  عنوان  به  و  وحش 

می کردند.
گزارش،  این  انتشار  از  بعد 
را  شادی  تلفن  طریق  از  شفیع زاده 
و  کرد  تهدید  الفاظ  رکیک ترین  با 

پرسود  تجارت  قوچ:  مجوز صدهزار دالری شکار 
مافیای سازمان محیط زیست و شرکت های گردشگری

حتی وی را تهدید به تجاوز جنسی 
نمود اما شادی نترسید و صدای او را 

رسانه ای کرد.
تهدیدات  از  بخشی  ویدئو  این 
گردشگری  شرکت  مدیر  شفیع زاده 
الفاظ  حاوی  و  پارسه«  »یاسمین 

رکیک است:
که  الرستان  قوچ  هر  شکار  مجوز 
نظرسازمان  زیر  شفیع زاده  امثال 
بزرگترین  خود  که  زیست  محیط 
به  می فروشند  است  حیوانات  سالخ 
»محیط  اینستاگرامی  صفحه  نوشته 
است  دالر  هزار  صد  جنوب«  زیست 
و مشتری اصلی آن هم اتباع خارجی 

هستند.
شادی مدرس اخیرا ویدئو دیگری از 
شکار قوچ در قرق منصورآباد حوالی 
رفسنجان منتشر کرده که یکی دیگر 
از شرکت هایی که با سازمان محیط 
زیست روابط مافیایی دارند مجوز آن 

را فروخته است.
از  و  بوم شناس  کهرم  اسماعیل 
نهم  زیست،  محیط  باسابقه  فعاالن 
ملت  خانه  خبرگزاری  به  مهرماه، 
اسالمی  شورای  مجلس  به  وابسته 
و  دور  شکارچیان  که  گفت  صریحاً 
سازمان  رییس  کالنتری  عیسی  بر 

او  به  و  گرفته اند  را  زیست  محیط 
خبرگزاری  این  می دهند.  مشاوره 
نوشت، با وجود اعتراض های فراوانی 
و  صدور  به  اخیر  ماه های  در  که 
فروش مجوز شکار در کشور صورت 
حفاظت  سازمان  مسئوالن  گرفته، 
تداوم  بر  شدت  به  زیست  محیط 
اصرار  آن  گسترش  و  تصمیم  این 
دارند و مهم اینکه این کانال آنچنان 
درآمدزاست که هیچ ارگان و نهادی 

مقابل آن نمی ایستد.
مرفه  »شکارچیانی  کهرم  گفته  به 
مشاغل  یا  هستند  پزشک  یا  که 
اسلحه  با  و  دارند  دیگری  پردرآمد 
خودروی  و  تومانی  میلیون   2۵0
کویر ها  در  چراغ خاموش  با  آنچنانی 
شکار  بار ها  کشور  نقاط  سایر  و 
هم  خودشان  گفته  به  و  کرده 
هم  و  کرده اند  شکار  سفید  گرگ 
عنوان  به  حاال  خاکستری،  گرگ 
حفاظت  سازمان  رئیس  مشاوران 
می دهند،  مشاوره  زیست  محیط 
شکار  نسخه  زیست  محیط  برای 
می پیچند و بی آنکه سابقه علمی در 
زمینه محیط زیست داشته باشند از 
تاثیر مثبت شکار بر جمعیت حیات 

وحش می گویند.«

اتباع خارجی شکارچی از صفحه اینستاگرام شادی مدرس

رشد  برای  توانی  کثیف،  پول های 
عرصه  این  در  تازه  استعدادهای 
و  فشار  سال   ۴0 نتیجه  نمی گذارد. 
سانسور در سینما، تولید محصوالت 
مصرف  یک بار  و  بی ارزش  سینمایی 
در  نیز  را  مخاطب  داد  که  است 

آورده است. 
»لس آنجلس-  مانند  فیلم هایی 
یایا«  »خانم  و  تهران« 
به  مجبور  را  تهیه کنندگانش 
شدید  انتقاد  قبال  در  پاسخگویی 

دیروز،  است.اگر  کرده  مخاطبان 
مجیدی،  مجید  با  خامنه ای  علی 
جعفری  مسعود  حاتمی کیا،  ابراهیم 
محمدرضا  مقدم،  سیروس  جوزانی، 
شهاب  معصومی،  پروانه  ورزی، 
لطیفی،  حسین  محمد  حسینی، 
مهدی سجاده چی، ضیاءالدین دری، 
می کرد،  دیدار  طالبی  ابوالقاسم  و 
که  می رود  کسانی  سراغ  امروز 
تصاویرشان  اصولگرا  وبسایت های 
مخاطب  برای  و  می کنند  منتشر  را 
توضیح می دهند که آنها چه کسانی 

هستند و اسمشان چیست!

اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
روحانی، 22 مهرماه، گفته بود قیمت 
با  و  می  رسد  دالر  باالی 80  به  نفت 
وجود تحریم ها حتی اگر نصف مقدار 
کنونی هم نفت بفروشیم سود خواهیم 
کرد. آن زمان ایران حدود یک میلیون 
می فروخت.  نفت  بشکه  هزار  و 200 
حاال دو ماه از این ادعای خیالپردازانه 
نظر  اظهار  تازه ترین  در  او  و  گذشته 
نفت  به  اتکا  بدون  »ایران  کرده  ادعا 

هم اداره می شود«!
کرده  استدالل  انگاشته  جهانگیری 
از  بیش   ۹8 بودجه  در  نفت  »سهم 
درحالیست  این  نیست«  درصد   2۵
که محمدباقر نوبخت رییس سازمان 
برنامه و بودجه، دوشنبه 12 آبان، در 
یک سخنرانی گفت »درآمد ایران به 
یک سوم کاهش پیدا کرده«، صادرات 
نفت یک و نیم میلیون بشکه کاهش 
داشته و »منابع محدود« است چناکه 
به گفته او بودجه نیروهای مسلح نیز 
کاهش پیدا خواهد کرد! این اعترافات 
خبرگزاری های  خروجی  از  نوبخت 
به  وابسته  وبسایت های  و  داخلی 
حکومت که آن را نخستین بار منتشر 

کرده بودند حذف شد.
کلی  تولید  است  یادآوری  به  الزم 
هزار   700 و  میلیون  دو  ایران  نفت 
بشکه در روز است که دو میلیون آن 
و  است  داخلی  مصرف  جهات  تولید 
فروش  جهت  نفت  بشکه  هزار   700

خارجی است.

۵0درصد باقی مانده بدهی نفتی هند 
به  کاال  صادرات  صورت  به  ایران  به 

ایران پرداخت خواهد شد.
هند، ایتالیا، ترکیه، ژاپن، چین، کره 
جنوبی، عراق و یونان هفت کشوری 
هستند که از تحریم های نفتی آمریکا 
معاف  ماه  مدت شش  به  ایران  علیه 

شده اند.
اکنون توافق فعلی جمهوری اسالمی 
با دولت هند که برای دوره شش ماهه 
معافیت تحریمی هند صورت گرفته 
است باز هم نتوانسته نتیجه مطلوبی 
برای ایران در بر داشته باشد و نیمی 
به  هند  به  صادراتی  نفت  بهای  از 

صورت کاال به ایران وارد خواهد شد.
در دوره پیشین تحریم ها در ابتدای 
دولت  در  و  خورشیدی  نود  دهه 
محمود احمدی نژاد نیز ایران به بازار 
چینی،  بی کیفیت  و  بنجل  کاالهای 
هندی و روسی و ترکی تبدیل شده 
بود و بخش اعظم بهای نفت صادراتی 
کانتینرهای  در  کشورها  این  به 
بازار  و  می شد  سرازیر  ایران  به  کاال 
از رونق  نیز  بیمار تولیدات داخلی را 

می انداخت.
این روند نه تنها ایران را با کاهش 
روبرو  مالی  بحران  و  ارزی  ذخیره 
ساخت بلکه بسیاری از تولیدکنندگان 
تولیدی کوچک و  واحدهای  ویژه  به 
نوپا با اشباع شدن بازار با این کاالهای 

ارزان اما بی کیفیت ورشکسته شدند.
ادعای  برخالف  می رسد  نظر  به 
تازه  دوران  در  همتی،  عبدالناصر 
ارز  دریافت  برای  ایران  نیز  تحریمی 
جدی  مشکالت  با  صادرات  از  ناشی 
کشور  اقتصاد  و  بود  خواهد  روبرو 
دچار شرایطی مشابه با دوره پیشین 
خواهد شد. منتها مقامات و مسئوالن 
از جمله رئیس دولت و وزرا و رؤسای 
با وعده  اقتصادی  نهادهای اجرایی و 
گفتاردرمانی  به  همچنان  وعید  و 

مشغولند.

عبدالناصر همتی
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=ژنرال جیمز ماتیس: قطعًا 
موشکی  تهدیدات  با  اگر 
ایران مقابله نشود می تواند 

فراتر از منطقه برود.
=ابوالفضل شکارچی: هم 
تست و هم توسعه موشکی 

را ادامه خواهیم داد.
موسوی:  لرحیم  =عبدا
برگزاری راهپیمایی اربعین 
کامل  نابودی  تا  حسینی 
ادامه  صهیونیستی  رژیم 

خواهد داشت.
 : چین منو ن  ستیو ا =
خزانه داری با قدرت برنامه 
فعال موشک بالستیک رژیم 
داده  قرار  هدف  را  ایران 

است.
=برایان هوک: حامی اصلی 
تروریسم در دنیا چگونه با 
موشک ادعای دفاع از خود 

دارد؟!

دفاع  وزیر  ماتیس  جیمز  ژنرال 
آزمایش  انجام  به  اشاره  با  آمریکا 
سپاه  توسط  بالستیک  موشک 
حاضر  حال  در  می گوید  پاسداران 
جانب  از  تهدید  استراتژیک  سطح 
رژیم ایران کمتر از کره شمالی است، 
اما قطعاً اگر در منطقه با آن مقابله 

نشود می تواند فراتر از آن باشد.
او همچنین گفته »حق با پرزیدنت 
سازمان  تالش های  و  است  ترامپ 
ملل برای مقابله با موشک پرانی های 
قطعنامه  رژیم  و  مانده  ناکام  ایران 
۲۲۳1 شورای امنیت را نقض کرده 

است.«
تاکید  همچنین  ماتیس  ژنرال 
اقداماتی  مدام  ایران  رژیم  کرده، 
شرایط  شدن  بدتر  به  که  می کند 

مردم ایران منجر می شود.
موضع گیری تند ژنرال ماتیس پس 
از آن صورت گرفت که مایک پمپئو 
وزیر خارجه آمریکا، اول دسامبر، در 
یک بیانیه اعالم کرد ایران بار دیگر 
توانایی  با  بالستیک  موشک  یک 
آزمایش  هسته ای  کالهک  حمل 
موشکی  توسعه  داد  هشدار  و  کرده 
قطعنامه های  وجود  با  ایران  رژیم 
حال  در  همچنان  امنیت  شورای 

گسترش است.
موشک پرانی های جمهوری اسالمی 
را هم  اروپا  نظام در  صدای حامیان 
وزیر  هانت  جرمی  است.  درآورده 
نگرانی  ابراز  با  انگلیس  خارجه 
شدید از آزمایش های موشکی رژیم 
تحریک آمیز،  اقدام  یک  این  گفته 
ناقض قطعنامه ۲۲۳1  و  تهدیدآمیز 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
است. حمایت ما از برجام، از میزان 
موشکی  برنامه  به  نسبت  ما  نگرانی 
کننده اش  بی ثبات  اقدامات  و  رژیم 

نمی کاهد.
در  نظامی  و  سیاسی  مقام های 
را  بالستیک  موشک   آزمایش  ایران 
یکشنبه  روز  حتی  و  نکرده اند  رد 
شکارچی  ابوالفضل  سردار  آذر،   11
در  مسلح  نیرو های  ارشد  سخنگوی 
آزمایش  باره ی  در  خبرنگاران  جمع 
»تست  گفت،  موشکی  توسعه  و 
جمهوری  دفاعی  توان  و  موشک ها 
راستای  در  و  دفاع  برای  اسالمی 
این  و  است  ما  کشور  بازدارندگی 
کار ادامه پیدا خواهد کرد یعنی هم 
تست و هم توسعه موشکی را ادامه 

خواهیم داد.«
او تاکید کرد، »این موضوع خارج از 
چارچوب مذاکرات است و به امنیت 
ملی ما مرتبط است لذا در این رابطه 
نخواهیم  اجازه  کشوری  هیچ  از 
گرفت« با این حال زمان و مکان این 

آزمایش موشکی مشخص نیست.
به  واکنش  در  شکارچی 
مقامات  اخیر  موضع گیری های 

کمک  ارسال  بر  مبنی  آمریکایی 
نیز  یمن  به  ایران  از  تسلیحاتی 
رسمی  مقامات  از  تن   ۲« گفت: 
آمریکا ]برایان هوک و مایک پمپئو[ 
یاوه گویی سرایی  به  اقدام  و  شروع 
اتهام  چند  و  کرده  هذیان گویی  و 

ادعا  جمله  از  کرده اند؛  عنوان  را 
تجهیزات  اسالمی  جمهوری  شده 
و تسلیحاتی را در اختیار یمن قرار 
ملت  که  گفت  باید  که  می دهد 
دارای  و  قدرتمند  یمن  ارتش  و 
هستند  مناسبی  دفاعی  تجهیزات 
کشور ها  دیگر  کمک  به  نیازی  و 

ندارند.«

جنگ طلبی فرماندهان ارشد
و رسانه های والیی

نگاه  از  نباید  که  مسئله  یک 
بماند  پنهان  تحلیلگران  و  رسانه ها 
تالش های درون حکومت برای نشان 
دولت های  به  دندان  و  چنگ  دادن 
یک  از  را  تالش  این  است.  خارجی 
فرماندهان  موضع گیری های  در  سو 
ارشد سپاه و ارتش می توان دید و از 
سوی دیگر در اخبار و گزارش هایی 

سپاه  به  نزدیک  خبرگزاری های  که 
مثل تسنیم و فارس و روزنامه کیهان 

چاپ تهران منعکس می کنند.
فرمانده  جانشین  سالمی  حسین 
دومین  در  پاسداران  سپاه  کل 
امام  دانشگاه  بسیجیان  گردهمایی 

صادق گفته »قدرت سیاسی و تسلط 
آمریکا بر منطقه از بین رفته است و 
تجربه تاریخی ما نشان می دهد که 
کوتاه  آمریکایی ها  مقابل  در  جا  هر 
آمدیم و یا مذاکره کردیم آنها پیش 

می آیند.«
فرمانده  خانزادی  حسین  دریادار 
جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی 
اسالمی نیز از رصد ۲۴ ساعته ناو های 
نداجا  پهپاد های  توسط  آمریکایی 
خبر داده و تهدید کرده »اقدامت ما 
در دریا نسبت به قبل سختگیرانه تر 
شده، اگر آنها حضورشان در منطقه 
را بیشتر کنند طعم این اقدامات را 

خواهند چشید.«
فرمانده  موسوی  عبدالرحیم 
در  نیز  اسالمی  جمهوری  ارتش 
بهانه ای  هر  به  خود  سخنرانی های 
پرسش  به  را  اسراییل  موجودیت 

تهدید  را  کشور  این  و  کشیده 
کامل  نابودی  تا  »انشااهلل  می کند: 
هر  صهیونیستی  نامشروع  رژیم 
سال همایش بزرگ اربعین حسینی 
باشکوه تر از سال قبل برگزار خواهد 

شد.«

او هشتم آذر در دیدار با جمعی از 
موکب های  برپایی  دست اندرکاران 
مراسم  برای  کربال  مسیر  در  ارتش 
»برگزاری  کرده  ادعا  اربعین 
راهپیمایی اربعین حسینی تا نابودی 
کامل رژیم صهیونیستی ادامه خواهد 

داشت.«
و  دشمن تراشی ها  این  سایه ی 
افتاده  جنگ طلبی ها بر رسانه ها نیز 
تیر  آذر،   1۲ دوشنبه  روز  است. 
نسخه  اول  تیتر  و  روی جلد  عکس 
انگلیسی روزنامه کیهان چاپ تهران 
از  تصویری  اینترنشنال(  )کیهان 
و  بود  سپاه  موشکی  آزمایش های 
آن  العربی(  )کیهان  عربی  نسخه 
آرایش  نظامی  با محتوای  نیز کاماًل 

یافت.
خزانه داری  وزیر  منوچین  استیون 
موشک  اخیر  آزمایش  به  آمریکا 

واکنش  اسالمی  بالستیک جمهوری 
با  »خزانه داری  گفته  و  داده  نشان 
قدرت برنامه فعال موشک بالستیک 
رژیم ایران را هدف قرار داده است، 
ما  تحریمی  اختیارات  دارد  قصد  و 
این  درگیر  که  آنهایی  همه  علیه  را 

فعالیت های ممنوع هستند، با شدت 
اعمال کند.«

می کند  جنگ طلبی  ایران  رژیم 
در حالی که دولت ترامپ و وزراء و 
میل سرداران  بر خالف  او  مشاوران 
سپاه انقالب اسالمی و امیران ارتش 
یک  مشتاق  که  اسالمی  جمهوری 
جنگ برای تغییر معادالت به خیال 
خودشان هستند، ظاهرا قصدی برای 
تهران  تهدیدات  با  نظامی  رویارویی 
اقتصادی  تحریم های  بر  و  ندارند 
باز  حساب  رژیم  بیشتر  انزوای  و 
وزارت  این  عمل  در  کرده اند. 
جلودار  که  آمریکاست  خزانه داری 
نه  است  ایران  با جنگ طلبی  مقابله 

وزارت دفاع ایاالت متحده.

واکنش فرانسوی ها
وزارت  واندرمول سخنگوی  اگنس 

ارتباط  همین  در  فرانسه  خارجه 
کننده  تحریک  اقدام  »فرانسه  گفته 
موشکی  آزمایش  کننده  بی ثبات  و 
اقدام  این  می کند.  محکوم  را  ایران 
امنیت  شورای   ۲۲۳1 قطعنامه  با 
نداشته  تطابق  متحد  ملل  سازمان 
همه  فوراً  تا  خواست  تهران  از  و 
موشک  با  مرتبط  فعالیت های 
حمل  برای  که  را  خود  بالستیک 
اند،  شده  طراحی  هسته ای  کالهک 

متوقف کند.«

مواضع تند برایان هوک
ایران  اتاق  مسئول  هوک  برایان 
گفته  نیز  آمریکا  خارجه  وزارت 
با  ارتباط  در  طوالنی  سخنرانی 
ایران داشته است.  آزمایش موشکی 
او گفته »حکومت ایران ادعا می کند 
ماهیت  صرفاً  موشکی اش  آزمایش 
تروریسم  اصلی  حامی  دارد.  دفاعی 
در دنیا چگونه با موشک ادعای دفاع 
نگرانی های  واقع،  در  دارد؟  خود  از 
ساخته  کاماًل  ایران  رژیم  امنیتی 
نقشه  است.  خودش  پرداخته  و 
بود؟  دفاعی  پاریس  در  بمب گذاری 
تالش برای ترور در دانمارک دفاعی 
حوثی ها  به  موشک ها  قاچاق  بود؟ 
عربستان  به  حمله  برای  یمن  در 
سعودی و امارات دفاعی است؟ پناه 
دادن به القاعده دفاعی است؟ قاچاق 
هرویین از طریق ایتالیا دفاعی است؟ 
دولت  خشونت آمیز  کردن  سرنگون 
دفاعی  این کار  آیا  بحرین–  قانونی 

است؟«

را  ایران  یاغی  رژیم  برجام 
میانه رو نکرد

این مقام وزارت خارجه آمریکا در 
سال   1۲ »در  می کند،  عنوان  ادامه 
سازمان  امنیت  شورای  گذشته، 
که  است  گفته  ایران  رژیم  به  ملل 
موشک های  توسعه  و  آزمایش  از 
ایران  و  بردارد،  دست  بالستیک 
سازمان  امنیت  شورای  با  همچنان 
ملل مخالفت و مانند یک رژیم یاغی 
توسعه  و  آزمایش ها  می کند.  رفتار 
بالستیک  موشک های  ادامه دار 
می دهد  نشان  ایران  رژیم  توسط 
که  چنان  ]برجام[  ایران  توافق  که 
را  ایران  رژیم  بودند،  امیدوار  برخی 
میانه رو نکرده است. مستثنی کردن 
]مسئله[ موشک ها از توافق هسته ای 
ایران یک اشتباه بود، و این یکی از 
دالیل اصلی خروج ایاالت متحده از 

آن توافق است.«

شبه نظامیان حکومت ایران 
پیدا  گسترش  سرطان  مانند 

می کنند
هوک ادامه داده »بیایید تنها برای 
لحظه ای به عقب برگردیم. اگر رژیم 
ایران تصمیم نگرفته بود که در ۳9 
خودش  انتخاب  به  گذشته،  سال 
بیاندازد،  راه  فرقه ای  جنگ های 
کاماًل  ایران  دفاعی  نیازهای  آنوقت 
سیاست  این  می بودند.  متفاوت 
ایران  که  است  ایران  رژیم  خارجی 
قرار  کشورها  سایر  با  مناقشه  در  را 
تهدید  ایران هیچ  امروز،  داده است. 
همسایگان  سوی  از  طبیعی ای 
افغانستان  یا  اسراییل،  عرب اش، 
 ،19۷9 انقالب  از  پیش  ندارد. 
همسایگان  همین  با  روابط  از  ایران 
بهره مند بود. اما امروز، نیروی نظامی 
در  ]نیرو[  بزرگترین  ایران  رژیم 
انقالبی اش  نیروهای  است.  منطقه 
در هر کشور همسایه حضور  تقریباً 
دارند. شبه نظامیان اش مانند بیماری 
می کنند،  پیدا  گسترش  سرطان 
و  صلح  و  می کنند  تباه  را  ثبات 
تجارت جهانی را هم در تنگه هرمز و 
هم در باب المندب که به آنها اجازه 
مسدود  نیز  را  سوئز  کانال  می دهد 
ما  بنابراین،  می کند.  تهدید  کنند، 
می کنیم،  محکوم  را  موشک پرانی 
انگلیس و سایرین این  همانطور که 

کار را کرده اند.«

جمهوری اسالمی و شبه نظامیانش؛ 
سلول های سرطانی منطقه

»کیهان العربی« و »Kayhan International« روزانه در موسسه کیهان تهران منتشر می شوند
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