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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

نگاهی به تظاهرات اعتراضی در ایران
تداوم ایستادگی معترضان و فرار مقامات از 

مسئولیت

 در صفحه 2
ایران بار دیگر در هفته های گذشته و 
در سالروز اعتراضات سراسری دی ماه 

96 شاهد اعتراضات گسترده  صنفی در 
شهرهای مختلف بود.  در صفحات 10 و 11 

سرمقاهل درآمد نامعلوم و بودجه تخیلی و 
هزینه های واقعی

باز هم هفده دی و کشف حجاب
دی   17 تاریخ  در  حجاب«  »کشف  قانون  تصویب  از  سال   83
مرتجع  روحانیت  آن،  اول  ردیف  مخالفان  که  قانونی  1314می گذرد. 
و  مبتکران  هستند.  وسطایی  قرون  و  خشک اندیش  آخوندهای  و 
مدافعانش از یکسو رضاشاه و پایوران روشنفکری بودند که در دولت 
و نهادهای مختلف از اقدامات متجددانه ی وی حمایت می کردند و از 
سوی دیگر گروه اندکی از روشنگران جامعه مانند پروین اعتصامی و 
ایرج میرزا و زنان و مردانی که با تشکیل مدرسه های دخترانه برای به 

در آوردن زن ایرانی از »اندرونی« تالش می کردند.
»حجاب« تحمیلی از سوی »دکانداران دین« و جامعه سنتی، آنهم به 
صورت چادر و چاقچور قجری، به راستی مانعی جدی بر سر راه مشارکت 
جاده ی  در  قدم  نمی توانست  ایران  بود.  اجتماعی  زندگی  در  زنان 
پیشرفت اقتصادی بگذارد در حالی که نیمی از جامعه بدون نعمت سواد 
اندرونی ها محبوس بودند و امکان  و آموزش، به صورت »نانخور« در 
مشارکت در سازندگی جامعه را نداشتند. کشورهای غربی دست کم دو 
قرن پیش از آن و همگام با روند صنعتی شدن، راه آموزش همگانی و 
در نتیجه تالش برای برابری حقوقی زن و مرد را در پیش گرفته بودند.
با ایستادگی رضاشاه و روشنفکران حامی وی، تبلیغات و تالش های 
روحانیت مرتجع و »مشروعه خواهان« برای جلوگیری از اجرای قانون 
کشف حجاب به جایی نرسید و جامعه پس از مدتی به چهره ی جدید 
و زیبای خود عادت کرد به ویژه آنکه چادر و چاقچور قجری، تحمیل 
شرع و مالیان شریک در قدرت به جامعه ی متوسط شهری بود؛ وگرنه 
زنان و مردان مناطق مختلف ایران پوشش های محلی متناسب با اقلیم 
و اقتصاد خود را داشتند که نه تحمیل حجاب و نه کشف حجاب نقشی 

در آن بازی نمی کرد!
28 سال بعد که حق رأی زنان نیز قانون کشف حجاب را تکمیل کرد، 
دیگر برای مرتجعان قابل تحمل نبود و صدای اعتراض امثال خمینی 

بلند شد و غائله ی ارتجاعی خرداد 42 را به بار آورد. 
زن ستیزی روحانیت مرتجع و »مشروعه خواهان« اما عمیق تر از آن 
اولین فرصتی که تاریخ در اختیار آنها قرار داد، حجاب را  با  بود که 

دوباره بر زنان و جامعه تحمیل نکنند. 
تا سال 57 اما کشف حجاب و حق رأی زنان در کنار نهادهای مدرن 
ساختاری که همگی در دوران پهلوی ها بنیاد نهاده شدند، تأثیرات خود 
را گذاشته بودند! جمهوری اسالمی هرگز نتوانست حجاب را آنگونه که 
آرزویش بود بر جامعه تحمیل کند. خمینی حتی با تظاهرات زنان علیه 
حجاب در 17 اسفند 1357 که شعار می دادند: »ما انقالب نکردیم تا به 
عقب برگردیم« مجبور شد عقب نشینی کند و تحمیل حجاب تقریبا تا 
سه سال پس از انقالب طول کشید. اما آنهم برای حکومت اسالمی سودی 
نداشت! زنان خیلی زود راه خود را رفتند و بی اعتنا به حکومت دوباره 
چهره ی شهرها را تغییر دادند. سال هاست که »کشف حجاب« و پوشش 
اختیاری و حق انتخاب به خواست جامعه از جمله بسیاری از زنانی که به 
هر دلیلی معتقد به داشتن حجاب هستند تبدیل شده. دیر یا زود، زنان

   ایران باز هم روز تاریخی 17 دی را جشن خواهند گرفت.

=حسن روحانی الیحه بودجه 98 را در حالی تقدیم مجلس کرده که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را تخیلی ارزیابی 
می کنند و مرکز پژوهش های مجلس نسبت به واقعی بودن درآمدهای منظور شده در این الیحه ابراز تردید کرده است.
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صفحه 3د
به  اسراییل  موشکی  سنگین  =حمله 

مواضع سپاه و حزب اهلل در خاک سوریه
صفحه 4

=سفر شمخانی و معاون قاسم سلیمانی به 
کابل: نسخه ی ناامنی برای امنیت افغانستان

صفحه 6
=اپرای »کارِمن« پس از 40 سال توسط زنان

صفحات  8 و 9
= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران

صفحه 13
= سرگرمی -جدول - سودوکو

صفحه 14
=روزنامه نگاران-  ژیال بنی یعقوب )3(

صفحه 15
ورق  دی ماه:  خیزش  سالگِی  =یک 
بیش  از »فتنه 98«  زمامداران  و  برگشته 

از »فتنه 88« نگرانند

صفحات 16
»فرهنگ  علیه  محسن«  =»حاج 
جمهوری  و  او  علیه  مردم  شاهنشاهی«؛ 

اسالمی
=حمله حزب اللهی ها به ظریف: تحریف 

نکنید، اسرائیل باید نابود شود!
صفحه 17

»سلطان  عمارت ساز  =علی اکبر 
با  کرمان«  »حلقه  درشت  دانه  اختالس«: 

پرونده هزاران میلیاردی

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

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

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

کیهان لندن منتشر کرد:

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

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

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

اختصاصی کیهان لندن؛ 
شاهزاده رضا پهلوی:

هدایت میدانی اعتراضات 
بر عهده تشکل هایی است 

که در داخل ایران و در
بطن اعتراضات حضور دارند

رئال مادرید برای سومین بار قهرمان 
باشگاه های جهان شد

****
جام ملت های آسیا:

ویتنام جوانترین، چین پیرترین تیم هایجام
****

راجر فدرر و سرینا ویلیامز برای 
نخستین بار در مقابل یکدیگر

****
تخریب محوطه باستانی شوش در فضای 

امنیتی توسط شهرداری
****

افزایش روزافزون صیغه در ایران

سازمان سرکوب رهایی بخش:

سپاه در چشم انداز آینده ی ایران
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ایران بار دیگر در هفته های گذشته و 
در سالروز اعتراضات سراسری دی ماه 
96 شاهد اعتراضات گسترده  صنفی در 

شهرهای مختلف بود. 
کارگران

از نیمه پاییز کارگران دو واحد تولیدی 
بزرگ کشور، مجتمع کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه و گروه ملی فوالد اهواز 
در اعتراض به پرداخت نشدن به موقع 
حقوق و مزایا و همچنین وجود مافیای 
وابسته به حکومت در بخش مدیریت 
این دو مجتمع ده ها روز اعتراض کردند. 
این اعتراضات پس از مدتی به خیابان ها 
کشیده شد و به شکل تظاهرات هر روزه 

ادامه یافت.
در شرایطی که تالش می شد تظاهرات 
نمایش  با  مجتمع  دو  این  کارگران 
همراهی مسئوالن و حضور و مذاکره 
اما  شود،  خاموش  کارگران  با  آنها 
کارگران ایستادگی کرده و در نهایت 
آنها  آنها حمله شد و شماری  به  نیز 
بازداشت شدند. در حال حاضر تعدادی 
از کارگران همچنان در بازداشت و ده ها 
کارگر در انتظار برگزاری دادگاه هستند.

دو  این  کارگران  اعتراضات  چند  هر 
شمار  به  صنفی  صنعتی،  مجتمع 
اما نکته ی مهم، اعتراض آنها  می رود 
به وجود مافیای حکومتی در مدیریت 

کارخانه هاست.
کارگران در شعارهای خود مسئوالن 
و  داده  قرار  بازخواست  مورد  را  نظام 
حتی در مذاکراتی که مسئوالن دولتی 
با نمایندگان کارگران هر دو مجتمع 
داشتند، آنها بدون ترس و بسیار شفاف 
به انتقاد از حکومت پرداخته و مافیای 
اقتصادی را جزیی از بدنه ی حکومت 
معرفی کردند که کار و زندگی کارگران 

را به بازی گرفته اند.
از سوی دیگر کفن پوش شدن کارگران 
و تأکید آنها بر نترسیدن و ایستادن تا 
مطالبات  به  رسیدن  برای  جان  پای 
از  را  صنفی  اعتراضات  این  خود، 
نمونه های پیشین خود متمایز می کند.

مالباختگان
ایران  دیگر  شهرهای  حال  همین  در 
نیز شاهد اعتراضات مختلفی بود که با 
انتخاب شعارهای ساختارشکنانه نسبت 
به اعتراضات مشابه پیشین تندتر و با 
مواضعی مشخص تر برگزار می شوند. از 
جمله می توان به اعتراضات مالباختگان 
اشاره کرد که اگر تا چندی پیش در 
حکومتی  مقامات  از  شعارهایشان 
آنها  به  را  حق شان  تا  می خواستند 

شعارهایشان  در  اکنون  بازگرداند، 
مسئوالن حکومتی را افرادی می دانند 
و  می خورند  را  مردم  مال  و  حق  که 
از  ظلم  این  ریشه ی  که  می خواهند 

ایران کنده شود.
دانشجویان

همچنین دانشجویان به عنوان بخشی 
به  اعتراضات  از  پس  که  جامعه  از 
انتخابات ریاست جمهوری در  نتیجه 
سال 88 تقریباً خاموش بودند و حتی 
 96 دی ماه  سراسری  اعتراضات  در 
نداشتند،  چشمگیری  مشارکت  نیز 
به  دست  مختلف  دالیل  به  اکنون 
اعتراض می زنند. برای نمونه می توان 
در  روزه  چند  صنفی  اعتراضات  به 
چند دانشگاه کشور نسبت به کیفیت 
همچنین  و  سرویس  سلف  غذای  بد 
اعتراض به دریافت هزینه های مضاعف 
دانشجویان  و همراهی  دانشجویان  از 
چند دانشگاه از جمله دانشگاه »عالمه 
کارگران  اعتراضات  با  طباطبایی« 
اهواز اشاره  نیشکر هفت تپه و فوالد 

کرد.

دانشجویان  پتانسیل  شدن  فعال  اما 
واژگونی  تلخ  حادثه  از  پس  دیگر  بار 
اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 
بیشتر نمایان شد و دانشجویان دو روز 
بطور گسترده  در این دانشگاه دست به 
اعتراض زده و با  تجمع و سخنرانی و 
سر دادن شعار علیه رؤسا و مسئوالن 
دانشگاه خواستار پاسخگویی آنها شدند. 
این جنب و جوش دانشجویان به یک 
تجمع بزرگ یک روزه در مقابل دانشگاه 

تهران منجر شد.
آموزگاران و بازنشستگان

بازنشستگان و آموزگاران نیز به یکی 
از محورهای اصلی برگزاری تجمعات 
آموزگاران  شده اند.  تبدیل  اعتراضی 
که اردیبهشت ماه گذشته یک تجمع 
اعتصاب  نوبت  دو  و  تهران  در  بزرگ 
دو روزه در مهرماه و آبان ماه 97 انجام 
داده بودند، بار دیگر به طرح مطالبات 
خود در تجمعات اعتراضی پرداختند. 
هر چند در این میان ده ها آموزگار در 
شهرهای مختلف بازداشت شده اند اما 
آموزگاران همچنان با صدور بیانیه و 
حضور در تجمعات به اعتراضات خود 

ادامه می دهند.
قشرهای خاموش

از دی ماه گذشته به ویژه در ماه های 
اخیر تا کنون بیش از هزار تجمع صنفی 
دیگر برگزار شده است. یکی از مسائل 
قابل توجه در اعتراضات یک سال اخیر 
اینست که بسیاری از تجمعات اعتراضی 
علیه  و  ساختارشکنانه  شعارهای  با 
حکومت توسط کسانی انجام می شود 
که تا پیش از تظاهرات سراسری دی ماه 
96 با وجود اعتراض و نارضایتی، سکوت 
می کرده اند. از جمله بسیاری از کسانی 
که مبالغی را برای ساخت مسکن به 
انبوه سازی  شرکت های  و  تعاونی ها 
شرکت ها  این  آنکه  بدون  داده اند 
تعهدات خود را انجام داده باشند. این 
زیاندیدگان نیز به شدت دارای ظرفیت 
اعتراضی هستند و سریع دست به کار 

برگزاری تجمع می شوند.
و  کشاورزان  چشمگیر  حضور 

روستاییان
تظاهرات  می دهد  نشان  اینها  همه 
سراسری دی ماه 96 با شعارهای مهم 
تاریخی و ساختارشکنانه، از بهمن ماه 
صنفی  اعتراضات  صورت  به  گذشته 
جامعه  پوست  زیر  در  را  خود  حیات 
ادامه  خود  مسیر  به  و  کرده  حفظ 
و  روز  در حالی که هر  آنهم  می دهد 
هر هفته مردم بیشتری را با مطالبات 

امروز  با خود همراه می کند.  مختلف 
کشاورزان و روستاییانی که بر خالف 
و  اقتصاد  در  تعیین کننده شان  نقش 
همچنین امور محیط زیست، همواره 
در حاشیه بوده اند نیز توانسته اند جریان 
اجتماعی  اعتراضات  در  برجسته ای 
کشاورزان  بار  نخستین  کنند.  ایجاد 
نماز  در  حضور  با  که  بودند  اصفهان 
امام جماعت  به تریبون  جمعه پشت 
نشستند و شعار دادند:  »رو به میهن، 
پشت به دشمن«! حضور کشاورزان در 
اعتراضات سراسری آنهم به دلیل آب 
از جنبش های  تازه ای  زمین، فصل  و 
اسالمی  جمهوری  علیه  را  اجتماعی 

گشوده است.
نقش بازدارنده ی حامیان جمهوری 

اسالمی
دی ماه سال گذشته پس از شکل گیری 
از 100  اعتراضات سراسری در بیش 
تیم های  از  مجموعه ای  ایران،  شهر 
رسانه ای و تبلیغاتی نظام که غالباً وابسته 
به دولت روحانی بودند، چه در داخل 
کشور و چه در خارج کشور، با ایجاد 

موج  تحریف در شبکه های اجتماعی 
و حضور در برنامه برخی تلویزیون های 
موسوم به »فارسی زبان« تالش کردند 
»بی ریشه«،  را   96 دی ماه  خیزش 
»بی حاصل« و »گذرا« نشان دهند و 
حتی مردم معترض را که حق و حقوق 
نشاندگان  دست  می خواهند  را  خود 
قلمداد  آمریکا  و  عربستان  و  اسرائیل 
تظاهرات کنندگان  شعارهای  کنند. 
اما در طول یک سال گذشته همواره 
اعتراضات  این  که  است  داده  نشان 
نتیجه ی ناگزیر روند آگاه شدن است: 
»دشمن ما همینجاست، بیخود میگن 
آمریکاست!« و »اصالح طلب اصولگرا، 

دیگه تمومه ماجرا!«
نگرانی و ریزش مدافعان نظام

ویژه  به  مردم   اعتراضات  ادامه 
به  پیش  از  بیش  اخیر  ماه های  در 
درگیری های درون حکومت و همچنین 
استعفا در باال و ریزش در بدنه نظام 
تازه  صف بندی های  به  و  زده  دامن 
منجر می شود. برخی از روزنامه نگاران، 
هنرمندان و حتی کارشناسانی که تا 
از  یا حتی بخشی  نظام  دیروز حامی 
به  روزها  این  می رفتند،  به شمار  آن 
ابراز  انتقاد کرده و  عملکرد مسئوالن 
»نخواستن  موج  می کنند.  ناامیدی 
نظام« و اینکه »باید« تغییراتی صورت 
گیرد، در حال گسترش و نفوذ در میان 

الیه های مختلف خود رژیم است.
زنان و حلقه های همبستگی و حمایت

حاال، در دی ماه 97، سرعت تحوالت 
سیاسی در ایران چنان شتاب گرفته 
واهمه در کوچه  و  که مردم بی ترس 
می زنند.  فریاد  نظام  علیه  خیابان  و 
در این میان، زنان و مطالبات آنها به 
کانونی برای ابراز نارضایتی  و اعتراضات 
حقوقی و سیاسی تبدیل شده اند. نکته 
مهم دیگر در تظاهرات اعتراضی کشور، 
شکل گرفتن حلقه ها ی همبستگی بین 
صنوف و گروه های مختلف اجتماعی 
است. آنها از یکدیگر حمایت می کنند 
دست  یکدیگر  مطالبات  خاطر  به  و 
»اتحاد«  درک  می زنند.  اعتراض  به 
لزوم  و  مشترک«  »منافع  داشتن  و 
ارزشمند  آگاهی های  از  »ایستادگی« 

اعتراضات یک سال گذشته است. 
استعفا و فرار از پاسخگویی

زمامداران  که  حالیست  در  اینهمه 
شعارهای  برخالف  اسالمی  جمهوری 
به  پاسخگویی  توان  نه  پرطمطراق، 
مطالبات معترضان را دارند و نه یارای 
مقابله با مردم را. اینست که بسیاری 

از آنها نیز از یکسو بدون آنکه به نقش 
و مسئولیت خود اشاره ای بکنند مرتب 
به طرح و تکرار مشکالت و معضالت 
دیگر  سوی  از  و  می پردازند  موجود 
گردن  به  را  تقصیر  می کنند  تالش 
در  بیندازند!  »بیگانگان«  یا  یکدیگر 
از  برخی  که  است  شرایطی  چنین 
مقامات فرار را بر قرار ترجیح می دهند؛ 
برخی از آنها به دنبال ممنوع الخروج 
تا  دیگر  عده ای  یکدیگرند؛  کردن 
فرصت باقیست در حال خروج اموال و 
استقرار خانواده های خود در کشورهای 
دیگر هستند؛ عده ای استعفا می دهند 
و چهره ی منتقد به خود می گیرند و... 
است  واقعی  تصاویر  این  مجموعه ی 
صنفی  تجمعات  برگزارکنندگان  که 
و معترضان را سرانجام به این نتیجه 
به  اگر خواهان رسیدن  می رساند که 
مطالبات خود هستند، می بایست از این 
شرایط و این نظام عبور کنند وگرنه در 
جمهوری اسالمی، هیچکس هرگز به 

فکر آنها نبوده و نخواهد بود. 
روشنک آسترکی

در سال میالدی که چند روزی بیش از 
آغاز آن نمی گذرد، جمهوری اسالمی 
40 ساله می شود. سال 2019 ولی در 
شرایطی آغاز شده که حکومت ایران 
در موقعیتی بسیار بحرانی قرار دارد. 
سال های  از  بیش  اقتصادی  بحران 
پیش دامن نظام را گرفته است. شدت 
این یحران در حدی است که بسیاری 
از  از شخصیت های حکومت صحبت 
می کنند.  ساله   40 دوران  این  پایان 
حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری 
داد  هشدار  دی ماه  هشتم  اسالمی 
ما  که  ندارد  وجود  تضمینی  »هیچ 
یکی  فرزند  هاشمی  فائزه  بمانیم«. 
دیگر از بنیانگذاران جمهوری اسالمی، 
دختر  می کند.  فروپاشی  از  صحبت 
علی اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو 
با یکی از رسانه های تهران می گوید: 
»حکومت دچار فروپاشی شده است 
و تنها ظاهر آن باقی مانده است«. او 
در ادامه می افزاید: »فروپاشی محتوایی 
فروپاشی  تنها  و  است  افتاده  اتفاق 
نیافتاده  اتفاق  فیزیکی  و  ظاهری 
که  می دهم  احتمال  خیلی  و  است 

این اتفاق بیافتد.

هراس از فروپاشی
تنها منتقدین والیت فقیه نگران آینده 
نیستند. شخص علی خامنه ای  نظام 
به »فتنه« جدیدی  اخیرا نسبت  نیز 
در سال آینده خورشیدی هشدار داده 
بود. البته رهبر جمهوری اسالمی طبق 
معمول »دشمنان« را متهم به تالش 
برای ایجاد اختالل در کشور می کند. 
علی خامنه ای از سران نظام خواسته 
زیرا  کنند«  جمع  را  »حواس شان 
 98 سال  برای  است  »ممکن  آمریکا 
علی محمد  باشد«.  کشیده  نقشه ای 
نائینی از جمله مشاوران فرمانده کل 
نیز  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
آینده  سال  در  که  می دهد  هشدار 
خورشیدی باید در انتظار »التهابات« 

جدیدی بود.
معیشتی  مشکالت  رفع  از  که  نظام 
مردم عاجز است، با استفاده ازتبلیغات 
حلقه  ساختن  تنگ تر  و  سرکوب  و 
که  جایی  تا  دارد  نظر  در  خودی ها 
وقت  حیات  ادامه  برای  دارد  امکان 
بخرد. آش سرکوب آنقدر شور شده که 
فائزه هاشمی نیز علنا می گوید حکومت 

از طریق ارعاب و وحشت تالش دارد 
»پایه های خود را مستحکم نگه دارد«. 
البته نگاهی سطحی به الیحه بودجه ای 
که حسن روحانی در روزهای گذشته 
برای سال آینده خورشیدی به مجلس 
ارائه داد نیز سخنان فائزه هاشمی را 
سال  بودجه  الیحه  در  می کند.  تائید 
سپاه  اطالعات،  وزارت  سهم  آینده  
بودجه  الیحه  در  بسیج  و  پاسداران 
پیشنهادی افزایش قابل توجهی داشته 

است.

نامزدهای جانشینی علی خامنه ای
رئیس  آملی الریجانی  صادق  انتصاب 
خبرگان  شورای  عضو  و  قضائیه  قوه 
تشخیص  مجمع  ریاست  به  رهبری، 
مصلحت نظام و همزمان عضویت وی 
در شورای نگهبان، حکایت از تنگ تر 
علی  تالش  و  خودی ها  دایره  شدن 
خامنه ای برای سپردن مسئولیت های 
خود  نزدیکان  حلقه ی  به  بیشتر 
آینده  سال  امردادماه  در  البته  دارد. 
ریاست  دوره  دومین  خورشیدی، 

بر  آملی  الریجانی  صادق  ساله  پنج 
رسید،  خواهد  پایان  به  قضائیه  قوه 
و از هم اکنون گمانه زنی ها در مورد 
جانشینی او آغاز شده است. یکی از 
قوه  ریاست  برای  کاندیداهای مطرح 
سابق  نامزد  رئیسی  ابراهیم  قضائیه، 
کنونی  رئیس  و  جمهوری  ریاست 
آستان قدس رضوی است. یکی دیگر 
از نام های مطرح برای جانشینی صادق 
قوه  ریاست  مقام  در  آملی  الریجانی 
رئیس  سعدی  حسینعلی  ئیه،  قضا
است.  صادق«  »امام  دانشگاه  کنونی 
علی  شاگردان  از  سعدی  حسینعلی 
خامنه ای است و گفته می شود از افراد 
مورد اطمینان رهبر جمهوری اسالمی 

به شمار می رود.
این  بر  نی  یرا ا مفسران  ز  ا برخی 
در  تغییرات  این  که  هستند  نظر 
اسالمی،  جمهوری  سطوح  باالترین 
بی رابطه با زمینه سازی جهت انتخاب 
جانشین برای علی خامنه ای نیست. 
برای  گمانه زنی ها  که  مدت هاست 
است.  آغاز شده  جانشینی خامنه ای 
ز  ا ید  با نه زنی  گما ز  ا بیش  لبته  ا
آینده  رهبر  انتخاب  برای  یارگیری 
 . کرد صحبت  سالمی  ا جمهوری 
جابجا  با  دارد  تالش  خامنه ای  علی 
کردن برخی مهره ها در رأس نظام، 
فرزندش  برای جانشینی  را  موقعیت 
مجتبی مهیا سازد. البته کم نیستند 
جانشینی  نامزد  را  خود  که  کسانی 
علی خامنه ای کرده اند. صادق آملی  
الریجانی بدون شک یکی از این افراد 
گفته  به  نیز  روحانی  حسن  است. 
نامزد  بهترین  را  خود  نزدیکانش، 
»والیت  کرسی  بر  زدن  تکیه  برای 

فقیه« می داند.

بودجه بدون درآمد
الیحه  روحانی  حسن  میان،  این  در 
بودجه 1398 را تقدیم مجلس کرد. 
این بودجه را بسیاری از کارشناسان 
کنند.  می  ارزیابی  تخیلی  اقتصادی 
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
بودن  واقعی  به  نسبت  نیز  اسالمی 
درآمدهای منظور شده در این الیحه 
است.  کرده  جدی  تردید های  ابراز 
اینترنتی  پایگاه  در  که  گزارش،  این 
این مرکز منتشر شده است،  رسمی 
به  بودجه  وابستگی  هرچیز  از  قبل 

این الیحه 3۵  صادرات نفت، که در 
درصد منظور شده است، را زیر سوال 
وابستگی  گزارش  این  در  می برد. 
از  بیش  نفت  به  آینده  سال  بودجه 
این رقم ارزیابی می شود زیرا در مورد 
در  است.  شده  اغراق  درآمدها  دیگر 
واقعیت های  به  اشاره  با  گزارش  این 
سال جاری خورشیدی اشاره می شود 
که درآمدهای مالیاتی در 7 ماه اول 
سال 97 در بودجه سال جاری 84هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده بود، در 
وارد  میلیارد  60هزار  تنها  که  حالی 
درآمدهای  است.  دولت شده  صذوق 
حوزه عملیاتی نیز در وضعیت مشابهی 
برای  قرار دارند. در بودجه سال 97 
میلیارد  44هزار  سال  اول  ماه   7
پیش بینی شده بود، در حالی که در 
عمل کمتر از 1۵هزار میلیارد تومان 

بوده است.
درآمدهای ناشی از صادرات نفت نیز، 
بنابر آنچه در این گزارش آمده است، 
با واقعیت تطبیق ندارند. در الیحه ای 
برده  مجلس  به  روحانی  حسن  که 

آینده  سال  نفتی  درآمدهای  است، 
142هزار میلیارد تومان برآورد شده 
بشکه  بهای  بودجه  الیحه  در  است. 
در  است.  تعیین شده  دالر  نفت ۵4 
حال حاضر قیمت کنونی نفت شاخص 
دالر   ۵3.21 جهانی  بازار  در  )برنت( 
تا  دو  بین  همیشه  ایران  نفت  است. 
سه دالر کمتر از نفت شاخص فروش 
رفته است و در حال حاضر با توجه 
به تخفیفی که جمهوری اسالمی برای 
خریداران باقیمانده منظور می کند و 
تقبل هزینه بیمه و حمل  و نقل که 
به خاطر تحریم ها به گردن فروشنده 
اقتاده است، در خوشبینانه ترین حالت 
سهم ایران کمتر از 40 دالر برای هر 
بودجه  الیحه  در  بود.  خواهد  بشکه 
98، میزان صادرات نفت 1میلیون و 
63۵هزار بشکه فرض شده است، در 
حالی که بر اساس تخمین های آژانس 
اترژی و بانک جهانی، در  بین المللی 
جمهوری  خورشیدی  آینده  سال 
اسالمی نخواهد توانست بیش از یک 
میلیبون بشکه نفت و میعانات گازی 

به خارج صادر کند.

تورم  و بیکاری۴۰ درصدی
در 7 ماه سال جاری، و قبل از آغاز 
بودجه  کسری  نفتی،  تحریم های 
تومان  39میلیارد  با  برابر   97 سال 
سال  آخر  تا  که  رقمی  است.  بوده 
خورشیدی جاری می تواند به 60هزار 
نوبخت،  محمدباقر  برسد.  میلیارد 
هم  بودجه،  و  برنامه  سازمان  رئیس 
معتقد است 38۵هزار میلیارد تومان 
بودجه تحقق پیدا نخواهد کرد، ولی 
»کسری بودجه نیز نخواهیم داشت«. 
نوبخت  محمدباقر  »پیش بینی«  این 
از  بودجه  کسری  اینکه  به  توجه  با 
بودجه های  همه  ثابت  شاخص های 
سال های اخیر جمهوری اسالمی بوده 
است، واقعا تعجب برانگیز است. کسری 
اسالمی  جمهوری  در  مزمن  بودجه 
بدهی های دولت را به انبوهی تبدیل 
افزایش  اصلی  دلیل  که  است،  کرده 
بسیار  تورم  نتیجه  در  و  نقدینگی 
اقتصادی  محافل  برخی  است.  باال 
از  افزون  را  کنونی  تورم  بین المللی 

40 درصد برآورد می کنند.
و  نفت  صادرات  کاهش  وجود  با 
 ،98 سال  بودجه  در  دولت،  درآمد 

تبلیغاتی  و  مذهبی  نهادهای  سهم 
یافته  توجهی  قابل  افزایش  رژیم 
میلیون   ۵300 آینده  سال  است. 
و  صدا  چون  نهادهایی  سهم  تومان 
مرکز  اسالمی،  جمهوری  سیمای 
سازمان  علمیه،  حوزه های  خدمات 
فرهنگ  سازمان  اسالمی،  تبلیغات 
عالی  شوراهای  اسالمی،  ارتباطات  و 
مشابه  نهاد های  و  علمیه  حوزه های 
خواهد شد. در عوض، در کشوری که 
در معرض بی آبی گسترده و آلودگی 
هوا قرار دارد، کل بودجه امور محیط 
زیست کمی بیش از 4 میلیارد تومان 
است. در حالی که بیش از ۵ تریلیون 
تریلیون   62 و  تبلیغات  خرج  تومان 
تومان خرج نهاد های نظامی و امنیتی 
خواهد شد؛ آنهم در حالی که کارگران 
به  حقوق  ماه ها  صنایع  از  بسیاری 
تعویق افتاده دارند و بر اساس آخرین 
پژوهش مرکز آمار ایران، بیش از 40 
درصد از مردم کشور نیز در جستجوی 

کار هستند.
احمد رأفت

نگاهی به تظاهرات اعتراضی در ایراندرآمد نامعلوم و بودجه تخیلی و هزینه های واقعی
تداوم ایستادگی معترضان و فرار مقامات از مسئولیت

از  بسیاری  که  کرده  مجلس  تقدیم  حالی  در  را  بودجه 9۸  الیحه  روحانی  =حسن 
کارشناسان اقتصادی آن را تخیلی ارزیابی می کنند و مرکز پژوهش های مجلس نسبت 

به واقعی بودن درآمدهای منظور شده در این الیحه ابراز تردید کرده است.
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قطعات آلمانی موشک هایی که سپاه تولید کرده
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آلمان:  در  آمریکا  =سفیر 
شرکت ها تشخیص می دهند 
ایران به   با رژیم  که تجارت 
روی  سرمایه گذاری  معنی 
سپاه  تروریستی  استراتژی 

پاسداران است.

شرکت آلمانی »کرمپل« پنجشنبه 
فروش  کرده  اعالم  دی ماه  ششم 
قطعات تولیدی خود را که رژیم ایران 
استفاده  موشک  ساخت  در  آنها  از 

می کند متوقف کرده است.
می کند  تولید  قطعاتی  شرکت  این 
سپاه  و  دارند  دوگانه  کاربرد  که 
موشک   ساخت  در  آنها  از  پاسداران 

استفاده می کند.
این  اعالم  با  وایر،  دیلی  وبسایت 
برای  دیگری  »پیروزی  را  آن  خبر 
این  می نویسد:  و  دانسته  ترامپ« 
به  وفادار  نیروهای  توسط  موشک ها 
بشار اسد برای حمالت شیمیایی علیه 
کار  به  سوری  کودکان  و  شهروندان 

گرفته  شده اند.
این یک موفقیت برای دولت ترامپ 
آلمانی  توانسته شرکت های  است که 
کند  منصرف  ایران  با  معامله  از  را 
که حاصل مذاکرات گسترده ریچارد 
گرنل سفیر آمریکا در آلمان با مدیران 

این شرکت هاست.
است  گفته  پنجشنبه  روز  گرنل 
می دهند  تشخیص  »شرکت ها 
معنی  به   ایران  رژیم  با  تجارت  که 
استراتژی  روی  سرمایه گذاری 

تروریستی سپاه پاسداران است«.
روزنامه اورشلیم پست نوشته شرکت 
اشتوتگارت  شهر  حوالی  در  کرمپل 
و  بوردها  سازنده  و  است  مستقر 
در  که  است  الکترونیک  کیت های 
دارند.  کاربرد  موشک  و  راکت  موتور 
این روزنامه نیز به تالش های گسترده 
آلمان  ریچارد گرنل سفیر آمریکا در 

شرکت های  مدیران  با  مذاکره  برای 
آلمانی جهت متوقف کردن تجارت با 

ایران اشاره کرده است.
شرکت  سخنگوی  وسترمان  راینر 
کرمپل نیز تاکید کرده از چندین ماه 
پیش این شرکت دیگر هیچ کاالیی به 

ایران تحویل نمی دهد.
منابع  از  نقل  به  بیلد  روزنامه 
اطالعاتی آلمان سال گذشته گزارش 
داده بود که برخی شرکت های آلمانی 
ارائه  تکنولوژی هایی  ایران  رژیم  به 
داده اند که ارتش بشار اسد در حمالت 

شیمیایی سوریه به کار برده است.

شرکت آلمانی »کرمپل« فروش قطعه به ایران را 
متوقف کرد

دونالد ترامپ و همسرش مالنیا در عراق

دومین  با  مصادف  دسامبر   2۶ روز 
دونالد  کریسمس،  تعطیالت  روز 
همراه  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ 
اعالم  سفری  در  مالنیا،  همسرش  با 

نشده وارد عراق شد.
هوایی  پایگاه  در  مالنیا  و  وی 
نظامیان  در جمع  عراق  در  »االسد« 

آمریکایی حاضر شدند.
اعالم  اطالعیه ای  در  سفید  کاخ 

عراق  به  ترامپ  پرزیدنت  که  کرد 
نظامی  نیروهای  از  شخصا  تا  رفته 
فداکاری  و  تالش  خاطر  به  آمریکا 
و  سپاسگزاری  موفقیت هایشان  و 
آرزو  آنها  برای  را  خوبی  کریسمس 

کند.
ترامپ در حالی همراه با همسرش 
در میان نظامیان آمریکایی در عراق 
گذشته  هفته  که  است  شده  حاضر 

به  آمریکایی  نیروهای  کرد  اعالم 
شد.  خواهند  خارج  سوریه  از  زوی 
در  »االسد«  هوایی  پایگاه  در  وی 
عراق به نظامیان آمریکایی گفت که 
قصد خارج کردن نیروهای آمریکایی 
»اگر  نمود  اضافه  و  ندارد  را  عراق  از 
باشد  الزم  سوریه  در  هم  اقدامی  هر 
می توانیم از پایگاه های خود در عراق 

استفاده کنیم.«

تصاویری که گفته می شود مربوط به موشک هایی کروز است که یک ناو اسرائیلی در مدیترانه به سوی دمشق پرتاب کرد

حمله سنگین موشکی اسراییل به مواضع سپاه و 
حزب اهلل در خاک سوریه

=انبار تسلیحات سپاه در 
قرار  هدف  دمشق  حوالی 
نیروی  از  تعدادی  و  گرفته 
سپاه قدس و حزب اهلل کشته 

و مجروح شده اند.
=عملیات موشکی اسراییل 
بتدا  ا داشت،  مرحله  دو 
و  کردند  حمله  جنگنده ها 
از  کروز  موشک های  سپس 
یک ناو در مدیترانه به سوی 

دمشق شلیک شد.
)چهارم  دسامبر  سه شنبه شب 2۵ 
دی( ارتش اسراییل در یک عملیات 
پاسداران،  سپاه  مواضع  گسترده 
حزب اهلل و نظامیان حامیان بشار اسد 

را در خاک سوریه هدف قرار داد.
انبار  حاکیست  گزارش ها  برخی 
تسلیحات سپاه حوالی دمشق هدف قرار 
گرفته و تعدادی از نیروی سپاه قدس 
شده اند. مجروح  و  کشته  حزب اهلل  و 

که  اهدافی  از  یکی  می شود  گفته 
کرد  شناسایی  را  آن  اسرائیل  ارتش 
و هدف قرار داد یک فروند هواپیمای 

متعلق به »فارس ایرقشم« است.
تمرکز  خبرگزاری ها،  گزارش  به 
حمالت موشکی روی مقرهای نظامی 
شبه نظامیان حامی اسد در »معادیه« 

)جنوب غربی دمشق( بود.
تنها زخمی شدن  تلویزیون سوریه 
منابع  اما  کرد  تایید  را  نظامی  سه 
غیررسمی و شاهدان عینی می گویند 
بیمارستان  و  بوده  باال  تلفات  شدت 
انتقال  محل  که  دمشق  مرکزی 
روی  به  است  بوده  مجروح  نیروهای 
میان  در  شده.  بسته  عادی  مردم 
وابسته  نیروهای  زیادی  تعداد  آنها 
به حکومت ایران و همچنین اعضای 

حزب اهلل دیده وجود دارند.
در مرحله اول عملیات، جنگنده های 

اسرائیل از آسمان جنوب لبنان پایگاه 
هدف  را  دمشق  حوالی  در  مقاومت 
قرار دادند. در واکنش به این حمالت 
و  رهگیری  به  شروع  سوریه  پدافند 

انهدام این موشک ها کرد.
از موشک ها،  برخی  انهدام  با وجود 
آنها به هدف اصابت کرد.  از  تعدادی 
سپاه  به  نزدیک  غیررسمی  منابع 
کشته  نفر  چهار  دست کم  می گویند 
شده اند. مرحله دوم و اصلی عملیات 
اسراییل حمله موشکی از ناو مستقر 
در سواحل نزدیکی لبنان بود. در حالی 
که تمرکز پدافند روسی  ارتش سوریه 
که گفته می شود از نوع »پنتسیر اس 
شلیک  موشک های  روی  بودند   »1
اسرائیل  ارتش  جنگنده های  از  شده 
 2۳ تا   20 از  بیش  بودند  متمرکز 
موشک کروز از ناو اسرائیلی به اهدافی 

در دمشق و حوالی آن پرتاب شد.
گزارش ها حاکیست ارتش سوریه در 
واکنش به این حمالت موشک هایی را 

به سمت اسراییل پرتاب کرد اما ارتش 
این کشور با صدور بیانیه ای از انهدام 
آنها توسط سیستم پدافندی »پیکان« 

خبر داده است.
این اولین اقدام نظامی اسرائیل علیه 
سپاه و حزب اهلل در خاک سوریه پس 
آمریکایی  نیروهای  خروج  اعالم  از 
وزیر  نخست  نتانیاهو  بنیامین  است. 
اسرائیل در روزهای اخیر گفت، خروج 
اسرائیل  قاطعیت  بر  آمریکا  نظامیان 
برای جلوگیری از ریشه دواندن سپاه 
رژیم  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
ایران در سوریه هیچ تاثیری ندارد و 
اسراییل قاطعانه به اجرای این تصمیم 
اسرائیل  آمریکا  می دهد.  ادامه  خود 
از سوریه در  اعالم خروج  از  را پیش 
بود.  داده  قرار  خود  تصمیم  جریان 
قابل  معتقدند  کارشناسان  برخی 
پیش بینی بود که اسرائیل برای نشان 
دادن عزم خود دست به اقدام نظامی 

سنگین بزند.

جمهوری  دفاع  =وزارت 
اسالمی قصد دارد سه ماهواره 

به فضا پرتاب کند.
آمریکا  خارجه  =وزیر 
ین  ا سی  مهند ید  می گو
فنآوری  مشابه  ماهواره ها 
موشک های بالستیک است.

تند  بیانیه ای  در  =پمپئو 
کرده  توصیه  ن  تهرا به 
انزوای  از  جلوگیری  برای 
عمیق تر اقتصادی و سیاسی 
پرتاب های تحریک کننده را 

متوقف کند.
جمهوری  رژیم  =ترامپ: 
مذاکره  آماده  اسالمی هنوز 
ادامه  با  اما  نشده  آمریکا  با 

فشارها آماده خواهد شد.
وزیر خارجه آمریکا، پنجشنبه سوم ژانویه 
موضع گیری  اولین  در  دی ماه(،   1۳(
خود علیه جمهوری در سال 2019 به 
جمهوری اسالمی هشدار داد به نقض 
و  دهد  پایان  امنیت  شورای  قطعنامه 
برای جلوگیری از انزوای جدی اقتصادی 
و سیاسی دست از آزمایش موشک های 

بالستیک  بردارد.
تاکید کرده  بیانیه ای  پمپئو در  مایک 
برنامه  علناً  ایران  رژیم  دفاع  »وزارت 
پرتاب های فضایی )SLV( را در ماه های 
آینده اعالم کرده است. چنین اقداماتی 
بار دیگر نشانگر سرپیچی رژیم ایران از 
قطعنامه 22۳1 شورای امنیت سازمان 
ایران  رژیم  از  که  است،  متحد  ملل 
با  رابطه  در  اقدامی  هیچ  می خواهد 
موشک های بالستیک با قابلیت حمل 

سالح اتمی انجام ندهد.«
»مهندسی  شده  تاکید  بیانیه  این  در 
کار  به  فنآوری  شبیه  ماهواره  ساخت 
بالستیک  موشک های  تولید  در  رفته 
از جمله موشک های بالستیک قاره  پیما 
است. یک موشک بالستیک قاره  پیما با 
برد 10 هزار کیلومتر می تواند به ایاالت 

متحده برسد.«
وزیر خارجه آمریکا گفت:  »رژیم ایران 
قطعنامه  تصویب  زمان  از  بار  چندین 
ملل  سازمان  امنیت  شورای   22۳1
موشک های بالستیک را آزمایش کرده 
و هنوز به آن ادامه می دهد. اول دسامبر 
یک  ایران  رژیم  آذر( ،  )دهم   201۸
را  متوسط  بُرد  با  بالستیک  موشک 
چند  حمل  توانایی  که  کرد  آزمایش 
کالهک اتمی را دارد و فرمانده هوافضای 
ایران  بعد گفت  پاسداران مدتی  سپاه 
موشک   ۵0 تا   40 بین  دارد  برنامه 

بالستیک در سال آزمایش کند.«
همواره  متحده  »ایاالت  افزود:   پمپئو 

مایک پمپئو: 

رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم است

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا

موشکی  فعالیت های  که  داده  هشدار 
پرتاب های  حامل  موشک  و  بالستیک 
فضایی از سوی رژیم ایران، ثبات منطقه 
را بر هم زده و آثاری فراتر از بی ثباتی 
دارد. فرانسه، آلمان و بریتانیا و خیلی 
کشورهای دیگر جهان هم نگرانی عمیق 

خود را در این زمینه ابراز کرده اند.«
پمپئو بار دیگر تاکید کرد، »رژیم ایران 
بزرگترین حامی تروریسم در دنیاست 
و موشک ها و فنآوری های مرتبط را به 
نایبان خود در خاورمیانه گسترش داده 
و قطعنامه 22۳1 را به مسخره گرفته 
است. ایاالت متحده در برابر سیاست های 
امنیت  و  ثبات  ایران که  رژیم  مخرب 
دهد،  قرار  معرض خطر  در  را  جهانی 
تماشاچی نخواهد بود. ما به این رژیم 
توصیه می کنیم که در این پرتاب های 
همه  و  کند  بازنگری  تحریک کننده 
اقدامات مربوط به موشک های بالستیک 
را به منظور اجتناب از انزوای اقتصادی و 

سیاسی بیشتر متوقف کند.«
و  دفاع  وزیر  جانشین  تقی زاده  قاسم 
جمهوری  مسلح  نیروهای  پشتیبانی 
اسالمی، هشتم آذر 1۳9۷ گفته بود که 
در ماه های آینده سه ماهواره توسط ایران 
به فضا پرتاب می شود و در مدارهای 
توان  و  می گیرد  قرار  شده  مشخص 

فضایی ایران به نمایش درخواهد آمد.
به گفته این مقام نظامی »ماهواره ها با 

حمایت وزارت دفاع ساخته شده اند.«
پرتاب  نظر در مورد  اظهار  در آخرین 
موشک های بالستیک، 11 دی ماه، حسین 
صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از 
تست سازگاری »ماهواره پیام« ساخت 
دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک( خبر داد.

ایران  شده،  منتشر  گزارش های  طبق 
می خواهد با النچر »سیمرغ« ماهواره ای 
به نام »پیام« را به فضا بفرستد و اعالم 
شده موشک حامل آن این توانایی را 
دارد که ماهواره  100 کیلوگرمی پیام 
را در ارتفاع ۵00 کیلومتری و با زاویه 
تمایل ۵۵ درجه نسبت به سطح زمین 
قرار دهد. ماموریت اصلی این ماهواره 
عنوان  زمین  سطح  از  تصویربرداری 

شده است.
محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری 
اسالمی به این اظهارات پمپئو واکنش 
نشان داده و در توییتی گفته »پرتاب 
ماهواره بر فضایی و یا آزمایش موشکی 
را نقض  ایران قطعنامه 22۳1  توسط 
نمی کند. این آمریکاست که این قطعنامه 
را نقض کرده و در موقعیتی نیست که 
داد سخن  کسی  برای  زمینه  این  در 

سر دهد.«
»اول  کرده  اشاره  نکته  دو  به  ظریف 
دوم  و  است  مرده   1929 قطعنامه 
تهدید، تهدید به بار می آورد، همانطور 

که احترام، احترام می آورد.«

ترامپ: با ادامه فشارها رژیم به پای میز 
مذاکره برمی گردد

پمپئو در حالی رژیم ایران را بزرگترین 
حامی تروریسم خوانده که پیش از او 
دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرده بود 
مذاکره  ایران  مقامات  با  دارد  »عالقه 
این را هم گفته که  کند« و همزمان 
آماده  هنوز  اسالمی  جمهوری  »رژیم 
مذاکره با آمریکا نشده اما با ادامه فشارها 

آماده خواهد شد.«
آمریکا،  جمهوری  رییس  گفته  به 
ایران تحت فشارهای آمریکا  حکومت 
تضعیف شده و هر هفته با اعتراض و 
شورش مردم مواجه است، پولشان در 
محاصره است و مشکالت زیادی دارند.

او با تأکید بر اِعمال شدیدترین تحریم ها 
مقام های  که  می رسد  »زمانی  گفت 
جمهوری اسالمی بسیار باهوش می شوند 
برای  بازمی گردند که مذاکره کنند.  و 
توافقی واقعی و منصفانه و توافقی که 
به شکوفایی شان منجر شود؛ ما خواهان 

شکوفایی آنها هستیم.«
روی  دائم  ترامپ  اخیر  سال  یک  در 
ایران« و »آمادگی  »تغییر رفتار رژیم 
برای مذاکره« تاکید کرده و تقریباً هر 
بار که این مواضع را اعالم کرد به اختالف 
چند ساعت یا یکی دو روز بعد مقامات 
وزارت خارجه آمریکا مواضع شدیدی 

علیه جمهوری اسالمی گرفتند.
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حسین شریعتمداری: نظام رفتنی نیست؛ حسن 
خمینی: هیچ تضمینی نیست بمانیم!

به  شریعتمداری:  =حسین 
گذشته  سال  چهل  که  راهی 
بیندازید. چه  نگاه  پیموده ایم 
بودیم  رفتنی  اگر  می بینید؟ 

چرا نرفته ایم؟!
=حسن خمینی: اگر قواعد را 
تضمینی  هیچ  نکنید،  رعایت 

وجود ندارد که ما بمانیم!

مدیرمسئول کیهان چاپ تهران، شنبه 
هفتم دی ماه، در سرمقاله ای با عنوان 
»اگر رفتنی بودیم چرا نرفته ایم؟!« با 
تاریخی  روایات  و  احادیث  به  استناد 
منسوب به صدر اسالم، پیروزی انقالب 
اسالمی را با جنگ ها و فتوحات سپاه 
آن  کشورگشایی های  آغاز  در  اسالم 
مقایسه کرده و نتیجه گرفته است که 
نظام جمهوری اسالمی رفتنی نیست!

حسین شریعتمداری با اشاره به فتح ایران 
و روم توسط لشکر اسالم نوشته، رسول 
خدا با سپاه کم شمار خود با آن شرایط 
سخت و شکننده و تعداد  اندک و بی ساز 
و برگ فکر فتح ایران و روم بود و وقتی 
خبرش به سپاه مشرکان رسید به استهزاء 
]از روی مسخره[ خندیدند، اما در نهایت 
کاخ ابرقدرت های آن روزگار فرو ریخت.

پیروزی  روایات،  این  شرح  از  پس  او 
با  را   ۵7 سال  در  اسالمی  انقالب 
فتوحات پیامبر اسالم اشاره کرده و با 
ستایشی پرطمطراق از روح اهلل خمینی 
به فهرستی از »دشمنی ها، تخاصم ها و 
توطئه ها« علیه جمهوری اسالمی اشاره 
کرده و نوشته، »با نیم نگاهی به این 
صحنه هر انسان حسابگری به این باور 
قطعی می رسید که انقالب اسالمی و 
نظام برخاسته از آن کمترین امکانی 

برای ادامه حیات ندارد!«
ادامه  در  تهران  کیهان  مسئول  مدیر 
تاکید کرده »در آستانه چهل سالگی 
اگرچه  دشمن  توطئه های  انقالب 
اما  بوده  زحمت آفرین  و  خسارتبار 
مقاومت  او  است.«  نرسیده  نتیجه  به 
انصاراهلل در یمن، سقوط نکردن بشار 
اسد و خروج نیروهای آمریکا از سوریه 
را هم به حساب موفقیت های انقالب 
اسالمی نوشته و با کنار هم قرار دادن 
این رویدادها نوشته »در آستانه چهل 
میان  در  پرسش  این  انقالب،  سالگی 
است که چرا از بین نرفته ایم؟! مگر نه 
اینکه تمام چرخ های قدرت مادی جهان 
علیه ما به چرخش درآمده و هنوز هم 
در همان جهت می چرخند؟! نگاهی به 

راه پر فراز و نشیبی که طی چهل سال 
گذشته پیموده ایم و عقبه های سخت 
و نفسگیری که پشت سر گذاشته ایم 
رفتنی  اگر  می بینید؟  چه  بیندازید. 
ماندنی  اگر  و  نرفته ایم؟!  چرا  بودیم 

نبودیم چرا مانده ایم؟!«
حسین شریعتمداری توضیح نمی دهد 
که در آستانه ی چهلمین سالگرد انقالب 
از آن دفاع می کند، چه  نظامی که  و 
لزومی دارد که زمامداران مرتب از بود و 
نبود و براندازی و رفتن و نرفتن جمهوری 
اسالمی سخن می گویند و »اگر نظام 
رفتنی نیست« چرا مدام آن را یادآوری 
می کنند؟! در واق حسین شریعتمداری 
و دیگر سفره نشین های انقالب که تظاهر 
می کنند خیال شان از ابدی بودن نظام 
راحت است باید پاسخ دهند که چرا اصال 
آن را مطرح می کنند؟!  همچنین این 
نکته را نیز باید روشن کنند که آیا آن 
نظامی که خمینی وعده   داده بود همین 
است؟ خمینی مدعی بود »کارهایی را 
که شاه کرده و باعث عقب ماندگی شده 
باید اصالح شود و شاه برود، حکومت 
عدل اسالمی و دموکراسی به تمام معنا 

خواهیم ساخت!«
جالب اینجاست که همزمان با انتشار 
این سرمقاله در کیهان تهران، حسن 
خمینی نوه روح اهلل خمینی در حسینیه 
جماران سخنرانی کرده و اتفاقاً او نیز 
در مقدمه حرف هایش به روایات صدر 
اسالم اشاره کرده با این تفاوت که به 
روی  دست  شیعیان  اول  امام  از  نقل 

دالیل فروپاشی حکومت ها گذاشت.
هیچ تضمینی نیست که ما بمانیم

ینکه  ا به  اشاره  با  خمینی  حسن 
»زیربنای یک جامعه اخالق و احساس 

رضایت مردم است« تاکید کرده »باید 
انسان ها و علل سقوط و  قواعد رفتار 
ثبوت ]ثابت ماندن[ را به دست بیاوریم 
تا در زندگی رعایت کنیم؛ و ااّل هیچ 
بمانیم  ما  که  ندارد  وجود  تضمینی 
رعایت  را  قواعد  اگر  بروند.  دیگران  و 

نکنید، عرصه را از شما می گیرند.«
البته آنچه حسن خمینی گله می کند 
بیش از آنکه نهیب به نظام و سردمدارانش 
برای توجه به مردم باشد، انتقادی علیه 
»بازی ندادن« امثال او در میدان قدرت 
است؛ او ظاهرا سهم  خود و اطرافیانش 
را از قدرت می خواهد. چنانکه به نقل 
از امام اول شیعیان گفته »اگر دیدید 
جامعه ای که از داشته های خود در حوزه 
نیروی انسانی و افاضل بهره نمی برد و 
آنها را عقب می اندازد، از عالئم فروپاشی، 

مشکل دار بودن و بداقبالی است.«
که  کرده  تاکید  بارها  خمینی  حسن 
معتقد به نظام جمهوری اسالمی است و 
طبیعی است که نگران فروپاشی و رفتن 
آن باشد. حتی در همین شرایط که از 
نبودن در دایره ی قدرت گله می کند، 
سهم اش از ردیف بودجه سال 9۸ فقط 
در یک فقره مربوط به »حفظ و نشر آثار 
امام خمینی« 1۸میلیارد تومان است. 
بنابراین ماندن جمهوری اسالمی برای 
او نیز یعنی حفظ دم و دستگاه نیاوران! 
وجود هشدارش  با  نیز  او  که  اینست 
حسین  مانند  نظام«  »نماندن  درباره 
شریعتمداری نظام را ماندنی می داند 
طرفداران  و  او  سهم  که  شرطی  به 
شود  تأمین  قدرت  در  اصالح طلبش 
زیرا وی و اصالح طلبان هنوز هم خود 
را بیش و بهتر از دیگران ضامن بقای 

نظام می دانند.

حسین شریعتمداری

=بوی گند فرودگاه »امام 
تا   9۷ آبان  ز  ا خمینی« 
میلیارد  ر  هزا  1۰۰ کنون 
هزینه داشته ولی باز هم از 

بین نرفته است.
سر  تا  سر  است  =قرار 
درختکاری  را  قم  جاده 
رفع  بو  این  شاید  تا  کنند 

شود.
=در دو سال پیاپی ردیف 
بودجه ای به رفع بوی تعفن 
خمینی«  مام  »ا فرودگاه 

اختصاص داده شده.
ن  ا تهر یست  محیط ز ئیس  ر
مشمئزکننده   بوی  ارتباط  ادعای 
فاضالب  با  تهران  چهارشنبه ی  روز 
غیرعقالنی  را   »پالسکو«  ساختمان 
دانسته. از سوی دیگر، برای رفع بوی بد 
فرودگاه »امام خمینی« ردیف بودجه ای 
در سال 9۸ به مبلغ ۵0 هزار میلیون 

تومان اختصاص یافته است.
پیمانکار  روز گذشته یک مهندس 
که  شد  مدعی  »پالسکو«  ساختمان 
منبع بوی بد روز چهارشنبه 12 دی ماه 
فاضالب  انبار  روی  برداشتن  تهران 
پالسکو در عمق 21 متری زمین بوده 
که 4۵ سال پیش پوشانده شده. امروز 
محمدحسین   97 دی ماه   14 جمعه 
بازگیر رئیس محیط زیست تهران این 

ادعا را غیرعقالنی خوانده است.

ه  باشگا به  بازگیر  محمدحسین 
در  »ما  که  گفته  جوان  خبرنگاران 
را  خبر  این  زیست  محیط  سازمان 
تایید نمی کنیم زیرا این ادعا عقالنی 

نیست.«
افرادی  است  »ممکن  افزود:  وی 
نظر  اظهار  موضوع  این  با  رابطه  در 
اداره  اما  باشند،  داشته  ادعا هایی  و 
را  ادعایی  چنین  زیست  محیط  کل 
احتمال  صورت  در  و  است  نشنیده 

این موضوع آن را بررسی می کند.«
و  نهاد  هیچ  کنون  تا  نهایت  در 
سازمانی دلیل و منبع بوی بد تهران 
را پیدا نکرده ولی همین موضوع باعث 
شد تا جریان بوی بد حوالی فرودگاه 
سر  بر  دوباره  تهران  خمینی«  »امام 
زبان ها بیافتد؛ همان ویترین زشتی که 
گردشگران و مسافران خارجی را در 
بدو ورود به تهران شوکه می کند و از 
پارسال همراه با بوی تعفن برای از راه 

رسیدگان سفر خوشی آرزو می کند!
ر  ندا فرما لی پور  جما یت اهلل  هدا
ویژه شهرستان ری روزپنجشنبه 13 
دی ماه اعالم کرد که »170 میلیارد 
تومان اعتبار در راستای رفع آلودگی 
ه  فرودگا محدوده  نامطبوع  بوی 
که  شد  پیش بینی  مام خمینی«  »ا
بخشی از این اعتبار تخصیص یافت.«

نگاهی به بودجه پیشنهادی دولت 
که  می دهد  نشان  نیز   9۸ سال  در 
بهداشتی  و  »پاکسازی  عنوان  تحت 
نمودن اطراف فرودگاه امام خمینی« 
مبلغ ۵0 هزار میلیون تومان بودجه 

»پالسکو« هم نبود! ولی بوی تعفن فرودگاه »امام 
خمینی« دو سال است بودجه دولتی دارد!

)جدول  است  شده  داده  تخصیص 
شماره 9؛ ردیف های موردی؛ صفحه 

.)2۸۸
فرودگاه  نامساعد  بوی  رفع  برای 
»امام خمینی« در الیحه بودجه سال 
نیز 100 میلیارد تومان در نظر   97
بد  بوی  این  ولی  بود  شده  گرفته 

همچنان به قوت خود باقی است.
جمالی پور وعده داده تا سال آینده 
این موضوع را حل کنند. وی راهکار 
بوی  این  رفع  برای  تهران  شهرداری 
بد را درختکاری در  محور قم در دو 
طرف اتوبان تا نزدیکی فرودگاه »امام 

خمینی« اعالم کرده است.
فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: 
در  آلوده کننده  واحدهای  »تمامی 
نصب  به  متعهد  یتخت  پا جنوب 
با  فراد  ا این  و  شدند  تصفیه خانه 
وام های  دریافت  و  عتبار  ا تامین 
خود  تعهدات  به  می توانند  کم بهره 

عمل کنند.«
منبع بوی گند در اطراف فرودگاه 
»امام خمینی« نیز هنوز پس از بیش 
از یک سال مشخص نشده و دالیلی 
کهریزک،  در  تهران  زباله های  چون 
و  سالمشهر  ا شهرستان  فاضالب 
منطقه  این  گاوداری های  بهارستان، 
صنعتی  کارخانه های  پسماندهای  و 

مطرح می شود.
فرودگاه »امام خمینی« در نزدیکی 
شهر تهران در وسعت 14 هزار هکتار 
و با بودجه یک میلیون دالری ساخته 

شد.

از  هفته پس  از یک  =کمتر 
اعالم خروج نیروهای آمریکایی 
ارشد  مقام های  افغانستان،  از 
ایران  رژیم  امنیتی  و  نظامی 
تا  کردند  سفر  افغانستان  به 
و  کابل  دولت  میان  واسطه ی 
به صلح  برای رسیدن  طالبان 

شوند!
ن  ا هبر ر به  نی  شمخا =
و  آمریکا  گفته  افغانستان 
شوم  نقشه  منطقه«  »ارتجاع 
دارند و به دنبال کشاندن داعش 

به افغانستان هستند.
شورای  عالی  دبیر  شمخانی  علی 
و  اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت 
تعدادی از فرماندهان سپاه و مقام های 
سیاسی و امنیتی، پنجم دی ماه، یک 

روزه به کابل سفر کردند.
سردار محرابی معاون اطالعات و امنیت 
ستادکل نیروهای مسلح  و سردار قاآنی 
سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  جانشین 
همراهان  از  سلیمانی(  قاسم  )معاون 
به  امنیتی شمخانی در سفر  نظامی- 
کابل بودند.گفته می شود سفر شمخانی 
و هیأت ایرانی به افغانستان به دعوت 
حمداهلل محب دبیر شورای  عالی امنیت 
است. گرفته  صورت  کشور  آن  ملی 

آنچه بین مقام های رسمی جمهوری 
اسالمی ایران و افغانستان مذاکره شد 
گسترش  نوشته  تسنیم  که  آنطور 
ابعاد سیاسی،  در  دو جانبه  مناسبات 
اقتصادی و امنیتی، مبارزه با تروریسم 
و  مخدر  مواد  قاچاق  داعش،  ویژه  به 

سفر شمخانی و معاون قاسم سلیمانی به کابل: نسخه ی 
ناامنی برای امنیت افغانستان

همکاری های  و  یافته  سازمان  جرایم 
تقویت  منطقه ای،  و  مرزی  مشترک 
بازارچه  بازگشایی  مرزی،  پاسگاه های 
های مرزی و همچنین تسریع در حل 
و فصل اختالفات مرزی بوده است. اما 
گفتگوی  سفر  این  برنامه  اصلی ترین 
و  طالبان  نمایندگان  با  ایرانی  طرف 
میانجیگری بین آنها و دولت افغانستان 
برای رسیدن به صلح و نشستن پای میز 
مذاکره است.گرچه رژیم ایران همواره 
ارتباط خود با گروه طالبان را مخفی و 
انکار می کند اما گزارش های متعددی 
از سوی مقامات امنیتی و تحلیلگران 
افغان تأیید می کند که حکومت ایران 
شبه نظامیان  از  گذشته  دهه  یک  در 
نظامی  حمایت  افغانستان  در  طالبان 
این  رو  همین  از  است.  کرده  مالی  و 
سفر اخیر از آن جهت اهمیت دارد که 
جمهوری اسالمی رسمی و عملی تایید 

می کند که با طالبان در ارتباط است.
شمخانی با اشاره به گفتگو ها میان 
طالبان  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
مشکالت  رفع  به  کمک  را  آن  هدف 
امنیتی افغانستان دانسته و ادعا کرده 
»مجموعه ارتباطات و گفتگو های انجام 
دولت  اطالع  با  طالبان  گروه  با  شده 
همچنان  روند  این  و  بوده  افغانستان 

ادامه خواهد یافت.«
ملی  امنیت  عالی  شورای   دبیر 
اشرف  محمد  با  اسالمی  جمهوری 
غنی رئیس جمهوری و عبداهلل عبداهلل 
رئیس اجرایی افغانستان نیز دیدار کرده 
و گفته ایران از روند صلح در افغانستان 
حمایت می کند. وی بر آمادگی ایران 
دفاعی،  همکاری های  افزایش  برای 
تأکید  افغانستان  با  امنیتی  و  نظامی 

کرده است.

جلسه کاری شمخانی و همراهان در هواپیما در جریان سفر به کابل

ادامه در صفحه 1۷

بدون  فراخوان های  =من 
پشتوانه و برنامه  را سودمند 
فکر  برعکس  و  نمی دانم 
می کنم این نوع فراخوان ها 
مشخص  مرجع  معموالً  که 
و قابل اطمینانی هم ندارند، 
غیرمسئوالنه و زیانبار است.
=من با شبکه های صنفی و 
مدنی در تماس مستمر هستم 
و پیشرفت مبارزات شان را از 
می کنم.  پیگیری  نزدیک 
را  میوه  نباید  که  معتقدم 
باید  چید.  زمانش  از  زودتر 
شکیبایی داشت و اجازه داد 
که مقدمات و پیش نیازهای 
فراهم  بزرگتر  اعتراضات 
یی  خشت ها ینها  ا  . د شو
است که با چیده شدن روی 
این  سرکوب  دستگاه  هم، 
ضعیف تر  را  تبهکار  فرقه 
شبکه های  و  خسته تر،  و 
مبارزان داخل را متشکل تر 

و قوی تر می کند.

انقالب  سالگی  چهل  آستانه  در 
اسالمی، جامعه ایران پس از یک سال 
اعتراضات گسترده و مداوم در تب و 
تاب و التهاب و انتظار است. اعتراضات 
در  متنوع  و  برحق  مطالبات  با  مردم 
به اشکال مدنی  گوشه و کنار کشور 
این  در  دارد.  ادامه  مسالمت آمیز  و 
میان فراخوان های مختلفی به ویژه در 
می شود  منتشر  اجتماعی  شبکه های 
آیا  بدانند  می خواهند  مخاطبان  که  
مورد حمایت چهره های مورد اعتماد 
زمینه  همین  در  نه.  یا  هستند  آنها 
رضا  شاهزاده  با  کوتاهی  گفتگوی 

پهلوی داشتیم.
این  پهلوی،  رضا  =شاهزاده 
اجتماعی  شبکه های  در  روزها 
تجمع  برای  مختلفی  فراخوان های 
شده  منتشر  دی ماه  در  اعتراضی 
را  شما  نظر  تا  منتظرند  بسیاری  و 
درباره این فراخوان ها بدانند. احتماالً 
این  با سوال هایی در  خود شما هم 
خصوص مواجه شده اید. آیا شما از 

اختصاصی کیهان لندن؛ شاهزاده رضا پهلوی: 

هدایت میدانی اعتراضات بر عهده تشکل هایی است 
که در داخل ایران و در بطن اعتراضات حضور دارند

می کنید؟ حمایت  فراخوان ها  این 
- همانطور که پیش از این بارها در 
مصاحبه های مختلف گفته ام، هدایت 
میدانی اعتراضات بر عهده تشکل هایی 
بطن  در  و  ایران  داخل  در  که  است 
به  شما  اگر  دارند.  حضور  اعتراضات 
همین  متعدد  و  مختلف  اعتراضات 
هفته های گذشته نگاه کنید، متوجه 
می شوید که از کارگران و کشاورزان 
و معلمان و دانشجویان تا بازنشستگان 
و  کامیونداران  و  مالباختگان  و 
بازاریان، هر کدام، شبکه ها و شوراها 
در  و  دارند  را  خود  سندیکاهای  و 
فراخوان  جمعی،  تصمیم گیری  یک 
اعتراضات  مکان  و  زمان  و  می دهند 
و تجمعات خود را تعیین و مدیریت 
به  امروز  به  تا  هم  من  می کنند. 
شکل های مختلف حمایت خودم را از 

آنها نشان داده ام.
اما در عین حال، من فراخوان های 
سودمند  را  برنامه   و  پشتوانه  بدون 
این  نمی دانم و برعکس فکر می کنم 
مرجع  معموالً  که  فراخوان ها  نوع 
مشخص و قابل اطمینانی هم ندارند، 
شما  است.  زیانبار  و  غیرمسئوالنه 
نگاه کنید که در هر سرکوِب پس از 
فراخوان بی برنامه، بخشی از دلیرترین 
دستگیر  میدانی خط شکن،  نیروهای 
یا متواری می شوند و هفته ها یا ماه ها 
برانداز،  شبکه های  تا  می کشد  طول 
خود را بازسازی کنند. از این رو، حتی 
از  رژیم  خود  که  کرد  تصور  می توان 
بدون  و  بی گاه  و  گاه  فراخوان های 

برنامه  استقبال هم می کند.
شده  متوجه  درست  اگر  =پس 
فراخوان هایی  از  فقط  شما  باشم، 
مشخص  مرجع  با  برنامه ریزی شده 

در داخل کشور حمایت می کنید؟
که  شرایطی  در  است.  -همینطور 
در  فراگیر  و  آزاد  سیاسی  احزاب 
به  مبارزه  بار  ندارد،  وجود  جامعه 
دوش سندیکاها و جنبش های مدنی 
داخل کشور است و ما ماه هاست که 
شاهد فداکاری و از خودگذشتگی آنها 
هستیم. این نوع اعتراضات حق طلبانه 
در هفته ها و روزهای گذشته در اهواز 
دیگر  و شهرهای  تهران  و  اصفهان  و 
رخ داده و روز به  روز هم بیشتر خواهد 
شد. من با شبکه های صنفی و مدنی 
پیشرفت  و  تماس مستمر هستم  در 
پیگیری  نزدیک  از  را  مبارزات شان 
را  میوه  نباید  که  معتقدم  می کنم. 
باید شکیبایی  از زمانش چید.  زودتر 
و  مقدمات  که  داد  اجازه  و  داشت 
بزرگتر  اعتراضات  پیش نیازهای 
است  خشت هایی  اینها  شود.  فراهم 
با چیده شدن روی هم، دستگاه  که 
سرکوب این فرقه تبهکار را ضعیف تر 
و خسته تر، و شبکه های مبارزان داخل 
و  راه  و قوی تر می کند.  را متشکل تر 
روش صحیح مبارزه در شرایط فعلی 
در  که  باشید  مطمئن  است.  چنین 
زمان مناسب، همه این رودهای جدا 
بهم خواهند پیوست و تبدیل به سیل 
خروشان و میلیونی مردم خواهند شد 

و پیروزی نهایی را رقم خواهند زد.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

از  حریری  =خواهران 
و  شده  شناخته  معماران 
شمار  به  جهان  مشهور 
می آیند و ۳۲ سال است که 
شرکت »حریری&حریری« 
منحصر  طراحی های  با 
را  معماری  دنیای  فرد  به 

شگفت زده کرده.
=آنان دوران کودکی خود 
کردند  سپری  ایران  در  را 
به  تحصیل  ادامه  برای  ولی 

آمریکا مهاجرت کردند.
حریری  =خواهران 
فرح  شهبانو  می گویند 
قرار  خود  الگوی  را  پهلوی 
دادند، زنی که نه فقط ملکه 
یک کشور بود، بلکه هنرمند 

و تحصیلکرده است.
چوب  و  شیشه  =سنگ، 
عالقه  مورد  مواد  از  گردو 
خواهران حریری در طراحی 

است.
بزرگ  هتل  یک  =آنان 
طراحی  یزد  نزدیکی  در  را 
در  است  قرار  که  کرده اند 

سال ۲۰۲۰ به پایان برسد.
 خواهران ایرانی- آمریکایی حریری 
موفق جهان  و  معماران سرشناس  از 
از گذشت  پس  که  می آیند  به شمار 
از  فارغ التحصیلی شان  از  سه دهه 
با  خود  شرکت  کرنل،  دانشگاه 
در  را  حریری«  و  »حریری  عنوان 
آنها  کردند.  تأسیس  نیویورک  شهر 
الگوی  پهلوی  فرح  شهبانو  می گویند 

آنان به عنوان یک معمار بود.
مژگان خواهر بزرگتر در سال 19۵۵ 

و گیسو در سال 19۵۶ در ایران متولد 
شدند و در دهه های 19۶0 و 19۷0 
در ایران رشد یافتند؛ زمانی که شهبانو 

فرح پهلوی تازه ملکه ایران شده بود.
»شهبانو  می گوید:  حریری  گیسو 
بود.  زیبا  و  فریبنده  زن  از یک  بیش 
او دانشجوی رشته معماری در پاریس 
بود. در ایران معماران از احترام زیادی 
برخوردارند. فکر می کنم که او تبدیل 

به یک الگو برای ما شد.«
گیسو و مژگان به همراه خانواده شان، 
پدرشان که مهندس برق و مادرشان 
کردند  ترک  را  ایران  بود،  نقاش  که 
دانشگاه  در  معماری  رشته  در  و 
تحصیل  نیویورک  ایتاکای  در  کرنل 
سال  در  حریری  خواهران  کردند. 
با  را  خود  شرکت  توانستند   19۸۶
نیویورک  در  نام »حریری&حریری« 
را  خودشان  برند  و  کنند  تأسیس 

معرفی کرده و به اوج برسانند.
بدو  در  که  تردیدی  درباره  گیسو 
وجود  آنها  به  نسبت  کارشان  شروع 
می توانند  »مردم  می گوید:  داشت، 
شکاک باشند. ما می دانستیم که آنها 
تنها زن  نه  ما  بودند که  فکر  این  در 
نیستیم  هم  آمریکایی  بلکه  هستیم، 
داریم.  هم  متفاوتی  ظاهر  و  لهجه  و 

همه چیز مسئله بود، مانند اینکه در 
جلسات چطور دیده می شوید، چقدر 
لبخند زدید یا اینکه چطور خودتان را 
معرفی می کنید. شما ولی امید دارید 
که کار و پروژه هایتان به پایان برسد 
این چیزی است که ما همیشه به  و 

خودمان می گفتیم.«
خواهران  که  پروژه هایی  و  کارها 
فعالیت  دهه  سه  طول  در  حریری 
خود در عرصه معماری انجام داده اند، 
صدای رسایی پیدا کرده که پس از ۳2 
افزایش  حتی  آن  شیوایی  حاال  سال 

پیدا کرده است.
با  بارها  کنون  تا  حریری  خواهران 
طراحی  برای  متعدد  جوایز  دریافت 
برج های اداری، آپارتمان ها و ویالهای 
مسکونی تا طراحی جواهرات، مبلمان 
ستایش  مورد  بهداشتی،  تجهیزات  و 
معتبرترین  در  آنها  گرفته اند.  قرار 
مسابقات بین المللی معماری نیز رقابت 

کرده و سخنرانی و تدریس کرده اند.
گیسو همیشه تالش کرده تا دانش 
بعدی  نسل های  اختیار  در  را  خود 
زمان  در  اینکه  خصوصا  بگذارد، 
تحصیالتش در دانشگاه تنها دانشجوی 

رشته معماری بوده که هیچ استاد زنی 
در این رشته تدریس نمی کرد.

زنان  »حضور  که  است  معتقد  او 
موجب  معماری  عرصه  در  قدرتمند 
آن  و  شد  خواهد  بنیادینی  تغییرات 
را به مسیری حساس تر، همه جانبه  و 

سرراست تری می برد.«
در سرتاسر جهان بنا شده اند که از 
مدرن  برخوردارند،  ویژه ای  هندسه 
هستند و کامال از فرهنگی ایرانی تاثیر 
گرفته اند: بادگیرها، حیاط های پُر دار و 

درخت و پنجره های مشبک.
با این وجود، حاصل معماری این دو 
طراحی  با  بناهایی  همچنین  خواهر 
جسورانه و با رگه های امروزی هستند 
که اغلب خودشان را با خطوط چند 
ضلعی نشان می دهند و به نظر بناهایی 
انرژی بخش  ورودی های  با  شناور 
می رسند.  نامعین  سازه هایی  و 
»حریری&حریری«  ساختمان های 
تحت تاثیر  را  تا شما  نمی کنند  سعی 
به  را  شما  عوض  در  ولی  دهند  قرار 
و در  و شهود دعوت می کنند  کشف 
نتیجه باعث خلق یک تجربه مهیج در 

مواجهه با فضا می شوند.
سفیدرنگ  دفتر  در  گیسو 
»حریری&حریری« در محله چلسی 

آرمین امیری، تهیه کننده یک فیلم 
ترسناک با بازیگری شهاب حسینی

در  فیلم  این  =داستان 
دختر  و  زوج  یک  مورد 
در  که  آنهاست  ساله  یک 
هتلی گرفتار شده اند و یک 
وادارشان  موذیانه  پدیده ی 
در  رو  رازهایی  با  تا  کرده 
رو شوند که تا کنون از هم 

پنهان می کردند.
امیری  آرمین   – پروانه  فرد 
هنرپیشه،  آمریکایی  ایرانی-  یک 
تهیه کننده، رستوراندار و در گذشته، 
صاحب دیسکو در نیویورک بوده که 
سخت  شرایط  خاطر  به  دیسکویش 

ورود معروف بوده است.
شهرت آرمین امیری به خاطر بازی 
نقش دوم در فیلم های »کشتی گیر« 
»جاده ی  و  رورک(  میکی  حضور  )با 
رزرویشن« )در کنار یواخین فینیکس، 

مارک رافالو و جنیفر کانولی( است.
تیم  به  حاضر  حال  در  امیری 
که  پیوسته  فیلم »شب«  تهیه کننده 
از ژانر روانشناسی ترسناک و به زبان 
است.  انگلیسی  زیرنویس  با  فارسی 
آلکس  آالرد،  جفری  کنار  در  امیری 
بریتو و جری استورالکیس تهیه کننده 

این فیلم هستند.
کوروش  از  اثر  نخستین  »شب« 
ایرانی  آمریکایی-  کارگردان  آهاری 
در   2019 سال  در  فیلم  است. 

کالیفرنیا فیلمبرداری می شود.
کیهان الیف با آرمین امیری درباره 
فعالیت های  وهمچنین  »شب«  فیلم 

هنری اش گفتگو کرده است.
فیلم جدیدتان  مورد  در  =لطفا 

به ما بگویید.
فیلم  بر روی یک  -ما در حال کار 
هیجان انگیز و ترسناک به نام »شب« 
در کالیفرنیا هستیم. طرح و داستان 
این فیلم در یک شب اتفاق می افتد. 
طرح و محتوای فیلم بسیار شبیه به 
فیلم ترسناک »شاینینگ« از استنلی 

کوبریک است.
داستان این فیلم در مورد یک زوج و 
دختر یک ساله آنهاست که در هتلی 
گرفتار شده اند و یک پدیده ی موذیانه 
در  رو  رازهایی  با  تا  کرده  وادارشان 
پنهان  هم  از  کنون  تا  که  شوند  رو 

می کردند.
و  جرموز  میالد  را  فیلمنامه  این 
شخصیت  نوشته اند.  آهاری  کوروش 
حسینی  شهاب  را  فیلم  این  اصلی 
برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مرد 
می کند.  بازی  »فروشنده«  فیلم  در 
ما نام دیگر بازیگران فیلم را به موقع 

اعالم خواهیم کرد.
به  را  »شب«  داریم  قصد 
و  بفرستیم  فیلم  مهم  جشنواره های 
خوشحالیم که تری جرج را به عنوان 
او  داریم.  خود  کنار  در  تولید  مشاور 
در  کارگردان  و  نویسنده  عنوان  به 
جمله  از  هالیوود  اخیر  فیلم های 
»هتل روواندا«، »برخی پسران مادر« 
نیز  و  داشته  حضور  پدر«  نام  »به  و 
تولید کرده.  فیلم هایی  بطور مستقل 
زمینه  این  در  او  مهارت  و  تخصص 

برای ما ارزشمند است.
ستاره ای  حسینی  =شهاب 

نیز  غرب  در  و  ایران  در  بزرگ 
او  با  چگونه  است؛  شده  شناخته 

همکاری دارید؟
-من زمانی از طرفداران شهاب بودم 
و اکنون مدتی ست که با هم دوست 
شده ایم. او در مورد این پروژه به من 
مراجعه و مرا به کارگردان معرفی کرد. 
تصمیم  مالقات  جلسه  چند  از  بعد 

گرفتم با آنها همکاری کنم.
فیلم  سبک های  از  =برخی 
اما  دارد  وجود  ایران  در  ترسناک 
نسبتًا  ایران  سینمای  در  ژانر  این 
کم است. چه ارزیابی از این موضوع 

دارید؟
قدیمی  و  غنی  فرهنگی  -ایرانیان 

داستان های  از  برخی  ما  و  دارند 
ترسناک و شگفت انگیز را داریم که از 
آنچه عرفان می نامیم آمده. با »شب« 
امیدواریم که ذهن همگان را دگرگون 
کرده و و این سبک را دوباره به ژانری 

عمومی و محبوب تبدیل کنیم.
و  بازیگر  عنوان  به  هم  =شما 
فعالیت  تولیدکننده  عنوان  به  هم 
ترجیح  را  کدامیک  کرده اید. 

می دهید و چرا؟
ترجیحی  هیچ  حاضر  حال  -در 
ندارم که نویسنده باشم یا بازیگر و یا 
پروژه های  برخی  پیشتر  تولیدکننده؛ 
که  کرده ام  تولید  فیلم  و  تلویزیونی 
تا زمان حاضر این کار و تولید برنامه 
طوالنی  مدت  برای  اما  داشته  ادامه 
باشد  خالقانه  کار  یک  که  تولیدی 

نداشتم.
دنبال  گرفتید  تصمیم  =کی 

حرفه فیلمسازی بروید؟
-من در ایران به دنیا آمدم و تا 14 
سالگی آنجا بزرگ شدم. والدینم هنوز 
ساکن ایرانند و آخرین باری که ایران 
و  وین  در  بود.  پیش  سال   2۸ بودم 
اتریش و سپس در مدرسه هنر اکت 
به  بعد  خواندم.  درس  سانفرانسیکو 
را  بازیگری  حرفه  تا  رفتم  نیویورک 

دنبال کنم.
تا جایی که می توانم به خاطر بیاورم 
داشتم  بازیگری  به  شدیدی  عالقه 
نمایش هایی  در  نوجوان  عنوان  به  و 
که در مدرسه در تهران اجرا می شد 
شرکت می کردم. بطور طبیعی شیفته 
و عالقمند سبکی از داستان ها هستم 
که نشانگر موقعیت انسان ها باشد. در 
این رسانه ها یک شکلی از جادو وجود 
آنچیزهایی  می دهد  اجازه  که  دارد 
و  درک  و  شوند  احساس  همزمان 
تسکین یابند که در زندگی عادی و 
طبیعی اجازه اظهار شدن و بیان ندارند.

*منبع: کیهان الیف
*ترجمه: کیهان لندن

خواهران حریری صاحب مشهورترین برند معماری جهان: 

شهبانو فرح پهلوی الگوی ما بود

خواهران حریری؛ مژگان سمت چپ و گیسو

درک  ما  »میراث  می گوید:  نیویورک 
حساسیت است. گنبدها بسیار برجسته 
و بسیار ارگانیک هستند. این ربطی به 
دایره یا منحنی بودن شان ندارد، بلکه 
آنها باید اعوجاج ایجاد کنند، به وسیله 
پیدا  انعکاس  شیشه ها  از  که  نوری 
می کند. این یک فرایند بصری را ایجاد 
می کند، چیزی که من زنانگی می نامم.«

 201۷ سال  در  حریری  خواهران 
در  »پردیس«  هتل  تا  شد  قرار 
کنند.  طراحی  را  یزد  شهر  نزدیکی 
اطراف  که  گسترده ای  بیابان  به  آنها 
بررسی کردند که  برگرفته  را در  یزد 
خشک، بی حاصل ولی بسیار زیبا بود. 
آنها می خواستند ساختاری را انتخاب 
کنند که با محتوای کار مرتبط باشد، 

اما به نتیجه دلخواه نرسیدند.
تصمیم  آنها  که  می گوید  گیسو 
معماری  طرح  بدهند  اجازه  گرفتند 
خودش پیش برود و چیزی خلق شود 
خواهران  بیاید.  ایرانی  ذهنیت  از  که 
معماری  به  معماری  این  در  حریری 
که  آوردند  روی  اصفهان  چهارباغ 
متعلق به دوران صفوی است. این هتل 
در نزدیکی یزد در سال 2020 آغاز به 

باغ داخلی  کار خواهد کرد و نه یک 
که چهار باغ درون خود خواهد داشت.

با یک سقف بتونی گسترده که تمام 
فراخواهد  آن  سایه  ی  را  زمین  سطح 
منحنی  فرم  با  سقف  این  گرفت. 
و  شن  تپه های  یادآور  خود  شیب دار 
ماسه ای یزد و همچنین قالیچه پرنده 
ایرانی است. کف این هتل با کاشی های 
سبز  روشن،  فیروزه ای  دست ساز 
مرجانی و زرد طالیی پوشیده خواهد 
شد. این کفپوش توسط استادکارهای 
قدیمی که همچنان سنت کاشیکاری 
قدیمی ایران را زنده نگه  داشته اند، اجرا 
فقط  اکنون  که  کاشیکاری  می شود، 
منحصر به مرمت گنبدهای قدیمی بر 
جای مانده از دوران های گذشته است.

به  همچنانکه  حریری  خواهران 
قدیمی  معماری  بزرگ  سنت های 
پذیرا شدن  به  مفتخر هستند،  ایران 
شهرت  هم  مدرن  دنیای  تکنولوژی 
و  »خانه ها  می گوید:  گیسو  دارند. 
نیازهای  از  یکی  هوشمند  فضاهای 

دنیای امروز است.«
هنر  موزه  به   1999 سال  در  آنها 
دیجیتال  خانه  یک  آمریکا  مدرن 
مفهومی با نام »خانه ی غیرخصوصی« 
کریستال  و  فوالد  از  که  کردند  اهدا 

صفحه نمایش ها ساخته شده که در 
شاتل های  و  نظامی  هواپیماسازی 

فضایی ناسا کاربرد دارد.
توجه  بالفاصله  مفهومی  هنر  این 
در  کرد.  جلب  خود  به  را  همگان 
آشپزخانه این خانه دیجیتالی می توانید 
مجازی،  سرآشپز  همکاری  با  را  غذا 
آنهم از رستوران مورد عالقه تان بپزید. 
ضمن اینکه هر اتاق خواب این خانه 
به پنل ضبط رویا مجهز است. مژگان 
شعر  به  شبیه  ایده ها  »این  می گوید: 
نهفته است.  ما  می ماند که در وجود 
شعر در DNA ما ایرانی هاست. شما 
را  جهان  می توانید  کلمات  حداقل  با 
توصیف کنید. بنابراین، با زبان معماری 
و با چند عنصر ابتدایی، می توانید تمام 

جهان خود را توصیف کنید.«
آندریا سیمیک رئیس بخش معماری 
خواهران  استفاده  کرنل،  دانشگاه 
به  را  متضاد  اولیه ی  مواد  از  حریری 
جایی  می کند.  تشبیه  جاز  کوارتت 
که »سازهای مستقل، قبل از ترکیب 
با هم، سولوهای قدرتمندی هستند.«

سیمیک می گوید: »در آثار خواهران 
برای  بطور مشابه  موادی که  حریری 
فضاهای داخلی و خارجی مانند چوب 
به کار می روند،  بتون  و  گردو، سنگ 
مثل  طرح هایی  در  اغلب  که  موادی 
استفاده  مورد  عربی  سنتی  خانه های 
آبفام  سطوح  شامل  و  می گیرند  قرار 
انعکاس دهنده  که  هستند  درخشانی 

تصویر آب هستند.«
برای مثال، در یک مجتمع مسکونی 
اتریش، شرکت  لوکس در سالزبورگ 
»حریری &حریری« یک خانه مدرن 
را بنا کرد که سازه های سنگی، رسوبی 
و ترکیبات زمین شناسی را می توان در 
عملیات  یک  واقع  در  این  یافت.  آن 
معدنکاری بود، چون باید سنگ ها از 
کوچکتر  قطعات  به  و  استخراج  کوه 
صورت  به  سپس  و  می شدند  بریده 
تقریبا بی نظیر انباشته می شدند. این 
بنا شامل شش ساختمان مدرن است.

فراگیر بودن از عناصر اولیه طرح های 
همانا  که  است  حریری  خواهران 
باز  و  می شود  شامل  را  بنا  پایداری 
ریشه های  به  برمی گردد  هم  همین 
موجود در خاورمیانه. گیسو می گوید: 
بسیار  چشم انداز  و  زمین  ایران،  »در 
ُخنکا  و  سایه  آب،  است،  ارزشمند 

بسیار باارزش هستند.«
خواهران حریری یک هدف بلندمدت 
که  کرده اند  طراحی  خود  برای  نیز 
کم هزینه  و  مسطح  خانه  یک  شامل 
پناهندگان در سراسر  برای  است که 

جهان کرابرد دارد.
ششم  است  قرار  همچنین  آنها 
را  خود  طراحی های   2019 ژانویه 
معاصر  لباس  و  »مد  نمایشگاه  در 
در  جوان  موزه ی  در  مسلمانان« 
سانفرانسیسکو به نمایش بگذارند. اگر 
چه آنها خودشان را مسلمان نمی دانند 
ولی از فرصتی که برای زنان مسلمان 

به وجود آمده، خرسند هستند.
زنان  ایران،  »در  می گوید:  گیسو 
تقریبا  می کنند.  حمایت  یکدیگر  از 
شبیه به این است که انگار مردان آنجا 
نیستند. همه می خواستند بدانند که 
وقتی ما جوان بودیم، حجاب داشتیم؟ 

نه ما حجاب نداشتیم!«
مژگان می افزاید: »در دوران کودکی 
بازی  وقت  تمام   می خواستم  همیشه 
کتاب  می خواست  گیسو  و  کنم، 
بخواند. همراه با پسر عمویم همیشه 
چیزهایی را از گل و سنگ می ساختیم 
و از گیسو خواهش می کردیم که بیاید 
و آن را باز کند ولی او کتابش را رها 
با  را  روبان  و  آمد  او  یک بار  نمی کرد. 
با  باز کرد، در حالی که  یک دستش 
دست دیگرش همچنان کتاب را نگه 
داشته بود و هنوز آن را می خواند. دلم 
می خواست او بگوید، خیلی خوب کار 
و می گوید:  کردید.« گیسو می خندد 
»مژگان خواهر من است و شاید خوب 
واقعا یک  او  اما  بگویم،  را  این  نباشد 

نابغه است.«
 Introspective *منبع: 

Magazine
*ترجمه و تنظیم: آزاده کریمی

شهبانو فرح پهلوی، الگوی خواهران حریری بود، او نه فقط ملکه ایران که زنی روشنفکر و تحصیلکرده است
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=در اجرای اپرای »کارِمن« 
قرار است بازیگران زن نقش 
بازیگران مرد را بازی کنند و 

بجای آنها بخوانند!
نی  تک خوا =ممنوعیت 
موضوع  همچنین  و  زنان 
»کارِمن«  اپرای  عاشقانه ی 
یکی از مشهورترین اپراهای 
ممنوعه های  جزو  را  جهان 
جمهوری اسالمی قرار داده 

است.
جهان  اپرای  پرآوازه ترین  »کارِمن« 
در  انقالب  از  پس  نخستین بار  برای 
اجرا  رودکی(  )تاال  وحدت«  »تاالر 
خواهد شد. این اپرا که از سال 13۵7 
به  ایران  در  را  رنگ صحنه  کنون  تا 
و  زن  بازیگران  توسط  ندیده،  خود 
روی  به  زن  تماشاگران  برای  فقط 

صحنه می رود.
سوپرانو  خواننده  میالنی  شهال 
موسیقی کالسیک غربی و فولکلوریک 
اپرای  اجرای  از  ایلنا  به  ایرانی 
موسیقیدان  بیزه   ژرژ  اثر  »کارِمن« 
اگر چه  اپرا  فرانسوی خبر داد: »این 
در پیش از انقالب بارها روی صحنه 
رفته اما در بعد از انقالب اجرا نشده 
و اولین بار است که ما چنین کاری را 

انجام می دهیم.«
اجرای  شدن  قطعی  صورت  در 
»کارِمن«  سال   40 از  پس  اپرا،  این 
ایران  در  جهان  اپرای  پرآوازه ترین 
اپرای  این  آمد.  خواهد  در  اجرا  به 
کالسیک و مشهور جهان پس از سال 
ممنوعیت  دلیل  به  کنون  تا   13۵7
»اپرای  تعطیلی  و  زنان  تک خوانی 
اجرا  مجوز  ایران  در  هرگز  تهران« 
گویا  که  هم  حاال  و  نکرده  دریافت 
برای  فقط  شده،  صادر  مجوز  این 
می آید.  در  اجرا  به  زن  تماشاگران 
قرار  که  نیست  معلوم  اینهم  البته 
و  عاشقانه  صحنه های  سر  بر  است 

بی پروایی های »کارمن« چه بیاید
به گفته میالنی در اپرای »کارِمن« 

اپرای »کارِمن« پس از ۴۰ سال توسط زنان فقط برای 
زنان و با زنان در نقش مردان!

مردان  نقش  در  زن  بازیگران  حتی 
را  زنان  صدای  وی  می کنند!  بازی 
دارای تنوع صوتی دانسته و در این باره 
شدنی  کامال  کار  »این  است:  گفته 
به  را  مردان  نقش  توانستیم  و  بود 
خانم هایی که صدای بم دارند بدهیم 
دارند  زیرتری  صدای  که  کسانی  و 
نقش های دیگر را ایفا می کنند تا همه 
چیز را به گونه ای مدیریت کنیم که 
بدون وارد شدن لطمه  به کار و وارد 
آمدن فشار به این هنرمندان، نقش ها 
»ابتکارات«  این  تمام  شود.«  تقسیم 
تحمیلی  فشارهای  زدن  دور  برای 
فرهنگی و تیغ سانسور وزارت ارشاد 

اسالمی است.
اعمال محدودیت  در اجرای موسیقی 
باعث  اپرا،  در  بخصوص  زنان  توسط 
شده که زنان در اولین های قدم های 
تجربه ی اپرا، نه تنها از تماشاگران مرد 
به حذف  مجبور  بلکه  بمانند  محروم 
مردان در نقش های خود در این اپرای 

جهانی شوند!
 40 دهه  در  »کارِمن«  اپرای 
ایرانی و  خورشیدی توسط گروه های 
خورشیدی   ۵0 دهه  در  و  ایتالیایی 
تاالر  در  تهران«  »اپرای  گروه  توسط 
به  انقالب  از  بعد  که  تهران  رودکی 
»تاالر وحدت« تغییر نام داد، اجرا شد. 
سحرآمیز«،  »نی  فیگارو«،  »عروسی 
»دون ژاون«، »توراندخت«، »توسکا«، 
و  »خسرو  سرگردان«،  »هلندی 
شیرین«، »فاوست« و »زال و رودابه« 
در  اجرا  به  اپراهای  از  معدودی  تنها 
آمده در دهه پنجاه در ایران هستند. 
در دهه ۵0، افزایش محبوبیت اپرا در 
ایران باعث شد که ارکستر مخصوص 
نوازنده   3۶ حضور  با  تهران  اپرای 
ایرانی و خارجی تشکیل شود. مهارت 
و شهرت این ارکستر آن را در ردیف 
ارکستر سمفونیک تهران قرار می داد.

خوانندگان ایرانی اپرای تهران شامل 
عافیت پور،  فرح  چون  هنرمندانی 
روح انگیز یشمی، منیر وکیلی، سودابه 
پری  باغچه بان،  اِولین  تاجبخش، 
آریانپور، نسرین آزرمی، فاخره صبا و 

حسین سرشار بودند که با گروه های 
اروپایی نیز همکاری داشتند.

وکیلی،  منیر  انقالب  از  پیش 
اِولین باغچه بان و پری ثمر در نقش 

»کارِمن« بازی کردند.
داستان های  در  ریشه  »کارِمن« 
بیزه ی  ژرژ  که  دارد  اسپانیا  فولکلور 
با  همراه  اپرا  برای  را  آن  فرانسوی، 
در  اجرا  به  و  کرد  تنظیم  تغییراتی 
و  موسیقی  از  سرشار  اپرا  این  آورد. 
توسط  بارها  و  بارها  که  است  رقص 
اپرای  و  کر  گروه های  مشهورترین 
جهان از جمله در ایران پیش از ۵7 به 

اجرا در آمده است.
داستان این اپرا در سال 1۸20 در 
بندر سویِل اسپانیا می گذرد و روایتگر 
با  سرکش  و  زیبا  کولی  یک  زندگی 
رها  عشقی  و  آتشین  خویی  و  خلق 
از هر بند است تا اینکه سربازی خام 
و نامجو به اسم »دون خوزه« عاشق 
به  آنها  عالقه  می شود.  »کارِمن« 
ارتباط  خوردن  برهم  باعث  یکدیگر، 
پیشین خود،  با عشق  سرباز  عاطفی 
شورش  همچنین  و  »میکاییال« 
و  »زونیگا«  فرمانده اش،  ضد  بر  او 
پیوستن اش به یک گروه شرور می شود. 
»کارِمن« که به بی وفایی زبانزد خاص 
کوتاهی،  مدت  از  بعد  بوده،  عام  و 
دلباخته گاوبازی به نام »اسکامیلیو« 
روی  از  خوزه«  »دون  و  می شود 
حسادت، کارِمن را به قتل می رساند.

عوامل این اپرای زنانه که قرار است 
در ایران به روی صحنه برود عبارتند 
از: کارگردان و سرپرست گروه نمایش 
ذکاوت  هایده  دل«:  »شیفتگان 
کیشی پور،  هدیه  طراح:  )کیشی پور(، 
نقش آفرینان: نیوشا سجادی )کارِمن(، 
نگار  خوزه(،  )دن  حق جو  مهرناز 
ارسطو  مونا  و  )اسکامیلیو(  ابریشمی 
)میکاییال(، خواننده و سرپرست گروه 

موسیقی »آواز ملل«: شهال میالنی.
»عشق یک پرنده ی وحشی است« 
آوازی است که با آن »کارِمن« اولین 
بار وارد صحنه  ی این داستان عشقی و 

ماجراجویانه می شود.

اجرایی از اپرای »کارِمن« در پیش از انقالب

فلسفه هنر، دانشیار و عضو هیأت علمی 
دانشکده هنر تهران مرکز به عنوان داور 

جایگزین معرفی شده است.
کیهان تهران این عکاس را  که به 
انتقادی  زاویه  از  ایران  زنان  مشکالت 
اسالمی  نگاه می کند، مخالف حجاب 
وی  هم  فارس  خبرگزاری  و  خواند 
»فمینیست« نامید. پس از این بود که 
وزارت ارشاد در سکوت خبری، شادی 
قدیریان را از هیأت داوری »فجر« کنار 

گذاشت.
روزنامه کیهان تهران در مطلب 2۸ 
»شوالیه های  عنوان  با  خود  آذرماه 
هنر  جشنواره  داور  فرهنگی  ناتوی 
فجر شدند!« از ترکیب هیأت انتخاب 
تجسمی  هنرهای  جشنواره  داوری  و 
»فجر« به شدت انتقاد کرد و فعالیت 
مناسبت  به  جشنواره ای  در  آنان 
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی 
را به نفوذ شوالیه های ناتوی فرهنگی 
انتخاب  درباره  روزنامه  تعبیر کرد.این 
هیأت  بخش  در  قدیریان  شادی 
داوران عکس، نوشته بود: »چند سال 

شادی قدیریان به خاطر عکس هایش از هیأت داوران جشنواره هنرهای 
تجسمی »فجر« حذف شد

کیهان  روزنامه  =حمله 
هیأت  و  داوران  به  تهران 
هنرهای  جشنواره  انتخاب 
تجسمی »فجر« باعث شد تا 
وزارت ارشاد شادی قدیریان 
حذف  را  سرشناس  عکاس 
کند: او زنان چادری را شبیه 

موجودات اهریمنی کشیده!
=کیهان تهران به سه تن از 
داوران  هیأت  اعضای  دیگر 
»فجر« نیز حمله کرده است.

پس از اینکه روزنامه کیهان تهران آثار 
شادی قدیریان عکاس شناخته شده   را 
اسالمی«  حجاب  »علیه  و  »موهن« 
خواند، این عکاس سرشناس از هیأت 
جشنواره  دوره  یازدهمین  داوران 
هنرهای تجسمی »فجر« کنار گذاشته 
زنان  »او  نوشته:  تهران  کیهان  شد. 
چادری را در قالب لوازم خانگی مثل 
جارو، اتو و… و یا شبیه به موجودات 

اهریمنی نمایش داده بود.«
شناخته  عکاس  قدیریان  شادی 
روزنامه  فشار  با  ایرانی  بین المللی  و 
کیهان تهران از هیأت داوران جشنواره 
هنرهای تجسمی »فجر« حذف شد و 
محمدرضا شریف زاده دکترای تخصصی 

عکس های  شامل  نمایشگاهی  قبل 
محجبه  زنان  و  حجاب  علیه  موهن 
ایرانی برگزار کرده بود. بطوری که در 
عکس های وی مشخص است، او زنان 
چادری را در قالب لوازم خانگی مثل 
جارو و اتو و… و یا شبیه به موجودات 

شادی قدیریان

خانه ام خالی ست.
خالی از رنگین کماِن مهرباِن آسماِن باز.

خالی از آواِز َمستا َمست.

برف می بارد، ولی در سینه ی خود، آفتاِب تازه ای دارم.
با دِل تنهای من، اما پیامی هست.

باز امشب، شوِق بی اندازه ای دارم.

)رضا مقصدی(    موسیقِی سفیدترین برف

بهبود بخشید و سبک هنری خود را 
پیدا کرد.

صدای او برآمده از این ایده  است که 
ما به عنوان انسان به تصاویر واکنش 
را  ما  فکر  تصاویر  و  می دهیم  نشان 

شکل می دهند.
برای افشین اندام زن به عنوان یک 
و  بارها  و  دارد  کاربرد  کامل  موضوع 
و  کشیده  خود  سمت  به  را  او  بارها 
او  این  بر  عالوه  است.  کرده  جذبش 
بدن زن را به مثابه ابزاری برای کشف 
ایران  در  فرهنگی  کشمکش های 

مدرن مورد نظر قرار می دهد.
ایرانی  عنوان  »به  می گوید:  افشین 
و  سنت  بین  که  کشمکش هایی 
در  است.  الهام بخش  داریم  مدرنیته 
این مورد بهترین موضوعی که از این 
چگونگی  دارد  وجود  من  برای  ایده 

نگاه به زن است.«
»بادبُرده«  در  افشین  الهام بخشی 
مجموعه   از  اثری  است؛  مشهود 
قطعه  ای  که  واال«  »زنان  نقاشی های 
بوم  روی  بر  آکریلیک  و  روغن  رنگ 
می دهد  نشان  را  عریانی  زن  و  است 
که در دشت و سبزه زار بی دغدغه گذر 
می کند و لباسش را در پشت و باالی 

افشین ناغونی هنرمند ساکن لندن در آثارش از 
اندام زن الهام می گیرد

تارا بیگلری - وقتی که وارد کوچه 
»الدبورک  متروی  نزدیک  تاریِک 
گرو« در غرب لندن می شوید فضای 
روشنی از گوشه سمت کوچه به چشم 
افشین  استودیوی  آنجا  می خورد. 
ناغونی است؛ یک هنرمند بصری که 
را  مترو  سقف  زیر  و  دیوار  تورفتگی 
بازسازی کرده و قطار ها در باالی سر 

او در رفت و آمد هستند.
و  دوستان  از  پر  او  استودیوی 
هواداران هنر است که آمده اند آخرین 
نزدیک  از  خصوصی  بطور  را  او  آثار 
از  بوم ها  استودیو  این  در  ببینند. 
دیگر  و در طرف  آویزانند  یک طرف 
کابینت های رنگ شده آشپزخانه قرار 
دارد با پشته ای از آثار قدیمی و قبلی 
بدون شک  آن  اتمسفر  فضایی که  و 

هنری است.
دو مجموعه جدید او عناوین »بانوی 
با  که  دارند  »نوستالژی«  و  واال« 
گهگاه  و  تلویحی  و  انتزاعی  قلم زنی 
به  صورت کوالژ، به اکتشاف فرم بدن 
با استفاده  زنانه می پردازند. نقاشی ها 
از رنگ های متنوع، عمدتاً سایه هایی 
لحاظ  از  قهوه ای،  و  صورتی  از  تیره 
بصری به شدت برجسته و چشمگیر 
هستند و توجه تماشاگر را به  خوبی 

جلب می کنند.
جنوب  در   19۶9 سال  در  افشین 
ایران زاده شد. در نوجوانی نقاشی را 
آغاز کرد و موفق شد در چند مسابقه 
محلی و در یک مسابقه سراسری که 
برگزار  ساله   12 تا   9 نوجوانان  بین 

شده بود برنده شود.
مستند  فیلم  در  که  همانطور 
به  »ناواضح«  نام  با  صیامی  شهریار 
حادثه ی  یک  شده،  کشیده  تصویر 
سرنوشت ساز منجر به کاهش تحرک 
در او شد. این حادثه اما اراده وی را 

برای نقاش شدن کم نکرد.
افشین با 3۵0 پوند در جیب راهی 
انگلستان و ساکن این کشور شد، به 
مدرسه هنر رفت، مهارت های خود را 

سر در دست دارد.
می برد  کار  به  افشین  که  تکنیکی 
او  دارد؛  وی  آثار  در  مهمی  نقش 
که  را  بوم  از  »قسمتی  می گوید: 
سنتی  بسیار  سبک  به  می بینید 
طراحی شده و با سبک آبسترکت در 
هم آمیخته است. بخشی واقعاً مدرن 

است و بحش دیگر سنتی.«
سبک  »انتخاب  افشین  گفته ی  به 
است.  مؤثر  پیام  انتقال  تقویت  در 
یک«  شماره  عنوان  »بدون  اثر  در 
مجموعه  از  اثری   )Untitled #1(
برهنه  سنتی  زن  یک  »نوستالژی« 
و  اشکال  با  بدنش  که  می شود  دیده 
خطوط  انتراعی پوشیده شده است.«

در استودیوی افشین، در حالی که 
جام های  جدید  و  قدیمی  دوستان 
شراب و کوکتل را باال می بردند، رفته 
که  مهمانانی  می رسد.  فرا  رفته شب 
افشین  بی آالیش  و  از کوچه ی ساده 
باز می گشتند نسبت به آثار و مهربانی 
دعوت  استودیو  این  به  اینکه  از  و  او 
قدردانی  احساس  عمیقا  بودند،  شده 

داشتند.
*منبع: کیهان الیف 

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

اهریمنی نمایش داده بود.«
حمایت  از  همچنین  تهران  کیهان 
شرکت  برای  قدیریان  از  دولت  ویژه 
در دو ساالنه ونیز انتقاد کرد و نوشت 
که او از سوی برخی رسانه های فارسی 
زبان خارج از کشور نیز حمایت شده 

ولی اکنون »علیرغم ضدیت با فرهنگ 
هم  زیادی  عالقه  دینی،  ارزش های  و 
به استفاده از مواهب دولت جمهوری 
حکومتی  جشنواره های  و  اسالمی 

دارد!«
کیهان چاپ تهران در ادامه ی انتقاد 
جشنواره  داوران  هیأت  ترکیب  از 
دو  درباره  »فجر«  تجسمی  هنرهای 
داور بخش کاریکاتور و یک داور بخش 
نقاشی نوشت که »کاریکاتورهایی علیه 
کشیده ،  روحانیت  و  خمینی  روح اهلل 
کتاب در زمینه حقوق بشر دارد، ترویج 
از  پرفورمنسی  و  می کند  اباحه گری 
زنان بدحجاب و با پوشش زننده دارد، 
مدال شوالیه فرهنگ و هنر از سفارت 
در  کرده،  دریافت  تهران  در  فرانسه 
امام حسین،  عزاداری  از  تصویرسازی 
قمه زنی را به عنوان نمادی از عزاداری 

به تصویر کشیده است«!
هنرهای  جشنواره  برگزارکنندگان 
را  قدیریان  شادی  »فجر«   تجسمی 
از هیات داوران فجر کنار گذاشتند و 
علت آن را نیز، همزمانی داوری آثار با 

)به دعوت  اسپانیا  حضور قدیریان در 
نمایش  برای  آستوریاس  نیمایر  مرکز 

مجموعه آثار( عنوان کردند.
پی حذف  در  نیز  فارس  خبرگزاری 
که  نوشت  سرشناس  عکاس  این 
آثارش  در  که  قدیریان  »انتخاب 
و  دارد  تأکید  فمینیستی  عقاید  بر 
مسلمان  زن  بر  زیرین  الیه های  در 
در  داوری  برای  می زند،  طعنه  ایرانی 
»فجر«  نام  به  مزین  که  جشنواره ای 
است - آن هم در آستانه چهل سالگی 
انقالب اسالمی ـ به شدت سؤال برانگیز 
انقالبی  هنرمندان  انتقاد  مورد  و  بود 
چند  هر  گرفت؛  قرار  دغدغه مند  و 
شورای  رئیس  مظفری  هادی  که 
سیاست گذاری جشنواره معتقد است: 
»خط کشی بین هنرمندان و اینکه هنر 
کار  ضدانقالب،  هنر  و  داریم  انقالب 

درستی نیست.«
شادآفرین قدیریان متولد سال 13۵3 
رشته  در   1372 سال  در  وی  است. 
عکاسی دانشگاه آزاد اسالمی مشغول 
به تحصیل شد و اولین نمایشگاه خود 
گلستان  گالری  در   77 سال  در  را 
برگزار کرد. او از جمله عکاسانی است 
قرار  فراوان  توجه  مورد  آثارش  که 
از  متعددی  نمایشگاه های  و  گرفته 
کشورهای  در  عکس هایش،  مجموعه 
است. درآمده   نمایش  به  مختلف 

در استودیوی افشین
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= اهمیت استراتژیک دریای 
موقعیت  بر  اساسا  سرخ 
جغرافیایی مؤثر آن در روابط 
منطقه ای و بین المللی استوار 
است. این دریا در وسط سه 
اروپا  و  آفریقا  آسیا،  قاره 
واقع شده و عالوه بر آن یک 
حلقه ی استراتژیک است که 
دریای مدیترانه را به اقیانوس 

هند وصل می کند.
=دریای سرخ از قدیم صحنه 
نزاع و جنگ میان قدرت های 
بزرگ بوده است. پس از پایان 
ایاالت  دوم،  جهانی  جنگ 
متحده آمریکا و اتحاد جماهیر 
و  نزاع  وارد  سابق  شوروی 
و کسب  نفوذ  بر سر  رقابت 
مزایای استراتژیک، سیاسی، 
ی  د قتصا ا و  یی  فیا ا جغر
شدند. سرخ  دریای  در 

موسی شریفی- دریای سرخ  یکی 
کشتیرانی  مسیر های  مهمترین  از 
بین المللی است که حدود 1۷ درصد از 
تجارت جهانی از آن عبور می کند؛ این 
میان  اتصال  نقطه ی  استراتژیک  آبراه 
سه منطقه پر اهمیت خاورمیانه، شاخ 

آفریقا و اقیانوس هند است.
انسانی  نیروی  نظر  از  این  بر  عالوه 
این  اطراف  کشور های  جمعیت 
است.  نفر  میلیون   200 حدود  دریا 
باب المندب نیز که یکی از گذرگاه های 
ورودی  بر  است،  جهان  استراتژیک 
اهمیت  دارد.  قرار  سرخ  دریای 
طی  هرمز  تنگه  مانند  باب المندب 
مراکز  توجه  مورد  گذشته  سال های 
پژوهش و کارشناسان اقتصادی، نظامی 
و سیاسی بوده است. جنگ یمن همراه 
با سخنان و فخرفروشی برخی از مقامات 
اسالمی  جمهوری  سیاسی  و  نظامی 
باب المندب  کنترل  بر  مبنی  ایران 
نقطه  آنها،  حوثی  هم پیمانان  توسط 
عطفی در تحوالت اخیر و افزایش تنش 
در این منطقه شد بطوری که طی چند 
ماه گذشته شبه نظامیان حوثی حداقل 
یک یا دو بار برای نفتکش های سعودی 

در باب المندب مزاحمت ایجاد کردند.
مانند  دیگر  عوامل  و  عامل  این 
تالش ترکیه و قطر برای نفوذ نظامی 
از طریق  دریای سرخ  در  اقتصادی  و 
جزیره »سواکن« در سودان، باعث بر 
انگیخته شدن حساسیت های ریاض و 
اقدام مقامات این کشور برای بسط نفوذ 
و ایجاد ائتالف های نظامی و اقتصادی 
با کشورهای ُمشرف بر ساحل این دریا 
شد. در این زمینه هفته گذشته وزیران 
سودان،  مصر،  سعودی،  کشورهای 
طی  اردن  و  سومالی  یمن،  جیبوتی، 
نشستی در کاخ الیمامه که به میزبانی 
ریاض برگزارشده بود، طی بیانیه ای از 
تأسیس  برای  توافقی  به دست آمدن 
ائتالف امنیتی، اقتصادی و تجاری میان 
کشورهای سواحل دریای سرخ و خلیج 

عدن خبر دادند.
البته کشورهای شرکت کننده در این 
نشست، بیشتر بر محورهای اقتصادی 
و سرمایه گذاری و تجارت تاکید کردند 
اما به نظر بسیاری از کارشناسان، هدف 
جدید  ائتالف  این  تشکیل  از  عمده 
منظور  به  نظامی  و  امنیتی  همکاری 
برای سرمایه گذاری  امن  ایجاد فضای 

در این منطقه است.
این  آغاز  نقطه  که  می رسد  نظر  به 
طیب  رجب  روزه  سه  سفر  با  تنش 
به  ترکیه  جمهوری  رئیس  اردوغان 
سال  دسامبر   24 تاریخ  در  سودان 
پنهان  رقابت های  و  شد  آغاز  گذشته 
امارات و مصر  و  میان محور سعودی 
از یک طرف و ترکیه و قطر و ایران از 

سوی دیگر علنی شد.
در  اردوغان  دیدار  برجسته   نقطه 
از  وی  بازدید  سودان،   به  سفرش 
و جزیره »سواکین«  »پورت سودان« 
بود.  سرخ  دریای  غربی  ساحل  در 
اردوغان در این سفر نه تنها از موافقت 
عمر البشیر همتای سودانی خود برای 
طرح توسعه جزیره سواکن توسط آنکارا 
سخن گفت بلکه بر اهمیت تاریخی آن 
جزیره برای ترکیه از حیث تاریخی در 

دوران عثمانی نیز تاکید کرد.
برانگیختن  باعث  مسئله  این 
حساسیت های مصر و سعودی و امارات 

رقابت های جدید منطقه ای و بین المللی پیرامون
 دریای سرخ

که آنکارا را پناهگاه »اخوان المسلمین« 
برای  رقابت  و  تنش  و  شد  می دانند، 

کنترل دریای سرخ را افرایش داد.
البته اردوغان بعدها وقتی حساسیت 
کرد  تالش  دید  را  منطقه   کشورهای 
قضیه  اقتصادی  جنبه های  بر  بیشتر 
قصد  »ترکیه  گفت:  و  کند  تمرکز 
دارد آثار تاریخی مربوط به امپراتوری 
عثمانی در جزیره را که توسط استعمار 
انگلیس تخریب شد، ترمیم کند و این 
جزیره را به عنوان نقطه ای برای آغاز 
سفر حج ترک های مسلمان به سوی 
ادای  جهت  سعودی  پادشاهی  کشور 

مناسک حج و عمره به کار گیرد.«
البته بعدها برخی کارشناسان ترک از 
یک ضمیمه سّری متعلق به همکاری 
نظامی میان ترکیه و سودان در رابطه با 

این جزیره سخن گفتند.
اهمیت استراتژیک دریای سرخ

سرخ  دریای  استراتژیک  اهمیت 
اساسا بر موقعیت جغرافیایی مؤثر آن 
در روابط منطقه ای و بین المللی استوار 
است. این دریا در وسط سه قاره آسیا، 
بر  عالوه  و  شده  واقع  اروپا  و  آفریقا 
آن یک حلقه ی استراتژیک است که 
هند  اقیانوس  به  را  مدیترانه  دریای 

وصل می کند.
ورود ترکیه و قطر از طریق سودان 
سرخ،  دریای  در  نفوذ  عرصه ی  به 
تالش رژیم ایران از طریق حمایت از 
حوثی ها در جنگ داخلی برای کنترل 
میان  شدید  اختالف  و  باب المندب 
کشورهای عربی سعودی، مصر، امارات 
و بحرین با قطر و نیز بازگرداندن دو 
جزیره »تیران« و »صنافیر« در دریای 
سرخ واقع در شمال عقبه به سعودی 
توسط مصر، همه نشان از تغییرات و 

تحوالت ریشه ای و بازتاب این تحوالت 
بر ظهور ائتالف های جدید در آینده و 
آغاز نزاع برای نفوذ در دریای سرخ دارد.

نزاع و  از قدیم صحنه  دریای سرخ 
بوده  بزرگ  قدرت های  میان  جنگ 
است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، 
ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جماهیر 
بر  رقابت  و  نزاع  وارد  سابق  شوروی 
سر نفوذ و کسب مزایای استراتژیک، 
در  اقتصادی  و  جغرافیایی  سیاسی، 
دریای سرخ شدند.افتتاح کانال سوئز 
یک جهش  مصر  در  سال 1۸۶9  در 
دریای  استراتژیک  اهمیت  در  کیفی 
سرخ به وجود آورد. این  کانال سوئز 
به  را  دریای سرخ  بار  نخستین  برای 
این  با  و  کرد  وصل  مدیترانه  دریای 
راه  سریع ترین  و  کوتاه ترین  روش 

دریایی میان شرق و غرب باز شد.
در کشورهای  نفت  با کشف  سپس 
بزرگترین  که  فارس  خلیج  حاشیه ی 
مخزن سوخت و موتور ماشین صنعتی 
اروپا و آمریکا شد، دریای سرخ نه تنها 
انتقال نفت  به یک مسیر استراتژیک 
تبدیل شد بلکه در عین حال به کانالی 
بسیار مهم برای انتقال کاالهای تولید 
شده از اروپا به بزرگترین بازارهای آسیا 
و آفریقا و سپس به چین و ژاپن و هند 
شد که همگی از قدرت های اقتصادی 

جهان به شمار می روند.
کشورهای  این  برای  سرخ  دریای 
عنوان مسیری  به  اقتصادی  قدرتمند 
حیاتی جهت تحرک تجاری و اقتصادی 

آنها محسوب می شود.
ائتالف های منطقه ای و بین المللی

سرخ  دریای  استراتژیک  اهمیت 
و  بین المللی  قدرت های  منافع  و 
منطقه ای به پایدار ماندن ریسک های 
متنوع امنیتی این مسیر حیاتی کمک 
می کند؛ به همین دلیل نفوذ در این 
هدفی  به  آن  اطراف  مناطق  و  آبراه 

برای قدرت های بزرگ بین المللی مانند 
کشورهای  برخی  یا  روسیه  و  آمریکا 
و  سعودی  ترکیه،  چون  منطقه ای 
و  ایران  همچنین  و  هم پیمانانش، 

اسرائیل تبدیل شده است.
در رابطه با همین رقابت شدید است 
که عربستان سعودی که دارای ساحلی 
طوالنی در کنار دریای سرخ است برای 
این منطقه و  نفوذ خود در  گسترش 
رویارویی با ایران و ترکیه که از طریق 
آنجا  در  می خواهند  دیگر  کشورهای 
بازپس  با  برداشته و  نفوذ کنند، خیز 
گرفتن دو جزیره »تیران« و »صنافیر« 
با  گسترده  ائتالفی  ایجاد  و  مصر  از 
مصر، سودان، جیبوتی، یمن، سومالی 
و اردن در پی حفظ بیشترین سهم و 
نفوذ در این آبراه حیاتی است. ریاض 
برای پیشبرد طرح های خود پشتیبانی 
موازات  به  دارد.  همراه  به  را  آمریکا 
با گرفتن  رویکرد سعودی، ترکیه نیز 
جزیره تاریخی »سواکن«، قطر با آغاز 
پروژه ای در بندر »پورت سودان«، ایران 
با دخالت در جنگ یمن و حمایت از 
حوثی ها و اسرائیل با تالش برای ایجاد 
در  کانال سوئز مصر  با  موازی  کانالی 
گزارش هایی  انتشار  و  منطقه  این 
درباره مذاکرات غیرعلنی میان سودان 
نظامی  پایگاه  ایجاد  برای  روسیه  و 
مشترک باعث افزایش شدید رقابت های 
است. شده  سرخ  دریای  در  نفوذ 
دو محور عمده رقابت برای نفوذ 

در دریای سرخ
در محور اول نفوذ در منطقه ی دریای 
سرخ، ایاالت متحده آمریکا، سعودی، 
مصر و امارات متحده عربی قرار دارند؛ 
محور دوم، شامل روسیه، ترکیه و قطر 
از طریق سودان جای  است که همه 

پایی در آنجا باز کرده اند. در این میان 
بطور  نمی توانند  که  ایران  و  اسرائیل 
علنی هم پیمانانی در منطقه بیابند بطور 
غیرمستقیم در میان دو محور موجود 
تقسیم می شوند. البته حکومت ایران با 
همه دشمنی که با سعودی دارد اما در 
محور ترکیه نیز قرار نمی گیرد و تهران 
تالش می کند از طریق حوثی ها، البته 
چنانچه به فرض در جنگ یمن پیروز 
شوند، هم در یمن با سعودی ها مقابله 

کند و هم به دریای سرخ راه یابد.
اما اسرائیل که از حمایت همه جانبه 
خالف  بر  است،  برخوردار  نیز  آمریکا 
دارد.  راه  سرخ  دریای  به  خود  ایران، 
منطقه  که  گفت  می توان  بنابراین 
جدیدی  تحوالت  شاهد  سرخ  دریای 
حتی  که  حالیست  در  این  است. 
ائتالف ها نیز به دو محور عمده محدود 
افزایش نگرانی  باعث  نمانده و همین 
در باره ثبات و استقرار امنیت در این 
منطقه شده و سعودی را بر آن داشته 
در  دارای ساحل  که  با کشورهایی  تا 
این منطقه هستند، ائتالف اقتصادی، 

امنیتی و تجاری تشکیل دهد.
این  موجودیت  اعالم  وجود  با  اما 
برخی  ریاض  سوی  از  جدید  ائتالف 
اختالف   که  معتقدند  کارشناسان 
عضو  کشورهای  برخی  مواضع  در 
هم  که  سودان  مانند  ائتالف  این 
تجاری  و  نظامی  پیمان  ترکیه  با 
مصر،  و  سعودی  با  هم  و  دارد 
قدرت  توازن  عدم  همچنین  و 
ائتالف،  این  اعضای  میان  اقتصادی 
بود. خواهند  آن  مهم  چالش های  از 

منابع:
الحرب  فی  األحمر  »البحر  کتاب 
العالمیه األولی« از دکتر ابراهیم محمد 

حسن
رسانه های عربی زبان

گفتگو با سلمان سیما؛ چرا دولت کانادا نقض حقوق 
بشر در ایران را نادیده می گیرد؟

=چین دو شهروند کانادایی 
دولت  و  کرده  بازداشت  را 
کانادا خواستار فشار آمریکا، 
اتحادیه اروپا و انگلیس روی 
چین برای آزادی آنها شده 

است.
می دهد  نشان  =شواهد 
در  ترودو  جاستین  دولت 
ناقضین  با  برخورد  مورد 
استانداردهای  بشر  حقوق 

دوگانه در پیش گرفته.
پُست«  »نشنال  =روزنامه 
اشاره  با  مقاله ای  در  اخیراً 
خاشقجی  جمال  قتل  به 
نی  بستا عر ر  مه نگا نا ز و ر
ا  د نا کا ا  چر « ه  سید پر
را  سعودی ها  می خواهد 
را  ایران  اما  کند  تحریم 

نادیده می گیرد؟«
=سلمان سیما عضو شبکه 
فرشگرد می گوید متاسفانه 
کانادا  در  ایران  رژیم  البی 
قوی است و دولت این کشور 
با جمهوری اسالمی مماشات 

می کند.
حامد محمدی - به دنبال بازداشت 
چین،  در  کانادایی  شهروند  دو 
دولت  خارجه  وزیر  فریلند  کریستیا 
اتحادیه  کانادا خواستار فشار آمریکا، 
اروپا و انگلیس برای چین برای آزادی 

آنها شده است.
مایکل  نام  به  کانادایی  تبعه  دو 
کاوریگ دیپلمات پیشین و مشاور در 
و  بین المللی  بحران  گروه  اندیشکده 
یک تاجر به نام مایکل اسپاور به اتهام 
اقدام علیه امنیت ملی چین بازداشت 
شده اند. کانادایی ها می گویند شواهد و 
قرائن حاکیست بازداشت این دو تبعه 
تالفی جویانه  اقدامی  ظاهراً  کانادایی 
به  بوده که مقامات پکن در واکنش 
شرکت  ارشد  مالی  مدیر  بازداشت 

هوآوی در کانادا صورت داده اند.
دسامبر  یکم  روز  کانادا  دولت 
و  فناوری  شرکت  مالی  ارشد  مدیر 
نقض  اتهام  به  را  هوآوی  چندملیتی 
جمهوری  علیه  آمریکا  تحریم های 
بازداشت  ونکوور  شهر  در  اسالمی 
دسامبر(،   12( آذر   21 روز  اما  کرد 
دالری  میلیون   ۷.۵ وثیقه  قید  به  او 

آزاد شد.
و  مسئله ای که در محافل سیاسی 
اپوزیسیون  بین  ویژه  به  بین المللی 
است  مطرح  اسالمی  جمهوری 
استانداردهای دوگانه   دولت جاستین 
نقض  موارد  به  واکنش  در  ترودو 
داده  نشان  تجربه  است.  بشر  حقوق 
کانادا  دولت  منافع  پای  که  جایی 
سیاسی  مقام  های  است  میان  در 
ابزار مختلف  و  با روش ها  این کشور 
ناقضان  و  کشورها  تحریم  جمله  از 
حقوق بشر سفت و سخت پای مقابله 
با موارد نقض حقوق بشر می ایستند و 
آنجا که پای منافع اش در میان نباشد 
یا نقض حقوق بشر را نادیده می گیرد 
تا برای دولت کانادا دردسرساز نشود 
و یا صرفاً برای رفع تکلیف به صدور 
و  بی رمق  قطعنامه های  و  بیانیه ها 

بی اثر بسنده می کند.
ممبینی  مریم  مثال  عنوان  به 

همسر کاووس سیدامامی که تابعیت 
کانادا را دارد، پس از مرگ مشکوک 
همسرش در زندان، احضار و بازجویی 
شده و اجازه ندارد ایران را ترک کند 
برای  مؤثری  اقدام  کانادا  دولت  اما 

پیگیری وضعیت او نکرده است.
و  ایران  داخل  رسانه های  در  اخیراً 
فارسی  رسانه های  برخی  همچنین 
زیان خارج از کشور خبری مبنی بر 
تحریم 19 نفر از مقام های جمهوری 
بشر  حقوق  نقض  اتهام  به  اسالمی 
و  غیررسمی  اخبار  شد.  منتشر 
داشت  آن  از  حکایت  نیز  شایعات 
و  نظامی  مقام های  از  تعدادی  که 
فهرست  در  پاسداران  سپاه  حتی 
تحریم های کانادا قرار خواهد گرفت. 
از سوی دیگر، جمعی از قانونگذاران 
خواستار  آذرماه 1۳9۷  کانادایی 22 
اسالمی  جمهوری  مقامات  تحریم 
اساس  بر  بشر  نقض حقوق  دلیل  به 

قانون مگنیتسکی شدند.
سلمان سیما فعال سیاسی و عضو 
شبکه فرشگرد در تورنتو در گفتگو با 
کیهان لندن بر وجود »البی سنگین 
برای  کانادا  در  اسالمی  جمهوری 
حقوق  ناقضین  تحریم   از  جلوگیری 
پاسداران در  قرارگرفتن سپاه  و  بشر 

لیست سیاه« تأکید می کند.

اعمال  از  کانادا  دولت  خودداری 
تحریم 

این فعال سیاسی می گوید، لیستی 
در  بشر  حقوق  ناقضان  از  نفره   19
ایران توسط گروهی از سیاستمداران 
کانادایی به رهبری اروین کاتلر وزیر 
سابق دادگستری کانادا و مدیر مرکز 
حقوق بشر »پائول والنبرگ« که خود 
ارائه  کاناداست  لیبرال  حزب  عضو 
عنوان  به  نفر   19 این  است.  شده 
ایران  در  بشر  حقوق  نقض  معماران 
قانون  اساس  بر  که  شده اند  شناخته 
مگنیتسکی پیشنهاد تحریم آنها ارائه 
شده اما هنوز تحریم جدیدی از سوی 
و  نشده  اعمال  افراد  این  علیه  کاناد 
خودداری  آن  اجرای  از  کانادا  دولت 

می کند.
از جمله مقاماتی که نام آنها در این 
فهرست آمده می توان به سیدعلیرضا 
دادگستری،  پیشین  وزیر  آوایی 
محمود علوی وزیر کنونی اطالعات و 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور 

اشاره کرد. سلمان سیما می گوید:
همچنین بعضی نمایندگان پارلمان 
آزادی  خواستار  همزمان  کانادا 
در  محبوس  چهره های  از  شماری 
لغو  و  اسالمی  جمهوری  زندان های 
ممنوعیت خروج از کشور برخی دیگر 

از جمله مریم ممبینی شده اند.

البی جمهوری اسالمی در کانادا
خارجه  وزیر  و  وزیر  نخست  گرچه 
کانادا در ماه های اخیر چند بار تأکید 
خروج  اجازه  باید  ایران  که  کرده اند 
اما  کند  صادر  را  سیدامامی  همسر 
دولت  »در  می گوید،  سیما  سلمان 
کانادا نوعی عدم اراده و مماشات در 
مورد عملکرد جمهوری اسالمی دیده 
می شود.« وی با اشاره به اینکه دولت 
کانادا در واکنش به قیام دی ماه سال 
نیز  مردم  گسترده  سرکوب  و   9۶
متاسفانه  می گوید:  کرده  سکوت 
البی  شده  موفق  اسالمی  جمهوری 
با  دهد  گسترش  را  کانادا  در  خود 
را  خودمان  تالش  تمام  ما  حال  این 

شود  تحریم  سپاه  که  کرد  خواهیم 
قرار  کشور  این  سیاه  فهرست  در  و 

بگیرد:
در  اخیراً  پُست  نشنال  روزنامه 
جمال  قتل  به  اشاره  با  مقاله ای 
عربستانی  روزنامه نگار  خاشقجی 
می خواهد  کانادا  »چرا  می پرسد 
سعودی ها را تحریم کند اما ایران را 
نادیده می گیرد؟« این روزنامه تاکید 
وجود  با  اسالمی  می کند »جمهوری 
درخواست های غرب هیچ تغییری در 
حقوق  رعایت  به  نسبت  خود  رفتار 
ممکن  تهران  رهبران  و  نداشته  بشر 
باشند  رسیده   نتیجه  این  به  است 
خود  روابط  دوباره  کانادا  دولت  که 
این  کرد.  خواهد  برقرار  را  ایران  با 
»عطش  اینکه  به  اشاره  با  روزنامه 
آشکار دولت کانادا برای دیپلماسی از 
اصولی  موارد  در  کشور  این  تعهدات 
»رژیم  می نویسد،  می گیرد«  سبقت 
شود  متوجه  سرعت  به  باید  ایران 
قانون  اساس  بر  قانون شکنان  که 
شد.  خواهند  تحریم  مگنیتسکی 
باید سپاه را در فهرست سازمان های 
و  اولین  این  و  داد  قرار  تروریستی 
مهمترین قدم برای آغاز روبرو کردن 
قانون  این حقیقت است که  با  ایران 

اجرا خواهد شد.«
سال هاست کانادا به بهشت و حیات 
جمهوری  ارشد  مقام های  خلوت 
اختالسگرانی  فرار  محل  و  اسالمی 
با سرمایه ی مردم و  تبدیل شده که 
مملکت فرا می کنند. سرآمد همه آنها 
دوم  در  اخیرا  و  است  خاوری  بیژن 
تهران  چاپ  کیهان  روزنامه  دی ماه 
مدیرکل  مریدی  بهزاد  که  داد  خبر 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  پیشین 
و  گریخته  ایران  از  نیز  تهران  استان 
به کانادا رفته است. عبدالرسول دّری 
اصفهانی عضو تیم هسته ای جمهوری 
متهم  جاسوسی  به  که  نیز  اسالمی 

شده تابعیت کانادا را دارد.
منتظری  جعفر  حجت االسالم 
دادستان کل کشور، اول دی ماه، دولت 
انتخاب  دلیل  به  را  روحانی  حسن 
مدیران دوتابعیتی به باد انتقاد گرفت 
فراوانی  ظرفیت  کشور  »این  گفت  و 
نباید مدیریت آن در دست  اما  دارد 
کسی باشد که بگوید ما می توانیم از 
کنیم.  استفاده  هم  دوتابعیتی  افراد 
دوتابعیتی  چه؟  یعنی  دوتابعیتی 
در  پایش  یک  شخصی  اینکه  یعنی 
ایران است و پای دیگرش در کانادا، 
یک پایش در ایران است و یک پایش 
در آمریکا. آنجا چکار می کند، آیا به 
او ماموریت می دهند یا نمی دهند ما 

نمی دانیم.«
آمد  و  رفت  که  است  این  واقعیت 
به  اسالمی  جمهوری  کارگزاران 
کانادا با انتقال پول و سرمایه به این 
کشور گره خورده است. چنانکه علی 
اعضای  و  مجلس  رییس  الریجانی 
خانواده او نام شان با فساد مالی گره 
خورده و بارها بحث تابعیت کانادایی 
دولت  است.  شده  مطرح  نیز  آنها 
جاستین ترودو خواستار از سرگیری 
به  رو  همین  از  است  ایران  با  روابط 
کشور  این  تا  هست  نیاز  اقداماتی 
علیه رژیم ایران موضع قاطعانه بگیرد 
قرار دهد.  را در لیست سیاه  و سپاه 
اپوزیسیون  که  است  موضوعی  این 
دموکرات جمهوری اسالمی از جمله 
و  پیگیری  دنبال  به  َفرشگرد  شبکه 

اجرای آن است.

جاستین ترودو در پارلمان کانادا، 1۲ دسامبر ۲۰1۸
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10 منفعت شنا کردن
شنا کردن ، وارد کردن بدن به یک محیط جدید 

و غیر معمول است .  یک چالش جدید که مزایای زیادی 
دارد.   ده مزایای بسیار خوب  شنا  رابرایتان معرفی میکنیم.

1-شنا  فشار ستون فقرات را  بهبود میبخشد.  برای نگه داشتن 
استخوان ها و مفاصل بسیار خوب است و سالم نگه میدارد.

2-  شنا ورزش عضالت بدن است،   شما می توانید از تکنیک های مختلف 
شنا برای  انواع مختلف عضالت وبرای شل کردن عضالت استفاده کنید

3- شنا  یک ورزش قلبی است. به قلب  راه درست  نفس کشیدن  را یاد میدهید 
. شنا بدن  و استقامت قلب  را افزایش می دهد.

4- اگر شنا بروش آیروبیک آبی انجام شود   برای سوزاندن چربی  باسن و ران کمک بزرگی میکند
5- شنا  برای شکل دادن به بدن کمک می کند .  پوست و عضالت  را ماساژ میدهد 

و خالص شدن از شر چربی های ناخواسته کمک میکند
6- شنا از ورزشهایی است که خطرندارد .بسیار امن تر از بلند کردن وزن یا ورزشهای دیگر 
است . اگر یک مربی شنا داشته باشید و زیر نظر او آموزش ببینید  بهترین نتیجه را میدهد
7- شنا سالمتی را تضمین میکند .  شنا کردن برای خانمهای باردار هم بسیار خوب 

است و زیانی ندارد. البته باید در مورد شیرجه رفتن با پزشک مشورت کنند
8- شنا استرس را از انسان دور میکند و نگرش مثبتی به انسان می دهد  . 

روش معجزه آسایی برای تقویت اعصاب است
9-شنا فشار خون را کنترل میکند. قلب  را سالم نگه می دارد .

10-شنا  دستگاه تنفسی  را سالم نگه می دارد .  تنفس 
هوای تازه و مرطوب در آب و هوای خشک  می 

تواند کارایی دستگاه تنفسی را بهبود 
بخشد.

زنان  شاخص

شب بر روی شیشه های تارمی نشست آرام 
چون خاکستری تب دار / باد نقش سایه ها را 

در حیاط خانه هر دم زیر و رو می کرد
پیچ نیلوفر چو دودی موج می زد بر سر دیوار

در میان کاجها جادوگر مهتاب
با چراغ بی فروغش می خزید آرام / گویی او در گور 
ظلمت روح سرگردان خود را جستجو می کرد 

من خزیدم در دل بستر
خسته از تشویش و خاموشی

گفتم ای خواب ای سرانگشت کلید باغهای سبز
چشمهایت برکه تاریک ماهی های آرامش

کولبارت را بروی کودک گریان من بگشا
رنگ  صورتی  سرزمین  به  مرا  خود  با  ببر  و 

پری های فراموشی

است؟  نزدیک  شما  نوزاد  تولد  آیا 
نوزادتان  بدانید  دارید  دوست  آیا 
چه  تان،  رحم  در  زندگی  آخر  روز 
انجام می دهد؟ آیا می  کارهایی را 
دانید هنگام تولد نوزاد چه کارهایی 
آیا  انجام می دهد؟  زایمان  برای  را 
می دانید شما از روی نوسانات قلب 
که  بفهمید  توانید  می  تان،  جنین 

موقع به دنیا آمدنش رسیده است
زمان تولد نوزاد و حرکت جنین 

به سمت پایین شکم مادر
نشان می دهد  از عالئمی که  یکی 
این  است،  راه  در  شما  کوچولوی 
است که به سمت پائین شکم شما 
 24 معموال  که  کند  می  حرکت 
افتد.  اتفاق می  تولد  از  قبل  ساعت 
همچنین می تواند چند هفته قبل 
از شروع درد زایمان نیز اتفاق بیفتد 
که نشان دهنده این است که زایمان 
همین گوشه و کنار است و به زودی 

زمان تولد نوزاد فرا می رسد.
در این حالت، مادر حس می کند که 
حرکت جنین به سمت پایین شکم 
باعث  باشد که همین موضوع   می 
سوزش سر دل می شود و راه رفتن 
را برای مادر، کمی دشوار می کند. 
در این حالت، بیشتر به نظر می رسد 
که کودک خودش را به لگن رسانده 
باشد. کودک این توانایی را نیز دارد 
که کمی دست و پایش را بکشد و 
این حالت، نشان دهنده این است که 

تولد او تقریبا نزدیک است.

هنگام تولد نوزاد از سر خودش 
برای به دنیا آمدن استفاده می کند

راست  حالت  به  کودک  که  زمانی 
استفاده  با  گیرد،  می  قرار  لگن  در 
آماده  آمدن،  دنیا  به  برای  سر،  از 
می  وارد  که  فشاری  با  و  شود  می 
را در جهت مخالف  کند، سر خود 
شل  باعث  که  دهد  می  قرار  رحم 
رحم  مخاط  شدن  نازک  و  شدن 
وضعیت،  به  اصطالح  در  شود.  می 
برگشتن جنین در رحم می گویند 
قرار  مادر  لگن  درون  نوزاد  سر  که 
می گیرد. با وارد ساختن این فشار، 
کودک  شود.  می  باز  واژن  کانال 
هیچ  دهد  می  انجام  که  آنچه  از 

اطالعی ندارد. آن زمان که نوزاد در 
داخل رحم، به فعالیت خود ادامه می 
دهد، در حقیقت تمام کارها را سر او 

انجام می دهد.

نوسان ضربان قلب
ها،  بیمارستان  از  کمی  تعداد  در 
به  که  دهند  می  ترجیح  پزشکان 
زایمان،  طول  در  نوزاد  قلب  ضربان 
رسیدگی کنند. در آن موقع، کودک، 
به  مشکلی  نوع  هر  تشخیص  در 
پزشک می تواند کمک کند، درست 
انجام  مانیتور  یک  که  کاری  همانند 
ضربان  اینکه  احتمال  اما،  دهد.  می 
داشته  نوسان  کمی  کودک  قلب 
باشد، وجود دارد. ضربان قلب کودک 
مادرش،  قلب  ضربان  همانند  نیز 
گیرد،  می  انجام  فعالیتی  که  زمانی 
افزایش می یابد و زمانی که فعالیت 
کمتری صورت می گیرد، کاهش می 
پزشک  زیرا  نباشید،  نگران  اما  یابد. 
غیر  و  عادی  غیر  مسائل  از  همیشه 

طبیعی، اطالع دارد.

چرخیدن در هنگام تولد نوزاد
که  است  این  افراد  از  بسیاری  تصور 
یک  چرخشی  حرکت  مانند  کودک 
پیچ یا میخ از رحم بیرون می آید و 
که  معتقدند  نیز  پزشکان  از  بسیاری 
روند زایمان، شباهت زیادی به حرکت 

پیچ  چرخشی 
دارد و این گونه نیست 

که کودک کامال چرخیده باشد اما، تا 
حدودی درست است و آنها تالش می 
با پیچ و تاب خوردن، ساده  تا  کنند 
ترین و آسان ترین راه را برای خارج 
شدن از رحم پیدا کنند. بنابراین، به 
رو  و  ساده  حرکت  شبیه  وجه  هیچ 
کنید،  می  تصور  شما  که  پائینی  به 

نیست.

تمرین نفس کشیدن
از  قبل  ساعت   24 معموال   نوزادان 
را  زیادی  زمان  بیایند،  دنیا  به  اینکه 
اگر  حتی  دارند.  گذرانی  وقت  برای 
مادر، مراحل انقباضات رحم را گذرانده 

باشد، هنوز هم زمان برای تجدید قوا 
استراحت  خالل  در  بنابراین،  دارد. 
مادر، کودک می تواند به تمرین نفس 
کشیدن، ادامه دهد. زیرا به خوبی می 
داند که مجبور است به زودی قدم در 

این دنیای واقعی بگذارد.

تمام اصوات را می تواند بشنود
اینکه  از  جلوتر  خیلی  نوزادان  گوش 
و  کرده  رشد  کامال  بیایند،  دنیا  به 
بین صداهایی که می  در  توانند  می 
همین  به  شوند.  قائل  تفاوت  شنوند، 
دلیل است که این موجودات کوچولو، 
بیشتر  خود  مادر  به  ابتدا،  همان  از 
تمایل دارند. بنابراین، زمانی که یک 
گیرد،  می  زایمان  به  تصمیم  مادر 
و  فریادها  ها،  ناله  آن  تمام  کودک 
ناسزا گفتن ها را می شنود، اما نگران 
نباشید، زیرا هیچ وقت آنها را به یاد 

نخواهد آورد.
دنیا  به  نحوه  درباره  که  امیدواریم 
تازه  اطالعاتی  خود،  کودک  آمدن 
کسب کرده باشید. این روند برای این 
موجودات کوچولو نیز می تواند کامال 

سخت و دشوار باشد.

ها  انسان  همه 
مرتبا دچار فراموشی می 
زندگی  در  که  وقتی  خصوصا  شوند 
مشغله زیادی دارند. کم شدن حافظه 
ممکن است حتی باعث مختل شدن 
با  مواجهه  در  شود.  روزمره  زندگی 
بهترین  ای،  جدی  مشکالت  چنین 
راه مراجعه به یک متخصص یا پزشک 
برای تشخیص و درمان است. به عالوه 
نشان می دهد  انجام شده  تحقیقات 
تغییر در نحوه زندگی، رژیم غذایی و 
درمان های طبیعی تاثیر بسزایی در 

تقویت حافظه دارند. 
راه های ساده و طبیعی ولی مؤثر 

در تقویت حافظه
ژنتیک یا عوامل ژنتیکی در کم شدن 

حافظه نقش دارند به ویژه در شرایط 
آلزایمر.  بیماری  مثل  عصبی  جدی 
ممکن  نیز  دیگری  مختلف  عوامل 
است روی حافظه تاثیر گذار باشد مثل 
استرس، اختالل در خواب، افسردگی، 
سوء  تروئید،  کاری  کم  یا  و  پرکاری 
)به ویژه کمبود ویتامین های  تغذیه 
محرک،  داروهای  از  استفاده   ،)B
کشیدن.  سیگار  یا  الکل  نوشیدن 
مطالب زیر بهترین راه ها برای تقویت 
حافظه به طور طبیعی را ارائه می دهد.
استفاده از مکمل روغن ماهی برای 

تقویت حافظه
شده،  انجام  تحقیقات  اساس  بر 
 _3 امگا  حاوی  ماهی  روغن 
و   )DHA( داکوزاگزائنیک  اسید 
است.   )EPA( اسید  ایکوزاپنتانوئیک 
اسیدهای چرب امگا 3 کمک زیادی 
های  ناراحتی  ریسک  شدن  کم  به 
قلبی، کند کردن روند کاهش حافظه، 
کم کردن التهاب و کاهش استرس و 

نگرانی می کنند. 
حفظ کردن وزن مناسب

یکی از بهترین راه های حفظ سالمت 
ذهن و جسم در بهترین وضعیت حفظ 

و  رشد  باعث  و  بوده  مفید  عصبی 
توسعه سلول های عصبی می شود 
که این روند در نهایت سالمت مغز 
را افزایش می دهند. از طرفی ورزش 
روزانه در میانسالی می تواند بهترین 
راه برای کم کردن احتمال زوال عقل 

در سنین باالتر باشد.
غذاهای ضد افسردگی استفاده 

کنید
ضد  غذایی  رژیم  یک  داشتن 
افسردگی، برای تقویت حافظه شما÷ 
به عالوه،  است.  اهمیت  بسیار حائز 
موجب  ها  اکسیدان  آنتی  مصرف 
کاهش استرس در بدنتان شده و در 
نتیجه باعث کاهش افسردگی در بدن 

شما می شود.
کمی  دادن  جای  حافظه  تقویت 

کاکائو در رژیم غدایی
حاوی  و  مغذی  ماده  یک  کاکائو 
نام  به  اکسیدان  آنتی  زیادی  مقدار 
مغز شما  برای  که  است  فلونوئیدها 
آنها  اینکه  تر  مهم  باشد.  می  مفید 
به افزایش رشد سلول های عصبی، 
رگ های خونی و بیشتر شدن جریان 
خون در بخشی از مغز تان که مرتبط 

با حافظه است، کمک می کنند.
 مصرف زردچوبه

بسیار  اکسیدان  آنتی  یک  زردچوبه 
قوی می باشد و خاصیت ضد پیری 
در بدن شما دارد. بر اساس تحقیقی 
که بر روی بدن حیوانات انجام شد، 
و  داده  کاهش  را  کهولت  زردچوبه 
آسیب های ناشی از اکسید شدن و 
همچنین تعداد پالک های نشاسته 

ای را کم می کند. 
1.جوز هندی

آلما یا جوز هندی مصارف زیادی در 
آیین آیورودا دارد که موجب تقویت 
سیستم عصبی و قوای حافظه می شود. 
همچنین به عنوان بهترین ماده برای 
افزایش بهبود سیستم ایمنی استفاده 
زیادی  مقدار  حاوی  چون  شود  می 
است.  C ویتامین  و  اکسیدان  آنتی 

2. براهمی
به عنوان یک ماده مقوی برای مغز 
و  کند  می  عمل  عصبی  محافظ  و 
بخشی  دارد.  اکسیدانی  آنتی  تاثیر 
  2008 سال  در  که  تحقیق  یک  از 
بر روی افراد سالم 65 ساله صورت 
گرفت، عنوان کرد که براهمی موجب 
افزایش یادآوری کلمات، رشد حافظه 
و کاهش استرس و نگرانی می شود. 
همچنین باعث تقویت حافظه می شد.

3. رزماری:
مفید  حافظه  تقویت  برای  رزماری 
می باشد. رایحه آن، تاثیر بسزایی در 
افزایش حافظه دارد که بسیار حائز 

اهمیت برای عملکرد روزانه است.
4. بادام درختی

بادام درختی یکی از درمان های موثر 
افزایش  در آیورودا است که موجب 
قدرت مغز و تقویت حافظه می شود 
چون حاوی مقدار زیادی روغن امگا 
3 و آنتی اکسیدان است. همچنین 

برای چشم ها بسیار مفید است.

یک  اساس  بر  هست.  متناسب  وزن 
تحقیق در سال 2006 اضافه وزن می 
تواند موجب ایجاد تغییرات در ژن های 
مرتبط با حافظه شود که تاثیر بسیار 
از طرفی  دارد.  روی حافظه  بر  منفی 
التهاب  موجب  تواند  می  وزن  اضافه 
که  بدن شود  در  انسولین  مقاومت  و 
تاثیر گذار  بر روی مغز  آنها  هر دوی 
هستند. تحقیق دیگری حاکی از این 
به  ابتال  ریسک  وزن  اضافه  که  است 
بیماری آلزایمر را افزایش می دهد و 
و  حافظه  عملکرد  در  اختالل  موجب 

هوش می شود.
تقویت حافظه با کم کردن مصرف 

شکر
مصرف زیاد شکر منجر به ایجاد مشکل 
در سالمتی و بیماری های مزمن می 
می  حافظه  کم شدن  باعث  که  شود 
شوند. بر اساس یک سری تحقیقات، 
شدن  کم  باعث  شکر  زیاد  مصرف 
قدرت مغز و کم شدن حافظه می شود. 
کمک  شکر  نکردن  مصرف  بنابراین 

سالمتی  و  حافظه  تقویت  به  زیادی 
عمومی شما می کند.

حذف کربوهیدرات تصفیه شده
خوردن بیش از حد کربو هیدرات ها 
مثل کیک ها، شیرینی ها، نان سفید و 
برنج سفید ممکن است موجب آسیب 
زدن به حافظه شما شود. یک تحقیق 
انجام شده در سال 2015 نشان می 
دهد که رژیم غذایی غرب حاوی مقدار 
زیادی کربوهیدرات تصفیه شده است 
که عامل موثر بر زوال عقل و کم شدن 
خاطر  دیگری  تحقیق  است.  آگاهی 
نشان می سازد که بچه هایی که بیشتر 
از کربوهیدرات هایی مثل برنج سفید، 
فست فود و نودل ها مصرف می کنند 
و  آگاهی  کاهش  معرض  در  بیشتر 

تحلیل حافظه کوتاه مدت هستند.
تقویت حافظه با ورزش بیشتر

ذهن  سالمتی  برای  روزانه  ورزش 
ورزش  است.  حیاتی  امری  جسم  و 
برای مغز مفید است همچنین موجب 
افزایش حافظه افراد در هر سنی می 
اثبات  انجام شده،  گردد. یک تحقیق 
کرده است که ورزش همچنین برای 
محافظ  های  پروتئین  ترشح  افزایش 

فروغ فرخزاد

هلن ماتووسیان
)1340 - تهران (

هلن  هنری  نام  با  ماتووسیان  هلن 
ساکن  ارمنی تبار  ایرانی  خواننده 

کالیفرنیا است.
هلن در 17 اردیبهشت سال 1340 
شد.  زاده  ارمنی  خانواده  یک  در 
دوران  همان  از  را  خوانندگی  او 
 15 سن  در  کرد.  آغاز  کودکی 
سالگی تحصیالتش را در هنرستان 
و  اپرا  زمینه  در  ویژه  به  موسیقی 

پیانو آغاز کرد.
که  است  خوانندگانی  از  یکی  هلن 
پیش  ماه  چند  را  خود  هنری  کار 
آهنگساز  افشار  بابک  با  انقالب  از 
آغاز  ایرانی  معروف  تنظیم کننده  و 
کرد و در این فرصت 4 ترانه خواند 
که همگی در نمایش ها اجرا شدند.

رفت  آلمان  به   1364 سال  در  او 
سازماندهی  با  را  فعالیتش  و 
در  زنده  اجراهای  و  کنسرت ها 
همراه  به  آلمان  مختلف  شهرهای 
ایرانی  مشهور  خوانندگان  دیگر 
دوباره آغاز کرد. هلن تا به امروز 8 
آلبوم در زمینه موسیقی پاپ منتشر 
کرده است. وی می تواند به زبان های 

پارسی، ارمنی، انگلیسی، اسپانیایی 
و عربی بخواند. هلن در سال 1374 
به  را  خوانندگی  و  رفت  آمریکا  به 
صورت حرفه ای ادامه داد. نخستین 
آلبوم وی هلن )Helen( نام داشت 

که به زبان ارمنی اجرا شده بود.
وی  از  تاکنون  نیز  زیر  های  آلبوم 

متنشر شده است:
اقیانوس خالی )1376(، ماه و ستاره 
)1379( ، راز هلن )1380( ، نگاه 
 )1384( اسباب بازی   ،  )1382( تو 
تازه  دنیای  و   )1388( من  ،  فصل 

. )1393(

تقویت حافظه با کمک روش های گیاهی و خانگیاتفاقاتی که 24 ساعت قبل از تولد نوزاد می افتد
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مردان  شاخص

دوست   
پولدار  دارید 
شوید؟ حتما با خودتان 
سوالی  چه  دیگر  این  می گویید 
از  که  است  کسی  چه  اصال  است، 
همه  بله  بیایید.  بدش  شدن  پولدار 
همه  اما  شوند  پولدار  دارند  دوست 
و  شدن  پولدار  روش  و  راه  افراد 
مانع  که  ناشیانه ای  روش های  ترک 
بلد  را  می شوند  شدن  پولدار  از 
نیستند. برای پولدار شدن بیشتر از 
این که بلد باشید پول ساز باشید باید 
را  پول های تان  چطور  بگیرید  یاد 
مدیریت کنید. ۷ اشتباه مهلکی که 
مانع از پولدار شدن شما می شوند را 
از سایت lifehack در مجله کوروش 

بخوانید.

دخل تان  از  بیشتر  خرج تان   -1
است

 اگر می خواهید پولدار شوید باید به 
این نکته ظریف و البته کلیشه ای بسیار 
دقت کنید. از قدیم گفته اند که مراقب 
دخل تان  از  بیشتر  خرج تان  باشید 
نباشد. با این همه تعداد زیادی از افراد 
که سودای پولدار شدن در سر دارند 
دقت  اصولی  و  ظریف  نکته  این  به 
بیشتر  خرج تان  اگر  ندارند.  چندانی 
مهلک  اشتباه  یک  باشد  دخل تان  از 
و مرگبار را مرتکب می شوید. درست 
است اگر همه بلد بودند این مسئله را 
در  بی پولی  آدم  دیگر  کنند  مدیریت 
دنیا وجود نداشت آن هم در دوره و 
زمانه ای که کارت های اعتباری و سایر 
حال  در  مدام  الکترونیک  امکانات 
کردن  خرید  برای  ما  کردن  وسوسه 
بیشتر هستند. برای جلوگیری از خرج 
کردن بیشتر از حد درآمدتان مراقب 
خریدهای تان باشید و همه چیز را از 

نزدیک کنترل کنید.

نیازی  ۲- چیزهایی می خرید که 
به آن ها ندارید

شیرین لبی که آفت جان ها نگاه اوست
هرجا دلیست بسته زلف سیاه اوست

کردم سراغ دل ز مقیمان درگهش
گفتند رو بجوی مگر فرش راه اوست

گویند یار خون دل خلق می خورد
وان لعل سرخ و دست نگاربن کواه اوست

او پادشاه کشور حسنست و ما اسیر
وآن زلف پر خم و صف مژگان سپاه اوست

گفتم به قتل من چه بود عذر آن نگار؟
گفتند خوی سرکش او عذرخواه اوست

گفتم بغیر عشق چه باشدگناه من
گفتند زندگانی عاشق گناه اوست

جانا بهار صید زبان بسته ایست لیک
چیزی که مایه نگرانی است آه اوست

توانیم بفهمیم  چه نشانه هایی می 
دچار ضعف در گردش خون شده ایم. 
اگر فکر می کنید مشکلی در گردش 
خون دارید، هرگز نترسید. در اینجا 
که  هشداردهنده  عالئم  از  لیستی 
نشان می دهد بدن تان ممکن است 
جریان خون مناسب را نداشته باشد 

برای تان می آوریم.
رنگ پریدگی پوست : اگر نوک انگشتان 
دست و پای تان شروع کرده است 
وجود  احتمال  این  شدن،  کبود  به 
دارد که جریان خون ضعیفی داشته 
سیانوز  نام  به  بیماری  این  باشید. 
سبب  تواند  می  و  شده  شناخته 
انگشتان  کبودی  با  همراه  کوفتگی 

شود.
بیشتر  رنگ،  این  تا  نمانید  منتظر 
شود، حتی اگر این رنگ، در دست 
تان کم رنگ و خفیف  پاهای  و  ها 
باشد. این حالت می تواند داللت بر 
در  مادرزادی  قلبی  بیماری  شروع 
نوزادان داشته باشد و باید به محض 
گرفته  جدی  عالئم،  شدن  ظاهر 

شود.
گردش  سیستم  وقتی   : متورم  پاهای 
در  خون  شود،  می  ضعیف  خون 
دست ها و پاها جمع می شود، زیرا 
برای قلب دشوارتر خواهد بود که آن 
را به قلب برگرداند. در نتیجه خون 
کمتری برای سایر نواحی بدن باقی 
می ماند. این تورم که به نام ادم یا 
خیز شناخته می شود، اغلب با یک 

آزمایش ساده قابل تشخیص است.
احساس مداوم رسما در دست و پا، نشانه 
باشد  می  خون  گردش  در  اشکال  بارز 
انگشت  یک  با  را  متورم  ناحیه   :
دارید  نگه  ثانیه  پنج  دهید،  فشار 
در  فرورفتگی  اگر  کنید؛  رها  و 
به  آمد،  بوجود  تان  بادکرده  پوست 
احتمال زیاد دلیلی برای ادم است. 
یعنی، اگر متوجه شدید دست ها یا 
پاهای شما متورم شده اند، به جای 
مشورت  پزشک  با  خودتشخیصی 

کنید.
مشکالت گوارشی : یبوست و دل پیچه 
توانند  می  و  هستند  ناخوشایند 
نشانگر گردش خون ضعیف باشند. 
اگر به دنبال توجیهی برای ناراحتی 
گوارشی تان هستید، مشکل گردش 
خون را هم مدنظر داشته و بررسی 
باعث  ضعیف  خون  جریان  کنید. 
کاهش تامین موادمغذی و اکسیژن 
کاهش  و  شود  می  بدن  نیاز  مورد 
سرعت گوارش هم یکی از راه هایی 
است که بدن برای غلبه بر این حالت 

آن را در پیش می گیرد.
ضعف  عالئم  سایر  مانند   : مو  ریزش 
مغذی  مواد  وقتی  خون،  گردش 
نرسد،  مو  پیاز  به  کافی  اکسیژن  و 
موجب ریزش آن می گردد. هرچند 
دالیل زیادی برای ریزش مو وجود 
دارد، اما اگر همراه با عالمت دیگری 
که در این مطلب آمده باشد، دلیل 
خوبی است تا وضعیت گردش خون 

تان را بررسی کنید.

مضرات فعالیت جنسی 
زیاد برای مردان

فعالیت و داشتن رابطه ی جنسی ، از لزومات و پایه های
 یک رابطه ی زناشویی می باشد ، در صورتی که رابطه ی 

جنسی بین زوجین دچار مشکل باشد ، احتمال بروز بسیاری از 
مشکالت بین آنها هست. اما داشتن رابطه ی جنسی زیاد نیز برای بدن 

مخصوصا قلب ضررهای فروانی به دنبال دارد.دانشمندان تاکید کردند؛ مردان 
بیش از زنان از این لحاظ در معرض خطر و مرگ هستند.این یافته طی جلسه ای 

در دپارتمان علوم قلبی - عروقی در دانشگاه لیسستر ارائه شد.
براساس مطالعات، این مضرت مردانه ممکن است مربوط به تاثیرات خاص جنسی 

هورمون های مردانه باشد که به طور طبیعی در بدن تولید می شوند.
دراین تحقیق 9۳۳ مرد با متوسط سن 19سال طی برنامه تحقیقاتی انجمن قلب و 

عروق مردان جوان مورد بررسی و آزمایش قرارگرفتند.
استرون،  استرادیول،  شامل  جنسی  هورمون های  تعامل  نحوه  روی  پژوهشگران 
تستوسترون و اندرواستندیون با سه فاکتور اصلی خطرزای بیماری قلبی از جمله 

کلسترول، فشارخون و وزن، تحقیق و بررسی کردند.
و  استرادیول  یعنی  جنسی  هورمونهای  این  از  نمونه  دو  که  دریافتند  آنها 

استرون که با هم استروژن نامیده می شوند با افزایش میزان کلسترول بد و 
نیز کاهش مقدار کلسترول خوب در مردان ارتباط دارد.

در  خاص  جنسی  هورمون های  که  می دهد  نشان  ارتباط  این 
واقع فاکتورهای خطرزایی مهمی در بروز بیماری قلبی در 

مردان حتی قبل از ظهور عالئم بیماری عروق 
کرونری یا سکته مغزی

 هستند.

خون  گردش   : توانی  کم  و  خستگی 
ضعیف می تواند روی مغزتان هم مانند 
احساس  بگذارد.  تاثیر  ها  اندام  سایر 
خستگی و گیجی و سردردهای مکرر 
جریان  کاهش  نشاندهنده  تواند  می 
اگر  باشد.  مغزتان  سمت  به  خون 
می بینید زمان هایی که انتظارش را 
ندارید خسته و گیج و منگ هستید، 
ممکن است نتیجه مشکلی در گردش 

خون باشد.
البته مانند سایر علل گفته شده در این 
مطلب، کم انرژی بودن هم می تواند 
بیماری  از  عالمت طیف گسترده ای 
وجود  عالئم  سایر  اگر  ولی  باشد،  ها 
عنوان  به  را  این حالت  باید  داشتند، 
از گردش خون ضعیف در  نشانه ای 

نظر گرفت.
مداوم  احساس   : رسد  پاهای  و  دست 
سرما در دست و پا، نشانه بارز اشکال 
در گردش خون می باشد. این بیماری 
شامل  گویند،  می  رینود  آن  به  که 
تنگ شدن سرخرگ ها در دست ها 
و پاهاست و می تواند منجر به جریان 

شود.  بدن  سراسر  در  ناکافی  خون 
نواحی  روی  ضعیف،  خون  گردش 
که از قلب فاصله بیشتری دارند و نیز 
بینی، لب ها، نوک سینه و گوش ها 

هم تاثیر می گذارد.
بی حسی مکرر: وقتی دست یا پا برای 
و  باشد  فشار  تحت  طوالنی  مدت 
طبیعی  دهید،  حرکتش  بخواهید 
است که بی حسی و کرختی را تجربه 
کنید. اگر این احساس ادامه پیدا کند 
و نتوانید دلیل خارجی خاصی برایش 
پیدا کنید، ممکن است نتیجه مشکلی 
در گردش خون باشد. اگر دلیل اصلی 
آن واقعا گردش خون نامناسب باشد، 
این کرختی در دست ها و پاها بیشتر 
از سایر قسمت ها قابل مشاهده است.

جریان  وقتی   : پا  و  دست  در  رضبان 
خون به راحتی معمول صورت نگیرد، 
ناراحتی  گوناگون  انواع  است  ممکن 
ها را تجربه کنید. ضربان و تپش در 
ضربات  احساس  یعنی  پا،  یا  دست 
پاها  یا  بازوها  در  ریتمیک  و  مکرر 
همراه با گزگز شدن یا گرفتگی عضله 
می تواند یکی از این عالئم باشد. این 
ضربان ها در دست و پا ممکن است 

با سوزش هم 
همراه باشد. نیازی 

که  نیست  گفتن  به 
مشکل گردش خون اغلب ناخوشایند 
و آزاردهنده است. از خودتان مراقبت 

کنید و عالئم را نادیده نگیرید.
نتیجه  کبد  کاری  کم   : اشتهایی  کم 
وقتی  است.  ضعیف  خون  گردش 
باشد، ممکن  ناقص  عملکرد کبدتان 
است اشتها و میل تان به غذا کمتر 
معموال  عالمت  این  با  همراه  شود. 
پوست هم بی روح و مات به نظر می 
جریان  کاهش  نشاندهنده  که  رسد 

خون به سمت کبد است.
اگر  شد،  گفته  قبال  که  طور  همان 
اشتهای تان کم شود، اولین قدم تان 
باید این باشد که مطمئن شوید بدن 

دریافت می  را  مواد مغذی الزم  تان 
کند. خوردن آب میوه ها و سبزیجات 
راهی  نیستید،  گرسنه  وقتی  حتی 
شوید  مطمئن  تا  خوب  بسیار  است 
مواد مغذی فراوانی دریافت می کنید.

ضعف حافظه : یادتان نمی آید کلیدها 
احتمال  این  اید؟  گذاشته  کجا  را 
وجود دارد که اشتباهات مکرر حافظه 
نامناسب  خون  گردش  دلیل  به  تان 
باشد،  همین  علتش  واقعا  اگر  باشد. 
شوید  متوجه  است  ممکن  همچنین 
برای یادآوری اطالعات و یا واکنش به 
یک محرک، به زمان بیشتری از حد 
طبیعی نیاز دارید. همچنین شاید این 
احساس را داشته باشید که افکارتان 
درهم برهم و نامشخص است تا روشن 

و مشخص.
اگر چنین است، نترسید، اما در نظر 
داشته باشید که می تواند دلیل وجود 
باشد.  تان  خون  گردش  در  مشکل 
گردش خون ضعیف می تواند در اثر 
بسیاری از بیماری های پنهان باشد. 
اگر دیدید هر کدام از این عالئم باال 
تا  مراجعه کنید  به پزشک  دارید،  را 

بیماری تان کنترل شود.

پولدار شوید مجبور  اگر می خواهید   
در  کال  و  نخرید  چیز  هیچ  نیستید 
اغلب  باشید.  کردن  صرفه جویی  فاز 
به  را  دارایی هایمان  داریم  دوست  ما 
دیگران نشان دهیم، اما یادتان باشید 
آن هایی پولدار می شوند که این اشتباه 
مالی را مرتکب نمی شوند و مرتب در 
که  چیزهایی  کشیدن  رخ  به  حال 
دارند و خریده اند نیستند. یادتان باشد 
صرفا  شوید  پولدار  می خواهید  اگر 
و خوشامد دیگران  توجه  برای جلب 

خرید نکنید.

کنار  خود  مالی  شرایط  با   -۳
نمی آیید

ممکن است این سوال برای شما پیش 
اشتباه  این  این که  احتمال  که  بیاید 
رخ دهد چقدر است اما این در واقع 
مکانیسم دفاعی ما در برابر این موضوع 
است. مثل زمانی که چاق هستیم و 

دوست نداریم در آینه نگاه کنیم. اگر 
می خواهید پولدار شوید حتی زمانی 
که در وضعیت مالی مناسبی نیستید 
حساب و کتاب پول ها و شرایط مالی 
خود را داشته باشید تا وضع از آن چه 
که هست بدتر نشود. اعداد و ارقام و 
شرایط مالی خود را روی کاغذ و یا در 
یک برنامه اکسل قرار دهید و به دقت 
آن را بررسی کنید تا گام نخست در 

مقابله با مشکل بی پولی را بردارید.

۴- برنامه ریزی ندارید
 درست مثل بقیه کارهای مهم برای 
برنامه ریزی  باید  هم  شدن  پولدار 
پولدار  می خواهید  اگر  باشید.  داشته 
شوید اهداف مالی و برنامه ریزی های 
بازنشستگی،  دوران  شامل  باید  شما 
و  وقت  اسرع  در  بدهی ها  پرداخت 
درآمد  این که  از  فارغ  سرمایه گذاری 

شما کم یا زیاد است، باشد.

درآمد  یک  بر  کردن  تکیه   -5
ثابت ماهیانه

 بسیاری از ما روی یک درآمد ثابت 
این که  از  و  می کنیم  تکیه  ماهیانه 

وقت  سر  و  موقع  به  ما  حقوق 
هم  خوشحال  می شود  پرداخت 
پولدار  می خواهید  اگر  اما  هستیم. 
شوید باید بدانید که این روش یک 
معناست.  تمام  به  و  مطلق  فاجعه 
شما  ثابت  درآمد  که  نیست  مهم 
متوسط  یا  است  عالی  است،  چقدر 
دلیلی  هر  به  اگر  پایین.  حتی  یا 
درآمد شما قطع شود مشکالت مالی 
بزرگی گریبا شما را خواهد گرفت. 
پس به یک درآمد ثابت ماهیانه تکیه 
نکنید و برای روز مبادا مهارت های 
و  دهید  پرورش  هم  را  خود  دیگر 
اگر ساعات خالی دارید کارهایی که 
در آن ها تخصص دارید را هم انجام 
به خودتان  زیاد  نیست  دهید. الزم 
یاد  به  هم  را  این  اما  بیاورید  فشار 
همین  در  شما  که  باشید  داشته 
کردن  کار  به  قادر  جوانی  سنین 
در ساعات طوالنی تر، اضافه کاری و 

حتی داشتن شغل دوم هستید.

6- سعی نمی کنید درآمدتان را 
زیاد کنید

که  بگوید  شما  به  امروز  کسی  اگر 
مقداری پول پس انداز کنید آیا فکر 
می کنید به طور اتوماتیک می توانید 
این یک  را کاهش دهید؟  هزینه ها 
رویکرد اشتباه است. بهترین رویکرد 
این است که درآمد خود را افزایش 
فردی  کنیم  تصور  بیایید  دهید. 
را  از کل درآمد خودش  2۵ درصد 
پس انداز می کند. اگر درآمد این فرد 
افزایش پیدا کند پس انداز او هم به 
صورت خودکار افزایش پیدا می کند. 
در  سعی  همیشه  شما  این همه  با 
کاهش هزینه های خود ندارید و این 
طوالنی  و  سودمند  استراتژی  یک 
مدت نیست. اگر از خریدن چیزهای 
زیادی صرف نظر کنید و به بهانه پس 
انداز کارهای زیادی را حذف کنید 
قطعا احساس ناامیدی خواهید کرد 
و در نتیجه شما نمی توانید به هدف 

خود یعنی پولدار شدن برسید.

الویت بندی  را  هزینه ها   -۷
نمی کنید

باید  شوید  پولدار  می خواهید  اگر   
کنید.  الویت بندی  را  هزینه ها 
وجود  فوری  نیازهای  که  زمانی 
باید  حتما  می کنیم  احساس  دارند 
برای  و  کنیم  برطرف  را  نیازها 
اما  داریم.  وقت  همیشه  پس انداز 
تمام  شما  نیازهای  که  کنید  دقت 
شدن  پولدار  برای  نیست.  شدنی 
یک مسیر ساده و آسان وجود دارد. 
کنید  تمرکز  اهداف تان  روی  فقط 
واقعی  دید  به  جاری  مسائل  با  و 
از  که  شوید  مطمئن  کنید.  نگاه 
اشاره  آن ها  به  که  مالی  اشتباهات 
کردیم اجتناب می کنید و در نتیجه 
می آورید  به دست  که  موفقیتی  از 

شگفت زده شوید.

ملک الشعرای بهار

ویگن ِدرِدریان
) 1۳08 - 1۳8۲(

ویگن ِدرِدریان با نام هنری »ویگن« 
و  جاز  سبک های  موسیقی  خواننده 
سال های  در  فیلم  هنرپیشه  و  پاپ 
1۳۳4-1۳۵1 خورشیدی، از ایرانیان 

ارمنی تبار بود.
او یکی از نخستین خواننده های ایران 
بود که با گیتار در صحنه ظاهر شد 
»سلطان  عنوان  به  را  او  ایرانیان  و 
بود  هنرمندی  می شناختنداو  جاز« 
وارد  نو  سبکی  با  ابتدا  همان  از  که 
دنیای موسیقی پاپ شد و همین امر 
رفته رفته بر معروفیتش افزود. ویگن 
عالوه بر موسیقی در زمینه سینما نیز 
فعالیت داشت و در سال های دهه های 
سی و چهل خورشیدی در چند فیلم 
سینمایی نقش آفرید.در سال 1۳۳۳ 
به  خاچیکیان  ساموئل  دعوت  به 
سینما روی آورد و نخستین فیلمش 
را با نام چهارراه حوادث )1۳۳4( برای 
خاچیکیان بازی کرد تا سال 1۳4۵ 
اعتراف  نام  با  را  فیلمش  آخرین  که 
)به کارگردانی ناصر رفعت( بازی کرد، 
مجموعاً در دوازده فیلم حضور یافت 
هم  خوانندگی  آنها  از  برخی  در  که 

کرد. خون و شرف )1۳۳4(، تپه عشق 
)1۳۳۸(، فردا روشن است )1۳۳9(، 
آتش و خاکستر )1۳۳9(، عروس دریا 

)1۳44( برخی از این فیلم هاست.
بخش نخست فعالیت خوانندگی وی 
در »عصر طالیی موسیقی پاپ ایرانی« 
یعنی از اوایل دهه 19۷0 میالدی تا 
زمان انقالب 1۳۵۷ )19۷9 میالدی( 
بود که وی مجبور به ترک ایران شد و 
بخش دوم آن از نیز زمان مهاجرتش 
به ایاالت متحده آمریکا آغاز گشت که 
زمان درگذشتش در سال 1۳۸2  تا 

ادامه یافت.

7 اشتباه مهلک که اجازه نمی دهند هیچ وقت کاهش گردش خون با این عالئم در بدن
پولدار شوید
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راجر فدرر و سرینا ویلیامز براى نخستین بار در 
مقابل یکدیگر

اسامى بازیکنان تیم ملى فوتبال ایران براى جام 
ملت هاى آسیا

کارلوس کیروش سرمربى تیم ملى 
اسامى  چهارشنبه  روز  ایران  فوتبال 
بازیکنان تیم ملى را در مسابقات جام 
2019 ملت های آسیا که از پانزدهم 
دی ماه 97 در کشور امارات آغاز مى 

شود، اعالم کرده است.
فهرست نهایى بازیکنان ایران شامل 

این افراد است:
امیر  بیرانوند،  علیرضا  دروازه بان ها: 

عابدزاده، پیام نیازمند.
وریا  رضائیان،  رامین  دفاع:  خط 
محمد  منتظری،  پژمان  غفوری، 
حسین کنعانى زاده، مرتضى پورعلى 
گنجى، مجید حسینى، احسان حاج 

صفى، میالد محمدی.
امید  چشمى،  روزبه  میانى:  خط 
وحید  نوراللهى،  احمد  ابراهیمى، 
امیری، اشکان دژآگه، مسعود شجاعى.

مهاجمان: مهدی ترابى، مهدی طارمى، 
جهانبخش،  علیرضا  قدوس،  سامان 
آزمون. سردار  فرد،  انصاری  کریم 

نخستین بازی ایران روز 17 دی ماه 
مقابل یمن خواهد بود.

این نخستین رویارویى دو تن از نام 
آورترین تنیس بازان تاریخ این ورزش 
در یک مسابقه رسمى مقابل یکدیگر 
قالب  در  ویلیامز  سرینا  و  فدرر  بود. 
دو تیم مختلط سوئیس و آمریکا در 
این  کاپ،  من  تیمى  هاپ  بازی های 
هفته در شهر پرت استرالیا با یکدیگر 

روبرو شدند.
و  فوئه  نیا  فرانس  سرینا،  همبازی 
تنیس باز  چیچ  بن  بلیندا  فدرر،  یار 
اهل سوئیس بود. این رقابت 4 بر ۶، 
۶ بر 4 و ۶ بر 3 به سود تیم سوئیس 
جدول  در  سوئیس  تیم  یافت.  پایان 
آمریکا  تیم  و  ماند  باقى  رقابت ها 
صورت  به  مسابقات  این  شد.  حذف 

دوره ای برگزار مى شود.
بازی  پایان مسابقه گفت:  فدرر در 
پیروزی  دار  رکورد  که  سرینا  برابر 

یک  است  اسلم  گراند  مسابقات  در 
افتخار به شمار مى آید.

سرینا نیز گفت: راجر از شخصیت های 
داخل  در  است. چه  تنیس  ارزش  با 

معاون وزارت ورزش: زیرساخت ها براى حضور 
خانم ها در ورزشگاه ها فراهم شده

هوادار  میلیون  پنجاه   =
ل  ستقال ا و  لیس  سپو پر
دلخوشى جز فوتبال ندارند.

پارلمانى  معاون  خادم  امیررضا 
قهرمان  و  جوانان  و  ورزش  وزارت 
ورزشکاران  از  جهان  کشتى  پیشین 
ایران  رفته  دانشگاه  و  تحصیلکرده 
این  در  پیش  سال  پنج  از  او  است. 
ورزش  وزیر  به  اما  بوده  فعال  سمت 
اطالع داده که تصمیم دارد پست پر 
کند  ترک  را  پارلمانى  معاونت  تنش 
ارتباط  در  را  مسئولیتى  احتماال  و 
آن  به  بسیار  که  ورزشى  کشتى  با 

عالقمند است به عهده بگیرد.
 امیررضا برادر رسول خادم رئیس 
که  است  کشتى  فدراسیون  پیشین 
مسئوالن  نشد  موفق  آنکه  از  بعد 
نمودن  برای خرد  کند  قانع  را  رژیم 
اعصاب مقامات اسرائیلى، اعضای تیم 
وسیله  و  ابزار  را  ایران  کشتى  ملى 
تبلیغاتى علیه اسرائیل قرار ندهند از 

سمت خود کناره گیری کرد.
امیر خادم روز دوشنبه به خبرگزاری 
کشتى  اندرکاران  دست  گفت:  ایرنا 
در  مسئولیت هایى  پذیرفتن  درباره 
صحبت هایى  وی  با  ایران  کشتى 
عاشق  کرد،  اضافه  وی  داشته اند. 
این  به  دارم  عالقه  و  هستم  کشتى 
حال  عین  در  کنم.  خدمت  ورزش 
مى تواند  خدمت  این  که  مى دانم 
که  است  طبیعى  باشد.  نقد  محل 
کار کردن در جامعه و اصوال در هر 

انتقادها  برخى  با  مى تواند  جایگاهى 
روبرو  نامنصفانه  نگاه های  حتى  و 
شود و متاسفانه برادرم نتوانست در 
فدراسیون کشتى به کار ادامه دهد و 
از  جدائى اش  درباره  آینده  در  حتما 
ورزش کشتى توضیحاتى خواهد داد.

ورزش  وزیر  پارلمانى  معاون 
باشگاه های  و  فوتبال  درباره  سپس 
صحبت  به  استقالل  و  پرسپولیس 
پرداخت و گفت: فوتبال با هیچ رشته 
دیگری قابل مقایسه نیست و جایگاه 
خاص خودش را دارد. زمانى که در 
عهده  به  مسئولیتى  ورزش  وزارت 
و  پرسپولیس  از  حمایت  گرفتم، 
استقالل را حمایت از پنجاه میلیون 
تیم دانسته ام که جز  این دو  هوادار 
زندگى  در  دیگری  دلخوشى  فوتبال 

ندارند.

   امیررضا خادم

گذشته  سال  پنج  در  افزود:  او 
از  استیضاح  و  سوال  تذکر،  کمترین 
سوی نمایندگان مجلس برای وزارت 

ورزش مطرح شده.
امیررضا خادم درباره حضور خانم ها 
ما  داد:  توضیح  نیز  ورزشگاه ها  در 
باید  و  هستیم  اجراکننده  دستگاه 
اما در  از قوانین کشور تبعیت کنیم 
رابطه با ورزش، یک سازمان تخصصى 
حضور  بگویم  مى توانم  و  هستیم 
بانوان در محیط های ورزشى و محل 
مسابقات با در نظر گرفتن نکاتى که 
است  مختلف  بخش های  نظر  مورد 
روی  هر  به  بود.  خواهد  امکانپذیر 
بانوان  نشستن  برای  زیرساخت ها 
فراهم  ورزشگاه ها  سکوهای  روی 
شده است و این اتفاق باید در فضایى 

آرام رخ دهد.

بازی  در  اسپانیا  مادرید  رئال  تیم 
نهایى جام باشگاه های اروپا روز شنبه 
در ابوظبى با پیروزی 4 بر یک بر تیم 
العین امارات برای سومین بار عنوان 
قهرمانى باشگاه های جهان را به خود 

اختصاص داد.
گل های رئال مادرید را لوکا مودریچ 
در  بورنته  مارکوس   ،13 دقیقه  در 

دقیقه ۶0، سرخیو راموس در دقیقه 
79 وارد دروازه العین کردند.یحیى نادر 
بازیکن مصری تیم العین نیز در دقیقه 
خودی  تیم  دروازه  کردن  باز  با   90
رساند.  4 به  را  رئال  گل های  تعداد 

تنها گل العین با ضربه زیبای تسوکا 
العین  تیم  ژاپنى  بازیکن  شیوتانى 
درون دروازه رئال مادرید جای گرفت.

نهایى،  نیمه  بازی  در  رئال  تیم 
بر یک  را 3  ژاپن  آنتلرز  تیم کاشیما 
شکست داده بود. العین هم در مسابقه 
قبل از فینال با ضربات پنالتى از سد 
باشگاه ریورپالته آرژانتین گذشته بود.

در دیدار رده بندی، ریورپالته با غلبه 
بر کاشیما آنتلرز با نتیجه 4 بر صفر 

سوم شد.

رئال مادرید براى سومین بار قهرمان باشگاه هاى 
جهان شد

چهار تن از اعضا فدراسیون شطرنج 
ایران برای مسئولیت های مختلف در 
»فیده«  شطرنج  جهانى  فدراسیون 

انتخاب شده اند.
فدراسیون  ایرانى  چهار عضو جدید 

شطرنج جهان این افراد هستند:
مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون 
ارشد و  به عنوان عضو  ایران  شطرنج 

دبیر کمیته قوانین.
شهره بیات دبیر پیشین فدراسیون 
ارشد  عضو  عنوان  به  ایران  شطرنج 

کمیته داوران.
شادی پریدر نایب رئیس فدراسیون 
ارشد  عضو  عنوان  به  ایران  شطرنج 

کمیته بانوان.
اسبق  رئیس  طبا  مصطفى هاشمى 
عضو  عنوان  به  بدنى  تربیت  سازمان 

کمیته آموزش.
قبل از این نیز محمد جعفر کامبوزیا 
فدراسیون  افتخاری  رئیس  عنوان  به 

عضویت پنج ایرانى در فدراسیون جهانى شطرنج

جهانى شطرنج برگزیده شده بود.
از  بیش  جهان  شطرنج  فدراسیون 

عضو  بین المللى  دیگر  فدراسیون های 
ایرانى دارد.

بازی. زمین  از  خارج  در  چه  و 
14 هزار نفر تماشاچى این مسابقه 
در شهر پرت مدت ها سرینا و فدرر را 

تشویق مى کردند.

تیم فوتبال ایران در امارات

تیم ملى ایران پس از گذراندن 17 
بازی  دو  انجام  و  قطر  اردوی  در  روز 
و  فلسطین  با  دستگرمى  و  دوستانه 
قطر، روز چهارشنبه دوحه را ترک کرد 
و بعد از توقفى کوتاه در جزیره کیش 
به امارات پرواز نمود و وارد ابوظبى شد.

دو بازی ایران در جام ملت های آسیا 
که از پانزدهم دی ماه شروع مى شود، 
شهر  همین  در  ویتنام  و  یمن  مقابل 
مسابقه  نخستین  شد.  خواهد  برگزار 

روز 17 دی ماه با یمن خواهد بود.

تاریخ، محل و ساعت دیدارهای ایران 
در مرحله گروهى از این قرار است:

ایران – یمن: 17 دی ماه )7 ژانویه( 
ابوظبى،  در  دقیقه  و سى  ساعت 19 

ورزشگاه محمد بن زاید.
 12( ماه  دی   22 ویتنام:   – ایران 
در  دقیقه  سى  و   14 ساعت  ژانویه( 

ابوظبى ، ورزشگاه آل نهیان.
ایران – عراق: 2۶ دی ماه )1۶ ژانویه( 
ساعت 19 و سى دقیقه در شهر دوبى، 

ورزشگاه آل مکتوم.

ویتنام جوانترین، 
چین پیرترین 
تیم هاى جام 

قهرمانى فوتبال 
ملت هاى

 آسیا

به گزارش فاکس اسپرت، تیم ملى 
 27 سنى  میانگین  با  ایران  فوتبال 
سال شانزدهمین تیم جوان بازی های 
و  است  آسیا  ملت های  قهرمانى جام 
پژمان  تیم  این  بازیکن  مسن ترین 
با 3۵ سال سن است. تیم  منتظری 
ملى ویتنام هم گروه ایران با حد نصاب 
23/13 سال جوانترین تیم حاضر در 

این تورنمنت است.
هفته  ایران  فوتبال  ملى  تیم 
مسابقات  در  بازی  برای  آینده 
امارات  به  آسیا  ملت های  جام 
برای  خوش  خبر  مى کند.  سفر 
ایران،  تیم  سرمربى  کیروش 
او  بازگشت  و  آزمون  سردار  بهبود 
از  جلسه  دو  او  تمرین هاست.  به 
بود.مصدومیت  مانده  دور  تمرین 
على قلى زاده و جهانبخش تا حدی 
اما آن دو، روز  بهبود پیدا کرده اند 
جمعه بطور خصوصى تمرین کردند.

سوی  از  خبرنگار  دو  جمعه  روز 
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تهیه 
گزارش از تمرینات تیم ایران به محل 

اردوی تیم رفته بودند.

مربیان معروف جهان در جام 
فوتبال ملت هاى آسیا

ملت های  جام  فوتبال  مسابقات 
نام  بزرگ«   مربیان  »جام  آسیا، 
مربیانى  از  تعدادی  زیرا  گرفته است 
که تیم های آسیایى را در جام 2019 
سرمربى  سال ها  همراهى  مى کنند، 

تیم های درجه اول جهان بوده اند.
در جریـان این رقابت ها، اریکسـون 
سـرمربى سـوئدی پیشـین تیم ملى 
نیمکـت  روی  انگلیـس  فوتبـال 
فیلیپیـن  مى نشـیند.  مربیگـری 
مشـهور  سـرمربى  لیپـى  مارچلـو 
ایتالیایـى در کنـار زمیـن تیـم ملـى 
چیـن را هدایـت  مى کنـد. زاکرونـى 
کـه در حـال حاضـر مدیریـت تیـم 
ملـى امـارات را به عهـده دارد، پیش 
از ایـن توانسـت ژاپن را چهـار بار به 

مقـام قهرمانـى جـام ملت های آسـیا 
برسـاند.

تیم  سرمربى  کیروش  کارلوس 
آفریقای  ملى  تیم  سرمربى  ایران، 
جنوبى بوده و مدتى هم سرمربیگری 
اسپانیا،  مادرید  رئال  فوتبال  تیم 
باشگاه های  دوره  چندین  قهرمان 
سال ها  و  داشته  عهده  به  را  اروپا  
سرمربى  فرگوسن  الکس  معاون  نیز 
بوده  یونایتد  منچستر  تیم  بلندآوازه 

است.
کیـروش در حـال حاضر سـرمربى 
نخسـت  تیـم  ایـران  فوتبـال  تیـم 
تـا  و  آسیاسـت  فوتبـال  رده بنـدی 
حـال 2 بـار ایـران را به جـام جهانى 

بـرده اسـت.
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تارا بیگلری – رضا عابدی قهرمان 
کشتی جهان و از مربیان مشهور در 
زمان انقالب 1۳۵۷ و دوران جنگ با 
عراق، در ایران زندگی می کرده است. 
اما پس از چندی پناهندگی او سرخط 
اخبار بین المللی قرار گرفت. داستان 
آمریکایی،  »بال های  کتاب  در  او 
کریستین  قلم  به  ایرانی«  ریشه های 

اورالف روایت شده است.
داستان زندگی عابدی مسیری را به 
بتواند  تا  اورالف نشان داد  کریستین 
با  رابطه  در  بیشتری  کاو  و  کند  به 
و  بپردازد  آمریکا  و  ایران  مناسبات 
ورزشکار  این  زندگی  بر  همزمان 
شخصی،  اهداف  جمله  از  قهرمان 
درباره  دیدگاه هایش  و  عاطفی   روابط 

جهان تمرکز کند.
کیهان لندن در مالقاتی با کریستین 
و  ریشه ها  و  کتابش  درباره  او  با 
داده اند  الهام  وی  به  که  زمینه هایی 

گفتگو کرده است.
= با سوژه کتابتان چگونه آشنا 
عابدی  رضا  با  دیدارتان  و  شدید 

چگونه بود؟
-من و رضا در سال 2004 در یک 
لیگ کوچک که هر دوی ما پسرانمان 
همدیگر  داشتند  حضور  آن  در 
را  فکرش  زمان  آن  من  دیدیم.  را 
می تواند  مالقات  این  که  نمی کردم 
شود.  منجر  زندگی ام  در  تغییری  به 
اولین  که  کرد  تعریف  من  برای  رضا 
باری که بیس بال بازی کرده و به توپ 
بیس بال ضربه زده توانسته تا ایستگاه 
موضوع  این  به  که  بعد  بدود.  سوم 
زندگی  داستان  رضا  خوب خندیدیم 
از  که  کرد  تعریف  من  برای  را  خود 
این به بعد داستان من بود، یک دختر 
آمریکایی از خانواده ای نسبتاً مرفه که 
گروگان های  ایران  از  تصویرش  تنها 

آمریکایی با چشم های بسته بود.
همانطور که گفتگوهایم با رضا پیش 
اطالعات  که  می یافتم  در  می رفت 
اندک و نادرستی از هویت، فرهنگ و 
داستان  دارم.  ایران  سیاست  و  تاریخ 
فقط  نه  می شد؛  روایت  باید  رضا 
میلیون ها  برای  بلکه  رضا  خاطر  به 
آمریکایی که دقیقاً مثل من هستند. 
تصویری  که  آنهایی  همه  برای 
مطرود از ایران سال 19۷9 در سایه 
گروگانگیری- گروگان هایی با چشمان 
بسته- و آتش زدن پرچم آمریکا در 

ذهنشان نقش بسته است.
= چه چیزی شما را به سمت این 
هیچ  پیشتر  آیا  و  کشاند  موضوع 
تجربه ای از ورزش کشتی داشتید؟

رابطه  در  تجربه ای  هیچگونه  -من 
کشتی  اما  نداشتم  کشتی  ورزش  با 
کتاب  سرتاسر  که  است  موضوعی 
با آن تنیده شده است. در  به شدت 

»بال های آمریکایی، ریشه های ایرانی«؛ روایت زندگی 
رضا عابدی کشتی گیر و قهرمان ایرانی

فوتبال  ورزش  به  بچه ها  اغلب  ایران 
و ژیمناستیک عالقمندند. »مبارزان« 
ورزشکارانند.  تواناترین  و  قویترین 
نام  به  اصطالحی  فارسی  زبان  در 
»پهلوان« هست که من خیلی دوست 
دارم، معنی آن شخصی با قدرت بدنی 

و ذهنی و روحی باالست.
در این کتاب یک گفتگوی مهم بین 
کوچک  برادر  و  پسرعمویش  و  رضا 
پهلوانی وجود دارد که  رضا در مورد 
یکی از موضوعات این کتاب را تشکیل 
مسابقه  یک  مورد  در  آنها  می دهد. 
دو  هر  که  می کنند  گفتگو  بوکس 
بوکسور با وضعیتی نزدیک به مرگ به 
راند پایانی می روند. در انتهای مسابقه 
را  خود  »حوله  آنها  از  یکی  مربی 
انداخت« )تسلیم شد(. با اینکه موجب 
نجات جان آن بوکسور شد اما روح او 
نیافت و بقیه زندگی اش  التیام  هرگز 
را در خود فرو رفت و مانند شبحی از 

خود بسر آورد.
=آیا بعد از نوشتن کتاب با رضا 
چکار  االن  او  داشته اید؟  تماس 

می کند؟
-ما با هم در تماس هستیم. در بهار 
مشاهیر  مراسم  در  رضا   201۸ سال 
جمهور  رئیس  کنار  کشتی-در  ملی 
تقدیر  فضانوردان-  و  کلینتون[  ]بیل 
افتخار  موضوع  این  به  من  و  شد 
می کنم. هنگامی که او جایزه خود را 
دریافت  زندگی اش  از  روایتی  از  پس 
کرد، حضار بپا خاسته و او را تشویق 

کردند؛ سالن غرق شادی شده بود.
ما همچنین در مدارس و دانشگاه ها 
برای  دیگر  مکان های  و  کتابخانه  و 
و  می شویم  حاضر  رضا  داستان  ارائه 
زندگی خود را برای آموزش به دیگران 
درس های  سنگینی  کرده ایم.  وقف 
آمریکایی  مدرسه های  اروپامحور 
فضای محدود و تنگی برای مطالعات 
و فهم فرهنگ و تاریح و تمدن ایران 

باقی می گذارد. یکی از لحظات پرغرور 
برای من در یکی از برنامه هایی بود که  
به  ایرانی حضور داشتند.  چند جوان 
محض اینکه رضا آغاز به سخن گفتن 
کرد می توانستم ببینم که این جوانان 
می شوند  رق تر  و  جای خود شق  در 
باالتر می آید. رضا  و کم کم سرشان 
اشتراک  به  و  تعریف داستان خود  با 
برابر  در  دیگران،  با  آن  گذاشتن 
کلیشه های غلطی که پیرامون فرهنگ 

ایران وجود دارد قد برافراشت.
= چه چیزی موجب عالقه شما 
به تاریخ و فرهنگ ایران شده است؟

-هر چه بیشتر یاد گرفتم دانستم که 
باید بیشتر بدانم. ایران دارای فرهنگ 
غنی و پرشوری است. من از عشق و 
وفایی که از رضا و خانواده رضا دیده ام 
ازخودگذشتگی های  گرفته ام.  الهام 
بزرگی که رضا و خانواده اش متحمل 
و  کرده  زندگی  آمریکا  در  تا  شدند 
رویاهای او را دنبال کنند باعث شد که 
من بیشتر بخواهم بدانم که چطور شد 

که او به این ارزش های واال رسیده.
= آیا سفری به ایران داشتید؟

اما  نکرده ام  سفر  ایران  به  من  -نه، 
آینده  برای  من  برنامه های  از  یکی 

است.
دست  در  دیگری  پروژه  آیا   =

دارید؟
که  داشتیم  دوست  همواره  -ما 
عالقه  کنیم.  منتشر  را  رضا  داستان 
فیلم  به  داستان  این  که  داشتیم 
این  بتوانیم  امیدوارم  و  شود  تبدیل 
کار را پیگیری کنیم. ما در حال حاضر 
پایان  به  را  کتاب  شنیداری  نسخه 
هستیم  نریتوری  دنبال  و  رسانده ایم 
که بتواند روح و لحن مناسب داستان 

را حفظ و منتقل کند.

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

شهر  ی  ا ر شو ئیس  =ر
با  فرهنگی  میراث  شوش: 
سیاست هایش جلوی توسعه 
گرفته؛  را  پیشرفت شهر  و 
میراث فرهنگی نهادی است 
که باید در پویایی و توسعه 
و  عمرانی  زیرساخت های 
ش  شو شهر  ی  شگر د گر
داشته  را  تاثیر  بیشترین 
را  بازدارنده  نقش  و  باشد 

بازی نکند!
=سازمان میراث فرهنگی 
منطقه  ین  ا در  می گوید 
باستانی  آثار  احتمال وجود 
پروژه  این  و  دارد  وجود 
موجب تخریب آنها می شود.

فرهنگی  میراث  پیگیر  منابع 
می گویند بولدوزهای شهرداری شبانه 
به محوطه باستانی شوش هجوم برده 
اینکه  با  زده اند.  تخریب  به  دست  و 
دخالت سازمان میراث فرهنگی مانع 
تخریب باقی این محوطه شده ولی با 
این تخریب تعدادی آثار سفالی از دل 

خاک بیرون کشیده شده است.
داد  خبر  میراث«  »صدای  وبسایت 
که شهرداری شهرستان شوش، شبانه 
میراث  سازمان  مخالفت  باوجود  و 
زیرگذر  پروژه  اجرای  برای  فرهنگی، 
حریم  در  را  خود  بولدوزهای  شوش، 
این اثر تاریخی ثبت شده در فهرست 
میراث جهانی یونسکو به کار انداخته 

است.
فرهنگی،  میراث  جدید  مدیرکل 
صنایع  دستی و گردشگری خوزستان 
و  خوزستان  استاندار  حضور  در 
شهرستانی  و  استانی  مسئوالن 
مخالفت خود را با احداث زیرگذر در 
چهارراه ورودی شوش به دلیل امکان 
وجود آثار باستانی در آن اعالم کرده  
و گفته بود که شهرداری شوش، مکان 
اجرای این زیرگذر را درست روی آثار 
باستانی زیرسطحی در شوش انتخاب 

کرده است.

تخریب محوطه باستانی شوش در فضای امنیتی 
توسط شهرداری

ولی با این وجود، شهرداری شوش 
به  شروع  محوطه  این  در  دانیال 
برای  مکانیکی  بیل  با  گودبرداری 
بخشی  و  حریم  در  زیرگذر  ایجاد 
شوش  جهانی  محوطه  عرصه  از 
حفاظت  یگان  تالش های  و  کرده 
از  جلوگیری  برای  میراث فرهنگی 

اجرای این پروژه بی تاثیر بوده است!
اما سرانجام با وساطت تلفنی معاون 
شوش  استانداری  و  فرهنگی  میراث 
تا زمان راضی کردن یکی از طرفین، 
شوش  جنجالی  زیرگذر  ایجاد  طرح 
متوقف شده است. با شروع تخریب و 
گودبرداری اما تعدادی ظروف سفالین 
تاریخی  منطقه ی  این  زمین  دل  از 

بیرون کشیده شده است.
پروژه احداث زیرگذر در شهر شوش 
که بخش زیادی از آن حریم محوطه 
باستانی شوش را تخریب می کند، از 
سازمان  و  بود  مطرح  پیش  مدت ها 
و  دستی  صنایع  میراث فرهنگی، 
که  بود  داده  پیشنهاد  گردشگری 
کاهش  برای  زیرگذر  احداث  بجای 
بار ترافیکی در حریم محوطه باستانی 
تا  شود  ایجاد  کمربندی  یک  شوش 
در  واقع  تاریخی  آثار  تخریب  جلوی 

حریم شوش گرفته شود.
شورای  رئیس  موسوی  حکیم 
بود  گفته  شوش  شهرستان  اسالمی 
که »میراث فرهنگی با سیاست هایش 
را  شهر  پیشرفت  و  توسعه  جلوی 
نهادی  فرهنگی  میراث  و  گرفته 

است که باید در پویایی و توسعه زیر 
ساخت های عمرانی و گردشگری شهر 
شوش بیشترین تاثیر را داشته باشد و 

نقش بازدارنده را بازی نکند.«
»مدیران  کرد:  تصریح  موسوی 
برخی  تاثیر  تحت  فرهنگی  میراث 
سیاسی  اختالفات  نظری ها،  تنگ 
تحریک شکست  یا  و  برخی جناح ها 
و  نگیرند  قرار  انتخاباتی  خوردگان 
چرخ حرکت پروژه های عمرانی شوش 

را ًکند نکنند.«
است:  نوشته  میراث«  »صدای 
شب گذشته و همزمان با آغاز پروژه 
در خوزستان،  زیرگذر شوش  احداث 
منطقه  این  بر  شدیدی  امنیتی  جّو 
دوستداران  حضور  از  و  شد  حاکم 
میراث فرهنگی و حتی یگان حفاظت 
سازمان میراث فرهنگی در محوطه در 
حال گودبرداری برای احداث زیرگذر 

جلوگیری شده است.
 ۷ جمعه  امروز  بامداد   2 ساعت 
فرهنگی  میراث  مدیرکل  دی ماه 
میراث  معاون  خوزستان،  استان 
حفاظت  یگان  فرمانده  و  فرهنگی 
فرهنگی  میراث  مسئولین  و  استان 
شوش برای توقف فعالیت غیرقانونی 
احداث  محل  به  شوش  شهرداری 
شوش  ورودی  چهارراه  در  زیرگذر 
رفتند ولی این حضور نیز نتیجه بخش 
همچنان  شوش  شهرداری  و  نبود 
گودبرداری در حریم محوطه باستانی 

شوش را ادامه داد.

لف  مخا ن  گا یند نما « =
کودك همسری،  منع  قانون 
این  اجازه  فرزندان خود  به 

کار را نمی دهند.«
و  زنان  امور  معاون  ویژه  دستیار 
ایران  رژیم  جمهوری  رئیس  خانواده 
می گوید، نمایندگانی که در مجلس با 
طرح ممنوعیت ازدواج دختران کمتر 
از 1۳ سال مخالفت کردند، هیچکدام 
ترک  خودشان  دختر  نیستند  حاضر 
تحصیل کرده و در سنین نوجوانی و 

حتی زیر نوجوانی ازدواج کند.
به  برخی  گفت:  سجادی  شهناز 
نیاز  یک  عنوان  به  کودک همسری 
جنسی دو جوان نگاه می کنند. قطعا 
از  کودک همسری  اشتباهند.  در  آنها 
است.  اجتماعی  آسیب  یک  ما  نظر 
مگر چند درصد از این نوع ازدواج ها 
بر اساس خواسته دختر و پسر اتفاق 
می افتد؟ اصال چند درصد از دختران 
فکر  به  ایران  در  کمتر  یا  ساله   12
 1۶ یا   1۵ نوجوان  یک  با  ازدواج 
ساله هستند؟ اما می بینیم که ازدواج 
 10 که  مردانی  با  خردسال  دختران 
هستند  بزرگتر  آنها  از  سال   20 الی 
ترتیب  این  به  می افتد.  اتفاق  بیشتر 
معلوم است که بحث نیاز جنسی در 

کودک همسری مطلقا وجود ندارد.
شهناز سجادی یادآور شد که شاهد 

افزایش روزافزون صیغه در ایران

دلیل  بیشتر  کودک همسری  هستیم 
اعتیاد پدر است و در  و  فقر خانواده 
واقع بعضی مواقع پدر معتاد به دلیل 
مخدر  مواد  تهیه  برای  پول  به  نیاز 

دخترش را می فروشد.
آمارهایی که در مورد کودک همسری 
این  که  می دهد  نشان  شد،  تهیه 
اعتیاد  و  فقر  دلیل  به  غالبا  ازدواج ها 
است.  گرفته  صورت  دختر  خانواده 
مرزی  شهرهای  در  که  است  گفتنی 
عراق و افغانستان بیشتر از نقاط دیگر 

اینگونه ازدواج ها ثبت شده است.
 ، متوسط  طبقه  میان  در  افزود،  او 
نمی بینیم چون  را  نوع وصلت ها  این 

که  است  این  طبقه  این  تالش  تمام 
فرزندانشان حتما به تحصیالت عالی 
در  سجادی  دهند.شهناز  ادامه  خود 
ادامه صحبت هایش به افزایش صیغه 
گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  ایران  در 
روزها  این  صیغه یابی  سایت های 
این  متاسفانه  و  هستند  فعال  بسیار 
یا غیرمجاز  به صورت مجاز  سایت ها 
را  زنان  و  مردان  و  و دخترها  پسرها 
به ازدواج های موقت تشویق می کنند 
بطوری که قبح صیغه از بین رفته و 
روزافزون  افزایش  شاهد  روزها  این 
این ارتباط میان زنان و مردان ایرانی 

هستیم.

رضا عابدی و کریستین اورالف

قوه  فرهنگی  =معاون 
به  نان  ز ورود  ییه:  قضا

ورزشگاه ها عارضه دارد.
مراجع  فتوای  =»طبق 
نامحرم  بدن  دیدن  تقلید 
اشکال  طرف  دو  هر  برای 
دارد. یعنی هم مرد و هم زن 
برهنه  بدن  به  توانند  نمی 
نگاه کنند که رفع این مشکل 
هم سخت نیست. چون در 
بانوان  حضور  برای  گذشته 
در بعضی از ورزش ها این کار 
را کرده ایم و تجربه داریم.«

را  ورزشی  مقامات  =فیفا 
برای ورود زنان به ورزشگاه 

تحت فشار قرار داده است.
معاون فرهنگی قوه قضاییه می گوید 
بدن  دیدن  مشکل  صورتی که  در 
نامحرم در ورزشگاه ها حل شود، حضور 
تماشاگران زنان در مسابقات ورزشی 
گفته  او  داشت.  نخواهد  مشکلی 
طبق فتوای مراجع تقلید دیدن بدن 
برای زن و مرد اشکال دارد. نامحرم 

حجت االسالم هادی صادقی معاون 
بانوان  می گوید  قضاییه  قوه  فرهنگی 
به  آقایان  همچون  می توانند  نیز 
بازی ها  دیدن  از  و  بروند  ورزشگاه ها 
و  اخالق  که  شرطی  به  ببرند  لذت 

مسائل شرعی رعایت شود.
ورزشگاه ها  در  زنان  حضور  وی 
و  اخالقی  عارضه ی  دو  موجب  را 
دو  این  »اگر  گفته  و  دانسته  شرعی 
مقابله شود  آن  با  و  مدیریت  عارضه 
و دولت فضایی مناسب را ایجاد کند 
که این دو مشکل وجود نداشته باشد، 
در  بانوان  حضور  مانع  اشکالی  هیچ 

ورزشگاه ها نخواهد بود.«

معاون قوه قضاییه می گوید برای حضور زنان در 
ورزشگاه ها مردان نباید برهنه باشند!

این اظهار  برخی رسانه های داخلی 
نظر صادقی را »چراغ  سبز« قوه قضاییه 
تعبیر  ورزشگاه ها  در  زنان  حضور  به 
آینده  اینکه  ظاهرا  اما  کرده اند، 
آزاد  گرو  در  ایران  مردان  فوتبال 
شدن ورود زنان به ورزشگاه ها باشد، 
تغییر رویکردی هرچند زبانی در قوه  
قضاییه ایجاد کرده است. فیفا مقامات 
برای  را  اسالمی  جمهوری  ورزشی 
برابر زنان در حضور  قائل شدن حق 
داده  قرار  فشار  تحت  ورزشگاه ها،  در 
و حتی گفته است که برای حل این 

مشکل مهلت تعیین خواهد کرد.
به  قضاییه  قوه  مقام  این  حاال، 
اندازه ی  به  را  زنان  رفتن  ورزشگاه  
حضور آنان در سینما و پارک عادی 
توصیف کرده و گفته که »ولی ورود 
دو  است  ممکن  ورزشگاه ها  به  زنان 
را  آن  باید  که  باشد  داشته  عارضه 
برطرف کرد و مسئوالن اجازه ندهند 

این مسائل پدید آید.«
هادی صادقی فضای ناسالم احتمالی 
کلمات  از  استفاده  ورزشگاه ها،  در 
در  و  زنان  به  توهین  یا  و  اهانت آمیز 
نیازمند  را  حریم ها  شکستن  نتیجه 
مدیریت دانسته و گفته که ولی باید 

بدانیم رفع این مسئله فقط کار دولت 
نیست و خود مردم باید همکاری کنند.

رعایت  مسئله  قضاییه  قوه  معاون 
اخالق در ورزشگاه را مسئولیت دولت، 
طرفدارانشان  و  ورزشی  تیم های 
باید  آنان  که  است  گفته  و  خوانده 
فعالیت کنند تا فضایی سالم را برای 
حضور زنان ایجاد کنند و فدراسیون ها 

نیز باید نظارت داشته باشند.
;صادقی مسائل شرعی را عارضه دوم 
حضور زنان در ورزشگاه ها برشمرده و 
گفته که »طبق فتوای مراجع تقلید 
دیدن بدن نامحرم برای هر دو طرف 
اشکال دارد. یعنی هم مرد و هم زن 
نمی توانند به بدن برهنه نگاه کنند 
که رفع این مشکل هم سخت نیست. 
چون در گذشته برای حضور بانوان در 
بعضی از ورزش ها این کار را کرده ایم 

و تجربه داریم.«
اضافه  قضاییه  قوه  فرهنگی  معاون 
کرد: »بانوان در اوایل انقالب در هیچ 
رشته ورزشی شرکت نمی کردند ولی 
پوشش خوب  با  رشته  ده ها  در  االن 
اساس  همین  بر  و  می کنند  شرکت 
می توانند با پوشش خوب در مسابقات 

شرکت کنند.«

در ورزشگاه آزادی؛ بازی ایران و اسپانیا

نقشه ی پروژه پل ورودی شهر جهانی شوش
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و  مالی  گزندۀ  تحریم های  آغاز 
اقتصادی رژیم اسالمی که اثراتش هر 
روز آشکارتر می شود به حالت بحرانی 
در درون حکومت اسالمی دامن زده 
است و تا آنجا رفته که داستان قدیمی 
جنگ عراق را زنده کرده است. بیست 
و دو سال پیش خمینی کاسه زهر 
نمادین را سرکشید و پرونده جنگی 
که دست کم تنها دویست و پنجاه هزار 
کشته داشت و ده ها هزار تن را برای 
همه عمر عمال از کار انداخت چنان 
فاجعه ای  بسته شد که گوئی چنان 
ناشایستگی و بی اعتنائی  و  نادانی  از 
و  جان  به  دشمنانه  و  جنایت آمیز 
نداده  روی  ایران  فرزندان  سالمت 

بوده است.
اکنون بیم درگیری نظامی با آمریکا 
چنین  در  و  می گیرد  باال  ایران  در 
یاد  به  طبعاً  کسان  بسیاری  فضائی 
ماه های پایانی جنگ با عراق و کاسه 
زهر معروف افتاده اند. اگر خمینی به 
واقعیت شکست تسلیم شد و رژیم 
نیز  خامنه ای  داد،  نجات  را  اسالمی 
می تواند کوتاه بیاید و منافع سرداران 
و آیت اهلل ها و آقازادگان را حفظ کند. 
بیست  شکست  مسؤوالن  برابر،  در 
غنیمت  را  فرصت  پیش  سال  دو  و 
شمرده اند و می خواهند ضمن انداختن 
مسؤولیت به دوش موسوی راه را بر 
مصالحه ببندند. پیش کشیدن موضوع 
آتش بس با عراق از سوی دو بارفروش 
پیشین که در آن جنگ مصیبت بار 
به سپهساالری رسیدند، از این روست. 
اگر موسوی جلو نبوغ استراتژیک آن 
بسیجیان  بود  نگرفته  را  بارفروشان 
ـ اگر  یک بار مصرف اکنون در بغدادـ 
این حمله  ــ می بودند.  نه »قدس« 
البته به رسوائی بیشتر آنها انجامید 
و پاسخ موسوی پای خامنه ای رئیس 
جمهوری وقت را به میان کشید. اما 
و  زد  بر  عالوه  کنونی  بحث های  در 
خورد های سیاسی یک نگرانی واقعی 
نسبت  به سرنوشت ایران هست که 
می باید از سوی مردم پشتیبانی شود.

روزافزون  تحریم های  فشار  تنها 
نیست که اگر بطور جدی اجرا شود 
ایران  کنونی  اقتصادی  شرایط  در 
می تواند فلج کننده باشد. تهدید جنگ 
نیز برطرف نشده است. سخنان رئیس 
پیشین سی آی ا یا رایزن امنیت ملی 
اوباما اگر صرفاً بخشی از جنگ روانی 
نیز باشد نگران کننده است و می باید 
بودن  »آماده  شود.  گرفته  جدی 
طرح های حمله به ایران« به هیچ روی 
بلوف نیست و اگر جلو ماجراجوئی های 
به  )فرومایگان  سینه زنان  تازه  گروه 
اصطالح رئیس مجلس( که جانشین 
شده اند  بارفروشان  آن  مانند های 
گرفته نشود از روی میز به اطاق های 
فرمان فرستاده خواهد شد. هر توهمی 
و  آمریکا  مخالفت  درجۀ  باره  در 
اسرائیل با بمب اتمی جمهوری اسالمی 
بود.  خواهد  مسلم  از خطر  استقبال 
الف و گزاف های رئیس جمهوری و 
سردارانی که او را وسیله چنگ انداختن 
را  کسی  کرده اند  کشور  سرتاسر  بر 
نمی ترساند. آمریکائیان این اندازه ها از 
واقعیت نیروهای نظامی ایران آگاهند. 
هوائی  نیروی  که  است  ارتشی  این 
ندارد و نیروی دریائی اش از ناوچه ها 
تجاوز نمی کند و دفاع موشکی اش از 
امواج موشک های دور پرواز برنمی آید. 
همچنین هیچ کس یک نیروی نظامی 
را که انرژی اش یا در سرکوب جنبش 
و  کار  در  بیشتر  آن  از  یا  و  مردمی 
کسب و قاچاق و خرید و فروش صرف 
می شود جدی نمی گیرد. مسأله برای 
طراحان پنتاگون بیشتر پیامد های یک 
ضرب شست نظامی بر ضد کشوری 
ایران است. هیچ نمی توان آن  مانند 
پیامدها را پیش بینی کرد ولی کمترین 

تردیدی نیست که بسیار وخیم خواهد 
بود.

در خود محافل حکومتی نیز نگرانی 
از آینده، بیش از همه برای آنان آینده 
است.  روزافزون  اسالمی،  رژیم  خود 
همه می دانند که رژیم چه اندازه منفور 
و متزلزل شده است. پیوستن روسیه 
)با همه بازی های دوگانه آن به قصد 
بیشترین بهره کشی از هر دو طرف( 
جلوگیری  تالش های  در  آمریکا  به 
سیاست  بر  را  آخری  ضربه  رژیم  از 
خارجی احمدی نژاد وارد کرده است 
خفت بار  )گذاشتن(  کشیدن  کنار  و 
یغمای  خوان  از  که  برزیل  و  ترکیه 
رژیم بهره ای می جستند هیچ گزینه ای 
تاکتیک های  است.  نگذاشته  باقی 
و  نمی رسد  جائی  به  دیگر  تأخیری 
پیچ تحریم ها در این احوال سفت تر 
نیز  منتقدان چندان  می شود. دست 
انتظار  اکنون می توان  تهی نیست و 
داشت که سپاه نیز به جبهه مصالحه 
و کنار گذاشتن برنامه بمب بپیوندد. 
فرماندهان  فربه سپاه کمترین عالقه ای 
خود  میلیارد های  انداختن  خطر  به 

ندارند. 
بیش از همه سران جنبش سبز و 
روزافزون  شمارشان  که  لیبرال هائی 
شده است جرأت کرده اند و برنامه ای 
را که به جان خامنه ای و احمدی نژاد 
بسته است زیر پرسش می برند. آنها 
که برخالف دار و دسته احمدی نژاد 
دلسوزند  و  دوست  میهن  مردمانی 
به پیامد های ماجراجوئی اتمی رژیم 
اندازه  چه  ایران  می دهند:  هشدار 
می باید به خاطر استوار کردن پایه های 
حکومت خامنه ای هزینه بپردازد؟ تا 
پشتگرمی دالر های  به  کجا می توان 
ارزان  ناچارند  بس  )از  نفتی  کاهنده 
بفروشند و گران بخرند( که مانند برف 
در آفتاب تابستان، به زمین نرسیده 

بخار می شوند، با دنیا درافتاد؟
***

در  جنگ  احتمال  شدن  پدیدار 
افق سیاسی بار دیگر کسانی را حتی 
در درون ایران به سرنگونی این رژیم 
آمریکائی  بمب های هشیار  با  اگرچه 
امیدوار ساخته است. در شرایطی که 
کمترین مخالفت با زندان پاسخ داده 
می شود و جوانان بی شمار به بیرون 
گریزی می جویند،  راه  یا  گریخته اند 
و در برابر رژیمی که از هر جا می زند 
بسیار  می کند،  استخدام  بسیجی  و 
کسان از مبارزه ای که هر روز دشوارتر 
می شود دل کنده اند و چشم به آسمان 
دوخته اند، و به موشک ها و بمب هائی 
که هر چه هم دقیق و هشیار، باران 
مرگ و ویرانی خواهند بارید. این انتظار 
را در بسیاری می توان حس کرد اگرچه 

جرأت بازگوئی اش را نداشته باشند.
سرخوردگی تا حد درماندگی چنان 
کسانی را می توان فهمید. آنچه توجه 
پیامد های  گرفتن  دست کم  ندارند 
کشور  برای  محدود،  اگرچه  جنگ، 
است. از نظر نظامی صرف، بمب های 
هشیار می توانند آماج ها را با کمترین 
صدمات جانبی نابود کنند و سالح هائی 
با صرفه هستند که نیازی به »فرش 
بمب« جنگ دوم تا جنگ های کره و 
ویتنام نمی گذارند. ولی برای بمباران 
ایران می باید زیر  اتمی در  آماج های 
ساخت ارتباطی، و هرچه به دفاع ضد 
هوائی و دریائی ارتباط می یابد، از جمله 
نیروگاه ها و بندرها نابود و ویران شود. از 
آن گذشته نیروی مهاجم می باید توان 
تالفی برای دشمن زخم خورده نگذارد. 
از بمباران هشیار و دقیق ایران که با 
همه کوشش ها کامال هشیار و دقیق 
نخواهد ماند کشوری بدر خواهد آمد که 
باز سازی اش به سال ها خواهد کشید.

اما چنان آسیب هائی کمترین بهائی 
خواهد  ناگزیر  ایران  ملت  که  است 

موجودیت  به  سنگین تر  هزینه  بود. 
پس  ایران  اشغال  برمی گردد.  ایران 
از عراق و )دو بار( افغانستان هیچ در 
برنامه آمریکائیان نیست و اصال دور 
اشغال هیچ کشوری  دیگر  است که 
با این  ایران  برنامه ای باشد.  در هیچ 
اشغال  قابل  اصال  و وسعت  جمعیت 
نیست. ولی الزم نخواهد بود کار به 
اشغال ایران بکشد. سه دهه جمهوری 
از  را  کشور  شیرازه  چنان  اسالمی 
نخستین  با  که  است  گسیخته  هم 
سو  هر  از  اوضاع  خوردگی  برهم 
نیروهای تجزیه و هرج و مرج سر بر 
خواهند آورد و هیچ معلوم نیست از 
آید. بدر  ایرانی  چه  مه جنگ  میان 

کسان دیگری هستند که دلسوزانه 
از آمریکا و غرب می خواهند به جای 
حمله نظامی و حتی تحریم، به جنبش 
سبز  و انقالب مخملی کمک کنند تا 
با تغییر رژیم مشکل اتمی نیز گشوده 
لحظه ای  که  بس  همین  آنها  شود. 
گوش به تیک تیک ساعت بمب اتمی 
منتظر  هیچ  که  باشند  داشته  رژیم 
برخالف  و  نمی ماند  مخملی  انقالب 
نیست.  پیش بینی پذیر  اتمی  برنامه 
این راه حل ها با همه پرونده پسندی 

هیچ سودی ندارد.
یک  ایران  قلمرو  به  درازی  دست 
نتیجه مسلم دیگر نیز خواهد داشت. 
مردم را )جز آرزومندان بهم ریختگی 
و هرج و مرج پس از جنگ( پشت سر 
ایرانیان   آورد.  خواهد  اسالمی  رژیم 
پالستیکی  کلید های  فضای  از  البته 
مین  امواج  و  تایوان  ساخت  بهشت 
آمده اند  بیرون  انسانی  روب های 
ولی ارادۀ دفاع از سرزمین به همان 
از  یکی  واقع  در  است.  نیرومندی 
عوامل بازدارنده آمریکائیان، دورنمای 
جمهوری  پشت  در  مردم  گردآمدن 
اسالمی در صورت حمله نظامی است. 
نارضائی در جای خود هست؛ تجاوز 

به ایران بکلی موضوع دیگری است.
سبز  جنبش  نقش  میان،  این  در 
می تواند بسیار مهم باشد. خود پدیدار 
شدن چنین جنبشی همه حساب های 
غرب و احتماال روسیه را دربارۀ ایران 
در  رژیمی  به  آنها  است.  داده  تغییر 
ناگزیر  فروپاشی  و  سقوط  سراشیب 
ایران  برای  را  آینده ای  و  می نگرند 
و  دارد  امکان  به خوبی  که  می بینند 
سوئی  از  می کرد.  باور  کسی  کمتر 
رژیمی که به گفته یک نگرنده تیزبین 
خارجی در کار خودکشی است و نیازی 
به کشتنش نیست و از سوی دیگر، 
ملتی که همه نشانه های ورود به عصر 
روشنگری در گفتار و کردارش هست. 
اکنون جنبش سبز می تواند با انگشت 
گذاشتن بر زیان های رویاروئی با جهان 
یک  که  بی حسابی  باج های  و  غرب 
سیاست خارجی ورشکسته ناگزیر است 
به این و آن بدهد زمینه را برای مبارزه 
گسترده ای با برنامه تسلیحات اتمی 
آماده تر سازد. آنها که در خود حکومت 
با دیدگان بازتری به منظره می نگرند 

چنان پشتیبانی ها را الزم دارند.
وجود یک جریان نیرومند ضد برنامه 
بمب اتمی رژیم دست مخالفان اقدام 
نظامی آمریکا را  نیرومند می کند و عامل 
مثبتی در محاسبات آمریکائیان است 
که تا تحریم ها اجرا و اثراتشان آشکار 
نشود دست به اقدام نظامی نخواهند زد.      
جمهوری  هواداران  پرشورترین 
اسالمی نیز اگر به سود شخصی خویش 
بیندیشند با بدترین مخالفان رژیم در 
کشیدن فیوز بمب اتمی همداستان 
خواهند شد. در این جا پای مصلحت 
ملی در میان است. ما از هرکسی در 
رژیم که در پی برطرف کردن بحران 

اتمی باشد پشتیبانی می کنیم.
با  مصاحبه  یافتۀ  گسترش   *

»تالش آن الین«

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

منطقه ای و جهانی آگاهی داشت.
وی سال های طوالنی در روزنامه های 
بنیانگذاران  از  و  زد  قلم  ایران  معتبر 
بود  »آیندگان«  روزنامه ی  اصلی 
تاریخچه ی  در  نوین  صفحه  ای  که 
گشود.همایون  ایران  روزنامه نگاری 
خود  تسلط  و  روزنامه نگاری  مهارت 
ایده های سیاسی  با  را  فارسی  زبان  بر 
خویش در هم آمیخت و از دهه ی 30 
از  نوشته هایی  این سو،  به  خورشیدی 

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

انتخاب شده اند.
داریوش همایون
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بحران اتمی، تحریم و جنگ*
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )1۰1(

بر  که  کرزن  لرد  دیپلماسی 
توسعۀ امپراتوری و تحکیم حاکمیت 
انگلستان در خاور میانه  استعماری 
دو  رویاروی  زمان  این  بود،  مبتنی 
تثبیت  داشت:  قرار  بازدارنده  عامل 
تشدید  و  روسیه  در  انقالبی  نظام 

احساسات ناسیونالیستی در ایران.
بر  روسیه  در  نقالبی  ا دولت 
بود  آمده  فائق  داخلی  شورشهای 
سیاست  ز  ا گرفتن  فاصله  با  و 
جلب  در  سعی  تزارها،  استعماری 
اعتماد همسایگان و بسط نفوذ خود 
از طریق روابط دوستی و همدردی 
درست  لنین  دیپلماسی  داشت. 
برعکس دیپلماسی کرزن، در ایران 
سو  یک  از  می پیمود.  موفقیت  راه 
دولت سپهدار را در وضعی قرار داده 
به نفع سیاست  نمی توانست  که  بود 
انگلستان قدمی بردارد و از دیگرسو، 
نهضت مقاومت ملی را در مخالفت با 

قرارداد 1919 تقویت می کرد.
اعتبار  از  بخشی  که  کرزن  لرد 
شخصی خود را در راه به امضا رساندن 
و  بود  کرده  سرمایه گذاری  قرارداد 
اجرای  و  تصویب  با  داشت  انتظار 
افغانستان  و  عراق  به  را  ایران  آن، 
قلمرو  و  کند  ملحق  هندوستان  و 
تا  هند  اقیانوس  از  را  امپراتوری 
دریای مازندران گسترش دهد، رفته 
رفته احساس نومیدی می کرد و این 
سفارت  عملکرد  معلول  را  شکست 

انگلیس در تهران می دانست.
بین  دوران  این  در  که  پیامهایی 
دستگاه دیپلماسی انگلستان در لندن 
و تهران مبادله شده است، یک رابطۀ 
با  توفانی را گواهی می دهد. کرزن، 
انگلیس را  خشم بسیار وزیر مختار 
مالمت می کند که تحت تأثیر رجال 
با  عقب مانده  »کشوری  در  ملی گرا 
مردمی بیسواد که استعداد ادارۀ خود 
را ندارند« فرصت ها را به هدر داده، 
موجب سقوط وثوق الدوله و روی کار 
هم  اکنون  شده،  مشیرالدوله  آمدن 
و  با کمک  ناتوانی  و  ناالیق  شخص 

حمایت او بر مسند حکومت نشسته 
است که نه قدرت دارد و نه جرأت.

متقابال، نورمن یادآور می شود که 
دربارۀ  دور  راه  از  امور خارجه  وزیر 
اوضاع ایران داوری می کند و واقعیات 

موجود را در نظر نمی گیرد.
کرزن می نویسد: »وضعی که در 
تلگراف اخیر خود گزارش کرده اید 
می افزاید.  ما  تردید  و  حیرت  بر 
ما  خود  قبلی  تلگرافهای  در  شما 
افسران  تمام  را مطمئن کردید که 
روسی لشکر قزاق از خدمت منفصل 
شده اند ولی اکنون از منبع موثقی 
جز  آنها،  همۀ  که  می شوم  خبردار 
خارج  مرز  از  که  استاروسلسکی 
شده است، کماکان مقیم قزوین و 
تهران هستند و وظایف خود را کم 

و بیش انجام می دهند.
بودید جای  ما گفته  به  ثانی،  در 
به  قزاق  لشکر  در  روسی  افسران 
افسران انگلیسی سپرده شده است. 
تا موقعی که  نوشتید  ما  به  متعاقباً 
نشود  تشکیل  ایران  جدید  مجلس 
حکومت ایران قادر به استخدام این 
جدیدالتأسیس  ارتش  در  افسران 
حال  عین  در  و  بود  نخواهد  ایران 
پیش بینی کردید که مجلس جدید 
زودیها  این  به  است  ممکن  ایران 

افتتاح نشود.
حال، در آخرین لحظه پیشنهادی 
به موجب  که  می کنید  تسلیم  ما  به 
آن تعداد نفرات ارتش جدید ایران، 

انگلیسی  افسران  فرماندهی  تحت 
نفر  ر  پانزده هزا به  ر  هفت هزا ز  ا
افزایش یابد و بودجۀ نگهداری آنها 
به ترتیبی که ابداً قابل دفاع نیست بر 
خزانه داری بریتانیا تحمیل گردد. در 
توجیه این پیشنهاد دلیل می آورید 
که دولت ایران با پذیرفتن این نقشه، 
عمال تعهداتش را در قرارداد ایران و 
انگلیس به موقع اجرا خواهد گذاشت. 
ضمناً خاطرنشان می سازید که این 
جوان  سیاستگر  دو  فکر  از  نقشه 
سردار  و  ضیاءالدین  سید  ـ  ایرانی 
معظم ـ تراوش کرده است و خیال 
دارید در ترمیم آتی دولت سپهدار، 
این دو نفر را به عنوان وزیران مسؤول 
وارد کابینه کنید تا نقشه ای را که به 
شما تلقین کرده اند شخصاً به معرض 

اجرا بگذارند. و کابینه ای که این گونه 
به عقیدۀ  باشند  آن  عضو  اشخاص 
شما آن اندازه قدرت خواهد داشت 
که مخالفان سیاسی خود را توقیف 
یا تبعید نماید. یعنی همان رویه ای 
را در پیش بگیرد که چند ماه قبل 
شد  پیشنهاد  وثوق الدوله  طرف  از 
به شدت  تاریخ  آن  در  را  آن  و شما 
نوشتید  من  به  و  شمردید  مردود 

یکی از جرائم بزرگ وثوق الدوله که 
باعث سقوط دولت وی شد، همین 
بازداشت و تبعید مخالفان بوده است.

نظر به این سوابق، با توجه به این 
که تا کنون دو کابینۀ متوالی ایران 
را ساقط کرده اید و درصدد برانداختن 
در  شاید  تا  هستید  سوم  کابینۀ 
برای  ناخدای جدیدی  لحظات آخر 
کنید،  پیدا  خراب شده  کشتی  این 
پیشنهاد اخیرتان حس اعتمادی را 
در من ایجاد نمی کند و در نتیجه، 
صالح در آن می بینم که به این گونه 

پیشنهادها ترتیب اثر ندهید.
ایران اکنون به جایی رسیده است 
را  تردید خود  و  بی فکری  ثمرۀ  که 
می چیند و اگر نتواند درد خود را با 
تنها وسیلۀ مشروعی که در اختیار 
دارد، یعنی تشکیل مجلس و تصویب 
راه  هیچگونه  کند  عالج  قرارداد، 
حل یا درمان دیگری برایش وجود 
 9 مورخ  )تلگراف  داشت«  نخواهد 

دسامبر 1920(.
که  »این  می دهد:  پاسخ  نورمن 
مرقوم فرموده اید کلیه افسران روسی 
لشکر قزاق، بجز ژنرال استاروسلسکی، 
کماکان در مناصب خود باقی هستند 
درست نیست. فقط دو پزشک نظامی 
آنها  برای  جانشین  کردن  پیدا  که 
مقدور نبوده است همچنان در قزوین 
مشغول خدمت هستند. به چند تن 
از افسران روسی که هیچگونه سابقۀ 
بدی ندارند و از لشکر قزاق استعفا 

داده و بیرون آمده اند اجازه داده شده 
در  عادی  شهروندان  به عنوان  است 
تهران مشغول تجارت و کسب و کار 
شوند و تازه معلوم نیست این افراد 
داشته  ایران  در  دائم  اقامت  قصد 
باشند. مقایسه ای هم که عالی جناب 
میان وثوق الدوله و سپهدار کرده اید 
ابداً صحیح نیست چون وثوق الدوله 
رجال  از  عده  یک  قدرتش  اوج  در 
از  تنی چند  محترم ملی، من جمله 
و  عالقه  مورد  که  را  سابق  وزرای 
احترام مردم بودند دستگیر و بعضی 
از آنها را به نقاط بدآب و هوا تبعید 
کرده بود در حالی که سپهدار قصد 
و  تروریست  عناصر  مشتی  دارد 

آشوبگر را توقیف کند که دستگیری 
آنها مسلماً با تأیید عمومی و سپاس 
شخصیت های محترم و موجه روبرو 

خواهد شد.
اتهامی هم که به من وارد کرده اید 
متوالی  کابینۀ  دو  که  این  بر  دایر 
و  کرده ام  ساقط  تاکنون  را  ایران 
سوم  کابینۀ  کردن  واژگون  درصدد 
به هیچ وجه صحیح نیست.  هستم 

مروری بر تلگرافات گذشته ام عکس 
می کند.  ثابت  را  عالیجناب  نظر 
کنید  رجوع  من  گزارشهای  به  اگر 
خواهید دید که از هیچ اقدامی برای 
حفظ کابینۀ فعلی مضایقه نکرده ام، 
پیشنهادی هم که برای وارد کردن 
دو سیاستگر جوان ایرانی به کابینه 
تقویت  به منظور  صرفاً  دادم  ارائه 
کابینه بوده است نه به قصد تضعیف 
دسامبر   13 مورخ  )تلگراف  آن...« 

)1920
لرد  بعد،  ماه  چند  و  سال  یک 
سیاسی  لعمل  دستورا در  کرزن 
جانشین  لورن،  سرپرسی  برای  که 
»عقیدۀ   نوشت  کرد،  صادر  نورمن 
هنوز  و  بود،  این  سرپرسی کاکس 
مانده  تهران  در  اگر  که  هم هست، 
بود و به عراق منتقل نمی شد هیچ 
که  زیان بخش  نتایج  این  از  یک 
نمی پیوست.  به وقوع  شد  نصیبمان 
اما اوضاع طوری پیش آمد که ناچار 
شدم او را به بین النهرین بازگردانم. 
باعث  همین  او  تئوری  مبنای  بر 
به منزلۀ  و  شد  قرارداد  رفتن  ازبین 
به  سپس  بود.  سیاسی  خودکشی 
تهران  در  نورمن  مأموریت  دوران 
رسیدیم که نحوۀ عملش در تهران 
شبیه به ویرانگری بنایی نوساز بود. 
خشک  هنوز  که  را  خشت هایی  او 
نشده بود با چنان اشتیاق و عجله ای 
تاریخ  در  نظیرش  که  بیرون کشید 

دیپلماسی دیده نمی شود«!

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 12۸2 (

مشیرالدوله وثوق الدوله

لرد جورج کرزن
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1ـ از هنرپیشگان معروف و 
فقید انگلیس

البرز  دامنۀ  ییالقات  از  2ـ 
و  معروف  آهنگسازان  از  ـ 

خالق »بولرو«
»مرا  نۀ  ترا نندۀ  خوا 3ـ 

ببوس«
4ـ حرارت ـ جوانی ـ گلی 

است
5ـ  رو اندازی استـ  وحشی 

ـ چهره
و  راهنمایی  ـ  پرچم  ـ   6

هدایت 

7 ـ شاعر برجسته و فقید 
»مرا  یندۀ  سرا و  یران  ا

ببوس«
8 ـ جسد و مردار ـ رسم 

و عادت
9ـ قصبات ـ از سبزیجات

10ـ دوری ـ پاره کردن
11ـ ویولنیست و آهنگساز 
توانا و فقید ایران و سازندۀ 

آهنگ »مرا ببوس«

ی  ینی ها شیر ز  ا 1ـ 
سنتی

ـ  است  پیامبری  2ـ 
هوس بانوان باردار 

ـ  است  کشوری  3ـ 
سلطنتی

4ـ بخشی از دست و پا 
ـ طریق ـ کوشش

خوراک های  ز  ا ـ   5
سنتی ـ درختی است

6 ـ از پرندگان ـ تصویر 
ـ زاده

7ـ  موسیقیدان معروف 
دربار خسروپرویزـ  توجه

تشکیالت  ـ  جایز  ـ   8
اداری شاهان 

ـ  پذیرفتن  و  درک  9ـ 
حق ارضاع 

10ـ توان ـ سایه بان
خیاطی  ابزار  از  11ـ 
مصالح  ز  ا ـ  بهره  ـ 

ساختمانی
از قهرمانان برجسته و  1ـ 
فقید کشتی ایران و جهان  

ـ مغاک
از  ـ  است  پرنده ای  2ـ 
شرکت های بزرگ حمل و 

نقل هوایی
در  معروف  مسجدی  3ـ 
مرکز تهرانـ  زندانـ  ابتیاع

4ـ راستا و همرو ـ بنیه ـ 
او هم حرفه ای دارد پزشکی

5ـ  خوبیـ  از انواع رقص ها 
ـ رنج و تعب

6 ـ بندری معروف در کنار 
دریای سیاه ـ پایه

7ـ  منحصر به فردـ  طبیب، 
فیلسوف و پزشک معروف 

ایرانی با شهرتی عالمگیر
8 ـ خوراکی است متداول 
ـ  موهوم  و  تصوری  ـ 

ژاندارمری
مقصود  به  ـ  رطوبت  9ـ 

رسیده ـ ورزشی است

ـ  از هواپیما  10ـ قسمتی 
در مساجد پیدا می شود ـ 

ناتنی نیست
11ـ گلی است ـ جدید ـ 

قریه ـ سرشک
12ـ کمک ـ مدعی العموم

ن  یرا ز نخست و ز  ا 13ـ 
پیشین هند ـ نام تاریخی 

خطه مازندران ـ من و تو
اصل  ـ  مبهمات  از  14ـ 

نیست ـ از شهرهای ایران
15ـ ظاهر و آشکارـ  قدیمی 

ـ گیاه کوتاه

1ـ از هنرپیشگان معروف و قدیمی 
تآتر ایران 

پایتخت  ـ  ـ قدم  فرهنگی است  2ـ 
کشوری است

3ـ از سلسله های حکومتی در ایران 
ـ عقیده

4ـ داخل سر است ـ اشاره به دور ـ 
پایتخت کشوری است

و  موسیقی شناس  آهنگساز،  ـ   5
پژوهشگر بزرگ و فقید ایران و بنیانگذار 
وحشی ـ  موسیقی  عالی  مدرسۀ 

6 ـ هم زخم است و هم زدن ـ تکرار 
یک حرف ـ فلزی است

7 ـ تنگه ای است
8ـ  حرف فاصلهـ  رطوبتـ  رهاـ  باریکه

9ـ از شهرهای ایران ـ نقائص ـ گروه 
و سنخ

10ـ جنگ افزاری است ـ قسمتی از 
ساختمان ـ از شهرهای ایران

11ـ بی پدر ـ جاری ـ پرده درآی
12ـ اقتصاددان بزرگ انگلیس و مؤلف 

»ثروت ملل«ـ  شایسته تر
13ـ از خوانندگان برجسته، نام آور و 

فقید کشور ما ـ ضمیری است
14ـ کشوری استـ  عبادتـ  مبهوت

15ـ عقیده ـ آسان گرفتن ـ ساحل 
و کناره

عمودی:
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نشریه گاردین بخشی دارد به نام تاپ 
چهره های  آن  در  که   )10 Top( تن 
سرشناس 10 کتاب یا موسیقی یا فیلم 
و یا اندیشه  برتر یا بدتر را در زمینه ای 
مشخص انتخاب کنند. یکی از این موارد، 
انتخاب 10 اندیشه ی تاریخ است. سه 
گزارشگر گاردین در گفت وگو با اساتید 
دانشگاه، 10 اندیشه ای که مسیر تاریخ 

را عوض  کرده اند، به بحث گذاشته اند.
افالطون

فلسفه افالطون
استاد  انجی هابز،  با  در گفت و گو 

فلسفه در دانشگاه واریک
 افالطون اعتقاد داشت که همه  آدم ها 
می خواهند به سعادت برسند و فلسفه  
راهی است برای فهمیدن این که چطور 
در  او  فلسفه   شد.  سعادتمند  می توان 
زمان خودش نظم جدیدی را پیشنهاد 
می کرد. یکی از رادیکال ترین افکار او، 
برابر انگاشتن سعادت و خوشبختی با 

هارمونی درونی روان انسان هاست.
اشعار هومر و دیگر شاعران  به  اگر 
یونانی که قبل از او زندگی می کردند، 
نگاه کنید؛ متوجه می شوید که پیش از 
افالطون، خوشبختی مساله  بیرونی بود 
و نه ذهنی. افالطون گفت که عدالت و 
فضیلت در حقیقت در باطن ماست و در 

روح ما جا دارد.
ایده  او پس از آن توسط مسیحیان 
مفهوم  نتیجه ا ش  که  شد  داده  بسط 
»آگاهی« بود. این ایده، یکی از مهم ترین 
جریانات در تاریخ اخالق و مذهب غرب 
است که تاثیر قابل توجه ای بر گسترش 

مسیحیت گذاشت.
گالیله

نظریه  مرکزیت خورشید در جهان
در گفتگو با رابرت مسی، عضو انجمن 

سلطنتی ستاره شناسی
اولین کسی نبود که  اگرچه گالیله 
گفت زمین به دور خورشید می چرخد 
)حتی کوپرنیک هم اولین نفر نبود، طبق 
اسناد موجود، ستاره شناسی یونانی به 
از  پیش  آریستاکوس 1200 سال  نام 
گالیله، این نظریه را مطرح کرده بود( 
اما کشف او به تئوری گردش زمین به 

دور خورشید، سندیت بخشید.
نظریه او پایه های اثباتی قدرتمندی 
داشت. او لکه های روی خورشید را کشف 
کرد و یکی از اولین افرادی بود که به 

10 اندیشه ای كه مسیر تاریخ را عوض كرد
وجود ماه هایی در سیاره  مشتری پی برد.

این یافته ها نشان داد که زمین، تنها 
مرکز جهان نیست. او همچنین متوجه 
شد که کهکشان راه شیری، صرفاً یک 
از  متشکل  بلکه  ندارد،  تابش  مرکز 
ستارگان متعددی است. اینها بزرگترین 
ستاره شناسی  عرصه   دستاوردهای 
است. مهم ترین کاری که گالیله انجام 
داد گشودن راه اندیشه  کنکاش علمی 

در ستارگان با تلسکوپ و توانایی دیدن 
چیزهایی است که با چشم غیر مسلح 

نمی توان دید.
رنه دكارت

نظریه گرانش عمومی
پروفسور  ریز،  مارتین  با  گفتگو  در 
کیهان شناسی و فیزیک نجومی و استاد 

دانشگاه کمبریج
تئوری نیوتن، اولین سند برای اثبات 
این فرض بود که ریاضیات می تواند در 

فهم جهان طبیعی نقش داشته باشد.
حاال می توانیم کسوف را از یک قرن 
قبل، پیش بینی کنیم چون نظم مدار 
نیوتن  اگر  سیاره ها بسیار ساده است. 
طول  بیشتر  یا  قرن  یک  شاید  نبود، 
می کشید تا کسی پیدا شود و این نظریه 

را مطرح کند.
مفهوم نظم جهان )این که جهان تابع 
قرن  فرهنگ  در  است(  ریاضی  قواعد 
هجدهم بسیار مهم بوده، نظریه  جاذبه  
نیوتن هنوز هم اساس برنامه هایی است 
کاوشگران  فرستادن  هدف شان  که 

فضایی به سیاره هاست.

ایزاک نیوتن
می اندیشم، پس هستم

کاتینگهام،  جان  با  گفت وگو  در 
پروفسور رشته  فلسفه در دانشگاه ردینگ 
و همکار گروه »یاران دکارت« کمبریج

پس  » می اندیشم،  اعالم  با  دکارت 
هستم«، موضوع اندیشیدن را در موضوع 
اصلی کنکاش قرار داد. او به جای آغاز 
بحث وجودی از فیزیک و جهان طبیعت، 

به سراغ اهمیت اندیشه  فردی رفت و بین 
ذهن و ماده تفاوت قائل شد: محدوده ی 
علم که قابل اندازه گیری است و بخشی از 
واقعیت که نمی توان آن را به علم تعمیم 
دارد. این بخش اندیشه و آگاهی نام دارد.

دکارت را به درستی پدر فلسفه  مدرن 
و  اندیشه  درباره   او  دیدگاه  دانسته اند. 
علم  حوزه   از  خارج  را  آن  که  آگاهی 
قرار داد، ایده  بسیار مهمی بود که هنوز 
دکارت،  تفکر  می پردازیم.  آن  به  هم 
امکان مطالعه  جدی درباره ی ادراک و 

روانشناسی را فراهم آورد.
كارل ماركس

تحلیِل مارکسیستی از کاپیتالیسم
در گفت وگو با تونی بن، نویسنده و 

سیاستمدار
این تحلیل مارکس، اهمیت زیادی 
دارد، چرا که توسعه  کاپیتالیسم در جهان 
مدرن را مورد مطالعه قرار داد. به گفته  
مارکس، تضاد اصلی در جهان بین نژادها 
و جنسیت ها اتفاق نمی افتد، بلکه تضاد 
اصلی بین 95 درصد کسانی که ثروت 
جهان را تولید می کنند، با پنج درصدی 

است که مالک آن همه ثروت هستند.
تحلیل او درباره  منشا قدرت، به وضوح 
نشان می دهد که مردمی که استثمار 
می شوند، خود در شکل گیری آن نقش 
دارند. او بهترین توضیح را درباره  آن چه 
در زمان خودش در جریان بود ارائه داد، 
تحلیلی که حتی در مورد وضعیت امروز 
هم صادق است. اگرچه کاپیتالیسم امروز 
قوی تر از هر زمانی است، اما مردم دارند 

می فهمند که منشاء قضیه کجاست.
برای مثال او به مردم کمک کرد که 
بفهمند آمریکا، برای به دست آوردن 
قضاوت  و  کرد.  حمله  عراق  به  نفت 
اخالقی او را فراموش نکنید، هر کسی 
می تواند کتابی درباره  کاپیتالیسم نوشته 
باشد، اما او گفت این اشتباه است. من 
فکر می کنم اندیشه های مارکس، ارتباط 

تنگاتنگی با دموکراسی دارد.
اندیشه های  تحریف  با  استالین 
خود  دیکتاتوری  توجیه  به  مارکس، 
نمی توان  آن  خاطر  به  اما  پرداخت. 
مارکس را مقصر دانست. همان طور که 
تفتیش عقاید کلیساهای اسپانیا )در قرن 
نوزدهم( ربطی به عیسی مسیح ندارد، 

استالین هم قرابتی با مارکس ندارد.
آدام اسمیت

اقتصاد آزاد »آدام اسمیت«
در گفت و گو با جوزف استیگلیتز، 
برنده جایزه  نوبل اقتصاد در سال 2001

یا  اسمیت،  آدام  اقتصاد  بزرگ  ایده  
یکی از الیه های آن، این بود که اگر افراد، 
شخصاً تمایل داشته باشند، توسط دست 

نامرئی به خیر عمومی می رسند. این 
نظریه، انقالبی در عرصه های اقتصادی 
بود. چون می گفت که برای تامین رفاه 
عمومی، نیازی به یک دیکتاتور خیرخواه 
نیست، بلکه فقط تجارت می تواند این 

هدف را محقق کند.
تئوری اسمیت زمینه ساز تاچرسیم و 
ایده هایی است که بانک جهانی در اختیار 
کشورهای در حال توسعه قرار می دهد. 

سیاست های  الی  البه  در  همچنین 
افکار  تاثیر  می توان  هم  بوش  جورج 
اسمیت را دید. اما نظریه  آدام اسمیت 
الیه  دومی هم دارد که فعاالن اقتصاد 
آزاد کمتر درباره اش حرف می زنند. این 
مداخله   لزوم  بر  اسمیت  افکار  از  الیه 
تاکید  زمینه ها  از  بعضی  در  دولت ها 

می کند.
حاال  نامرئی«  »دست  ایده   چه  اگر  
دیگر اعتبارش را از دست داده است، اما 
همچنان تاثیرات بد و خوب زیادی دارد. 
به کمک ایده  اسمیت، ما قدرت تجارت را 
درک می کنیم اما کم رنگ شدن مرزهای 
تجارت، با هجوم سوبسیدهای کشاورزی  
به کشورهای درحال توسعه همراه بوده 
ظرفیت های  آن،  نتیجه   در  که  است 
کشاورزی در این کشورها نابوده شده و 
خطر وقوع خشکسالی افزایش یافته است.

مری ولستون كرافت
جنبش آزادی زنان

در گفت و گو با لین سگال، پروفسور 
در  جنسیتی  مطالعات  و  روانشناسی 

دانشگاه بر بک

 )1972( زنان«  حقوق  »احقاق 
بسیار مهم است چون نشان  میالدی 
می دهد که زن ها همیشه یک پای تفکر 
آزادی خواهانه  اندیشه های  و  رادیکال 
بوده اند. مری ولستون کرافت، منتقد همه  
ایده هایی بود که به زعم او، مفاهیم زنانه 

را تحقیر می کرد.
درگیر  زنان  نوزدهم،  قرن  پایان  تا 
)او  بودند  ولستون کرافت  رادیکالیسم 
اعتقاد داشت که زنان هم مثل مردان 
کنند.(  انتخاب  را  آزادانه  زندگی  باید 
اما ظهور موج  دوم فمینیستی، تا دهه 
1960 طول کشید تا زنان بار دیگر به 
گردند.  باز  ولستون کرافت  اندیشه های 
سال های زیادی طول کشید تا این ایده 

در کل جهان گسترش یابد.
تصور می شود اگر ولستون کرافت هم 
نبود، کس دیگری پیدا می شد که این 
ایده را مطرح کند. او نقش مهمی داشت 
اما در مورد این ایده خاص، تک چهره ها 

مسیر تاریخ را عوض کرده اند.
آلبرت اینشتین

نظریه نسبیت
در گفت وگو با پروفسور برایان کاکس

نظریه  اینشتین به طور کل جهان را 
تغییر داد. شاید در نگاه اول به چشم 
نیاید اما نسبیت، نظریه بسیار محکمی 
است. نظریه نسبیت می گوید همچنان 
وجود  جهانی  زمان  نام  به  چیزی  که 
مشخص  جای  یک  در  اگر  و  ندارد 
بشنوید،  را  ساعت  تیک تیک  صدای 
دیگر،  مکانی  در  تیک تیک  صدای 
سرعتی متفاوت دارد؛ بنابراین همه چیز 

غیرقطعی و مبهم است.
البته این نظریه بنیاد همه  نظریه های 
مدرنی است که درباره  عملکرد جهان 
ارائه شده است: مغناطیس، تراشه های 
همه  و...  ترانزیستورها  سیلیکونی، 
نظریه   پایه   بر  که  است  نظریه هایی 

نسبیت مطرح شده اند.
نگاه  نمی توانیم  ما  نسبیت،  بدون 
مدرنی  به جهانی که هم اکنون در آن 
برای  باشیم.  داشته  می کنیم،  زندگی 
)جهت یاب  جی پی اس  سیستم  مثال، 
است،  شگفت انگیز  بسیار  ماهواره ای( 
چون بر اساس اندازه گیری تاخیر زمانی 
حرکت  و  شما  ماشین  حرکت  بین 

ماهواره ها برمدار خود، عمل می کند.

آلبرت اینشتینزیگموند فروید آدام اسمیتکارل مارکس

ادامه در صفحه17
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آن شب موقع خداحافظي با روزنامه نگاراني 
كه در طبقه سوم ساختمان صبح امروز دور هم 
جمع شده بودند، جاليي پور با خنده اي گفت:

مرا كجا مي خواهي چاپ  ـ حاال مصاحبه 
كني؟

ـ خدا مي  داند آقاي جاليي پور.
ـ اگر جايي براي چاپش نداري، مصاحبه را 

به خودم بده تا يك جايي چاپش كنم.
ـ من هرچه روزنامه مي شناختم در اين چند 
روز تعطیل شده و در روزنامه هاي باقي مانده 

هم كسي را نمي شناسم.
 ـ مي توانیم در روزنامه »بیان« چاپش كنیم.

ـ متن مصاحبه را به خودتان مي دهم تا در 
بیان چاپش كنید.

اشاره جاليي پور به مصاحبه مفصلي بود كه 
چند روز قبل در دفتر روزنامه عصر آزادگان 
درباره كنفرانس برلین براي چاپ در روزنامه 
صبح امروز با او انجام داده بودم. روزنامه صبح 
امروز چند روز بعد توقیف شد و اين مصاحبه 
البته هرگز امكان چاپ  نیافت.  فرصت چاپ 
در بیان را هم نیافت. جاليي پور عاقبت اين 
مصاحبه را در كتابي كه تحت عنوان »دولت 

پنهان« روانه بازار كرد، به چاپ رساند.
***

وقتي از پله ها پايین مي رفتیم، يك لحظه 
خشكم زد. او اينجا چكار مي كرد؟ 

درس  استاد  فرامرزيان«  اصغر  »علي 
»تكنولوژي هاي چاپ و نشر« ما در دانشكده 

علوم اجتماعي عالمه طباطبايي بود.
او پس از محمدجواد مظفر، مديركل ادارة 
وزارت  دوران  در  ارشاد  خارجي  مطبوعات 
خاتمي و يكي از فعاالن ستاد انتخاباتي او در 
هفتمین دورة انتخابات رياست جمهوري بود. 
يك روز كه با شور و اشتیاق زياد در بخش 
رسانه اي ستاد مشغول كار بود، بي مقدمه گفت:

ـ مي داني چه تصمیمي گرفته ام؟
جوابي ندادم. يعني اين كه نمي دانم.

از  شود  جمهور  رئیس  خاتمي  اگر  گفت: 
ايران مي روم اگر رئیس جمهور نشود، مي مانم.

با تعجب زياد گفتم:
ـ آقاي فرامرزيان! حواستان خیلي پرت است، 

چون جمالت را برعكس گفتید.
ـ نه، كامال هم حواسم سرجايش است. اگر 
خاتمي رئیس جمهور شود، ول مي كنم مي روم.

به هر حال آن روز خیلي موضوع را جدي 
حرف  اين  با  كردم  احساس  اما  نگرفتم. 
مي خواهد بگويد كه براي گرفتن پست و مقام 

كیسه ندوخته است.
فرامرزيان چند ماه پس از آغاز دوران رياست 
جمهوري سید محمد خاتمي به همراه همسر و 
فرزندانش براي ادامه تحصیل به استرالیا رفت.

و حاال پس از چند سال او را در شب توقیف 
صبح امروز در راه پله هاي يكي از بزرگ ترين 
مؤسسه هاي مطبوعاتي دوم خردادي مي ديدم. 
راه  پله هايي كه از هر طرف با نرده هاي آهنین 
حفاظت شده بود. نرده هايي كه شايد قرار بود از 
جان كاركنان روزنامه در برابر حمالت احتمالي 
گروه هاي فشار محافظت كند. همان گونه كه 
پیش از اين به روزنامه هاي جامعه و توس حمله 
برده بودند. از اين حمالت، روزنامه خرداد نیز 
بي نصیب نمانده بود. در مقابل در ورودي خرداد 
بمب صوتي منفجر كردند و تمام شیشه ها را 
شكستند. اين حوادث مسئوالن روزنامه هاي 
دوم خردادي را به اين نتیجه رساند كه بايد هر 
آن منتظر وقوع حادثه اي باشند. چه روزهايي 
كه اين شايعه در میان اعضاي تحريريه ها قوت 
مي گرفت كه »دارند مي آيند!« و بالفاصله در 
چنین  در  مي شد.  بسته  روزنامه ها  ورودي 
شرايطي اعضاي تحريريه كمتر به بیرون رفت و 
آمد مي كردند. به نوبت از پنجره هاي ساختمان 
به بیرون نگاه مي كردند. همه منتظر اتفاقي 
تجربه  يا همكارانشان  و  قبال خود  بودند كه 

كرده بودند.
امروز  صبح  روزنامه  آهنین  نرده هاي  اما 

حكايت ديگري داشت.
در  كه  بود  شده  نصب  گونه اي  به  نرده ها 
صورت بروز هر گونه حادثه احتمالي، هر طبقه 
از طبقات باالتر خود مجزا باشد. در آن شرايط 
غنیمتي  خود  اين  نبود  فريادرسي  هیچ  كه 
بود. البته هرگز حمله اي به صبح امروز صورت 
نگرفت. اما مدير مسئول آن، سعید حجاريان، 
در روز روشن در مقابل شوراي شهر تهران مورد 

اصابت گلوله قرار گرفت.
وقتي در پله هاي صبح امروز از فرامرزيان 
براي  گفت:  مي كند؟  كار  چه  اينجا  پرسیدم 

ديدن سعید آمده ام.
ـ سعید؟

ـ سعید حجاريان را مي گويم.
آن شب در آن رابطه، با فرامرزيان درباره 
مسائل زيادي صحبت كرديم. او كه ساعتي قبل 
در جلسه اي كه با حضور تعدادي از مسئوالن 
صبح امروز و چند روزنامه ديگر تشكیل شده 

بود، شركت كرده بود، گفت:
ـ در اين جلسه  به برخي از روزنامه ها كه 
شد  پیشنهاد  دارند  خوبي  نسبتا  مالي  وضع 
بخشي از سود حاصله از انتشار روزنامه هايشان 
را به شكل وام در اختیار روزنامه نگاران بیكار 
شده قرار دهند. روزنامه نگاراني كه با به خطر 
انداختن خودشان اين سود را نصیب كارفرمايان 

خود كرده اند.

ـ خب، نتیجه اش چه شد؟
ـ قرار شد كمیته اي براي رسیدگي به امور 
روزنامه نگاران بیكار شده تشكیل و اين پیشنهاد 

در آن كمیته پیگیري شود.
***

ماه ها بعد، وقتي فرامرزيان از استرالیا به ما 
تلفن زد تا حالي از من و بهمن بپرسد، برايش 
از مشكالت مالي و روحي دوستان روزنامه نگارم 
تعريف كردم. وقتي گاليه هايم را شنید، گفت:

ـ مگر انتظار داشتي در اين شرايط كسي هم 
به فكر مشكالت تو و دوستانت باشد؟

ـ اي… يك كمي!
و  تو  است.  بي جايي  انتظار  البته  خب،  ـ 
دوستانت تا وقتي براي آنها ارزش داشتید كه 
برايشان كار مي كرديد. حاال دلیلي نمي بینند 

كه به فكر شما باشند. در اين مورد، هیچ فرقي 
اين  با  جناح  آن  گروه،  آن  با  گروه  اين  بین 
جناح نیست. در اين طور مواقع كسي شماها 
را نمي بیند. تو دختر زيركي هستي بايد خیلي 

زودتر از اينها اين چیزها را مي فهمیدي.
حرفها  اين  آيا  بود.  تلخ  حرفهايش  چقدر 
واقعیت داشت؟ آيا تاريخ مصرف ما تمام شده 
بود؟ آيا آنها ما را فراموش كرده بودند و ديگر 

به ياد نمي آوردند؟
اما من  زد  با من حرف  باز هم  فرامرزيان 

ديگر نمي شنیدم.
ـ حواست با من نیست.

ناگهان به خود آمدم. فرامرزيان از آن سوي 
آب ها، از قاره اي خیلي دور داشت با من حرف 
مي زد. اما من حواسم نبود. سعي كردم ذهنم 

را جمع كنم تا حرفهايش را بشنوم.
ـ چرا آقاي فرامرزيان! دارم گوش مي كنم. 

اشكال از خط است.
ـ خط؟

خیلي  )حرف  مي گويم!  را  تلفن  خط  ـ 
بي ربطي زده بودم(… بفرمايید آقاي فرامرزيان! 

سراپا گوشم.
ـ خیلي ها كه امروز محبوبیتي براي خود به 
هم زده اند، به خاطر ندانم كاري و تصمیم هاي 
نیم بند رقبايشان محبوب شده اند. آقاي… كه 
از پیروزي در انتخابات مجلس ششم سرمست 
است يادش رفته كه در دوره قبل به زور شصت 
هزار راي آورد. اگر اشتباه هاي پي درپي رقیبان 

نبود كه همان شصت هزار راي را هم نمي آورد. 
دور نیست روزي كه پرده ها فروافتد.

حرفهايش را نمي شنیدم. دوباره صدايش در 
آن سوي اقیانوس ها گم شد… اسم »نرگس« 

را كه شنیدم به خود آمدم.
ـ نرگس مي خواهد با تو و بهمن صحبت كند.

و  مصمم  مهربان،  زني  نرگس،  همسرش 
با  دانشجوئي اش  دوران  در  كه  است  باهوش 
هر  كه  دوراني  است.  كرده  ازدواج  فرامرزيان 
اسالمي  انجمن هاي  فعال  دانشجويان  از  دو 
تا  كه  لنكراني  نرگس  بودند.  دانشگاه شان 
اين مدرس دانشگاه علوم بهزيستي  از  پیش 
و توانبخشي بود، هم اكنون در دوره دكتراي 
پرستاري در استرالیا مشغول به تحصیل است. 
من در همان روزهايي كه دانشجوي فرامرزيان 

بودم با نرگس آ شنا شدم و به خاطر رفتار گرم 
و صمیمي اش خیلي زود اين آشنايي تبديل 
به يك دوستي ارزشمند شد. در آن دوران من 
»روز  نشريه  زندگي  و  دانش  مسئول صفحه 
هفتم« در همشهري بودم و نرگس هر وقت 
فرصت مي كرد براي اين صفحه مطالب علمي 

مي نوشت.
***

مشغول  امروز  پله هاي صبح  در  همچنان، 
صحبت با فرامرزيان بوديم كه اعظم طالقاني 

هم از راه رسید و به طبقه سوم رفت.
البد براي اظهار همدردي با همكارانش در 
صبح امروز آمده بود. در همین موقع محسن 
اشرفي يكي از دوستان نزديك احمد ستاري 
زنان  نفس  و  آمد  پايین  پله ها  از  دوان  دوان 
گفت: شنبه روزنامه ديگري منتشر مي كنیم. 
همین االن بايد دست به كار شويم و مطالب 

را آماده كنیم.
ـ نام روزنامه چیست؟ )من پرسیدم(

را  كار  نشده  دير  تا  نیست.  معلوم  ـ هنوز 
شروع كنید. برويد داخل تحريريه و تا مي توانید 
خبر آماده كنید… تا دقايقي ديگر حروفچین 

و صفحه بند هم مي رسند.
داخل تحريريه كه شديم، همه جا تاريك بود. 
تا خواستم كلید برق را بزنم، اشرفي فرياد زد: 
نه! روشن نكن. بعد به پنجره هاي رو به میدان 
هفت تیر اشاره كرد و گفت: نور از اينجا بیرون 
مي رود. مگر نمي بیني؟ گفتم: در اين تاريكي 

كه چشم چشم را نمي بیند چطور كار كنیم؟ 
گفت: از روشنايي مونیتور كامپیوتر استفاده 
اندك  كنید. و ما آن شب در پرتو روشنايي 
صفحه كامپیوتر مشغول تنظیم خبر شديم. 
محمدرضايي و مريم مرتضوي نسب هم از راه 

رسیدند و همین طور يكي دو نفر ديگر.
را  بي خاصیت  و  بي بو  خبرهاي  از  انبوهي 
فرستاديم كه  به حروفچیني  و  آماده كرديم 

اشرفي دوباره نفس زنان آمد.
ـ انتشار روزنامه منتفي شد. هر چه زودتر 
به خانه هايتان برويد و حاال حاالها هم دور و 

بر اين ساختمان پیدايتان نشود.
از در روزنامه كه خارج شديم داود محمدي، 
كه  ديدم  را  رضايي  محمد  و  درودي  سعید 
بیرون  امروز  از ساختمان صبح  قبل  دقايقي 

زده بودند و حاال در گوشه اي از خیابان با هم 
تمامي  حرفها  روزها  آن  مي كردند.  صحبت 
نداشت. همانطور غم ها، نگراني ها و اضطراب ها. 
محمدي با چشم هاي غمگین به ما نگاه كرد 

و گفت:
روزنامه ها  تعطیلي  با  نكند  بچه ها  ـ 
را  تعطیل شود. همديگر  هم  دوستي هايمان 

فراموش نكنیم. حتما تلفن بزنید.
ـ خیلي ناامیديد. جوري حرف مي زنید كه 
انگار قرار است تا ابد روزنامه ها تعطیل بمانند.

انگار اصال حرفم را نشنیده باشد، گفت:
ـ تلفن بزنید… يادتان نرود!

بهمن گفت:
ـ مي گويند بعد از تعطیلي روزنامه ها نوبت 
به بازداشت وسیع روزنامه نگاران رسیده است. 
مي گويند قرار است بیش از يكصد روزنامه نگار 

را بگیرند.
خونسردي  با  همیشه  مثل  درودي  سعید 

كامل گفت:
ـ نگران نباشید. حتي اگر خبر هم درست 
شما  و  من  به  نوبت  زودي ها  اين  به  باشد 
باشد  طوالني  خیلي  فهرست  اگر  نمي رسد. 

شايد نوبت ما هم بشود.
بهمن گفت:

ـ اما اگر فهرست را سر و ته بگیرند، اول از 
همه نوبت ماست.

براي  كه  خنده اي  خنديدند…  همه  كه 
لحظه اي، تلخي آن فضاي غم انگیز را كمرنگ 

كرد.
دبیر  درودي،  سعید  خداحافظي،  موقع 
چهره اي  با  امروز،  صبح  گفتگوي  سرويس 
خندان و آرام چند دقیقه اي از اين در و آن در 
حرف زد و ما را دعوت به صبر و خويشتن داري 
كرد. مثل همیشه آ رام و مهربان بود. دستش 
را كه براي خداحافظي به سمت بهمن دراز 
كرد، خنده گرمي پهناي صورتش را پوشاند، 
خنده اي كه سرشار از امید بود، امید به آينده.

بين مطبوعات و سياست
آن روز وقتي علیرضا رجايي را ديدم مانند 
هر  مثل  اما  نبود.  خندان  و  بانشاط  همیشه 
وقت ديگر با روي گشاده از من استقبال كرد 
و مثل هر وقت ديگر گرم و صمیمي سالم و 

احوال پرسي كرد.
رجايي وقتي با تو صحبت مي كند، لبخند 
مي زند. لبخندي گرم و مهربان. حتي اگر اولین 
بار باشد كه تو را مي بیند، آن چنان صمیمانه از 
هر دري حرف مي زند كه تو يادت مي رود قبال 
او را نديده اي و ناخودآگاه فكر مي كني سالهاي 

سال است كه او را مي شناسي.
كه  آن  از  بیشتر  رجايي،  علیرضا  دكتر 
سیاست  به  باشد  عالقمند  روزنامه نگاري  به 
عالقمند است. او خودش را يك روزنامه نگار 

حرفه اي نمي داند و مي گويد:
حرفه اي  روزنامه نگار  يك  گاه  هیچ  »من 
چون  بود.  سیاست  به  اصلي ام  عالقه  نبودم. 
در ايران فضاي چندان مناسبي براي فعالیت 
سیاسي وجود ندارد، عده اي از سیاسیون وارد 

مطبوعات مي شوند.«
»دريچه  با  بار  اول  را  مطبوعات  در  كار 
گفت وگو« شروع كرد. نشريه اي كه سال 69 
توسط گروهي از نیروهاي ملي ـ مذهبي در 
زيرزمین كوچك »ستبران« بنیان گذاشته شد. 
عزت اهلل  مهندس  به  متعلق  ستبران  شركت 

سحابي و دوستانش بود.
انتشار شش شماره  از  دريچه گفتگو پس 
تعطیل شد. به اعتقاد رجايي اين تعطیلي به 
خاطر برخي فشارها كه توسط برخي ها به مدير 

مسئول آن وارد آمده، اتفاق افتاد.
مدت زيادي از اين تعطیلي نگذشته بود كه 
مجله »ايران فردا« به همت مهندس عزت اهلل 

سحابي به خانواده مطبوعات پیوست.
فردا  ايران  در  فعالیتش  از  وقتي  رجايي 

مي گويد، لبخندي بر لبانش مي نشیند:
مهندس  به  و  رفتیم  آنجا  به  ماها  اكثر  ـ 

كمك كرديم.
رجايي وقتي مي گويد، ماها، يعني خودش 
و تعدادي از دوستان ملي ـ مذهبي اش كه از 

سالها قبل با آنها مراوده دارد.
ـ تا شماره دوازده ايران فردا با آن همكاري 
داشتیم. بعدها به  داليلي اكثر ماها ارتباطمان 

با مجله قطع شد.
مدتها  تا  شماره  دوازده  آن  از  بعد  رجايي 
هیچ گونه فعالیت مطبوعاتي نداشت تا اين كه 
محمد جواد مظفر كه اكنون مدير انتشارات 
كوير است، مجموعه نشريه »محله ما« را براي 
همشهري راه اندازي و منتشر كرد. همان موقع 
به »محله ما ـ منطقه چهار« رفت و مدتي به 
عنوان دستیار سعید پورعزيري فعالیت كرد. 
يك  سردبیري  از  بعد  سال  چند  پورعزيزي 
تهران،  محله هاي  از  يكي  در  كوچك  نشريه 
جايگاه  در  و  رفت  رياست جمهوري  نهاد  به 
بااهمیت مديركل اداره اطالعات و اخبار رياست 

جمهوري قرار گرفت.
رجايي با بي تفاوتي زياد درباره اين دوره از 
فعالیت مطبوعاتي اش حرف مي زند. واضح است 
كه اهمیت چنداني براي اين دوره از كارش در 

مطبوعات قائل نیست.
ـ چند ماه هم »محله ما« را براي منطقه يك 
تهران منتشر كرديم، اين بار مسئولیت كار با 

خودم بود. كه البته تعطیلش كردند.
كه  يك«  منطقه  ـ  ما  »محله  تعطیلي  به 
رسید لبانش را محكم به هم فشرد و گفت به 
نظر من نخستین جريان تعطیلي مطبوعات از 

همانجا شروع شد.
ما«ي  »محله  تعطیلي  از  پس  ماه  يك 
مظفر  كه  بود  يك  منطقه  در  همشهري 
او را پیش محمود  دست رجايي را گرفت و 

شمس الواعظین برد.
شمس آن روزها در تدارك انتشار روزنامه اي 
بود كه به زعم خودش اولین روزنامه جامعه 
مدني ايران به حساب مي آمد. روزنامه جامعه.

شماها  بود:  پرسیده  شمس  از  رجايي 
مي خواهید چكار كنید؟

شمس در پاسخ به اين سئوال با حوصله زياد 
اصول ده گانه اش را توضیح داده بود.

يك  چیز  هر  از  قبل  جامعه  »روزنامه 
اتكا  با  مي كوشد  كه  است  حرفه اي  روزنامه 
خود  وظیفه  رساني  اطالع  تكنیك هاي  به 
رعايت  با  و  مطبوعات  قانون  در چارچوب  را 
پیش داوري  يا  داوري  هیچ  بي  امانت خبري 
و  مندرجات  تمامي  ما  روزنامه  دهد.  انجام 
آثار نوشتاري و تصويري خود را در  چارچوب 
احترام به صاحبان اثر و تربیت كادر مسئول و 
جسور مطبوعات، شناسنامه دار خواهد كرد و 
هیچ مقاله و گزارش و عكس و… را بدون قید 
نام و مشخصات واقعي تولیدكننده آن منتشر 

نمي كند…«

آن روزها حرفها تمامي نداشت، 
همانطور غم ها، نگراني ها و اضطراب ها

اشاره
شدگان  بازداشت  فهرست  در  یعقوب  بنی  ژیال  نام 
ميدان 7 تير )تظاهرات زنان در روز 22 خرداد( به چشم 

می خورد.
از جمله  نژاد،  یعقوب، همانند مسيح علی  بنی  ژیال 
زنانی است که درمطبوعات دوم خردادی درخشيدند و 
با سرکوب این جنبش ـ که محصول بی کفایتی خاتمی 
و دارو دسته او بود ـ در ليست سياه حکومت یکدست 

قرار گرفتند.
از  گزارشگونه  کتابی  »مسيح«  چون  نيز  ژیال 
دست اندرکاران  و  مجلس  و  دولت  با  برخوردهایش  
امور، با عنوان »روزنامه نگاران ـ غصه می خورند و پير 
برای صفحه  که  است  داده  انتشار  و  نوشته  می شوند« 

»خاطرات و تاریخ« برگزیده ایم.
این کتاب به وسيله »نشر روزنگار« در تهران به چاپ 

رسيده است.

                                                                                                                                                  ماشااهلل )محمود( شمس الواعظین

»دنباله دارد«           
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»قبیله ای« تقسیم می شود؛ حسام الدین 
کرد  تاکید  نیز  روحانی  مشاور  آشنا 
»پشت هر ردیف بودجه یک قبیله و 

یک پدر و مادر قرار دارد«!
گرچه حزب اللهی ها و دلواپسان به 
اظهارات روحانی هنگام تقدیم الیحه 
بودجه به مجلس شورای اسالمی انتقاد 
جز  چیزی  گفت  او  آنچه  اما  کردند 
بازتاب سیگنال های »بیت رهبر« نبود.

ورق معادالت برگشته
شصت و  و  صد   اصلی  گزارش  در 
»خط  هفته نامه  شماره ی  پنجمین 
نشر  و  حفظ  دفتر  )نشریه  حزب اهلل« 
»فتنه  عنوان  با  خامنه ای(  علی  آثار 
انتخابات سال ۸۸  آمده،  تحریم ساز« 
می توانست پروژه ی »ایران قدرتمند« 
را تکمیل کند اما »فتنه بعد از انتخابات 
و دشمن  برگرداند«  را  معادالت  ورق 
متوجه شد که »پیام ضعف« از درون 
فرصت  از  و  است  شده  مخابره  ایران 
جدایی  برای  داخلی«  »آشوب های 
هرچه بیشتر حاکمیت و مردم تالش 
تحریم  »پروژه  آن  موازات  به  و  کرد 
اتفاقی  چنین  نظیر  و  خورد«  کلید 
ابعاد کوچکتر(، در قضایای  )البته در 
حال  در  نیز  گذشته  سال  زمستان 
وقوع بود. »دشمن سعی کرد از فضای 
نارضایتی های به وجودآمده« در جامعه، 
به دلیل مشکالت معیشتی و اقتصادی 
استفاده کرده و زمینه ی جدایی بین 

مردم و حاکمیت را فراهم کند.
»بیت  خامنه ای«  به  متعلق  نشریه 
تاکید کرده است که »ورق معادالت 
و  دارد«  وجود  »نارضایتی  برگشته«، 
شده  درونی«  »ضعف  متوجه  دشمن 
است، ضمن اینکه بی سابقه است نشریه 
منتسب به دستگاه آسمانی- الهی »آقا« 
ایران  سیاسی  وضعیت  تشریح  برای 
بنویسد  و  برود  عبارت ممنوعه  سراغ 

»ورق معادالت برگشته« است!
دی «  »نهم  آستانه  در  اما  امسال 
نظام  تبلیغاتچی های  و  کارگزاران 
عالوه بر اینکه به انتقاد از »فتنه ۸۸« 
پرداخته اند، اعتراضات 9۶ را پروژه های 
»فتنه   به  نسبت  و  دانسته  دشمن 
جدید« در سال آینده هشدار داده اند. 
تمایل  ابراز  جدید«  »فتنه  از  منظور 
معترضان به دستاوردهای پهلوی ها و 
شعارهایی است که در حمایت از آنها 
و همچنین رضا پهلوی چهره ی شاخص 
اپوزیسیون جمهوری اسالمی در یک 

سال گذشته سر داده شده است.
هفتم  جمعه  نماز  ترتیب،  این  به 
دی ماه به بوق ها و بلندگوهای پر سر 
»فتنه  به  نسبت  هشدار  برای  صدا  و 

جدید« تبدیل شد.
امام جمعه اهل سنت اورمیه هشدار 
داده است »دشمنان در شرایط کنونی 
توطئه  روز  هر  و  ننشسته  بیکار  نیز 
نظام  براندازی  برای  تازه ای  طرح  و 
برنامه ریزی می کنند.« امام جمعه یزد 
به  نسبت  باید  »دولتمردان  گفته  نیز 
هوشیار  آمریکایی ها  نقشه های جدید 

باشند.«

فتنه 9۸ مهمتر از فتنه ۸۸
سخنران پیش از خطبه های نماز در 
تبریز گفته است »رهبر انقالب اسالمی 
مدام تکرار می کنند که دشمنان ایران 
ایجاد  به  اقدام  بار  یک  سال   10 هر 
فتنه می کنند از این  رو مردم سال 9۸ 

را فراموش نکنند.«
»دشمن  گفته  ورامین  جمعه  امام 
و  است  خورده  سیلی  انقالب  این  از 
با تمام توان می خواهند آن را جبران 
کنند و به همین دلیل نیز مشکالت 
اقتصادی امروز را به وجود آورده اند« 

یک سالگِی خیزش دی ماه: ورق برگشته و زمامداران 
از »فتنه 9۸« بیش از »فتنه ۸۸« نگرانند

»ورق  حزب اهلل:  =خط 
 ، » گشته بر ت  ال د معا
و  دارد«  وجود  »نارضایتی 
دشمن متوجه ضعف درونی 

شده.
فتنه  علم الهدی:  احمد   =
9۸ مهمتر از فتنه ۸۸ است.
=مشرق: قطعاً حضور رضا 
نشان  رسانه ها  در  پهلوی 
آمریکایی ها  که  دارد  آن  از 
به  به دنبال برگرداندن شاه 

ایران اند.
=تابناک: یکی از نشانه های 
تغییر  برای  آمریکا  تالش 
از  اخیر  حمایت های  رژیم 
از  خارج  اپوزیسیون  برخی 
پهلوی  رضا  از جمله  کشور 

است.
=کیهان چاپ تهران: یک 
جریان خزنده و مشکوک در 
تالش است تا تصویری مثبت 
از عصر پهلوی به مخاطبانش 
هم  جوان  نسل  اکثراً  که 

هستند ارائه کند.
تقویم  در  دی «  »نهم   ۸۸ سال  از 
بصیرت«  »روز  اسالمی  جمهوری 
نامگذاری شد. در چنین روزی حکومت 
خود  رفته  برباد  اقتدار  نمایش  برای 
ریاست  انتخابات  نتایج  اعالم  از  پس 
جمهوری خرداد ۸۸، هر آنچه داشت به 
میدان آورد و ده ها بسیجی و سپاهی را 
به همراه خانواده آنها در میدان ولیعصر 
این  با  تا  کرد  جمع  تهران  )ولیعهد( 
اردوکشی خیابانی پاسخی به اعتراضات 
گسترده  مردم و حامیان »جنبش سبز« 

در عاشورای آن سال داده باشد.
اما  رویداد  این  از  هشت سال پس 
 9۶ دی ماه  و  کرده  تغییر  وضعیت 
سرآغاز خیزش معترضانی از نوع دیگر 
شد که اگرچه شروع آن از مشهد بود 
ولی دامنه ی آن به سرعت به بیش از 
100 شهر ایران کشیده شد. اعتراضاتی 
که ریشه های معیشتی و اقتصادی دارند 
و تا امروز نه تنها خاموش نشده بلکه 
تعمیق یافته و شعارهای آن صریح تر 
شده اند. اعتراضاتی که نه تنها وابسته 
به هیچ حزب و جناح و جریان درونی 
درون  از  تمایلی  بلکه  نیست  نظام 
دستاوردهای  به  که  برآورده  سر  آنها 
پهلوی ها عالقه نشان می دهد و شاهزاده 
رضا پهلوی را به عنوان شخصیتی که 
می تواند تکیه گاه آنها برای عبور از این 

شرایط باشد معرفی می کنند.
اعتراضات دی ماه 9۶ چند روز پس 
مجلس  به   9۷ بودجه  الیجه  ارائه  از 
اعتراضات  بر زمینه ی  توسط دولت و 
مالباختگان و بازنشستگان و کشاورزان 
استان  در  جمله  از  کم آب  مناطق 
اصفهان شکل گرفت. حسن روحانی که 
با شعارهای عوام فریبانه رأی جمع کرده 
کشور  بودجه ی  توزیع  هنگام  اما  بود 
بجای آنکه به فکر بهبود وضعیت مردم 
و کاهش گرفتاری های آنها باشد منابع 
مالی را به جیب نهادهای حکومتی که 
کشور  برای  سودی  مفت خواری  جز 
ندارند سرازیر کرد، آتش به جان جامعه 
زد؛ بطوری که مجبور شد خودش را 
»بی تقصیر« و »تحت فشار« جلوه داده 
و به مردم بگوید که ردیف های بودجه 

را مورد پرسش قرار دهند!
حاال پس از یک سال، چند روز پیش، 
روحانی برای دومین بار در دولت دوم 
 ،1۳9۷ دی  چهارم  سه شنبه  خود، 
ارائه  مجلس  به  را   9۸ بودجه  الیحه 
داد اما در نطقی که همزمان ایراد کرد 
آدرس هایی داد که در نوع خود ویژه 
است. گرچه برخی سردمداران نظام در 
سخنرانی های خود تالش می کنند به 
هر نحو ممکن خیزش مردم را زیر سوال 
ببرند و آن را بی اهمیت و بدون پشتوانه 
مردمی معرفی کنند اما روحانی لب به 
اعتراف گشود و اعالم کرد اعتراضات 
آمریکا  بیشتر  فشار  باعث  دی ماه 9۶ 
علیه جمهوری اسالمی، خروج آمریکا 
از برجام و آغاز تحریم ها شد؛ وی گفت، 
»انشاهلل امسال دی  ماه پربرکتی را شاهد 

خواهیم بود.«
باید اشاره کرد که چند روز قبل از 
این سخنان روحانی، اسحاق جهانگیری 
معاون اول وی عنوان کرد بودجه بطور 

و احمد علم الهدی امام جمعه مشهد 
تاکید کرده »مهمتر از فتنه ۸۸، فتنه 

9۸ است«!

برگرداندن شاه
گزارشی  در  اخیراً  مشرق  وبسایت 
با عنوان »آمریکا در آرزوی براندازی« 
نوشته، در حالی که مایک پمپئو وزیر 
خارجه آمریکا و دیگر مقامات این کشور 
ادعا می کنند به دنبال تغییر رژیم ایران 
معتقدند  کارشناسان  برخی  نیستند 
»آمریکایی ها حتی به دنبال برگرداندن 
شاه به ایران اند و قطعاً حضور پر رنگ 
ایرانی در  رضا پهلوی در محافل ضد 
گذشته  ماه های  و  روزها  طی  آمریکا 
نشانه ای از این مسئله را در خود دارد«. 
البته تحلیلگر وبسایت مشرق نمی بیند 
آنهایی که از یک سال گذشته تا کنون 
شعارهایی در حمایت از پهلوی ها بر در 
و دیوار شهرها می نویسند مردم کوچه 

و خیابان اند نه آمریکایی ها!

و  ه  ند خز ن  یا جر « ش  تال
مشکوک«

دی ماه  دوم  تهران،  کیهان  روزنامه 
نوشت  فرهنگی  فعال  یک  از  نقل  به 
»جریان خزنده و مشکوک در تالش 
است تا تصویری مثبت از عصر پهلوی 
به مخاطبانش که اکثراً نسل جوان هم 
هستند ارائه کند و جالب تر هم اینکه 
اینگونه آثار به سادگی مجوز پخش و 
نمایش دریافت می کنند. برخی مدیران 
فرهنگی نیز مانعی برای چنین آثاری 
ایجاد نمی کنند که این خود جای سوال 

و تعجب و بررسی دارد!«

معرفی رضا پهلوی به عنوان آلترناتیو
یت  بسا و که  ینجاست  ا لب  جا
رضایی  محسن  به  وابسته  تابناک 
خروج  دالیل  تفسیر  به  گزارشی  در 
و  پرداخته  سوریه  از  آمریکا  نظامیان 
کرده  بررسی  را  مختلفی  سناریوهای 
برای  مقدمه چینی  آنها  از  یکی  که 
»تغییر رژیم جمهوری اسالمی« است! 
تحلیلگر تابناک یکی از نشانه های آن  
را »حمایت های اخیر مقامات آمریکایی 
از برخی اپوزیسیون خارج از کشور از 
نوشته  و  دانسته  پهلوی«  رضا  جمله 
»در واقع واشنگتن به دنبال پیشبرد 
معرفی  و  رژیم  تغییر  سیاست  جدی 

آلترناتیوهای آن هستند.«
ماه های  در  رضایی  محسن  خود 
و  پهلوی  خاندان  به  بارها  گذشته 
و  کرده  حمله  پهلوی  رضا  شاهزاده 
عجیب  و  مضحک  ادعایی  در  اخیرا 
حتی واژگون شدن اتوبوس از دور خارج  
و  »علوم  دانشگاه  دانشجویان  شده ی 
تحقیقات« را که منجر به جان باختن 
ده دانشجو شده است در کنار حوادث 
اتفاق  ایران  در  فراوانی  به  که  مشابه 
می افتد به »فرهنگ شاهنشاهی« ربط 

داده است!
اظهارات  کنار  در  اگر  موارد  این 
رژیم  اطالعات  وزیر  علوی  محمود 
اپوزیسیون  شدن  متحد  مورد  در 
که  می شود  معلوم  شوند  داده  قرار 
نگرانی زمامداران رژیم از کدام ناحیه 
است. نه تنها برای جمهوری اسالمی 
که  جریاناتی  و  افراد  همه  برای  بلکه 
همچنان از انقالب ۵۷ دفاع می کنند 
در  نیز،  امروز  آنها، حتی  کارنامه ی  و 
باور  پهلوی  ها خالصه شده،  با  مبارزه 
کردن تمایالت مردم که در یک سال 
شعارهایشان  در  صراحت  به  گذشته 
آشکار شده و پذیرش عالقه ی آنها به 
شاهزاده رضا پهلوی برای ایفای نقش 
مؤثر جهت عبور از شرایط کنونی بسیار 

دشوار است.

میدان ساحلی کیش

ارتباط  خبر  =انتشار 
چادری  دختران  روحی 
عضو بسیج و ازدواج اسمی 
واکنش  »شهدا«  با  آنان 
را  مسئوالن سازمان بسیج 
در پی داشت: »آنها پرشان 

احوال اند«.
اعتقاد  =به 
ی یست ها تژ ا ستر ا
مهدویت  ترویج  حکومت، 
در دکترین نظامی »ضریب 
تصاعدی عنصر رزم« است 
جان فدایی  افزایش  به  و 

می انجامد.
یک  اعضای  از  =یکی 
خانواده شهید جنگ ایران 
و عراق در گفتگو با کیهان 
نشان  را  شهید  یک  لندن: 
سر  او  به  دائم  و  می کنند 
گاهی  حتی  و  می  زنند 
بیشتر از خانواده خود شهدا 

به بهشت زهرا می آیند.
در  فقیه  ولی  =نماینده 
مقام  غربی:  آذربایجان 
حرم«  »مدافع  شهدای 
دیگر  از  باالتر  بسیار 
راه  در  آنان  زیرا  شهداست 
به  بیت  اهل  از حریم  دفاع 

شهادت رسیده اند!

کنار  زیستن  آن  از  فراتر  و  ارتباط 
واقعیتی  آنکه  از  بیش  روح  یک 
فیلم ها  ماجرای جذاب  باشد  عمومی 
البته  است.  متافیزیکی  و سریال های  
در گوشه و کنار دنیا و حتی اطراف 
به  که  آنهایی  نباشند  کم  شاید  ما 
با  ارتباط  مدعی  مختلف  شکل های 

ماوراء طبیعه هستند.
در ایران اما نحوه ی خاصی از باورهای 
تخّیلی رشد کرده که بیشتر توهمات 
ذهنی و مبتنی بر آرمان ها و اعتقاداتی 
است که نهادهای حکومتی بر اساس 
منافع خود به اسم ارزش های معنوی 
به جامعه تزریق کرده اند و فردی که  
تحث تأثیر این تبلیغات قرار می گیرد 
هم  ویژه ای  جایگاه  می کند  احساس 
نزد جامعه و هم انبیاء و فرشتگان و 

پروردگار دارد
سیاسی  فعال  محمدی  مهران 
می کند  توییت  پدیده ای  مورد  در 
باشد:  شده  عمومی  کمتر  شاید  که 
»ارتباط روحی دختران چادری عضو 
بسیج و ازدواج اسمی آنان با شهدای 

جنگ تحمیلی ایران و عراق«.
اجتماعی  شبکه های  در  که  مهران 
توییترش  در  آذر،   29 است،  فعال 
نوشت »رفتم گلستان شهدا سر قبر 
مسعود دیدم یک دختر خانم خوشگل 
گفتم  اول  قبر!  سر  نشسته  چادری 
گفتم  کردم  سالم  باشد.  آشنا  شاید 
شما با این شهید نسبتی دارید؟ گفت 
یعنی  گفتم  هستم!!  نامزدشان  بله 
گفت  نداشت!  نامزد  که  ایشان  چی؟ 
ما یک تعداد بسیجی هستیم که برای 
ارتباط روحی خودمان را با شهدا گره 

می زنیم!«
این ادعا در توییتر نه تنها رد نشد 
بلکه مینو اصالنی رییس بسیج جامعه 
زنان به آن واکنش نشان داد و گفت، 

»این افراد متوهم، افسرده و روانپریش 
چنین  عقالنی  لحاظ  به  هستند، 
قابل قبول نیست و چنین  موضوعی 
ادعاهایی بسیار عجیب و غیرعقالنی 

هستند.«
او تاکید کرده »ادعای نامزد شدن با 
شهید با هیچ عقل سلیمی قابل درک 

نیست.«
اینکه مطرح کردن  بیان  با  اصالنی 
دامن زدن  در جامعه  چنین مسائلی 
به یک سری توهمات و روانپریشی ها 
دچار  افراد  »این  کرد:  تصریح  است، 
نوعی روانپریشی هستند و باید با یک 
روانشناس در این زمینه صحبت شود، 
با  ارتباطی  هیچ  موضوع  این  چراکه 
فرهنگ شهادت و شهید ندارد و هر 

کسی می شنود، تعجب می کند.«
موضوع  این  بیشتر  پیگیری  برای 
کیهان لندن تالش کرد با رزمندگان 
کشته  از  تعدادی  خانواده   اعضای  و 
گفتگو  عراق  و  ایران  جنگ  شدگان 
کند تا نظر آنها را درباره این موضوع 
بپرسد. بعضی از آنها صحبت در مورد 
بدعت گذاری  و  وهن  را  مسائل  این 
نشدند.  گفتگو  به  حاضر  و  دانستند 
تعدادی دیگر اما مشروط به محفوظ 
و  تجربه  و مشخصات شان  نام  ماندن 
رابطه  همین  در  را  خود  مشاهدات 

بیان کردند.
شهید را نشان می کنند و به او 

سر می زنند
همسر یکی از شهدا به کیهان لندن 
می گوید: »خود من هم تا پیش از این 
با روح  ادعا کند  بودم کسی  نشنیده 
سال  اما  است،  کرده  ازدواج  شهید 
۷۶ یکی از جانبازان دوران جنگ به 
تشییع  مراسم  در  و  رسید  شهادت 
شهدا  قطعه  در  او  تدفین  و  پیکر 
فرد  شرکت کردیم. خبر داشتیم آن 
به جز یک برادر و یک فرزند کسی را 
نداشت از همان سال های ابتدایی یک 
خانم بر مزار این شهید حاضر می شد 
و اشک می ریخت و با شور و حرارت 
نام  و  می کرد  صحبت  او  باره ی  در 
شهید را مدام تکرار می کرد گویی که 
شهید برادر یا همسر اوست اما هیچ 
مرتب  و همچنان  ندارد  او  با  نسبتی 
به مزار این شهید سر می  زند و از این 
که  افرادی  است.  زیاد  بسیار  موارد 
هیچ شهیدی ندارند اما یک شهید را 
نشان می کنند و دائم به او سر می  زنند 
و حتی گاهی بیشتر از خانواده خود 

شهدا به بهشت زهرا می آیند.«
ایران  جنگ  شهدای  از  یکی  پسر 
از  قدیمی  تصویری  انتشار  با  عراق  و 
حضور  پدر،  آغوش  در  خود  کودکی  
دختران جوان در مزار شهدا را سوژه 
»برویم  نوشته  و  کرده  خود  توییت 
آگهی بزنیم روی قبرشان نامبرده زن 
و بچه دارد و از داشته های نداشته مان 

دفاع کنیم.«
شهدای جنگ  از  دیگر  یکی  فرزند 
به کیهان لندن می گوید، »من وقتی 
به مزار پدرم می روم آرامش می گیرم، 
ولی به نظرم ربطی به شهید بودن او 
خیابان  در  فرض  به  اگر  ولی  ندارد، 
تصادف هم کرده بود و فوت می کرد و 
بجای قطعه شهدا در قطعه عادی هم 
دفن می شد وقتی به مزارش می رفتم 
را  حس  این  و  می گرفتم  آرامش 
داشتم. اما افرادی هستند که دوست 
دارند شهید داشته باشند. به خصوص 
برای  هم  مدافعان حرم  این  که  االن 

خودش ماجرایی شده است.«

او در ادامه نقل می کند، »در قطعه 
شهدا با زنی روبرو شدم که به برادرش 
شو،  حرم  مدافع  برو  می کرد  اصرار 
شهید بشی و من خواهر شهید شوم! 
ماجرا  این  پشت  مالی  انگیزه  لزوماً 
نیست، البته اگر از خانواده  شهیدانی 
باشی که به حاکمیت وصل بوده شاید 

منافع مالی زیادی هم داشته باشد.«
اجتماعی  شبکه های  در  اخیراً 
»راهیان  اردوی  از  جنجالی  ویدئویی 
یک  ویدئو  این  در  شد.  منتشر  نور« 
جوان بسیجی دعا می کند که در راه 
و  دانش آموزان  زمان«  »امام  ظهور 
در  شوند.  تکه«  »تکه  خانواده هاشان 
این اردوها دانش آموزان و دانشجویان 
به  جنگی  مناطق  از  بازدید  برای  را 
استان خوزستان می برند و برای آنهای 
روایات از جمله عجیب و غریب جنگ 
تا  می کنند  بازگو  را  مناطق  آن  در 
فرهنگ ایثار و شهادت را ترویج کنند. 
به دلیل تصادفاتی که  نور«  »راهیان 
تا  دانش آموزان  حامل  اتوبوس های 
به  برگشت  و  رفت  مسیر  در  کنون 
مناطق جنگی داشته و طی آنها ده ها 
دانش آموز کشته شده اند، به »راهیان 

گور« معروف شده است.
به  که  بسیجی  جوان  این  سخنان 
»راهیان  اردوهای  »تورلیدر«  نوعی 
نیست  عجیب  چندان  است  نور« 
از  برگرفته  واقع  در  که  بدانیم  وقتی 
اسالمی  دفاعی« جمهوری  »دکترین 
است! بیش از یک دهه است جمهوری 
اسالمی دکترین نظامی و دفاعی خود 
را بر »مهدویت« و اعتقاد به »ظهور« 
منجی که همان »امام زمان« باشد گره 
زده است. به اعتقاد استراتژیست های 
حکومت، ترویج مهدویت در دکترین 
نظامی »ضریب تصاعدی عنصر رزم« 
هرچه  اینکه  ساده  بیان  به  است. 
او  قدرت  باشد  امام زمانی  تر  رزمنده 
برای از جان گذشتن در راه آرمان های 

انقالب اسالمی بیشتر می شود.
و  مراجع  پای  استراتژی  این 
نظامی  امور  به  نیز  را  روحانیون 
ایران باز کرده است. 29 آذر 1۳9۷، 
همایش ملی »فرهنگ دفاعی امنیتی 
قم  در  آموزه های مهدوی«  اساس  بر 
آملی  جوادی  عبداهلل  که  شد  برگزار 
مرجع  این  بود.  آن  اصلی  سخنران 
خود  سخنان  در  نفوذ  صاحب  تقلید 
گفت »عظمت نیرو های مسلح ریشه 
با  او  دارد«.  مهدویت  فرهنگ  در 
اشاره به لزوم حماسه  سرایی بر اساس 
فرهنگ مهدوی تاکید کرد »نباید در 
بیان  برای  از عنصر گریه  کشور دائم 

آن ارزش ها استفاده کرد«.
تنها »شهید  نه  در چنین شرایطی 
جامعه  از  بخشی  برای  دادن« 
بلکه  می شود  قلمداد  عزت آفرین 
»طبقه بندی« شهدا نیز رونق می گیرد 
و آن شهیدی برتر محسوب می شود 
که جان خود را فدای انقالب و اسالم 
انگیزه های  نه  و  باشد  کرده  والیتی 

ملّی- میهنی و اعتقادات قلبی.
قریشی  سیدمهدی  حجت االسالم 
در  فقیه  ولی  نماینده  و  جمعه  امام 
آذربایجان غربی، سوم دی ماه 9۷، در 
دیدار با خانواده یکی از کشته شدگان 
جنگ سوریه می گوید: »مقام شهدای 
دیگر  از  باالتر  بسیار  حرم  مدافع 
از  دفاع  راه  در  آنان  زیرا  شهداست 
حریم اهل بیت به شهادت رسیده اند.« 
در واقع در باور سردمداران جمهوری

گزارش ویژه: ارتباط و نامزدی با روح »شهیدان«؛ اوهام و 
ایمان به تخیل مبنای دکترین دفاعی جمهوری اسالمی

مراسم »بسیج خواهران« در مزار شهدا؛ ایرانشهر 1۳ آبان 1۳96
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»حاج محسن« علیه »فرهنگ شاهنشاهی«؛ مردم 
علیه او و جمهوری اسالمی

گفته  یی  ضا ر محسن  =
و  مال  به  نسبت  بی تفاوتی 
فرهنگ  بقایای  از  مردم  جان 
ید  نبا  . ست ا هی  هنشا شا
گذاشت این روحیه ها و رفتارها 

به اداره کشور برگردد!
=کاربری خطاب به او نوشته 
»ابله! شاه ۴۰ ساله نیست هنوز 
گندکاریاتونو میندازید گردن 

اون؟«
فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، ششم 
دی، در توییتی به حادثه آتش سوزی 
و  زاهدان  دخترانه  دبستان  یک  در 
تهران  در  دانشجویان  اتوبوس  سقوط 
اشاره کرده و در حرف هایی بی ربط از 
»فرهنگ شاهنشاهی« انتقاد کرده است!

محسن رضایی در اینستاگرام خود نوشته 
»در گزارش نماینده وزارت آموزش و 
پرورش درباره آتش سوزی دبستان اسوه 
زاهدان آمده است که مکان این مدرسه 
بدون، مجوز سازمان نوسازی مدارس جا 
بجا شده بود. در گزارش واژگونی اتوبوس 
دانشگاه آزاد هم که در آن 10 نفر کشته 
و 27 نفر مجروح و در بیمارستان بستری 
شدند، بازرسان می گویند اتوبوس معاینه 

فنی نداشته است.«
نظارت  »چرا  پرسیده  سپس  و  ا
دستگاه های مربوط آنقدر ضعیف بوده 
که مدرسه، قبل از دریافت مجوز، تغییر 
مکان داده است و یا اتوبوس معاینه فنی 

نشده است؟«
رضایی سپس گفته »اهمال، بی مباالتی 
خسارات  مسئولیت،  احساس  عدم  و 
فراوانی در اداره کشور به بار آورده است« 
و در ادعایی عجیب و البته بی ربط ادامه 
داده »بی تفاوتی نسبت به مال و جان 
شاهنشاهی  فرهنگ  بقایای  از  مردم 

روحیه ها  این  گذاشت  نباید  است. 
برگردد«! کشور  اداره  به  رفتارها  و 

با  رضایی  ته  و  سر  بی  اظهارات 
از  شده  روبرو  مختلفی  واکنش های 
جمله صدها کامنت کاربران اینستاگرام 
در زیر همین ادعای بی ربط که چهل 
نظام  آمدن  کار  روی  از  پس  سال 
تالش  همچنان  اسالمی  جمهوری 
می کند نادانی و ناتوانی و بی لیاقتی خود 
را به گردن شاهان و شاهنشاهی بیندازد!

پاسخ مردم به رضایی چه بود؟
رضایی  محسن  به  مخاطبان  واکنش  
کاماًل گویاست. اختالف بین مسئوالن 
جمهوری اسالمی و جامعه به اندازه ای 
وسیع و عمیق است که آن را با هیچ 
ترفندی نمی توان الپوشانی کرد. بیشتر 
مردم که هیچ دلبستگی و وابستگی به 
زمامداران  ندارند،  اسالمی  جمهوری 
نظام را عامل این فجایع تلخ و شرایط 

نابسامان زندگی خود می دانند.
کاربری به نام حمید خطاب به فرمانده 
پیشین سپاه نوشته »ابله، شاه 40 ساله 
میندازید  گندکاریاتونو  هنوز  نیست 

گردن اون؟«
کاربر دیگری می نویسد: »آقای رضایی، 

تو مملکت همه از همه گالیه میکنید، 
مشخص کنید کشور دست کیه؟ کی 
سپاه،  میگن  عده  یه  میکنه،  ادارش 
دولت، دست پشت پرده، سرمایه دار… 
باشیم!  شاکی  کی  از  باید  ما  االن 

مسئولین چرا حواسشون نیست؟«
کاربری با نام نظری گفته »هرچی رو 
که خوب جلوه میدین کار انقالبه، هر 
چی بده مال زمان پهلوی عجب. با این 
هیچ  مردم  دونستن  نادان  جز  حرف 

برداشتی نمیشه کرد.«
نه تنها مردم حتی کارگزاران نظام هم 
بی ربط  زیاده گویی های  خالف  نظری 
خودشان  آنها  دارند.  محسن«  »حاج 
در چند روز گذشته مرتب تقصیر را به 
گردن یکدیگر انداختند. احمد خّرم وزیر 
راه دولت اصالحات در واکنش به حادثه 
دلخراش دانشگاه علوم و تحقیقات از 
مدیریت دانشگاه آزاد در زمان عبداهلل 
»زمین  گفته  و  کرده  انتقاد  جاسبی 
دانشگاه علوم و تحقیقات را خارج از 
ضوابط قانونی در ارتفاع 1۸00 متری، 
قلدرمآبانه تصرف کردند و ساختند و 
به این قلدری هم افتخار می کردند.«

=روزنامه کیهان چاپ تهران، 
سوم دی ماه، در گزارشی خطاب 
»تحریف  نوشته  ظریف  به 
نکنید! نابودی اسرائیل سیاست 
رسمی جمهوری اسالمی ایران 

است«!
=بسیجی ها و حزب اللهی ها 
و  انواع  از  وسیعی  آرشیو 
اقسام اقدامات تحریک کننده 
در  را  سپاه  »ضداسرائیلی« 
شبکه های مجازی به اشتراک 
گذاشته اند تا ثابت کنند نظام 
خواستار نابودی اسرائیل است 

و ظریف دروغ می گوید.
همنوایی  قاسمی:  بهرام   =
برخی با رسانه های صهیونیستی 

عجیب و مشکوک است.
با  ظریف  محمدجواد  گفتگوی 
هفته نامه لو پوان فرانسه و دروغ هایی 
جمهوری  سیاست  مورد  در  او  که 
اسالمی در قبال اسرائیل برای خبرنگار 
بیان کرد در  نشریه  این  و مخاطبان 
میان طرفداران حزب اللهی جمهوری 
است. شده  جنجالی  نیز  اسالمی 

انکار  اصال  مصاحبه  این  در  ظریف 
کرد کسی در نظام جمهوری اسالمی 
نابود  را  اسرائیل  »]ما[  باشد  گفته 
می کنیم«! او در توضیح این تحریف 
آشکار گفته است که آیت اهلل خمینی 
از صفحه روزگار  بود »اسرائیل  گفته 
محو خواهد شد… ]یعنی[ اسرائیل با 
این سیاست هایی که دنبال می کند به 
این سرنوشت مبتال خواهد شد… نه 
اینکه می خواهد آن را نابود کند.« این 
دروغ  آشکار در موارد یکی از شعارها 
اسالمی  جمهوری  بنیادین  اهداف  و 
نظام  مخالفان  اعتراض  مورد  نه تنها 
خارجه  وزیر  چطور  که  گرفت  قرار 
دولت روحانی و »سردار دیپلماسی« 
با وجود اینهمه عکس و فیلم و اسناد 
با  اتفاقا  می گوید،  دروغ  مدارک  و 
هم  حزب اللهی  طرفداران  اعتراض 

نظام هم روبرو شد.
مدت هاست  ظریف  محمدجواد 
دروغگویی  نمادهای  از  یکی  به  که 
جمهوری اسالمی تبدیل شده است. او 
در واقع کلکسیون دروغگویی و انکار 
روحانی،  اول  دولت  با  که  وی  است. 
»نرمش  تا  بود  آمده  یازدهم،  دولت 
مذاکرات  و  کرده  اجرا  را  قهرمانانه« 
خامنه ای  دستور  به  را  اتمی  توافق 
آمدن  کار  روی  از  بعد  ببرد،  پیش 
آنکه  از  پس  و  ترامپ  دونالد  دولت 
وزیر  کری  جان  عملی  حمایت های 
خارجه سابق آمریکا در دولت اوباما را 
از دست داد عماًل هم او و هم دولت 
کنار  خارجی«  »سیاست  از  روحانی 
گذاشته شدند. حتی رکس تیلرسون 
وزیر خارجه پیشین آمریکا که ترامپ 
او را »کودن« خوانده بود هم ظریف را 
تحویل نمی گرفت. اعتبار ظریف پس 
نهایت  در  و  پمپئو  مایک  انتصاب  از 
خروج آمریکا از برجام رو به زوال رفت 
و ماه هاست بیش از آنکه عکس خود 
را در روزنامه های داخلی در مقایسه ای 
کامال نابجا کنار دکتر محمد مصدق 
با  دروغگویی هایش  دلیل  به  ببیند، 

پینوکیو مقایسه می شود. وی پیشتر 
در اوج »سردار دیپلماسی« بودن نیز 
وجود زندانیان سیاسی و عقیدتی در 
ایران را انکار کرده و گفته بود کسی 
قرار  پیگرد  مورد  عقایدش  خاطر  به 

حمله حزب اللهی ها به ظریف: تحریف نکنید، 
اسرائیل باید نابود شود!

نمی گیرد و به زندان نمی افتد. همان 
موقع نیز این دروغ وی به شدت مورد 
و  زندانیان سابق  و  مخالفان  اعتراض 
گرفت  قرار  شهروندانی  خانواده های 
که در بازداشت بسر می برند. آن زمان 
البته حزب اللهی ها به این دروغ آشکار 

ظریف اعتراضی نکردند.
طیف  ظریف  محمدجواد  منتقدان 
سرسخت ترین  از  دارند،  گسترده ای 
مخالفان تا هواداران دوآتشه ی نظام؛ 
به هر حال وی در واقع انتصابی نظام 
از  خود  مواضع  در  است  طبیعی  و 
جمهوری  منافع  دروغ هایش  جمله 
اما  باشد؛  داشته  نظر  در  را  اسالمی 
وی چنان بد دروغ می گوید که صدای 
مریدان باالدستی نظام را نیز درآورده 
است. جالب اینجاست که دلواپسان و 
کنند  ثابت  اینکه  برای  حزب اللهی ها 
از  آرشیوی  می گوید  دروغ  ظریف 
اظهار نظرهای رسمی خمینی و دیگر 
شخصیت های جمهوری اسالمی را در 
مورد لزوم نابودی اسرائیل از آرشیوها 
در آورده اند تا هر آنچه ظریف در گفتگو 
خیال  به  اسرائیل  درباره  پوان  لو  با 
خودش رشته است، پنبه کنند. سند و 
مدرک درباره گفتار و کردار زمامداران 

نظام و مسئوالن و طرفدارانش آنقدر 
بلکه  ظریف  تنها  نه  که  است  زیاد 
نمی تواند چهره ی  دیگری  مقام  هیچ 
صلح دوست و متمدنی از آن ارائه دهد. 
نیز شاهدانی  حتی موشک های رژیم 

بی بدیل اند!
سوم  تهران،  چاپ  کیهان  روزنامه 
دی ماه، در گزارشی خطاب به ظریف 
نابودی  نکنید!  »تحریف  نوشته 
جمهوری  رسمی  سیاست  اسرائیل 
روزنامه  این  است«!  ایران  اسالمی 
چرا  اینکه  دالیل  شرح  در  سپس 

کرده  تاکید  شود  نابود  باید  اسرائیل 
است که »ما روی موشک های دوربرد 
خود نوشته ایم اسرائیل باید از صحنه 

روزگار محو شود.«
فراتر از آن کیهان تهران می نویسد 

درباره موضع  آقای ظریف  »اظهارات 
حضرت امام، توأم با بی دقتی و تحریف 
است، چه اینکه حضرت امام صراحتا 
فرمودند اسرائیل باید از صفحه روزگار 

محو شود.«
در اسفند سال 94 در جریان رزمایش 
»اقتدار والیت« روی موشک ها حتی 
ישראל  شد  نوشته  عبری  زبان  به 
اسرائیل  מעל:  להימחק  צריכה 
شود! محو  روزگار  صفحه  از  باید 

نیروی  فرمانده  حاجی زاده  امیر 
این  تست  در جریان  هوافضای سپاه 
رزمایش  »این  کرد،  تاکید  موشک ها 
رنگ و بوی ضدصهیونیستی بیشتری 
ادعایی  در  حتی  وی  داشت«  نیز 
عجیب اعالم کرد »عمر اسرائیل حتی 
در  سپاه  موشک های  شلیک  از  قبل 
صورت جنگ به پایان خواهد رسید.«

فراموش  ظاهرا  ظریف  محمدجواد 
پایتخت  دیوارهای  و  در  بر  که  کرده 
از  پر  ایران  شهرهای  برخی  و 
بیلبوردهایی است که روزشمار نابودی 
اسرائیل روی آنها نصب شده و جمله 
مشهور خمینی درباره نابودی اسرائیل 
بسیجی ها  این بار  می کنند.  تبلیغ  را 
از  وسیعی  آرشیو  حزب اللهی ها  و 

تحریک کننده  اقدامات  اقسام  و  انواع 
»ضداسرائیلی« سپاه را در شبکه های 
مجازی به اشتراک گذاشته اند تا ثابت 
اسرائیل  نابودی  خواستار  نظام  کنند 

است و ظریف دروغ می گوید!
کار به جایی رسیده که بهرام قاسمی 
سخنگوی وزارت خارجه به مشارکت 
دروغ های  افشای  در  حزب اللهی ها 
است:  گفته  و  کرده  انتقاد  ظریف 
رسانه های  با  افراد  برخی  »همنوایی 
صهیونیستی و ضد انقالب در تحریف 
عجیب،  خارجه  امور  وزیر  سخنان 

مشکوک و غیرقابل درک است.«
است  »جالب  کرده  تاکید  قاسمی 
صهیونیستی  رسانه های  یکسو  از  که 
رسانه های  و  فردا  رادیو  کنار  در 
تأثیر مصاحبه  به  با توجه  ضدانقالب 
فضای  زدن  برهم  در  ظریف  دکتر 
رژیم  مظلوم نمایی  و  ایران هراسی 
به  متهم  را  ایشان  صهیونیستی، 
دروغگویی می کنند و همزمان برخی 
داخل  در  مغرض  یا  و  ناآگاه  افراد  از 
بدون خواندن مصاحبه مفصل ایشان 
همان حرف های بدخواهان ملت ایران 

را به نوعی دیگر تکرار می کنند.«
این  قاسمی  بهرام  معلوم  قرار  از 
تفاوت بزرگ را بین دفاع حزب اللهی ها 
)به گفته وی: افراد ناآگاه و یا مغرض 
و  نظام  اهداف  و  عقاید  از  داخل(  در 
نمی بیند  رژیم  مخالفان  افشاگری 
ظریف  می گویند:  حزب اللهی ها  که 
دروغ می گوید و اسرائیل باید از بین 
ظریف  می گویند:  مخالفان  و  برود! 
اسالمی  جمهوری  و  می گوید  دروغ 
و زمامدارانش گفته اند و معتقدند که 

اسرائیل باید از بین برود!

=نماینده ولی فقیه در سپاه 
 ۴۰ برای  دشمن  پاسداران: 
دارد  برنامه  انقالب  سالگی 
تا  است  تالش  حال  در  و 
سالگی   ۴۰ نتوانند  مردم 
انقالب شان را جشن بگیرند.
سازمان  سیاسی  =معاون 
ارتش:  سیاسی  ـ  عقیدتی 
عملی  ر  فشا در  آمریکا 
ه  میو ن  چید ل  نبا د به 

تحریم هاست.
عقیدتی  سازمان  سیاسی  معاون 
ارتش، یکشنبه 9 دی، در  ـ سیاسی 
فرماندهان  سیاسی  بصیرت  همایش 
نیروهای مسلح که در استان لرستان 
برگزار شد گفته »آمریکا به دنبال از 
بین بردن عناصر اقتدار ایران اسالمی 
بزرگنمایی  و  روانی  جنگ  ایجاد  و 

تحریم هاست.«
محمد اکرمی نیا با اشاره به تحریم های 
نفتی علیه جمهوری اسالمی برای به 
ایران  نفت  صادرات  رساندن  »صفر« 
عملی  فشار  در  »آمریکا  داده  هشدار 
تحریم هاست  میوه  چیدن  دنبال  به 
کما اینکه ما اشتهای آمریکا را در فتنه 

۸۸ دیدیم.«
صادقی  حاجی   عبداهلل  همزمان 
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز 
سخنانی گفته »دشمن برای 40 سالگی 
انقالب برنامه دارد و در حال تالش است 
تا مردم نتوانند 40 سالگی انقالب شان 
را جشن بگیرند چرا که برای نخستین 
بار است در تاریخ اسالم حاکمیت خدا 

چهار دهه عمر می کند.«
»انتظار  کرده  تاکید  همچنین  او 
نداریم روسای قوا نظریه پردازی کنند 
بلکه نظر والیت را که حکم  اهلل بدانند 

و به آن عمل کنند.«
سردمداران نظام جمهوری اسالمی 
این  هستند.  آینده  ماه های  نگران 
نگرانی، 21 مهرماه، پس از سخنرانی 
»حواستان  گفت  که  خامنه ای  علی 
 9۸ سال  برای  دشمن  باشد  جمع 
برنامه دارد« به وضوح آشکار شد. البته 

آنچه رهبر جمهوری اسالمی گفت و 
پی  در  و  داشت  زیادی  بازتاب  اتفاقاً 
آن مسئوالن و کارگزاران نظام همین 
هشدار را پیاپی در سخنرانی های اخیر 
که  بود  حرفی  می کنند  تکرار  خود 
خرداد 97، حیدر مصلحی، وزیر پیشین 

اطالعات جمهوری اسالمی گفت.
او صریحاً عنوان کرد »قطعاً دشمن 
در سال 97 یا 9۸ فتنه ای را طراحی 
می کند که محور آن ولی فقیه است«. 
کارگزاران  که  است  اساس  همین  بر 
خود  کالم  در  می کنند  تالش  نظام 
»ما  که  دهند  دلگرمی  خامنه ای  به 
در سپاه  او  نماینده  هستیم« چنانکه 
پاسداران انقالب اسالمی نظر او را حتی 

نظر خدا دانسته است!
هر دو جناح حکومت خطر را احساس 
خامنه ای  حامیان  از  گروهی  کرده اند. 
معتقدند انقالب اسالمی ادامه ی حکومت 
حسین  است.  اسالم  صدر  در  پیامبر 
روزنامه  مسئول  مدیر  شریعتمداری 
کیهان تهران با همین استدالل در یکی 
از سرمقاله های این روزنامه نوشت »نظام 
رفتنی نیست«. گروهی دیگر نیز ادعا 
می کنند همه پشت خامنه ای ایستاده اند 

تا آب در دل او تکان نخورد1
نیز  آنها  اتفاقاً  اما گروهی دیگر که 
است  حکومت  ماندن  در  نفع شان 
قدرت طلبی  از  ناشی  انگیزه هایی  با 
به  نسبت  و  کرده  احساس  را  خطر 
رفتن نظام هشدار می دهند و دریافت 

نماینده ولی فقیه در سپاه می گوید حکم خامنه ای 
حکم خداست!

ماندن  ضامن  را  قدرت  از  خود  سهم 
نظام قلمداد می کنند. حسن خمینی 
از  و  آنها  از  یکی  روح اهلل خمینی  نوه 
در  که  است  اصالح طلبان  پشتیبانان 
رعایت  را  قواعد  »اگر  گفته  سخنانی 
ما  که  نیست  تضمینی  هیچ  نکنید، 
کدام   او  نظر  از  قواعد  این  بمانیم«. 
سخنرانی  همان  در  را  پاسخ  است؟ 
»اگر  گفته  شیعیان  اول  امام  زبان  از 
داشته های  از  که  جامعه ای  دیدید 
خود در حوزه نیروی انسانی و افاضل 
بهره نمی برد و آنها را عقب می اندازد، 
محمد  است.«  فروپاشی  عالئم  از 
هاشمی رفسنجانی عضو پیشین مجمع 
برادر علی  تشخیص مصلحت نظام و 
اکبر هاشمی  رفسنجانی سال گذشته، 
11 دی ماه، در مصاحبه ای گفته بود، 
اگر  نشسته ایم،  کشتی  یک  در  همه 
کشتی سوراخ شود همه غرق می شویم.

فائزه  اخیر  حرف های  شاید  اما 
کبر  ا دختر  نی  فسنجا ر شمی  ها
هاشمی رفسنجانی حال و هوای دیگری 
را از اوضاع رژیم به نمایش می گذارد.  
در  دی ماه،  ششم  پنجشنبه  روز  او 
»مستقل«  روزنامه  به  مصاحبه ای 
اسالمی  جمهوری  »نظام  می گوید، 
دچار فروپاشی محتوایی شده است و 
اگر فروپاشی فیزیکی تا کنون رخ نداده، 
به دلیل این است که مردم نگران اند بعد 
از جمهوری اسالمی چه کسی بر سر 

کار خواهد آمد.«

همایش بسیجیان در همدان، پنجم آذر 1۳97

چهارم دی ماه واژگونی اتوبوس سرویس دانشجویان دانشگاه» علوم و 
روزشمار نابودی اسرائیل در تهرانتحقیقات« تهران که 1۰ قربانی گرفت

شعار هواداران نظام در راهپیمایی های حکومتی: »ایستاده ایم تا محو 
اسرائیل«، »حیفا و تل آویو را با خاک یکسان می کنیم«

سپاه در تست موشک های بالستیک شعار »مرگ بر اسرائیل« را حتی به 
زبان عبری روی بدنه آنها نوشته
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

است  مدعی  =عمارت ساز 
اختالس ها را در جهت کمک 
تحریم ها  اثرات  کاهش  به 
تعطیلی  ز  ا جلوگیری  و 
واحدهای تولیدی انجام داده!
تش  ما ا قد ا گفته  و  ا =
کشور  برای  و  خیرخواهانه 
این  با  دارد  عقیده  و  بوده 
عملکرد از تعطیلی واحد های 
کرده  جلوگیری  تولیدی 

است.
عمارت ساز  که  =اموالی 
باالکشیده آنقدر زیاد است 
شناسایی  قابل  هنوز  که 

نیست.
رد  نیز  پرونده  این  =در 
پای هواپیمایی ماهان بنگاه 
کارگزاران  حزب  اقتصادی 

دیده می شود.
یکی از اختالسگران بانفوذ که اخیراً 
در  او  پرونده  به  رسیدگی  جریان 
دستگاه های قضایی جمهوری اسالمی 
عمارت ساز  علی اکبر  شد،  رسانه ای 
بانک تجارت  معاون اجرایی مدیریت 

کرمان است.
عمارت ساز  اتهامات  به  رسیدگی 
در  دی ماه،  چهارم  و  سوم  روزهای 
شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به 
جرایم مفسدان و اخاللگران اقتصادی 
برگزار شد  قاضی صلواتی  ریاست  به 
جلسات  در  نیز  خبرنگاران  حضور  و 

دادگاه آزاد بود.
فهرست اتهامات این مدیر بانکی که 
تجارت  بانک  شعب  از  یکی  ریاست 
تختی(   شعبه  سابق  )رئیس  کرمان 
را هم به عهده داشت طوالنی است. 
از  اقتصادی  نظام  در  اخالل  اتهام  از 
تا  اختالس گرفته  و  پولشویی  طریق 
سندسازی،  و  جعل  رشوه،  دریافت 
مال  تحصیل  و  غیرقانونی  تصرف 
حتی  و  امانت  در  خیانت  نامشروع، 

نگهداری تجهیزات ماهواره ای!
و  است  جلد  بر صد  بالغ  او  پرونده 
بعضی موارد اتهامی او همچنان مفتوح 
و در حال تکمیل در دادسرا است از 
جمله صدور ۶۳ فقره چک با مجموع 

علی اکبر عمارت ساز »سلطان اختالس«: دانه درشت »حلقه کرمان« با 
پرونده هزاران میلیاردی

مبلغ شش هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان 
پولشویی  از  حاصل  عواید  از  غیر  به 
است و بر همین اساس بعضی رسانه ها 
به او لقب »سلطان اختالس« داده اند.

بانک  بازرسی  غفلت  از  عمارت ساز 
منابع  و  کرده  استفاده  سوء  تجارت 
کالنی به جیب زده و آنطور که رسانه ها 
نوشته اند اختالس بی سابقه ای صورت 
گرفته است. متهم در سال های اخیر 
چنان سرمایه خود را افزایش داده که 
اموال  کامل  شناسایی  امکان  حتی 
به  دیگر  سوی  از  و  ندارد  وجود  وی 
پولشویی هم  پیچیده  لحاظ عملیات 
البته  نیست؛  ممکن  اموال  شناسایی 
خیرخواهانه  را  اقداماتش  متهم  خود 
و برای کشور توصیف کرده و عقیده 
تعطیلی  از  عملکرد  این  با  دارد 
واحد های تولیدی جلوگیری به عمل 

آورده است!
رد پای هواپیمایی ماهان

اختالسگر  این  کیفرخواست  در 
متهم  فعالیت  »شیوه  آمده  بزرگ 
بانکی  بین  چک های  با  رابطه  در 
از  صفر  سه  که  بوده  صورت  این  به 
رد  است.  می کرده  کم  چک ها  ارقام 
رسالت،  قرض الحسنه  صندوق  پای 
صندوق قرض الحسنه توحید و شرکت 
هواپیمایی ماهان در این پرونده دیده 
شده چون برخی از چک ها به حساب 
آنها واریز شده است. 294 فقره چک 
در وجه صندوق قرض الحسنه توحید، 
شرکت  نفع  به  چک  فقره  هفت 
وجه  در  مابقی  و  ماهان  هواپیمایی 

سایر اشخاص صادر شده است.«

عمارت ساز در دوران مدیریت بارها به دلیل تخلف تذکر گرفته اما 
بازرسی ها را دور می زده است

1۰ اندیشه ای که مسیر تاریخ ...                      از صفحه 13
تیم برنرزلی

فضای جهانی اینترنت
در گفت وگو با پروفسور جان ناوتون، 

استاد دانشگاه اوپن
از دو دهه، فضای جهانی  در کمتر 
صفحه  میلیاردها  به  صفر  از  اینترنت 
)هیچ کس نمی داند چقدر!( رسید و به 
هر فردی امکان داد که ناشر یا گوینده 
باشد. فضای جهانی اینترنت، موزه لوور 
را به کامپیوتر و لپ تاپ های شما آورد و 
حفظ رازها و چیزهای محرمانه را بسیار 
بسیار دشوار ساخت.تیم برنرزلی، کسی 
که در سال های 19۸9-90 میالدی به 
تنهایی فضای جهانی اینترنت را خلق 

کرد، گوتنبرگ زمان ماست. گوتنبرگ 
دستگاه چاپ با حروف متحرک را در 
سال 14۵۵ اختراع کرد و به اصالح طلبی 
کلیسای  اتوریته   کرد،  کمک  دینی 
امکان  و  برد  سوال  زیر  را  کاتولیک 
پیشرفت علوم مدرن را فراهم ساخت و 
جهان را شکل داد.وب، فضا و دستاوردی 
برآورد  برای  تالش  است.  مثال زدنی 
اهمیت بلند مدت  وب مثل تالش برای 
اختراع دستگاه چاپ  تاثیر  پیش بینی 
عقب  به  سال   ۳00 کافیست  است. 
برگردیم تا اهمیت  این دو را درک کنیم.

زیگموند فروید
نظریه  ناخودآگاه

گزارش ویژه: ارتباط و نامزدی با روح ...                از صفحه 15
اسالمی آن جان فداکنندگانی برترند 
انبیاء کشته شده   که در راه اسالم و 
از  دفاع  راه  در  که  آنهایی  تا  باشند 
سرزمین  خود تا پای جان ایستاده اند.

دیسکوی شهادت
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج 
انقالبی  ایئولوژیک  باورهای  براساس 
و والیتی و مهدوی، افراد و خانواده ها  
را به جایی می  رساند که حتی آرزوی 
هیچ  از  راه  این  در  و  می کنند  مرگ 
از  پس  نمی گذارند.  فرو  کوششی 
دوم  مرحله ی  فرد،  شدن  کشته 
پروژه شهیدسازی که ترویج فرهنگ 
خانواده های  توسط  است  شهیدپرور 

آنان آغاز می شود.
در ویدئوی باال آشکارا پیداست که 
فرزندان کشته  شدگان ایرانی در سوریه 
تبلیغات  و  آموزش ها  تحت  چنان 
شدید شستشوی مغزی شدند که پس 

پوست  در  خامنه ای  علی  با  دیدار  از 
خود نمی جنگند و یک سرود با آهنگ 
پاپ با محتوای استشهادی می خوانند: 
»… دوباره خبر رسید که یه الله پر 
کشید، کوچه مشکی شد برات… تو 

یه یاقوتی، توی تابوتی«!
برای داغتر کردن این جریان استفاده 
نامحدود از هر روش و ابزاری ممکن 
موج  بر  شدن  سوار  اگر  حتی  است. 
جشن های ملّی و یا به میدان کشیدن 
باشد؛   سلبریتی  ها  و  مشهور  چهره ها 
مهدوی کیا  مهدی  نمونه  عنوان  به 
کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران 
به مناسبت شب یلدا به دیدار خانواده 
حرم«  »مدافع  کشته شدگان  از  یکی 
رفته است.آرزو داشتیم عزیزان مان 

سالم برگردند
ایران  جنگ  شهید  یک  همسر 
مردان  از  زیادی  تعداد  که  عراق  و 

»حاج محسن« علیه »فرهنگ ... ...                      از صفحه 16
دعوای جناحی 

در این میان سقوط دلخراش و مرگبار 
اتوبوس از دور خارج  شده ی دانشجویان 
میدان دعواهای جناحی شده و هر کدام 
تالش می کند کوتاهی های نابخشودنی 
را از دوش خود بردارد و گردن دیگران 
بیاندازد. روزنامه جمهوری اسالمی در 
تمجید اکبر هاشمی  رفسنجانی رییس 
رییس  عبداهلل جاسبی  و  امناء  هیات 
در  پنجشنبه،  آزاد،  دانشگاه  پیشین 
می نویسد،  اطالع«  »جهت  ستون 
اسبق  رئیس  میرزاده  حمید  »دکتر 
وقوع  پی  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
حادثه سقوط اتوبوس در دانشگاه آزاد 
واحد علوم و تحقیقات و جان باختن 
از  ما  گفت:  دانشجویان  از  عده ای 
سیستمی که برای انتقال دانشجویان 
وحشت  بود  شده  درست  اتوبوس  با 
طرح  اجرای  اصلی  فلسفه  و  داشتیم 
کنید  باور  بود.  همین  هم  تله کابین 
بودم که ممکن  پیش بینی کرده  من 
خاطر  به  اتوبوس ها  این  روزی  است 
نقص فنی از باالی دّره های خطرناک 
پایین  به  تحقیقات  و  علوم  واحد 
سقوط کنند به همین دلیل بالفاصله 
تومان  میلیارد  هزینه حدود 4۵  با  و 
آیت اهلل  مرحوم  اجازه  با  را  تله کابین 
هاشمی ساختیم که می تواند ساعتی 
نیز  را جابجا کند و طرح  نفر   2000
اواخر 9۵ به اتمام رسید و حتی اوائل 
9۶ آزمایشی راه اندازی شد ولی آقایان 
ما  اسم  به  طرح  این  اینکه  خاطر  به 
تمام نشود از راه اندازی آن خودداری 

مشاور  مقدم فر  کردند!!«حمیدرضا 
فرهنگی پیشین سپاه و مشاور رئیس 
فعلی  )رییس  والیتی  علی اکبر  هیات 
هیأت موسس دانشگاه آزاد( در حاشیه 
فاجعه ی  جانباختگان  یادبود  مراسم 
اتوبوس مرگ گفته است »دکتر والیتی 
اتوبوس های فرسوده  دستور داد تمام 

دانشگاه آزاد از رده خارج شوند.«
معلوم نیست محسن رضایی در پاسخ 
می تواند  چه  نظرها  اظهار  این  به 
بگوید؛ کوتاهی از کجاست؟ چه کسانی 
»فرهنگ«  کدام  هستند؟  ناکارآمد 
و  دانش آموزان  جان  با  ینچنین  ا
دانشجویان بازی می کند؟! درد »حاج 
محسن« اما از جای دیگریست و مانند 
خیلی از وابستگان نظام از دی ماه 9۶ 
مردم  شعارهای  است.  شده  تشدید 
پهلوی  دوران  خدمات  یادآوری  در 
است. انداخته  یاوه گویی  به  را  آنها 

دیدار  به  رضایی  محسن  است  خوب 
عزیزان  داغدار  که  برود  خانواده هایی 
چه  بپرسد  آنها  از  و  هستند  خود 
مسبب  »فرهنگ«  کدام  و  کسانی 
در  نفتی  بخاری های  گرفتن  آتش 
کالس های درس و تصادف های مرگبار 
»راهیان نور« و سقوط اتوبوس مرگ 
تحقیقات«  و  »علوم  نشجویان  دا
است؟! »فرهنگ شاهنشاهی« یا نظام 
مافیایی جمهوری اسالمی با زمامداران 
منابع کشور  که  ناکارآمد  و  بی لیاقت 
اجازه  و  کرده اند  تقسیم  بین خود  را 
و  الیق  فراد  ا با  مردم  نمی دهند 
بپردازند؟! کار کشورداری  به  کاردان 

سفر شمخانی و معاون...                                   از صفحه 4
این سفر که کمتر از یک هفته پس 
از  آمریکایی  نیروهای  خروج  اعالم  از 
سوریه و افغانستان صورت گرفته این 
اسالمی  جمهوری  که  دارد  را  پیام 
فرصت  این  از  که  است  آن  دنبال  به 
از نفوذ  با استفاده  بهره برداری کند و 
خود بر طالبان میدان عمل در افغانستان 
سیاست های  و  گیرد  دست  به  را 
کند. تحمیل  کابل  به  را  خود 

شمخانی  سخنان  از  دست کم 
ایران  مذاکره  روند  که  پیداست 
بر  او  و  است  ادامه دار  طالبان  و 
روابط  گسترش  برای  ایران  آمادگی 
در حوزه های مختلف به ویژه نظامی 
و امنیتی تاکید کرده و بهانه  آن نیز 

مقابله با حضور و نفوذ داعش است.
رهبران  به  همچنین  شمخانی 
»ارتجاع  و  آمریکا  گفته  افغانستان 
منطقه« )عربستان( نقشه شوم دارند و 
به دنبال کشاندن داعش به افغانستان 
هستند.علی شمخانی در دیدار با حامد 
کرزای نیز تأکید کرد که تالش آمریکا 
برای انتقال باقیمانده ی داعش به کشور 
خطرناک  بسیار  اقدامی  افعانستان 
معلوم  که  اینطور  است.  مشکوک  و 
در  می دهد  ترجیح  ایران  رژیم  است 
برابر داعش گروه هایی مثل طالبان و 
القاعده تقویت شوند.هشدار آن  گروه از 
تحلیلگران که مخالف خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانستان هستند با سفر 

مقام های بلندپایه ی نظامی و امنیتی 
افغانستان  ایران به  جمهوری اسالمی 
تا اندازه ای رنگ عملی به خود گرفته 
ایران  چرا که نشان می دهد حکومت 
بالفاصله تالش های خود را برای محکم 
افغانستان  در  خود  پای  جای  کردن 
آغاز کرده است. این در حالیست که 
دونالد ترامپ و دولت آمریکا و ارتش 
این کشور بدون محاسبات و اطالعات 
از احتمال چنین تحرکاتی تصمیم به 

خروج از افغانستان نگرفته اند.
ماه  دو  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
پیش هشت فرد را به اتهام ارتباط با 
طالبان تحریم کرد که دو نفر از آنها 
ایرانی و مرتبط با سپاه قدس بوده اند.

تجربه نشان می دهد باز شدن پای 
نتیجه ای  منطقه  کشورهای  به  ایران 
پی  در  بحران  و  و جنگ  آشوب  جز 
پیش بینی  بنابراین  است.  نداشته 
چنین  روند  آتی  هفته های  در  اینکه 
و  افغانستان  دولت  میان  مذاکراتی 
ایران،  رژیم  میانجیگری  با  طالبان 
را  شکننده  امنیت  و  آرامش  همین 
قرار خواهد داد چندان  نیز در خطر 
سخت نیست. به ویژه آنکه اصلی ترین 
دور  برای  اسالمی  جمهوری  چاره ی 
به  توسل  آمریکا  تحریم های  زدن 
همسایگان و مرزهای زمینی آنهاست 
به قول معروف »سالم  این نظر  از  و 

گرگ بی طمع نیست«.

بزرگترین  از  ماهان  هواپیمایی 
کارگزاران  حزب  اقتصادی  بنگاه های 
پرونده  جریان  در  است.  سازندگی 
باقری درمنی که به جرم اختالس و 
اخالل در نظام اقتصاد اقتصادی اعدام 
شد بار دیگر رد نام کارگزاران بار دیگر 
هدایت  شد  مشخص  و  شد  مطرح 
آزادی  برای  حزب  اعضای  از  آقایی 
درمنی وثیقه زمینی ۵00 هزارمتری 
به  متعلق  سند  این  است.  گذاشته 
هنگامه  نام  به  را  آن  که  بود  آقایی 
شهیدی فعال سیاسی زندانی می کند 
تا به اسم او وثیقه درمنی تامین شود. 
هنگامه شهیدی مادرزن پسر هدایت 

آقایی است.
رسانه ای  مشاور  داوری  عبدالرضا 
این  به  هم  احمدی نژاد  محمود 
موضوع اشاره کرده است. او گفته که 
وی  است.  بوده  هم بند  عمارت ساز  با 
در توییتی نوشته است: »عقبه این دو 
مجموعه را امتداد دهید تا آن چهره 
ذینفعان  پشت  که  کرمانی  قدرتمند 

پرونده عمارت ساز است را بیابید.«
اطالعات  برای  رابطه  همین  در 
بیشتر می توان به گزارش کیهان لندن 
در مورد »حلقه کرمان، مافیای قدرت 
و ثروت« که 29 مرداد 9۷ منتشر شد 

مراجعه کرد.
اموالی که هنوز شناسایی نشده

معموال وقتی رد پای اصالح طلبان و 
حامیان دولت در چنین تخلفاتی در 
میان باشد، پیگیری و رصد پرونده های 
جریان  امنیتی  نهادهای  توسط  آنها 
دنبال  سپاه«  »اطالعات  یعنی  رقیب 

یادی از بهرام بوشهری پور 
بهرام بوشهری پور روزنامه نگار قدیمی 
و سرشناس و وابسته مطبوعاتی ایران 
یازدهم دسامبر  در مسکو و وین روز 
لندن  در  سالگی  سن 9۸  در   201۸

چشم از جهان فرو بست.
او همسر پریدخت هاشمی حائری، 
پدر پونه و پرستو بوشهری پور، دکتر 
رضا دبیر و پدربزرگ کامران و مریم 
دبیر بود. همچنین از بازماندگان، لیانا 

دبیر همسر دکتر دبیر می باشد.
شادروان بوشهری پور، روزنامه نگاری 
شاعری  و  توانا  ای  نویسنده  کار،  پر 
انقالب با چند  از  با ذوق بود و پیش 
نشریه پرتیراژ در ایران همکاری داشت. 
از  های 1۳۵0  سال  در  یاد  زنده  آن 
مدیران ارشد رادیو تهران بود و در سال 
19۶0 در مقام وابسته مطبوعاتی ایران 

در شوروی و از سال
وابسته  عنوان  به   19۶۶ تا   19۶2
مطبوعاتی و سفیر تام الختیاردر اتریش 

خدمت کرد.
دولت  سوی  از  سال 19۶۵  در  وی 
اتریش به پاس خدمات ارزنده اش به 

دریافت باالترین نشان آن کشور مفتخر 
گردید و در سال های 19۶۳ و 19۶۶ 
به خاطر خدماتی که در مدت ماموریت 
به  بود،  داده  انجام  وین  و  مسکو  در 
فرمان همایونی به افتخار دریافت نشان 

تاج درجه ۵ و درجه ۳ نائل آمد.
یاد او همیشه در قلب ما جاویدان است.

امضا کنندگان: خانواده های بوشهری 
پور، دبیر، و هاشمی حائری

و  می کنند؛  رو  اسنادی  و  شده 
که  خالفکارانی  مورد  در  برعکس، 
وزارت  نزدیک اند،  اصولگرایان  به 
اطالعات پرونده شان را پیگیری کرده 

و سند رو می کند.
جالب است که دزدها و اختالسگران 
کارهای  که  دارند  ایمان  ظاهرا 
خالفشان به نفع مردم و کشور است! 
و دو همدست  زنجانی  بابک  چنانکه 
او بارها در جلسات دادگاه ادعا کردند 
به خاطر مردم مرتکب این پولشویی ها 
تالش  هم  عمارت ساز  حاال  شده اند. 
جهت  در  را  خود  »کارهای  می کند 
تحریم ها  اثرات  کاهش  به  کمک 
واحدهای  تعطیلی  از  جلوگیری  و 

تولیدی« جلوه دهد.
انتقال پول ها به حساب اعضای 

خانواده
عمارت ساز همچنین با انتقال عواید 
آن  خود  مجرمانه  اقدامات  از  ناشی 
در  و  کرده  شخصی  مسائل  صرف  را 
پرونده اش تاکید شده برای »تطهیر« 
اموال ابتدا آنها را مخفی می کرده است. 
و  مالی  اموال  انتقال  نیز  اخفا  شگرد 
اعضای  و  ثالث  شخص  به  غیرمالی 
همسر،  پای  است.  بوده  خانواده اش 
مادر همسر و شوهرخواهر عمارت ساز 
نیز در این پرونده گیر است. در یک 
خانه،  )مثل  ثبتی  پالک  او 10  فقره 
آپارتمان، مغازه و…( وجود دارد. رد 
پای برخی مدیران هم در این پرونده 
دیده می شود. شگرد دیگر او استفاده 
افرادی  سایر  بانکی  حساب های  از 
عامل  مدیران  آنها  اغلب  که  است 
جبران  برای  که  بوده اند  شرکت هایی 
خدمات عمارت ساز شماره حساب های 

خود را در اختیار وی قرار می دادند.
زنجانی  بابک  پرونده  خروجی  اگر 
و  وزرا  برخی  و  وزارتخانه ها  ارتباط 
بود،  اختالس ها  با  رابطه  معاونین در 
امروز  تا  عمارت ساز  پرونده  خروجی 
انداختن نورافکن روی الیه های زیرین 
در  آن  مهره های  و  کارگزاران  حزب 
چنانکه  است.  روحانی  حسن  دولت 
از  تعدادی  اسم  درمنی  پرونده  در 
اصالح طلبان مطرح شد و این آشکار 
سراپای  در  چطور  فساد  که  می کند 
نظام جمهوری اسالمی نهادینه شده و 
همه جناحین و جریانات و حلقه های 

قدرت و مافیا از آن سود می برند.

در گفت وگو با سوسی اورباک، روانکاو 
و پروفسور در رشته  جامعه شناسی در 

مدرسه  اقتصاد لندن
فروید درباره  این مساله تحقیق کرد 
که رفتار انسان، توسط ناخودآگاه شکل 
می گیرد و به واسطه  آن، فرد به سمت 
انجام اعمالی می رود که شاید در خود 
آگاه فرد لزومی بر انجامش نیست یا 
احساس نمی شود که خود فرد عالقه ای 

به انجامش داشته باشد.
فروید، اولین کسی بود که گفت اگر 
به انسان ها اجازه دهیم در یک محیطی 
حرف بزنند، در خواب ها و لغزش های 
زبانی خود چیزهایی را کشف می کنند 
که بسیار پیچیده تر و مهم تر از ماجرایی 

است که درباره اش صحبت می کنند.

ما  که  کرد  مطرح  را  فکر  این  او 
می توانیم در ارتباط با دیگران کنجکاو 
ذهن  با  شخصیت  ارتباط  او  باشیم، 
خود و ذهن دیگران را موضوع مطالعه 
قرار داد. تقریباً هر چیزی که ما درباره  
فرهنگ،  هنر،  عاشقانه،  داستان های 
سینما، مشکالت جنسیتی می فهمیم، 
پیدا  ربط  فرویدی  لحظه   نوعی  به 
می کند، لحظه ای که در آن ما متوجه 
می شویم که پیچیده تر از چیزی هستیم 

که فکرش را می کنیم.
حاال همه  ما پسا فرویدی هستیم. ما 
معتقدیم که احساسات، بخش انتقادی 
چیزی است که فرد را بر می انگیزاند. 
بر  مبتنی  بحث های  تمام  دیگر  حاال 

نژاد پرستی بی اعتبار شده اند.

فامیل او نیز همزمان در جبهه حضور 
به  »شهیدپروری«  درباره  داشتند، 
بقیه  و  »من  می گوید:  لندن  کیهان 
زنان فامیل تا مادامی که همسران و 
برادران مان در جبهه بودند هر لحظه 
نمی خواستیم  اصاًل  می لرزید،  دلمان 
شهید شوند، دلمان می خواست سالم 
دلشان  خودشان  هم  آنها  برگردند، 
دلشان  شوند،  شهید  نمی خواست 
می خواسته دفاع کنند و سالم برگردند، 
اگر  ولی  بودند،  همینطور  اغلب شان 
االن  اما  بود،  افتخار  می شدند  شهید 
می بینیم  حرم  مدافعان  این  بین  در 
به  شهادت  آرزوی  با  که  را  افرادی 
می  روند  سوریه  به  حرم  مدافع  اسم 
دارند  آرزو  هم  آنان  خانواده های  و 
فرزندان و همسران شان شهید شوند!«

خانواده  »وقتی  می دهد:  ادامه  او 
را  حرم  مدافعان  و  جنگ  شهدای 
اینها  می کنم  حس  می کنم  مقایسه 
خیلی مطیع ترند، بسیاری از خانواده 

گوش  عراق  و  ایران  جنگ  شهدای 
استقالل  و  نیستند  ]نظام[  فرمان  به 
دارند، تعداد آنهایی که اینطورند کم 
مدافعان  خانواده های  اغلب  اما  است 

حرم گوش به فرمان  و مطیع اند.«
خانواده های  نیستند  کم  البته 
شهدایی که فرزندان و یا همسران  آنها 
با حکومت بسیار زاویه دارند و با آن 

مخالفت نیز می کنند.
اینهمه در حالیست که سال هاست 
نهادهای انقالبی و »کاسبان مرگ« با 
بودجه های دولتی دستورالعمل »نحوه 
می کنند.  تبلیغ  را  شهدا«  با  ارتباط 
به این ترتیب این پدیده بسیار فراتر 
یا  یک  روانی  و  روحی  مسائل  از 
و  مداوم  تبلیغات  با  است.  نفر  چند 
مغزشویی های دائم بطور مسلسل این 
فرهنگ به خانواده های مذهبی تزریق 
می شود و بطور فزاینده  در نسل های 
جوانتر بسیجی ها و »خانواده  شهدای 

مدافع حرم« اثرگذار است.



KAYHAN LONDON ONLINE

Page 18  صفحه 18

آخرین ویدئوهای خربی در لنز ایران
www.lenziran.com

No.1659 Friday 4 January 2018   
P.O. Box 435,Old Brompton Road 2,London, SW7 3DQ
Tel: +(44)-(0)20 3633 3684   Fax: +(44)-(0)20 3633 3685
e-mail: ads@kayhan.london - www.kayhan.london

سال سی  و پنجم ـ  شماره 1659  )شمارۀ 193 از دورۀ جدید( 
ـ  4  ژانویه  2019 میالدی  جمعه   14 دی 1397 خورشیدی - 27 ربیع الثانی  1440  قمری 

آگهیدرکیهانآگاهیمیآورد
نشانیسایت:

www.kayhan.london
روابطعمومی:

info@kayhan.london
آگهیوتبلیغات:

ads@kayhan.london
سردبیری:

editorial@kayhan.london

مردم  از خود  غیر  از  =به 
ایران هیچ دولت خارجی یا 
نهاد دینی یا نظامی نمی تواند 
جمهوری  نکبت  از  را  آنها 

اسالمی رهایی دهد.
سپاه  روحانیت،  =بدون 
و  تحمیق  عامل  مهمترین 
ت  تبلیغا و  یی  هن شو ذ
از  را  مذهبی اش  سیاسی- 

دست می دهد.
ضا  ر محمد مت  حکو =
نوشتن  حتی  پهلوی  شاه 
را  دینی  درسی  کتاب های 
به روحانیون شیعه سپرد و 
همانها بعدا به اعضای شورای 

انقالب تبدیل شدند.
تنش  از  نشانه ای  =هیچ 
روحانیت  و  سپاه  میان 
خامنه ای  حامی   و  نزدیک 

وجود ندارد.
یک شبه  ن  هیا سپا =
سکوالر  دیکتاتورهای  به 
آمریکای جنوبی تحول پیدا 

نخواهند کرد.
میان  در  آنچه   - محمدی  مجید 
معترضان علیه شرایط ایران در داخل 
از  یأس  می خورد  چشم  به  کشور 
بهبود شرایط با تداوم رژیم جمهوری 
اسالمی است. حتی اصالح طلبانی که 
هنوز  و  هستند  رژیم  تداوم  خواهان 
مردم را به شرکت در انتخابات دعوت 
می کنند نیز نمی توانند وعده ی بهتر 
را  بلکه مردم  را بدهند  اوضاع  شدن 
آنچه در  بدتر شدن می هراسانند.  از 
میان مقامات به چشم می خورد یأس 
از کنترل سیاسی و امنیتی جامعه در 
میلیونی  عمومی   اعتراضات  شرایط 
است به نحوی که خامنه ای خود در 
مورد اعتراضات سال 9۸ به نهادهای 
تبلیغاتی هشدار  و  نظامی   و  امنیتی 
می دهد. بخشی از مخالفان نظام )و 
پی  در  خامنه ای(  مخالف  صرفا  نه 
و  گذشته  سال  دی ماه  اعتراضات 
متحده  ایاالت  تحریم های  فشارهای 
عمومی خوش بین  اعتراضات  به 
شده اند اما آنچه در میان بخشی دیگر 
از مخالفان )برانداز یا اصالح طلب( به 
اعتراضات  از  یأس  می خورد  چشم 
پناه  در  را  یأس  این  است.  عمومی  
آوردن از جمعی از هیوالها به بخشی 

از خود آنها می توان مشاهده کرد.
سپاه  توسط  کودتا  که  کسانی 
روحانیون  زدن  کنار  و  پاسداران 
و  نجات  راه  را  آنها  توسط  قدرت  از 
می کنند  معرفی  ایران  مردم  رهایی 
سازمان  می گویند  دارند  واقع  در 
از  را  سرکوبش  باید  نظام  سرکوبگر 
کاست  به  اجتماعی  اقشار  همه  ی 
بخشی  و  دهد  بسط  هم  حکومتی 
علیه بخش  باید  از کاست حکومتی 
دیگر بشورد )معلوم نیست چرا(. دو 
چهره های  شناخته شده ترین  از  تن 
منتقدان نظام )یکی برانداز و دیگری 
قبال اصالح طلب( این مسیر را برای 
داده اند:  پیشنهاد  تحول  و  تغییر 
می گوید:  که  نوریزاده  علیرضا 
فقیه  والیت  جمهوری  از  »رهایی 
پاسداران  سپاه  مشارکت  بدون 
 ۲ گویا  )وبسایت  نیست«  امکانپذیر 
امیراحمدی  دی 139۷( و هوشنگ 
که می گوید »در نامه ای به سرداران 
پاسدار انقالب، از آنها هم درخواست 
کرده ام که با ورود مقتدرانه خود به 
شما  عزتمندانه  خروج  مردم،  همراه 
]خامنه ای[ را تسهیل کنند. واقعیت 
این است که مصلحت ایران و اسالم 
و  است  تغییر  همین  در  فقط  هم 
بس« )وبسایت گویا 1 اوت ۲۰1۸(. 
»مشخصا  می نویسد:  نامه  آن  در  او 
حداقل  یا  و  نیمه نظامی   دولت  یک 
دولتی که در آن نظامیان در سیاست 
شاید  و  دفاعی  و  امنیتی  خارجی، 

اقتصادی کشور حرف اول را می زنند 
سیاست ها  این   اول  چهره  حتی  و 
کردم«  پیشنهاد  را  باشند  دنیا  در 
)وبسایت گویا ۲۵ مارس ۲۰1۸(. غیر 
از این دو تن منابع دیگری از کودتای 
سپاه علیه دولت روحانی )و نه رژیم 

والیت فقیه( سخن گفته اند.
و  عامل عقب ماندگی  سپاه: 

بی ثباتی
نظامیان  که  باشد  این  تصور  اگر 

توسعه  عامل  کشورها  از  برخی  در 
)مثل کره ی جنوبی( یا ثبات سیاسی 
به  پاسداران  سپاه  بوده اند،  )مصر( 
در  کشوری  در  نظامی   نیروی  کدام 
حال توسعه یا بی ثبات شباهت داشته 
محتمل  آن  از  کارکردی  چنین  که 
نه  ایران  در  پاسداران  سپاه  باشد؟ 
تنها عامل توسعه و ثبات نبوده بلکه 
مداخالت  و  هسته ای  برنامه های  با 
هر  و  دائمی   سرکوبگری  و  نظامی  
روزه ی مردم در خیابان ها و کوچه ها 
که هر سه علیه منافع و امنیت ملی 
مختل  را  توسعه  روند  بوده اند  ایران 
زمینه های  و  ساخته  متوقف  یا 
به  است.  آورده  فراهم  را  بی ثباتی 
دلیل برنامه های سپاه است که امروز 
سرمایه های  و  شده  تحریم  کشور 
طرز  این  می گریزند.  آن  از  خارجی 
تفکر که سپاه را گزینه ای برای قدرت 
مطلقه ی والیت فقیه می بیند بجای 
آنکه قدرت واقعی یعنی قدرت مردم 

را محور قرار دهد بر قدرت نظامیان 
که مبتنی بر زور و سالح است تمرکز 
یافته است. این نگاه واقعگرایی نیست 
برای  نگاه  نوع  این  است.  زورگرایی 
زور  با  براندازی  برنهاده ی  از  پرهیز 
خارجی )حمله ی نظامی( به براندازی 
خیالی بخشی از نظام با زور داخلی 

پناه برده است.
اغراق در قدرت سپاه

از  قدرت  انتقال  که  کنیم  فرض 

یک  »سپاه«  به  سپاه«  »روحانیت- 
حکومت  شّر  رفع  برای  جلو  به  گام 
سپاه  که  تصور  این  در  باشد.  دینی 
منشاء  بتواند  یا  بخواهد  پاسداران 
ایران  جامعه  ی  در  تغییری  چنین 

شود سه مشکل بنیادی وجود دارد:
1( چرا سپاه باید روحانیت را کنار 
بزند در حالی که هیچ مانع و رادعی 
برای کسب قدرت و ثروت و منزلت 
سپاه  نیست؟  و  نبوده  آن  اجتماعِی 
که  بگیرد  می خواهد  را  کجا  دیگر 
نگرفته است؟! کدام مقام یا نهاد از آن 
مقامات  همه ی  ندارد؟  حرف شنوی 
همه ی  و  هستند  سپاه  تدارکاتچی 
دستگاه  تا  مجلس  و  دولت  از  درها 
فرماندهان  برای  قضایی  و  تبلیغاتی 
رؤسای  بوده اند.  باز  سپاه  مدیران  و 
دولتی که در طول مدیریت خود یک 
جمله علیه سپاه گفته اند کجا هستند 
اندک  جمالت  آن  کجا؟  سپاه  و 
چه  که  می فهمند  هم  سپاهیان  را 

کارکردی دارد و نادیده می گرفته اند.
چگونه  روحانیت  بدون  سپاه   )۲
می خواهد قدرت خود را مشروع جلوه 
دهد؟ قدرت سپاه از مراسم مذهبی و 
باورهای مذهبی  نهادهای مذهبی و 
و  است  شده  اخذ  شده  ایدئولوژیک 
مذهبی  نیروهای  میان  از  نهاد  این 
روحانیت  بدون  می کند.  جذب  نیرو 
و  تحمیق  عامل  مهمترین  سپاه 
سیاسی-  تبلیغات  و  ذهن شویی 

با  می دهد.  دست  از  را  مذهبی اش 
می توان  بهتر  روحانیون  با  همراهی 
تقلب و فریب و دروغ و تنفر را بسط 
بدون آن؟ ممکن است گفته  یا  داد 
شود که سپاهیان در صورت به دست 
روحانیون  می توانند  قدرت  گرفتن 
کنند.  استخدام  کارها  این  برای  را 
سال  یکصد  در  شیعه  روحانیت  اما 
گذشته نشان داده که بدون داشتن 
سهمی  از قدرت یا همه ی آن، خود 
را در اختیار حکومت قرار نمی دهد. 
حکومت محمدرضا شاه پهلوی حتی 
را  دینی  درسی  کتاب های  نوشتن 
همانها  و  سپرد  شیعه  روحانیون  به 
بعدا به اعضای شورای انقالب تبدیل 
که  روحانی  ده هاهزار  چگونه  شدند. 
و  کرده  خوش  جا  قدرت  مراکز  در 
را  قدرت  »اسالمی سازی«  نان  صرفا 
می خورند توسط پاسداراِن خوِد آنها 

از حکومت اسالمی اخراج می شوند؟
3( روحانیت شیعه چهل سال است 

که بدون مشکل با سپاه کار کرده و 
داشته  نگاه  کنترل  در  را  ملت  یک 
است. اینها بدون هم نمی توانند دوام 
بیاورند و هر دو قشر این را می دانند. 
کدام نشانه ای از تنش میان این دو 
قشر وجود دارد که تصور کنیم روزی 
یکی علیه دیگری بشورد؟ آیا این یک 
آرزوی صرف است یا جای پایی نیز 
در واقعیت دارد؟ سپاه با اصالح طلبان 
درگیری هایی داشته اما هیچ نشانه ای 

از تنش میان سپاه و روحانیت نزدیک 
و حامی  خامنه ای وجود ندارد.

نقش سپاه
و  قدرت  از  دفاع  سپاه  ماموریت 
سلطه ی مطلقه ی روحانیت شیعه و 
این ماموریت  و  بوده  حکومت دینی 
را به خوبی انجام داده است. به همین 
دلیل سپاه پاسداران چهل سال است 
تحقیر  و  بدبختی  و  فالکت  عامل 
ایرانیان است: از تداوم جنگ به مدت 
تا  فتح خرمشهر،  از  بعد  سال  شش 
دهه،  چهار  برای  مخالفان  سرکوب 
میلیارد  صدها  با  اتمی   برنامه  از 
نظامی   مداخله های  تا  خسارت  دالر 
می تواند  نیرو چگونه  این  منطقه ای. 
چنین  با  ایران  مردم  نجات بخش 
به  بنا  سپاه  چون  باشد؟  پرونده ای 
فرض می تواند روحانیون را کنار بزند 
می خواهد  که  نیست  این  معنایش 
اگر چنین کند مردم  یا  چنین کند 

ایران نجات خواهند یافت!

نفتی  دالرهای  با  سپاه  بادکنک 
)از  قاچاق  درآمدهای  و  بی حساب 
قاچاق لوازم الکترونیک تا مواد مخدر( 
سرپاست و هرگاه این درآمدها قطع 
خواهد  یک شبه  بادکنک  این  شود 
اجتماعی  پایگاه  نه  سپاه  ترکید. 
یک  نه  و  دارد  ایران  در  ویژه ای 
حساب  به  کشور  در  دفاعی  نیروی 
می آید تا بخش هایی از جامعه بدان 
احساس نیاز و وفاداری داشته باشند. 
سپاه یک مافیای تمام عیار است که 
منتظر  آن  پایین  رده  اعضای  حتی 

فروپاشی اش هستند.
دیکتاتوری نظامی  یا دیکتاتوری 

نظامی- مذهبی؟
بهتر  جهتی  از  نظامی   دیکتاتوری 
است  نظامی   مذهبی-  دیکتاتوری  از 
چون با آزادی های اجتماعی کمتر کار 
دارد. اما سپاه در این قالب نمی گنجد 
کسانی  نیست.  صرف  نظامی   چون 
ایران  برای سپاه در رهایی مردم  که 
از حکومت دینی نقشی قائل هستند 
توجه  نیرو  این  بودن  ایدئولوژیک  به 
نمی کنند؛ سپاه در چهل سال گذشته 
در مقام اعمال تمامیت خواهی مذهبی 
برای  نشانه ای  هیچ  و  است  بوده 
ترک آن در صورت به دست گرفتن 
انحصاری قدرت به چشم نمی خورد. 
در  سپاهیان  مفروض  دیکتاتوری 
فقیه  والیت  رژیم  همانند  نیز  ایران 
نظامی خواهد  مذهبی-  دیکتاتوری 
بود چون کنترل اجتماعی و سیاسی 
مردم  به  مذهبی  بسته بندی  با  را 
یک شبه  سپاهیان  فروخت.  خواهد 
آمریکای  سکوالر  دیکتاتورهای  به 
کرد.  نخواهند  پیدا  تحول  جنوبی 
احمدی نژاد و دوستانش نشانه هایی 
اما  نمایان ساخته اند  را  تغییر  این  از 
سپاهیان نه. از جهتی دیگر دیکتاتوری 
دیکتاتوری  از  خطرناکتر  نظامی  
مذهبی- نظامی است چون در شرایط 
نهاد  دو  نظامی   مذهبی-  دیکتاتوری 
دین و دیوانساالری نظامی  مجبورند 
مالحظات یکدیگر را در نوع و روش 
به  نظامیان  اما  کنند  لحاظ  سرکوب 
توجه  مالحظاتی  چنین  به  تنهایی 
از  خالصی  روش  کرد.  نخواهند 
والیت فقیه نباید به تشدید سرکوب 
جامعه  شرایط  شدن  قبرستانی تر  و 

بیانجامد.
سهم  افزایش  با  ایران  مردم  رنج 
کاهش  قدرت  در  دیگر  نهادهای 
انحصاری تر شدن  نه  خواهد یافت و 
باید  سهم  این  افزایش  برای  قدرت. 
نهادهای دیگری مثل نهادهای مدنی 
دستگاه  و  سکوالر  جمهوریت  یا 
قضایی مستقل و رسانه های آزاد را به 
ترکیب دوتایی نظامیان و روحانیون 
اضافه کرد و نه اینکه از این ترکیب 
را یکه تازانه کرد.  فرا رفته و آن  هم 
متنوع تر  قدرت  نهادهای  قدر  هر 
بیشتر  توازن بخشی  ها  و  نظارت  و 
باشد مردم آزادی و حقوق بیشتری 

خواهند داشت.
است  سال  چهل  که  همانطور 
همدیگر  پاسدارانشان  و  روحانیون 
پیدا  قدرت  حفظ  و  کسب  برای  را 
بدون  آنان  از  یکی  کرده اند  حفظ  و 
دو  هر  شد؛  نخواهد  حذف  دیگری 
ندانند  که  نیستند  خام  آنقدر  قشر 
برای حفظ قدرت باید با هم باشند. 
سپاه  می خواهد  که  تفکری  مشکل 
آن  دهد  انجام  را  رختشویی اش 
بخشیدن  تحرک  بجای  که  است 
دیکتاتوری  براندازی  برای  مردم  به 
براندازی  به  را  آنها  مذهبی  نظامی- 
ُعّمال  توسط  فقیه  والیت  خیالی 
از خود  بغیر  می سازد.  آن خوشبین 
یا  خارجی  دولت  هیچ  ایران  مردم 
آنها  نمی تواند  نظامی   یا  دینی  نهاد 
را از نکبت جمهوری اسالمی رهایی 
دهد. اگر گشتاپو و ِورماخت )ارتش 
آلمان نازی Wehrmacht( در گذار 
به آلمان دمکراتیک یا در این سیستم 
جایی داشته اند سپاه هم در گذار به 
سیستم  آن  در  یا  دمکراتیک  ایران 

محلی از اِعراب پیدا خواهد کرد.

سازمانسرکوبرهاییبخش:

سپاهدرچشماندازآیندهیایران
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